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 چکیده

تواند به عنووا  یو     کم اشتغال ایجاد کند زنبورداری است. زنبورداری می ةتواند با سرمای های تولیدی کشاورزی که می یکی از فعالیت

هوای   بردارا  از مراتع، تعادل دام در مرتع، بهبود وضعیت اقتصوادی روسوتاییا  و مشوارکت در  ور      افزایش درآمد بهرهسبب راهکار 

باشند. بنوابرای،، در تقییوح ضاضور بور آ       های متنوع از مراتع می استفاده ةمراتع ژیوار دارای پتانسیل زیادی در زمین .شودمرتعداری 

ثر باشند و در ایو،  ؤتواند مشدیم تا میدار افزایش درآمد ناشی از زنبورداری را برآورد نماییم. از جمله عواملی که بر درآمد زنبوردار می

هوای   درآمودها. داده  و هوا  ، هزینوه خصوصیات فردی زنبوردار، خصوصیات واضد زنبورداری :رار گرفتند عبارتند ازتقییح مورد مطالعه ق

شفاهی و با پر کرد  پرسشنامه جمع آوری گردید. تجزیه و تقلیل پرسشونامه بوا اسوتفاده از نورم افوزار       ةپرسشنامه از  ریح مصاضب

SPSS  دار داشتند. از بی،  کندو و نسبت شکر به عسل بر درآمد زنبوردار و تولید عسل اثر معنیانجام گرفت. نتایج نشا  داد که تعداد

ها شکر بیشتری، سهم را دارد که افزایش درصد شکر از ی   رف باعث افزایش تولید و درآمد و از  ورف دیرور باعوث کواهش      هزینه

ممکو، اسوت بوه دلیول      ، بلکهدلیل مصرف زیاد شکر نیستتوا  گفت کاهش سودآوری فیط به  شود. می ها می قیمت و افزایش هزینه

 شود. ها باعث افزایش سودآوری می بازاریابی ضعیف نیز باشد. اما تعداد کندو به دلیل کاهش متوسط هزینه
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 . مقدمه 1
منظوره یا استفادة ترکیبوی زموانی اتفوا     استفادة چند

تعداد اسوتفادة بیشوتری از یو  منطیوه     افتد که دو یا می

منظوره برای اولی، بار در دهوة  صورت بریرد. استفادة چند

گووراری شوود و یکووی از   در کشووور آمریکووا پایووه   1900

المللووی هووای مختلووف در ششوومی، کنروورة بووی،  ضوول راه

. [4]مرتعووداری بوورای مبووارزه بووا مشووکست مراتووع اسووت 

منظوووره از پوشووش گیوواهی، از سوویر بوورداری چنوود  بهووره

اتع و فرسایش و نابودی خاک جلوگیری کورده  قهیرایی مر

 دنبال خواهد داشت.زیست را بهو ضفاظت از مقیط

منظووره از مرتوع و انوواع کواربری     استفادة چنود فواید 

 :[10]بردارا  به شر  زیر استاصولی توسط بهره

افوزایش  -2، برای رسوید  بوه واضودهای اقتصوادی    -1

ایجوواد -3، گوا  از مراتوع  کننوده درآمود دامودار و اسوتفاده   

اشتغال و جلوگیری از مهاجرت نیروهای جوا  بوه سومت   

کاهش فشار بور  -4، شهرها و قرار گرفت، در مشاغل کاذب

ضفو  و اضیواپ پوشوش    -5، مراتع و جلوگیری از تخریوب 

 .گیاهی

 منظوره از جنبة زنبورداری،یکی از فواید استفادة چند

افشانی گیاهوا  مرتعوی در   عسل در گردهاثر مستییم زنبور

 افوزایش تولیود علوفوه و مقصووات داموی اسوت.       نتیجة

زنبورداری به دایل زیر باعث پایداری معیشوت روسوتایی   

 شود: می

ارزش دارویی عسول   -2، افزایش درآمد روستاییا  -1

هوای  پیشوتیبانی از فعالیوت   -3، و سایر مقصوات کنودو 

هووای ضیوواتی بوورای کشوواورزی از  ریووح تسووهیل فرآینوود

زیسوتی  تسهیل ارتباط سوالم بوی، تنووع    -5، افشانی گرده

 )ضشرات و گیاها (.

