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 الملخص
 

 البحث االستزراع السمكى التى تعتمد فيه األسماك على العالئق المصنعة هو األمل للخروج من أزمة نقص البروتين الحيواني، وتناوليعتبر    

سماك الدراسة الي الوصول للعليقة المثلي لتعظيم إنتاجية األ هدفت% من المنتج النهائى لألسماك، و70-60مشكلة إرتفاع تكاليف التغذية والتى تمثل حوالى 

يب األمثل ،باإلضافة الي   خفض تكلفة التغذية بما يسمح بتشجيع صغار المربين باالستمرار في االنتاج، وحساب الكفاءة التخصصية للوصول إلى الترك

ل أربعة سيناريوهات وحيث أن للعليقة، وتم إستخدام البرمجة الخطية ، وتوصلت النتائج  الي ان الحل األمثل الذى يدنى تكلفة إنتاج عليقة التغذية من خال

%، والسيناريو الثانى هو استبدال الذرة 50الذرة الصفراء هى المحدد الرئيسى للعليقة لذلك السيناريو األول تم إستخدام الذرة الصفراء فى العليقة بنسبة 

%، والرابع استبدال الذرة 50ضامرة ونوى البلح بنسبة %، والثالث استبدال الذرة الصفراء بالتمور ال40الصفراء بالتمور الضامرة ونوى البلح بنسبة 

%، وتم أختيار مكونات العليقة المثلى بناء على حساب الكفاءة التخصصية، وطبقا للكمية والتكلفة المقترحة، 75الصفراء بالتمور الضامرة ونوى البلح بنسبة 

جنية، وكانت العليقة المثلى لعليقة النامى  7011% ، وقدر سعرها بحوالى 40نسبة والعليقة المثلى لعليقة البادى إضافة تمور ضامرة وكسب نوى البلح ب

جنية، وكانت العليقة المثلى لعليقة الناهى إضافة تمور ضامرة وكسب  6974% ، وقدر سعرها بحوالى 75إضافة تمور ضامرة وكسب نوى البلح بنسبة 

بضرورة التوسع في زراعة محاصيل العلف مثل الذرة الصفراء، لتوفير ويوصي البحث جنية،  5902% ، وقدر سعرها بحوالى 75نوى البلح بنسبة 

 األعالف بأسعار مناسبة للمنتجين حيث أنها تمثل أحد أهم بنود تكاليف اإلنتاج.

 العليقة، المثلى، األسماك، البرمجة الخطية  الكلمات المفتاحية:

 مقدمــةال
 

يعد اإلنتاج السمكي أحد الركائز األساسية لسد الفجوة الغذائية من البروتين 
ومما يزيد من أهمية المقتصد السمكي المصري تعدد مصادر اإلنتاج  الحيواني،
المزارع السمكية أحد أهم مصادر إنتاج الغذاء فى مصر وتساهم بـ  وتعتبر السمكي،

                                        أنها مصدرا  لتشغيل العمالة سواء في مجال كما % من إجمالي إنتاج األسماك،  80
عما تتميز           هذا فضال  وتعظيم العائد من وحدة المياه، اإلنتاج أو التسويق أو التصنيع،

 يعد، وبه لحوم األسماك من حيث المحتوى الغذائي و سهولة الهضم واالستفادة منها
 اك البلطيتتميز أسم حيث البلطي من أكثر الكائنات المائية المشهورة، السمك

 تحمل الظروف البيئيةومقاومتها لألمراض، وبمعدالت نمو عالية، 
، كما يعد من األنواع وإمكانية التربية بكثافة عالية وقبولها لدى المستهلك المصري

االستوائية التي تعيش في المياه الدافئة، والتي تتراوح بين ثماني وعشرين حتى 
 نظم التكاثر بشكل مستمر، ويفضل توفيرثالثين درجة، كما تتميز بقدرتها على 

غذائية مناسبة ألسماك البلطي حتى تنمو بطريقة مثالية، وتستطيع سمكة البلطي 
% في سد الفجوة الغذائية من 75وتسهم أسماك البلطي بنسبة التصدي لألمراض، 

االستزراع السمكي وتعد المصدر الرئيسي لألسماك المستهلكة وأرخص المصادر 
ة المتاحة في األسواق لقدرتها علي التأقلم حسب الظروف البيئية المختلفة البروتيني

 6تتعدي  ال المياه والحرارة وكثافة االستزراع وقلة الدورة السمكية التي حيث جودة
وقد برزت فكرة االستزراع السمكي في مصر لالنتفاع بالموارد .(11)شهور فقط

أراضي البرك والمستنقعات واألرضية والمائية غير المستغلة كاألراضي الجديدة، 
االستزراع  لذا يعتبر غير القابلة لالستزراع النباتي،  مياه الصرف الزراعي.

ئق المصنعة هو األمل                                               التي تعتمد األسماك فيه كليا  أو جزئيا  على العال السمكي
لذ يجب توافر العالئق المتزنة السريع للخروج من أزمة نقص البروتين الحيواني. 

باالحتياجات الغذائية الالزمة ألداء وظائفها الحيوية ورفع  غذائيا على امداد األسماك
%من المنتج النهائي 60، ولما كانت تكاليف الغذاء تمثل أكثر من كفاءتها اإلنتاجية

 ماك، لذلك كان البد من االهتمام بالتغذية واألخذ باألساليب الحديثة لتقليل تكلفةلألس
فى االعتبار  مع استغالل المخلفات المتوفرة في البيئة المحيطة واألخذ األعالف

 .المطلوب توافرها في العليقة المثلى االحتياجات الغذائية

 مشكلة البحث:
في تغذية  المصنعة عالفارتفاع أسعار األ تكمن مشكلة البحث في

 االسماك في مصر بمعدالت كبيرة تؤدى إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج، حيث تمثل
األعلى  ، وبالتالي تعد لألسماك % من المنتج النهائي60أكثر من  تكاليف التغذية

عدم توافر برامج توعية عن تغذيه  عن                                  لبنود التكاليف االنتاجية هذا فضال   تكلفة
تعظيم ربحية المنتجين من خالل تكوين العالئق  المربين عن كيفيةاالسماك لصغار 

مكونات أعالف  لشراء لجوء المربين وبالتالي المثلي من بدائل محليه لتغذية األسماك
إلى حدوث الكثير  المحلى، االمر الذى يؤدى                     األرخص سعرا  في السوق األسماك

نى أسعار بيع األسماك فى من المشاكل لألسماك عن طريق السموم والفطريات، وتد
 المزارع.

 أهداف البحث:

بصفة أساسية على اقتصاديات انتاج  يهدف البحث إلي التعرف على

العليقة المثلي لألسماك فى األراضى الجديدة من خالل مجموعة من األهداف 

 الفرعية تمثلت فى:

 .تكاليف العالئق المختلفة المستخدمة فى إنتاج األسماكالتعرف على - 

من العناصر الغذائية األسماك الوقوف علي العليقة المتزنة التى تفى بمتطلبات -

 وكذلك العمل على تدنية تكاليف إنتاجها.المختلفة 

 :تكمن تلك األهمية من خالل ما يلى أهمية البحث

األهمية النظرية حيث يمكن التعرف عليها من خالل دراسة مكونات 

 المتعلقة بها.، والدراسات والبحوث العليقة

األهمية التطبيقية من خالل تطبيق نتائج هذا البحث على الواقع العملى 

وبأقصى كفاءة  واالسترشاد بتلك النتائج للوصول إلى العليقة المثلى بأقل تكاليف

 ممكنة.

