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دهنده تبیین الگوی مخاطرات در واحدهای پرورش

 زنبورعسل در کشور

 1عهحبیب اله سالمی، منا آقابیگی، غالمعلی نهضتی پاقل
 21/03/3139 تاریخ پذیرش:                                                                               03/09/2139تاریخ دریافت: 

 چکیده
رنتیجه دتر است. اين وضعیت ين صنعت پايینجهاني ا یانگینوري واحدهاي زنبورداري در ايران نسبت به مبهره

وند. شبسیاري در اين واحدهاي تولیدي ميهاي وجود آمده است كه سبب بروز خسارتري بههاي پرشماتأثیر عامل
ريتي مديريتي از غیر مدي هاياملهركدام در بروز خسارت و تفكیک ع و نقش و سهم هااملبنابراين شناسايي اين ع

 يبرگشت تیلوج ستمیسيک  ازي ریگبهره باتا تالش شده است اين پژوهش  در اساس، نیهمر ب. دارداهمیت بسیار 
 هاياملها و آفات مختلف و عشدن واحدهاي زنبورداري به بیماريگرفتار  براحتمال موثر هاياملع (متسلسل)

 به ربوطمپژوهش، تعیین شود. اطالعات مورد نیاز اين  هركدام نقش ويي شناسا آنها در خسارت بروزتاثیرگذار بر 
 اصفهان، مازندران، ،يشرقجانيآذربا ،يهااستان در زنبورعسلي دهندهرشپروي واحدها ازعددي  118يانمونه
 هاهمعادل تمیسس نيا برآورد جينتا. باشدمي0933-31و بوشهر براي سال  خوزستان ،يرضوخراسان لرستان، تهران،
 يي وآمريكالوک ها،يماریب گروه از و سیآكاراپ وكنه خوارموم پروانه واروآ، كنه آفات، ازگروه كه دهديم نشان

ي هاواحد در خسارت بروز احتمال بري ناگهاني سرما و غارت ،يخشكسال ،بیني نشدهرخدادهاي پیش از واروپايي 
ي رهایتغم دوگروه به خسارت بروز بر اثرگذار هاياملع مجموعهي بندمیتقس. دارندي داريمعن و مثبتي اثر زنبوردار

 به مربوط خسارت بروز احتمال از درصد 31/90 كه است آنگوياي  يمیاقل طيشرا به مربوطي رهایمتغ وي تيريمد
 در يتيريمدهاي املع نقش ن،يبنابرا .باشديم رهایمتغ از دوم گروه به مربوط درصد 89/93 و رهایمتغ از اول گروه
 خسارت زبرو بر( هاتاناس) هايزنبوردار مكان ریاثتي ررسب. است تیاهم با اریبسي زنبورداري واحدها در خسارت بروز
اين  در واقعي زنبورداري واحدها در خسارت بروز احتمال و دارد را تیوضع نيبدتر تهران استان كهدهديم نشان
ملكرد واحدهاي يش عبر اين اساس، پتانسیل قابل توجهي براي افزا .باشديم كشوري هااستان ديگر از شتریب استان

تر هاي مناسببورداران و توسعه واحدها توسط افرادي با دانش الزم و در مكانافزايش دانش زن زنبورداري از راه
 وجود دارد. 

 .JEL: C31 ،C50 ،O13 ،Q10 ،Q18بندی طبقه

 ها.زا، لوجیت برگشتي، آفات و بیماريخسارت هايعاملزنبور عسل، های کلیدی: واژه
                                                 

به ترتیب: استاد تمام و دانشجوي دكتري گروه اقتصاد كشاورزي، دانشكده اقتصاد و توسعه كشاورزي و استاديار گروه علوم  1

 دامي پرديس كشاورزي و منابع طبیعي، دانشگاه تهران.
Email: hsalami@ut.ac.ir 
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 مقدمه
ه عسل است كه بن، زيربخش پرورش زنبورادام در اير امور هاي تولیدي زيربخشيكي از فعالیت

و داشتن اقلیمي چهارفصل، شرايط مناسبي براي  ي كشورهزار كیلومتر مربع 1113گستره دلیل 

ر كشور د پیشرفته هايبر همین اساس تعداد كلني فراهم شده است.اقتصادي  يتولید اين فعالیت

ج میلیون و هفده هزار كلني در سال به پن 1831از دو میلیون و هفتاد و سه هزار كلني در سال 

به  .شودعسل نیز روند افزايشي مشاهده ميتولید  یزانافزايش پیدا كرده است. از نظر م 1831

و در اين سال رسیده 1831در سال تن  31/11به  1833در سال تن  12/11كه تولید از طوري

 . (1811ور دام، )معاونت ام میلیارد ريال ايجاد نموده است 3/8113ارزشي معادل 

افزايش  و پیشرفتهبه طور كلي به لحاظ توسعه كمي، صنعت زنبورداري با افزايش تعداد كندوهاي 

شده  عسل تولید از نظر میانگین مقدار عسل تولید شده عملكرد خوبي داشته است، گرچه یزانم

 ائو()ف يكشاورز وآمار سازمان خواربار  . بنابرها وضعیت چندان مناسب نیستو عملكرد در كلني

 11يافته تا گرم در هر كلني و در بعضي كشورهاي توسعهكیلو 21یانگین تولید عسل در دنیا م

در حالي است كه در ايران در  (. اين1811، معاونت امور دام) كیلوگرم در هر كلني در سال است

اين  1831ل كیلوگرم به ازاي هر كلني بوده و در سا18عملكرد حدود  1831از  پیشهاي سال

 (.1831)معاونت امور دام،  گرم كاهش يافته استكیلو 11عملكرد به حدود 

هاي ديگر كشاورزي به لحاظ عسل، نقش مهمي در تولید زير بخش عسل عالوه بر تولیدزنبور

 21افشاني زنبورعسل در جهان بین آن است كه ارزش گرده گوياي هاگزارش افشاني دارد.هگرد

ش تولیدات مستقیم آن است. در ايران بر اساس تحقیقات انجام شده در كشور، برابر ارز118تا 

 (. 1831)معاونت امور دام، باشد رابر ارزش تولیدات كندوها ميب 11افشاني زنبورعسلارزش گرده

با كشاورزي  بخشهاي تولیدي دهنده زنبورعسل همچون ديگر زيربخششواحدهاي پرور اما

رو اي از ريسک روبهمجموعهبا  طور معمولبه. اين واحدها باشدو ميرمخاطرات فراواني روبه

ي، آسا، خشكسالجايي و كوچ، بارندگي سیلونقل و جابهحین حمل رويدادهايكه شامل  باشندمي

سوزي به هنگام استقرار كندوها، سیل، و گرماي ناگهاني، حمله وحوش، سمپاشي، آتش سرما

هاي يي و اروپايي، نوزما، بیماريآمريكاها از جمله: لوكبیماريزلزله، طوفان، صاعقه وانواع 

ش غیر طبیعي جمعیت پروازي ويروسي فلجي مزمن، كنه واروآ، كنه آكاراپیس و عارضه كاه

خطر سرما و گرماي ناگهاني، حمله  هايعاملهاي نام برده شده از مجموعه ريسک. باشدمي
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ت وارده به ي و بیماري نوزما بیشترين سهم از خساريي، اروپايآمريكاوحوش، بیماريهاي لوك 

 (.1831)صندوق بیمه كشاورزي،  ندكندوها را دارا مي باش

د در وري به صورت كاهش عملكروجود اين مجموعه ريسک دراين صنعت منجر به كاهش بهره

يش اان معني است كه براي افزاين بد .گذاري مطلوب گرديده استهر كندو و عدم توسعه سرمايه

به  بايستهاي موجود ميادكننده ريسکايج هايعاملگذاري در اين صنعت رمايهوري و سبهره

دراين  .گذاري تأمین شودداده شود و به نوعي امنیت سرمايهدرستي شناسايي، مديريت و پوشش 

اكنون در ايران و بسیاري از راستا، بیمه به عنوان يک راهكار مديريت ريسک مطرح و هم 

موجود در نظام بیمه زنبورعسل آن است  تنگناهاييكي از هاي ديگر در حال اجراست. اما كشور

و چگونگي تاثیرگذاري آنها در بروز خسارت چندان هاي خطر ياد شده كه نقش و سهم عامل

گر قرار ندارد. لذا، فراهم نمودن اين افي در مورد آنها در اختیار بیمهو اطالعات ك بودهمشخص ن

 بسیار ضروري است.  خاطرات براي صنعت زنبورداري كشوردر قالب الگوي ماطالعات 

ها در كندوها و يا از بین رفتن كل كندو ها به صورت از بین رفتن قابداريريسک تولید در زنبور

دن ش موثر بر وارد هايي بسیاري توجه خود را به بررسي عاملهاشود. پژوهشتعريف مييا كلني 

هر  درنشان داده است كه،  (، در بررسي خود،1131رار )فااند. معطوف كردهخسارت به كندوها 

پرورش زنبورعسل، كندوهاي قوي )پرجمعیت( نه تنها عملكرد بااليي دارند  يسیستم مديريت

ها و آفات زنبورعسل مقاوم هستند. همچنین ريسک كندوهاي قوي در بیماري برابربلكه در 

ر است. تسبت به كندوهاي ضعیف خیلي كمها و آفات زنبورعسل نشرايط معمولي در برابر بیماري

از هزينه نگهداري كندوهاي قوي از نظر اقتصادي هم هزينه نگهداري كندوهاي ضعیف بیشتر 

 (،1112و كومار ) و میشرا (1131) (، موريتز1133(، روتنر )1131) باشد. مطالعات مورسمي

(، 2113) (، آكیول و همكاران2111) (، امسن2111) (، گیولرو آلپاي2118دودولوگلو و جنس)

 همكاران(، علیخان پور و 1838ي و همكاران )میرزاي(، 1831ادريس )(، 2113) همكاران توپال و

( و آقايي و همكاران 1831) (، محبوبي قرخلو و همكاران1831) همكاران طهماسبي و(، 1831)

سن و كیفیت ملكه، طول دوره سر بسته  نندماي هاياملگري است كه در آنها ع( نمونه دي1831)

دهي در )پديده هم خوني(، روند بچه هاي جنسيهاي نوزادي، پديده هموزيگوتي آللبودن سلول

اثر آن بر میزان تخمگذاري و  هاي تولید مثل زنبورعسل، نژادهاي مختلف ملكه وكندو، روش

یت عملكرد نسل يا جمع شان و سن ملكه واثر آن بر عملكرد كلني،جمعیت كندوها، كیفیت تخم 
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موثر بر بروز خسارت در  هاياملاثر آن بر جمعیت كلني به عنوان عرفتار بهداشتي زنبوران و  و

 واحدهاي زنبورداري مشخص شده است. 

جواهري و  (،1831) اسعدي ديزجي و همكاران(، 2113) دستوري و ماهري هايپژوهش در

(، رزاقي كمرودي و 1831) (، عباسیان و همكاران1831) ن(، ثالثي و همكارا1831) همكاران

(، تقي پور 1831) (، جواهري و همكاران1831) (، بهجتیان اصفهاني و همكاران1831) همكاران

( 1831) (، عباسي سرداري و فرقاني1831) (، بابايي و همكاران1831) گرجي كاليي و همكاران

اي هاي تغذيهملاي قندهاي طبیعي، استفاده از مك( ارزش تغذيه1811) و پور اكبري و همكاران

بر میزان  Eريزي ملكه در كندو، اثر ويتامینها بر رفتار تخمكربوهیدراتجايگزين گرده و شهد، اثر 

تخمريزي ملكه و میزان تولید عسل و ذخیره شده در كندو بر احتمال بروز خسارت در واحدهاي 

  زنبورداري مورد توجه قرار گرفته است.

احد (، 2111(، كوچانسكي و ويلزر )2111دينسل ) (،2111) اسمیت و ويلكوكس هايدر پژوهش

(، 2111) (، مرت و يوسیل2111) كا و همكاران(، آك2111) (، امسن و دودوگلو2113شادل)

(، 1833) اسعدي ديزجي و همكاران(، 2111) نارآكیول و يني(، 1838) مرتضوي و همكاران

هاي كارگیري روشاكید بر به( عالوه بر ت1831) ( و زبده و همكاران1831) عظیمي و همكاران

 اده از مواد شیمیاييها، اثرات منفي استفبه آفات و بیماريكندوها پیشگیري از گرفتار شدن 

ي به میزان آلودگها بر تغییرات ژنتیكي و فیزيولوژي زنبورعسل، كشها و آفتكشهمانند حشره

 نايي كلني در زمستانگذراني نیز مورد بررسي قرار گرفته است. كنه واروآ و توا

قدمائي (، 1832) اسماعیلي(، 2112) (، آهان و همكاران2111) آراي و كريميرزمهاي در پژوهش

(، طهماسبي و 1831) (، قرباني و همكاران1831) (، طهماسبي و كوري1831) و همكاران

 (، عطائیان1811(، فرشینه عدل و همكاران )1811) (، محمدي نژاد و همكاران1811) همكاران

ن بر ش گیاهي و اثر آهاي طوالني بر تغییرات فیزيولوژيكي زنبورعسل، پوشاثر مسافت(، 1811)

هاي زنبورعسل، دما، رطوبت و بارندگي، نوسانات دمايي و حرارتي محیط، نوع عملكرد كلني

محیطي و  هاياملترين عا به عنوان مهمبندي كندوهش كندوها در زمستانگذراني و عايقپوش

 اند. دهاي زنبورداري بررسي شدهآب و هوايي در بروز خسارت در واح

بر بروز خسارت در كندوها موثر  هايعاملهاي انجام شده در زمینه بررسي مروري بر پژوهش

كیدشان بر طور عمده تاه و بهها، در زمینه رشته علوم دامي بوددهد كه اكثر پژوهشنشان مي

