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  ٢٠١٦ فبراير ٢١ الموافقة على النشر في ،٢٠١٦  فبراير١استالم البحث فى

 الملخص العربى

عات اإلستراتيجية  تعتبر صناعة األسمدة الكيماوية من الصنا     
الهامة إلرتباطها الوثيق بإنتاج الغذاء، باإلضافة إلى كونها مـن          
 عناصر اإلنتاج الرئيسية فى الزراعة المصرية ،كما أنها تقـوم         

 أحد العوامـل    بدور مؤثر وفعال فى التنمية الزراعية باعتبارها      
  لمواجهـة  سيأتجاه الر الرئيسية لزيادة اإلنتاج الزراعي في اإل     

وتتمثل مشكلة البحث في زيـادة      ،ية المساحات المنزرعة  محدود
تكاليف اإلنتاج نتيجة اإلسراف في إستخدام األسمدة في الزراعة         

اآلونة األخيرة نتيجة   رتفاع أسعارها في    يإإلالمصرية، باإلضافة   
 حتى يمكـن     البحث من هنا تأتي أهمية   إلرتفاع أسعار الطاقة، و   

ساعد في حل المشكلة السابق     ستخدام تلك األسمدة والذي ي    ةإيدنت
 المترتبة على زيادة    البيئيةعرضها باإلضافة إلى تحقيق األبعاد      

  .ستخدامهاإاإلسراف في 
إستهدف البحث التعرف على معـالم ومؤشـرات التركيـب          
المحصولى الفعلى وأهم الموارد المستخدمة فى إنتاجـه وعلـى      

، لجديـدة بكل من األراضي القديمـة وا     رأسها األسمدة الكيماوية  
باإلضافة إلى إقتراح تركيب محصولى أوفق لتدنية اإلحتياجـات         
السمادية لمحاولة خفض الكميات المستهلكة من تلك اإلسمدة فى         

عتمد البحث فى تحقيـق أهدافـه علـى          وقدا الزراعة المصرية، 
إستخدام األسلوب االقتصادى الوصفى من خالل التعـرف علـى          

القـائم، باإلضـافة إلـى      التركيب المحصولى   معالم ومؤشرات   
األسلوب االقتصادى الكمى والمتمثـل فـى إسـتخدام أسـلوب           

لتدنية اإلحتياجات السمادية للتركيب المحصولى     البرمجة الخطية   
ـ  وذلـك باإلسـتعانة   ،  QSBالراهن وذلك بإستخدام برنامج الـ

بالمتوفر والمتاح من البيانات المنشورة وغير المنشورة والتـى         
  .لعلميةتصدرها الجهات ا

وقد أوضحت النتائج أن التركيب المحصولي األوفـق وفقـاً          
لتدنية اإلحتياجات السمادية في األراضي القديمة يحقق وفراً في         

ألف طن وبناًء عليه فـإن      ٢٠,١٤األسمدة الكيماوية بلغ حوالي     
هذا النموذج يحقق الهدف منه وهو تدنية اإلحتياجات السمادية         

د أعلى من نظيره الفعلـي بمقـدار        بما يحقق إجمالي صافي عائ    
 مليون جنيه كما كما حقق وفراً قي العمالة بلغ حـوالي      ٨٤٥,٢
 من إجمالي المستخدم في ٪٥,١ مليون عامل تمثل نحو   ٣٣,١٢

التركيب المحصولي الفعلي، وكذلك فإن التركيـب المحـصولي         
األوفق يحقق تدنية لإلحتياجات المائية حيث حقق وفـراً قـدر           

 مـن إجمـالي     ٪٠,٥٦وتمثل نحـو    ٣ مليون م  ١٥٠,٦بحوالي  
  . اإلحتياجات المائية في التركيب المحصولي الفعلي

كما أوضحت النتائج أن التركيب المحصولي األوفـق وفقـاً          
لتدنية اإلحتياجات السمادية في األراضي الجديدة يحقق وفراً في         

 ألف طن وبناًء عليه فإن هـذا        ٥األسمدة الكيماوية بلغ حوالي     
موذج يحقق الهدف منه وهو تدنية اإلحتياجات السمادية، كما         الن

 ٣٢٩يحقق إجمالي صافي عائد أعلى من نظيره الفعلي بمقدار          
 مليـون   ١٢كما حقق وفراً في العمالة بلغ حوالي        ،مليون جنيه 

من إجمـالي المـستخدم فـي التركيـب         ٪٨,٢عامل تمثل نحو  
المائية بلـغ   المحصولي الفعلي، كما حقق وفراً في اإلحتياجات        

 مـن إجمـالي     ٪١,١٥تمثـل نحـو   ٣ مليـون م   ٢٦,٦بحوالي  
  .اإلحتياجات المائية في التركيب المحصولي الفعلي

كما أوضحت النتائج أن التركيب المحـصولي األوفـق فـي       
األراضي القديمة والجديدة قد حقق وفراً فى الموارد المستخدمة         

زراعي بصورة  فى إنتاجة مما يترتب عليه إضافة إلى القطاع ال        
غير مباشرة تتمثل فى زيادة الرقعة األرضية حيث أدت الزيـادة           

 ٢٠٧فى صافي العائد إلى إضافة رقعة أرضية تقـدر بحـوالي            
ألف فدان، كما أدي الوفر فى العمالة إلى إضافة رقعة أرضـية            

 ألف فدان، في حين أدي الوفر فى إجمـالي          ٥٠٢تقدر بحوالي   
 المائية إلي إضافة رقعة أرضية تقدر  األسمدة الكيماوية والموارد  

 ألف فدان لكل منها على الترتيب، وهذا يعنـي          ١٩٣,٧٨بحوالي
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 ألف فدان إذا وجهت     ٩٨٠أن التركيب المحصولي األوفق يضيف    
إلى زراعـة المحاصـيل اإلسـتراتيجية ذات اإلكتفـاء الـذاتي            
المنخفض بما يؤدي إلى خفض كمية الواردات منها، األمر الذي          

  .في خفض العجز فى الميزان التجاري المصري يساهم
 البرمجـة   -التركيب المحصولي األمثـل    :الكلمات المفتاحية 

   األسمدة الكيماوية-الخطية

  المقدمة
تعتبر صناعة األسـمدة الكيماويـة مـن الـصناعات          
اإلستراتيجية الهامة إلرتباطهـا الوثيـق بإنتـاج الغـذاء،          

الرئيـسية فـى   باإلضافة إلى كونها من عناصـر اإلنتـاج     
 بدور مؤثر وفعـال فـى       كما أنها تقوم   الزراعة المصرية، 

 أحد العوامل الرئيـسية لزيـادة       التنمية الزراعية العتبارها  
 محدوديـة    لمواجهـة  سـي أتجاه الر اإلنتاج الزراعي في اإل   

الرئيسية  عناصرال والعمل على تعويض المساحات المنزرعة   
لمصرية قبـل إنـشاء     والثانوية التيكانت تتوافر في التربة ا     

السدالعالي والتعدي علـي الطبقـة العليـا ذات الخـصوبة           
لعمليات التجريف    تعرضت التربة المصرية   ولقدالمرتفعة،  

متداد العمراني الذي يهدد الرقعة     إلنتاج الطوب األحمر واأل   
تجـاه نحـو    القديمة، ولم يعد هناك مفر مـن اال        الزراعية

ية التي تفتقر إلـى     الصحراو ستصالح األراضي بالمناطق  إ
، والتى البـد    العناصر الغذائية سواء كانت رئيسيه أم ثانوية      

  .من توافر األسمدة الالزمة إلكسابها الخصوبة المناسبة
وينحصر إنتاج األسمدة الكيماوية فى مصر فى نـوعين         
رئيسين هما األسمدة الفوسفاتية وقد بدأ إنتاجها فى مـصر          

 بـدأ إنتاجهـا عـام       ،واألسمدة اآلزوتيـة وقـد    ١٩٣٧عام  
وتعتبر األسمدة اآلزوتية مـن      ،)١٩٩٨السيد محمد   (١٩٥١

حتوائها على عنصر النيتـروجين  أهم أنواع األسمدة نظراً ال 
يعتبر العنصر الغذائي األول الـذى يحـدد إنتاجيـة          ي  الذ

األراضى المصرية بـصفة عامـة       فتقارالمحاصيل نظراً ال  
الفوسفاتية حيث يقـع    لهذا العنصر،يليه فى األهمية األسمدة      

 بعد اآلزوت من ناحية حاجـة       يالفوسفور فى المركز الثان   

 األسمدة البوتاسية ويرجع ذلك إلـى       يليهااألراضي للتسميد،   
ـ   توافر عنصر البوتاسيوم الصالح لال      يمتصاص فى أراض

 النيل،إال إنه غير متوافرفى مـصر بكميـات         يالدلتا وواد 
ويـتم  محليـاً     البوتاسـية  اقتصادية لذا ال يتم إنتاج األسمدة     

  . من الخارجاستيرادها
 مشكلة البحث

 فـي    الكيماويـة  ستخدام األسـمدة  إيؤدي اإلسراف في    
الزراعة إلى زيادة تكاليف اإلنتاج زيادة كبيـرة وواضـحة          

حتياجـات  خاصة في ظل تصاعد مشكلة عـدم تـوفير اإل         
عدم تلبيـة   ل السمادية على مستوى الزراعة المصرية سواء     

حتياجات أو لرغبة تلك الصناعة في زيادة       لتلك اإل الصناعة  
رتفاع أسعارها في   إباإلضافة إلى   ،هذا  صادراتها إلى الخارج  

