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تجارت پرسودي را در سراسر دنیا ایجاد نموده اسـت  

نیست  یمستثننیز از این قاعده عسل و پرورش زنبور 
ســابقه دیرینــه  وجــود بــا ).1391(بهشــتی و منفــرد، 

 بـاز پانزده هـزار سـال پـیش     به که صنعت زنبورداري
جـزء الینفـک    این صـنعت ؛ )Songo, 2015( گردد یم
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در کشاورزي، توسعه روستایی و توسعه اقتصـاد ملـی   
و نقش مهمـی در حفـظ    رودشمار میه عصر کنونی ب

 .)et al Mushonga.2019 ,( هاي جهان دارداکوسیستم
 استفاده ییاروپا از کشورهاي بسیاريدر زنبور  امروزه،

 اقتصادي سودآوري هايصنعتی داشته و یکی از بخش
بـر   عـالوه  .)1397(مخبر و غفاري،  شودمحسوب می

 درصنعت زنبـورداري در بسـیاري از کشـورهاي     نیا
ــال ــعه  ح ــی  داراي ارزش توس ــاعی و حت ــاي اجتم ه

زنبـور در تولیـد    ).Kahn et al., 2017( فرهنگی است
، ژل بره مـوم مستقیم محصوالتی از قبیل عسل، گرده، 

با کمک و  )1397(مخبر و غفاري،  رویال نقش داشته
 یو زراعـ  یمحصـوالت بـاغ   یافشان  و گرده حیدر تلق

ـ تول شیمنجر به افزا محصـوالت و سـود ناخـالص     دی
 نقـش  ).Caplo and Paris, 2008( شود یکشاورزان م

و  يمحصـوالت کشـاورز   یعسل در گردافشـان  زنبور
 يقـدر   بـه  یمحصـوالت بـاغ   دیتول شیو افزا یجنگل

جملـه   عسـل از  زنبـور  گرید داتیدارد که تول تیاهم
آن را در  ریو نظـا  الیـ عسل، گرده گـل، مـوم، ژل رو  

 ،یی(اکبرزاده و رضا دهد یقرار م يکمتر تیدرجه اهم
نبــورداري هـاي اقتصـادي، ز  بـر جنبــه  عـالوه . )2002

کشاورزي است کـه بـراي   روستایی، یک روش پایدار 
ــز مفیــد اســت ( ســتیز  طیمحــ  ;Mburu, 2015نی

Ramadani et al., 2019.(  
فعالیتی است که به پرورش و مراقبـت   زنبورداري

ــا ــل  ياز زنبوره ــاعس ــدف ب ــتیابی ه ــه دس ــد  ب تولی
منجـر   صنایع دارویـی  و در صنایع غذایی محصوالت

De Figueiredo et al., 2019;  Pelaez( شـود مـی 

Junior et al., 2016.( هـا  این فعالیـت  که  ییآنجا از
تـوان در یـک   لـذا مـی   ،مشخصی دارند ثغور و حدود

و مشــتریان  کننــدگان  نیتــأماي از زنجیــره یــا شــبکه
مختلـف   هـا فـراورده  با توجه به این کـه  بررسی شود.

صنعت زنبورداري، مصارف گوناگون از قبیل پزشـکی  
لذا مشتریان این صـنعت   ،و صنعتی دارد و داروسازي

(پورمحمـدي،  وند توانند طیف وسیعی را شامل شـ می
ـ ا بـرداران  بهره ).1375 از  یکـ ی عنـوان  بـه صـنعت   نی
ـ تول يهــا بخـش   یتعــاون يهــا در قالــب شـرکت  يدی

ـ ن جمله ازبا استفاده از منابع مختلف  يزنبوردار  يروی
ـ نهادها و امکانـات بـه تول   ریسا، نیزم ،هیسرما ،کار  دی

عسل و  هاآن يدیمحصول تول نیتر مهماشتغال دارند و 
 جمله از تصنع نی). ا1375 ،یبچه کندو است (وثوق

 اتیخصوصــ ياســت کــه دارا يدیــتول يهــا تیــفعال
 اتیخصوصـ  نیتـر مهم جمله از ؛است فرد  به منحصر
باشد  میاندك  هیاول هیاشتغال با سرما جادیا يزنبوردار

منبـع درآمـد    توانـد  یم يصنعت زنبوردار رو  نیا از و
ـ مباشـد ( کـم   هیافراد با سـرما  يبرا یمناسب  محمـد ری
  .)1386و همکاران  یصادق

 میزان تولید عسـل  نظر ازصنعت زنبورداري ایران 
کشـور اول جهـان    10تعداد مزارع تولید آن در بین و 

ــی،   ــت (بیگ ــر)؛ 1397اس ــه اگ ــر   چ ــال حاض در ح
بـه   درآمـد   کـم و  پرزحمـت مشـاغل   ءجز يزنبوردار
بـه عوامـل    شـتر یبا توجـه ب  توان یم یول رود یشمار م

مناسـب   يها استیبر کسب درآمد آن و اتخاذ س مؤثر
ـ موردن يهـا  نهاده متیق يساز  متعادلدر جهت  آن  ازی

داد.  شیرا افــزا زنبــورداراندرآمــد و بــازده ناخــالص 
ـ و  بـه  صـنعت  نیـ گسترش ا  ییدر منـاطق روسـتا   ژهی

ابـزار   یـی زا اشتغالعالوه بر  توسعه  حال در يکشورها
 عالوه ).Saha, 2003( کاهش فقر است يبرا یمناسب

 یدر منـاطق جنگلـ   يتوسعه صنعت زنبـوردار  این بر
جنگـل   يبردار  بهرهسودآورتر از  يدر موارد توانند یم

  ).Fischer, 1993( الوار باشد دیو تول
 صنعت زنجیره تحلیل از استفاده با ارزش مدیریت

 در ارزش جریــان تــا وردآمــی فــراهم را امکــان ایــن
 سـطح  و داده قـرار  بررسـی  مـورد  مختلف هايبخش
) صنعت( کالن و) بنگاه( خرد حد در را افزوده ارزش

ـ  بـه  توجـه  با. دهد افزایش  در موجـود  هـاي یـنارسای
 الزم عســل زنبــور محصــوالت و زنبــورداري صـنعت 
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 تحلیـل  و بررسی مورد صنعت این شکنندگی تا است
 ناپـذیري  شکسـت  جهـت  راهبردهـایی  و گرفته قرار

  .گیرد قرار بررسی مورد ارزش زنجیره
  

  نظريمبانی 
عنوان یکی از ابزارهاي مهم مربوط به  کارآفرینی به

توسعه اقتصادي در نظر گرفته شده که در هر سـطحی  
کارآفرینی ). Arafat et al., 2020کند (اشتغال ایجاد می

