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دراسة إقتصادية تحليلية لمزارع إنتاج عسل النحل في مصر مركز بيال بمحافظة كفر الشيخ  

دراسة حالة 

رشدى شوقى العدوى و  أمنيه على الغـزولى
* قسم اإلقتصاد الزراعي – كلية الزراعة – جامعة كفراالشيخ                      

كفرالشيخ،  بمحافظة  بمركزبيال  النحل  عسل  إنتاج  لدوال  القياسي  التقدير  البحث  يستهدف 
وتقدير الكفاءة التكنولوجية والسعرية واالقتصادية فى ظل ثبات وتغير العائد للسعة إلنتاج 
عسل النحل، وأهم المشكالت التي تواجه مربي النحل، وذلك للوقوف علي األستغالل األمثل 
للموارد المتاحة وما يجب تحقيقه من إنتاجية في ظل ذلك القدر من الموارد. وإعتمد البحث 
في تحقيق أهدافه علي إستخدام التحليل الوصفي والكمي وذلك  بإستخدام أساليب وأدوات 
التحليل األحصائي والقياسي والمتمثلة  في طريقة المربعات الصغري العادية )OLS( لتقدير 
 DEA(( معادالت االنحدار البسيط والمتعدد، وباألضافة إلي إستخدام تحليل مغلف البيانات
Data Envelopment Analysis   لتقدير كفاءة إنتاج عسل النحل للفئات الثالث، واعتمد 
البحث في تحقيق أهدافه علي البيانات األولية لعينة عمدية حيث تمثلت في مركز بيال حيث 
يمثل أكبر مراكز محافظة كفرالشيخ  من حيث عدد الخاليا، وتم تقسيم المناحل لثالث فئات 

حيث بلغ عدد الفئة األولي )أقل من 50 خلية( نحو29 منحالً

وبلغ عدد الفئة الثانية )50- أقل من 100( نحو38 منحالً، وبلغ عدد الفئة الثالثة )100 
النحل  أن الطرود واألدوية  نتائج دوال اإلنتاج عسل  فاكثر( نحو 27 منحالً.   أوضحت 
والعمالة هم  أكثر العوامل التي تؤثر علي إنتاج العسل في الفئة األولي، بينما كمية السكر 
الطرود  بينما   ، الثانية  الفئة  في  العسل  إنتاج  علي  تؤثر  التي  العوامل  اكثر  هم  والعمالة 
والعمالة  اكثر العوامل التي تؤثر علي إنتاج العسل في الفئة الثالثة، مما يشير إلي ان العمالة 
أكثرالعوامل تأثيرا علي إنتاجية عسل النحل بالفئات الثالثة وقد يرجع هذا إلي وجود العمالة 
الجيدة  التغذية  المناحل من حيث  الجيد علي  اإلشراف  القدرة علي  لها  التي  المدربة  الفنية 

والكشف المبكر لألمراض وبالتالي تؤثر علي  الكمية المنتجة من عسل النحل.          

كما اوضحت الدراسة مؤشرات الكفاءة التكنولوجية إلنتاج عسل في مناحل ذات الكفاءة 
  ،5 ، العائد حوالي 9  ثبات  بيال في ظل  بمركز  والثالثة  والثانية  األولي  الفئة  في   الكاملة 
6مناحل ، في حين بلغت عدد المناحل غير الكفؤة حوالي 20، 20، 21 منحل لكل منهم 
علي الترتيب ، كما بلغت المناحل ذات الكفاءة الكاملة في ظل تغير عائد للسعة حوالي 14، 
23، 16 منحل لكل منهم علي الترتيب، بينما المناحل غير الكفؤة بلغت حوالي 15، 15، 
11منحل لكل منهم علي الترتيب.كما  حققت الثالث فئات نفس الكفاءة الكاملة في الكفاءة 
السعرية و التوزيعية  حيث بلغت 3 مناحل، في حين بلغت عدد المناحل غير الكفؤة حوالي 
للمناحل ذات  الكفاءة اإلقتصادية  بلغت  الترتيب. كما  لكل منهم علي  26، 35، 24 منحل 
الكفاءة الكاملة في الفئة األولي والثانية والثالثة حوالي 1، 2، 2منحل، في حين بلغت عدد 
المناحل غير الكفؤة حوالي 28، 36، 25منحل لكل منهم علي الترتيب . وأخيرا أوضحت 
إنتاجية  مشاكل  في  والمتمثلة  بيال  بمركز  النحل  مربي  تواجه  التي  المشاكل  أهم  الدراسة 
النقل،  تكاليف  للنقل، إرتفاع  النقل يحقق عائد، وجود عمالة مدربة  النحل،  مثل نقل خاليا 
مثل  تسويقية  مشاكل  اإلنتاج،  مستلزمات  الخاليا،  زيادة  في  الرغبة  النقل،  قبل  اإلستشارة 
وجود جهات تسويقية، أسعار البيع مناسبة، عدم القدرة علي بيع المنتج، مشاكل إرشادية مثل 

دور اإلرشاد الزراعي كافي، صعوبة التخلص من األمراض.

 كلمات مفتاحية : نحل العسل – الكفاءة االقتصادية – تحليل  مغلف البيانات – المشكالت
.االنتاجية – المشكالت التسويقية –  مصر –  دوال االنتاج
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مقدمة                                                                         
العديد  على  إلحتوائه  عالية  غذائية  قيمة  ذو  النحل  عسل  يعتبر 
األمينية  واألحماض  والبروتينات  والسكريات  الفيتامينات  من 
والعضوية واألمالح المعدنية، باإلضافة إلى االستخدامات الواسعة 
الحديثة  والصناعات  الطبية،  المجاالت  فى  العسل  نحل  لمنتجات 
والتى  المهمة  الزراعية  األنشطة  من  كونه  عن  وفضال  الهامة. 
يمكن اعتبارها صناعة زراعية ال تحتاج إلى رأس مال كبير كما 
أنها تدر ربحا مستمراً للمربى من خالل الحصول على المنتجات 
والغذاء  العسل  وصمغ  اللقاح  وحبوب  والشمع  كالعسل  المختلفة 
األمراض،  بعض  عالج  فى  النحل  لدغات  تستخدم  كما  الملكى. 
باإلضافة إلى أن اإلكثار من طوائف النحل وانتشارها بالمزارع 
يعمل على رفع اإلنتاج الزراعى وزيادة الثروة القومية من خالل 
خلطيه  خاصة  والفاكهة  والخضر  الحقلية  المحاصيل  غلة  زيادة 

التلقيح. 

المشكلة البحثية : علي الرغم من توافر الظروف البيئية والمناخية 
والحقلية،  الفاكهية  المحاصيل  وتعدد  العسل  نحل  لتربية  المناسبة 
وتوافر اإليدي العاملة المدربة في هذا المجال إال أنه لوحظ تناقص 
النحل من 1‚7576 طن فى عام 2007م  المحلي لعسل  اإلنتاج 
الى 5‚5434 طن فى عام 2014م في جمهورية مصر العربية ، 
كما تناقص اإلنتاج المحلي لعسل النحل في محافظة كفرالشيخ من 
336 طن فى عام 2007م الى 226,725 طن فى عام 2014م. 
ومن هنا يتضح أن الكميات المنتجة من عسل النحل ليست بالقدر 
الكافى وال يعكس القيمة االقتصادية له، وتتفاقم المشكلة مع تناقص 
أعداد الخاليا وخاصة الخاليا األفرنجية ، كما أن درجة المخاطرة 
في هذا النشاط منخفضة باإلضافة إلي أنه أحد وسائل زيادة دخول 
المزارعين وتوفير فرص العمل للشباب كما أن مشروعات عسل 
مال  رأس  إلي  تحتاج  ال  التي  الصغيرة  المشروعات  من  النحل 
إستثماري كبير، ومع ذلك أعداد المناحل وسعتها اإلنتاجية مازالت 

محدودة واإلنتاجية منخفضة.       
  