اآلونة األخيرة نتيجة إلرتفاع أسعار الطاقة، باإلضافة إلـى         
اآلثار السلبية األخري على الصادرات الزراعية المصرية،       

ة سـتخدام األسـمد   ةإيدن ت  البحثإلي ضـرورة    أهمية وترجع
 يساعد في حل المـشكلة الـسابق عرضـها          الكيماوية بما 

 المترتبـة علـى زيـادة       البيئيةباإلضافة إلى تحقيق األبعاد     
  .ستخدامهاإاإلسراف في 

  أهداف البحث
يستهدف البحث التعـرف علـى معـالم ومؤشـرات          
التركيب المحصولى الفعلى وأهم الموارد المـستخدمة فـى         

بكل مـن األراضـي   اوية  إنتاجه وعلى رأسها األسمدة الكيم    
، باإلضافة إلى إقتراح تركيـب محـصولى     القديمة والجديدة 

أوفق لتدنية اإلحتياجات السمادية لمحاولة خفض الكميـات        
  .المستخدمة من تلك اإلسمدة فى الزراعة المصرية
 اإلسلوب البحثى ومصادر البيانات

عتمد البحث فى تحقيق أهدافه على إستخدام األسلوب ا
 الوصفى من خالل التعرف على معالم االقتصادى

ومؤشرات التركيب المحصولى القائم، باإلضافة إلى 
األسلوب االقتصادى الكمى والمتمثل فى إستخدام أسلوب 

لتدنية اإلحتياجات السمادية للتركيب البرمجة الخطية 
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، وقد  QSBالمحصولى الراهن وذلك بإستخدام برنامج الـ
ثانوية الصادرة من العديد من عتمد البحث على البيانات الا

غير ئات الرسمية سواء كانت منشورة أوالجهات والهي
منشورة ومنها نشرة االقتصاد الزراعى التى تصدرها 
وزارة الزراعة وإستصالح األراضى، ونشرة الرى 
والموارد المائية والتى يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة 

  . العامة واإلحصاء
  :المستخدمتوصيف نموذج البرمجة 

يمكن تصوير دالة الهدف الخاصة بنموذج البرمجة 
  :الخطية المستخدم فى حالة التدنية على النحو التالي

Min (Q)= q1x1 + q2x2 +…………… + qnxn 

  :أما القيود فيتم صياغتها فى الصورة الرياضية التالية
a11 x1 + a12 x2 + a13 x3 +………+ a1n xn≥ R1  

a21 x1 + a22 x2 + a23 x3 +………+ a2n xn≥ R2  

aM1 x1 + aM2 x2 + aM3 x3 +………+ aMn xn≥ RM      
  x1 , x2 ,……xn ≥ 0                    

  :حيث أن
Q :      تتمثل فى إجمالى اإلحتياجات السماديةالمتوقعة للتركيب

  .      المحصولى من مختلف األنشطة
q1-qn :        اإلحتياجات السمادية للفدان لكل نشاط من األنـشطة
 .اخلة فى النموذج من إجمالى األسمدة الكيماويةالد

X1-xn :       األنشطة الداخلة فى النموذج والمتمثلة فى المحاصيل
  .الزراعية المختارة

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

  .≥ X0ولضمان شرط عدم سالبية األنشطة فإن 
فى األنشطة اإلنتاجيةالزراعية وهي    تتمثل   :األنشطة البديلة 

تضم تسعةوعشرون محصوالًوتتـضمن أهـم المحاصـيل        
  .اإلستراتيجية
  وتتمثل فى القيود التالية :قيودالنموذج

وهي تتضمن أربعة قيود للرقعة      :قيودالموارداألرضية  ) أ(
الزراعية الشتوية، والصيفية، والنيلية وجملة المـساحة    

محصولية للمحاصيل محل الدراسـة وذلـك بحيـث         ال
التتجاوز هذه المساحات نظيراتها للتركيب المحصولي      

  .٢٠١٣ القائم عام
 هي تتضمن قيداًً واحداً يعبر عن       :قيود الموارد المائية  ) ب(

  .إجمالي كمية المياه المستخدمة لري محاصيل الدراسة
داً يعبر   وهي تتضمن قيداً واح    :قيود الموارد البشرية  ) جـ(

  ).يوم/ رجل (عن إجمالي عددالعمال
 وهـي   :قيود خاصة بتحقيق قدر من األمـن الغـذائي        ) د(

تقضي بأالتقل الرقعة المزروعة بالمحاصيل اإلستراتيجية      
كالقمح والذرة الشامية والفول السوداني وبنجر السكر عن   
 أكبر مساحة تمت زراعتها بكل منها فـي الفتــــرة         

)٢٠١٣ – ٢٠٠٩(.  
قيود خاصة بالطاقة االستيعابية لألسـواق المحليـة        ) هـ(

وهي تقـضي بأالتقـل البطـاطس الـصيفي        : واألجنبية
والطماطم الشتوي والصيفي عن أكبـر مـساحة تمـت          

، )٢٠١٣-٢٠٠٩ (زراعتها من كل منهـاخالل الفتـرة      
  .وذلك لتشجيعا لصادرات من تلك المحاصيل

 تقـضي    وهي :قيود خاصة بتوفير الخامات الصناعية    ) و(
بأالتقل الرقعة المزروعة من قصب الـسكر عـن أقـل           
مساحة تمت زراعتها بهاخالل الفترة سالفة الذكر وذلـك         

  .لتوفير احتياجات المصانع ومتطلبات السوق المحلي
 وهي تقـضي    :قيود خاصة بترشيد إستخدام مياه الري     ) ز(

بأالتتجاوز الرقعة المزروعة باألرز أقل مـساحة تمـت         
، وذلـك   ) ٢٠١٣- ٢٠٠٩ ( خالل الفتـرة  زراعتها بها   

  .بهدف توفير قدر اليستهان به من المياه
 تم وضع حدود دنيـا وعلـي اللرقعـة          :قيود أخري ) حـ(

المزروعة بكل محصول من باقي محاصـيل الدراسـة         
بحيث التتجاوز أكبر مساحة تمت زراعتهـا بهـاخالل         
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الفترة سالفة الذكر، والتقل عن أقل مساحة تمت زراعتها         
  .بها خالل نفس الفترة

  النتائج ومناقشتها
  :األراضى القديمة: أوالً
التركيب المحصولي الفعلي وأهم الموارد المستخدمة  -١

 :في إنتاجه

التركيب المحصولي هوقائمة المحاصيل التي تتضمن 
مجموعة المحاصيل المختلفة مقرونة بمساحتها في المواسم 

إلى المعمرات المختلفة شتوي وصيفي ونيلي باإلضافة 
ويعكس التركيب المحصولي األسلوب الذي يتم به تخصيص 

األرض الزراعية والمياه والعمل البشري  (الموارد الرئيسية
لألنشطة الزراعية المختلفة ) ورأس المال يبصوره المختلفة

لذلك تأتي أهمية هذا الجزء في التعرف على الوضع الراهن 
  .مستخدمة في إنتاجهللتركيب المحصولي وأهم الموارد ال

 :الزروع المنتجة) ١(

محصول  ٢٩ يتضمن التركيب المحصولي الفعلي إنتاج
اتمثل الغالبية العظمى للزروع الحقلية والخضرية بالزراعة 

 مليون فدان تمثل ٩,٨١المصرية فيرقعة أرضية تبلغ حوالي
 ٢٠١٣ من جملة الرقعة المحصولية في عام ٪٨٤,١نحو

  :مليون فدان موزعة كالتالي ١١,٦٦ والبالغةحوالي
 :الشتوية الزروع) أ(

 الرقعة أن تبين) ١( الجدول الواردة ببيانات الستعراضبإ
 ٥,٠٥ حوالي بلغت قد الشتوية للزروع المخصصة األرضية
 من إجمالى الرقعة األرضية ٪٥١,٤٧ تمثل نحوفدانمليون 

المخصصة إلنتاج محاصيل الدراسة فى التركيب 
 القمح محصول يزرع حيث، ٢٠١٣ن عام المحصولى الراه

 نحو تمثل فدان ألف ٢٧٥٠ حوالي تبلغ أرضية رقعة في
 للزروع المخصصة األرضية الرقعة إجمالي من ٪٥٤,٤

 أرضية رقعة في يزرع ثيح المستديم البرسيم الشتوية،يليه
 إجمالي من% ٢٤,٦ نحو تمثل فدان ألف ١٢٤٦ حوالي تبلغ

 ذلك بعد يأتي الشتوية، روعللز المخصصة األرضية الرقعة
 الشتوي والبطاطس التحريش، والبرسيم السكر بنجر منكل 

 ،٣٥٩,٧ حوالي تبلغ أرضية برقعة الشتوي والطماطم
 ،٪٥,١ ،٪٧,١١نحو تمثل فدان ألف ٩٧,٧ ، ١٤٣,٣ ،٢٥٧
 المخصصة األرضية الرقعة إجمالي من٪١,٩٣ ،٪٢,٨٣
 الثوم محاصيل تعتبر حين في الترتيب على الشتوية للزروع
 تزرع حيث مساحة الشتوية المحاصيل أقل والكتان والشعير

 نحو تمثل فدان ألف ٣,٣ ، ١٥,٦ ،١٨,٣ حوالي في
 األرضية الرقعة إجمالي من ٪٠,٠٦٥ ،٪٠,٣١ ،٪٠,٣٦

  .الترتيب على الشتوية للزروع المخصصة
 :الصيفية الزروع) ب(

 الرقعـة  أن تبـين  ،)١( الجـدول  بيانـات  ستعراضبإ
 ٤,٣٩ حـوالي  بلغت الصيفية للزروع المخصصة رضيةاأل

