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چکیده
بهمنظور تحلیل تشخیصی شاخصهای مؤثر در تولید زنبورستانهای آذربایجان شرقی در راستای تعریف رابطه خاص بین
برخی از عوامل مهم مؤثر بر تولید و میزان تولید آتی کندو ،آزمایش تحلیلی در قالب تهیه یک پیشنویس و تکمیل اطالعات در
مراحل پرورش زنبورعسل و مرحله تولید صورت گرفت .بدین ترتیب که زنبورستانها به دو گروه پرتولید (باالتر از میانگین تولید)
و کمتولید (پایینتر از میانگین تولید) با استفاده از شاخصهای خاص تقسیم شده و مورد تحلیل قرار گرفتند.
با بررسی نتایج بهدستآمده ،نقش و میزان تأثیر برخی از عوامل مؤثر بر تفاوت تولید زنبورستانها بهصورت یک رابطه خطی
تعریف شدند .این فرمول پیشبینی مقدار تولید زنبورستان را در مرحله قبل از برداشت محصول ،میسر میسازد بطوریکه با مقایسه
شاخص حاصله برای یک زنبورستان بر اساس متغیرهای موردنظر و مقایسه آن با شاخص استاندارد بهدستآمده ،میتوان میزان
تولید را پیشبینی کرده و در صورت پایین بودن عملکرد ،زنبوردار را به رفع ایرادات موجود ترغیب نمود.
واژههای کلیدی :آذربایجان شرقی ،تولید زنبورستان ،تحلیل تشخیصی
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مقدمه
تداوم هر فعالیت تولیدی و اقتصادی نیازمند تعریف
پارامترها و عوامل متغیر مؤثر بر عملکرد آن فعالیت است تا با
شناسایی و ارزشگذاری هر متغیر ،بتوان نقاط ضعف و قوت را
شناسایی کرده و به حد مطلوب تولید ازنظر کمی و کیفی دست
یافت .بدیهی است مدیر یک مجموعه زمانی امکان نظارت بر
تولید را خواهد داشت که استانداردهای تولیدی آن واحد و نیز
استانداردهای عملکردی هر متغیر را بداند و با مقایسه شرایط
تولیدی خود با این استانداردها ،نقاط ضعیف را شناسایی و
درصدد حل و در حالت مناسبتر ،به تقویت متغیر بپردازد.
زنبورداری نیز همچون سایر فعالیتهای تولیدی از این قاعده
مستثنا نبوده و تعریف یک کاربرگ و فهرستی از شاخصهای
ارزیابی مدیریتی از کلیه عوامل دخیل در سالمت ،قدرت و
پویایی زنبورستان الزم است تا بتوان به بهرهوری باال در تولید
دست یافت .زنبورعسل نقش بسزایی در تعادل طبیعت ،بهویژه
از طریق گردهافشانی دارد که برای حیات باغها ،گیاهان و
جنگلها مهم است (;2015 ,.Asiko et al 2007 ,kumari
;  .)2015 ,karadenizبطوریکه در سال  2010ارزش تأثیر
گردهافشانی توسط زنبورعسل بر بقای گیاهان در ویکتوریای
ایاالتمتحده ،بالغبر  400میلیون دالر برآورد گردیده است
),Adam )2011؛ اما بقای خود زنبور نیاز به مراقبت از آن
از طریق رعایت اصول صحیح پرورش دارد .با توجه به اینکه
تولید و تلفات این حشره کوچک معموالً دیرهنگام مشخص
میشود ،مبحث پیشگیری بهتر از درمان ،در این خصوص
بیشتر ضرورت مییابد .بر همین اساس بایستی استانداردهایی
در طول دوره پرورش تعریف شوند تا زنبوردار با آگاهی از آنها
و نزدیک کردن تولید خود به این استانداردها بتواند به تولید
مطلوب دست پیدا کند .با توجه به وجود شاخصههای مختلف
در ارزیابی عملکرد زنبورستان و مقایسه سلیقهای توسط
کارشناسان ،تالش برای یافتن رابطهای در تعیین فرمول خاص
در ارزیابی کیفیت زنبورستان امری ضروری است.
تعیین چک لیستی برای شاخصههای مدیریتی زنبورستان
و بهرهگیری از آن در ارتقای سطح مدیریت و تولید ،نحوه
رفع نقص سیستم زنبورداری را تسهیل خواهد کرد .جهت
رسیدن به این منظور ،باید عوامل مختلف مؤثر بر عملکرد
زنبورستان و ویژگیهای توصیفی آن مشخص و سپس
درجهبندی تأثیر آنها بر عملکرد صورت پذیرد .ازنظر عملی
در حال حاضر چنین مطالعهای صورت نگرفته است و تنها به
بررسی مقایسهای پارامترهای کمی و کیفی پرورش و تولید
در زنبورستان اقدام میشود که امتیاز مثبت یا منفی را بروز
میدهد .میتوان با تکمیل پارامترها و تبدیل دادههای کیفی
به کمی ،الگوی مناسبتری از بررسی مقایسهای زنبورستانها
ارائه کرد.
هرچند نباید فراموش کرد که به دلیل آنکه زنبورداری
یک فعالیت وابسته به محیط و شرایط اقلیمی آن است،
امتیازدهی به زنبورستان و تعیین شاخصهها میتواند از اقلیمی
به اقلیم دیگر تفاوت داشته باشد که در این زمینه سه منطقه
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گرمسیری ،نیمه گرمسیری و سردسیر استان در این تحقیق
مدنظر قرار گرفت.
ارائه چک لیستی از شاخصههای مدیریتی زنبورستان و
بهرهگیری از آن ،نحوه مدیریت سیستم زنبورداری را تسهیل
خواهد کرد .جهت رسیدن به این منظور ،باید عوامل مختلف
مؤثر بر عملکرد زنبورستان و ویژگیهای توصیفی آن مشخص و
سپس درجهبندی تأثیر آنها بر عملکرد صورت پذیرد .میتوان
با شناسایی عوامل مهم مؤثر بر تولید و کمی کردن دادههای
کیفی ،الگوی مناسبی را در اختیار زنبوردار قرار داد .هرچند به
دلیل آنکه زنبورداری ،فعالیتی وابسته به محیط است ،تعیین
