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 مشكلة نقل البيض بين المحافظات فى مصر دراسة حالة باستخدام نموزج النقل متعدد االهداف
  فوزية ابوزيد صابر حسن

 قسم الدراسات االقتصادية –مركز بحوث الصحراء 
  

 
 -مقدمة :

عجلة يعتبر القطاع الزراعي المصرى أحد أهم القطاعات اإلقتصادية فى المقتصد الزراعي على المستوى القومى لما له من دور كبير وهام فى دفع  
األساسية  التنمية اإلقتصادية وتحقيق معدالت نمو إقتصادى مرتفعة تساهم فى دعم اإلقتصاد المصرى. ويمثل قطاع اإلنتاج الحيوانى أحد أهم الدعائم

يحتل قطاع اإلنتاج الداجنى مكانة هامة بين قطاعات اإلنتاج الحيوانى، بإعتباره أحد المصادر الرئيسية للبروتين الحيوانى  لقطاع الزراعة المصرى و
تمثاًل فى لحوم الدواجن مليار جنيه م 3..4إذ تبلغ قيمته نحو  فى قيمة اإلنتاج الحيوانى فى مصر فى مصر. حيث يساهم هذا القطاع مساهمة فعالة

من قيمة اإلنتاج  %9..4مليار جنيه يمثالن نحو..5مليار جنيه، وبلغت قيمة البيض نحو  2..9والبيض حيث بلغت قيمة لحوم الدواجن نحو 
، فضال عن إرتفاع  وهذا يرجع إلى ما يتميز به هذا القطاع من سرعة دوران رأس المال ¹90.5 مليار جنيه فى عام ..4..الحيوانى والبالغة نحو
حيث بلغت كمية االنتاج  إحدى مصادر البروتين فى مصر التى تساهم فى رفع نصيب الفرد من البروتين، البيضعتبر يكما   .العائد االقتصادى له

 9.نسبة الفاقد نحو، وبلغت (90.5-..90خالل فترة الدراسة) سنة /جمك3.2حوالى البيضمتوسط نصيب الفرد من بروتين  بلغألفطن،و  94.حوالى
 .(9)90.5عام ألف طن
 

  -مشكلة الدراسة:
، حيث تعتبر تكاليف النقل مكون أساسي في التكاليف التسويقية وبالتالي تؤثر  البيضأحد المراحل الهامة في تسويقإنتاج  البيضتمثل عمليات نقل   

بين مناطق اإلنتاج ومناطق االستهالك والذى  البيضالتباين الكبير فى أسعار  السؤال التالى فى فى البحث في سعر المستهلك ، حيث تتمثلمشكلة 
والذى  يفترض نظريا أن يكون الفرق فى السعر بين مناطق اإلنتاج واالستهالك هى تكاليف النقل وهامش الربح مما يشير إلى عدم كفاءة نظام النقل

، حيث تتلخص مشكلة مما يتطلب ضمان وصولها الي المستهلك في أسرع وقت ممكنسر سريعة الكيعتبر من أهم الخدمات التسويقية لهذه السلعة 
 ممكنة.واقل نسبة تالف وأقل تكلفة نقل  قل وقتأالدراسة في السؤال التالي ماهي أقل مسافة و 

 
 -هدف الدراسة:

تهدددف الدراسدددة إلددي إقتدددراذ أفضددل نمددداذج نقدددل وتوزيددع انتددداج البدديض مدددن المحافظددات المنتجدددة والدددذئ يزيددد إنتاجهدددا عددن إسدددتهالكها )ذات الفدددائض   
يددق اإلنتداجي( إلدي المحافظدات األخددرئ ذات العجدز )يزيدد إسددتهالكها عدن إنتاجهدا( للوصددول إلدي أقصدر المسددافات التسدويقية ومدا يددرتبط بدذلك مدن تحق

 تكلفددة وأقصددر وقددت ممكددن للنقددل، ممددا يحقددق تقليددل الفاقددد ورفددع كفدداءة العمليددة التسددويقية، ووصددول السددلعة بددالجودة والسددعر المناسددب للمسددتهلك، أقددل
حيدددث تمثدددل عمليدددة نقدددل البددديض بدددين محافظدددات االنتددداج ومحافظدددات خاصدددة مدددع أرتفددداع أسدددعار الوقدددود ممدددا سدددوف يدددؤدئ إلدددي إرتفددداع أسدددعار النقل.

ونظدرا الن البديض يعتبدر مدن المنتجدات الحساسدة فدى عمليدة النقدل لدذا اتجهدت الدراسدة حد المراحدل الهامدة فدى العمليدة التسدويقية للبديض ،االستهالك ا
 ج النقل متعدد االهداف لتحقيق اهداف الدراسة .ذالى اسلوب نمو 

  -الطريقة البحثية ومصادر البيانات:
لطرق في كاحد اهم النماذج متعدد االهدافTransportation Model  Multi-objectiveاعتمدت الدراسة على استخدام نموذج النقل  

من المحافظات التي تحقق فائضا عن إستهالكها إلي المحافظات  البيضنتاج إ Transportation Problemبحوث العمليات لحل مشكلة نقل 
لي كل من البيانات الثانوية المنشورة بالجهاز المركزئ للتعبئة العامة واإلحصاء ، كما إعتمدت الدراسة عالبيضالتي ال يفي إنتاجها بإحتياجاتها من 

