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 زــــــــــــــــالمهجـ
  

يحتل قطاع اإلنتاج الجاجشى مكانة ىامة بيؼ 
الحيؽانى، بإعتباره أحج السرادر قطاعات اإلنتاج 

الخئيدية لمبخوتيؼ الحيؽانى فى مرخ، إذ تبمغ قيستو 
% مؼ قيسة 28.9مميار جشيو تسثل نحؽ  32.4نحؽ 

. وىحا يخجع إلى ما 2014اإلنتاج الحيؽانى فى عام 
يتسيد بو ىحا القطاع مؼ قرخ الجورة اإلنتاجية، سخعة 

ائج االقترادى دوران رأس السال ، فزال عؼ إرتفاع الع
 لو.

وتكسؼ مذكمة الجراسة فى التبايؼ الكبيخ فى أسعار 
الجواجؼ بيؼ مشاطق اإلنتاج ومشاطق االستيالك، مسا 
يذيخ إلى عجم كفاءة نعام الشقل والحى يعتبخ مؼ أىػ 
الخجمات التدؽيقية ليحه الدمعة الغحائية الدخيعة الشفؽق 

يتطمب  في ظل العخوف السشاخية الحارة الدائجة مسا
 ضسان وصؽليا الي السدتيمغ في أسخع وقت مسكؼ. 
واستتتتيجفت الجراستتتة إلتتتي اقتتتتخاح أفزتتتل نستتتاذج نقتتتل 
وتؽزيتتتع اإلنتتتتاج التتتجاجشى بتتتيؼ السحافعتتتات ذات الفتتتائ  
اإلنتتتاجي إلتتي بتتاقي السحافعتتات التتتي تعتتاني متتؼ العجتتد 
فتتتي اإلنتتتتاج لمؽصتتتؽل إلتتتي أقرتتتخ السدتتتافات التدتتتؽيقية، 

أقتتتل تكمفتتتة وأقرتتتخ وقتتتت  حقيتتتقومتتتا يتتتختب  بتتتحلغ متتتؼ ت

، والتتتتحق يحقتتتتق تقميتتتتل الفاقتتتتج ورفتتتتع كفتتتتاءة مسكتتتتؼ لمشقتتتتل
العسميتتتتتة التدتتتتتؽيقية، ووصتتتتتؽل الدتتتتتمعة بتتتتتالجؽدة والدتتتتتعخ 
السشاسب لمسدتيمغ، واستشجت الجراسة فى تحقيق أىجافيا 
عمتتتتتتتتى بعتتتتتتتت  الطتتتتتتتتخق االحرتتتتتتتتائية لتقتتتتتتتتجيخ اإلنتتتتتتتتتاج، 
واإلستتتتتتتتتتيالك، والفتتتتتتتتتائ ، والعجتتتتتتتتتد الستؽقتتتتتتتتتع، أيزتتتتتتتتتا 

جمت الجراستتتتتتتة بعتتتتتتت  طتتتتتتتخق بحتتتتتتتؽث العسميتتتتتتتات أستتتتتتتتخ
Transportation Problem  لتخشتتيج عسميتتة  الشقتتل بتتيؼ

محافعات الفتائ ، ومحافعتات العجتد متؼ ختالل  ال تة 
 سيشاريؽىات .

ولقتتج أوضتتحت الجراستتة وفتتي ظتتل فتتخو  الدتتيشاريؽ 
األول ) بتتتتات اإلنتتتتتاج واألستتتتتيالك الستؽقتتتتع  أن الكسيتتتتة 

 817.4العجتتد تبمتتغ نحتتؽ الستؽقتتع نقميتتا إلتتي محافعتتات 
% متتتتؼ إجستتتتالي إنتتتتتتاج 25.3ألتتتت  طتتتتؼ تسثتتتتل حتتتتتؽالى 
، وفتتتتتتي ظتتتتتتل الشستتتتتتؽذج 2020الجسيؽريتتتتتتة ختتتتتتالل عتتتتتتام 

مميؽن  69.9السقتخح فإن التكمفة األقل لمشقل تقجر بشحؽ 
 2.5 وحتتجة / كتتتػ/ طتتتؼ، وتقتتتجر الكسيتتتات السشقؽلتتتة بشحتتتؽ

% متتؼ إجستتالي اإلنتتتاج  1.78مميتتؽن طتتؼ تسثتتل حتتؽالي 
 3.2الجسيؽرية لتمغ الشسؽذج السقجر بشحتؽ عمي مدتؽق 

 .2020مميؽن طؼ خالل عام 
ل فخو  تتتتتتتو في ظتتتتتتتتة أنتتتتتتا أوضحت الجراستتتتتتتتتتكس

% و بات 10الديشاريؽ الثاني )انخفا  اإلنتاج 
األستيالك  أن الكسية الستؽقع نقميا إلي محافعات 

 أل  طؼ تسثل حؽالي 850.7العجد تقجر بشحؽ 
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% مؼ إجسالي إنتاج الجسيؽرية، وفي ظل 29.2
الشسؽذج السقتخح فإن التكمفة األقل لمشقل تقجر بشحؽ 

مميؽن وحجة/كػ/ طؼ، وتقجر الكسيات السشقؽلة  76.9
% مؼ 75.8مميؽن طؼ تسثل حؽالي  2.2بشحؽ 

إجسالي اإلنتاج عمي مدتؽق الجسيؽرية لتمغ الشسؽذج 
في ظل فخو  مميؽن طؼ، أيزا و  2.9السقجر بشحؽ 

الديشاريؽ الثالث ) بات اإلنتاج وانخفا  األستيالك 
%  فإن الكسية الستؽقع نقميا إلي محافعات العجد 10

% 21.7أل  طؼ، تسثل حؽالي  702.3يقجر بشحؽ 
مؼ إجسالي إنتاج الجسيؽرية، وفي ظل الشسؽذج السقتخح 

مميؽن وحجة /  57.3فإن التكمفة األقل لمشقل تقجر بشحؽ 
مميؽن طؼ  .52، وتقجر الكسيات السشقؽلة بشحؽ كػ/طؼ

% مؼ إجسالي اإلنتاج عمي مدتؽق  78.1تسثل حؽالي 
 مميؽن طؼ.  3.2 الجسيؽرية لتمغ الشسؽذج السقجر بشحؽ 

ولقج أوصت الجراسة بزخورة إستخجام األساليب 
العمسية لتخشيج عسمية الشقل بيؼ السحافعات مسا يحقق 

قل عمي جانب، وعمي الجانب التكمفة والؽقت األقل لمش
اآلخخ تقميل الفاقج بالتجاول مسا يعسل عمي تؽفيخ 

 الجواجؼ باألسعار السشاسبة.
 

 ةـــمقدم
 

يحتل قطاع اإلنتاج الجاجشى مكانة ىامة بيؼ 
قطاعات اإلنتاج الحيؽانى، بإعتباره أحج السرادر 
الخئيدية لمبخوتيؼ الحيؽانى فى مرخ. حيث يداىػ ىحا 

مداىسة فعالة فى قيسة اإلنتاج الحيؽانى فى القطاع 
مميار جشيو متسثاًل فى  32.4مرخ، إذ تبمغ قيستو نحؽ 

لحؽم الجواجؼ والبي  حيث بمغت قيسة لحؽم الجواجؼ 
مميار جشيو، وبمغت قيسة البي  نحؽ  24.8نحؽ 
% مؼ قيسة اإلنتاج 28.9مميار جشيو يسثالن نحؽ 7.6

ميار جشيو فى عام م 112.2الحيؽانى والبالغة نحؽ 
. وىحا يخجع إلى ما يتسيد بو ىحا القطاع مؼ  8)2014

قرخ الجورة اإلنتاجية، سخعة دوران رأس السال، فزال 
 عؼ إرتفاع العائج االقترادى لو.

كسا تعتبخ لحؽم الجواجؼ إحجى مرادر البخوتيؼ 
الحيؽانى فى مرخ التى تداىػ فى رفع نريب الفخد 

لستجنى كثيخًا عؼ نعيخه لمجول مؼ البخوتيؼ الحيؽانى ا
% مؼ متؽس  نريب 31الستقجمة، إذ تداىػ بحؽالى 

جػ فى  19.5الفخد مؼ البخوتيؼ الحيؽانى والبالغ حؽالى 
، وتعتبخ لحؽم الجواجؼ السرجر  9)2014اليؽم عام 

الخئيدى لدج جدء اليدتيان بو فى الفجؽة الغحائية مؼ 
سدتسخ فى أسعار البخوتيؼ الحيؽانى نعخًا لإلرتفاع ال

المحؽم الحسخاء نتيجة الديادة السزطخدة فى عجد 
الدكان مؼ ناحية وارتفاع مدتؽى السعيذة وزيادة الؽعى 

 الرحى مؼ ناحية أخخى.
 

 مذكمة الدراسة
 

تسثل عسميات نقل الجواجؼ أحج السخاحل اليامة في 
ويعتسج نعام التدؽيق الحالي  ،تدؽيق اإلنتاج الجاجشى

لإلنتاج الجاجشى عمي نقل اإلنتاج مؼ السحافعات 
السشتجة إلي السحافعات األخخى، مسا يؤدق إلي إرتفاع 
تكالي  الشقل، حيث تعتبخ تكالي  الشقل مكؽن أساسي 
في التكالي  التدؽيقية وبالتالي تؤ خ في سعخ 

بيخ فى السدتيمغ، حيث تتسثل السذكمة فى التبايؼ الك
أسعار الجواجؼ بيؼ مشاطق اإلنتاج ومشاطق االستيالك 
والحى يفتخ  نعخيًا أن يكؽن الفخق فى الدعخ بيؼ 
مشاطق اإلنتاج واالستيالك ىى تكالي  الشقل وىامر 
الخبح، مسا يذيخ إلى عجم كفاءة نعام الشقل والحى 
يعتبخ مؼ أىػ الخجمات التدؽيقية ليحه الدمعة الغحائية 

الشفؽق في ظل العخوف السشاخية الحارة الدخيعة 
الدائجة حيث يديج مؼ الفاقج الكسى ليا حيث تفقج 
الجواجؼ مؼ الؽزن عشجما تقاسى أعباء الشقل، باإلضافة 
إلى عجم عخضيا فى الؽقت والحالة السشاسبة 
لمسدتيمكيؼ، وبالتالي إرتفاع أسعار البيع لمسدتيمغ مسا 

في أسخع وقت  يتطمب ضسان وصؽليا الي السدتيمغ
 مسكؼ. 

 

 ىدف الدراسة
 
 

تيجف الجراسة إلي إقتخاح أفزل نساذج نقل وتؽزيع 
اإلنتاج الجاجشى مؼ السحافعات السشتجة والحق يديج 
إنتاجيا عؼ إستيالكيا )ذات الفائ  اإلنتاجي  إلي 
السحافعات األخخق ذات العجد )يديج إستيالكيا عؼ 

التدؽيقية وما إنتاجيا  لمؽصؽل إلي أقرخ السدافات 
يختب  بحلغ مؼ تحقيق أقل تكمفة وأقرخ وقت مسكؼ 
لمشقل، مسا يحقق تقميل الفاقج ورفع كفاءة العسمية 
التدؽيقية، ووصؽل الدمعة بالجؽدة والدعخ السشاسب 
لمسدتيمغ، خاصة مع أرتفاع أسعار الؽقؽد مسا سؽف 

 يؤدق إلي إرتفاع أسعار الشقل.
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 اناتالظريقة البحثية ومرادر البي
 

 ؽذجتتتتتتتتتتتتتجام نستتتتتتتتتتى استختتتتتتتتة عمتتتتتتجت الجراستتتاعتس
بإستخجام أسمؽب   Transportation Modelلالشق

 Linear Programming Modelsالبخمجة الخطية 
كأحج أىػ الطخق في بحؽث العسميات لحل مذكمة نقل 

Transportation Problem  اإلنتاج الجاجشى مؼ
السحافعات التي تحقق فائزا عؼ إستيالكيا إلي 
السحافعات التي ال يفي إنتاجيا بإحتياجاتيا مؼ 
الجواجؼ، كحلغ إستخجمت الجراسة أسمؽب اإلنحجار 

، باإلضافة 2020الخطي لمتشبؤ باإلنتاج الجاجشى لعام  
إلى أجخاء أختبار الحداسية بعجة سيشاريؽىات مختمفة، 

إعتسجت الجراسة عمي كل مؼ البيانات الثانؽية  اكس
السشذؽرة بالجياز السخكدق لمتعبئة العامة واإلحراء 

، واألبحاث والجراسات  2014 – 2000خالل الفتخة 
 الستعمقة بسؽضؽع الجراسة.