هووای یکووی از راهکارهووای اقتصووادی کوورد  واضوود   

بردارا  از مرتع، اسوتفاده  برداری و افزایش درآمد بهره بهره

هوای مرتوع، از جملوه زنبوورداری اسوت.       از سایر پتانسیل

کننودة   بنابرای، شناخت عوامل مؤثر و فاکتورهای مقودود 

ت خاصی برخوردار اسوت. صونعت زنبوورداری    آ  از اهمی

های تولیدی مهم کشاورزی درکشور به شمار  یکی از رشته

رود که هوزارا  خوانوار روسوتایی و شوهری از ایو، راه       می

کنند و در عی، ضال زنبووردارا  عمومواا از    امرار معاش می

درآمد نسبتاا پوایینی برخوردارنود و ازم اسوت کوه بورای      

ها تدابیری اندیشیده شوود  ای تولید آ افزایش درآمد و بی

و قابلیت انعطاف و پریرش ای، ضرفه در بوی، کلیوة افوراد    

باشوود. منوود از پیوور و جوووا  و ز  و موورد زیوواد موویعسقووه

زنبورداری از ارزش اقتصادی باایی برخوردار است زیرا نه 

از  ریوح   هوا، بلکوه   تنها با تولیود عسول و سوایر فوراورده    

بسویاری از مقصووات بوه افوزایش درآمود و      افشانی  گرده

. زنبورداری در [14] کند توسعة کشاورزی پایدار کم  می

توانود منبوع درآمود خووبی      کشورهای در ضال توسعه موی 

د و کوواهش فیوور باشوود. براسوواس کووم درآموو بوورای افووراد

عسول در اسوتا     تعداد کلنی زنبوور  1392آمارگیری سال 

 7607باشد که شهرستا  سروآباد  می 162765کردستا  

نفوور در اسووتا   3594عسوول دارد و ضوودود  کلنووی زنبووور

عسوول  کردسووتا  در ایوو، ضرفووه مشووغول پوورورش زنبووور 

مردم هستند. زنبورداری به دلیل سودآوری باا بسیاری از 

گراری روستایی را به خود جرب کرده است که به سرمایه

اندکی نیاز دارد و عسوه بر ایو، بازگشوت سورمایه خیلوی     

ای اقتصوادی  در بنرسدش مزای. [18]افتد سریع اتفا  می

و اجتموواعی زنبووورداری را افووزایش کمیووت و کیفیووت     

ها و مراتع، مقصوات کشاورزی، توسعه و گسترش جنرل

هوا،   افزایش درآمد، افزایش تنوع زیسوتی، درموا  بیمواری   

جلوووگیری از مهوواجرت روسووتاییا ، امنیووت غوورایی و     

. ارزش اضافة تولید ناشوی  [20]زایی معرفی کردند  اشتغال

عسل در آمریکوا، نزدیو    افشانی توسط زنبوراز عمل گرده

میلیارد دار اسوت کوه ایو، میوزا  در میایسوه بوا        20به 

میلیوو  دار بووده اسوت،     140عسل و موم کوه  تولیدات 

برابوور دارد. بووه عبووارت دیروور ارزش  143ارزشووی معووادل 

برابوور بیشووتر از  143عسوول افشووانی زنبووورفعالیووت گوورده

های ردهعسل و سایر فرآومنفعتی است که از  ریح تولید 

 200000.  در انرلستا  که دارای [13]گردد آ  عاید می

میلیوو  پونود    2/172معوادل   1996کلنی است در سوال  

.  بوح  [8]ای برآورد شوده اسوت   برای مقصوات گلخانه
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عسول در  برآوردها و مقاسوبات انجوام شوده ارزش زنبوور    

