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چکیده

این تحقيق با هدف شناسایی شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و اکولوژیکی مؤثر بر مدل زنبورداری در مراتع ،در منطقه سرایان استان

خراسان جنوبی انجام شد .این تحقيق از لحاظ هدف کاربردی ،از نظر روش توصيفی – تحليلی و از لحاظ جمعآوری دادهها نيز دارای ماهيت
کمی است .جامعه آماری تحقيق شامل کليه مرتعداران منطقه سرایان بوده که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان ،تعداد  180مرتعدار به

روش نمونهگيری تصادفی انتخاب شد .ابزار گردآوری دادهها و اطالعات مورد نظر ،پرسشنامه محققساخته بود که با هدف بررسی ميزان
تمایل مرتعداران به زنبورداری در مرتع و تعيين شاخصهای اصلی عدم استقبال آنان از این نوع معيشت طراحی شده و با استفاده از روش
مصاحبه نيمه ساختار یافته ،تکميل و با نرمافزار  SPSSمورد تجزیهوتحليل قرار گرفت .پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ
 0/86بهدست آمد .نتایج نشان داد در  61/7درصد از مرتعداران ،ميزان تمایل به زنبورداری ،زیاد و خيلی زیاد گزارش شده است .بهطوریکه
بين سن (در سطح  99درصد) ،سطح تحصيالت (در سطح  99درصد) و درصد وابستگی به مرتع (در سطح  95درصد) با تمایل به زنبورداری
در مرتع همبستگی معنیداری وجود دارد .هر چند این همبستگی در مورد سن و درصد وابستگی به مرتع به صورت منفی بوده است .نتایج
رتبهبندی شاخصهای مهم عدم استقبال مرتعداران از زنبورداری نيز نشان داد که شاخصهای دانش ،آگاهی و مهارت ناکافی ،امنيت کندوها
در مرتع ،روحيه کم خطرپذیری و مالکيت مرتع مهمترین شاخصهای اجتماعی ،هزینه تأمين نهاده ،انتقال و نگهداری کندوها در مرتع مهمترین
شاخص اقتصادی و شاخصهای کوتاهی دوره گلدهی گياهان مرتعی ،پوشش گياهی ضعيف ،فقدان منابع آب کافی و خطرات محيطی
(خشکسالی ،طوفان ،آفات و بيماریها) مهمترین شاخصهای اکولوژیکی از دیدگاه مرتعداران بودند.
واژههای کلیدی :شایستگی ،معيار اقتصادی -اجتماعی ،مرتعداران ،زنبورداری ،سرایان.

مقدمه
امروزه ،استفاده چندمنظوره از مراتع یک راهبرد اصللی
برای تحقق تنوع بخشی معيشت و افزایش درآمد مرتعداران
برای کاهش فشار دام در مرتع مطرح است .بااینحلال ،بلا

وجود مطالعات انجام شده در این زمينه و همچنلين تأیيلد
نقش مثبت آن بر پایداری و تقویت معيشلت بهلرهبلرداران،
استقبال خوبی از این فرصت تأمين معيشت شاهد نبوده ایم.
زنبورداری یکی از انواع استفاده چندمنظوره از مرتع اسلت
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که به عنوان روشی مناسب و مقرون به صرفه برای حفل و
بقاء گونههای مهم مرتعی نيز مطرح اسلت ( Akbarzadeh
 .)& Razaghi, 2002ایلن صلنعت ازجملله فعاليلتهلای
توليدی است که دارای خصوصيات منحصر به فردی ماننلد
ایجاد اشتغال با سرمایه اوليه اندک میباشد .ازایلنرو ،ایلن
صنعت میتواند منبع درآمد مناسبی برای افرادی با سرمایه
اندک  ،نيلروی کلار و مالکيلت زملين باشلد ( & Carroll
 .)Kinsella, 2013, Mirmohammad Sadeghi, 2007با
اسللتقرار کلن لیهللای زنبورعسللل در مراتللع و اسللتفاده از
روش هایی مانند کنترل تعداد دام در واحد سطح مرتلع ،بله
کارگيری سيستم های چرایی ،کاشت گونه های خوشخوراک
و پرتوليد ،قرق ،کودپاشی و  ...ملیتلوان ضلمن اصلالح و
احياء مراتع ،از توان بالقوه آنها نيز استفاده بهتری کلرد .در
همللين راسللتا زنبورعسللل مهمتللرین حشللره گللردهافشللان،
وابستگی اکولوژیکی بسيار نزدیکی به مراتع دارد ( Javadi
 .)et al., 2010, Fadaee et al., 2011زیرا عالوه بر توليد
محصوالتی مانند عسلل و ملوم ،در گلردهافشلانی گياهلان
زراعی ،باغی ،مرتعی و جنگلی نقش مهملی ایفلا ملیکنلد
( Arzani et al., 2006, Rastegar et al., 2007,
 )2005( Aminzadeh .)Hepburn & Radloff, 2011در
تحقيقات خود دریافت که حضور زنبورعسل نقش مهمی در
حفاظت از گونه های بیشماری از گياهان گل دار در سلطح
مراتع و جنگل ها دارد .مطالعلات زیلادی در ملورد تعيلين
شایستگی مرتع برای زنبورداری تحت سله معيلار عواملل
محيطی ،منلابع آب و پوشلش گيلاهی انجلام شلده اسلت
(Amiri, ,Safaeeyan, 1996,Arzani et al., 2006
 )2012که هر یک به نحوی اثرهای مثبت این نوع اسلتفاده
از مرتع را تأیيد کردهاند .باوجوداین ،استقبال مرتلعداران از
این روش به عنوان یک منبع درآمد مکمل ،بسليار ضلعيف
بوده است .در این ميان آنچه بله عنلوان یلک عاملل مهلم
همواره مطرح بوده ،اما مطالعه جدی در ارتباط با آن انجام
نشده است ،شاخص هلای اقتصلادی و اجتملاعی ملؤثر در
تعيين شایستگی این نوع استفاده از مرتلع بلوده اسلت کله
چارچوب اصلی این تحقيق را شکل ملیدهلدMoaghai .

تعیین شاخصهای اقتصادی ...

