
ایرانصنعت زنبورداری   

  گزارش

  

1394: تهیه و تدوین  



 1394/02/01 

 1  

 فهرست:

 2 ................................................................................................................... ان تیاهم و یافشان گرده 

 4 ............................................................................................................................................ عسل 

 4 ........................................................................................................................................ عسل یجهان دیتول

 5 ................................................................................................................ جهان در عسل عمده کنندگان دیتول

 5 ................................................................................................................. جهان در عسل عمده صادرکنندگان

 6 ............................................................................................................................. کشور در عسل دیتول روند

 6 .................................................................................................................. کشور در عسل دیتول یاصل ینواح

 7 ......................................................................... (1392 سال) مختلف یاستانها در کندو هر در عسل دیتول متوسط

 7 .............................................................................................................................. کشور عسل صادرات روند

 8 .............................................................................................. 1393 سال رانیا عسل یصادرات یاصل یبازارها

 9 ............................................................................................................................ عسل دیتول شده تمام نهیهز

 9 .............................................................................................................................................. :عسل فمصار

 10 ........................................................................................................................... :زنبورعسل یها فرآورده

 11 ............................................................................................ اشتغال توسعه در یزنبوردار صنعت تیاهم 

 11 ............................................................................................ یزنبوردار از تیحما وهیش و یجهان تجربه 

 12 ..................................................................................................................................................... کایآمر

 12 ...................................................................................................................................................... کانادا

 12 .............................................................................................................................................اروپا هیاتحاد

 14 .............................................................................................. رانیا در یزنبوردار صنعت از ها تیحما 

 15 .............................................................................. رانیا در یزنبوردار صنعت یاصل ینهادها و ها تشکل 

 15 ........................................................... .کشور یزنبوردار صنعت یها دیتهد و فرصتها ضعف، قوت، نقاط لیتحل 

 17 ............................................................................ :کشور یزنبوردار صنعت رهیزنج در نیفعال تیعضو و ییشناسا

 

 

 

 

 

 

 



 1394/02/01 

 2  

  و اهمیت انگرده افشانی 

 همان مادگی کالله ی روی به گل یک پرچم ی گرده های دانه انتقال از است عبارت (Pollination) افشانی گرده

 .گونه همان از دیگری گل یا گل

عسل، افزون بر توليد محصوالت گوناگون و اشتغالزایی در صنایع مختلف، مهمترین نقش خود را در طبيعت با دخالت  رنبوز

در عمل گرده افشانی و افزایش توليد محصوالت کشاورزی و احيای محيط زیست ایفا می کند. به طوری که بررسيهای 

برابر توليدات  143تا  69در افزایش توليدات کشاورزی  انجام شده در کشورهای دیگر نشان می دهد، نقش زنبور عسل

 .مستقيم آن است

بررسيهای انجام گرفته در ایران نيز مشخص کرده است که ارزش زنبور عسل در افزایش توليدات کشاورزی ایران در سال 

 123داری برابر با ميليارد ریال می رسد؛ در حالی که ارزش عسل توليدی در صنعت زنبور 11000، در مجموع به 1376

برابر  90ميليارد ریال است. نسبت این دو رقم نشان می دهد که ارزش زنبور عسل در افزایش محصوالت کشاورزی ایران 

درصد توليد ناخالص ملی کشور است. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد و نيز یادآوری  4ارزش توليدات مستقيم کلنيها و برابر 

ر حفظ و احيای محيط زیست، لزوم حمایت از این صنعت و آگاه کردن کشاورزان از مزایای آن در اهميت زنبور عسل د

 i.راستای بهبود ميزان پذیرش و نگهداری کلنيهای زنبورعسل در مزارع و باغها، مشخص می شود

صد مواد غذایی در 90گونه محصول که  100در ميان  ( نشان می دهدFAOبررسی سازمان خوار و بار جهانی ملل متحد)

 iiدرصد از این محصوالت به گرده افشانی زنبور عسل وابسته است. 71مورد نياز را در سراسر جهان تشکيل می دهد،  