اورزي رویکردي مدرن است که صـنایع گونـاگون   کش
نبورداري در قلمرو موضوعی آن اسـت  نظیر صنعت ز

)Prabhu, 2020.(  ــش ــارآفرینی در بخـ ــرویج کـ تـ
ــعه    ــریع در توس ــاي س ــی از راهبرده ــورداري یک زنب

 ).Anca et al., 2012اقتصادي اجتماعی پایدار است (
 85هـا حـدود   بر اساس نتایج سرشـماري زنبورسـتان  

هـزار نفـر کـارگر بـه      51زنبوردار به همـراه   نفرهزار 
. این مقـدار توانسـته   پرورش زنبور عسل اشتغال دارند

بـا  ر عسـل  هزار کلنی زنبـو  400میلیون و  8ود حدبا 
تن ژله رویـال،   3هزار تن عسل و بیش از  5/90تولید 
تن بره موم در  70تن موم و  1460تن گرد گل،  124

در تولید و اشـتغال را  حرفه زنبورداري  پتانسیلکشور 
(سند راهبردي توسـعه زنبـورداري کشـور،     نشان دهد

صـنعت   زنجیـره ارزش منظور تحلیـل   به این .)1398
حـائز اهمیـت    زنبورداري و محصوالت زنبـور عسـل  

  است.
بـار  زنجیره ارزش مفهومی است که بـراي اولـین   

میالدي مطرح شد.  1985توسط مایکل پورتر در سال 
هایی را که یک شرکت از نقطـه شـروع   پورتر فعالیت

یعنی تأمین مواد اولیه تا رسـیدن محصـول نهـایی بـه     
عنـوان   دهد را بـه نهایی انجام می کنندهدست مصرف 

که طی هر طوري  یک زنجیره ارزش توصیف کرد، به 
هـا، ارزشـی بـر کـاال یـا      یک از این مراحل یا فعالیت

شود. در واقع پورتر عقیـده داشـت   خدمت افزوده می
هـاي مـرتبط   کننـده فعالیـت   که زنجیره ارزش، تعیـین  

کسـب  استراتژیکی است که یک شرکت از طریق آنها 
کند. با گذشت چنـد دهـه از   و کار خود را هدایت می 

ارائه زنجیـره ارزش، مفـاهیم مـرتبط بـا مـدیریت آن      
). 1400پـور و معصـومی،   (ابـراهیم  است توسعه یافته

 صـورت   بـه زنجیره ارزش مجموعه عملیاتی است که 
گیرد تـا بـه خلـق ارزش منجـر     انجام می گونه ریزنج

اي درك بهتـر مزیـت   شود. زنجیره ارزش ابـزاري بـر  
هـاي افـزایش   رقابتی واحد تجـاري، تشخصـی محـل   

تـر واحـد   ها و شـناخت کامـل  ارزش یا کاهش هزینه
تجاري با فروشندگان و مشـتریان و سـایر واحـدهاي    

 andWalters (گـردد  تجاري در صنعت محسوب می

Helman, 2020.(  ،با وجود تبیین مفهوم زنجیره ارزش
هاي گوناگونی پیرامون زنجیـره ارزش  همچنان دیدگاه

و زنجیره تأمین و جایگزینی نادرست ایـن دو مفهـوم   
زنجیره ارزش و زنجیره تـأمین مفـاهیمی   وجود دارد. 

هسـتند کـه تعامـل میـان تـأمین کننـدگان در مراحــل       
دهنـد. بـا ایـن    مختلف تولید و خدمات را نشـان مـی  

ـ  د بـه  تفاوت که در زنجیره تأمین رویکرد از منبع تولی
ــه  ــا هــدف یکپارچــه و بهین ــاربر نهــایی و ب ســازي ک

فرآیندهاي تولید و خـدمات اسـت. در حـالی کـه در     
زنجیره ارزش، کاربر نهایی به عنوان متقاضی تعریـف  

از کاربر نهایی بـه تولیـد کننـده بـا      رویکردشود و می
(شهرکی  هدف ایجاد ارزش براي مصرف کننده است

  .)1398و همکاران، 
اي طراحـی  که زنجیره ارزش بـه گونـه  با وجود آن

شده تا آنتروپـی و دیگـر عوامـل مخـل ایـن زنجیـره       
اما بـا ایـن    ؛کمترین اثر را در عملکرد آن داشته باشند

امکان اختالل در عملکرد ایـن زنجیـره وجـود     ،وجود
هـا  دارد. مطابق با نظریه سیستم شکننده، برخی سیستم

حتـی در برنامـه   توانایی شناسایی تهدیدها را ندارند و 
پـور و  (ابـراهیم  انـد بینی نکردهکاري خود آنها را پیش

ها در مقابل تهدیـدها و  . این سیستم)1400معصومی، 
زایی که هنگام مواجهه با آنها به وجود شرایط استرس
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هایی از سیستم که مقاومت آنها کمتـر  آید از بخشمی
شوند و گاهی حتی کل ساختار خود است شکسته می

دهند. چنین سیستمی را سیستم شکننده از دست میرا 
نامند. در واقع سیستم شکننده در مواجهه با استرس می

حرکت نزولیشان بیش از حرکت صعودیشان است؛ اما 
ــین رفــتن کــل سیســتم   گــاهی اســترس موجــب از ب

هـاي از  بلکه موجب آسیب رسیدن به بخش ،شود نمی
ندگی در پذیري با شـکن شود. تفاوت آسیبسیستم می

  پذیر در مقابل استرس فرو این است که سیستم آسیب
تـر دچــار  هـاي ضــعیف پاشــند بلکـه از قســمت نمـی 

هاي شـکننده  شوند، اما سیستمهاي جزئی میشکست
رونـد  پاشـند و از بـین مـی   در مقابل استرس فرو مـی 

)Taleb, 2012.( توانـد در سـطح   شکست ناپذیري می
سازمان، صنعت و زنجیره تأمین مورد بحث قرار گیرد 

  ).1395(ملکی و همکاران، 
ــور عســل   ــورداري و محصــوالت زنب صــنعت زنب

در  .بـا مشـکالتی مواجـه اسـت     همچون دیگر صنایع
توانـد  مـی  نشودبرطرف  ی که موانع و مشکالتصورت
اقتصادي این حوزه شـود؛ بنـابراین    زیان فعالین باعث

واکــاوي شــکنندگی زنجیــره کســب و کارهــاي ایــن 
ــنعت  ــرورت دارد. صـ ــنعت ضـ ــره ارزش صـ زنجیـ

کلیـه فرآینـدها    ،زنبورداري و محصوالت زنبور عسـل 
هـاي  هاي اصلی و پشتیبانی و زیرساختشامل فعالیت

