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  إلنتاج وإستهالك عسل النحل في مصردراسة إقتصادية 

   سحر عبد المنعم السيد قمره
  معهد بحوث اإلقتصاد الزراعي، مركز البحوث الزراعية

  ١١/١٢/٢٠١٣ :تاريخ القبول                                   ٢٧/١١/٢٠١٣ :تاريخ التسليم

 الملخص
دراسة العوامل المحددة إلنتاج واستهالك في مصر وعسل النحل  واستهالكنتاج ستهدف هذا البحث التعرف على الوضع الراهن إلا

عسل النحل في المحددة لمنظومة إنتاج وإستهالك لتنبؤ بسلوك المتغيرات الداخلية والخارجية ، ثم ام٢٠١١ -١٩٩٠خالل الفترة  عسل النحل
في تقدير  )2SLS(يقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين واعتمدت هذه الدراسة في تحقيق أهدافها على طر. م٢٠٢٠مصر حتى عام 

  .النماذج اآلنية المقترحة إلنتاج وإستهالك عسل النحل في مصر
لكل منهما % ٢.٢، %١.٧تراجع اإلنتاج واإلستهالك المحلي لعسل النحل بمعدل تناقص سنوي بلغ ) ١: (ما يليالدراسة وتبين من 

يؤدي إلى كل من عدد الخاليا األفرنجية والبلدية ومساحة البرسيم في % ١٠تغيراً مقداره ) ٢(م، ٢٠١١ -١٩٩٠على التوالي خالل الفترة 
في الدخل الفردي الحقيقي % ١٠تغيراً مقداره ) ٣(على التوالي،  %١.٣، %٠.٥، %٧.٢مقداره إلنتاج عسل النحل تغير في نفس االتجاه 

المقدر الحقيقي في سعر التجزئة % ١٠تغيراً مقداره أما ، %١.٩رد لعسل النحل مقداره يؤدي إلى تغير في نفس االتجاه لمتوسط إستهالك الف
يتوقع تناقص اإلنتاج المحلي ) ٤(، ولكن في اإلتجاه العكسي% ٩.٣لعسل النحل يؤدي إلى تغير في اإلستهالك الفردي لعسل النحل مقداره 

م، ٢٠٢٠مليون جنيه عام  ٥٧.١طن، بقيمة تبلغ  ٣٩١٢.٥م، إلى ٢٠١٤م مليون جنيه عا ٨١.٧طن، بقيمة تبلغ  ٥٦٣٧.٤ لعسل النحل من
توصي ) ٥(م، ٢٠٢٠ألف طن عام  ٤.٩م، إلى ٢٠١٤ألف طن عام  ٥.٦٥كما يتوقع تناقص إجمالي االستهالك المحلي لعسل النحل من 

عسل النحل وذلك من خالل تشجيع النحالين هذه الدراسة بضرورة تنمية اإلنتاج المحلي لعسل النحل بهدف زيادة متوسط نصيب الفرد من 
وشباب الخريجين وتوفير السالالت الجيدة من الطرود والملكات، باإلضافة إلى تفعيل دور اإلرشاد الزراعي ومشاركة الجامعات المصرية 

  .في توجيه وتدريب أصحاب المناحل وشباب الخريجين على إستخدام األساليب الحديثة إلنتاج عسل النحل

  .اإلنتاج، اإلستهالك، عسل النحل، المعادالت اآلنية :ت دليليةكلما

  المقدمة
، تتعدد الفوائد واإلستخدامات الطبية لعسل النحل

ويتسم  .إذ يكثر إستخدامه في تصنيع األدوية والمراهم
عسل النحل بطعمه اللذيذ وإرتفاع قيمته الغذائية، إذ 

واألمالح يحتوي على الكثير من السكريات والفيتامينات 
كما أن عسل النحل من . المعدنية والخمائر واإلنزيمات

المواد الغذائية سريعة الهضم وتصل إلى الدم مباشرة، 
وحدة  ٣٠وأن كل واحد جرام من عسل النحل يعطي 

ويعتبر نحل العسل من العوامل التي . طاقة حرارية
من % ٨٠تساعد على تلقيح األزهار، إذ وجد أن حوالي 

ويعتبر الشمع . الناجحة تعزى إلى نحل العسلالتلقيحات 
أيضاً من المنتجات االقتصادية لنحل العسل، إذ يدخل 

في صناعة أدوات التجميل والكريمات والمراهم وفي 
صناعة ورنيش األحذية واألرضيات وفي صناعة بعض 

ويوجد ثالثة أنواع لعسل ). م١٩٩٤غانم، (الحلويات
عسل الموالح )١: (النحل في مصر تتمثل في كل من

ويعد من أجود أنواع العسل ويتميز بإرتفاع سعره وقلة 
عسل البرسيم ويعتبر اإلنتاج الرئيسي لعسل ) ٢(إنتاجه، 

عسل القطن ويحتل المرتبة الثانية ) ٣(النحل في مصر، 
من حيث الكمية وهو أقل جودة وأرخص سعراً من 

ويتركز إنتاج عسل النحل في مصر في . عسل البرسيم
مناطق زراعة البرسيم والقطن في الوجه )١: (من كل

مناطق زراعة الموالح في الوجه ) ٢(، )المنيا(القبلي
، وتعتبر المنزلة من أهم مناطق بيع )كفر الشيخ(البحري
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منطقة شمال سيناء وهي ) ٣(سالالت النحل في مصر، 
المنطقة الواعدة إلنتاج عسل النحل من رحيق األزهار 

 ).م٢٠٠٠الشهاوي، (الطبية والعطرية البرية والنباتات 
وتعتبر مناحل إنتاج عسل النحل من المشروعات 
الزراعية الصغيرة التي ال تتطلب إستثمارات كبيرة، 
باإلضافة إلى أنها تتسم بسرعة دوران رأس المال 
وبالتالي فإن مثل هذه المشروعات تتناسب مع األوضاع 

ي الجديدة المالية لشباب الخريجين وخاصة في األراض
  . التي يكثر فيها زراعة الفاكهة

  المشكلة البحثية
بالرغم من أهمية نحل العسل في تلقيح األزهار من      

ناحية واألهمية اإلقتصادية والغذائية والطبية لعسل 
النحل والشمع من ناحية أخرى، إال أن إجمالي عدد 

مليون خلية  ١.٦٥الخاليا البلدية واألفرنجية تناقص من 
م، ٢٠١١مليون خلية عام  ١.٠٩م، إلى ١٩٩٠ام ع

 ١٠.٠٣وبالتالي تناقص اإلنتاج المحلي لعسل النحل من 
ألف طن عام  ٥.٦٨م، إلى ١٩٩٠ألف طن عام 

م، نظراً لتعدد المشكالت اإلنتاجية والتسويقية ٢٠١١
وفي ضوء الزيادة . لعسل النحل في مختلف المحافظات
ك الفرد لعسل النحل السكانية فقد تناقص متوسط إستهال

م، ١٩٩٠جرام عام  ١٩٠في مصر بشكل واضح من 
وبمقارنة متوسط استهالك . م٢٠١١جرام عام  ٧٠إلى 