هاي اصالح نژادي بوده ت در كندوها با هدف بهبود برنامهموثر بر بروز خسار هاياملشناسايي ع
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با  زا پرداخته باشد كههاي خسارتتبیین الگوي اثرگذاري عاملاست. در اين بین پژوهشي كه به 

م شود، مشاهده فراه بیني احتمال بروز خسارت در واحدهاي زنبوردارياستفاده از آن امكان پیش

مختلف  هاياملت تا با تبیین چگونگي اثرگذاري عپژوهش آن اسهدف اين شود. لذا نمي

ا مشخص و سهم و نقش هر كدام از زا بر بروز خسارت، الگوهاي اقتصادسنجي مناسب رخسارت

 ايهاملع) موثر بر احتمال بروز خسارت در كندوها هايعاملشناسايي  را تعیین نمايد. هاياملع

تواند منجر به ارائه راهكارهايي براي جلوگیري از خسارت در كندوها در و مديريتي( مياقلیمي 

دهي در صنعت تولید عسل ه كاهش هزينه تولید و افزايش سودهاي كشور و در نتیجزنبورداري

 گر قرار دهد.را در اختیار بیمه سودمنديكشور گردد و اطالعات 

 روش تحقیق 
هستند، ريسک  روروبهي زنبورعسل با آن دهندهمخاطراتي كه واحدهاي پرورش ترينيكي از مهم

كاهش جمعیت زنبوران در ها در اثر ي از بروز خسارت در زنبورستانتولید است. اين خطر ناش

رشمار پبسیار  هاياملعزنبورعسل نیز همانند هر موجود زنده ديگري تحت تاثیر باشد. كندوها مي

ومیر زنبورها مرگهرحال بهتاثیرگذارند.  ها بر طول عمر آنهااملعگیرد. اين مي و گوناگوني قرار

مختلفي كه بر بروز  هاياملعبه طور كلي دارد. پيلید و در نتیجه بروز خسارت را دركاهش تو

خسارت در كندوها تاثیر گذارند شامل: مديريت جمعیت در كندوها، مديريت فضاي داخلي 

 ها، آفات وهاي محیطي و وضعیت زنبورستان، عاملكندو، كوچ زنبورستانكندوها، تغذيه در 

خود تحت تاثیر  هااملعاما بسیاري از اين باشند. بیني نشده ميها و رخدادهاي پیشبیماري

هاي مديريتي همانند، كه مشخصهباشد، به طوريهاي مديريتي در زنبورداري مياملو ععملكرد 

ان تجربه مدير واحد زنبورداري هاي آموزشي و میزحد، گذراندن دورهتحصیالت مدير وامیزان 

 باشد.  هاي ياد شده نقش داشتهاملع ند بر شدت اثرتوامي

ود و ششود، ضعیف ميياد شده، بیمار مي هاياملعاثیر جانداران تحت ت ديگرزنبورعسل همانند 

وز و بر در نهايت كاهش تولیدآن كاهش جمعیت فعال تولیدكننده عسل و  میرد. نتیجهيا مي

ومیر و تلفات مرگهاي تولیدي درصدي از ها همانند ديگر فعالیتخسارت است. در زنبورداري

ان عسل و تولیدكنندگشود و پذيرفته شده است، بنابراين آنچه مورد توجه است طبیعي تلقي مي

مختلف  هايثال آفات و بیماريكند تلفات باالتر از حد پذيرفته شده است. به عنوان مرا نگران مي

بیني رخدادهاي پیشآورد. به عالوه كند و موجبات مرگ او را فراهم ميزنبورعسل را گرفتار مي
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وهوايي و خشكسالي و از اين جايي كندو، تغییرات ناگهاني آباز جمله تصادفات حین جابه نشده

رند. اما بروز بیماري و حمله آفات به ومیر زنبورها و در نتیجه بروز خسارت موثقبیل بر بروز مرگ

گیرد. قوي بودن كندوها كه ها صورت نميمساعد در زنبورداري زنبورها بدون فراهم شدن شرايط

ها و گرفتار شدن به جمعیت كندوها و سن ملكه بستگي زيادي دارد، در شروع بیماري خود

توان  ها وه زنبورها در بروز بیماريكندوها به آفات بسیار موثر است. يا نوع تغذيه و سالمت تغذي

ل دهنده زنبورعسمقابله زنبورها با آنها اثرگذار است. در اين میان دانش و تجربه مدير واحد پرورش

ها و مبارزه با آنها دارد. از نقش به سزايي در گرفتار نشدن واحد زنبورداري به آفات و بیماري

هداري زنبورها يكسان نیست، پس میزان تلفات و ها و شرايط محیطي نگآنجايي كه نوع مديريت

درصد خسارت نیز در بین واحدها يكسان نخواهد بود. براين اساس گروهي از واحدهاي تولید 

زان می میانگین. اين بدان معنا است كه اگر آيندشمار ميمخاطره بهاطره و گروهي كممخعسل پر

به عنوان يک شاخص در نظر گرفته شود،  تلفات و خسارت در كل واحدهاي تولید عسل در كشور

مخاطره و گروه ديگر كه تلفات يا درصد خسارت ت آنها باالتر از متوسط هستند پرگروهي كه تلفا

 آيند.شمار ميطره بهمخااست كم یانگینتر از مآنها پايین

اثر  ها و آفات در كندوهایماريبر بروز ب هاياملعگروهي از  توان گفت،طور خالصه ميبه

موجب  بیني نشدهرخدادهاي پیشاز جمله  يهاياملعها به همراه گذارند. اما وجود اين بیماريمي

شود موجب ميها املع شوند. به عبارت ديگر وجود گروهي ازبروز تلفات و خسارت در كندوها مي

ا هبوردارير شوند و اين رخداد در زنها به بیماري يا آفات خاصي گرفتاتا برخي از زنبورستان

شود تا ي موجب ميهاياملعپرسش اين است كه چه منجر به بروز خسارت در آنها شود. حال 

مانند؟ ميكه گروهي ديگري سالم ها دچار بیماري و آفت شوند در حاليگروهي از زنبورداري

 بعدي اين است كه با گرفتار شدن يک واحد زنبورداري به يک يا چند بیماري و يا آفت، پرسش

مخاطره قرار گیرد و یدي در جمع واحدهاي زنبورداري پرچقدر احتمال دارد كه اين واحد تول

در قرار گرفتن واحد بیني نشده رخدادهاي پیش ها، آفات ونقش و سهم هر يک از انواع بیماري

 مخاطره چقدر است؟ي واحدهاي پرزنبورداري در زمره

اول با تدوين يک الگوي لوجیت و يا  پرسشاز نقطه نظر متدولوژي اقتصادسنجي، پاسخ به 

پروپیت قابل دستیابي است. بدين جهت كه متغیر وابسته يک كمیت دوتايي است، بدين معني 

شود. اين گرفتار شدن يا يا نمي شود ویدي به يک بیماري )آفت( گرفتار ميكه يک واحد تول
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است كه اين مجموعه همان وابسته  هاياملعنشدن خود به وجود يا عدم وجود يک مجموعه 

 متغیرهاي مستقل الگو هستند. 

دوم يک الگوي لوجیت يا پروپیت شرطي نیاز است، زيرا قرار گرفتن يا  پرسشاما براي پاسخ به 

همچون بروز  يهاياملعمخاطره عالوه بر مخاطره و يا كمگرفتن واحد زنبورداري در گروه پرن

ي به آفت رتابعي از درگیر شدن يا نشدن واحدهاي زنبورداتصادفات و يا تغییرات ناگهاني اقلیمي 

هاي لوجیت يا پروپیت معمولي به همراه لوجیت يا باشد. مجموعه الگوييا بیماري خاصي نیز مي

)ماداال،  دهد)متسلسل( را تشكیل مي 1پروپیت شرطي، سیستم لوجیت يا پروپیت برگشتي

 نمايد. ر دو پرسش را فراهم ميالزم براي ههاي ( كه برآورد آنها پاسخ1138

درگیر شدن يا نشدن واحد زنبورداري به آفات كنه  شود،ميفرض  آنچه گفته شد، با توجه به

يي و آمريكاهاي نوزما و لوكبیماري ،خوارواروآ، كنه آكاراپیس، زنبور زرد و قرمز، پروانه موم

𝑦1iاروپايي با متغیر 
𝑦6iتا  ∗

 𝑋6iتا 𝑋1iبا گذار بر هر كدام و بردار متغیرهاي اثرنشان داده شود  ∗

( قابل ارائه 2( و )1هاي )سیستم معادلهبیان گردد. آنگاه الگوهاي لوجیت مربوطه به صورت 

 باشد:مي

(1) 𝑦1𝑖
∗ = 𝛽1

′ 𝑋1𝑖 + 휀1𝑖 

𝑦2𝑖
∗ = 𝛽2

′ 𝑋2𝑖 + 휀2𝑖.                       

.

 

  .  

. 

. 

𝑦6𝑖
∗ = 𝛽6

′ 𝑋6𝑖 + 휀6𝑖 

𝑖 = 1, . . , 𝑁 

𝑁 =تعداد كل واحدهاي زنبورداري  

 

(2) 1              if  𝑦𝑚
∗ > 0 

𝑦m = 
 

0            if otherwise  

𝑚 = 1, … ,6 
 

 

 هايابطهرتوانند در رهاي متغیرهاي مستقل هستند كه ميبردا 𝑋𝑚𝑖(، 2( و )1) هايهابطدر ر

فرض است كه داراي توزيع نرمال با واريانس ثابت  휀𝑚𝑖گانه فوق متفاوت و يا يكسان باشند. شش

 پارامترهاي الگو هستند كه بايد برآورد شوند. 𝛽𝑚هستند. 
                                                 

Recursive Multivariation Model 1. 
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تن يک واحد زنبورداري در گروه قرار گرفتن يا نگرف شود،ميدر تكمیل الگوي فوق فرض 

𝑦7𝑖مخاطره با پر
نشان داده شود. اينكه اين واحد تولیدي در كدام يک از اين دو وضعیت قرار  ∗

 دهياد شها و آفات گیرد، بستگي به اين دارد كه آيا اين واحد به يكي يا چند تا از اين بیماري

 حین هايبیني نشده از جمله تصادفرخدادهاي پیشو اينكه با  خیر گرفتار شده باشد و يا

رو شده روبهو از اين قبیل  درپيپيها، سرماي ناگهاني، گرماي ناگهاني، بارندگي نقل كندووحمل

نشان داده شود و گرفتار شدن و يا نشدن واحد  𝑋7𝑖 با هااملعاين باشد يا خیر. اگر مجموعه 

شان داده ن 𝑦1و y6( بیان شد با1در رابطه )پیش از اين ها برابر آنچه زنبورداري به آفات و بیماري

 توان به صورت زير نوشت. آنگاه الگوي لوجیت مربوطه را مي شود،

(8) 𝑦7𝑖
∗ = 𝛽7

′ 𝑋7𝑖 + 𝜃1𝑦1 + 𝜃2𝑦2 + ⋯ + 𝜃6𝑦6 + 휀7𝑖 

 
        1  if   𝑦7

∗ > 𝑎 
𝑦7𝑖

∗ = 

        0    if   otherwise                                        
 

(1) 

آن  تر ازيینمخاطره و پاكه باالتر از آن زنبورداري پردرصد تلفات يا خسارت است 𝑎 در اين رابطه

نیز داشته باشد.  پیشینهاي 𝑋𝑚تواند متغیرهاي مشتركي با مي 𝑋7𝑖. آيدشمار ميمخاطره بهكم

 يکهم مستقل هستند، هر  خطا از هايهاي هفتگانه اگر فرض شود كه جملهدر سیستم معادله

هاي نهايي و كشش هر يک از متغیرها ورد و احتمالتوان به صورت جداگانه برآها را مياز معادله

 را محاسبه نمود. 

حتمال ا بر متغیر وابسته از كمیتي به نامدر الگوي لوجیت و پروپیت براي سنجش اثر يک متغیر 

در مورد  ياو  يدنما ییرواحد تغ يک یرقدار متغمعنا كه اگر م ينبدشود. استفاده مي 1نهايي

 واحد ينكهكند، چند درصد احتمال ا ییرتغ يگرد یتبه وضع یتياز وضع يموهوم یرهايمتغ

𝑦𝑖در احتمال  ییرتغ يگر. به عبارت ددهديم ییررا تغ یردمخاطره قرار گدر گروه پر یديتول = 1 

درصد خسارت در كل واحدها يا احتمال گرفتار  )احتمال مشاهده درصد خسارت باالتر از میانگین

ام، كه به نام 𝑘ها( بر اثر تغییر يک واحدي در متغیر مستقل شدن يا نشدن به آفات و بیماري

( 1هاي )به ترتیب به صورت رابطه شود، در الگوهاي لوجیت و پروبیتخوانده مي احتمال نهايي

 (:1133)جاج و همكاران،  گردد( محاسبه مي1و )
                                                 
1 Marginal Probablity 



 761...تبيين الگوي مخاطرات در واحدهاي

 

 

(1) 
𝑀𝐸𝐿 =

𝛿𝑝𝑖

𝛿𝑋𝐾
=

𝑒𝑥𝑝(𝛽′𝑋)

(1 + 𝑒𝑥𝑝(𝛽′𝑋))
2 . 𝛽𝑘 

(1) 
𝑀𝐸𝑃 =

𝛿𝑝𝑖

𝛿𝑋𝑘
=

𝛿Φ(𝛽′𝑋)

𝛿𝑋𝑘
= 𝜙(𝛽′𝑋). 𝛽𝑘 

چگالي احتمال تابع  Λاحتمال نهايي الگوي لوجیت و پروپیت، به ترتیب  𝑀𝐸𝐿 و𝑀𝐸𝑃كه در آن  

βام و 𝑘بیانگر متغیر توضیحي 𝑋kبراي توزيع نرمال، 
𝑘

با استفاده از  باشد.پارامتر اين متغیر مي 

هاي و پروپیت از رابطه ام در الگوي لوجیت 𝑘پذيري متغیر توضیحي ، كششياد شده دو رابطه

 (:1133آيد)جاج و همكاران، دست مي( به3( و )3)

 

(3) 
𝐸𝑙 =

𝛿Λ(𝛽′𝑥)

𝛿𝑋𝐾
.

