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بخش اّول: پرورش زنبور عسل 
بخش دوم: پرورش کرم ابریشم 



مقدمه
َو اْوحی َربَُّک ِاَلی النَّْحْل ....

و خداوند به زنبور عسل وحی کرد که از کوه ها و درختان و سقف های رفیع منزل گیرید. سپس 
به اطاعت  پروردگارتان را  تغذیه کنید و راه  از میوه های شیرین )و حالوت و شهد گل های خوشبو( 
بپویید، آنگاه از درون آن ها شربتی شیرین به رنگ های مختلف بیرون آید که در آن شفای مردمان است 

و در این کار نیز نشانه قدرت خدا برای متفکران پیداست. 
قرآنمجیدسورهنحلآیات٦8و٦٩

زنبور عسل همواره مورد توجه بشر بوده و در همه کتب آسمانی باالخص قرآن کریم به عنوان 
حشره مفید و پرکار از آن نام برده شده است. زندگی اجتماعی زنبور عسل و تولید منحصر به فرد آن، 
زنبور عسل را به عنوان حشره ای با پشتکار فراوان و ُپر تولید مطرح می نماید. تولیداتی که گاه از آن به 

عنوان دارو هم یاد می شود. 
)در شکاف  از کندوهای طبیعی  انسان های نخستین  که  بود  ماده غذایی شیرینی  اولین  عسل 
درختان و البالی صخره ها و کوه ها( برداشت می کردند. ارزش زنبورعسل و نقش آن در گرده افشانی 
و بارور ساختن محصوالت کشاورزی و گونه های مختلف گیاهان )زراعی و باغی و مرتعی( و هم چنین 
کاربردهای فراوان محصوالت آن مانند عسل، موم، بره موم، ژل سلطنتی، گرده و زهر به عنوان مواد 
خوراکی، دارویی، آرایشی و بهداشتی در سطوح مختلف تولید و مصرف خانگی و صنعتی بر همگان 

شناخته شده است. 
با همه ُخردی و کوچکی شاهکار  مطالعه در زندگی شگفت انگیز زنبور عسل، حشره ای که 
بزرگ خلقت است، ما را به وجود و عظمت آفریدگاری دانا و توانا راهنمایی می کند، زیرا هیچ عقلی 
نمی پذیرد که این همه عجایب و شگفتی زاییده تصادف و طبیعت بی فکر و اراده باشد. مکان زندگی 
شگفتی های  با  است  شهری  ولیکن  نمی کند  تجاوز  نیم متر  از  عرضش  و  طول  چند  هر  عسل  زنبور 
حیرت انگیز که هزاران سکنه دارد. زندگی در آن تابع قوانین و مقررات و نظام دقیقی است که سرچشمه 



گرفته از وحی الهی است. عده بسیاری از زنبوران کارگر مأمور جمع آوری شهد گل ها و شکوفه ها 
هستند. وقتی یکی از آن ها به نقطه ی پرگلی دست می یابد به کندو باز می گردد و سایر کارگران را خبر 
می کند و سپس جمع کثیری به سوی گل ها سرازیر می شوند و به نوشیدن شهد گل ها می پردازند و آن گاه 
به سوی کندو باز می گردند و چون به کندو رسیدند، شهدهایی را که مکیده اند، تحویل می دهند. پس 
از تحویل دوباره به صحرا می روند و این رفت و آمد مرتب ادامه دارد. هر زنبور عسل به اندازه ده 
برابر وزنش شهد به کندو می برد و هر نیم کیلو عسل نتیجه چهل هزار مرتبه رفت و آمد یک زنبور عسل 
است. عسل مایه ای است مملو از ویتامین های مختلف، امالح معدنی، پروتئین ها و قند که هیچ گاه فاسد 
نمی شود، بلکه عسل از بین برنده میکروب ها است، در هضم غذا بسیار مؤثر و درمان کننده بسیاری 

از بیماری ها است. 



سخنیباهنرآموز
به گوناگونی  با توجه  هنرآموزان عزیز هنرستان های کشاورزی سراسر کشور توجه دارند که 
و تنوع آب و هوا و اقلیم در نواحی مختلف کشور، گاه امکان انجام فعالیت های عملی مطابق مسیر 
تغییر در  برای  نیز علتی دیگر  تدریس کتاب درسی میسر نمی شود، هم چنین کوچ دهی زنبوران عسل 
فعالیت  پایان هر فصل، چند  به همین منظور در  فعالیت های عملی هر فصل می باشد.  از  بخش هایی 

عملی برای مهارت یابی هنرجویان درج گردیده است.  



١

بخش اّول 
پرورش زنبور عسل 



٢

فصل اّول 

تاريخچه ی زنبورداری در جهان و ايران 
هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود که بتواند: 

١ ــ اهميت و ارزش زنبور عسل و عسل را توضيح دهد. 
٢ ــ تاريخچه ی زنبورداری در جهان را بيان کند. 

٣ ــ تاريخچه ی زنبورداری در ايران را توضيح دهد.
٤ ــ نقش زنبور عسل در کشاورزی و محيط زيست را شرح دهد. 

تاريخچه ی زنبورداری در دنيا 

بشر تغييری در زندگی زنبور عسل نداده است، زنبور عسل همان است که هزاران سال قبل بوده 
ولی بشر در مورد بيولوژی و طرز نگه  داری زنبور عسل در کندوی ساخت خود اطالعات و تجربيات 

زيادی کسب کرده است. 
به طور دقيق آشکار نيست که از چه زمانی زنبور عسل از ساير زنبورها جدا شده و به جمع آوری 

شهد و گرده گل های روی آورده است. طبق نظر دانشمندان قدمت اين 
حشره از ٦٠ تا ١٥٠ ميليون سال قبل تخمين زده می شود. 

