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 ساصهاى تحقیقات، آهَصش ٍ تشٍیج کطاٍسصی
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      135تا     126 :صفحِ

 
 چکیذُ

 یهدرز  ذید تدات  تَل  يیتخود  ،ٍاحدذّا  ییکارا يییهحاسثِ ٍ تع ،یهٌظَر تحلیل ضرایط تَلیذ ٍاحذّای زًثَردار  هطالعِ تِ يیا     
 116 در 1396ي ٍاحدذّا، در سدا    عسل هرتَط تِ اید  ذیتَل تات تررسی ٍضعیت هذیریت ٍ  ،آتاد ضْرستاى خرم ّایزًثَرستاى

ٍسیلِ تَاتد    ّای هرتَط تِ تَات  تَلیذ تِ آٍری اطالعات از طریق هصاحثِ ٍ پرسطٌاهِ تَد. دادُ زًثَرستاى اًجام ضذ. رٍش جو 
آتداد   ضْرسدتاى خدرم   در عسدل  تَلیدذ  ترآٍرد ضذ. هیداًيیي  تات  تَلیذ هرزی تصادفی رٍش ٍسیلِ کارایی فٌی تِ کاب داگالض ٍ

ًظدر هیدساى    از. تدَد  کیلَگرم 23/8آتاد  در ضْرستاى خرم کٌذٍ ّر ازایتِ عسل تَلیذ داد سراًًِتایج ًطاى. تَد کیلَگرم 85/10
، درصدذ  05/15، ّسیٌدِ کدارگری ٍ ًيْدذاری زًثدَراى     درصذ 28/16سْن ّسیٌِ اجارُ تاغ ٍ هرت   ّا در زًثَرداری، ّسیٌِ ًْادُ
ٍ  درصدذ  19/1، ّسیٌدِ دارٍ ٍ درهداى   درصدذ  52/17، ّسیٌدِ خریدذ هدَم    درصذ 07/22َچ ، ّسیٌِ کدرصذ 92/24ّسیٌِ ضکر 

درصدذ تدَدُ کدِ     6/54ٍ  7/57، 1/62ترتیدة  تَد. هیاًيیي کارایی فٌی، تخصیصی ٍ اقتصادی تِ درصذ 97/2ّای هتفرقِ  ّسیٌِ
 هقدذار  ٍ سدا   در کدَچ  ًطاى داد تعذاد ذیتَل ات ت جیًتا. استّا  ٍاحذّا در افسایص تازدّی آى هالحظِ  دٌّذُ پتاًسیل قاتل ًطاى
 اکثدر . (>01/0P) داضدتٌذ  عسدل  تَلیدذ  تدر  را تأثیر تیطتریي( 312/0ٍ  347/0) کطص ضرایة تا ّازًثَرستاى در هصرفی ضکر

سددِ   داىید ه. از ًذتَد از کارایی کوی ترخَردار تیریهذ در اقتصادی اصَ  تیرعا عذم یلدلتِآتاد  ضْرستاى خرم ّایزًثَرستاى
ِ  یطدَر کلد   . تِتَد یاقتصاد ییتِ کاراهرتَط ترداراى  تْرُ اىیعوذُ تفاٍت ه یاقتصاد ییٍ کارا یصیتخص ،یفٌ ییکارا هٌظدَر    تد

ایجداد اهٌیدت تیطدتر در هحدل ًيْدذاری       ،ضکر  وتیق یًسث ثثاتآتاد  تَسعِ ّر چِ تیطتر صٌعت زًثَرداری در ضْرستاى خرم
ّای رسوی زًثَرداراى، تطکیل تازارّای داخلی ٍ صدادراتی هخدت     دادى تیطتر اعتثارات، ایجاد تطکلّا، در دسترض قرار  کلٌی

 .دارد ضرٍرت تَلیذات زًثَرعسل، تیوِ کردى تَلیذات
 

 کارایی آتاد، ضْرستاى خرم زًثَرعسل، ، تَات  کاب داگالض،تصادفیتات  تَلیذ هرزی کلیذی:  یّا ٍاشُ
 
 

 هقذهِ
االیتتام ی تتی اص هشاکتتض پتتشٍسش  ى اص قتتذیناستتتاى لشستتتا     

ّضاس  3پیذا ضذى کاسد هفشغی هتعلق تِ  .صًثَسعسل تَدُ است
سال قثل اص هیالد دس استاى لشستاى داللت تتش ستاتقِ دیشیٌتِ    

  .(2) پشٍسش صًثَسعسل دس ایي ستشصهیي کْتي ٍ تاستتاى داسد   
ٍّتَایی ٍ ٍوتَد هشاتتع سشستثض ٍ تٌتَع دس       علت تٌَع آب تِ

ّتتای گیتتاّی هشاتتتع استتتاى پتتشٍسش صًثَسعستتل طتتی  گًَتتِ
 (.2)یافتِ است   ّای گزضتِ تَسعِ سال

تي ٍ تتا   1721یذ عسل استاى دس حذٍد تَل 1396دس سال      
 تتش  دسصذ عسل تَلیذی کل کطَس ستثِ دّن سا داسا تتَد.  2/6

 تتا  ٍاحتذ  2412 استتاى  فعال ّای صًثَسستاى تعذاد اساع ایي
اص ّتش کٌتذٍ   هیاًگیي تَلیذ عسل  تَد.کٌذٍ  ّضاس 216 هجوَع

 (.2)تَد کیلَگشم  12 تا 11دس استاى لشستاى 
دسصتذ عستل استتاى سا تت هیي      5/25آتتاد   خشم ضْشستاى     
 ٍ ّتضاس  48 ضاهل آتاد خشم ضْشستاى دس صًثَسستاى ّاکٌذ.  هی
 صًثتَسداس  500 تَست  استت کتِ     هتذسى  کٌتذٍی  فشًٍذ 500

 عستل،  تتي  440 اص تیص 96 لسا دس. اًجام هی گیشد پشٍسش
ِ  کیلَگشم 300 ٍ سٍیال طلِ کیلَگشم 60 اص تیص  دس گتشدُ  داًت
 عشضِ تاصاس تِ ٍ تَلیذ آتاد خشم ّای ضْشستاى صًثَسستاى سطح
ِ   340صًثَسداس،  500اص تعذاد  .ضذ ِ   ًفتش تت ای تتِ   صتَست حشفت

ّتای  دس ایي هیاى طثق تشآٍسدُ (.2) صًثَسداسی هطغَل ّستٌذ
اسصش اقتصادی حاصل اص دخالت صًثتَس عستل دس   اًجام ضذُ، 

تشاتتتش تیطتتتش اص تَلیتتذات  90گتتشدُ اضتتاًی گیاّتتاى ٍ تاغتتات 
 (.14هستقین آى است )

تشیي اتضاسّا دس تحلیتل ضتشای  تَلیتذ     کاسایی اصوولِ هْن     
ٍاحذّای اقتصادی ضاهل کاسایی فٌی، تخصیصی، اقتصادی ٍ 

ًایی ٍاحتذ دس وْتت   دٌّذُ تَا کاسایی فٌی ًطاى .هقیاع است
اص استفادُ است.  دستیاتی تِ حذاکثش تاصدُ هو ي اص هٌاتع هَسد

تحلیل کاسایی تشای هطخص کشدى اه اًات افتضایص تَلیتذ ٍ   
 ّتای اتختار   عٌَاى ه ولی هٌاسة تشای هجوَعتِ سیاستت   تِ

 (.5)ضَد  ضذُ استفادُ هی
 طَس ستادُ  تاتع تَلیذ یک هفَْم کاهالً فیضی ی است ٍ تِ     

دّذ. ایي تتاتع   ّای تَلیذ سا ًطاى هی ساتطِ تیي ستادُ ٍ ًْادُ
تیتتاًگش حتتذاکثش هحصتتَلی استتت کتتِ اص تشکیثتتات هختلتت    

هقتذاس    آیتذ. دس ایتي تعشیت ، ّتن     دست هیّای تَلیذ تِ ًْادُ
ضتَد   صَست فیضی ی تیاى هی ّا تِ هحصَل ٍ ّن هقادیش ًْادُ

ًَِ است کِ سِ گطَسهعوَل تذیي تٌذی کاسایی تِ تقسین (.11)
ٍ : کاسایی فٌی، کاسایی تخصضاهل گشٍُ کاسایی اسایی کت  یصتی 

کاسایی فٌی، حذاکثش تَلیتذ هو تي    ضَد. اقتصادی هحاسثِ هی
دست آٍسد. است کِ تتَاى اص هقذاس هطخصی عَاهل تَلیذی تِ

 داًطياُ علَم کطاٍرزی ٍ هٌات  طثیعی ساری
 پصٍّطْای تَلیذات داهی
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کارگیري ترکیبی از عوامل تولید است کارایی تخصیصی نیز به
ه موجب حداقل هزینه براي واحد تولیـد کنـونی شـود و بـه     ک