الفرد من عسل النحل في مصر بدول أخرى، يتضح أن 
استهالك الفرد في جمهورية أفريقيا الوسطى بلغ متوسط 
 ٠.٩٣كجم وفي ألمانيا  ١.٤٦كجم وفي أوكرانيا  ٣.٧٨

كجم  ٠.٧٣كجم وفي الجزائر  ٠.٨٨ألبانيا كجم وفي 
كجم، في حين  ٠.٥١وفي الواليات المتحدة األمريكية 

م ٢٠٠٩جرام فقط في مصر عام  ٨٠ال يزيد عن 
faostat. FAO. Org.)  .(  

  األهداف البحثية
استهدفت هذه الدراسة التعرف على البعد 

 في مصراإلقتصادي إلنتاج وإستهالك عسل النحل 
  :ل دراسة األهداف التاليةوذلك من خال

دراسة الوضع الراهن إلنتاج وإستهالك عسل  -١
 .م٢٠١١ - ١٩٩٠النحل خالل الفترة 

دراسة العوامل المحددة إلنتاج واستهالك عسل  -٢
 .م٢٠١١ - ١٩٩٠خالل الفترة  النحل

التنبؤ بسلوك المتغيرات الداخلية والخارجية  -٣
عسل النحل في المحددة لمنظومة إنتاج وإستهالك 

  . م٢٠٢٠صر حتى عام م
  األسلوب البحثي

على في تحقيق أهدافها هذه الدراسة اعتمدت 
التحليل االقتصادي القياسي وبصفة خاصة تم إستخدام 
النموذج األسي في حساب معدالت النمو السنوية لكل 
من اإلنتاج واإلستهالك المحلي لعسل النحل في مصر 

طريقة كما تم إستخدام . م٢٠١١ -١٩٩٠خالل الفترة 
في تقدير ) 2SLS(المربعات الصغرى ذات المرحلتين

 Simultaneaus Equationsذج المعادالت اآلنية انم
خالل ة لكل من إنتاج وإستهالك عسل النحل المقترح
وتستخدم طريقة المربعات . م٢٠١١- ١٩٩٠لفترة 

المرحلتين في تقدير معالم هيكلية متسقة  ذاتالصغرى 
 Overط أو زائدة التمييز للمعادالت المميزة بالضب

identified . ذاتطريقة المربعات الصغرى ويتم تطبيق 
 ,Makridakis) المرحلتين وفقاُ للخطوات التالية

Wheelwights, and McGee,2003)) :إجراء انحدار )١
على كل من  Endogenous Variableكل متغير داخلي 

النموذج وهذا يسمى المتغيرات المحددة مسبقاُ في 
) ٢(، The Reduced Formمعادالت الشكل المختزل ب

تقدير العالقة بين المتغير التابع في كل معادلة والقيم 
المقدرة للمتغيرات الداخلية التفسيرية، باإلضافة إلى 
المتغيرات الخارجية األخرى التي تحتوي عليها وهذا 

.  The Structural Formيسمى بمعادالت الشكل الهيكلي
ج المعادالت اآلنية لعسل النحل ذقدير نمووحتى يمكن ت

يكون النموذج أن )١: (البد من تحقيق الشروط التالية
كامالُ وذلك بأن يكون عدد المعادالت يساوي عدد 

 Orderأن يتحقق شرط الرتبة ) ٢(، المتغيرات الداخلية
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Condition ،)المرتبةأن يتحقق شرط ) ٣Rank 

Condition  Gujarati, 1979) William,2003,.(  
  :البحثية مصادر البيانات
هذه الدراسة على البيانات الثانوية اعتمدت 

  : المنشورة في كل من
الجهاز الكتاب اإلحصائي السنوي الذي يصدره  -١

  .المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
منظمة األغذية والزراعة الموقع اإللكتروني ل -٢

(FAO). 

 نشرة االقتصاد الزراعي التي يصدرها قطاع -٣
الشؤون االقتصادية التابع لإلدارة المركزية 
لالقتصاد الزراعي التابعة لوزارة الزراعة 

 .األراضي واستصالح
  :الدراسات السابقة

أجريت عدة دراسات عن اقتصاديات إنتاج 
واستهالك عسل النحل في مصر وأهمها دراسة غانم 

وتبين منها أن عدد الخاليا البلدية واإلفرنجية ) م١٩٩٤(
هم العوامل المحددة إلنتاج عسل النحل والشمع في من أ
ويصاحب التوسع في زراعة الفاكهة زيادة كمية . مصر

المبيدات المستخدمة لعقد الثمار ونضجها وحماية 
األشجار من األمراض والفطريات وهذه المبيدات تؤدي 
إلى تسمم وقتل النحل ومن ثم ضعف قوة الطائفة النحلية 

ا تبين من الدراسة استمرار كم .وانخفاض اإلنتاج
ألف طن عام  ٦.٧٣انخفاض إنتاج عسل النحل إلى 

م ومن ثم انخفاض متوسط نصيب الفرد من ٩٤/١٩٩٥
ويمكن زيادة اإلنتاج المحلي لعسل النحل . عسل النحل

من خالل زيادة المناحل ذات الخاليا الحديثة من ناحية 
وقام . وتشجيع تربية السالالت الجيدة من ناحية أخرى

بدراسة تبين منها أن أهم ) م٢٠٠٦(محمد وآخرون
العوامل المحددة لإلنتاج هي عدد الخاليا وسنوات 

كما أوضحت الدراسة أن . الخبرة في هذا المجال
مشاريع المناحل بمحافظة أسيوط مربحة وذات جدوى 

وأوصت الدراسة . اقتصادية بمختلف سعاتها اإلنتاجية
لنحل في محافظة بضرورة النهوض بإنتاج عسل ا

أسيوط وذلك من خالل تشجيع شباب الخريجين على 
إنشاء وعدم استخدام المبيدات الزراعية إال في حالة 
الضرورة القصوى، باإلضافة إلى دعم جمعيات 
النحالين لزيادة فعاليتها في حل مشاكل أصحاب 

  .المناحل
بدراسة تبين ) م٢٠١١(وقام أبو النجا وعبد الغفار

اإلنتاج المحلي وعدد الخاليا األفرنجية منها تناقص 
وفي محافظة شمال . م٢٠٠٩ -٢٠٠٢خالل الفترة 

سيناء يعاني منتجي عسل النحل من عدة مشكالت 
وتتمثل المشكالت اإلنتاجية في عدم . إنتاجية وتسويقية

توفر السالالت الجيدة من الطرود والملكات وعدم قيام 
ريب أصحاب اإلرشاد الزراعي بدوره في توجيه وتد

أما المشكالت التسويقية فتتمثل في عدم وجود . المناحل
جمعيات تسويقية لمنتجي عسل النحل وانخفاض أسعار 

) م٢٠١٣(وأوضحت دراسة حمودة. البيع لعسل النحل
أيضاً تناقص كل من أعداد الخاليا البلدية واألفرنجية 

