
 

 

 التركيب المحصولي األوفق ومساىمتو فى تقميل الفجوة الغذائية وتحقيق األمن الغذائي فى مصر
 باستخدام أسموب برمجة األىداف

2، إيمان فريد أمين قادوس1 والء عثمان عبد الفتاح عبد اليادي

                                                           
 asejaiqjsae.2022.231820/10.21608:   معرف الىثيقة الرقمي

 جامعة عين شمس -كمية الدراسات العميا والبحوث البيئية -قسم العموم الزراعية البيئية1
  شمس جامعة عين -ةكمية الزراع -سم االقتصاد الزراعيق 2

 2122أبريل 17 ى، الموافقة عمى النشر ف2122 مارس 11 استالم البحث فى

 الممخص العربى
تعاني مصر من فجوات غذائية عديدة تحول دون تحقيق 

لرغم من توافر المقومات األساسية لإلنتاج األمن الغذائي. وعمى ا
الزراعي من موارد أرضية ومائية، إال أن ىناك قصور فى 
االستخدام األمثل ليذه الموارد، ينتج عنو وجود فروق كبيرة بين 
اإلنتاج واالستيالك. لذا استيدف البحث دراسة الوضع الراىن 

صولي لمتركيب المحصولي الحالي، والتوصل إلى التركيب المح
األوفق؛ الذي يدني االحتياجات المائية ويعظم صافي العائد 
اإلجمالي لممحاصيل الزراعية فى آن واحد باستخدام أسموب 
برمجة األىداف. باإلضافة إلى عمل سيناريوىات وبدائل مختمفة 
لمتركيب المحصولي لمتوصل إلى أحسن البدائل التي تسيم فى 

تساعد صانع ومتخذ القرار تقميل الفجوات الغذائية فى مصر؛ ل
فى تحقيق التنمية الزراعية المستدامة فى مصر. وقد تبين أن 

%: نتيجة تخفيض مساحة 5629سيناريو زيادة القمح بنسبة 
ألف فدان، مع استبدال مساحة  6826;األرز بحيث ال تتجاوز 

األرز وزراعتيا بمحاصيل الخضر الشتوية فى البيوت المحمية، 
ىو أفضل العروة الشتوية لزراعة القمح،  لتوفير مساحة فى

البدائل المقترحة. حيث ساىم فى انخفاض الفجوة القمحية 
%، مع تدنية االحتياجات المائية وتعظيم صافي 5729بمقدار 

% عن نظيرىا فى التركيب الحالي 6289%، ;725العائد بنحو 
عمى الترتيب. كما تم خفض الفجوة الغذائية من السكر بنسبة 

%، 69%؛ عند انخفاض مساحة قصب السكر بمقدار 8528
%. وتم >8واستبدالو ببنجر السكر بزيادة إجمالية بمغت نحو 

تحقيق االكتفاء الذاتي من محصول الفول البمدي مع وجود 
ألف طن. ولذلك أوصت الدراسة بإتباع  84فائض قدر بنحو 

وتنفيذ البدائل المقترحة لمتركيب المحصولي لتخفيض الفجوة 
 لغذائية، وتحقيق األمن الغذائي فى مصر.ا

الكممات المفتاحية: التركيب المحصولي األوفق، الفجوة 
 .الغذائية، األمن الغذائي، برمجة األىداف

  المقدمة
تعاني مصر من الكثير من الفجوات الغذائية، الزيتية 
والعمفية باإلضافة إلى القمح والسكر والفول البمدي وغيرىا. 

لفجوات من إحدي التحديات التي تواجو تحقيق وتعتبر ىذه ا
األمن الغذائي. ولذلك تشغل قضية األمن الغذائي ركًنا أساسًيا 
فى االقتصاد العالمي بصفة عامة واالقتصاد المصري بصفة 
خاصة؛ فيي أحد أىم عوامل االستقرار السياسي باإلضافة 

ألي إلى ارتباطيا الوثيق بعممية التنمية الشاممة المستدامة 
ولذلك فكان من الميم النظر بعناية فائقة إلى االستخدام  .دولة

األمثل لمموارد وتحقيق التنمية المستدامة؛ لمحفاظ عمييا من 
اليدر واالستنزاف، وتنميتيا واستمرارىا ليستفيد منيا األجيال 
القادمة. فالموارد ليست ىبة من األجداد، ولكنيا قرض من 

يا. وكذلك االستفادة من المنتجات األحفاد يجب المحافظة عمي
الثانوية لممحاصيل الزراعية فيي موارد لمغد؛ لتأمين 
المتطمبات األساسية من السمع الغذائية وتحقيق األمن الغذائي 
وتقميل مختمف الفجوات بين اإلنتاج واالستيالك. ويعتبر 
القطاع الزراعي المنوط بتوفير المحاصيل الزراعية التي تمبي 

ت السكان من الغذاء، أو كونيا مواد خام إلنتاج احتياجا
صناعات أخري تسيم فى تقميل االستيراد من الخارج حتى 
حدوث االكتفاء الذاتي ووصواًل إلى وجود فائض يستخدم فى 
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عمميات التنمية.  فيالتصدير يوفر العممة الصعبة واإلسراع 
ير وفى ظل ندرة الموارد المائية وارتفاع األسعار وجب التفك

فى البحث عن التركيب المحصولي األوفق الذي يحدد 
المساحة المستخدمة إلنتاج المحاصيل الزراعية المختمفة 

ن خاللو أن يقمل من كميات ميمكن  خالل السنة، والذي
المياه المستخدمة فى الزراعة وفى نفس الوقت يزيد من 
صافي العائد من المحاصيل الزراعية لزيادة دخل المزارع 

يمكنو من مواكبة زيادة األسعار، وذلك فى ظل  الذي
مجموعة من القيود، مقارنة بالتركيب المحصولي القائم وذلك 
من خالل أسموب برمجة األىداف، ثم التوجو إلى إلقاء 
الضوء عمى كيفية االستفادة منو وعمل سيناريوىات لموصول 
إلى التركيب المحصولي األوفق الذي يوفر المحاصيل 

، الزيتية، التصنيعية والتصديرية من  الخضر يةالعمف الغذائية،
والفاكية وتدنية وترشيد استيالك المياه وزيادة العائد من ىذه 
المحاصيل لزيادة دخل المزارع وتحسين مستوي المعيشة، كما 
يساىم فى تقميل الفجوة بين اإلنتاج واالستيالك وصواًل إلى 

تقميل البعض إحداث االكتفاء الذاتي فى البعض منيا و 
األخر. وذلك كمحاول إلعادة تخصيص الموارد بدءًا من 
نتياًء بتقميل  استخدام الرقعة الزراعية إلنتاج المحاصيل وا 
بعض الفجوات الغذائية من الحبوب، السكر، األعالف 

 والزيت وغيرىا.

 البحثيةمشكمة ال

عمى الرغم من توافر المقومات األساسية لإلنتاج الزراعي 
أرضية ومائية، إال أن ىناك قصور فى االستخدام  من موارد

األمثل ليذه الموارد، ينتج عنو وجود فجوات كبيرة بين اإلنتاج 
واالستيالك وحدوث الفجوات فى مختمف الجوانب ذات 
الصمة بعدم تحقيق األمن الغذائي. األمر الذي يستمزم توجيو 

كتفاء ىذه الموارد بأسموب يعظم من االستفادة منيا ويحقق اال
الذاتي فى بعض المحاصيل الزراعية والمساىمة فى تقميل 

 الفجوات المختمفة وتحقيق األمن الغذائي.
 

   يالبحثيدف ال

استيدف البحث دراسة الوضع الراىن لمتركيب المحصولي 
الحالي والتوصل إلى التركيب المحصولي األوفق من خالل 

ة ويعظم برمجة األىداف؛ الذي يدني االحتياجات  المائي
صافي العائد اإلجمالي لممحاصيل الزراعية فى آن واحد. 
باإلضافة إلى التوصل إلى أحسن البدائل لمتراكيب 
المحصولية الزراعية التي تسيم فى تقميل الفجوات بين اإلنتاج 
واالستيالك فى مختمف الجوانب المتعمقة بتحقيق األمن 

ئل الغذائي فى مصر. من خالل عمل سيناريوىات وبدا
مختمفة لمتركيب المحصولي تساعد صانع ومتخذ القرار فى 

 تحقيق التنمية الزراعية المستدامة فى مصر.
 الطريقة البحثية ومصادر جمع البيانات:

اعتمد البحث فى التحميل والوصول إلى النتائج عمى 
أساليب التحميل الوصفية والكمية المتمثل فى أسموب برمجة 

وىو برنامج نمذجة أمثل ؛ Lingoمن خالل برنامج  األىداف
لمبرمجة الخطية والغير خطية. كما اعتمد البحث عمى بيانات 
نشرات قطاع الشئون االقتصادية الصادرة عن وزارة الزراعة 

، )وزارة الزراعة واستصالح األراضي (واستصالح األراضي
نشرات الري والموارد المائية الصادرة عن الجياز المركزي 

الموقع اإللكتروني لمجياز المركزي  (ة واإلحصاءلمتعبئة العام
-2118خالل الفترة الزمنية ) )لمتعبئة العامة واإلحصاء

(.باإلضافة إلى األبحاث العممية المرتبطة بموضوع 2121
 .البحث

 يةنتائج البحثال
: الوضع الراىن لمتركيب المحصولي الحالي فى مصر:  أوالا

م مختمف التركيب المحصولي عباره عن قائمة تض
المحاصيل المنزرعة بمنطقة معينة أو بمد ما، وىو مسؤول 
عن توزيع استخدام األراضي الزراعية والمياه المستخدمة فى 
الري، بين مختمف المحاصيل الزراعية بمختمف العروات. 

محصول من  56وتضمن التركيب المحصولي الحالي 
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حصولي المجاميع الغذائية المختمفة، حيث اشتمل التركيب الم
القائم عمى محاصيل الحبوب، البقوليات، األلياف، الزيت، 
السكر، األعالف، البصل ، الثوم، النباتات الطبية والعطرية 

محصول لمعروة الشتوية،  21والفاكية. وكان مقسم كالتالي: 
محاصيل لمعروة النيمية  4محصول لمعروة الصيفية و  21
مت باقي أخرى مث 4أشجار فاكية باإلضافة إلى  8و

محاصيل الخضر فى العروات الثالثة وأخري لباقي أنواع 
الفاكية. فقد حرص البحث عمى أن يتضمن التركيب 
المحصولي أغمب المحاصيل بمجاميعيا المختمفة؛ حتى يكون 
تركيب محصولي أمثل وأقرب ما يكون لمواقع. وبالتالي يمكن 

عمييا،  لصانع ومتخذي القرار االستفادة من النتائج المتحصل
عند رسم السياسات الزراعية والبرامج االقتصادية المستقبمية؛ 

تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، ومن ثم االكتفاء الذاتي ل
 من بعض المحاصيل والمساىمة فى تحقيق األمن الغذائي. 

