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دراسة اقتصادية إلنتاج عسل النحل بمحافظة البحيرة
نشوي التطاوي1، محمود شافعي1 ،  نينا نبيلة بسيونى2 ،  دعاء الجندى2

1قسم االقتصاد وإدارة األعمال الزراعية- كلية الزراعة - جامعة اإلسكندرية

2معهد بحوث االقتصاد الزراعي -  مركز البحوث الزراعيةباإلسكندرية

اعتبر العسل عند القدماء رمزا للصفاء والنقاء وسرا من اسرار احلياة . ولقد أثبتت اآلبحاث العلمية فى العصر 
احلديث أهمية العسل فى عالج كثير من اآلمراض مما زاد من قيمته االقتصادية وشجع على كثرة اإلقبال عليه 
اللقاح  حبوب  ليجمع  اآلزهار  بزيارة  العسل  نحل  ويقوم  النحل.  ومربو  املنتجني  أرباح  وازدادت  أسعاره  فارتفعت 
أوالرحيق. وأثناء قيامة بهذه العمليات يقوم بتلقيح اآلزهار مما يزيد نسبة العقد وبالتالى زيادة احملصول. تستهدف 
الدراسة بصفة اساسية دراسة اقتصاديات إنتاج عسل النحل مبحافظة البحيرة من خالل دراسة الوضع االنتاجي 
الكفاءة  االنتاج وقياس  دوال  وتقدير   ، البحيرة بصفة خاصة  ومحافظة  النحل فى مصر بصفة عامة   لعسل 
عينه  خالل  من  ،وذلك  البحيرة  محافظة  في  النحل  عسل  انتاج  في  املستخدمة  الزراعية  للموارد  االنتاجية 
بلغت  حيث  املناحل  عدد  حيث  من  مركز  كأكبر  دمنهور  مبركز  املناحل  من  مفردة   102 عددها  بحثيةعشوائية 
من  كل  أن  الدراسة  أوضحت  ولقد    . البحيرة  محافظة  مبراكز  املناحل  عدد  اجمالى  من   %35 حوالى  نسبتها 
االقنعة واملدخن متثل حوالي 70% من التكاليف الثابتة علي مستوي العينة ،فى حني متثل األدوية والتعبئة وسكر 
التغذية والصيانة أكثر من 80% من التكاليف املتغيرة .كما أوضحت مؤشرات الكفاءة االقتصادية النتاج عسل 
النحل في محافظة البحيرة افضلية الفئة الثالثة ( 200خلية فاكثر ) حيث حققت  اعلي عائد علي اجلنيه 
املستثمر ،وأفضلية الفئة الثانية (100- 200خلية ) حيث حققت اعلي اربحية نسبية ويعزي ذلك الي االستفادة 
من وفورات السعة االنتاجية لهذه الفئات وانخفاض تكلفة انتاج الكيلو جرام من عسل النحل بزيادة عدد اخلاليا 
الدراسة  وتوصي  املركز  مستوي  علي  يقل  العسل  وأنتاج  اخلاليا  عدد  من  كل  أن  الدراسة  وأستنتجت  باملنحل 
بضرورة زيادة عدد املناحل وزيادة دور العمل اإلرشادي لنقل املعلومات للمزارعني عن األمراض التي ميكن أن تصيب 
اليوم بسهولة احلصول عليها  تتميز  والتي  الشخصية  القروض  أخذ  والعمل علي  األنتاجية  النحل فتقلل من 

إلقامة املشروعات الصغيرة .

مقدمة                                                                                      

اسرار  من  وسرا  والنقاء  للصفاء  رمزا  القدماء  عند  العسل  كان 
العصر احلديث أهميتة  العلمية فى  أثبتت اآلبحاث  . ولقد  احلياة 
االقتصادية وشجع  زاد من قيمته  مما  االمراض  فى عالج كثير من 
املنتجني  أرباح  وازدادت  أسعاره  فارتفعت  عليه  اإلقبال  كثرة  على 
حبوب  ليجمع  اآلزهار  بزيارة  العسل  نحل  ويقوم  النحل.  ومربو 
بتلقيح  يقوم  العمليات  بهذه  قيامة  وأثناء  والرحيق.  اللقاح 
زادت  ،ولقد  احملصول  زيادة  وبالتالى  العقد  نسبة  يزيد  مما  اآلزهار 
أهمية نحل العسل كحشرة ال ميكن االستغناء عنها فى تلقيح 
احملاصيل وزيادة غلتها بعد هالك معظم احلشرات البرية امللقحة 
(أبو  املبيدات احلشرية  للمحاصيل بسبب اإلسراف فى استعمال 

عساف، 2009). 