گونه گياهی   4000محصول زراعی و بيش از  264درصد از  84بررسی ها در قاره اروپا نشان می دهد تنها در این قاره  توليد 

برابر افزایش  5را تا گرده افشانی مقدار توليد بسياری از  محصول  کشاورزی     iii.وابسته استده افشانی زنبور عسل به گر

 ii.داده است

ساله اخير، توليد محصوالت کشاورزی جهان که مستقل از حشرات گرده افشان هستند دو برابر  50به طور کلی در طی دوره 

این وضعيت نشان می دهددر به چهار برابر افزایش یافته است.  شده و توليد محصوالت کشاورزی نيازمند به گرده افشانان

سال گذشته کشاورزی جهانی به طور فزاینده به گرده افشانان که مهمترین آن زنبور عسل است، وابسته تر شده  50طول 

 iاست.

شرات ارزشی معادل واحد خدمات پژوهشی کنگره آمریکا انجام شده نشان می دهد گرده افشانی ح,تحقيات اخيری که توسط 

ميليارد دالر توسط  12این گرده افشانی به ارزش  ¾ميليارد دالر در توليد محصوالت کشاورزی این کشور داشته است،  16

در این تحقيق سهم زنبور  عسل و دیگر حشرات گرده افشان در تامين مواد غذایی جهان معادل  زنبور عسل صورت می گيرد.

 iiتخمين زده شده است.ميليارد دالر در سال  190

بر اساس تحقيقی که در مرکز تحقيقات کشاورزی شيلی انجام شده، استفاده از گردافشانی زنبور عسل در مزارع کشت کلزا، 

 iiiتوليد کلزار را در هر هکتار دو برابر نموده است .

ب افزایش جوانه زنی  دانه ( نشان می دهدگرده افشانی حشرات به ویژه زنبور عسل،  سب1990تحقيق کيون و اسيکویچ) 

 iiiiمی شود. ٪96تا  ٪83کلزا به ميزان  
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 تخمین ارزش گردافشانی  زنبور عسل در ازدیاد محصوالت کشاورزی منتخب آمریکا 

 گروه  محصول
درصد وابستگی به گرده 

 افشانی حشرات )%(

درصد گرده افشانی زنبور عسل 

 در ميان گرده افشانان )%(

افشانی ه ارزش کل گرد

 )ميليون دالر(

افشانی زنبور ه ارزش گرد

 عسل )ميليون دالر(

 744.2 826.9 20 – 90 10 – 100 و بذر دانه

 18 90.1 50 10 بادام زمينی

 160.6 200.8 80 20 )دانه( پنبه

 1998.7 2220.8 90 100 سيب

 357.1 446.4 80 60 هلو

 146.9 163.2 90 70 آلوسياه

 617 685.5 90 90 گيالس

 578.3 656.3 10 – 90 10-90 )زیتون نظير) ها ميوه سایر

 2838.5 2838.5 100 100 بادام

 24.3 27 90 90 ماکادميا آجيل

 579.6 644 90 100 اخته زغال

 44.9 449.1 10 20 فرنگی توت

 496.5 551.7 90 80 – 100 توت ها سایر

 522.4 580.5 90 30 پرتقال

 205.9 228.8 90 80 فرت گریپ

 7.6 76.1 10 20 ليمو

 126.7 140.8 90 40 – 50 نارنگی

 1945.8 3891.5 50 10 سویا دانه

 226.4 251.5 90 80 طالبی

 306.3 340.4 90 90 خيار

 18.3 183.2 10 90 کدو

 356.2 489 10 – 90 70 – 90 تنبل و سایر خربزه کدو

 36.3 362.7 10 10 انگور

 12357 16345   جمع
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  عسل 

در قرآن، دربارهی « شفاء»، واژه «فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَاسِ« »خوردن عسل برای مردم شفاء است»در قرآن کریم حضرت حق می فرماید 

خوردنی ها به کار نرفته است، مگر برای عسل و نام یک سوره از قرآن، اختصاص به نحل )زنبور عسل( داده شده است. لذا 

