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 مصر في التشعيع تكنولوجيا الستخدام المجتمعي والمردود الزراعية الحاصالت لبعض التسويقي الفاقد

  ٢، سھام حسن أحمد عاشور٢، عصام الدین عبد الرحمن الجمیل١، أحمد أحمد الشاعر١، إبراھیم بدر إبراھیم١سامي السید شمس
 مصر -سماعیلیة اإل – جامعة قناة السویس -كلیة الزراعة  -والمجتمع الریفي  قسم اإلقتصاد الزراعي ١

  مصر -القاھرة  –المركز القومي لبحوث وتكنولوجیا اإلشعاع  –یئة الطاقة الذریة ھ -قسم بحوث تشعیع االغذیة ٢
  

ائي للمجتمع، إذ تھدف الدراسة إلى المساھمة في تحسین البیئة التسویقیة بما یساھم في خفض الفاقد بعد الحصاد وتحسین المیزان الغذ :الملخص
أن كثیر من الحاصالت الغذائیة وبخاصة التمور والقمح والذرة والبطاطس والفول السوداني والبرتقال والمانجو تعاني من فاقد كبیر بعد 

شاكل الصحیة الحصاد في ظل الحفظ بالطرق التقلیدیة وما یترتب علیھ من فاقد في الموارد المستخدمة من أرض ومیاه وأسمدة باإلضافة إلى الم
وقد بدأ العالم منذ أربعة عقود من خالل كل من منظمة الصحة العالمیة ومنظمة األغذیة . والبیئیة المترتبة على الحفظ الكیماوي لألغذیة

و التشعیع باستخدام والوكالة الدولیة للطاقة الذریة في تبني تقنیة حدیثة للحفظ وھي تقنیة التشعیع، سواء كان التشعیع الجامي أ) الفاو(والزراعة 
ار المعجالت اإللكترونیة المنتجة لألشعة اإللكترونیة وأشعة إكس، حیث تمر من خالل الغذاء كما تمر الشمس من نافذة زجاجیة دون ترك أي آث

من الغذاء، وإطالة فترة  وھذه المعالجة تساھم في اإلزالة التامة لكافة الملوثات المیكروبیة والفطریة والحشریة. أو منبعثات كما في المبیدات
وھي آمنة صحیًا وبیئیًا تمامًا، حیث یصعب التمییز بین الغذاء قبل وبعد المعالجة . الحفظ والحفاظ على قیمة وجودة الغذاء وصورتھ الطازجة

یحتاج ألي دراسات سالمة جراي آمن وال  .ك ١٠وقد أقرت منظمة الصحة العالمیة أن الحفظ للغذاء بجرعة . ظاھریًا وفي التحلیالت الداخلیة
وھذه التقنیة . جراي. ك ٠.١صحیة، في حین أن استخدام ھذه المعالجة في البصل والثوم والبطاطس لمنع التزریع ال تحتاج لجرعة أكثر من 

الدراسة قسمت  .دولة من بینھم الوالیات المتحدة األمریكیة ودول أوروبا وروسیا ومصر ٥٠مرخص بتطبیقھا على المستوى التجاري في نحو 
والبحث في األثر  ٢٠١٦حتى  ٢٠٠٠األول یتعلق بتحلیل لبیانات الفاقد للمحاصیل السابقة والمواد المستخدمة في إنتاجھ من عام : إلى جزئین

، ١٨٥.٥ع تصل إلى أوضحت النتائج أن كمیة الفاقد الممكن تالفیھ باستخدام التشعی. المجتمعي الستخدام تكنولوجیا التشعیع في تالفي ھذا الفاقد
، ٤٨٨.٥، ٥١٥.١، ٤٠١٣.٧٨، ٣٧٠٨، ٤٧٩١.٦، ٤٣٦٩.٢٥ألف طن بقیمة  ١٧٠.٩، ٢٩٧.٧، ١٧.١٧، ٥٣٥.١٧، ٦١٨، ٦٩٨.٦٧

ملیون جنیھ لمحاصیل التمور والقمح والذرة والبطاطس والفول السوداني والبرتقال والمانجو على التوالي وذلك سنویًا كمتوسط لسنوات  ٣٤١٨
  .٢٠١٦و ٢٠١٥و ٢٠١٤

  .التشعیع، الفترة التسویقیة المؤشرات االقتصادیة، الموارد المستخدمة، الدخل القومي، سعر :الدالة الكلمات
  

  مقدمة

تعتبر مشكلة ارتفاع نسبة الفاقد في الحاصالت الزراعیة 
وخاصة أثناء عملیات التسویق أحد المشاكل الرئیسیة في القطاع 

. الموارد اإلنتاجیة الزراعیة الزراعي والتي یترتب علیھا إھدار
یرجع وجود الفاقد إلى عدة مسببات، من بینھا عدم توافر الوسائل 
العلمیة الحدیثة لتخزین الحاصالت الزراعیة والتي تتمیز بسرعة 
التلف وانخفاض القدرة على التخزین لفترات طویلة تحت الظروف 

ا حدیثة لذلك فھناك ضرورة ملحة لتبنى واتباع تكنولوجی.العادیة
لتحسین وزیادة القدرات التسویقیة للحاصالت الزراعیة وزیادة 
فترات التخزین لھا وتالفى الفاقد الكمي والنوعي بما یسمح 
بالمحافظة على السالمة الصحیة والبیئیة مع مراعاة انخفاض 

وتعتبر تطبیقات معالجة الحاصالت الزراعیة . تكالیف االستخدام
یجابیة والفعالة عند استخدامھا في حفظ باإلشعاع من الجوانب اال

تلك الحاصالت وھو یساعد في تحقیق وفورات اقتصادیة عالیة 
ھذا . وتحسین القدرات التصدیریة للحاصالت الزراعیة في مصر

بدوره یتطلب القیام بدراسات اقتصادیة وتسویقیة وبیئیة الستخدام 
  .وخارجیًا تكنولوجیا اإلشعاع في حفظ الحاصالت الزراعیة محلیًا

  :الدراسة ةمشكل
تعانى البیئة التسویقیة الزراعیة في مصر من وجود فاقد 
كمى ونوعى ألھم الحاصالت الزراعیة مثل التمور والبطاطس 
والقمح والذرة والفول السوداني والبرتقال والمانجو ناتج عن 
الملوثات الحشریة والفطریة والمیكروبیة باإلضافة إلى عوامل 

خرى والتزریع مع األضرار الصحیة والبیئیة الناشئة التدھور األ
عن استخدام المبیدات الكیماویة سواء على البیئة المحیطة بھا أو 

  . على المستھلكین لھذه الحاصالت الزراعیة

  :الدراسةأھمیة 
تبرز أھمیة ھذه الدراسة في تحسین القدرات التسویقیة 

صورة الطازجة لألغذیة بإطالة فترة الحفظ مع الحفاظ على ال
والجودة وتالفى الخسائر المالیة الناشئة عن الفاقد الكمي والنوعي 

ولتجنب اآلثار االقتصادیة والصحیة والبیئیة الستخدام . للغذاء

المبیدات الكیماویة ودراسة مدى الجدوى االقتصادیة والمجتمعیة 
الستخدام التشعیع كبدیل وتحسین القدرات التسویقیة للحاصالت 

  .عیةالزرا

  :دراسةف الاھدأ
تقدیرالفاقد السنوي الكمي من أھم الحاصالت الزراعیة وتقدیر  - ١

 .الخسائر السنویة على المستوى القومي
التقییم االقتصادي لعملیات تسویق الحاصالت الزراعیة  - ٢

 .باستخدام تكنولوجیا اإلشعاع والطرق التقلیدیة
ع في حفظ تقدیر المردود المجتمعي الستخدام تكنولوجیا التشعی - ٣

 .الحاصالت الزراعیة وتالفي الفاقد

  :الطریقة البحثیة ومصادر البیانات

تم استخدام األسلوب الوصفي والكمي لبیانات الدراسة، 
وذلك باالعتماد على الطرق االحصائیة الریاضیة في تقدیرات 
الفاقد وتقدیرات الموارد االقتصادیة المفقودة الناتجة عن الفاقد في 

