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  2177للموسم االنتاجي  محافظة بغداد/ احد مناحل ابو غريب النتاج العسل في  ةاالقتصادي الجدوى                        

 الحسينيي رضيو زحلجاسم محمد حبيب                     احمد محمود فارس                          
 بغداد جامعة/ الزراعة كلية/ الزراعي االقتصاد قسم

 
 الخالصة

بحث التعرف على الجدوى االقتصادية النتاج عسل النحل في محافظة بغداد بأختيار احد مناحل استهدف ال      
انتاج العسل الواقعة في قضاء ابو غريب التابع الى محافظة بغداد وتم جمع المعلومات الخاصة بالمنحل للموسم 

مقدرة ان جميع معايير حساب اظهرت النتائج ال. من خالل استمارة استبيان اعدت لهذا الغرض 2400االنتاجي 
الجدوى االقتصادية التي تم تطبيقها على عينة البحث مربحة ومجزية، واظهر البحث ان التكاليف الثابتة شكلت 

ومن خالل تطبيق معايير . من اجمالي التكاليف الكلية% 01بينما شكلت التكاليف المتغيرة نسبة % 40نسبة 
لنحل في عينة البحث اتضح ان معيار الربح الصافي قد حقق حساب العائد االقتصادي النتاج عسل ا

دينار وهذا يعود الى كبر نسبة او حجم االيرادات المتحققة بالنسبة للتكاليف وهذا ما يتفق مع ( 0102444)
دينار وهو ما يعكس عن جدوى اقتصادية ( 0344)اما معيار عائد الدينار المستثمر فقد بلغ . المنطق االقتصادي

كما واستطاعت ادارة المنحل استعادة رأس المال المستثمر في المنحل خالل مدة ثالثة اشهر عند تطبيق  .جيدة
 . مقارنة بعوائد المشاريع الزراعية االخرى" معيار فترة استرداد رأس المال وهي فترة قصيرة جدا

 
 المقدمه

ائد كثيرة تكمن في منتجاته المختلفة الغذائية الوطني لما له من فو االقتصاد في كبيرة اهميةيشكل نحل العسل      
والطبية كالعسل والغذاء الملكي وحبوب اللقاح والعلمية في البحوث الجارية لتطوره واالقتصادية في االرباح 

نحلة العسل من اهم الحشرات االقتصاديه التي عرفها االنسان منذ قديم الزمان ، ولما ، والمتأتية من جوانبه المختلفة
حل من اهميه اقتصاديه ومنتجات ضروريه ومفيده لالنسان فقد شرفها هللا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم للن

 بسم هللا الرحمن الرحيم    ـ:بذكرها وبيان أهميتها حيث قال 
 ثم كلي من كل الثمرات واوحى ربك الى النحل أن أتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ))           

   ((  ان في ذلك ألية لقوم يتفكرون راب مختلف الوانه فيه شفاء للناسفأسلكي سبل ربك ذلال يخرج من بطونها ش
م حيث صممت خاليا  0480في العالم بعد عام الحديثة انتشرت تربية النحل ( .سورة النحل)صدق هللا العظيم 

وكثرت اغراض تربية النحل  سع في العالموعلى نطاق وا" حديثة وبدأ االنتاج االقتصادي يتطور متسارعا
باالعتماد على نحل العسل في " ونوعا" زيادة االنتاج الزراعي كما دان المتقدمة هيلفاصبحت الغاية الرئيسة للب

الذي يعد من المصادر المهمة  (2400العلي، )االقتصادية ثم االهتمام باالنتاج الثانوي وهو العسل  محاصيلتلقيح ال
لما يحتويه من مواد سكرية سهلة االمتصاص والتمثيل وقليل من البروتينات واالنزيمات والمواد المعدنية  في التغذية

خرى مثل انتاج الغذاء الملكي والشمع وسم النحل الااهتمام االنسان بمنتجات النحل  ، ثم ازداد( 0042محمد، )
النحل في زيادة العائد االقتصادي الوطني دور ، كما ظهر ( 0040حسين، )وحبوب اللقاح والبروبولس وغيرها 

