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سخني با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیاي كار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه پایدار، 
ما را بر آن داشت تا برنامه هاي درسي و محتواي كتاب هاي درسي را در ادامه تغییرات پایه هاي 
بنیادین آموزش و پرورش و برنامه  با رویكرد سند تحول  نیاز كشور و مطابق  قبلي براساس 
درسي ملي جمهوري اسالمي ایران در نظام جدید آموزشي بازطراحي و تألیف كنیم. مهم ترین 
انجام  توانایي  است. شایستگي،  بر شایستگي  مبتني  ارزشیابي  و  آموزش  كتاب ها،  در  تغییر 
كار واقعي بطور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایي شامل دانش، مهارت و نگرش 

مي شود. در رشته تحصیلي _حرفه اي شما، چهار دسته شایستگي در نظر گرفته شده  است:
1.شایستگي هاي فني براي جذب در بازار كار مانند توانایي پرورش زنبور عسل

2.شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و مصرف بهینه
3.شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند كار با نرم افزارها

4.شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند كسب اطالعات از منابع دیگر
بر این اساس دفتر تألیف كتاب هاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش مبتني بر اسناد باالدستي 
و با مشاركت متخصصان برنامه ریزي درسي فني و حرفه اي و خبرگان دنیاي كار مجموعه اسناد 
برنامه درسي رشته هاي شاخه فني و حرفه اي را تدوین نموده اند كه مرجع اصلي و راهنماي 

تألیف كتاب هاي درسي هر رشته است. 
این درس، سومین درس شایستگي هاي فني و كارگاهي است كه ویژه رشته امور دامي در پایه 
11 تألیف شده است. كسب شایستگي هاي این كتاب براي موفقیت آینده شغلي و حرفه اي 
شما بسیار ضروري است. هنرجویان عزیز سعي نمایید؛ تمام شایستگي هاي آموزش داده شده 

دراین كتاب را كسب و در فرایند ارزشیابي به اثبات رسانید.
كتاب درسي پرورش زنبور عسل و تولید محصوالت آن شامل پنج پودمان است و هر پودمان 
داراي یک یا چند واحد یادگیري است و هر واحد یادگیري از چند مرحله كاري تشكیل شده 
است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیري هر پودمان مي توانید شایستگي هاي مربوط به آن 
را كسب نمایید. هنرآموز محترم شما براي هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور 
مي نماید و نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي باشد. در صورت احراز نشدن شایستگي 
پس ارزشیابي اول، فرصت جبران و ارزشیابي مجدد تا آخر سال تحصیلي وجود دارد.كارنامه 



شما در این درس شامل 5 پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگي براي هر پودمان 
خواهد بود و اگر دریكي از پودمان ها نمره قبولي را كسب نكردید، تنها در همان پودمان ها 
الزم است مورد ارزشیابي قرارگیرید و پودمان هایي  قبول شده  در مرحله اول ارزشیابي مورد 
تأیید و الزم به ارزشیابي مجدد نمي باشد. همچنین این درس داراي ضریب 8 است و در معدل 

كل شما بسیار تأثیرگذار است.
همچنین عالوه بر كتاب درسي شما امكان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشي كه براي شما 
طراحي و تألیف شده است، وجود دارد. یكي از این اجزاي بسته آموزشي كتاب همراه هنرجو 
مي باشد كه براي انجام فعالیت هاي موجود در كتاب درسي باید استفاده نمایید. كتاب همراه 
خود را مي توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابي نیز همراه داشته باشید. سایر اجزاي بسته 
آموزشي دیگري نیز براي شما در نظر گرفته شده است كه با مراجعه به وبگاه رشته خود با 

نشاني www.tvoccd.medu.ir مي توانید از عناوین آن مطلع شوید.
اخالق  منابع،  مدیریت  جمله  از  غیرفني  شایستگي هاي  با  ارتباط  در  یادگیري  فعالیت هاي 
حرفه اي، حفاظت از محیط زیست و شایستگي هاي یادگیري مادام العمر و فناوري اطالعات و 
ارتباطات همراه با شایستگي هاي فني طراحي و در كتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده 
فني  كنار شایستگي هاي  در  را  این شایستگي ها  نمایید  عزیز كوشش  هنرجویان  است. شما 

به كار گیرید. یادگیري  انجام فعالیت هاي  را در  آنها  ببینید، تجربه كنید و  آموزش 
هنرآموز  توصیه هاي  لذا  است  كار  انجام  اصول  از  حفاظتي  و  بهداشتي  ایمني،  نكات  رعایت 
بگیرید. جدي  كارها  انجام  در  است،  آمده  كتاب  در  كه  مواردي  رعایت  خصوص  در  محترمتان 
امیدواریم با تالش و كوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، گام هاي مؤثري 
در جهت سربلندي و استقالل كشور و پیشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربیت مؤثر و شایسته 

جوانان برومند میهن اسالمي برداشته شود.

دفتر تألیف كتاب هاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش



سخني با هنرآموزان گرامي

در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران و 
نیازهاي متغیر دنیاي کار و مشاغل، برنامه درسي رشته امور دامي طراحي و بر اساس آن محتواي آموزشي نیز 
تألیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي کارگاهي مي باشد که براي سال دهم تدوین و تألیف گردیده 
است این کتاب داراي 5 پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیري تشکیل شده است. همچنین 
ارزشیابي مبتني بر شایستگي از ویژگي هاي این کتاب مي باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابي آورده 
شده است. هنرآموزان گرامي مي بایست براي هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت 
کنند. نمره قبولي در هر پودمان حداقل 21 مي باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل مي گردد که شامل 
این  دیگر  ویژگي هاي  از  است.  پودمان ها  از  هریک  براي  مستمر  ارزشیابي  و  پودمان  هر  در  پایاني  ارزشیابي 
کتاب طراحي فعالیت هاي یادگیري ساخت یافته در ارتباط با شایستگي هاي فني و غیرفني از جمله مدیریت 
منابع، اخالق حرفه اي و مباحث زیست محیطي است. این کتاب جزئي از بسته آموزشي تدارك دیده شده براي 
هنرجویان است که الزم است از سایر اجزاء بستة آموزشي مانند کتاب همراه هنرجو، نرم افزار و فیلم آموزشي 
در فرایند یادگیري استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیري، ارزشیابي و انجام کار واقعي مورد 
استفاده قرار مي گیرد. شما می توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روش های تدریس کتاب، شیوه 
ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکالت رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه بندی زمانی، نکات آموزشی 
ایمنی و بهداشت و دریافت راهنما و پاسخ فعالیت های یادگیری و تمرین ها  شایستگی های غیرفنی، آموزش 
به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید.الزم به یادآوري است،کارنامه صادر شده در سال تحصیلي 
قبل بر اساس نمره 5 پودمان بوده است. و در هنگام آموزش و سنجش و ارزشیابي پودمان ها و شایستگي ها، 
مي بایست به استاندارد ارزشیابي پیشرفت تحصیلي منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي 
مراجعه گردد. رعایت ایمني و بهداشت، شایستگي هاي غیر فني و مراحل کلیدي بر اساس استاندارد از ملزومات 
کسب شایستگي مي باشند. همچنین براي هنرجویان تبیین شود که این درس با ضریب 8 در معدل کل محاسبه 

مي شود و داراي تأثیر زیادي است.
کتاب شامل پودمان هاي ذیل است:

پودمان اول: با عنوان انتخاب محل زنبورستان که ابتدا براي هنرجویان مفهوم اقلیم و ارتباط آن با پرورش زنبور 
عسل اشاره شده است و در ادامه به شیوه هاي تعیین محل زنبورستان و استقرار کلني ها پرداخته مي شود.

پودمان دوم: عنوان تجهیزات زنبورداري دارد، که در آن انواع تجهیزات مورد استفاده در پرورش زنبور عسل، 
کاربرد و ویژگي هاي آن شرح داده شده است و در ادامه به روش استفاده از ابزار و تجهیزات زنبورداري پرداخته 

مي شود.
پودمان سوم: داراي عنوان تهیه کلني زنبور عسل است. در این پودمان انواع نژاد زنبور عسل و ساختمان بدن 
آن، ساکنین کندو و ویژگي هاي آنها آموزش داده شده و در ادامه به روش هاي تعیین مراکز فروش معتبر کندو، 

بررسي وضعیت کلني ها، ثبت اطالعات و خرید کندو پرداخته مي شود.
پودمان چهارم: تغذیه و انتقال کلني هاي زنبور عسل نام دارد. ابتدا اهمیت تغذیه در زنبور عسل و روش هاي 
تغذیه کلني شرح داده شده و سپس درباره نحوه آماده کردن کندوها براي کوچ و روش هاي انتقال آنها آموزش 

داده مي شود.
پودمان پنجم: با عنوان تولیدات زنبور عسل مي باشد که در آن هنرجویان ابتدا با انواع تولیدات زنبور عسل آشنا 

مي شوند و سپس روش هاي برداشت و نگهداري این محصوالت را فرا مي گیرند. 
امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامي اهداف پیش بیني شده براي این درس محقق گردد.

دفتر تألیف كتاب های درسی فنی و حرفه ای و كاردانش



انتخاب محل زنبورستان
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انتخاب محل زنبورستانفصل 1

تقویم زنبورداری با توجه به شرایط آب و هوایی و زمان گل دهی گیاهان هر منطقه تنظیم می شود. 
زنبورداران به روش های مختلفی در طي سال کندوها را مدیریت می کنند. آنها با استفاده از تجارب 
و دانش روز روشی را انتخاب می کنند که باعث افزایش تولید )عسل، گرده، جمعیت و سایر موارد( 
گیاهان  گل دهی  زمان  و  هوایی  و  آب  وضعیت  تأثیر  تحت  عسل  زنبور  پرورش  که  آنجا  از  شوند، 
انتخاب صحیح محل  زنبورداری  فعالیت  نکات در  از مهم ترین  بنابراین یکی  دارد؛  قرار  هر منطقه 

زنبورستان است.

انتخاب محل زنبورستان
پودمان 1
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واحدیادگیری1

انتخاب محل استقرار کندوها

                            
  شرایط اقلیمی در پرورش زنبور عسل اهمیت و تأثیر زیادی دارد؟

 چه عواملی در انتخاب محل استقرار کندوها مؤثر است؟
 برای شروع فعالیت زنبورداری چه اقداماتی باید انجام شود؟

  انواع گیاهان مفید برای زنبور عسل و تراکم آن در هر منطقه چگونه تعیین می شود؟

هدف اصلی این بخش انتخاب محل مناسب برای ایجاد زنبورستان و شروع فعالیت زنبورداری است. در انتخاب 
مکان زنبورستان عواملی نظیر آب و هوا، نوع پوشش گیاهی و زمان گل دهی گیاهان تأثیر بسزایی دارند؛ برای 
موفقیت در پرورش زنبور عسل آشنایی با  نوع پوشش گیاهی، فصول تولید شهد و گرده گیاهان اهمیت زیادی 
دارد؛ لذا زنبوردار با آگاهی کامل از پوشش گیاهی منطقه، گیاهان شهدزا، گرده زا و زمان گل دهی گیاهان در 

طول سال، می تواند اقدام به پرورش زنبور عسل کند.

 
پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که محل استقرار کلنی های زنبور عسل در منطقه 

مورد نظر را تعیین کنند.

  استاندارد عملکرد

 آیا تا به حال پی برده اید
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 اقلیم چیست؟ چند نوع اقلیم در ایران وجود دارد؟بحثكالسي

اقلیم به شرایط آب و هوایی یک منطقه جغرافیایی نظیر درجه حرارت، رطوبت نسبی، فشار اتمسفر، سرعت 
طوالنی  نسبتاً  زمانی  مدت  در  هواشناسی  مشخصه های  سایر  و  بارش  میزان  روز،  طول  باد،  وزش  و جهت 
گفته می شود. اقلیم در مناطق مختلف دنیا با عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا مشخص می شود. مدت 

روشنایی در یک شبانه روز بر اساس فصل سال و عرض جغرافیایی هر منطقه تغییر می کند.
تجزی

تصویر زیر را تجزیه  و تحلیل کنید

   

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

شرایط آب و هوایی )نور، درجه حرارت، باد، هوای شرجی و مه آلود، رطوبت و بارندگی( در فرایند پرورش زنبور 
عسل در یک منطقه تأثیر بسزایي دارد. از طرف دیگر، با شناخت اقلیم یک منطقه می توان مقدمات الزم را 

برای پرورش زنبور عسل پیش بیني نمود.

بررسی هم زمان وضعیت آب و هوا و زمان گل دهی گیاهان شهدزا در هر منطقه اطالعات مفیدی برای 
مدیریت بهتر کلنی ها در اختیار زنبوردار قرار می دهد.

بررسی اقلیم منطقه

توجه

 آیا تا به حال پی برده اید
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هر یک از عوامل فوق چه تأثیري بر پرورش زنبور عسل دارد؟

چه اطالعاتي دربارة انواع اقلیم در ایران دارید؟ 
آگاهي از آن چه کاربردي در پرورش زنبور عسل دارد؟

درجه 
حرارت

  ارتباط شرایط آب و هوایي با پرورش زنبور عسل

بحثكالسي

 مناطق اقليمي ایران

رطوبت

بارندگي
نور

باد

بحثكالسي
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خصوصیات مناطق اقلیمي محل هنرستان خود را مورد بررسي قرار دهید و در کالس درس گزارش دهید.

               
عوامل متعددی در انتخاب یک منطقه برای پرورش زنبور عسل دخالت دارد، از آن جمله می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
1  تنوع و تراکم گیاهان شهدزا و گرده  زا

2  وسعت منطقه زیر پوشش گیاهان مفید براي زنبور عسل

3  تداوم و مدت زمان شهدزایی و گرده افشانی گیاهان

4  طول دورۀ گل دهی گیاهان

5  تراکم تعداد کندو در منطقه

6  فاصله تا منبع شهد

7  وجود راه ارتباطی مناسب جهت سهولت دسترسی به منطقه، انتقال کندوها و نزدیکي به بازار فروش

8  امنیت منطقه از نظر سارقان و حیواناتی مانند خرس، پرندگان زنبورخوار

9  نزدیکی به منابع آبي مناسب برای دسترسی زنبور عسل

10    دور بودن از مناطق مسکونی، مراکز پرجمعیت و مناطق شهری

11  دور بودن از دامداری ها به دلیل آلودگی تولیدات زنبور عسل

12  جهت و شدت بادهای غالب منطقه

به نظر شما چه عوامل دیگري در انتخاب محل زنبورستان دخالت دارند؟ 

 

یکی از مهم ترین نکات مدیریتی در پرورش زنبورعسل انتخاب صحیح محل استقرار کندوها است. از شرایط 
مطلوب و الزم برای محل استقرار کندوها مي توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-  رعایت فاصله زنبورستا ن ها از یکدیگر
رعایت فاصله زنبورستا ن ها از یکدیگر مسئله مهمی است. به عنوان مثال در شرایطی که بیماری های مسری 
در زنبورستا ن های مجاور شیوع یابد، در صورت رعایت فاصله می توان بیماری ها را کنترل کرد. فاصله مناسب 
زنبورستا ن ها از یکدیگر در هر منطقه با توجه به ضوابط مهاجرت و استقرار کلنی ها با توجه  به تعداد کلنی و 

میزان تراکم پوشش گیاهی از ٥٠٠ تا ٢٠٠٠ متر متغیر است.  

تحقيقكنيد

 محل استقرار کندوها

بحثكالسي
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اهميت رعایت فاصله مناسب در زنبورستا ن ها
1  جلوگیری از شیوع بیماری های مسری

2  تولید عسل بیشتر با استفاده از منابع شهد موجود در منطقه

3  افزایش کمیت و کیفیت محصوالت کشاورزی

2- بهداشت منطقه زنبورستان و اهميت آن
زنبور عسل نیز مانند سایر حیوانات به برخی از بیماری ها حساس است و متأسفانه بیشتر بیماری ها باعث 
انهدام بخش عمده اي از کلنی های زنبور عسل می شود و خسارات جبران ناپذیري به زنبوردار تحمیل می کند. 
بنابراین اقتصادی ترین اقدام برای جلوگیری از ابتالی زنبورها به بیماری، توجه زنبوردار به بهداشت منطقه 

است.
کارخانه ها و واحدهای دامپروری دارای مواد فاضالبی هستند که برای زنبور عسل ایجاد مسمومیت می کند؛ 
بنابراین رعایت فاصله حداقل 3 کیلومتر از مسیر فاضالب آنها الزامی است. در غیر این صورت یک آبشخور 

ثابت در محل زنبورستان درنظر گرفته شود.

رعایت فاصله زنبورستان از سایر واحدهاي دامپروري

توجه
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3- آلودگی های صوتی
محل استقرار کندوهای زنبورعسل باید از نقاط پر سر و صدا مثل جاده های پر رفت وآمد، کارخانه ها و مانند 

آن به اندازه کافی دور باشد تا سرو صدا موجب هراس و عصبي شدن زنبورها نشود.

 استقرار کندوها در مکانی به دور از آلودگی صوتی

 4- اهميت رعایت فاصله زنبورستان ازمناطق مسکونی
 زنبورها با توجه به شعاع پرواز خود ممکن است ٥ تا 6 کیلومتر از محل زنبورستان دور شوند.

نزدیک بودن زنبورستان در فاصله ٢٠٠ متری از مناطق مسکونی مشکالتی از قبیل ورود به منازل به دلیل 
وجود مواد شیرین و آب، نیش زدن افراد ایجاد کرده و از طرف دیگر هنگام غروب با فعال شدن چراغ های 

روشنایی زنبورعسل با نور مصنوعي از کندو خارج شده و در اطراف چراغ های برق تجمع پیدا مي کند.

منطقه مناسب برای استقرار کندوها
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 5- ميزان نزدیکی زنبورستان به جاده
نزدیکی به جاده یک مزیت است زیرا حمل و نقل، بارگیری و تخلیه کندوها را تسهیل می کند اما اگر در جاده 
رفت و آمد وسایط نقلیه؛ زیاد صورت مي گیرد به دلیل برخورد زنبورها با خودروها و همچنین سر و صدای 

ایجاد شده توسط آنها، توصیه نمي شود.

 6- بهترین مناطق برای استقرار کندوها 
بی تردید بهترین مکان استقرار یک زنبورستان در یک باغ یا مزرعه بزرگ است که محصول آن توسط زنبور 

عسل گرده افشانی می شود. در این صورت عالوه بر تولید عسل برای زنبوردار، محصوالت کشاورز به قدر 
کافی گرده افشانی می شود. محیطی که گل و گیاه در آن اندك بوده یا فقط مدت کوتاهی از سال در آن گل 

وجود دارد، برای زنبورداری مناسب نیست.

زنبورستان

چنانچه کندوها در ساحل دریا یا رودخانه مستقر شوند، زنبورها برای نوشیدن و جمع آوری آب به طرف آنها 
رفته و به دنبال آن جریان آب رودخانه یا امواج دریا، بیشتر زنبورها را غرق می کند و به این ترتیب خسارت 

سنگینی به جمعیت کلنی ها وارد می شود. آب شور باعث مرگ زودرس زنبورها می گردد.

بيشتربدانيد
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استقرار کندوها در نزدیکی رودخانه

 7- استقرار کندوها روی پایه یا سکو
سطح زمین زنبورستان باید حداقل 3٠ سانتی متر باالتر از زمین های اطراف باشد.

 8- فاصله کندوها از یکدیگر در یک زنبورستان
در یک زنبورستان رعایت فاصله ٢/٥ متر بین دو کندو  و ایجاد یک فاصله 4 متری بین ردیف های کندو 
ضروری است. البته قابل ذکر است که بسیاري از زنبورداران براي راحتي فعالیت بازدید از کلني ها فاصله بین 
دو کندو را حدود یک متر و یا کمتر از ٠/٥ متر در نظر مي گیرند. در این صورت بهتر است کندوها به رنگ های 

متفاوت باشند تا شناسایی کندوها توسط زنبورهای پروازی آسان تر گردد.
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    فاصله مناسب کندوها از یکدیگر

 
 9- جهت استقرار کندوها در زنبورستان

 چنانچه منطقه ای که زنبورستان در آن مستقر است، بادخیز نباشد می توان کندوها را به گونه ای در زنبورستان 
مستقر کرد که دریچۀ پرواز آنها به سمت شرق یا جنوب باشد، در این صورت با طلوع خورشید، نور به سمت 

جلوی کندوها می تابد و زنبورها سریع تر فعالیت روزانه خود را آغاز می کنند. 
در مناطق بادخیز، دریچۀ پرواز باید در جهت مخالف وزش باد باشد تا به خصوص در زمستان باد سرد به داخل 

کندوها وارد نشود و در سایر مواقع نیز موجب ناراحتی زنبورها و کاهش فعالیت آنها نگردد.

       
استقرار کندوها در زنبورستان
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 10- مسافت مکان جدید زنبورستان تا مکان قبلی

شعاع پرواز زنبور عسل حداقل ٢ کیلومتر و حداکثر به 6 کیلومتر و گاهی به 1٢ الی 13/٥ کیلومتر می رسد. 
برای جلوگیری از مراجعه زنبورها به مکان قبل، مکان جدید باید بیش از 6 کیلومتر از آن فاصله داشته باشد.

11-  نحوه استقرار کندوها در زنبورستان
کندوهای  از  کننده  پرواز  زنبورهای  که  شود  طراحی  گونه ای  به  باید  زنبورستان  در  کندوها  استقرار  محل 
از  است  ممکن  کندوها  استقرار  زمان  در  دلیل  به همین  نباشند.  دیگر  زنبورهای  در جلوی  مانعی  مختلف 

طرح هایی مانند زیگزاگ، مربع، گروهی، موازی و مانند آن استفاده شود.

زنبورعسل در دماي 16 تا 3٢ درجه سانتی گراد دارای حداکثر فعالیت است، در دماي 34 تا 39 و 8 تا 
16 درجه سانتی گراد به تدریج از فعالیت آنها کاسته می شود و در دمای کمتر از 8 درجه سانتی گراد از 

کندو خارج نمی شوند.

12-  عدم وجود دشمنان زنبور عسل
دشمنان طبیعی زنبور عسل شامل پرنده زنبورخوار، خرس، موش، زنبور قرمز، موریانه و مورچه می باشد که 
قابلیت نابودی و یا کنترل آنها وجود ندارد، بنابراین الزم است زنبورستان در مناطقي در نظر گرفته شود که 

این دشمنان طبیعی وجود نداشته باشند.

  زنبور قرمز پرنده زنبورخوار    

بيشتربدانيد
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موریانهخرس 

بررسی شيب و فواصل محل استقرار کندوها با سایر اماکن

مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز
1 لباس کار     

٢ کفش مناسب    

3  خودکار و دفترچه 
4 کاله   

٥ متر  

6 کیلومتر شمار

 مراحل انجام کار
1 لباس کار مناسب بپوشید.

٢ فاصله بین محل زنبورستان مورد نظر را با سایر زنبورستا ن های اطراف تخمین بزنید.

3 وضعیت بهداشتی منطقه را بررسی کنید.

اندازه گیری کنید )حداقل 3 کیلومتر  4 فاصله محل استقرار کندوها با سایر مراکز دامپروری و بد بو را 

باشد(.
٥ فاصله مناطق مسکونی با زنبورستان را اندازه گیري کنید.

6 فاصله زنبورستان را نسبت به جاده اصلي و فرعي تخمین بزنید. 

7 جهت وزش بادهاي غالب منطقه را با استفاده از اطالعات هواشناسي یا افراد بومي منطقه تعیین کنید. 

8 مساحت محل استقرار کندوها را محاسبه کنید.

فعاليت
كارگاهی
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9  شیب محل زنبورستان را برآورد کنید. 

1٠  عوارض طبیعي اطراف زنبورستان را تعیین کنید.

11  در پایان اطالعات جمع آوري شده را در کنار هم قرار داده و نتیجه گیری کنید.

  

   

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهيزات، زمان، مکان 
و...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

1
تعیین 
محل 

استقرار 
کلني ها

استعالم از جهاد کشاورزي، 
دریافت اطالعات هواشناسي 

منطقه، پوشش گیاهي، وجود آب

ـ شایستگی کامل

ـ شایسته

ـ نیازمند آموزش

تعیین محل مناسب 
3براي استقرار کلني ها

تعیین محل نسبتاً 
مناسب براي استقرار 

کلني ها
٢

تعیین محل نامناسب 
1براي استقرار کلني ها

با وجود اینکه حدود 73 درصد از اراضی کشور را علفزارهای بسیار فقیر و بیابان های خشک تشکیل می دهد 
ولی تنوع گونه های گیاهی به خصوص گونه های بومی کشور بسیار زیاد است؛ لذا آشنایی پرورش دهندة 
زنبورعسل با نوع پوشش گیاهی، فصول تولید شهد و گرده گیاهان اهمیت زیادی دارد. یعنی زنبوردار باید 
بداند در یک منطقه کدام گیاه شهدزا و گرده زا وجود داشته و در چه مواقعی از سال قابل  بهره برداري است. 
گیاهانی که در دشت، نواحی نیمه گرمسیر و نواحی کوهستانی رویش می یابند، با هم اختالف داشته و فصل 
گل دهی آنها نیز متفاوت است. این موضوع به زنبورداران کمک می کند تا با انتقال کندوها امکان استفاده از 

گیاهان برای زنبورها فراهم شود.

گياهان مورد استفاده توسط زنبور عسل
1 گیاهانی که زنبور عسل منحصراً از شهد آن برای تغذیه یا تهیه عسل استفاده می کند.

2  گیاهانی که زنبور عسل فقط از دانۀ گردة آنها برای تغذیه استفاده می کند.

3 گیاهانی که زنبورعسل شهد و گردة آنها را مورد استفاده قرار می دهد.

بیدمشک،  آفتاب گردان، یونجه، شبدر، اسپرس،  پنبه،  توتون،  به طور کلی گیاهانی چون گزنه، مریم گلی، 
گَون، آویشن، خردل، زعفران، نخود، لوبیا، نعنا، سیب، گالبی، مرکبات، اقاقیا، کاج، گیاهان زینتی و طیف 
بسیار وسیعی از دیگر گیاهان زراعی و باغی، جنگلی و مرتعی به عنوان منابع شهد و گرده برای زنبور عسل 

محسوب می شوند.

 تعيين گياهان مفيد در زنبورستان

 آزمون ارزیابي عملكرد 
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در رابطه با گیاهان زیر مشخص کنید منبع تأمین کننده کدام یک )شهد، گرده یا هردو( مورد براي زنبور 
عسل هستند. 

آویشن
.........................................

مریم گلی
.................................................

گزنه سفيد
.........................................

گون
.................................................

یونجه
.........................................

مرکبات
.................................................

تحقيقكنيد
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تعيين گياهان مفيد و تراکم آنها در منطقه

مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز
1 لباس کار     

٢ کفش مناسب    

3 خودکار و دفترچه  

4 کاله   

٥ متر

6 پالت 1 متری

مراحل انجام کار
1 لباس کار مناسب بپوشید.

٢ اطراف محل زنبورستان را تا شعاع ٥٠٠ متر بررسی کنید.

3 تعداد ٢٠ پالت یک متری را در اطراف زنبورستان به صورت تصادفی پرتاب کنید.

4 در هر پالت درصد پوشش تاجی گونه های گیاهي را ثبت کنید.

٥ گیاهان موجود در اطراف محل مورد نظر را به کمک هنرآموز خود شناسایی کنید.

6 در صورت عدم شناسایی، نمونه اي از گیاه را برداشت کرده و از طریق مجموعه فلور گیاهي ایران آن را 

شناسایی کنید.
7 از بین تمام گیاهان موجود، گیاهان مفید برای زنبور عسل را تعیین کنید.        

مراحل ردیف
کار

 شرایط عملکرد
استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن)ابزار، مواد، تجهيزات، زمان، مکان و...(

نمرهنمره دهی(

٢

بررسي 
نوع 

پوشش 
گیاهان 
منطقه

مجموعه کتب فلور گیاهي ایران، فیلم، 
اسالید، عکس، اطالعات پوشش گیاهي 

منطقه از جهاد کشاورزي و منابع 
طبیعي

ـ شایستگی کامل

ـ شایسته

ـ نیازمند آموزش

بررسی کامل پوشش 
3گیاهي

بررسی نسبی پوشش 
٢گیاهي

بررسی ناقص پوشش 
1گیاهي

   
منظور از شروع و پایان گل دهی چیست؟

بحثكالسي

فعاليت
كارگاهی

 آزمون ارزیابي عملكرد 
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دارد.  وجود  گیاهان  گل دهی  تاریخ  از  اطالعات  داشتن  به  نیاز  منطقه  یک  زنبورداری  تقویم  تنظیم  برای   
زنبورداری موفق تر است که شناخت کاملی از تاریخ گل دهی گیاهان داشته باشد. با توجه به این اطالعات 

می توان از بهترین روش هاي مدیریتی با توجه به فصول مختلف سال استفاده کرد.
شروع گل دهی گیاهان، زمانی است که چند غنچۀ اولیه به طور کامل باز شود و پایان گل دهی زمانی است 
که گل ها پژمرده شده و تشکیل میوه آغاز شود. با ثبت زمان گل دهی و مدت دوام گل ها در طول یک سال، 

اطالعات الزم برای تاریخ گل دهی گیاهان، جمع آوری شده و می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
در غنچۀ گل، معموالً نوش یا شهد کمتر ترشح می شود، در گل های شکوفا شده، میزان آن در صورت وجود 
شرایط محیطی مناسب افزایش می یابد. در مرحله پژمردگی مقدار ترشح نوش یا شهد کاهش می یابد، زمان 
باز شدن گل با ترشح نوش ارتباط مستقیمی دارد. بعضی گیاهان فقط در صبح، برخی در عصر و دسته اي از 

گیاهان در تمام طول روز نوش ترشح می کنند.

تاریخ گل دهی می تواند مواردی از جمله تعیین محل مناسب برای استقرار کندوها، زمان مناسب برداشت 
عسل، تنظیم رشد کلنی در زمان جریان شهد و تولید سایر فراورده های زنبور عسل را تحت تأثیر قرار دهد.

برای مقایسه افزایش وزن کندوها با افزایش میزان گل دهی گیاهان، باید کندوها توزین شوند.

بررسی ميزان گل دهی پوشش گياهی منطقه

بحثكالسي

بيشتربدانيد

تقویم زنبورداري
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تعيين زمان گل دهی گياهان منطقه

مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز
1 لباس کار       

٢ کفش مناسب      
3 خودکار و دفترچه     

4 کاله       
٥ متر       

6 تقویم  

 مراحل انجام کار:
1 لباس کار مناسب بپوشید.

٢ اطراف محل زنبورستان را تا شعاع ٥٠٠ متر بررسی کنید.

3 گیاهان منطقه را شناسایی کنید.

4 زمان شروع و پایان گل دهی گیاهان منطقه را تعیین کنید.

٥ هر ٥ روز یک بار به محل مورد نظر مراجعه کنید و پایان گل دهی گیاه مورد نظر را در آن منطقه بررسی 

کنید.
6 نتایج فعالیت خود را یادداشت کنید و در کالس درس گزارش دهید.

 

در رابطه با گیاهان منطقه هنرستان خود تحقیق کنید و زمان گل دهی آنها را مشخص کنید؟ 

تاریخ پایان گل دهیتاریخ شروع گل دهینوع گياه )گرده زا، شهدزا و یا هر دو(نام گياه

فعاليت
كارگاهی

تحقيقكنيد
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مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهيزات، زمان، 
مکان و...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

3

بررسی زمان 
گل دهي 

گیاهان در 
زمان انتقال

اطالعات درباره زمان 
گل دهي گیاهان منطقه

ـ شایستگی کامل

ـ شایسته

ـ نیازمند آموزش

3تراکم باالی گل در منطقه

٢تراکم نسبی گل در منطقه

1تراکم پایین گل در منطقه
 

تعيين ميزان جذابيت گياهان منطقه

 مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز
1 لباس کار زنبورداري       

٢ کفش مناسب     
3 خودکار و دفترچه    

4 کاله     
٥ متر    
6 تقویم  

 
 مراحل انجام کار

1 لباس کار مناسب بپوشید.

٢ هر ده روز یکبار، سه روز متوالی به منطقه مورد نظر مراجعه کنید.

را  به مدت ٥ دقیقه تعداد زنبورهای مالقات کننده هر گونه گیاهی  3 در سه نوبت صبح، ظهر و عصر 

یادداشت کنید.
4 این عمل را 8 بار تکرار کنید.

٥ در هر مشاهده تاریخ و ساعت بازدید را ثبت کنید.

6 مجموع تعداد زنبور عسل استفاده کننده از هر گونه گیاهی را مشخص کنید.

7 مجموع کل تعداد زنبور عسل را یادداشت کنید.

8 برای تعیین میزان جذابیت هر گونه گیاهی، مجموع تعداد زنبور عسل استفاده کننده از هر گونه را بر 

کل تعداد زنبورعسل تقسیم و در 1٠٠ ضرب کنید.
9 عدد به دست آمده درصد شاخص نسبی جذابیت برای هر گونه گیاهی در هر مرحله می باشد.

 

فعاليت
كارگاهی

 آزمون ارزیابي عملكرد 
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به طور کامل و جامع نمی توان گفت که هر زنبورســتان به چه میزان پوشــش گل نیازمند اســت، زیرا امکان 
شــمارش و تعیین تعداد گل ها، تعداد زنبورها و میزان شهد گل ها به طور دقیق امکان پذیر نیست. از  طرفي 
عوامل مطرح شــده در هر شــرایطی به طور چشمگیری تغییرات زیادی را نشان مي دهند و بستگی به عوامل 

زیادی دارند.
 اما بدون محاسبه هم نمی توان اقدام به استقرار کندوها در مکانی نمود که تعداد گل به جمعیت زنبور عسل 
تناسبي  ندارد، زیرا اگر این عمل رخ دهد زنبوردار دچار خسارت می شود، اما مي توان برآورد تقریبي را انجام 

داد.

  در ابتدا باید استعداد و مقدار جمعیت کلنی های زنبورستان خود را برآورد کنید یعنی مشاهده کنید که چه 
تعداد زنبور عسل وجود دارد. برای این منظور ابتداد تعداد کندوها را در تعداد قاب هاي هر کندو ضرب کنید 

البته قبل از آن باید از تعداد قاب هاي جمعیت موجود در داخل هر کندو اطالع پیدا کنید.
هر قاب کامل به قابی گفته می شود که دو طرف قاب به طور کامل مملو از جمعیت زنبور کارگر بالغ باشد و 
اگر جمعیت، نصف دو طرف یک قاب را فرا گرفته است، هر دو قاب در مجموع یک قاب محاسبه مي شود و 
درصورتي که جمعیت٥٠ درصد سطح 1٠ قاب را پوشانده باشد، آن جمعیت حدود ٥ قاب محاسبه مي شود. 
یا یک قاب  آنها حدود نیم  اگرروی کف، بدنه و سقف یک کندو زنبور عسل مشاهده شود، به طور تقریبی 
فرض می شوند. در ادامه مقدار تقریبی تعداد زنبور عسل در کل زنبورستان به دست می آید تا تعداد کل قاب  

کندوهاي مورد نظر براي استقرار در زنبورستان مشخص شود. 
حال برای محاسبه تعداد زنبورها باید تعداد قاب کندوها را ضرب در تعداد زنبور هر قاب کرد. روی یک قاب 
استاندارد کندوی النگستروت پر از جمعیت حدود 6٠٠٠ زنبور وجود دارد و این 6٠٠٠ را در تعداد کل قاب ها  

باید ضرب کرد.

     

  اگر در یک زنبورســتان 4٠ کندوی النگســتروت  وجود داشته باشد به طوری که ٢٠ کندو دارای 1٠ قاب 
زنبور، 1٥ کندو دارای 8 قاب و ٥ کندو دارای 6 قاب زنبور باشد. تعداد قاب ها و زنبورها را محاسبه کنید.

پرسش

 تعیین گیاهان مفید و تراکم آن در منطقه 

محاسبه تقریبی جمعیت کلنی زنبور عسل
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شان دارای جمعيت کامل شان دارای نيمی از جمعيت

محاسبه تعداد گل به کلنی زنبور عسل در زنبورستان
نکته دوم محاسبه تقریبی تعداد گل می باشد که کار بسیار ساده ای است. اگر گل مربوط به درخت باشد، با 

استفاده از فرمول زیر برآورد می شود:
 

تعداد درخت در هر هکتار× تعداد شاخه در هر درخت× تعداد گل در هر شاخه= تعداد گل در هر هکتار باغ

در یک باغ پرتغال به مساحت 1٥هکتار، در هر هکتار آن 6٠٠  اصله درخت وجود دارد و هر درخت دارای 
٢٠ شــاخه و هر شاخه دارای ٥ زیر شــاخه و هر زیر شاخه دارای ٥٠٠ عدد گل می باشد. تعداد گل در کل 

این باغ را محاسبه کنید؟

  

بحثكالسي
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محاسبه  زیر  به صورت  تقریبی گل  تعداد  باشد  باغی  غیر  به صورت  منطقه  در  موجود  که گل  در صورتی  و 
می شود:

 )1٠٠٠٠ متر مربع( مساحت هر هکتار× تعداد بوته در هر متر مربع× تعداد گل در هر بوته= تعداد گل در هر هکتار مزرعه

 مزرعه کلزایی به مساحت3٠ هکتار وجود دارد. در هر متر مربع به طور میانگین ٥٥ بوته قرار گرفته که هر 
بوته کلزا به طور متوسط دارای4٥٠ عدد گل است. تعداد گل در کل مزرعه را محاسبه کنید؟

مرزعه کلزا
  

استعداد گل چیست؟

زمانی که تعداد تقریبی زنبورها و گل ها محاسبه شود، زنبوردار باید اطالعاتی در رابطه با استعداد گل ها داشته 
باشد. در ابتدای تعریف استعداد گل باید بیان شود که هر گل دارای یک مقدار شهد و گرده است که این 
میزان در گیاهان مختلف متغیر است. در مجامع جهانی زنبورداری، برای نشان دادن مقدار تقریبی استعداد 

گل، گیاهان را از لحاظ تولید شهد و گرده به ٥ دسته زیر تقسیم می کنند.
1 آنهایی که اصاًل شهد یا گرده تولید نمی کنند )٠(.             

2 آنهایی که مقدار تولید کمی دارند )1(.

3 آنهایی که مقدار تولید شهد یا گرده متوسط دارند )٢(.                    

4 آنهایی که تولید شهد یا گرده زیاد دارند )3(.

5 آنهایی که خیلی زیاد شهد یا گرده تولید می کنند )٥(.

پرسش

بحثكالسي
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برای محاسبه تعداد گل نسبت به جمعیت زنبورستان باید بدانید که: هر پرواز زنبورعسل حدود1٠ دقیقه 
به طول می انجامد و در هر پرواز روی1٠٠ گل می نشیند و زنبورعسل روزانه 6 تا 14پرواز برای شهد و 
گرده انجام می دهد. با این محاسبه زنبورعسل روزانه 6٠٠ تا 14٠٠ گل را مالقات می کند. اگر یک کندو 
دارای1٠ هزار فروند زنبور عسل باشد جمعیت این کندو روزانه روی 6 تا 14میلیون گل می نشینند. اگر به 
طور متوسط هر گل ٠/٢ میلی لیتر شهد داشته باشد، در این صورت به طور تقریبی هر ٥ هزار گل یک گرم 
شهد، هر 1٥ هزار گل یک گرم عسل و هر 1٥ میلیون گل یک کیلوگرم عسل تولید مي کند. در فصل شهد 
هر کندوی قوی روزانه حدود 1 تا ٢ کیلوگرم عسل طبیعی تولید می کند. پس اگر جمعیت کلنی ها نسبت 
به گل ها نامتناسب باشد. یعنی جمعیت زنبور خیلی بیشتر از گل باشد. روزی که زنبوران برای چرا بر روی 
گل ها می روند این اتفاق می افتاد که در طول روز بیش از چندین زنبور به یک گل سر می زند و می بیند که 
قباًل شهد این گل برداشته شده و همین رفت و آمد زنبوران بین گل هایی که شهدي برای زنبورعسل ندارند 
باعث می شود که انرژی و وقت زنبور تلف شده و راندمان تولید کاهش یابد و 1٠ هزار زنبوری که قرار بود در 
روز روی 6 تا 14 میلیون گل شهد دار بنشینند به یک میلیون گل شهددار هم نرسیده اند و به جای ذخیره 
کردن یک تا ٢ کیلو عسل 1٠٠ گرم عسل هم ذخیره نکرده اند که این مقدار ذخیره شده نیاز کندو را هم 
تأمین نمی کند و زنبوردار مجبور است به کلني ها شربت شکر بدهد. یک نکته خیلی مهم این است که شما 
باید شعاع مفید پروازی زنبور عسل را ٢٠٠٠ متر در نظر بگیرید و تعداد گل این منطقه را به کل زنبورانی 
که در این شعاع قرار گرفته اند، محاسبه کنید. پس اگر مشاهده کردید در یک منطقه جمعیت زنبورعسل 
بیش از حد ظرفیت چرای گل های آن منطقه است باید محل دیگري را براي استقرار کندوها در نظر بگیرید.

بررسی تعداد گل در محل زنبورستان

بيشتربدانيد
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محاسبه تعداد گل به زنبورعسل در مزرعه یا باغ 

 مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز
1 لباس کار     

٢ کفش مناسب    

3 خودکار و دفترچه  

4 کاله   

٥ متر  

6 ماشین حساب 
 

مراحل انجام کار
1 لباس کار مناسب بپوشید.

٢ بر اساس مطالب گفته شده در متن تعداد جمعیت زنبوران منطقه در شعاع ٢٠٠٠ متر را محاسبه کنید.

3 تعداد گل در یک باغ یا مزرعه را بر اساس روش بیان شده در متن محاسبه کنید.

4 استعداد گل ها در منطقه مورد نظر را نیز محاسبه کنید.

٥ سپس نسبت تعداد گل این منطقه به کل زنبورانی که در این شعاع قرار گرفته اند را برآورد کنید.

6 به طور متوسط هر 1٠ هزار زنبورعسل در روز روی 6 تا 14 میلیون گل شهددار می نشیند.

7 اگر عدد بدست آمده از این مقدار کمتر باشد یعنی جمعیت کلنی های زنبور عسل بیش از ظرفیت چرای 

گل ها در منطقه مورد نظراست.
8 اگر عدد به دست آمده از این مقدار بیشتر باشد یعنی ظرفیت چرای گل ها باالتر است.

  

شرایط عملکردمراحل کارردیف
)ابزار،مواد، تجهيزات، 

زمان، مکان و...(

نتایج ممکن استاندارد )شاخص ها/
داوری/نمره دهی(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

بررسی ظرفیت 4
چراي زنبورستان

وسایل اندازه گیري 
پوشش گیاهي، 
ماشین حساب، 

زنبورستان هاي مورد 
بررسي

ـ شایستگی کامل

ـ شایسته

ـ نیازمند آموزش

3استقرار تعداد مناسب کندو در زنبورستان

در  کندو  مناسب  نسبتاً  تعداد  استقرار 
زنبورستان

2

1استقرار تعداد زیادی کندو در زنبورستان

فعاليت
كارگاهی

 آزمون ارزیابي عملكرد 
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اهمیت آب در زندگی زنبور عسل چیست؟ زنبورعسل برای انجام چه فعالیت هایي از آب استفاده می کند؟ 

زنبورعســل نیز مانند ســایر جانداران به آب نیاز دارد. با در دســترس بودن آب سالم و بهداشتی، بازده کندوها 
افزایش یافته و زنبورستان از سالمت بهتری برخوردار می شود، به طوری که در بعضی موارد نبود یا کمبود آن، 
فعالیت های داخل کندو را کاماًل مختل می نماید. کندوها در هر مکانی که قرار دارند باید دسترسی کامل به آب 
آشامیدنی داشته باشند. زنبورعسل آب مورد نیاز خود را به طور مستقیم از طریق آشامیدن و یا غیر مستقیم 
از شهد گل تهیه می نماید. نیاز زنبور عسل به آب بستگی به رطوبت هوا، میزان آب از دست داده توسط زنبور 

عسل، سیستم دفع و سیستم تنفسی دارد.
 

حداکثر فاصله کندو تا منبع آب سالم در صورت استفاده از آبشخور ثابت ٥٠ متر و در زمان تأمین آب کندوها 
از طریق چشمه یا رودخانه این فاصله ٥٠٠ متر در نظر گرفته می شود.

 چند نمونه از آبشخور در محل زنبورستان

زنبورعسل آب را به چند منظور جمع آوری و وارد کندو می کند:
1 برای پرورش نوزادان خصوصاً در بهار که پرورش الروها در کندو با مقدار آب موجود رابطه مستقیم دارد 

نه گرده، زیرا گرده به میزان فراوان در کندو وجود دارد.
2 برای رقیق کردن عسل و یا آب شکری که ٥٠ درصد یا بیشتر مواد جامد دارد.