راعیة والفاقد في كمیة المیاه والفاقد في كمیات األسمدة المساحة الز
الكیماویة وذلك بمعایرتھا بالوحدات القیاسیة لمحاصیل التمور 
. والقمح والذرة والبطاطس والفول السوداني والبرتقال والمانجو

وتم االعتماد على بیانات الدراسة من الجھاز المركزي للتعبئة 
ة لكل محصول خالل الفترة العامة واالحصاء لسالسل زمنی

)٢٠١٦- ٢٠٠٠.(  
 

  نتائج الدراسة

  فاقد التسویقي من محاصیل الدراسةالمؤشرات االقتصادیة لل: أوًال

أمكن استعراض نتائج ھذه الدراسة في بعض النقاط 
  : الرئیسیة وھي

  :المؤشرات االقتصادیة للفاقد لمحصول التمور -١

مور حوالي بلغ متوسط الفاقد التسویقي من محصول الت
حیث  ٢٠١٦إلى  ٢٠٠٠ألف طن خالل الفترة من  ١٤٥.٠٢

حوالي  ٢٠٠٠أن مقدار الفاقد عام ) ١(یوضح جدول رقم 
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بمقدار  ٢٠١٦ألف طن عام  ٢١٠.٢ألف طن وزاد إلى  ١١٠.٧٠
 ٢٠١٦في عام % ٨٩.٩ألف طن بنسبة زیادة  ٩٩.٥زیادة قدرھا 

االقتصادیة  تم حساب كمیة الموارد. ٢٠٠٠عن مقدارھا في عام 
المستغلة في إنتاج التمور وھي المساحة الزراعیة المفقودة باأللف 

المیاه المفقودة وأیضًا كمیة األسمدة الكیماویة المفقودة  كمیةفدان و
وذلك عن طریق تحویل الفاقد الكمي إلى كمیات موردین باستخدام 

 بلغ المتوسط السنوي للمساحة. الوحدات طبقًا للقیاسات العلمیة
: ٢٠٠٠ألف فدان خالل الفترة من  ٧.٩المفقودة من التمور حوالي 

 ٦.٢حوال  ٢٠٠٠حیث بلغ مقدار المساحة المفقودة عام  ٢٠١٦
، بمقدار زیادة ٢٠١٦ألف فدان عام  ٩.٥ألف فدان وزاد إلى حوالي 

 ٢٠١٦في عام % ٥٣.٢٠ألف فدان بنسبة زیادة  ٣.٣قدرھا حوالي 

غ متوسط المیاه المفقودة المستخدمة بل. ٢٠٠٠عما كانت علیھ عام 
ملیون متر مكعب سنویًا خالل نفس  ١٥.٩لمحصول التمور حوالي 

 ٢٠٠٠حیث بلغ مقدار الفاقد عام  ٢٠١٦إلى  ٢٠٠٠الفترة من 
ملیون  ١٩ملیون متر مكعب سنویًا وزاد إلى حوالي  ١٢.٣حوالي 

 ملیون ٦.٧بمقدار زیادة قدرھا حوالي  ٢٠١٦متر مكعب في عام 
عما كانت علیھ عام  ٢٠١٦في عام % ٥٤.٥متر مكعب بنسبة زیادة 

بلغ متوسط الفاقد من كمیة األسمدة لمحصول التمور حوالي . ٢٠٠٠
حیث بلغ  ٢٠١٦إلى  ٢٠٠٠ألف طن سنویًا خالل الفترة من  ٢.٠٦

ألف طن وزاد إلى حوالي  ١.٦٠حوالي  ٢٠٠٠مقدار الفاقد عام 
ألف طن  ٠.٨٧ار زیادة قدرھا بمقد ٢٠١٦ألف طن في عام  ٢.٤٧

  .٢٠٠٠عما كانت علیھ عام  ٢٠١٦في عام % ٥٤.٤بنسبة زیادة 
  

  ٢٠١٦: ٢٠٠٠كمیة الموارد االقتصادیة المفقودة نتیجة الفاقد التسویقي لمحصول التمور خالل الفترة ): ١(جدول 

  السنة
  الفاقد التسویقي

  باأللف طن
  المساحة المفقودة

  باأللف فدان

  هكمیة المیا
  المفقودة
  ٣بالملیون م

  كمیة السماد
  باأللف طن

١.٦٠  ١٢.٣  ٦.٢  ١١٠.٧  ٢٠٠٠  

١.٧٧  ١٣.٦  ٦.٨  ١٢٢.٥  ٢٠٠١  

١.٧٣  ١٣.٣  ٦.٧  ١١٩.٩  ٢٠٠٢  

١.٧٨  ١٣.٧  ٦.٩  ١٢٣.٤  ٢٠٠٣  

١.٨٥  ١٤.٣  ٧.١  ١٢٨.٣  ٢٠٠٤  

١.٨٤  ١٤.٢  ٧.١  ١٢٧.٦  ٢٠٠٥  

٢.١١  ١٦.٢  ٨.١  ١٤٦.٢  ٢٠٠٦  

٢.٠٩  ١٦.١  ٨.٠  ١٤٤.٥  ٢٠٠٧  

٢.١١  ١٦.٢  ٨.١  ١٤٥.٩  ٢٠٠٨  

٢.٠٢  ١٥.٥  ٧.٨  ١٣٩.٨  ٢٠٠٩  

٢.١٥  ١٦.٥  ٨.٣  ١٤٨.٨  ٢٠١٠  

٢.١٨  ١٦.٨  ٨.٤  ١٥١.١  ٢٠١١  

٢.٢٢  ١٧.١  ٨.٦  ١٥٤.٠  ٢٠١٢  

٢.١١  ١٦.٢  ٨.١  ١٤٦.١  ٢٠١٣  

٢.٣٣  ١٧.٩  ٩.٠  ١٦١.٢  ٢٠١٤  

٢.٦٨  ٢٠.٦  ١٠.٣  ١٨٥.٣  ٢٠١٥  

٢.٤٧  ١٩.٠  ٩.٥  ٢١٠.٢  ٢٠١٦  

  ٠.٤٩  ١٥.٩  ٧.٩  ١٤٥.٠٢  المتوسط

  وزارة الزراعة واستصالح األراضي، االدارة المركزیة لالقتصاد الزراعي، النشرة االقتصادیة  :المصدر
  

  :المؤشرات االقتصادیة للفاقد لمحصول القمح -٢

 ٦٥٨.٥بلغ متوسط الفاقد التسویقي لمحصول القمح حوالي 
حیث بلغ مقدار الفاقد عام  ٢٠١٦: ٢٠٠٠ألف طن خالل الفترة من 

ألف طن عام  ٧٦٨.٣ألف طن وزاد إلى  ٤٢٠حوالي  ٢٠٠٠
% ٨٢.٩ألف طن بنسبة زیادة  ٣٤٨.٣بمقدار زیادة قدرھا  ٢٠١٦

كما ھو موضح بالجدول . ٢٠٠٠عما كان علیھ عام  ٢٠١٦ عامفي 
تم حساب كمیة الموارد االقتصادیة المستغلة في إنتاج ) ٢(رقم 

لف فدان، كمیة المیاه القمح وھي المساحة الزراعیة المفقودة باأل
المفقودة وأیضًا كمیة األسمدة الكیماویة بلغ المتوسط السنوي 

ألف فدان خالل نفس  ٢٤٣.٩للمساحة المفقودة من القمح حوالي 
، حیث بلغ مقدار فاقد المساحة عام ٢٠١٦إلى  ٢٠٠٠الفترة من 

ألف فدان  ٢٨٤.٦ألف فدان وزاد إلى حوالي  ١٥٥.٦حوال  ٢٠٠٠

ألف فدان بنسبة زیادة  ١٢٩مقدار زیادة قدرھا حوالي ب ٢٠١٦عام 
كما بلغ . ٢٠٠٠عما كان علیھ عام  ٢٠١٦في عام % ٨٢.٩

 ٥٦٠.٩متوسط المیاه المفقودة المستخدمة لمحصول القمح حوالي 
ملیون متر مكعب سنویًا خالل نفس الفترة حیث بلغ مقدار الفاقد عام 