( الذي يوضح األنشطة المختمفة 1بدراسة بيانات جدول )
خالل متوسط الفترة لمتركيب المحصولي الحالي فى مصر 

(. تبين أن متوسط إجمالي المساحة 2118-2121)
مميون فدان، حيث مثمت  1443المحصولية بمغت نحو 

متوسط إجمالي المساحات المنزرعة لمعروات الثالثة الشتوية 
، 546، 649والصيفية والنيمية باإلضافة إلى الفاكية نحو 

%، 2%، 39%، 48مميون فدان، مثمت نحو  146، 14232
% من متوسط المساحة المحصولية عمى الترتيب. 11

وتصدر كل من محصول القمح، الذرة الشامية الصيفي، الذرة 
، 145، 342الشامية النيمية والمانجو من حيث المساحة بنحو 

لكل عروة عمى الترتيب بنسبة بمغت نحو  14316، 1411
% من إجمالي مساحة الموسم %19، %49، %26، 47

 منيم. الزراعي لكل
 5241أما متوسط إجمالي المياه المستخدمة بمغت نحو 

مميار متر مكعب؛ حيث مثل متوسط إجمالي المقنن المائي 
لمعروات الثالثة الشتوية والصيفية والنيمية باإلضافة إلى 

مميار متر  1149، 1447، 2544، 1543الفاكية حوالي 
% 2149%، 1491%، 4848%، 2944مكعب، مثمت نحو 

سط المقنن المائي عمى الترتيب. واحتل المركز األول من متو 
من حيث استيالك المياه كل من محصول القمح، األرز، 
الذرة الشامية والمانجو حيث بمغ المقنن المائي المستخدم لكل 

عمى  3مميون م 2179، 268، 7195، 6811منيم حوالي 
 الترتيب.

كما بمغ متوسط إجمالي صافي عائد المحاصيل نحو 
مميار جنيو؛ حيث مثل متوسط إجمالي صافي عائد  24212

المحاصيل لمعروات الثالثة الشتوية والصيفية والنيمية 
 2647، 14914، 2944، 5542باإلضافة إلى الفاكية حوالي 
%، 1474%، 2441%، 4542مميار جنيو، مثمت نحو 

% من متوسط صافي عائد المحاصيل عمى الترتيب. 2148
من حيث صافي العائد كل من محصول  واحتل المركز األول

البرسيم المستديم، قصب السكر، الطماطم النيمي والفاكية 
المانجو حيث بمغ األىمية النسبية من حيث صافي عائد 

%، 31%، 1749%، 4541المحاصيل لكل منيم حوالي 
% من متوسط إجمالي صافي عائد الموسم الزراعي 1841

ب المزارعين عمى زراعة لكل منيم. ومن ىنا يتضح إقبال أغم
المانجو ألنو ذو عائد مرتفع. وينطبق ذلك أيًضا عمى باقي 

 المحاصيل األخرى.
 ثانياا: التركيب المحصولي األوفق المقترح:

تم اإلعتماد عمى أسموب برمجو األىداف لمتوصل إلى 
التركيب المحصولي األوفق الذي يدني االحتياجات المائية 

ي عائد المحاصيل المتضمنة وفى نفس الوقت يزود صاف
بالتركيب المحصولي. ويمكن القول بأنو التركيب المحصولي 
الذي يحقق التوافق بين أىداف متعددة لموصول إلى التركيب 
المحصولي الكفء الذي يحقق ترشيد وتدنية استخدام المياه 
وذلك فى ضوء مجموعة من القيود والمحددات. فكان من 

 يم أسموب برمجة األىدافالضروري التعرض أواًل لف
 ومكوناتيا.
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 (6464->645. التركيب المحصولي الحالي لمختمف المجاميع من المحاصيل الزراعية فى مصر خالل متوسط الفترة )5جدول 
 (، العائد:)مميون جنيو(7المساحة: )ألف فدان(، المقنن: )مميون م

لمحاصيل الىيليةثالثًا: ا ثاويا المحاصيل الصيفية اوال المحاصيل الشتىية  

 المساحة المحصىل
المقىه 

 المائي

صافي 

 العائد
 المساحة المحصىل

المقىه 

 المائي

صافي 

 العائد
 المساحة المحصىل

المقىه 

 المائي

صافي 

 العائد

 252 268 114 انزسج انشاييح 3648 7195 1118 األسص 9658 6811 3229 انقًخ

 281 39.5 22.7 انطًاطى انُيهي 3943 5653 1454 انزسج انشاييح 159 102 62.6 انشعيش

 98.3 82.3 47.3 انثطاطظ انُيهي 2429 3253 837 انشاييح انصفشاء 588 142 82.4 انفىل انثهذي

 11.8 5.15 2.96 كشَة َيهي 930 1559 363 انزسج انشفيعح 73.4 7.99 3.29 انذًص

خشيخضش أ 68.4 143 32.5 فىل انصىيا 21.9 7.56 3.02 انذهثح انجافح  45.0 78.4 261 

 1115 470 147 انفىل انغىداَي 1.22 0.41 0.23 انتشيظ
اجًاني انًذاصيم 

 انُيهيح
232 473 904 

 رابًعا: الفاكهة 397 268 81.9 انغًغى 6.82 1.20 0.81 انعذط

 المساحة األشجار 22.4 51.9 16.3 دواس انشًظ 2643 1674 539 تُجش انغكش
المقىه 

 المائي

صافي 

 العائد

 665 1011 149 انًىانخ 5250 3482 331 قصة انغكش 989 299 159 انثشعيى اانتذشيش

 2481 1222 189 انعُة 1642 746 253 انقطٍ 24896 4019 1589 انثشعيى انًغتذيى

 4822 2079 306 انًاَجى 4016 520 196 انطًاطى 73.1 28.3 20.7 انكتاٌ

 3477 530 78.1 انًىص 1101 334 126 انثطاطظ 3284 421 187 انثصم

 1006 263 38.7 انجىافح 244 62.3 23.5 كىعح صيفي 594 108 39.3 انثىو

 530 520 80.2 انشياٌ 223 74.9 28.2 انخياس 5322 319 183 انطًاطى

 2066 498 77.0 انتفاح 765 144 54.3 انثارَجاٌ 349 44.8 25.7 انكىعح

 3237 824 121 انثهخ 387 146 55.2 انفهفم 153 48.3 27.7 انكشَة

 8401 3960 596 فاكهح اخشي 333 31.7 11.9 انثاييح 314 60.1 34.5 انثغهح انخضشاء

 26685 10907 1635 اجًاني انفاكهح 104 86.6 32.6 انكاَتهىب 600 60.8 34.9 انفهفم

     114 15.9 5.98 انثطيخ 889 69.6 40.0 انثارَجاٌ

 2252 1030 388 خضش أخشي 3945 918 527 خضش أخشي
 

 
  

 403 166 41.1 طثيح وعطشيح 633 117 64.6 طثيح وعطشيح
 

 
  

إجًاني انًذاصيم 

 انشتىيح
6851 15260 55192 

إجًاني انًذاصيم 

 انصيفيح
5595 25432 29388 

إجًاني انتشكية 

 انًذصىني
14314 52073 112169 

 وصافي العائد والري والموارد المائية بالجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء، أعداد مختمفة.المصدر: جمعت وحسبت من نشرات االقتصاد الزراعي، التكاليف 
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يعتبر أسموب برمجة األىداف أحد النماذج الرياضية التي 
تيدف إلى تقميل وتخفيض مجموع االنحرافات غير المرغوب 
فييا عن األىداف المحددة إلى أدنى حد ممكن؛ إليجاد 

لعدد من األىداف غير المتجانسة مما يعود  أفضل الحمول
بالنفع عمى اختيار أفضل القرارات فى حال وجود أكثر من 
ىدف متعارض تسعى المؤسسة إلى تحقيقيا، من خالل قيود 
األىداف والموارد. كما يوفر ىذا النموذج الكثير من البيانات 
التي يعتمد عمييا متخذي القرار التخاذ القرار الصحيح. فيي 
امتداد لنموذج البرمجة الخطية التي تتناول ىدف واحد 
متجانس بدالة ىدف خطية خالل وجود مجموعة من القيود 

 .(2114، خالدغير المتعارضة )
دالة اليدف: تحتوي عمى المتغيرات األساسية مثل 
األنشطة المختمفة بأنواعيا وكمياتيا المتمثمة فى المحاصيل 

ة الخطية والتي تمثل متغيرات المزروعة كالموجودة فى البرمج
الحل األمثل، باإلضافة إلى متغيرات غير أساسية متمثمة فى 
مقدار االنحرافات عن األىداف المحددة مسبًقا وييدف 
النموذج إلى خفض ىذه االنحرافات إلى أدنى حد ممكن بين 
األىداف المختمفة، سواء كانت االنحرافات السالبة )النقص 

دد(  أو االنحرافات الموجبة )الزيادة عن قيمة اليدف المح
 عن قيمة اليدف المحدد(. 

تتمثل قيود برمجة األىداف فى مجموعتين: أوليما قيود 
األىداف التي تعكس مستوي الطموح وتوضيح مقدار 
المساىمة من كل متغير قراري فى تحقيق القيمة المستيدفة 

عبد ( لمواردواالنحرافات المتعمقة بقيود اليدف، وثانييما قيود ا
 (. 2113 ،الفتاح

 :ويمكن صياغة نموذج برمجة األىداف كالتالي
  

  

  

  

    

 ما يمي:مويتكون النموذج المقترح 
يتجو العالم إلى تحقيق التنمية المستدامة فى  دالة اليدف:

المستدامة، التي تتحقق  جميع النواحي ومنيا التنمية الزراعية
من خالل استخدام الموارد الزراعية المتاحة االستخدام األمثل 
وتحقيق أقصي كفاءة اقتصادية ممكنة وباألخص األرض 
والمياه، ولذلك كان اليدف الرئيسي لبرمجة األىداف تحقيق 
تدنية المياه المستخدمة فى زراعة المحاصيل الزراعية 

 صافي العائد المتحصل منيا. بالتركيب المحصولي وتعظيم
: وىي تعبر عن الحدود الموضوعة عمى القيود والمحددات

ويشتمل نموذج برمجة األىداف عمى ثالث  الموارد.
مجموعات من القيود ىي القيود الفيزيقية، االستراتيجية، 

 والتسويقية.
تتضمن القيود الفيزيقية تمك القيود المتعمقة باألرض 

حيث ال تزيد المساحة المنزرعة بكافة الزراعية المتاحة، ب
المحاصيل المدروسة عن المتاح من المساحة المحصولية، 
وأما القيود المتعمقة بمياه الري فتوضع بناء عمى االحتياجات 
المائية والمتاح من مياه الري لألنشطة. بحيث ال تتعدي 

 المقنن المائي لمموسم الزراعي أو تساوييا.
فقد فرضت الدراسة قيدين)الحد القيود االستراتيجية 

