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 دهیکچ
مرکب از کارایی، اثربخشی، خردگرایی و توجه به سطح  شده  ریزی عنوان فرآیندی برنامه وری ترویج به  بهره

گردد که هدف آن حصول به حداکثر منافع و عملکرد با توجه  نظام تلقی می کیهای استاندارد شدة  یفیتک
از عوامل مؤثر بر  یکشاورز جیترو منظا انیریزان و مجر به منابع و امکانات موجود است. لذا آگاهی برنامه

ای و  ـ رابطه یپژوهش از نوع علّ نیاست. ا یمهم و ضرور یموضوع جیوری ترو بهبود و افزایش بهره
های ترویج زنبورداری حوزة آبی خزر، با استفاده از  وری فعالیت عوامل مؤثر بر بهره یهدف آن بررس

نفر( بودند که تعداد  5273خزر ) یمطالعه تمام زنبورداران حوزه آب نیا تیتحلیل مسیر بود. جمع کیتکن
ای بود  انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه یتصادف یبند بقهط یریگنفر با استفاده از روش نمونه 315

مطالعه راهنما و آزمون  کیبا استفاده از  زیپایایی آن ن بیکه روایی آن توسط گروهی از متخصصان و ضر
 ریمس لیحاصل از تحل جیمختلف به دست آمد. نتا یها اسیمق یبرا 81/0تا  68/0 نیبآلفای کرونباخ، 
ارتباط با  ،یکمک آموزش لیاستفاده از وسا یرهایو متغ یمنف ریسن زنبوردار، تأث رینشان داد که متغ

. رددا یزنبوردار جیترو یورمثبت بر بهره ریتأث ،ینوآور رشیوسعت زنبورستان و پذ ،یشخص یها کانال
 قیو از طر میرمستقیطور غ به م،یمستق ریسن زنبوردار و وسعت زنبورستان، عالوه بر تأث ریدو متغ نیهمچن

 یوربر بهره ینوآور رشیو پذ یارتباط شخص یهاکانال ،یکمک آموزش لیاستفاده از وسا یرهایمتغ
 ینوآور رشیپذ ریو متغ میمستق ریتأث نیسن زنبوردار کمتر ل،یتحل نیداشتند. در ا ریتأث یزنبوردار جیترو

 ریتأث نیشتریسن زنبوردار ب ن،یداشتند. همچن یزنبوردار جیترو یوررا بر بهره میمستق ریتأث نیشتریب
 ارائه شده است. قیتحق یدستاوردها یدر راستا ییشنهادهایپ انیرا دارا بود. در پا میرمستقیغ

 
 .یزنبوردارخزر،  یحوزة آب ر،یمس لیتحل ،جیترو یور بهره :یدیلک یها واژه

 

 مقدمه
 ادی تداوم نبودعنوان عصر  به یامروز یایاز دن محققان

 یگذشته برا یها حل و راه ها هتجرب گرید که یعصر. کنند یم
 ،تیوضع نیا در. ستندیکارگشا ن ندهیو آ یمسائل جار

 لیدل به ،دیتول عوامل ییکارا شیاز منابع و افزا نهیبه ةاستفاد
 یضرورت د،یو محدودشدن منابع تول تیجمع شیافزا

 ،یبر ابعاد اقتصاد یور . بهره(Shirzad, 2005) است ریانکارناپذ

 سطح یارتقا تورم، کاهش مانند جامعه یاسیس و یاجتماع
 ،یاسیس رقابت توان و اشتغال سطح شیافزا ،یعموم رفاه
 یارتقا یبرا امروزه ،لیدلنیهمبه ؛دارد یاگسترده راتیتأث

 انجام یادیز یها یگذار هیسرما ،جهان سطح در یور بهره
 (.Amirtaimoori & Khalilian, 2008) دریگ یم

 یابیدست یبرا یابزار عنوان به یور بهره ،ها یارذاستگیس در
 (.Mullen, 2007نه خود هدف ) ،شود یمبه هدف مطرح 
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 سازوکارو  یدر بازده کشاورز یمهم ةکنندنییتع یور بهره
 در یحفظ سودبخش یکشاورزان برا یدیکل (سمیمکان)

 ,.Gray et al) رودیم شماربه بخش نیا یرقابت یبازارها

 قیاز طر ،دکنندگانیتول یواقع یدرآمدها شی. افزا(2012
از  ،کنندگان مصرف یدرآمد واقع شیو افزا ها نهیکاهش هز

بخش  یور بهره شیافزا و ییمواد غذا متیکاهش ق قیطر
 مطابق(. Heisey & Morris, 2002) است ریپذ امکان یکشاورز

 ،(1394 -1390) رانیا یاسالم یجمهور ةپنجم توسع ةبرنام با
از محل  ،یاز جمله بخش کشاورز یاقتصادسوم نرخ رشد کی

 دیکل عوامل تول و هیسرما کار، یروین یوربهره شیبهبود و افزا
حاصل درصد  2/2 زانیم به ،یور بهره انةیسال رشد متوسط با
به  توجه ،پنجم توسعه ةبرنام فیبراساس تکل ن،یبنابرا ؛شود یم

ها استیاز س ،تقاضامحور و یکاربرد جیترو و آموزش قات،یتحق
 Islamic) رودیم شماربه بخش نیا یو اقدامات اساس

Consultative Assembly Research Center, 2012.) 

