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 *دراسة اقتصادية الستخدام تكنولوجيا الحفظ بالتشعيع بسوق الغالل الرئيسى بمصر 
 

2 عصام الدين عبدالرحمن سيد الجميل.                                               د1نادية حسين الشيخ . د.أ  
 

  أستاذ االقتصاد الزراعى ـ كمية الزراعة بمشتير ـ جامعة بنيا1
        . أستاذ مساعد أقتصاد ـ المركز القومى لبحوث وتكنولوجيا اإلشعاع ـ ىيئة الطاقة الذرية2

 
- :مقدمو

يرجع مستوى العجز فى إنتاج الغذاء بالنسبة الحتياجات االستيالؾ لعوامؿ رئيسية مف بينيا ضيؽ الرقعة الزراعية وندرة الموارد المائية 
وانخفاض مستوى اإلنتاجية والزيادة المطردة فى الطمب، ورغـ االىتماـ الكبير الذى وجيتو مصر لالنتاج الزراعى ورغـ التطورات السريعة فى 

القطاع الزراعى واالنتاج الغذائى فإنيا ال تزاؿ تعانى مف عجز فى انتاج الغذاء، االمر الذى ترتب عميو ازدياد اعتمادىا فى استيفاء احتياجاتيا 
االستيالكية الغذائية المتزايدة عمى العالـ الخارجى وجدير بالذكر أف االىتماـ بمشكمة الغذاء ال يرجع فقط إلى أعبائيا المالية ولكف يرجع ايضا إلى 

. ابعادىا االجتماعية والسياسية مما يعرض الدولة الحتماالت الضغط السياسى مف الدوؿ األجنبية
وبناء عمى ما سبؽ فإف الحفاظ عمى الغالؿ تعد مسئولية اقتصادية واجتماعية وأمنية وأف أى فاقد فييا يعنى اىدار لمموارد المحدودة التى 
استخدمت فى استيراد ىذه الغالؿ وكذلؾ الموارد األرضية والمائية المحدودة التى استخدمت فى انتاجيا مما يؤدى إلى ازدياد العجز عف تمبية 

.  الحاجات وتعاظـ المخاطر األمنية والغذائية لذلؾ يعد حفظ وتخزيف الغالؿ ىدؼ استيراتيجى اقتصادى وأمنى فى مصر
ويعد اليدؼ األساسى لتخزيف المواد الغذائية ىو المحافظة عمييا الستخداميا حيف الحاجة إلييا وبصفة عامة يعد أىـ أىداؼ تخزيف المواد 
الغذائية فى مصر ىو توفير السمع الغذائية الوقات االحتياج إلييا ولمواجية موسمية االنتاج، ضماف توفير مخزوف ضرورى لتشغيؿ المصانع 

وال شؾ . المعتمدة عمى الغالؿ،  توفير مخزوف استيراتيجى ولمطوارئ ولمواجية مخاطر الجفاؼ واآلفات الزراعية وعدـ االستقرار الزراعى والسياسى
أف االستخداـ القائـ حاليًا لممبيدات الكيماوية فى تطيير الغالؿ فى مصر ذو مخاطر صحية وبيئية واقتصادية مع قصوره الفنى ومع التوجو 
الحكومى لنقؿ سوؽ الغالؿ إلى موقع جديد فيكوف مف األىمية دراسة إمكانية استبداؿ التبخير الكيماوى بالحفظ بالتشعيع وتعتنى ىذه الدراسة 

بالجوانب االقتصادية المتعمقة بيذا المشروع القومى الخاص بتطوير منظومة حفظ الغالؿ بسوقى الغالؿ بمصر واستبداؿ الحفظ الكيماوى بالحفظ 
بالتشعيع وذلؾ مف خالؿ دراسة لموضع الحالى لسوقى الغالؿ الرئيسيبف فى مصر بأحياء الساحؿ ومصر القديمة بمحافظة القاىرة ولنظاـ الحفظ 

الكيميائى المتبع بيما مع دراسة لألىمية االقتصادية والتوقع المستقبمى لمغالؿ مف ناحية المساحة المزروعة واإلنتاجية واإلنتاج كمؤشر لمطمب 
واستعراض لمدراسات الفنية المتعمقة بتشعيع الغالؿ واعتنت الدراسة بتحديد نوع وحدة التشعيع وقوتيا ودراسة الجدوى . المستقبمى عمى خدمة تشعيعيا

المالية لممشروع وقياس الربحية التجارية المتوقعة مع وضع النظاـ التسعيرى وبعد ذلؾ دراسة القيمة المضافة لمدخؿ القومى المتوقعة وبحيث يكوف 
لدى مصر سوؽ غالؿ ليس مجرد موقع جغرافى أو نظاـ بنائى جديد ولكف منظومة تسويقية حديثة تتبع تقنية حفظ آمنة صحيًا وبيئيًا وذلؾ فى 

 .موقعو الجديد المنتظر انتقالو إليو
 

 -:مشكمة الدراسة
تعاني محاصيؿ الغالؿ فى مصر مف فاقد كمي ونوعي ناشئ عف اإلصابات الحشرية لمغالؿ باإلضافة إلى اآلثار الصحية والبيئية الخطيرة 

الناشئة مف استخداـ المبيدات الكيمائية فى التطيير الحشري لمغالؿ سواء مف حيث خطورتيا عمى المتعامميف بيا والبيئة المحيطة وكذلؾ عمى 
المستيمؾ النيائي لمغالؿ التى غالبا ما يتبقي عمى سطحيا أثارا ليذه المبيدات باإلضافة إلى سوء التخزيف لمغالؿ فى مصر نتيجة تدىور الحالة 

التخزينية ليا فى سوقى الغالؿ بمنطقتى الساحؿ ومصر القديمة بمحافظة القاىرة حيث يتـ تشويف الغالؿ داخؿ مخازف عبارة عف غرؼ مف الطوب 
ال تتوافر بيا أدنى الشروط الفنية والصحية لمتخزيف سواء مف حيث التيوية والنظافة أو إحكاـ منع وصوؿ الحشرات إلى الغالؿ باإلضافة إلى أف 

مف الكميات التى تصؿ إلى السوؽ يتـ تخزينيا أو تشوينيا عمى األرض فى العراء ويتسبب عف ذلؾ خسارة قومية مالية وصحية % 50أكثر مف 
 .وبيئية عالية نتيجة الفقد الكمى والنوعى وتكرار التبخير الكيماوى

                                                   
ػ كمية الزراعة " دراسة اقتصادية لحفظ بعض األغذية باستخداـ تكنولوجيا اإلشعاع"إبراىيـ محمود محمد مراد بعنواف /  مأخوذ مف رسالة الطالب* .
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 2012 ( 1 ) 50مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 -:اليدف من الدراسة
تيدؼ ىذه الدراسة لمسعى نحو التخمص مف مشكالت الفاقد الكمى والنوعى بسوؽ الغالؿ الرئيسى ودرء المخاطر الصحية والبيئية واالقتصادية 
والتسويقية المترتبة عمى استخداـ المبيدات الكيماوية فى التطيير الحشرى لمغالؿ وذلؾ مف خالؿ المساىمة فى تطوير أساليب الحفظ لمغالؿ باقتراح 

 .إقامة وحدة حفظ وتطيير حشرى لمغالؿ باستخداـ تكنولوجيا التشعيع وبإجراء دراسة لمجوانب االقتصادية ليذا المشروع القومى المقترح
 

 -:منيج الدراسة
تنتيج ىذه الدراسة اإلسموب المتبع فى إجراء دراسات الجدوي االقتصادية المتبع مف قبؿ العديد مف المنظمات المحمية واالقميمية والدولية مثؿ 
المنظمة العربية لمتنمية الزراعية والبنؾ الدولي باإلضافة إلى المراجع االقتصادية المعنية بدراسات الجدوى االقتصادية لممشروعات الزراعية حيث 

 (الساحؿ ومصر القديمة)اشتممت الدراسة عمى كؿ مف الدراسة الفنية والتسويقية والمالية والقومية مشتممة عمى دراسة حوؿ سوقى الغالؿ فى مصر 
ونوع الكيماويات  (التبخير الكيماوي)مف حيث نظاـ تخزيف الغالؿ والفاقد مف الغالؿ نتيجة اإلصابات الحشرية ونظاـ المكافحة الحشرية لمغالؿ 

.  المستخدمة وعدد مرات التبخير والكفاءة الفنية وتكمفة التبخير والمضار الصحية والبيئية الناشئة عف التبخير الكيماوي لمغالؿ
ودراسة حوؿ األىمية االقتصادية الحالية والمتوقعة لمغالؿ فى مصر مف حيث المساحة المزروعة واإلنتاج كمؤشر حوؿ الطمب المستقبمى 

,  وتحديد النموج األنسب لوحدة التشعيع وقوتيا. لخدمة تشعيع الغالؿ
وتـ إجراء التحميؿ المالي مشتماًل عمى اإلنفاؽ االستثماري والعمالة ومصروفات التشغيؿ السنوية ومصروفات ما قبؿ التشغيؿ والقسط السنوي 
إلىالؾ واستيالؾ األصوؿ الرأسمالية وتكاليؼ التشعيع السنوية والنظاـ التسعيري لخدمة التشعيع وتحديد اإليرادات السنوية وجداوؿ التدفقات النقدية 
لممشروع  والتدفؽ النقدي قبؿ الضرائب وتحديد الضرائب والتدفؽ النقدي بعد الضرائب وتحديد الربحية التجارية لممشروع فى ظؿ التحميؿ األساسى 
وتحميؿ الحساسية لمخاطر احتماؿ زيادة مصروفات التشغيؿ السنوية وانخفاض اإليرادات السنوية المتوقعة وذلؾ باستخداـ كؿ مف معيارى معدؿ 

ووضع النظاـ التسعيرى األنسب وتحميؿ العوائد . العائد الداخمى لممشروع وفترة االسترداد باعتبارىما مف المعايير التى تراعى القيمة الحالية لمنقود
. القومية لممشروع

 