از نقوشی که روی سنگ حکاکی شده واقع در غاری از دوران 
استنباط  چنين  است،  آمده  دست  به  اسپانيا  شرقی  کوه های  در  َحَجر 
را  عسل  زنبور  ميـالد  از  پيش  سال  هـزار  ـ  ٨  ١٦ـ بشر  کـه  مـی شود 

می شناخته و از عسل و موم آن استفاده می کرده است. 
شکل ١ ــ١ــ روش جمع آوری عسل روی سنگ در غاری 

نزديک شهر والنسيای اسپانيا حکاکی شده است.



٣

اولين اثری که از زنبور عسل به دست آمد، فسيلی است متعلق به چهل ميليون سال قبل که در 
آن زنبور عسل در داخل صمغ درخت محبوس شده، اين فسيل در موزه زنبور عسل در شهر وايمار ١ 

در آلمان غربی نگه داری می شود.

در اديان الهی نيز از عسل به نيکی ياد شده است و در قرآن کريم نيز سوره ای به نام سوره نحل 
(زنبور عسل) نام گذاری شده است و از عسل به عنوان غذای شفابخش نام برده شده است. 

تاريخچه ی زنبورداری مدرن در دنيا
کندوهای با  النگستروت٢ است،  تحقيقات  مطالعات و  مديون  مدرن بيش تر از همه  زنبورداری 
قاب متحرک از سال ها پيش متداول بود. ولی نامبرده موفق شد با پيداکردن فاصله صحيح عبور و مرور 
زنبورها دور شان ها و هم چنين بين شان ها و ديواره های کندوها و مشکل موم زدن و چسبيدن شان ها را 

به جدار کندو حل کند (١٨٥١ ميالدی).
موم  از  عسل  استخراج  دستگاه  مجارستان  اهل  هروشکا  ٣  فن  فرانس  بارون   ١٨٦٥ سال  در 
(اکستراکتور) را با استفاده از قوه گريز از مرکز ساخت. در سال ١٩٢٣ پروفسور کارل فون فريش٤موفق 
برنده   ١٩٧٣ سال  در  دليل  همين  به  و  گشته  رقص)  صورت  عسل (به  زنبور  حرف زدن  طرز  کشف  به 

جايزه نوبل شد. 

ـ ١ ـ ٢  Weimar      ـ ـ ٣  Lang stroth (1851)      ـ Franzvon hrutsxhka (1923)     ـ

ـ ٤ Karl von Frisch (1973)      ـ

شکل ٢ــ١ــ زنبور عسل فسيل شده



٤

در سال ١٩٢٦ واتسون آمريکايی برای اولين بار ملکه را به وسيله ی آمپول، تلقيح مصنوعی کرد. 
در سال ١٩٥٦ دانشمند روسی ترياسکو١ ثابت کرد که ملکه در پرواز جفت گيری هميشه با چندين نر 
جفت گيری می کند و بدين طريق بر عقايد قبلی مبنی بر اين که ملکه در زندگی فقط با يک نر جفت گيری 

می کند، خط بطالن کشيد. 

تاريخچه زنبورداری در ايران  
زنبورداری در ايران سابقه قديمی دارد. در دوره ی هخامنشيان نگه داری زنبور عسل در ايران 
رواج داشته و از عسل به عنوان يک ماده شيرين غذايی و دارويی استفاده می کرده اند، پيدا شدن دشنه 
مفرغی در لرستان منقش به شکل زنبور عسل و متعلق به ١٢٠٠ سال قبل از ميالد معرف قدمت آشنايی 
ايرانی ها با اين حشره مفيد است. با پيشرفت پرورش زنبور عسل در اروپا و آمريکا و با ورود کندوهای 
ايجاد  به  کشور  عسل خيز  نقاط  در  عالقه مندانی  بعد)  به   ١٣٣٥) کشور  به  هيبريد  ملکه های  و  مدرن 

واحدهای بزرگ صنعتی پرورش زنبور عسل توجه کردند. 

نقش زنبور عسل در کشاورزی و محيط زيست   
نگه داری  موم  احيانًا  و  عسل  توليد  خاطر  به  اکثرًا  کشورها  از  بعضی  و  ايران  در  عسل  زنبور 
از  استفاده  و  گرده افشانی  خاطر  به  بيش تر  آمريکا  و  اروپايی  کشورهای  در  آن که  حال  و  می شود 

محصوالت زنبور عسل و عوامل فرعی پرورش زنبور عسل است. 
در اکثر گياهان گلدار، گرده افشانی به صورت غير مستقيم بوده و به وسيله باد، حشرات، انسان 
و ... تلقيح انجام می گيرد. ثابت شده است که سهم زنبور عسل در اين نوع گرده افشانی بالغ بر ٩٠٪ 
است. اهميت فرآورده های خارجی کندو (بذر و ميوه) به مراتب بيش تر از ارزش محصوالت داخلی 

کندو (عسل و موم و ...) است. 
با اين که حشرات گرده افشان زياد هستند ولی حشره ای که می تواند گرده گيری را به حد اعلی 

و در نهايت کمال انجام دهد، زنبور عسل است. 
طبق تحقيقاتی که انجام گرفته و در نشريات نيز منعکس شده است، کشاورزان و باغداران ٢٥ 
برابر زنبورداران از طريق گرده افشانی استفاده می کنند (توليد بذر و ميوه) بدين معنی اگر زنبورداری از 
چند کلنی ١٠٠٠ ريال عسل و موم استفاده کند، يک باغدار يا کشاورز با استفاده از همان چند کلنی 