.منجر شودهاي کنونی تولید حداکثر سود با روش
گوینـد، از  کارایی اقتصادي که به آن کارایی کل نیـز مـی  

آید. دست میضرب کارایی فنی و کارایی تخصیصی بهحاصل
دسـت آوردن  در تعریف کارایی اقتصادي، توانایی واحـد در بـه  

هـا مـورد  حداکثر سود ممکن با توجه به قیمت و سطوح نهاده
).5،28،29توجه است (

گیري کارایی و تحلیل آن مطالعات زیـادي  در زمینه اندازه
صورت گرفته است. این مطالعات، عمدتاً با استفاده از دو روش 

هـاي  انـد. از میـان روش  شـده پارامتریک انجاماپارامتریک و ن
میـان ازو(SFA)1پارامتریک، تحلیل تـابع مـرزي تصـادفی   

(DEA)2هـا دادهپوششـی نا پارامتریـک، تحلیـل   هاي روش
در تخمین تابع تولید مرزي قطعـی از  .عمومیت بیشتري دارند

، روش حـداقل مربعـات   LP(3ریـزي خطـی (  هاي برنامهروش
یینمــاو حــداکثر درســتCOLS(4(شــده معمــولی تصــحیح

)ML(5 کـه میـزان   مـی دهنـد  . نتایج نشـان  شودمیاستفاده
هـاي مختلـف، همبسـتگی    شده بـا روش کارایی فنی محاسبه

).29د (ندارباهمزیادي
شده در زمینـه وضـعیت اقتصـادي صـنعت     مطالعات انجام

شـده  هـاي انجـام  زنبورداري در کشور بسیار معدود و پـژوهش 
در زمینه پرورش زنبورعسل اند کههاي فنی داشته بیشتر جنبه

و تعیین شایسـتگی مراتـع بـراي پـرورش ایـن حشـره مفیـد        
ترین مطالعاتی که به تحلیل اقتصـادي جمله مهمباشند. ازمی

توان به مـوارد زیـر   اند، میدر زمینه صنعت زنبورداري پرداخته
اشاره کرد

هـاي مـؤثر در   وري نهادهمحاسبه بهرهاي براي در مطالعه
هاي جزئی عوامل تولید کشش، تولید عسل در استان کردستان

تعداد کندو، شکر مصـرفی، نیـروي کـار و میـزان داروي     براي 
گـزارش شـد. بـر    09/0و 2/0، 31/0، 57/0ترتیب مصرفی به
هاي زنبورداران از تعداد کندو بیشتر از حد و از نهادهاین اساس 

شکر، نیروي کار و دارو کمتر از حد بهینـه اقتصـادي اسـتفاده    
برايمقیاسواقتصاديفنی،در پژوهشی کارایی). 6(اندکرده
بـاالتر از بـوده زنبـورداري فقـط هـا آنشغلکهبردارانیبهره

زنبـورداري بـر عـالوه کـه استبردارانیبهرهکارایییانگینم
سـایر ويکارمنـد کشاورزي،(یگردمشاغلدرتوأمصورتبه

).26(کردند فعالیت) مشاغل
منظور بررسـی تحلیــل کـارایی فنــی، تخصیصــی و     به

اقتصادي زنبـورداران اسـتان اصـفهان بــا اســتفاده از روش      
شـد کـه  ، نشـان داده (COLS)شـده تصـحیح حداقل مربعات 

تخصیصی و اقتصادي زنبورداران در سطح پائینی ،کارایی فنی
غل شـ و عواملی مانند سن و سـواد، تعـداد کنـدو و    شتقرار دا

).10(شتاصلی نیز بر کارایی تأثیر دا
منظـور تعیـین عوامـل مـؤثر بـر درآمـد       اي بـه در مطالعه

بـا  آبـاد شهر و نجفصفهان، خمینیهاي ازنبورداران شهرستان
اســتفاده از روش اقتصادســنجی و تحلیــل رگرســیونی نشــان 

ت و الکــه متغیرهــاي ســن، تجربــه، ســطح تحصــیشــدهداد
خصوصیات واحد زنبورداري مانند نوع مالکیت، محل سـکونت  
زنبوردار، مصرف نسبی شکر و اندازه واحد زنبورداري بر درآمـد  

داد کـه  ها نشـان باشند. همچنین، نتایج آنمیزنبورداران مؤثر 
یـک تحقیـق  نتـایج  ).13تعداد کلنی اثر مثبت داشـته اسـت (  

تـرین منـابع   داد که تولیـد عسـل و بچـه کنـدو از مهـم     نشان
شـمار  آبـاد اصـفهان بـه   درآمدي زنبورداران شهرسـتان نجـف  

هـاي انتقـال   روند و ضریب همبستگی باالیی بـین هزینـه  می
افـزوده  ارزشهمچنین، شتن تولید عسل وجود داکندو و میزا
. در نبـود دار هاي انتقال و میزان تولید عسـل معنـی  بین هزینه

این تحقیق تعداد کندوي زنبورعسلی که مخارج سـالیانه یـک   
کندو بـرآورد شـد  300خانوار زنبوردار را تأمین نماید در حدود 

نـدگان دهپـرورش کـارایی یبا هدف بررسايدر مطالعه). 23(
گـده یدر اسـتان ن یتصادفيمرززیزنبورعسل با استفاده از آنال

ـ ، مترکیه ـ کـارایی  نیانگی . بـود 57/0يمـزارع زنبـوردار  یفن
طبـق نتـایج ایـن    نسبتاً ناکارآمد بودند. یطور کلزنبورداران به

دیهاي جدآوريبه توسعه فنازینکارایی شیافزايبرامطالعه، 
ییعـدم کـارا  در کننده تعیینيترین فاکتورهاخواهد بود. مهم

، سـن  يزنبـوردار ارانـه یکشاورز، التیسطح تحصشاملیفن
ی هاي مهـاجرت زنبورعسل و تعداد فعالیتيکشاورز، نوع کندو

).9(ه بودبیان شد
ـ تولتـابع  با استفاده از ايمطالعهدر  ی در تصـادف يمـرز دی

ایـن  جی. نتـا برآورد شد79/0یفنکاراییزانی، مکشور اتیوپی
ـ بـر ز یهـاي سـنت  شـیوه دادمطالعه نشـان  صـنعت  بخـش  ری

شـهد از ادهاسـتف همچنـین تسـلط دارد.  یوپیدر اتزنبورداري 
80متوسـط  طور بهبود. تولیدکنندگانمحدود اریزنبور بسبراي 

درصـد 20داشتند. بر این اسـاس  راعسلددرصد حداکثر تولی
ـ دلبالقوه بهدیتول ـ یفنـ يناکارآمـد لی رود. تعـداد  مـی نیاز ب
عسـل، فاصـله تـا شـهر،     کنندهدیتولکیمتعلق به يهاندوک

بـود  عسل یفنکاراییبر از عوامل تأثیرگذار به بازار یدسترس
اي زنبورعسل مـدرن  مقایسهوتحلیلتجزیهايمطالعهدر ). 25(

ـ ابالتیدر ایو سنت ـ جرینکشـور  ، ای وسـیله توابـع کـاب    بـه هی
زنبورداران مدرن، نسـبت  که دادنشاندیتولعملکردداگالس، 

يشـتر یدرآمـد ب بیشـتري تولیـد و   عسل یسنتزنبورداران به 
در. )18هــا داشــت (داشــتند کــه نشــان از کــارایی بــاالتر آن

تعیین میزان کارایی تولید عسل و رابطه آن بـا  براي ايمطالعه
روش تحلیـل  باهاي استان مازندران انتعداد کندو در زنبورست

، اغلب واحدها ناکارا داداین مطالعه نشانها نتایج پوششی داده
60درصـد و کمتـرین آن حـدود    80بوده و میـانگین کـارایی   

در کارایی واحـدهاي  ياست. همچنین تفاوت زیادبوده درصد 
تعـداد بهینـه   بر اساس نتایج این مطالعه،وجود داشت.مختلف 

کنـدو  عـدد  407کندو در هر زنبورستان براي حداکثر کـارایی  
فوق تعداد از درصد از زنبورداران کمتر84است که حدود بوده 

).15(کندو داشتند
منظور تعیین سهم نسبی عوامل مؤثر بـر  تحقیق بهیک در

داد نتایج نشـان ،استان البرزهاي زنبورعسل تولید عسل کلنی
مـدیریت کـوچ،   شـامل عوامل مـؤثر در سـرانه تولیـد عسـل     

مدیریت پرورش، شناخت و توجه به پوشـش گیـاهی و اصـلی    
ند. نتیجه کلی آن بود که اگـر در زنبورسـتان   ه ابودن شغل بود