 من إجمالى الرقعة األرضية     ٪٤٤,٧٥ تمثل نحو  فدانمليون  
 الـذرة  احتلـت  وقد ،المخصصة إلنتاج محاصيل الدراسة   

 حـوالي  بلغـت  حيث الرقعة تلك من األكبر النسبة الشامية
 الرقعـة  إجمـالي  من ٪٣٦,١٢نحو تمثل فدان ألف ١٥٨٧

 برقعـة  األرز يليه الصيفية، للزروع المخصصة األرضية
 ٪٣٠,٣٢نحـو  تمثل فدان ألف ١٣٣٢ حوالي بلغت أرضية

 الـصيفية،  للزروع المخصصة األرضية الرقعة إجمالي من
 والقـصب  الرفيعـة،  والـذرة  الصفراء، الذرة من كل   يليه

 ،٢٨٥ ،٣١٠ ،٣٥١حـوالي  بلغـت  أرضية برقعة والقطن
 مـن ٪٥,٩ ،٪٦,٥ ،٪٧,١ ،٪٧,٩نحو تمثل فدان ألف ٢٥٨
 لكـل  الصيفية للزروع المخصصة األرضية الرقعة إجمالي
 الفـول  محاصـيل  تعتبـر  حـين  فـي  الترتيب، علىمنها  

 المحاصيل أقل من الشمس وعباد الصويا، وفول السوداني،
 ،٣٧,٥ حـوالي  في تزرع حيث الصيفية العروة في مساحة
 ٪٠,١٩ ،٪٠,٥٠ ،٪٠,٨٥ نحـو  تمثل فدان ألف ٨,٦ ،٢٢
 الـصيفية  للزروع المخصصة األرضية الرقعة ليإجما من
  .الترتيب على منها لكل
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 :النيلية الزروع) جـ(

ــضح ــن يت ــات م ــدول بيان ــالف الج ــذكر س  أن ال
 حـوالي  بلغـت  النيلية للزروع المخصصة الرقعةاألرضية

 الـذرة  شـغلت  وقد ،٪٣,٦٥ تمثل نحو    فدان ألف ٣٥٨,٤
 بإجمالي ٪٥٦,٦ وهي الرقعة تلك من األكبر النسبة الشامية
 ، الصفراء الذرة يليها فدان، ألف ٢٠٣ حواليت  بلغ مساحة

 ،٪١٤،١ ،٪١٧,٤ نحو بلغت بنسبة والطماطم والبطاطس،
 ٣١,٤ ،٥٠,٥ ،٦٢,٢ حـوالي ت  بلغ مساحة بإجمالي ٪٨,٨
 البـصل و الذرةالرفيعـة،  األرز، أحتل حين في فدان، ألف

نها م لكل المخصصة األرضية الرقعة حيث من األقل النسب
 الرقعـة  جملة من٪٢,٥ ،٪٠,٥٣ ،٪٠,٠٤ نحو بلغت حيث

  .النيلية للزروع المخصصة األرضية
  :إجمالي صافي العائد) ٢(

، يتـضح أن    )١( بإستعراض البيانات الواردة بالجـدول    
إجمالي صافي العائدمن الزروع الحقلية والخـضرية التـي         

مليون جنيه بمتوسـط     ٥٠٧٦٤ تتناولها الدراسة بلغ حوالي   
وبدراسة ذلـك    جنيهاً،٥١٧٦ في عائد فداني بلغ حوالي    صا

الـشتوية   على مستوى العروات الثالث يتضح أن العـروة       
 مليون جنيهاً،   ٣٣١٦٩تحقق إجمالي صافي عائد بلغ حوالى       
جنيهـاً فـي     ٦٥٦٢ بمتوسط صافي عائد فداني بلغ حوالي     

حين بلغ إجمالي صافي العائد للعـروة الـصيفية والنيليـة           
مليون جنيه، بمتوسط صافي عائد      ١١٦٢ ،١٦٤٣٢ حوالي

جنيـه لكـل منهـاعلى       ٣٢٤٢ ،٣٧٤١ فداني بلغ حـوالي   
  .الترتيب

  :المواردالمستخدمة) ٣(
  :المواردالمائية) أ(

أن التركيب المحصولي الفعلي    ) ١(يتضح من الجدول  
من المواردالمائية، تستهلك   ٣مليون م  ٢٦٧٨٦ يستهلك حوالي 

  تمثـل حـوالي    ٣مليـون م   ٩٣١٢ العروة الشتوية حوالي  
 من إجمالي اإلحتياجات المائيةالمستهلكة للتركيـب       ٪٣٤,٨

المحصولي الفعلي، حيث يحتل كل مـن القمـح والبرسـيم           

المستديم المرتبة األولى من حيث إستهالك المياه في العروة         
 ٢٩٩١ ،٤٧٤٦ الشتوية حيث يستهلك كـل منهـا حـوالي        

 تلك المحاصـيل    على الترتيب ويرجع ذلك إلى أن     ٣مليون م 
تحتل المساحة األكبر في العروة الشتوية كما سبق ذكـره،          
وفيما يتعلق بإحتياجات الفدان من المياه يتـضح أن أعلـى           
المحاصيل من حيث إستهالك الفدان مـن الميـاه البرسـيم           
المستديم، وكذلك بنجرالسكر حيث يستهلك الفـدان الواحـد         

يم التحريش  ، وأقلها محصول البرس   ٣م١٩٧٦ ،٢٤٠١ حوالي
  .٣م ٨٦٣ حيث يستهلك

 بلغت مياه كمية تستهلك فهي الصيفية للعروة بالنسبة أما
 إجمـالي  مـن  ٪٦١,٨ نحو تمثل ٣م مليون ١٦٥٣٧ حوالي

 وذلـك  الفعلـي  المحـصولي  للتركيـب  المائية حتياجاتاإل
 الميـاه  سـتهالك  إ حيث من المحاصيل أعلى الحتوائهاعلى

 أعلى المحاصيل   والقصب ،الشامية الذرة األرز، يعتبر   حيث
 يـستهلك  حيث الصيفية العروة في المياه ستهالك إ حيث من
 علـى ٣م مليـون  ٢٩٧٣ ،٤٥٣٠ ،٥٢٧٣  منها حوالي  كل

 حوالي منها   كل من الفدان حتياجات إ بلغت حين في الترتيب
 الترتيب على الثالثة للمحاصيل ٣م١٠٤٣٤ ،٢٨٥٥ ،٣٩٥٩
 قـصب  عن لألرز المائية حتياجات اإل إجمالي زيادة ويرجع
 حـين  في السكر، قصب عن األرز مساحة زيادة إلى السكر
 نحـو  تمثـل ٣م مليـون  ٩٣٥ حوالي النيلية العروة تستهلك
 مـن  الفعلي المحصولي التركيب مايستهلكه جملة من ٪٣,٧
  .  المياه

  :العمالـة) ب(
 العمالة حجم إجمالي أنيتضح من الجدول سالف الذكر 

 مليون٦٤٩ حوالي الفعلي صوليالمح للتركيب المستخدمة
 العروة يخص، الثالث العروات على موزعةيوم / رجل

 ٪٣٨,٥ نحو تمثل ، رجلمليون ٢٤٩,٧ منهاحوالي الشتوية
 مقدمة في المستديم والبرسيم القمح ويأتي. العمالة جملة من

 منها كل يحتاج حيث للعمالة المستخدمة الشتوية المحاصيل
   ،٪٤٧,٣نحو تمثل عامل مليون ٧٨,٥ ،١١٨,٣ حوالي
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 يخص بينما الشتوية، العروة يخص ما جملة من٪٣١,٤
 نحو تمثل رجل مليون٣٧٣ حوالي الصيفية العروة
 القصب محصول كل من ويعتبر .العمالة جملة من٪٥٧,٥
 الصيفية المحاصيل مقدمة في الشامية والذرة واألرز

 ،٩٤,٦ ،١٠٨,٨ حوالي تستخدم حيث للعمالة المستخدمة
 تستخدم حين في الترتيب، على منهالكل عامل مليون ٧٦,٢
 من٪٤ نحو تمثل رجل مليون ٢٥,٩ حوالي النيلية العروة
  .ةالعمال جملة

 :األسـمدة) جـ(

 ألف ٧٠٨,٥٣حوالي الفعلي المحصولي التركيب دميستخ
 سالف بالجدول كماهوموضح األزوتية األسمدة من طن
 يأتي حيث منها ٪٤١,٤ نحو الشتوية العروة وتمثل ،الذكر

 المستديم والبرسيم والبطاطس بنجرالسكر القمح،محصول 
 النوع هذا ستهالك إحيث من العروة تلك محاصيل مقدمة في
 ،٢١,٣ ،٢٥,٢ ،٢٦,٢٥ حوالي تستهلك ثحي األسمدة من

 لكل٪٥,٣ ،٪٧,٣ ،٪٨,٦ ،٪٧,٤ نحو تمثل طن ألف ١٥,٦
 والبالغ الشتوية العروة يخص ما جملة من الترتيب منهاعلى
 الصيفية العروة تمثل بينما طن، ألف ٢٩٢,٩٩ حوالي
 وتأتي ٪٥٢,٥ نحو نسبتها تبلغ حيث منها العظمى الغالبية