عسل از دیدگاه قرآن و علم پزشکی صورت پذیرفت. مطالعه حاضر یک پژوهش مروری پژوهش حاضر با هدف بررسی اهميت 

بوده که با بررسی متون و از طریق جستجوی اینترنتی و دستی خواص درمانی عسل را از دیدگاه قرآن و علم پزشکی مورد مطالعه 

راسمزی باال و اسيدی بودن سبب توقف رشد قرار داده است. در علم پزشکی ثابت شده است که عسل به دليل رطوبت پایين، فشا

لم یستشف المریض بمثل »عوامل عفونت زا می شود و پوشش استریلی روی زخم ها ایجاد می کند، پيامبر اسالم)ص( فرمودند: 

بررسی ها نشان می دهد عسل برای درمان یا تقویت «.هيچ مریضی، به مانند نوشيدن عسل شفاء پيدا نمی کند.« »شربه العسل

یا پيش گيری امراض پوستی، تقویت رشد طفل، سرطان، تنفس، کبد، صفرا، چشم و گوش، بينی و غيره مؤثر است. تاثير عسل 

طبيعی در بهبودی زخم های دیابتی، زخم سالک، کاربرد موضعی عسل بر زخم باز پوست موجب تسریع روند التيام زخم می شود. 

افزایش ميزان پيشرفت طبيعی زایمان و انقباضات موثر رحم شده و در نتيجه  مصرف خوراکی شربت عسل خرما می تواند موجب

نياز به سزارین را کاهش می دهد. با بررسی متون انجام شده می توان نتيجه گرفت که تاکيد قرآن بر استفاده از عسل در رژیم 

علم پزشکی تایيد کننده خاصيت درمانی  غذایی و اشاره به خاصيت شفادهندگی آن برای مردمان بی سبب نبوده و امروزه نيز

  .عسل برای بسياری از بيماری ها می باشد

 (FAO)ماخذ اطالعات  عسل جهانی تولید
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 (FAO)ماخذ اطالعات  تولید کنندگان عمده عسل در جهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (FAO)ماخذ اطالعات  عمده عسل در جهان صادرکنندگان
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 )ماخذ آمارنامه کشاورزی( روند تولید عسل در کشور
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 )ماخذ آمارنامه کشاورزی(( 1392)سال  متوسط تولید عسل در هر کندو در استانهای مختلف

کيلو عسل،  25متفاوت بوده است استان گيالن با متوسط توليد هر کندو متوسط توليد و بهره وری هر کندو در استانهای مختلف 

 کيلو  در هر کندو  پایين ترین عملکرد را داشته است 4باالترین عملکرد را داشته و استان یزد با توليد متوسط 
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 .ا از جمله دالیل این افزایش باشدبه دیگر کشوره  است. به نظر می رسد صادرات مجدد عسل ایران از طریق ترکيه
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 1393 بازارهای اصلی صادراتی عسل ایران سال

نندگان صلی ترین توليدکترکيه یکی از ا  عسل صاداتی به مقصد ترکيه صورت گرفته است در حالی که ¾نزدیک به  1393در سال 

 .عسل در جهان محسوب می شود
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 هزینه تمام شده تولید عسل 

 توضیحات سهم هزینه )%( هزینه هر کلنی )هزار ریال( شرح هزینه ردیف
  %29.6 480 نيروی کار ماهر 1

  %12.3 200 شکر 2

 حمل استانی 6حمل بين استانی،  6 %11.1 180 حمل و نقل و کوچ 3

  %9.3 150 کارمزد تسهيالت 4

  %8.9 144 چادر و لوازم 5

 ماهه 9دوره  %8.1 132 هزینه سوخت 6

  %12 195 استهالک 7

  %4.3 70 دارو و مکملها 8

  %3.7 60 تخليهبارگيری و  9

  %0.6 10 بيمه زنبور 10

  100 1621 جمع

ریال می باشد ،  1.621.000کيلوگرم می باشد، لذا با توجه به هزینه تمام هر کلنی که  11ميانگين برداشت عسل در هر کلنی 

فروش عسل توسط توليد کننده هزار ریال خواهد بود. در حالی که ميانگين قيمت  140هزینه تمام شده هر کيلوگرم عسل بالغ بر 

 ریال به وصورت مدت دار بوده است. 140.000در سالهای گذشته 

این درحالی است که هزینه ها پنهان نظير حقوق و دستمزد شخص پرورش دهنده زنبورعسل و اطرافيان وی که معموال در این 

 کار همراه توليدکنندگان هستند در نظر گرفته نشده است. 