به عوامل ذکرشده بیشتر توجه شود و در صورت امکان تحـت  
به سرانه باالتري در تولیـد و درآمـد   کنترل درآیند، زنبورداران 

).17رسند (می
1- Stochastic Frontier Analysis                                            2- Data Envelopment Analysis                                   3- linear programming
4- Corrected ordinary least squares                                     5- Maximum Likelihood
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بررسـی نیازهـاي آموزشـی زنبـورداران اسـتان      منظـور به
داد کـه  نشـان یـک مطالعـه   نتـایج  ،لرستان در زمینه بازاریابی

تـرین نیازهـاي   شناخت بازار، مدیریت فروش و ارتباطات مهم
اخت دهنـد. شـن  آموزشی بازاریابی زنبـورداران را تشـکیل مـی   

هـاي تقاضـا، آگـاهی از قیمـت محصـول در بازارهـاي       مکان
ت با حجم متفـاوت و  الفرامحلی، برآورد قیمت مناسب در معام

اقناع مشتري به پرداخت قیمت مناسب، پـنج اولویـت اصـلی    
آموزشی پاسخگویان در زمینه بازاریابی محصوالت تولیدي بود 

مصـرفی  هـاي  نتایج حاصـل از تغییـرات قیمتـی نهـاده    ).16(
5تـا  3هاي شکر و موم از داد که با افزایش قیمت نهادهنشان

درصــد، میــزان بــازده ناخــالص زنبــورداران مراتــع المــوت در 
اي و حرفـه اي، نیمـه برداري غیرحرفـه هاي مختلف بهرهگروه
یابد، اما افزایش قیمت نسبت به سال پایه کاهش میايحرفه

به نسـبت بیشـتري بـازده    نهاده شکر در مقایسه با نهاده موم 
).19دهد (ناخالص زنبورداران را کاهش می

عسل مدرن در سال يسرانه هر فروند کندودیمتوسط تول
میانگین تولیـد عسـل   که ازعسل بودلوگرمیک9دود ح1396

کیلـوگرم و از  5/2میزان به)کیلوگرم5/11(در استان لرستان 
شـده  مطالعات انجـام . میانگین کشوري یک کیلوگرم کمتر بود

در زمینه وضعیت اقتصادي صنعت زنبورداري در کشور بسـیار  
هـاي فنـی   شده بیشـتر جنبـه  هاي انجاممعدود بوده و پژوهش

مطالعـاتی کـه بـه    وبودهداشته و در زمینه پرورش زنبورعسل 
در استان لرسـتان  تحلیل اقتصادي در زمینه صنعت زنبورداري 

پـایین متوسـط بـه سـت. بـا توجـه   نشده اانجامدپرداخته شو
اخیر و عـدم مطالعـه اقتصـادي    هايسالدرکندوهرعملکرد

محاسبهمنظوربهمطالعهاینآباد،زنبورداري در شهرستان خرم
زنبورداري و تخمین تابع تولیـد  واحدهايکاراییانواعتعیینو

شـناخت جهـت درآبـاد، هاي شهرستان خرمزنبورستانمرزي
زنبـورداران، تولیـد میـانگین باتولیدکنندهبهترینبینشکاف
شد.برآوردتولیدپارامترهايضرایب

هامواد و روش
هاي منظور بررسی وضعیت مدیریت و کارایی زنبورستانبه

هـاي فعـال در سـال    آباد ابتدا آمـار زنبورسـتان  شهرستان خرم
بــر اســاس   از معاونت بهبود تولیدات دامی تهیه شـد.  1396
زنبـورداران مجمــوع 1396در سـال  آمده عملهاي بهبررسی

).2(نــدنفــر بود340آبــاد اي شهرســتان خــرمفعــال و حرفــه
آوري اطالعات از طریق مصاحبه حضـوري و پرسشـنامه   جمع

وضـعیت  ،بود پرسشنامه حاوي اطالعات و مشخصات شاغلین
،صـوالت تولیـد مح ،آفات و امراض), کوچبهداشت (،مدیریتی

تغذیـه و غیـره   ،مشکالت عمده،ها و درآمدهاي حاصلههزینه
بـراي تعیـین حجـم نمونـه از فرمـول کـوکران اسـتفاده   بود.
که حجم کـل جامعـه آمـاري معـین باشـد،    ). درصورتی4(شد

.صورت زیر استاین فرمول به
n= [N(t.s)2]/[N.d2+(t.s)2]

دقـت احتمـالی مطلـوب، : dتعداد نمونه،: nدر این رابطه، 
S :،ــار ــراف معی ـــه و: Nانح ـــم جامع ـــطح tحج ـــاره س آم

116فرمـول کـوکران   بر اسـاس  تعداد نمونه داري است.معنی

ــ ــنمحاســبه شــد. ب ــوردار 116منظــور از راي ای ــهزنب روش ب
.نامه تکمیل شدگیري تصادفی، پرسشنمونه

آماره ضریب نامه تحقیق ازبـراي پایایی پرسشهمچنین
روش آلفـاي کرونبـاخ یکـی از    . آلفاي کرونباخ اسـتفاده شــد  

نامه بـا تأکید بـر همبسـتگی   هاي تعیین پایـایی پرسشروش
هاست که در ایـن روش بـا اســتفاده از فرمـول و   درونی داده

شـود کــه   مطالعه یک ضریب آلفا محاسبه میهاي موردداده
شـد آزمـون از پایـایی قابلبا7/0اگر ایـن ضـریب بیشـتر از 

قبولی برخوردار است که در ایـن تحقیـق ضـریب آلفـا بـراي      
قبـول  بود کـه بیـانگر حـد قابـل    7/0ها بیشتر از نامهپرسش

.دبوها نامهپایایی پرسش
گیري کـارایی فنـی،   هاي اندازهروشترینیکی از متداول

ست که چنانچـه  اکرذشایان.استفاده از تابع تولید مرزي است
اختالف تولید واقعی از تولید مرزي به عوامل مدیریتی نسـبت  

ی پـارامتري عـ د مـرزي قط لیداده شــود، تابع مذکور را تابع تو
)DPF(1ـ نامند. چنانچه تابع تولید مرزي پارامتریم ک قطعـی  ی

شود بـه  برآورد(COLS) شدهبا روش حداقل مربعات تصحیح
گوینـد کـه   یک قطعــی آماري میآن تابع تولید مرزي پارامتر

تابع تولید مــرزي موردمطالعه در این تحقیق نیــز از این نوع 
ار در بشده نخستین حیحصداقل مربعات معمولی تح. روش بود

در ایـن  ).21(داع شــدبدي توسط ریچموند االمی1974سال 
، ابتــدا تــابع تولیــد متوســــط از روش حــداقل مربعــات روش

ـ نااربرآورد شــده تا بهترین برآوردگرهاي )OLS(معمولی بی
رم کلی تابع مرزي پارامتریک قطعـی  . فدست آیدها بهβ براي

:باشدصورت زیر میبه

Yi =	f	(X , β)exp(-ui) )1(رابطه 
ـ تولYi)، 1رابطه (در  ام k بـردار نهـاده  Xiام،iواحـد  دی

,f (Xki جمله پسماند یا خطا،Ui،بردار پارامترهاβ،امi واحد
β)بود.تولید حداکثر

وجـود  در مرحله بعد، تابع تا جایی که هیچ پسماند مثبتـی  
شود. ایـن امـر   ، تغییر داده میشودها صفر و یکی از آننداشته

بـه  تـرین جملـه پسـماند مثبـت    از طریق اضافه نمودن بزرگ
.)7(آیددست میمتوسط بهعرض از مبدأ تابع تولید

:صورت ذیل باشدبهس الداگ-تابع تولید کاباگر 

LnQ=A∑ a lnXi )2(رابطه 
αi، عرض از مبدأAام، i مقدار تولید نهاده تولیدQ که در آن

باشـد. بـا افـزودن جملـه     ام، میi نهاده تولیدXi،کشش تولید
پسماند به عرض از مبدأ، تابع تولید مرزي پارامتریـک قطعـی   

:آیددست میصورت زیر بهآماري به
LnQf=Ȧ+∑ a lnXi )3(رابطه 

.استȦ =A + ɛmaxومقدار تولید مرزي :Qfکه در آن
هـاي واحـدهاي   با جایگزین کردن میـزان مصـرف نهـاده   

ان تولیـد  همـ هـا یـــا   تولید حـداکثر آن ،این تابــعنمونه در
Y(مرزي عبارتی از تقسـیم مقـدار سـتاده    آید. بهمیدستبه) .