مختلف است کـه منجـر بـه ایجـاد ارزش افـزوده در      
شود. بررسی زنجیره ارزش میمحصوالت زنبور عسل 

توانـد  صنعت زنبورداري و محصوالت زنبور عسل می
به تجزیه و تحلیل فرآیندهاي مرتبط با این صنعت در 
طول زنجیره تأمین کمک کرده و با بررسی سـهم هـر   
یک از فرآینـدها در ارزش نهـایی محصـوالت زنبـور     
عسل، مقایسه با محصوالت و فرآیندهاي مشابه، منجر 

ها در فرآیند شکل گیـري  شخص شدن شکنندگیبه م
ارزش نهایی محصوالت شود. انجام اقدامات مـؤثر در  

تري هاي این زنجیره شرایط مناسبمواجه با شکنندگی
  کند.براي محصول در فضاي رقابتی فراهم می

  
  پیشینه پژوهش

-رویکـرد اقتصـادي   تعداد مطالعات انجام شده با
مدیریتی به صـنعت زنبـورداري محـدود بـوده و نیـاز      
است تا پژوهشـگران بـه منظـور رونـق کـارآفرینی و      

توجه بیشتري بـه ایـن    ،هاي طبیعیاستفاده از پتانسیل
یکی از مطالعات انجـام شـده بـا    صنعت داشته باشند. 

ــن رویکــرد توســط ــري ( ای ــار و مظف ) 1395پرهیزگ
به بررسـی وضـعیت    ن مطالعه. ایصورت گرفته است

اقتصادي صنعت زنبـورداري تـوأم بـا تحلیـل اثـرات      
هاي تولید مراتع الموت پرداخـت.  افزایش قیمت نهاده

ریـزي ریاضـی مثبـت و    منظور از مـدل برنامـه   به این
پـس از جمـع   رهیافت حداکثر آنتروپی اسـتفاده شـد.   

که  دادنشان  دست آمدهه ب نتایج ها آوري و تحلیل داده
درصد از زنبورداران مورد مطالعـه داراي کمتـر از    43
باشــند و در ســطح غیــر کلنــی زنبــور عســل مــی 40

کنند. همچنین بـا افـزایش قیمـت    اي فعالیت می حرفه
درصد میـزان تولیـد    30تا  5هاي شکر و موم از نهاده

برداري  عسل قابی و بچه کندو در سطوح مختلف بهره
د افــزایش و بــازده کــاهش، میــزان تولیــد عســل شــه
مجاوریــان و یابــد. ناخــالص زنبــورداران کــاهش مــی

بـین  ) نیـز در مطالعـه خـود رابطـه     1392بنا (ساالري
کارایی (با بازده متغیر) تولید با اندازه واحـد پـرورش   

ــد. از  ــداران بررســی کردن ــن زنبــور عســل مازن رو  ای
 50هاي مورد نیـاز از طریـق پرسشـگري در بـین      داده

ــده ــال  تولیدکنن ــه 1389در س ــب نمون ــري  در قال گی
منظور تبیین اهـداف مطالعـه   ه دست آمد. به تصادفی ب

ها استفاده شد. همچنـین  از روش تحلیل پوششی داده
براي تعیین اثر اندازه (تعداد کندو) بر کـارایی از مـدل   
رگرسیونی ساده استفاده گردید. بر اساس نتایج اغلب 
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درصـد و   80بـوده و میـانگین کـارایی     ناکاراواحدها 
درصد است. همچنین نتایج تفاوت  60کمتر آن حدود 

زیاد در کارایی واحدهاي مختلف را نشان داده اسـت.  
بررسی تأثیر اندازه بر کارایی حـاکی از وجـود رابطـه    
معکوس بین کارایی و اندازه زنبورستان اسـت. تعـداد   

 407کارایی  ثرحداکبهینه کندو در هر زنبورستان براي 
درصد از زنبورداران کمتـر از   84عدد است که حدود 

گـذاري  سیاسـت بایست . لذا میمیزان ذکر شده هستند
  به سمت واحدهاي بزرگ متمرکز شود.

-با وجود مطالعات محدود بـا رویکـرد اقتصـادي   
مــدیریتی در کشــور، منــابع متعــدد خــارجی در ایــن 

مختلفی را هاي هر کدام جنبه خصوص وجود دارد که
در ) et al. Hinton )2021 دانـد. مورد بررسی قرار می

مطالعه خود خدمات حمایتی مالی صنعت زنبـورداري  
و بــر اســاس   کردنــدرا مــورد تجزیــه و تحلیــل   

 همچنـین  هاي عمیق و نیمه سـاختار یافتـه و   مصاحبه
هـاي مـالی   هاي بالعوض و یا کمککمک ،پرسشنامه

را مورد بررسـی  داران بر اساس تجربه و مهارت زنبور
ساس نتـایج بدسـت آمـده از پـژوهش     بر ا .دادندقرار 

حمایت مالی یک مداخله مناسب شناسایی شـده   ،هاآن
 یا بالعوض هاي کمک وام، به ز آنجا که زنبوردارانا و

 و ایجاد به کمک براي کوچک مشاغل مالی هاي کمک
 بـودن  مناسب ، دارند دسترسی خود هاي فعالیت رشد
ــن ــدمات ای ــر خ ـــاس ب ـــتج اســ ــارت و ربهـ  مه

  شناسایی شده است. متفاوت زنبورداران
et al. Tutuba )2019 (مـدل  در نوآوري هدف با 

 مـورد  را زنبـورداري  صنعت پایدار، زنبورداري تجاري
 ادهـــ استف بـا  اـــآنه مطالعه این در. دادند قرار مطالعه

ــرور از ــات، م ــل و ادبی ــوا تحلی  مشــارکتی مــدل محت
 افـزایش  ضـمن  توانـد  می که دادند پیشنهاد اي نوآورانه

 از. دهد افزایش نیز را درآمد هاي گزینه اقتصادي، سود
 زنبـورداري  تجـاري  هـاي  مـدل  اصلی چالش که آنجا

 کـه  شـده  شناسـایی  بـالقوه  شرکاي گنجاندن موجود،

 و وري بهـره  بهبـود  هـدف  بـه  را شـرکت  هاي انتخاب
 توانـد  می مشارکت مدل دهد. می سوق ها هزینه کاهش
تجاري زنبـورداري   عملیات در بیشتري کارایی جهت
) et al. Boahen )2016 همچنـین  .استفاده شود پایدار

اي مطالعه ،منظور بررسی زنجیره تأمین عسل در غناه ب
انجام دادند. این مطالعه بـا اسـتفاده از پـارادایم کیفـی     