شاخصهها میتواند از اقلیمی به اقلیم دیگر تفاوت داشته
باشد .در يك بيان سادهتر ميتوان عوامل مديريتي مرتبط با
زنبورداري را بهاختصار به شرح ذيل بيان كرد (,Webber
2011؛ 2008 ,Cramp؛ .) ,.2011Hilmi et al
ـ مديريت ميكروكليمايي زنبور :شامل مديريت كندو
(نوع كندو ،اندازه كندو متناسب با جمعيت كلني ،شرايط
توليدي ملكه) ،رفتارشناسي حشره (زمان و نحوه بازديدها،
نحوه شناسايي و برخورد با بچهدهي و  ،)...مديريت تغذيه در
زمانهاي مختلف ،مديريت بهداشت و درمان (مصرف داروها
ازنظر نوع ،مقدار و زمان) و غيره.
ـ مديريت ماكروكليمايي زنبور :شامل انتخاب محل استقرار
زنبورستان (ازنظر شرايط آبهوايي ،پوشش گياهي منطقه،
بهداشت منطقه زنبورستان ،آلودگيهاي صوتي و بوهاي
نامطلوب ،فاصله از سایر زنبورستانها) ،نحوه استقرار كندوها،
كوچ دادن كندو ،مباحث مربوط به گلها و گياهان منطقه (نوع
گل و زمان توليد شهد يا گرده توسط گلها) ،عوامل مرتبط با
زارعين و باغداران (از قبيل سمپاشی مزارع يا درختان) و غيره.
ـ توانمندي و دانش فني زنبوردار :شامل سن ،جنسيت،
دانش فنی ،شرکت در دورههای آموزشی و ترویجی ،میزان
وابستگی به درآمد حاصل از زنبورداری و غیره که تأثیر
مستقیمی بر تولیدات کندو دارند.
مطالعات متعددی در خصوص پارامترهای مؤثر بر تولید
عسل و تأثیر شرایط میکروکلیمایی و ماکروکلیمایی بر آن
صورت گرفته است لیکن از آنجائی که مطالعه گستردهای
در مورد میزان تأثیر هر یک از این پارامترها انجام نگرفته
است ،تنها به ذکر نتایج تحقیقات کاربردی هر پارامتر پرداخته
میشود؛
نتایج تحقیق ( Wilkes 2015و  ) 2015 Wooنشان
داد که بين رنگآميزي کندو بارنگهاي موردعالقه زنبور (زرد،
سفيد ،آبي و سبز) و ميزان توليد ،رابطه معنیداری وجود دارد.
 )2010( Brodschneider & Crailsheimنشان
دادند که بين استفاده از غذاي كمكي در ابتدا و انتهاي فصل
زنبورداري و نيز استفاده از كيك گرده جهت تقويت كلني با
ميزان توليد رابطه مستقيم وجود دارد.
 )2011( Adamنشان داد که تعويض ساالنه ملكه موجب
تقويت جمعيت كلني و افزايش توليد ميشود.
نتایج تحقیق ( Adam )2011و  )2015( Wilkesاشاره
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به این دارد که تعويض بهموقع كندو ،بدنه و قابهاي شكسته
موجب بهرهوري بيشتر كارگران در جمعآوري شهد و توليد
عسل ميشود.
نتیجه تحقیق ( Oliver)2016و )2016( Erickson
نشان داد که محل استقرار زنبورستان ازلحاظ کیفیت مرتع
تأثیر مستقیم بر تغذیه ،پرورش ،زادوولد و توليدات کندو دارد.
 )1990( Kolmes & Samنشان دادند که رعايت تراکم
کندوها یا فواصل بین کندوها در یک زنبورستان تأثیر مثبتي
بر حفظ جمعيت كلني و افزايش توليد دارد.
بر اساس مطالعه  )2014( Miller & Fisherميزان
تجربه زنبوردار تأثیر مستقيمي بر ميزان توليد دارد.
( .Mujuni et al)2012در تحقیق خود به این نتیجه
رسیدند که شرکت در دورههای آموزشی و ترویجی با افزايش
سطح آگاهي و مهارت زنبوردار ،موجب افزايش ميزان توليد
ميشود.
همچنین در تحقیق  )1980( Moellerتعویض بهموقع
ملکه و تغذیه کمکی ،مهمترین عوامل مؤثر در افزایش تولید
عسل در زنبورستانهای ایاالتمتحده گزارش شدهاند.
در حال حاضر مالک و معیار خاصی در ارزیابی مدیریت
زنبورستان وجود ندارد و زنبوردار تنها پس از بروز مشکالتی
از قبیل تلفات در زنبورستان و یا تولید پایین محصول نهایی
(عسل) به فکر راه چاره میافتد که معموالً هم دیر میباشد و
از سوی دیگر کارشناسی نیز که بتواند این عوامل را یکبهیک
موردبررسی قرار دهد تنها بر تجارب و معلومات قبلی خویش
تکیه دارد و تعریف استانداردی در مقایسه کمی و کیفی عوامل
مؤثر در بروز مشکل پیشآمده ندارد و در بهترین حالت تنها
امکان بهرهگیری از نمونه فرمهای بررسی عملکرد زنبورستان
(تنها معیار موجود در ارزیابی عملکرد زنبورستانها بهمنظور
شناسایی و معرفی زنبوردار نمونه توسط وزارت جهاد کشاورزی
با در نظر گرفتن برخی پارامترها) را دارد .این روش و فرم
طراحی شده اگرچه مناسب است ،اما از آنجائی که هم جامع
نیست و هم بحث مقایسه زنبورستانها را در برمیگیرد و نه
بررسی فینفسه زنبورستان را ،آن چنانکه باید کارآمد نمیباشد.
پس بایستی به دنبال بررسی عوامل عمده مؤثر در ارزیابی و
تشخیص کیفی مدیریت بود که بتواند زنبوردار را در جهت
بهتر نمودن روند تولید و سوق دادن به استانداردهای تولیدی
هدایت کند.
اهداف تحقیق
هدف کلی تحقیق شناخت شاخصهای مدیریت تولید
زنبورداری در استان آذربایجان شرقی میباشد که اهداف
اختصاصی زیر دنبال میشود؛
ـ بررسی ویژگیهای زنبورستانها در دو گروه با تولید باال و
پایین متوسط تولید استانی از دیدگاه شاخصهای تعریف شده؛
ـ ارائه شاخص تشخیص زنبورستانها ازلحاظ میزان تولید؛
ـ ارائه فرمول مناسب پیشبینی میزان تولید عسل بر
اساس میانگین استان.