إنتاج  لدوال  القياسي  التقدير  البحث  يستهدف   : البحث  أهداف 
والسعرية  التكنولوجية  الكفاءة  وتقدير  بيال  بمركز  النحل  عسل 
واالقتصادية فى ظل ثبات وتغير العائد للسعة إلنتاج عسل النحل 
بمركز بيال، وأهم المشكالت التي تواجه مربي النحل بمركز بيال 
المتاحة وما يجب  للموارد  للوقوف علي األستغالل األمثل  وذلك 

تحقيقه من إنتاجية في ظل ذلك القدر من الموارد.

تحقيق  في  البحث  إعتمد  البيانات:  ومصادر  البحثي  اإلسلوب 
بإستخدام  وذلك   والكمي  الوصفي  التحليل  إستخدام  علي  أهدافه 
أساليب وأدوات التحليل األحصائي والقياسي والمتمثلة في طريقة 
االنحدار  معادالت  لتقدير   )OLS( العادية  الصغري  المربعات 
البيانات  مغلف  تحليل  إستخدام  إلي  وباألضافة  والمتعدد  البسيط 
كفاءة  لتقدير     DEA( Data Envelopment Analysis(
أهدافه  تحقيق  في  البحث  بيال، وإعتمد  بمركز  النحل  إنتاج عسل 
أكبر  يمثل   حيث  بيال  بمركز  عمدية  لعينة  األولية  البيانات  علي 
تقسيم  وتم  الخاليا،  عدد  حيث  من  كفرالشيخ   محافظة  مراكز 
 50 من  األولي)أقل  الفئة  عدد  بلغ  حيث  فئات  لثالث  المناحل 
خلية( نحو29 منحالً، وبلغ عددالفئة الثانية )50- أقل من 100( 
 27 نحو  فاكثر(   100( الثالثة  الفئة  عدد  وبلغ  منحالً،  نحو38 
منحالً بإجمالي 94 منحالً  ، كما أعتمدت الدراسة على البيانات 
الثانوية المنشورة وغير المنشورة من الجهات الحكومية المختلفة 
القومي  العامة واإلحصاء )المركز  للتعبئة  المركزي  الجهاز  مثل 

للمعلومات( ، وزارة الزراعة واستصالح األراضي 

النتائج البحثية
أوال: التقدير القياسى لدوال إنتاج عسل النحل بمركز بيال:

الفئة  بمناحل  النحل  عسل  إنتاج  لدالة  القياسى  التقدير   -
األولي بمركز بيال:

بتقدير دالة انتاج عسل النحل فى الفئة األولي كما فى المعادلة 
رقم )1( مستخدما متغيرات الطرود )X1(، السكر )X2(، األدوية 
)X3(، العمالة )X4( وإجراء اإلنحدار المتعدد المرحلي تبين من 
النتائج الواردة أن كل من الطرود )X1( واألدوية )X3( والعمالة 
)X4( أكثر العناصر اإلنتاجية تأثيرا فى كمية االنتاج حيث اتضح 
من نموذج االنحدار المقدر لدالة اإلنتاج أن معامل التحديد المعدل 
بلغ نحو 0,908 أي أن تلك العناصر تفسر حوالي 91% من التغير 
في كمية إنتاج عسل النحل ، كما تشير قيمة )T( المحسوبة إلي 
والعمالة  واألدوية  الطرود  من  لكل  اإلنحدار  معامالت  معنوية 
عند مستوي معنوية 0,01 ، كما بلغت قيمة )F( المحسوبة نحو 

31‚93 وهي تفوق نظيرتها الجدولية عند نفس مستوي معنوية.

دالة إنتاج عسل النحل بمناحل الفئة األولي بمركز بيال:

حيث أن: Ŷ = كمية االنتاج،   X1 = عدد الطرود ، X3   = األدوية 
، X4=  العمالة ،   R2 = معامل التحديد ،  R2  =  معامل التحديد 

المعدل   ،  * معنوى عند مستوى0,01.   
                      

والمرونة  المتوسط  والناتج  الحدي  الناتج  من  كال  وبتقدير 
الجدول رقم  العمالة كما في  اإلنتاجية لكل من الطرود، األدوية، 
 ،  2‚88  ، نحو18‚13  بلغت  المتوسطة  اإلنتاجية  أن  تبين   )1(
15,27 كجم لكل منهما علي الترتيب، أي بزيادة كل من الطرود 
واألدوية والعمالة وحدة واحدة ينتج عنها زيادة الكمية المنتجة من 
إنتاج عسل النحل بمقدار 18‚13، 88‚2، 15,27 كجم لكل منهما 
علي الترتيب في حين بلغت اإلنتاجية الحدية لهذه الموارد 54‚11 
، 458‚0 ، 4,26 كجم لكل منهما علي الترتيب، أي بزيادة كل 
من الطرود واألدوية والعمالة وحدة واحدة ينتج عنها زيادة الكمية 
المنتجة من إنتاج عسل النحل بمقدار 54‚11 ، 458‚0 ، 4,26 

لكل منهما علي الترتيب.

والعمالة  واألدوية  للطرود  اإلنتاجية  المرونة  أن  تبين  كما 
قدرت بنحو 0,876، 0,159 ، 0,284 لكل منهما علي الترتيب، 
ونظرا ألنها موجبة وأقل من الواحد الصحيح فيدل ذلك علي أن 
الثانية وهي مرحلة  الموارد يتم في المرحلة  بالنسبة لهذه  اإلنتاج 
إقتصادية. حيث أنه بزيادة هذه الموارد بنسبة 10% عن المستوي 
الحالي فإن إنتاج العسل يزيد بنسبة %8,76 ، %1,59 ، %2,84 

لكل منهما علي الترتيب.

كما تشير بيانات جدول )1( أن النسبة بين قيمة الناتج الحدي 
وسعر وحدة المورد لكل من الطرود واألدوية والعمالة أكبر من 
مما   2,31  ،  2‚33  ،  1‚57 نحو  بلغت  حيث  الصحيح  الواحد 
يشير إلي أن مربي النحل يمكن زيادة أرباحهم من خالل التوسع 
النشاط  الكفاءة االقتصادية لهذا  في إستخدام هذه الموارد، أي أن 
عن  والعمالة  واألدوية  الطرود  استخدام  كثافة  زيادة  تتطلب 

المتوسطات المستخدمة الحالية.

Log Ŷ = 0.847+0.876 LogX1 +0.159LogX3+0.284 Log X4                            
)5.498(*            )9.819(*         )3.760(*     )5.472(*               

R2=0.918 R2=0.908      F=93.309*-
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الثانية  الفئة  بمناحل  النحل  عسل  إنتاج  لدالة  القياسى  التقدير   -
بمركز بيال:

بتقدير دالة انتاج عسل النحل فى الفئة الثانية كما فى المعادلة 
  )X2(السكر كمية  من  كل  أن  الواردة  النتائج  من  ،تبين   )2( رقم 
والعمالة )X4( أكثر العناصر اإلنتاجية تأثيرا فى كمية اإلنتاج حيث 
التحديد  لدالة اإلنتاج أن معامل  المقدر  اتضح من نموذج االنحدار 
المعدل بلغ نحو 0,693 أي أن تلك العناصر تفسر حوالي 70% من 
التغير في كمية إنتاج عسل النحل ، كما تشير قيمة )T( المحسوبة 
والعمالة عند  السكر  لكل من كمية  اإلنحدار  إلي معنوية معامالت 
مستوي معنوية 0,01 ، كما بلغت قيمة )F( المحسوبة نحو 67‚42 

وهي تفوق نظيرتها الجدولية عند نفس مستوي المعنوية.

