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 ى المصرىاإلستخدام اإلقتصادى األمثل للموارد المائیة فى التركیب المحصول
 

 هدى محمد رجب. د عماد عبد المسیح شحاتة. د

 باحث أول باحث أول
 

  مركز البحوث الزراعیة-معهد بحوث اإلقتصاد الزراعى 

 

 :مقدمه
یعتبر اإلستخدام اإلقتصادى األمثل للموارد اإلنتاجیة الزراعیة، أحد أهداف التنمیة اإلقتصادیة،  

ر اإلنتاج الزراعى، األمر الذى یحتم ضرورة اإلستخدام الكفء خاصة فى ظل محدودیة وندرة معظم عناص
تمثل قضیة اإلستخدام األمثل للموارد المائیة فى الزراعة المصریة، أحد القضایا حیث . واألمثل لتلك الموارد

 .اإلقتصادیة الرئیسیة التى تهم متخذى القرار، والمسئولین عن وضع السیاسات المائیة الزراعیة فى مصر
ًعتبر قضیة الموارد المائیة من القضایا الهامة التى تواجه المجتمع المصرى، نظرا لثبات تو 

 وخاصة مع التزاید من ناحیة أخرى،ومحدودیة هذه الموارد من ناحیة، وتزاید اإلحتیاجات المطلوبة منها 
راعة والتوسع األفقى، السكانى المستمر ومتطلبات خطط وبرامج التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة فى مجال الز

ًنظرا لتزاید الفجوة بین المتاح و. فى ظل إقامة المشروعات الزراعیة الكبرى التى تتطلب توفیر میاه الزمه لها
ٕوالمطلوب من الموارد المائیة بمرور الزمن، فقد أصبح من الضرورى دراسة إدارة واستخدام تلك الموارد 

 .بطریقة تعظم العائد من تلك الموارد
من إحتیاجاتها المائیة، % ٧٦عتمد مصر على نهر النیل كمصدر رئیسى للمیاه إذ یمدها بنحو وت 

كما یعد القطاع الزراعى من أهم القطاعات اإلقتصادیة المستخدمة للموارد المائیة، إذ یستهلك ما یقرب من 
 .من إجمالى حجم الموارد المائیة المتاحة فى مصر% ٨٥نحو 

نى المتزاید ورفع مستوى المعیشة أحد التحدیات الرئیسیة التى تؤدى إلى زیادة كما یمثل النمو السكا 
ٕاإلحتیاجات المائیة لكافة القطاعات وما تتطلبة خطط وبرامج التنمیة الزراعیة واقامة المشروعات الزراعیة 

إتساع الفجوة  ًیضاالكبرى، مما أدى إلى زیادة الفجوة بین المتاح والمطلوب من الموارد المائیة من ناحیة، وأ
الغذائیة بین اإلنتاج واإلستهالك من ناحیة أخرى، مما یتطلب بالضرورة محاولة تحقیق اإلستخدام األمثل 

 .للموارد المائیة المتاحة
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 :مشكلة البحث
تكمن مشكلة البحث فى مدى مواءمة التركیب المحصولى السائد مع ذلك التركیب المقترح، والذى  

حتیاجات المائیه وتحقیق أقصى ربح ممكن، فى ضوء القیود والمحددات والموارد المتاحة، یمكن معه تدنیة اإل
 :ولذلك یمكن صیاغة المشكلة البحثیة فى التساؤالت التالیة

 .ما هو هیكل التركیب المحصولى الذى یدنى اإلحتیاجات المائیة فى الزراعة المصریة -١
 . أقصى ربح ممكنما هو هیكل التركیب المحصولى الذى یحقق -٢
هل یمكن تحقیق تركیب محصولى یدنى اإلحتیاجات المائیة من ناحیة، ویعظم إجمالى العائد الصافى  -٣

 .من ناحیة أخرى فى نفس الوقت
 :هدف البحث
ًإنطالقا من المشكلة البحثیة، فإن هذا البحث یستهدف التوصل الى أفضل البدائل للتراكیب  

 من حیث الحصول على تركیب محصولى یدنى اإلحتیاجات المائیة، ویعمل المحصولیة الزراعیة فى مصر،
على تعظیم إجمالى العائد الصافى، فى ظل أهداف إستراتیجیة السیاسة الزراعیة، نحو اإلستخدام األمثل 
للموارد االنتاجیة وخاصة مورد المیاه، بحیث یمكن وضع تلك البدائل واإلختیارات للتركیب المحصولى أمام 

 .خذى القرارمت
 :الطریقه البحثیه ومصادر البیانات

 وبرمجة األهداف ”Linear Programming“تم اإلعتماد على إستخدام أسلوب البرمجة الخطیة  
“Goal Programming” فى التحلیل اإلقتصادى، كما إعتمد البحث على بیانات الجهاز المركزى للتعبئة 

وزارة الموارد المائیة ٕتصاد الزراعى بوزارة الزراعه واستصالح األراضى والعامة واالحصاء واإلدارة المركزیة لإلق
 ).٢٠٠٥-٢٠٠١(خالل الفترة والرى 

 :إستراتیجیة الزراعة المصریة فى التركیب المحصولى
تتطلب إستراتیجیة تخطیط التركیب المحصولى ضرورة تعظیم صافى العائد وتدنیة التكالیف  

ستخدام الموارد اإلنتاجیة، وبصفة خاصة مورد المیاه، وكذلك توفیر المحاصیل الزراعیة، والعمل على ترشید إ
الغذائیة لإلنسان وأعالف الماشیة، وعقب تطبیق سیاسة اإلصالح اإلقتصادى المصرى، أصبح تخطیط 
ًالتركیب المحصولى ال یمثل سوى تخطیطا تأشیریا یمكن لمتخذى القرار اإلسترشاد به عند رسم السیاسات  ً

 .راعیة، وأصبح المزارع هو المسئول عن تحدید هیكل التركیب المحصولى الحالىالز
 :وتقوم إستراتیجیة الزراعة المصریة فى التركیب المحصولى على األسس التالیة 

ًتوفیر أكبر قدر ممكن من المحاصیل الغذائیة كالحبوب والبقول والزیوت والسكر، نظرا ألن إنتاج هذه  -١
باإلحتیاجات األساسیة للسكان، لذلك یجب أن یشمل التركیب المحصولى التوسع فى المحاصیل ال یفى 

 .مساحة تلك المحاصیل لزیادة معدالت اإلكتفاء الذاتى منها
زیادة الصادرات الزراعیة من المحاصیل اإلستراتیجیة والبستانیة للمحافظة على األسواق الخارجیة  -٢

فى المیزان التجارى، وجذب العمالت اإلجنبیة الالزمة لتحقیق للصادرات المصریة، بهدف تقلیل العجز 
 .أهداف التنمیة اإلقتصادیة
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زراعة محاصیل الخضر والفاكهه بمساحات مناسبة، تناسب اإلستهالك والتصنیع المحلى، ومتطلبات  -٣
 .التصدیر للخارج

عى بإعتبارها مواد خام، توفیر حد أدنى من إنتاج بعض المحاصیل الزراعیة الالزمة للقطاع الصنا -٤
كالقطن والكتان فى صناعة المنسوجات، القصب والبنجر فى صناعة السكر، وعباد الشمس والذرة 

 .والسمسم وبذرة القطن فى صناعة الزیوت والكسب
 .توفیر إحتیاجات اإلنتاج الحیوانى من محاصیل األعالف للمحافظة على الثروة الحیوانیة -٥

 : المحصولى فى مصرموارد ومحددات التركیب
إن التعرف على موارد ومحددات التركیب المحصولى، له أهمیة كبیرة عند رسم مالمح إستراتیجیة  

 :التنمیة الزراعیة فى مصر، وتنحصر فى الموارد األرضیة والبشریة والمائیة كالتالى
ون فدان، كما بلغ  ملی٨,٣٩ نحو ٢٠٠٥ بلغت المساحة المزروعة فى مصر عام : األرض الزراعیة-ًأوال

 . ملیون فدان١٤,٩٠٥إجمالى المساحة المحصولیة نحو 
% ٥٥ ملیون نسمه، یوجد منهم ٧٠,١ نحو ٢٠٠٥بلغ عدد سكان الجمهوریة عام :  العماله الزراعیه-ًثانیا

ً ملیون نسمة یعیش معظمهم على الزراعة التى تدر علیهم دخوال سنویة ٣٨,٦یقیمون فى الریف، أى نحو 
كما یقدر عدد العمال فى . ة بحسب مساحة الحیازة الزراعیة التى یملكها الزراع وظروف إستغاللهامتفاوت

من إجمالى عدد العمال على المستوى % ٢٧,٣ ملیون عامل تساهم بنحو ٥,٣٣القطاع الزراعى بنحو 
 . ملیون عامل١٩,٥٤القومى والبالغ نحو 

ب المحصولى المائیة داخل الوادى عند مستوى الحقل عام  بلغت جملة إحتیاجات التركی: میاه الرى-ًثالثا
 ملیار متر مكعب تمثل نحو ١٠,٧٤ ملیار متر مكعب یخص الزروع الشتویة منها ٣٧,٩٨ بنحو ٢٠٠٥
 ملیار ٢٢,٤١من إحتیاجات التركیب المحصولى المائیة، والزروع الصیفیة تقدر إحتیاجاتها بنحو % ٢٨,٢٨

أما زروع المعمرات فتبلغ . ن إحتیاجات التركیب المحصولى المائیةم% ٥٩,٠متر مكعب، تمثل نحو 
من إحتیاجات التركیب المحصولى % ٩,٠٦ ملیار متر مكعب، تمثل نحو ٣,٤٤إحتیاجاتها المائیة نحو 