 
 اإلطار النغرى لنمهذج النقل

 
لتحجيج الشس  التؽزيعى األمثل لمشاتج السحمى مؼ 
الجواجؼ الحى يحقق الشياية الجنيا إلجسالى مدافات 

  أى  iالتحؽيل السكانى بيؼ محافعات الفائ  ) 
  أى  jمحافعات العخ  ومحافعات العجد ) 

محافعات الطمب تػ استخجام نسؽذج الشقل بالريغة 
 الخياضية التالية:

 

Minimize:      ∑ ∑       
 
   

 
     

Subject to:  ∑    
 
         for i = 1,2 …….. m 

                     ∑    
 
         for j = 1,2 ……… n 

                     ∑   
 
     =  ∑   

 
       

                           0                for all   ( i , j ) 

 
 حيث:
ة متؼ محافعتة الفتائ  تتتتتتجات السشقؽلتتتتىي عتجد الؽح    
(( i   ( إلي محافعة العجد j   

ة الفتتائ  تتتتتة متتؼ محافعتىتتى تكتتالي  الؽحتتجة السشقؽلتت    
 (i  ( إلى محافعة العجد  j   
 عجد السحافعة    فائ  السحافعة           

متتتتتتتؼ ويعشتتتتتتى السحتتتتتتتجد األول أن الكسيتتتتتتات السشقؽلتتتتتتتة 
  j إلي جسيع محافعات العجتد )  i )محافعة الفائ  )

  وأيزتتتتا   يجتتتتب أن تدتتتتاوى فتتتتائ  ىتتتتحه السحافعتتتتة )
السحتتتجد الثتتتانى يعشتتتى أن مجستتتؽع الكسيتتتات السشقؽلتتتة إلتتتى 

 ع محافعتتتات الفتتتائ تتتتت  متتتؼ جسي jمحافعتتتات العجتتتد ) 
 (( i أما    حه السحافعة )تتتتاوى عجد ىتتتتتتتتتيجب أن يد  
ائ  تتتتتتتتتجد الثالتتتث فيعشتتتى أن إجستتتالى كسيتتتات الفتتتتتتتتتتتتتتالسح
(∑   

 
∑تداوى إجستالى كسيتات العجتد )        

 
      

ففى الحيتاة العسميتة فإنتو لتيذ متؼ الزتخورى أن يتدتاوى 
العتتتخ  والطمتتتب ومتتتع ذلتتتغ ، فتتتإن نستتتؽذج الشقتتتل يسكتتتؼ 
دائسا اتدانتو وذلتغ بإضتافة صت  أو عستؽد وىستى بكسيتة 
عتخ  أو طمتب تدتاوى الفتخق فتى الكسيتات وبتكمفتة نقتل 
الؽحتتجة تدتتاوى صتتفخا أمتتا السحتتجد الخابتتع يعشتتى أن الكسيتتة 

متتؼ محافعتتة فتتائ  إلتتى محافعتتة عجتتد السشقؽلتتة مكانيتتا 
 البج أن تكؽن أكبخ أو تداوى صفخ.

 
 ةــــــج الدراســـــــنتائ

 
 ى بمحافغاتـــــاج الداجنــــــة لإلنتـــــة الندبيــــــاألىمي
 لجميهرية ا
 

بالسمحق  (1بالجدول رقم )تؽضح البيانات الؽاردة 
دراسة تطؽر اإلنتاج الجاجشى عمى مدتؽى جسيع 

 – 2000السحافعات وإجسالى الجسيؽرية خالل الفتخة )
  حيث تبيؼ أن متؽس  إجسالى إنتاج الجسيؽرية 2014

أل  طؼ ، تحقق مشو  731خالل ىحه الفتخة بمغ نحؽ 
أل  طؼ تسثل  123.5محافعة الذخقية وحجىا حؽالى 

إجسالى إنتاج الجسيؽرية. % مؼ متؽس  16.9نحؽ 
يمييا محافعات البحيخة، الجقيمية، الغخبية، القميؽبية 

 54.8، 98.8، 102.2، 104.1بإنتاج بمغ حؽالى 
%، 14%، 14.2أل  طؼ عمى التختيب، تسثل نحؽ 

% مؼ متؽس  إجسالى إنتاج الجسيؽرية %7.5، 13.5
عمى التختيب. أى أن إجسالى متؽس  إنتاج السحافعات 

أل  طؼ  483.4الدابق ذكخىا يبمغ حؽالى  الخسذ
% مؼ متؽس  إجسالى إنتاج 66.1تسثل نحؽ 

الجسيؽرية. وبإضافة إنتاج محافعات السشؽفية، كفخ 
الذيخ، الجيدة، السشيا، األسكشجرية، دمياط، األسساعيمية، 

، 34.3، 37.1، 38.9بشى سؽيف البالغ حؽالى 
أل  طؼ عمى  8.9، 19، 21.2، 22.2، 28.4
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%، 3.9%، 4.7%، 5.1%، 5.3تختيب تسثل نحؽ ال
% مؼ متؽس  إجسالى %1.2، %2.6، %2.9, 3

إنتاج الجسيؽرية عمى التختيب ، تبيؼ أن إجسالى إنتاج 
السحافعات الثال ة عذخ سالفة الحكخ يبمغ حؽالى 

% مؼ متؽس  94.8أل  طؼ تسثل نحؽ  693.4
إجسالى إنتاج الجسيؽرية بسعشى أن إنتاج باقى 

% فق  مؼ متؽس  5.2عات الجسيؽرية يسثل محاف
إجسالى إنتاج الجسيؽرية كسا تبيؼ أيزا مؼ باقى 
محافعات الجسيؽرية انيا تسثل أىسية ندبية أقل مؼ 

اج تتتتتتتتتتتتتتتتتى إنتتتتتتتتتتتتؼ متؽس  إجسالتتتتتتتتتج الرحيح متتتتتتتتتتتتتالؽاح
 الجسيؽرية .
 

 ت الجميهرية تظهر اإلنتاج الداجنى بمحافغا
 

حيث أن جسيع محافعات الجسيؽرية مشتجة لمجواجؼ 
لحا فقج تػ دراسة تطؽر اإلنتاج الجاجشى عمى مدتؽى 
جسيع السحافعات وإجسالى الجسيؽرية خالل الفتخة 

  باستخجام معادالت االتجاه الدمشى 2014 – 2000)
حيث تبيؼ أن  (1بالجدول رقم )العام والسؽضحة 
لجاجشى عمى مدتؽى الجسيؽرية أفزل إجسالى اإلنتاج ا

الرؽر ىى الرؽرة التكعيبية وتبيؼ مشيا انيا قج اخحت 
اتجاىًا عامًا متشاقرًا ومعشؽيُا إحرائيًا بسقجار بمغ 

أل  طؼ سشؽيًا، وكان معجل االنخفا   40حؽالى 
% مؼ 5.5الدشؽى خالل نفذ الفتخة قج بمغ نحؽ 

أل  طؼ، فى  731متؽس  إنتاج الجسيؽرية البالغ نحؽ 
حيؼ أفزل الرؽر ىى الرؽرة الخطية إلنتاج محافعة 
األسكشجرية حيث أخح اتجاىًا عامًا متدايجًا وغيخمعشؽى 

طؼ سشؽيًا، وكان  381.5إحرائيًا بسقجار بمغ حؽالى 
معجل الديادة الدشؽى خالل نفذ الفتخة قج بمغ نحؽ 

أل   22.2% مؼ متؽس  إنتاجيا البالغ نحؽ 1.7
يؼ أن معجل األنخفا  الدشؽى بمغ أقراه طؼ، وقج تب

% مؼ 18.2بسحافعة الؽادى الججيج حيث يسثل نحؽ 
طؼ، فى حيؼ بمغ  264متؽس  إنتاجيا البالغ حؽالى 

معجل االنخفا  الدشؽى أدناه بسحافعة السشؽفية حيث 
% مؼ متؽس  إنتاجيا البالغ حؽالى 2.1يسثل نحؽ 
الرؽر أل  طؼ خالل فتخة الجراسة، وأفزل  38.9

 ىى الرؽرة التخبيعية.
 

تقدير اإلنتاج واإلستيالك والفائض والعجز من اإلنتاج 
 الداجنى في عل سيناريهىات بديمة لإلنتاج

 
الديناريه األول: فى حالة ثبات اإلنتاج  -1

 واإلستيالك المتهقع.
 

أن إجسالى الفائ  الستؽقع  (2جدول رقم )يؽضح 
مميؽن طؼ كسا  2.5عمى مدتؽى الجسيؽرية بمغ حؽالى 

تبيؼ أن بالشدبة لمفائ  الستؽقع مؼ اإلنتاج الجاجشى 
السحمى فى محافعات الؽجو البحخى فقج حققت محافعة 

مميؽن  1.1الجقيمية أعمى كسية فائ  بمغت حؽالى 
% مؼ إجسالي اإلنتاج الستؽقع 34.1طؼ تسثل نحؽ 

مميؽن طؼ.  3.2عمي مدتؽق الجسيؽرية والسقجر بشحؽ 
محافعة الغخبية، القميؽبية، األسساعيمية، كفخ يمييا 

، 372 الذيخ، دمياط بكسيات فائ  بمغت نحؽ
أل  طؼ تسثل نحؽ  122، 21..، 1.921، 33122

% مؼ إجسالي 23.%، 327 %،%228، %129، 28.
اإلنتاج الستؽقع عمي مدتؽق الجسيؽرية لكل مشيسا عمي 
ؽى التختيب. كسا أن إجسالى العجد الستؽقع عمى مدت

أل  طؼ كسا تبيؼ أن  1728.الجسيؽرية بمغ حؽالى 
بالشدبة لمعجد الستؽقع مؼ اإلنتاج الجاجشى السحمى فى 
محافعات الؽجو البحخى حققت محافعة القاىخة أعمى 

أل  طؼ تسثل نحؽ  11127كسية عجد بمغت حؽالى 
% مؼ إجسالي اإلنتاج الستؽقع عمي مدتؽق 223

ميؽن طؼ. يمييا محافعة م 223الجسيؽرية والسقجر بشحؽ 
الذخقية، السشؽفية، البحيخة، األسكشجرية، بؽرسعيج، 

، 8129، 132الدؽيذ بكسيات عجد بمغت نحؽ 
أل  طؼ تسثل نحؽ  122، 1228، 8121، .812
% مؼ 23.، 287.%، %122، %128، %122، 229

إجسالي اإلنتاج الستؽقع عمي مدتؽق الجسيؽرية لكل 
 مشيسا عمي التختيب.

