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 رقيةـــة الشـــفظــال بمحــل النحـــوق لعســــض المسـائـة للفــاديـــة اقتصـــدراس

 ٢الحكيم محمد إسماعيل نور الدين عبد - *١حمد علي عبد الرحمنأسارة 
 ١ سعيد محمد فؤاد أحمد- ٢سھام عبد المولي محمد قنديل

  مصر– مركز البحوث الزراعية –معھد االقتصاد الزراعي  -١

  مصر– جامعة الزقازيق – كلية الزراعة –قسم االقتصاد الزراعي  -٢

 الملخص

قتصادية الزراعية التي عرفھا اإلنسان في العالم عامة وفي مصر وإنتاج النحل من أقدم األنشطة االيعتبر نشاط تربية 
المناخ المعتدل طول العام  عديدة أھمھا  من مقوماتهتمتلك  ويشجع علي تربية وإنتاج عسل النحل في مصر ما،خاصة

 انخفاض وتمثلت مشكلة الدراسة في ،ويتسم ھذا النشاط بأھميتة من حيث مصدر الدخل ويوفر فرص عمالة وغذاء جيد
 العسل أسعار وارتفاعوبالتالي المعروض والفائض التسويقي وتدھور إنتاج عسل النحل في مصر ومحافظة الشرقية 

التعرف علي أھم  الوضع الحالي إلنتاج وتسويق عسل النحل و توصيفتھدفت الدراسة واس،وتناقص القدرة علي التصدير
 جانب ى ھذا إل العائلي والفائض المسوق من عسل النحلواالستخدامالعوامل والمتغيرات التي تؤثر في كل من اإلنتاج الكلي 

راسة علي مصدرين رئيسيين للبيانات  واعتمدت الد،التعرف علي معوقات تربية النحل إلنتاج عسل النحل وسبل عالجھا
 استبيان استمارة ميدانية من خالل  أوليةبيانات ثانوية منشورة من وزارة الزراعة واستصالح األراضي، وأخري: وھما

واستخدمت الدراسة األسلوبين .  مشاھدة موزعة علي ثالثة مراكز ھي فاقوس وديرب نجم ومنيا القمح٦٠وبلغ حجم العينة 
 األھمية النسبية لعدد المناحل بمحافظة الشرقية مقارنة بمثيلتھا ارتفاع :ولقد توصلت الدراسة للنتائج التالية .كميالوصفي وال

 الجمھورية، كما ى مستوىعلي مستوي الجمھورية في حين ينخفض متوسط عدد الخاليا بالمنحل بالشرقية مقارنة بمثيله عل
عرية بمحافظة الشرقية عن مثيلتھا علي مستوي الجمھورية فإن الفروق أتضح أنه في الوقت الذي تقل المستويات الس

لمتوسط فترة الدراسة التسويقية لمستويات الدراسة المختلفة بمحافظة الشرقية تفوق مثيلتھا علي مستوي الجمھورية وذلك 
محافظة الشرقية من جنيه  ب)تاجر جملة، تاجر تجزئة( ولقد تبين انه في الوقت الذي يرتفع نصيب المسوق،)٢٠١٣-٢٠٠٩(

المستھلك مقارنة بمثيله علي مستوي الجمھورية فإن نصيب المنتج علي مستوي الجمھورية يفوق مثيله علي مستوي 
محافظة منتجة ومسوقة لعسل النحل بدراسة العوامل والمتغيرات   أن محافظة الشرقية تعتبرإلىالشرقية ويرجع ذلك 

عسل النحل نة الدراسة فقد تبين وجود عالقة طردية موجبة بين كل من إنتاج المنحل من المؤثرة في إنتاج عسل النحل بعي
عدد أيام العمل  ،لمستخدمة في التغذية بالكيلوجرامكمية السكر ا،  وكل من عدد الخاليا بالمنحل،بالكيلوجرام، من جانب

زيادة ة ھذه المتغيرات أو إحداھا يؤدي إلي  أي أن زياد،من جانب أخر ل من مكانه األصليالبشري وعدد مرات نقل المنح
. من التغير في كمية إنتاج عسل النحل بالمنحل% ٩٨ كما أن ھذه المتغيرات تفسر حوالي ،إنتاج عسل النحل من المنحل

 تخداماالس العائلي والھدايا فقد تبين أن زيادة إنتاج عسل النحل بالكيلوجرام في المنحل يؤدي إلي زيادة االستخدامبدراسة 
ص في لنحل بالجنيه علي مستوي المنتج والمستھلك إلي نقاالعائلي والھدايا، في حين يؤدي زيادة سعر كيلوجرام عسل 

 بدراسة ،نحل المستخدمة عائليامن التغير في كمية عسل ال% ٩٥ تفسر المتغيرات الثالثة السابقة ، العائلي والھدايااالستخدام
 الفائض المسوق والمباع للتاجر فقد تبين وجود تأثير عكسي لكل من النسبة السعرية مابين العوامل والمتغيرات المؤثرة في

 العائلي والھدايا إلجمالي إنتاج عسل النحل للمنحل أي أن زيادتھما يؤدي إلي االستخدامسعر المستھلك وسعر المنتج ونسبة 
من % ٣٨٫٦تبين أن ھذان المتغيران معا يفسران ولقد . نقص في كمية الفائض المسوق من عسل النحل المباعة للتاجر

 .التغير في كمية الفائض المسوق من عسل النحل بالكيلوجرام للمنحل
 .فائض مسوق ، الفروق التسويقية، التوزيع النسبي لعينة المستھلك: الكلمات االسترشادية

  والمشكلة البحثيةمقدمةال

األنشطة اج عسل النحل من أقدم عتبر نشاط تربية وإنتي
ن في العالم عامة قتصادية الزراعية التي عرفھا اإلنسااال

شجع علي تربية وإنتاج عسل النحل  وي،وفي مصر خاصة
توجد في أماكن أخري  تمتلكه من مقومات ال في مصر ما

 عتدال المناخ مما يساعد علي وجودا من العالم من أھمھا
ة  خبر ووجود مدار العامى علةلمزھرالنباتات واألشجار ا

ع أھمية تربية وإنتاج عسل وترج. متوارثة منذ قديم الزمان
للشباب عامة مكانية إيجاد فرص عمل جديدة  إإلىالنحل 

وللخريجين منھم خاصة، وبالتالي يمكن الحد من تفاقم 
لتحديد في الريف،  وجه اىمشكلة البطالة في مصر وعل
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 هتقيمن عسل النحل يعتبر غني في ھذا باإلضافة إلي أ
 ه خلطيالغذائية كما يقوم النحل بزيادة إنتاج المحاصيل

 جانب ىلإ) ٢٠٠٩إبراھيم، (% ٣٠بنسبة تفوق  التلقيح
ن صادرات كما أ. مة المضافة للقطاع الزراعيزيادة القي