ـ ١ Tryasko      ـ



٥

حدود ٢٥٠٠٠ ريال سود خواهد برد. 
يکی از امتيازات زنبور عسل نسبت به حشرات گرده افشان ديگر در اين است که به گل وفادار 
است (ثابت گلی) يعنی وقتی که اولين زنبور از کندو خارج شد و به سوی گل ها پرواز  کرد و مثًال گل 
زرد آلو را انتخاب کرد، تا ميسر باشد در همان پرواز از گل زردآلو استفاده خواهد کرد. به عالوه به 
محض برگشت به کندو با رقص های مخصوص زنبورهای ديگر را به آن منطقه هدايت خواهد کرد و 
همان نوع گل ها به  گرده افشانی  نشست و  نخواهند  ديگری  مزبور روی گل  زنبورها با وجود گل  اين 
حد اعالی خود خواهد رسيد. بدين معنی که گرده هر نوع گلی بر روی مادگی همان نوع گل انتقال 
می يابد، ساير حشرات گرده افشان فاقد اين خاصيت هستند. آزمايش های متعدد نشان داده است که 
درختان ميوه به علت چسبناک بودن گرده ها بيش از همه نباتات ديگر نياز به گرده افشانی توسط زنبور 

عسل دارند. 
جدول ١ ــ١ نتايج تحقيقات دانشمندان را در باغ ها و مزارع مورد آزمايش در شرايط يکسان 

نشان می دهد. 

جدول ١ ــ١
مالحظاتبا زنبور عسلبدون زنبور عسلشرحرديف
ميوه ها درشت ترمحصول ٥٢٠ تنمحصول ١٧٠ تنباغ گيالس١
ميوه ها مرغوب تر و بهترمحصول ٥٠ تنمحصول ٥ تنباغ سيب٢
ميوه ها مرغوب تر و بهترمحصول ٨٠ تنمحصول ٦ تنباغ گالبی٣
٣٠٪ پوک٧٠٪ پوکمزرعه آفتابگردان٤
٩٧٪ مغزدار٣٠٪  مغزدارمزرعه آفتابگردان٥
در خانواده کلميان محصول با وجود زنبور عسل ٥٣٪ باال می رود.٦
در خانواده لگومينوز در بذرگيری محصول به چند برابر می رسد و کيفيت نيز باال می رود.٧
در مزارع پنبه با وجود حشرات ديگر گرده افشان و زنبور عسل ٢٥٪ بر مقدار تخم افزوده می شود.٨

زنبور عسل نه تنها در کميت محصوالت باغی و زراعی اثر بارزی دارد، بلکه در کيفيت آن نيز به 
وجه قابل توجهی مؤثر است و از اين جهت است که در کشورهای مترقی همه ساله باغداران و زارعين 



٦

کندوهای زنبور عسل را اجاره کرده و در باغات و مزارع خود مستقر می کنند. 
از آن جايی که حفظ بقا و ازدياد نسل اکثر گياهان گل دار به وسيله عمل گرده افشانی صورت 
می گيرد، اگر از باروری يک نوع گياه جلوگيری به عمل آيد، گل های آن گياه هرگز به دانه و ميوه تبديل 
اندازه  منطقه به همان  گياهی در يک  نسل  رفتن  بين  بين خواهد رفت. با از  نسل آن گياه از  نشده و 
نيز خاک، پوشش گياهی خود را از دست خواهد داد و در مقابل ريزش باران و وزش باد مقاومت 
خود را از دست داده و مواد کلوئيدی را که در به هم پيوستن ذرات خاک و هم چنين در رشد گياهی 
مؤثر هستند، شسته و از بين خواهد برد و در نتيجه فرسايش خاک صورت می گيرد. شدت فرساش 
خصوصًا در مناطق آب و هوايی خشک مثل ايران سبب می شود که باد نيز اين خاک ها را از طرفی 
آن  از  بايد  که  هوموسی  مقدار  نتيجتًا  آورد.  وجود  به  را  روان  شن های  و  دهد  انتقال  ديگر  طرف  به 
موادغذايی مورد نياز برای انسان و حيوان توليد شود، از بين خواهد رفت. بنابراين عدم توجه به يک 
حشره کوچک، می تواند باعث تغييرات ١٨٠ درجه ای محيط زيست و تبديل آن به کوير و شن زارها 

شود. 
عالوه بر محسنات فوق، زنبور عسل تنها حشره ای است که پاکيزگی و بهداشت را کامًال رعايت 
ميکروبی  عوامل  بنشيند،  آلوده  مواد  روی  که  باشد  گونه ای  به  عسل  زنبور  طبيعت  اگر  چون  می کند. 
گرده گل را که حاوی مقدر زيادی پروتئين است فاسد کرده و قابليت باروری مادگی را از دست خواهد 

داد.

شکل ٣ ــ١ــ چرای زنبور روی گل ها



٧

فعاليت های عملی  
١ ــ مشاهده فيلم يا اساليد مربوط به گرده افشانی حشرات و زنبور عسل

٢ ــ بررسی عملکرد زنبور عسل در افزايش توليدات باغی به صورت بازديد و تهيه 
گزارش و يا ارائه مقاله 

ارزش يابی فصل اّول  
١ ــ تاريخچه ی زنبورداری در دنيا را توضيح دهيد. 

