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 الملخص
الزراعیـة التـي عرفھـا األنسـان   االقتصادیةنشاط تربیة نحل العسل من أقدم األنشطة    یعتبر

نتاجـھ، وتتسـم مصـر بمالئمـة الظـروف إالتاریخ، وذلك لیسـر وبسـاطة األسـالیب المسـتخدمة   في
كبیر  استثماريس مال أ، وال تحتاج إلى راقتصاديوالبیئیة والزراعیة لتربیة النحل كنشاط    یةالجو

عسـل النحـل  أنتـاجإلى إلقاء الضوء علـى   سیةالبحث بصفھ أسا  یھدف  .رةأو إلى كثیر من المخاط
وذلك مـن خـالل دراسـة   )2018-2004(محافظة أسیوط خالل الفترة    في  االقتصادیةومدى جدواه  

، ومعرفـة مـدى أربحیـة مشـاریع أنتـاج عسـل النحـل  اإلنتـاجوتقـدیر تكـالیف    ،االقتصادیةالكفاءة  
بیانات ھذه الدراسـة  واستمدت  .بأسیوطالعسل   منتجيتواجھ    التيوالتسویقیة    اإلنتاجیةوالمشكالت  

عینـة مـن المناحـل، وتـم جمـع البیانـات مـن خـالل المقابلـة   120من عینة طبقیة عشوائیة حجمھا  
 .2018/2019الشخصیة بأصحاب المناحل الممثلین للعینة خالل الموسم 

العینـة أن التكـالیف الثابتـة بلغـت حـوالي   جمـاليإلالكفـاءة االقتصـادیة    مؤشرات من    وتبین
ألـف جنیـھ، وقـد بلـغ اجمـالي   1236.82ألف جنیھ، بینما بلغت التكالیف المتغیرة حـوالي    389.39

 ألـف جنیـھ، وقـد بلـغ  3660.80ألف جنیھ، وبلغ اجمالي العائـد حـوالي    1626.21التكالیف حوالي  
 2.25 اليحـو كالیفبلغت نسبة العائد الى الت ألف جنیھ سنویاً، بینما 2034.58صافي العائد حوالي 

 . 1.25بینما بلغ عائد الجنیھ المستثمر حوالي 
 یفللتكـال نسـبة المنـافع أنتبـین    %15% و10  التقییم المالي وفقاً ألسعار خصم  وعند اجراء

 بینمـا بلغـت القیمـة الحالیـة للمنـافع الصـافیة حـوالي  التـوالي،علـى  %1.57  ،%1.76  اليحوبلغت  
أمـا  ،% 13.08 اليحـو في حین بلغ معدل العائـد الـداخلي  التوالي،جنیھ على    لیونم  8.40  ،13.55

 سنة. 7.64 فترة االسترداد فقد بلغت حوالي

، منحـل  120عینة الدراسة البالغـة    فياإلنتاجیة لمشروع انتاج عسل النحل    ةوبتقدیر الكفاء
وأن  ،كجـم 73216 حـوالي بلـغإجمـالي اإلنتـاج  أنو ،خلیـة 8920 حواليبلغ عدد الخالیا  أن  تبین

 11.14  كما تبین أن متوسط كمیھ السـكر بلغـت حـوالي  ،كجم/خلیة  7.50متوسط اإلنتاج بلغ حوالي
الخبرة بلغ  ساعة، ومتوسط عدد سنوات  43.90 ومتوسط عدد ساعات العمل بلغ حوالي  ،كجم/خلیة

التكالیف الكلیة  ومتوسط ،ألف جنیھ10.30 ومتوسط التكالیف المتغیرة بلغت حوالي  ،سنة 11حوالي
 جنیھ. 50ألف جنیھ، ومتوسط السعر المزرعي بلغ حوالي  13.55 بلغت حوالي
ارتفاع قیمة التكالیف التشغیلیة  مشكلة ھيمن عینة الدراسة ان أھم المشاكل االنتاجیة   وتبین

حیث شغلت المرتبة األولي ویلیھا في المرتبة الثانیة مشكلة انخفاض العائد كما جاءت مشكلة عـدم 
 توافر مرشدین متخصصین في المرتبة األخیرة.

التقیـیم   ،مؤشـرات الكفـاءة االقتصـادیة،  عسل النحـل  ،تحلیلیة  ةدراسة اقتصادی:  المفتاحیةالكلمات  
 الماليالتقییم ، صادياالقت
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 مقدمة
الزراعیة التي عرفھا األنسـان   االقتصادیةیعتبر نشاط تربیة نحل العسل من أقدم األنشطة   

نتاجھ، وتتسم مصـر بمالئمـة الظـروف إ  فيالتاریخ، وذلك لیسر وبساطة األسالیب المستخدمة    في
القیمة الغذائیـة والشـفائیة   ارتفاع، بجانب  اقتصاديالجویة والبیئیة والزراعیة لتربیة النحل كنشاط  

لـبعض   الخلطـيعملیة التلقیح    فيلعسل النحل وشمعھ وغذاء ملكاتھ، باإلضافة إلى دوره الرئیسي  
ا یمكـن ممارسـتھ    واكتسـاب الزروع النباتیة، ومن ثم فان انتاج عسل النحـل یعتبـر نشـاًطا زراعیـً

كبیـر  استثماريال تحتاج إلى راس مال  التيمھاراتھ بسھولة، كأحد المشروعات الریفیة الصغیرة 
صـدر مـن وإمكانیات شباب الخریجین من ناحیـة، وم  یتالءمأو إلى كثیر من المخاطرة، لذلك فھو  

 مصادر زیادة دخل الزراع من ناحیة أخرى.
 مشكلة البحث

 االقتصـادیةتدھور انتاج العسل األبیض على الرغم مـن األھمیـة    فيتتلخص مشكلة البحث  
بدراسة ھـذه الصـناعة والتعـرف علـى الظـروف   االھتمامیعنى ضرورة    الذي، األمر  ھوالغذائیة ل

واألوضــاع المحیطــة بھــا ومــدى أربحیــة تلــك المشــاریع بمحافظــة أســیوط والتعــرف علــى أھــم 
 فـيتـؤدى النخفـاض كفـاءة األداء  والتـيعسـل النحـل  منتجي تواجھ التيالمشكالت والصعوبات  

 .االقتصادیةمعظم الوحدات 
 أھداف الدراسة

یھــدف البحــث بصــفھ أساســیة إلــى إلقــاء الضــوء علــى أنتــاج عســل النحــل ومــدى جــدواه 
 یليوذلك من خالل دراسة وتحلیل ما  )2018-2004( الفترةمحافظة أسیوط خالل  في االقتصادیة

 محافظة أسیوط. فيعسل النحل  جإلنتااالقتصادیة تقدیر الكفاءة  -1
 ومعرفة مدى أربحیة مشاریع أنتاج عسل النحل. اإلنتاجتقدیر تكالیف  -2
 .بأسیوطالعسل  منتجيتواجھ  التيوالتسویقیة  اإلنتاجیةالمشكالت  -3

 ومصادر البیانات البحثياألسلوب 
الوصـفیة والكمیـة، حیـث  اإلحصـائيأسـالیب التحلیـل  استخدام فياعتمدت الطریقة البحثیة 

(بیانات ثانویة) تم الحصول علیھا من نشـرات ادارة اعتمدت الدراسة على مصدرین من البیانات:  
بوزارة الزراعة واستصالح   االقتصادیةواإلرشاد بمحافظة أسیوط، وقطاع الشؤون    الغذائياألمن  

