
 

 

   تقدير الكفاءة التقنية واالقتصادية إلنتاج عسل النحل بمحافظة القليوبية

 1  إيمان رمضان يونس الخياط، أسماء محمد الطوخي بهلول

 

 جامعة بنها –كلية الزراعة بمشتهر  -قسم االقتصاد الزراعي  1
 2021 يونيو07 ى، الموافقة على النشر ف2021 مايو 03 استالم البحث فى

 الملخص العربى 
الزراعية   األنشطة  إحدى  من  العسل  نحل  تربية  نشاط  يعتبر 
التنمية   حركة  في  تساهم  أن  يمكن  التي  الهامة  واالقتصادية 

واال للشبابو جتماعية  االقتصادية  عمل  فرص  لما    ،إتاحة  نظرًا 
وال   المستثمر وسرعة دورانه،  المال  به من محدودية رأس  يتسم 
يحتاج إلى أساليب تكنولوجية متقدمة، باإلضافة إلى دور النحل  

  -البحثية:  تمثلت المشكلةو   .نتاجية المحاصيلاالرئيسي في رفع  
النحل  في عسل  من  اإلنتاج  أ  ،تناقص  من  هميته  بالرغم 

والطبية والغذائية  قصور    ،االقتصادية  هناك  أن  يعنى  وهذا 
بمحافظة   النحالة  لتنمية  األمثل  االستغالل  تعوق  ومشاكل 

مما يتطلب قياس مدى كفاءة موارد اإلنتاج المستخدمة   ،القليوبية
النحل.  في عسل  بكفاءة    -:البحثواستهدف    إنتاج  االرتقاء 

مة إلنتاج عسل النحل لتحقيق  استخدام الموارد اإلنتاجية المستخد 
ممكن عائد  بأقصى  المثلى،  الطرق  مدخالت    معرفة  الستخدام 

وتقليل   إنتاجه  لزيادة  النتائج تكاليفالاإلنتاج  أهم  ومن   .
العام  -البحثية: الزمني  االتجاه  اإلنتاج من عسل    بتقدير  لتطور 

الفترة    بمصر  النحل أن2019  -2000)خالل  وجد  اإلنتاج    ( 
سنوي  252.8ي   بحوال  يتناقص تناقص  وبمعدل  سنويًا،  طن 

محافظة القليوبية  أن انتاج    كما وجد،  %3.9بلغ    معنوي احصائيا
العسل بحوالي    من  تناقص  9.8يتناقص  وبمعدل  سنويًا،  طن 

احصائيا  سنوي  على معدل    وبلغ،  %5.2بلغ    معنوي  العائد 
حوالي   األولي  )المشروعات    1.4،  1.3،  0.6االستثمار  لفئة 

الترتيب.    والثالثة(  والثانية الحالية    وقدرتعلى  القيمة  صافي 
( والثانية  ا إلنتاج  األولي  جنيه،    10بنحو    والثالثة(لفئة  ألف 

جنيه  53.6 الترتيب،  90،  ألف  على  للمنحل  جنيه  مقدار    ألف 
الكفاءة االقتصادية إلنتاج نحل العسل في ظل تغير العائد للسعة  

إلنتاج    متوسط  أن االقتصادية  بمحافظة  الكفاءة  العسل  نحل 
حوالي   تبلغ  بالفئة    0.906،  0.941،  0.937القليوبية 

الترتيب، علي  والثالثة(  والثانية،  كفاءة  )األولي،  السعة   وبتقدير 
علي    0.972،  0.980حوالي    بلغت  الفئة االولي والثانية  لمناحل

كفاءة  الترتيب،   إلى  تصل  لم  المناحل  هذه  بعض  أن  يعني  وهذا 
وصول إليها من خالل زيادة إنتاجها بنسبة تقدر السعة ويمكنها ال

السعة لمناحل الفئة الثالثة  كفاءة  ، ولكن قدرت  %3  ،%2بحوالي  
في    ،1حوالي   المناحل  أن  يعني  كفاءة    هذهوهذا  حققت  الفئة 

 . السعة، وانها تعمل عند حجم اإلنتاج األمثل
(، النماذج  DEA)يالكلمات المفتاحية: نموذج التحليل التطويق

الال العائد  التقنية،  الكفاءة  للسعة)ثابالمعلمية،  العائد  CRSت   ،)
  .، عسل النحل، محافظة القليوبية(VRCالمتغير للسعة )

   المقدمة
يعتبر نشاط تربية نحل العسل من إحدى األنشطة الزراعية 
في   كبير  بشكل  تساهم  أن  يمكن  التي  الهامة  واالقتصادية 

واالجت االقتصادية  التنمية  ما حركة  خالل  من  وذلك  ماعية 
يساهم به من منتجات، وما تساهم به من إتاحة فرص عمل  
للشباب؛ نظرًا لما يتسم به من محدودية رأس المال المستثمر 

متقدمة تكنولوجية  أساليب  إلى  يحتاج  وال  دورانه،  ، (4)وسرعة 
دور   إلى  إنتاجية  باإلضافة  رفع  في  الرئيسي  النحل 

الح   المحاصيل، أفضل  من  من ألنه  يزيد  مما  الملقحة  شرات 
حوالي   إلى  المحصول  عسل (12)  % 70إنتاجية  ويعتبر   ،

من   السارح  النحل  شغاالت  تجمعه  الذى  السائل  النحل)هو 
االنزيمات   عليه  وتفرز  بمعدتها   وتصنيعه  االزهار،  رحيق 
وتخزينه   إلنضاجه  الخلية  شغاالت  الي  يسلم  ثم  الهاضمة 

فهو الفرز(،  حتى  الشمعية  لنشاط    باألقراص  الرئيسي  الناتج 
تربية نحل العسل وتتميز مصر بمالئمة مناخها وتوافر البيئة 
الزراعية لتربية نحل العسل كنشاط اقتصادي يساهم في الدخل  
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لمربي النحل، وأيضا ذو قيمة غذائية عالية    القومي، والفردي
من   أكثر  علي  ومنها    300الحتوائه  كيماوي  مركب 

لإل الرئيسية  )أ، الفيتامينات  فيتامين  مثل  ،  2ب  ، 1ب  نسان 
وأمالح 6ب وبروتينات  أمنية  وأحماض  وسكريات  ج(   ،

النحل   منتجات  من  العديد  إلى  باإلضافة  وغيرها،  وانزيمات 
مثل   الدخل  مصادر  من  مصدرًا  أيضا  تعتبر  والتي  األخرى 

الملكي والغذاء  والملكات،  النحل،  طرود  غدى    إنتاج  )إفراز 
السن   صغيرة  النحل  قيمه  لشغاالت  وله  النحل  لبن  ويسمى 

األمراض(،  من  الكثير  معالجة  في  مرتفعة  وطبية  غذائية 
اللقاح نباتية مذكرة من متك األزهار تجمعها   وحبوب  )خاليا 

الشغاالت علي أرجلها وتخزن فى الشمع بعد معاملتها لتصبح 
معالجة  في  مرتفعة  وطبية  غذائية  قيمه  وله  النحل"  "خبز 

و  األمراض(،  من  من الكثير  تجمع  )مادة صمغية  البروبليس 
والشمع    اللقاح  حبوب  مع  تخلط  ثم  األشجار  وجزوع  براعم 
الفيروسات   ضد  حيوى  مضاد  وهو  النحل"  "صمغ  ويسمى 
من   العديد  في  )يدخل  والشمع  عالجية(،  قيمة  وله  بأنواعها 
معالجة  في  )يستخدم  النحل  وسم  الطبية(،  الصناعات 

العسل واإلكثار من طوائفه    الروماتيزم( وعليه فإن تربية نحل
علي   يعود  مثمرًا  ربحًا  تدر  زراعية  صناعة  اعتبارها  يمكن 
المربي واإلنتاج الزراعي بأعظم الفوائد متي كان المربي واعيًا  

الحشرة هذه  معاملة  ولطرق  الفن  هذا  ومحافظة  (2)ألصول   ،
وهى   إبريل  شهر  فى  االولي  للعسل،  بقطفتين  تتسم  القليوبية 

الموالح   عسل  عسل  وهى  يونيو  شهر  في  والثانية  )الزهور(، 
 . البرسيم )النوارة(

 المشكلة البحثية 
البحثية   المشكلة  عسل    تناقص  فيتمثلت  من  اإلنتاج 

وبمحافظة   العربية  مصر  جمهورية  مستوى  على  النحل 
ألف طن عام   251.1)حيث بلغ االنتاج القليوبية بوجه خاص

بلغ    2000 حتى  االنتاج  عام  ألف    108.1وتناقص  طن 
والطبية,  (2019 والغذائية  االقتصادية  أهميته  من  بالرغم   ,

المزر  المساحات  )البرسيم والموالح(    عة من محاصيلو وزيادة 

اإلنتاجية لخاليا نحل    المؤثرة على إنتاج العسل, وايضا تدهور
 اإلنتاج   قصور في توجيه عناصريعكس وجود  العسل, وهذا  

صل  الخلية، لكي ت  إنتاجيةوزياده    لتحقيق حجم اإلنتاج األمثل
في    االستثمارالتكاليف اإلنتاجية إلى حدها األدنى بما يشجع  

اإلنتاج  موارد  كفاءة  مدى  قياس  يتطلب  مما  النشاط,  هذا 
  المستخدمة فى إنتاج عسل النحل.

 البحث أهداف  
الموارد   استخدام  بكفاءة  االرتقاء  إلى  البحث  يهدف 

حل لتحقيق أقصى عائد  اإلنتاجية المستخدمة إلنتاج عسل الن
وذلك   ،ممكن حيث أن المحصول ذات قيمة غذائية واقتصادية

مدخالت   استخدام  لكيفية  المثلى  الطرق  معرفة  خالل  من 
بجودة   إنتاجه  لزيادة  القليوبية  بمحافظة  النحل  لعسل  اإلنتاج 
عالية وتقليل تكاليف إنتاجه وذلك من خالل بعض األهداف  

 الفرعية التالية: 
عل -1 وإنتاجيته التعرف  العسل  وإنتاج  الخاليا  عدد  تطور  ى 

 وإنتاج الشمع بالجمهورية ومحافظة القليوبية. 

تقدير االهمية النسبية لبنود تكاليف االنتاج وحساب بعض  -2
تلك   ربحية  مدى  علي  للوقوف  االقتصادية  المؤشرات 

 المشروعات.   

واالقتصادية   -3 التقنية  الكفاءة  من  لكاًل  القياسي  التقدير 
 عية وكفاءه السعه للفئات اإلنتاجية المختلفة. والتوزي

تحقق  -4 التي  االنتاجية  الموارد  من  المثلي  الكميات  تقدير 
وتغير  ثبات  ظل  في  االنتاجية  للتكاليف  مستوي  أدني 

 العائد للسعة للفئات اإلنتاجية المختلفة.

 البيانات ومصادر  البحثياألسلوب  
ال اإلحصائي  التحليل  أساليب  الدراسة  وصفي  استخدمت 

لتقدير   البسيط   الخطى  النموذج  استخدام  جانب  إلى  والكمي 
معدالت النمو السنوية للمتغيرات االقتصادية, كما تم استخدام  

  Data Envelopment Analysis Program (DEAP)برنامج  
المعملية غير  التحليل  أساليب  أحد   Non-Parametricوهو 
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Analysis  الخطية البرمجة                      باستخدام 
Linear Programming     لمجموعة المثلي  التوليفة  لتحديد 

العملية   في  متشابهة  إنتاج  لوحدات  والمخرجات  المدخالت 
اإلنتاجية وذلك بناء علي األداء الفعلي لهذه الوحدات )مناحل  

وتحديد   العينة(. االقتصادية,  والكفاءة  التقنية,  الكفاءة  وتقدير 
للكفا المحققة  الموارد  فى  مقدار  المستخدمة  االقتصادية  ءة 

من  الفعلية  الكميات  بين  الفرق  ودراسة  النحل,  عسل  إنتاج 
للكفاءة  المحققة  المثلى  والكميات  المستخدمة  الموارد 
الدراسة   الفئات اإلنتاجية بعينة  االقتصادية, باإلضافة لمقارنة 

في استخدام الموارد، ولتحقيق هذا    ءلتحديد المشروعات الكف
، وفقا (5)عتماد على منهجية )التحليل البارامتري(الهدف تم اال

( للسعة  الثابت  العائد   CRS)Constant Returns Toلمفهوم 

Scale    ( للسعة  المتغير   VRS)Varian Returns Toوالعائد 

Scale السعة (  Scale Efficiency)                ، وكفاءة 
السعة.   وكفاءة  والتوزيعية  الفنية  الكفاءة  لقياس  كما وذلك 

أولية    بيانات  علي  أساسية  بصفة  البحث   Primary)اعتمد 

data)   البيانات المقطعية والتي تم الحصول عليها من خالل 
التي تخدم البحث عن طريق تصميم استمارة استبيان لدراسة  
ميدانية للمقابلة الشخصية لحائزي المناحل بمحافظة القليوبية  

علي 2020   -2019  عام البحث  اعتمد  كما  البيانات    ، 
( المتاحة Secondary dataالثانوية  المنشورة  وغير  المنشورة   )

الزراعة   الصادرة عن وزارة  االقتصادية واإلحصائية  بالنشرات 
الجهاز   االقتصادية,  الشؤن  وقطاع  األراضي  واستصالح 
الزراعة   مديرية  وبيانات  واإلحصاء,  العامة  للتعبئة  المركزي 

 بمحافظة القليوبية.
 Data Envelopment Analysis Programرنامج نبذة عن ب

(DEAP):   
  Data Envelopment Analysis (DEA)مفهوم نموذج  

هو تقنية ال معلمية تستخدم بشكل عام في إيجاد الكفاءة 
القـرار  اتخاذ  وحـدات  مـن  لمجموعة                  النسبية 

(Decision Making Units (DMUs  التي تستخدم مجموعة  )

من  متعد متعددة  مجموعة  إلنتاج  المدخالت  من  دة 
مقياس   ويمثل  لعمل  DEA المخرجات،  المناسبة  الطريقـة 

ومخرجات  مدخالت  هناك  تكون  عندما  الكفاءة  تحليل 
المقياس  هذا  ويستخدم  مختلفة،  بوحدات  قياسها  تم  متعددة 

واسعة أو بصورة  اإلنتاجية  ووجدت   للمؤسسات  الخدمية، 
قطاعا  فى  له  متعددة  ولبناء تطبيقات  المختلفة،  االقتصاد  ت 

قياس   يتطلب  األمر  فإن  اإلنتاجية،  للكفاءة  رياضى  نموذج 
 (10)وضع الدالة المناسبة، لهذا الغرض ومحدداتها.

ب األسلوب  هذا  تسمية  التطويقى إوسبب  التحليل  سم 
تطوق   األعلى  الكفاءة  ذات  الوحدات  أن  هو  للبيانات 

األقل بحسب  المجموعة وتغلفها، ويتم حساب كفاءة الوحدات  
الوحدات   ترسمه  الذى  الطوق  هذا  من  بعدها  أو  قربها 

، وتقيم كفاءة وحدة إنتاجية من بين عدد من الوحدات  فءالك 
أفضل    إلى  بالقياس  ومخرجاتها  مدخالتها  بمقارنة  المتماثلة 

.تشكيل ممكن من بين الوحدات األخرى 
(2  ) 

وسائل  عن  للبيانات  التطويقي  التحليل  أسلوب  ويختلف 
علي مزج مجموعة    قياس المقدرة  له  ؛حيث  إحصائيا  الكفاءة 

الوحدة  كفاءة  وتقارن  والمخرجات  المدخالت  من  متغيرات 
اإلنتاجية مع الوحدة االنتاجية النموذجية األفضل منها، بينما 
إنتاجية حسابية منفصلة  تستخدم الطرق اإلحصائية معادالت 

التحليل   يقدم  المدخالت والمخرجات. كما   التطويق لكال من 
كل   أداء  علي  التعرف  في  مفيدة  إضافية  معلومات  للبيانات 
وتحديد   أدائها  لتحسين  الوحدات  هذه  توجيه  وفي  وحدة 

 ( 1).ءالوحدات المرجعية وتحديد أنماط التشغيل الكف

التطويقي   التحليل  مفهوم  التالي  البياني  الشكل  ويوضح 
القرار  اتخاذ  وحدات  من  مجموعة  يفترض  حيث  للبيانات، 

المنتجين  ح ، ويظهر  xباستعمال المدخل    و  يث ينتج 
المحورين   بين  الممكن  اإلنتاج  ،  و  مجال 

الوحدات   المكونة من  الكفؤة  تعتبر G-F-E-Bوالحدود  ، حيث 
-D-Cهذه األخيرة ذات كفاءة إنتاجية كاملة بالمقارنة بالنقاط  

A  ت ال  حساب  التي  ويتم  المتاحة،  مدخالتها  استخدام  حسن 
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نحسب   كأن  الكفؤة،  الحدود  مع  بالمقارنة  األخيرة  هذه  كفاءة 
على الشعاع    عن طريق قسمة الشعاع    Aكفاءة الوحدة  

، وهذا يعني أن هذه الوحدة يمكنها  0.75فتكون النتيجة    
مساس بالمدخالت، دون ال  %25أن تزيد من مخرجاتها بنسبة  

 ،(Cوهكذا يتم قياس وتحسين الكفاءة بالنسبة لكال من النقطه 
(D
(21،13 ) 

 ة المفاهيم والتعريفات اإلجرائي
   The Concept of Efficiencyمفهوم الكفاءة  -1

أد في  الكفاءة    فات، یعرتال  ن م  لة بجم   اإلدارة  اتبیحظيت 
  يفهاتعر   علي   األفراد  أو  المنظمات  سواء  الكثير  أقدم  كما

  حيث   التعريفات،  هذه  أهم  إلى  نتعرض  سوف  يلي  وفيما
 Organization  والتنمية  للتعاون   االقتصادية  المنظمة  عرفتها

Economic Cooperative Development (OECD)    إلى
المدى   إعتبارها  التي يمكن  االقتصادية  المفاهيم  إحدى  كونها 

بطري نتائج   إلى  )المدخالت(  الموارد  به  تحول  قة الذي 
اقتصادية(؛ اي أن الكفاءة تمثل عالقة اقتصادية  بين الموارد  

المتحقق   واإلنتاج  )المخرجات( إالمتاحة  اإلنتاج  بتعظيم  ما 
المدخالت  كمية  تخفيض  أو  المدخالت  من  معينة  بكمية 

المستخدمة لتحقيق حجم معين من اإلنتاج )المخرجات( وذلك 
 ( 19) عند مستوى معين من التكنولوجيا

    Malo J-L Et Mathe J-C( 8،24) ف الكفاءة حسبتعري  -

المتاحة   الموارد  العالقة االقتصادية بين  الكفاءة تتمثل في 
أساس   على  المخرجات  تعظيم  خالل  من  المحققة  والنتائج 
كمية معينة من المدخالت، أو تخفيض الكمية المستخدمة من  

 المدخالت للوصول إلى حجم معيـن من المخرجات. 

