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مقدمة                                                                       
يعد مشروع تربية النحل من أهم المشروعات الصغيرة،حيث 
يضيف للمزارع دخالً كبيراً مما يعمل على تنمية الريف المصرى 
الزراعى  االنتاج  زيادة  على  يعمل  كما  المعيشة.  مستوى  ورفع 
بها  يقوم  التى  التلقيح  عمليات  خالل  من  المحاصيل  من  للكثير 
النحل وماتدره من قيمة اقتصادية لصاحب المشروع. كما تعد من 
المشروعات الصغيرة التي ال تحتاج إلى رأس مال كبير باإلضافة 
العسل مهنة  تربية نحل  فيها، وتعتبر  المال  لسرعة دوران رأس 
زراعية من اوجه نشاط القطاع الزراعى. والنحل من اقدم الكائنات 
نموذجية  إجتماعية  االرض وهى حشرة  وجة  على  التى ظهرت 
وقد  التعاونية،  الحياة  مستويات  أعلى  على  طوائف  فى  تعيش 
حظيت هذه المهنة باهتمام كبير من المنتجين فى جميع انحاء العالم 

على مر السنين )أبو النجا وعبدالغفار- 2011(.

المشكلة البحثية
علي الرغم من توافر الظروف البيئية والمناخية المناسبة لتربية 

اإليدي  وتوافر  والحقلية،  الفاكهية  المحاصيل  وتعدد  العسل  نحل 
العاملة المدربة في هذا المجال إال أنه لوحظ تناقص اإلنتاج المحلي 
الى 5‚5434  عام 2007م  فى  من 1‚7576 طن  النحل  لعسل 
تناقص  العربية ، كما  طن فى عام 2014م في جمهورية مصر 
اإلنتاج المحلي لعسل النحل في محافظة كفرالشيخ من 336 طن 
فى عام 2007م الى 226,725 طن فى عام 2014م )الششتاوى 
والزقروي-2003( .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 
أنه  إلي  باإلضافة  منخفضة  النشاط  هذا  في  المخاطرة  درجة  أن 
أحد وسائل زيادة دخول المزارعين وتوفير فرص العمل للشباب 
التي  الصغيرة  المشروعات  من  النحل  عسل  مشروعات  أن  كما 
ال تحتاج إلي رأس مال إستثماري كبير، ومع ذلك أعداد المناحل 

وسعتها اإلنتاجية مازالت محدودة واإلنتاجية منخفضة.
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البيانات: مركز  مغلف  منحني  بإستخدام  الشيخ  كفر  محافظة  في  النحل  عسل  إنتاج  كفاءة 

كفرالشيخ )دراسة حالة(

 فوزى الدناصورى،  فتحية رضوان سالم، رشدى شوقى العدوى و أمنيه على الغزولى
قسم اإلقتصاد الزراعى – كلية الزراعة – جامعة كفرالشيخ - كفرالشيخ – مصر.

يهدف هذا البحث التقدير القياسي لدوال إنتاج عسل النحل بمركز كفرالشيخ، وتقدير الكفاءة التكنولوجية والسعرية واالقتصادية 
فى ظل ثبات وتغير العائد للسعة إلنتاج عسل النحل بمركز كفر الشيخ، وذلك للوقوف علي األستغالل األمثل للموارد المتاحة 
وما يجب تحقيقه من إنتاجية في ظل تلك القدر من الموارد، وإعتمد البحث في تحقيق أهدافه علي إستخدام التحليل الوصفي 
 )OLS( والكمي وذلك بإستخدام أساليب وأدوات التحليل األحصائي والقياسي والمتمثلة في طريقة المربعات الصغري العادية
 DEA( Data Envelopment( لتقدير معادالت االنحدار البسيط والمتعدد، وباألضافة إلي إستخدام تحليل مغلف البيانات
Analysis   لتقدير كفاءة إنتاج عسل النحل بمركز كفرالشيخ للفئات الثالثة، وإعتمد البحث في تحقيق أهدافه علي البيانات 
األولية لعينة عمدية حيث تمثلت في مركز كفرالشيخ حيث يمثل ثاني أكبر مراكز محافظة كفرالشيخ  من حيث عدد الخاليا 
وتم تقسيم المناحل لثالث فئات الفئة األولي )أقل من 50 خلية(، والفئة الثانية )50- أقل من 100(، الفئة الثالثة )100 فاكثر(. 

وأوضحت نتائج الدراسة من نتائج دوال اإلنتاج عسل النحل بمركز كفرالشيخ أن الطرود والعمالة هما  أكثر العوامل 
تأثيراً علي إنتاج العسل في الفئة األولي بينما الطرود وكمية السكر والعمالة هم اكثر العوامل التي تؤثر علي إنتاج العسل في 
الفئة الثانية، بينما الطرود هي اكثر العوامل التي تؤثر علي إنتاج العسل في الفئة الثالثة مما يشير إلي أن الطرود أكثرالعوامل 

تأثيرا علي إنتاجية عسل النحل بالفئات الثالث وهذا يرجع إلي أن قوة الطرود تؤدي إلي زيادة إنتاجية عسل النحل.