 ، واألبحاث والدراسات المتعلقة بموضوع الدراسة.ونشرة الدخل الزراعى والميزان الغذائي
 -اإلطار النظرى لنموذج النقل:

 النموذج الرياضي العام لمشكلة النقل متعدد األهداف هو:
Min Zr (x) = (z1(x), (z2(x), … (zr(x)),            x= (x1,x2, …, xr) 

Subject to: 

ui(x) ≤ 0,  I = 1,2, …, m 

                                           } (MOTP with inequality constraints) 



 فوزية ابوزيد صابر حسن                                        857

 

 2020(  3)  58مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

vi(x) ≥  0,  I = 1,2, …, m 

 

wi(x) = 0, I = 1,2, …,               (MOTP with inequality constraints) 

 Where: 

z1, z2, … zr are the objective functions, x1,x2, …,xr are decision variables and x is the decision vector. 

 Model formulationصياغة النموذج 

يمكن صياغة النموذج الرياضي للبرمجة متعددة األهداف لمشكلة النقل علي النحو 

 التالي:

 Subject to the constrains:  

∑in  = 1 xij = ai, i = 1,2, ..., m, and ∑im  = 1 xij = bi, j = 1,2, ..., n. 

Where: 

xij : the allocation from source  i  to destination  j  and xij ≥ 0 for all i, j. 

dij : the distance from source  i  destination   j  in kilometer. 

tij  : the travelling time from source  i  to destination  j  in hours. 

sij  : the percent Breakages from  source  i  to destination  j. 

ai : the commodity available on sources. 

bi : the commodity required on demand. 

si(i= 1,….,10) : The sources where Eggs are available.  

di(i= 1,2,...,17) : the destination where Eggs are required. 

 
  Data Analysisتحليل البيانات:  -4
 

 -نتائج الدراسة :
 -األهمية النسبية إلنتاج بيض المائدة بمحافظات الجمهورية :

( بالملحق دراسة انتاج واستهالك والفجوة من البيض خالل متوسط الفترة على مستوى جميع المحافظات .توضح البيانات الواردة بالجدول رقم ) 
، تحقق منه محافظة مليون بيضة.2..( حيث تبين أن متوسط إجمالى إنتاج الجمهورية خالل هذه الفترة بلغ نحو90.5-..90خالل الفترة )

القليوبية ، الغربية ، الدقهلية، ن متوسط إجمالى إنتاج الجمهورية . يليها محافظات م %90.4نحوتمثل  مليون بيضة441.وحدها حوالىالشرقية 
من متوسط  %5.93، %.2.4، %0.49.، %....على الترتيب، تمثل نحومليون بيضة 34.، ...، 50.، ..1البحيرة ، بإنتاج بلغ حوالى 

المنوفية ، كفر الشيخ ، ، األسكندرية، الجيزة، األسماعيلية، الباقية بنى سويف محافظاتالإنتاج  يمثلإجمالى إنتاج الجمهورية على الترتيب. و 
مالى من متوسط إج %2..، %2..، %4.13، %4.12، %4.12، %3.09، %3.59، %....، %3..تمثل نحو أسيوط، الفيومو  دمياط ،
 من متوسط إجمالى إنتاج الجمهورية .  ضئيلةتمثل أهمية نسبية  الى إنتاج المحافظات سالفة الذكرتبين أن إجم وقد ،جمهورية على الترتيبإنتاج ال

 
 :فى ظل سيناريوهات بديلة لالنتاج (90.5-..90الحل االمثل لنتائج التوزيع االنسب لفائض انتاج البيض خالل الفترة )قدير ت*

 slakوحيث ان النموذج المستخدم غير متوازن فقدتم اضافة متغير وهمى  Tora Optimum Systemذج باستخدام برنامج تم حل النمو 
variable( .من نتائج النموذج رقم )و  ،حتى يصبح النموذج متوازنا . ويهدف النموذج الى الوصول القل مسافة ممكنة ايضا اقل تكلفة ممكنة

 والذى يحقق النهاية الصغرى الجمالى مسافة( 90.5-..90)ةسب لفائض انتاج البيض خالل الفتر التوزيع االنيالحظ ان الحل االمثل لنتائج 
ذج تحويل فائض مو كيلومتر/طن، حيث يقترذ الن0429.نقل انتاج البيض من محافظات الفائض الى محافظات العجز والتى بلغت حوالى 

بالكامل الى محافظة مطروذ، فى حين تم تحويل فائض محافظة دمياط والبالغ حوالى مليون بيضة  ..محافظة االسكندرية والبالغ حوالى
 49، 1.، 9، 35، 33مليون بيضة على كل من محافظة بورسعيد والمنوفية والبحر االحمر والوادى الجديدوشمال سيناء بكمية تبلغ حوالى 34.

