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چکیده
ّز چٌذ در طزحّبی هلی ٍ قَاًیي ثِ رٍستبّب ٍ کطبٍرسی ثِ عٌَاى یک هٌجع ارسضوٌذ اقتصبدی تَجِ هیضَدٍ ،لیی ثیبسّن تجتیب
هٌفی فزاٍاًی ًبضی اس ضتف اقتصبدی رٍستب هطبّذُ هیضَد .اس آًجبیی کِ کطَر ایزاى اس ضزایط ٍیژُ اقلیویی ثزویَردار اسی

ٍ

دارای پتبًسیلّبی فزاٍاى ثب تَجِ ثِ تَپَگزافی هتٌَع ٍ پَضص گیبّی گًَبگَى اس .
اهزٍسُ پزٍرش سًجَر عسل در رٍستبّب یکی اس حزفِّبی جذاة ٍپز فبیذُ ٍ آسبى در تَلییذا کطیبٍرسی ٍ داهیی ٍتْییِ ی یذا
ثزای اًسبى اس  .در ایي تحقیق ثِ دًجبل ثزرسی اثزا سًجَداری ثز تَستِ اقتصبدی رٍستبّبی ضْزستبى ًکب هیثبضذ .ثزای ایي کیبر
اثتذا اس رٍش کتبثخبًْبی ٍ هیذاًی (اس طزیق پزسطٌبهِ) ثیزای جویع آٍری دادّْیب پزداوتیِ .پزسطیٌبهِ در ثییي افیزاد ًوًَیِ تَسییع
گزدیذ ٍ .پس اس جوتآٍری دادُّب در ًزهبفشار  SPSSثِ تجشیِ ٍ تحلیل پزداوتِ ضذ .آسهَى تحلیل ٍاریبًس فزیذ هي ًطبى داد ثیي
هحَرّبی هختلف تفبٍ هتٌب دار ٍجَد دارد .)0/001( .ثیطتزیي رتجِ هزثَط سًجَرداری ثِ عٌَاى ضغل هییثبضیذ .ثتیذ اس آى ضیغل
دٍم یب در حبضیِ ثیَدً .تیبی آسهیَى  tتفیبٍ هییبًنیي ثیب  3را هتٌیب دار ًطیبى داد ( )t = 11/1 ،df = 33 ،p > 0/001یتٌیی تَسیت
سًجَرداری رٍی تَست رٍستبیی ثِ لحبظ (تَست اقتصبدی ،ساله

جبهتِ ،سیبسی) هؤثز اس ً .تبی آسهَى  tتفبٍ هیبًنیي ثیب 3

هتٌبدار ًطبى داد ( )t = 3/00 ،df = 30 ،p > 0/001یتٌی تَست سًجَرداری ثزتَستِ پبیذار هؤثز اس  .ایي دٍ هتغیز ثب تَجِ ثِ ًتبی
آهبری اس ًَع هتغیزّبی ٍاثستِ ثَدُ کِ راثطِی ثسیبر تٌنبتٌنی ثب ّوذینز دارًذ ثطَریکِ تغییز در یک هتغیز سجت تغیییز در هتغییز
دینز اس  .ثِ ایي هفَْم کِ ثزای تَستِ سًجَر داری ثبیذ ثِ تَستِ رٍستبیی ٍثزای تَستِی رٍستبیی ثِ تَستِ سًجَرداری کیِ سییز
هجوَعِی اهَر کطبٍرسی اس

تَجِ ًوَد.

واشگان کلیدی :زنبور داری; توسعه; نکاء
ًَ -1یسٌذُ هسئَل mehranm022@gmail.com
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مقدمه
یشود ،ولی
هر چند در طرحهای ملی و قوانین به روستاها و کشاورزی به عنوان یک منبع ارزشمند اقتصادی توجه م 
یشود .از آنجایی که کشور ایران از شرایط وی هژ
باز مه تبعات منفی فراوانی ناشی از ضعف اقتصادی روستا مشاهده م 
اقلیمی برخوردار است و دارای پتانسیلهای فراوان با توجه به توپوگرافی متنوع و پو ایگ شش هی

،تسا نوگانوگ     

یتوانددد در راس یات
میتواند کشاورزی از جمله زنبورداری دارای شرایط قابل قب گژیو نیاادشاب یقفوم و لو ی اه      م مم 
اهداف برنامه توسعه اقتصادی  -اجتماعی کشور به طور کلی و به ویژه استانهایی باشد که دارای شرایط مناسبتری
هستند .بنا بر این جهت حفظ روستاها و توسعه پایدار در روستاها ،با توجه سور تاغاب و عرازم نتشاد هب  ت ییا       
یتوان الگوی مناسبی را جهت سیاستگذاری در روستاها اتخاذ نمود.
م
یتواند نقش مهم و ءاقترا رد ی و دشاب یلحم هعسوت    
روستاییان باید از این حقیقت آگاهی یابند که ،زنبور داری م 
میتواند برای آنان رفاه نسبی به ارمغان آورد این صنعت بیش از پیش لزوم برنامهریزی را ایجاب میکند ،چرا که رد 
محیط فرهنگی – اقتصادی ایران به منظور دستیابی به این هدف ،توجه مشترک دولت و بخش خصوصی را همزم نا