 رأس على القصب األرز، الشامية، الذرة محاصيل
 حيث األزوتية لألسمدة المستهلكة الصيفية المحاصيل
 نحو تمثل طن ألف ٥٨,٤ ،٩١,٩ ،١٠٩,٤ حوالي تستهلك
 العروة تستهلكه ما جملة من٪١٥,٧ ،٪٢٤,٧ ،٪٢٩,٤
 يخص حين في طن، ألف ٣٧٢,٠٩ حوالي والبالغ الصيفية
 ٪٦,١٣ نحو تمثل طن ألف ٤٣,٤٥ حوالي النيلية العروة
  . من اإلسمدة األزوتيةالمستهلك جملة من

 سـالف  الجدول من يتضح الفوسفاتية لألسمدة وبالنسبة
 حـوالي  يـستخدم  الفعلـي  المحـصولي  التركيب أن الذكر

 العـروة  تمثـل  الفوسفاتية، األسمدة من طن ألف ٢٤٢,٧٧
، القمـح  محاصـيل  تـأتي  منهاحيث ٪٤٤,٩ نحو الشتوية

 محاصيل مقدمة في الشتوي والبطاطس،  المستديم والبرسيم
 حيـث  األسمدة من النوع هذا ستهالك إ حيث من العروة تلك

 نحـو  تمثل طن ألف ٨,٦ ،٤٢,٧ ،٤١,٢٥ حوالي تستهلك
 جملة من الترتيب منهاعلى لكل ٪٧,٩ ،٪٣٠,٠٢ ،٪٣٧,٩

 طـن،  ألف ١٠٨,٩ حوالي والبالغ الشتوية العروة يخص ما
 حيـث  منهـا  عظمـى ال الغالبية الصيفية العروة تمثل بينما

، الـشامية  الـذرة  محاصـيل  وتأتي ٪٤٩,٧ حواليتستهلك  
 المستهلكة الصيفية المحاصيل رأس على والقصب،  واألرز
 ،١٩,٩ ،٤٧,٦ حـوالي  تـستهلك  حيث الفوسفاتية لألسمدة
 مـن ٪١٤,١٧ ،٪١٦,٥ ،٪٣٩,٥ نحو تمثل طن ألف ١٧,١
 ١٢٠,٦٥ حـوالي  والبالغ الصيفية العروة تستهلكه ما جملة

 ألف ١٣,٢٢ حوالي النيلية العروة يخص حين في طن، لفأ
 التركيـب  مايـستهلكه  جملـة  مـن ٪٥,٤ نحـو  تمثل طن

 .الفوسفاتية األسمدة من الفعلي المحصولي

 ٢٥٦,٥٤حوالي الفعلي المحصولي التركيب يستخدم كما
 العـروات  علـى  موزعـة  البوتاسية، األسمدة من طن ألف

 الشتوية، للعروة طن ألف ١٥٣,٧ حوالي تبلغ حيث الثالث
 طـن،  ألف ٨٦,٥١  حوالي الصيفية العروة تستهلك حين في

 ،٪٥٩,٩ حـوالي  تمثـل  طـن  ألف ٣٣,١٦النيلية وللعروة
 البوتاسية األسمدة من المستهلك جملة من ٪٦,٣٦ ،٪٣٣,٧

  .على الترتيب
التركيب المحصولي األوفق وفقاً لتدنيـة اإلحتياجـات         -٢

  :السمادية
  :ةالزروع المنتج) ١(

يتـضح أن التركيـب     ) ٢(باستعراض بيانات الجـدول   
المحصولي األوفـق طبقـاً للنمـوذج االقتـصادي لتدنيـة           
اإلحتياجات السمادية يتـضمن معظـم الرقعـة األرضـية          
المحصولية المتاحة فى التركيب المحصولى الفعلي حيـث        

موزعةعلى العروات  ) محصول (نشاطاً إنتاجياً  ٢٦ تتضمن
  :الثالث كالتالي
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 ١٠ بلـغ عـدد الـزروع الـشتوية        :الزروع الشتوية  )أ(
زيـادة الرقعـة     )٢(محاصيل وقد تبين مـن الجـدول        

األرضية المخصصة لمحـصول القمـح ، والبرسـيم         
 ،١٢٦٠ ،٢٨٠٠ المستديم، والثوم حيث بلغـت حـوالي      

 ،٪١,٨٢ ألف فدان على الترتيـب بزيـادة قـدرها         ٢٩
ت عن نظيرتها الفعلية بينمـا انخفـض      ٪٥٨,٥ ،٪١,١٢

ألف  ١٣٢ مساحة البطاطس الشتوي حيث بلغت حوالي     
  .عن نظيرتها الفعلية٪٧,٨٨ فدان بانخفاض قدره

  :الصيفية الزورع)ب(
 نمـوذج  حـل  مخرجات في الصيفية الزروع عدد بلغ
 بالجدول موضح هو كماال  محصو ١١ المحصولي التركيب

 بلغت أرضية برقعة الشامية الذرة محصول صدرهاتت ،)٢(
 نظيرتهـا  عن٪٠,٣٧ قدرها بزيادة فدان ألف ١٥٩٣ حوالي
 حـوالي   بلغـت  أرضية برقعة األرز محصول يليه الفعلية
 الفعلـي،  نظيره عن٪٢,٤ قدره نخفاض بإ فدان ألف ١٣٠٠
 ٣٤ حوالي بلغت أرضية برقعة يعةالرف الذرة محصول يليه
  .الفعلية نظيرتها عن٪٩,٦ قدرها بزيادة فدان ألف

  :النيلية الزروع) جـ(
 نخفضت إ حيث محاصيلة  خمس النيلية الزروع عدد غبل
 لتـصبح  الـشامية  للـذرة  المخصـصة  األرضـية  الرقعة
 نظيرتهـا   عـن ٪١,٤ قدره نخفاض بإ فدان ألف ٢٠٠حوالي
 الـذرة  لمحـصول  األرضية الرقعة نخفضت إ كما ،ةالفعلي

 عـن ٪١٩,٦ قدره نخفاض بإ فدان ألف ٥٠ لتصبح الصفراء
  .ةالفعليالرقعة 

  :العائد فيصا إجمالي)٢(
 األوفـق  المحـصولي  للتركيب العائدى  صاف إجمالي بلغ
 حـوالي  بلـغ  زيـادة  بمقدار جنيه مليون ٥١٦٠٩ حوالي

 صافي إجمالي من ٪١,٦٦ نحو تمثل جنيه مليون ٨٤٥,١٣
 بالجـدول  موضـح وكماه الفعلي المحصولي للتركيب العائد

 ٣٣٤٤٩ حوالي العائد للعروة الشتوية     صافيوقد بلغ    ،)٣(
 العائـد   صافي إجمالي من ٪٦٤,٨١ نحو تمثل جنيه ونملي

 والنيليـة  الـصيفية  العروة تحقق حين في الزروع، تلك نم
 جنيـه  مليون ٧٤٢ ،١٧٤١٧ حوالي عائدبلغ صافي إجمالي
 لكـل  العائـد  صافي إجمالي من٪١,٤٣ ،٪٣٣,٧ نحو تمثل

 مـن  الفـداني  العائـد  صافي بلغ كما الترتيب، علىمنهما  
 لكل جنيه ٢٣٩٤ ، ٣٩٦٩ ،٦٦٢٦ حوالي الثالث العروات

  .الترتيب علىمنها
  :المواردالمستخدمة) ٣(
  :المواردالمائية) أ(

 ٢٦٦٣٥ يستهلك التركيب المحصولي األوفـق حـوالي      
 من الموارد المائية بمقدار إنخفاض بلـغ حـوالي        ٣مليون م 
 من إجمالي اإلحتياجات    ٪٠,٥٦ تمثل نحو ٣مليون م  ١٥٠,٦

حصولي الفعلي وذلك كما هـو موضـح        المائية للتركيب الم  
 ٩٣٣٦ حيث تستهلك العروة الشتوية حـوالي      ،)٣(بالجدول
من إجمالي اإلحتياجات المائيـة     ٪٣٥,١ تمثل نحو ٣مليون م 

للتركيب المحصولي األوفق، في حـين تـستهلك العـروة          
الصيفية الكمية األكبرمن اإلحتياجات المائية حيث تـستهلك        

بر من اإلحتياجات المائيـةحيث     العروة الصيفية الكمية األك   
 مـن   ٪٦٥,٤ تمثل نحـو  ٣مليون م  ١٧٤١٧ تستهلك حوالي 

إجمالي اإلحتياجات المائية لتلك الزروع، ثم تـأتي العـروة          
تمثـل  ٣مليـون م   ٨٠٣ النيلية بإحتياجات مائية بلغت حوالي    

  . من جملة الموارد المائية٪٣,٠١ نحو
  :العمالـة) ب(

تـضح أن التركيـب     ي) ٣ (باستعراض بيانات الجـدول   
مليـون عامـل     ٦١٥,٦ المحصولي األوفق يستخدم حوالي   

يوم تمثـل   / مليون رجل  ٣٣,١ بمقدار إنخفاض بلغ حوالي   
 من إجمالي ما يستخدمه التركيـب المحـصولي         ٪٥,١ نحو

مـن   ٪٣٦,٥ الفعلي من العمالة، وتمثل العروة الشتوية نحو      
مالـة  جملة ما يستخدمها لتركيب المحصولي األوفق من الع       

، في حـين تمثـل      ٪٦٠,٢ وتمثل العروة الصيفية منها نحو    
من جملة ما يستخدمها التركيب      ٪٣,٢٩ العروة النيلية نحو  

  .المحصولي األوفق من العمالة
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   فى األراضى القديمةحتياجات السماديةية اإل تحليل مقارن للتركيب المحصولي الفعلي واألوفق في ظل تدن.٣جدول 
  معدل التغير ٪  مقدار التغير  األوفق  الفعلي  البيـــان  التركيب المحصولي