بالعدیـد مـن الكتـب واألبحـاث العلمیـة ذات الصـلة بموضـوع  االسـتعانةإلـى   باإلضافة،  األراضي
من عینة 120 حجمھاالدراسة. (بیانات أولیة) استمدت بیانات ھذه الدراسة من عینة طبقیة عشوائیة  

تم   يوالت  للعینةالمناحل، وتم جمع البیانات من خالل المقابلة الشخصیة بأصحاب المناحل الممثلین  
إلـى أقـل مـن  50(مـن  -2 خلیـة)، 50(أقـل مـن  -1تقسیمھا إلـى ثـالث فئـات علـى النحـو التـالي 

 .2018/2019الموسم  لخال فأكثر) 100(من  -3خلیة)، 100
 نتائج الدراسة

 التقییم االقتصادي والمالي لمشروع انتاج عسل النحل في محافظة أسیوط  

 مؤشرات الكفاءة االقتصادیة لمشروع انتاج عسل النحل في محافظة أسیوط أوًال:

محافظة   لمشروع انتاج عسل النحل فيمؤشرات الكفاءة االقتصادیة    ضبع  )1(یوضح الجدول رقم  
 :حیث تبین من نتائج الجدول ما یلي  2019أسیوط للموسم الزراعي  
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 الفئة األولى 
لف جنیھ، بینما بلغت التكالیف  أ  40.99  قد بلغت حوالي  الثابتةالتكالیف    أن   إلى  ج تشیر النتائ
ألف جنیھ، وبلغ اجمالي    179.69لف جنیھ، وقد بلغ اجمالي التكالیف حواليأ  138.7المتغیرة حوالي

ألف جنیھ سنویاً، بینما بلغت    77.71  ألف جنیھ، وقد بلغ صافي العائد حوالي  257.40العائد حوالي
   0.43ینما بلغ عائد الجنیھ المستثمر حوالي ب  1.43نسبة العائد الى التكالیف نحو

 الفئة الثانیة  
ألف جنیھ،    132.11الفئة الثانیة قد بلغت حوالي    الثابتة فيیوضح نفس الجدول أن التكالیف  

 541.92ألف جنیھ، وقد بلغ اجمالي التكالیف حوالي    409.81بینما بلغت التكالیف المتغیرة حوالي  
 517.98ألف جنیھ، وقد بلغ صافي العائد حوالي    1059.90ألف جنیھ، وبلغ اجمالي العائد حوالي  

  بینما بلغ عائد الجنیھ المستثمر   1.96ألف جنیھ سنویاً، بینما بلغت نسبة العائد الى التكالیف نحو  
 . 0.96حوالي 

 في محافظة أسیوط. انتاج عسل النحل لمشروع  ةالكفاءة االقتصادیأھم مؤشرات .1جدول
 الفئة األولى  البیان  م

 جنیھ) (ألف 
 الفئة الثانیة 

 جنیھ) (ألف 
 الثالثةالفئة 
 جنیھ) (ألف 

 اجمالي العینة
 جنیھ) (ألف 

99.40 التكالیف الثابتة   1  11.132  29.216  39.389  
81.409 138.70 التكالیف المتغیرة   2  31.688  82.1236  
69.179 التكالیف الكلیة  3  92.541  61.904  21.1626  
40.257 العائد الكلى   4  90.1059  50.2343  80.3660  
71.77 العائد   فيصا 5  98.517  88.1438  58.2034  
43.1 إجمالي العائد/ إجمالي التكالیف  6  96.1  59.2  25.2  
43.0 عائد الجنیھ المستثمر (بالجنیھ)  7  96.0  59.1  25.1  

 ) 3 -4= (صافي العائد  ،)2+1(التكالیف الكلیة = 
 )3÷ 4= (إجمالي العائد/ إجمالي التكالیف 

 )3÷ 5(= المستثمرعائد الجنیھ 
 . جمعت وحسبت من بیانات استمارة االستبیان المصدر:

 الثالثة  ئةالف
جنیھ،    ألف  216.29  قد بلغت حوالي  الثابتةالتكالیف    أن  إلىنفس الجدول    النتائج في  وتشیر

 904.61  ألف جنیھ، وقد بلغ اجمالي التكالیف حوالي   688.31بلغت التكالیف المتغیرة حوالي  بینما 
  1438.88  ألف جنیھ، وقد بلغ صافي العائد حوالي  2343.50جنیھ، وبلغ اجمالي العائد حواليألف  

نحو التكالیف  الى  العائد  نسبة  بلغت  بینما  سنویاً،  جنیھ  الجنیھ 2.59ألف  عائد  بلغ  المستثمر    بینما 
 .1.59 حوالي

 اجمالي العینة 
الجدول    ویوضح حوالي  الثابتةالتكالیف    أننفس  بلغت  بلغت   389.39قد  بینما  جنیھ،    ألف 

حوالي المتغیرة  حوالي  1236.82  التكالیف  التكالیف  اجمالي  بلغ  وقد  جنیھ،  ألف   1626.21ألف 
ألف    2034.58ألف جنیھ، وقد بلغ صافي العائد حوالي    3660.80جنیھ، وبلغ اجمالي العائد حوالي  

المستثمر حوالي    جنیھ بینما بلغ عائد ال 2.25  ونح جنیھ سنویاً، بینما بلغت نسبة العائد الى التكالیف 
1.25 . 

 انتاج عسل النحل في محافظة أسیوط:  لمشروعالمالي  التقییمثانیاً: 
أو    یستھدف المالیة  األربحیة  قیاس  تنفیذھا  قبل  للمشروعات  التجاري  أو  المالي  التقییم 

إلى مدى جدوى   للتوصل  فیھ  المشاركین  أو  المشروع  األفراد أصحاب  نظر  التجاریة من وجھة 
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  تم   قد   لذا  ،باالستثمار فیھ أم البحث عن مشروع آخر أكثر جدوى  رالمشروع مالیاً وھل یستحق قرا
% 10تدفقات النقدیة الداخلة والخارجة، وتم إجراء التحلیل المالي وفقاً ألسعار خصم  إعداد قوائم ال

 تمثل الحد األدنى واألعلى الذي یتراوح فیھ سعر الخصم في البنوك حالیاً.  %15و
 األولى الفئة

 انتـاجوالتـي تشـیر إلـى جـدوى مشـروعات   )2(  رقمتوضح البیانات الواردة بالجدول    حیث 
ــى  عســل ــة األول ــد النحــل للفئ ــاف %15%،  10م ســعري خصــ عن للتكــالیف بلغــت  عأن نســبة المن

 بینما بلغت القیمة الحالیة للمنافع الصافیة في كل منھما حـوالي  التوالي،على    %1.01  .%1.13نحو
أمـا فتـرة   ،%12.48في حین بلغ معدل العائد الـداخلي نحـو  التوالي،على    جنیھ  ملیون  0.03  ،0.26

 سنة. 8.01االسترداد فقد بلغت حوالي
وقد تم اجراء اختبارات الحساسیة للتعـرف علـى مقـدرة مشـروع انتـاج عسـل النحـل علـى 
مواجھة الظروف المختلفة التي یمكن أن تتعرض لھا في المستقبل خـالل عمرھـا االنتـاجي البـالغ 

عام، حیث تشیر نتائج تحلیل الحساسـیة إلـى أن معـدل العائـد الـداخلي لمشـروع انتـاج   20حوالي  
لكـل فـرض مـن الفـروض األربعـة   %8.87و  %8.57و%  9.53و  %9.45عسل النحل قد بلغ نحو  