 359/4افزایش مقصووات کشواورزی در ایورا  بوال  بور      

تری، تهدیدات . مهم[23]میلیارد ریال تعی، گردیده است 

میابله با صنعت زنبورداری شامل قیمت پایی، عسل، قورار  

عسول  ها، کاهش جمعیت زنبورکشگرفت، در معرض آفت

اثرات مسوتییم   ها هستند.کشآلودگی عسل توسط آفتو 

اقتصووادی زنبووورداری شووامل افووزایش درآموود زنبوووردار از 

زایوی اسوت و اثورات غیور      ریح فوروش عسول و اشوتغال   

اهودافی کوه   . [11]افشانی است مستییم آ  خدمات گرده

آوری ا سعات کلی  در ای، تقییح مد نظر است ابتدا جمع

و درآمود هور     اقتصوادی و هزینوه   –از وضعیت اجتمواعی  

بووردار و دوم نیووش زنبووورداری در افووزایش درآموود   بهووره

 بردار و کاهش فیر و توسعة روستایی است. بهره

 

 شناسی . روش2

 منطقة مورد مطالعه . معرفی1.2
هکتوار در   15000ضوزة ژیوار با مسواضتی در ضودود   

، 15، 18  وول شورقی و   46، 20، 26موقعیت جعرافیوایی 

عوورض شوومالی ایوو، منطیووه در اسووتا  کردسووتا ،    35

کیلووومتری  75شهرسووتا  سووروآباد، بخووش اورامووا  و در 

جنوب شرقی شهر مریوا  و در مجواور رودخانوة سویروا     

متور  میلوی  450بارش منطیوه در ضودود    واقع شده است.

مر ووب اسوت. دموای متوسوط     بوده و اقلیم منطیه نیموه 

راد اسوت. مراتوع   درجة سانتی گو  23منطیه نیز در ضدود 

تیپ گیاهی است که پوشش مرتعوی    6ای، منطیه دارای 

منطیه گو  و جاشیر و پوشوش جنرلوی آ  بنوه و بلووط     

هوا عمودتاا بوه    و آ اوراموی اسوت   زبا  مردم ژیووار   است.

عسول   کشاورزی و دامداری و تعدادی نیز به پرورش زنبوور 

 اشتغال دارند.

 30جی از های ای، تقییح بر اساس یو  نظرسون  داده

زنبوردار با استفاده از پرسشنامه سواختار یافتوه هموراه بوا     

آوری شده است. پرسشنامه ضاوی ا سعوات  مصاضبه جمع

هوا  مربوط به وضعیت اقتصادی زنبورداری، اعوم از هزینوه  

)هزینة تأمی، شکر، هزینة انجام کوو،، هزینوة کوارگری و    

و و موم کندها(، درآمدها )تولیدعسل، فروش بچهمانند ای،

 موم، ژلوه رویوال( و  موم، بره ها(، تولید )عسل،و مانند ای،

متغیرهووای موورتبط بووا زنبووورداری و سووودآوری )میووزا   

هوا(  تقصیست، تجربة زنبوردار، تعداد کندوها و مانند ایو، 

است. هزینه و بوازده تولیود عسول بوا اسوتفاده از آزموو        

س آماری مناسب مورد تجزیه و تقلیول قورار گرفوت. سو     

آوری  هوای جموع   آمار توصیفی و اسوتنبا ی بور روی داده  

انجوام گرفوت. پایوایی     SPSSافوزار   شده با استفاده از نورم 

ها نیز با اسوتفاده از ضوریب آلفوای کرونبوا  بوا      پرسشنامه

  SPSS افوزار تقلیلوی  تأکید بر همبستری درونوی در نورم  

اصواا ای، روش برای مقاسبة انسجام درونی  اسبه شد.مق

ای تنظویم   ها یا ابزارهایی کوه بوا مییواس رتبوه     رسشنامهپ

نتایج نشا  داد میادیر . گیرد اند مورد استفاده قرار می شده

پرسش با میادیر کموی پیوسوته و یوا     16ضریب آلفا برای 

سطح  دهندة به دست آمد که ای، امر نشا  703/0ای  رتبه

 .قابل قبول ای، آزمو  است

 