على مزارع                                                         األهمية المستقبلية حيث يمكن تطبيق تلك النتائج مستقبليا  

 دة.باألراضى الجدي إنتاج األسماك
 

 ومصادر البيانات يهالبحث الطريقها
 

 حيث تمللبيانات،  والكمى إعتمد البحث علي إستخدام األسلوب الوصفى
 وبناءإستخدام أسلوب البرمجة الخطية للحصول على مكونات العليقة المثلى لألسماك 

برمجة خطية لكل نوع من أنواع العلف حيث تضمن كل نموذج على، العناصر 
الغذائية بكل مادة علف )التحليل الكيماوى لمادة العلف(، وسعر كل مكون من مكونات 
مادة العلف، باإلضافة إلى األحتياجات الغذائية المطلوبة فى مراحل التربية المختلفة، 

 كماية )من خالل سيناريوهات كل نموذج(، ومحددات إستخدام بعض المواد العلف
والصادرة من إعتمدت الدراسة على مصادر البيانات المنشورة وغير المنشورة 

اإلدارة العامة للتغذية واألعالف بوزارة والجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، 
                                                       الزراعة وإستصالح األراضى، هذا فضال  عن توصيات بعض الخبراء 

فى مجال تغذية األسماك مع اإلستعانة ببعض المراجع العلمية والمتخصصين 
 المتعلقة باألسماك. والبحوث والدراسات

 :يمكن إستعراض مجموعة من المفاهيم لبحثاإلطار النظرى ل

 : Allocative efficiencyالكفاءة التخصيصية )التوظيفية(  -1

 في آخذة للمدخالت األمثل المزيج إستخدام على الوحدة مقدرة تعني

اإلنتاجية، ويشير هذا النوع من الكفاءة إلى الحالة  والتقنية اإلعتبار أسعار المدخالت

التى تصل فيها المؤسسة اإلنتاجية إلى أفضل تخصيص للموارد، فهى تلك الطريقة 

التى يتم بها توزيع هذه الموارد على مختلف اإلستخدامات البديلة لها، آخذين بالحسبان 
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م هذه الموارد، فالكفاءة التخصيصية تشير إلى إنتاج أفضل توليفة من تكاليف إستخدا

السلع عن طريق إستخدام توليفة من عناصر اإلنتاج، أى توليفة من المدخالت بأقل 

اإلستخدام الصحيح  -:تكلفة ممكنة، لذا تشير الكفاءة التخصيصية إلى العناصر التالية

تمارس األسعار النسبية ، اإلختيار الصحيح لتوليفة المخرجات ،لتوليفة المدخالت

فإذا أمكن التوصل إلى أقصى ناتج ممكن ،                                       دورا  هاما  فى تحديد الكفاءة التخصيصية

من الناحية الفنية وأفضل تخصيص ممكن من الناحية التخصيصية، فيتم بذلك التوصل 

 .Economic Efficiency)إلى مايسمى بالكفاءة االقتصادية 

 :مراحل نمو السمك-2

تختلف مراحل نمو السمك ودورة حياته من نوع آلخر، ولكن هناك بعض 

 :المالمح العامة التي تتشارك فيها األسماك في دورة حياتها، وهي كالتالي

 البيض ال ينجو وعندما ينضج البيض المخصب تخرج منه األسماك،  :البيض

لها من تغيرات في درجة  حتى النضج بسبب بعض التهديدات التي يتعرض

حرارة الماء، ومستويات األكسجين، والفيضانات أو الترسبات، والحيوانات 

 .المفترسة والمرض

 تعيش يرقات األسماك في كيس صفار تعلق على أجسادهم، وعندما يتم  :اليرقات

 .تخرج األسماك الصغيرة وتسمى إصبعية هامتصاص

 ك الصغيرة مستعدة لبدء األكل وفي هذه المرحلة تكون األسما :اإلصبعية

 .حتى تصل إلى مرحلة البلوغبمراحل بمفردها، وتمر 

 يختلف الوقت الذي تقضيه األسماك في النمو من مرحلة  :األسماك البالغة

 .معظم األسماك ال تعيش لتصبح بالغةفاإلصبعية إلى البلوغ، 

 األسماك قادرة على هذه المرحلة من أهم مراحل نمو السمك وفيها تكون   :النضج

 .التكاثر، ويختلف الوقت المستغرق للوصول إلى مرحلة النضج من نوع آلخر

  ربيع أو الخريف، وتتكاثر بعض األسماك إما في فصل ال تتكاثر األسماكالتفريخ

  .كل عام بعد بلوغها مرحلة النضج، بينما يتكاثر البعض اآلخر على فترات

 :االحتياجات الغذائية لألسماك-3
ال تختلف األسماك عن الحيوانات األخرى فى احتياجاتها من   

الالزمة للنمو ت والكربوهيدرات والدهون واألمالح المعدنية والفيتامينا البروتين

، لذلك البد من ها على قدر كاف من الغذاء المتزن                        ، وتنمو طبيعيا  عند حصولوالتكاثر

  فى تغذية األسماك: اآلتىمراعاة 

تغذيتها، وعادة يضاف الغذاء لألسماك  ميعاد ومكان                          تتعود األسماك تدريجيا  على  -1

 .                                                       مرتان يوميا ، المرة األولى في الصباح والثانية بعد العصر

يعتبر اإلسراف في تغذية األسماك إهدار للمال وخسارة للمزرعة ألن األسماك ال -2

دقيقة أو أقل من  20خالل تأكل كل كميات العلف فهي تكتفي بالقدر الذي يشبعها 

                                                          وما يزيد عن ذلك يرسب ويتراكم ثم يتحلل ويكون مصدرا  للتلوث بداية وضعه لها 

 ضة للموت.فينخفض معدل نمو األسماك وتكون عر

 .يطيل فترة تداول ونقل األسماك دون فساد حتىغذي األسماك يوم الحصاد، تال ت-3

 :(7)                             أنواع العالئق تبعا  للهدف منها-4

تستخدم لسد النقص في عناصر غذائية معينة اليمكن  -عالئق مساعدة أو مكملة: -1

 للغذاء الطبيعي.أن تتوفر في الغذاء الطبيعي في األحواض وبالتالي فهي مكملة 

تستخدم في حالة اإلستزراع السمكي المكثف ونصف المكثف،  -عالئق متكاملة : -2

 حيث تحتوي علي جميع العناصر الغذائية الالزمة لنمو األسماك.

تستخدم ألغراض معينة مثل )العالئق الخاصة بإنتاج البلطي ،  -عالئق خاصة: -3

 العالئق العالجية(.و

 :ومحدداتهاالمكونات األساسية للعالئق  -5

 :لذلك ، عليفأ %60 من االسماك جسامأ في بروتيناتال نسبة تعتبر البروتينات 

 70 – 60 من البروتين من عالية نسب علي تحتوي اعالف الي االسماك تحتاج

 فى زاد                                 فإن نمو األسماك يكون ضعيفا ، وإذا  قل البروتين في العليقة وإذا ، %

يؤدي إلي زيادة اإلفرازات والمخلفات االنيتروجينية وهي مركبات سامة  العليقة

 .تؤدي إلي موت األسماك

 :ويصعب االولية السكريات االسماك وتهضم السكريات في تتمثل الكربوهيدرات 

 .الكبير الحجم ذات السكرية المركبات هضم االسماك علي

 ألداء االنسجة لبناء وذلك االمالح هذه الي االسماك تحتاج المعدنية: االمالح 

 .االسموزي التوازن علي للحفاظو الحيوية العمليات

 الفيتامينات الي سماكاال مزارع في تربيتها يتم التي االسماك تحتاج الفيتامينات:    

حيث يؤثر علي العديد من العمليات الفسيولوجية والوظائف الحيوية  ،كبير بشكل

  داخل جسم السمكة.

 مصدر الدهون وتعتبر مرتفع غير يعتبر للطاقة االسماك احتياج والدهون: الطاقة 

إذا قلت الطاقة و ،لالسماك الداخلية االعضاء لحماية كوسائل فتعمل للطاقة اساسي

                                                                           فإن البروتين الموجود بالعليقة سيستخدم كمصدر للطاقة بدال  من إستخدامه للنمو، 

إهدار المال حيث أن البروتين هو  ىإل باإلضافة ،وبذلك يقل معدل نمو األسماك

أغلي مكون من مكونات العليقة، وإذا زادت الطاقة سوف تترسب في الجسم علي 

 هيئة دهون مما يقلل من جودة األسماك ويجعلها سريعة الفساد.