دالة إنتاج عسل النحل بمناحل الفئة الثانية بمركز بيال:

حيث أن: Ŷ = كمية االنتاج،   X2 = كمية السكر ، X4 = العمالة،  
R2 = معامل التحديد ، R2  =  معامل التحديد المعدل،  *: معنوى 

عند مستوى 0,01.     
          

والمرونة  المتوسط  والناتج  الحدي  الناتج  من  كال  وبتقدير 
اإلنتاجية لكل من كمية السكر، العمالة كما في الجدول رقم )2( تبين 
أن اإلنتاجية المتوسطة بلغت نحو32‚1 ، 28‚14 كجم لكل منهما 
علي الترتيب، أي بزيادة كل من كمية السكر والعمالة وحدة واحدة 
ينتج عنها زيادة الكمية المنتجة من إنتاج عسل النحل بمقدار 32‚1 
اإلنتاجية  بلغت  في حين  الترتيب  منهما علي  لكل  ، 28‚14 كجم 
الحدية لهذه الموارد 0,87، 2,87 كجم لكل منهما علي الترتيب، 
أي بزيادة كل من كمية السكر والعمالة وحدة واحدة ينتج عنها زيادة 
الكمية المنتجة من إنتاج عسل النحل بمقدار 0,87، 2,87 كجم لكل 

منهما علي الترتيب.

قدرت  والعمالة  السكر  لكمية  اإلنتاجية  المرونة  أن  تبين  كما 

ألنها  ونظرا  الترتيب،  علي  منهما  لكل    0,201، بنحو 0,656 
موجبة وأقل من الواحد الصحيح فيدل ذلك علي أن اإلنتاج بالنسبة 
لهذه الموارد يتم في المرحلة الثانية وهي مرحلة إقتصادية، حيث 
أنه بزيادة هذه الموارد بنسبة 10% عن المستوي الحالي فإن إنتاج 

العسل يزيد بنسبة 6,56% ، 2,01%  لكل منهما علي الترتيب.

كما تشير بيانات جدول )2( أن النسبة بين قيمة الناتج الحدي 
أكبر من  والعمالة  السكر  كمية  لكل من  المورد  من  وسعر وحدة 
الواحد الصحيح حيث بلغت نحو 62‚5 ، 58‚1 مما يشير إلي أن 
التوسع في إستخدام  النحل يمكن زيادة أرباحهم من خالل  مربي 
اقتصادية،  بصورة  يتم  الموردين  هذين  أن  أى  الموردين،  هذين 
أي أن الكفاءة االقتصادية لهذا النشاط تتطلب زيادة كثافة استخدام 

السكر والعمالة عن المتوسطات المستخدمة الحالية 

الثالثة  الفئة  بمناحل  النحل  عسل  إنتاج  لدالة  القياسى  التقدير 
بمركز بيال:

بتقدير دالة انتاج عسل النحل فى الفئة الثالثة كما فى المعادلة 
رقم )3( ،تبين من النتائج الواردة أن كل من الطرود )X1( و العمالة  
)X4(أكثر العناصر اإلنتاجية تأثيرا فى كمية االنتاج حيث اتضح 
من نموذج االنحدار المقدر لدالة اإلنتاج أن معامل التحديد المعدل 
بلغ نحو 0,680 أي أن تلك العناصر تفسر حوالي 68% من التغير 
إلي  المحسوبة   )T( قيمة  تشير  كما  النحل،  إنتاج عسل  كمية  في 
معنوية لمعامالت اإلنحدار لكل من الطرود و العمالة عند مستوي 
معنوية 0,01 ، كما بلغت قيمة )F( المحسوبة نحو 60‚28 وهي 

تفوق نظيرتها الجدولية عند نفس مستوي المعنوية.

دالة إنتاج عسل النحل بمناحل الفئة الثالثة بمركز بيال:

حيث أن: Ŷ = كمية االنتاج،   X1 = عدد الطرود ،X4  = العمالة،  
R2 = معامل التحديد ، R2  = معامل التحديد المعدل، * معنوى 

عند مستوى 0,01. 
وبتقدير كال من الناتج الحدي والناتج المتوسط والمرونة اإلنتاجية 

جدول 1 . مؤشرات الكفاءة الفيزيقية واالقتصادية ألهم المدخالت المستخدمة فى إنتاج عسل النحل بمناحل الفئة االولى بمركز بيال

الناتج المورد
الحدي

الناتج 
المتوسط

المرونة 
االنتاجية

سعرالوحدة 
من المورد

قيمة الناتج 
الحدي

قيمة الناتج الحدي/
سعر الوحدة من 

المورد

القرار الستخدام 
المورد

زيادته11.5413.180.876211.71333.511.57- الطرود )طرد(
زيادته0.4582.880.1595.6713.242.33- األدوية )الجنيه(
زيادته4.2615.270.28453.4123.622.31-العمالة)رجل/يوم(

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات االستبيان الميداني للموسم اإلنتاجي 2015
متوسط سعر كجم من ىالعسل=29,02 جنيه

Log Ŷ = 0.931+0.656LogX2  +  0.201Log X4                              
)3.155(*       )6.205(*        ) 6.180(*            

R2=0.709 R2=0.693 F=42.673*

             

المعادلة رقم 2

-

Log Ŷ = 0.886+1.0498LogX1 + 0.160 Log X4                          
) 2.601(*     )7.535(*              )2.069(*                                        

R2=0.704 R2=0.680 F=28.60*

معادلة رقم )3(

-  

جدول .2.  مؤشرات الكفاءة الفيزيقية واالقتصادية ألهم المدخالت المستخدمة فى إنتاج عسل النحل بمناحل الفئة الثانية بمركز بيال

الناتج المورد
الحدي

الناتج 
المتوسط

المرونة 
االنتاجية

سعرالوحدة 
من المورد

قيمة الناتج 
الحدي

قيمة الناتج الحدي/ 
سعر الوحدة من المورد

القرار الستخدام 
المورد

زيادته0.871.320.6564.5225.405.62- السكر )كجم(

زيادته2.8714.280.20155.187.101.58- العمالة )رجل/يوم(

              .المصدر: جمعت وحسبت من بيانات االستبيان الميداني للموسم اإلنتاجي 2015
.متوسط سعر كجم من العسل = 30,35 جنيه
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جدول . 3 . مؤشرات الكفاءة الفيزيقية واالقتصادية ألهم المدخالت المستخدمة فى إنتاج عسل النحل بمناحل الفئة الثالثة بمركز بيال

الناتج المورد
الحدي

الناتج 
المتوسط

المرونة 
االنتاجية

سعرالوحدة 
من المورد

قيمة 
الناتج 
الحدي

قيمة الناتج الحدي/ 
سعر الوحدة من 

المورد

القرار الستخدام 
المورد

زيادته15.6214.891.05224.98453.922.02- الطرود )طرد(
زيادته2.6016.250.16058.0081.541.40- العمالة )رجل/يوم(

المصدر : جمعت وحسبت من بيانات االستبيان الميداني للموسم االنتاجي 2015.              
 متوسط سعر كجم من العسل=31,36 جنيه.

ان  تبين   )3( رقم  الجدول  في  كما  العمالة  الطرود،  من  لكل 
منهما  لكل  25‚16كجم  نحو89‚14،  بلغت  المتوسطة  اإلنتاجية 
علي الترتيب، أي أن بزيادة كل من الطرود والعمالة وحدة واحدة 
بمقدار 14,89  النحل  المنتجة من عسل  الكمية  زيادة  ينتج عنها 
، 16,25كجم لكل منهما علي الترتيب، في حين بلغت اإلنتاجية 
الحدية لهذه الموارد 15,62، 2,60 كجم لكل من علي الترتيب، 
أي أن بزيادة كل من الطرود والعمالة وحدة واحدة ينتج عنها زيادة 
الكمية المنتجة من عسل النحل بمقدار 15,62، 2,60  كجم لكل 

منهما علي الترتيب.