3 برای تنظیم رطوبت داخل کندو و جلوگیری از خشک شدن الروها و تخم های ملکۀ زنبور عسل.

4 برای تنظیم دمای کندو، به خصوص زمانی که دمای هوا بیش از 3٥ درجه سانتی گراد باشد، آب الزم است 

در غیر این صورت الروهای موجود در کلنی قادر به ادامه حیات نخواهند بود.
5 برای دفع مواد زاید از بدن، زنبورعسل مواد دفعی مایع تولید می کند و برای ادامه حیات باید مرتباً آب 

بیاشامد.
از غذای جامد و عسل رس کرده )شکرك زده( تغذیه می کند، مصرف آب  6 برای مواقعی که زنبور عسل 

ضروری است.

تأمین آب مناسب و بهداشتی برای زنبورستان

توجه

بحث کالسی
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  زنبور عسل کارگر در حال جمع آوری آب                                زنبور عسل کارگر در حال رسيدگی به الروها  
                                        

دماي مطلوب آب مورد نیاز برای زنبور عسل چند درجه سانتی گراد است؟

 
تهيه و آماده سازی آبشخور

مواد و تجهيزات مورد نياز 
1 لباس کار     

٢ کفش مناسب    

3 ظرف مناسب  

4 سنگ   

٥ آب

  
مراحل انجام کار

1 لباس کار مناسب بپوشید.

٢ محل مناسبی را برای تهیه آبشخور در نظر بگیرید که فاصله کندو تا منبع آب سالم از٥٠ متر کمتر 

باشد.
3 در صورت استفاده از ظرف، آن را در محل مورد نظر قرار دهید.

4 داخل ظرف را از تکه سنگ یا چوب درختان سبک مانند مو، پُر کنید.

٥ سنگ ها یا تکه های چوب را داخل ظرف طوری قرار دهید که زنبورها هنگام استفاده از آب غرق نشوند.

6 داخل ظرف آب بریزید.

7 پس از ساعتی آبشخور را بررسی کنید و در صورت بروز مشکل، آن را برطرف کنید.

تحقيقكنيد

فعاليت
كارگاهی
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مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهيزات، زمان، 
مکان و...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

تهیه ٥
چوب، سنگ، آبشخور، آبآبشخور

ـ شایستگی کامل

ـ شایسته

ـ نیازمند آموزش

3تهیه آبشخور بهداشتي و قابل دسترس

٢تهیه آبشخور بهداشتی با فاصلۀ بیش از ٥٠ متر

1تهیه آبشخور نامناسب

 آزمون ارزیابي عملكرد 
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ارزشيابی شایستگی انتخاب محل استقرار کندوها

شرح کار:
1  بررسی پوشش گیاهی منطقه و تراکم آن

2  بررسی محل استقرار زنبورستان
3  بررسی میزان گل دهی گیاهان

4  محاسبه ظرفیت زنبورستان
5  بررسی دسترسی به منابع آبی موجود در منطقه زنبورستان 

استاندارد عملکرد:
تعیین محل استقرار کلنی های زنبور عسل در منطقه مورد نظر 

شاخص ها:
1  پوشش گیاهي مناسب منطقه

2  استقرار کندو در مکان مناسب )رعایت فواصل مناسب و نبود دشمنان زنبور عسل(
3  میزان شهدآوری و گرده آوری به کندو 

4  در نظر گرفتن تعداد مناسب کندو برای استقرار در زنبورستان
5  وجود منابع آب مناسب برای  زنبورستان

شرایط انجام کار:
مناسب  محل  مناسب،  آبی  منابع  وجود  هوایي،  و  آب  تنوع  گرده زا،  و  شهدزا  گیاهان  هواشناسی،  داده های  منطقه،  نقشه 

استقرارکندوها، نرم افزار مورد نیاز )کتب، عکس، فیلم(
ابزار و تجهيزات:

نقشه جغرافیایي، وسیله نقلیه، کتابچه گیاهان مورد استفاده توسط زنبور عسل، نرم افزارها، چوب شیاردار، موزائیک شیاردار.

معيار شایستگی:

نمرة هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3مرحلۀ کارردیف
٢تعیین محل استقرار کلني ها1

٢بررسي نوع پوشش گیاهان منطقه٢

٢بررسی زمان گل دهي گیاهان در زمان انتقال3

٢بررسی ظرفیت چرای زنبورستان4

1تهیه آبشخور٥

شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محيطی و نگرش: 
استفاده از لباس کار، ماسک، دست کش، عینک، اهمیت دادن به ابزار و وسایل کار، 
صداقت در انجام کار، تخلیه پساب ها در فاضالب، مدیریت مواد و تجهیزات، محاسبه 

و ریاضي.

٢

ميانگين نمرات

* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.
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پودمان 2

تجهيزات زنبورداری

با گذشت زمان انسان با بررسي كندوهاي وحشي توانست مكاني را براي زنبورعسل فراهم كند و به 
تدريج براي انجام بهتر امور مربوط به زنبورداري وسايل و تجهيزات الزم را تهيه كرد. بنابراين الزم 
است هنرجو از محل زندگي زنبور عسل، وسايل و تجهيزات زنبورداري اطالعات كافي داشته باشد تا 

بتواند فعاليت زنبورداري را با ايمني و نتيجه مطلوب در مدت زمان كوتاه انجام دهد.
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آماده كردن وسايل زنبورداري

  براي پرورش زنبورعسل به چه تجهيزاتي نياز است؟
  براي پرورش زنبور عسل چند نوع كندو وجود دارد؟

 چرا زنبورداران كندوهاي خود را رنگ آميزی مي كنند؟
 چرا بايد وسايل و تجهيزات زنبورداري را ضدعفونی كرد؟

در زنبورداری مانند ساير مشاغل، از وسايل و ادواتی استفاده می شود كه امكان نتيجه گيری بهتر را فراهم 
می كند. برای رسيدن به اين اهداف الزم است تا هنرجو وسايل و تجهيزات مورد نياز برای پرورش زنبورعسل 

را بشناسد و نحوه كار كردن با هر يک از وسايل را فرا گرفته باشد.

پس از اتمام اين واحد يادگيری هنرجويان قادر خواهند بود كه وسايل زنبورداری براي كار با كلني های زنبور 
عسل را آماده كنند.

 آیا تا به حال پی برده اید

 استاندارد  عملکرد

واحد يادگیری 2
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شرایط و تجهيزات مورد نياز در زنبورداری
برای انجام فعاليت زنبورداری به شرايط و تجهيزات بيان شده در زير نياز است.

1 فضاي زنبورستان: زمين يا باغ يا مرتع مناسب براي چراگاه

2 وسايل نقليه: وانت، كاميون، موتور سيكلت

3 كندو

4 ابزار و ادوات زنبورداري: لباس و كاله توري، دستكش، دودي، اهرم و كاردك و مانند آن

5 مواد مصرفي: موم، چوب، سيم، شكر، دارو و ساير موارد

قبل از تهيه وسايل و تجهيزات بايد زنبوردار دامنه فعاليت زنبورداري خود را تعيين كند تا هزينه كمتري را 
صرف خريد اين تجهيزات كند. به عنوان مثال در سطوح باالي اين فعاليت مانند پرورش ملكه، تلقيح ملكه، 

استحصال ژله رويال و زهرگيري نياز به سرمايه و هزينة بيشتري مي باشد.
در اين بخش ابتدا به معرفي كندو، انواع و اجزاي آن پرداخته و سپس ديگر وسايل مورد نياز براي زنبورداري 

را شرح مي دهيم.

به محل زندگی زنبورعسل، كندو گفته می شود كه زنبورها را در برابر نور خورشيد، باد، باران، برف و سرما 
محافظت می كند و مانع از ورود زنبورهای مهاجم، جوندگان و حشرات به داخل كندو می شود. زنبور عسل با 
ساختن حجرات شش ضلعی در طرفين پايه مومی به پرورش نسل و ذخيره كردن گرده گل و عسل می پردازند.

امروزه در تمام دنيا كندوهای بومی چندان توصيه نمی شوند زيرا به دليل معايبي كه نسبت به كندوهای 
مدرن دارند به تدريج جای خود را به كندوهای جديد يا جعبه ای داده اند.

 در رابطه با معايب كندوهای بومی تحقيق كنيد و در كالس درس گزارش دهيد. 
 

توجه

تحقيق كنيد

 کندو
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1- کندوهای بومی

کندوهای گلیکندوهای سفالی

کندوی های تنه درختی  کندوهای سبدی

2- کندوهای زنبور عسل امروزی
كندوهای جعبه ای طوری ساخته شده اند كه زنبوردار به راحتی قادر است داخل كندو را ببيند. شان ها در اين 
نوع كندوها متحرك است و می توان با قرار دادن پايه مومی روی قاب يا با استفاده مجدد از قاب بعد از خارج 
كردن عسل توليدی، راندمان توليد عسل را افزايش داد. مهمترين كندوهای مدرن النگستروت و دادانت است. 
كندوی دادانت اندازه بزرگتری نسبت به كندوی النگستروت دارد. كندوی النگستروت ده قاب و دادانت 12 

قاب دارد.
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کندوی دادانتکندوی النگستروت

کندوی شيشه ایکندوی پالستيکی

 در رابطه با مزايای كندوهای جعبه ای يا جديد تحقيق كنيد و در كالس درس گزارش دهيد.

دریچه و تخته پرواز

تحقيق كنيد

 اجزای كندوهای زنبور عسل امروزی
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ساختمان كندو شامل چهار ديواره، يک كف و يک سقف است. در قسمت پايين ديواره جلويی كندو، دريچة پرواز تعبيه 
شده است كه برای زنبوران حكم درب ورود به كندو و يا خروج از كندو را دارد. تخته ای به نام تخته پرواز به قسمت 
زيرين كف كندو و دريچة پرواز متصل می شود كه زنبوران پس از خروج از كندو، از روی آن به پرواز در می آيند و در 
هنگام بازگشت به كندو از آن به عنوان باند فرود استفاده می كنند. البته از آن به عنوان محل تجمع زنبورها، براي 

حفاظت و حراست از كندو نيز استفاده مي شود.

اجزای يک كندو را مطابق شكل زير مشخص كنيد؟ بحث كالسی
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قسمت های مختلف كندو از باال به پايين به ترتيب عبارتند از:
الف: درب کندو: درپوش كندو روی قسمت فوقانی كندو قرار می گيرد. اين درپوش، كندو را از سرما و گرما، 
باد و باران و دشمنان طبيعی محافظت می كند. سطح خارجي درپوش كندو را ممكن است با يک اليه ورق 

گالوانيزه بپوشانند تا مقاومت بيشتری پيدا كند.

   درب کندوی النگستروت

 ب: طبق: شبيه كندويی است كه فاقد درب و كف می باشد و اصطالحاً آن را بدنه می گويند. در كندوهای 
دارای جمعيت زياد برای افزايش فضای كندو و نيز به عنوان طبقه ذخيره عسل استفاده می شود.

 

طبق کندوی النگستروت
ج: کف کندو: صفحه ای است كه كف كندو را تشكيل می دهد و در واقع سوراخ ورودی كندو )دريچه پرواز( 
در جلوی آن و در حد فاصل بين كف و بدنه كندو واقع می شود. گاهی برای دوام بيشتر كندو، سطح زيرين 

كف كندو را با ورقه گالوانيزه عايق مي كنند. 
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        کف گالوانيزه کندو

قاب
چهار چوبی ساده با اضالع استاندارد است اين اضالع توسط ميخ های باريک و كوچک به شكل مستطيل به 
هم متصل می شوند. قاب ها پس از انجام عمليات سيم كشی و نصب ورق موم آجدار روی هر يک از آنها به 

فعاليت زنبوران كارگر در شان سازی كمک می كنند.

قاب   
                                                                     

دیواره موم آج دار
ديواره كه يكی از اجزای مهم كندوی جعبه ای است، عبارت است از قاب سيم كشی شده ای كه صفحه مومی 
)پايه شان( به آن متصل شده باشد. چنانچه صفحه مومی توسط زنبوردار به قاب متصل نشود، زنبورها با صرف 
وقت و انرژی زياد آن را می سازند. اما در زنبورداری جديد، از صفحه مومی برای كمک به زنبور عسل استفاده 
می شود. اين صفحه از جنس موم و توسط كارخانه به صورت ورقه ای تهيه می شود و در سطح آن حجره های 

۶ ضلعی با اندكی برآمدگی ايجاد می گردد، در ادامه زنبورها ديوارۀ حجره ها را كامل می كنند.
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دیواره

شان )قاب با صفحه موم بافی شده(
وقتی ديواره های آماده در كندوی عسل كار گذاشته شود، زنبورها روی شش ضلعی های سطح صفحه مومی 
شروع به ساختن حجره می كنند كه اين حجره های مومی را شان می نامند. از اين حجره ها برای تخم گذاری 
ملكه و ذخيره كردن گرده گل ها يا عسل استفاده می شود. بايد توجه داشت كه عمليات حجره سازی در بهار، 

زمانی كه شهد و گرده فراوان در طبيعت افزايش می يابد، انجام می شود.

شان
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خرید کندو و طبق
مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز

1 لباس كار   

2 كفش مناسب

3 خودكار و دفترچه

4 كندو 

5 طبق

۶ مراكز فروش

مراحل انجام کار
1 لباس كار مناسب بپوشيد.

2 به مراكز فروش معتبر ابزار و تجهيزات زنبورداري مراجعه كنيد.

3 قيمت كندو و طبق را از چند مركز معتبر استعالم كنيد. 

4 جنس و كيفيت كندوها و طبق ها را بررسي كنيد.

5 كندوها و طبق هاي با كيفيت را انتخاب كنيد.

۶ نحوه پرداخت مبلغ را با فروشنده توافق كنيد.

كندوهايی كه از جنس كاج و سرو  ساخته می شوند، خيلی محكم هستند.

عوامل مختلفی در انتخاب نوع كندو برای پرورش زنبورعسل تأثيرگذار هستند:
1 موقعيت جغرافيايی

2 هدف و نوع پرورش زنبور عسل

3 دسترسی به منابع

4 دانش و آگاهی پرورش دهنده

5 حجم زنبورستان

۶  قيمت

با توجه به پيشرفت های صورت گرفته در خصوص ساخت تجهيزات جديد زنبورداری مانند انواع كندوهای 
جديد، برای انتخاب نوع كندو ضمن رعايت موارد ذكر شده در باال، بايد در هنگام استفاده از تجربه ساير 

زنبورداران كه از كندوهای جديد استفاده می كنند به موارد زير توجه داشته باشيد:
زنبوردار براي چه مدتي از اين نوع كندوها استفاده می كند؟

از چه تعداد كندوی جديد استفاده می كند؟
ميزان تلفات كلنی های زنبور عسل در فصل زمستان چقدر بوده است؟

توجه

بيشتربدانيد

فعاليت 
كارگاهی



تجهيزات زنبورداري

39 38

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهيزات، زمان، 
مکان و...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

1

خريد كندو 
و طبق

نمون برگ هاي مربوطه
ابزار و مواد: كندو و طبق
مكان: مراكز فروش معتبر

زمان: قبل از دوره 
پرورش

- شايستگی كامل

 - شايسته

- نيازمند آموزش

تهية كندوي با كيفيت باال و 
3قيمت مناسب

تهية كندوي با كيفيت نسبتاً 
2مناسب

1تهية كندوي با كيفيت پايين

                 
              

        
به طور كلي بسته به نوع كاري كه زنبوردار مي خواهد انجام دهد، وسايل كار زنبورداري را مي توان به چند 

بخش تقسيم كرد:
1 وسايل الزم براي بازديد از كلني ها

2 وسايل مربوط به كندو

3 وسايل و تجهيزات برداشت عسل 

4 وسايل برداشت، تصفيه موم و موم دوزي

5 وسايل برداشت گرده گل

6 وسايل توليد ملكه و پرورش آن

7 وسايل برداشت ژله رويال 

8 وسايل الزم براي تلقيح مصنوعي ملكه

9 وسايل الزم براي جمع آوری زهر زنبور عسل 

10 وسايل مورد نياز براي تعمير كندوها

با توجه به سطوح مهارت در نظر گرفته شده در برنامه درسي در زير بخشي از وسايل زنبورداري را شرح 
مي دهيم.

 
1- وسایل الزم براي بازدید از کلني ها

زنبور عسل در زمان خطر با عمل نيش زدن از كلني دفاع مي كند، بنابراين زنبوردار براي محافظت در برابر 
نيش زنبور عسل و راحتي كار از وسايل صفحة بعد مي تواند، استفاده كند. 

تجهیزات و وسايل مورد نیاز برای پرورش زنبور عسل

 آزمون ارزيابي عملكرد 
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لباس و کاله زنبوداری
برای جلوگيری از نيش زدن زنبورها 
توری  كاله  كار،  از  قبل  بايد هميشه 
بر سر گذاشت كه با توجه به سليقه 
و امكانات، از وسايل و اشكال متنوع 
ساخته می شود. اين كاله بايد طوری 
باشد كه از ورود و تماس زنبور عسل 
صورت  سر،  مختلف  قسمت های  به 
است  بهتر  كند.  جلوگيری  گردن  و 
رنگ اين لباس و كاله سفيد يا روشن 
زنبوردار  بهتر  ديد  براي  البته  باشد. 

بايد رنگ توري سياه باشد.
     

                                                                                  انواع لباس و کاله رایج در پرورش زنبور عسل
دست کش

معموالً از چرم يا پارچه مخصوص ساخته می شوند و ساق آنها نسبت به دستكش های معمولی بلندتر است 
و روی آستين لباس زنبوردار را می پوشاند. در ابتداي كار زنبورداري به دليل ترس از زنبور و يا در زماني كه 

زنبوران داراي رفتار تهاجمي هستند بهتر است از دستكش استفاده كنيم.

انواع دست کش مورد استفاده در پرورش زنبور عسل
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  دودی
دودی وسيله ای است كه قبل از باز كردن درب كندو در هر بازديد از كلني، برای دود دادن و آرام كردن 
زنبورها، از طريق دريچه پرواز يا روی شان ها استفاده می شود. دود دادن زياد باعث عصبانی و تهاجمي شدن 
زنبورها می شود. يک دودی بايد دمنده قوی و مخزن آتش مناسب داشته باشد. معموالً از بسته های مقوای 
نازك تا شده، گونی كنفی خشک، تكه هاي چوب و موارد مشابه آن به عنوان ماده سوختنی در دودی استفاده 

می شود. 

دودی و روش کار با آن

اهرم 
اين وسيله  از سه قسمت سر، بدنه و قابكش تشكيل شده است و برای باز كردن درپوش كندوها، تميز كردن 
موم هاي زائد، جدا كردن و بيرون آوردن قاب ها از كندو، ميخ كشي يا ميخ كوبي استفاده می شود. از به كار بردن 

اهرم های فلزی كه زود زنگ می زنند بايد خودداری كرد.

کاردک
برای تميز كردن كف و جدار كندو از موم  و بره موم 
جنس  از  معموالً  كاردك  مي شود.  استفاده  اضافی 
فلزهای زنگ نزن يا استيل ساخته می شود. برخی از 
زنبوداران از اهرم به جای كاردك استفاده می كنند.
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برس
برس نرم برای جداكردن زنبورهای عسل از روی قاب 
استفاده می شود. برس بايد دارای موهايی بسيار نرم 

باشد تا بدن زنبورهای عسل را زخمی نكند.

2- وسایل مربوط به کندو

ظروف تغذیه 
اين ظروف معموالً از جنس تخته و فيبر، پالستيک يا آلومينيوم ساخته می شوند و بيشتر در فصل بهار و پاييز 

برای تغذيه زنبور عسل با شربت شكر استفاده می شوند. اين ظروف در اشكال و ابعاد مختلف وجود دارند.

در رابطه با انواع ظروف شربت خوری تحقيق كنيد و با توجه به اشكال زير نام آنها را مشخص كنيد و نحوه 
استفاده از آنها را در كالس درس گزارش دهيد.

....................................................................................

....................................................................................

تحقيق كنيد
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....................................................................................

....................................................................................
  

قفس حمل و معرفی ملکه
برای حمل ملكه از محل توليد به زنبورستان ها به صورت انفرادی يا جمعی از انواع قفس های ملكه استفاده 
می شود. قفس ملكه معموالً داراي توري يا شبكه هاي فلزي است كه زنبوران نمي توانند وارد آن شوند اما بوي 
ملكه در كندو پخش مي شود. در برخي از انواع آن داراي دو منفذ است كه يكي از منافذ آن با چوب پنبه و 

منفذ ديگر با خمير شيرين بسته می شوند.
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     انواع قفس ملکه
قفس جداکننده ملکه

با استفاده از آن مي توان ملكه را در داخل يک يا چند شان به منظور دستيابی به اهداف زير محبوس كرد:
1ـ توليد عسل              2ـ پرورش ملكه              3ـ توليد ژله رويال              4ـ تعويض ملكه

استفاده از آن در زمان اوج شهد برای جلوگيری از تخم ريزی ملكه در شان های عسل می شود.
  

قفس جدا کننده ملکه
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شبکه مانع ملکه
آن  تخم ريزي  از  جلوگيري  و  كندو  از  قسمت  يک  در  ملكه  كردن  محبوس  براي  طبق  داراي  دركندوهاي 
در طبقه هاي بااليي مي توان از آن استفاده كرد. اين وسيله شبكه اي است كه فاصلة بين ميله های آن 4/4 
ميلی متر است و از توری سيمی محكم با صفحات نازك فلزی يا پالستيكی كه در چارچوبی به اندازۀ دهانه 
كندو قرار گرفته، ساخته شده است. زنبوران كارگر می توانند از شبكه مانع ملكه عبور كنند ولی ملكه و زنبور 

نر قادر به عبور از آن نيستند.

شبکه مانع ملکه

دليل عبور نكردن ملكه و زنبوران نر از شبكه مانع ملكه چيست؟

 
3- وسایل و تجهيزات برداشت عسل

پولک تراش
قبل از انجام عمليات اكستراكتور كردن و تخليه عسل از قاب ها ابتدا بايد درپوش های مومی سر حجره های 
ابزاری كه برای پولک تراشی استفاده می شود  اين كار پولک تراشی می گويند.  شان عسل، برداشته شود، به 

پولک تراش نام دارد و انواع مختلفی دارد كه در زير به آن اشاره می شود.
الف( چنگال پولک برداري: شبيه چنگال غذاخوری 
است با اين تفاوت كه تعداد دندانه های آن بيشتر و 

نوك دندانه های آن هم تيزتر است.

چنگال عسل

فکركنيد
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ب( پولک تراش کاردی: همان طور كه از نام آن هم پيداست، به شكل كارد بوده كه به دو صورت دستی و 
برقی موجود است.

پولک تراش برقی   پولک تراش دستي           پولک تراشي شان عسل                                     

اکستراکتور  )استراکتور(     
استخراج عسل از شان هاي حاوي عسل توسط دستگاه اكستراكتور انجام مي شود. اين دستگاه داراي مخزني 
استوانه اي است كه در داخل آن شان هاي عسل پولک برداري شده به صورت مماس با ديواره يا در راستاي 
ديواره  به  شان  سلول هاي  داخل  از  عسل  مركز،  از  گريز  نيروی  از  استفاده  با  و  گرفته  قرار  استوانه  شعاع 

اكستراكتور پرتاب شده و به تدريج در مخزن آن جمع مي شود.
اكستراكتورها انواع مختلفی دارند كه ممكن است بر مبنای نيروی محركه يا نوع قرار گرفتن قاب در آنها 

تقسيم بندی شوند.

    اکستراکتور عمودی یا شعاعي      
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   اکستراکتور  تماسي

4- وسایل برداشت، تصفيه موم و موم دوزی
 موم دوز

موم دوز بر دو نوع می باشد:
الف( موم دوز دستی: از يک چرخ دندانه دار ساخته شده كه بعد از گرم كردن آن در آب داغ و با فشردن آن 

روی سيم قاب، سيم را به موم می دوزد.

انواع موم دوز دستی

ب( موم دوز برقی: اين نوع موم دوز توسط دو الكترود با ولتاژ حدود 12 ولت ساخته شده است كه با اتصال 
الكترودها به دو سر سيم، حرارت ايجاد می شود و عمل موم دوزی صورت می گيرد. 

 

انواع موم دوز برقی
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تخته موم دوز
تخته  اين  واقع  در  می دهند.  قرار  آن  روی  را  شده  سيم كشی  قاب  كه  است  مسطحی  و  صاف  تخته 

تكيه گاهی برای موم به هنگام موم دوزی است. 

تخته موم دوز

 
در حين عمل موم دوزی به منظور جلوگيری از چسبيدن موم به تخته، بهتر است سطح روی تخته موم دوز 

را هنگام كار با پاشيدن آب مرطوب نگه داشت. 

موم آج دار
صفحه ای از جنس موم است كه در روی آن، نقش حجره های زنبورعسل پرس شده و آن را روی سيم های 
قاب نصب می كنند و اطراف آن را موم ذوب شده می ريزند كه به طور محكم در وسط قاب قرار گيرد، سپس 

با موم دوز آن را به سيم می چسبانند تا محكم شود.

به ازای هر يک كيلوگرم موم ساخته شده توسط زنبورها، حدود 12 كيلوگرم عسل مصرف می شود.

موم  آج دار

توجه

بيشتر بدانيد
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در رابطه با اهميت استفاده از برگه موم آج دار در زنبورداری بررسی كنيد و در كالس درس گزارش دهيد
موم ذوب کن آفتابی

اين دستگاه از تخته يا فلز ساخته می شود. كف آن فلزی و سياه رنگ و ديواره های آن از جنس فلز، تخته 
يا شيشه است. موم فرسوده و ناخالص را در كف دستگاه می ريزند و در معرض نور و حرارت خورشيد قرار 
می دهند. موم تحت تأثير حرارت خورشيد، كاماًل ذوب شده و پس از جاری شدن، از منفذ بخش جلويی كف 

دستگاه خارج می شود.

موم ذوب کن آفتابی

5- وسایل برداشت گرده گل
تله گرده گير

از اين دستگاه برای جمع آوری گرده از كندو استفاده می شود. معموالً از جنس فلزی، چوبی يا پالستيكی بوده 
و دارای تعداد زيادی سوراخ است. تله گرده گير را در مسير عبور زنبور عسل به داخل كندو نصب می كنند 
در هنگام عبور زنبور عسل از سوراخ ها، گرده ها از پای آ نها جدا شده و در داخل ظرف تله گرده گير می ريزد.

با توجه به زمان گل دهي گياهان منطقه اقدام به نصب تله گرده گير كنيد.
هيچ گاه بيش از 3 روز به طور مداوم از تله گرده گير استفاده نكنيد.

استفاده از تله گرده گير در دوره اصلی توليد عسل مجاز نبوده و توصيه نمی شود.

تله گرده گير

تحقيق كنيد

توجه
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چرا استفاده از تله گرده گير در زمان توليد عسل توصيه نمی شود؟

6- وسایل توليد ملکه و پرورش آن
بوته ذوب موم

يک ظرف فلزی دوجداره برای ذوب كردن موم به كار می رود.

بوته ذوب موم
قاب چوبی 

چوبی به طول 42 سانتی متر است كه سلول های مصنوعی ساخته شده را روی زه واره هاي آن قرار می دهند.

قالب توليد سلول ملکه
به منظـور سـاخت سـلول های مصنوعی مومـی به كار 
مـی رود. در برخـی اوقـات بـرای پـرورش ملكـه از 

سـلول های پالسـتيكی نيـز اسـتفاده می شـود.

پرسش



تجهيزات زنبورداري

51 50

 قاب پيوند
يــک قــاب معمولــی كنــدو، 
ــرار  ــا را روی آن ق ــه زه واره ه ك

می دهنــد.

 سوزن پيوند
از اين وسيله برای انتقال الرو از سلول كارگر به داخل سلول های مومی مصنوعی، استفاده می شود.

چراغ پيوند
برای تأمين نور مورد نياز در زمان انتقال الرو جوان به سلول ملكة مصنوعی)پيوند( استفاده می شود.
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  شبکه مانع ملکه
وسيله ای فلزی يا پالستيكی شياردار كه ملكه و زنبور نر نمی توانند ازآن عبور كنند.

کندوی جفت گيری
معموالً شاخون 12 روز پس از پيوند زدن به كندوی جفت گيری معرفی می شود تا ملكه پس از 1 الی 2 روز 

متولد شود و پس از بلوغ جفت گيری نمايد. 
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با توجه به مطالب بيان شده، در مورد تصاوير زير توضيح دهيد.

7- وسایل برداشت ژله  رویال
تمامی وسايلی كه برای پرورش ملكه استفاده می شود برای توليد ژله  رويال نيز به كار می رود.

  

بحث كالسی

ژله رویال
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8- وسایل الزم برای تلقيح مصنوعی ملکه
دستگاه تلقيح مصنوعی

از اين دستگاه برای تلقيح مصنوعی ملكه زنبورعسل استفاده می شود

9- وسایل الزم برای جمع آوری زهر زنبور عسل

دستگاه جمع آوری زهر زنبورعسل
زهر زنبورعسل مايعی شفاف، دارای بوی تند و مزه ای تلخ است كه خاصيت درمانی فراوانی دارد. از اين دستگاه 

برای گرفتن و جمع آوری زهر زنبور عسل استفاده می شود.
  

دستگاه جمع آوری زهر زنبور عسل
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روشن کردن دودی

مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز 
1 لباس كار       

2 كفش مناسب      
3 دودی   
4 كاله     

5 مواد سوختني )تكه هاي چوب، مقوا و مانند آن(      
۶ كبريت  

مراحل انجام کار
1 لباس كار مناسب بپوشيد.

2 يک تكه روزنامه يا كاغذ مچاله شده به اندازه يک توپ تنيس را آتش بزنيد و آن را داخل دودی بيندازيد.

3 در حالی كه كاغذ در حال سوختن است تكه هاي چوب  خشک را به آن اضافه كنيد و همزمان آن را بدميد.

4 وقتی آتش شعله ور شد به آرامی مواد آتش گيرنده را از كوچک به بزرگ به آن اضافه كنيد.

5 حتماً سه چهارم دودی از ماده سوختني پر شود، مواد بايد كاماًل در كنار هم قرار گيرند.

۶ وقتی آتش برای حدود ده دقيقه سوخت، در آن بدميد و خاكسترهای گرم را روشن نگه داريد.

7 وقتی مواد سوختنی به آرامی می سوزد دود زيادی توليد می شود.

8 كار خود را شروع كنيد.

 

از مواد صنعتی نمی توان به عنوان سوخت براي روشن كردن دودي استفاده كرد.

فعاليت 
كارگاهی

توجه
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استفاده از تله گرده گير

مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز 
1 لباس كار و كاله مخصوص  

2 كفش مناسب  

3 تله گرده گير  

4 كندو  

مراحل انجام کار
1 لباس كار مناسب بپوشيد.

2 تله گرده گيرهايی كه چوبی هستند را بايد قبل از استفاده، خوب با روغن بزرك آغشته كنيد تا در برابر 

آفتاب و باران مقاوم شود.
3 تله را در هنگام غروب يا صبح قبل از شروع پرواز زنبورها كار بگذاريد، تا مشكالت شناسايی زنبورهای 

پروازی كمتر شود.
4 حدود 24 ساعت تله را بدون توری گرده گير كار بگذاريد تا زنبورها ابتدا با آن سازگاری پيدا كنند.

5 بايد توجه شود كه در هنگام نصب تله گرده منفذی در كناره هاي آن وجود نداشته باشد تا زنبورها فقط 

از شبكه قادر به رفت و آمد باشند.
۶ هر روز هنگام غروب تله گرده گير را تخليه كنيد زيرا در هنگام شب به دليل افزايش رطوبت هوا در تله 

گرده گير  شبنم ايجاد شده و باعث خيس شدن گرده می شود.
7 پس از تخليه، گرده ها را در محل سايه خشک كنيد.

8 گرده های خشک شده كاماًل تميز را در كيسه های نايلونی يا شيشه های سربسته به مدت 1 تا 2 روز در 

فريزر و سپس در يخچال نگهداری كنيد. 

 تهيه تجهيزات زنبورداری

مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز 
1 اينترنت     

2 خودكار       

3 دفتر يادداشت 

4 مراكز فروش تجهيزات زنبورداری

مراحل انجام کار
1 در ابتدا فهرستی از تجهيزات مورد نياز زنبورداری را با مشورت هنرآموز خود تهيه كنيد. 

2 با توجه به ليست تهيه شده از مراكز فروش معتبر قيمت را استعالم كنيد. 

3 قيمت ابزار و تجهيزات زنبورداري را با توجه به جنس و كيفيت بررسی كنيد.

4 تجهيزات و وسايل را انتخاب كرده و خريداری كنيد.

فعاليت 
كارگاهی

فعاليت 
كارگاهی
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مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهيزات، 
زمان، مکان و...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

2

تهيه تجهيزات و 
وسايل زنبورداري

تجهيزات زنبورداری، 
مراكز فروش

زمان: قبل از پرورش

- شايستگی كامل

- شايسته

-نيازمند آموزش

3وجود تجهيزات كامل زنبورداري

2تجهيزات نسبتاً كامل زنبورداري

1موجود نبودن بخش عمده اي از تجهيزات

سيم کشی و موم دوزی قاب ها

مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز 
1 لباس كار     

2 صفحه مومی     

3 قاب       

4 دريل      

5 شابلن   

۶ سيم گالوانيزه    

7 انبردست    

8 تخته موم دوز   

9 موم دوز   

10 قاشق   

11 موم ذوب شده     

12 آب داغ     

13 باطری 12 ولت

مراحل انجام کار 
1 لباس كار مناسب بپوشيد. 

2 برای سيم كشی بايد ابتدا قاب را سوراخ كنيد و سپس دو طرف آن را ميخ بزنيد. 

3 در هر طرف قاب سه سوراخ به اندازه های يكسان با دريل ايجاد كنيد.  

4 سيم گالوانيزه با ضخامت استاندارد را به يكی از سوراخ های )ميخ هاي( باال يا پايين بسته و بعد از عبور 

از ساير سوراخ ها به شكل موازی به طرف ديگر متصل كنيد. 
5 در ادامه با انبردست سيم ها را تا حد امكان بكشيد و به بدنه قاب محكم ببنديد. 

فعاليت 
كارگاهی

 آزمون ارزيابي عملكرد 
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۶ برای چسباندن صفحه مومی به قاب سيم كشی شده، موم را در شيار بااليی قاب قرار دهيد و از يكی   
از روش های زير استفاده كنيد: 

 الف: صفحه مومی )پايه شان( را روی تخته موم دوز يا چرخ موم چسبان قرار دهيد.
• با فشار دادن چرخ موم دوز )چرخ موم چسبان(، سيم های قاب را به صفحه مومی بچسبانيد.

• برای محكم كردن صفحه مومی در قاب، مقداری موم ذوب شده را با قاشق در محل اتصال لبه صفحه 
مومی با اضالع بااليی چپ و راست قاب بريزيد. لبه پايين صفحه مومی را زنبورها با موم به ضلع پايينی قاب 

می چسبانند و نيازی به ريختن موم ذوب شده در آن قسمت نيست.
• در حين كار می توانيد با فرو بردن چرخ موم دوز در آب داغ، از چسبيدن موم به آن جلوگيری كنيد.

ب: برای موم دوزی بهتر و راحت تر، موم را در شيار بااليی قاب قرار دهيد و با سيم باطري 12 ولت به مدت 
3 ثانيه جريان برق را از سيم ها عبور دهيد تا موم به سيم بچسبد.

   سوراخ کردن و ميخ کوبي قاب

  

 سيم کشی قاب
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   موم دوزي

محکم کردن صفحه مومی در قاب
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مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهيزات، زمان، مکان 
و...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

3

سيم كشي و 
موم دوزي 

قاب ها

سيم، انبردست، ميخ، موم، 
موم دوز، تخته موم دوز، چراغ، 

آب گرم

- شايستگی كامل

- شايسته

-نيازمند آموزش

3سيم  كشی قاب محكم و موم دوزي كامل

2سيم كشي قاب نسبتاً محكم و موم دوزي ناقص

1سيم كشي و موم دوزي غيراصولي

10- وسایل مورد نياز براي تعمير کندوها
در كشور ما برای ساخت كندو و طبق معموالً از چوب های درجه دو و پايين تر استفاده می شود؛ زيرا استفاده 
از چوب های مرغوب سبب افزايش قيمت  اين وسايل می شود. به اين دليل بايد بعد از خريد كندو و طبق 

برای دوام بيشتر و بهتر آنها يكسری اقداماتي انجام شود.
با  تا مانند بتونه حالت خميری پيدا كند. سپس  با هم مخلوط كنيد  اره را به خوبی  چسب چوب و خاك 
كاردك، اين خمير به درزها و قسمت های ترك خورده ماليده شود. بعد از اينكه كاماًل خشک شد، روغن اليف 
و روغن بزرك به نسبت مساوی مخلوط شده و روی كندو بماليد. پس از خشک شدن روغن، كندوها يا طبق ها 

را رنگ كنيد.

روغن اليف بسيار خوب در چوب نفوذ نموده و باعث حفاظت آن در برابر موريانه می شود. روغن بزرك به آن 
پوشش خوبی می دهد و مقاومت چوب را در مقابل آفتاب خوردگی افزايش می دهد. وجود رنگ نيز عالوه بر 

كمک به شناسايی كندو توسط زنبور عسل، چوب را در مقابل رطوبت و باران محافظت می كند.

     

توجه

 آزمون ارزيابي عملكرد 
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 رنگ آميزي کندو و طبق

تعميرات اساسي و رنگ آميزی کندو و طبق

مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز
1 لباس كار مناسب      

2 چسب چوب      

3 خاك اره   

4 انواع رنگ      
5 روغن اليف           

۶ برس رنگ       

7 كاردك          
8 كندو                  

9 طبق  

 مراحل انجام کار
1 لباس كار مناسب بپوشيد.

2 بدنه كندو يا طبق را روی صفحه چوبي آن قرار دهيد. 

3 با استفاده از سمباده زبر يا رنده تمام نقاط برجسته را از بين ببريد.

فعاليت 
كارگاهی
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4 در جهت الياف چوب سنباده كنيد و از هر گونه حركت دادن سنباده در جهت عمود بر الياف، خصوصاً 

در هنگام استفاده از سنباده های زبر خودداری كنيد.
5 گرد و غبار حاصل از سمباده كاری را به دقت تميز كنيد تا در كيفيت رنگ شما تأثيری نداشته باشد.

۶ با مخلوط چسب چوب و خاك اره درزگيری كنيد.

7 صبر كنيد تا مخلوط چسب چوب و خاك اره خشک شود.

8 روغن اليف و بزرك را به نسبت مساوی مخلوط كنيد و كندو را با آن آغشته سازيد. 

9 صبر كنيد تا روغن نيز كاماًل خشک شود، سپس تمام فضای بيرون كندو را رنگ بزنيد.

10 با برداشتن مقدار كمی از رنگ، آن را روی سطح تميز چوب در راستای الياف چوب به طور كامل پخش 

كنيد تا رنگ كاماًل جذب سطح كار شود و اليه ای ضخيم از رنگ روی سطح چوب باقي نماند.
11 رنگ مناسب براي رنگ آميزي انتخاب كنيد )از به كار بردن رنگ های تيره اجتناب كنيد(.

12 كندوها و طبق ها را رنگ آميزي كنيد.

13 صبر كنيد تا رنگ كاماًل خشک شود، اكنون كندوها و طبق ها برای انتقال شان های دارای زنبور عسل 

آماده می باشند.
14 برای شستن قلم مو و ابزار و يا دست می توانيد ازمواد پاك كننده مجاز استفاده كنيد. 

15  با آب ولرم و مواد شوينده مثل صابون دست خود را بشوييد.

1۶ وسايل كار را در محل مناسب قرار دهيد.
 

رنگ آميزي کنيد 
شربت خوری كندو )فقط سطح بيرونی( 

درپوش خارجی )سطوح بيرونی و داخلی(
نيم طبقه و بدنه كندو )فقط سطوح بيرونی(

صفحه كف )تمام سطوح(
رنگ آميزي نكنيد: سطوحی كه با زنبور عسل در تماس هستند از قبيل درپوش داخلی، چهارچوب های 

شان، سطوح داخلی بدنه كندو و نيم طبق، پنجره ملكه.

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهيزات، زمان، مکان 
و...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

4

تعمير 
تجهيزات

رنگ، روغن، قلم مو، رقيق كننده 
كف كندو، درب، بدنه، دريچه 
پرواز، حلب روي كندو، كندو، 

طبق  زمان: قبل از پرورش

- شايستگی كامل

- شايسته

- نيازمند آموزش

3وجود تجهيزات كاماًل سالم

2وجود تجهيزات نسبتاً سالم

1وجود تجهيزات عمدتاً ناقص

توجه

 آزمون ارزيابي عملكرد 
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ضدعفونی تجهيزات و وسایل زنبورداری
زنبورهاي عسل حشرات اجتماعی هستند و به همين دليل در معرض خطر بيماری های واگيردار می باشند. 
بنابراين ضروری است كه زنبورداران عالوه بر شناخت بيماری های زنبورعسل، روش های كاهش تأثير آنها در 
كندو، جلوگيری از گسترش آنها در زنبورستان را هم بدانند تا در صورت مواجه با آن، در سريع ترين زمان 

ممكن براي درمان و پيشگيری از شيوع آنها اقدام كنند.
ضدعفونی كردن كندوها و تجهيزات به ظاهر سالم هم بايد قبل از استفاده با دقت كامل انجام شود؛ زيرا 
بسياری از عوامل ايجاد بيماری می توانند در يک كندو تا مدت ها باقی مانده و ايجاد بيماری كنند. از اين 
رو رعايت استاندارهای بهداشتی الزم و ضروری است وكوچک ترين سهل انگاری باعث خسارات فراوانی به 

زنبوردار خواهد شد.

روش های ضدعفونی کندو و لوازم و وسایل زنبورداری

شست و شو با کربنات سدیماستفاده از شعله

ضدعفونی با اسيد استيکضدعفونی با هيپوکلریت سدیم



تجهيزات زنبورداري

65 64

ذوب کردن موم هاضدعفونی با سود سوزآور )هيدروکسيد سدیم(

معدوم کردناسپری الکل
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ضد عفوني و آماده کردن تجهيزات و وسایل

مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز

1 لباس كار )لباس، دستكش و كفش مناسب(  
2 شعله   
3 كندو   

4 كربنات سديم   
5 آب   

۶ هيپوكلريت سديم ياوايتكس   
7 اسيد استيک    

8 سود سوزآور  
9 عينک محافظ   

 10 مواد سمي 
 11 كبريت

 12 نفت
 13 ظرف مناسب براي جوشاندن

 14 قاب هاي چوبي
 15 زمان سنج 

 1۶ پنبه 
 17 پوكه)شان(

 18 موم
 19 دماسنج

 20 ساير تجهيزات و وسايل زنبورداري
با توجه به امكانات و شرايط موجود در هنرستان يكی از روش های ضدعفوني استفاده شود.

استفاده از شعله
مراحل انجام کار

1  لباس كار مناسب بپوشيد.

2 كندوها را براي شعله دادن آماده كنيد.

3  شعله را روشن كنيد.

4 داخل كندو به خصوص گوشه هاي كندو را با شعله حرارت دهيد به طوري كه چوب كندو نسوزد و تنها

 چوب كندو كمي قهوه اي شود و بره موم  موجود در داخل كندو حالت جوشيدن بگيرد.

فعاليت 
كارگاهی
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شست و شو با کربنات سدیم
مراحل انجام کار

1 لباس كار مناسب بپوشيد.

2 يک سطل مناسب برداريد.

3 يک كيلوگرم كربنات سديم را در 5 ليتر آب گرم حل كنيد.

4 ابزار و لوازم زنبورداري مانند كاردك، اهرم و مانند آن را با محلول كربنات سديم شست و شو دهيد.

5 براي ضدعفوني قاب هاي چوبي مي توانيد محلول را درون ظرفي بريزيد، روي اجاق قرار دهيد تا بجوشد. 

سپس آن را به مدت يک دقيقه در محلول در حال جوش قرار دهيد به طوري كه موم و بره موم هاي آن ها 
پاك شود.

۶ سپس قاب ها را در آفتاب خشک كنيد.

ضدعفوني با هيپوکلریت سدیم یا وایتکس
مراحل انجام کار

1 لباس كار مناسب بپوشيد.

2 يک سطل مناسب برداريد.

3 محلول هيپوكلريت سديم 0/5 درصد تهيه كنيد.

4 بدنه اصلي كندو، طبق ها و ساير تجهيزات زنبورداري را در اين محلول به مدت 11 دقيقه غوطه ور كنيد.

هنگام استفاده از اين روش شما بايد از لباس مناسب، دست كش الستيكي و عينک محافظ 
استفاده كنيد و مراقب چشم خود باشيد.

