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نتاج عسل النحل يف حمافظة سوهاج   حتليل اقتصادي ملزارع ا 

 * عامثن  بليغ محدي محمد   , أ رشف عبد النعمي عبد املنعم 

 , مرص. اس يوط قسم الاقتصاد الزراعى, لكية الزراعة, جامعة الازهر,

  balegh2020@azhr.edu.eg:الربيد الاليكرتوين للباحث الرئيس 

 امللخص العرب 

راسة يعد نشاط تربية حنل العسل أ حد اجملاالت اليت ميكن أ ن تسامه بشلك كبري يف حركة التمنية الاقتصادية والاجامتعية، وقد اس هتدف البحث د

نتاج عسل النحل والتعرف عىل أ مه املشالك اليت تواجه  الوضع احلايل ملناحل عسل النحل، تقدير الكفاءة  نتاجية والاقتصادية واجلدوى املالية ملناحل ا  اال 

وعند تقدير معادالت الاجتاه الزمين لعدد اخلالاي يف حمافظة سوهاج، تبني أ هنا أ خذت اجتاهًا عاما متناقصاً   منتجي عسل النحل يف حمافظة سوهاج.

حصائيًا، يف حني أ ن حصائيًا. وعند تقدير معادةل الاجتاه الزمين لعدد اخلالاي يف مرص، تبني   ومعنوي ا  نتاج اللكي قد أ خذ اجتاهًا عاما متناقصًا ومعنوي ا  اال 

حصائيًا. نتاج اللكي اجتاهًا عاما متناقصًا ومعنوي ا  حصائيًا، بيامن أ خذ اال  نتاج ال جاميل عينة  وبدراسة دالات  أ هنا أ خذت اجتاهًا عاما متناقصًا ومعنوي ا  اال 

نتاج ولك من عدد اخلالاي وعدد س نوات اخلربة، وتبني أ ن حوايل  نتاج يفرسها   %98البحث تبني وجود عالقة طرديه بني مكية اال  مـن التغريات يف اال 

نتاجية. (, مما يعين س يادة عالقة ا1,32عنرصي عدد اخلالاي وس نوات اخلربة وقد بلغت املرونة اال جاملية لدلاةل حوايل ) وبدراسة   لعائد املزتايد عىل السعة اال 

نتاج عسل النحل ال جاميل العينة تبني أ ن معدل العائد ادلاخيل بلغ حوايل جدوى س نة،  4,25, وفرتة الاسرتداد بلغت حوايل %23,51مرشوعات ا 

جراء اختبار احلساس ية اتضح قدرة هذه املرشوعات عىل حتمل التغريات غري املواتية يف ظل ا لفروض ال ربعة، وتعترب هذه املرشوعات جمدية اقتصاداًي  وب 

أ مه املشالك اليت يعاين مهنا منتجي عسل النحل يه مشلكة ارتفاع قمية  وذكل ل ن نفقة الفرصة البديةل تقل عن قمية معدل العائد ادلاخيل للك مهنا، وأ ن 

 تجات النحل. التاكليف التشغيلية، يلهيا مشلكة اخنفاض العائد، مث صعوبة تسويق من 

نتاجية ,حتليل اقتصادي  : الاسرتشادية اللكامت   نتاج عسل النحل ,الكفاءة اال   . رشوعات امل دراسة جدوى  , ا 

 مقدمة: 

يعد نشاط تربية حنل العسل أ حد اجملاالت اليت ميكن أ ن تسامه  

بشلك كبري يف حركة التمنية الاقتصادية والاجامتعية، وذكل من خالل  

خلق فرص معل، نظراً ملا   وما تسامه به من املنتجات الغذائية والطبية 

دودية الاستامثرات ويف نفس الوقت تنتج عوائد رسيعة،  حميتسم به من 

  من احلرشات ذات ال مهية الاقتصادية، كام أ ن يعترب النحل كام أ ن 

يدخل يف كثري من الاس تخدامات الطبية والصناعية. العسل الناجت منه 

 )عدي غيدان زيدان( 

بلغ  و مليار جنيه،  534,20وبلغت قمية اال نتاج الزراعي حوايل 

بلغت قمية  و مليار جنيه،  346,40صايف ادلخل الزراعي حوايل 

نتاج ا %   35,10مليار جنيه مثلت حنو  187,40حليواين حوايل اال 

نتاج عسل النحل حوايل   نتاج الزراعي، وبلغت قمية ا  من اجاميل قمية اال 

من اجاميل قمية اال نتاج   %0,11مليون جنيه مثلت حوايل  217

نتاج الزراعي %4,20احليواين، ومثلت حنو  وذكل خالل   من قمية اال 

 كزي للتعبئة العامة واال حصاء( )اجلهاز املر .  2020/ 2019عام 

 مشلكة البحث: 

بلرمغ من ال مهية الاقتصادية والغذائية ملنتجات عسل النحل  

من  وخاصة العسل، وبلرمغ من توافر مصادر الرحيق لتغذية النحل 

ومدى مالمئة الظروف   )البس تانية واحلقلية( حملاصيل الزراعيةبعض ا

ال أ نه  نتالو املناخية، ا  عام بعد أ خر، كام  من العسل ج حظ اخنفاض اال 

نتاج عسل النحل  لو  حظ عزوف الكثري من املنتجني عن التوسع يف ا 

وتوس يع سعة مناحلهم بلرمغ من متزيه بقةل رأ س املال الالزم ال نشائه  

 وتشغيهل وعدم احتياجه اىل خربات وهمارات عالية.

 أ هداف البحث: 

ادي ملزارع يمتثل الهدف الرئيس من البحث يف التحليل الاقتص

انتاج عسل النحل يف حمافظة سوهاج، ويتحقق هذا الهدف من خالل  

 -ال هداف الفرعية التالية:

نتاج عسل النحل يف مرص وحمافظة   دراسة الوضع احلايل ملزارع ا 

 سوهاج. 

نتاج عسل النحل يف عينة البحث  تقدير الكفاءة اال نتاجية  ملزارع ا 

 مبحافظة سوهاج.  

نتاج عسل النحل  تقدير الكفاءة الاقتصادية واجلدوى املالية ملزارع ا 

 يف عينة البحث مبحافظة سوهاج. 

التعرف عىل أ مه املشالك اليت تواجه منتجي عسل النحل يف  

 حمافظة سوهاج. 

 مصادر البياانت: 

حصائية املنشورة وغري املنشورة  اعمتد البحث عىل البياانت اال  

وزارة التخطيط  و ذات الصةل مثل وزارة الزراعة واس تصالح ال رايض، 

البنك املركزي  و اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واال حصاء، و واملتابعة، 

عداد   املرصي، ومت اس تخدام البياانت ال ولية امليدانية عن طريق ا 

 ض. اس امترة اس تبيان مت تصمميها لهذا الغر 
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 ال سلوب البحيث: 

اعمتد البحث عىل اس تخدم أ سلوب التحليل الوصفي والمكي،  

نتاجية موضع البحث   وتقدير معادالت اال جتاه الزمين العام للمتغريات اال 

وذكل للوقوف عىل الوضع احلايل لتكل املتغريات وتأ ثريها عىل القطاع  

ىل اس تخدام بعض املؤرشات لقيا الزراعي املرصي، س  بال ضافة ا 

نتاجية والاقتصادية واجلدوى املالية ملناحل عسل النحل يف   الكفاءة اال 

 حمافظة سوهاج. 

 اختيار عينة البحث: 

مت اختيار عينة البحث كعينة عشوائية عنقودية متعددة املراحل كام  

 (عىل النحو التايل: 1( وشلك )1هو موحض بجلدول رمق )

خلالاي حيث وقع  مت اختيار أ مه املراكز اال دارية من حيث عدد ا

الاختيار عىل مركزي املنشاة وسوهاج حيث بلغ عدد اخلالاي يف مركز  

من اجاميل عدد اخلالاي   %16,26خلية مثلت حنو   209املنشاة حوايل  

خلية  150يف احملافظة، بيامن بلغ عدد اخلالاي يف مركز سوهاج حوايل 

 من اجاميل عدد اخلالاي يف احملافظة.  %11,67مثلت حنو  

  اخلالاي لعدد  وفقًا  للمجمتع املمثةل العينة مفردات  عدد  حتديد  مت

  كرجيس  معادةل بس تخدام وذكل مفردة 120 حبوايل وقدرت بملركزين

 : ومورجان 

N= X2NP (1-P)/ d2 (N-1) + X2P(1-P) 

 : حيث

n  =املطلوب العينة جحم. 

X2  =معنوية ومس توى( 1) حرية درجة عند اكي مربع قمية 

0,05    =3.841 . 

N  =اجملمتع جحم . 

P   =0,05 عند  اجملمتع يف الظاهرة  نس بة   . 

d  =يف  به املسموح اخلطأ   ملقدار ال عىل احلد  وهو اخلطأ   هامش  

 (. 0,01)   أ و ( 0,05)  قمي  يأ خذ  عادة  وهو التقدير

  50مت حتديد ثالث فئات مجلع العينة الفئة ال وىل )أ قل من 

خلية (، الفئة الثالثة  100أ قل من  -50خلية(، الفئة الثانية ) من 

خلية فأ كرث( وقد مت توزيع عدد مفردات العينة يف املراكز اخملتارة   100)

 ( 1كام ىف الشلك )

  102مت اختيار أ فراد العينة بطريقة عشوائية من واقع جسل 

خدمات املتوفر بمجلعيات الزراعية )عينة مقصودة( وذكل لعدم  

 اس تقرار املناحل يف ماكن واحد عىل مدار العام. 