الحد األعمى( لكل محصول من المحاصيل  –األدنى
االستراتيجية، فالحد األدنى ينص عمى أن ال تقل المساحة 
المنزرعة بالمحاصيل عن أقل مساحة منزرعة لكل منيا خالل 
فترة الدراسة؛ وذلك لتوفير االحتياجات المحمية من ىذه 

أمين النقد األجنبى. أما الحد تأو تشغيل مصانع أو  المحاصيل،
األعمى فيو أكبر مساحة منزرعة خالل فترة الدراسة، ويجري 
ذلك عمى األشجار المثمرة أيًضا؛ حيث تم وضع قيدين لكل 
نشاط يمثل أحدىما، الحد األعمى: أي أكبر مساحة منزرعة 

 ويمثل اآلخر الحد األدنى: أقل مساحة خالل فترة الدراسة.
د التسويقية، فتتمثل فى الحدود الدنيا وفيما يخص القيو 

والقصوى لمسعات التسويقية المحمية والخارجية لمسمع الداخمة 
حجم االستيالك المحمى فى حالة فى التجارة الخارجية أو 
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السمع الزراعية غير الداخمة فى التجارة الخارجية، فتم التعبير 
 عن الحدود الدنيا بمتوسط المساحة المزروعة، فى حين تم
التعبير عن الحدود القصوى بأكبر مساحة مزروعة خالل فترة 

 الدراسة.
تمثل المحاصيل الزراعية المذكورة  األنشطة اإلنتاجية:

بالتركيب المحصولي، وقد اعتبر كل محصول فيو نشاط 
محصول كما ذكر  56إنتاجي منفصل. وىي عبارة عن 

 مسبًقا.
بالتركيب من المحاصيل الزراعية الواردة  صافي العائد:

المحصولي. بحيث يكون أكبر من أو مساوي لممواسم 
 الزراعية السابقة.

 نموذج التركيب المحصولي األوفق المقترح:
بعد صياغة قيود النموذج فى شكل حد أدنى وأعمى 

محاصيل المزروعة خالل فترة الدراسة، وباستخدام نموذج مل
دنية برمجة األىداف لتحقيق ىدفين فى آن واحد؛ تمثل فى ت

االحتياجات المائية وتعظيم العائد، تم التوصل إلى نموذج 
التركيب المحصولي األوفق المقترح كما ىو موضح بجدول 

 محصول يمثل العروات الثالث. 56(، الذى تضمن 2)
وبدراسة ىذا النموذج تبين؛ زيادة المساحات المنزرعة فى 
كل من )العدس، الحمص، الفمفل، بنجر السكر، البسمة 

لخضراء، الفول البمدي، نباتات طبية وعطرية، الكوسة، ا
البرسيم المستديم، الطماطم، القمح، الثوم، البصل، الباذنجان، 

%، 9148خضروات أخري( فى العروة الشتوي بمعدالت 
7949 ،%1443 ،%1244 ،%1141 ،%8425 ،%
7411 ،%7417 ،%6414 ،%5413 ،%5413 ،%
الترتيب. أما  % لكل منيم عمى%1478، %2414، 2495

محاصيل العروة الصيفي فتمثل كل من )القطن، السمسم، 
البطاطس، فول الصويا، النباتات الطبية والعطرية، البامية، 
الفمفل، الخيار، الطماطم، الكوسة، دوار الشمس، الفول 

%، 25%، 3249السوداني، الباذنجان، والبطيخ( بمعدالت 
2344 ،%1744 ،%1649 ،%1448 ،%14 ،%1241 ،%

% عمى %342، %647، %743، %942، %1143، 1147
الترتيب. ومحاصيل العروة النيمي فكانت )الطماطم ، كرنب( 

% عمى الترتيب، أما أشجار 1148%، 1642بمعدالت 
%، 1144( بمعدالت ة فاحتل )البمح، التفاح، الجوافةالفاكي
 % عمى الترتيب.%1457، 4441

المساحات  فى حين اتضح فى ىذا النموذج انخفاض
المنزرعة فى كل من المحاصيل الشتوية التالية )الكتان، 
الترمس، البرسيم التحريش، الشعير، الكرنب، الحمبة الجافة، 

%، 17%، 3348%، 35خضراوات أخري( بمعدالت 
% عمى الترتيب، وفى %7421، %1249، %14، 1443

المحاصيل الصيفية التالية األرز، الكانتموب، الذرة الشامية 
الصفراء، خضروات أخري، الذرة الشامية، قصب السكر، 

%، 1148%، 1742%، 2342الذرة الرفيعة( بمعدالت 
 % عمى الترتيب.%1481، %1416، %3428، 4451

أما محاصيل العروة النيمي فكانت )خضر أخري، الذرة 
%، 1143%، 3741الشامية، البطاطس النيمي( بمعدالت 

اكية التالية )الموالح، % عمى الترتيب. وأشجار الف1144
الموز، فاكية أخري، العنب، المانجو، الرمان( بمعدالت 

6445 ،%5416 ،%4445 ،%1475 ،%1472 ،%
 %عمى الترتيب.1418

( أن ىذا البديل حقق إجمالي 3واتضح بدراسة جدول )
مميار جنيو، بما يزيد عن نظيره  11447صافي عائد مقداره 

مميار جنيو،  245حو المحصولي الحالي بن فى التركيب
%؛ وىذا ما يدل عمى توجو أغمب 2423بمعدل زيادة قدره 

المزارعين فى الفترة األخيرة إلى زراعة محاصيل األربحية، 
كما أن كمية االحتياجات المائية لمنموذج المقترح ىي أقل من 

، 3مميار م 142نظيرتيا فى التركيب المحصولي الحالي بنحو 
عن نظيرتيا فى التركيب الحالي؛ % 2436بمعدل نقص قدره 

وذلك نتيجة انخفاض مساحات المحاصيل الشرىة الستخدام 
 المياه، و زيادة مساحة بعض المحاصيل المزروعة األخرى. 
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من النموذج األساسي خالل متوسط . مقارنو المساحة المحصولية لممحاصيل المختمفة بالتركيب المحصولي الحالي ) القائم( والتركيب المحصولي )المقترح( الناتج 6جدول

 المساحة: )ألف فدان(                                                                        ( فى مصر 6464 –>645الفترة  ) 

 
 المساحة الحالية

 الىمىذج مساحة  

    المقترح

 الفائض

وسبة تغير  

 المحصىل

  

 المحصىل

 المساحة الحالية
 لىمىذجا مساحة  

  المقترح
  

  الفائض % المساحة % المساحة % المساحة % المساحة المحصىل
وسبة تغير 

 المحصىل

 23.2- 258.8- 6.0 858.7 7.8 1118 األسص 5.13 165.53 23.71 3394.19 22.56 3228.7 انقًخ

 3.3- 47.6- 9.8 1406 10.2 1454 انزسج انشاييح 14.3- 8.98- 0.37 53.60 0.44 62.6 انشعيش

 10.8- 90.6- 5.2 746.1 5.8 836.7 انشاييح انصفشاء 8.25  6.79 0.62 89.14 0.58 82.4 انفىل انثهذي

 0.8- 2.9- 2.5 360.3 2.5 363.2 انزسج انشفيعح 79.9 2.63 0.04 5.92 0.02 3.3 انذًص

 17.4 5.7 0.3 38.2 0.2 32.5 فىل انصىيا 12.9- 0.39- 0.02 2.63 0.02 3.0 انذهثّ انجافح

 7.3 10.8 1.1 157.5 1.0 146.7 انفىل انغىداَي 33.8- 0.08- 0.00 0.15 0.002 0.2 انتشيظ

 25.0 20.5 0.7 102.4 0.6 81.9 انغًغى 91.8 0.75 0.01 1.56 0.01 0.8 انعذط

 9.2 1.5 0.1 17.8 0.1 16.3 دواس انشًظ 12.4 66.6 4.23 605.25 3.76 538.6 تُجش انغكش

ى اانتذشيشانثشعي  1.1- 3.5- 2.3 327.4 2.3 330.9 قصة انغكش 17.0- 27.0- 0.92 132.16 1.11 159.2 

 32.9 83.2 2.3 336.0 1.8 252.8 انقطٍ 6.14 97.6 11.8 1686.24 11.10 1588.7 انثشعيى انًغتذيى

 11.7 23.0 1.5 218.9 1.4 195.9 انطًاطى 35.0- 7.25- 0.09 13.44 0.14 20.7 انكتاٌ

 23.4 29.5 1.1 155.2 0.9 125.7 انثطاطظ 2.04 3.82 1.33 190.63 1.31 186.8 انثصم

 10.3 2.4 0.2 25.9 0.2 23.5 كىعح صيفي 2.95 1.16 0.28 40.47 0.27 39.3 انثىو

 12.1 3.4 0.2 31.6 0.2 28.2 انخياس 5.33 9.75 1.35 192.78 1.28 183.0 انطًاطى

 6.7 3.6 0.4 57.9 0.4 54.3 انثارَجاٌ 7.07 1.82 0.19 27.53 0.18 25.7 انكىعح

 14.0 7.7 0.4 62.9 0.4 55.2 انفهفم 14.0- 3.87- 0.17 23.85 0.19 27.7 انكشَة

 14.8 1.8 0.1 13.7 0.1 11.9 انثاييح 11.1 3.83 0.27 38.34 0.24 34.5 انثغهح انخضشاء

 17.2- 5.6- 0.2 27.0 0.2 32.6 انكاَتهىب 14.3 4.99 0.28 39.89 0.24 34.9 انفهفم

 3.2 0.2 0.0 6.2 0.0 6.0 انثطيخ 1.78 0.71 0.28 40.67 0.28 40.0 انثارَجاٌ

 4.5- 17.5- 2.6 370.6 2.7 388.1 خضش أخشي 7.20- 37.9- 3.41 488.79 3.68 526.7 خضش أخشي

 16.9 6.9 0.3 48.1 0.3 41.1 طثيح وعطشيح 7.10 4.59 0.48 69.15 0.45 64.6 طثيح وعطشيح

إجًاني انًذاصيم 

 انشتىيح
6851 48 7136 50 285 4.2 

انًذاصيم  إجًاني

 انصيفيح
5595 39 5369 37 -226 -4 

إجًاني انتشكية 

 انًذصىني
14314 100 14314 100 - -  14314 100 14314 100 - - 
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الحالي )القائم( والتركيب المحصولي  صوليمقارنو المساحة المحصولية لممحاصيل المختمفة بالتركيب المح .6تابع جدول
 المساحة: )ألف فدان(            مصر ( فى6464 –>645)المقترح( الناتج من النموذج األساسي خالل متوسط الفترة  )

 المقترح الىمىذج مساحة   المساحة الحالية  
 الفائض

  