الكفاءة  المناحل ذات  النحل في  التكنولوجية  إلنتاج عسل  الكفاءة  يتعلق بمؤشرات  الدراسة وفيما  نتائج  كما اوضحت 
الكاملة في  الفئة األولي والثانية والثالثة بمركز كفرالشيخ في ظل ثبات العائد أنها بلغت نحوحوالي 6 ، 5، 4منحالً، في حين 
بلغت عدد المناحل غير الكفؤة حوالي 35، 13، 11منحالًلكل منهم علي الترتيب ، كما حققت الثالث فئات نفس الكفاءة الكاملة 
في ظل تغير عائد السعة بلغت نحو حوالي 11 منحالً، بينما المناحل غير الكفؤة بلغت حوالي 30، 7، 4مناحل لكل منهما علي 
الترتيب.كما بلغت الكفاءة السعرية للمناحل ذات الكفاءة الكاملة لمناحل الفئة األولي والثانية والثالثة بمركز كفرالشيخ حوالي 
4، 4، 3 منحالً، في حين بلغت عدد المناحل الغير كفؤة حوالي 37، 14، 12 منحالً لكل منهم علي الترتيب. كما بلغت الكفاءة 
اإلقتصادية ذات الكفاءة الكاملة لمناحل الفئة األولي والثانية والثالثة بمركز كفرالشيخ حوالي 3، 3، 2منحالً ، في حين بلغ عدد 

المناحل غير الكفؤة حوالي 38، 15، 13منحالً لكل منهم علي الترتيب.      

التوصيات: في ضوء ما ورد بالبحث من نتائج فإن البحث يوصي بما يلي:
1-إعادة توزيع الموارد االنتاجية حتى يمكن تحقيق الكفاءة االقتصادية لمشروعات نحل العسل.

2- ضرورة العمل علي زيادة اإلنتاج المحلي من عسل النحل وذلك بإستخدام السالالت الجيدة عالية اإلنتاج، التغذية الجيدة 
للنحل، العمالة الفنية المدربة، إستخدام األدوية لمكافحة األمراض والحشرات التي تصيب النحل تؤدي إلي زيادة اإلنتاج.



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م43 ، ع2 )2017(

أمنية على الغزولى

34

أهداف البحث                                                               
يستهدف البحث التقدير القياسي لدوال إنتاج عسل النحل بمركز 
التكنولوجية والسعرية واالقتصادية فى  الكفاءة  كفرالشيخ وتقدير 
ظل ثبات وتغير العائد للسعة إلنتاج عسل النحل بمركز كفر الشيخ 
المتاحة وما يجب  للموارد  للوقوف علي األستغالل األمثل  وذلك 

تحقيقه من إنتاجية في ظل ذلك القدر من الموارد.

اإلسلوب البحثي ومصادر البيانات                                                  
إعتمد البحث في تحقيق أهدافه علي إستخدام التحليل الوصفي 
األحصائي  التحليل  وأدوات  أساليب  بإستخدام  وذلك  والكمي 
العادية  الصغري  المربعات  طريقة  في  والمتمثلة  والقياسي 
)OLS( لتقدير معادالت االنحدار البسيط والمتعددوباألضافة إلي 
 Data Envelopment )DEA( إستخدام تحليل مغلف البيانات
بمركز كفرالشيخ،  النحل  إنتاج عسل  كفاءة  لتقدير    Analysis 
وإعتمد البحث في تحقيق أهدافه علي البيانات األولية لعينة عمدية 
بمركز كفرالشيخ حيث يمثل ثاني أكبر مراكز محافظة كفرالشيخ  
من حيثعدد الخاليا،وتم تقسيم المناحل لثالث فئات حيث بلغ عدد 
عددالفئة  وبلغ  منحل،  نحو41  خلية(   50 من  األولي )أقل  الفئة 
الثانية )50- أقل من 100( نحو18 منحل، وبلغ عدد الفئة الثالثة 

)100 فاكثر( نحو 15 منحل.

النتائج البحثية                                                                 
أوال:التقدير القياسى لدوال انتاج عسل النحل مبركز كفرالشيخ:
1- التقدير القياسى لدالة إنتاج عسل النحل مبناحل الفئة االولي:
بتقدير دالة إنتاج عسل النحل فى الفئة االولى كما فى المعادلة 
 ،)X2( السكر   ،)X1( الطرود  متغيرات  بإستخدام   )1( رقم 
مستخدما  المتعدد  اإلنحدار  وإجراء   )X4( )X3(،العمالة  األدوية 
 )X1( تبين من النتائج الواردة أن عنصرى الطرود ،stepwise
االنتاج،  كمية  فى  تأثيرا  االنتاجية  العناصر  أكثر   )X2( والعمالة 
معامل  أن  اإلنتاج  لدالة  المقدر  االنحدار  نموذج  من  إتضح  حيث 
التحديد المعدل بلغ نحو 0,754 أي أن تلك العناصر تفسر حوالي 
 )T( 75% من التغير في كمية إنتاج عسل النحل، كما تشير قيمة
المحسوبة إلي معنوية معامالت اإلنحدار لكل من الطرود والعمالة 
عند مستوي معنوية 0,01 ، كما بلغت قيمة )F( المحسوبة نحو 
26‚62 وهي تفوق نظيرتها الجدولية عند نفس مستوي المعنوية.