الشدتتتبة لمفتتتائ  الستؽقتتتع متتتؼ اإلنتتتتاج التتتجاجشى أمتتتا ب
السحمي في محافعتات الؽجتو القبمتي فقتج حققتت محافعتة 

أل  طتؼ  38.22الجيدة أعمى كسية فائ  بمغت حؽالى 
% متتتتؼ إجستتتتالي اإلنتتتتتاج الستؽقتتتتع عمتتتتي 727تسثتتتتل نحتتتتؽ 

مدتتتتتتتؽق الجسيؽريتتتتتتة. يمييتتتتتتا محافعتتتتتتة السشيتتتتتتا، استتتتتتيؽط، 
، 1.822ؽ الفيتتتتتؽم، أستتتتتؽان بكسيتتتتتات فتتتتتائ  بمغتتتتتت نحتتتتت

%، 227ألتتتتتتتت  طتتتتتتتتؼ تسثتتتتتتتتل نحتتتتتتتتؽ  .12، 7221، 329.
% متتتتؼ إجستتتتالي اإلنتتتتتاج الستؽقتتتتع 23.%، %322، 321
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عمتتي مدتتتؽق الجسيؽريتتة لكتتل مشيستتا عمتتي التختيتتب. كستتا 
تبتتتيؼ أن بالشدتتتبة لمعجتتتد الستؽقتتتع متتتؼ اإلنتتتتاج التتتتجاجشى 
السحمى فى محافعات الؽجو القبمى حققتت محافعتة بشتى 

ألت  طتؼ  23122حؽالى  سؽيف أعمى كسية عجد بمغت
% متتتؼ إجستتتالي اإلنتتتتاج الستؽقتتتع عمتتتي 1.21تسثتتتل نحتتتؽ 

مدتتتؽق الجسيؽريتتة، يمييتتا محافعتتة قشتتا، ستتؽىاج بكسيتتات 
ألتتتت  طتتتتؼ تسثتتتتل نحتتتتؽ  29.، .3.2عجتتتتد بمغتتتتت نحتتتتؽ 

% متتتتتؼ إجستتتتتالي اإلنتتتتتتاج الستؽقتتتتتع عمتتتتتي 237.%، 29.
 مدتؽق الجسيؽرية لكل مشيسا عمي التختيب.

ؽقتتتع متتتؼ اإلنتتتتاج التتتجاجشى أمتتتا بالشدتتتبة لمفتتتائ  الست
السحمتتتي فتتتي محافعتتتات الرتتتحارى فقتتتج حققتتتت محافعتتتة 

ألت  طتؼ  1223مطخوح أعمى كسية فائ  بمغت حؽالى 
% متتتتتؼ إجستتتتتالي اإلنتتتتتتاج الستؽقتتتتتع عمتتتتتي 3تسثتتتتتل نحتتتتتؽ 

مدتتؽق الجسيؽريتة. يمييتا محافعتة شتسال ستيشاء، التتؽادى 
ألت  طتؼ  22.، 8121الججيج بكسيات فائ  بمغت نحؽ 

% متتؼ إجستتالي اإلنتتتاج الستؽقتتع 22.%، 1.2تسثتل نحتتؽ 
عمتتي مدتتتؽق الجسيؽريتتة لكتتل مشيستتا عمتتي التختيتتب. كستتا 
تبتتتيؼ أن بالشدتتتبة لمعجتتتد الستؽقتتتع متتتؼ اإلنتتتتاج التتتتجاجشى 
السحمى فى محافعتات الرتحارى حققتت محافعتة البحتخ 
، 322األحسخ، وجشؽب سيشاء كسيات عجد بمغت حؽالى 

جستتالي % متتؼ إ21.%، 21.ألتت  طتتؼ تسثتتل نحتتؽ  127
اإلنتاج الستؽقع عمي مدتؽق الجسيؽرية لكل مشيستا عمتي 

 التختيب.
كسا تبيؼ مسا سبق أن محافعة الجقيمية حققت أعمى 
كسيتتة فتتائ  متؽقتتع عمتتى مدتتتؽى الجسيؽريتتة بمتتغ حتتؽالى 

% مؼ إجسالي اإلنتتاج 2821مميؽن طؼ يسثل نحؽ  121
الستؽقع عمي مدتؽق الجسيؽرية وأيزا تبيؼ أن محافعة 

سؽيف حققت أعمى كسية عجد متؽقع عمتى مدتتؽى بشى 
ألتتتت  طتتتتؼ يسثتتتتل نحتتتتؽ  23122الجسيؽريتتتتة بمتتتتغ حتتتتؽالى 

% متتتتتؼ إجستتتتتالي اإلنتتتتتتاج الستؽقتتتتتع عمتتتتتي مدتتتتتتؽق 1.21
 ..3.3الجسيؽرية خالل عام 

 

الدــــيناريه الثــــاني: فــــى حالــــة إنخفــــا  اإلنتــــاج  -5
  % وثبات اإلستيالك01بندبة 

 

أن إجسالى الفائ  الستؽقع  (3جدول رقم )يؽضح 
مميؽن طؼ كسا  323عمى مدتؽى الجسيؽرية بمغ حؽالى 

تبيؼ أن بالشدبة لمفائ  الستؽقع مؼ اإلنتاج الجاجشى 
السحمى فى محافعات الؽجو البحخى فقج حققت محافعة 

أل   9.121الجقيمية أعمى كسية فائ  بمغت حؽالى 
قع % مؼ إجسالي اإلنتاج الستؽ 2227طؼ تسثل نحؽ 

مميؽن طؼ.  329عمي مدتؽق الجسيؽرية والسقجر بشحؽ 
يمييا محافعة الغخبية، القميؽبية، األسساعيمية، كفخ 
، 383الذيخ، دمياط بكسيات فائ  بمغت نحؽ 

أل  طؼ تسثل نحؽ  222، .722، 9.22، 19729
% مؼ إجسالي 23.%، 322 %،%228، .%12، 22.

مشيسا عمي  اإلنتاج الستؽقع عمي مدتؽق الجسيؽرية لكل
التختيب. كسا أن إجسالى العجد الستؽقع عمى مدتؽى 

أل  طؼ كسا تبيؼ أن  2.27.الجسيؽرية بمغ حؽالى 
بالشدبة لمعجد الستؽقع مؼ اإلنتاج الجاجشى السحمى فى 

اىخة أعمى حققت محافعة الق محافعات الؽجو البحخى 
أل  طؼ تسثل نحؽ 170.2كسية عجد بمغت حؽالى 

اإلنتاج الستؽقع عمي مدتؽق % مؼ إجسالي 5.8
مميؽن طؼ. يمييا  2.9الجسيؽرية والسقجر بشحؽ 

محافعة الذخقية، البحيخة، السشؽفية، األسكشجرية، 
، 130.4بؽرسعيج، الدؽيذ بكسيات عجد بمغت نحؽ 

أل  طؼ تسثل  6.4،  15.5،  44.3، 49.8، 59.5
% 0.2، %0.5%، 1.5%، 1.7%، 2%، 4.5نحؽ 

الستؽقع عمي مدتؽق الجسيؽرية لكل مؼ إجسالي اإلنتاج 
 مشيسا.

أمتتتا بالشدتتتبة لمفتتتائ  الستؽقتتتع متتتؼ اإلنتتتتاج التتتجاجشى 
السحمي في محافعتات الؽجتو القبمتي فقتج حققتت محافعتة 

ألتتت   215.6الجيتتتدة أعمتتتى كسيتتتة فتتتائ  بمغتتتت حتتتؽالى 
% مؼ إجسالي اإلنتاج الستؽقع عمي 7.4طؼ تسثل نحؽ 

يتتتتتتا، استتتتتتيؽط، مدتتتتتتتؽق الجسيؽريتتتتتتة. يمييتتتتتتا محافعتتتتتتة السش
، 164.5الفيتتتتتؽم، أستتتتتؽان بكسيتتتتتات فتتتتتائ  بمغتتتتتت نحتتتتتؽ 

%، 5.7ألتتتتتت  طتتتتتتؼ تسثتتتتتتل نحتتتتتتؽ  5.6، 64.1، 73.5
% متتتؼ إجستتتالي اإلنتتتتاج الستؽقتتتع %0.2، %2.2، 2.5

عمتتي مدتتتؽق الجسيؽريتتة لكتتل مشيستتا عمتتي التختيتتب. كستتا 
تبتتتيؼ أن بالشدتتتبة لمعجتتتد الستؽقتتتع متتتؼ اإلنتتتتاج التتتتجاجشى 

قبمى حققتت محافعتة بشتى السحمى فى محافعات الؽجو ال
أل  طؼ  327.8سؽيف أعمى كسية عجد بمغت حؽالى 

% متتؼ إجستتالي اإلنتتتاج الستؽقتتع عمتتي 11.3تسثتتل نحتتؽ 
 مدتؽق الجسيؽرية.

يمييا محافعة قشا، سؽىاج بكسيات عجتد بمغتت نحتؽ 
% متتتتتؼ 0.5%، 1ألتتتتت  طتتتتتؼ تسثتتتتتل نحتتتتتؽ  13.2، 29

إجستتتالي اإلنتتتتاج الستؽقتتتع عمتتتي مدتتتتؽق الجسيؽريتتتة لكتتتل 
 يسا عمي التختيب.مش
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 –2000معادالت االتجاه الدمشي العام لتطؽر اإلنتاج الجاجشى بسحافعات الجسيؽرية خالل الفتخة ). 1 جدول رقم
2014  
 

 
 المحافغة

 
 معادلة اإلتجاه العام

 

 
R2 

 
F 
 

 
مقدار  المتهسط

 التغير

معدل 
التغير 
الدنهي 
% 

ŷ =1283.1+1877.6x-327.3x القاىرة
2
+14.98x

3
 

                   (2.92)    (2.6)       (3.1) 
0.60 5.4 3630 -483.04 -13.3 

 ŷ =19152.6+381.52x االسكندرية

                   (1.6) 
0.16 2.4 22205 381.52 1.7 

 ŷ =1632.1-22.72x بهرسعيد

                (1.6) 
0.18 3 850 -22.72 -2.7 

ŷ =2258.5+321.8x-26.1x الدهيس
2
 

                 (1.8)      (2.4) 
0.47 5.3 2676 -95.8 -3.6 

ŷ =15108.2+3878.2x-529.4x دمياط
2
+19.6x

3
 

                    (1.4)       (1.3)      (1.2) 
0.21 0.97 21195 -829 -3.9 

ŷ =339982.8+39062.01x-6767.7x الدقيمية
2
+328.4x

3
 

                       (3.6)       (4.4)      (5.1) 
0.87 25.3 102234 -6168.39 -6.0 

ŷ =74604.8+29612.3x-4592.4x الذرقية
2
+199.7x

3
 

                       (2.5)       (2.7)      (2.8) 
0.47 3.5 123571 -5523.7 -4.5 

ŷ =30806.4+14223.7x-2253.1x القميهبية
2
+100.5x

3
 

                      (6.3)       (16.3)      (10.8) 
0.60 5.6 54796 -2529.9 -4.6 

ŷ =22685.5+8681.7x-1330.9x كفر الذيخ
2
+57.3x

3
 

                   (2.3)       (2.5)      (2.6) 
0.42 2.7 37150 -1611.1 -4.3 

ŷ =63786.1+21254.7x-3165.7x الغربية
2
+132.01x

3
 

                       (2)       (2.1)      (2.1) 
0.29 1.5 98846 -4050.58 -4.1 

ŷ =34821.6+2923.4x-232.7x المنهفية
2
 

                   (1.4)       (1.8) 
0.33 3 38971 -799.8 -2.1 

ŷ =52928.2+31052.1x-4978.04x البحيرة
2
+223.2x

3
 

                      (3.4)       (3.8)       (4.1) 
0.70 9 104134 -5742.14 -5.5 

ŷ =8685.2+6174.6x-1013.7x االسماعيمية
2
+45.6x

3
 

                    (4.2)       (4.8)      (5.4) 
0.83 17.5 18999 -1289.4 -6.8 

ŷ =13088.4+18563.1x-3235.2x الجيزة
2
+146.01x

3
 

                     (2.1)      (2.5)          (2.8) 
.47 3.2 34324 -5166.18 -15.1 

ŷ = 4524.5+2606.5x-423.5x بنى سهيف
2
+19.3x

3
 

                  (3.4)       (3.9)      (4.3) 
0.75 11.2 8934 -463.9 -5.2 
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 . 1 رقم تابع جدول
   

