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روز جهانى زنبورعسل

20 مى مصادف با 31 ارديبهشت ماه هر سال، از طرف سازمان ملل متحد (UN) به عنوان روز جهانى زنبور (World bee day) نامگذارى شده است. 

انتخاب يك روز د ر تقويم رسمى جهانى د ر جهت توجه بيشتر به اهميت نقش بسيار بى بد يل زنبـورها و ساير گرد ه افشــان ها 

د ر سالمت كره زمين و بشريت صورت گرفته است. در واقع د ر ايـن روز فرصـتى را براى د ولت ها، سازمـان ها، جامـعه مد نى و 

كليه عموم مرد م د ر همه كشورها فراهم مى كند تا اقد اماتى د ر جهت محافـظت و تقويت گــرد ه افشان ها و زيستگاه هاى آنها ،

بهبود فراوانى و تنوع آنها و همچنين پشتيبانى از توسعه پايد ار زنبورد ارى ارائه نمايند. پيشـنهاد ى كه توسـط جمهورى اسـلوونى

با حمايت فد راسيون بين المللى زنبورد اران  Apimondia و FAO ارائه شد ه است، بـراى بزرگـد اشت روز جهانى زنبور د ر 20 مى

هر سال، با تأييد مجمع عمومى سازمان ملل در سال 2017 روبرو شــد. دليل انتــخاب اين روز به جــهت ســالروز تــولد

آنتون جانسا Anton Janša يكى از پيشگامان پرورش زنبورعسل در كشور اسلوونى صورت گرفته است. 

زنبورها به عنوان مهمترين گرد ه افشان هاى طبيعت سهم موثرى د ر گرد ه افشانى و توليد بذر و ميوه و د ر اد امه تـنوع و تكـثير

گونه هاى گيـاهى زراعى، باغى و از آن مهمتر گياهان مرتعى دارند و تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم زنبورها د ر جـوامع گياهى

 و توسعه پايد ار باعث شد ه است كه د ر بسيارى از كشورها تنوع زنبورها به عنوان نبض سالمت اكوسيستم لحاظ گرد ند.

 تاثيرگذارى زنبورها د ر گرد ه افشانى به عنوان مهمترين فايد ه اين حشرات ارزشمند براى بشر از يك سو و توليد طيف متنوعى

 از محصـوالت طبيـعى و سالمت محــور همـــچون عـســل، ژل رويــال، گــرد ه گــل، بره موم و زهـــر زنبورعســل 

از سـوى د يگر باعث شد ه است كه اين نظريه ارائه شـود كه بيـشتر از آن كه زنــبورها به انســان ها احـتياج د اشـته باشـند

اين مـا هستيم كه به زنبورها نـيازمند هستيم. اما متاسفانه سياست هاى غلط سياست مد اران و مسئولين در چـند د هـه اخير 

همراستا با گرم شدن كره زمين و كاهش جوامع زيستى زنبورها منجر به كاهش تنوع گونه اى زنبورها در د نيا و كاهش جـمعيت

 زنبورعسل در بسيارى از كشورها به ويژه آمريكا شده است و زنگ خطر انقراض گونه هاى بومى زنبور

 د ر اين كـشور به صـد ا آمد ه است. همه شواهد و قرائن علمى ما را مصمـم تر نمود ه اسـت كه بـراى اد امه زند گى د ر كـره زمين 

به زنبورها محتاج هستيم و بايستى بيش از پيش هواى زنبورها به ويژه زنبورعسل را داشـته باشيم. زنبورعـسل نبض حيـات 

 كره زمين و بشريت است.

مهمترين د اليل انقراض زنبورها و كاهش جمعيت زنبورهاى عسل د ر د نيا :

 -1كاهش اكوسيستم هاى طبيعى زيست زنبورها با تخريب زيست بوم ها

2 -افزايش سيستم هاى تك كشتى و كاهش منابع شهد و گرد ه مورد استفاد ه گرد ه افشان ها و زنبورعسل

3 -استفاد ه بى رويه و غيراصولى از نهاد ه هاى شيميايى اعم از سموم و آفت كش ها به ويژه سموم گروه نئونيكوتينوئيد ها

4 -عد م حمايت هاى الزم از زنبورد اران به عنوان حافظان محيط زيست
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متن پيام تبريك وزير محترم جهاد كشاورزى
به مناسبت روز جهانى زنبور مصادف با 31 ارديبهشت 1399

زنبورعسل موجودى است الهى كه خداوند تبارك و تعالى به آن وحى نموده و در قرآن كريم سوره مباركه نحل (آيه هاى 68 و 69)

از ارزشمندى و توليد محصوالت سالمت محور آن نام برده است و نقش بى بديلى در گرده افشانى گياهان و كمك به تامين امنيت

غذايى و حفظ محيط زيست دارد. اين گونه بسيار مفيد داراى توليدات متنوع همچون ژل رويال، موم عسل، بره موم، گرده گل،

شهد، زهر و ... است

امروزه پرورش زنبورعسل و نگهـدارى از آن به عـنوان يـك شغل توليـدى با ارزش افزوده باال محسوب شده و نياز به سـرمايه

زيادى نداشته و بازده آن سـريع و حـداكثر يكـساله است. كشـور ما با توجه به پوشـش گياهى مـرتعى باغى و زراعى متنوع 

و چــهار فصـل بودن داراى پتانسـيل خوبـى براى صنـعت زنبـوردارى اسـت در حــال حاضر حـدود 100 هزار زنـبورستان

و بيش از 10.5 ميليون كلنى زنبورعسل در كشور وجود دارد كه از اين ميزان 112.5 هزارتن عـسل و 3288 كيلوگرم ژله رويـال

تولـيد مى گردد. روز 31 ارديبـهشت ماه  كه به نام روز جـهانى زنبور نامگذارى شــده اسـت اين فرصــت را فــراهم آورده

تا ضمن پاسداشت نقش و جايگاه زنبورها در بقا و كيفيت زندگى بشر،وظيفه مندى در حـفظ و حـــراست از اين گونه مفــيد

و ارزشمند يادآورى شود. اين روز را به جامعه فعالين صنعت سرزمين مـادرى و آنان كه در اقصى نقـــاط جهان مشغول به اين

حرفه سبز و مفيد براى جامعه بشرى مى باشند تبريك و تهنيت عرض مى كنم. درود مى فرسـتم به شما زنبورداران پاكـدست 

و ساير فعالين اين عرصه در كشور كه با توان باالى خود و تالش روز افزونتـان توانـسته ايد صـنعت زنبـوردارى ايران عـزيز را

به جايگاه هاى رفيع در سطح جهانى نائل آوريد. 