دالة إنتاج عسل النحل بمناحل الفئة االولي بمركز كفرالشيخ

معادلة رقم  )1(   
  0.186 Log X4+0.738LogX1+Log Ŷ = 1.462

         )2.69(* )8.83(*   )13.44(   
 0.754=0.766    R2=F=62.26* R2  

حيث أن:X1 = عدد الطرود ، X3=العمالة، Ŷ =  كمية اإلنتاج    
، R2= معامل التحديد المعدل  ، R2=معامل التحديد   

 * = مستوي المعنوية عند 0,01.

والمرونة  المتوسط  والناتج  الحدي  الناتج  من  كال  وبتقدير 
اإلنتاجية لكل من الطرود، العمالة كما في الجدول رقم )1( تبين أن 
اإلنتاجية المتوسطة بلغت نحو73‚15، 01‚117كجم لكل منهما 
علي الترتيب ، أيأنه بزيادة كل من الطرود والعمالة وحدة واحدة 
بمقدار 15,73  النحل  المنتجة من عسل  الكمية  زيادة  ينتج عنها 
اإلنتاجية  بلغت  حين  في  الترتيب  علي  منهما  لكل   117,01  ،
الحدية لهذه الموارد 11,6، 21,76 كجم لكل منهما علي الترتيب، 
عنها  ينتج  واحدة  وحدة  والعمالة  الطرود  من  كل  بزيادة  أن  أي 
زيادة الكمية المنتجة من عسل النحل بمقدار 11,6، 21,76 كجم 

الترتيب. كما تبين أن المرونة اإلنتاجية للطرود  لكل منهما علي 
والعمالة قدرت بنحو 0,737 ، 0,186 لكل منهما علي الترتيب. 
ونظرا ألنها موجبة وأقل من الواحد الصحيح فيدل ذلك علي أن 
اإلنتاج بالنسبة لهذه الموارد يتم في المرحلة الثانية ذات اإلنتاجية 
الحدية المتناقصة. بمعني أنه بزيادة هذه الموارد بنسبة 10% عن 
المستوي الحالي فإن إنتاج العسل يزيد بنسبة %7,37 ، %1,86 

لكل منهما علي الترتيب.

كما تبين أن النسبة بين قيمة الناتج الحدي وسعر وحدة المورد 
لكل من الطرود والعمالة أكبر من الواحد الصحيح حيث بلغت نحو 
48‚1 ، 95‚4 علي الترتيب مما يشير إلي أن مربي النحل يمكن 
زيادة أرباحهم من خالل التوسع في إستخدام هذين الموردين، أى 

أن استخدام هذه الموارد يتم بصورة إقتصادية. 

الفئة  مبناحل  النحل  عسل  إنتاج  لدالة  القياسى  التقدير   -2
الثانية مبركز كفرالشيخ

بتقدير دالة انتاج عسل النحل فى الفئة الثانية كما فى المعادلة 
 ،)X2(السكر  ،)X1( الطرود  متغيرات  بإستخدام   )2( رقم 
المتعدد  مستخدما  اإلنحدار  )X4( وإجراء  العمالة   ،)X3(األدوية
وكمية  الطرود  أنكالًمن  الواردة  النتائج  من  تبين   stepwise
االنتاج  كمية  فى  تأثيرا  االنتاجية  العناصر  اكثر  والعمالة  السكر 
معامل  أن  اإلنتاج  لدالة  المقدر  االنحدار  نموذج  من  اتضح  حيث 
التحديد المعدل بلغ نحو 0,601 أي أن تلك العناصر تفسر حوالي 
 )T( 60% من التغير في كمية إنتاج عسل النحل ، كما تشير قيمة
المحسوبة إلي معنوية لمعامالت اإلنحدار لكل من الطرود و كمية 
 )F( السكر والعمالة عند مستوي معنوية 0,01 ، كما بلغت قيمة
نفس  عند  الجدولية  نظيرتها  تفوق  41‚7وهي  نحو  المحسوبة 

مستوي المعنوية.

دالة إنتاج عسل النحل بمناحل الفئة الثانية مركز كفرالشيخ.

 =X3  ، السكر  كمية   =   X2  ، الطرود   =عدد    X1 أن:  حيث 
العمالة،   Ŷ  =  كمية اإلنتاج   ،   R2 = معامعامل التحديد المعدل
R2= معامل التحديد ،     * = مستوي المعنوية عند 0,01. 

Log Ŷ =  -6.06+83.38X0.658 +1 Log X47.197+2 X4                        2 معادله رقم                        
             )-0.402(*     )2.07(*    )2.050(*     ) 2.656(*                                           

F =7.408 * - R0.601=2  R0.695=2

والمرونة  المتوسط  والناتج  الحدي  الناتج  من  كال  وبتقدير 
اإلنتاجية  أن  تبين   )3( رقم  الجدول  في  كما  للطرود  اإلنتاجية 
المتوسطة بلغت نحو34‚14 كجم للطرود، أي أن بزيادة الطرود 
وحدة واحدة ينتج عنها زيادة الكمية المنتجة من إنتاج العسل بمقدار 
14,34كجم في حين بلغت اإلنتاجية الحدية للطرود 15,04 كجم.
كما تبين أن المرونة اإلنتاجية للطرود قدرت بنحو 1,05. ونظرا 
زيادة  علي  ذلك  فيدل  الصحيح  الواحد  من  وأكبر  موجبة  ألنها 
المرحلة األولي  يتم في  الموارد اإلنتاجية  اإلنتاج بنسبة أكبر من 
بنسبة  المورد  هذا  بزيادة  أنه  حيث  بمعني  إقتصادية.  غير  وهي 
10% عن المستوي الحالي فإن إنتاج العسل يزيد بنسبة %10,05.
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كفاءة إنتاج عسل النحل في محافظة كفر الشيخ بإستخدام منحني مغلف البيانات