𝑋𝑘

Λ(𝛽′𝑥)
=

𝑒𝛽′𝑥

(1 + 𝑒𝛽′𝑥)
2 . 𝛽𝑘 .

𝑋𝑘

Λ(𝛽′𝑥)
 

 (3) 𝐸𝑃 =
𝛿Λ(𝛽′𝑋)

𝛿𝑋𝑘
.

𝑋𝑘

Λ(𝛽′𝑋)
=

Λ(𝛽′𝑋). 𝛽𝑘 . 𝑋𝑘

Λ(𝛽′𝑥)
 

ذيري در الگوي پروبیت را نشووان پكشووش𝐸Pلوجیت و پذيري در الگوي كشووش 𝐸𝐿كه در آن 

كند كه تغییر يک درصوود در متغیر مسووتقل چند  . كشووش مربوط به هر متغیر بیان ميدهدمي

مستقل براي متغیرهاي  هارابطهشود. اين یر در احتمال خسارت در كندوها ميدرصود باعث تغی 

ر ل موهومي استفاده كرد. دراي متغیرهاي مستقتوان از آنها بشود و نميكار گرفته ميپیوسته به

 شود كه،دوتايي)موهومي( اين گونه عمل مي ي احتمال نهايي براي متغیرهاي مسوتقل محاسوبه 

تغیر موهومي عدد يک و عدد صفر احتمال در متوسوط متغیرهاي پیوسوته براي دو حالتي كه م  

ک از حالت صفر به ي هنگامي تغیرشود و بدين ترتیب احتمال نهايي مگیرد باهم مقايسوه مي مي

 شود.كند مشخص ميتغییر پیدا مي

خوبي برازش مورد استفاده قرار به عنوان معیار  𝑅2هاي معمولي، ضريب تعیین يادر رگرسیون

 R2Maddala ،Pseudoكه در مورد الگوهاي دوتايي چندين معیار از جملهگیرد. در حاليمي

R2،Mc Fadden𝑅2 (. در الگوهاي بیان 1138)ماداال،  دارد بیني وجودپیش درستيرصد و د

، هاي مربوطه استبیني صحیح قرار گرفتن واحدهاي تولیدي در گروهشده چون هدف اصلي پیش

 باشد. مي 𝑅2تري نسبت به معیار دقیق 1بینيپیش درستي بنابراين درصد

                                                 
1 Percent of successful prediction 
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ز خسارت در واحدهاي تاثیرگذار بر برو هايملااي از ع، مجموعهپژوهشمتغیرهاي مستقل در اين 

تابعي از متغیرهاي مربوط به مديريت در واحدهاي  هااملباشند، كه اين عزنبورداري مي

زنبورداري، پرورش ملكه، مديريت جمعیت، مديريت جمعیت و فضاي داخلي كندو، آفات و 

 بورعسل و وضعیت زنبورستانه زن، كوچ زنبورستان، تغذيبیني نشدهرخدادهاي پیشها، بیماري

 هايريفپژوهش و تعبه طور خالصه متغیرهاي به كار رفته در اين ( 8و ) (2ول )اباشند. در جدمي

 شده است.ارائه  هر يک از اين متغیرها

ز موثر بر برو هاياملبا استفاده از پرسشنامه و بر مبناي ع اين پژوهش،اطالعات مورد نیاز براي 

براي تعیین گردآوري شده است. طراحي و  1831-11زنبورعسل، در سال خسارت در كندوهاي 

 هاي پرورش، كشور به هشت منطقه بر اساس شرايط اقلیمي و ويژگيبررسيجامعه آماري مورد 

هاي پرسشنامه شامل سه شهرستان زنبورعسل تقسیم شده است. جامعه آماري در خصوص داده

ي مركز استان و دو شهرستان مجاور با در برگیرنده اي كهبه صورت خوشه از هر استان منتخب

ا و هاستان در كشور به تفكیک بررسيباشد. نمونه مورد باالترين تعداد زنبوردار است، مي

واحد  112شرقي)تبريز، اهر و شبستر( با هاي: آذربايجانشامل استانهاي هر استان شهرستان

آباد )اصفهان، نجف واحد زنبورداري، اصفهان 123ل( با شهر و باب)ساري، قائم زنبورداري، مازندران

واحد زنبورداري،  11پلدختر( با آباد، بروجرد و)خرم واحد زنبورداري، لرستان 111و شهررضا( با 

)مشهد، نیشابور و  رضويواحد زنبورداري، خراسان 11د( با دماون )تهران، شمیرانات و تهران

واحد زنبورداري  12با  مسجدسلیمان( )اهواز، باغملک و ستانواحد زنبورداري، خوز 12چناران( با

عداد كل باشند. در مجموع تواحد زنبورداري مي 11دشتستان( با )بوشهر، تنگستان و و بوشهر

شرقي هاي آذربايجانباشد، كه در اين میان استاننمونه مي 321سطح كشور برابر با  ها درنمونه

  شند.باورداري را در اين مطالعه دارا ميمترين تعداد واحد زنبو بوشهر، به ترتیب بیشترين و ك
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 نتایج و بحث

است  1831-11هاي لواحد زنبورداري در سا 321نمونه مورد بررسي شامل اطالعات مربوط به 

ده است. از اين تعداد شآوري گردوهوايي مختلف هاي منتخب كشور در مناطق آبكه از استان

بیشتر از میانگین  درصد آنها، خسارت كندوها 11/81واحد معادل  213 واحدهاي زنبورداري، در

، اين واحدها در دلیلباشد. به همین احدهاي زنبورداري مورد بررسي ميدرصد خسارت در كل و

 111با تعداد بررسي واحدهاي زنبورداري مورد  ديگرگیرند و گروه واحدهاي پرمخاطره قرار مي

اند كه در گروه كمتر از میانگین درصد خسارت بودهراي خسارتي درصد، دا 11/11واحد معادل 

شوند. میانگین درصد خسارت كندوها در كل واحدهاي بندي ميمخاطره دستهواحدهاي كم

 11/11ها به ترتیب صفر و درصد و حداقل و حداكثر خسارت كندو 18/12زنبورداري در كشور 

اي زنبورداري حاكي از آن است كه میانگین باشد. همچنین مقايسه دو گروه واحدهدرصد مي

 درصد بوده است 11/22درصد و در گروه پرمخاطره  21/1مخاطره درصد خسارت در گروه كم

مخاطره و پرمخاطره از نظر میانگین درصد خسارت در در حقیقت بین دو گروه كم(.1)جدول

 درصد اختالف وجود داشته است. 2/11كندوها، 

عسل به تفکیك گروه پرمخاطره و دهنده زنبورپرورش در واحدهاي( درصد خسارت 1جدول)

 مخاطره در كشوركم

 درصد خسارت در كندوها واحدهاي زنبورداري گروه

 حداكثر حداقل میانگین درصد تعداد

 11/11 11/12 11/22 11/81 213 مخاطرهپر

 12 صفر 21/1 11/11 111 مخاطرهكم

 11/11 صفر 18/12 111 321 كل واحدها

 هاي تحقیق:يافتهمنبع
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  مخاطرهخصوصیات آماري متغیرها در گروه كم( 2جدول )

برابر با  هايهمشاهد شرح متغیر

 يک

برابر  هايشاهدهم

 باصفر

 درصد تعداد درصد تعداد 
EDUCMS  = 81/31 111 *11/18 11 (1، بقیه= 1تحصیالت )لیسانس و باالتر 
HOMOAL 11نده الرو يكروزه )حداقل از كنتعداد كندوي تأمین-

، 1كندوي قوي و منتخب داراي صفات مطلوب = 11

 (1بقیه=

113 13/11 2 12/1 

CHQ  = 11/18 11 81/31 111 (1، بقیه =1تعويض ملكه ) هر دو سال 
HICOM 33/11 31 22/31 811 ( 1، بقیه =1ادغام كندوها )ضعیف در قوي = چگونگي 

SWABEE مثل منطقه فصل تولید ور درزمان گرفتن بچه زنب

 (1، بقیه=1)اوايل=

188 82/12 81 13/3 

NFPOG تعداد قاب هر كندو در شروع فصل افزايش جمعیت 

 (1، بقیه=1قاب = 3)بیشتر از 

112 21/11 23 31/1 

NFHPRO یشتر )ب تعداد قاب هر كندو در شروع فصل افزايش تولید

 (1، بقیه=1قاب= 11از 

111 31/18 21 13/1 

V = 13/81 111 11/13 811 (1، ندارد =1كنه واروآ )دارد 
WAX 18/31 811 11/11 38 (1، ندارد =1)دارد = خوارپروانه موم 

PREBEE 11/11 123 11/3 12 (1، ندارد =1)دارد = زنبور زرد و قرمز 
ACWO 31/11 111 11/8 11 (1، ندارد =1)دارد = كنه آكاراپیس 

NOSEMA 11/11 231 11/81 131 (1، ندارد =1= بیماري نوزما)دارد 
AFB 33/11 111 11/1 21 (1، ندارد =1)دارد = ييآمريكابیماري لوك 
ROB =11/21 118 18/33 811 (1، ندارد=1غارت )دارد 
RAIN  31/11 181 11/3 83 (1، ندارد=1)دارد=درپي پيبارندگي 

SUCOLD 13/13 221 12/12 211 (1، ندارد=1)دارد= سرماي ناگهاني 
SUWARM 33/31 831 12/13 31 (1، ندارد=1)دارد= گرماي ناگهاني 

WINTERING 13/11 12 11/33 113 (1، ندارد=1)دارد= زمستانگذراني 
DROU 11/31 812 11/21 113 (1، ندارد=1)دارد= خشكسالي 
SPRAY 31/31 121 28/11 13 (1، ندارد=1)دارد= سمپاشي 

IME (1، خیر=1بلي= كوچ زنبورستان) 11/1 8 81/11 111 
SPSY 1)يک قسمت شكر و يک قسمت آب= شربت بهاره ،

 (1بقیه

111 13/11 21 88/1 

CAKE 1)بلي= كیک مكمل در زمان كمبود گرده در منطقه ،

 (1خیر=

112 21/11 23 31/1 
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 مخاطره خصوصیات آماري متغیرها در گروه كم (2جدول )ادامه 

برابر  هايهمشاهد  شرح متغیر

 با يک

برابر  هايهمشاهد

 باصفر

 درصد تعداد درصد تعداد  
AUSY 1)دو قسمت شكر و يک قسمت آب= شربت پايیزه ،

 (1بقیه=

 111 13/11 21 88/1 

HIDIS =1فاصله كندوها در زنبورستان )بیشتر از يک متر ،

 (1بقیه=

 111 33/81 821 28/13 

INDUST كنندهآلوده هايعاملصنايع و فاصله زنبورستان از 

 (1، ندارد=1)دارد=

 811 81/11 113 13/88 

HOLDER =21/1 1 33/11 113  (1، ندارد=1وجود پايه در زير كندوها )دارد 
APIARYC 1)عالي و خوب= نظافت محوطه زنبورستان چگونگي ،

 (1بقیه=

 113 33/11 1 21/1 

باشد.**واحد زنبورداري با مشخصات مورد ل گرد كردن اعداد ميهاي تحقیق*اختالف درصدها تا صد به دلیيافته :منبع

 نظر وجود نداشته است.