ایجاب میکند و نیاز مند یک برنامهریزی منسجم و کار آمد است .بنابر این باید دولت مردان و کارگزاران کش هب رو   
این نتیجه معطوف گردد بی تردید توسعه زنبور داری بدون توجه به زیر بناها مهیا نمیشود و این مهم جز ب و هدارا ا
ییابد پس مناسب است که مس طوبرم نالوئ   
عزم ملی و آگاهی روستاییان نسبت به شناخت و کارایی زنبور تحقق نم 
و دستگاهای زیربط ضمن توجه و برنامهریزی جهت امکان تحقق این بخش از صنعت زنبورداری برنامهای ج ر عما اا
فرا مه کند تا نه تنها موجب توسعه پایدار کشاورزی در روس اهات م ممی وش دد بلکه و داجیا رد 

ناهایگ تیبثت هب ور

   

انقراض نیز هست .در حال حاضر صنعت زنبور داری جایگاه ویژهای در اقتصاد کش درک ادیپ اهرو ه شقن و تسا      
فعال و مؤثری در ارتقاء ساختار اقتصادی و اجتماعی ،بخصوص در کشورهای روبه توسعه ایفا م ممیکنددد .در برخی
کشورها درآمدهای ناشی از صادرات عسل و فراوردههای جانبی آن یکی از منابع عمده در جهت تقویت اقتصاد ملی
یباشد که رد تعرس اب 
روز افزون آنها میشود .رشد و گسترش زنبور داری از جمله پدیدههای مهم قرن بیستم م 
قرن جدید ادامه دارد باال رفتن سطح در آمد ،افزایش روزهای اشتغال و تغییرات ونگرشهای جدید به مفاهیم زن یگد
و تأمینهای بین المللی ایجاب میکند ،نگاه و رویکرد صنعتی به این امر مهم شود زیرا در توسعهههی روس هات اا نقش
بسیار مهم و محوری دارد زیرا زنبور داری نقش عمدهای در توانمند سازی مردم محلی و تنوع بخشی رشد اقتص یدا
یکند .با توجه به یاهرادشه    
و نیز خلق فرصتهای شغلی جدید در ارتباط تنگا تنگ با سایر بخشهای اقتصادی ایفا م 
سازمانهای مختلف از جهت صدمه دیدن ذخیرههای گیاهی نادر و کمیاب در ایران یک سیاستگذاری م عماج و نود   
مورد نیاز برای ایجاد فضایی مناسب در توسعه زنبورداری و تشویق و اگاهی روستاییان عزیز که رویک در

ت زا ه های به

زنبورداران داشته باشند .لذا با توجه به فعالیتهای منظقه مورد تحقیق یعنی شهرستان نکاء از استان مازندران که از نظر
آب و هوا و پوشش گیاهی و نزدیکی به دریا شرایط ویژه و مساعدی را ب جوب یرادروبنز یار ود     آورده که ناوتب    
تهای زنبورداری در این منطقه را بهتر مورد ارزیابی قرار داد.
مزی 

  

بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی911 ...

مبانی نظری
تعریف روستا متناسب با الگوی بهینه زنبورداری:
زنبورداری در روستا شامل ایجاد تعدادی متنوع از کندوی زنبور که در حاشیههای باغات مناطق کش عرازم و یزروا   
وجنگل ها قرار گرفته و زنبورداری فقط مخصوص روستا نیست بلکه در بسیاری از کشورها در شهرها نیز اق هب ماد   
نگهداری کندو وزنبور مینمایند که با آمارهای موجود قابل توجه بوده است (میر کریمی )5931،از سوی دیگر تغییر
راک    

در شیوهی زندگی انسان ،آلودگی محیط زیست شهری ،فشارها و استرسهای روانی ناشی از مح و یگدنز طی

کنار اندیشههای فلسفی بازگشت به جهان خاکی ،باعث توجه عدهای از شهر نشینان به زنب هاتسور رد یراد رو ا هب    
ویژه روستاهای خوش آب و هوای مجاور شهرها شد واین مناطق به منزلهی ییالق و اجیا مه دد ددد زنبورس تهج نات   
تولید عسل و مشتقات آن شد.
در توسعهی منطقهای ،زنبورداری در روستا به عنوان یک بخش ارزشمند و رشد یابنده در زمینهی رهیاف یداصتقا ت   
مطرح بوده و تنوع بخشیدن به نباتات و ازدیاد باروری درختان میوه و بوته زارهای مراتع و گرده افشانی در زمینهههی
افزایش بهره وری از میوه جات و ابعاد مختلف زنبورداری و تولید عس دراوم هک ل     اس دافت ه هی غ یاذ ی یوراد و  ی و 
یباشد( .میر کریمی.)5931،
اشتغال زایی را دارد در مقایسه با ایجاد مشاغل سرمایه بر راهکار مناسبی م 
توسعه
توسعه واژهای است که از اواخر سدهی بیست و با سخنرانی هنری ت اکیرمآ یروهمج سیئر ،نمور      ( ) 948 1وارد
شتر واژههاایی نظی یوس زا هتفای هعسوت مک ر
ادبیات جهانی گردید و مقبولیت عمومی یافت .هر چند پی 
نیلسون (  ) 1942و مناطق عقب افتاده شهری از سوی نش ندور نیات