الى محافظة المنيا، وفائض محافظة الشرقية الى  5..الدقهلية والبالغ نحو  كذلك تم تحويل فائض محافظةمليون بيضة لكل محافظة على الترتيب
مليون بيضة لكل محافظة على الترتيب كذلك تم تحويل فائض محافظة  ...،19.،90كل من محافظة القاهرة واسيوط وقنا بكمية تبلغ نحو 

مليون بيضة لكل محافظة على الترتيب وفائض محافظة كفر  1.،4،935.الى كل من محافظة المنيا وسوهاج وقنا بكمية تبلغ نحوالقليوبية 
مليون بيضة اما محافظة الغربية وجهت فائض انتاجها الى كل من الجيزة والفيوم والمنيا بكمية تبلغ  ..الشيخ الى محافظة المنيابكمية تبلغ نحو 

(1) Minimize Z1 = ∑i
m

  = 1  ∑j
n= 1dij xij 

(2)Minimize Z2 = ∑i
m

  = 1  ∑j
n= 1tij xij 

(3)Minimize Z3 = ∑i
m

  = 1  ∑j
n= 1sij xi 
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بكمية تبلغ حوالى  مليون بيضة لكل محافظة على الترتيب كذلك تم تحويل فائض محافظة البحيرة الى كل من الفيوم ومطروذ 94،919،.4نحو 
مليون بيضة لكل محافظة على الترتيب كذلك تم تحويل فائض محافظة االسماعيلية الى السويس وقنا والبحر االحمر وجنوب  9،22.

محافظة على الترتيب كذلك تم تحويل فائض محافظة بنى سويف الى محافظة اسيوط واسوان واالقصر  مليون بيضة لكل 03،30.،2،99سيناء
جمالى المسافة الكلية حيث ا41.3.9.03مليون جنية كمية البيضالمنقولة نحو لنقل العلى الترتيب وبلغت تكلفة  4.،03.،51بكمية تبلغ نحو 

 جنية. ..0.0وتكلفة نقل البيضة نحو  كم0429.نحو 
 

 .90.5من محافظات الفائض الي محافظات العجز خالل عام البيضالتوزيع األنسب من انتاج  .1جدول رقم
 total costالتكلفة الكلية

 unitتكلفة الوحدة

cost 
 عدد محافظات الفائض محافظات العجز shipmentالشحنة 

 4 االسكندرية مطروح 41 491 1144

 4 دمياط بورسعيد 11 91 1414

 1 دمياط المنوفية 16 414 4466

 1 دمياط البحر االحمر 4 444 4444

 1 دمياط الوادى الجديد 41 641 41994

 4 دمياط شمال سيناء 14 141 44444

 1 دمياط 4 4 4 4

 6 الدقهلية المنيا 446 191 44144

 9 الشرقية القاهرة 414 444 19144

 44 الشرقية اسيوط 414 194 61144

 44 الشرقية قنا 44 144 41414

 44 القليوبية المنيا 41 494 49114

 41 القليوبية سوهاج 416 144 419114

 41 القليوبية قنا 41 411 14149

 41 كفر الشيخ المنيا 41 141 4491

 44 الغربية الجيزة 414 444 11461

 41 الغربية الفيوم 41 444 1461

 46 الغربية المنيا 14 116 44666

 49 البحيرة الفيوم 99 444 41619

 44 البحيرة مطروح 44 141 1146

 44 االسماعيلية السويس 14 94 1414

 44 االسماعيلية قنا 441 491 14166

 41 االسماعيلية البحر االحمر 44 119 44116

 41 االسماعيلية جنوب سيناء  9 116 1414

 41 بنى سويف اسيوط 41 411 1444

 44 سويفبنى  اسوان 441 161 64616

 41 بنى سويف االقصر 61 111 14114

 .( بالمالحق9،.المصدر:جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم )
 *مصفوفة الحل االمثل لوقت السفرعند السرعات المختلفة:

 كم/س: 30مصفوفة الحل االمثل لوقت السفرعند سرعة -.
 

 :يكونكم / ساعة  30( ان الحل االمثل لوقت السفر عند سرعة 9يتبين من جدول )
hour 9.5.13=.4+.2+. +    ..............  +...+...+...+9.4.+1.4. = 

ساعة بين محافظتى دمياط والوادى الجديد واقصر مسافة كانت بين محافظتى االسماعيلية والسويس حيث بلغت  5..90وكانت اطول مسافة هى 
 ساعة..9.4ة دمياط وبورسعيد حوالى ساعة ومحافظ9.95نحو 

 

X9,10=104 X7,5=272 X4,1 =651 X1,15=15 

X9,13=22 X7,6=23 X4,8 =172 X2,2= 44 

X9,17=9 X7,7=36 X4,10=20 X2,4  = 48 

X10,8=13 X8,6=99 X5,7=67 X2,13= 2 

X10,11=104 X8,15=12 X5,9=248 X2,14=17 

X10,12=87 X9,3=40 X5,10=63 X2,16 =32 

4 4 X6,7=15 X3,7=168 
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 كم/س 30مصفوفة الحل االمثل لوقت السفر عند سرعة  .2جدول رقم 

 كم/س: 0. مصفوفة الحل االمثل لوقت السفرعند سرعة -9
 ساعة وهذا هو اقل وقت للسفر ...90كم / ساعة يكون 0.( ان الحل االمثل لوقت السفر عند سرعة 4دول )يشيرج

hour90...= .0.30+..+3.50..............  +...+...+...+9..9  +..55+..55= 
ساعة بين محافظتى دمياط والوادى الجديد واقصر مسافة كانت بين محافظتى االسماعيلية والسويس حيث بلغت  .3...وكانت اطول مسافة هى 