 مخاطرهصوصیات آماري متغیرها در گروه پرخ( 3جدول )

برابر  هايهمشاهد شرح متغیر

 با يک

 هايمشاهده

 برابر باصفر

 درصد تعداد درصد تعداد 
EDUCMS  = 22/11 211 33/1 2 (1، بقیه= 1تحصیالت )لیسانس و باالتر 
HOMOAL 11-11كننده الرو يكروزه )حداقل از تعداد كندوي تأمین 

 (1، بقیه=1كندوي قوي و منتخب داراي صفات مطلوب =

11 38/1 212 11/11 

CHQ  = 11/11 213 11/8 1 (1، بقیه =1تعويض ملكه ) هر دو سال 
HICOM 33/11 211 11/8 3 ( 1، بقیه =1ادغام كندوها )ضعیف در قوي = چگونگي 

SWABEE 1مثل منطقه )اوايل=فصل تولید زمان گرفتن بچه زنبور در ،

 (1بقیه=

83 33/11 211 21/31 

NFPOG تر )بیش تعداد قاب هر كندو در شروع فصل افزايش جمعیت

 (1، بقیه=1قاب = 3از 

1 11/1 218 11/13 

NFHPRO از  تر)بیش تعداد قاب هر كندو در شروع فصل افزايش تولید

 (1، بقیه=1قاب= 11

1** 1 213 111 

V = 13/21 13 18/38 111 (1، ندارد =1كنه واروآ )دارد 
WAX 11/1 13 83/18 211 (1، ندارد =1)دارد = خوارپروانه موم 

PREBEE 33/32 218 12/13 11 (1، ندارد =1)دارد = زنبور زرد و قرمز 
ACWO 11/11 121 81/18 183 (1، ندارد =1)دارد = كنه آكاراپیس 
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 مخاطرهصوصیات آماري متغیرها در گروه پر( خ3جدول )ادامه 

برابر  هايهمشاهد شرح متغیر

 با يک

 هايهمشاهد

 برابر باصفر

 درصد تعداد درصد تعداد  
NOSEMA 11/31 113 81/28 11  (1، ندارد =1)دارد = بیماري نوزما 

AFB 12/12 113 13/13 111  (1، ندارد =1يي)دارد =آمريكابیماري لوك 
ROB =32/2 3 23/13 211  (1، ندارد=1غارت )دارد 
RAIN 82/31 211 13/13 13  (1، ندارد=1)دارد=درپي بارندگي پي 

SUCOLD 21/81 33 31/11 111  (1، ندارد=1)دارد= سرماي ناگهاني 
SUWARM 11/31 211 11/11 11  (1، ندارد=1)دارد= گرماي ناگهاني 

WINTERING 81/28 11 11/31 113  (1، ندارد=1)دارد= زمستانگذراني 
DROU 11/23 32 13/31 131  (1، ندارد=1)دارد= خشكسالي 
SPRAY 13/81 112 81/11 111  (1، ندارد=1)دارد= سمپاشي 

IME 11/31 113 81/28 11  (1، خیر=1)بلي= كوچ زنبورستان 
SPSY 1)يک قسمت شكر و يک قسمت آب= شربت بهاره ،

 (1بقیه

 133 21/11 31 38/81 

CAKE 1)بلي= كیک مكمل در زمان كمبود گرده در منطقه ،

 (1خیر=

 131 12/31 31 13/21 

AUSY 1)دو قسمت شكر و يک قسمت آب= شربت پايیزه ،

 (1بقیه=

 133 33/13 31 12/81 

HIDIS =1فاصله كندوها در زنبورستان )بیشتر از يک متر ،

 (1بقیه=

 111 81/13 113 18/11 

INDUST كنندهآلوده هايعاملصنايع و  فاصله زنبورستان از 

 (1، ندارد=1)دارد=

 211 22/11 2 33/1 

HOLDER =8/81 111 3/11 111  (1، ندارد=1وجود پايه در زير كندوها )دارد 
APIARYC 1)عالي و خوب= نظافت محوطه زنبورستان چگونگي ،

 (1بقیه=

 131 11/31 38 11/23 

باشد.**واحد زنبورداري با مشخصات هاي تحقیق*اختالف درصدها تا صد به دلیل گرد كردن اعداد مييافته :منبع

 مورد نظر وجود نداشته است.

ها را نشان ( مشخصات آماري متغیرهاي اثرگذار بر بروز خسارت در زنبورداري8( و )2هاي )جدول

( تعداد و 8( و )2هاي )اند. جدولتقسیم شدهخطر و پرخطر ها به دوگروه كمدهد. زنبورداريمي

دهد. براي مثال رديف اول درصد وجود هر يک از اين متغیرها را در هريک از دو گروه نشان مي

نفر  11مخاطره دهد كه تعداد مديران با تحصیالت لیسانس و باالتر در گروه كمجدول نشان مي

( 2هاي )باشد. يا رديف سوم جدولدرصد( مي 33/1نفر ) 2درصد( و در گروه پرمخاطره  11/18)
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مخاطره، هر دو سال يكبار ملكه را زنبورداران در گروه كم درصد 81/31كند كه ( بیان مي8و )

درصد زنبورداران از  1/8كه در گروه پرمخاطره تنها كنند كه مطلوب است، در حاليتعويض مي

كنند. ران ملكه را بیش از اين زمان نگهداري ميكنند و ديگر زنبوردااين گزينه مناسب استفاده مي

ره هاي پرمخاطاز مقايسه درصد متغیرها در دو گروه، متغیرهايي كه عامل متمايز كننده بین گروه

هاي تاثیرگذار شود. در واقع همین متغیرها هستند كه عاملباشند مشخص ميمخاطره ميو كم

آيند و در الگوي اقتصاسنجي نیز خود را نمايان شمار ميها بهبر بروز خسارت در زنبورداري

كننده الرو يكروزه، سازند. براين اساس، متغیرهاي میزان تحصیالت، تعداد كندوي تامینمي

تعويض ملكه، چگونگي ادغام كندو، تعداد قاب در شروع فصل افزايش جمعیت و تولید، كوچ 

شمار رهاي مهم در بروز خسارت بهزنبورستان، خشكسالي و نظافت زنبورستان در زمره متغی

 آيند. مي

روز موثر بر ب هايعاملگانه شامل الگوهاي ششنتايج برآورد سیستم بازگشتي الگوي لوجیت 

موثر بر بروز خسارت در واحدهاي  هايعاملها و الگوي ها در زنبورداريآفات و بیماري

 است. گزارش شده  (1و ) (1) هايدهنده زنبورعسل در جدولپرورش

 هابینی نشده بر بروز خسارت در زنبورداري( نتایج برآورد الگو اثر آفات، بیماري و رخدادهاي پیش7جدول )

 شرح متغیرها

 بدون در نظر گرفتن

 متغیر موهومی منطقه

با در نظر گرفتن متغیر 

 موهومی منطقه

 با در نظر گرفتن 

متغیر موهومی منطقه 

 )الگوي نهایی(

 tآماره ضریب tآماره یبضر tآماره ضریب

V 18/2 33/1 11/2 13/1 11/2 33/1 كنه واروآ 

WAX 
پروانه موم 

 خوار
31/8 13/11 31/8 11/11 32/8 11/11 

AFB 

بیماري 

لوك 

 ييآمريكا

11/1 31/2 11/1 11/8 12/1 13/8 

ACWO 
كنه 

 آكاراپیس
32/1 11/2 33/1 11/1 32/1 11/2 

DROU 13/1 11/1 31/1 13/1 11/1 11/1 خشكسالي 

ROB 13/2 11/1 13/2 18/1 33/2 11/1 غارت 

SUCOLD 
سرماي 

 ناگهاني
13/1 13/1 13/1 33/1 11/1 31/1 
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بینی نشده بر بروز خسارت در ( نتایج برآورد الگو اثر آفات، بیماري و رخدادهاي پیش7ادامه جدول )

 هازنبورداري

 شرح متغیرها

 بدون در نظر گرفتن

 قهمتغیر موهومی منط

با در نظر گرفتن متغیر 

 موهومی منطقه

با در نظر گرفتن متغیر 

موهومی منطقه )الگوي 

 نهایی(

 tآماره ضریب tآماره ضریب tآماره ضریب

EASTAZAR 

استان 

آذربايجان 

 شرقي
_ _ 13/1- 18/1- _ _ 

MAZANDARAN 
استان 

 مازندران
_ _ 88/1- 18/1- _ _ 

ESFAHAN 
استان 

 اصفهان
_ _ 12/1- 11/1- _ _ 

LORESTAN 
استان 

 لرستان
_ _ 11/1 12/1 _ _ 

TEHRAN 
 استان

 تهران
_ _ 31/1 18/2 11/2 11/8 

KHORASAN 

استان *

خراسان 

 رضوي
_ _ _ _ _ _ 

KHOZESTAN 
استان 

 خوزستان
_ _ 11/1- 11/1- _ _ 

BOSHEHR 
استان 

 بوشهر
_ _ 13/1- 11/1- _ _ 

CONSTANT 
ضريب 

 ثابت
11/1- 11/3- 11/1- 18/3- 11/1- 12/1- 

2MC Fadden R 11/1 11/1 11/1 
2Maddalas R 11/1 11/1 11/1 

Percentage of 

Right Prediction 
31/1 31/1 31/1 

Log of Likelihood 

Function 
83/133- 31/132- 21/138- 

Likelihood 

Ratio Test 
P-Value 

معني داري 

 %1در سطح 
332/111 

111/1 

113/133- 

111/1 

211/133 

111/1 

 هاي تحقیقمنبع: يافته

 رضوي به عنوان استان شاهد در نظر گرفته شده است.*استان خراسان
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 ها( خالصه نتایج پارامترهاي برآورد شده در الگو لوجیت آفات و بیماري5جدول)

 متغیر
 خوارپروانه موم كنه واروآ

 زنبور زرد

 و قرمز
 ییآمریکالوک  نوزما كنه آكاراپیس

ضريب 

 الگو
 آماره

t 

ضريب 

 الگو
 آماره

t 

ضريب 

 الگو
 آماره

t 

ضريب 

 الگو
 آماره

t 

ضريب 

 الگو
 آماره

t 

ضريب 

 الگو
 آماره

t 

گرماي 

 ناگهاني
11/1 11/2 23/1 11/8 88/8 11/1 - - - - 11/1 11/1 

كوچ 

 زنبورستان
11/1- 11/1- 11/1- 11/1- - - 11/1- 12/8- - - 18/2- 12/1- 

 افاصله كندوه

 در

 زنبورستان

33/1- 11/1- - - 12/1- 32/1- - - 12/1- 11/2- - - 

 28/2 18/1 - - 11/1 11/1 - - 18/2 11/1 - - خشكسالي

 - - 38/1 18/1 - - 11/1 88/1 13/8 81/1 - - بارندگي

میزان 

 1تحصیالت
31/1- 11/2- 31/1- 11/1- - - - - - - 13/1- 11/1- 

 -31/1 -31/1 - - - - - - -33/8 -22/1 -13/2 -12/1 تعويض ملكه

 -11/1 -13/1 - - -11/2 -21/1 - - - - - - 2تعداد قاب

زمان گرفتن 

 بچه زنبور
_ _ 31/1- 88/1- - - - - - - 13/1- 81/1- 

 - - -11/1 -11/1   -11/1 -31/1 - - - - كیفیت تغذيه

فاصله از 

 صنايع

 كنندهآلوده

38/1- 33/2- - - - - - - 11/1- 11/8- - - 

چگونگي 

 ادغام كندوها
- - 11/1- 12/1- - - - - - - - - 

 11/1 11/1 - - - - - - 21/1 11/8 - - سمپاشي

سرماي 

 ناگهاني
- - - - 12/1 11/2 11/1- 12/8- - - 18/2- 12/1- 

وجود پايه در 

 زير كندوها
- - - - 18/1- 11/1- - - 12/1- 11/2- - - 

تعداد كندوي 

 هكنندتامین

 الرو يكروزه

- - - - - - 11/1 11/1 - - 18/1 28/2 

 - - 38/1 18/1 - - - - - - - - زمستانگذراني
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 ها( خالصه نتایج پارامترهاي برآورد شده در الگو لوجیت آفات و بیماري5جدول)ادامه 

 متغیر
 كنه واروآ

پروانه 

 خوارموم

 زنبور زرد

 و قرمز

كنه 

 آكاراپیس
 نوزما

لوک 

 ییآمریکا

ضريب 

 الگو
 آماره

t 

ضريب 

 الگو
 آماره

t 

ضريب 

 الگو
 آماره

t 

ضريب 

 الگو
 آماره

t 

ضريب 

 الگو
 آماره

t 

ضريب 

 الگو
 آماره

t 

نظافت 

 محوطه

 زنبورستان

- - - - - - - - - - 13/1- 11/1- 

استان 

 مازندران
11/1- 31/1- _ _ 11/2 31/8 - - - - 31/1- 31/1- 

استان 

 اصفهان
_ _ 31/1- 11/2- 11/1- 31/1- 21/1- 11/2- - - 13/1- 11/1- 

استان 

 تهران
_ _ _ _ _ _ - - - - 13/1- 81/1- 

استان 

خراسان 

 رضوي

_ _ 31/1 11/1 11/1 81/2   11/1- 11/1- - - 

استان 

 بوشهر
11/1- 11/8- _ _ _ _ - - 11/1- 11/8- - - 

 81/1 83/1 -13/1 -11/1 -11/2 -11/1 -11/1 -33/2 31/2 18/1 32/3 31/2 ضريب ثابت

MC 

Fadden R2 11/1 13/1 82/1 18/1 13/1 11/1 

Maddalas 
R2 11/1 11/1 21/1 81/1 11/1 83/1 

Percentage 

of Right 
Prediction 

31/1 31/1 11/1 11/1 31/1 33/1 

Log of 

Likelihood 
Function 

11/833- 13/211- 31/131- 82/211- 31/121- 31/222- 

Likelihood 

Ratio Test 
313/123 133/131 11/111 131/811 31/33 111/811 

P-Value 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 
 هاي تحقیقمنبع: يافته

 تحصیالت باالتر از لیسانس مدنظر قرار گرفته است. 1
 افزايش تولید و جمعیت مدنظر قرار گرفته است. در شروع فصل تعداد قاب 2

ق كه در مناطهاي كشور ي زنبورداريهمهتوان يک الگو براي اي بررسي اينكه آيا مير ابتدا برد

 اي را تدوين نمود، الگوهايالگوي جداگانه در نظر گرفت و يا براي هر منطقه بايدمختلف هستند 

 درنظر گرفتن متغیر منطقه،با لوجیت در دو حالت، بدون در نظر گرفتن متغیر موهومي منطقه و 
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گوي ها( و يک الشد. به عبارت ديگر يک الگوي مقید بدون حضور متغیرهاي منطقه )استان برآورد

نامقید با حضور اين متغیرها مورد بررسي قرار گرفت و فرضیه صفر بودن ضرايب متغیرهاي 

( آزمون شد. بر اساس اين آزمون LR) نسبت راستنمايي يموهومي منطقه با استفاده از آماره

هاي اين بدان معني است كه بین استان .ها پذيرفته نشدضرايب مربوط به استان يهمهصفر بودن 

در واحدهاي زنبورداري ها مختلف از نظر احتمال بروز خسارت و يا گرفتار شدن به آفات و بیماري

تر، الگوي لوجیت . در مرحله بعد براي دستیابي به الگويي دقیق1داري وجود داردتفاوت معني

هايي كه در الگوي نامقید از لحاظ آماري حضور متغیرهاي موهومي مربوط به استانديگري با 

موثر بر احتمال بروز  هايعاملدار بودند، برآورد شد و اين الگو به عنوان الگوي نهايي معني

ها در خسارت و يا گرفتار شدن و يا نشدن واحدهاي زنبورداري به هر يک از آفات و بیماري

د. باشها در اين پژوهش ميمبناي تحلیلاين الگو  داري مورد استفاده قرار گرفت.واحدهاي زنبور

كه با حذف يک يا چند متغیر طوريههمچنین الگوها از نظر ثبات نیز مورد آزمون قرار گرفتند. ب

داري به وجود نیامد و اين امر شكننده ديگر متغیرها از نظر عالمت و معنياز الگوها تغییري در 

 كند.وها و باثباتي آنها را تايید مين الگبودن

دهندگي الگوها توان توضیح( درج شده است، 1( و )1)هايولهايي كه در قسمت پايین جدآماره

دست آمده از الگوهاي لوجیت كه اثر متغیرهاي مستقل را ههاي ب𝑅2 عالوه بر دهد.را نشان مي

، درصد سبدر انتخاب الگوي لوجیت منا معیارهاترين دهند، يكي از مهميبر متغیر وابسته نشان م

شده با  زده برآورددر حقیقت اين درصد بیانگر آن است كه الگوهاي  بیني الگو است.صحت پیش

 به عنوان مثال در جدول كنند.بیني مياز موارد را به خوبي پیشچند درصد  ،متغیرهاي موجود

هد، دها را نشان ميوجیت آفات و بیماريل يدر الگو ( كه خالصه نتايج پارامترهاي برآورد شده1)

درصد بوده است، كه  31بیني الگوها باالي لگوهاي برآورد شده، درصد صحت پیشدر تمامي ا

ا هطور در مورد الگوي اثر آفات، بیماريهمین باشد.دهنده خوبي برازش الگوها مينشاناين امر 

 يبیني الگوها، درصد صحت پیشت در زنبورداريبر بروز خسار بیني نشدهرخدادهاي پیشو 

بیني بروز خسارت در واحدهاي دهد، اين الگو از نظر پیشدرصد بوده كه نشان مي 31نهايي 

 زنبورداري الگوي مناسبي است.