فروشان  هایی با زنبورداران، عمدهانجام شد و مصاحبه
ــین و     ــل تبی ــأمین عس ــره ت ــان زنجی ــرده فروش و خ

 امتداد در عسل که داد ها نشانآن نتایج یابی شد. عارضه
 و یـــتعاون هايانجمن به زنبورداران از مینتأ زنجیره
 یــــ نهای کننـده  مصـرف  و فروشـان  خـرده  به سپس
 عمـده  چـالش  یـک  کیفیـت  ، همچنین. شودمی منتقل
  ماند.می باقی عسل کنندگان مصرف براي

شود که با جمع بندي تحقیقات پیشین مالحظه می
موضـوع  حاضر وجود نداشـته و   مطالعهتحقیق مشابه 

مورد بحث نوآوري دارد. همچنین رویکـرد غالـب در   
هـاي جدیـد   پژوهش آمیخته بوده و اسـتفاده از روش 

) در بخـش کیفـی، و   1398همچون داللـت پژوهـی (  
ی بیـانگر نـوآوري   ) در بخـش کمـ  2020معیار پایـه ( 

  روشی پژوهش حاضر است.
  

  پژوهش یشناس روش
 يکـاربرد  یهدف پژوهش ثیاز ح حاضر پژوهش

 يهــاپــژوهش گــروه در آن، انجــام روش ثیــو از ح
 نظــر از و شــودیمــ يبنــدطبقــه یشــیمایپ-یفیتوصــ

ـ ن مورد يهاداده آوردن دسته ب یچگونگ  نـوع  از ازی
 نیــا کــه ییآنجــا از نیهمچنــ اســت. یشــیآزما ریــغ

 زمـان  از يابرهه با مرتبط يهاداده یبررس به پژوهش
 وبـــمحس یــطعــمق يهاپژوهش نوع از پردازدیم
ها از روش ترکیبـی  براي تجزیه و تحلیل داده. شود یم

اسـتفاده شـده   و تاپسـیس  معیار پایـه   ،1داللت پژوهی
داللت پژوهی روشی کیفـی اسـت کـه توسـط      است.

                                                             
1. Implication Research Method 
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با توجه شده است.  و تشریح تبیین) 1398(فرد دانایی
هاي داللت به این که در مراحل مختلف انجام پژوهش

تـوان بهـره گرفـت    هاي مختلفـی مـی  پژوهی از شیوه
بـا  شناسی براي آن انتخـاب شـده اسـت.    عنوان روش

هـاي ابـژه داللـت پژوهـی     یاريبازنگري اسناد و سهم
ــتی از  ــنعت   لیس ــره ارزش ص ــکننده زنجی ــل ش عوام

محصــوالت زنبــور عســل اســتخراج و زنبــورداري و 
مـورد   و تاپسـیس  با استفاده از روش معیار پایهسپس 

 Saatyبـا توجـه بـه نظـر      قرار گرفت. تجزه و تحلیل
 در محــورخبـره  يهــاروش در نمونـه  حجـم  )1980(

 بــر ایــن اســاس حــدود ده نفــر کفایــت الزم را دارد.
 یخبرگان ازنفر  8 ي حدودشده برا یطراح پرسشنامه

 در دسترس با تجربه کاري مرتبط حداقل ده سال و که

سپس با مراجعـه بـه خبرگـان و دریافـت      شد. ارسال
  نظرات آنها تجزیه و تحلیل انجام شد.

داللت پژوهشی: فاز اول

شناسایی حدود و صغور 
زنجیره ي ارزش صنعت 
زنبورداري و محصوالت 

زنبور عسل

عوامل شکننده  استخراج
زنجیره ارزش صنعت 

زنبورداري و محصوالت 
زنبور عسل

محاسبه اوزان : فاز دوم
شاخص ها رتبه بندي گزینه ها: فاز سوم

تشکیل پرسشنامه روش 
معیار پایه

اخذ نظرات خبرگان

محاسبه وزن شاخص ها

محاسبه نرخ سازگاري

تشکیل ماتریس تصمیم 
نهایی تاپسیس با استفاده 

از نظرات خبرگان

بی مقیاس سازي یا نرمال 
سازي ماتریس تصمیم

تعیین ماتریس تصمیم 
نرمال شده موزون

تشکیل ماتریس هاي 
ایده آل مثبت و منفی

محاسبه فاصله گزینه ها از 
ما مقادیر ایده آل مثبت و 
منفی و تعیین درجه نسبی 

گزینه ها

رتبه بندي گزینه ها

 

- بازنگري اسناد و سهم
هاي ابژه داللت یاري

پژوهی

  
  شناسی پژوهشروش روندنماي -1شکل 

   
 2020در  .Haseli et alروش معیـار پایـه توسـط    

. آنها چهار مرحله را براي این روش جدید شدمعرفی 
است ارائـه   بدترین-سعه یافته روش مدل بهترینکه تو

  کردند.
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گیـري را  اي از معیارهاي تصـمیم مجموعه مرحله اول:
معیارهـا  اي از مشخص کنید. در این مرحله مجموعـه 

)C1, C2, …, Cn گیـري اسـتفاده   ) را که براي تصـمیم
  گیریم.شود در نظر میمی

طور که  مرحله دوم: معیار پایه را مشخص کنید. همان
در معرفی اجمالی روش معیار پایه توضیح داده شد که 

بـدترین  -این روش توسعه یافتـه روش مـدل بهتـرین   
مذکور  است؛ دلیل استفاده از این روش ابهامات روش

و پیچیدگی فرآیند اخذ نظرات خبرگـان بـوده اسـت.    
گاهی اوقات تشخیص بهتـرین یـا بـدترین معیـار در     
مرحله اول دشوار است و شاید کمی تفاوت یا اهمیت 

عنوان بهترین یا بدترین معیـار  برابر با چندین معیار به
گیرنده یک مطرح باشد. به همین دلیل است که تصمیم

کنـد  عنوان معیار اصلی انتخاب میبهمعیار ترجیحی را 
  شود.اي انجام نمیاما مقایسه

مرحله سوم: تعیین اهمیت نسبی معیار پایـه بـر سـایر    
هـاي زوجـی در ایـن    اهمیت نسـبی مقایسـه   معیارها.

