
  
  ة الفیــومــامعج

  قسم االقتصاد الزراعي
  

  كلیة الزرعة

 

 دمحم أحمد سعید/ الدكتور - ملخصات البحوث 

  دراسة اقتصادیة إلنتاج وتسویق عسل النحل بمحافظة الفیوم -٣
Economic Study For Production and Marketing Bees Honey In El-Fayoum 

Governorate, the Egyptian Journal of Agricultural Economists, vol, No2, June 2004.  
  دمحم أحمد سعید   . التواب عبد الحمید                   د سید عبد. د           

 أستاذ االقتصاد الزراعي المساعد                       مدرس االقتصاد الزراعي .1

الفیوم                      ة الزراعة  ل الفیوم                               ة الزراعة    ل

ة المصرة: جهة النشر ع عشر، العدد الثاني، یونیو  مجلة الجمع   .٢٠٠٤لالقتصاد الزراعي، المجلد الرا

 الملخص

یعتبر نشاط تربیة نحل العسل من األنشطة الزراعیة واالقتصادیة الھامة، نظراً ألنھ یعتبر من األنشطة التى تدر  
فاض اإلنتاجیة من عسل النحل ولوحظ فى الفترة األخیرة انخ. عائداً مجزیاً على الفرد بصفة خاصة والدولة بصفة عامة

وذلك بسبب الكثیر من الصعوبات والمشاكل والتى من بینھا انخفاض كفاءة األداء فى معظم الوحدات االقتصادیة، 
لذا فإن الدراسة تستھدف التعرف على الوضع الراھن . وانخفاض مھارة العاملین بھا، وكذلك صعوبة تسویق اإلنتاج

وللوصول . ودراسة الكفاءة اإلنتاجیة والتسویقیة لھ، والمشاكل التى تواجھ إنتاجھ وتسویقھإلنتاج عسل النحل بالفیوم، 
منحالً، وتم توزیعھا على مراكز الفیوم، أطسا، ابشواى  ٥٨إلى أھداف الدراسة تم أخذ عینة من محافظة الفیوم شملت 

.وفقاً لتركز عدد الخالیا بكل مركز  

نات عینة الدراسة أن متوسط التكالیف الثابتة إلنتاج كیلو جرام من عسل وتبین من التحلیل االقتصادي لبیا 
من جملة تكالیف اإلنتاج، فى حین بلغ متوسط التكالیف % ٢٠.٨٠كیلو تمثل حوالى / جنیھاً  ١.٤٧النحل بلغت نحو 

كالیف سكر من جملة التكالیف، وأن ت% ٧٩.٢٠كیلو جرام من عسل النحل تمثل نحو / جنیھاً  ٥.٦٠المتغیرة نحو 
كما تبین أن صافى اإلیراد . من إجمالي التكالیف% ٣٣.١٠كیلو تمثل نحو / جنیھاً  ٢.٣٤التغذیة قد بلغت أعالھا بنحو 

كیلو، وبلغت /جنیھاً  ٣.٦٧كیلو، كما بلغت القیمة المضافة حوالى / جنیھاً  ٢.٢٠للكیلو جرام من عسل النحل یبلغ نحو 
وبالنسبة للكفاءة التسویقیة فقد بلغت نحو %. ٣١.١٢، واألریحیة النسبیة حوالى ١.٣١نسبة المنافع إلى التكالیف نحو 

.من المنتج إلى تاجر التجزئة% ٨١.٤من المنتج إلى تاجر الجملة، فى حین بلغت حوالى % ٨٨.٢  

مراض كما أوضحت الدراسة أن أھم المشاكل اإلنتاجیة التى تواجھ أفراد العینة ھى إصابة النحل باآلفات واأل 
من جملة أفراد العینة، وبالنسبة ألھم المشاكل التسویقیة فكانت عدم وجود منافذ كافیة % ٨٧.٩حیث یعانى منھا نحو 

وتوصى الدراسة بضرورة مقاومة اآلفات واألمراض التى تصیب . من أفراد العینة% ٧٧.٦للبیع حیث یعانى منھا نحو 
. ب التصدیر أمام المنتجین لعسل النحلعسل النحل، مع التوسع فى منافذ البیع وفتح با  

 