روش پژوهش
این تحقیق ،از نوع کاربردی با روش توصیفی و علی-
ارتباطی است و جمعآوری اطالعات به شکل پیمایشی و با
استفاده از آنالیز تشخیصی انجام گرفت .با در نظر گرفتن
اینکه تعداد  11431زنبورستان در استان آذربایجان شرقی
وجود دارند و با در نظر گرفتن ضرورت توجه و تولید در
کندوهای مدرن در سه اقلیم مختلف در استان (سرد ،معتدل
و گرم) با استفاده از جدول مورگان ،آزمایش در سطح 3
طبقه (شهرستانهای سراب ،آذرشهر و کلیبر) با تعداد 375
زنبورستان صورت گرفت .ازاینرو جامعه آماري موردنظر شامل
تعداد  375زنبورستان از سه شهرستان استان آذربايجان شرقي
بود كه هرکدام داراي تعداد متفاوتي كندو با شرايط جوي و
ميانگين توليد متفاوت از هم بودند.
زنبورستانها بهصورت تصادفی از کل زنبورستانهای هر
سه شهرستان که دارای میزان تولید باالتر و پایینتر از میانگین
شهرستان بودند و حداقل  20کلنی مدرن داشتند ،انتخابشده
و فرمهای مربوطه با بررسی دقیق وضعیت موجود و ثبت میزان
تولید مندرج در جداول تولید اتحادیه زنبورداران و مدیریت
جهاد کشاورزی شهرستان تکمیل گردیدند .مقدار تولید عسل
کندو بهعنوان شاخصی از عملکرد مدیریتی زنبورستان مدنظر
قرار گرفت .سپس دادههای بهدستآمده در نرمافزار اکسل وارد
شده و با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد آنالیز قرار گرفتند.
برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه و مصاحبه و بازدید از
زنبورستانها استفاده گردید و همچنین برای تحلیل دادهها از
آنالیز تشخیصی استفاده گردید.
تحلیل تشخیصی برای تعیین طبقهبندی مواردی به کار
میرود که بر اساس امتیاز یک یا چند متغیر کمی هر مورد،
در یک گروه خاص قرار میگیرند .تحلیل تشخیصی را میتوان
برای مشخص کردن این مسأله استفاده کرد که چگونه میتوان
متغیرهای اطالعات زنبورستان را طوری طبقهبندی کرد که هر
زنبورستان بر اساس میزان تولید باالتر یا پایینتر از میانگین
منطقه در طبقه درستی قرار بگیرد.
تحلیل تشخیصی ازجمله روشهای تفکیکی است که
تالش میکند تا با بهرهگیری از برخی متغیرهای مستقل افراد
گروهها را که دارای مقادیر اسمی یا ترتیبی هستند به بهترین
وجه از هم تفکیک کرده و متغیرهایی که بهطور مناسب گروهها
را از هم جدا میکنند مشخص کند .تحلیل تشخیصی زماني
مفيد است كه يك متغير گروهبندی (كيفي) و چندين متغير
مستقل كمي وجود داشته باشد و هدف پژوهشگر به دست
آوردن رابطهای است تا بتواند با توجه به متغيرهاي مستقل
عضويت را در متغير گروهبندی مشخص كند .تابع تشخيص
معادلهای است كه با داشتن مشخصات هر فرد جامعه میتوان
با قرار دادن اين مشخصات در آن معادله پیشبینی كرد كه فرد
جامعه موردنظر به كدام گروه تعلق دارد .اين روش در مواقعي
استفاده میشود كه بخواهيم بر اساس صفات يا متغيرهاي
مشاهدهشده مدلي براي پیشبینی عضويت گروهي بسازيم.
درواقع آنالیز تشخیصی اعضای جامعه موردتحقیق را در قابل
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گروههای مجزا از هم طبقهبندی و تفکیک میکند؛ عالوه بر
این تابع تشخیص معادلهای است که با داشتن مشخصات هر
فرد از جامعه ،میتوان با قرار دادن این مشخصات در معادله
پیشبینی کرد که وی به کدام گروه تعلق دارد .درواقع روشی
است برای ترکیب کردن متغیرهای مستقل برای ایجاد یک
متغیر جدید که با استفاده از متغیرها برای آن مقدار به دست
میآید .بهعبارتدیگر این روش ترکیب دو یا چند متغیر
مستقل را که به بهترین وجه تفاوت بین دو یا چند گروه را
تبیین میکنند نشان میدهد .این موضوع از طریق حداکثر
کردن واریانس بین گروهها بر مبنای یک قاعدهی تصمیم
آماری انجام میشود .ترکیب خطی برای تحلیل تشخیصی
برمبنای معادلهی زیر انجام میشود.
Z = W1X1 + W2X2 +…+ WnXn
در این معادله  zمیزان تشخیص (تفاوت) w ،وزن تشخیص
و  xمتغیرهای مستقل هستند .زمانی که فرضیهای داشته باشیم
مبنی بر اینکه میانگینهای گروههای دو یا چندگانه باهم برابر
هستند ،برای آزمون این فرضیه میتوان از تحلیل تشخیصی
استفاده نمود .برای این کار تکنیک تحلیل تشخیصی هر متغیر
مستقل را در وزن خود ضرب کرده و آنها را باهم جمع میکند،
نتیجهی بهدستآمده درواقع یک تفاوت (تشخیص) ترکیبی
برای هریک از افراد لحاظ شده در تجزیهوتحلیل میباشد .در
این تحلیل جهت آزمون کارایی تابع تشخیص از آزمون الندا
ویلکس استفاده میکنند .در این تحقیق از شیوه گامبهگام
آنالیز بهره گرفته شده است که در این صورت برحسب مقدار F
و الندا ،در تابع نهایی متغیرهایی میمانند که معنیدار هستند
و برای ایجاد تابع مورداستفاده قرار میگیرند .این تحلیل یک
یا چند قانون را برای طبقهبندی موارد بر اساس ترکیبات خطی
