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 األيونية لبعض الحاصالت الزراعيةقتصادية بيئية للمعاملة  ادراسة  
          [4] 

 (1)عصام عبد الرحمن الجميل -(2)محمد سيد شحاتة -(1)عال صالح عبد المجيد
(2)الرؤوف الشورى هشام عبد

 

 جامعة عين شمس، كلية الزراعة( 9 هيئة الطاقة الذرية (0
 

 المستخلص
 هأعدت هذ فقدالصحية إلستخدام الكيماويات فى حفظ األغذية نظرا للمشاكل البيئية و 

الدراسة للمساهمة فى تحسين الوضع البيئى والصحى للمجتمع من خالل إجراء دراسة 
تشعيع أغذية بسوق العبور لتجارة األغذية بالجملة كبديل لإلستخدام  ةإقتصادية إلقامة وحد

لدراسة أن محاصيل البطاطس والبصل حيث أوضحت اأو وسائل الحفظ االخرى، الكيماوى 
والتى  والثوم والبرتقال والفراولة والمانجو والرمان من أهم المحاصيل المتداولة بسوق العبور

شتملت الدراسة على الدراسة الفنية للتعرف على الجرعات او  .بحاجة للحفظ بالمعالجة األيونية
ثم إجراء الدراسة  ،ا المجالالمناسبة لكل محصول من خالل الدراسات المتخصصة فى هذ

وبعد ذلك تحديد  ،التسويقية لتوقع الطلب المستقبلى على خدمة التشعيع خالل عمر المشروع
إجراء التحليل المالى لكل مقترح  أخيرا  و  ،المعجالت اإللكترونية الوحدة المناسبة مننموذج 

ية ووضع النظام التسعيرى مشتمال على تحديد العوائد والتكاليف وكذلك تقويم الربحية التجار 
الحاصالت الزراعية  هفى تحسين القدرات التسويقية لهذ وكذلك تحديد العوائد القومية بما يساهم

بإطالة فترة الحفظ والحفاظ على قيمة وجودة الغذاء وتالفى المشكالت الصحية والبيئية الناجمة 
 .ستخدام الكيماوياتاعن 

بور لثبوت عالحاصالت الغذائية بسوق ال ههذأوصت الدراسة بإقامة وحدة تشعيع لو 
وحدة التشعيع المناسبة  وتكونمعية، والتسويقية والمالية والمجتوالبيئية جدواها من الناحية الفنية 

، 94634ساعة لكميات قدرها /كيلو وات 43ميجا فولت،  01لكتروني بقوة اهي معجل 
 والثوم والبصل البطاطس ألف طن لمحاصيل 0134، 2939، .33، .623، 6336، 9.839
وقد أوضح التحليل المالي أن قيمة كل من . والرمان على التوالي والمانجو والفراولة والبرتقال

اإلنفاق االستثماري، تكلفة العمالة ومصروفات التشغيل السنوية، مصروفات ما قبل التشغيل، 
، 6398، 0399، 4339.ىالقسط السنوي لإلهالك واإلستهالك، تكلفة التشغيل السنوية تصل إل

مليون جنيه على التوالي في حين بلغت أسعار التشعيع للطن نحو  49396، 4384، 9362
للمانجو،  949جنيه للفراولة،  639جنيه للبرتقال،  009جنيه للبصل والثوم والبطاطس،  49
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ل إلى وأوضحت نتائج تقويم الربحية التجارية أن معدل العائد الداخلي يص. جنيه للرمان 903
في حاالت التحليل األساسي، فرض ضرائب وتحليل الحساسية على % 91، 93%، 92%

الصحية للمبيدات وخفض الفاقد الكمي  لالتوالي مع تحسين للظروف البيئية وتالفى المشاك
 .مليون جنيه سنويا   0.4والنوعي للغذاء بما يحقق إضافة صافية للدخل القومي بنحو 

 .التحليل المالي، العائد اإلجتماعي الطلب، الفاقد، ذية،تشييع األغ :كلمات داله
 

 مقدمة

تعتبر تكنولوجيا التشعيع الغذائى واحدة من أهم التقنيات الحديثة والتى تتالفى مشاكل 
مع تالفى ي، حفظ األغذية بالطرق التقليدية بخاصة المشاكل الصحية والبيئية للحفظ الكيماو 

والحفاظ على الصورة الطازجة للغذاء وقيمتة  ،الحصاد مشاكل الفاقد الكمى والنوعى بعد
 ومنظمة ،وجودتة وهى متبناة على المستوى الدولى من كل من منظمة الصحة العالمية

 دولة 91 والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومرخص بتطبيقها تجاريا فى( الفاو) األغذية والزراعة
ات الثالث إلى دراسات سالمة صحية وهى أمنة صحيا وال تحتاج حسب توصيات المنظم

بالجملة بمحافظة القاهرة من أكبر اسواق الجملة فى  ويعد سوق العبور لتجارة األغذية. جديدة
 031 منهم فدان 411 مساحة على 0223عام  اصالت الزراعية، والذى تم إفتتاحهمصر للح

 ،نطقة الصناعية والتخزينفدان للم 001و، المستقبلي لالمتداد فدان 91 المركزي، للسوق فدان
ويتكون السوق من أربعة قطاعات للحاصالت الزراعية والمنتجات الغذائية المختلفة، قطاع 

ويصل متوسط الكميات المتداولة بسوق العبور . الخضر، الفاكهة، الموز، السمك والدواجن
طن الف 34، للبصل 994 الفطن ،الفطن للبطاطس 939نحو  .9108-9106 الفترة لمتوسط
 .للرمان 30 الفطن ،للمانجو الفطن ..0 ،الفطن للفراولة 94 ،الفطن للبرتقال 094 ،للثوم