سطح دانش و  یارتقا قیاز طر ،یکشاورز جیترو
 ؛مؤثر است یکشاورز ةدر توسع ،برداران بهره یها مهارت
از  یگریبه عوامل د ،آن یو اثربخش یور بهره شیافزا هرچند

 یاجتماع عوامل و یکشاورز جیترو یبخشدرونجمله عوامل 
در  یگذار هیسرما(. Abdollahi, 2003) است وابسته یعیطب و

 را یانسان یها هیسرما تیفیکتوسعه و بهبود  ،یکشاورز جیترو
 ریتأث و آورد یفراهم م یشاورزک یها تیفعال محور عنوانبه

 (.C. Wu, 1997) داردتوسعه  عیتسر و شرفتیپ بر یشگرف
 یور بهره سنجش و جیاقتصاد ترو نةیزمدر  نونکتا

 یادیز یاساس یها حرکت ،یشاورزکج ینظام ترو یها تیفعال
به  پرداختن ن،یبنابرا ؛صورت نگرفته استران( یژه در ایو ه)ب

 ,Malek Mohammadi) رسدیم نظربه یضرور یمبحث نیچن

با هدف  یکشاورز قاتیمناسب در تحق یگذار هیسرما (.1996
همواره مورد توجه بوده  ،دیعوامل تول یور سطح بهره شیافزا

از توجه به نقش مهم  ،مطالعات گوناگون که یدرحال ،است
 Soltaniاند ) بازمانده یکشاورز یور و آموزش در بهره جیترو

et al., 2009.) 
نرخ  یریگ و اندازه یابیارز ،یکشاورز جیترو اقتصاد هدف

 یریگ است. اندازه یجیترو یها تیدر فعال یگذار هیسرمابازده 
 جیترو اقتصاد لیتشک مانند یلیدال ساده، به ظاهربه اریمع نیا

 ،و منافع آثار تمام نبودنیکم مختلف، عناصر و ها سازه از
 تیمحدود وبرداران  بر رفتار بهره یدرازمدت و چندبعد ریتأث
. است دشوار اریبس ،یور بهره سنجش موجود یها روش در

 یدگیچیبر پ ،یکشاورز جیگوناگون ترو یها افتیره ،عالوه هب

 ,Mohammad Gholi Nia & Ghorbani) دیافزا یم کار

 و زادرون یور بهره دگاهید دو از ج،یترو یور بهره(. 1999
 تیزا، قابل درون یور است. بهره یقابل بررس زابرون یور بهره

 و ها مهارت ها، تخصص ها، تیظرف قالب در جیترو توسعة
 ،آن نیتأم یبرا که است یجیترو یروهاین یا حرفه امکانات

راهبردها و  ها، استیشامل س یقو ینظر نشیباز  یبرخوردار
 ,Malek Mohammadi) است الزم یجینظام ترو یبرا ،اهداف

 جیترو یها برنامه نقش به مربوط هم زا برون یور بهره(. 1996
 نظام است یهیبد. است یکشاورز بخش یور بهره شیافزا در
 ،که از درون ابدییدست م زا برون یوربهره به یزمان ج،یترو

ها و  اتالف تخصص یبرا یو مفر یور بهره یبرا یمشکل
 دچار زا برون یور بهره صورت،  نیرایامکانات نداشته باشد، درغ

 (.همان) شود یم یجد یینارسا و بیآس
Lin & Huffman (2001 )جیو ترو قاتیتحق ریتأث 

 یور بر بهره یرساختیاز عوامل ز گرید یو برخ یکشاورز
 رینشان داد متغ جیکردند. نتا یبررس را یکشاورز

اثر  ،مناطق تمامدر  جیو ترو قاتیدر تحق یگذار هیسرما
 کی دهدیمنشان  رانیدر ا هایدارد. بررس یور بر بهره یمثبت

 ،یجیترو و یقاتیتحق یها یگذار هیسرما در شیافزا درصد
 0383/0 و 0809/0 بیترت  به را یکشاورز بخش کل یور بهره

 ریمتغ بیضر شدنیمنف ،نیهمچن. دهد یم شیافزا درصد
 ،یکشاورز جیترو و قاتیتحق در یذارگ هیسرما متقابل ارتباط

 بر ریتأث منظور به ریمتغ دو نیا که دارد داللت مطلب نیا بر
عمل  گریکدی نیجانش صورتبه ،دیتول عوامل کل یور بهره

 قاتیتحق(. Khaksar Astane & Karbassi, 2010) کنند یم
است که  ییدر کشورها درصد 40 بازده زانیم انگریب ،گرید
 جیرا صرف ترو یکشاورز داتیاز ارزش تول درصد کی
 یکشاورز داتیاز ارزش تول درصد 5چنانچه  اما ،کنند یم

 زانیمشود،  جیصرف ترو ،ییقایآفر یاز کشورها یمانند برخ
 یها با وجود نظام ،نیبنابرا ؛رسدیم درصد 10 حدود به بازده

 توسعه،درحال یکشورها در پربازده باًیتقر یجیترو
 یکشاورز داتیاز ارزش تول درصد 1 از شیب یگذار هیسرما