 اعتمدت الدراسة الحالية فى تجميع البيانات الثانوية عمى عدد من المواقع المرتبطة بالغالل وىى   :مصادر البيانات
سوقى الغالؿ بحي الساحؿ ومصر القديمة جميورية مصر العربية  - 
. وزارة الزراعة المصرية ػ اإلدارة المركزية لإلحصاء الزراعي ػ النشرة السنوية لإلحصاء الزراعي- 
. ىيئة الطاقة الذرية ػ المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا اإلشعاع ػ قسـ بحوث تشعيع األغذية ػ معمؿ اقتصاديات تشعيع األغذية- 
. المكتبة القومية المصرية- 
. (الفاو)منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمـ المتحدة - 
. منظمة الصحة العالمية- 
. الوكالة الدولية لمطاقة الذرية- 
. شركة نوردوف لإلنتاج التجارى لوحدات التشعيع الجامى بكندا- 
 .المراجع المتخصصة فى الدراسات االقتصادية والفنية- 

 

 نتائج الدراسة ومناقشتيا
: تنقسم ىذه الدراسة إلى قسمين

. الدراسة الفنية والتسويقية: القسـ األوؿ
 الدراسة المالية والقومية: القسـ الثانى

 :والقسم األول بو مبحثان
: الدراسة الفنية ويشتمل عمى: المبحث األول

. فاقد الغالؿ أثناء التخزيف- أ
. الوضع الحالى لتخزيف الغالؿ بسوقى الغالؿ الرئيسييف بالساحؿ ومصر القديمة- ب
. نظاـ المكافحة الحشرية المتبع حاليًا بسوقى الغالؿ بمصر- ج
 .إمكانية المكافحة الحشرية لمغالؿ باستخداـ تكنولوجيا اإلشعاع- د

: األىمية االقتصادية والتوقع المستقبمى لمغالل فى مصر ويشتمل عمى: المبحث الثانى
. األىمية االقتصادية والتوقع المستقبمى لإلنتاج مف الغالؿ فى مصر- أ
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. األىمية االقتصادية والتوقع المستقبمى لممساحة المزروعة بالغالؿ فى مصر- ب
. األىمية االقتصادية والتوقع المستقبمى لإلنتاجية مف الغالؿ فى مصر- ج

 
. الدراسة المالية والقومية: بينما فى القسم الثانى

. دراسة الجدوى المالية: المبحث األوؿ: فقد قسـ إلى ثالثة مباحث
. النظاـ التسعيرى لخدمة التشعيع: المبحث الثانى
. تحميؿ الربحية التجارية: المبحث الثالث
. القيمة المضافة لمدخؿ القومى: المبحث الرابع

. الدراسة الفنية والتسويقية: القسم األول
. الدراسة الفنية: المبحث األول

فاقد األغذية الجافة أثناء التخزين - أ
مف محصوؿ الغذاء تفقد نتيجة التحمؿ الذاتى واالنبات واالصابات البكترية والفيروسية والحشرات % 30تشير االحصاءات إلى أف نحو 

وتتمثؿ أسباب الفاقد فى الغالؿ فى عوامؿ حقمية وأخرى تخزينية فمف العوامؿ الحقمية االصابة . والفطريات وبفعؿ القوارض والطيور والعوامؿ الجوية
أما الفقد الذى يحدث أثناء . الحشرية واالصابة المرضية نتيجة ارتفاع الحرارة والرطوبة وكذلؾ بسبب تخمؼ بعض طرؽ الحصاد والتعبئة والنقؿ
ويضاؼ إلى الفاقد %. 50، 20التخزيف باالصابات الحشرية والفطرية عند عمميات التخزيف غير الجيدة فيسبب خسائر فى الغالؿ تتراوح ما بيف 

الكمى السابؽ ذكره فى الغالؿ فاقدًا أخر نوعى يتمثؿ فى نوعية غير جيدة مف الغالؿ تقدـ إلى المستيمؾ معرضو ألنماط متعددة مف التموث والذى 
.  مف أىـ مظاىره اإلصابات الحشرية والفطرية والبكتيرية

 -:الوضع الحالى لتخزين الغالل بسوقى الغالل بالساحل ومصر القديمة- ب
يالحظ فيما يتعمؽ بتسويؽ وتخزيف الغالؿ فى مصر أنيا تعانى مف مشاكؿ عدة مرتبطة بسوء المخازف وخطورتيا بسوقى الغالؿ فى حى 

الساحؿ بروض الفرج، ومصر القديمة ػ محافظة القاىرة، حيث تتكوف مف عشرات مف تجار الجممة والذيف يقوموف بتخزيف الغالؿ فى مخازف عبارة 
عف غرؼ مف مبانى قديمة جدًا يتـ التشويف فييا عمى األرض وأحيانا فى العراء بدوف أسقؼ وال تتوافر فييا أدنى الشروط الصحية والبيئية لممخازف 

فيى أشبو بالتخزيف فى العراء وال يوجد بيا أدنى وسيمة لمنع اإلصابة الحشرية والفطرية الميكروبية لمحبوب أو تعفنيا ويخزف بعض التجار عمى 
.  األرصفة المجاورة لممحالت متعرضة الغالؿ لسقوط األمطار واألتربة والتموث البيئى مما يسبب اصابتيا بالحشرات واآلفات الضارة بالغالؿ

ـ مربع مع امتداد التخزيف 1000-100 محؿ ذات مساحات ما بيف 75-50وبصفة عامة يبمغ عدد المحالت بسوؽ الساحؿ حوالى مف 
 مما يجعؿ ىناؾ 2ـ20-10الخاص بكؿ محؿ عمى األرصفة المقابمة ليا فى منطقة محصورة بيف عدد قميؿ مف الشوارع ذات عرض ما بيف 

.  صعوبة شديدة فى دخوؿ وخروج السيارات وحاالت مواجية الحرائؽ
:  نظام المكافحة الحشرية والميكروبية والفطرية المتبع فى سوقى الغالل فى مصر- ج

يعد التبخير باستخداـ المبيدات الكيميائية ىى الوسيمة الوحيدة المتبعة حاليًا فى التطيير الحشرى والفطرى والميكروبى لمغالؿ حيث يقوـ التاجر 
بالتعاقد مع احدى الشركات المتخصصة فى التبخير الكيماوى والتى تقوـ بعممية تغميؼ كامؿ لممنتج داخؿ المخزف باستخداـ أغمفة بالستيكية تمنع 
لى الغالؿ ثـ تقوـ بتبخير الغالؿ بعدد مف اسطوانات الغاز المحتوية عمى المبيد الكيماوى ويتـ الغمؽ المحكـ لمغالؿ المبخرة  أى تسرب ىوائى مف وا 

 مرات حسب قصر أو 3-2لمدة ثالثة أياـ وبعد ذلؾ يتـ ترؾ الغالؿ فى العراء كما ىى معبأة فى اجولتيا مع تكرار عممية التبخير الكيماوى بنحو 
ذا نظرنا إلى المخاطر الجسيمة ليذه المبيدات الكيمائية عمى صحة مستيمكى ىذه الغالؿ باالضافة إلى مبيدات  طوؿ موسـ تشويف وتسويؽ الغالؿ وا 

. اآلفات الزراعية التى يتـ التعرض ليا خالؿ تواجد المحصوؿ فى الحقؿ التضح االثر السئ لتراكـ جزئيات المبيدات السامة فى الغذاء والبيئة
:  مكافحة الحشرات باإلشعاع- د

بادة الحشرات ويسمى التعقيـ بواسطة اإلشعاع بالمعاممة الباردة، حيث  تستخدـ أشعة جاما المؤينة فى الوقت الحالى كوسيمة لتعقيـ الحبوب وا 
أنيا ال تسبب إرتفاعًا فى درجة حرارة المادة الغذائية، كما أف المقدرة الفائقة لإلشعاع عمى النفاذ خالؿ المادة الغذائية يعطيو الكفاءة العالية فى قتؿ 

جميع أطوار الحشرات بما فييا االطوار الكامنة داخؿ الحبوب والثمار، وىذه ميزة قد ال تتوفر عند استخداـ المواد الكيميائية، ومكافحة الحشرات 
وقد أوضحت األبحاث فى مجاؿ الحشرات أف الجرعة . باستخداـ اإلشعاع ىى وسيمة ناجحة لتطيير الحبوب سواء المعبأة فى أجولة أو غير المعبأة

.  اإلشعاعية المميتة تختمؼ باختالؼ نوع الحشرة، وطور النمو لمنوع الواحد كما تختمؼ حساسية الطور الواحد لإلشعاع باختالؼ عمره
، Arvanitoyannis. J (2010) ،Bhupinder, S. (2010) ،Farkas, J (2010)، (1996)شرباص ]المراجع الخاصة بالدراسة الفنية 

Houghton, J. R. (2008) ،Joavmis, S. (2010) ،Woon, L. (2009) ،Luciano, B (2008)] 
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األىمية االقتصادية والتوقع المستقبمى لمغالل فى مصر : المبحث الثانى: القسم األول

تيتـ ىذه الدراسة باألىمية االقتصادية لمغالؿ مف حيث التوقع المستقبمى لممساحة المزروعة واإلنتاجية واإلنتاج كمؤشر عمى الطمب المستقبمى عمى 
. خدمة تشعيعيا

: (اإلنتاج)األىمية االقتصادية لبعض أىـ الغالؿ  - أ
 (الكمية المنتجة بالطف) تطور إجمالى اإلنتاج المحمى مف الغالؿ    (:1)جدول 

انظُٕاخ 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

          انًحظٕل 

 1875 1245 1884 2618 2834 3539 3779 3354 3684 3651انعذص 

 10859 13172 13025 10873 12419 13596 13160 15315 14997 11133انحًض 
 3745 2784 2786 3309 3944 5383 4264 4450 4673 5244انتزيض 

 14002 13537 14104 10656 12838 14890 17642 14956 16807 15109انحهثح 
 25070 25450 25821 43425 28681 17691 10518 14750 18892 27752طٕٚا ف 

 2217534 2452084 2267897 2191396 236660 2190989 2734193 2387176 2407213 132351 طٕداَٗ ف
 7240519 6744224 6123990 6350715 6174451 6104748 5226703 6000496 5237411 4449233األرس 

 6306054 43925724 6866534 5839928 5440104 5676452 6093578 5650374 5201302 111960انذرج 
 244199 247492 281650 330486 336839 400907 439212 353909 307083 110239تهذٖ   ف

 16063857 13892560 15597691 14783406 12248770 14428125 14543049 14444780 13212062 4856672إجًانٗ 

.    وزارة الزراعة ػ اإلدارة المركزية لإلحصاء الزراعى ػ النشرات السنوية:المصدر

. التحميل اإلحصائى لتطور اإلنتاج لمحاصيل الغالل
: تـ استخداـ نموذج االنحدار الخطى البسيط فى تحديد االتجاه الزمنى لإلنتاج لمحاصيؿ الغالؿ حيث أخذت المعادلة الصورة اآلتية

