
سرمایه گذاری زود بازده  26% 10638469 8434808     تعداد کلنی های زنبورعسل

سرمایه گذاری زودبازده 27% 10294914 8113128    تعداد کندوی مدرن

استقبال از مصرف محصول سالم 7% 343555 321680    تعداد کندوی سنتی

اشتغال زود بازده 15% 98212 85336     تعداد زنبورستان

تفکیک میزان تحصیالت زنبورداران 

98در سال 

اشتغال زود بازده 7% 148113 138263 (نفر)    تعداد شاغلین مستقیم 

تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی

آموزشهای - شرایط آب و هوایی مناسب 

تخصصی
24% 112516 90495

افزایش تعدادکندو به ویژه گرایش افراد غیر 

حرفه ای به زنبورداری
-1.89% 10.77 10.98

   میانگین تولید عسل در کندوی 

(کیلوگرم )مدرن  

52% 2223 1460 (تن)    تولید موم  

77% 124 70 (تن)    تولید بره موم  

134% 285 122 (تن)    تولید گرده گل  

-1.88% 3.29 3.35 (تن)    تولید ژل رویال  

_ 4539 _ (گرم )    تولید زهر زنبورعسل  

افزایش تولیدعسل 23% 1356 1101 (گرم)    سرانه تولید عسل  

استقبال از مصرف غذای سالم 24% 1339 1079 (گرم)    سرانه مصرف عسل  

فقدان استاندارد اجباری- نوسانات ارزی  -20% 1402 1759 (تن)    میزان صادرات عسل  

نوسانات ارزی و  افزایش مصرف داخل -85% 4 27 (تن)    میزان صادرات موم  

نوسانات ارزی و افزایش مصرف داخل -29% 5 7
میزان صادرات ژل رویال و بره موم 

(تن)و زهر زنبورعسل 

%68- افزایش مصرف داخل 492 1557 (تن)صادرات کلنی زنبورعسل

%193 صفات ملکه زنبورعسل ایرانی 41 14 (تن)صادرات ملکه زنبورعسل

%14-  نوسانات ارزی و افزایش مصرف داخل 6 7 (تن)صادرات زنبور پاکتی

اثبات اهمیت گرده افشانی 11% تعداد کلنی زنبورعسل در دنیا                  90,999,730      101,438,884 **

استقبال از مصرف عسل 24% **               (تن )تولید عسل در دنیا             1,860,712            2,308,076

ترکیه به لیست فائو اضافه شده است  3ترکیه-2چین-1هند چهارم سوم
رتبه ایران درجهان از لحاظ تعداد 

کلنی

**

ترکیه به لیست فائو اضافه شده است  3آرژانتین-2ترکیه -1چین چهارم سوم
رتبه ایران درجهان از لحاظ تولید 

عسل

**

:منابع 

98 و 97  نتایج سرشماری زنبورستانهای کشور مهرماه سالهای  *

2018و 2017  فائو  **

تحلیل

تغییر رویکرد تولید و - ارزش افزوده باال

خروج از تک محصولی

گزارش وضعیت زنبورداری کشور    

درصد تغییر*97 98*

  درصد فاقد تحصیالت7.8 درصد تحصیالت غیر دانشگاهی و 73.2- درصدتحصیالت دانشگاهی 19

 نفر تبعی7509نفراصلی   و    3091 

(تن)    تولید عسل  

درصد از کندوهای سنتی استحصال شده است1.4درصد عسل تولیدی از کندوهای مدرن و 98.6   حدود 98در سال 