 R2 معادلة اإلتجاه العام المحافغة
 
F 
 

مقدار  المتهسط
 التغير

معدل 
التغير 
الدنهي 
% 

ŷ = -584.7+4247.2x-777.8x الفيهم
2
+39.4x

3
 

                  (3.2)      (4.1)      (5.1) 
0.90 32.6 6911 -632.8 -9.2 

ŷ = 12425.5+9325.1x-1557.9x المنيا
2
+73.1x

3
 

                    (3.9)       (4.7)      (5.3) 
0.85 20.8 28371 -1566.1 -5.5 

ŷ =440.5+3616.1x-656.9x أسيهط
2
+33.1x

3
 

                (2.9)       (3.7)      (4.5) 
0.87 25.5 6875 -539.1 -7.8 

ŷ =2229.1+2085.6x-344.8x سهىاج
2
+16.1x

3
 

                 (5.03)       (5.9)      (6.7) 
0.89 31.6 5685 -340 -6.0 

 ŷ =3178.4-58.9x قنا

               (2.5) 
0.45 3.1 2707 -58.9 -2.2 

ŷ = -271.3+455.2x-82.8x أسهان
2
+4.1x

3
 

                 (3.3)    (4.2)    (5.1) 
0.89 28.3 491 -82.4 -16.8 

البحر 
 األحمر

ŷ =20.5+70.6x-12.3x
2
+0.598x

3
 

             (5.3)     (6.5)     (7.7) 
0.94 54.3 141 -11.384 -8.1 

الهادى 
 الجديد

ŷ =-316.02+315.2x-61.1x
2
+3.2x

3
 

               (2.04)    (2.8)    (3.6) 
0.85 21.4 264 -48 -18.2 

ŷ =-1175.1+2568.7x-482.4x مظروح
2
+24.9x

3
 

                  (2.4)       (3.2)       (4) 
0.86 23.1 3443 -368.9 -10.7 

ŷ = 425.3+1838.2x-324.5x شمال سيناء
2
+15.9x

3
 

                 (5.5)        (6.8)       (8.1) 
0.95 64.1 3559 -301 -8.5 

ŷ=-24.9+20.5x-3.9x جنهب سيناء
2
+0.214x

3
 

              (2.5)     (3.4)    (4.5) 
0.91 37.4 15 -0.812 -5.4 

ŷ=383850.7+213036.8x-34464.5x الجميهرية
2
+1554.1x

3
 

                      (3.3)         (3.8)      (4.1) 
0.70 8.7 730978 -40008 -5.5 

ŷ  .القيسة السقجرة لكسية اإلنتاج بالطؼ قائػ = 
x   عشرخ الدمؼ حيث =t   ( =1 ،2 ،3،..... ،15.  

  السعادالت تذيخ إلي قيػ " ت " السحدؽبة.األرقام أسفل 
 ( بالمالحق1الجدول رقم )جسعت وحدبت مؼ المردر : 
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  2020 اإلنتاج واألستيالك والفائ  والعجد الستؽقعيؼ عمي مدتؽق السحافعات خالل عام. 2 جدول رقم
 لمديشاريؽ األول

 

اإلنتاج  المحافغة
 المتهقع

األستيالك 
 المتهقع

 الفائض 
 المتهقع

% لمفائض من 
إجمالي إنتاج 
 الجميهرية

العجز 
 المتهقع

لمعجزمن إجمالي  %
 إنتاج الجميهرية

 5.2 166703 - - 201805.7 35103.2 القاىرة
 1.3 41594 - - 68758.5 27164.5 االسكندرية
 0.47 15438 - - 16592.6 1155 بهرسعيد
 0.2 6293.6 - - 7727.6 1434 الدهيس
 -  - 0.2 6567.2 3546.8 10114 دمياط
 -  - 34.1 1102832.5 114209.2 1217042 الدقيمية
 3.9 125263 - - 177326.2 52063.4 الذرقية
  - - 6.9 221562 15055.5 236617.5 القميهبية
  - - 2.7 88660.6 60069 148729.6 كفر الذيخ
  - - 8.4 272979.9 36625.8 309605.7 الغربية
 1.5 46952 - - 75521.4 28569.2 المنهفية
 1.4 46840 - - 173345.6 126505.3 البحيرة
 -  - 3.4 109646.8 3964.9 113611.7 االسماعيمية
 -  - 7.7 248450.6 79938.3 328388.9 الجيزة
 10.1 326450.6 - - 340641.4 14190.8 بنى سهيف
 -  - 2.3 75124.7 35355.4 110480.1 الفيهم
 -  - 5.7 184296.8 13901 198197.8 المنيا
 -  - 2.6 82860.78 10364.02 93224.8 أسيهط
 0.27  8867.7 - - 51939.7 43072 سهىاج
 0.9 28834 - - 30775.7 1941.5 قنا
  - - 0.2 6760.8 3982.4 10743.2 أسهان

 0.1 2486.6 - - 4103.4 1616.8 البحر األحمر
  - - 0.3 8322.08 671.2 8993.28 الهادى الجديد
  - - 2.0 65153.7 5474.4 70628.1 مظروح
  - - 1.3 41574.4 1598.5 43172.9 شمال سيناء
 0.1 1688.3 - - 2355.8 667.5 جنهب سيناء
  817410.8  2514792.86 1535650 3233033 الجميهرية

  2014 – 2000تػ التشبؤ بو وفقا لتقجيخات معادالت االتجاه الدمشى العام لإلنتاج الجاجشى بالسحافعات خالل الفتخة )
   (1بجدول رقم )والسؽضحة 

 
  



 453   إستخدام نمهذج النقل في تهزيع اإلنتاج الداجنى بين المحافغات سيناريهىات بديمة لإلنتاج       
 

Arab Univ. J. Agric. Sci., 25(2), 2017 

لمديشاريؽ   2020اإلنتاج واألستيالك والفائ  والعجد الستؽقعيؼ عمي مدتؽق السحافعات خالل عام .3 جدول رقم
 الثانى
 

 اإلنتاج المحافغة
 المتهقع

 األستيالك
 المتهقع

 الفائض
 المتهقع

% لمفائض من 
إجمالي إنتاج 
 الجميهرية

 العجز
 المتهقع

% لمعجز من 
إجمالي إنتاج 
 الجميهرية

 5.8 170213 - - 201805.7 31593 القاىرة
 1.5 44310 - - 68758.5 24448 االسكندرية
 0.5 15553 - - 16592.6 1040 بهرسعيد
 0.2 6437 - - 7727.6 1291 الدهيس
 - - 0.2 5556 3546.8 9103 دمياط
 - - 33.7 981128 114209.2 1095338 الدقيمية
 4.5 130469 - - 177326.2 46857 الذرقية
 - - 6.8 197900 15055.5 212956 القميهبية
 - - 2.5 73788 60069 133857 كفر الذيخ
 - - 8.3 242019 36625.8 278645 الغربية
 1.7 49809 - - 75521.4 25712 المنهفية
 2.0 59491 - - 173345.6 113855 البحيرة
 - - 3.4 98286 3964.9 102251 االسماعيمية
 - - 7.4 215612 79938.3 295550 الجيزة
 11.3 327870 - - 340641.4 12772 بنى سهيف
 - - 2.2 64077 35355.4 99432 الفيهم
 - - 5.7 164477 13901 178378 المنيا
 - - 2.5 73538 10364.02 83902 أسيهط
 0.5 13175 - - 51939.7 38765 سهىاج
 1.0 29028 - - 30775.7 1747 قنا
 - - 0.2 5686 3982.4 9669 أسهان

 0.1 2648 - - 4103.4 1455 البحر األحمر
 - - 0.3 7423 671.2 8094 الهادى الجديد
 - - 2.0 58091 5474.4 63565 مظروح
 - - 1.3 37257 1598.5 38856 شمال سيناء
 0.1 1755 - - 2355.8 601 جنهب سيناء
  850758  2224838 1535650 2909729 الجميهرية
 (2جدول رقم )جسعت وحدبت مؼ  -المردر :
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أمتتا بالشدتتبة لمفتتائ  الستؽقتتع متتؼ اإلنتتتاج التتجاجشى      

السحمتتتي فتتتي محافعتتتات الرتتتحارى فقتتتج حققتتتت محافعتتتة 
أل  طؼ  58.1مطخوح أعمى كسية فائ  بمغت حؽالى 

% متتتتتؼ إجستتتتتالي اإلنتتتتتتاج الستؽقتتتتتع عمتتتتتي 2تسثتتتتتل نحتتتتتؽ 
مدتتؽق الجسيؽريتة. يمييتا محافعتة شتسال ستيشاء، التتؽادى 

ألتتتت   7.4، 37.2الججيتتتج بكسيتتتتات فتتتائ  بمغتتتتت نحتتتؽ 
% متتتؼ إجستتتتالي اإلنتتتتتاج 0.3%، 1.3طتتتؼ تسثتتتتل نحتتتتؽ 

الستؽقتتتتتع عمتتتتتتي مدتتتتتتؽق الجسيؽريتتتتتتة لكتتتتتل مشيستتتتتتا عمتتتتتتي 
التختيتتتتتب. كستتتتتا تبتتتتتيؼ أن بالشدتتتتتبة لمعجتتتتتد الستؽقتتتتتع متتتتتؼ 
اإلنتاج الجاجشى السحمى فى محافعات الرحارى حققتت 
محافعتتتة البحتتتخ األحستتتخ، وجشتتتؽب ستتتيشاء كسيتتتات عجتتتد 

 %،0.1طتتؼ تسثتتل نحتتؽ  ألتت  1.7، 2.6بمغتتت حتتؽالى 
% متتتتتتؼ إجستتتتتتالي اإلنتتتتتتتاج الستؽقتتتتتتع عمتتتتتتي مدتتتتتتتؽق 0.1

 الجسيؽرية لكل مشيسا عمي التختيب.
كسا تبيؼ مسا سبق أن محافعة الجقيمية حققت أعمى 
كسيتتة فتتائ  متؽقتتع عمتتى مدتتتؽى الجسيؽريتتة بمتتغ حتتؽالى 

% متتتتؼ إجستتتتالي 33.7ألتتتت  طتتتتؼ يسثتتتتل نحتتتتؽ  981.1
الجسيؽريتة وأيزتا تبتيؼ أن اإلنتاج الستؽقتع عمتي مدتتؽق 

محافعتتتة بشتتتى ستتتؽيف حققتتتت أعمتتتى كسيتتتة عجتتتد متؽقتتتع 
ألتت  طتتؼ  327.8عمتتى مدتتتؽى الجسيؽريتتة بمتتغ حتتؽالى 

% متتؼ إجستتالي اإلنتتتاج الستؽقتتع عمتتي 11.3يسثتتل نحتتؽ 
 .2020مدتؽق الجسيؽرية خالل عام 

 
ـــــاج  -3 ـــــات اإلنت ـــــة ثب ـــــى حال ـــــث: ف الدـــــيناريه الثال

ــــة % 10وإنخفــــا  اإلســــتيالك بندــــبة  طبقــــان لمنغري
 األقترادية

 
أن إجستالى الفتائ  الستؽقتع  (4جدول رقـم )يؽضتح 

مميؽن طؼ كستا  2.6 عمى مدتؽى الجسيؽرية بمغ حؽالى
تبتتتيؼ أن بالشدتتتبة لمفتتتائ  الستؽقتتتع متتتؼ اإلنتتتتاج التتتجاجشى 
السحمى فى محافعات الؽجو البحخى فقج حققت محافعتة 

ن مميتتتؽ  1.1الجقيميتتتة أعمتتتى كسيتتتة فتتتائ  بمغتتتت حتتتؽالى 
% متتتؼ إجستتتالي اإلنتتتتاج الستؽقتتتع 34.5طتتتؼ تسثتتتل نحتتتؽ 