در سال مزين به جهش توليد، افزايش توليد محصوالت زراعـى و باغـى بيـش از هر عـامل ديگرى مرهون جـهاد گرده افشانى 

پرورش دهندگان زنبورعسل خواهد بود. بنابراين وزارت جهاد كشـاورزى خـود را متعـهد به حمايـت از فعـالين بخـش در رفع

مشكالت و چالشها و تسهيل و بهبود توليدات آنها مى داند.  

                                                                                                                                                  كاظم خاوازى 

                                                                                                                                            وزير جهاد كشاورزى
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مهمترين حشرات گرده افشان ايران

حشرات با حدود 5 ميليون گونه شنـاسايى شده مــتنوع ترين موجودات كره زمين هستند و در اين بين زنبورها با حدود

20 تا 30 هزار گونه شناسايى شده اهميت بااليى در گرده افشانى و تنوع گونه هاى گياهى كره زمين ايفا مى كـنند. در ايران

به لحاظ تنوع اقليمى و شرايط آب و هوايى تنوع گونه اى بااليى به لحاظ زنبورها وجود دارد كه شناخت و معرفى مهـمترين

اين زنبورها در روز جهانى زنبور خالى از لطف نخواهد بود.

Apis mellifera 1-زنبورعسل معمولى

مهمترين حشره گرده افشان تجارى ايران كه به صورت بومى در منطقه رويشى زاگرس و جنگل هاى هيركانى در شمال كشور

براى هزاران سال در داخل تنه درخـــتان بلوط، افرا، گالبى وحــشى، نمدار، توسكا، راش و همچــنين داخل صخـره ها 

زيست داشته است. پژوهـش هاى علمى حاكـى از اين است كه منشا اوليه و اجداد اوليه زنبورعسل معـمولى در ايران و در

شمال غرب كشـور بوده اـست و از ايـن منطقه به سـاير مناطق توسـعه يافته است و وجود نژاد زنبورعسـل ايرانى به نام

مدا Apis mellifera meda گواهـى بر اين ادعـا است. در حال حاضر بيـش از 10 ميليون كلنى زنبورعسل مديريت شده

و بيش از هزاران كلنى وحشى اين گونه زنبورعسل در داخـل تـنه درخـتان و صـخره ها زيسـت دارد و اهميـت بااليى در 

گرده افشانى گياهان باغى، زراعى و مرتعى سراسر كشور دارد.

Apis �orea 2 -زنبورعسل كوچك

زنبورعسل كوچك يكى از حشرات گرده افشان مهم مناطق گرمسيرى و خشك در ايران و ساير كشورهاى زيستــگاه اين 

زنبور عسل است. پراكنش اين گونه زنبور در يك نوار گرمسيرى به طور تقريبى 2000 كيلومتر كه از قصرشيرين در غرب ايران

شروع و تا سيستان و بلوچستان در جنوب شرقى در 10 اسـتان كشور مى باشد. اين گـونه زنبور به صورت وحشى و مهاجر 

در داخل صخره ها و روى شاخه درختانى همچون كنار، آكاسيا، حرا و پسته وحشى و گاها در حياط منازل شهرها زيست دارد.

اهميت اصلى اين گونه گرده افشانى گونه هاى گياهى گرميسرى در منطقه رويشى خليج فارس و عمانى و توليد عسل است.

عسل اين گونه به صورت كلنى توسط بوميان و افراد محلى برداشت مى شود. متاسفانه برداشت بى رويه و غيراصـولى منجر 

كاهش جمعيت اين حشره ارزشمند در جنوب كشور شده است.



روز جهانى زنبورعسل

مهمترين حشرات گرده افشان ايران

3 - زنبورهاى مخملى

زنبورهاى مخملى يكى از مهمترين حشرات گرده افشان مراتع هستند كه تاثير بسزايى در گرده افشانى طيف وسيــعى از

گياهان دارند. تنوع بسيار بى نظيرى از اين زنبورها در فالت ايران و به ويژه مناطق كوهستانى و جنگلى ايران وجود دارد.

اغلب اين گونه ها به صورت وحشى در اجتماعات كوچكتر از زنبورعسل در داخل خاك و تنه درختان كلنى دارند. 

اين گونه ها توانايى توليد عسل را ندارند و شهد گياهان را به صورت خام درون حجره هاى خمره اى شكل ذخيره مى كنند. 

اين گونه ها زمستان گذرانى تنها با ملكه بارور انجام مى شود و ساير زنبورهاى كلنى در زمستان از بين مى روند. از مهمترين

گونه هاى زنبور مخملى در ايران مى توان به Bombus terrestris، Bombus persicus و Bombus niveatus اشاره كرد.   

Megachile rotundata 4 -زنبور برگ بر يونجه

زنبور برگ بر يونجه حشره گرده افشان اختصاصى گياه يونجه   به عنوان مهمترين  گياه  علوفه اى  در جهان  و بومى  فالت  ايران  است .

اين گونه زنبور بر خالف زنبورعسل به صورت انفرادى زيست دارد و توانايى توليد عسل را ندارد. كلنى هاى اين زنبور از برگ هاى

گياهان مختلف به ويژه برگ هاى يونجه تهيه مى شود. زنبورها با مهارت تمام قطعاتى از برگ يونجه را برش داده و به داخل

كلنى تونل مانند منتقل كرده و محل پرورش نوزادان است. اين گونه زنبور گرده افشان موثرترى براى گياهان تيره نيامداران

و به ويژه يونجه است و كارايى بيشترى از زنبورهاى عسل در گرده افشانى يونجه دارد.