( )2014در تحقيق خود ،دالیل عدم توجله مرتلعداران بله
سایر استفادههای مرتع را ،آگاهی کم آنها از قابليت مراتلع،
کمبود نيروی کار ،عدم آشنایی با روشهای صحيح و زمان
برداشت از گياهان دارویی ،فقدان تضمين خرید محصوالت
و عدم آگاهی آنها از درآمدزایی این فعاليت ها بيان میکند.
 )2013( Abou-Shaaraمعيارهای شایستگی زنبورداری را
در زمان حال و آینده در مصر مورد بررسی قرار داده و سه
معيار اقليم ،منابع آب و پوشش گياهی را به عنوان مهمترین
عوامل معرفی کلرد )2015( Connor .در مقالله ای کله در
مجله زنبورداری آمریکا منتشر نملود ،معيارهلای مناسلب
برای زنبورداری را موقعيت مکانی ،نوع پوشلش گيلاهی و
خطللرات محيطللی (آتللشسللوزی ،سلليالب ،اسللتفاده از
آفتکشها) معرفلی کلرد Caro .و همکلاران ( )2014در
ارتباط با پرورش زنبور عسل  ،موقعيت مکلانی کنلدوها را
اصلیترین معيار اعلالم کردنلد SSari .و )2017( Ceylan
طی تحقيقی در ارتباط با شایستگی زنبورداری بيان نمودند
که شایستگی اراضی برای کاربری زنبلورداری بهتلر اسلت
تحت معيارهای اقتصادی ،اجتماعی ،اکوللوژیکی و محلي
زیستی مورد ارزیابی قرار گيرد .آنان در ایلن تحقيلق از 4
معيار توپوگرافی ،محلي زیسلتی ،اقتصلادی و اقليملی و 7
شاخص جهت ،ارتفاع ،شيب ،گونه های گياهی ،فاصلله تلا
جاده و سکونتگاه ها ،فاصله تا آب ،بازار فلروش و بلارش
استفاده کردند )2006( Kerealem et al. .معيار اجتماعی و
شاخص های دانلش و تحقيقلات کلم و خلدمات ترویجلی
ناکافی را از مهمترین شاخصهای مؤثر در توليد عسل بيان
کردند )2017( Berhe et al. .در مقالهای به بررسلی درک
جامعه از زنبورداری پرداخته و بی سوادی و عدم مشلارکت
زنان را از عوامل مؤثر در این زمينه بيان نمودندCarroll .
و  )2013( Kinsellaنتایج مشابهی در مورد نقلش اصللی
مشارکت زنلان در ایلن زمينله ارائله داده بودنلد Reda .و
همکللاران ( )2018طللی مطاللعللهای بيللان کردنللد کلله
خشکسالی های متوالی ،خدمات ترویجی ضعيف (به عنلوان
معيار اجتماعی) ،دسترسی محدود بله فنلاوری پيشلرفته و
تخریب جنگل از محدودیت های موجود در منطقه اسلت و
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در نتيجهگيری خود تغيير در فعاليت های سنتی زنبلورداری
از طریق آموزش و در نظر گرفتن معيار اجتماعی فرهنگلی
را ضروری دانستند .آنلان فلاکتور اجتملاعی و فرهنگلی و
عدم آگاهی زنبورداران و پيگيری کم نيروهای ملروج را از
مهمترین معيارها و شاخص های شایستگی توليد عسلل در
منطقه معرفی کردند .آنان همچنين ایجاد شرکت تعلاونی را
برای بهبود و ارتقای ایلن نلوع شلغل کلاربردی در منطقله
پيشنهاد کردند که منجر به لحاظ شدن معيلار اجتملاعی در
ارزیابی شایست گی کاربری زنبورداری در منطقه ملی شلود.
شاخص دیگری که در این تحقيق اشاره شلده بلود ارتقلاء
آگللاهی و آمللوزش جامعلله بللود Karadas .و Birinci
( )2018در اسللتان ایقللدیر ترکيلله سلله معيللار اقتصللادی،
اجتماعی و طبيعی و  7شاخص توليد ،بازاریلابی ،وضلعيت
مالی ،فنلاوری ،سياسلتی و اقلليم و  25شلاخص را بلرای
ارزیللابی عوامللل تأثيرگللذار بللر شایسللتگی منطقلله بللرای
زنبورداری معرفی کردند .این شاخص ها عبلارت اسلت از:
تغيير سياستهای دولت در مورد زنبورداری ،تغيير شلرای
اقتصادی کشور ،تغييرات نامطلوب اقليملی ،علدم توانلایی
کنترل آفات ،نوسانهای قيمت محصلوالت و ميلزان توليلد،
کاهش سطح سود ،افزایش بدهی ،افزایش قيمت نهادهها ،از
دست رفتن محصوالت بله عللت دزدی و همچنلين حملله
حيوانات وحشی ،تأثير آلودگی های زیست محيطی ،سالمت
زنبورداران ،کمبود نيروی کار ،حقوق باالی کارگران ،کمبود
نيروی کارگری ،کمبود دانش فنی ،کمبلود تجهيلزات فنلی،
فقدان شایستگی برای دریافلت وام ،علدم بایگلانی اسلناد
حسابرسللی ،کمبللود دانللش فنللی و مشللاورهای در مللورد
فعاليت های کشاورزی ،فرصت های ناکافی بازار و از دست
رفتن ناشی از شرای انبار کردن.
با توجه به قرارگرفتن کشور ایران بر روی کمربند خشک
جهانی و گستردگی اقلليم خشلک در حلدود  70درصلد از
مساحت ایلن کشلور و چلرای مفلرط دام بلا بليش از 2/2
ظرفيت مراتع ،ارائه مشاغل مکملل بلرای مرتلعداران بلرای
کاهش فشار دام بر مراتع ،بهعنوان یلک راهکلار اساسلی از
سوی صاحبنظران و کارشناسان اجرایی مطرح است .با این
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حال ،استقبال بسيار کمی در این ملورد از سلوی مرتلعداران
شده است .این تحقيق با هدف تعيين ميزان تمایل مرتلعداران
به پرورش زنبور عسل در مراتع مناطق خشلک و شناسلایی
شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و اکولوژیکی مؤثر در علدم
استقبال آنان از این نوع معيشت مکمل در منطقه سلرایان در
استان خراسان جنوبی انجام شد.