همـان مقـدار از   واقعی هر واحد بر مقـدار ســـتاده مـرزي بـا    
از شـود.  هاي مصرفی، کارایی فنی واحـد محاسـبه مـی   نهاده
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اسـتفاده  ت زیر صورگیري کارایی فنی بهبراي اندازهتیمرمعیار
.)27(شد 

TEi=
ଢ଼
ଢ଼

. )4(رابطــه 
تولیـد  Yi،امi کارایی فنی واحد تولیـدي TEi :که در آن

ـ داکثر تولحـ .Y୧،امi واقعی واحد تولیدي دسترسـی در  د قابـل ی
عملکـرد مقـدار   ها یـا فاده از نهادهتام در سطح معین اسiواحد

.شودستادهاي که بر اساس ستاده مرزي تابع تولید حاصل می
ــتفاده از روش  مــدیر ــع اس ــا، ابزارهــا و  ت ریســک درواق ه

هاي گوناگون بــراي کاهش اثرات منفی انواع مختلف سیاست
.مخاطرات اســت

توانـد موجـب تغییـر در توزیـع     استفاده از این ابزارها مـی 
در این تحقیــق . هاي کشاورزان شــودالیتاحتمالی نهایی فع

ستفاده شد. اراتییگیري ریسک از معیـار ضریب تغبراي اندازه
لحاظ نظـري عبـارت اســـت از بـرآورد     گیري ریسک بهاندازه
هـاي متـداول   ) و یکی از روش28(ندهیت بروز نتایج آالاحتما
باشـد کـه   گیري ریسـک، تعیـین ضـریب تغییـرات مـی     اندازه

.)22(شده است ورت زیر محاسبه صبه

CV=ୗୈ


ــه  )5(رابط

انحـراف معیـار متغیـر    :SD،ضریب تغییـرات :CVکه در آن
هرچـه  اسـت.  بررسـی میانگین متغیر مـورد :M،بررسیمورد

دهنـده وجـود ریسـک    تر باشــد، نشانمیزان این معیار بزرگ
.)22نظر است (باالتر براي متغیر مورد

به این منظور پس از بررســی توابع تولیـد موجـود، توابـع    
شد. بـراي  داگالس و ترانســندنتال در نظر گرفته-تولید کاب

تـر، از  منظور تشــخیص تابع مناسـب مقایسه این دو تابع و به
که در آن تابع تولید )LSR(2آزمون فیشر حداقل مربعات مقید

و تابع تولیـد ترانسـندنتال   3عنوان مدل مقیدداگالس به-کاب
صورت زیر مـورد آزمـون قـرار    بود به4عنوان مدل غیر مقیدبه

.)8(گرفت

F= ൫ୖ
మ ିୖ

మ /୫൯
൫ଵିୖ

మ ൯(ି) )6(رابطـه  
مـدل رگرسـیون   ضـریب تعیـین چندگانـه    : R2که در آن

Rୖ،مقید
ଶ : ضریب تعیین چندگانه مدل رگرسیون غیر مقیـد،

m:    تعداد پارامترها در مـدل رگرسـیون غیـر مقیـد،N:  تعـداد
شده در مـدل رگرسـیون   تعداد متغیرهاي اضافه:K،مشاهدات
دار نشـــد، در از آنجـائی کـه آزمـون مـذکور معنـی     غیر مقید

روش حـداقل  خاب و بـــه انت5کاب داگالسنتیجه، تابع تولید
ــابع، ضــرایب  مربعــ ــن ت ات معمــولی تخمــین زده شــد. در ای

واقـع کشـش عوامـل تولیـد     آمده متغیرهاي کمـی در دستبه
.باشندمی

ـــد     ــابع تولیـ ــه ت ــرم تغییریافت ـــق، ف ـــن تحقیـ در ایـ
شکل زیر مـورد خطی به-لگاریتمیصورتبهداگالس -کاب

استفاده قرار گرفت
)7(رابطه 

LnYi=β0+ β 1lnX1i+ β 2lnX2i+ β 2lnX3i+ β 4lnX4i+ β
5lnX5i + β 6lnX6i +β 7lnX7i +Ui

در ایـن  کمـی هاي با جایگزین کردن میزان مصرف نهاده
) .Y୧تولید مـرزي ( تابع ها یــا همان تولیــد حداکثر آن،تابــع

آید. کارایی فنی با استفاده از معیار تیمـر محاسـبه   دست میبه
.دش
I:شماره زنبورستان

Yi:تولید عسل در طول یک دوره برحسب کیلوگرم
X1:در طول یک دورهگرممیزان مصرف شکر برحسب کیلو
X2:نفر شده در طول یک دورهکار گرفتهتعداد روز کارگر به)
روز)
X3 :،تعداد (درمانوبهداشتخدمات واکسن، دامپزشک

)بازدید
X4: عددکندو (تعداد(
X5 :(عدد)چ در طول یک دورهوتعداد ک
X6:کیلوگرممصـرفی (موم(
X7:(سال) تجربه زنبورداري
β0:أ)جمله ثابت تولید (عرض از مبد
Ui :جمله پسماند

)7...1= i(iβشود و در : پارامترهاي تابع که باید تخمین زده
واقع کشش تولید عوامل تولید هستند.

به با توجهدر این پژوهشبراي برآورد تابع تولید مرزي 
تحت کنترل بودن عوامل مؤثر در تولید شامل تغذیه، نژاد و 

استفاده شده روش حداقل مربعات معمولی تصحیحبهداشت از
شده تابع تولید متوسط با در روش حداقل مربعات اصالحشد.

روش حداقل مربعات معمولی برآورد و پس از افزودن 
به عرض از مبدأ تابع تولید ترین جمله پسماند مثبتبزرگ

محاسبه شد.داگالس-متوسط، تابع تولید مرزي به فرم کاب
وسیله توابع کاب داگالس وهاي مربوط به توابع تولید بهداده

و SPSS20افزارهاي کارایی فنی واحدها با استفاده از نرم
Frontier4برآورد شد.

نتایج و بحث
میـانگین تولیـد عسـل در    آمـده  دسـت بر اساس نتایج بـه 

تولیـد سـرانه در حالی کهکیلوگرم 85/10آباد شهرستان خرم
از مجموع .بودکیلوگرم23/8در استان کندوهرازايبهعسل

عنـوان شـغل اول و   درصد این حرفه را بـه 07/95زنبورداران، 
از کـل  بودنـد. عنوان شـغل دوم انتخـاب کـرده   درصد به3/4

درصـد 8/0درصـد مـذکر و تنهـا    2/99شاغلین در این حرفه 
هـا در  داد ازنظر میـزان هزینـه نهـاده   مؤنث بودند. نتایج نشان

، هزینـه  درصـد 28/16زنبورداري، هزینه اجـاره بـاغ و مرتـع    
، هزینــه شــکر درصــد05/15کــارگري و نگهــداري زنبــوران 

خریـد مـوم   ، هزینـه  درصد07/22، هزینه کوچ درصد92/24
هـاي  و هزینهدرصد19/1، هزینه دارو و درمان درصد52/17

بود. متوسط درآمد هر کندو در سال براي درصد97/2متفرقه 
، درآمـد فـروش   درصـد 18/80صورت خالص فروش عسل به

84/1صورت شـان  و فروش عسل بهدرصد01/17کندو بچه 
یـد  تولدرصـد 52/33از کل عسل تولیـدي اسـتان   بود.درصد

به خـارج از  درصد48/66شده و عسل در داخل استان مصرف
شده است. استان ارسال 

1- Deterministic parametric frontier                 2- Least Squares Restricted                         3- Restricted                       4- Unrestricted
5- Cobb-Duglas
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2/61در مورد بازاریابی و مشکالت مربوط به تولید عسـل،  
افراد در تهیـه  درصد5/37زنبورداران در فروش عسل، درصد

عنوان مشکل تولید را بهسایر موارد مربوط بهدرصد3/1موم و 
از درصـد 5/75از مجموع افراد مورد پرسش خود بیان نمودند.