   يعتبر العسل املصري  من اجود انواع العسل الطبيعي ، 
حيث حتتل محافظة البحيرة املركز الثاني بعد محافظة أسيوط 
بها  اخلاليا  عدد  بلغ  حيث  العسل  وأنتاج  اخلاليا  عدد  حيث  من 
عام2017 حوالى120 مليون خلية  متثل نحو 14.6% وتنتج عسل 
  . مصر  إنتاج  إجمالى  من   %15 بنسبة  طن   602 بحوالى  يقدر 
التي  الصغيرة  النحل من املشروعات  ان مشروعات  الي  باالضافة 

حيث  االقتصادية  املشاريع  بأغلب  مقارنة  كبيرة  مبيزات  تتمتع 
السريعة  املال  راس  ودورة  املستخدم  املال  راس  مبحدودية  تتمتع 
املنعم،2005)  (عبد  العوائد  علي  احلصول  سرعة  الي  يؤدي  مما 
الزراعي  الدخل  مصادر  لتحسني  اضافيا  مصدرا  تعتبر  وبالتالي   ،
الفردي من جانب ،وتتيح فرص عمل في القطاع الزراعي من جانب 
اخر ، هذا فضال عن تاثيرها االيجابي علي القيمة املضافة لالنتاج 
الزراعي . وبالرغم من كل ذلك فان الكميات املنتجة منها سنويا 
ليست بالقدر الكافي الذي يتفق مع مالئمة املناخ املصري لتربية 
النحل وتوافر املساحات الشاسعة من االراضي املزروعة باحملاصيل 

املتعددة واملتعاقبة  واشجار الفاكهة املتنوعة.

المشكلة البحثية                                                                       

بالرغم من أن تربية نحل العسل تعتبر من االنشطة الزراعية 
ميكن  زراعية  صناعة  إعتبارها  ميكن  التي  الهامة  واالقتصادية 
االنشطة  بجانب  ويسر  بسهولة  مهاراتها  وإكتساب  ممارستها 
االنتاجية الزراعية االخري، إال أن عدد اخلاليا قد إنخفض فى مصر من 
نحو1.40مليون خلية عام 2000 إلى نحو 818 الف خلية عام 2017 
بإنخفاض مقداره حوالى584 الف خلية اى مايعادل نحو42% خالل 
هذه الفترة،وبالتالى إنخفض إنتاج العسل من نحو8.21 الف طن 

Journal of Sustainable Agricultural Sciences
http://jsas.journals.ekb.eg/



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م45 ، ع3  )2019(

نشوي التطاوي وآخرون 230

عام2000 إلى حوالى 4.14 الف طن عام 2017 ،بإنخفاض مايقرب 
من نصف اإلنتاج عام 2000.وتناقص اإلنتاج مبحافظة البحيرة من 
مايعادل  2017،أى  602عام  حوالى  2000إلى  عام  طن   655 حوالى 
نحو 8.24% فقط خالل تلك الفترة .لذلك  تاتي اهمية الدراسة في 
التعرف علي ما اذا كان انتاج عسل النحل في محافظة البحيرة 
االنتاجية واالقتصادية في  الكفاءة  اقتصادي ويحقق  يتم بشكل 

استخدام املوارد الزراعية املتاحة .

اهداف الدراسة                                                                         

إنتاج  اقتصاديات  دراسة  اساسية  البحث  بصفة  يستهدف 
عسل النحل مبحافظة البحيرة من خالل دراسة األهداف الفرعية 
التالية : (1) دراسة تطور مؤشرات انتاج العسل االبيض فى مصر 
ومحافظة البحيرة ، (2) تقدير دوال انتاج عسل النحل مبحافظة 
البحيرة، (3) دراسة الكفاءة االنتاجية واالقتصادية النتاج العسل 

االبيض فى محافظة البحيرة.

االسلوب البحثي ومصادر البيانات                                                            

يعتمد البحث في حتقيق أهدافه على كل من األسلوب التحليلي 
الوصفي والكمي وذلك لتوصيف وتوضيح األهداف البحثية موضع 
الدراسة، حيث استخدمت املتوسطات احلسابية  النسب املئوية 
تقدير  معايير  و  االنتاج  ودوال  العام  الزمني  االجتاه  معادالت   ،
الكفاءة االقتصادية لعسل النحل. كما أعتمد البحث على البيانات 
من  عليها  احلصول  مت  والتى  املنشورة  وغير  املنشورة  الثانوية 
 ، الزراعة  وزارة   ، واالحصاء  العامة  للتعبئة  املركزى  اجلهاز 
فى  العينات  اسلوب  على  االعتماد  ومت  بالبحيرة،  الزراعة  مديرية 
جمع البيانات االولية  حيث مت اختيار مركز دمنهور عامة  كأكبر 
اجمالى  من   %35 حوالى  بلغ  حيث  عدداملناحل  حيث  من  مركز 
عشوائية  عينة  .واختيرت  البحيرة  محافظة  مبراكز  املناحل  عدد 
من  (اقل  هي  فئات  ثالث  على  تقسيمها  مت  مفردة   102 حجمها 

100خلية )،  ( 100- 200 خلية ) ، (200خلية فاكثر ) . 