ويالحظ تزايد حجم الفاقد فى أغلب الحاصالت الزراعية المتداولة بالسوق، كما أن 
الطرق التقليدية المستخدمة للحفظ داخل السوق مثل الكيماويات لها مضار صحية وبيئية 

التبريد المستخدمة غير قادرة على استيعاب الكميات المتداولة بالسوق وتسويقية، ووسائل 
 .وفاعليتها ليست جيدة فى حفظ الحاصالت الزراعية
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 مشكلة الدراسة
سواء فيما يتعلق بعدم  من مشاكل متعددة عند السعي لتحقيق األمن الغذائيمصر تعاني 

الفاقد الكمي والنوعي للحاصالت  مشاكلكفاية اإلنتاج المحلي الحتياجات األفراد، أو من 
أثناء تداولها في األسواق خاصة أسواق الجملة التى مرحلة التخزين في الزراعية وبخاصة 

إلى القصور في الطرق  الفاقد جزء كبير منويعزى . يوجد بها كميات كبيرة من الحاصالت
واالقتصادية المرتبطة باإلضافة إلى المشاكل البيئية والصحية ، التقليدية المتبعة في الحفظ

 .باستخدام هذه الطرق
 

 أهمية الدراسة
الدراسة بالمساعدة في خفض الفجوة الغذائية في مصر من خالل المساهمة  تتمثل أهمية

في حل مشاكل الفاقد الكمي والنوعي للغذاء في مرحلة ما بعد الحصاد من خالل تقديم الرؤية 
باعتبارها أحدث التقنيات المطروحة  ،لتشعيع الغذائياالقتصادية إلمكانية استخدام تكنولوجيا ا

ق التقليدية وذلك في سوق العبور ر البيئية والفنية والصحية للطاالقتصادية و لتجنب المشاكل 
والذى يتم خالله تداول كميات كبيرة من الحاصالت  لتجارة األغذية بالجملة بمحافظة القاهرة

 .الزراعية
 

 منهجية الدراسة
حيث تهتم بالنواحي  ،دراسة منهجية البنك الدولي في إجراء دراسات الجدوىتتبع هذه ال

المتعلقة بجدوى إقامة وحدات تشعيع الحاصالت الزراعية من حيث الدراسة الفنية والهندسية 
والتسويقية ودراسة التكاليف والعوائد ووضع النظام التسعيري المناسب وتقويم الربحية التجارية 

 .ائد القومية لتطبيق تكنولوجيا التشعيع الغذائي في مصروكذلك دراسة العو 
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 مصادر البيانات
سوق العبور لتجارة األغذية بالجملة بمحافظة القاهرة، هيئة الطاقة الذرية  :بيانات ثانوية

المصرية، مركز تكنولوجيا اإلشعاع، معمل اقتصاديات تشعيع األغذية، الوكالة الدولية للطاقة 
، منظمة الصحة العالمية، (الفاو)ألغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة الذرية، منظمة ا

المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وزارة الزراعة المصرية، الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
 .واإلحصاء، شبكة المعلومات الدولية

 
 ةالدراسة التسويقي

ول اإلمكانيات المستقبلية المتوقعة تقديم خطوط إرشادية حإلى  التسويقيةتهدف الدراسة 
، الفراولة، البرتقال، الثوم، البصل، للطلب على خدمات تشعيع كل من محاصيل البطاطس

والتي أوضحت الدراسات الفنية المتخصصة السابقة أنها من أكثر األغذية  الرمان، المانجو
الكميات المتداولة  تطور( 0)ويبين جدول . حاجة وصالحية للحفظ بالتشعيع باسواق الجملة

تقديرات ( 9)، كما يوضح جدول 9108 -9119لتلك الحاصالت بسوق العبور خالل الفترة 
ويتبين االتجاه المتزايد للكميات الواردة من محاصيل . االتجاة الزمنى الخطيه لتلك الحاصالت

البصل  الدراسة ماعدا محصول البرتقال، كما أن االتجاة المتزايد ثبتت معنويتة لمحاصيل
والفراولة والرمان بينما لم تثبت معنوية التزايد لكل من البطاطس والثوم والمانجو، فى حين لم 

 .تثبت معنوية تناقص الكميات الواردة للسوق من البرتقال
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 لتجارة العبور بسوق الغذائية الزراعية الحاصالت بعض من المتداولة الكميات :(1) جدول
 9108-9119خالل الفترة من  (طن ألف) بالجملة األغذية

 بالجملة األغذية لتجارة العبور سوق :المصدر
 والواردة تشعيعها المحتمل الزراعية لكمية الحاصالت الزمني االتجاه تقديرات :(2) جدول

 9108 – 9119 الفترة خالل العبور بسوق
 الصورة المحصول

 TB.C R2 F PF التقديرات *الرياضية
 Y = 254.7+ 10.39 x 1328 131. 1326 1349 الخطية البطاطس
 Ln Y = 182.6+ 0.09 X 0329 1393 43. 1318 االسية البصل
 Y = 41.26+ 3.37 x 0319 1318 0312 1349 الخطية الثوم
 .Y=200.5 -1.03 x 1306 13119 1314 138 الخطية البرتقال
 Y = 0.61+ 1.71 x 9323 13.9 4934 638 الخطية الفراولة
 Y = 144.9+ 6.27 x 0304 1301 0398 1398 الخطية المانجو
 Y = 9.8+ 2.5 x 3391 1361 0.364 13110 الخطية الرمان

 .النتائج الفضل والتقديرات المختلفة الرياضية الصور باستخدام التقدير تم •
Y :طن، باأللف المحصول من المتداولة الكمية X  :الزمن 