 - ١٩٩٠واإلنتاج المحلي لعسل النحل خالل الفترة 
عزوف الكثير من ا أوضحت الدراسة كم. م٢٠١٠
وعدم إنشاء المناحل ين الحاليين عن التوسع في جالمنت

 ،ستثمارىاإلهذا المجال  فيرغبة آخرين الدخول 
بالرغم من تميزه بقلة رأس المال الالزم إلنشائه 

إلى خبرات ومهارات الحاجة وعدم ناحية وتشغيله من 
لكفاءة اومن خالل مؤشرات . ناحية أخرىعالية من 

تبين  ،في محافظة أسيوطالنحل االقتصادية إلنتاج عسل 
، حيث حققت )خلية ١٠٠أكثر من (أفضلية الفئة الرابعة 

عائد على الجنية المستثمر وأعلى أربحية معدل أعلى 
  . نسبية وذلك مقارنة بالفئات األخرى

ومن خالل استعراض نتائج الدراسات السابقة، 
المحددة لإلنتاج وأهملت تبين أنها اهتمت بالعوامل 

محددات االستهالك المحلي لعسل النحل، كما أنها 
اقتصرت على تقدير النماذج ذات المعادلة الواحدة، في 
حين أن منظومة اإلنتاج واالستهالك لعسل النحل 
تتضمن عوامل داخلية وأخرى خارجية يخضع سلوكها 

  .  للنماذج اآلنية والتي اهتمت بتقديرها هذه الدراسة
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  النتائج البحثية
في  الوضع الراهن إلنتاج وإستهالك عسل النحل: أوالً

  مصر
بدراسة تطور إنتاج وإستهالك عسل النحل في مصـر  

م، يتضح مـن البيانـات   ٢٠١١ -١٩٩٠خالل الفترة 
تـراوح اإلنتـاج   ) ١( :ما يلي) ٢، ١(الواردة بجدولي 

ألف طن،  ٥.٦٨المحلي لعسل النحل بين حد أدنى بلغ 
م، وحد أعلى ٢٠١١مليون جنيه عام  ١٤٤بلغت  بقيمة
مليون جنيه عـام   ٥٧ألف طن، بقيمة بلغت  ١٠.٣بلغ 

ألف طن، بقيمة بلغت  ٨.٢م، بمتوسط سنوي بلغ ١٩٩٠
وقد تراجعـت  . مليون جنيه خالل فترة الدراسة ٩١.٢

كمية اإلنتاج المحلي لعسل النحل بمعدل تناقص سـنوي  

اإلنتاج المحلي لعسل ، في حين إزدادت قيمة %١.٧بلغ 
خـالل فتـرة   % ٤.٧النحل بمعدل نمو سـنوي بلـغ   

كما تراوح إجمـالي عـدد الخاليـا البلديـة     . الدراسة
مليون خليـة عـام    ١.٠٩واألفرنجية بين حد أدنى بلغ 

مليـون خليـة عـام     ١.٦٥م وحد أعلى بلـغ  ٢٠١١
وقـد  . مليون خلية ١.٣٨م، بمتوسط سنوي بلغ ١٩٩٠

اليا البلدية واألفرنجيـة بمعـدل   تراجع إجمالي عدد الخ
) ٢(خالل فتـرة الدراسـة،   % ٠.٩تناقص سنوي بلغ 

تراوح اإلستهالك المحلي لعسل النحل بين حد أدنى بلغ 
 ٩.٩٥م، وحد أعلـى بلـغ   ٢٠١١ألف طن عام  ٥.٣٥

ألـف   ٧.٩٢م، بمتوسط سنوي بلغ ١٩٩٠ألف طن عام 
  .طن

  .م٢٠١١ -١٩٩٠عسل النحل في مصر خالل الفترة التحليل الوصفي لتطور إنتاج وإستهالك : ١جدول 
  
  السنة

إجمالي عدد  إنتاج عسل النحل
  الخاليا باأللف

  إستهالك عسل النحل
  بالطن اإلجمالي  كجمالفردي القيمة بالمليون جنيه الكمية بالطن

٩٩٤٧  ٠.١٩  ١٦٥١  ٥٧  ١٠٠٢٥  ١٩٩٠  
٨٨٨٢  ٠.١٧  ١٤٧٣  ٥١  ٨٩٥٤  ١٩٩١  
٩٢٠٠  ٠.١٧  ١٤١٥  ٦٢  ٩٣٣٥  ١٩٩٢  
٩٠٤٧  ٠.١٦  ١٥١٣  ٦٥  ٩١١٢  ١٩٩٣  
٨٤٣٢  ٠.١٥  ١٤٦٧  ٥٨  ٨٥٠٠  ١٩٩٤  
٨١٠٦  ٠.١٤  ١٣٧٣  ٦٢  ٨١٦١  ١٩٩٥  
٨٨٥٩  ٠.١٥  ١٢٧٨  ٦٨  ٨٩٩١  ١٩٩٦  
٩٠٢٩  ٠.١٥  ١٢٧٠  ٦٩  ٩١٤٧  ١٩٩٧  
٨١٤١  ٠.١٣  ١٣٨٤  ٧٩  ٨١٦٧  ١٩٩٨  
٨٠٨٦  ٠.١٣  ١٣٢٨  ٨٦  ٨١٣٨  ١٩٩٩  
٨١٨٧  ٠.١٣  ١٤٢٣  ٨٩  ٨٢٦٧  ٢٠٠٠  
٨٤٥٨  ٠.١٣  ١٤٨٥  ٩٦  ٨٥٤٥  ٢٠٠١  
٨٥٧٩  ٠.١٣  ١٤٤٧  ٩٧  ٨٧١٣  ٢٠٠٢  
٧٧١١  ٠.١١  ١٤٣٧  ٩٨  ٨٤١١  ٢٠٠٣  
٧٥٢١  ٠.١١  ١٤٣٧  ١٠٧  ٧٩٩٦  ٢٠٠٤  
٧٧١٣  ٠.١١  ١٤٦٢  ١١٤  ٨٥١٦  ٢٠٠٥  
٧٥٨٣  ٠.١١  ١٤١٧  ١١٦  ٧٩٢٢  ٢٠٠٦  
٧٢٩٩  ٠.١٠  ١٣٥٢  ١١٨  ٧٦٠٠  ٢٠٠٧  
٦٣٠٤  ٠.٠٨  ١٢٧٧  ١١٨  ٦٩٦٠  ٢٠٠٨  
٦٣٦٤  ٠.٠٨  ١٢٥٣  ١٢٨  ٧٠٣٩  ٢٠٠٩  
٥٣٨٥  ٠.٠٧  ١١٣٩  ١٢٥  ٦٠٢٩  ٢٠١٠  
٥٣٤٩  ٠.٠٧  ١٠٩١  ١٤٤  ٥٦٨٠  ٢٠١١  
  ٧٩١٧.٤  ٠.١٣  ١٣٨٠.٥  ٩١.٢٣  ٨١٩١.٣  متوسط الفترة
  ٥٣٤٩.٠  ٠.٠٧  ١٠٩١.٠  ٥١.٠  ٥٦٨٠.٠  الحد األدنى
  ٩٩٤٧.٠  ٠.١٩  ١٦٥١.٠  ١٤٤.٠  ١٠٠٢٥.٠  الحد األعلى

