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 التوسع الرأسي، القمح، مصرالكلمات الدالة: 

 

 زــالموجـ

 

التوسعع الرأسعي  تستهدف الدراسة البحث في إمكانية

لمحصول القمعح ذللعب يادعااإل اانتعاك الكلعح للمحصعول 

معععف ناعععا المسعععاعة المكارإعععة ذللعععب ي إعععااإل تو دعععع 

مسععععاعاه اععععصي المحااععععيق إلععععح المكععععا   اانتا يععععة 

المختلاععة يالهمهوردععة ذفقععا لهععدارتها اانتا يععة مععع ييععا  

أاميععة اانتا يععة الادانيععة فععي  دععااإل اانتععاك الكلععح لهععصا 

 ول.المحص

ذقعععد أذ عععحا الدراسعععة أ  للادعععااإل فعععي اانتا يعععة 

الادانيعععة تععع كيراا  بيعععراا فعععي  دعععااإل اانتعععاك الكلعععح إ  أ  

ت كيراعععا فعععي  دعععااإل اادعععراااه الادانيعععة ذقيمعععة إنتعععاك 

ا، ذقعد تبعيف ذ عوا إمكانيعة  المحصول  عا  تع كيراا  عاياا

لادععااإل اانتععاك الكلععي لمحصععول القمععح يتاةععي  الكاععا إل 

ة للمععوارا اانتا يععة المسععتخدمة فععي  راإععة ا قتصععااد

مف الادااإل فح اانتعاك الكلعح،  %2.09المحصول يكحو 

 1118عيععث قععدره الادععااإل فععي إنتععاك المحصععول يكحععو 

مليعو   53مليعو   كيعم معع تعوفير  99ألف إراب يقيمعة 

متر مكاب مف مياي الري إلح الرغ  مف كباه المسعاعة 

 ى الهمهوردة.المكارإة لمحصول القمح إلح مستو

ذتواععععي الدراسععععة ي إععععااإل الكةععععر فععععي مسععععاعاه 

محصول القمح الرااكة يحيعث دعت  التوسعع فعي مسعاعاه 

محصععول القمععح فععي المحافةععاه أذ المكععا   التععي تتسعع  

يا رتاععاف فععي اانتا يععة لتحقيعع  الكاععا إل ا قتصععاادة فععي 

استخدام الموارا اانتا ية الاراإية المخصصة لاراإة 

دمكعف تعوفير مسعاعاه القمعح فعي المكعا   القمح، يحيث 

مكخاضة اانتا ية لاراإة محاايق أخرى لاه إنتا ية 

ا مععف  إاليععة فععي اععصي المكععا   ذمععف كعع  دمكععف الحععد نسععبيا

 الاهوإل القمحية في مصر.

 

 دـتمهي

 

داتبر القمح أعد السلع ااستراتيهية الهامة في 

ي السياسة ا قتصاادة الاراإية المصردة ذالتي ت خص ف

أذلوداتها  دااإل إنتاك محاايق الحبوب ذخااة 

محصول القمح ذا اتمام يالكواعي الاكية ذاستخدام 

التقكياه الحددثة في الاراإة، إ  أ  اانتاك الكلح غير 

 اف لموا هة ا عتيا اه ا ستهال ية المتااددإل ذمف ك  

تاادد الاهوإل الغصائية ذالضغط إلح الموا نة الاامة 

تيراا الحبوب مف الخارك لسد الاها ييف للدذلة ياس

ا إلح المياا   اانتاك ذا ستهالك مما دؤكر سلبا

 التهاري ذتكاقص رايد مصر مف الكقد األ كبي.

دمثعععق أاععع  المحااعععيق الهامعععة فعععي مصعععر ياإتبعععاري 

ا امعععداا  سعععد  ا اامعععاا ذمصعععدراا اامعععا محصعععو ا غعععصائيا

كشعععودة اانسعععا  ياعتيا اتعععم معععف المعععواا البرذتيكيعععة ذال

ذالداكية،  ما أنم ددخق فح  ثير مف الصكاإاه الغصائيعة 

ذدتاادععد عهعع  الالععب الكلععي إليععم يدر ععة  بيععرإل مقارنععة 

يالمحااععيق الاراإيععة األخععرى، لععصا ف نععم دحتععق مكانععة 

اامة ييف المحاايق في التر يب المحصعولي المصعري 

يحيث تتكافا مساعتم معع مسعاعاه المحااعيق الشعتودة 

سي  ذالخضعر معف أ عق تلبيعة ا عتيا عاه األخرى  البر

المتاادععدإل للمهتمععع مععف اععصي المحااععيق فععي  ععق الادععااإل 

 السكانية المضاراإل. 

ذنةععراا لمععا تتمتععع يععم محااععيق الحبععوب مععف أاميععة 

غصائية دتاادد الالب إلح إنتا ها إما يالتوسعع األفقعي أذ 

ا إ  أ  إمكانيعاه التوسعع  يالتوسع الرأسي أذ  الامعا ماعا

فقععي دوا ههععا الاددععد مععف الصععاوياه، ممععا دادععد مععف األ
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 عععرذرإل البحعععث فعععي البعععدائق المختلاعععة لادعععااإل اانتعععاك 

ي سععاليب التوسععع  الرأسععي ذتتمثععق يععصلب أاميععة الدراسععة 

فععي تقععدد  أعععد البععدائق لمععا دتكاسععب ذاامكانيععاه المتاعععة 

لتاةعععي  الكاعععا إل اانتا يعععة لمحصعععول القمعععح فعععي  عععق 

نتععاك الاراإععي المصععري، ذتقععدر المحععدااه الرااكععة لإ

مليو  فدا  يكسعبة  7.13مساعة محاايق الحبوب يكحو 

، مععف إ مععالي المسععاعة المحصععولية ذالبالغععة 46.41%

مليععو  فععدا  عيععث تسععاا  مسععاعة القمععح  15.35نحععو 

مععععف إ مععععالي المسععععاعة المحصععععولية  %19.92يكسععععبة 

 . 2011يالهمهوردة إام 

 

 مشكلة البحث

 

فعي مصعر فعي التكعافا الشعددد  تكحصر مشكلة القمح

يععععيف مسععععاعة القمععععح ذمسععععاعاه المحااععععيق الشععععتودة 

األخرى ذ دااإل ا ستهالك المحلح للقمح ذالعدقي  ذإعدم 

 اادة اانتاك المحلعح لموا هعة ا عتيا عاه ا سعتهال ية 

المتاادععدإل ذمععف كعع  تتاادععد الاهععوإل الغصائيععة، فضععالا إععف 

الهددععدإل  الصععاوياه المرتباععة يالاراإععة فععي األرا ععي

 انخااض اانتا ية ذمحدذادة المعوارا المائيعة المتاععة، 

غيععر أ  تو دععع مسععاعاه محصععول القمععح فععي المكععا   

ا لهععدارتها اانتا يععة يمععا  اانتا يععة المختلاععة   تععت  ذفقععا

دترتععب إليععم انخاعععاض الكاععا إل اانتا يععة ذا قتصعععاادة 

ذيالتععالي انخاععاض اانتععاك الكلععي مععف المحصععول إلععي 

  مف فعر   دعااإل اانتعاك يالتوسعع الرأسعي لتقليعق الرغ

 الاهوإل القمحية.

 

 أهداف الدراسة

 

تستهدف الدراسة تحقي  الكاعا إل اانتا يعة فعي إنتعاك 

القمح يادااإل اانتاك الكلي معف المحصعول إلعح مسعتوى 

الهمهوردة ياستخدام ناا الموارا اانتا ية المخصصعة 

مععوارا المائيععة، انتا ععم ذأامهععا المسععاعة األر ععية ذال

يا إتماا إلح الهدارإل اانتا ية لألرا ي الاراإية في 

المكعععا   المختلاعععة   سعععاأ للتوسعععع أذ ا نكمعععا  فعععي 

مساعة القمح في المحافةاه المختلاة، ذقد أمكعف تحددعد 

إدإل أاداف تتكاذل أسا ماالهعة مشعكلة الدراسعة ممثلعة 

 في: 

ير إلععح ييععا  المسععاامة اانتا يععة الادانيععة فععي التعع ك -1

 إدراا الادا  ذاانتاك الكلح ذقيمة اانتاك.