 إحصاءات  وتشير.عسل النحل توفر قدر من النقد األجنبي
  الخاليا البلدية لذلك سوف تركزاندثاروزارة الزراعة إلي 

 كما تشير اإلحصاءات .الدراسة علي الخاليا اإلفرنجية فقط
 ٨٫٨ إنتاج عسل النحل في مصر من حوالي انخفاضإلي 

 ألف طن فقط عام ٥٫٤ إلي حوالي ١٩٩٦ألف طن عام 
 ٤١٥٫٦، وكذلك علي مستوي محافظة الشرقية من ٢٠١٣

وتكمن مشكلة . ٢٠١٣ طن عام ٣٨٢ إلي ١٩٩٦طن عام 
نتاج عسل النحل في مصر بصفة الدراسة في تدھور إ

 وفي محافظة الشرقية بصفة خاصة وما أتبعة من عامة
 وبالتالي تناقص  من عسل النحل المعروضانخفاض

 أسعاره وضعف ارتفاعالفائض التسويقي مما أدي إلي 
 .)٢٠١٥،  والشايبعامر ( تصديرهىالقدرة عل

 ھدف البحث
  توصيف الوضع الحالي إلنتاجتھدف الدراسة إلي

وتسويق عسل النحل بمحافظة الشرقية ومقارنتھا بمثيلتھا 
التعرف علي أھم العوامل و،  الجمھوريةعلي مستوي

ستخدام والمتغيرات التي تؤثر في كل من اإلنتاج الكلي واال
 وكذلك عسل النحلعائلي والھدايا والفائض المسوق لال

 .المعوقات التي تواجه تنميته وسبل عالجھا

  والطريقة البحثيةمصادر البيانات

 مصدرين رئيسيين للبيانات ىل الدراسة عتعتمدا
اعة بيانات ثانوية منشورة من وزارة الزر )١( وھما

 )٢( االقتصادية، نواستصالح األراضي، قطاع الشئو
 صممت استبيان استمارة ميدانية من خالل وليةبيانات أ
ت الشخصية مع  لذلك تم تجميعھا بالمقابالًخصيصا
 وذلك خالل عام )لين عن المنحلئوالمس(ين المبحوث
 .٢٠١٥ العام اإلنتاجي لتغطية ٢٠١٥

رتباطھا بالنطاق المكاني تم اختيار محافظة الشرقية ال
 الزراعي التي تعمل بھا الباحثة االقتصادلوحدة بحوث 

والجامعة المسجل بھا وترتبط الدراسة بالمحافظة كخطة 
 ھذا ية بالمعھد والكليةعمل لقسم البحوث والدراسات اإلقليم

، ومن جانب أخر لألھمية النسبية لعدد المناحل  جانبمن
بمحافظة الشرقية مقارنة بمثيلتھا علي مستوي الجمھورية 

وعلي ضوء األھمية النسبية لعدد %. ١٠٫٥٢حيث تمثل 
المناحل بالمراكز اإلدارية وفي ظل التقسيم اإلداري 

 فاقوس ليمثل قطاع مركز اختيارلمحافظة الشرقية فقد تم 
ركز ديرب نجم ليمثل قطاع الوسط شمال الشرقية وم

حيث أن و.  مركز منيا القمح ليمثل قطاع الجنوبًخيراوأ
حوالي بلغ  ٢٠١٤د المناحل بالمحافظة خالل عام عد

% ٥تم تحديد حجم عينة الدراسة بنسبة و منحل، ١٢١٩

 ٦٠ )المشاھدات(جمالي عدد المناحل المختارة إ فإن ھامن
 لألھمية مراكز اإلدارية الثالثة وفقا وزعت علي ال.منحل

 المختارةبلغ عدد المناحل النسبية للمناحل بھا و
 كز ديرب نجممرو ً منحال٢٨ بمركز فاقوس) المشاھدات(

ختيار تم او. ً منحال٢١  ومركز منيا القمحً منحال١١
من كشوف حصر بطريقة عشوائية ) المناحل( المشاھدات
كما تم تقسيم . اإلدارات الزراعية من كل مركزالمناحل ب

إلي ثالث فئات وفقا لعدد الخاليا المناحل موضع الدراسة 
 فئة، ال)خلية١٠٠قل من أ(  األوليفي المنحل ھي الفئة

  الفئةًخيرا وأ،)خلية٢٠٠قل من  أإلى ١٠٠من ( الثانية
 ). خلية فأكثر٢٠٠( الثالثة

 متمثال في الكمي ودم الدراسة األسلوبين الوصفيتستخ
لي باإلضافة إ الخطي المرحلي متعدد المتغيرات االنحدار

 في تحليل البياناتوذلك لنسب المئوية والمتوسط الحسابي، ا
  .جئنتاال وعرض

 النتائج والمناقشة

 سل النحل في مصر ومحافظة الشرقيةإنتاج ع
 األھمية النسبية لمحافظة ىإل ١  جدولتشير بيانات
مھورية من حيث متوسط عدد المناحل الشرقية من الج

ومتوسط عدد الخاليا اإلفرنجية وإنتاج العسل وأيضا سعر 
كيلوجرام عسل نحل ومنه يتبين أنه بالرغم من أن متوسط 

من نظيره علي % ٩٫٥٠عدد المناحل بالشرقية يمثل 
تمثل سوي  مستوي الجمھورية فإن عدد الخاليا ال

ل في متوسط الخاليا فقط أي أن مناحل الشرقية أق% ٧٫٤٨
نخفاض متوسط إنتاجية الخلية ا، كما تبين عن الجمھورية

ية عن نظيره علي مستوي علي مستوي محافظة الشرق
مما يمثل مشكلة يتطلب عالجھا لرفع إنتاجية . الجمھورية

سعار أرتفاع ا ىالخلية، وقد يكون ھذا العجز الذي أدي إل
ط السعر عن متوس% ١٫٠٦العسل في الشرقية بحوالي 

 . مستوي الجمھوريةىللكيلوجرام عل

 سل النحل في مصر ومحافظة الشرقيةتسويق ع
سعر ( المستويات السعرية ى إل٢تشير بيانات جدول 

والفروق التسويقية  ) سعر التجزئة- سعر الجملة-المنتج
ًقيمته جنيھا  لكيلوجرام عسل النحل بالجنيه وتوزيع ما

ين كل من المنتج وتاجر واحدا دفعه المستھلك النھائي ب
ويتضح أنه بالنسبة للمستويات . الجملة وتاجر التجزئة

السعرية فقد بلغ متوسط سعر المنتج لعسل النحل بمحافظة 
 جنيھا للكيلوجرام يمثل حوالي ٢١٫٤٨الشرقية حوالي 

من مثيله علي مستوي الجمھورية والذي بلغ % ٩٦٫١
بة لمتوسط ما بالنسأ جنيھا للكيلوجرام، ٢٢٫٣٥حوالي 

سعر الجملة لعسل النحل بمحافظة الشرقية فقد بلغ حوالي 
من مثيله % ٩٦٫٥ جنيھا للكيلوجرام يمثل حوالي ٢٢٫٨٣