                                                 
بر روي متغیرهاي موهومي  Fالبته اين آزمون با برآورد الگويي كه در آن متغیرهاي موهومي منطقه وجود دارد و انجام آزمون 1

 نیز عملي است و نتیجه يكساني را دارد.
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پارامترهاي الگوي نهايي مشخص ( آمده است 1( و )1)هاي ولالگوهاي برآورد شده كه در جد

و جهت نوع ارتباط  متغیرهاي اثرگذار وباشد كه (( مي2الگوي ))شده در بخش روش تحقیق 

 دهبیني نشرخدادهاي پیشنتايج برآورد الگو اثر آفات، بیماري و  دهد.اثرگذاري آنها را نشان مي

ها، متغیرهاي دهد، از گروه آفات و بیماري( نشان مي1) ها در جدولزنبورداريبر بروز خسارت در 

 ،بیني نشدهرخدادهاي پیشيي، كنه آكاراپیس و از گروه آمريكاخوار، لوكمومكنه واروآ، پروانه 

باشند و تمامي ز خسارت در كندوها تاثیرگذار ميخشكسالي، غارت و سرماي ناگهاني بر برو

همچنین بر اساس نتايج بدست آمده اري در سطح يک درصد معني دارند. متغیرها از لحاظ آم

بیان شده و احتمال بروز خسارت در كندوها يک رابطه مثبت و  ( بین متغیرهاي1) در جدول

 داري وجود دارد. معني

ها را نشان ( متغیرهاي تاثیرگذار بر گرفتاري واحدهاي زنبورداري به آفات و بیماري1جدول )

در احتمال گرفتار شدن واحدهاي زنبورداري به كنه واروآ متغیرهاي میزان دهد. براي مثال مي

كوچ زنبورستان، تعويض ملكه، گرماي ناگهاني، فاصله كندوها در زنبورستان و فاصله  تحصیالت،

صیالت، میزان تح بر اساس اين الگو، بین باشند.كننده تاثیرگذار ميصنايع آلودهزنبورستان از 

فاصله زنبورستان از صنايع  كندوها در زنبورستان وكوچ زنبورستان، تعويض ملكه، فاصله 

و بین گرماي ناگهاني و و احتمال گرفتار شدن به كنه واروآ در كندوها رابطه منفي  كنندهآلوده

وجود دارد. در مورد  دارياحتمال گرفتار شدن به كنه واروآ در كندوها يک رابطه مثبت و معني

 كند. هاي موثر را گزارش مي( عامل1ها جدول )ديگر آفات و بیماري

ک از متغیرها در احتمال بروز خسارت و يا گرفتار شدن به آفات گذاري هر يبراي تعیین میزان اثر

ها، با استفاده از روابط بیان شده در بخش روش تحقیق، احتمال نهايي هر يک از متغیرها و بیماري

 ( گزارش شده است.1) محاسبه شد كه نتايج در جدول
  



 737...تبيين الگوي مخاطرات در واحدهاي

 

 

 هابه آفات و بیماري ورداري( احتمال نهایی متغیرهاي اثرگذار بر درگیر شدن واحد زنب2جدول )

 نام متغیرها
كنه 

 واروآ

پروانه موم 

 خوار

زنبور زرد و 

 قرمز

كنه 

 آكاراپیس

لوك  نوزما

 ييآمريكا

 -121/1 - - -138/1 -112/1 -121/1 گرماي ناگهاني

 -111/1 - -181/1 - -111/1 -11/1 كوچ زنبورستان

فاصله كندوها در 

 زنبورستان
111/1- - 111/1- - 12/1- - 

 -111/1 - -811/1 - -112/1 - خشكسالي

 - -81/1  -181/1 -111/1 - بارندگي مستمر

 میزان تحصیالت

 )باالتر از لیسانس(
11/1- 111/1- - - - 283/1- 

 -113/1 - - - -212/1 -131/1 تعويض ملكه

 تعداد قاب در شروع فصل 

 افزايش تولید و جمعیت
- - - 111/1- - 131/1- 

 -123/1 - - - -111/1 - تن بچه زنبورزمان گرف

 - -11/1 - -113/1 - - كیفیت تغذيه

فاصله از صنايع 

 كنندهآلوده
131/1- - - - 11/1- - 

 - - - - -111/1 - ادغام كندوها چگونگي

 - - - - -131/1 - سمپاشي

 - - - -113/1 - - سرماي ناگهاني

 - - - -181/1 - - وجود پايه در زير كندوها

 تعداد كندوي 

 تامین كننده الرو يكروزه
- - - 211/1- - - 

 - -11/1 - - - - زمستانگذراني

 - -12/1 - - - - نظافت محوطه زنبورستان

 -112/1 - - 181/1 - -231/1 استان مازندران

 - - - 113/1 -111/1 - استان اصفهان

 -113/1 - -112/1 - - - تهران استان

 - -11/1 - 121/1 112/1 - استان خراسان رضوي

 - - - - - -113/1 استان بوشهر

 هاي تحقیقمنبع: يافته

گذار بر بروز خسارت در واحدهاي زنبورداري نشان حاسبه احتمال نهايي متغیرهاي اثرنتايج م

خوار و كنه واروآ به يي، كنه آكاراپیس، پروانه مومآمريكاها، لوككه از آفات و بیماريدهد مي
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، خشكسالي، غارت و بیني نشدهرخدادهاي پیشدرصد و از  8/1و  1/11، 2/21، 1/21ا ترتیب ب

ا ر احتمال نهاييمیزان درصد، به ترتیب بیشترين تا كمترين  1/1و  11، 21سرماي ناگهاني با 

 اند. به خود اختصاص داده در واحدهاي زنبورداري

ري تمال گرفتار شدن واحدهاي زنبوردا(، بسیاري از متغیرهاي اثرگذار بر اح1) جدولبر اساس 

باشد. گرماي ناگهاني يكي از متغیرهايي است كه در احتمال ها مشترك ميبه آفات و بیماري

باشد يي موثر ميآمريكاز و بیماري لوكخوار، زنبور زرد و قرمگرفتار شدن به كنه واروآ، پروانه موم

ره مخاطنشوند، احتمال اينكه در گروه پر اگهانيكه اگر واحدهاي زنبورداري دچار گرماي نطوريبه

ب قرار بگیرند به ترتیيي آمريكاد و قرمز و بیماري لوكخوار، زنبور زردر اثر كنه واروآ، پروانه موم

به عبارت ديگر اثر نهايي متغیر گرماي ناگهاني  يابد.درصد كاهش مي 1/12و  8/13، 2/11 ،1/2

، 2/11، 1/2ها به ترتیب برابر با بورداري به اين آفات و بیماريبر احتمال گرفتار شدن واحدهاي زن

نبور به ترتیب بر زبیشترين و كمترين اثر نهايي را  گرماي ناگهاني .باشددرصد مي 1/12و  8/13

شود ند نوسانات ناگهاني دما، باعث ميزرد و قرمز و كنه واروآ دارد. شرايط نامساعد دمايي همان

فعالیت هاي زنبوران در كندو صرف خنک كردن و تهويه كندو شود به اي از كه بخش عمده

هاي ديگر خود همانند مسئولیتاز زنبوران براي خنک كردن كندو، همین خاطر تعداد زيادي 

كنند. از يک انند زنبور زرد و قرمز را رها ميموجودات هم ديگرنگهباني و جلوگیري از حمله 

عالیت بیش از حد در كندو تلف شده و از طرف ديگر به دلیل طرف بسیاري از زنبوران در اثر ف

د كاهش شديشود و حاصل اين دو پديده تولید مثل نیز در كندو متوقف مي گرماي بیش از حد

كند. ور كنه واروآ در كندوها فراهم ميحضباشد كه شرايط را براي جمعیت و ضعف كندوها مي

ومیر به دلیل شدت فعالیت و یت زنبوران، ايجاد مرگگرماي ناگهاني در كندوها با افزايش فعال

ها، در نهايت باعث كاهش مكانیزم دفاعي طبیعي يه كافي در كندو و آسیب ديدن تخمنبودن تهو

 شود.ها ميعسل در برابر آفات و بیماريزنبور 

گذار بر گرفتار شدن واحدهاي زنبورداري به آفات و ديگر از متغیرهاي مشترك و اثريكي 

كه اگر واحدهاي زنبورداري بر اساس تقويم گلدهي طوريها، كوچ دادن زنبورستان است. بهیماريب

 خوار، كنه آكاراپیسهر منطقه اقدام به كوچ نمايند، احتمال گرفتار شدن به كنه واروآ، پروانه موم

بورستان يابد. با كوچ زندرصد كاهش مي 1/1و  1/8، 1/1، 1 يي به ترتیبآمريكاو بیماري لوك

اده از عسل و استفهاي تازه براي تغذيه زنبورهوايي مناسب، چراگاهوشرايط آب امكان دستیابي به

يكي از گیاهان دارويي مفیدي كه روي سالمتي  شود.دارويي براي زنبور عسل فراهم مي گیاهان
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كه يطوراست، بهها تاثیر به سزايي دارد، آويشن زنبورعسل و مقاومت آن در برابر آفات و بیماري

ن با تغذيه زنبورعسل از اي باشد،ميكوچ زنبورستان به مناطقي كه داراي پوشش گیاهي آويشن 

ايد ترين فوبايد. عالوه بر اين، يكي از مهمها افزايش ميبرابر آفات و بیماريگیاه مقاومت آن در 

وني( در كندوها خي )پديده همهاي جنسكوچ دادن زنبورستان كاهش درصد هموزيگوتي آلل

باشد، چرا كه وجود اين پديده در كندوها باعث ضعیف شدن زنبوران، افزايش مرگ و میر مي

شود و اين امر بستر مناسب براي گرفتار ايت ضعف و كاهش جمعیت كندوها مينوزادان و در نه

ي يآمريكالوكنمايد. به عنوان مثال از آنجايي كه بیماري ها را فراهم ميبه آفات و بیماري شدن

عف رساند، بنابراين ضها( آن هم در فصل تولیدمثل آسیب مي)الرو وشفیره فقط به نوزادان كندو

ه كشود يي ميآمريكاندوها به بیماري لوكخوني باعث گرفتار شدن كنوزادان در اثر پديده هم

 تواند از اين امر جلوگیري نمايد. كوچ زنبورستان تا حد زيادي مي

 موثر بر احتمال گرفتار شدن و يا نشدن هايعاملها يكي ديگر از كندوها در زنبورستان فاصله بین

ور زرد و قرمز و بیماري نوزما هايي همچون كنه واروآ، زنبواحدهاي زنبورداري به آفات و بیماري

(، چنانچه واحدهاي زنبورداري فاصله بیش از يک متر را در بین 1باشد. بر اساس جدول )مي

هاي خود رعايت نمايند، احتمال گرفتار شدن اين واحدها به كنه واروآ، زنبور زرد و قرمز و كندو

بايد. در حقیقت رعايت فاصله بین درصد كاهش مي 12و  1/1، 1/11تیب بیماري نوزما به تر

كندوها احتمال قرار گرفتن واحدهاي زنبورداري را در گروه پرمخاطره در اثر گرفتار شدن به كنه 

دهد. نتايج هش ميدرصد كا 12و  1/1، 1/11وآ، زنبور زرد و قرمز و بیماري نوزما به ترتیب وار

لق به مال نهايي متعدهد بیشترين احتمتغیر فاصله بین كندوها نشان مي محاسبه احتمال نهايي

ش یباشد، رعايت فاصله بها در كندوها ميترين كنهخطرناك باشد. كنه واروآ يكي ازكنه واروآ مي

از يک متر در بین كندوها احتمال انتقال اين كنه را از يک كندو به كندوي ديگر كاهش داده و 