( 1 )ب س       + أ = ص 
 . ثوابت المعادلة الزمف بالسنوات  أ، ب س   .   اإلنتاج بالطفص  : حيث

  نتائج التحميؿ االحصائى لتطور اإلنتاج لمغالؿ:-2جدول 
ف  (ب)خ (أ)خ 2رر انًعادنح انًعادنح انًحظٕل و 

** 34** 5.8** 15.1 0.81 0.9 1ص 270.3 – 4332.8= صانعذص  1

 غ 1.6غ 1.02-** 13.4 0.16 0.4 2ص 210.5 – 14012.5= صانحًض  2

** 12.7% 10 3.6-** 12.9 0.61 0.78 3ص 238.4 – 5369.5= صانتزيض  3

 3.07% 10 1.9-** 13.9 0.32 0.56 4ص 346.4 – 16458.2= صانحهثح  4

 غ 1.3 غ 1.14* 2.9 0.14 0.38 5ص 1132.3 + 17577= صفٕل انظٕٚا  5

 غ 0.76 غ 0.87* 2.2 0.09 0.3 6ص 90312+1425028.3= صانفٕل انظٕداَٗ  6

= صاألرس  7

ص 4640966+240778.6

7 0.9 0.81 18.6 **6 **36 **

= صانذرج   8

ص 3318911.2+334359

 غ 3.2 غ 1.8** 2.87 0.29 0.54 8

 غ 0 غ 0.02** 4.5 0 0 9ص 224+303969.5= صانفٕل انثهذٖ  9

  غ غير معنوى 0.01معنوى عند مستوى   ** 0.05معنوى عند مستوى * 
(.   1) جمعت وحسبت بواسطة الباحث مف بيانات الجدوؿ رقـ :المصدر

 
.  معامؿ االرتباطر .   متغير الزمف بالسنةس .  القيمة التقديرية لإلنتاج بالطف    ص :حيث أن

 اختبار ت لمثابت  (أ)ت.   اختبار ؼ لممعنوية معامؿ  التحديد   ؼ  2ر
. (أ)
. (ب) اختبار ت لمثابت  (ب)ت

االتجاه الزمنى لتطور اإلنتاج لمحصول العدس 
( 2 )                س    270.3 – 4332.8= ص 

مف التغيرات % 81 مما يعنى أف 0.81 طف وقد بمغ معامؿ التحديد 270توضح نتائج المعادلة أف اإلنتاج يتناقص سنويًا بمقدار 
. 34 حيث قدرت ؼ بػ 0.01الحادثة فى كمية اإلنتاج لمعدس ترجع إلى عامؿ الزمف وقد ثبت معنوية النموذج عند مستوى معنوية 
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االتجاه الزمنى لتطور اإلنتاج لمحصول الحمص 
( 3 )              س    210.5 – 14012.5= ص 

 ولـ يثبت معنوية النموذج 0.16 طف وقد بمغ معامؿ التحديد 210وتوضح المعادلة تناقص االنتاج السنوى لمحصوؿ الحمص بمقدار 
. 1.6حيث بمغت قيمة ؼ 

. االتجاه الزمنى لتطور اإلنتاج لمحصول الترمس
( 4 )            س    238.4 – 5369.5= ص 

 وثبت معنوية النموذج عند 0.61وقد بمغ معامؿ التحديد .  طف238وتوضح المعادلة تناقص اإلنتاج السنوى لمحصوؿ الترمس بمقدار 
. 12.7 حيث بمغت قيمة ؼ 0.01مستوى معنوية 

. االتجاه الزمنى لتطور اإلنتاج لمحصول الحمبة
( 5 )                     س   346.4 – 16458.2= ص 

 وثبت معنوية النموذج عند 0.32 طف وقد بمغ معامؿ التحديد 346ويوضح النموذج تناقص اإلنتاج السنوى لمحصوؿ الحمبة بمقدار 
. 3.07حيث بمغت قيمة ؼ % 10مستوى معنوية 

. االتجاه الزمنى لتطور اإلنتاج لمحصول فول الصويا
( 6 )              س   1132.3 + 17577= ص 

 ولـ يثبت معنوية النموذج 0.14 طف وأف معامؿ التحديد 1132ويوضح النموذج زيادة اإلنتاج السنوى لمحصوؿ فوؿ الصويا بمقدار 
. 1.3حيث بمغت قيمة ؼ 

. االتجاه الزمنى لتطور اإلنتاج لمحصول الفول السودانى
( 7 )                  س  90312 + 1425028.3= ص 

 ولـ يثبت معنوية 0.09 طف سنويًا وبمغ معامؿ التحديد 90312ويوضح النموذج زيادة اإلنتاج السنوى لمحصوؿ الفوؿ السودانى بمقدار 
. 0.76النموذج حيث بمغت قيمة ؼ 

. االتجاه الزمنى لتطور اإلنتاج لمحصول األرز
( 8 )              س   240778.6 + 4640966= ص 

 وثبت معنوية النموذج 0.81 طف وقد بمغت قيمة معامؿ التحديد 240778يوضح النموذج زيادة اإلنتاج السنوى لمحصوؿ األرز بمقدار 
. 36 حيث بمغت قيمة ؼ 0.01عند مستوى معنوية 

. االتجاه الزمنى لتطور اإلنتاج لمحصول الذرة
    ( 9 )                    س 334359 + 3318911.2= ص 

 ولـ يثبت معنوية النموذج وقد بمغت قيمة ؼ 0.29يوضح النموذج زيادة اإلنتاج السنوى لمحصوؿ الذرة وقد بمغت قيمة معامؿ التحديد 
3.2. 

. االتجاه الزمنى لتطور اإلنتاج لمحصول الفول البمدى
( 10 )             س    224 + 303969.5= ص 

.  طف ولـ يثبت نيائيًا معنوية النموذج224ويوضح النموذج زيادة اإلنتاج السنوى لمحصوؿ الفوؿ البمدى بمقدار 
وقد تـ إعداد معادلة االنحدار البسيط لتحديد االتجاه الزمنى لمكميات اإلجمالية المنتجة محميًا مف ىذه الغالؿ المنتظر تشعيعيا خالؿ 

: عمر المشروع كاآلتى
( 11 )ب س       + أ = ص 

 إجمالى اإلنتاج السنوى مف محاصيؿ الغالؿ بالطف وىى العدس والحمص والترمس والحمبة وفوؿ الصويا والفوؿ حيث    ص  
. السودانى واألرز والذرة والفوؿ البمدى

 ثوابت المعادلة أ، ب .             السنوات         س   
 

كانت نتيجة التحميؿ اإلحصائى  (1)وباستخداـ جدوؿ 
( 12 ) س    0.669 + 9.72= ص 

 5.438= اختبار ؼ 
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 0.048= معنوية اختيار ؼ 
%. 5وىو بذلؾ معنوى عند مستوى معنوية 
: وكانت نتائج اختبارات المعنوية كاآلتى

 0.048=  ، االحتماؿ   2.332 (ب)ت 
 0.001=  ، االحتماؿ   5.459 (أ  )ت 

   0.405( = 2ر)معامؿ التحديد 
 0.636 = (ر)= معامؿ االرتباط 

فى توقع اإلنتاج المستقبمى محميًا مف إجمالى الغالؿ المنتظر تشعيعيا خالؿ عمر المشروع كانت النتائج  (12)وباستخداـ نتائج المعادلة 
: والتى أوضحت تزايد الكميات المنتجة سنويًا عمى النحو اآلتى (3)كما ىى فى جدوؿ 

.  الكمية المتوقع إنتاجيا محميًا مف الغالؿ المقترح تشعيعيا وذلؾ خالؿ عمر المشروع الخاص بوحدة لتشعيع الغالؿ.3جدول 
 (يهٌٕٛ طٍ)انكًٛح انًتٕلع إَتاجٓا انظُح و 

1 2012 19.755 

2 2013 20.424 

3 2014 21.093 

4 2015 21.762 

5 2016 22.431 

6 2017 23.1 

7 2018 23.769 

8 2019 24.438 

9 2020 25.107 

10 2021 25.776 

 227.655اإلجًانٗ 

 (1)، جدوؿ رقـ (12) معادلة رقـ :المصدر
 

: (المساحة)األىمية االقتصادية لبعض أىم الغالل - ب
 (فداف) تطور المساحة المنزرعة بالغالؿ      : 4جدول 

انظُٕاخ 

يحظٕل 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 1456 1515 2532 3538 4151 4945 5359 4767 5025 10664انعذص 

 8820 15214 14950 12832 15418 17478 16948 20087 20627 14805انحًض 

 3098 3417 3517 3517 5742 8928 5935 6345 6845 6470انتزيض 

 7591 14643 15011 11685 13204 15832 19203 19460 19984 19570انحهثح 

 20669 20372 20076 34142 28681 14080 9204 14048 18892 47752 انظٕٚا ف
 ف

انظٕداَٗ 
103790 140628 143599 150767 141050 142035 144026 148015 132081 155305 

 1769782 1592822 1459049 1532822 1507634 1547369 1340270 1568936 1353467 1224950األرس  

 170106 175353 198172 240854 252552 302845 333693 270524 318579 12488 انثهذٖ ف

 2136827 1955417 1861322 1983416 1969417 2052527 1881379 2047766 1884047 1440489إجًانٗ  

.    وزارة الزراعة ػ اإلدارة المركزية لإلحصاء الزراعى ػ النشرات السنوية:المصدر

. التحميؿ اإلحصائى لتطور المساحة الزراعية لمحاصيؿ الغالؿ
: تـ استخداـ نموذج االنحدار الخطى البسيط فى تحديد االتجاه الزمنى لممساحة المزروعة مف الغالؿ وأخذت المعادلة الصورة اآلتية

( 13 )ب س     + أ = ص 
 الزمف بالسنوات س .    المساحة المزروعة بالطفحيث ص 

وذلؾ لمحاصيؿ العدس، الحمص، الترمس، الحمبة، فوؿ الصويا، الفوؿ السودانى، األرز، الذرة، الفوؿ البمدى عمى النحو اآلتى كما فى 
(. 5)جدوؿ 

 . نتائج التحميؿ االقتصادى لتطور المساحة لمغالؿ :5جدول 
ف  (ب)خ (أ)خ 2رر انًعادنح انًحظٕل و 