مراتع و از بین رفـتن  تخریب درصد5/32پاشی درختان و سم
اعالم نموده اند. گیاهان شهد زا را مشکل صنعت زنبورداري 

وزنبـورداران سـن بودنباال،تحقیقایننتایجهمچنین،
لرسـتان منطقـه درراهـا آنسـواد سـطح میانگینبودنپایین
وجـذب جهـت رامسـئولین بیشترتوجهامراینکهدادنشان

دردانشـگاهی کـرده تحصـیل وجـوان نیروهـاي کارگیريبه
الزمهـاي زمینـه وشـرایط نمودنفراهموزنبورداريصنعت

کمک شاخص کارایی به.کندمیایجابقشرایناشتغالبراي
کارایی متوسط صنعت زنبورداري با واحدهاي نمونه فنی میزان

شـود. در کـارایی تخصیصـی، میـزان کـارایی      کارا مقایسه می
پرداختی زنبورداران با هزینه مربوط به تـابع تولیـد   هاي هزینه

هاي کنونی معمولی و در کارایی اقتصادي میزان کارایی هزینه
شـود. از راه  هاي منطق تابع تولید مرزي مقایسـه مـی  با هزینه

محاسبه سه شاخص، بخشی از ناکارایی عوامل که مـرتبط بـا   
در تخصـیص  ناکارا عمل کردن فناوري تولید است از ناکارایی 

.شودنظر قیمت و هزینه متمایز میعوامل از
شـود بیشـترین و   مشاهده مـی دو طور که در جدول همان

مطالعــه در جامعــه مــوردزنبورســتانکمتــرین کــارایی فنــی 
1/62درصـد و میـانگین آن برابـر    4/25و 100ترتیب برابر به

ن نتـایج نشـا  . تقریبـًا متوسـطی بـود   کـه کـارایی   بوده درصد
لحاظ فنـی  که این واحدها در طول دوره مورد بررسی ازهدمی

9/37واقـع ایـن واحـدها بـا     اند. درنکردهتقریبًا ناموفق عمل
همین میزان توانند بهها میجویی در مصرف نهادهدرصد صرفه

یابند.تولید عسل دست
ر از کمتـ واحـد)  79درصد از این واحدها (69یفنییکارا

هـا  ایـن زنبورسـتان  . بـراي بهبـود کارایی فنـی بوددرصد 70
، و پـرورش و مدیریت بهداشت کوچاز طریق مدیریت بایستی 

بـا  هـا زنبورسـتان مـدیران  داده ورا بهبـود  واحـد  کارایی فنی 
هـاي آموزشـی نسـبت بـه اسـتفاده بهینـه از       دورهدرشـرکت 

و زنبورسـتان اخـتالف بـین بهتـرین    .ها اقـدام نماینــد نهاده
. چنانچه این بوددرصد 9/37کارایی فنی ازنظر میانگین نمونه

به ها زنبورستآناختالف از طریق افزایش میانگین کارایی فنی 
بـا اسـتفاده از تکنولـوژي    عسلمیزان تولید،صفر کاهش یابد

افزایش است.درصد قابل9/37موجود و عوامل مشخص، 
دترین تولیدکننده دامنه اختالف کارایی فنی بین بهترین و ب

اختالف فاحشی بین دادنشانبود کهدرصد 6/74حدود عسل 
نظـر  آبـاد از در شهرسـتان خـرم  زنبورعسـل دهندگان پرورش

دارد. وجود مدیریتی 
مطالعـه  بیشترین و کمترین کارایی تخصیصی جامعه مورد

درصـد  7/57درصد و میانگین آن برابر 1/19و 100ترتیب به
و بـود تـوجهی  . کارایی تخصیصی هم داراي نوسـان قابـل  بود

51مطالعـه ( درصد واحدهاي مـورد 44تنها کارایی تخصیصی 
هاي منطقه براي کارا زنبورستان.بوددرصد 60واحد) بیشتر از 

3/42طور متوسـط حـدود   لحاظ تخصیصی بایستی بهشدن از
جـویی کننـد و  هاي تولیـد زنبورسـتان صـرفه   درصد در هزینه

ها وجـود  نادرصد مازاد هزینه در زنبورست3/42دیگر عبارتیبه
ــدترین  داشــت.  ــرین و ب ــه کــارایی تخصیصــی بــین بهت دامن
اخـتالف  دهـد  مـی کـه نشـان   بوددرصد 9/80دهنده پرورش

استان ازنظر تخصیص زنبورعسلدهندگان زیادي بین پرورش
. این اختالف ناشی از عدم دانـش و مهـارت  شتمنابع وجود دا

عـدم  . حاصل آن، بودزنبورداريکافی جهت فعالیت در صنعت
، عـدم آگـاهی از ضـرورت   هاي تولیدينهادهاستفاده بهینه از

هـاي ها و اولویتعدم توجه به بیماريکوچ یا انتقال کندوها و 
هـاي اقتصـادي   همراه محـدودیت . این عوامل بهبودبهداشتی 

.دهندر میاجتماعی، کارایی تخصیصی را تحت تأثیر قرا
دسـت بـه درراياقتصـاد واحـد ییتواناياقتصادکارایی

هـا نهادهسطوحومتیقبهتوجهباممکنسودحداکثرآوردن
لحــاظ کــارایی داد ازنتــایج تحقیــق نشــاندهــد. مــینشـان 

اقتصادي برخالف کارایی فنی و مشابه بـا کـارایی تخصیصـی    
طـور متوسـط   و بـه واحدها در وضعیت مطلوبی قـرار نداشـتند   

دیگـر  عبـارت بـه بـود. درصـد  6/54کارایی اقتصادي معـادل  
درصـد عـدم کـارایی اقتصـادي     4/45مطالعه واحدهاي مورد

مطالعـه  درصد واحدهاي مـورد 3/42ياقتصادیید. کاراشتندا
علت گران شـدن  واقع بهدر. بوددرصد 60بیشتر از )واحد49(

نـه اجـاره بـاغ و مرتـع،     هاي تولیـد ازجملـه شـکر و هزی   نهاده
هـا را  ي ممکن، نهـاده زنبورداران قادر نبودند در حداقل هزینه

لحـاظ  هـا از صورت بهینه و کارا ترکیب کنند، لذا زنبورستانبه
اقتصادي کارا نبودند.

دامنه تغییرات کارایی اقتصـادي بهتـرین و بـدترین واحـد     
شـی بـین   د اخـتالف فاح داکه نشـان بوددرصد 6/84تولیدي 
وجود داشت. انحراف معیار کارایی اقتصادي و دهندگان پرورش

ها ازلحاظ کارایی اقتصادي و تخصیصی نشان داد بین دامداري
تخصیصی تنوع زیادي وجود داشت.

کارایی فنی و تخصیصی زنبـورداران اسـتان   اي در مطالعه
شـد  گـزارش درصـد  25درصد و 43ترتیب برابر با اصفهان به

تخصیصــی وفنــی،کــاراییراســتا میــانگینهمــین. در)10(
درصـد 6/56و 3/46، 1/49ترتیـب  بهان همداستان اقتصادي
کـارایی کـه دهنـد مـی نشـان نتـایج ایـن .)26(شد محاسبه

در اصــفهانهــاي همـدان و  در اسـتان زنبــورداريواحـدهاي 
پائین تر از واحـدهاي زنبـورداري در   ،مقایسه با پژوهش حاضر

م اباد است. خر
عنـوان  را بتـوان بـه زنبورداريمسایل فنی طورکلی اگربه

تـوان گفـت   می،معیاري براي سنجش کارایی فنی تلقی نمود
و بودهباال تقریباً متوسط به اغلب واحـدها داراي کارایی فنـی 

ي بــیش از  هـا داراي فاصـله  البته از سوي دیگر برخـی از آن 
ترتیـب بـراي   ایـن . بـه بودنـد ادرصد از واحـدهاي کــار 9/37

دنبـال کـردن  بسیاري از واحدها بهبود در عملکرد از طریــق  
نظـر کـارایی   ؛ امـا از باشدتواند مهمپرورش میمـسایل فنـی 

ها بـا  تر آنو آشنایی کمتخصیصی ایـن تفاوت بسیار باال بوده
هـا  نهادهمتناسبترکیب ویژه توجه کمتر بهمسایل مدیریتی به

منجر بـه کارایی اقتصادي پایین بسیاري از واحدها شده است. 
در جهـت آشنا ساختن مـدیران بـا   شود رو پیشنهـاد میایناز

مسایل اقتصاد تولید و مـدیریت واحـدهاي کشـاورزي همـت     
.گمارده شود
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آبادشهرستان خرمهاي زنبورستانتخصیصیفنی، اقتصادي و کاراییفراوانیتوزیع - 1جدول
Table 1. Distribution of technical, economic and allocative efficiency of apiaries in Khorramabad city

تخصیصیکاراییاقتصاديکاراییفنیکارایی

کاراییسطح
(درصد)

فراوانی
مطلق

فراوانی 
نسبی 

)درصد(

فراوانی 
تجمعی

)درصد(
مطلقفراوانی

فراوانی 
نسبی 

)درصد(

فراوانی 
تجمعی

)درصد(
مطلقفراوانی

فراوانی 
نسبی 

)درصد(

فراوانی 
تجمعی

)درصد(
40123/103/10176/146/14159/129/12کمتر از

50176/149/24238/194/34211/1831تا 40
60211/1843273/237/57292556تا 50
70292568194/161/74176/146/70تا 60
80194/164/85159/1287168/134/84تا 70
90123/107/9497/77/94107/81/93تا 80
10063/510063/510089/6100تا 90

آبادشهرستان خرمهايزنبورستاني و تخصیصیاقتصادی،فنکارایینتایج - 2جدول 
Table 2. Results of technical, economical and allocative performance of apiaries in Khorramabad city

انحراف معیار حداکثر حداقل میانگین کارایی
71/4 100 4/25 1/62 فنیکارایی
47/6 100 4/15 6/54 اقتصاديکارایی
97/5 100 1/19 7/57 تخصیصیکارایی