روابط حاكم بر زندگي شود. طبق حتمال گرفتار شدن كندوها به كنه ميدر نهايت موجب كاهش ا

در حقیقت هويت زنبور را مشخص  باشد كه، هر زنبور متعلق به كندوي خاصي ميزنبورعسل

هر زنبوري كه به اشتباه وارد كندويي شود، از طريق زنبوران نگهبان تشخیص داده شده  .كندمي

عسل حامل گرده باشد كه در اين صورت كندو خواهند شد، مگر اينكه زنبورو مانع از ورود آن به 

اگر وارد كندو شود و آلوده به آفت و يا بیماري باشد، موجب سرايت آن به كندوهاي ديگر نیز 

شود زنبوران كندوي خود را به خوبي جود فاصله در بین كندوها باعث ميشد. بنابراين و خواهد

  تشخیص داده و به اشتباه وارد كندوي ديگر نشوند.
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كه بر احتمال گرفتار شدن واحدهاي زنبورداري به آفات و  بیني نشدهرخدادهاي پیشيكي از 

زنبورداري دچار خشكسالي نشوند، احتمال ها تاثیر دارد، خشكسالي است. اگر واحدهاي بیماري

، 2/1 خوار، زنبور زرد و قرمز و بیماري نوزما به ترتیبگرفتار شدن اين واحدهاي به پروانه موم

يابد. در خشكسالي به دلیل گرماي بیش از حد، كمبود غذا و درصد كاهش مي 1/11و  1/81

د اهش جمعیت شديرود و كبین مي ضعف جمعیت فعال كندو، مكانیزم دفاعي طبیعي زنبوران از

شود كه احتمال گرفتار شدن كندو به آفات و افتد كه همین امر باعث ميدر كندو اتفاق مي

بیني رخدادهاي پیشها افزايش پیدا كند. در مورد بارندگي مستمر، به عنوان يكي ديگر از بیماري

حتمال گرفتار شدن اين واحدها به ، اگر واحدهاي زنبورداري دچار بارندگي مستمر نشوند، انشده

يابد. درصد كاهش مي 81و  1/8، 1/1رتیب خوار، زنبور زرد و قرمز و بیماري نوزما به تپروانه موم

فعالیت پروازي زنبورعسل كاهش  شود در نتیجهمستمر مانع از چراي زنبورعسل مي بارندگي

ر نبوران دچاو گیاهان شسته شده و زها يابد. از طرفي با بارندگي مستمر شهد و گرده از گلمي

شوند. رطوبت باال و كمبود غذا در كندو باعث افت شديد جمعیت شده و كمبود شديد غذايي مي

 كند. ها افزايش پیدا ميآفات و بیماري يک جمعیت ضعیف احتمال گرفتار شدنشان به

ري، میزان تحصیالت مدير ادر متغیرهاي مربوط به مديريت واحد زنبورد هاعاملترين يكي از مهم

كه اگر مدير واحد زنبورداري داراي تحصیالت باالتر از لیسانس باشد، طوريهب، باشدواحد مي

 ييآمريكاخوار و بیماري لوكاحتمال گرفتار شدن واحدهاي زنبورداري به كنه واروآ، پروانه موم

از نظر علمي با مسائل ده يابد. يک مدير تحصیل كردرصد كاهش مي 3/28و  1/11، 1تیب به تر

ست و اهاي زنبورعسل بیشتر آشنا آفات و بیماريبروز نگهداري كندوها، پرورش و پیشگیري از 

 باشد.براي درمان مي گیريمیمقادر به تص مديران ديگرتر از بیماري سريعدر مواقع بروز آفات و 

كه طوريهباشد. بلكه ميجمعیت در كندوها، تعويض م يكي از متغیرهاي مهم در بحث مديريت

اگر واحدهاي زنبورداري هر دو سال اقدام به تعويض ملكه زنبورستان خود نمايند، احتمال گرفتار 

و  2/21، 1/3 يي به ترتیبآمريكاخوار و بیماري لوكشدن اين واحدها به كنه واروآ، پروانه موم

ديريت جمعیت كندوها از طريق ميابد. از آنجايي كه ملكه نقش كلیدي در درصد كاهش مي 3/11

تواند باعث افزايش جمعیت در كندوها شده و يک ريزي دارد، لیكن جوان بودن آن ميتخم

اي كه سن آن بیش از دو شود. ملكهها ميكمتر گرفتار آفات و بیماري كندويي با جمعیت زياد،

د در پشتیباني كني را تواند جمعیت بزرگريزي مواجه شده و نميمیزان تخم سال باشد با كاهش

 ها خواهد داشت. آفات و بیماري پذيري بیشتري در برابرنتیجه كلني آسیب
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در متغیرهاي مربوط به مديريت جمعیت و فضاي داخلي كندو، متغیرهاي تعداد قاب در شروع 

باشد. از نظر میزان جمعیت در كندوها ميها ترين شاخصفصل افزايش تولید و جمعیت از مهم

قاب و در شروع  3-11مین خاطر چنانچه در شروع فصل افزايش جمعیت در كندوها تعداد به ه

قاب در كندوها باشد، احتمال گرفتار شدن واحدهاي  11فصل افزايش تولید تعداد بیش از 

 طوريابد. بهدرصد كاهش مي 1/3و  1/11يي آمريكازنبورداري به كنه آكاراپیس و بیماري لوك

آوري عسل در حدي كه هم غذاي خود و هم مازاد بر نیاز چک توانايي جمعهاي كوكلي جمعیت

براي برداشت را تامین نمايند، ندارند. به همین خاطر چنانچه در شروع فصل افزايش جمعیت و 

و  مثلتولیددلیل افزايش در میزان هتولید، كندوها تعداد قاب الزم را در هر كندو داشته باشند، ب

احتمال گرفتار شدن آنها یزان عسل كافي براي تغذيه كلني، و همینطور مداشتن جمعیت قوي 

 يي كمتر خواهد شد. آمريكابه كنه آكاراپیس و بیماري لوك

اشد. بوط به مديريت جمعیت در كندوها مياز متغیرهاي مرب ديگر زمان گرفتن بچه زنبور يكي

و  خواراي زنبورداري به پروانه موماز طرفي اين متغیر بر احتمال گرفتار شدن و يا نشدن واحده

كه اگر واحدهاي زنبورداري در اوايل فصل اقدام به طوريبه استيي نیز موثر آمريكابیماري لوك

 خوار و بیماريواحدهاي زنبورداري به پروانه مومگرفتن بچه زنبور نمايند، احتمال گرفتار شدن 

يابد. با توجه به اينكه فصل فعالیت براي درصد كاهش مي 3/2و  1/11يي به ترتیب آمريكالوك

زنبورعسل كوتاه است و بچه كندو فرصت كافي براي بازسازي و افزايش جمعیت را ندارد، الزاما 

وي دلیل نداشتن جمعیت قهگیري نمود در غیر اين صورت كندو بدر اوايل فصل بايد اقدام به بچه

 ها خواهد شد. و كافي گرفتار آفات و بیماري

متغیرهاي مربوط به تغذيه، نسبت شربت بهاره، شربت پايیزه و كیک مكمل گرده از  گروه در

باشند. اگر واحدهاي زنبورداري در تهیه شربت بهاره و شربت پايیزه به رها ميترين متغیمهم

ترتیب از نسبت يک به يک و دو به يک شكر و آب استفاده نمايند و همچنین در زمان كمبود 

مكمل گرده استفاده كنند، احتمال اينكه واحدهاي زنبورداري با اين مشخصات گرده از كیک 

يابد. يک كندو درصد كاهش مي 1و  3/1به ترتیب،  گرفتار زنبور زرد و قرمز و بیماري نوزما شوند

در صورتي داراي جمعیت قوي خواهد بود كه از تغذيه مناسبي برخوردار باشد در اين صورت 

 ها كه به شدتترين بیماريها را نیز خواهد داشت. يكي از مهمآفات و بیماريتوانايي مقابله با 

دادن شربت بهاره و  چگونگيتحت تاثیر تغذيه قرار دارد، بیماري نوزما است. اگر نوع غذا و يا 

ي از شود. يكهاي گوارشي در زنبوران ميپايیزه در فصول مختلف متناسب نباشد، باعث بیماري
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در بروز بیماري نوزما رطوبت در كندوها است. اگر شربت بهاره و يا پايیزه بسیار  اصلي هايعامل

ها كنند و از آنجايي كه زنبوررقیق باشد، زنبورها بايد آن را غلیظ كنند تا بتوانند از آن تغذيه 

ود. شپخش شده و باعث بیماري نوزما مي توانند اين رطوبت را دفع كنند، رطوبت در كندونمي

كند، عسل وه بر اينكه از زنبوران تغذيه مي، اين آفت عالطور در مورد زنبور زرد و قرمزمینه

براي جلوگیري از كاهش عسل مورد نیاز زنبوران  كند، به همین خاطرمي كندوها را نیز غارت

توان از گرفتار شدن زنبوران به زنبور زرد و جهت تغذيه در كندوها، با تغذيه تحريكي كندوها مي

 مز جلوگیري نمود.قر

كننده را رعايت نمايند، احتمال گرفتار اگر واحدهاي زنبورداري فاصله مناسب با صنايع آلوده

يابد. به درصد كاهش مي11و  1/13به ترتیب  شدن اين واحدها به كنه واروآ و بیماري نوزما

د، كننرعايت مي كننده راا صنايع آلودهعبارت ديگر احتمال اينكه واحدهايي كه فاصله مجاز ب

زان میبه  گیرند به ترتیبمخاطره قرار ميبیماري نوزما شوند و در گروه پر گرفتار كنه واروآ و

صنعتي باعث هاي يابد. آلوده شدن كندوها به انواع سموم و آاليندهدرصد كاهش مي11و  1/13

فات و شود و ضعیف بودن يک جمعیت احتمال گرفتار شدن به آضعف جمعیت زنبوران مي

خوار عالوه بر متغیرهاي بیان شده، دو متغیر در مورد پروانه موم دهد.ها را نیز افزايش ميبیماري

زنبورداري به كنه واروآ موثر  ادغام كندوها بر احتمال گرفتار شدن واحدهاي چگونگيسمپاشي و 

احتمال  ند،در اثر سمپاشي دچار خسارت نشوكه اگر واحدهاي زنبورداري طوريباشند. بهمي

 1/3مخاطره قرار بگیرند، خوار شوند و يا در گروه پره موماينكه واحدهاي زنبورداري گرفتار پروان

)گمشدگي زنبوران( بیشتر شده و اگر  هاي تداخلييابد. در اثر سمپاشي پروازدرصد كاهش مي

تري ر سطح وسیعخوار گرفتار شده باشند از اين طريق آلودگي دزنبوران يک كندو به پروانه موم

شود. اگر در ادغام كندوها، كندوهاي ضعیف در قوي ادغام شوند، احتمال در كندوها پخش مي

خوار و يا قرار گرفتن در گروه پرمخاطره، به دلیل افزايش گرفتار شدن اين واحدها به پروانه موم

 كند. كاهش پیدا ميدرصد  1/1خوار، مومجمعیت در كندوها و باال رفتن مقاومت آنها به پروانه 

شده، بر احتمال  ياددو متغیر سرماي ناگهاني و وجود پايه در زير كندوها عالوه بر متغیرهاي 

كه اگر واحدهاي طوريباشند. بهاري به زنبور زرد و قرمز موثر ميگرفتار شدن واحدهاي زنبورد

مخاطره در در گروه پر رار گرفتن اين واحدهازنبورداري دچار سرماي ناگهاني نشوند، احتمال ق

طور كه در مورد گرماي ناگهاني توضیح يابد. هماندرصد كاهش مي 3/11زرد و قرمز با اثر زنبور 

وران يابد و زنبان براي گرم كردن كندو افزايش ميداده شد، در مورد سرماي ناگهاني فعالیت زنبور
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یت حفاظت كندو را رها كه مشغول گرم كردن كندو هستند، مسئول نگهبان كندو از آنجايي

افزايش  كنند به همین خاطر احتمال اينكه در معرض حمله زنبور زرد و قرمز قرار بگیرند،مي

شود به همین خاطر زنبور زرد و قرمز سرما باعث كاهش غذا در طبیعت مي طوريابد همینمي

اي كندوهاي خود ها برطور اگر اين واحدكند. همینامین غذاي خود به كندوها حمله ميبراي ت

 يا در گروه واحدهاي زنبورداريگرفتار زنبور زرد و قرمز شوند و ايه تعبیه نمايند، احتمال اينكه پ

شود زنبور جود پايه در زير كندوها، باعث مييابد. ودرصد كاهش مي 1/8طره قرار گیرد، مخاپر

ل از دست دادن تعادل پروازي زرد و قرمز توانايي شكار كردن زنبوران و ورود به كندوها را به دلی

تواند از سوراخ پروازي ین قرار گرفته باشند به راحتي مينداشته باشد. اما اگر كندوها روي زم

 زنبور عسل به درون كندو راه پیدا كند. 