بنحو  قدرت  للطرود  اإلنتاجية  المرونة  أن  تبين  كما 
ذلك  فيدل  الصحيح  الواحد  من  وأكبر  موجبة  ألنها  1,05ونظرا 
في  يتم  اإلنتاجية  الموارد  من  أكبر  بنسبة  اإلنتاج  زيادة  علي 
المرونة  أن  تبين  بينما  إقتصادية،  غير  وهي  األولي  المرحلة 
اإلنتاجية للعمالة قدرت بنحو  0,160 ونظرا ألنها موجبة وأقل 
من الواحد الصحيح فيدل ذلك علي أن اإلنتاج بالنسبة لهذه الموارد 
يتم في المرحلة الثانية وهي مرحلة إقتصادية، حيث أنه بزيادة هذه 
الموارد بنسبة 10% عن المستوي الحالي فإن إنتاج العسل يزيد 

بنسبة 10,05% ، 1,60% لكل منهما علي الترتيب.

كما تبين أن النسبة بين قيمة الناتج الحدي وسعر وحدة المورد 
للطرود والعمالة أكبر من الواحد الصحيح حيث بلغ نحو 02‚2 
، 40‚1 مما يشير إلي أن مربي النحل يمكن زيادة أرباحهم من 
استخدام  يتم  أنه  أى  الموردين،  هذين  إستخدام  في  التوسع  خالل 

هذين الموردين بصورة اقتصادية.   

ثانيا : تقدير كفاءة إنتاج عسل النحل مبناحل مركز بيال: 
والكفاءة  والسعرية  التكنولوجية  الكفاءة  مستويات  بتقدير 
اإلقتصادية للموارد المستخدمة في إنتاج عسل النحل بمركز بيال 
حيث تم تقسيم المناحل إلي ثالث فئات وهي الفئة األولي )أقل من 
50خلية( وتضم 29منحالً، الفئة الثانية )50- أقل من100خلية( 

وتضم 38منحالً، والفئة الثالثة )100فأكثر( وتضم 27منحالً.

1- تقدير الكفاءة التكنولوجية إلنتاج عسل النحل مبناحل الفئة 
االولى مبركز بيال: 

بدراسة الكفاءة التكنولوجية إلنتاج عسل النحل بمناحل الفئة 
األولي تبين من النتائج الواردة بالجدول رقم )4( تبين من النتائج 
المتحصل عليها من خالل هذا النموذج وفقا لفرضية ثبات العائد 
مدي  علي  تعتمد  مجموعتين  إلي  المناحل  تقسيم  يمكن  أنه  للسعة 

محدد من تقديرات الكفاءة يمكن إيضاحها فيما يلي: 

العائد  ثبات  فرضية  ظل  في  التكنولوجية  الكفاءة  تقدير   -
للسعة: 

التي  المناحل  تلك  وهي    : الكاملة  الكفاءة  ذات  المناحل  أ- 
الكفاءة = 1( وتضم 9 مناحل أي  الكاملة )معامل  الكفاءة  حققت 

أنها حققت الحجم األمثل لالنتاج. 
حققت  التي  المناحل  تلك  وهي    : الكفؤة  غير  المناحل  ب- 
معامل كفاءة )أقل من 1( وتضم 20 منحل أي أنها تتصف بنقص 

الكفاءة . 
  

العائد  تغير  فرضية  ظل  في  التكنولوجية  الكفاءة  تقدير   -
للسعة: 

أ- المناحل ذات الكفاءة الكاملة: وهي تلك المناحل التي حققت 
أنها  أي  منحل   14 وتضم   )1  = الكفاءة  )معامل  الكاملة  الكفاءة 

حققت الحجم األمثل لالنتاج. 

ب- المناحل غير الكفؤة: وهي تلك المناحل التي حققت معامل 
كفاءة )أقل من 1( وتضم 15 منحل أي أنها تتصف بنقص الكفاءة.

ثالثا: تقدير الكفاءة السعرية إلنتاج عسل النحل مبناحل الفئة 
األولي:  

أ- المناحل ذات الكفاءة الكاملة: وهي تلك المناحل التي حققت 
أنها  أي  مناحل   3 وتضم   )1  = الكفاءة  )معامل  الكاملة  الكفاءة 

حققت الحجم األمثل لالنتاج. 
ب- المناحل غير الكفؤة: وهي تلك المناحل التي حققت معامل 
كفاءة )أقل من 1( وتضم 26 منحل أي أنها تتصف بنقص الكفاءة.

الفئة  مبناحل  النحل  عسل  إلنتاج  األقتصادية  الكفاءة  تقدير    -
األولي:  

أ- المناحل ذات الكفاءة الكاملة: وهي تلك المناحل التي حققت 
الكفاءة الكاملة )معامل الكفاءة = 1( وتضم منحالً واحداً أي أنه 

حقق الحجم األمثل لالنتاج. 
ب- المناحل غير الكفؤة: وهي تلك المناحل التي حققت معامل 
كفاءة )أقل من 1( وتضم 28 منحل أي أنها تتصف بنقص الكفاءة.

الكفاءة  يحقق  لم  منحل   28 عدد  هناك  أن  يتضح  سبق  مما 
األستغالل  لعدم  ذلك  ويرجع  النحل  عسل  إنتاج  في  األقتصادية 
األمثل للموارد المستخدمة في العملية اإلنتاجية حيث يتضح ذلك 
من الجدول رقم )5( أي أن هناك إهدار في إستغالل تلك الموارد 
قدر بمتوسط 0,603طرد لعنصر الطرود ، 31,93كجم لعنصر 
التغذية)السكر( ،8,48 جنيه لعنصراألدوية،  0,317 رجل/ يوم 
عن  الفعلي  اإلنتاج  في  إنخفاض  عنه  ينتج  وهذا  العمالة  لعنصر 
قدر  حيث  الكفاءة،  لتحقيق  تحقيقه  يجب  الذي  المستهدف  اإلنتاج 
الحد األدني للفرق في اإلنتاج بين اإلنتاج الفعلى والمستهدف لهذه 
المناحل بلغ نحو 6,86كجم وأكبر فرق بلغ نحو 223,99  كجم 

وبمتوسط فرق بلغ نحو 43,99كجم. 