  ١١٩٥.٩  ٠.٠٣  ١٢٦.٣  ٢٧.٣٤  ١٠٣٧.٣  اإلنحراف المعياري
  ١٥.١  ٢٦.٤٧  ٩.٢  ٢٩.٩٧  ١٢.٧  %معامل اإلختالف 

  :جمعت وحسبت من: المصدر
  .م٢٠١١ -١٩٩٠الكتاب اإلحصائي السنوي، أعداد متفرقة، الفترة . الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء - ١
  .م٢٠١١ -١٩٩٠، الفترة (FAO)منظمة األغذية والزراعة  - ٢
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- ١٩٩٠خــالل الفترة إستهالك عسل النحل في مصر معادالت االتجاه الزمني العام المقدرة إلنتاج و: ٢جدول 
  .م٢٠١١
  المعادلة  F %معدل النمو السنوي  البيان
  0.70 46.59 1.7-  كمية اإلنتاج

 
  0.96 549.67 4.7  قيمة اإلنتاج

 
 T   0.40 13.54 0.9-  إجمالي عدد الخاليا

 
   0.92 234.94 4.2-  اإلستهالك الفردي

 T  0.78  69.75 2.2-  اإلستهالك المحلي
 

  . %١معنوية عند المستوى االحتمالي ** 
  ).١(جمعت وحسبت من البيانات الواردة بجدول : المصدر

اآلنـي المقتـرح   لنموذج لمعالم الهيكلية التقدير : ثانياً
  في مصر سل النحلإلنتاج وإستهالك ع
  :عسل النحلإلنتاج المقترح توصيف النموذج اآلني 

 Simultaneous Equationيتكون النموذج اآلنـي  

Model  مـن  فـي مصـر   عسل النحل إلنتاج المقترح
  :المعادالت اآلتية

 

 
ويتضح من النموذج المقترح أنه يحتـوي علـى   

  :تتضمن المتغيرات التالية معادلتين
وعددها  Endogenous Variablesالمتغيرات الداخلية  -١

) ( ين فقط وهما إنتاج عسل النحل بالطنمتغير
   .)( قيمة إنتاج عسل النحل بالمليون جنيهو

وعددها  Exogenous Variablesالمتغيرات الخارجية  -٢
عـدد الخاليـا   متغيرات ممثلة في كل من أربعة 

وعدد الخاليا البلديـة   )(خليةباأللف األفرنجية 
ومساحة البرسيم باأللف فـدان   )(خلية باأللف

) سعر المنتج( ∗السعر المزرعي الحقيقيو) (
الخطـأ  باإلضافة إلـى  ، )( طن/ باأللف جنيه
 ).(العشوائي 

  :عسل النحلإلستهالك توصيف النموذج اآلني المقترح 
عسـل  سـتهالك  إلالمقترح يتكون النموذج اآلني 

  :من المعادالت اآلتيةفي مصر النحل 

 

 

 
ويتضح من النموذج المقترح أنه يحتوي على 

  :تتضمن المتغيرات التاليةثالثة معادالت 
وعددها  Endogenous Variablesالمتغيرات الداخلية  -١

ثالثة متغيرات ممثلة في كل من سعر التجزئة 
) (كجم/بالجنيه) سعر المستهلك(الحقيقي

) (اإلستهالك الفردي السنوي بالكيلو جرامو
   .)(بالطنعسل النحل اإلستهالك المحلي لو

                                                            

تم حساب كل من السعر المزرعي الحقيقـي  وسـعر التجزئـة     ∗
الحقيقي لعسل النحل بإستخدام الرقم القياسي ألسـعار الجملـة   

 ).١٠٠= م ٢٠٠٥( م هي سنة األساس٢٠٠٥بإعتبار أن سنة 
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 Exogenous Variablesالمتغيرات الخارجية  -٢
السعر متغيرات ممثلة في كل من ثالثة وعددها 

طن / باأللف جنيه) سعر المنتج(المزرعي الحقيقي
) (الدخل الفردي الحقيقي باأللف جنيه و )(

، )(عدد السكان بالمليون نسمة وإجمالي
  .)(ضافة إلى األخطاء العشوائيةباإل

  :Identificationتمييز المعادالت السلوكية 
الشكل التي يتضمنها تم تمييز المعادالت السلوكية 

تاج واإلستهالك لعسل النحل من ي اإلنالهيكلي لنموذج
وشرط  Order Conditionتطبيق شرط الرتبة خالل 

تبين أنه يمكن وقد . Rank Conditionالمرتبة أو الدرجة 
سلوكية  الحصول على محددات غير صفرية لكل معادلة
، وأن العدد في نموذجي اإلنتاج واإلستهالك لعسل النحل

للنموذج المقترح الكلي للمتغيرات الداخلية والخارجية 
)k ( ناقص عدد المتغيرات الداخلية والخارجية بالمعادلة

أكبر من عدد المتغيرات الداخلية ) L(موضع التعريف
)M ( ناقص واحد، أي أن(K-L) > (M-1)  ومن ثم فإن

المعادالت السلوكية تحقق شرطي الرتبة والدرجة وهي 
إمكانية مما يعني  over identifiedمعادالت زائدة التمييز 

للمعالم الهيكلية  Uniqueالحصول على حل وحيد 

واإلستهالك المحلي  إلنتاجلكل من اللنموذج المقترح 
  .لعسل النحل

 معادالت الشكل المختزل والهيكلي للنموذج المقترح
  :إلنتاج عسل النحل

تم تقدير معادالت الشكل المختزل والهيكلي   
بطريقة  المقترح إلنتاج عسل النحلللنموذج اآلني 

باستخدام ) 2SLS(المربعات الصغرى ذات المرحلتين
ويتضح من المعادلة السلوكية في . Eviews 6برنامج 

المقترح إلنتاج عسل للنموذج اآلني الشكل الهيكلي 
تغيراً مقداره ) ١: (يلي ما) ٣(النحل والوارد بجدول 

يؤدي إلى تغير ) (عدد الخاليا األفرنجيةفي % ١٠
) ٢(، %٧.٢مقداره إلنتاج عسل النحل ي نفس االتجاه ف

يؤدي ) ( عدد الخاليا البلديةفي % ١٠تغيراً مقداره 
مقداره نفس االتجاه إلنتاج عسل النحل إلى تغير في 

 مساحة البرسيمفي % ١٠تغيراً مقداره )٣(، %٠.٥
ل نفس االتجاه إلنتاج عسيؤدي إلى تغير في ) (

  .%١.٣مقداره النحل 
معادالت من خالل االختبارات اإلحصائية للو    

للنموذج والهيكلي الشكل المختزل السلوكية في كل من 
  ، )٣(الوارد بجدول المقترح اآلني 

  .م٢٠١١-١٩٩٠خــالل الفترة في مصر لنموذج إنتاج عسل النحل والهيكلي معادالت الشكل المختزل : ٣جدول 
لةالمعاد  البيان  

الشكل 
   المختزل

               
 