 أهم الشروط اختيار نوع العليقة:-6

في البيئة المحيطة  ةومتوفر ةرخيص، الطعم لألسماك او القشريات ةمقبول

أن تتفق هذة االعالف ونظام االستزراع من حيث نسبة ، ةكون اقتصاديت لكى

، ن تكون هذة االعالف متزنة ومتكاملة وتحتوى على العناصر االساسية، أالبروتين

أن تكون سهلة الهضم ، أن تكون نظيفة وخالية من الملوثات، أن تكون سهلة التخزين

أن تكون متماسكة بحيث أن تظل فترة ال ، تحويلية عاليةذات كفاءة واالمتصاص و

أن يكون حجم حبيباتها متناسب مع فتحة الفم لألسماك ، تقل عن نصف ساعة متماسكة

 .أن تكون متعددة المصادر النباتية والحيوانية ومتوازنة، فى األعمار المختلفة

 :تغذية سمك البلطى -7
هو الحصول على أقصى نمو من إن الهدف من إتباع نظام غذائى معين  

عدد مرات و ،العادات الغذائيةو ،نوع األسماك األسماك وهو يتأثر بعدة عوامل أهمها
درجة حرارة و ،العوامل البيئية مثل الحرارة واألكسجين الذائب فى الماءو –التغذية 
يختلف عدد مرات التغذية حسب النوع والعمر وطريقة التغذية، كذلك تتغذى ، والماء

تتغذى زريعة أسماك ، واألسماك الصغيرة عدد من المرات أكبر من األسماك الكبيرة 
واألسماك  ،مرات فى اليوم 5-4تتغذى فمرات فى اليوم، أما اإلصبعيات  8البلطى 

مكة البلطى من أهم األسماك االقتصادية تعتبر س ،ومرات فى اليوم 3-2الكبيرة فتغذى 
ذات كفاءة عالية فى  –) سرعة النمو هاوأهم مميزات، تأتى فى المرتبة الثانيةو فى العالم

تستطيع التكاثر تحت ظروف  –مقاومة األمراض –االستفادة من الغذاء الطبيعى
لحوم  –تستطيع أن تعيش فى مدى واسع من الظروف البيئية  –التربية فى األحواض

المستزرعة أسماك  ومن أشهر األنواعسمك البلطى مرغوبة لدى المستهلكين(، 
أن تحول الغذاء  تستطيعوالبلطى الموزمبيقى، و األحمر،واألرزق، و ،البلطى النيلى

حتى  المنتجة فى صورة بودر يةبكفاءة عالية وهو فى صورة مكعبات مفتتة عن األغذ
  .(2)لو كانت محتوية على نفس المكونات

 

 النتائج و المناقشات
 

 :2019عام  خالل للمحافظات       طبقا   العاملة سماكاأل عالفأ لمصانع الفعلى االنتاج
سماك على مستوى الجمهورية األ أعالف لمصانع الفعلى االنتاج بلغ

، ومثلت محافظة الدقهلية المركز األول تليها محافظة ألف طن 97.5 حوالى
الشرقية، ثم القاهرة، تليها الغربية، ثم البحيرة، وتليها كل من محافظة األسكندرية، 

ألف طن،  24.8إنتاجهم من األعالف حوالى والسويس، واإلسماعيلية حيث بلغ 
ألف طن،  1.7ألف طن،  15.1ألف طن،  15.7ألف طن،  17ألف طن،  22.63
%، 23.2%، 25.46ألف طن على الترتيب، وتمثل نسبة 0.12ألف طن،  0.33
% من إجمالى %0.12، %0.34، %1.87،%15.48، %16.1،17.4

الف على مستوى باقى محافظات الجمهورية على الترتيب، وال يوجد إنتاج لألع
(، ومن المالحظ إنخفاض 1، كما هو موضح بجدول )2019الجمهورية وذلك عام 

وهذا من أسباب إرتفاع أسعار مستوى الجمهورية إنتاج أعالف األسماك على 
 .األعالف

 

 خالل للمحافظات       طبقا   العاملة االسماك اعالف لمصانع الفعلى االنتاج .1 جدول

 2019عام 
 % من إجمالى الجمهورية االنتاج الفعلى  )طن( المحافظات

 17.43 17000 القاهرة
 1.87 1820 األسكندرية
 15.48 15100 البحيرة
 16.10 15705 الغربية

  0 كفر الشيخ
  0 دمياط
 25.46 24830 الدقهلية
 23.20 22630 الشرقية

 0.12 120 اإلسماعيلية
 0.34 333 السويس
 - - المنوفية
 - - القليوبية
 - - الجيزة

 - - بني سويف
 - - الفيوم
 - - المنيا
 - - أسيوط
 - - سوهاج

 - - قنا
 - - األقصر
 - - أسوان
 - - مطروح

 - - الوادي الجديد
  97538 إجمالي الجمهورية

 .2019عام الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء، النشرة السنوية إلحصاءات الثروة الحيوانية، المصدر: 

 الصياغة القياسية والرياضية لنموذج مشكلة التغذية: 

مشكلة التغذية نالت شهرتها في مجال البرمجة الخطية نظرا ألنها أول 

خطية، وقد تم صياغة مشكلة اقتصادية أمكن حلها صراحة بإستخدام البرمجة ال

 .لألسماكنموذج البرمجة الخطية إلقتراح العليقة المثلي 

https://mwthoq.com/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%83/
https://mwthoq.com/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%aa%d9%83%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%83/
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 الصورة القياسية لنموذج مشكلة التغذية:

Min. G1 = j XjPj 

Subject  to 

j aij Xj    ≥ Cj     (m inequalities in n  variables) 

And  Xj   ≥ 0 

 حيث

m عدد عناصر التغذية : 

nعدد اصناف العلف : 

ija :  عدد الكيلو جرامات من العنصر الغذائي i   في وحدة واحدة من الغذاءj. 

jC  الحد االدني من عدد الكيلوجرامات من العنصر الغذائي :i  .المطلوبة في يوم واحد 

jP  تكلفة وحدة واحدة من الغذاء :j. 

jX عدد الوحدات من صنف العلف :j  والتي تستهلك في يوم واحد. 
 )≥ 0   jX(                                                         

 

                                                       أوال  العليقة المثلى البادئة خالل السيناريوهات المختلفة:

 مصفوفة نموذج مشكلة التغذية:-1

( يوضح مكونات العليقة خالل السيناريوهات المختلفة 2الجدول رقم )

مكونات العليقة المثلى بناء على حساب الكفاءة ختيار ا، وسيتم أسماك البلطىلبادى 

                                                                          التخصصية، أى حساب نسبة المكونات الغذائية فى العلف )التركيبة الكفء( طبقا  

 للكمية والتكلفة المقترحة.

 جرام( 35-1)أصبعيات  مكونات مادة العلف للعليقة البادئة. 2 دولج
 مكونات مادة

 العلف 
طاقة ممثلة ك 
 كالورى

بروتين خام 
% 

 دهن خام 
% 

 كربوهيدرات
% 

ألياف خام 
% 

 كالسيوم
 % 

 فوسفور
 كلى % 

 ليسين
 % 

 يننمثيو
 % 

 سيستين
 % 

األسعار 
 طن/جنية

 5500 0.18 0.18 0.26 0.28 0.02 2.2 41 3.8 8.5 3350 ذرة صفراء
 2300 0.12 0.13 0.14 0.18 0.04 4.2 73.8 0.15 1.2 2770 نوى البلحكسب تمور ضامرة و

 7350 0.66 0.62 2.69 0.65 0.29 3.9 72.13 1.2 44.8 2230 %44 مسحوق فول الصويا
 6300 0.64 0.80 1.24 1.1 0.37 12.2 20 2.9 46.3 2320 %36 مسحوق عباد الشمس

 6214 0.72 2.16 5.47 1.70 2.29 0.7 0 10 72.3 3190 مسحوق السمك
 6500 0.66 0.75 3 4.1 8.27 2.7 0.01 7.1 24.4 2195 اللحممسحوق 

 6100 0.69 0.69 2.61 5.1 10.3 2.8 0.01 10.4 54.1 2150 مسحوق اللحم والعظام
 4700 0.32 0.23 0.61 1.15 0.14 11 66.7 3 15.1 1300 نخالة قمح) ردة(

 3800 0.52 0.45 1.26 0.56 0.16 12 16.13 7.3 45 2500 كسب الفول السودانى
 3200 0.27 0.26 0.59 1.5 0.7 10.1 70 13 12.1 2980 رجيع الكون

  1.9 0.94 1.7 5 .0 0.2 2 42 6 35 4500 الحد األدنى لالحتياجات
  عالئق األسماك 3957/2005المواصفة القياسية المصرية م ق م:  المصدر:

 .2019اإلنتاج الزراعى، عام نشرة احصاءات مستلزمات وزارة الزراعة واستصالح األراضى، 

 الهيئة العامة للغذاء والدواء، العالئق الجاهزة المصنعة لألسماك
 

 معادالت النموذج:-2
 دالة الهدف:

Min. 
5500X1 + 2300X2 + 7350X3 + 6300X4 + 6214X5 + 6500X6 + 

6100X7 + 4700X8 + 3800X9 + 3200X10 
 دوال القيود: 

