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 گزارش سفر به کشور آفریقای جنوبی

 مقدمه  

و رفع تحریم های ظالمانه، فضایی جدید  5+1ای پس از توافقنامه برجام بین جمهوری اسالمی ایران و کشور ه

برای فعالین اقتصادی کشور، به منظور توسعه روابط و همکاری های بین المللی با سایر کشور های جهان ایجاد شده 

است. در همین راستا اتفاقا، کشورهای خارجی با توجه به بازارهای بکر و گسترده در ایران تمایل بیشتری برای توسعه 

 . دارنداقتصادی با ایران در حوزه های به ویژه مشترک کاری های روابط و هم

دارای  که در بسیاری از محصوالتمهم و استراتژیک کشور اقتصادی  یبخش کشاورزی نیز به عنوان یکی از زیر بخشها

کشور در می باشد، از فضای جدید ایجاد شده در در سطح جهانی و در برخی زمینه ها داری مزیت رقابتی مزیت نسبی 

توسعه روابط و همکاری های بین المللی استفاده کرده و در حال رشد و توسعه مناسبات خود با کشورهای خارجی در 

 مسائل اقتصادی است. 

و هماهنگ و   وزارت جهاد کشاورزی، نقش محوری و تسهیل کننده در این موضوع را ایفا می نماید،راستا  همیندر 

تبط در کشور در حال زمینه سازی، تسهیل و توسعه ارتباطات و همکاری های بین المللی برای همراه با سایر نهاد های مر

 فعالین بخش کشاورزی می باشد. 

در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی هیئتی تجاری مرکب از نمایندگان زیر بخش های مختلف را به سرپرستی جناب 

 20/10/1931لغایت   20/10/1931می وزارت جهاد کشاورزی از تاریخ آقای دکتر رکنی، معاون محترم امور تولیدات دا

به کشور آفریقای جنوبی اعزام نمود. در این سفر اعضاء هیئت ضمن بررسی زمینه های همکاری مشترک دو کشور در 

، از واحد های تولیدی برتر این کشور در حوزه های مختلف طیور، آبزیان، شتر مرغ و زنبورعسلبخش کشاورزی به ویژه 

 0این هیئت مرکب از عمل آورده و با مسئولین و مدیران و تولید کنندگان این کشور مالقات هایی را انجام داد.  بازدید به

 نفر نمایندگان ایران در زمینه های مختلف بود. 

به ایران با هدف توسعه روابط فی "جاکوب زوما"این سفر مقدمه ای بود برای سفر رییس جمهور آفریقای جنوبی آقای 

وزارت آبزیپروری، پیش از این معاون و امضائ موافقت نامه های همکاری با ایران.  دو کشور در زمینه های مختلف مابین

در سفر خود به ایران پیشنهاد همکاری دو ، "General Bheki Cele "جنگداری و کشاورزی آفریقای جنوبی ، آقای 

کشور در بخش زنبورداری به ویژه صادرات عسل ایران به کشور آفریقا را داشته اند، لذا در سفر هیئت تجاری ایران به 

کشور آفریقای جنوبی، بهزاد بانکی پور، مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور هئیت تجاری را با 

لعه اولیه ظرفیت ها و پتانسیل های همکاری دو کشور در زمینه صنعت زنبورداری همراهی نمود. که گزارش هدف مطا

 آن به شرح ذیل تقدیم عالقه مندان در صنعت زنبورداری کشور می گردد. 
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  :معرفی آفریقای جنوبی 

 بلومفونتن، (پایتخت قانونگذاری)پرتوریا )پایتخت اداری(,کیپ تاون : پایتخت

 انگلیسی ,آفریکانس,خوزا,زولو , سستو : زبان رسمی

  جمهوری فدرال چند حزبی :نوع حکومت

   راند :واحد پول

، کاتولیک رومی، مستقل افریقایی و اقلیتهای انگلیکن، متدیست کلیسای اصالح شده هلندی، کلیساهای :مذهب

  ی.هندو و اسالم سن

  سال01 :امید طول عمر

 % 0,1 نرخ تورم:     (م 0219میلیون ) 50,35 : جمعیت

 :کشاورزی در آفریقای جنوبی 

مرکبات ، میوه های زمستانی، ذرت ، گندم ، نیشکر، تنباکو ، انگور ، محصوالت  محصوالت عمده کشاورزی:

از عمده ترین محصوالت کشاورزی و دامی آفریقای جنوبی است . سیستم آبیاری پیشرفته لبنیاتی و پشم 

 آفریقای جنوبی در کشاورزی آن را به یکی از صادرکنندگان مواد غذایی تبدیل کرده است.