 
الشكل 
   الهيكلي

                   
 

 
 

  %.٥معنوية عند المستوى االحتمالي * ، %١معنوية عند المستوى االحتمالي ** 
  : جمعت وحسبت من: المصدر

  .م٢٠١١ -١٩٩٠حصائي السنوي، أعداد متفرقة، الفترة الكتاب اإل. الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء- ١
.م٢٠١١ -١٩٩٠الفترة أعداد متفرقة، . نشرة االقتصاد الزراعي .قطاع الشؤون االقتصادية ،وزارة الزراعة واستصالح األراضي - ٢
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يتضح أنها خالية من مشكلة االرتباط الذاتي للبواقي، 
 Breusch-GodFrey serialالختبار Fقيمة بلغت حيث 

correlation LM Test  الذي يشير إلى اختبار مضاعف
وهى قيمة  ١.٥١ الجرانج لالرتباط الذاتي في البواقي

، مما %١غير معنوية إحصائياً عند المستوى االحتمالي 
يدل على خلو المعادلة من مشكلة االرتباط الذاتي 

الذي  Arch Testكما يتضح أيضاً من اختبار . للبواقي
ختبار مضاعف الجرانج الختالف التباين في يشير إلى ا

 ١.٠٦بلغت لإلختبار المحسوبة ) F(السلسلة، أن قيمة
وهى قيمة غير معنوية إحصائياً عند المستوى االحتمالي 

، مما يدل على أن المعادلة السلوكية للنموذج %١
كما . يوجد بها ارتباط ذاتي في تباين السلسلة الالمقترح 

وكية في النموذج المقترح بكفاءة جيدة تتمتع المعادلة السل
في تمثيل البيانات المستخدمة في التقدير، وفقاً لمؤشرات 
قياس كفاءة النموذج وأهمها معامل عدم التساوي 

 -والذي اقتربت قيمته من الصفر (U-Theil)لثيل
  ).٤(جدول

 معادالت الشكل المختزل والهيكلي للنموذج المقترح
  :إلستهالك عسل النحل

تقدير معادالت الشكل المختزل والهيكلي تم 
للنموذج اآلني المقترح إلستهالك عسل النحل بطريقة 

ويتضح من ). 2SLS(المربعات الصغرى ذات المرحلتين
) سعر المستهلك(الحقيقي المعادلة السلوكية لسعر التجزئة

لعسل النحل في الشكل الهيكلي للنموذج اآلني المقترح 
تغيراً )١: (يلي ما) ٥(والوارد بجدول المحليإلستهالك ل

) سعر المنتج(في السعر المزرعي الحقيقي% ١٠مقداره 
يؤدي إلى تغير في نفس االتجاه لسعر التجزئة ) (

% ١٠تغيراً مقداره ) ٢(، %٧.٢لعسل النحل مقداره 

يؤدي ) (في اإلستهالك الفردي المقدر لعسل النحل 
ي نفس اإلتجاه لسعر التجزئة لعسل النحل إلى تغير ف

أما فيما يتعلق بالمعادلة السلوكية %. ٤.٦مقداره 
: لعسل النحل فقد تبين ما يليلإلستهالك الفردي 

في الدخل الفردي الحقيقي % ١٠تغيراً مقداره )١(
يؤدي إلى تغير في نفس االتجاه لمتوسط ) (

تغيراً )٢(، %١.٩ره إستهالك الفرد لعسل النحل مقدا
المقدر لعسل الحقيقي في سعر التجزئة % ١٠مقداره 
في اإلستهالك عكسي يؤدي إلى تغير ) (النحل

  %.٩.٣الفردي لعسل النحل مقداره 
اإلحصائية للمعادالت  االختباراتومن خالل 

السلوكية لكل من الشكل المختزل والهيكلي للنموذج 
، يتضح أنها خالية من )٥(بجدول اآلني المقترح الوارد

 Fقيمة بلغت مشكلة االرتباط الذاتي للبواقي، حيث 
 Breusch-GodFrey serial correlation LM Testالختبار 

الذي يشير إلى اختبار مضاعف الجرانج لالرتباط 
لشكل في المعادلتين السلوكيتين ل الذاتي في البواقي

قيم  يتوالي وهلكل منهما على ال ١.١٩، ١.١٢الهيكلي 
، مما %١غير معنوية إحصائياً عند المستوى االحتمالي 

يدل على خلو المعادالت من مشكلة االرتباط الذاتي 
الذي  Arch Testكما يتضح أيضاً من اختبار . للبواقي

يشير إلى اختبار مضاعف الجرانج الختالف التباين في 
لتين في المعاد لالختبارالمحسوبة ) F(السلسلة، أن قيمة

لكل  ١.٥٦، ٠.٠١السلوكيتين للشكل الهيكلي بلغت 
منهما على التوالي وهى قيم غير معنوية إحصائياً عند 

، مما يدل على أن المعادالت %١المستوى االحتمالي 
يوجد بها ارتباط ذاتي في  السلوكية للنموذج المقترح ال

  . تباين السلسلة
كية في الشكل المختزل والهيكلي للنموذج اآلني المقتـرح إلنتـاج   المعادلة السلومؤشرات قياس كفاءة : ٤ جدول

  .م٢٠١١ -١٩٩٠عسل النحل في مصر خالل الفترة 
  الشكل الهيكلي  الشكل المختزل  المؤشر

  ٠.٠٥  ٠.٠٥.R.M.S.E  الجذر التربيعي لمتوسط مربعات الخطأ العشوائي
  ٠.٠٤  ٠.٠٤  .M.A.Eمتوسط الخطأ المطلق 

  ٠.٤٧  ٠.٤٧.M.A.P.Eوية للخطأ المطلق متوسط النسبة المئ
  ٠.٠٠٣  Theil٠.٠٠٢ (U)معامل عدم التساوي لثيـل 

  ).٣(المقترح الوارد بجدول نموذج والهيكلي للالشكل المختزل ة جمعت وحسبت من معادل: المصدر
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-١٩٩٠خـــالل الفتـرة   في مصـر  عسل النحل  استهالكلنموذج والهيكلي معادالت الشكل المختزل : ٥جدول 
  .م٢٠١١

  المعادلة  البيان
  

  معادالت
       الشكل المختزل

 
 

           
 

 
  
  

  معادالت
  الشكل الهيكلي

 
 

 
   

 
                    
       
  

  %.٥معنوية عند المستوى االحتمالي * ، %١حتمالي معنوية عند المستوى اال** 
  : جمعت وحسبت من: المصدر

  .م٢٠١١ -١٩٩٠الكتاب اإلحصائي السنوي، أعداد متفرقة، الفترة . الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء-١
  .م٢٠١١ -١٩٩٠، الفترة (FAO)منظمة األغذية والزراعة  -٢

النموذج المقترح تتمتع المعادالت السلوكية في كما 
بكفاءة جيدة في تمثيل البيانات المستخدمة في التقدير، 
وفقاً لمؤشرات قياس كفاءة النموذج وأهمها معامل عدم 