Fanaei, & Karami ) رسد ینم نظرمعقول به ،جیترو یابر

1995.) 
 نشانSoltani et al. (2009 ) یها افتهی ،باال جینتا برخالف
 یاز لحاظ آمار یپژوهش و آموزش کشاورز یرهایمتغداد اگرچه 

 رانیا یکل عوامل بخش کشاورز یور بر بهره دار یدر سطح معن
 بخش کل یور بهره بر یجیترو یها تیفعال د،نمثبت دار ریتأث

 نایم فیضع وندیپ ،آن لیدل نیتر و مهم ندارد یریتأث یکشاورز
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معتقدند  زین Fanaei & Karami (1995) .است جیترو و پژوهش
 دیرا تا آن حد تول یا منابع بسنده ،یجیترو یها از برنامه یبرخ
 شتریب تیوضع نیکرد. ا هیرا توج هاآن نةیهزکه بتوان  کنند ینم

 ینییمهارت سطح پا ،جیترو کارکنان که دهد یم یرو یزمان
 دیجد یفناور ایوجود ندارد  یمطلوب نیجانش یها سازمان ،نددار

 .ستین وجودمعرضه  یبرا مناسب و
 پژوهش، نظام سه نایمو حفظ ارتباط  جادیا چندهر
 تیرسمبه رانیدر ا ها بخش نیا رانیاز نظر مد ،جیترو و آموزش

 ،یپژوهش مراکز و نهادها یناسازگار است،شناخته شده 
 نبودها و  داده دیتول نییپا تیقابل گر،یکدیبا  یجیو ترو یآموزش
تعامل به تقابل  یجابهرا  پژوهشها، نظام  آن یور و بهره جذب
آموزش  نظام یها افتیره ن،یهمچنکشانده است.  جیبا ترو

 ییکاراو  ستین متناسب جینظام پژوهش و ترو با زین یکشاورز
در ارتباط با  دیبا جیترو یور بهره به ن،یبنابرا د؛دارن یچندان

از جمله پژوهش، آموزش و بازار  یکشاورز ةتوسع گریعوامل د
 مطالب در دقت با .(Soltani et al., 2009) دکرتوجه 
 ،جیو ترو قیتحق یابر یگذارهیسرما افتیدر توانیم شده مطرح

 ,Evenson) است یکشاورز یور بهره بهبود درمؤثر  یاهرم

 منجر یور بهره شیافزا به که ها یفناوراز  یاریبس .(2001
که  اندتوسعه و قیتحق در یگذارهیسرما یدادهابرون ،شوند یم

 برداران بهره و شوند یم داده اشاعه یجیترو یها برنامه قیاز طر
 (.Sheng et al., 2011) ندکن یماستفاده  هاآن از

 یبر اثربخش یکه عوامل متعدد دهندیم نشان قاتیتحق
 به توان یمکه از آن جمله  مؤثرند یکشاورز جیترو یور بهرهو 

 یها تیحما ،(Holton, 2005) فرد مهارتو  دانش سطح
 ,.Wang et al) ینوآور زانیم و( Bates, 2004) یسازمان

 یچگونگ از گرفته، انجام یها یبررس در. کرد اشاره (2002
 شامل عامل دسته سهمختلف،  یدر کشورها یور بهرهرشد 
 ةیسرما و یصنعت یها نهاده از استفاده ،یعیطب منابع دوجو
 یکشاورز بخش یور بهرهدرصد اختالف  95حدود  ،یانسان

 (.Dashti, 1997) ددهیم حیتوض را کشورها
 یور بهرهو  یاثربخش یابیارزشبا موضوع  یپژوهش جینتا

 استان درگندم  یدر طرح محور یکشاورز جیترو یها تیفعال
 یها آموزشبرخوردار از  گندمکاران دهدینشان م فارس

 Bijani et) نددار یترباال یور بهره وعملکرد  زانیم ،یجیترو

al., 2009.) راتییتغ بر یتیحما یها استیس اثر یبررس با 
 ةمیاز ب تیحما که شد مشخص یکشاورز بخش یور بهره

از  یبرخ یمناسب برا ینیتضم متیق نییتع ،انکشاورز
 ةیرو یباز واردات  یریو جلوگ ییبورس کاال جادیمحصوالت، ا

 بلندمدت در و یفاثر من مدت کوتاهدر  ،یکشاورز محصوالت
 دارد دیتول عوامل یور بهرهبر  یداریمعن و مثبت اثر
(Hosseini et al., 2012.) Roy et al. (2002) پژوهش  در

 مزرعه اندازة نیب یدار یمعنخود نشان دادند ارتباط مثبت و 
زنبورداران  ییکارا لیتحل. دارد وجود دیتول عوامل یور بهرهو 

 دیو تابع تول یمقطع یاستان اصفهان با استفاده از آمارها
 ،یفن ییکاراداد که  نشان ،شدهحیتصححداقل مربعات 

قرار دارد و  ینییزنبورداران در سطح پا یو اقتصاد یصیتخص
 ییکارابر  ،کندو تعدادو  یاصل شغلمانند سن، سواد،  یعوامل

با هدف  یپژوهش در. (Kiani Abri et al., 2000) مؤثر است
 ،یزنبوردار جیترو یهاتیفعال یوربهره سنجش و لیتحل
 و دهیددو گروه آموزش ةسیمقا یبرا جیترو یوربهره بیضر