ضدعفونی با اسيد استيک
مراحل انجام کار

1 لباس كار مناسب بپوشيد.

2 يک ظرف مناسب برداريد.

3 120ميلی ليتر اسيد استيک 80 درصد را در ظروف پالستيكی حاوی پنبه بريزيد. 

4 پنبه آغشته به اسيد استيک را داخل كندوهای حاوی شان های بدون زنبور قرار دهيد و تمام روزنه ها را 

ببنديد و يک هفته منتظر شويد تا تمام اسيد بخار شود.
5 اين كار را چندبار تكرار كنيد.

مراحل انجام کار ضد عفونی با سود سوزآور )هيدروکسيد سدیم(
1 لباس كار مناسب بپوشيد.

2 يک ظرف مناسب برداريد.

3 450 گرم هيدروكسيد سديم را در 38 ليتر آب حل كنيد.

4 محلول را درون ظرفی بريزيد، روی اجاق قرار دهيد تا بجوشد. 

5 سپس قطعات و كندوهای چوبی را 5 الی 15 دقيقه در محلول در حال جوشيدن قرار دهيد.

۶ پس از اين كه تجهيزات به طور كامل خشک شدند، می توانيد از آنها استفاده كنيد.

توجه
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 ذوب کردن موم ها
مراحل انجام کار

1 لباس كار مناسب بپوشيد.

2 يک ظرف مناسب برداريد.

3 موم را به مدت 10 دقيقه تا دمای 1۶0 درجه سانتی گراد حرارت دهيد.

اين يک فرايند خطرناك است. زيرا دمای اشتعال موم 199 درجه سانتی گراد می باشد به طوری كه 
درجه حرارت بايدپايين تر از دمای اشتعال نگه داشته شود.

معدوم کردن و سوزاندن
مراحل انجام کار

1 لباس كار مناسب بپوشيد.

2 در شب يا اوايل صبح دريچه پرواز كلني بيمار را ببنديد و زنبورها را با مواد سمی از بين ببريد.

3 سپس تمامی محتويات كندو را درون گودالی بريزيد و بسوزانيد.

4 بدنه، كف و درپوش كندوها را با شعله ضدعفونی كنيد.

اسپری الکل
مراحل انجام کار

1 لباس كار مناسب بپوشيد.

2 يک بطری پالستيكی كوچک را با الكل پر كنيد.

3 با استفاده از الكل تجهيزات و كندو را ضد عفونی كنيد.

4 وسايل و تجهيزات را در محل مناسب قرار دهيد.

الكل را هيچ گاه به سمت زنبور عسل اسپری نكنيد. 

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهيزات، زمان، 
مکان و...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

5

ضدعفوني كندو و 
طبق ها

انواع ضدعفوني ها، چراغ و 
مشعل، سم پاش، كندو و شان
مكان: محل پرورش يا انبار

- شايستگی كامل

- شايسته

-نيازمند آموزش

3ضدعفوني كامل طبق و كندو طبق استاندارد

2ضدعفوني نسبی طبق و كندو

1ضدعفونی غيرقابل قبول طبق و كندو

توجه كنيد

توجه كنيد

 آزمون ارزيابي عملكرد 
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ارزشيابی شایستگی آماده کردن وسایل زنبورداري

شرح کار:
1 خريد كندوي خالي و طبق

2 تهيه وسايل و تجهيزات زنبورداری
3 سيم كشي و موم دوزي قاب ها

4 تعمير، آماده سازي و رنگ آميزي كندوها و طبق ها 
5 ضدعفوني تجهيزات و كندوها 

استاندارد عملکرد:
آماده كردن وسايل زنبورداری براي كلني های زنبور عسل

شاخص ها:
1 تهيه كندو و طبق استاندارد با قيمت مناسب

2 كامل بودن وسايل مورد نياز زنبورداری
3 قاب سيم كشي و موم دوزي شده

4 كندو و طبق رنگ آميزي شده و سالم 
5 بهداشتي بودن كندو و تجهيزات

شرایط انجام کار:
كندوي خالي و طبق، كارگاه زنبورداري تجهيزات زنبورداري، )لباس كار و كاله مخصوص، اهرم، دودي،  سيم، انبردست، تخته 

موم دوز، موم، موم دوز و ...(، نمون برگ هاي مربوطه 
ابزار و تجهيزات:

ميخ، رنگ، چسب، چكش، آچار، كندو و ملزومات آن، اكستراكتور، موم دوز، تخته موم، سيم، انبردست، گيره، لباس كار و 
كاله مخصوص

معيار شایستگی:

حداقل نمرةمرحلة کارردیف
   قبولی از 3

نمرة  
هنرجو

2خريد كندو و طبق1

1تهيه تجهيزات و وسايل2

2سيم كشي و موم دوزي قاب ها3

2تعمير تجهيزات4

2ضدعفوني كندو و طبق ها 5

شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محيطی و نگرش:
استفاده از لباس كار، ماسک، دستكش، عينک، اهميت دادن به ابزار و و سايل كار، صداقت در 

انجام كار، تخليه پساب ها در فاضالب، مديريت مواد و تجهيزات، محاسبه و رياضي.

2

*ميانگين نمرات
* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.



تهيه كلني زنبور عسل 

69 PP

گام آغازين براي موفقيت در امر پرورش زنبور عسل تهيه كلني سالم وقوي است. براي رسيدن به اين هدف  
بايد مطمئن شويد كه كلنی هاي مورد نظر براي خريد عاری از بيماری، داراي ملكه جوان با توان تخم ريزی باال، 
جمعيت قوي و موارد مشابه هستند، براي تشخيص اين امر نياز به داشتن دانش و مهارت كافي به منظور بازديد 
و بررسي كلني است. مشاهده فعاليت زنبورهاي كارگر مانند حمل گرده به كلني، كم بودن تعداد زنبوران تلف 
شده در بيرون از كندو مي تواند نشانه فعاليت مطلوب كلني محسوب شود، اما كافي نيست؛ زيرا مشاهده رفتار 
كلني نمي تواند جايگزين بازديد و بازرسي شان های داخل كندو شود. بنابراين زنبوردار با بازديد از كلني ها در 
زمان خريد و نيز در طي دوره پرورش مي تواند به اطالعاتي مانند وجود ملكه و وضعيت تخم گذاري آن، جمعيت 
كلني، ذخيره كلني از نظر گرده و عسل و ساير موارد دست يابد تا به دفع آسيب هاي احتمالي از كلني يا خريد 

كلني هاي مطلوب اقدام نمايد. 

پودمان3

تهيه كلنی  زنبور عسل
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خرید کلنی زنبور عسل

  زنبورعسل نيز مانند دام و طيور داراي چه نژادهايی است؟
  برای خريد كلنی مناسب چه خصوصياتي را بايد در نظر گرفت؟

  براي انتقال كلنی هاي زنبورعسل چه شرايطي را بايد رعايت كرد؟
  روش استقرار كندوها در زنبورستان چگونه می باشد؟

 هدف از اين بخش خريد كلنی مناسب، با توجه به در نظر گرفتن خصوصيات ملكه از جمله نژاد، سالمت، سن، 
وضعيت تخم گذاري و وضعيت كلنی از نظر جمعيت و ميزان توليد محصول است؛ زيرا خريد كلنی مطلوب در 
شروع دورة پرورش در موفقيت زنبوردار نقش بسزايی دارد. هنرجو براي خريد كلني به تنهايي قادر نخواهد 
بود به انجام اين شايستگي اقدام نمايد بنابراين استفاده از تجربه كارشناسان و زنبورداران ماهر در انجام اين 
كار مي تواند به ارتقاي مهارت هنرجو و هدايت او در شناسايي مراكز خريد معتبر و تهيه كلني هاي مطلوب 

كمك كند.

ــای مناســب زنبورعســل را  ــود كلنی ه ــد ب ــادر خواهن ــان ق ــری هنرجوي ــن واحــد يادگي ــام اي ــس از اتم پ
ــد. ــداری كنن خري

   آیا تا به حال پی برده اید:

  استاندارد عملکرد

واحدیادگیری 3
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گونه و نژاد را با ذكر مثال توضيح دهيد.

زنبور عسل جزو شاخه بندپايان و از رده حشرات و زير رده بالداران و گروه حشرات با دگرديسی كامل و راسته 
بال غشاييان و باال خانواده آپوئيده )Apoidea( و خانواده يا تيره اپيده )Apididae( و جنس زنبور آپيس 

)Apis( است.
در دنيا بيش از 20000 گونه زنبور شناسايی شده است كه فقط 9 گونه متعلق به جنس آپيس توانايی توليد 
و ذخيره عسل و ساخت كندوهايی از جنس موم را دارند و زنبور عسل واقعی محسوب می شوند. در گذشته 

جنس آپيس با چهار گونه زير شناخته می شد.
1 زنبور عسل درشت

2 زنبور عسل ريز 

3 زنبور عسل هندی 

4 زنبور عسل معمولی

 )Apis dorsata( زنبور عسل درشت
همه  از  جثه  نظر  از  زنبورعسل  گونه  چهار  بين  در 
بزرگ تر است. اين زنبور به حالت وحشی زندگی كرده 
يك  فقط  صخره ها  يا  و  درخت  شاخه های  زير  در  و 
متعددی  تعداد  معموالً  می كند.  درست  بزرگ  شان 
از كلنی های اين نوع زنبور دركنار يكديگر النه سازی 
چندين  به  است  ممكن  كلنی  هر  جمعيت  می كنند. 
هزار زنبور برسد. اين گونه تمايل زيادي به مهاجرت 
و  كند  زندگي  می تواند  آزاد  هواي  در  فقط  و  داشته 

تحمل هواي خيلي سرد را ندارد.

 )Apis florae( زنبور عسل ریز یا كوچک
كوچك ترين گونه زنبور عسل است. تنها يك شان در 
به  زنبور  اين  می كند،  درست  درخت  شاخه های  زير 
حالت وحشی در هندوستان و جنوب ايران از استان 
زنبور  نوع  اين  می كند.  زيست  چابهار  تا  خوزستان 
عالقه اي به اقامت در كندو نداشته و ميزان توليد عسل 

آن بسيار اندک است. 

 زنبورعسل كوچك يكی از مهم ترين حشرات گرده افشان در ناحيه جنوب ايران است.

بحث كالسی

   رده بندی زنبور عسل

توجه
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 )Apis indica( زنبور عسل هندی
جثه اين گونه زنبور حد واسط زنبور عسل معمولی و زنبور 
ريز است. در هندوستان، پاكستان، چين و ژاپن و قسمتی 
اين گونۀ زنبور عسل در كندو  افغانستان وجود دارد.  از 
شان های موازي با هم مي سازد كه از اين نظر مشابه زنبور 
عسل معمولی مي باشد. اين گونه از زنبور قابليت پرورش در 
كندو را دارد و دارای نژادهای مختلفی است، توليد عسل 

آن نسبتاً خوب و ارزش اقتصادی محلی دارد. 

)Apis mellifera( زنبور عسل معمولی 
اين گونه در حال حاضر در تمام نقاط دنيا غير از مناطق قطبی پخش شده است.  به علت توليد فراوان و سهولت 
پرورش بيش از انواع ديگر مورد توجه پرورش دهندگان واقع شده است و سازگار با مناطق معتدل و سردسير 

می باشد.

زنبور عسل معمولی

 

 

مقایسه سه گونه زنبور عسل درشت، ریز و معمولی
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زنبورعسل معمولی در نقاط مختلف كره زمين دارای نژادهای مختلفی است، هر يك خصوصيات ويژه ای دارند 
كه نژادهای معروف آن به شرح ذيل می باشد:

 الف( نژاد ایتاليایی: موطن اصلی اين نژاد ايتاليا است. شكم 
زنبوران اين نژاد باريك و خرطوم آنها نسبتاً طويل است. نوار 
زرد روی شكم بسيار متغير بوده و گاهی باريك و زمانی پهن تر 
می شود. اين نژاد خيلی آرام بوده و فاقد رفتار تهاجمی، تمايل 
زياد به تخم گذاری دارد. با وجود توليدمثل زياد آن در فصل 

بهار، تمايل كمی به توليد بچه كندو دارد.

اتريش  در  آلپ  سلسله جبال  جنوبی  نواحی  از  نژاد  اين  یا زنبور عسل خاكستری:  نژاد كارنيوالن  ب( 
كارنيوالن  نژاد  است.  بالكان  جزيره  شمال  و 
آرام ترين نژاد زنبورعسل می باشد و به ندرت 
نيش می زند. خاصيت خوب آنها اين است كه 
در اوايل بهار قدرت رشد زيادی دارند. رنگ 
اين نژاد خاكستری تيره بوده كه بدن آن با 
موهای انبوه متمايل به قهوه ای پوشيده شده 
است. روی نيم حلقه 2 و ٣ پشتی ـ شكمی 
ديده  رنگ  قهوه ای  كوچك  خال های  اغلب 
بچه دهي  به  زيادی  تمايل  نژاد  اين  می شود. 

نداشته و توليد عسل آن زياد است.

 ج( نــژاد زنبورعســل تيــره اروپــا: موطــن اصلــی ايــن نــژاد تمــام اروپــا، غــرب و شــمال آلــپ و مركــز 
ــاه و  ــي كوت ــا خرطوم ــت ب ــای درش ــت. زنبوره ــيه اس روس
ــای  ــز لكه ه ــه ج ــدن ب ــگ ب ــند. رن ــن می باش ــكم په ش
كوچــك زرد رنگــی كــه در روی دوميــن و ســومين حلقــه 
پشــتی ـ شــكمی وجــود دارد، ســياه تيــره اســت. موهــای 
روی ســينه قهــوه ای تيــره و گاهــی ســياه رنــگ و در محيــط 
بــاز تــا حــدی مهاجــم اســت. نســبت بــه بيماری هــای الرو 

ــد.  ــاس می باش ــوار حس ــوم خ ــن  م و همچني

زنبور عسل ایتاليایی

زنبور عسل كارنيوالن

زنبور عسل تيره اروپا
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د( زنبور عسل قفقازی: موطن اصلی اين نژاد در 
اندازه  نظر شكل،  از  قفقاز مركزی است.  دّره های 
است  كارنيوالن شبيه  نژاد  به  بسيار  موها  و  بدن 
ولی رنگ بدن آن تيره تر از نژاد كارنيوالن است. 
دارای خرطوم نسبتاً طويلی است، زنبورهای اين 
نژاد آرام بوده و تا قبل از فصل تابستان، كلنی قوی 
پايين،  كندو  بچه  توليد  به  تمايل  مي كند.  ايجاد 
ولی توليد بره موم در اين نژاد بسيار زياد می باشد. 

اهميت پرورش زنبورعسل قفقازی به علت دارا بودن خصوصيات جالب توجه از نظر زنبورداری، در اصالح 
نژاد و دو رگ گيری می باشد.

را  نژاد های گونه زنبور عسل معمولی است. چون در طول ساليان متمادی خود  از  هـ( نژاد ایرانی: يكی 
با شرايط محيطی ايران سازگار كرده است، در مقايسه با نژادهای اصالح شده خارجی سازگاری بيشتری با 

شرايط محيطی كشور ايران دارد. 

توجه

زنبور عسل قفقازی

زنبور عسل ایرانی
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منظور از رفتار بچه دهي در زنبور عسل چيست؟

هر كلنی زنبورعسل از يك ملكه، چند صد زنبور نر و چندين هزار زنبور كارگر تشكيل شده است.

زنبور كارگر )طول بدن 1 سانتی متر(زنبور نر )طول بدن 1/5 سانتی متر(

زنبور ملکه )طول بدن 2 سانتی متر(

زنبور عسل نر: اين نوع زنبور از تخم بدون نطفه توليد مي شود، جثه آن پهن و حجيم تر از زنبور كارگر است 
و بدنش پوشيده از مو است هنگام پرواز صدای بال آنها بيش از زنبوران كارگر است. زنبور نر قادر به جمع آوری 
گرده و شهد نيست، در فعاليت هاي كلني نيز دخالتي ندارد. تنها وظيفۀ آن جفت گيري با ملكه هاي جوان است 
و بعد از اتمام فصل جفت گيری جمعيت آنها كاهش می يابد و در صورت كمبود منابع غذايی معموالً از كندو 

رانده شده يا از سوی كارگران تغذيه نمی شوند تا بميرند؛ زيرا به تنهايی قادر به تغذيه نمی باشند. 
زنبور عسل كارگر: اين زنبور عسل از نظر جثه كوچك ترين عضو كلنی است، تمام كارهای داخل و خارج از 
كندو مانند تميز كردن كندو، رسيدگی به نوزادن و ملكه، جمع آوری گرده و شهد گل، ساختن حجره، حفاظت 

از كندو و غيره بر عهده آنها است.
ملکه زنبورعسل: ملكه مادر كلنی است و كليه صفات يك كلنی به آن بستگی دارد؛ لذا خصوصيات كندو 
و  بيماری ها  برابر  در  مقاومت  بودن،  آرام  موم،  توليد  گرده،  و  شهد  جمع آوری  ميزان  زنبوران،  رنگ  مانند 

زمستان گذرانی بستگی به ملكه دارد. ملكه از كارگر بزرگتر بوده و فاقد سبد گرده در پاهای عقبی است.

تحقیق کنید

     ساکنین کندو
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چرخه زندگی زنبور عسل )بر حسب روز(

جمع دوره تکاملدوره شفيرگیدوره الروی دوره تخم بودننوع زنبور 

٣6716ملكه

٣61524زنبور نر 

٣61221زنبور كارگر

طول عمر زنبور عسل

نوع جنسيت

زنبور نرملكهزنبور كارگرفصل

22 روز4-2 سال٣۸ روزبهار و تابستان

6 ماهپاييز و زمستان

 شناسایی زنبوران كارگر، نر و ملکه

مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز 
1 لباس كار 

2 كاله  

٣ دست كش  

4 كلنی زنبور عسل 

مراحل انجام كار  
1 لباس كار بپوشيد.

2 ازكاله و دست كش استفاده كنيد. 

٣ درب كندو را با دقت باز كنيد و به ديوار كندو تكيه دهيد.

4 يكی از شان ها را با احتياط از كندو خارج كنيد. 

5 زنبورهای كارگر، نر و ملكه را روی شان با كمك هنرآموز خود شناسايی كنيد.

6 پس از شناسايی زنبورها درب كندو را ببنديد و وسايل را در محل مناسب قرار دهيد.

7 از بازديد عكس و فيلم تهيه كنيد و در كالس درس گزارش دهيد.

فعاليت 
كارگاهی
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 اگر می خواهيد در حرفه  زنبورداری فعاليت كنيد به تعدادی كلنی زنبور عسل احتياج داريد، آيا تا به حال 
فكر كرده ايد كه:

    كندوی خوب را از كجا می توان تهيه كرد؟
    يك فروشنده خوب چه مشخصاتی دارد؟ 

    از كجا می توان يك فروشنده خوب را شناسايی كرد؟
    بهترين فصل خريد كندوی زنبور عسل چه زمانی است؟

روبه رو  فروشندگان  از  طوالنی  فهرست  با  اينترنت  جستجوی  و  زنبورعسل  مجالت  در  تبليغات  بررسی  در 
خواهيد شد كه برای انتخاب مراكز فروش معتبر می توان به نكات زير توجه نمود:

1 يك فروشنده خوب و قابل اعتماد سال های زيادی در پرورش زنبورعسل تجربه دارد.

2 بپرسيد كه آيا زنبورستان هر سال توسط دامپزشك بررسی می شود. يك نسخه از گواهی سالمت كلنی را 

درخواست كنيد. اگر مالك از ارائه آن اجتناب كرد، به مراكز فروش ديگر مراجعه كنيد.
3 به اتحاديه زنبورداران استان يا شهرستان مراجعه كنيد تا زنبورداران موفق و با تجربه و مراكز فروش معتبر 

را به شما معرفی كنند.
4 عضو انجمن زنبوداران شويد تا نكات الزم در زمان خريد را از اعضای ديگر فرا بگيريد. اين روش خوبی برای 

كسب اطالعات درباره زنبورداری است. 
5 يكی از عوامل مهم در زمان خريد از مراكز فروش كندو، ضمانت نامه می باشد. بهتر است از فردی خريد 

كنيد كه حداقل يك هفته و يا 20 روز كلني فروخته شده را از نظر سالمت و وجود ملكه جوان و تخم گذار 
تضمين كند.

انتخاب فروشنده مناسب برای خرید كلنی

مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز
1 اينترنت

2 تلفن 

٣ خودكار و دفترچه

مراحل انجام كار
1 به اتحاديه يا تعاونی زنبورداران منطقه خود مراجعه كنيد.

2 شماره تماس و آدرس همۀ فروشندگان كلنی زنبورعسل را از آنها دريافت كنيد.

٣ می توانيد از اتحاديه يا تعاونی زنبورداران بخواهيد كه فروشندگان منصف و باتجربه را به شما معرفی كنند.

  انتخاب فروشندگان کلنی

 بحث كالسی

1
2

3

4

فعاليت 
كارگاهی
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4 بــه فروشــندگان مــورد نظــر مراجعــه كــرده و از آنهــا در خصــوص كلنی هــای زنبــور عســل مــورد فــروش 

سؤال كنيد.
5 يك يا چند فروشنده مناسب و موفق را برای خريد كلنی زنبور عسل انتخاب كنيد.

1 بهتر است از افرادی كلني خريداری شود كه در زنبورستان خود همواره به دنبال اصالح نژاد بوده و  

كلني هاي آنها داراي جمعيت قوي و صفاتی مانند توليد باال، تلفات پايين در فصل زمستان، توان توليد 
مثل باال در فصل بهار، مقاومت در برابر بيماری ها و رفتار تهاجمي پايين باشند.

2 قيمت در بازار امروز خيلی مهم است؛ لذا بهتر است از افرادی كلني تهيه شود كه قيمت مناسب ارائه 

دهند و يا با هزينه های جانبی مانند حمل و نقل، سالم بودن، رنگ خوب و يا نو بودن بدنه كندو، خريد 
برای شما مقرون به صرفه باشد.

 شرایط عملکردمراحل كار ردیف 
)ابزار، مواد، تجهيزات، 

زمان، مکان و ...(

 استاندارد نتایج ممکن
)شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(

نمره

مراجعه به مراكز 1
فروش كلنی

فروشندگان كلنی، 
اينترنت، وسيله نقليه

٣انتخاب فروشنده معتبرـ شايستگی كامل

2انتخاب فروشنده نسبتاً معتبرـ شايسته

1انتخاب فروشنده نا معتبرـ نيازمند آموزش

 ويژگی های يك كلنی زنبورعسل مناسب را توضيح دهيد؟ 
هر كلنی داراي خصوصيات مثبت و منفی است؛ لذا با در نظر گرفتن برخی از نكات می توان از بين كلنی های 
مختلف، كلنی مناسب را انتخاب كرد. بنابراين انتخاب و خريد به عهده فرد زنبوردار است. به طور كلی يك 

كلنی زنبور عسل بايد دارای خصوصيات زير باشد:
1 دارای جمعيت قوی.

2 دارای جمعيت آرام با رفتار غيرتهاجمی.

3 در شرايط محيطی مساعد ميزان محصول بااليی توليد كند.

4 تمايل كم به بچه دهی.

5 قدرت چرای خوبی داشته باشد يعنی گل های شهدزا و گرده زا را به سرعت شناسايی كند.

6 مقاوم و عاری از بيماری.  

7 دارای زمستان گذرانی مناسب.   

8 مقاوم در برابر عوامل نامساعد محيطی.

بحث کالسی

     آزمون ارزیابی عملکرد

توجه
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در فراينــد خريــد كنــدو يكــی از مهمتريــن عوامــل زمــان خريــد اســت. بهتريــن زمــان هنگامــی اســت كه 
كلنــي زنبورعســل، زمســتان كــه فصــل كاهــش جمعيــت و عــدم فعاليــت توليــدی كلنــی اســت را پشــت 
ــد محصــول  ــت و بچه دهــی و شــروع تولي ــاد جمعي ــه فصــل ازدي ــار ك ســر گذاشــته باشــد و فصــل به
زنبــورداری اســت را آغــاز كــرده باشــد. بهتريــن زمــان خريــد كلنــی در ايــران بــا توجــه بــه نــوع منطقــه 

گرمســيری، معتــدل و سردســيری بــه ترتيــب  ماه هــای بهمــن، اســفند و فرورديــن می باشــد.

انتخاب كلنی مناسب

مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز
1 لباس كار زنبورداري  

2 كلنی زنبورعسل  
٣ زنبوردار يا كارشناس با تجربه   

4 خودكار و دفترچه يادداشت  
 

مراحل انجام كار
1 همراه با هنرآموز خود به محل زنبورستان مورد نظر برويد.

2 كلنی ها را بازديد كنيد.

در هنگام انتخاب كلنی زنبورعسل بايد به موارد زير توجه كنيد:
1 ملكه بايد توليد همان سال بوده و تخم ريزی را در سطح قابل قبولی آغاز نموده باشد.

2 نژاد ملكه خوب باشد.

٣ از فروشنده، يك كلنی با قاب های مملو از زنبور كارگر، شفيره، الرو و تخم تحويل بگيريد. يعنی هر قابی 

كه از كندو بيرون می آوريد بايد دو طرف آن مملو از زنبور كارگر، شفيره، الرو و تخم باشد.
4 بدنه كلنی را بررسي كنيد، بايد سالم و فاقد شكستگی باشد.

5 وضعيت سالمت كلنی را بررسي كنيد.

6 كلني هاي مورد نظر را انتخاب كنيد.

1 وضعيت سالمت كلني زنبورعسل شايد در نگاه شما مورد توجه قرار نگيرد. پس بايد برای خريد كلني با 

فردی كه سابقه زنبورداری دارد و به بيماری های زنبورعسل آشنا است همراه شويد.
كه  كنيد  انتخاب  را  كلني هايي  است  بهتر  است.  آن  جمعيت  كلني،  انتخاب  اصول  مهمترين  از  يكی   2

جمعيت بااليی داشته باشد؛ زيرا جمعيت باال می تواند نشانه سالمت كلنی زنبور عسل و وجود ملكه جوان 
با قدرت تخم ريزی باال  باشد. 

3 خريد و فروش كندو به تعداد شان می باشد و هر شان زنبور به شانی گفته می شود كه دو طرف آن به 

طور كامل از زنبورعسل شفيره، الرو و تخم پوشيده باشد؛ زيرا برخي از زنبورداران با گذاشتن شان خالی 
می توانند كندوی 4 شان را به عنوان كندوي داراي 7 الی ۸ شان به فروش  رسانند.

توجه

توجه

فعاليت 
كارگاهی
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1 منظور از زنبور كارگر، شفيره، الرو و تخم چيست؟

2 درباره انواع قرارداد خريد كلنی تحقيق كنيد؟

پس از احراز سالمت كلنی زنبورعسل از نظر بيماري ها، جوان بودن ملكه، جمعيت مناسب كندو، تعيين 
قيمت كلنی و ديگر ويژگی های مطلوب بيان شده، اقدام به انعقاد قرارداد با شخص فروشنده كنيد.

پس از انتقال كلنی از يك مكان به مكان ديگر، ممكن است كلنی دچار بيماری، آسيب و مانند آن شود؛ 
بنابراين بايد موقع خريد يا فروش اين موارد را لحاظ كنيد كه فروشنده برای 7 تا 20 روز به شما تضمين 

دهد.

مراحل كار ردیف 
 شرایط عملکرد

)ابزار،  مواد، تجهيزات، زمان، 
مکان و ...(

نتایج ممکن
 استاندارد 

نمره)شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(

بررسی كلنی ها2

لباس و كاله مخصوص 
زنبورداری، نمون برگ 
بازديد، تجهيزات الزم 

)دودی، اهرم و ...(

٣گزارش كامل از وضعيت كلنیـ شايستگی كامل

2گزارش نسبتاً كامل از وضعيت كلنیـ شايسته

1نبود گزارش از وضعيت كلنیـ نيازمند آموزش

انعقاد قرارداد برای خرید كلنی

مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز
1 نمونه برگ قرارداد 

2 اينترنت 

٣ كلني مناسب

مراحل انجام كار
1 از طريق اينترنت و مراكز خريد و فروش در منطقه نمون برگ قراردادهای خريد و فروش را استخراج 

كنيد.
2 نمون برگ قرارداد را تهيه و در سه نسخه تكثير كنيد.

٣ قبل از انعقاد قرارداد، تعداد كلنی، زمان حمل از زنبورستان و نحوه بازديد را در نمون برگ مربوط ثبت 

كنيد.
4 چگونگی پرداخت مبلغ را در قرارداد بنويسيد.

5 قرارداد در سه نسخه نوشته شده و يك نسخه به خريدار داده مي شود.

6 دو نفر به عنوان شاهد براي امضاي قرارداد در نظر بگيريد.

اخالق
حرفه اي

تحقیق کنید

     آزمون ارزیابی عملکرد

فعالیت 
کارگاهی



تهيه كلني زنبور عسل 

81 80

 شرایط عملکردمراحل كار ردیف 
)ابزار،  مواد، تجهيزات، 

زمان، مکان و ...(

 استاندارد نتایج ممکن
)شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(

نمره

انعقاد قرارداد٣

ماشين حساب، 
نمون برگ قرارداد، قلم، 
استامپ، مهر، فاكتور 

فروش

٣تنظيم قرارداد مناسبـ شايستگی كامل

2تنظيم قرارداد نسبتاً مناسبـ شايسته

1تنظيم قرارداد نامناسبـ نيازمند آموزش

اگــر منظــور از جابه جايــی كلنی هــای زنبورعســل انتقــال بــه فاصلــه نســبتاً كــم مثــاًل چنــد متــر در محــل 
ــه  زنبورســتان باشــد. ســاده ترين كار ايــن اســت كــه روزانــه كنــدوی مــورد نظــر را حداكثــر يــك متــر ب
ــا ايــن كار زنبورهــا قــادر خواهنــد بــود موقعيــت كنــدوی خــود را در  ســمت محــل جديــد انتقــال داد. ب

حافظــه ثبــت كــرده و بــه اشــتباه وارد كلنــي ديگــری نشــوند و عمــل انتقــال آنهــا انجــام گيــرد. 

انتقال كندو در محل زنبورستان 

    انتقال کلنی های زنبور عسل

     آزمون ارزیابی عملکرد
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از ٣  بيش  فاصله  به  زنبورعسل  كلنی هاي  انتقال 
كيلومتر از محل قبلی به راحتی امكان پذير است؛ 
زيرا زنبورهای چرا كننده به محل اوليه باز نخواهند 
گشت. ولی اگر قرار است كلنی ها به فاصله كمتري 
به محل اصلی منتقل شوند مثاًل در حدود يك 
كيلومتری از محل اوليه، در اين صورت با توجه 
به اين كه شعاع پرواز چرای زنبورعسل حدود ٣ 
كيلومتر است نمی توان كلنی ها را به طور مستقيم 
به فاصله كمتر از ٣ كيلومتر منتقل كرد؛ زيرا در 
اين صورت زنبورهای چرا كننده به محل قبلی 
كلنی ها  بايد  ابتدا  می گردند.  باز  كندوهای خود 
از  كيلومتر   10 از  بيش  مسافت  با  محلی  به  را 

مكان فعلی زنبورستان منتقل كرد و پس از چند روز آنها را به مكان مورد نظر كه ممكن است در يك يا چند 
كيلومتری از محل زنبورستان باشد، انتقال داد.

 از چه نوع وسايل نقليه اي برای انتقال كلنی های زنبورعسل استفاده می شود؟

انتقال كلني ها

مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز
1 ماشين حمل

2 طناب 

٣ تسمه  

4 ميخ    

5 پيچ  

6 دودی

7 لباس زنبورداری  

۸ درپوش توری

 مراحل انجام كار
الف( انجام كارهای قبل از انتقال كلني ها

1 لباس كار بپوشيد.

2 قبل از انتقال كلني ها براي دريافت مجوزهاي الزم از سازمان هاي مربوط اقدام كنيد.

٣ در روز جابه جايی تمامی سوراخ ها يا منافذ موجود در بدنه كندو را با چسب نواری يا توری ببنديد.

تحقیق کنید

انتقال كندوها به داخل كاميون

فعاليت 
كارگاهی
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4 اگر هوا خيلی گرم است يك تخته توری يا درپوش توری دار روی كندوها، زير درب خارجی قرار دهيد.

5  بدنه را با تسمه های فلزی يا با موارد مشابه به هم متصل كنيد. اين روش بسيار بهتر از بستن كندوها با 

پيچ و ميخ به يكديگر است چون به اندازه كافی بدنه كندوها را ايمن نمی كند. 
6 در هنگام غروب، دريچه ورودی كندو را دود بدهيد تا زنبورها به داخل كندو هدايت شوند.

7  از يك قطعه توری يا پارچه ای سفت برای كوچك كردن ورودی استفاده كنيد. 

۸ بعد از انجام مراحل باال می توانيد همان عصر يا اوايل صبح روز بعد كندوها را انتقال دهيد.

ب( بارگيری و تخليه كندوها
1 پس از بستن كندوها، آنها را به داخل كاميون انتقال دهيد. 

2 كندوها بايد با شان موازی با مسير جاده، كنار هم در كاميون چيده شوند تا در صورت ترمز ناگهانی، 

شان ها به يك طرف نلغزند.
٣ جهت دريچه پرواز كندوها با توجه به فصل )گرما يا سرما( و منطقه )سردسير يا گرمسير( نسبت به 

حركت كاميون در نظر گرفته شود.
4 در زمان بارگيری موتور كاميون را روشن نگه داريد. تا زنبورها به آن عادت كنند.

5 كندوها را در صندوق عقب ماشين يا در وانتی كه محصور است، قرار ندهيد چون ممكن است زنبورها 

به داخل اتاق ماشين وارد شوند و برای راننده خطراتی ايجاد كنند.
از  اين كار، جلوگيری  از  با طناب محكم كنيد. هدف  را  آنها  تمام كندوها در كاميون،  از چيدن  6 پس 

جابه جايی آنها هنگام انتقال به مكان جديد است.
7 هنگامي كه به مقصد رسيديد، مهار كندوها را به آرامي باز كنيد.

۸ پس از تخليه كندوها از كاميون و برداشتن حفاظ درب آنها، ورودی كندوها را دود بدهيد. 

9 ورودی كندو را تا حدی باز كنيد كه زنبورها به تدريج از آن خارج شوند و از ورود اشتباهی زنبورها به 

ساير كندوها جلوگيری به عمل آيد.

مراحل كار ردیف 
 شرایط عملکرد

)ابزار،  مواد، تجهيزات، 
زمان، مکان و ...(

نتایج ممکن
 استاندارد 

نمره)شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(

4
انتقال كلني ها به 

زنبورستان
وسيله نقليه، كندوهای 
زنبور عسل، زمان انتقال

٣وجود كلنی های سالمـ شايستگی كامل

2وجود كلنی های نسبتاً سالمـ شايسته

1وجود كلنی های صدمه ديده ـ نيازمند آموزش

     آزمون ارزیابی عملکرد
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خصوصيات محل مناسب و نامناسب برای احداث زنبورستان را بنويسيد.

خصوصيات محل نامناسب استقرار كندوهاخصوصيات محل مناسب استقرار كندوها

بحث کالسی

جابه جایی مناسب هوا

زهکش مناسب آب

مسير وزش بادهای غالب

جاده ارتباطی هم سطح یا 
پایين تر از سطح استقرار كندوها

بادشکن

جریان آب تازه

احتمال بروز سيل و از بين رفتن كلنی ها

از سطح  باالتر  ارتباطی  جاده 
استقرار كندوها

رطوبت و هوای راكد باعث فرایند در توليد نامناسب عسل و 
افزایش احتمال از بين رفتن كلنی ها می شود.

محل نامناسب برای استقرار كندوها در زنبورستان

محل مناسب برای استقرار كندوها در زنبورستان



تهيه كلني زنبور عسل 

85 84

مكان  بهترين  بی ترديد  نمود.  انتخاب  مرتفع  و  محلی مسطح  در  را  زنبورستان  مكان  بايد  مقصد  به  رسيدن  از  پس 
برای استقرار كندوها در يك باغ يا مزرعه بزرگی است كه محصول آن بايد توسط زنبور عسل گرده افشانی شود. در 
اين صورت عالوه بر توليد عسل برای زنبوردار، محصوالت كشاورز يا باغ دار هم به ميزان كافی گرده افشانی 
از  كننده  پرواز  زنبورهای  كه  شود  طراحی  ای  گونه  به  بايد  زنبورستان  در  كندوها  استقرار  محل  می شود. 
كندوهای مختلف مانعی در جلوی زنبورهای ديگر نباشند به همين دليل در استقرار كندوها بايد دقت شود. 

قــرار دادن كندوهــا در يــك رديــف بــه فاصلــه كــم از هــم، باعــث می شــود تــا احتمــال ورود اشــتباه زنبورهــا بــه 
كندوهــای ديگــر افزايــش يابــد و باعــث گســترش بيمــاری بيــن كندوهــا شــود. 

چنانچــه منطقــه ای كــه زنبورســتان در آن مســتقر اســت بادخيــز نباشــد می تــوان كندوهــا را بــه گونــه ای 
در زنبورســتان مســتقر كــرد كــه دريچــۀ پــرواز آنهــا بــه ســمت مشــرق يــا جنــوب باشــد. در ايــن صــورت 
ــاز  ــه را آغ ــر فعاليــت روزان ــد و زنبورهــا زودت ــوی كندوهــا می تاب ــه ســمت جل ــور ب ــوع خورشــيد ن ــا طل ب
ــه خصــوص  ــا ب ــاد باشــد ت ــف وزش ب ــد در جهــت مخال ــرواز باي ــز دريچــۀ پ ــد. در مناطــق بادخي می كنن
در زمســتان بــاد ســرد بــه داخــل كندوهــا نــوزد و در ســاير مواقــع نيــز موجــب ناراحتــی زنبورهــا نشــود. 

پس از استقرار كندوها در محل جديد نبايد تا سه روز به بازرسی وضعيت داخلی كندوها اقدام شود؛ زيرا 
حداقل ٣ روز نياز است تا كلنی ها بتوانند با تنش ناشی از انتقال خود را سازش دهند و آرامش معمولی در 

كلنی برقرار شود.

استقرار كندوها در زنبورستان

مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز
1 لباس زنبورداری )دست كش، كاله( 

2 ماشين حمل    

٣ متر  

4 آجر يا بلوک سيمانی يا پايه های فلزی 

5 داس يا قيچی باغبانی

مراحل انجام كار
1 لباس كار بپوشيد.

2 با توجه به مطالب بيان شده در انتخاب محل زنبورستان، از قبل محل مناسبی را برای استقرار كندوها 

انتخاب كنيد.

بیشتربدانید

توجه

    استقرار کندوها در زنبورستان

فعاليت 
كارگاهی
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٣ كندوها را با احتياط از وسيله نقليه تخليه كنيد.

4 برای استقرار كندوها از طرح هايی چون زيگزاگ، مربع، گروهی، موازی و غيره استفاده كنيد.

5 حداقل فاصله مناسب بين كندوها رعايت شود.

6 بهتر است كندوها از سطح زمين فاصله داشته باشند تا از خطر موريانه، رطوبت و فساد در امان بمانند. 

برای اين كار آجر، بلوک سيمانی يا پايه هاي فلزي و مانند آن زير كندوها قرار دهيد.
7 كندوها را طوری در زنبورستان مستقر كنيد كه دريچه پرواز آنها پشت به جريان باد غالب منطقه باشد. 

۸ پس از استقرار كندوها چمن و علف های نزديك به دريچه پرواز را بچينيد تا پرواز و رفت و آمد زنبورها 

به آساني انجام شود.

 شرایط عملکردمراحل كار ردیف 
)ابزار،  مواد، تجهيزات، 

زمان، مکان و ...(

 استاندارد نتایج ممکن
)شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(

نمره

استقرار كلنی در 5
زنبورستان

زنبورستان، كلنی، 
تجهيزات الزم )دودی، 

اهرم و ...( 

٣رعايت كامل اصول استقرار )فاصله، جهت، باد و ...(ـ شايستگی كامل

2رعايت نسبتاً مناسب اصول استقرارـ شايسته

1عدم رعايت اصول استقرارـ نيازمند آموزش

     آزمون ارزیابی عملکرد
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ارزشيابی شایستگی خرید كلنی زنبور عسل

شرح كار: 
1 مراجعه به مراكز فروش

2 بررسی كلني هاي مورد نظر

3 انعقاد قرارداد

4 انتقال كلني ها به زنبورستان

5 استقرار كلني ها در زنبورستان

استاندارد عملکرد:
خريد كلنی های مناسب زنبورعسل 

شاخص ها:
1  فروشنده معتبر كلني

2 كلني هاي مطلوب

3 عقد قرارداد مطلوب

4 وجود كلني هاي سالم در زنبورستان

5 استقرار صحيح كلني ها 

شرایط انجام كار:
 مراكز فروش كندو، كلني هاي مطلوب، اخذ مجوز از سازمان هاي مربوط براي حمل و نقل، تجهيزات الزم براي خريد، وسيله 

حمل و نقل 
ابزار و تجهيزات:

 وسيله نقليه، نمون برگ های مربوط، كلني زنبورعسل، لباس كار و كاله مخصوص زنبورداري، تجهيزات الزم )اهرم، دودي و ....(.

معيار شایستگی:
حداقل نمرة مرحلة كارردیف

قبولی از 3
نمرة 
هنرجو

1مراجعه به فروشندگان كلنی1

2بررسي كلني ها2
2انعقاد قرارداد٣
2انتقال كلنی ها به زنبورستان4
2استقرار كلنی ها در زنبورستان5

شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محيطی و نگرش: 
اســتفاده از لبــاس كار زنبــورداري، اهميــت دادن بــه ابــزار و و ســايل كار، جلوگيــري از تخريــب گياهــان 
مرتعــي، جمــع آوري ضايعــات حاصــل از انتقــال و اســتقرار كلني هــا در زنبورســتان، كاربــرد اطالعــات، 

صداقــت، كارآفرينــي

2

*ميانگين نمرات
* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.
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واحد یادگیری 4

بازدید از کلنی های زنبور عسل

 بدن زنبورعسل از چه بخش هايي تشکیل شده است؟
 منظور از بازديد کلنی چیست؟

 چه وسايلي براي بازديد از کلني ها نیاز است؟
 زنبوران ساکن کندو کدامند؟

 عايق سازی کندوها چگونه صورت می گیرد؟

يکی از مهم ترين و حساس ترين کارهای زنبورداری، بازديد از کلنی ها است. در اين اقدام زنبوردار از میزان و 
رفتار جمعیت، میزان ذخیرة غذايی، سالمت زنبوران، وجود ملکه، میزان تخم ريزی ملکه، وضعیت موم بافی، 
نیاز به موم آج دار و وضعیت ظاهری داخل کندو آگاهی می يابد. بنابراين دقت در بازديد و ثبت وقايع به طور 

صحیح مهم ترين عامل در موفقیت زنبوردار است.

پس از اتمام اين واحد يادگیری هنرجويان قادر خواهند بود کلني های زنبور عسل را در مدت پرورش نگهداري 
کنند.

 آیا تا به حال پی برده اید

 استاندارد  عملکرد
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ساختمان بدن زنبور عسل را می توان از سه جنبه مورد بررسي قرار داد:
1 از نظر ساختمان خارجی

2 از نظر ساختمان داخلی

3 از نظر غدد

زنبور عسل و اندام های خارجی آن

ساختمان خارجی بدن زنبور عسل
بدن هر زنبور عسل از سه قسمت سر، سینه و شکم تشکیل شده است.
1 سر: در جلوترين قسمت بدن قرار داشته و شامل اعضای زير است:

آنها  از  يک  هر  شرح  به  که  خرطوم  و  دهان  شاخک،  عدد  دو  ساده،  عدد چشم  سه  مرکب،  عدد چشم  دو 
می پردازيم.

دو عدد چشم مرکب که در طرفین سر قرار دارد، هر چشم مرکب در زنبور نر تقريباً از ده هزار و در زنبور کارگر 
و ملکه از پنج هزار چشم ساده تشکیل می شود. بر اساس اندازة چشم ها زنبوردار می تواند به راحتی زنبور نر را 
از کارگر شناسايی کند؛ زيرا چشم ها در زنبور نر بزرگ تر بوده و از عقب سر به هم نزديک شده ولی در زنبور 

کارگر و ملکه چشم ها از هم فاصله دارند.

مقایسه چشم های زنبور نر و کارگر

 ساختمان بدن زنبور عسل
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 با توجه به تصاوير صفحۀ قبل، مطالب بیان شده در مورد نحوة تشخیص زنبور نر و کارگر را مرور کنید.

سه عدد چشم خیلی کوچک در پیشانی زنبور عسل به نام چشم های ساده وجود دارد. 
 

شماره های1 تا 3 چشم های ساده و شماره های4 و 5 چشم های مرکب.