شـود. نتـایج   نشـان داده مـی   9تـا   1مرحله با مقیاس 
  هاي پایه با سایر معیارها به شرح زیر است:مقایسه

ABase.j (aB1, aB2, aB3, …, aBn) 
 ,… ,W1, W2مرحله چهارم: وزن مطلـوب معیارهـا (  

Wnهاي مطلوب براي دست آورد.  وزنه ) را بWb = 

Wj  برايaBj  خواهد بود. از آنجا که وزن معیارها منفی
بیان  )1(رابطه توان به شرح و کلی نیست مسئله را می

  کرد:

Max Min B
Bj

j

w a
w

       

Min Max B
Bj

j

w a
w

  )1(  

1
( ) 1

0  for all j

n

j
j

j

R W

W






 


 

بازنویسـی   )2(رابطـه  توان بصورت معادله فوق را می
  کرد:

1

M in 

( ) 1

0   for all j
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 )2(  

مراحل ذکر شده روش معیـار پایـه شـبیه روش مـدل     
وزن بدترین است با این تفاوت که دستیابی به -بهترین

دست  هتر بو معادله سادهمعیارها با انجام مراحل کمتر 
  آید.می

براي تعیـین میـزان کـاربردي بـودن راهبردهـا در      
شکننده زنجیره ارزش زنبـورداري از   ملاعوکاهش اثر 

استفاده شده  معیاره تاپسیس گیري چند  تصمیم  تکنیک
ـ ا تاپسـیس  ی. اصل اساساست  راهبـرد اسـت کـه    نی

از راه حل  »فاصله نیتر کوتاه« يدارا دیانتخاب شده با
ـ از راه حـل ا  »فاصـله  نیدورتر«آل مثبت و دهیا آل دهی

در این روش  .)Hwang and Youn, 1981( باشد یمنف
ابتدا ماتریس تصمیم بـا اسـتفاده از نظـرات خبرگـان     

هـا   تشکیل شده و با میانگین گـرفتن از ایـن مـاتریس   
ر ادامـه بـا   شـود. د  ماتریس تصمیم نهایی حاصل مـی 

عـد شـده و   ب  ) ماترس تصمیم بـی 3استفاده از رابطه (
 دسـت  هاي به پس از آن با ضرب این ماتریس در وزن

  شود. آمده از روش معیار پایه وزین می 
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ـ  هاي ایده در گام بعدي بعد از تشکیل ماتریس ت و آل مثب
 و )4استفاده از روابـط (  ها بامنفی، فاصله هر راهبرد از آن

휈شـود. در ایــن روابــط  ) محاسـبه مــی 5( هــاي  درایــه  
휈ترین و  بزرگ 휈 ماتریس وزین شده،  تـرین  کوچک  

  باشد. شاخص می مقدار راهبردها براي هر
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) 6با استفاده از رابطـه ( در انتها مقدار نسبی هر گزینه 
تـرین   ن تـا کـم  شود و راهبردها از بیشـتری  محاسبه می

  شوند. بندي می ها رتبهمقدار درجه نسبی آن
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  پژوهش يها افتهی

هاي پژوهش حاضر در سـه بخـش قابـل ارائـه     یافته
با اسـتفاده از روش داللـت پژوهـی    است. در بخش اول 

مـواردي مربــوط بــه شــکنندگی زنجیــره ارزش صــنعت  
زنبورداري و محصوالت زنبور عسل بـا اسـتفاده از سـند    

شـده   منتشـر راهبردي توسعه زنبورداري کشور و اخبـار  
است.ارائه شده  1تخراج گردید که شرح آن در جدول اس

  زنبورداري و محصوالت زنبور عسل با استفاده از داللت پژوهیشناسایی عوامل شکننده صنعت  -1جدول 
  عناوین شکننده زنجیره ارزش
  صنعت زنبورداري (شاخص)

  منبع  داللت

هاي و نهادهاي ضعف در ارتباط تشکل
  اصلی صنعت زنبورداري

با وجود آنکه سه تشکل و نهاد اصلی در صنعت زنبورداري 
، »زنبـورداران ایـران زمـین   اتحادیه سراسري «تحت عناوین 

و » صندوق حمایت از توسعه صـنعت زنبـورداري کشـور   «
هاي این صنعت را فعالیت» انجمن علمی زنبور عسل ایران«

هـا  کنند اما همچنان فقدان ارتبـاط بـین تشـکل   پشتیبانی می
  وجود دارد.

سند راهبردي توسعه زنبورداري 
) کد 1397)؛ ایرنا (1398کشور (

  716992خبر: 

گیري از دانش و فناوري روز  عدم بهره
  در کلیه فرآیندهاي زنبورداري کشور

میالدي ایران  2016طبق آمار ارائه شده توسط فائو در سال 
رتبه سوم در جمع ده کشور برتر تولیدکننـده عسـل را دارد   
امــا بــه واســطه مشــکالت موجــود در رعایــت اصــول و  

  عسل دارد. استانداردهاي جهانی سهم پایینی در صادرات

سند راهبردي توسعه زنبورداري 
) کد 1399)؛ ایرنا (1398کشور (

  84135614خبر 

نبود انسجام در مبارزه منظم و همگانی بر 
  هاعلیه آفات و بیماري

هـاي  کشاورزان و باغداران براي مبارزه با آفـات و بیمـاري  
کننـد کـه صـنعت زنبـورداري     مزارع اقدام به سمپاشی مـی 

هی کندوها در این مناطق از مبارزه شـیمیایی  دبواسطه کوچ
  بینند.کشاورزان و باغداران آسیب می

سند راهبردي توسعه زنبورداري 
) کد 1399)؛ ایرنا (1398کشور (

) 1399؛ ایسنا (83760523خبر 
  99022215602کد خبر 

اي تولید در صنعت فقدان رویکرد زنجیره
  زنبورداري و محصوالت زنبور عسل

زنجیره تأمین، تولید و توزیع محصوالت زنبور عسل اجراي 
منجر به ایجاد ارزش افزوده و رونق کسـب و کـاردر ایـن    

وري همه عوامل تواند باعث بهبود بهرهشود و میحوزه می
سـازي  تولید، توسعه مناسبات صادرات در راستاي تجـاري 

محصوالت و توسعه صنعت زنبورداري بـر مبنـاي اصـالح    
  د باشد. مدیریت و تولی

سند راهبردي توسعه زنبورداري 
) کد 1399)؛ ایرنا (1398کشور (
) 1399؛ ایرنا (84092304خبر: 

، ایرنا 84018454کد خبر: 
  84282639) کد خبر: 1400(

سازي محصوالت مرتبط ضعف در تجاري
  با محصوالت زنبور عسل

هـاي روانـی و   ها و زمینهبرندسازي معطوف به ایجاد انگیزه
کنندگان و الزم براي اعتبارسازي از کاالها نزد مصرفذهنی 

باشد که متاسفانه بـه  در نتیجه، افزایش میل به خرید آنها می
تـوجهی بـه ایـن مسـئله ضـعف در برندسـازي       واسطه بی 

  محصوالت مرتبط با زنبور عسل باعث شده است.