 ساعة.55..ساعة ومحافظة دمياط وبورسعيد حوالى  59..نحو
 
 
 
 
 
 
 

 totalالتكلفة الكلية    

cost 

 unitتكلفة الوحدة

cost 
 محافظات العجز shipmentالشحنة 

محافظات  

 الفائض

 
 عدد

 X1 4 االسكندرية X15 مطروح 41 101 444041

 X2 4 دمياط X2 بورسعيد 11 4011 441014

 1  دمياط X4 المنوفية 16 1046 411011

 1  دمياط X13 البحر االحمر 4 41041 14014

 1  دمياط X14 الوادى الجديد 41 44016 119064

 4  دمياط X16 شمال سيناء 14 1061 414014

4 4 4 4 X 1  دمياط 

 X3 6 الدقهلية X7 المنيا 446 9064 44414014

 X4 9 الشرقية X1 القاهرة 414 1041 44961011

 44  الشرقية X8 اسيوط 414 44014 44414064

 44  الشرقية X10 قنا 44 41064 114

 X5 44 القليوبية X7 المنيا 41 1041 161011

 41  القليوبية X9 سوهاج 416 41041 14161014

 41  القليوبية X10 قنا 41 44044 44441014

 X6 41 كفر الشيخ X7 المنيا 41 44011 411091

 X7 44 الغربية X5 الجيزة 414 1041 649044

 41  الغربية X6 الفيوم 41 1014 444014

 46  الغربية X7 المنيا 14 6091 144044

 X8 49 البحيرة X6 الفيوم 99 4011 414011

 44  البحيرة X15 مطروح 44 9044 449044

 X9 44 االسماعيلية X3 السويس 14 4046 94044

 44  االسماعيلية X10 قنا 441 41011 44644014

 41  االسماعيلية X13 البحر االحمر 44 44096 441014

 41  االسماعيلية X17 جنوب سيناء  9 6011 14041

 X10 41 بنى سويف X8 اسيوط 41 4 16

 44  بنى سويف X11 اسوان 441 49 4914

 41  بنى سويف X12 االقصر 61 41 4414

   X9,10=104 X7,5=272 X4,1 =651 X1,15=15 
X9,13=22 X7,6=23 X4,8 =172 X2,2= 44 
X9,17=9 X7,7=36 X4,10=20 X2,4  = 48 
X10,8=13 X8,6=99 X5,7=67 X2,13= 2 

X10,11=104 X8,15=12 X5,9=248 X2,14=17 
X10,12=87 X9,3=40 X5,10=63 X2,16 =32 

0 . X6,7=15 X3,7=168 
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 كم/س 0.مصفوفة الحل االمثل لوقت السفر عند سرعة .3دول رقم ج
 totalالتكلفة الكلية
cost 

 unitتكلفة الوحدة
cost 

الشحنة       
shipment 

محافظات 
 العجز

محافظات  
 الفائض

 
 عدد

 . X1 االسكندرية X15 مطروذ .. 55.. 55.90
 X2 9 دمياط X2 بورسعيد 33 55.. 59.19
 4  دمياط X4 المنوفية 35 9..9 .1..9.
 3  دمياط X13 البحر االحمر 9 9..9. 93.93
 .  دمياط X14 الوادى الجديد 1. .3... 912.59
 .  دمياط X16 شمال سيناء 49 .9.. 900.49

0 0 . 0 X 1  دمياط 
 X3 5 الدقهلية X7 المنيا 5.. 1.53 9..14.1.
 X4 2 الشرقية X1 القاهرة ... 9.33 1.55.33.
 0.  الشرقية X8 اسيوط 19. 2.29 93..110.
 ..  الشرقية X10 قنا 90 3.93. 953.50
 X5 .9 القليوبية X7 المنيا 1. 50.. 0..455

 4.  القليوبية X9 سوهاج 935 90... 0..91111
 3.  القليوبية X10 قنا 4. 9.55. 33..5
 .. X6 كفر الشيخ X7 المنيا .. .5.9 94.20.
 .. X7 الغربية X5 الجيزة 919 9.33 5..4..
 1.  الغربية X6 الفيوم 94 3.30 90..0.
 5.  الغربية X7 المنيا .4 ...1 .9.1.1
 X8 .2 البحيرة X6 الفيوم 22 99.. 15....
 90  البحيرة X15 مطروذ 9. 1.95 .51.4
 .X9 9 االسماعيلية X3 السويس 30 59.. 19.50

 99  االسماعيلية X10 قنا 03. 4.23. .1332.1.
 94  االسماعيلية X13 البحر االحمر 99 5..2 .9.0.1
 93  االسماعيلية X17 جنوب سيناء  2 .1.. 0.53.
 .X10 9 بنى سويف X8 اسيوط 4. 3.50 9.30.
 .9  بنى سويف X11 اسوان 03. .. 0...