زنبور عسل دارای دو عدد آنتن يا شاخک است که در لمس کردن و بويیدن نقش دارد. هر شاخک ملکه و 
کارگر از ١٢ بند و در زنبور نر از ١٣ بند به هم متصل شده است. زنبور کارگر به کمک خرطوم، شهد را از 

روی گل ها جمع آوری و از راه دهان به داخل کیسه عسل انتقال مي دهد.
زير قوی ترين میکروسکوپ  زنبور عسل در  بلکه تصوير چشم  را نشان نمی دهد،  زير منظرة علف زار  تصوير 

الکترونی است. اين موها  چشم زنبور عسل را در برابر عوامل خارجی محافظت می کند.

فکر كنيد

1 2

5
4

3
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چشم زنبورعسل از نوع مرکب بوده و از شش ضلعی های آينه ای تشکیل شده که دلیل شش ضلعی بافتن 
موم نیز مربوط به همین موضوع است. همچنین شکل شش ضلعی برای تحمل وزن زياد عسل، گرده و 

جمعیت زنبورها بسیار ضروری است.

2  سینه:  اين بخش از سه حلقه کیتینی )کیتین ماده سخت و شکننده ای است که بدن همه حشرات 

از جمله زنبور عسل را می پوشاند( تشکیل شده است و قسمت هاي زير به آن متصل هستند:
چهار عدد بال که دو عدد آن ها بال های جلويی و دو عدد ديگر بال های عقبی نامیده می شوند. شش عدد 
پا که جفت عقب آن دارای حفره هايی به نام سبد هستند و زنبور عسل در دوران فعالیت خود گرده های 

گل را در آن پُرکرده و با خود به کندو حمل می کند. 
3  شکم: در قسمت انتهايی بدن قرار داشته، از ٦ حلقه کیتینی پشتی و ٦ قطعه شکمی تشکیل شده 

است. در انتهای شکم مخرجی برای دفع مدفوع ديده می شود و از راه همین مخرج زنبور قادر است خاری 
را که در داخل بدنش جای دارد، خارج کرده و نیش بزند. نیش زنبورهای کارگر مثل قالب ماهی گیری 
دارای ١٥ تا ١٦ عدد خار وارونه است. به همین دلیل هر گاه نیشش را داخل گوشت بدن پستانداران فرو 
کند قادر به بیرون آوردن آن نبوده و هنگام خارج کردن آن از بدن زنبور جدا شده و زنبور عسل می میرد. 
تنها نیش ملکه صاف و بدون خارهای وارونه است، به همین دلیل هرگاه نیش بزند صدمه ای به ملکه وارد 

نمی شود اما ملکه به ندرت از نیش استفاده می کند.
زنبور نر نمی تواند نیش بزند چون فاقد نیش است. 

  
نیش زنبور عسل و خارهای وارونۀ آن

توجه
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با توجه به مطالب بیان شده در متن درس ساختمان خارجی بدن زنبور عسل را نام گذاری نمايید.

Apis mellifera زنبور عسل

ساختمان داخلی بدن زنبور عسل
زنبور پس از مکیدن شهد گل به وسیله خرطوم، شهد را از راه مری به داخل کیسه عسل )عسل دان( منتقل 
مي کند. در آنجا مقداری از رطوبت عسل از راه ديوارة عسل دان جذب خون شده و شهد کمی غلیظ می شود. 
از طرف ديگر از راه ديوارة عسل دان مقداری دياستاز به داخل شهد غلیظ وارد می شود. دياستازها مسؤل تمام 
خواص خوب و سالمتی بخش عسل هستند، عسل دان که محل ذخیرة عسل و شهد است به وسیلۀ يک کانال 
قیفی شکل با روده بزرگ ارتباط دارد. رودة بزرگ به رودة کوچک متصل بوده و رودة کوچک به مخزن و 

مخزن به مخرج ختم می شود. 

بحث كالسی

دستگاه های مختلف بدن زنبورعسل و غدد آن
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غدد مهم در زنبور عسل

1  غدد شیری: 

در داخل دو طرف سر زنبور کارگر يک جفت غده به نام غدد شیری وجود دارد که از خود ماده ای به نام شیر 
يا ژله شاهانه ترشح می کند. اين غدد معموالً فقط در سنین معینی )٦ تا ١٢ روزگی( ژله شاهانه را از خود 

ترشح کرده و با آن فقط ملکه و الروهای خیلی جوان را تغذيه می کنند. 
2 غدد بزاقی:

 اين غدد همراه با يک جفت غده سینه ای به وسیلۀ يک کانال مشترک ترشحات خود را به داخل دهان زنبور 
عسل می ريزند و ترشحات اين غدد در زمان الروی، صرف تنیدن به دور خود شده و پس از رشد و تبديل به 

زنبور کامل نقش بزاق دهان را در دورة زندگی آنها بازی می کند.
3 غده زیر آرواره ای: 

اين غده در زير آروارة زنبوران قرار دارد که در کارگران خیلی کوچک و غیرفعال بوده و برعکس در ملکه 
بسیار بزرگ و فعال است. ماده ای به وسیله اين غده ترشح می شود که با بوی مخصوص خود باعث تمايز ملکه 
از ساير زنبورها می شود. همین بو در کندو پخش و باعث ايجاد نظم در داخل آن و هم چنین عقیم ماندن 

تخمدان هاي زنبوران کارگر می شود.
4 غدد مومی: 

در زير شکم زنبورها و درفاصلۀ بین قطعات کیتینی شکم مجموعاً چهار جفت غدة مومی وجود دارد که سه 
جفت آن فعال است و در سنین بین ١٣ تا ١٨ روزگی موم ترشح می کنند که برای ساختن سلول ها و شان 

به کار می رود.
5 غده بویایی: 

 در پشت زنبورها و در فاصله بین آخرين حلقه کیتین و حلقۀ ماقبل آخر، غددی به نام غدة بويايی ديده 
می شود که کار آن تشخیص بو است. هر زنبور هنگام بازگشت به کندو به وسیلۀ اين غده بوی کلني خود را 
حس کرده و به کندوی ديگر نمی رود يا وقتی که زنبوری به کندوي خود برمی گردد، زنبورهای نگهبان به 

وسیلۀ همین غده، هويت او را تشخیص می دهند. 
6 غدد مخزنی:

 سه عدد غده در مخزن به نام غدد مخزنی، مدفوعی را که در آن جا ذخیره شده است، به طور مداوم ضدعفونی 
می کنند. در روزهای سرد زمستان که زنبورها گاهی اوقات بیش از يک ماه قادر به پرواز برای دفع مدفوع 

نیستند، ترشحات اين غدد مانع پوسیدگی مدفوع و در نتیجه مانع پوسیدگی روده و مرگ زنبور می شود. 
7  غده زهری:  

 يک عدد غده سمی در انتهای بدن و نزديک مخرج قرار دارد که  با ترشح زهر و با فشار به داخل بدن دشمنان 
تزريق می شود.

زنبور عسل فقط در حال پرواز در خارج از کندو قادر به دفع مدفوع است و تنها ملکه از اين قاعده مستثنی است. 
زنبور کارگر تا زمانی که هوای خارج از کندو بیش از ٨ درجه سانتی گراد نباشد، قادر به پرواز نیست.

بيشتر بدانيد
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زهر زنبور عسل چه اثراتي بر بدن انسان دارد.

دستگاه تناسلی زنبور عسل
و غدد  از سه قسمت غدد جنسی، مجاری  مانند ساير حشرات  زنبورعسل  در  تناسلی  به طور کلی دستگاه 
ضمیمه تشکیل شده است. غدد جنسی شامل تخمدان ها در زنبوران ماده و بیضه ها در زنبوران نر می باشد. 
هر تخمدان در حشرات معموالً دارای تعدادی لولۀ سازنده تخم درست شده است. تعداد آنها در ملکۀ زنبور 

عسل ١٥۰ تا ١۷۰ عدد در هر تخمدان و در زنبور کارگر ۴ تا ٨ عدد می باشد.

 شناسایی بخش هاي ظاهري بدن زنبورعسل

مواد، تجهیزات و شرایط مورد مورد نیاز
١ لباس کار زنبورداري  

٢ زنبور عسل )کارگر و نر(   

 مراحل انجام کار
١ لباس کار، دست کش و کاله زنبورداری بپوشید.

٢ همراه هنرآموز خود به زنبورستان برويد.

٣ يک کندو را بازديد کنید و چند زنبور کارگر و نر را انتخاب کنید.

۴ بهتر است از زنبور نر برای شناسايی قسمت های ظاهری استفاده کنید، چون نیش ندارد.

٥ زنبور نر را در دست بگیريد و قسمت های مختلف زنبور عسل شامل سر، سینه، شکم، شاخک، خرطوم، 

پاها، بال و ساير موارد را شناسايی کنید.
٦ از قسمت های مختلف زنبور عسل عکس و فیلم تهیه کنید و در کالس درس گزارش دهید.

در هنگام کار در زنبورداری مراقب نیش زنبوران کارگر باشید. در صورت نیش خوردن اقدامات الزم را با 
کمک هنرآموز خود انجام دهید. 

هدف از بازديد از کلني، حصول اطمینان از وجود ملکه و میزان تخم ريزي آن ، بررسي جمعیت، رفتار کلني، 
میزان ذخیره گرده و عسل، بررسي وضعیت سالمت زنبوران، میزان فضای الزم برای تخم ريزی ملکه، وضعیت 
موم بافی و مانند آن است. پس در يک بازديد زنبودار بايد همه موارد فوق را مدنظر داشته باشد و برای هر 
مورد اقدامات متناسب با آن را انجام دهد. زنبوردار بايد با علم و تجربه کافی در يک بازديد اطالعات زيادی 
را به دست آورد. هرگز بازديد از پانزده دقیقه بیشتر نشود؛ زيرا در بازديد طوالنی فعالیت چرای زنبوران کارگر 

تحقيق كنيد

ایمنی

 بازدید از کلنی

فعاليت 
كارگاهی
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قطع می شود و ممکن است چند ساعت طول بکشد تا فعالیت های طبیعی آن از سر گرفته شود. نتیجه اين 
با  که  زمانی  تولیدی می باشد.  میزان عسل  در  توجه ای  قابل  در طول فصل جمع آوری شهد، کاهش  عمل 
کلني هاي زنبور عسل کار می کنید از حرکت سريع بپرهیزيد و قاب ها يا ديگر لوازم را تکان ندهید. با اقدام 

آهسته و ماليم به زنبورها فرصت دهید که از مسیر راه شما بدون آسیب ديدن دور شوند.

اگر زمان بازديد از کلني مناسب نباشد مشکالتی از قبیل حمله زنبورها به فرد، تلفات زنبورها و آسیب به کلنی 
ايجاد خواهد شد. بنابراين بايد بهترين زمان برای بازديد از کلني بین ساعت ١۰ صبح تا ۴ بعد از ظهر )زمانی که دمای 
هوا از ١٥ درجه سانتی گراد باالتر باشد( انتخاب شود. از نظر شرايط آب و هوايي نیز در صورت ابری و بارانی بودن هوا 

و وزش باد تند بازديد صورت نگیرد.
از بازديد در هنگام غروب و يا شب هنگام آن هم با وسايل روشنايی )چراغ قوه( اجتناب شود. در هوای سرد هم بهتر 
است از بازديد خودداری گردد. تا حد امکان در اواخر پايیز و زمستان در  مناطق سردسیر بازديد از کلنی ها انجام نشود. 
بازديد در هوای سرد سبب نشت در عايق بندی کندو می شود که باعث افزايش مصرف عسل برای جبران گرمای از 

دست رفته در زمان بازديد می شود.

برای بازديد از کلني های مختلف با جمعیت متفاوت چه زماني را بايد اختصاص داد؟

انواع بازدید از کلني
فصل زنبورداری در هر منطقه ثابت ولی در مناطق مختلف دنیا متفاوت است. اما عملیات آن در تمام مناطق 
دنیا يکسان است. بدين منظور شناخت منحنی شروع و پايان فصل زنبورداری و عملیات مربوط به آن فصل 
در هر منطقه الزم و ضروری است. بنابراين بسته به فصل منطقه )بهار، تابستان، پايیز و زمستان( هدف و نوع 

بازديد از کلني ها نیز متفاوت خواهد بود. 

نمودار تقویم زنبورداری در منطقه آب و هوایی آذربایجان

  زمان مناسب برای بازدید از کلنی

تحقيق كنيد
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عملیات مربوط به فصول مختلف زنبورداری 
فصل A )از فروردین و اوایل اردیبهشت(: حفظ حرارت و رطوبت داخل کندو، استفاده از کیک گرده و 

شربت تقويتی به میزان٥۰۰- ٢٥۰ میلي لیتر در روز به نسبت يک به يک و نظافت داخل کندو.
فصل B )اردیبهشت، خرداد تا اوایل تیر(: فصل پرورش ملکه، بچه کندوی طبیعی و مصنوعی )تکثیر 

کندو(، استفاده از صفحات موم آجدار و افزودن طبق براي ذخیرة عسل.
فصل C )از اوایل تیر تا اواسط مرداد(: عملیات ذخیره سازی کلنی برای جمع آوری عسل )تولید عسل(.

)تغذيه  زمستان گذرانی  برای  کندو  آماده سازی  برداشت عسل،  اوایل مهرماه(:  تا  )اواخر مرداد   D فصل 
زمستانی مکمل گرده و شربت شکر به نسبت ٥ به ٣ يا ٣ به ٢(.

فصل E )اوایل مهرماه تا پایان فصل زمستان منطقه(: در صورت عدم انتقال، زمستان گذرانی و استراحت 
کلنی ها در منطقه و در صورت امکان، انتقال کلني ها به مناطق گرمسیر.

با توجه به مطالب بیان شده تقويم زنبورداری برای منطقه خود را ترسیم کنید. تحقيق كنيد
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انواع بازديد را نام برده و هدف از انجام هر کدام را توضیح دهید.

به نظر شما چرا بايد برای کلنی زنبور عسل شناسنامه تهیه کرد؟

کسب اطالعات کافی از وضع داخلی کندو و به خصوص از عملکرد آن )مقدار تولید عسل( برای پرورش دهنده 
بسیار مهم است. همچنین بازديد به موقع و ثبت نتايج در شناسنامه اين فرصت را به او خواهد داد که نواقص 
کلني را برطرف کرده و از نابودی نسل و جمعیت زنبورها جلوگیری کند. هدفی که بیشتر زنبورداران تالش 
می کنند به آن دست يابند اين است که داراي کلني هاي آرام، از نظر زمستان گذرانی خوب، تمايل کم به 
بچه دهی و مقاوم و عاری از بیماری باشند و در شرايط آب و هواي مناسب و پوشش گیاهی خوب تولید عسل 

بااليی داشته باشند.

اطالعات  که  است  فعالیتی  مهم ترين  کلنی  کارت  و  شناسنامه ها  به  مربوط  نمون برگ هاي  کردن  تکمیل 
ارزشمندی را برای پرورش زنبور عسل فراهم می کند. بنابراين کارت عملکرد را با دقت، وسواس و با تقوای 

کامل انجام دهید.

روش های ثبت رکوردگیری و وضعیت کلنی ها متفاوت است. برخی از زنبورداران از روش قرار دادن آجر يا 
سنگ روی کندو استفاده می کنند که با اين روش سن ملکه، تمايل به بچه دهی و نظیر آن را نشان می دهند. 

ممکن است اين سنگ ها توسط بازديد کنندگان برداشته و جابه جا شوند. 
بهتر است زنبوداران يک دفترچه يادداشت روزانه برای زنبورستان خود به همراه داشته باشند تا در هر بار 

بازديد از کلني ها اطالعات الزم را در آن يادداشت کنند.

پرسش

بحث كالسی

  تهیۀ شناسنامه برای کلنی

اخالق حرفه ای

بيشتر بدانيد
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با تهیه شناسنامه برای هر کلني ابتدا باعث صرفه جويی در وقت زنبوردار سهولت بررسي کلنی ها مي شود و 
لزومی به باز کردن بی مورد کندوها نخواهد بود. زنبوردار با مطالعه شناسنامه و کارت عملکرد کلني می داند 
برای هر کندو چه نوع کاری بايد انجام دهد. شناسنامه کلني نمونه های مختلفی دارد که در اين قسمت به 

چند نمونه از آن اشاره می شود.

پرورش دهنده:..............

شماره کندو:.............. کد ملكه........ سال تولد ملكه ............

تعدادکندو:......... تاریخ جفت گیري ملكه........ عالمت یا شماره ملكه .....

ملكه

کارگر

نرها

رنگ

تولید عسل سال اول کیلوگرم ............  

تولید سال اول زنبورستان ..............

تولید عسل سال دوم کیلوگرم ............  

تولید سال دوم زنبورستان ..............

عملیات انجام شدهتشخیص کلي
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امت

مالحظات
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توجه: وضعیت تخم گذاري، منظم یا هم خوني ، رفتار زنبوران : آرام یا مهاجم، زنبور نر :الرو یا زنبور یا هر دو

  شناسنامه و کارت عملكرد  کلنی
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اين شناسنامه ها در ايستگاه های پرورش ملکه و اصالح نژاد استفاده می شود. که بر اساس صفات مورد نظر 
متفاوت هست.

مالحظات

شناسنامۀ کندو

٣- نژاد

ص کلی                  تغییرات و عملیاتی که انجام می دهیم             
تشخی

امتیاز کلی

١٢٣۴

میزان شربت

میزان برداشت عسل

نوزادان  حاوی  شان های 
جوان

شان حاوی نوزاد

موم آج دار

پوکه

رفتار کندو

جمعیت

تمايل به بچه دهی

تعداد پوکه

تعداد شان گروه

تعداد شان عسل

تعداد کل شان ها

٢- نوع کندو

تعداد شان های نوزاد

ت 
وضعی

تخم گذاری

شفیره

الرو

تخم

 ملکه

١- شمارة کندو

تاريخ بازديد
ف

ردي
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تاريخ معرفی ملکه به کندو، شمارة کندو، جمع  نژاد، رنگ ملکه،  از قبیل   در يک شناسنامه کندو مواردی 
محصول سالیانه، تعداد قاب و طبق، رفتار، تاريخ بازديد، وضعیت تخم گذاری و موارد ديگر نوشته می شود که 

در ذيل برخی از آنها شرح داده می شود.

شماره کندو 
هدف از شماره کندو ثبت عالمت يا شماره  است که توسط زنبوردار بر روي کندو به منظور  تهیۀ شناسنامه، 

اجراي عملیات خاص و همچنین شناسايي کندو صورت می گیرد.

تاریخ معرفي ملکه به کندو 
عبارت است از يادداشت زمان معرفي ملکه جديد به کلني به منظور تشخیص مدت زمان کارکرد آن در کندوي 
مورد نظر است و آگاهی دقیق از میزان سن ملکه جهت تعويض آن بعد از پايان دورة مفید تخم گذاری می باشد.

 رنگ ملکه
با توجه به پراکنش زنبور عسل به تدريج تحت شرايط اقلیمي هر منطقه نژادهاي فراواني با رنگ هاي مختلف 
به وجود آمده است که حتي تفاوت رنگي در میان يک نژاد در نقاط مختلف نیز مشاهده مي شود لذا در اين 
نمون برگ فقط يادداشت رنگ بدن ملکه مد نظر خواهد بود )با توجه به اينکه رنگ بدن ملکه ها به طور کلي 

ترکیبي از رنگ هاي سیاه تیره، خاکستري، قهوه اي تیره و زرد روشن مي باشد(.

نژاد ملکه
به طور کلي نژاد ملکه هاي موجود در کندو به يکي از توده هاي زير ارتباط دارد:

1  بومي )ايراني(     

2 خارجي    

3 نتايج ملکه هاي وارداتي     

4 نتايج حاصل از تالقی ملکه های بومي و خارجي  

در صورت عدم تشخیص مي توان به ثبت  عبارت شناخته نشده اکتفا کرد.

سن ملکه 
عبارت است از ثبت طول عمر )از تولد( ملکه تا زمان بازديد از کلني و مشاهدة مجدد ملکه  مورد نظر. 

برداشت عسل سال گذشته
هدف از آن ثبت میزان برداشت عسل مازاد بر نیاز کلني در سال گذشته مي باشد.

برداشت عسل در سال جاري
تنها میزان عسل برداشتي مازاد بر نیاز کلني در سال جاري را شامل می شود.
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برداشت موم در سال جاري
ثبت مقدار موم برداشتي از کندو، پس از کسر میزان مومي است که در طول سال )فعالیت کلني( به عنوان موم 

کمکي به کندوي مورد نظر داده می شود.

ردیف یا شماره 
ثبت دفعات بازديد از کندوي مورد نظر را دربر می گیرد.

مشاهدة ملکه
حصول اطمینان از وجود ملکه در هنگام بازديد از کلني است که بايد وجود يا عدم وجود آن در کندو در اين 

نمون برگ ثبت شود.

رفتار کلني
اين ويژگي در بین کلني هاي مختلف يکسان نبوده بلکه گروهي از آنها آرام و برخي ديگر نیز تهاجمي تلقي 

مي شوند، نحوه ارزيابي به شرح زير مي باشد:
1 در هنگام بازديد زنبوران بر روي شان ها اگر حرکت بسیار ماليم و آهسته و بدون پرواز داشته باشند اين   
کلني از نظر رفتاري جز گروه آرام ثبت مي شود، در غیر اين صورت به نسبت پرواز تعداد زنبوران از روي شان، 

کلني مورد بازديد جز گروه هاي متوسط و يا غیر آرام تلقي مي شود.

2  از نظر تهاجمي، چنانچه شان هاي ذکر شده بدون استفاده از دستگاه دودي مورد بررسي و بازديد قرار گیرند   
و زنبوران روي آنها آرامش خود را حفظ و حرکت بسیار ماليم و بدون پرواز داشته باشند اين گونه کلني ها  غیر 
را جز  آنها  از دستگاه دودي  استفاده  و دفعات  میزان  بر حسب  اين صورت  مهاجم منظور مي شوند. در غیر 

گروه هاي متوسط يا تهاجمي تلقي مي شوند.

تمایل به بچه دهي 
با توجه به اختالف تمايل بچه دهي بین کلني ها، ارزيابي آن در هر کلني می تواند نشان گر توان و قدرت بچه دهي 
آن کلنی باشد. نحوه عمل بدين ترتیب است که در فصل بچه دهي کلني در هر منطقه اي ضمن افزودن طبقات 
اضافي به کندو هر هفته يک بار کلني را مورد بررسي قرار داده و هر بار تعداد شاخون هاي ساخته شده يا در 
حال ساخت را شمارش نموده و در اين نمون برگ يادداشت مي کنید پس از آن سلول هاي ملکه موجود را خراب 
و از بین برده و در پايان فصل تعداد شاخون هاي تولید شده را شمارش نموده تا میانگین تمايل به بچه دهي 

آن کلنی مشخص شود.

تعداد کل قاب یا شان 
با توجه به محتويات داخلي هر کندو که از چندين قاب يا شان تشکیل شده است در اين قسمت تنها مجموع 

تعداد قاب هاي موجود در کندو زنبور عسل يادداشت خواهد شد.
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تخم
هدف از برآورد میزان تخم ريزي ملکه در داخل سلول شان ها خواهد بود که مقدار کل تخم هاي موجود در کندو 

بر حسب قاب يا شان مشخص و يادداشت خواهد شد.

الرو 
عبارت است از برآورد مقدار الروهاي موجود در سلول شان ها که میزان کل الروهاي موجود در هر کندوي زنبور 

عسل بر حسب قاب يا شان مشخص و يادداشت خواهد شد.

شفیره
هدف از عنوان شفیره نیز تعیین میزان شفیره هاي موجود در شان ها خواهد بود که مقدار کل آن نیز بر حسب 

تعداد قاب يا شان های موجود در کندو برآورد و يادداشت خواهد شد.

گرده
هدف از گرده نیز تعیین مقدار گرده ذخیره شده در داخل کندو است که مقدار کل گرده موجود در کندو نیز 

بر حسب قاب يا شان برآورد و يادداشت خواهد شد.

غذاي داده شده
هدف از اين بخش ثبت زمان و نوع تغذيه کمکي است که به ترتیب ذيل مي باشد:

1 تاريخ: مشخص شدن زمانی است که تغذيه کمکي به کندو صورت می گیرد.  

2 شربت قند بر حسب لیتر: هدف از آن ثبت يا يادداشت میزان شربتي است که به عنوان تغذيه کمکي به   

کلني داده مي شود که مقدار آن بر حسب لیتر محاسبه و يادداشت خواهد شد.
3 خمیر گرده کمکي بر حسب گرم: با توجه به شرايط اقلیمي و جلوگیري از کاهش تخم ريزي ملکه در زمان   

کمبود گرده در طبیعت  و نیز به منظور رفع نیاز کلني و آماده سازي آن براي فعالیت بیشتر خمیر يا کیک گرده 
براي تغذيه کمکي تهیه و در اختیار کلني زنبور عسل قرار داده مي شود که مقدار آن هر بار بر حسب گرم 

محاسبه و يادداشت مي شود.

موم موجودي 
در کلیه زمان هاي بازديد میزان موم موجود در داخل کندو برآورد شده و در اين قسمت مقدار آن بر حسب 

گرم يادداشت مي شود.

موم داده شده 
در کلیه مراحل بازديد از کندو میزان مومي که به عنوان کمکي در اختیار کلني قرار می گیرد، مقدار آن بر 

حسب گرم محاسبه نموده و در اين قسمت يادداشت مي شود.
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موم تولید شده
مقدار موم بافته شده )میزان افزايش موم حاصل از ساخت ديواره سلول هاي روي ورق مومي که قباًل توسط 
زنبورداران در اختیار کلني گذاشته شده است( توسط زنبورداران در هر نوبت بازديد برآورد مي شود و در اين 
بخش بر حسب گرم يادداشت مي گردد. اين مجموع نشان دهندة  مقدار موم تولید شده توسط زنبوران خواهد 

بود.

مقدار کل عسل تولید شده
هنگام رشد جمعیت يک طبق روي بدنه اصلي جهت ذخیره عسل و افزايش جمعیت قرار داده می شود و در 
هنگام شروع جمع آوري شهد از طبیعت طبق ديگري براي ذخیره سازي عسل پس از توزين اضافه مي شود و در 
صورت نیاز به طبقات ديگر، به همین ترتیب به کندو اضافه خواهد شد پس از پايان دوره ذخیره سازي عسل 
)اواخر تابستان( زنبوردار طبقات اضافي را از روي کندو برداشته و وزن مي کند. تفاوت آنها با وزن ابتدايي بیانگر 
میزان عسل تولیدي خواهد بود. در ضمن مي توان میزان عسل تولیدي را در هر نوبت برآورد نموده و در اين 

قسمت يادداشت نمود. در پايان مجموع آنها مقدار کل تولید عسل را نشان خواهد داد.

عسل ذخیره 
با توجه به نیاز کلني به تغذيه، براي زمستان گذراني با توجه به شرايط و زمان امکان تغذيه و پذيرش آن بر 
حسب جمعیت و شان هاي  نسل موجود در کندو مقداري عسل به عنوان ذخیره بايد باقي بماند و يا اين که در 
هر نوبت بازديد مقدار عسل ذخیره شده يا استخراج نشده از کندو را بر حسب شان های حاوي عسل يادداشت 
نموده و به عنوان عسل ذخیره در کندو منظور می شود. الزم به ذکر است میزان تولید عسل سالیانه مجموع 

عسل استخراجي و عسل ذخیره  براي زمستان گذراني در کندو بر حسب کیلوگرم خواهد بود.

مالحظات
هدف از اين ستون يادداشت موارد پیش بیني نشده مي باشد.

طراحي شناسنامه براي زنبورداران تابع طرح خاصي نبوده و هر زنبوردار مي تواند با توجه به اطالعات مورد نیاز 
خود يک شناسنامه ساده طراحي کند.
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 تهیۀ شناسنامه براي کندو

مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز
١ لباس کار     

٢ کلني زنبور عسل     

     A۴ ٣ کاغذ  

۴ لوازم نگارش    

٥ رايانه      

٦ زونکن       

۷ کمد بايگاني  

مراحل انجام کار
١ لباس کار بپوشید.  

٢ با استفاده از آموزش داده شده نمون برگ هاي مخصوص ثبت اطالعات را تهیه کنید.  

٣ به کمک هنرآموز خود با استفاده از نرم افزار اکسل نمونه اي از نمون برگ ها را ايجاد و در رايانه ذخیره   

کنید.
۴ به منظور بايگانی نمون برگ هاي دست نويس، زونکن و کمد به تعداد مورد نیاز فراهم کنید.  

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

١

بررسي 
شرايط الزم 
براي بازديد

کاله و لباس کار مخصوص، 
اهرم، دودي، کلني زنبور 
عسل،  شناسنامه، فصل و 

شرايط محیطی

ـ شايستگی کامل

ـ شايسته

ـ نیازمند آموزش

٣بازديد کلني در زمان مناسب

٢بازديد کلني در زمان نسبتاً مناسب

١بازديد کلني در زمان نامناسب

فعاليت 
كارگاهی

 آزمون ارزیابي عملكرد 
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برای بازديد از کلني نیاز به يکسری وسايل کار مواد و تجهیزات است. اگر چه تعدادی از وسايل زير در هر 
نوبت بازديد ممکن است نیاز نباشد. اما برای احتیاط بهتر است که در دسترس باشند )در ماشین، انبار يا 

اتاق زنبورداری(.
1 لباس زنبورداری    

2 دست کش 

3 کاله زنبورداری 

4 دودی 

5 اهرم

6 کبريت يا فندک

7 شبکه مانع ملکه

8 قفس ملکه 

9 بطری آب

10 طناب يا تسمه 

11 قاب يا شان اضافه

12 کندوی اضافه

13 موم آج دار

14 پارچه کرباس يا کتان 

15 طبق 

16 چکش و میخ 

17 قیچی علف زنی يا داس

18 شربت شکر برای تغذيه اضطراری  

19 مقوا يا چوب برای دودی  

20 دفتر يادداشت

آماده کردن وسایل الزم برای بازدید از کلنی

مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز
١  لباس کار

٢  دستکش

٣  کاله و دستکش زنبورداری   

۴ اهرم

٥  دودی    

٦  مقوا يا چوب    

۷  کش و بند الستیکی  

٨ کبريت      

مراحل انجام کار

١ شرايط آب و هوايی را برای بازديد بررسي کنید و در صورت مناسب بودن آب و هوا، لباس کار بپوشید.

٢  وسايل مورد نیاز مانند اهرم، دودی، کاله زنبورداری و مانند آن را برای بازديد، برداريد.

وسایل الزم  برای بازدید از کلنی ها

فعاليت 
كارگاهی
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٣ قبل از نزديک شدن به کندو، از عوامل تحريک کننده مانند زدن عطر، ادکلن و غیره پرهیز کنید.

۴ زنبورداران تازه کار احتیاج به پوشیدن لباس آستین بلند دارند. رنگ های روشن و الیاف نخی بهترين 

انتخاب هستند. از کش و بندهای الستیکی برای بستن سرآستین ها و همچنین انتهاي شلوار استفاده کنید 
تا بدنتان را در برابر نیش زنبور محفوظ نگه دارد.

٥ در صورت نیاز از دستکش استفاده کنید.

٦ دودی را روشن کنید.

۷ اکنون برای بازديد از کلنی آماده هستید.

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

٢

آماده کردن وسايل 
بازديد از کلنی

کاله و لباس کار 
مخصوص، اهرم، 
دودي، کلني و 

زنبورستان

ـ شايستگی کامل

ـ شايسته

ـ نیازمند آموزش

٣کامل بودن وسايل بازديد

٢ناقص بودن وسايل بازديد

١نبود وسايل الزم برای بازديد

بعد از انجام کارهای مقدماتی بايد به کندو نزديک شد و در قسمت جانبي و يا پشت آن و نه در مسیر پرواز 
زنبورها قرار گرفت. سپس دو تا سه دفعه دود از دريچه پرواز به داخل کندو بدمید تا زنبورها آرام شوند. 
پس از دمیدن دود يک دقیقه صبر کنید سپس به آرامی درب کندو را از عقب يا پهلو باز کرده و درب آن را 
به صورت ۴٥ درجه به کنار کندو تکیه دهید. به طور معمول تعدادی از زنبورها در داخل درب کندو تجمع 
می کنند. بايد مراقب بود تا اين زنبورها تحريک نشده و حمله نکنند. بعد از باز کردن درب کندو، روی شان ها 

را نیز دود بدهید. هنگام تکیه دادن درب کندو بايد مراقب بود تا زنبورها روی زمین نريزند. 

 دود دادن بیش از حد باعث تحريک زنبوران گشته و آنها را تهاجمی تر می کند. پس به اندازه اي دود بدهید 
که زنبورها فقط آرام شوند.

بازدید از کلنی 

 آزمون ارزیابي عملكرد 

توجه
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ورود دود به کندو باعث کاهش غلظت فرومون خطر شده و از این طریق باعث ایجاد آرامش در کندو می شود.

بازديد از کلني زماني آغاز مي شود که فرد نزديک کندو قرار مي گیرد. در اين جا هر چیزی که مشاهده شود 
جز بازديد محسوب مي شود. زنبوردار حرفه ای هر چیزی را که می بیند برايش معنی و درک خاصی دارد و به 
اهداف بازديد می رسد. برای مثال پرواز بیش از حد زنبوران با سر و صدای شديد می تواند نشانه غارت باشد و 

يا پرواز ماليم زنبورها به صورت رفت و آمد نشان دهندة چراي زنبوران است.
 

دريچه  جلوی  در  زنبورها  حد  از  بیش  تجمع 
پرواز نشانه چیست؟

خارج کردن و جابه جایی قاب ها

تحقيق كنيد
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بخشی از نتايج بازديد با باز نمودن درب کندو از جمله جمعیت کندو يا سفید شدن روی شان ها با موم سفید 
رنگ که نشانه جمع آوری عسل است، حاصل مي شود. اما بازديد کامل زمانی انجام می گیرد که شان ها را يک 

به يک بررسی شود.
اگر تعداد شان ها کمتر از ١۰ عدد باشد به راحتی می توان از قسمت خالی کندو شروع کرد و يک شان را 
برداشت و وضعیت آن را مشاهده کرد. اگر تعداد شان ها کمتر از ١۰ عدد و جمعیت فعال و قوی باشد امکان 

دارد زنبوران شروع به موم بافي کنند. در تصوير زير نمونه ای از عمل موم بافی زنبوران را مشاهده می کنید.

هرزه بافی یا موم بافی زنبور عسل

را پیشنهاد  راهکاری  از آن چه  برای جلوگیری  و  بیان کنید  را  زنبور عسل  يا هرزه بافی  بافی  داليل موم 
می کنید.

اگر تعداد شان های کندو ١۰ عددکامل بود. برای بازديد شان های موجود در مرکز کندو ابتدا يکی از شان های 
کناری را خارج کرده و سپس آنها را از هم فاصله داده تا فضای خالی برای شان های وسطی به وجود آيد. به 
هیچ وجه شان های وسطی را به طور مستقیم خارج نکنید؛ زيرا باعث تلفات سنگین و حتی مرگ ملکه می شود.
در شروع کار با شان های کناری بايد مراقب بود چرا که معموالً زنبورها بین ديواره و قاب آخر موم بافی کرده 
و گاه اين دو را به هم می دوزند و همان مشکل تلف شدن زنبورها به هنگام خارج کردن قاب نیز به وجود 
می آيد. البته برخی از زنبورداران در هر بار بازديد از کندو با سر تیز اهرم اين هرزه بافی را تمیز کرده و موم 
آن را داخل ظرفی ذخیره می کنند. سپس با استفاده از اهرم از يک طرف شروع به بیرون کشیدن قاب کرده و 
وقتی که قاب يا شان از هر دو طرف حدود ٥ سانتي متر بیرون آمد سپس با دو دست، دو طرف قاب را گرفته 

و به آرامی قاب را بیرون مي آورند. مواظب باشید به زنبورها و حجره های سربسته آسیبی وارد نشود.

تحقيق كنيد
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هنگامي که شان ها برای بازديد از کندو خارج می شود بايد آنها را به صورت عمودی در مقابل چشم و در 
معرض تابش نور نگهداری و بازديد کرد. هنگامی که هدف مشاهده طرف ديگر قاب است بايد آن را حول 
چوب باالی قاب چرخانید و به صورت عمودی نگه  داشت. اگر اين دستورات احتیاطی به کار برده نشوند باعث 

تحريک زنبورها و رفتار تهاجمی آنها خواهد شد.
  

روش خارج کردن شان از کندومشاهدة شان

در هنگام بازديد بايد به آرامی و بدون هیچ گونه عجله و تنش بازديد انجام شود و مراقب بود زنبورها تحريک 
نشوند. اگر احیاناً زنبورها تحريک شدند و شروع به حمله کردند به آرامی به جمعیت دود داد و کمی صبر 
کرد. اگر جمعیت کلني آرام شد مي توان بازديد را ادامه داد. ولی اگر تعداد زنبورها بیشتر شد و به فرد حمله 
کردند و نیش زدند، بهتر است به آرامی شان ها را در جای خود قرار داد و درب کندو را بسته و فعاًل از بازديد 
صرف  نظر کرد. با نیش زدن زنبور، بوی زهر در اطراف پراکنده شده و زنبورهای ديگر نیز تحريک می شوند و 

آنها نیز اقدام به حمله می کنند.

 زنبورها شکل و قیافه و يا صورت زنبوردار را نمی توانند شناسايی کنند و تنها از نوع حرکات و رفتار زنبوردار 
است که واکنش نشان می دهند. اگر زنبوردار با ترس و لرز به کندو نزديک شود ناخواسته کلني را تحريک 

می کند.

بيشتربدانيد
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عمل نیش زدن توسط زنبور عسل کارگر

 چه عواملی در رفتار تهاجمي و نیش زدن زنبورها مؤثر است؟

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، 
مکان و...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

٣

انجام مقدمات 
بازديد

کاله و لباس کار 
مخصوص، اهرم، دودي، 

کلني و غیره
کلني، زنبورستان

ـ شايستگی کامل

ـ شايسته

ـ نیازمند آموزش

٣رعايت اصول اولیه بازديد

٢رعايت نسبي اصول اولیه بازديد

١رعايت نکردن اصول اولیه بازديد

تحقيق كنيد

 آزمون ارزیابي عملكرد 
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مهمترین مواردی که به هنگام بازدید از کلني باید در نظر گرفت:
هنگام بازديد از کلني بايد توجه کرد تا کوچک ترين مورد از نظر دور نماند. آگاهی و تجربه بايد به صورتی 
باشد تا همه مواردی را که در بازديد از کلني مشاهده مي شود، علت آن را دانست و در شرايط غیر طبیعی 

اقدامات الزم انجام شود.
هر زنبوردار بايد دقت کند هدف از بیرون کشیدن شان ها در زمان بازديد از کلنی چیست؟ 

اگر هدف بررسی میزان غذای ذخیره و عسل موجود در کندو است از طريق مشاهده شان های کناری يا توزين 
کندو می تو اند به هدف خود برسد.

اگر در فصل گل هدف بازديد کندو يافتن ملکه و ارزيابی تخم ريزی ملکه باشد. الزم است با در دست داشتن 
بايد دقت  از شان های حاوی تخم، الرو و شفیره  بازديد  بازديد کرد. در هنگام  به  اقدام  شناسنامه کندوها 
شود ملکه و نوزادها آسیب نبینند. بعد از بازديد، دوباره شان ها را با کمک اهرم در کنار هم چیده و سعی 
شود فاصله ای بین آنها ايجاد نشود؛ زيرا ايجاد فاصله بین شان های کندو سبب بروز سرما خوردگی نوزادان و 

همچنین موم بافی نامنظم در کندو خواهد شد.

فکر كنيد به تصاوير زير توجه کنید و نتايج آن را در کالس درس بیان کنید.

کندو
گل

رقص خورشیدخورشید

کندو

گل

کندو

رقص

گل

گل

خورشید
رقص رقص خورشید
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در مواردی که تصمیم به بازديد از کندوی طبق دار را داريد ابتدا درب کندو را به پشت روی زمین قرار دهید 
و از زنبوران آخرين طبق بازديد کنید. بعد از اتمام بازديد همه شان های طبق را در محل خود قرار دهید و 

طبق را از روی کندو يا طبق زيرين برداشته و به صورت ضر  ب دری روی درب کندو قرار دهید.

 
مشخصات سلول هاي تشکیل دهندة شان

هر شان شامل هفت هزار سلول است )هر طرف٣٥۰۰ سلول(. زنبورهای عسل از اين سلول ها برای پرورش 
تخم، الرو، شفیره، ذخیره سازی عسل و گرده استفاده می کنند. وقتی که کندوی خود را بازديد می کنید به 
آنچه که داخل سلول ها است توجه کنید، زيرا به شما در قضاوت و عملکرد کلني ها کمک می کند. از خود 
بپرسید آيا کلنی گرده و شهد فراوان دارد؟ آيا تعداد تخم ها و الروها زياد هستند؟ آيا شرايط پولک دار شدن 

درب سلول های نوزادان طبیعی است يا اين که آنها سوراخ شده و فرو رفته اند؟
سلول های حاوی تخم، الرو و شفیره را تشخیص دهید. در روی شان سلول هايي وجود دارند که زنبورها آنها 
را با موم خرمايی رنگ می پوشانند. پولک ها بايد صاف و کمی محدب باشند. پولک های سوراخ شده نشانه 

بیماری هستند.
می کنند.  ذخیره  سلول  داخل  را  گل  گرده  زنبورها 
گرده های متنوع رنگ های مختلفي مانند: نارنجی، زرد، 
قهوه ای، خاکستری، آبی و غیره دارند. شما می توانید 
داخل سلول ها ماده شفاف را که ممکن است آب و 
شهد باشد را ببینید. زنبورها در هوای گرم و سوزان 
می کنند.  استفاده  کندو  کردن  خنک  برای  آب  از 
سلول های حاوی عسل سربسته )پولک شده( هستند. 
برعکس  می باشند.  رنگ  سفید  معموالً  پولک ها  اين 
درپوش سلول های شفیره خرمايی رنگ است. سطح 
بیرونی شفیره های حاوی زنبور کارگر هم سطح شان 
نر  زنبور  بوده ولی سطوح خارجی سلول های شفیره 

بلندتر از سطح شان هستند.

                                                                                بازدید و بررسی سلول های شان

بيشتربدانيد
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به تصاوير زير دقت کرده و در مورد هر کدام در کالس درس توضیح دهید.

سلول هاي شان حاوی الروسلول هاي شان حاوی تخم

سلول هاي شان حاوی شفیره های کارگريسلول هاي شان حاوی شفیره های نر

سلول هاي شان حاوی عسل و شهدسلول هاي شان حاوی سلول ملکه یا شاخون

بحث كالسي
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شان پوشیده از زنبور عسلسلول هاي شان حاوی گرده

سلول هاي مختلف شان در زير نشان داده شده است. هر شان را با دقت مشاهده کنید و سلول هاي حاوي 
گرده، عسل، تخم، شفیره، الرو و شاخون را نشان دهید.

فکر کنید
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بررسی وضعیت کلنی از نظر سالمت، میزان جمعیت، گرده، عسل،تخم، الرو و شفیره
 

مواد و تجهیزات مورد نیاز
١ لباس زنبورداری   

٢ کاله   

٣ دست کش  

۴ کندو   

٥ دودی   

٦ اهرم 

 
مراحل انجام کار

١ لباس کار زنبورداری بپوشید.

٢ از کنار يا از عقب به کندو نزديک شويد.

٣ دودی از طريق دريچۀ پرواز به داخل کندو دود بدهید و ١ دقیقه منتظر بمانید.

۴ دودی را زمین بگذاريد با هر دو دست درپوش خارجی را برداريد. و آن را به پشت روی زمین قرار دهید.

٥ شربت خوری روی کندو را برداريد.

٦ پارچه و نايلون روی شان ها را به آرامی برداريد.

۷ حاال چندين بار با دم زدن آهسته ولی طوالنی، دود خنک بین شان ها و داخل کندو بدهید.

٨ اکنون بازديد خود را شروع کنید.

9 انتهای خمیده اهرم را بین اولین و دومین شان وارد کنید.

١۰ اهرم را برای جدا کردن شان ها از يکديگر بچرخانید.

١١ با استفاده از دو دست اولین شان را برداريد.

١٢ شان برداشته شده را به آرامی به طور عمودی به ديوارة کندو تکیه دهید.

١٣ با استفاده از اهرم، شان دوم را آزاد کنید و برداريد و آن را مشاهده کنید. شان را در جهت مخالف 

بچرخانید و پس از مشاهده، در داخل کندو قرار دهید.
١۴ به اين ترتیب تمام شان ها را بازديد کنید.

١٥ وقتی شان را بازديد می کنید به محتوي سلول ها توجه کنید.