 ٦٥٤.٥لى حوالي ملیون متر مكعب وزاد إ ٣٥٧.٨حوالي  ٢٠٠٠
بمقدار زیادة قدرھا حوالي  ٢٠١٦ملیون متر مكعب في عام 

 ٢٠١٦في عام % ٨٢.٩ملیون متر مكعب بنسبة زیادة  ٢٩٦.٧
في حین متوسط الفاقد من كمیة األسمدة لمحصول . ٢٠٠٠عن  عام 

ألف طن سنویًا خالل نفس الفترة حیث بلغ  ١٠٢.٤القمح حوالي 
ألف طن وزاد إلى حوالي  ٦٥.٣لي حوا ٢٠٠٠مقدار الفاقد عام 

ألف طن  ٥٤.٢بمقدار زیادة قدرھا  ٢٠١٦ألف طن في عام  ١١٩.٥
  .٢٠٠٠عما كان علیھ عام  ٢٠١٦في عام % ٨٣بنسبة زیادة 
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  ٢٠١٦:  ٢٠٠٠كمیة الموارد االقتصادیة المفقودة نتیجة الفاقد التسویقي لمحصول القمح خالل الفترة ): ٢(جدول 

  السنة
  الفاقد

  سویقيالت
  باأللف طن

  المساحة
  المفقودة

  باأللف فدان

  كمیة المیاه
  المفقودة
  ٣بالملیون م

  كمیة السماد
  باأللف طن

٦٥.٣  ٣٥٧.٨  ١٥٥.٦  ٤٢٠.٠  ٢٠٠٠  

٦٥.٥  ٣٥٨.٦  ١٥٥.٩  ٤٢١.٠  ٢٠٠١  

٩.٢  ٤٩٤.١  ٢١٤.٨  ٥٨٠.٠  ٢٠٠٢  

٧٦.٢  ٤١٧.٤  ١٨١.٥  ٤٩٠.٠  ٢٠٠٣  

٨٦.٢  ٤٧٢.٠  ٢٠٥.٢  ٥٥٤.١  ٢٠٠٤  

١٠١.٣  ٥٥٤.٨  ٢٤١.٢  ٦٥١.٣  ٢٠٠٥  

١١٢.٨  ٦١٧.٨  ٢٦٨.٦  ٧٢٥.٣  ٢٠٠٦  

١٠٤.٦  ٥٧٢.٩  ٢٤٩.١  ٦٧٢.٦  ٢٠٠٧  

١٠٦.٣  ٥٨٢.٠  ٢٥٣.٠  ٦٨٣.٢  ٢٠٠٨  

٩٤.٢  ٥١٥.٦  ٢٢٤.٢  ٦٠٥.٣  ٢٠٠٩  

١٠٩.٦  ٦٠٠.١  ٢٦٠.٩  ٧٠٤.٥  ٢٠١٠  

١١٦.٣  ٦٣٦.٧  ٢٧٦.٨  ٧٤٧.٤  ٢٠١١  

١١٦.٩  ٦٣٩.٩  ٢٧٨.٢  ٧٥١.٢  ٢٠١٢  

١٢٣.٤  ٦٧٥.٩  ٢٩٣.٩  ٧٩٣.٤  ٢٠١٣  

١٢٢.٦  ٦٧١.٥  ٢٩٢.٠  ٧٨٨.٣  ٢٠١٤  

١٣٠.٦  ٧١٥.٠  ٣١٠.٩  ٨٣٩.٤  ٢٠١٥  

١١٩.٥  ٦٥٤.٥  ٢٨٤.٦  ٧٦٨.٣  ٢٠١٦  

  ١٠٤.٢  ٥٦٠.٩  ٢٤٣.٩  ٦٥٨.٥  المتوسط

  وزارة الزراعة واستصالح األراضي، االدارة المركزیة لالقتصاد الزراعي، النشرة االقتصادیة :المصدر
   

  :المؤشرات االقتصادیة للفاقد لمحصول الذرة -٣
بلغ متوسط الفاقد السنوي التسویقي لمحصول الذرة حوالي 

حیث بلغ  ٢٠١٦إلى  ٢٠٠٠ ألف طن خالل نفس الفترة من ٥٤١.٢
 ٦٢٥.٢ألف طن وزاد إلى  ٤٥٢.٨حوالي  ٢٠٠٠مقدار الفاقد عام 

ألف طن بنسبة  ١٧٢.٤بمقدار زیادة قدرھا  ٢٠١٦ألف طن عام 
وبتقدیر كمیة . ٢٠٠٠عن عام  ٢٠١٦في عام % ٣٨.١زیادة 

الموارد االقتصادیة المستغلة في إنتاج الذرة وھي المساحة 
باأللف فدان وكمیة المیاه المفقودة وأیضًا كمیة الزراعیة المفقودة 

األسمدة الكیماویة واألزوتیة المفقودة وذلك عن طریق تحویل الفاقد 
الكمي إلى كمیات موردین باستخدام الوحدات طبقًا للقیاسات 

حیث بلغ المتوسط السنوي للمساحة المفقودة من الذرة . العلمیة
، ٢٠١٦إلى  ٢٠٠٠رة من ألف فدان خالل نفس الفت ١٢٨.٩حوالي 

ألف فدان  ١٠٧.٨حوال  ٢٠٠٠حیث بلغ مقدار فاقد المساحة عام 
بمقدار زیادة قدرھا  ٢٠١٦ألف فدان عام  ١٤٨.٩وزاد إلى حوالي 

عما كان علیھ عام % ٨٣.١ألف فدان بنسبة زیادة  ٤١.١حوالي 
كما بلغ متوسط المیاه المفقودة . ٢٠٠٠عما كان علیھ عام  ٢٠١٦

ملیون متر مكعب سنویًا  ٢٩٦.٤ة لمحصول الذرة حوالي المستخدم
 ٢٤٨حوالي  ٢٠٠٠خالل نفس الفترة حیث بلغ مقدار الفاقد عام 

ملیون متر مكعب في  ٣٤٢.٤ملیون متر مكعب وزاد إلى حوالي 
ملیون متر مكعب  ٩٤.٤بمقدار زیادة قدرھا حوالي  ٢٠١٦عام 

. ٢٠٠٠عام عما كان علیھ  ٢٠١٦في عام % ٣٨.١بنسبة زیادة 
في حین بلغ متوسط الفاقد من كمیة األسمدة لمحصول الذرة حوالي 

ألف طن سنویًا خالل نفس الفترة حیث بلغ مقدار الفاقد عام  ٥٤.١
ألف طن في  ٦٢.٥ألف طن وزاد إلى حوالي  ٤٥.٣حوالي  ٢٠٠٠

% ٣٨ألف طن بنسبة زیادة  ١٧.٢بمقدار زیادة قدرھا  ٢٠١٦عام 
  .٢٠٠٠ن علیھ عام عما كا ٢٠١٦في عام 

  :المؤشرات االقتصادیة للفاقد لمحصول البطاطس -٤

بلغ متوسط الفاقد السنوي التسویقي لمحصول البطاطس 
حیث بلغ  ٢٠١٦: ٢٠٠٠ألف طن خالل الفترة من  ٣٧٠.٨حوالي 

 ٥٥٣.٢ألف طن وزاد إلى  ١٩٤.٧حوالي  ٢٠٠٠مقدار الفاقد عام 
ألف طن بنسبة  ٣٥٨.٥بمقدار زیادة قدرھا  ٢٠١٦ألف طن عام 

، وتم ٢٠٠٠عما كان علیھ عام  ٢٠١٦في عام % ١٨٤.١زیادة 
حساب كمیة الموارد االقتصادیة المستغلة في إنتاج البطاطس وھي 
المساحة الزراعیة المفقودة باأللف فدان، كمیة المیاه المفقودة 
وأیضًا كمیة األسمدة الكیماویة واألزوتیة المفقودة وذلك عن طریق 

الفاقد الكمي إلى كمیات موردین باستخدام الوحدات طبقًا  تحویل
حیث بلغ المتوسط السنوي للمساحة المفقودة من . للقیاسات العلمیة

ألف فدان خالل نفس الفترة حیث بلغ مقدار  ٣٠.٩البطاطس حوالي 
ألف فدان وزاد إلى حوالي  ١٦.٢حوال  ٢٠٠٠فاقد المساحة عام 

