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 نشريه مرتعداري

3333سال اول، شماره سوم،   
http://jrm.gau.ac.ir 

 

 پرورش زنبور عسلدر مراتع مستعد  صنعت زنبورداریبررسی وضعیت اقتصادی 

 (مطالعه موردی: مراتع الموت)
 

 4محسن شوکت فدایی، 3، ابوالفضل محمودی2محمد مهدی مظفری ،1*ابوذر پرهیزکاری
الملل استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه بین2، دانشجوی دکترای اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور تهران1

 نشگاه پیام نوردانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دا4اقتصاد کشاورزی دانشگاه پیام نور، استادیار گروه 3، خمینی)ره( قزوینامام

 22/12/1333: تاریخ پذیرش؛ 22/20/1333تاریخ دریافت:

 چکیده

 رود.ترین کارکردهای مراتع به شمار میمهیا نمودن زمینه برای پرورش زنبور عسل یکی از مهم

نقش مهمی را در تولید عسل استان قزوین  سرسبز و خوش آب و هواتع امرمنطقه الموت با دارا بودن 

، در این مطالعه ابتدا وضعیت مراتع مستعد الموتبا توجه به اهمیت صنعت زنبورداری در .کندایفا می

های تولیدی بر بازده ناخالص شد و سپس اثرات افزایش قیمت نهادهنمونه بررسی زنبورداراناقتصادی 

ه شد. ( استفادPMP) 2ریزی ریاضی مثبتاز مدل برنامهاین منظور، برای  .گردیدزنبورداران ارزیابی 

 121های تنظیمی به وسیله که با تکمیل پرسشنامه هستند 1331-32نیاز مربوط به سال  های موردداده

. تحلیل ندآوری شدانتخاب شدند، جمع 3ایگیری تصادفی طبقهزنبوردار منطقه که با روش نمونه

افزار ارائه شده در نرمو حل مدل  SPSSافزاری ها در محیط نرمهای استخراجی از پرسشنامهآماری داده

GAMS الموت دارای  مراتعدرصد از زنبورداران  43صورت گرفت. نتایج تحلیل آماری نشان داد که

یشتر زنبورداران بهمچنین، کنند. ای فعالیت میو در سطح غیرحرفه بودهکلنی زنبور عسل  42کمتر از 

نتایج حاصل از  تر از دیپلم هستند.یینسال و سطح سواد پا 22تا  12سال، سابقه  02دارای سنی باالی 

 32تا  0های شکر و موم از های مصرفی نیز نشان داد که با افزایش قیمت نهادهتغییرات قیمتی نهاده

                                                             
  abozar.parhizkari@yahoo.comنویسنده مسئول: *

1- Positive Mathematical Programming 

2- Stratified Random Sampling 
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ای، برداری )غیرحرفههای مختلف بهرهدر گروهدرصد، میزان بازده ناخالص زنبورداران مراتع الموت 

در مقایسه با ، اما افزایش قیمت نهاده شکر یابدپایه کاهش مینسبت به سال ای( ای و حرفهحرفهنیمه

با توجه به نتایج  در پایان نیزدهد. به نسبت بیشتری بازده ناخالص زنبورداران را کاهش مینهاده موم 

 مراتعجهت توسعه صنعت زنبورداری، افزایش میزان تولید و بازده ناخالص زنبورداران ،به دست آمده

 تی ارائه شد.الموت پیشنهادا
 

 ها ریزی ریاضی مثبت، تغییرات قیمتی نهادهمرتع، زنبورداری، بازده ناخالص، برنامه کلیدي: هايواژه

  

 مقدمه

روند. ترین منابع طبیعی ایران به شمار میهای طبیعی، مراتع از جمله بااهمیتاز بین اکوسیستم

زیستی و ذخایر ژنتیکی، تولید گیاهان دارویی و تولید علوفه، تأمین آب، حفظ آب و خاک، حفظ تنوع 

صنعتی، تلطیف آب و هوا، تولید غذا، خدمات گردشگری، تفرجگاهی و غیره از جمله کارکردها و 

(. در این میان، اهمیت تولیداتی 1310، قربانی و فیروز زارعدالیل اهمیت این مواهب خدادادی است )

برداران شوند، عموماً برای بهرهها مصرف میتغذیه احشام و داممانند علوفه که به شکل مستقیم برای 

های دامی دهاز علوفه برای تغذیه دام و تولید فرآوربرداران مرتع اغلب تر است، زیرا بهرهمرتع ملموس

بسیاری  کارکردهایپوشش گیاهی مراتع افزون بر نقش تأمین علوفه دارای  کنند، امابرداری میبهره

ها ممکن است ارزشی به مراتب بیشتر از ارزش تولید علوفه داشته باشد و این یک از آناست که هر 

 (.2222، 1کمالجیتها برای زندگی بشر حیاتی است )ارزش

)اکبرزاده و رضایی،  دهندکشور را مراتع تشکیل می سطحدرصد از  02در حال حاضر بالغ بر 

اند که به دلیل آب کم و تع در مناطقی واقع شده. اغلب این مرا(1311؛ کریمیان و همکاران، 2222

که به دلیل کوهستانی بودن کشت و کار و باشند و یا اینبارندگی اندک برای کشت و زرع مناسب نمی

(.یکی از 1311گردد )کریمیان و همکاران، ورزی در این مناطق سبب تشدید فرسایش خاک میخاک

ترین از جمله مهمگونه مراتع فعالیت زنبورداری و تولید عسل است. ترین کارکردهای اینرایج

تواند رو، صنعت زنبورداری میخصوصیات فعالیت زنبورداری ایجاد اشتغال با سرمایه کم است. از این

 (.1312میرمحمد صادقی و همکاران، منبع درآمد مناسبی برای افراد با سرمایه کم باشد )

                                                             
1- Kamaljit 
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هزار تن عسل به عنوان یازدهمین کشور  21شات اخیر با تولید کشور ایران بر اساس گزار

(. این کشور به دلیل داشتن اقلیم 1312ثالثی و همکاران، شود )تولیدکننده عسل در دنیا محسوب می

میلیون  0/4باشد و با داشتن ترین شرایط نگهداری و پرورش زنبور عسل را دارا میچهارفصل، مطلوب