(  ) 1944و روشک نایم فاکش ه یا

درفلیو       
ثثث ثثثثروتمن و د

عقب مانده از سوی آرتور لوئیس (  ) 1944مطرح شده بود ،ولی هیچ کدام از این مقولههاا از ط و ماوع فر

صاوخ    

بازتابی نیافت و پس از دو دهه ،در سال  1972توسعه بوم زیست مطرح هک دش    نقطهههی عطف یناسنا طباور رد ی    
یشود( .بریمانی.) 1382 ،
بازمین تلقی م 
توسعه ،فراگردی است که فعالیتهای بالقوه جامعه را هرچه از جه یامرس ،عبانم ،یناسنا یورین ت ه شناد  ،و ینف

    

مهارتها و  ...بصورت بالفعل در میآورد و در نتیجه شرایط زندگی انسانها بهبود یافته و سطح زندگی او ارتق ادیپ ءا   
میکند .به عبارت دیگر توسعه فراگردی است که در آن بخشی از نیازهای انساننن مرتف دش ع ه و  گارف نیا ر وخ د د     
نیازهای تازهای را در سطح باالتر ایجاد میکند و از آنجا که نیازهای انسان محدود به نیازهای م هعسوت ،تسین یدا    
مه نمیتواند محدود به مسائل اقتصادی و معیشتی باشد بلکه به گارف کی ناونع  ر ین مامت ،د ا اهز ی سنا  ان ارف ار

       

میگیرد و ازاین جهت تمام حوزههای زندگی را ارق فده ر اد  د و ه ینوگرگد شوختسد ار نآ      م ممیکنددد( .عم نار
یوسفی.) 1382 ،
توسعه روستا يي در عرصه اقتصاد پایدار در کشاورزی و امنيت غذا يي :
بدون ترديد دستيابي به امنيت غذا يي پايدار مستلزم توسعه كشاورزي و توس هزورما .تسا روشك رد يياتسور هع      
ب كي اري كي

معضل اساسي كشور است و ضر بي

امنيت ملي را كام ًالًال تحليل برده است .هدف گ يراكيب خرن يراذ    
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یباشددد.
در برنامه سوم توسعه  12 /6درصد برآورد شده است كه مستلزم نيل به رشد اقتص زا رتالاب يدا     6درصد م مم 
حال اگر بنا باشد بخشي از اين رشد را بخش كشاورزي تأمين كند و اگر بپذير مي كه بخش اعظم توليد كش رد يزروا
یدهددد در ح هك يلا   
چرخه اقتصاد روستا يي انجام میشود ناگزير از توسعه روستا يي هست مي شواهد آم ناشن يرا    م مم 
متوسط رشد اقتصادي كشور در سال  1381لحاظ كردن رشد بخش نفت برابر  6/5درص شخب دشر تسا هدوب د     
كشاورزي به تنها يي معادل  10 /2درصد گزارش شده است .رشد صنعت ،خدماتساختمان و مسكن در اين سال به
ترت بي

 11،5و  3درصد بوده است .اين توجه به توسعه روستا يي به دليل ارتباط ذاتي آن با رشد بخش كش ار يزروا

یآید و تنها بخ زا يكدنا ش   
میطلبد به ويژه اينكه بخش اعظم توليد كشاورزي در چرخه اقتصاد روستا يي به عمل م 
آن در حا يش ه شهرها و مستقل از چرخه اقتصاد روستا يي انجام میشود .اين در حالي است كه امنيت غ نيب رد يياذ   
خانوارهاي روستا يي به عنوان يكي از پایههای توسعه روستا يي در معرض مخاطرات زيادي قرار دارد .شواهد آم يرا
نشان میدهد كه در سال  1380حدود  21 /7درصد خانوارهاي روستا يي زير خط فقر ب دو ههانددد ض بير
روستاهاي كشور در حدود  0/ 43و كش اف درآمد د كه

پردرآمد به د كه

مك درآمد در س لا

 1379مع لدا

رد يرباربان   
30

 1به

بوده است .توسعه روستا يي بايد ارتقاي همه جانبه سطح زندگي مادي و معنوي تأمين نيازهاي اساس ار نايئاتسور ي   
هدف قرار دهد و در نهايت به توانمند كردن و باال بردن ظرفيت آنان جهت برآوردن نيازهاي خودشان بيانجامد .ا ني
توسعه در كل بايستي به افزايش توليد و كاهش فقر روستا يي منجر شود .در اين ميان اتخاذ سياس هب نوچ يياهت ب دو    
سيستم قيمت گذاري محصوالت كشاورزي و كوتاه كردن دست واسطهها از قيمت گ ريگارف و شرتسگ اهنآ يراذ     
كردن نظام تأمين اجتماعي هدفگذاري بهتر یارانههای پرداختي اصالح و هدف گذاري درست وامهای كش هب يزروا   
روستائيان در تقويت روند توسعه روستا يي مؤثر خواهند بود.
زنبورداری
از دیر باز غذای انسان و منابع تإمین آن مورد توجه ب دو هه و هس ییاذغ مولع زکارم و تاسسؤم زا یرایسب و ت       
مشغولند تا بتوانند راه حلهایی آسانتر ،ارزانتر و با کیفیت باال تولید کنند تا این جمعیت ح لیم شش دود ی هب یدرا