 . نتایج3

 فراوانی زنبورداران. توزیع 1.3
( آموده اسوت.   1توزیع فراوانی زنبووردارا  در جودول )  

% از زنبوووردارا  9/21شووود، همووانطور کووه مسضظووه مووی

% دارای تقصویست   3/31هوا یعنوی   سواد و اکثریت آ  بی

 ور کوه توزیوع   ابتدایی، دی لم و فو  دی لم هستند. هما 

تعداد قابل دهد، فراوانی زنبوردارا  براساس س، نشا  می

سووال(  31- 40سووال )% از زنبوووردارا  میووا 40توووجهی 

دهد که زنبورداری اکثوراا  هستند. همچنی، نتایج نشا  می

توزیع فراوانوی زنبووردارا    . گیرد توسط جوانا  صورت می

دهود کوه اکثریوت    براساس تعداد افراد خانواده نشوا  موی  

. در نود نفوری بود  5-7هوای  %( در گروه 7/46زنبوردارا  )

ضالی که بیشتری، فراوانی زنبوردارا  براساس تعداد کندو 

فرونود کنودو    20مربوط به زنبوردارانی است که کمتور از  

دهود کوه اکثور زنبووردارا  در     دارند که ای، امر نشا  می
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هوا   مییاس کوچ  به عنوا  شوغل دوم کوه شوغل اول آ    

)دامداری، کشاورزی و معلمی است( در ضرفوة زنبوورداری   

کنند. توزیع فراوانی زنبوردارا  بر ضسب سابیة لیت میفعا

% از زنبووردارا   50دهود کوه   کار در زنبورداری نشا  موی 

 انود و تنهوا    ی پنج سال اخیور بوه ایو، صونعت پیوسوته     

 سال هستند 16% از زنبوردارا  دارای سابیة بیش از 5/12

مورد مطالعه دهد که زنبورداری در منطیة و ای، نشا  می

جدیدی است. نتایج نشا  داد که تنهوا   کسب و کار نسبتاا

بردارا  به  % از بهره40% زنبوردارا  مرتعدار هستند اما 10

 ور متوسوط تمایول دارنود در کنوار داموداری بوه ضرفوة        

 زنبورداری ب ردازند.

 فردیتوزیع فراوانی زنبورداران براساس متغیرهای  .1جدول 

بندیدسته فراوانی درصد درصد تجمعی شاخص آماری  متغیرها 

 9/21  9/21 سوادبی 7   

 سطح تقصیست
2/53 نما = ابتدایی  3/31  ابتدایی 10 

 5/84  3/31  دی لم و فو  دی لم 10 

 100 4/9  لیسانس و بااتر 3 

60بیشینه =  7/16  7/16  5 30-20  

های سنی افراد گروه

 )سال(

24کمینه =   40 3/23  7 40-31  

47/24میانری، =   80 40 12 50-41  

17/10انقراف معیار =   100 20 6 60-51  

8بیشینه=   3/23  3/23  7 3-1  

 تعداد افراد خانواده
3کمینه =   7/36  3/13  4 5-3  

7/5میانری، =   3/83  7/46  14 7-5  

84/1انقراف معیار =   100 7/16  5 10-7  

120بیشینه =   8/43  8/43 20کمتر از  14   

 تعداد کندو 

 )فروند(

5کمینه =   6/62  8/18  6 40-21  

33/34میانری، =   6/87  25 8 60-41  

7/25انقراف معیار =   100 3/6 60بیشتر از  2   

30بیشینه =   3/53 5کمتر از  16 50   

سابیة زنبورداری 

 )سال(

1کمینه =   80 25 8 10-6  

1/8میانری، =   7/86  3/6  2 16-11  

56/7انقراف معیار =   100 5/12 16بیشتر از  4   

 

 . بررسی سودآوری زنبورداری2.3
دهود بوه  وور متوسوط میودار عسول       نشا  موی نتایج 