Subject to: 
 قيد الذرة الصفراء-1

3350X1 + 2770X2 + 2230X3 + 2320X4 + 3190X5 + 2195X6 + 
2150X7 + 1300X8 + 2500X9 + 2980X10 ≥ 4500 

  قيدالتمور ونوى البلح-2
8.5X1 + 1.2X2 + 44.8X3 + 46.3X4 + 72.3X5 + 24.4X6 + 54.1X7 

+ 15.1X8 + 45X9 + 12.1X10 ≥ 35 
 فول الصوياقيد مسحوق -3

3.8X1 + 0.15X2 + 1.2X3 + 2.9X4 + 10X5 + 7.1X6 + 10.4X7 + 
3X8 + 7.3X9 + 13X10 ≥ 6 

  قيد مسحوق عباد الشمس-4
41X1 + 73.8X2 + 72.13X3 + 20X4 + 0X5 + 0.01X6 + 0.01.4X7 

+ 66.7X8 + 16.13X9 + 70X10 ≥ 42  
 قيد مسحوق السمك-5

2.2X1 + 4.2X2 + 3.9X3 + 12.2X4 + 0.7X5 + 2.7X6 + 2.8X7 + 
11X8 + 12X9 + 10.1X10 ≥ 2 

 قيد مسحوق اللحم-6
0.02X1 + 0.04X2 + 0.29X3 + 0.37X4 + 2.29X5 + 8.27X6 + 

10.3X7 + 0.14X8 + 0.16X9 + 0.7X10 ≥ 0.2 
 قيد مسحوق اللحم والعظام-7

0.28X1 + 0.18X2 + 0.65X3 + 1.1X4 + 1.70X5 + 4.17X6 + 5.1X7 
+ 1.15X8 + 0.56X9 + 1.5X10 ≥ 0.5 

  نخالة القمح قيد -8
0.26X1 + 0.14X2 + 2.69X3 + 1.24X4 + 5.47X5 + 3X6 + 2.61X7 

+ 0.61X8 + 1.26X9 + 0.59X10 ≥ 1.7 
 قيدكسب الفول السودانى-9

0.18X1 + 0.13X2 + 0.62X3 + 0.80X4 + 2.16X5 + 0.75X6 + 
0.69X7 + 0.23X8 + 0.45X9 + 0.26X10 ≥ 0.94 

 قيد رجيع الكون-10
0.18X1 + 0.12X2 + 0.66X3 + 0.64X4 + 0.72X5 + 0.66X6 + 

0.69X7 + 0.32X8 + 0.52X9 + 0.27X10 ≥ 1.9 

 :أسماك البلطىالسيناريوهات المقترحة لبادى -3
تم إستخدام أسلوب البرمجة الخطية للحصول على  لبحثلتحقيق أهداف ا

وفيما يلى عرض نتائج الحل األمثل والذى يدنى تكلفة إنتاج  قة المثلى ألسماك البلطىيالعل
سيناريوهات لكل منهم على  عدة من خاللجرام(  35-1لعليقة البادئة )أصبعيات ا

لذلك الترتيب حيث أن الذرة الصفراء هى المحدد الرئيسى للعليقة وهى مصدر الطاقة 
%، والمقترح 50العليقة بنسبة المقترح فى السيناريو األول إستخدام الذرة الصفراء فى 

فى السيناريو الثانى هو استبدال الذرة الصفراء بالتمور الضامرة )جافة أو رطبة( ونوى 
%، والسيناريو الثالث استبدال الذرة الصفراء بالتمور الضامرة ونوى 40البلح بنسبة 
مرة )جافة أو %، والسيناريو الرابع استبدال الذرة الصفراء بالتمور الضا50البلح بنسبة 

%،  بهدف اإلستفادة من التمور الضامرة ونوى البلح 75رطبة( ونوى البلح بنسبة 
المتوفر فى األراضي الجديدة، وذلك فى تكوين عالئق أسماك البلطى لتقليل تكاليف 

 .(9)التغذية، وبدون أى تأثير عكسى على صحة األسماك

 %.50العليقة بنسبة السيناريو األول وهو إستخدام الذرة الصفراء فى 

فيما يلى نستعرض نتائج الحل األمثل لعليقة نامى أسماك البلطى حيث تشير 

( أن العليقة تتكون من ذرة صفراء، ورجيع الكون، 3البيانات الواردة بالجدول رقم )

%، 50.23%، 50وكسب فول الصويا، ومسحوق اللحم والعظم بنسبة تقدر بحوالى 

 8692يب، وقد بلغت أدنى تكلفة لهذه العليقة حوالى % على الترت%10.55، 50.22

 جنية.

 .أسماك البلطىنتائج الحل األمثل لعليقة بادى  .3 جدول

السيناريو 
 األول

من مكون % 
 العليقة

 بادى
 السعر بالجنية التركيب%

 ذرة  50
 صفراء

 50ذرة صفراء 

8692 
 50.23رجيع الكون 

 50.22كسب فول الصويا 
 10.55مسحوق لحم عظم 

السيناريو 
 الثانى

تمور  40
 ضامرة 

نوى كسب و
 البلح

 40تمور ضامرة وكسب نوى البلح 

7011 
 75.79رجيع الكون

 33.89كسب فول الصويا 
 19.26مسحوق لحم عظم 

السيناريو 
 الثالث

تمور  50
 ضامرة 

نوى كسب و
 البلح

 50تمور ضامرة وكسب نوى البلح 

7489 
 50.26رجيع الكون

 55.61كسب فول الصويا 
 10.55مسحوق لحم عظم 

السيناريو 
 الرابع

% للذرة 
 الصفراء

تمور  75
 ضامرة 

نوى كسب و
 البلح

 75تمور ضامرة وكسب نوى البلح

7633 
 50.77رجيع الكون

 48.43كسب فول الصويا 
 11.87مسحوق لحم عظم 

 عالئق األسماك  3957/2005المواصفة القياسية المصرية م ق م:  :المصدر

 .2019وزارة الزراعة واستصالح األراضى، نشرة احصاءات مستلزمات اإلنتاج الزراعى، عام 

 نتائج الحل األمثل للعليقة بإستخدام الحاسب األلى.

بنسبة  السيناريو الثانى هو استبدال الذرة الصفراء بالتمور الضامرة ونوى البلح

40:% 

فيما يلى نستعرض نتائج الحل األمثل لعليقة بادى أسماك البلطى حيث 

نوى كسب ( أن العليقة تتكون من تمور ضامرة و3تشير البيانات الواردة بالجدول )

البلح ، ورجيع الكون، وكسب فول الصويا، ومسحوق اللحم والعظم بنسبة تقدر 

ى الترتيب، وقد بلغت أدنى % عل19.26%، 33.8.9%، 75.79%، 40بحوالى 

 جنية. 7011تكلفة لهذه العليقة حوالى 
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بنسبة  السيناريو الثالث هو استبدال الذرة الصفراء بالتمور الضامرة ونوى البلح

50:% 

يث فيما يلى نستعرض نتائج الحل األمثل لعليقة بادى أسماك البلطى ح

نوى كسب من تمور ضامرة و( أن العليقة تتكون 3تشير البيانات الواردة بالجدول )

در البلح ، ورجيع الكون، وكسب فول الصويا، ومسحوق اللحم والعظم بنسبة تق

% على الترتيب، وقد بلغت أدنى 1055%، 55.61%، 50.26%، 50بحوالى 

 جنية. 7489تكلفة لهذه العليقة حوالى 

ح بنسبة لالسيناريو الرابع هو استبدال الذرة الصفراء بالتمور الضامرة ونوى الب

75:% 

فيما يلى نستعرض نتائج الحل األمثل لعليقة بادى أسماك البلطى حيث 

نوى كسب ( أن العليقة تتكون من تمور ضامرة و3تشير البيانات الواردة بالجدول )

البلح ، ورجيع الكون، وكسب فول الصويا، ومسحوق اللحم والعظم بنسبة تقدر 

على الترتيب، وقد بلغت أدنى % 11.87%، 48.43%، 50.77%، 75بحوالى 

 جنية. 7633تكلفة لهذه العليقة حوالى 

 تحديد أفضل السيناريوهات:-4 

سيتم أختيار مكونات العليقة المثلى بناء على حساب الكفاءة التخصصية، 

أى حساب نسبة المكونات الغذائية فى العلف )التركيبة الكفء( وطبقا للكمية 

 ( وهى إضافة2لى لعليقة البادى العليقة رقم )كانت العليقة المث والتكلفة المقترحة،

جنية  7011، وقدر سعرها بحوالى  %40تمور ضامرة وكسب نوى البلح بنسبة 

 (.4كما هو موضح بالجدول )