کیلوگرم عسل از هر کندو توانسته است زمینه  10تا  12نگین تولید حدود کلنی زنبور عسل و میا

(. در این 1332ای کشور، سازمان آموزش فنی و حرفهاشتغال مناسبی را برای زنبورداران فراهم کند )

های هزار کلنی زنبور عسل در بین سایر استان 32زنبوردار و  1002راستا، استان قزوین با بیش از 

ز اردبیل، گلستان، چهارمحال و بختیاری و خراسان رضوی به عنوان پنجمین استان مستعد کشور پس ا

درصد از محصوالت کشاورزی این استان  40باشد. به طور کلی، پرورش زنبور عسل در کشور می

رو است که ارزش اقتصادی باشند. از اینافشانی وابسته به زنبور عسل میبرای عمل تلقیح و گرده

جهاد کشاورزی استان کنند )برابر ارزش عسل تولید شده در سال محاسبه می 02الی  20عسل را زنبور 

 (. 1331قزوین، 

مطالعات انجام شده در زمینه وضعیت اقتصادی صنعت زنبورداری در کشور بسیار معدود بوده و 

تعیین شایستگی های فنی داشته و در زمینه پرورش زنبور عسل و های انجام شده بیشتر جنبهپژوهش

ترین مطالعاتی که به تحلیل اقتصادی در باشند. از جمله مهممراتع برای پرورش این حشره مفید می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:اند، میزمینه صنعت زنبورداری پرداخته

ای به بررسی اقتصادی صنعت زنبور عسل در کشور پرداخت. نتایج ( در مطالعه1300محمدی )پور

گذاری مورد نیاز برای اشتغال در صنعت زنبورداری نسبت به دیگر صنایع نشان داد که میزان سرمایهوی

باشد. از طرفی با توسعه صنعت مرتبط با بخش کشاورزی نظیر پرورش گاو، گوسفند و طیور کمتر می

به نحو احسنن  شوند،توان از منابع شهد و گرده گیاهانی که به وفور در طبیعت یافت میزنبورداری می

( در تحقیقی به منظور بررسی اهمیت پرورش زنبور عسنل در اصنفهان بنه 1300استفاده کرد. وثوقی )

هنای تولیندی در قالنب عننوان یکنی از بخنشبرداران اینن صننعت بنهاین نتیجه دست یافت که بهره

سنرمایه، زمنین و سنایر کار، های تعاونی زنبورداری با استفاده از منابع مختلف از جمله نیرویشرکت

کیانی ابری و همکاران باشد. ها عسل میترین محصول تولیدی آنها به تولید اشتغال دارند و مهمنهاده

( در پژوهشی به بررسی و تحلیل کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی زنبورداران استان اصنفهان 1303)

استفاده  1303و  1302استان اصفهان در سال آمارهای مقطعی زنبورداران از ، این منظوربرای پرداختند. 

تخصیصنی و اقتصنادی  ،موثر است و کارآیی فنیعسل که عوامل زیادی در تولید داد نتایج نشان شد. 
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زنبورداران در سطح پایینی قرار دارد و عواملی مانند سن، سواد، تعنداد کنندو و شنغل اصنلی نینز بنر 

ای به تعیین تعداد کندوی الزم جهت ( در مطالعه1312کاران )ثالثی و همد.نتاثیر دارزنبورداران  کارآیی

 هاآنتأمین مخارج سالیانه یک خانوار متوسط زنبوردار در شهرستان نجف آباد اصفهان پرداختند. نتایج 

ترین منابع درآمدی زنبنورداران اینن شهرسنتان بنه شنمار نشان داد که تولید عسل و بچه کندو از مهم

های انتقال کندو و میزان تولیند عسنل وجنود دارد، امنا بستگی باالیی بین هزینهروند و ضریب هممی

دار نیست. همچنین، در این تحقیق تعنداد های انتقال و میزان تولید عسل معنیارزش افزوده بین هزینه

 کندو برآورد 300کندوی زنبور عسلی که مخارج سالیانه یک خانوار زنبوردار را تأمین نماید در حدود 

ای بنه منظنور تعینین عوامنل منوثر بنر درآمند ( در مطالعنه1312صادقی و همکناران )میرمحمد شد. 

های اصفهان، خمینی شهر و نجف آباد از روش اقتصادسنجی و تحلیل رگرسیونی زنبورداران شهرستان

نشان داد که متغیرهای سن، تجربه، سطح تحصنیتت و خصوصنیات واحند هاآناستفاده کردند. نتایج 

زنبورداری مانند نوع مالکیت، محل سکونت زنبوردار، مصرف نسبی شکر و اندازه واحد زنبورداری بر 

نشان داد که تعداد کلنی و نوع مالکیت خصوصی هاآنباشند. همچنین، نتایج درآمد زنبورداران موثر می

( در 1312ران )رسنتگار و همکنابر درآمد زنبورداران هر سه منطقه مطالعاتی اثر مثبنت داشنته اسنت. 

تحقیقی به تهیه تقویم صنعت زنبورداری در مراتع ییتقی پلور پرداختند. برای این منظور، امتیازی کنه 

ها ضنرب ها با استفاده از شاخص ترکیب جذابیت اخذ نموده بودند در سهم ترکیب پوشش گونهگونه

دهی محاسبه شند. بنا اسنتفاده از گردید و امتیاز گیاهان در عرصه، در هر مقطع زمانی از طول دوره گل

های مذکور بهترین دوره زنبورداری منطقه از دهه اول شهریور ماه به عننوان آغناز و پاینان نمودار داده

( بنه بررسنی نیازهنای 1311تقویم زنبورداری در مراتع پلور تعینین شند.مرادی کفنراج و همکناران )

هنا از روش آلفنای ی پرداختند و بنرای تحلینل دادهآموزشی زنبورداران استان لرستان در زمینه بازاریاب

تنرین نشان داد که شناخت بازار، مدیریت فروش و ارتباطنات مهنمهاآنکرونباخ استفاده کردند. نتایج 

های تقاضنا، آگناهی از قیمنت دهند. شناخت مکاننیازهای آموزشی بازاریابی زنبورداران را تشکیل می

آورد قیمت مناسب در معامتت با حجم متفاوت و اقناع مشتری به محصول در بازارهای فرا محلی، بر

گویان در زمینه بازاریابی محصوالت تولیندی پرداخت قیمت مناسب، پنج اولویت اصلی آموزشی پاسخ

های مناسب پرورش زنبور عسنل از روش ای جهت تعیین مکان( در مطالعه1331امیری و ارزانی )بود.