النتائج البحثية ومناقشتها                                                           

اوال: تطور أعداد خاليا النحل واالنتاج الكلي من العسل وشمعه 
فى مصر خالل الفترة 2000 -2017: 

بلغ  ادني  باجلمهورية بني حد  االفرجنية  اخلاليا  اعداد  تراوح جملة   -1
حوالي 818 الف خلية عام 2017 و حد اقصي بلغ حوالي 1468 
الف خلية عام 2001، وبلغ متوسط الفترة نحو 1196الف خلية  
االفرجنية في  اعداد اخلاليا  العام لتطور  .وبتقدير معادلة االجتاه 
اجلمهورية  تبني ان اعداد اخلاليا االفرجنية في اجلمهورية تتناقص 
سنويا بنحو 43.28 الف خلية ،كما يشير معامل التحديد املعدل 
الي ان نحو 90% من التغيرات في اعداد اخلاليا في اجلمهورية خالل 
فترة الدراسة  امنا ترجع الي العوامل التي يعكس اثرها الزمن ،و 
قد تأكدت معنويته عند مستوي معنوية 0.01 حيث بلغت قيمة 

(ف) نحو 146.22 - (جدول 1و2).

2-  تراوحت جملة انتاج العسل باجلمهورية خالل فترة  الدراسة بني 
حد ادني بلغ حوالي 4140 طن عام 2017 وبني حد اقصي بلغ 
حوالي 8699 طن عام 2002، وبلغ متوسط الفترة  نحو 6705 
طن .وتبني من معادلة اآلجتاه العام إلنتاج العسل ان النموذج 
محل االختبار قد تاكدت معنويته عند مستوي معنوية 0.01 
االنتاج  ان  اتضح  .كما   161.42 نحو  (ف)  قيمة  بلغت  حيث 
تناقص سنويا  قد  اجلمهورية  في  االبيض  العسل  من  الكلي 
يقدر  مبا  احصائيا عند مستوي معنوية 0.05  بصفة مؤكدة 
.كما يشير معامل التحديد املعدل الي ان  بنحو 280.39طنا 
العسل  من  الكلي  لالنتاج  السنوي  املتوسط  من   %90 نحو 
الي  يرجع  امنا  الدراسة  فترة  خالل  اجلمهورية  في  االبيض 

العوامل التي يعكس اثرها عنصر الزمن- (جدول 2)

3- تراوحت جملة انتاج الشمع باجلمهورية بني حد ادني بلغ حوالي 
عام  طن   179 حوالي  بلغ  اقصي  حد  وبني   2008 عام  80طن 
2011 وبلغ متوسط الفترة نحو 121طن خالل فترة الدراسة  
محل  النموذج  ان  الشمع  إلنتاج  العام  اآلجتاه  معادلة  ،وتبني 

االختبار غير معنوي احصائيا. (جدول 1) .

جدول 1. تطور اعداد خاليا النحل االفرنجية وانتاجها من العسل والشمع في إجمالى الجمهورية ومحافظة البحيرة خالل الفترة 2017-2000

السنوات

محافظة البحيرةجمهورية مصر العربية
عدد الخاليا

)الف خلية(

انتاج العسل 
)طن(

انتاج الشمع

)طن(

عدد الخاليا

)الف خلية(

انتاج العسل 
)طن(

انتاج الشمع 
)طن(

20001402820813214465510.6
20011468848710115068010.9
2002145086998215273710.9
2003142383719516178011.6
20041425796310714459111.1
20051453848710214260812.1
20061407788810315077311.7
20071344757610614376512.2
2008127569538014176911.1
20091251703217115175013.9
20101138602516813469311.6
20111088567317911357018.0
2012982505917512864022.0
201396353961461206269.4
201492854341151166189.0
20158784936931095738.8
2016827436410111956010.5
2017818414013011960110.5
1196670512113566611.9المتوسط

املصدر : اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء،النشرة السنوية للثروة احليوانية ،القاهرة ،اعداد متفرقة.
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ثانيا: تطور أعداد خاليا النحل واالنتاج الكلي من العسل وشمعه 
علي مستوي محافظة البحيرة خالل الفترة 2017-2000 :

1- تراوحت جملة اعداد اخلاليا االفرجنية مبحافظة البحيرة بني حد 
ادني بلغ حوالي 109 الف خلية عام 2015 وبني حد اقصي بلغ 
حوالي 161 الف خلية عام 2003 ،وبلغ متوسط الفترة نحو 
اعداد  لتطور  العام  االجتاه  معادلة  .وبتقدير  خلية  الف   135
اخلاليا االفرجنية  ان النموذج محل االختبار قد تأكدت معنويته 
عند مستوي معنوية 0.01 حيث بلغت قيمة (ف) نحو 38.79 
،كما تبني ان اعداد اخلاليا االفرجنية مبحافظة البحيرة تتناقص 
معامل  يشير  ،كما  خلية  الف   2.65 بنحو  يقدر  مبا  سنويا 
التحديد املعدل الي ان نحو 70% من التغيرات في اعداد اخلاليا 
العوامل  الي  ترجع  الدراسة  فترة  البحيرة خالل  فيمحافظة 

التي يعكس اثرها الزمن- (جدول3).