از متغیرهای کمی وضع میکند .با بررسی ترکیب توابع میتوان
دیدگاهی برای متغیرها فراهم کرد که در تشخیص گروهها از
یکدیگر تأثیر بیشتری داشته باشند (منصور فر.)1391 ،
یافتهها
یافتههای توصیفی
در بررسي نتايج حاصل از بررسي دادهها ،مديريت پرورشي
و موانع و مشكالت و پتانسيلهاي توليد عسل در استان به
شرح زیر بودند:
بيش از  98درصد زنبوداران موردبررسی در اين تحقيق،
با رفتارشناسي رنگها در زنبورعسل آشنا بوده و رنگآمیزی
كندوها را مطابق با تمايل زنبور انجام داده بودند.
بيش از  98درصد زنبورداران موردبررسی در اين تحقيق ،از
ضرورت تغذیه كمكي كندو در هر سه مرحله پرورشي (ابتداي
پرورش ،حين توليد و پس از برداشت عسل) آگاهي داشته و
نسبت به انجام آن مبادرت ميورزند.
اکثریت زنبورداران ملكههاي كندوها را عوض نكرده و يا
پس از افت شديد توليد (ملكه دوساله) عوض ميكنند و تعداد
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افرادي كه هرساله ملكه جوان را وارد كندو ميكنند ،بسيار
كم بود بطوريكه كمترين فراوانی نیز متعلق به تعويض هرساله
ملكه ( 18درصد) بود.
زنبورداراني كه ملكه كندو را عوض نميكنند ،جايگزيني
ملكه را در زنبورستان ،بهصورت طبيعي دارند و از بين افرادي
كه خود اقدام به جايگزيني ملكه ميكنند ،بيش از  84درصد
از ملكههاي كلنيهاي خود استفاده ميكنند.
اکثریت زنبورداران در بررسي كندوها و تعمير و تعويض
قابهاي كهنه و شكسته به دو گروه دقيق و کمتوجه
طبقهبندی میشوند چنانچه بيشترين فراواني مربوط به گروه
پر توجه و کمتوجه است و كمترين فراواني مربوط به گروه
میانهرو كه گهگاه اقدام به بهسازي جايگاه پرورشي و توليدي
زنبور میکنند.
تقریباً همگی زنبورداران از مضرات شان آلوده آگاهي داشته
و در تعويض شانهاي سياه و آلوده دقت ميكنند بطوريكه تنها
حدود  2درصد افراد به دلیل تقاضاي بازار كه برخي مشتريان،
اعتقاد بر اصل بودن عسل شان سياه دارند ،از تعويض شان
خودداري ميكنند.
بيشتر زنبورداران عليرغم اطالع از فوايد الگوي رعايت
فاصله از ساير زنبورستانها به دالیل محلي و منطقهاي ،نسبت
به رعايت حريمها تمايلي نشان نميدهند .ازاینرو بيشترين
فراواني رعايت فاصله به ميزان  81درصد در اختيار گروهي قرار
ميگيرد كه اين فاصله را رعايت نميكنند.
دادههای موجود نشان داد که زنبورداران به دلیل نياز به
پوشش گياهي براي تأمین شهد و گرده عسل جهت تغذيه
زنبوران و توليد عسل ،ملزم به رعايت برخي مالحظات در حفظ
و تداوم توليد كندو هستند .دراینبین برخي افراد صرفاً پوشش
گياهي را در نظر ميگيرند ( 63درصد) ،برخي جهت وزش باد
را ( 9درصد) و برخي ديگر هر دو مورد را ( 27درصد) .افرادي
نيز كه صرفاً جهت وزش باد را در نظر ميگيرند معموالً تعداد
اندكي كندو داشته و آنها را در حياط خانه مستقر كردهاند.
اکثریت زنبورداران تا حدودي فاصله دو رديف كندو از هم
را رعايت ميكنند و تنها افراد معدودي ( 13درصد) فاصله
مناسب بين دو رديف را اص ً
ال رعايت نميكنند.
اغلب زنبورداران به دانش فني مبارزه با انگلهاي خارجي
واقف بوده و در زمان مقتضي با آفت مبارزه ميكنند و كمتر از
 10درصد افراد كمتر از  50درصد از كندوهاي خود را در برابر
بيماريها و انگلها محافظت ميكنند.
عدهاي از زنبورداران موردبررسی كه تعداد كندوي كم
داشته و يا امكان جسمي و توان مالي براي كوچ ندارند (48
درصد) كندوها را ثابت نگه ميداشتند و  52درصد باقيمانده،
حداقل یکبار در سال كندوها را كوچ ميدهند.
بیشترین فراوانی مربوط به سنوات تجربه فعالیتی مربوط
به گروه باتجربه کمتر از  10سال و کمترین فراوانی مربوط به
گروه باتجربه بیشتر از  20سال بود كه نشان ميدهد زنبورداري
شغل اصلي افراد ميباشد.
ازنظر میزان تحصیالت بیشترین فراوانی مربوط به گروه با
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سطح تحصیالت کمتر از دیپلم ( 50درصد) و کمترین فراوانی
مربوط به گروه با سطح تحصیالت لیسانس و باالتر در رشته
تخصصی ( 13درصد) بود .اين اطالعات نشان ميدهند كه اغلب
زنبورداران موردبررسی به شغل پدري خود مشغول ميباشند؛
و يا اينكه افرادي كه تحصيالت تخصصي در اين زمينه دارند،
كمتر به پرورش زنبورعسل روي ميآورند.
با توجه به نقش آموزش و يادگيري در بهبود فرايند توليد،
تنها عده كمي از زنبورداران در دورههاي آموزشي شركت
نميكنند و بقيه حداقل در نصف دورههاي آموزشي برگزارشده
از سوي جهاد كشاورزي شهرستانها حضور داشتهاند .در مقابل
بيش از نصف افراد موردبررسی در كليه دورههاي آموزشي كه
از آنها مطلع بودهاند ،شركت نمودهاند.
در خصوص استفاده از فيلمها و مجالت آموزشي ،بيش از
 60درصد افراد ،کموبیش از منابع آموزشی در دسترس استفاده
ميكنند (جدول .)1