 (0) جدول من حسبت :المصدر

 الرمان المانجو الفراولة البرتقال الثوم البصل البطاطس السنة
9119 03233 04133 0339 90933 833 96938 0431 
9116 00930 09033 0234 8838 .38 32 0631 
911. 09336 06139 423. 09934 439 .230 063. 
9118 4233. 39133 6038 2333 938 8.38 963. 
9112 41139 9.133 9636 96438 936 928 0639 
9101 31831 39339 9130 91336 832 0113. 0439 
9100 914 9823. 00931 40132 .30 0663. 9431 
9109 99936 6983. 06639 46333 0033 94830 4139 
9104 9333. 92.39 04431 44139 9033 96.33 3430 
9103 39.38 91832 09439 90130 0.31 96932 9934 
9109 40.30 40932 9930 096 9934 0383. 9339 
9106 01930 2.434 834 04939 9339 09039 46 
910. 44334 41338 9333 00432 9936 02430 4230 
9108 922 92036 6.34 00836 99 08933 363. 
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يعتمد تقدير  :لزراعية المحتمل تشعيعها بسوق العبورالتقدير المستقبلي المتوقع للحاصالت ا
الكميات المتوقع تشعيعها في المستقبل على التنبؤ بالكميات المتوقع ورودها بسوق العبور 

، وباستخدام الصور الرياضية المتحصل عليها بالجدول رقم 9143 – 9191خالل الفترة 
لعبور من الحاصالت الزراعية الكميات المتوقع ورودها لسوق ا( 4)، يوضح جدول (9)

البصل والفراولة والرمان، بينما يكون التوقع بباقى المحاصيل نظرا  الن تقديرات االتجاة الزمنى 
للكميات التى وردت منها بسوق العبور لم تكن معنوية فتكون الكميات المتوقع لها تدور حول 

 .متوسطها الحسابى لفترة الدراسة
 ،%3036 ،%033.يتم تشعيعها لكل محصول تقدر بنحو وبفرض أن الكميات التى س

من الكميات المتوقع ورودها لسوق العبور % .023 ،99% ،0938% ،46300% ،2336%
الرمان، لمتوسط سنوات  ،المانجو ،الفراولة ،البرتقال ،الثوم ،البصل ،من محاصيل البطاطس

 (.3)جدول  يمكن التوقع بالكميات التى سيتم تشعيعها، 9199، 9190، 9191
خالل  الغذائية الزراعية الحاصالت من العبور لسوق ورودها المتوقع الكميات :(3) جدول

 الف طن 9143-9191 المشروع عمر
 الرمان المانجو الفراولة البرتقال الثوم البصل البطاطس السنة
9191 440 63039 6. 024 9.32. 0.8 3238 
9190 440 66838 6. 024 98368 0.8 9934 
9199 440 62630 6. 024 40342 0.8 9338 
9194 440 .9433 6. 024 4430 0.8 9.34 
4193 440 .913. 6. 024 43380 0.8 9238 
9199 440 ..8 6. 024 46399 0.8 6934 
9196 440 81934 6. 024 48394 0.8 6338 
919. 440 84936 6. 024 42323 0.8 6.34 
9198 440 89232 6. 024 30369 0.8 6238 
9192 440 88.39 6. 024 34346 0.8 .934 
9141 440 20339 6. 024 3931. 0.8 .338 
9140 440 23038 6. 024 363.8 0.8 ..34 
9149 440 26230 6. 024 38332 0.8 .238 
9144 440 22633 6. 024 9139 0.8 8934 
9143 440 01943. 6. 024 90320 0.8 8338 
 011239 96.1 92830 9829 0119 09382 3269 اإلجمالى
 6.34 0.8 .4238 024 .6 84936 440 المتوسط

 (9) ،(0)جداول :المصدر
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 بعض حفظ فى األيونية المعاملة إستخدام على المتوقع المستقبلى الطلب :(4) جدول
 (طن الف) 9143-9191الفترة  خالل العبور بسوق الغذائية الزراعية الحاصالت

 الرمان المانجو الفراولة البرتقال الثوم البصل البطاطس السنة
9191 94634 96434 6336 623. 333 2939 238 
9190 94634 9.8 6336 623. 33. 2939 0134 
9199 94634 92439 6336 623. 9 2939 0132 
9194 94634 418 6336 623. 939 2939 0039 
9193 94634 49439 6336 623. 939 2939 09 
9199 94634 448 6336 623. 93. 2939 0936 
9196 94634 493 6336 623. 6 2939 0439 
919. 94634 468 6336 623. 634 2939 043. 
9198 94634 484 6336 623. 639 2939 0334 
9192 94634 42830 6336 623. 638 2939 0339 
9141 94634 30430 6336 623. .30 2939 0933 
9140 94634 39830 6336 623. .34 2939 06 
9149 94634 33430 6336 623. .36 2939 0636 
9144 94634 39830 6336 623. .32 2939 0.30 
9143 94634 3.430 6336 623. 830 2939 0.3. 
 91936 048.39 2330 013939 262 999934 493339 اإلجمالى
 .043 2939 634 .623 6336 46830 94634 المتوسط
 (0 ،9)جدولي  باستخدام حسبت :المصدر

 

 الدراسة الفنية
التشعيع  وهي التكنولوجيا من نوعان باستخدام الغذائية للحاصالت األيوني التشعيع يمكن

ية، والمعجالت اإللكترونية أكثر أمانا  ويتاح للقطاع الخاص الجامي والمعجالت اإللكترون
تخدم للعبوات ذات السمك إمكانية االستثمار فيها وتستخدم إلنتاج األشعة اإللكترونية وتس

ويمكن استخدام المعجالت اإللكترونية إلنتاج أشعة إكس وهي تستخدم كما في  المحدود،
ونظرا  إلجراء دراسات متعددة فيما يتعلق بالتشعيع  .التشعيع الجامي للعبوات أيا  كان الحجم

 .يقتصر البحث على دراسة المعجالت اإللكترونية الجامي
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يهتم هذا الجزء بتحديد وحدة التشعيع المناسبة لحفظ  :النموذج األمثل لوحدة التشعيع
 :حدة التشعيع المناسبة على كل منبعض األغذية بسوق العبور، ويعتمد اختيار و 

 ات المتوقعة من األغذية المطلوب حفظها بالتشعيعالكمي. 
 الجرعة التشعيعية لكل محصول. 
 كثافة المحصول. 

