
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي  

 موسسه تحقيقات علوم دامی كشور

 

 فایده و ضرایب اقتصادی صفات مهم در زنبور عسل ایرانی-تحلیل هزینه پروژه / طرح: عنوان- 

 960298-96009-9601-031-13-13-1248: ـ   شماره مصوب

 هاي ملی ومشترك دارد(:طرح ها واختصاص به پروژهخانوادگی مجري مسئول) نام و نام -

 سيما ساورسفلی خانوداگی مجري/مجريان :نام نام و  -

 نام و نام خانوادگی ناظران: -

 نام و نام خانوادگی مشاوران:  -

غالمحسين طهماسبی، حسن بانه، محمدحسين بنابازي، سيداصغر نعمتی، محمود  خانوادگی همكاران:نام و نام -

 وطن خواه، ناصر تاج آبادي

 موسسه تحقيقات علوم دامی كشورمحل اجرا :  -

 01/02/1396 : تاريخ شروع -

 سال 4 مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك           60915با شماره        18/10/1400 اين اثر در مورخ 

 علمی كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است.نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحنیحق چاپ محفوظ است. 

 

 

 

 

 



 :چكیده

 34صفات مهم در زنبور عسل انجام شد. در اين تحقيق از اطالعات ضرايب اقتصادي  برآوردتحقيق حاضر با هدف   

هاي البرز، قزوين، خراسان رضوي و شمالی، اصفهان و مركزي استفاده شد. تمامی زنبورستان كشور واقع در استان

ادي ها و درآمدهاي دخيل در پرورش زنبور عسل محاسبه و معادله سود طراحی شد. سپس معادالت ضرايب اقتصهزينه

با گرفتن مشتق جزئی تابع سود نسبت به هر صفت، براي دو نوع گرايش انتخاب )حداكثر سود و حداقل هزينه( برآورد 

در نظر گرفته شد.  180هاي مورد ارزيابی هر زنبورستان هاي مورد بررسی، ميانگين تعداد كلنیشد. براساس زنبورستان

درآمد، هزينه و سود حاصل يک هاي مورد بررسی، از زنبورستان ها و درآمدهاي حاصلبا محاسبه ميانگين هزينه

ريال برآورد شد.  140/167/233و  860/832/629/1، 000/000/863/1زنبورستان در شرايط حداكثر سود، به ترتيب 

، 120113100دهی و رفتار دفاعی در شرايط حداكثر سود به ترتيب صفات توليد عسل، بچهضرايب اقتصادي 

در گرايش حداكثر سود، ضريب اقتصادي نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد  برآورد شد. -90360000و  9068400

توليد عسل نسبت به دو پارامتر قيمت عسل و هزينه توليد يک كيلوگرم عسل حساس بوده و با تغيير هر كدام از اين 

هزينه نگهداري ، هزينه توليد بچه كندو، گرم مومقيمت يک ، قيمت بچه كندودو پارامتر تغيير يافت. در حالی كه تغيير 

تاثير بود. در اين گرايش بیضريب اقتصادي توليد عسل  رويهزينه رفتار دفاعی و  هزينه تلفات، هزينه توليد موم، كلنی

هاي مختلف تغيير درآمدها و دهی تحت شرايط مبنا و مقايسه آن با حالتبا در نظر گرفتن ضريب اقتصادي بچه

هزينه توليد يک ، قيمت بچه كندو قيمت عسل،درصدي پارامترهاي  20ها، مشاهده شد افزايش و كاهش ههزين

دهد. به عبارت ديگر، ضريب اقتصادي دهی را تغيير می، ضريب اقتصادي بچههزينه توليد بچه كندوو  كيلوگرم عسل

دهی، به ميزان زيادي تحت تاثير تغييرات بچه دهی عالوه بر تغيير در صورت نوسان پارامترهاي اقتصادي مرتبط بابچه

، هزينه نگهداري كلنیيک گرم موم، قيمت پارامترهاي اقتصادي دخيل در توليد عسل قرار دارد. در حالی كه تغيير 



تاثير است. همچنين در خصوص بی دهیبچهضريب اقتصادي  رويهزينه رفتار دفاعی و  هزينه تلفات، هزينه توليد موم

ر دفاعی، تنها در صورت تغيير هر يک از عوامل موثر بر پارامترهاي رفتار دفاعی، ضريب اقتصادي اين صفت رفتا

 كند و در بقيه حاالت ثابت است. صفت تغيير می

 

 دهی، رفتار دفاعیضرايب اقتصادي، توليد عسل، بچه :های كلیدیواژه

 

 