 ومناقش هتا   نتاجئ البحث 

نتاج عسل النحل   الوضع احلايل أ واًل:    : يف مرص وحمافظة سوهاج   ملزارع ا 

سوف يمت القاء الضوء عىل الوضع احلايل ملزارع انتاج عسل النحل 

 -مرص وحمافظة سوهاج اكلتايل:يف 

نتاج عسل النحل يف   عدد اخلالاي واال نتاجية واال نتاج اللكي ملزارع ا 
 مرص: 

 عدد اخلالاي: 

( أ ن عدد خالاي النحل يف مرص  2( وشلك )3يوحض اجلدول ) 

، وذكل حبد  من عام ل خر أ خذت يف التذبذب بني الزايدة والنقصان

، وحد أ دىن بلغ  2005الف خلية عام  1461أ عىل بلغ حوايل 

العام  تقدير معادةل الاجتاه الزمين ب ، و 2019الف خلية عام  819حوايل

( أ هنا أ خذت اجتاهًا عاما  4( بجلدول)1لعدد اخلالاي، توحض املعادةل)

حصائيًا وقد بلغ مقدار النقص الس نوي حوايل   متناقصًا ومعنوي ا 

من   %4,48س نوي بلغ حوايل  تغريالف خلية مبعدل  48,24

الف خلية, ويشري معامل   1076 متوسط عدد اخلالاي والبالغة حوايل 

ىل أ ن حوايل2التحديد)ر من التغريات يف عدد اخلالاي تفرسها   % 91( ا 

العوامل اليت يعكسها عنرص الزمن، وقد ثبت معنوية المنوذج املس تخدم  

   (. 0,01)  عند مس توى معنوية

 اال نتاجية: 

نتاج3( وشلك ) 3يبني اجلدول ) أ خذت  الواحدة ية اخللية ( أ ن ا 

،  من عام ل خر خالل فرتة ادلراسة يف التذبذب بني الزايدة والنقصان 

، وحد أ دىن  2018كجم/خلية عام  5,87وذكل حبد أ عىل بلغ حوايل

تقدير معادةل الاجتاه الزمين  ب ، و 2017كجم/خلية عام  5,05بلغ حوايل

نتاجية، توحض املعادةل جتاهًا عاما  ( أ هنا أ خذت ا4( بجلدول)2) لال 

حصائيًا.   متناقصًا مل تثبت معنويته ا 

 اال نتاج اللكي: 

( أ ن اال نتاج اللكي لعسل النحل يف  4( وشلك )3يوحض اجلدول ) 

من عام ل خر خالل فرتة   مرص أ خذ يف التذبذب بني الزايدة والنقصان

، وحد  2005طن عام  8515، وذكل حبد أ عىل بلغ حوايلادلراسة

تقدير معادةل الاجتاه الزمين  ب ، و 2017طن عام  4147حوايلأ دىن بلغ 

نتاج اللكي من عسل النحل، توحض املعادةل ( أ هنا  4( بجلدول)3) لال 

حصائيًا وقد بلغ مقدار النقص  أ خذت اجتاهًا عاما متناقصًا ومعنوي ا 

  % 4,69س نوي بلغ حوايل تغريطن مبعدل  278,72الس نوي حوايل 

نتاج اللكي و  طن, ويشري معامل   5940البالغ حوايلمن متوسط اال 

ىل أ ن حوايل 2التحديد)ر نتاج اللكي  %84( ا  من التغريات يف اال 

تفرسها العوامل اليت يعكسها عنرص الزمن، وقد ثبت معنوية المنوذج  

 (. 0,01املس تخدم عند مس توى معنوية)

نتاج عسل النحل يف   عدد اخلالاي واال نتاجية واال نتاج اللكي ملزارع ا 
 سوهاج: حمافظة  

 عدد اخلالاي: 

( أ ن عدد خالاي النحل يف حمافظة  5(، وشلك ) 3يوحض اجلدول) 

من عام ل خر خالل   سوهاج أ خذت يف التذبذب بني الزايدة والنقصان
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،  2009الف خلية عام  31، وذكل حبد أ عىل بلغ حوايل فرتة ادلراسة

تقدير معادةل الاجتاه  ب ، و 2014الف خلية عام  14وحد أ دىن بلغ حوايل

( أ هنا أ خذت  4( بجلدول)4لعدد اخلالاي، توحض املعادةل)العام الزمين 

حصائيًا وقد بلغ مقدار النقص الس نوي  اجتاهًا عاما متناقصًا ومعنوي ا 

من   %5,54س نوي بلغ حوايل تغري الف خلية مبعدل  1,22حوايل 

الف خلية, ويشري معامل   22متوسط عدد اخلالاي والبالغة حوايل 

ىل2التحديد)ر من التغريات يف عدد اخلالاي تفرسها   % 77أ ن حوايل ( ا 

العوامل اليت يعكسها عنرص الزمن، وقد ثبت معنوية المنوذج املس تخدم  

 (. 0,01عند مس توى معنوية)

 اال نتاجية: 

نتاجيه اخللية 6( وشلك ) 3يوحض اجلدول ) أ خذت  الواحدة ( أ ن ا 

،  من عام ل خر خالل فرتة ادلراسة يف التذبذب بني الزايدة والنقصان 

، وحد أ دىن  2006كجم/خلية عام  7,23وذكل حبد أ عىل بلغ حوايل

، وعند تقدير معادةل الاجتاه  2013كجم/خلية عام  4,01بلغ حوايل

نتاجية، توحض املعادةل) العام الزمين  ( أ هنا أ خذت  4( بجلدول)5لال 

حصائيًا.   اجتاهًا عاما متناقصًا مل تثبت معنويته ا 

 اال نتاج اللكي: 

( أ ن اال نتاج اللكي لعسل النحل يف  7( وشلك )3يوحض اجلدول ) 

من عام ل خر   حمافظة سوهاج أ خذ يف التذبذب بني الزايدة والنقصان

،  2006طن عام  196، وذكل حبد أ عىل بلغ حوايلخالل فرتة ادلراسة

تقدير معادةل الاجتاه  ب ، و 2012طن عام  77وحد أ دىن بلغ حوايل

نتاج اللكي من عسل النحل، توحض املعادةل) العام الزمين  (  6لال 

حصائيًا وقد بلغ  4بجلدول) ( أ هنا أ خذت اجتاهًا عاما متناقصًا ومعنوي ا 

س نوي بلغ  تغري طن مبعدل  7,81مقدار النقص الس نوي حوايل 

طن,   125من متوسط اال نتاج اللكي والبالغ حوايل %6,24حوايل

ىل أ ن2ويشري معامل التحديد)ر من التغريات يف   %68حوايل ( ا 

نتاج اللكي تفرسها العوامل اليت يعكسها عنرص الزمن، وقد ثبت   اال 

 (. 0,01معنوية المنوذج املس تخدم عند مس توى معنوية)

نتاج عسل النحل يف عينة  نتاجية ملزارع ا    البحث اثنيًا: الكفاءة اال 

 مبحافظة سوهاج. 

نتاج عسل    النحل: معايري الكفاءة اال نتاجية ملزارع ا 

نتاج عسل النحل  5يوحض جدول ) ( املتوسطات املوردية ملزارع ا 

جاميل العينة يف حمافظة سوهاج للمومس   للفئات احليازية الثالثة وا 

 . 2019/2020الزراعي 

 الفئة ال وىل: 

  40 حنو بلغ هبذه الفئة أ ن عدد املشاهدات (5يوحض جدول )

جاميل  مشاهده  حققت انتاج لكي  خلية،  866حوايل بلغ عدد خالاي ب 

  5,66كجم، ومتوسط انتاج بلغ حوايل أ لف  4,91حوايل  بلغ

الالزمة لتغذية النحل يف املومس  متوسط مكيه السكر  أ ماكجم/خلية، 

عدد ساعات العمل   وبلغ متوسط كجم/خلية،  12,29بلغت حوايل 

حوايل   ت عدد س نوات اخلربة بلغ أ ما ، مومس /ساعة 17,05حوايل 

  7,94حوايل لتكل الفئة متوسط التاكليف املتغرية بلغ و  س نة، 7,67

جامليي أ لف جنيه/ مومس، أ لف   9,04بلغت حوايل  تاكليف لكية وب 

بلغ  للكيلو جرام عسل فمتوسط السعر املزرعي أ ما ، مومس /جنيه

 .  كجم /جنيه 50حوايل 

 الفئة الثانية:

  40 حنو بلغ هبذه الفئة أ ن عدد املشاهدات (5يوحض جدول )