 حسب ءةتعريف الكفا -
(25)"Plauchet   Vincent"  

المطلوب بقليل من  بالعمل  القيام  القدرة على  الكفاءة هي 
 اإلمكانيات، والنشاط الكفء هو النشاط األقل تكلفة. 

 تعريف الكفاءة حسب المكتب الكندي للفحص العام:  -

المنظمة  بها  تستعمل  التي  الجيدة  الكيفية  هي  "الكفـاءة 
 ج السلع والخدمات.مواردها )المدخالت( إلنتا

 لكيفية مالزمة الكفاءة أن السابقة التعاريف خالل من يتضح

لمدخالتها إستخدام  بمخرجاتها، مقارنة  الموارد من المؤسسه 

 أن بمعنى عقالني ورشيد، استغالل هناك  يكون  أن ينبغي حيث

 .صحيحة بطريقة األشياء عمل تعني الكفاءة
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ل الكفاءه،  من  أنواع  أربعة  إستخداماته  هناك  منها  كل 
 ومفهومه الخاص وسوف يتم تناولهما فيما يلي:  

Technical Efficiency(  TEالفنية ) الكفاءة -ا
(6 ) 

تحقيق  علي  اإلنتاجية  الوحدة  قدرة  لمدي  مقياس  هي 
قيمة   وتنحصر  الموارد  المتاح من  للقدر  إنتاج ممكن  أقصى 

والواحد   الصفر  بين  التقنية    للوحدة ويمكن  الصحيح.  الكفاءة 
معامل  يصل  عندما  الكامله  تقنية  الكفاءة  تحقيق  اإلنتاجية 

الصحيح. الواحد  إلى  التقنية  تعريفها علي   الكفاءة  كما يمكن 
إنها الحاله التشغيليه للوحده اإلنتاجية مقارنة بالحدود القصوى  

الحدود    لإلنتاج، مستوي  في  تنتج  التي  الوحدة  تتسم  حيث 
 القصوى بأنها كفؤة  تقنيًا. 

   Allocative Efficiency ( AEالكفاءة التوزيعية )  -ب

هي قدرة المنشأة علي إستخدام التوليفة المثلي من الموارد  
أسعار مال األعتبار  في  األخذ  منع  معين،  ناتج  إلنتاج  تاحة 

بحيث   ههذ المدخالت  مزيج  أختيار  بها  يقصد  أي  الموارد، 
 .أقل ما يمكن تكون التكلفة الكلية للمقدار المعين من اإلنتاج

  Economic Efficiency( EEمفهوم الكفاءة االقتصادية) -ج

تعنى أن التوليفات المستخدمة من الموارد في اإلنتاج في 
 ظل أسعارها النسبية السائدة تحقق تعظيم الربح.                                                                       

  Scale Efficiency( SE)مفهوم كفاءة السعة  -د 

تتحدد كفاءة السعة وفقًا لمفهوم ثبات العائد للسعة ومفهوم 
العائد   الكفاءة   للسعة،تغير  قسمة  خارج  من  عليها  ونحصل 

الكفاءة  على  للسعة  العائد  لثبات  وفقًا  الفنية  أو  اإلنتاجية 
 اإلنتاجية أو الفنية وفقًا لتغير العائد للسعة. 

 -حجم وأسوب عينة البحث:
من   أولية  بيانات  على  الحصول    استبيان   استمارةتم 

وتم اختيار محافظة القليوبية ألنها من   عسل النحل,  لمنتجي
المساحة   في  مرتفعة  نسبية  أهمية  لها  التي  المحافظات 
مستوي   علي  والبرسيم  الموالح  محصولي  من  المنزرعة 

من    الجمهورية، قطفتين  بوجود  المحافظة  يميز  ما  وهذا 

الموالح )الزهور(،  االالعسل،   ولي فى شهر إبريل وهى عسل 
، مما يدعم  والثانية في شهر يونيو وهى عسل البرسيم )النوارة(

لقرب   ونظرا  بالمحافظة،  العسل  نحل  تربية  مشروعات  قيام 
وتم   الباحث،  من  طبقية  المحافظة  عشوائية  عينة  اختيار 

المراحل  Multi-Stage Stratified Random)متعددة 

Sample)  من  م البحث  مجتمع  بمحافظة   منتجين  العسل 
المناحل,  لعدد  النسبية  األهمية  حسب  الخاليا    القليوبية  عدد 

( الفترة  خالل  العسل  من 2020-2018وإنتاج  تبين  كما   )
( حيث بلغ متوسط عدد المناحل بالمحافظة حوالي  1الجدول ) 

ألف خلية, وبلغ    20.1منحل, وبلغ عدد الخاليا حوالى    450
ألف    99.43وحوالي    ألف كيلو جرام,  4شمع حوالي  إنتاج ال

طن من العسل كمتوسط للفترة، وقد تم اختيار عينة عشوائية  
بالمحافظة،    60من   علي  منحل  مركزين  أعلي  اختيار  ثم 

المناحل, لعدد  النسبية  لألهمية  طبقًا  المحافظة  عدد    مستوي 
( للفترة  كمتوسط  العسل  وإنتاج  ( وهما  2018-2020الخاليا 

حوالي  بنه المناحل  عدد  متوسط  بلغ  حيث  وطوخ  ,  114ا 
من متوسط إجمالي    %22.4,  %25.3منحل تمثل نحو    101

الترتيب, على  بالمحافظة  المناحل  عدد    عدد  متوسط  وبلغ 
حوالى   نحو    5.4,  4.8الخاليا   تمثل  خلية  ,  %24.2ألف 

على    26.9% بالمحافظة  الخاليا  عدد  إجمالى  متوسط  من 
متوس وبلغ  حوالي  الترتيب,  العسل   انتاج    27.1  ,24.3ط 

نحو   تمثل  إجمالي    %27.3,  %24.4ألف طن,  متوسط  من 
دجوى   قرية  اختيار  وتم  الترتيب.  على  بالمحافظة  العسل 
بلغ  العسل, حيث  لمنتجى  كعينة  بنها  بنها من مركز  ومدينة 

حوالى, بهما  المناحل  الخاليا  12  عدد  وعدد  خاص  منحل 
الترتيب، وتم اختيار خلية خشبية    392,  1075حوالى   على 
لمنتجي    قريتي كعينة  طوخ  مركز  من  ومشتهر  كنانة  ميت 

 العسل,  
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متوسط عدد المناحل وعدد الخاليا وإنتاج الشمع وإنتااج العسال للمناحال األفرنجياة بمحافظاة القليوبياة خاالل الفتارة     .1جدول  
(2018-2020). 

 البيان 
 المركز 

عدد 
 المناحل 

عدد  % 
 الخاليا 

ج الشمع  إنتا % 
 )كجم(

إنتاج العسل   % 
 )طن(

 % 

 24.4 24293.3 24.2 966.2 24.2 4862 25.3 114 بنها 
 18.8 18653.7 18.0 718.5 18.3 3674 16.1 73 كفر شكر

 27.3 27126.7 27.1 1085.1 26.9 5422 22.4 101 طوخ 
 8.0 8004.0 9.2 369.5 9.3 1867 15.3 69 قليوب 

2928 12.9 58 القناطر الخيرية  14.1 565.8 14.1 14145.0 14.2 
 4.9 4855.0 4.9 194.2 4.8 971 4.9 22 شبين القناطر

 2.4 2356.7 2.5 101.0 2.5 505 3.1 14 الخانكة 
 100 99434.33 100.0 4000.4 100 20131 100 450 إجمالى المحافظة 

ارة المركزيــة لالقتصــاد الزراعــي, اإلدارة العامــة لألمــن الغــذائي )مديريــة الزراعــة المصــدر: وزارة الزراعــة واستصــالح األراضــي, قطــاع الشــئون االقتصــادية اإلد
 بالقليوبية(. 

 
حوالى   بهما  المناحل  عدد  بلغ  منحل    15,  17حيث 

حوالى   الخاليا  وعدد  على    515,  525خاص  خشبية  خلية 
بواقع   مركز  30الترتيب,  بكل  بكل   15و  ،استمارة  استمارة 

وتم العينة،  قرى  من  إلى    قرية  النحل  لعسل  المنتجين  تقسيم 
 ثالث فئات إنتاجية مختلفة، الفئة األولى وتضم  

من    التيالخاليا   أقل  اإلنتاجية  ويبلغ   50طاقتها  خلية 
الخاليا    20عددها   وتضم  الثانية  والفئة  طاقتها   التيمنحل، 

أقل من  50اإلنتاجية من   إلى  خلية ويبلغ عددها    100خلية 
الفئة  25 وأخيرًا  الخاليا    منحل،  وتضم  طاقتها    التي الثالثة 

منحل وذلك    15خلية فأكثر ويبلغ عددها    100اإلنتاجية من
 .علي سجالت اإلدارة الزراعية وباالطالع، 2020عام 

 النتائج البحثية ومناقشتها 
: تطور عادد الخالياا الخشابية واإلنتااج مان عسال النحال أوالً 

    وشااامع العسااال علاااي مساااتوي جمهورياااة مصااار العربياااة 
 (.2019-2000ومحافظة القليوبية  خالل الفترة )

خاليا ا  عدد  إنتاج  تطور  علي  الضوء  بإلقاء  البحث  هتم 
من    اإلفرنجية،العسل   العسل  إلنتاج  البحث  يتعرض  ولم 

وكذلك   –الخاليا البلدية نظرا لعدم تواجدها بمحافظة القليوبية
ي تطور إنتاج العسل كمنتج رئيسي وإنتاج الشمع كمنتج ثانو 

فترة الدراسة علي مستوى الجمهورية ومحافظة القليوبية، خالل  
االقتصادية   الظواهر  تناقص  او  تزايد  معرفة  لنا  يتسنى  حتي 

 -المرتبطة بإنتاج عسل النحل ويتضح ذلك فيما يلي:
 علي مستوى الجمهورية:  -1
 : تطور عدد الخاليا الخشبية -

 ( الجدول  بيانات  الخش2تشير  الخاليا  عدد  أن  إلى  بية  ( 
فترة   خالل  التناقص  في  أن    (2000-2019)  الدراسةاخذ 

حوالى    المتوسط بلغ  فترة   1163العام  خالل  خلية  ألف 
نحو   بلغ  أدني  بحد  عام    836الدراسة،  خلية  ،  2016ألف 

. وبتقدير 2001ألف خلية عام  1468أعلى بلغ حوالى    وبحد
الزمني   )   العام،االتجاه  الجدول  من  عدد  3يتضح  لتطور   )

الفترةالخال خالل  الخشبية  والتي  2019-2000)  يا   ،)
( بالجدول إلي أن عدد الخاليا الخشبية  1توضحها المعادلة )

بحوالي   تناقص   40.17يتناقص  وبمعدل  سنويًا،  خلية  ألف 
نحو   بلغ  عند  %3.5سنوي  إحصائيًا  معنويتها  ثبتت  وقد   ،

معنوية أن0.01مستوي  إلي  النتائج  تشير  كما  من    % 92  ، 
 الزمن. عدد الخاليا الخشبية يرجع إلي عامل التغير في 
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 (2019 - 2000يوضح أعداد الخاليا الخشبية وإنتاج العسل والشمع فى جمهورية مصر العربية ومحافظة القليوبية خالل الفترة ) .2جدول  

 ن/خلية(اإلنتاجية)طعدد الخاليا )ألف خلية(، اإلنتاج )بالطن(،                                        
 األهمية النسبية للمحافظة من الجمهورية  القليوبية  الجمهورية  البيان 
 إنتاج   عدد الخاليا  السنوات 

 عسل النحل 
 إنتاج شمع 

 نحل العسل  
 إنتاجية 

 عسل النحل  
 إنتاج  عدد الخاليا 

 عسل النحل  
 إنتاج شمع 

 نحل العسل  
 إنتاجية عسل  

 النحل 
 إنتاج شمع  إنتاج العسل %  %عدد الخاليا 

 العسل%  
2000 1402 8208.3 133.0 5.9 34 251.1 - 7.4 2.4 3.1 - 
2001 1468 8487.0 101.7 5.8 36 266.3 - 7.4 2.4 3.1 - 
2002 1443 8698.7 82.7 6.0 34 220.8 - 6.6 2.3 2.5 - 
2003 1423 8370.8 95.5 5.9 41 269.1 - 6.6 2.9 3.2 - 
2004 1425 7962.9 107.5 5.6 39 262.6 - 6.7 2.7 3.3 - 
2005 1453 8486.7 102.6 5.8 35 254.1 - 7.2 2.4 3.0 - 
2006 1407 7887.8 103.6 5.6 37 237.0 - 6.4 2.6 3.0 - 
2007 1344 7576.1 106.5 5.6 35 230.9 7.5 6.6 2.6 3.0 7.0 
2008 1275 6953.4 80.9 5.5 34 215.6 7.3 6.3 2.7 3.1 9.1 
2009 1251 7031.9 171.6 5.6 31 195.8 6.7 6.2 2.5 2.8 3.9 
2010 1137 6015.9 172.1 5.3 33 205.3 6.7 6.2 2.9 3.4 3.9 
2011 1073 5672.7 179.8 5.3 35 228.2 6.9 6.5 3.3 4.0 3.8 
2012 982 5059.2 175.3 5.2 34 128.8 6.9 3.7 3.5 2.5 3.9 
2013 963 5395.6 146.8 5.6 23 123.5 4.5 5.5 2.3 2.3 3.1 
2014 928 5434.5 114.6 5.9 23 134.5 4.5 6.0 2.4 2.5 3.9 
2015 878 4936.4 93.5 5.6 22 122.3 4.5 5.4 2.6 2.5 4.9 
2016 836 4419.1 101.1 5.3 18 118.3 3.5 6.7 2.1 2.7 3.5 
2017 827 4188.2 130.8 5.1 21 100.9 4.1 4.8 2.5 2.4 3.1 
2018 933 5486.4 120.5 5.9 22 109.1 4.4 5.0 2.4 2.0 3.7 
2019 819 4493.2 106.0 5.5 22 108.1 4.3 4.9 2.7 2.4 4.1 

 4.4 2.8 2.6 6.1 5.5 189.1 30.5 5.6 121.3 6538.2 1163.3 سطو المت 
 أعداد متفرقة.   -إحصاءات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والمناحل    -اإلدارة المركزية لإلقتصاد الزراعى -المصدر: جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة وإستصالح األراضى, قطاع الشئون اإلقتصادية  
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 تطور اإلنتاج من عسل النحل: -
( إلى أن كميـة اإلنتـاج مـن عسـل 2تشير بيانات الجدول )

( 2019-2000النحل اخذ في التناقص خالل فتـرة الدراسـة )
ــام بلــــغ حــــوالى  طــــن خــــالل فتــــرة  6538.2وأن المتوســــط العــ
ــو ــغ نحــ ــي بلــ ــد أدنــ ــة، بحــ ــام  4188.2الدراســ ــن عــ ،  2017طــ

 بتقــدير. و 2002 طــن عــام 8698.7وبحــد أعلــى بلــغ حــوالى 
( لتطـور اإلنتـاج 3االتجاه الزمنـي العـام، يتضـح مـن الجـدول )

(، والتــــــي 2000-2019)مــــــن عســــــل النحــــــل خــــــالل الفتــــــرة 
ــة ) ــحها المعادلـ ــل2توضـ ــن عسـ ــاج مـ ــي أن اإلنتـ ــدول إلـ  ( بالجـ

طــن ســنويًا، وبمعــدل تنــاقص  252.8بحــوالي  النحــل يتنــاقص
ــو  ــغ نحـ ــنوي بلـ ــائ%3.9سـ ــا إحصـ ــت معنويتهـ يًا عنــــد ، وقــــد ثبتـ
ــة ــائج إلـــي أن 0.01مســـتوي معنويـ ــير النتـ ــا تشـ مـــن  %90، كمـ

 الزمن. التغير في اإلنتاج من عسل النحل يرجع إلي عامل
 النحل:تطور اإلنتاج من شمع عسل  -

( إلـى أن كميـة اإلنتـاج مـن شـمع 2تشير بيانـات الجـدول )
ــة ) ــل خــــالل فتـــرة الدراسـ ــل النحـ ( تتذبــــذب 2000-2019عسـ

 121.7حــول المتوســـط العــام البــالغ حـــوالى بالتنــاقص والتزايــد
طـن عـام  80.9 طن خـالل فتـرة الدراسـة، بحـد أدنـي بلـغ نحـو

ــام  179.8، وبحـــد أعلـــى بلـــغ حـــوالى 2008  .2011طـــن عـ
( لتطـور 3وبتقدير االتجاه الزمني العـام، يتضـح مـن الجـدول )
 -2000)كميــة اإلنتـــاج مـــن شـــمع عســـل النحـــل خـــالل الفتـــرة 

معنويـــــة الصـــــور االحصـــــائية أي ان (، أنـــــه لـــــم تثبـــــت 2019
حـــول متوســـطها الحســـابي خـــالل فتـــرة الدراســـة ر البيانـــات تـــدو 

 .( إحصائياً للظاهرة )الثبات النسبي
 النحل:تطور اإلنتاجية من عسل 

( إلــــى أن اإلنتاجيــــة مــــن عســــل 2تشــــير بيانــــات الجــــدول )
( تتذبذب بالتنـاقص 2000-2019النحل خالل فترة الدراسة )

كجــم خ خليــة  5.6المتوســط العــام البــالغ حــوالى والتزايــد حــول 
كجــم خخليــة عــام  5.2خـالل فتــرة الدراســة، بحــد أدنــي بلـغ نحــو

. 2002عـــامكجـــم خخليـــة  6، وبحـــد أعلـــى بلـــغ حـــوالى 2012
( لتطـور 3وبتقدير االتجاه الزمني العـام، يتضـح مـن الجـدول )

 -2000)           مـــن عســـل النحـــل خـــالل الفتـــرة يـــةاإلنتاج
ــة )(، 2019 ــحها المعادلــــ ــي توضــــ ــدول إلــــــي أن 4والتــــ ( بالجــــ
ــم  0.023يتنــــاقص بحــــوالي  مــــن عســــل النحــــل يــــةاإلنتاج كجــ

، وقــد %0.41ســنويًا، وبمعــدل تنــاقص ســنوي بلــغ نحــو  خليــةخ
، كمـا تشـير 0.01ثبتت معنويتها إحصائيًا عند مسـتوي معنويـة

من عسل النحـل  يةمن التغير في اإلنتاج %25النتائج إلي أن  
 الزمن.عامل  المتغيرات التى يعكسها يرجع إلي

 علي مستوى محافظة القليوبية: -1
 :الخشبيةتطور عدد الخاليا  -

( إلـــى أن عـــدد الخاليـــا الخشـــبية 2تشـــير بيانـــات الجـــدول )
وأن  (2000-2019اخـــذ فـــي التنـــاقص خـــالل فتـــرة الدراســـة )

ألــف خليـة خـالل فتـرة الدراســة،  31المتوسـط العـام بلـغ حـوالى 
أعلــى  ، وبحــد2016ألــف خليــة عــام  18غ نحــو بحــد أدنــي بلــ
وبتقـــــدير  خـــــالل فتـــــرة الدراســـــة. 2003عـــــام  41بلـــــغ حـــــوالى 