فان كل محصول سوف يحصل على  ،نظرا الختالف الجرعات التشعيعية لكل محصول
وليتم حساب قوة المصدر المشع فانة البد من الحساب  ،جرعته التشعيعية االصلية المناسبة

جراى ومن ثم فانه يتم تحديد الكمية .ك 0وهى ( حسابيا  )شعيعية موحدة بناءا على جرعة ت
الكمية ) جراى.ك0المكافئة اذا حفظت بجرعة  المعالجة من كل محصول بجرعتها االصلية

 :بإستخدام المعادلة اآلتية( 9)، وهو ما تم حسابة فى جدول (المعادلة
 الجرعة التشعيعية األصلية  × ألصليةالكمية بالجرعة ا=  ك جراى 0 الكمية المعادلة بجرعة

 (طن ألف) العبور بسوق بالتشعيع حفظها المراد المحاصيل من المعادلة الكميات (:5) جدول
 الكمية المعادلة (1)األصلية الكمية بالجرعة المناسبة الجرعة التشعيعية المحصول

 كيلو جراى 1
 4933 94634 1309 البطاطس
 303.4 9.839 1309 البصل

 2362 6336 1309 لثوما
 4332 .623 139 البرتقال
 0330 .33 4 الفراولة
 9430 2939 1399 المانجو
 0134 0134 031 الرمان

 06234 اإلجمالى
 (9199:9191) المشروع عمر من األولى سنوات الثالث متوسط (0)

 (3)جدول  باستخدام حسبت :المصدر
 :فقا للمعادلة اآلتيةتحسب قوة المعجل اإللكتروني بالكيلو وات و 

 ح × (س ÷ ك= )ق 
 ع × 363

 قوة المعجل اإللكترونى بالكيلووات :حيث ق
 الكمية المطلوب تشعيعها بالكيلو جرام :ك
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 (سنة/ساعة 6111) عدد ساعات التشغيل السنوية: س
 الجرعة التشعيعية بالميجا راد :ح
 كفاءة التشعيع :ع

 كيلووات 91=  130 × (6111 ÷ 062411111) = ومن ثم فإن ق
   461×1330 

بنحو  ×وأن المعجل يعمل عند أشعة  ،فى حالة العبوات الكبيرة ×ونظرا  إلستخدام أشعة 
 =  عند استخدام الطاقة اإللكترونية فتكون قوة المعجل اإللكترونى من طاقته% 61

 61: كيلو وات وبالتالى 43=  91 × 011
 ،ميجافولت 01معجل الكترونى  :اال لكترونية هى من المعجالت ن مواصفات وحدة التشعيعفإ

 . كيلووات 43
 

 فتراضات الدراسةا
 .ميجافولت 01، كيلووات 43 =معجل إلكتروني قوته  :نوع وحدة التشعيع

 .سنة/ساعة 6111 :عدد ساعات التشغيل
 .الجنية المصري :الوحدة النقدية المستخدمة

 .هيئة الطاقة الذرية - غذيةمعمل اقتصاديات تشعيع األ :البيانات السعرية
ويتم  فترة االسترداد ،معدل العائد الداخلي: معايير تقويم الربحية التجارية المستخدمة

تحديد كل من االنفاق االستثماري للمشروع، العمالة، مصروفات التشغيل السنوية، مصروفات 
وكذلك وضع النظام  .التأسيس، القسط السنوي إلهالك واستهالك األصول الرأسمالية للمشروع

ثم إعداد جداول التدفق النقدي للمشروع لتحديد عائد الربحية التجارية  ،التسعيري لوحدة التشعيع
 .لمشروع مع دراسة للعوائد القوميةباإلضافة إلى تحليل الحساسية ل
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 :التدفقات الخارجة لوحدة المعجل اللكترونى بسوق العبور: ولا أ
 للمشروع ثمارياالست اإلنفاق :(6) جدول
 (مليون جنيه)القيمة المالية  البيان م
 91 (المعجل)األجهزة شاملة الشحن والجمارك  0
 8 الحواجز الخرسانية والمباني 9
 439 التجهيزات المكتبية والمعملية 4
 9 وسائل النقل 3
 9362 مصروفات ما قبل التشغيل 9
 1399 (0)رأس المال العامل  6

 4339. %(01)اطي نقدي وعيني احتي+ اإلجمالي 
 السنوية التشغيل مصروفات قيمة إجمالى من شهر مقدار (0)

 .910 الذرية، الطاقة هيئة األغذية، تشعيع اقتصاديات معمل السعرية، البيانات :المصدر
 السنوية العمالة تكلفة :(7) جدول

 األجر الشهري للعامل العدد البيان م
 (شهر/جنيه)

 امليناألجر السنوي للع
 (مليون جنيه)

 1306 111. 9 اإلدارة العليا 0
 1312 9911 4 اإلدارة المتوسطة 9
 13029 8111 9 العلميين 4
 1398 6111 3 المهندسين 3
 .139 9911 2 فنيين معامل لتشغيل الوحدة 9
 13029 9111 8 أمن وسائقين 6
 13018 0911 6 عمال شحن وتفريغ .