جاميل  مشاهده حققت انتاج لكي  خلية،  2875حوايل بلغ عدد خالاي ب 

  7,40 كجم، ومتوسط انتاج بلغ حوايلأ لف  21,28حوايل  بلغ

الالزمة لتغذية النحل يف املومس  متوسط مكيه السكر  أ ماكجم/خلية، 

عدد ساعات العمل   وبلغ متوسط كجم/خلية،  10,91بلغت حوايل 

حوايل   ت عدد س نوات اخلربة بلغأ ما ، مومس /ساعة 49حوايل 

حوايل لتكل الفئة متوسط التاكليف املتغرية بلغ و  س نة، 11,32

جامليي  أ لف جنيه/ مومس، 10,42 بلغت حوايل   تاكليف لكية وب 

للكيلو جرام  متوسط السعر املزرعي أ ما ، مومس /جنيهأ لف  14,35

 . كجم /جنيه  55بلغ حوايل عسل ف

 الفئة الثالثة:

  40 حنو بلغ هبذه الفئة أ ن عدد املشاهدات (5يوحض جدول )

جاميل  مشاهده حققت انتاج لكي  خلية،  5191حوايل بلغ عدد خالاي ب 

  9,12 كجم، ومتوسط انتاج بلغ حوايلأ لف  47,37حوايل  بلغ

الالزمة لتغذية النحل يف املومس  متوسط مكيه السكر  أ ماكجم/خلية، 

عدد ساعات العمل   وبلغ متوسط كجم/خلية،  10,04بلغت حوايل 

حوايل   ت عدد س نوات اخلربة بلغ أ ما ، مومس /ساعة 64,55حوايل 

حوايل لتكل الفئة متوسط التاكليف املتغرية بلغ و  س نة، 13,37

جامليي  أ لف جنيه/ مومس، 17,28 بلغت حوايل   تاكليف لكية وب 

للكيلو جرام  متوسط السعر املزرعي أ ما ، مومس /جنيهأ لف  25,80

 .  كجم /جنيه  60بلغ حوايل عسل ف

 اجاميل العينة:

  120 حنو بلغ هبذه الفئة أ ن عدد املشاهدات  ( 5يوحض جدول )

جاميل  مشاهده حققت انتاج لكي  خلية،  8932حوايل بلغ عدد خالاي ب 

  7,39 كجم، ومتوسط انتاج بلغ حوايلأ لف  73,56حوايل  بلغ

ية النحل يف املومس  الالزمة لتغذمتوسط مكيه السكر  أ ماكجم/خلية، 

عدد ساعات العمل   وبلغ متوسط كجم/خلية،  11,08بلغت حوايل 

حوايل   ت عدد س نوات اخلربة بلغ أ ما ، مومس /ساعة 43,53حوايل 

حوايل لتكل الفئة متوسط التاكليف املتغرية بلغ و  س نة، 10,78

جامليي  أ لف جنيه/ مومس، 11,88 بلغت حوايل   تاكليف لكية وب 

للكيلو جرام  متوسط السعر املزرعي أ ما ، مومس /جنيهأ لف  16,16

 .  كجم /جنيه  55بلغ حوايل عسل ف
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نتاج عسل النحل يف عينة البحث مبحافظة   ادلوال اال نتاجية ملزارع ا 

 سوهاج: 

نتاج الفزييقية  يتناول هذا اجلزء التقديرات اال حصائية دلالات اال 

نتاج عسل النحل يف عينة البحث  مبحافظة سوهاج وذكل عىل  ملزارع ا 

 مس توى الفئات احليازية الثالثة وكذكل ا جاميل عينة ادلراسة. 

جراء العديد من احملاوالت لتحديد   ىل أ نه قد مت ا  وجتدر اال شارة ا 

نتاجية ال وفق وقد أ سفرت تكل احملاوالت عن أ فضلية   منوذج ادلاةل اال 

وافق بني  الصورة ال س ية واملعروفة بداةل كوب دوجالس من حيث الت 

 املنطق الاقتصادي واال حصايئ. 

   ) نرص القزاز(   الصورة العامة دلاةل كوب دوجالس 

1سص  =  أ  .  
2س.    1ب

3س.   2ب
س ن..........  3ب

 ب ن 

نتاجية لعنارص   ن.... ب 3 ، ب2 ، ب1 حيث ب متثل املروانت اال 

نتاج س نتاج، كام  نس ....  3، س2، س1اال  ، )ص( متثل مكية أ و قمية اال 

ميثل ) أ  ( اثبت ادلاةل أ و اجلزء املقطوع من احملور الصادي، وهذه ادلاةل  

نتاج حدي مزتايد أ و متناقص وفقًا لقمية معامل " ب ".  جياد ا   تسمح ب 

نتاج   وتعترب هذه ادلاةل أ كرث أ شاكل ادلالات متثياًل دلوال اال 

الزراعي، وذلكل مت اس تخدام هذه ادلاةل يف التقدير اال حصايئ دلوال  

نتاج عسل النحل يف عينة البحث مبحافظة سوهاج،   نتاج ملزارع ا  اال 

عن طريق   (Step-wise)وذكل بس تخدام الاحندار املتعدد املرحيل 

 يمتي املزدوج لدلاةل ال س ية واليت تأ خذ الصورة التالية:المنوذج اللوغار 

+   3س ول 3 + ب 2س ول 2 + ب  1س ول 1 أ  + ب و= لهـ لن ص 

 .  ن س ول ن...... ب

نتاجية الفزييقية حملاصيل  أ ما فامي يتعلق مبدخالت وخمرجات ادلاةل اال 

 ادلراسة فيعرب عهنا بللوغاريمت الطبيعي للك مهنا كام ييل : 

(  3س و( مكية السكر كجم، )ل2س وعدد اخلالاي، )ل ( 1س و)ل

 ( عدد س نوات اخلربة. 4س و ساعات العمل ساعة، )ل

نتاج  هـ ص  لوأ ما املتغري التابع ) ( فيعرب عن اللوغاريمت الطبيعي ال 

 عسل النحل يف املشاهدة " هـ ". 

 الفئة احليازية ال وىل: 

بني مكية  ( وجود عالقة طرديه 6يتضح من املعادةل يف اجلدول )

نتاج )ص( ومكية السكر)س (  2(, حيث بلغ معامل التحديد )ر2اال 

نتاج   %91مما يشري أ ن حوايل  0,91حوايل  مـن التغريات يف اال 

حصائيا عنـد   يفرسها عنرص مكية السكر وقد ثبت معنوية المنوذج ا 

(, وقد بلغت املرونة اال جاملية لدلاةل حوايل 0,01مس توى معنوية )

نتاجية أ ي (, مما يع1,06) ين س يادة عالقة العائد املزتايد عىل السعة اال 

زايدة الناجت بنس بة أ كرب من نس بة زايدة املوارد اال جاملية بدلاةل، مما  

ىل أ ن زايدة املوارد اال جاملية بنس بة  ىل زايدة الناجت   %10يشري ا  يؤدي ا 

، مما يوحض أ ن منتجي هذه الفئة يعملون يف املرحةل  %10,60حبوايل 

 ىل من مراحل قانون تناقص الغةل. ال و

 الفئة احليازية الثانية:

( وجود عالقة طرديه بني مكية  6يتضح من املعادةل يف اجلدول )

نتاج )ص( ولك من عدد اخلالاي )س  (, حيث  2( ومكية السكر)س1اال 

مـن   %99مما يشري أ ن حوايل  0,99( حوايل 2بلغ معامل التحديد )ر

نتاج يفرسها  عنرصي عدد اخلالاي ومكية السكر وقد  التغريات يف اال 

حصائيا عنـد مس توى معنوية ) (, وقد  0,01ثبت معنوية المنوذج ا 

(, مما يعين س يادة عالقة  0,95بلغت املرونة اال جاملية لدلاةل حوايل )

نتاجية أ ي زايدة الناجت بنس بة أ قل من   العائد املتناقص عىل السعة اال 

ىل أ ن زايدة املوارد  نس بة زايدة املوارد اال جاملية بدلاةل ، مما يشري ا 

ىل زايدة الناجت حبوايل  %10اال جاملية بنس بة  منا يؤدي ا  ، مما  %9,5ا 

يوحض أ ن منتجي هذه الفئة يعملون يف املرحةل الثانية)الاقتصادية( من  

 مراحل قانون تناقص الغةل. 

 الفئة احليازية الثالثة:

عالقة طرديه بني مكية  ( وجود 6يتضح من املعادةل يف اجلدول )

نتاج )ص( ولك من عدد اخلالاي )س  (,  3( و ساعات العمل )س1اال 

مما يشري أ ن حوايل   0,93( حوايل 2حيث بلغ معامل التحديد )ر

نتاج يفرسها عنرصي عدد اخلالاي وساعات   93% مـن التغريات يف اال 

حصائيا عنـد مس توى معنوية   العمل وقد ثبت معنوية المنوذج ا 

(, مما يعين  1,13وقد بلغت املرونة اال جاملية لدلاةل حوايل )(, 0,01)

نتاجية أ ي زايدة الناجت بنس بة  س يادة عالقة العائد املزتايد عىل السعة اال 

ىل أ ن زايدة   أ كرب من نس بة زايدة املوارد اال جاملية بدلاةل، مما يشري ا 

ىل زايدة الناجت حبوايل  %10املوارد اال جاملية بنس بة  منا يؤدي ا    ا 

، مما يوحض أ ن منتجي هذه الفئة يعملون يف املرحةل ال وىل  11,30%

 من مراحل قانون تناقص الغةل. 