          :الموارد األرضية باأللف فدان
  الشتوية
  الصيفية
  النيلية

٥٠٥٥,٢  
٤٣٩٢,٧  
٣٥٨,٣٧  

٥٠٤٨  
٤٣٨٨  
٣١٠  

٧,٢  
٤,٧  
٤٨,٣٧  

٠,١٤  
٠,١١  
١٣,٤٩  

  ٠,٦١  ٦٠,٢٧  ٩٧٤٦  ٩٨٠٦,٢٧  رضيةإجمالي الموارد األ
  ٥,١  ٣٣١١٨,١  ٦١٥٦٣٧  ٦٤٨٧٥٥,١  رجلالموارد البشرية ألف 

  ١,٦٦  ٢٠,١٤  ١١٨٧,٧  ١٢٠٧,٨٤  :إجمالي األسمدة باأللف طن
  الشتوية
  الصيفية
  النيلية

٥٥٥,٥٩  
٥٧٩,٢٥  
٧٢,٩٩  

٥٤٦,٥  
٥٧٠,٤٤  
٦٢  

٩,٠٩  
٨,٨١  
١٠,٩٩  

١,٦٣  
١,٥  
١٥  

  ١,٦٦  ٨٤٥,٢  ٥١٦٠٩,٧  ٥٠٧٦٤,٥  يهإجمالي صافي العائد بالمليون جن
  ٠,٥٦  ١٥٠,٦  ٢٦٦٣٥,٦  ٢٦٧٨٦,٢  ٣م حتياجات المائية بالمليونإجمالي اإل

  .بالدراسة) ٢(،)١(جمعت وحسبت من جدولى رقم : المصدر

  :األسـمدة) جـ(
 ١١٨٧,٧ يستخدم التركيب المحصولي األوفق حوالي    

عـن  ٪١,٦٦ألف طن من إجمالي األسمدة بانخفاض قـدره       
ألف طن، تـستهلك    ١٢٠٧,٨٤ه الفعلي والبالغ حوالي     نظير

 ألـف طـن بإنخفـاض       ٥٤٦,٥العروة الشتوية منها حوالي   
عن نظيرتها الفعلية، وتستهلك العروة الـصيفية       ٪١,٦٣قدره

عـن  ٪١,٥ ألف طن بإنخفاض قدره    ٥٧٠,٤٤ منها حوالي 
 ٦٢ نظيره الفعلي، في حين تستهلك العروة النيلية حـوالي        

  .عن نظيره الفعلي٪١٥دره ألف طن بإنخفاض ق
بناًء على ما تقدم يتضح أن التركيب المحصولي األوفق         
وفقاً لتدنية اإلحتياجات السمادية في األراضي القديمة يحقق        

 ألـف طـن     ٢٠,١٤وفراً في األسمدة الكيماوية بلغ حوالي       
وبناًء عليه فإن هذا النموذج يحقق الهدف منه وهـو تدنيـة            
اإلحتياجات السمادية بما يحقق إجمالي صافي عائد أعلى من      

 مليون جنيه كما هو موضـح       ٨٤٥,٢نظيره الفعلي بمقدار    
 ٣٣,١٢كما حقق وفراً قي العمالة بلغ حـوالي         ) ٣(بالجدول

تخدم فـي   من إجمـالي المـس    ٪٥,١مليون عامل تمثل نحو     
التركيب المحصولي الفعلي، وكذلك فإن التركيب المحصولي      
األوفق يحقق تدنية لإلحتياجات المائية حيث حقق وفراً قدر         

 من إجمـالي    ٪٠,٥٦وتمثل نحو   ٣ مليون م  ١٥٠,٦بحوالي  
   .اإلحتياجات المائية في التركيب المحصولي الفعلي

  :األراضي الجديدة: ثانياً
  لفعلي وأهم الموارد المـستخدمة     التركيب المحصولي ا   -١

  .فى إنتاجة
  :الزروع المنتجة) ١(

 محصوال  ٢٩يتضمن التركيب المحصولي الفعلي إنتاج      
تمثل الغالبية العظمى للزروع الحقلية والخضرية باألراضي       

ألـف فـدان    ١٩٣٩,٨ القديمة في رقعة أرضية تبلغ حوالي     
 من جملة الرقعة المحصولية فـي عـام        ٪٥٠,٧تمثل نحو   

  : ألف فدان موزعة كالتالي٣٨٢٨الي  والبالغة حو٢٠١٣
  :الزروع الشتوية) أ(

تبين أن الرقعة األرضية    ) ٤(بإستعراض بيانات الجدول  
 ألـف   ١١٩٣,٦المخصصة للزروع الشتوية بلغت حـوالي       

فدان حيث يزرع محصول القمح في رقعة أرضـية تبلـغ           
قعة من إجمالي الر  ٪٥٢,٦ ألف فدان تمثل نحو      ٦٢٨حوالي  

األرضية المخصصة للزروع الشتوية، يليه البرسيم المستديم       
 ألف فدان   ١٤٠,٥حيث يزرع في رقعة أرضية تبلغ حوالي        

من إجمالي الرقعة األرضية المخصصة      ٪١١,٧٧تمثل نحو 
للزروع الشتوية، يأتي بعد ذلك الطماطم الـشتوي، بنجـر          

 ألف فـدان    ١٠١،  ١٠٤السكر برقعة أرضية بلغت حوالي      
 من إجمـالي الرقعـة األرضـية        ٪٨,٥،  ٪٨,٧ نحو   تمثل



٢٠١٦ مارس -يناير )١ العدد٣٧مجلد (-اإلسكندرية للتبادل العلمى مجلة                 

 

58 

للزروع الشتوية على الترتيب، في حين تعتبـر محاصـيل          
البرسيم التحريش، الثوم أقل المحاصيل الشتوية مساحة حيث      

، ٪٢,٣ ألف فـدان تمثـل نحـو         ٤،  ٢٧تزرع في حوالي    
خصـصة للـزروع    من إجمالي الرقعة األرضية الم    ٪٠,٣٤

  .الشتوية على الترتيب
  :الزروع الصيفية)ب(

، تبـين أن    )٤(بالجـدول    البيانات الـواردة  تعراض  بإس
حـوالي  ضية المخصصة للزروع الصيفية بلغت      الرقعة األر 
، وقد احتلت الطمـاطم الـشتوي النـسبة          ألف فدان  ٦٧٣,٦

 ألف فدان   ١٤٣,٦األكبر من تلك الرقعة حيث بلغت حوالي        
ة  األرضية المخصـص   من إجمالي الرقعة  ٪٢١,٣تمثل نحو   

 الذرة الشامية برقعة أرضـية بلغـت        ، يليه للزروع الصيقية 
مـن إجمـالي    ٪٢٠,٣ ألف فدان تمثل نحو      ١٣٦,٧حوالي  

الرقعة األرضية المخصصة للزروع الصيفية ، فـي حـين          
، فول الـصويا     الرفيعة، عباد الشمس   تعتبر محاصيل الذرة  

لعروة الصيفية حيث تـزرع     من أقل المحاصيل مساحة في ا     
، ٪٣,٧٥ ألف فدان تمثل نحو      ٠,٣٦،  ٦,٥،  ٢٥,٣في حوالي 

من إجمالي الرقعة األرضية المخصـصة      ٪٠,٠٥ ،   ٪٠,٩٦
  .وع الصيفية لكل منها على الترتيبللزر

  : الزروع النيلية)جـ(
يتضح من بيانات الجدول سالف الذكر أن الرقعة 

 ٧٢,٥٣األرضية المخصصة للزروع النيلية بلغت حوالي 
رة الصفراء النسبة األكبر من تلك ألف فدان، وقد شغلت الذ

 ٣٥,٥بإجمالي مساحة بلغت حوالي  ٪٤٨,٩الرقعة وهي 
ألف فدان، يليها الطماطم النيلي، الذرة الشامية، بنسبة بلغت 

، ١٧,٣بإجمالي مساحة بلغت حوالي  ٪١٨,٨، ٪٢٣,٩
 ألف فدان، في حين احتل األرز، البطاطس النيلي، ١٣,٦

 من حيث الرقعة األرضية الذرة الرفيعة النسب األقل
 ٪٠,٠٩، ٪١,٩، ٪٢,٩المخصصة لكل منها حيث بلغت نحو

  .من جملة الرقعة األرضية المخصصة للزروع النيلية
  

  :إجمالي صافي العائد)٢(
يتضح أن  باستعراض بيانات الجدول سالف الذكر

إجمالي صافي العائد من الزروع الحقلية والخضرية فى 
ضي الجديدة بلغ حوالي فى األرا التركيب المحصولي

مليون جنيه بمتوسط صافي عائد فداني بلغ حوالي ١٤,٧١
 جنيه، وبدراسة ذلك على مستوى العروات الثالث ٧٥٨٨

إجمالي صافي عائد بلغ يتضح أن العروة الشتوية تحقق 
من إجمالي  ٪٦٣,٣مليون جنيه تمثل نحو ٩٢٨٨حوالي

افي صافي العائد لتلك الزروع، في حين بلغ إجمالي ص
 مليون ٥١٥٨،٢٦٨والنيلية حوالي  ،العائد للعروة الصيفية

 ٧٦٥٧،٣٦٩٦د فداني بلغ حواليجنيه بمتوسط صافي عائ
  .جنيه لكل منها على الترتيب

  :الموارد المستخدمة)٣(
  :الموارد المائية)أ(

أن التركيب المحصولي الفعلـي     ) ٤(يتضح من الجدول    
المائية، تستهلك   من الموارد    ٣ مليون م  ٢٣١٤يستهلك حوالي 