تحسين نوعية الثمار الناتجة و ،والمحاصيل المختلفة والخضاراالشجار المثمرة ازهار الزيادة في عقد  من خالل
المساهمة في حفظ وصيانة عن " فضالادة قابلية التخزين لهذه الثمار سواء من حيث شكل الثمرة او من حيث زي

اعي من خالل تامين عمليات التلقيح الخلطي للنباتات البرية والمزروعة وما لذلك من اثر في التنوع الحيوي الزر
بالرغم من االهمية ،لكن ( 2400العلي، )االنقراض والحفاظ على مختلف االنواع النباتية وحمايتها من التدهور 

المنتجين النتاج هذا المنتوج مما ادى الى  االقتصادية لمنتوج عسل النحل اال ان هنالك ابتعاد كبير من قبل االفراد او
عسل النحل اضعف قدرة المنتجين على تحقيق الكفاءة  ارتفاع تكاليف انتاج، كما ان انخفاض مستوى انتاجه

، وعليه فقد حددت اهداف هذا البحث بما بالرغم من تزايد اسعار المنتوج االنتاجية لهذا المنتوج النخفاض العائد
 ـ:يأتي
 .ومحافظة بغداد  نحل العسل في العراقتربية ع دراسة واق -0
 . 2400التعرف على بنود التكاليف االنتاجية وايرادات المنتوج للموسم االنتاجي  -2
 .االقتصادية النتاج عسل النحل من خالل تطبيق مجموعة من المعاير االقتصاديةوى التعرف على الجد -4

خاليا بأدخال ال" سابقاالدولة ات القرن الماضي مع اهتمام بداية ستينيبدأت تربية النحل في العراق تتطور في 
 اعداديات الزراعة والمعاهد والكليات الزراعية وبدأت اعداديات الزراعة بأنشاء ورش خاصةحديثة في مناحل ال

، ولكن معظم النحالين في الشمال لم يتدربوا على هذه الخاليا وكانوا ية وانشاء مناحل متطورةلتصنيع خاليا خشب
 ت تربية النحلأبد( تذكر بعض المصادر في بداية السبعينيات)يفضلون الخاليا البلدية ، وفي اواخر السبعينات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 2402/  0/  44وقبوله    2402/  0/ 0م البحث  تاريخ تسل
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استورد العراق والول مرة طوائف  من الجنوب بعد ان" تتوسع في العراق في المنطقة الشمالية والوسطى وقليال                        
وفي الثمانينيات من القرن العشرين ظهرت .  (2448عبد الرزاق،)( ساللة الوادي الجديد)نحل هجينة من مصر 

وقضت على اعداد كبيرة من النحل في شمال العراق ثم انتقلت الى مناحل بغداد  0048وبالتحديد سنة ( الفاروا)افة 
مرة ثانية واخذت  0000وتدهورت تربية النحل في العراق بعد حرب . الخاليا وقضت على اعداد كثيرة من 

تتعافى في منتصف التسعينيات وخاصة في شمال العراق وتطورت بصورة جيدة في المنطقة الوسطى وخاصة في 
ر من لتعود وتتدهو 2444واستمرت بالنهوض حتى احداث عام ( بغداد واالنبار وبعقوبة وكربالء وبابل)محافظات 

في العراق ن تربية النحل اما في الوقت الحاضر فأ( . 2400العلي، ) "فشيئا" جديد وبعدها اخذت تتعافى شيئا
الف خلية تنتشر في  (244 - 044)حاليا البلد منوطة بالقطاع الخاص بالمواطنين وبدعم من الدولة ويوجد في 
توجد اعداد قلية في البصرة وداد وديالى واالنبار المحافظات الشمالية الثالث والمحافظات الوسطى خاصة في بغ