جاميل العينة:  ا 

( وجود عالقة طرديه بني مكية  6يتضح من املعادةل يف اجلدول )

نتاج )ص( ولك من عدد اخلالاي )س (  4(, وعدد س نوات اخلربة )س1اال 

مما يشري أ ن حوايل   0,98( حوايل 2حيث بلغ معامل التحديد )ر

نتاج يفرسها عنرصي عدد اخلالاي وس نوات   98% مـن التغريات يف اال 

حصائيا عنـد مس توى معنوية   اخلربة وقد ثبت معنوية المنوذج ا 

(, مما يعين  1,32(, وقد بلغت املرونة اال جاملية لدلاةل حوايل )0,01)

نتاجية أ ي زاي دة الناجت بنس بة س يادة عالقة العائد املزتايد عىل السعة اال 

ىل أ ن زايدة   أ كرب من نس بة زايدة املوارد اال جاملية بدلاةل، مما يشري ا 

ىل زايدة الناجت حبوايل   %10املوارد اال جاملية بنس بة  منا يؤدي ا  ا 

، مما يوحض أ ن منتجي هذه الفئة يعملون يف املرحةل ال وىل  13,20%

 من مراحل قانون تناقص الغةل. 

نتاج عسل النحل يف عينة ادلراسة  كفاءة عنارص اال نتاج  ملزارع ا 
 مبحافظة سوهاج: 

( أ ن الكفاءة الاقتصادية  لمكية السكر يف الفئة 7يوحض اجلدول )

ال وىل اكنت أ كرب من الواحد الصحيح حيث بلغت حوايل  احليازية 

(, مما يوحض أ ن قمية الناجت احلدي لهذا العنرص تزيد عن تلكفة 3,06)
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ىل ارتفاع الكفاءة الاقتصادية الس تخدام هذا  اس تخدامه، وهذا يدل ع 

 العنرص.

بيامن يوحض نفس اجلدول أ ن الكفاءة الاقتصادية لعدد اخلالاي يف  

الثانية اكنت أ قل من الواحد الصحيح حيث بلغت حوايل  احليازية الفئة 

(, مما يدل عىل أ ن قمية الناجت احلدي لهذا العنرص تقل عن  0,29)

اس تخدامه، وأ ن هذا العنرص يس تخدم بمكيات تزيد عن احلد  تلكفة 

الاقتصادي، بيامن بلغت الكفاءة الاقتصادية لمكية السكر حوايل  

( أ ي أ كرب من الواحد الصحيح، حيث اكنت قمية الناجت احلدي  1,56)

لهذا العنرص تزيد عن تلكفة اس تخدامه، وهذا يدل  عىل  ارتفاع  

 هذا العنرص. الكفاءة الاقتصادية الس تخدام 

وتشري النتاجئ بنفس اجلدول أ ن الكفاءة الاقتصادية لعدد اخلالاي  

الثالثة اكنت أ قل من الواحد الصحيح، حيث  احليازية والعمل يف الفئة 

( عىل التوايل، حيث اكنت قمية الناجت  0,11و  0,61بلغت حوايل )

أ ن  احلدي لهذين العنرصين تقل عن تلكفة اس تخداهمام، مما يدل  عىل  

 هذين العنرصين يس تخدمان بمكيات تزيد عن احلد الاقتصادي. 

كام يوحض نفس اجلدول أ ن الكفاءة الاقتصادية  لعدد اخلالاي يف  

اجاميل عينة ادلراسة اكنت أ قل من الواحد الصحيح حيث بلغ حوايل  

(, حيث اكنت قمية الناجت احلدي لهذا العنرص تنقص عن تلكفة  0,61)

عىل  أ ن هذا العنرص يس تخدم بمكيات تزيد عن  اس تخدامه، مما يدل  

 احلد الاقتصادي. 

نتاج عسل النحل يف   اثلثًا: بعض مؤرشات الكفاءة الاقتصادية ملزارع ا 

 حمافظة سوهاج: 

ملزارع  بعض مؤرشات الكفاءة الاقتصادية ( 8يوحض اجلدول رمق ) 

نتاج عسل النحل يف عينة البحث مبحافظة سوهاج  خالل عام  ا 

 : حيث تبني من نتاجئ اجلدول ما ييل 2019/2020

 الفئة ال وىل: 

يل أ ن التاكليف الثابتة قد بلغت حوايل    44,13تشري النتاجئ  ا 

أ لف جنيه،  317,64أ لف جنيه، بيامن بلغت التاكليف املتغرية حوايل 

أ لف جنيه، وبلغ اجاميل  361,77وقد بلغ اجاميل التاكليف حوايل 

أ لف جنيه، وقد بلغ صايف العائد حوايل   438,41العائد حوايل 

، بيامن بلغت نس بة العائد اىل التاكليف حنو  أ لف جنيه س نوايً  76,63

 .   0,21بيامن بلغ عائد اجلنيه املستمثر حوايل   1,21

 الفئة الثانية:  

يوحض نفس اجلدول أ ن التاكليف الثابتة  يف الفئة الثانية قد بلغت  

أ لف جنيه، بيامن بلغت التاكليف املتغرية حوايل   157,28حوايل 

  574,11يل التاكليف حوايل أ لف جنيه، وقد بلغ اجام 416,83

أ لف جنيه، وقد بلغ   1122,28أ لف جنيه، وبلغ اجاميل العائد حوايل 

أ لف جنيه س نواًي، بيامن بلغت نس بة   548,17صايف العائد حوايل 

بيامن بلغ عائد اجلنيه املستمثر حوايل  1,96العائد اىل التاكليف حنو 

0,95   . 

 

 الفئة الثالثة: 

يل أ ن التاكليف الثابتة قد بلغت  وتشري النتاجئ  يف نفس  اجلدول ا 

أ لف جنيه، بيامن بلغت التاكليف املتغرية حوايل   312,28حوايل 

  1003,32أ لف جنيه، وقد بلغ اجاميل التاكليف حوايل  691,04

أ لف جنيه، وقد بلغ   2341,23أ لف جنيه، وبلغ اجاميل العائد حوايل 

بيامن بلغت نس بة  أ لف جنيه س نواًي،  1337,91صايف العائد حوايل 

بيامن بلغ عائد اجلنيه املستمثر حوايل  2,33العائد اىل التاكليف حنو 

1,33   . 

 اجاميل العينة: 

ويوحض نفس اجلدول أ ن التاكليف الثابتة قد بلغت حوايل  

  1425,51أ لف جنيه، بيامن بلغت التاكليف املتغرية حوايل  513,69

أ لف جنيه،  1939,19أ لف جنيه، وقد بلغ اجاميل التاكليف حوايل 

أ لف جنيه، وقد بلغ صايف العائد   3901,91وبلغ اجاميل العائد حوايل 

أ لف جنيه س نواًي، بيامن بلغت نس بة العائد اىل   1962,71حوايل 

 .   1,01بيامن بلغ عائد اجلنيه املستمثر حوايل   2,01التاكليف حنو 

نتاج عسل النحل  يف عينة ا لبحث مبحافظة  رابعًا: التقيمي املايل ملزارع ا 

 سوهاج: 

يس هتدف التقيمي املايل أ و التجاري للمرشوعات قبل تنفيذها قياس  

ال رحبية املالية أ و التجارية من وهجة نظر ال فراد أ حصاب املرشوع أ و  

ىل مدى جدوى املرشوع ماليًا وهل يس تحق   املشاركني فيه للتوصل ا 

ذلا قد مت  ، قرار بالستامثر فيه أ م البحث عن مرشوع أ خر أ كرث جدوى

جراء التحليل  عداد قوامئ التدفقات النقدية ادلاخةل واخلارجة، ومت ا  ا 

متثل احلد ال دىن وال عىل اذلي   %15و %10املايل وفقًا ل سعار خصم 

)البنك املركزي   يرتاوح فيه سعر اخلصم يف البنوك خالل فرتة البحث

دد الرابع  املرصي، قطاع البحوث الاقتصادية، اجملةل الاقتصادية، الع

2019/2020 ) . 