هزار فرصت شغلی  105ند درآمد داشته و امیلیارد ر 15تولیدات جنگلی ساالنه  بخش جنگلداری و شیالت : 

 هزار فرصت شغلی در این کشور است. 02مردم این کشور فراهم نموده است. ماهیگیری نیز دربرگیرنده برای 

درصد از مساحت آفریقای جنوبی را زمین های قابل کشت تشکیل می دهد ،  52 مساحت زمین های زراعی :

می شود. ضمن اینکه کشت درصد آن حاصلخیز و بقیه آن به صورت مراتع و برای گله داری استفاده  15اما تنها 

 میلیون هکتار از این زمینها انجام می شود. 50محصوالت تجاری در 

 میلیارد متر مکعب 1/5حدود  منابع آب زیرزمینی قابل استحصال :

: تقریباً تمام آبهای سطحی در آفریقای جنوبی به سوی اقیانوس های همجوار جریان دارند.  آبهای سطحی

درصد آبهای سطحی  02مهمترین آنها عبارتند از رودخانه های اورانژ و رود لیمپوپو که این دو رود جمعاً 

میلیارد  03/0ر مکعب و میلیارد مت 10آفریقای جنوبی را زهکشی می کنند و به ترتیب با میانگین بده ساالنه 

 متر مکعب همراه هستند.

 05,5 کشاورزی، بخش در آن درصد 1/0 که استمیلیارد دالر 5.407 آفریقای جنوبی تولید ناخالص داخلی

 .شود درصد آن در بخش خدمات تولید می 03,1صنعت و  بخش در آن درصد

https://www.google.com/search?num=50&safe=off&sa=X&espv=2&biw=1366&bih=667&q=%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA%D9%86+%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yKjKqVICs5JNLC21ZLKTrfRz8pMTSzLz8_ST80vzSooqrZITCzJLEnMAVVrFwDQAAAA&ved=0ahUKEwiTkOqetJ3LAhVGaD4KHQPjCNIQmxMI0AMoAzA3
https://www.google.com/search?num=50&safe=off&sa=X&espv=2&biw=1366&bih=667&q=%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C+%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yKjKqdLSyk620s_JT04syczP0y8uAdLFJZnJiTnxRanpQCGrgvyC0hywLABMAp0BOAAAAA&ved=0ahUKEwiTkOqetJ3LAhVGaD4KHQPjCNIQ6BMI1gMoADA5
https://www.google.com/search?num=50&safe=off&sa=X&espv=2&biw=1366&bih=667&q=%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C+%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3yKjKqdLSyk620s_JT04syczP0y8uAdLFJZnJiTnxRanpQCGrgvyC0hywLABMAp0BOAAAAA&ved=0ahUKEwiTkOqetJ3LAhVGaD4KHQPjCNIQ6BMI1gMoADA5
http://www.hamshahrionline.ir/details/37814
http://www.hamshahrionline.ir/details/37814
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 :صنعت زنبورداری در کشور آفریقای جنوبی 

بزرگترین پرورش از  تعدادیدر سفر به آفریقی جنوبی با توجه به محدودیت زمان و فشردگی برنامه ها امکان مالقات با 

و مدیر بزرگترین تشکل کلنی زنبورعسل در اختیار داشتند  1222دهندگان زنبورعسل آن کشور که هر یک بالغ بر 

گزارشی که در ادامه از صنعت زنبورداری آفریقای جنوبی ارائه می گردد نتیجه صحبت فراهم شد زنبورداری آن کشور 

 های با این افراد می باشد. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « MAGALIES»مجموعه زنبورداری  -1

  Mr. Tinus de klerkمدیر و مالک: 

 کلنی 1222تعداد کلنی : 

 دارای واحد کندوسازی، واحد بسته بندی و پرورش زنبورعسل. 