مميتؽن طتؼ.  3.2عمي مدتؽق الجسيؽرية والسقجر بشحتؽ 
يمييتتتتتا محافعتتتتتة الغخبيتتتتتة، القميؽبيتتتتتة، األستتتتتساعيمية، كفتتتتتخ 

، 276.6الذتتتتيخ، دميتتتتتاط بكسيتتتتتات فتتتتائ  بمغتتتتتت نحتتتتتؽ 
ألتتتتتتتتت  طتتتتتتتتتؼ تسثتتتتتتتتتل نحتتتتتتتتتؽ  6.9، 95.6، 110، 223
% متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؼ %0.2، 2.9 %،%3.4، %6.9، 8.6

لي اإلنتتتتاج الستؽقتتتع عمتتتي مدتتتتؽق الجسيؽريتتتة لكتتتل إجستتتا
مشيستتتا عمتتتي التختيتتتب. كستتتا أن إجستتتالى العجتتتد الستؽقتتتع 

ألتت  طتتؼ  702.3عمتتى مدتتتؽى الجسيؽريتتة بمتتغ حتتؽالى 
كسا تبيؼ أن بالشدبة لمعجد الستؽقع مؼ اإلنتتاج التجاجشى 
السحمتتتى فتتتى محافعتتتات الؽجتتتو البحتتتخى حققتتتت محافعتتتة 

أل  طؼ  146.5حؽالى القاىخة أعمى كسية عجد بمغت 
% متتتؼ إجستتتالي اإلنتتتتاج الستؽقتتتع عمتتتي 4.5تسثتتتل نحتتتؽ 

مميتؽن طتؼ. يمييتا  3.2مدتؽق الجسيؽرية والسقجر بشحؽ 
محافعتتتتتتتة الذتتتتتتتخقية، السشؽفيتتتتتتتة، األستتتتتتتكشجرية، البحيتتتتتتتتخة، 

، 107.5بؽرستتعيج، الدتتؽيذ بكسيتتات عجتتد بمغتتت نحتتؽ 
ألتتتت  طتتتتؼ تسثتتتتل  5.5، 13.8، 29.5، 34.7، 39.4

، 0.4%%، 0.9%، 1.1%، 1.2%، 3.3نحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتؽ 
% متتتتتتؼ إجستتتتتتالي اإلنتتتتتتتاج الستؽقتتتتتتع عمتتتتتتي مدتتتتتتتؽق 0.2

 الجسيؽرية لكل مشيسا عمي التختيب.
أمتتتا بالشدتتتبة لمفتتتائ  الستؽقتتتع متتتؼ اإلنتتتتاج التتتجاجشى 
السحمي في محافعتات الؽجتو القبمتي فقتج حققتت محافعتة 

ألتت   256.4 الجيتتدة أعمتتى كسيتتة فتتائ  بمغتتت حتتؽالى
ي اإلنتاج الستؽقع عمي % مؼ إجسال7.9طؼ تسثل نحؽ 

مدتتتتتتتؽق الجسيؽريتتتتتتة. يمييتتتتتتا محافعتتتتتتة السشيتتتتتتا، استتتتتتيؽط، 
، 185.7الفيتتتتتؽم، أستتتتتؽان بكسيتتتتتات فتتتتتائ  بمغتتتتتت نحتتتتتؽ 

%، 5.7ألتتتتتت  طتتتتتتؼ تسثتتتتتتل نحتتتتتتؽ  7.2، 78.7، 83.9
% متتتؼ إجستتتالي اإلنتتتتاج الستؽقتتتع %0.2، %2.4، 2.6

عمتتي مدتتتؽق الجسيؽريتتة لكتتل مشيستتا عمتتي التختيتتب. كستتا 
جتتتد الستؽقتتتع متتتؼ اإلنتتتتاج التتتتجاجشى تبتتتيؼ أن بالشدتتتبة لمع

السحمى فى محافعات الؽجو القبمى حققتت محافعتة بشتى 
أل  طؼ  292.4سؽيف أعمى كسية عجد بمغت حؽالى 

% متتتتتؼ إجستتتتتالي اإلنتتتتتتاج الستؽقتتتتتع عمتتتتتي 9تسثتتتتتل نحتتتتتؽ 
مدتتتؽق الجسيؽريتتة. يمييتتا محافعتتة قشتتا، ستتؽىاج بكسيتتات 

ألتتتت  طتتتتؼ تسثتتتتل نحتتتتؽ  3.7، .725عجتتتتد بمغتتتتت نحتتتتؽ 
% متتتتتؼ إجستتتتتالي اإلنتتتتتتاج الستؽقتتتتتع عمتتتتتي  %0.1، 0.8

 مدتؽق الجسيؽرية لكل مشيسا عمي التختيب.
أمتتتا بالشدتتتبة لمفتتتائ  الستؽقتتتع متتتؼ اإلنتتتتاج التتتجاجشى 
السحمتتتي فتتتي محافعتتتات الرتتتحارى فقتتتج حققتتتت محافعتتتة 

أل  طؼ  65.7مطخوح أعمى كسية فائ  بمغت حؽالى 
% متتتتتؼ إجستتتتتالي اإلنتتتتتتاج الستؽقتتتتتع عمتتتتتي 2تسثتتتتتل نحتتتتتؽ 
جسيؽريتة. يمييتا محافعتة شتسال ستيشاء، التتؽادى مدتتؽق ال

ألتتتت   8.4، 41.7الججيتتتج بكسيتتتتات فتتتائ  بمغتتتتت نحتتتؽ 
 اج تتي اإلنتتتتتتؼ إجسالتت% م0.3%، 1.3ؽ تتل نحتتتطؼ تسث
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   2020 ت خالل عاماإلنتاج واألستيالك والفائ  والعجد الستؽقعيؼ عمي مدتؽق السحافعا. 4 جدول رقم

 لمديشاريؽ الثالث
 

 اإلنتاج المحافغة
الفائض  األستيالك المتهقع المتهقع 

 المتهقع

% لمفائض من 
إجمالي إنتاج 
 الجميهرية

 العجز 
 المتهقع

لمعجزمن  % 
إجمالي إنتاج 
 الجميهرية

 4.5 146522 - - 181625 35103.2 القاىرة
 1.1 34718 - - 61883 27164.5 االسكندرية
 0.4 13778 - - 14933 1155 بهرسعيد
 0.2 5521 - - 6955 1434 الدهيس
 - - 0.2 6922 3192 10114 دمياط
 - - 34.5 1114253 102788 1217042 الدقيمية
 3.3 107530 - - 159594 52063.4 الذرقية
 - - 6.9 223068 13550 236617.5 القميهبية
 - - 2.9 94668 54062 148729.6 كفر الذيخ
 - - 8.6 276642 32963 309605.7 الغربية
 1.2 39400 - - 67969 28569.2 المنهفية
 0.9 29506 - - 156011 126505.3 البحيرة
 - - 3.4 110043 3568 113611.7 االسماعيمية
 - - 7.9 256444 71944 328388.9 الجيزة
 9.0 292386 - - 306577 14190.8 بنى سهيف
 - - 2.4 78660 31820 110480.1 الفيهم
 - - 5.7 185687 12511 198197.8 المنيا
 - - 2.6 83897 9328 93224.8 أسيهط
 0.1 3674 - - 46746 43072 سهىاج
 0.8 25757 - - 27698 1941.5 قنا
 - - 0.2 7159 3584 10743.2 أسهان

 0.1 2076 - - 3693 1616.8 البحر األحمر
 - - 0.3 8389 604 8993.28 الهادى الجديد
 - - 2.0 65701 4927 70628.1 مظروح
 - - 1.3 41734 1439 43172.9 شمال سيناء
 0.04 1453 - - 2120 667.5 جنهب سيناء
  702321  2553267 1382084 3233033 الجميهرية
 (2جدول رقم )جسعت وحدبت مؼ  -:المردر
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الستؽقتتتتتع عمتتتتتتي مدتتتتتتؽق الجسيؽريتتتتتتة لكتتتتتل مشيستتتتتتا عمتتتتتتي 
التختيتتتتتب. كستتتتتا تبتتتتتيؼ أن بالشدتتتتتبة لمعجتتتتتد الستؽقتتتتتع متتتتتؼ 
اإلنتاج الجاجشى السحمى فى محافعات الرحارى حققتت 
محافعتتتة البحتتتخ األحستتتخ، وجشتتتؽب ستتتيشاء كسيتتتات عجتتتد 

% 0.1ألتتت  طتتتؼ تسثتتتل نحتتتؽ  1.4، 2.1بمغتتتت حتتتؽالى 
% متتتتؼ إجستتتتالي اإلنتتتتتاج الستؽقتتتتع عمتتتتي مدتتتتتؽق 0.04،

 الجسيؽرية لكل مشيسا عمي التختيب.                       
كسا تبيؼ مسا سبق أن محافعة الجقيمية حققت أعمى 
كسيتتة فتتائ  متؽقتتع عمتتى مدتتتؽى الجسيؽريتتة بمتتغ حتتؽالى 

% متتتتتتؼ إجستتتتتتالي 34.5مميتتتتتتؽن طتتتتتتؼ يسثتتتتتتل نحتتتتتتؽ  1.1
مدتتؽق الجسيؽريتة وأيزتا تبتيؼ أن اإلنتاج الستؽقتع عمتي 

محافعتتتة بشتتتى ستتتؽيف حققتتتت أعمتتتى كسيتتتة عجتتتد متؽقتتتع 
ألتت  طتتؼ  292.4عمتتى مدتتتؽى الجسيؽريتتة بمتتغ حتتؽالى 

% متتتتتؼ إجستتتتتالي اإلنتتتتتتاج الستؽقتتتتتع عمتتتتتي 9يسثتتتتتل نحتتتتتؽ 
 .2020مدتؽق الجسيؽرية خالل عام 

 

التهزيع األندب لفائض اإلنتاج الداجنى بين محافغات 
 الجميهرية

 

جراستتة إلتتي أفزتتل نستت  تتتؽزيعى لمفتتائ  تؽصتتمت ال
الستؽقتتتع متتتؼ اإلنتتتتاج التتتجاجشى السحمتتتي بتتتيؼ السحافعتتتات 
السحققتتة لفتتائ  والسحافعتتات ذات العجتتد، بيتتجف تجنيتتو 
إجسالى مدافة الشقل )كيمؽمتخ/ طؼ ، باعتبارىا متؼ أىتػ 
العؽامتتل السحتتجدة لتكمفتتة وزمتتؼ نقتتل الفتتائ  متتؼ ناحيتتة، 

وفتتي الؽقتتت السشاستتب ووصتؽل ىتتحا الفتتائ  بحالتتة جيتجة 
لمسدتتتتيمغ متتتؼ ناحيتتتة أختتتخى، مستتتا يدتتتاعج عمتتتى تحقيتتتق 

 الدعخ السشاسب لكل مؼ السشتج والسدتيمغ.  
 
التهزيع األندب في عل فـرو  الدـيناريه األول:  -1

 فى حالة ثبات اإلنتاج واإلستيالك المتهقع
 

نتائج التؽزيع األندب  (5الجدول رقم )يؽضح 
لفائ  اإلنتاج الجاجشى لمديشاريؽ الثانى )خالل عام 

 ، والحق يحقق الشياية الرغخى إلجسالى مدافة 2020
نقل اإلنتاج الجاجشى مؼ محافعات الفائ  إلي 

مميؽن  69.9محافعات العجد والتى بمغت حؽالى 
)كيمؽ متخ/طؼ ، حيث يقتخح ىحا الشسؽذج تحؽيل 

أل  طؼ  6.5دمياط البالغ حؽالى  فائ  محافعة
بالكامل إلى محافعة بؽرسعيج. فى حيؼ يتػ تحؽيل 

مميؽن طؼ  1.1 فائ  محافعة الجقيمية البالغ حؽالى
ال  طؼ  8.9إلى محافعة بؽرسعيج بكسية تبمغ حؽالى 

 1.09% وماتبقى لجييا قجر بشحؽ  0.8تسثل نحؽ 
% مؼ إجسالى فائ  99.2مميؽن طؼ يسثل نحؽ 

أما فائ  محافعة القميؽبية والبالغ  عة الجقيمية.محاف
أل  طؼ فيتػ تحؽيمو إلى محافعة  221.5حؽالى 

أل  طؼ تسثل نحؽ  21.9الذخقية بكسية تبمغ حؽالى 
% مؼ إجسالى فائ  محافعة القميؽبية وما تبقى 9.9

% 90.1 أل  طؼ يسثل نحؽ 199.6لجييا قجر بشحؽ 
أما فائ   مؼ إجسالى فائ  محافعة القميؽبية.