Xylocopa sp 5 -زنبور نجار

يكى از بزرگترين گونه هاى زنبور در دنيا و ايران محسوب مى شوند و به جهت النه سازى و توانايى سوراخ كردن چوب به

عنوان زنبورهاى نجار شناخته مى شوند. رنگ هاى بسيار زيبا و درخشان بنفش، آبى نفتى و زرد به زيبايى اين حشرات 

گرده افشان افزوده است. اين گونه زنبورها به صورت انفرادى در داخل چوب منازل روستايى و يا تنه درختان پوسيده 

كلنى دارند. مهارت و ظرافت باالى اين حشرات در گرده افشانى، جمع آورى شهد و گرده واقعا مثال زدنى است. اين زنبورها

رفتار تهاجمى كمى دارند اما توانايى نيش زدن را دارند. اين گونه زنبورها نيز توانايى توليد عسل را ندارند. از مهمترين 

گونه هاى زنبور نجار در ايران مى توان به زنبور نجار بنفش Xylocopa violacea اشاره كرد.

Nomada و Eucera، Tetraloniella، Halictus، Lasioglossum، Osmia زنبورهاى گرده افشان ديگرى از جنس هاى

از ديگر حشرات ارزشمند بومى فالت ايران هستند كه تاثير بسزايى در گرده افشانى گياهان ايران ايفا مى كنند. 

چند صد گونه از اين زنبورها به صورت وحشى و اغلب انفرادى با مالقات گل ها در حين جمع آورى شهد و يا گرده به انتقال

دانه هاى گرده گياهان مشغول هستند و نقش بى بديلى در تلقيح بيشتر و بهتر گل ها و در ادامه توليد بذر و افزايش تنوع

و تراكم گياهان ايفا مى كنند.
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سى و يكم ارديبهشت "May 20"  به همت و همراهى ساير كشورها روز جهانى زنبور نامگذارى شد. اختـصاص يك روز جهانى

به نام زنبور فرصــت مناسبى براى ياد آورى نقش موثر اين حشره مفيد در امنيت غذايى انـسان از طريق گرد ه افشانى گيانهان 

و در نتيجه افزايش محصوالت كشاورزى ، مرتعى ، جنگلى و حفظ محيط زيست است. 

اين روز را به شما زنبورداران پرتالش كه طى ساليان متمادى شايستگى هاى خود را در سخت ترين شرايط اقليمى براى حـفظ

زنبورعسل به اثبات رساند ه ايـد و نيز تمامى دست اند ركاران صنــــعت زنبورد ارى كشور تــــبريك مى گويم و امـــيد وارم

جامعه كشاورزان ما از نقش ارزنده زنبورعسل د ر افزايش محصوالت كشاورزى بيش از پيش بهره برد ارى كنند و همگى د ر اعتالى

توليد ميهن عزيزمان موفق و سربلند باشند.

متن پيام تبريك معاون محترم امور توليدات د امى وزارت جهاد كشاورزى 
به مناسبت روز جهانى زنبور - مصادف با 31 ارديبهشت 1399

مرتضى رضايى
معاون امور توليدات دامى وزارت جهاد كشاورزى
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بيستم ماه مى، مصادف با 31 ارديبهشت هر سال، به عنوان روز جهانى زنبور عسل نام گذارى شده است. اين روز براى يـادآورى 

اين نكته مهم مى باشد كه دنيا تا چه حد به فعاليت هاى زنبورعـسل و محـصوالت آن وابسته است، كه وجود آن نمادى است از

سالمت محيط زيست. در كنار اين ارزش حياتى، زنجيره ارزش صنعـت زنبوردارى هم مى تـواند مولد خلق ثروت فـراوان و هم

توسعه كسب و كارهاى پررونق باشد. منتهى اين مهم نيازمند اين است كه به زيست بوم اين رسته به صورت يكپارچه نگريسته شود

و تكمــيل حلقه هاى مفقوده زنــجيره ارزش و توليــد و توسعه محصوالت متنـوع و عمق بخشيدن به بازار داخلى و خارجى 

در كنار استفاده از فناورى هاى روز دنيا در دستور كار قرار گيرد. 

سازماندهى و هدايت تخصصى زيست بوم رسته زنبوردارى نيازمند تعامل مؤثر بخش هاى خصوصى و دولتى مى باشد كه در اين راستا،

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى با پشتيبانى سازمان توسعه صنعتى ملل متحد (يونيدو) و همراهى و همكارى وزارت جهاد كشاورزى،

تشكل ها و شركت هاى پيشرو بخش خصوصى اين صنعت، اقدام به اجراى برنامه توسعه اين رسته نموده است. اين برنامه به ويژه

بر ارتقاى مهارت فعاالن رسته، استفاده از فناورى هاى نوين در توسعه زنجيره ارزش محصوالت رسته، حمايت از ايجاد و فعاليت

نهادهاى پشتيبان كسب و كار جهت توليد محصوالت و خدمات نوين در صنعت زنبوردارى، شكل گيرى پلتفرم هاى تعاملى با استفاده

از فناورى هاى ديجيتال براى سازماندهى تمامى ذينفعان زيست بوم رسته و استفاده از ظرفيت دانش و نوآورى داخلى و خارجى 

براى توليد محصوالت با ارزش افزوده باال جهت عرضه به بازار داخل و خارج كشور تمركز دارد. 

اينجانب ضمن تبريك اين روز به همه فـعاالن و دسـت اندركاران صـنعت زنبوردارى در بخـش هاى خصـوصى و دولتى به ويژه

زنبـورداران عزيز، امـيدوارم كه نهاديـنه شـدن اقدامـات و برنامه  هاى انـجام شده، منجر به رونــق توليد و رشد مــستمر 

و روزافزون اين صنعت در كشور گردد.