پرورش دهندگان زنبورعسل به واسطه محدودیت های ایجاد شده توسط سازمان تامين اجتماعی متاسفانه از یارانه همچنين، اکثر 

 های دولتی برای پرداخت سهم حق بيمه زنبورداران نيز محرومند. 

  

 مصارف عسل:

 قرار می گيرد:به چهار شيوه زیر مورد استفاده  عسل طبيعی 

 مستقيم عسل  مصرف  -1

 دیگر عسل به عنوان یک عنصر در توليد محصوالتبکارگيری   -2

 صنعت فراوری عسل   -3

 عسل به عنوان یک ماده خام برای توليد محصوالت دارویی -4
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 فرآورده های زنبورعسل: 

 (Bee glueبره موم یا چسپ زنبور) .1

 شودمی آوری جمع موم بره گرم 200 تا 150 متوسط طور به کلنی هر از:  توليد مقدار -1-1

 مصارف:  -2-1

 (Antibacterial effectتهيه دارو با خاصيت ضد باکتریایی ) .1-2-1

 ( Fungicidal propertiesخاصيت ضد قارچی) .2-2-1

 ماده اوليه در داروهای بی حسی، سوختگی، جوش پوستی و مکمل  .3-2-1

 مصارف بهداشتی در توليد شامپو، صابون و لوازم آرایشی .4-2-1

 زهر زنبور عسل  -2

 کندميکرو ليتر زهر توليد می0.3تا  0.05 به طور متوسط هر زنبور کارگر مقدار توليد: -1-2

 مصارف: -2-2

 های جشمی، گواترتوليد داردهای تنظيم  فشار خون،  درمان بيماری .1-2-2

 له رویالژ -3

 مصارف: -1-3

 تهيه انواع کرم و محافظ پوست،  .1-1-3

 ماده اوليه در توليد داروی عصبی .2-1-3

 موم عسل -4

 مصارف: -1-4

مصارف متنوعی از موم برای مواد عالوه بر استفاده از موم توسط زنبور عسل برای النه سازی،  .1-1-4

 غذایی، مصارف دارویی و آرایشی وجود دارد.

استفاده از موم برای آماده سازی مواد غذایی، استفاده از آن به عنوان پوشش پنير برای جلوگيری  .2-1-4

 از ورود هوا و حفاظت در برابر فساد )رشد کپک( .

 استفاده از موم به عنوان یک افزودنی غذایی   .3-1-4

از  مقادیر کم اقدام به عنوان یک  جداره، برای جلوگيری از از دست دادن آب  روی سطح استفاده  .4-1-4

 برخی ميوه ها قرار می گيرد.

 استفاده از موم در توليد آدامس طبيعی . .5-1-4

فاده در کرم های محافظ استفاده از موم در مراقبت از پوست و لوازم آرایشی افزایش یافته است. است .6-1-4

 .خط چشم. براق کننده موکرم دست، و کرمهای مرطوب کننده ، سایه چشم،  ، برق لب،

و  "شمع عيد پاک"یا  Paschalاستفاده در شمع سازی و به طور سنتی  برای ساخت شمع   .7-1-4

 استفاده در شمع های ویژه مراسم های مذهبی در کليسای کاتوليک مورد استفاده قرار می گيرد.
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  توسعه اشتغالاهمیت صنعت زنبورداری در 

قرار دارد. هزینه   (SMEsفعاليت زنبورداری از جمله فعاليتهای اقتصادی که در طبقه فعاليتهای کوچک و متوسط)

  اشتغال در این فعاليت پایين است.