 الفئة ال وىل: 

ىل  9حيث توحض البياانت الواردة بجلدول رمق )  ( واليت تشري ا 

نتاج عسل النحل للفئة ال وىل عند سعري خصم   جدوى مرشوعات ا 

%,   1,22أ ن نس بة املنافع للتاكليف بلغت  حنو  15%، 10%

افية يف لك  عىل التوايل، بيامن بلغت القمية احلالية للمنافع الص % 1,18

مليون جنيه عىل التوايل، يف حني بلغ   0,42,  0,67مهنام حوايل 

, أ ما فرتة الاسرتداد فقد بلغت  % 23,21معدل العائد ادلاخيل حنو

 س نة.   4,80حوايل 

جراء اختبارات احلساس ية للتعرف عىل مقدرة مرشوع   وقد مت ا 

نتاج عسل النحل عىل مواهجة الظروف اخملتلفة اليت ميكن أ ن  تتعرض  ا 

نتايج البالغ حوايل  عام، حيث   20لها يف املس تقبل خالل معرها اال 

نتاج   ىل أ ن معدل العائد ادلاخيل ملرشوع ا  تشري نتاجئ حتليل احلساس ية ا 

للك   % 6,15و  % 5,62و  %4,31و  % 4,52عسل النحل قد بلغ حنو  

، نقص  %10ويه ) زايدة التاكليف بنس بة فرض من الفروض ال ربعة 
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، زايدة التاكليف ونقص الايرادات بنس بة  %10بة الايرادات بنس  

 س نوات(.  10، وقرص معر املرشوع 10%

عند   %1,15,  %1,19وقدرت نس بة املنافع للتاكليف حبوايل 

عىل   % 10بفرض زايدة التاكليف بنس بة  %15و % 10سعرى اخلصم 

قدرت نس بة املنافع   % 10التوايل, وعند نقص اال يرادات بنس بة 

عند نفس سعري اخلصم عىل   %1,56,  %1,74للتاكليف بنحو 

  % 1,03,  %1,07التوايل, بيامن قدرت نس بة املنافع للتاكليف بنحو 

ونقص اال يرادات   %10لسعري اخلصم بفرض زايدة التاكليف بنس بة 

, وقدرت كذكل نس بة املنافع للتاكليف عند نقص املرشوع  % 10بنس بة 

اخلصم، بيامن   % عىل التوايل عند نفس سعري 0,99،  1,02بنحو 

،   0,61بلغ صاىف القمية احلارضة لعائد املرشوع لسعري اخلصم حوايل  

,  % 10مليون جنيه عىل التوايل بفرض زايدة التاكليف بنس بة  0,36

مليون جنيه عىل التوايل بفرض   0,88،  1,43يف حني بلغ حوايل  

مليون   0,08،  0,24, كام بلغ حوايل %10نقص اال يرادات بنس بة 

ونقص اال يرادات   % 10عىل التوايل بفرض زايدة التاكليف بنس بة  جنيه

  0,01،  0,05للك مهنا عىل التوايل, وقد بلغ حوايل   % 10بنس بة 

س نوات، ومبقارنة   10مليون جنيه عىل التوايل عند نقص معر املرشوع 

معدل العائد ادلاخيل بنفقة الفرصة البديةل لالستامثر عند سعري اخلصم  

تضح قدرة املرشوع عىل حتمل التغريات غري املواتية يف  , ي %15و 10%

 ظل الفروض ال ربعة. 

 الفئة الثانية: 

ىل  10حيث توحض البياانت الواردة بجلدول رمق ) ( واليت تشري ا 

نتاج عسل النحل للفئة الثانية عند سعري خصم   جدوى مرشوعات ا 

%,   1,61أ ن نس بة املنافع للتاكليف بلغت  حنو  15%، 10%

عىل التوايل، بيامن بلغت القمية احلالية للمنافع الصافية يف لك   % 1,42

مليون جنيه عىل التوايل، يف حني بلغ   2,11,  3,58مهنام حوايل 

, أ ما فرتة الاسرتداد فقد بلغت  % 22,17معدل العائد ادلاخيل حنو

 س نة.   4,51حوايل 

جراء اختبارات احلساس ية للتعرف عىل مقدرة مرشوع   وقد مت ا 

نتاج عسل النحل عىل مواهجة الظروف اخملتلفة اليت ميكن أ ن تتعرض   ا 

نتايج البالغ حوايل لها يف املس تقبل خالل معرها ا عام، حيث   20ال 

نتاج   ىل أ ن معدل العائد ادلاخيل ملرشوع ا  تشري نتاجئ حتليل احلساس ية ا 

  % 20,47و % 21,83و %16,05عسل النحل قد بلغ حنو 

 للك فرض من الفروض ال ربعة عىل التوايل.  %20,88و

عند   % 1,29,  % 1,45وقدرت نس بة املنافع للتاكليف حبوايل 

عىل   % 10بفرض زايدة التاكليف بنس بة  %15و % 10سعرى اخلصم 

قدرت نس بة املنافع   % 10التوايل, وعند نقص اال يرادات بنس بة 

عند نفس سعري اخلصم عىل   %1,41,  %1,58للتاكليف بنحو 

  % 1,28,  %1,44نحو التوايل, بيامن قدرت نس بة املنافع للتاكليف ب 

ونقص اال يرادات   %10لسعري اخلصم بفرض زايدة التاكليف بنس بة 

, وقدرت كذكل نس بة املنافع للتاكليف عند نقص املرشوع  % 10بنس بة 

% عىل التوايل عند نفس سعري اخلصم، بيامن   1,27،  1,38بنحو 

,   6,55بلغ صاىف القمية احلارضة لعائد املرشوع لسعري اخلصم حوايل  

,  % 10مليون جنيه عىل التوايل بفرض زايدة التاكليف بنس بة  5,41

مليون جنيه عىل التوايل بفرض   2,01و   3,48يف حني بلغ حوايل  

مليون   1,51,  2,89, كام بلغ حوايل % 10نقص اال يرادات بنس بة 

ونقص اال يرادات   % 10جنيه عىل التوايل بفرض زايدة التاكليف بنس بة 

  1,13,  2,09عىل التوايل, وقد بلغ حوايل  للك مهنا  %10بنس بة 

س نوات، ومبقارنة   10مليون جنيه عىل التوايل عند نقص معر املرشوع 

معدل العائد ادلاخيل بنفقة الفرصة البديةل لالستامثر عند سعري اخلصم  

, يتضح قدرة املرشوع عىل حتمل التغريات غري املواتية يف  %15و 10%

 ظل الفروض ال ربعة. 

 لثالثة: الفئة ا 

ىل  11حيث توحض البياانت الواردة بجلدول رمق ) ( واليت تشري ا 

نتاج عسل النحل للفئة الثالثة عند سعري خصم   جدوى مرشوعات ا 

%,   1,99أ ن نس بة املنافع للتاكليف بلغت  حنو  15%، 10%

عىل التوايل، بيامن بلغت القمية احلالية للمنافع الصافية يف لك   % 1,77

مليون جنيه عىل التوايل، يف حني بلغ   6,41,  9,94مهنام حوايل 

, أ ما فرتة الاسرتداد فقد بلغت  % 24,08معدل العائد ادلاخيل حنو

 س نة.   4,15حوايل 

جراء اختبارات احلساس ية للتعرف عىل مقدرة مرشوع   وقد مت ا 

نتاج عسل النحل عىل مواهجة الظروف اخملتلفة اليت ميكن أ ن تتعرض   ا 

نتايج البالغ حوايل  لها يف املس تقبل خالل عام، حيث   20معرها اال 

نتاج   ىل أ ن معدل العائد ادلاخيل ملرشوع ا  تشري نتاجئ حتليل احلساس ية ا 

  % 23,21و % 23,78و %23,66عسل النحل قد بلغ حنو 

 للك فرض من الفروض ال ربعة عىل التوايل.  %21,25و

عند   % 1,68,  % 0,91وقدرت نس بة املنافع للتاكليف حبوايل 

عىل   % 10بفرض زايدة التاكليف بنس بة  %15و % 10خلصم سعرى ا

قدرت نس بة املنافع   % 10التوايل, وعند نقص اال يرادات بنس بة 

عند نفس سعري اخلصم عىل   %1,75,  %1,97للتاكليف بنحو 

  % 1,66,  %1,88التوايل, بيامن قدرت نس بة املنافع للتاكليف بنحو 

ونقص اال يرادات   %10لسعري اخلصم بفرض زايدة التاكليف بنس بة 

, وقدرت كذكل نس بة املنافع للتاكليف عند نقص املرشوع  % 10بنس بة 

% عىل التوايل عند نفس سعري اخلصم، بيامن   1,58،  1,73بنحو 

  11,45بلغ صاىف القمية احلارضة لعائد املرشوع لسعري اخلصم حوايل  

,  %10مليون جنيه عىل التوايل بفرض زايدة التاكليف بنس بة  7,26, 

مليون جنيه عىل التوايل بفرض   6,20و   9,73يف حني بلغ حوايل  

مليون   5,75,  9,25, كام بلغ حوايل % 10نقص اال يرادات بنس بة 

ونقص اال يرادات   % 10جنيه عىل التوايل بفرض زايدة التاكليف بنس بة 

  3,35,  6,03للك مهنا عىل التوايل, وقد بلغ حوايل   %10بنس بة 

س نوات، ومبقارنة   10توايل عند نقص معر املرشوع مليون جنيه عىل ال 

معدل العائد ادلاخيل بنفقة الفرصة البديةل لالستامثر عند سعري اخلصم  

, يتضح قدرة املرشوع عىل حتمل التغريات غري املواتية يف  %15و 10%

 ظل الفروض ال ربعة. 
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 اجاميل العينة: 