والذي اقتربت قيمته من   (U- Theil)التساوي لثيل
  ).٦(جدول -الصفر
التنبؤ االقتصادي للمتغيرات الداخلية والخارجيـة  : ثالثاً

  هالك المحلي لعسل النحلاإلنتاج واالست لنموذجي
التنبؤ بالمتغيرات الداخلية والخارجية لنموذج اإلنتـاج  

  :المحلي لعسل النحل
تم التنبؤ بالمتغيرات الخارجية كخطوة أولية تمهيداً 
للتنبؤ بالمتغيرات الداخلية لنموذج اإلنتاج المحلي لعسل 

وقد تم استخدام معادالت االتجاه العام ونماذج . النحل
Autoregressive  في التنبؤ بالمتغيرات الخارجية، إذ تم

تقدير النماذج في الصورة الخطية واللوغاريتمية 

المزدوجة والنصف لوغاريتمية والتربيعية، تبين أفضلية 
ويتضح من النماذج المقدرة ). ٧(النماذج الواردة بجدول

أنها تتمتع بقدرة تنبؤية جيدة وفقاً لمؤشرات قياس كفاءة 
ومن واقع نماذج التنبؤ ). ٨(واردة بجدولالنماذج ال

للمتغيرات الخارجية لنموذج اإلنتاج المحلي لعسل 
 ١٠٧٤النحل، يتوقع تناقص عدد الخاليا األفرنجية من 

ألف خلية عام  ٧٥٤م، إلى ٢٠١٤ألف خلية عام 
ألف خلية خالل  ٩٢٢م، بمتوسط سنوي يبلغ ٢٠٢٠
قص عدد كما يتوقع أيضاً تنا. م٢٠٢٠ – ٢٠١٤الفترة 

م، إلى ٢٠١٤ألف خلية عام  ٠.٧٩الخاليا البلدية من 
م، بمتوسط سنوي يبلغ ٢٠٢٠ألف خلية عام  ٠.١٩
كما يتوقع تناقص مساحة البرسيم من . ألف خلية ٠.٤٠

ألف  ١٨٢٢.٦م، إلى ٢٠١٤ألف فدان عام  ١٩٥٨.٦
ألف  ١٨٨٩.٩م، بمتوسط سنوي يبلغ ٢٠٢٠فدان عام 
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ت النسبي للسعر المزرعي وأخيراً يتوقع الثبا. فدان
لعسل النحل، إذ يبلغ في المتوسط ) سعر المنتج(الحقيقي
 –م ٢٠٢٠ -٢٠١٤طن خالل الفترة / ألف جنيه ١٤.٥
  ).٩(جدول 

وفي ضوء القيم التنبؤية للمتغيرات الخارجية تم 
السلوكية  ةمعادلالستخدام بإ ،التنبؤ بالمتغيرات الداخلية

اإلنتاج لنموذج لتعريفية والمعادلة ا الشكل المختزلفي 

لبيانات الواردة ووفقاً ل .لعسل النحلالمقترح المحلي 
 لعسل النحل منيتوقع تناقص اإلنتاج المحلي ) ٩(بجدول

مليون جنيه عام  ٨١.٧طن، بقيمة تبلغ  ٥٦٣٧.٤
مليون  ٥٧.١طن، بقيمة تبلغ  ٣٩١٢.٥م، إلى ٢٠١٤

طن،  ٤٧٩٤.٢م، بمتوسط سنوي يبلغ ٢٠٢٠جنيه عام 
 -٢٠١٤مليون جنيه خالل الفترة  ٦٩.٧قيمة تبلغ ب

  .م٢٠٢٠
المعادالت السلوكية في الشكل المختزل والهيكلي للنموذج اآلني المقترح الستهالك مؤشرات قياس كفاءة : ٦ جدول

  .م٢٠١١ -١٩٩٠عسل النحل في مصر خالل الفترة 
 

  المؤشر
  الشكل الهيكلي  الشكل المختزل

المعادلة
 األولى

  لةالمعاد
  الثانية

  المعادلة 
  األولى

  المعادلة
  الثانية

  ٠.٠٧  ٠.٠١  ٠.٠٧  ٠.٠١.R.M.S.Eالجذر التربيعي لمتوسط مربعات الخطأ العشوائي 
  ٠.٠٦  ٠.٠١  ٠.٠٦  ٠.٠١  .M.A.Eمتوسط الخطأ المطلق 

  ٢.٦٧  ٠.٣٦  ٢.٨٤  ٠.٣٠.M.A.P.Eمتوسط النسبة المئوية للخطأ المطلق 
  ٠.٠٢  ٠.٠٠٢  ٠.٠٢  Theil٠.٠٠٢ (U)معامل عدم التساوي لثيـل 

  ).٥(المقترح الوارد بجدول نموذج والهيكلي للالشكل المختزل ت جمعت وحسبت من معادال: المصدر
خالل في مصر المحلي لعسل النحل اإلنتاج التقدير اإلحصائي لنماذج التنبؤ للمتغيرات الخارجية لنموذج : ٧ جدول

  .م٢٠١١-١٩٩٠الفترة 
  ادلةالمع  F  البيان
عدد الخاليا 
  األفرنجية

4.730.33 
  

 210.210.91  عدد الخاليا البلدية

 T 27.120.58  مساحة البرسيم

 5.340.37  سعر المنتج الحقيقي
  

  %.٥معنوية عند المستوى االحتمالي * ، %١معنوية عند المستوى االحتمالي ** 
  :جمعت وحسبت من: المصدر

  .م٢٠١١ -١٩٩٠الكتاب اإلحصائي السنوي، أعداد متفرقة، الفترة . لجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاءا - ١
  .م٢٠١١ -١٩٩٠، الفترة (FAO)منظمة األغذية والزراعة  - ٢

نماذج التنبؤ للمتغيرات الخارجية لنموذج اإلنتاج المحلي لعسل النحل في مصر مؤشرات قياس كفاءة : ٨ جدول
  .م٢٠١١ -١٩٩٠ترة خالل الف

عدد الخاليا  المؤشر
  األفرنجية

عدد الخاليا 
  البلدية

مساحة 
  البرسيم

سعر المنتج 
  الحقيقي

  ٠.٠٩  ٠.٠٧  ٠.٤٧  ٨٢.١٢.R.M.S.Eالجذر التربيعي لمتوسط مربعات الخطأ العشوائي 
  ٠.٠٨  ٠.٠٦  ٠.٣٨  ٦٦.٩٥  .M.A.Eمتوسط الخطأ المطلق 

  ٢.٩١  ٠.٧٢  ١٩.٠٧  ٥.٠٩.M.A.P.E متوسط النسبة المئوية للخطأ المطلق
  ٠.٠٢  ٠.٠٠٤  ٠.٠٧  Theil٠.٠٣ (U)معامل عدم التساوي لثيـل 

  ).٧(ت المقدرة بجدول معادالالجمعت وحسبت من : المصدر
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خالل الفترة في مصر  المحلي لعسل النحل اإلنتاجالقيم التنبؤية للمتغيرات الداخلية والخارجية لنموذج : ٩جدول 
  .م٢٠٢٠- ٢٠١٤