 على التوالي.
 2019 األولى للموسم الزراعي للفئةانتاج عسل النحل  لمشروعالتقییم المالي وتحلیل الحساسیة  معاییر .2جدول

 البیان
 نسبة العائد/ للتكالیف 

)R/C( 
القیمة الحاضرة لعائد   فيصا

 معدل العائد الداخلي جنیھ) (ملیونالمشروع 
IRR(%) 

فترة 
 االسترداد 
 % 15 % 10 % 15 % 10 (سنة)

13.1 التقدیرات الفعلیة   01.1  26.0  03.0  48.12  01.8  
03.1 %10 زیادة التكالیف بنسبة  92.0  07.0  12.0  45.9  57.10  

02.1 % 10نقص اإلیرادات بنسبة   91.0  05.0  13.0  53.9  48.10  
ونقص  % 10زیادة التكالیف بنسبة

ً % 10 اإلیرادات بنسبة 93.0 معا  83.0  14.0  28.0  57.8  66.11  

99.0 سنوات  10 قصر عمر المشروع  92.0  02.0  11.0  87.8  26.11  
 : جمعت وحسبت من بیانات استمارة االستبیان.المصدر

% 15% و10عنــد ســعرى الخصــم %0.9 ،%1.03وقــدرت نســبة المنــافع للتكــالیف بحــوالي
قـدرت نسـبة  %10وعند نقـص اإلیـرادات بنسـبة  ،على التوالي%10ة بفرض زیادة التكالیف بنسب

بینمـا قـدرت نسـبة  ،التـواليعند نفس سعري الخصم علـى % 0.91 ،%1.02المنافع للتكالیف بنحو
ونقـص  %10ة لسعري الخصم بفرض زیادة التكالیف بنسب  %0.83  ،%0.93المنافع للتكالیف بنحو

، 0.99وقدرت كـذلك نسـبة المنـافع للتكـالیف عنـد نقـص المشـروع بنحـو    ،%10اإلیرادات بنسبة  
القیمة الحاضـرة لعائـد المشـروع  في، بینما بلغ صاعلى التوالي عند نفس سعري الخصم%    0.92

 ،%10ة  التوالي بفرض زیادة التكـالیف بنسـب  على  جنیھملیون    0.12،  0.07واليلسعري الخصم ح
كما  ،%10لیون جنیھ على التوالي بفرض نقص اإلیرادات بنسبة م 0.13، 0.05في حین بلغ حوالي

ونقــص  % 10ة بفــرض زیــادة التكــالیف بنســب التـواليملیــون جنیــھ علــى  0.28، 0.14بلـغ حــوالي
لیـون جنیـھ علـى م  0.11،  0.02لكل منھا على التـوالي، وقـد بلـغ حـوالي     % 10اإلیرادات بنسبة  

سنوات، وبمقارنة معدل العائد الداخلي بنفقـة الفرصـة البدیلـة 10التوالي عند نقص عمر المشروع  
یتضـح قـدرة المشـروع علـى تحمـل التغیـرات غیـر   %،15و% 10لالستثمار عند سعري الخصـم  

 المواتیة في ظل الفروض األربعة.
 الثانیة الفئة

 انتـاجوالتـي تشـیر إلـى جـدوى مشـروعات  )3( رقمتوضح البیانات الواردة بالجدول   حیث 
 1.53بلغـت نحـو لیفأن نسبة المنافع للتكا %15%، 10سعري خصم    عند عسل النحل للفئة الثانیة  

 3.13بینما بلغت القیمة الحالیة للمنافع الصـافیة فـي كـل منھمـا حـوالي    التوالي،على    1.36%  ،%
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أمـا فتـرة  ،%13.19 فـي حـین بلـغ معـدل العائـد الـداخلي نحـو التـوالي،ملیون جنیـھ علـى   1.77،
 سنة.  7.57االسترداد فقد بلغت حوالي 

 .          2019الثانیة للموسم الزراعي  للفئةانتاج عسل النحل  لمشروعالتقییم المالي وتحلیل الحساسیة  معاییر .3جدول

 البیان
 نسبة العائد/ للتكالیف 

)R/C( 
القیمة الحاضرة لعائد    فيصا

 جنیھ)  (ملیونالمشروع 
معدل العائد  

 الداخلي 
IRR(%) 

فترة  
 االسترداد 
 %15 %10 %15 %10 (سنة)

53.1 التقدیرات الفعلیة   36.1  13.3  77.1  19.13  57.7  
39.1 %10 زیادة التكالیف بنسبة  24.1  47.6  34.5  04.9  05.11  

37.1 %10 نقص اإلیرادات بنسبة  22.1  22.2  11.1  13.9  95.10  
ونقص اإلیرادات  % 10 زیادة التكالیف بنسبة

ً % 10 بنسبة 25.1 معا  11.1  64.1  62.0  15.9  92.10  
32.1 سنوات  10 عمر المشروعقصر   22.1  59.1  96.0  27.8  08.12  

 : جمعت وحسبت من بیانات استمارة االستبیان.المصدر

 علـىعلـى مقـدرة مشـروع انتـاج عسـل النحـل    رفوقد تم اجراء اختبارات الحساسیة للتعـ
مواجھة الظروف المختلفة التي یمكن أن تتعرض لھا في المستقبل خـالل عمرھـا االنتـاجي البـالغ 

عسـل  انتاجنتائج تحلیل الحساسیة إلى أن معدل العائد الداخلي لمشروع    تشیرحیث    ،عام20حوالي
لكل فرض مـن الفـروض األربعـة علـى  %8.27و % 9.15و%    9.13و%  9.04  بلغ نحو  قد النحل  

 التوالي.
 %15% و10  عنـد سـعرى الخصـم  %1.24،  %1.39  نسبة المنافع للتكالیف بحوالي  وقدرت 

قـدرت نسـبة   %10وعند نقص اإلیرادات بنسـبة    ،على التوالي  %10  بفرض زیادة التكالیف بنسبة
بینمـا قـدرت نسـبة   ،ليعند نفس سعري الخصم على التـوا  %1.22  ،%1.37المنافع للتكالیف بنحو
ونقص  %10 لسعري الخصم بفرض زیادة التكالیف بنسبة %1.11 ،%1.25المنافع للتكالیف بنحو 

 1.22 ، 1.32 وقدرت كذلك نسبة المنافع للتكالیف عند نقص المشروع بنحو  ،%10اإلیرادات بنسبة  
على التوالي عند نفس سعري الخصم، بینما بلغ صافي القیمة الحاضرة لعائد المشـروع لسـعري %  

في حـین   %،10ملیون جنیھ على التوالي بفرض زیادة التكالیف بنسبة    1.77،  3.13الخصم حوالي   
كمـا بلـغ  ،%10 على التوالي بفرض نقص اإلیرادات بنسبة جنیھ  ملیون  5.34و     6.47  بلغ حوالي  

ــون 1.11 ، 2.22حــوالي  ــھ ملی ــالیف بنســبة جنی ــادة التك ــرض زی ــوالي بف ــى الت ــص  %10 عل ونق
 ملیون جنیھ 1.59،0.96وقد بلغ حوالي  ،لكل منھا على التوالي %10ت بنسبة اإلیرادا