من % ٣,٦٦ ملیار متر مكعب، تمثل نحو ١,٣٩المائیة، ثم الزروع النیلیه التى تبلغ إحتیاجاتها المائیة نحو 
وبالنسبة لإلحتیاجات المائیة لزروع التركیب المحصولى بمناطق داخل .  التركیب المحصولى المائیةإحتیاجات

، %٢٨,٢ ملیار متر مكعب، موزعة بنحو ٤٣,٦٠، فقد بلغت نحو ٢٠٠٥الوادى عند أفمام الترع عام 
 .لكل من الزروع الشتویة والصیفیة والمعمرات والنیلیه على الترتیب% ٣,٦، %٩,٠، %٥٩,٢
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 :توصیف نموذج البرمجة الخطیة للتركیب المحصولى موضع الدراسة
للتعرف على اإلستخدام األمثل للتركیب المحصولى، قامت الدراسه بإستخدام أسلوب البرمجه  

، بهدف التوصل إلى ”Goal Programming“ وبرمجة األهداف ”Linear Programming“الخطیه 
على ینطوى اإلستخدام اإلقتصادى األمثل للموارد المائیة، هوم مفأفضل التراكیب المحصولیة، حیث أن 

 .أقصى عائد ممكن من وحدة المیاه فى ظل الظروف الزراعیة والتكنولوجیة المتاحةتحقیق 
 :یمكن توصیف نموذج البرمجة الخطیة للدراسة كالتالىو 

 :Objective Function دالة الهدف -أ

ًلت بدائل دالة الهدف فى تعظیم إجمالى صافى العائد، وأیضا  تمث:Maximization حالة التعظیم -١
 : كالتالى٢٠٠٥تعظیم عائد الوحدة المائیة للتركیب المحصولى عام 

Max X X
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یب  تمثلت دالة الهدف فى تدنیة إجمالى اإلحتیاجات المائیة للترك:Minimization حالة التدنیة -٢
 : كالتالى٢٠٠٥المحصولى عام 
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 :حیث
= Π محصول٤٠ إجمالى صافى العائد للتركیب المحصولى لعدد . 
= jπ صافى العائد لفدانى للمحصول (j). 

= *Πلرى للتركیب المحصولى العائد الصافى على میاه ا. 

= j
*π صافى عائد الفدان على وحدة میاه الرى للمحصول (j). 

  .٣كمیة میاه الرى للفدان بالمتر÷ صافى العائد الفدانى بالجنیه =  
W = محصول٤٠إجمالى اإلحتیاجات المائیة للتركیب المحصولى لعدد . 

= jwة للفدان للمحصول  اإلحتیاجات المائی(j). 

= jX المساحة المطلوب زراعتها لكل محصول، حیث (j=1,2,...,40). 

= ia حجم القید الخاص بالمحصول (j)بالفدان . 
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= iRالقیود . 
الزراعیة داخل ولقد أخذت الدراسة بعین اإلعتبار ضرورة وجود أكبر عدد ممكن من المحاصیل  

نموذج البرمجة الخطیة لیمثل واقع التركیب المحصولى الفعلى السائد فى مصر، ولذلك إشتملت دوال الهدف 
ً محصوال زراعیا، مقسمه بواقع ٤٠لنماذج البرمجة الخطیة موضع الدراسة على نحو   محصول شتوى، ١٩ً

احة المحصولیة لنموذج الدراسة ، وقد بلغت المس٢٠٠٥ محاصیل نیلیة، عام ٥ محصول صیفى، ثم ١٦
من إجمالى المساحة المحصولیة على مستوى الجمهوریة، % ٨٢,٧ ملیون فدان، تمثل نحو ١٢,٣٢٦نحو 

 ملیون ١,٢٥٠ ملیون فدان، وعند إستقطاع مساحات الحدائق والنخیل والمقدرة بنحو ١٤,٩٠٥والبالغة نحو 
من المساحة المحصولیة فى مصر عام % ٩٠,٣ل نحو فدان، فإن المساحة المحصولیة لنموذج الدراسة تمث

٢٠٠٥. 
 : كالتالى٢٠٠٥وقد تم عمل أربعة سیناریوهات للتركیب المحصولى السائد فى مصر عام  

 . تعظیم إجمالى صافى العائد للتركیب المحصولى: السیناریو األول-١
 .للتركیب المحصولىتعظیم عائد وحدة میاه الرى  : السیناریو الثانى-٢
 .تدنیة اإلحتیاجات المائیة للتركیب المحصولى : السیناریو الثالث-٣
للتركیب ًتدنیة اإلحتیاجات المائیة وتعظیم إجمالى صافى العائد معا فى نفس الوقت  : السیناریو الرابع-٤

 .، بإستخدام أسلوب برمجة األهدافالمحصولى
 :Restrictions القیود -ب

نتها نماذج البرمجة الخطیة موضع التحلیل، وهى تتكون من القیود التى تضم) ١(یوضح جدول  
 :قیود المساحة وبنود التكالیف والعمالة الزراعیة ومیاة الرى كالتالى

 تم وضع قیود أن إجمالى المساحة المحصولیة للنموذج ومساحة محاصیل العروة الشتوى : المساحة-١
لكل من إجمالى المساحة المحصولیة ومساحة والصیفى والنیلى، ال تزید عن مساحات نموذج الدراسة 

 .٢٠٠٥محاصیل العروة الشتوى والصیفى والنیلى عام 
كما تم وضع بعض القیود على مساحات المحاصیل الزراعیة تتمشى مع إستراتیجیة الزراعة المصریة،  

 :یمكن توضیحها كالتالى
زید عن أقصى مساحة تم تم وضع قیود أن مساحات األرز الصیفى، قصب سكر، والقطن، ال ت -

، لضمان ترشید إستخدام میاه الرى فى التركیب )٢٠٠٥-٢٠٠١(زراعتها بكل منهم خالل سنوات الفترة 
 .المحصولى
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 .٢٠٠٥قیود نماذج البرمجة الخطیة للتركیب المحصولى السائد فى مصر عام ): ١(جدول 

 قیود المساحة والتكالیف قیود العمالة والرى

 میاة الرى
 )ن متر مكعبملیو(

 عمالة زراعیة
 )ملیون یوم عمل(

 
 الشهر

 الحد
 األقصى

 
 القید

 

 البیان

 )ألف فدان(المساحة المحصولیة  ≤ 12326 ینایر 56.9 1549.5

 )ألف فدان(مساحة العروة الشتوى  ≤ 6365 فبرایر 31.6 1888.3

 )ألف فدان(مساحة العروة الصیفى  ≤ 5561 مارس 51.6 2554.3

 )ألف فدان(مساحة العروة النیلى  ≤ 400 أبریل 53.7 2760.4

 )ملیون جنیه(أجور عمال  ≤ 5404.4 مایو 124.7 2389.8

 )جنیهملیون (أجور حیوانات  ≤ 78.5 یونیو 90.8 4578.4

 )ملیون جنیه(أجور آالت  ≤ 3296.1 یولیو 100.1 5578.0

 )ملیون جنیه(قیمة تقاوى  ≤ 2035.5 أغسطس 70.8 5480.7

 )ملیون جنیه(قیمة سماد بلدى  ≤ 689.7 سبتمبر 69.7 2274.8

 )ملیون جنیه(قیمة سماد كیماوى  ≤ 2602.3 أكتوبر 116.3 922.2

 )ملیون جنیه(قیمة مبیدات  ≤ 756.0 نوفمبر 55.9 1122.1

 )ملیون جنیه(مصاریف نثریة  ≤ 1452.2 دیسمبر 42.9 1643.3

 ).٧(،)٦(،)١( جمعت وحسبت من بیانات المراجع :المصدر
 
 

د أن مساحات القمح، الفول البلدى، العدس، بنجر السكر، الذره الشامى الصیفى، فول تم وضع قیو -
الصویا، السمسم، الفول السودانى، وعباد الشمس، ال تقل عن أقصى مساحة تم زراعتها بكل منهم 

، لضمان زیادة إنتاج محاصیل الحبوب والبقولیات والزیوت )٢٠٠٥-٢٠٠١(خالل سنوات الفترة 
 .والسكر

م وضع قیود أن مساحات محاصیل الخضر ال تزید عن أقصى مساحة تم زراعتها بكل منهم خالل ت -
ً، لعدم الحصول على مساحات كبیرة جدا ال تتفق والواقع العملى، بحیث )٢٠٠٥-٢٠٠١(سنوات الفترة 

 .تفوق حاجة اإلستهالك المحلى ومتطلبات التصدیر للخارج
حاصیل، تتضمن أن مساحة كل محصول ال تقل عن أقل مساحة تم وضع حدود دنیا لمساحة باقى الم -

، وذلك لعدم إستبعاد أى محصول من )٢٠٠٥-٢٠٠١(تم زراعتها بهذا المحصول خالل سنوات الفترة 
 .ًالتركیب المحصولى وهو أمر غیر منطقى عملیا

یة الخاصة بكل  تم وضع قیود أن مجموع تكالیف مستلزمات إنتاج المحاصیل الزراع: تكالیف اإلنتاج-٢
أجور العمال، أجور اآلالت، أجور الحیوانات، قیمة التقاوى، قیمة األسمدة البلدیة، قیمة األسمدة : من

الكیماویه، قیمة المبیدات، والمصارف النثریه، ال تزید عن إجمالى تكالیف كل منهم لمحاصیل الدراسة 
 .٢٠٠٥عام 
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د أیام العمل للمحاصیل الزراعیة فى كل شهر، ال یزید  تم وضع قیود أن مجموع عد: العمالة الزراعیة-٣
 .٢٠٠٥عن إجمالى إحتیاجات أیام العمل الشهریة لمحاصیل الدراسة عام 