  
  
  السنة

  المتغيرات الداخلية المتغيرات الخارجية
عدد الخاليا 
  األفرنجية
  باأللف

عدد الخاليا
  البلدية
 باأللف

مساحة
  البرسيم

 باأللف فدان

  سعر المنتج
  الحقيقي

  )طن/ألف جنيه(

اإلنتاج المحلي 
  بالطن

قيمة اإلنتاج المحلي 
  بالمليون جنيه

٨١.٧  ٥٦٣٧.٤  ١٤.٤٩  ١٩٥٨.٦  ٠.٧٩  ١٠٧٤  ٢٠١٤  
٧٧.٩  ٥٣٧١.٣  ١٤.٥٠  ١٩٣٥.٣  ٠.٦٣  ١٠٢٨  ٢٠١٥  
٧٣.٩  ٥٠٩١.١  ١٤.٥١  ١٩١٢.٢  ٠.٤٩  ٩٧٩  ٢٠١٦  
٦٩.٩  ٤٨١٢.٨  ١٤.٥٣  ١٨٨٩.٤  ٠.٣٩  ٩٢٨  ٢٠١٧  
٦٥.٧  ٤٥١٥.٢  ١٤.٥٥  ١٨٦٦.٨  ٠.٣٠  ٨٧٣  ٢٠١٨  
٦١.٥  ٤٢١٩.٠  ١٤.٥٧  ١٨٤٤.٦  ٠.٢٤  ٨١٥  ٢٠١٩  
٥٧.١  ٣٩١٢.٥  ١٤.٥٩  ١٨٢٢.٦  ٠.١٩  ٧٥٤  ٢٠٢٠  
  ٦٩.٧  ٤٧٩٤.٢  ١٤.٥٠  ١٨٨٩.٩  ٠.٤٠  ٩٢٢  المتوسط
  :جمعت وحسبت من: المصدر

   .)٣(المحلي لعسل النحل المقدرة بجدول  نتاجمعادالت الشكل المختزل والمعادلة التعريفية لنموذج اال - ١
  ).٧(الواردة بجدول  المحلي لعسل النحل نتاجنماذج التنبؤ المقدرة للمتغيرات الخارجية لنموذج اال - ٢

رات الداخلية والخارجية لنموذج التنبؤ بالمتغي
  :االستهالك المحلي لعسل النحل

تم التنبؤ بالمتغيرات الخارجية التي يتضمنها 
تمهيداً للتنبؤ بالمتغيرات  ،النموذج المقترح كخطوة أولية

وتم . المحلي لعسل النحلاإلستهالك الداخلية لنموذج 
 Autoregressiveاستخدام معادالت اإلتجاه العام ونماذج 

في التنبؤ بالمتغيرات الخارجية، إذ تم تقدير النماذج في 
الصورة الخطية واللوغاريتمية المزدوجة والنصف 

). ١٠(لوغاريتمية، تبين أفضلية النماذج الواردة بجدول 
ويتضح من النماذج المقدرة أنها تتمتع بقدرة تنبؤية جيدة 

الواردة بجدول  قياس كفاءة النماذجوفقاً لمؤشرات 
ومن واقع نماذج التنبؤ للمتغيرات الخارجية  ).١١(

الثبات ، يتوقع لعسل النحل المحلياإلستهالك لنموذج 
النسبي للسعر المزرعي الحقيقي لعسل النحل، إذ يبلغ 

طن خالل الفترة / ألف جنيه ١٤.٥٣في المتوسط 
كما يتوقع زيادة الدخل الفردي . م٢٠٢٠ -٢٠١٤

م، إلى ٢٠١٤ألف جنيه عام  ١٠.٩٨من الحقيقي 
بمتوسط سنوي يبلغ ، م٢٠٢٠ألف جنيه عام  ١٣.٠٧
كما . م٢٠٢٠ – ٢٠١٤خالل الفترة ألف جنيه  ١٢.٠

مليون نسمة عام  ٨٥.٨٨عدد السكان من يتوقع زيادة 
م، ٢٠٢٠مليون نسمة عام  ٩٧.٤٢م، إلى ٢٠١٤

خالل نفس مليون نسمة  ٩١.٥٥بمتوسط سنوي يبلغ 
  ).١٢(ولجد -الفترة المشار إليها آنفاً

في مصر التقدير اإلحصائي لنماذج التنبؤ للمتغيرات الخارجية لنموذج االستهالك  المحلي لعسل النحل : ١٠جدول 
  .م٢٠١١-١٩٩٠خالل الفترة 
 المعادلة  F  البيان

  0.37 5.34  سعر المنتج الحقيقي
 

  0.77  67.40  الدخل الفردي الحقيقي
 

 T  0.99 253450.6  عدد السكان
 

  %.٥معنوية عند المستوى االحتمالي * ، %١معنوية عند المستوى االحتمالي ** 
  :جمعت وحسبت من: المصدر

  .م٢٠١١ -١٩٩٠الكتاب اإلحصائي السنوي، أعداد متفرقة، الفترة . الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء - ١
  .م٢٠١١ -١٩٩٠، الفترة (FAO)منظمة األغذية والزراعة  - ٢
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نماذج التنبؤ للمتغيرات الخارجية لنموذج االستهالك المحلي لعسل النحل في مؤشرات قياس كفاءة : ١١ جدول
  .م٢٠١١ -١٩٩٠مصر خالل الفترة 

سعر المنتج  المؤشر
  الحقيقي

الدخل الفردي 
  الحقيقي

  عدد
  السكان

  ٠.٠٠١  ٠.١٠  ٠.٠٩.R.M.S.Eالجذر التربيعي لمتوسط مربعات الخطأ العشوائي 
  ٠.٠٠٩  ٠.٠٩  ٠.٠٨  .M.A.Eمتوسط الخطأ المطلق 

  ٠.٠٢  ٤.٦٥  ٢.٩١.M.A.P.Eمتوسط النسبة المئوية للخطأ المطلق 
  ٠.٠٠٠١  ٠.٠٣  Theil٠.٠٢ (U)معامل عدم التساوي لثيـل 

  ).١٠(ت المقدرة بجدول معادالالجمعت وحسبت من : المصدر

خالل في مصر الخارجية لنموذج االستهالك المحلي لعسل النحل القيم التنبؤية للمتغيرات الداخلية و: ١٢جدول 
  .م٢٠٢٠-٢٠١٤الفترة 

  
  