تعويض كندو ،بدنه و قابهاي شكسته
کمتر از  50درصد

170

46/3

 75-51درصد

15

4/1

 100-76درصد

182

49/6

تعويض شانهاي سياه و آلوده
کمتر از  50درصد

7

1/9

 75-51درصد

232

61/9

 100-76درصد

136

36/3

رعایت فاصله با سایر زنبورستانها
رعايت ميكند

70

18/7

رعايت نميكند

305

81/3

انتخاب محل و جهت استقرار زنبورستان

جدول  .1ویژگیهای توصیفی زنبورداران

عدم رعايت

0

0

رعايت پوشش گياهي

238

63/5

رعايت جهت وزش باد

35

9/3

کمتر از  50درصد

2

0/5

رعايت هر دو مورد

102

27/2

 70-51درصد

6

1/6

مشخصه

فراوانی

درصد

 80-71درصد

68

18/1

رعايت فاصله مناسب بين كندوها در زنبورستان

مشخصه

فراوانی

درصد

رنگآمیزی بارنگ موردعالقه زنبور

 90-81درصد

27

7/2

عدم رعايت

50

13/3

 100-91درصد

272

72/5

كمتر از  50درصد

132

35/2

بيش از  50درصد

178

47/5

کمتر از  50درصد

2

0/5

رعايت كامل ( 100درصد)

15

4

 70-51درصد

6

1/6

كوچ زنبورستان

استفاده از غذای کمکی

 80-71درصد

68

18/1

ثابت

180

48

 90-81درصد

27

7/2

یکبار در سال

80

21/3

 100-91درصد

272

72/5

دو بار در سال

61

16/3

سه بار در سال

48

12/8

عدم تعويض

152

40/5

چهار بار در سال

6

1/6

دو سال یکبار

156

41/6

میزان تجربه

هرسال یکبار

67

17/9

تعويض ملكه

کمتر از  5سال

107

28/5

 10-6سال

130

34/7

بهصورت طبيعي

152

40/5

 20-11سال

102

27/2

توليد توسط خود زنبوردار

187

49/9

 30-21سال

31

8/3

خريداري از مراكز توليد ملكه

36

9/6

بیش از  30سال

5

1/3

نحوه جايگزيني ملكه
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جدول  .3الندای ویلکز

شركت زنبورداران در دورههاي آموزشي و ترويجي
عدم شركت

13

3/5

شركت در كمتر از  50درصد دورهها

78

20/28

شركت در بيشتر از  50درصد دورهها

96

25/6

شركت در همه دورههای مطلع

188

50/1

استفاده از مجالت و فیلمهای آموزشی و ترویجی
عدم استفاده

149

39/7

شركت در كمتر از  50درصد دورهها

93

24/8

شركت در بيشتر از  50درصد دورهها

78

20/8

استفاده از همه مجالت و فيلمهاي آموزشي

55

14/7

پيشگيري و درمان بهموقع بيماريها
کمتر از  25درصد

4

1/1

 50-25درصد

32

8/5

 75-51درصد

61

16/3

 100-76درصد

278

74/1

یافتههای تحلیل تشخیصی
مقدار ویژه یا نسبت مجذورات بین گروهی بهکل مجذورات
درونگروهی همچنین همبستگی کانونی یا میزان همبستگی
بین نمرات تشخیص و سطوح گروهبندی وابسته در جدول 2
قابلمشاهده است.
جدول  .2مقدار ویژه نسبت مجذورات
بین گروهی بهکل مجذورات درونگروهی

تابع

مقدار ویژه

درصد واریانس

درصد تجمعی

همبستگی کانونی

1

0/579

100

100

0/606

مقدار الندا ویلکز که بیانگر معنیداری معادله متمایزکننده
میباشد ،در جدول  3گزارش شده است .چنانچه از این جدول
بر میآید ،معادله تشکیلشده برای تمایز دو گروه دارای کای
اسکویر  168/999میباشد که با درجه آزادی  6در سطح باالیی
معنیدار است .این آماره بر معنیداری و قدرت جداکنندگی
خوب تابع تشخیص داللت دارد .عدد  1در ستون تعداد معادله،
حاکی از تنها تابع تشخیصی است که با دو سطح از متغیر مالک
بهدستآمده است و درجه آزادی تعداد متغیرهای موجود در
تابع تشخیصی را نشان میدهد.
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Sig.

درجه آزادي کای اسکور

0/000

168/999

6

الندای ویلکز

آزمون تابع

0/633

1

پس از آناليز آماري دادهها ،ضرایب استاندارد شده و
استاندارد نشده معادله متمایزکننده کانونی یا متعارف در
جداول  4و  5ارائه شده است .ضرایب استانداردشده بیانگر
اهمیت نسبی هر یک از متغیرها در تمایز بین گروههای
موردنظر در متغیر گروهبندی بوده و ضرایب استاندارد نشده،
مقادیر ضرایب معادله تشخیص دو گروه پرتولید و کم تولید
میباشد.
جدول  .4ضرایب کانونی تشخیص استاندارد نشده
تابع
1

متغیر

0/712

تعویض بهموقع ملکه

0/614

استفاده از فیلمها و مجالت آموزشی

0/428

تعداد کندوی مدرن

0/223

تعویض بهموقع شانهای سیاه و آلوده

0/213

تعویض بهموقع کندو ،بدنه و قاب شکسته

-0/012

انتخاب محل مناسب و استقرار صحیح کندوها

همانگونه در جدول  5مشاهده میگردد ،از بین متغیرهای
موردمطالعه ،تعویض بهموقع ملکه در کندو ،بیشترین تأثیر و
انتخاب محل مناسب و استقرار صحیح کندوها نيز كمترين
تأثیر را بر میزان تولید عسل داشته است و سایر پارامترهای
آزمایشی تأثیر معنیداری بر تولید نداشتند.
جدول  .5ضرایب کانونی تشخیص استانداردشده
تابع
1