ا للهعدارإل  -2 تصكيف مكا   إنتعاك محصعول القمعح ذفقعا

 اانتا ية. 

تحقي  التوسع الرأسعي فعي اانتعاك الكلعي لمحصعول  -3

 القمح. 

 

 طريقة البحثية ومصادر البياناتال

 

اإتمده الدراسة فعي تحقيع  أاعدافها إلعي األسعاليب 

 البحثية التالية: 

 سلوب تحليق ا رتبا  ذا نحدار الخاي.أ -1

 أسلوب تهائة التغير.  -2

 . (L.S.D)اختبار أقق فرق ماكوي  -3

 أسلوب البرمهة الردا ية الخاية.  -4

 

ذقعد اسعتاانا الدراسععة يعبار المرا عع ذالدراسععاه 

لاه الصلة يمو وف الدراسعة ذاإتمعده إلعح البيانعاه 

الرسععمية المكشععورإل ذغيععر المكشععورإل التععي تصععدر إععف 

 ارإل الاراإعععععة ذاستصعععععالو األرا عععععي، ذالههعععععا  ذ

 المر اي للتابئة الاامة ذااعصا . 

 

 اإلطار النظري للدراسة

 

تاتمععد الدراسععة إلععح إيععرا  أاميععة اانتا يععة الادانيععة 

ذت كيراععا فععي  دععااإل اانتععاك الكلععح مععف محصععول القمععح 

يا ستاااإل مكهعا فعي تصعكيف المكعا   اانتا يعة لاراإعة 

ا  لهدارتععم اانتا يععة، يحيععث دععت  ذ ععع  المحصععول ذفقععا

المكععا   التععي   دو ععد يععيف متوسععااه إنتا هععا فععرذق 

ماكودة ااخق رتبة ذاععدإل، ذذ عع المكعا   التعي دو عد 

ييف متوسااه إنتا ها فرذق ماكودعة فعي رتعب مختلاعة، 

ذمف كع  إإعااإل تو دعع مسعاعتها إلعح المكعا   اانتا يعة 

لكلععح، اذ  تغيععر ياألسععلوب الععصي دحقعع   دععااإل اانتععاك ا

إ معععالي المعععوارا األر عععية أذ المائيعععة المسعععتخدمة فعععي 

 راإة المحصول إلح مسعتوى الهمهوردعة، أي تاةعي  

الكاعععععا إل اانتا يعععععة ذا قتصعععععاادة  سعععععتخدام المعععععوارا 

األر ية ذالمائية مف أ عق  دعااإل إنتعاك محصعول القمعح 

ا عتح دتسكح تقيي   دذى اصي الادااإل.  راسيا
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 نتاجية واالقتصادية لمحصول القمحاإلأهم المؤشرات 

 

ألععف فععدا   3048تحتععق مسععاعة القمععح البالغععة نحععو 

المرتبععة األذلععح يععيف مسععاعاه محااععيق الحبععوب عيععث 

معععف إ معععالي مسعععاعة محااعععيق  %42.77تمثعععق نحعععو 

ألعف  عف  8370.53الحبوب، ذدبلغ اانتاك الكلعح نحعو 

يكسعععععبة معععععف إ معععععالي إنتعععععاك الحبعععععوب  %40يكسعععععبة 

ا نحععو يالهمهور مععف  %45.6دععة، ذتمثععق مسععاعتم أدضععا

إ مععععالي مسععععاعة المحااععععيق الشععععتودة البالغععععة نحععععو 

 . 2011ألف فدا  سكة  6686.24

ماععععاماله انحععععدار ا تهععععاي ( 1الجدددددول  دو ععععح 

الامكي الاام لتاور أا  التغيراه اانتا ية ذا قتصاادة 

 -1999لمحصول القمح ذماكودة  ق مكها خالل الاترإل )

ث تبعععيف أ   عععق معععف المسعععاعة المكارإعععة (، عيععع2011

ا يكحو  ألف فدا  عيعث دسعاا  إامعق  67.14تتاادد سكودا

مععف إ مععالي التغيععراه فععي مسععاعة  %78الععامف يكحععو 

ا فعي  القمح المكارإة ذتاتبر اصي الادااإل ماكودة إعصائيا

عععيف لعع  تثبععا ماكودععة ا نخاععاض فععي إنتا يععة محصععول 

ما دتاادد اانتعاك (،  2011 -1999القمح خالل الاترإل )

ا يكحعو  ألعف  عف عيعث  167.33الكلي للمحصعول سعكودا

معف إ معالي التغيععراه  %61دسعاا  إامعق العامف يكحععو 

 -1999فععي إنتععاك الهمهوردععة مععف القمععح خععالل الاتععرإل )

( ذتر ع الادعااإل الماكودعة فعي اانتعاك الكلعح إلعح 2011

 الادااإل الماكودة في المساعة. 

 

ار ا تهعاي الامكععي الاعام لتاععور أاع  المتغيععراه لإنتا يعة ذا قتصععاادة لمحصعول القمععح . ماعاماله انحععد1جددول 

 (2011 -1999خالل الاترإل )

 

 الوحدة البيان
 a)  

 ثابت المعادلة

 b)  

االنحدار معامل  
 Τ) المقدرة  R2 المعنوية 

المساحة 

 المنزرعة
فدا  ألف  2270.58 67.14 6.27 0.78 ** 

يةالفدان اإلنتاجية 0.01- 2.75  ف   -1.04  0.09 - 

الكلى اإلنتاج  ** 0.61 4.43 167.33 6185.96  ف ألف 

الفدان إيراد  ** 0.76 5.87 456.58 1096  كيها 

 ** 0.89 9.55 132.39 457.59  كيها تكاليف الفدان

 * 0.48 3.45 235.34 28.55  كيها ربح الفدان

المزرعيالسعر   ** 0.71 5.24 21.27 35.71  كيها 

اإلنتاجقيمة   ** 0.74 5.54 188.28 90.57  كيم مليو  

المصععدر:  ماععا ذعسععبا مععف ييانععاه ذ ارإل الاراإععة ذاستصععالو األرا ععي، اااارإل المر ادععة لالقتصععاا الاراإععي، نشععرإل ااعصععا اه 

 الاراإية، أإداا متارقة

 

ا يكحعععو  ا تبعععيف أ  إدعععراا الاعععدا  دتاادعععد سعععكودا أدضعععا

ا الاعععدا 456.58   ذتاتبعععر اعععصي الادعععااإل ماكودعععة  كيهعععا

ا عيعععث داسعععر إامعععق العععامف نحعععو  معععف  %76إعصعععائيا

إ معالي التغيعراه فعي إدععراا الاعدا  معف محصعول القمععح 

(، ذتتاادععد تكععاليف إنتععاك 2011 -1999خععالل الاتععرإل )

ا يكحعو  ا  الاعدا  ذتاتبعر اعصي  132.39الادا  سعكودا  كيهعا

ا عيعث داسعر إامعق العام ف نحعو الادااإل ماكودعة إعصعائيا

مععف إ مععالي التغيععراه فععي تكععاليف الاععدا  خععالل  89%

(، ذدتاادعععد أدضعععاا اعععافي إائعععد 2011 -1999الاتعععرإل )

ا يكحعو  ا  الاعدا  ذتاتبعر اعصي  235.34الادا  سعكودا  كيهعا

ا عيعث داسعر إامعق العامف نحعو  الادااإل ماكودعة إعصعائيا

 مععف إ مععالي التغيععراه فععي اععافي إائععد الاععدا  48%

(، فعععي ععععيف 2011 -1999رإل )للمحصعععول خعععالل الاتععع

ا يكحعععو  ا   21.27دتاادعععد السعععار المارإعععي سعععكودا  كيهعععا

ااراب ذتاتبر اصي الادااإل ماكودة إعصائياا عيث در ع 

مععف إ مععالي التغيععراه فععي السععار المارإععي إلععي  71%

(، ييكما تتاادد 2011 -1999إامق الامف خالل الاترإل )