2- جملة انتاج العسل في محافظة البحيرة خالل فترة الدراسة 
بلغ حوالي  560طن عام 2016 وبني حد اقصي  ادني  بني حد 

بلغ حوالي 780 طن عام 2003 ، وبلغ متوسط الفترة نحو 666 
طن.وتبني من معادلة اآلجتاه العام إلنتاج العسل ان النموذج 
محل االختبار قد تاكدت معنويته عند مستوي معنوية 0.01 
حيث بلغت قيمة (ف) نحو 4.54 .كما اتضح ان االنتاج الكلي 
سنويا  تناقص  قد  البحيرة   مبحافظة  االبيض  العسل  من 
يقدر  احصائيا عند مستوي معنوية 0.05 مبا  بصفة مؤكدة 
بنحو 7.56 طنا .كما يشير معامل التحديد املعدل الي ان نحو 
18% من املتوسط السنوي لالنتاج الكلي من العسل االبيض 
مبحافظة البحيرة خالل فترة الدراسة يرجع الي العوامل التي 

يعكس اثرها عنصر الزمن-(جدول 1و3).

فترة  خالل  البحيرة  محافظة  في  الشمع  انتاج  جملة  تراوح   -3
الدراسة بيد حد ادني بلغ 8.8 طن عام2015 وبني حد اقصي 
11.9طن.وتبني  نحو  املتوسط  وبلغ   ،  2012 عام  22طن  بلغ 
النموذج محل االختبار  ان  إنتاج الشمع  العام  معادلة اآلجتاه 

غير معنوي احصائيا -(جدول 1و3).

جدول 2. معادالت االتجاه العام العداد الخاليا االفرنجية واالنتاج الكلي من العسل االبيض واالنتاج الكلي من الشمع في جمهورية مصر العربية خالل الفترة 
)2017-2000(

R-2Fالمعادلةالمتغير

عدد اخلاليا
Y=1607.32-43.28x

**(43.82)**(-12.09)
0.90**146.22

انتاج العسل
Y=9379.51-280.39x
*(41.47)*(-12.70)

0.90*161.42

انتاج الشمع
Y=1030+2.05x
(6.09)  (1.24)

0.331.54

(**) مستوي معنوية عند  0.01      (*) مستوي معنوية عند 0.05 

املصدر  : جمعت وحسبت من جدول رقم (1).

الفترة  البحيرة خالل  الشمع في محافظة  الكلي من  واالنتاج   االبيض  العسل  الكلي من  واالنتاج  االفرنجية  الخاليا  العام العداد  االتجاه  جدول 3. معادالت 
.)2017-2000(

R-2Fالمعادلةالمتغير

عدد اخلاليا
Y=160.88-2.65x

**(36.76)**(-6.22)
0.70**38.79

انتاج العسل
Y=737.95-7.56x

**(20.29)*(-2.13)
0.18*4.54

انتاج الشمع
Y=11.61+0.58x
**(6.74)(0.34)

0.580.11

(**) مستوي معنوية عند  0.01      (*) مستوي معنوية عند 0.05 

املصدر  :جمعت وحسبت من جدول رقم (1 ).
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املصدر  :جمعت وحسبت من جدول (1 ).

املصدر  :جمعت وحسبت من جدول (1 ).

املصدر  :جمعت وحسبت من جدول (1 ).

شكل 1. تطور عدد الخاليا فى جمهورية مصر العربية خالل الفترة )2017-2000(

شكل 2. تطورانتاج العسل فى جمهورية مصر العربية خالل الفترة )2017-2000(

شكل 3. تطورانتاج الشمع فى جمهورية مصر العربية خالل الفترة )2017-2000(
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املصدر  :جمعت وحسبت من جدول (1 ).

املصدر  :جمعت وحسبت من جدول (1 ).