١٦ به کمک هنرآموز خود به سالمت زنبوران و شفیره های کندو، میزان جمعیت کلنی و نبود تلفات در کندو 

توجه کنید.
١۷  يک الرو را بررسی کنید. يک الرو به هم فشرده و محکم نشانه يک ملکه خوب و سالم است. برعکس 

يک الرو لکه دار نشان دهنده ملکه پیر و مريض است که بايد جايگزين شود.
١٨  میزان ذخیره مواد غذايی )شهد، گرده و عسل( موجود در کندو ، نیاز کلنی به تغذيه يا برداشت محصول 

و يا میزان مصرف تغذيه دستی در کندو را مشخص کنید.
١9   ملکه را جستجو کنید بايد تخم ريزی مناسب و فضای الزم برای تخم ريزی وجود داشته باشد.

فعاليت 
كارگاهی
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٢۰  پس از آن که آخرين شان را بازديد کرديد به وسیله اهرم 9 شان ديگر را به سمت مخالف ديواره کندو 

فشار دهید.
٢١ با انجام اين کار برای شان اول فضا باز میشود. شان بیرون کندو را برداريد و در محل خود قرار دهید.

٢٢  به وسیله اهرم فاصله بین شان ها و همچنین فاصله آنها از دو طرف بدنه کندو را به طور مساوی تنظیم 

کنید.
٢٣  پوشش داخلی کندو )پارچه يا نايلون( را روی شان ها قرار دهید.

٢۴ اگر از شربت خوری استفاده می کنید آن را در محل مربوط قرار دهید.

٢٥  درب کندو را ببنديد.

٢٦  در هنگام بازديد نکات الزم را يادداشت کنید و در کالس درس گزارش دهید.

در هنگام کار با کلني هاي زنبور عسل مراقب باشید تا به زنبوران آسیبي وارد نشود.

روش صحیح نگهداری و بررسی هر دو طرف شان

بهتر است فرد  در هنگام بازديد از کلنی، پشت به آفتاب بايستد تا نور خورشید به او کمک کند داخل حجره ها 
را بهتر ببیند و در ضمن تشعشع نور خورشید در سوراخ های کاله توری مانع مشاهدة فرد نشود. در اين حالت 

پیدا کردن ملکه آسان تر خواهد بود. البته در صورت مشاهدة تخم ملکه ديگر نیازی به شناسايی آن نیست.

اخالق 
حرفه ای
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مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

)ابزار،مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

۴

بررسي 
وضعیت 

کلنی

کاله و لباس کار 
مخصوص، اهرم، دودي، 

کلني رنبور عسل، 
زنبورستان

گزارش کامل از وضعیت سالمت، میزان جمعیت، ـ شايستگی کامل
٣گرده، عسل، تخم، شفیره و الرو در کلني

میزان ـ شايسته از وضعیت سالمت،  کامل  نسبتاً  گزارش 
٢جمعیت، گرده، عسل، تخم، شفیره و الرو در کلني

گزارش ناقص از وضعیت سالمت، میزان جمعیت، ـ نیازمند آموزش
١گرده، عسل، تخم، شفیره و الرو در کلني

عایق کردن کندو
در اواخر فصل تابستان زنبورداران بايد کندوهای خود را در برابر سرما عايق کنند تا کلنی های خود را در 
شرايط خوب وارد فصل زمستان نموده و عوامل تضعیف کننده کلنی ها را از بین ببرند. از روش هاي مختلفي 

می توان براي عايق کردن کندو استفاده کرد. برخي از آنها عبارتند از:
1 برای عايق کردن کندو بايد قاب ها و طبقات اضافی را حذف و در حد امکان کلنی را فشرده کرد.

2 فضای داخل کندو را با استفاده از قاب چوبی يا فیبری تنگ نموده تا فضای داخل کندو کامال متراکم شود.

3 پر کردن فضای خالی کندو با استفاده از کاه، روزنامه و مواد مشابه آن به منظور جذب رطوبت اضافه و 

حفظ دمای کندو در فصل سرما.
4 استفاده از روزنامه روی پارچه سقف و زير درب کندو به منظور جذب رطوبت مازاد کندو برای زمستان گذرانی.

5 محدود کردن دريچه پرواز کندو برای زمستان گذرانی با استفاده از حالت دوم دريچه پرواز.

6 نصب محافظ در مقابل دريچه پرواز کندوهای کف باز، به منظور جلوگیری از ورود موش به کندوها.

7 کندوها  بايد داراي شیب خیلی کم به سمت دريچه پرواز باشند تا آب حاصل از برف و باران در داخل کندو 

باقی نماند.

وزش باد و انتقال سرما به داخل کندو باعث می شود کندو تحت استرس قرار گیرد و سبب افزايش مصرف 
ذخاير عسل و احتمال بروز بیماری  در کلنی مي  شود. 

 
از گونی های پالستیکی يا مواد مشابه که سبب ايجاد کپک روی شان ها و افزايش شیوع بیماری در کندو 

می شوند، استفاده نکنید. 
      

بهداشت و 
سالمت

توجه كنيد

 آزمون ارزیابي عملكرد 
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عایق بندي کندو

         پر کردن فضای خالی کندو با استفاده از روزنامه استفاده از روزنامه روی پارچه سقف و زیر درب کندو
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محدود کردن دریچۀ پرواز و با استفاده از حالت دوم آنآماده کردن کندوهای کف باز برای زمستان گذرانی

استفاده از پوشش کندو
کندوها را می توان با روزنامه قیر اندود شده، عايق بندی کرد تا کلنی زنبور عسل در برابر وزش بادهای سرد 
محافظت شوند. رنگ های تیره گرمای خورشید را جذب می کنند. در حال حاضر چند نوع پوشش پالستیکی-

کاغذی کندو ساخته شده است که استفاده از آن ساده می باشد.
مزایای استفاده از پوشش کندو: 

1 محافظت کلنی ها در برابر نفوذ باد

2 حفظ دماي کلني پس از غروب خورشید

3 کاهش مصرفی عسل توسط کلنی

4 حفظ تخم، الرو و شفیره در برابر سرما

معایب:
1 وقت گیر است.

2 بخار حبس شده بین کندو و کاغذ قیر اندود ممکن 

است در نتیجه افزايش رطوبت، تبديل به يخ شده و 
زنبورها را جعبه ای از يخ می پوشاند.

اندازه  به  اين  که هوا  از  اممکن است زنبورها قبل  3
کافی گرم شود، به دلیل گرم شدن کندوها پرواز دفع 

فضوالت انجام دهند و  در اثر سرما تلف شوند.
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عایق بندي کندو

مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز
١ لباس زنبورداری     

٢ کاله     

٣ دست کش   

۴ کندو     
٥ تخته کاذب     
٦ شربت خوری   

۷ مواد جذب کنندة رطوبت    

٨ طبق  

مراحل انجام کار
١ لباس کار بپوشید.

٢ تخته تقسیم )تخته کاذب( را در کنار ديواره ها قرار دهید )يک تختۀ کاذب، يک قطعه چوب يا مواد عايق 

بادوام به اندازة يک قاب عمیق با ضخامت های مختلف، مثل يک قاب آويزان است(. 
٣ با تخته کاذب فضای داخل کندو را کاهش دهید.

۴ شربت خوری قابی خالی را اضافه کنید )می تواند جايگزين تخته کاذب شود(. 

٥ با مواد جذب کنندة رطوبت )روزنامه، کاه، برگ درخت، پتوی کهنه، تراشه ها چوب يا ترکیبی از اين مواد( 

عايق سازی کنید. اين مواد را طوری قرار دهید که منفذ تهويه باز باشد.
٦ می توانید يک تخته ٢/٥ سانتی متری را به عنوان عايق روی کندو قرار دهید. سپس يک طبق خالی که ته 

آن را گونی يا توری نصب کرده ايد روی کندو قرار دهید و آن را با مواد جذب کنندة رطوبت پر کنید.
۷ مانند برخی از زنبورداران، در صورت امکان مي توانید بدنه کندوها را با رنگ های عايق نقاشی کنید يا يک 

طبق از شان های خشک خالی روی درب داخلی قرار دهید، به طوری که اين قاب ها بتوانند رطوبت اضافی را 
جمع کنند.

٨ همچنین برای عايق سازی می توانید از کندوهاي دو جداره استفاده کنید و فضای بین ديواره ها را با مواد 

عايق پر کنید.
9 پس از عايق سازی کندوها وسايل کار را در محل خود قرار دهید.

فعاليت 
كارگاهی
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مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان 
و...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

٥

عايق بندي 
کندو

کاله و لباس کار مخصوص، اهرم، 
دودي، کلني و غیره

کلني، زنبورستان، انواع عايق         
زمان: اواخر پايیز

- شايستگی کامل

- شايسته

- نیازمند آموزش

٣عايق بندي مطلوب

٢عايق بندي نسبتاً مناسب

١عايق بندي ناقص کندو

ثبت اطالعات در شناسنامه کلنيها
بدون ثبت اطالعات در شناسنامه کلنی زنبوردار نمي تواند از وضعیت تمام کندوهاي خود در بازديدی که قباًل صورت 
گرفته مطلع شود، بنابراين الزم است زنبوردار براي هر کلني يک شناسنامه تهیه کند تا به کمک آن بتواند در مورد 

هر کلني تصمیم گیري نمايد.  

شناسنامه کلني زنبور عسل

غذاي مصرفيداروي مصرفيملکهکندو

شماره 
کندو :

تاریخ 
معرفي :
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ت م
مد

ف
هد

برداشت عسل 

سال گذشته :

سن :

رنگ :

نژاد :مالحظات :

 آزمون ارزیابي عملكرد 



تهیه کلنی زنبورعسل

123 122

١٢٣۴٥شماره بازديد١

تاريخ و ساعت بازديد٢

تعداد کل قاب هاي موجود٣
مشاهدة ملکه۴
تمايل به بچه دهي٥

رفتار کلني٦

جهت شمارش قا ب ها۷

مالحظات٨

تخمالروشفیرهگردهعسلشاخص ها

١٢٣۴٥١٢٣۴٥١٢٣۴٥١٢٣۴٥١٢٣۴٥شماره بازديد

قاب شماره ١

قاب شماره ٢

قاب شماره ٣

قاب شماره ۴

قاب شماره ٥

قاب شماره ٦

قاب شماره ۷

قاب شماره ٨

قاب شماره 9

قاب شماره ١۰

قاب شماره ١١

قاب شماره ١٢

جمع کل
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ثبت اطالعات در شناسنامه کلني ها

مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز
١ لباس زنبورداری )دست کش، کاله(   

٢ نمون برگ شناسنامه   

٣ خودکار و مداد  

 
مراحل انجام کار

١ لباس کار بپوشید.  

٢ در هر بازديد با ثبت تاريخ آن در رديف و ستون های مربوطه، تعداد بازديدهای شما در فصل زنبورداری 

مشخص می شود. بنابراين حتماً تاريخ بازديد را ياداشت کنید.
٣ هنگام بازديد با مشاهدة ملکه عالمت + و عدم مشاهدة آن عالمت – در ستون سوم بگذاريد.

۴ وضعیت تخم گذاری ملکه را پس از رؤيت )تخم، الرو و شفیره( با عالمت )+( يا )-(  در ستون مربوطه 

مشخص کنید.
٥ در صورت وجود ستون تعداد شان حاوی تخم، الرو و شفیره در نمون برگ ها تعداد هر يک از آنها را با 

عدد بنويسید.
٦ در ستون بعدی آمادگی کندو  برای بچه دادن با عالمت )+( يا )-( ثبت کنید. 

۷ رفتار کندو )از لحاظ آرام يا عصبانی بودن( را يادداشت کنید.

٨ در قسمت دوم تغییرات و عملیات انجام شده مانند دادن ورق موم  آج دار، شان حاوی نوزاد، شان حاوی 

زنبوران جوان، شان عسل، به تعداد و با عالمت )+( يا )-( ثبت می شود. مثاًل اگر يک شان حاوی نوزاد برای 
تقويت کندو به آن انتقال داديد، به صورت )١+( و اگر سه شان عسل برداشت کرده ايد با عالمت )٣-( در 

ستون مربوطه درج کنید.
9 چنانچه کندو تغذيه مصنوعی مي شود، میزان شربت را در ستون مربوط به آن يادداشت کنید.

10 در ستون امتیاز کلی کندو، با توجه به وضعیت آن نمره ١ تا ۴ را به آن بدهید.

11 در ستون مالحظات، بیماری کندو و درمان مربوط به آن، اضافه يا کم کردن طبق، کوچ دادن، اقدامات 

الزم برای پیشگیری از بیماری ها و مانند آن را  بنويسید.

فعاليت 
كارگاهی
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مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

٦

ثبت 
اطالعات

کاله و لباس کار 
مخصوص، اهرم، 
دودي، کلني و 

شناسنامه

٣ثبت صحیح و کامل اطالعات در شناسنامهـ شايستگی کامل

٢ثبت نسبتاً کامل اطالعات در شناسنامهـ شايسته

١ثبت ناقص اطالعات در شناسنامهـ نیازمند آموزش

 آزمون ارزیابي عملكرد 
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ارزشیابی شایستگی بازدید از کلنی های زنبور عسل

شرح کار:
1 بررسي شرايط الزم براي بازديد 

2 آماده کردن وسايل 
3 انجام مقدمات بازديد
4 بررسي وضعیت کلنی

5 عايق بندي کندو
6 ثبت اطالعات

استاندارد عملکرد:

نگهداري کلني های زنبور عسل در مدت دوره پرورش 

شاخص ها:
1 اقدام به بازديد در شرايط مطلوب

2 وجود وسايل الزم براي بازديد )کاله و لباس مخصوص، اهرم، دودي و ساير موارد(
3 رفتار آرام زنبوران در هنگام بازديد

4 برآورد سالمت، میزان جمعیت، گرده، عسل، تخم، شفیره و الرو در کلني
5 استفاده از عايق مناسب در کندو

6 شناسنامه تکمیل شده

شرایط انجام کار:
محیط مناسب داراي گیاهان مورد استفاده زنبور عسل، کندو و جمعیت، غذا و ملکه مناسب، ابزار و وسايل زنبورداري 

ابزار و تجهیزات:
کلني زنبور عسل، وسايل زنبورداري )کاله و لباس مخصوص، اهرم، دودي و ساير موارد(

معیار شایستگی:
حداقل نمرة قبولی مرحلۀ کارردیف

از 3
نمرة 
هنرجو

١بررسي شرايط الزم براي بازديد١
١آماده کردن وسايل بازديد٢
٢انجام مقدمات بازديد٣
٢بررسي وضعیت کلنی۴
٢عايق بندي کندو٥
٢ثبت اطالعات٦

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
درست کاري، کارآفريني، مديريت کار و پروژه، استفاده از لباس کار، رعايت ايمني فردي و کلني، 
جلوگیري از آتش زدن محیط اطراف در زمان آماده کردن دودي، دفع مناسب ضايعات حاصل از 

کار، صداقت، اهمیت و دقت در حین کار.

٢

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.
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نيازهاي  تأمين  راستاي  در  کلني ها  تغذيه  و  انتقال  نظير  اقداماتي  انجام  عسل  زنبور  توليدات  افزايش  براي 
مشابه  موارد  ساير  و  کلني ها  زمستان گذراني  براي  عسل  کافي  ذخيره  ايجاد  آنها،  جمعيت  افزايش  کلني ها، 
اجتناب ناپذير است. از آنجا که در تمام نقاط ايران مدت گل دهي هر منطقه کوتاه است با کوچ دادن کندوها در 
زمان هاي مختلف به نقاط داراي گياهان شهددار و گرده زا مي توان از آن بهره برد. از طرفي با نامساعد شدن آب 
و هواي منطقه در شرايطي که امکان کوچ و جابه جايي کلني ها براي زنبوردار مقدور نيست، تغذيه کلني هاي 

زنبور عسل امري ضروري است.

آیا تابه حال 
پی برده اید: 

پودمان 4
تغذیه و انتقال کلنی های زنبور عسل
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  مواد مغذی مورد نياز کلنی های زنبور عسل کدامند؟
  چه عواملی در تعيين مقدار و نوع تغذيه کلني هاي زنبور عسل مؤثر هستند؟

  تغذيه تکميلی يا تحريکی چيست؟
  برای تغذيه زنبورعسل از چه موادی استفاده می شود؟

تغذيه زنبور عسل با هدف تأمين احتياجات غذايی در مواقعی از سال که منابع غذايی طبيعی )شهد و گرده( 
کافی در دسترس نيست، صورت می گيرد. همچنين برای افزايش جمعيت کلنی در بهار و پائيز، پرورش نوزادان، 
توليد ملکه و زنبور پاکتی، توليد ژله رويال و تأمين ذخيره غذايی کافی برای زمستان گذرانی کلنی ها نيز از اين 
تغذيه استفاده می شود. تغذيه تکميلی در زنبور عسل معموالً به دو صورت تغذيه با مواد قندی و تغذيه با مواد 

پروتئينی صورت می گيرد.

پس از اتمام اين واحد يادگيری هنرجويان قادر خواهند بود تغذيه کلنی های زنبور عسل را در يک دوره پرورش 
انجام دهند.

 آیا تا به حال پی برده اید

واحد یادگیری 5

تغذیه کلنی های زنبور عسل

 استاندارد عملکرد
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شکل زير را با کمک هنرآموز خود تحليل کنيد؟

ارتباط بین میزان گرده در کلنی و مقدار پرورش نوزادان

بحث کالسی

لیپید

ویتامین

کربوهیدرات

مواد 
معدني

پروتئین

آب
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زنبورعسل برای ادامه حيات، فعاليت و نيز رشد و نمو خود، نياز به هر ۶ گروه مواد مغذی از جمله کربوهيدرات ها، 
پروتئين ها، چربی ها، مواد معدنی، ويتامين ها و آب دارد.

آب
آب سالم و عاری از آلودگی با درجه سختی پايين برای تأمين رطوبت داخل کندو الزم است. اين رطوبت 
برای باز شدن تخم ها و خشک نشدن الروها حياتی است. از آب برای رقيق کردن عسل و يا شربت غليظ و 

همچنين خنک کردن کندو نيز استفاده می شود.

1 مقدار مصرف آب يک کندو بستگی به جمعيت کندو، دما و رطوبت هوا، ميزان تخم گذاري و توليد مثل، 

دماي آب، ميزان آب از دست رفته توسط زنبورعسل، سيستم دفع و سيستم تنفس دارد. 
2 مقدار آب مورد نياز يک کلنی قوی،  يک ليتر در روز برآورد شده است.

3 دماي مناسب آب براي زنبورعسل 18 تا 32 درجه سانتی گراد است.

مصرف آب توسط زنبور عسل

 لیپیدها
به طور کلی اطالعات خيلی کمی در ارتباط با نياز غذايی کلنی های زنبور عسل به ليپيدها در دسترس است. 
ليپيدهاي مورد نياز آنها از طريق تغذيه از دانه گرده تأمين می شود. زنبورعسل مواد ليپيدي را در بدن خود 

ذخيره کرده و در مواقع کمبود غذا و در شرايط عادي رشد، از آن استفاده می کند. 

 مواد مغذی مورد نیاز کلنی های زنبور عسل

توجه
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 کربوهیدرات ها
زنبور عسل کربوهيدرات مورد نياز خود را در حالت طبيعی اغلب از طريق شهد گل که حاوی آنزيم و مواد 
معدنی است، دريافت می کند. اگر اين شهد از نياز روزانه کندو بيشتر باشد مقدار شهد مازاد، در کندو به عسل 
تبديل ميشود. در فرآيند توليد عسل آب موجود در شهد کاهش يافته تا به حدود 1۶ تا 20 درصد برسد و 

آنزيم هاي اينورتاز، دياستاز و گلوکز اکسيداز در بدن زنبور عسل به آن اضافه می شود.

ــام  ــه در انج ــود ک ــن می ش ــدي تأمي ــواد قن ــق م ــاً از طري ــل عمدت ــور عس ــاز زنب ــورد ني ــرژي م  ان
ــرواز کــردن، راه رفتــن، تغذيــه الروهــا، خنــک و گــرم کــردن  فعاليت هــای حرکتــی و حياتــی ماننــد پ

ــود. ــتفاده می ش ــد آن اس ــدو و مانن کن

ــه  ــت ک ــادر نيس ــی ق ــد، ول ــخيص می ده ــم تش ــيرين را از ه ــر ش ــيرين و غي ــاي ش ــل قنده  زنبورعس
قندهــاي ســمی را از غيــر ســمی تشــخيص دهــد. بهتريــن مــاده قنــدي مــورد اســتفاده بــراي زنبورعســل 

ســاکارز خالــص يــا شــکر ســفيد اســت.

پروتئین ها
زنبور عسل مواد ضروری براي رشد و نمو بافت ها و فعاليت هاي مختلف بدن را از گرده گل تأمين می کند. 
گرده گل منبع مهمی از پروتئين، چربی، ويتامين، و مواد معدنی براي کلنی زنبورعسل است که از آن بيشتر 
در ساختمان ماهيچه ها، غدد و ترشحات آنها و ساير بافت ها استفاده می کنند. مصرف گرده توسط زنبورعسل 

مدت کوتاهی بعد از تولد آغاز می شود.

و  توليد  نوزاد،  پرورش  و  تخم گذاري  ميزان  است.  متفاوت  مختلف  شرايط  در  زنبورعسل  پروتئينی  نياز 
برداشت محصوالت مختلف از کلنی )ژله رويال، زهر، عسل(، گرما، سرما، بيماری ها و انگل ها هم در افزايش 

نياز به پروتئين مؤثر هستند.

مقدار گرده مورد نياز بستگی به ميزان جمعيت بالغ کلنی زنبورعسل و تخم گذاري ملکه دارد. در صورت فقدان مواد 
غذايی پروتئينی، زنبورهاي پرستار تا يک هفته می توانند به کار خود ادامه دهند ولی در اين دوره الروها به خوبی رشد 

نمی کنند و به تدريج حذف خواهند شد. پروتئين برای رشد عضالت شفيره ها و زنبورهای جوان ضروری است.

 ميزان مصرف گرده کلنی های زنبورعسل در طی يک سال 20 تا ٤0 کيلوگرم است.

توجه

توجه

بیشتر بدانید

بیشتر بدانید
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  ویتامین ها
برای رشد و تکامل هر موجود زنده، ويتامين ها نقش اساسی داشته و فقدان آنها در رژيم غذايی سبب بيماری هاي 
مختلف می شود. دانه هاي گرده داراي مقادير زيادي ويتامين، به خصوص ويتامين هاي محلول در آب هستند. 

ويتامين های موجود در دانه گرده براي رشد غدد شيري و ترشح ژله شاهانه )ژله رويال( ضروري می باشند. 
 

مواد معدنی
کلنی های زنبورعسل مواد معدنی مورد نياز بدن خود را به طور غيرمستقيم و با تغذيه از گرده گل، شهد گل و آب تأمين 
می کنند. گرده گل از لحاظ مواد معدنی غنی است. مواد معدنی در سالمت بافت ها دخالت دارند، ولی مصرف سطوح 

باالي مواد معدنی می تواند عالوه بر اسهال در زنبورهاي بالغ منجر به مسموميت حاد و مرگ  شود. 

تغذیه زنبورهای کارگر
گرده، طول  از  تغذيه  هنگام  ولی  بمانند  زنده  کربوهيدرات ها  از  تغذيه  با  تا مدت ها می توانند  بالغ  زنبورهاي 
عمر آنها افزايش می يابد. کامل شدن عضالت پرواز، توسعه غدد شيري، توسعه تخمدان و فعاليت متابوليکی 

زنبورهاي جوان ارتباط مستقيم با ميزان پروتئين گرده و جيره غذايی دارد. 
بالفاصله پس از خروج زنبوران عسل از سلول هاي خود، رشد اعضای داخلی بدن و به خصوص غدد شيري آنها 
با تغذيه از دانه گرده آغاز می شود. در يک کلنی معمولی تغذيه از دانه گرده معموالً دو ساعت بعد از متولد 
شدن زنبورها از سلول ها آغاز می شود. وقتی زنبورعسل به سن 8 تا10روزگی برسد مصرف گرده کاهش می يابد. 

زنبورهاي کارگر عالوه بر مصرف خودشان، الروهاي جوان، زنبورهاي نر و ملکه را نيز تغذيه می کنند.
                                                                 

پروتئين مهم ترين عاملی است که طول عمر زنبورهاي متولد شده را تحت تأثير قرار می دهد، هرچه پروتئين 
جيره غذايی زنبور عسل افزايش يابد به همان ميزان طول عمر آنها افزايش می يابد.

 تغذیه انواع زنبورهای تشکیل دهنده کلنی

۴ زنبورهای کارگر در وضعیت تغذیه

توجه
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 تغذیه زنبورهای نر
زنبورهای نر جوان در سنين پايين با مخلوطی از ترشح غدد شيري، عسل و دانه گرده توسط زنبورهای کارگر 
تغذيه می شوند. غذای زنبورهای نر در سن 12 تا 2۶ روزگی عمدتاً شامل عسل است که از سلول های  شان 

تغذيه کرده و به ندرت از زنبورهای کارگر عسل دريافت می کنند.

 تغذیه ملکه
غذاي اصلی ملکه ترشحات غدد شيري زنبورهاي کارگر است که در تمام طول عمر خود از آن تغذيه ميکند.

 
تغذیه الروها

غذای الروها از غدد شيری زنبوران کارگر ۶ تا 12 روزه تأمين می شود. گرده تنها غذايی است که به مقدار 
کم در تغذيه الروها به کار می رود. 

در زمســتان زنبورهــا در مرکــز کنــدو جايــی کــه ذخايــر عســل وجــود دارد خوشــه ای تشــکيل می دهنــد 
تــا زنبورهــای داخــل خوشــه از عســل تغذيــه کننــد و گــرم  شــوند. ســپس زنبورهــا بــه ســطح بيرونــی 
خوشــه آمــده و جــای خــود را بــه زنبورهــای گرســنه و ســرد می دهنــد تــا زمانی کــه کلنــی دارای منبــع 
انــرژی يعنــی عســل اســت ايــن چرخــه تکــرار می شــود. در صورتی کــه کلنــی زنبــور عســل در زمســتان 
ــه  ــی ک ــه در حال ــد ک ــاهده می کني ــان ها مش ــی را روی ش ــود، زنبورهاي ــه می ش ــذا مواج ــود غ ــا کمب ب
ســر آنهــا در حجره هــا فــرو رفتــه، تلــف شــده اند. به عــالوه اگــر زنبــوری داخــل فضــای کنــدو از ايــن 
خوشــه جــدا شــود از ســرما يــخ زده و می ميــرد. بــه هميــن دليــل امــکان تغذيــه در فصــول خيلــی ســرد 

وجــود نداشــته و شــکل تغذيــه هــم درفصــول مختلــف يکســان نيســت.

تغذيه در زنبورعسل به دو صورت طبيعی و مصنوعی انجام می شود:

تغذیه  طبیعی
شهد گل ها مهم ترين منبع تأمين کربوهيدرات ها يا در واقع منبع انرژی برای زنبور عسل است. اما شايد سوال 
اساسی اين باشد که اصوالً شهد چيست؟ چرا گياهان شهد توليد می کنند؟ هدف گياه از توليد شهد چيست؟ 

گياهان چند نوع شهد توليد می کنند؟ عوامل مؤثر در ترشح شهد کدامند؟
شهد، شربت رقيقی است که در گياه به وسيله سلول های مخصوصی به نام سلول های شهدزا )نکتاريس( ترشح 

می شود. دو نوع سلول شهدزا وجود دارد: 
الف( بافت های ترشح کننده شهد که در قسمت گل قرار دارند.

ب(بافت هايي که در قسمت هايی غير از گل شهد ترشح می کنند. اين دو نوع سلول شهدزا از نظر ساختاری، 
منبع ترکيبات شهد و  نحوه عرضه آن متفاوت هستند. اگر چه شهد ترشح شده در قسمت گل بهتر از شهد 
ترشح شده در ساير قسمت ها می باشد. يکی از داليل اصلی برتری شهد توليد شده در قسمت گل اين است 

که اين نوع شهد منبع غذايی مهم برای زنبور عسل است.

 روش های تغذیه در زنبور عسل

بیشتر بدانید
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اما تفاوت های اصلی بين اين دو نوع شهد چيست؟ 
اين دو نوع شهد از جنبه های عملکردی، محل ترشح، مصرف کنندگان آن، مدت زمان ترشح، مقدار توليد 

شده و کيفيت با يکديگر تفاوت دارند.

عوامل مؤثر در ترشح شهد را بررسی کنيد.

تغذیه مصنوعی
بسته به هدف ما از تغذيه کلنی زنبور عسل و همچنين روش انجام آن و با در نظر گرفتن شرايط فصلی، چند 

نوع تغذيه مصنوعی وجود دارد که عبارتند از:

1 تغذیه تشویقی یا تحریکی

هدف از آن تحريک ملکه برای تخم ريزی بيشتر به منظور افزايش جمعيت کلنی در اوايل بهار است. برای اين 
منظور بايد تغذيه تشويقی به صورت روزانه و به ميزان کم صورت گيرد، زيرا تغذيه کلنی ها با شربت زياد باعث 
ذخيره آن توسط زنبورها می شود و چون زنبورها برای ذخيره کردن شربت، غلظت آن را افزايش می دهند، 

ديگر تمايلی به استفاده از آن برای تغذيه الروها و افزايش جمعيت کلنی نشان نمی دهند.

تغذیه تحریکی

به عالوه بهتر است، تغذيه تحريکی را با نسبت 1 به 1 )يک واحد آب به يک واحد شکر( انجام داد، زيرا شباهت 
بيشتری به غلظت شهد طبيعی گل ها دارد و در صورت ضعيف بودن چراگاه آن را ادامه داد. 

2 تغذیه تکمیلی

زنبور عسل به طور طبيعی عسل را در طول فصل بهار و تابستان ذخيره می کند تا در زمستان از آن استفاده 
کند اما زنبوردار اين ذخيره را از کلنی گرفته و به عنوان محصول برداشت می کند. پس بايد اين کمبود منبع 

تحقیق کنید
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غذايی را برای کندو جبران کرد چون ديگر جريان شهد از چراگاه کم شده و در چنين شرايطی قادر به ذخيرة 
شهد نخواهد بود. اين عمل نوعی از تغذيه تکميلی می باشد. به اين ترتيب مواقعی از سال که منابع غذايی 

طبيعی )شهد و گرده( کافی نبوده يا در دسترس نيست، بايد تغذيه تکميلی صورت گيرد. 
در مواقعی که مواد غذايی به اندازه کافی در کندو نباشد زنبور عسل گرسنه شده و نوزادان )الروها و شفيره ها( 
را به خارج از کلني منتقل می کند و غذای ملکه را کاهش می دهد که منجر به کاهش يا عدم تخم گذاري ملکه 

مي شود. آنها همچنين نرها را از کندو خارج کرده و به آنها اجازه ورود به کندو را نمی دهند.
فعاليت پرورش نوزادان، وضعيت کلنی از نظر تغذيه، کيفيت و کميت گرده و شهد جمع آوری شده و ذخاير 
تغذيه می شوند که  به داليل مختلفی  تغذيه کلنی است. کلنی ها معموالً  تعيين کننده زمان  غذايی کندو، 

شامل:
1 حمايت از رشد کلنی در زمان ها و مکان هايی که کمبود شهد و گرده در طبيعت مشاهده می شود.

2 توسعه کلنی برای داشتن جمعيت مطلوب در زمان جريان شهد

3 افزايش جمعيت کلنی در فصول پائيز و اوايل بهار

۴ توسعه کلنی برای داشتن جمعيت مطلوب در زمان گرده افشانی 

5 حمايت از پرورش نوزادان و رشد کلنی در آب و هوای نامساعد

6 برای داشتن جمعيت باال در زمان توليد ملکه و زنبور پاکتی 

7 پرورش زنبورهای نر برای جفت گيری با ملکه ها

8 برای افزايش جمعيت هنگام درگير شدن کلنی ها با بيماری ها و آفات

9 تأمين ذخاير غذايی کافی برای زمستان گذرانی کلنی ها

10 توليد ژله رويال از کندوها

11 تأمين ذخيره چربی و پروتئين در زنبوران زمستان گذران

12 پس از استعمال آفت کش ها در محيط

تغذيه تکميلی در زنبور عسل معموالً به دو صورت تغذيه با مواد قندی و تغذيه با مواد پروتئينی انجام می شود. 
هر چند ممکن است در تغذيه با مواد پروتئينی نيز بخشی از جيره از مواد قندی تشکيل شده باشد. شکل 
به  تکميلی  تغذيه   اساس  اين  بر  دارد.  بستگی  تغذيه  از  و هدف  و شرايط کندو  به فصل سال  تغذيه  انجام 

روش های زير قابل انجام است:

  الف( شربت غلیظ
مهمترين کاربرد اين نوع تغذيه، برای جبران کمبود ذخيره عسل کندو جهت زمستان گذرانی است که در 
فصل پاييز و بعد از خارج کردن شان های اضافی انجام می شود هرچند می تواند از اوايل فصل بهار تا اواسط 
آبان هم برای کندوهای ضعيف که کمبود منابع دارند، صورت گيرد. در اين روش شربت با نسبت 2 به 3 
)دو قسمت آب و سه قسمت شکر( يا حتی غليظ تر، با نسبت 3 به ۵ )به ترتيب آب و شکر( تهيه می شود تا 

زنبور انرژی کمتری صرف غليظ و ذخيره کردن آن نمايد. 
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ــی در آن اســت. از  ــواد معدن ــا و م ــدم وجــود ويتامين ه ــا شــهد گل و عســل، ع ــاوت مهــم شــربت ب تف
آنجايــی کــه زنبــور عســل  قــرار اســت در فصــل زمســتان از ايــن منبــع تغذيــه نمايــد، بهتــر اســت ايــن 
ــه شــده  ــزان توصي ــر اســاس مي ــی ب ــواد معدن ــات حــاوی ويتاميــن و م ــا مقــداری از ترکيب شــربت را ب
ــن تفــاوت کمتــر شــود و قــدرت زمســتان گذرانی کلنــی  ــا اي توســط شــرکت ســازنده تکميــل نمــود ت

نيــز افزايــش يابــد.

دربــارة غلظــت شــربت )شــکر و آب( مــورد اســتفاده در فصــول مختلــف تحقيــق کنيــد و در کالس درس 
گــزارش دهيــد.

ب(  شان حاوی عسل
هنگامی که زنبوردار در فصل زمستان با توزين کندوها متوجه کمبود عسل در يک يا چند کلنی شود، 
از آنجا که در اين وضعيت زنبورها در اثر سردی هوا قادر به پرواز نيستند و همچنين رفتن به سمت ظرف 
شربت خطر مرگ را برای آنها به همراه دارد بايد از شان های حاوی عسل استفاده نمود. اين شان ها را بايد 
در مرکز جمعيت کلنی جايگزين شان های خالی نمود. پيش از انتقال در داخل کندو بايد شان ها را حداقل 
به مدت 2٤ ساعت در مکانی با دمای حدود 20 درجه سانتی گراد قرار داد تا عسل شان ها گرم و قابل مصرف 

برای زنبورها شود.
 

ج( کیک قندی
دسترسی  عسل  حاوی  شان  به  زنبوردار  که  زمانی 
نداشته باشد و امکان تغذيه شربت در فصل زمستان 
نباشد بايد از روش ديگری برای تغذيه کلنی  استفاده 
و  کربوهيدرات  تأمين  منبع  فقط  قندی  کيک  کند. 
جانشينی برای شان عسل است. برای تهية آن عسل 
را گرم کرده و آن  قدر پودر شکر به آن اضافه می شود 

تا حالت خميری پيدا کند.

                                                                                   استفاده از کیک قندی توسط زنبورعسل

تغذيــه مناســب زنبورعســل ســبب افزايــش بهــره وری و کســب ســود بيشــتر بــرای زنبــوارداران می شــود 
کــه ايــن موضــوع، اهميــت تغذيــه زنبورعســل را نشــان می دهــد.

توجه

تحقیق کنید

توجه
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در مطالب پيشين فقط در مورد روش های تغذيه با مواد شيرين )شکر و عسل( بحث شد. اين روش ها به تنهايی 
نمی توانند موجب رشد و نمو و تقويت کامل جمعيت کلنی شوند؛ زيرا اندکی پس از مصرف آنها توسط کلنی، 
زنبورها شروع به ذخيره شربت می کنند و ديگر رشدي از خود نشان نمی دهند. همچنين اختالالتی در رشد و 
نمو غدد باال حلقی، غدد مومی و زهري زنبورها ايجاد می شود و طول عمر آنها و پرورش نوزادان کاهش می يابد. 
در چنين شرايطی اگر مقاديري مواد پروتئينی )مکمل گرده يا جانشين گرده( در اختيار کلنی گذاشته شود 

شروع به رشد کرده و جمعيت کلنی به تدريج افزايش پيدا می کند. 

 کمبــود گــرده گل و مــواد پروتئينــی منجــر بــه کاهــش پــرورش نــوزاد، رشــد غيــر طبيعــی، کاهــش 
طــول عمــر زنبورهــای کارگــر بالــغ و در نهايــت کاهــش توليــد عســل مــی شــود.

 د( مکمل گرده )کیک گرده(
اگر جيره غذايی تهيه شده برای زنبورعسل حاوی ۵ تا 2۵ درصد گرده باشد، آن را مکمل گرده می نامند. اين 
نوع جيره ها عالوه بر دارا بودن مواد پروتئينی مانند سويا، گلوتن ذرت و مخمر، حاوی مقاديری گرده نيز در 
ترکيب خود هستند. اين نوع تغذيه در شرايطی که ذخيره گرده کندو کافی نباشد يا ميزان جمع  آوری روزانه 

گرده توسط کلنی کمتر از نياز آن باشد استفاده می شود.

تغذیه کلنی با کیک گرده

ــر ترکيــب غذايــی فاقــد گــرده ترجيــح می دهــد زيــرا  زنبــور عســل ترکيــب غذايــی حــاوی گــرده را ب
ــتند. ــت هس ــده رطوب ــواد جذب کنن ــرده داراي م ــاي گ دانه ه

توجه

توجه
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هـ : جانشین گرده
از  استفاده  می شوند.  ناميده  گرده  جانشين  هستند،  گرده  فاقد  که  زياد  پروتئين  دارای  غذايی  جيره هاي   
جانشين گرده در مناطقی توصيه می شود که کمبود گرده وجود دارد. بيشترين مصرف  جانشين گرده در 
اواسط تابستان است که اغلب يک دوره کمبود گرده اتفاق می افتد. جانشين های گرده ممکن است نسبت به 

مکمل های گرده از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشند.

برخي از دستورالعمل هاي پيشنهادی برای تهيه جانشين گرده يه شزح زير می باشند:
دستور العمل شماره يک: گلوتن ذرت 7 درصد، دانه سويا ٤9 درصد، گرده گل 10 درصد، پودر شکر 2٤ 

درصد، عسل 10 درصد ، آب به ميزان کافي.
دستور العمل شماره دو: آرد سويا ۶ قسمت، مخمر آب جو 1 قسمت، گرده خشک2 قسمت، عسل پاستوريزه  

1 قسمت، شکر 3 قسمت، آب به ميزان کافي.

1
آبعسل پاستوريزه شدهشير کم چربیمخمرآرد سويا

 
ـــ٤
8 

ـــ1
8 

ـــ1
8 

ـــ2
8

به ميزان کافی

2
-آب شکر 1به1شير کم چربیمخمرآرد سويا

 
ـــ3
13 

ـــ1
13 

ـــ1
13 

ـــ8
13

-

3

-شکر و آب 2به1شير کم چربیمخمرآرد سويا

 
ـــ3
1۵ 

ـــ1
1۵ 

ـــ1
1۵ 

ـــ10
1۵

-

٤
-زرده تخم مرغ خشکشير کم چربیمخمرآرد سويا

ـــ۵
10 

ـــ2
10 

ـــ2
10

ـــ1
10

-

استفاده از گرده تهيه شده از ساير زنبورستان ها امکان انتقال و انتشار عوامل بيماری زا را ممکن می سازد.

بهداشت و 
سالمت

بیشتر بدانید
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مصرف کامل کیک گرده توسط کلنی

مواد پروتئينی مناسب در تهيه کيک و جانشين گرده زنبور عسل بايد دارای خصوصيات زير باشند:

1 داراي جذابيت: افزودن شکر، عسل يا گرده گل به جيره ها به منظور افزايش خوش خوراکی جيره ها و جلب 

زنبورها صورت می گيرد.
2 قابليت دسترسی: ممکن است بعضی از مواد غذايی برای تهيه مکمل مفيد باشند ولی فراهم کردن آنها 

امکان پذير نباشد.
3 هزينه: قيمت مواد اوليه برای تهيه مکمل مناسب باشد.

۴ ارزش تغذيه ای: مواد مورد استفاده بايد از نظر سطوح پروتئين و اسيد آمينه، احتياجات تغذيه ای زنبور 

عسل را تأمين کنند.
5 مواد سمی: سطوح باالی بعضی از مواد مانند قندها، روغن ها، نشاسته و نمک می تواند باعث مرگ زنبورها 

شود.

مصرف کامل جانشین گرده توسط کلني
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ذرات مواد پروتئينی و همچنين شکر مورد استفاده در کيک و جانشين گرده بايد به خوبی پودر شده باشد 
تا به راحتی مورد استفاده زنبور قرار گيرد.

تغذيه زنبور عسل را می توان در سه سطح تغذيه کلنی، تغذيه زنبورهای بالغ و تغذيه نوزادان انجام داد که 
اختالل در هر مرحله، مراحل بعدی را تحت تأثير قرار می دهد )شکل 1(.

تصوير زير را با کمک هنرآموز خود تحليل کنيد؟

 

 

)شکل 1- نمایش سه سطح تغذیه در زنبورعسل، وابستگی ها و اثرات احتمالی سوء تغذیه پروتئین.(

A: وابستگی زنبورهای بالغ به ذخاير غذايی کلنی 
B: سرمايه گذاری در کيفيت نوزادان

C: تنظيم تعداد نوزادان                       
D: کانی باليسم )خوردن الروها توسط زنبورهای کارگر(

E: اثر تغذيه نوزادان بر نسل بعدی زنبورهای بالغ     
F: اثر زنبورهای بالغ بر تغذيه کلنی

تغذیه نوزادان

توجه

بحث کالسی

تغذیه کلني 

تغذیه نوزادان

A

B C D E

F

تغذیه زنبورهاي  بالغ
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زنبورداران منطقه شما اغلب در چه زمانی از روش های پنج گانه با منظور تغذيه کلني هاي خود  استفاده 
می کنند.  بررسی کرده و در کالس درس گزارش دهيد.

در تغذيه زنبورعسل با آغاز فصل سرما، تغذيه به صورت پودری و خميری و با ورود به فصل گرم، تغذيه 
به صورت شربت انجام می شود. همچنين با تغيير فصل بهار به پاييز ، اوايل فصل تابستان و پاييز، غلظت 

شربت از رقيق به غليظ تغيير يابد. 

تصوير زير رفتار تروفاالکتيک را در زنبور عسل نشان می دهد. تروفاالکتيک توصيف کننده انتقال اجتماعی 
غذا از زنبورهای بالغ به ساير زنبورها است. که باعث می شود تمام زنبورها اطالعاتی درباره وضعيت تغذيه ای 

کلنی به دست آورند.

رفتار تروفاالکتیک در زنبورعسل 

به منظور تغذيه کلنی های زنبورعسل، ابتدا بايد مقدار عسل ذخيره شده در داخل هر کلنی را تعيين کرد و 
سپس ميزان غذای مورد نياز هر کلنی را محاسبه و از طريق تهيه شربت شکر، کيک قندی و يا شان عسل 
اين کمبود را تأمين کرد تا اين کلنی ها دارای ذخيره کافی برای حمايت از جمعيت و همچنين زمستان گذرانی 

مطلوب باشند.
در فصل زمستان مقدار غذای مورد نياز يک کندو را بر مبنای تعداد شان های پوشيده از زنبورعسل، محاسبه 
بنابراين بسته به نوع کندو برای هر شان النگستروت 1/۵ کيلوگرم و يک شان دادانت حدود 2  می کنند. 
کيلوگرم خوراک )عسل يا شکر( نياز می باشد. مثال يک کندويی که ۶ شان کامل جمعيت دارد 9 کيلوگرم 
خوراک نياز دارد. اگر به فرض اين کندو ٤ کيلوگرم عسل ذخيره داشته باشد، اين کندو نياز به ۵ کيلوگرم 

 محاسبه مقدار عسل مورد نیاز کلنی های زنبور عسل

تحقیق کنید

توجه

بیشتر بدانید
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شکر دارد. البته عالوه بر اين مقدار بايد يک کيلوگرم شکر نيز به خاطر صرف انرژی برای تبديل شربت شکر 
به عسل مصنوعی و انتقال آن به حجره های شان در نظر گرفت.