   

مطلوبی تمام تغذیه شوند .یکی از مواد غذایی که شاید قبل از انسان روی کره خاکی وجود داشته عس اریز تسا ل    
اول حیوانات از این مواد غذایی تغذیه میکردند تا انسان این نعم تاجن هار اسب هچ و درک فشک ار یعیبط ت      
بسیاری از بیماریها بوده و هست .تمامی اصول درمان گیاهی موجود در جمع آوری شهد گلهای متف نیا رد توا   
مواد معجزه اسا وجود دارد (افتخاری.) 1383 ،
نقش زنبورداری در اقتصاد پایدار روستایی
اقـتصاد در روستا شامل تمامی فعالـیتهایی که به درآمد ختم میشود اطالق میگردد .ائم از کشاورزی ،دامداری ،صید
و  ...میباشد .از آنجایی که  1/3جمعیت کشورمان در روستا زندگی میکنند قابل تأمل است که در آمد روستائیان در
این بخش (تولید عسل) مورد توجه و عنایت بیشتری قرار گیرد .همانطور که ذکر شد منابع درآمدی روستاییان بیش رت
از امور کشاورزی تأمین گشته و مازاد تولید آنها به شهرها روانه و تأمین غ انیشنرهش یاذ ن    م ممی وش دد .یک نیا زا ی   
بخشهای کشاورزی زنبور داری و تولید عسل است که این مواد غذایی در تمام نقاط جه و نا خ داونا ه ههاا ازدیرب زا
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جای خود را پیدا کرده و گوشهای از نقش تغذیه و درمان را به عهده دارد .ام ادروبنز اتسور رد ا ر ز لاغتشا ی ا یی      
بسیاری دارد .حال به نقش تولید عسل و زنبورداری و اینکه چند درصد اشتغال در روستاهارا به خود اختص هداد صا
توجه کنی .م طبق آمار رسمی اتحادیهی زنیورداران ایران و سایت زنبور داران اشتغال زایی ای طسوتم لغش ن      %9در
روستاها ذکر شده ومنابعی نیز رقم  %7را قید کردهاند در هر صورت از جمعیت روستایی بالغ بر  25میلیونی اگر %8
آنرا درنظر بگیریم با احتساب قسمتهای فراوری عسل حدود  2میلیون نف خب ار ر وو ووود ج هدرک بذ    (اتحادیه یلم    
زنبورداری.)5931 ،
ضرورت توجه به صنعت زنبور داری در روستا
زنبور دراری از دو جهت دارای اهمیت است یکی از دیدگاه حضور در یک فعالیت گسترده بازار جه یرگید و ینا   
تاکید بر توسعه سیاستهای محلی و منطقهای است .امروزه با پیشرفتهای فناوری حرکت به س ندش یناهج تم    
اقتصاد شتاب بیشتری یافته است که این امر تمایل روستاییان را به درآمد و اشتغال در روستا را بیشتر کرده است
شها در مورد مفهو واقعی نبور داری و چگونگی برنامهههریزییی
فها و نگر 
در شرایط فعلی ایران ،متاسفانه برخی تعری 
در این صنعت در اذهان عمومی بسیاری از مسئوالن و برنامه ریزان نقش بسته که به نا هماهنگی در شناخت ماهیت
اصلی زنبور داری و مانع توسعه آن منجر شده است در چنین شرایطی مفروض است:
تصور زنبور داری به عنوان یک پدیده با مفهوم گسترده و یک پارچه و نه به عنوان یک پدیده صرفًاًا انفرادی و تفننی
نیست و به صراحت باید گفت زنبور داری یک صنعت بسیار رایج در کش هرو اای توس  یاوتحم اب هتفای هع وا یعق      
برخوردار است.
تصور زنبور داری به عنوان یک پدیده با مفهوم گسترده و یکپارچه نه به عنوان ی دیدپ ک ه    ص فر ًاًاًاًا اقتص روبتز ،یدا   
یشود ولی به هیچ وجه یدپ کی  ده     ص فر ًاًاًاًا
داری اگر چه معمو ًالًال به عنوان یک صنعت سود آور و اشتغال زا مطرح م 
اقتصادی نیست بلکه در ماهییت خود یک پدیده عجین شده ب درم نهک موسر ا م ک ناهج نا ه عبا زا  اد نوگانوگ         
اجتماعی مورد توجه واقع شده است .توسعه زنبور داری در کشور ما با وجود پتانسیلها و توانهای بالقوه و بالفعل
توسعه در اکثر روستاها کمتر مورد توجه قرار گرفته است و تا کنون زیر ساختها و زمینههای الزم جهت جلب نظر
روستاییان برای زنبور داری فرا مه نیامده است و طی سالهای گذشته توسعه روستایی در ایران بیشتر شامل جنبههاای
فیزیکی عمرانی و نوسازی در روستاها بوده .ایران بعنوان یکی از کشورهای برتر با تنوع اقلیمی که تمسق کی رد     
ی منحص هب ر   
ی اه ی ی
 72متر زیر سطح دریا و در قسمت دیگر  5671متر باالتر از سطح دریا واق دش ع ه راد  ،ای    ویژگی ی
فردی از نظر دارا بودن فضاهای خاص طبیعی ،شامل جنگلهای غنی و تن ناوارف یهایگ ششوپ عو  ،،،،، ،،،،چشمههههاای
متعدد و  ...است .که از یک روستا به روستایی دیگر کام ًالًال متفاوت است و در این زمینه الزم است :او ًالًال وسایل حمل
و نقل صنعت کندو سازی فراوری موم و اصالح نژاد ملکههای زنبور را با استانداردهای بین المللی و آگاهی دادن به
یرسد.
روستاییان و زارعین نسبت به مفید بودن زنبور داری در جوار کشاورزی امری ضروری به نظر م 
این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی و تحلیلی و از نوع کیفی است که به دو شکل مطالعات اس یدان
و بررسیهای میدانی انجام پذیرفت زیرا مبنای پزوهش ارائه راهک زا ییاهر یارب یرا