مواد و روش ها
معرفی منطقه مورد مطالعه
منطقه مورد مطالعه این تحقيق با وسلعت 51229/46
هکتار در محدوده دو شهرستان سرایان و قائنات ،واقع در
شمالشلرقی اسلتان خراسلان جنلوبی و در شلرق ایلران
قراردارد .بخش مهم شهر سه قلعله هملراه بلا روسلتاهای
بسطاق ،زنگویی و دوستآباد در این محدوده قرا گرفتهاند
که هر یک دارای چند سامان عرفلی هسلتند .بيشلتر دام
منطقه گوسفند نژاد بلوچی است .بيشترین حالت رویشلی
گياهللان منطقلله بوتلله ای بللوده و گونلله درمنلله دشللتی
( )Artemisia siberiتقریباً در تمام تيپ های گياهی مرتع
مشاهده میشود .این منطقه دارای  12تيپ گيلاهی اسلت
که در جدول شماره  1فهرست گونه های گرده زا و شهدزا
آورده شده است .بهره برداران  ،شامل داملداران روسلتایی
بوده که دامهایشان از اواس فروردین تا شهریور از مراتع
استفاده میکننلد .همچنلين بخلش هلایی از مرتلع کله در
سال های گذشته با کاشت گونله هلای تلا ( Haloxylon
 ) persicumو آتریپلکس ( )Atriplex cane csensاصالح
و احياء شده اند ،در فصل پایيز بخشی از علوفه مورد نياز
دام منطقه را تلأمين ملیکننلد .متوسل بارنلدگی منطقله
 190/4ميليمتر و ميلانگين دملای سلاليانه  15/9درجله
سانتیگراد است .همچنين مقدار تبخيلر از سلطح آزاد در
منطقه مورد مطالعه  1535ميلیمتلر ملیباشلد .محلدوده
مطالعاتی از نظر اقليم دومارتن اصالح شده ،دارای اقلليم
خشک سرد است .شکل  1موقعيت محدوده سرایان را در
ایران و استان خراسان جنوبی نشان میدهد.

... تعیین شاخصهای اقتصادی
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)

 گونههای مرتعی منطقه مورد مطالعه (شهدزا یا گردهزا-1 جدول

Table 1- Rangeland species of study area (Pollen or Nectar plants)

درصد تناسب
(شهدزا یا
)گردهزا
Proportion
percentage
(Pollen or
Nectar
plants)

نام تیپ
گونههای همراه

گونه غالب

Accompanying species

Dominant species

Type
name

Cousinia onopordioides ,Colchicum persicum ,Bromus danthoniae ,
69

Haloxylon persicum
+Artemisia sieberi
+Scariola orientalis

R1

Astragalus cruciatus ,Glaucium oxylobum ,Noaeae mucronata ,

Peganum harmala +
Artemisia sieberi

R2

Tulipa biflora ,Onobrychis cornuta ,Scariola orientalis
Bromus danthonia ,Tragopogon collinus ,Senecio vulgaris ,

Tragopogon collinus +

R3

Atriplex canescens ,Peganum harmala ,Noaeamucronata ,Dorema
ammoniacum ,Astragalus cruciatus ,Tulipa biflora ,Onobrychis
cornuta
Cousinia onopordioides ,Colchicum persicum ,Bromus danthoniae ,

82

50

Glaucium oxylobum ,Nepeta persica

Haloxylon persicum

Senecio vulgaris ,Peganum harmala ,Bromus danthonia ,Astragalus
70

cruciatus ,Glaucium oxylobum ,Tragopogon collinus ,Tulipa

Haloxylon persicum +
Artemisia sieberi

R4

Peganum harmala

R5

Scariola orientalis +
Artemisia sieberi

R6

Artemisia sieberi +
Scariola orientalis

R7

Scariola orientalis +
Peganum harmala

R8

Artemisia sieberi +
Peganum harmala

R9

biflora ,Onobrychis cornuta
Echinops dichrous ,Artemisia sieberi ,Nepeta persica ,Cousinia
90

onopordioides ,Scariola orientalis ,Tamarix aphylla ,Astragalus
myriacanthus ,Centaurea ispahanica.
Echinops dichrous ,Salsola tomentosa ,Amygdalus scoparia ,

78

Peganum harmala ,Alhagi pesarum ,Berberis integerrima ,
Astragalus myriacanthus
Cousinia onopordioides ,Colchicum persicum ,Bromus danthoniae ,

79

Astragalus cruciatus ,Glaucium oxylobum ,Noaea microdata ,Tulipa
biflora ,Echinops dichrous ,Hulhtemia persica, Euphorbia densa ,

86

Cousinia onopordioides ,Colchicum persicum ,Bromus danthoniae ,
Astragalus myriacanthus ,Ferula gommosaa
Astragalus cruciatus ,Glaucium oxylobum ,Noaea mucronata ,

Tulipa biflora ,Artemisia sieberi ,Hulthemia persica ,Euphorbia
90

Colchium persicum
persica.
,Scorzonera
densa,Nepeta
,Astragalus
myriacanthus
, sp ,Scariola
orientalis ,Alhagi pesarum ,Tamarix aphylla ,Astragalus
myriacanthus ,Centaurea ispahanica
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درصد تناسب
(شهدزا یا
)گردهزا
Proportion
percentage
(Pollen or
Nectar
plants)
88

نام تیپ
گونههای همراه

گونه غالب

Accompanying species

Dominant species

Colchium persicum ,Alhagi pesarum ,Scariola orientalis ,Peganum
harmala ,Astragalus myriacanthus ,Pteropyrum aucheri
Bromus danthoniae ,Alhagi camelorum ,Cousinia onopordioides

78

Echinops dichrous ,Nepeta persica ,Launaea acanthodes ,

,

Type
name

Artemisia sieberi+ Alhagi
pesarum

R10

Rheum ribers + Noaea
mucronata

R11

Artemisia aucheri+
Echinops dichrous

R12

Tragopogon collinus
Euphorbia densa ,Medicago sativa ,Bromus tectorrum ,Tulipa
88

biflora ,Berberis integerrima ,Amygdalus communis ,Amygdalus
scoparia

 موقعیت محدوده سرایان در ایران و استان خراسان جنوبی-1 شکل

Figure 1- The location of sturdy area in Sarayan region in Iran and south Khorasan province

 کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها نيز،لحاظ هدف
 جامعه آماری این تحقيق شامل کليه.ماهيت کمی دارد