2- تقدير الكفاءة التكنولوجية إلنتاج عسل النحل مبناحل الفئة 
الثانية مبركز بيال: 

بدراسة الكفاءة التكنولوجية إلنتاج عسل النحل بمناحل الفئة 
الثانية تبين من النتائج الواردة بالجدول رقم )6(  تبين من النتائج 
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جدول 4. تقدير كفاءة إنتاج عسل النحل بمناحل الفئة األولي بمركز بيال

المنحل
كفاءة تكنولوجية

كفاءة اقتصاديةكفاءة سعرية
تغيرثبات

10.5481.0001.0000.548
20.5871.0001.0000.587
30.7671.0000.5450.418
40.6200.7780.5720.456
50.8701.0000.5670.493
60.6410.8180.7120.558

70.5780.8170.6300.445

81.0001.0000.7410.741
90.6550.7590.5440.469

100.8511.0000.5320.453
110.7180.8230.5640.333
120.6800.7580.6190.319
131.0001.0000.4450.445
141.0001.0000.8670.867
151.0001.0001.0001.000
160.7090.7120.4550.453
170.9280.9430.4720.465
181.0001.0000.9640.964
191.0001.0000.5380.538
200.7450.7460.3840.384
211.0001.0000.4790.479
221.0001.0000.4540.454
231.0001.0000.9940.994
240.9190.9290.5130.508
250.8300.8300.5350.535
260.9590.9640.6450.642
270.8410.8550.5290.521
280.9830.9860.4480.447
290.8960.8790.4140.413

Deap المصدر: جمعت وحسبت من بيانات االستبيان الميداني للموسم اإلنتاجي 2015، باستخدام برنامج

المتحصل عليها من خالل هذا النموذج وفقا لفرضية ثبات العائد 
لسعة أنه يمكن تقسم المناحل إلي مجموعتين تعتمد علي مدي محدد 

من تقديرات الكفاءة يمكن إيضاحها فيما يلي:

العائد  ثبات  فرضية  ظل  في  التكنولوجية  الكفاءة  تقدير    -
للسعة: 

أ- المناحل ذات الكفاءة الكاملة: وهي تلك المناحل التي حققت 
أنها  أي  مناحل   5 وتضم   )1  = الكفاءة  )معامل  الكاملة  الكفاءة 

حققت الحجم األمثل لالنتاج. 
ب- المناحل غير الكفؤة: وهي تلك المناحل التي حققت معامل 
كفاءة )أقل من 1( وتضم 33 منحل أي أنها تتصف بنقص الكفاءة. 

العائد  تغير  فرضية  ظل  في  التكنولوجية  الكفاءة  تقدير   -
للسعة: 

التي  المناحل  تلك  وهي  الكاملة:  الكفاءة  ذات  المناحل  أ- 
الكفاءة = 1( وتضم23 منحل أي  الكاملة )معامل  الكفاءة  حققت 

أنها حققت الحجم األمثل لالنتاج. 
ب- المناحل غير الكفؤة: وهي تلك المناحل التي حققت معامل 
كفاءة )أقل من 1( وتضم 15 منحل أي أنها تتصف بنقص الكفاءة.

الفئة  مبناحل  النحل  عسل  إلنتاج  السعرية  الكفاءة  تقدير   -
الثانية:  

أ- المناحل ذات الكفاءة الكاملة: وهي تلك المناحل التي حققت 
أنها  أي  مناحل   3 وتضم   )1  = الكفاءة  )معامل  الكاملة  الكفاءة 

حققت الحجم األمثل لالنتاج. 
ب- المناحل غير الكفؤة: وهي تلك المناحل التي حققت معامل 
كفاءة )أقل من 1( وتضم 35 منحل أي أنها تتصف بنقص الكفاءة.

الفئة  مبناحل  النحل  عسل  إلنتاج  األقتصادية  الكفاءة  تقدير   -
الثانية:  

أ- المناحل ذات الكفاءة الكاملة: وهي تلك المناحل التي حققت 
الكفاءة الكاملة )معامل الكفاءة = 1( وتضم 2 منحل أي أنها حققت 

الحجم األمثل لالنتاج.
ب- المناحل غير الكفؤة: وهي تلك المناحل التي حققت معامل 
كفاءة )أقل من 1( وتضم 36 منحل أي أنها تتصف بنقص الكفاءة.

الكفاءة  يحقق  لم  أن هناك عدد 36 منحل  يتضح  ومما سبق 
األستغالل  لعدم  ذلك  ويرجع  النحل  عسل  إنتاج  في  األقتصادية 
يتضح  حيث  اإلنتاجية  العملية  في  المستخدمة  للموارد  األمثل 
تلك  إستغالل  في  إهدار  هناك  أن  أي   )7( رقم  الجدول  من  ذلك 
كجم  الطرود، 62,93  لعنصر  بمتوسط 1,75طرد  قدر  الموارد 
لعنصر التغذية، 65,67 جنيه لعنصراألدوية،  0,596رجل/ يوم 
عن  الفعلي  اإلنتاج  في  إنخفاض  عنه  ينتج  وهذا  العمالة  لعنصر 
قدر  حيث  الكفاءة،  لتحقيق  تحقيقه  يجب  الذي  المستهدف  اإلنتاج 
الحد األدني للفرق في اإلنتاج بين اإلنتاج الفعلى والمستهدف لهذه 
نحو 543,4  بلغ  األقصي  والحد  كجم  نحو 11,34  بلغ  المناحل 

كجم وبمتوسط فرق بلغ نحو 127,49كجم.  
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جدول. 5   الكميات الفعلية والمثلي من الموارد اإلنتاجية المستخدمة بمناحل الفئة األولي بمركز بيال

الطرودالمنحل
(X1)

السكر
(X2)

األدوية
(X3)

العمالة
(X4)

الفرقاإلنتاج المستهدفاإلنتاج الفعلي

10000139.86139.860.00

20000103.74103.740.00

6.86٭30800.50180.00186.86

4019.13800224.00318.0194.01

50601000251.90269.9718.07

6010550269.58364.1494.56

71.146000171.63242.0870.45

80000269.97269.970.00

9055900301.90447.25145.35

100000260.93260.930.00

110000279.00363.1984.19

223.99٭٭120150.60400510.00733.99

130000369.58369.580.00

140000833.19833.190.00

150000893.27893.270.00

161.024000351.25481.88130.63

170000427.06458.8631.80

180000801.82801.820.00

190000579.62579.620.00

205.95964.38400394.26485.8391.57

210000451.52451.520.00

220000428.96428.960.00

230000719.72719.720.00

240.294250.58800650.38705.2154.83

252.108000479.76573.0793.31

260.455186.36409.182711.97735.5023.53

272.70310.54800535.73611.3075.57

2802.14300423.88431.387.50

293.79337.24100439.52469.0329.51

0.60331.938.480.317429.45473.4443.99المتوسط

Deap المصدر: جمعت وحسبت من بيانات االستبيان الميداني للموسم اإلنتاجي 2015، باستخدام برنامج
٭ أقل فرق بين االنتاج الفعلى والمستهدف.          ٭٭ أكبر فرق بين االنتاج الفعلى واالنتاج المستهدف.

3- تقدير الكفاءة التكنولوجية إلنتاج عسل النحل مبناحل الفئة 
الثالثة: 

بدراسة الكفاءة التكنولوجية إلنتاج عسل النحل بمناحل الفئة 
الثالثة تبين من النتائج الواردة بالجدول رقم )8( تبين من النتائج 
المتحصل عليها من خالل هذا النموذج وفقا لفرضية ثبات العائد 
لسعة أنه يمكن تقسم المناحل إلي مجموعتين تعتمد علي مدي محدد 

من تقديرات الكفاءة ويمكن إيضاحها فيما يلي:

- تقدير الكفاءة التكنولوجية في ظل فرضية ثبات العائد للسعة 
 :

أ- المناحل ذات الكفاءة الكاملة: وهي تلك المناحل التي حققت 
أنها  أي  مناحل   6 وتضم   )1  = الكفاءة  )معامل  الكاملة  الكفاءة 

حققت الحجم األمثل لالنتاج. 
ب- المناحل غير الكفؤة: وهي تلك المناحل التي حققت معامل 
كفاءة )أقل من 1( وتضم 21 منحل أي أنها تتصف بنقص الكفاءة . 

- تقدير الكفاءة التكنولوجية في ظل فرضية تغير العائد للسعة 
 :

التي  المناحل  تلك  وهي  الكاملة:  الكفاءة  ذات  المناحل  أ-  
حققت الكفاءة الكاملة )معامل الكفاءة = 1( وتضم 16 منحل أي 

أنها حققت الحجم األمثل لالنتاج. 