 وسبة تغير 

 % المساحة % المساحة المحصىل المحصىل

 11.3- 12.9- 0.7 101.4 0.80 114.3 اييحانزسج انش

 16.2 3.7 0.2 26.4 0.16 22.7 انطًاطى انُيهي

 10.4- 4.9- 0.3 42.4 0.33 47.3 انثطاطظ انُيهي

 10.8 0.3 0.0 3.3 0.02 3.0 كشَة َيهي

 37.1- 16.7- 0.2 28.3 0.31 45.0 خضش أخشي

 13- 31- 1 202 2 232 إجًاني انًذاصيم انُيهيح

 ة الحاليةاحمسال  
   الىمىذج مساحة  

 المقترح
 وسبة تغير الفائض           

 المحصىل 
 % المساحة % المساحة المحصىل

 
 6.5- 9.6- 1.0 139.3 1.0 148.9 انًىانخ

 0.7- 1.4- 1.3 187.4 1.3 188.8 انعُة

 0.7- 2.2- 2.1 304.1 2.1 306.3 انًاَجى

 5.2- 4.0- 0.5 74.1 0.5 78.1 انًىص

 1.6 0.6 0.3 39.3 0.3 38.7 انجىافح

 0.2- 0.1- 0.6 80.1 0.6 80.2 انشياٌ

 4.4 3.4 0.6 80.3 0.5 77.0 انتفاح

 10.4 12.7 0.9 134.1 0.8 121.5 انثهخ

 4.4- 26.5- 4.0 569.0 4.2 595.5 فاكهح اخشي

 2- 27- 11 1608 11 1635 إجًاني انفاكهح

 -  - 100 14314 100 14314 إجًاني انتشكية انًذصىني

 لنموذج برمجة األىداف. Lingoمخرجات البرنامج اإلحصائي  : المصدر

 
 . ممخص النتائج لمتركيب المحصولي األوفق المقترح7جدول 

 الفائض المقترح الفعلي البيان
وسبة 
 التغير

 -- -- 14314 14.314 انًغادح انًذصىنيح ) يهيىٌ فذاٌ (
 2.23 2.5 114.7 112.2 عح ) يهياس جُيّ(صافي عائذ انًغادح انًُضس

 2.36- 1.2- 50.84 52.07 كًيح انًياِ نهًغادح انًُضسعح )يهياس يتش يكعة(
  2.23 175 8013 7838 صافي عائذ انفذاٌ انىادذ )جُيّ(
 4.70 0.10 2.3 2.2 صافي عائذ انىدذج انًائيح )جُيّ(

 .1111لية*المساحة المحصو ÷  حةلممساالعائد  صافي الفدان= صافي عائد *       
 .المقنن المائي÷  لممساحةالعائد  صافي =المائية الوحدة صافي عائد *       
 لنموذج برمجة األىداف. Lingoمخرجات البرنامج اإلحصائي  : المصدر

 

جنيو/  8113وكان صافي العائد لمفدان و لوحدة المياه حوالي
% وىو 447%، 242بمعدل زيادة قدره ، 3جنيو/م 243فدان، 
 نظيره فى التركيب المحصولي الحالي.من  أكبر

كما اتضح من نفس الجدول أن مساحة القمح والبنجر 
والمحاصيل الزيتية ال تقل عن أكبر مساحة مزروعة؛ مما 
يحقق قدر من األمن الغذائي، باإلضافة إلى البرسيم المستديم 
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اإلضافة لمواجية نقص األعالف وذلك خالل فترة الدراسة. ب
م المحاصيل المصدرة مثل الطماطم ة أىمساحإلى أن 

والبصل والبطاطس ال تقل عن أكبر مساحة مزروعة خالل 
 نفس الفترة؛ وىذا سيعمل بدوره عمي تشجيع عمى الصادرات. 
ومن العرض السابق اتضح أن ىذا النموذج األوفق يحقق 

جات ما تسعي إليو الدراسة بالجمع بين ىدفي تدنية االحتيا
العائد. مع الحفاظ عمى أغمب  صافيظيم المائية وتع

المحاصيل المتعمقة باألمن الغذائي وتشجيع الصادرات؛ وليذا 
سيتم اقتراح بعض السيناريوىات التي ستساىم فى تقميل 
الفجوة بين اإلنتاج واالستيالك فى أغمب المحاصيل، وتحقيق 

ليدفين قدر من األمن الغذائي مع المحافظة عمى تحقيق ا
نية االحتياجات المائية وتعظيم صافي ا تدوىم األصميين

العائد لممزراعين لتشجيعيم عمى اتباع السيناريوىات 
المقترحة، ومساعدة صانع ومتخذ القرار عمى اختيار التركيب 

 المحصولي األوفق. 
ثالثاا: السيناريوىات المقترحة بعد التوصل إلى التركيب 

 المحصولي األوفق:
يساىم فى توفير المياه  صوليب محول: تركيريو األ السينا

 وتقميل الفجوة الغذائية من السكر والزيت:
اعتمد البحث فى ىذا الجزء عمى إتجاه الحكومة عام 

إلى تقميص المساحات المزروعة بقصب السكر إلى  2118
ألف فدان؛ وذلك من خالل موافقة مجمس النواب عمى  251

ر لصادعة اكام قانون الزرامشروع قانون بتعديل بعض أح
مواد  3، المتضمن تعديل 1966لسنة  53بالقانون رقم 

ونصت األولي منيا طبًقا لمسياسة العامة التي تقررىا الدولة 
لوزير الزراعة بقرار منو وبعد التنسيق مع وزير الموارد 
المائية والري؛ أن يحظر زراعة محاصيل معينة فى مناطق 

نة دون معي اصيلمناطق لزراعة محمحددة. والثانية: يحدد 
غيرىا من الحاصالت الزراعية مع وجود عقبات لمن يخالف 

 بالقانون.111القرارات طبًقا لممادة 
 

 سيناريو توفير المياه من محصول قصب السكر:
وبنااااًء عماااى ذلاااك تااام تخفااايض متوساااط المسااااحة المزروعاااة 

 ألاف 251بقصب السكر خالل فترة الدراسة بحياث ال تتجااوز 
% من متوسط المسااحة 25ض نحو تخفية الفدان، فمثمت نسب

ألاااف  83المزروعاااة باااو خاااالل فتااارة الدراساااة، بماااا يقااادر بنحاااو 
ألااف فاادان فقااط بمحصااول  248فاادان، وبااذلك زراعااة مساااحة 

ألف فدان. ولكان نتيجاة أن ىاذا  251القصب وىي ال تتجاوز 
سااااااينعكس بالساااااامب عمااااااى انخفاااااااض كميااااااة السااااااكر المتاحاااااااة 

م زيادتيااا عمااى متوسااط ر، تااالسااكولوجااود فجااوة فااى  لالسااتيالك
المساااحة المزروعااة بمحصااول بنجاار السااكر خااالل نفااس الفتاارة 

 ساااااااااااكر، طااااااااااان 2يناااااااااااتج  البنجااااااااااار ماااااااااااع مراعااااااااااااة أن فااااااااااادان
أى أن  ساااااكر، طااااان 4.5يناااااتج فاااااى المتوساااااط  القصاااااب فاااادان

بنجار. فكانات المسااحة  فادان 2.25يعادل  القصب الفدان من
بنحاو  رتقاد بقصاالمحاذوف مان ال ن البنجر مقابلالمعادلة م

 ،ألااف فاادان. تاام زيااادتيم عمااى مساااحة محصااول البنجاار 186
ألااف فااادان  725فأصاابحت متوسااط مساااحة محصااول البنجاار 

%. 35ألاااف فااادان، بنسااابة زياااادة قااادرت بنحاااو  539بااادال مااان 
وبااذلك تااام تالشاااي الخطااأ الشاااائع مااان قباال البااااحثين أنيااام عناااد 

جااار زودوا مسااااحة البنتقميااال مسااااحة القصاااب بنسااابة معيناااو، يااا
النساااابة وىااااذا خطااااأ دارج بياااانيم؛ لعاااادم تساااااوي الوحاااادة نفس باااا

المساااحية المنتجااة لطاان السااكر ماان كااال المحصااولين. وكاناات 
أىام النتاائج مان تطبياق ىاذا السايناريو كماا ىاو موضاح بجادول 

(4). 
( أن ىذا السيناريو حقق 5كما أتضح من دراسة جدول )

ائية عن نظيرىا فى كمية االحتياجات الم انخفاض فى
عدل ، بم3مميار م 1469تركيب المحصولي الحالي بنحو ال

% عن نظيرىا فى التركيب الحالي؛ وذلك 3425نقص قدره 
نتيجة انخفاض مساحات محصول قصب السكر الشرىة 

إجمالي  لممياه، عمى الرغم من زياده ما يعادليا بنجر. كما أن
 ا يزيد عن نظيره مميار جنيو، بم 114414صافي عائد مقداره 
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كيب المحصولي )المقترح( الناتج من سيناريو توفير المياه من مقارنو المساحة المحصولية لممحاصيل المختمفة بالتركيب المحصولي الحالي ) القائم( والتر . 8ولدج

   المساحة: )ألف فدان(                                      ( فى مصر 6464 –>645خالل متوسط الفترة  )  ألف فدان 694بحيث ال يتجاوز محصول قصب السكر 
 حاصيل الىيليةثالثًا: الم ثاويا المحاصيل الصيفية اوال المحاصيل الشتىية

 المحصىل
المساحة 

 الحالية

المساحة 

 المقترحة
 المحصىل الفائض

المساحة 

 الحالية

المساحة 

 المقترحة
 المحصىل الفائض

المساحة 

 الحالية

المساحة 

 ترحةالمق
 الفائض

 12.9- 101.4 114 انزسج انشاييح 258.8- 858.7 1118 األسص 165.5 3394 3229 انقًخ

 3.7 26.4 22.7 انطًاطى انُيهي 47.6- 1406 1454 انزسج انشاييح 9.0- 53.60 62.6 انشعيش

 4.9- 42.4 47.3 انثطاطظ انُيهي 90.6- 746.1 837 انشاييح انصفشاء 6.8 89.14 82.4 انفىل انثهذي

 0.3 3.3 2.96 كشَة َيهي 2.9- 360.3 363 انزسج انشفيعح 2.6 5.920 3.29 انذًص

 16.7- 28.3 45.0 خضش أخشي 5.7 38.19 32.5 فىل انصىيا 0.4- 2.625 3.02 انذهثح انجافح

 10.8 157.5 147 انفىل انغىداَي 0.1- 0.153 0.23 انتشيظ
إجًاني انًذاصيم 

 انُيهيح
232 201.7 -30.5 

 رابًعا: الفاكهة 20.5 102.4 81.9 انغًغى 0.7 1.561 0.81 انعذط

 األشجار 1.5 17.82 16.3 دواس انشًظ 186.1 724.8 539 تُجش انغكش
المساحة 

 الحالية

المساحة 

 المقترحة
 الفائض

 9.6- 139.3 149 انًىانخ 82.7- 248.2 331 قصة انغكش 27.0- 132.2 159 انثشعيى اانتذشيش