روش تحقیق

 از، توصيفی – تحليلی،این تحقيق از لحاظ روش
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مرتعداران محدوده اجرایی پروژه بين المللی در استان
خراسان جنوبی شامل روستاهای بسطاق ،دوستآباد،
زنگویی و شهر سهقلعه است .از این ميان ،تعداد  180نفر
به عنوان نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و
مورگان و بهروش نمونهگيری تصادفی انتخاب شدند .ابزار
گردآوری دادهها و اطالعات مورد نظر ،پرسشنامه محقق
ساخته بود که بر اساس مرور ادبيات پژوهش و
نظرخواهی از صاحبنظران این حوزه تهيه شد .برای
تعيين روایی پرسشنامه ،چندین نسخه از آن در اختيار
کارشناسان قرار داده شد و اصالحات الزم بر حسب
پيشنهادهای آنها انجام شد .تعيين ضریب اعتبار ،توس
 30نفر از مرتعداران منطقه مورد مطالعه انجام گردید.
اعتبار پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به
طور متوس  0/86بهدست آمد .با توجه به اینکه مرتع
داران منطقه مورد مطالعه سابقه بسيار اندکی در زمينه
زنبورداری در مرتع و درآمدزایی از این طریق داشتند،
طراحی گویههای پرسشنامه برای استخراج شاخصهای
اقتصادی ،اجتماعی و اکولوژیکی زنبورداری ،بر اساس
دالیل عدم استقبال آنان از این نوع استفاده از مرتع انجام
شد .یادآوری می شود که کارگاه آموزش زنبورداری
توس پروژه بينالمللی احيای اراضی جنگلی و تخریب
شده ( Rehabilitation of Forest Landscape and
 )RFLDL: Degraded Landاخيراً برای مرتعداران
برگزار گردیده و نسبت به این موضوع آگاهی کافی
داشتند .در این تحقيق ،ابتدا تمایل مرتعداران به استفاده از
مرتع برای زنبورداری با استفاده از پرسشنامه ( 5گویه)
تعيين شده و بعد آزمون فرضيههای رابطه ای (ضرایب
همبستگی پيرسون و اسپيرمن) و مقایسه ای (آزمون )F
انجام شد .ميزان تمایل مرتعداران به زنبورداری در مرتع
بر پایه فاصله انحراف معيار از ميانگين یا معيار ISDM:
Interval of Standard Deviation from Mean

( )Gangadharappa et al, 2007ارزیابی شد و بر این
اساس سطوح تمایل بر اساس  4طبقه کم ،متوس  ،زیاد و

تعیین شاخصهای اقتصادی ...

خيلی زیاد تعيين گردید .بر مبنای این فرمول ،دامنه باال و
پایين انحراف معيار جامعه از ميانگين تعيين شده و چهار
طبقه کم ،متوس  ،زیاد و خيلی زیاد مشخص میگردد.
شایان ذکر است برای توصيف ميزان همبستگی بين
متغيرها نيز از الگوی  ) 2000( Hopkinsاستفاده شده
است .این الگو به این شرح است ( 0تا  = 0/1خيلی کم،
 0/1تا  = 0/3کم 0/3 ،تا  = 0/5متوس  0/5 ،تا 0/7
= زیاد 0/7 ،تا  = 0/9خيلی زیاد 0/9 ،تا  = 1تقریباً
کامل) .برای پردازش داده ها از نرم افزار آماری SPSS
نسخه  18استفاده شد.

نتایج
نتایج آمار توصیفی:
نتایج آمار توصيفی جامعه مورد مطالعه از نظر
شاخصهای جمعيت شناسی نشان داد که بيشتر مرتعداران
منطقه سرایان با ميانگين سنی  47/2سال در طبقه سنی
 41-50سال و کمترین آن در طبقه سنی کمتر از  30سال
قرار دارند .بررسی وضعيت تحصيلی نشان داد که سطح
ابتدایی با  50/6درصد و ليسانس با  5درصد بهترتيب
بيشترین و کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند .با
توجه به اینکه بيشتر مرتع داران منطقه برای تعليف دام
خود ،کامالً به مرتع وابسته نيستند از آنان درخواست شد
با در نظر گرفتن تعليف دام خود از مرتع (نسبت به علوفه
دستی) ،ميزان وابستگی دام به مرتع را اعالم کنند .نتایج
تحليل پرسشنامهها نشان داد که ميانگين درصد وابستگی
مرتع داران به مرتع  36/8درصد است .طبقهبندی انجام
شده نشان داد که بيشترین فراوانی مرتعداران (33/3
درصد) در طبقه  21-30درصد وابستگی به مرتع قرار
دارد .جدول شماره  2نتایج آمار توصيفی جامعه مورد
مطالعه را نشان میدهد .نتایج رضایت مرتع داران از
وضعيت پوشش گياهی مرتع نيز نشان داد که  94/5درصد
مرتع داران دارای رضایت متوس و کمتر از آن هستند.
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 نتایج آمار توصیفی مرتعداران منطقه سرایان-2 جدول

Table2- Result of descriptive statistics of range-users in Sarayan

درصد تجمعی

درصد

فراوانی

طبقات سنی

صفت

Cumulative percentage

Percent

Abundance

Class

Characteristics

10.5

10.5

19

30>

28.8

18.3

33

31-40

56.6

27.8

50

41-50

)سن (سال

78.3

21.7

39

51-60

Age

97.7

19.4

35

61-70

100

2.2

40

71<

11.7

11.7

21

بی سواد

62.2

50.6

91

86.1

23.9

43

95

8.9

16

100

5

9

28.9

28.9

52

20>

62.2

33.3

60

21-30

87.2

25

45

31-40

درصد وابستگی دام به مرتع

94.4

7.2

13

41-50

Dependency to range

97.2

2.8

5

51-60

100

2.8

5

60<

32.8

32.8

59

68.9

36.1

65

Illiterate

ابتدایی
Primary school

سيکل
Middle school

سواد
Levels of education

دیپلم
High school

ليسانس
Graduate

ًاصال
Not at all

تا حدود کمی
Low

متوس

94.5

25.6

46

97.3

2.8

5

تا حدود زیادی

100

2.8

5

ًکامال

100

180

Medium

رضایت از پوشش گياهی مرتع
Satisfaction about range
status

High
Completely

کل
Total

تعیین شاخصهای اقتصادی ...
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نتایج آمار استنباطی
 تمایل مرتعداران به استفاده از مرتع برای زنبورداری:بر اساس نتایج بهدست آمده ،گویه «مایلم دانش خود را
برای زنبورداری افزایش دهم» با ضریب پراکنش  0/15و
گویه «حاضرم قسمتی از مرتع را برای زنبورداری قرق
نمایم» با ضریب پراکنش  0/36بهترتيب دارای بيشترین و
کمترین سهم در تمایل مرتعداران به استفاده از مرتع برای

زنبورداری بودهاند .در نهایت ميانگين گویهها به عنوان رتبه
تمایل ،برای بررسی رابطه بين متغيرهای مستقل تحقيق
شامل سن ،تحصيالت ،درصد وابستگی به مرتع و رضایت از
پوشش گياهی مرتع مورد استفاده قرار گرفت .جدول 3
رتبهبندی گویههای تمایل مرتعداران به استفاده از مرتع برای
زنبورداری را نشان میدهد.