متغیر

0/32

تعویض بهموقع ملکه

0/28

استفاده از فیلمها و مجالت آموزشی

0/19

تعداد کندوی مدرن

0/1

تعویض بهموقع شانهای سیاه و آلوده

0/096

تعویض بهموقع کندو ،بدنه و قاب شکسته

-0/005

انتخاب محل مناسب و استقرار صحیح کندوها

5/41

مقدار ثابت

با توجه به جدول فوق ،معادله رگرسیونی متمایزکننده دو
سطح تولید باالتر و پایینتر از میانگین بهصورت زیر میباشد:
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با توجه به عدم تأثیر معنيدار ساير فاكتورهاي موردبررسی بر ميزان توليد عسل ،تنها متغیرهای وارد شده به معادله آورده
شده و متغیرهای وارد نشده حذف گردیدهاند .معادله تابع تشخیص برای متغیرهای شناخته شده واردشده بهصورت زیر میباشد:

که در آن:
 :x 1تعویض بهموقع ملکه
 :x 2تعویض بهموقع کندو ،بدنه و قاب شکسته
 :x 3تعداد کندوی مدرن
 :x 4استفاده از فیلمها و مجالت آموزشی
 :x 5تعویض بهموقع شانهای سیاه و آلوده
 :x 6انتخاب محل مناسب و استقرار صحیح کندوها
جهت تبدیل میزان  Zبه عددی مابین  0تا  Xi ،100های مثبت و منفی را در مقادیر باال و پایین به ترتیب بهصورت مثبت
و منفی در معادله قرار میدهیم:

با قرار دادن مقادیر در معادله

دو معادله دو مجهولی زیر به دست میآید:

از حل این دو معادله دو مجهولی =0/454 ،ג و  µ = 0/54به دست میآید؛ بنابراین تابع تشخیص نهایی بهصورت زیر به دست
میآید:

حال با جایگزینی مقادیر متغیرها در این تابع مقدار برای دو سطح تولید به دست میآید .این مقادیر در جدول  6آورده شده
است:
جدول  .6اندازه تابع تشخیص برای تولید در زنبورستانهای موردمطالعه
میزان تولید