والمرونة  المتوسط  والناتج  الحدي  الناتج  من  كال  وبتقدير 
الجدول  العمالة كما في  السكر،  اإلنتاجية لكل من الطرود، كمية 
رقم )2( تبين أن اإلنتاجية المتوسطة بلغت نحو54‚16، 49‚1، 
من  كل  بزيادة  أن  أي  الترتيب،  علي  منهما  لكل  كجم   173,16
زيادة  عنها  ينتج  واحدة  وحدة  والعمالة  السكر  وكمية  الطرود 
 ،1‚49  ،16‚54 بمقدار  النحل  عسل  إنتاج  من  المنتجة  الكمية 
الترتيب، في حين بلغت اإلنتاجية  173,16كجم لكل منهما علي 
الحدية لهذه الموارد 6,06، 0,658، 47,20 كجم لكل من علي 
الترتيب، أي بزيادة كل من الطرود وكمية السكر والعمالة وحدة 
واحدة ينتج عنها زيادة الكمية المنتجة من إنتاج عسل النحل بمقدار 

6,06، 0,658، 47,20 كجم لكل منهما علي الترتيب.

كما تبين أن المرونة اإلنتاجية للطرود وكمية السكر والعمالة 
علي  منها  لكل  كجم   0,272  ،  0,441  ،  0,366 بنحو  قدرت 
الترتيب. ونظرا ألنها موجبة وأقل من الواحد الصحيح فيدل ذلك 
علي أن اإلنتاج بالنسبة لهذه الموارد يتم في المرحلة الثانية ذات 
بنسبة  الموارد  هذه  بزيادة  أنه  المتناقصة.بمعني  الحدية  اإلنتاجية 
10% عن المستوي الحالي فإن إنتاج العسل يزيد بنسبة %3,66 ، 

4,41% ، 2,72% لكل منهما علي الترتيب.

وحدة  وسعر  الحدي  الناتج  قيمة  بين  النسبة  أن  تبين  كما 
نحو0,791  بلغ  حيث  الصحيح  الواحد  من  أقل  للطرود  المورد 
ويجب  المورد  هذا  إستخدام  في  إسرافا  هناك  أن  إلي  يشير  مما 
الحدي  الناتج  قيمة  بين  النسبة  أن  تبين  العمل علي ترشيده ، كما 
وسعر وحدة المورد لكل من كمية السكر والعمالة أكبر من الواحد 
الصحيح حيث بلغت نحو 25‚4 ، 48‚8 مما يشير إلي أن مربي 
هذين  إستخدام  في  التوسع  أرباحهم من خالل  زيادة  يمكن  النحل 

الموردين، أى أن هذين الموردين يتم بصورة اقتصادية. 

الفئة  مبناحل  النحل  عسل  إنتاج  لدالة  القياسى  التقدير   -3
الثالثة مبركز كفرالشيخ

بتقدير دالة انتاج عسل النحل فى الفئة الثالثة كما فى المعادلة 
 ،)X2(السكر  ،)X1( الطرود  متغيرات  بإستخدام   )3( رقم 
المتعدد  مستخدما  اإلنحدار  )X4( وإجراء  )X3(،العمالة  األدوية 
أكثر  الطرود  عنصر  أن  الواردة  النتائج  من  تبين   stepwise

العناصر االنتاجية تأثيرا فى كمية االنتاج حيث اتضح من نموذج 
نحو  بلغ  المعدل  التحديد  معامل  أن  اإلنتاج  لدالة  المقدر  االنحدار 
0,809 أي أن ذلك العنصر يفسر حوالي 81% من التغير في كمية 
معنوية  إلي  المحسوبة   )T( قيمة  تشير  كما   ، النحل  عسل  إنتاج 
لمعامالت اإلنحدار للطرود عند مستوي معنوية 0,01 ، كما بلغت 
الجدولية  نظيرتها  تفوق  وهي  نحو 32‚60  المحسوبة   )F( قيمة 

عند نفس مستوي المعنوية .

دالة إنتاج عسل النحل مبناحل الفئة الثالثة مبركز كفرالشيخ.

معادلة رقم )3(
Log Ŷ = 1.051 + 1.049 LogX1 

)3.654(*     )7.767(*
F=60.320*                              R0.823 =2

حيث أن:  X1 = عدد الطرود ،Ŷ = كمية االنتاج، R2 = معامل 
التحديد ،R2 =  معامل التحديد المعدل،

 = R2 ،كمية االنتاج = Ŷ، الطرود حيث أن:  X1 = عدد 
معامل التحديد ،R2 =  معامل التحديد المعدل، كما تبين أن النسبة 
الطرودأكبر من  المورد من  الحدي وسعر وحدة  الناتج  قيمة  بين 
مربي  أن  إلي  يشير  مما   1‚90 نحو  بلغ  حيث  الصحيح  الواحد 
هذا  إستخدام  في  التوسع  خالل  من  أرباحهم  زيادة  يمكن  النحل 

المورد، أى أن هذه الموارد تتم بصورة إقتصادية.