جدول  -3رتبهبندی گویههای تمایل مرتعداران به استفاده از مرتع برای زنبورداری

Table 3- Ranking of questions associated to tendency of range-users for beekeeping

گویه

ميانگين
رتبهای

Question

Average

انحراف معيار

ضریب پراکنش

Standard

scattering

deviation

coefficient

4.65

0.71

0.15

1

4.48

0.96

0.21

2

ranking

1
2

مایلم دانش خود را برای زنبورداری افزایش دهم
I am interested in improving my knowledge on beekeeping

به شغل زنبورداری عالقمندم
I am interested in beekeeping

رتبه
Ranking

با دیگر مرتعداران برای زنبورداری در مرتع مشارکت میکنم
3

I participate in beekeeping in rangelands along with other

4.25

1.3

0.3

3

range-users

4
5

حاضرم در تشکلهای مربوط به زنبورداری فعاليت کنم
I am ready to join to a beekeeping formation

حاضرم قسمتی از مرتع را برای زنبورداری قرق نمایم
I agree to exclude part of my owned rangeland for beekeeping

نتایج استفاده از معيار  ISDMنشان داد که ميزان تمایل
به زنبورداری در  61/7درصد از مرتعداران زیاد و خيلی
زیاد گزارش شده است .جدول  4ميزان تمایل مرتعداران به
زنبورداری را نشان میدهد.
نتایج نشان داد که بين سن (در سطح  99درصد)،
سطح تحصيالت (در سطح  99درصد) و درصد وابستگی
به مرتع (در سطح  95درصد) با تمایل به زنبورداری در
مرتع همبستگی معنیدار ی وجود دارد .هر چند این
همبستگی در مورد سن و درصد وابستگی به مرتع به

3.95

1.12

0.32

4

3.41

1.25

0.36

5

صورت منفی گزارش شده است ،یعنی هر چه سن باالتر
بوده ،درصد وابستگی دام به مرتع بيشتر بوده و دامداری
سهم بيشتری در تأمين درآمد خانوار داشته و تمایل به
استفاده از مرتع برای زنبورداری کمتر بوده است .البته بين
رضایت از پوشش گياهی مرتع با تمایل به استفاده از
مرتع برای زنبورداری ،همبستگی معنیدار نبوده است.
جدول  5نتایج مربوط به همبستگی ویژگیهای فردی با
تمایل به استفاده از مرتع برای زنبورداری را نشان می
دهد.
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جدول  -4میزان تمایل مرتعداران به زنبورداری

Table 4- Tendency rate of range-users for beekeeping

صفت

گروه

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

Characteristics

Class

Abundance

percentage

Cumulative percentage

کم

29

16.1

16.1

Low

متوس

40

38.3

22.2

Medium

تمایل به زنبورداری

زیاد

Tendency to
beekeeping

56

39.4

31.1

High

خيلی زیاد

55

100

30.6

Very High

کل

100

180

Total

جدول  -5نتایج مربوط به همبستگی ویژگیهای فردی با تمایل به استفاده از مرتع برای زنبورداری

Table 5- Results of relationship between personal characteristics with tendency for using rangelands for
beekeeping

متغير

نوع مقياس

ضریب همبستگی ()r

معنیداری

Variables

Type of scale

)Correlation coefficient (r

level Significance

سن

فاصلهای

-0.72

0.00

Age

Interval

تحصيالت

ترتيبی

Levels of education

Ordinal

درصد وابستگی به مرتع

فاصلهای

)Dependency on range (percentage

Interval

رضایت از وضعيت مرتع

ترتيبی

satisfaction about range status

Ordinal

نتایج تجزیه واریانس و مقایسه ميانگين بين متغيرهای
سطح تحصيالت و تمایل به زنبورداری ،حکایت از وجود
اختالف معنیدار بين دو متغير در سطح  99درصد دارد .به
طوریکه کمترین تمایل به زنبورداری در سطح بیسواد و
بيشترین تمایل به زنبورداری در سطح تحصيالت ليسانس
گزارش شده است .در ارتباط با متغير سن نيز اختالف معنی
دار بين دو متغير در سطح  95درصد گزارش شد .بهطوریکه
کمترین تمایل در طبقه سنی بيشتر از  70سال و بيشترین

0.65
-0.34
0.23

0.01
0.04
0.09

تمایل در طبقه  31-40سال مشاهده گردید .در ارتباط با
متغير درصد وابستگی به مرتع اختالف معنیدار بين دو متغير
در سطح  95گزارش شد ،بهطوریکه بيشترین تمایل در
طبقه  0-20و کمترین تمایل در طبقه  81-100مشاهده
گردید .متغيرهای وضعيت رضایت مرتعداران از وضعيت
مرتع و تمایل به زنبورداری ،حکایت از وجود اختالف معنی
دار بين دو متغير در سطح  95درصد دارد (جدول  .)6به
طوریکه کمترین تمایل در طبقه وضعيت رضایت "اصالً" و

تعیین شاخصهای اقتصادی ...
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بيشترین تمایل در طبقه وضعيت رضایت "خيلی زیاد"

مشاهده میگردد.