عــــدد  ( لتطــــور3االتجــــاه الزمنــــي العــــام يتضــــح مــــن الجــــدول )
(، والتـــــــي 2019 -2000) الخاليـــــــا الخشـــــــبية خـــــــالل الفتـــــــرة

( بالجـدول إلـي أن عـدد الخاليـا الخشـبية 5توضحها المعادلـة )
ألــــف خليــــة ســــنويًا، وبمعــــدل تنــــاقص  1.01يتنــــاقص بحــــوالي 
، وقــــد ثبتــــت معنويتهــــا إحصــــائيًا عنــــد %3.3ســــنوي بلــــغ نحــــو 

ــة ــتوي معنويـ ــي أن 0.01مسـ ــائج إلـ ــير النتـ ــا تشـ ــن  %71، كمـ مـ
المتغيـــرات التـــى  التغيـــر فـــي عـــدد الخاليـــا الخشـــبية يرجـــع إلـــي

 الزمن.عامل   يعكسها
 تطور اإلنتاج من عسل النحل: -

إلـى أن كميـة اإلنتـاج مـن عسـل   (2تشير بيانات الجـدول )
( 2000-2019النحل اخذ في التنـاقص خـالل فتـرة الدراسـة )

طن خالل فترة الدراسة،  203.8أن المتوسط العام بلغ حوالى 
، وبحـــد أعلـــى بلـــغ 2017طـــن عـــام 101نحـــو بحـــد أدنـــي بلـــغ 

وبتقـــــدير . خـــــالل فتـــــرة الدراســـــة 2003عـــــام  269.1حـــــوالى 
( لتطــور اإلنتــاج 3مــن الجــدول )االتجــاه الزمنــي العــام، يتضــح 

ــالل الفتـــــرة ــل النحــــــل خـــ ــن عســـ (، والتــــــي 2019 -2000) مـــ
ــحها المعادلــــة ) ( بالجــــدول إلــــي أن اإلنتــــاج مــــن عســــل 6توضـ
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طــــن ســــنويًا، وبمعــــدل تنــــاقص 9.8النحــــل يتنــــاقص بحــــوالي  
ــو  ــغ نحـ ــنوي بلـ ــائيًا عنــــد %5.2سـ ــا إحصـ ــت معنويتهـ ، وقــــد ثبتـ
ــائج 0.01مســـتوي معنويـــة ــير النتـ ــا تشـ مـــن  %86إلـــي أن ، كمـ

المتغيـرات التـى  التغير في اإلنتاج من عسـل النحـل يرجـع إلـي
 .الزمنعامل   يعكسها

 النحل:تطور اإلنتاج من شمع عسل  -
( إلــى أن كميــة اإلنتــاج مــن شــمع 2تشــير بيانــات الجــدول )

ــة ) ــل خــــالل فتـــرة الدراسـ ــل النحـ ( تتذبــــذب 2000-2019عسـ
طــن  5.5بــالغ حــوالىبالتنـاقص والتزايــد حــول المتوســط العــام ال

، 2016طـن عـام  3.5خالل فترة الدراسة، بحد أدني بلغ نحو
خـالل  2012،  2011يطن عام  6.9وبحد أعلى بلغ حوالى  

وبتقـــــدير االتجـــــاه الزمنـــــي العـــــام، يتضـــــح مـــــن  فتـــــرة الدراســـــة.
( لتطور كمية اإلنتاج من شمع عسل النحل خـالل 3الجدول )

( 7معادلــــــــة )(، والتــــــــي توضــــــــحها ال2019 -2007) الفتــــــــرة
ــن  ــاج مــ ــي أن اإلنتــ ــمع بالجــــدول إلــ ــاقص شــ ــل يتنــ ــل النحــ عســ

طــــــن ســــــنويًا، وبمعــــــدل تنــــــاقص ســــــنوي بلــــــغ  0.33بحــــــوالي 
%، وقــــد ثبتــــت معنويتهــــا إحصــــائيًا عنــــد مســــتوي  6.01نحــــو

مـن التغيـر فـي  %80، كما تشير النتـائج إلـي أن 0.01معنوية
 .اإلنتاج من عسل النحل يرجع إلي عامل الزمن

 نتاجية من عسل النحل:اإل  تطور -
( إلــــى أن اإلنتاجيــــة مــــن عســــل 2تشــــير بيانــــات الجــــدول )
( تتذبذب بالتنـاقص 2019-2000النحل خالل فترة الدراسة )

كجــم خ خليــة  6.1والتزايــد حــول المتوســط العــام البــالغ حــوالى 
كجــم خخليــة عــام  3.7خـالل فتــرة الدراســة، بحــد أدنــي بلـغ نحــو

كجــــــم خخليــــــة عــــــام  7.4، وبحــــــد أعلــــــى بلــــــغ حــــــوالى 2012
ــة 2000,2001 ــرة الدراسـ ــي . خـــالل فتـ ــاه الزمنـ ــدير االتجـ وبتقـ

ــام، يتضـــح مـــن الجـــدول ) ــل  يـــة( لتطـــور اإلنتاج3العـ مـــن عسـ
(، والتـــــــي توضـــــــحها 2019 -2000) النحـــــــل خـــــــالل الفتـــــــرة

مــــن عســــل النحــــل  يــــة( بالجــــدول إلــــي أن اإلنتاج8المعادلــــة )
تنـــاقص  ســـنويًا، وبمعـــدل كجـــم خخليـــة 0.12 يتنـــاقص بحـــوالي

ــو  ــغ نحـ ــنوي بلـ ــائيًا عنــــد %1.9سـ ــا إحصـ ــت معنويتهـ ، وقــــد ثبتـ

ــة ــتوي معنويـ ــي أن 0.01مسـ ــائج إلـ ــير النتـ ــا تشـ ــن  %56، كمـ مـ
 الزمن.من عسل النحل يرجع إلي عامل  يةالتغير في اإلنتاج

ثانيا: بنود تكاليف انتاج عسل النحل والمؤشارات االقتصاادية 
ينااة الدراسااة ومعااايير الربحيااة وفقااا للفئااات االنتاجيااة بع

 بمحافظة القليوبية.  
االقتصادية    يتناول العوامل  أهم  الجزء  هذا  في  البحث 

تم   وقد  القليوبية،  بمحافظة  النحل  عسل  إنتاج  على  المؤثرة 
دراسة بعض هذه العوامل في صورة وصفية من واقع مجتمع 
الدراسة بمركزي عينة الدراسة وترجمة الكلفة االقتصادية إليها 

العسل،  بتقد  -1وذلك   إنتاج  تكاليف  بنود  وتقدير    -2ير 
العسل   إنتاج  من  الكلي(  )اإليراد  الداخلة  النقدية  التدفقات 

أهم المؤشرات االقتصادية إلنتاج   تقدير  -3  ومنتجاته الثانوية،
 -وذلك على النحو التالٍي: العسل  

 تقدير بندود تكاليف إنتاج عسل النحل:  -1
 :اإلدارة والعمالة -

  في دارة )النحال(عنصرًا أساسيًا وضروريًا  يعتبر عنصر اإل
تنفيذ ونجاح المشروعات حيث يتوقف عليه مدى استمرار أو  

المشروعات   من  العسل  إنتاج  ويعتبر  المشروع،    التي توقف 
النحال    على عاتق  يقع  إذ  إدارة متخصصة جيدة  إلى  تحتاج 
عليه   ويقع  والفرز  والعالج  والتغذية  المنحل  على  اإلشراف 

ولية التسويق، وفى معظم األحيان صاحب المنحل  كذلك مسئ
هو   الواعي  فالنحال  اإلدارة  بدور  يقوم  الذى  وهو  النحال  هو 

وقوانين   صاحب الخبرة الذى يكون على علم ودراية بسلوكيات
هذه الطائفة وحركة أفرادها وكذلك الظروف المناخية المالئمة 

ل الخلية  لكل فرد فيها، فطريقة ترتيب اإلطارات الشمعية داخ
نفسه النحل  من  النحال  اإلطار    تعلمها  في  فالنحل يخصص 

اللقاح ثم   يليها حبوب  للحضنة  الوسط  الواحد منطقة  الشمعي 
الشمعية  األقراص  ترتيب  عند  النحال  على  هنا  ومن  العسل 

 داخل الخلية أن يتبع نفس األسلوب،
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 (  2019-2000القليوبية خالل الفترة ) نتاج عسل النحل والشمع بجمهورية مصر العربية ومحافظةمعادالت االتجاه الزمني العام لتطور عدد الخاليا وإل  .3جدول  
التغير  معدل R2 F المعادلة  البيان  م المنطقة   المعنوية  

 جمهورية 
 مصر
 العربية 

Yi عدد الخاليا)ألف خلية(  ( 1)
^= 1585.1 - 40.17 Xi 

      (-14.1)**    ) 46.3)** 
0.92 197.4 -3.5 ** 

(2 ) Yi إنتاج عسل النحل  )طن (  
^=9193.1 – 252.8 Xi 

       (-12.6)**  (38.2)** 
0.90 158.1 -3.9 ** 

(3 ) (العسل )طنإنتاج شمع    
لــــــــم تثبــــــــت أي مــــــــن الصــــــــور اإلحصــــــــائية 
الرياضـــــــــية حيـــــــــث تـــــــــدور البيانـــــــــات حـــــــــول 

 متوسطها الحسابي  
- - - - 

(4 )  Yi^= 5.8 – 0.023 Xi انتاجية الخلية من العسل)كجمخخلية( 
        (-2. 4) **  (52.3)** 0.25 5.9 -0.41 ** 

 محافظة 
( 5) القليوبية   Yi^= 41.1 – 1.01 Xi عدد الخاليا )ألف خلية(  

        (-6.6)    ** (22.4)** 
0.71 43.76 -3.3 ** 

(6 ) Yi إنتاج عسل النحل  )طن (  
^= 291.9 -9.8 Xi 

       (-10.3) ** (25.7) **
 0.86 106.6 -5.2 ** 

(7 ) (العسل )طنإنتاج شمع    Yi^= 7.9 - 0.33 Xi 
     (-6. 5) *   * ( 19.5)** 0.80 42.83 -6.01 ** 

(8 )  Yi^= 7.4 - 0.12 Xi انتاجية الخلية من العسل)كجمخخلية( 
      (-4.8) **  )   24.6)** 0.56 23.32 -1.9 ** 

 حيث أن:   
^

iY  القليوبية. ل وشمع العسل بجمهورية مصر العربية وبمحافظة  = عدد الخاليا وإنتاج عسل النح 
iX       2= الترتيب الزمنى لعامل الزمنR    قيمة    = معامل التحديد = )  (T     المحسوبةF  معنوية النموذج =      

   0.05*= معنوي عند مستوى معنوية                     0.01**= معنوي عند مستوى معنوية 
   ( بالبحث. 2وحسبت من بيانات الجدول ) المصدر: جمعت 
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من  يحتسب  النحال  أجر  بأن  بالمحافظة  العرف  جري  وقد 
وقد يكون ذلك    –إعطاءه ثلت إنتاج العسل بعد موسم الحصاد

حافز للنحال باالهتمام وبحسن اإلدارة والمتابعة الجيدة للنحل  
العسل كلما زاد ربح   الموسم ألنه كلما زاد اإلنتاج من  خالل 

لنحال، ويعتبر عنصر العمل أحد العناصر الهامة في إنتاج  ا
العسل فالعامل المدرب وصاحب الخبرة الجيدة هو الذي يقوم  
النحل   طوائف  على  الدوري  الكشف  في  النحال  بمعاونة 
الفرز،   عملية  إجراء  وكذلك  العالجية  والمقاومة  والتغذية 

الجدول) والعمالة4ويوضح  االدارة  به  تساهم  ما  قيمة    في   ( 
،  11.1بنود تكاليف إنتاج عسل النحل نجد أنها بلغت حوالى  

على    36.6،  22.5 والثالثة  والثانية  األولى  للفئة  جنية  ألف 
نحو   نسبتها  بلغت  بينما  ،  %53.21،  %57.40الترتيب، 

% من إجمالي التكاليف الكلية للفئة األولى والثانية    53.54
االدارة قيمة  وتأتى  الترتيب،  على  بالنسبة    والثالثة  والعمالة 

 .لتكاليف إنتاج العسل في المرتبة األولى
 تغذية النحل -

األزهار)المادة  رحيق  هو  للنحل  الطبيعي  الغذاء 
من  الهدف  البروتينية(  )المادة  اللقاح  وحبوب  الكربوهيدراتية( 
العسل(، ويتم  إنتاج  النحل وليس  )الحفاظ علي حياه  التغذية 

الشتاء او كمحلول    فيحون  التغذية عن طريق السكر اما مط 
الصيف، في  الغذائية    سكري  المواد  بعض   األخرى وايضا 

وكسب   الطبية،  الخميرة  مثل  بروتين(  )عجينة  عليها  يطلق 
عد إلى  التغذية  وترجع  الذرة  وجلوتين  الصويا،  أسباب    ةفول 

 منها.  
قلة المخزون الغذائي لدي النحل بالخلية خاصة عند وجود    -

الن على  قاسية  أيام ظروف  لعدة  األمطار  كتساقط  حل 
النحل في الخلية( خوفا عليه    انحباسمتواصلة )في حال  

طوائف النحل في    فيمن الهالك، ومنع حدوث المجاعة  
يأكل  ال  وحتى  الشتاء،  في    فصل  الموجود  العسل  النحل 

 الخلية. 

شهور   - خالل  النحل  بتغذية  المناحل  أصحاب  يقوم  كما 
عة شهور وقبل مواسم األزهار،  تقدر عادة بأرب  والتي الشتاء  

تدخل   حتى  الحضنة  إنتاج  علي  الطوائف  تشجيع  وايضا 
موسم الرحيق بعدد كبير من الشغاالت ، ولقد أصبح مدى  
إنتاج  لتنمية  الرئيسية  المحددات  أحد  للنحل  الغذاء  توفر 
عن   الغذاء  الجيد  النحال  يمنع  حين  في  النحل،  عسل 

وتفتحه األزهار  طرد  موسم  قبل  خمسة  النحل  بحوالي  ا 
عشر يوم وهو ما يعرف بتصويم النحل وذلك لرفع كفاءة 

من    أداء ممكن  رحيق  أكبر  وجمع  التزهير  موسم  في 
 األزهار. 

وايضا    - تغذية،  إلى  تسكينها  حالة  في  الطرود  تحتاج  كما 
وذلك   الفيض(  )موسم  لمواجهة  للتغذية  الملكة  تحتاج 
على   للحصول  مبكرا  البيض  وضع  على  بتشجيعها 

بدء   50-40عمر    وتكون   السارحةالشغاالت   من  يوم 
وضع البيض لضمان الحصول على أكبر كمية ممكن من  

 العسل. 
النحل ضد بعض    - للوقاية ولعالج  التغذية كوسيلة  استخدام 

األمراض وخاصة مرض تعفن الحضنة األمريكي ومرض  
البروتين  (11)النوزيما وقيمة  التغذية  سكر  قيمة  وبحساب   ،

تك  في اإلنتاجية بنود  للفئات  النحل  عسل  إنتاج  اليف 
حوالى   بلغت  أنها  نجد  والثالثة(  والثانية  ،  2.8)األولى 

،  %14.3بأهمية نسبية بلغت نحوه  ألف جني  13.8،  8.2
على    إجماليمن    20.2%،  19.4% الكلية  التكاليف 

لتكاليف  بالنسبة  والعمالة  االدارة  أسعار  وتأتى  الترتيب، 
 الثانية. إنتاج العسل في المرتبة

 الملكة والطرود -

( إلى مجموعة من العوامل  4تشير البيانات الواردة بجدول) 
الهامة والتي تؤثر انتاج العسل، وتسمى الملكة بأم األسرة أو  
النحل   وملكة  عادة،  واحدة  أم  خلية  بكل  وتوجد  الطائفة  ملكة 

نوعي وتضع  البيض  وضع  هى  األولى  وظيفتان  من لها    ن 
نتج منه شغاالت وملكات، وبيض غير البيض، بيض ملقح ي
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ملقح ينتج منه الذكور وهذه وظيفتها األساسية باإلضافة إلى  
قيادة األسرة وتنظيم العمل داخل الخلية، بينما الوظيفة الثانية 

اإلنتاج من    في إنتاج المادة الملكية، وعادة تستمر الملكة    هي
جديدة   2-7 ملكة  إحالل  يجب  الملكة  ضعف  وعند  سنة، 
طرد    (13)خليةبال يسمى  أحداهما  الطرود  من  نوعان  يوجد 

النحالين والمتداول في السوق   البراويز وهو المعتاد عليه بين 
المرزوم وهو يعتبر نحل   للبيع والشراء، والثاني يسمى الطرد 
فقط وليس به براويز، ويحتوى الطرد عادة على ملكة ملقحة  

ما يستخدم    وخمسة براويز بالشمع وعدد من الشغاالت وعادة 
مصدر   يكون  وقد  جديدة  إضافية  خلية  تشغيل  في  الطرد 
من   أو  المنحل  نفس  من  إما  الجديد  الطرد  على  الحصول 

وبحساب قيمة  الطرود في بنود تكاليف إنتاج     منحل آخر،
نجد   والثالثة(  والثانية  )األولى  اإلنتاجية  للفئات  النحل  عسل 

سب بلغت  جنية بن  8824،  5234،  2039أنها بلغت حوالى  
التكاليف  %12.92،  %12.39،  %10.55نحو   إجمالي  من 

على   بالنسبة    الترتيب،الكلية  والطرود  الملكات  قيمة  وتأتى 
 لتكاليف إنتاج العسل في المرتبة الثالثة. 