                                                                                                                                    عيسى منصورى

                                                                                         معاون توسعه كارآفرينى و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى

متن پيام تبريك معاونت محترم توسعه كارآفرينى و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
به مناسبت روز جهانى زنبور - مصادف با 31 ارديبهشت 1399



روز جهانى زنبورعسل

آمار صنعت زنبوردارى ايران (1398 ) (منابع: فائو 2018– آمارنامه رسمى وزارت جهاد كشاورزى 1398)

تـــــــعــــــــــداد 98212 زنــــبــــــورســــــتــــــان 

تعداد 10.6 مــــيلــــيون كلــــــنى زنـــــبورعــــسل

(10.3 ميليون كلونى مدرن، 343 هزار كلنى بومى) 

تــــــوليـــــد مــــقدار 112 هـــــزار تـــــن عــــسل 

تـــــوليــــــد مــــقــــــدار 3.3 تــــــن ژل رويـــــال

تــــــوليـــــــد مقــــــدار 285 تـــــن گـــــرده گــــل 

تــــوليـــــد مقـــــدار 2223 تــــن مــوم زنبورعسل 

توليــــد مقـــــدار 4.5 كيــــلوگرم زهــر زنبورعسل

ســــرانه مصـــــرف 1.3 كـــــيلوگرم عـسل در سال

طبيعت چهار فصل و تنــــوع اقلــيمى متنوع 

داراى بيش از 1000 نــــوع گونه گــــياهى 

ارزشــــمند بـــراى فعاليـــــت زنبــــوردارى 

قابليت توليد بيش از 54 نوع عسل تك گل

1.عسل چندگياه كوهستان

2.عسل چـــندگـــياه دشت

3.عسل گــــــــــــــــــــــون 

4.عسل كـــنار ايــــــــرانى

5.عسل گـــون گزانــــگبين

6عسل يـــــونــــــــــجــــــه

7. عسل مــــركـــــبـــــــات

8. عسل نــــــــمـــــــــــدار

رتبـــــــــه دوم بيـــــــشتريـــــــن تعـــــــداد كــــــلــــــــنى در جــــــــــــهان. 
رتبــــــه ســــــــــــوم بيشترين توليد عسل در جهان بعد از چيـــــن و تركيه.
جزو پــــــنج كشـــــــــور برتـــــــــر دنيا در توليــــــــد انبــــــــوه ژل رويـال.
داراى بزرگترين كوچ زنبورعسل در دنيا با بيش از 4 ميليون كلنى زنبورعسل

 از مناطق سردسيرى به مناطق گرمسيرى. 
رتبه بيستم دنيا در تنوع گونه هاى گياهى، با بيش از 8000 نوع گونه گياهى. 

1.عسل گــــون گزانـــگبين

2.عسل مــــوشــــكــــــورك

3.عسل زرشـــــــــــــــــــك

4.عسلك تـــــرنجـــــبيـــــن

5.عسل پونه ساى بيـنالودى

توليد مقــــدار 1.8 ميليـــــون تن عـــــــــسل

متوسط سرانه مصرف 250 گرم عسل در سال

آ﹝︀ر ا︣ان:

︻︧﹏ ﹨︀ی ︫︀︬︠ ﹋︪﹢ر ا︣ان

︗︀﹍︀ه ︮﹠︺️ ز﹡︊﹢رداری در ︗︀ن

︻︧﹏ ﹨︀ی ا﹡ـــــ︭︀ری 
و ︠︀ص ﹋︪﹢ر اـــــ︣ان

﹩﹡︀︗ آ﹝︀ر

︸︣﹁﹫️ ﹨︀ی ︵︊﹫︺﹩ ﹋︪﹢ر ا︣ان ︋︣ای ﹁︺︀﹜﹫️ ز﹡︊﹢ردارای: 

كسب مقام سوم 
با كيفـيت تريــن 
عســـل جــهـــان



روز جهانى زنبورعسل

نقش زنبورعسل همچون ساير نهاده هاى توليد در برنامه ريزى كشاورزى بسيار مهم است به طوريكه موفقيت تكثير و توليد مثل

گياهان و نهايتًا تامين امنيت غذايى جامعه را مرهون عمـل موثر و حيــاتى گرده افشانى زنبورعسل مى دانند زيرا يك سـوم

محصوالت كشاورزى و توليد مــناسب بيش از يك دوم بذور روغن هاى خــوراكى و افزايش كمى و كيفى توليد عــلوفـــه 

مورد نياز براى تغذيه دامها، به گرده افشانى زنبورعسل وابسته است. 

زنبورعسل با توليدعسل به طور مستقيم بخشى از غذاى انسان را تامين مى كند و به واسطه توليد محصوالتى ماننـد ژل رويال،

زهر ، موم، بره موم و گرده گل در صنايع مختلف داروسازى، آرايشى، بهداشتى، نساجى و ... نقش دارد. زنبوردرمانى به واسـطه 

نيش زنبورعسل را نيز بايد به اين همه افزود. در واقع زنبورعسل نه تنها زندگى بشر بلكه به دليل تاثير مستقيم بر محيط زيست،

حيات كره زمين را تحت تاثير قرار مى دهد. 

به ميمنت فرارسيدن روز جهانى زنبور به همه تالش گران عرصه توليد كشور بخصوص زنبورداران بى اد عا و خســـتگى ناپذير

و ساير فعالين صنعت زنبوردارى تبريك و تهنيت مى گويم. 

اميدوارم در مسير ريل گذارى شده با اهـداف منطبق بر چشم انداز ســند راهبردى توسعه زنبوردارى كــشور، حوزه فعاليت

زنبوردارى در افق 1404 به جايگاه پيـشرو در بخش كشــاورزى، سرآمد در منطقه و رقابت پذير در جهان، بهره مند از دانـش 

و فــن آورى روز ، برخوردار از كـــسب و كارهاى اقتـــصادى و پررونق، عرضه كنند ه محصـــوالت قـــابل اعتـــمـاد ،

متنوع و ارزش آفرين دست يابد.

