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 الملخـــص
  

واكبت مصر التغيرات االقتصادية العالمية التي شيدىا العالم في اآلونة 
األخيرة، حيث اتخذت بعض السياسات واإلجراءات اإلصالحية مثل سياسة التحرر 
االقتصادي، وعقد اتفاقيات مع البنك الدولي بيدف رفع معدل النمو االقتصادي في 

ك بالتوسع في المشروعات االستثمارية بصفة مصر عن طريق زيادة االستثمارات وذل
عامة وزيادة مشروعات شباب الخريجين بصفة خاصة لزيادة الناتج القومي والمساىمة 

 في حصر مشكمة البطالة عن طرق توفير فرص عمل ليم.
وقد ركزت الدولة عمى مشروعات شباب الخريجين في األراضي الجديدة  

تتمثل األىداف االقتصادية في حل مشكمة لتحقيق أىداف اقتصادية واجتماعية 
البطالة واالكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية وتنمية الصادرات وتتمثل 
األىداف االجتماعية في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة لمحد من ارتفاع الكثافة 
السكانية في المدن والحضر حيث يستقر معظم سكان مصر في مساحة توازي نحو 

 إجمالي مساحة جميورية مصر العربية وكذلك الحد من التموث. % من6
تيدف الدراسة إلى قياس الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية لمشروعات مزارع  

إنتاج المبن ولمشروعات تربية النحل لشباب الخريجين باألراضي الجديدة لمتعرف عمى 
دافيا المرجوة أم مدى كفاءة ىذه المشروعات في األراضي الجديدة وتحقيقيا ألى

 انحرافيا عن مسارىا لألىداف المرجوة ليا.
وقد اعتمدت الدراسة عمى مصدرين لمبيانات،المصدر األول ىي البيانات  

الثانوية عن المشروعات الزراعية لشباب الخريجين والوضع الراىن إلنتاج المبن ونحل 
عبئة العامة واإلحصاء العسل، وتم الحصول عمى ىذه البيانات من الجياز المركزي لمت

ووزارة الزراعة واستصالح األراضي ومديرية الزراعة بالنوبارية وجياز شباب 
الخريجين بمنطقة النوبارية، أما المصدر الثاني فيو بيانات ميدانية تم جمعيا 
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باستخدام استمارة استبيان عن طريقة المقابمة الشخصية من منطقتي غرب النوبارية 
 لنوبارية.والبستان بإقميم ا

وتضمنت الدراسة خمسة أبواب رئيسية بعد المقدمة التي اشتممت عمى  
 مشكمة الدراسة وأىداف الدراسة والطريقة البحثية ومصادر البيانات، وخطة الدراسة.

حيث أشتمل الباب األول عمى االستعراض المرجعي لمدراسات السابقة وقد  
ث العممية التي تم إجرائيا في مجال تضمن عرضًا موجزًا لعدد من الدراسات والبحو 

الدراسة باإلضافة إلى نتائج وتوصيات المؤتمرات والندوات العممية ذات الصمة 
بموضوع الدراسة، وقد ساىم ىذا الفصل في تحديد األىداف والمنيج البحثي لمدراسة 

 الحالية.
وأشتمل الباب الثاني عمى الوضع الراىن إلنتاج المبن ونحل العسل في  

ميورية مصر العربية وتضمن ىذا الباب ثالث فصول تناول األول منيا ج
المشروعات الزراعية لشباب الخريجين وتضمن تعريف المشروع وأىمية المشروعات 
الزراعية لشباب الخريجين، وتناول الفصل الثاني منيا إنتاج المبن في جميورية مصر 

ة إلنتاج المبن وقد تم عرض العربية وأشتمل ىذا الفصل عمى األىمية االقتصادي
تطور القيمة الحقيقية لإلنتاج الزراعي والحيواني والمبني وقدرت القيمة الحقيقية 

جنيو  240020020بنحو  4002لإلنتاج الزراعي في جميورية مصر العربية عام 
 4002مميون جنيو لعام  2921010والقيمة الحقيقية لإلنتاج الحيواني قدرت بنحو 