درصند از واحندهای کناری  23نشان داد کنه  هاآناستفاده کردند. نتایج (AHPتحلیل سلسله مراتبی )



 3333(، 3) اول سالداري، نشريه مرتع

331 

درصد از واحدهای  2درصد از واحدها دارای شرایط متوسط و  03مورد مطالعه دارای شرایط مناسب، 

 باشند. پرورش زنبور عسل دارای شرایط نامناسب می

که به علت رشد و نمو اننواع دارای نواحی کوهستانی و مراتع سرسبز فراوانی است الموت منطقه 

دار )گون، گل گندم، کنگر، انواع پیچک، بومادران، کاسنی، خاکشیر، شقایق، یونجنه صنغیر، گیاهان گل

دهنده )زردآلو، سیب، گتبی، گنیتس، شیرین بیان، آویشن و گل قاصدک(، تولید محصوالت باغی گل

، خللننر و ماشننک، آفتننابگردان و آلبننالو، هلننو و آلننو( و کشننت محصننوالت زراعننی یکسنناله )یونجننه

جایگاه مناسبی را برای تأمین شهد و پرورش زنبنور عسنل فنراهم نمنوده اسنت. اغلنب  جات(صیفی

پردازنند. های زراعنی و دامنی بنه زنبنورداری نینز منیکشاورزان در این منطقه عتوه بر انجام فعالیت

یشه و حلنب و ...( بنا خریند از بنازار آزاد های موردنیاز خود را )شکر، موم، دارو، شزنبورداران نهاده

نمایند و محصوالت تولیدی خود را )عسل قابی، عسل شهد، بچه کنندو( اغلنب بنه صنورت تأمین می

رسنانند. زنبنورداران خرده فروشی و کمتر به صورت عمده در حواشی اسنتان قنزوین بنه فنروش می

گیری جهت فروش را پس از دوره عسل ای منطقه با توجه به سطح گسترده تولید، محصول خودحرفه

(. عنتوه بنر وجنود 1331جهناد کشناورزی اسنتان قنزوین، رسانند )به بازار مصرف استان تهران می

مشکتتی مانند باالبودن هزینه کوچ و انتقال کندوها به منناطق ییتقنی و مراتنع خنوش آب و هنوا و 

افزایش قیمت نهادهای شکر و موم طی  مشکتت مربوط به بازاریابی محصوالت )عسل و بچه کندو(،

های اخیر معضتت فراوانی را برای زنبورداران این منطقه به وجود آورده است. به همنین منظنور، سال

ارزیابی شود الموت مراتع وضعیت اقتصادی صنعت زنبورداری در ابتدا در مطالعه حاضر تتش شد تا 

بازده ناخالص زنبورداران تحلیل میزان بر  (کر و مومش) تولیدی هایاثرات افزایش قیمت نهادهو سپس 

 و بررسی شود. 

 

 هامواد و روش

 درجه 32دقیقهو عرض جغرافیائی  02درجه و  12طول جغرافیائی  بامنطقه الموت : منطقه مورد مطالعه

کیلومتر  1120با مساحتی معادل این منطقه  .استواقع شده استان قزویندر شمال شرق دقیقه 32 و

باشد. به لحاظ موقعیت نفر جمعیت می 34223خانوار روستایی و  2324روستا،  32دارای  ، جمعاًمربع

در اواسط فصل  دمادرجه  یشترینب ک بوده وخش یمهنسبتأ معتدل و ن ییهوا یداراآب و هوایی، 

 302در حدود  منطقهیندر ا یزبارش ساالنه ن یزانمباشد. می صفر یدرجه باال 30تابستان و در حدود 
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هکتار مراتع سرسبز و  3402برخورداری از این منطقه با (.1332پرهیزکاری و صبوحی، )است متر یلیم

حدود باشد و دارا میرا کلنی زنبور عسل  11221جمعأ حدود زنبوردار  322خوش آب و هوا و بالغ بر

)جهاد کشاورزی استان قزوین،  به خود اختصاص داده استعسل استان قزوین را  تولیددرصد از  30

 دهد:یرا نشان م عهمنطقه مورد مطال یتموقع ،1شکل  .(1331

 

 
 (1931)سازمان جهاد کشاورزي استان قزوین،  و مراتع مستعد آن الموت منطقهجغرافیایی  یتموقع -1شکل 

 

های مدلاز جمله  (PMPریزی ریاضی مثبت )برنامه هایمدل: (PMP) 1ریزي ریاضی مثبتبرنامه

این  روند. درواقع، ساختاراقتصادیهستند که اغلب برای تحلیل سیاست در بخش کشاورزی به کار می

، بیشتر شوندشامل میهایی که توابع هدف و محدودیتا توجه به بشود که ها به نحوی تعبیه میمدل

های پیامدبررسی ورزی و های کشابرای ارزیابی تأثیر تغییرات احتمالی در شرایط بازار، تحلیل سیاست

هادر ساختار مدلاین  (.1332؛ پرهیزکاری و همکاران، 2221پاریس، ها کاربرد دارند )اقتصادی سیاست

محاسبه ریزی خطی و شامل حل یک مدل برنامه که باشندگانه مشابهی میخود دارای مراحل سه

ها، تخمین تابع تولید یا هزینه غیرخطی و در نهایت تبیین حدودیتای های سایهیا قیمت2مقادیر دوگان

                                                             
1- Positive Mathematical Programming 
2- Dual Variable 
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، نوع تابع تولید یا PMPهای مختلف باشد. تنها تفاوت موجود در مدلمدل نهایی واسنجی شده می

باشد )پرهیزکاری و صبوحی، هزینه کاربردی برای نهاده ثابت و نحوه تخمین پارامترهای آن می

ترین روش برای تخمین تابع هزینه و یا تابع حال حاضر کامل (. براساس مطالعات اخیر، در1332