٢ ــ تاريخچه ی زنبورداری در ايران را بيان کنيد. 
٣ ــ نقش زنبور عسل در کشاورزی را توضيح دهيد.

٤ ــ قدمت زنبور عسل مربوط به چند سال پيش است؟ 
٥ ــ ثابت گلی بودن زنبور عسل را توضيح دهيد. 

شکل ٤ ــ١ــ يک سيب که به وسيله ی زنبور عسل بارور شده (سمت چپ) 
و يک سيب ديگر که زنبور آن را بارور نکرده است (سمت راست) 

١

٣

٢

٤



٨

فصل دوم 

نژادهای زنبور عسل و تشريح ساختمان بدن آن ها
هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود که بتواند: 

١ــ نژادهای مختلف زنبور عسل را نام ببرد. 
٢ ــ نژاد زنبور عسل درشت را توضيح دهد. 

٣ ــ نژاد زنبور عسل ريز را توضيح دهد. 
٤ ــ نژاد زنبور عسل هندی را توضيح دهد. 

٥ ــ نژاد زنبور عسل معمولی را توضيح دهد. 
٦ ــ انواع زنبور عسل معمولی را نام ببرد. 

٧ ــ زنبور عسل را شناسايی کند. 

مطالعه ی زنبور عسل از نظر حشره شناسی
 

رده بندی و زنبور عسل
با  حشرات  گروه  و  بالداران  رده  زير  و  حشرات  رده  از  و  بندپايان  شاخه ی  جزو  عسل  زنبور 
دگرديسی کامل و راسته يا رديف بال غشاييان و باال خانواده Apoidea و خانواده يا تيره Apididae و 
جنس زنبور Apis است. لينه، طبيعی دان سوئدی برای اولين بار برای تقسيم بندی حيوانات از دو نام 
استفاده کرد. نام اول نمايانگر نوع و نام دوم نژاد حيوان را مشخص می سازد. از روی اين تقسيم بندی 
تمامی انواع زنبوران عسلی که از لحاظ فيزيولوژيکی و تشريحی مانند يک ديگرند به نام Apis يا تيره 
ناميده می شوند و هر اسمی بعد از Apis بيايد، نوع زنبور عسل را روشن می کند. در ميان انواع مختلف 

زنبوران عسل دنيا در حال حاضر چهار نوع آن دارای ارزش اقتصادی هستند که عبارتند از: 
زنبور عسل درشت١

ـ ١   A.dorsata      ـ



٩

زنبور عسل ريز١
زنبور عسل هندی٢

زنبور عسل معمولی ٣
زندگی  سيالن  و  جنوبی  پاکستان  هندوستان،  در  زنبور  نوع  اين  درشت:  عسل  زنبور  ١ ــ 
می کند و بزرگترين زنبور عسلی است که تاکنون شناخته شده است. اين زنبور به حالت وحشی زندگی 
کرده و در زير شاخه های درخت و يا صخره ها يک شان بزرگ عسل درست می کند که عسل آن حدود 
٥٠ کيلو است. زنبور عسل درشت فقط در هوای آزاد قادر به زندگی بوده و تمايل زيادی به مهاجرت 

از خود نشان می دهد. 
٢ ــ زنبور عسل ريز: از همه زنبورها کوچک تر بوده تنها يک شان در زير شاخه های درخت 
درست می کند، اين زنبور به حالت وحشی در هندوستان و جنوب ايران از استان خوزستان تا چابهار 

زندگی می کند. ميزان توليد عسل آن بسيار اندک است. 
٣ ــ زنبور عسل هندی: جثه اين گونه زنبور حد واسط زنبور عسل معمولی و زنبور ريز است. 
در هندوستان، پاکستان، چين و ژاپن و قسمتی از افغانستان وجود داشته از نظر شان سازی شباهت کاری 
با زنبور عسل معمولی دارد و چند    شان موازی هم درست می کند. اين نژاد قابليت پرورش در کندو را 

دارد و دارای نژادهای مختلفی است، توليد عسل آن نسبتًا خوب و ارزش اقتصادی محلی دارد. 
٤ ــ زنبور عسل معمولی: در حال حاضر غير از مناطق قطبی در تمام نقاط دنيا پخش شده 
است. محل زندگی اوليه اين نوع زنبوران دنيای قديم يعنی خاورميانه و بعدها به کشورهای اروپايی 
انتقال يافته است. به علت بهره فراوان و در عين حال سهولت پرورش بيش تر از انواع ديگر مورد توجه 

جهانيان واقع شده است. 
آن ها  ميان  در  که  است  زيادی  نژادهای  دارای   A.mellifera نوع يعنی  معمولی  عسل  زنبور 

چهار نژاد معروف به شرح زير قابل ذکرند. 
سلسله  جنوبی  نواحی  از  نژاد  اين  اصل  خاکستری٤:  عسل  زنبور  يا  کارنيوالن  نژاد  الف) 
گزينی  به  و  نژاد  اصالح  نتيجه  در  زنبورها  اين  است.  بالکان  جزيره  شمال  و  اتريش  در  آلپ،  جبال 
بسيار آرام بوده و به ندرت نيش می زنند. خاصيت خوب آن ها اين است که در اوايل بهار قدرت رشد 
زيادی دارند. رنگ اين نژاد خاکستری تيره با موهای انبوه خاکستری متمايل به قهوه ای پوشيده شده 
است. روی نيم حلقه ٢ و ٣ پشتی شکم اغلب خال های کوچک قهوه ای رنگ ديده می شود. اين نژاد 

ـ ١ ـ ٢             A. florea      ـ ـ ٣  A.india      ـ ـ ٤  A. mellifera      ـ A.M.Carnica      ـ



١٠

تمايل زيادی به بچه کندو نداشته در عوض محصول آن 
زياد است. مصرف غذای زمستانی آن نيز کم است. از 
بزرگ ترين محسنات اين نژاد داشتن ذخيره غذايی کافی 

در فصول مختلف سال است. 