مركز  مبناحل  النحل  لعسل  االنتاجية  الكفاءة  تقدير  ثانيا: 
كفرالشيخ:

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

الكفاءة ويمكن إيضاحها كما يلي:

جدول 2. مؤشرات كفاءة استخدام الموارد الزراعية فى إنتاج عسل النحل بالفئة الثانية بمركز كفرالشيخ .

سعرالوحدة من المرونةالناتج المتوسطالناتج الحديالمورد
قيمة الناتج الحدي/قيمة الناتج الحديالمورد

سعرالوحدة المورد

6.0616.540.366218.47172.710.791- عدد الطرود )طرد(

0.6581.490.4414.4118.754.25- السكر )كجم(

47.197173.160.272185.581345.28.48- العمالة )رجل/يوم(

 المصدر: جمعت وحسبت من عينة البحث.
متوسط سعر كجم العسل=30,77 جنيه.

جدول 1 .  مؤشرات كفاءة استخدام الموارد الزراعية فى إنتاج عسل النحل بالفئة األولي بمركز كفرالشيخ.

سعرالوحدة من المرونةالناتج المتوسطالناتج الحديالمورد
المورد

قيمة الناتج 
الحدي

قيمة الناتج الحدي/
سعرالوحدة المورد

11.615.730.737213.99316.861.48- عددالطرود )طرد(

21.76117.010.186119.94594.054.95- العمالة )رجل/يوم(
المصدر: جمعت وحسبت من عينة البحث.

متوسط سعر كجم العسل= 27,77 جنيه
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1- تقدير الكفاءة التكنولوجية في ظل فرضية ثبات العائد 
للسعة: 

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

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

بعدم الكفاءة.

2- تقدير الكفاءة التكنولوجية في ظل فرضية تغير العائد للسعة: 
حققت  التي  المناحل  تلك  وهي  الكاملة:  الكفاءة  المناحل ذات  أ- 
أنها  أي  منحل   11 وتضم   )1  = الكفاءة  )معامل  الكاملة  الكفاءة 

حققت الحجم األمثل لالنتاج.

التي حققت معامل  المناحل  تلك  : وهي  الكفؤة  المناحل غير  ب- 
كفاءة )أقل من 1( وتضم 30 منحل أي أنها تتصف بعدم الكفاءة.

تقدير الكفاءة السعرية إلنتاج عسل النحل بمناحل الفئة األولي: 

جدول 3. مؤشرات كفاءة استخدام الموارد الزراعية فى إنتاج عسل النحل بالفئة الثالثة بمركز كفرالشيخ .

الناتج الناتج الحديالمورد
سعرالوحدة من المرونةالمتوسط

المورد
قيمة الناتج 

الحدي
قيمة الناتج الحدي/ 
سعرالوحدة المورد

15.0414.341.049232.21442.181.90-  الطرود )طرد(

جدول 4 . تقدير كفاءة إنتاج عسل النحل بمناحل الفئة االولي بمركز كفرالشيخ .

المنحل
كفاءة تكنولوجية

كفاءة اقتصاديةكفاءة سعرية تغيرثبات   
10.9471.0000.7200.682
20.6851.0001.0000.685
31.0001.0001.0001.000
40.7451.0000.7110.530
50.5660.8180.7030.486
60.7821.0000.7000.574
70.6930.8670.7190.547
81.0001.0001.0001.000
90.6710.8410.5930.474

100.4540.6710.5180.350
110.5340.6860.5000.389
120.8510.9580.5880.495
130.5140.7100.5300.384
140.6910.7400.4530.423
150.6400.7460.4580.392
160.8880.9570.4850.450
170.7290.7890.6530.603
180.6460.7550.4570.391
190.7330.8400.5110.446
200.7620.7740.4770.470
210.8210.8990.4550.415
220.7350.8030.5460.501
230.6830.7400.4340.400
240.5760.6590.4830.422
250.9460.9520.5820.579
261.0001.0000.4750.475
270.8330.8410.5020.497
280.9290.9420.5860.578
290.5040.5660.3820.340
300.7610.7660.4780.475
311.0001.0000.9020.902
321.0001.0001.0001.000
330.8030.8080.5420.539
340.9520.9540.5530.552
350.9911.0000.5510.546
360.6890.7110.5360.519
370.5110.5150.4200.417
380.8050.8170.5510.543
390.9780.9840.4990.497
401.0001.0000.4560.456
410.9050.9360.4930.477
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حققت  التي  المناحل  تلك  وهي  الكاملة:  الكفاءة  ذات  المناحل  أ-   
إنها  أي  مناحل   4 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 37 منحل أي إنها تتصف بعدم الكفاءة .
الفئة  مبناحل  النحل  عسل  إلنتاج  اإلقتصادية  الكفاءة  تقدير 

األولي:  
حققت  التي  المناحل  تلك  وهي  الكاملة:  الكفاءة  ذات  المناحل   أ-  
إنها  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 38 منحل أي إنها تتصف بعدم الكفاءة.