و در کنودوی بوومی    6/14تولیدی در ی  کندوی مودر   

کیلوگرم اسوت. همچنوی، میودار سوود بوه ازای هور        6/4

هزار توما  و به ازای هر کنودوی   233307کندوی مدر  

هزار توما  است. کندوی مدر  بوا وجوود    160525بومی 

ها دارای سود بیشتری نسبت بوه کنودوی   باا بود  هزینه

دهود   ( نشوا  موی  1 وور کوه نموودار )   بومی است. هموا  

%( مربوط بوه شوکر اسوت.      67ها ) بیشتری، سهم از هزینه

دلیول بیموه نبوود  اکثور      در ضالی که کمتری، هزینه  به

زنبوردارا  در رابطه با بیمه است که راهکار پیشنهادی در 

ای، خصوص فراهم کرد  بیمة تولیود بورای زنبوورداری و    

بیمة درما  و بازنشستری بورای خوود زنبووردارا  اسوت.     

دهد که افزایش درصد شکر به دلیول   ( نشا  می2نمودار )

هوا باعوث    نوه قیمت عسل و افوزایش هزی  کیفیت و کاهش

شووود. همچنووی، مشووکست دیروور  کوواهش سووودآوری مووی
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زنبوردارا  شامل نوسانات آب و هوایی، نبوود  تجهیوزات   

مدر ، بازاریابی ضعیف، عدم کو، زنبورهوا بوه دلیول بواا     

های ضمل و نیل و تغریة ضعیف است که ای، بود  هزینه

مشکست نیز باعث پایی، آمود  کمیوت و کیفیوت تولیود     

ا ای، وجود زنبورداری ی  کسوب و کوار بوادوام    شود. بمی

است که برای اکثر زنبوردارا  سودآور است و نیش مهمی 

 در افزایش درآمد روستاییا  و توسعة پایدار دارد.

 

 های ساالنة زنبورداری . میانگین هزینه1نمودار 

 

 سودآوری زنبورداری. رابطة بین درصد شکر و 2نمودار 

 

 . متغیرهای مرتبط با سودآوری3.3
سوطح  متغیرهایی ماننود ) برای تعیی، میزا  وابستری 

های سونی، تعوداد افوراد خوانواده، تعوداد      تقصیست، گروه

هوا،  کندو، سابیة کار در زنبورداری، عسل تولیودی، هزینوه  

سودآوری ( با متغیر هاای، نوع کندو و نوع آموزش و مانند

از آزمو  همبستری پیرسو  استفاده شد. نتایج ضاصول از  
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دهد که تنها بی، سودآوری با )تعوداد  ( نشا  می2جدول )

دار وجوود   کندو و نسبت شکر به عسل( همبستری معنوی 

توری، متغیرهوای مورتبط    توا  گفت مهم دارد. بنابرای، می

ر هسوتند. در نتیجوه   با سودآوری تعداد کندو و درصد شک

توا  گفت بی، سودآوری با ای، متغیرها رابطوه وجوود    می

دارد اما برای بررسی نوع رابطه بایود از تقلیول رگرسویو     

 استفاده کرد.

 . نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل با متغیر وابستة سودآوری2جدول

 متغیر مستقل متغیر وابسته تعداد ضریب همبستگی پیرسن (Sig) سطح معنی داری 

020/0 * 811/0  تعداد کندو سودآوری زنبورداری 30 

000/0 ** 689/0-  نسبت شکر به عسل سودآوری زنبورداری 30 

12/0  288/0  سابیة کار)سال( سودآوری زنبورداری 30 

81/0  044/0  س، افراد سودآوری زنبورداری 30 

 معنی دار است 01/0رابطه در سطح  **معنی دار است.  05/0رابطه در سطح       

 

 . تجزیه و تحلیل رگرسیون4.3
گیوری واقعوی توأثیر هور      هدف تقلیل رگرسیو  اندازه

بینوی   کدام از متغیرهای مستیل بر متغیر وابسوته و پویش  

تغییوورات متغیوور وابسووته و تعیووی، سووهم هوور کوودام از    

متغیرهای مستیل در تبیی، واریانس متغیر وابسته اسوت.  