 كننده الرو يكروزه كارگر بر احتمالاز بین متغیرهاي مربوط به پرورش ملكه، تعداد كندوي تامین

باشد. به همین خاطر اگر واحدهاي بورداري به كنه آكاراپیس موثر ميدهاي زنگرفتار شدن واح

كندوي منتخب و داراي صفات مطلوب براي تامین الرو يكروزه  11-11زنبورداري از حداقل 

كارگر استفاده نمايند، در اين حالت احتمال گرفتار شدن واحدهاي زنبورداري و يا قرار گرفتن 

كندوي  11-11استفاده از حداقل  باشد.درصد كاهش مي 1/21مخاطره، وه پراين واحدها در گر

خوني و يكروزه كارگر باعث كاهش پديده هممنتخب و داراي صفات مطلوب براي تامین الرو 

ر شدن كندوها شود و اين امر باعث كاهش احتمال گرفتابهبود رشد و تولید مثل در كندوها مي

 شود. به كنه آكاراپیس مي

ر نظافت محوطه زنبورستان ب چگونگيبر متغیرهاي بیان شده، دو متغیر زمستانگذراني و عالوه 

كه اگر طوريباشند. بهبورداري به بیماري نوزما موثر مياحتمال گرفتار شدن واحدهاي زن

زنبورداري گرفتار زمستانگذراني طوالني نشده باشند، احتمال گرفتار شدن اين واحدها واحدهاي 

يابد. از درصد كاهش مي 11حدهاي پرمخاطره قرار گرفتن آنها در گروه وا نوزما و يابه بیماري 

هاي باشد، زمستانگذرانيحین فعالیت پروازي تنها قادر به دفع مدفوع ميآنجايي زنبورعسل در 

ي ارش آنها و بروز بیمارطوالني باعث كاهش فعالیت پروازي زنبوران و تجمع مدفوع در دستگاه گو

نمايند، احتمال اينكه در همینطور اگر واحدها نظافت محوطه زنبورستان را رعايت شود. مينوزما 

يابد. در اوايل فصل درصد كاهش مي 2یماري نوزما شوند مخاطره قرار بگیرند و گرفتار بگروه پر

بهار، مي بايست بقايا و ضايعات موجود در كف كندو كامال تمیز شود در غیر اين صورت احتمال 

 يابد. ندوها به بیماري نوزما افزايش ميفتار شدن كگر
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ها، در بررسي اثر نهايي عامل منطقه بر احتمال گرفتار شدن واحدهاي زنبورداري به آفات و بیماري

احد و براي تفكیک اثر هر استان از يک متغیر مجازي استفاده شده است، با اين فرض كه اگر

ها مقدار صفر در استان ديگرفته باشد مقدار يک و براي زنبورداري در استان مورد نظر قرار گر

هاي مازندران، اصفهان، (، استان1) بدين ترتیب و بر اساس اطالعات جدول نظر گرفته شده است.

ها با آفات و بیمارياحتمال گرفتار شدن به هر يک از  تهران، خراسان رضوي و بوشهر از نظر

اگر واحدهاي زنبورداري در استان مازندران قرار گرفته باشند، طوريكه يكديگر تفاوت داشته اند، به

رند مخاطره قرار بگیدر گروه پريي بشوند و آمريكااحتمال اينكه گرفتار كنه واروآ و بیماري لوك

شرقي، هاي آذربايجان)استان هاي مورد مطالعهاستان ديگردرصد كمتر از  2/1و  1/23به ترتیب 

باشد. اين در حالي است كه احتمال خراسان رضوي و خوزستان( مي اصفهان، لرستان، تهران،

اينكه واحدهاي زنبورداري گرفتار زنبور زرد و قرمز شوند و در استان مازندران واقع شده باشند، 

شرقي، لرستان، تهران، هاي آذربايجان)استان واحدهاي زنبورداري ديگردرصد بیشتر از  1/8

طور احتمال اينكه واحد زنبورداري در استان اصفهان واقع همین باشد،ميخوزستان و بوشهر( 

هاي )استان هااستان ديگردرصد كمتر از  1/1خوار شود، شده باشد و گرفتار پروانه موم

باشد. اما احتمال گرفتار شدن شرقي، مازندران، لرستان، تهران، خوزستان و بوشهر( ميآذربايجان

درصد  3/1مخاطره، بورداري در اين استان در گروه پراحدهاي زناستان اصفهان و قرار گرفتن و

شرقي، مازندران، لرستان، تهران، هاي آذربايجان)استان هاي مورد مطالعهاستان ديگربیشتر از 

 خوار وباشد. در استان خراسان رضوي احتمال گرفتار شدن به پروانه مومخوزستان و بوشهر( مي

شرقي، هاي آذربايجان)استان هااستان ديگردرصد بیشتر از  1/2و  2/1 زنبور زرد و قرمز به ترتیب

بوده است و اين در حالي است كه احتمال گرفتار  مازندران، لرستان، تهران، خوزستان و بوشهر(

 هااستان ديگردرصد كمتر از  1شدن واحدهاي زنبورداري در اين استان به بیماري نوزما، 

باشد. قي، مازندران، اصفهان، لرستان، تهران، خوزستان و بوشهر( ميشرهاي آذربايجان)استان

يي آمريكاهمینطور در مورد استان تهران، احتمال گرفتار شدن به كنه آكاراپیس و بیماري لوك

شرقي، هاي آذربايجان)استان هااستان ديگردرصد كمتر از  3/1و  2/1در اين استان به ترتیب 

باشد. به عبارت ديگر احتمال اينكه واحد رضوي، خوزستان و بوشهر( مياصفهان، لرستان، خراسان

يي اآمريكلوكزنبورداري در استان تهران واقع شده باشد و گرفتار كنه آكاراپیس و يا بیماري 

ها خواهد بود. در استان بوشهر نیز استان ديگرمخاطره قرار گیرد، كمتر از شود و در گروه پر

 هااستان ديگرهاي زنبورداري در درصد كمتر از واحد 3/11ه واروآ، ه كناحتمال گرفتار شدن ب
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باشد. اين شرقي، اصفهان، لرستان، تهران، خراسان رضوي و خوزستان( ميهاي آذربايجان)استان

كنه واروآ بدان معنا است كه احتمال اينكه واحدهاي زنبورداري واقع در استان بوشهر گرفتار 

ا هدن ديگر استاندرصد كمتر از احتمال گرفتار ش 3/11مخاطره قرار بگیرند، پربشوند و يا در گروه 

 .باشدبه كنه واروآ مي

ها از هر يک از آفات و بیماريبروز آنچه گفته شد، میزان تاثیر مستقیم متغیرهاي اثرگذار بر 

ود ها خبیمارياز آنجايي كه هر يک از آفات و  باشد.اين متغیرها ميطريق محاسبه احتمال نهايي 

به صورت گروه اول  هايلذا عاملباشند، رت در واحدهاي زنبورداري موثر ميبر احتمال بروز خسا

بر اين اساس اثر كل اين باشند. ز خسارت در واحدها تاثیرگذار ميغیر مستقیم بر احتمال برو

نابراين بباشد. ا ميگروه از متغیرها بر بروز خسارت حاصل جمع اثر مستقیم و اثر غیر مستقیم آنه

باشد كه در ( مي3الگوي نهايي مخاطرات بروز خسارت در واحدهاي زنبورداري به شرح جدول )

 شده است.احتمال نهايي متغیرهاي اثرگذار بر بروز خسارت گزارش اثر آن 

(، متغیرهوواي موثربر بروز خسوووارت در واحوودهوواي زنبورداري بر اسووواس میزان  3در جوودول)

اين جدول نشان ريب اهمیت مرتب شوده اسوت. نتايج محاسبه اثرات نهايي در   تاثیرگذاري و ضو 

دهد كه خشوكسالي، گرماي ناگهاني، سرماي ناگهاني و بارندگي به عنوان متغیرهاي اقلیمي،  مي

درصوود بر احتمال بروز خسووارت در واحدهاي زنبورداري تاثیر دارند. در اين   33/81در مجموع 

احدهاي ز خسارت در وه ترتیب داراي بیشترين و كمترين اثر بر برومیان خشكسالي و بارندگي ب

خشووكسووالي نشووود، احتمال بروز  گرفتار كه اگر واحد زنبورداري طوريبه ،باشووندزنبورداري مي

درصد كاهش  21خاطره به میزان مهمچنین قرار گرفتن آن در گروه پرخسوارت در اين واحد و  

خسوووارت ها در كندو كه ترين عارضوووهعنوان يكي از مهميوابود. همینطور در مورد غارت به   مي

چنانچه واحد زنبورداري گرفتار غارت نشووود، احتمال قرار گرفتن اين  كند،شووديدي را ايجاد مي

 كند.  درصد كاهش پیدا مي 11پرمخاطره، واحد در گروه واحدهاي زنبورداري 

حصیالت باالتر از لیسانس داشته (، چنانچه مدير يک واحد زنبورداري ت3) بر اساس نتايج جدول

مخاطره قرار گیرد به میزان حتمال اينكه اين واحد در گروه پرا باشوود، احتمال بروز خسوووارت و 

هاي كردهبنابراين حضوور متخصوصین زنبورداري كه اغلب تحصیل  يابد. درصود كاهش مي  11/3

سیار با اهمیت رشوته علوم دامي دانشوگاهاي كشوور هسوتند در واحدهاي پرورش زنبورعسوول ب    

تعداد ، متغیرهواي مربوط بوه جمعیوت كندوها نیز، متغیرهاي تعويض ملكه   گروه  ازبواشووود.  مي

دغام ا چگونگيزمان گرفتن بچه زنبور،  كنودوي توامین كننوده الرو يكروزه براي پرورش ملكوه،    



 7414/ 6/ شماره 2اقتصاد كشاورزي/ جلد    716

كاهش  گذار درهاي مهم و تاثیرعاملكندوها و تعداد قاب در شوروع فصل افزايش تولید از جمله  

درصووود بر  11/21در مجموع  هاعاملكه اين طوريباشوووند بهاحتمال خسوووارت در كندوها مي

عالوه بر متغیرهاي بیان شوووده، اند. احتمال بروز خسوووارت در واحدهاي زنبوداري تاثیر داشوووته

متغیرهاي غارت، میزان تحصوویالت مدير واحد زنبورداري، كوچ زنبورسووتان، فاصووله كندوها در  

بر  13/11مجموع كننده به عنوان متغیرهاي مديريتي، درو فاصووله از صوونايع آلوده  زنبورسووتان

 اند.احتمال بروز خسارت در واحدهاي زنبوداري تاثیر داشته
 (  نتایج اثرات نهایی متغیرها در بروز خسارت در واحدهاي زنبورداري2جدول )

 داري ) درصد(اثرات نهايي در بروز خسارت در واحدهاي زنبور متغیرها شماره

 11/21 خشكسالي  1

 11/11 غارت  2

 11/3 تعويض ملكه  8

 11/3 )باالتر از لیسانس( میزان تحصیالت  1

 11/1 گرماي ناگهاني  1

 21/1 تعدادكندوي تأمین كننده الرو يكروزه  1

 12/8 تعداد قاب در شروع فصل افزايش تولید  3

 18/8 زمان گرفتن بچه زنبور  3

 11/8 زنبورستان كوچ  1

 81/2 استان تهران  11

 1/1 سرماي ناگهاني  11

 13/1 ادغام كندوها چگونگي  12

 28/1 سمپاشي  18

 21/1 استان مازندران  11

 22/1 استان اصفهان  11

 11/1 فاصله كندوها در زنبورستان  11

 11/1 فاصله از صنايع آلوده كننده  13

 18/1 استان بوشهر  13

 18/1 استان خراسان رضوي  11

 12/1 بارندگي  21

 هاي تحقیقمنبع: يافته

 نتیجه گیري و پیشنهادها
توان متغیرهاي موثر بر بروز خسارت در واحدهاي زنبورداري را مي( 3با توجه به نتايج جدول )

 :شامل متغیرهاي مربوط به مديريت واحد زنبورداريبندي نمود. گروه اول، تقسیم در دو گروه
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كننده الرو يكروزه، تعداد قاب در تعويض ملكه، میزان تحصیالت، تعداد كندوي تأمینغارت، 

ها، ادغام كندو چگونگيشروع فصل افزايش تولید، زمان گرفتن بچه زنبور، كوچ زنبورستان، 

د. گروه باشمي كنندهسمپاشي، فاصله كندوها در زنبورستان و فاصله زنبورستان از صنايع آلوده

خشكسالي، سرماي ناگهاني، گرماي ناگهاني و : شامل متغیرهاي مربوط به شرايط اقلیمي دوم،

(، مجموع میزان اثرگذاري متغیرهاي مربوط به 3جدول )اطالعات . بر اساس است بارندگي

گروه دوم كه متغیر دامي متغیرهاي و مجموع درصد  13/11مديريت واحد زنبورداري برابر با 

اين دو گروه از متغیرها  مقايسه باشد. نتايجدرصد مي 11/83برابر با  گیردبر مي ها را نیز دراستان

گذاري درصد از میزان اثر 88/8ه میزان گذاري متغیرهاي مديريتي بدهد كه میزان اثرنشان مي

داري بیشتر بوده است. از آنجايي كه متغیرهاي مديريتي رمتغیرهاي اقلیمي در واحدهاي زنبو

لذا به طور بالقوه امكان كاهش خسارت به میزان قابل توجهي  ،باشندبهبود مي نترل وقابل ك

. از آنجا كه بسیاري از واحدهاي زنبورداري بیمه هستند و در صورت بروز خسارت وجود دارد

ر گكنند، تدبیر براي كاهش خسارت بايد توسط بیمهگر دريافت ميالاقل بخشي از آن را از بیمه

كننده خسارت است صورت گیرد. اين عمل به شرحي كه در ادامه توضیح ختكه در واقع پردا

 باشد. پذير ميداده شده امكان

 هاي الزم دربه دلیل عدم آشنايي و آگاهي رو هسوتند كه بسویاري از زنبورداران با مسوائلي روبه  

ع موجود شوووند. در حقیقت وضووسوول دچار خسووارت در واحدهاي خود ميزمینه پرورش زنبورع

بروز  موثر بر هايعاملدهد كه بسیاري از واحدهاي زنبورداري اطالعات كافي در زمینه نشان مي

شود درصد زيادي از زنبورداران ري خود را ندارند و همین باعث ميخسارت در واحدهاي زنبوردا

مديران هاي آشوونايي راهها دچار خسووارت شوووند. يكي از آفات و بیماري گرفتار شوودن به در اثر