 الخاليا الخشبية  -

وتبني  النحل  فيه طائفة  تتواجد  الذي  المسكن  الخلية هي 
و  الحضنة  لتربية  الشمعية  األقراص  العسل بداخلة    لتخزين 

وبلدية وجزوع   بين خشبية  ما  أنواعها  وتتعدد  اللقاح،  وحبوب 
الدراسة   يتواجد في منطقة  الخشبية غير  الشجر، ولم    الخاليا 

اإلفرنجية، الخاليا  عليها  الخاليا  ويطلق  قيمة  وبحساب 
الخشبية في بنود تكاليف إنتاج عسل النحل للفئات اإلنتاجية 

،  405  ، 195أنها بلغت حوالى   نجد  )األولى والثانية والثالثة(
نحو  669 بلغت  بنسب  جنية  ،  %0.96،  %1.01ألف 
 . إجمالي التكاليف الكلية على الترتيب  من 0.98%

 
 
 
 

 براويز خشبية

الخشب    هياإلطارات   من  مستطيلة  براويز  عن  عبارة 
التامة   الدقة  مراعاة  ويجب  الشمعية  األساسات  بداخلها  تثبت 

ن  في كلها  بحيث  المحافظة    فسمقاييسها  أجل  من  المقاييس 
بين  كممر  عادة  النحل  يتركها  التي  النحلية  المسافة  على 
أقراصه والبرواز المشدود بالسلك المجلفن والشمع هو المكان  
المناسب كي يضع النحل العسل والحضنة علية وتضم الخلية  

بين   ما  عادة  قيمة    ،(13)بروازًا    11-9الخشبية  وبحساب 
للفئات اإلنتاجية تكبنود    فيالبراويز   النحل  إنتاج عسل  اليف 

حوالى   بلغت  أنها  نجد  والثالثة(  والثانية  ،  120،  48)األولى 
من   %0.27،  %0.28،  %0.25جنية بنسب بلغت نحو  187

إجمالي التكاليف الكلية على الترتيب، كما هو موضح بجدول 
(4) . 
 الشمع  -

من   مصنوعة  مستطيلة  ألواح  عن  عبارة  األساس  شمع 
جدران  الشمع   قواعد  جهتيه  من  مطبوعًا  ويكون  النقي  نحل 

المخصصة   المربعة  البوصة  وتحتوى  السداسية  العيون 
سداسية   عينًا  وعشرون  ثمانية  على  النحل    65  أي لشغاالت 

للذكور   المخصص  األساس  شمع  بينما  الجهتين،  من  عينًا 
على   المربعة  البوصة  سداسية    17تحتوى  الجهة    فيعينًا 

في  ع  34  أيالواحدة   الشمع  ويستخدم  الجهتين،  من  ينًا 
وتوفير   اإلنتاج  على  النحل  لمساعدة  وذلك  الجديدة  البراويز 
جهده فى صنع الشمع بإنتاج العسل، وبحساب قيمة ما يساهم  
به الشمع في بنود تكاليف إنتاج عسل النحل نجد أنها بلغت 

األولى،    568حوالى   للفئة  الثانية،    1198جنية  للفئة  جنية 
نحو  ج  2218 نسبتها  بلغت  بينما  الثالثة،  للفئة  ،  %2.9نية 

من التكاليف الكلية للفئة األولى والثانية والثالثة   3.3%، 2.8%
 . ( 4على الترتيب، كما هو موضح بجدول )
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   . الميدانيةة األهمية النسبية لبنود تكاليف إنتاح نحل العسل وفقا للفئات االنتاجية بمحافظة القليوبية بعينة الدراس .4جدول
 الفئة الثالثة  الفئة الثانية  الفئة األولي  بنود التكاليف 

 األهمية النسبية  القيمة )جنية( األهمية النسبية  القيمة )جنية( األهمية النسبية  القيمة )جنية(

 التكاليف  التشغيلية 

 12.92 8824 12.39 5234 10.55 2039 ثمن الملكة + الطرد
8178 14.31 2767 التغذية  19.35 13817 20.23 

 53.54 36573 53.21 22482 57.40 11097 االدارة + أجرعمالة 
 3.25 2218 2.84 1198 2.94 568 فرخ شمع 

 4.84 3305 4.61 1948 2.08 401 العالج
 94.78 64737 92.39 39040 87.28 16872 اجمالي التكاليف التشغيلية

إلستثمارية االتكاليف   

011. 195 خاليا خشبية   405 0.96 669 0.98 
 0.27 187 0.28 120 0.25 48 براويز خشب 

 0.42 288 0.57 242 1.20 232 مالبس النحال 
 0.13 89 0.19 80 0.24 47 الدبابير وأخري  الغذاية ومصيدة

 0.16 111 0.22 92 0.43 83 الفراز والمدخن والمنضج
 3.26 2224 5.38 2275 9.59 1854 إيجار المنحل 

جمالي التكاليف االستثماريةا  2459 12.72 3214 7.61 3568 5.22 
 100 68305 100 42254 100 19331 اإلجمالي 

   . المصدر: حسبت وجمعت من بيانات استمارة االستبيان لعينة الدراسة الميدانية
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  الفرازات والمدخنات والمنضج   -
  اح الفراز هو جهاز يستخدم فى إستخالص العسل من ألو 

فرزة   وهما  القليوبية  بمحافظة  مرتين  الفرز  ويجري  الشمع، 
الموالح وفرزة البرسيم والفرز يتم لضمان الحصول على أنواع  
النحل   وتنشيط  مناسبة،  بأسعار  والبيع  العسل  من  مختلفة 
الخلية،   في  العسل  ترك  لو  مما  أكبر  محصول  بجمع 

هدئة  لتواالقتصاد في شراء الشمع االطارات، والمدخن يستخدم 
النحل أثناء فحص النحال للخلية وتجري هذة العملية مرة كل 

  30:20أيام خالل موسم النشاط  ،أما الثانية تتم مرة كل    7
االوقات   فى  الخلية  فتح  ويراعى  الشتاء،  فصل  فى  يوم 
  المشمسة الخالية من الرياح واالمطار ودرجة الحرارة العالية، 

ووجود الملكة  سالمة  من  للتأكد  الكافى  ا  وذلك  لغذاء 
واإلطمئنان أن الخلية خالية من األمراض ومن ديدان الشمع،  
من   مصنوعة  أوعية   عن  عبارة  هي  المنضجات  أما 
عملية  تسهيل  وظيفتها  المجلفن  الصاج  أو  ستيل  اإلستانلس 
تعبئة العسل، وايضا تعمل على تحسين صفات ولون العسل  

والمدخنات  ز  ونضجه تماما، وبحساب قيمة ما يساهم به الفرا
أنها  نجد  النحل  عسل  إنتاج  تكاليف  بنود  فى  والمنضجات 

حوالي   والثانية  111،  92،  83بلغت  األولى  للفئة  جنية، 
نحو   نسبتها  بلغت  بينما  الترتيب،  على  ،  %0.43والثالثة 

األولى   0.16%،  0.22% للفئة  الكلية  التكاليف  إجمالي  من 
 والثالثة على الترتيب.  والثانية

 حل منإيجار ال -
بحساب قيمة ما يساهم به إيجار المنحل فى بنود تكاليف  

بلغ حوالى   الموقع  إيجار  أن  النحل نجد    1854إنتاج عسل 
للفئة األولى والثانية   2.2  ألف جنية،  2.3جنية،   ألف جنية 

الترتيب، و بأهمية نسبية بلغت نحو %،   9.6  والثالثة على 
لل 3.3%،  5.4% الكلية   التكاليف  إجمالى  األولى  فئمن  ة 

 والثانية والثالثة على الترتيب. 
 

 
 بيطرية األدوية ال -

إلى  األخرى  الحية  الكائنات  كبقية  العسل  نحل  يتعرض 
ومنها  إهالكه،  أو  إضعافه  فى  سببًا  تكون  وأمراض  آفات 
أهمها  ومن  فطرية،  أو  بكتيرية  أو  فيروسية  معديه  أمراض 

باإل النوزيما،  ومرض  األمريكي  الحضنة  تعفن  فة  ضامرض 
غير   األمراض  وهناك   ةمعديالإلى  بالمبيدات،  التسمم  ومنها 

والنمل،  الفارو،  حشرة  أهمها  المناحل  تصيب  طبيعية    أعداء 
ودودة الشمع، وهذه األمراض واألعداء الطبيعية   ودبور البلح،

لها أثر سلبى على إنتاجية العسل، لذلك على مربى النحل أن  
خذ اإلجراءات الوقائية  أل  يكون على دراية وعلم بتلك األمراض

المنحل   تحصين  بهدف  البيطرية  للرعاية  برنامج  بعمل  وذلك 
من األمراض وعمل برنامج الرعاية البيطرية بمعرفة أصحاب  
إلى   راجع  وذلك  بيطريين  أطباء  على  اإلعتماد  دون  المناحل 
األدوية  به  تساهم  ما  قيمة  المناحل، وبحساب  أصحاب  خبرة 

وية فى بنود تكاليف إنتاج عسل النحل  يدالعالجية والمقاومة ال
جنية    3305جنية،  1948جنية،    401نجد أنها بلغت حوالى  

بلغت نحو من إجمالى   %4.8،  %4.6،  %2.1وبأهمية نسبية 
 التكاليف الكلية للفئة األولى والثانية والثالثة على الترتيب. 

 مالبس النحال والغذايات وأخرى  -

بالمنحل   والعمال  النحال  الخاصة  لبيحتاج  المالبس  عض 
لفحصها   الخاليا  فتح  أثناء  وخاصة  النشاط،  هذا  لمزاولة 
وتتمثل المالبس فى بدلة النحال، وقفازين، وقناع خاص حتى  
ال يتعرض لمهاجمة شغاالت النحل للدفاع عن الخلية، وايضا  
االفات   أهم  من  إلعتباره  الصيف  أثناء  النحل  دبور  مهاجمة 

ا بحثا عن الغذاء، وبحساب قيمة  يالطبيعية التى تهاجم الخال
ما تساهم به المالبس فى بنود تكاليف إنتاج عسل النحل نجد  

جنية وبأهمية 288جنية،  242جنية،    232أنها بلغت حوالى  
نحو بلغت  إجمالي   %0.42،  %0.57،  %1.2  نسبية  من 

 التكاليف الكلية للفئة األولى والثانية والثالثة على الترتيب.  
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العساال نحاال والمنتجااات الثانويااة وفقااا للفئااات االنتاجيااة بمحافظااة القليوبيااة بعينااة الدراسااة  إلنتاااجد الكلااي رااالياا .5 جاادول
 الميدانية. 

 الفئة الثالثة  الفئة الثانية  الفئة األولي  نوع اإلنتاج 
 قيمة كمية قيمة كمية قيمة كمية

 54979 865 34377 526 12244 189 عسل قطفة البرسيم )كجم(
فة الموالح )كجم(قطعسل   115 10520 320 29361 558 50789 

 105768 1423 63738 846 22764 304 االجمالي 
 19958 108 13471 73 5099 27 حبوب اللقاح )كجم( 
 20565 4740 12711 2812 - - غذاء ملكات )جرام( 

)كجم(  شمع العسل  113 1695 145.6 2184 247 3212 
512 3713 55 - - الطرود )عدد(  8750 

 158253 - 95817 - 29557 - االجمالي 
 . ستبيان لعينة الدراسة الميدانيةالمصدر: حسبت وجمعت من بيانات استمارة اال

 
أما بالنسبة للغذايات التى يوضع بها المحلول السكرى والمواد  
من   وغيرها  الدبابير  ومصايد  الخاليا،  داخل  العالجية 

ما تساهم به فى بنود ة  المستلزمات األخرى، حيث بلغت  قيم
  89جنية،    80جنية،    47تكاليف إنتاج عسل النحل حوالى  

 جنية للفئة األولى والثانية والثالثة على الترتيب.  
 التدفقات النقدية الداخلة )اإليرادت الكلية( للمنحل:  -2

الجدول ) إنتاج 5يتضح من  الثالثة تفوقت في  الفئة  ( أن 
والموال البرسيم  لقطفتي  مقارنة  ح  العسل  الخلية  مستوى  على 

كيلو جرامخخلية،    9بالفئات األخرى حيث بلغ اإلنتاج حوالى  
وإنتاج  العسل  إنتاج  بين  ما  الفئة  هذه  لدى  اإلنتاج  وتنوع 

  20.6ألف جرام بقيمة    4.7الغذاء الملكي والذى بلغ حوالى  
العذراء، والطرود والذى بلغ   الملكات  إنتاج  أيضًا  ألف جنية، 

ألف جنية، وبلغ إجمالي اإليراد   8.8د بقيمة  طر   125حوالى  
الفئة نحو   لهذه  المنحل  تليها    158على مستوى  ألف جنية، 

ألف جنية، وأخيرًا جاءت الفئة األولى  96الفئة الثانية بحوالي 
ألف جنية والتي    29.6والذى بلغ اإليراد اإلجمالي لها حوالى  

اللقاح،    وبانحصر إنتاجها فقط فى إنتاج العسل والشمع وحب
شباب   من  الفئة  هذه  منتجي  أغلب  أن  إلى  ذلك  ويفسر 
الخريجين ذوى الخبرة الضعيفة بأعمال النحالة، وصغر عدد  
الخاليا يقلل من انتاج وتسويق المنتجات الثانوية لنحل العسل  

يقل   وبالتالي  المنتجة،  العسل  كمية  علي  يؤثر  الذي  األمر 
 اإليراد المتحصل عليه. 

ءة االقتصاااااااادية ومعاااااااايير الربحياااااااة فاااااااامؤشااااااارات الك -3
لمشااروعات انتاااج عساال النحاال بعينااة الدراسااة بمحافظااة 

 القليوبية.  
 صافي الدخل السنوي الكلي:  -

بعد  اإليرادات  جملة  من  المتبقي  المبلغ  عن  عبارة  وهو 
الثابتة   التكاليف  إجمالي  الجدول    والمتغيرة،طرح  ويتضح من 

نح6) إلنتاج  السنوي  الدخل  صافي  أن  )للفئة  ل  (  العسل 
ألف    53.6  جنيه،ألف  10بنحو    والثالثة( قدراألولي والثانية  

القيمة    90جنيه، هذه  و  الترتيب،  على  للمنحل  جنيه  ألف 
إنتاجية واقتصادية   موجبة ومرتفعة دًل ذلك على وجود كفاءة 

 للمشروع.
 : (TR/TCنسبة اإليرادات الكلية إلى التكاليف الكلية ) -

اإل قيمة  تساوي  قيمة ير وهي  على  مقسومة  الكلية  ادات 
الكلية، حيث قدرت بنحو   ،  جنيه  227جنيه،    153التكاليف 

نحل العسل )للفئة األولي والثانية والثالثة(  جنيه إلنتاج    232
الدراسة  بعينة  الترتيب  يدل    على  وارتفاعها  النسبة  هذه  وزيادة 

الكفاءة  تفوق  وبالتالي  موجب  عائد  صافي  وجود  على 
 شاط. لناالقتصادية ل
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 (: TR/VCنسبة اإليرادات الكلية إلى التكاليف المتغيرة ) -
قيمة  على  مقسومة  الكلية  اإليرادات  قيمة  تساوي  وهي 

بنحو   قدرت  حيث  المتغيرة،  ،    175التكاليف    245جنيه 
والثانيةإلنتاج  جنيه    245،  جنيه األولي  )للفئة  العسل   نحل 

الدراسةوالثالثة(   بعينة  الترتيب  النسبة عن  هذوزيادة  ،  على  ه 
 الواحد الصحيح تشير إلى مدى كفاءة اإلدارة للمشروع.

خارج قسمة    وهو عبارة عن العائد على األصول الثابتة:   -
االستثمارية  التكاليف  على  السنوي  الكلي  اإليراد  صافي 

بنحو  بالمشروع،   قدر    44،  جنيه  30جنيه،    12حيث 
إلنتاج   وا جنيه  والثانية  األولي  )للفئة  العسل    الثة( لثنحل 

الصحيح  الترتيب  على الواحد  عن  النسبة  هذه  وزيادة   ،
العائد   صافي  وأن  المشروع،  إدارة  كفاءة  مدى  إلى  تشير 
الثابتة  األصول  قيمة  تغطية  على  قادر  للمشروع 

 بالمشروع.
اإليرادات:      - على  العائد  الكفاءة نسبة  مقاييس  أحد  وهو 

لى تحمل ع  اإلدارية والتكنولوجية ويدل على قدرة المشروع
طريق  عن  عليه  الحصول  ويتم  اإلنتاجية  التكاليف  زيادة 
قسمة صافي الدخل على إجمالي اإليرادات، حيث اتضح  
نحو  تمثل  العائد  صافي  نسبة  أن  الجدول  ذات  من 

)للفئة األولي والثانية والثالثة(    56.8%،  55.9%، 34.6%
 للمشروع. من اإليرادات الكلية  على الترتيب

الك  - الحدي  ليالهامش  وهو    (:Gross Margin  )الفائض 
فوق التكاليف المتغيرة وهو يساوي العائد يشير إلى العائد  

بنحو  قدرت  المتغيرة، حيث  التكاليف  منه   الكلي مطروًحا 
  جنيه ألف    93.5  جنيه،ألف    56.8  جنيه،ألف    12.7
والثالثة(    إلنتاج والثانية  األولي  )للفئة  العسل  على  نحل 

يمة هذا المعيار شجع ذلك المنتج على  ق  وارتفاع  ،الترتيب
 المضي قدًما في النشاط اإلنتاجي.

ويقاس بقسمة إجمالي  معامل الكفاءة االقتصادية لإلنتاج:    -
اإلنتاج   مستلزمات  قيمة  إجمالي  على  اإلنتاج  قيمة 
االقتصادية   الكفاءة  معامل  أن  الجدول  ذات  من  ويتضح 

روع انتاج  مشجنيه ل  2.4.   ،2.5،  1.7لإلنتاج بلغ حوالي 
العسل  الترتيب)للفئة األولي والثانية والثالثة(     نحل   على 
 من المنحل. 