) کد خبر: 1399ایرنا (
84145293  

) کد خبر: 1399مشرق نیوز (صادرات عسل بـا برنـد ترکیـه و عرضـه آن در بازارهـاي       فقدان صنایع تبدیلی و تکمیلی صنعت
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اروپایی، خرید ناعادالنه محصوالت تولیدي زنبـورداران بـه     زنبورداري و محصوالت زنبور عسل
اي و به قیمتـی بسـیار نـازل از سـوي دالالن و     صورت فله

گران داخلی و یا خارجی و فـروش آن بـه چنـدین    واسطه 
هـاي  ارجی یکی از چـالش هاي خبرابر نرخ خرید به طرف
  اصلی این بخش است.

1169715  

  هاي زنبور عسلناکارایی کلنی

در صورت استفاده از الگوهاي مناسب پیشنهادي در مطالعه 
مدت (حالت بازده ریزي کوتاه مربوط انجام شده، در برنامه

بـوردار  کلنی براي هر زن 60متغیر نسبت به مقیاس) با تعداد 
ریـزي بلنـد    کیلوگرم و در برنامه 15میانگین تولید عسل به 

کلنی  90مدت (حالت بازده ثابت نسبت به مقیاس) با تعداد 
کیلـوگرم   59/16براي هر زنبور میـانگین تولیـد عسـل بـه     

  افزایش خواهد یافت.

  )1397قربانی (

حداقل سهم بازار صادرات محصوالت 
  زنبور عسل

دهندگان مطـرح زنبـور در    ها و پرورشکنندهایران از تولید 
هـاي فـراوان بـراي توسـعه     دنیا است و با داشـتن ظرفیـت  

زنبورداري اما به دلیل وجود برخی مشـکالت نتوانسـته بـه    
جایگاه مطلوب در صادرات دست یابد در صورتی کـه بـر   

میلیون نفـري و   80اساس آمار موجود با احتساب جمعیت 
و مصرف نشدن این ماده غذایی در هزار تن عسل  88تولید 

هزارتن عسل مـازاد در   20کودکان کمتر از دو سال، ساالنه 
  کشور وجود دارد.

) کد خبر: 1397جوان آنالین (
) کد خبر: 1398؛ یرنا (917330

) کد 1398؛ ایمنا (83705067
  395328خبر: 

عدم صراحت قانون در خصوص کوچ و 
ها (بخصوص در شرایط استقرار کلنی

  )19-راگیري پاندمی کوویدف

هاي مختلف به نقـاط مناسـب   با کوچ دادن کندوها در زمان
هاي فراوان برد. ایـن نقـاط از لحـاظ    توان از آنها استفادهمی

ها قبل توسط زنبـوردار شـناخته   دهی از مدتاستعداد عسل
- هاي سالیانهشده و زنبوردار باید تقویمی براي کوچ یا کوچ

به طوري که از قبـل بـرایش معلـوم     ریزي نمایداش طرح 
اي بایـد  باشد که در چه فصلی کندوهایش را به چـه نقطـه  

ها باید بـه نقـاطی انجـام گیرنـد کـه از      کوچ دهد. این کوچ
هـاي  لحاظ گل و گیاه غنی باشند که با توجه به محـدودیت 

  تر نیز شده است.کرونایی این اقدام پیچیده

  ؛ 4325522) کد خبر: 1397مهر (
د راهبردي توسعه زنبورداري سن

)؛ خبرگزاري 1398کشور (
) کد 1399جمهوري اسالمی (
  83766195خبر: 

فقدان پوشش بیمه تأمین اجتماعی براي 
  زنبورداران

 دیگـر  طـرف  از و نیسـتند  اجتمـاعی  تأمین بیمه زنبوردارن
 هـاي کلـونی  و کشاورزي بخش خسارات بابت که ايبیمه

 بـر  در را زنبورداري تولیدات بیمه دارد، وجود عسل زنبور
  .گیردنمی

سند راهبردي توسعه زنبورداري 
) کد 1399)؛ ایرنا (1398کشور (

) 1400؛ ایسنا (83823722خبر: 
  20885کد خبر 

  
با شناسایی عوامل شکننده زنجیـره  در مرحله دوم 

ارزش صنعت زنبورداري و محصوالت زنبور عسل، با 
استفاده از نظر خبرگان که شاخص خبرگیشان احـراز  

شده اسـت، وزن و ترتیـب اهمیـت هـر یـک از ایـن       
  ارائه شد. 3عوامل شناسایی شد و در جدول 
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   BCMمحاسبه وزن عوامل شکننده زنجیره ارزش صنعت زنبورداري با روش  -3جدول 
ترتیب 
 اهمیت

 میانگین
  وزن

  خبرگان

8 7 6 5 4 3 2 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0  

10 051/0  049/0  035/0  049/0  045/0  068/0  049/0  052/0  057/0 1عامل شکننده    
7 068/0 074/0  085/0  067/0  072/0  064/0  069/0  046/0  069/0 2عامل شکننده    

4 111/0 116/0  108/0  107/0  099/0  115/0  120/0  105/0  114/0 3عامل شکننده    

1 190/0 197/0  181/0  205/0  168/0  171/0  187/0  200/0  207/0 4عامل شکننده    
9 060/0 054/0  061/0  057/0  064/0  057/0  057/0  076/0  057/0 5عامل شکننده    

2 148/0 142/0  156/0  149/0  145/0  155/0  152/0  148/0  138/0 6عامل شکننده    

8 067/0 065/0  071/0  072/0  068/0  056/0  071/0  068/0  062/0 7عامل شکننده    

6 083/0 084/0  077/0  084/0  101/0  081/0  073/0  084/0  082/0 8عامل شکننده    

3 128/0 125/0  127/0  126/0  128/0  132/0  127/0  129/0  129/0 9عامل شکننده    
5 095/0 094/0  099/0  084/0  110/0  101/0  095/0  092/0  085/0 10عامل شکننده    

  
میزان  3به دست آمده در جدول  ξبا استفاده از   

شود. با توجه به اینکه نـرخ  نرخ سازگاري محاسبه می
ξ     برابر صفر است، نرخ سـازگاري کـارکردي صـفر
تر هرچه مقادیر نرخ سازگاري به صفر نزدیک شود. می

  باشد نتایج سازگاري بیشتري دارند.