پاریس و هوویت، ( استوار است )ME) 1بر اساس روش حداکثر آنتروپیPMPتولید غیرخطی در مدل 

 (. به همین منظور، در این مطالعه جهت برآورد تابع تولید غیرخطی2221کاپلو و پاریس، ؛ 1331

تشریح در ادامه  PMP به کار گرفته شد. هر یک از مراحل مدل، روش حداکثر آنتروپی )درجه دوم(

 شود:می

 ریزی خطی سادهها با حل یک مدل برنامهای محدودیتسایه مرحله اول: تعیین قیمت

)شکر، موم، دارو و کارگر دائمی( در منطقه  های تولیدیت نهادهاین مرحله با توجه به محدودیدر 

ناخالصزنبوردارانو تعیین نمودن سود ریزی خطی جهت حداکثربرنامهحل یک مدل الموت به منظور 

شکل ( الگو گرفته شد. 2212هویت و همکاران ) روش ارائه شده ها ازای محدودیتهای سایهقیمت

 به صورت زیر نشان داد: برای منطقه مورد مطالعه توانرا میPMPریاضی این مرحله از واسنجی مدل 

(1) 
3 3 3 3 6 3 3 6 2

1 1 1 1 1 1 1 1 1

rf rf rf rfg rfg rf rfgs rf

r f r f g r f g s

Max p y x a c x w x
        

     

Subject to: 

(2)
3

1

1,2,3 [ ]grf r f

f

x b r 


   

(3), 1,2,3 [ ]wrf rf fx x r f     

(4)0 , 1,2,3rfx r f   

ناخالص کردن مجموع سود ریزی خطی، شامل حداکثربه عنوان تابع هدف مدل برنامه ،1رابطه 

بردار )مبتدی، نیمه بیانگر گروه بهرهr،ناخالصبیانگر سود  باشد. در این رابطهمی زنبورداران

بیانگر  gوکندو یا کلنی )بچه کندو، عسل قابی، عسل شهد(  بیانگرمحصوالت fای(،ای و حرفهحرفه

د.باش)جعبه کندو، شکر، موم مصنوعی، دارو، کارگر دائمی و شیشه و حلب( می ییدتولی هانهاده

rfp محصولبازاری قیمتf بردارگروه بهرهr،rfyعملکرد محصولf بردارگروه بهرهr،rgfc 

 fسطح تولید محصول r،rfxبردارتوسط گروه بهره fمحصولتولید برای gهزینه نهادهقیمت یا 

نشان  را به نهاده ثابت جعبه کندوتولید  ینهادههر  ینسبت استفادهrgfaوrبردارتوسط گروه بهره

                                                             
1- Maximum Entropy 
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rfg/,و از رابطه ) دهدمی rfg rf kalania x xجزء آخر تابع هدف بیانگر هزینه  .آید( به دست می

انتقال کندوها یا هزینه کوچ در دو فصل بهار )اواخر اردیبهشت، برای چرای کندو یا استفاده از شهد 

در مراتع ییتقی( و پائیز )اوایل آذر، برای بازگرداندن کندوها به جایگاه زمستانی( در منطقه مورد 

بیانگر هزینه انتقال نهاده، کندو و  rgfswدر آن بیانگر تعداد فصل و sباشد که اندیس مطالعه می

محدودیت  ،2رابطه باشد. بردار در مراتع منطقه میهای بهرهمحصول تولید شده برای هر یک از گروه

دهد. در این رابطهنشان میشکر، موم، دارو و کارگر دائمی در منطقه الموت های منابع را برای نهاده

rb  محدودیت واسنجی  ،3رابطه باشد.میبردار برای تولید محصول های بهرهگروهمنابع دردسترسکل

در سال rبرداربرای گروه بهره fفعالیتسطح مقدارمشاهده شده  rfxکه در آن دهدمدل را نشان می

برای جلوگیری از به وجود آمدن وابستگی خطی بین  است کهمثبت کوچکی  مقدارپایه و

کردن محدودیت واسنجی به مدل باعث اضافه. رودهای سیستمی و واسنجی به کار میمحدودیت

های مشاهده شده در سال پایه را به دست سطح فعالیتریزی خطی دقیقاً که جواب بهینه برنامه شودیم

 .دهد

های مدل، مقادیر دوگان ای محدودیتریزی خطی برای تعیین قیمت سایهپس از حل مدل برنامه

gشوند.تعریف می

f و سیستمیمحدودیت  ،مقادیر دوگان2در رابطهw

fمقادیر دوگان3 در رابطه، 

ها در منطقه سطح فعالیتمنفی بودن نیز بیانگر محدودیت غیر 4رابطه .باشدمیمحدودیت واسنجی 

 مورد مطالعه است.

 با رهیافت حداکثر آنتروپیتخمین تابع تولید غیرخطی وم: دمرحله 

تابع هدفی ، از مقادیر دوگان به دست آمده در مرحله اول برای واسنجی پارامترهای در این مرحله

شود. در مطالعه حاضر، مطابق با روش هویت و که شامل یک تابع تولید غیرخطی است، استفاده می

( از تابع تولید غیرخطی درجه دوم برای تبیین تابع هدف غیرخطی استفاده شد. شکل 2222مسنگی )

 باشد:ریاضی این تابع به صورت زیر می

(0)        
3 6 3 6 6

1 1 1 1 1

1
1,2,3

2
rf rfg rfg rfgk rfg rfk

r g r g k

y a x q x x f
    

     

ضریب جزء ثابت تابع  r،rfgaبردارگروه بهره fدهنده عملکرد محصولنشان rfyکه در آن،

شده(  g)که جایگزین نهادهkمصرف نهاده rfkxضریب جزء درجه دوم تابع تولید و rfgkqتولید،

و ماتریس rfgaهای برداراست. برای تخمین مولفهrبردارتوسط گروه بهره fدر تولید محصول





 3333(، 3) اول سالداري، نشريه مرتع

323 

rfgkq باشند، از رهیافت حداکثر آنتروپی استفاده که به ترتیب جزء ثابت و درجه دوم تابع تولید می

ضرایب تابع تولید غیرخطی فوق در  (2222شود و بدین ترتیب مطابق با روش هویت و مسنگی )می