للعمل:  - االقتصادية  الكفاءة  إجمالي   معامل  بقسمة  ويقاس 
من   ويتضح  األجور،  قيمة  إجمالي  على  اإلنتاج  قيمة 

حوالي   بلغ  أنه  إلنتاج   4.3،  2.3،  2.7الجدول  جنيه 
 على الترتيب.  والثالثة( ة نحل العسل )للفئة األولي والثاني

المضافة    - المبلغ  Value Addedالقيمة  عن  عبارة  وهي   :
قيمة  إجمالي  طرح  بعد  اإليرادات  جملة  من         المتبقي 

( الجدول  من  ويتضح  اإلنتاج،  القيمة  6مستلزمات  أن   )
لمشروعات   األولي  المضافة  )للفئة  العسل  نحل  إنتاج 

بنحو   قدر  والثالثة(  ألف    56.8  نيه،ج  ألف13والثانية 
وهذه    93.5  جنيه، الترتيب،  على  للمنحل  جنيه  ألف 

إنتاجية  القيمة موجبة ومرتفعة دًل ذلك على وجود كفاءة 
 للمشروع. واقتصادية 

اإلسترداد    - الفترة :  Payback Period(PP)فترة  تمثل  وهي 
مع   الصافية  النقدية  التدفقات  تتعادل  حتى  تنقضي  التي 

مشروع، أي أن عدد السنوات التي  للالتكاليف االستثمارية  
تكاليفه   يسترد  أن  للمشروع  يمكن  حتى  تنقضي 
القيمة  قسمة  طريق  عن  حسابها  ويمكن  االستثمارية، 
المبدئي على  االستثمار  أو  المستثمر  المال  الحالية لرأس 
هو   المفاضلة  وأساس  الدخل.  لصافي  السنوي  المتوسط 

اله في أقل  مو المشروع الذي يمكن المستثمر من استرداد أ
( بلغت 6فترة زمنية ومن خالل البيانات الواردة بالجدول ) 

حوالي   الفترة  هذه  وحوالى    1.2شهور،    5خالل  سنة، 
لمشروعات    1.3 األولي  سنة  )للفئة  العسل  نحل  إنتاج 

  الترتيب.على    والثانية والثالثة(
 



  ...ج عسل النحل قتصادية إلنتار الكفاءة التقنية واالتقدي  :إيمان رمضان يونس الخياط، أسماء محمد الطوخي بهلول

 

1339 

 النتاجية بمحافظة القليوبية بعينة الدراسة الميدانية.  ا أهم المؤشرات االقتصادية إلنتاح نحل العسل وفقا للفئات .6 جدول 

 الفئة الثالثة  الفئة الثانية  الفئة االولي  المؤشر 
 158253 95817 29557 إجمالي اإليراد السنوي الكلي )جنيه(
 89948 53563 10226 صافي اإليراد السنوي الكلي )جنيه(

 3568 3214 2459 التكاليف االستثمارية )جنيه( 
كاليف التشغيلية )جنيه( ت لا  16872 39040 64737 

 68305 42254 19331 التكاليف الكلية )جنيه(
 231.69 226.76 152.90 نسبة اإليرادات الكلية إلى التكاليف الكلية 

 244.46 245.43 175.18 نسبة اإليرادات الكلية إلى التكاليف المتغيرة 
9.812 12.02 العائد على األصول الثابتة )جنيه(  44.35 

 56.84 55.90 34.60 نسبة صافي العائد على اإليرادات % 
 93516 56777 12685 الهامش الكلي )الفائض الحدي بالجنيه(

 2.44 2.45 1.75 معامل الكفاءة االقتصادية لإلنتاج 
 4.33 4.26 2.66 معامل الكفاءة االقتصادية للعمل 

 93516 56777 12685 القيمة المضافة  
السترداد  ا فترة  0.53 1.27 1.32 

 1.39 1.37 0.61 معدل العائد علي االستثمار
 89948 53563 10226 صافي القيمة الحالية  

 2.32 2.27 1.53 دليل الربحية 
 . المصدر: حسبت وجمعت من بيانات استمارة االستبيان لعينة الدراسة الميدانية

 
االستثمار  - على  العائد   Rate of Investment toمعدل 

Return  هو أحد مقاييس ربح المشروع حيث تدل زيادة :
ربح   تحقيق  وعلى  المشروع  كفاءة  مدى  على  النسبة  هذه 
صافي   قسمة  طريق  عن  عليه  الحصول  ويمكن  عالي، 
قسمة   طريق  أوعن  االستثمارات.  إجمالي  على  الدخل 
ربح  حقيق  الكلية  التكاليف  إجمالي  على  الربح  صافي 

الحصول   ويمكن  صافي  علعالي،  قسمة  طريق  عن  يه 
ويتضح من   للمشروع.  اإلستثالسنوية  إجمالي  علي  الدخل 

حوالي   االستثمار  على  العائد  أن  الجدول  ،  0.6 ذات 
األولي  لمشروعات    1.4،  1.3 )للفئة  العسل  نحل  إنتاج 

 الترتيب. على والثانية والثالثة(

: يشير  NPV) )Net Present Valueصافي القيمة الحالية    -
ال مة الحالية لالقتراح االستثماري إلى الفرق بين قيصافي 

القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة والخارجة لالقتراح.  
القيمة   تزيد  أي  سالب  الصافية  القيمة  صافي  كان  فإذا 

النقدية الخارجة كان االقتراح االستثماري  للتدفقات  الحالية 
النقد للتدفقات  الحالية  القيمة  أن  أي  الداخلة    يةغير مربح 

تقل عن القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة، ولكن إذا  
الحالية   القيمة  أن  أي  موجب  الحالية  القيمة  صافي  كان 
للتدفقات  الحالية  القيمة  أكبر من  الداخلة  النقدية  للتدفقات 
ذات   من  ويتضح  مربح،  المشروع  فيكون  الخارجة  النقدية 

اج نحل العسل )للفئة  نتإلالجدول أن صافي القيمة الحالية  
  53.6ألف جنيه،  10األولي والثانية والثالثة(  قدرت بنحو  

جنيه،  وهذه    90  ألف  الترتيب،  على  للمنحل  جنيه  ألف 
إنتاجية   كفاءة  ذلك على وجود  دًل  القيمة موجبة ومرتفعة 

 للمشروع. واقتصادية 
الربحية    - مقياس  :  Profitability index(PI)دليل  يعتبر 

للتكاليف من المقاييس الشائعة االستخدام في    فعنسبة المنا
قياس جدوى المشروع وهو النسبة التي نحصل عليها عن  
النقدية   التدفقات  الداخلة إلى  النقدية  التدفقات  طريق قسمة 
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الواحد   من  أقل  المعيار  كان  فإذا  للمشروع.  الخارجة 
الصحيح فإن اإلقتراح اإلستثماري يكون غير مربح، وعلى  

كان المعيار أكبر من الواحد الصحيح، يكون  ا  العكس إذ
الجدول أن   اإلقتراح اإلستثماري مربًحا، ويتضح من ذات 

يعكس   مما  2.3  ، 2.2     ،1.5دليل الربحية بلغ حوالي  
إنتاج نحل العسل )للفئة األولي والثانية ربحية لمشروعات  

 .على الترتيبوالثالثة( 
م منهجية  باستخدام  الكفاءة  تحليل  البيانات غلثالثًا:  ف 

DEA   للمناحل بمحافظة القليوبية 

يهتم البحث في هذا الجزء بالتحليل القياسي للكفاءة الفنية  
والتوزيعية والسعة والتكاليف لتلك الموارد المستخدمة في إنتاج 
للفئات  اإلنتاج  ومخرجات  مدخالت  لمفهوم  وفقا  العسل 

بمحاف الميدانية  الدراسة  لعينة  المختلفة  القليوبية   ظةاإلنتاجية 
   -وذلك علي النحو التالي: 2020عام 

)التوزيعية(    - والتوليفية  )التقنية(  التكنيكالية  الكفاءة 
والتكاليفية )االقتصادية( وكفاءة السعة والكميات المثلي  

عسل   انتاج  في  المستخدمة  االنتاجية  نحل الللموارد 
 : عينة الدراسة بمناحل

 ة( للمناحل:     ني تقدير الكفاءة التكنيكالية )التق  -1
في   المستخدمة  للموارد  التقنية  اإلنتاجية  الكفاءة  تتضمن 

نحل الكفاءة التقنية لإلنتاج في ظل ثبات العائد  الإنتاج عسل  
للسعة  العائد  تغير  ظل  في  لإلنتاج  التقنية  والكفاءة    للسعة 

 . للفئات اإلنتاجية
العائد   - ثبات  ظل  في  العسل  نحل  إلنتاج  التقنية  الكفاءة 

 :CRSعة لسل
( أنه باستعراض مقدار الكفاءة التقنية 7يتبين من جدول )

متوسط في ظل ثبات العائد للسعة أن  النحل  عسل    في إنتاج
الت حوالي كنولوجيالكفاءة  تبلغ  القليوبية  بمحافظة  لإلنتاج    ة 

بالفئة )األولي، والثانية، والثالثة( علي    1،  0.945،  0.955
ال الترتيب،   هذه  أن  يعني  إنتاجها منوهذا  زيادة  يمكنها  احل 

بحوالي   تقدر  علي    % 6،  %5بنسبة  والثانية(  )األولي،  بالفئة 

دون أي زيادة في كمية أو مقدار الموارد المستخدمة.  الترتيب  
مناحل فإن  مواردها  العسل    وبذلك  من  قدرًا  تفقد  نحل 

عسل   إنتاج  في  المستخدمة  يترتب    النحل،االقتصادية  مما 
بنسبة   إنتاجها  تكلفة  زيادة  )األولي،    %6،  %5عليه  بالفئة 

الترتيب،   علي  هذه والثانية(  إنتاج  زيادة  يمكن  ثم  ومن 
مناحل الفئة الثالثة تحقق كفاءة تقنية في انتاجها    االمناحل. أم

من عسل النحل وال يوجد لديها فقد في كمية الموارد االنتاجية 
 المستخدمة في اإلنتاج.

عسل    - إلنتاج  التقنية  العائد  الالكفاءة  تغير  ظل  في  نحل 
 :VRS للسعة

( أنه باستعراض مقدار الكفاءة التقنية 7يتبين من جدول )
متوسط نحل في ظل ثبات العائد للسعة أن  الفي إنتاج عسل  

  الكفاءة اإلنتاجية التقنية لإلنتاج بمحافظة القليوبية تبلغ حوالي 
)األولي، والثانية، والثالثة( علي  بالفئة    1،  0.974،  0.990
إنتاجها   الترتيب، زيادة  يمكنها  المناحل  هذه  أن  يعني  وهذا 

بحوالي   تقدر  علي    % 3،  %1بنسبة  والثانية(  )األولي،  بالفئة 
دون أي زيادة في كمية أو مقدار الموارد المستخدمة.  الترتيب  

عسل   مناحل  فإن  مواردها  الوبذلك  من  قدرًا  تفقد  نحل 
يترتب  االقتصاد مما  العسل،  نحل  إنتاج  في  المستخدمة  ية 

بنسبة   إنتاجها  تكلفة  زيادة  )األولي،    %3،  %1عليه  بالفئة 
ثم يمكن زيادة اإلنتاج من خالل:   والثانية( علي الترتيب ومن

العسل، 1) نحل  إنتاج  في  الحديثة  األساليب  استخدام   )  (2  )
من   أفضل  نمو  معدل  ذات  وطوائف  سالالت  استخدام 

( تجهيز 3)  دة والمتوافقة مع الظروف البيئية المصرية،الموجو 
)حيث  الزراعية  األراضي  قرب  جيد  بشكل  التربية  أماكن 
الموالح والبرسيم( مما يساعد على اإلنتاج بشكل أفضل وتقليل  

كبير، حد  إلى  جيدة 4)  األمراض  مغذيات  استخدام   )
النحل، يموت  ال  حتي  بالخلية  حيوية  إنشاء 5)  ومضادات   )

كيفية جها على  وتدربيهم  المنتجين  لتوعية  جيد  ارشادي  ز 
  اإلنتاج المتطور الذي يحقق لهم أقصى ربح ممكن.
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 نحل بمحافظة القليوبية العسل  بمناحل اإلنتاجية ات للفئ ةقتصاديالكفاءة التقنية والتوزيعية واالمتوسط  .7جدول 
حل امن تغير العائد للسعة الكفاءة في ظل CRSالكفاءة فى ظل ثبات العائد للسعة     VRS  كفاءة السعة 

 االقتصادية  التوزيعية  التكنكالية  االقتصادية  التوزيعية  التكنكالية  
فئة األوليال  0.955 0.921 0.879 0.990 0.946 0.937 0.980 

 0.971165 0.94064 0.964951 0.973764 0.87212 0.920027 0.94508 الفئة الثانية
1330.867 1 الفئة الثالثة  0.867133 1 0.905467 0.905467 1 

 ( بالمالحق.3(، ) 2(، ) 1الجداول ) جمعت وحسبت من   -1المصدر: 

 
بالنسبة لمناحل الفئة الثالثة تحقق كفاءة تقنية في انتاجها   اأم

من عسل النحل وال يوجد لديها فقد في كمية الموارد االنتاجية 
 المستخدمة في اإلنتاج.

التوزيعية    -2 إنتاج عسل  الكفاءة  في  المستخدمة  للموارد 
  نحل:ال

تتضمن الكفاءة اإلنتاجية التوزيعية للموارد المستخدمة في  
نحل الكفاءة التقنية لإلنتاج في ظل ثبات العائد  الإنتاج عسل  

 للسعة والكفاءة التقنية لإلنتاج في ظل تغير العائد للسعة. 
العائد  نحل في ظل ثبات  الالكفاءة التوزيعية إلنتاج عسل    -

 :CRSللسعة 
جدول)  من  التوزيعية 7يتبين  الكفاءة  مقدار  باستعراض   )

الكفاءة   متوسط  نحل ظل ثبات العائد للسعة أن الإلنتاج عسل  
إلنتاج التوزيعية  في  العسل    اإلنتاجية  الدراسة  بعينة  نحل 

حوالي   تبلغ  القليوبية    0.867  ،0.920،  0.921محافظة 
والثا والثانية،  )األولي،  الترتيب،  بالفئة  علي  يعني  لثة(  وهذا 

عسل   إنتاج  في  المستخدمة  االقتصادية  الموارد  توليفة  إعادة 
حوالي  ال يوفر  سوف  )األولي،    % 13،  %8،  %8نحل  بالفئة 

الترتيب والثالثة( علي  إنتاج إلنتاج عسل   والثانية،  تكلفة  من 
نحل بالتالي يمكن االنتقال لنقطة التماس بين منحنى الناتج  ال

 . المتماثلوخط التكاليف  المتماثل
 
 
 

الكفاءة التوزيعية إلنتاج نحل العسل في ظل تغير العائد    -
 :VRS للسعة

جدول)  من  التوزيعية 7يتبين  الكفاءة  مقدار  باستعراض   )
عسل   أنالإلنتاج  للسعة  العائد  تغير  ظل  في   متوسط  نحل 

تبلغ   القليوبية  بمحافظة  لإلنتاج  التوزيعية  اإلنتاجية  الكفاءة 
والثانية،    0.906،  0.964،  0.946ي  حوال )األولي،  بالفئة 

الترتيب، علي  الموارد   والثالثة(  توليف  إعادة  يعني  وهذا 
يوفر   سوف  العسل  نحل  إنتاج  في  المستخدمة  االقتصادية 

بالفئة )األولي، والثانية، والثالثة( علي    %9،  %4،  %6حوالي  
إنتاج  الترتيب،   تكلفة  المناحل، من  هذه  من  النحل    عسل 

الناتج  و  منحنى  بين  التماس  لنقطة  االنتقال  يمكن  بالتالي 
 . المتماثلالمتماثل وخط التكاليف 

 بعينة الدراسة نحلال عسل الكفاءة االقتصادية إلنتاج -3
االقتصــادية للمــوارد المســتخدمة فــي إنتــاج ة تتضــمن الكفــاء

نحــل فــي ظــل ثبــات العائــد للســعة والكفــاءة االقتصــادية العســل 
 في ظل تغير العائد للسعة.نحل الإلنتاج عسل 

الكفاءة االقتصادية إلنتاج نحل العسل في ظل ثبات العائد   -
 :CRSللسعة 

( باســـــــــتعراض مقـــــــــدار الكفـــــــــاءة 7يتبـــــــــين مـــــــــن جـــــــــدول)     
نحل في ظل ثبات العائـد للسـعة أن الاالقتصادية إلنتاج عسل  

ــط  ــل متوســ ــاج عســ ــادية إلنتــ ــاءة االقتصــ ــة الالكفــ ــل بمحافظــ نحــ
ــغ حــــــــوالي ة القليوبيــــــــ بالفئــــــــة  0.867، 0.872، 0.879تبلــــــ

وهـــــذا يعنـــــي أن )األولـــــي، والثانيـــــة، والثالثـــــة( علـــــي الترتيـــــب، 
مناحــــل الفئــــة االولــــي تســــتطيع أن تحقــــق نفــــس المســــتوى مــــن 
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اإلنتــاج فــي ظــل تخفــيض تكــاليف اإلنتــاج بنســبة تبلــغ حــوالي 
ــي  13%، 13%، 12% ــة( علـ ــة، والثالثـ ــي، والثانيـ ــة )األولـ بالفئـ

هــذه مــن نحــل ال  الحاليــة إلنتــاج عســل مــن التكــاليف ب،الترتيــ
( استخدام األسـاليب الحديثـة فـي 1)  المناحل وذلك من خالل:

( استخدام سالالت وطوائف ذات معدل 2)  إنتاج نحل العسل،
ــة  ــروف البيئيــ ــع الظــ ــة مــ ــودة والمتوافقــ ــن الموجــ ــل مــ ــو أفضــ نمــ

 ة،( تجهيز أماكن التربية بشكل جيد حيث التهوي3)  المصرية،
ــل  ــكل أفضـ ــاج بشـ ــى اإلنتـ ــاعد علـ ــا يسـ ــرف ممـ ــاءة والصـ اإلضـ

( اســتخدام مغــذيات جيــدة 4) وتقليــل األمــراض إلــى حــد كبيــر،
( إنشــاء جهــاز ارشــادي جيــد لتوعيــة 5حتــي ال يمــوت النحــل،)

المنتجــين وتــدربيهم علــى كيفيــة اإلنتــاج المتطــور الــذي يحقــق 
 لهم أقصى ربح ممكن. 

العسل في ظل تغير العائد   حلالكفاءة االقتصادية إلنتاج ن  -
 :VRS للسعة

( باستعراض مقدار الكفاءة االقتصادية 7يتبين من جدول)
أن  للسعة  العائد  تغير  ظل  في  العسل  نحل   متوسط  إلنتاج 

الكفاءة االقتصادية إلنتاج نحل العسل بمحافظة القليوبية تبلغ 
والثانية،    0.906،  0.941،  0.937حوالي   )األولي،  بالفئة 

الترتيب،  ثةوالثال علي  مناحل(  أن  يعني   اتالفئ  هذه  وهذا 
في   العسل  نحل  إنتاج  من  المستوى  نفس  تحقق  أن  تستطيع 
تبلغ   بنسبة  العسل  نحل  من  اإلنتاج  تكاليف  تخفيض  ظل 

والثالثة(    % 9،  %6،  %6.3حوالي   والثانية،  )األولي،  بالفئة 
 من التكاليف الحالية إلنتاج هذه المناحل. علي الترتيب،

 :ءة السعة إلنتاج نحل العسلفاك -4
م السعة 7)  جدولن  يتبين  كفاءة  مقدار  وباستعراض   )

حوالي تبلغ  السعة  كفاءة  أن  الدراسة  بعينة  ،  0.980للمناحل 
الترتيب،   1،  0.972 والثالثة( علي  والثانية،  )األولي،   بالفئة 

  وهذا يعني أن بعض هذه المناحل لم تصل إلى كفاءة السعة 
إل الوصول  تقدر يهويمكنها  بنسبة  إنتاجها  زيادة  خالل  من  ا 

الترتيب،  %3،  %2بحوالي   علي  والثانية(  )األولي،   بالفئة 
العمل على اإلنتاج عند حجمه األمثل. أما   وذلك من خالل 

تعمل   وأنها  السعة،  كفاءة  الثالثة حققت  الفئة  لمناحل  بالنسبة 
 عند الحجم األمثل لإلنتاج.