 0399 %09 احتياطى +اإلجمالي 
 .910الذرية،  الطاقة هيئة األغذية، تشعيع اقتصاديات السعرية، معمل البيانات :المصدر
 السنوية التشغيل مصروفات :(8) جدول
 (مليون جنيه)القيمة المالية  البيان م
 0399 األجور والرواتب 0
 13068 الكهرباء 9
 .039 (0)الصيانة 4
 03.9 (9)قطع غيار 3
 039 دعاية وترويج 9

 6398 %(01)احتياطي + اإلجمالي 
 النقل ووسائل المكتبية والتجهيزات األجهزة تكلفة من 9%( 0)
 النقل ووسائل المكتبية والتجهيزات األجهزة تكلفة من 4%( 9)

 .910 الذرية، الطاقة األغذية، هيئة تشعيع اقتصاديات معمل :المصدر
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 التشغيل قبل ما مصروفات :(9) جدول
 (مليون جنيه)قيمة المالية ال البيان م
 1302 (0) األجور والرواتب 0
 0311 دراسات وتصاريح 9
 039 دعاية وترويج 4

 9362 اإلجمالي
 والمرتبات األجور تكاليف إجمالي من% 09( 0)

 .910الذرية،  الطاقة األغذية، هيئة تشعيع اقتصاديات معمل :المصدر
 الرأسمالية األصول كواستهال إلهالك السنوى القسط :(13) جدول

 فترة البيان م
 الصالحية

 قيمة األصل
 (مليون جنيه)

القسط السنوي 
 لإلهالك

 (مليون جنيه)
 939 91 91 األجهزة والمعدات 0
 133 8 91 الحواجز الخرسانية والمباني 9
 139 439 . األجهزة والمعدات الفنية والمكتبية 4
 1392 9 . وسائل النقل 3
 13043 9362 91 (0)بل التشغيلمصروفات ما ق 9

 4384 اإلجمالي
 .910الذرية،  الطاقة األغذية، هيئة تشعيع اقتصاديات السعرية، معمل البيانات :المصدر
 السنوية التشغيل تكلفة :(11) جدول
 (مليون جنيه)القيمة المالية  البيان م
 99309 (0) المرابحة على اإلنفاق االستثماري 0
 6398 يل السنويةغتشمصروفات ال 9
 4384 القسط السنوي لإلهالك 4

 49396 اإلجمالي
 اإلستثمارى اإلنفاق إجمالى من 41%(0)

 .910الذرية،  الطاقة األغذية، هيئة تشعيع اقتصاديات السعرية، معمل البيانات :المصدر
 :العبور بسوق اللكترونى المعجل التدفقات الداخلة لوحدة: ثانياا 

يل، جنيه غساعة تش/ جنيه )وفقا  لـ  تحدد تسعيرة التشعيعت :النظام التسعيري واإليراد السنوى-أ
 :على النحو التالي( طن/ 
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عدد ساعات التشغيل السنوية ÷ تكلفة التشغيل السنوية =  (ساعة تشغيل/جنيه)تسعيرة التشعيع 
= 49961111  /6111  =93963.  939. ساعة تشغيل/جنيه 

  الكمية المطلوب سنويا  تشعيعها÷ التشغيل السنوية  تكلفة=  (طن / جنيه)لتشعيع تسعيرة ا
 طن / جنيه024=  062411/  49961111= 
 %21ك جراى عند طاقة تشغيل 0 طن بجرعة تشعيعية / جنيه 024 =

 % 81 عند طاقة تشغيل جراى ك0 تشعيعية بجرعةطن  /ه جني 903
 اإللكتروني المعجل باستخدام الزراعية الحاصالت ضلبع الطن تشعيع تسعيرة :(12) جدول

 سعر التشعيع جراى.الجرعة التشعيعية ك المحصول م
 طن/جنيه

 49 1309 البطاطس 0
 49 1309 البصل 9
 49 1309 الثوم 4
 009 139 البرتقال 3
 639 4 الفراولة 9
 9439 1399 المانجو 6
 903 0 الرمان .
 األصلية التشعيعية الجرعة×  جراى.ك 0 بالجرعة الطن تشعيع سعر=  الطن تشعيع سعر

 (00) رقم معادلة :المصدر
وذلك عند سعر تشـعيع طاقـة  :يتم حساب اإليراد السنوي وفقا للمعادلة اآلتية   :             اإليراد السنوي

 %81 تشغيلية
 (09) ممعادلة رق سعر التشعيع× سنويا   الكمية المشععة= اإليراد السنوي 

 جراي .ك 0طن بجرعة تشعيعية  062411المشععة تعادل وحيث أن الكمية 
 .همليون جني 4936 = 024 × 062991 = اإليراد السنوي

تحليل الربحية التجارية باستخدام جداول التدفق النقدي قبل  يتم :تحليل الربحية التجارية -ب
ي وبعد خصم الضرائب وتحليل الحساسية وذلك باستخدام معايير معدل العائد الداخل

 .للمشروع، فترة االسترداد
 سوق في اإللكتروني المعجل نوع من تشعيع وحدة إلقامة التجارية الربحية تقويم نتائج

 إلقامة التجارية الربحية تقويم نتائج توضح: األغذية لحفظ بالجملة األغذية لتجارة العبور
 :يلى ما يةاألغذ لتجارة العبور بسوق األغذية بعض لحفظ اإللكتروني التشعيع وحدة
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 : الضرائب فرض قبل األساسي التحليل حالة في: أ
 92: الداخلي العائد معدل%. 
 سنة 433: االسترداد فترة. 
% 22 بنسبة التشغيلي األول العام من الضرائب فرض بعد األساسي التحليل حالة في: ب

 النقدي التدفق إجمالي من
 93: الداخلي العائد معدل%. 
 ةسن 339: االسترداد فترة. 
 بنسبة اإليراد وانخفاض التشغيل مصروفات زيادة بافتراض الحساسية تحليل حالة في: ت

 .منهما لكل% 13
 91: الداخلي العائد معدل%. 
 سنة 930: االسترداد فترة. 