تـابع تولیـد  نتایج تخمین تابع تولید عسـل بـا اسـتفاده از    
) 2R=965/0تعیـین ( ضـریب  اسـت. مرزي در جدول سه آمده

باشـند کـه متغیرهـاي مسـتقل مـورد      نشانگر این موضوع می
تولیـد  (Y)درصد از تغییرات مربوط بـه  5/96مطالعه مجموعاً 

ضریب تعیین باال بیانگر توانایی زیـاد  کنند.عسل را توجیه می
بیـان برازش متغیر وابسته اسـت. بـه  مدل براي توضیح میزان

ي وســیلهدرصــد از تغییــرات متغیــر وابســته بــه5/96دیگــر، 
) مسـتقل شـده در الگـو (متغیرهـاي   توضیحی واردمتغیرهاي
متغیر وابسته درصد از تغییرات5/3شود و تنها اده میتوضیح د

همچنین، بـا  شده است.در اثر عوامل وارد نشده در الگو ایجاد
کـامًال کـه  )74/8(شـده محاسـبه Fي توجه به مقـدار آمـاره  

تمام متغیرهـاي لحـاظ   توان نتیجه گرفت که، میبوددار معنی
توانـایی توضـیح   و کار رفتـه هي درست بشده در مدل به گونه

ا داشتند.متغیر وابسته ر
داراي اهمیت آمـاري بــاال  )19/5(ضریب عرض از مبدأ

ي آن است که افزون بـر متغیرهـاي مـورد   دهندهو نشانبوده
اسـتفاده متغیرهـاي دیگــري در ایجــاد تفــاوت در کــارایی      

تـر  هاي جزئـی و الزم است با استفاده از دادهبودهواحدها مؤثر 
شود.خـصوص اقـدامن ر اید

مـوم مصــرفی، شـکر از ایـن میـان، متغیرهـاي میـزان 
تـأثیر  و تعـداد کنـدو   چ در طول یـک دوره وتعداد ک،مصـرفی
. بر )>01/0P(داري بر تولید عسل داشتندکامًال معنیمثبت و 

بهداشـت و درمـان و  خـدمات ، روز کـارگر تعــداد  این اساس 
دارمعنـی تـأثیر مثبـت و   وي تولید عسـل  رنیزتجربه زنبوردار

هاي تولید نهادهکشش مثبت بودن ضرایب.)>05/0Pداشتند (
در طول سال بود. دهنده استفاده بهینه و منطقی نشاندر سال 

مطــابق انتظـــار داد کــهنشــان )3حاصــل از جــدول (جینتــا
شــکر مصــرفی در مقــدار هــاي تعــداد کــوچ در ســال ومتغیر

بیشـترین  )312/0و 347/0ضـرایب کشـش (  ها با زنبورستان
50نزدیـک بـه   هازنبورستاندر تأثیر را بر تولید عسل داشتند.

هزینـه شـکر مصـرفی،    مربوط به عسلدرصد از هزینه تولید

کوشـش در جهـت حـداقل    کـه  اجاره باغ و مرتع و کوچ بوده
توجهی بر هزینـه  تواند تأثیر قابلمیمتغیرها نمودن هزینه این 

.واحدها داشته باشدکل این
تعداد کـوچ در  شده، نظر به اینکه نهاده در بین عوامل یاد

در یـک  زنبورعسـل هاي پـرورش سهم باالیی در هزینهسال
دوره تولید دارد، بنابراین مثبت بودن ضریب برآورد شده نکتـه  

هـاي زنبورعسـل در زنبورسـتان  هاي پرورش مثبتی در فعالیت
ایـن راسـتا، نتـایج تحقیقـات     دررود.میشمارمطالعه بهمورد

)،23(و همکاران ثالثی،)20(پورمحمديصورت گرفته توسط 
کفراج و همکـاران  مرادي،)13(میر محمدصادقی و همکاران 

آمده در این تحقیق دستنتایج بهبا) 1(امیري و ارزانی و) 16(
. افـزون بـر ایـن، بخـش دیگـري از نتـایج       شـت همخوانی دا

بود که افزایش قیمت آمده در این تحقیق حاکی از آندستبه
هاي کوچ یـا انتقـال کنـدوها سـبب     هزینه، هاي تولیدينهاده

بود.کاهش درآمد یا بازده ناخالص زنبورداران
دار بـا  د که مجمـوع ضـرایب معنـی   شهمچنین، مشخص 

∑)	189/1(شت داري دایک اختالف معنی A به این معنـا  =
رود اسـت و انتظـار مـی   صـعودي ه مقیـاس  که بازده نسبت ب

اسـتفاده در تولیـد بـا یـک نسـبت      هـاي مـورد  افزایش نهاده
.میزان نسبت مشخص افزایش دهـد بیش ازمشخص تولید را 

داد، در این صـنعت بـازدهی صـعودي نسـبت بـه      نتایج نشان
تعداد کنـدوها و کـاهش   مقیاس وجود دارد، بنابراین با افزایش 

هـاي تولیـد   در هزینـه کـوچ زنبـوران  میزان شکر مصـرفی و  
.شودجویی میصرفه

که در بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق یکی از عواملی
خـود اختصـاص   آمده سهم باالیی در تولید را بـه دستمدل به

بـر ایـن اسـاس   بـود. کوچ در زنبورسـتان  یریت، مداستداده
زا اطق شـهد هاي خود به منزنبوردارانی که اقدام به کوچ کلنی

از میزان تولید باالتري برخوردار بودنـد. ایـن   کنندمیزا و گرده
داري نتیجه با نتایج برخی محققین که رابطه مسـتقیم و معنـی  

). 23(شـت بین کوچ و تولید عسل گزارش نمودند، مطابقـت دا 
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تعـداد کـوچ در   ، مصرفیشکر، میزان هاي تولیددر میان نهاده
نسـبت  عسلتولیدتابعکار، روينیرويوسال، موم مصرفی 

کیـانی ابـري و   بوده کـه بـا مطالعـه    بیشتر دیگرهايبه نهاده
میزان نهاده مصـرفی  بیشترین.مطابقت داشت)10(همکاران

هاي شکر و موم بوده که نهادهدر زنبورداري مربوط به مصرف
تواند بر میزان عسـل  ها میتغییرات اندکی در قیمت این نهاده

).19باشد (تولیدي اثرگذار 
در زنبوردارانکوچتعدادبافنیبین کاراییمستقیمرابطه

اقتصـادي وفنـی کـارایی میـانگین دادنشانهابرخی گزارش
کوچبارسهزنبورداريدورهیکطولدرکهبردارانیبهرهبراي
کـوچ بـار سـه ازکمتـر کـه استزنبوردارانیازبیشتراندرفته
که اندرا تائید نمودهها این موضوعبرخی گزارش). 26اند (رفته

ثابت از تولیـد  يدر مقایسه با زنبوردارزنبورستاناقدام به کوچ 
در عسـل تولیـدي  کـه طـوري ، بهبودعسل بیشتري برخوردار

کیلـوگرم  6/41زنبورداران کوچ رو در مقایسـه بـا زنبـورداران   
66/15در مقابـل 6/41(برابـر 7/2تقریبـاً  ازاي هـر کلنـی  به

کـه از تنـوع   آبادشهرستان خرمدر شرایط ).24(بود)کیلوگرم
، توجـه بـه موضـوع کـوچ     اسـت وهوایی باالیی برخـوردار آب

است.ضروري
ــه دراز ــواملی ک ــه ع ــه، دار شــدهمعنــیمــدل جمل تجرب

داد بـا افـزایش  اثـر تجربـه زنبـوردار نشـان    زنبورداري اسـت.  
)، یک واحد بر تولید 028/0هاي تجربه در فن زنبورداري (سال

چـه  هرطوري کـه ها تأثیر مثبت داشت. بهعسل در زنبورستان
یافتـه و  تجربـه زنبـوردار افـزایش   شـود  بیشـتر  زنبـوردار سن 
کـه  اسـت قابل ذکریابد.زنبورستان افزایش میوري در بهره

و تجربـه هـاي دیگـر نیازمنـد    زنبورداري همانند برخی شـغل 
از تجربـه بیشـتري   موقع است، لذا زنبوردارانی کـه  مدیریت به

زا در موقع بروز بیمـاري یـا عوامـل اسـترس    ند،هستداربرخور
بـا  در مواجهـه  تـري موقع و مناسبمدیریت بهبراي زنبورها از

تبع آن از تر و بههاي قوياز کلنیلذا ، مشکالت برخوردار بوده
در تناقض با نتایج ایـن مطالعـه  تولید بیشتري نیز برخوردارند.
ود ناخـالص  سـ بـر را سـابقه کـار   برخی مطالعـات اثـر سـن و    

).13گزارش نمودند (تأثیربیزنبورداري 
بـه  ا توجه بدر مورد متغیر مربـوط بـه بهداشـت و درمـان 