 ا ــ جنيھ٢٣٫٦٥ الجمھورية والذي بلغ حوالي ى مستوىعل
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 /٢٠٠٩(ة قتصادية والفنية إلنتاج عسل النحل في مصر ومحافظة الشرقية لمتوسط الفترأھم المتغيرات اال. ١ جدول
٢٠١٣( 

 )١(% متوسط الشرقية متوسط الجمھورية المتغير

 ٩٫٥٠ ١٥٢٢٫٤ ١٦٠٢٢٫٨ )منحل(عدد المناحل 

 ٧٫٤٨ ٨٠٫٨٣ ١٠٨١٫١٧ ) خليةألف(عدد الخاليا 

 ٩٦٫٠٧ ٥٫١٨ ٥٫٣٩ )خلية/كجم( الخلية من العسل إنتاجمتوسط 

 ٧٫١٧ ٤١٨٫٢٦ ٥٨٣٥٫٠٣ ٢)عام/طن(اجمالي إنتاج عسل النحل

 ١٠١٫٠٦ ٢٢٫٢٥ ٢٢٫٠٢  سعر كيلوجرام العسلمتوسط

 ١٢٫٢٣ ٩٫٢٨ ٧٥٫٩٠ ٣)المليون جنيه(قيمة عسل النحل 

 .مرجحة بكميات عسل النحل المنتجة -٣     .مرجحة بعدد الخاليا -٢ .بيانات الشرقية منسوبة لمثيلتھا علي مستوي الجمھورية -١
 الثروة إحصاءات المركزية لالقتصاد الزراعي، اإلدارةالقتصادية، وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون ا :المصدر

 ). ٢٠١٣-٢٠٠٩(الحيوانية واإلنتاج السمكي والحشري والتصنيع الغذائي، أعداد متفرقة للفترة 

 

 )٢٠٠٩/٢٠١٣(شرقية لمتوسط الفترة قتصادية لتسويق عسل النحل في مصر ومحافظة الھم المتغيرات االأ .٢ جدول

 )١(% متوسط الشرقية توسط الجمھوريةم المتغير

 ٩٦٫١١ ٢١٫٤٨ ٢٢٫٣٥ سعر المنتج

 )كجم/جنيه( المستويات السعرية ٩٦٫٥٣ ٢٢٫٨٣ ٢٣٫٦٥ سعر الجملة

 ٩٧٫٧٢ ٢٥٫٣٣ ٢٥٫٩٢ )مستھلك( سعر التجزئة

 ١٠٣٫٨٥ ١٫٣٥ ١٫٣ )٢( جملة منتج

 )كجم/جنيه(التسويقية  الفروق ١١٠٫١٣ ٢٫٥ ٢٫٢٧ )٣(جملة تجزئة

 ١٠٧٫٨٤ ٣٫٨٥ ٣٫٥٧ )٤(منتج تجزئة

 ٩٨٫٣٤ ٨٤٫٨٠ ٨٦٫٢٣ )٥(نصيب المنتج

 )% (توزيع جنيه المستھلك ١٠٤٫٥١ ٥٫٣٣ ٥٫٠١ )٦()جمله( نصيب المسوق

 ١١٢٫٧٩ ٩٫٨٨ ٨٫٧٦ )٧()تجزئة( نصيب المسوق

 . متوسط سعر المنتج بالجنيه– متوسط سعر الجملة بالجنيه=  -٢ . الجمھوريةى مستوىبيانات الشرقية منسوبة لمثيلتھا عل -١
 . متوسط سعر المنتج بالجنيه–متوسط سعر التجزئة بالجنيه = -٤ . متوسط سعر الجملة بالجنيه–متوسط سعر التجزئة بالجنيه =  -٣
 . نصيب المنتج في جنيه المستھلك-١٠٠ = -٦ .١٠٠×) متوسط سعر المستھلك÷متوسط سعر المنتج = ( -٥

ن وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي،  جمعت وحسبت م:المصدر
 ).٢٠١٣-١٩٩٩(نشرة أسعار منتجات الثروة الحيوانية والداجنة واألسماك، أعداد متفرقة للفترة 

 

جرام، واخيرا فإن متوسط سعر التجزئة لعسل النحل  للكيلو
 جنيھا للكيلوجرام ٢٥٫٣٣والي بمحافظة الشرقية بلغ ح

من مثيله علي مستوي الجمھورية % ٩٧٫٧يمثل حوالي 
 جنيھا للكيلوجرام وذلك لمتوسط ٢٥٫٩٢والذي بلغ حوالي 

ن المستويات أومما سبق يتضح ). ٢٠٠٩/٢٠١٣(الفترة 
بمحافظة )  تجزئة- جملة-منتج(السعرية الثالثة لعسل النحل

وي الجمھورية ويرجع الشرقية اقل من مثيلتھا علي مست

 أن محافظة الشرقية تعتبر محافظة منتجة لعسل ىذلك إل
 .)٢٠٠٥محمد،  (النحل

 )١٩٩١العزوني،  (أما بالنسبة للفروق التسويقية
والذي يقصد بھا الفرق بين السعر الذي يبيع به المنتج 
والسعر الذي يدفعه المستھلك فإنه بدراسة متوسط الفروق 

ل خالل المراحل التسويقية المختلفة التسويقية لعسل النح
 جنيھا ١٫٣٥بمحافظة الشرقية فقد تبين انه بلغ حوالي 
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تاجر الجملة، في حين بلغ للكيلوجرام مابين المنتج و
أي .  جنيھا للكيلوجرام بالجمھورية١٫٣ حوالي المتوسط

أنه يزيد بمحافظة الشرقية عن مثيله بالجمھورية بحوالي 
وسط الفرق التسويقي بين تاجر اما بالنسبة لمت% ٣٫٨٥

 ٢٫٥الجملة والتجزئة فقد بلغ بمحافظة الشرقية حوالي 
جنيھا للكيلوجرام في حين بلغ متوسط الجمھورية حوالي 

أي أنه يزيد بمحافظة الشرقية .  جنيھا للكيلوجرام٢٫٢٧
وبصفة عامة %. ١٠٫١٣عن مثيله بالجمھورية حوالي 

لمنتج وتاجر التجزئة فإن متوسط الفروق التسويقية بين ا
 جنيھا للكيلوجرام، في ٣٫٨٥بمحافظة الشرقية بلغ حوالي 
 جنيھا للكيلوجرام أي ٣٫٥٧حين بلغ بالجمھورية حوالي 

أنه يزيد بمحافظة الشرقية عن مثيله بالجمھورية بحوالي 
٧٫٨٤.% 

ومما سبق يتضح أنه في الوقت الذي يقل متوسط 
 من مثيله علي المستويات السعرية بمحافظة الشرقية

مستوي الجمھورية فإن الفروق التسويقية لمستويات 
الدراسة المختلفة لمحافظة الشرقية يفوق مثيله علي 