 شوند.برآورد میPMPاین مرحله از مدل 

 ی نهاییشدهواسنجیPMPمرحله سوم: تبیین مدل 

های ریزی غیرخطی همراه با محدودیتدر این مرحله تابع هدف واسنجی شده در یک مسأله برنامه

(. به طور کلی، برای مدل 2212هوویت و همکاران، شود )سیستمی مدل شبیه به مرحله اول حل می

منابع، شده و محدودیت واسنجی تولیدغیرخطیاز تابع  با استفادهتجربی مورد استفاده در این مطالعه 

 :شد خطی به صورت روابط زیر ساختهریزی غیرمدل برنامه

(2              )

3 6 3 6 6

1 1 1 1 1

3 6 3 3 6 2

1 1 1 1 1 1

1

2
rf rfg rfg rfgk rfg rfk

r g r g k

rfg rfg rfg rfgs rfg

r g r f g s

Max p a x q x x

a c x w x


    

     

 
  

 

 

 

 

 

Subject to: 

(0                                         )
3

1

1,2,3rf r

f

x b r


   

(1)                                     0 , 1,2,3rfx r f   

، تابع هزینه شدهغیرخطی واسنجی شامل تابع تولیدکه  باشدخطی مدل میتابع هدف غیر ،2رابطه 

جعبه کندو، شکر، موم مصنوعی، دارو، کارگر دائمی و شیشه و حلبو تابع هزینه  هایخطی برای نهاده

های شکر، موم، دارو و محدودیت نهاده ،0رابطه باشد. های بهار و زمستان میفصل رانتقال یا کوچ د

نیز محدودیت  1دهد. رابطه مورد مطالعه نشان میکارگر دائمی را برای تولید محصوالت در منطقه 

کند که روش مورد استفاده از لحاظ فیزیکی تضمین می است وها غیرمنفی بودن سطح فعالیت

های شکر و ارائه شده در باال، اثرات افزایش قیمت نهاده PMPپس از واسنجی مدل باشد.پذیر میامکان

، 0اند( تحت سناریوهای گیری در صنعت زنبورداری داشتههای اخیر تغییرات چشمموم )که طی سال

نیمه  ای،غیرحرفهزنبورداران بردار )بهره مختلف هایگروه بازده ناخالصدرصد بر  32و  22، 12

 بررسی و تحلیل شد.در مراتع الموت ای( ای و حرفهحرفه
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 هاآوري دادهروش جمع

زنبوردار منطقه الموت است که طی سال مورد بررسی در  102جامعه آماری مطالعه حاضر شامل 

های آموزشی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین )در ارتباط با تغذیه زنبور عسل( ها و کتسکارگاه

به صورت حضوری و با تکمیل نیز های مورد نیاز این تحقیق دادهداشتند.  دائم و فعالشرکت 

گیری تصادفی زنبوردار نمونه منطقه الموت که با استفاده از روش نمونه 121های تنظیمی از پرسشنامه

-32ها مربوط به سال آوری شد. این دادهتعیین شدند، جمعو فرمول عمومی کوکران ندی شده بطبقه

های شخصی زنبورداران )سن، تحصیتت، سابقه کار و...( شامل بوده که عتوه بر ویژگی 1331

ت، ها و تولیداها، قمیت نهادهپارامترهایی نظیر تعداد کندو، میانگین تولید عسل، میزان مصرف نهاده

باشند. با توجه به اینکه در مطالعه حاضر بررسی اثر درآمد، و هزینه انتقال یا کوچ میهزینه تولید، 

پذیر نبود، ترجیح ها بر سود ناخالص تک تک )یکایک( زنبورداران منطقه امکانتغییرات قیمتی نهاده

ه یک نماینده انتخاب شود. های همگنی قرار داده شوند و برای هر گروداده شد که زنبورداران در گروه

ای )دارای کمتر استفاده شد و زنبورداران به سه گروه غیرحرفه SPSSافزار تحلیلی برای این کار از نرم

بندی کلنی( تقسیم 12ای )دارای بیش از کلنی( و حرفه 12تا  42ای )دارای حرفهکلنی(، نیمه 42از 

هر گروه برآورد شد و بر اساس آن برای هر گروه یک بندی، میانگین منابع موجود شدند. پس از گروه

بردار تحلیل و بررسی نماینده به وجود آمد. سپس، نتایج حاصل از مدل ارائه شده برای هر گروه بهره

 شد.

 

 نتايج

دهد. های مورد بررسی نشان می، تعداد و درصد زنبورداران نمونه را در هر یک از گروه1جدول 

درصد(  43در حدود یعنی الموت ) مراتعشود که اغلب زنبورداران متحظه میبا توجه به این جدول 

ای به پرورش زنبور عسل باشند و در سطح غیرحرفهکلنی زنبور عسل می 42دارای کمتر از 

 4/13ای و تنها حرفهدرصد زنبورداران مراتعالموت در سطح نیمه 1/30همچنین، در حدود  پردازند.می

 ای به این صنعت اشتغال دارند.سطح حرفه ها دردرصد از آن
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 برداريهاي بهرهتعداد و درصد زنبورداران نمونه در هر یک از گروه -1جدول 

 وضعیت فعالیت
 

 زنبورداران مراتع ییتقی منطقه الموت

 مجموع ایحرفه ایحرفهنیمه ایغیرحرفه بردارنوع گروه بهره

 122 4/13 1/30 0/43  درصد کل زنبورداران

 121 21 31 43  تعداد نمونه

 - 30 23 20  میانگین کلنی نماینده

 

کار ، اطتعات کلی مربوط به زنبورداران نمونه را که شامل سن پاسخگویان، سواد و سابقه2جدول 

شود که بیشتر دهد. با توجه به این جدول متحظه میباشد نشان میدر صنعت زنبورداری می

تر از سال و سطح سواد پایین 22تا  12سال، سابقه  02الموت دارای سنی باالی  مراتعزنبورداران در 