 نظر وجهة من التجارية الربحية تقويم لنتائج وفقا   مقبوال   يعد المشروع فإن ذلك على وبناء
 .الخاص المستثمر
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 (جنيه مليون) الضرائب خصم قبل للمشروع النقدية التدفقات حساب :(13) جدول

 السنة
% 

 للطاقة
 التشغيلية

 النفاق
 الستثماري

مصروفات 
التشغيل 
 السنوية

اإلحالل 
 والتجديد
 السنوي

إجمالي 
 التكاليف
 السنوية

 اإليراد
 السنوي

صافي 
التدفق 

النقدي قبل 
خصم 
 الضرائب

0  -463.  - 463.  -- 463. 
9  -463.  - 463.  -- 463. 
4 .1%  4396  4396 99349 903.2 
3 81%  4396  4396 98328 99339 
9 21%  4396  4396 49361 92313 
6 21%  6398  6398 49361 96319 
. 21%  6398  6398 49361 96319 
8 21%  6398  6398 49361 96319 
2 21%  6398  6398 49361 96319 
01 21%  6398 939 09318 49361 91399 
00 21%  6398  6398 49361 96319 
09 21%  6398  6398 49361 96319 
04 21%  6398  6398 49361 96319 
03 21%  6398  6398 49361 96319 
09 21%  6398  6398 49361 96319 
06 21%  6398  6398 49361 96319 
0. 21%  6398  6398 44309 9639. 

 .غيار وقطع صيانة مصروفات بدون األولى التشغيلية سنوات لثالثا (0)
 .العامل فى االيراد السنوى للسنة االخيرة المال رأس إسترداد إضافة تم (9)

 .(09:9) جداول :المصدر
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 (جنيه مليون) المشروع على الضرائب حساب
 (جنيه مليون) المشروع على الضرائب حساب :(14) جدول

 السنة
% 

للطاقة 
 التشغيلية

 مصروفات
التشغيل 
 السنوية

قسط 
اإلهالك 
 واإلستهالك
 السنوي

 إجمالي
 التكاليف

 اإليراد
 السنوي

صافي 
 التدفق

النقدي 
 السنوي

 الضرائب

0   -   -  
9   -   -  
4 .1% 4396 4384 .342 99349 0.326 4329 
3 81% 4396 4384 .342 98328 90392 33.9 
9 21% 4396 4384 .342 49361 99390 9399 
6 21% 6398 4384 01330 49361 99302 3388 
. 21% 6398 4384 01330 49361 99302 3388 
8 21% 6398 4384 01330 49361 99302 3388 
2 21% 6398 4384 01330 49361 99302 3388 
01 21% 6398 4384 01330 49361 99302 3388 
00 21% 6398 4384 01330 49361 99302 3388 
09 21% 6398 4384 01330 49361 99302 3388 
04 21% 6398 4384 01330 49361 99302 3388 
03 21% 6398 4384 01330 49361 99302 3388 
09 21% 6398 4384 01330 49361 99302 3388 
06 21% 6398 4384 01330 49361 99302 3388 
0. 21% 6398 4384 01330 44309 993.3 9311 

 الثالثة وهي السنة األولى التشغيلية السنة فى النقدى التدفق صافى من %99 ئبالضرا (0)
 .المشروع عمر من
 .(04:9) المصرية، جداول الضرائب مصلحة :المصدر
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 الضرائب خصم بعد للمشروع النقدى التدفق صافى :(15) جدول

 السنة
% 

للطاقة 
 التشغيلية

 صافي التدفق
النقدي قبل خصم 

 الضرائب
 بالضرائ

صافي التدفق النقدي 
 بعد

 خصم الضرائب
0  -- 463.  -- 463. 
9  -- 463.  -- 463. 
4 .1% 903.2 4329 0.383 
3 81% 99339 33.9 9136. 
9 21% 92313 9399 94332 
6 21% 96319 3388 90303 
. 21% 96319 3388 90303 
8 21% 96319 3388 90303 
2 21% 96319 3388 90303 
01 21% 96319 3388 90303 
00 21% 96319 3388 09363 
09 21% 96319 3388 90303 
04 21% 96319 3388 90303 
03 21% 96319 3388 90303 
09 21% 96319 3388 90303 
06 21% 96319 3388 90303 
0. 21% 9639. 9311 9039. 

  03 -9 جداول :المصدر
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 اإليراد وانخفاض التشغيل مصروفات زيادة بافتراض للمشروع الحساسية تحليل :(16) جدول
 منهما لكل% 01 بنسبة السنوي

 السنة
% 

للطاقة 
 التشغيلية

التكاليف بزيادة 
مصروفات التشغيل 

13% 
 إجمالي الضرائب

 التكاليف
اإليراد 

بانخفاض 
13% 

 صافي التدفق
النقدي 
 السنوي

0  -463.  -463.  --463. 
9  -463.  -463.  --463. 
4 .1% 4329 4329 .38. 99389 03329 
3 81% 4329 33.9 836. 96318 0.330 
9 21% 4329 9399 233. 92343 0238. 
6 21% .393 3388 09309 92343 0.399 
. 21% .393 3388 09309 92343 0.399 
8 21% .393 3388 09309 92343 0.399 
2 21% .393 3388 09309 92343 0.399 
01 21% 093.3 3388 0.369 92343 0.399 
00 21% .393 3388 09309 92343 0.399 
09 21% .393 3388 09309 92343 0.399 
04 21% .393 3388 09309 92343 0.399 
03 21% .393 3388 09309 92343 0.399 
09 21% .393 3388 09309 92343 0.399 
06 21% .393 3388 09309 92343 0.399 
0. 21% .393 3388 09309 92383 003.9 