والناصرية وينتشر اكبر عدد من الخاليا في المناطق الزراعية المحيطة ببغداد كالسيافية باتجاه الجنوب والدورة 
وتختلف االنتاجية في العراق . (2400مجهول، ) وابي غريب وتمتد حتى الكرمة في االنباروالطارمية والتاجي 
كغم في احيان قليلة وال ينتج بعض الطوائف النحلية شيئا احيانا  44كغم وقد تصل الى ( 08 -04)غ المعدل حيث يبل
ويتاثر االنتاج بتوفر المصادر الغذائية في المناطق التى يربى فيها النحل والعوامل المؤثرة كالصفات . اخرى 

وزارة عدد من خاليا النحل قد اليتوفر لدى ف (ة الحكومي) اما عن مناحل وزارة الزراعة  .الوراثية والمظهرية 
في نينوى وتوجد بناية غابات ديدة في ديالى والجطائفة موزعة على منحل الراشدية في بغداد وال 244تصل الى 

وهذه المناحل  دونم في منطقة عين التمر في محافظة كربالء 28منحل على ارض مخصصة ومسيجة وبمساحة 
مجهول، )تهدف الى تطوير السبل الكفيلة بتربية النحل في العراق وزيادة خبرة مربيه ارشادية تدربية بحثية 

لعدم وجود دراسات عن الجدوى االقتصادية النتاج العسل من المناحل فقد ارتأينا تناول هذا " ونظرا( 2400
 .الموضوع بشئ من التفصيل 

 
 همواد البحث وطرائق

لبيانات التي تم جمعها منن العيننة العشنوائية المختنارة لمنتجني عسنل النحنل فني لقد اعتمد في هذا البحث على ا        
قضاء ابي غريب التابع لمحافظة بغداد وعن طريق استمارة اسنتبيان اعندت لهنذا الغنرض تضنمنت معلومنات مختلفنة 

وبنراس  2442تأسنس هنذا المنحنل سننة حينث ،  2400عن االنتاج والتكاليف العائدة للمنحل وذلك للموسنم االنتناجي 
 04دينار ويدار هذا المشروع منن قبنل شنخص واحند ويحتنوي هنذا المنحنل عنند تاسيسنه علنى  4444444مال قدره 

خلينة ( 24) 2400صنبح عندد الخالينا فني سننة ليفني االنتناج  المشنروعخاليا وخالل سننوات العمنر االنتناجي توسنع 
 :االقتصادي النتاج عسل النحل وهي  كما ياتي  واعتمدت مجموعة من المعاير االقتصادية لحساب العائد .نحل 
االيننرادات الكليننة وبننين  يفننرق بننين اجمننالالعننن  هننو عبننارةو : (الااربا الصااافي )صااافي الاادخل الم ر ااي  -0

 .( 2404، الحسيني)تكاليف الكلية الاجمالي 

 ةالتكاليف الكلي –االيرادات الكلية = الربح الصافي 
وهو عبارة عن الفرق بين اجمالي االيرادات المزرعية وبنين اجمنالي :  (جماليالربا اال)اجمالي الدخل الم ر ي -2

 .( 2444، واخرون Ronald)التكاليف المزرعية عدا تكاليف العمل العائلي 
 اجور عمل مدير المزرعة وافراد عائلته +صافي الربح = اجمالي الربح 

، السننوي للمزرعنة علنى التكناليف الكلينة السننوية لهنا  وهو عبارة عن حاصل قسمة العائند:   ائد استثمار الدينار-4
 .( 2440، علي)وان ارتفاع هذه النسبة يعني امكانية زيادة ارباح المزرعة 

 (مجموع االستثمار)التكاليف الكلية /االيرادات الكلية=عائد استثمار الدينار الواحد 
هننا االيننرادات الصننافية للمزرعننة تغطيننة النفقننات وهنني المنندة الزمنيننة التنني تسننتطيع في:  د راس الماااليفتاارت تسااد-0

وهنو عبنارة ، فقنة او المصنروفة علنى المزرعنة نالزمنة لتسنديد جمينع المبنالغ الملاوهني المندة الزمنينة ا. االستثمارية 
 .( 2441، المشهداني)عن حجم االستثمارات المقسومة على االرباح الصافية مضافا اليها االندثارات 