** 25.2** 5** 9.15 0.67 0.87ص 756.8 – 8557.7= صانعذص  1
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** 7.98** 2.8-** 11.5 0.5 0.71ص 799.1 – 20112.9= صانحًض  2

** 10.5** 3.2-** 8.7 0.57 0.75ص 478.4 – 8012.4= صانتزيض  3

** 24.3** 4.9** 15 0.75 0.87ص 1167.4 – 22039.1= صانحهثح  4

 غ 0.28 غ 0.53-** 3.3 0.03 0.18 ص 690 – 26586= صفٕل انظٕٚا  5

 غ 3.0 غ 1.7** 14.4 0.28 0.52ص 2464.5+126574.7= صانفٕل انظٕداَٗ  6

** 12.7** 3.57** 18.37 0.61 0.78ص 39802.8+1270794.8= صاألرس  7

 غ 0.02 غ 0.15-** 3.4 0 0ص 1664.2 – 236669.9= صانفٕل انثهذٖ  8

  غ غير معنوى 0.01معنوى عند مستوى   ** 0.05معنوى عند مستوى * 
(.   4) جمعت وحسبت بواسطة الباحث مف بيانات الجدوؿ رقـ :المصدر
: حيث أف

.  متغير الزمف بالسنةس   .    القيمة التقديرية لممساحة بالفدافص   
 معامؿ  التحديد    2ر.     معامؿ االرتباطر   
. (أ) اختبار ت لمثابت     (أ)ت.     اختبار ؼ لممعنويةؼ   

. (ب) اختبار ت لمثابت  (ب)ت
االتجاه الزمنى لتطور المساحة المزروعة لمحصول العدس 

( 14 ) س    756.8 – 8557.7= ص 
 0.67 فداف سنويًا وقد بمغت قيمة معامؿ التحديد 756يوضح النموذج االحصائى تناقص المساحة المزروعة لمحصوؿ العدس بمعدؿ 

. 25.2 حيث بمغت قيمة ؼ 0.01وثبت معنوية المعادلة عند مستوى معنوية 
االتجاه الزمنى لتطور المساحة المزروعة لمحصول الحمص 

( 15 ) س    799.1 – 20112.9= ص 
 وثبت معنوية 0.5 فداف سنويًا وقد بمغ معامؿ التحديد 799يوضح النموذج تناقص المساحة المزروعة لمحصوؿ الحمص بمقدار 

 .7.98 حيث بمغت قيمة ؼ 0.01النموذج عند مستوى معنوية 
 

. االتجاه الزمنى لتطور المساحة المزروعة لمحصول الترمس
( 16 ) س    478.4 – 8012.4= ص 

 وثبت معنوية 0.57 فداف سنويًا وقد بمغ معامؿ التحديد 478يوضح النموذج تناقص المساحة المزروعة لمحصوؿ الترمس بمعدؿ 
. 10.5 حيث بمغت ؼ 0.01النموذج االحصائى عند مستوى معنوية 

. االتجاه الزمنى لتطور المساحة المزروعة لمحصول الحمبة
( 17 ) س    1167.4 – 22039.1= ص 

 وثبت معنوية النموذج 0.75 فداف سنويًا وقد بمغت معامؿ التحديد 1167ويشير النموذج لتناقص المساحة المزروعة مف الحمبة بمعدؿ 
. 24 حيث بمغت قيمة ؼ 0.01االحصائى عند مستوى معنوية 

. االتجاه الزمنى لتطور المساحة المزروعة لمحصول فول الصويا
( 18 ) س    689.9 – 26586= ص 

 ولـ 0.03 فداف سنويًا وقد بمغت قيمة معامؿ التحديد 690يوضح النموذج تناقص المساحة المزروعة مف محصوؿ فوؿ الصويا بمعدؿ 
. 0.28يثبت معنوية النموذج نيائيًا حيث بمغت قيمة ؼ 

. االتجاه الزمنى لتطور المساحة المزروعة لمحصول الفول السودانى
( 19 ) س   2464.5 + 126574.7= ص 

 ولـ يثبت 0.28 فداف وقد بمغت قيمة معامؿ التحديد 2464ويوضح النموذج زيادة المساحة المزروعة لمحصوؿ الفوؿ السودانى بمعدؿ 
. 3معنوية النموذج حيث بمغت قيمة ؼ 

 
. االتجاه الزمنى لتطور المساحة المزروعة لمحصول األرز

( 20 ) س   39802.8 + 1270794.8= ص 
 وثبت معنوية 0.61 فداف وقد بمغت قيمة معامؿ التحديد 39802حيث يشير النموذج لزيادة اإلنتاج السنوى لمحصوؿ األرز بمعدؿ 
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. 12.7 حيث بمغت قيمة ؼ 0.01النموذج عند مستوى معنوية 
. االتجاه الزمنى لتطور المساحة المزروعة لمحصول الفول البمدى

( 21 ) س    1664.2 – 236669.6= ص 
.  فداف سنويًا ولـ يثبت معنوية النموذج نيائياً 1664ويشير النموذج لتناقص المساحة المزروعة لمحصوؿ الفوؿ البمدى بمعدؿ 

وقد تـ إعداد معادلة االنحدار البسيط لتحديد المساحة اإلجمالية المنزرعة مف الغالؿ المنتظر تشعيعيا خالؿ عمر المشروع وىى 
: العدس، الحمص، الترمس، الحمبة، فوؿ الصويا، الفوؿ السودانى، األرز، الفوؿ البمدى كاآلتى

( 22 )ب س      + أ = ص 
.  إجمالى المساحة المنزرعة مف محاصيؿ األغذية الجافة المنتظر تشعيعياحيث    ص  
 ثوابت  أ، ب .            السنوات         س   

كانت نتيجة التحميل اإلحصائى  (4)وباستخدام جدول 
( 23 ) س    0.098 + 1.283= ص 

 0.088=    معنوية اختيار ؼ 3.768= اختبار ؼ 
%. 10وىو بذلؾ معنوى عند مستوى معنوية 
: وكانت نتائج اختيارات المعنوية كاآلتى

 0.004=  ، االحتماؿ   4.077 (أ  )  ت 0.088=  ، االحتماؿ   1.941 (ب)ت 
 0.566 = (ر)=     معامؿ االرتباط 0.320( = 2ر)معامؿ التحديد 

 فى توقع المساحة المنزرعة محميًا مف األغذية الجافة المنتظر تشعيعيا خالؿ عمر المشروع كانت النتائج  (23)وباستخداـ نتائج المعادلة 
: والتى أوضحت زيادة المساحة المنزرعة سنويًا عمى النحو اآلتى (6)كما ىو فى جدوؿ 

 
المساحة المنزرعة المتوقعة محميًا مف األغذية الجافة المقترح تشعيعيا وذلؾ خالؿ عمر المشروع الخاص بوحدة :  6جدول

. تشعيع األغذية الجافة
 (فداف/مميوف)المساحة المتوقع زراعتيا السنة ـ 
1 2012 2.753 
2 2013 2.851 
3 2014 2.949 
4 2015 3.047 
5 2016 3.145 
6 2017 3.243 
7 2018 3.341 
8 2019 3.439 
9 2020 3.537 
10 2021 3.635 

 31.940اإلجمالى 
 (4)، جدوؿ رقـ (23) معادلة رقـ :المصدر

 
 
 
: (فداف/اإلنتاجية طف)األىمية االقتصادية لبعض أىـ األغذية الجافة - ج

 (فدان/الكمية المنتجة بالطن) تطور اإلنتاجية لبعض أىـ الغالؿ الخاصة بوحدة الحفظ بتكنولوجيا اإلشعاع :  7جدول 
انظُٕاخ 

انًحظٕل 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

 0.85 0.82 0.74 0.74 0.69 0.70 0.705 0.70 0.68 0.72انعذص 

 0.85 0.87 0.87 0.85 0.81 0.78 0.77 0.76 0.73 0.75انحًض 
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 0.77 0.81 0.79 0.65 0.69 0.60 0.67 0.66 0.68 0.81انتزيض 

 0.91 0.92 0.94 0.91 0.97 0.95 0.91 1.06 0.85 0.85انحهثح 

 1.40 1.34 1.28 1.27 1.45 1.25 1.18 1.14 1.2 1.1 طٕٚا ف

 1.34 1.34 1.34 1.32 1.513 1.35 1.81 1.30 1.7 1.3 طٕداَٗ ف

 3.90 4.20 4.10 4.00 3.90 4.13 3.40 3.36 3.4 3.6األرس 

 1.43 1.40 1.42 1.37 1.30 1.30 1.30 1.308 0.96 0.90 تهذٖ ف 

.    وزارة الزراعة ػ اإلدارة المركزية لإلحصاء الزراعى ػ النشرات السنوية:المصدر
 

. التحميؿ اإلحصائى لتطور االنتاجية لمحاصيؿ الغالؿ
: تـ استخداـ نموذج االنحدار الخطى البسيط فى تحديد االتجاه الزمنى لإلنتاجية لمحاصيؿ الغالؿ حيث أخذت المعادلة الصورة اآلتية

( 24 )ب س    + أ = ص 
 الزمف بالسنوات س .    االنتاجية بالطفحيث ص 

(. 8)وذلؾ لمحاصيؿ العدس، الحمص، الترمس، الحمبة، فوؿ الصويا، الفوؿ السودانى، األرز، الفوؿ البمدى عمى النحو اآلتى كما فى جدوؿ 
 

 النماذج االقتصادية لتطور االنتاجية لبعض الغالؿ : 8جدول  
ف  (ب)خ (أ)خ 2رر انًعادنح انًحظٕل و 

** 13.2** 3.6** 25.8 0.62 0.79 ص 0.015 + 0.653= صانعذص  1

** 60** 7.7** 54 0.88 0.94 ص 0.016 + 0.714= صانحًض  2

 غ 0.79 غ 0.89** 13 0.1 0.3 ص 0.007 + 0.672= صانتزيض  3

 غ 0.15 غ 0.39** 21 0.02 0.14 ص 0.003 + 0.912= صانحهثح  4

** 13.8** 3.7** 22.4 0.63 0.80 ص 0.029 + 1.099= صفٕل انظٕٚا  5

 غ 0.96 غ 0.98** 12.3 0.11 0.33 ص 0.020 – 1.540= صانفٕل انظٕداَٗ  6

** 10.8** 3.3** 21.5 0.57 0.76 ص 0.082 + 3.347= صاألرس  7

** 20.7** 4.6** 13.8 0.72 0.85 ص 0.052 +  0.981= صانفٕل انثهذٖ  8

 معنوى    غ غير0.01معنوى عند مستوى   ** 0.05معنوى عند مستوى * 
(.   7)جمعت وحسبت مف بيانات الجدوؿ رقـ : المصدر