  09 -9جداول  :المصدر
 :بسوق العبور لتجارة الجملة العوائد القومية لمشروع إقامة وحدة تشعيع جامى

تكنولوجيا التشعيع الغذائي من أهم تكنولوجيات حفظ األغذية والتي تساهم في  :العوائد القومية
من قصور طرق  التخلص من مشاكل الحفظ الكيميائي الصحية والبيئية وتساهم في التخلص

 :ومن أهم العوائد القومية لحفظ األغذية بالتشعيع. الحفظ األخرى
 .تحسين الظروف البيئية :أولا 
 .تحسين القدرات التسويقية لألغذية :ثانياا 
 .تحسين الدخل القومي :ثالثاا 
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 :دور تكنولوجيا المعالجة األيونية لألغذية في تحسين الظروف البيئية: أولا 
كنولوجيا التشعيع المشاكل البيئية الخاصة باستخدام المواد الكيميائية في حفظ تتجنب ت -أ

 :األغذية وهي
 المشاكل البيئية والصحية الخاصة بالمتعاملين بالكيماويات. 
 المشاكل البيئية والصحية للبيئة المحيطة بالمعامالت الكيميائية. 
  الكيماويات وما بها من متبقيات والصحية لمستهلكي األغذية المحفوظة بالبيئية المشاكل

تكاليف المشاكل البيئية والصحية الستخدام الكيماويات وبخاصة عالج األمراض الناتجة و 
عنها وكذلك ضعف القدرات االنتاجية ألفراد المجتمع نتيجة األمراض المتعلقة باستخدام 

 .الكيماويات
 بائية تساهم تكنولوجيا التشعيع في خفض إستهالك الطاقة الكهر  -ب

هم ست :دور تكنولوجيا المعالجة األيونية لألغذية في تحسين قدراتها التسويقية: ثانياا 
 :تحسين القدرات التسويقية لألغذية من ناحية تكنولوجيا التشعيع في

 والنوعي يخفض الفاقد الغذائي الكم. 
 إطالة فترة الحفظ بما يزيد من فترة تواجد السلعة الغذائية بالسوق. 
  ضلة لدى المستهلكفعلى الصورة الطازجة للغذاء وهي المالحفاظ. 
 تجنب مشاكل تسويق األغذية المحفوظة بالمبيدات الكيماوية وبخاصة عند التصدير. 
 الحفاظ على جودة وقيمة الغذاء. 

 :دور تكنولوجيا المعالجة األيونية لألغذية في زيادة الدخل القومي: ثالثاا 
 :زيادة الدخل القومى من حيثتكنولوجياالتشعيع فى تساهم  -أ
 - بديال  عن  بالتشعيعالحفظ قيمة الفاقد الكمى والنوعى المتالفى من األغذية نتيجة

 .الكيماويات
 - قيمة تكاليف المشاكل الصحية والبيئية المتالفاة نتيجة الحفظ بالتشعيع بدال من الحفظ

 .بالمبيدات الكيماوية
إلى الدخل القومى عند إستخدام المعالجة  القيمة المضافة( 09) ويوضح الجدول رقم

 ،المانجو ،الفراولة ،البرتقال ،الثوم ،البصل ،البطاطس) األيونية فى حفظ كل من محاصيل
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حيث يوضح الجدول على سبيل المثال بالنسبة لمحصول البطاطس الكمية المقترح  (الرمان
قيمة الكمية المقترح  ،8111 والسعر السوقى للطن بالجنيةألف طن  94634 تشعيعها وهى

، 49 وسعر التشعيع للطن ،جراى.ك 1309 والجرعة التشعيعية 0821ه بالمليون جني تشعيعها
 وقيمة الفاقد المتالفى نتيجة التشعيع ،همليون جني 396. وتكاليف تشعيع الكمية اإلجمالية

والقيمة ، هجنيمليون 0832 وقيمة التكاليف الصحية والبيئية المتالفاة نتيجة التشعيع، 9638
نتيجة  68303 همة المضافة الصافية بالمليون جنيوالقي، همليون جني .93. المضافة اإلجمالية

وبالنسبة إلجمالى المحاصيل موضوع الدراسة فإن القيمة المضافة حفظ البطاطس بالتشعيع، 
، البطاطس) للدخل القومى عند إنشاء وحدة معجل إلكترونى بسوق العبور لحفظ كل من

 .جنية سنويامليون  0.4398 يصل إلى (الرمان، المانجو، الفراولة، البرتقال، الثوم، لبصلا
 في التشعيع تكنولوجيا استخدام عن الناشئة القومى الدخل إلى المضافة القيمة (:17) جدول
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 68314 7537 1839 5638 7356 32 3315 1893 8333 23633 البطاطس
 34334 42392 13373 32319 8358 32 3315 1373 4333 26832 البصل
 9353 11392 2398 8394 2339 32 3315 298 4333 7436 الثوم

 11371 19352 4388 14364 7381 112 3353 488 6333 6937 البرتقال
 -1314 1388 3347 1341 3332 642 3 47 13333 437 الفراولة
 53357 55352 13388 41364 4395 5335 3325 1388 15333 9235 المانجو
 3367 2388 3372 2316 2321 214 1 72 7333 1333 الرمان

 173382  اإلجمالي

 .القاهرة بمحافظة بالجملة األغذية لتجارة العبور بسوق التسعيرة بيانات -0
 الطاقة هيئة – األغذية تشعيع اقتصاديات معمل) .تشعيعها المقترح الكمية من% 4 -9

 .(الذرية
 طاقةال هيئة – األغذية تشعيع اقتصاديات معمل) .تشعيعها المقترح الكمية من% 0 -4

 .(الذرية



 وآخرون عال صالح عبد المجيد
 

 74 9102يونيه ، ولربعون، الجزء األألوا لسادسا المجلد

 .المتالفاة والبيئية الصحية التكاليف قيمة + المتالفي الفاقد قيمة -3
 .اإلجمالية التشعيع تكاليف – اإلجمالية المضافة القيمة -9