– کتابخانهههای

ساسا رب دوجوم طیارش

     

تحقیقات گذشته و اصالح روشهای پیشین است .بدین ترتیب که ابتدا جهت روشن شدن ادبیات موض و قیقحت عو
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تدوین مبانی نظری و سوابق پژوهش از مطالعات نظری بهره گرفته شد که با رجوع با کتابخانهها و اس ،بتک زا هدافت
پایان نامهها و مقاالت نگاشته شده ،مرحله اول پژوهش به انجام رسید .در ادامه در پی یافتن پاسخ به سؤال تحقیق و
دست یابی به اهداف مورد نظر اقدام به گفتگو با اساتید زیربط و متخصصین ام ضوم یاتسار رد ر و ثحب دروم ع     
گردید و پس از تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوری شد .و روش نمونه گیری نی وب هداس یفداصت لکش هب ز د      ،
جامعه آماری بین  20زنبور دار برای پاسخ گویی به گویه های تدوین شده از طیف گفتگو استفاده گردید .به روظنم    
تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده و رسیدن به نتایج منطقی قابل استفاده و با توجه به این که متغیرهای توسعهههی
یباشددد،
روستایی و توسعه زنبور داری از نوع متغیرهای کمی بوده تجزیه و تحلیل آنها با شرایط آماری امکان پذیر م مم 
با استفاده از روشهای به صورت کمی و گسسته آورده تا بتوان از آمارهای تولید عسل در جهان در کش رد و نامرو
استان مازندران و این متغیرها میزان ضرایب همبستگی و نوع همبستگی را مشخص نمود در این بررس سسیهاا از آم را
کمی و توصیفی و استنباطی استفاده شده است وبدان معناست که در جداول توزیع فراوانی وارد و سپس ب هدافتسا ا   
از شاخصها و میانگین و انحراف معیار هر گروه از زنبور داران را حساب کرده و به منضور تعیین میزان ارتباط آنها
شهای رتبهای کندال و نیز تعیین حدود اطمینان میانگین در جوامع آماری پرداخته شده.
از ر و 
محدوده مورد مطالعه و مسائل آن
در این تحقیق سعی شده بطور اعم شهرهایی که زنبور داری دارای شکل سازمانیافته هستند مورد مطالعه قرار گیرن .د
از جمله شهرستان نکاء که عالوه بر آن موضوع زنبور داری روستایی را مورد مطالعه میدانی قرار دهیم ،در اینج هب ا   
یپردازیم
توضیح مختصر از شهرستان نکاء و موقعیت منطقه مورد مطالعه آن م 

تصویر شماره  :1تهیه شده در برنامه آرک مپ سیستم ( )GISتبدیل به نقشه کامل کشور و استان مازندران و نهایت منطقه شهرستان نکاء را به خوبی نشان
میدهد و موقعیت جغرافیایی این محل نشانگر منطقه مورد مطالعه پژوهشگر در این رساله است.
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منطقه مورد مطالعه
یباشددد ای هس زا هقطنم ن    
شهرستان نکاء در شمال شرق ایران ناحیه جلگه خزری از شهرستانهای استان مازندران م 
بخش به جلگه و دریا و جنگل تشکیل یافته ،که از سوی شمال به دریای خزر مازندران متصل میگردد و از جن بو
یشود.
به جلگه خزری قرار دارد و شرق این شهرستان به جنگل منتهی م 
لوط و یلامش   

شهرستان نکا در استان مازندران و مابین شهرستان ساری و بهشه ایفارغج ضرع رد ر یی      93و 36