االقتص التحليل  إجراء  من  للكفاءة ادويتبين  المقارن  ي 
إلنتاج المختلفة  بأنواعها  األولي   اإلنتاجية  بالفئة  النحل    عسل 

حوالي   من  ازدادت  التقنية  الكفاءة  ثبات   0.95أن  ظل  في 
حوالي   إلى  للسعة  للسعة    0.99العائد  العائد  تغير  ظل  في 

حوالي   من  التوزيعية  الكفاءة  ثبات    0.92وازدادت  ظل  في 
حوالي   إلي  ازدادت  ي  ف  0.95العائد  كما  العائد،  تغير  ظل 

حوالي   من  االقتصادية  العائد    0.88الكفاءة  ثبات  ظل  في 
إلى حوالي   للسعة، وهذا     0.94للسعة  العائد  تغير  في ظل 

الفئة   هذه  مناحل  في  السعة  وفورات  وجود  حقيقة  يؤكد 
وجد  االنتاجية. الثانية  االنتاجية  الفئة  مناحل  الكفاءة   أما  أن 

للسعة    0.95حوالي  ن  التقنية ازدادت م العائد  في ظل ثبات 
في ظل تغير العائد للسعة وازدادت الكفاءة   0.97إلى حوالي  

إلي حوالي    0.92التوزيعية من حوالي   العائد  ثبات  في ظل 
العائد،  0.97 تغير  االقتصادية    في ظل  الكفاءة  ازدادت  كما 

حوالي   حوالي    0.87من  إلى  للسعة  العائد  ثبات  ظل  في 
ظل  0.94 وجود ت  في  حقيقة  يؤكد  وهذا  للسعة،  العائد  غير 

الفئة االنتاجية. تبين في حين    وفورات السعة في مناحل هذه 
اإلنتاجية   للكفاءة  المقارن  االقتصادي  التحليل  إجراء  من 

أن    عسل النحل بمناحل الفئة الثالثة    بأنواعها المختلفة إلنتاج
عة وتغير لسالكفاءة التقنية ثابتة في ظل كل من ثبات العائد ل
في    0.87  العائد للسعة وازدادت الكفاءة التوزيعية من حوالي 

في ظل تغير العائد، كما   0.91ظل ثبات العائد إلي حوالي  
من حوالي   االقتصادية  الكفاءة  ثبات   0.87ازدادت  في ظل 

حوالي   إلي  يؤكد    0.91العائد  وهذا  العائد،  تغير  ظل  في 
 الفئة االنتاجية. ذهحقيقة وجود وفورات السعة في مناحل ه
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أدني    -5 تحقق  التي  االنتاجية  الموارد  المثلي من  الكميات 
الفئ  مناحل  في  االنتاجية  للتكاليف  االنتاجية مستوي  ات 

 : بعينة الدراسة 
 في ظل ثبات العائد للسعة: -أ

عســل  تتضــمن المــوارد المحققــة للكفــاءة االقتصــادية إلنتــاج
ــدد ألـــواح الال ــرود، وعـ ــدد الطـ ــن عـ ــل مـ ــمع،نحـــل كـ ــة  شـ والتغذيـ

 بالسكر والبروتين، والعمالة، والمواد العالجية.
( من خـالل مقارنـة مقـدار 8: تبين من جدول )عدد الطرود  -

متوســـط عـــدد الطـــرود بالخاليـــا المســـتخدمة فعليـــا بالمنحـــل 
نحـل الونظيرتها المحققـة للكفـاءة االقتصـادية إلنتـاج عسـل 
ط متوســـفــي ظـــل ثبــات العائـــد للســـعة، فــي حـــين أنــه يبلـــغ 

طــرد،  73، طـرد 28عـدد الطـرود بالخاليـا الفعلــي حـوالي 
طـــــــرد بالفئـــــــة )األولـــــــي، والثانيـــــــة، والثالثـــــــة( علـــــــي  124

متوســــــط عــــــدد الطــــــرود المحققــــــة للكفــــــاءة الترتيــــــب، فــــــإن 
طـــرد  128طـــرد،  74،طـــرد 24حـــوالي  يبلـــغ االقتصـــادية

ومــن ثــم  بالفئــة )األولــي، والثانيــة، والثالثــة( علــي الترتيــب،
الهدر في عـدد الطـرود المسـتخدمة عـن ذلـك   توسطيقدر م

ــوالي ــاءة االقتصـــادية بحـ ــق للكفـ ــو  4المحقـ ــل نحـ طـــرد، تمثـ
ــي(،  14% ــة )األولــــــ ــدد الطــــــــرود بالفئــــــ ــط عــــــ ــن متوســــــ مــــــ

المسـتخدمة إلنتــاج نحـل العســل علــي مسـتوي مناحــل الفئــة 
فـــــي عـــــدد الطـــــرود  عجـــــزيقـــــدر متوســـــط البينمـــــا االولـــــي. 

 1قتصـادية بحـوالياال المستخدمة عن ذلك المحقق للكفاءة
تمثـل  طرد بالفئة )الثانية، والثالثة( علـي الترتيـب،  4،  طرد

ــي  %3.2، %1.4نحــــــــو  ــة( علــــــ ــة، والثالثــــــ ــة )الثانيــــــ بالفئــــــ
ــاجالترتيــــب،  ــتخدمة إلنتــ ــدد الطــــرود المســ  مــــن متوســــط عــ

 . ثانية والثالثةنحل علي مستوي مناحل الفئة الالعسل 
قارنة مقدار  ل م( من خال8تبين من جدول )ألواح الشمع:    -

فعليا  المستخدمة  بالخاليا  الشمع  ألواح  عدد  متوسط 
االقتصادي للكفاءة  المحققة  ونظيرتها  إلنتاج   ةبالمنحل 

نحل في ظل ثبات العائد للسعة، أنه في حين يبلغ  العسل 
حوالي   الفعلي  بالخاليا  الشمع  الواح  عدد    198متوسط 

شمع شمع،   460  ،لوح  بالفئة   770  لوح  شمع  لوح 
فإن متوسط عدد    ي، والثانية، والثالثة( علي الترتيب،ألول)ا

  170ألواح الشمع المحققة للكفاءة االقتصادية يبلغ حوالي  
شمع شمع،    251،  لوح  بالفئة   145لوح  شمع  لوح 

الترتيب، علي  والثالثة(  والثانية،  يقدر   )األولي،  ثم  ومن 
المستخدمة عن ذلك   الشمع  ألواح  الهدر في عدد  متوسط 

للالمحق بحواليق  االقتصادية  شمع  28كفاءة    208،  لوح 
شمع،   والثانية،    626لوح  )األولي،  بالفئة  شمع  لوح 

الترتيب،   علي  نحووالثالثة(    % 81.3،  %45،  %14تمثل 
الترتيب،   علي  والثالثة(  والثانية،  )األولي،  من بالفئة 

بعينة نحل  المتوسط عدد األلواح  المستخدمة إلنتاج عسل  
 . الدراسة

)  ذية:التغ  - جدول  من  مقدار  8تبين  مقارنة  خالل  من   )
بالخاليا  والبروتين  بالسكر  التغذية  كمية  متوسط 
للكفاءة   المحققة  ونظيرتها  بالمنحل  فعليا  المستخدمة 

عسل   إلنتاج  العائد  الاالقتصادية  ثبات  ظل  في  نحل 
التغذية  كمية  مقدار  متوسط   يبلغ  حين  في  أنه  للسعة، 

حوالي   الفعلي    1.8كجم،    1074،  مكج  358بالخاليا 
، ألف كجم بالفئة )األولي، والثانية، والثالثة( علي الترتيب

للكفاءة االقتصادية يبلغ   المحققة  فإن متوسط مقدار كمية 
بالفئة    2كجم،    1026،  كجم  306حوالي   كجم  ألف 

علي   والثالثة(  والثانية،  يقدر الترتيب)األولي،  ثم  ومن   ،
ا التغذية  كمية  في  الهدر  ذلك  لمستمتوسط  عن  خدمة 
بحوالي االقتصادية  للكفاءة  كجم    49  كجم،  52المحقق 

الترتيب، علي  والثانية(  )األولي،  نحو    بالفئة    % 15تمثل 
المستخدمة إلنتاج عسل   التغذية  كمية  متوسط    نحل المن 

  علي مستوي مناحل الفئة االولي. 
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. العائد للسعةوتغير  باتظل ت في بعينة الدراسةاالنتاجية ات المستخدمة في مناحل الفئ يةنتاج اإل   مواردالالكميات الفعلية والكميات المثلي من  متوسط .8جدول   

 العائد 

 للسعة
 المنحل 

 كميات الموارد االنتاجية 

 المواد العالجية  العمل البشرى  التغذية  ألواح الشمع عدد الطرود

 المثلي  الفعلية 
مقدار الهدر  

 أو العجز 
 المثلي  الفعلية 

لهدر  ار امقد
 أو العجز 

 المثلي  الفعلية 
مقدار الهدر  

 أو العجز 
 المثلي  الفعلية 

مقدار الهدر  
 أو العجز 

 المثلي  الفعلية 
مقدار الهدر  

 أو العجز 

 ثبات العائد 

 للسعة   

 0.436475 2.80315 3.239625 78.2417- 193.9917 115.75 51.95935 306.0157 357.975 27.73125 169.7688 197.5 3.8325 24.4175 28.25 الفئة األولي 

 0.13452- 8.47012 8.3356 16.3855- 139.2655 122.88 48.72836 1025.672 1074.4 208.8368 251.3632 460.2 1.17432- 73.97432 72.8 الفئة الثانية 

 1.82237- 15.96693 14.14457 30.3467- 148.7467 118.4 175.23- 1962.63 1787.4 625.4517 144.615 770.0667 15.9167- 139.45 123.5333 الفئة الثالثة

 

 تغير العائد 

 للسعة

 0.198475 1.503 3.239625 8.02245- 123.7725 115.75 21.91005 336.065 357.975 14.4876 183.0124 197.5 1.81155 26.43845 28.25 الفئة األولي 

 0.01416 8.32144 8.3356 11.2288- 134.1088 122.88 30.26832 1044.132 1074.4 115.3858 344.8142 460.2 0.12492 72.67508 72.8 الفئة الثانية 

 0.8871- 15.03167 14.14457 16.6074- 135.0074 118.4 79.7988- 1867.199 1787.4 386.9506 383.1161 770.0667 7.75- 131.2833 123.5333 الفئة الثالثة

 ( بالمالحق.9(، ) 8(، ) 7(، ) 6(، ) 5)  (،4) الجداول جمعت وحسبت من  -1 المصدر:
 DEAP Version 2.1جمعت وحسبت من تحليل البيانات األولية الواردة باستمارة االستبيان باستخدام برنامج -2       
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المستخدمة      التغذية  كمية  في  العجز  متوسط  قدر  بينما 
للكفاءة  المحقق  ذلك  عن  الثالثة  اإلنتاجية  الفئة  بمناحل 

بحوالي  صادياالقت نحو    175ة  تمثل  من    % 9.7كجم، 
النحل في   المستخدمة إلنتاج عسل  التغذية  متوسط كمية 

   هذه الفئة اإلنتاجية.
العمالة:    - )مورد  جدول  من  مقارنة  8تبين  خالل  من   )

بالمنحل  البشرى  العمل  ساعات  عدد  متوسط  مقدار 
للكفاءة    المستخدمة   المحققة  ونظيرتها  بالمنحل  فعليا 

عسل  تصاداالق إلنتاج  العائد  الية  ثبات  ظل  في  نحل 
العمل   ساعات  عدد  متوسط  يبلغ  حين  في  أنه  للسعة، 

حوالي   ساعةخسنويا،    123،  ساعةخسنويا  116الفعلية 
ساعةخسنويا بالفئة )األولي، والثانية، والثالثة( علي    119

للكفاءة الترتيب المحققة  الساعات  عدد  متوسط  فإن   ،
حوالي يبلغ    139،  ساعةخسنويا  194  االقتصادية 

)األولي، والثانية،    149ساعةخسنويا،   بالفئة  ساعةخسنويا 
الترتيب، علي  ال  والثالثة(  متوسط  يقدر  ثم  في    عجزومن 

للكفاءة   عدد  المحقق  ذلك  عن  المستخدمة  الساعات 
بحوالي خسنويا،  78االقتصادية  ساعةخسنويا،   16  ساعة 

والثانية،    30 )األولي،  بالفئة  علي  والثساعةخسنويا  الثة( 
نحو    الترتيب، بالفئة    %25.2،  %13  ،%67تمثل 

من متوسط عدد    )األولي، والثانية، والثالثة( علي الترتيب،
علي   العسل  نحل  إلنتاج  المستخدمة  السنوية  الساعات 

 . عينة الدراسة مستوي مناحل
العالجية:  - )  المواد  جدول  من  مقارنة  8تبين  خالل  من   )

العال كمية  متوسط  بامقدار  فعليا  ج  المستخدمة  لخاليا 
االقتصادية للكفاءة  المحققة  ونظيرتها  إلنتاج    بالمنحل 

نحل في ظل ثبات العائد للسعة، أنه في حين يبلغ  العسل  
مقدار حوالي    متوسط  الفعلي  بالخاليا  العالج    3.3كمية 

لترخسنويا بالفئة )األولي،   14لترخسنويا،    8.3،لترخسنويا
، فإن متوسط مقدار الكمية رتيبالت  والثانية، والثالثة( علي

حوالي   يبلغ  االقتصادية  للكفاءة    2.8المحققة 

)األولي،    لترخسنويا  16لترخسنويا،    8.4،لترخسنويا بالفئة 
الترتيب علي  والثالثة(  متوسط  والثانية،  يقدر  ثم  ومن   ،

المحققة   ذلك  عن  المستخدمة  العالج  كمية  في  الهدر 
بحوالي االقتصادية  الفئة سخترل  0.4للكفاءة  بمناحل  نويا 

نحو  )األولي(،   العالج   %12تمثل  كمية  متوسط  من 
الفئة  مناحل  مستوي  علي  العسل  نحل  إلنتاج  المستخدمة 

ال بينما  االولي.   متوسط  العالج   عجزقدر  كمية  في 
االقتصادية   للكفاءة  المحققة  ذلك  عن  المستخدمة 

)الثانية،  2.1سنويا،  خلتر  0.13بحوالي بالفئة   لترخسنويا 
الترتيب،وال علي  نحو    ثالثة(  من    % 15،  %1.6تمثل 

العسل علي   المستخدمة إلنتاج نحل  العالج  متوسط كمية 
 ثانية والثالثة.ال تينمستوي مناحل الفئ

 في ظل تغير العائد للسعة: -ب

إلنتاج عسل   االقتصادية  للكفاءة  المحققة  الموارد  تتضمن 
والتال الشمع،  ألواح  وعدد  الطرود،  عدد  من  كل    غذية نحل 

 بالسكر والبروتين، والعمالة، والمواد العالجية. 
( من خالل مقارنة مقدار  8: تبين من جدول )عدد الطرود  -

بالمنحل  فعليا  المستخدمة  بالخاليا  الطرود  عدد  متوسط 
العسل   نحل  إلنتاج  االقتصادية  للكفاءة  المحققة  ونظيرتها 

، للسعة  العائد  ثبات  ظل  متوسط   في  يبلغ  حين  في  أنه 
العد حوالي  د  الفعلي  بالخاليا  طرد،    73، طرد  28طرود 

، طرد بالفئة )األولي، والثانية، والثالثة(علي الترتيب  124
للكفاءة االقتصادية يبلغ   الطرود المحققة د  فإن متوسط عد 

)األولي،    131طرد،    73،  طرد  26حوالي   بالفئة  طرد 
الترتيب علي  والثالثة(  متوسط  والثانية،  يقدر  ثم  ومن   ،

فيالهد المحقق    ر  ذلك  عن  المستخدمة  الطرود  عدد 
بحوالي االقتصادية  )األولي(،  طرد  2للكفاءة  تمثل    بالفئة 

من متوسط عدد الطرود المستخدمة إلنتاج نحل    % 7نحو  
أما مناحل الفئة    العسل علي مستوي مناحل الفئة االولي.

الطرود   عدد  في  عجز  أو  هدر  لديهم  يوجد  ال  الثانية 
ذلك عن  إلنتاج  الم  المستخدمة  االقتصادية  للكفاءة  حقق 
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وقدر   النحل.  الطرود  العجز    متوسطعسل  عدد  في 
الثالثة  المستخدمة   الفئة  للكفاءة  بمناحل  المحقق  عن ذلك 

من متوسط   % 6.5تمثل نحو    طرد،  8االقتصادية بحوالي
 نحل. العدد الطرود المستخدمة إلنتاج عسل 

ة مقدار  قارن( من خالل م8تبين من جدول )ألواح الشمع:    -
فعليا  المستخدمة  بالخاليا  الشمع  ألواح  عدد  متوسط 
بالمنحل ونظيرتها المحققة للكفاءة االقتصادية إلنتاج نحل  
يبلغ   حين  في  أنه   ، للسعة  العائد  ثبات  ظل  في  العسل 

حوالي   الفعلي  بالخاليا  الشمع  الواح  عدد    198متوسط 
شمع شمع،    460،  لوح  بالفئة    770لوح  شمع  لوح 

، فإن متوسط عدد  والثانية، والثالثة( علي الترتيبلي، )األو 
  183ألواح الشمع المحقق للكفاءة االقتصادية يبلغ حوالي  

شمع شمع،    345،  لوح  بالفئة    383لوح  شمع  لوح 
الترتيب علي  والثالثة(  والثانية،  يقدر  )األولي،  ثم  ومن   ،

متوسط الهدر في عدد ألواح الشمع المستخدمة عن ذلك  
لل بحواليكفاءالمحقق  االقتصادية  شمع  15ة    115،  لوح 

شمع،   والثانية،    387لوح  )األولي،  بالفئة  شمع  لوح 
الترتيب علي  نحو  والثالثة(  تمثل   ،8%  ،25%  ،50 %  

الترتيب علي  والثالثة(  والثانية،  )األولي،  من   ،بالفئة 
متوسط عدد األلواح  المستخدمة إلنتاج نحل العسل علي  

 . ةعينة الدراسمستوي مناحل 
) التغذية:    - جدول  من  مقدار  8تبين  مقارنة  خالل  من   )

بالخاليا   والبروتين  بالسكر  التغذية  كمية  متوسط 
للكفاءة   المحققة  ونظيرتها  بالمنحل  فعليا  المستخدمة 
االقتصادية في مناحل الفئة االولي إلنتاج نحل العسل في  
ظل ثبات العائد للسعة، أنه في حين يبلغ متوسط  مقدار 

ا الفعلي حوالي  لتغذكمية  بالخاليا    1074،  كجم  358ية 
والثالثة(    1.8كجم،   والثانية،  )األولي،  بالفئة  كجم  ألف 

الترتيب للكفاءة  علي  المحقق  كمية  مقدار  متوسط  فإن   ،
حوالي   يبلغ    1.9كجم،    1044،  كجم  336االقتصادية 

التغذية  ألف كجم ، ومن ثم يقدر متوسط الهدر في كمية 

ذلك   عن  االقتصادية  المحالمستخدمة  للكفاءة  قق 
)األولي، والثانية( علي    30  كجم،  22بحوالي بالفئة  كجم 
بالفئة )األولي، والثانية،(   %2.3،  %6، تمثل نحو  الترتيب

، من متوسط كمية التغذية المستخدمة إلنتاج علي الترتيب
االولي  الفئة  مناحل  مستوي  علي  العسل  . والثانية  نحل 

البينما   متوسط  المستخدمةكمي  فيعجز  قدر  التغذية   ة 
الثالثة   الفئة  االقتصادية  بمناحل  للكفاءة  المحقق  ذلك  عن 

نحو     80بحوالي تمثل  كمية   % 4.4كجم،  متوسط  من 
 التغذية المستخدمة إلنتاج نحل العسل. 