 الفئة الثالثة
 انتـاجوالتـي تشـیر إلـى جـدوى مشـروعات    )4(  رقمتوضح البیانات الواردة بالجدول    حیث 
 2.03 بلغت نحـوأن نسبة المنافع للتكالیف   %15%،  10سعري خصم    عند للفئة الثالثة    لعسل النح

 10.15بینما بلغت القیمة الحالیة للمنافع الصـافیة فـي كـل منھمـا حـوالي  التوالي،على  %  1.81  ،%
فتـرة   أمـا  ،%13.93  نحـوالـداخلي    عائـد فـي حـین بلـغ معـدل ال  التـوالي،علـى    جنیـھ  ملیون  6.59،

 سنة. 7.17 االسترداد فقد بلغت حوالي
 علـىتم اجراء اختبارات الحساسیة للتعـرف علـى مقـدرة مشـروع انتـاج عسـل النحـل    وقد 

االنتـاجي البـالغ   رھـامواجھة الظروف المختلفة التي یمكن أن تتعرض لھا في المستقبل خـالل عم
عسـل  انتاجنتائج تحلیل الحساسیة إلى أن معدل العائد الداخلي لمشروع    تشیرحیث    ،عام20حوالي
لكل فرض من الفروض األربعة على %  12.09و%  10.98% و10.99و% 11.05بلغ نحو قد النحل  

 التوالي.
 %15% و10 عنـد سـعرى الخصـم% 1.65،% 0.85  نسبة المنافع للتكالیف بحـوالي  وقدرت 

قـدرت نسـبة  %10 وعند نقص اإلیـرادات بنسـبة ،على التوالي  %10  بفرض زیادة التكالیف بنسبة
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 بینما قـدرت نسـبة  ،عند نفس سعري الخصم على التوالي  % 1.63  ،% 1.83  المنافع للتكالیف بنحو
 % 10 لســعري الخصــم بفــرض زیــادة التكــالیف بنســبة % 1.48 ،% 1.66 المنــافع للتكــالیف بنحــو
 نسـبة المنـافع للتكـالیف عنـد نقـص المشـروع بنحـووقدرت كذلك    ،% 10  ونقص اإلیرادات بنسبة

 الحاضـرة لعائـد   یمـةالق  فيبینمـا بلـغ صـا  لخصـم،على التوالي عند نفس سعري ا%   1.63،    1.76
 علـى التـوالي بفـرض زیـادة التكـالیف جنیـھ ملیون 8.87، 10.77المشروع لسعري الخصم حوالي

اإلیـرادات  على التوالي بفرض نقـص  جنیھ  ملیون  5.13و    8.16  في حین بلغ حوالي  ،% 10  بنسبة
 التكـالیف بنسـبة على التـوالي بفـرض زیـادة جنیھ ملیون 4.32، 7.18 كما بلغ حوالي،% 10  بنسبة

ملیـون   4.54  ،6.23  وقد بلـغ حـوالي  ،لكل منھا على التوالي  %10  ونقص اإلیرادات بنسبة  % 10
وبمقارنـة معـدل العائـد الـداخلي بنفقـة سـنوات،    10جنیھ على التوالي عنـد نقـص عمـر المشـروع  
یتضـح قـدرة المشـروع علـى تحمـل   ،% 15% و10الفرصة البدیلة لالستثمار عند سعري الخصـم  

 التغیرات غیر المواتیة في ظل الفروض األربعة.

 .          2019 الثالثة للموسم الزراعي للفئةانتاج عسل النحل  لمشروعالمالي وتحلیل الحساسیة  التقییم معاییر .4 رقم جدول

 البیان
 نسبة العائد/ للتكالیف

)R/C( 
القیمة الحاضرة لعائد   فيصا

 جنیھ)  (ملیونالمشروع 
معدل العائد  

 الداخلي 
IRR (%) 

 فترة االسترداد 
 %15 %10 %15 %10 (سنة)

03.2 التقدیرات الفعلیة   81.1  15.10  59.6  93.13  17.7  
85.0 %10التكالیف بنسبة زیادة   65.1  77.10  87.8  04.9  05.11  

83.1 % 10نقص اإلیرادات بنسبة   63.1  16.8  13.5  09.9  99.10  
% ونقص 10زیادة التكالیف بنسبة

ً 10اإلیرادات بنسبة  66.1 % معا  48.1  18.7  32.4  10.9  98.10  

76.1 سنوات  10قصر عمر المشروع   63.1  23.6  54.4  26.8  09.12  
 : جمعت وحسبت من بیانات استمارة االستبیان.المصدر

 العینة اجمالي
 انتـاجتشـیر إلـى جـدوى مشـروعات   تـيوال  )5(  رقمتوضح البیانات الواردة بالجدول    حیث 

بلغــت أن نســبة المنــافع للتكــالیف  %15%، 10ســعري خصــم  عنــد عســل النحــل إلجمــالي العینــة 
بینما بلغت القیمة الحالیة للمنافع الصافیة في كل منھما حوالي   التوالي،على    %1.57  ،%  1.76نحو

أما فترة   ،%13.08  في حین بلغ معدل العائد الداخلي نحو  التوالي،على    جنیھ  ملیون  8.40  ،13.55
 سنة.  7.64فقد بلغت حوالي  سترداد اال

 علـىعلـى مقـدرة مشـروع انتـاج عسـل النحـل    لتعـرفتم اجراء اختبارات الحساسیة ل  وقد 
مواجھة الظروف المختلفة التي یمكن أن تتعرض لھا في المستقبل خـالل عمرھـا االنتـاجي البـالغ 

عسل  انتاجنتائج تحلیل الحساسیة إلى أن معدل العائد الداخلي لمشروع  تشیرحیث    ،عام20حوالي  
لكـل فـرض مـن الفـروض األربعـة  %12.09و% 10.96% و10.97و%  11.05بلغ نحـو    قد النحل  

 على التوالي.
 2019 العینة للموسم الزراعي إلجماليانتاج عسل النحل  لمشروعالتقییم المالي وتحلیل الحساسیة  معاییر .5 رقم جدول

 البیان
 نسبة العائد/ للتكالیف

)R/C( 
القیمة الحاضرة لعائد   فيصا

 جنیھ)  (ملیونالمشروع 
معدل العائد  

 الداخلي 
IRR (%) 

فترة 
 االسترداد 
 %15 %10 %15 %10 (سنة)

76.1 التقدیرات الفعلیة   57.1  55.13  40.8  08.13  64.7  
60.0 %10زیادة التكالیف بنسبة   43.1  36.19  95.15  04.9  05.11  

59.1 % 10نقص اإلیرادات بنسبة   42.1  43.10  11.6  10.9  97.10  
% ونقص 10زیادة التكالیف بنسبة

ً 10اإلیرادات بنسبة  44.1 % معا  29.1  67.8  65.4  12.9  96.10  

53.1 سنوات  10قصر عمر المشروع   41.1  81.7  39.5  26.8  09.12  
 : جمعت وحسبت من بیانات استمارة االستبیان.المصدر
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 %15و %10  عنـد سـعرى الخصـم  %1.43  ،%0.60  وقدرت نسبة المنافع للتكالیف بحوالي
 قـدرت نسـبة %10  وعند نقص اإلیرادات بنسـبة  ،على التوالي  %10  التكالیف بنسبةبفرض زیادة  

 بینما قـدرت نسـبة ،عند نفس سعري الخصم على التوالي  %1.42  ،%  1.59  المنافع للتكالیف بنحو
 %10 لســعري الخصــم بفــرض زیــادة التكــالیف بنســبة %1.29 ،%1.44 المنــافع للتكــالیف بنحــو