جغرافیایی  19و  53شرقی نصف النهار گرینویچ قرار دارد .این شهرستان از شمال به زا و رزخ یایرد  هب بونج
دامنههای جنوبی رشته کوه البرز محدود میباشد .شکل هندسی شهرستان نکا از س طسوتم روطب ایرد حط     

   
 50متر

است و مساحت کلی شهرستان  1865کیلومتر مربع است .این شهرستان از دو قسمت کوهپایهههای و جلگهههای اس .ت
بطور کلی ارتباط منطقه مورد مطالعه با پایتخت بوسیله یک راه آسفالته به صورت دائمی برقرار میباشد و ع رب هوال   
آن راه آهن سراسری ایران از داخل شهرستان میگذرد دو راه سراسری شمال کشور از رشت تا مشهد که قس زا یتم
ینماید .اقلیم شهرستان نكا بيشتر تحت
آن بنام شاهراه آسیایی مشهور گردیده نیز از داخل منطقه مورد مطالعه عبور م 
تأثير عرض جغرافيا يي  ،ارتفاعات البرز ،ارتف ب يكيدزن و يرود ،ايرد حطس زا عا ه و يلحم ياهداب شزو ،ايرد 

     

ناحیهای ،جابجا يي تودههای هواي شمالي و غربي و پوشش مترا مك جنگلي قرار دارد ،لیکن دو جر و بآ گرزب ناي
هوا يي نقش تع يي ن کنندهای در اقل مي اين شهرستان دارند.
باالترین درجه حرارت در ماه آگوست (مطابق با مرداد ماه) با  30 /2درجه سانتی گراد و کمترین آن در ژانویه (مطابق
با دی ماه) با  10 /8درجه سانتی گراد بوده است .متوسط بارندگی این ایستگاه ۶۷۶ ،میل رتم ی    م ممیباشددد .بیش نیرت
بارندگی طی این دورهی آماری ،در سال  6 136 - 67با  1013میلی متر و کمترین آن در سال  13 95 - 96با  ۴۰۰میلی ی
ی
متر به ثبت رسیده است.
زنبور داری در شهرستان نکاء
با توجه به شرایط آب و هوائی مناسب و بارندگیهای به موقع و در اختیار داشتن مراتع مناسب زنبورداری و آم شزو
بهره برداران ،برداشت عسل برای زنبورداران این شهرستان رضایت بخش ب ود یط رد .تسا هدو

   مرحله تشادرب    

بهاره و تابستانه در این شهرستان در در طی یک سال  150تن عسل تولید گردیده اس کن ناتسرهش حطس رد .ت اااا اااااء
 12000کلنی زنبور عسل وجود دارد که تعداد  203نفر بهره بردار به این حرفه مشغول به فعالیت

یبا نش ددد اف :دوز
م مم 

یباشند افزود :تعداد  100نفر عضو تعاونی زنبورداران این شهرس نات
تعداد  100نفر عضو تعاونی زنبورداران فعالیت م 
میباشند .از سوی اداره ترویج جهاد کشاورزی این مدیریت همه ساله کالسهای آموزشی و ترویجی برای زنبورداران
برگزار میگردد که در این راستا کالسهای آموزشی مهارتی برای  50نفر از فراگیران بخش زنبور برگزار گردی رد و د
پایان دورهها گواهینامه مهارتی به آنان اهداء میگرد .گفتنی است کمب رابتعا دو ا تمیق شیازفا ،وراد ،ت     

نه دا ه ههاای

زنبورداری و مهاجرت بی رویه زنبورستانهای غیربومی به استان و در نتیجه ایجاد آلودگی برخ ...و اهناتسروبنز زا ی   
از جمله مشکالت بخش زنبورداری میباشند( .اتحادیهی زنبور داران استان مازندران) با توجه به مطالب

هدش رکذ    

شهرستان نکاء دارای توان و استعداد باالیی در زمینه زنبورداری و مشاغل مربوطه دارا م ممیباشددد ض امت هکنیا نم م    
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رستنیهای روستای اومال را خصوصًاًا گلزارهایی که جزء کشتهاای اص اتسور یلاها یل     م ممیباشددد را از ب یرورا
بیشتری برخوردار میگرداند بلکه منجر به احداث دو کارگاه تولید کندو و یک کارگاه پاالیش عسل شده تع زا یداد
روستاییان محل را مشغول کرده .ولی از انجایی که عسل جمع اوری شده در محل روستا بستهبندی نم ممی وش دد اف دار
سودجو با خرید ارزان محصول عسل از روستاییان اقدام به مخلوط کردن عسل خالص خریداری شده نموده ،کههه نه
یکنند بلکه ن  ناگدننک دیلوت ما ا راچد زینار اتسور نی
تنها عسل مرغوب تولید شده را به عسل نامرغوب تبدیل م 

     

ی مس میقت
خدشه مینمایند در ضمنی که فرصت ایجاد صنایع بستهبندی را از اهالی این محل ربودهانددد و از دسترسی ی
زنبورداران به بازار مصرفی جلو گیری و ممانعت به عمل آمده بطور طبیعی و مشکالت غیره ....
یافتهها
 ویژگیهای جمعیت شناختی مورد مطالعهجدول  1جدول فراوانی زنبورداران به نسبت سن.
درصد