 (االندثارات + االرباح ) /التكاليف الكلية = مال فترة تسديد راس ال
يبين هنذا المعينار مقندار المصنروف علنى العملينة االنتاجينة منن التكناليف المتغينرة مقابنل  :ٍنسبة الكفاءت االجمالية-8

 .( 0040، العزي) كل دينار تم الحصول عليه كايرادات كلية من بيع المنتوج
 االيرادات الكلية /المتغيرة  تكاليفال=نسبة الكفاءة االجمالية 

تنة مقابنل كنل ديننار تنم الحصنول علينه بيبين هذا المعيار مقدار المصروف من التكناليف الثا :تة بنسبة الكفاءت الثا-1

 .( 0040العزي، ) كهامش ربحي من بيع المنتوج
 (تغيرةالتكاليف الكلية الم –االيرادات الكلية ) /التكاليف الثابتة=نسبة الكفاءة الثابتة 
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خننالل منندة ( اربنناح صننافية )يننة لمننا يحققننه المشننروع مننن ايننرادات صننافية ئوهننو النسننبة الم :معاادل العائااد البساايط -7                        

 .( 0001خضر، ) انتاجه
 044× (تكاليف الكلية ال /معدل الربح السنوي= ) ئد البسيط امعدل الع

 
 مناقشةالو النتائج

عرفنة كمينات االنتناج وتقندير التكناليف الكلينة بنوعيهنا من اجل حساب معايير التقويم السنابقة البند منن م
الثابتنة والمتغيننرة المصننروفة علننى انتنناج عسننل النحننل فضننال عننن تقنندير االيننرادات التنني تننم الحصننول عليهننا مننن بيننع 

 :المنتوج في عينة البحث لموسم الدراسة وكما ياتي 
وبسننعر  2400كغننم مننن منتننوج عسننل النحننل لسنننة (204)لقنند بلننغ اجمننالي االنتنناج فنني عينننة البحننث :  االنتاااج// اوال
دينار وبلغنت قيمنة االينرادات العرضنية التني  (0144444)دينار للكغم الواحد مما حقق ايرادات مقدارها  (04444)

ديننننار ممنننا حقنننق اينننرادات كلينننة بلغنننت  (4444444( )غنننذاء ملكننني شنننمع العسنننل )تنننم الحصنننول عليهنننا منننن بينننع 
خلينة ( 24)كغنم لعمنوم العيننة امنا عندد الخالينا فبلنغ عنددها (02)االنتناج فقند بلنغ امنا متوسنط. دينار  (02144444)

 .يوضح ذلك( 0)والجدول 
 

  2400اجمالي ومتوسط االنتاج وااليرادات لعسل النحل لعينة البحث للموسم االنتاجي : ( 0)جدول ال

اجمالي 
االنتاج 
 كغم
 

 السعر
 علبة/كيلو

قيمة االنتاج 
 (دينار)

دات قيمة االيرا
بيع )العرضية 

غذاء ملكي 
شمع ،

بيع ،العسل
( الموجودات

 (دينار)

اجمالي 
االيرادات الكلية 

 (دينار)

عدد 
 الخاليا

متوسط 
 االنتاج

 خلية/كغم

متوسط 
االيرادات 
الكلية 
 كغم/دينار

204 04444 0144444 4444444 02144444 24 02 82844 

 .االستبانة ةاستمار الى استنادا   ينالباحث قبل من وحسب نظم/ المصدر

 

ايجار ،االندثارات )وتوصف بالمصروفات التي ال تتغير بتغير االنتاج ومثال ذلك : التكاليف الثابتة// ثانيا
وفيما يتعلق بعينة البحث فقد تضمنت التكاليف الثابتة .( Brown ،0042)( وضربية االرض وغيرها

 :البنود االتية 
 .ايجار ارض المنحل -0
 :هالك لكل من نسبة االست-2
 .قيمة خاليا المنحل المشتراة  -أ
 .الخشبية السكان النحل  اقيمة الخالي-ب
 .قيمة صناديق الطرود لتقسم خاليا المنحل  -ج
 .قيمة اطارات خشبية و اساسات شمعية  -د
 .قيمة غذايات خشبية -هـ
 .قيمة تكاليف اسالك تسليك االطارات الخشبية -و
 .المنحل  قيمة ادوات فحص خاليا -ي