 تم وضع قیود أن مجموع كمیة میاه الرى للمحاصیل الزراعیة فى كل شهر، ال تزید عن : میاه الرى-٤
 .٢٠٠٥م إجمالى إحتیاجات میاه الرى الشهریة لمحاصیل الدراسة عا
 :نتائج حل نماذج البرمجة الخطیة للتركیب المحصولى فى مصر

 :فیما یلى أهم نتائج نماذج البرمجة الخطیة التى أمكن التوصل الیها 

 .٢٠٠٥عام تعظیم إجمالى صافى العائد للتركیب المحصولى السائد :  السیناریو األول-١

صافى العائد للتركیب إجمالى  تعظیم نتائج حل نموذج البرمجة الخطیة بهدف) ٢(یوضح جدول  
 :، وتوضح نتائج حل هذا النموذج التوصیات التالیة٢٠٠٥المحصولى السائد عام 

القمح، الفول البلدى، العدس، وبنجر السكر بنحو : یجب زیادة مساحات محاصیل: العروة الشتوى -
 الشعیر، الحلبة، :فى حین یجب تخفیض مساحات محاصیل.  ألف فدان٣٢,٧، ٠,٥، ١٤٦,٧، ٤١,٧

 . ألف فدان على الترتیب٣,٩، ٤٤,٥، ٣,٢، ١٦٨,٧البصل، والفلفل بنحو 
الذرة الشامى، الذرة الرفیعة، فول الصویا، الفول : یجب زیادة مساحات محاصیل: العروة الصیفى -

 ألف ٢,٨، ٨,٩، ١٤,٥، ٣,٠، ١٣,٩، ٣٨,٧، ٢٠٦,٣السودانى، عباد الشمس، الخیار، والبطیخ بنحو 
األرز، قصب السكر، القطن، البطاطس الكوسة، : فى حین یجب تخفیض مساحات. فدان على الترتیب

 ألف فدان لكل منهم على ١٢,٠، ٢٣,٦، ٦,٧، ٢١,٢، ٩٦,٧، ٩,٤، ١١٩,٠الباذنجان، والفلفل بنحو 
 .الترتیب

، ١,٦، ٠,٤و الذرة الشامى، الطماطم، والبطاطس بنح: یجب زیادة مساحات محاصیل: العروة النیلى -
، ٢,٤الفاصولیا والكرنب بنحو : فى حین یجب تخفیض مساحات محاصیل.  ألف فدان على الترتیب٠,٥
 . ألف فدان على الترتیب٠,١

 ملیار ٢٨,٠٦ نحو ٢٠٠٥هذا وقد بلغ إجمالى صافى العائد الفعلى للتركیب المحصولى السائد عام  
 ملیار ٢٨,١٨ترح الناتج من حل النموذج قد بلغ نحو جنیه، فى حین تبین أن إجمالى صافى العائد المق

 ملیار جنیه، وبنسبة زیادة ٠,١٢جنیه، حیث بلغ الفرق بین إجمالى العائد الصافى الفعلى والمقترح نحو 
عن التركیب المحصولى الفعلى السائد، مما یوضح أن التركیب المحصولى المقترح قد % ٠,٤٣مقدارها 

 .ى صافى العائدحقق الهدف من تعظیم إجمال
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 .٢٠٠٥عام صافى العائد للتركیب المحصولى إجمالى نموذج البرمجة الخطیة لتعظیم ): ٢(جدول 
  تركیب محصولى تأشیرى تركیب محصولى فعلى  
 
 م

 
 المحصول

 مساحة
 فعلیة

 صافى  
 عائد
 الفدان

 صافى
 عائد

 المساحة

 مساحة
 تأشیریة

 صافى  
 عائد

 المساحة

 التغیر
 فى

 المساحة
ألف ( )ملیون جنیة( % )ألف فدان( )ملیون جنیه( )جنیه( % )ألف فدان(    

 )فدان

 41.7 5868.6 24.34 3000.0 5787.0 1956.2 24.00 2958.3 قمح 1
 168.7- 39.5 0.64 79.0 124.0 500.4 2.01 247.7 شعیر 2
 3.2- 23.2 0.10 12.0 29.4 1937.2 0.12 15.2 حلبة 3
 146.7 482.2 2.99 368.0 290.0 1310.4 1.80 221.3 فول بلدى 4
 0.5 2.1 0.02 3.0 1.7 687.0 0.02 2.5 عدس 5
 0.5 4.4 0.03 4.0 3.9 1108.8 0.03 3.5 ترمس 6
 2.0- 10.9 0.11 13.0 12.6 838.7 0.12 15.0 حمص 7
 0.3- 26.8 0.13 16.0 27.3 1674.0 0.13 16.3 كتان 8
 32.7 288.6 1.62 200.0 241.4 1443.2 1.36 167.3 بنجر سكر 9

 0.5 834.5 4.11 507.0 833.7 1646.0 4.11 506.5 برسیم تحریش 10
 0.0 5549.6 13.01 1603.0 5549.6 3462.0 13.01 1603.0 برسیم مستدیم 11
 44.5- 77.3 0.52 64.2 130.9 1204.2 0.88 108.7 بصل شتوى 12
 0.0 57.8 0.14 17.0 57.8 3398.7 0.14 17.0 ثوم شتوى 13
 0.0 1131.7 1.74 214.6 1131.7 5273.3 1.74 214.6 طماطم شتوى 14
 0.0 36.9 0.16 20.3 36.9 1817.8 0.16 20.3 كوسة شتوى 15
 0.0 66.2 0.45 56.0 66.2 1182.3 0.45 56.0 بسلة شتوى 16
 0.0 55.5 0.22 27.0 55.5 2057.4 0.22 27.0 كرنب شتوى 17
 0.0 390.1 1.15 141.9 390.1 2749.0 1.15 141.9 بطاطس شتوى 18
 3.9- 14.7 0.15 19.0 17.7 773.0 0.19 22.9 فلفل شتوى 19

 0.0 14960.7 51.64 6365.0 14787.4 - 51.64 6365.0 إجمالى شتوى  

 119.0- 2880.2 10.87 1340.0 3136.0 2149.4 11.84 1459.0 أرز صیفى 20
 206.3 3641.1 16.23 2000.0 3265.6 1820.6 14.55 1793.7 ذره شامى صیفى 21
 38.7 967.5 3.16 390.0 871.5 2480.7 2.85 351.3 ذرة رفیعة صیفى 22
 13.9 27.1 0.28 34.0 16.0 798.0 0.16 20.1 فول صویا 23
 0.0 67.5 0.54 67.0 67.5 1007.3 0.54 67.0 سمسم 24
 3.0 242.6 1.23 151.0 237.8 1606.6 1.20 148.0 فول سودانى 25
 14.5 29.3 0.37 46.0 20.0 636.4 0.26 31.5 عباد الشمس 26
 9.4- 1194.0 2.53 312.0 1230.0 3827.0 2.61 321.4 قصب سكر 27
 96.7- 1152.1 4.54 559.9 1351.1 2057.8 5.33 656.6 قطن 28
 0.5 1016.8 1.75 216.0 1014.5 4707.6 1.75 215.5 طماطم صیفى 29
 21.2- 175.0 0.75 92.1 215.2 1899.7 0.92 113.3 طاطس صیفىب 30
 8.9 129.8 0.47 58.0 109.9 2238.0 0.40 49.1 خیار صیفى 31
 6.7- 94.0 0.49 61.0 104.3 1540.7 0.55 67.7 كوسه صیفى 32
 23.6- 73.8 0.34 42.0 115.2 1756.4 0.53 65.6 باذنجان صیفى 33
 12.0- 38.9 0.27 33.0 53.1 1179.0 0.37 45.0 فلفل صیفى 34
 2.8 551.4 1.29 159.0 541.7 3467.8 1.27 156.2 بطیخ صیفى 35

 0.0 12281.1 45.12 5561.0 12349.3 - 45.12 5561.0 إجمالى صیفى  

 0.4 325.5 2.25 277.0 325.1 1175.2 2.24 276.6 ذرة شامى نیلى 36
 2.4- 5.4 0.02 3.0 9.8 1812.3 0.04 5.4 فاصولیا نیلى 37
 1.6 563.8 0.54 67.0 550.3 8414.5 0.53 65.4 طماطم نیلى 38
 0.5 24.3 0.37 46.0 24.0 527.7 0.37 45.5 بطاطس نیلى 39
 0.1- 14.8 0.06 7.0 15.0 2110.6 0.06 7.1 كرنب نیلى 40

 0.0 933.8 3.25 400.0 924.2 - 3.25 400.0 إجمالى نیلى  

 0.0 28175.6 100 12326.0 28060.9 - 100 12326.0 إجمالى عام 

 ).٧(،)٦(،)١(وبیانات المراجع نتائج تحلیل نموذج البرمجة الخطیة : المصدر
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 نحو ٢٠٠٥كما بلغ إجمالى كمیة میاة الرى الفعلیة الالزمة للتركیب المحصولى السائد عام  
ترحة الالزمة للتركیب المحصولى  ملیار متر مكعب، فى حین بلغ إجمالى كمیة میاة الرى المق٣٢,٧٤

 ملیار متر مكعب، وهى أقل من إحتیاجات التركیب المحصولى الفعلى من میاة الرى ٣٢,٣٥التأشیرى نحو 
 %. ١,١٩ ملیار متر مكعب، وبنسبة نقص مقدارها ٠,٣٩بنحو 

صولى وعلى ذلك یتبین أن العائد الصافى الفعلى على وحدة میاة الرى للفدان فى التركیب المح 
، فى حین بلغ العائد الصافى المقترح على وحدة میاه الرى ٣م/  جنیه ٠,٨٦، قد بلغ نحو ٢٠٠٥السائد عام 