 (06:0) جداول :المصدر
 

 المراجع

عدادها وانضاجها وتخزينها  :(02.1) يوسف والي وآخرون حفظ الحاصالت البستانية وا 
 .المعارف المصريةدار  ،وتصديرها

دراسة اقتصادية لحفظ األغذية النباتية باإلشعاع : (0224) الرحمن الجميل عصام الدين عبد
جامعة عين  ،كلية الزراعة ،قسم االقتصاد الزراعي ،(رسالة ماجستير) ،بمصر
 .شمس
دراسة إمكانيات استخدام تكنولوجيا التشعع في حفظ وتخزين  :(0229) محمد توفيق شرباص
 .للتنمية الزراعيةجامعة الدول العربية  -نتجات الغذائية بالوطن العربي الم
رسالة )دراسة جدوى لتكنولوجيا معالجة األغذية باإلشعاع  :(0228) إيمان محمد حسن

، قسم االقتصاد والقانون والتنمية اإلدارية، معهد الدراسات والبحوث (دكتوراه
 البيئية، جامعة عين شمس 

دراسة اقتصادية إلمكانيات تطبيق تكنولوجيا  :(9111)الرحمن الجميل  عصام الدين عبد
 .جامعة عين شمس ،(رسالة دكتوراه) ،التشعيع الغذائي في مصر

البيئية والتسويقية إلستخدام تكنولوجيا اإلشعاع فى  اآلثار: (9111) سهام حسين أحمد عاشور
 ،ية والقانونية واإلداريةقسم العلوم اإلقتصادب (رسالة ماجيستير) ،المجال الطبى

 .جامعة عين شمس ،معهد الدراسات والبحوث البيئية
دراسة اقتصادية لحفظ بعض األغذية باستخدام تكنولوجيا  :(9110) إبراهيم محمود محمد مراد
 ،كلية الزراعة بمشتهر، قسم االقتصاد الزراعيب( رسالة ماجستير)اإلشعاع، 
 .جامعة بنها

 دراسة اقتصادية إلقامة وحدة لتشعيع األغذية في ميناء بور :الجميل الرحمن عصام الدين عبد
سعيد، مجلة علمية يصدرها مركز الشرق األوسط اإلقليمي للنظائر المشعة 

 (.9113( )404:  922)صفحات ( 46)للدول العربية العدد 
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عة، دراسات اقتصادية لتكنولوجيا بعض األغذية المشع :(9113) عبدالحميد أبو زيد محمد
، قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة الزقازيق فرع (رسالة ماجستير)

 .بنها
تسويق بعض محاصيل الخضروات في مصر مع : (9116) حسين السيد حسن سرحان

 ،قسم االقتصاد الزراعيب ونيات التسويقية، رسالة ماجستيراإلشارة إلى دور التعا
 .جامعة عين شمس ،كلية الزراعة

دراسة اقتصادية لحفظ األغذية بالتشعيع مقارنة بطرق  :(9100) جعفر محمد جعفرخالد 
قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة بالحفظ التقليدية، رسالة ماجستير 

 .عين شمس
التحليل المالي لتكنولوجيا التشعيع الجامي، مجلة علمية  :الرحمن الجميل عصام الدين عبد

األوسط اإلقليمي للنظار المشعة للدول العربية، العدد يصدرها مركز الشرق 
 (.9100) 096:  019ص ( 34)

دراسة اقتصادية إلقامة  :الرحمن الخطيب مرفت عبد؛ الرحمن الجميل عصام الدين عبد
وحدات تشعيع جامي ومعجل إلكتروني لتعقيم صادرات الصمغ العربي 

إلقليمي للنظائر المشعة السوداني، مجلة علمية يصدر مركز الشرق األوسط ا
 (.9100) 084:  -09، ص (34)للدول العربية العدد 

دراسة اقتصادية إلقامة وحدة معجل إلكتروني : محمد مكاوي ؛الرحمن الجميل عصام عبد
لتعقيم النباتات الطبية والعطرية بمحافظة الفيوم بمصر، مجلة علمية يصدرها 

 (.9100)عة للدول العربية مركز الشرق األوسط اإلقليمي للنظائر المش
قتصادى لوحدة تشعيع بعض الصادرات : (9103) سوزان رئيس عبد الغفار أمين تقييم مالى وا 

 ،كلية الزراعة ،قسم اإلقتصاد الزراعىب رسالة ماجيستير ،الزراعية المصرية
 .جامعة عين شمس
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ABSTRACT 

Due to the environmental and health problems of the use of 

chemicals in food preservation since the preparation of this study to 

contribute to improving the environmental and health status of the 

community through an economic study to establish food irradiation unit 

in the El-oubowr market for food wholesale trade as an alternative to 

chemical use.  

The study showed that potatoes, onions, garlic, orange, 

strawberries, mangoes and pomegranates The most important crops 

traded in the El-oubowr market, which need to be preserved by ionic 

treatment, where the study included the technical study to identify the 

appropriate doses for each crop through specialized studies in this area, 

To determine the future demand for the irradiation service during the 

lifetime of the project. The model of the appropriate irradiation units 

was then determined, by electronic accelerators. The financial analysis 

was carried out, including the determination of revenues and costs, as 

well as evaluating the commercial profitability and pricing system. The 

marketing capabilities of these agricultural crops to prolong the 

conservation period and preserve the value and quality of food and to 

avoid the health and environmental problems resulting from the use of 

chemicals. The study recommended the establishment of irradiation unit 

for these crops El-oubowr to prove its technical, marketing, financial 

and community feasibility. 

Key words: food irradiation, losses, demand, financial analysis, social 

return. 