برخی مطالعات  نشان می دهد ميزان انحراف از اشتغال در فعاليت نبورداری در طرحهای زودبازده تنها چهار درصد بوده 

ت. در حقيقت این انحراف اشتغال، ميزان عدم تحقق اشتغال تعهد شده توسط بنگاههای دریافت کننده این اعتبارات به اس

 علت خروج منابع دریافتی از فعاليتهای مورد نظر را نشان می دهد.

تعداد قابل فعاليت زنبورداری همچنين سبب ایجاد ، هزار شغل مستقيم شده است 115فعاليت زنبورداری سبب ایجاد 

توجه ای شغل در زنجيره تامين توليد ) نظير کارگاه آج موم ، کارگاه های بسته بندی عسل، کارگاه های ساخت کندو ،کارگاه 

 توليد لوازم زنبور داری و ایستگاه پرورش ملکه ( شده است.

 

 تجربه جهانی و شیوه حمایت از زنبورداری 

 مورد توجه ویژه ای قرار گرفته پدیده سندرم کلنی های زنبور عسل است از جمله موضوعات با اهميت که در سطح جهان

phenomenon colony collapse disorder (CCD) ، تا به امروز، دالیل دقيق تلفات کلنی زنبور عسل

 شناخته نشده.

ر گرده افشانان موثر شامل طيف گسترده ای از عوامل احتمالی است که تصور می شود ب زنبور عسل دالیل ذکر شده برای کاهش

 بوده است شامل:

 ژنتيک، تغذیه، و غذایی رژیم ، عسل زنبور بيمارهای و آفات  -1

 از دست دادن زیستگاه و سایر عوامل موثر بر محيط زیست -2

 عسل زنبور پرورش مدیریت به مربوط مسائل و کشاورزی، سموم زا، استرس عوامل -3
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 آمریکا

پژوهش زنبور عسل در  آمریکا کنگره این کشور بودجه مستقلی را برای تحقيق و  2006پس از تلفات گسترده زنبور عسل در سال 

اقدام به تنظيم مقررات برای بهبود زیست گاه و حفاظت از گرده افشانان از جمله زنبور عسل  اختصاص داده است و همچنين 

  ( مجاز می باشد.EPA)سازمان محيط زیست آن کشور ری انواع آفت کش تنها با تایيد بکارگي در کشور آمریکا،  نموده است.

ميليون دالر صرف تحقيق در زمينه  اصالح شيوه مدیریت صنعت  73رقمی بالغ بر  2007-2014طی سالهای کشور آمریکا، در 

 . زنبورداری شده است

 عبارت است از: سایر حمایت های کشور آمریکا از صنعت زنبرداری آن کشور، 

 اوباما سوی از افشانان گرده دیگر و عسل زنبور از حمایت برای ملی سطح در استراتژی تدوین ابالغ -1

 حمایت از زنبورداران در مقابله با انواع بيمارها و کنه های زنبور عسل -2

 کمک به منظور ایجاد اصالح ژنتيک زنبور عسل -3

 کمک به منظور بهبود تغذیه ای زنبور عسل  -4

 اشتراک گذاری یافته ها و معرفی بهترین شيوه مدیریت زنبورداریبه  -5

 کانادا

تنظيم شده است، هدف  2014در ایالت اونتاریو این کشور برنامه ای را تحت عنوان برنامه کمک مالی به زنبورداران در سپتامبر 

دچار مرگ و مير زنبور عسل )نظير مرگ و مير از این برنامه است که با ارائه کمک های مالی به زنبورداران واجد شرایطی که 

 105در این برنامه به زنبورداران آسيب دیده به ازای هر کلنی زنبور عسل مبلغ  ناشی از سرما( شده اند. از این فعاليت حمایت شود.