يالحظ  . 2400االهمية النسبية لبنود التكاليف الثابتة النتاج عسل النحل في عينة الدراسة لسنة ( 2)يوضح الجدول
 دينار وقد احتل( 2044444)ان اجمالي التكاليف الثابتة لعينة البحث قد بلغ من خالل هذا الجدول 
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 ة النتاج عسل النحل في عينة الدراسةاالهمية النسبية لبنود التكاليف الثابت: ( 2)جدول ال                        

ايجار ارض 
 (دينار)المنحل 

االهمية 
 النسبية
% 

اندثار قيمة 
خاليا المنحل 
المشتراة 

 (دينار)

االهمية 
 النسبية
% 
 

اندثار قيمة 
الخاليا 
الخشبية 
السكان 
النحل 

 (دينار)

االهمية 
 النسبية
% 

اندثار 
قيمة 

صناديق 
الطرود 
لتقسم 
خاليا 
المنحل 

 (دينار)

االهمية 
 النسبية
% 

0444444 7434 844444 2438 24444 4342 04444 4300 

 ( 2) تكملة الجدول   

اندثار قيمة 
اطارات خشبية 
واساسات شمعية 

 (دينار)

االهمية 
 النسبية
% 

اندثار قيمة 
غذايات 
خشبية 

 (دينار)

االهمية 
 النسبية
% 

اندثار قيمة 
اسالك التسليك 
االطارات 
الخشبية 

 (دينار)

االهمية 
 النسبية
% 

اندثار قيمة 
ادوات فحص 
خاليا المنحل 

 (دينار)

االهمية 
 النسبية
% 

84444 2 8444 432 84444 2 4444 4302 
     .االستبانة ةاستمار الى استنادا   ينالباحث قبل من وحسب نظم/ المصدر

هذه التكاليف  من مجوع%( 7434)مرتبة االولى من بين التكاليف الثابتة حيث شكل ما نسبته ايجار ارض المنحل ال
وتاتي قيمة خاليا المنحل المشتراة بالمرتبة الثانية من االهمية بعد ايجار ارض المنحل حيث ،على مستوى العينة 
يك االطارات لقيمة اسالك تسوتاتي قيمة االطارات الخشبية واساسات شمعية مع %( . 2438)شكلت ما نسبته 

، اندثار قيمة خاليا خشبية السكان النحل )اما باقي التكاليف %( . 2)الخشبية بالمرتبة الثالثة حيث شكلت ما نسبته 
اندثار قيمة ادوات فحص خاليا ، اندثار قيمة غذايات خشبية ،اندثار قيمة صناديق الطرود لتقسيم خاليا المنحل 

لم تكن لها اهمية كبيرة من اجمال التكاليف الثابتة مما يعني ان هذه التكاليف ( 0388)نسبته  شكلت مافقد  (المنحل 
  ( .غير مكلفة بالنسبة للمربي ) بالمشروع 

وهنني المصننروفات المباشننرة التننني يتحملهننا المنننتج والتنني تتغيننر بتغيننر حجننم االنتننناج : التكاااليف المتغياارت// ثالثااا
(Brown ،0042 )المتغيرة للعينة من  وتتالف تكاليف: 

 .(تعبئة العسل  علب -4.  مواد قشط وفرز العسل -2.  شراء السكر -0) 
 . 2400االهمية النسبية لبنود التكاليف المتغيرة النتاج عسل النحل في عينة الدراسة لسنة ( 4)ويوضح الجدول 
 حل في عينة البحث االهمية النسبية لبنود التكاليف المتغيرة النتاج عسل الن: ( 4)جدول ال

قيمة شراء السكر 
 (دينار)

االهمية 
 النسبية
% 

قيمة مواد 
قشط وفرز 

 (دينار)العسل 

االهمية 
 النسبية
% 

قيمة علب 
تعبئة العسل 

 (دينار)