 

 .أسماك البلطىخالل السيناريوهات المختلفة لبادى   المثلى المقترحةيوضح نتائج مكونات العليقة . 4 جدول
 رقم
 لعليقة 

 السيناريو
إجمالى الطاقة الممثلة ك 

 كالورى*
إجمالى 
 بروتين*

 إجمالى دهن*
إجمالى 

 كربوهيدرات*
 إجمالى 
 كالسيوم*

إجمالى 
 فوسفور*

 السعر
 جنية /طن

 8692 1.76 1.59 91.89 10.13 38.53 4518.59 %50إضافة ذرة صفراء للعليقة بنسبة 1
 7011 2.41 2.63 107.02 12.32 35.25 4536.38 %40بنسبة  نوى البلحكسب تمور ضامرة وإضافة  2
 7489 1.74 0.65 112.19 8.37 37.30 4349.68 %50بنسبة نوى البلحكسب تمور ضامرة و 3
 7633 1.82 1.75 125.82 8.53 35.16 4925.64 %75بنسبة نوى البلحكسب تمور ضامرة و 4

  5 .0 0.2 42 6 35 4500 الحد األدنى لالحتياجات
 * حسبت بإستخدام المعادلة:  قيمة النسبة * النسبة المئوية للعنصر الغذائى فى العلف.

 (.3المصدر: حسبت من جدول رقم )
 

 ة:خالل السيناريوهات المختلف أسماك البلطى                            ثانيا  العليقة المثلى لنامى 

 وذج مشكلة التغذية:مصفوفة نم-1

( يوضح مكونات العليقة خالل السيناريوهات المختلفة 5الجدول رقم )

لنامى التسمين، وسيتم أختيار مكونات العليقة المثلى بناء على حساب الكفاءة 

       طبقا  ائية فى العلف )التركيبة الكفء( التخصصية، أى حساب نسبة المكونات الغذ

 للكمية والتكلفة المقترحة.

 

 جرام( 100-36)أصبعيات من مكونات مادة العلف لعليقة نامي التسمين  .5جدول 
 مكونات مادة 

 العلف
طاقة ممثلة ك 
 كالورى

بروتين خام 
% 

دهن خام 
% 

 كربوهيدرات
ألياف خام 
% 

 كالسيوم
 % 

 فوسفور
 كلى % 

 ليسين
 % 

 يننمثيو
 % 

 سيستين
 % 

األسعار 
 طن/جنية

 5500 0.18 0.18 0.26 0.28 0.02 2.2 41 3.8 8.5 3350 ذرة صفراء
 2300 0.12 0.13 0.14 0.18 0.04 4.2 73.8 0.15 1.2 2770 نوى البلحكسب تمور ضامرة و

 7350 0.66 0.62 2.69 0.65 0.29 3.9 72.13 1.2 44.8 2230 %44مسحوق فول الصويا 
 6300 0.64 0.80 1.24 1.1 0.37 12.2 20 2.9 46.3 2320 %36مسحوق عباد الشمس 

 6214 0.72 2.16 5.47 1.70 2.29 0.7 0 10 72.3 3190 مسحوق السمك
 6500 0.66 0.75 3 4.1 8.27 2.7 0.01 7.1 24.4 2195 مسحوق اللحم

 6100 0.69 0.69 2.61 5.1 10.3 2.8 0.01 10.4 54.1 2150 مسحوق اللحم والعظام
 4700 0.32 0.23 0.61 1.15 0.14 11 66.7 3 15.1 1300 نخالة قمح) ردة(

 3800 0.52 0.45 1.26 0.56 0.16 12 16.13 7.3 45 2500 كسب الفول السودانى
 3200 0.27 0.26 0.59 1.5 0.7 10.1 70 13 12.1 2980 رجيع الكون

  0.80 0.80 1.5 5 .0 0.3 3 42 6 30 4200 األدنى لالحتياجاتالحد 
  عالئق األسماك 3957/2005المواصفة القياسية المصرية م ق م:  المصدر:

 .2019نشرة احصاءات مستلزمات اإلنتاج الزراعى، عام وزارة الزراعة واستصالح األراضى، 

 المصنعة لألسماكالهيئة العامة للغذاء والدواء، العالئق الجاهزة 
 

 معادالت النموذج:-2
 دالة الهدف:

Min. 
5500X1 + 2300X2 + 7350X3 + 6300X4 + 6214X5 + 6500X6 

+ 6100X7 + 4700X8 + 3800X9 + 3200X10 
 دوال القيود:

Subject to: 
 قيد الذرة الصفراء-1

3350X1 + 2770X2 + 2230X3 + 2320X4 + 3190X5 + 2195X6 
+ 2150X7 + 1300X8 + 2500X9 + 2980 X10 ≥ 4200 

  التمور ونوى البلح قيد-2
8.5X1 + 1.2X2 + 44.8X3 + 46.3X4 + 72.3X5 + 24.4X6 + 

54.1X7 + 15.1X8 + 45X9 + 12.1X10 ≥ 30 
 قيد مسحوق فول الصويا-3

2-  3.8X1 + 0.15X2 + 1.2X3 + 2.9X4 + 10X5 + 7.1X6 + 
10.4X7 + 3X8 + 7.3X9 + 13X10 ≥ 6 

  قيد مسحوق عباد الشمس-4
41X1 + 73.8X2 + 72.13X3 + 20X4 + 0X5 + 0.01X6 + 

0.01.4X7 + 66.7X8 + 16.13X9 + 70X10 ≥ 42  
 قيد مسحوق السمك-5

2.2X1 + 4.2X2 + 3.9X3 + 12.2X4 + 0.7X5 + 2.7X6 + 2.8X7 + 
11X8 + 12X9 + 10.1X10 ≥ 3 

 قيد مسحوق اللحم-6
0.02X1 + 0.04X2 + 0.29X3 + 0.37X4 + 2.29X5 + 8.27X6 + 

10.3X7 + 0.14X8 + 0.16X9 + 0.7 X10 ≥ 0.3 

 قيد مسحوق اللحم والعظام-7
0.28X1 + 0.18X2 + 0.65X3 + 1.1X4 + 1.70X5 + 4.17X6 + 

5.1X7 + 1.15X8 + 0.56X9 + 1.5X10 ≥ 0.5 
  نخالة القمح قيد -8

0.26X1 + 0.14X2 + 2.69X3 + 1.24X4 + 5.47X5 + 3X6 + 
2.61X7 + 0.61X8 + 1.26X9 + 0.59X10 ≥ 1.5 

 قيدكسب الفول السودانى-9
0.18X1 + 0.13X2 + 0.62X3 + 0.80X4 + 2.16X5 + 0.75X6 + 

0.69X7 + 0.23X8 + 0.45X9 + 0.26X10 ≥ 0.80 
 قيد رجيع الكون-10

0.18X1 + 0.12X2 + 0.66X3 + 0.64X4 + 0.72X5 + 0.66X6 + 
0.69X7 + 0.32X8 + 0.52X9 + 0.27X10 ≥ 0.80 

 :أسماك البلطىى عليقة نامالسيناريوهات المقترحة ل-3

لتحقيق أهداف الدراسة تم إستخدام أسلوب البرمجة الخطية للحصول 

قة المثلى ألسماك البلطى وفيما يلى عرض نتائج الحل األمثل والذى يدنى يعلى العل

سيناريوهات  عدة جرام( من خالل 100-36)أصبعيات عليقة نامي تكلفة إنتاج 

حيث أن الذرة الصفراء هى المحدد الرئيسى للعليقة وهى لكل منهم على الترتيب 

لذلك المقترح فى السيناريو األول إستخدام الذرة الصفراء فى العليقة  مصدر الطاقة

اء بالتمور %، والمقترح فى السيناريو الثانى هو استبدال الذرة الصفر50بنسبة 

%، والسيناريو الثالث استبدال 40الضامرة )جافة أو رطبة( ونوى البلح بنسبة 

%، والسيناريو الرابع 50الذرة الصفراء بالتمور الضامرة ونوى البلح بنسبة 

%،  75استبدال الذرة الصفراء بالتمور الضامرة )جافة أو رطبة( ونوى البلح بنسبة 

امرة ونوى البلح المتوفر فى األراضي الجديدة، بهدف اإلستفادة من التمور الض
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وذلك فى تكوين عالئق أسماك البلطى لتقليل تكاليف التغذية، وبدون أى تأثير 

