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خالصه تحقیق
به علت از بین رفتن بعضی از کالونی های زنبور عسل ( )Apis mellifera Lاز راسته بال غشائیان
و خانواده ( )Apidaeمبنی بر عدم مدیریت درست زنبورداران در والیت هرات باعث شد تا این تحقیق
تحت عنوان «بررسی وضعیت زنبورداری در والیت هرات» انجام داده شود.
هدف از این تحقیق بررسی وضعیت زنبورداری جهت تشخیص مشکالت موجوده و ارائه راه حل های
مناسب به منظور بهبود وضع زنبور داری ،تشخیص مشکالت موجود در قسمت مدیریت زنبورداری،
دریافت راه های ایجاد روابط و زمینهء همکاری با فارم های زنبورداری و بررسی مدیریت بازاریابی،
تشخیص مشکالت و دریافت راه حل های مناسب تولیدات زنبور عسل در سطح والیت هرات بوده است.
در ابتدا به تعداد  51زنبوردار که شرایط مورد نظر را تکمیل نمودند با استفاده از روش تصادفی
( )Randomizeاز سه منطقه ولسوالی های انجیل و گذره و حومه شهر هرات تعین و انتخاب گردیدند
سپس پرسشنامه های ساختاری برای این افراد توزیع و در عین زمان رهنمائی های مفید به ارتباط موضوع
برای جمعیت مورد مطالعه داده شده است .بعداز اینکه پرسشنامه ها از سوی زنبورداران خانه پوری
گردید ،جمع آوری ارقام و آمار از طروق پرسشنامه ،مشاهده و مصاحبه صورت گرفته است .جهت بدست
آوردن نتایج از روش تجزیه کامپیوتری ( )Excelو نیز از محاسبات ریاضی برای گرفتن فیصدی ها و
اوسط ها استفاده گردیده است.
افراد مورد مطالعه در این تحقیق به سامان و لوازم ابتدائی این فن دسترسی داشته ولی به لوازم دیگر
چون وسایل الزم برای کندو ،عسل گیری ،تصفیه و ساختن موم ضرورت دارند .عده کثیری از جمعیت
تحت تحقیق از مدیریت معرفی ملکه جدید به کلنی ،تکثیر کلنی ها ،انتقال کندوها از نقاط بدون موجودیت
شهد نباتات به محالت دارای شهد زیاد ،کنترول و تداوی امراض ،مدیریت زمستانه و همچنان مدیریت
بازاریابی جهت فروش محصوالت زنبورداری شان آگاهی نداشته و ضرورت به آموزش های حرفوی و
تخنیکی دارند.
این برنامه تحقیقی به شکل مستقیم باالی افراد ذیدخل در این حرفه از جمله کارمندان بخش زنبورداری
وزارت زراعت ،زنبورداران کشور ،و به شکل غیر مستقیم برای محصالن رشته زراعت و دامپروری و
تاجران عسل موثریت داشته و به منظور باال بردن تولیدات این حشره مفیده از لحاظ کمی و کیفی راه
اندازی گردیده است.
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