 یلیتحل جیو نتا بیضر نیدست آمد. ابه 97/3 دهیندآموزش
ها، درآمد و نهیهز انیمکه  استآن  انگریها بنیانگیم ةسیمقا
 تفاوت دهیندآموزش و دهیدشآموززنبورداران  ییکارا
 .(Bijani et al., 2008) وجود ندارد یدار یمعن

از  یکی ،شرفتهیپ یفناور از یبرخوردار سطح ن،یهمچن
 از شیب ،گرفته است. مطالعات انجام یور بهرهعوامل رشد و بهبود 

 یدر کشورها یصنعت یها نهاده یور درصد تفاوت در بهره 27
 ,Dashti) دهد یمرا نشان  توسعهدرحال یکشورها با افتهیتوسعه

 و شد یبررس زینکل  یور بهره رب افراد سن ساختار ریتأث (.1997
تفاوت  ةدهند حیتوض ریمتغ نیتر مهم ،یثابت شد که ساختار سن

براساس  .(Kogen, 2005) تاس دیتول عوامل یور بهرهدر 
 یاکنندهینیب شیپ ،یکار ةتجربKarnataka (2008 ،) تمطالعا

 .است یوربر بهره دار یمعنو  یمنف ریبا تأث
Tao Yang (1997 )سهم آموزش  یواکاو به یا هدر مطالع

آموزش  دادپرداخت و نشان  یشاورزکمزارع  دیدر تول
 یشاورزکدات یبازده تول و یور بهرهبر  یمثبت آثار ،شاورزانک

مثبت و  ریعامل، تأث کی عنوان به زین التیتحص سطح .دارد
 ,.Zhao et alدارد ) یکشاورز جیترو یور بهرهبر  یدار یمعن

2009; Nossal & Lim, 2011; Kokic et al., 2006.) جادیا 
 دنیبخشسرعت محققان، و مروجان کشاورزان، نیب مؤثر ارتباط

 طیو سازگار با شرا یکاربرد یقاتیتحق یها افتهیبه انتشار 
از  ،کشاورزان نیدر ب یمشارکت و همکار شیافزا و یمیاقل

 یجیترو یها طرح یاثربخشو  یور بهرهبر  رگذاریعوامل تأث
 (.Alibaygi et al., 2011) روندیم شمار به

 رانیا یکشاورز محصوالت شیافزا در زنبورعسل ارزش
 ناخالص دیتول از درصد 1/7 که است الیر اردیلیم 1100 حدود

 شماربه یگروه کشاورز اتدیتول ارزش از درصد 3/24 و یمل
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 فقط ،صنعت نیا در یدیتول عسل ارزش کهیدرحال ،رودیم
درصد از  07/0ارزش  نیکه ا شود یبرآورد م الیر اردیلیم 123

 شیارزش زنبورعسل در افزا ،درمجموع. است یناخالص مل دیتول
 آن است میمستق داتیبرابر تول 90 ،یمحصوالت کشاورز

(Ghorbani et al., 2011)ةتوسع طیشرا آوردنفراهم ن،یبنابرا ؛ 
 زنبورداران یتوانمندسازجمله  از ،مختلف یها روش بهبخش  نیا

 یور بهره شیافزا و یجیو ترو یآموزش یها تیفعال قیاز طر
دارد.  یو اجتماع یاقتصاد ةدر توسع ینقش مهم ،دیتول عوامل

 یور بهره بر مؤثر عوامل یبررس پژوهش، نیا هدف ،اساسنیابر
خزر، با استفاده از  یحوزة آب یزنبوردار جیترو یها تیفعال
 .است ریمس لیتحل کیتکن

 ها روش و مواد
 یزمان نظراز  ،یاربردکت یماه واظ نوع ح، از لپژوهشن یا

 ةاز جنب و یپژوه نیشیپ رهاینترل متغکاز لحاظ  ،نگر گذشته
 یانکمحدودة م .است یا رابطه -یعل یات آماریعمل

 و النیگ یها استانخزر شامل  یآب حوزة آن( ییای)جغراف
 شاملخزر  یزنبورداران حوزة آب ،یآمار جامعة و مازندران

آمارة  زین و منکتا جدول بقاطم. حجم نمونه است نفر 5273
 جامعةاز  ینظرسنج یو برا دشنفر برآورد  315 ،رانکوک

 ادهاستف یا طبقه یتصادف یریگ نمونه روش از ور،کمذ یآمار
 .دوش یم ارائه 1در جدول  آن جینتا که شد

 
 یا طبقه يتصادف یریگ شهرستان براساس روش نمونه کیکتفبهنمونه  حجم .1 جدول

 اناست
 لک تعداد

 زنبورداران
 جامعة لک حجم

 یآمار
 شهرستان نمونه حجم

 هر در زنبوردار تعداد
 شهرستان

هر  یبرا نمونه حجم
 شهرستان

 نفر 2543 النیگ

 نفر 315 نفر 5273

 3 49 رشت
 4 78 سرا صومعه

 14 263 املش
 11 209 لکاهیس

 6 120 ماسال
 6 126 لنگرود

 7 134 شهررضوان
 20 390 رودبار
 25 470 رودسر
 18 334 آستارا
 1 22 یبندرانزل

 2 33 هیاشرف  ةآستان
 30 590 تالش
 15 274 شفت
 20 386 فومن

 3 65 جانیاله

 نفر 2730 مازندران

 20 396 بهشهر
 10 193 اکن

 13 257 یسار
 1 20 باریجو
 7 139 شهرقائم

 7 150 وهسوادک
 13 254 بابل
 16 303 آمل
 7 137 نور

 20 377 نوشهر
 8 160 چالوس

 9 171 ابنکتن
 9 173 رامسر
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 .است «یزنبوردار جیترو یور بهره» ،وابستة پژوهش ریمتغ
 هیگو هشتبه  ریمتغ نیا ج،یترو یور بهره یریگ اندازه یبرا