االهمية 
 النسبية
% 

044444 20 284444 84 024444 28 
 .االستبانة ةاستمار الى استنادا   ينالباحث قبل من وحسب نظم/ المصدر

وقد احتلت مواد  2400دينار خالل موسم ( 074444)الحظ ان اجمالي التكاليف المتغيرة لعينة البحث قد بلغت ي
 .على مستوى العينة%( 84)ما نسبته قشط وفرز العسل المرتبة االولى من بين التكاليف المتغيرة اذ شكلت 

اما ، من اجمالي التكاليف المتغيرة %( 28)وجاءت تكاليف تعبئة العسل بالمرتبة الثانية حيث شكلت ما نسبته  
 .من اجمالي التكاليف المتغيرة %( 20) ما نسبته  "ةشكلمة لثتكاليف شراء السكر فجاءت بالمرتبة الثا

مننن المعلننوم ان : 2177 لموساامللنحاال لعيناة البحااث ااجمااالي التكاااليف الكليااة ومتوساطاتوا لمنتااوج  ساال // رابعاا

رة عنن التكناليف الكلينة مقسنومة علنى النناتج الكلني وعلنى هنذا االسناس فنان تدنينة متوسنط متوسط التكاليف الكلية عبا
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التكاليف التي يسعى اليها المنتج يمكن ان يتم اما بالعمل علنى تقلينل التكناليف وثبنات االنتناج او بزينادة االنتناج وثبنات                         
 (0) في الجدولكما . ( Debrtin ،0041)عناصر االنتاج لك يعتمد على فنون االدارة وتوفرالتكاليف وكل ذ

 اجمالي التكاليف الكلية والتكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة مع متوسطاتها لعينة البحث: ( 0)جدول ال

 .االستبانة ةاستمار الى استنادا   ينالباحث قبل من وحسب نظم/ المصدر

دينار في ( 0200131)ما قيمته  كغم من العسل بلغ 204 ان متوسط التكاليف الكلية النتاج( 0)يالحظ من الجدول 
اما متوسط التكاليف الثابتة . دينار  (008434)كغم من العسل قد بلغ  204حين ان متوسط التكاليف المتغيرة النتاج 

 . 2400ى مستوى العينة خالل الموسم دينار عل( 0408434)كغم من العسل فقد بلغ  204النتاج 
بتطبيق  :القتصادي وفق مجمو ة من المعايير االقتصادية لمنتوج  سل النحل في  ينة البحث العائد ا// خامسا

يتضح  (8)المعايير االقتصادية المشار اليها في البحث فقد امكن الحصول على النتائج االتية والموضحة في الجدول 
دينار وهذا ( 0102444)افية بلغت ارباح ص المنحلانه عند تطبيق معيار الربح الصافي قد حقق ( 8)من الجدول 

اما عند تطبيق . يعود الى كبر نسبة او حجم االيرادات المتحققة بالنسبة للتكاليف وهذا يتفق مع المنطق االقتصادي 
االقتصادية الجيدة هي التي تكون فيها نسبة  الجدوىمعيار عائد الدينار المستثمر فمن المعلوم ان المشاريع ذات 

( 0344)قيمة هذا المعيار في المنحل قيد البحث بلغت        وقدعدد صحيح  واحد كاليف اكثر منالعائد الى الت
من قد تمكنت ادارة المنحل فيالحظ ان وعند تطبيق معيار فترة استرداد راس المال على العينه المدروسة . دينار

حصلت عليها ( ايرادات بيع العسلغير )اشهر بسبب وجود ايرادات عرضية  ثالثة استعادة راس مالها خالل مدة
 المتعارف حيث ان المدة االعتيادية 2400ادارة المنحل خالل المسم االنتاجي 

