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خواهند ثربخشی یی کارایی و اهاو طرح  هابرای کولبران، تنها ایدهپایدار جایگزین و در زمینۀ ایجاد اشتغال  الف |

خوانی هم  ورمردم در مناطق کردنشین غرب کشنحوۀ زیست    و  ، ساختار فرهنگییط جغرافیاییشرا  باداشت که  

اطق  های منکولبران و ظرفیت  سطح توانایی  مالحظۀکننده و  تعیینپارامترهای داشته باشند. با در نظر گرفتن این  

 شود.ت زنبور عسل« پیشنهاد میحصول ندسازی و عرضۀ اینترنتی م، طرح »توسعۀ صنعت زنبورداری، بر کردنشین

های ها دارای ویژگیای از این کوهستان. بخش عمدهکوهستانی هستند غالب مناطق کردنشین در غرب کشور ب |

ع مرات  منابع آبی کافی،  ،وهوای خنکها از جمله شامل آباین ویژگی  ؛گسترش صنعت زنبورداری هستند  مناسب برای

 زنبورداری ۀکه این مناطق برای توسع نتیجه آن شود.می ای زنبور عسلبر  شهدزامناسب و  پوشش گیاهیغنی، 

 مناسب هستند. بسیار

شود، اندازی می( راهبومی مشاغل بیشتر نسبت به تر )با سرمایۀ اولیۀ کمداری از جمله مشاغلی است که زنبور  | ج

 زودهنگامی دارد، سود
ً
 وقت و تخصصیتمام و نیز یک حرفۀ انتخاب به عنوان شغل دوم قابلیت دهی مناسب و نسبتا

 یادگیری آن    دارد،  را
ً
اداراتی   معمولی    هایبرخی دورهگذراندن  با    ای نیست وهای تخصصی پیچیدهازمند دورهنی  معمول

شر که قنتیجه آن. توان در آن به دانش و مهارت رسید، مینیز به روش خودخوان حتی چون جهاد کشاورزی یا

خود  دیگر بومی ، و در کنار شغل اندازی کندو راهتواند این شغل را انتخاب کولبر نیز می توانپذیر و کمآسیب

 ود.، در آن مشغول به فعالیت شیا به عنوان یک حرفۀ تخصصی

 محصولت جانبی دانند،زنبورداری را عسل می صنعت  تولیدی خروجی  تنها که  موم جامعهر اولیۀ ع بر خالف تصو | د



و  این محصولتشوند. نیز در این صنعت تولید میموم و زهر زنبور عسل برهچون ژل رویال، گردۀ گل،  دیگری

به  هاتولید آند، نفراهم باش مورد نیازی که بسترهای و در صورت بسیار ارزشمند و ارزآور هستند جانبی هایفرآورده

 زنبورداران، کارگاه مناسب  آموزش ی درحمایتعالوه بر بسترهای  .کندشایانی میکمک  انار درآمدزایی بیشتر زنبورد 

بنابراین هستند.  ق این مسألهبرای تحق ات اولیهضروری از جمله ،یزن و فرآوری این محصولت بندیبسته یا واحدهای

را با آمدزایی زنبورداران سطح در توان بندی مناسب، میی و واحدهای بستهدن امکانات آموزشور فراهم آبا 

 افزایش داد. ، به شکل قابل توجهیاهآن یدیمحصوالت تولتر عرضۀ شکیل

  ازارفعلی عرضۀ عسل به ب ۀشیو |هـ 
ً
شود. این مسأله به ضرر زنبورداران تمام میبه  در نهایت ای است که  به گونهغالبا

به دلیل فعالیت  .شود سود بازار عاید دللن میۀ عمد است که در نتیجۀ آن، نکاراتقلب  و دلیل حضور عمدۀ دللن

 و نیز تعامل مشتریان با زنبورداران، ،نسبت به محصول ارگانیک و باکیفیت  جامعه مومی، اعتماد ع نیز کارانتقلب 

   ،حل کندو معضل را  مدن بستری که این د فراهم آکاهش یافته است.  
ً
یکی شود.  باعث رونق کار زنبورداران می  مطمئنا

ان عسل طبیعی و محصولت جانبی زنبوردار  ای کهبه گونه ؛های اساسی برای حل این مسأله، برندسازی است هاز را

از جانب یک  بنابراین برندسازی تولیدات زنبورداران ضه شوند.تحت عنوان برندهای معتبر به بازار عر  و تجمیع

 بهبوددهی و سامان موجب د توانمی ، مندهدفی نوپا کارو کسب یک حتی  اعم از تعاونی، کارخانه یانهاد 

 و درآمدزایی زنبورداران شود.لی ماوضعیت 

 م کردن بسترهای لزم،فراه  با اندازی شود که وکاری راهکسب شود گفته، پیشنهاد میبا در نظر گرفتن نکات پیش  | و

در آن را افزایش دهد و  خشیثربا و وریبهره ،حل مشکالت این صنعت  و  شینضمن توسعۀ زنبورداری در مناطق کردن

به تازگی ست که وکاری نوپاکسب  هانی تاپ دانشجویی هورامان استار  سهیم باشد.مناطق  توسعۀ پایدار این آیندفر 

اند در تالش  ،سایتی جامعاندازی وبراهبا    اپاین استارتگذران  است. بنیان  هآغاز کرد   در این زمینههای خود را  فعالیت 

 به صورت رایگان براعمرا  محتوای علمی و آموزشی لزم
ً
های متنی و ظور فایلبه این منفراهم کنند.  ی زنبورداراندتا

اند برخی منابع در تالشدهند و قرار می مندان به این صنعت قهعالا در اختیار فهم ر ساده، علمی و یویی جذابوید

را برای عرضۀ »عسل طبیعی و باکیفیت   هانیهورامان برند  چنین  ها همآنکنند.    و منتشر  معتبر خارجی را نیز ترجمه

این ا نیز در قالب ل تولیدی همکاران خود ر توانند عسو می اندگرفته های هورامان در کردستان« در نظرکوهستان

، استارتاپ آموزشی و برندینگبسترهای عالوه بر فراهم کردن تی عرضه کنند. اینترنفروش مجموعه و به صورت 

ۀ زنبور عسل، ایستگاه تولید ملک اندازیراهطریق نسبت به توسعۀ خدمات خود از هانی در تالش است انهورام

 اقدام کند. بندیتهحد بسوا زنبورستان هوشمند و

ای فراهم آمدن بستره بموج ،هانی در این زمینهاستارتاپ دانشجویی هورامان  قیتکه موفا توجه به آنب

 نسبت بهشود شود، پیشنهاد می می ستان در کردرکز بر هورامان توسعۀ زنبورداری در مناطق کردنشین با تم

 این استارتاپ اقدام شود.های مورد نیاز ایهسرمتأمین بخشی از 