 /٢٠٠٩( مستوي الجمھورية وذلك لمتوسط فترة الدراسة
٢٠١٣.( 

 توزيع جنيه المستھلك
ن أجنيه المستھلك فقد تبين ل التوزيع النسبيبدراسة 

 في حين % ٨٤٫٨٠حوالي نصيب المنتج يقدر بمتوسط 
وأخيرا % ٥٫٣٣ تاجر الجملة حوالي نصيب  متوسطبلغ

من كل جنيه يدفعه % ٩٫٨٨فإن نصيب تاجر التجزئة بلغ 
 لتوزيعلاما بالنسبة .  بمحافظة الشرقيةالمستھلك النھائي

 جنيه المستھلك علي مستوي الجمھورية فقد بلغل النسبي
ي حين بلغ ف، و% ٨٦٫٢٣  حوالي نصيب المنتجمتوسط 

وأخيرا فإن % ٥٫٠١متوسط نصيب تاجر الجملة حوالي 
من كل %٨٫٧٦متوسط نصيب تاجر التجزئة بلغ حوالي 

ة  الدراس وذلك لمتوسط فترة. جنيه يدفعه المستھلك النھائي
نصيب متوسط  نخفاضا وھذا يعني) ٢٠٠٩/٢٠١٣(

 في الشرقية عن مثيله في الجمھورية بحوالي المنتج
 يةقيسو الھيئات الت نصيب متوسط يرتفعفي حين%. ١٫٦٦

% ١٠٫٣٨ بالجمھورية بحوالي اھتفي الشرقية عن مثيل
لشرقية تعتبر منتجة  محافظة اإلى أنويرجع ذلك 
 يتم أخرىن واحد في حين يوجد محافظات أومستھلكة في 

رتفاع نصيب ا أدى إلىج مما ستھالك بھا دون اإلنتااال
ة بالجمھورية للقيام رقية مقارنة عن مثيل بالشالمسوق

 .)١٩٧١جويلي،  (بوظائف تسويقية إضافية

ستخدام العائلي والھدايا والفائض  الكلي واالاإلنتاج
  لعسل النحل بالعينةالمسوق

ستھالك اإلنتاج الكلي واالعن  ٣  جدولتشير بيانات
فائض المسوق من عسل النحل بعينة العائلي والھدايا وال
 إلى ٢٠١٥ الشرقية خالل عام  بمحافظةالدراسة الميدانية

 :تياآل

 نتاج الكلياإل
ن اإلنتاج الكلي لعسل النحل أ ٣  جدولتوضح بيانات

 كيلوجرام للمنحل، ارتفع ٤١٨٧٫١٥حواليللعينة ككل بلغ 
 حوالي في الفئة النحلية الثالثة حيث بلغ أقصاهليصل 

  كجم للمنحل، ويليه الفئة النحلية الثانية حيث بلغ٩٧٧٩٫٨
 كيلوجرام للمنحل ثم يليه الفئة النحلية ١٣٢٩٫٧٥ حوالي

 كجم للمنحل ويتوقف إنتاج المنحل ٥٢٦األولي حيث بلغ 
 نتاجيةإل من عدد الخاليا ومتوسط من عسل النحل علي ك

 .الخلية بالكيلوجرام

كما يشير الجدول إلي أن متوسط إنتاجية الخلية من 
ام، كيلوجر١٤٫٨٤  حواليعسل النحل للعينة ككل بلغ

 إلي أخري حيث بلغ المتوسط في الفئة يختلف من فئة
الفئة الثانية حوالي   كيلوجرام،٩٫٤٣األولي حوالي 

 ١٥٫٩٤جرام، وأخيرا الفئة الثالثة حوالي   كيلو١٠٫٩٧
وھذا يعني أنه بزيادة عدد . كيلوجرام عسل نحل للخلية

يزيد متوسط إنتاجية الخلية من ) الفئة( الخاليا للمنحل
قتصادي  اال ذلك مع المنطقى بالكيلوجرام ويتمشالعسل

 .ايدةووفورات السعة المتز

ستقراء نتائج مصفوفة اإلرتباط وبعد أن تم حذف باو
المتغيرات التي يرتفع فيھا معامل اإلرتباط الجزئي فقد 

العوامل المؤثرة علي إنتاج عسل النحل وذلك  أھمتبين أن 
دد المتغيرات من خالل معادلة إنحدار خطي مرحلي متع

نسب صورة رياضية لطبيعة البيانات أنھا أحيث تبين 
كثر منطقية أن نتائجھا أالمتحصل عليھا من االستبيان و

 ):١(  والتي عبرت عنھا المعادلةإحصائيا وإقتصاديا
 ـھ٤س٢٠١٫٨٣+ ـھ٣س٢٨٫٧٦+ـھ٢س٥٨٫٢٩+ـھ١س١٣٫٩٧+١٦٧٢٫٥١-=ـھ^ص

              )-٢٫٧٨(      **)٣٫٠٣(      **)٣٫١٤(**  )٤١٫٤٤(**)٥٫٦٣(** 
 

 **١٠٣٧٫٥٩=ف                              ٠٫٩٩= ٢ر

 ٠٫٠١معنوية عند مستوي معنوية ** 

 :حيث

نتاج عسل النحل بالكيلوجرام الكمية المقدرة إل =ھـ^ص
 . ھـةبالمنحل في المشاھد

 .عدد خاليا النحل بالمنحل في المشاھده ھـ= ھـ١س

  بالكيلولمستخدمة في تغذية المنحلكمية السكر ا =ھـ٢س
 . في لمشاھده ھـجرام

 . ھـةفي المشاھد) يوم/رجل( ل البشريميام العأعدد = ھـ٣س

المنحل من موقعه األصلي في  عدد مرات نقل =ھـ٤س
 . ھـةالمشاھد

 أن متوسط عدد خاليا المنحل ى إل٤ تشير نتائج جدول
لسكر  خلية، كما أن كمية ا٢٨٢٫٠٨للعينة بلغ حوالي 

لمنحل بلغت حوالي لالمستخدمة في التغذية الجماعية 
جرام، كما بلغ عدد أيام العمل البشري   كيلو١٨٫٦٤
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ة بمحافظة نتاج الكلي واالستھالك العائلي والھدايا والفائض المسوق من عسل النحل بعينة الدراسة الميدانياإل. ٣جدول 
 ٢٠١٥الشرقية خالل عام 