 من  ٪٤٤,٤تمثل نحو ٣ مليون م  ١٠٢٧العروة الشتوية حوالي  
إجمالي اإلحتياجات المائية المستهلكة للتركيب المحـصولي       
الفعلي، حيث يحتل كل من القمح والبرسيم المستديم المرتبة         
األولى من حيث إستهالك المياه في العروة الشتوية حيـث          

على الترتيب  ٣يون م مل٥٤٢،١٦٨يستهلك كل منهما حوالي     
ويرجع ذلك إلى أن تلك المحاصيل تحتل المساحة األكبر في          

، وعند النظر إلـى إحتيـاج        ذكره العروة الشتوية كما سبق   
الفدان من المياه يتضح أن أعلى المحاصـيل مـن حيـث            
إستهالك الفدان من المياه البرسيم المستديم، بنجـر الـسكر          

 وأقلهم  ٣ م ٩٨٨،  ١٢٠٠حيث يستهلك الفدان الواحد حوالي      
  .٣ حوالي م٤٣٢البرسيم التحريش حيث يستهلك 
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أما بالنسبة للعروة الصيفية فهي تستهلك كمية مياه بلغت         

 مـن إجمـالي     ٪٥١,٥ تمثل نحو    ٣ مليون م  ١١٩١حوالي  
اإلحتياجات المائية للتركيـب المحـصولي الفعلـي وذلـك          
إلحتوائها على أعلى المحاصيل إستهالكاً للمياه حيث يحتـل         
قصب السكر والذرة الشامية واألرز المرتبة األولـى مـن          
حيث إستهالك المياه في العروة الصيفية حيث يستهلك كـل          

في حـين    على الترتيب    ٣ مليون م  ١٧٣،  ١٩٥،  ٢٣٠منها  
، ١٤٢٨،  ٥٢١٧بلغت إحتياجات الفدان من كل منها حوالي        

 للمحاصيل الثالثة على الترتيب، في حين تستهلك        ٣ م ١٩٧٩
من  ٪٤,١٨ تمثل نحو    ٣ مليون م  ٩٦,٩العروة النيلية حوالي    

  .جملة ما يستهلكه التركيب المحصولي الفعلي من المياه
  :العمالـة) ب(

 يتـضح أن    )٤(جـدول الـواردة بال   البياناتستعراض  بإ
الفعلي إجمالي حجم العمالة المستخدمة للتركيب المحصولي       

يوم موزعة على العروات الثالث،     / مليون رجل ١٤٨حوالي  
 مليون عامل تمثـل     ٦٢يخص العروة الشتوية منها حوالي      

ويأتي القمـح والطمـاطم     .  من إجمالي العمالة   ٪٤١,٩نحو  
خدمة للعمالـة   الشتوي في مقدمة المحاصيل الشتوية المـست      

 مليون عامل تمثـل     ٨,٩،  ٢٧حيث يحتاج كل منهما حوالي      
، من جملة ما يخص العروة الشتوية     ٪١٤,٣٥،  ٪٤٣,٥نحو  

 مليون عامل تمثـل     ٨١بينما يخص العروة الصيفية حوالي      
من جملة العمالة ويعتبر محـصول الطمـاطم         ٪٥٤,٧نحو  

 الصيفي، والفول السوداني، والقصب في مقدمة المحاصـيل       
، ٢٢,٥الصيفية المستخدمة للعمالة حيث تـستخدم حـوالي         

 مليون عامل لكل منهم على الترتيب، في حين  ١٦,٧،  ١٩,٣
 مليون عامل تمثل نحـو      ٥,٤تستخدم العروة النيلية حوالي     

من جملة العمالة وتأتي محاصيل الطمـاطم النيلـي          ٪٣,٦
والذرة الصفراء في مقدمة محاصيل العروة فـي إسـتخدام          

 مليون عامـل تمثـل      ١,٣،  ٢,٧لة حيث تحتاج حوالي     العما
  .العمالة من إجمالي٪٢٤،٪٥٠نحو

  :األسـمدة) جـ(
 ١٧٥,٧٦يستخدم التركيب المحصولي الفعلـي حـوالي        

سالف ألف طن من األسمدة األزوتية كما هو موضح بالجدل          
ي منها حيث تـأت    ٪٥٧,٤، وتمثل العروة الشتوية نحو      الذكر

، بنجر السكر في مقدمـة      م الشتوي محاصيل القمح، الطماط  
ستهالك هـذا النـوع مـن       لعروة من حيث إ   محاصيل تلك ا  

 ألف طن ١٠,١، ١٢,٨، ٦٢,٨األسمدة حيث تستهلك حوالي 
لكل منها على الترتيـب     ٪١٠،  ٪١٢,٧،  ٪٦٢,٢تمثل نحو   

 ١٠٠,٩٦من جملة ما يخص العروة الشتوية والبالغ حوالي         
مـن جملـة    ٪٣٧,٦٤ ، بينما تمثل العروة الصيفية    ألف طن 

األزوتية، وتـأتي محاصـيل الـذرة       المستهلك من األسمدة    
، األرز علـى رأس المحاصـيل       الشامية، الطماطم الصيفي  

الصيفية المستهلكة لألسمدة األزوتية حيث تستهلك حـوالي        
، ٪٢٤,٨ ألف طـن تمثـل نحـو         ١٢,١،  ١٦,١٥ ،   ١٦,٤
من جملة ما تستهلكه العـروة الـصيفية        % ١٨,٣،  ٪٢٤,٤
، وفي حين يخص العـروة       ألف طن  ٦٦,١٦بالغ حوالي   وال

لـة  مـن جم   ٪٤,٩ ألف طن تمثل نحو      ٨,٦٣النيلية حوالي   
  .المستهلك من األسمدة األزوتية

وبالنسبة لألسمدة الفوسفاتية يتضح من الجدول سـالف        
 ٥٦,٨٨الذكر أن التركيب المحصولي الفعلي يستخدم حوالي       

 العروة الشتوية نحـو     ، تمثل ألف طن من األسمدة الفوسفاتية    
،  منها حيث تأتي محاصيل القمح، الطماطم الشتوي       ٪٥٣,٢

ك هذا النوع ستهالمقدمة محاصيل تلك العروة من حيث إ     في  
ستهالك هذا النوع مكن األسمدة حيث      من األسمدة من حيث إ    

، ٪٤٦,٦ ألف طن تمثل نحـو       ٦,٢،  ١٤,١تستهلك حوالي   
ا يخص العـروة    لكل منها على الترتيب من جملة م       ٪٢٠,٤

، بينما تمثل العروة     ألف طن  ٣٠,٢٦الشتوية والبالغ حوالي    
ن األسمدة الفوسـفاتية    ممن جملة المستهلك    ٪٤١,٩الصيفية  

 والذرة الشامية على رأس    ،وتأتي محاصيل الطماطم الصيفي   
المحاصيل الصيفية المستهلكة لألسـمدة الفوسـفاتية حيـث         
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ـ       ٤,١،  ٨,٦تستهلك حوالي  ، ٪٣٦,١و ألف طـن تمثـل نح
من جملة ما تستهلكه العروة الصيفية والبالغ حوالي        ٪١٧,٢
 ألف طن في حين يخص العـروة النيليـة حـوالي            ٣٠,٨٥
من جملـة مـا يـستهلكه       ٪٤,٩ ألف طن تمثل نحو      ٢,٧٧

  .لي الفعلي من األسمدة الفوسفاتيةالتركيب المحصو
 ٨٨,٥٦كما يستخدم التركيب المحصولي الفعلي حوالي       

، موزعـة علـى العـروات       اسيةسمدة البوت ألف طن من األ   
،  ألف طن للعروة الـشتوية     ٤٩,١الثالث حيث تبلغ حوالي     

،  ألف طن  ٣٥,٤٩  حوالي وفي حين تستهلك العروة الصيفية    
، ٪٥٥,٤ ألف طـن تمثـل حـوالي         ٤,٠١وللعروة النيلية   

  .ة المستهلك من األسمدة البوتاسيةمن جمل٪٤,٥، ٪٤٠,١
ق وفقاً لنموذج تدنية األسمدة      التركيب المحصولي األوف   -٢

  :فى األراضي الجديدة
  :الزروع المنتجة)١(

يتـضح أن التركيـب     ) ٥(بإستعراض بيانات الجـدول   
المحصولي األوفق يتضمن معظم الرقعة المحصولية المتاحة       

 نشاطاً إنتاجيـاً    ٢٧في التركيب المحصولي الفعلي وتضمن      
  :موزعة على العروات الثالثة كالتالي

  :وع الشتويةالزر)أ(
إنخفضت الرقعة األرضية المخصصة للزروع الـشتوية       

 ألف فـدان بإنخفـاض قـدره        ١١٥٤,٦حيث بلغت حوالي    
 ٩عن نظيرتها الفعلية كما بلغ عدد الزروع الشتوية         ٪٣,٢٦

وتبين مـن الجـدول     ) ٥(محاصيل كما هو موضح بالجدول    
زيادة الرقعة األرضية لمحصول القمح، البرسيم المـستديم،        

 ألـف   ٦٧,٧،  ٢٢٠,٧،  ٧٠٢,٢شعير حيث بلغت حوالي     وال
 ٪٧,٥،  ٪٥٧,١،  ٪١١,٨٢فدان على الترتيب بزيادة قدرها      