( من خالل مقارنة مقدار  8تبين من جدول )  مورد العمالة:   -
المستخد بالمنحل  البشرى  العمل  ساعات  عدد  مة متوسط 

عليا بالمنحل ونظيرتها المحققة للكفاءة االقتصادية إلنتاج ف
نحل في ظل ثبات العائد للسعة، أنه في حين يبلغ  العسل  

حوالي   الفعلية  العمل  ساعات  عدد    116متوسط 
ساعةخسنويا بالفئة  119ساعةخسنويا،  123، ساعةخسنويا

  ، فإن متوسط عدد )األولي، والثانية، والثالثة( علي الترتيب
حوالي  الس يبلغ  االقتصادية  للكفاءة  المحققة    124اعات 

ساعةخسنويا بالفئة  135ساعةخسنويا،  134، ساعةخسنويا
الترتيب، علي  والثالثة(  والثانية،  يقدر   )األولي،  ثم  ومن 

ال ذلك    عجزمتوسط  عن  المستخدمة  الساعات  عدد  في 
  10  ساعة خسنويا،  8  المحقق للكفاءة االقتصادية بحوالي

والثانية،    17،  نوياساعةخس )األولي،  بالفئة  ساعةخسنويا 
الترتيب، علي  نحو    والثالثة(    % 14.8،  %8.1،%5تمثل 

الترتيب، علي  والثالثة(  والثانية،  )األولي،  من   بالفئة 
نحل  إلنتاج  المستخدمة  السنوية  الساعات  عدد  متوسط 

 . عينة الدراسة العسل علي مستوي مناحل
العالجية:  - ج  المواد  من  مقارنة 8) دول  تبين  خالل  من   )

فعليا   المستخدمة  بالخاليا  العالج  كمية  متوسط  مقدار 
بالمنحل ونظيرتها المحققة للكفاءة االقتصادية إلنتاج نحل 

العائد   ثبات  ظل  في  يبلغ    للسعة،العسل  حين  في  أنه 
مقدار حوالي    متوسط  الفعلي  بالخاليا  العالج    3.3كمية 
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ا بالفئة )األولي، سنويلترخ  14لترخسنويا،    8.3،لترخسنويا
الترتيب علي  والثالثة(  متوسط والثانية،  يقدر  ثم  ومن   ،

المحققة  ذلك  عن  المستخدمة  العالج  كمية  في  الهدر 
بحوالي  االقتصادية  الفئة  خلتر  0.2للكفاءة  بمناحل  سنويا 

نحو  األولي تمثل  العالج    6%،  كمية  متوسط  من 
مناحل مستوي  علي  العسل  نحل  إلنتاج   ذهه  المستخدمة 

للكفاءة  وأ  لفئة.ا المحقق  الكمية  مقدار  متوسط  ن 
حوالي   يبلغ  يوجد   لترخسنويا،  8.3االقتصادية  ال  ومن 

المحققة   ذلك  عن  المستخدمة  العالج  كمية  في  هدر 
مستوي   علي  العسل  نحل  إلنتاج  االقتصادية  للكفاءة 

الثانية.   الفئة  الكمية    في حين بلغ  مناحل  متوسط مقدار 
بمناحل   لترخسنويا  15ادية حوالي  قتصالمحقق للكفاءة اال

الثالثة كمية  الفئة  في  النقص  متوسط  يقدر  ثم  ومن   ،
االقتصادية   للكفاءة  المحققة  ذلك  عن  المستخدمة  العالج 

تمثل نحو  سنوياخلتر  1بحوالي من متوسط كمية   % 5.7، 
 العالج المستخدمة إلنتاج نحل العسل. 

 التوصيات 
ــة للنحالــة للنهــ -1 مشــروعات انتــاج وض بتــوفير جمعيــات فعال

عســــل النحــــل الرتفــــاع قيمتــــه الغذائيــــة واالقتصــــادية نظــــرا 
ــو ــة بنحــــــ ــر والمحافظــــــ ــة بمصــــــ ــة المنتجــــــ ــاقص الكميــــــ             لتنــــــ

 طنخ سنويا علي الترتيب.        9.87 ،279.3

ــالخبرة  -2 ــالين بـــ ــداد وتـــــدريب النحـــ تـــــوفير مراكـــــز علميـــــة إلمـــ
 رتبـــــةوالمعلومـــــات الفنيـــــة حيـــــث احتلـــــت قيمـــــة العمالـــــة الم

ــورد  ــد عجــــز فــــي مــ ــاج، ويوجــ ــاليف اإلنتــ األولــــى ببنــــود تكــ
 العمالة عن ذلك المحقق للكفاءة االقتصادية.        

دعم السكر مـن قبـل الحكومـة للنحـالين وتـوفيره السـتخدامه  -3
ــة  ــة التغذيـ ــيلة للعـــالج حيـــث احتلـــت قيمـ ــة وكوسـ فـــي التغذيـ

 المرتبة الثانية ببنود تكاليف اإلنتاج.       

ــ -4 ــالعمــــــل علــــ ــل ي رفــــ ــي النحــــ ــادية لمربــــ ــاءة االقتصــــ ع الكفــــ
ــتخدامها  ــوارد واسـ ــع المـ ــق إعـــادة توزيـ ــن طريـ ــة عـ بالمحافظـ

 بالقدر المحقق للكفاءة.    

 1.4، 1.3، 0.6العائد على االسـتثمار حـوالي  معدل    بلغ -5
علــى الترتيــب.  لفئــة األولــي والثانيــة والثالثــة()المشــروعات 

ولـي والثانيـة ة األلفئـاإلنتـاج )صافي القيمة الحاليـة    وقدرت
ألف  90، ألف جنيه 53.6ألف جنيه،  10بنحو   والثالثة(

علــــــي ربحيــــــة  ل، ممــــــا يــــــدجنيــــــه للمنحــــــل علــــــى الترتيــــــب
االسـتثمار فـي مشـروعات انتـاج عسـل النحـل، االمـر الــذى 
يستوجب وضـع بـرامج ترويجيـة لحفـز وترغيـب المسـتثمرين 

 فى هذا المجال.  

 المراجع

)دكتور( علي  حسين  تقاسكندر  الباذنجان  الكفاءةدير  ،   –لمزارع 
العراقية،  الزراعية  العلوم  مجلة  دراسية،  حالة  ديالي  محافظة 

 2015 ،4، العدد 46المجلد 
(، دراسة اقتصاديه  دكاترةالحسيني أحمد الحسيني النفيلي وأخرون )

حاله   )دراسة  العربية  مصر  بجمهورية  النحل  عسل  إلنتاج 
العلومالدقهليةمحافظه   مجلة  جامعة  الز   (،  ،  المنصورةراعية، 
 . 2015( 6( العدد)11المجلد )

إنتاج   مزارع  كفاءة  تقدير  )دكتور(،  عزازي  الدين    األسماكجمال 
بمنطقة جنوب بورسعيد باستخدام تحليل مغلف البيانات، جامعة 

 )PP           )407-417  ،2العدد    58المجلد     اإلسكندرية
2013 

، ســـمر محمـــود هللا ين عبـــدالـــد هالـــه محمـــد نـــورحنـــان وديـــع غـــالى، 
واالقتصادية إلنتاج عسل   ةالكفاءة التقني   رالقاضي)دكاترة(، تقدي 
، المـــــــؤتمر الســـــــنوي الرابـــــــع الجديـــــــد الـــــــواديالنحـــــــل بمحافظـــــــة 

والخمسون لإلحصاء وعلوم الحاســب وبحــوث العمليــات، جامعــة 
        .2019ديسمبر   11-9القاهرة، 

ءة التقنيــة لمربــي الجــاموس لكفــاسالم يوس النعيمــي وأخــرون، تقــدير ا
ــة نينـــوي  ــي محافظـ ــتخدامفـ ــف البيانـــات  باسـ ــلوبي تحليـــل مغلـ أسـ

(DEA )( ــوائية ــدود العشــــ ــة (، SFAوتحليــــــل الحــــ ــة زراعــــ مجلــــ
 .2013(  4( العدد)41الرافدين المجلد )

الكفاءة    سحر أثر  )دكتور(،  قمره  السيد  لمنعم   التقنيةعبد 
ال تسمين  مزارع  أربحيه  علي  بمحافظة    دجاجواالقتصادية 
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 2013( 4( العدد)10)
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جامعة ،  كلية الزراعة بمشتهر  قسم وقاية النبات،  ،النحل وآفاته
   . 2015 ،بنها

الستار عبد  إلنتاج    محمد  اقتصادية  دراسة  )دكتور(،  مبارك  علي 
المص المجلة  الغربية،  بمحافظة  النحل  لالقتصاد  رية  عسل 

 . 2017(، يونيو2( عدد)27الزراعي، المجلد)
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 المالحق 

واال  .1دول  ج والتوزيعية  التقنية  عسل  لل  يةقتصادالكفاءة  األولى  اإلنتاجية  القليوبية  الفئة  بمحافظة  الدراسة  نحل  عينة 
 الميدانية 
 كفاءة السعة   VRS الكفاءة في ظل تغير العائد للسعة CRSالكفاءة فى ظل ثبات العائد للسعة   المنحل 

 االقتصادية  التوزيعية  التكنكالية  االقتصادية  التوزيعية  التكنكالية 
1 1 0.908 0.908 1 .9080  0.908 1 
2 0.918 0.871 0.8 0.955 0.889 0.849 0.961 
3 0.944 0.932 0.88 0.949 0.995 0.944 0.995 
4 0.894 1.058 0.946 1 0.947 0.947 0.994 
5 0.927 0.948 0.879 1 0.896 0.896 0.927 
6 0.892 0.980 0.874 1 0.927 0.927 0.992 
7 1 0.812 0.812 1 0.986 0.986 1 
8 9970.  0.888 0.885 0.999 1.00 1 0.998 
9 1 0.903 0.903 1 0.965 0.965 1 

10 1 0.946 0.946 1 1 1 1 
11 0.996 0.814 0.811 1 1 1 0.996 
12 1 1.000 1 1 1 1 1 
13 1 0.876 0.876 1 0.962 0.962 1 
14 0.933 0.942 0.879 0.991 0.914 0.906 0.942 
15 0.973 0.832 0.81 1 880.8  0.888 0.973 
16 0.897 0.974 0.874 1 1 1 0.997 
17 1 1.000 1 1 1 1 1 
18 0.911 0.805 0.733 0.918 0.846 0.777 0.992 
19 0.922 0.953 0.879 0.979 0.915 0.896 0.942 
20 0.889 0.985 0.876 1 0.878 0.878 0.889 

9800. 0.937 0.946 0.990 0.879 0.921 0.955 المتوسط  
 DEAP Version 2.1المصدر: جمعت وحسبت من تحليل البيانات األولية الواردة باستمارة االستبيان باستخدام برنامج 

واال  .2جدول   والتوزيعية  التقنية  لعسل    قتصاديةالكفاءة  الثانية  اإلنتاجية  القليوبية  اللفئة  بمحافظة  الدراسة  لنحل  عينة 
 الميدانية 

لعائد للسعة بات االكفاءة فى ظل ث المنحل   االقتصادية  التوزيعية  التكنكالية  االقتصادية  التوزيعية  التكنكالية  كفاءة السعة  الكفاءة في ظل تغير العائد للسعة 
1 1 0.963 0.963 1 0.97 0.97 1 
2 1 0.96 0.96 1 1 1 1 
3 1 0.964 0.964 1 0.964 0.964 1 
4 1 0.961 0.961 1 0.978 0.978 1 
5 1 1 1 1 1 1 1 
6 0.875 0.805714 0.705 1 0.892 0.892 0.875 
7 1 0.881 0.881 1 1 1 1 
8 0.875 0.890286 0.779 0.875 0.928 0.812 1 
9 0.875 0.795429 0.696 0.875 0.819429 0.717 1 

10 0.886 0.900677 0.798 0.9041 0.963389 0.871 0.97998 
11 0.8 0.95875 0.767 0.8 50.9662  730.7  1 
12 0.875 0.801143 0.701 1 0.777 0.777 0.875 
13 1 0.961 0.961 1 0.965 0.965 1 
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التقنية والتوزيعية واال  .2جدول  تابع   الثانية لعسل    قتصاديةالكفاءة  القليوبية  اللفئة اإلنتاجية  الدراسة  لنحل بمحافظة  عينة 
 الميدانية 

اءة في ظل تغير العائد للسعةالكف الكفاءة فى ظل ثبات العائد للسعة  المنحل   االقتصادية  التوزيعية  التكنكالية  االقتصادية  التوزيعية  التكنكالية  كفاءة السعة  
14 1 0.958 0.958 1 0.958 0.958 1 
15 0.895 0.907263 0.812 1 1 1 0.895 
16 1 1 1 1 1 1 1 
17 0.896 0.910714 0.816 1 1 1 0.896 
18 1 0.959 0.959 1 1 1 1 
19 1 0.961 0.961 1 1 1 1 
20 0.9 0.865556 0.779 1 1 1 0.9 
21 1.000 0.995 0.995 1 1 1 1 
22 0.875 0.92 0.805 0.89 0.942697 0.839 0.983146 
23 1 0.881 0.881 1 1 1 1 
24 1 1 1 1 1 1 1 
25 0.875 0.801143 0.701 1 1 1 0.875 

.872120 0.920027 0.94508 المتوسط  0.973764 0.964951 0.94064 0.971165 
 DEAP Version 2.1المصدر: جمعت وحسبت من تحليل البيانات األولية الواردة باستمارة االستبيان باستخدام برنامج 

واال  .3جدول   والتوزيعية  التقنية  العسل  قتصاديةالكفاءة  لنحل  الثالثة  اإلنتاجية  القليوبية    للفئة  الدر بمحافظة  اسة  عينة 
 لميدانية ا

 االقتصادية  التوزيعية  التكنكالية  االقتصادية  التوزيعية  التكنكالية  كفاءة السعة  الكفاءة في ظل تغير العائد للسعة الكفاءة فى ظل ثبات العائد للسعة  المنحل 
1 1 0.91 0.91 1 0.918 0.918 1 
2 1 0.747 0.747 1 0.841 0.841 1 
3 1 0.927 0.927 1 0.988 880.9  1 
4 1 0.934 0.934 1 0.951 0.951 1 
5 1 0.741 0.741 1 0.801 0.801 1 
6 1 0.965 0.965 1 1 1 1 
7 1 0.767 0.767 1 0.797 0.797 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 
9 1 0.782 0.782 1 0.812 0.812 1 

10 1 0.933 0.933 1 1 1 1 
11 1 0.934 0.934 1 0.962 0.962 1 
12 1 0.752 0.752 1 7920.  0.792 1 
13 1 0.9 0.9 1 0.949 0.949 1 
14 1 0.765 0.765 1 0.794 0.794 1 
15 1 0.95 0.95 1 0.977 0.977 1 

 1 0.905467 0.905467 1 0.867133 0.867133 1 المتوسط
  DEAP Version 2.1المصدر: جمعت وحسبت من تحليل البيانات األولية الواردة باستمارة االستبيان باستخدام برنامج 
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 عينة الدراسة الميدانية بمحافظة القليوبية  الكميات الفعلية والكميات المثلي من موارد اإلنتاج المستخدمة في مناحل الفئة االنتاجية االولى فى ظل ثبات العائد للسعة .4جدول 

 رقم المنحل 

 كميات الموارد االنتاجية 
رى البش   العمل التغذية  ألواح الشمع  عدد الطرود   المواد العالجية  

مقدار الهدر  المثلي  الفعلية 
مقدار الهدر  المثلي  الفعلية  أو العجز 

مقدار الهدر أو   المثلي  الفعلية  أو العجز 
مقدار الهدر أو   المثلي  الفعلية  العجز 

مقدار الهدر أو   المثلي  الفعلية  العجز 
 العجز 

1 10 10 0 70 70 0 145 125 20 96 100 -4  1.145 51.14  0 
2 30 26.25 3.75 210 183.75 26.25 435 328.125 106.875 120 184.239 -64.239  3.435 3.006 0.429 
3 35 30.625 4.375 245 214.375 30.625 437.5 382.812 54.688 144 214.946 -70.946  4.0075 3.507 0.5005 
4 15 13.125 1.875 105 91.875 13.125 165 164.063 0.937 96 1292.  883.  1.7175 1.503 0.2145 
5 20 17.5 2.5 140 122.5 17.5 250 218.75 31.25 96 122.826 -26.826  2.29 2.004 0.286 
6 25 20 5 175 140 35 275 250 25 96 200 -104  2.8625 2.29 0.5725 
7 40 32 8 280 224 56 500 400 100 120 320 -200  4.58 3.664 0.916 
8 45 39 6 310 5.62527  34.375 562.5 492.187 70.313 140 276.359 -136.359  5.1525 4.508 0.6445 
9 30 29 1 210 203 7 435 362.5 72.5 142 290 -148  3.435 3.32 0.115 
10 20 17 3 140 122.5 17.5 220 218.75 1.25 96 122.93 -26.93  2.29 2.004 0.286 
11 48 38 10 336 268.8 67.2 600 480 012  146 384 -238  5.496 4.397 1.099 
12 10 10 0 70 60 10 126 125 1 100 100 0 1.245 1.145 0.1 
13 28 22.4 5.6 196 156.8 39.2 308 280 28 96 224 -128  3.206 2.565 0.641 
14 22 19.25 2.75 154 134.75 19.25 275 240.625 34.375 100 135.109 -35.109  2.519 2.204 0.315 
51  29 23.2 5.8 203 162.4 40.6 362.5 290 72.5 96 232 -136  3.3205 2.656 0.6645 

16 40 32 8 280 224 56 440 400 40 144 320 -176  4.58 3.664 0.916 
17 46 46 0 322 300 22 575 575 0 149 140 9 5.267 5.267 0 
18 37 32.375 4.625 259 226.625 32.375 610.5 404.688 2205.81  142 206.359 -64.359  4.2365 3.707 0.5295 
19 20 17.5 2.5 140 122.5 17.5 250 218.75 31.25 100 122.826 -22.826  2.29 2.004 0.286 
20 15 13.125 1.875 105 91.875 13.125 187.5 164.063 23.437 96 92.12 3.88 1.7175 1.503 0.2145 

.373395 3950 76.65 488.35 565 المجموع 
5 54.6255  7159.5 6120.31

3 1039.187 2315 3879.834 -1564.83  64.7925 56.063 8.7295 

169.768 197.5 3.8325 24.4175 28.25 المتوسط 
8 

27.7312
5 357.975 306.015

7 51.95935 115.75 193.9917 -78.2417  3.239625 2.80315 0.436475 
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 عينة الدراسة الميدانية  بمحافظة القليوبيةالكميات الفعلية والكميات المثلي من موارد اإلنتاج المستخدمة في مناحل الفئة االنتاجية االولى فى ظل تغير العائد للسعة  .5جدول 