 
 . متغير الزمف بالسنةس    .   القيمة التقديرية لإلنتاجيةص   :  حيث أف

 معامؿ  التحديد     2ر.    معامؿ االرتباطر                          
. (ب) اختبار ت لمثابت  (ب)ت.  (أ) اختبار ت لمثابت   (أ)ت

.  اختبار ؼ لمعنوية النموذج االحصائىؼ     
االتجاه الزمنى لتطور االنتاجية لمحصول العدس 

( 25 ) س    0.015 + 0.653= ص 
 وثبت معنوية النموذج عند 0.62 طف سنويًا وبمغت قيمة معامؿ التحديد 0.015يشير النموذج االحصائى لزيادة اإلنتاجية لمحصوؿ العدس بمعدؿ 

. 13.2 حيث بمغت قيمة ؼ 0.01مستوى معنوية 
االتجاه الزمنى لتطور االنتاجية لمحصول الحمص 

( 26 ) س    0.016 + 0.714= ص 
 وثبت معنوية النموذج عند مستوى 0.88 طف وقد بمغ معامؿ التحديد 0.016ويشير النموذج لزيادة االنتاجية السنوية لمحصوؿ الحمص بمعدؿ 

. 60 حيث بمغت قيمة ؼ 0.01معنوية 
. االتجاه الزمنى لتطور اإلنتاجية لمحصول الترمس

( 27 ) س    0.007 + 0.672= ص 
.  طف سنويًا ولـ يثبت معنوية النموذج نيائياً 0.007يوضح النموذج زيادة اإلنتاجية السنوية لمحصوؿ الترمس بمعدؿ 

. االتجاه الزمنى لتطور اإلنتاجية لمحصول الحمبة
( 28 ) س    0.003 + 0.912= ص 
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.  طف سنويًا ولـ يثبت معنوية النموذج نيائياً 0.003يشير النموذج لزيادة اإلنتاجية السنوية بمعدؿ 
. االتجاه الزمنى لتطور اإلنتاجية لمحصول فول الصويا

( 29 ) س    0.029 + 1.099= ص 
 وثبت معنوية النموذج عند 0.63 طف سنويًا وقد بمغ معامؿ التحديد 0.029يشير النموذج لزيادة اإلنتاجية السنوية لمحصوؿ فوؿ الصويا بمعدؿ 

. 13.8 وبمغت قيمة ؼ 0.01مستوى معنوية 
. االتجاه الزمنى لتطور اإلنتاجية لمحصول الفول السودانى

( 30 ) س    0.020 – 1.54= ص 
.  طف سنويًا ولـ يثبت معنوية النموذج نيائياً 0.020يوضح النموذج تناقص اإلنتاجية لمحصوؿ الفوؿ السودانى بمعدؿ 

. االتجاه الزمنى لتطور اإلنتاجية لمحصول األرز
( 31 ) س    0.082 + 3.347= ص 

 وثبت معنوية النموذج عند مستوى 0.57 طف وقد بمغت قيمة معامؿ التحديد 0.082يوضح النموذج زيادة اإلنتاج السنوى لمحصوؿ الذرة بمعدؿ 
. 10.8 حيث بمغت قيمة ؼ 0.01

. االتجاه الزمنى لتطور اإلنتاجية لمحصول الفول البمدى
( 32 ) س    0.052 + 0.981= ص 

 طف سنويًا وقد بمغ معامؿ  0.052ويوضح النموذج زيادة اإلنتاجية السنوية لمحصوؿ الفوؿ البمدى بمعدؿ 
.  20.7 حيث بمغت قيمة ؼ 0.01 وثبت معنوية النموذج عند مستوى معنوية 0.72التحديد 

 .Andrew, C (2006) ،David, P (2008) ،Dean, C،(2003)الجميؿ ]: وقد اتفؽ التحميؿ االحصائى مع المنيجية العممية لممراجع اآلتية
(2009) ،Geoff, R. (2008) ،Terence, C. (2008) ]

 
 دراسة الجدوى المالية والقومية الستخداـ التشعيع بسوؽ الغالؿ الرئيسى بمصر :القسم الثانى

: يدـــتمو
, مصروفات التأسيس, مصروفات التشغيؿ السنوية, العمالة, وفى ىذا القسـ تـ تحديد كؿ مف نوع وحدة التشعيع وقوتيا، اإلنفاؽ االستثماري لممشروع

 .القسط السنوي إلىالؾ واستيالؾ األصوؿ الرأسمالية لممشروع
وكذلؾ تـ وضع نظاـ تسعيرى لوحدة التشعيع ثـ إعداد جداوؿ التدفؽ النقدي لممشروع لتحديد عائد الربحية التجارية باإلضافة إلى تحميؿ الحساسية 

:- لممشروع مع دراسة لمعوائذ القومية بحيث اشتمؿ عمى
. نوع وحدة التشعيع وقوة المصدر المشع المطموب: أوالً 
. التحميؿ المالى: ثانياً 
. النظاـ التسعيرى لخدمة التشعيع: ثالثاً 
. تحميؿ الربحية التجارية: رابعاً 

. تحميؿ الحساسية: خامساً 
العوائد القومية لمشروع وحدة حفظ الغالؿ باستخداـ تكنولوجيا اإلشعاع : سادساً 

 
: نوع وحدة التشعيع وقوة المصدر المشع المطموب: أوالً 

 15 المنتج ألشعة جاما والمطموبة لتشعيع الكميات مف حاصالت الغالؿ الغذائية المقترح تشعيعيا والمقدرة بػ 60قوة المصدر المشع مف الكوبالت 
: جراى تحسب كاآلتى. ـ0.5ألؼ طف شيريًا بجرعة 

ع      /187× ج × ؾ = ؽ 
.  بالكيورى60ىى قوة المصدر المشع المطموبة مف الكوبالت :    حيث ؽ

. ساعة/الكمية المطموب تشعيعيا مف الغذاء بالكيموجراـ:     ؾ
. الجرعة التشعيعية المطموبة لحفظ الغذاء بالميجا راد:     ج

.  ميجا راد0.1=  كبمو جراى 1     حيث أف 
رقـ ثابت :   187
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 . 0.41الكفاءة التشعيعية وىى كمية االشعاع المخترقة بواسطة المادة المراد تشعيعيا إلى كمية االشعاع المنطمقة مف المصدر المشع وقدرىا :    ع
 كيورى 513115وبتطبيؽ المعادلة فإف قوة المصدر المشع المطموبة لتشعيع الكميات المقترحة مف حاصالت الغالؿ الغذائية موضع الدراسة ىى 

:- وقد تـ تحديد أنسب نموذج لوحدة تشعيع حاصالت الغالؿ الغذائية وىو
 Tote Box Irradiator:   نوع وحدة التشعيع- 
. مف قوتو األصمية% 12.5 المنتج ألشعة جاما والذى يتحمؿ بنسبة 60الكوبالت: نوع المصدو المشع- 
.  كيورى الالزمة لتشعيع الكميات المقترحة مف حاصالت الغالؿ الغذئية موضوع الدراسة513115: 60قوة المصدر المشع مف الكوبالت- 
نوردوف ػ كندا :  الشركة المنتجة لوحدة التشعيع - 
سنويًا / ساعة8000شيريًا  / ساعة666.66يوميًا  / ساعة22.22:  عدد ساعات التشغيؿ- 
 الجنيو المصرى: الوحدة النقدية المستخدمة- 
 .بدءا مف السنة التشغيمية السابعة حيث أف المشروع معفى مف الضرائب خمس سنوات تشغيمية باإلضافة إلى سنة التأسيس% 20: الضرائب - 
 : معايير الربحية التجارية المستخدمة- 

 معدؿ العائد الداخمى لممشروع 
    (سنة)فترة االسترداد 

. نوردوف ػ كندا: الشركة المنتجة لوحدة التشعيع- 
 

. دراسة الجدوى المالية الستخداـ التشعيع بسوؽ الغالؿ الرئيسى بمصر: المبحث األوؿ: القسـ الثانى
. ويشمؿ عمى تحديد كؿ مف اإلنفاؽ االستثمارى لممشروع ومصروفات التشغيؿ ومصروفات التأسيس والقسط السنوى لإلىالؾ

 
 اإلنفاؽ االستثمارى لممشروع  : 9جدول  

يهٌٕٛ جُّٛ  انثٛاٌ 

األرع 

: األجٓش ٔانًعذاخ

انًشعع 

االجٓشج انًظاعذج  

انظٕٛر  

طُادٚك انتحًٛم 

انجًارن ٔانشحٍ 

انًظذر انًشع  

انحٕاجش انخزطاَٛح ٔانًثاَٗ 

انتجٓٛشاخ انًكتثٛح ٔانًعًهٛح  

ٔطائم انُمم  

يظزٔفاخ يا لثم انتشغٛم  

رأص انًال انعايم 

1.26 

 

5.58 

0.96 

1.68 

0.37 

0.86 

5.24 

3.90 

0.75 

0.25 

0.650 

0.29 

اإلجًانٙ 

االحتٛاطٙ َمذ٘ ٔعُٛٙ 

21.79 

1.09 

 22.88اإلجًانٙ 

 
 
 
 

 تكمفة العمالة السنوية : 10جدول  
طُح /األجز انظُٕ٘ يهٌٕٛ جُّٛشٓز  /األجز انشٓز٘  جُّٛعذد انثٛاٌ  و 

1 

2 

3 

4 

اإلدارج انعهٛا 

اإلدارج انًتٕططح  

انعهًٍٛٛ  

يُٓذطٍٛ  

2 

4 

2 

3 

3600 

900 

4000 

3000 

0.086 

0.043 

0.096 

0.108 
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5 

6 

7 

فٍُٛٛ يعايم ٔتشغٛم انٕحذج  

أيٍ ٔطائمٍٛ 

خذياخ شحٍ ٔتفزٚػ 

12 

9 

9 

1000 

600 

500 

0.144 

0.065 

0.054 

 0.60  41اإلجًانٙ 

 
 مصروفات التشغيؿ السنوية  : 11جدول 

 (يهٌٕٛ جُّٛ)انمًٛح انثٛاٌ و 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