كحععو قيمععة إنتععاك المحصععول إلععي مسععتوي الهمهوردععة ي
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مليععععو   كيععععم ذتاتبععععر اععععصي الادععععااإل ماكودععععة  188.28

معف إ معالي التغيعراه  %74إعصائياا عيث در عع نحعو 

 -1999في قيمة اانتاك إلي إامق الامف خعالل الاتعرإل )

(، ذمف ك  تر ع الادااإل الماكودعة فعي قيمعة إنتعاك 2011

القمح إلح الادااإل الماكودة في  ق معف المسعاعة ذالسعار 

 .المارإي

 

 مساهمة النسبية لتغير اإلنتاجيةلا

 

تتنااااالد اسة اياااال  باااااا بلاااال  اااااس    لاست لبااااد  

تلضاابأ مياباال ايااايال اةنتافباال اسيةانباال  اال استاا  ب  

علاااإل اةنتااااى اسإللاااإل لاةبااا اة اسياااةانل ل باااال  نتااااى 

 2011اسايااا ل اسانع عاال ااال ا قاالد اس اااأ عااا  

،  بااي ب اااع سلايااا ل اسانع عاال 2001ا ا ناال   ااا  

لاسيااااا    Bلاةنتافبااااال اسيةانبااااال   ااااا ف  A ف   ااااا

، ل ااة اياات اند اسة اياال   ياالل   Eاساع عاال   اا ف 

تفعئاال استرباا  ست ةبااة يااير استاا  ب اد  بااي اياات ةاد 

اسا اةساال استاسباال ستفعئاال استرباا   ااإل اةنتاااى اسإللااإل علااإل 

مياس مل استربا   ال اةنتااى اسإللاإل يال ا قالل استربا  

 لاسايا ل اسانع عل:  ل إلد ال اةنتافبل اسيةانبل

ΔAΔB0ΔB(A)0ΔA(B)ΔAB   

 =  فااسل استرب   ل اةنتاى اسإللإل.AB بي:

 
  0)(BA  استرباا   اال اسايااا ل اسانع عاال ااا =

   اد اةنتافبل.

   0)(AB  استربااا   ااال اةنتافبااال اسيةانبااال اااا =

   اد اسايا ل.

    BA استرب  اساشت ك  ل إلد ال اسايا ل =

 لاةنتافبل ا اً.

  ة ت ةب  اسا اةسل اسيا  ل تؤ ي اسني  اسائلبل سهاير 

استربااا اد اسافعئااال  ساااإل  فاااااسل استربااا   ااال اةنتااااى 

)(اسإللااإل AB   ست ةبااة ايااايال إلااد ترباا  علااإل  ااة

 اى اسإللإل.  اسني ل ةفااسل استرب   ل اةنت

إلاااا اياات ةاد اسا اةساال استاسباال ستفعئاال استرباا   ااإل 

اةب اةاد اسيةانبل علإل ميااس مل استربا   اإل اةبا اةاد 

اسيةانبل يل ا قلل استرب   إل اةنتافبل اسيةانبل لاسي   

 اساع عل:

 

BEBEEBEB 
0

)(
0

)(  

 بل.=  فااسل استرب   ل اةب اةاد اسيةانEB بي:

  0)(EB استرباا   اال اةنتافباال اسيةانباال ااا    اااد =

 اسي   اساع عل.

  0)(BE استرباا   اال اسياا   اساع عاال ااا    اااد =

 اةنتافبل اسيةانبل.

   BE   استربااا  اساشااات ك  ااال إلاااد اااال اسيااا =

 اساع عل لاةنتافبل اسيةانبل ا اً.

 

ت ةب  اسا اةسل اسيا  ل تؤ ي اسني  اسائلبل سهاير   ة 

استرباااا اد اسافعئاااال  سااااإل  فااااااسل استرباااا   اااال  باااا اة 

ست ةباااة اياااايال إلاااد تربااا  علاااإل  اااة   EBاسياااةال

  اسني ل ةفااسل استرب   ل  ب اةاد اسيةال. 

مبضاً ايات ةاد اسا اةسال استاسبال ستفعئال استربا   اإل 

ا ل اسانع عل ال ا قلد اس ااأ علاإل  بال  نتاى اساي

مياس مل استرب   إل  بال  نتااى اساياا ل اسانع عال يال 

ا قاااالل استرباااا   ااااإل اةنتافباااال اسيةانباااال لاسايااااا ل 

 اسانع عل لاسي   اساع عل:

 

EBAAEBBEA

EBABAEEABEBAABE





0)(0)(

0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(

 

=  فااسل استرب   ل  بال  نتاى اساياا ل ABE بي:

 اس اأ.اسانع عل ال ا قلد 

00 )()( EBA  استرباا   اال اسايااا ل اسانع عاال ااا =

   اد اةنتافبل اسيةانبل لاسي   اساع عل. 

00 )()( EAB  استربااا   ااال اةنتافبااال اسيةانبااال اااا =

   اد اسايا ل اسانع عل لاسي   اساع عل.

00 )()( BAE  استربااا   ااال اسيااا   اساع عااال اااا =

 تافبل اسيةانبل لاسايا ل اسانع عل.  اد اةن

  0)(EBA استرباا   اال اسايااا ل اسانع عاال =

 لاةنتافبل اسيةانبل ا    اد اسي   اساع عل.

  0)(BEA استرباا   اال اسايااا ل اسانع عاال =

 لاسي   اساع عل ا    اد اةنتافبل اسيةانبل.

  0)(AEBباااا   اااال اةنتافباااال اسيةانباااال = استر

 لاسي   اساع عل ا    اد اسايا ل اسانع عل.

    EBA  استربااا  اساشااات ك  ااال اساياااا ل =

 اسانع عل لاةنتافبل اسيةانبل لاسي   اساع عل.
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  ة ت ةب  اسا اةسل اسيا  ل تؤ ي اسني  اسائلبل سهاير 

بااال  نتاااى استرباا اد اسافعئاال  سااإل  فااااسل استرباا   اال  

ست ةبااة ايااايال إلااد ترباا   ABEاسايااا ل اسانع عاال

علاااإل  اااة   ااال  باااال  نتااااى اساياااا ل اسانع عااال اااال 

 اسا قلد الض  اسة ايل.

 

المؤشرات اإلنتاجية  تجزئة التغيرات في بعض

 واالقتصادية

 

األيابل اسني بل ستفعئل استرب اد ( 2جدول )بلضأ 

ب فا  استربا   ال اساياا ل  ساإل   ل اةنتاى اسإللاإل  باي

اس لاااد اق تقاااةبل، لاسترباا   ال اةنتافباال ب فاا   سااإل 

علااد تإلنلسلفبل ا ت طل  إنتافبل اس اأ لب إلس  فا  

اسطل  اساتعابة علاإل ا قالد اس ااأ ليساك سياة  افال 

 اسافتا  لاس ة ال اسيفلة اسريائبل. 

اال  فاااسل استربا اد  %88بت بل اال اسفاةلد مل 

اى اسإللإل سا قلد اس اأ سا قلد  الد  تا ة  ل اةنت

اسة ايااال ب فااا   ساااإل استربااا   ااال اساياااا ل اااا    ااااد 

ال  فااسل استرب اد  ل  نتااى  %9اةنتافبل لمل ن ل 

اسا قاالد ب فاا   سااإل استرباا   اال اةنتافباال ااا    اااد 

اااال  فاااااسل استربااا   ااال  نتااااى  %3اساياااا ل لن ااال 

إلاد اال  ا قلد اس اأ ب ف   سإل استرب  اساشات ك  ال

اسايا ل لاةنتافبل ا اً، م  مل اةنتافبل ياياد  ني ل 

 اال عباااةة  نتاااى اس اااأ  اال عشاا ة ياانلاد لياال  9%

يانلباً مااا استا  ب  اساشات ك  %1ني ل فباةة  ااا ب ااةد 

سلايا ل لاةنتافبل ا ااً   ال عبااةة اةنتااى  ب فا   ساإل 

 اسيباياد اق تقاةبل لاةنتافبل. 