XD

پایینتر از میانگین

43/78

باالتر از میانگین
¯XD

76/95
58/46

مقدار  58/46شاخص تشخیص و تمایز میزان تولید عسل برای زنبورستانها میباشد ،به این مفهوم که اگر برای هر زنبورستان
در استان و احتماالً سایر استانها مقادیر شش متغیر مشخص باشند ،میتوان با قرار دادن آنها در فرمول میزان شاخص تشخیص
را به دست آورد .اگر این عدد باالی این مقدار باشد ،تولید عسل زنبورستان بهشرط تداوم شرایط ،باالتر از میانگین استان خواهد
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بود و اگر پایینتر از این مقدار باشد ،تولید بهشرط عدم اصالح
شرایط پرورشی ،کمتر از میانگین استان خواهد بود .در این
صورت الزم است زنبوردار اقدام به تقویت این متغیرها نماید تا
تولید بیشتری داشته باشد.
بحث و نتیجهگیری
رنگآميزي کندو بارنگهاي موردعالقه زنبور (زرد،
سفيد ،آبي و سبز) ،استفاده از غذاي كمكي (در ابتداي فصل
زنبورداري ،آخر فصل زنبورداري ،استفاده از كيك گرده)،
رعايت فاصله زنبورستان با ساير زنبورستانها ،انتخاب محل
و جهت استقرار زنبورستان (پوشش گیاهی ،جهت وزش باد)،
رعايت فاصله مناسب بين كندوها در زنبورستان (بیش از دو
متر) ،کوچ و ميزان تحصيالت زنبوردار ،تأثیر معنیداری در
میزان تولید عسل کندوها نداشتند.
يافتههاي تحقيق نشان داد كه تعویض بهموقع کندو،
بدنه و قاب شکسته موجب بهبود توليد ميشود .اين نتيجه
موافق با يافتههاي حاصل از تحقيقات بهعملآمده توسط
ساير محققيني بود كه گزارش كردند تعويض بهموقع كندو،
بدنه و قابهاي شكسته موجب بهرهوري بيشتر كارگران در
جمعآوري شهد و توليد عسل ميشود که با یافتههای ,Adam
)2011؛  .)2015 ,Wilkesبهطور مشابه نشان داده شد كه
تعویض بهموقع شانهای سیاه و آلوده نيز موجب بهبود توليد
ميشود كه موافق با گزارشات  )2015( Wooبود كه بيان
كردند تعويض بهموقع شانهاي سياه و آلوده موجب حفظ
سالمت كلني و نيز افزايش ميزان ذخيره عسل در شان و توليد
بيشتر عسل ميشود.
در خصوص تأثیر برنامههاي آموزشي و ترويجي بر ميزان
توليد عسل كندو ،به همين ترتيب شرکت در دورههای آموزشی
و ترویجی و استفاده از فيلمها و مجالت علمي و آموزشي را به
دليل افزايش سطح آگاهي و مهارت زنبوردار ،عاملي در افزايش
ميزان توليد دانستهاند که توسط یافتههای ;)2011( Adam
)2012( .Munjuni et al ;)2015( Wooو Wilkes
( )2015قابلتأیید است.
همچنين رعایت فاصله از سایر زنبورستان و نحوه چیدن
کندوها در زنبورستان تأثیر معنیداری بر تولید دارند که نتيجه
اين مطالعه و مطالعات ديگر نشان از تأثیر بسزا و مثبت انتخاب
محل مناسب و استقرار صحیح کندوها در ميزان توليد عسل
دارد ،ثابت گرديده انتخاب محل مناسب استقرار زنبورستان
ازلحاظ کیفیت مرتع و رعايت تراکم کندوها یا فواصل بین
کندوها در یک زنبورستان ،تأثیر مستقیم بر تغذیه ،پرورش
و زادوولد كندو داشته و از طريق حفظ جمعيت كلني موجب