ــرادات  ــد نقــص المشــروع  ،% 10 بنســبةونقــص اإلی ــافع للتكــالیف عن ــدرت كــذلك نســبة المن وق
 القیمة الحاضرة لعائـد  فيبلغ صا نماعلى التوالي عند نفس سعري الخصم، بی  %  1.41،  1.53بنحو

 على التوالي بفرض زیـادة التكـالیف  جنیھ  ملیون  15.95  ،19.36  المشروع لسعري الخصم حوالي
اإلیرادات  نقص على التوالي بفرض  جنیھ  ملیون 6.11و   10.43  في حین بلغ حوالي ،% 10  بنسبة

 التكـالیف بنسـبة  على التوالي بفرض زیـادة  جنیھ  ملیون  4.65  ،  8.67  كما بلغ حوالي  ،%10  نسبةب
 ملیـون  5.39  ،  7.81  وقـد بلـغ حـوالي  ،التواليلكل منھا على    %10  ونقص اإلیرادات بنسبة  10%

العائـد الـداخلي بنفقـة   سـنوات، وبمقارنـة معـدل10  على التوالي عنـد نقـص عمـر المشـروع  جنیھ
المشـروع علـى تحمـل   یتضـح قـدرة  ،%15% و10  الفرصة البدیلة لالستثمار عند سعري الخصـم

السابقة، وقد تبین أن أعلى الفئـات تحمـل للتغیـرات غیـر التغیرات غیر المواتیة في ظل الفروض  
المواتیة ھي الفئة الثالثـة حیـث أنھـا األعلـى فـي معـدل العائـد الـداخلي للتقـدیرات الفعلیـة وكـذلك 

 .اختبارات الحساسیة للفروض األربعة
 2018/2019ةتجیة لعسل النحل في عینة الدراسة بمحافظة أسیوط للسنة الزراعیالنا المتوسطات الموردیة .6جدول

 إجمالي العینة  الفئة الحیازیة الثالثة  الفئة الحیازیة الثانیة الفئة الحیازیة األولي  المتغیرات 
 120 40 40 40 عدد المشاھدات 

 8920 5184 2873 863 عدد الخالیا  
 73216 46870 21198 5148 إجمالي اإلنتاج (كجم)

 7.50 9.04 7.37 5.96 متوسط االنتاج (كجم/خلیة) 
 11.14 13.45 11.32 8.65 متوسط كمیة السكر (كجم/خلیة) 

 43.90 67.40 49.22 15.10 (ساعة/خلیة) متوسط عدد ساعات العمل
 11 13.17 12.20 7.5 متوسط عدد سنوات الخبرة (سنة) 

 10.30 17.21 10.24 3.46 )كجم/(ألف جنیھمتوسط التكالیف المتغیرة 
 13.55 22.61 13.54 4.49 جنیھ)  ألفمتوسط التكالیف الكلیة (

 50 50 50 50 )كجم/متوسط السعر المز رعي (جنیھ
 .استمارة االستبیان بیاناتوحسبت من  جمعت المصدر:

 الكفاءة اإلنتاجیة لمشروع انتاج عسل النحل في محافظة أسیوط.
 معاییر الكفاءة اإلنتاجیة لمشروع انتاج عسل النحل في محافظة أسیوطاوالً: 

أن عناصر إنتاج عسـل النحـل ھـي كالتـالي عـدد الخالیـا، السـكر، عـدد   )6(یوضح جدول  
 ساعات العمل، سنوات الخبرة وذلك في عینھ الدراسة في محافظة أسیوط.

 وبلـغ عـدد الخالیـا حـوالي األولـى،ازیة مشاھده في الفئة الحی 40  أن عدد المشاھدات قد بلغ
 خلیـة،كجم/ 5 وأن متوسط اإلنتاج بلغ حـوالي كجم، 5148 وبلغ إجمالي اإلنتاج حوالي  خلیة،  863

ومتوسط عـدد سـاعات العمـل بلـغ  خلیة،كجم/ 8.65 كما تبین أن متوسط كمیھ السكر بلغت حوالي
ومتوســط التكــالیف  ،ســنة 7.5 حــواليســاعة، ومتوســط عــدد ســنوات الخبــرة بلــغ  15.10 حــوالي

ألـف جنیـھ،   4.49  ومتوسط التكـالیف الكلیـة بلغـت حـوالي  جنیھ،ألف    3.46  بلغت حوالي  المتغیرة
 جنیھ. 50 السعر المزرعي بلغ حوالي ومتوسط

 وبلـغ عـدد الخالیـا حـوالي الثانیـة،مشاھده في الفئة الحیازیـة  40 أن عدد المشاھدات قد بلغ
 7.37  وأن متوسـط اإلنتـاج بلـغ حـوالي  كجـم،  21198  وبلغ إجمالي اإلنتـاج حـوالي  خلیة،  2837
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ساعات   عدد   ومتوسط  خلیة،كجم/  11.32  كما تبین أن متوسط كمیھ السكر بلغت حوالي  خلیة،كجم/
ومتوسـط   سـنة،  12.20  ساعة، ومتوسط عدد سنوات الخبـرة بلـغ حـوالي  49.22  العمل بلغ حوالي

 13.54 ومتوسـط التكـالیف الكلیـة بلغـت حـوالي جنیھ،ألف    10.24  التكالیف المتغیرة بلغت حوالي
 جنیھ. 50 ألف جنیھ، ومتوسط السعر المزرعي بلغ حوالي

 وبلـغ عـدد الخالیـا حـوالي الثالثـة،مشاھده في الفئة الحیازیـة   40  المشاھدات قد بلغ  أن عدد 
 9.04 حـوالي وأن متوسـط اإلنتـاج بلـغ كجـم، 46870 وبلـغ إجمـالي اإلنتـاج حـوالي  خلیة،  5184
ساعات   عدد   ومتوسط  خلیة،كجم/  13.45  كما تبین أن متوسط كمیھ السكر بلغت حوالي  خلیة،كجم/

ومتوسـط  سـنة، 13.17 ساعة، ومتوسط عدد سـنوات الخبـرة بلـغ حـوالي  67.40  العمل بلغ حوالي
 22.61 ومتوسـط التكـالیف الكلیـة بلغـت حـوالي جنیھ،ألف    17.21  المتغیرة بلغت حواليالتكالیف  

 جنیھ. 50 ألف جنیھ، ومتوسط السعر المزرعي بلغ حوالي
 8920 وبلغ عـدد الخالیـا حـوالي العینة،مشاھده في اجمالي    120  أن عدد المشاھدات قد بلغ

 خلیـة،كجم/ 7.50 وأن متوسط اإلنتاج بلغ حـوالي  كجم،  73216  وبلغ إجمالي اإلنتاج حوالي  خلیة،
بلـغ  عدد ساعات العمـل ومتوسط خلیة،كجم/ 11.14 كما تبین أن متوسط كمیھ السكر بلغت حوالي

المتغیرة   ومتوسط التكالیف  سنة، 11  ساعة، ومتوسط عدد سنوات الخبرة بلغ حوالي 43.90  حوالي
ومتوسـط  ألف جنیھ، 13.55  ومتوسط التكالیف الكلیة بلغت حوالي  جنیھ،ألف    10.30  بلغت حوالي

 جنیھ.50السعر المزرعي بلغ حوالي
 الدوال اإلنتاجیة لمشروع إنتاج عسل النحل في عینة الدراسة في محافظة أسیوطثانیاً: 

الفیزیقیة لمشروع انتاج عسل النحـل یتناول ھذا الجزء التقدیرات اإلحصائیة لداالت اإلنتاج  
 في محافظة أسیوط وذلك على مستوى الفئات المختلفة وكذلك إجمالي عینة الدراسة.