                                                                                                                                                 فرهاد مشير غفارى

   

متن پيام تبريك ، مشاورمحترم معاون وزير و مجرى طرح توسعه زنبورد ارى كشور
به مناسبت روز جهانى زنبور - مصادف با 31 ارديبهشت 1399 

مشاور معاون وزير و مجرى طرح توسعه زنبورد ارى كشور



روز جهانى زنبورعسل

د رود مى فرستم به فعالين صنعت زنبورد ارى كشـور، به ويـژه زنبـورد ارن پاكـد ست ميهـن عزيزم و سـالم مى كنم به د وسـت د اران

محيط زيست و طبيعت اين كره خاكى، امروز 31 ارد يـبهشت ماه 1399مصــاد ف با 20 مى 2020،  د ر تــقويم جــهانى، به نام روز

زنبورهاى گرده افشان به ويژه زنبورعسل ثبت شده است، اقدامى نمـاد ين براى ياد آورى نقش و جايـگاه اين موجود ات آسـمـانى،

خارق العاده و ارزشمند در حفظ طبيعت و محيط زيست، تضمين امنـيت غـذايى و تولـيد محصوالت سـالمت محور نظير عسل.

ثبت اين روز به ما يادآورى مى كند، ارزش وجودى و واقعى زنبورهاى گرده افـشان به ويژه زنبورعـسل نه به خاطر توليد عـسل

بلكه به دليل عمل گرده افشانى گيـاهان اعـم از زراعى، باغـى و مـرتعى اسـت كه ارزش اقتـصادى آن را بـين 90 تا 140 برابر 

ارزش اقتصادى توليد محصوالتى نظير عسل برآورد شده است. 

نقشى كه متاسفانه در سـايه توسـعه روزافزون مـصرف آالينـده هاى محيط زيستـى نظير سـموم و آفـت كش ها و به تبع آن 

كاهش شديد جمعيت اين حشرات ارزشمند به فراموشى سپرده شده است. 

مخاطب اين روز، از يك طرف دولت ها هستند، تا با اصالح قوانين و رويه ها مانع نابودى بيش از پيش اين موجودات ارزشمند شوند،

و با اتخاذ سياست هاى حمايتى از جامعه زنبورداران و فعالين اين صنعت حمايت نــمايند. اما از طـرف ديگـر مخاطـب اين روز،

زنبوردار ها و ساير فعالين مرتبط با اين فعاليت هستند، تا تالش و زحمت انها براى پرورش زنبورها به ويژه زنبورعسل به عنـوان

مهمترين زنبور گرده افشان در كره خاكى پاس داشته شود. 

به همين مناسبت، صندوق حمايت از توسـعه صنعت زنـبوردارى كشور، به عنوان تنها نهاد توسعه اى و فراگير ترين تشكل ملى

در صنعت زنبوردارى كشور ايران، فرا رسيدن اين روز را با تاكيد بر شعار بين المللى "زنبورها را حفظ نماييم" 

به جامعه زنبوردارى كشور به ويژه زنبورداران عزيز اين مرز و بوم و زنبورداران ساير نقاط جهان تبريك عرض مى نمايد.

                                                                                                                                         بهزاد بانكى پور

                                                                                                     مديرعامل صندوق حمايت از توسعه صنعت زنبوردارى كشور

متن پيام تبريك مد يرعامل محترم صند وق حمايت از توسعه صنعت زنبورد ارى كشور
به مناسبت روز جهانى زنبور - مصاد ف با 31 ارد يبهشت 1399



دستاوردهاى صنعت زنبوردارى كشور در چــــارچوب همـــكارى هاى 
فى مابين صندوق حمايت از توسعه صنعت زنبوردارى كشور، وزارت جهاد
كشاورزى، وزارت تعاون، كار و رفـــاه اجتماعى، يونيدو و بخش خصوصى

ســـامانه مــــبادالت صنــــعت زنبوردارى كشـــــور

طراحى و استقرار زنجيره ارزش صنعت زنبوردارى

تأسيس بنــــياد مــــلى ارتقاى بــــهره ورى و مهارت

صنعت زنبوردارى كشور

سرمايه گذارى چاپ و توزيع كتاب آشنايى با گياهان

ارزشمند در زنبوردارى ايران 

ايــــجــــاد اولـيــــن شتـــــاب دهــــنده تخـــصصى

كسب و كارهاى نوپا در صنعت زنبوردارى

پرداخت بالغ بر 1750 ميليارد ريال تسهيالت ارزان قيمت و سهل الوصول 

تامين بالغ بر 45 هزار تن نهاده هاى مورد نياز بخش زنبورعســـل كــــشور 

ارتقاى مهارت و دانش زنبورداران كشور طى برگزارى ببيش از

50 دوره آموزشــــى تخصصى توســــط تشـــكل هاى زنبوردارى 

انتقال نوآورى كالـــاى خمير شـــــيرين 

توسعه تكنيك توليد انبوه ژل رويـــال

بومى سازى استحصال زهر زنبورعسل

دستيابى به دانش فنى استحصال ميليتين از زهر زنبورعـــسل

انتقال يافتههاى تحقيقاتى ايســتگاههاى اصالح نژاد ملــــكه هاى

زنبورعسل داخلى به بـــخش توليـــــد.  