، وهذا یوضح أن العائد الصافى على وحدة ٣م/  جنیه ٠,٨٧للفدان فى التركیب المحصولى التأشیرى نحو 
 ٠,٠١ المحصولى الفعلى بمقدار میاة الرى فى التركیب المحصولى التأشیرى أكبر من نظیره فى التركیب

 %.١,١٦، وبنسبة زیادة مقدارها ٣م/ جنیه 

 ٢٠٠٥عام للتركیب المحصولى السائد تعظیم صافى عائد وحدة میاه الرى :السیناریو الثانى-٢
نتائج حل نموذج البرمجة الخطیة بهدف تعظیم صافى عائد وحدة میاه الرى،  ) ٣(یوضح جدول  

 :موذج التوصیات التالیةوتوضح نتائج حل هذا الن
القمح، الفول البلدى، العدس، بنجر السكر، الثوم، : یجب زیادة مساحات محاصیل: العروة الشتوى -

فى حین .  ألف فدان على الترتیب٦,٠، ٤,٧، ٣٢,٧، ٠,٥، ١٤٦,٧، ٤١,٧الكوسة، والكرنب بنحو 
، ٣٤,٦، ٣,٢، ١٩٦,٥ الشعیر، الحلبة، البصل، والبطاطس بنحو: یجب تخفیض مساحات محاصیل

 . ألف فدان على الترتیب١٢,٠
الذرة الشامى، الذرة الرفیعة، فول الصویا، الفول : یجب زیادة مساحات محاصیل: العروة الصیفى -

 ألف ٢,٨، ٨,٩، ١٤,٥، ٣,٠، ١٣,٩، ٣٨,٧، ٢٠٦,٣السودانى، عباد الشمس، الخیار، والبطیخ بنحو 
األرز، قصب السكر، القطن، البطاطس : مساحات محاصیلفى حین یجب تخفیض . فدان على الترتیب

 ألف فدان لكل ١٢,٠، ١٤,٢، ٦,٧، ٣٠,٤، ٩٦,٩، ٩,٤، ١١٩,٠الكوسة، الباذنجان، والفلفل بنحو 
 .منهم على الترتیب

، ١,٦، ٠,٤الذرة الشامى، الطماطم، والبطاطس بنحو : یجب زیادة مساحات محاصیل: العروة النیلى -
، ٢,٤الفاصولیا والكرنب بنحو : فى حین یجب تخفیض مساحات محاصیل.  الترتیب ألف فدان على٠,٥
 . ألف فدان على الترتیب٠,١

ویالحظ من ذلك السیناریو أنه یتشابه إلى حد كبیر مع نتائج السیناریو األول، فیما یتعلق  
 .بمساحات محاصیل العروة الصیفى والنیلى التى یجب زیادتها أو تقلیلها

بلغ إجمالى صافى العائد الفعلى على میاه الرى للمساحة للتركیب المحصولى السائد عام هذا وقد  
 ملیار جنیه، فى حین تبین أن إجمالى صافى العائد المقترح على میاه الرى للمساحة ١٢,٢٩ نحو ٢٠٠٥

  ملیار جنیه، حیث بلغ الفرق بین ١٢,٤٩الناتج من حل النموذج قد بلغ نحو 
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 .٢٠٠٥ البرمجة الخطیة لتعظیم صافى عائد وحدة میاه الرى للتركیب المحصولى عام نموذج): ٣(جدول 
  تركیب محصولى تأشیرى تركیب محصولى فعلى  
 
 م

 
 المحصول

 مساحة
 فعلیة

صافى   
 عائد
 وحدة

 میاه الرى

 إجمالى
 صافى عائد
 میاه الرى
 للمساحة

 مساحة
 تأشیریة

 إجمالى  
 صافى عائد
 میاه الرى
 للمساحة

 تغیرال
 فى

 المساحة

 )ألف فدان( )ألف جنیه( % )ألف فدان( )ألف جنیه( )٣م/جنیه( % )ألف فدان(    

 41.7 3761.9 24.34 3000.0 3709.6 1.25 24.00 2958.3 قمح 1
 196.5- 19.8 0.42 51.2 95.9 0.39 2.01 247.7 شعیر 2
 3.2- 17.5 0.10 12.0 22.2 1.46 0.12 15.2 حلبة 3
 146.7 402.9 2.99 368.0 242.3 1.09 1.80 221.3 ىفول بلد 4
 0.5 1.2 0.02 3.0 1.0 0.40 0.02 2.5 عدس 5
 0.5 3.2 0.03 4.0 2.8 0.81 0.03 3.5 ترمس 6
 2.0- 6.7 0.11 13.0 7.7 0.51 0.12 15.0 حمص 7
 9.6 37.1 0.21 25.9 23.3 1.43 0.13 16.3 كتان 8
 32.7 155.3 1.62 200.0 130.0 0.78 1.36 167.3 بنجر سكر 9

 0.5 885.9 4.11 507.0 885.0 1.75 4.11 506.5 برسیم تحریش 10
 0.0 2203.1 13.00 1603.0 2203.1 1.37 13.01 1603.0 برسیم مستدیم 11
 34.6- 52.2 0.60 74.1 76.6 0.70 0.88 108.7 بصل شتوى 12
 6.0 55.8 0.19 23.0 41.2 2.43 0.14 17.0 ثوم شتوى 13
 0.0 564.1 1.74 214.6 564.1 2.63 1.74 214.6 طماطم شتوى 14
 4.7 22.7 0.20 25.0 18.5 0.91 0.16 20.3 كوسة شتوى 15
 0.0 33.1 0.45 56.0 33.1 0.59 0.45 56.0 بسلة شتوى 16
 6.0 33.9 0.27 33.0 27.7 1.03 0.22 27.0 كرنب شتوى 17
 12.6- 129.3 1.05 129.3 141.8 1.00 1.15 141.9 بطاطس شتوى 18
 0.0 8.9 0.19 22.9 8.9 0.39 0.19 22.9 فلفل شتوى 19

 0.0 8394.6 51.64 6365.0 8234.8 - 51.64 6365.0 إجمالى شتوى  

 119.0- 555.1 10.87 1340.0 604.3 0.41 11.84 1459.0 أرز صیفى 20
 206.3 1382.4 16.23 2000.0 1239.8 0.69 14.55 1793.7 ذره شامى صیفى 21
 38.7 358.7 3.16 390.0 323.1 0.92 2.85 351.3 ذرة رفیعة صیفى 22
 13.9 10.2 0.28 34.0 6.0 0.30 0.16 20.1 فول صویا 23
 0.0 27.4 0.54 67.0 27.4 0.41 0.54 67.0 سمسم 24
 3.0 70.6 1.23 151.0 69.2 0.47 1.20 148.0 فول سودانى 25
 14.5 13.8 0.37 46.0 9.5 0.30 0.26 31.5 عباد الشمس 26
 9.4- 152.9 2.53 312.0 157.5 0.49 2.61 321.4 قصب سكر 27
 96.9- 408.1 4.54 559.7 478.8 0.73 5.33 656.6 قطن 28
 0.5 355.4 1.75 216.0 354.6 1.65 1.75 215.5 طماطم صیفى 29
 30.4- 54.1 0.67 82.9 74.0 0.65 0.92 113.3 بطاطس صیفى 30
 8.9 47.1 0.47 58.0 39.9 0.81 0.40 49.1 ار صیفىخی 31
 6.7- 33.6 0.49 61.0 37.3 0.55 0.55 67.7 كوسه صیفى 32
 14.2- 31.7 0.42 51.4 40.4 0.62 0.53 65.6 باذنجان صیفى 33
 12.0- 13.7 0.27 33.0 18.7 0.42 0.37 45.0 فلفل صیفى 34
 2.8 188.8 1.29 159.0 185.5 1.19 1.27 156.2 بطیخ صیفى 35

 0.0 3703.6 45.12 5561.0 3665.9 - 45.12 5561.0 إجمالى صیفى  

 0.4 148.5 2.25 277.0 148.3 0.54 2.24 276.6 ذرة شامى نیلى 36
 2.4- 2.1 0.02 3.0 3.9 0.72 0.04 5.4 فاصولیا نیلى 37
 1.6 222.0 0.54 67.0 216.7 3.31 0.53 65.4 طماطم نیلى 38
 0.5 9.5 0.37 46.0 9.4 0.21 0.37 45.5 نیلىبطاطس  39
 0.1- 6.3 0.06 7.0 6.4 0.90 0.06 7.1 كرنب نیلى 40

 0.0 388.4 3.25 400.0 384.6 - 3.25 400.0 إجمالى نیلى  

 0.0 12486.7 100 12326.0 12285.4 - 100 12326.0 إجمالى عام 

 ).٧(،)٦(،)١(المراجع وبیانات نتائج تحلیل نموذج البرمجة الخطیة : المصدر
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% ١,٦٠ ملیار جنیه، وبنسبة زیادة مقدارها ٠,٢٠إجمالى العائد الصافى على میاه الرى الفعلى والمقترح نحو 
مما یوضح أن التركیب المحصولى المقترح قد حقق الهدف من . عن التركیب المحصولى الفعلى السائد

 .تعظیم إجمالى صافى العائد على میاه الرى
لك یتبین أن العائد الصافى الفعلى على وحدة میاة الرى للفدان فى التركیب المحصولى وعلى ذ 
، فى حین بلغ العائد الصافى المقترح على وحدة میاه الرى ٣م/  جنیه ٠,٨٦، قد بلغ نحو ٢٠٠٥السائد عام 

ى على وحدة ، وهذا یوضح أن العائد الصاف٣م/  جنیه ٠,٨٧للفدان فى التركیب المحصولى التأشیرى نحو 
 ٠,٠١میاة الرى فى التركیب المحصولى التأشیرى أكبر من نظیره فى التركیب المحصولى الفعلى بمقدار 