وتجدر اإلشارة إلى أنھ قد تم إجراء العدیـد مـن المحـاوالت لتحدیـد نمـوذج الدالـة اإلنتاجیـة 
 دوجـالس  -كـوب بدالة  األوفق وقد أسفرت تلك المحاوالت عن أفضلیة الصورة األسیة والمعروفة  

 من حیث التوافق بین المنطق االقتصادي واإلحصائي.
 )1(الصورة العامة لدالة كوب دوجالس 

1سأ.ص = 
2س.1ب

3س.2ب
 ب نس ن..........  3ب

 ....3، س2، س1تمثـل المرونـات اإلنتاجیـة لعناصـر اإلنتـاج س ن.... ب  3، ب 2، ب 1حیث ب 
) ثابت الدالة أو الجـزء المقطـوع مـن المحـور (أ، (ص) تمثل كمیة أو قیمة اإلنتاج، كما یمثل  نس

 ."ب الصادي، وھذه الدالة تسمح بإیجاد إنتاج حدي متزاید أو متناقص وفقاً لقیمة معامل" 
وتعتبر ھذه الدالة أكثر أشكال الداالت تمثیالً لدوال اإلنتاج الزراعي، ولذلك تم استخدام ھـذه 
الدالة في التقدیر اإلحصائي لدوال اإلنتاج لمشروع انتاج عسل النحل فـي محافظـة أسـیوط، وذلـك 

 عـن طریـق النمـوذج اللوغـاریتمي المـزدوج  (Step-wise)باستخدام االنحـدار المتعـدد المرحلـي  
 التالیة:والتي تأخذ الصورة 

 . ن لو س ن+ ...... ب  3لو س 3+ ب  2لو س 2+ ب  1لو س 1= لو أ + ب ھـلو ص  
 .)2()10(ألساس ) ھو اللوغاریتم الطبیعي (لوحیث 

 
) نصر القزاز (دكتور)، المدخل إلى نظریة االقتصاد الجزئـي، قسـم االقتصـاد الزراعـي، كلیـة الزراعـة، جامعـة 1(
 .2006األزھر، 

تحلیلیة القتصادیات إنتاج وتسویق بعض محاصیل الفاكھة فـي محافظـة أسـیوط،  ، دراسةنأبو العنی )فوزي فوزي 2(
 .2004راعة، جامعة األزھر، رسالة دكتوراه، قسم االقتصاد الزراعي، كلیة الز
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أما فیما یتعلق بمدخالت ومخرجات الدالة اإلنتاجیة الفیزیقیة لمحاصیل الدراسة فیعبر عنھـا 
 یلي:باللوغاریتم الطبیعي لكل منھا كما 

) 4) سـاعات العمـل سـاعة، (لـوس3) كمیة السكر كجم، (لـوس2) عدد الخالیا، (لوس1(لوس
 عدد سنوات الخبرة.

اللوغاریتم الطبیعي إلنتـاج عسـل النحـل معـین فـي ) فیعبر عن ھـأما المتغیر التابع (لو ص  
 المشاھدة " ھـ ".

ھذا الجزء التقدیر اإلحصائي لداالت اإلنتاج الفیزیقیة لمشـروع انتـاج عسـل النحـل   ویتناول
 على مستوى الفئات الحیازیة المختلفة.

التقدیرات اإلحصائیة للدوال اإلنتاجیة لمشروع انتاج عسل النحل في عینة الدراسـة فـي محافظـة أسـیوط للسـنة .  7  جدول
 )2018/2019(الزراعیة 

 المرونة اإلجمالیة %  ف 2ر المعادلة  الفئة الحیازیة 

 1لوس 99.0+  77.0=  ھـلو ص^ الفئة األولى 
                                  )11.91 (** 0.99 8300 ** 0.99 

 2لوس 97.0+  086.0-=  ھـلو ص^ الفئة الثانیة 
                                 )46.81(  ** 0.99 6636 ** 0.97 

 2لوس 19.1+  650.0-=  ھـلو ص^ الفئة الثالثة 
                             )58.10(  ** 0.91 383 ** 1.19 

 1لوس 17.1+  55.0=  ھـلو ص^  اإلجمالي 
                                  )28.135 (** 0.99 1830 ** 1.17 

عـدد سـاعات  :3كمیـة السـكر (كجـم) و س  :2و س  (عـدد): عـدد الخالیـا  1تشیر ص ھـ: اإلنتـاج الكلـي (كجـم) و س  حیث
 عدد سنوات الخبرة (سنة)  :4العمل(ساعة) و س
 القیم بین األقواس إلى قیمة (ت) المحسوبة. )، تشیر0.05عند ( ) معنوي)، (*0.01(**) معنوي عند (

 استمارة االستبیان.  بیانات: جمعت وحسبت من المصدر

 الفئة الحیازیة األولى 
إلى وجود عالقة طردیھ بین كمیة اإلنتاج (ص) وعدد   )7(من المعادلة في الجدول    یتضح 

ــا(س ــد (ر ،)1الخالی ــغ معامــل التحدی مـــن  %99یشــیر أن حــوالي  ممــا 99.0) حــوالي 2حیــث بل
إحصـائیا عنــد مسـتوى  جالتغیرات في اإلنتاج یفسرھا عنصر عدد الخالیا وقد ثبت معنویة النموذ 

ممـا یعنـي سـیادة عالقـة   ،)0.99(كما بلغت المرونة اإلجمالیة للدالـة حـوالي  وقد    ،)0.01(معنویة  
العائد المتناقص على السعة اإلنتاجیة أي زیادة الناتج بنسبة أقل من نسبة زیادة المـوارد اإلجمالیـة 

إنما یؤدي إلى زیادة النـاتج بحـوالي %  10بالدالة، مما یشیر إلى أن زیادة الموارد اإلجمالیة بنسبة  
(االقتصادیة) من مراحل قانون  مما یوضح أن منتجي ھذه الفئة یعملون في المرحلة الثانیة%،  9.9

 تناقص الغلة.
 الثانیة یازیةالح الفئة

اإلنتـاج (ص) وكمیـة  إلى وجود عالقة طردیھ بین كمیة  )7(  من المعادلة في الجدول  یتضح
ــد (ر ،)2الســكر(س ــغ معامــل التحدی مـــن % 99  ممــا یشــیر أن حــوالي 99.0 حــوالي )2حیــث بل

مسـتوى  في اإلنتاج یفسرھا عنصر كمیة السكر وقد ثبت معنویة النموذج إحصـائیا عنــد   یرات التغ
العائـد  مما یعنـي سـیادة عالقـة ،)0.97( حوالي  لدالةوقد بلغت المرونة اإلجمالیة ل  ،)0.01(  معنویة

 بالدالة، المتناقص على السعة اإلنتاجیة أي زیادة الناتج بنسبة أقل من نسبة زیادة الموارد اإلجمالیة
 %،9.7 بحـوالي إنما یؤدي إلى زیادة النـاتج%  10بنسبة    اإلجمالیة  الموارد   زیادة  أن  إلى  یشیر  مما

(االقتصادیة) من مراحل قانون تناقص   مما یوضح أن منتجي ھذه الفئة یعملون في المرحلة الثانیة
 الغلة.
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 الحیازیة الثالثة الفئة
وكمیـة  وجود عالقة طردیھ بین كمیة اإلنتـاج (ص) ىإل )7( من المعادلة في الجدول  یتضح