حققت  التي  المناحل  تلك  وهي  الكفؤة:  غير  المناحل  ب-  
معامل كفاءة )أقل من 1( وتضم 11 منحل أي أنها تتصف بنقص 

الكفاءة .

الفئة  مبناحل  النحل  عسل  إلنتاج  السعرية  الكفاءة  تقدير   -
الثالثة :  

أالمناحل ذات الكفاءة الكاملة: وهي تلك المناحل التي حققت 
أنها  أي  مناحل   3 وتضم   )1  = الكفاءة  )معامل  الكاملة  الكفاءة 

حققت الحجم األمثل لالنتاج. 
بالمناحل غير الكفؤة: وهي تلك المناحل التي حققت معامل 
كفاءة )أقل من 1( وتضم 24 منحل أي أنها تتصف بنقص الكفاءة.

الفئة  مبناحل  النحل  عسل  إلنتاج  األقتصادية  الكفاءة  تقدير   -
الثالثة:  

أ- المناحل ذات الكفاءة الكاملة: وهي تلك المناحل التي حققت 
أنها  أي  مناحل   2 وتضم   )1  = الكفاءة  )معامل  الكاملة  الكفاءة 

حققت الحجم األمثل لالنتاج. 
ب- المناحل غير الكفؤة: وهي تلك المناحل التي حققت معامل 
كفاءة )أقل من 1( وتضم 25 منحل أي أنها تتصف بنقص الكفاءة . 
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مجلة العلوم الزراعية املستدامة م43 ، ع2 )2017(

دراسة إقتصادية تحليلية لمزارع إنتاج عسل النحل في مصر

جدول   6 . تقدير كفاءة إنتاج عسل النحل بمناحل الفئة الثانية بمركز بيال.

المنحل
كفاءة تكنولوجية

كفاءة اقتصاديةكفاءة سعرية
تغيرثبات

10.8411.0000.5050.425
20.7351.0000.3850.283
30.8861.0000.3730.330
40.6731.0000.4630.312
50.6991.0000.4320.302
60.6181.0000.4980.283
70.8111.0000.3480.282
80.6551.0000.5510.361
90.5331.0000.5090.272

100.8441.0000.5400.456
110.5501.0000.6240.343
120.9391.0000.5440.520
131.0001.0000.5900.590
140.8031.0000.4770.383
150.7841.0000.5670.445
160.6991.0000.3970.278
170.5880.9710.5170.313
180.8020.9310.4630.395
190.9861.0000.4450.449
200.4840.9270.4460.323
210.8490.8500.5070.506
220.9390.9500.3480.344
231.0001.0000.8080.808
241.0001.0000.5690.569
250.6650.8880.5700.427
260.7830.7900.2200.218
270.6620.7600.3570.311
280.5550.7140.3510.273
290.9270.9600.6830.659
300.9381.0000.9650.905
310.7600.7760.3140.307
320.9641.0001.0000.964
330.6480.7160.3470.314
340.8820.8850.2950.294
350.6550.7460.3150.276

361.0001.0001.0001.000

370.7440.9020.4990.411

381.0001.0001.0001.000

Deap المصدر: جمعت وحسبت من بيانات االستبيان الميداني للموسم اإلنتاجي 2015 ،باستخدام برنامج  
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مجلة العلوم الزراعية املستدامة م43 ، ع2 )2017(

رشدى شوقى العدوى  و  أمنيه على الغـزولى

   جدول 7 . الكميات الفعلية والمثلي من الموارد اإلنتاجية المستخدمة بمناحل الفئة الثانية بمركز بيال

الطرود المنحل
(X1)(X2) السكر(X3) العمالة  األدوية

(X4)اإلنتاج اإلنتاج الفعلي
الفرقالمستهدف

108.33246.670790.58844.2253.64

2033.3300691.06775.7384.67

٭30108.33106.670832.88844.2211.34

40000605.48650.4144.93

50000633.97633.970.00

60000517.12517.120.00

7075401812.191001.51189.32

80000589.04589.040.00

9033.3300501.23790.96289.73

100000765.58765.580.00

110000479.79479.790.00

1200702940.671001.5160.84

1300001001.511001.510.00

1405012011804.181001.51197.33

15001900784.931001.51216.58

16010053700.001001.51301.51

170000554.52724.72170.20

1800141.8830830.75959.22128.47

190000759.08759.080.00

200000490.41893.44403.03

2105.69100.7241020.001177.31157.31

22040058.3333.6671128.081182.4754.39

2300001096.301096.300.00

2400001154.451154.450.00

252.4860154.8990676.47992.11315.64

260273.33701.3301039.861300.23260.37

270.357.9800859.381259.13399.75

٭٭28055.3300737.741280.78543.04

290246.67297.66701392.471446.0053.53

3000001453.841453.840.00

3112.857245.7161.42901087.331210.15122.82

3200001544.381544.380.00

3310.387.9800937.361259.13321.77

341518029501018.631154.45135.82

3512.85785.716.4290917.501210.15292.65

3600001045.751045.750.00

3712.692344.6101.2691226.681262.4735.79

380000903.70903.700.00

1.7562.9365.670.596876.961004.46127.49المتوسط

Deap المصدر: جمعت وحسبت من بيانات االستبيان الميداني للموسم اإلنتاجي 2015، باستخدام برنامج     
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مجلة العلوم الزراعية املستدامة م43 ، ع2 )2017(

دراسة إقتصادية تحليلية لمزارع إنتاج عسل النحل في مصر

 جدول 8 . تقدير كفاءة إنتاج عسل النحل بمناحل الفئة الثالثة مركز بيال

المنحل
كفاءة تكنولوجية

كفاءة إقتصاديةكفاءة سعرية
تغيرثبات

10.7071.0000.9980.706

20.7351.0001.0000.735

30.6041.0000.7280.439

41.0001.0000.9540.954

50.6191.0000.8750.541

61.0001.0000.9810.981

70.4601.0000.7290.335

80.6781.0000.8800.597

90.0431.0000.7270.031

100.6061.0000.8770.531

110.4231.0000.6950.294

120.8300.9020.8970.825

130.7450.9710.8640.663

140.5951.0000.8640.532

150.7990.7540.5480.581

160.8030.8900.6780.612

170.6200.7180.7090.612

180.5750.7160.6960.559

190.6150.7260.6680.565

201.0001.0000.9480.948

210.5340.6560.5590.456

220.7090.7760.5960.545

230.6580.8420.4980.389

240.6500.6870.5620.532

251.0001.0000.4440.444

261.0001.0001.0001.000

271.0001.0001.0001.000

Deap المصدر: جمعت وحسبت من بيانات االستبيان الميداني للموسم اإلنتاجي ،2015 باستخدام برنامج 
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مجلة العلوم الزراعية املستدامة م43 ، ع2 )2017(

رشدى شوقى العدوى  و  أمنيه على الغـزولى

الكفاءة  يحقق  لم  أن هناك عدد 25 منحل  يتضح  ومما سبق 
األستغالل  لعدم  ذلك  ويرجع  النحل  عسل  إنتاج  في  األقتصادية 
يتضح  حيث  اإلنتاجية  العملية  في  المستخدمة  للموارد  األمثل 
تلك  إستغالل  في  إهدار  هناك  أن  أي   )9( رقم  الجدول  من  ذلك 
الموارد قدر بمتوسط 2,246 طرد لعنصر الطرود، 77,19كجم 
رجل/   0,591 لعنصراألدوية،   145,04جنيه  التغذية،  لعنصر 
يوم لعنصر العمالة وهذا ينتج عنه إنخفاض في اإلنتاج الفعلي عن 
قدر  حيث  الكفاءة،  لتحقيق  تحقيقه  يجب  الذي  المستهدف  اإلنتاج 
الحد األدني للفرق في اإلنتاج بين اإلنتاج الفعلى والمستهدف لهذه 
المناحل بلغ نحو 2 كجم والحد األقصي بلغ نحو 21736,9 كجم 

وبمتوسط الفرق بلغ نحو 497,89كجم.