 %.١,١٦، وبنسبة زیادة مقدارها ٣م/ جنیه 
 ملیار ٢٨,٠٦ نحو ٢٠٠٥لسائد عام كما بلغ إجمالى صافى العائد الفعلى للتركیب المحصولى ا 

 ملیار ٢٨,٢٠جنیه، فى حین تبین أن إجمالى صافى العائد المقترح الناتج من حل النموذج قد بلغ نحو 
 ملیار جنیه، وبنسبة زیادة ٠,١٤جنیه، حیث بلغ الفرق بین إجمالى العائد الصافى الفعلى والمقترح نحو 

 .لى السائدعن التركیب المحصولى الفع% ٠,٥٠مقدارها 
 نحو ٢٠٠٥ًوأیضا بلغ إجمالى كمیة میاة الرى الفعلیة الالزمة للتركیب المحصولى السائد عام  

 ملیار متر مكعب، فى حین بلغ إجمالى كمیة میاة الرى المقترحة الالزمة للتركیب المحصولى ٣٢,٧٤
لى الفعلى من میاة الرى  ملیار متر مكعب، وهى أقل من إحتیاجات التركیب المحصو٣٢,٣٤التأشیرى نحو 

 %.١,٢٢ ملیار متر مكعب، وبنسبة نقص مقدارها ٠,٤٠بنحو 

 .٢٠٠٥ عام السائدتدنیة اإلحتیاجات المائیة للتركیب المحصولى :  السیناریو الثالث-٣

نتائج حل نموذج البرمجة الخطیة بهدف تدنیة اإلحتیاجات المائیة للتركیب ) ٤(یوضح جدول  
 :، وتوضح نتائج حل هذا النموذج التوصیات التالیة٢٠٠٥م المحصولى السائد عا

القمح، الفول البلدى، العدس، وبنجر السكر بنحو : یجب زیادة مساحات محاصیل: العروة الشتوى -
فى حین یجب تخفیض مساحات .  ألف فدان لكل منهم على الترتیب٣٢,٧، ٠,٥، ١٤٦,٧، ٤١,٧

 ألف فدان على ١,٩، ٤٦,٥، ٣,٢، ١٦٨,٧س بنحو الشعیر، الحلبة، البصل، والبطاط: محاصیل
 .الترتیب

الذرة الشامى، فول الصویا، الفول السودانى، عباد : یجب زیادة مساحات محاصیل: العروة الصیفى -
 ألف فدان ٣,٢، ٤,٩، ٩,٠، ١٤,٥، ٣,٠، ١٣,٩، ٢٦٥,٩الشمس، الخیار، الكوسة، والبطیخ بنحو 

، ٢٠٩,٠األرز، قصب السكر، والقطن بنحو : حات محاصیلفى حین یجب تخفیض مسا. على الترتیب
 . ألف فدان لكل منهم على الترتیب٩٦,٦، ٩,٤

 ألف فدان على ٠,٥، ٠,٤الذرة الشامى، والبطاطس بنحو : یجب زیادة مساحات محاصیل: العروة النیلى -
، ٠,٤، ٠,٤الفاصولیا، الطماطم، والكرنب بنحو : فى حین یجب تخفیض مساحات محاصیل. الترتیب

 . ألف فدان على الترتیب٠,١
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  .٢٠٠٥نموذج البرمجة الخطیة لتدنیة اإلحتیاجات المائیة للتركیب المحصولى عام ): ٤(جدول 
  تركیب محصولى تأشیرى تركیب محصولى فعلى  
 
 م

 
 المحصول

 مساحة
 فعلیة

 اإلحتیاج  
 المائى
 للفدان

 اإلحتیاج
 المائى 
 للمساحة

 مساحة
 تأشیریة

 حتیاجاإل  
 المائى
 للمساحة

 التغیر
 فى

 المساحة
ألف ( )٣ملیون متر( % )ألف فدان( )٣ملیون متر( )٣متر( % )ألف فدان(    

 )فدان

 41.7 4680.0 24.34 3000.0 4614.9 1560 24.00 2958.3 قمح 1
 168.7- 102.1 0.64 79.0 320.3 1293 2.01 247.7 شعیر 2
 3.2- 15.9 0.10 12.0 20.2 1328 0.12 15.2 حلبة 3
 146.7 440.5 2.99 368.0 264.9 1197 1.80 221.3 فول بلدى 4
 0.5 5.1 0.02 3.0 4.3 1701 0.02 2.5 عدس 5
 0.5 5.5 0.03 4.0 4.8 1365 0.03 3.5 ترمس 6
 2.0- 21.2 0.11 13.0 24.5 1634 0.12 15.0 حمص 7
 0.3- 18.7 0.13 16.0 19.1 1169 0.13 16.3 كتان 8
 32.7 371.6 1.62 200.0 310.8 1858 1.36 167.3 بنجر سكر 9

 0.5 477.6 4.11 507.0 477.1 942 4.11 506.5 برسیم تحریش 10
 0.0 4038.0 13.01 1603.0 4038.0 2519 13.01 1603.0 برسیم مستدیم 11
 46.5- 106.3 0.50 62.2 185.8 1709 0.88 108.7 بصل شتوى 12
 0.0 23.8 0.14 17.0 23.8 1401 0.14 17.0 ثوم شتوى 13
 0.0 430.5 1.74 214.6 430.5 2006 1.74 214.6 طماطم شتوى 14
 0.0 40.6 0.16 20.3 40.6 2000 0.16 20.3 كوسة شتوى 15
 0.0 112.2 0.45 56.0 112.2 2003 0.45 56.0 بسلة شتوى 16
 0.0 54.1 0.22 27.0 54.1 2004 0.22 27.0 كرنب شتوى 17
 1.9- 385.0 1.14 140.0 390.2 2750 1.15 141.9 اطس شتوىبط 18
 0.0 45.8 0.19 22.9 45.8 1998 0.19 22.9 فلفل شتوى 19

 0.0 11374.5 51.64 6365.0 11381.8 - 51.64 6365.0 إجمالى شتوى  

 209.0- 6486.3 10.14 1250.0 7570.8 5189 11.84 1459.0 أرز صیفى 20
 265.9 5425.0 16.71 2059.6 4724.6 2634 14.55 1793.7 ذره شامى صیفى 21
 0.3- 946.6 2.85 351.0 947.5 2697 2.85 351.3 ذرة رفیعة صیفى 22
 13.9 90.3 0.28 34.0 53.4 2657 0.16 20.1 فول صویا 23
 0.0 165.0 0.54 67.0 165.0 2462 0.54 67.0 سمسم 24
 3.0 519.1 1.23 151.0 508.8 3438 1.20 148.0 فول سودانى 25
 14.5 97.2 0.37 46.0 66.6 2114 0.26 31.5 عباد الشمس 26
 9.4- 2436.4 2.53 312.0 2509.8 7809 2.61 321.4 قصب سكر 27
 96.6- 1580.3 4.54 560.0 1852.9 2822 5.33 656.6 قطن 28
 0.0 616.5 1.75 215.5 616.5 2861 1.75 215.5 طماطم صیفى 29
 0.0 329.7 0.92 113.3 329.7 2910 0.92 113.3 بطاطس صیفى 30
 9.0 160.0 0.47 58.1 135.2 2754 0.40 49.1 خیار صیفى 31
 4.9 203.3 0.59 72.6 189.6 2800 0.55 67.7 كوسه صیفى 32
 0.9 189.5 0.54 66.5 187.0 2850 0.53 65.6 باذنجان صیفى 33
 0.0 127.8 0.37 45.0 127.8 2840 0.37 45.0 فلفل صیفى 34
 3.2 465.4 1.29 159.4 456.1 2920 1.27 156.2 بطیخ صیفى 35

 0.0 19838.6 45.12 5561.0 20441.2 - 45.12 5561.0 إجمالى صیفى  

 0.4 607.2 2.25 277.0 606.3 2192 2.24 276.6 ذرة شامى نیلى 36
 0.4- 12.7 0.04 5.0 13.7 2532 0.04 5.4 فاصولیا نیلى 37
 0.4- 165.1 0.53 65.0 166.1 2540 0.53 65.4 نیلىطماطم  38
 0.5 117.3 0.37 46.0 116.0 2550 0.37 45.5 بطاطس نیلى 39
 0.1- 16.4 0.06 7.0 16.6 2345 0.06 7.1 كرنب نیلى 40

 0.0 918.7 3.25 400.0 918.8 - 3.25 400.0 إجمالى نیلى  

 0.0 32131.7 100 12326.0 32741.7 - 100 12326.0 إجمالى عام 

 ).٧(،)٦(،)١(وبیانات المراجع نتائج تحلیل نموذج البرمجة الخطیة : المصدر
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 نحو ٢٠٠٥هذا وقد بلغ إجمالى كمیة میاة الرى الفعلیة الالزمة للتركیب المحصولى السائد عام  
حصولى  ملیار متر مكعب، فى حین بلغ إجمالى كمیة میاة الرى المقترحة الالزمة للتركیب الم٣٢,٧٤

 ملیار متر مكعب، وهى أقل من إحتیاجات التركیب المحصولى الفعلى من میاة الرى ٣٢,١٣التأشیرى نحو 
، مما یوضح أن التركیب المحصولى المقترح %١,٨٦ ملیار متر مكعب، وبنسبة نقص مقدارها ٠,٦١بنحو 

 .قد حقق الهدف من تدنیة اإلحتیاجات المائیة
 ملیار ٢٨,٠٦ نحو ٢٠٠٥ الفعلى للتركیب المحصولى السائد عام كما بلغ إجمالى صافى العائد 