 4002مميون جنيو عام  9212020لقيمة الحقيقية لإلنتاج المبني بنحو بينما قدرت ا
% من القيمة الحقيقية لإلنتاج الزراعي والحيواني نفس 42090%، 808بنسبة بمغت 

العام عمى التوالي، وقد اشتمل ىذا الفصل عمى دراسة معادالت االتجاه العام لتطور 
 حيواني والمبني.القيم الحقيقية لكاًل من اإلنتاج الزراعي وال

وقد اشتمل ىذا الفصل أيضا عمى إنتاج المبن في مصر ونظم إنتاجو وىي  
تتمثل في نظامين األول منيا يسمى بالنظام المتخصص وىو يعتبر الركيزة األساسية 
إلنتاج األلبان في مصر ويكون ىدفو إنتاج المبن وتسويقو في أغمب األحيان بحالتو 



  الملخص

 
(426) 

ن ىي القطاع األىمي وقطاع الشركات والمؤسسات السائمة وينقسم إلى قطاعي
والييئات، أما النظام الثاني فيعرف بالنظام غير المتخصص ويتكون من القطاع 
التقميدي الذي يعتمد عمى إنتاج المبن بجانب إنتاج المحم وينتشر ىذا القطاع في 

انب الزراعة المصرية في صورة مزرعة عائمية صغيرة تمارس اإلنتاج النباتي بج
 اإلنتاج الحيواني ويتكون من عدد محدود من الحيوانات المزرعية.

وقد تضمن ىذا الفصل أيضًا أىم العوامل المؤثرة عمى إنتاج المبن ىي  
العوامل البيئية ومنيا التباين البيئي وتباين الصفات اإلنتاجية لمماشية والرعاية 

الزراع نحو تربية الماشية والجيود الصحية والبيطرية والعوامل االجتماعية ومنيا اتجاه 
 اإلرشادية والمخاطرة والتأمين عمى الماشية والعوامل االقتصادية.

أما الفصل الثاني فقد اشتمل عمى إنتاج نحل العسل في جميورية مصر  
العربية أوضحت الدراسة منتجات نحل العسل وىي العسل والشمع والغذاء الممكي 

نتاج الممكات، وكذلك أشارت وحبوب المقاح وسم العسل والب رويوليس والطرود وا 
الدراسة إلى سالالت النحل المرباة في مصر ومنيا النحل المصري والنحل الكرينولي 
والنحل اإليطالي، كما أوضحت الدراسة أىم الخاليا المستخدمة في مصر وىي 

 الخاليا البمدية والخاليا اإلفرنجية.
االقتصادية إلنتاج العسل حيث تبمغ  وقد اشتمل ىذا الفصل عمى األىمية 

مميون جنيو بما يمثل  9108نحو  4002القيمة الحقيقية إلنتاج العسل في مصر عام 
 % من القيمة الحقيقية لإلنتاج الزراعي والحيواني عمى الترتيب.%0042، 0001

وبدراسة معادلة االتجاه الزمني لتطور القيمة الحقيقية إلنتاج العسل وشمعو  
 00696( أخذ اتجاىًا متناقصًا بنقص سنوي بمغ نحو 4002-9182الفترة )خالل 

% 24أي أن  0024مميون جنيو وقد ثبتت المعنوية اإلحصائية وبمغ معامل التحديد 
 من التغيرات في إنتاج العسل وشمعو ترجع إلى عامل الزمن.
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لكمي وتضمن ىذا الفصل تطور أعداد الخاليا البمدية واإلنتاجية واإلنتاج ا 
واألسعار فبدراسة معادلة االتجاه الزمني العام لتطور أعداد الخاليا البمدية خالل الفترة 

ألف  92049( أخذت اتجاىًا متناقصًا بمقدار نقص سنوي بمغ نحو 9182-4002)
% من 82أي أن  0082خمية وقد ثبتت المعنوية اإلحصائية وبمغ معامل التحديد نحو 

 د الخاليا البمدية ترجع إلى عامل الزمن.التغيرات الحادثة في أعدا
وقد اشتمل ىذا الفصل أيضًا عمى تطور أعداد الخاليا اإلفرنجية واإلنتاجية  

واإلنتاج الكمي واألسعار فبدراسة معادلة االتجاه الزمني العام لتطور أعداد الخاليا 
يادة سنوية ( وجدانيا تأخذ اتجاىًا تصاعديًا بز 4002-9182اإلفرنجية خالل الفترة )

ألف خمية وقد ثبتت المعنوية اإلحصائية وبمغ معامل التحديد نحو  42022قدرت نحو 
% من التغيرات الحادثة في أعداد الخاليا اإلفرنجية يرجع إلى عامل 88أي أن  0088
 الزمن.