شکل ١ــ٢ــ زنبور عسل خاکستری

ب) نژاد ايتاليايی١: اين نژاد در ايتاليا پرورش يافته و بعدًا به آلمان و آمريکا نيز برده شده و 
امروزه در تمام دنيا به خصوص در ايتاليا و آمريکا به سرعت پيشرفت کرده است. 

آن ها  خرطوم  و  باريک  نژاد  اين  زنبوران  شکم 
نسبتًا طويل است اين نژاد خيلی آرام بوده و تمايل زياد 
به ازدياد تخم دارد. توسعه بهاری کندو به موقع و خيلی 
با سرعت انجام می گيرد. تمايل کمی به بچه کندو دارد. 
دارای  که  قوی  کندوهای  با  بايد  زمستانی  نگه داری 

غذای کافی هستند، صورت گيرد. 

ج) زنبور عسل قفقازی٢: اين نژاد از دّره  قفقاز مرکزی است و رنگ بدن آن تيره تر از نژاد 
کارنيوالن است و دارای خرطوم نسبتًا طويلی بوده، زنبورهای اين نژاد آرام، قدرت توليد مثل نسبتًا 

ـ ١ ـ ٢  A.M.Lingustica      ـ A.m.Caucasica      ـ

A.m.lingustica شکل ٢ ــ٢ــ نژاد ايتاليايی



١١

نظر  از  توجه  جالب  خصوصيات  بودن  دارا  علت  به  است،  ضعيف  نسبتًا  آن  بچه دهی  قدرت  و  زياد، 
زنبورداری در اصالح نژاد و دو رگ گيری اهميت بسيار دارد. 

د) زنبور عسل سياه١: اين نژاد در تمام قسمت های شمال اروپا و غرب کوه های آلپ تا روسيه 
مرکزی مشاهده می شود. امروزه در بعضی از ممالک مانند اسپانيا، فرانسه و لهستان و روسيه نگه داری 
می شود. خرطوم در اين نژاد کوچک بوده به طوری که از گل شبدر قرمز نمی تواند استفاده کند. رشد 
جمعيت اين نوع در بهار به کندی صورت گرفته و تمايل زيادی به بچه دادن ندارد. نيش زياد می زند و 
اين عيب بزرگی برای آن است امروزه پرورش اين نژاد در زنبورداری مدرن توسعه نيافته و به وسيله 

نژادهای ديگر جانشين می شوند. 

نژاد ايرانی٢: يکی از نژادهای نوع زنبور عسل معمولی است و چون در طول ساليان متمادی 
خود را با شرايط محيطی ايران سازگار کرده است، در مقايسه با نژادهای اصالح شده خارجی از نظر 
سازگاری دارای بهترين امتياز هستند و متأسفانه تاکنون از نظر اصالح نژاد و به گزينی اقدامی در اين 

نژاد صورت نگرفته است. 

ـ ١ ـ ٢  A.m.melifica      ـ A.m.meda      ـ

A.m.mellifica شکل ٣ ــ٢ــ زنبور عسل سياه



١٢

فعاليت های عملی  
١ ــ مشاهده و مقايسه عکس و فيلم نژادهای مختلف زنبور عسل با يکديگر.

و  عسل]  زنبور  و  (قرمز)  ـ خرمايی  ـ (زرد)  [وسپا  زنبور  نمونه  چند  مشاهده  ٢ ــ 
به  پی بردن  و  ذره بين  يا  بينوکولر  لوپ،  ميکروسکوپ،  زير  در  آن ها  اندام های  مقايسه 

ويژگی های فنوتيپی آن ها.  

ارزش يابی فصل دوم  
١ ــ مشخصات زنبور عسل را بنويسيد. 

٢ ــ نژاد ايتاليايی را توضيح دهيد. 
٣ ــ موطن اوليه نژاد زنبور عسل سياه را ذکر کنيد. 

٤ ــ انواع مختلف زنبوران عسل دنيا که دارای ارزش اقتصادی هستند را ذکر 
کنيد. 

٥ ــ نژادهای مختلف زنبور عسل معمولی را نام ببريد. 
٦ ــ مشخصات زنبور عسل معمولی را توضيح دهيد. 



١٣

فصل سوم 

ساکنين کندو و فعاليت های آن ها 
هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود که بتواند: 

١ــ ساکنين کندو را تشخيص دهد.
٢ ــ مشخصات ملکه را توضيح دهد. 

٣ ــ ملکه زنبور عسل در کندو را تشخيص دهد. 
٤ ــ تفاوت ملکه و گروه های ديگر زنبور عسل را توضيح دهد. 

٥ ــ تخم گذاری ملکه را بيان کند.
٦ ــ چگونگی پرورش ملکه در کندو را توضيح دهد. 

٧ ــ چگونگی تغذيه الروها را بيان کند. 
٨   ــ حجره ملکه را تشريح کند. 

٩ ــ کندوی بی ملکه را تشخيص دهد. 
١٠ ــ ملکه جديد را به کندو معرفی کند. 

١١ ــ عوامل مهم در پذيرش ملکه را توضيح دهد. 
١٢ ــ چگونگی پيدايش کارگران تخم گذار و روش از بين بردن آن ها را توضيح 

دهد. 
١٣ ــ زنبور نر را شناسايی کرده و مشخصات آن را توضيح دهد. 