بسته به فصل و شرايط محيطی، بايد برای شربت غلظت مناسبی را انتخاب نمود. به طوری که حجم نهايی 
شربت تهيه شده وابسته به اين انتخاب خواهد بود.

ــره  ــرم ذخي ــيده از زنبورعســل و ۵ کيلوگ ــان پوش ــه 8 ش ــود دارد ک ــوع النگســتروت وج ــی از ن   کندوي
عســل دارد. اگــر مجبــور باشــيم آن را بــا کيــک قنــدی تغذيــه نماييــم، مجمــوع پــودر شــکر و عســل مــورد 

اســتفاده چقــدر بايــد باشــد؟

ميزان ورود گرده گل به درون کلني ها تأثير مستقيم بر پرورش نسل زنبورها دارد. به طوري که اگر مقدار 
آن در طبيعت کاهش يابد، ابتدا پرورش الرو زنبورهاي نر قطع شده و به تدريج از تعداد زنبورهاي کارگر نيز 
کاسته مي شود تا اين که به حداقل مقدار خود برسد. در چنين شرايطي زنبورها براي ادامه حيات و زاد و ولد 
خود از گرده هاي ذخيره داخل کلني استفاده مي کنند. به طور کلي گرده نقش اساسي در پرورش الروهای 
زنبورعسل دارد. بيشترين ميزان مصرف گرده در فصل بهار و هنگام پرورش نسل توسط زنبورهاي کارگر جوان 
3 تا ۶ روزه است که تا سن 20- 18روزگي نيز ادامه دارد و کمترين مقدار مصرف آن در فصل زمستان است.

زنبور کارگر حامل دانه گرده، شروع به تخليه آن در اطراف سلول هاي منطقه پرورش نوزاد مي کند يا به طور 
مستقيم به محل انبار گرده رفته و هر دو پاي خود را وارد سلول کرده و با مهارت خاصي گرده ها را از سبد 
گرده جدا مي کند. سپس زنبورهاي کارگر ديگري اين سلول ها را بازرسي کرده و قطعات گرده را به وسيله 
آرواره ها و سر خود کوبيده و در ته سلول ها فشرده مي کنند. همچنين زنبورعسل از طريق بزاق خود گرده را 
مرطوب کرده و مقداري عسل و يا شهد به آن اضافه مي کنند. اگر گرده گل براي مصرف الروها در منطقه 
پرورش نسل باشد هنگام بازديد از کندو به خوبي مشاهده شده و با توجه به روباز بودن آنها به زودي مصرف 
مي شوند. اما اگر هدف، استفاده طوالني مدت از گرده به خصوص در فصل زمستان باشد، زنبورها گرده  آغشته 
به عسل رسيده را در حجره ها قرار داده و آن را محکم فشرده می کنند تا هواي درون آن خارج گردد، وقتی 
تا نصف يا 3/٤ سلول شان پر از گرده شد، باقي مانده فضاي آن را از عسل پر می کنند و سپس درب سلول 

توسط پولک موم بسته می شود تا از فساد آن جلوگيري گردد.

گرده هاي گل با ميزان پروتئين خام کمتر از 20 درصد نمي توانند نيازهاي کلني براي رشد، توليد عسل و 
توليد موم را برطرف کنند و زنبور عسل براي رفع اين نيازها به گرده گل هايی که دارای 2۵ تا 30 درصد 

پروتئين خام و حاوی اسيدهاي آمينه مناسب هستند، نياز دارد.

پرسش

 میزان ذخایر گرده در کلنی

توجه
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جمع آوری گرده توسط زنبور عسل

تا 170  پايان عمر 1۶0  تا  از مرحله تخم  زنبور کارگر  برای پرورش يک  نياز  ميانگين مقدار گرده مورد 
ميلی گرم است.

اندازه گيري ميزان گرده ذخيره شده يکبار در ماه صورت می گيرد. براي اندازه گيري آن، يک قاب به وسيله 
سيم به مربع هاي ۵×۵ سانتی متر مربعی تقسيم می شود، در داخل هر مربع صد سلول شان قرار می گيرد. از 

اين کادر برای اندازه گيري ميزان تخم، الرو، شفيره، گرده ذخيره شده استفاده می شود.
اندازه گيري ميزان گرده از طريق اندازه گيري سطح گرده ذخيره شده به وسيله قاب خالی درجه بندي شده 
انجام می شود که برحسب سانتی متر مربع بيان می شود. اين اندازه گيري با قرار دادن اين قاب بر روي سطح 
 شان و محاسبه تعداد مربع های پر از گرده انجام می شود و به اين صورت ميزان ذخيره گرده در هر کلنی به 

سانتی متر مربع مشخص می شود.

 محاسبه مقدار گرده ذخیره شده در کلنی زنبور عسل

بیشتر بدانید

۴ تخمین مقدار گرده ذخیره شده در شان
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در يک کلنی با خصوصيات مطلوب، در بررسی نحوة ذخيره گرده روی شان ها، گرده ها به شکل کمانی نه 
به صورت پراکنده در اطراف منطقه پرورش نوزاد روی شان ذخيره ميشوند. 

زنبوران عسل گرده ذرت را جمع آوری می کنند اما توانايی تشخيص بين کيفيت باال و پايين گرده و يا حتی 
گرده های سمی را ندارند. زنبورهايی که با گرده مخلوط تغذيه شده اند توليد باالتر، پرورش نوزاد و طول عمر 

بيشتری نسبت به زنبورهايی که با گرده ذرت تغذيه شده بودند، نشان دادند.

برای اندازه گيري آن بايد تعداد شان های حاوی عسل را مشخص و با در نظر گرفتن وزن خالی آنها ميزان 
ذخيره عسل در هر کلنی را تعيين کرد.

 میزان گرده گل و شهد مورد نیاز یک کلني و محاسبه آن براي زنبورستان
مقدار عسل و گرده مورد نياز يک کلني به طور واقعي شناخته نشده است، زيرا ميزان جمعيت، تخم و الرو 
در هر کلني، نوع شهد و گرده در دسترس از جمله عواملي هستند که در تعيين مقدار عسل و گرده مورد 
نياز يک کلني دخالت دارند. روسو در سال19٤٤ ميالدي مصرف ساليانه عسل يک کلني را 88 کيلوگرم 
تخمين زد. يپل درسال 1928 مقدار مواد قندي مورد نياز يک کلني را در زمان تابستان ٤7/۵ کيلوگرم، 
در زمستان 22 کيلوگرم و در فصل موم بافي ۶/۵ کيلوگرم و در مجموع 7۶ کيلوگرم براي هر سال محاسبه 
کرد. بنابراين مصرف ساليانه عسل و مواد قندي توسط يک کلني به طور متوسط 88-7۶ کيلوگرم در سال 
تخمين زده شده است. براي پرورش و تغذيه يک الرو تا هنگام خروج از حجره مقدار 1٤۵ميلي گرم مورد 
احتياج است و به طور متوسط ميزان گرده مورد نياز يک کلني ساليانه 30-20 کيلوگرم تخمين زده شده 
است. بنابراين با توجه به مشخص بودن مقدار تقريبي نياز ساليانه کلني ها به گرده گل و عسل، مي توان 
نياز ساليانه زنبورستان را برآورد نمود. براي مثال زنبورستاني با 100 کلني به طور متوسط ساليانه حدود 

8800-7۶00 کيلوگرم عسل و 3000-2000 کيلوگرم گرده گل نياز خواهد داشت.

  محاسبه مقدار عسل ذخیره شده در کلنی زنبور عسل

توجه

بیشتر بدانید

بیشتر بدانید
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الگوی مناسب پراکنش نوزادان، ذخیره عسل و گرده در سطح شان 

جمع آوری گرده توسط زنبورعسل
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 محاسبه میزان ذخیره گرده کلني هاي زنبور  عسل 

مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز
1 لباس زنبورداری         

2 کاله         

3 دست کش    

٤ کندو  

۵ دودی                    

۶ اهرم         

 ۵×۵  cm2 7 قاب تقسيم شده به وسيله سيم به مربع هاي

 مراحل انجام کار
1 لباس کار بپوشيد.

2 به کندو نزديک شويد.

3 به وسيله دودی به داخل کندو دود بدميد.

٤ دودی را روی زمين گذاشته و درب کندو را برداريد و آن را روی زمين قرار دهيد.

۵ شربت خوری روی کندو را برداريد.

۶ پارچه و نايلون روی شان ها را به آرامی خارج کنيد.

7 ميزان ذخيره گرده تمام شان ها را توسط قاب تقسيم شده به مربع هاي cm2  ۵×۵ اندازه گيری کنيد.

8 در کالس درس گزارش دهيد.

 

محاسبه میزان ذخیره عسل کلني هاي زنبور عسل
 

مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز 
1 لباس زنبورداری    

2 کندو    

3 دودی                

٤ اهرم       

۵ ترازو

فعالیت 
کارگاهی

فعالیت 
کارگاهی
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مراحل انجام کار
1  لباس کار بپوشيد.

2  به کندو نزديک شويد.

3  به وسيله دودی به داخل کندو دود بدميد.

٤ درب کندو را برداريد.

۵   شربت خوری روی کندو را برداريد.

۶    پارچه و نايلون روی شان ها را به آرامی خارج کنيد.

7  تعداد شان های حاوی عسل را تعيين کنيد.

8   شان های حاوی عسل را وزن کنيد.

9   به ازای هر شان حدود ٤00 تا ٤۵0 گرم برای وزن شان پوکه کم کنيد.

10   وزن شان های حاوی عسل را از وزن خالی آن کم کنيد.

11   در کالس درس گزارش دهيد.

 شرایط عملکردمراحل کار ردیف 
)ابزار،  مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و ...(

 استاندارد نتایج ممکن
)شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(

نمره

تعيين مقدار 1
غذای مورد 

نياز کلنی های 
زنبور عسل

کلنی، زنبورستان، 
لباس کار

تأمين دقيق مقدار شربت، کيک ـ شايستگی کامل
و گرده مورد نياز هر کلنی

3

تأمين نسبی شربت، کيک و ـ شايسته
گرده مورد نياز هر کلنی

2

ـ نيازمند آموزش
تأمين ناقص شربت، کيک و 

گرده مورد نياز هر کلنی
1

تهیه شربت و کیک گرده

مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز
1  لباس کار                

2  ظرف برای وزن کردن و تهيه کيک       
3 ترازو                     

٤  اجاق گاز   
۵  آسياب خانگی      

۶  مواد الزم کيک  
7  کاغذ مومی يا پالستيکی         

  آزمون ارزیابی عملکرد

فعالیت 
کارگاهی
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مراحل انجام کار 
الف: تهیه کیک گرده 

1 لباس کار تميز و مرتب بپوشيد.

2 يک دســتورالعمل جيره غذايي را که توســط متخصص تغذيه زنبور عسل نوشته شده است را با کمک 

هنرآموز خود انتخاب کنيد.
3 مواد جيره غذايی شــامل گلوتن ذرت، عسل، پودر شکر، گرده گل، دانه سويا، مخمر و موارد مشابه را از 

جای معتبر تهيه کنيد.
٤ سويای مورد استفاده براي زنبورها را بررسي کنيد تا عاري از هر گونه مواد شيمايی و عوامل مضر باشد.

۵ براي اطمينان از عدم وجود عوامل مضر )مانند مواد گواترزا يا چربی باال( بهتر است کنجاله های سويای 

مخصوص پخت و پز استفاده نماييد تا الياف کمتری هم داشته باشد و بهتر مورد استقبال زنبور قرار گيرد. 
۶ کنجاله ی سويا را به خوبی با آسياب خانگی آسياب کنيد و آن را از الک ٤0 مش عبور دهيد.

7 مواد پودري مختلف را بسته به دستورالعمل جيره مورد استفاده در اندازه هاي مختلف وزن کنيد. 

8 گرده را در مقداری آب گرم حل کنيد و به صورت خمير در آوريد.

9 مخمر را نيز به آب گرم اضافه کنيد و هم بزنيد.  

10 شکر و عسل را در آب ولرم حل کرده و به اين مواد اضافه کنيد و با همزن مخلوط کنيد.

11 در ادامه مواد پودر شده را مرحله به مرحله به محلول اضافه کنيد مخلوط را خوب به هم بزنيد و مالش 

دهيد تا به صورت خمير يکنواخت درآيد. آب مصرفی در مراحل قبل را تا حد امکان کم کنيد تا راحت تر 
به حالت خميری دست يابيد و محصول ديرتر فاسد شود. اما در صورت لزوم می توانيد آب اضافه کنيد.

12 خمير به دست آمده را در بسته هاي 100 گرمی با ضخامت يک سانتی متر روی کاغذ مومی يا پالستيکی 

وزن کنيد و بسته بندی نماييد.
ب: تهیه شربت شکر
1 لباس کار بپوشيد.

2 بسته به فصل و شرايط آب و هوايي غلظت شربت را تعيين کنيد.

3 آب و شکر مورد نياز را پيمانه کنيد.

٤ آب را به ميزان الزم روی شعله قرار دهيد تا گرم شود. پس از گرم شدن آب، آن را از روی حرارت 

برداريد.                   
۵ شکر پيمانه شده را در آن بريزيد و به هم بزنيد تا کاماًل حل شود و ته ظرف هيچ ذره ای از شکر باقی 

نماند.
به  از شکرک زدن اسيد سيتريک  برای جلوگيری  باال می باشد.  در فصل سرد سال که غلظت شربت   ۶

محلول اضافه کنيد )يک گرم اسيد سيتريک به ازاي هر کيلوگرم شکر(.
7  شربت شکر را براي تغذيه به زنبورستان انتقال دهيد. 

   

فعالیت 
کارگاهی
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 شرایط عملکردمراحل کار ردیف 
)ابزار،  مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و ...(

 استاندارد نتایج ممکن
)شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(

نمره

آماده کردن مواد غذايی 2
مورد نياز کلنی های 

زنبورعسل

زنبورستان، مواد غذايی، 
ترازو، وسايل مورد نياز

ـ شايستگی کامل
آماده کردن غذای کلنی ها بر اساس 

دستورالعمل های  استاندارد
3

ـ شايسته
آماده کردن غذای کلنی ها بر اساس 

دستورالعمل های نامناسب
2

ـ نيازمند آموزش
آماده کردن غذای کلنی ها بدون 
محاسبه  و دستورالعمل های دقيق

1

تغذیه کلنی ها

 مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز
1 لباس کار          

2 ظرف شربت خوری     

3 کيک گرده         

٤ شربت شکر      
 

 مراحل انجام کار
 الف: تغذیه با کیک گرده

1 لباس کار بپوشيد از کاله و دست کش استفاده کنيد.

2 از طريق دريچة پرواز کندو دود بدميد و به آرامی درب کندو را برداريد.

3 يک بسته کيک گرده تهيه شده را برداريد و با احتياط روی شان های حاوي نوزادان قرار دهيد.

٤ روی بسته مکمل گرده چند تا سوراخ ايجاد کنيد تا زنبورها از آنجا شروع به تغذيه کنند.

۵ مطمئن شويد که مکمل گرده بين شان ها نمی ريزد.

۶ درب کندو را به آرامی ببنديد.

7 تغذيه مکمل گرده را تا زمانی که زنبورها از آن مصرف می کنند، ادامه دهيد. 

8 با شروع حمل گرده توسط زنبورها به کلني تغذيه مکمل گرده را متوقف کنيد.

9 اگر مکمل گرده در عرض چند روز مصرف نشود يا شروع به تخمير کند، آن را از کندو خارج کنيد.

 

 

  آزمون ارزیابی عملکرد

فعالیت 
کارگاهی
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مراحل انجام کار
 ب: تغذیه با شربت

1 لباس کار بپوشيد از کاله و دست کش استفاده کنيد.

2 از طريق دريچة پرواز کندو دود بدميد و به آرامی درب کندو را برداريد.

3 شربت شکر را به روش بيان شده آماده کنيد.

٤ برای تغذيه کلنی ها از شربت خوری مناسب استفاده کنيد.

۵ در هر بار تغذيه به کندوهای قوی حدود 0/۵ ليتر و به کندوهای ضعيف200 ميلي ليتر شربت بدهيد اما 

دقت کنيد به مقداری تغذيه کنيد که شربت در ظرف بيشتر از دو روز نماند زيرا فاسد می شود. اين کار را 
روزانه يا چند روز در ميان ادامه دهيد. 

۶ چند شاخه کوچک بشکنيد و درون شربت خوری بيندازيد تا زنبورها غرق نشوند.

7 تغذيه را تا زمانيکه کاهش دما وجود نداشته باشد، ادامه دهيد.
8 در پايان کار درب کندو را با دقت ببنديد و وسايل را سرجای خود قرار دهيد. 

 شرایط عملکردمراحل کار ردیف 
)ابزار،  مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و ...(

 استاندارد نتایج ممکن
)شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(

نمره

3
 تغذيه کلنی های

زنبور عسل

اجاق، آب، شکر، ظروف 
حمل شربت، ترازو، 

پيمانه

3تغذيه مناسب کلنی هاـ شايستگی کامل

2تغذيه نسبتاً مناسب کلنی هاـ شايسته

1تغذيه نامناسب کلنی هاـ نيازمند آموزش

 

  آزمون ارزیابی عملکرد

فعالیت 
کارگاهی
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ارزشیابی شایستگی تغذیه کلنی های زنبور عسل
شرح کار:

1 تعيين مقدار غذاي مورد نياز کلني هاي زنبورعسل

2 آماده کردن غذا )شربت و مکمل گرده(

3  تغذيه کلني ها

استاندارد عملکرد:

تغذيه کلنی های زنبور عسل در يک دوره پرورش

شاخص ها:

1 محاسبه ميزان آب، شکر، گرده و ساير موارد مورد نياز

2  ميزان کافي آب، شکر، گرده و ساير موارد مورد نياز

3  ميزان غذاي مصرف شده توسط کلنی

شرایط انجام کار:

وسايل غذادهی، ترازو، زنبورستان، کلني زنبورعسل، مواد غذايی )شکر، گرده، آب و کيک(
 

ابزار و تجهیزات:

ظروف غذادهی، ترازو، اجاق گاز، جارو، مواد غذايی و  آب 

معیار شایستگی:

حداقل نمرة قبولی مرحلة کارردیف
از 3

نمرة 
هنرجو

2تعيين مقدار غذاي مورد نياز کلني های زنبور عسل1

1آماده کردن مواد غذايي مورد نياز کلني های زنبور عسل2

2تغذيه کلني های زنبور عسل3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: 
استفاده از لباس کار، ماسک، دستکش، عينک، اهميت دادن به ابزار و وسايل کار، صداقت 
تجهيزات،  و  مواد  تغذية کلني ها، مديريت  از  بقاياي حاصل  مناسب  کار، دفع  انجام  در 

محاسبه و رياضي.

2

*میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.                
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 محل مناسب براي استقرار  کلنی های زنبور عسل بايد دارای چه خصوصياتي باشد؟
 براي کوچ دادن  کلنی ها رعايت چه اقداماتي الزم و ضروری است؟

 روش استقرار کندوها در زنبورستان چگونه است؟
 پس از انتقال و کوچ دادن کلنی ها رعايت چه مواردی الزامی است؟

کوچ دادن، جابه جايی کلنی های زنبور عسل به منظور بهره برداری بهينه از منابع توليد نظير شهد، گرده و 
حفظ يا افزايش جمعيت کلنی ها و توليد محصوالت بيشتر است. در هنگام انتقال کلنی های زنبور عسل به 
يک محل بايد به دقت، زمان کوچ با مراحل رشد گياهان مرتعي مطابقت داده شود تا بهترين بهره وری از محل 

مورد نظر صورت پذيرد.
 

پس از اتمام اين واحد يادگيری هنرجويان قادر خواهند بود در زمان مناسب و به طور صحيح کلني های زنبور 
عسل را به منطقه مطلوب کوچ داده و استقرار مناسب آنها را انجام دهند.

 آیا تا به حال پی برده اید

 استاندارد عملکرد

واحد يادگيري  6

كوچ دادن كلني های زنبور عسل
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 چند نمونه از گیاهان مورد عالقه زنبور عسل را نام ببرید.

شناخت کافی از انواع گياهان شهدزا و گرده زا و نيز دوره گل دهی و ميزان جذابيت، هر يک به عنوان يکی 
از مهمترين ابزار موفقيت در امر پرورش زنبور عسل محسوب می گردد؛ چرا که با استفاده از اطالعات فوق 
زنبوردار قادر خواهد بود در مناسب ترين زمان و  مکان کندوهای خود را مستقر کند، تا از بيشترين ميزان 

رشد جمعيت، ميزان توليد عسل، گرده و ساير فرآورده های کندو بهره مند شود.

متنوع ترين  از  يکی  انحصاری  گياهی  گونه   2000 و  گياهی  گونه   8000 حدود  بودن  دارا  با  ايران  کشور 
پوشش های گياهی جهان را دارد که اين تنوع گياهی آن منجر به توليد عسل های با کيفيت در دنيا شده است.

با در نظر گرفتن چند شاخص زير به طور تقريبی می توان محل مورد نظر را از لحاظ شرايط محيطی، ميزان 
شهد و گرده گياهان بررسی کرد.

1 گياهان با گل های زرد، نارنجی، آبی، بنفش و سفيد اغلب داری جذابيت خوبی برای زنبورعسل هستند 

البته استثنا هم در اين زمينه وجود دارد.
2 معموالً گياهان دارای گل های معطر شهد قابل قبولی دارند.

3 مناطقي که داراي گياهان خانواده گل سرخيان، درختان ميوه دانه دار و هسته دار، زالزالک ها، شيرخشت، 

ازگيل، به و مانند آن باشند، منبع قابل قبولی از لحاظ شهد و گرده دارند.
4 مسئله ای که در سال های اخير کاهش محصوالت توليدی از مراتع را باعث شده، از جمله چرای پس رويه 

و روز افزون دام ها، طوفان های گرد و خاک، بادهای گرم و خشک و دمای باالی منطقه و مراتع و در نتيجه با 
خشک شدن غدد شهددان گل ها و کاهش شهد توليدی گياهان همراه بوده است، برخی اوقات يک بارندگی 
در فصل گرم و آن هم در صبح زود و يا شب باعث افزايش فعاليت زنبورهاي چراگر و مالقات بيشتر گياهان 
را به دنبال دارد. البته بارش مداوم باران منجر به شسته شدن شهد می شود، معموالً هوای آفتابی و معتدل با 

چند بارندگی خوب در تابستان نشان دهنده يک سال خوب برای زنبورداری است.
5 برای ساخته شدن شهد نياز به تابش نور خورشيد در حد معتدل و کمترين وزش  باد در ادامه فتوسنتز 

گياه است. در صورتی که در فصل گل دهی و شهد و گرده گياهان، روزهای ابری زياد باشد حتماً فرايند توليد 
مواد کربوهيدراتي با اختالل مواجه می شود.

بحث کالسی
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6 وجود خاک خوب و غني از عناصر معدنی و آلی، آب مناسب و نور خورشيد براي توليد شهد خوب ضروري 

است. معموالً مناطق داراي بارندگی ساالنه بيش از300 ميلی متر برای زنبورعسل مناسب هستند و معموالً 
مناطق شمال و غرب کشور از اين لحاظ به مناطق شرق و مرکزی کشور ارجحيت دارند. 

 بررسی محل هاي مورد نظر از لحاظ شرایط محیطی و پوشش گیاهی

مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز
1 لباس کار مناسب   

2 وسايل نگارش  

3 مکان هايي براي بررسي

مراحل انجام کار:
1 لباس کار مناسب بپوشيد.

2 مکان هاي مورد نظر را از لحاظ شرايط محيطی و پوشش گياهی بررسی کنيد.

3 اطالعات حاصل از هر مکان را يادداشت کنيد.

4 با توجه به اطالعات ثبت شده مکان مناسب را انتخاب کنيد. 

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان 
و...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

1

بررسي 
محل 

زنبورستان

نقشه توپوگرافي منطقه، اينترنت، 
کتاب فلور گياهي، تاريخ گل دهي 

گياهان شهددار و گرده دار، 
محل هاي مختلف

انتخاب زنبورستان با پوشش گياهي ـ شايستگی کامل
3و شرايط مناسب

انتخاب زنبورستان با پوشش گياهي ـ شايسته
2و شرايط نسبتاً مناسب

1 انتخاب زنبورستان نامناسبـ نيازمند آموزش

 محل مناسب براي انتقال کلنی های زنبور عسل بايد داراي چه خصوصياتی باشد؟
بحث کالسی

    آزمون ارزيابی عملکرد

فعالیت 
کارگاهی
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تعیین محل مناسب براي انتقال کلنی های زنبورعسل

مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز
1 لباس کار  

2 وسايل نگارش  
3 متر    

4 کيلومتر شمار  

مراحل انجام کار
1 لباس کار مناسب بپوشيد.   

2 برای انتخاب محل مناسب براي انتقال کلنی های زنبور عسل همراه هنرآموز خود از محل های مختلف   
بازديد کنيد.

3 محل هاي مورد بازديد را با توجه به نکات مطرح شده در پودمان اول )فاصله از جاده اصلي، فرعي و   
مناطق مسکونی، فاصله بين محل دو زنبورستان، ارتفاع، شرايط اقليمي، وجود دشمنان زنبورعسل، تنوع 

گياهي، دسترسي به منبع آب تميز و موارد مشابه( با يکديگر مقايسه کنيد.
4 محل مناسب را براي انتقال کلنی های زنبور عسل انتخاب کنيد.  

يک يا دو روز قبل از کوچ دادن بايد تمام کلنی ها را بازديد کرد و موارد زير را مورد توجه قرار داد: 
1 سالم بودن کندو را بررسی کنید: 

در بدنه، زير و درب کندو نبايد شکافی باشد که هنگام کوچ دادن زنبور از آن بيرون آيد. اگر کندوها فرسوده 
هستند بايد از کندوهای نو و بدون هيچ گونه درز و شکاف استفاده کرد. درب کندوها بايد محکم بسته شود 
تا به راحتی برداشته نشود. در صورت وجود منافذ در کندو بايد با چسب و يا گل رس آنها را درزگيري نمود.

2 تعداد شان های داخل کندو را بررسی کنید:   
درب کندو را بر داريد و شان های داخل کندو را بررسی کنيد تا ظرفيت شان ها کامل باشد. يعنی داخل هر 
کندو يا طبق بايد10 شان موجود باشد. اگر تعداد شان های موجود در کندو کمتر از ده عدد بود، شان های 
موم بافي شده يا قاب خالی در آن قرار گيرد تا در هنگام حمل و نقل، شان ها در داخل کندو حرکت نکنند و 
جمعيت کلني خفه نشود. اگر قاب خالی در دسترس نبود می توان دو سر آخرين قاب را با ميخ يا با گوه به 

ديواره کندو  محکم کرد تا از جابه جا شدن شان ها در هنگام کوچ جلوگيری شود. 

   بازديد از كلنی

فعالیت 
کارگاهی
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استفاده از گوه برای محکم کردن قاب يا شان ها

3 درب کندوها را محکم ببندید:

با استفاده از  ميخ يا تسمه مخصوص محکم بسته شوند تا در هنگام کوچ و جابه جايی  بايد  درب کندوها 
به راحتی باز نشوند.

آماده کردن کندوها براي کوچ

 در انتخاب بهترين زمان کوچ به چه مواردي بايد توجه کرد؟

زمان کوچ دادن کندوها در مناطق مختلف کشور و با توجه به شرايط اقليمی آن مناطق با يکديگر متفاوت 
است و گل های شهدزا که در طي سال در اختيار جمعيت کلني قرار می گيرند داراي تنوع هستند.

با کوچ دادن کندوها در زمان های مختلف به نقاط مناسب می توان از آن مکان ها حداکثر استفاده را انجام داد. 
اصل بر اين است که اين نقاط از لحاظ استعداد شهددهی و گرده از مدت ها قبل شناخته شده باشند. زنبوردار 
بايد تقويمی برای کوچ و يا کوچ های ساليانه اش ترتيب داده و آن را در دفترچه ای که به همين منظور تهيه 
شده، يادداشت کند. به طوری که از قبل معين باشد که در چه زمانی کندوها را به چه نقطه ای بايد کوچ دهد؟ 
اين کوچ ها بايد به نقاطی انجام شوند که از لحاظ پوشش گياهی غنی هستند و صرفاً آب و هواي خوب شرط 

مناسبي براي انتقال کلني ها نمي باشد.

بحث کالسی

  زمان كوچ
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معموالً در شمال کشور کندوها را پس از پايان گل دهی درختان ميوه يعنی نيمه دوم فروردين ماه به باغ های 
از گل های درختان جنگلی و درادامه به  از آنجا به جنگل برای بهره برداری  مرکبات کوچ می دهند. سپس 
نقاطی که شبدر وحشی يا اهلی دارند و در نهايت به نقطه اوليه ای که کلني ها، زمستان را در آنجا می گذرانند، 

انتقال می دهند.

با توجه به محل زندگی خود جدول زير را تکميل کنيد و در کالس درس گزارش دهيد.

پوشش
نام چند گیاه یا زمان مطلوب برای کوچ

درخت موجود در 
منطقه پایانشروع

گل دهی گیاهان مرتعی

گل دهی درختان میوه

گل دهی مزارع مختلف در 
منطقه

قبل از انتقال کلنی ها چه اقداماتی الزم و ضروری است و چه مواردی بايد مدنظر قرار گيرد؟

مجوزهای الزم برای انتقال کلنی ها
1   اخذ گواهی بهداشتی واحد زنبورداری از شبکه دامپزشکی شهرستان محل فعاليت مبنی بر سالمت واحد 

توليدی الزامی است. از يک دامپزشک بخواهيد کلنی ها را معاينه کند و مطمئن شويد که زنبورها فاقد بيماری 
هستند.

2   اخذ مجوز بهداشتی مهاجرت کندوهای زنبور عسل به نام متقاضی از دامپزشکي شهرستان مبدأ براي 

گواهی  همراه  به  خود  کتبی  درخواست  زنبوردار  منظور  اين  برای  است.  الزامی  مقصد  شهرستان  به  ارايه 
بهداشتی واحد زنبورداری محل فعاليت را يک ماه قبل از مهاجرت  به منظور گرفتن مجوز کوچ به مديريت 

جهاد کشاورزی شهرستان مبدأ ارايه کرده و ادامه مراحل آن را پيگيري مي کند.
3 اخذ مجوز اسکان: اين امر برای جلوگيری از تراکم بيش از حد کلنی ها در يک مکان و استفاده از ظرفيت 

مطلوب مناطق ييالقی و گياهان شهدزا مهم می باشد و به عبارت ديگر  برای زنبوردار حق سکونت در يک 
منطقه را ايجاد می کند.

 

بحث کالسی

بحث کالسی
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وسايل نقليه اي که برای حمل و نقل کلنی زنبور عسل استفاده می شود را نام ببريد و شرايط استاندارد حمل 
و نقل کلنی را بيان کنيد.

با استقرار کندوها روی کف های  امروزه کندوهای زنبور عسل به راحتی و خيلی مکانيزه جابه جا می شوند. 
مخصوص به وسيله باالبرهای مکانيکی به سرعت و به آسانی آنها را روی کاميون های کفی بار می کنند و يا 
از آن پياده می کنند. کاميون های کفی بزرگ يا کفی متصل به تريلر می توانند تعداد زيادی از کندوها را در 

مدت نسبتاً کوتاهی به مسافت های طوالني جابه جا کنند.
وسيله نقليه بايد متناسب با تعداد کندوها انتخاب شود و از نظر فنی و سالم بودن در وضعيت بسيار خوبی 
باشد. باک گازوئيل يا سوخت آن پر باشد، بهتر است در طول راه، سوخت گيری نشود. عدم پيش بينی هايی در 

اين خصوص، تأخير يا يک تصادف بين راه ممکن است فاجعه بيافريند. 

انتقال کندوها توسط کاميون

هدف از کوچ دادن کلني ها چيست؟

 انجام اقدامات الزم براي کوچ کلنی ها 

مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز
1  ماشين حمل   

2  طناب  

3  تسمه   

4  ميخ     

5   پيچ

6   دودی  

7    لباس زنبورداری  

8  درپوش توری

بحث کالسی

بحث کالسی

فعالیت 
کارگاهی
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مراحل انجام کار
1 لباس کار بپوشيد.

2 جابه جايی کندوها را در هنگام شب يعنی پس از غروب آفتاب که همه زنبورهای کارگر در کندو هستند 

انجام دهيد.
3 تمام منافذ و دريچه پرواز کندو به جز سوراخ های تهويه آن را ببنديد.

4 شان های داخل کندو را ثابت کنيد.

5 موتور وسيله نقليه را از ابتدای بارگيری روشن کنيد تا زنبورها از ابتدای بارگيری به صدای موتور عادت 

کنند.
6 کندوها را طوری داخل وسيله نقليه قرار دهيد که قاب های داخل کندو هم جهت با طول خودرو باشد تا 

در هنگام حرکت شان ها حداقل حرکت را داشته باشند و باعث کشته شدن زنبورها بين آن ها نشود.
7 درب کندوها را محکم ببنديد و در صورت امکان برای کندوهاي رديف آخر در وسيلة حمل درب کندو 

را ميخ کوبي کنيد و با سيم به هم متصل کنيد تا باد درب کندو را برندارد و يا اگر در حين حمل و نقل 
کندو به زمين افتاد درب کندو باز نشود و زنبورها بيرون نيايند.

8 حجم محل بار وسيله نقليه را متناسب با حجم کندوها در نظر بگيريد تا از تکان های شديد کندوها در 

زمان حمل جلوگيری شود. 
9 در هنگام بارگيری بايد سعی کنيد که لبه سقف باالترين رديف های کندوها موازی با لبه قسمت بار 

وسيله نقليه باشد يا حداکثر يک رديف باالتر از آن باشد.
10 پس از بارگيری تمام رديف های کندوها را با طناب يا سيم بکسل محکم کنيد تا در هنگام حرکت وسيله 

نقليه، کندوها تکان نخورند. 
11 زمان حرکت را طوری تنظيم کنيد که وسيله نقليه در شب حرکت کند تا قبل از طلوع خورشيد به مقصد 

برسيد، زيرا با گرم شدن هوا امکان تلف شدن زنبورها وجود دارد و زنبورها در شب تمايل به خروج از کندو 
ندارند.

12 چنانچه نياز است که وسيله نقليه بين راه توقف کند. بهتر است در محل سايه توقف کند و مدت زمان 

توقف زياد نباشد.
13 اگر مسير کوچ طوالنی و هوا گرم بود. وقتی که بارگيری تمام شد روی کندوها  آب بريزيد. اين عمل 

حرارت ايجاد شده در زمان جابه جايی را خنثی نموده و باعث خنک شدن کندو و در نتيجه کاهش تلفات 
کلنی ها می گردد.

14 اگر در طول روز اقدام به کوچ کندوهاي خود کرديد. در اين شرايط بايد قبل از بارگيری کندوها مقداری 

دود غليظ از طريق دريچة پرواز کندوها بدميد و آنها را انتقال دهيد. ولی چون در روز مقداری از زنبورهای 
چرا کننده در مزرعه هستند بايد يک يا چند کندوی حاوی زنبور و يا بدون زنبور دارای شان را در محوطه 
قرار دهيد تا زنبورها پس از مراجعت به آن ها وارد شده و سپس انتقال دهيد. ولی  بهتر است عمل کوچ در 

روز صورت نگيرد.
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15 حرکت وسيله نقليه بايد آهسته باشد و از ترمزهای شديد خودداری شود و راننده و سرنشينان خودرو 

بايد داراي لباس کامل زنبورداری بوده و تا پايان حرکت از برداشتن کاله و در آوردن لباس يا دستکش 
خودداری کنند، زيرا ممکن است در حين حرکت، زنبوری وارد کابين راننده شده و اقدام به نيش زدن کند 

و احتمال تصادف افزايش يابد.

 

به تصاوير باال دقت کنيد و برداشت خود را در کالس درس بيان کنيد؟

مراحل کارردیف

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، 

تجهیزات، زمان، 
مکان و...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

2
آماده کردن 
کلني ها براي 

کوچ

چکش، ميخ، 
روزنامه، گل، 
متقال، اهرم، 

تجهيزات الزم، 
کلني

آماده کردن مناسب کلني ها براي کوچ )بسته ـ شايستگی کامل
3بودن دريچه پرواز، درز و شکاف کندو و ...(

ـ شايسته
آماده کردن نسبتاً مناسب کلني ها براي کوچ 
)بسته بودن ناقص دريچه پرواز، درز و شکاف 

کندو و ...(
2

آماده کردن ناقص کلني ها براي کوچ )باز ـ نيازمند آموزش
1بودن دريچه پرواز، درز و شکاف کندو و ...(

بحث کالسی

   آزمون ارزيابی عملکرد
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مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان 
و...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

3

انتقال 
کلني ها

ظرف آب، گل، طناب، وسيله 
نقليه، چراغ قوه، دستکش، لباس 

کار، کاله، وسيله اسپري آب، 
فرغون، کلني، تجهيزات الزم، 

وسيله نقليه

3انتقال مناسب کلني هاـ شايستگی کامل

2انتقال نسبتاً مناسب کلني هاـ شايسته

1انتقال نامناسب کلني هاـ نيازمند آموزش

استقرار کندوها در يک مزرعه و يا باغ به نحوی باشد که زنبورها بتوانند به طور يکنواخت پوشش گياهي آن 
منطقه را چرا کنند. در اين رابطه بايد توجه داشت که شعاع پرواز مفيد زنبورستان 3 کيلومتر است از اين 
رو اگر وسعت منطقه زياد باشد بايد کلنی ها را در واحدهای متعدد به گونه ای قرار داد که زنبورها در منطقه 
داراي گل پرواز کنند. اما اگر وسعت منطقه محدود باشد می توان کندوهای مورد نظر را در يک محل به طور 

مثال در وسط يا کنار مزرعه يا باغ قرار داد.
چنانچه فضای کافی در اختيار زنبوردار است توصيه می شود کندوها با فواصل کافی و در رديف های منظم 
در سطح زمين قرار داده شوند. به طوری که کندوهای مستقر شده در رديف های جلو در هنگام پرواز، مانعی 
از زنبورداران فاصله کندوها در رديف را حداقل  نباشند. همچنين بسياری  برای زنبورهای رديف های عقبی 
30سانتی متر و فاصله کندوهای دو رديف را 2-1 متر در نظر می گيرند تا بازديد به سهولت انجام شود. در استقرار 

کندوها از طرح هايی چون زيگزاگ، مربع، گروهی، موازی و مشابه آن نيز ممکن است، استفاده شود.

استقرار کلنی ها در رديف های منظم در سطح زمين

   آزمون ارزيابی عملکرد

   استقرار و چيدن كلنی ها در زنبورستان
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استقرار کندوها در نزديکي مزرعة کلزا

از  را  نوع سموم مصرفی  و  برنامه سم پاشی  مزارع، حتماً  در  استقرار کلنی ها  براي  برنامه ريزی  در صورت 
مزرعه داران سؤال کنيد تا از تلفات احتمالی جلوگيری شود. 

زنبوداران در فصل کوچ موظف به رعايت حداقل فاصله زنبورستان های خود به شرح زير هستند:
الف( از 40 تا 100 کلنی به شعاع 1000 متر و در مناطق جنگلی و متراکم از نظر پوشش گياهی 500 متر.
ب( از 100 تا 300 کلنی به شعاع 1500 متر و در مناطق جنگلی و متراکم از نظر پوشش گياهی 1000 

متر.
ج( از 300 کلنی به شعاع 2000 متر و در مناطق جنگلی و متراکم از نظر پوشش گياهی 1500 متر.

از مکان تعيين  تبصره1: زنبورداران مجاز نيستند به منظور اشغال منطقه و استقرار در محدوده بيشتری 
شده، کلنی های خود را به بخش های کوچکتر تقسيم کنند مگر افرادی که بيش از 500 کلنی داشته باشند 
که در اين صورت مازاد بر اين تعداد را می توانند با رعايت فواصل تعيين شده در محل ديگری مستقر نمايند.

تبصره 2: قرار دادن کندوی خالی در منطقه حقی را برای زنبودار ايجاد نمی کند.

 

بیشتربدانید

توجه
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استقرار و چیدن کلني ها در زنبورستان

مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز
1 لباس زنبورداری )دستکش، کاله( 

2 ماشين حمل  

3 متر  

4 آجر يا بلوک سيمانی  

5 داس يا قيچی باغبانی

 
 مراحل انجام کار
1 لباس کار بپوشيد.

2 با توجه به مطالب بيان شده در انتخاب محل زنبورستان، از قبل محل مناسبی را برای استقرار انتخاب 

کنيد.
3 کندوها را با احتياط از وسيله نقليه انتقال دهيد.

4 برای استقرار کندوها از طرح هايی چون زيگزاگ، مربع، گروهی، موازی و مانند آن استفاده کنيد.

5 فاصله مناسبی بين کندوها در نظر بگيريد.

6 کندوها را با فاصله از سطح زمين قرار دهيد تا از خطر هجوم موريانه، رطوبت و فساد در امان بمانند. 

برای اين کار مي توانيد از آجر يا بلوک سيمانی و پايه های فلزی در زير کندوها استفاده کنيد.
7 کندوها را طوری قرار دهيد که دريچه پرواز آنها پشت به جريان اصلی باد منطقه باشد.

8 محل استقرار کندوها را طوری انتخاب کنيد که ميزان مناسب نور و تابش خورشيد را دريافت کنند.

9 کندوها را در محل های شيب دار و بين بوته های بزرگ گياهان و درختان قرار ندهيد، زيرا زنبورها برای 

رفت و آمد با مشکل مواجه مي شوند.
10 روی کندوها يک قطعه سنگ يا آجر قرار دهيد.

11 در صورت استقرار کندوها در مزارع، فاصله حداقل 200 متري را براي جلوگيری از پاشش مستقيم سم 

به زنبورها و کندوها در نظر بگيريد.
12 پس از استقرار کندوها چمن و علف های نزديک به دريچه پرواز را بچينيد تا پرواز و رفت و آمد زنبورها 

به سهولت انجام شود.
13 پس از استقرار کامل کندوها در محل جديد حدود يک ساعت آنها را بايد به حال خود رها کنيد تا به 

حال نسبتاً عادی برگردند و سپس دريچه هاي پرواز آنها را باز کنيد.

فعالیت 
کارگاهی
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استقرار کندوها در زنبورستان

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

4

استقرار 
کلني ها

چراغ قوه، فرغون، لباس 
کار، کاله، دست کش، 
چهارپايه زير کندوها، 

محل زنبورستان، کلني 
زنبور عسل

3 چيدمان صحيح کلني هاـ شايستگی کامل

2 چيدمان نسبتاً صحيح کلني هاـ شايسته

1 چيدمان غير قابل قبول کلني هاـ نيازمند آموزش

عواملی چون تغييرات دمايی، رطوبت باال، کمبود اکسيژن و تراکم باالی گاز دی اکسيدکربن در کندو و 
می شود؛  بيماری  به  کلنی ها  مقاومت  کم شدن  و  استرس  باعث  نقل  و  هنگام حمل  در  تکان های شديد 

بنابراين تا حد امکان در اين زمان کمترين استرس را به کلنی ها تحميل کنيد.

   آزمون ارزيابی عملکرد

اخالق حرفه ای
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بررسی وضعیت شان و جمعیت داخل کندوها 
پس از انتقال

مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز
1 لباس زنبورداری )دست کش، کاله(    

2 کندو   

3 دودی   

4 اهرم   

5 زنبورستان

 مراحل انجام کار
1 لباس کار مناسب بپوشيد.

2 حدود 6 ساعت بعد از استقرار کلني ها در زنبورستان يک بازديد سريع داشته باشيد.

3 به وسيله دودی به داخل کندو دود بدهيد.

4 پارچه و نايلون روی شان ها را به آرامی برداريد.

5 با يک کنترل سريع شان های کج شده داخل کندوها را مرتب کنيد.

6 کلني هاي از بين رفته را با درج عالمت يا ثبت در نمون برگ بازديد مشخص و از محل خارج کنيد.

7 پس از بازديد وسايل کار رادر محل مناسب قرار دهيد.

با تجربه ببينند که بدون داشتن لباس زنبورداری  از زنبورداران  شايد زنبورداران تازه کار فيلم يا عکس 
مشغول فعاليت زنبورداری هستند. ولی بايد توجه داشته باشيد که آنها اصول کار کردن با زنبورعسل را 
می دانند و باعث رفتار تهاجمی زنبورها نمی شوند، بنابراين بايد از کاله و لباس مناسب زنبورداري استفاده 

کنيد، حتی اگر به زهر زنبور عسل آلرژی نداريد.

 

ایمنی

فعالیت 
کارگاهی
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تفکیك کلنی هاي آسیب دیده از سالم

مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز
1 لباس زنبورداری )دست کش، کاله( 

2 کندو   

3 دودی 

4 اهرم   

5 زنبورستان

 مراحل انجام کار
1 لباس کار بپوشيد.