 ملیار ٢٨,٠٩جنیه، فى حین تبین أن إجمالى صافى العائد المقترح الناتج من حل النموذج قد بلغ نحو 
 ملیار جنیه، وبنسبة زیادة ٠,٠٣جنیه، حیث بلغ الفرق بین إجمالى العائد الصافى الفعلى والمقترح نحو 

 .عن التركیب المحصولى الفعلى السائد% ٠,١١مقدارها 
وعلى ذلك یتبین أن العائد الصافى الفعلى على وحدة میاة الرى للفدان فى التركیب المحصولى  
، فى حین بلغ العائد الصافى المقترح على وحدة میاه الرى ٣م/  جنیه ٠,٨٦، قد بلغ نحو ٢٠٠٥السائد عام 

، وهذا یوضح أن العائد الصافى على وحدة ٣م/  جنیه ٠,٨٧حو للفدان فى التركیب المحصولى التأشیرى ن
 ٠,٠١میاة الرى فى التركیب المحصولى التأشیرى أكبر من نظیره فى التركیب المحصولى الفعلى بمقدار 

 %.١,١٦، وبنسبة زیادة مقدارها ٣م/ جنیه 
ول، فیما یتعلق ویالحظ من ذلك السیناریو أنه یتشابه إلى حد كبیر مع نتائج السیناریو األ 

 .بمساحات محاصیل العروة الشتوى التى یجب زیادتها أو تقلیلها
یب المحصولى ًتدنیة اإلحتیاجات المائیة وتعظیم إجمالى صافى العائد معا للترك:  السیناریو الرابع-٤

 .، بإستخدام أسلوب برمجة األهداف٢٠٠٥عام السائد 
ف، والتى إشتملت على هدفین األول یتعلق نتائج حل نموذج برمجة األهدا) ٥(یوضح جدول  

یتعلق بتعظیم إجمالى صافى العائد للتركیب المحصولى السائد فى مصر ، والثانى بتدنیة اإلحتیاجات المائیة
 :، وتوضح نتائج حل هذا النموذج التوصیات التالیة٢٠٠٥عام 

بلدى، العدس، الترمس، الكتان، القمح، الحلبة، الفول ال: یجب زیادة مساحات محاصیل: العروة الشتوى -
، ٤٣,٥، ٣٢,٧، ٢٤,٧، ٥,٥، ٠,٥، ١٤٦,٧، ٤,٨، ٤١,٧بنجر السكر، البرسیم التحریش، والثوم بنحو 

الشعیر، الحمص، : فى حین یجب تخفیض مساحات محاصیل.  ألف فدان لكل منهم على الترتیب٣,٠
 ألف فدان على ٣,٩، ١٢٣,٧، ٣,٠، ٤٤,٧، ٢,٠، ١٢٥,٥البصل، البسلة، البطاطس، والفلفل بنحو 

 .الترتیب
الذرة الشامى، الذرة الرفیعة، فول الصویا، الفول : یجب زیادة مساحات محاصیل: العروة الصیفى -

 ألف ١٥٤,٥، ١٤,٥، ٣,٠، ٥,٠، ١٤,١، ٣٨,٧، ٣١٥,٣السودانى، عباد الشمس، والطماطم بنحو 
صب السكر، القطن، الفلفل، والبطیخ األرز، ق: فى حین یجب تخفیض مساحات. فدان على الترتیب

 . ألف فدان على الترتیب٦,٢، ١٢,٠، ١٠٦,٥، ٣٦,٤، ٣٨٤,٠بنحو 
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ًنموذج برمجة األهداف لتدنیة اإلحتیاجات المائیة وتعظیم إجمالى صافى العائد معا للتركیب ): ٥(جدول 
 .٢٠٠٥المحصولى عام 

  تركیب محصولى تأشیرى تركیب محصولى فعلى  
 
 م

 
 ولالمحص

 مساحة
 فعلیة

 مساحة  
 تأشیریة

 اإلحتیاج  
 المائى 
 للمساحة

 صافى
 عائد

 المساحة

 التغیر
 فى

 المساحة
 )ألف فدان( )ملیون جنیه( )٣ملیون متر( % )ألف فدان( % )ألف فدان(    

 41.7 5868.6 4680.0 24.34 3000.0 24.00 2958.3 قمح 1
 125.5- 61.2 158.0 0.99 122.2 2.01 247.7 شعیر 2
 4.8 38.7 26.6 0.16 20.0 0.12 15.2 حلبة 3
 146.7 482.2 440.5 2.99 368.0 1.80 221.3 فول بلدى 4
 0.5 2.1 5.1 0.02 3.0 0.02 2.5 عدس 5
 5.5 10.0 12.3 0.07 9.0 0.03 3.5 ترمس 6
 2.0- 10.9 21.2 0.11 13.0 0.12 15.0 حمص 7
 24.7 68.6 47.9 0.33 41.0 0.13 16.3 كتان 8
 32.7 288.6 371.6 1.62 200.0 1.36 167.3 بنجر سكر 9

 43.5 905.3 518.1 4.46 550.0 4.11 506.5 برسیم تحریش 10
 0.0 5549.6 4038.0 13.01 1603.0 13.01 1603.0 برسیم مستدیم 11
 44.7- 77.1 109.4 0.52 64.0 0.88 108.7 بصل شتوى 12
 3.0 68.0 28.0 0.16 20.0 0.14 17.0 ثوم شتوى 13
 0.0 1131.7 430.5 1.74 214.6 1.74 214.6 طماطم شتوى 14
 0.3- 36.4 40.0 0.16 20.0 0.16 20.3 كوسة شتوى 15
 3.0- 62.7 106.2 0.43 53.0 0.45 56.0 بسلة شتوى 16
 0.0 55.5 54.1 0.22 27.0 0.22 27.0 كرنب شتوى 17
 123.7- 50.0 50.1 0.15 18.2 1.15 141.9 بطاطس شتوى 18
 3.9- 14.7 38.0 0.15 19.0 0.19 22.9 فلفل شتوى 19

 0.0 14781.8 11175.4 51.64 6365.0 51.64 6365.0 إجمالى شتوى  

 384.0- 2310.6 5578.2 8.72 1075.0 11.84 1459.0 أرز صیفى 20
 315.3 3839.6 5555.1 17.11 2109.0 14.55 1793.7 ذره شامى صیفى 21
 38.7 967.5 1051.8 3.16 390.0 2.85 351.3 یعة صیفىذرة رف 22
 14.1 27.3 90.9 0.28 34.2 0.16 20.1 فول صویا 23
 5.0 72.5 177.3 0.58 72.0 0.54 67.0 سمسم 24
 3.0 242.6 519.1 1.23 151.0 1.20 148.0 فول سودانى 25
 14.5 29.3 97.2 0.37 46.0 0.26 31.5 عباد الشمس 26
 36.4- 1090.7 2225.6 2.31 285.0 2.61 321.4 قصب سكر 27
 106.5- 1132.0 1552.4 4.46 550.1 5.33 656.6 قطن 28
 154.5 1741.8 1058.6 3.00 370.0 1.75 215.5 طماطم صیفى 29
 0.0 215.2 329.7 0.92 113.3 0.92 113.3 بطاطس صیفى 30
 0.0 109.9 135.2 0.40 49.1 0.40 49.1 خیار صیفى 31
 0.0 104.3 189.6 0.55 67.7 0.55 67.7 كوسه صیفى 32
 0.0 115.2 187.0 0.53 65.6 0.53 65.6 باذنجان صیفى 33
 12.0- 38.9 93.7 0.27 33.0 0.37 45.0 فلفل صیفى 34
 6.2- 520.2 438.0 1.22 150.0 1.27 156.2 بطیخ صیفى 35

 0.0 12557.5 19279.3 45.12 5561.0 45.12 5561.0 إجمالى صیفى  

 0.4 325.5 607.2 2.25 277.0 2.24 276.6 ذرة شامى نیلى 36
 2.4- 5.4 7.6 0.02 3.0 0.04 5.4 فاصولیا نیلى 37
 1.6 563.8 170.2 0.54 67.0 0.53 65.4 طماطم نیلى 38
 0.5 24.3 117.3 0.37 46.0 0.37 45.5 بطاطس نیلى 39
 0.1- 14.8 16.4 0.06 7.0 0.06 7.1 كرنب نیلى 40

 0.0 933.8 918.7 3.25 400.0 3.25 400.0 إجمالى نیلى  

 0.0 28273.1 31373.4 100 12326.0 100 12326.0 إجمالى عام 

 ).٧(،)٦(،)١(وبیانات المراجع نتائج تحلیل نموذج البرمجة الخطیة : المصدر
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، ١,٦، ٠,٤اطس بنحو الذرة الشامى، الطماطم، والبط: یجب زیادة مساحات محاصیل: العروة النیلى -
، ٢,٤الفاصولیا والكرنب بنحو : فى حین یجب تخفیض مساحات محاصیل.  ألف فدان على الترتیب٠,٥
 . ألف فدان على الترتیب٠,١

 نحو ٢٠٠٥هذا وقد بلغ إجمالى كمیة میاة الرى الفعلیة الالزمة للتركیب المحصولى السائد عام  
لى كمیة میاة الرى المقترحة الالزمة للتركیب المحصولى  ملیار متر مكعب، فى حین بلغ إجما٣٢,٧٤

 ملیار متر مكعب، وهى أقل من إحتیاجات التركیب المحصولى الفعلى من میاة الرى ٣١,٣٧التأشیرى نحو 
، مما یوضح أن التركیب المحصولى المقترح %٤,١٨ ملیار متر مكعب، وبنسبة نقص مقدارها ١,٣٧بنحو 