 91  بنى سويف X12 االقصر 51 0.30. 203.50
 

 :كم/س 0.مصفوفة الحل االمثل لوقت السفرعند سرعة  -4
 :كم / ساعة يكون 0.( ان الحل االمثل لوقت السفر عند سرعة 3شير جدول )و ي
 
 
 
 
 

hour.19.43=5...+.9...+3   ..............  +...+...+...+9..5  +...1+3.20 = 
ساعة بين محافظتى دمياط والوادى الجديد واقصر مسافة كانت بين محافظتى االسماعيلية والسويس حيث بلغت  4.19.وكانت اطول مسافة هى 

 ساعة. 1...ساعة ومحافظة دمياط وبورسعيد حوالى  9...نحو

X9,10=104 X7,5=272 X4,1 =651 X1,15=15 

X9,13=22 X7,6=23 X4,8 =172 X2,2= 44 

X9,17=9 X7,7=36 X4,10=20 X2,4  = 48 

X10,8=13 X8,6=99 X5,7=67 X2,13= 2 

X10,11=104 X8,15=12 X5,9=248 X2,14=17 

X10,12=87 X9,3=40 X5,10=63 X2,16 =32 

4 4 X6,7=15 X3,7=168 
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 سكم/ 0.مصفوفة الحل االمثل لوقت السفرعند سرعة . 4دول رقمج

 لنسبة كسر البيض :Tora Optimum System ** الحل االمثل باستخدام برنامج 
 

 :كم / ساعة يكون 30عند سرعة  نسبة كسر البيضمتوسط ل( ان الحل االمثل .يشير جدول ) -3

 = نسبة الكسر للبيض(30+1.50...+.................+2.02+.2..+.3..+.3.3/)91= 13..%
كانت بين محافظتى االسماعيلية والسويس حيث بلغت  نسبة كسرواقل بين محافظتى دمياط والوادى الجديد  %9.43.هى  اكبر نسبة كسروكانت 

 . %3..ومحافظة دمياط وبورسعيد حوالى   %41..نحو
 

 totalالتكلفة الكلية
cost 

 تكلفة الوحدة
unit cost 

الشحنة     
shipment 

 محافظات العجز
محافظات  

 الفائض
 

 عدد

 . X1 االسكندرية X15 مطروذ .. 3.20 0..14
 X2 9 دمياط X2 بورسعيد 33 1... 2.05.
 4  دمياط X4 المنوفية 35 5..9 3..03.
 3  دمياط X13 البحر االحمر 9 0..0. 90.90
 .  دمياط X14 الوادى الجديد 1. 4.19. 944.93
 .  دمياط X16 شمال سيناء 49 99.. 1.03..

0 0 . 0 X 1  دمياط 
 X3 5 الدقهلية X7 المنيا 5.. 0... 029.

 X4 2 الشرقية X1 القاهرة ... 9.04 4...149.

 0.  الشرقية X8 اسيوط 19. 5.91 1399.33.
 ..  الشرقية X10 قنا 90 51... 941.30
 X5 .9 القليوبية X7 المنيا 1. 3.54 ...494

 4.  القليوبية X9 سوهاج 935 2.41 .91494.1
 3.  القليوبية X10 قنا 4. 0.14. 22..1.
 .. X6 كفر الشيخ X7 المنيا .. 55.. 04.90.
 .. X7 الغربية X5 الجيزة 919 9.04 ...9..
 1.  الغربية X6 الفيوم 94 ...4 5..53
 5.  الغربية X7 المنيا .4 21.. 9.3.29
 X8 .2 البحيرة X6 الفيوم 22 .3.4 ...340
 90  البحيرة X15 مطروذ 9. 01.. 19.53
 .X9 9 االسماعيلية X3 السويس 30 9... 0.50.

 99  االسماعيلية X10 قنا 03. 9.... 1905.35.
 94  االسماعيلية X13 البحر االحمر 99 5 .1.

 93  االسماعيلية X17 جنوب سيناء  2 4... 1..0.
 .X10 9 بنى سويف X8 اسيوط 4. 3 9.

 .9  بنى سويف X11 اسوان 03. ...9. 3....14.
 91  بنى سويف X12 االقصر 51 ...5 1.4.39

X9,10=104 X7,5=272 X4,1 =651 X1,15=15 

X9,13=22 X7,6=23 X4,8 =172 X2,2= 44 

X9,17=9 X7,7=36 X4,10=20 X2,4  = 48 

X10,8=13 X8,6=99 X5,7=67 X2,13= 2 

X10,11=104 X8,15=12 X5,9=248 X2,14=17 

X10,12=87 X9,3=40 X5,10=63 X2,16 =32 

4 4 X6,7=15 X3,7=168 
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 كم/س 30مصفوفة الحل االمثل القل نسبة كسرعند سرعة   .5جدول رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التكلفة الكلية     
total cost 

تكلفة الوحدة      
unit cost 

الشحنة 
shipment 

محافظات 
 العجز

 
 محافظات الفائض

 
 عدد

 . X1 االسكندرية X15 مطروذ .. .3.3 .....

 X2 9 دمياط X2 بورسعيد 33 .3.. 9.03.
 4  دمياط X4 المنوفية 35 .2.. 23.05
 3  دمياط X13 البحر االحمر 9 2.02 5..5.
 .  دمياط X14 الوادى الجديد 1. 9.43. 902.15
 .  دمياط X16 شمال سيناء 49 2..3 0.05..

0 0 . 0 X 1  دمياط 
 X3 5 الدقهلية X7 المنيا 5.. 55.. 251.53

 X4 2 الشرقية X1 القاهرة ... 54.. 44..1.2.