أما الباب الثالث فقد اشتمل عمى عينة الدراسة الميدانية من حيث كيفية  
 يا ومنطقة الدراسة وتوصيف عينة الدراسة.اختيارىا وتحديد حجم

أما الباب الرابع فقد اشتمل عمى فصمين، تناول الفصل األول التحميل  
اإلحصائي لدوال إنتاج وتكاليف مشروعات مزارع إنتاج المبن لشباب الخريجين بعينة 

 الدراسة.
 وقد أوضحت الدراسة أنو بالنسبة لمنطقة غرب النوبارية لمفئة األولى من 

األبقار الخميط باستخدام الصورة الخطية والموغاريتمية المزدوجة أتضح أن أىم 
كمية التغذية، والرعاية البيطرية، حيث بمغت  -العوامل المؤثرة عمى إنتاج المبن ىي:
يوم/ عمل عمى الترتيب  2042معامل نشا،  9024اإلنتاجية الحدية ليذه العوامل نحو 

 .4201رت قيمة ف بحوالي وقد 0062وبمغ معامل التحديد 
أما باستخدام الصورة الموغاريتمية المزدوجة فتبين أن مرونة اإلنتاج لمعناصر  

 0002و 0022المؤثرة عمى كمية اإلنتاج ىي التغذية والرعاية البيطرية والتي تبمغ نحو 
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مما يعني تزايد العائد إلى السعة  9001عمى التوالي وبمغت المرونة اإلجمالية نحو 
 .2604، وقدرت قيمة ف 0068ا بمغ معامل التحديد كم

أما بالنسبة لمنطقة غرب النوبارية لمفئة الثانية من األبقار الخميط باستخدام  
الصورة الخطية والموغاريتمية المزدوجة أتضح أن أىم العوامل المؤثرة عمى إنتاج المبن 

 4009ه العوامل نحو ىي كمية التغذية والعمالة، حيث بمغت اإلنتاجية الحدية ليذ
وقدرت قيمة  0029يوم/ عمل عمى الترتيب وبمغ معامل التحديد  6022معامل النشا و

 .0806ف بحوالي 
أما باستخدام الصورة الموغاريتمية المزدوجة فتبين أن مرونة اإلنتاج لمعناصر  

ى عم 0028، 00628المؤثرة عمى كمية اإلنتاج ىي التغذية والعمالة والتي تبمغ نحو 
مما يعني تزايد العائد إلى السعة، كما  90948التوالي وبمغت المرونة اإلجمالية نحو 

 .2400، وقدرت قيمة ف بنحو 0022بمغ معامل التحديد نحو 
أما بالنسبة إلجمالي العينة بمنطقة غرب النوبارية من األبقار الخميط  

ىم العوامل المؤثرة عمى وباستخدام الصورة الخطية والموغاريتمية المزدوجة أتضح أن أ
معامل نشا  4028إنتاج المبن ىي كمية التغذية والعمالة حيث بمغت اإلنتاجية الحدية 

وقدرت قيمة ف  0020يوم/ عمل عمى الترتيب وبمغ معامل التحديد نحو  2062و
 .4200بنحو 

وباستخدام الصورة الموغاريتمية المزدوجة فتبين أن مرونة اإلنتاج لمعناصر  
عمى  0002، 0022رة عمى كمية اإلنتاج ىي التغذية والعمالة والتي تبمغ نحو المؤث

، مما يعني تزايد العائد إلى السعة كما 9092الترتيب وبمغت المرونة اإلجمالي نحو 
 .2202وقدرت قيمة ف بنحو  0021بمغ معامل التحديد نحو 

وباستخدام  أما بالنسبة لمنطقة البستان لمفئة األولى من األبقار الخميط 
الصورة الخطية والموغاريتمية المزدوجة أتضح أن أىم العوامل المؤثرة عمى إنتاج المبن 