الكفاءة  يحقق  لم  38منحالً  عدد  هناك  أن  يتضح  سبق  ومما 
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 
كجم   14,873  ، الطرود  لعنصر  طرد   1,054 بمتوسط  قدر 
لعنصر التغذية ، 34,814جنيه  في عنصر األدوية ،0,317رجل/ 
يوم لعنصر العمالة وهذا ينتج عنه إنخفاض في اإلنتاج الفعلي عن 
اإلنتاج المستهدف الذي يجب تحقيقه لتحقيق الكفاءة حيث قدرالحد 
الفعلى والمستهدف في هذه  األدني للفرق في اإلنتاج بين اإلنتاج 
المناحل بنحو 5,07 كجم  والحد األقصي بلغ نحو 392,49 كجم 

وبمتوسط فرق بلغ نحو 96,15 كجم.  

جدول  5. الكميات الفعلية والمثلي من الموارد اإلنتاجية بمناحل الفئة االولي بمركز كفرالشيخ .
الفرقاإلنتاج المستهدفاإلنتاج الفعليx4العمالةx3األدويةx2السكرx1الطرودالمنحل
10000175.70175.70.00
20000172.14172.140.00
30000342.16342.160.00
40000248.88248.880.00
5790000.866235.09354.44119.35
60000231.78231.780.00
700600261.36320.4459.08
80000556.12565.129.00
92020291.04380.589.46

100000214.21409.91195.70
110023.4120251.94441.53189.59
123.7501200315.57336.0920.52
130.625000242.20414.5172.30
1403.94752.6320359.25515.71156.46
152.501350332.73496.48163.75
162.813082.50362.23381.7819.55
170000.905468.50641.1172.60
182.50200335.71496.48160.77
1900.39200374.14477.04102.90
20028.94767.6320396.06515.71119.65
212.81202.50335.07381.7846.71
2201.49400468.50622.02153.52
231.56202.50380.15542.17162.02
240000.238418.26725.15306.89
25016.842157.8950526.67554.1927.52
260000393.11393.110.00
27016.842207.8950463.88554.1990.31
2802.90700517.51553.0635.55
392.49٭٭29050404424.76817.25
30067.36881.5790536.56704.96168.40
310000760.82760.820.00
320000817.25817.250.00
33032.36841.5790566.68704.96138.28
341.176058.2350600.59620.3519.76
350000625.20625.20.00
36550200586.92817.25230.33
3751502527554.89817.25262.36
382.88718.14400597.80719.63121.83
5.07٭391.64996.05200613.33618.4
400000518.86518.860.00
417.77874.44400538.50569.0830.58

1.04514.87334.8140.317424.69520.8496.15المتوسط
المصدر: جمعت وحسبت من عينة البحث.

٭  أقل فرق بين االنتاج الفعلى والمستهدف.        ٭٭ أكبر فرق بين االنتاج الفعلى واالنتاج المستهدف.  
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- تقدير الكفاءة التكنولوجية لعسل النحل مبناحل الفئة الثانية 
مبركز كفرالشيخ:

بدراسة الكفاءة التكنولوجية إلنتاج عسل النحل بمناحل الفئة 
الثانية تبين من النتائج الواردة بالجدول رقم )6( المتحصل عليها 
من خالل هذا النموذج وفقا لفرضية ثبات العائد للسعة أنه يمكن 
تقسم المناحل إلي مجموعتين تعتمد علي مدي محدد من تقديرات 

الكفاءة يمكن إيضاحها فيما يلي:
1- تقدير الكفاءة التكنولوجية في ظل فرضية ثبات العائد للسعة: 

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

حققت الحجم األمثل لالنتاج. 
معامل  حققت  التي  المناحل  تلك  وهي  الكفؤة:  غير  المناحل  ب- 
كفاءة )أقل من 1( وتضم 13 منحل أي أنها تتصف بعدم الكفاءة . 
2- تقدير الكفاءة التكنولوجية في ظل فرضية تغير العائد للسعة: 

حققت  التي  المناحل  تلك  وهي  الكاملة:  الكفاءة  ذات  المناحل  أ- 
أنها  أي  منحل   11 وتضم   )1  = الكفاءة  )معامل  الكاملة  الكفاءة 

حققت الحجم األمثل لالنتاج.
معامل  حققت  التي  المناحل  تلك  وهي  الكفؤة:  غير  المناحل   ب- 

كفاءة )أقل من 1( وتضم 7 منحل أي أنها تتصف بعدم الكفاءة .
تقدير الكفاءة السعرية إلنتاج عسل النحل بمناحل الفئة الثانية:  

حققت  التي  المناحل  تلك  وهي  الكاملة:  الكفاءة  ذات   أ-المناحل 
أنها  أي  مناحل   4 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 14 منحل أي أنها تتصف بعدم الكفاءة .

تقدير الكفاءة اإلقتصادية إلنتاج عسل النحل بمناحل الفئة الثانية:  
حققت  التي  المناحل  تلك  وهي  الكاملة:  الكفاءة  ذات  أ-المناحل 
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 15 منحل أي أنها تتصف بعدم الكفاءة.