التغیرات   مـن  %91  مما یشیر أن حوالي  91.0  حوالي  )2رحیث بلغ معامل التحدید (  ،)2السكر(س
 معنویـة كمیة السكر وقد ثبت معنویـة النمـوذج إحصـائیا عنــد مسـتوىفي اإلنتاج یفسرھا عنصر 

مما یعني سیادة عالقة العائـد المتزایـد   ،)1.19(  حوالي  دالةوقد بلغت المرونة اإلجمالیة لل  ،)0.01(
على السعة اإلنتاجیة أي زیادة الناتج بنسبة أكبر مـن نسـبة زیـادة المـوارد اإلجمالیـة بالدالـة، ممـا 

 %،11.90 إنما یؤدي إلى زیـادة النـاتج بحـوالي% 10 أن زیادة الموارد اإلجمالیة بنسبةیشیر إلى  
 الغلة. مما یوضح أن منتجي ھذه الفئة یعملون في المرحلة األولى من مراحل قانون تناقص 

 إجمالي العینة
 عدد إلى وجود عالقة طردیھ بین كمیة اإلنتاج (ص) و  )7(  من المعادلة في الجدول  یتضح 

مـــن  %99 ممــا یشــیر أن حــوالي 99.0 حــوالي )2رحیــث بلــغ معامــل التحدیــد ( ،)1سالخالیــا (
 إحصـائیا عنــد مسـتوى جالخالیا وقد ثبت معنویة النموذ  عدد التغیرات في اإلنتاج یفسرھا عنصر  

مما یعني سـیادة عالقـة العائـد   ،)1.17(  وقد بلغت المرونة اإلجمالیة للدالة حوالي  ،)0.01(  معنویة
المتزاید على السعة اإلنتاجیة أي زیادة الناتج بنسبة أكبر من نسبة زیادة الموارد اإلجمالیة بالدالـة، 

 11.70 إنما یؤدي إلى زیـادة النـاتج بحـوالي %10 مما یشیر إلى أن زیادة الموارد اإلجمالیة بنسبة
 .الغلة یعملون في المرحلة األولى من مراحل قانون تناقص مما یوضح أن منتجي ھذه الفئة  %،

للسنة الزراعیة   أسیوط  كفاءة عناصر اإلنتاج لمشروع انتاج عسل النحل في عینة الدراسة في محافظة  .8جدول  
2018/2019 

 عناصر اإلنتاج  الفئة الحیازیة 
 المؤشر 

الناتج المتوسط   المرونة 
 (كجم)

الناتج الحدي  
 (كجم)

اإلنتاجیة  قیمة 
 الحدیة (جنیھ)

سعر الوحدة من  
 العنصر (جنیھ) 

*الكفاءة  
 االقتصادیة 

 0.42 700 295 5.90 5.96 0.99 عدد الخالیا (عدد)  الفئة األولى 
 4.30 7.25 32 0.64 0.67 0.97 كمیة السكر (كجم)  الفئة الثانیة 
 7.27 7.15 52 1.05 0.89 1.19 كمیة السكر (كجم)  الفئة الثالثة 

 0.65 675 435 8.71 7.45 1.17 عدد الخالیا (عدد)  اجمالي العینة 
 × الناتج المتوسط للعنصر. اللوغاریتمیة)الدالة  (منالناتج الحدي للعنصر = مرونة العنصر 

 الكلي ÷ عدد الوحدات المستخدمة من المورد اإلنتاجي المتغیر. = الناتجالناتج المتوسط
 جنیھ) 50السعر المزرعي ( xقیمة اإلنتاجیة الحدیة= الناتج الحدي 

 الوحدة من العنصر. مقسوماً على سعرقیمة الناتج الحدي * 
 استمارة االستبیان. بیاناتجمعت وحسبت من  :المصدر

 انتاج عسل النحل في عینة الدراسة في محافظة أسیوطكفاءة عناصر اإلنتاج لمشروع 
أن الكفاءة االقتصادیة لعدد الخالیا في الفئة األولى كانت أقل من الواحد   )8(  یوضح الجدول

 على أنحیث كانت قیمة الناتج الحدي لھذا العنصر تنقص عن تكلفة استخدامھ، مما یدل   الصحیح،
ھذا العنصـر یسـتخدم بكمیـات تزیـد عـن الحـد االقتصـادي وأن العائـد الصـافي السـتخدامھ یعـود 

مما یعني العمل على تخفیض الكمیات المستخدمة مـن ھـذا العنصـر فـي   المنتجین،بالخسارة على  
 حل.إنتاج عسل الن

ویوضح نفس الجدول أن الكفاءة االقتصادیة لكمیة السكر فـي الفئـة الثانیـة كانـت أكبـر مـن 
یـدل وھـذا    استخدامھ،حیث كانت قیمة الناتج الحدي لھذا العنصر تزید عن تكلفة    الصحیح،الواحد  

 ارتفاع الكفاءة االقتصادیة الستخدام ھذا العنصر. على
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اءة االقتصادیة لكمیة السكر في الفئة الثالثـة كانـت أكبـر وتشیر النتائج بنفس الجدول أن الكف
وھـذا   اسـتخدامھ،حیث كانت قیمة الناتج الحدي لھذا العنصر تزید عن تكلفـة    الصحیح،من الواحد  

 ارتفاع الكفاءة االقتصادیة الستخدام ھذا العنصر. یدل على
الخالیا في اجمالي عینة الدراسة كانـت   االقتصادیة لعدد كما یوضح نفس الجدول أن الكفاءة  

حیث كانت قیمة الناتج الحدي لھذا العنصر تنقص عـن تكلفـة اسـتخدامھ،   الصحیح،أقل من الواحد  
ھـذا العنصـر یسـتخدم بكمیـات تزیـد عـن الحـد االقتصـادي وأن العائـد الصـافي   یدل على أنمما  

على تخفـیض الكمیـات المسـتخدمة مـن مما یعني العمل    المنتجین،الستخدامھ یعود بالخسارة على  
 ھذ العنصر في إنتاج عسل النحل.

تحلیل التباین الختبار أثر حجم الحیازة على صافي العائد لمشروع انتاج عسل النحل فــي عینــة الدراســة   .9جدول
 2018/2019 محافظة أسیوط للسنة الزراعیة في

مجموع مربعات  درجات الحریة مصدر االختالف
 االنحرافات 

متوسط مجموع  
 ) المحسوبة(ف مربعات االنحرافات 

 بین الفئات 
 داخل الفئات 

2 
117 

30444936248 
3894571179 

15222468124 
33286933 457.31** 

   34339507427 119 المجموع الكلي
 ). 0.01** معنوي عند ( 

 جمعت وحسبت: من بیانات استمارة االستبیان. المصدر: 

 أثر السعة المزرعیة على صافي العائد لمشروع انتاج عسل النحل.ثالثاً: 
األولـى والثانیـة   نتائج تحلیل التبـاین الختبـار أثـر الفئـات الحیازیـة  )9(  رقم  یوضح الجدول

والثالثة على صافي العائد لمشروع انتاج عسل النحل، وبناًء على معنویة تحلیل التباین تم مقارنـة 
وقـد أظھـرت   ،)L.S.D(الفرق المعنوي بین متوسطي كـل فئـة وذلـك باختبـار أقـل فـرق معنـوي  