، خــدمات اینکــه معمــوالً در زمــان بـــروز مشــکل و بیمــاري
هـاي زنبورسـتان را   بخش مهمی از هزینـه بهداشت و درمان،

بـا  هـا افزایش هزینه بهداشـت و درمـان دام  ، باشودشامل می
یافتـه کـه   ) میزان تولید عسل افزایش107/0ضریب کشش (

در طـول  دارو ازدارانزنبورهمهتقریباً.رسدنظر میمنطقی به
تعـدادي از  ایـن میـان  در امـا  کننـد  دوره پرورش استفاده مـی 

آنـالیز  .کننـد ازاندازه الزم دارو مصــرف مـی  اران بیشزنبورد
عسـل  ایـن مسـئله روي میزان تولید می دهد که نتایج نشان

بوده است. ضـریب کشـش تولیـد هزینـه بهداشـت و      تأثیربی

بیشتر از حد معمول از این نهاده اسـت  درمان نشان از استفاده 
یکـی از  . که در این زمینه اتالف هزینه صـورت گرفتـه اسـت   

در بهداشــت و درمــان   مواردي که موجـب افـزایش هزینـه    
در زنبـور عسـل   کاهش تنـوع ژنتیکــی  شود ها میزنبورستان

کاهش یا این موضوع موجبباشد.میکنـدوهاي زنبـور عسل
هـاي مختلـف   ا در مقابل آفات و بیماريعدم مقاومت زنبورهـ

ي بهداشـت،  بـودن هزینـه  بـاال به با توجه ).3د (شوکندو می
پـرورش  حـد ایـن نهـاده در    ازي بـیش استفاده،درمان و دارو

و کیفیت پایین داروهاي موجود و یا عدم دسترسـی  زنبورعسل
داران توصـیه نمـود در مصرف زنبورتوان بـه می،هاموقع آنبه

داروهاي دامپزشکی دقت و احتیاط بیشـتري کننـد.
مثبـت و  بر تولید عسل تعداد روز کارگرتعداد کندو وتأثیر 

هـا در محــدوده   توان گفـت اسـتفاده از آنو میبوددار معنی
نظر هم ازتعداد کندوثر متغیراشت.منطقـی اقتصادي قرار دا

ـ دار معنینچنیهمشده و ضریب تخمین زدهمثبت بودن ودن ب
د کـه  دانشـان تـابع تولیـد عسـل   اي بـر  مالحظـه آن، اثر قابل

بــا توجــه بــه اینکـه     ). 13(بود ها راستا با برخی گزارشهم
تولیـدي  عسـل جهت حفظ یا افـزایش زنبورستان نگهداري از 

رود که بـا افزایش نیاز به مراقب و توجه زیادي دارد، انتظار می
تیجـه بـا رسـیدگی و توجـه بیشـتر بــه      تعداد کـارگران و درن 

تولیدي افزایش یابـد. عالمـت مثبـت    عسل، میزان زنبورستان
ایـن  )129/0با ضریب کشش (کارگر در سالروزمتغیر تعداد 

پایین بـودن ضـریب نیـروي کـار را     د.دهموضوع را نشان می
ي نیـروي کـار در   ي بهینـه تـوان ناشـی از عـدم اسـتفاده    می

خصـوص واحـدهاي بـزرگ دانسـت کـه      واحدهاي مذکور، به
ترویجـی در جهـت   -هاي آموزشـی توان با تشکیل کالسمی

مدیریت مناسب نیروي کار این ضریب را تا حدودي باال برد.
وهـوایی و  با توجه به مراتـع مسـتعدي کـه بـه لحـاظ آب     

وجـود  آبـاد شهرستان خرمزا در دار و شهدهاي گیاهی گلگونه
شود کـه جهـت بهبـود وضـعیت اقتصـادي      دارد، پیشنهاد می

صنعت زنبورداري، ایجاد اشتغال و درآمدزایی براي نیروي کـار  
هاي الزم را در هاي اجرایی حمایتمازاد در این منطقه دستگاه

عوض، تشکیل بازارهاي داخلی و صادراتی الهاي بقالب کمک
یشـتر در محـل   ایجـاد امنیـت ب  ،مختص تولیدات زنبورعسـل 

هـاي بـا نـرخ    هـاي خوداشـتغالی و وام  هـا، وام نگهداري کلنی
هاي بزرگ اعمال نمایند. ي کم در زمینه ایجاد زنبورداريبهره

تشکیلدر این راستا، معاونت ترویج سازمان جهاد کشاورزي با 
هاي آموزشی در خصوص کسب درآمـدهاي جـانبی از   کالس

افـزون بـر مـوارد    ر نمایـد. هاي زنبورعسل برگزاسایر فرآورده
هـا، در  یادشده، ایجاد امنیت بیشتر در محـل نگهـداري کلنـی   

دسترس قرار دادن بیشتر اعتبارات، بیمه درمان و بازنشسـتگی  
.شودزنبورداران توصیه می
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آبادشهرستان خرمهايعسل در زنبورستانمرزيتولیدنتایج تخمین تابع - 3جدول 
Table 3. Estimates of Frontier production function of honey in the apiaries of Khorramabad city

داريسطح معنیtمقدار SEخطاي معیار تخمین βمقدار ضریبمتغیرهاي مستقل
1X**312/0065/032/5001/0میـزان کـل شکر مصـرفی 
(نفر تعداد روز کارگر در یک دوره

2Xروز)
*129/0012/069/2032/0

خدمات واکسن، دامپزشک، بهداشت و 
3Xدرمان 

*107/0011/001/3016/0
4X**047/0025/067/4001/0تعداد کندو 

5X**347/0019/089/3008/0تعداد کوچ در طول یک دوره 
6X**219/0063/015/5002/0مصرفی موم

7X*028/0002/097/2026/0تجربه زنبورداري 
19/541/017/8001/0**أعرض از مبد

F001/0-_74/8شدهمحاسبه
--_R2965/0ضریب 

داريعدم معنیو درصدداري در سطوح یک، پنجترتیب معنی: بهnsو*،**

لحاظ کارایی اقتصادي بـرخالف  داد ازنتایج تحقیق نشان
کارایی فنی و مشابه با کارایی تخصیصی واحـدها در وضـعیت   

ترتیـب بـراي بسـیاري از واحـدها     اینبهمطلوبی قرار نداشتند.
پرورش مـسایل فنـی دنبال کردنبهبود در عملکرد از طریـق 

نظر کارایی تخصیصی ایــن تفـاوت   ؛ اما ازباشدتواند مهممی
ویژه ها با مسایل مدیریتی بهتر آنو آشنایی کمبسیار باال بوده
هـا منجـر بــه کـارایی     نهـاده ترکیب متناسـب توجه کمتر به 

رو پیشنهـاد ایناست. ازاقتصادي پایین بسیاري از واحدها شده
در جهـت آشنا ساختن مدیران با مسایل اقتصاد تولید می شود

.و مدیریت واحدهاي کشاورزي همت گمارده شود
کـه  بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق یکی از عـواملی 

، اسـت خـود اختصـاص داده  را بهعسل سهم باالیی در تولید 

آبـاد شهرستان خرمدر شرایط بود.کوچ در زنبورستان یریتمد
ضوع ، توجه به مواستوهوایی باالیی برخوردارکه از تنوع آب

زنبوردارانی که اقدام به کوچ . بر این اساساستضروريکوچ 
از میـزان  کننـد مـی زا زا و گردههاي خود به مناطق شهدکلنی

. در این بین افزایش تعداد کنـدو،  تولید باالتري برخوردار بودند
تواند تـأثیر  میکاهش هزینه شکر مصرفی و اجاره باغ و مرتع 

ـ توجهی بر قابل . همچنـین باشـد داشـته د عسـل افزایش تولی
ترویجـی در جهـت مـدیریت    -هـاي آموزشـی  تشکیل کالس

از راهکارهـاي افـزایش   نیـز  مناسب نیروي کار در زنبورستان 
باشد.کارایی می

منابع
1. Amiri, F. and H. Arzani. 2011. Setting priorities right places beekeepers using AHP, Iranian Journal

of Range and Desert Research, 19(1): 159-177 (In Persian).
2. Anonymous. 2018. Performance report of the Deputy of Improvement of Livestock Production in

Lorestan Province in 2018. Agriculture jihad organization of Lorestan (In Persian).
3. Bahador,  Y.,  M.  Mohammadabadi,  A.  Khezri,  M.  Asadi  and  L.  Medhati.  2016.  Study  of  Genetic

Diversity  in  Honey Bee  Populations  in  Kerman Province  using  ISSR Markers.  Research  on  Animal
Production, 7(13): 192-186 (In Persian).

4. Cochran, W. 1977. Sampling techniques. 3rd Edition, Wiley publishers, New York.
5. Farrel, M.J. 1957. Measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society.