  السنة

  المتغيرات الداخلية المتغيرات الخارجية
 سعر
  نتج الم

  الحقيقي
 )طن/جنيهألف (

 الدخل
  الحقيقي الفردي

  )ألف جنيه(

 عدد
  السكان

مليون (
 )نسمة

  سعر
  التجزئة
  الجاري

  )طن/جنيه(

متوسط 
استهالك 
  الفرد

  )كجم(

إجمالي 
االستهالك 
  المحلي

  )ألف طن(
٥.٦٥  ٠.٠٧  ١٦.٣٠  ٨٥.٨٨  ١٠.٩٨  ١٤.٤٩  ٢٠١٤  
٥.٥٢  ٠.٠٦  ١٥.٩٩  ٨٧.٧١  ١١.٣٠  ١٤.٥٠  ٢٠١٥  
٥.٣٩  ٠.٠٦  ١٥.٦٨  ٨٩.٥٧  ١١.٦٣  ١٤.٥١  ٢٠١٦  
٥.٢٦  ٠.٠٦  ١٥.٣٩  ٩١.٤٧  ١١.٩٨  ١٤.٥٣  ٢٠١٧  
٥.١٤  ٠.٠٦  ١٥.١٠  ٩٣.٤١  ١٢.٣٣  ١٤.٥٥  ٢٠١٨  
٥.٠٢  ٠.٠٥  ١٤.٨٢  ٩٥.٣٩  ١٢.٦٩  ١٤.٥٧  ٢٠١٩  
٤.٩٠  ٠.٠٥  ١٤.٥٤  ٩٧.٤٢  ١٣.٠٧  ١٤.٥٩  ٢٠٢٠  
  ٥.٢٧  ٠.٠٦  ١٥.٤٠  ٩١.٥٥  ١٢.٠٠  ١٤.٥٣  المتوسط
  :جمعت وحسبت من: المصدر

 .)٥(معادالت الشكل المختزل والمعادلة التعريفية لنموذج االستهالك المحلي لعسل النحل المقدرة بجدول - ١

  )١٠(الواردة بجدول غيرات الخارجية لنموذج االستهالك المحلي لعسل النحلنماذج التنبؤ المقدرة للمت - ٢

وفي ضوء القيم التنبؤية للمتغيرات الخارجية، تم 
السلوكية  معادالتالستخدام بإ ،التنبؤ بالمتغيرات الداخلية

لنموذج والمعادلة التعريفية  الشكل المختزلفي 
لبيانات اً لووفق .لعسل النحلالمقترح االستهالك المحلي 

 الحقيقيسعر التجزئة يتوقع تناقص ) ١٢(الواردة بجدول
م، ٢٠١٤عام طن / ألف جنيه ١٦.٣ لعسل النحل من

بمتوسط سنوي م، ٢٠٢٠عام طن /ألف جنيه ١٤.٥٤إلى
-٢٠١٤خالل الفترة طن /ألف جنيه ١٥.٤يبلغ 
كما يتوقع تناقص متوسط استهالك الفرد  .م٢٠٢٠

 ٠.٠٥م، إلى ٢٠١٤م كجم عا ٠.٠٧لعسل النحل من 
. كجم ٠.٠٦م، بمتوسط سنوي يبلغ ٢٠٢٠كجم عام 

وفي ضوء القيم التنبؤية لكل من عدد السكان ومتوسط 
استهالك الفرد، يتوقع تناقص إجمالي االستهالك المحلي 

 ٤.٩م، إلى ٢٠١٤ألف طن عام  ٥.٦٥لعسل النحل من 

ألف  ٥.٢٧م، بمتوسط سنوي يبلغ ٢٠٢٠ألف طن عام 
  .الفترة المشار إليها آنفاًطن خالل 

  التوصيات
في ضوء النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة، 

 ١٠.٠٣يتضح تدهور اإلنتاج المحلي لعسل النحل من 
ألف طن عام  ٥.٦٨م، إلى ١٩٩٠ألف طن عام 

ونظراً لتدهور اإلنتاج المحلي فقد تناقص . م٢٠١١
 ألف طن عام ٩.٩٥اإلستهالك المحلي لعسل النحل من 

م، ولذلك ٢٠١١ألف طن عام  ٥.٣٥م، إلى ١٩٩٠
توصي هذه الدراسة بضرورة تنمية اإلنتاج المحلي 
لعسل النحل بهدف زيادة متوسط نصيب الفرد من عسل 

 )١: (النحل وذلك من خالل إتخاذ عدة إجراءات أهمها
تشجيع النحالين وشباب الخريجين وإستثمار مدخراتهم 

التوسع في زراعة )٢(في نشاط تربية نحل العسل، 
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أشجار الفاكهة في األراضي الجديدة والمستصلحة 
قيام وزارة )٣(وإستخدام تكنولوجيا نقل طوائف النحل، 

الزراعة بتوفير السالالت الجيدة من الطرود والملكات 
وتوزيعها على النحالين وشباب الخريجين والجمعيات 

 تفعيل دور اإلرشاد) ٤(التعاونية بمختلف المحافظات، 
الزراعي ومشاركة قسم الحشرات في الجامعات 
المصرية في توجيه وتدريب أصحاب المناحل وشباب 
الخريجين على إستخدام األساليب الحديثة إلنتاج عسل 

  .النحل
  المراجع

أبو النجا، محمد علي عواد ومحمد سالم عبد الغفار 
دراسة اقتصادية إلنتاج عسل النحل ). م٢٠١١(

. ي محافظة شمال سيناءوجدواه االقتصادية ف
مجلة االقتصاد الزراعي والعلوم االجتماعية، كلية 

، العدد )٢(الزراعة، جامعة المنصورة، مجلد
  . ١٣٧٧ -١٣٦٧، ص ص )١٠(

الكتاب . الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
 - ١٩٩٠أعداد متفرقة، الفترة . اإلحصائي السنوي

  .م٢٠١١
 اقتصاديةدراسة  ).م٢٠١٣(حمودة، هبة اهللا عزت

رسالة . إلنتاج عسل النحل في محافظة أسيوط
الزراعي، كلية الزراعة،  االقتصادماجستير، قسم 
  . جامعة أسيوط
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ABSTRACT 
This research aimed to identify the current status of production and consumption of honey in Egypt and 

study the determinants of honey production and consumption during the period 1990-2010, and then predict 
the behavior of internal and external variables defined for the system of production and consumption of honey 
in Egypt until the year 2020. This study adopted the objectives on the method of two stage least squares 
(2SLS) in estimating simultaneous Equations models for production and consumption of honey in Egypt. 

The study found the following: (1) A decline in production and domestic consumption of honey with 
annual decline rate of 1.7%, and 2.2%, respectively, during the period 1990 - 2011 (2) a 10% changes in the 
number of modern and traditional cell and clover leads to changes in the same direction for the production of 
honey by 7.2%, 0.5% and 1.3%, respectively, (3) a 10% change in real per capita income leads to changes in 
the same direction to the average per capita consumption of honey bees by 1.9%, while 10% change in real 
retail price of honey leads to changes in the per capita consumption of honey bees by 9.3% in opposite 
direction, (4) the domestic production of honey is expected to decline from 5637.4 tones, with a value of 81.7 
million pounds in 2014 to 3912.5 tons, with a value of 35.5 million pounds in 2020, decreasing the total 
domestic consumption of honey from 5.65 tons in 2013, to 4.9 tons in 2020(5) The study recommends to 
increase the local production of honey to increase the average per capita of honey bees through encouraging 
of beekeepers and young graduates by providing good breeds of bees and Queens, as well as activating the 
role of agricultural extension and the participation of Egyptian universities in the orientation and training of 
young graduates and holders of apiaries on the use of modern techniques for the production of honey. 
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