 باشند.دیپلم می

 
 برداريهاي بهرهخصوصیات زنبورداران نمونه در هر یک از گروه -2جدول 

 خصوصیات

 بردارگروه بهره

 بندی دسته

 خصوصیات

 درصد زنبورداران مراتع ییتقی منطقه الموت 

 ایحرفه اینیمه حرفه ایغیرحرفه

 سن 

 2/11 4/21 0/10 سال 32کمتر از 

 1/34 0/31 2/41 سال 02 -32

 2/40 1/42 3/43 سال 02بیش از 

 سابقه کار 

 3/12 2/12 2/11 سال 12کمتر از 

 1/40 0/42 4/40 سال 22 -12

 2/42 3/30 2/30 سال 22بیشتر از 

 میزان سواد

 3/13 2/11 0/22 سوادبی

 0/43 2/42 1/42 تر از دیپلمپایین

 2/43 4/33 2/30 دیپلم و باالتر

 

را  )جعبه کندو، شکر، موم، دارو، کارگر دائمی، شیشه و حلب( ها، میانگین مصرف نهاده3جدول 

های های تنظیمی برای نماینده گروهبر اساس نتایج استخراجی از پرسشنامه 1331-32در سال پایه 

متحظه با توجه به نتایج به دست آمده، دهد. الموت نشان می مراتعبردار در صنعت زنبورداری بهره
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برداری مربوط به مصرف نهاده شکر در هر سه حالت بهرهشود که بیشترین میزان مصرف نهاده می

 . است

 
 طی سال پایه   الموت مراتعدر بردار هاي بهرهبراي نماینده گروهها میانگین مصرف نهاده -9جدول 

 های مصرفینهاده
 مجموع بردار در صنعت زنبورداریهای بهرهگروه

 ایحرفه اینیمه حرفه ایغیرحرفه

 130 2/02 2/40 2/11 ( تعدادجعبه کندو )

 2220 1122 042 320 شکر )کیلوگرم(

 433 1/220 2/143 3/01 موم )کیلوگرم(

 3/44 4/21 0/12 2/4 دارو )کیلوگرم(

 124 423 212 110 *شیشه و حلب )تعداد(

 223 310 132 32 روز(-کارگر دائمی )نفر
 بندی و فروش عسلکیلویی برای بسته 0و  2ای و حلبی : مجموع ظروف شیشه*

 

های ، میانگین عملکرد محصوالت صنعت زنبورداری را در سال پایه برای نماینده گروه4جدول 

شود که تولید عسل قابی در سطحی باالتر از عسل متحظه میدهد. الموت نشان می مراتعبردار در بهره

های نماینده نیز تا حد زیادی گیرد. میانگین عملکرد ساالنه گروهصورت می مراتعییتقی منطقهشهد در 

 ای قرار دارد.بردار نیمه حرفهیرامون عملکرد نماینده گروه بهرهپ

 
 سال پایه  طیالموت  در مراتعبردار هاي بهرهنماینده گروهحصوالت میانگین عملکرد م -4جدول 

 ت کلنیمحصوال
میانگین عملکرد  بردار در صنعت زنبورداریهای بهرهگروه

 ایحرفه اینیمه حرفه ایغیرحرفه ساالنه در منطقه 

 2/030 0/310 2/013 1/210 ( کیلوگرمعسل قابی )

 0/300 0/021 2/324 2/140 عسل شهد )کیلوگرم(

 43 2/21 2/42 2/10 بچه کندو )تعداد، پوره(

 



 3333(، 3) اول سالداري، نشريه مرتع

321 

های از پرسشنامه به دست آمدهرا براساس نتایج  مصرفیی ، سهم هزینه هر یک از نهاده3شکل 

ای و حرفهای، نیمه)غیرحرفهبردار در صنعت زنبورداری های بهرهتکمیلی برای هر یک از گروه

 دهد: ( نشان می1331-32سال پایه ) مراتع الموت طیای( حرفه

 

 
 در مراتع الموت  هاي تولیدي صنعت زنبورداريدرصد سهم هزینه نهاده -9شکل 

 

ای، بنرداری غیرحرفنهشود که نهناده شنکر در هنر سنه گنروه بهنره، متحظه می3با توجه شکل 

تولید را به خنود اختصناص داده اسنت. در حالنت  هایای بیشترین درصد هزینهای و حرفهحرفهنیمه

ی زمسنتانی ه تغذینهبا توجه به وجود تعداد بیشتری کلنی مصنرف شنکر در دور ،ایحرفهبرداری بهره

ای کمتر از بردار حرفههای بهرهمصرف کمتر نهاده موم با توجه به تجربه باالی گروه باشد، امابیشتر می

ای بنرداری غیرحرفنهشود که در سطح  بهنرهدارد.  همچنین، متحظه میدو حالت دیگر هزینه در پی 

اند. ها را به خود اختصاص دادهدرصد بیشترین درصد هزینه 23و  21ترتیب با های شکر و موم بهنهاده

کننند، لنذا ای فعالیت میغیرحرفه یبرداربا توجه به اینکه اغلب زنبورداران مراتع الموت در سطح بهره

تواند تا حد زیادی بر سنودآوری زنبنورداران منطقنه و مینزان ها میرات اندکی در قیمت این نهادهتغیی

 ها اثرگذار باشد. تولیدات آن

هنای تولیندی، انتقنال کنندوها در فصنل بهنار بنه منناطق ییتقنی و مصرف نهاده افزون بر هزینه

را برای زنبورداران منطقه به همراه دارد. پس هایی گذرانی نیز هزینهها به جایگاه زمستانبازگرداندن آن

های تنظیمی متحظه شد که هزینه کوچ یا انتقال کندوها شامل سه جزء اصلی از تحلیل نتایج پرسشنامه
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هنای ، درصد هزینه4شکل باشد. و کارگر و هزینه اسکان می هزینه کامیون یا نیسان بار، هزینه خوراک

دهد. بنا توجنه بنه اینن اری برای زنبورداران مراتع الموت نشان میبردکوچ را در سطوح مختلف بهره

شود که هزینه مربوط به انتقال کندوها با کامیون یا سایر وسایل نقلیه بیشترین سنهم شکل متحظه می

هنای ای به علت وجود کلنیباشد. در سطح حرفهبرداری مختلف دارا میهزینه کوچ را در سطوح بهره

شنود ن، متحظه میباشد. افزون بر ایای میای و نیمه حرفهقال بیشتر از سطح غیرحرفهبیشتر هزینه انت