اةاد اسياااةال مل استربااا   ااال لبت ااابل  اسنيااا ل ةبااا 

اةنتافبل اسيةانبل ا    اد اسي   اساع عل بياي   ن ل 

 بناااا استرباا   اال اسياا   اساع عاال ااا    اااد  1.22%

لمل استرباااا   %96اةنتافباااال اسيةانباااال بياااااي   ن اااال 

اساشت ك  ل إلد ال اسي   لاةنتافبل ا اً بيااي   ن ال 

اةاد ليسك اال  فاااسل استربا اد  ال  فاااسل  با  3%

 ةال ا قلد اس اأ  الد  ت ة اسة ايل، لبلضأ يساك 

مل اسيااا   اساع عااال عاااااد ااااؤ    ااال ا تياااا   بااا اة 

اسا قاالد إلاااا اناام ب ااة ااال مياا  اس لااااد اساااؤ  ة  اال 

ايا ل اسا قلد  ي مل ا تيا  اسي   بة   اسااعا عبل 

  سإل استلي   ل ع اعل اسا قلد.
 

ه فععي  ععق مععف األاميععة الكسععبية لتهائععة التغيععرا .2جدددول 

اانتاك ذاادراا ذقيمعة اانتعاك لمحصعول القمعح خعالل إعام 

 2001مقارنة ياام  2011

 

اإلنتاج  التغيرات

 الكلى

قيمة  اإليراد

 اإلنتاج

0)(BA  88.56   

0)(BA  8.79   

BA  2.65   

0)(EB   1.22  

0)(BE   95.91  

BE   2.87  

00 )()( EBA    8.65 

00 )()( EAB    0،.86  

00 )()( BAE    67.29 

0)(EBA    0.26 

0)(BEA    20.31 

0)(AEB    2.02 

EBA     0.61 

 100 100 100 

اساقاااة : فا اااد ل يااا د اااال  بانااااد لعا ة اسع اعااال 

لايتقااااااالض األ اضااااااال، اةةا ة اسا إلعباااااال سال تقااااااااة 

 اسع اعل، نش ة اة قاءاد اسع اعبل، معةاة ا تليل

 

ااال  فااااسل استرباا   اال  بااال  %9لبت اابل مل ن اال 

 نتاااى ا قاالد اس اااأ علاال ايااتل  اسفاهل باال ب فاا  

بااال اسيةانبااال  سااإل تربااا  اسايااا ل   اااط اااا    اااد اةنتاف

اااال استرباا   اال  باااال  %0.9لاسياا   اساع عاال لمل 

اةنتاى ب ف   سإل ترب  اةنتافبل اسيةانبال   اط اا    ااد 

ب فاا   سااإل ترباا   %67اسايااا ل لاسياا    اال  اابل مل 

اسيااااا   اساع عااااال اااااا    ااااااد اساياااااا ل اسانع عااااال 

اااال استربااا   ااال  باااال  %0.3لاةنتافبااال اسيةانبااال لمل 

  ب  اساشات ك سلتربا   ال إلاد اال  نتاى اس اأ ب فا  استا

اسايا ل لاةنتافبل ا    اد اسي   اساع عل،  ل  بل 

ااال استرباا   اال  بااال  نتاااى اس اااأ ب فاا   %20.31مل 

 سإل استرب   ل إلاد اال اساياا ل لاسيا   اساع عال اا  

ااال  فااااسل استرباا   اال  %2.02  اااد اةنتافباال لمل 

اسيةانباال  بااال اةنتاااى ب فاا   سااإل استرباا   اال اةنتافباال 
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لاسياا   اساع عاال ااا    اااد اسايااا ل اسانع عاال لمل 

ال  فااسل استرب   ال  باال اةنتااى ب فا   ساإل  0.6%

استرباا  اساشاات ك سإلااد ااال اسايااا ل لاةنتافباال لاسياا   

 ا اً. 

لااا ي ق بتضأ مل مإل   اس لااد ت  ب اً  ل   ةاي 

استرباا   اال  بااال  نتاااى اس اااأ  ااالد  تاا ة اسة اياال ياال 

 ل اسي   اساع عل ا    اد اسايا ل اسانع عل  استرب 

لاةنتافبااال اسيةانبااال، لاستربااا  اساشااات ك  ااال إلاااد اااال 

اسايااااا ل اسانع عاااال لاسياااا   اساع عاااال ااااا    اااااد 

اةنتافباااال  بااااي بياااااي  ياااايبل اس اااااالبل   ااااط  ن اااال 

87.6%. 

 قتصاد  للمناقق اإلنتاجية للقمحالتصنيف اال

 

د اس اااأ باإلاال تقاانبف اساناااطق اةنتافباال سا قاال

ل  اااااً سلفااااةا ة اةنتافباااال سإلااااد انط اااال  ااااالد اسيتاااا ة 

 ساااال  (3جدددددول )( إلاااااا بلضاااا ها 2011 –2009)

م   ل اناطق  نتافبل ليساك  ايات ةا  ا ت اا  م اد  ا   

، لتضاا  1.646ن اال  LSDا ناال   بااي  لرااد  بااال 

ا ا ظاد يل اسانل بل لاسانبا لاسفبعة  6اس ت ل األلسل 

 باا ة لياال تقاانف إلاناااطق مإلتاال   لاسر  باال لاس  6 ل

عاسبااال اةنتافبااال  باااي تتااا الض اةنتافبااال  بهاااا  ااابل 

(   ة /  ااااااةال  اتليااااااط  ااااااة ر 19.99 –18.42)

  ة / اسيااةال،  اال  اابل تضاا  اس ت اال اس انباال  19.04

ا ا ظل اسة هلبل ل نل يلبف لميبلط لإلي  اسشبخ  11

ل لاااالال لاس لبل باااال لاسيباااال  لياااالياى لاةيااااإلنة بل 

اط ليل تقانف إلانااطق فباةة اةنتافبال لاس اي ة لةاب

( 18.20 –16.95 باي تتا الض اةنتافباال  بهاا  اابل )

  ة / اسياةال، مااا  17.49  ة /  ةال  اتليط  اة ر 

ا ا ظاااااد ليااااإل  7اس ت اااال اةنتافباااال اس اس اااال  تضاااا  

اسشااااا  بل لاسيااااالبس لاأل قااااا  لاةياااااااعبلبل ل ناااااا 

ل ل ي بة لاسنل ا بال ليال تقانف إلانااطق ان يضال 

 –15.31ةنتافباااال  بااااي تتاااا الض  نتافبتهااااا  اااابل )ا

  ة /  15.82(   ة /  ااةال  اتليااط  ااة ر 16.40

 4اسياااةال، لم بااا اً تضااا  اسا ت ااال اةنتافبااال اس ا  ااال 

ا ا ظاااااد ياااال اساااالاة  اسفةبااااة لمياااالال لاطاااا لض 

لفنل  يبناء ليل تقانف إلانااطق ضا بيل اةنتافبال 

ة / (   14.08 –9.17 بي تت الض  نتافبتهاا  ابل )

   ة / اسيةال. 11.99 ةال  اتليط  ة ر 

 

ا  .3جدول  التصكيف ا قتصعااي للمكعا   المكتهعة للقمعح ذفقعا

 (2011 -2009للهدارإل اانتا ية خالل الاترإل )