أل  طؼ فيتػ  88.6محافعة كفخ الذيخ والبالغ حؽالى 
تحؽيمو إلى محافعة األسكشجرية بكسية تبمغ حؽالى 

% وما تبقى لجييا  46.9أل  طؼ تسثل نحؽ  41.6
% مؼ 53.1أل  طؼ يسثل نحؽ  47قجر بشحؽ 

إجسالى فائ  محافعة كفخ الذيخ. فى حيؼ يتػ تحؽيل 
أل  طؼ  272.9لغ حؽالى فائ  محافعة الغخبية والبا

إلى محافعتى السشؽفية والبحيخة بكسيات تبمغ حؽالى 
% 11.8%، 17.2أل  طؼ تسثل نحؽ  32.1، 46.9

مؼ إجسالى فائ  محافعة الغخبية عمى التختيب وما 
 أل  طؼ يسثل نحؽ 193.9تبقى لجييا قجر بشحؽ 

% مؼ إجسالى فائ  محافعة الغخبية. أما فائ  71
أل  طؼ  109.6يمية والبالغ حؽالى محافعة األسساع

فيتػ تحؽيمو إلى محافعتى الدؽيذ والذخقية بكسيات 
أل  طؼ تسثل نحؽ  103.3، 6.3تبمغ حؽالى 

% مؼ إجسالى فائ  محافعة %94.2، 5.8
األسساعيمية عمى التختيب. أما فائ  محافعة الجيدة 

أل  طؼ فيتػ تحؽيمو إلى  248.4والبالغ حؽالى 
ة والبحيخة وبشى سؽيف بكسيات تبمغ محافعتى القاىخ 

أل  طؼ تسثل نحؽ  67أل ،  14.7، 166.7حؽالى 
% مؼ إجسالى فائ  محافعة %27، %5.9، 67.1

ؽذج تحؽيل تتتتتتخح الشستتى حيؼ يقتتتتالجيدة عمى التختيب. ف
أل  طؼ  75.1فائ  محافعة الفيؽم البالغ نحؽ 

 بالكامل إلى محافعة بشى سؽيف. كسا يتػ تحؽيل
أل  طؼ  184.3فائ  محافعة السشيا البالغ حؽالى 

بالكامل إلى محافعة بشى سؽيف. أما فائ  محافعة 
أل  طؼ فيتػ تحؽيمو إلى  82.8اسيؽط والبالغ حؽالى 

محافعات سؽىاج وقشا والبحخ األحسخ بكسيات تبمغ 
 أل  طؼ تسثل نحؽ 2.5، 28.8، 8.8حؽالى 
 ائ تتف  ىتتتتتتتتتتتتتإجسال  ؼتتتتتتم % 3 %، 34.8  %،10.6
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التؽزيع األندب لمستؽقع مؼ فائ  االنتاج الجاجشى مؼ محافعات الفائ  الي محافعات العجد . 5 جدول رقم

  2020لمديشاريؽ األول خالل عام
 

 الكمية المنقهلة  تهزيع الفائض بين المحافغات
 بالظن

 وحدة/كم/طنتكمفة النقل 
 " المدافة كم"*

 جممة التكمفة األقل
 محافغات العجز محافغات الفائض لمنقل 

 374319 57 6567 بهرسعيد دمياط

 966939 109 8871 بهرسعيد الدقيمية
 0 0 1093962 فائض

 2191000 100 21910 الذرقية القميهبية
 0 0 199652 فائض

 4783310 115 41594 اإلسكندرية كفر الذيخ
 0 0 47067 فائض

 الغربية
 2394552 51 46952 المنهفية
 4978755 155 32121 البحيرة
 0 0 193907 فائض

 566460 90 6294 الدهيس اإلسماعيمية
 6614592 64 103353 الذرقية

 الجيزة
 1000218 6 166703 القاىرة
 1957627 133 14719 البحيرة
 7708335 115 67029 بني سهيف

 3681125 49 75125 بني سهيف الفيهم
 23405719 127 184297 بني سهيف المنيا

 أسيهط

 940008 106 8868 سهىاج
 6775990 235 28834 قنا

 1024644 412 2487 البحر األحمر
 0 0 42672 فائض

 0 0 6761 فائض أسهان
 0 0 8322 فائض الهادي الجديد
 0 0 65154 فائض مظروح

 521592 309 1688 جنهب سيناء شمال سيناء
 0 0 39886 فائض

 .(2لمجدول رقم )نتائج حل مذكمة الشقل 
 * بإعتبار أن تكمفة نقل الطؼ لمكيمؽ متخ الؽاحج  ابتة )تداوق وحجة واحجة نقجية .
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قجر بشحؽ محافعة أسيؽط عمى التختيب وما تبقى لجييا 
% مؼ إجسالى فائ  51.6أل  طؼ يسثل نحؽ  42.7

محافعة أسيؽط. وأيزا يتػ تحؽيل فائ  محافعة 
أل  طؼ فيتػ تحؽيمو  41.6 شسال سيشاء البالغ حؽالى

أل   1.7إلى محافعة جشؽب سيشاء بكسية تبمغ حؽالى 
 39.9% وما تبقى لجييا قجر بشحؽ 4.1طؼ تسثل نحؽ 

مؼ إجسالى فائ  % 95.9أل  طؼ يسثل نحؽ 
 محافعة شسال سيشاء . 

كسا يتزح مؼ نفذ الججول أن عجد محافعة 
أل  طؼ قج تػ تغطيتو  15.4بؽرسعيج البالغ حؽالى 

، 6.5مؼ محافعتى دمياط والجقيمية بكسيات بمغت 
% مؼ 57.8%، 42.2أل  طؼ تسثل نحؽ  8.9

إجسالى عجد محافعة بؽرسعيج عمى التختيب. فى حيؼ 
أل   125.2عة الذخقية البالغ حؽالى أن عجد محاف

طؼ قج تػ تغطيتو مؼ محافعتى القميؽبية واألسساعيمية 
أل  طؼ تسثل نحؽ  103.3، 21.9بكسيات بمغت 

% مؼ إجسالى عجد محافعة الذخقية %82.5، 17.5
عجد محافعتى األسكشجرية  عمى التختيب. بيشسا
أل  طؼ عمى  46.9، 41.6والسشؽفية البالغ نحؽ 

يب  يتػ تغطيو عجد األولى بالكامل مؼ فائ  التخت
محافعة كفخ الذيخ، والثانية مؼ فائ  محافعة 

 46.8الغخبية. أما عجد محافعة البحيخة البالغ نحؽ 
أل  طؼ قج تػ تغطيتو مؼ محافعتى الغخبية والجيدة 

أل  طؼ تسثل نحؽ  14.7 ،32.1بكسيات بمغت 
% مؼ إجسالى عجد محافعة البحيخة %31.4، 68.6

عمى التختيب. بيشساعجد محافعتى الدؽيذ والقاىخة 
أل  طؼ عمى التختيب  يتػ  166.7، 6.3البالغ نحؽ 

تغطيو عجد األولى بالكامل مؼ فائ  محافعة 
األسساعيمية، والثانية مؼ فائ  محافعة الجيدة . بيشسا 

أل  طؼ يتػ  326.4ة بشى سؽيف البالغ عجد محافع
تغطيتو مؼ محافعات الجيدة والفيؽم والسشيا بكسيات تبمغ 

%، 20.5تسثل نحؽ  184.3، 75.1، 67حؽالى 
% مؼ إجسالى عجد محافعة بشى %56.5، 23

سؽيف عمى التختيب. أما عجد محافعات سؽىاج، قشا، 
أل   2.5، 28.8، 8.8البحخ األحسخ البالغ حؽالى 

عمى التختيب يتػ تغطيتيػ بالكامل مؼ فائ  طؼ 
محافعة أسيؽط. بيشسا عجد محافعة جشؽب سيشاء 

أل  طؼ يتػ تغطيتو بالكامل مؼ  1.6البالغ نحؽ 
محافعة شسال سيشاء. وفي ظل الشسؽذج السقتخح فإن 

مميؽن وحجة / كػ/  69.9التكمفة األقل لمشقل تقجر بشحؽ 
مميؽن طؼ  2.5طؼ، وتقجر الكسيات السشقؽلة بشحؽ 

% مؼ إجسالي اإلنتاج عمي مدتؽق 78.1تسثل حؽالي 
مميؽن طؼ  3.2الجسيؽرية لتمغ الشسؽذج السقجر بشحؽ 

 .2020خالل عام 
 
التهزيع األندب في عل فرو  الديناريه الثاني:  -2

% وثبات 10فى حالة إنخفا  اإلنتاج بندبة 
 اإلستيالك

 
ــــم )يؽضتتتتح  ندتتتتب نتتتتتائج التؽزيتتتتع األ (6الجــــدول رق

لفتتتائ  اإلنتتتتاج التتتجاجشى لمدتتتيشاريؽ الثتتتانى )ختتتالل عتتتام 
 ، والحق يحقق الشيايتة الرتغخى إلجستالى مدتافة 2020

نقتتتتتتل اإلنتتتتتتتاج التتتتتتجاجشى متتتتتتؼ محافعتتتتتتات الفتتتتتتائ  إلتتتتتتي 
مميتتتتتؽن  76.9محافعتتتتتات العجتتتتتد والتتتتتتى بمغتتتتتت حتتتتتؽالى 

)كيمتتتتتؽ متتتتتتخ/طؼ ، حيتتتتتث يقتتتتتتخح ىتتتتتحا الشستتتتتؽذج تحؽيتتتتتل 
ألتتتت  طتتتتؼ  5.5ى فتتتتائ  محافعتتتتة دميتتتتاط البتتتتالغ حتتتتؽال

بالكامتتتل إلتتتى محافعتتتة بؽرستتتعيج. فتتتى حتتتيؼ يتتتتػ تحؽيتتتل 
ألت  طتؼ  981.1فائ  محافعة الجقيمية البالغ حؽالى 
الت  طتؼ  9.9إلى محافعة بؽرسعيج بكسيتة تبمتغ حتؽالى 

ألت   971.1% وماتبقى لتجييا قتجر بشحتؽ  1تسثل نحؽ 
% متتتتؼ إجستتتتالى فتتتتائ  محافعتتتتة 99طتتتتؼ يسثتتتتل نحتتتتؽ 

حافعتتتة القميؽبيتتتة والبتتتالغ حتتتؽالى أمتتتا فتتتائ  م الجقيميتتتة.
ألتتت  طتتتؼ فيتتتتػ تحؽيمتتتو إلتتتى محتتتافعتى القتتتاىخة  197.9

ألتت  طتتؼ  38.6، 53.9والذتتخقية بكسيتتات تبمتتغ حتتؽالى 
% متتتتتتؼ إجستتتتتتالى فتتتتتتائ  19.5%، 27.2تسثتتتتتتل نحتتتتتتؽ 

محافعتتتة القميؽبيتتتتة عمتتتى التختيتتتتب ومتتتا تبقتتتتى لتتتجييا قتتتتجر 
% متتتتتتؼ 53.3 ألتتتتتت  طتتتتتتؼ يسثتتتتتتل نحتتتتتتؽ 105.3بشحتتتتتتؽ 