2 5 روز پس از انتقال، کلنی ها را بازديد کنيد.

3 به وسيله دودی به داخل کندو دود بدهيد.

4 پارچه و نايلون روی شان ها را به آرامی برداريد.

5 شان ها را بازديد و ملکه را پيدا کنيد.

6 درصورتي که ملکه مشاهده نشد، داخل شان ها را با دقت بررسی کنيد، اگر تخم در آنها مشاهده شد ملکه 

زنده و فعال است. اما اگر رؤيت نشد ممکن است جمعيت فاقد ملکه باشد. 
7 به نحوه جمع آوری گرده، عسل و فعاليت زنبوران دقت کنيد. 

8 سالمت کلني را با توجه به ميزان جمعيت و وجود تلفات بررسي کنيد.

9 در صورت وجود مشکل در کلنی، کندو را عالمت گذاری کنيد. 

10 کلنی هاي آسيب ديده را از سالم جدا کنيد و در اسرع وقت به مشکل آنها رسيدگی نماييد.

11 پس از بازديد وسايل کار را در محل مناسب قرار دهيد.

مراحل کارردیف
 شرايط عملکرد

)ابزار، مواد، تجهيزات، 
زمان، مکان و...(

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(نتایج ممکن

5

بررسي 
کلني

تجهيزات بازديد، 
کلني های زنبور عسل

3 وجود کلني های سالمـ شايستگی کامل

2وجود کلني های نسبتاً سالمـ شايسته

1 وجود کلني های آسيب ديدهـ نيازمند آموزش

   آزمون ارزيابی عملکرد

فعالیت 
کارگاهی
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ارزشیابی شایستگی کوچ دادن کلني های زنبور عسل

شرح کار:
1 بازديد محل کوچ و عالمت گذاري براي استقرار کلني ها در مکان مشخص شده

2 آماده کردن کندوها براي کوچ

3 چيدمان مناسب در وسيله نقليه 

4 انتقال کلني ها 

5 استقرار کندوها در محل جديد

استاندارد عملکرد:
انتقال و استقرار صحيح کلنی های زنبور عسل به منطقه دارای شرايط مطلوب برای پرورش

شاخص ها:
1 محل مناسب براي کوچ

2 بسته بودن دريچه پرواز، نداشتن درز و شکاف در بدنه کندو

3 چينش صحيح کندوها در وسيله نقليه

4 وجود کلني هاي سالم در مقصد

5 چينش صحيح کندوها و باز بودن دريچه پرواز

شرایط انجام کار:
کلني هاي زنبور عسل، محل مناسب براي کوچ، وسايل انتقال کلني ها براي کوچ، وسيله نقليه

ابزار و تجهیزات:
کلني زنبور عسل، چراغ قوه، برزنت، لباس کار، ميخ، طناب، وسيله کوچ، اهرم                    

معیار شایستگی:

نمرة حداقل نمرة قبولی از 3مرحلة کارردیف
هنرجو

2بررسي محل زنبورستان1

1آماده کردن کلني ها براي کوچ2
2انتقال کلني ها3

1استقرار کلني ها4

2بررسي کلني ها5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: 
استفاده از لباس کار زنبورداري، اهميت دادن به ابزار و وسايل کار، صداقت در انجام 
کار، دفع مناسب ضايعات حاصل از کوچ دادن کلني ها، معدوم کردن مناسب کلني هاي 

تلف شده، مديريت کارهاي پروژه، مسئوليت پذيري، اجتماعي بودن.

2

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.
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زنبورهای کارگر مواد مختلفی را از طبیعت جمع آوری می کنند که کلنی از آنها برای تغذیه زنبورهای بالغ، 
افزایش جمعیت کلنی، شان سازی و حفاظت از کلنی استفاده می کند. زنبورها این مواد را از گیاهان جمع آوری 
تولید  برای  اولیه  مواد  عنوان  به  که  می کنند  فرآوری  کندو  در  را  آنها  خود  غدد  و  اندام ها  کمک  با  و  کرده 
محصوالت زنبور عسل استفاده می شوند. عسل، موم، ژله رویال، زهر، بره موم و گرده از جمله تولیدات زنبور عسل 

می باشند که بخشی از درآمد زنبوردار با برداشت و فروش آنها به دست می آید.

تولیدات زنبور عسل
پودمان 5
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   زنبور عسل دارای چه تولیداتی می باشد؟
   برای برداشت تولیدات زنبور عسل به چه تجهیزاتی نیاز است؟

   روش هاي استحصال گرده، موم، ژله رویال، بره موم و زهر زنبور عسل کدام اند؟
   برای حفظ و نگهداري تولیدات زنبور عسل چه شرایطی را باید رعایت نمود؟

زنبور عسل دو نوع محصول تولید می کند، دسته اول محصوالتی هستند که زنبور عسل برای جستجوی آنها 
به خارج از کندو پرواز کرده و پس از شناسایی و جمع آوری با خود به کندو می آورد که محصوالت خارج از 
کندو نامیده می شوند و شامل عسل، عسلک، بره موم و گرده گل است. دسته دوم آنهایی هستند که توسط غدد 
داخلی بدن زنبور عسل تولید و درکندو استفاده می شوند. موم، زهر و ژله رویال از این دسته اند. هدف از این 
بخش شناخت تولیدات زنبور عسل، بررسی وضعیت کلنی از نظر قابلیت برداشت عسل، گرده، موم، ژله رویال، 
بره موم و زهر، آماده کردن وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای برداشت هر کدام، برداشت تولیدات زنبور عسل 

و در نهایت حفظ و نگهداري این محصوالت می باشد.

پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود برداشت تولیدات کلنی زنبور عسل را در طی یک 
دوره پرورش انجام دهند.

     آیا تا به حال پی برده اید

      استاندارد عملکرد

واحد يادگيري 7

برداشت توليدات زنبور عسل 
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چه محصوالتی را می توان از کلنی های زنبورعسل به دست آورد؟

هر چند که مهم ترین نتیجه پرورش زنبورعسل، گرده افشانی و اصالح نباتات، افزایش محصوالت باغی و زراعی 
از پرورش زنبور عسل برداشت تولیدات آن می باشد. یک کلنی  از اهداف بشر  اما یکی  و بقای مراتع است 
زنبورعسل محصوالت مختلفی از قبیل عسل، گرده، ژله رویال، موم، بره موم و زهر تولید می کند. در زیر در 

مورد هر یک از این تولیدات توضیح داده می شود.

عسل مایعی طبیعی، غلیظ و شیرین است که زنبور عسل پس از جمع آوری شهد گل ها، آن را به عسل تبدیل 
نموده و در سلول های شان ها ذخیره می کند. رنگ عسل به ترکیب شهد گل ها بستگی دارد و از رنگ شفاف 
)نظیر آب( تا سیاه، متغیر است. البته عالوه بر نوع منطقه و گیاهان شهدخیز، زمان تولید و شرایط نگهداری 

نیز بر رنگ عسل مؤثر است.

 دسته بندی عسل بر اساس منشأ 
 

1  عسل تک گل

عسل آویشن    عسل گون         عسل کنار   

     

                                             

بحث کالسی

     عسل
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2  عسل چند گیاه     

 عسل چندگیاه بهاره   عسل چهل گیاه

 عسل مایععسل شان

   دسته بندی  عسل بر اساس روش توليد
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عسل حاوی قطعه شانعسل کرمی یا شکرک زده  

نوع عسل منطقه خود را بر اساس منشأ و روش تولید بررسی کنید؟

ــا پوشــش گیاهــی زیــاد از گل هــای خــاص قــرار می دهیــد، زنبورهــا  وقتــی کــه کندوهــا را در مزرعــه ب
ــاه  ــد عســل تــک گی ــه تولی ــرد کــه منجــر ب ــد ک ــاه را بیشــتر جمــع آوری خواهن ــز شــهد همــان گی نی
ــه گرده هــای  ــرژی نســبت ب ــه آل ــع هــر گون ــرای رف ــری ب می شــود. مصــرف چنیــن عســلی شــیوه مؤث

ــت. همان گل اس

ــه می شــود امــا عســل غیــر طبیعــی ممکــن  ــه دان ــا کریســتالی و دان ــد ی عســل طبیعــی شــکرک می زن
ــد. برخــی از عســل های طبیعــی در مــدت چنــد هفتــه  و برخــی دیگــر طــي چنــد  اســت شــکرک نزن
ســال شــکرک می زننــد. بــه هــر حــال عســل شــکرک زده را می توانیــد بــا قــرار دادن شیشــه یــا ظــرف 

آن در داخــل آب گــرم بــه صــورت مایــع درآوریــد. 

عسل شکرک زده یا رس بسته

تحقیق کنید

بیشتربدانید

توجه
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یــک زنبــور کارگــر بــرای تهیــة یــک گــرم عســل بایــد روی ۶۰۰۰ تــا ۸۰۰۰ گل بنشــیند و بــرای تولیــد یــک 
کیلوگــرم عســل، معــادل هفــت بــار دور کــرة زمیــن پــرواز می کنــد.  

ــور  ــیح، زنب ــالد مس ــل از می ــم،  قب ــان قدی مصری
عســل را پــرورش می دادنــد و از مــوم آن بــرای 
ســاختن قالــب، نوشــتن یــا مومیایــی کــردن اجســاد 

ــد. ــتفاده می کردن ــراد اس اف

گونه زنبورعسل معمولی

گونة زنبورعسل معمولی ).Apis Mellifera L( بیشترین و مرغو  ب ترین موم را تولید می کند. 

  

ترشح موم توسط زنبور عسل کارگر

توجه

بیشتربدانید

  موم زنبور عسل
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زنبور کارگر موم را به وسیله غدد مومی واقع در زیر شکم که سه جفت آن فعال بوده، ترشح می کند. موم در 
ابتدای ترشح از غدد مومی به صورت مایع بوده و در مجاورت هوا سخت شده و به شکل فلس یا پولک در 
می آید. زنبور کارگر موم برای ساختن شان جهت تخم ریزی ملکه، ذخیرة عسل و دانه های گرده گل ها در شان 

استفاده می کند. زنبورهای کارگر در سن 13 تا 18 روزگی قادر به ترشح موم هستند. 

زنبور کارگر در حال ترشح موم و ساختن سلول شان    قالب موم زنبور عسل

 
زنبورعســل بــرای تولیــد یــک کیلوگــرم مــوم حــدود 1۲ کیلوگــرم عســل مصــرف می کنــد. هــر کلنــی 

در ســال حــدود ۵۰۰-3۵۰ گــرم مــوم تولیــد می کنــد.

منابع تأمین موم زنبور عسل
برای تهیه و تأمین موم مورد نیاز برای پرورش زنبور عسل از روش های زیر استفاده می شود:

1  استفاده از درپوش های مومی سطح شان های عسل پس از استخراج: تقریباً به ازای هر تن عسل 

استخراج شده حدود 1۰ کیلوگرم موم خالص از درپوش های مومی حجره های حاوی عسل قابل استحصال 
است. 

2 استفاده از شان های کهنه، شکسته و قدیمی: شان ها پس از سه سال پرورش نوزادان در آنها دیگر 

قابل استفاده نیستند. در این گونه شان ها اغلب ناخالصی های زیادی از قبیل پوسته های الروها، شفیره ها و 
باقی مانده پیله ها وجود داشته، رنگ آنها کاماًل تیره و سیاه شده و اندازه سلول های شان نیز کوچک تر از حد 
معمول می شود؛ لذا این گونه شان ها را ذوب نموده و ناخالصی های موجود در آنها را جدا کرده و پس از انجام 

عملیات ذوب، تصفیه و سفید کردن، موم نسبتاً خالص تهیه می شود.
3 موم های حاصل از هرزبافی زنبور عسل: زنبورها ممکن است روی قسمت های مختلف کندو )به خصوص 

زیر درب کندو( موم بافی کنند. زنبورداران با جمع آوری خرده های موم حاصل از هرزه بافی، ذوب کردن، تصفیه 
و خالص سازی آن می  توانند برای تهیه موم آج دار استفاده کنند.

توجه
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شان های کهنهموم هرزبافیدرپوش های مومی عسل

در زمان چرای گل ها توسط زنبور کارگر، دانه های گرده گل به موهای سطح بدن آن چسبیده و زنبور کارگر 
با جمع آوری و انتقال آن به سبد گرده، گرده را به صورت دانه به هم فشرده به کندو حمل می کند.

 استفاده از دانه گرده چه نقشی در زندگی زنبورعسل دارد؟ 

زنبوران کارگر در داخل کندو، گرده های جمع آوری شده را در داخل سلول های شان ذخیره می کنند. معموالً 
مقداری عسل و بزاق خود را نیز در زمان ذخیره سازی به گرده افزوده که خصوصیات و ترکیب آن با گرده اولیه 
متفاوت شده و به آن نان زنبور گفته می شود. نان زنبور دارای ارزش غذایی بیشتری برای زنبور عسل است.

                  

   نان زنبورجمع آوری گرده توسط زنبور عسل

  گرده گل 

بحث کالسي
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 ارزش غذایی گرده گل جمع آوری شده توسط زنبور عسل را بررسی کنید.

ژله رویال یا ژله شاهانه یک ماده  غلیظی است که توسط غدد زیر حلقی زنبورهای کارگر پرستار در سنین 
1۲-3 روزگی ترشح می شود و به عنوان غذای اصلی ملکه در تمام دوران زندگی و نوزادان زنبورهای کارگر و 

نر در مراحل اولیه رشد آنها استفاده می شود.

ژله رویال در داخل سلول ملکه

موارد استفاده از ژله رویال را بیان کنید.

تولید زهر بالفاصله پس از تولد زنبورکارگر آغاز می شود و به تدریج با افزایش سن زنبور مقدار آن بیشتر 
می شود. وقتی زنبور کارگر به سن حدود 16 تا 19 روزگی رسید، کیسه زهر آن کاماًل پر شده و ترشح زهر 
متوقف می شود. زنبور کارگر در این سن وظیفه محافظت از کلنی را بر عهده دارد و دارای حداکثر تولید زهر 
است. کیسه زهر زنبورهای کارگر در بهار و تابستان حدود 16 تا ۲۰ روز پس از تولد آنها پر می شود ولی برای 
زنبورهای کارگر پاییزه این عمل 4 تا ۵ روز دیرتر انجام می شود. زنبورهای کارگر در زمستان نیز قادر به تولید 

و ذخیره زهر می باشند.

تحقیق کنید

    ژله رويال

تحقیق کنید

   زهر زنبور عسل
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مقدار زهر تولید شده توسط یک زنبور کارگر حدود 
به  مقدار  این  که  می باشد  میکروگرم   1۵۰ تا   1۰۰
عواملی چون سن، نژاد، فصل و میزان مصرف گرده 
بستگی دارد. در صورتی که گرده گل از جیره غذایی 
زنبور حذف گردد، تولید زهر نیز متوقف خواهد شد. 
حدود یک میلیون عمل نیش زدن الزم است تا یک 

گرم زهر خشک به دست آید.

زهر زنبور عسل

مهم ترین موارد استفاده از زهر زنبور عسل را بیان کنید.

بره موم یا صمغ که گاهی به آن چسب زنبور نیز گفته می شود ماده خمیری و چسبناک است که معموالً توسط 
زنبورهای کارگر دارای بیش از سه هفته سن در ساعات اولیه صبح جمع آوری و زنبورهای جوان  تولید کنندۀ 
موم )18-13 روزگی( داخل کلنی با ترکیب آنها با موم و مواد مترشحه خود، بره موم تولید می کنند. این ماده 
ممکن است از جوانه )نظیر درختان تبریزی( و یا از پوست درختان )مانند درختان کاج و سایر سوزنی برگان( 
از این ماده برای کوچک کردن دریچه پرواز، چسباندن محل اتصال قاب های  ترشح شود. زنبورهای عسل 
داخل کندو به یکدیگر، مسدود کردن منافذ باز اطراف کندو، ضدعفونی و جال دادن سطح داخلی سلول های 

شان و کندو و مومیایی کردن موجود خارجی )آفات و دشمنان( نسبتاً بزرگ استفاده می کنند.

حمل صمغ درختان برای تولید بره موم

بیشتربدانید

تحقیق کنید

   بره موم
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بره موم

 میانگین تولید بره موم از هر کلنی، متغیر و نسبت به عوامل محیطی، نژاد زنبور و روش جمع آوری حدود 
3۰۰-۵ گرم است.

موارد استفاده از بره موم را بررسی کنید. 

زمان برداشت عسل
به طور کلی هر منطقه از نظر جریان شهد طبیعی در طول سال دارای دوره های مشخصي است که زمان 
وقوع و طول هر دوره و نوع گیاهان شهدزا برای هر منطقه معین و ثابت است. بنابراین زنبوردار با شناخت دقیق 

از پوشش گیاهي مناطق مورد نظر و زمان گل دهي مي تواند محصول بیشتری را برداشت کند.

برداشت عسل از کندو
زمان برداشت عسل به عوامل مختلفی از جمله شرایط اقلیمی، نوع گیاهان شهدزا و میزان فراوانی آنها، طول 
دورة شهددهی، میزان جریان شهد در طبیعت، میزان ذخیرة عسل در کندوها و کلنی های زنبورعسل مستقر 
در آن منطقه بستگی دارد. در مناطقی که رطوبت هوا باالست زنبورها زمان و انرژی بیشتري را برای کاهش 
رطوبت شهد و تبدیل آن به عسل سپري می کنند. زمانی که شهد به عسل تبدیل شود معموالً زنبورها سطح 

 زمان برداشت عسل و ساير فرآورده های زنبور عسل

تحقیق کنید
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سلول های حاوی عسل را با الیه نازکی از موم می پوشانند، این گونه عسل را به اصطالح عسل رسیده و قابل 
برداشت می نامند؛ لذا زمان مناسب برداشت محصول هنگامي است که شان های ذخیره عسل رسیده باشند.

از دیگر نکات در برداشت عسل، تشخیص عسل رسیده از عسل نارس است. تشخیص عسل رسیده تنها با 
سرپوش گذاری سلول های عسل مشخص نمی شود. گاهی زنبوران کارگر در اواخر فصل تولید، بخش زیادی از 
سلول های شان عسل را بدون سرپوش رها می کنند. معموالً در چنین مواقعي اگر یک سوم شان عسل داراي 

سرپوش باشد، می توان عسل آن را برداشت نمود.
 برای اطمینان از رسیده بودن عسل سلول های بدون سرپوش شان را به صورت افقی نگه دارید و به آن ضربه 

بزنید، در صورت خام بودن عسل از سلول ها به بیرون پرتاب مي شود.

شان حاوی عسل رسیده

برداشت عسل به صورت نارس چه پیامدهایي را به دنبال دارد؟

در صورت افزایش طول دورة شهد در منطقه و با توجه به میزان ذخیرة عسل ممکن است الزم شود هر 1۰ تا 
1۵ روز یک بار ذخیرة عسل کلني را برداشت کرد و شان های خالی را به کندو برگرداند. ولی اگر طول دوره 
شهددهی کوتاه باشد می توان عسل را چند روز قبل از پایان یافتن جریان شهد، هنگامی که زنبورها سرگرم 

آوردن شهد هستند، برداشت نمود تا از غارت ذخیرة کلني ها جلوگیری شود.
بهترین زمان در طول روز براي برداشت عسل اوایل صبح است زیرا اگر جریان شهد برقرار باشد در طي روز 
ممکن است زنبورها مقداری شهد )عسل نارس( ذخیره نمایند که در صورت برداشت، کیفیت عسل کاهش 
مي یابد. از طرف دیگر در صورت وجود شان های عسل رسیده در کندو، در هر زمان از روز می توان اقدام به 

برداشت نمود.
زمان گرده گیری بستگی به میزان گرده و جریان اصلی شهد در منطقه دارد. بعضی از زنبورداران قبل و بعد 

تحقیق کنید
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از شروع جریان اصلی شهد، گرده گیری می کنند. بعضی دیگر در طول فصل رویش گل ها چندین بار عمل 
گرده گیری را انجام مي دهند. ممکن است برخي از زنبورداران به طور مداوم از چند کندوی خود گرده گیری 

کرده و در آخر فصل این کندوها را با کندوهای دیگر ادغام کنند.

نصب تله گرده گیر

باید توجه داشت که نصب تله گرده گیر روی کندوها باید زماني صورت گیرد که گیاهان گرده زا در منطقه پرواز 
کندوها فراوان باشد و هر کلنی بتواند حداقل روزانه 1۰۰ گرم گرده جمع آوری نماید. استفاده از گرده گیر در 

دوره اصلی تولید عسل مجاز نبوده و توصیه نمی شود.

از هر شان حداکثر 3 سال می توان در کندو استفاده کرد. بعد از این مدت شان ها به دلیل سیاه و سوراخ 
شدن و تغییر ابعاد حجره ها و وجود بیماری دیگر قابل استفاده نمی باشند؛ بنابراین هر سال حدود 33 درصد 
از شان های موجود در همه کندوهای زنبورستان باید تعویض، ذوب و تصفیه گشته و در بهار به وسیله صفحه 

موم آج دار جانشین شوند.

 زمان استخراج و ذوب موم
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شان تبره

 با شکوفایي گل ها در اوایل فروردین و افزایش جمعیت کندو، زنبوردار می تواند اقدام به برداشت ژله رویال نماید.
البته با توجه به این که ایران دارای مناطق آب و هوایی متنوعی است؛ لذا با توجه به شرایط آب و هوایی 
منطقه، می تواند فصل ژله گیری متفاوت باشد. اما به طور کلی می توان گفت هر زمان که گرده گل در طبیعت 

وجود داشته باشد، تولید ژله رویال هم امکان پذیر است.
 

بهترین زمان برای زهرگیری فصل بهار هنگام فراوانی گرده و شهد در طبیعت است. 

بر اساس ویژگي رفتاري زنبور عسل که شکاف هاي باریک داخل کندو، فاصلة بین قاب ها و یا عوامل مزاحم 
داخلي را با این ماده مي پوشاند در هر زمان مي توان مقداري بره موم در کندو جمع آوري کرد اما اگر هدف 
تولید بره موم به صورت تجاري باشد مي توان با استفاده از روش هایي که در ادامه شرح داده خواهد شد، طي 
چند مرحله در سال بره موم برداشت کرد. در شرایط عادي زنبورها با سرد شدن هوا و به خصوص در فصل 

پاییز بره موم بیشتری جمع آوری می کنند.

   زمان برداشت ژله رويال

   زمان برداشت زهر زنبور عسل

   زمان برداشت  بره موم
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 تعیین زمان برداشت عسل و جمع آوري گرده

 مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز 
1 لباس کار              

۲ اطالعات هواشناسی منطقه   
3 تقویم زنبورداري   
4 کلني زنبور عسل   

۵ وسایل نگارش   

 مراحل انجام کار
1 لباس کار بپوشید.

۲ اطالعات هواشناسي منطقه را از نظر شرایط آب و هوایي بررسي کنید.

3 با استفاده از تقویم زنبورداري پوشش گیاهي منطقه را از نظر جریان شهد و گرده بررسي کنید.

4 با استفاده از اطالعات به دست آمده از بند ۲ و 3، روز مناسب براي برداشت عسل و نصب تله گرده گیر 

را تعیین کنید.  
۵ نتایج بررسي خود را با ذکر دالیل در کالس درس گزارش دهید.

 
مراحل کار ردیف

 شرایط عملکرد
)ابزار،  مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و ...(
نتایج ممکن

 استاندارد 
نمره)شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(

تعیین زمان 1
برداشت عسل و 
جمع آوري گرده

تجهیزات بازدید کلني، 
اطالعات هواشناسی 

منطقه، 

کلني زنبور عسل، تقویم 
زنبورداري، زنبورستان، 

وسایل نگارش

برداشت عسل و جمع آوري ـ شایستگی کامل
گرده در زمان مناسب

3

جمع آوري ـ شایسته و  عسل  برداشت 
گرده در زمان نسبتاً مناسب

۲

برداشت عسل و جمع آوري ـ نیازمند آموزش
گرده در زمان نامناسب

1

فعالیت 
کارگاهی

  آزمون ارزيابی عملکرد
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با توجه به مطالب بیان شده در پودمان ۲ جدول زیر را کامل کنید.

 

روش کاروسایل برداشت و استخراجتولیدات زنبور عسل

عسل

گرده

ژله رویال

بره موم

زهر

موم

بحث کالسي
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مشاهده کندوها از نظر میزان فعالیت زنبورها مانند حمل گرده و شهد به کلنی و میزان تلفات زنبورها در 
حال  این  با  باشد.  زنبورستان  کلنی های  وضعیت  در  تغییر  تشخیص  راه های  از  یکی  می تواند  کندو  جلوی 
مشاهده خارجی کلنی به تنهایی نمی تواند جایگزین بازدید و بازرسی داخلی آن شود؛ لذا قبل از برداشت 
محصول، از طریق بازدید بیرونی و داخلی کلنی می توان به سالمت آن و مقدار تقریبی عسل، گرده، موم و 

بره موم موجود در هر کلنی پی برد و با توجه به آن برای برداشت محصول تصمیم گیری کرد.

بازدید داخلی از کلنیبررسی فعالیت زنبورها از طریق مشاهده رفت و آمد آنها

یکی از نکات مهمی که در جریان تولید عسل می تواند از کاهش کیفیت عسل جلوگیری کند، جدا نمودن 
منطقه پرورش نوزادان از محل ذخیره سازی عسل است زیرا در هنگام اکستراکتور کردن شان ها، نوزادان از 
داخل سلول ها خارج و با عسل مخلوط شده و کیفیت آن را کاهش خواهند داد. برای این منظور می توان از 

شبکه مانع ملکه استفاده کرد.

بـرای ذخیره سـازی عسـل در طبقـات می تـوان شـان های کم عمـق )نیـم قـاب( و نیم طبـق را جایگزیـن 
شـان های معمولـی و طبـق اسـتاندارد نمود. اسـتفاده از نیم طبق کار انتقال شـان های عسـل و اسـتخراج آن 

را تسـهیل نمـوده و ملکـه نیـز بـرای تخم گذاری بـه طبقـات فوقانی نخواهـد رفت.

در یـک زنبورسـتان بـا پوشـش گیاهـی خوب کـه فعالیـت شـهدآوری زنبورها نیز بـاال می باشـد معموالً در 
مـدت حـدود یـک هفتـه یـک طبـق دارای شـان از عسـل پـر خواهد شـد.

بیشتر بدانید

  بررسی کلنی ها قبل از برداشت محصول

  آماده کردن کلنی ها برای برداشت عسل و جمع آوری گرده

توجه
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در صورت پر بودن شان ها از عسل، ممکن 
شان  دارای  دیگری  طبقه  شود  الزم  است 
مازاد  عسل  یا  و  شود  اضافه  آن  به  خالی 
آن را برداشت کرد و شان های خالی شده 
را دوباره به طبق انتقال داد. اگر طبقات و 
شان های خالی به اندازه کافی وجود داشته 
تا پایان  باشد می توان برداشت محصول را 

دوره جریان شهد به تأخیر انداخت.

افزودن طبق به کندو

 سؤالی که در اینجا مطرح است از هر کلنی چه مقدار محصول می توان برداشت کرد؟
پاسخ سؤال ساده است، در اصل فقط آن مقدار عسل و گرده ای که مازاد بر نیاز کلنی است، می توان برداشت 
نمود. برای تعیین نیاز کلنی باید به وضعیت جریان شهد و گرده در منطقه، مدت زمان باقی مانده تا زمستان، 

مقدار مصرف عسل و گرده کلنی تا زمستان توجه داشت.

الزم به ذکر است که در تمام مراحل برداشت محصول باید توجه کافی به میزان عسل مورد نیاز کلنی ها 
شود. برای مناطق معتدل در طول فصل بهار و تابستان نباید ذخیره عسل کندو از ۲ تا 4 شان )بسته به 
جمعیت کلنی( کمتر شود و در فصل پاییز و زمستان که کلنی ها برای زمستان گذرانی آماده می شوند میزان 

ذخیره عسل هر کندو نباید کمتر از 1۰ کیلوگرم )بسته به جمعیت کلنی( باشد.
همچنین یک کلني با جمعیت متوسط )حدود 3۰ تا 4۰ هزار زنبور عسل( در فصل فعالیت، ساالنه حدود 
3۰ لیتر آب، 3۰ کیلوگرم گرده گل و 6۰ کیلوگرم عسل برای مصرف داخلی خود احتیاج دارد. بنابراین 
اگر میزان برداشت عسل از یک کلني در پایان سال ۲۰ کیلوگرم باشد، در حقیقت زنبورها 8۰ کیلوگرم 
عسل جمع آوري کردند که 6۰ کیلوگرم آن را مصرف و ۲۰ کیلوگرم باقی مانده را زنبوردار به عنوان محصول 

برداشت کرده است. یک جمعیت قوی ممکن است تا ۵۰ کیلوگرم گردة گل به کندو حمل کند.

 

بیشتر بدانید
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 انتخاب کلني زنبور عسل براي برداشت عسل  و جمع آوري گرده

 مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز 
1 لباس کار          

۲ کلني زنبور عسل  
3 شناسنامه و کارت عملکرد کلني ها  

 مراحل انجام کار
1 لباس کار بپوشید. 

۲ شناسنامه و کارت عملکرد کلني هاي زنبور عسل را بازبیني کنید.

3 با استفاده از شناسنامه اطالعات مربوط به میزان جمعیت زنبورهای جوان، کارگر، الرو و شفیره هر کلني 

را استخراج کنید.
4 تعداد شان حاوی عسل رسیده و قابل برداشت برای هر کلنی را مشخص کنید.

۵ تعداد شان حاوی ذخیرة گرده برای هر کلنی را تعیین کنید.

6 با توجه به اطالعات حاصل از بند 3، 4 و ۵ کلني هاي مناسب براي برداشت عسل را انتخاب کنید.

7 به زنبورستان بروید و میزان فعالیت کلني ها را از نظر حمل گرده به داخل کندو بررسي کنید. 

8 با توجه به اطالعات حاصل از بند 3، 4، ۵ و 7 کلني هاي مناسب براي نصب تلة گرده گیر را انتخاب کنید.

9 نتایج بررسي خود را با ذکر دالیل در کالس درس گزارش دهید.

مراحل کار ردیف 
 شرایط عملکرد

)ابزار،  مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نتایج ممکن
 استاندارد 

نمره)شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(

۲

انتخاب کلني زنبور 
عسل براي برداشت 
عسل و جمع آوري 

گرده

تجهیزات بازدید کلني، 
ماژیک، کلني زنبور 

عسل، زنبورستان

بررسي دقیق کلني از نظر ـ شایستگی کامل
ذخیرة عسل و گرده

3

بررسي نسبتاً دقیق کلني ـ شایسته
از نظر ذخیرة عسل و گرده

۲

بررسي تقریبی کلني از ـ نیازمند آموزش
نظر ذخیرة عسل و گرده

1

فعالیت 
کارگاهی

  آزمون ارزيابی عملکرد
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روش های مختلفی برای جدا کردن زنبورها از شان ها و برداشت عسل وجود دارد که عبارتند از:
1  تکان دادن و برس زدن

و گاهی  دارد  زیادی  انرژی  و  وقت  به  نیاز  و  بوده  برداشت  اولیه  از روش های  برداشت محصول  این روش   
موجب تحریک رفتار غارت گری زنبورها می شود. در این روش ابتدا درب کندو را بردارید، پس از دود دادن از 
سطح فوقانی، شان های حاوی عسل را یک به یک برداشته و زنبورهای آن را تکان دهید و با استفاده از برس 
مخصوص سطح شان را عاری از زنبور کنید. سپس شان های عسل را به داخل کندو یا طبق خالی منتقل کنید. 

تکان دادن شان ها ممکن است روی کندو و یا در مقابل دریچه پرواز کندو صورت گیرد.

شان مناسب برای برداشت عسلتکان دادن و برس زدن شان عسل

2  دریچه یک طرفه                      

این دریچه صرفاً اجازه عبور از یک طرف طبق را به زنبورها می دهد و معموالً برای جدا کردن زنبورها از روی 
شان های حاوی عسل واقع در طبقات به کار می رود. استفاده از دریچه یک طرفه برای مناطقی قابل توصیه 
است که درجه حرارت هوا خیلی زیاد نباشد، زیرا گرمای هوا ممکن است موجب ذوب شدن شان های عسل 

شود.

 روش های برداشت شان عسل از کندو
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3  مواد شیمیایی دورکننده 

در سال های اخیر از این مواد برای جدا کردن زنبورها از شان های عسل و برداشت محصول استفاده می شود. 
برای مصرف این مواد معموالً از قاب چوبی مخصوصی به نام تخته اسید که ابعاد آن به اندازه سطح فوقانی 
کندو و ضخامت آن حدود ۲/۵ سانتی متر است، استفاده می شود. سطح این قاب به وسیله شبکه توری با منافذ 
ریز حاوی چند الیه پارچه صافی یا کتانی پوشانده می شود. در زمان برداشت عسل، مواد شیمیایی دور کننده 
)مانند اسید کربولیک ۵۰ درصد و بنزالدهید( را در سطح پارچه قاب اسید اسپری کرده که باعث پایین رفتن 

و دور شدن زنبورها از روی شان های عسل خواهد شد.

 پــس از مصــرف مــواد شــیمیایی دور کننــده الزم اســت طبقــات و شــان های عســل هــوا داده شــوند تــا از 
آلــوده شــدن شــان ها و عســل بــه ایــن ترکیبــات جلوگیــری شــود.

4 استفاده از جریان هوا

در این روش از جریان هوا با حجم زیاد و فشار کم برای جدا و دور کردن زنبورها از شان های عسل به کار 
می رود. بدین منظور از ماشین های مولد باد که عمل معکوس جارو برقی را انجام می دهند، استفاده می شود. 

این روش به دلیل سر و صدای زیاد ممکن است موجب ناراحتی زنبوردار شود.

استفاده از جریان هوا برای برداشت شان های عسل

بهداشت و 
سالمت
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 برداشت شان عسل از کندو

مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز 
1 لباس کار           

۲ کلني زنبور عسل   

3 تجهیزات بازدید از کلني   

4 برس نرم            

۵ کندو یا طبق خالي داراي درب  

مراحل انجام کار
1 در تاریخ تعیین شده براي برداشت عسل به زنبورستان مراجعه کنید.

۲ لباس کار بپوشید.

3 کندوها را از طریق دریچة پرواز دود بدهید.

4 درب کندو را باز کنید.

۵ با دودي از قسمت باال روی طبقات حاوي شان عسل به منظور هدایت زنبورها به بخش پایین کندو، دود 

بدهید.
6 شان عسل رسیده را از کندو خارج کنید.

7 با استفاده از روش تکاندن و برس زدن زنبورها را از شان هاي عسل جدا کنید. 

8 شان هاي عسل را به کندو یا طبق خالي منتقل کرده و درب آن را ببندید.

 

غارت گری در زنبورستان

فعالیت 
کارگاهی
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در جریــان برداشــت عســل در صــورت مشــاهدة رفتــار غارت گــری عملیــات برداشــت عســل را متوقــف 
ــرای زنبورهــا نیــز خطــر  ــار اســت بلکــه ب ــرای فــرد زنبــوردار زیان ب ــه تنهــا ب ــرا ایــن رفتــار ن کنیــد؛ زی

ــال دارد. ــه دنب ــار را ب ــدی و مرگ ب ج

در زمــان برداشــت عســل کنــدو یــا طبــق خالــي مــورد اســتفاده بایــد فاقــد هــر گونــه شکســتگي، شــکاف 
و منافــذ باشــد زیــرا زنبــور عســل بالفاصلــه محــل ذخیره ســازي شــان هاي عســل را شناســایي کــرده و 

بــراي غــارت آن هجــوم مــي آورد.

مراحل کار ردیف 
 شرایط عملکرد

)ابزار،  مواد، تجهیزات، 
زمان، مکان و ...(

نتایج ممکن
 استاندارد 

نمره)شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(

برداشت شان عسل 3
از کندو

لباس کار، کلني زنبور 
عسل،  تجهیزات بازدید 

از کلني، برس نرم، 
کندو یا طبق خالي 

داراي درب  

برداشت کامل شان های ـ شایستگی کامل
عسل از کندو

3

برداشت نسبی شان های ـ شایسته
عسل از کندو

۲

عدوم برداشت شان های ـ نیازمند آموزش
عسل از کندو

1

پس از برداشت شان عسل در زنبورستان، کندو و طبق هاي حاوي شان های عسل به محل برداشت چادر یا  
اتاق اکستراکتور منتقل می شوند. در اینجا شان های عسل با استفاده از چنگال عسل درپوش برداری شده و 
عسل موجود در آنها به وسیله دستگاه اکستراکتور که با استفاده از نیروی گریز از مرکز کار می کند از شان 

خارج می گردد.

در پوش برداری شان های عسل
عسل رسیده در سلول های شان معموالً به وسیله یک الیه نازک مومی توسط زنبورها پوشانده می شود. برای 
استخراج عسل از این گونه شان ها الزم است درپوش سلول های شان برداشته شود )پولک برداری شان عسل(. 
برای این کار از چنگال و کاردهای مخصوص استفاده می شود. به وسیله آب داغ، بخار و یا الکتریسیته کاردها را 
حرارت می دهند به طوری که به راحتی بتوانند سطح شان و یا درپوش سلول ها را بریده و عسل را روباز نمایند. 

وسایل درپوش برداری عسل از وسایل بسیار ساده تا ماشین های پیشرفته خودکار متغیر است.

   استخراج عسل

ایمنی

توجه

  آزمون ارزيابی عملکرد
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درپوش برداری با چنگال عسلدرپوش برداری با کارد دستیدرپوش برداری با کارد برقی

برای جلوگیری از آسیب رسیدن به شان عسل، کاردهای دستی را باید کاماًل تمیز و تیز نگهداری نمود و 
هنگام بریدن شان تحت حرارت الزم قرار داد.

برای درپوش برداری ابتدا مخزن مناسبی را براي ریختن درپوش های شان قرار مي دهند. سپس شان عسل 
را روی پایه اي به نام خرک از قسمت پهلو قرار داده به طوری که نسبت به شخص عمل کننده زاویه حدود 
3۰ درجه را تشکیل دهد. سپس به وسیله کارد داغ یا چنگال عسل، پولک تراشی می کنند. عمق بریدن موم 
نباید از سطح زه وار فوقانی قاب پایین تر رود. بریدن موم ممکن است با یک حرکت از پایین تا باالی شان یا 
بالعکس انجام شود و یا ممکن است در چند مرحله صورت پذیرد. به هر حال این عمل بسته به مهارت شخص 
و امکانات موجود دارد. پس از این که یک طرف شان عسل درپوش برداری شد، طرف دیگر آن نیز به همان 

ترتیب درپوش برداری مي شود. 

   خرک مخصوص عسل گیری  انجام عمل پولک تراشي شان هاي عسل
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خارج کردن عسل از شان ها با استفاده از دستگاه اکستراکتور انجام می شود این دستگاه دارای مخزن استوانه ای 
از جنس گالوانیزه یا استیل است که در داخل آن زنبیل مخصوصی به اشکال مختلف حول محور عمودی 
می چرخد. شان های عسل پس از درپوش برداری در مجاورت دیواره های زنبیل اکستراکتور قرار گرفته و آن را 
به چرخش در می آورند. عسل توسط نیروی گریز از مرکز از داخل سلول های شان به خارج پرتاب شده و به 
دیواره اکستراکتور پاشیده و به تدریج در ته مخزن اکستراکتور جمع می شود. پس از تخلیه یک طرف شان 
از عسل، الزم است طرف دیگر شان نیز تخلیه شود. بدین منظور در بعضی از انواع اکستراکتورها می توان با 
چرخاندن دسته ای، شان های داخل آن را وارونه کرد و عسل آن را استخراج نمود ولی در بعضی دیگر باید 
شان ها را به وسیله دست برگرداند. البته در اکستراکتورهای شعاعی نیازی به این کار نیست چون هر دو طرف 

شان همزمان تخلیه می شود.

دستگاه اکستراکتور شعاعی و تماسی

در جریان استخراج عسل به وسیله اکستراکتور باید به نکات زیر توجه شود:
1 به هنگام قرار دادن شان ها در دستگاه سعي شود که شان هاي هم وزن را روبروي هم قرار داده تا از حرکت 

غیرضروری دستگاه جلوگیری شود.
2 در ابتدای کار با سرعت کم چرخش را شروع کرده و به تدریج بر سرعت آن افزود.

3 استخراج عسل یک طرف شان یک مرتبه انجام نمی شود بلکه در مرحله اول باید مقداری از عسل یک طرف 

شان را استخراج و سپس عسل آن طرف دیگر را تخلیه کرد و در نهایت عمل تخلیة عسل طرف اول شان را 
به پایان رساند.

4 برای متوقف کردن دستگاه اکستراکتور باید به تدریج عمل کرد.

5 در زمان کار با اکستراکتور درب آن را بسته و از قرار دادن اشیاء و لوازم روی آن پرهیز شود.

درپوش های مومی عسل پس از جدا شدن از سطح شان های حاوی مقدار قابل توجهی عسل بوده که باید از 
موم تفکیک و تصفیه شود. برای این منظور روش های مختلفی وجود دارد که بستگی به مقدار درپوش های 

عسل موجود در ظرف دارد.

   استخراج عسل با اکستراکتور
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یکی از ساده ترین روش ها ریختن درپوش های مومی درون یک مخزن صافی است به نحوی که به تدریج عسل 
از طریق شبکة صافی به داخل مخزن ریخته و پس از مدتی عسل از موم جدا می شود. موم باقیمانده روی 

شبکه صافی را می توان به روش های مختلفی ذوب و تصفیه نمود.

در زمان برداشت شان هاي عسل در مزرعه و نیز استخراج آن در کارگاه نکات بهداشتي رعایت شود تا عسل 
به مواد زاید، ترکیبات شیمیایي و سایر ناخالصي ها آلوده نشود.

تصفیه عسل
سایر  و  هوا  حباب های  گرده،  دانه های  شفیره ها،  و  الروها  پوسته های  موم،  ذرات  عسل،  استخراج  از  پس 
یابد.   افزایش  را  از آن جدا گردد و خلوص و کیفیت عسل  باید  ناخالصی ها در داخل عسل وجود دارد که 
بهترین زمان برای صاف کردن عسل بالفاصله پس از استخراج از شان است؛ زیرا عسل هنوز مایع و گرم 

می باشد. 
روش تصفیة عسل بستگی به حجم عسل استخراج شده دارد. در صورتی که تولید کننده خود مایل به تصفیه 
و بسته بندی عسل باشد باید حداقل شرایط الزم برای بسته بندی عسل را در نظر بگیرد که مهم ترین آن صاف 
کردن و تصفیة آن است. ذرات موم و حباب های هوا و سایر ذرات خارجی موجود در عسل معموالً سبک تر از 
آن بوده و در صورتی که عسل برای مدتی )حدود چند روز( در داخل تانک یا مخزن ثابت و آرام بماند، این 
گونه ناخالصی ها به سطح عسل منتقل شده و قسمت های زیرین تا حدودی صاف و خالص می شوند و می توان 
از طریق شیر خروجی که در زیر تانک نصب شده است آن را در شیشه یا ظروف دیگر بسته بندی کرد؛ لذا 
برای تولید کننده ای که در مقیاس کوچک عمل می کند ساده ترین راه صاف کردن عسل و بسته بندی آن، 
همین روش است. ولی تولید کننده های بزرگ باید عسل را با استفاده از تانک های مخصوص مجهز به شبکه ها 

و پارچه های صافی، تصفیه کنند.

بهداشت و 
سالمت

استخراج عسل از درپوش های مومی
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تصفیه عسل
رطوبــت عســل یکــی از عوامــل مهــم تعییــن کننــده بــر کیفیــت آن اســت. زنبورعســل در جریــان تبدیــل 
ــر کاهــش  ــه حــدود ۲۰ درصــد و کمت ــه طــور تقریبــي از 6۰ ب ــت آن را ب ــزان رطوب ــه عســل می شــهد ب

ــر از 18 درصــد اســت. ــت مناســب و اســتاندارد عســل کمت می دهــد. رطوب

 در پوش برداری شان های عسل

مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز
1 لباس کار      

۲ کارد درپوش برداری    
3 چنگال عسل   

4 سطل آب گرم   
۵ حوله  

6 خرک   
7 سینی     

8 شان هاي عسل  

مراحل انجام کار
1 لباس کار بپوشید. 

۲ یک سطل آب گرم و حوله برای تمیز کردن دست، کارد و چنگال عسل بردارید. 

3 در صورت غیر قابل شست وشو بودن کف کارگاه روزنامه، پارچه و مانند آن استفاده کنید.

4 به ترتیب شان های عسل را از طبقات بردارید.

۵ شان عسل را به آرامی و به طور عمودی روی خرک )با زاویه 3۰ درجه( قرار دهید. 

6 در زیر خرک یک سینی بزرگ قرار دهید.