متوسط  مدي اإلنتاجية الرتبة

 اإلنتاجية

 المحافظات

 األذلي
18.42- 

19.99 
19.04 

 -الهياإل -المكيا -المكوفية

 -الغريية -ا توير6

 البحيرإل

 الثانية
16.95- 

18.20 
17.49 

 -يكي سودف -الدقهلية

 - ار الشيخ -أسيو 

 -الايوم -القليويية -علوا 

 -ااسككدردة  -سوااك

 اميا  -القاارإل

 الثالثة
15.31- 

16.40 
15.82 

 -السودا -الشرقية

 -ا سماإلية -األقصر

 الكوياردة -يورسايد -قكا

 الراياة
9.17- 

14.08 
11.99 

 -أسوا  -ااي الهدددالو

  كوب سيكا  -مارذو

األرا ي،  المصدر: عسب مف يياناه ذ ارإل الاراإة ذاستصالو

قااف الشئو  ا قتصاادة، نشرإل ااعصا اه الاراإية، أإداا 

 مختلاة

 

 -2009القمح خالل الفترة ) األهمية النسبية للمساحة

2011) 

 

األيابل اسني بل سلايا ل اس اينال  (4جدول )بلضأ 

سا قاالد اس اااأ   ااة تقاانبف اساناااطق اةنتافباال  ساال 

 تاا  ل  اااً سلفااةا ة اةنتافباال  ي بت اابل  اسنياا ل سل ت اال 

األلسل مل ايا ل اس اأ  ا ا ظااد ا ا ظااد اسانل بال 

مإلتااال   لاسر  بااال لاس  بااا ة تيااااي   ن ااال  6لاسانباااا ل 

3.72% ،7.15% ،0.97% ،4.98% ،

علااإل است تباا  ااال  فااااسل ايااا ل اس اااأ  10.25%

 علل ايتل  اسفاهل بل.

ماا اس ت ل اس انبال  تتالع  اياا اد ا قالد اس ااأ 

علااإل ا ا ظاااد اسة هلباال ل نااإل ياالبف لمياابلط لإلياا  

، %5.65، %4.51، %10.26اسشاااااااااابخ  نياااااااااا ل 

علااإل است تباا  لا ا ظاااد اس لبل باال لاسيباال   8.06%

، %1.62 ل ليااااالياى لاةياااااإلنة بل لةابااااااط  نيااااا

علاااااااااااااااااإل  0.94%، 2.08%، 5.92%، 5.34%

 است تب .
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لتتااالع  اياااا اد اس ااااأ علااال ا ا ظااااد اس ت ااال 

اس اس اااال لاستاااال تشاااااد ا ا ظاااااد اسشاااا  بل لاسياااالبس 

، %0.15، %13.29األ قااا  لاةياااااعبلبل  نيااا ل 

علااااإل است تباااا  لا ا ظاااااد  نااااا  1.64%، 1.06%

، %0.64، %3.59ل ل يااااا بة لاسنل ا بااااال  نيااااا ل 

 علإل است تب . 4.41%

ماااا  اسنياا ل سل ت اال اس ا  اال تتاالع  علااإل ا ا ظاااد 

اساالاة  اسفةبااة لمياالال لاطاا لض لا ا ظاااد م اا   

علاااال  %0.31، %0.69، %1.4، %2.25 نياااا ل 

 است تب .
 

 (2011 -2009األامية الكسبية للمحافةاه المكتهة لمحصول القمح خالل الاترإل ). 4جدول 

 المحافظة
المساحة الراهنة 

لفدانبا  
 % اإلنتاج الفعلي باإلردب %

 المكوفية

 المكيا

أ توير 6  

 الغريية

 البحيرإل

113976 

219055 

29853 

152812 

314305 

3.72 

7.15 

0.97 

4.98 

10.25 

2278380 

4227768 

567201 

2822438 

5789492 

4.26 

7.91 

1.06 

5.28 

10.83 

 29.34 15685279 27.07 830001 الرتبة األولي

 الدقهلية

سودف يكي  

 أسيو 

  ار الشيخ

 القليويية

 الايوم

 سوااك

 ااسككدردة

 اميا 

301197 

132609 

166559 

245411 

49682 

163676 

181569 

63626 

28736 

9.82 

4.33 

5.43 

8.01 

1.62 

5.34 

5.92 

2.08 

0.94 

5481779 

2410838 

3019721 

4306969 

862976 

2836511 

3135702 

1098179 

487075 

10.26 

4.51 

5.65 

68.0  

1.62 

5.31 

5.87 

2.06 

0.91 

 12.51 6682021 13.29 1333065 الرتبة الثانية

 الشرقية

 السودا

 مر ا ذمددكة األقصر

 ااسماإيلية

 قكا

 يورسايد

 الكوياردة

407440 

4564 

32492 

50307 

110111 

19506 

135074 

13.29 

0.15 

1.06 

1.64 

3.59 

0.64 

4.41 

6682021 

74033 

522141 

805923 

1703417 

298642 

2067978 

12.51 

0.14 

0.98 

1.51 

3.19 

0.56 

3.87 

 22.76 12154155 24.78 759494 الرتبة الثالثة

 الوااي الهددد

 أسوا 

 مارذو

 محافةاه أخري

69020 

43459 

21158 

9473 

2.25 

1.42 

0.69 

0.31 

971802 

607118 

227875 

147783 

1.82 

1.14 

0.43 

0.28 

5457819 4.47 143110 الرتبة الراياة  3.67 

 100 53433762 100 3065672 إ مالي الهمهوردة

 المصدر: عسب مف يياناه ذ ارإل الاراإة ذاستصالو، قااف الشئو  ا قتصاادة، نشرإل ااعصا اه الاراإية، أإداا مختلاة
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 -2009القمددح خددالل الفتددرة ) األهميددة النسددبية إلنتدداج

2011) 

 

س ت ال األلساإل ب لغ ايايال  نتااى اس ااأ سا ا ظااد ا

مإلتاااال   لاسر  باااال  6استاااال تشاااااد اسانل باااال لاسانبااااا ل

، %1.06، %7.91، %4.26لاس  باااااااااا ة ن اااااااااال 

علاااإل است تبااا ، لبتااالع   نتااااى  10.38%، 5.28%

اس ت اال اس انباال علااإل ا ا ظاااد اسة هلباال ل ناال ياالبف 

، %4.51، %10.26لميااابلط لإليااا  اسشااابخ  نيااا ل 

علاااااااإل است تبااااااا ، لا ا ظااااااااد  8.06%، 5.65%

لبل بال لاسيباال  ليالياى لاةيااإلنة بل لةابااط  نياا ل اس 

علاااااااااااااااااإل  2.06%، 5.87%، 5.31%، 1.62%

 است تب .

ل اسني ل سل ت ل اس اس ل  تتلع   فااسل  نتافهاا علاإل 

ا ا ظااااد اسشااا  بل لاسيااالبس ا إلاااع اةبنااال األ قااا  

، %0.98، %0.14، %12.51لاةياااعبلبل  نيا ل 

يااا بة علاااإل است تبااا ، لا ا ظااااد  ناااا ل ل  1.51%

علاإل  %3.87، %0.56، %3.19لاسنل ا بل  نيا ل 

 است تب .

ماا اس ت ال اس ا  ال  بيااي   نتااى ا ا ظااد اسالاة  

اسفةبة لميالال لاطا لض لاسا ا ظااد األ ا    نيا ل 

 علااااااااااااااااااااإل3.67%، 0.43%، 1.14%، 1.82%

 است تب .