ىل   ( واليت 9حيث توحض البياانت الواردة بجلدول رمق )  تشري ا 

نتاج عسل النحل ال جاميل العينة عند سعري خصم   جدوى مرشوعات ا 

%,   1,61أ ن نس بة املنافع للتاكليف بلغت حنو  15%، 10%

عىل التوايل، بيامن بلغت القمية احلالية للمنافع الصافية يف لك   % 1,45

مليون جنيه عىل التوايل، يف حني بلغ   8,94,  14,19مهنام حوايل 

, أ ما فرتة الاسرتداد فقد بلغت  % 23,51ادلاخيل حنو معدل العائد

 س نة.   4,25حوايل 

جراء اختبارات احلساس ية للتعرف عىل مقدرة مرشوع   وقد مت ا 

نتاج عسل النحل عىل مواهجة الظروف اخملتلفة اليت ميكن أ ن تتعرض   ا 

نتايج البالغ حوايل  عام، حيث   20لها يف املس تقبل خالل معرها اال 

نتاج  تشري نتاجئ حتل  ىل أ ن معدل العائد ادلاخيل ملرشوع ا  يل احلساس ية ا 

  % 22,28و % 23,18و %23,33عسل النحل قد بلغ حنو 

 للك فرض من الفروض ال ربعة عىل التوايل.  %23,22و

عند   % 1,37,  % 1,18وقدرت نس بة املنافع للتاكليف حبوايل 

عىل   % 10بفرض زايدة التاكليف بنس بة  %15و % 10سعرى اخلصم 

قدرت نس بة املنافع   % 10, وعند نقص اال يرادات بنس بة التوايل

عند نفس سعري اخلصم عىل   %1,57,  %1,76للتاكليف بنحو 

  % 1,32,  %1,46التوايل, بيامن قدرت نس بة املنافع للتاكليف بنحو 

ونقص اال يرادات   %10لسعري اخلصم بفرض زايدة التاكليف بنس بة 

اكليف عند نقص املرشوع  , وقدرت كذكل نس بة املنافع للت % 10بنس بة 

% عىل التوايل عند نفس سعري اخلصم، بيامن   1,28،  1,37بنحو 

  18,61بلغ صاىف القمية احلارضة لعائد املرشوع لسعري اخلصم حوايل  

مليون جنيه عىل التوايل بفرض زايدة التاكليف بنس بة   11,63, 

مليون جنيه عىل   9,09و   14,64, يف حني بلغ حوايل  10%

,   12,38, كام بلغ حوايل %10يل بفرض نقص اال يرادات بنس بة التوا

  % 10مليون جنيه عىل التوايل بفرض زايدة التاكليف بنس بة  7,34

للك مهنا عىل التوايل, وقد بلغ حوايل    %10ونقص اال يرادات بنس بة 

  10مليون جنيه عىل التوايل عند نقص معر املرشوع  4,49,  9,17

عائد ادلاخيل بنفقة الفرصة البديةل لالستامثر  س نوات، ومبقارنة معدل ال

, يتضح قدرة املرشوع عىل حتمل  % 15و %10عند سعري اخلصم 

 التغريات غري املواتية يف ظل الفروض ال ربعة. 

نتاج عسل النحل يف عينة البحث   نتاجية ملزارع ا  خامسًا: املشالك اال 

 مبحافظة سوهاج 

نتاجية 13يوحض اجلدول ) اليت يعاين مهنا  ( بعض املشالك اال 

منتجي عسل النحل يف عينة البحث، حيث تبني من نتاجئ اجلدول أ ن  

نتاجية اليت   مشلكة ارتفاع قمية التاكليف التشغيلية من أ مه املشالك اال 

يعاين مهنا منتجي عسل النحل حيث شغلت املرتبة ال ويل بنس بة  

جاميل أ راء املنتجني ويلهيا يف املرتبة % 15,21بلغت حنو  الثانية  من ا 

 . % 13,86مشلكة اخنفاض العائد بنس بة بلغت  حنو  

وجاءت مشلكة صعوبة تسويق منتجات النحل يف املرتبة الثالثة 

من اجاميل أ راء املنتجني، بيامن جاءت   % 12,77حيث مثلت حنو 

مشلكة اصابة النحل بل مراض يف املرتبة الرابعة حيث مثلت حنو  

من اجاميل أ راء املنتجني، واحتلت مشلكة عدم توافر   % 11,83

  % 7,89رتبة ال خرية بنس بة بلغت حنو اخلدمات والرعاية الصحية يف امل

 من اجاميل أ راء املنتجني يف عينة البحث يف حمافظة سوهاج. 

 امللخص 

يعد نشاط تربية حنل العسل أ حد اجملاالت اليت ميكن أ ن تسامه  

بشلك كبري يف حركة التمنية الاقتصادية والاجامتعية، وقد اس هتدف  

لنحل يف حمافظة  التحليل الاقتصادي ملزارع انتاج عسل االبحث 

سوهاج وذكل من خالل ال هداف الفرعية واملمتثةل يف دراسة الوضع  

احلايل ملزارع انتاج عسل النحل يف مرص وحمافظة سوهاج، وتقدير  

الكفاءة الانتاجية والكفاءة الاقتصادية واجلدوى املالية ملزارع انتاج  

عسل النحل يف عينة البحث مبحافظة سوهاج، والتعرف عىل أ مه  

 املشالك اليت تواجه منتجي عسل النحل يف حمافظة سوهاج. 

لعدد اخلالاي يف حمافظة  العام تقدير معادالت الاجتاه الزمين ب و 

حصائيًا، يف   سوهاج، تبني أ هنا أ خذت اجتاهًا عاما متناقصًا ومعنوي ا 

حصائيًا.   نتاج اللكي قد أ خذ اجتاهًا عاما متناقصًا ومعنوي ا  حني أ ن اال 

لعدد اخلالاي يف مرص، تبني أ هنا  العام  الاجتاه الزمين تقدير معادةل ب و 

نتاج اللكي   حصائيًا، بيامن أ خذ اال  أ خذت اجتاهًا عاما متناقصًا ومعنوي ا 

حصائيًا.   اجتاهًا عاما متناقصًا ومعنوي ا 

وبدراسة دالات اال نتاج ال جاميل عينة البحث تبني وجود عالقة  

نتاج ولك من عدد اخلال اي وعدد س نوات اخلربة،  طرديه بني مكية اال 

نتاج يفرسها عنرصي عدد   %98وتبني أ ن حوايل  مـن التغريات يف اال 

اخلالاي وس نوات اخلربة وقد بلغت املرونة اال جاملية لدلاةل حوايل  

نتاجية. 1,32)  (, مما يعين س يادة عالقة العائد املزتايد عىل السعة اال 

نتاج عسل النحل ال جاميل  وبدراسة جدوى  العينة تبني مرشوعات ا 

, وفرتة الاسرتداد بلغت  %23,51أ ن معدل العائد ادلاخيل بلغ حوايل

جراء اختبار احلساس ية اتضح قدرة هذه   4,25حوايل  س نة، وب 

املرشوعات عىل حتمل التغريات غري املواتية يف ظل الفروض ال ربعة،  

وتعترب هذه املرشوعات جمدية اقتصاداًي وذكل ل ن نفقة الفرصة البديةل 

أ مه املشالك اليت  تقل عن قمية معدل العائد ادلاخيل للك مهنا، وأ ن 

يعاين مهنا منتجي عسل النحل يه مشلكة ارتفاع قمية التاكليف  

التشغيلية، يلهيا مشلكة اخنفاض العائد، مث صعوبة تسويق منتجات  

 النحل.

 : التوصيات 

 يويص البحث بل يت: 
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ىل زايدة  نتاجية هتدف ا  الكفاءة الاقتصادية للخلية اتباع س ياسة ا 

 وحتقيق الاس تخدام ال مثل للموارد املتاحة. 

تكوين مجعيات فعاةل ملنتجي عسل النحل تعمل عىل فتح أ سواق  

 جديدة. 

توعية املزارعني بعدم اال فراط يف اس تخدام املبيدات ال رضاره الكبري 

 بلنحل.

نتاجية للمناحل ذات السعات الصغرية لالس تف ادة  زايدة السعة اال 

 من وفورات السعة. 

نتاجية   دمع البحوث وادلراسات الاقتصادية لرفع الكفاءة اال 

 والاقتصادية والتسويقية.
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ىل نظرية الاقتصاد اجلزيئ، قسم الاقتصاد   نرص القزاز )دكتور(، املدخل ا 

 . 2006الزراعي، لكية الزراعة، جامعة ال زهر، 

وزارة الزراعة واس تصالح ال رايض، قطاع الش ئون الاقتصادية، اال دارة  

 املركزية لالقتصاد الزراعي، نرشة الاقتصاد الزراعي، أ عداد متفرقة. 

عبئة العامة واال حصاء، الكتاب اال حصايئ الس نوي، نرشة اجلهاز املركزي للت 

 احصاءات الرثوة احليوانية، أ عداد متفرقة. 

البنك املركزي املرصي، قطاع البحوث الاقتصادية، اجملةل الاقتصادية،  

 أ عداد متفرقة. 

Small-Sample Techniques. The NEA Research 

Bulletion, VOL. 38(December.1960).p.99. 

 ( 2019-2017عدد خالاي النحل يف مراكز حمافظة سوهاج خالل الفرتة ):  1جدول  

 % عدد اخلالاي  املركز  م 
 10,12 130 طام 1
 8,17 105 طهطا  2
 8,87 114 املراغة 3
 7,63 98 هجينة 4
 11,67 150 سوهاج  5
 6,93 89 امخمي  6
 5,45 70 ساقلته 7
 4,67 60 دار السالم  8
 16,26 209 املنشاة  9

 7,08 91 جرجا  10
 6,54 84 البلينا 11
 6,61 85 العسريات 12

 100 1285 اال جاميل
 املصدر: مجعت وحسبت من بياانت وزارة الزراعة واس تصالح ال رايض، مديرية الزراعة،  حمافظة سوهاج، بياانت غري منشورة. 