7 شان را با استفاده از چنگال عسل پولک تراشی کنید.

8 شان را وارونه کرده و طرف دیگر را پولک برداری کنید.

فعالیت 
کارگاهی
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 استخراج عسل با اکستراکتور 

مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز 
1 لباس کار      
۲ اکستراکتور    

3 سطل     
4 ظرف بسته بندي  

۵ شان هاي عسل  

مراحل انجام کار
1 لباس کار بپوشید. 

۲ شان هاي پولک برداری شده را بردارید.

3 شان هاي هم وزن را روبروی هم در داخل اکستراکتور قرار دهید.

4 در ابتدای کار، چرخش اکستراکتور را با سرعت کم شروع کنید و به تدریج سرعت آن را افزایش دهید.

۵ پس از اینکه یک سوم عسل شان ها تخلیه شد، اکستراکتور را به آرامي متوقف کنید.

6 شان هاي عسل را وارونه کرده و با در نظر گرفتن تعادل وزني در داخل اکستراکتور قرار دهید.

7 با چرخش اکستراکتور، عسل طرف دوم شان ها را استخراج کنید.

8 دوباره شان ها را به سمت اول برگردانده و عمل استخراج عسل را انجام دهید.

9 وقتی سطح عسل در مخزن اکستراکتور به زیرشان رسید به سختی می توانید آن را بچرخانید؛ بنابراین 

شیر تخلیه اکستراکتور را باز کنید تا  عسل، درون سطل بریزد. 
1۰ عسل ها را درون بطری های مخصوص بسته بندي کنید و در محل مناسب نگهداری نمایید.

11 در پایان وسایل کار را تمیز کرده و در محل خود قرار دهید.

ــد، در غیــر  ــن درپــوش ظــروف حــاوي عســل را محکــم ببندی ــت را جــذب می کنــد؛ بنابرای عســل رطوب
ایــن صــورت عســل تخمیــر )تــرش( خواهــد شــد.  

ظروف حاوی عسل

فعالیت 
کارگاهی

توجه
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مراحل کار ردیف

 شرایط عملکرد
)ابزار،  مواد، تجهیزات، زمان، 

مکان و ...(
نتایج ممکن

 استاندارد 
نمره)شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(

استخراج 4
عسل از 
شان ها

لباس کار، کارد درپوش برداری، 
چنگال عسل، سطل آب گرم، 
حوله، خرک، سینی، شان هاي 

عسل، اکستراکتور، سطل، 
ظرف بسته بندي  

استخراج کامل عسل از ـ شایستگی کامل
شان ها بدون شکستگي

3

استخراج ناقص عسل از ـ شایسته
شان ها بدون شکستگي

۲

استخراج ناقص عسل از ـ نیازمند آموزش
شان ها

1

معموالً برای جمع آوری گردة گل از تله  گرده گیر استفاده می شود. این تله در قسمت دریچه ورودی کندو  به 
گونه ای نصب مي شود که زنبورهای کارگر هیچ گونه راه ورود و خروج به غیر از عبور از تله گرده گیر را نداشته 
باشند. روی تله  گرده گیر شبکه ای با سوراخ های مدور وجود دارد که زنبورهای کارگر به سختی از آن عبور 
می کنند؛ لذا دانه های گرده چسبیده به پاهای زنبور کارگر در هنگام عبور از این شبکه از پاها جدا شده و در 
داخل مخزن زیر تله، جمع آوری می شود. نصب تله  گرده گیر جلوی کندوها باید زماني انجام شود که گیاهان 
گرده زا در منطقه پرواز زنبورها فراوان باشند. در ضمن نباید به مدت طوالنی از تله های گرده گیر استفاده شود؛ 

زیرا ممکن است زنبورها نتوانند نیاز کلني به گرده گل را تأمین کنند. 

نصب تله گرده گیر در کندو

   جمع آوری و استخراج گرده 

  آزمون ارزيابی عملکرد
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تله های گرده گیری مناسب هستند که حدود 6۰ درصد گرده حمل شده توسط زنبورهاي کارگر را از پاهای 
آنها جدا  کنند؛ زیرا گرده باقی مانده به داخل کندو حمل شده و به مصرف کلني خواهد رسید. بهتر است عمل 

جمع آوری گرده های داخل تله ها در هنگام غروب هر روز صورت گیرد.

گرده جمع آوری شده با استفاده از تله گرده گیر

ــر در  ــاي کارگ ــت زنبوره ــن اس ــرا ممک ــت دارد؛ زی ــری اهمی ــرای گرده گی ــالم ب ــای س ــاب کلنی ه انتخ
ــوده کننــد و بدیــن ترتیــب  ــر بیمــاری، گــرده را آل ــای الروهــای مــرده در اث هنــگام خــارج کــردن بقای

ــد. ــال یاب ــا انتق ــایر کلنی ه ــه س ــاری ب بیم

تمیز کردن گرده
گرده جمع آوری شده اغلب دارای مواد زایدی است که باید آن را کاماًل تمیز و عاری از قطعات زنبور کرد. 

تمیز کردن گردة گل به روش ساده با استفاده از پنکه )بادبزن(

بهداشت و 
سالمت
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براي تولید ژله رویال از دو روش طبیعي و مصنوعي استفاده می شود که در ذیل به شرح آن مي پردازیم:

الف( روش های طبیعی
یا  تعداد زیادي سلول های ملکه  تولید  به  قادر  را دارند،  برای تکثیر و بچه دهی  کلني هایي که شرایط الزم 
شاخون  هستند. از این سلول ها مي توان در روز سوم بعد از تشکیل، ژله نسبتاً زیادی جمع آوری کرد، در غیر 

این صورت با بسته شدن شاخون ها به تدریج ژله حالت ژالتینی و سفت پیدا می کند.
اوایل اسفند ماه در مناطق قشالقی و گرمسیری کلنی هایی که داراي  و  بهار در مناطق معتدل  اواسط  در 
جمعیت زیادی از زنبورهاي کارگر جوان هستند، اگر به هر علتی ملکة خود را از دست بدهند بالفاصله اقدام 
به ایجاد شاخون های زیادی با ذخایر ژله رویال فراوان خواهند کرد؛ زیرا زنبوران کارگر جوان از روز سوم تولد 
تا روز دوازدهم از طریق غدد شیری و آرواره های خود ژلةرویال ترشح کرده و براي تغذیة الروهای ملکه )سایر 
الروها زنبورعسل به نسبت کمتر( استفاده مي کنند. زنبورداران می توانند بعد از خراب نمودن شاخون های سه 
تا چهار روزه با استفاده از قاشقک ها ژله رویال موجود در حجره ها را جمع آوری کنند. به هر حال کلني های 
قوی در زمان بچه دهی و نیز به هنگام یتیم شدن )از دست دادن ملکه( به عنوان منبعي از ژله رویال برای 

زنبورداران و تولیدکنندگان آن خواهند بود.

سلول ملکه دارای ژله رویال

   روش توليد و جمع آوری ژله رويال
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ب( روش های مصنوعی
در همه واحدهای پرورش ملکه می توان هم زمان با تولید ملکه اقدام به تولید ژله رویال نمود زیرا بخشی از فرایند 

تولید ملکه و تولید ژله رویال مشابه هستند.
بعد از پیوند زدن )انتقال الروهاي جوان به داخل فنجانک ها یا سلول هاي ملکة مصنوعي(، الروها به کندوهای 
شروع کننده )کلني هاي فاقد ملکه( انتقال داده می شوند. یک روز بعد از پیوند، می توان از پذیرش و یا عدم 
از  تدریج  به  فنجانک ها  کف  و  ته  کلني،  توسط  الروها  شدن  پذیرفته  صورت  در  شد.  مطلع  الروها  پذیرش 
ژله رویال پر می شود و در روز سوم بعد از عمل پیوند، مقدار ژله به حداکثر می رسد که با وسایل مخصوص 
)قاشق های چوبی یا فلزی و دستگاه های مکنده و یا سرنگ( می توان ژله رویال حجره ها را بعد از خارج کردن  

الروها استحصال نمود.

فنجانک های دارای ژله رویال

برای تهیه یک کیلوگرم ژله رویال به حدود ۲۵۰۰ سلول ملکه نیاز است.ژله های استخراج شده را پس از صاف 
کردن به وسیله پارچه های صافی بسیار ریز در ظروف شیشه ای تیره رنگ در بسته ریخته و در یخچال یا فریزر 

نگهداری می کنند.

بسته بندی تجاری ژله رویال
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یک کلني با مدیریت خوب طی یک فصل ۵ تا 6 ماهه تقریباً می تواند ۵۰۰ گرم ژله رویال تولید کند.

تخم یک کارگر می تواند به ملکه تبدیل شود به شرطی که در حجره مخصوص )شاخون( قرار گیرد و فقط از 
ژله رویال تغذیه کند. به عمل انتقال الروهای تازه تفریخ شده کارگرها به شاخون ها، پیوندزدن گفته می شود.

استفاده  این روش ها  از  یکی  استفاده می شود.  مختلفی  از روش های  زنبورعسل  زهر خالص  استخراج  برای 
از شوک های الکتریکی براي تحریک زنبورهاي کارگر به نیش زدن از طریق تورهای سیمی فلزی است. در 
پشت این سیم ها پوشش نایلونی و یا یک ورقه پالستیکی نازک مقاوم در مقابل نیش زنبور و مخزنی از جنس 
شیشه برای جمع آوری زهر قرار دارد. شوک الکتریکی، معموالً با جریان مستقیم و با ولتاژ 3۰-1۲ ولت، به 
صورت چرخة 3 ثانیه برقراری جریان و 7 ثانیه استراحت، به مدت ۵ دقیقه انجام می شود. این عمل را می توان 

حداکثر سه بار در روز، با فاصله 3 روز استراحت و به مدت 3  هفته تکرار کرد.
در  شده  خشک  زهر  سپس  می ریزند.  شیشه ای  صفحه  روی  را  خود  زهر  شوک،  دریافت  از  پس  زنبورها 

آزمایشگاه، با رعایت نکات بهداشتی و ایمنی، از روی صفحات شیشه ای تراشیده می شود.
با توجه به آن که زنبورهای عسل حتی با نیش زدن مکرر، تمام کیسة زهر خود را دفع نمی کنند، از این رو 

۲۰ کلنی زنبور عسل )یک میلیون عمل نیش زدن( الزم است، تا یک گرم زهر خشک به دست آید.

جمع آوری زهر زنبور عسل

توجه

 استخراج زهر



202

در تحقیقــات جدیــد دانشــمندان دریافتنــد کــه زهــر زنبــور عســل باعــث بهبــود عملکــرد مغــز می شــود. 
زهــر زنبــور قــدرت یادگیــری و حافظــه را بهبــود می بخشــد. ایــن اثــر زهــر، بــه دلیــل وجــود مــاده اي بــه 

نــام پپتیــد آپامیــن در زهــر زنبــور عســل اســت.  

عوامل مؤثر بر تولید زهر در زنبورهاي کارگر را  بررسی کنید؟

به طور سنتی بره موم با تراشیدن از دهانه کندو، دیواره ها، فاصله بین قاب ها و پوشش روي شان ها جمع آوری 
می شود. این روش که هنوز در سطح گسترده به کار می رود، ممکن است باعث آلودگی قابل مالحظه بره موم 

به ذرات چوب، رنگ، موم و دیگر مواد اضافی شود.

تراشیدن بره موم

برای تولید صنعتی بره موم روش های مختلفی برای جمع آوری و استخراج آن وجود دارد که در زیر توضیح 
داده مي شود:

الف( شبکه یا پوشش داخل کلنی
رایج ترین و بهترین روش جمع آوری بره موم، گذاشتن پوشش توری، برزنتی یا فیبری روی قاب ها، به عنوان 
جایگزین کف کندو، نزدیک دیواره های جانبی کلنی ها و یا استفاده از شبکه های پالستیکی قابل تعویض است.

برای جدا کردن و استخراج بره موم، الزم است پوشش یا شبکه را به مدت ۲-1 روز داخل یخچال یا فریزر 
گذاشت تا بره موم، کاماًل منجمد و با برس جدا شود.

   روش جمع آوری و استخراج بره موم

تحقیق کنید

بیشتر بدانید
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پوشش توری برای جمع آوری بره موم

ب( تخته شیاردار )تله رولندبل( 
تخته شیاردار به ابعاد4۰×1۰ سانتي متر که معموالً به وسیله گیره در بدنه طبقة کندو تعبیه می شود و زنبورها 
با همان رفتار طبیعی به منظور جلوگیری از ورود سرما و نور، شیارهای تخته را با بره موم پر می کنند. یکی 
از ویژگی های مهم این تله متحرک بودن آن است به طوری که به راحتی پس از پر شدن شیارها با بره موم، 
بدون باز کردن درب کندو می توان تلة شیاردار پر شده از بره موم را برداشت و تلة دیگری را جایگزین آن نمود.

تخته شیاردار )تله رولندبل(
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ج( تلة بره موم )دریچه ورودی کاذب( 
این روش کاماًل متمایز از سایر روش های تولید بره موم 
بوده و مشابه تله گرده گیر است. دریچه ورودی کاذب 
در  شاخک هایی  با  مستطیل  مکعب  است  جعبه ای 
در  کاذب  جعبه  نصب  محل  شاخک ها  این  طرفین، 
در  عسل  زنبور  می باشد.  کندو  پرواز  دریچه  جلوی 
یا  و  ورود سرما  از  برای جلوگیری  فصول سرد سال 
دشمنان طبیعی اقدام به مسدود کردن یا تنگ کردن 
این روش،  مزایای  مهم ترین  ورودی می کند.  دریچه 

تولید بره موم بدون باز کردن درب کندو است. 
                                                                                          دریچه ورودی کاذب

استخراج موم، اولین مرحلة فراوري موم است و از سه منبع شان هاي شکسته و هرزباف، درپوش سلول هاي 
شان و شان هاي قدیمي به دست مي آید. از آنجا که شان هاي قدیمي و کهنه معموالً کیفیت پایین دارند لذا 
در فرایند استخراج موم بهتر است موم ها و شان هاي روشن از شان هاي سیاه و کهنه تفکیک شوند و سپس 
موم هاي کهنه و سیاه رنگ بري شوند. برای خالص سازی موم از روش های مختلفي از جمله ذوب موم با نور 
خورشید، جوشاندن در آب، استفاده از بخار آب، فشردن موم هاي حرارت دیده با تختة پرس و سانتریفوژ کردن 

موم هاي حرارت دیده می توان استفاده کرد. 
معموالً ساده ترین روش جوشاندن موم در آب و براي راندمان بیشتر استفاده از تخته پرس هاي مخصوص است. 
در زمان حرارت دادن و ذوب کردن موم، دما نباید بیشتر از 8۵ درجة سانتي گراد شود زیرا در دماي باالتر 
رنگ موم تغییر مي کند. همچنین قبل از ذوب موم باید مطمئن شد که در آن هیچ گونه عسلی وجود نداشته 
باشد در غیر این صورت بعد از تصفیه، ذرات موم به هم نچسبیده و مثل ذرات شن از هم جدا خواهند ماند و 
به شکل قالب در نمی آیند. بدین منظور مو م ها را در آب 4۵ درجه به مدت چند ساعت قرار مي دهند تا عسل 
باقی مانده در آن حل شود. سپس با دست موم ها را شست وشو و فشار داده تا تمام عسل موجود در موم خارج 

و در آب حل شود. در زنبورداری تصفیة موم در چند نوبت در سال انجام می گیرد. 
ظروف و مخازن مورد استفاده در ذوب موم نباید از جنس آهن، برنج، نیکل، روي یا مس باشد و بهتر است 
از جنس استیل ضد زنگ، گالوانیزه یا آلومینیوم باشد؛ زیرا موم ها با این فلزات واکنش شیمیایي داده و تغییر 

رنگ مي دهند. در زیر به دو روش استخراج و تصفیة موم اشاره مي شود:

الف( استخراج خورشیدی 
در این روش کافی است دما به 68 الی7۰ درجة سانتی گراد افزایش یابد تا موم به آسانی در موم ذوب کن 
خورشیدی ذوب شود. در موم ذوب کن خورشیدی موم با بهترین کیفیت به دست می آید. این روش چندان 
برای شان های قدیمی مؤثر نیست و عمدتاً برای ذوب کردن درپوش سلول ها، شان های هرزباف و جدید به کار 

   استخراج و تصفيه موم زنبور عسل
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می رود. یکي از معایب آن عدم کارایي در هوای ابری یا نور ضعیف است.

موم ذوب کن خورشیدی

ب( استخراج با استفاده از آب داغ یا بخار آب
براي ذوب کردن موم استفاده از آب جوش نسبت به بخار آب ترجیح داده مي شود زیرا بخار مستقیم آب 
باعث صابوني شدن موم به مقدار کم مي شود. در یکي از این روش ها ابتدا باید همة شان ها در داخل یک 
کیسة کنفی قرار گیرند و دهانة کیسه خیلی محکم بسته شود. کیسه داخل یک دیگ بزرگ آب داغ انداخته 
مي شود. به دلیل سبکي موم نسبت به آب از میان کنف خارج شده و به سطح آب می آید. پس از سرد شدن، 
موم به حالت جامد در آمده که به صورت یک قالب در سطح آب ظاهر می شود. تمامی تفاله های موجود در 
کیسه باید دور ریخته شود. بازده این روش خیلی پایین است چون  موم تحت پرس قرار نمی گیرد همه موم ها 

از کیسه خارج نمی شود.
در روش هاي بیان شده در باال قسمت عمدة موم از شان جدا مي شود ولي در ناخالصي هاي باقي مانده هنوز 
مقداري مو م وجود دارد که مي توان به روش هاي دیگر آن را جدا نمود. به کارگیري حرارت و فشار در جدا 
کردن موم از شان راندمان کار را افزایش مي دهد. براي این منظور از دستگاه هاي پرس مخصوص استفاده 

مي شود که ممکن است از طریق آب جوش عمل کند.

 استخراج با استفاده از غوطه ور کردن در داخل آب جوش
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  تمام روش های تصفیه موم مستلزم ذوب کردن آن است. از طرف دیگر موم قابل اشتعال بوده و می سوزد 
و لذا باید احتیاط های الزم در هنگام ذوب موم در نظر گرفته شود. 

جمع آوری و استخراج گرده

مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز 
1 لباس کار       

۲ برس نرم   

3 دودی    

4 کندو    

۵ تله گرده گیر 

6 دستگاه خشک کن 

7 سینی   

8 کیسه فریزر  

9 یخچال

1۰ کلني زنبور عسل

مراحل انجام کار
1 لباس کار بپوشید. 

۲ در تاریخ مشخص شده به منظور جمع آوري گرده به زنبورستان بروید. 

3 تله گرده گیر را غروب بعد از پرواز زنبورها یا اوایل صبح قبل از شروع فعالیت زنبورها در جلوي دریچة 

پرواز نصب کنید.
4 هر روز هنگام غروب تله را به دلیل جلوگیري از خیس شدن گرده در اثر شبنم و رطوبت تخلیه کنید.

۵ بعد از تخلیه، گرده ها را از ناخالصي ها و قطعات بدني زنبورها پاک کنید.  

6 گرده ها را در محل سایه و یا درون سینی ریخته و در داخل دستگاه خشک کن قرار دهید تا  با دمای 

مناسب خشک شوند.
7 همچنین مي توانید گرده را درون سینی بریزید و باالی آن یک المپ )۲۰ یا 4۰ وات( آویزان کنید تا 

گرده خشک شود.
8 قبل از ذخیره کردن، گرده ها را به مدت 1 تا ۲ روز در فریزر نگهداری کنید تا تخم، الرو و حشرات موجود 

در آن از بین برود.
9 گرده های خشک شده کاماًل تمیز را در کیسه های نایلونی )چند الیه( یا شیشه های در بسته در داخل 

یخچال نگهداری نمایید. 
1۰ وسایل و تجهیزات را تمیز کرده و در محل مناسب قرار دهید.

فعالیت 
کارگاهی

توجه
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گرده نباید در معرض جذب رطوبت، بوهای نامطبوع محیط و دماي بیش از 4۰ تا 4۵ درجه سانتی گراد قرار 
گیرد.

 گرده نباید از مناطق داراي کارخانه هاي صنعتي آالینده یا محیط آلوده به آفت کش ها جمع آوری شود.

جمع آوری و استخراج بره موم

  مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز 
1 لباس کار     

۲ برس   

3 دودی 

4 شبکه جمع آوری بره موم   

۵ کلني زنبور عسل   

6 یخچال   

7 پارچه

مراحل انجام کار
1 لباس کار بپوشید.  

۲ از طریق دریچة پرواز به داخل کندو دود بدهید. 

3 به طور سنتی می توانید در بازدید از کندو بره موم را با تراشیدن از دهانه کندو، دیواره ها، فاصله بین 

قاب ها و پوشش کندو جمع آوری کنید.
4 برای تولید صنعتی از شبکه یا پوشش داخل کلنی استفاده کنید.

۵  شبکه را روی قاب هاي داخل کندو قرار دهید.

6 گوشه ای از درب کندو را باز گذاشته تا نور به داخل کندو بتابد.

7 پس از چند روز درب کندو را باز کرده و شبکه حاوی بره موم را بردارید.

8 شبکه را به مدت ۲-1 روز در داخل فریزر قرار دهید تا بره موم سخت شود.

9 روی یک میز پارچه تمیز پهن کنید.

1۰ روی پارچه به شبکة بره موم ضربه بزنید تا بره موم سفت شده روی آن بریزد.

11 بره موم ریخته شده روی پارچه را جمع آوری کرده و داخل ظرف بسته بندي بریزید.

1۲ وسایل و تجهیزات را تمیز کرده و در محل مناسب قرار دهید.

توجه

بهداشت و 
سالمت

فعالیت 
کارگاهی
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جمع آوری و استخراج موم

مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز 
1 لباس کار 

۲ موم ذوب کن خورشیدی 

3 دیگ  

4 آب  

۵ گونی   

6 شان کهنه و موم زاید  

7 مالقه   

8 تخته پرس )وسیله سنگین(

مراحل انجام کار
1 لباس کار مناسب بپوشید. 

۲ برای خالص سازی موم حاصل از درپوش برداری عسل ابتدا تمام پولک ها را در آب ولرم بریزید و چند 

ساعت صبر کنید. 
3 سپس با دست آن  را فشرده کنید تا باقی ماندة عسل از آنها خارج شود.

4 مواد حاصل را از یک صافی عبور دهید و این عمل را تا زمانی که آب شفاف است، تکرار کنید.

۵ در ادامه مي توانید عمل تصفیه را با استفاده از یکي از روش هاي زیر انجام دهید:
الف( ذوب کردن موم با استفاده از موم ذوب کن خورشیدی 

1 ابتدا  کمی آب برای جلوگیری از چسبیدن موم داخل آن بریزید. 

۲ موم ها را ریز کنید و در داخل موم ذوب کن خورشیدی قرار دهید سپس درب آن را ببندید.

3 در اثر تابش خورشید، دما در آن حبس شده و دمای داخل موم ذوب کن افزایش یافته و باعث ذوب شدن 

موم های آن می شود.
4 موم های ذوب شده در اثر شیب صفحة موم ذوب کن سرازیر شده و در مخزن دستگاه جمع آوری می شود.

۵ پس از سرد شدن هوا و در هنگام شب موم های به دست آمده را به شکل قالب بردارید.

6 ناخالصي هاي به جا مانده روی صفحة موم ذوب کن را بتراشید.

فعالیت 
کارگاهی
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ب( روش ذوب موم با استفاده از آب داغ
1  موم تراشیده شده را در گونی کنفی محکم بریزید و دهانة آن را محکم ببندید.

۲ گونی کنفی را در دیگ محتوای آب داغ )8۵ درجه سانتی گراد( قرار دهید.

3 روی آن وسیله سنگینی قرار دهید تا گونی باال نیاید.

4 چندین بار با استفاده از چوب به آن ضربه بزنید تا موم از آن بیرون بیاید.

۵ موم هایی را که روی دیگ جمع می شود را با مالقه در ظرف دیگری بریزید.

6 وقتی که تمام موم های موجود در گونی تخلیه شد، گونی را بیرون آورده و گونی دیگری را در آب جوش 

قرار دهید.

هرگز موم را به طور مستقیم روی شعله ذوب نکنید زیرا شعله زبانه می کشد.

مراحل کار ردیف 
 شرایط عملکرد

نتایج ممکن)ابزار،  مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...(
 استاندارد 

)شاخص ها/ داوری/ 
نمره دهی(

نمره

۵

جمع آوري و 
استخراج گرده، 
موم و  بره موم 

زنبور عسل

لباس کار، تجهیزات بازدید از کندو، 
کلني زنبور عسل، تله گرده گیر، 
دستگاه خشک کن، سینی، کیسه 
فریزر، یخچال، شبکه جمع آوری 
بره موم، پارچه، موم ذوب کن 

خورشیدی، دیگ، آب، گونی کنفي، 
شان کهنه و موم زاید، مالقه، تخته 

پرس )وسیله سنگین(

استخراج کامل گرده، موم ـ شایستگی کامل
و بره موم

3

استخراج نسبتاً کامل ـ شایسته
گرده، موم و بره موم

۲

استخراج ناقص گرده، موم ـ نیازمند آموزش
و بره موم

1

پس از خارج کردن شان هاي عسل از کندوها باید در اسرع وقت نسبت به استخراج عسل از آنها اقدام نمود، 
در غیر این صورت ممکن است عسل داخل شان متبلور شود، یا رطوبت هوا را جذب کرده و تخمیر شود یا 
بالعکس رطوبت خود را به هوا منتقل کرده و بیش از حد سفت و غلیظ گردد. عالوه بر این ممکن است مورد 

حمله آفات به خصوص کرم موم خوار قرار گیرد.

فعالیت 
کارگاهی

ایمني

نگهداري و انبارکردن شان هاي عسل قبل و بعد از استخراج

  آزمون ارزيابی عملکرد
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پس از استخراج عسل باید شان های خالی شده را در طبقات گذاشته و هر چه زودتر به کندوها انتقال داد 
تا زنبورها نسبت به تمیز و خشک کردن آن ها اقدام نمایند. پس از تمیز و خشک شدن شان های عسل در 
صورت لزوم می توان آنها را به انبار نگهداری شان منتقل کرد. در صورتی که شان ها پس از تخلیة عسل، بدون 
آن که تمیز و خشک شوند به انبار منتقل شوند. ممکن است عسل باقی مانده در آنها متبلور شده و در صورت 
استفادة مجدد براي کندوها در سال بعد مي تواند باعث شکرک زدن عسل شود. همچنین کرم موم خوار تمایل 

بیشتري به این گونه شان ها داشته و آنها را از بین مي برد. 

شان های عسل گیری شده

ــل  ــردن عس ــق ک ــور رقی ــه منظ ــتی ب ــا آب بهداش ــده ب ــل گیری ش ــان های عس ــردن ش ــپری ک   اس
ــهیل  ــریع و تس ــل را تس ــور عس ــط زنب ــان ها توس ــردن  ش ــز ک ــل  تمی ــا عم ــده در حجره ه باقی مان

می کنــد.

یا  و  در دسترس حشرات، جانوران  و  باشد  تمیز شدن  قابل  راحتی  به  و  پاکیزه  باید  نگهداری عسل  محل 
آلودگی هایی نظیر گرد و خاک قرار نگیرد. دما، رطوبت انبار و طول مدت نگهداری نیز بر کیفیت عسل تأثیر 
می گذارد. عسل پس از استخراج از اکستراکتور باید در دمای کمتر از 1۰ درجه سانتی گراد نگهداری شود. 
با انجام این کار رنگ، عطر و طعم عسل پس از سال ها نیز تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت. بهترین دما برای 

نگه داری عسل 7 الی 1۲ درجة سانتی گراد است.

   نگهداری و انبارکردن عسل

توجه
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 اگر عسل بعد از بسته بندی نهایی در دمای ۲۲ تا ۲۵ درجة سانتی گراد انبار شود تغییرات آن در سطح قابل 
قبول بوده و موجب از بین رفتن رنگ، طعم و کیفیت عسل نخواهد شد.

عســل بــه ســرعت بوهــای خارجــی را بــه خــود جــذب می کنــد، بنابرایــن نبایــد آن را نزدیــک مــوادی 
ماننــد پارافیــن، قیــر، بنزیــن، ماهــی و دیگــر مــواد خوراکــي داراي بــو نگهــداری کــرد. 

ظروف نگهداری عسل
عسل خاصیت اسیدی دارد بنابراین الزم است برای نگهداری آن از ظروف مخصوصی استفاده شود که تحت 
تأثیر آن قرار نگرفته و به اصطالح خورده نشود. ظروف پالستیکی شفاف یا روشن با توجه به ارزان بودن، 
وزن سبک و پایداري آن، کاربرد بیشتری در بسته بندی و نگهداری عسل پیدا کرده اند. بعضی از انواع ظروف 
پالستیکی به شکل جعبه مکعب مستطیل و از نوع پالستیک خشک و شکننده هستند که معموالً برای عرضه 

عسل شان به کار برده می شوند.

باید توجه داشت که ظروف بسته بندی عسل باید عاری از هر گونه بو، مقاوم در برابر خاصیت اسیدی 
عسل و عدم نفوذ رطوبت به داخل آنها بوده و به راحتی قابل پر شدن و تخلیه شدن باشند. 

دو نمونه از بسته بندي عسل

توجه

توجه
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نگهداری موم به صورت شان تازه، شرایط خاصی دارد. تا آفات و به خصوص پروانه موم خوار باعث خسارت آن 
نشود. برخی شرایط مهم برای جلوگیری از خسارت آفات تهویة مناسب، دمای کم، کنترل نور و استفاده از 
سموم مناسب است. همچنین استفاده از کاغذهای روزنامه در اطراف شان ها همراه با اسپری سموم، روش 
ساده ای برای جلوگیری از خسارت پروانه موم خوار است. استفاده از اسید استیک )سرکه( 8۰ درصد به صورت 

اسپری نیز تخم و الرو پروانه موم خوار را از بین می برد.

بهترین روش نگهداری موم برای طوالنی مدت ذوب کردن، خالص کردن و به صورت قالب درآوردن است. 
که در این صورت موم مورد حمله پروانه موم خوار قرار نخواهد گرفت. 

شان خسارت دیده توسط پروانه موم خوار

 نگهداري موم خالص به صورت قالب

   شرايط نگهداری موم

توجه
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گرده جمع آوری شده اغلب دارای رطوبت باال )بیش از ۲۵ درصد( است که برای نگهداری و مصرف آن در 
بلند مدت، حتماً باید آن را خشک کرد. در غیر این صورت ارزش غذایی آن، کاهش می یابد. رطوبت گرده باید 
کمتر از 1۰ درصد باشد تا از کپک زدن، رشد باکتری ها و فساد آن جلوگیری شود. گرده جمع آوری شده را 

می توان داخل فریزر گذاشت تا پس از جمع آوری نهایی خشک کرد.

گرده جمع آوری شده توسط کلنی های زنبور عسل

برای خشک کردن گرده نکات زیر رعایت شود:
1  گرده ها تا حد امکان و به طور مطلوب خشک شوند. 

2  گرده را هرگز نباید در معرض نور خورشید خشک کرد، زیرا باعث تغییر رنگ آن به رنگ قهوه ای روشن )یکنواخت( 

می شود. از این رو می توان نتیجه گرفت رنگ قهوه ای یکنواخت گرده نشانه خشک شدن گرده در معرض نور 
خورشید است. 

3  برای رطوبت گیری می توان گرده ها را داخل فریزر گذاشت. همچنین روش ساده دیگر استفاده از المپ روشنایی 

)۲۰ وات( است که آن را روی جعبه گرده خشک کن آویزان می کنند. معموالً تا حدود 4۵-4۰ درجه سانتی گراد، گرما 
تولید می کند و برای خشک کردن گرده ها مناسب است. اما بهترین راه خشک کردن گرده، استفاده از دستگاه خشک کن 

و رعایت تنظیم دمای 4۵ درجة سانتی گراد و زمان خشک کردن است. 

دستگاه خشک کن

نگهداری و ذخيره گرده
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شرایط نگهداری گرده گل
نگهداری گرده تازه در شرایط محیطی به مدت چند روز، باعث کاهش کیفیت آن می شود، ولی چنانچه در 
فریزر نگهداری شود، تا یک ماه قابل استفاده است. همچنین اگر گرده ها خشک شوند )با رطوبت کمتر از 1۰ 
درصد و حرارت 4۵ درجة سانتی گراد( در خارج از نور خورشید و شرایط محیطی معمولی به مدت چند ماه، 
در یخچال به مدت یک سال و در فریزر به مدت چند سال قابل نگهداری هستند. بنابراین نگهداری گرده به 

صورت خشک در ظروف شیشه ای تیره یا مکان های خنک و تاریک توصیه می شود.

نمونه ای از بسته بندی تجاری گرده

مواد مؤثر در ژله رویال به سرعت در مقابل نور، اکسیژن و طوالنی بودن مدت نگهداری تجزیه می شود. بنابراین 
ذخیره سریع ژله رویال به طور صحیح، اهمیت زیادی دارد.

ژله رویال را باید بالفاصله بعد از استخراج در ظروف شیشه ای کوچک و فاقد فضای هوایی دارای درپوش غیر 
فلزی )خاصیت اسیدی ژله رویال بر فلز اثر می گذارد( ذخیره کرد و در یخچال )دمای ۵-۰ درجه سانتی گراد(، 
سالم  کاماًل  به صورت  ماه  برای چندین  می توان  را  ژله رویال  شرایط  این  در  داد.  قرار  نور  یا  رطوبت  بدون 
نگهداری کرد. برای نگهداری طوالنی مدت باید ژله رویال را در دمای 18- درجه سانتی گراد منجمد کرد که 

در این صورت، می توان آن را تا ۲4 ماه نگهداری کرد.

 نگهداری  و بسته بندی ژله رويال
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همچنین می توان ژله رویال را در همان حالت تازگی با عسل مخلوط نمود )سه گرم ژله رویال و 1۲۵ گرم عسل( 
و در شیشه های مخصوص نگهداری نمود.

شرایط نگهداری زهر زنبور عسل
زهر زنبور به صورت تازه مایعی بی رنگ و شفاف است و زمانی که خشک شود، به پودر متمایل به قهوه ای روشن 
تبدیل می شود. برای حفظ کیفیت زهر، باید آن را در ظروف شیشه ای تیره و کاماًل بسته نگهداری کرد. بهترین نوع 
زهر برای نگهداری و مصرف، شکل بلوری و جامد آن است، چون در این حالت پایدار است. زهر خشک را می توان 

در فریزر به مدت چند ماه نگهداری کرد، ولی نباید بیش از چند هفته در یخچال نگهداری شود.

نگهداری زهر مایع و خشک در شیشه تیرهزهر خشک

بره موم ماده ای نسبتاً پایدار است، ولی مدت نگهداری آن حائز اهمیت است. با نگهداری صحیح به مدت 1۲ماه، 
فعالیت های ضدباکتریایي بره موم کاهش نمی یابد. بره موم و عصاره های آن باید در ظروف تمیز، بدون منفذ، 
سربسته و تیره یا در تاریکی، ترجیحاً در دمای کمتر از 1۲-1۰ درجة سانتی گراد و دور از گرمای زیاد و نور 
خورشید نگهداری شوند. برای آسان کردن شرایط نگهداری و مصرف بره موم، آن را خشک و یا پودر می کنند. 
برای این منظور، می توان از دستگاه خشک کن در خأل استفاده کرد. همچنین برای استفاده بهتر از خواص 
بره موم به عصاره گیری آن نیاز است. محلول داراي 7۰ درصد الکل فعال ترین محلول، برای عصاره گیری بره موم

است.

ظرف نگهداری بره مومبره مومپودر بره موم

 شرايط نگهداری بره موم
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 شرایط عملکردمراحل کار ردیف 
)ابزار،  مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و ...(

 استاندارد نتایج ممکن
)شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(

نمره

6
نگهداری تولیدات

زنبور عسل

انبار، دماسنج، هواکش، 
گرمخانه، گوگرد، قرص 

ضد کرم موم خوار، 
روزنامه، طبق، نیم 
طبق، کندوي خالي

رعایت کامل اصول نگهداري ـ شایستگی کامل
تولیدات زنبور عسل

3

رعایت نسبتاً کامل اصول ـ شایسته
نگهداري تولیدات زنبور عسل

۲

رعایت ناقص اصول نگهداري ـ نیازمند آموزش
تولیدات زنبور عسل

1

  آزمون ارزيابی عملکرد
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ارزشیابی شایستگی برداشت تولیدات زنبور عسل

شرح کار:
1  تعیین زمان برداشت عسل و جمع آوري گرده  

2  انتخاب کلني زنبور عسل براي برداشت عسل و جمع آوري گرده
3  برداشت شان عسل از کندو      

4  استخراج عسل از شان ها
5  جمع آوري و استخراج گرده، موم و بره موم

6  نگهداري تولیدات زنبور عسل

استاندارد عملکرد:
برداشت تولیدات کلنی های زنبور عسل در طی یک دوره پرورش 

شاخص ها:
1   برداشت عسل و جمع آوري گرده در زمان مناسب

2  کلني هاي داراي شان عسل و ذخایر گردة باال
3 خارج کردن شان هاي حاوي عسل از کندو

4  وجود شان هاي خالي از عسل بدون شکستگي شان
5  برداشت گرده، موم و بره موم

6 حفظ کیفیت تولیدات زنبور عسل

شرایط انجام کار:
کلني هاي زنبور عسل، تجهیزات مورد نیاز )کاله، دستکش، لباس کار و...(، وسایل برداشت عسل و سایر فرآورده هاي زنبور 

عسل. 
ابزار و تجهیزات:

ترازو، تله گرده گیر، فیبر براي تولید بره موم، اکستراکتور، کاله، دستکش، لباس کار، دودی، اهرم، چکش، قاب، طبق، برس، 
کاردک، اجاق گاز، دماسنج، موم ذوب کن

معیار شایستگی:
نمرة هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3مرحلة کارردیف

2تعیین زمان برداشت عسل و جمع آوري گرده  1
2انتخاب کلني زنبور عسل براي برداشت عسل و جمع آوري گرده۲

2برداشت شان عسل از کندو      3

2استخراج عسل از شان ها4

2جمع آوري و استخراج گرده، موم و  بره موم۵

1نگهداری تولیدات زنبور عسل6

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
در  صداقت  تصمیم گیري،  خالق،  تفکر  درستکاري،  خودمدیریتي،  کار،  لباس  از  استفاده 
انجام کار، تخلیه پساب ها در فاضالب، رعایت بهداشت زنبورستان، بهداشت تولیدات زنبور 

عسل، مدیریت مواد و تجهیزات، محاسبه و ریاضي.

۲

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 است.
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ــر تألیــف کتاب هــای درســی  ــزی آموزشــی، دفت 1- برنامــه درســی رشــته اموردامــي. )1393(. ســازمان پژوهــش و برنامه ری
فنــی و حرفــه ای و کاردانــش.

ــف  ــر تألی ــی، دفت ــزی آموزش ــش و برنامه ری ــازمان پژوه ــي. )139۲(. س ــته اموردام ــه رش ــتگی حرف ــتاندارد شایس ۲- اس
کتاب هــای درســی فنــی و حرفــه ای و کاردانــش.

3- اســتاندارد ارزشــیابی حرفــه رشــته اموردامــي. )139۲(. ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی، دفتــر تألیــف 
کتاب هــای درســی فنــی و حرفــه ای و کاردانــش.

4- راهنمــای عمــل طراحــی و تألیــف بســته تربیــت و یادگیــری رشــته های فنــی و حرفــه ای. )1393(. ســازمان پژوهــش و 
ــش. ــه ای و کاردان ــی و حرف ــای درســی فن ــف کتاب ه ــر تألی ــزی آموزشــی، دفت برنامه ری

۵- آقایی نراقی، مرتضی علی )مترجم(. )1394(. زنبورداری برای همه. انتشارات آییژ. چاپ دوم.
6- بابایــی، ســکینه. )1389(. اثــرات تغذیــه اي ســطوح مختلــف جلبــک کلــرال بــه عنــوان مکمــل پروتئینــی بــر روي مصــرف 
غــذا، میــزان تخــم، الرو، شــفیره، ذخیــره گــرده، جمعیــت کلنــی، چربــی، پروتئیــن و وزن الشــه. پایان نامـــه دوره کارشناســـی 

ارشـــد علـــوم دامـــی. دانشکده کشاورزي دانشــگاه تهران. 
ــاد  ــردی جه ــی علمی-کارب ــوزش عال ــرآوری محصــوالت زنبورعســل. ناشــر مؤسســه آم ــا. )1387(. ف ــری، محمدرض 7- بصی

ــاپ اول . کشــاورزی. چ
8- ســجادی بهــروز، ابــزارآالت پــرورش زنبورعســل، ناشــر مؤسســه آمــوزش عالــی علمی-کاربــردی جهــاد کشــاورزی. چــاپ 

اول 1388.
9- سعادتمند، سید جواد. )1383(. مبانی پرورش زنبورعسل، ناشر آییژ. چاپ اول.

1۰- ســیدی ســید مظاهــر، فرشــینه عــدل محمدباقــر )مترجمیــن(، راهنمــای عملــی زنبــورداری، ناشــر زنــده رود. چــاپ اول 
.1389

11- شهرستانی، نعمت اهلل. )1394(. زنبور عسل و پرورش آن، ناشر سپهر. چاپ بیستم.
ــاد  ــردی جه ــی علمی-کارب ــوزش عال ــرورش ملکــه زنبورعســل، ناشــر مؤسســه آم 1۲- طهماســبی، غالمحســین. )1386(. پ

کشــاورزی. چــاپ اول.
13- عبادی، رحیم و احمدی، علی اصغر. )139۵(. پرورش زنبورعسل، ناشر ارکان دانش. چاپ هشتم.

14- عراقــی، محمــد و یوســف، حکیمــی علــی )مترجمیــن(. )1394(.   ارزش افــزوده فرآورده هــای زنبورعســل، ناشــر ســپهر 
اندیشــه. چــاپ دوم.

1۵- هاشمی، مسعود. )1393(. راهنمای کامل پرورش زنبور عسل، ناشر فرهنگ جامع. چاپ دوم.
16- یوســف، ســجادی علیرضــا. )1384(. جنــگل هــای ایــران و نقــش آن در پــرورش زنبــور عســل، انتشــارات دانشــگاه زنجــان. 

اول. چاپ 
17- Amino Acids. 2013. Literature review on the role of dietary protein and amino acids in 
cognitive functioning and cognitive decline. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles.
18- Bees Products. 2017. All About  Honey Bee  products. http://www.bees-products.com
19- Honey Bees and Beekeeping )University of Georgia( 2010. http://www.caes.uga.edu/
Publications.
۲۰- Somerville, D. 2005. Fat Bees, Skinny Bees, a manual on honeybee nutrition for 
beekeepers, RIRDC Puplication No 054/05, Goulburn, Australia.
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ــوزش و  ــن در آم ــول بنیادی ــند تح ــرای س ــود در اج ــر خ ــش خطی ــای نق ــت ایف ــی جه ــزی آموزش ــش و برنامه ری ــازمان پژوه س
ــال  ــم دنب ــی مه ــک سیاســت اجرای ــوان ی ــران، مشــارکت معلمــان را به عن ــوری اســالمی ای ــی جمه ــه درســی مل ــرورش و برنام پ
می کنــد. بــرای تحقــق ایــن امــر در اقدامــی نوآورانــه ســامانه تعاملــی بــر خــط اعتبارســنجی کتاب هــای درســی راه انــدازی شــد 
تــا بــا دریافــت نظــرات معلمــان دربــارة کتاب هــای درســی نونگاشــت، کتاب-هــای درســی را در اولیــن ســال چــاپ، بــا کمتریــن 
ــن فراینــد، همــکاران گــروه تحلیــل محتــوای  ــوب ای ــد. در انجــام مطل ــم نمای ــه دانش آمــوزان و معلمــان ارجمنــد تقدی اشــکال ب
ــر عهــده داشــتند. ضمــن  ــة راهبــری دروس نقــش ســازنده ای را ب آموزشــی و پرورشــی اســتان ها، گروه هــای آموزشــی و دبیرخان
ارج نهــادن بــه تــالش تمامــی ایــن همــکاران، اســامی دبیــران و هنرآموزانــی کــه تــالش مضاعفــی را در ایــن زمینــه داشــته و بــا 

ارائــة نظــرات خــود ســازمان را در بهبــود محتــوای ایــن کتــاب یــاری کرده انــد بــه شــرح زیــر اعــالم می شــود.

استاننام هنرآموزردیف

کردستانصالح محمدی1

خراسان شمالیعلی توحیدی۲
آذربایجان غربی عباسعلی احمدی3
فارسناصر مرادی4
اصفهانمجتبی اکبری۵
مازندران مفید وسگری کیاسری6
خوزستانطاهر سرداری7
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