متغیر نسبت میدار شکر مصرفی به میودار عسول بوا ایو،     

 که ی  باور ای، است که هرچوه فرض وارد رگرسیو  شد 

مصرف شده به عسل تولید شده بیشوتر   نسبت میدار شکر

تور  باشد کیفیت عسل بدتر شده و از  ریح قیموت پوایی،  

سود ناخالص کمتوری نصویب زنبووردار خواهود شود. اموا       

فرضیة دیرر ای، است که مصرف نسوبی بیشوتر شوکر بوه     

ایو،  هووایی اسوت، در   وعلت جبرا  وضعیت نامسواعد آب 

وضعیت از ی   رف میدار کمتری عسل نصیب زنبووردار  

شده و از  رف دیرر هزینة شکر را افوزایش داده و نهایتواا   

شوود. نتوایج   سود ناخالص کمتوری نصویب زنبووردار موی    

دهد که ضریب بتا برای ( نشا  می3رگرسیو  در جدول )

 دار است.معنی 01/0شکر منفی و در سطح 

 . نتایج رگرسیون برای تخمین اثر متغیرهای مختلف بر درآمد3جدول 

 B Std. Error Beta T Sig R R Square نام متغیر

(Constant) 76/26324382  75/16859746   56/1  132/0  8/69  2/50  

-64/3883470 نسبت شکر به عسل  8/1507248  369/0-  7/2-  017/0 *   

52/394443 تعداد کندو  86/107239  548/0  85/3  001/0 **   

 دار است.معنی 01/0رابطه در سطح  **دار است. معنی 05/0در سطح رابطه *

 

دهود دلیول منفوی     ( نشوا  موی  4همانطور که نمودار )

شد  ضریب بتا برای شکر ای، اسوت کوه افوزایش درصود     

شود اما  اگرچه باعث افزایش تولید عسل و درآمد میشکر 

ها و پوایی، آورد  کیفیوت عسول    به دلیل باا برد  هزینه

((. البتوه اگور   3گردد )نموودار )  باعث کاهش سودآوری می

-همراه با شربت شکر از عصارة گیاها  جراب برای زنبوور 
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عسوول اسووتفاده شووود باعووث افووزایش کیفیووت و سووسمت 

تووا   در نتیجوه موی  . [25,  10, 26] شوود  عسل می زنبور

تری، نهواده در تولیود   به عنوا  اصلی گفت که تعداد کندو

رود که استفادة مناسوب از آ  سوبب افوزایش    به شمار می

بردارا  از مراتوع  کل تولید و در پی آ  افزایش درآمد بهره

تووا  گفوت کواهش     شوود. بنوابرای، موی    و ضف  مرتع می

سودآوری فیط به دلیل افزایش درصد شوکر نیسوت بلکوه    

ضعیف و یا جبرا  وضوعیت   ممک، است به دلیل بازاریابی

 هوایی نیز باشد.ونامساعد آب

 

 . رابطة درصد شکر و قیمت عسل3نمودار

 

 

 . رابطة درصد شکر و تولید عسل4نمودار 

 

 گیری . بحث و نتیجه4
 75دنیوا  عسل در   های زنبور در ضال ضاضر تعداد کلنی

هزار ت، عسل است و متوسط تولیود   650میلیو  با تولید 

کیلوگرم است. کشوور ایورا     21کلنی  عسل در دنیا از هر

هووزار کلنووی  600میلیووو  و  6نیووز بووا داشووت، بوویش از  

تو، از لقوات تولیود     577هوزار و   74عسل و تولیود   زنبور

(. 92عسوول در رتبووة هشووتم جهووا  قوورار دارد )آمارنامووه، 

ور که نتایج نشا  داد کندوی مدر  با وجوود بواا    هما 

y = 56.387x2 - 2406.8x + 55157 
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ها دارای سود بیشتری نسبت به کندوی بومی بود  هزینه