عن نظيرتها الفعلية، بينما إنخفـضت مـساحة الطمـاطم          
 ٤١,١،  ٣٠لبطاطس الشتوي حيث بلغت حوالي      الشتوي، وا 

عن نظيرتهـا   ٪٢٢,٤٥،  ٪٧١,١ألف فدان بإنخفاض قدره     
  .على الترتيب الفعلية
  

  :الزروع الصيفية)ب(
 ١١بلغ عدد الزروع الصيفية في مخرجات حل النموذج 

محصول كما هو موضح بالجدول سالف الذكر، تصدرها 
 ١٦٠محصول الذرة الشامية برقعة أرضية بلغت حوالي 

 عن نظيرتها الفعلية، يليه ٪١٧,٤ألف فدان بزيادة قدرها 
 ١٥٢محصول الطماطم الصيفي برقعة أرضية بلغت حوالي 

الفعلية، كما  نظيرتها عن ٪٥,٨ألف فدان بزيادة قدرها 
من الفول  نخفضت الرقعة األرضية المخصصة لكلإ

 ألف فدان ٤٨، ٥٩,٧السوداني واألرز حيث بلغت حوالي 
عن نظيرتها ٪٤٥، ٪٤٥,٧نخفاض قدره على الترتيب بإ

   .الفعلية لكل منهما على الترتيب
  :الزروع النيلية)جـ(

 حيث تزايدت اصيلوع النيلية سبع محبلغ عدد الزر
 ألف ١٧الرقعة األرضية المخصصة للذرة الشامية لتصبح 

نخفضت كما إ،  عن نظيرتها الفعلية٪٢٥فدان بزيادة قدرها 
الرقعة األرضية المخصصة لمحصول الذرة الصفراء حيث 

 عن ٪١٥,٨نخفاض قدره  ألف فدان بإ٢٩,٩بلغت حوالي 
 .نظيره الفعلي

  :افي العائدإجمالي ص)٢(
ب المحصولي األوفق بلغ إجمالي صافي العائد للتركي

جنيه بمقدار زيادة بلغ حوالي مليون  ١٥٠٤٤حوالي 
من إجمالي صافي العائد  ٪٢,٢٤مليون جنيه تمثل نحو٣٣٠

، )٥( كما هو موضح بالجدولللتركيب المحصولي الفعلي
بمتوسط صافي عائد فداني سنوي للتركيب المحصولي 

، تحقق العروة الشتوية  مليون جنيه٧٩١٥لغ حوالي ألوفق با
 مليون جنيه تمثل ٨٧٨٨إجمالي صافي عائد بلغ حوالي 

افي العائد السنوي من تلك من إجمالي ص٪٥٨,٤نحو 
إجمالي ، في حين تحقق العروة الصيفية والنيلية الزروع

 مليون جنيه تمثل نحو ٩٦٩ ،٥٢٨٦صافي عائد بلغ حوالي 
 اائد السنوي لكل منهجمالي صافي العمن إ ٪٦,٥، ٪٣٥,١

  ،على الترتيب
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كما بلغ صافي العائد الفداني من العروات الثالث 
 على اجنيه لكل منه١٣٣٦٧، ٦٨٤٨، ٧٦١١حوالي
  .الترتيب

  :الموارد المستخدمة)٣(
  :الموارد المائية) أ(

 ٢٢٨٨المحـصولي األوفـق حـوالي    يستهلك التركيب   
نخفاض بلـغ حـوالي     إ من الموارد المائية بمقدار      ٣مليون م 
حتياجات من إجمالي اإل   ٪١,١٥ تمثل نحو    ٣ مليون م  ٢٦,٦٩

وذلك كما هـو موضـح      المائية للتركيب المحصولي الفعلي     
ــدول ــشتوية    )٥(بالج ــروة ال ــستهلك الع ــث ت ، حي

 ٪مـن إجمـالي   ٤٤,٥تمثـل نحـو   ٣مليـون م  ١٠١٩حوالي
، في حـين    ق المائية للتركيب المحصولي األوف    حتياجاتاإل

حتياجات المائية  روة الصيفية الكمية األكبر من اإل     تستهلك الع 
٪مـن  ٥١,٢تمثل نحـو  ٣مليون م ١١٧٢حيث تستهلك حوالي  

وع، ثم تـأتي العـروة      حتياجات المائية لتلك الزر   إجمالي اإل 
ثـل  تم٣مليـون م  ٩٦,٥حتياجات مائية بلغت حوالي   إالنيلية ب 
  .من جملة الموارد المائية ٪٤,٢١نحو

  :العمالـة)ب(
الذكر يتضح   بإستعراض البيانات الواردة بالجدول سالف    

 ١٣٦,٢أن التركيب المحصولي األوفق يـستخدم حـوالي         
/  مليون رجل  ١٢,١مليون عامل بمقدار إنخفاض بلغ حوالي       

من إجمالي مـا يـستخدمه التركيـب         ٪٨,٢يوم تمثل نحو    
علي من العمالة، وتمثل العروة الشتوية نحـو        المحصولي الف 

من جملة ما يستخدمه التركيب المحصولي األوفـق        ٪٤١,٣
، فـي   ٪٥٤,٦من العمالة وتمثل العروة الصيفية منها نحو        

من جملة ما يـستخدمه     ٪٤,٢حين تمثل العروة النيلية نحو      
  .التركيب المحصولي األوفق من العمالة

  :األسـمدة)جـ(
 ألف  ٣١٦,٢المحصولي األوفق حوالي    يستخدم التركيب   

عن نظيـره   ٪١,٥٥طن من إجمالي األسمدة بإنخفاض قدره       
 ألف طن، تـستهلك العـروة       ٣٢١,٢الفعلي والبالغ حوالي    

 ألــف طــن بإنخفــاض ١٧٧,٦الــشتوية منهــا حــوالي 
عن نظيرتها الفعلية، وتستهلك العروة الـصيفية       ٪١٢,٩قدره

 عـن   ٪١,٥٩ه   ألف طن بإنخفاض قدر    ١٢٣,٥منها حوالي   
 ألـف   ١٥,١١نظيره الفعلي، في حين تستهلك العروة النيلية        

  .عن نظيره الفعلي٪١,٩٥طن بإنخفاض قدره 
المحصولي األوفق بناًء على ما تقدم يتضح أن التركيب 

يحقق في األراضي الجديدة حتياجات السمادية وفقاً لتدنية اإل
بناًء  ألف طن و٥ بلغ حوالي الكيماويةوفراً في األسمدة 

وذج يحقق الهدف منه وهو تدنية عليه فإن هذا النم
، كما يحقق إجمالي صافي عائد أعلى اإلحتياجات السمادية

 جنيه كما هو موضح  مليون٣٢٩من نظيره الفعلي بمقدار 
 ١٢، كما حقق وفراً في العمالة بلغ حوالي)٦(بالجدول 

من إجمالي المستخدم في ٪٨,٢مليون عامل تمثل نحو
حتياجات محصولي الفعلي، كما حقق وفراً في اإل الالتركيب
 من ٪١,١٥نحو تمثل ٣ مليون م٢٦,٦بحوالي بلغ المائية 

  .حتياجات المائية في التركيب المحصولي الفعليإجمالي اإل
التركيب المحصولي األوفق بالقطاع الزراعي وأثره علـى        

  :التوسع الزراعي
التركيب ، أن )٧(يتضح من البيانات الواردة بالجدول

المحصولي األوفق وفقاً لنموذج تدنية اإلحتياجات السمادية 
في األراضي القديمة والجديدة قد حقق وفراً فى الموارد 
المستخدمة فى إنتاجة مما يترتب عليه إضافة إلى القطاع 
الزراعي بصورة غير مباشرة تتمثل فى زيادة الرقعة 

 إضافة األرضية حيث أدت الزيادة فى صافي العائد إلى
 ألف فدان، كما أدي الوفر ٢٠٧رقعة أرضية تقدر بحوالي 

 ألف ٥٠٢فى العمالة إلى إضافة رقعة أرضية تقدر بحوالي 
فدان، في حين أدي الوفر فى إجمالي األسمدة الكيماوية 
والموارد المائية إلي إضافة رقعة أرضية تقدر بحوالي 

عني أن  ألف فدان لكل منهم على الترتيب، وهذا ي٧٨، ١٩٣
   ألف فدان ٩٨٠التركيب المحصولي األوفق يضيف 
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  تحليل مقارن للتركيب المحصولي الفعلي واألوفق وفقاً لنموذج تدنية اإلحتياجات السمادية باألراضي الجديدة. ٦جدول 

  ٪معدل التغير  مقدار التغير  األوفق  الفعلي  البيـــان  التركيب المحصولي
          :فدانالموارد األرضية باأللف 

  الشتوية
  الصيفية
  النيلية

١١٩٣,٦  
٦٧٣,٦  
٧٢,٥  

١١٥٤,٦٦  
٦٧٣,٦  
٧٢,٥  

٣٩  
-  
-  

٣,٢٦  
-  
-  

  ٢٠,٢  ٣٩,١  ١٩٠٠,٧٦  ١٩٣٩,٨  إجمالي الموارد األرضية
  ٨,٢  ١٢,١١  ١٣٦١٩٠,٦  ١٤٨٣٠٢,٣  الموارد البشرية ألف عامل
  ١,٥٥  ٥  ٣١٦,٢  ٣٢١,٢  :إجمالي األسمدة باأللف طن