 زانیم: از نداعبارت هاآن یاصل یهاشاخص هک دش هیتجز
(، دیتول واحد)هر  ندوکهر  یازابه عسل دیتول ردکعمل شیافزا
 اهشک ،(ندوکعسل )هر  یدیتولدرآمد در هر واحد  شیافزا

 از یتمندیرضا ،ندوکهر  یازابه عسل دیتول نةیهز سرانة
 یجیترو -یآموزش یها برنامه تیفیک ،یجیترو یها آموزش
 یجیترو یآموزش یها برنامه بودنموقعبه ،یزنبوردار
 یجیترو یآموزش یها تحقق اهداف برنامه ،یزنبوردار
 یرهایمتغ .یجیترو یآموزش یها و استمرار برنامه یزنبوردار
 لیوسا از استفاده ،زنبوردار سن :از اندعبارت قیتحقمستقل 

وسعت زنبورستان  ،یشخص یهاکانال با ارتباط ،یآموزشکمک
 رشیپذ وزنبورستان(  ةعرصو وسعت  ندوک)شامل تعداد 

 وسعت و زنبوردار سن ریمتغ ،سنجش اسیمق .ینوآور
 صورتبه رهایمتغ ریسا یو برا ینسب صورتبه زنبورستان

 است رتکیل فیبا استفاده از ط یبیترت یها هیگو بیترک
 هک استاطالعات، پرسشنامه  یآور جمع ابزار .(2)جدول 

متخصص و  اندااز است ی( آن توسط برخیصور یی)روا اعتبار
زنبورداران  نیآزمون راهنما ب کیآن با استفاده از  ییایپا

 دییتأ رونباخک یآلفا قیطر از و نییتع شمال استان لرستان
 اسیمق. دوش یممشاهده  2شد که گزارش آن در جدول 

 .است کرتیل فیط زین پژوهش یرهایمتغ سنجش
 

  یبرا رونباخک یآلفا آزمون در آلفا بیضرا .2 جدول

 *قیتحق یرهایمتغ

 رهایمتغ
 تعداد

 ها هیگو

 بیضر
 آلفا

 68/0 7 نوآوری رشیپذ زانیم

 74/0 5 یآموزش کمک لیوسا از استفاده زانیم

 81/0 5 شخصی های کانال با ارتباط زانیم

 76/0 8 زنبورداری ترویج وری بهره
( ادیز اری)بس 5 تا( چی)ه 0 فیاز ط ،مربوط یها هیسنجش گو یبرا* 

 .شد استفاده

 

 بحث و جینتا
 دهدیمپژوهش نشان  یها داده یفیتوص لیتحل جینتا

 اریمع انحراف باسال  35/39 ،زنبورداران یسن نیانگیم
 نفر است. 2/4 آنان فلکتحت ت یاعضا نیانگیمو  76/11

 التیتحص زانیم ةدربار آمدهدستبه اطالعات براساس
( 4/51) نفر 162 ،سواد یدرصد( ب 2/7نفر ) 21 ،انیپاسخگو

 یدارادرصد(  4/25)نفر  80 ،ییراهنما و ییابتداسواد  یدارا
مدرک  یدارادرصد(  5/8نفر ) 20و  پلمید تا متوسطهمدرک 

 .هستند ترباال و پلمید فوق
 انحراف باسال  81/10کار زنبورداران  ةسابق نیانگیم

 نیا بردرصد زنبورداران عالوه 2/30 .است سال 42/9 اریمع
 ةنیزمدر  زیدرصد ن 5/17 و اندمشغول یارکیشال به ،کار

و مدرن  یبوم یهاندوکتعداد  نیانگیم .دارند تیفعال یدامدار
 نکهیا عالوهبه ،است 72/27و  14/1 بیترتبه ،زنبورداران

 عوشر زمانبه  نسبت ،زنبوردارانمدرن  یندوهاکتعداد 
 افتهی کاهش یسنت یکندوها تعداد و شیافزا یزنبوردار

 1/69 و است تارکه 97/0ها  وسعت زنبورستان نیانگیم است.
 تارکه 5/0 از مترکبا وسعت  ییها زنبورستان ،انیپاسخگو درصد

 .دنردا
 درصد 59 ،یجیترو یها از آموزش یمند بهره نظر از

 نیا ازدرصد  41و  یجیترو خدماتاز  مندبهره انیپاسخگو
 (،هامکان درصد 9/81) تیفعال یها در محل .اندبهره یبخدمات 

 (،درصد 1/18) مناطق ةیبق در و ندردا حضور جومرزنبورداران 
تا  ها زنبورستان ةفاصل نیانگیم .ردندا تیفعال یزنبوردار مروج