نرخ		سازگاري = سازگاري	شاخص =0 
) BCMآمـده از روش معیـار پایـه (    دست  نتایج به

 اي رهیزنج کردیفقدان روهاي  دهد که شاخص نشان می
، عسل و محصوالت زنبور يدر صنعت زنبوردار دیتول

و  يصـنعت زنبـوردار   یلیو تکم یلیتبد عیفقدان صنا

عـدم صـراحت قـانون در    و  عسـل  محصوالت زنبـور 
(بخصــوص در  هــا یخصــوص کــوچ و اســتقرار کلنــ

سه شاخص مهم  )19-دیکوو یپاندم يریفراگ طیشرا
باشند. براي از بین موانع شـکننده ارزش   این حوزه می

است کـه بـا    صنعت زنبورداري راهبردهایی ارائه شده 
بندي شده اسـت کـه در    رتبه از روش تاپسیس استفاده
اشد. معیارهاي که راهبردها ب قابل مشاهده می 4جدول 

 باشند شوند موانع شناسایی شده می ها سنجیده میبا آن
و با توجه به میزان تاثیر مثبت هر راهبـرد در راسـتاي   

  ند.دبندي ش کاهش اثر هر مانع امتیازدهی و رتبه

  
  بندي راهبردهایی جهت مقابله با شکننده زنجیره ارزش صنعت زنبورداري با روش تاپسیس رتبه -4جدول 

  رتبه  درجه نسبی  راهبرد
ها و صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداري در جهت آموزش، ترویج، : انسجام و تعامل تشکل1راهبرد 
 رسانیسازي و اطالعفرهنگ

3310/0 7 

پژوهشی جهت استفاده کاربردي زنبورداران از طریق -: انتقال دستاوردهاي علمی مؤسسات آموزشی2راهبرد 
  ها و سمینارهاکارگاه

6446/0  1  

پاشـی در   سازي فرهنگی جهت همکاري کشاورزان با زنبورداران جهت اطـالع از زمـان سـم   : زمینه3راهبرد 
 هاکلونی ها و جابجایینزدیکی کلونی

6179/0  2  

عملیاتی در سطح کالن و خرد جهت اسـتقرار  -هاي اجرایینامه: مطالعه زنجیره ارزش و ایجاد شیوه4راهبرد 
 زنجیره ارزش محصوالت مرتبط با زنبورعسل

4606/0  3  
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  5  3460/0 هاي صدا و سیمارسانی محصوالت زنبورعسل با استفاده از پتانسیل: تبلیغ و اطالع5راهبرد 
  6  3350/0 بندي: ایجاد واحدهاي اقتصادي تخصص حمایتی نظیر بسته6راهبرد 
  4  3860/0 وکار افزایی زنبورداران در خصوص مسائل تخصصی و کسب: دانش7راهبرد 
  8  2476/0 ریزي در خصوص واردات و صادرات محصوالت زنبورعسلگذاري و برنامه: سیاست8راهبرد 
  9  2313/0 هاي کروناییبراي کوچ دهی کندوها و تعامل سفر کندو داران در محدودیت : ایجاد اقامتگاه9راهبرد 
هاي : پیگیري ایجاد و گسترش پوشش بیمه تأمین اجتماعی زنبورداران و افزایش پوشش بیمه کلنی10راهبرد 

 زنبورعسل
2297/0  10  

 
 یعلمـ  يانتقال دستاوردهاراهبرد  4مطابق جدول 
 يجهت استفاده کاربرد یپژوهش -یمؤسسات آموزش
در مقایسه با  نارهاسمی و ها کارگاه قیزنبورداران از طر

باشد و پس از  سایر راهبردها داراي بیشترین امتیاز می
 يجهـت همکـار   یفرهنگـ  سازي نهیزمآن راهبردهاي 

 یپاش کشاورزان با زنبورداران جهت اطالع از زمان سم
ـ و مطالعه زنج ها یونکل یکیدر نزد  جـاد یارزش و ا رهی

در سطح کالن و خرد  یاتیعمل -ییاجرا هاي نامه وهیش
ارزش محصـوالت مـرتبط بـا     رهیـ جهت استقرار زنج

 هـاي دوم و سـوم قـرار دارنـد.     در جایگـاه  زنبورعسل
مطابق با محاسبات انجام شده، میزان تأثیر راهبردها در 
کاهش شکنندگی زنجیره ارزش صنعت زنبورداري در 

  ارائه شده است. 2شکل 

 
  شکننده زنجیره ارزش صنعت زنبورداريمیزان تاثیر راهبردها در کاهش اثر موانع  -2شکل 

  

هاي و ضعف در ارتباط تشکل
نهادهاي اصلی صنعت زنبورداري

گیري از دانش و فناوري عدم بهره
روز در کلیه فرآیندهاي زنبورداري 

کشور

نبود انسجام در مبارزه منظم و 
هاهمگانی بر علیه آفات و بیماري

اي تولید در فقدان رویکرد زنجیره
صنعت زنبورداري و محصوالت 

زنبورعسل

سازي ضعف در تجاري
محصوالت مرتبط با محصوالت 

زنبورعسل
فقدان صنایع تبدیلی و تکمیلی 
صنعت زنبورداري و محصوالت 

زنبورعسل

هاي زنبورعسلناکارایی کلنی

حداقل سهم بازار صادرات 
محصوالت زنبورعسل

عدم صراحت قانون در خصوص 
بخصوص (ها کوچ و استقرار کلنی

 …در شرایط فراگیري پاندمی 

فقدان پوشش بیمه تأمین اجتماعی 
براي زنبورداران

1راهبرد 2راهبرد 3راهبرد 4راهبرد
5راهبرد 6راهبرد 7راهبرد 8راهبرد
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  گیرينتیجه
و محصـوالت  صـنعت زنبـورداري   زنجیره تـأمین  

هـا و  ، تشـکل زنبور عسل، در سـه بخـش خصوصـی   
بخش دولتی قابل شناسایی اسـت. بخـش خصوصـی    

هاي زنبورداران به صورت حقیقـی و یـا   تعاونیشامل 
هاي ساخت تجهیـزات و  هاي حقوقی و کارگاهشرکت

اسـت.   هـا و محصـوالت   هبنـدي نهـاد  تبدیل و یا بسته
ــکل ــش تش ــابخ ــاونی ه ــامل تع ــورداري ش ــاي زنب ه

هاي اسـتانی، اتحادیـه سراسـري    ها، اتحادیهشهرستان
زنبورداران ایران زمـین، صـندوق حمایـت از توسـعه     
زنبورداري، انجمن علمی زنبور عسـل کشـور و کلیـه    

. اسـت  هاي صنایع وابسته به زنبورداري کشـور تعاونی
کشـاورزي شـامل   ر وزارت جهـاد  هـم د  بخش دولتی

مجري طرح توسعه زنبورداري و گروه زنبور عسل در 
معاونــت امــور تولیــدات دامــی، کارشناســان مســئول 

هــاي بهبــود تولیــدات دامــی زنبــورداري در معاونــت
هـاي  ها، رؤسـا و کارشناسـان مسـئول ایسـتگاه    استان