ترين ها كه به عنوان مهمهاي اصوولي جهت پیشگیري و مبارزه با آفات و بیماري ها با روشواحد

پرورش  هاي آموزشوويباشووند، شوركت در كالس خطر در بروز خسوارت در كندوها مي  هايعامل

گر برگزار نمايد و گذراندن آنها در محاسبه نرخ ها را بیمه. چنانچه اين كالسباشدزنبورعسل مي

كه شووغل اصووولي آنها زنبورداري   جربه و يا مديرانيبسووویاري از مديران ه تاثیر داده شووود  بیم

 ايهعامل ديگرها و هاي مبارزه و اقدام به موقع در پیشگیري از آفات و بیماريباشد، با روشنمي

خواهند شوود و موجب كاهش خسووارت زنبورداران و  موثر در پرورش و نگهداري كندوها آشوونا 

عالوه بر اين با توجه به ضريب وري صونعت پرورش زنبورعسول در كشور خواهد شد.   رهبهبود به

مربوط به سوووطح تحصووویالت، چانچه مديران واحدهاي زنبورداري داراي تحصووویالت باالتر از  
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درصود از احتمال بروز خسارت در واحدهاي زنبورداري كاسته   11/3لیسوانس باشوند، به میزان   

كه داراي تحصوویالت باالتر از متقاضوویاني مسووئول تنها به هاي هچنانچه دسووتگاشووود. لذا مي

كاهش خسارت در واحدهاي بدهند امكان ها باشند، مجوز احداث زنبورستانمرتبط ميلیسانس 

واحدها فراهم خواهد شووود. در اين خصووووص الزم خواهد بود زنبورداري و افزايش تولیدات اين 

خاص برگزار نمايند. براي موفقیت  هاي آموزشوويورهها و دكالسموجود براي مديران واحدهاي 

اي واحدهايي كه داراي چنین مديراني نیستند و يا بايسوت از پوشش بیمه گر ميدر اين راه بیمه

گر اند خودداري نمايد. در اين صورت است كه بیمههاي آموزشوي ويژه شوركت ننموده  در كالس

در كشور انجام داده و واحدهاي زنبورداري را  ورينقش خود را در كاهش خسوارت و بهبود بهره 

 وري سوق داده است.به سمت افزايش بهره

هاي ها در استاندر نهايت اينكه مقايسوه میزان بروز خسوارت و گرفتار شدن واحد ها به بیماري  

داد كه مناطق مختلف از اين جهت باهم متفاوت هسووتند. براين اسوواس، نشووان مختلف كشووور 

هاي مسوواعدتر صووورت گیرد و از توسووعه آن در  بايسووت در اسووتانري تنها ميتوسووعه زنبوردا

شووود خودداري ترين محسوووب ميهايي مثل تهران كه بنا بر نتايج اين مطالعه نامناسووباسووتان

 شود. 

 منابع
( همبستگي فنوتیپي زمستانگذراني،  افزايش وزن كوتاه 1831ادريس، م. صالحي، ع. و مستاجران، م. )

چهارمین ع آوري گرده با تولید عسل، میزان نوزاد وجمعیت كلني زنبورعسل در اصفهان. مدت وجم
 . موسسه تحقیقات علوم دامي كشور )كرج(.سمینار پژوهشي زنبورعسل كشور

( بررسي هم خوني در كلني هاي زنبور عسل شهرستان 1831اسعدي ديزجي، ا. صیامي، ك. و كاوسي، ا. )

 .12(:11)1. اورزيمجله دانش نوين كشمیانه. 

( تاثیركربوهیدرات ها مختلف روي رفتار تخم 1833اسعدي ديزجي، ا. عراقي، م. و معیني علیشاه، ح. )

 .11(:1)2. مجله دانش نوين كشاورزيريزي ملكه و میزان ذخیره ي عسل در كلني زنبور عسل. 

 افشاني. انتشارات سپهر. ( زنبور عسل، پرورش و تولید عسل و استفاده در گرده1832اسماعیلي، م. )

( برآورد هموزيگوتي آلل هاي جنسي و همبستگي 1831آقايي، م. طهماسبي، غ. بابايي، م. و تازه كام، س. )

. آن با ذخیره عسل و جمعیت نوزادان كلني هاي زنبورستان هاي شهرستان نكا استان مازندران
 كشور)كرج(. . موسسه تحقیقات علوم داميهفتمین سمینار پژوهشي زنبورعسل
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( بررسي ارتباط بین میزان پرورش نوزاد و ساير 1831بابايي، س. نهضتي پاقلعه، غ. و نجاتي جوارمي، ا. )

. موسسه تحقیقات علوم دامي هفتمین سمینار پژوهشي زنبورعسلصفات مهم در زنبورعسل. 

 كشور)كرج(.

، ن. عباسیان، ع. ثالثي، م. نیلفروشان بهجتیان اصفهاني، م. قیصري، ع. جاللي زند، ع. مرادي، م. دهدشتي

( اثرات تغذيه سطوح مختلف اسید استیک، پروبیوتیک و انتي بیوتیک هاي 1831ع. و سراج، ه. )

اكسي تتراسیكلین و نئومايسین بر فلور باكتريايي شفیره، میزان تلفات و مصرف خوراك زنبورعسل. 

 وم دامي كشور)كرج(.. موسسه تحقیقات علهفتمین سمینار پژوهشي زنبورعسل

( تاثیر سطوح مختلف شیره اربه)خرمالو جنگلي( 1811پور اكبري، ي. رضاپور كارگري، ع. و قرباني، ا. )

ه . موسساولین جشنواره ملي عسل و سالمت جامعه بر میزان تخمگذاري ملكه در كلني زنبورعسل.

 تحقیقات علوم دامي كشور)كرج(.

( تاثیر سطوح مختلف ويتامین 1831قلعه، غ. و جعفري آهنگراني، ي. )تقي پور گرجي كاليي، ن. نهضتي پا

E .موسسه  .هفتمین سمینار پژوهشي زنبورعسلبر میزان تخمگذاري ملكه و جمعیت كلني زنبورعسل

 تحقیقات علوم دامي كشور)كرج(.

يريت پرورش ( مقايسه سه روش مد1831ثالثي، م. عبادي، ر. عباسیان، ع. نیلفروشان، ع. و انصاري، س.)

وسسه . مششمین سمینار پژوهشي زنبورعسلو زمان استقرار كلني زنبورعسل در مزارع آفتابگردان. 

 تحقیقات علوم دامي كشور)كرج(.

( استفاده از جايگزين هاي 1831جواهري، د. میرهادي، ا. طهماسبي، غ. بحريني، ر. و تاج آبادي، ن. )

عدس در فصول كمبود گرده گل و اثر آنها در پرورش  پروتئیني كنجاله سويا، سبوس گندم و پودر

 .ششمین سمینار پژوهشي زنبورعسلنوزاد، رشد جمعیت و تلفات زمستاني كلني هاي زنبورعسل. 

 موسسه تحقیقات علوم دامي كشور)كرج(.

( 1831جواهري، د. میرهادي، ا. طهماسبي، غ. بحريني، ر. فرشینه عدل، م. تاج آبادي، ن. و رضايي، ح. )

استفاده از جايگزين هاي پروتئیني خوشخوراك در فصول كمبود گرده گل و اثر آنها در مصرف غذاي 

. موسسه هفتمین سمینار پژوهشي زنبورعسلزمستاني و دوام و پايداري كلني هاي زنبورعسل. 

 تحقیقات علوم دامي كشور)كرج(.

( استفاده از پودر كنجاله كلزا در تغذيه 1831رزاقي كمرودي، م. عراقي، م. جواهري، د. و مختارپور، غ. )

. موسسه تحقیقات علوم دامي ششمین سمینار پژوهشي زنبورعسلزنبورعسل در استان مازندران. 

 كشور)كرج(.
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( تعیین زمان اثر 1831زبده، م. طهماسبي، غ. پور میرزا، ع. شفیعي ورزنه، ح. فرهپور، ع. و عزيزيان، م. )

ششمین سمینار پژوهشي راي زنبورعسل در زمان سمپاشي مزارع. دوركنندگي مالس چغندرقند ب
 . موسسه تحقیقات علوم دامي كشور)كرج(.زنبورعسل

( تاثیر درجه حرارت و رطوبت روي رفتار نطافت گري زنبورعسل اروپايي 1831طهماسبي، غ. كوري، ح. )

 امي كشور)كرج(.. موسسه تحقیقات علوم دششمین سمینار پژوهشي زنبورعسلعلیه كنه واروآ. 

طهماسبي، غ. كمالي، م. عبادي، ر. نجاتي جوارمي، ا. جواهري، د. جمشیدي، م. عاكف، م. بحريني، ر. 

( روند بهبود بچه دهي كلني هاي زنبورعسل در 1831ياراحمدي، س. تاج آبادي، ن. و بابايي، م. )

 (.علوم دامي كشور)كرج. موسسه تحقیقات ششمین سمینار پژوهشي زنبورعسلمنطقه مركزي ايران. 

طهماسبي، ز. طهماسبي، غ. عصفوري، ر. بابايي، م. عبادي، ر. ترنگ، ع. صیقالني، ر. نژاد محمد نامقي، ا. 

( مطالعه رفتار جست و جو گري زنبورهاي كارگر و جمع آوري گرده)صفات مرتبط با تولید 1811)

ولین جشنواره ملي عسل و سالمت جامعه. عسل( در كلنیهاي با تولید عسل باال و تولید عسل پايین. ا

 موسسه تحقیقات علوم دامي كشور)كرج(.

( تاثیر مكمل هاي غذايي حاوي ويتامین هاي 1831عباسي سرداري، م. و فرقاني، م.)

هفتمین ( بر روي میزان پرورش نوزادان و طول عمر زنبوران عسل. B6)پیريدوكسین و (B3نیاسین)
 . موسسه تحقیقات علوم دامي كشور)كرج(.سلسمینار پژوهشي زنبورع

ولین ا( استفاده از سیستم كندوي كف ياز و مزاياي آن نسبت به كندوهاي رايج كشور. 1811عطائیان، ع.)
 . موسسه تحقیقات علوم دامي كشور)كرج(.جشنواره ملي عسل و سالمت جامعه

ي اثر حرارت مصنوعي بر رشد و تكامل ( بررس1831علیخان پور، ر. جمالي، ن. مواليي، م. و فتحي، ح. )

 جمعیت كندو و تولید عسل و موم در كلني هاي زنبور عسل. طرح پیشنهادي كلیبر.

( جداسازي پني باسلیوس الروآ عامل لوك 1831عظیمي، م. فرهپور، ع. شفیعي ورزنه، ح. و معیر، ع.)

آنتي بیوتیک هاي رايج.  يي از كندوهاي زنبورعسل استان همدان و تعیین حساسیت آن بهآمريكا

 . موسسه تحقیقات علوم دامي كشور)كرج(.ششمین سمینار پژوهشي زنبورعسل

نوع غذاي كمكي به  3( مقايسه میزان مصرف 1831عباسیان، ع. بهجتیان، م. نیلفروشان، ع. و ثالثي، م. )

م دامي لو. موسسه تحقیقات عششمین سمینار پژوهشي زنبورعسلصورت كافه تريا در زنبورستان. 

 كشور)كرج(.

( نقش نوسانات حرارت محیط بر تلفات زنبورعسل. 1811فرشینه عدل، م. میرزايي، ح. و رضايي، ح. )

 . موسسه تحقیقات علوم دامي كشور)كرج(.اولین جشنواره ملي عسل و سالمت جامعه

يه تخته سه البر مصرف ( بررسي اثرات عايق بندي با دو ال1831قرباني، ك. بیرانوند، ح. و عالیخاني، ا. )

. موسسه تحقیقات علوم دامي . ششمین سمینار پژوهشي زنبورعسلزمستانه و مديريت كندو

 كشور)كرج(.



 711...تبيين الگوي مخاطرات در واحدهاي

 

 

( برآورد خصوصیات 1831قدمايي، م. فرشینه عدل، م. اسكندري نسب، م. میرزايي، ح. و سپهري، ر. )

ي ششمین سمینار پژوهشعسل. رفتار بهداشتي و تاثیر آن بر جمعیت و تولید عسل كلنیهاي زنبور
 . موسسه تحقیقات علوم دامي كشور)كرج(.زنبورعسل

 (. تهران، ايران.1831-11، )گزارش ساالنه صندوق بیمه كشاورزيصندوق بیمه كشاورزي، 

(. تهران، 1831-11) گزارش عملكرد ساالنه معاونت امور دام،معاونت امور دام، وزارت جهاد كشاورزي،

 ايران.

( اثر سن الرو پیوندي 1831لو، ع. فرشینه عدل، م. جاللي زنوز، م. گرامي، ع. و سپهري، ر. )محبوبي قرخ

 .ششمین سمینار پژوهشي زنبورعسلو تغذيه دوران الروي بر ويژگي هاي مرفولوژيكي ملكه ها. 

 موسسه تحقیقات علوم دامي كشور)كرج(.

وشش و نوع كندو در زمستانگذراني و عملكرد ( تاثیر پ1811محمدي نژاد، ح. طهماسبي، غ. و نعمتي، م. )

 . موسسهاولین جشنواره ملي عسل و سالمت جامعهتولیدي كلني هاي زنبورعسل در استان زنجان. 

 تحقیقات علوم دامي كشور)كرج(.

( اندازه گیري نسبي طول دوره سر بسته بودن 1838مرتضوي اردستاني، م. عبادي، ر. و طهماسبي، غ. )

 . 2.ص 13. شماره نشريه پژوهش و سازندگيدي از توده هاي زنبور عسل ايران. سلول هاي نوزا

( تعیین میانگین درصد هموزيگوتي 1838میرزايي، ح. پوراصغر، ج. طهماسبي، غ. مقدم، م. و عراقي، م. )
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