شكل 4. تطور عدد الخاليا فى محافظة البحيرة خالل الفترة )2017-2000(

شكل 5. تطورانتاج العسل فى محافظة البحيرة خالل الفترة )2017-2000(

شكل 6. تطورانتاج الشمع فى محافظة البحيرة خالل الفترة )2017-2000(
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ثالثا: اخلصائص االجتماعية واالنتاجية لصناعة عسل النحل في 
محافظة البحيرة :

تبني من دراسة تركز ما يقارب من نصف عدد املربني بإجمالي 
العينة في الفئة العمرية (30- أقل من 50سنه) بحوالي %47.20 
في  النسبة  انخفضت  ،في حني  بالعينة  املربني  عدد  اجمالي  من 
الفئة العمرية (اقل من 30 سنه) فبلغت نحو 23.36% فقط من 
النحل  تربية  ان  الي  ذلك  يرجع  وقد  بالعينة  املربني  عدد  اجمالي 
 %48.01 حوالي  ان  كما  بالعمر.  بالتقدم  املرتبطة  للخبرة  حتتاج 
ومؤهل  عالي  مؤهل  علي  حاصلني  العينة  باجمالي   %32.31  ،
متوسط  علي الترتيب في حني انخفضت النسبة بدرجة كبيرة 
في املستويات  التعليمية االقل، وهو يشير الي ان عملية التربية 
متوافقة مع ارتفاع املستوي التعليمي الذي ميكن من االطالع علي 
بعض املعلومات واملمارسات التي حتتاجها هذه العملية . كما تبني 
املتفرغني  الي فئة غير  ينتموا  العينة  افراد  ثلثي  أن ما يقارب من 
،وهو  العينة  اجمالي  من   %66.98 نحو  متثل  بنسبة  النحل  ملهنة 
يشير الي ان هذا النشاط ال يتطلب تفرغا كامال مما يعطي املرونة 
في امكانية ممارسته وبالتالي امكانية مزاولته حتي بالنسبة لغير 

املتفرغني-(جدول4).

كما وجد أن متوسط عدد خاليا املنحل قدر بنحو 136 خلية 
116، 240 خلية للثالث فئات على  باجمالي العينة و بنحو52.2 ، 
بالفئات  العسل  من  املنحل  انتاج  متوسط  قدر  كما   ، الترتيب 
علي  جرام  كيلو   1729،  509.3،  252.3 بحوالي  السابقة  الثالثة 
الترتيب وبلغ حوالي 830 كيلو جرام باجمالي العينة ،فى حني قدر 
متوسط انتاج اخللية من العسل بنحو 5.2 ، 4 ، 5 كيلو بالفئات 
السابقة علي الترتيب وقدر بنحو 4.6 كيلو جرام باجمالي العينة 
 252 .وبلغ متوسط كمية السكر للمنحل حوالي 49.2 ،101.5 ، 
كيلوجرام بفئات عينة الدراسة علي الترتيب و حوالي 134 كيلو 
جرام باجمالي عينة الدراسة ،في حني بلغ متوسط كمية السكر 
للخلية نحو1 ، 1 ، 1.3 بالفئات سالفة الذكر علي الترتيب ونحو 
1.1 كيلو جرام باجمالي العينة. وقدر متوسط عدد ساعات العمل 
ساعة وذلك بفئات عينة الدراسة   5.6،  5.5، باملنحل بحوالي 5.3 
.وقدر متوسط  ساعة باجمالي العينة  علي الترتيب وحوالي 5.4 
سنه باجمالي عينة الدراسة  عدد سنوات خبرة املربي نحو 12.4 
19.6 سنه بفئات عينة الدراسة الثالث   ، 11.6 بينما بلغ نحو 6 ، 

علي الترتيب- (جدول 5).

جدول 4. الخصائص االجتماعية واالنتاجية الفراد عينة الدراسة المنتجين لعسل النحل بالبحيرة
الفئات

اخلصائص االجتماعية 

اجمالي العينة 200خلية فاكثر 100– 200 خليةاقل من 100 خلية

%عدد%عدد%عدد%عدد

العمر

1325626.85192423.36اقل من 30 سنه
302548.071356.521037.034847.20-اقل من 50 سنه

501427417.41244.443029.61سنه فاكثر

521002310027100102100االجمالى

احلالة 

التعليمية 

713.7214.34414.31210.78امي
2428.7414.389يقرا ويكتب

1733.33835828.63332.31مؤهل متوسط
2549.011252.171242.854948.01مؤهل عالي

511002310028100102100االجمالى

مدي 

التفرغ 

1632.76251241.43433.03متفرغ
غير متفرغ

3367.3418751758.626866.98

491002410029100102100االجمالى 

املصدر : جمعت وحسبت من بيانات استمارة االستبيان اخلاصة بالعينة.

جدول 5. متوسط متغيرات انتاج عسل النحل بعينة الدراسة.

اجمالي العينة200خلية فاكثر100- 200خلية اقل من 100 خليةالمتغير

52.2116240136متوسط عدد خاليا المنحل )خلية(

252.3509.31729830متوسط انتاج المنحل من العسل )كجم(

5.2454.6متوسط انتاج الخلية من العسل )كجم(

49.2101.5252134متوسط كمية السكر للمنحل )كجم(

111.31.1متوسط كمية السكر للخلية )كجم(

5.35.55.65.4متوسط عدد ساعات العمل بالمنحل)ساعة(

611.619.612.4متوسط عدد سنوات خبرة المربي )سنه(
املصدر : جمعت وحسبت من بيانات استمارات االستبيان اخلاصة بعينة الدراسة.