 ةفاصل و لومتریک 7/11 ،یشاورزک جهاد خدمات و جیترو زکمرا
 .است لومتریک 10از  مترک جیترو مراکزها با  درصد آن 3/55

از  یبرخ انیروابط م یبررس یبرا ق،یتحق نیا در
 یزنبوردار جیترو یور بهره بر رگذاریتأث یرهایمتغ نیتر مهم

 لیتحل یبرا. شد هاستفاد ریمس لیتحل ازخزر،  یدر حوزة آب
 ادشدهی یرهایمتغ یهمبستگ ،3مطابق جدول  ابتدا ،ریمس

 دار یمعن یهمبستگ ،رهایمتغ همة هک شد مشخص و استخراج
 آمدهدستبه یها یهمبستگ به توجه با ها داده سپس. دارند

 .ندشد لیتحل Pathافزار  نرم کمکو با  ریمتغ نوع دو هر یبرا
 یرهایاز متغ کیهر میرمستقیو غ میمستق آثار 4 جدول

دهد. با استفاده از تحلیل  نشان میوابسته را  ریمستقل بر متغ
توان ضرایب مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم را  مسیر می

 ارائه داد. 1صورت نمودار  به
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 ریمس لیدر تحل يمورد بررس یرهایمتغ يهمبستگ .3 جدول

 (y) (x1) (x2) (x3) (x4) (x5) 

      1 (y) یزنبوردار جیترو یور بهره
     92/0- 1 (x1) زنبوردار سن

    92/0 92/0- 1 (x2) زنبورستان وسعت
   93/0 90/0- 89/0 1 (x3) ینوآور رشیپذ زانیم
  89/0 82/0- 81/0 87/0 1 (x4) یشخص یها انالکارتباط با  زانیم
 92/0 91/0- 93/0 88/0 82/0 1 (x5) یآموزش کمک لیوسا از استفاده زانیم

 
 ریمس لیتحل در رهایمتغ میرمستقیغ و میمستق آثار .4 جدول

 مستقل ریمتغ نام
 میمستق آثار مجموع آثار

 میرمستقیغ میمستق رهایمتغ میرمستقیغ و

 -10/0- 82/0- 92/0 (x1) زنبوردار سن
 15/0 77/0 92/0 (x2) زنبورستان وسعت

 28/0 - 28/0 (x3) ها ینوآور رشیپذ زانیم
 24/0 65/0 89/0 (x4) یشخص یها انالکارتباط با  زانیم

 23/0 69/0 92/0 (x5) یآموزش کمک لیوسا از استفاده زانیم

 
سن زنبوردار و  ریدو متغ ،ریمس لیتحل جینتا راساسب

 جیترو یور بهرهبر  میمستق ریتأث برعالوه ،وسعت زنبورستان
استفاده  یرهایمتغ قیاز طر زین میرمستقیغ طوربه ،یزنبوردار
 رشیپذ و یشخص ارتباط یها کانال ،یآموزشکمک لیاز وسا
 ری. دو متغنددار ریتأث یزنبوردار جیترو یور بهرهبر  ،ینوآور

 یشخص ارتباط یها کانالو  یآموزشکمک لیاستفاده از وسا
 رشیپذ قیاز طر میرمستقیغ طوربه ،میمستق ریتأث برعالوه زین

 ،انیم نیا در. درندا ریتأث یزنبوردار جیترو یور بهرهبر  ینوآور
 فقط ،یزنبوردار جیترو یور بهرهبر  ینوآور رشیپذ ریمتغ
 نیکمتر ،زنبوردار سن ریمتغ ،نیهمچن. رددا میمستق ریتأث
 ینوآور رشیپذ ریمتغو  (دار یمعنو  یمنف 1/0) میمستق ریتأث

را بر  (دار یمعنمثبت و  28/0) میمستق ریتأث نیشتریب
سن زنبوردار  ن،یهمچن .ندردا یزنبوردار جیترو یور بهره

 .رددارا  میرمستقیغ ریتأث نیشتریب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pathافزار  نرم کمک به ریمس بیضرا و رهایمتغ میمستقریغ و میمستق آثار. 1 نمودار

 زنبوردار سن

 شخصی های کانال با ارتباط

 آموزشیکمک وسایل از استفاده

 زنبورستان وسعت

 ترویج وریبهره نوآوری پذیرش
 یزنبوردار

10/0- 

25/0- 

23/0 

28/0 

24/0 

15/0 

24/0 

25/0 

25/0 

22/0 

2/0- 

19/0 

22/0- 
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 و میمستق آثارمجموع  ،4در جدول  ها افتهیتوجه به  با
، وسعت زنبورستان -92/0سن زنبوردار  ریمتغ میرمستقیغ

 یشخص یها کانالارتباط با  ،28/0 ینوآور رشی، پذ92/0
 ،نیبنابرا ؛است 92/0 یآموزشکمک لیاستفاده از وسا و 89/0

 یور بهره زانیم ،زنبوردار سن شیافزا باگفت  توان یم
هرچه وسعت زنبورستان،  و شود یم مترک جیترو یها تیفعال
 استفاده و یشخص ارتباط یها کانالبا  تماس ،ینوآور رشیپذ
 جیترو یور بهره زانیباشد، م شتریب یآموزشکمک لیوسا از
 24/0 رهایمتغ ریسا از ماندهیباق راتیتأث. ابدی یم شیافزا زین