١٤ ــ زنبور کارگر را شناسايی کرده و مشخصات آن را توضيح دهد. 
١٥ ــ فعاليت های زنبور عسل کارگر را در داخل کندو بيان کند. 

١٦ ــ فعاليت های زنبور عسل کارگر را در خارج از کندو بيان کند.  
١٧ ــ طول رشد و تکامل ملکه را بيان کند. 
ـ قاب های عسل را از کندو خارج کند.  ١٨ ـ



١٤

ساکنين کندو

هر کلنی زنبور عسل از يک ملکه، چند صد زنبور نر و چندين هزار کارگر تشکيل شده است. 

شکل ١ــ٣ــ ساختمان ظاهری زنبور کارگر، زنبور نر و ملکه

زنبور نر 
و  است  کارگر  زنبور  از  حجيم تر  و  پهن تر  آن  جثه  می شود،  توليد  نطفه  بدون  تخم  از  نر  زنبور 
فقط  نر  زنبور  است.  کارگر  زنبوران  از  بيش تر  بال ها  صدای  پرواز  هنگام  است  مو  از  پوشيده  بدنش 
کروموزم های مادر را به ارث می برد، زنبور نر فاقد نيش بوده و قادر به جمع آوری گرده و نوش نيست، 
و  شود  داده  کمک  او  به  کارگران  توسط  بايد  غذا  خوردن  در  حتی  و  ندارد  دخالتی  نيز  کندو  کار  در 

کارگر

ملکه

نر
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چنان چه او را از کارگران جدا کنيم، به زودی از بين خواهد رفت. تنها وظيفه زنبور نر جفت گيری با 
ملکه های جوان است. 

زنبور نر تا روز هشتم پس از تولد در کندو به سر می برد و بيش تر اوقات را به استراحت می پردازد، 
از روز هشتم به بعد زنبور نر قادر به جفت گيری است. زنبور نر دارای تقريبًا ١١ ميليون اسپرم است. 
عمر طبيعی زنبور نر در حدود ٦٠ روز است و تعداد آن ها در هر کندو تقريبًا به ٦٠٠ــ٥٠٠ عدد 
می رسد. زنبورهای نر مجاز هستند که از يک کندو به کندوی ديگر بروند. دوره دگرديسی آن ٢٤ روز 

است. 
اين  می ميرند.  بی غذايی  اثر  بر  و  رانده  کندو  از  را  آن ها  کارگران  منطقه،  در  شهد  شدن  تمام  با 
زنبورداران است، تا در انتقال کندوهای خود به منطقه پرگل  عالمت تمام شدن گل ها و هشداری به 

ديگری اقدام کنند. 

زنبور  کارگر 
زنبورهای کارگر از نظر جثه کوچک ترين افراد کلنی را تشکيل می دهند، در طول مدت زمستان 
و اوايل بهار جمعيت آن ها مرتب نقصان پيدا کرده و حال آن که در اواخر بهار تعداد آن ها رو به افزايش 
می گذارد. موقعی که کلنی در حداکثر رشد باشد، تعداد کارگران ممکن است، به ٥٠ يا ٦٠ هزار هم 
برسد (کندوی قوی) زنبوران کارگر ماده هايی هستند که تخمدان های آن ها رشد نکرده و صفات ثانوی 
اشاره  آن  به  قبًال  که  می گذارند  تخم  استثنايی  موارد  در  فقط  زنبورها  اين  است.  نشده  ظاهر  آن ها  در 

شد. 
در زنبورهای کارگر، مفصل اول پای آخر رشد کرده و در آن اندام های جمع آوری و نگاه  داری 
گرده گل تعبيه شده است. به عالوه مفصل های سطح زيرين شکم دارای غددی است که از آن ها مواد 

معطر ترشح می شود. 
مراحل نشو و نما: تخم زنبور عسل تقريبًا استوانه ای شکل و کمی خميده به طول تقريبی ٣ ــ٢ 
ميلی متر است وقتی تازه گذاشته شود، سفيد مايل به سبز است. در شرايط طبيعی اين تخم ها به وسيله 
سر باريک خود به طور عمودی در ته سلول ها قرار دارند. تخم پس از سه روز تبديل به الرو می شود. 
به محض اين که نوزاد خارج شد زنبورهای پرستار شروع به ريختن غذا در سلول کرده و به پرورش 

آن ها اقدام می کنند. الروها معموًال خميده به پهلوی چپ يا راست در ته سلول قرار می گيرد. 
وقتی که به رشد کافی رسيدند، دهانه سلول بسته و به مرور از حالت خميدگی خارج و به صورت 
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پيله  داخل  در  و  می کند  پيله  تنيدن  به  شروع  گرفت،  قرار  عمودی  کامًال  وقتی  می گيرد.  قرار  عمودی 
تبديل به شفيره می شود. الرو کارگر ٦ روز بعد از تفريخ از تخم تغذيه خود را کامل کرده و اقدام به 
تنيدن پيله می کند، بعد از تنيدن پيله به صورت شفيره سفيد و در آخر به رنگ تيره يا زرد درآمده و در 
آخرين روزها فعال شده شروع به جويدن سرپوش سلول خود می کند، دوره دگرديسی زنبور کارگر ٢١ 

روز است. 
طول مدت زندگی کارگران بسته به اوقات مختلف سال کامًال متفاوت است. 

فعاليت های زنبوران کارگر 
الف) کارهای داخل کندو: که عبارت است از پرستاری، شان سازی، انتقال غذا و پاسداری.  