 9040ىي التغذية والرعاية البيطرية، حيث بمغت اإلنتاجية الحدية ليذه العوامل نحو 
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 0069يوم/ عمل عمى الترتيب وقدر معامل التحديد بنحو  40242معامل نشا و 
 .49088وقدرت قيمة ف بنحو 

وباستخدام الصورة الموغاريتمية المزدوجة تبين أن مرونة اإلنتاج لمعناصر  
، 00492المؤثرة عمى كمية اإلنتاج ىي التغذية والرعاية البيطرية والتي تبمغ نحو 

مما يعني ىذا تناقص  00092عمى الترتيب وبمغت المرونة اإلجمالية نحو  00909
 .0604، وقدرت قيمة ف بنحو 0061يد نحو العائد لمسعة كما بمغ معامل التحد

أما بالنسبة لمنطقة البستان لمفئة الثانية من األبقار الخميط باستخدام الصورة  
الخطية والموغاريتمية المزدوجة أتضح أن أىم العوامل المؤثرة عمى إنتاج المبن ىي 

، .0.00كمية التغذية والعمالة حيث بمغت اإلنتاجية الحدية ليذه العوامل نحو 
، وقدرت قيمة ف بنحو 0024عمى الترتيب وقد بمغ معامل التحديد نحو  00098
2102. 

وباستخدام الصورة الموغاريتمية المزدوجة أتضح أن مرونة اإلنتاج لمعناصر  
عمى  0098، 00608المؤثرة عمى كمية اإلنتاج ىي التغذية والعمالة والتي تبمغ نحو 

مما يعني تناقص العائد إلى السعة  00288ة نحو الترتيب وبمغت المرونة اإلجمالي
 .2102وقدرت قيمة في بنحو  0024وبمغ معامل التحديد نحو 

أما بالنسبة إلجمالي العينة بمنطقة البستان من األبقار الخميط باستخدام  
الصورة الخطية أتضح أن أىم العوامل المؤثرة عمى إنتاج المبن ىي كمية التغذية 

 60612معامل نشا، و 90461غت اإلنتاجية الحدية ليذه العوامل نحو والعمالة حيث بم
، وقدرت قيمة ف بنحو 0022يوم/ عمل عمى الترتيب وبمغ معامل التحديد نحو 

2200. 
أما باستخدام الصورة الموغاريتمية المزدوجة فتبين أن مرونة اإلنتاج لمعناصر  

عمى  00202، 00422لتي تبمغ نحو المؤثرة عمى كمية اإلنتاج ىي التغذية والعمالة وا
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مما يعني تناقص العائد لمسعة كما بمغ  00612التوالي وبمغت المرونة اإلجمالية نحو 
 .6402وقدرت قيمة ف بنحو  0021معامل التحديد نحو 

أما بالنسبة إلجمالي العينة بمنطقة غرب النوبارية من األبقار الفريزيان  
أىم العوامل المؤثر عمى إنتاج المبن ىي كمية باستخدام الصورة الخطية أتضح أن 

معامل نشا،  800التغذية والعمالة حيث بمغت اإلنتاجية الحدية ليذه العوامل نحو 
وقدرت قيمة ف  0061يوم/ عمل عمى التوالي وقد بمغ معامل التحديد بنحو  9202
 .8208بنحو 

نتاج لمعناصر وباستخدام الصورة الموغاريتمية المزدوجة أتضح أن مرونة اإل 
حيث بمغت المرونة  00089، 0022المؤثرة ىي التغذية والعمالة والتي تبمغ نحو 

، 0024مما يعني تزايد العائد لمسعة كما بمغ معامل التحديد  90909اإلجمالية بنحو 
 .6100وقدرت قيمة ف بنحو 

بالنسبة إلجمالي العينة بمنقطة البستان من األبقار الفريزيان باستخدام  
الصورة الخطية أتضح أن أىم العوامل المؤثرة ىي كمية التغذية والعمالة وسنوات 

 9002معامل نشا،  20261الخبرة حيث بمغت اإلنتاجية الحدية ليذه العوامل نحو 
وقدرت قيمة ف  0028سنة عمى الترتيب وقدر معامل التحديد بنحو  200يوم/ عمل، 