 1.4- 187.4 189 انعُة 83.2 336.0 253 انقطٍ 97.6 1686 1589 انًغتذيىانثشعيى 

 2.2- 304.1 306 انًاَجى 23.0 218.9 196 انطًاطى 7.2- 13.44 20.7 انكتاٌ

 4.0- 74.1 78.1 انًىص 29.5 155.2 126 انثطاطظ 3.8 190.6 187 انثصم

 0.6 39.3 38.7 انجىافح 2.4 25.87 23.5 كىعح صيفي 1.2 40.47 39.3 انثىو

 0.1- 80.1 80.2 انشياٌ 3.4 31.62 28.2 انخياس 9.7 192.8 183 طىانطًا

 3.4 80.3 77.0 انتفاح 3.6 57.91 54.3 َجاٌانثار 1.8 27.53 25.7 انكىعح

 12.7 134.1 121 انثهخ 7.7 62.86 55.2 انفهفم 3.9- 23.85 27.7 انكشَة

 26.5- 569.0 596 اخشي فاكهح 1.8 13.70 11.9 انثاييح 3.8 38.34 34.5 انثغهح انخضشاء

 27.2- 1608 1635 إجًاني انفاكهح 5.6- 27.01 32.6 انكاَتهىب 5.0 39.89 34.9 انفهفم

     0.2 6.167 5.98 انثطيخ 0.7 40.67 40.0 انثارَجاٌ

 17.5- 370.6 388 خضش أخشي 37.9- 488.8 527 خضش أخشي
 

   

 6.9 48.06 41.1 طثيح وعطشيح 4.6 69.15 64.6 طثيح وعطشيح
 

   

إجًاني انًذاصيم 

 انشتىيح
6851 7256 404.6 

إجًاني انًذاصيم 

 انصيفيح
5595 5289 -305.7 

إجًاني انتشكية 

 انًذصىني
14314 14355 41.2 

 لنموذج برمجة األىداف. Lingoمخرجات البرنامج اإلحصائي  : المصدر
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% وزيادة مساحة بنجر السكر 69سكربتخفيض مساحة محصول قصب ال اهتوفير المي . ممخص نتائج سيناريو9جدول 

79% 
نسبة  الفائض المقترح الفعمي البيان

 التغير
 0.29 0.04 14.355 14.314 المساحة المحصولية ) مميون فدان (

 1.64 1.84 114.04 112.2 صافي عائد المساحة المنزرعة ) مميار جنيو(
 3.25- 1.69- 50.38 52.07 مميار متر مكعب(ة المنزرعة )كمية المياه لممساح

 1.35 106 7944 7838 صافي عائد الفدان الواحد )جنيو(
 5.05 0.11 2.3 2.2 صافي عائد الوحدة المائية )جنيو(

 لنموذج برمجة األىداف. Lingoمخرجات البرنامج اإلحصائي  : المصدر
 

 مميار جنيو، 1484المحصولي الحالي بنحو  فى التركيب
%. وكان صافي العائد لمفدان و 1464بمعدل زيادة قدره 
بمعدل ، 3جنيو/م 243جنيو/ فدان،  7944لوحدة المياه حوالي

% وىو أكبر من نظيره فى التركيب 541%، 1435زيادة قدره 
 المحصولي الحالي.

 سيناريو تقميل الفجوة الغذائية من السكر:
من السكر  كج واالستيالنتيجة استمرار الفجوة بين اإلنتا

كان من الميم عمل سيناريو يساىم فى التقميل من ىذه الفجوة 
ويقمل من الواردات؛ وبذلك يساىم فى توفير العممة الصعبة 
التي كانت تستخدم فى تقميل الفجوة من السكر من خالل 
اإلستيراد، واستخداميا فى عمميات التنمية األخرى. ولذلك تم 

% من المساحة 11بنسبة  رة بنجر السكاقتراح زيادة مساح
اإلجمالية بعد إضافة مساحة محصول قصب السكر الممغية. 

المزروعة من محصول بنجر  ةوىذا يعني زيادة المساح
% وىذا ليس صعب تحقيقو 48السكر بنسبة إجمالية قدرىا 

إلى التقميل من الفجوات الغذائية وتحقيق نتيجة سعي الدولة 

التوسع األفقي  ئي؛ من خاللقدر من األمن الغذا
المميون  والمشروعات القائمة مثل المشروع القومي لزراعة

يقام بمساحة  ونصف المميون، ومشروع الدلتا الجديدة الذي
. وكانت أىم تزيد عن مميون فدان فى الساحل الشمالي الغربي

 (.6)ىذا السيناريو كما ىو موضح بجدولالنتائج من تطبيق 
ن ىذا السيناريو حقق أ( 7ة جدول )كما أتضح من دراس

إجمالي المقنن المائي، وزيادة إجمالي العائد عن  انخفاض فى
%، 2482نظيره فى التركيب المحصولي الحالي بنحو 

% عمى الترتيب؛ وذلك نتيجة نقص مساحة القصب 1496
الشره لممياه واستبدالو ببنجر السكر األقل استخداما لممياه. 

 145جة من السكر بمقدار تالكمية المنباإلضافة إلى زيادة 
ألف طن؛ نتيجة زيادة المساحة المزروعة من محصول بنجر 

ألف فدان، مع  7245%، بما يقدر بنحو 11السكر بنسبة 
سكر كما سبق ذكره. ومن  طن 2ينتج  البنجر العمم بأن فدان

ىنا اتضح أن ىذا السيناريو ساىم فى تقميل الفجوة من السكر 
 %.4144بنسبة  ألف طن سكر، 351البالغ 
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قميل الفجوة الغذائية مقارنو المساحة المحصولية لممحاصيل المختمفة بالتركيب المحصولي الحالي ) القائم( والتركيب المحصولي )المقترح( الناتج من سيناريو ت. :جدول
      المساحة: )ألف فدان(                                                                   ( فى مصر 6464 –>645من السكر خالل متوسط الفترة  ) 

 ثالثًا: المحاصيل الىيلية ثاويا المحاصيل الصيفية اوال المحاصيل الشتىية

 المحصىل
المساحة 

 الحالية

المساحة 

 المقترحة
 المحصىل الفائض

المساحة 

 الحالية

المساحة 

 المقترحة
 المحصىل الفائض

المساحة 

 الحالية

ساحة الم

 ترحةالمق
 الفائض

 12.9- 101 114 انزسج انشاييح 259- 858.7 1118 األسص 165.5 3394 3229 انقًخ

 3.7 26.4 22.7 انطًاطى انُيهي 47.6- 1406 1454 انزسج انشاييح 9.0- 53.6 62.6 انشعيش

 4.9- 42.4 47.3 انثطاطظ انُيهي 90.6- 746 837 انشاييح انصفشاء 6.8 89.1 82.4 انفىل انثهذي

 0.3 3.3 2.96 كشَة َيهي 2.9- 360 363 انزسج انشفيعح 2.6 5.9 3.29 انذًص

 16.7- 28.3 45.0 خضش أخشي 5.7 38.2 32.5 فىل انصىيا 0.4- 2.6 3.02 انذهثح انجافح

 10.8 158 147 انفىل انغىداَي 0.1- 0.2 0.23 انتشيظ
إجًاني انًذاصيم 

 انُيهيح
232 202 -30.5 

 رابًعا: الفاكهة 20.5 102 81.9 انغًغى 0.7 1.6 0.81 انعذط

 األشجار 1.5 17.8 16.3 دواس انشًظ 259 797 539 تُجش انغكش
المساحة 

 الحالية

المساحة 

 المقترحة
 الفائض

 9.6- 139 149 انًىانخ 82.7- 248 331 قصة انغكش 27.0- 132 159 انثشعيى اانتذشيش

 1.4- 187 189 انعُة 83.2 336 253 طٍانق 97.6 1686 1589 انثشعيى انًغتذيى

 2.2- 304 306 انًاَجى 23.0 219 196 انطًاطى 7.2- 13.4 20.7 انكتاٌ

 4.0- 74.1 78.1 انًىص 29.5 155 126 انثطاطظ 3.8 190 187 انثصم

 0.6 39.3 38.7 انجىافح 2.4 25.9 23.5 كىعح صيفي 1.2 40.5 39.3 انثىو

 0.1- 80.1 80.2 انشياٌ 3.4 31.6 28.2 اسانخي 9.7 193 183 انطًاطى

 3.4 80.3 77.0 انتفاح 3.6 57.9 54.3 انثارَجاٌ 1.8 27.5 25.7 انكىعح

 12.7 134 121 انثهخ 7.7 62.9 55.2 انفهفم 3.9- 23.8 27.7 انكشَة

 26.5- 569 596 فاكهح اخشي 1.8 13.7 11.9 انثاييح 3.8 38.3 34.5 انثغهح انخضشاء

 27.2- 1608 1635 إجًاني انفاكهح 5.6- 27.0 32.6 انكاَتهىب 5.0 39.9 34.9 انفهفم

     0.2 6.2 5.98 انثطيخ 0.7 40.7 40.0 انثارَجاٌ

 17.5- 371 388 خضش أخشي 37.9- 489 527 خضش أخشي
 

   

 6.9 48.1 41.1 طثيح وعطشيح 4.6 69.2 64.6 طثيح وعطشيح
 

   

إجًاني انًذاصيم 

 انشتىيح
6851 7328 477 

ني انًذاصيم إجًا

 انصيفيح
5595 5289 -306 

إجًاني انتشكية 

 انًذصىني
14314 14427 114 

 لنموذج برمجة األىداف. Lingoمخرجات البرنامج اإلحصائي  : المصدر
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 %54زيادة مساحة محصول بنجر السكر المساىمة فى تقميل الفجوة من السكر ب . ممخص نتائج سيناريو;جدول 
 الفائض المقترح يفعلال البيان

وسبة 
 التغير

 0.79 0.11 14.427 14.314 انًغادح انًذصىنيح ) يهيىٌ فذاٌ (
 1.96 2.20 114.40 112.2 صافي عائذ انًغادح انًُضسعح ) يهياس جُيّ(

 2.82- 1.47- 50.60 52.07 كًيح انًياِ نهًغادح انًُضسعح )يهياس يتش يكعة(
 1.16 91.1 7930 7838 (صافي عائذ انفذاٌ انىادذ )جُيّ

 492 0.11 2.3 2.2 صافي عائذ انىدذج انًائيح )جُيّ(
 لنموذج برمجة األىداف. Lingoمخرجات البرنامج اإلحصائي  : المصدر

 

واألعالف غير  سيناريو المساىمة فى تقميل الفجوة الزيتية
 :التقميدية

نتيجة استمرار الفجوة بين اإلنتاج واالستيالك من الزيوت 
تقميل الفجوة الزيتيو وتقميل  فى يو يساىمعمل سينار تم 

الواردات، وىذا سينعكس عمى توفير العممة الصعبة. وتمثل 
ذلك باقتراح توزيع مساحة القصب الممغية كما ذكر سابًقا 