 .(9)عكسى على صحة األسماك

 %.50السيناريو األول وهو إستخدام الذرة الصفراء فى العليقة بنسبة 

ث البلطى حيفيما يلى نستعرض نتائج الحل األمثل لعليقة نامى أسماك 

ء، ورجيع ( أن العليقة تتكون من ذرة صفرا6تشير البيانات الواردة بالجدول رقم )

%، 50الكون، وكسب فول الصويا، ومسحوق اللحم والعظم بنسبة تقدر بحوالى 

ة % على الترتيب، وقد بلغت أدنى تكلفة لهذه العليق%9.65، %46.68، 42.98

 جنية. 7633حوالى 
 

 نتائج الحل األمثل لعليقة نامى أسماك البلطى. .6جدول 

السيناريو 
 األول

من مكون % 
 العليقة

 بادى
 السعر بالجنية التركيب%

 ذرة  50
 صفراء

 50ذرة صفراء 

7633 
 42.98رجيع الكون

 46.68مسحوق فول الصويا 
 9.65مسحوق لحم عظم 

السيناريو 
 الثانى

 تمور  40
كسب ضامرة و
 البلحنوى 

 40تمور ضامرة وكسب نوى البلح 

7556 
 55.81رجيع الكون

 57.22مسحوق فول الصويا 
 10.56مسحوق لحم عظم 

السيناريو 
 الثالث

 تمور  50
كسب ضامرة و

 نوى البلح

 50تمور ضامرة وكسب نوى البلح 

8145 
 55.86رجيع الكون

 42.51مسحوق فول الصويا 
 12.51 مسحوق لحم عظم

السيناريو 
 الرابع

% للذرة 
 الصفراء

 تمور  75
كسب ضامرة و

 نوى البلح

 75تمور ضامرة وكسب نوى البلح

6973 
 52.63رجيع الكون

 41.65مسحوق فول الصويا 
 8.25مسحوق لحم عظم 

 عالئق األسماك  3957/2005المواصفة القياسية المصرية م ق م:  المصدر: :    

 .2019الزراعة واستصالح األراضى، نشرة احصاءات مستلزمات اإلنتاج الزراعى، عام وزارة 

 نتائج الحل األمثل للعليقة بإستخدام الحاسب األلى.

السيناريو الثانى هو استبدال الذرة الصفراء بالتمور الضامرة ونوى البلح بنسبة 

40:% 

البلطى حيث فيما يلى نستعرض نتائج الحل األمثل لعليقة نامى أسماك 

نوى كسب ( أن العليقة تتكون من تمور ضامرة و6تشير البيانات الواردة بالجدول )

البلح ، ورجيع الكون، وكسب فول الصويا، ومسحوق اللحم والعظم بنسبة تقدر 

% على الترتيب، وقد بلغت أدنى 10.56%، 57.22%، 55.81%، 40بحوالى 

 جنية. 7556تكلفة لهذه العليقة حوالى 

ناريو الثالث هو استبدال الذرة الصفراء بالتمور الضامرة ونوى البلح بنسبة السي

50:% 

فيما يلى نستعرض نتائج الحل األمثل لعليقة نامى أسماك البلطى حيث 

نوى كسب ( أن العليقة تتكون من تمور ضامرة و6تشير البيانات الواردة بالجدول )

ومسحوق اللحم والعظم بنسبة تقدر البلح ، ورجيع الكون، وكسب فول الصويا، 

% على الترتيب، وقد بلغت أدنى 12.51%، 42.51%، 55.86%، 50بحوالى 

 جنية. 8145تكلفة لهذه العليقة حوالى 

السيناريو الرابع هو استبدال الذرة الصفراء بالتمور الضامرة ونوى البلح بنسبة 

75:% 

سماك البلطى حيث فيما يلى نستعرض نتائج الحل األمثل لعليقة نامى أ

نوى كسب ( أن العليقة تتكون من تمور ضامرة و6تشير البيانات الواردة بالجدول )

البلح ، ورجيع الكون، وكسب فول الصويا، ومسحوق اللحم والعظم بنسبة تقدر 

% على الترتيب، وقد بلغت أدنى 8.25%، 41.65%، 52.63%، 75بحوالى 

 جنية. 6973تكلفة لهذه العليقة حوالى 

   -تحديد أفضل السيناريوهات:-4 
تم أختيار مكونات العليقة المثلى بناء على حساب الكفاءة التخصصية، 

أى حساب نسبة المكونات الغذائية فى العلف )التركيبة الكفء( وطبقا للكمية 

( وهى إضافة 4العليقة رقم ) نامى، كانت العليقة المثلى لعليقة الوالتكلفة المقترحة

جنية  6974% ، وقدر سعرها بحوالى 75تمور ضامرة وكسب نوى البلح بنسبة 

 (.7جدول )كما ب
 

 .أسماك البلطىخالل السيناريوهات المختلفة لنامى   المثلى المقترحةيوضح نتائج مكونات العليقة  7.جدول 
 رقم
 العليقة 

 السيناريو
إجمالى الطاقة الممثلة ك 

 كالورى*
إجمالى 
 بروتين*

إجمالى 
 دهن*

 إجمالى كربوهيدرات*
إجمالى 
 كالسيوم*

إجمالى 
 فوسفور*

 السعر
 جنية /طن

1 
إضافة ذرة صفراء للعليقة 

 %50بنسبة
4204.24 35.58 9.05 84.26 1.44 1.58 8145 

2 
نوى كسب تمور ضامرة وإضافة 

 %40بنسبة  البلح
4274.18 38.58 9.10 118.38 1.66 1.82 7556 

3 
 نوى البلحكسب تمور ضامرة و
 %50بنسبة

4266.35 33.17 9.15 116.90 1.82 1.84 8145 

4 
 نوى البلحكسب تمور ضامرة و
 %75بنسبة

4752.04 30.39 8.31 129.30 1.37 1.62 6974 

  5 .0 0.3 42 6 30 4200 الحد األدنى لالحتياجات
 بإستخدام المعادلة:  قيمة النسبة * النسبة المئوية للعنصر الغذائى فى العلف.* حسبت 

 (.6المصدر: حسبت من جدول رقم )
 

 لمختلفة:خالل السيناريوهات ا أسماك البلطىناهى عليقة                        ثالثا  العليقة المثلى ل

 وذج مشكلة التغذية:مصفوفة نم-1

يوضح مكونات العليقة خالل السيناريوهات المختلفة ( 8رقم )الجدول 

، وسيتم أختيار مكونات العليقة المثلى بناء على حساب أسماك البلطىناهى عليقة ل

الكفاءة التخصصية، أى حساب نسبة المكونات الغذائية فى العلف )التركيبة الكفء( 

 وطبقا للكمية والتكلفة المقترحة.

 

 حتى التسويق أسماك البلطىعليقة ناهي مكونات مادة العلف ل  8.جدول
 مكونات مادة 

 العلف
طاقة ممثلة ك 
 كالورى

بروتين 
 خام %

 دهن
 خام % 

 كربوهيدرات
% 

 ألياف 
 خام %

 كالسيوم
 % 

 فوسفور
 كلى % 

 ليسين
 % 

 يننمثيو
 % 

 سيستين
 % 

األسعار 
 طن/جنية

 5500 0.18 0.18 0.26 0.28 0.02 2.2 41 3.8 8.5 3350 ذرة صفراء
 2300 0.12 0.13 0.14 0.18 0.04 4.2 73.8 0.15 1.2 2770 نوى البلحكسب تمور ضامرة و

 7350 0.66 0.62 2.69 0.65 0.29 3.9 72.13 1.2 44.8 2230 %44مسحوق فول الصويا 
 6300 0.64 0.80 1.24 1.1 0.37 12.2 20 2.9 46.3 2320 %36مسحوق عباد الشمس 

 6214 0.72 2.16 5.47 1.70 2.29 0.7 0 10 72.3 3190 مسحوق السمك
 6500 0.66 0.75 3 4.1 8.27 2.7 0.01 7.1 24.4 2195 مسحوق اللحم

 6100 0.69 0.69 2.61 5.1 10.3 2.8 0.01 10.4 54.1 2150 مسحوق اللحم والعظام
 4700 0.32 0.23 0.61 1.15 0.14 11 66.7 3 15.1 1300 نخالة قمح) ردة(

 3800 0.52 0.45 1.26 0.56 0.16 12 16.13 7.3 45 2500 كسب الفول السودانى
 3200 0.27 0.26 0.59 1.5 0.7 10.1 70 13 12.1 2980 رجيع الكون