 
  2400عسل النحل لعينة البحث للموسم االنتاجي  النتاج العائد االقتصادي: ( 8)جدول ال

 القيمة المعيار

 02144444 (دينار)االيرادات الكلية 

 2044444 (دينار)التكاليف الكلية 

 0102444 (دينار)الربح الصافي 

 0102444 (دينار)الربح االجمالي 

 0344 عائد استثمار الدينار الواحد

 04444444 (دينار)االندثارات+ الربح الصافي

 434 (سنة)فترة تسديد راس المال

 074444 (دينار)اجمالي التكاليف المتغيرة

 43447 نسبة الكفاءة االجمالية

 2044444 (دينار)التكاليف الثابتة اجمالي

 4328 نسبة الكفاءة الثابتة

 44432 %معدل العائد البسيط
 .(0)و( 2)و( 0)الجداول رقم  الى استنادا   ينالباحث قبل من وحسب نظم/ المصدر

 تننيس االمننوال هنني خمسننة اشنهر اذا كننان المنحننل مسننتمر فنني العمننل وااليننرادات الوعليهنا فنني المناحننل السننتعادة رؤ
وبتطبينق معينار نسنبة الكفناءة االجمالينة وهني نسنبة  . سل فقط دون االينرادات العرضنية حصل عليها هي من بيع الع

، امنا بتطبنق معينار (  43447)  االيرادات الكلية لمنتوج العسل حيث وجد ان نسبتها قند بلغنت  الىالتكاليف المتغيرة 
امنا معينار معندل . ( 4328)فقند بلغنت ( ليف المتغينرة التكا –االجمالي  االيراد) نسبة الكفاءة الثابتة الى هامش الربح 

 %(.44432)العائد البسيط فقد جاء موجبا وبلغت قيمته 
 

 ـ:مما سبق يمكن ان نستنتج ما يأتي
 .االقتصادية التي تم تطبيقها على عينة البحث مربحة ومجزية  الجدوىكانت نتائج جميع معايير حساب  -0

اجمالي 
التكاليف 
الثابتة 

 (دينار)

اجمالي 
التكاليف 
المتغيرة 

 (دينار )

اجمالي 
التكاليف الكلية 

 (دينار)

اجمالي 
كميات 
االنتاج 

 (كغم)

 متوسط
التكاليف 
الثابتة 

 (دينار)

متوسط التكاليف 
 (دينار)المتغيرة 

متوسط 
التكاليف الكلية 

 (دينار)

2044444 074444 2044444 204 0408434 008434 0200131 
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بينمنا . ديننار ( 02144444)من منتوج عسل النحنل  2400رادات المدروسة خالل الموسم االنتاجي بلغ اجمالي االي -2                        
شنكلت التكناليف الثابتنة منهنا منا نسنبته .  ديننار( 2044444)بلغ اجمالي التكاليف الكلية لعينة البحث ولننفس الموسنم 

ى اهميننة االسننتفادة مننن المننوارد ممننا ينندل علنن %(0132)لت التكنناليف المتغيننرة مننا نسننبته فنني حننين شننك%( 4434)
 .االنتاجية الثابتة في انتاج عسل النحل 

( 0)يننار مسنتثمر فني المنحنل يقابلنه دنانير وهذا يعني ان كنل د(  0344) لقد بلغ عائد استثمار الدينار الواحد للمنحل  -4
 . دنانير كعائد صافي 

 .اشهر خمسة ضمن مدة تقترب من  الف دينار( 02)حوالي  العسلمن كغم  204بلغ متوسط كلفة انتاج  -0
 ـ:وعليه توصي الدراسة بما يأتي

ضرورة التوسع بعدد الخاليا على مستوى محافظة بغداد لسد حاجة المحافظة علنى االقنل منن هنذا المنتنوج المهنم منن  -0
النندعم خنالل تشنجيع االفننراد والمنتجنين علننى انتاجنه وتنذليل الصننعوبات والمشناكل التنني تنواجههم فني انتاجننه وتنوفير 

ات الحديثنة فني ينالزم لهم والمتمثل بتجهينزهم بكافنة المسنتلزمات الضنرورية لزينادة الخالينا المنتجنة واسنتعمال التقنلا
 .انتاجه

المحافظنة باهمينة هنذا المنتنوج منن خنالل عقند  مربنيضرورة ان تاخذ اجهزة االرشناد الزراعني دورهنا فني تعرينف  -2
 .بهذا الصدد وباشراف فريق متخصص  الندوات واقامة الدورات المكثفة المتعلقة