الكفاءة  يحقق  لم  أن هناك عدد 15 منحل  يتضح  ومما سبق 
اإلستغالل  لعدم  ذلك  ويرجع  النحل  عسل  إنتاج  في  اإلقتصادية 
األمثل للموارد المستخدمة في العملية اإلنتاجية حيث يتضح ذلك 
من الجدول رقم)7( أي أن هناك إهدار في إستغالل تلك الموارد 
كجم   35,045  ، الطرود  لعنصر  0,958طرد  بمتوسط  قدر 
ينتج  وهذا  األدوية  عنصر  في  جنيه   65,973  ، التغذية  لعنصر 
عنه إنخفاض في اإلنتاج الفعلي عن اإلنتاج المستهدف الذي يجب 
تحقيقه لتحقيق الكفاءة، بينما قدر متوسط عنصر العمالة صفررجل/ 
يوم وهذا يرجع إلي اإلستغالل األمثل للمورد المستخدم في العملية 
اإلنتاجية أي أنه يحقق الكفاءة اإلقتصادية، حيث قدر الحد األدني 
للفرق في اإلنتاج بين اإلنتاج الفعلى والمستهدف في هذه المناحل 
بلغ نحو 1 كجم والحد األقصيلهذه المناحل بلغ نحو 547,70 كجم 

بمتوسط الفرق بلغ نحو 98,32كجم.  

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

المنحل
كفاءة تكنولوجية

كفاءة اقتصاديةكفاءة سعرية تغيرثبات

11.0001.0001.0001.000

20.7201.0000.9390.676

30.7671.0000.9740.747

40.7191.0001.0000.719

50.7511.0000.8420.632

60.8851.0000.8860.784

71.0001.0000.8270.827

80.7960.9400.6980.591

91.0001.0000.7830.783

101.0001.0001.0001.000

110.5820.7280.6820.545

120.8160.8180.7350.734

130.9120.9360.7790.766

140.9831.0000.6660.655

150.8210.8270.6560.651

160.8840.8850.7130.713

170.7580.7670.6050.598

181.0001.0001.0001.000
المصدر: جمعت وحسبت من عينة البحث.
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تقدير الكفاءة التكنولوجيا لعسل مبناحل الفئة الثالثة  
بدراسة الكفاءة التكنولوجية إلنتاج عسل النحل بمناحل الفئة 
الثالثة تبين من النتائج الواردة بالجدول رقم )8( المتحصلعليها من 

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

اإلنتاج اإلنتاج الفعلي x4العمالة  x3األدوية  x2السكر  x1الطرود المنحل
الفرقالمستهدف

10000892.61892.610.00
1.00٭20000627.82628.82
3003850833.45892.6159.16
40000725.00725.000.00
5083.333122.50777.89869.6891.79
60000754.93754.930.00
70000755.02755.020.00
80275750969.861118.46148.60
900001278.381278.380.00

1000001344.301344.300.00
547.70٭٭112.1484.4400770.001317.70
12054.615108.84601118.731342.75224.02
134.1670399.2501095.491175.9980.50
1400001042.181042.180.00
152.22202001002.781215.62212.84
168.70461.111001209.011298.7989.78
170152.30876.92301145.001459.37314.37

1800001575.991575.990.00

0.95835.04565.9730995.471093.7998.32المتوسط
المصدر: جمعت وحسبت من عينة البحث.

٭ أقل فرق بين االنتاج الفعلى والمستهدف.٭٭ أكبر فرق بين االنتاج الفعلى واالنتاج المستهدف.

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:

جدول 8 تقدير كفاءة إنتاج عسل النحل بمناحل الفئة الثالثة بمركز كفرالشيخ .

المنحل
كفاءة تكنولوجية

كفاءة اقتصاديةكفاءة سعرية
تغيرثبات

10.6321.0000.9360.592
20.7391.0000.9370.692
30.9261.0000.9690.897
40.7741.0000.9390.727
50.6951.0000.8680.603
60.8051.0001.0000.805
71.0001.0001.0001.000
80.7511.0000.6720.505
90.9190.9570.7150.687

100.8500.9780.6040.525
110.8420.9150.7120.655
121.0001.0000.7790.779
131.0001.0000.9050.905
140.8710.8900.7830.766
151.0001.0001.0001.000

.المصدر: جمعت وحسبت من عينة البحث
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1- تقدير الكفاءة التكنولوجية في ظل فرضية ثبات العائد للسعة: 
حققت  التي  المناحل  تلك  وهي  الكاملة:  الكفاءة  ذات  المناحل  أ- 
أنها  أي  مناحل   4 وتضم   )1  = الكفاءة  )معامل  الكاملة  الكفاءة 

حققت الحجم األمثل لالنتاج.
معامل  حققت  التي  المناحل  تلك  وهي  الكفؤة:  غير  المناحل  ب- 
كفاءة )أقل من 1( وتضم 11 منحل أي أنها تتصف بعدم الكفاءة . 
2- تقدير الكفاءة التكنولوجية في ظل فرضية تغير العائد للسعة: 

حققت  التي  المناحل  تلك  وهي  الكاملة:  الكفاءة  ذات   أ-المناحل 
أنها  أي  منحل   11 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 4 مناحل أي أنها تتصف بعدم الكفاءة.