ثالثا: املشاكل التي تواجه مربي النحل للفئات الثالث مبركز بيال: 
أوال: املشاكل اإلنتاجية: 

النحل  مربي  تواجه  التي  االنتاجية  المشاكل  أهم  دراسة  تم 
بمركز بيال كما فى جدول )10(.

تبين  النحل  مربي  أراء  بإستطالع  النحل:  خاليا  نقل   -1
الثانية،  الفئة  من   %42,11 االولى،  الفئة  من   %24,14 أن 
النحل يرون أن نقل خاليا  الثالثة لمربى  الفئة  74,07% من 
 ، دون صعوبات  يتم  الرحيق  فيها  يتواجد  أماكن  إلي  النحل 
بينما البعض األخر من مربي النحل ونسبتهم أن %75,86، 
57,95% ،  25,93% من الفئة األولي والثانية والثالثة علي 

الترتيب يواجهون صعوبات في نقل خاليا النحل.
2- وجود عمالة مدربة للنقل: بإستطالع أراء مربي النحل 
من   %13,79 أن  تبين  بمناحلهم  للنقل  مدربة  عمالة  بوجود 
الفئة األولي، 56,25% من الفئة الثانية، 55% من الفئة الثالثة 
البعض  رأي  حين  في   ، للنقل  مدربة  عمالة  بوجود  يقرون 
األولي  الفئة  أن 10,34%،43,75%، 45% من  منهم  األخر 
والثانية والثالثة علي الترتيب، بعدم وجود عمالة مدربة للنقل .
النحل  مربي  أراء  بإستطالع  النقل:  تكاليف  إرتفاع   -3
الفئة  من  أن%71,42  تبين  النقل  تكاليف  إرتفاع  بخصوص 
الثالثة  الفئة  من   %90 الثانية،  الفئة  من   %81,25 األولي، 
األخر  البعض  رأي  حين  في  النقل،  تكاليف  بإرتفاع  يعانون 
منهم أن 28,57%،18,75%، 10% من الفئة األولي والثانية 

والثالثة علي الترتيب بأن تكاليف النقل ليست مرتفعة. 
4- اإلستشارة قبل النقل: بإستطالع أراء مربي النحل حول 
األولي،  الفئة  من  أن%28,57  تبين  النقل  قبل  اإلستشارة 
يجدون  الثالثة ال  الفئة  من  الثانية، %35  الفئة  من   %37,50
مثل  المختصة  الجهات  من  النقل  قبل  اإلستشارة  في  مشكلة 
اإلدارة الزراعية و جمعيات مربي النحل ومراكز البحوث و 
ذوي الخبرة من مربي النحل ، في حين رأي البعض األخر 
منهم أن 71,42%،62,50%، 65% من الفئة األولي والثانية 
والثالثة علي الترتيب وأنهم لم يستشيروا أحدا قبل عملية النقل. 
النحل  بإستطالع أراء مربي  6- القدرة علي زيادة الخاليا: 
الفئة  من  أن%68,97  تبين  الخاليا  زيادة  علي  القدرة  حول 
األولي، 68,75% من الفئة الثانية، 40% من الفئة الثالثة لديهم 
القدرة علي زيادة عدد الخاليا الخاصة بمناحلهم ، في حين أن 
31,03%،31,25%، 60% من الفئة األولي والثانية والثالثة 

علي الترتيب لم يمتلكوا هذه القدرة . 
7- ارتفاع تكاليف مستلزمات اإلنتاج: بإستطالع أراء مربي 
بنسبة  اإلنتاج  مستلزمات  تكاليف  إرتفاع  عدم  تبين  النحل 

79,31%، 89,66%، 75,86%، 65,52% في الفئة األولي، 
وبنسبة 86,84%، 89,47%، 86,84%، 76,32% في الفئة 
 %70,37  ،%59,26  ،%81,48  ،%74,07 وبنسبة  الثانية، 
والخاليا  العذاري  والملكات  الشمع  من  لكل  الثالثة  الفئة  في 
أن  األخر  البعض  رأي  حين  في  الترتيب،  علي  واألدوية 
هناك إرتفاع في تكاليف مستلزمات اإلنتاج بنسبة %86,21، 
68,97%، 62,07% في الفئة األولي، %63,16، %84,21، 
الثانية، %70,37، %66,67، %88,89  الفئة  في   %68,42
والسكر  والطرود  الملقحة  الملكات  من  لكل  الثالثة  الفئة  في 

علي الترتيب.

ثانيا: المشاكل التسويقية:
النحل  مربي  تواجه  التي  التسويقية  المشاكل  أهم  دراسة  تم 

بمركز بيال كما فى جدول )11( .
النحل  مربي  أراء  بإستطالع  تسويقية:  جهات  وجود   -1
الفئة  من   %86,84 األولي،  الفئة  من  أن%86,21  تبين 
جهات  وجود  يؤكدون  الثالثة  الفئة  من   %81,48 الثانية، 
تبين  حين  في  منتجاتهم،  وبيع  تسويق  في  تساعدهم  تسويقية 
والثانية  األولي  الفئة  من   %8,52  ،%13,16،%13,93 أن 
والثالثة لكل منهم علي الترتيب أكدوا علي عدم وجود جهات 

تسويقية.
تبين  النحل  أراء مربي  بإستطالع  البيع مناسبة:  أسعار   -2
الثانية،  الفئة  من   %76,32 األولي،  الفئة  من  أن%82,76 
70,37% من الفئة الثالثة رأوا ان أسعار البيع مناسبة ، في 
حين تبين أن 17,42%،23,68%، 29,63% من الفئة األولي 
والثانية والثالثة لكل منهم علي الترتيب أن أسعار البيع غير 

مناسبة.
مربي  أراء  بإستطالع   : المنتج:  بيع  علي  القدرة  عدم   -3
النحل تبين أن93,10% من الفئة األولي، 78,95% من الفئة 
بيع  القدرة علي  الثالثة رأوا عدم  الفئة  الثانية، 59,26% من 
منتجاتهم، في حين تبين  أن %6,90،21,05 %، %40,74 
من الفئة األولي والثانية والثالثة لكل منهم علي الترتيب لديهم 

القدرة علي بيع منتجاتهم .

ثالثا: المشاكل اإلرشادية:
النحل  مربي  تواجه  التي  االرشادية  المشاكل  اهم  دراسة  تم 

بمركز بيال كما فى جدول )12(.
1- دور اإلرشاد الزراعي كافي: بإستطالع أراء مربي النحل تبين 
أن62,07% من الفئة األولي، 63,16% من الفئة الثانية، %51,85 
من الفئة الثالثة أن التوصيات اإلرشادية كافية، في حين تبين أن 
37,93%،36,84 %، 48,15% من الفئة األولي والثانية والثالثة 

لكل منهم علي الترتيب أن التوصيات اإلرشادية غير كافية.
مربي  أراء  بإستطالع  األمراض:  من  التخلص  صعوبة   -2
الفئة  من   %76,32 األولي،  الفئة  من  أن%68,97  تبين  النحل 
التخلص  في  أن هناك صعوبة  الثالثة  الفئة  الثانية، 59,26% من 
باإلحتياجات  إلمدادهم  مساعدة  جهات  هناك  وأن  األمراض  من 
ورفع  األمراض  من  التخلص  علي  للعمل  الالزمة  اإلرشادية 
اإلنتاجية النحلية، في حين رأي البعض األخر منهم أن %31,03، 
منهم  لكل  والثالثة  والثانية  األولي  الفئة  23,68%، 40,74% من 