 

 أسلوب البرمجة الرياضية الخقية

 

   ال اس  افل اس باضبل اس طبل يال ميالل  بيات ة

 عاااةة تلعباا  ايااا اد إلااد اسا قاالد علااإل اساناااطق 

اةنتافبااال اسا تليااال   باااي بإلااالل اسهاااةف اسنهاااائل يااال 

ت ظااب  اةنتاااى اسا قاالد ل  اااً سلفااةا ة اةنتافباال سإلااد 

انط اال، لاسناااليى اساياات ة   اال ت ظااب  اةنتاااى علااإل 

 اسن ل استاسل:

MAX      



n

j

XPZ
1

11
 

Subject to 

              
i

n

j

ij CXa



1

1
          (all I = i to m) 

Where    0iX                  (all J = 1 to n) 

  بي

  Z ةاسل اسهةف سلناليى = 

1X اسانط ل اةنتافبل سلا قلد = 

1P  اةنتافبل اسيةانبل سلا قلد  ل اسانط ل =I 

ija  = ا تبافاد اسال ة  ل اسانط لI                   iC 

 i= اس ف  اساتاض ال اسال ة 

 

 دالة هدف النموذج

بيتهةف اسناليى ت ظب   نتاى ا قلد اس اأ ليسك 

 إعاةة تلعب  ايا ل اسا قلد علإل اساناطق اةنتافبل 

 اسا تليل ل  اً سلفةا ة اةنتافبل  ل إلد انط ل.

 

 قيود النموذج

 باالة، ا تقاا د  باالة اسناااليى علااإل نلعااال ااال اس

اسنل  األلد بشاد  بلة اساالا ة األ ضابل   باي بضا  

 باااة ةفاااااسل اياااا ل ا قااالد اس ااااأ علاااإل اياااتل  

اسفاهل بل   بي تيال  اساياا ل اسانع عال انام ن ال 

البلل  ةال، إلاا تض   بالة اس اة األعلاإل لاس اة  3.07

األةناااإل ساياااا اد اسا قااالد  ااال ا تلاااف اسانااااطق 

(، ماااا اسناال  2011 –2006اةنتافباال  ااالد اسيتاا ة )

اس ااانل ااال اس باالة بشاااد  بااة سلااالا ة اساائباال   بااي ق 

بعباااة  فاااااسل اساااالا ة اساائبااال اساتا ااال سإلاااد اسانااااطق 

البااالل اتااا   5377اةنتافبااال سا قااالد اس ااااأ عااال 

 اإل   سا قلد اس اأ.

 

 نتائج تحليل البديل األول

 

األيابااااال اسنيااااا بل سلاياااااا اد  (5جددددددول )ب ااااابل 

األلد لاسااي  بيااتهةف ت ظااب   نتاااى  اسا ت  اال سل ااةبد

ا قااالد اس ااااأ  عبااااةة اس اااة األعلاااإل سلاياااا اد  ااال 

، لتا لاد نتاائ  %10اسا ا ظاد اسانتفل سل اأ  نيا ل 

 است لبد علل اسن ل استاسل:

مإلتااااال    6تا اااااد ا ا ظااااااد اسانل بااااال لاسانباااااا ل

لاسر  بل لاس  ب ة ليال ا ا ظااد اس ت ال األلسال ن ال 

4.43% ،8.29% ،1.12% ،5.89% ،

علااإل است تباا  ااال  فااااسل ايااا ل اس اااأ  11.92%

علل ايتل  اسفاهل بال،  ال  ابل ت لاغ نيا ل اياايال 

ا ا ظاد اس ت ل اس انبل لاستل تشاد ا ا ظااد اسة هلبال 

ل نااال يااالبف لميااابلط لإليااا  اسشااابخ لاس لبل بااال ن ااال 

11.91% ،5% ،6.13% ،7.14% ،1.45% 
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علاإل %75، %1.96، %5.4، %4.8لةاباط ن ل لاةياإلنة بل علإل است تب  لا ا ظاد اسيبال  ليالياى 
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 البددق األذل لتو دع مساعاه القمح إلح المحافةاه المكتهة. 5 دذل 

 المتوقع باإلردب اإلنتاج % المساحة المقترحة بالفدان المحافظات
 فينسبة التغير 

 اإلنتاج

 المكوفية

 المكيا

 أ توير 6

 الغريية

 البحيرإل

135868 

254115 

34214 

180434 

365301 

4.43 

8.29 

1.12 

5.89 

11.92 

2716001 

4904420 

650066 

3332616 

6728844 

19.20 

16 

14.61 

18.08 

16.23 

 16.87 18331986 31.64 969932 الرتبة األولي

 الدقهلية

 يكي سودف

 أسيو 

  ار الشيخ

 القليويية

 الايوم

 سوااك

 ااسككدردة

 اميا 

365068 

153436 

187991 

218938 

44604 

147052 

166436 

60153 

23086 

11.91 

5 

6.13 

7.14 

1.45 

4.80 

5.43 

1.96 

0.75 

6644238 

2789466 

3408277 

3842362 

774771 

2548411 

2874350 

1038241 

391308 

21.21 

15.71 

12.87 

-10.79 

-10.22 

-10.16 

-8.33 

-5.46 

-19.66 

 2.84 24311424 44.58 1366764 الرتبة الثانية

 يةالشرق

 السودا

 مر ا ذمددكة األقصر

 ااسماإيلية

 قكا

 يورسايد

 الكوياردة

346362 

3225 

13350 

40819 

94258 

15655 

129207 

11.30 

0.11 

0.44 

1.33 

3.07 

0.51 

4.21 

5680337 

52310 

214535 

653920 

1458171 

239678 

1978159 

-14.99 

-29.34 

-95.89 

-18.86 

-14.40 

-19.74 

-4.34 

 15.44- 10277110 20.58 630861 الرتبة الثالثة

 الوااي الهددد

 أسوا 

 مارذو

 محافةاه أخري

49429 

27379 

8700 

592 

1.61 

0.89 

0.28 

0.02 

695960 

382485 

93699 

9235 

28.38 

-37 

-58.88 

-93.75 

 39.56- 1181379 2.81 86100 الرتبة الراياة

 1.25 53433762 100 3065672 إ مالي الهمهوردة

 تائج التحليق الردا ي للبرمهة الخاية.نالمصدر: 
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است تباا ، إلاااا ب تاا ض اس ااةبد األلد ايااايال ا ا ظاااد 

اس ت ل اس اس ل لاستل تشاد ا ا ظاد اسشا  بل لاسيالبس 

، %11.3لاةبناااااال األ قاااااا  لاةيااااااااعبلبل  نياااااا ل 

علااااااااااااإل است تباااااااااااا   1.33%، 0.44%، 0.11%

 ،%3.07لا ا ظاد  نا ل ل يا بة لاسنل ا بال  نيا ل 

علاااااإل است تبااااا ،  بنااااااا تيااااااي   4.21%، 0.51%

ا ا ظاد اس ت ل اس ا  ال ليال اسالاة  اسفةباة لميالال 

، %1.61لاطاااا لض لاسا ا ظاااااد األ اااا    نياااا ل 

علااااااااااااااااال  2.81%، 0.02%، 0.28%، 0.89%

 است تب   ل ع اعل ا قلد اس اأ.

لبال ظ مل اسايا اد اسا ت  ل سل ةبد األلد يلف 

ا قااالد اس ااااأ  ااال  تاااؤة   ساااإل عبااااةة نيااا ل  نتااااى

مإلتاااال   لاسر  باااال  6ا ا ظاااااد اسانل باااال لاسانبااااا ل 

، %14.61، %16، %19.21لاس  باااااااا ة  نياااااااا ل 

علاااااإل است تبااااا  لا ا ظااااااد  16.23%، 18.08%

، %21.21اسة هلباااال ل ناااال ياااالبف لمياااابلط  نياااا ل 

علاااااإل است تبااااا ، لان ياااااا   12.57%، 15.71%

اةنتااااى  اااإل   بااال اسا ا ظااااد  نيااا  ا تليااال نتبفااال 

يا  اسايا ل اساع لعل  ها األا  اسي  باؤة   ساإل ان 

عباااةة اةنتاااى اسإللااإل سلفاهل باال ااال ا قاالد اس اااأ 

 .%1.25مسف   ة   ني ل  54102 ن ل 

 

 نتائج تحليل البديل الثاني

 

األيابااااال اسنياااا بل سلاياااااا اد  (6جدددددول )ب اااابل  

اسا ت  ااال سا قااالد اس ااااأ  ااال اس اااةبد اس اااانل اساااي  

علاااإل ساياااا اد اس ااااأ  ااال بياااتهةف عبااااةة اس اااة األ

 بااي إلاناااد نتاااائ   %20اسا ا ظاااد اسانتفااال  نيااا ل 

 است لبد علل اسن ل استاسل:

 اسنيا ل سا ا ظااد اس ت ال األلساال لاستال تشااد إلااد 

مإلتل   اسر  بل لاس  با ة  باي  6ال اسانل بل لاسانبا ل 

، %9.04، %4.83تا ااااااد ايااااااا ل اس اااااااأ ن اااااال 

فاااسل علإل است تب  ال   13%، 6.42%، 1.22%

ايااا ل اسا قاالد علاال ايااتل  اسفاهل باال، لتتاالع  

اسايا ل  ل اس ت ل اس انبل علإل ا ا ظاد اسة هلبل ل نال 

يااااالبف لميااااابلط لإليااااا  اسشااااابخ لاس لبل بااااال  نيااااا ل 

11.64% ،3.79% ،5.3% ،6.58% ،1.45% 

علإل است تب ، لا ا ظاد اسيبل  ليلياى لاةياإلنة بل 

 %75، %1.96، %5.43، %4.8لةاباااااط  نياااا ل 

 علإل است تب .