 .استنباط سالالت جديدة من النحل مقاومة لالمراض وذات انتاجية عالية  -4

THE ECONOMIC FEASIBILITY OF HONEY PRODUCTION IN A BEE-

KEEPING PROJECT- ABU GHRAIB-BAGHDAD PROVINCE AS A CASE 

STUDY -FOR THE PRODUCTION SEASON 2011- 

Jasim . M . Hbeeb                   Ahmed . M . Faris               Zuhal R. ALhuseny 

Dept. of Agricultural Economics, Colle. of Agriculture, University of Baghdad 

 

ABSTRACT 
         The research aims at calculating the economic feasibility of honey production by 

choosing a random sample of beekeeping project in Abu- Ghraib. The questionnaire data 

concern the production season 2011. The results showed that all criteria for the calculation 

of economic feasibility, which were applied on research sample, were profitable. The 

results also showed that fixed costs consisted about 84% while the variable costs consisted 

16% of total costs. The results of the revenues for bee-keeping project in the sample 

showed that the net profit was ID (9692000), This was due to the large revenues in 

comparison with low costs which is consistent with economic logic. The revenue of each 

invested dinar was (4.33) dinars which expresses the good economic feasibility. The 

project management recovered the invested capital in three months period when the pay-

back period criteria was applied which indicates the very short period in comparison with 

the pay-back period of other projects . 

 

 المصادر
تأثير بعض بدائل ومكمالت العسل وحبوب اللقاح على مظاهر نشاط نحل . (  0040 ) .حسين ، عصام احسان 

 .الموصل جامعة . والغابات  كلية الزراعة. وقاية النبات قسم . لة ماجستير رسا. العسل 
المردود االقتصادي لمزارع انتاج محصول القطن في . ( 2404) .زحل رضيوي وعامر عبد الرحيم ، الحسيني 
 . 12 – 02:  ( 4) . مجلة االدارة واالقصاد .  2440افظة بغداد للموسم الزراعي  مح

منشورات . اسس دراسة الجدوى للمشروعات االستثمارية الزراعية . (  0001 ) .د واخرون خضر ، علي محم
 .ليبيا  .الطبعة االولى . دار الكتب الوطنية ـ بنغازي . جامعة عمر المختارـ البيضاء 
ط طوائف والتغذية الصناعية على نشا ةدراسة تقييم انماط التشتي. (  2448 ) .عبد الرزاق ، انتصار محمد امين 
 .جامعة بغداد . كلية الزراعة .  وقاية النباتقسم . رسالة ماجستير . نحل العسل في وسط العراق 

. مطابع التعليم العالي والبحث العلمي . م المشاريع الزراعية يمقدمة في تقي. (  0040 ) .جاسم محمد ، العزي 
 . مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل
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رسالة . المردود االقتصادي لمزارع انتاج فسق الحقل في محافظة ديالى . (  2440 ) .ندر حسين اسك، علي                         
 .جامعة بغداد . كلية الزراعة . قسم االقتصاد الزراعي . ماجستير 

 .0800دار الكتب والوثائق العراقية . تربية النحل علم وعمل وهواية . (  2400 ) .عبد الباقي محمد ، العلي 
مديرية ،   قسم التخطيط والمتابعة.  لمناحل انتاج العسلمجموعة التقارير والنشرات السنوية ( .  2400) مجهول 

  .، جمهورية العراق وزارة الزراعة ، زراعة بغداد 
رسالة . دراسة عن فصل بعض انزيمات عسل النحل في شمال العراق . (  0042 ) .محمد ، نوزاد عبدهللا 

 . صالح الدينجامعة . كلية الزراعة .  عات الغذائيةالصناقسم . ماجستير 
التقويم المالي النتاج فسق الحقل في محافظة ديالى عام . (  2441 ) .عبد هللا محمد و مهنه عبد هللا ، المشهداني 

 .  41 – 20( :  2)  47. مجلة العلوم الزراعية العراقية .  2444
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