سن
25 - 20

% 15

30 – 25

% 14

35 – 30

% 12

40 – 35

% 39
%20

باالی  40سال

با توجه به نتایج حاصل شده بیشترین زنبورداران شهرستان نکا و روستاهای اطراف اومال سن  35تا  40سال داشتند.
جنسیت:
جدول شمارۀ  :2جدول توزیع فراوانی پاسخ گویی از نظر جنسیت.
جنس
مرد
زن

درصد
% 92
%8

جدول فوق نشانگر گروههای پاسخ گو بوده وباتوجه به نتایج حاصله تعداد بیشتری از پاسخ گویان را مردها تشکیل دادهاند.

وضعیت تأهل
جدول  3وضعیت تأهل پاسخ گویان
وضعیت تأهل

درصد

متأهل

% 72

مجرد

% 28

یتوان چنین نتیجه گرفت که  %27پاسخ گویان متأهل و  % 28مجرد بودهاند.
با توجه به جدول باال م 
سطح تحصیالت
جدول شماره  4سطح تحصیالت پاسخ گویان و زنبور داران.
میزان تحصیالت

درصد

راهنمایی

% 20

متوسطه

% 31

فوق دیپلم

% 30

لیسانس

% 14

باالتر از لیسانس

%5
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سطح تحصیالت پاسخ گویان و زنبورداران در جدول فوق آمده است و نشانگر آنس ادروبنز هک ت ر  نا از تیعضو     
نامطلوبی در زمینه سواد برخوردار هستند و بشتر زنبورداران دارای تحصیالت متوس هط

م ممیبا نش ددد و تع زا یمک داد   

تهاای توس هع
زنبورداران از سطح سواد بالیی برخوردارند .که این امر باعث مشکالت فراوانی در زمینه زیر س خا ت ت
انسانی متخصص در امر زنبورداری شده است.
جدول شماره  6جدول توزیع فراوانی درصد شرکت کنندگان از نظر در آمد فروش تولید عسل.
در آمد ماهانه

درصد

200 – 00 1

% 35

500 – 300

% 30

000000 1 – 500

% 25

بیشتر از یک میلیون

%0 1

براساس جدول باال در آمد بیشتر زنبورداران بین  100تا  200هزارتومان برآورئد شده است (البته یلدب  ل مه  لغش     
یب یر ممم که ادروبنز رثکا  ر رد نا
یباشد) با کمی تأمل به این مسئله پی م 
بودن پژوهشگر اطالعات خیلی دقیق نم 

دح

   

یکنند.
معیشت فعالیت م 
یافتههای تحلیلی
سئوال اول :انگیزۀ زنبورداری در محل چیست؟
بررای پاسخ به این سئوال از آزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده شد.
جدول  :7میانگین رتبۀ محورهای انگیزۀ زنبور داری
می نیگنا      

مت غی ر

رتبه
گذراندن اوقات فراغت

1/ 50

حیوان دوستی

2/ 30

شغل ثابت

8/ 30

عالقه مندی به زنبورداری

3/2

شغل در حاشیه

5/ 70

حرفه اصلی

12

منبع :یافتههای تحقیق

آزمون تحلیل واریانس فرید من نشان داد بین محورهای مختلف تفاوت معنا دار وجود دارد .)0/ 001 ( .بیشترین رتبه
یباشد .بعد از آن شغل دوم یا در حاشیه بود.
مربوط زنبورداری به عنوان شغل م 
فرضیه تحقیق :به نظر میرسد توسعۀ صنعت زنبورداری روستایی میتواند سبب توس تیاهن ردو ییاتسور ۀع    
توسعۀ پایدار روستایی شود و این توسعه در توسعۀ منطقهای و ملی مؤثر باشد.
در پاسخ فرضیه اول م 
یگیریم:
یتوان اظهار داشت بر اساس آزمون  ،tدو فرض آماری را در نظر م 
(الف)

H o: u < 3
H 1: u > 3

چون گویه ها براساس مقیاس  5گزینهای لیکرت (خیلی کم = تا خیلی زیاد =  )5تنظیم شده است که ی هدنهدناشن 
این است که میانگین کوچکتر یا مساوی  ،3بیان گر این است که توسعۀ زنبور داری روی توسعۀ روستایی به ظاحل    
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(توسعۀ اقتصادی ،سالمت جامعه ،سیاسی) مؤثر نیست و میانگین بزرگتر از  ،3نش آ ندوب رثؤم ۀنا ن لودج .تسا      
آزمون  tبصورت زیر است:
جدول  :8نتایج آزمون t
متغیر
توسعۀ زنبورداری

میانگین
3/ 9319

انحراف استاندارد
/ 59788

t

درجه آزادی

15 /1

39

سطح معناداری
0/ 001

نتایج آزمون  tتفاوت میانگین با  3را معنا دار نشان داد (  )t = 15 /1 ،df = 39 ،p > 0/ 001یعن ادروبنز ۀعسوت ی ری    
روی توسعۀ روستایی به لحاظ (توسعۀ اقتصادی ،سالمت جامعه ،سیاسی) مؤثر است.
یکنیم:
(ب) برای آزمون فرضیۀ اول ،فرض آماری زیر را آزمون م 