Series A. General, 120, part 3: 253-81.
6. Ghaderzadeh, H., F. Kanaani and A. Vaziri. 2013. Productivity measurement inputs honey production

in Kurdistan Province (Case study: Beekeepers of Sanandaj city), Proceedings of the Sixth conference
on agricultural research findings, Sanandaj, Kurdistan University (In Persian).

7. Greene, W.H. 1980. Maximum likelihood estimation of econometric frontier functions. Journal of
Econometrics, 13: 27-56.

8. Gujarati, D.N. 2003. Basic Econometrics. 4th ed., McGraw-Hill Higher Education, 217-222.
9. Gürer, B. and E. Akyol. 2018. An empirical analysis of technical efficiency determinants in

beekeeping farms: evidence and policy implications from Niğde Province, Turkey. Journal of
Agriculture and Environment for International Development-JAEID, 112(2): 343-359.

10. Kiani abri, M., R. Khosh akhlaqh and A. Nilfrooshan. 2000. Analysis of technical efficiency, locative
and economic beekeepers in Isfahan provinc. Agricultural Economics and Development, 8(32): 261-
272 (In Persian).

11. Kompas, T. and T.N. Che. 2004. Production and technical efficiency on Australian dairy farms.
International and Development Economics, 4: 57-77.

12. Meeusen, W. and J. Van Den Broeck. 1977. Efficiency estimation form Cobb Douglas production
function with composed error. International Economic Review, 18: 435-444.

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ra

p.
11

.2
7.

12
6 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 r
ap

.s
an

ru
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             8 / 10

http://dx.doi.org/10.29252/rap.11.27.126
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-1005-fa.html


134............................................ ....................................استان لرستاندرپارامتريياز روش تحلیل مرزاستفادهتعیین کارایی واحدهاي پرورش زنبورعسل با 

13. Mirmohammad  Sadeqi,  J.,  M.  Edris  and  M.  Mostajeran.  2007.  Factors  affecting  the  incomes  of
beekeepers city of Isfahan, Najaf Abad and the city of Khomeini, Journal of Development and
Productivity, 2(6): 1-12 (In Persian).

14. Mohammadi, P., J. Nazemi Rafie and J. Rostamzadeh. 2018. Evaluation of Phylogenetic
Characteristics of Iranian Honeybee (Apis mellifera meda) Populations based on Mitochondrial ND
Gene. Research on Animal Production, 9(21): 93-104 (In Persian).

15.  Mojaverian, M. and H. Salari Bana. 2014. Study of Relationship between Production Efficiency (by
Variable Returns) and Beekeeping Unit Size in Mazanderan Province. Agricultural Economic and
Development, 21(83): 19-34 (In Persian).

16. Moradi Kafraj, M., D. Mohammadi and A. Moradian. 2009. Educational needs of beekeepers province
in the marketing field. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 43(2): 18-27 (In
Persian).

17. Nemati, S.A., G.H. Tahmasbi and M. Noori. 2015. Relative contribution of different managing factors
on production of honeybee colonies in Alborz province. Animal Production Research, 39(4): 89-98
(In Persian).

18. Onwumere, J., F. Onwukwe and C.S. Alamba. 2012. Comparative Analyses of Modern and
Traditional Bee Keeping Entrepreneurships in Abia State, Nigeria. Journal of Economics and
Sustainable Development, 3(13): 1-9.

19. Parhizkari A., M.M. Mozafari, M. Mahmoudi and M. Showkat Fadaei. 2014. A survey on the
economic situation of beekeeping industry in susitable rangelands to honey bee breeding (Case study:
Alamout rangelands). Journal of Range Management, 1(3): 113-132 (In Persian),

20. Pour mohammadi, H. 1996. Economic Survey of the honey bee industry. MSc Thesis joined Islamic
Sciences and Economics, University of Imam Sadiq, 127 pp (In Persian).

21. Richmond, J. 1974. Estimating the efficiency of production. International Economic Review, 15: 515-
521.

22. Roberts, M.C., B.K. Goodwin and K. Coble. 1998. Measurement of price risk in revenue insurance:
Implication of distributional assumption. Paper presented at the AAEA summer meeting in Salt Lake
City.

23. Salesi, M., A. Nilforooshan, M. Kiani and A. Abbasian. 2003. Economic estimates beekeeping jobs to
cover the costs (salaries) a family. Proceedings of the Fifth Seminar beekeeping, Animal Science
Research Institute, Ministry of Agriculture jihad, 71-72 (In Persian).

24. Sharma, R. and R. Bhatia. 2001. Economics of stationary and migratory Beekeeping in Himachal
Pradesh. Agricultural Science Digest, 21(3): 196-197.

25. Shiferaw, K. and D. Gebremedhin. 2016. Technical efficiency of small-scale honey producers in
Ethiopia: A stochastic frontier analysis. EconPapers, https://EconPapers.repec.org/RePEc:pra:mprapa:
69332.

26. Solghi, M. 2010. Efficiency analysis of beekeepers in Hamedan province. Proceedings of the seventh
iranian bee research seminar, Animal Science Research Institute, 139-140 (In Persian).

27. Timmer, C.P. 1971. Using a probabilistic frontier production function to measure technical efficiency.
Journal of Political Economy, 79(4): 776-794.

28. Turvey, C.G. and J. Zaho. 1999. Parametric and nonparametric crop yield distribution and their effects
on all risk crop insurance premium. Department of Agricultural Economics and Business, University
of Guelph, Ontario, Canada.

29. Zibaie, M. and M. Mahmoudzadeh. 2010. Analysis of total factor productivity fish farm units in Fars
province: application of Data Envelopment Analysis (DEA). Agricultural Economics and
Development, 72: 43-73 (In Persian).

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ra

p.
11

.2
7.

12
6 

] 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 r
ap

.s
an

ru
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 10

http://dx.doi.org/10.29252/rap.11.27.126
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-1005-fa.html


Research on Animal Production, Vol.   , No.   , Spring      .…………………….……....……..…….….……………………...     

Efficiency Determination of Apiculture Units Using a Stochastic Frontier Analysis 
(SFA) Method in Lorestan Province (Case Study of Khorramabad City) 

 
Behrouz Yarahmadi

 
, Mohsen Mohammadi Saei

 
, Karim Ghorbani

 
 and Reza Pahlavi

 
 

 

 - Assistant Professor, Faculty of Animal Science Research, Agricultural and Natural Resources Research Center of 
Lorestan, Agricultural Research, Training and Promotion Organization 

(Corresponding author: Behrouzy@gmail.com) 
  and  - Ph.D Graduated and Research lecturer. in Animal Sciences, Department of Animal Science Research, 

Agricultural and Natural Resources Research Center of Lorestan, Agricultural Research, Training and Promotion 
Organization. 

 - Doctor of Agricultural Economics, Lorestan Agricultural and Natural Resources Training and Research Center, 
Agricultural Research, Education and Promotion Organization 
Received: April   ,                    Accepted: October   ,                           

 
Abstract 
   This study was conducted to evaluate the production conditions of beekeeping units and 
determine the efficiency of the units, estimating the Stochastic Frontier Analysis (SFA) of the 
apiaries in Khorramabad city and evaluating the management and honey production function of 
these units. This study was carried out in     farmsteads in Khorramabad city during     . The 
data collection method was face to face interviews and questionnaires. Data on production 
functions were estimated by Cobb Douglas functions and technical efficiency by Stochastic 
Frontier Analysis (SFA) method. The results showed that per capita honey production per hive 
in Khorramabad city was  .   kg. In terms of the cost of inputs were in beekeeping, the cost of 
renting a garden and ranch   .   , the work and keeping of bees   .   , of sugar   .   , the 
migration   .   , the cost of buying wax   .   , the cost of medicine and treatment  .    
and miscellaneous expenses  .   , respectively. The average technical, allocative and 
economic efficiency was   . ,   .  and   .  , respectively, that indicating significant potential 
of the units in increasing their efficiencies. The results of honey production function showed 
that the number of migrations per year and the amount of consuming sugar in the apiaries with 
the coefficients ( .    and  .   ) had the highest effect on honey production (P< .  ). The 
results showed that most apiaries in Khorramabad city due to lack of observance of economic 
principles in management, lack of knowledge of the factors affecting the production had low 
efficiency. Among beneficiaries of the three technical efficiency, allocative and economic 
efficiency were for economic efficiency major difference. Generally, in order to develop the 
beekeeping industry in further, the implementation of the honey guaranteed rate, the relative 
stability of sugar price, the creation of more security at the colony's premises, the availability of 
more bank credits, the formation of beekeepers guild, the creation of domestic markets and 
exports for beekeepers and production insurance is needed. 
 
Keyword: Apiaries, Cobb Douglas Functions, Stochastic Frontier Analysis (Sfa), Efficiency, 

Khorramabad City 
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