 .922بنحو 
ية المزدوجة أتضح أن مرونة اإلنتاج اإلجمالية وباستخدام الصورة الموغاريتم 

، 0020لمعناصر المؤثرة عمى اإلنتاج ىي التغذية والعمالة وسنوات الخبرة والتي تبمغ 
مما يعني تناقص  0010عمى التوالي وقدرت المرونة اإلجمالية بنحو  00924، 0046

 .964وقدرت قيمة ف بنحو  0021العائد لمسعة وبمغ معامل التحديد نحو 
وقد اشتمل الفصل أيضا عمى التقدير اإلحصائي لدوال التكاليف لمشروعات  

 مزارع إنتاج المبن لشباب الخريجين.
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بدراسة دوال تكاليف إنتاج المبن إلجمالي عينة األبقار الخميط بمنقطة غرب  
كيموجرام لبن لموحدة من  20808النوبارية حيث تحدد حجم اإلنتاج األمثل بنحو 

كيموجرام وبمغ متوسط  60082الخميط والحجم المعظم لمربح والمقدر بنحو األبقار 
 من منتجي المنطقة الحجم المتدني لمتكاليف. 4404وتجاوز  201إنتاج العينة بنحو 

وبدراسة دوال تكاليف إنتاج المبن اإلجمالي لعينة األبقار الخميط بمنطقة  
الخميط بمنطقة غرب النوبارية  20802البستان حيث تحدد حجم اإلنتاج األمثل بنحو 

كيموجرام لبن لموحدة من األبقار الخميط  20808حيث تحدد حجم اإلنتاج األمثل بنحو 
كيموجرام وبمغ متوسط إنتاج العينة بنحو  60082والحجم المعظم لمربح والمقدر بنحو 

 من منتجي المنطقة الحجم المتدني لمتكاليف. 4404وتجاوز  201
كاليف إنتاج المبن اإلجمالي لعينة األبقار الخميط بمنطقة وبدراسة دوال ت 

كيموجرام لبن لموحدة من  20802البستان حيث تحدد حجم اإلنتاج األمثل بنحو 
كيموجرام وبمغ متوسط  20024األبقار الخميط والحجم المعظم لمربح والمقدر بنحو 

نطقة الحجم % من منتجي الم4009كيموجرام وتجاوز  20126إنتاج العينة نحو 
 المدني لمتكاليف.

وبدراسة دوال تكاليف إنتاج  المبن اإلجمالي العينة األبقار الفريزيان بمنطقة  
كيموجرام لبن لموحدة  60222غرب النوبارية حيث تحدد الحجم اإلنتاجي األمثل بنحو 
 كيموجرام وبمغ متوسط 10420من أبقار الفريزيان والحجم المعظم لمربح والمقدر بنحو 

 كيموجرام. 60200إنتاج العينة نحو 
وبدراسة دوال تكاليف إنتاج المبن اإلجمالي لعينة األبقار الفريزيان بمنطقة  

كيموجرام لبن لموحدة من  10912البستان حيث تحدد الحجم اإلنتاجي األمثل بنحو 
اج كيموجرام وبمغ متوسط إنت 940221أبقار الفريزيان والحجم المعظم لمربح يقدر بنحو 

 كيموجرام. 1العينة نحو 
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وقد أشتمل الفصل الثاني عمى التقدير اإلحصائي لدوال إنتاج وتكاليف  
 مشروعات تربية نحل العسل لشباب الخريجين بعينة الدراسة.

وقد أوضحت الدراسة بالنسبة إلجمالي العينة بمنطقة غرب النوبارية من  
ية المزدوجة أتضح أن أىم العوامل نحل العسل وباستخدام الصورة الخطية والموغاريتم

المؤثرة عمى إنتاج العسل ىي عدد الخاليا وكمية التغذية وعدد سنوات الخبرة حيث 
سنة  9060كيموجرام و 4008خمية،  9004بمغت اإلنتاجية الحدية ليذه العوامل نحو 

 90801وقدرت قيمة ف  0082عمى الترتيب وبمغ معامل التحديد نحو 
ة الموغاريتمية المزدوجة فتبين أن مرونة اإلنتاج لمعناصر وباستخدام الصور  