︀﹨ ️ ︠︀︨︣2.︑﹢︨︺﹥ ز

:︡︡︗ ا﹡︐﹆︀ل ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی و ﹡﹢آوری ﹨︀ی

﹨﹞﹊︀ری ︋︀ ﹡︀د﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ و ︀︨︣ ﹋︪﹢ر﹨︀ 

︑︃﹝﹫﹟ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ی ﹨︀

ايجـــــاد اولـــــين برنـــــد ملــــــى صنــــعت زنــــبوردارى كشور (اكسير)

توســـــعه شبكـــــــــــه فروشــــــگاه هـــــــاى زنجــــــيـــــــره اى (اكسير) 

صـــــادرات اوليــــــن محمـــــــوله زهـــــر زنبورعسل به كشور گرجستان 

توســــعه محصوالت جانـبى در صنايع دارويى، آرايشى، بهداشتى و غذايى

حضـــــــور موفـــــق در رويداد هاى بيـــــــن المللى به ويژه آپــــى مونديا  

(Apimondia 2017 – Turkey)  كسب مقام سوم با كفيت ترين عسل جهان

︑﹢︨︺﹥ ︋︀زار و ︮︀درات:

روز جهانى زنبورعسل



روز جهانى زنبورعسل

سازمان ملل متحد روز بيستم ماه مى به عنوان روز جهانى زنبور عسل در نتيجه ابتكار عمل كشور اسلوونى در سال 2017 براى

افزايش آگاهى عمومى در مورد اهميت زنبـورها، تهديـداتى كه با آن روبرو هـستند، نياز به مـحافظت از زيستگاه هاى طبيعى 

و سهم آن ها در توسعه پايدار تعيين كرد.

بنابراين،  اهميت زنبورها و سـاير گرده افـشانها در متوقف كردن از بيـن رفتن تنـوع زيستى و تخـريب اكوسيستم ها بارها در 

رسانه ها به تصوير كشيده شده است.

ما در سازمان توسعه صنعتى ملـل متحد (يويندو) كامــًال متــعهد هستيــم كه تلـاش هاى خــود را براى بهــبود و ارتقاى

صنعت زنبوردارى جمهورى اسالمى ايران در برنامه توسعه كسب و كار و اشتغال پايدار ادامه دهيم. 

به همه زنبورداران محلى اين روز را تبريك مى گويتم و از تالش هاى خســتگى ناپذير ذينفعان كليدى ما از جــمله وزارت كار، 

وزارت جهاد كشاورزى و صندوق حمايت از توسعه صنعت زنبوردارى و ساير سازمان هاى مرتبط قدردانى مى كنم.

بگذاريد تالش هاى خود را براى مشاركت فعاالنه در اين ابتكار ارزشمند براى محافظت از گونه هاى در معرض خطر و به تبـع آن

سياره خود ادامه دهيم.

                                                                                                                           مارلن باكالى

                                                                          مديرتوسعه صنعتى و مدير پروژه توسعه كسب و كار و اشتغال پايدار – يونيدو 

متن پيام تبريك مدير محترم توسعه صنعتى و مدير پروژه توسعه كسب و كار و اشتغال پايدار
سازمان توسعه صنعتى ملل متحد (يونيدو) 

به مناسبت روز جهانى زنبور مصادف با 31 ارديبهشت 1399



روز جهانى زنبورعسل

همكاران و دوستان عزيز،

اجازه دهيد به مناسبت روز جهانى زنبور عسل مراتب شادباش خود را به شما، همچنين زنبورداران ايرانى و كل جهان ابراز نمايم.

كشور اسلوونى به سازمان ملل پيشنهاد داد كه روز 20 ماه مه را به عنوان روز جهانى زنبور عسل اعالم نمايد. 

در ماه  دسامبر سال 2017 ، پس از سه سال تالش در سطح بين المللى، كشورهاى عضو سازمان ملل متحد به اتفاق آرا پيشنهاد

اسلوونى را تصويب كردند.

هدف از روز جهانى زنبورعسل افزايش آگاهى عمومى در مورد اهميت زنبورها و ساير گرده افشان ها براى بشـريت، در ســايه 

امنيت غذايى و ريشه كنى جهانى گرسنگى و نگرانى براى محيط زيست و تنوع زيستى است.

به دليل شيوع ويروس كرونا، اين بزرگداشت بين المللى امسال به طور مـجازى برگزار مى شود. تحت عنوان "مشاركت كنيد"،

برگزار كنندگان اين رويداد مى خواهند نظرها را به اهميت حفظ زنبور عسل و ديگر گرده افشانها جلب كنند.

با وجود همه گيرى بيمارى، فعاليت هاى سفارت جمهورى اسلوونى در تهران كامال محدود نخواهد شد بلـكه به نيمه دوم سـال 

موكول خواهد گرديد. 

از سوى ديگر، ، قصد دارم  به عنوان نمونه از زنبورداران اسلوونيايى تبعيت كنم ، كه حتى با وجود ويروس كرونا  از وقـف خـود

براى نگهدارى از زنبورها كوتاهى ننمودند.

در زمان قرنطينه ، دولت اسلوونى ، زنبـورداران را به عنوان كارگران اصــلى جامـعه قلمداد نمود و به آنها اجازه داد كه آزادانه

به سمت كندوهاى خود رفت و آمد كنند. زيرا آنها در تعادل اكوسيستم براى ما ، در سطح جهانى ، نقش اساسى دارند.

همكاران و دوستان عزيز،

مايلم از شما براى جشن گرفتن اين رويداد مهم با يكديگر، زمانيكه شرايط اجازه دهد، حضورا دعوت بعمل آورم، تا آن زمـان ، 

صميمانه به شما درود ميفرستم و بهترين ها را براى شما آرزو مى كنم.

متشكرم!

                                                                                                                                       كريستينا رادى

                                                                                                                                    سفير جمهورى اسلوونى در ايران

متن پيام تبريك سفير محترم جمهورى اسلوونى در ايران
به مناسبت روز جهانى زنبور - مصادف با 31 ارديبهشت 1399



روز بخير، روز جهانى زنبوردارى مبارك باد.
تقاضا براى عسل با كيفيت و ارگانيك به سرعت در جهان در حال افزايش است و عرضه با تقاضا برابرى ندارد. در آفريقا طبق 

گزارشات مردم سه برابر بيش از توليد عسل در قاره  آن را مصرف مى كنند. در قسمت هاى جنوبى تر، آفريقاى جنـــوبى نيز 

گرفتار برآورده كردن تقاضا هاى مصرف كننده ها ميباشد در حاليكه به شدت به واردات از چين  تكى است. كشورى كه براى

داشتن متداول ترين شيرين كننده هاى طبيعى در جهان معروف است.