 . 2019/2020عىل منتجي عسل النحل يف حمافظة سوهاج للمومس الزراعي توزيع العينة :  2جدول  

 املركز 
 عدد أ فراد العيـنة 

 امجللـة
 الفئة الثالثة الفئة الثانية الفئة ال وىل

 60 20 20 20 املنشاة 
 60 20 20 20 سوهاج 
 120 40 40 40 اال جاميل

 

 



Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (47) No. (2) December (2022) (286-298) Osman et al 

294 
 

 

 

نتاج   : 3جدول   نتاجية واال  نتاج عسل النحل يف حمافظة سوهاج ومرص خالل الفرتة)عدد اخلالاي واال   ( 2019 – 2005اللكي ملزارع ا 

 البيان
 الس نة

 سوهاج  مرص
 عدد اخلالاي 

 )الف( 
نتاجية  اال 

 )كجم/خلية( 
نتاج اللكي   اال 

 )طن( 
 عدد اخلالاي 

 )الف( 
نتاجية  اال 

 )كجم/خلية( 
نتاج اللكي   اال 

 )طن( 
2005 1461 5,82 8515 30 5,99 191 
2006 1417 5,58 7922 27 7,23 196 
2007 1352 5,62 7599 28 6,27 180 
2008 1277 5,44 6959 28 6,15 174 
2009 1253 5,61 7039 31 4,69 146 
2010 1139 5,29 6029 28 4,96 143 
2011 1090 5,21 5680 19 5,56 109 
2012 983 5,15 5066 19 3,93 77 
2013 965 5,59 5405 20 4,01 81 
2014 929 5,85 5443 14 5,81 83 
2015 879 5,62 4948 16 5,95 99 
2016 829 5,27 4375 17 5,93 101 
2017 820 5,05 4147 16 5,83 98 
2018 934 5,87 5491 17 6,29 111 
2019 819 5,48 4495 16 5,81 93 

 125 5,63 22 5940 5,51 1076 املتوسط
وزارة الزراعة واس تصالح ال رايض، قطاع الش ئون الاقتصادية، اال دارة املركزية لالقتصاد الزراعي، نرشة الاقتصاد الزراعي،  املصدر: مجعت وحسبت من 

 . أ عداد خمتلفة نرشة احصاءات الرثوة احليوانية،اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واال حصاء،  ,أ عداد خمتلفة.

نتاج عسل النحل يف حمافظة سوهاج ومرص خالل الفرتة)لعدد اخلالاي و الاجتاه الزمين العام  : 4جدول  نتاج اللكي ملزارع ا  نتاجية واال    – 2005اال 

2019 )0 

معدل التغري  املتوسط ف  2ر معادالت الاجتاه الزمين العام  الظاهرة  م  بيان 
% 

رص
م

 
 عدد اخلالاي  1

 )أ لف( 

س   48,24 – 1462,92=  هـ ص^ 
 هـ 

(-  12,01) ** 
0,91 144 ** 1076 -4,48 

نتاجية 2  اال 
 )كجم/ خلية( 

 هـ س  0,009 -5,57=  هـص^ 

(-0,59 ) 0,02 0,35 - - 

نتاج   3  اال 
 )طن( 

س   278,72  -8170,63=  هـص^ 
 هـ 

(-8,28)  ** 
0,84 68,71 ** 5940 -4,69 

اج 
وه

س
 

 عدد اخلالاي  4
 )أ لف( 

 هـ س 1,22 – 32,05=  هـص^ 

(-  6,67) ** 0,77 44,58 ** 22 -5,54 

نتاجية 5  اال 
 )كجم/ خلية( 

 هـ س 0,022  - 5,81=  هـص^ 

(-  0,41 ) 0,012 0,16 - - 

نتاج   6  اال 
 )طن( 

 هـ س 7,81 – 187,95=  هـص^ 

(-  5,28) ** 0,68 27,88 ** 125 -6,24 

ىل عنرص الزمن، ويشري لك من  ىل القمية التقديرية للظاهرة حمل البحث يف الس نة هـ، س تشري ا  ىل معامل  2رحيث تشري ص^ هـ ا  ، ف ا 
ىل املعنوية عند مس توى  ىل قمية ت احملسوبة،  0,01التحديد وقمية ف احملسوبة عىل الرتتيب، وتشري ** ا  ، وتشري ال رقام داخل ال قواس ا 

 . 100معدل التغري= مقدار التغري/املتوسط × 

 (. 3: حسبت من بياانت اجلدول رمق ) املصدر
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نتاج عسل النحل يف عينة ادلراسة مبحافظة سوهاجاملتوسطات  : 5جدول    . 2020/ 2019خالل العام   املوردية الناجتة ملزارع ا 

الفئة احليازية  املتغريات
 ال ويل

الفئة احليازية 
 الثانية

الفئة احليازية 
جاميل العينة الثالثة  ا 

 120 40 40 40 عدد املشاهدات 
 8932 5191 2875 866 عدد اخلالاي 

نتاج ) جاميل اال   73,56 47,37 21,28 4,91 ( مومس  / كجمأ لف ا 
 7,39 9,12 7,40 5,66 متوسط اال نتاج )كجم/خلية( 

 11,08 10,04 10,91 12,29 متوسط مكية السكر )كجم/خلية( 
 43,53 64,55 49 17,05 ( مومس /متوسط عدد ساعات العمل )ساعة

 10,78 13,37 11,32 7,67 متوسط عدد س نوات اخلربة )س نة( 
 11,88 17,28 10,42 7,94 ( مومس /جنيهأ لف متوسط التاكليف املتغرية )

 16,16 25,10 14,35 9,04 جنيه(أ لف متوسط التاكليف اللكية )
 55 60 55 50 متوسط السعر املز رعي )جنيه(

 . 2019/2020خالل العام  املصدر:  مجعت وحسبت من بياانت اس امترة الاس تبيان 

نتاج عسل النحل يف عينة ادلراسة مبحافظة سوهاج  : 6جدول   نتاجية ملزارع ا   2020 /2019خالل العام  التقديرات اال حصائية لدلوال اال 

الفئة 
املرونة  ف  2ر املعادةل  احليازية

 اال جاملية %

 2س و ل 1,06+   1,15=  هـص^ ول الفئة ال وىل
(19,07 )** 0,91 363 ** 1,06 

 2س  ول 0,33+   1س و ل 0,62+   1,41=  هـص^ ول الفئة الثانية
(7,03) **        (3,71)** 0,99 257 ** 0,95 

 3س  ول 0,21+   1س و ل 0,92+   1,66=  هـص^ ول الفئة الثالثة
(6,73) **          (2,11)* 0,93 251 ** 1,13 

 4س و ل 0,15+    1س و ل 1,17+   0,91=  هـص^ ول اال جاميل
(66,14 )**     (3,82 )** 0,98 381 ** 1,32 

 : عدد ساعات العمل )ساعة(  3: مكية السكر )كجم( وس 2: عدد اخلالاي ) عدد ( وس1حيث تشري ص هـ: اال نتاج اللكي )كجم( وس
 : عدد س نوات اخلربة )س نة(   4وس

ىل قمية )ت( احملسوبة. (،  تشري 0,05(، )*(  معنوي عند )0,01)**( معنوي عند )  القمي بني ال قواس ا 
 .  2019/2020املصدر: مجعت وحسبت من بياانت اس امترة الاس تبيان خالل العام 

نتاج عسل النحل يف عينة ادلراسة مبحافظة سوهاج   : 7جدول   نتاج ملزارع ا   . 2019/2020خالل عام   كفاءة عنارص اال 

نتاج  الفئة احليازية  عنارص اال 

 املؤرش

 املرونة
الناجت 

املتوسط 
 )كجم( 

الناجت احلدي  
 )كجم( 

نتاجية  قمية اال 
احلدية  
 )جنيه(

سعر الوحدة  
من العنرص  

 )جنيه(

*الكفاءة 
 اال قتصادية 

 3,06 8 24,50 0,49 0,46 1,06 مكية السكر )كجم(  الفئة ال وىل

 0,29 850 252,45 4,59 7,41 0,62 عدد اخلالاي )عدد(  الفئة الثانية
 1,56 7,75 12,10 0,22 0,67 0,33 مكية السكر )كجم( 

 0,61 820 503,40 8,39 9,12 0,92 عدد اخلالاي )عدد(  الفئة الثالثة
 0,11 100 11,40 0,19 0,91 0,21 العمل )ساعة( 

 0,64 830 529,10 9,62 8,23 1,17 عدد اخلالاي )عدد(  اجاميل العينة
 - - 468,60 8,52 56,80 0,15 س نوات اخلربة )س نة( 

نتايج املتغري.  -  الناجت املتوسط=  الناجت اللكي ÷ عدد الوحدات املس تخدمة من املورد اال 
 الناجت احلدي للعنرص = مرونة العنرص ) من ادلاةل اللوغاريمتية ( × الناجت املتوسط للعنرص. -

 السعر املزرعي  xقمية اال نتاجية احلدية= الناجت احلدي   - -
 *= قمية اال نتاجية احلدية مقسومًا  عىل  سعر الوحدة من العنرص. -



Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (47) No. (2) December (2022) (286-298) Osman et al 

296 
 

 . 2019/2020املصدر: مجعت وحسبت: من بياانت اس امترة الاس تبيان خالل عام 

 

 

 