 ات النحليةالفئ
 )٣(الفئة الثالثة )٢(الفئة الثانية )١(ىولالفئة األ

 انــــــــــــالبي )٤(العينة

الكمية 
 منحل/كجم

الكمية  )٥()%(
منحل/كجم

الكمية  )%(
منحل/كجم

الكمية  )%(
منحل/كجم

)%(  

١٦٥٩٫٣١٠٠ ٣٦٤٣٫٢١٠٠ ١٠٠ ٦٦٧٫٥ ١٠٠ ٣٣٦٫٦ ىولنتاج القطفة األإجملة 

٣٫١ ٥١٫٩ ٧٫٢ ٢٦٠٫٧ ٩٫٨ ٦٥٫٢٥ ٧٫٩ ٢٦٫٦ عائلي وھدايا
 أولىقطفة 

٩٠٫٢٣٣٨٢٫٥٩٢٫٨١٦٠٧٫٤٩٦٫٩ ٦٠٢٫٢٥ ٩٢٫١ ٣١٠ مسوقفائض 

١٤٠٣٫١١٠٠ ٣٣٢١٫٤١٠٠ ١٠٠ ٤٠٢٫٢٥ ١٠٠ ١٧٠ نتاج القطفة الثانيةإجملة 

١٨٫٢ ٢٥٥٫٣ ٥٫٥ ١٨٤ ٧٫٤ ٢٩٫٧٥ ٧٫٨ ١٣٫٣ عائلي وھدايا
 قطفة تانية

٩٢٫٦٣١٣٧٫٤٩٤٫٥١١٤٧٫٨٨١٫٨ ٣٧٢٫٥ ٩٢٫٢ ١٥٦٫٧ فائض مسوق

١١٢٤٫٧٥١٠٠ ٢٨١٥٫٢١٠٠ ١٠٠ ٢٦٠ ١٠٠ ١٩٫٤ نتاج القطفة الثالثةإجملة 

 ٥ ٥٦٫١٥ ٤٫٧ ١٣٣ ٨ ٢٠٫٧٥ ٧٫٢ ١٫٤ عائلي وھدايا
 قطفة ثالثة

 ٢٦٨٢٫٢٩٥٫٣١٠٦٨٫٦٩٥ ٩٢ ٢٣٩٫٢٥ ٩٢٫٨ ١٨ فائض مسوق

٤١٨٧٫١٥١٠٠ ٩٧٧٩٫٨١٠٠ ١٣٢٩٫٧٥١٠٠ ١٠٠ ٥٢٦ نتاججمالي اإلإ

٣٦٣٫٣٥٨٫٧ ٥٫٩ ٥٧٧٫٧ ٨٫٧ ١١٥٫٧٥ ٧٫٨٥ ٤١٫٣ جمالي العائلي والھداياإ

٩١٫٣٩٢٠٢٫١٩٤٫١٣٨٢٣٫٨٩١٫٣ ٩٢٫١٥١٢١٤ ٤٨٤٫٧ جمالي الفائض المسوقإ

 ١٤٫٨٤ ١٥٫٩٤ ١٠٫٩٧ ٩٫٤٣ )٦(متوسط إنتاجية الخلية

)           ١٢١٫٢٥بمتوسط (  خلية٢٠٠ ألقل من - ١٠٠نية منالثاالفئة ) ٢ (            )٥٥٫٨بمتوسط (خلية١٠٠الفئة األولي أقل من )١(
 النسب المئوية)٥()         ٢٨٢٫٠٨بمتوسط (متوسط العينة ) ٤    ()   ٦١٣٫٤بمتوسط ( خلية فأكثر٢٠٠الفئة الثالثة من ) ٣(

  لكل فئة نحلية وإلجمالي العينةخارج قسمة اإلنتاج الكلي علي متوسط عدد الخاليا) ٦(         . كل قطفة علي حدةإلىمنسوبة 
 .٢٠١٥جراؤھا بمحافظة الشرقية خالل عام إ ميدانية تم  حسبت من بيانات أولية:المصدر

 

، وأخيرا فإن متوسط عدد )يوم /رجل (١٣٫٩٨حوالي 
مرات نقل المنحل من موطنه األصلي للمقر المؤقت بلغ 

ولقد ترتب علي تفاعل المتغيرات .  مرة٢٫١٣حوالي 
بقة معا أن إنتاج المنحل من عسل النحل بلغ حوالي السا

 ً. كيلوجرام سنويا٤١٨٧٫١٥

 وجود عالقة طردية إلىتشير نتائج المعادلة السابقة 
اج عسل النحل بالكيلوجرام موجبة بين كل من كمية إنت

 وكل من عدد خاليا المنحل وكمية السكر للمنحل من جانب
جرام وعدد أيام العمل المستخدمة في التغذية للمنحل بالكيلو

وعدد مرات نقل المنحل من مكانه ) يوم /رجل( البشري
ن زيادة ھذه أوھذا يعني . األصلي، من جانب أخر

 زيادة كمية اإلنتاج إلىالمتغيرات أو أحداھا يؤدي بدوره 
 عدد الخاليا بمقدار ةحيث يؤدي زياد. بالكيلوجرام للمنحل

 كيلوجرام ١٣٫٩٧خلية إلي زيادة إنتاج المنحل بحوالي 
عسل نحل، كما يؤدي زيادة الكمية المستخدمة من السكر 
في التغذية بالكيلوجرام إلي زيادة إنتاج عسل النحل بحوالي 

  كيلوجرام للمنحل، وبزيادة عدد أيام العمل البشري٥٨٫٢٩
 زيادة إنتاج عسل النحل بحوالي ىيؤدي إل) يوم /رجل(

زيادة عدد مرات  كيلوجرام عسل، وأخيرا فإنه ب٢٨٫٧٦
نقل المنحل مرة واحدة يؤدي لزيادة اإلنتاج بحوالي 

 كيلوجرام عسل للمنحل وذلك بالمقارنة بمتوسط ٢٠١٫٨٣
ن جميع المتغيرات الشارحة المستقلة أ كما .إنتاج المنحل

تعتبر ھامة حيث ثبتت معنوية معامالت اإلنحدار لھا عند 
والذي بلغ ، ويشير معامل التحديد ٠٫٠١مستوي معنوية 

 المتغيرات الشارحة المستقلة موضع إلى أن ٠٫٩٩حوالي 
في كمية أنتاج  من التغير% ٩٩الدراسة تفسر حوالي 

%) ١( ن الباقيأعسل النحل بالكيلوجرام للمنحل، في حين 
سبق قيمة ف  ويؤكد ما. يرجع لعوامل أخري غير مدروسة

، وھي معنوية ١٠٣٧٫٥٩المحسوبة حيث بلغت حوالي 
 .٠٫٠١مستوي معنوية عند 

قتصادي  تفسير المنطق اإلإلىويشير الجزء التالي 
عدد للنتائج المتحصل عليھا من المعادلة، حيث أن زيادة 
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 زيادة إنتاج عسل النحل إلىالخاليا بالمنحل يؤدي بدوره 
قتصاديا ابالكيلوجرام للمنحل وھذا يعتبر منطقي إحصائيا و

 إنتاج المنحل من العسل حيث أنه كلما زاد عدد الخاليا زاد
وفقا للفئات النحلية، كما أنه بزيادة كمية السكر بالكيلوجرام 
المستخدم في تغذية النحل يؤدي بدوره إلي زيادة إنتاج 
عسل النحل بالكيلوجرام للمنحل حيث يؤدي ذلك الي عدة 
أمور يأتي في مقدمتھا تشجيع الملكة علي وضع البيض 