ألف فدان، بالتساوي عمى الحد األعمى  83والمقدرة بنحو 
ل لممساحة المزروعة بكل من محصول فول الصويا، الفو 

فكانت ألف فدان،  2746السمسم بما يقدر بنحو لسوداني و ا
متوسط إجمالي المساحة المزوعة من محصول فول الصويا، 

، 3842الفول السوداني والسمسم بالتركيب المحصولي الحالي 
فدان عمى الترتيب، وبعد إضافة ألف  11244، 15745
ألف فدان لكل منيا، أصبح متوسط المساحة المقترح  2746

 12949، 18541، 6548المحاصيل بحوالي تيا بيذه راعز 
بمقدار زيادة من متوسط المساحة المزروعو بيم ألف فدان، 

%، 17242بالتركيب المحصولي الحالي قدر بنحو 
من متوسط مساحة كل % عمى الترتيب %2649، 1745

محصول، بعد إضافة مساحة محصول قصب السكر الممغية 
افة إلى ذلك تم يب. باإلضترتلكل منيم بالتساوي عمى ال

اقتراح تحميل محصول دوار الشمس عمى محاصيل الخضر 

مثل محصول الطماطم الصيفي والنيمي، البطيخ والخيار 
)كامل،  2115الصيفي وذلك وفًقا لدراسة كامل ومحمد عام 

فكان مجموع متوسط المساحة المزروعو من  .(2115,محمد 
كيب دان بالتر ف فأل 25247تمك المحاصيل تقدر بنحو 

وتم اقتراح زيادة مساحة محصول دوار  المحصولي الحالي،
% من 21الشمس بالتحميل عمى ىذه المحاصيل بنسبة

إجمالي متوسط المساحة المزروعو بمحاصيل الخضر السابق 
ألف فدان لتصبح مساحة  5145ذكرىا والتي قدرت بنحو 

، كما دانألف ف 6649دوار الشمس فى السيناريو المقترح نحو 
(. وكانت أىم النتائج من تطبيق ىذا 8موضح بجدول )ىو 

 السيناريو كالتالي.
( أن ىذا السيناريو حقق 9تبين من دراسة جدول )

إجمالي المقنن المائي، وزيادة إجمالي العائد عن  انخفاض فى
%، 2438نظيرىا فى التركيب المحصولي الحالي بنحو 

مى الحالي ع ولي% عن نظيرىا فى التركيب المحص1488
الترتيب؛ وذلك نتيجة زيادة مساحة بعض المحاصيل 
المزروعة. إضافة إلى ذلك زيادة الكمية المنتجة من الزيت 
من محصول فول الصويا، الفول السوداني، السمسم ودوار 
الشمس وكذلك األعالف غير التقميدي. وبالتالي فإن ىذا 

ف.ت واألعاللزيالسيناريو ساىم أيًضا فى تقميل الفجوة من ا
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لمساىمة فى تقميل مقارنو المساحة المحصولية لممحاصيل المختمفة بالتركيب المحصولي الحالي ) القائم( والتركيب المحصولي )المقترح( الناتج من سيناريو ا. >جدول

    المساحة: )ألف فدان(                                       ( فى مصر 6464 –>645خالل متوسط الفترة  )  واألعالف غير التقميدية الفجوة الزيتية
 ثالثًا: المحاصيل الىيلية ثاويا المحاصيل الصيفية اوال المحاصيل الشتىية

 المحصىل
المساحة 

 الحالية

المساحة 

 المقترحة
 المحصىل الفائض

المساحة 

 الحالية

المساحة 

 المقترحة
 المحصىل الفائض

المساحة 

 الحالية

المساحة 

 ةالمقترح
 لفائضا

 12.9- 101 114 انزسج انشاييح 259- 858.7 1118 األسص 165.5 3394 3229 قًخان

 3.7 26.4 22.7 انطًاطى انُيهي 47.6- 1406 1454 انزسج انشاييح 9.0- 53.6 62.6 انشعيش

 4.9- 42.4 47.3 انثطاطظ انُيهي 90.6- 746 837 انشاييح انصفشاء 6.8 89.1 82.4 انفىل انثهذي

 0.3 3.3 2.96 كشَة َيهي 2.9- 360 363 انزسج انشفيعح 2.6 5.9 3.29 ًصانذ

 16.7- 28.3 45.0 خضش أخشي 33.2 65.8 32.5 فىل انصىيا 0.4- 2.6 3.02 انذهثح انجافح

 38.3 185 147 انفىل انغىداَي 0.1- 0.2 0.23 انتشيظ
إجًاني انًذاصيم 

 انُيهيح
232 202 -30.5 

 رابًعا: الفاكهة 48.1 130 81.9 ىغًغان 0.7 1.6 0.81 انعذط

 األشجار 50.5 66.9 16.3 دواس انشًظ 186 725 539 تُجش انغكش
المساحة 

 الحالية

المساحة 

 المقترحة
 الفائض

 9.6- 139 149 انًىانخ 82.7- 248 331 قصة انغكش 27.0- 132 159 انثشعيى اانتذشيش

 1.4- 187 189 انعُة 83.2 336 253 انقطٍ 97.6 1686 1589 انثشعيى انًغتذيى

 2.2- 304 306 انًاَجى 23.0 219 196 انطًاطى 7.2- 13.4 20.7 انكتاٌ

 4.0- 74.1 78.1 انًىص 29.5 155 126 انثطاطظ 3.8 191 187 انثصم

 0.6 39.3 38.7 انجىافح 2.4 25.9 23.5 كىعح صيفي 1.2 40.5 39.3 انثىو

 0.1- 80.1 80.2 انشياٌ 3.4 31.6 28.2 انخياس 9.7 193 183 انطًاطى

 3.4 80.3 77.0 انتفاح 3.6 57.9 54.3 انثارَجاٌ 1.8 27.5 25.7 انكىعح

 12.7 134 121 انثهخ 7.7 62.9 55.2 انفهفم 3.9- 23.8 27.7 انكشَة

 26.5- 569 596 فاكهح اخشي 1.8 13.7 11.9 انثاييح 3.8 38.3 34.5 انثغهح انخضشاء

 27.2- 1608 1635 إجًاني انفاكهح 5.6- 27.0 32.6 َتهىبنكاا 5.0 39.9 34.9 انفهفم

     0.2 6.2 5.98 انثطيخ 0.7 40.7 40.0 انثارَجاٌ

 17.5- 371 388 خضش أخشي 38- 489 527 خضش أخشي
 

   

 6.9 48.1 41.1 طثيح وعطشيح 4.6 69.2 64.6 طثيح وعطشيح
 

   

إجًاني انًذاصيم 

 انشتىيح
6851 7256 405 

ذاصيم انًإجًاني 

 يفيحانص
5595 5421 -174 

إجًاني انتشكية 

 انًذصىني
14314 14487 172.9 

 لنموذج برمجة األىداف. Lingoمخرجات البرنامج اإلحصائي  : المصدر
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 المساىمة فى تقميل الفجوة الزيتية واألعالف غير التقميدية . ممخص نتائج سيناريو=جدول 

 الفائض المقترح الفعلي البيان
بة وس

 التغير
 1.20 0.17 14.486 14.314 نًغادح انًذصىنيح ) يهيىٌ فذاٌ (ا

 1.88 2.11 114.31 112.2 صافي عائذ انًغادح انًُضسعح ) يهياس جُيّ(
 2.38- 1.24- 50.83 52.07 كًيح انًياِ نهًغادح انًُضسعح )يهياس يتش يكعة(

 0.67 52.59 7891 7838 صافي عائذ انفذاٌ انىادذ )جُيّ(
 4.37 0.09 2.2 2.2 انىدذج انًائيح )جُيّ(افي عائذ ص

 لنموذج برمجة األىداف. Lingoمخرجات البرنامج اإلحصائي  : المصدر

 
الفول السيناريو الثاني: تقميل الفجوة الغذائية من محصول 

 :البمدي
يعتبر محصول الفول البمدي من أىم محاصيل البقوليات 

مى البروتين لمحصول ع ميونظًرا إلعتماد أغمب السكان ع
النباتي بداًل من البروتين الحيواني وذلك النخفاض سعره. 
باإلضافة إلى دوره فى تثبيت األزوت الجوي بالتربة وزيادة 
خصوبتيا. ونتيجة إلرتفاع معدل االستيالك عن إنتاجو؛ أدي 
ذلك إلى وجود الفجوة الغذائية فى محصول الفول البمدي. 

الح األراضي ممثمة فى اعة واستصلزر كما أعمنت وزارة ا
معيد المحاصيل الحقمية خطة زراعة الفول البمدي كمحصول 
محمل عمى محاصيل أخرى منيا الطماطم النيمي، وعمى 
حواف حقول القمح، البرسيم المستديم، بنجر وقصب السكر. 
وفّقا لتصريحات مدير معيد المحاصيل الحقمية، فى 

عام  12ر اليوم شي صريتصريحات صحفية، لاصحيفة الم
مدير معيد المحاصيل التصريح الصحفي ل) 2121
  (.2121،الحقمية

وعميو كان مجموع متوسط المساحة المزروعو من تمك 
مميون فدان بالتركيب المحصولي  5.7المحاصيل تقدر بنحو 

الحالي، وتم اقتراح زيادة مساحة محصول الفول البمدي 
لي % من إجما7ة عمى ىذه المحاصيل بنسب بالتحميل

خالل متوسط المساحة المزروعو بالمحاصيل السابق ذكرىا 
ألف فدان لتصبح  399.7بنحو  والتي قدرت فترة الدراسة

ألف  482مساحة الفول البمدي فى السيناريو المقترح نحو 
فدان. وكانت أىم النتائج من تطبيق ىذا السيناريو كما ىو 

 (.11موضح بجدول )
ذا السيناريو حقق ( أن ى11)ول واتضح من دراسة جد

إجمالي المقنن المائي، وزيادة إجمالي العائد عن  انخفاض فى
%، 1416نظيرىا فى التركيب المحصولي الحالي بنحو 

% عن نظيرىا فى التركيب الحالي عمى الترتيب؛ وذلك 4474
لزيادة الكمية المنتجة من محصول الفول البمدي بمقدار 

المزروعة من المساحة  ادةألف طن؛ نتيجة زي 43946
 39947%، بما يقدر بنحو 7محصول الفول البمدي بنسبة 

الفول  ألف فدان، مع العمم بأن متوسط إنتاجية الفدان من
طن؛ تبعًا لنشرة اإلحصاءات  141حوالي  البمدي المحمل

عن قطاع  2121الزراعية لممحاصيل الشتوية الصادرة عام 
اتضح أن ىذا  . ومن ىنااعةالشئون االقتصادية بوزارة الزر 

السيناريو ساىم فى سد الفجوة الغذائية من محصول الفول 
%، وبذلك فإن ىذا 111ألف طن، بنسبة  411البمدي البالغ 