H o: u < 3
H 1: u > 3

جدول آزمون  tبصورت زیر است:
جدول  :9نتایج آزمون t
متغیر
توسعۀ پایدار

میانگین
3/ 4267

انحراف استاندارد
/ 05 8 44

t

9/680

درجۀ آزادی
90

سطح معنا داری
/ 000

نتایج آزمون  tتفاوت می اب نیگنا     3معن  ناشن رادا دد ددداد (  )t = 9/ 08 ،df = 90 ،p > 0/ 001یعن ادروبنز ۀعسوت ی ری    
برتوسعه پایدار مؤثر است.
بررسیهای انجام شده بیانگر این واقعیت است که بین زنب و ییاتسور یرادرو

دیاپ هعسوت ا یگتسبمه ییاتسور ر       

مستقیم و معناداری وجود دارد .این دو متغیر با توجه به نتایج آماری از نوع متغیرهای وابسته بوده که رابطهههی بس رای
تنگاتنگی با همدیگر دارند بطوریکه تغییر در یک متغیر سبب تغییر در متغیر دیگر اس یارب هک موهفم نیا هب .ت      
توسعه زنبور داری باید به توسعه روستایی وبرای توسعهی روستایی به توسعه زنبورداری که ریز     مجموعهههی ام رو
کشاورزی است توجه نمود .توسعۀ زنبورداری بدنبال خود اشتغال ،جلوگیری از مهاجرت روستائیان ،ایج تازیهجتدا
و امکانات را خواهد داشت در ضمنی که سالمت جامعه را نیز در بر میگیرد .بنابراین توس اسب هچ یرادروبنز ۀع     
یتواند به عنوان راهکاری ،باعث توسعه روستایی شود.
زنبورداری روستایی در کشور م 
بحث و نتیجهگیری
پژوهش فوق دارای نتایج ارزشمندی هست که میتواند ع را رب هوال ا هئ     راهکارهاای توسعهههی زنب ببس یراد رو
توسعهی پایدار روستایی شود و همچنین الگویی مناسب برای برنامه ریزان و مدیران کشور جه یراذگ تسایس ت    
در امر توسعهی روستایی و زنبور داری و سالمت غذایی جامعه منظ دوش رو  .....شهرس ج هب اکن نات ه ندوب اراد ت      
بهای مناسب جهت
یتواند به عنوان یکی از قط 
امکانات پوشش گیاهی و ارتفاعاط نسبتًاًا کم و آب و هوای معتدل م 
زنبور داری و صنایع فراوری و صنعت بستهبندی و ساخت تجهیزات جهت زنبور داری در منطقه مط و دشاب حر

رد   

استان مازندران به منظور توسعه زنبور داری و شهرستانهای وابسته آن ابتدا باید این مناطق به طور دقیق شناس یا ی و 
کهاای کارشناس نا
ی با کمک ک
نوع کاشت و گلزارهای مناطق مورد بازشناسی و شناخت دقیق جنبههاای گی سانش ها یی یی
مربوطه و مردمی اقدام شود .توسعه صنعت زنبور داری در این منطقه میتواند سبب درامد زایی و اشتغال زایی ب یار
اکثریت ساکنان آن باشد زیرا زنبور داری بخشهای مختلفی از صنعت را فعال ساخته و بسیاری از نیروهای غیر ماهر

بررسی تأثیر زنبورداری بر توسعه اقتصادی127 ...

در این مجموعه جمع شدهاند .زنبور داری نیازی به سرمایه گذاری ک هجوت اب و هتشادن عیسو تاناکما و نال هب        
خصوصیات پوشش گیاهی منطقه کشورمان ،این صنعت دیرینه را به توسعه روستایی متصل خواهد کرد .همچنان که
یکننددد .از ط رگید فر   
نتایج نشان میدهد زنبوداری به عنوان شغل ثابت افراد میباشد که از طریق آن امرار معاش م 
با توجه به نتایج تحقیق زنبورداری بر توسعه پایدار اقتصادی مؤثر است .بنابراین توسعه زنبور داری روستایی از یک
سو باعث کاهش مهاجرت روستاییان به مناطق شهری میشود و از سوی دیگر مشکالت شهرها را نیز کاهش خواهد
داد و در ضمنی که عسل را جزء الینفک سبد کاالیی مردم قرار داده بلکه موجب سالمت بهداشتی جامعه نیز خوا ده
شد .توسعه زنبور داری سبب افزایش درآمد ملی و س زا .دش دهاوخ هنار ا یراد روبنز تعنص هب هجوت ور نی         
روستایی و به دنبال آن ایجاد امکانات فنی بهداشتی و حمل و نقل و ارتباطی باید در الویت قرار گی و در س دا ه هترررین
راه برای رسیدن به این هدف استفاده از متخصصین و سرمایه گذاران است.
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