رحيق وحبوب اللقاح كما أنھا وتنشيط الشغاالت في جمع ال
تقي شغاالت النحل من أن تخرج من الخلية في الشتاء 
القارص والحر الشديد بالتالي تحافظ علي قوة الخلية وما 

ھذا باإلضافة الي أنه بزيادة عدد أيام . بھا من شغاالت
يؤدي ذلك إلي زيادة إنتاج عسل ) يوم/رجل(العمل البشري 

 وھذا بدوره يرجع إلي زيادة النحل بالكيلوجرام للمنحل
عدد مرات فحص الخاليا ومتابعة نشاطھا ومقاومة األفات 

ھذا باإلضافة إلي مكافحة دبور . بھا ولعدد مرات التغذية
فات البلح وبالتالي حماية خاليا المنحل من التعرض لآل

وأخيرا فإنه بزيادة عدد . واألعداء الحشرية واألمراض
 األصلي للمكان المؤقت غير مرات نقل المنحل من مكانه

برسيم رباية، (الدائم في مناطق يوجد بھا محاصيل حقل 
 موالح،(وأشجار فاكھه مزھرة مثل ) قطن، سمسم، أخري

 عسل النحل  زيادة إنتاجإلىيؤدي بدوره ) ىأخر
بالكيلوجرام للمنحل حيث يتوفر للنحل كمية أكبر من 

 .الرحيق وحبوب اللقاح بزيادة عدد مرات النقل

 ستخدام العائلي والھدايااال
 أن االستخدام العائلي والھدايا ى إل٣ تبين بيانات جدول

 كيلو جرام عسل ٣٦٣٫٣٥من عسل النحل بلغ حوالي 
 في الفئة هللمنحل وذلك للعينة ككل إرتفع ليصل أقصا

 كيلوجرام يليھا ٥٧٧٫٧النحلية الثالثة حيث بلغ حوالي 
 كيلو جرام ١١٥٫٧٥حواليالفئة النحلية الثانية حيث بلغ 

 ٤١٫٣عسل ثم الفئة النحلية األولي حيث بلغ حوالي 
وھذا يعني أنه بزيادة الفئة النحلية . كيلوجرام عسل للمنحل

تزيد الكمية المستقطعة من اإلنتاج لالستخدام العائلي 
 .والھدايا

ويھتم الجزء التالي من الدراسة بإلقاء الضوء ودراسة 
رة علي االستخدام العائلي والھدايا وتحليل العوامل المؤث

وتمشيا مع طبيعة البيانات . علي مستوي العينة ككل
ن أنسب األساليب أصل عليھا من االستبيان فقد تبين المتح

نحدار الالرياضية لتقدير تلك الكمية ھي ااإلحصائية و
الخطي المرحلي متعدد المتغيرات وبتقدير المعادلة تبين 

 ): ٢(لي معادلة رقم نھا أخذت الشكل التاأ
 ھـ٢ س٧٫٣٣ -ھـ ١ س٥٫٣٤ -ھـ١ص ٠٫٠٤+ ٤٤٠٫١٨= ھـ٢^ص

                      )١٫٨٦-(    *      )٢٫٠٧-  (**    )٢٥٫٩٦(** )٣٫٠٥(* 

                             ** ٤١١٫٠٨= ف                   ٠٫٩٦= ٢ر

 ٠٫٠٥معنوي عند مستوي معنوية * 

 ٠٫٠١ي معنوية معنوي عند مستو** 

 :حيث

الكمية المقدرة لالستخدام العائلي والھدايا من = ھـ٢^ص
  . ھـةعسل النحل بالكيلوجرام للمنحل في المشاھد

 كمية إنتاج عسل النحل بالكيلوجرام للمنحل في= ھـ١ص
 .      المشاھده ھـ

) للمنتج/جنيه( متوسط سعر الكيلو جرام عسل نحل= ھـ١س
 .في المشاھدة ھـ

 /جنيه(  متوسط سعر الكيلو جرام عسل النحل=ھـ٢س
 .  ھـةفي المشاھد) مستھلك

 أن متوسط إنتاج المنحل من ى إل٤تشير نتائج جدول 
ً كيلوجرام سنويا، كما ٤١٨٧٫١٥عسل لنحل بلغ حوالي 

أن متوسط سعر كيلوجرام عسل النحل علي مستوي المنتج 
 جنيھا، وعلي مستوي المستھلك بلغ ٢٩٫٦٧بلغ حوالي 

ولقد أدي تفاعل تلك المتغيرات إلي .  جنيھا٣٤٫٩٣حوالي 
ستخدامھا في اإلنتاج العائلي اأن كمية عسل النحل التي تم 

 . كيلوجرام سنويا٣٦٣٫٣٥والھدايا بلغت حوالي 

وجود عالقة طردية ) ٢(توضح نتائج المعادلة رقم 
موجبة بين اإلستخدام العائلي والھدايا بالكيلوجرام للمنحل، 

وكمية إنتاج عسل النحل بالكيلوجرام للمنحل، . انبمن ج
ج عسل وھذا يعني أن زيادة كمية إنتا. خرآمن جانب 

 زيادة االستخدام العائلي إلىالنحل بالكجم للمنحل يؤدي 
في حين .  كيلوجرام٠٫٠٤والھدايا من عسل النحل بحوالي 

يوجد عالقة عكسية بين االستخدام العائلي والھدايا من 
حل للكيلوجرام للمنحل وسعري المنتج والمستھلك، عسل الن

وھذا يعني أن زيادة كل من سعر المنتج . من جانب أخر
 ىوسعر المستھلك بمقدار جنيھا واحدا يؤدي بدوره إل

 العائلي والھدايا االستھالكنقص الكمية المستخدمة في 
ولمعرفة .  كيلوجرام عسل نحل٧٫٣٣، ٥٫٣٤بحوالي 

لدراسة فإن اارحة المستقلة موضع أھمية المتغيرات الش
ثير كميه إنتاج أ تشير إلي أھمية وتاالنحدارمعنوية معامل 

عسل النحل بالكيلوجرام من المنحل حيث ثبتت معنوية 
، ويليھا أھمية ٠٫٠١ عند مستوي معنوية االنحدارمعامل 

عسل النحل بالجنيه لمستوي  وتأثير كل من سعر كيلوجرام
 عند االنحدار ثبتت معنوية معامل المنتج والمستھلك حيث

كما يشير معامل التحديد والذي بلغ . ٠٫٠٥مستوي معنوية 
 المتغيرات الشارحة المستقلة موضع إلى أن ٠٫٩٦حوالي 
ستخدام من التغير في اال% ٩٦ تفسر حوالي الدراسة