 رقم المنحل 

جية النتاكميات الموارد ا  

 المواد العالجية  العمل البشرى  التغذية  ألواح الشمع  عدد الطرود 

 المثلي  الفعلية 
مقدار  

الهدر أو  
 العجز 

مقدار الهدر   المثلي  الفعلية 
 المثلي  الفعلية  أو العجز 

مقدار  
الهدر أو  

 العجز 
 المثلي  الفعلية 

مقدار  
الهدر أو  

 العجز 
 المثلي  الفعلية 

مقدار  
الهدر أو  

 العجز 
1 10 10 0 70 70 0 145 125 20 96 100 -4  1.145 1.145 0 
2 30 27.284 2.716 210 188.229 21.771 435 357.586 77.414 120 124.656 -4.656  3.435 3.124 0.311 
3 35 32.062 2.938 245 220.604 24.396 437.5 423.778 13.722 144 132.095 11.905 4.0075 3.671 0.3365 
4 15 13.125 1.875 105 91.875 13.125 165 164.063 0.937 96 103.472 -7.472  1.7175 1.503 0.2145 
5 20 17.726 2.274 140 123.481 16.519 250 225.201 24.799 96 109.779 -13.779  2.29 2.03 0.26 
6 25 20.526 4.474 175 138.421 36.579 275 288.158 -13.158  96 122.105 -26.105  2.8625 .352  .51250  
7 40 40 0 280 280 0 500 440 60 120 144 -24  4.58 4.58 0 
8 45 45 0 310 315 -5  562.5 547.337 15.163 140 142.56 -2.56  5.1525 5.152 0.0005 
9 30 30 0 210 200 10 435 435 0 142 142 0 3.435 3.435 0 
10 20 17.726 2.274 140 123.481 16.519 220 225.201 -.2015  96 109.779 -13.779  2.29 2.03 0.26 
11 48 48 0 336 336 0 600 600 0 146 146 0 5.496 5.496 0 
12 10 10 0 70 70 0 126 125 1 100 100 0 1.245 1.145 0.1 
13 28 23.288 4.712 196 156.913 39.087 308 327.7 -19.7  96 126.83 -30.83  3.206 2.666 0.54 
14 22 19.638 3622.  541  136.431 17.569 275 251.678 23.322 100 112.754 -12.754  2.519 1.145 1.374 
15 29 23.895 5.105 203 160.316 42.684 362.5 340.368 22.132 96 129.179 -33.179  3.3205 2.666 0.6545 
16 40 40 0 280 280 0 440 440 0 144 144 0 4.58 2.249 2.331 
17 46 46 0 322 232  0 755  575 0 149 140 9 5.267 2.736 2.531 
18 37 33.648 3.352 259 232.141 26.859 610.5 440.965 169.535 142 132.989 9.011 4.2365 4.58 -0.3435  
19 20 17.726 2.274 140 123.481 16.519 250 225.201 24.799 100 109.779 -9.779  2.29 5.267 -2.977  
20 15 13.125 1.875 105 1.8759  13.125 187.5 164.063 23.437 96 103.472 -7.472  1.7175 3.853 -2.1355  

160.449- 2475.449 2315 438.201 6721.299 7159.5 289.752 3660.248 3950 36.231 528.769 565 المجموع   64.7925 2.03 3.9695 
5357.97 14.4876 183.0124 197.5 1.81155 26.43845 28.25 المتوسط   .065336  21.91005 115.75 123.7725 -8.02245  3.239625 1.503 0.198475 

DEAP Version 2.1المصدر: جمعت وحسبت من تحليل البيانات األولية الواردة باستمارة االستبيان باستخدام برنامج 
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 عينة الدراسة الميدانية بمحافظة القليوبية اجية الثانية  فى ظل ثبات العائد للسعة االنتالكميات الفعلية والكميات المثلي من موارد اإلنتاج المستخدمة في مناحل الفئة  .6جدول 

رقم 
 المنحل 

 كميات الموارد االنتاجية 
 المواد العالجية  العمل البشرى  التغذية  ألواح الشمع  عدد الطرود 

مقدار الهدر أو   المثلي  الفعلية 
مقدار الهدر أو   المثلي  الفعلية  العجز 

ة لفعليا العجز  مقدار الهدر أو   المثلي  
مقدار الهدر أو   المثلي  الفعلية  العجز 

مقدار الهدر أو   المثلي  الفعلية  العجز 
 العجز 

1 70 70 0 490 420 70 1015 1015 0 96 134.4 -38.4  8.015 8.015 0 
2 55 55 0 385 330 55 797.5 797.5 0 96 105.6 -9.6  6.2975 6.297 0.0005 
3 75 75 0 525 504  75 1087.5 1087.5 0 144 144 0 8.5875 8.588 -0.0005  
4 60 60 0 420 360 60 870 870 0 96 115.2 -19.2  6.87 6.87 0 
5 75 75 0 450 450 0 1087.5 1087 0.5 144 144 0 8.5875 8.588 -0.0005  
6 55 55 0 385 104.054 280.946 907.5 77.432 830.068 96 107.027 -11.027  56.297  976.2  0.0005 
7 80 91.429 -11.429  560 172.973 387.027 1160 1292.355 -132.355  144 177.915 -33.915  9.16 10.469 -1.309  
8 80 80 0 560 151.351 408.649 1160 1130.811 29.189 144 155.676 -11.676  9.16 9.16 0 
9 77 77 0 539 145.676 393.324 1270.5 1088.405 182.095 144 149.838 -5.838  8.8165 8.817 -0.0005  
10 85 85 0 510 160.811 349.189 1232.5 1201.486 31.014 144 165.405 -21.405  9.7325 9.733 -0.0005  
11 80 64 16 560 384 176 1160 928 232 144 112.64 31.36 9.16 7.328 1.832 
12 65 65 0 455 122.973 332.027 1072.5 918.784 16153.7  96 126.486 -30.486  7.4425 7.443 -0.0005  
13 70 70 0 490 420 70 1015 1015 0 96 112 -16  8.015 8.015 0 
14 90 90 0 630 540 90 1305 1305 0 144 144 0 10.305 10.305 0 
15 95 95 0 570 179.73 390.27 1377.5 1342.838 34.662 144 184.865 -40.865  10.8775 10.877 050.00  
16 74 74 0 140 140 0 1046 1046 0 144 144 0 8.473 8.473 0 
17 64 64 0 384 121.081 262.919 928 904.649 23.351 96 124.541 -28.541  7.328 7.328 0 
18 53 53 0 371 318 53 768.5 768.5 0 96 84.8 11.2 6.0685 6.068 0.0005 
19 66 66 0 462 396 66 957 957 0 96 105.6 -9.6  7.557 7.557 0 
20 72 72 0 504 136.216 367.784 1044 1017.73 26.27 96 140.108 -44.108  8.244 8.244 0 
21 90 112.5 -22.5  540 212.838 327.162 1305 1590.203 -285.203  144 218.919 -74.919  10.305 12.881 -2.576  
22 70 70 0 420 132.432 287.568 1015 989.459 4125.5  144 136.216 7.784 8.015 8.015 0 
23 80 91.429 -11.429  560 172.973 387.027 1160 1292.355 -132.355  144 177.915 -33.915  9.16 10.469 -1.309  
24 74 74 0 140 140 0 1046 1000 46 144 144 0 8.473 8.473 0 
25 65 65 0 455 122.973 332.027 1072.5 918.784 6153.71  96 126.486 -30.486  7.4425 7.443 -0.0005  

29.358- 1849.358 1820 المجموع   11505 6284.081 5220.919 26860 25641.79 1218.209 3072 3481.637 -409.637  208.39 211.753 -3.363  
1.17432- 73.97432 72.8 المتوسط   460.2 251.3632 208.8368 1074.4 1025.672 48.72836 122.88 59.26513  -16.3855  8.3356 8.47012 -0.13452  
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 عينة الدراسة الميدانية بمحافظة القليوبية  ئد للسعةالعا الكميات الفعلية والكميات المثلي من موارد اإلنتاج المستخدمة في مناحل الفئة االنتاجية الثانية فى ظل تغير .7جدول 

 رقم المنحل 

 كميات الموارد االنتاجية 
 المواد العالجية  العمل البشرى  التغذية  ألواح الشمع  عدد الطرود 

مقدار الهدر أو   المثلي  الفعلية 
مقدار الهدر أو   المثلي  الفعلية  العجز 

مقدار الهدر أو   المثلي  الفعلية  العجز 
مقدار الهدر أو   المثلي  الفعلية  العجز 

مقدار الهدر أو   المثلي  الفعلية  العجز 
 العجز 

1 70 72.162 -2.162  490 395.051 94.949 1015 1042.403 -27.403  96 138.126 -42.126  8.015 8.263 -0.248  
2 55 55 0 385 385 0 797.5 797.5 0 96 96 0 6.2975 6.298 -0.0005  
3 75 75 0 525 450 57  1087.5 1087.5 0 144 144 0 8.5875 8.588 -0.0005  
4 60 74.051 -14.051  420 155.696 264.304 870 1048.101 -178.101  96 144 -48  6.87 8.479 -1.609  
5 75 75 0 450 450 0 1087.5 1087.5 0 144 144 0 8.5875 8.588 -0.0005  
6 55 55 0 385 349 36 907.5 794.929 1112.57  96 100.571 -4.571  6.2975 6.298 -0.0005  
7 80 80 0 560 560 0 1160 1160 0 144 144 0 9.16 9.16 0 
8 80 74.512 5.488 560 298.78 261.22 1160 1067.256 92.744 144 144 0 9.16 8.532 0.628 
9 77 74.256 2.744 539 219.39 319.61 1270.5 1056.628 213.872 144 144 0 658.81  5028.  0.3145 

10 85 74.939 10.061 510 431.098 78.902 1232.5 1084.97 147.53 144 144 0 9.7325 8.581 1.1515 
11 80 74.304 5.696 560 234.177 325.823 1160 1058.608 101.392 144 144 0 9.16 8.508 0.652 
12 65 65 0 455 239 216 1072.5 927.071 145.429 96 123.429 -927.42  7.4425 7.443 -0.0005  
13 70 74.684 -4.684  490 351.899 138.101 1015 1074.367 -59.367  96 144 -48  8.015 8.551 -0.536  
14 90 90 0 630 540 90 1305 1305 0 144 144 0 10.305 10.305 0 
15 95 95 0 570 570 0 1377.5 1377.5 0 144 144 0 10.8775 10.877 0.0005 
16 74 74 0 140 140 0 1046 1046 0 144 144 0 8.473 8.473 0 
17 64 56.949 7.051 384 359.872 24.128 928 822.987 105.013 96 100.923 -4.923  7.328 6.521 0.807 
18 53 53 0 371 371 0 768.5 768.5 0 96 96 0 6.0685 6.068 0.0005 
19 66 74.43 -8.43  462 273.418 188.582 957 8611063.  -106.861  96 144 -48  7.557 8.522 -0.965  
20 72 70.59 1.41 504 183.974 320.026 1044 1001.397 42.603 96 135.385 -39.385  8.244 8.083 0.161 
21 90 90 0 540 540 0 1305 1305 0 144 144 0 10.305 10.305 0 
22 70 70 0 420 184 236 1015 993.143 21.857 144 857134.  .1439  8.015 8.015 0 
23 80 80 0 560 560 0 1160 1160 0 144 144 0 9.16 9.16 0 
24 74 74 0 140 140 0 1046 1046 0 144 144 0 8.473 8.473 0 
25 65 65 0 455 239 216 1072.5 927.071 145.429 96 123.429 -27.429  7.4425 7.443 -0.0005  

50511 3.123 1816.877 1820 المجموع   620.3558  2884.645 26860 26103.29 756.708 3072 3352.72 -280.72  208.39 208.036 0.354 
11.2288- 134.1088 122.88 30.26832 1044.132 1074.4 115.3858 344.8142 460.2 0.12492 72.67508 72.8 المتوسط   8.3356 8.32144 0.01416 
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 عينة الدراسة الميدانية بمحافظة القليوبية  ظل ثبات العائد للسعة فيالكميات الفعلية والكميات المثلي من موارد اإلنتاج المستخدمة في مناحل الفئة االنتاجية الثالثة  .8جدول 

 رقم المنحل 

نتاجية د اال كميات الموار   

 المواد العالجية  العمل البشرى  التغذية  ألواح الشمع  عدد الطرود 

مقدار الهدر أو   المثلي  الفعلية 
مقدار الهدر أو   المثلي  الفعلية  العجز 

مقدار الهدر أو   المثلي  الفعلية  العجز 
مقدار الهدر أو   المثلي  الفعلية  العجز 

مقدار الهدر أو   المثلي  الفعلية  العجز 
 العجز 

1 011  137.5 -27.5  770 142.593 627.407 1595 1935.185 -340.185  144 146.667 -2.667  12.595 15.744 -3.149  
2 120 120 0 840 124.444 715.556 1740 1688.889 51.111 96 128 -32  13.74 13.74 0 
3 130 162.5 -32.5  910 168.519 741.481 1885 2287.037 -402.037  96 173.333 -7.3337  14.885 18.606 -3.721  
4 115 143.75 -28.75  805 149.074 655.926 1667.5 2023.148 -355.648  96 153.333 -57.333  13.1675 16.459 -3.2915  
5 125 125 0 875 129.63 745.37 1812.5 1759.259 53.241 96 133.333 -37.333  14.3125 14.312 0.0005 
6 120 150 -30  720 155.556 444564.  1740 2111.111 -371.111  144 160 -16  13.74 17.175 -3.435  
7 130 130 0 780 134.815 645.185 1885 1829.63 55.37 144 138.667 5.333 14.885 14.885 0 
8 135 135 0 140 140 0 1900 1900 0 144 144 0 15.4575 15.457 0.0005 
9 130 130 0 780 134.815 645.185 1885 3829.61  55.37 96 138.667 -42.667  14.885 14.885 0 
10 135 168.75 -33.75  945 175 770 1957.5 2375 -417.5  96 180 -84  15.4575 19.322 -3.8645  
11 120 150 -30  840 155.556 684.444 1740 2111.111 -371.111  96 160 -64  13.74 17.175 -3.435  
12 128 128 0 896 132.741 59763.2  5618  1801.481 54.519 96 136.533 -40.533  14.656 14.656 0 
13 120 150 -30  840 155.556 684.444 1740 2111.111 -371.111  144 160 -16  13.74 17.175 -3.435  
14 130 130 0 780 134.815 645.185 1885 1829.63 55.37 144 138.667 5.333 14.885 14.885 0 
15 105 131.25 -2526.  063  136.111 493.889 1522.5 1847.222 -324.722  144 140 4 12.0225 15.028 -3.0055  

238.75- 2091.75 1853 المجموع   11551 2169.225 9381.775 26811 29439.44 -2628.44  1776 2231.2 -455.2  212.1685 239.504 -27.3355  
15.9167- 139.45 123.5333 المتوسط   770.0667 144.615 1725.456  1787.4 1962.63 -175.23  118.4 148.7467 -30.3467  14.14457 15.96693 -1.82237  
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 عينة الدراسة الميدانية بمحافظة القليوبية  مناحل الفئة االنتاجية الثالثة فى ظل تغير العائد للسعة مة فيالكميات الفعلية والكميات المثلي من موارد اإلنتاج المستخد .9دول ج

 رقم المنحل 

 كميات الموارد االنتاجية 
 المواد العالجية  العمل البشرى  التغذية  ألواح الشمع  عدد الطرود 

مقدار الهدر  المثلي  الفعلية 
ر الهد  مقدار المثلي  الفعلية  أو العجز 

مقدار الهدر  المثلي  الفعلية  أو العجز 
مقدار الهدر  المثلي  الفعلية  أو العجز 

مقدار الهدر  المثلي  الفعلية  أو العجز 
 أو العجز 

1 110 135 -25  770 199.63 570.37 1595 1904.259 -309.259  144 140.444 3.556 12.595 15.457 -2.862  
2 120 135 -15  840 140 700 1740 1900 -160  96 144 -48  13.74 15.457 -1.717  
3 130 130 0 910 870 40 1885 1885 0 96 112 -16  14.885 14.885 0 
4 115 126.25 -11.25  805 478.333 326.667 1667.5 1806.667 -139.167  96 114 -18  13.1675 14.456 -1.2885  
5 125 135 -10  875 140 735 1812.5 1900 -87.5  96 144 -48  54.3121  15.457 -1.1445  
6 120 120 0 720 720 0 1740 1740 0 144 144 0 13.74 13.74 0 
7 130 135 -5  780 140 640 1885 1900 -15  144 144 0 14.885 15.457 -0.572  
8 135 135 0 140 140 0 1900 1900 0 144 144 0 15.4575 15.457 0.0005 
9 130 130 0 780 221.667 558.333 1885 .0831837  47.917 96 144 -48  14.885 14.885 0 
10 135 135 0 945 945 0 1957.5 1957.5 0 96 96 0 15.4575 15.457 0.0005 
11 120 120 0 840 720 120 1740 1740 0 96 144 -48  13.74 13.74 0 
12 128 128 0 896 254.333 641.667 1856 1811.917 44.083 96 144 -48  14.656 14.656 0 
31  120 135 -15  840 497.778 342.222 1740 1925.556 -185.556  144 122.667 21.333 13.74 15.457 -1.717  

14 130 135 -5  780 140 640 1885 1900 -15  144 144 0 14.885 15.457 -0.572  
15 105 135 -30  630 140 490 1522.5 1900 -377.5  144 144 0 12.0225 15.457 -3.4345  

مجموع ال  1853 1969.25 -116.25  11551 5746.741 5804.259 26811 28007.98 -1196.98  1776 2025.111 -249.111  212.1685 225.475 -13.3065  
7.75- 131.2833 123.5333 المتوسط   770.0667 383.1161 386.9506 1787.4 1867.199 -79.7988  118.4 135.0074 -16.6074  14.14457 15.03167 -710.88  

DEAP Version 2لمصدر: جمعت وحسبت من تحليل البيانات األولية الواردة باستمارة االستبيان باستخدام برنامج ا
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ABSTRACT 

Estimating the Technical and Economic Efficiency of Honey production in 

Qalyubia Governorate 

Asmaa M. E. Bahlol, Eman R. Y. ELkhayat 

Honey bee breeding is one of the important 

agricultural and economic activities that can contribute 

to economic and social development, provide job 

opportunities for youth, and the role of bees in raising 

crop productivity. The research problem is the decrease 

in production of honey bees, despite its economic, 

nutritional and medical importance, and this means that 

there are deficiencies and problems that impede the 

optimal use of the development of honey bee 

production in Qalyubia Governorate. The research 

aimed Upgrading the efficiency of using the productive 

resources used to produce honey to achieve the 

maximum possible return, by optimum use of 

production inputs for honey bee in Governorate to 

increase its production and reduce its production costs. 

The most important research result is Estimating the 

general time trend of the development of honey 

production in Egypt during the period 2000/2019, and it 

was found that the production of honey is decreasing by 

about 252.8 tons annually, the determined coefficient 

that 90% of the change in the production of honey is 

due to the factor of time. The rate of return on 

investment was about 0.6, 1.3 and 1.4 for projects (the 

first, second and third categories) respectively. The net 

present value for (the first, second and third categories) 

was estimated at 10 thousand pounds, 53.6 thousand 

pounds, 90 thousand pounds, respectively. Estimating 

the capacity efficiency for the first and second 

productive category, they amounted about 0.980, 0.972, 

respectively and this means that the apiaries didn’t reach 

the capacity efficiency and can reach it by increasing 

their production by an estimated rate of about 2%, 3%, 

but the capacity efficiency of the third category apiaries 

is about 1, this means that the apiaries in this category 

have achieved capacity efficiency, and they operate at 

the optimum production. 

Keywords: Data Envelopment Analysis Program 

(DEAP),  Technical Efficiency (TE),  Scale Efficiency, 

Constant Returns to Scale (CRS),  Varian Returns To 

Scale (VRS), honey bee, Qalyubia Governorate. 

 

 