 0.  الشرقية X8 اسيوط 19. 1.33 5..1912.
 ..  الشرقية X10 قنا 90 5..0. 0..9.4
 X5 .9 القليوبية X7 المنيا 1. .3.4 .3..92

 4.  القليوبية X9 سوهاج 935 5.34 3..91020
 3.  القليوبية X10 قنا 4. ...2 5..05.
 .. X6 كفر الشيخ X7 المنيا .. 2... .29.5
 .. X7 الغربية X5 الجيزة 919 54.. .321.1
 1.  الغربية X6 الفيوم 94 4.40 20..1
 5.  الغربية X7 المنيا .4 41.. 24.49.
 X8 .2 البحيرة X6 الفيوم 22 4.29 455.05
 90  البحيرة X15 مطروذ 9. .3.. 9....
 .X9 9 االسماعيلية X3 السويس 30 41.. 3.50.

 99  االسماعيلية X10 قنا 03. .0.3. 1051.53.
 94  االسماعيلية X13 البحر االحمر 99 1.90 5.30..
 93  االسماعيلية X17 جنوب سيناء  2 01.. 4...3
 .X10 9 بنى سويف X8 اسيوط 4. 0..4 50..3

 .9  بنى سويف X11 اسوان 03. 301... 0...1.5.
 91  بنى سويف X12 االقصر 51 1.50 0..15.
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 كم/س 0.مصفوفة الحل االمثل مصفوفة الحل االمثل القل نسبة كسرعند سرعة  .6جدول رقم

  
 ( فقد كان حسابها كاالتى:.كم/ ساعة بالجدول رقم ) 0.اما متوسط نسبة الكسر عند سرعة  -.

 
 
 

 
 
 
 
 

(= نسبة الكسر للبيض 55..+55..+9..9+...................... +  .. 0.30./) 91=  %...1  

 totalالتكلفة الكلية
cost    

 unitتكلفة الوحدة
cost 

الشحنة 
shipment 

محافظات 
 العجز

 
 محافظات الفائض

 
 عدد

 . X1 االسكندرية X15 مطروذ .. 55.. 55.90
 X2 9 دمياط X2 بورسعيد 33 55.. 59.19
 4  دمياط X4 المنوفية 35 9..9 .1..9.
 3  دمياط X13 البحر االحمر 9 9..9. 93.93
 .  دمياط X14 الوادى الجديد 1. .3... 912.59
 .  دمياط X16 شمال سيناء 49 .9.. 900.49

0 0 . 0 X 1  دمياط 
 X3 5 الدقهلية X7 المنيا 5.. 1.53 9..14.1.
 X4 2 الشرقية X1 القاهرة ... 9.33 1.55.33.
 0.  الشرقية X8 اسيوط 19. 2.29 93..110.
 ..  الشرقية X10 قنا 90 3.93. 953.50
 X5 .9 القليوبية X7 المنيا 1. 50.. 0..455

 4.  القليوبية X9 سوهاج 935 90... 0..91111
 3.  القليوبية X10 قنا 4. 9.55. 33...5
 .. X6 كفر الشيخ X7 المنيا .. .5.9 94.20.
 .. X7 الغربية X5 الجيزة 919 9.33 5..4..
 1.  الغربية X6 الفيوم 94 3.30 90..0.
 5.  الغربية X7 المنيا .4 ...1 .9.1.1
 X8 .2 البحيرة X6 الفيوم 22 99.. 15....
 90  البحيرة X15 مطروذ 9. 1.95 .51.4
 .X9 9 االسماعيلية X3 السويس 30 59.. 19.50

 99  االسماعيلية X10 قنا 03. 4.23. .1332.1.
 94  االسماعيلية X13 البحر االحمر 99 5..2 .9.0.1
 93  االسماعيلية X17 جنوب سيناء  2 .1.. 0.53.
 .X10 9 بنى سويف X8 اسيوط 4. 3.50 9.30.
 .9  بنى سويف X11 اسوان 03. .. 0...

 91  بنى سويف X12 االقصر 51 0.30. 203.50

X9,10=104 X7,5=272 X4,1 =651 X1,15=15 
X9,13=22 X7,6=23 X4,8 =172 X2,2= 44 
X9,17=9 X7,7=36 X4,10=20 X2,4  = 48 
X10,8=13 X8,6=99 X5,7=67 X2,13= 2 

X10,11=104 X8,15=12 X5,9=248 X2,14=17 
X10,12=87 X9,3=40 X5,10=63 X2,16 =32 

0 . X6,7=15 X3,7=168 
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بين محافظتى دمياط والوادى الجديد واقل نسبة كسر كانت بين محافظتى االسماعيلية والسويس حيث  % .3...نسبة كسر هى  وكانت اكبر
 . %55..ومحافظة دمياط وبورسعيد حوالى   %59..بلغت نحو

 
 كم/س 0.مصفوفة الحل االمثل مصفوفة القل نسبة كسرعند سرعة  .7جدول رقم 

التكلفة الكلية     
total cost 

 unitتكلفة الوحدة
cost 

الشحنة       
shipment 

 محافظات العجز
محافظات   

 الفائض
 

 عدد

 . X1 االسكندرية X15 مطروذ .. 5.59 49.40.

 X2 9 دمياط X2 بورسعيد 33 9.59 93.05.

