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مقدمة

العسل سلعة ذو حدين
ثقة المستھلك بالعسل 

مدى معرفة المستھلك بقيمة منتجات النحل االخرى



 ھدف الدراسة

درجة اقتناء المستھلك للعسل المحلي 
طريقة استھالك العسل كدواء أو كغذاء 

ثقة المستھلك بالعسل المشترى و طريقة كشف الغش للعسل 
البلدي 



طريقة البحث

جمعت البيانات عن طريق االستبيان بالمقابلة الشخصية مع عدد من 
المستھلكين في كل من محافظة تعز وحضرموت وأبين لالطالع 

على أرائھم في مدى ثقتھم بجودة العسل وأھميته واستخدام 
وحللت البيانات باستخدام البرنامج ، منتجات النحل األخرى 

 SPSSاإلحصائي 



النتائج  والمناقشة

اقتناء العسل من قبل المستھلكين-١ 
):بلدي أو خارجي(نوع العسل الذي تقوم بشرائه 

%  )٦١( المحلي 
% ) ١٤.٦( المستورد 

% ).٢٤.٤( المستورد +  المحلي 



): بلدي أو خارجي(تفضيل نوعية العسل  
% )٩٧.٦(المحلي 

% ) ٢.٤( المستورد 
 نوعية العسل البلدي   

%) .٢٢( حسب نوع المرعى للنحل 
%) .٢٢.١(حسب المنطقة المنتج منھا العسل 

%) ٥٥.٩(لم يحددوا



)رخيص أو غالي(انطباع المستھلك حول سعر العسل 
%)٩٧.٦(مرتفع السعر 

%) ٢.٤( منخفض 
) غذاء أو دواء(الغرض من شراء العسل 

)٢٦.٨(%غذاء 
%)٢٢(   دواء 

%) ٥١.٢( غذاء و دواء 



 نوع المرض الذي تم معالجته بالعسل

% )٣١.٧(أمراض المعدة 
% )٤.٩( أمراض الكبد 

% )٩.٧( للمغص 
% )٢.٤( األمراض الجلدية 
% )٢.٤(  أمراض الصدر

% )٢.٤( القرحة 
% )٧.٣( لجميع األمراض 
% )٤.٩( معظم األمراض 



% )٢.٤( لاللتھابات 
% )٢.٤( للوقاية من أمراض البرد 

% )٤.٩( المال ريا 
% )٢.٤( اليرقان 

% )٢.٤( السرطان 
% )٢.٤( السعال 
% )٢.٤( الضغط 

% )٢.٤( أمراض الصدر وااللتھابات  



% )٢.٤( للحمى 
% )٢.٤( الحروق 

% )٢.٤( الضعف الجنسي 
% )٢.٤( أمراض الصدر والبطن 

% )٢.٤( فقر الدم 



)  يومي أو عند الحاجة(معدل استھالك العسل 
% )٦١(يومي 

%) ٣٩(  عند الحاجة 

  في السنةالمشتراهكمية العسل 
 من قبل الفرد الواحد من المشتراهبلغ متوسط  الكميات 
. كيلوا جرام ) ٥.٥( المستھلكين في السنة 



الوقت من السنة التي يتم فيه الشراء

%)٢٦.٨(في الشتاء 
% )١٤.٦( عند الحاجة 
%)٢٤.٤( طوال العام 

%)٩.٨(  في المناسبات واألعياد 
%) .٢٤.٤( لم يحددوا 

مصدر الشراء من النحال أو من المحالت التجارية 
%)٥٣.٧(من النحال 

%)٣٩( من المحالت التجارية 
% ) .٧.٣(  من النحال و المحالت التجارية 



 ثقة المستھلك بالعسل المشترى وطريقة التأكد -٢
 من سالمة العسل

 درجة الثقة بالعسل المشترى
% )٥٣.٧(مغشوش 

% ) ٤٦.٣( غير مغشوش 
 طريقة التأكد من سالمة العسل

%)  ٥١.٢(الشراء من مصدر موثوق به 
%)٢٦.٨(فحصة مع التراب 
%)٧.٣( بالحرقة في الحلق 

%)٧.٣( عدم انقطاع إذا تم اخذ قطرة وسحبھا إلى أعلى 



%)٧.٣(  وضع العسل في الثالجة 
% )   ٢.٤( الرجوع إلى ذوي الخبرة 

%)١٤.٦(التأكد من مذاقه 
%)٧.٣( بتسخين عينة من العسل 

% )٤.٩( التأكد من شكله 
%)٧.٣( التأكد من الرائحة 

% )٤.٩( ال بد من إجراء فحص مخبري 



 الجھة أو المنطقة التي يثق بھا المستھلك لشراء العسل
%)١٢.٢(من المناحل مباشرة 

%)٧.٣( من منطقة النادرة 
% )٤.٩( اب 

% )  ٢.٤( وادي بنا
%)١٢.٢(حضرموت 

%)٧.٣ ( دوعنوادي 



% )  ٢.٤ ( وصاب
% )٤.٩( العود 
% )  ٢.٤( حجة 

% )   ٢.٤( وادي ظمي
% )  ٢.٤ ( زبيد

% ) ٢.٤( مراكز مخصصة لبيع العسل



 استخدام منتجات النحل األخرى-٣
نوعية المنتجات التي تستخدم 

%)٩.٨(الشمع 
% )٢.٤( خبز النحل 

%)٨٧.٨(لم يحددوا أي من منتجات النحل األخرى 
الغرض من استخدام المنتجات 

% )٤.٩( الشمع لعالج األمراض الجلدية 
% )  ٢.٤) ( غير نحال مھندس زراعي (الشمع كمضغ 

% ) ٢.٤( خبز النحل كقناع للوجه إما الشمع يعطى لألبقار 
%) ٩٠.٣(لم يحددوا أي من منتجات النحل األخرى 



 المستبينهمقترحات من قبل العينات 

ال بد من وجود جھة حكومية تعمل على بيع العسل بأسعار 
. مناسبة و تتأكد من جودة العسل 

ايجاد جھة حكومية تراقب النحال وتجار بيع العسل لمنع غش 
.   العسل

.   تشجيع الدولة للمواطنين القتناء النحل
.   ضرورة أن يشرف على محالت بيع العسل مشرفون ذو خبرة

أن تقام ندوات وحلقات خاصة عن أھمية العسل وفائدته 
  . لإلنسان



توعية النحالين بعدم الغش و األضرار التي يسببھا الغش على 
.   سمعة العسل اليمني على المستوى الداخلي والخارجي

.   إنشاء جمعيات لمنتجي ومسوقي العسل
.   إصدار منشورات حول العسل اليمني

تجميع وتوثيق بيانات عن العسل اليمني وإصدار أطلس للعسل 
.اليمني