اصالح نژادي و کارشناسـان طـرح جـامع زنبـورداري     
-مـی  وم دامی کشـور کشور در مؤسسات تحقیقات عل

و نحوي با یکـدیگر در ارتبـاط هسـتند    ه ب . اینهاباشد
  .اندرا شکل دادهزنجیره تأمین این صنعت  اصطالحاً

 هـاي  شـکنندگی  شناسـایی  هدف مطالعـه حاضـر  
زنبورداري و محصوالت زنبـور   صنعت ارزش زنجیره

ناپـذیري ایـن    شکسـت  بـراي  راهکـار  ارائـه  عسل و
 دو بخـش کیفـی و کمـی   صنعت است. به این منظور 
بخـش  ها اسـتفاده شـد. در   جهت تجزیه و تحلیل داده

، عنـاوین  تجزیـه و تحلیـل نظـرات خبرگـان     با کیفی
ــورداري و    ــنعت زنبـ ــره ارزش صـ ــکننده زنجیـ شـ

به ترتیـب،   شد. بندي محصوالت زنبور عسل اولویت
، فقدان 1895/0با وزن  اي تولیدفقدان رویکرد زنجیره

ــدیلی و  ــنایع تب ــیص ــا وزن  تکمیل ــدم 1481/0ب ، ع
هـا  صراحت قانون در خصوص کوچ و استقرار کلنـی 

 )19-(به خصوص در شرایط فراگیري پاندمی کوویـد 

مهمتـرین عوامـل شـکننده شناسـایی      1279/0با وزن 
  شدند.

عناوین شـکننده زنجیـره ارزش صـنعت    مطابق با 
 و سند باالدستی زنبورداري راهبردهایی با نظر خبرگان

توانـد راهنمـاي عملیـاتی    ج شده است که مـی استخرا
براي بازیگران این زنجیره باشد. بـر اسـاس تجزیـه و    

انتقـال دسـتاوردهاي   تحلیل نظرات خبرگـان، راهبـرد   
پژوهشـی جهـت اسـتفاده    -علمی مؤسسات آموزشـی 

 هـا و سـمینارها  کاربردي زنبورداران از طریـق کارگـاه  
 باشد.می شناسایی شده 6446/0مهمترین راهبرد امتیاز 

سـازي فرهنگـی   زمینـه همچنین مقام دوم بـه راهبـرد   
جهت همکاري کشاورزان با زنبورداران جهت اطـالع  

هـا و جابجـایی   پاشی در نزدیکـی کلـونی   از زمان سم
مطالعـه  و مقام سوم به راهبرد  6179/0ها امتیاز کلونی

عملیاتی -هاي اجرایینامه زنجیره ارزش و ایجاد شیوه
و خرد جهـت اسـتقرار زنجیـره ارزش    در سطح کالن 

را  4606/0محصوالت مرتبط بـا زنبـور عسـل امتیـاز     
  کسب کردند.

دسـتاوردهاي علمـی مؤسسـات    اساس راهبـرد  بر
پژوهشی جهت استفاده کاربردي زنبـورداران  -آموزشی

-1اقـداماتی همچـون    ها و سـمینارها از طریق کارگاه
هـا و مؤسسـات آمـوزش    استفاده از ظرفیت دانشـگاه 

عالی براي تربیت نیروهاي متخصص در حوزه زنبـور  
هـاي آموزشـی و   طراحـی و اجـراي برنامـه   -2عسل، 
برداران،  سازي به منظور ارتقاء دانش فنی بهره توانمند

خصوص در حوزه شـناخت  ه ها بکارشناسان و تشکل
 همکـاري  تقویـت -3 هاي زنبور عسلو درمان بیماري

 منظور به فناوري و علم متولی نهادهاي و هادانشگاه با
 -4 و بنیان دانش جدید محصوالت توسعه از حمایت
 افزایش و بازار گسترش رویکرد با توزیع نظام اصالح

   افزوده اشاره کرد. ارزش از کننده تولید سهم
سازي فرهنگی جهت زمینهدر راستاي راهبرد 

همکاري کشاورزان با زنبورداران جهت اطالع از زمان 
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 هاها و جابجایی کلونیپاشی در نزدیکی کلونی سم
هاي مصرف اصالح روش-1توان اقداماتی همچون می

سموم و کودها به منظور حفظ کیفیت محصوالت 
آموزش کشاورزان و آموزش آثار -2زنبور عسل و 

و ایی براي محیط زیست، سوء مصرف کودهاي شیمی
ها با یابی مناسب براي استقرار زنبورستان مکان-3

  شود.توجه به تغییرات اقلیمی پیشنهاد می
مطالعه زنجیره ارزش و همچنین در راستاي راهبرد 

عملیاتی در سطح کالن و -هاي اجرایینامهایجاد شیوه
-1اقداماتی نظیر  خرد جهت استقرار زنجیره ارزش

-هاي سه جانبه میان دانشگاه، تشکلگسترش همکاري

ها و زنبورداران و فعالین حوزه محصوالت زنبور 
عقد تفاهمنامه با دانشگاه و دیگر مراکز -2عسل، 

علمی براي مطالعه زنجیره ارزش صنعت زنبورداري و 
درصد  1اختصاص بودجه -3محصوالت زنبور عسل، 
مرتبط با توسعه زنجیره ارزش پژوهشی به موضوعات 

  این صنعت قابل تأمل است.
در نهایت با توجه به اهمیت حشرات در کارآفرینی 

شود تا کشاورزي و ایجاد ارزش افزوده پیشنهاد می
مطالعه بر دیگر حشرات جهت شناسایی و استخراج 

  هاي اقتصادي در این زمینه انجام شود.سایر فرصت
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Abstract  

The beekeeping industry is considered one of the axes of agricultural entrepreneurship 
which, in addition to preserving the ecosystem, leads to economic development. Despite the 
potentials in this industry and the extent of its effects in the agricultural sector, unfortunately, 
there are problems in the value chain of the beekeeping industry and bee products. Therefore, 
the present study was conducted with the aim of identifying the fragility of the value chain of 
this industry and providing a solution for it to reach invincibility. For this purpose, to analyze 
the data, the methods of signification research, BCM and TOPSIS have been used. Initially, ten 
fragile factors were identified using a document library study; Then, the basic criterion method 
was analyzed and the weight of each of them was obtained. Finally, using calculated weights, 
the extraction strategies were examined using the TOPSIS method. According to the research 
findings, the transfer of scientific achievements of educational-research institutes for the 
practical use of beekeepers through workshops and seminars has the highest score compared to 
other strategies. Colonies and value chain studies and the creation of executive-operational 
procedures at the macro and micro levels to establish the value chain of bee-related products are 
in the second and third positions.  
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