العائلي والھدايا من عسل النحل بالكيلوجرام للمنحل في 
. امل أخري غير مدروسةيرجع لعو%) ٤( حين الباقي
سبق قيمة ف المحسوبة حيث بلغت حوالي  ويؤكد ما
 .٠٫٠١، وھي معنوية عند مستوي معنوية ٤١١٫٠٨

قتصادي للنتائج في الجزء التالي يتم تفسير المنطق اال
المتحصل عليھا من معادلة العوامل المؤثرة علي كمية 

 للمنحل ستخدام العائلي والھدايا لعسل النحل بالكيلوجراماال
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يدانية خالل توصيف متغيرات معادالت اإلنتاج واالستھالك والفائض المسوق من عسل النحل بعينة الدراسة الم .٤جدول 
 ٢٠١٥العام االنتاجي 

 المتوسط المتغير المتوسط رـــــــــالمتغي

 ٢٩٫٦٧ )منتج/جنيه(متوسط سعر كجم عسل نحل٤١٨٧٫١٥ كمية إنتاج عسل النحل بالكيلوجرام للمنحل

 ٣٤٫٩٣ )مستھلك/جنيه(متوسط سعر كجم عسل نحل ٢٨٢٫٠٨ عدد خاليا النحل بالمنحل

 ٣٨٢٣٫٨ كمية الفائض المسوق بالكجم للمنحل ١٨٫٦٤ كمية السكر المستخدمة بالتغذية بالكيلوجرام

 ١٣٫٩٨ )يوم/رجل(عدد أيام العمل البشري 

 ٢٫١٣ عدد مرات نقل المنحل من موقعة األصلي

النسبة السعرية بين سعر بيع كجم عسل نحل 
  والمنتج للمستھلك

١٫٥٣ 

كمية االستخدام العائلي والھدايا بالكيلوجرام 
 للمنحل

 ٠٫٠٧نسبة االستخدام العائلي والھدايا الجمالي االنتاج ٣٦٣٫٣٥

 .٢٠١٥ حسبت من بيانات أولية ميدانية تم اجراؤھا بمحافظة الشرقية خالل عام :المصدر

 

حيث تبين انه بزيادة إنتاج عسل   النحو التاليىك علوذل
النحل بالكيلوجرام للمنحل يتم زيادة اإلستخدام العائلي 
والھدايا ويعتبر ھذا منطقيا من حيث الكمية كما سبق 

ما بالنسبة لسعر كيلوجرام عسل أليه بالجدول، إاإلشارة 
النحل بالجنيه لمستوي المنتج والمستھلك فإنه بزيادة 

 لإلستخدام العائلي والھدايا ةسعار تقل الكمية الموجھاأل
وذلك لإلستفادة من إرتفاع األسعار ولتحقيق الزيادة في 

 .الدخل

 لمسوق من عسل النحلالفائض ا
ن الفائض المسوق من أ ٣ تبين بيانات جدول       

 كيلوجرام عسل ٣٨٢٣٫٨عسل النحل بلغ مقداره حوالي 
  الفئة النحلية الثالثة حيث بلغرتفع ليصل أقصاه فياللمنحل 
 كيلوجرام عسل للمنحل يليه الفئة النحلية ٩٢٠٢٫١ حوالي

 كيلوجرام عسل للمنحل ثم ١٢١٤  حواليالثانية حيث بلغ
 ٤٨٤٫٧  حوالييليه الفئة النحلية األولي حيث بلغ

نه بزيادة أكيلوجرام عسل للمنحل المباع للتاجر وھذا يعني 
لخاليا فان كمية الفائض المسوق من و عدد اأالفئة النحلية 

لقاء الضوء إويھتم الجزء التالي ب. دعسل النحل تزي
ودراسة وتحليل العوامل المؤثرة علي الفائض المسوق من 

ولقد تم تقدير الفائض المسوق . عسل النحل المباع للتاجر
 متعدد  من خالل معادلة إنحدار خطيمن عسل النحل

ولقد توصلت . سة الميدانيةالمتغيرات علي بيانات الدرا
 :المعادلة للنتائج التالية

 ھـ٢ س٧٧٠٢٢٫٥٦ - ھـ١ س١١١١٠٫٠٦ +٧٧٠٠٫١٣-= ھـ٣^ ص

                  )-٢٫٣٠-(         **           )٤٫٧٩  (  ) ١٫٦٢(* 

                             ٠٫٣٩=٢ ر                                                     

 **١٧٫٩١ = ف

 ٠٫٠٥معنوي عند مستوي معنوية *

 ٠٫٠١معنوي عند مستوي معنوية **

 :حيث

  لفائض التسويقي من عسل النحللالمقدرة الكمية  =ـھ٣^ص
  .المشاھدة ھـ لمنحل فيلبالكيلوجرام 

النسبة السعرية بين سعر بيع كيلوجرام عسل النحل = ـھ١س
 .ـ ھةلمشاھدللكيلوجرام في ا للمستھلك والمنتج بالجنيه

 إجمالي إنتاج إلى العائلي والھدايا نسبة االستخدام= ـ ھ٢س
 .ـ للمنحل في المشاھدة ھ بالكيلوجرامعسل النحل

عرية بين كل  أن النسبة السى إل٤تشير بيانات جدول 
ر المنتج بلغ متوسطھا حوالي من سعر المستھلك وسع

، كما أن نسبة كمية عسل النحل المستخدمة في ١٫٥٣
 من جملة ٠٫٠٧ستھالك العائلي والھدايا تمثل حوالي اإل

  ماىإنتاج عسل النحل بالكيلوجرام للمنحل، ولقد ترتب عل
سبق أن جملة الفائض المسوق بلغ متوسطھا حوالي 

 . كيلوجرام عسل للمنحل٣٨٢٣٫٨

 وجود عالقة طردية ليإتشير نتائج المعادلة السابقة 
نحل البين كمية فائض المسوق من عسل موجبة 

المستھلك   والنسبة بين سعربالكيلوجرام للمنحل، من جانب
 وھذا يعني أن زيادة المتغير. خرآالمنتج من جانب  وسعر

 زيادة في الفائض المسوق من عسل إلىيؤدي بدوره 
 ن كمية فائض المسوقجود عالقة عكسية بيوو. النحل

بالكيلوجرام للمنحل، من  من عسل النحل المباع للتاجر
لي إجمالي إوالنسبة بين االستخدام العائلي والھدايا . جانب

وھذا . خر من جانب أحل بالكيلوجرام للمنحلإنتاج عسل الن
ستخدام العائلي والھدايا إلي إجمالي نسبة االن زيادة أيعني 
 نقص في الفائض المسوق من إلى يؤدي بدوره اإلنتاج

 حيث لنتائج مع المنطق االقتصادي وتتفق ھذه اعسل النحل
 لالستخدام العائلي والھدايا مقارنة ةن زيادة الكمية الموجھأ
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نحل بالكيلوجرام للمنحل تؤدي بالكمية المنتجة من عسل ال
ما فيما يتعلق بنسبة سعر أ. ھا لقلة الفائض المسوقبدور