ألف  ٢٩.٩ار زیادة قدرھا حوالي بمقد ٢٠١٦ألف فدان عام  ٤٦.١
عما كان علیھ عام  ٢٠١٦في عام % ١٨٤.٦فدان بنسبة زیادة 

كما بلغ متوسط المیاه المفقودة المستخدمة لمحصول . ٢٠٠٠
ملیون متر مكعب سنویًا خالل نفس الفترة  ٨٠.٤البطاطس حوالي 

ملیون متر مكعب  ٤٢.٢حوالي  ٢٠٠٠حیث بلغ مقدار الفاقد عام 
بمقدار  ٢٠١٦ملیون متر مكعب في عام  ١١٩.٩ى حوالي وزاد إل

ملیون متر مكعب بنسبة زیادة  ٧٧.٧زیادة قدرھا حوالي 
في حین بلغ . ٢٠٠٠عما كان علیھ عام  ٢٠١٦في عام % ١٨٤.١

ألف  ١٣متوسط الفاقد من كمیة األسمدة لمحصول البطاطس حوالي 
 ٢٠٠٠ام طن سنویًا خالل نفس الفترة حیث بلغ مقدار الفاقد ع

ألف طن في عام  ١٩.٤ألف طن وزاد إلى حوالي  ٦.٨حوالي 
% ١٨٥.٣ألف طن بنسبة زیادة  ١٢.٦بمقدار زیادة قدرھا  ٢٠١٦

  .٢٠٠٠عما كان علیھ عام  ٢٠١٦في عام 
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  ٢٠١٦:  ٢٠٠٠كمیة الموارد االقتصادیة المفقودة نتیجة الفاقد التسویقي لمحصول الذرة خالل الفترة ): ٣(جدول 

  ةالسن
  الفاقد

  التسویقي
  باأللف طن

  المساحة
  المفقودة

  باأللف فدان

  كمیة المیاه
  المفقودة
  ٣بالملیون م

  كمیة السماد
  باأللف طن

٤٥.٣  ٢٤٨.٠٠  ١٠٧.٨  ٤٥٢.٨  ٢٠٠٠  
٤٨.٨  ٢٧٦.٢  ١١٦.٢  ٤٨٨.٠٠  ٢٠٠١  
٤٥.٤  ٢٤٨.٨  ١٠٨.٢  ٤٥٤.٣  ٢٠٠٢  
٤٨.٧  ٢٦٦.٧  ١١٦.٠  ٤٨٧.٠٠  ٢٠٠٣  
٤٥.٩  ٢٥١.٤  ١٠٩.٣  ٤٥٩.٠٠  ٢٠٠٤  
٥٤.٩  ٣٠٠.٨  ١٣٠.٨  ٥٤٩.٤  ٢٠٠٥  
٤٩.٢  ٢٦٩.٤  ١١٧.١  ٤٩٢.٠٠  ٢٠٠٦  
٥٣.٠  ٢٩٠.٢  ١٢٦.٢  ٥٣٠.٠٠  ٢٠٠٧  
٥٣.٩  ٢٩٥.٣  ١٢٨.٤  ٥٣٩.٣٠  ٢٠٠٨  
٥٨.٠  ٣١٧.٦  ١٣٨.١  ٥٨٠.٠٠  ٢٠٠٩  
٥٦.٣  ٣٠٨.٦  ١٣٤.٢  ٥٦٣.٤٠  ٢٠١٠  
٥٧.٨  ٣١٦.٥  ١٣٧.٦  ٥٧٨.٠٠  ٢٠١١  
٥٨.١  ٣١٨.٣  ١٣٨.٤  ٥٨١.٢  ٢٠١٢  
٥٩.٢  ٣٢٤.٣  ١٤١.٠٠  ٥٩٢.٢  ٢٠١٣  
٦١.٥  ٣٣٦.٨  ١٤٦.٤  ٦١٥.٠٠  ٢٠١٤  
٦١.٤  ٣٣٦.٤  ١٤٦.٢  ٦١٤.٢  ٢٠١٥  
٦٢.٥  ٣٤٢.٤  ١٤٨.٩  ٦٢٥.٠  ٢٠١٦  

  ٥٤.١  ٢٩٦.٤  ١٢٨.٩  ٥٤١.٢  المتوسط
   وزارة الزراعة واستصالح األراضي، االدارة المركزیة لالقتصاد الزراعي، النشرة االقتصادیة :المصدر

  
  ٢٠١٦:  ٢٠٠٠كمیة الموارد االقتصادیة المفقودة نتیجة الفاقد التسویقي لمحصول البطاطس خالل الفترة  ):٤(جدول 

  السنة
  الفاقد

  التسویقي
  األلف طنب

  المساحة
  المفقودة

  باأللف فدان

  كمیة المیاه
  المفقودة
  ٣بالملیون م

  كمیة
  السماد

  باأللف طن

٦.٨  ٤٢.٢  ١٦.٢  ١٩٤.٧  ٢٠٠٠  

٧.٣  ٤٥.٤  ١٧.٤  ٢٠٩.٣  ٢٠٠١  

٧.٦  ٤٧.٣  ٠.١٨  ٢١٨.٤  ٢٠٠٢  

٧.٩  ٤٨.٦  ١٨.٧  ٢٢٤.٣  ٢٠٠٣  

٩.٨  ٦٠.٧  ٢٣.٣  ٢٨٠.١  ٢٠٠٤  

١٢.٢  ٧٥.٥  ٢٩.٠  ٣٤٨.٤  ٢٠٠٥  

٨.٩  ٥٥.١  ٢١.٢  ٢٥٤.٤  ٢٠٠٦  

١٠.٦  ٦٥.٨  ٢٥.٣  ٣٠٣.٧  ٢٠٠٧  

١٣.٧  ٨٥.٠  ٣٢.٧  ٣٩٢.٤  ٢٠٠٨  

١٤.١  ٨٧.٢  ٣٣.٥  ٤٠٢.٥  ٢٠٠٩  

١٤.٠  ٨٦.٨  ٣٣.٤  ٤٠٠.٨  ٢٠١٠  

١٦.٧  ١٠٣.٤  ٣٩.٨  ٤٧٧.٢  ٢٠١١  

١٨.٣  ١١٣.٤  ٤٣.٦  ٥٢٣.٤  ٢٠١٢  

١٦.٤  ١٠١.٧  ٣٩.١  ٤٦٩.٢  ٢٠١٣  

١٧.٨  ١٠٩.٩  ٤٢.٣  ٥٠٧.٢  ٢٠١٤  

١٩.١  ١١٨.١  ٤٥.٤  ٥٤٥.١  ٢٠١٥  

١٩.٤  ١١٩.٩  ٤٦.١  ٥٥٣.٢  ٢٠١٦  

  ١٣.٠  ٨٠.٤  ٣٠.٩  ٣٧٠.٨  المتوسط

  وزارة الزراعة واستصالح األراضي، االدارة المركزیة لالقتصاد الزراعي، النشرة االقتصادیة  :المصدر
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  :المؤشرات االقتصادیة للفاقد لمحصول الفول السوداني -٥
بلغ متوسط الفاقد السنوي التسویقي لمحصول الفول 

 ٢٠١٦: ٢٠٠٠ل الفترة من ألف طن خال ١٧.٩السوداني حوالي 
ألف طن وزاد إلى  ١٦.٨حوالي  ٢٠٠٠حیث بلغ مقدار الفاقد عام 

ألف طن  ٠.٤بمقدار زیادة قدرھا  ٢٠١٦ألف طن عام  ١٧.٢
، وتم ٢٠٠٠عما كان علیھ عام  ٢٠١٦في عام % ٢.٤بنسبة زیادة 

حساب كمیة الموارد االقتصادیة المستغلة في إنتاج الفول السوداني 
ساحة الزراعیة المفقودة باأللف فدان، كمیة المیاه المفقودة وھي الم

وأیضًا كمیة األسمدة الكیماویة واألزوتیة المفقودة وذلك عن طریق 
تحویل الفاقد الكمي إلى كمیات موردین باستخدام الوحدات طبقًا 