 4  دمياط X4 المنوفية 35 4.24 3..55.
 3  دمياط X13 البحر االحمر 9 5..5. .4..4
 .  دمياط X14 الوادى الجديد 1. 2..93 3.2.14
 .  دمياط X16 شمال سيناء 49 2.42 400.35

0 0 . 0 X 1  دمياط 
 X3 5 الدقهلية X7 المنيا 5.. .1... 5...121.
 X4 2 الشرقية X1 القاهرة ... ...4 ...91459
 0.  الشرقية X8 اسيوط 19. 3.55. .2.4..91
 ..  الشرقية X10 قنا 90 .4..9 391.90
 X5 .9 القليوبية X7 المنيا 1. 5.10 59.20.

 4.  القليوبية X9 سوهاج 935 .5... 95..31.5
 3.  القليوبية X10 قنا 4. 2.49. ...19.1.
 .. X6 كفر الشيخ X7 المنيا .. 9.42. .5..5.
 .. X7 الغربية X5 الجيزة 919 ...4 9...22
 1.  الغربية X6 الفيوم 94 0... 50....
 5.  الغربية X7 المنيا .4 0.13. 3...45
 X8 .2 البحيرة X6 الفيوم 22 1.54 1...11
 90  البحيرة X15 مطروذ 9. 0.29. 03..4.
 .X9 9 االسماعيلية X3 السويس 30 9.14 02.90.

 99  االسماعيلية X10 قنا 03. .90.2 3..91.13
 94  االسماعيلية X13 البحر االحمر 99 3.30. 50...4
 93  االسماعيلية X17 جنوب سيناء  2 3..0. .9..2
 .X10 9 بنى سويف X8 اسيوط 4. 1.90 0..24

 .9  بنى سويف X11 اسوان 03. 99.50 90..9141
 91  بنى سويف X12 االقصر 51 0.... 14.1.90.

 ( فقد كان حسابها كاالتى:1كم/ ساعة بالجدول رقم ) 0.اما متوسط نسبة الكسر عند سرعة  -.
 وتم حسابها كاالتى%32...( تبين ان اقل متوسط نسبة كسر فكانت نحو 1رقم )ومن جدول 

 ( = نسبة الكسر للبيض9.59+5.59+ 4.24+...........  +  0+99.50+1.90..../)91=32... 

X9,10=104 X7,5=272 X4,1 =651 X1,15=15 

X9,13=22 X7,6=23 X4,8 =172 X2,2= 44 

X9,17=9 X7,7=36 X4,10=20 X2,4  = 48 

X10,8=13 X8,6=99 X5,7=67 X2,13= 2 

X10,11=104 X8,15=12 X5,9=248 X2,14=17 

X10,12=87 X9,3=40 X5,10=63 X2,16 =32 

4 4 X6,7=15 X3,7=168 
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والسوىس حيث بلغت بين محافظتى دمياط والوادى الجديد واقل نسبة كسر كانت بين محافظتى االسماعيلية  % 2..93كانت اكبر نسبة كسر هى 
 .%9.59ومحافظة دمياط وبورسعيد حوالى   %9.14نحو

 
 ملخص النتائج:

يعتبر القطاع الزراعي المصرى أحد أهم القطاعات اإلقتصادية فى المقتصد الزراعي على المستوى القومى لما له من دور كبير وهام فى دفع    
انى أحد أهم الدعائم األساسية لقطاع الزراعة المصرى حيث يساهم هذا القطاع مساهمة فعالة عجلة التنمية اإلقتصادية ، ويمثل قطاع اإلنتاج الحيو 

 94.حيث بلغت كمية االنتاج حوالى، مليار جنيه متمثاًل فى لحوم الدواجن والبيض 3..4فى قيمة اإلنتاج الحيوانى فى مصر إذ تبلغ قيمته نحو 
يث تتمثل مشكلة البحث حألف طن. 9.سنة، وبلغت نسبة الفاقد نحو  /كجم 3.2بيض حوالىألف طن ، وبلغ متوسط نصيب الفرد من بروتين ال

ج فى التباين الكبير فى أسعار البيض بين مناطق اإلنتاج ومناطق االستهالك والذى يفترض نظريا أن يكون الفرق فى السعر بين مناطق اإلنتا
تهدف الدراسة إلي إقتراذ أفضل نماذج نقل وتوزيع انتاج البيض ، و عدم كفاءة نظام النقلواالستهالك هى تكاليف النقل وهامش الربح مما يشير إلى 

ن من المحافظات المنتجة والذئ يزيد إنتاجها عن إستهالكها إلي المحافظات األخرئ للوصول إلي أقصر المسافات التسويقية وما يرتبط بذلك م
نموزج  تخدامالبيض يعتبر من المنتجات الحساسة فى عملية النقل لذا اتجهت الدراسة الى استحقيق أقل تكلفة وأقصر وقت ممكن للنقل، ونظرا الن 

مليون  .2..بلغ متوسط اجمالى الجمهورية من انتاج البيض نحو -.وتم التوصل الى النتائج التالية:  النقل متعدد االهداف لتحقيق اهداف الدراسة
من متوسط االنتاج يليها %90.4مليون بيضة بما يمثل حوالى  441.انتاج البيض بحوالى  بيضة وتعتبرمحافظة الشرقية من اكبر محافظات