بيع عسل النحل للمستھلك مقارنة بسعر المنتج فإن زيادتھا 
 باعلمسوق الم كمية الفائض ازيادة إلىيؤدي بدوره 

 وھذا بدورة للتاجر البيع من المنتج مباشرةإلى واإلتجاه 
لكل من  الفائض المسوق الموجه للبيع  زيادةإلىيؤدي 

بدال من توجيه ) جملة تجزئة،( المستھلك ونمطي التاجر
 .ستھالك العائلي والھداياعسل النحل لال

ولمعرفة أھمية وتأثير المتغيرات الشارحة موضع 
علي كمية الفائض المسوق من عسل النحل الدراسة 

نحدار يشير بالكيلوجرام للمنحل فإن معنوية معامالت اال
 ھلكسبة السعرية بين كل من سعر المست أھمية النإلى

وسعر المنتج حيث ثبتت المعنوية اإلحصائية لمستوي 
، ويليه أھمية نسبة ٠٫٠١معنوية نحدار عند مستوي اال
يا إلجمالي إنتاج عسل النحل ستخدام العائلي والھدااال

نحدار  ثبتت معنوية معامل االثبالكيلوجرام للمنحل حي
 .٠٫٠٥عند مستوي معنوية 

 إلى أن ٠٫٣٩  حواليويشير معامل التحديد والذي بلغ
المتغيرات الشارحة المستقلة موضع الدراسة تفسر حوالي 

لعسل النحل ق من التغير في كمية الفائض المسو% ٣٩
يرجع ف%) ٦١ (حواليوھو  ما الباقيأ. م للمنحلبالكيلوجرا

قيمة ف سبق  ويؤكد ما.  غير مدروسةىلعوامل أخر
، وھي معنوية عند ١٧٫٩١  حواليسوبة حيث بلغتالمح

ستخدام العائلي اال نأخيرا فأو. ٠٫٠١مستوي معنوية 
  حوالي بلغوي عينة الدراسة ككل مستى وعلوالھدايا

، في حين %٨٫٧حوالي  كيلوجرام للمنحل تمثل ٣٦٣٫٣٥
 كيلوجرام ٣٨٢٣٫٨الي حوبلغت كمية الفائض المسوق 

 المنتجة من إجمالي الكمية% ٩١٫٣للمنحل تمثل حوالي 
 كيلوجرام ٤١٧٨٫١٥  حواليمن عسل النحل والتي بلغت

  .للمنحل للعينة ككل

ومما سبق يتضح وعلي ضوء نتائج المعادلتين 
 التي تؤدي إلي فإن كل المتغيرات) ٢( ،)١( السابقتين

مثل عدد خاليا  عسل النحل بالكيلوجرام للمنحل زيادة إنتاج
المنحل وكمية السكر المستخدمة في التغذية بالكيلوجرام 

 وعدد مرات نقل )يوم/رجل(وعدد أيام العمل البشري 
المنحل من مقرة األصلي للمكان المؤقت ھذا من جانب، 

مستخدمة من ية اليؤدي لنقص الكم  كل ماىباإلضافة إل
ستھالك العائلي والھدايا بالكيلوجرام عسل النحل في اال

مثل متوسط سعر كيلوجرام عسل النحل لكل من مستوي 
المنتج ومستوي المستھلك بالجنيه للكيلوجرام من جانب 
 أخر، يؤدي بدوره إلي زيادة كمية عسل النحل المسوقة

 .جرام بالكيلو) الفائض المسوق(

 المراجع

دراسة اقتصادية  .)٢٠٠٩(عاد عبدالفتاح  س،براھيمإ
فرنجية كأحد المشروعات لمشاريع مناحل الخاليا األ

الزراعية الصغيرة في محافظتي دمياط وشمال سيناء، 
  .٥ : ٢٤ المجلة المصرية للعلوم التطبيقية،

 مبادئ التسويق .)١٩٩١( عزت أحمد السيد ،العزوني
، ة الزقازيقالزراعي، معھد الكفاية اإلنتاجية، جامع

 .مصر
 مبادئ التسويق الزراعي، .)١٩٧١( أحمد أحمد ،جويلي

 .دار الھنا للطباعة، الطبعة األولي، القاھرة
عبد الباقي موسي الشايب ومحمد   محمد جابر،عامر
 دراسة اقتصادية إلنتاج عسل النحل من .)٢٠١٥(

الجمعية المصرية  الخاليا الخشبية بمحافظة الغربية،
زراعي، المجلة المصرية لالقتصاد لالقتصاد ال
 .١ : ٢٥ الزراعي،

دراسة اقتصادية . )٢٠٠٥( محمد محمد سليمان ،محمد
إلنتاج وتسويق عسل النحل ببعض مراكز محافظة 

، جامعة المنصورة، مجلة العلوم الزراعية، الشرقية
٤   : ٣٠. 

وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون 
المركزية لالقتصاد الزراعي، االقتصادية اإلدارة 

إحصاءات الثروة الحيوانية واإلنتاج السمكي والحشري 
 .)٢٠١٣-٢٠٠٩ (والتصنيع الغذائي، أعداد متفرقة

وزاره الزراعة واستصالح األراضي قطاع الشئون 
االقتصادية، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي، 
نشرة أسعار منتجات الثروة الحيوانية والداجنة 

 .)٢٠١٣ -٢٠٠٩ (ألسماك، أعداد متفرقةوا
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ABSTRACT 

Bee honey production projects are considered as one of the oldest and important economic 
projects in the Egyptian agriculture. At the time when clay hives disappeared, the study has 
focused on the modern hives. The study problem is declining of honey production in Egypt 
and in Sharkia Governorate. The reasons of this problem are deterioration of areas of 
flowering plants and excessive use of pesticides. The study aimed to identify the most 
important factors that affect the total production, self-consumption and gifts and marketed 
surplus of honey bees. The study depended on two main sources of data, a sample survey data 
from Sharkia Governorate and secondary data published by the ministry of Agriculture and 
land Reclamation. The study used descriptive and quantative represented in the stepwise 
regression in addition to the percentages and averages in the data analysis. The study found 
the following results: The average number of apiaries in Sharkia Governorate decrease 
compared to the number of apiaries in Egypt. The marketing difference for different levels of 
study in Sharkia Governorate exceeds those at Egypt and that on the average for the study 
period (2009-2013). By studying the factors effected the honey bee production of the sample. 
It has proved the positive significant correlation between the hives production of honey bees 
in kilograms and each of the number of hives, the amount of sugar used in feeds in kilograms, 
the number of days of human labor, the number of times transfer of the hives from its original 
place. By studying the family consumption and gifts, it has been shown that the increase of 
honey production leads to increase in self-consumption and gifts. While increase the price of 
honey bees at the level of producer and consumer lead to decrease in self-consumption and 
gifts. 

Key words: Marketed surplus, marketing efficiency, the distribution of consumer pound. 
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