حیث بلغ المتوسط السنوي للمساحة المفقودة من . للقیاسات العلمیة
ألف فدان خالل نفس الفترة حیث بلغ  ٦.٣٧الي الفول السوداني حو

ألف فدان وزاد إلى  ٦.٠٢حوال  ٢٠٠٠مقدار فاقد المساحة عام 

بمقدار زیادة قدرھا حوالي  ٢٠١٦ألف فدان عام  ٦.١٣حوالي 
عما كان  ٢٠١٦في عام % ١.٨٣ألف فدان بنسبة زیادة  ٠.١١

مة كما بلغ متوسط المیاه المفقودة المستخد. ٢٠٠٠علیھ عام 
ملیون متر مكعب سنویًا  ٢٢.٣لمحصول الفول السوداني حوالي 

 ٢١.١حوالي  ٢٠٠٠خالل نفس الفترة حیث بلغ مقدار الفاقد عام 
ملیون متر مكعب في  ٢١.٥ملیون متر مكعب وزاد إلى حوالي 

ملیون متر مكعب  ٠.٤بمقدار زیادة قدرھا حوالي  ٢٠١٦عام 
في . ٢٠٠٠ن علیھ عام عما كا ٢٠١٦في عام % ١.٩بنسبة زیادة 

حین بلغ متوسط الفاقد من كمیة األسمدة لمحصول الفول السوداني 
حیث  ٢٠١٦:  ٢٠٠٠ألف طن سنویًا خالل الفترة من  ٣.٥حوالي 

ألف طن وزاد إلى حوالي  ٣.٣١حوالي  ٢٠٠٠بلغ مقدار الفاقد عام 
ألف طن  ٠.٠٦بمقدار زیادة قدرھا  ٢٠١٦ألف طن في عام  ٣.٣٧

  .٢٠٠٠عما كان علیھ في عام  ٢٠١٦في عام % ١.٨ادة بنسبة زی
  

  ٢٠١٦:  ٢٠٠٠كمیة الموارد االقتصادیة المفقودة نتیجة الفاقد التسویقي لمحصول الفول السوداني خالل الفترة  ):٥(جدول 

  السنة
  الفاقد

  التسویقي
  باأللف طن

  المساحة
  المفقودة

  باأللف فدان

  كمیة المیاه
  المفقودة
  ٣بالملیون م

  یةكم
  السماد

  باأللف طن

٣.٣١  ٢١.١  ٦.٠٢  ١٦.٨  ٢٠٠٠  

٣.٦٣  ٢٣.١  ٦.٥٩  ١٨.٥  ٢٠٠١  

٣.٣٨  ٢١.٥  ٦.١٤  ١٧.٢  ٢٠٠٢  

٣.٤٦  ٢٢.٠  ٦.٣٠  ١٧.٦  ٢٠٠٣  

٣.٣٩  ٢١.٦  ٦.١٧  ١٧.٣  ٢٠٠٤  

٣.٥٣  ٢٢.٥  ٦.٤١  ١٨.٠  ٢٠٠٥  

٣.٢٥  ٢٠.٧  ٥.٩١  ١٦.٦  ٢٠٠٦  

٣.٨٥  ٢٤.٥  ٦.٩٩  ١٩.٦  ٢٠٠٧  

٣.٦٩  ٢٣.٥  ٦.٧١  ١٨.٨  ٢٠٠٨  

٣.٥٠  ٢٢.٣  ٦.٣٦  ١٧.٨  ٢٠٠٩  

٣.٥٩  ٢٢.٨  ٦.٥٢  ١٨.٣  ٢٠١٠  

٣.٦٥  ٢٣.٢  ٦.٦٤  ١٨.٦  ٢٠١١  

٣.٦٣  ٢٣.١  ٦.٦٠  ١٨.٥  ٢٠١٢  

٣.٦٢  ٢٣.٠  ٦.٥٨  ١٨.٤  ٢٠١٣  

٣.٢٤  ٢٠.٦  ٥.٩٠  ١٦.٥  ٢٠١٤  

٣.٤٩  ٢٢.٢  ٦.٣٤  ١٧.٨  ٢٠١٥  

٣.٣٧  ٢١.٥  ٦.١٣  ١٧.٢  ٢٠١٦  

  ٣.٥  ٢٢.٣  ٦.٣٧  ١٧.٩  المتوسط

  الزراعة واستصالح األراضي، االدارة المركزیة لالقتصاد الزراعي، النشرة االقتصادیة  وزارة :المصدر

  
  :المؤشرات االقتصادیة للفاقد لمحصول البرتقال -٦

بلغ متوسط الفاقد السنوي التسویقي لمحصول البرتقال 
حیث بلغ  ٢٠١٦: ٢٠٠٠ألف طن خالل الفترة من  ٢١١.١حوالي 

 ٣٠٩.٤ألف طن وزاد إلى  ١٤٤.٩الي حو ٢٠٠٠مقدار الفاقد عام 
ألف طن بنسبة  ١٦٤.٥بمقدار زیادة قدرھا  ٢٠١٦ألف طن عام 

، ٢٠٠٠عما كان علیھ في عام  ٢٠١٦في عام % ١١٣.٥زیادة 
وتم حساب كمیة الموارد االقتصادیة المستغلة في إنتاج البرتقال 

قودة وھي المساحة الزراعیة المفقودة باأللف فدان، كمیة المیاه المف
وأیضًا كمیة األسمدة الكیماویة واألزوتیة المفقودة وذلك عن طریق 
تحویل الفاقد الكمي إلى كمیات موردین باستخدام الوحدات طبقًا 

حیث بلغ المتوسط السنوي للمساحة المفقودة من . للقیاسات العلمیة
ألف فدان خالل نفس الفترة حیث بلغ مقدار  ٢٤.٨البرتقال حوالي 

ألف فدان وزاد إلى  ١٧.١حوال  ٢٠٠٠مفقودة عام المساحة ال
بمقدار زیادة قدرھا حوالي  ٢٠١٦ألف فدان عام  ٣٦.٤حوالي 

عما كان  ٢٠١٦في عام % ١١٢.٩ألف فدان بنسبة زیادة  ١٩.٣
كما بلغ متوسط المیاه المفقودة المستخدمة . ٢٠٠٠علیھ في عام 

خالل  ملیون متر مكعب سنویًا ٦٩.٦لمحصول البرتقال حوالي 
ملیون  ٤٧.٧حوالي  ٢٠٠٠نفس الفترة حیث بلغ مقدار الفاقد عام 

ملیون متر مكعب في  ١٠١.٩متر مكعب سنویًا وزاد إلى حوالي 
ملیون متر مكعب  ٥٤.٢بمقدار زیادة قدرھا حوالي  ٢٠١٦عام 

عما كان علیھ في عام  ٢٠١٦في عام % ١١٣.٦بنسبة زیادة 
ن كمیة األسمدة لمحصول في حین بلغ متوسط الفاقد م. ٢٠٠٠

 :٢٠٠٠ألف طن سنویًا خالل الفترة من  ٧.٥البرتقال حوالي 
ألف طن  ٥.١حوالي  ٢٠٠٠حیث بلغ مقدار الفاقد عام  ٢٠١٦

بمقدار زیادة  ٢٠١٦ألف طن في عام  ١٠.٩ارتفع إلى حوالي 
عما  ٢٠١٦في عام % ١١٣.٧ألف طن بنسبة زیادة  ٥.٨قدرھا 

  .٢٠٠٠كان علیھ في عام 
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  ٢٠١٦:  ٢٠٠٠كمیة الموارد االقتصادیة المفقودة نتیجة الفاقد التسویقي لمحصول البرتقال خالل الفترة ): ٦(جدول 