األجٕر ٔانزٔاتة 

( 1)اإلحالل نهًظذر انًشع

( 2)انظٛاَح

( 3)انطالح انكٓزتائٛح ٔانٕلٕد ٔانًٛاِ

( 4)يٕاد كًٛائٛح ٔأدٔاخ يكتثٛح

دعاٚح ٔتزٔٚج  

0.60 

0.66 

0.21 

0.06 

0.06 

0.05 

 1.64اإلجًانٙ  

 0.08% 5احتٛاطٙ عُٛٙ ٔطعز٘ 

 1.72اإلجًانٙ 

 .مف التكمفة الكمية لمخمية% 2الصيانة - 2.  مف القوة األصمية% 12.5- 1
. مف التكمفة الكمية لمخمية% 0.5- 4. مف التكمفة الكمية لمخمية% 0.5- 3

 
 (التأسيس) مصروفات ما قبؿ التشغيؿ : 12جدول  

 (مميوف جنية)القيمة بياف ـ 
1 
2 
3 

( 1)العمالة
( 2)دراسات جدوى
دعاية وترويج 

0.200 
0.550 
0.650 

 1.400اإلجمالى 
( 10)مف تكمفة العمالة السنوية بجدوؿ % 15 -1

 
  القسط السنوى إلىالؾ واستيالؾ األصوؿ الرأسمالية :13جدول 

العمر  األصؿ ـ 
االفتراضى لألصؿ  

قيمة األصؿ 
 (مميوف جنيو)

القسط السنوى إلىالؾ واستيالؾ األصوؿ 
 (مميوف جنيو)الرأسمالية 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

األجيزة والمعدات 
الحواجز الخرسانية 
اإلنشاءات المعمارية 

التجييزات المكتبية والمعممية 
وسائؿ النقؿ 

استيالؾ مصروفات ما قبؿ التشغيؿ 

20 
20 
20 
7 
7 
20 

9.46 
3.9 
.75 
.75 
.75 

1.4 

0.480 
0.200 
0.040 
0.110 
0.110 
0.070 

 مميوف جنيو 1.01  اإلجمالى  
 
 
 

. النظاـ التسعيرى لخدمة التشعيع عند تطبيقيا بسوؽ الغالؿ الرئيسى بمصر: المبحث الثانى: القسـ الثانى
تكاليؼ التشعيع السنوية 

ومصروفات % 20تكاليؼ خدمة التشعيع السنوية وتشمؿ مجموع كؿ مف المرابحة السنوية عمى اإلنفاؽ االستثماري بقيمة  (14)يوضح جدوؿ 
 . مميوف جنيو9.12التشغيؿ السنوية باإلضافة إلى قسط اإلىالؾ واالستيالؾ السنوي بقيمة إجمالية قدرىا 
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   تكاليؼ التشعيع السنوية:14جدول  
القيمة  البياف ـ 

 (مميوف جنيو)
1 
2 
3 

( 1)المرابحة السنوية عمى اإلنفاؽ االستثماري
مصروفات التشغيؿ السنوية  

قسط اإلىالؾ واالستيالؾ السنوي 

5.290 
2.820 
1.010 

 9.120اإلجمالي  
مف اإلنفاؽ االستثماري لممشروع % 20بما يعادؿ - 1

 13، 11، 9جداوؿ : المصدر
محاصيؿ القمح ػ األرز ػ الذرة الصيفى ػ الذة النيمى ػ فوؿ الصويا ػ السمسـ ػ الحمص ػ ) كيمو جراى 0.5ولحساب تكاليؼ التشعيع لمطف بجرعة 

:- فإف ذلؾ يتـ كاآلتى.  كيمو جراى لمتوابؿ10 كيمو جراى لمبمح وجرعة 1جرعة  (العدس ػ الفوؿ البمدى
 

: سعر ساعة التشعيع
 ساعة تشغيؿ فى السنة ومف األىمية حساب تكاليؼ التشعيع لمساعة إذ يعتبر المحاسبة 8000يتـ حساب الطاقة التشغيمية لوحدة التشعيع بما يعادؿ 

. بساعة التشعيع احدى االطروحات لتسعير خدمة التشعيع
 :-ويتـ حساب ساعة التشعيع وفقًا لممنيج اآلتى

 
( 34 )=             سعر ساعة التشعيع 

 
 ساعة وذلؾ 6400، 7200، 8000 مميوف جنيو، بينما يتراوح عدد ساعات التشغيؿ السنوية لوحدة التشعيع بيف 6.01وتبمغ تكمفة التشعيع السنوية 

. عمى التوالى% 80، %90، %100لطاقات تشغيمية 
، %90، %100 جنيو وذلؾ عند طاقات تشغيمية 939، 834.7، 751.3نتائج حساب تكاليؼ ساعة التشعيع حيث تصؿ إلى  (22)ويوضح جدوؿ 

. عمى التوالى% 80
 

 سعر ساعة التشغيؿ عند طاقات تشغيؿ مختمفة :15جدول 
  ساعة/تكمفة ساعة التشعيع جنية 

% 80طاقة تشغيمية % 90طاقة تشغيمية % 100طاقة تشغيمية 
سنة / ساعة6400سنة  / ساعة7200سنة / ساعة8000عدد ساعات التشغيؿ السنوية 

 6.01 6.01 6.01  (مميوف جنيو)تكمفة التشعيع السنوية 
 939 834.7 751.3سعر ساعة التشعيع بالجنيو 

(.  21)جدوؿ : المصدر
: سعر تشعيع الطف

: يتـ حساب تسعيرة التشعيع لمطف مف المنتج وفقًا لعدة محددات مف أىميا
كمية اإلشعاع الممتصة بواسطة المادة المشععة إلى إجمالى كمية )الجرعة التشعيعية لممنتج ػ قوة المصدر المشع ػ الكفاءة التشعيعية 

. ػ كمية المنتجات المشععة فى الساعة (اإلشعاع المنطمقة
ومع افتراض ثبات كؿ مف قوة المصدر المشع والكفاءة التشعيعية فإف سعر تشعيع الطف سوؼ يختمؼ باختالؼ الجرعة التشعيعية 

:- لممنتج ويتـ حساب تسعيرة التشعيع لمطف وفقًا لممنيج اآلتى
 

( 35 )                                      =       سعر التشعيع لمطف 

 

 ة السنويتكمفة التشعيع
 عدد ساعات التشغيل السنوية

سعر ساعة التشعيع 
 الكمية المشععة من المنتج فى الساعة

الكفاءة التشعيعية ×قوة المصدر المشع
 الجرعة التشعيعية بالميجاراد ×87



 الجميل - الشيخ-                                                                                                                   120- 
 

 2012 ( 1 ) 50مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

( 36 )                                      =  الكمية المشععة مف المنتج الغذائى 
 (ساعة/طف)

  0.41 كيمو جراى، وكفاءة التشغيغ 513115وحيث أف قوة المصدر المشع ىى 
  (ساعة/طف)فإف الكمية المشععة مف المنتج الغذائى 

   

( 37 )                             ساعة  / طف22.5=      = 
 

.   جراى.  ؾ0.5وذلؾ لجرعة تشعيعية 
ساعة / طف11.25 كيمو جراى  تكوف 1وفى حالة جرعة تشعيعية 
ساعة / طف1.125 كيمو جراى  تكوف 10وفى حالة جرعة تشعيعية 

 كيمو جراى عمى التوالى 10، 1، 0.5طف لجرعات تشعيعية / جنيو668، 66.8، 33.4فإف سعر التشعيع لمطف يصؿ إلى  (35)وبتطبيؽ المعادلة 
%. 100عند طاقة تشغيمية 

، 41.7وتصؿ إلى % 90 كيمو جراى عمى التوالى عند طاقة تشغيمية 10، 1، 0.5طف لجرعات تشعيعية / جنيو742، 74.2، 37.1وتصؿ إلى 
%. 80 عمى التوالى عند طاقة تشغيمية 10، 1، 0.5طف لجرعات تشعيعية / جنية834، 83.4

 

سعر تشعيع الطف لبعض المنتجات الغذائية  :  16جدول 

طعز طاعح انتشعٛع 

طعز تشعٛع انطٍ تانجُّٛ 

جزعح تشعٛعٛح  

 كٛهٕ جزاٖ 0.5

 (انغالل)

جزعح تشعٛعٛح  

 كٛهٕ جزاٖ  1

 (انثهح)

جزعح تشعٛعح  

 كٛهٕ جزاٖ  10

 (انتٕاتم)

 668 66.8( 1)33.4 جُّٛ 751.3%   100طالح تشغٛهٛح  

 742 74.2 37.1 جُّٛ 834.7%   90طالح تشغٛهٛح  

 834 83.4 41.7 جُّٛ 939%   80طالح تشغٛهٛح  

  جنيياً 33.4 = 22.5 / 751.3= تكمفة تشعيع الطف - 1
 

. تحميؿ الربحية التجارية لممشروع الخاص باستخداـ التشعيع بسوؽ الغالؿ الرئيسى بمصر:  المبحث الثالث:القسم الثانى
حساب صافى التدفقات النقدية  (17)توضح الجداوؿ التالية تحميؿ الربحية التجارية لممشروع باستخداـ نظاـ التدفقات النقدية حيث يوضح جدوؿ 

يوضح حساب الضرائب عمى اإليرادات الصافية لممشروع وىى تبدأ مف العاـ السابع باعتبار أف المشروع  (18)لممشروع قبؿ الضرائب بينما جدوؿ 
يوضح حساب صافى التدفؽ النقدى لممشروع بعد خصـ الضرائب  (19)معفى مف الضرائب خالؿ السنوات التشغيمية الخمسة األولى بينما جدوؿ 

حيث يتـ مف خاللو حساب الربحية التجارية باستخداـ بعض أىـ المعايير االقتصادية وىى معيار معدؿ العائد الداخمى لممشروع ومعيار فترة 
.  االسترداد

: يتـ حساب اإليراد السنوى لممشروع عمى النحو التالى
االيراد السنوى لممشروع  
    (38 )سعر تشعيع الطف  × الكمية المشععة سنويًا بالطف        = 
%(  90سعر التشعيع لمطف عند طاقة تشغيمية ) 37 × 180000       = 
سنة /  مميوف جنيو6.66       = 