المؤثرة عمى كمية إنتاج العسل ىي أعداد الخاليا وكمية التغذية والخبرة والتي تبمغ 
مما  00146عمى التوالي وبمغت المرونة اإلجمالية نحو  0092، 0002، 00296نحو 

 .922وقيمة ف بنحو  0.19يعني تناقص العائد لمسعة وقدر معامل التحديد بنحو 
وبالنسبة إلجمالي العينة بمنطقة البستان من إنتاج عسل النحل باستخدام  

الصورة الخطية والموغاريتمية المزدوجة أتضح أن أىم العوامل المؤثرة عمى إنتاج 
 9602العسل ىي عدد الخاليا والعمالة حيث بمغت اإلنتاجية الحدية ليذه العوامل نحو 

وقدرت قيمة ف  0012/ عمل عمى التوالي وبمغ معامل التحديد يوم 4028خمية و
 .468بنحو 

وباستخدام الصورة الموغاريتمية المزدوجة تبين أن مرونة اإلنتاج لمعناصر  
المؤثرة عمى كمية اإلنتاج ىي عدد الخاليا والعمالة عمى التوالي وبمغت المرونة 

وقيمة  0012معامل التحديد بنحو  اإلجمالية نحو مما يعني تزايد العائد لمسعة وقدر
 .24802ف بنحو 
وقد أشتمل ىذا الفصل عمى التقدير اإلحصائي لدوال التكاليف لمشروعات  

 مناحل شباب الخريجين.
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وبدراسة دوال تكاليف إنتاج العسل إلجمالي العينة بمنطقة غرب النوبارية  
لحجم المعظم لمربح كيموجرام وا 9008086حيث تحدد الحجم اإلنتاجي األمثل بنحو 

 كيموجرام. 999402كيموجرام، وبمغ متوسط إنتاج العينة نحو  406206المقدر بنحو 
وبدراسة دوال تكاليف إنتاج العسل إلجمالي العينة بمنطقة البستان حيث  

كيموجرام والحجم المعظم لمربح بنحو  62002تحدد الحجم اإلنتاجي األمثل نحو 
 كيموجرام. 644إنتاج العينة نحو  كيموجرام، وبمغ متوسط 26602

وقد أشتمل الباب الخامس عمى الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية لمشروعات  
مزارع إنتاج المبن ومشروعات عسل النحل، وقد تضمن عمى فصمين، اختص الفصل 
األول بمقاييس الكفاءة اإلنتاجية واالقتصادية بمزارع إنتاج المبن، وقد تم استخدام 

ييس منيا عدد كيموجرامات المبن المنتجة من الرأس الحيوانية، إجمالي بعض المقا
صافي العائد، نسبة صافي العائد إلى إجمالي التكاليف، تكمفة الوحدة المنتجة وتبين 

، 2100من الدراسة أن إنتاج المبن من الوحدة اإلنتاجية وىي األبقار الخميط تبمغ نحو 
النوبارية والبستان عمى الترتيب، وقد قدرت  كيموجرام لكل من منطقتي غرب 240206

كيموجرام  222404، 204600لمفئات اإلنتاجية األولى والثاني لغرب النوبارية بنحو 
كيموجرام، أما عن إنتاج  642200، 200404عمى الترتيب، بينما يقدر لمبستان بنحو 

 1000بل نحو كيموجرام مقا 626602األبقار الفريزيان فيقدر لغرب النوبارية بنحو 
 كيموجرام لمبستان.