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م45 ، ع3  )2019(

235دراسة اقتصادية إلنتاج عسل النحل مبحافظة البحيرة

رابعا:التقدير األحصائي لدوال إنتاج عسل النحل بعينة الدراسة :
مبحافظة  دمنهور  مبركز  النحل  عسل  إنتاج  دوال  ولتقدير 
البحيرة مت إستخدام حتليل االنحدار املرحلي في التقدير القياسي 
كانت  املزدوجة  اللوغاريتمية  الصورة  أن  وتبني  اإلنتاج  لدوال 
أفضل النماذج القياسية املقدرة لدوال انتاج العسل وذلك أعتمادا 
علي املنطقني األقتصادي واإلحصائي حيث:Y كمية انتاج عسل 
X لكمية السكر 

1
النحل بالكيلوجرام بعينة الدراسة بالبحيرة  قدرت

خبرة  سنوات  لعدد   X
3
، باملنحل  البراويز  لعدد   X

2
جرام، بالكيلو 

الشغاالت  لكاندي   X
5
، باملنحل  العمال  لعدد   X

4
، بالسنة  املربي 

العمل،  Xساعات 
8
، اخلاليا  Xعدد 

7
باملنحل، الغذايات  Xعدد 

6
،

الطرود،   Xعدد 
11

شمعية،  Xأساسات 
10

السكر، Xمحلول 
9

Xكاندى امللكات. 
12

املنحل  في  العسل  إنتاج  علي  تأثيرا  العوامل  أكثر  وبتقدير 
البراويز  عدد   : أنها  تبني   ( خلية   100 من  (اقل  االولي  بالفئة 
وأن   . العمال  وعدد  السكر  وكمية  للنحال  اخلبرة  سنوات  وعدد 
هناك عالقة طردية بني كمية االنتاج وكافة املتغيرات التفسيرية 
 0.50 نحو  بلغ  املعدل  التحديد  معامل  ،وأن  الدالة  في  املتضمنة 
حوالي  تفسر  املستقلة  العوامل  في  التغيرات  أن  ذلك  ويعني 
50%من التغيرات في إنتاج العسل بهذه الفئة وأن نحو 50% من 
تلك التغيرات إمنا ترجع الي عوامل غير متضمنة في هذا النموذج 
 0.31 نحو  بلغت  البراويز  لعدد  اإلنتاجية  املرونة  أن  تبني  .كما 
العناصر  باقي  ثبات  بفرض   %1 بنسبة  البراويز  عدد  زيادة  أن  أي 
 .  %31 بنحو  العسل  أنتاج  زيادة  الي  تؤدي  إمنا  األخري  اإلنتاجية 
أما بالنسبة للمرونة اإلنتاجية لعدد سنوات اخلبرة فقد بلغت نحو 
إمنا  األخري  اإلنتاجية  العناصر  باقي  ثبات  بفرض  أن  أي   0.30
أما   ،  %0.30 بنحو  العسل  من  املنتجة  الكمية  زيادة  الي  يؤدي 
بالنسبة للمرونة اآلنتاجية لكمية السكر فقد بلغت نحو 0.29 أي 
الي  يؤدي  إمنا  األخري  اإلنتاجية  العاناصر  باقي  ثبات  بفرض  أن 
الي زيادة كمية العسل بنحو 0.29% وبالنسبة للمرونة االنتاجية 
باقي  ثبات  بفرض  أن  أي   0.39 حوالي  بلغت  فقد  العمال  لعدد 
العسل  في  كبيرة  زيادة  الي  يؤدي  إمنا  األخري  األنتاجية  العناصر 
 1.29 نحو  بلغت  اإلجمالية  اإلنتاجية  املرونة  ،وأن   %  0.39 بنحو 
زيادة  أن  يعني  وهذا  األنتاج  مراحل  من  االولي  املرحلة  في  تقع  أي 

عناصر األنتاج املشار اليها في الدالة مجتمعة بنسبة 1% في ظل 
العسل  إنتاج  زيادة  الي  تؤدي  سوف  السائدة  األنتاجية  الظروف 

بنسبة تبلغ حوالي %1.29 .