ماا اس ت ل اس اس ل  تا د ايا ل اس ااأ  ال ا ا ظااد 

اسشاا  بل لاسياالبس لاةبناال األ قاا  لاةيااااعبلبل ن اال 

علاااااااااااااااااإل  1.33%، 0.44%، 0.11%، 11.3%

است تب ، لإلد ال ا ا ظااد  ناا ل ل يا بة لاسنل ا بال 

 علإل است تب . %4.21، %0.51، %3.07ن ل 

ا ا ظاااد اساالاة   ل اسنياا ل سل ت اال اس ا  اال تياااي 

اسفةبة لميالال لاطا لض لاسا ا ظااد األ ا    نيا ل 

1.61% ،0.89% ،0.28% ،0.02% ،2.81% 

علاإل است تباا  اال  فااااسل اياا ل اس اااأ علال ايااتل  

 اسفاهل بل. 

لااال  اا  بت اابل مل اسايااا اد اسا ت  اال سا قاالد 

اس اأ  ل اس ةبد اس اانل يالف تاؤة   ساإل عبااةة اةنتااى 

مإلتاال   لاسر  باال  6نل باال لاسانبااا ل  اال ا ا ظاااد اسا

، %14.6، %16، %19.21لاس  باااااااااا ة  نياااااااااا ل 

علإل است تب ، لا ا ظاد اسة هلبل  16.2%، 18.1%

، %15.7، %21.2ل ناااال ياااالبف لمياااابلط  نياااا ل 

علااإل است تباا ، لان يااا  اةنتاااى  اال   باال  12.9%

اسا ا ظاد  ني  ا تليل نتبفل ان يا   نتافبال اس ااأ 

اد اااا باؤة   ساإل ان ياا  اياا تها  ل ياير اسا ا ظا

مساف   ة   54177ل يسك ا تيا  اةنتااى اسإللاإل  ن ال 

 .%1.39 ني ل 

 

 نتائج تحليل البديل الثالث

 

األيابااااال اسنيااااا بل سلاياااااا اد ( 7جددددددول ) ب ااااابل

اسا ت  اال سا قاالد اس اااأ لتلعب هااا عااد اسا ا ظاااد 

اسانتفل ل  اً سلفةا ة اةنتافبل  ال اس اةبد اس اساي لاساي  

بيااتهةف ت ظااب   نتاااى اسا قاالد  عباااةة اس ااة األعلااإل 

 ل  %20ا  ان يا  اس ة األةنإل  ني ل  %20 ني ل 

اسا ا ظااااد اسانتفااال سل ااااأ علااال اياااتل  اسفاهل بااال 

  بي إلاند نتائ  ت لبد اس ةبد اس اسي علل اسن ل استاسل:
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 البددق الثاني لتو دع مساعاه القمح إلح المحافةاه المكتهة .6جدول 

 

 اإلنتاج فينسبة التغير  باإلردب المتوقع اإلنتاج % المساحة المقترحة بالفدان المحافظات

 المكوفية

 المكيا

 أ توير 6

 الغريية

 البحيرإل

148219 

277217 

37325 

196837 

398510 

4.83 

9.04 

1.22 

6.42 

13 

2962898 

5350288 

709175 

3635579 

7340554 

19.2 

16 

14.6 

18.1 

16.2 

 27.49 19998494 34.51 1058108 ألوليالرتبة ا

 الدقهلية

 يكي سودف

 أسيو 

  ار الشيخ

 القليويية

 الايوم

 سوااك

 ااسككدردة

 اميا 

356867 

116234 

162471 

201685 

44604 

147052 

166436 

60153 

23086 

11.64 

3.79 

5.30 

6.58 

1.45 

4.80 

5.43 

1.96 

0.75 

6494979 

2113134 

2945599 

3539572 

774771 

2548411 

2874350 

1038241 

391308 

21.2 

15.7 

12.9 

-10.8 

-10.2 

-10.2 

-8.3 

-5.46 

-19.7 

 3.89- 22720365 41.71 1278588 الرتبة الثانية

 الشرقية

 السودا

 مر ا ذمددكة األقصر

 ااسماإيلية

 قكا

 يورسايد

 الكوياردة

346362 

3225 

13350 

40819 

94258 

15655 

129207 

11.30 

0.11 

0.44 

1.33 

3.07 

0.51 

4.21 

5680337 

52310 

214535 

653920 

1458171 

239678 

1978159 

-15 

-29.3 

-58.9 

-18.9 

-14.4 

-19.7 

-4.3 

 15.44- 10277110 20.97 642876 الرتبة الثالثة

 الوااي الهددد

 أسوا 

 مارذو

 محافةاه أخري

49429 

27379 

8700 

592 

1.61 

0.89 

0.28 

0.02 

695960 

382485 

93699 

9235 

-28.4 

-37 

-58.9 

-93.8 

 39.56- 1181379 2.81 86100 الرتبة الراياة

 1.39 54177348 100 3065672 إ مالي الهمهوردة

 نتائج التحليق الردا ي للبرمهة الخايةالمصدر: 
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 البددق الثالث لتو دع مساعاه القمح إلح المحافةاه المكتهة  .7جدول

 

 اإلنتاج فينسبة التغير  باإلردبالمتوقع  اإلنتاج % الفدانالمساحة المقترحة ب المحافظات

 المكوفية

 المكيا

 أ توير 6

 الغريية

 البحيرإل

148219 

277217 

37325 

196837 

398510 

4.83 

9.04 

1.22 

6.42 

13 

2962898 

5350288 

709175 

3635579 

7340554 

30.04 

26.55 

25.03 

28.81 

26.79 

 27.50 19998494 34.51 1058108 الرتبة األولي

 الدقهلية

 يكي سودف

 أسيو 

  ار الشيخ

 القليويية

 الايوم

 سوااك

 ااسككدردة

 اميا 

398256 

167384 

205081 

300597 

35683 

117642 

133149 

48122 

18469 

12.99 

5.46 

6.69 

9.81 

1.16 

3.84 

4.34 

1.57 

0.60 

7248259 

3043041 

3718119 

5275477 

619814 

2038736 

2299483 

830586 

313049 

32.22 

26.22 

23.13 

22.49 

-28.18 

-28.13 

-26.67 

-24.37 

-35.73 

 7.39 25386565 46.46 1424383 الرتبة الثانية

 الشرقية

 السودا

 مر ا ذمددكة األقصر

 ااسماإيلية

 قكا

 يورسايد

 الكوياردة

277090 

2580 

10680 

32655 

75406 

12524 

103366 

9.04 

0.08 

0.35 

1.07 

2.46 

0.41 

3.37 

4544276 

41848 

171628 

523133 

1166531 

191742 

1582533 

-31.99 

-43.47 

-67.13 

-35.09 

-31.52 

-35.80 

-23.47 

 32.35- 8221691 16.78 514301 الرتبة الثالثة

 الوااي الهددد

 أسوا 

 مارذو

 محافةاه أخري

39543 

21903 

6960 

474 

1.29 

0.71 

0.23 

0.02 

556765 

305985 

74959 

7394 

-42.71 

-49.60 

-67.11 

-95.00 

 51.65- 945103 2.25 68880 الرتبة الراياة

 2.09 54551854 100 3065672 إ مالي الهمهوردة

 نتائج التحليق الردا ي للبرمهة الخاية.المصدر: 
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 اسنياااا ل سل ت اااال األلساااال لاستاااال تضاااا  ا ا ظاااااد 