كارشناسان اين صنعت برآورد كــرده اند كه در آفريـــقاى جنوبى ساالنه ما حــدود 20 % زنبور عسل را از دست مى دهيم. 

ممكن است اين رقم به بزرگى رقمى كه كشور هاى ديگر در حال تجربه آن هستند نباشد ولى در تصوير بزرگــتر با توجه به 

تقاضاى مصرف كنندگان عسل، رفتارهاى خريد و درك يا عدم درك  ما از امنيت غذايى، شرايط نياز به تمركز و تعهد به تغيير دارد.

زنبورها با تهديدهاى پيچيده اى روبرو هستند از جمله از دست دادن محل زيست، تكه تكه شدن و تخريب، تغييرات اقليمى 

و تغييرات آب و هوا، آفت كش ها و آلودگى هاى محيطى.

زنبور هاى عسل بيش از %30 از غذايى را كه مى خوريم گرده افشانى مى كنند. بدون زنبور هاى عسل و صنعت زنبور دارى، 

ما اين غذاها را يا كمتر داشتــيم و يا نداشـــتيم. آنها براى توليد بيـــش از 60 نوع محصول زراعى  در آفريقــاى جنوبى

حائز اهميت مى باشند. جهت نمايان كردن وسعت نقـــش آنها، اين غذا ها شامل ميوه هاى برگريز، ميوه هاى نيمه گرمسيرى، 

آجيل و خشكبار، انواع توت ها، ملون ها شامل خربزه و هندوانه، محصوالت دانه روغنى، محصوالت زراعى علوفه اى و بسيارى

از محصوالت زراعى دانه اى مى باشد. برخى از محصوالت زراعى تقـــريبا كامال به زنبور هاى عسل وابسته هســـتند، مانند 

دانه هويچ، پياز،گالبى، انواع توت و ماكاداميا؛ در مورد تعداد توليدات كشاورزى اين رقم به حدود 20 ميليارد راند در سال مى باشد.

و اوضاع همچنان بيشتر در تنگنا قرار ميگيرد از آنجاييكه كارشناسان اين صنعت خاطر نشــان كردند كه مــا نياز داريم كه 

جمعيت زنبور عسل مان را در 10 سال آينده دو برابر كنيم تا بتوانيم خدمات گرده افشانى را براى تقاضاهاى روز افزون براورده

نماييم. اين تقاضاى گرده افشانى ناشى از تقاضاى ما براى مواد غذايى بيشترى است كه زنبور عسل  گرده افشانى مى كند.

متن پيام تبريك سفير محترم آفريقاى جنوبى در ايران
به مناسبت روز جهانى زنبور - مصادف با 31 ارديبهشت 1399 

روز جهانى زنبورعسل



به دليل همين مجموعه از استرس زاهــا در كندوها، و تاثـــير عوامل منفى در كسب و كار بنــابراين نبايد متعجب شويد

اگر متوجه شويد كه امروزه توليد ما نسبت به آنچه در دهه 90 توليد مى كرده ايم %40 كاهش يافته است. آمار و ارقام حكايت

از آن دارند كه واردات عسل ما ساالنه بيش از 3000 تن مى باشد. افزايش مقدار واردات كمبود توليد محلى را جبران مى كند

ولى عادت خريد افراد آفريقاى جنوبى اين مسئله را وخيم كرده است و ما بعـنوان جـامعه اى بزرگ اين كاال را با قيـمت باال 

خريدارى مى كنيم  و براى تامين حدود %90 اين تقاضا به واردات آن از طريق بازار چين سوق پيدا كرده ايم. 

با توجه به اينكه در رسيدگى به نيازهاى زنبورهاى عسل و حمايت از صنعت زنبوردارى مان اقدام مفيد و سازنده اى نداشته ايم

اين صنعت ضرر ميليونى داشته است و منجر به بيكارى افراد شده است. ايفاى نقش در تهديد موجود عليه زبورها صـرفا به

مواد سمى و بيمارى ها يا علوفه متنوع براى زنبورها محدود نمى شود بلكه مسئله زنده نگه داشتن يك صنعت است. 

در سال 2017، دست اندركاران صنعت زنبـــوردارى گزارشى در خــصوص پايدارى جمعيت زنبور عــسل و زنبوردارى در 

كيپ (Cape) غربى منتشركردند كه با توجه به تداوم گسترش كشاورزى آيا براى گـــرده افشانى محصوالت مــهم زراعى 

زنبور عسل به تعداد كافى وجود دارد يا خير. بعنوان مثال، نياز حال حاضر براى صنعت ميوه هاى پائيزى حدود 65000 واحــد 

گرده افشانى مى باشد و اين تعداد طى دهه آتى بخاطر كشت هاى جديد و حداقل به ميزان  30000 واحد گرده افشانى افزايش

خواهد يافت كه ناشى از كشت هاى جديد و افزايش و تشديد محوطه زيركشت مى باشد. 

گرچه كانون توجه اين گزارش كيـپ غـــربى مى باشد كه اكثر زنــبورداران در آنجا متمركز شده اند اما مسئله اشاره شده 

در مورد مناطق ديگر نيز صدق مى كند.

گرده افشان ها، از جمله زنبورهاى عسل، منافع زيادى براى بشر دارند. سالمت ما بشدت به اكوسيستم هاى مختلف و عملكرد

آنها بستگى دارد. ايجاد و حفظ سالمتى مطلوب اين اكوسيستم بميزان زيادى در گرو گرده افشان ها مــى باشد. گرده افشانى

به معناى انتقال گرده از بخش هاى نر گل به بخش هاى ماده و در نتيجه ايجاد ميوه مى باشد. اكثر ميوه ها، دانـه ها و ميوه هـاى

 بى هسته محتاج حشرات مخصوصا محتاج زنبورهاى عسل مى باشند تا توليد ميوه يا دانه تضمين شود. 