جدول  -6نتایج تجزیه واریانس مقایسه بین سطح تحصیالت و تمایل به زنبورداری

Table 6- Results of variance analysis to compare levels of education with tendency to beekeeping

متغير

فراوانی

درجه آزادی

مقدار F

سطح معنیداری

Variable

Abundance

Freedom degree

F value

Level of significance

سطح تحصيالت

180

179

19.55

0.00

Level of education

سن (سال)

180

179

0.02

8.16

)Age (year

درصد وابستگی به مرتع

180

179

0.00

37.5

)Dependency to range (percent

رضایت از وضعيت مرتع

180

179

0.03

21.3

Satisfaction about range status

رتبهبندی گویههای مربوط به تعیین شاخصهای
اقتصادی ،اجتماعی و اکولوژیکی عدم استقبال مرتعداران از
زنبورداری نتایج رتبهبندی گویههای مربوط به تعيين
شاخصهای اصلی عدم استقبال مرتعداران از زنبورداری در
مرتع نشان داد که شاخصهای دانش ،آگاهی و مهارت
ناکافی ،امنيت کندوها در مرتع ،روحيه کم خطرپذیری و
مالکيت مرتع به عنوان مهمترین شاخصهای اجتماعی،
شاخص هزینه تأمين نهاده ،انتقال و نگهداری کندوها در مرتع

به عنوان مهمترین شاخص اقتصادی و شاخصهای کوتاه
بودن دوره گلدهی گياهان مرتعی ،پوشش گياهی ضعيف،
ناکافی بودن منابع آبی و خطرات محيطی (خشکسالی ،طوفان،
آفات و بيماریها) به عنوان مهمترین شاخصهای اکولوژیکی
از دیدگاه مرتعداران بيان شدند .جدول  7رتبهبندی گویههای
مربوط به تعيين معيارهای اصلی زنبورداری در مرتع را نشان می
دهد.

جدول  -7رتبهبندی گویههای مربوط به تعیین شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و اکولوژیکی عدم استقبال مرتعداران از زنبورداری
Table 7- Ranking of questions associated with determining main indicators for intendancy of range-users to
beekeeping in rangelands

ردیف
Row

1
2
3
4

گویه

Question

دانش ،آگاهی و مهارت ناکافی

Knowledge, insufficient awareness and skill

هزینه تأمين نهاده ،انتقال و نگهداری کندوها

Cost of inputs, transportation and maintenance

کوتاه بودن دوره گلدهی گياهان مرتعی

Short season of flowering of local range plants

امنيت کندوها در مرتع

Security of colonies in range

روحيه کم خطرپذیری

5

Low risk-taking spirit

6

مالکيت مرتع

ميانگين
Mean

انحراف معيار
Standard

ضریب پراکنش
Scattering

رتبه

Ranking

Deviation

coefficient

4.91

0.19

0.038

1

4.71

0.25

0.053

2

4.49

0.41

0.09

3

4.54

0.62

0.13

4

4.38

0.64

0.14

5

4.35

0.78

0.17

6
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رتبه

Ranking

ضریب پراکنش
Scattering

coefficient

انحراف معيار
Standard

Deviation

ميانگين

گویه

Mean

Question

) آفات و بيماریها، طوفان،خطرات محيطی (خشکسالی

ردیف
Row

Range ownership
7

0.17

0.91

4.34

8

0.22

0.96

4.3

9

0.23

0.99

4.27

10

0.24

1.05

4.24

11

0.24

1.03

4.15

12

0.28

1.16

4.12

13

0.29

1.2

4.1

14

0.31

1.24

3/92

Long distance to village

15

0.32

1.25

3/87

Poor vegetation cover

16

0.38

1.41

3/71

Insufficient experience

17

0.39

1.45

3/65

18

0.41

1.52

3/63

19

0.45

1.62

3/55

Spare time

20

0.46

1.58

3/41

Lack of essential promotional training

21

0.47

1.52

3/21

Lack of the needed equipment

22

0.52

1.65

3.14

عالقه کم

23

0.56

1.71

3.05

24

0.69

1.63

2.35

سود کم حاصل از فروش محصوالت

25

0.73

1.6

2.18

بازار فروش نامناسب محصوالت

26

0.79

1.55

1.94

Environmental hazards (storms, drought, pests and disease)

توافق و انسجام الزم بين مرتعداران

Consensus and coherence among range-users

عدم مشارکت زنان

Lack of women’s participation

فقدان منابع آب کافی

Unavailable water resources

فقدان تشکلهای الزم

Unavailable range-users’ formation

فقدان مشارکت و همکاری الزم بين مرتعداران

Lack of essential collaboration among range-users

محدودیت جاده و دسترسی

Low access and improper roads

فاصله زیاد تا روستا

پوشش گياهی نامناسب
تجربه ناکافی

کمبود حمایت دولت

Low government’s support

فقدان سرمایه مالی

Lack of financial capital

زمان ناکافی

فقدان آموزشهای ترویجی الزم
فقدان تجهيزات مورد نياز

Low interest

فقدان بيمه کندوها

Lack of insurance
Low profitability

Marketing problems

فقدان اعتماد بين مرتعداران

Distrust among range-users

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

تعیین شاخصهای اقتصادی ...
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ارائه شده است.

در جدول شماره  ،8شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و
اکولوژیکی عدم استقبال مرتعداران از زنبورداری به تفکيک

جدول  -8شاخصهای اقتصادی ،اجتماعی و اکولوژیکی عدم استقبال مرتعداران از زنبورداری

Table 8- Social, economic and ecological indicators associated with intendancy of range-users to beekeeping in
rangelands

ردیف

اجتماعی

رتبه

اقتصادی

رتبه

اکولوژیکی

رتبه

Row

Social

Ranking

Economic

Ranking

Ecological

Ranking

1

هزینههای جاری

2

1

2

3

دانش ،آگاهی و مهارت
Knowledge, awareness
and skill

امنيت
Security

خطرپذیری

Current cost

4

5

Risk-taking spirit
4

مالکيت

5

6

6

سرمایه مالی
تجهيزات

8
9

77
8

11

Formation

مشارکت

23

Environmental hazards

منابع آب

10

دسترسی

13

فاصله

14

distance
24

Profit

بازار

خطرات محيطی

7

Access

Insurance

سود

Flowering period

Water resources
21

بيمه

Women’s participation

تشکل

18

Equipment

Coherence

مشارکت زنان

Government’s
support
Financial capital

Ownership

انسجام

حمایت دولت

17

دوره گلدهی گياهان

3

پوشش گياهی

15

Vegetation Cover
25

Market
12

Participation
9

تجربه

16

Experience
10

زمان

19

Spare time
11

آموزش

20

Training
12

عالقه

22

Interest
13

اعتماد

26

Trust

بحث
نتایج تحقيق نشان داد با توجه به وابستگی باالی دام
منطقه به علوفه دستی و در نتيجه سود پایين حاصل از
دامداری ،مرتعداران منطقه از تمایل باالیی برای پرداختن به