السيناريو سيحقق االكتفاء الذاتي من محصول الفول البمدي 
 ألف طن. 41مع تحقيق فائض قدره 
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فة بالتركيب المحصولي الحالي ) القائم( والتركيب المحصولي )المقترح( الناتج من السيناريو الثاني لتقميل الفجوة يل المختمحاصمقارنو المساحة المحصولية لمم. 54جدول

    المساحة: )ألف فدان(                                            ( فى مصر 6464 –>645خالل متوسط الفترة  )  الفول البمديالغذائية من محصول 
 ثالثًا: المحاصيل الىيلية ثاويا المحاصيل الصيفية يل الشتىيةال المحاصاو

 المحصىل
المساحة 

 الحالية

المساحة 

 المقترحة
 المحصىل الفائض

المساحة 

 الحالية

المساحة 

 المقترحة
 المحصىل الفائض

المساحة 

 الحالية

المساحة 

 المقترحة
 الفائض

 12.9- 101 114 يحزسج انشايان 259- 859 1118 األسص 166 3394 3229 انقًخ

 3.7 26.4 22.7 انطًاطى انُيهي 47.6- 1406 1454 انزسج انشاييح 9.0- 53.6 62.6 انشعيش

 4.9- 42.4 47.3 انثطاطظ انُيهي 90.6- 746 837 انشاييح انصفشاء 400 482 82.4 انفىل انثهذي

 0.3 3.3 2.96 كشَة َيهي 2.9- 360 363 انزسج انشفيعح 2.6 5.6 3.29 انذًص

 16.7- 28.3 45.0 خضش أخشي 5.7 38.2 32.5 فىل انصىيا 0.4- 2.6 3.02 انذهثح انجافح

 10.8 158 147 انفىل انغىداَي 0.1- 0.2 0.23 انتشيظ
إجًاني انًذاصيم 

 انُيهيح
232 202 -30.5 

 رابًعا: الفاكهة 20.5 102 81.9 انغًغى 0.7 1.6 0.81 انعذط

 األشجار 1.5 17.8 16.3 شًظدواس ان 66.6 605 539 تُجش انغكش
المساحة 

 الحالية

المساحة 

 المقترحة
 الفائض

 9.6- 139 149 انًىانخ 3.5- 327 331 قصة انغكش 27.0- 132 159 انثشعيى اانتذشيش

 1.4- 187 189 انعُة 83.2 336 253 انقطٍ 97.6 1686 1589 انثشعيى انًغتذيى

 2.2- 304 306 انًاَجى 23.0 219 196 انطًاطى 7.2- 13.4 20.7 انكتاٌ

 4.0- 74.1 78.1 انًىص 29.5 155 126 انثطاطظ 3.8 191 187 انثصم

 0.6 39.3 38.7 انجىافح 2.4 25.9 23.5 كىعح صيفي 1.2 40.5 39.3 انثىو

 0.1- 80.1 80.2 انشياٌ 3.4 31.6 28.2 انخياس 9.7 193 183 انطًاطى

 3.4 80.3 77.0 انتفاح 3.6 57.9 54.3 ٌانثارَجا 1.8 27.5 25.7 انكىعح

 12.7 134.1 121 انثهخ 7.7 62.9 55.2 انفهفم 3.9- 23.8 27.7 انكشَة

 26.5- 569 596 فاكهح اخشي 1.8 13.7 11.9 انثاييح 3.8 38.3 34.5 انثغهح انخضشاء

 27.2- 1608 1635 إجًاني انفاكهح 5.6- 27.0 32.6 انكاَتهىب 5.0 39.9 34.9 انفهفم

     0.2 6.2 5.98 انثطيخ 0.7 40.7 40.0 نثارَجاٌا

 17.5- 371 388 خضش أخشي 37.9- 489 527 خضش أخشي
 

   

 6.9 48.1 41.1 طثيح وعطشيح 4.6 69.2 64.6 طثيح وعطشيح
 

   

إجًاني انًذاصيم 

 انشتىيح
6851 7529 678 

إجًاني انًذاصيم 

 انصيفيح
5595 5368 -227 

إجًاني انتشكية 

 ىنيانًذص
14314 14707 394 

 لنموذج برمجة األىداف. Lingoمخرجات البرنامج اإلحصائي  : المصدر
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 المساىمة فى تقميل الفجوة الغذائية من محصول الفول البمدي . ممخص نتائج سيناريو55جدول 

 الفائض المقترح الفعلي البيان
وسبة 
 التغير

 2.75 0.39 14.707 14.314 انًغادح انًذصىنيح ) يهيىٌ فذاٌ (
 4.74 5.32 116.9 112.2 صافي عائذ انًغادح انًُضسعح ) يهياس جُيّ(

 1.06- 0.55- 51.52 52.07 كًيح انًياِ نهًغادح انًُضسعح )يهياس يتش يكعة(
 1.94 152 7990 7838 صافي عائذ انفذاٌ انىادذ )جُيّ(
 5.86 0.13 2.3 2.2 صافي عائذ انىدذج انًائيح )جُيّ(

 لنموذج برمجة األىداف. Lingoالبرنامج اإلحصائي مخرجات  : درالمص
 

 السيناريو الثالث: تقميل الفجوة الغذائية من محصول القمح:
يزداد الطمب عمى المحاصيل والحبوب الغذائية ومنيا 
محصول القمح عام بعد عام، وخاصة مع النمو المطرد 

 صولالرىيب فى عدد السكان، مع عدم وجود إنتاج من مح
اجو ويتناسب مع الطمب المتزايد عميو فى مصر؛ القمح يو 

ونتيجة لذلك تظل ىناك فجوة غذائية من محصول القمح. 
ولتحقيق خفض ىذه الفجوة وتقميل االستيراد، تم اقترح ىذا 
السيناريو بزيادة المساحة المزروعة من محصول القمح 

 بطريقة غير تقميدية.
موارد ر وزير القرااعتمد البحث فى ىذا الجزء عمى 

، بتاريخ 2121لسنة  315المائية والري، رقم 
والذي تناول فى مادتو األولى، أن يرخص  .28/12/2121

بجممة مساحة مصرح بيا تبمغ   2121بزراعة األرز لعام 
أي تحديد مساحة األرز فى  .فدان 211ألفا و 724نحو 

 فدان. 211ألفا و 724مصر بما ال يتجاوز 
ن متوسط إجمالي المساحة ( اتضح أ12) وبدراسة جدول

فدان، مميون  1.12المزوعة من محصول األرز بمغت نحو 
ألف  39344بمقدار زيادة عن المساحة المصرح بيا قدره 

% من متوسط مساحة األرز خالل 3542فدان، تمثل نحو 
% بما 36تقميل مساحة األرز بنسبة  فترة الدراسة. وبذلك تم

تى ال تزيد المساحة ن؛ وذلك حفداألف  41243يقدر بنحو 
ألف  71543المتبقية عن المساحة المصرح بيا لتصبح نحو 

فدان وزراعتيا بالقمح؛ ليصبح متوسط المساحة المزروعة 

مميون فدان، بنسبة  346مميون فدان إلى  342بالقمح من 
% من متوسط المساحة المزروعة 1245زيادة بمغت نحو 

 بالتركيب المحصولي الحالي.
الف المواسم الزراعية ليذين المحصولين تيجة الختون

)األرز صيفي، والقمح شتوي(، فقد تم التغمب عمى ىذه 
النقطة، بإقتراح زراعة المساحة الممغية من محصول األرز 
الصيفي، بمحاصيل خضر شتوية سيتم زراعتيا في بيوت 
محميو )الصوب(؛ حتى يتم تييأت الظروف الجوية لزراعتيا؛ 

مساحة غير منزرعة فى العروة الشتوية كون ىناك سي وبذلك
)مساحة الخضر الشتوية التي تم زراعتيا فى المساحة الممغية 
من األرز الصيفي( يتم زراعتيا بمحصول القمح. مع 
مالحظة ضرورة زراعة محاصيل الخضر الشتوية بالتحميل 
عمى المحاصيل األخرى لمواجية نقصيا في العروة الشتوي. 

اعة الخضر في البيوت المحمية سيزيد إلى أن زر فة باإلضا
من إنتاج وجودة محاصيل الخضر الشتوية، ومن ثم 
تصديرىا، وجني الكثير من العمالت األجنبية، التي تساعد 
واضعي سياسة التنمية الزراعية فى استخداميا لحدوث التنمية 
المنشودة بالقطاع الزراعي ومجابية التحديات التي تواجو، 

ألف صوبة  111ع المشروع القومي إلنشاء تماشًيا مك موذل
زراعية لتحقيق االكتفاء الذاتي فى المحاصيل الزراعية. 
باإلضافة إلى توفير المياه التي يستخدميا محصول األرز 
الشرىة لممياه وكذلك زيادة المساحة المزروعة من القمح 

 ومجابية الفجوة القمحية.
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اصيل المختمفة بالتركيب المحصولي الحالي ) القائم( والتركيب المحصولي )المقترح( الناتج من السيناريو الثالث لتقميل الفجوة ولية لممحمحصمقارنو المساحة ال. 56جدول

 فدان( ألفالمساحة: )                                                    ( فى مصر 6464 –>645الغذائية من محصول القمح خالل متوسط الفترة  ) 
 ثالثًا: المحاصيل الىيلية ثاويا المحاصيل الصيفية ال المحاصيل الشتىيةاو

 المحصىل
المساحة 

 الحالية

المساحة 

 المقترحة
 المحصىل الفائض

المساحة 

 الحالية

المساحة 

 المقترحة
 المحصىل الفائض

المساحة 

 الحالية

المساحة 

 المقترحة
 الفائض

 12.9- 101 114 انزسج انشاييح 402- 715 1118 األسص 402.3 3631 3229 انقًخ

 3.7 26.4 22.7 انطًاطى انُيهي 48.0- 1406 1454 انزسج انشاييح 9.0- 53.6 62.6 انشعيش

 4.9- 42.4 47.3 انثطاطظ انُيهي 91.0- 746 837 انشاييح انصفشاء 6.8 89.1 82.4 انفىل انثهذي