 .إلحتیاجات المائیةقد حقق الهدف من تدنیة ا
 ملیار ٢٨,٠٦ نحو ٢٠٠٥كما بلغ إجمالى صافى العائد الفعلى للتركیب المحصولى السائد عام  

 ملیار ٢٨,٢٧جنیه، فى حین تبین أن إجمالى صافى العائد المقترح الناتج من حل النموذج، قد بلغ نحو 
 ملیار جنیه، وبنسبة زیادة ٠,٢١ نحو جنیه، حیث بلغ الفرق بین إجمالى العائد الصافى الفعلى والمقترح

عن التركیب المحصولى الفعلى السائد، مما یوضح أن التركیب المحصولى المقترح قد حقق % ٠,٧٥مقدارها 
 .الهدف من تعظیم إجمالى صافى العائد

وعلى ذلك یتبین أن العائد الصافى الفعلى على وحدة میاة الرى للفدان فى التركیب المحصولى  
، فى حین بلغ العائد الصافى المقترح على وحدة میاه الرى ٣م/  جنیه ٠,٨٦، قد بلغ نحو ٢٠٠٥عام السائد 

، وهذا یوضح أن العائد الصافى على وحدة ٣م/  جنیه ٠,٩٠للفدان فى التركیب المحصولى التأشیرى نحو 
 ٠,٠٤فعلى بمقدار میاة الرى فى التركیب المحصولى التأشیرى أكبر من نظیره فى التركیب المحصولى ال

 %.٤,٦٥، وبنسبة زیادة مقدارها ٣م/ جنیه 
ًوعلى ذلك یتضح وفقا لنتائج السیناریو الرابع الحصول على تركیب محصولى، یحقق الهدفین معا،   ً

من ناحیة، والثانى ضمان تدنیة كمیة میاه الرى المستخدمة % ٠,٧٥وهما تعظیم صافى العائد للمزارع بنسبة 
 .من ناحیة أخرى% ٤,١٨المحصولى بنسبة فى رى التركیب 

 :٢٠٠٥مقارنة نتائج سیناریوهات الدراسة بالتركیب المحصولى السائد فى مصر عام 
فى ضوء النتائج التى تم الحصول علیها، فإنه یمكن الخروج ببعض المؤشرات اإلقتصادیة، التى  

اخل القطاع الزراعى، حیث یوضح جدول قد تفید متخذى القرار فیما یتعلق بتخطیط اإلستخدامات المائیة د
 :أهم تلك المؤشرات على النحو التالى) ٦(

 :فى حالة تعظیم إجمالى صافى العائد للتركیب المحصولى: ًأوال
بلغ أقصى إجمالى صافى عائد تأشیرى فى السیناریو الرابع، الذى تضمن تدنیة اإلحتیاجات المائیة  -١

، حیث بلغ إجمالى صافى )٥( المحصولى السائد والوارد بجدول وتعظیم إجمالى صافى العائد للتركیب
  ملیار جنیه، وهو أكبر من٢٨,٢٧العائد التأشیرى لذلك السیناریو نحو 
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 .٢٠٠٥مقارنة نتائج سیناریوهات الدراسة بالتركیب المحصولى السائد عام ): ٦(جدول 

 إجمالى صافى العائد 
 )ملیار جنیه(

 إجمالى كمیة میاه الرى
 )لیار متر مكعبم(

 صافى عائد وحدة میاة الرى
 )٣م/ جنیه (

 % الفرق تأشیرى فعلى % الفرق تأشیرى فعلى % الفرق تأشیرى فعلى م

1 28.06 28.18 0.12 0.43 32.74 32.35 -0.39 -1.19 0.86 0.87 0.01 1.16 

2 28.06 28.20 0.14 0.50 32.74 32.34 -0.40 -1.22 0.86 0.87 0.01 1.16 

3 28.06 28.09 0.03 0.11 32.74 32.13 -0.61 -1.86 0.86 0.87 0.01 1.16 

4 28.06 28.27 0.21 0.75 32.74 31.37 -1.37 -4.18 0.86 0.90 0.04 4.65 

 ).٥(، )٤(، )٣(، )٢(جمعت وحسبت من جداول : المصدر
 
 

ائج ذلك السیناریو الهدف ً، وأیضا حققت نت%٠,٧٥ ملیار جنیه بنسبة ٢٨,٠٦نظیره الفعلى والبالغ نحو  
 ملیار متر ٣١,٣٧من تدنیة اإلحتیاجات المائیة، حیث بلغت جملة میاة الرى المقترحة الالزمة للرى نحو 

 %.٤,١٨ ملیار متر مكعب بنسبة ٣٢,٧٤مكعب، وهى أقل من نظیرتها الفعلیة والبالغة نحو 
لذى تضمن تدنیة اإلحتیاجات المائیة للتركیب بلغ أقل إجمالى صافى عائد تأشیرى فى السیناریو الثالث، ا -٢

، حیث بلغ إجمالى صافى العائد التأشیرى لذلك السیناریو نحو )٤(المحصولى السائد والوارد بجدول 
ً، ویالحظ أیضا أن نتائج ذلك السیناریو %٠,١١ ملیار جنیه، وهو أكبر من العائد الفعلى بنسبة ٢٨,٠٩

ات المائیة، حیث بلغت جملة میاة الرى المقترحة الالزمة للرى نحو قد حققت الهدف من تدنیة اإلحتیاج
 ملیار متر مكعب بنسبة ٣٢,٧٤ ملیار متر مكعب، وهى أقل من نظیرتها الفعلیة والبالغة نحو ٣٢,١٣
١,٨٦.% 

 :فى حالة تعظیم صافى عائد وحدة میاه الرى للتركیب المحصولى: ًثانیا
میاه الرى فى السیناریو الرابع، الذى تضمن تدنیة اإلحتیاجات  بلغ أقصى صافى تأشیرى على وحدة -١

، حیث بلغ صافى عائد )٥(المائیة وتعظیم إجمالى صافى العائد للتركیب المحصولى السائد والوارد بجدول 
 ٠,٨٦، وهو أكبر من الفعلى، والبالغ نحو )٣م/ جنیه  (٠,٩٠وحدة میاه الرى التأشیرى لذلك السیناریو نحو 

 %.٤,٦٥بنسبة ) ٣م / جنیه(
/ جنیه  (٠,٨٧ بلغ صافى العائد التأشیرى على وحدة میاه الرى فى السیناریوهات الثالثة األولى نحو -٢
 %.١,١٦، وهو فى كل األحوال أكبر من نظیره الفعلى بنسبة )٣م

 :فى حالة تدنیة اإلحتیاجات المائیة للتركیب المحصولى: ًثالثا
یة تأشیریة فى السیناریو األول، الذى تضمن تعظیم صافى العائد اإلجمالى  بلغت أقصى إحتیاجات مائ-١

، حیث بلغ إجمالى اإلحتیاجات المائیة التأشیریة لذلك السیناریو )٢(للتركیب المحصولى السائد والوارد بجدول 
غة نحو  ملیار متر مكعب، ولكنها فى نفس الوقت أقل من اإلحتیاجات المائیة الفعلیة والبال٣٢,٣٥نحو 

ًوأیضا حققت نتائج ذلك السیناریو الهدف من تعظیم إجمالى %. ١,١٩ ملیار متر مكعب بنسبة ٣٢,٧٤
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 ملیار جنیه، وهو أكبر من نظیره الفعلى والبالغ ٢٨,١٨صافى العائد، حیث بلغ صافى العائد التأشیرى نحو 
 %.٠,١٢ ملیار جنیه بنسبة ٢٨,٠٦نحو 

، حیث بلغ إجمالى  اإلحتیاجات )٥(السیناریو الرابع، والوارد بجدول  بلغت أقل إحتیاجات مائیة فى -٢
 ملیار متر مكعب، وهى أقل من اإلحتیاجات الفعلیة بنسبة ٣١,٣٧المائیة المقترحة لذلك السیناریو نحو 

٤,١٨.% 
مما سبق یتضح أن أفضل النتائج بصفة عامة هى نتائج السیناریو الرابع التى تضمن تدنیة  
، وذلك من ٢٠٠٥ًت المائیة وتعظیم إجمالى صافى العائد معا للتركیب المحصولى السائد عام اإلحتیاجا

ً، وأیضا أمكن %٠,٧٥منطلق أنه تم تحقیق الهدفین، حیث أمكن زیادة إجمالى صافى العائد التأشیرى بنسبة  
 %.٤,٦٥تدنیة میاه الرى بنسبة 

 :توصیات الدراسة
ل علیها، یمكن للدراسة الخروج ببعض التوصیات الخاصة فى ضوء النتائج التى أمكن الحصو 

 :بتخطیط التركیب المحصولى فى القطاع الزراعى المصرى على النحو التالى
 .تخفیض المساحة المزروعة بمحصولى األرز وقصب السكر، لترشید إستخدام میاه الرى -١
ًون حالیا ال یمكن تصریفه تخفیض المساحة المزروعة بالقطن، وهذا یتمشى مع وجود فائض مخز -٢

 .داخل السوق المحلى أو الخارجى
زیادة المساحة المزروعة بمحاصیل الحبوب كالقمح والذرة الشامى الصیفى، بهدف تضییق حجم الفجوه  -٣

 .الغذائیة من تلك المحاصیل
ًاما للبروتین ًزیادة المساحة المزروعة بمحاصیل البقولیات كالفول البلدى والعدس بإعتبارها مصدرا ه -٤

 .النباتى
زیادة المساحة المزروعة بمحاصیل الزیوت من فول الصویا، السمسم، الفول السودانى، وعباد الشمس،  -٥