تقدير الكفاءة السعرية إلنتاج عسل النحل بمناحل الفئة الثالثة  
حققت  التي  المناحل  تلك  وهي  الكاملة:  الكفاءة  ذات  أ-المناحل 
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 12 منحل أي أنها تتصف بعدم الكفاءة .

تقدير الكفاءة األقتصادية إلنتاج عسل النحل بمناحل الفئة الثالثة 
حققت  التي  المناحل  تلك  وهي  الكاملة:  الكفاءة  ذات  المناحل  أ- 
أنها  أي  مناحل   2 وتضم   )1  = الكفاءة  )معامل  الكاملة  الكفاءة 

حققت الحجم األمثل لالنتاج. 
معامل  حققت  التي  المناحل  تلك  وهي  الكفؤة:  غير  المناحل   ب- 
كفاءة )أقل من 1( وتضم 13 منحل أي أنها تتصف بعدم الكفاءة.

الكفاءة  لم يحقق  هناك عدد 13 منحل  أن  ومما سبق يتضح 
األستغالل  لعدم  ذلك  ويرجع  النحل  عسل  إنتاج  في  األقتصادية 
األمثل للموارد المستخدمة في العملية اإلنتاجية حيث يتضح ذلك 
من الجدول رقم )9( أي أن هناك إهدار في إستغالل تلك الموارد 
لعنصر  66,67كجم  الطرود،  لعنصر  1,79طرد  بمتوسط  قدر 
التغذية ، 33,13جنيه لعنصر األدوية، 0,356رجل/ يوم لعنصر 
اإلنتاج  عن  الفعلي  اإلنتاج  في  إنخفاض  عنه  ينتج  وهذا  العمالة 
المستهدف الذي يجب تحقيقه لتحقيق الكفاءة، حيث قدرالحد األدني 
المناحل  لهذه  والمستهدف  الفعلى  اإلنتاج  بين  اإلنتاج  في  للفرق 
كجم  نحو543,70  بلغ  األقصي  والحد  كجم  نحو109,27  بلغ 

وبمتوسط فرق بلغ نحو 118,52 كجم.

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

اإلنتاج اإلنتاج الفعليx4العمالةx3األدويةx2السكرx1 الطرودالمنحل
الفرقالمستهدف

٭٭100001153.061687.76534.70

200001228.231228.230.00

300001687.761687.760.00

400001370.411370.410.00

5010000.8461290.821558.15267.33

600001321.091321.090.00

700002057.142057.140.00

800001522.451522.450.00

9040004.52440.142589.75149.61

٭100500439.502188.012297.28109.27

113.2110002293.242636.33343.09

1200002700.002700.000.00

1300002995.242995.240.00

1423.684057.44702649.663023.47373.81

1500003361.223361.220.00

1.7966.6633.130.3562017.232135.75118.52المتوسط
المصدر: جمعت وحسبت من عينة البحث.

٭ أقل فرق بين االنتاج الفعلى والمستهدف.          ٭٭ أكبر فرق بين االنتاج الفعلى واالنتاج المستهدف.
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THE AIM of this research is to estimate the standard of Honey bee production in Kafr El-
Sheikh governorate and to estimate the technological, price and economic efficiency in 

light of the stability and change of yield to capacity for the production of honey bee in Kafr 
El-Sheikh governorate in order to determine the optimum situation for optimal utilization of 
available resources and what must be achieved of productivity under that amount of resources, 
The use of descriptive and quantitative analysis was based on the statistical and standard 
analysis methods used in the estimation of simple and multiple regression equations, as well as 
the use of Data Envelopment Analysis )DEA( to estimate the efficiency of honey production 
in Kafr El-Sheikh, The research was based on the preliminary data of a Purposive sample. It 
was located in the center of Kafr El-Sheikh, where it represents the second largest governorate 
in the governorate of Kafr El-Sheikh. The number of cells was divided into three categories 
)less than 50 cells(, the second category )from50 to less than 100( Third )100 and more(. The 
study showed the results of honey bee production in Kafr El-Sheikh, which 
showed that parcels and labor are the most important factors affecting the production of honey 
in the first category, while parcels, sugar and labor are the most important factors affecting 
the production of honey in the second category, while parcels are the most factors affecting 
the production Honey in the third category, which indicates that the packages most influential 
factors on the productivity of honey in the three categories and this is due to the strength of 
parcels lead to increased productivity of 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 Kafr El-Sheikh, 
with the return of about 6, 5 and 4 apes, while the number of inefficient beekeepers was 35, 
13 and 11 respectively, And the three groups achieved the same complete efficiency with a 
change in capacity yield of about 11, while inefficient beekeepers were about 30, 7 and 4 apes 
respectively. The price efficiency of the fully efficient complexes of the first, second and third 
class in Kafr El-Sheikh was about 4, 4 and 3, while the number of non-efficient animals was 
about 37, 14 and 12 respectively. The total economic efficiency of the first, second and third 
class of Kafr El-Sheikh was 3, 3 and 2, while the number of non-efficient animals was 38, 15 
and 13; respectively. This research recommend that: 

Production resources must be redistributed so that the economic efficiency of honey bee 
projects can be achieved.

The need to work on increasing the local production of honey bee using good breeds of 
high production, good nutrition for bees, trained technical workers, theuse of drugs to control 
diseases and insects that infect bees lead to increased production.
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