  0.67 0.67 1.2 5 .0 0.4 4 53 6 25 4000 الحد األدنى لالحتياجات
  عالئق األسماك 3957/2005المواصفة القياسية المصرية م ق م:  المصدر:

 .2019نشرة احصاءات مستلزمات اإلنتاج الزراعى، عام وزارة الزراعة واستصالح األراضى، 

 .2017، عام الهيئة العامة للغذاء والدواء، العالئق الجاهزة المصنعة لألسماك
 

 النموذج:معادالت -2
 دالة الهدف:

Min. 
5500X1 + 2300X2 + 7350X3 + 6300X4 + 6214X5 + 6500X6 

+ 6100X7 + 4700X8 + 3800X9 + 3200X10 

 دوال القيود:
Subject to: 

 قيد الذرة الصفراء-1
3350X1 + 2770X2 + 2230X3 + 2320X4 + 3190X5 + 2195X6 

+ 2150X7 + 1300X8 + 2500X9 + 2980X10 ≥ 4000 
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  قيدالتمور ونوى البلح-2
8.5X1 + 1.2X2 + 44.8X3 + 46.3X4 + 72.3X5 + 24.4X6 + 

54.1X7 + 15.1X8 + 45X9 + 12.1X10 ≥ 25 
 قيد مسحوق فول الصويا-3

3.8X1 + 0.15X2 + 1.2X3 + 2.9X4 + 10X5 + 7.1X6 + 10.4X7 + 
3X8 + 7.3X9 + 13X10 ≥ 6 

  قيد مسحوق عباد الشمس-4
41X1 + 73.8X2 + 72.13X3 + 20X4 + 0X5 + 0.01X6 + 

0.01.4X7 + 66.7X8 + 16.13X9 + 70X10 ≥ 53 
 قيد مسحوق السمك-5

2.2X1 + 4.2X2 + 3.9X3 + 12.2X4 + 0.7X5 + 2.7X6 + 2.8X7 + 
11X8 + 12X9 + 10.1X10 ≥ 4 

 قيد مسحوق اللحم-6
0.02X1 + 0.04X2 + 0.29X3 + 0.37X4 + 2.29X5 + 8.27X6 + 

10.3X7 + 0.14X8 + 0.16X9 + 0.7X10 ≥ 0.4 
حم والعظامقيد مسحوق الل-7  

0.28X1 + 0.18X2 + 0.65X3 + 1.1X4 + 1.70X5 + 4.17X6 + 
5.1X7 + 1.15X8 + 0.56X9 + 1.5X10 ≥ 0.5 

  قيد مسحوق نخالة القمح -8
0.26X1 + 0.14X2 + 2.69X3 + 1.24X4 + 5.47X5 + 3X6 + 

2.61X7 + 0.61X8 + 1.26X9 + 0.59X10 ≥ 1.2 
 ىقيدكسب الفول السودان-9

0.18X1 + 0.13X2 + 0.62X3 + 0.80X4 + 2.16X5 + 0.75X6 + 
0.69X7 + 0.23X8 + 0.45X9 + 0.26X10 ≥ 0.67 

 قيد رجيع الكون-10
0.18X1 + 0.12X2 + 0.66X3 + 0.64X4 + 0.72X5 + 0.66X6 + 

0.69X7 + 0.32X8 + 0.52X9 + 0.27X10 ≥ 0.67 

 :البلطى عليقة أسماك لناهى ةالسيناريوهات المقترح-3

 تم إستخدام أسلوب البرمجة الخطية للحصول على البحثلتحقيق أهداف 

دنى تكلفة ياألمثل والذى  قة المثلى ألسماك البلطى وفيما يلى عرض نتائج الحليالعل

يث أن الذرة سيناريوهات لكل منهم على الترتيب ح عدة من خالل لناهيةلعليقة ااإنتاج 

لسيناريو الصفراء هى المحدد الرئيسى للعليقة وهى مصدر الطاقة لذلك المقترح فى ا

اريو الثانى المقترح فى السينو%، 50إستخدام الذرة الصفراء فى العليقة بنسبة  األول

نسبة بهو استبدال الذرة الصفراء بالتمور الضامرة )جافة أو رطبة( ونوى البلح 

بلح بنسبة ونوى الاستبدال الذرة الصفراء بالتمور الضامرة السيناريو الثالث و%، 40

و رطبة( أ، والسيناريو الرابع استبدال الذرة الصفراء بالتمور الضامرة )جافة 50%

لمتوفر ا%،  بهدف اإلستفادة من التمور الضامرة ونوى البلح 75نوى البلح بنسبة و

لتغذية، اوذلك فى تكوين عالئق أسماك البلطى لتقليل تكاليف فى األراضي الجديدة، 

 .(9)وبدون أى تأثير عكسى على صحة األسماك

 %.50السيناريو األول وهو إستخدام الذرة الصفراء فى العليقة بنسبة 

يث أسماك البلطى ح ناهىما يلى نستعرض نتائج الحل األمثل لعليقة في

ء، ورجيع ( أن العليقة تتكون من ذرة صفرا9تشير البيانات الواردة بالجدول رقم )

%، 50الكون، وكسب فول الصويا، ومسحوق اللحم والعظم بنسبة تقدر بحوالى 

ة % على الترتيب، وقد بلغت أدنى تكلفة لهذه العليق%5.87، %36.99، 46.58

 جنية. 7326حوالى 

 

السيناريو الثانى هو استبدال الذرة الصفراء بالتمور الضامرة ونوى البلح بنسبة 

40:% 

ى أسماك البلطى حيث ناهفيما يلى نستعرض نتائج الحل األمثل لعليقة 

نوى كسب ليقة تتكون من تمور ضامرة و( أن الع9تشير البيانات الواردة بالجدول )

البلح ، ورجيع الكون، وكسب فول الصويا، ومسحوق اللحم والعظم بنسبة تقدر 

% على الترتيب، وقد بلغت أدنى 10.02%، 37.96%، 61.89%، 40بحوالى 

 جنية. 6302تكلفة لهذه العليقة حوالى 

ونوى البلح بنسبة السيناريو الثالث استبدال الذرة الصفراء بالتمور الضامرة 

50:% 

فيما يلى نستعرض نتائج الحل األمثل لعليقة ناهى أسماك البلطى حيث 

نوى كسب ( أن العليقة تتكون من تمور ضامرة و9تشير البيانات الواردة بالجدول )

البلح ، ورجيع الكون، وكسب فول الصويا، ومسحوق اللحم والعظم بنسبة تقدر 

% على الترتيب، وقد بلغت أدنى 11.85%، 33.58%، 55.81%، 50بحوالى 

 جنية. 6127تكلفة لهذه العليقة حوالى 

السيناريو الرابع استبدال الذرة الصفراء بالتمور الضامرة ونوى البلح بنسبة 

75:% 

فيما يلى نستعرض نتائج الحل األمثل لعليقة ناهى أسماك البلطى حيث 

نوى كسب تكون من تمور ضامرة و( أن العليقة ت9تشير البيانات الواردة بالجدول )

البلح ، ورجيع الكون، وكسب فول الصويا، ومسحوق اللحم والعظم بنسبة تقدر 

% على الترتيب، وقد بلغت أدنى 10.98%، 32.98%، 33.86%، 75بحوالى 

 جنية. 4045تكلفة لهذه العليقة حوالى 
 

 نتائج الحل األمثل لعليقة ناهى أسماك البلطى. 9.جدول 

 السيناريو 
 األول

من مكون % 
 العليقة

 بادى
 السعر بالجنية التركيب%

 ذرة 50
 صفراء 

 50ذرة صفراء 

7326 
 46.85رجيع الكون

 36.99مسحوق فول الصويا 
 5.87مسحوق لحم عظم 

 السيناريو
 الثانى 

 تمور 40
كسب ضامرة و 

 نوى البلح

 40تمور ضامرة وكسب نوى البلح 

6302 
 61.89رجيع الكون

 37.96مسحوق فول الصويا 
 10.02مسحوق لحم عظم 

 السيناريو
 الثالث 

 تمور  50
كسب ضامرة و

 نوى البلح

 50تمور ضامرة وكسب نوى البلح 

6127 
 55.81رجيع الكون

 33.58مسحوق فول الصويا 
 11.85مسحوق لحم عظم 

السيناريو 
 الرابع

% للذرة 
 الصفراء

 تمور 75
كسب ضامرة و 

 نوى البلح

 75تمور ضامرة وكسب نوى البلح

5902 
 33.86رجيع الكون

 32.98مسحوق فول الصويا 
 10.98مسحوق لحم عظم 

 عالئق األسماك  3957/2005المواصفة القياسية المصرية م ق م:  المصدر:

 .2019اإلنتاج الزراعى، عام وزارة الزراعة واستصالح األراضى، نشرة احصاءات مستلزمات 

 الهيئة العامة للغذاء والدواء، العالئق الجاهزة المصنعة لألسماك

 نتائج الحل األمثل للعليقة بإستخدام الحاسب األلى.
 