  السنة
  الفاقد

  التسویقي
  باأللف طن

  المساحة
  المفقودة

  باأللف فدان

  الكمیة
  المفقودة
  ٣بالملیون م

  كمیة
  السماد

  باأللف طن

٥.١  ٤٧.٧  ١٧.١  ١٤٤.٩  ٢٠٠٠  

٥.٤  ٥٠.٣  ١٨.٠  ١٥٢.٧  ٢٠٠١  

٥.٧  ٥٣.٦  ١٩.١  ١٦٢.٨  ٢٠٠٢  

٥.٦  ٥٢.٤  ١٨.٧  ١٥٩.١  ٢٠٠٣  

٥.٩  ٥٤.٨  ١٩.٦  ١٦٦.٥  ٢٠٠٤  

٦.٢  ٥٧.٥  ٢٠.٥  ١٧٤.٦  ٢٠٠٥  

٦.٧  ٦٢.٩  ٢٢.٤  ١٩٠.٨  ٢٠٠٦  

٦.٥  ٦٠.٩  ٢١.٨  ١٨٤.٩  ٢٠٠٧  

٦.٨  ٦٣.٤  ٢٢.٦  ١٩٢.٥  ٢٠٠٨  

٧.٥  ٧٠.٣  ٢٥.١  ٢١.٥  ٢٠٠٩  

٧.٦  ٧١.٢  ٢٥.٤  ٢١٦.١  ٢٠١٠  

٨.٢  ٧٦.٤  ٢٧.٣  ٢٣٢.٠  ٢٠١١  

٨.٩  ٨٢.٦  ٢٩.٥  ٢٥٠.٨  ٢٠١٢  

٩.١  ٨٤.٦  ٣٠.٢  ٢٥٧.٠  ٢٠١٣  

١٠.٠  ٩٣.٠  ٣٣.٢  ٢٨٢.٢  ٢٠١٤  

١٠.٦  ٩٩.٤  ٣٥.٥  ٣٠١.٦  ٢٠١٥  

١٠.٩  ١٠١.٩  ٣٦.٤  ٣٠٩.٤  ٢٠١٦  

  ٧.٥  ٦٩.٦  ٢٤.٨  ٢١١.١  المتوسط

  نشرة االقتصادیة وزارة الزراعة واستصالح األراضي، االدارة المركزیة لالقتصاد الزراعي، ال :المصدر

  
  :المؤشرات االقتصادیة للفاقد لمحصول المانجو -٧

متوسط الفاقد السنوي التسویقي لمحصول المانجو بلغ 
حیث بلغ  ٢٠١٦: ٢٠٠٠ألف طن خالل الفترة من  ٩٠حوالي 

 ١٩١.٦ألف طن وزاد إلى  ٤٤.٨حوالي  ٢٠٠٠مقدار الفاقد عام 
ألف طن بنسبة  ١٤٦.٨بمقدار زیادة قدرھا  ٢٠١٦ألف طن عام 

  ، ٢٠٠٠عما كان علیھ عام  ٢٠١٦في عام % ٣٢٧.٧زیادة 
وتم حساب كمیة الموارد االقتصادیة المستغلة في إنتاج 
المانجو وھي المساحة الزراعیة المفقودة باأللف فدان، كمیة المیاه 
المفقودة وأیضًا كمیة األسمدة الكیماویة واألزوتیة المفقودة وذلك 

الفاقد الكمي إلى كمیات موردین باستخدام عن طریق تحویل 
  . الوحدات طبقًا للقیاسات العلمیة

حیث بلغ المتوسط السنوي للمساحة المفقودة من المانجو 
ألف فدان خالل نفس الفترة حیث بلغ مقدار المساحة  ٨.٢حوالي 

 ١٧.٤ألف فدان وزاد إلى حوالي  ٤.١حوالي  ٢٠٠٠المفقودة عام 
ألف فدان  ١٣.٣مقدار زیادة قدرھا حوالي ب ٢٠١٦ألف فدان عام 
عما كان علیھ في عام  ٢٠١٦في عام % ٣٢٤.٤بنسبة زیادة 

وقد بلغ متوسط المیاه المفقودة المستخدمة لمحصول . ٢٠٠٠
ملیون متر مكعب سنویًا خالل نفس الفترة  ٥٣.١المانجو حوالي 

ملیون متر مكعب  ٢٦.٥حوالي  ٢٠٠٠حیث بلغ مقدار الفاقد عام 
 ٢٠١٦ملیون متر مكعب في عام  ١١٣.٢نویًا وزاد إلى حوالي س

ملیون متر مكعب بنسبة زیادة  ٨٦.٧بمقدار زیادة قدرھا حوالي 
  . ٢٠٠٠عما كان علیھ في عام  ٢٠١٦في عام % ٣٢٧.٢

وبلغ متوسط الفاقد من األسمدة لمحصول المانجو حوالي 
الفاقد عام ألف طن سنویًا خالل نفس الفترة حیث بلغ مقدار  ٢.٠٤

ألف طن في  ٤.٣٥ألف طن ارتفع إلى حوالي  ١.٠٢حوالي  ٢٠٠٠

ألف طن بنسبة زیادة  ٣.٣٣بمقدار زیادة قدرھا  ٢٠١٦عام 
  .٢٠٠٠عما كان علیھ في عام  ٢٠١٦في عام % ٣٢٦.٥

المردود المجتمعي الستخدام تكنولوجیا التشعیع في حفظ : ثانیًا
اإلنتاج والموارد الحاصالت الزراعیة في خفض الفاقد من 

 .المستخدمة في إنتاج ھذه الحاصالت
كمیات الموارد االقتصادیة المفقودة ) ٨(یوضح جدول 

والتي یمكن تالفیھا نتیجة استخدام تكنولوجیا التشعیع في حفظ 
الحاصالت الزراعیة الغذائیة، وھي تمثل متوسط الفاقد لسنوات 

ح، الذرة، لكل من محاصیل التمور، القم ٢٠١٦، ٢٠١٥، ٢٠١٤
البطاطس، الفول السوداني، البرتقال، المانجو حیث یصل الفاقد 

، ٦٩٨.٦٧، ١٨٥.٥٧التسویقي إلى بلغت كمیة الفاقد التسویقي إلى 
ألف طن وذلك  ١٧٠.٩، ٢٩٧.٧، ١٧.١٧، ٥٣٥.١٧، ٦١٨

للمحاصیل السابقة على التوالي بینما یصل الفاقد من المساحة 
 ٩.٦عند الحفظ بالتشعیع إلى  المزروعة والتي یمكن تالفیھا

باأللف فدان  ٥.٥و ٣٥.٠٣و ٦.١٢و ٤٤.٦و ١٤٧.٠٣و ٢٩٥.٨و
  . للمحاصیل السابقة على التوالي

في حین یصل الفاقد من المیاه المستخدمة في الزراعة 
 ١٠١و ٩٨.١و ٢١.٤و ١١٥.٩٩٧و ٣٣٨.٥و ٦٨٠.٣و ١٩.١٧

ویصل  .بالملیون متر مكعب على المحاصیل السابقة على التوالي
الفاقد من كمیة األسمدة المستخدمة في العملیة االنتاجیة والذي یمكن 

 ١٨.٧٧و ٦١.٨و ١٢٤.٢و ٢.٤٩تالفیھ عند الحفظ بالتشعیع إلى 
باأللف طن من المحاصیل السابقة على  ٣.٨٨و ١٠.٥و ٣.٣٧و

التوالي، مما یوضح وجود مردود مجتمعي إیجابي عند استخدام 
ظ الحاصالت الزراعیة الغذائیة من ناحیة تكنولوجیا التشعیع في حف

  .تالفي الفاقد المستخدم في العملیة اإلنتاجیة
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  ٢٠١٦:  ٢٠٠٠كمیة الموارد االقتصادیة المفقودة نتیجة الفاقد التسویقي لمحصول المانجو خالل الفترة  ):٧(جدول 