اإلنتاجیة الثالث إلنتاج عسـل أن ھناك فروق معنویة بین صافي العائد للفئات    )10(بجدول  النتائج  
 .الدراسة النحل في عینة

معنویة الفروق بین صافي العائد لمشروع انتاج عسل النحل في عینــة الدراســة فــي محافظــة أســیوط   .10  جدول
 2019/ 2018للسنة الزراعیة

 األولى الثانیة  الثالثة  المتوسطات الفئة الحیازیة
41379 16252 2967 

 صفر *13285 *38412 2967 األولى
  صفر *25127 16252 الثانیة 
   صفر 41379 الثالثة 
 ). 0.05(* معنوي عند 

 ). 9(جمعت وحسبت: من جدول   المصدر: 

 لمشروع إنتاج عسل النحل في عینة الدراسة في محافظة أسیوطالمشاكل اإلنتاجیة رابعاً: 
 األولى  الفئة

التكالیف التشغیلیة مـن أھـم المشـاكل اإلنتاجیـة أن مشكلة ارتفاع قیمة    )11(  یوضح الجدول
 مـن إجمـالي أراء%  12.50  التي یعاني منھا منتجي عسل النحل حیث شغلت المرتبة األولي بنحـو

مشكلة  وجاءت % 11.07المنتجین ویلیھا في المرتبة الثانیة مشكلة عدم توافر العمالة المدربة بنحو 
آراء   مـن اجمـالي  %8.21خیـرة حیـث مثلـت نحـوعدم توافر مرشدین متخصصین في المرتبـة األ

 المنتجین في الفئة األولى.
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 الزراعیــة أســیوط للســنةترتیب المشاكل اإلنتاجیة لمنتجي عسل النحل في عینة الدراسة في محافظــة  .11  جدول
2018/2019 

 نـوع المشكــــلة  م
 إجمالي العینة  الحیازیة الثالثة الفئة  الفئة الحیازیة الثانیة الفئة الحیازیة األولى 

 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 
 10.34 92 10.38 32 9.63 29 11.07 31 عدم توفر العمالة المدربة  1
 8.09 72 8.44 26 7.64 23 8.21 23 عدم توافر مرشدین متخصصین  2
 10.79 96 11.68 36 9.96 30 10.71 30 الموت المفاجئ للنحل  3
 8.66 77 7.79 24 8.97 27 9.28 26 النحل باألمراض إصابة   4
 9.33 83 8.76 27 10.63 32 8.57 24 صعوبة تسویق منتجات النحل  5
 10.91 97 12.66 39 9.30 28 10.71 30 انخفاض العائد  6
 9.89 88 9.09 28 11.96 36 8.57 24 صعوبة الحصول على القروض  7
 12.14 108 10.38 32 13.62 41 12.50 35 التشغیلیة ارتفاع التكالیف   8
 9.22 82 8.44 26 9.30 28 10 28 الخدمات والرعایة الصحیة   عدم توافر 9
 10.57 94 12.33 38 8.97 27 10.36 29 عدم توافر السالالت الجیدة  10

 100 889 100 308 100 301 100 280 اإلجمـــالي 
 جمعت وحسبت: من بیانات استمارة االستبیان.  المصدر:

 الحیازیة الثانیة الفئة
كما یوضح نفس الجدول أن مشكلة ارتفاع قیمة التكالیف التشغیلیة من أھم المشاكل اإلنتاجیة 

من % 13.62 التي یعاني منھا منتجي عسل النحل في الفئة الثانیة حیث شغلت المرتبة األولي بنحو
 القـروض بنحـو المنتجین ویلیھا فـي المرتبـة الثانیـة مشـكلة صـعوبة الحصـول علـىإجمالي أراء  

 حیـث مثلـت نحـو مشكلة عدم توافر مرشدین متخصصین فـي المرتبـة األخیـرة  وجاءت   11.96%
 من اجمالي آراء المنتجین في الفئة الثانیة.  7.64%
 الحیازیة الثالثة الفئة

 انخفاض العائد من أھم المشاكل اإلنتاجیة التي یعانيكما تشیر نتائج نفس الجدول أن مشكلة 
 مـن إجمـالي %12.66  منھا منتجي عسل النحل في الفئة الثالثة حیث شغلت المرتبـة األولـي بنحـو

 وجـاءت   %11.68  أراء المنتجین ویلیھا فـي المرتبـة الثانیـة مشـكلة المـوت المفـاجئ للنحـل بنحـو
مـن اجمـالي  %8.76 المرتبة األخیـرة حیـث مثلـت نحـومشكلة صعوبة تسویق منتجات النحل في  

 آراء المنتجین في الفئة الثالثة.
 العینة إجمالي

كما یوضح نفس الجدول أن مشكلة ارتفاع قیمة التكالیف التشغیلیة من أھم المشاكل اإلنتاجیة 
 نحـوالتي یعاني منھا منتجي عسل النحل في اجمالي عینة الدراسة حیـث شـغلت المرتبـة األولـي ب

% 10.91من إجمالي أراء المنتجین ویلیھا في المرتبة الثانیة مشكلة انخفاض العائد بنحو%  12.14
مـن %    8.06  مشكلة عدم توافر مرشدین متخصصین في المرتبة األخیرة حیث مثلت نحو  وجاءت 
 آراء المنتجین في اجمالي عینة الدراسة. اجمالي
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Abstract 
The activity of beekeeping is considered one of the oldest agricultural 

economic activities known to man in history, due to the ease and simplicity of the 
methods used in its production. The research mainly aims to shed light on the 
production of bee honey and its economic feasibility in Assiut Governorate 
during the period (2004-2018) through the study of economic efficiency. 
Estimating production costs and knowing the profitability of bee honey 
production projects. And the production and marketing problems facing honey 
producers in Assiut. The data of this study was derived from a stratified random 
sample of 120 samples of apiaries, and the data was collected through a personal 
interview with the owners of apiaries representing the sample during the 
2018/2019 season. 

The indicators of the economic efficiency of the total sample showed that 
the fixed costs amounted to about 389.39 thousand pounds, while the variable 
costs amounted to about 1236.82 thousand pounds, and the total costs amounted 
to about 1626.21 thousand pounds, and the total return amounted to about 
3660.80 thousand pounds. The net return amounted to about 2034,58 thousand 
pounds annually, while the rate of return to costs was about 2.25, while the return 
on the invested pound amounted to about 1.25. 

When conducting the financial evaluation according to the discount rates of 
10% and 15% it was found that the ratio of benefits to costs amounted to about 
1.76% and 1.57%, respectively, while the current value of net benefits in each of 
them, about 13.55 and 8.40 million pounds, respectively, while the internal rate 
of return reached about 13.08%, and the recovery period amounted to about 7.64 
years. 

By estimating the productive efficiency of the bee honey production project 
in the study sample of 120 apiaries, it was found that the number of cells was 
about 8920 cells, and the total production was about 73,216 kg, and the average 
production was about 7.50 kg/cell, and it was found that the average amount of 
sugar It reached about 11.14 kg / cell, the average number of working hours was 
about 43.90 hours, the average number of years of experience was about 11 
years, the average variable costs amounted to about 10.30 thousand pounds, and 
the average total costs amounted to about 13,55 thousand pounds, and the 
average farm price was about 50 pounds. 

It was found from the study sample that the most important productivity 
problems are the problem of the high value of operational costs, which occupied 
the first place, followed by the problem of low return in the second place, and the 
problem of the lack of specialized mentors came in the last rank. 