بوا سونتی میایسوه    را است. در نیجریه زنبوورداری مودر    

کردند و نتایج نشا  داد زنبوورداری مودر  بوا وجوود بواا      

بود  هزینة کارگر نسبت به زنبورداری سونتی سوودآورتر   

. همچنووی، نتووایج نشوا  داد کووه شووکر دارای  [17]اسوت  

ها اسوت و هور چوه مصورف      بیشتری، سهم در بی، هزینه

شود از ی   رف باعث کاهش قیموت و از   شکر بیشتر می

شوود در نهایوت باعوث      رف دیرر باعث افزایش تولید می

کوواهش سووودآوری هووم بووه دلیوول کوواهش قیمووت و هووم 

شود. تقیییات انجام شده در ترکیوه و   بازاریابی ضعیف می

اصفها  نیز نشا  دادند که بیشتری، هزینة تولیود مربووط   

 .[21, 22]به شکر بوده است 

نتایج آزمو  همبستری پیرسوو  نشوا  داد کوه بوی،     

سودآوری با )تعداد کنودو و نسوبت شوکر بوه عسول( بوه       

همبستری معنی دار وجود  05/0و  01/0ترتیب در سطح 

که برای نسبت شکر بوه عسول ضوریب همبسوتری     دارد  

دلیول   منفی است، به ای، معنا که افزایش درصد شکر بوه 

ت باعث کاهش سوودآوری  ها و کاهش قیمباا برد  هزینه

دارای همبسوتری مثبوت اسوت    شود، اما تعوداد کنودو   می

یعنی فرد زنبوردار با افزایش تعداد کندو به دلیول کواهش   

توانود سوود قابول    هوا و افوزایش تولیود موی     متوسط هزینه

براسوواس توووجهی را از ضرفووة زنبووورداری کسووب کنوود.   

سطح جنسیت، س، افراد، انجام شده متغیرهای  تقیییات

نووع کنودو، مقول کنودو،     تقصیست، تجربه، تعداد کندو، 

تولیوودی، قیمووت عسوول، هزینووة هووا، میوودار عسوول هزینووه

های بازاریابی نیز از عوامل مؤثر بندی عسل و تکنی  بسته

کوه ایو،   . [16, 9, 1,12]بر سودآوری زنبورداری هستند 

تقیییات نیش بازاریوابی را چوه از نظور فوروش عسول بوا       

بنودی   تر و چه از نظر صادرات عسل و بسته قیمت مناسب

 آ  براسوواس کیفیووت در سووودآوری زنبووورداری نشووا    

در شهرستا  اردبیل نیز اقتصاد تولیود عسول را   دهند.  می

بررسی کردند کوه متغیرهوای تعوداد کنودو میودار شوکر       

مصرفی، نیروی کوار و هزینوة اجوارة زموی، از موؤثرتری،      

به  ور کلی مصورف  اند.  متغیرها بر سودآوری گزارش شده

 شود. وری اقتصادی می بیش از ضد شکر باعث کاهش بهره

عسول در کوتواه مودت    استفاده از شکر برای تغریوة زنبوور  

شود اما اگر در دراز مودت  باعث افزایش بازده اقتصادی می

تواند اثر منفی بر روی تولید داشته باشود  استفاده شود می

به منظور افزایش تولید های عسل  . بعضی از بازاریاب[12]

از میدار شکر بیشتری استفاده کردنود کوه باعوث کواهش     

شود. همچنوی، یکوی از دایول    کیفیت و قیمت عسل می

کاهش مصرف سرانه عسل، تیلبی بوود  عسول بوه دلیول     

 .[11, 2،6,  7]شکر و کیفیت پایی، است مصرف زیاد 

بردار به تعادل در واقع زنبورداری با افزایش درآمد بهره

زایووی و اشووتغالدام در مرتووع، بهبووود معیشووت روسووتایی، 

. ادارة منوابع  بیعوی بایود    کم  خواهد کورد کاهش فیر 

پروانة زنبورداری را به اسم مرتعدار صادر کند توا رغبوت و   

بردار به ضرفة زنبورداری افزایش یابد و بتواننود  عسقه بهره

با زنبوردارا  همکاری و تعامول ازم را بورای ضفو  بهتور     

بنابرای، آگاه کرد  مرتعودارا    منابع  بیعی به کار گیرند.