كما تبني أن أكثر العوامل تاثيراً علي إنتاج العسل في املنحل 
بالفئة الثانية (100-200خلية) هي كمية السكر وكاندي الشغاالت 
كمية  بني  طردية  عالقة  هناك  ،وأن  الغذايات  وعدد  البراويز  وعدد 
.وأن  الدالة  في  املتضمنة  التفسيرية  املتغيرات  وكافة  االنتاج 
معامل التحديد املعدل يبلغ نحو 0.53 وهذا يعني ان التغيرات في 
العوامل املستقلة تفسر حوالي 53% من التغيرات  في كمية إنتاج 
العسل بهذه الفئة وأن نحو 47% من تلك العوامل إمنا ترجع الي 
عوامل غير متضمنة في هذا النموذج  وتبني أن املرونة االنتاجية 
أي ان كمية السكر بفرض ثبات  لكمية السكر بلغت نحو 0.30 
إنتاج العسل  زيادة كمية  العناصر االنتاجية األخري إمنا يؤدي الي 
الشغاالت  لكاندي  االنتاجية  املرونة  بلغت  بينما   ،  %0.30 بنحو 
تؤدي   %  1 بنسبة  الشغاالت  كاندي  كمية  زيادة  أن  أي   0.15
املرونة  بلغت  بينما   %0.15 بنسبة  العسل  أنتاج  كمية  زيادة  الي 
العوامل  باقي  ثبات  بفرض  أن  .أي   0.12 البراويز  لعدد  االنتاجية 
 %0.12 االنتاج  زيادة  الي  تؤدي   %1 بنسبة  البراويز  عدد  زيادة  فإن 
عدد  زيادة  ان  أي   0.37 الغذايات  لعدد  االنتاجية  املرونة  وبلغت 
البراويز بنسبة 1% سوف يؤدي الي زيادة كمية أنتاج العسل بنسبة 
االجمالية  االنتاجية  واملرونة   ، العوامل  باقي  ثبات  بفرض   %37
الدالة  اليها  املشار  االنتاج  عناصر  زيادة  ان  أي   0.94 نحو  بلغت 
مجتمعة بنسبة 1 % في ظل الظروف االنتاجية السائدة سوف تؤدي 

الي زيادة إنتاج العسل بنسبة تبلغ حوالي 0.94 % .

كما تبني أن أكثر العوامل تاثيرا ً علي إنتاج العسل في املنحل 
بالفئة الثالثة ( 200 خلية فأكثر ) هي كمية السكر وهناك عالقة 
طردية بني كمية االنتاج وكمية السكر وبلغ معامل التحديد 0.28 أي 
أن التغيرات في العوامل املستقلة تفسر حوالي 28 % من التغيرات 
في كمية إنتاج العسل بهذه الفئة وأن نحو 72% من تلك التغيرات إمنا 
ترجع الي عوامل غير متضمنة النموذج وتبني أن املرونة اإلنتاجية 
لكمية السكر بلغت حوالي 0.30 أي أن زيادة كمية السكر بنسبة %1 

تؤدي الي زيادة كمية إنتاج العسل بنسبة %0.30 .  

جدول 6. دوال إنتاج العسل بفئات العينة بإستخدام أسلوب تحليل االنحدار المرحلي للنموذج اللوغاريتني المزدوج.

الفئات 
R-2Fالمعادلة

أقل من 100 خلية 
Ln Y= ln2.07+0.31lnX

2
+0.30lnX

3
+0.29lnX

1
+0.39lnX

4

**(2.92)  *(2.30)        *(2.15)     *(2.35) *(2.21)             
0.46**12.52

100-200خلية 
Ln Y=ln2.55+0.30lnX1+0.15lnX5+0.12ln X2+ 0.37lnX6

**(2.87)  **(2.87)**(2.72) *(1.86)**(2.31)
0.53**7.55

 200خلية فأكثر 
Ln Y= 5.71+ 0.30 Ln X1

**(14.38)**(3.35)
0.28**11.27

(**) مستوي معنوية عند  0.01      (*) مستوي معنوية عند 0.05 
املصدر: جمعت وحسبت من بيانات استمارات االستبيان اخلاصة بعينة الدراسة.
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خامسا:مؤشرات الكفاءة االقتصادية للكيلو جرام من عسل النحل 
بعينة الدراسة 

 1- يتضح أن كل من االقنعة واملدخن متثل حوالي أكثر من %70 
من التكاليف الثابتة علي مستوي العينة وأن كل من األدوية 
أكثر من 80% من  ميثلون  والصيانة  التغذية  والتعبئة وسكر 

التكاليف املتغيرة -(جدول 7).

2- قدر متوسط سعر الكيلو جرام من العسل بنحو 47جنيه في 
الفئات االنتاجية الثالثة كما قدر متوسط صافي العائد علي 
خلية)،(100-200خلية   100 من  (اقل  بالفئات  جرام  الكيلو 
جنيه   0.20  ،  0.31  ،1.58 بحوالي   ( فاكثر  خلية   200)،(

علي الترتيب وبلغ حوالي 0.69 جنيه باجمالي العينة. 