  السنة
  الفاقد

  التسویقي
  باأللف طن

  المساحة
  المفقودة

  باأللف فدان

  میاهكمیة ال
  المفقودة
  ٣بالملیون م

  كمیة
  السماد

  باأللف طن

١.٠٢  ٢٦.٥  ٤.١  ٤٤.٨  ٢٠٠٠  

١.١١  ٢٨.٨  ٤.٤  ٤٨.٨  ٢٠٠١  

٠.٩٨  ٢٥.٥  ٣.٩  ٤٣.١  ٢٠٠٢  

١.٠٩  ٢٨.٣  ٤.٣  ٤٧.٨  ٢٠٠٣  

١.٢٨  ٣٣.٣  ٥.١  ٥٦.٣  ٢٠٠٤  

١.٤٢  ٣٧.٠  ٥.٧  ٦٢.٥  ٢٠٠٥  

٢.٠٣  ٥٢.٩  ٨.١  ٨٩.٥  ٢٠٠٦  

١.٨٢  ٤٧.٢  ٧.٣  ٧٩.٩  ٢٠٠٧  

١.٥٩  ٤١.٣  ٦.٤  ٧٠.٠  ٢٠٠٨  

١.٨٢  ٤٧.٤  ٧.٣  ٨٠.٢  ٢٠٠٩  

١.٧٢  ٤٤.٨  ٦.٩  ٧٥.٩  ٢٠١٠  

٢.٠٤  ٥٣.٠  ٨.٢  ٨٩.٧  ٢٠١١  

٢.٦٨  ٦٩.٧  ١٠.٧  ١١٨.٠  ٢٠١٢  

٢.٤٣  ٦٣.٢  ٩.٧  ١٠٦.٩  ٢٠١٣  

٣.١٦  ٨٢.٢  ١٢.٦  ١٣٩.١  ٢٠١٤  

٤.١٤  ١٠٧.٦  ١٦.٦  ١٨٢.١  ٢٠١٥  

٤.٣٥  ١١٣.٢  ١٧.٤  ١٩١.٦  ٢٠١٦  

  ٢.٠٤  ٥٣.١  ٨.٢  ٩٠.٠  المتوسط

  النشرة االقتصادیة  الزراعي،وزارة الزراعة واستصالح األراضي، االدارة المركزیة لالقتصاد  :المصدر

  
  الموارد االقتصادیة المفقودة والتي یمكن تالفیھا باستخدام تكنولوجیا التشعیع في حفظ الحاصالت الزراعیة الغذائیة كمیات ):٨(جدول 

  المحصول  م
  الفاقد

  )١(التسویقي
  طن باأللف

  المساحة
  المفقودة

  باأللف طن

  كمیة المیاه
  المفقودة
  ٣بالملیون م

  كمیة
  السماد

  باأللف طن

  ٢.٤٩  ١٩.١٧  ٩.٦  ١٨٥.٥٧  التمور  ١

  ١٢٤.٢  ٦٨٠.٣  ٢٩٥.٨  ٧٩٨.٦٧  القمح  ٢

  ٦١.٨  ٣٣٨.٥  ١٤٧.٠٣  ٦١٨  الذرة  ٣

  ١٨.٧٧  ١١٥.٩٧  ٤٤.٦  ٥٣٥.١٧  البطاطس  ٤

٥  
  الفول

  السوداني
٣.٣٧  ٢١.٤  ٦.١٢  ١٧.١٧  

  ١٥.٥  ٩٨.١  ٣٥.٠٣  ٢٩٧.٧  البرتقال  ٦

  ٣.٨٨  ١٠١  ١٥.٥  ١٧٠.٩  المانجو  ٧

  ٢٣٠.٠١  ١٣٧٤.٤٤  ٥٥٣.٦٨  ٢٦٢٣.١٨  اإلجمالي

  )٢٠١٦، ٢٠١٥، ٢٠١٤(  متوسط سنوات) ١(
  )٧:  ١: (جداول أرقام: المصدر

  
المردود المجتمعي الستخدام تكنولوجیا التشعیع في حفظ  -

  لفترة التسویقیةالحاصالت الزراعیة في إطالة ا

یساھم التشعیع في إطالة فترة الحفظ كما ھو موضح بجدول 
في تحسین الكفاءة التسویقیة وزیادة الفترة التسویقیة ) ٩(رقم 

للمحصول وبخاصة عند التصدیر والجرعات المستخدمة لكل 
الحاصالت موضع الدراسة والتي تساعد في القضاء على البكتریا 

ھیرھا من الیرقات والبویضات ومنع والفطریات والحشرات وتط
  .التزریع والعفن
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  المردود المجتمعي الستخدام تكنولوجیا التشعیع في حفظ بعض الحاصالت الزراعیة الغذائیة في إطالة الفترة التسویقیة لھذه الحاصالت): ٩(جدول 

  م
  نوع

  المحصول
  الغرض من

  معاملة التشعیع
  الجرعة

  )بالجراي(
  فترة

  الصالحیة

  تمورال  ١
  القضاء على البكتریا

  والفطریات والحشرات
  عام  ١

٢  
  القمح
  

  ممتدة  ٠.٥  التطھیر من الحشرات ویرقاتھا وبویضاتھا

  ممتدة  ٠.٥  التطھیر من الحشرات ویرقاتھا وبویضاتھا  الذرة  ٣

  عام  ٠.١  تثبیط التزریع والعفن  البطاطس  ٤

٥  
  الفول

  السوداني
  ممتدة  ٠.٥  اتھاالتطھیر من الحشرات ویرقاتھا وبویض

  أسابیع ٣- ٢من   ١  إطالة فترة التخزین  البرتقال  ٦

  شھور ٤- ٢من   ٠.٢٥  التطھیر من الحشرات ویرقاتھا وبویضاتھ  المانجو  ٧

  ).٢٠٠٣(القاھرة  -مكتبة المعارف الحدیثة  - حفظ األغذیة بالتشعیع  - على إبراھیم حماد  :المصدر

  
ا التشعیع في الحفاظ على المردود المجتمعي الستخدام تكنولوجی -

  قیمة وجودة الغذاء وصورتھ الطازجة

الحفاظ على قیمة وجودة الغذاء حیث انھ حتى اآلن مازالت 
توجد صعوبات في التعرف على الغذاء المحفوظ بالتشعیع مقارنھ 
بالغذاء العادي وھو ما یدل على عدم وجود تأثیرات محسوسة 

باإلضافة إلى الحفاظ على  .للحفظ بالتشعیع على القیمة الغذائیة
  .صورتھ الطازجة المفضلة لدى المستھلك

المردود المجتمعي الستخدام تكنولوجیا التشعیع في حفظ  -
الحاصالت الزراعیة الغذائیة في تحسین الجوانب الصحیة 

  والبیئیة للمجتمع

أوضحت الدراسة أن الحفظ بالتشعیع اإللكتروني یتالفى 
لكیماویات وتأثیراتھا الضارة على كل من المشاكل البیئیة للحفظ با

  .المستھلك وكذلك المتعاملین في الحفظ الكیماوى والبیئة المحیطة
وكذلك یحافظ على السالمة الصحیة حیث انھ یتالفى 
المخاطر الصحیة الجسیمة وبخاصة السرطان وامراض الكبد 
والكلى الناشئة عن تناول أغذیة معاملة بالحفظ الكیماوى وقد 

  حت كل من منظمة الصحة العالمیةأوض
 ومنظمة األغذیة والزراعة والوكالة الدولیة للطاقة الذریة
والمجموعة االستشاریة الدولیة لتشعیع األغذیة ان حفظ الغذاء حتى 

تناولة دون الحاجة ألجراء تجارب  جراي یمكنكیلو  ١٠جرعة 
ان  سالمھ صحیة حیث انتھت جمیع الدراسات المحلیة والدولیة إلى

تناول الغذاء حتى ھذه الجرعة أمن تمامًا صحیًا علمًا انھ مثًال عند 
كیلو  ٠.١الثوم ال یحتاج إال إلى جرعة  البصل، البطاطس،تشعیع 

  .كیلو جراي ١جراي والتمور

المردود المجتمعي الستخدام تكنولوجیا التشعیع في زیادة الدخل  -
  القومي 

لتي یمكن تالفیھ عند كمیة الفاقد ا) ١٠(یوضح الجدول رقم 
استخدام التشعیع في حفظ حاصالت التمور، القمح، الذرة، الفول 

، ١٨٥.٥٧السوداني، البرتقال، المانجو حیث تصل كمیة الفاقد نحو 
ألف طن  ١٧٠.٩، ٢٩٧.٧، ١٧.١٧، ٥٣٥.١٧، ٦١٨، ٦٩٨.٦٧

، ٣٧٠٨، ٤٧٩١.٦، ٤٣٦٩.٢٥لكل منھا على التوالي بقیمة بلغت 
ملیون جنیھ لكل منھا على  ٣٤١٨، ٤٨٨.٥ ،٥١٥.١، ٤٠١٣.٧٨