عسوول در مراتووع، از پتانسوویل زنبووورداری و نیووش زنبووور 

ها در راستای تولید مقصوات متنوع از کنودو،  آموزش آ 

هووا از  ریووح بیمووة کنوودو، تضوومی، خریوود ضمایووت از آ 

مقصوات و بازاریوابی از اقوداماتی اسوت کوه بایود بورای       

در نتیجوه ایجواد    افزایش سودآوری زنبورداری در مراتع و

انریزة بیشتر در مرتعدارا  برای انجام ای، فعالیت صوورت  

زنبورداری نیوش مهموی در افوزایش درآمود سورانة       گیرد.

مرتعوودارا ، زادآوری  بیعووی گیاهووا ، ضفوو  مرتووع،     

. زنبوورداری بوه  وور    [15]زایی و کاهش فیر دارد اشتغال

مستییم باعوث افوزایش درآمود زنبووردار و بوه  وور غیور        

ی بی، زنبوردارا  با دیرور جواموع   مستییم تعامل و همکار

. زنبوورداری بوه افوزایش درآمود     [19]دهود   را افزایش می

افشانی  خانوار، کاهش فیر، توسعة کشاورزی از  ریح گرده

کشوواورزی و توسووعة دامووداری بووا افووزایش   مقصوووات 

. در واقع زنبوورداری  [3]کندمقصوات دامداری کم  می

توانود  های چندمنظوره مراتع موی به عنوا  یکی از استفاده

بوردار، تعوادل دام در مرتوع، بهبوود     به افزایش درآمد بهره

. کمو  کنود  زایی و کاهش فیر معیشت روستایی، اشتغال
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شاید نتایج ایو، مطالعوه در شناسواند  پتانسویل بیشوتر      

بورداری   مراتع در کنار راهکارهایی بتوانود منجور بوه بهوره    

نیوز   [5]که یکی از اهداف  پایدار از مراتع ای، ضوزه گردد

 ی . از جمله راهکارهوا اقتصادی کرد  مرتعداری بوده است

 توا  به مورد زیر اشاره کرد: میبرداری پایدار از مراتع  بهره

بوردارا  بوه    های تشوییی بورای بهوره   ایجاد سیاست-1

منظوره از مراتعشا  برای افزایش  های چند منظور استفاده

زمینة ضفو  و اضیوای   ها و معیشت پایدار تا در  درآمد آ 

 مرتع با زنبوردارا  همکاری کنند.

ضمایووت نهادهووای دولتووی و در اختیووار قوورار داد  -2

هوا توا در    بردارا  و آموزش داد  به آ  تجهیزات برای بهره

 شا  فعالیت کنند. های جنبی از مراتع زمینة استفاده

بوورای اقتصووادی شوود  واضوودهای مرتعووداری ازم  -3

درآمدهای ناشی از استفادة چندمنظوره بوه  است که همة 

 های مجزی خودداری شود. مرتعدار برسد و از تهیة  ر 

هووای دسترسووی بوورای تسووهیل انتشووار  جوواده و راه -5

ا سعات و ضمل و نیول آسوا  مقصووات زنبوورداری در     

منا ح کوهستانی با پوشش گیاهی متنوع و مناسب بورای  

 زنبورداری فراهم گردد.

ا انجام چنی، اقداماتی زمینة ایجاد انریوزه  امید است ب

و عسقه در نیروی جوا  منطیه فراهم شده و از مهواجرت  

ها به منا ح شهری کاسته شود، ضم، اینکه به هودف   آ 

برداری در مراتع و ضفوط و   اقتصادی کرد  واضدهای بهره

 ها نائل شد. اضیای آ 
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