 « Cape pollination servises»مجموعه زنبورداری 

   Mr. Brendan ashley cooperمدیر و مالک مجموعه: 

 کلنی 1222تعداد کلنی : بالغ بر 

 «گرده افشانی مزارع کشاورزیفعالیت اصلی »
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عالرقم اینکه از اقلیم و شرایط کشور پیشرفته و توسعه یافته ای نیست. در صنعت زنبورداری، کشور آفریقای جنوبی، 

آن کشور ، تعداد و تنوع گیاهان  طبیعی مناسبی برخوردار است متاسفانه حسب اظهارات پرورش دهندگان زنبورعسل

زا و جاذب حشرات گرده افشان در این کشور بسیار اندک است. و این موضوع بزرگترین چالش بر سر راه توسعه شهد

مشکل فوق، هنوز طبیعت و اقلیم این کشور علی رقم زنبورداری در این کشور محسوب می شود. لیکن به نظر می رسد 

البته باید افزایش پرورش دهندگان زنبورعسل دارد. ظرفیت خوبی برای افزایش تعداد کلنی های زنبورعسل و به طبع آن

در نظر داشت این کشور دارای مزارع گسترده کشاورزی است که قائدتا برای تولید عسل از محصوالت کشاورزی بسیار 

 و البته در این کشور امکان پرورش زنبورعسل در تمام سال امکانپذیر میباشد.مطلوب می باشد.

حاظ تولید عسل با محدودیت هایی مواجه است، لیکن برای تولید محصوالتی نظیر بره موم و  اگر چه ، این کشور به ل

  بسیار مطلوب است. اما متاسفانه در این کشور تکنیک و دانش فنی تولید این محصوالت وجود ندارد.  گرده گل

 کلنیهزار  122و به طور غیر رسمی تا حدود  کلنیهزار  02طبق آمار رسمی  این کشورزنبورعسل در  کلنیتعداد 

نفر تجاوز می نماید. در این کشور پرورش  0222تعداد پرورش دهندگان زنبورعسل به زحمت از تخمین زده می شود. 

کلنی در اختیار دارند،  1222نفر (، که بالغ بر  92ای )حدود  دهندگان زنبورعسل به سه دسته زنبورداران حرفه

تا  1کلنی در اختیار دارند و زنبورداران تفریحی که بین  1222تا   122نفر(، که بین  152اری )حدود زنبورداران تج

 کلنی در اختیار دارند تقسیم می شوند.   122

در کشور کیلوگرم بسته به مناطق مختلف می باشد.  05کیلوگرم تا  15میانگین تولید عسل هر کلنی در این کشور بین 

عسل تولید می شود و به واسطه مصرف رو به رشد عسل در این تن محصول تولید  1522حدود النه آفریقای جنوبی، سا

تن در سال عسل به این کشور وارد می شود. عمده ترین کشور صادر کننده عسل به آفریقا کشور  9222کشور مقدار 

بسته بندی شده برای مصرف کننده چین است و بعد از آن کشور هایی نظیر آرژانتین قرار دارد. میانگین قیمت عسل 

راند به ازای هر  52تا  12(، حدودا Bulkریال است(، و عسل فله ) 0522راند می باشد. )هر راند  102تا  122بین 

پروش راند می باشد.  91کیلوگرم است. قیمت عسل وارداتی از چین برای تحویل در بندر ژوهانسبورگ برای هر کیلوگرم 

 دی برای فروش محصوالت و فرآورده های خود ندارند. ن داشتند مشکل جر این کشور، اذعادهندگان زنبورعسل د

نکته جالب توجه در صحبت های به عمل آمده با پرورش دهندگان زنبورعسل آن کشور، عدم تمایل و اقدام انها به تولید 

برای زنبور بر می شمردند و از این کار  زنبورعسل بود. به طوریکه این امر را موجب ایجاد مشکالتی هعسل از طریق تغذی

 خود داری می کردند. 

 عمده درآمد پرورش دهندگان زنبورعسل این کشور از محل ارائه خدمات گرده افشانی به کشاورزان و باغداران می باشد.

به طوریکه پرورش دهندگان زنبورعسل در ان کشور اولویت در امد اقتصادی خود را از تولید عسل نمی دانستند و بیشتر 

برای به ویژه تولید کنندگان بذر، در این کشور بخش خصوصی  بر کسب درامد از طریق گرده افشانی تاکید داشتند. 
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 0522راند )هر راند  022تا  122ه تا یک ماه، رقمی معادل خدمات گرده افشانی هر کلنی زنبورعسل به مدت دو هفت

فرهنگ استفاده از خدمات گرده افشانی زنبورعسل در این کشور تا انجا بود ریال است(، به زنبوردار پرداخت می نماید. 