یک معيشت مکمل مانند زنبورداری در مرتع برخوردار
هستند .همچنين نتایج نشان داد بين متغيرهای سن (در سطح
 99درصد) ،سطح تحصيالت (در سطح  99درصد) و درصد
وابستگی به مرتع (در سطح  95درصد) با تمایل به
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زنبورداری در مرتع همبستگی معنیداری وجود دارد .هر
چند این همبستگی در مورد سن و درصد وابستگی به مرتع
منفی و در مورد تحصيالت مثبت گزارش شده است ،یعنی
در سنين باالتر و وابستگی بيشتر به مرتع ،تمایل به استفاده
از مرتع برای زنبورداری کاهش مییابد اما در تحصيالت
باالتر این تمایل بيشتر گزارش شده است .نتایج تجزیه
واریانس بين متغيرهای سطح تحصيالت و تمایل به
زنبورداری ،حکایت از وجود اختالف معنیدار بين دو متغير
در سطح  99درصد دارد .بهطوریکه کمترین تمایل در سطح
بیسواد و بيشترین تمایل در سطح ليسانس گزارش شده
است .در ارتباط با متغير سن نيز اختالف معنیدار در سطح
 95درصد گزارش شد .بهطوریکه کمترین تمایل در طبقه
سنی بيشتر از  70سال و بيشترین تمایل در طبقه سنی -40
 31سال مشاهده گردید .در ارتباط با متغير درصد وابستگی
به مرتع اختالف معنیدار بين دو متغير در سطح  95درصد
گزارش شد .بهطوریکه بيشترین تمایل در طبقه وابستگی
 0-20درصد و کمترین تمایل در طبقه وابستگی 81-100
مشاهده گردید .همچنين متغيرهای وضعيت رضایت مرتع
داران از وضعيت مرتع و تمایل به زنبورداری ،حکایت از
وجود اختالف معنیدار بين دو متغير در سطح  95درصد
دارد .بهنحویکه کمترین تمایل در طبقه وضعيت رضایت
"اصالً" و بيشترین تمایل در طبقه وضعيت رضایت "خيلی
زیاد" مشاهده میشود .با وجود نتایج بهدست آمده از تمایل
باالی مرتعداران به زنبورداری و آشنایی اوليه مرتعداران با
این شغل در نتيجه حضور در کارگاههای آموزشی برگزار
شده در قالب پروژه بينالمللی احيای اراضی جنگلی و
تخریب شده با تأکيد بر اراضی شور و تحت تأثير فرسایش
بادی ( ،)RFLDLاستقبالی از سوی مرتعداران برای عملياتی
کردن این شغل انجام نشده است .در این راستا ،نتایج
رتبهبندی گویههای مربوط به تعيين شاخصهای اقتصادی،
اجتماعی و اکولوژیکی عدم استقبال مرتعداران از زنبورداری
نشان داد که شاخصهای دانش ،آگاهی و مهارت ناکافی،
امنيت کندوها در مرتع ،روحيه کم خطرپذیری و مالکيت
مرتع به عنوان مهمترین شاخصهای اجتماعی ،شاخص
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هزینه تأمين نهاده ،انتقال و نگهداری کندوها در مرتع به
عنوان مهمترین شاخص اقتصادی و شاخصهای طول کم
دوره گلدهی گياهان مرتعی ،پوشش گياهی نامناسب ،فقدان
منابع آب کافی و خطرات محيطی (خشکسالی ،طوفان ،آفات
و بيماریها) به عنوان مهمترین شاخصهای اکولوژیکی از
دیگاه مرتعداران بيان شدند .بر اساس نتایج میتوان ادعا کرد
که مرتعداران با وجود شرکت در کالسهای آموزشی ،اما
دانش ،آگاهی و مهارت خود را برای شروع این کار ناکافی
دانستهاند که این موضوع با توجه به روحيه کم خطرپذیری
آنان (مهمترین عامل اجتماعی مطرح است) بر تشدید عدم
استقبال آنان از زنبورداری افزوده است .هر چند مرتعداران
سرمایه الزم برای راهاندازی شغل زنبورداری را یک عامل
مهم بيان نکرده و از آن به عنوان اولویت هجدهم یاد می
کنند ،اما از عامل هزینه تأمين نهاده ،انتقال و نگهداری
کندوها ،به عنوان مهمترین عامل اقتصادی و دومين دليل
عدم استقبال از زنبورداری ذکر میکنند .نتایج بررسیهای
مختلف نيز نشان میدهد که زنبورداری از سرمایه باالیی
برای راهاندازی برخوردار نبوده ( Mirmohammad Sadeqi,
 ،)2007بهطوریکه مرتعداران با فروش دو یا سه رأس دام،
توانایی خرید حدود  10کندو و سایر مقدمات راهاندازی این
شغل را دارند اما هزینه تأمين نهادههای مورد نياز (شکر،
موم ،دارو ،کارگر ،شيشه ،حلب و  )...بهویژه در فصل
زمستان و هزینه باالی کوچ و انتقال کندوها در مرتع ،آن هم
در مراتع مناطق خشک که طول کم دوره گلدهی ،پراکنش
غيریکنواخت منابع آب و پوشش گياهی بر زحمت و هزینه
آن میافزاید ازجمله مواردی است که استقبال از آن برای
پرداختن به این شغل را با مشکل مواجه کرده است .چنانچه
دانش و مهارت کم آنان نيز مزید بر علت شده و بر
هزینههای جاری افزوده است .در این راستا ،مطالعه
 Parhizkariو همکاران ( )2013که وضعيت اقتصادی
صنعت زنبورداری در مراتع مستعد پرورش زنبورداری در
مراتع الموت را بررسی کردند ،نشان داد که سطح بهرهبرداری
غيرحرفهای بيشترین هزینه توليد را داشته ،همچنين انتقال
کندوها در فصل بهار به مناطق یيالقی و بازگرداندن آنان به