 .%.2.4،%0.49.،%9....بنسبة والدقهليةالغربية،محافظة القليوبية
واقل تكلفة ممكنة، و كانت   بهدف الوصول الى اقل مسافة ممكنة Tora Optimum System اعتمدت نتائج الدراسة على استخدام برنامج -9

 مليون جنية 41.3.9.03وتكلفة نقل لكمية البيض المنقول =  9كم 0429.اقل مسافة = 
ومن نتائج تقدير الحل االمثل لنتائج التوزيع االنسب لفائض انتاج البيض فقد تبين ان اجمالى مسافة نقل البيض من محافظات الفائض الى -4

حيث  41.3.9.03الترتيب وبلغت تكلفة النقل لكمية البيض المنقولة نحو مليون جنية كيلومتر/طن0429.محافظات العجزقد بلغت حوالى 
 جنية  ..0.0كم وتكلفة نقل البيضة نحو0429.اجمالى المسافة الكلية نحو

 
 -النتائج التى تم الحصول عليها من تدنية وقت السفر :    

 9كم 0.اقل وقت للسفر عند سرعة ساعة ، و  ...90=  9كم 0.اقل وقت للسفر عند سرعة و  ساعة، 9.5.1=  9كم 30اقل وقت للسفر عند سرعة 
=  9كم 0.كسر، وكانت اقل نسبة كسر للبيض عند سرعة  %13..=  9كم 30ساعة، وكانت اقل نسبة كسر للبيض عند سرعة  19.43.= 

 كسر.%32...=  9كم 0.كسر، اقل نسبة كسر للبيض عند سرعة  %...1
 الخسائر. لتدنية تائج السابقة نجد ان البيض من المنتجات سريعة الكسر لذا البد من تدنية المسافة لتقليل نسبة الكسرومن الن

 
 المراجع :

 اعداد مختلفة. -..90-قطاع الشئون االقتصادية  -وزارة الزراعة واستصالذ االراضى -احصاءات الثروة الداجنة  -.
 اعداد مختلفة. -..90-قطاع الشئون االقتصادية  -الزراعة واستصالذ االراضى وزارة  -نشرة الميزان الغذائى  -9
1- Pandian p .and Anuradha D.(2011)Australian journal of Basic and Applied sciences 

11 -41 4(10) 14 

1- Pandian p., Natarajan G(2010) international  j of Math .n sci  and Engg.Appls.;4'59-65. 
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The problem of transporting eggs between governorates in Egypt, a case study using a multi-purpose 

transport model 

Fawzia Abu Zaid Saber Hassan -  Desert Research Center - Department of EconomicStudies 

Summary of results: 

   The Egyptian agricultural sector is considered one of the most important economic sectors in the agricultural 

economy at the national level because of its great and important role in advancing economic development, and 

the animal production sector represents one of the most important pillars of the Egyptian agricultural sector, as 

this sector contributes an effective contribution to the value of animal 

 production in Egypt as Its value is about 35.4 billion pounds, represented in 

In the form of poultry meat and eggs, where the amount of production reached about 523 thousand tons, the 

average per capita egg protein was about 4.9 kg / year, and the loss ratio reached about 52 thousand tons. Where 

the research problem is the large variation in egg prices between the production areas and consumption areas 

Theoretically, the difference in price between the production and consumption regions is theoretically assumed 

to be the transportation costs and the profit margin, which indicates the inefficiency of the transportation system. 

The study aims to propose the best models for the transfer and distribution of egg production from the producing 

governorates, whose production exceeds their consumption to other provinces to reach the shortest distances 

Marketing: What is related to that is the achievement of the lowest cost and the shortest possible time for 

transportation, and given that eggs are one of the sensitive products in the transportation process, so the study 

tended to use a multi-purpose transport model to achieve the goals of the study and the following results were 

reached: 1- The average total of the Republic of eggs production was about 6591 million eggs The Sharkia 

Governorate is considered one of the largest governorates for egg production, with about 1337 million eggs, 

representing about 20.3% of the average production, followed by Qalyubia, Gharbia and Dakahlia governorate 

with 11.62%, 10.32%, and 9.35%2- From the results of estimating the optimal solution to the results of the most 

appropriate distribution of egg production surplus, it was found that the total distance of eggs transported from 

the surplus governorates to the governorates of the deficit has reached about 10392 km / ton. The egg is about 

0.015 pounds 

3- The study results depended on using the Tora Optimum System program with the aim of reaching the lowest 

possible distance 

 

 The lowest possible cost, and the lowest distance = 10392 km2 and the transportation cost of the quantity of 

eggs transported = 371462.04 million pounds 

The results obtained from the low travel time: - The lowest time to travel at a speed of 40 km2 = 258.7 hours, 

the least time to travel at a speed of 50 km2 = 206.6 hours, and the lowest time to travel at a speed of 60 km2 = 

172.34 hours, and the lowest percentage of eggs breaking at a speed of 40 km2 = 5.74% fracture, and it was less 

The percentage of breaking eggs at a speed of 50 km2 = 7.65% fracture, the lowest fraction of eggs at a speed of 

60 km2 = 11.49% fracture. 

From the previous results, we find that eggs are quick-breaking products, so the distance must be minimized to 

lose, to reduce the percentage of fracture, to minimize the percentage of losses. 

 