 نیبه ا یابیدست یبرا ،درواقع. اند هشدن یبررس هکاست 
چه  ،ریمس لیتحل اگرامید در شدهارائه یکه مدل عل -موضوع

 از توانیم -کند یم نییوابسته را تب ریمتغ انسیاز وار زانیم

 :میدار نیبنابرا ؛گرفت کمک( R2) نییتع بیضر

  /e /

R e / /

 

    

22

2 2

0 247

1 1 0 061

061

0

0

939
 

 وابسته ریمتغ راتییتغ مجموع ازدرصد  9/93 یعنی
 نییتب باال یلی( توسط مدل تحلیزنبوردار جیترو یور بهره)

 انسیاز وار درصد 1/6 تنها ،آمدهدست هب یعل مدل و شود یم
استخراج یعل مدل ،جهیدرنت. کند ینم نییوابسته را تب ریمتغ

استفاده  با جهینت نیاست. ا یقو ریمس لیمدل تحل کی ،شده
که درادامه ارائه  شد دییتأ زین یریچندمتغ ونیاز رگرس

 .شود یم
 یرهایمتغ ،سن زنبوردار و وسعت زنبورستان ،2نمودار  در

 در. امدین هاآن یرو یکانیپ چیه ،لیدلنیا به ؛هستند یرونیب
مؤثر بر آن مشخص  یها هکوابسته  ریمتغ هر حالت، نیا

در  یگرید وابستة ریمتغ و شد خارج ونیرگرس لیاز تحل ،شد
به یهااز استفاده با. گرفت قرار لیتحل نیسمت چپ ا

 تا ،Enter با روش یدرپیپ یها ونیرگرساز انجام  آمده دست

 5x و 4xیرهایمتغ یعنیوابسته  یرهایمتغ نیخروج آخر
 لیساواستفاده از  زانیو م یشخص یها انالکارتباط با  زانی)م
زانیم ،حالت نیا در. شکل گرفت 2( نمودار یآموزش کمک

R2، 94/0 با استفاده  ریمس لیتحل جةینت با هک آمد دستبه
 بیضر زانیم ،نیبنابرا ؛دارد یهمخوان زین Pathافزار  از نرم

 .دیآ یم دستبه 05/0 باًیتقر( e2) خطا
 

 
 

 رهیمتغچند ونیرگرس از استفاده با ریمس بیضرا و رهایمتغ میمستقریغ و میمستق آثار. 2 مودارن

 

وسعت  ریمس بیضر بودنمکبا توجه به  ،لیتحل نیا در
 05/0) (x3) ینوآور رشیپذ زانیم به( x1)زنبورستان 

 کرد یادآوری دیبا البته. شود حذف دیبا مذکور ریمس ،(03/0
 .است نظرمد عدد نیا مطلق قدر ،حالت نیا رد هک

 شنهادهایو پ یریگ جهینت
بخش  یداریو پا یریپذرقابت به یابیدست از نانیاطم یبرا

دهند.  شیرا افزا یور بهره کنند یمدولتمردان تالش  ،یکشاورز
از  یناش یها چالشپاسخ به  یبرا یعنصر ،یوربهره نیهمچن

 زنبوردار سن

 شخصی های کانال با ارتباط

 آموزشیکمکاز وسایل  استفاده

 زنبورستان وسعت

 ترویج وریبهره نوآوری پذیرش
 یزنبوردار

38/0- 51/0- 

85/0 

20/0 

18/0 

16/0 

42/0 

50/0 

03/0- 

49/0 

80/0- 

07/0 

39/0- 
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 زین یکشاورز درآمد حفظ یبراکه  است یطیمح راتییتغ
به گسترش  یور بهره. (Spilman & Davis, 2008) دارد تیاهم

 با را یطیمحستیز منافع و کندیمکمک  یاهداف اجتماع
 یآب و کودها ن،یزم مانند ییها نهادهبر  یکشاورز ةیتک کاهش

 بخش در (.Gray et al., 2012) بخشدیمبهبود  ییایمیش
 یاساس ینقش ،یریگ میتصم ییتوانا و تیظرف ،دانش ،یکشاورز
 ،جیترو و دارد دیتول یها نهاده ومنابع  رگیاستفاده از د ةدر نحو

درست  یریگ میتصمدر انتشار دانش و کمک به  ینقش مهم
 فایا یور بهره تحقق و ستمیس عاتیضا کاهش یبرا زانکشاور

 یابیدست یبرا ،نیبنابرا ؛(Malek Mohammad, 2006) کند یم
 یور سهم رشد بهره شیو افزا داریزا و پا درون یبه رشد اقتصاد

از عوامل مؤثر بر  یشناخت علم ،یکل عوامل در رشد کشاورز
و آموزش  جیترو ،عوامل نیاز ا یکی که ضرورت دارد یور بهره

 جیترو یور بر بهره ثرؤعوامل م ،مطالعه نیا در. است یکشاورز
 کینکاز ت یریگ بهره با ،یزنبوردار ربخشیزدر  یکشاورز