204

جایگاه زمستانگذرانی هزینه باالیی را برای مرتعداران به
همراه داشته است .مطالعات  Salesi ،)1996( Vosoqiو
همکاران ( )2003و  Moradi Kafrajو همکاران ()2009
نيز مؤید هزینه باالی جابجایی استParhizkari et al. .
(،)1996( Pourmohammadi ،)2003( Saha ،)2013
 Salesiو همکاران ( Mirmohammad Sadeqi ،)2003و
همکاران ( Arzani ، )2007و  )2011( Amiriنيز ضمن
اشاره به باال بودن سن و پایين بودن ميزان سواد و دانش
زنبورداران ،به جذب و بکارگيری نيروهای جوان و تحصيل
کرده در صنعت زنبورداری تأکيد کردند .ازجمله مهمترین
شاخصهای اجتماعی که مرتعداران منطقه سرایان به آن
اشاره کردند میتوان به امنيت کندوها در مرتع ،مالکيت
مرتع ،عدم مشارکت زنان و عدم مشارکت و همکاری الزم
بين مرتعداران اشاره کرد .مسلماً امنيت کندوها در مراتعی که
فاصله آن نسبت به روستا زیاد است مسئله مهمی است که
هزینه الزم برای تأمين امنيت نيز از توجيه اقتصادی طرح
خواهد کاست .از سوی دیگر ،نوع مالکيت مرتعداران ،بهویژه
در دو روستای دوستآباد و زنگویی که بهدليل عدم انجام
مميزی مرتع به شکل کامالً مشاع توس تمام مرتعداران در
حال استفاده است کار را برای زنبورداران بسيار مشکل
خواهد کرد .زنبورداری در مراتع منطقه مورد مطالعه نيازمند
انسجام و مشارکت باالی مرتعداران در مورد قرق و عدم
استفاده مرتعداران از بخشهای مستعد و دارای تراکم باالی
گياهان گردهزا و شهدزا ،از نيمه دوم فروردین تا پایان
اردیبهشت است که خود نيازمند فراهم کردن بسترهای
مشارکتی الزم است که بهعنوان اولویت هشتم شاخصهای
اجتماعی اشاره شده است .در این راستا ،فقدان تشکل و نهاد
الزم برای پرداختن به این موضوع چه در مرحله خرید
نهادهها و راهاندازی و چه در مرحله فروش محصوالت به
عنوان اولویت هفتم شاخصهای اجتماعی مطرح است (البته
در مورد شاخصهای اجتماعی ،نزدیکی بسيار زیاد ميانگين
وزنی شاخصها به یکدیگر ،اهميت باالی آنها را بهتر نشان
میدهد) .چالش مهم دیگری که مرتعداران زنبوردار با آن
مواجه خواهند بود عدم مشارکت زنان است .بهنحویکه

تعیین شاخصهای اقتصادی ...

فاصله کندوها از روستا ،مشارکت زنان را محدود خواهد
کرد و پرداخت هزینه کارگری برای این موضوع ،هر گونه
توجيه اقتصادی را برای مرتعدار غيرمنطقی میکندCarroll .
و  )2013( Kinsellaنيز در مطالعات خود به نقش
مشارکت زنان در زنبورداری اشاره کردند .محدودیت
دسترسی به نقاطی که از پوشش گياهی مناسبی برخوردار
بوده و تأمين آب با توجه به تجهيزات کم برخی مرتعداران
از دیگر محدودیتهای مهمی است که از استقبال آنان به این
صنعت درآمدزا کاسته است .نتایج این تحقيق با نتایج Caro
و همکاران ( SSari ،)2014و  Berhe ،)2017( Ceylanو
همکاران ( Reda ،)2017و همکاران ( )2018و Karadas
و  )2018( Birinciمطابقت دارد .نکته مهم در تحليل پاسخ
مرتعداران برای اولویتبندی گویهها ،سود و بازار فروش
محصوالت است که بهعنوان اولویتهای آخر از جانب آنان
مطرح شده است .این مسئله نشان از اطمينان و عدم نگرانی
آنان در ارتباط با فروش محصوالت است .ازاینرو با توجه
به اعتماد موجود بين مرتعداران که میتواند روند راهاندازی
و استقرار پرورش زنبور عسل در مراتع را تسهيل کند ،در
صورت رفع محدودیتهای مطرح شده ،میتوان این معيشت
پایدار جایگزین را با هدف کاهش دام مازاد بر ظرفيت مراتع
و در نتيجه کاهش فشار دام ترویج کرد .در این مورد و با در
نظر گرفتن راهبرد اجرایی پروژه در ایجاد یا تقویت نهادهای
اجتماعی از طریق ایجاد گروههای توسعه روستا ،به نظر می
رسد با هدف و رویکرد ایجاد مشاغل جایگزین و پایدار،
باید در ساختار و ترکيب تشکيل این گروهها عالیق و نکات
مشترک اعضا در ایجاد معيشت در آینده مدنظر قرار گيرد.
زیرا در صورت تشکيل این گروهها با چشمانداز ایجاد یک
یا چند نوع معيشت مشترک ،بخش مهمی از شاخصهای
اجتماعی و اقتصادی مورد نياز ،به صورت مستقيم یا
غيرمستقيم محقق خواهند شد .همچنين توجه جدی
کارشناسان منابع طبيعی در بخش اجرا برای رفع موانع
موجود و مطالعات تخصصی دانشمندان در مورد شناخت و
توسعه گياهان مرتعی گردهزا و شهدزا ضروریست .البته ،با
توجه به طول کم دوره گلدهی گياهان مرتعی در مناطق
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Abstract
This study aimed to identify the economic, social, and ecological indicators affecting the
beekeeping model in rangelands in the Sarayan region of South Khorasan province. This
research is applied in terms of purpose, descriptive-analytical method, and quantitative in terms
of data collection. The statistical population of the study included all ranchers in the Sarayan
region. Using Krejcie and Morgan's table, 180 ranchers were selected by random sampling
method. The data collection tool and information were a researcher-made questionnaire
designed to assess the tendency of pastoralists to beekeeping in the rangeland and determine the
main indicators of their unwelcome to this type of livelihood using a semi-structured interview
method. The reliability of the questionnaire was 0.86 using Cronbach's alpha test. The results
showed that in 61.7% of ranchers, the tendency to beekeeping was reported to be high and very
high. So that there is a significant correlation between age (at 99% level), level of education (at
99% level), and percentage of rangeland dependence (at 95% level) with a tendency to
beekeeping in rangeland. However, this correlation was negative for age and percentage of
rangeland dependence. The results of ranking the important indicators of ranchers' reluctance to
beekeeping also showed the indicators of knowledge, insufficient knowledge and skills, the
safety of hives in the rangeland, low risk-taking spirit, and rangeland ownership as the most
important social indicators, cost of providing, transferring and maintaining hives in the
rangeland. The most important economic indicators and short indicators of the rangeland
flowering period, poor vegetation, lack of sufficient water resources, and environmental risks
(drought, storms, pests, and diseases) were considered the ecological indicators from the
perspective of rangers.
Keywords: Competence, socio-economic criteria, range-holders, beekeeping, Sarayan.