  الشتوية
  الصيفية

 نيليةال

١٨٠,٢  
١٢٥,٥  
١٥,٤١  

١٧٧,٦  
١٢٣,٥  
١٥,١١  

٢٠,٤  
٢  
٠,٣  

١٢,٩  
١,٥٩  
١,٩٥  

  ٢,٢٥  ٣٢٩,٩  ١٥٠٤٤,٧  ١٤٧١٤,٨  إجمالي صافي العائد بالمليون جنيه
 ١,١٥ ٢٦,٦ ٢٢٨٨,٣ ٢٣١٤,٩ ٣حتياجات المائية بالمليون مإجمالي اإل

    .بالدراسة) ٥(،)٤(جمعت وحسبت من جدولى رقم : المصدر
  لم ومؤشرات التركيب المحصولي األوفق بالقطاع الزراعي وآثرها على التوسع الزراعيمعا. ٧جدول 

متوسط نصيب الفدان من 
الموارد المستخدمة في 
التركيب المحصولي 

 الفعلي

مقدار الوفر فى الموارد 
المستخدمة فى التركيب 
 المحصولي األوفق

باألف • الرقعة األرضية المضافة
 فدان

 البيان
 
 
 

أراضي  المورد
)١(قديمة  

أراضي 
)٢(جديدة  

أراضي 
)٣(قديمة   

أراضي 
)٤(جديدة  

قديمة أراضي  
)١÷٣(  

 أراضي جديدة
)٢÷٤(  

جمالي إ
الرقعة 
األرضية 
 باأللف فدان

)•(٨٤٥ ٧٥٨٦ ٥١٧٦  )الجنية(العائدصافى   ٣٣٠)•(  ٢٠٧ ٤٣,٥٠ ١٦٣,٢٥ 
)••(٣٣١١٨ ٧٦ ٦٦  )عامل(العمالة   ١٢)••(  ٥٠٢ ٠,١٥٨ ٥٠١,٧٩ 
)••(٢٠ ٠,١٦٥ ٠,١٢٣  )طن(مدة األس  ٥)••(  ١٩٣ ٣٠,٣٠ ١٦٢,٦ 

)•(١٥١ ١١٩٣ ٢٧٣١  )٣م(الموارد المائية  ٢٧)•(  ٧٨ ٢٢,٦٣ ٥٥,٢٩ 
 ٩٨٠        اإلجمالي

  باأللف) ••(يالمليون      ) •(
    )متوسط نصيب الفدان من كل مورد÷مقدار الوفر المتحقق من كل مورد= (الرقعة األرضية المضافة •

    بالدراسة) ١،٣،٤،٦( جمعت وحسبت من جداول أرقام :المصدر
إذا وجهت إلى زراعة المحاصيل اإلستراتيجية ذات اإلكتفاء 
الذاتي المنخفض بمايؤدي إلى خفض كمية الواردات منها، 
األمر الذي ينعكس على خفض العجز فى الميزان التجاري 

  .المصري
  المـراجـع

وال إنتـاج األسـمدة     ، تقديرد ١٩٩٢أحمد السيد، عزت العزوني   
 فـي الكيماوية ومبيدات الحشائش لمحصول الذرة الـشامية        

ع، مجلة الزقازيق للبحوث الزراعية، كليـة الزراعـة،         .م.ج
  . مارس، ٢٠، العدد١٩جامعة الزقازيق، المجلد 

، المستوي االقتـصادي للتـسميد    ٢٠١١ أحمد بدير أحمد السعدي   
 باألراضيدي  العضوي والحيوي لمحصول القمح والفول البل     

الجديدة الملحية بمحافظة كفـر الـشيخ، المجلـة المـصرية           
لالقتصاد الزراعي، المجلد الحادي والعشرون، العدد األول،       

 .مارس
، المردود االقتصادي ألثـر     ٢٠١١اشرف عبداهللا محمد الفتياني     

إستخدام األسمدة الكيماوية الزراعية علي الزراعة المصرية،       
اد الزراعـي، المجلـد الحـادي       المجلة المـصرية لالقتـص    

  .والعشرون، العدد الرابع، ديسمبر
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 الـرى  نـشرة  ،٢٠١٣واإلحصاء   العامة للتعبئة الجهازالمركزى
  .المائية والموارد
، كفاءة استخدام األسـمدة الكيماويـة       ١٩٩٨  زيد أبوالسيد محمد   

للحاصالت الزراعية بمحافظة سوهاج، المجلـة المـصرية        
  .جلد الثامن، العدد األول، مارسلالقتصاد الزراعي، الم

 الستخدام  اإلنتاجية، الكفاءة   ٢٠٠٤  وآخرون ، عبده إسماعيلأمين  
 فـي األسمدة الكيماوية فى إنتاج بعض المحاصيل الزراعية        

 البحـوث   فـي منطقة البستان بمحافظة البحيرة، مجلة الجديد       
، اإلسـكندرية الزراعية، كلية الزراعة، سابا باشـا، جامعـة         

  .لتاسع، العدد الثاني، يونيوالمجلد ا
، دراسة اقتصادية ألهـم     ٢٠١٠وآخرون   حمدية محمود موسي،  

العوامل المؤثرة علي األسعار المحلية لألسـمدة الكيماويـة،         
المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد العشرون، العدد       

  .الثاني، يونيه

، دراسة اقتـصادية تحليليـة لألسـمدة        ٢٠١١محمد احمد بخيت    
األزوتية في مصر، المجلة المصرية لالقتـصاد الزراعـي،         

  .المجلد الحادي والعشرون، العدد الرابع، ديسمبر
 الـشئون  قطـاع  ،٢٠١٤األراضى   وإستصالح الزراعة وزارة

  .فبراير الزراعية، اإلحصاءات نشرة االقتصادية،
 لالقتصاد المركزية اإلدارة األراضى، وإستصالح الزراعة وزارة

بيانـات   لإلحـصاءات الزراعيـة،    العامة اإلدارة الزراعى،
  .ةغيرمنشور

، أثر سياسة التحرر االقتصادي علـى       ١٩٩٥ يحيي محمد متولي  
 الزراعة المصرية، المجلة الزراعية، كلية      األسمدةفياستخدام  

  .٢٠الزراعة، جامعة المنصورة، مجلد 
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ABSTRACT 
Economic Re-Allocation Forthe Use of Chemical Fertilizers 

 in The Egyptian Agriculture 
     Yasmen S. Abd El- Razek, Abd El-Naby Ebed, Mohamed H. Elmahy, Mohamed. A.desok                    

Maii. F.elghaweet 

It considers chemical fertilizers of important 
strategic industries close due to its relation to food 
production, in addition to being one of the main factors 
of production in the Egyptian agriculture, as they are 
influential and effective role in agricultural 
development to make it one of the key factors to 
increase agricultural production in the vertical direction 
to the face of limited planting areas, and is a problem 
Find the increase in production costs as a result of 
excessive use of fertilizers in agriculture in Egypt, in 
addition to higher prices recently due to higher energy 
prices, hence the importance of research in order to 
minimize the use of these fertilizers, which help to solve 
the former problem is displayed in addition to achieve 
dimensional Nile implications to increase wasteful in 
their use. 

Research aimed to identify the parameters and 
indicators of crop structure and the actual most 
important resources used to produce it on top of 
chemical fertilizers with both old and new lands, in 
addition to proposing the installation of Mahsouli more 
satisfactory to minimize needs fertilizer to try to reduce 
the quantities consumed of these fertilizers in the 
Egyptian agriculture, rely Find in achieving its 
objectives on Use descriptive economic method by 
identifying the milestones and indicators of crop 
structure-based, in addition to the quantitative economic 
method of using linear programming method to 
minimize the needs fertilizer for installation crop quo 
and using the QSB program, using Palmtoffer and the 
availability of published and unpublished data and 
issued by the scientific community. 

The results showed that the crop structure more 
appropriate according to the minimization needs 
fertilizer in the old territory achieves savings in 
chemical fertilizers reached about 20.14 thousand tons 
Accordingly, this model achieves the objective, which 
is to minimize the needs fertilizer so as to achieve total 
net higher than the actual counterpart dividend by 845, 

2 million pounds as also achieved a saving valuable 
employment amounted to about 33.12 million workers 
represent about 5.1% of the total used in the installation 
actual crop, as well as the crop structure more 
appropriate to achieve the minimization of water needs 
where he achieved a saving estimated at 150.6 million 
m3 account for about 0.56% of the total water needs of 
the crop actual installation. 

The results showed that the crop structure more 
appropriate according to the minimization needs 
fertilizing in the new territories to achieve savings in 
chemical fertilizers reached about 5 tons Accordingly, 
this model achieves the objective, which is to minimize 
the needs fertilizer, also achieves total net higher than 
the actual counterpart yield increased by 329 million 
pounds also, also achieved savings in employment of 
about 12 million workers represent about 8.2% of the 
total used in the actual installation crop, also achieved 
savings in water needs amounted to approximately 26.6 
million m 3 represents about 1.15% of the total water 
needs of the crop composition actual. 

The results showed that the crop structure more 
appropriate in the old and new territories has achieved 
savings of resources used to produce the result that in 
addition to the agricultural sector indirectly is to 
increase the floor area where the increase in net revenue 
resulted in the addition patch ground is estimated at 
about 207 thousand acres, savings also led in 
employment to add a patch ground is estimated at about 
502 thousand acres, while Ade Aalover in the total 
water resources of chemical fertilizers to add a patch 
ground is estimated at about 193.78 thousand acres for 
each of them, respectively, and this means that the crop 
structure more appropriate to add 980 thousand acre if 
they are directed to the cultivation of strategic crops 
with low self-sufficiency will lead to reduce the amount 
of imports from the country, which is reflected on the 
deficit reduction in the Egyptian trade balance. 
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