 .شد یبررس ریمس لیتحل
 زنبوردار، سن ریشش متغ یبرا ،هگرفتانجام قیتحق در
در  یآموزش کمک لیوسا از استفاده زانیم زنبورستان، وسعت
 ،یشخص یها انالکارتباط با  زانیم ،یجیترو یها آموزش

 جیترو یور بهره و زنبوردار یسو از ینوآور رشیپذ زانیم
عسل زنبورداران(، با دو روش استفاده از  دیتول ردکعمل زانی)م

 صورتبه یعل یمدل ،یریمتغچند ونیو رگرس Pathافزار  نرم
دو روش استفاده ةسیمقا با .دشاستخراج  2و  1 یمودارهان

 ریتأث ،زنبوردار سن که شد مشخص ریمس لیتحل در شده
به ؛دارد یزنبوردار جیترو یور بهرهبر  یمیو مستق یمنف

 جیترو یور بهرهباشد،  شتریبهرچه سن زنبورداران  ،یعبارت
 نیاKogen (2005 ) پژوهش جینتا .ودش یم کمتر یزنبوردار

 بر یمهم ریتأث ،افراد یساختار سن که کند یم دییرا تأ افتهی
 لیاستفاده از وسا یرهایمتغ ن،یهمچن دارد. یور بهره

 زنبورستان وسعت ،یشخص یها کانالارتباط با  ،یآموزش کمک
بر  یمیمثبت و مستق ریتأث ،در هردو روش ینوآور رشیپذ و

 هرچه گر،ید انیب به ؛ندردا یزنبوردار جیترو یور بهره
 یآموزشکمک لیوسا زا ،ندریپذب شتریبرا   ینوآورزنبورداران 

ارتباط  یشتریب یشخص یها کانالشوند، با  مند بهره یشتریب
 یور بهرهباشد،  شتریب هاداشته باشند و وسعت زنبورستان آن

 نیا .ابدی یم شیافزا یزنبوردار جیترو در هاآن یها تیفعال
 ،.Bijani et al.، (2002) Roy et al (2009) مطالعات با ها افتهی

Holton (2005،)  Bates(2004،) Wang et al. (2002 )و 
Dashti (1997 )شدند دییتأ. 

بهرا  ییشنهادهایپ توان یم ریمس لیتحل جینتا براساس
 شیافزاو  یزنبوردار جیترو عملکرد بهبود یبرا ریز صورت

ارائه یشنهادهایاز پ یارائه داد. هرچند تحقق برخ یور بهره
 نیا در یاساس و دیمف یجهش یبرا ،و زمانبر است دشوار شده

 .ستیاز آن ن یزیگر نه،یزم
 از یبرخوردارو  ینوآور رشیپذ ریتوجه به تأث با. 1

 ،یزنبوردار جیترو یور بهرهبر  یشخص ارتباط یها کانال
و  ی)شامل رهبران اجتماع یمحل رهبران از توان یم
 ،ینوآور رشیپذ در هککرد  استفاده( و جوانان یفن

 روزبه اطالعات توان یم نیهمچن .دارند یشتریب یینوگرا
 یها یو نوآور یفن مسائل تیتقو یبرا یمناسب و

 .ددا هارائ هاآن به یزنبوردار
از  گرید یکی ،یآموزشکمک لیوسا از استفاده آنجاکه از. 2

 زیتجه ،است یزنبوردار جیترو یور بهرهعوامل مؤثر بر 
 لیبه انواع وسا یشاورزکو خدمات جهاد  جیترو زکمرا
 یبرا یداریو شن یدارید یها رسانهو  یآموزش کمک

 شنهادیپ یزنبوردار جیترو یها تیفعال یاثربخش شیافزا
 .شود یم

 اناتکام و التیتسه جادیاپژوهش،  یها افتهی به توجه با. 3
 نیهمچن ومروجان به زنبورداران  یشکسر یبراالزم 
 لیبه وسا یشاورزک جهاد خدمات و جیترو زکمرا زیتجه
 یراستادر  ،یارتباط یها راهمناسب و مرمت  ةینقل
به بهبود  ،یشخص یها کانال بازنبورداران  ارتباط تیتقو
 .شود یم منجر یزنبوردار جیترو ییکاراو 

بر  میمستق یریتأث ،زنبورستان وسعت نکهیا به توجه با. 4
توجه به  ضمن دیبا ،رددا یزنبوردار جیترو یور بهره

آموزش  بر ،اسیمقبزرگزنبورستان  یدارازنبورداران 
)محدود(  وسعتکمزنبورستان  یدارا زنبورداران به شتریب
 یها آموزش درمعرض مترک هاآن رایز ،کرد دیتأک زین

 یها کارگاه یبرگزار با .رندیگ یقرار م یزنبوردار جیترو
 یهاآموزش از استفاده و زنبورداران همة یابر یآموزش
 زنبورستان یدارا بوردارانزن با ارتباط یبرا یانفراد

 .افتیهدف دست  نیبه ا توان یم ،کم وسعت
 و یور بهرهبهبود  یبرا شود یم شنهادیپ ت،یدرنها. 5

 ،یکشاورز ةتوسع یراستا در یزنبوردار جیترو یاثربخش
 نییتععوامل مؤثر و  ریبر آزمودن سا یآت قاتیدر تحق
 یبراو تالش  یزنبوردار جیترو یور بهره یها شاخص

 .دشوتمرکز  بهبود آن
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