ی بر روی (، می شناختند و حتPolinatorکه پرورش دهندگان زنبورعسل در ان کشور را بیشتر به عنوان گرده افشان )

کارتهای ویزیت انها برای معرفی از این واژه استفاده شده است.  صحبت با پرورش دهندگان زنبورعسل ان کشور، 

مشخص می کرد موضوع گرده افشانی، فوائد و اهمیت آن در جامعه کشاورزی آنها  موضوعی کامال شناخته شده و با 

همیت دارد که بخش زنبورعسل در وزارت کشاورزی، شیالت و موضوع گرده افشانی تا آنجا ااهمیت محسوب می شود. 

 و به جنگلداری و محیط زیست می باشد.  جنگلداری آن کشور زیر مجموعه حوزه های مربوط

 اینشان می داد این کشور در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات زنبورداری کشور پیشرفته  مشاهداتدر بخش صنایع 

 نیست. و به لحاظ تجهیزات در اختیار، شیوه ساخت و طراحی از الگوهای و رشوهای قدیمی بهره می گیرند. قیمت یک

ریال است(، و قیمت یک کندو همراه با  0522راند می باشد )هر راند  322کندوی خالی زنبورعسل در ان کشور حدود 

در طی راند می باشد.  02تا  11یمت قاب همراه با موم، بین راند و ق 3راند، ، قیمت یک قاب خالی  1052زنبور حدود 

 این سفر مشاهده شد عالقه مندی زیادی به کندوهای پالستیکی، تله بره موم و کندوی خالی در این کشور وجود دارد.

ب می یکی از بزرگترین چالش های کشور آفریقای جنوبی در بخش زنبورعسل، کمبود ملکه های اصالح نژاد شده و مرغو

و  گونه  "زنبورعسل کیپ"یا  (Capensisباشد. در آفریقای جنوبی دو گونه زنبورعسل وجود دارد، گونه کاپنسیس )

 ."زنبور عسل آفریقایی"یا  (Scutellataاسکاتالتا )

 

 

 

 

 

 

 

در این کشور، طرح های اصالح نژاد ملکه اجرا نمی شود اما در عین حال دولت اجازه واردات ملکه اصالح شده از خارج از 

 کشور را نیز صادر نمی نماید. 

 (scutellata)زنبورعسل کارگر و ملکه از گونه  (Capensis)زنبورعسل کارگر و ملکه از گونه 
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یقای جنوبی، تشکل های زنبورداری خیلی توسعه یافته نیست، دو تشکل اصلی زنبورداری در این کشور با ردر کشور آف

 وجود دارد: 

 ( southern beekeeping association( )SBA)                     جمن زنبورداران جنوبیان  -1

http://www.beekeepers.co.za 

 (south African bee industry organization()SABIO سازمان صنعت زنبورداری آفریقای جنوبی ) -2

http://www.sabio.org.za 

"سازمان صنعت زنبورداری آفریقای جنوبی" مذاکره و مقرر شد نسبت به بررسی، در طی سفر با مدیرعامل 

 همکاری های فی مابین در زمینه صنعت زنبورداری اقدام شود.    طراحی و انجام

 

تفاهم نامه همکاری های فی در انتهای سفر، 

جناب آقای دکتر بین مابین در بخش کشورزی 

 ءرکنی، و همتای ایشان از آفریقای جنوبی امضا

گردید که در این موافقت نامه موضوع همکاری 

های فی مابین دو کشور در زمینه صنعت 

 زنبورداری پیش بینی گردیده است. 

 

 

 

 

 

 

http://www.beekeepers.co.za/
http://www.beekeepers.co.za/
http://www.sabio.org.za/
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 اتپیشنهادو  فرصتها: 

آفریقای جنوبی و مقدار درآمد پرورش دهندگان زنبورعسل از موجود در کشور اقلیمی با توجه به ظرفیت های  -1

، تولید در تمام سال، بازار فروش مناسب طریق خدمات گرده افشانی، میانگین تولید باالتر از ایران، رقابت کمتر

فرا به صورت و پرورش زنبورعسل و .... امکان تولید ، هزینه های پایین کارگری، برای محصوالت و فراورده ها