مإلتل   اسر  بل لاس  ب ة   ة  لراد  6اسانل بل لاسانبا ل 

، %9.04، %4.83ل اس ااااااااأ  بهاااااااا ن ااااااال اياااااااا 

علإل است تب  ال  فاااسل  13%، 6.42%، 1.22%

ايا ل اسا قلد علل ايتل  اسفاهل بل، مااا اس ت ال 

اس انباال   ااة  لرااد نياا ل ايااا ل اس اااأ  اال ا ا ظاااد 

اسة هلباال ل ناال ياالبف لمياابلط لإلياا  اسشاابخ لاس لبل باال 

، %9.81، %6.69، %5.46، %12.99ن اااااااااااال 

 تبااا  لا ا ظااااد اسيبااال  ليااالياى علاااإل است 1.16%

، %4.34، %3.84لاةياااااإلنة بل لةابااااااط  نيااااا ل 

علااإل است تباا  ااال  فااااسل ايااا ل  0.6%، 1.57%

 اسا قلد علل ايتل  اسفاهل بل.

لتياي  ا ا ظاد اس ت ل اس اس ل لاستل تشاد إلد ال 

اسش  بل لاسيالبس لاةبنال األ قا  لاةياااعبلبل  ن ال 

علاااااااااااااااااإل  1.07%، 0.35%، 0.08%، 9.04%

است تباا  لا ا ظاااد  نااا ل ل ياا بة لاسنل ا باال  نياا ل 

 علإل است تب . 3.37%، 0.41%، 2.48%

 بناااا تياااي  ا ا ظاااد اس ت اال اس ا  اال لاستاال تضاا  

إلد ال اسلاة  اسفةباة لميالال لاطا لض لاسا ا ظااد 

، %0.23، %0.71، %1.29األ ااااااااا    نيااااااااا ل 

علإل است تب  اال  فاااسل اياا ل  2.25%، 0.02%

 اس اأ علل ايتل  اسفاهل بل. ا قلد

لبال ااظ مل اسايااا اد اسا ت  اال سا قاالد اس اااأ 

 ل اس ةبد اس اساي يالف تاؤة   ساإل عبااةة نيا ل اةنتااى 

مإلتاال   لاسر  باال  6 اال ا ا ظاااد اسانل باال لاسانبااا ل 

، %25.03، %26.55، %30.04لاس  باا ة  نياا ل 

علااااإل است تباااا ، لا ا ظاااااد  26.79%، 28.81%

 نيااا ل  خيااالبف لميااابلط لإليااا  اسشاااباسة هلبااال ل نااال 

علااإل 22.49%، 23.13%، 26.22%، 32.22%

است تبا  لان ياا  اةنتااى  ال   بال اسا ا ظااد  نيا  

ا تلياال نتبفاال ان يااا   نتافبتهااا األااا  اسااي  باان إلس 

علإل اةنتاى اسإللإل سلفاهل بل ااا مة   سل عبااةة  نتااى 

 .%2.09مسف   ة   ني ل  54551اس اأ  ن ل 

 تائج تحليل البرمجة الخقية:مقارنة ن

 

 إ مالي الدخق ذ مية مياي الري المستخدمة للبدائق المقترعة إلح مستوى المحافةاه .8جدول 
 

 البديل الثالث البديل الثاني البديل األول المساحة الفعلية المحافظات

 الرتبة األذلي

 الرتبة الثانية

 الرتبة الثالثة

 الرتبة الراياة

830001 

1333065 

759494 

143110 

969932 

1366764 

630861 

86100 

1058108 

1278588 

642876 

86100 

1058108 

1424383 

514301 

68880 

 3065672 3065672 3065672 3065672 إ مالي المساعة يالادا 

 54551 54177 54101 53433 إ مالي اانتاك ياأللف إراب

 1118 744 668 - الادااإل في اانتاك ياأللف إراب

 10088 10073 10069 9989 الدخق يالمليو   كيم

 99 84 80 - الادااإل في اخق المحصول يالمليو   كيم

 5324 5337 5351 5377 مياي الري يالمليو  متر مكاب

 53 40 26 - الاائر في الموارا المائية

ر ادة لالقتصاا الاراإي، نشرإل ( يياناه ذ ارإل الاراإة ذاستصالو األرا ي، اااارإل الم1المصدر: ماا ذعسبا مف:)

 ( نتائج التحليق الردا ي للبرمهة الخاية.2ا قتصاا الاراإي، أإداا مختلاة )
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ا ا نل  بل نتائ  ت لبد ناليى  (8جدول )بلضأ 

اس  افل اس باضبل اس طبل لاسايا اد اسي لبل 

سا قلد اس اأ،  بي بت بل مل اس ةائد الض  اسة ايل 

تقاةبل ال  بي ايت ةا  اسالا ة ت ظ  اسإلياءة اق 

األ ضبل لاساائبل اسايت ةال  ل  نتاى اس اأ، لمةد 

مسف  668يير اس ةائد  سإل ت ظب   نتاى اسا قلد  ن ل 

مسف  1118مسف   ة ، لن ل  744  ة  لن ل 

  ة  سإلد ال اس ةبد األلد لاس انل لاس اسي م  عباةة 

علل  %2.09، %1.39، %1.25اةنتاى  ني ل 

 تب ، لت ف  اسعباةة  ل اةنتاى  سل عباةة ايا ل است

ا قلد اس اأ  ل ا ا ظاد اس ت ل األلسل لاس ت ل 

اس انبل علل  يا  اقن يا   ل ايا ل اسا قلد 

  ل ا ا ظاد اس ت ل اس اس ل لاس ا  ل.

ل ة ان إليد اسعباةة  ل اةنتاى اسإللل سا قلد 

ايت ةا  اس اأ نتبفل ق تيا  اسإلياءة اق تقاةبل  ل 

اسالا ة اةنتافبل اسع اعبل علل  فااسل ة د 

اسا قلد علل ايتل  اسفاهل بل،  بي ا تي  ة د 

البلل  84البلل فنبم، لن ل  80اسا قلد  ن ل 

البلل فنبم سإلد ال اس ةبد األلد  99فنبم، لن ل 

لاس انل لاس اسي علل است تب ، إلاا ت  ق  ائ   ل 

البلل ات   26ن ل ايت ةا  اسالا ة اساائبل ب ة   

البلل  53البلل ات  اإل   لن ل  40اإل  ، لن ل 

 ات  اإل   علل است تب .

 

 عــالمراج

 

 أوالً: المراجع العربية

 

اسفهاااع اسا إلاااع  سلت  ئاال اس ااااال لاة قاااء،  نشااا ة 

 .2010اس   لاسالا ة اساائبل ، 

ا اااالة ع اااة اس لاااب  فااااة ا ااااة )ةإلتااال (،  اإلانبااااد 

ل  نتاى مي  ا اقبد اس  ل  ، افلال استنابل اس ميبل  

األعيااا  سل  ااالي اسع اعبااال، إللبااال اسع اعااال، فاا ااال 

 . 2002(، ةبيا   36األعي ، اس ةة )

اةةا ة  وزارة الزراعددددددددة واستصددددددددال  األراضددددددددي،

اسا إلعبااال سال تقااااة اسع اعااال،  نشااا ة اة قااااءاد 

 اسع اعبل ، معةاة ا تليل. 
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