 دالر پرداخت می شود

 اتحادیه اروپا

تصویب نمود. این برنامه که بودجه ای  2013داری  در سال ( برای حمایت از زنبور 2016-2014ساله ) 3این اتحادیه برنامه ای 

 موارد زیر می باشد:شامل کشور عضو اتحادیه اروپا پيش بينی شده است  28ميليون یورویی برای اجرای آن در  33ساليانه  

 رانزنبوردا به فنی کمکهای -1

 حمایت از زنبورداران در مقابله با بيماری های زنبور عسل -2

 ه های کوچ و جابجایی های مکانی زنبوردارانحمایت از برنام -3

 برنامه های فروش و تحقيقات کاربردی -4

 

 

 (یورو به مبلغ) داری زنبور صنعت از حمایت در  عضو کشورهای به اروپا اتحادیه کمک برنامه

5-  
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 کشور عضو 2014 2015 2016

 بلژیک 232.420 232.463 232.178

 بلغارستان 1.134.101 1.134.312 1.132.919

 جمهوری چک 1.165.776 1.165.992 1.164.560

 دانمارک 168.949 171.162 179.323

 آلمان 1.533.581 1.533.866 1.531.982

 استونی 82.800 82.800 82.800

 ایرلند 33.871 33.878 33.836

 یونان 2.825.000 2.825.000 2.850.000

 اسپانيا 5.302.305 5.303.289 5.296.775

 فرانسه 3.527.263 3.527.918 3.523.585

 کرواسی 1.060.725 1.060.922 1.059.619

 ایتاليا 2.839.003 2.839.530 2.836.042

 قبرس 96.920 96.938 96.819

 لتونی 180.677 180.711 180.489

 ليتوانی 312.557 312.615 312.231

 لوکزامبورگ 16.826 16.829 16.808

 مجارستان 2.347.032 2.347.467 2.344.584

 مالت 6.774 6.776 6.767

 هلند 165.131 157.375 160.895

 اتریش 811.713 811.863 810.866

 لهستان 2.761.211 2.761.724 2.758.332

 پرتغال 1.122.022 1.222.249 1.220.748

 رومانی 3.341.845 3.342.465 3.338.360

 اسلوونی 360.057 360.124 359.681

 اسلوواکی 549.483 549.585 548.910

 فنالند 107.801 107.821 107.689

 سوئد 323.404 323.464 323.067

 انگليس 590.752 590.862 590.136

33.100.000 33.100.000 33.100.000  
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  زنبورداری در ایرانصنعت از ها حمایت 

زنبورداری در ایران تحت پوشش کمکهای عمومی بخش کشاورزی عمدتا قبل از از اجرای قانون هدفمندی حمایت از 

 به صورتهای زیر بوده است:

 شکر( و ابزار کار با قيمتهای ترجيحی؛ و دارو نظير) ها نهاده تامين -1

 های ترجيحی؛ تامين تسهيالت با نرخ -2

 ارایه کمکهای فنی ، اعتباری و آموزشی؛  -3

تامين نهاده با نرخهای ترجيحی قطع شده و سود تسهيالت یکسان شده است.  یارانه ها اجرای قانون هدفمندی با 

  همچنين با افزایش قيمت حامل های انرژی هزینه توليد به شدت  متاثر شده است.

درصد از خالص وجوه اجرای این قانون برای پرداخت  30مقرر شده  ،قانون هدفمندی یارانه ها 8موجب ماده به 

 کمکهای بالعوض، یارانه سود تسهيالت و یا وجوه اداره شده هزینه شود.

قانون هدفمندی یارانه ها ، از جمله بسته های مورد تصویب  جهت برخورداری از منابع  8بر اساس آیين نامه اجرایی ماده 

 ه حمایتی کشاورزی است.مقرر در این ماده ، بست

 قانون برنامه پنجم : 143ماده «  ی» به موجب بند 

دولت به منظور تجهيز منابع برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، بخشی از منابع خود را که در چهارچوب بودجه ساالنه  

ه صندوقهای غيردولتی حمایت مشخص خواهد شد از طریق دستگاه اجرائی ذیربط به عنوان کمک به تشکيل و افزایش سرمای

و یا به صورت وجوه اداره شده در اختيار صندوقهای مذکور قرار دهد. مبالغ پرداختی به صندوقها  از توسعه بخش کشاورزی

 به هزینه قطعی منظور ميشود

 قانون برنامه پنجم 224ماده « ی» به موجب بند 

به دستگاههای اجرائی اجازه داده ميشود اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری و همچنين اعتباراتی که در پيوست قوانين بودجه     

سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعاليت بخشهای خصوصی و تعاونی پيش بينی شده است را در قالب 

قد شده در اختيار بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه و وجوه اداره شده و بر اساس قراردادهای منع

صندوقهای توسعه ای دارای مجوز از بانک مرکزی برای پرداخت کمک، تسهيالت تلفيقی و یا یارانه سود و کارمزد تسهيالت قرار 

 دهند.
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 تشکل ها و نهادهای اصلی صنعت زنبورداری در ایران 

این اتحادیه اولين تشکل بخش خصوصی  در این فعاليت بوده و در : زمین ایران زنبورداران سراسری اتحادیه -1

اتحادیه استانی و تعاونی های شهرهای فاقد اتحادیه، عضو و تحت پوشش خدمات این  22تاسيس و   1385سال 

 اتحادیه قرار دارند. 

صندوق حمایت از توسع صنعت زنبورداری کشور در تاریخ  :صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور -2

ميليارد ریال تاسيس شده  35قانون تاسيس وزارت جهاد کشاورزی،با سرمایه اوليه  12، مطابق با ماده 07/12/1391

 ميليارد ریال می باشد.  200است. سرمایه فعلی این صندوق 

توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به نمایندگی  از سهام صندوق متعلق به شرکت مادر تخصصی حمایت از 48%

 تعاونی، اتحادیه فراگير زنبورداری از سراسر کشور می باشد.  240سهام صندوق متعلق به  %52وزارت جهاد کشاورزی و 

ه در حال حاضر تمام بخش توليد از تمام استانهای کشور سهامدار صندوق می باشند و در آینده تمام فعالين زنجيره ب

 عضویت صندوق در خواهند آمد. 

ها قبل به عنوان یکی از مهمترین نيازهای محقيقن تأسيس این انجمن از مدت: انجمن علمی زنبورعسل ایران -3

که اولين سمينار زنبورعسل ایران در مؤسسه  1372، دانشجویان و زنبورداران در محافل مختلف مطرح می شد. در سال 

های مهم شرکت کنندگان در  گردید تأسيس انجمن زنبورعسل بعنوان یکی از خواستتحقيقاتی علوم دامی برگزار 

قطعنامه سمينار گنجانده شده و از آن به بعد نيز در قطعنامه سمينارهای بعدی تشکيل انجمن و انتشار مجله علمی 

متخصصين و  های کارشناسی و کارشناسی ارشد زنبورعسل از خواستهای مهمتخصصی زنبورعسل و تأسيس دوره

 .بود رشته این نظرانصاحب

با همت هيأت مؤسس برای تأسيس این انجمن تالشها برای رسيدن به این هدف شکل گرفت و نهایتاً  1383در سال 

 به تصویب وزارت علوم گردید1384ل موافقت با تشکيل انجمن در سا

اعضای هيأت مدیره برای مدت سه سال انجمن زنبورعسل تأسيس گردید و با تشکيل مجمع عمومی  1384در سال 

 انتخاب شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدید های صنعت زنبورداری کشور 
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 ضعف نقاط

 کشور در عسل توليد متوسط پایين وری بهره -1

 کمبود نقدینگی واحدهای توليد عسل -2

 عدم توجه به توليدات کاالی همراه مانند بره موم، ژل رویال و زهر زنبور عسل  -3

 نداشتن قدرت چانه زنی در کسب درآمد از طریق خدمات گرده افشانی مزارع -4

 عدم نظارت بر کيفيت عسل توليد شده و درجه بندی آن -5

 .قوت ها

 ایجاد زنجيره تامين با حضور فعالين بخش -1

  عسل و کاالی همراه صادرات  توليد و مزیت نسبی کشور برای  -2

 صندوق ملی حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور به عنوان نهاد تخصصی صنعت .وجود  -3