فعتتة القميؽبيتتة. أمتتا فتتائ  محافعتتتة إجستتالى فتتائ  محا
ألتت  طتتؼ فيتتتػ تحؽيمتتو  73.8كفتتخ الذتتيخ والبتتالغ حتتؽالى 

ألت   44.3إلى محافعتة األستكشجرية بكسيتة تبمتغ حتؽالى 
 29.5% وما تبقى لجييا  قجر بشحتؽ 60طؼ تسثل نحؽ 

% متؼ إجستالى فتائ  محافعتة 40أل  طؼ يسثل نحتؽ 
لغخبيتة كفخ الذيخ. فى حيؼ يتػ تحؽيل فائ  محافعتة ا

أل  طؼ إلتى محتافعتى السشؽفيتة  197.9والبالغ حؽالى 
ألتتت  طتتتؼ  59.5، 49.8والبحيتتتخة بكسيتتتات تبمتتتغ حتتتؽالى 

% متتتتتتؼ إجستتتتتتالى فتتتتتتائ  24.6%، 20.6تسثتتتتتتل نحتتتتتتؽ 
محافعة الغخبية عمى التختيب وما تبقتى لتجييا قتجر بشحتؽ 

% متتتتؼ إجستتتتالى 54.8 ألتتتت  طتتتتؼ يسثتتتتل نحتتتتؽ 132.7
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محافعة األسساعيمية فائ  محافعة الغخبية. أما فائ  
ألتتتتتت  طتتتتتتؼ فيتتتتتتتػ تحؽيمتتتتتتو إلتتتتتتى  98.2والبتتتتتتالغ حتتتتتتؽالى 

، 6.4محتتافعتى الدتتؽيذ والذتتخقية بكسيتتات تبمتتغ حتتؽالى 
% متتتتتتؼ 93.5%، 6.5ألتتتتتت  طتتتتتتؼ تسثتتتتتتل نحتتتتتتؽ  91.8

إجستتالى فتتائ  محافعتتة األستتساعيمية عمتتى التختيتتب. أمتتا 
ألت  طتؼ  215.6فائ  محافعة الجيتدة والبتالغ حتؽالى 

افعتى القتاىخة وبشتى ستؽيف بكسيتات فيتػ تحؽيمو إلى محت
ألتتتتتت  طتتتتتتؼ تسثتتتتتتل نحتتتتتتؽ  99.3، 116.3تبمتتتتتتغ حتتتتتتؽالى 

% مؼ إجستالى فتائ  محافعتة الجيتدة %46.1، 53.9
عمتتتى التختيتتتب. فتتتى حتتتيؼ يقتتتتخح الشستتتؽذج تحؽيتتتل فتتتائ  

أل  طتؼ بالكامتل إلتى  64.1محافعة الفيؽم البالغ نحؽ 
محافعتتة بشتتى ستتؽيف. كستتا يتتتػ تحؽيتتل فتتائ  محافعتتة 

ألتتتت  طتتتتؼ بالكامتتتتل إلتتتتى  164.5البتتتتالغ حتتتتؽالى السشيتتتتا 
محافعة بشى سؽيف. أما فائ  محافعتة استيؽط والبتالغ 

ألتتتت  طتتتتؼ فيتتتتتػ تحؽيمتتتتو إلتتتتى محافعتتتتات  73.5حتتتتؽالى 
، 13.2سؽىاج وقشا والبحخ األحسخ بكسيات تبمغ حتؽالى 

%، 39.5%، 18 ألتتتتتتت  طتتتتتتتؼ تسثتتتتتتتل نحتتتتتتتؽ 2.6، 29
% متتتتتتؼ إجستتتتتتالى فتتتتتتائ  محافعتتتتتتة أستتتتتتيؽط عمتتتتتتى 3.5
أل  طؼ يسثتل  28.7وما تبقى لجييا قجر بشحؽ  التختيب
متتتتتؼ إجستتتتتالى فتتتتتائ  محافعتتتتتة أستتتتتيؽط.  %39نحتتتتتؽ +

وأيزتتا يتتتتػ تحؽيتتتل فتتتائ  محافعتتة شتتتسال ستتتيشاء البتتتالغ 
أل  طؼ فيتػ تحؽيمو إلى محافعة جشتؽب  37.2 حؽالى

ألتتتت  طتتتتؼ تسثتتتتل نحتتتتؽ  1.7ستتتتيشاء بكسيتتتتة تبمتتتتغ حتتتتؽالى 
ؼ ألتتت  طتتت 35.5%  ومتتتا تبقتتتى لتتتجييا  قتتتجر بشحتتتؽ 4.6

% متتؼ إجستالى فتتائ  محافعتة شتتسال 95.4يسثتل نحتؽ 
 سيشاء. 

كستتتتا يتزتتتتح متتتتؼ نفتتتتذ الجتتتتجول أن عجتتتتد محافعتتتتة 
ألتتت  طتتتؼ قتتتج تتتتػ تغطيتتتتو  15.5بؽرستتعيج البتتتالغ حتتتؽالى 

 10، 5.5مؼ محافعتى دمياط والجقيمية بكسيتات بمغتت 
% متتتؼ إجستتتالى 64.5%، 35.5ألتتت  طتتتؼ تسثتتتل نحتتتؽ 

حتتتتيؼ أن عجتتتتد محافعتتتتة بؽرستتتتعيج عمتتتتى التختيتتتتب. فتتتتى 
ألتت  طتتؼ  170.2عجتتد محافعتتة القتتاىخة البتتالغ حتتؽالى 

قتتتج تتتتػ تغطيتتتتو متتتؼ محتتتافعتى القميؽبيتتتة والجيتتتدة بكسيتتتات 
%، 31.7ألتت  طتتؼ تسثتتل نحتتؽ  116.3، 53.9بمغتتت 
% متتتتتؼ إجستتتتتتالى عجتتتتتتد محافعتتتتتتة القتتتتتتاىخة عمتتتتتتى 68.3

التختيتتتب. وأيزتتتا قتتتج تتتتػ تغطيتتتو عجتتتد محافعتتتة الذتتتخقية 
حتتافعتى القميؽبيتتة ألتت  طتؼ متتؼ م 130.4البتالغ حتتؽالى 

ألتتتت  طتتتتؼ  91.8، 38.6واألستتتتساعيمية بكسيتتتتات بمغتتتتت 
% متتتتتتتؼ إجستتتتتتتالى عجتتتتتتتد 70.4%، 29.6تسثتتتتتتل نحتتتتتتتؽ 

محافعتتة الذتتخقية عمتتتى التختيتتب. بيشستتتا عجتتد محتتتافعتى 
ألت  طتؼ  6.4، 44.3األسكشجرية والدؽيذ البالغ نحتؽ 

عمتتتتى التختيتتتتب يتتتتتػ تغطيتتتتو عجتتتتد األولتتتتى بالكامتتتتل متتتتؼ 
والثانية مؼ فتائ  محافعتة فائ  محافعة كفخ الذيخ، 

األستتتتساعيمية. فتتتتى حتتتتيؼ أن عجتتتتد محتتتتافعتى السشؽفيتتتتتة 
ألتتتت  طتتتتؼ عمتتتتى  59.5، 49.8والبحيتتتتخة البتتتتالغ حتتتتؽالى 

التختيتتتتتب يتتتتتتػ تغطيتتتتتتيػ بالكامتتتتتل متتتتتؼ فتتتتتائ  محافعتتتتتة 
 327.8الغخبية. بيشسا عجد محافعة بشى ستؽيف البتالغ 

ألتتتت  طتتتتؼ يتتتتتػ تغطيتتتتتو متتتتؼ محافعتتتتات الجيتتتتدة والفيتتتتؽم 
 164.4، 64.1، 99.3كسيتتتتتات تبمتتتتتغ حتتتتتؽالى والسشيتتتتتا ب
% متتتؼ إجستتتالى 50.2%، 19.5%، 30.3تسثتتتل نحتتتؽ 

أمتتتا عجتتتد  عجتتتد محافعتتتة بشتتتى ستتتؽيف عمتتتى التختيتتتب.
محافعتتتات ستتتتؽىاج، قشتتتا، البحتتتتخ األحستتتخ البتتتتالغ حتتتتؽالى 

أل  طتؼ عمتى التختيتب يتتػ تغطيتتيػ  2.6، 29، 13.2
بالكامتتتتتتل متتتتتتؼ فتتتتتتائ  محافعتتتتتتة أستتتتتتيؽط. بيشستتتتتتا عجتتتتتتد 

ألتتت  طتتتؼ يتتتتػ  1.7ب ستتتيشاء البتتتالغ نحتتتؽ محافعتتتة جشتتتؽ 
تغطيتتتتو بالكامتتتل متتتؼ محافعتتتة شتتتسال ستتتيشاء. وفتتتي ظتتتل 
الشستتتؽذج السقتتتتخح فتتتإن التكمفتتتتة األقتتتل لمشقتتتل تقتتتجر بشحتتتتؽ 

مميتتتتتتؽن وحتتتتتتجة / كتتتتتتػ / طتتتتتتؼ، وتقتتتتتتجر الكسيتتتتتتات  76.9
% 75.8مميتتتؽن طتتتؼ تسثتتتل حتتتؽالي  2.2السشقؽلتتتة بشحتتتؽ 

متتتتتؼ إجستتتتتالي اإلنتتتتتتاج عمتتتتتي مدتتتتتتؽق الجسيؽريتتتتتة لتمتتتتتغ 
مميتتتتتؽن طتتتتتؼ ختتتتتالل عتتتتتام  2.9الشستتتتتؽذج السقتتتتتجر بشحتتتتتؽ 

2020. 
 
في عل فرو  الدـيناريه الثالـث: فـى حالـة ثبـات  -3

 %10اإلنتاج وانخفا  األستيالك بندبة 
 

نتائج التؽزيع األندب  (7الجدول رقم )يؽضح 
 ، والحق 2020لفائ  اإلنتاج الجاجشى )خالل عام 

يحقق الشياية الرغخى إلجسالى مدافة نقل اإلنتاج 
الجاجشى مؼ محافعات الفائ  إلي محافعات العجد 

مميؽن )كيمؽ متخ/طؼ ،  57.3والتى بمغت حؽالى 
حيث يقتخح ىحا الشسؽذج تحؽيل فائ  محافعة دمياط 

أل  طؼ بالكامل إلى محافعة  6.9لى البالغ حؽا
بؽرسعيج. فى حيؼ يتػ تحؽيل فائ  محافعة الجقيمية 

ة بؽرسعيج تتتتتتتتمميؽن طؼ إلى محافع 11.1البالغ حؽالى 
%  0.6ال  طؼ تسثل نحؽ  6.9بكسية تبمغ حؽالى 

ل تتؽن طؼ يسثتتتممي 1.10وما تبقى لجييا  قجر بشحؽ 
 ة.تتتة الجقيميتتتتتفائ  محافعى تتتتت% مؼ إجسال99.4ؽ تتتتتنح
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التؽزيتتع األندتتب لمستؽقتتع متتؼ فتتائ  اإلنتتتاج التتجاجشى متتؼ محافعتتات الفتتائ  التتي محافعتتات العجتتد . 6 جــدول رقــم

 2020 لمديشاريؽ الثانى خالل عام
 

 تهزيع الفائض بين المحافغات
 الكمية المنقهلة بالظن

النقل تكمفة 
 وحدة/كم/طن
 *" المدافة كم"