جنييًا لغرب  601804، 682801أما عن التكاليف الكمية فقدرت بنحو  
النوبارية والبستان عمى الترتيب، وقدرت لمفئات اإلنتاجية األولى والثانية لغرب 

جنييًا عمى الترتيب، بينما يقدر لمبستان بنحو  6222، 292408النوبارية بنحو 
 نييًا.ج 690006، 666408
أما عن التكاليف الكمية ألبقار الفريزيان فيقدر لغرب النوبارية بنحو  
 جنييًا لمبستان. 9226601جنييًا مقابل نحو  9620208
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جنييًا لغرب النوبارية  9020102، 9442006بينما قدرت قيمة الناتج بنحو  
النوبارية بنحو والبستان عمى الترتيب وقدرت لمفئات اإلنتاجية األولى والثانية لغرب 

، 9089202جنييًا عمى الترتيب، بينما يقدر لمبستان بنحو  92080026، 9080002
 جنييًا عمى الترتيب. 92698044

أما عن اإليراد الكمي ألبقار الفريزيان فيقدر لغرب النوبارية بنحو  
 جنييًا لمبستان. 42000جنييًا مقابل نحو  44604022

جنييًا لغرب النوبارية  128206، 201902حو أما عن صافي العائد فيقدر بن 
والبستان عمى الترتيب، وقدر قدرت لمفئات اإلنتاجية األولى والثانية لغرب النوبارية 

، 292401جنييًا عمى الترتيب، بينما يقدر لمبستان نحو  2802026، 0682026بنحو 
 جنييًا. 128206
 6016012لنوبارية بنحو أما عن صافي العائد ألبقار الفريزيان فيقدر غرب ا 

 جنييًا لمبستان. 9420009جنييًا مقابل نحو 
لغرب  00286، 90016بينما تقدر نسبة صافي العائد إلى التكاليف بنحو  

النوبارية والبستان عمى الترتيب، وقدرت لمفئات اإلنتاجية األولى والثانية لغرب 
 .90226، 00640بينما يقدر لمبستان بنحو  90982، 00296النوبارية بنحو 

أما عن نسبة صافي العائد لمتكاليف ألبقار الفريزيان فتقدر لغرب النوبارية  
 لمبستان. 00822مقابل نحو  00061بنحو 

جنييًا لغرب  90444، 90200أما عن تكمفة الوحدة المنتجة فقد قدرت بنحو  
انية لغرب النوبارية والبستان عمى الترتيب، وقدرت لمفئات اإلنتاجية األولى والث

 00184، 90208جنييًا بينما يقدر لمبستان بنحو  90920، 90629النوبارية بنحو 
 جنييًا.

أما عن تكمفة الوحدة المنتجة ألبقار الفريزيان فيقدر لغرب النوبارية بنحو  
 جنييًا لمبستان. 90691جنييًا مقابل نحو  40222
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قتصادية بمشروعات وتضمن الفصل الثاني مقاييس الكفاءة اإلنتاجية واال 
نحل العسل وقد تم استخدام بعض المقاييس مثل عدد الكيموجرامات المنتجة من 
الخمية، إجمالي صافي العائد، نسبة صافي العائد إلى إجمالي التكاليف، تكاليف 
الوحدة المنتجة وتبين من الدراسات أن إنتاج العسل من الوحدة اإلنتاجية وىي الخمية 

كيموجرام لكل من منطقتي غرب النوبارية والبستان عمى  94099، 90096تبمغ نحو 
، 94066الترتيب، ىذا وقدرت لمفئات اإلنتاجية األولى والثانية لغرب النوبارية بنحو 

 جنييًا. 98498022، 44149002كيموجرام، بينما يقدر لمبستان بنحو  92000
لغرب  جنيياً  90210، 9922402أما عن التكاليف الكمية فقدرت بنحو  

النوبارية والبستان عمى الترتيب، ىذا وقدرت لمفئات اإلنتاجية األولى والثانية لغرب 
، 9202002جنييًا بينما يقدر لمبستان بنحو  9994602، 9402808النوبارية بنحو 

 جنييًا. 9020202
جنييًا لغرب  91012024، 98010064بينما قدرت قيمة الناتج بنحو  

ى الترتيب، ىذا وقدرت لمفئات اإلنتاجية األولى والثانية لغرب النوبارية والبستان عم
جنييًا، بينما يقدر لمبستان بنحو   40612008، 90824041النوبارية بنحو 

 جنييًا.91169099،  9869801
جنييًا لغرب النوبارية  620902، 66201أما عن صافي العائد يقدر بنحو  

اإلنتاجية األولى والثانية لغرب النوبارية  والبستان عمى الترتيب، ىذا وقدرت لمفئات
 6242069، 226802جنييًا، بينما يقدر لمبستان بنحو  1220008، 6210021بنحو 
 جنييًا.