 .نهاده های توليد داخلی بوده و کمترین وابستگی ارزی را دارند -4

 و کاالی همراه ظرفيت های ایجاد شده برای بسته بندی و فرآوری عسل -5

 فرصت ها

 )گانه جهان  14اقليم از اقليمهای  12 (تنوع اقليمی و گياهی مناسب برای پرورش و توسعه زنبورداری کشور  -1

 توجه بيش از پيش مجامع جهانی به حشرات گردافشان بویژه زنبور عسل -2

 رویکرد جدید سازمان محيط زیست به زنبور عسل به عنوان حشره گرده افشان -3

 در توليد عسل و کاالهای همراهبهبود تکنولوژی مورد استفاده  -4

 تهدیدات

 و بيماریها فقدان مقررات برای بهبود زیست گاه و حفاظت از  زنبور عسل در مقابل آفتکشها -5

 پدیده خشکسالی و ریزگردها در سالهای اخير -6

 توليد عسل تقلبی خارج از سيستم زنبورداری -7

مورد توجه کافی قرار نگرفته است لذا حمایت کافی از جایگاه و اهميت گرده افشانها در توليد محصوالت کشاورزی  -8

 طریق تدوین مقررات و سایر کمکهای مالی و اعتباری صورت نمی گيرد.

افزایش هزینه توليد و تمایل برخی توليدکنندگان به توليد عسل غير استاندارد و آسيب و خطر از دست رفتن بازار داخلی  -9

 و جهانی

 بهره وری پایين توليد عسل -10

 تدوین استانداردهای بهداشتی برای برخی نهاده های توليد عدم -11

 و نظارت بر کيفيت محصول توليد شده عدم کنترل  -12

 از اقالم مهم در قيمت تمام شده (، شده استب افزایش هزینه کوچ زنبورداران )افزایش قيمت حاملهای انرژی سب -13

 چالشها
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کشاورزی مورد توجه کافی قرار نگرفته است لذا حمایت کافی از جایگاه و اهميت گرده افشانها در توليد محصوالت  -1

 طریق تدوین مقررات و سایر کمکهای مالی و اعتباری صورت نمی گيرد.

افزایش هزینه توليد و تمایل برخی توليدکنندگان به توليد عسل غير استاندارد و آسيب و خطر از دست رفتن بازار داخلی  -2

 و جهانی

 عسل بهره وری پایين توليد -3

 عدم تدوین استانداردهای بهداشتی برای برخی نهاده های توليد -4

 عدم کنترول و نظارت بر کيفيت محصول توليد شده  -5

 تنگناهای سرمایه در گردش توليدکنندگان -6

 افزایش قيمت حاملهای انرژی سبب افزایش هزینه کوچ زنبورداران ) از اقالم مهم در قيمت تمام شده (، شده است -7

 

 : کشور زنبورداری صنعت زنجیره در فعالین عضویت و شناسایی

طرح اوليه تاسيس صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور، اهميت و ضرورت ایجاد زنجيره تامين صنعت زنبورداری 

  است.  قرار دادهتاکيد مورد کشور و سهامدار بودن فعالين این زنجيره در صندوق را 

صنایع و در همين راستا، صندوق با همکاری دفتر طيور و زنبورعسل وزارت جهاد کشاورزی و همچنين دفتر امور صنایع معاونت 

  آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی نسبت به شناسایی واحد های فعال در زنجيره صنعت زنبورداری اقدام کرده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت های دانش بنيان فعال در حوزه صنعت زنبورداری کشور  واحد های پرورش ملکه ویی شدده فوق واحد های شناسا *به

 افزوده خواهند شد. 

 

;تعاونی های زنبورداری 

257

27;اتحادیه های استانی 

1;اتحادیه ملی 

6;لوازم زنبورداری59;کندوسازی30;موم آج کنی 

548;بسته بندی 

فعالین در بخش صنعت زنبورداری کشور

تعاونی های زنبورداری  اتحادیه های استانی  اتحادیه ملی  موم آج کنی  کندوسازی لوازم زنبورداری بسته بندی 

643, بخش صنایع 

279, بخش تولید 
واحد ها و تشکلهای فعال در صنعت زنبورداری

صنعت زنبوردار

بخش تولید 
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