نتاج عسل النحل: 8جدول    . 2020/ 2019خالل عام  يف عينة البحث مبحافظة سوهاج  أ مه مؤرشات الكفاءة الاقتصادية ملزارع ا 

 الفئة ال وىل البيان م 
 )أ لف جنيه ( 

 الفئة الثانية
 )أ لف جنيه ( 

 الفئة الثالثة
 )أ لف جنيه(

 اجاميل العينة
 )أ لف جنيه(

 513,69 312,28 157,28 44,13 التاكليف الثابتة 1
 1425,51 691,04 416,83 317,64 التاكليف املتغرية 2
 1939,19 1003,32 574,11 361,77 التاكليف اللكية 3
 3901,91 2341,23 1122,28 438,41 العائد اللكى  4
 1962,71 1337,91 548,17 76,63 صاىف العائد  5
جاميل التاكليف 6 جاميل العائد/ ا   2,01 2,33 1,96 1,21 ا 
 1,01 1,33 0,95 0,21 عائد اجلنيه املستمثر )بجلنيه(  7

 ( 3  -4(، صايف العائد = ) 2+1التاكليف اللكية = )
جاميل التاكليف = ) جاميل العائد/ ا   ( 3÷4ا 

 ( 3÷5عائد اجلنيه املستمثر=)  
 .  2019/2020خالل عام  املصدر: مجعت وحسبت من بياانت اس امترة الاس تبيان 

نتاج عسل النحل يف عينة البحث مبحافظة سوهاج للفئة ال وىل :  9جدول    . 2019/2020خالل عام معايري التقيمي املايل وحتليل احلساس ية ملزارع ا 

 البيان

 نس بة العائد/ للتاكليف
(R/C ) 

صاىف القمية احلارضة لعائد املرشوع )  
 مليون جنيه( 

معدل العائد  
 ادلاخيل
IRR 
 )%( 

فرتة  
 الاسرتداد 

 % 15 % 10 % 15 % 10 )س نة( 

 4,80 23,21 0,42 0,67 1,18 1,22 التقديرات الفعلية
 4,52 22,11 0,36 0,61 1,15 1,19 % 10زايدة التاكليف بنس بة 
 4,31 23,17 0,88 1,43 1,56 1,74 % 10نقص اال يرادات بنس بة 

ونقص   % 10زايدة التاكليف بنس بة
 5,62 17,79 0,08 0,24 1,03 1,07 معًا   %10اال يرادات بنس بة 

 6,15 16,25 0,01 0,05 0,99 1,02 س نوات 10قرص معر املرشوع 
 نس بة العائد / التاكليف = اجاميل املنافع / اجاميل التاكليف

)القمية احلالية للتدفق النقدي الصايف عند سعر اخلصم    X= سعر اخلصم ال صغر + الفرق بني سعري اخلصم  IRRمعدل العائد ادلاخيل  
 ال صغر / الفرق املطلق بني القميتني احلاليتني للتدفق النقدي الصايف عند سعري اخلصم( 

 IRR/ 100فرتة الاسرتداد = 
  . 2019/2020خالل عام  املصدر: مجعت وحسبت من بياانت اس امترة الاس تبيان 

نتاج عسل النحل يف عينة البحث مبحافظة سوهاج للفئة الثانية :  10جدول    . 2019/2020خالل عام معايري التقيمي املايل وحتليل احلساس ية ملزارع ا 

 البيان
 نس بة العائد/ للتاكليف

(R/C ) 
 صاىف القمية احلارضة لعائد املرشوع 

 ) مليون جنيه( 
معدل العائد  

 ادلاخيل
IRR )%( 

فرتة  
 الاسرتداد 

 % 15 % 10 % 15 % 10 )س نة( 
 4,51 22,17 2,11 3,58 1,42 1,61 التقديرات الفعلية
 6,23 16,05 5,41 6,55 1,29 1,45 % 10زايدة التاكليف بنس بة 
 4,58 21,83 2,01 3,48 1,41 1,58 % 10نقص اال يرادات بنس بة 

ونقص   % 10زايدة التاكليف بنس بة
 4,88 20,47 1,51 2,89 1,28 1,44 معًا   %10اال يرادات بنس بة 

 4,78 20,88 1,13 2,09 1,27 1,38 س نوات 10قرص معر املرشوع 
 . 2019/2020خالل عام  املصدر: مجعت وحسبت من بياانت اس امترة الاس تبيان 
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نتاج عسل النحل يف عينة البحث مبحافظة سوهاج للفئة الثالثة :  11جدول    . 2019/2020خالل عام معايري التقيمي املايل وحتليل احلساس ية ملزارع ا 

 البيان
 نس بة العائد/ للتاكليف

(R/C ) 
صاىف القمية احلارضة لعائد املرشوع )  

 مليون جنيه( 
معدل العائد  

 ادلاخيل
IRR )%( 

فرتة  
 الاسرتداد 

 % 15 % 10 % 15 % 10 )س نة( 
 4,15 24,08 6,41 9,94 1,77 1,99 التقديرات الفعلية
 4,22 23,66 7,26 11,45 1,68 0,91 % 10زايدة التاكليف بنس بة 
 4,21 23,78 6,20 9,73 1,75 1,97 % 10نقص اال يرادات بنس بة 

ونقص   % 10زايدة التاكليف بنس بة
 4,31 23,21 5,75 9,25 1,66 1,88 معًا   %10اال يرادات بنس بة 

 4,71 21,25 3,35 6,03 1,58 1,73 س نوات 10قرص معر املرشوع 
 . 2019/2020خالل عام  املصدر: مجعت وحسبت من بياانت اس امترة الاس تبيان 

نتاج عسل النحل يف عينة البحث مبحافظة سوهاج ال جاميل العينة :  12جدول    . 2019/2020خالل عام معايري التقيمي املايل وحتليل احلساس ية ملزارع ا 

 البيان
 نس بة العائد/ للتاكليف

(R/C ) 
صاىف القمية احلارضة لعائد املرشوع  

 ) مليون جنيه( 
معدل العائد  

 ادلاخيل
IRR )%( 

فرتة  
 الاسرتداد 

 % 15 % 10 % 15 % 10 )س نة( 
 4,25 23,51 8,94 14,19 1,45 1,61 التقديرات الفعلية
 4,28 23,33 11,63 18,61 1,37 1,18 % 10زايدة التاكليف بنس بة 
 4,31 23,18 9,09 14,64 1,57 1,76 % 10نقص اال يرادات بنس بة 

ونقص   % 10زايدة التاكليف بنس بة
 4,48 22,28 7,34 12,38 1,32 1,46 معًا   %10اال يرادات بنس بة 

 4,31 23,22 4,49 9,17 1,28 1,37 س نوات 10قرص معر املرشوع 
 . 2019/2020خالل عام  املصدر: مجعت وحسبت من بياانت اس امترة الاس تبيان 

نتاجية ملنتجي عسل النحل يف عينة البحث مبحافظة سوهاج    : 13جدول    . 2019/2020خالل عام املشالك اال 

 نـوع املشكــــةل م 
جاميل العينة  ا 

 % عدد 
 15,21 112 ارتفاع التاكليف التشغيلية 1
 12,77 94 صعوبة تسويق منتجات النحل 2
صابة النحل بل مراض 3  11,83 87 ا 
 13,86 102 العائد اخنفاض  4
 8,83 65 املوت املفاجئ للنحل 5

 10,19 75 عدم توافر مرشدين متخصصني  6

 10,73 79 عدم توفر العامةل املدربة 7

 8,69 64 صعوبة احلصول عىل القروض  8
 7,89 58 عدم  توافر اخلدمات والرعاية الصحية 9

 100 736 اال مجـــايل 
 .  2019/2020خالل عام  بياانت اس امترة الاس تبيان املصدر: مجعت وحسبت: من 
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An economic analysis of honeybee farms in Sohag governorate 

A. A. Abd EL- Moneim, B. H. Osman * 

Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Al-Azhar University, Assiut, Egypt. 

* Corresponding author E-mail: balegh2020@azhr.edu.eg  (B. Osman) 

ABSTRACT 

The activity of beekeeping is one of the areas that can contribute significantly to the movement of 
economic and social development, through its contribution of food and medical products, as well as 
creating job opportunities. The value of honey production amounted to about 217 million pounds, 
representing about 0.11 % of the total value of animal production, and it represented about 4.20% of 
the value of agricultural production in 2019. The research aimed to study the current situation of 
honeybee apiaries, estimate the productive and economic efficiency and financial feasibility of honey 
production apiaries and identify the most important problems facing honey producers in Sohag 
Governorate. By studying the production functions of the total research sample, it was found that 
there is a direct relationship between the quantity of production and each of the number of cells and 
the number of years of experience, and the coefficient of determination (R2) reached about 0.98, which 
indicates that about 98% of the changes in production are explained by the elements of the number of 
cells and years of experience. The model was statistically significant at the level of significance (0,01), 
and the total elasticity of the function was about (1,32), which means the dominance of the 
relationship of increasing return on production capacity. By studying the feasibility of the bee honey 
production projects for the total sample, it was found that the internal rate of return amounted to 
about 23.51%, and the payback period amounted to about 4.25 years. This is because the opportunity 
expense is less than the value of the internal rate of return for each. 

Keywords: Economic Analysis; Production Efficiency; Honey Production; Project Feasibility Study. 
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