براســــاس حفـــظ منابع طبـــيعى آفــــريقا (CSA)، بازده صـــنعت عسل محــــلى ساالنه بطـور مـــيانگين

حدود 3.2 ميليارد ُرند (واحد پول آفريقاى جنوبى) بوده و در حال حاضر، ساالنه 2000 تن عســـل توليد مى كند. در مجموع 

ارزش صنعت گرده افشانى، عسل و موم در كشور معادل 20 ميليارد ُرند مى باشد.      

گرچه در صورت ارايه مدل صحيح و سرمايه گذارى براى اين كسب و كار، اين آمار و ارقام مى توانند افزايش چشمگير داشته باشند.

در خاتمه، با توجه به موارد فوق الذكر، سفارت آفريقايئ جنوبى در جمهورى اسالمى ايران ، جـهت توسعه صنعت زنبوردارى

در آفريقاى جنوبى و انتقال مهارت ها و دانش اين صنعت، فرصتـى را جـــهت برقـــرارى ارتباطات با صنعت زنبــوردارى

درايران شناسايى كرد. اين ابتكار عمل منجر به سفر تيم تخصصى زنبوردارى به آفريقاى جنوبى شد. هدف اين سفر ارزيابى 

اين صنعت، درك بهتر مراكز تحقيق و توسعه در آفريقاى جنوبى و كشف بيشتر زمينه هاى همــــكارى متقابل در ارائـــه 

كمك و دانش فى و تخصصى براى صنعت زنبوردارى و مراكز تحقيق آفريقاى جنوبى بود.

براى اطمينان از آغاز و اوج گرفتن چنين پروژه هايى الزمست ذينفعان مختلفى وارد ميدان شوند. پروژه ها بايــستى بصورت

بسته هايى طراحى شوند و مديران پروژه نيازمند حضور ذينفعان و كليه كسانى هستند كه در اين صنعت فعاليـــت دارند تا

به كمك هم خالء هاى موجود در صنعت توليدات عسل را پر كنند. 

ويكا خومالو

سفير آفريقاى جنوبى در ايران

روز جهانى زنبورعسل



شروع بيمارى كرونا - كويد 19 - در ابتداى سال 2020 ميالدى و همه گيرى بسيار سريع آن در طى چند ماه؛ تحوالت اقتصادى،

اجتماعى و زيست محيطى بسيار شگرفى را در كره زمين رقم زد به نحوى كه تمـامى معادالت و ارتباطات بـشر تحت تاثير اين

بيمارى قرار گرفته است. يكى از مهمترين بخــش هايى كه تحــت تاثير اين بيمارى به شــدت آسيــب ديد و بيم آن مى رود 

كه ادامه يافتن اين بيمارى پاندميك زندگى بشر را به مخاطره بياندازد بحث تامين زنجيره غذايى بشـر و نگرانى هايى عمـده اى

بابت عدم توليد محصوالت كشاورزى و احيانا تبعات بعدى آن از جمله قحطى در برخى از كشورها مى باشد. در اين بين كشورهايى

كه به شدت در حوزه مواد غذايى و كشاورزى خودكفايى الزم را ندارند بيشترين آسيب را متحمل خواهند شد. با كاهش توليدات

حوزه كشاورزى تحت تاثير قرارگرفته بيمارى كرونا و در ادامه محدوديت هاى صادراتى و نياز بيشتر جامعه جهانى به مواد غذايى

قطعا اهميت توليدات كشاورزى در بين دولت ها و مردم بسيار افزايش خواهد يافـت. عالوه بر اين خـريد مازاد و عدم صـادرات

مواد غذايى ضرورى توسط كشورهاى توليدكننده به اين نگرانى بيشتر دامن مى زند. توليدات كشاورزى و در ادامه توليدات دامى

به صورت مستقيم و غيرمستقيم جهت توليد بذر، علوفه و ميوه متاثر از گرده افشانى گياهان است و دراين بين اهميت زنبورها

از جمله زنبورعسل بسيار حياتى است. نگارش و اجراى برنامه هايى جهت حفظ زنجيره تامين، توليد و توزيع محصوالت كشاورزى 

و خودكفايى در حوزه مواد غذايى ضرورى مردم متناسب با شرايط كنونى در دوران كرونا و پساكرونا به عنوان يكى از اولويت هاى

دولت ها بسيار ضرورى است و در اين بين حفاظـت از زنبـورها به عنوان يكـى اركان توسعه پايدار در حوزه كشاورزى بسـيار

پررنگ خواهد بود. يكى از پيامدهاى بيمارى كرونا در دنيا تاكيد به خودكفايى در حوزه مواد غذايى و اهميت به زيرساخـت هاى

ايجاد اين زنجيره و توجه بيشتر به زنبورها به عنوان مهمترين گرده افشان هاى كره زمـين خواهـد بود. در طى چند دهه اخيـر

در پى سياست هاى نادرست دولتمردان در توسـعه نظـام هاى تك كـشتى، اسـتفاده بى رويه از آفت كش ها و عدم اهـميت به 

گرده افشان هاى طبيعى اكوسسيستم ها، از تنـوع و جمعيـت گرده افشان ها به شدت كاسـته شده است. لذا نـقش بسيار مهم

حشرات تجارى از جمله زنبورعسل به عنوان يك گرده افشان موثر و كارآمد براى گرده افشانى طيف وسيعى از گياهـان زراعى

و باغى و توجه بيشتر به گرده افشان هاى بومى زيست بوم ها بيش از پيش شده است. نتيجه گيـرى آن كه كره زمين براى بـقا

و تعادل به گرده افشان هايى همچـون زنبورعـسل نيازمند است و سيـاست گـذارى دولـت ها جـهت حـفاظت بيـشتر از ايـن 

حشرات ارزشمند بسيار ضرورى، بلكه واجب و حياتى است.

زنبورعسل، كرونا، توسعه پايدار

روز جهانى زنبورعسل
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