 يناريوهات:تحديد أفضل الس-4

سيتم أختيار مكونات العليقة المثلى بناء على حساب الكفاءة التخصصية، 

الغذائية فى العلف )التركيبة الكفء( وطبقا للكمية أى حساب نسبة المكونات 

( وهى إضافة 4كانت العليقة المثلى لعليقة الناهى العليقة رقم ) والتكلفة المقترحة،

جنية  5902% ، وقدر سعرها بحوالى 75تمور ضامرة وكسب نوى البلح بنسبة 

   (.10كما هو موضح بالجدول )
 .أسماك البلطىخالل السيناريوهات المختلفة لناهى   المثلى المقترحةيوضح نتائج مكونات العليقة  10.جدول 
 رقم
 العليقة 

 السيناريو
 إجمالى الطاقة 

 الممثلة ك كالورى*
 إجمالى

 بروتين* 
 إجمالى 
 دهن*

 إجمالى
 كربوهيدرات* 

إجمالى 
 كالسيوم*

إجمالى 
 فوسفور*

 السعر
 جنية /طن

 7326 1.38 1.05 69.84 9.04 29.67 4022.21 %50إضافة ذرة صفراء للعليقة بنسبة 1
 6302 1.76 1.59 108.99 9.60 30.40 4014.26 %40بنسبة  نوى البلحكسب تمور ضامرة وإضافة  2
 6127 1.75 1.73 110.14 8.97 28.81 4051.75 %50بنسبة نوى البلحكسب تمور ضامرة و 3
 5902 1.42 1.49 111.34 6.05 25.71 4058.05 %75بنسبة نوى البلحكسب تمور ضامرة و 4

  5 .0 0.4 53 6 25 4000 الحد األدنى لالحتياجات
 * حسبت بإستخدام المعادلة:  قيمة النسبة * النسبة المئوية للعنصر الغذائى فى العلف.

 (.9المصدر: حسبت من جدول رقم )
 

 -وكانت من أهم النتائج التي توصل إليها :لى عدة محاور اشتمل البحث ع 
اشتملت مكونات مادة العلف لعليقة البادى، والنامى، والناهى على عشرة مكونات  .1

نوى البلح ، ورجيع الكون، وكسب فول كسب وهى ذرة صفراء، تمور ضامرة و
قمح) ردة(، كسب الفول الصويا، ومسحوق اللحم، ومسحوق اللحم والعظم، نخالة 

السودانى، مسحوق السمك، مسحوق عباد الشمس، ومثلت تكلفة كسب فول الصويا 
المرتبة األولى، يليها مسحوق اللحم والسمك، يليها مسحوق اللحم والعظم، يليها 

 الذرة الصفراء وهى أعلى مصدر للطاقة.

مثلى لألسماك إستخدام أسلوب البرمجة الخطية للحصول على مكونات العليقة ال .2
وبناء برمجة خطية لكل نوع من أنواع العلف حيث تضمن كل نموذج على 
العناصر الغذائية بكل مادة علف، وسعر كل مكون من مكونات مادة العلف، 
باإلضافة إلى األحتياجات الغذائية المطلوبة فى مراحل التربية المختلفة، ومحددات 

 العليقة. إستخدام بعض المواد العلفية، وخفض تكلفة
لعليقة البادى، والنامى، والناهى هى على الترتيب الحد األدنى ألحتياجات الطاقة  .3

كيلو كالورى لذلك الذرة  4000كيلو كالورى،  4200كيلو كالورى،  4500
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كيلو كالورى،  3350فى العليقة والتى وصلت الصفراء مصدر رئيسى للطاقة 
جنية  5500لتى وصلت تكلفتها حوالى ولكنها من المصادر ذات التكلفة العالية وا

لذلك كان من الضرورى البحث عن مصدر آخر أقل فى التكلفة بالرغم من 
إنخفاض الطاقة به وهو التمور الضامرة وكسب نوى البلح حيث بلغت الطاقة به 

 جنية. 2300كيلو كالورى، وبلغت تكلفته حوالى  2770
كن نتيجة للعليقة وهى مصدر الطاقة ولحيث أن الذرة الصفراء هى المحدد الرئيسى  .4

لفة الرتفاع تكلفتها تم استبدالها بالتمور الضامرة ونوى البلح  بنسب مخت
 %، من خالل عدة سيناريوهات لكل من عليقة البادى، والنامى،%75،%50،40

دة، وذلك والناهى، بهدف اإلستفادة من هذه المخلفات المتوفرة فى األراضي الجدي
عكسى على  ئق أسماك البلطى لتقليل تكاليف التغذية، وبدون أى تأثيرفى تكوين عال
 صحة األسماك.

مكونات  من عرض نتائج الحل األمثل والذى يدنى تكلفة إنتاج العليقة تم أختيار .5
نات العليقة المثلى بناء على حساب الكفاءة التخصصية، أى حساب نسبة المكو

كانت العليقة  قا للكمية والتكلفة المقترحةالغذائية فى العلف )التركيبة الكفء( وطب
،  %40المثلى لعليقة البادى هى إضافة تمور ضامرة وكسب نوى البلح بنسبة 

 جنية. 7011وقدر سعرها بحوالى 
% 75نسبة العليقة المثلى لعليقة النامى هى إضافة تمور ضامرة وكسب نوى البلح ب .6

 جنية. 6974، وقدر سعرها بحوالى 
% 75نسبة ى لعليقة الناهى هى إضافة تمور ضامرة وكسب نوى البلح بالعليقة المثل .7

 جنية. 5902، وقدر سعرها بحوالى 

 مما سبق يوصى البحث بما يلى:
رورة التوسع في زراعة محاصيل العلف مثل الذرة الصفراء، لتوفير األعالف ض-

نات كوبأسعار مناسبة للمنتجين حيث أن الذرة الصفراء تمثل نسبة عالية من م
 العليقة وأحد أهم بنود تكاليفها.

                                                                   ستغالل المخلفات الموجودة باألراضى الجديدة بدال  من حرقها والتخلص منها إ-
بية على بصورة غير سليمة وعدم االستفادة منها مما يترتب على ذلك من آثار سل

اعى االنسان والبيئة باالضافة الى فقد جزء كبير من االنتاج والدخل الزر
 يمكن االستفادة به.للمزارع 

عن طريق  رفع الكفاءة االقتصادية لمربي األسماك باألراضى الجديدة ضرورة-
 األمثل زيجالم إعادة توزيع الموارد وإستخدامها بالقدر المحقق للكفاءة وإستخدام

 .اإلنتاجية والتقنية اإلعتبار أسعار المدخالت للمدخالت مع األخذ في
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The Economics Producing of the Optimal Diet for Fish in the New Land 
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ABSTRACT 
 

Fish farming is the hope to get out of the animal protein deficiency crisis, the research aimed to identify the optimal diet to maximize 

fish productivity, The specialized efficiency was calculated to reach the optimal composition of the feed, and linear programming was used, 

and the results concluded that the optimal solution that reduces the cost of producing the feed through four scenarios, and since the yellow corn 

is the main determinant of the feed, the first scenario was the use of yellow corn in the diet by 50%, the second scenario was to replace the 

yellow corn with the atrophied dates and date kernels by 40%, the third was to replace the yellow corn with the atrophic dates and date kernels 

by 50%, and is the replacement of yellow corn with atrophic dates and date kernels by 75%, the components of the optimal diet were selected 

based on the calculation of specialized efficiency, and. Its price was estimated at about 7011 pound, the optimal diet for the growing diet was 

the addition of atrophied dates and date cores by 75%, its price was estimated at about 6974 pounds, the optimal diet for the growing diet was 

the addition of atrophied dates and date cores by 75%, its price was estimated at about 5902 pounds. The research recommends the need to 

expand the cultivation of fodder crops such as maize. 

Keywords:Optimum diet, fish, linear programming 
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