: التدفؽ النقدى لممشروع قبؿ خصـ الضرائب
 عامًا حيث يبدأ التشغيؿ 12صافى التدفؽ النقدى لممشروع قبؿ خصـ الضرائب وذلؾ خالؿ العمر االفتراضى لممشروع والبالغ  (17)يوضح جدوؿ 

. فى نياية عمر المشروع% 100وترتفع إلى % 80مف العاـ الثانى بطاقة تشغيمية 
 مميوف جنية واإلحالؿ والتجديد 22.88وتشمؿ مجموع كؿ مف اإلنفاؽ االستثمارى  (التكاليؼ)ويشتمؿ الجدوؿ عمى حساب جممة التدفقات الخارجية 

.  مميوف جنيو1.72 سنوات تشغيمية باإلضافة إلى مصروفات التشغيؿ السنوية وقدرىا 7لألجيزة والمعدات ليذه األجيزة كؿ 
 مميوف جنيو فى السنة الثانية والتى 5.33وتزداد إلى % 75 مميوف جنيو عند طاقة تشغيمية 5.00وبالنسبة لإليراد السنوى لممشروع والذى يصؿ إلى 

513115 × 0.41 
187 × 0.5 
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 مميوف جنيو حيث يضاؼ 20.29وىى السنة األخيرة يصؿ اإليراد السنوى إلى  (12)وفى عاـ % 90يبدأ فييا التشغيؿ حيث تكوف الطاقة التشغيمية 
 مف قيمتو فى السنة قبؿ األخيرة والقيمة 7/8 وىو نحو 60قيمة األرض واسترداد رأس الماؿ العامؿ باإلضافة إلى قيمة ما يتبقى مف الكوبالت

. التخريدية
كما ىو موضح . مف جممة اإليرادات يتـ حساب صافى التدفؽ النقدى لممشروع قبؿ خصـ الضرائب (التكاليؼ)وبخصـ جممة التدفقات الخارجية 

 ( 17)بجدوؿ 
 

 (مميوف جنيو) صافى التدفؽ النقدى لممشروع قبؿ خصـ الضرائب   : 17جدول 

و 
انطالح 

انتشغٛهٛح 

االَفاق 

االطتثًارٖ 

االحالل 

ٔانتجذٚذ 

يظزٔفاخ 

انتشغٛم  

جًهح انتذفماخ 

انخارجٛح 

 (انتكانٛف)

جًهح 

اإلٚزاداخ 

طافٗ انتذفك انُمذٖ  

نهًشزٔع لثم خظى انضزائة 

1  -22.88   -22.88  --22.88 

2 75   1.29 1.29 5.00 3.71 

3 80   1.38 1.38 5.33 3.95 

4 85   1.46 1.46 5.66 4.20 

5 85   1.46 1.46 5.66 4.20 

6 90   1.55 1.55 5.99 4.44 

7 90   1.55 1.55 5.99 4.44 

8 95   1.63 1.63 6.33 4.70 

9 95  1 1.63 2.63 6.33 3.70 

10 100   1.72 1.72 6.66 4.94 

11 100   1.72 1.72 6.66 4.94 

12 100   1.72 1.72 20.29(1) 18.57 

البيانات جمعت وحممت بواسطة الباحث  : المصدر
القيمة التخريدية  + 60 مف قيمة الكوبالت7/8+ يضاؼ إلييا إجمالى قيمة األرض واسترداد رأس الماؿ العامؿ - 1

.  مميوف جنيو20.29 = 7.50 + 4.58 + 0.29 + 1.26 + 6.66
: تقديرات الضرائب

حساب الضرائب عمى اإليرادات الصافية لممشروع وذلؾ حيث يتـ حساب صافى التدفؽ النقدى الذى تـ عميو المحاسبة  (18)يوضح جدوؿ 
ويتـ حساب الضرائب بمعدؿ . الضريبية مف خصـ إجمالى التكاليؼ وىى مصروفات التشغيؿ السنوية وقسط اإلىالؾ السنوى مف إجمالى اإليراد

مف صافى التدفؽ النقدى مف العاـ السابع حيث يبدأ التشغيؿ مف العاـ الثانى ويمنح المشروع إعفاء ضريبى خالؿ الخمس سنوات التشغيمية % 20
. األولى

 

 (مميوف جنيو)تقديرات الضرائب عمى اإليرادات الصافية لممشروع      :18جدول 
و 

انطالح 

انتشغٛهٛح  

اإلٚزاداخ اإلجًانٛح  

نهًشزٔع  

يظزٔفاخ انتشغٛم  

انظُٕٚح  

لظظ اإلْالن  

ٔاالطتٓالن  

انتكانٛف 

انكهٛح  

اإلٚزاداخ 

انظافٛح  

انضزائة 

(1 )

1  - - - -   

2 75 5.00 1.29 0.86 2.15 2.85  

3 80 5.33 1.38 0.86 2.24 3.09  

4 85 5.66 1.46 0.86 2.32 3.34  

5 85 5.66 1.46 0.86 2.32 3.34  

6 90 5.99 1.55 0.86 2.41 3.58  

7 90 5.99 1.55 0.86 2.41 3.58 0.72 

8 95 6.33 1.63 0.86 2.49 3.84 0.77 

9 95 6.33 2.63 0.86 3.49 2.84 0.57 

10 100 6.66 1.72 0.86 2.58 4.08 0.82 

11 100 6.66 1.72 0.86 2.58 4.08 0.82 

12 100 20.29 1.72 0.86 2.58 17.71 3.55 

    .البيانات جمعت وحممت بواسطة الباحث: المصدر
 
.  مف صافى التدفؽ النقدى% 20الضرائب بمعدؿ - 1

: صافى التدفؽ النقدى لممشروع بعد خصـ الضرائب
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صافى التدفؽ النقدى لممشروع بعد خصـ الضرائب حيث يتـ خصـ الضرائب مف صافى التدفؽ النقدى قبؿ الضرائب والموضح  (19)يوضح جدوؿ 
وصافى التدفؽ النقدى لممشروع بعد . والذى تـ حساب قيمة الضرائب مف خاللو (18)وىو يختمؼ عف صافى التدفؽ النقدى بجدوؿ  (17)بجدوؿ 

. ىو الذى يتـ استخدامو فى تقويـ الربحية التجارية لممشروع بعد خصـ الضرائب (18)خصـ الضرائب والموضح بجدوؿ 
 

 (مميوف جنيو)صافى التدفؽ النقدى لممشروع بعد خصـ الضرائب  :  19جدول
و 

انطالح  

انتشغٛهٛح 

طافٗ انتذفك انُمذٖ  

نهًشزٔع لثم انضزائة 
انضزائة 

طافٗ انتذفك انُمذٖ  

تعذ انضزائة 

1  --22.88  -22.88 

2 75 3.71  3.71 

3 80 3.95  3.95 

4 85 4.20  4.20 

5 85 4.20  4.20 

6 90 4.44  4.44 

7 90 4.44 0.72 3.72 

8 95 4.70 0.77 3.93 

9 95 3.70 0.57 3.13 

10 100 4.94 0.82 4.12 

11 100 4.94 0.82 4.12 

12 100 18.57 3.55 15.02 

 
 تحميل الحساسية لممشروع

مف األىمية حساب الربحية التجارية لممشروع وفقًا لبعض المتغيرات التى يمكف أف تطرأ عمى الظروؼ المؤثرة فى انخفاض اإليرادات أو زيادة 
المصروفات مما قد يؤثر فى ربحية المشروع ومف ثـ فمف األىمية تحميؿ مدى حساسية المشروع لمتأثر بمثؿ ىذه المتغيرات والتى افترضت فى ىذه 

معًا وأعيد حساب الربحية التجارية لممشروع عند ىذه % 10وانخفاض اإليراد السنوى بمقدار % 10الدراسة بزيادة مصروفات التشغيؿ بمقدار 
والذى يوضح إجمالى التكاليؼ والتى تشمؿ عمى اإلنفاؽ االستثمارى لممشروع واإلحالؿ والتجديد ومصروفات  (20)الظروؼ وذلؾ فى جدوؿ 

. لألخيرة باإلضافة إلى الضرائب% 10التشغيؿ السنوية بزيادة قدرىا 
جمالى التكاليؼ % 10ويشمؿ الجدوؿ عمى إجمالى اإليرادات لممشروع بإنخفاض  حيث تـ حساب الفرؽ بيف إجمالى اإليرادات وا 

لمحصوؿ عمى صافى التدفؽ النقدى لممشروع تحت ظروؼ تحميؿ الحساسية والذى استخدـ فى حساب معدؿ العائد الداخمى وفترة االسترداد تحت 
. حساب الحساسية

 
 تحميؿ الحساسية:  20 جدول

و 
انطالح 

انتشغٛهٛح 

يظزٔفاخ اإلحالل ٔانتجذٚذ ٔيظزٔفاخ  

نألخٛزج % 10انتشغٛم تشٚادج 
انضزائة 

إجًانٗ  

انتكانٛف 

إجًانٗ اإلٚزاداخ  

% 10تاَخفاع 

طافٗ انتذفماخ 

انُمذٚح 

1  -22.88  22.88  --22.88 

2 75 1.42  1.42 4.50 3.08 

3 80 1.52  1.52 4.80 3.28 

4 85 1.61  1.61 5.10 3.49 

5 85 1.61  1.61 5.10 3.49 

6 90 1.79  1.79 5.40 3.69 

7 90 1.79 0.72 2.43 5.40 2.97 

8 95 1.80 0.77 2.57 5.70 3.13 

9 95 2.80 0.57 3.57 5.70 2.13 

10 100 1.90 0.82 2.72 5.99 3.27 

11 100 1.90 0.82 2.72 5.99 3.27 

12 100 1.90 3.55 5.45 18.26 12.81 

 
نتائج تقويـ التحميؿ المالى األساسى وتحميؿ الحساسية  

لمشروع استخداـ تكنولوجيا التشعيع بسوؽ الغالؿ الرئيسى بمصر  
: تقويـ الربحية التجارية لممشروع
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عند تقويـ الربحية التجارية لممشروع يجب األخذ فى االعتبار أف تراعى المعايير المستخدمة ما يسمى بالقيمة الحالية لمنقود حيث تختمؼ 
قيمة النقود مف فترة زمنية ألخرى حيث تقؿ فى األعواـ القادمة ويرجع ذلؾ إلى عدة عوامؿ أىميا التضخـ والمخاطرة ويستخدـ فى حساب قيمة 