لغرب  00229، 00266بينما تقدر نسبة صافي العائد إلى التكاليف بنحو  
نية لغرب النوبارية والبستان عمى الترتيب، ىذا وقدرت لمفئات اإلنتاجية األولى والثا

، 00422عمى الترتيب، بينما يقدر لمبستان بنحو  00264، 00002النوبارية بنحو 
00049. 
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 التوصيــــــــات
 ) أ ( التوصيات الخاصة بمشروعات مزارع إنتاج اللبن:

االىتمام بمزارع إنتاج المبن لشباب الخريجين عن طريق توجيو خطة إرشادية  -9
 تركز 

الزمة لشباب الخريجين عن طريق توفير القروض توفير مصادر التمويل ال -4
عطائيم الطرق المناسبة  المناسبة مع انخفاض سعر الفائدة عمى القرض وا 

 لمسداد ومنحيم فترة سماح لتشجيعيم لإلقبال عمى ىذه المشروعات.

االىتمام بإنشاء جمعيات خاصة في األراضي الجديدة بتجميع وتسويق األلبان  -0
 من شباب الخريجين.

امة شكل تعاوني فيما بين شباب الخريجين في المناطق الجديدة لحل إق -2
 مشاكميم التسويقية بحيث يعمل شباب الخريجين في ظل ىذا اإلطار التعاوني.

 العمل عمى تحسين ورفع مستوى الرعاية البيطرية. -2

 التوسع في إنتاج األعالف غير التقميدية مثل قش األرز وحطب الذرة. -6

 -عالف الخضراء الصيفية مثل محاصيل عمف الفيلالتوسع في زراعة األ -2
، ولذلك يجب أن يعتمد التوسع عمى استغالل 062نوتردب  -المدن -الورحم

الصحاري مثل منطقة النوبارية والوادي الجديد وتوشكي واستصالح ما يقرب 
مميون فدان تضاف إلى المساحة المنزرعة حاليًا لتعويض النقص في  402من 

 محاصيل العمف.

إنشاء ىيئة أوجيو تعاونية تساعد شباب الخريجين عمى الحصول عمى  -8
 األعالف بأسعار مناسبة لمحد من تحكم تجارة في أسعار العمف.

إتباع طرق التربية واالنتخاب الحديثة مما يزيد من العوامل الوراثية المسئولة  -1
 ة.عن اإلنتاج العالي وبالتالي زيادة وتحسين إنتاجية الحيوانات المحمي
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 )ب( التوصيات الخاصة بمشروعات إنتاج العسل:
العمل عمى زيادة مشروعات إنتاج وتربية النحل في األراضي الجديدة أصبح  -9

ضافة  ضرورة ىامة جدًا لتمقيح المحاصيل في ىذه األراضي ورفع إنتاجيتيا، وا 
 أحد األنشطة الزراعية اليامة في ىذه األراضي.

زمة ليذه المشروعات بشروط ميسرة وبسعر ضرورة توفير مصادر التمويل الال -4
 فائدة منخفض إلقبال شباب الخريجين عمى ىذه المشروعات.

ضرورة عقد دورات تدريبية لشباب الخريجين لمتنمية الثقافية والفنية في مجال  -0
النحالة لممنتجين )شباب الخريجين( والنحالين، وكيفية تنمية ىذا النشاط رأسيًا 

 الفردي والقومي.وأفقيًا عمى المستوى 

 ضرورة دعم مستمزمات اإلنتاج خاصة التغذية المتمثمة في دعم أسعار السكر. -2

منع دخول الخاليا الوافدة من محافظات أخرى وذلك ألنيا قد تكون مصابة  -2
 باألمراض.

 ضرورة عدم التوسع في إنشاء المناحل ذات السعة اإلنتاجية الصغيرة. -6

نقل الخاليا إلى حدائق الفاكية في  ضرورة اتباع شباب الخريجين ألسموب -2
موسم التزىير ألنو يؤدي إلى زيادة إنتاجية الخمية لمعسل ويساعد عمى زيادة 

 األزىار لممحصول.

 ضرورة قيام جمعية أو إتحاد لمنتجي العسل بإقميم النوبارية. -8