ها و هزینه مربوط به کارگر ای کمتر از سایر گروهبردار حرفهکه هزینه مربوط به اسکان برای گروه بهره

 باشد.ها میای بیشتر از سایر گروهحرفهبردار نیمهو خوراک برای گروه بهره

 

 
 الموت مراتعدر ها هاي مربوط به انتقال کلنیهدرصد سهم هزین -4 شکل

 

، درصد سهم درآمدی محصوالت مختلف )بچه کندو، عسل قابی و عسل شهد( را در 0شکل 

دهد. با توجه به این بردار نشان میهای مختلف بهرهالموت و برای گروه مراتعصنعت زنبورداری 

ای تولید عسل شهد بیشترین درصد سهم درآمدی بردار حرفهبهرهود که برای گروه ششکل متحظه می

نیمه  برداربهرهگروه  برایدهد. ترین درصد سهم درآمدی را به خود اختصاص میو تولید بچه کندو کم

باشند. در سطح ای به ترتیب عسل شهد، عسل قابی و بچه کندو در تعیین درآمد در الویت میحرفه

ای نیز فروش بچه کندو و سپس تولید عسل شهد بیشترین درصد سهم درآمدی برداری غیرحرفهبهره

 .در پی داردرا برای زنبورداران نمونه 
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 الموت مراتعدر نعت زنبورداري درصد سهم درآمدي محصوالت ص -5شکل 

 

های ها در هزینههای شکر و موم در صنعت زنبورداری و سهم باالی این نهادهبا توجه به اهمیت نهاده

تواند تأثیر ها )به ویژه زمانی که قیمت تولیدات تقریبأ ثابت باشد( میتولیدی، تغییرات اندکی در قیمت آن

سود ناخالص زنبورداران داشته باشد. به همین منظور، در این مطالعه در نهایت بسزایی را در میزان تولید و 

، 0تحت سناریوهای  شده ارائه PMPاده از مدل با استفهای شکر و موم اثرات اقتصادی افزایش قیمت نهاده

نتایج به ، 0شد.جدول  حساسیت الموت تحلیل بر بازده ناخالص زنبورداران مراتعدرصد  32و  22، 12

ریزی ریاضی مثبت با رهیافت که خروجی مدل برنامهراهای شکر و موم از افزایش قیمت نهادهدست آمده 

 دهد:مختلف نشان میکاربردی تحت سناریوهای حداکثر آنتروپی است، 
 

 ي شکر و موم بر بازده ناخالص زنبورداران منطقه الموتافزایش قیمت نهاده اتاثر -5جدول 

 (حداکثر آنتروپیبا رهیافت  ریزي ریاضی مثبت)خروجی مدل برنامه

بازده ناخالص در   افزایش قیمت نهاده تحت سناریوهای مختلف

 *سال پایه

 گروه 

 برداریبهره

 نهاده 

 %0 %12 %22 %32 تولیدی

 ایغیرحرفه 1240 1233 0421 2302 2301

 ایحرفه نیمه 21302 13040 11232 10332 12212 شکر

 ایحرفه 32213 34012 33142 31013 23142

 ایغیرحرفه 1240 1103 0142 0312 2123

 اینیمه حرفه 21302 22412 13221 11402 10130 موم

 ایحرفه 32213 30202 34210 33213 32122
 باشد. هزار ریال می 12: بازده ناخالص ساالنه بر حسب * 
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های مصرفی شکر و موم بر تولیدات زنبورداران در پس از بررسی اثرات افزایش قیمت نهاده

ای یا سود ناخالص زنبورداران نیز تحت شرایط میزان تغییرات بازده برنامهبرداری، سطوح مختلف بهره

درصد تغییرات بازده ناخالص زنبورداران مراتع الموت را پس از اعمال  2جدول فوق بررسی شد. 

 :کندهای مصرفی )شکر و موم( نسبت به سال پایه بازگو میافزایش قیمت نهادهمختلف سناریوهای 

 
 هاي شکر و مومران مراتع الموت پس از افزایش قیمت نهادهدرصد تغییرات بازده ناخالص زنبوردا -6جدول 

 (حداکثر آنتروپیمثبت با رهیافت ریزي ریاضی )خروجی مدل برنامه  

بازده ناخالص در   افزایش قیمت نهاده تحت سناریوهای مختلف

 *سال پایه

 گروه 

 برداریبهره

 نهاده 

 %0 %12 %22 %32 تولیدی

 ایغیرحرفه 1240 -21/0 -2/13 -2/13 -3/22

 ایحرفه نیمه 21302 -01/0 -4/10 -0/11 -0/23 شکر

 ایحرفه 32213 -21/3 -10/1 -4/12 -3/10

 ایغیرحرفه 1240 -23/0 -31/3 -0/14 -2/21

 اینیمه حرفه 21302 -22/4 -00/3 -2/13 -4/12 موم

 ایحرفه 32213 -20/2 -22/4 -31/1 -22/11
 باشد. هزار ریال می 12ناخالص ساالنه بر حسب : بازده * 

 

شکر  هایشود که افزایش قیمت نهاده، متحظه می2و  0ول اجدبه دست آمده در نتایج با توجه به 

درصد منجر به کاهش بازده ناخالص زنبورداران در سطوح  32تا  0و موم تحت سناریوهای 

درصدی قیمت نهاده  32تا  0شود. با افزایش ای میای و حرفهای، نیمه حرفهبرداری غیرحرفهبهره

ای و کمترین درصد( برای زنبورداران غیرحرفه 3/22شکر، بیشترین درصد کاهش بازده ناخالص )

شود. سود ناخالص ای حاصل میدرصد( برای زنبورداران حرفه 3/10درصد کاهش بازده ناخالص )

درصد کاهش  0/23صدی قیمت نهاده شکر به میزان در 32ای نیز با افزایش زنبورداران نیمه حرفه

درصدی قیمت نهاده موم، بیشترین  32تا  0شود که که با افزایش ن، متحظه میاییابد.افزون بر می

ای و کمترین درصد کاهش بازده درصد( برای زنبورداران غیرحرفه 2/21درصد کاهش بازده ناخالص )