افزايش توليدات کندو ميشود (,Adam ;2016 ,Oliver
.)1990 ,Kolmes & Sam ; 2011
همانند مطالعه حاضر ،محققين ديگر نيز به اين نتيجه
دست يافتهاند كه تعويض ساالنه ملكه موجب تقويت جمعيت
كلني و افزايش توليد ميشود (,Moeller ;2011 ,Adam
.1980
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در خصوص تأثیر تعداد كندو بر ميزان توليد نيز نتايج
متغيرند .چنانكه طرح حاضر تأکید بر احتمال افزايش ميزان
متوسط توليد بهموازات افزايش تعداد كندو داشت كه احتماالً
بدين علت است كه افزايش تعداد كندو ،وضعيت پرورش را
از حالت معيشتي به تجارتي تبديل كرده و سرمايهگذاري و
توجه بيشتري را ميطلبد كه به دنبال آن ،ميزان توليد افزايش
مييابد .این يافته تأییدی بر نتايج برخي تحقيقات قبلي است
( 2010 ,Yeninar؛)2004 ,Segeren؛ حالآنکه برخي
تحقيقات رابطه عكسي از اين دو متغير گزارش كردهاند بدين
ترتيب كه افزايش تعداد كندو در زنبورستان ،ميزان توليد را
كاهش ميدهد ( ).2016 ,.Mujuni et alآنها دليل اين
امر چنين بيان كردند كه هرقدر تعداد باال باشد ،توان مراتع
براي چراي زنبور كم خواهد بود و امكان رسيدگي به كندو نيز
كاهش خواهد يافت كه منجر به كاهش توليد ميشود.
پیشنهادها
بر اساس نتایج بهدستآمده پيشنهاد ميشود زنبورداران
بهمنظور افزايش راندمان توليد ،اقدامات زير را انجام دهند:
ـ رنگآميزي کندو بارنگهاي موردعالقه زنبور (زرد،
سفيد ،آبي و سبز) ...
زنبورداري با

ـ استفاده از غذاي كمكي (در ابتداي فصل
تغذيه تكميلي ،آخر فصل زنبورداري ،استفاده از كيك گرده)
ـ تعويض ساالنه ملكه و استفاده از ملكه جوان در كلني
ـ خريداري ملكه جديد از مراكز توليد ملكه
ـ تعويض بهموقع كندو ،بدنه و قابهاي شكسته
ـ تعويض بهموقع شانهاي سياه و آلوده
ـ رعايت فاصله زنبورستان با ساير زنبورستانها با معیار
دستورالعمل كوچ
ـ انتخاب محل و جهت استقرار زنبورستان بر اساس
پوشش گیاهی و جهت وزش باد
ـ رعايت فاصله مناسب بين كندوها در زنبورستان (بیش
از دو متر)
ـ پيشگيري و درمان بهموقع بيماريها
ـ افزايش سطح تحصيالت تخصصي
ـ برگزاري دورههاي آموزشی و ترویجی زنبورداري با
تأکید بر مزاياي تعويض ملكه و رعايت الگوي فاصله از ساير
زنبورستا نها
ـ استفاده از مجالت و فیلمهای آموزشی و ترویجی
همچنين پیشنهاد میشود زنبورداران در فصل پرورش
نسبت به بررسی شاخصهای تولیدی و امتیازدهی به
زنبورستان خود جهت مقایسه با شاخص بهدستآمده اقدام
نمایند تا چنانچه احتمال کاهش تولید نشان داده شود ،موارد
الزم را بررسی و در صدد رفع مشکالت برآیند.
مطالعات بیشتر بر روی پارامترهای دیگری از قبیل سایر
تولیدات کندو ،کیفیت عسل تولیدی (توليد از شهد گل و
يا شربت مصنوعي) ،بررسی کارایی اقتصادی کندو از طريق
تعیین ارزش واقعی عسل ،گرده ،موم ،بره موم ،زهر زنبورعسل
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