 0.3 3.3 2.96 ة َيهيكشَ 30- 360 363 انزسج انشفيعح 2.6 5.6 3.29 انذًص

 16.7- 28.3 45.0 خضش أخشي 5.7 38.2 32.5 فىل انصىيا 0.4- 2.6 3.02 انذهثح انجافح

 11.0 158 147 انفىل انغىداَي 0.1- 0.2 0.23 انتشيظ
إجًاني انًذاصيم 

 انُيهيح
232 202 -30.5 

 رابًعا: الفاكهة 20.5 102 81.9 انغًغى 0.7 1.6 0.81 انعذط

 األشجار 1.5 17.8 16.3 دواس انشًظ 66.6 605 539 كشتُجش انغ
المساحة 

 الحالية

المساحة 

 المقترحة
 الفائض

 9.6- 139 149 انًىانخ 4.0- 327 331 قصة انغكش 27.0- 132 159 انثشعيى اانتذشيش

 1.4- 187 189 انعُة 83.0 336 253 انقطٍ 97.6 1686 1589 انثشعيى انًغتذيى

 2.2- 304 306 انًاَجى 23.0 219 196 انطًاطى 7.2- 13.4 20.7 انكتاٌ

 4.0- 74.1 78.1 انًىص 29.0 155 126 انثطاطظ 3.8 191 187 انثصم

 0.6 39.3 38.7 انجىافح 2.4 25.9 23.5 كىعح صيفي 1.2 40.5 39.3 انثىو

 0.1- 80.1 80.2 انشياٌ 3.4 31.6 28.2 انخياس 9.7 193 183 انطًاطى

 3.4 80.3 77.0 انتفاح 3.6 57.9 54.3 انثارَجاٌ 1.8 27.5 25.7 انكىعح

 12.7 134.1 121 انثهخ 7.7 62.9 55.2 انفهفم 3.9- 23.8 27.7 انكشَة

 26.5- 569 596 فاكهح اخشي 1.8 13.7 11.9 انثاييح 3.8 38.3 34.5 انثغهح انخضشاء

 27.2- 1608 1635 إجًاني انفاكهح 5.6- 27.0 32.6 انكاَتهىب 5.0 39.9 34.9 انفهفم

     0.2 6.2 5.98 انثطيخ 0.7 40.7 40.0 انثارَجاٌ

 17.0- 371 388 خضش أخشي 37.9- 489 527 خضش أخشي
 

   

 7.0 48.1 41.1 طثيح وعطشيح 4.6 69.2 64.6 طثيح وعطشيح
 

   

إجًاني انًذاصيم 

 انشتىيح
6851 7373 522 

إجًاني انًذاصيم 

 انصيفيح
5595 5225 -370 

ية تشكإجًاني ان

 نيانًذصى
14314 14408 94 

 لنموذج برمجة األىداف. Lingoمخرجات البرنامج اإلحصائي  : المصدر
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 المساىمة فى تقميل الفجوة الغذائية من محصول القمح . ممخص نتائج سيناريو57جدول

 الفائض المقترح الفعلي البيان
وسبة 
 التغير

 0.66 0.09 14.408 14.314 انًغادح انًذصىنيح ) يهيىٌ فذاٌ (
 2.45 2.75 114.95 112.2 صافي عائذ انًغادح انًُضسعح ) يهياس جُيّ(

 3.17- 1.65- 50.42 52.07 كًيح انًياِ نهًغادح انًُضسعح )يهياس يتش يكعة(
 1.78 139.7 7978 7838 صافي عائذ انفذاٌ انىادذ )جُيّ(
 5.80 0.13 2.3 2.2 صافي عائذ انىدذج انًائيح )جُيّ(

 لنموذج برمجة األىداف. Lingoرجات البرنامج اإلحصائي مخ : مصدرال

 
ولذلك تم اقتراح زيادة مساحة محصول القمح بنسبة 

% من المساحة اإلجمالية بعد إضافة مساحة محصول 1245
األرز الممغية، بإستبدال مساحة األرز الممغية بمحاصيل 

 خضر شتوية ستزرع فى البيوت المحميو )الصوب(. 
( أن، ىذا السيناريو حقق 13سة جدول )ضح من دراوات

انخفاض فى إجمالي المقنن المائي، وزيادة إجمالي العائد عن 
%، 3417نظيرىا فى التركيب المحصولي الحالي بنحو 

% عن نظيرىا فى التركيب الحالي عمى الترتيب؛ 2445
نتيجة تقميل مساحة األرز الشره لممياه. باإلضافة إلى زيادة 

مميون طن؛ نتيجة  141من القمح بمقدار المنتجة  ميةالك
%، 1245زيادة المساحة المزروعة من محصول القمح بنسبة 

ألف فدان، مع العمم بأن متوسط  41243بما يقدر بنحو 
طن؛ تبعا  2468حوالي  محصول القمح إنتاجية الفدان من

لنشرة اإلحصاءات الزراعية لممحاصيل الشتوية الصادرة عام 
ئون االقتصادية بوزارة الزراعة. ومن قطاع الش عن 2121

ىنا اتضح أن ىذا السيناريو ساىم فى تقميل الفجوة الغذائية 
 %.1345مميون طن، بنسبة  8من القمح البالغة 

 التوصيات
العمل عمى تنفيذ التركيب المحصولي األوفق المقترح؛ لما  -1

لو من أىمية كبيرة فى تحقيق قدر من األمن الغذائي 
وتشجيع الصادرات من البعض اآلخر،  المحاصيل بعضل

باإلضافة إلى تدنية االحتياجات المائية وتعظيم صافي 

العائد عمى نفس المساحة المحصولية لمتركيب 
المحصولي الراىن. وذلك من خالل تنفيذ قانون الزراعة 

 التعاقدية وسعر الضمان لممحاصيل. 
بنسبة  سكرالمساحة المزروعة بمحصول بنجر ال ةزياد -2

% حتى ال 25%، وتخفيض مساحة القصب بنسبة 48
ألف فدان؛ لتقميل الفجوة الغذائية من  251تتجاوز 

 %.4144محصول السكر بمقدار 
ألف فدان بالمحاصيل الزيتية، القطن أو الذرة،  83زراعة  -3

مكان مساحة القصب الممغية، بحيث ال تتجاوز مساحة 
ائية جوات الغذالفألف فدان؛ لمواجية  251قصب السكر 

 الناتجة عن المحاصيل المذكورة.
زيادة المساحة المزروعة بمحصول الفول البمدي   -4

ألف  39947عمى المحاصيل األخرى بنحو  بالتحميل
فدان؛ لتحقيق االكتفاء الذاتي منو باإلضافة إلى وجود 

 ألف طن.  41فائض قدره 
تخفيض المساحة المزروعة بمحصول األرز بحيث ال  -5

فدان؛ لترشيد استخدام مياه الري،  ألف 72442وز تتجا
 وزراعتيا بالقمح.

% بما يقدر بنحو 36تخفيض مساحة األرز بنسبة  -6
ألف فدان، واستبداليا بمحصول القمح؛ من  41243

خالل زراعة محاصيل الخضر الشتوية عمى نفس القدر 
من المساحة فى البيوت الزجاجية )الصوب(. بما يساىم 

 %. 1345دار قمحية بمقال فى خفض الفجوة
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زيادة المساحة المزروعة بمحاصيل القمح، بنجار السكر،   -7
الذرة الشامية، والمحاصيل البقولياة والزيتية لتضييق حجم 
الفجوه الغذائية منيم ومواجية مخاطر التجارة الدولية ليذه 

  . السمع
 لذا يقترح البحث مجموعة من المواضيع تحتاج إلى دراسة:

 دية لتحميل الفول البمدي ودوار ر االقتصاثادراسة األ
 الشمس عمى المحاصيل األخرى.

  دراسة الجدوى االقتصادية لزراعة محاصيل الخضر
 الشتوية فى البيوت المحمية )الصوب(.

  التقييم االقتصادي والبيئي إلنتاج األعالف غير التقميدية
 من المنتجات الثانوية لممحاصيل الزراعية.

 المراجع
دير معيد المحاصيل الحقمية عن مالصحفي ليح التصر 

تحميل الفول البمدي عمى المحاصيل األخرى: لاصحيفة 
 .2121عام  12المصري اليوم شير 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2479014 

: التوجيو االقتصادي (2121ون )آخر الماحي، محمد محمد و 
لمموارد الزراعية من خالل تدنية االحتياجات اإلروائية، 

 .5، العدد 59مجمة اإلسكندرية لمبحوث الزراعية، المجمد 
 العامة لمتعبئة المركزي اإللكتروني لمجياز الموقع

 نشرة الري والموارد اإلنترنت،  شبكة واإلحصاءعمى

  (.2121-2118اسة )فترة الدر ل المائية أعداد مختمفة خال
.www.capmas.gov.eg           

 (: دور نموذج البرمجة الخطية متعددة2114خالد، بوشارب )
األىداف فى اتخاذ القرار اإلنتاجي، دراسة حالة المؤسسة 

( بالمسيمة، EATITالجزائرية لألنسجة الصناعية والتقنية )
عموم ال رسالة ماجستير، قسم عموم التسيير، كمية

تصادية والتجارية وعموم التسيير، جامعة محمد االق
 الجزائر. -بسكرة-خيضر

(: اقتصاديات الطمب 2113عبد الفتاح، محمد عثمان )
الحالي والمتوقع عمى المياه فى الزراعة المصرية، رسالة 
دكتوراه، قسم االقتصاد الزراعي، كمية الزراعة، جامعة 

 عين شمس. 
(: اآلثار 2115يل محمد )نب كامل، عبير عمي؛ ىند

االقتصادية لتحميل دوار الشمس عمى محاصيل أخري 
،  93فى مصر، المجمة المصرية لمبحوث الزراعية، مجمد

 .2عدد
وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون 
االقتصادية، نشرات االقتصاد الزراعي، التكاليف وصافي 

-2118) اسةالعائد، أعداد مختمفة خالل فترة الدر 
2121.)
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ABSTRACT 

The Most Appropriate Crop Composition and Its Contribution to Reducing 

The Food Gap and Achieving Food Security in Egypt 

Using The Goal Programming Method  

Walaa O. Abd El Fatah Abd El Hady and Eman Farid Amin Qadous 

Egypt suffers from many food gaps, that prevent 

achieving food security. Despite the availability of the 

basic ingredients of agricultural production from land 

and water resources, there is a shortcoming in the 

optimal use of these resources; This results in large gaps 

between production and consumption. Therefore, the 

research aimed to study the current situation of the 

current cropping structure, and to arrive at the most 

appropriate cropping structure; Which reduces water 

needs and maximizes the total net return of agricultural 

crops at the same time using the method of 

programming goals. In addition to making different 

scenarios and alternatives for cropping; To find the best 

alternatives that contribute to reducing food gaps in 

Egypt, and help the decision-maker in achieving 

sustainable agricultural development in Egypt. The 

scenario of an increase in wheat by 12.5% was shown: 

as a result of reducing the rice area to not exceed 724. 

200 thousand feddans, while replacing the rice area and 

planting it with winter vegetable crops in greenhouses: 

to provide space in the winter season for planting wheat. 

It is the best suggested alternative. It contributed to a 

decrease in the wheat gap by 13.5%, with a decrease in 

water needs and a maximization of the net return by 

about 3.17%, 2.45% over its counterpart in the current 

structure, respectively. The nutritional gap from sugar 

was also reduced by 41.4%; When the area of sugar 

cane was reduced by 25%, and replaced by sugar beet, 

an overall increase of about 48%. Self-sufficiency in the 

fava bean crop was achieved, with a surplus estimated at 

40 thousand tons. Therefore, the study recommended 

following and implementing the proposed alternatives to 

the cropping structure to reduce the food gap and 

achieve food security in Egypt. 

Key words: The most appropriate crop composition, 

food gap, food security, programming goals. 

 