کارگرها تا ٢١ روز پس از تولد قادر به پرواز نيستند، در اين مدت کارهای متفاوت را داخل 
کندو به اقتضای سنشان به عهده می گيرند که به قرار زير است: 

١ ــ پس از تولد نخست مقدار زيادی گرده گل و عسل می خورند تا قوت بگيرند، سپس دو روز 
اول را به کار تميز کردن بدن خود و سلول هايشان و هم چنين کمک به تميز کردن هم سن و سال هايشان 
می پردازند. در اين مدت يک جفت غده شيری که در سرشان قرار دارد فعاليت و ترشح را شروع و 

ژله ی شاهانه يا شير را از خود ترشح می کنند. 
٢ ــ از روز سوم به بعد به تغذيه الروهايی که سنشان از سه روز بيش تر است، می پردازند. 

٣ ــ از روز پنجم پس از تولد که غده های شيری به حداکثر رشدشان رسيده و نقص های آن ها 
رفع شده، وظيفه تغذيه ملکه و الروهای جوانی که سنشان بين ١ تا ٣ روز است را به عهده می گيرند. و 
اين وظيفه را تا روز ١٢ بعد از تولد انجام می دهند. از آن چه گفته شد اين نتيجه ی مهم را می گيريم که 

ملکه فقط به وسيله ی زنبوران جوانی تغذيه می شوند که سن آن ها بين ٥ تا ١٢ روز است. 
٤ ــ از روز سيزدهم سه جفت از چهار جفت غدد مومی که زير شکم کارگران قرار دارند، شروع 
به ترشح کرده و زنبورهای جوان را مجبور به موم سازی می کنند، اين کار را تا روز هيجدهم پس از 
تولد ادامه می دهند، بنابراين بايد معتقد شويم که وی تنها شش روز موم ترشح می کند و پس از آن غدد 

مومی آن ها از کار می افتد. 
آمد  و  رفت  بر  نظارت  کندو  داخل  در  و  پرواز  سوراخ  جلوی  کارگران  هيجدهم  روز  از  ٥ ــ 
زنبورها و در صورت لزوم دفاع از آن را به عهده گرفته و در ضمن گاه  گاهی هم پرواز کوچکی را برای 

جهت يابی در اطراف سوراخ پرواز و کندو انجام می دهند. 
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ب) کارهای خارج از کندو: که عبارتند از جمع آوری شهد، گرده، بره موم و آوردن آب. 
اين مرحله از زمانی شروع می گردد که زنبور قادر به پرواز شده و با مرگش خاتمه می يابد. 

کارهای خارج از کندو  کارهای داخلی در کندو خاتمه داده و مشغول  زنبورها از روز ٢٢ به 
می شوند. 

کارگران به محض اين که قادر به پرواز شدند به چهار دسته نامساوی تقسيم می شوند. 
دسته ی اول: به جمع آوری صمغ درختان پرداخته که پس از حمل به کندو و مخلوط کردنشان 
ضدعفونی  و  ميکروب کشی  خاصيت  الکل  مثل  موم  بره  می آورند.  وجود  به  را  موم  بره  نام  به  ماده ای 

دارد. 
محيطی آلوده  نوزادان در  ضدعفونی می کنند تا  زنبورها با آن جدار داخلی سلول ها را خوب 
تولد نيافته و در نتيجه بيمار و تلف نشوند، از بره موم برای مسدود کردن سوراخ ها و درزهای جدار 
کندو که قطرشان از چهار ميلی متر کم تر باشد و هم چنين برای کوچک کردن سوراخ پرواز از زنبورها 

استفاده می کنند. 
دسته ی دوم: آب مورد احتياج جمعيت را از خارج کندو حمل تا به زنبورهای جوانی که در 

داخل کندو مشغول بوده و هنوز قادر به پرواز نيستند، آب برسانند. 
دسته ی سوم: گرده گل را به دو پای عقب خود و در محلی که آن را سبد گرده می نامند، به 
کمک بزاق دهان چسبانيده با خود به کندو می آورند. و آن را در داخل سلول  ها ذخيره ولی برخالف 
عسل هرگز سرش را نمی پوشانند. داخل سلول ها ذخيره کرده را آن قدر با سر فشارشان می دهند تا همه 
هوا را از خلل و فرج آن خارج کنند و پس از اين که دو سوم سلول با گرده پر شد رويش را با يک قشر 

خيلی نازک عسل می پوشانند. 
دسته ی چهارم: که تعدادشان خيلی بيش تر از جمع ساير دسته ها است بر روی گل ها نشسته و 
شهد آن ها را می مکند و پس از آن که به اندازه کافی شهد در عسل دانشان جمع کردند، به کندو برگشته 
و آن را در داخل سلول ها به همان حالت نارس می گذارند. در شب که تاريکی مانع خروج آن ها از کندو 
می شود، همه کارگران چه پير و چه جوان با هم شهد را از داخل سلول ها مکيده مقداری از آب تبخير 
و آن را غليظ می کنند، و پس از آن که تبديل به عسل رسيده شد، آن را در سلول هايشان ذخيره و روی 

آن را با ورقه ی نازکی از موم می پوشانند. 
دهند، بلکه  انجام  کاری را  منحصرًا  دسته  نيست که هر  دسته در باالی آن طور  چهار  فعاليت 
بستگی به احتياجات کندو است، هر جا احتياج به کار بيش تری باشد، تعداد بيش تری زنبور کارگر  در 
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آن متمرکز می شوند. 