التوالي وتحقق صافي إضافة للدخل القومي بعد خصم تكالیف 
، ٤٠١٠.٨، ٣٦٩١، ٤٧٧٢.٠٤، ٤٣٥٨.٩التشعیع قیمتھا 

ملیون جنیھ للمحاصیل السابقة على  ٣٤١٥.٦، ٤٨٠.٢، ٥١٤.٦٢
التوالي التمور والقمح والذرة والبطاطس والفول السوداني 

  لمانجو والبرتقال وا

  
  تأثیر المشروع الخاص باستخدام تكنولوجیا التشعیع اإللكتروني في حفظ الحاصالت الزراعیة الغذائیة على الدخل القومي ):١٠(جدول 

  م
اسم 

  المحصول

  كمية الفاقد

  التسويقي

  )ألف طن(

سعر الطن 

  السوقي

  )جنيه/طن(

  إجمالي القيمة

  السوقية

  )مليون جنيه(

  سعر تشعيع

  الطن

  )طن/جنيه(

  إجمالي تكاليف

  التشعيع

  )مليون جنيه(

  صافي اإلضافة

  للدخل

  )١(القومي

  ١٤٤٢.٤  ٤١.٦  ٥٦  ١٤٨٤  ٢٠٠٠٠  ٧٤.٢  التمور  ١

  ١٨٢٧.٥  ٨٩.٥  ٢٨  ١٩١٧  ٦٠٠٠  ٣١٩.٥  القمح  ٢

  ١٤١٤  ٦٩.٢  ٢٨  ١٤٨٣.٢  ٦٠٠٠  ٢٤٧.٢  الذرة  ٣

  ١٠٥٨.٥  ١٢  ٥.٦  ١٠٧٠.٥  ٥٠٠٠  ٢١٤.١  بطاطس  ٤

٥  
 الفول

  السودانى
٢٠٥.١  ١.٩  ٢٨  ٢.٧  ٣٠٠٠٠  ٦.٩  

  ٥٦٢.١  ٣٣.٤  ٢٨  ٥٩٥.٥  ٥٠٠٠  ١١٩.١  برتقال  ٦

  ١٣٥٨.٤  ٩.٦  ١٤  ١٣٦٨  ٢٠٠٠٠  ٦٨.٤  مانجو  ٧

  ٧٨٦٨  ٢٥٧.٢    ٨١٢٥.٢    ١٠٤٩.٤  اإلجمالي

 إجمالي تكالیف الشعیع  -إجمالي القیمة السوقیة  )١(
 البیانات جمعت وحللت - ) ٨:  ١(جداول أرقام : المصدر 
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راجعلما  

): ٢٠٠٩(أحمد، رجب حسن وعلى، فھمي حسین محمد  - ١
مرحلة (التقییم االقتصادي لفاقد القمح على مستوى المزرعة "

 –المجلة المصریة لالقتصاد الزراعي  –)" ما بعد الحصاد
 .٢٠٠٩دیسمبر  –العدد الرابع  –المجلد التاسع عشر 

): ٢٠١٦(البحراوي، السید البدوي وحمودة، عفیفي على  - ٢
تصادیات إنتاج البصل المصري واآلثار المترتبة على اق"

 –المجلة المصریة لالقتصاد الزراعي –"التخزین والتصدیر 
 .العدد الثالث –المجلد السادس والعشرون 

مكتبة  - حفظ األغذیة بالتشعیع ): ٢٠٠٣(حماد، على إبراھیم  - ٣
 .القاھرة - المعارف الحدیثة 

ثار البیئیة اآل): (٢٠٠٦(سھام عاشور، حسین أحمد  - ٤
 نولوجیا اإلشعاع في مجال التعقیموالتسویقیة الستخدام تك

ـ رسالة ماجستیر ـ معھد الدراسات والبحوث البیئیة ـ ) الطبى
 .جامعة عین شمس

الشاویش، محمد محمد حسن ومنال خطاب، محمد سامى  - ٥
دراسة اقتصادیة تحلیلیة للفجوة القمحیة في ): "٢٠١١(

لمجلة المصریة لالقتصاد ا- " جمھوریة مصر العربیة
 .العدد الرابع –المجلد الحادي والعشرون  –الزراعي 

تكنولوجیا اإلشعاع في ): (١٩٩٦(شرباص، محمود توفیق  - ٦
الھیئة العربیة للطاقة الذریة والمنظمة  –) األعذیة والزراعة

 . العربیة للتنمیة والزراعة
یة اآلثار االقتصاد): "٢٠١٦(الجلیل، سمر عبد شاذلي  بدع - ٧

للفاقد الزراعي في بعض محاصیل الخضر والفاكھة على 
المجلة المصریة لالقتصاد  - " الدخل الزراعي وعائد التصدیر

 .العدد الثالث –المجلد السادس والعشرون  –الزراعي 
دراسة اقتصادیة لممكن�ات  ":العشماوى، خیرى حامد وآخرون - ٨

اد المجل��ة المص��ریة لالقتص�� -" القم��حتقلی��ل حج��م الفج��وة م��ن  

س��بتمبر  –الع��دد الثال��ث   –المجل��د الث��امن عش��ر    –الزراع��ي 
٢٠٠٨. 

تق��دیر اقتص��ادي ): "٢٠٠٨(عل��وان، ص��الح الس��ید وآخ��رون   - ٩
الم��ؤتمر الس��ادس عش��ر    –" للفاق��د م��ن القم��ح أثن��اء التخ��زین   

 .أكتوبر ١٦-١٥لالقتصادیین الزراعیین 
المش����كالت ): "٢٠١٠(مص����طفى، ع����ادل محم����د وآخ����رون   - ١٠

عل�ق بالخ��دمات التس�ویقیة ألھ��م المحاص��یل   والمعوق�ات الت��ي تت 
كلی�ة   –" البستانیة التصدیریة المصریة ووسائل التغل�ب علیھ�ا  

المجل�ة المص�ریة    -جامع�ة األزھ�ر    –الزراعة جامعة القاھرة 
 .العدد األول –المجلد العشرون  –لالقتصاد الزراعي 

) الحاصالت البستانیة): (١٩٧٠(والى، یوسف أمین وآخرون  - ١١
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Abstract: The study aims at contributing to the improvement of the marketing environment, which 
contributes to reducing post-harvest losses and improving the food balance of the society. Many food crops, 
especially dates, wheat, maize, potatoes, peanuts, oranges and mangoes suffer from a large loss after harvest 
under traditional conservation methods. Of the resources used to produce this loss of land, water and 
fertilizers, as well as the health and environmental problems associated with the chemical preservation of 
food. The world began four decades ago through the World Health Organization (WHO), the Food and 
Agriculture Organization (FAO) The International Atomic Energy Agency is adopting a modern technology 
for conservation, namely irradiation technology, whether radiological irradiation or irradiation using 
electronic accelerators producing electronic radiation and x-rays, passing through food as the sun passes 
through a glass window without leaving any traces or missions as in pesticides. Complete elimination of all 
microbial, fungal and insect contaminants from food, prolonging the conservation period and maintaining the 
value and quality of food and fresh image. It is completely safe and healthy. It is difficult to distinguish 
between food before and after treatment. Global that conservation of food at a dose of 10 k. Gray is safe and 
does not require any health safety studies, while onions, garlic and potatoes to prevent planting do not need a 
dose more than 0.1 K. This study is divided into two parts: I. Analysis of loss data for previous crops and 
materials used in its production in 2000: 2016 and research on the societal impact of technology use 
irradiation in avoiding this loss. The results showed that the amount of waste that can be avoided using 
irradiation is 185.5, 698.67, 618, 535.17, 17.17, 297.7, 170.9 thousand tons, 4369.25, 4791.6, 3708, 4013.78, 
515.1, 488.5 and 3418 million pounds for date crops, wheat, maize, potatoes and peanuts Oranges and 
mangoes respectively and annually as an average for years 2014, 2015, 2016. 

Keywords: Economic indicators, resources used, national income, irradiation price, marketing period. 
 
 

 