جممة التكمفة األقل 
 محافغات العجز محافغات الفائض لمنقل

 316692 57 5556 بهرسعيد دمياط

 1089673 109 9997 بهرسعيد  الدقيمية
 0 0 971131 فائض

 
 القميهبية

 2318431 43 53917 القاىرة
 3862000 100 38620 الذرقية
 0 0 105363 فائض

 5095650 115 44310 اإلسكندرية كفر الذيخ
 0 0 29478 فائض

 
 الغربية

 2540259 51 49809 المنهفية
 9221105 155 59491 البحيرة 
 0 0 132719 فائض

 579330 90 6437 الدهيس اإلسماعيمية
 5878336 64 91849 الذرقية

 697776 6 116296 القاىرة  الجيزة
 11421340 115 99316 بني سهيف

 3139773 49 64077 بني سهيف الفيهم
 20888579 127 164477 بني سهيف المنيا
 
 أسيهط

 1396550 106 13175 سهىاج 
 6821580 235 29028 قنا

 1090976 412 2648 البحر األحمر  
 0 0 28687 فائض

 0 0 5685 فائض أسهان
 0 0 7423 فائض الهادي الجديد
 0 0 58091 فائض مظروح

 542295 309 1755 جنهب سيناء شمال  سيناء
 0 0 35502 فائض

 (3لمجدول رقم )نتائج حل مذكمة الشقل 
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التؽزيع األندب لمستؽقع مؼ فائ  اإلنتاج الجاجشى مؼ محافعات الفائ  الي محافعات العجد . 7 جدول رقم
 2020 لمديشاريؽ الثالث خالل عام

 
 الكمية المنقهلة تهزيع الفائض بين المحافغات

 بالظن 
تكمفة النقل 
 وحدة/كم/طن
 *" المدافة كم"

جممة التكمفة األقل 
 محافغات العجز محافغات الفائض لمنقل

 394554 57 6922 بهرسعيد دمياط

 747304 109 6856 بهرسعيد الدقيمية
 0 0 1107397 فائض

 300800 100 3008 الذرقية القميهبية
 0 0 220060 فائض

 3992570 115 34718 اإلسكندرية كفر الذيخ
 0 0 59950 فائض

 2009400 51 39400 المنهفية الغربية
 0 0 237242 فائض

 496890 90 5521 الدهيس اإلسماعيمية
 6689408 64 104522 الذرقية

 الجيزة
 879132 6 146522 القاىرة
 3924298 133 29506 البحيرة
 9247840 115 80416 بني سهيف

 3854340 49 78660 بني سهيف الفيهم

 16930370 127 133310 بني سهيف المنيا
 0 0 52377 فائض

 أسيهط
 389444 106 3674 سهىاج
 6052895 235 25757 قنا

 855312 412 2076 البحر األحمر
 0 0 52390 فائض

 0 0 7159 فائض أسهان
 0 0 8389 فائض الهادي الجديد
 0 0 65701 فائض مظروح

 521592 309 1688 جنهب سيناء شمال سيناء
 0 0 40046 فائض

 .(4لمجدول رقم )نتائج حل مذكمة الشقل 
 * بإعتبار أن تكمفة نقل الطؼ لمكيمؽ متخ الؽاحج  ابتة ) تداوق وحجة واحجة نقجية .
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أل   223والبالغ حؽالى  أما فائ  محافعة القميؽبية

طؼ فيتػ تحؽيمو إلى محافعة الذخقية بكسية  تبمغ 
% مؼ إجسالى 1.3آالف طؼ تسثل نحؽ  3حؽالى 

 فائ  محافعة القميؽبية وما تبقى لجييا  قجر بشحؽ
% مؼ إجسالى فائ  98.7أل  طؼ يسثل نحؽ 220

محافعة القميؽبية. أما فائ  محافعة كفخ الذيخ 
أل  طؼ فيتػ تحؽيمو إلى محافعة  94.6والبالغ حؽالى 

أل  طؼ تسثل  34.7األسكشجرية بكسية تبمغ حؽالى 
أل   59.9 % وما تبقى لجييا  قجر بشحؽ36.7نحؽ 

% مؼ إجسالى فائ  محافعة 63.3طؼ يسثل نحؽ 
كفخ الذيخ. فى حيؼ يتػ تحؽيل فائ  محافعة الغخبية 

 أل  طؼ إلى محافعة السشؽفية 276.6والبالغ حؽالى 
% 14.2أل  طؼ تسثل نحؽ  39.4بكسية تبمغ حؽالى

مؼ إجسالى فائ  محافعة الغخبية وما تبقى لجييا  قجر 
% مؼ إجسالى 85.8أل  طؼ يسثل نحؽ 237.2بشحؽ

فائ  محافعة الغخبية. أما فائ  محافعة األسساعيمية 
أل  طؼ فيتػ تحؽيمو إلى محافعتى  110والبالغ حؽالى 

 104.5، 5.5تبمغ حؽالى الدؽيذ والذخقية بكسيات 
% مؼ إجسالى فائ  95%، 5أل  طؼ تسثل نحؽ 

محافعة األسساعيمية عمى التختيب. أما فائ  محافعة 
أل  طؼ فيتػ تحؽيمو إلى  256.4الجيدة والبالغ حؽالى 

محافعتى القاىخة والبحيخة وبشى سؽيف بكسيات تبمغ 
أل  طؼ تسثل نحؽ  80.4، 29.5، 146.5حؽالى 
% مؼ إجسالى فائ  محافعة %31، %12، 57

الجيدة عمى التختيب. فى حيؼ يقتخح الشسؽذج تحؽيل 
أل  طؼ  78.6فائ  محافعة الفيؽم البالغ نحؽ 

بالكامل إلى محافعة بشى سؽيف. كسا يتػ تحؽيل 
أل  طؼ  185.6فائ  محافعة السشيا البالغ حؽالى 
 تسثل نحؽ 133.3 إلى محافعة بشى سؽيف بكسية تبمغ

إجسالى فائ  محافعة السشيا وما تبقى لجييا  % مؼ 72
% مؼ 28 أل  طؼ تسثل نحؽ 52.3 قجر بشحؽ

إجسالى فائ  محافعة السشيا. أما فائ  محافعة 
أل  طؼ فيتػ تحؽيمو إلى  83.9اسيؽط والبالغ حؽالى 

محافعات سؽىاج وقشا والبحخ األحسخ بكسيات تبمغ 
 أل  طؼ تسثل نحؽ 2.1، 25.7، 3.7حؽالى 
% مؼ إجسالى فائ  محافعة %2.5، 30.6، 4.4%

 52.4أسيؽط عمى التختيب وما تبقى لجييا قجر بشحؽ 
مؼ إجسالى فائ   %62.5أل  طؼ يسثل نحؽ 

محافعة أسيؽط. وأيزا يتػ تحؽيل فائ  محافعة 
أل  طؼ فيتػ تحؽيمو  41.7 شسال سيشاء البالغ حؽالى

 أل  1.7إلى محافعة جشؽب سيشاء بكسية تبمغ حؽالى 
أل   40% وما تبقى لجييا قجر بشحؽ 4طؼ تسثل نحؽ 
% مؼ إجسالى فائ  محافعة 96 طؼ يسثل نحؽ
 شسال سيشاء.

كسا يتزح مؼ نفذ الججول أن عجد محافعة 
أل  طؼ  قج تػ تغطيتو  13.7بؽرسعيج البالغ حؽالى 

، 6.9مؼ محافعتى دمياط والجقيمية بكسيات بمغت 
% مؼ 49.6%، 50.4أل  طؼ تسثل نحؽ  6.8

إجسالى عجد محافعة بؽرسعيج عمى التختيب. فى حيؼ 
أل   107.5أن عجد محافعة الذخقية البالغ حؽالى 

طؼ قج تػ تغطيتو مؼ محافعتى القميؽبية واألسساعيمية 
%، 2.8أل  طؼ تسثل نحؽ  104.5، 3بكسيات بمغت 

% مؼ إجسالى عجد محافعة الذخقية عمى 97.2
ألسكشجرية والسشؽفية التختيب. بيشسا عجد محافعتى ا

أل  طؼ عمى التختيب يتػ  39.4، 34.7البالغ نحؽ 
تغطيو عجد األولى بالكامل مؼ فائ  محافعة كفخ 
الذيخ، والثانية مؼ فائ  محافعة الغخبية. أما عجد 

أل  طؼ يتػ  5.5محافعة الدؽيذ البالغ حؽالى 
تغطيتو بالكامل مؼ فائ  محافعة األسساعيمية. فى 

محافعتى القاىخة والبحيخة البالغ حؽالى حيؼ أن عجد 
أل  طؼ عمى التختيب يتػ تغطيتيػ  29.5، 146.5

بالكامل مؼ فائ  محافعة الجيدة. بيشسا عجد محافعة 
أل  طؼ يتػ تغطيتو مؼ  292.4بشى سؽيف البالغ 

محافعات الجيدة والفيؽم والسشيا بكسيات تبمغ حؽالى 
%، 27.5تسثل نحؽ  133.3، 78.7، 80.4
% مؼ إجسالى عجد محافعة بشى %45.6، 26.9

سؽيف عمى التختيب .أما عجد محافعات سؽىاج، قشا، 
أل   2.1، 25.7، 3.7البحخ األحسخ البالغ حؽالى 

طؼ عمى التختيب يتػ تغطيتيػ بالكامل مؼ فائ  
محافعة أسيؽط. بيشسا عجد محافعة جشؽب سيشاء 

 أل  طؼ يتػ تغطيتو بالكامل مؼ 1.7البالغ نحؽ 
محافعة شسال سيشاء. وفي ظل الشسؽذج السقتخح فإن 

مميؽن وحجة/كػ/  57.3التكمفة األقل لمشقل تقجر بشحؽ 
مميؽن طؼ  2.5طؼ، وتقجر الكسيات السشقؽلة بشحؽ 

% مؼ إجسالي اإلنتاج عمي مدتؽق  8.17تسثل حؽالي 
مميؽن طؼ 3.2 الجسيؽرية لتمغ الشسؽذج السقجر بشحؽ 

 .2020خالل عام 
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 عـــــــالمراج
 

 أوالن المراجع العربية
 

أحمد بدير أحمد الدعدى، مرظفى عبد ربو دمحم 
إستخجام نسؽذج الشقل في تؽزيع  .4002 القبالوى 

اإلنتاج الدسكي الحالى والستؽقع بيؼ محافعات 
المجمة المررية لالقتراد الزراعى،  الجسيؽرية،

42(4) ،24-55 .  
، الكتاب العامة واألحراءالجياز المركزى لمتعبئة 
 . 3.18-...3اإلحرائى الدشؽى، 

الشذخة  الجياز المركزى لمتعبئة العامة واالحراء،
-...3الثخوة الحيؽانية، الدشؽية إلحراءات 

3.18. 
الشذخة  الجياز المركزى لمتعبئة العامة واألحراء،

الدشؽية لحخكة اإلنتاج والتجارة الخارجية والستاح 
 .3.18-...3دمع الدراعية، لالستيالك مؼ ال

تطبيق نسؽذج الشقل  .4040 عمى عبد العزيز وآخرون 
المجمة  لتؽزيع الحميب ومشتجاتو فى األردن وسؽرية،

 . 734-747 (،4)42المررية لالقتراد الزراعى، 
 دمحم عبد الخالق عبد المؤمن، صفية زكريا إسماعيل

إستخجام نسؽذج الشقل إلعادة تؽزيع الستاح . 4004
لألستيالك مؼ البطاطذ عمى محافعات مرخ، 

-305 ،(4)47المجمة المررية لمعمهم النظبيقية، 
340.   

 منير سعد يهسف، نادية عبد هللا الغريب أحمد
إستخجام نسؽذج الشقل في تؽزيع اإلنتاج  .4004
ل تتتتتي ظتتتتتتتات فتتتتتتتالسحافعي بيؼ تتتتتتتتتي السحمتتتتتتتتتالدسك

المجمة المررية لمتنمية  سيشاريؽىات بجيمة لإلنتاج،
 .5-3 (،4)47والتخظيط، 

قطاع  .5104 وزارة الزراعة واسترالح األراضى
 الذئؽن األقترادية، نذخة الجخل الدراعى.

قطاع  .5104 وزارة الزراعة واسترالح األراضى
 يدان الغحائى.الذئؽن األقترادية، نذخة الس

الييئة العامة لمطخق والكبارق،  وزارة النقل والمهاصالت،
 مشذؽرة. إدارة الطخق، بيانات غيخ
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