شود. سود ناخالص زنبورداران نیمه ای حاصل میحرفهدرصد( برای زنبورداران  22/11ناخالص )

به طور کلی، یابد.درصد کاهش می 4/12درصدی قیمت نهاده موم به میزان  32ای نیز با افزایش حرفه
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ای را سهم عمده های شکر و موم کهدهد که با افزایش مداوم قیمت نهادهنشان می 2و  0ول انتایج جد

باشند، بازده ناخالص زنبورداران مراتع الموت با روندی نزولی نسبت به ها دارا میدر تولیدات کلنی

کاهش بازده ناخالص زنبورداران نسبت به سال پایه نیز در بین  میزانیابد. سال پایه کاهش می

ای بیشترین کاهش بازده زنبورداران غیرحرفه ، اماباشدبرداری متفاوت میهای مختلف بهرهگروه

 کنند. های شکر و موم تجربه میافزایش مداوم قیمت نهاده ناخالص را پس از

 

 گیريو نتیجه بحث

گیری از تجربیات زنبورداران منطقه الموت وضعیت اقصادی تا با بهرهشددر مطالعه حاضر تتش 

پس از منطقه تحلیل و ارزیابی شود. این صنعت زنبورداری در مراتع مستعد پرورش زنبور عسل 

های اقتصادی زنبورداران مراتع الموت، به منظور بررسی اثرات افزایش قیمت نهادهبررسی وضعیت 

مدل  سازی مشتمل برشکر و موم بر میزان تولیدات و بازده ناخالص زنبورداران از سیستم مدل

زنبوردار  102حداکثر آنتروپی استفاده شد. جامعه آماری شامل  ریزی ریاضی مثبت و رهیافتبرنامه

های آموزشی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین فعالیت داشتند. ها و کارگاهد که در کتسمنطقه بو

 121بندی شده و فرمول عمومی کوکران از این تعداد، گیری تصادفی طبقهبه کمک روش نمونه

های آماری موردنیاز با تکمیل پرسشنامه به صورت حضوری توسط بردار نمونه انتخاب شد و دادهبهره

های آماری در تحلیل نتایج به دست آمده از پرسشنامهآوری شد.جمع ،انتخاب شده ینمونهجمعیت 

در سطح با داشتن تعداد کمی کلنی تحقیق حاضر حاکی از بود که اغلب زنبورداران مراتع الموت 

زنبورداران و این تحقیق باالبودن سن ، نتایج همچنینپردازند. ای به پرورش زنبور عسل میغیرحرفه

ها را در مراتع مستعد منطقه الموت نشان داد، که این امر توجه بیشتر بودن میانگین سطح سواد آنپایین

کرده دانشگاهی در صنعت زنبورداری مسئولین را جهت جذب و بکارگیری نیروهای جوان و تحصیل

نتایج در این راستا، .کندیهای الزم برای اشتغال این قشر ایجاب مو فراهم نمودن شرایط و زمینه

(، 1312ثالثی و همکاران )(، 1300پورمحمدی )(، 2223) 1ساهاصورت گرفته توسط تحقیقات 

با ( 1331و امیری و ارزانی ) (1311مرادی کفراج و همکاران ) (،1312میرمحمد صادقی و همکاران )

نتایج به دست آمده در این تحقیق همخوانی دارد. افزون بر این، بخش دیگری از نتایج به دست آمده 

                                                             
1- Saha 



 ابوذر پرهیزکاري و همکاران

331 

یا انتقال کندوها  کوچهای های تولیدی هزینهدر این تحقیق حاکی از آن بود که افزایش قیمت نهاده

مطالعات انجام  ،تادر این راسشود. سبب کاهش درآمد یا بازده ناخالص زنبورداران مراتع الموت می

( و مرادی کفراج و همکاران 1312ثالثی و همکاران ) (،1300پورمحمدی ) (،1300شده توسط وثوقی )

های مشابهی با نتایج این تحقیق و یافته کنند( نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر را تأیید می1311)

دار و شهدزا های گیاهی گلوایی و گونهمراتع مستعدی که به لحاظ آب و هبا توجه به در پایان، دارند.

شود که جهت بهبود وضعیت اقتصادی صنعت زنبورداری، در منطقه الموت وجود دارد، پیشنهاد می

های الزم را های اجرایی حمایتکار مازاد در این منطقه دستگاهایجاد اشتغال و درآمدزایی برای نیروی

ی کم در زمینه ایجاد های با نرخ بهرهلی و وامهای خوداشتغاهای بتعوض، وامدر قالب کمک

در  مراتع الموتهمچنین، به منظور رفع مشکتت زنبورداران  های بزرگ اعمال نمایند.زنبورداری

 که نهادهای دولتی نظیرشود توصیه میها )عسل و بچه کندو(نیلزمینه بازاریابی و فروش محصوالت ک

های خرید و فروش در منطقه و تعیین قیمت ایجاد صنف بااستان قزوین جهاد کشاورزی  سازمان

در این  تظمینی برای تولیدات زنبورداران امر بازاریابی و فروش محصوالت را در منطقه تسهیل نمایند.

 کردهگیری از افراد تحصیلبهرهجذب و با تواند میجهاد کشاورزی سازمان معاونت ترویج راستا، 

های آموزشی هدفمندی را در جهت آموزش زنبورداران نمونه منطقه در ها و کتسدانشگاهی برنامه

های زنبور عسل )عتوه بر عسل و بچه کندو( نظیر خصوص کسب درآمدهای جانبی از سایر فرآورده

افزون بر  بره موم، زهر زنبور عسل، ژله، ملکه، گرده و کلنی با زنبور مادری تدوین و برگزار نماید.

مراتع مستعد الموت و سایر  مراتعه منظور توسعه هر چه بیشتر صنعت زنبورداری در بموارد یاد شده، 

ایجاد  ،ردسترس قراردادن بیشتر اعتباراتها، دنگهداری کلنی ، ایجاد امنیت بیشتر در محلکشور

، تشکیل بازارهای داخلی و صادراتی مختص هاشارکت دادن زنبورداران در آنهای رسمی و متشکل

 شود.زنبور عسل، بیمه کردن تولیدات و بیمه درمان و بازنشستگی زنبورداران توصیه میتولیدات 
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