3- قدر متوسط العائد علي اجلنيه املستثمر وهو عبارة عن حاصل 
قسمة متوسط صافي العائد علي متوسط اجمالي التكاليف 
السابقة علي  بالفئات  الكلية بنحو 1.20 ،1.18 ، 1.23جنيه 
في   ، العينة  باجمالي  جنيه  ، بينما قدر بنحو 1.20  الترتيب 
 ،  63.60  ،  53.79 حوالي  النسبية  االربحية  بلغت  حني 
 54.96 وحوالي  الترتيب  علي  الدراسة  عينة  بفئات   47.51

باجمالي عينة الدراسة . 

4- حققت الفئة الثالثة ( 200خلية فاكثر )  اعلي عائد علي اجلنيه 
املستثمر ،وفئة (100-200خلية ) حيث حققت اعلي اربحية 
نسبية ويعزي ذلك الي االستفادة من وفورات السعة االنتاجية 
لهذه الفئات وانخفاض تكلفة انتاج الكيلو جرام من عسل النحل 
بزيادة عدد اخلالايا باملنحل . ومتوسط سعر الكيلو جرام من 

العسل قدر بنحو 47جنيه في الفئات االنتاجية الثالثة. 

5- قدر متوسط صافي العائد علي الكيلو جرام بالفئات (اقل من 
بحوالي   ( فاكثر  خلية   200)،( خلية)،(100-200خلية   100
 0.69 حوالي  وبلغ  الترتيب  علي  جنيه   0.20  ،  0.31  ،1.58

جنيه باجمالي العينة .

عن  عبارة  وهو  املستثمر  اجلنيه  علي  العائد  متوسط  قدر   -6
حاصل قسمة متوسط صافي العائد علي متوسط اجمالي 
بالفئات  1.23جنيه   ،  1.18،  1.20 بنحو  الكلية  التكاليف 
السابقة علي الترتيب ، بينما قدر بنحو 1.20 جنيه باجمالي 
 ،  53.79 حوالي  النسبية  االربحية  بلغت  حني  في   ، العينة 
وحوالي  الترتيب  علي  الدراسة  عينة  بفئات   47.51  ،  63.60

54.96 باجمالي عينة الدراسة - (جدول 7).

جدول 7. مؤشرات الكفاءة االقتصادية بالجنيه للكيلو جرام من عسل النحل بعينة الدراسة     

بنود التكاليف

الفئات  

اجمالي العينة 200خلية فاكثر100-200خليةاقل من 100 خلية

%قيمة%قيمة%قيمة%قيمة

بنود 

التكاليف 

الثابتة 

0.635.081.710.212.737.531.687.28ايجار ارض املنحل

0.030.240.010.060.030.080.020.08الطرود

0.030.240.030.180.040.110.030.13اخلاليا اخلشبية

0.735.890.533.180.732.011.998.63الفراز

1.1091.368.171.64.411.355.85الغذايات

4.4636.026.2337.4313.4337.068.0434.88االقنعة

5.3643.296.438.4617.5648.469.7742.38املدخن

0.040.320.382.30.110.300.170.73ادوات اخري

12.3816.6436.2323.05متوسط اجمالي التكاليف الثابتة

بنود 

التكاليف 

املتغيرة 

2.4827.552.114.194.6520.943.0720.05سكر التغذية

0.2630.765.130.964.320.664.31العمالة

2.426.63.422.984.520.273.4322.40التعبئة

1.7195.8339.413.716.663.7424.42االدوية

1.53171.5710.611.135.091.419.20شمع االساس

0.6371.1387.2633319.59الصيانة

914.7922.215.31متوسط اجمالي التكاليف املتغيرة

21.3831.4358.4337.08متوسط اجمالي التكاليف الكلية

47484747متوسط سعر الكيلو من العسل

1.580.310.200.69متوسط صافي العائد

1.201.181.231.20متوسط العائد علي اجلنية املستثمر

53.7963.6047.5154.96االربحية النسبية

املصدر: جمعت وحسبت من بيانات استمارات االستبيان اخلاصة بعينة الدراسة
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BEES produce honey from the sugary secretions of plants or from secretions of other 
insects, by regurgitation, enzymatic activity, and water evaporation. Bees store honey 

in wax structures called a honeycomb .This research aimed to study the economics of honey 
production in Beheira Governorate, through the study of productivity and economic efficiency 
of the production of honey in Beheira province as a case study, the study of the most important 
factors affecting the production. the main results of this research are:(1)The decline in the 
total number in Egypt from 1402 thousand cell in 2000 to 818 thousand cell in 2017, 584 
thousand cell represents about43% during the period of the study reached,(2)The decline in 
the total production of honey in Egypt from8208tonsin 2000to 4140tons in 2017,4068 tons 
represents about 50% during the period of the study, (3)The efficiency and economic study of 
honey production in Beheira Governorate, so that The average return on the invested pound 
was estimated at 1.20 LE in the total sample, while the relative profit was about 54.96 in the 
total study sample.

Keywords: Honey, Beheira Governorate, Economic, Functions, Production, Productivity, 
Efficiency
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