: النقود فى المستقبؿ ما يعرؼ باسـ خصـ القيمة وفقًا لممعادلة اآلتية

 ×  القيمة المستقبمية= القيمة الحالية لمنقود المستقبمية 

. ويطمؽ عمى الكمية          معامؿ الخصـ أى المعامؿ الذى إذا ضرب فى قيمة النقود المستقبمية يعطى القيمة الحالية ليا
 

سنة - الزمف : ف.  سعر الفائدة السائد: حيث  ر
. ومف أىـ المعايير فى تقييـ الربحية التجارية لممشروع كؿ مف معيارى معدؿ العائد الداخمى لممشروع وفترة االسترداد

. يعرؼ بأنو سعر الخصـ الذى تكوف عنده نسبة العوائد الحالية إلى التكاليؼ الحالية لممشروع مساوية الواحد الصحيح: معدؿ العائد الداخمى لممشروع
وىذا المعيار يمثؿ ربحية األمواؿ المنفقة عمى المشروع طواؿ عمر المشروع ومف أىـ المعايير التى يعتمد عمييا البنؾ الدولى فى تقييـ 

المشروعات وكذلؾ تعتمد عميو المنظمة العربية لمتنمية الزراعية والمنظمة العربية لمتنمية الصناعية والبنوؾ المحمية ومعظـ ىيئات تمويؿ 
 وىذا المعيار يعنى قيمة الخصـ التى تجعؿ صافى القيمة الحالية Internal Rate of Return  (I.R.R)المشروعات ويعرؼ باختصار بػ 

. مساوية لمصفر

 +            1ر =  معدؿ العائد الداخمى

 
سعر الخصـ المستخدـ ثانيًا  = 2ر.   سعر الخصـ المستخدـ أوالً  = 1حيث أف   ر

صافى القيمة الحالية ثانيًا  = 2صافى القيمة الحالية أواًل   ح = 1ح
: التحميل األساسى قبل الضرائب

مما يدؿ عمى أف المشروع مقبوؿ وفقا لدراسة الجدوى مف وجية % 17تـ حساب معدؿ العائد الداخمى لممشروع وكانت قيمتو تساوى 
. نظر المستثمر الخاص حيث أف إيراداتو الحقيقية تعطى تكاليفو الحقيقية

 سنة مما يدؿ عمى أف المشروع قادر عمى استرداد رأس مالو األساسى خالؿ 5.9وكذلؾ كانت فترة استرداد المشروع لرأس مالو تساوى 
. فترة زمنية مقبولة

: التحميؿ األساسى بعد الضرائب
مما يدؿ عمى أف المشروع مقبوؿ وفقا لدراسة الجدوى مف وجية % 15تـ حساب معدؿ العائد الداخمى لممشروع وكانت قيمتو تساوى 
. نظر المستثمر الخاص حيث أف إيراداتو الحقيقية تعطى تكاليفو الحقيقية

 سنة مما يدؿ عمى أف المشروع قادر عمى استرداد رأس مالو األساسى خالؿ 6.7وكذلؾ كانت فترة استرداد المشروع لرأس مالو تساوى 
 .فترة زمنية مقبولة

 :تحميل الحساسية لممشروع
تـ حساب الربحية التجارية لممشروع فى حالة التحميؿ األساسى باستخداـ معيارى معدؿ العائد الداخمى لممشروع وفترة االسترداد ولكف البد 

مف حساب قيمة المعياريف السابقيف فى حالة بعض المخاطر التى يمكف أف يتعرض ليا المشروع مثؿ ارتفاع التكاليؼ وانخفاض االيرادات أو 
وكذلؾ انخفاض اإليرادات % 10لتحميؿ حساسية المشروع لمتأثر بزيادة مصروفات التشغيؿ السنوية بنسبة  (27)االثنيف معا وقد تـ إعداد جدوؿ 

 :فى نفس الوقت وتأثير ذلؾ عمى قدرة المشروع لتحقيؽ ربحية تجارية حيث كانت النتائج كاآلتى% 10بنسبة 
%. 11معدؿ العائد الداخمى لتحمبؿ الحساسبو لممشروع بمغ * 
 سنة، مما يدؿ عمى أف المشروع مقبوؿ وفقا لمجدوى االقتصادية فى حالة 9.1فترة االسترداد لممشروع فى حالة تحميؿ الحساسية بمغت * 

. تعرضو لمخاطر زيادة التكاليؼ وانخفاض اإليرادات معًا باعتباره مف المشروعات القومية التى ال تستيدؼ الربح
 

دراسة مقارنة بين تكاليف حفظ الغالل بأشعة جاما أو المبيدات الكيماوية 
، (سنة/ ساعة8000) جنيو لمطف عند الطاقة التشغيمية القصوى لوحدة التشعيع 33.4أوضحت الدراسة أف تكاليؼ الحفظ لمغالؿ بأشعة جاما نحو 
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مف % 74 جنيو لمطف خالؿ موسـ التخزيف وبالتالى فإف تكاليؼ الحفظ بأشعة جاما تقؿ إلى نحو 45بينما تكاليؼ الحفظ الكيماوى تصؿ إلى نحو 
مف تكمفة التطيير الحشرى لمغالؿ عند استخداـ أشعة جاما كبديؿ % 26تكاليؼ الحفظ الكيماوى لمغالؿ مما يدؿ عمى أف  إمكانية توفير نحو 

 .لمكيماوى باإلضافة إلى المردود القومى بيئيًا وصحياً 
 القيمة المضافة لمدخل القومى عند تطبيق تكنولوجيا التشعيع بسوق الغالل الرئيسى  بمصر

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

، (2003)، الجميؿ (2005)مموخية ]: وقد اتفقت المنيجية العممية المتبعة فى التحميؿ المالى والقومى مع المنيجية العممية لممراجع اآلتية
، العيساوى (2004)، حنفى (2008)، وليـ (2006)، مصباح (1994)، بيرس، دى بميو (1991)، المالح (2070العدد )، الشيخ (2002)الحجار 
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، Brooke, H. (2008)، (2000)، نصر (2004)، ىشاـ (2007)، العشماوى (2007)، رياض (2010)، الماحى (2005)، بدوى (2011)
Cuthbertson, K. (2004) ،David, K. (2006) ،Demange, G. (2005) ،Frankline, A. (2007) ،Levinson, M. (2006) ،

Lombra, B (2005) ،Terence, C. M (2008) ،Zerbe, R. O. (2006) .]
 

 :التوصية
 

 513115 قدرىا 60توصى الدراسة بإقامة وحدة تشعيع لحفظ الغالؿ فى مصر فى سوقيا الجديد حيث يتطمب ذلؾ  قوة مصدر مشع مف الكوبالت 
كيورى وذلؾ لثبوت جدواىا مف الناحية المالية بناء عمى التحميؿ المالى الذى أجرى بالرسالة وفقًا لمعيارى معدؿ العائد الداخمى وفترة االسترداد 

وذلؾ لكؿ مف التحميؿ األساسى وتحميؿ الحساسية وألىيمتيا لالقتصاد القومى بناء عمى تحميؿ العوائد القومية والتى أجريت بيذه الدراسة وأوضحت 
إمكانية تحقيؽ قيمة مضافة موجبة لمدخؿ القومى عند تطبيؽ تكنولوجيا اإلشعاع بسوؽ الغالؿ الرئيسى بمصر باإلضافة إلى ما أشارت إليو 

 .الدراسة التسويقية مف احتمالية وجود طمب كافى لتغطية الطاقة التشغيمية لوحدة التشعيع مستقبالً 
 

 المراجع
. كيفية إعداد دراسة الجدوى لمشروعؾ الخاص ػ دار الطالئع لمنشر والتوزيع (2005)، محمد السيد  بدوى
 .ػ التقويـ االجتماعى لممشروعات ػ دار المريخ ػ الرياض (1994)، دى بميو  بيرس

، دراسة اقتصادية لتخطيط استخداـ اإلشعاع فى تنمية القدرات التسويقية لمحصوؿ العنب المصرى ػ  (2003)، عصاـ الديف عبدالرحمف  الجميؿ
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Economic Study For Using Irradiation Technology In The Egyptian Yields Market 

 

Abstract 
 

Because the level of the deficit in food production for the consumption needs of the key factors, including lack of 

agricultural area and the scarcity of water resources and the low level of productivity and the steady increase  in 

demand, despite the great interest made by the Egypt of agricultural production and despite the rapid 

developments in the agricultural sector and food production, they are still suffering from a deficit in the food 

production, which resulted in an increased reliance in meeting the needs of consumer food growing to the outside 

world and is worth mentioning that the interest in the food problem is not due only to the burden of financial, but 

also due to the dimensions of social, political, exposing the state to potential political pressure from foreign 

countries. 

Based on the above, maintaining the grain is responsible for economic, social and security and that any loss 

which means a waste of limited resources used in the import of these yields, as well as land resources and limited 

water used in the production, which leads to an increase in the inability to meet the needs and the growing 

security risks and food that is Save and store the grain goal Astaratejy economic and security in Egypt.  

The main objective for the storage of food is preserved for use when needed and in general is the most important 

objectives of the food store in Egypt is to provide food for times of need to order to meet seasonal production, 

ensure the provision of inventory is necessary for the operation of factories based on yields, providing stock 

Astaratejy and emergencies and deal with the risks drought and pests of agricultural and non-agricultural and 

political stability. There is no doubt that the use of existing pesticide chemicals in the cleansing grains in Egypt 

with health risks, environmental and economic with his palaces technical and with government's drive to move 

the marketof  yields to a new location it would be important to study the possibility to replace evaporation 

chemical conservation irradiation and look after this study the economic aspects related to this project, the 

National Special the development of system preservation of grain Psoqy grain in Egypt and the replacement of 

conservation chemical conservation irradiation through the study of the current situation of the market yield 
Alriyecebn in Egypt neighborhoods coast and ancient Egypt in Cairo and system conservation chemical approach 

them with a study of the economic importance and expectation of future of the yields and cultivated area, 

productivity and production as an indicator of future demand to serve irradiated. And a review of technical 

studies on irradiation yields and took care of the study specify the type of unit irradiation and strength and to 

study the financial viability of the project and measure business profitability expected with the development of 

the system Altsairy and then study the added value of national income expected and so that the Egyptian  yields 

market is not just a geographical location or system builders new, but the system marketing modern tracking 

technology keeping a safe and environmentally healthy and that in its new location is expected to move. 