 .الالزمة فى صناعة الزیوت والكسب
زیادة المساحة المزروعة ببنجر السكر وبما یتالئم مع الطاقة اإلنتاجیة للمصانع الجدیدة إلنتاج السكر  -٦

 .، ولتعویض النقص الناجم عن إنخفاض مساحة قصب السكرمن البنجر
زیادة مساحة الطماطم الصیفى، ولذلك یجب فتح أسواق تصدیریة جدیدة یمكنها إستیعاب فائض اإلنتاج  -٧

 .المحلى، ألنها تحقق عائد للمزارع وتجذب عملة صعبه تخدم خطط التنمیة
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 الملخص
رد اإلنتاجیة الزراعیة، أحد أهداف التنمیة اإلقتصادیة، یعتبر اإلستخدام اإلقتصادى األمثل للموا 

خاصة فى ظل محدودیة وندرة معظم عناصر اإلنتاج الزراعى، األمر الذى یحتم ضرورة اإلستخدام الكفء 
تمثل قضیة اإلستخدام األمثل للموارد المائیة فى الزراعة المصریة، أحد القضایا حیث . واألمثل لتلك الموارد

 .الرئیسیة التى تهم متخذى القرار، والمسئولین عن وضع السیاسات المائیة الزراعیة فى مصراإلقتصادیة 
تكمن مشكلة البحث فى مدى مواءمة التركیب المحصولى السائد ومحدداته مع ذلك التركیب  

ة المقترح الذى یمكن معه تدنیة اإلحتیاجات المائیه وتحقیق أقصى ربح ممكن، ولذلك أمكن صیاغة المشكل
هل یمكن تحقیق تركیب محصولى یدنى اإلحتیاجات المائیه فى الزراعة : البحثیة فى التساؤالت التالیة

المصریة، هل یمكن تحقیق تركیب محصولى یحقق أقصى ربح ممكن، وهل یمكن تحقیق تركیب محصولى 
وعلى ذلك . قتیدنى اإلحتیاجات المائیة من ناحیة، ویعظم العائد الصافى من ناحیة أخرى فى نفس الو

إستهدف البحث التوصل الى أفضل البدائل للتراكیب المحصولیة الزراعیة فى مصر، من حیث الحصول 
على تركیب محصولى یدنى اإلحتیاجات المائیة، ویعمل على تعظیم إجمالى العائد الصافى، فى ظل أهداف 

جیة وخاصة مورد المیاه، بحیث یمكن وضع إستراتیجیة السیاسة الزراعیة، نحو اإلستخدام األمثل للموارد االنتا
 .تلك البدائل واإلختیارات للتركیب المحصولى أمام متخذى القرار

ولقد تم اإلعتماد على إستخدام أسلوب البرمجة الخطیة وبرمجة األهداف فى التحلیل اإلقتصادى،  
الرسمیة الحكومیة خالل الفترة كما إعتمد البحث على البیانات المنشورة وغیر المنشورة التى تصدرها الجهات 

)٢٠٠٥-٢٠٠١.( 
ولقد قامت الدراسه بتقدیر أربعة سیناریوهات لنماذج البرمجة الخطیة لتحقیق أفضل التراكیب  

تعظیم السیناریو الثانى ، كما تناول صافى العائدإجمالى السیناریو األول تعظیم المحصولیة، حیث تناول 
تدنیة اإلحتیاجات المائیة للتركیب السیناریو الثالث ًوأیضا تناول صافى العائد على وحدة میاه الرى، 

ًتدنیة اإلحتیاجات المائیة وتعظیم إجمالى صافى العائد معا بإستخدام السیناریو الرابع المحصولى، ثم تناول 
 .٢٠٠٥عام للتركیب المحصولى السائد فى مصر أسلوب برمجة األهداف، 

ار ضرورة وجود أكبر عدد ممكن من المحاصیل الزراعیة داخل ولقد أخذت الدراسة بعین اإلعتب 
نموذج البرمجة الخطیة لیمثل واقع التركیب المحصولى الفعلى السائد فى مصر، ولذلك إشتملت دوال الهدف 

ً محصوال زراعیا، مقسمه بواقع ٤٠لنماذج البرمجة الخطیة موضع الدراسة على نحو   محصول شتوى، ١٩ً
، وقد بلغت المساحة المحصولیة لنموذج الدراسة ٢٠٠٥ محاصیل نیلیة، عام ٥  محصول صیفى، ثم١٦

من إجمالى المساحة المحصولیة على مستوى الجمهوریة، % ٨٢,٧ ملیون فدان، تمثل نحو ١٢,٣٢٦نحو 
 ملیون ١,٢٥٠ ملیون فدان، وعند إستقطاع مساحات الحدائق والنخیل والمقدرة بنحو ١٤,٩٠٥والبالغة نحو 

من المساحة المحصولیة فى مصر عام % ٩٠,٣فإن المساحة المحصولیة لنموذج الدراسة تمثل نحو فدان، 
٢٠٠٥. 

ولقد أعطى السیناریو الرابع أفضل النتائج، حیث تبین أن إجمالى كمیة میاة الرى الفعلیة الالزمة  
بلغ إجمالى كمیة  ملیار متر مكعب، فى حین ٣٢,٧٤ قد بلغت نحو ٢٠٠٥للتركیب المحصولى السائد عام 

 ملیار متر مكعب، وهى أقل من ٣١,٣٧میاة الرى المقترحة الالزمة للتركیب المحصولى التأشیرى نحو 
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 ملیار متر مكعب، وبنسبة نقص مقدارها ١,٣٧إحتیاجات التركیب المحصولى الفعلى من میاة الرى بنحو 
 .ن تدنیة اإلحتیاجات المائیة، مما یوضح أن التركیب المحصولى المقترح، قد حقق الهدف م%٤,١٨

 ملیار ٢٨,٠٦ نحو ٢٠٠٥كما بلغ إجمالى صافى العائد الفعلى للتركیب المحصولى السائد عام  
 ملیار ٢٨,٢٧جنیه، فى حین تبین أن إجمالى صافى العائد المقترح الناتج من حل النموذج، قد بلغ نحو 

 ملیار جنیه، وبنسبة زیادة ٠,٢١ والمقترح نحو جنیه، حیث بلغ الفرق بین إجمالى العائد الصافى الفعلى
عن التركیب المحصولى الفعلى السائد، مما یوضح أن التركیب المحصولى المقترح قد حقق % ٠,٧٥مقدارها 

 .الهدف من تعظیم إجمالى صافى العائد
ى وعلى ذلك یتبین أن العائد الصافى الفعلى على وحدة میاة الرى للفدان فى التركیب المحصول 
، فى حین بلغ العائد الصافى المقترح على وحدة میاه الرى ٣م/  جنیه ٠,٨٦، قد بلغ نحو ٢٠٠٥السائد عام 

، وهذا یوضح أن العائد الصافى على وحدة ٣م/  جنیه ٠,٩٠للفدان فى التركیب المحصولى التأشیرى نحو 
 ٠,٠٤محصولى الفعلى بمقدار میاة الرى فى التركیب المحصولى التأشیرى أكبر من نظیره فى التركیب ال

 %.٤,٦٥، وبنسبة زیادة مقدارها ٣م/ جنیه 
المساحة المزروعة بمحاصیل األرز، أوصت الدراسة بضرورة تخفیض وفى ضوء تلك النتائج  

قصب السكر، والقطن، وزیادة المساحة المزروعة بمحاصیل الحبوب كالقمح والذرة الشامى الصیفى، وزیادة 
لیات كالفول البلدى والعدس، وزیادة المساحة المزروعة بمحاصیل الزیوت من فول مساحة محاصیل البقو

الصویا، السمسم، الفول السودانى، وعباد الشمس، وزیادة المساحة المزروعة ببنجر السكر، وزیادة مساحة 
 .الطماطم الصیفى
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 المراجع
 : مراجع باللغه العربیه-

 .أعداد متفرقة "نشرة الرى والموارد المائیة"صاء الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلح )١(
دراسة تحلیلیة للتركیب المحصولى "، )دكتورة(، سهره خلیل عطا )دكتورة(سمیة مصطفى إسماعیل  )٢(
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Summary 

 The optimum economic exploitation of the resources, is considered 

one of the economic development goals, especially, with the scarcity of 

agricultural resources to the most of inputs of productions in the 

agricultural sector. And the optimum exploitation of water resources in the 

Egyptian Agriculture, represents one of the most economic issues, that 

concern the political and economic decision makers.  
 The research problem and objective of the study handles the nature 

of cropped pattern and its restrictions to achieve the maximum profit, and 

minimization of water requirements for the cropped pattern, that are used 

in irrigation through the  optimum use of the available inputs, i.e., land, 

water irrigation, agricultural labor, and costs of production.  
 The study applied the linear and goal programming methods for solving 

the optimality problems, with respect to profit maximization, and minimization of 

water that are used in irrigation of cropped pattern to 40 crops, where each model 

includes 19 winter, 16 summer, and 5 nile crops, the total acreage of the copped 

pattern was 12.326 million feddans, and represents about 83.6% from the total 

copped pattern in Egypt the reached about 14.905 million feddans in 2005. 

 To achieve the objectives of optimum cropped pattern, linear 

programming models were specified and estimated, to determine the 

appropriate cropped pattern in each scenario.  
 The study estimated four scenarios, that were employed to achieve 

the objective function, and  the solutions of the mathematical linear 

programming models revealed many results and important indicators. The 

main results indicate the expected cropped pattern net return was higher 

than the one in the actual cropped pattern, and the water that are used in 

irrigation were minimized. 

 Finally some recommendations may be used to achieve the 

economic utility with respect to the Egyptian economy and the state, i.e., 

decreasing rice, sugar cane, and cotton crops, increasing cereal crops from 

wheat and maize, and increasing pulses and oil crops. 