 . ارزش مطالعه بیشتر را داردن کشور آهمکاری با افراد بومی سرزمینی از طریق 

به نظر می رسد با مدیریت صحیح به صورت عمده و خرده فروشی، با توجه به قیمت های عرضه و فروش عسل  -0

عرفه ازطریق مکانیزم های سرمایه گذاری در آن کشور و یا رای زنی های الزم برای حذف تعرفه واردات )تو 

برای بخشی از عسل ایران با درجه کیفی مشخص امکان % است( 00واردات عسل به کشور آفریقای جنوبی 

فراهم باشد کما اینکه پیش از این هم صادراتی از ایران به آفریقای جنوبی به کشور آفریقای جنوبی صادرات 

 وجود داشته است. 

 انتقال دانش فنی از ایران به کشور آفریقای جنوبی پتانسیل ها و عالقه مندی زیادی وجود دارد. در زمینه  -9

به نظر می رسد، صادرات تجهیزات و لوازم زنبورداری از ایران به کشور آفریقای جنوبی به ویژه در زمینه  -1

بورعسل دارای مزیت رقابتی صادرات کندو خالی و تجهیزات الزم برای تولید سایر محصوالت و فرآورده ای زن

 باشد.

استفاده از تجربیات کشور آفریقای جنوبی در زمینه گرده افشانی ، فرهنگ سازی آن در کشور و نگاه حرفه ای  -5

 به این موضوع به عنوان یک کسب و کار می تواند از زمینه های همکاری مشترک باشد. 

روشگاه های بزرگ و سوپر مارکت های در اختیار در کشور آفریقای مالکیت بیشتر مراکز عرضه مستقیم و ف -0

سفیدپوستان می باشد، سرمایه گذاری در زمینه ایجاد مراکز عرضه مستقیم محصوالت و فراورده ها زنبورعسل 

با مشارکت و همکاری قشر سیاهپوستان که مورد حمایت دولت می باشند در ازای حذف تعرفه واردات 

 ی برای همکاری های فی مابین باشد.از ایران می تواند ایده خوبمحصوالت و فراوده های زنبورعسل 

پیشنهاد می شود، پس از مطالعه دقیق هیئتی مرکب از صاحبان کسب و کار در حوزه های مختلف زنبورداری  -2

در بخش های پرورش، تجهیزات، فراوری و ... به صورت تخصصی بازدیدی از کشور آفریقای جنوبی و مذاکره با 

 مه امضاء شده داشته باند. مسئوالن و دست اندر کاران صنعت زنبورداری این کشور در راستای توافق نا

پیشنهاد می شود، در اسرع وقت نسبت به راه اندازی سایتی به زبان های انگلیسی، روسی و عربی، برای معرفی  -5

ظرفیت های و پتانسیل های کشور در زمینه های مختلف در صنعت زنبورداری و با هدف ایجاد پل ارتباطی با 

 خارج از کشور اقدام گرد. 
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رود هیئت ایرانی به کشور آفریقای جنوبی، جناب آقای دکتر رکنی و هیئت همراه از طرف سفیر محترم ایران در ابتدای و

 . در آفریقای جنوبی جناب آقای محمد فرجی مورد استقبال قرار گرفت

 

دراین سفر همچنین، هیئت ایرانی مورد استقبال معاون وزارت آبزی پروری، جنگداری و کشاورزی آفریقای جنوبی، آقای 

" General Bheki Cele" .و مدیران کل و مسئولین این وزارت خانه قرار گرفتند 

در طول سفر نشست های فنی با طرف مقابل با هدف بررسی مفاد همکاری های فی مابین برگزار گردید. این جلسات با 

حضور جناب آقای دکتر رکنی، کارشناسان و مدیران وزارت جهاد کشاورزی و اعضای سفارت جمهوری اسالمی ایران در 

 و آبزیپروری آفریقای جنوبی برگزار می گردید.   آفریقای جنوبی و نمایندگانی از وزارت کشاورزی، جنگلداری
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تمام کندوها در آفریقای جنوبی دارای یک کد 

شناسه واحد می باشد که متعلق به صاحب 

 کندو و شماره سریال کندو می باشد.
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تولید و پرورش مرغ گوشتیبازدید از زنجیره   

 

 بازدید از مرکز تحقیقات دامپروری 

حضوردر پارلمان آفریقای جنوبی )جلسه ارائه بودجه( 

 بودج
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