علي الترتيب لم يجدوا صعوبة في التخلص من األمراض



121

مجلة العلوم الزراعية املستدامة م43 ، ع2 )2017(

دراسة إقتصادية تحليلية لمزارع إنتاج عسل النحل في مصر

    جدول 9 . الكميات الفعلية والمثلي من الموارد اإلنتاجية المستخدمة بمناحل الفئة الثالثة بمركز بيال 

األدوية السكر (X2)الطرود (X1)المنحل
(X3)

(X4) الفرقاإلنتاج المستهدفاإلنتاج الفعليالعمالة

100001570.231570.230.00

200001550.051550.050.00

3050021501379.281550.05170.77

400002641.842641.840.00

50140.54104.2161513.971874.63360.66

600002482.452482.450.00

700001017.851017.850.00

80140.54106.2161657.601874.64217.04

90300163.33301009.912535.581525.67

1000133.33301535.512535.581000.07

110000907.85907.850.00

123.5670874.90402214.232264.8050.57

1300001863.151863.150.00

2.00-٭1400001274.191272.19

150341.667201.38902736.613424.57687.96

160143.5900.6282776.193443.97667.78

1710.870496.23202065.283273.471208.19

1810.870692.89901915.293220.341305.05

1900142.77802106.423423.011316.59

2000003602.373602.370.00

1736.90٭٭210206.78300.5142043.953780.85

2235.331215.95302.9812921.303684.79763.49

23014.943879.19502601.243448.78847.54

240801171.43133.824720.521586.70

2500003606.953606.950.00

2600007838.547838.540.00

2700003694.673694.670.00

2.24677.19145.0390.5912357.812855.69497.89المتوسط

Deap المصدر: جمعت وحسبت من بيانات االستبيان الميداني باستخدام للموسم اإلنتاجي 2015، بإستخدام برنامج
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جدول 10. األهمية النسبية للمشكالت التي تواجه مربي النحل بمركز بيال .

المشكلةم

الفئة الثالثةالفئة الثانيةالفئة األولي
النعمالنعمالنعم

%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار

724,142275,861642,112257,952074,07725,93نقل خاليا النحل1

وجود عمالة مدربة 2
413,79310,34956,25743,751155945للنقل

571,42228,571381,25318,751890210ارتفاع تكاليف النقل3

228,57571,42637,501062,507351365اإلستشارة قبل النقل4

القدرة علي  زيادة 5
2068,97931,031168,75531,258401260الخاليا

2379,31620,693386,84513,162074,07725,93سعرالشمع مناسب6

سعر الملكات الملقحة 7
413,792586,211436,842463,16829,631970,37مناسب

سعر الملكات العذاري 8
2689,66310,343489,47410,532281,4858,52مناسب

931,032068,97615,793284,21933,331866,67سعر الطرود مناسبة9

2275,86724,143386,84513,161659,261140,74سعر الخاليا مناسب10

1137,931862,071231,582668,42311,112488,89سعر السكر مناسب11

1965,521034,482976,32923,681970,37829,63سعر األدوية مناسب12

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات االستبيان الميداني للموسم اإلنتاجي 2015

جدول 11 . األهمية النسبية للمشكالت التسويقية التي تواجه مربي النحل للفئات الثالث بمركز بيال

المشكلةم

الفئة الثالثةالفئة الثانيةالفئة األولي

النعمالنعمالنعم

%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار

2586,21413,933386,84513,162281,4858,52وجود جهات تسويقية1

1758,621241,382976,32923,681970,37829,63أسعار البيع مناسبة2

عدم القدرة علي بيع 3
2793,1026,903078,95821,051659,261140,74المنتج

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات االستبيان الميداني للموسم اإلنتاجي 2015.

جدول 12 . المشاكل اإلرشادية التى تواجه مربي النحل للفئات الثالث بمركز بيال

م

المشكلة

الفئة الثالثةالفئة الثانيةالفئة األولي
النعمالنعمالنعم

%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار
دور اإلرشاد 1

1862,071137,932463,161436,841451,851348,15الزراعي كافي

صعوبة التخلص 2
2068,97931,032976,32923,681659,261140,74من األمراض

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات االستبيان الميداني للموسم اإلنتاجي 2015
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دراسة إقتصادية تحليلية لمزارع إنتاج عسل النحل في مصر

الـتوصيـــــــات                                                                  
في ضوء ما ورد بالبحث من نتائج يمكن التوصية بما يلي:

النحل  عسل  إنتاجية  علي  تأثير  العوامل  أكثر  أن  تبين   -1
ويرجع  العمالة  عنصر  هو  بيال  مركز  في  المختلفة  بالفئات 
علي  القدرة  لها  التي  المدربة  الفنية  العمالة  وجود  إلي  ذلك 
اإلشراف الجيد علي المناحل من حيث التغذية الجيدة والكشف 
إيجابياً علي  الكمية  المبكر لألمراض وبالتالي تحدث تأثيراً 

المنتجة من عسل النحل.
تربية  مجال  فى  الزراعى  االرشاد  دور  تفعيل  2- ضرورة 
نحل العسل وذلك من خالل عمل دورات تدريبية بصفة دورية 

لمربى النحل التباع طرق التربية السليمة لتعظيم االرباح.
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 Analytical Economic Study of Honey Bee Farms in The District
of Bella, Kafr El-Sheikh Governorate: A Case Study

Roshdy S. El-Adawy and  Omnia Ali El-Ghazouly
                                                  Department of Agricultural Economics

 Fac. of Agriculture - Kafr El-Sheikh Univ.

The aim of the research is to estimate the standard of honey bee production in the district of Bella 
and to assess the technological, price and economic efficiency in light of the stability and change of 
yield to capacity for the production of honey in the district of Bella and the most important problems 
facing the beekeepers in the district of Bella to find out the optimal utilization of available resources 
and what must be achieved of productivity under that amount of Resources. In addition to using data 
analysis )DEA( Data Envelopment Analysis )DEA( to estimate the efficiency of honey production 
in the district Bella for the three categories, the research was based on the initial data of a sample. 
It was represented in the district of Bella, where it represents the first of the largest districts in Kafr 
El-Sheikh Governorate in terms of the number of cells. The moles were divided into three categories. 
The first category )less than 50 cells( was 29, (50- Less than 10) about 38 apiary, and the third )100 
or more( category had about 27 apiary.

The results of the production functions of honey bees in the center of Bella, which 
found that parcels, drugs and employment are the most factors affecting the production of 
honey in the first category, while the amount of sugar and employment are the most factors 
affecting the production of honey in the second category, while parcels and employment 
are the most factors affecting the Production of honey in the third category, Which indicates 
that employment is the most influential factors on the productivity of honey bees in the 
three categories and this is due to the presence of trained technical workers that have the 
ability to good supervision of the dead in terms of good nutrition and early detection of 
diseases and thus affect the amount produced from honey bee.

The study also showed the technological efficiency indicators for the production of 
honey in the full efficiency in the first, second and third categories in the center of Bella, 
with the stability of the yield about 9.5 and 6 apiaries, while the number of inefficient 
apiaries 20, 20 and 21 each of them respectively, the total efficiency of the pests with a 
change in yield was about 14, 23 and 16 for each of them respectively, while the inefficient 
beekeepers were about 15, 15 and 11 respectively. The three groups achieved the same full 
efficiency in the price and distribution efficiency at the center of Bella, where they reached 
3, while the number of non-efficient animals was approximately 26, 35 and 24 respectively. 
The economic efficiency of the full efficiency of the first, second and third stage of the 
Pella district was about 1, 2 and 2, while the number of non-efficient animals was 28, 36 
and 25, respectively.