ملکه زنبور عسل  
قبل از هر نکته در مورد زنبور عسل بايد دانست که کليه صفات يک کندو به ملکه آن بستگی 
دارد. هر زنبوردار بايد بداند که هم ملکه ی خوب و هم ملکه ی بد وجود دارد. از ملکه خوب و کامل 

است که کندوی قوی تری به وجود آمده و عسل بيش تری برداشت می شود. 
ملکه، مادر کلنی است. ارزش ملکه برای کندو در اين است که يک جمعيت کافی از زنبوران 
کارگر و تعداد کافی زنبور نر توليد کند تا وظايف کندو را انجام دهند. ملکه انتقال دهنده صفات اجداد 
مانند  کندو  خصوصيات  کرده است. لذا  نرهايی است که با آن ها جفت گيری  خود و هم چنين صفات 
رنگ زنبوران، ميزان جمع آوری شهد و گرده، توليد موم و آرام بودن در داخل کندو، مقاومت در مقابل 
بيماری ها و زمستان گذرانی (به سرآوردن زمستان) بستگی به ملکه آن دارد. بنابراين دانستن صفات و 
رفتار ملکه برای زنبورداران الزم و با اهميت است. در اين بخش سعی شده است نکاتی در مورد ملکه 
و تشخيص آن، پرورش، جفت گيری، تخم ريزی کارگر تخم گذار، باکره زايی و قضاوت در مورد ملکه 

تشريح شود. 

١ــ تشخيص ملکه  
گروه های  و  ملکه  تفاوت  الف) 
ديگر زنبور عسل: فرق ملکه با زنبور کارگر 
آن است که به نسبت از کارگر بزرگ تر بوده و 
عقبی  پاهای  در  گرده  جمع آوری  زنبيل  فاقد 
است شکم ملکه درازتر از زنبور نر است در 
قسمت  در  و  کوتاه  نر  زنبور  شکم  که  حالی 

انتهايی کلفت است. 
بال های ملکه فقط قسمتی از شکم او 
زنبوران  بال های  که  حالی  در  می پوشاند،  را 

کارگر تقريبًا تمامی شکم را می پوشانند. سينه ی ملکه از سينه ی زنبور کارگر بزرگ تر است و با استفاده 
فواصل  و  می دهند  قرار  کندو  طبقه  دو  بين  که  ساخته اند  طوری  را  ملکه  پنجره  خاصيت،  همين  از 

شکل ٢ ــ٣ــ ملکه روی قاب به همراه مالزمين 
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راه های عبور آن طوری است که فقط کارگران قادر به عبور از آن بوده و زنبوران نر و ملکه نمی توانند 
از آن عبور کنند. از اين پنجره ها در پرورش ملکه و يا جلوگيری از گسترش بيش از حد تخم ريزی ملکه 

در همه طبقات کندو استفاده می کنند. 
ب) ملکه در داخل کندو: معموًال در محوطه پرورش نوزاد به سر می برد، مگر در حالی که کندو 
را به هم زده باشند. هميشه ملکه را تعدادی زنبور کارگر (١٠ تا ١٢ عدد) که مالزم ناميده می شوند، در 

حالی که سرهمه آن ها متوجه ملکه است، حلقه وار احاطه کرده و او را پرستاری و تغذيه می کنند. 
ج) طرز پيداکردن ملکه در کندو: برای پيدا کردن ملکه بايد ابتدا يک يا دو قاب کناری کندو 
را که اغلب فاقد تخم و الرو هستند مالحظه و به کنار کندو تکيه داد. سپس بقيه قاب ها را يک به يک 
بازديد کرد (ملکه معموًال روی قاب های با تخم و الرو جوان کار می کند و به ندرت روی قاب های بدون 
تخم و الرو و هم چنين قاب های عسل ديده می شود. مشاهده ملکه روی اين نوع قاب ها بر اثر فرار ملکه 
از بازديد کننده  است). قاب ها را بايد درست باالی کندو نگه داشته تا چنان چه ملکه بر اثر سنگينی شکم 
از روی قاب به پايين افتاد، به داخل کندو بيفتد وگرنه در خارج از کندو ممکن است زير پا ِله شده و يا 
نتواند راه خود را به داخل کندو پيدا کند. برای حصول اطمينان از وجود ملکه در کندو الزم نيست که 
حتمًا خود ملکه ديده شود. اگر در کندو تخم روز و الرو در سنين مختلف به مقدار کافی و با کيفيت و 
ترتيب مناسب، وجود داشته باشد و جمعيت کندو نيز کافی باشد، هيچ دليلی وجود ندارد که دنبال ملکه 
بگرديم و حتی می توان در مورد صفات خوب آن نيز قضاوت کرد. ملکه های عالمت گذاری شده خيلی 
آسان تر پيدا شده، برای عالمت گذاری می توان از الک ناخن که زود خشک می شود، استفاده کرد. 

عالمت بايد در قسمت وسط پشت سينه زده شود. 

شکل ٣ ــ٣ ــ ملکه رنگ شده به همراه مالزمين
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٢ــ پرورش ملکه در کندو  
زنبوران کارگر در موقع لزوم به طور طبيعی از ميان الروهای يک روزه کارگران، الرو ملکه را 
انتخاب می کنند زيرا انتخاب الرو يک روزه برای پرورش ملکه اين ُحسن را دارد که ممکن است تخم 
اين  الروی  مرحله  در  ولی  شود.  کشنده  فاکتورهای  دستخوش  روزه)  خود (٣ ــ١  زندگی  دوران  در 
فاکتورها پشت سرگذاشته شده است. طبيعی است که با انتخاب الرو يک روزه ملکه چهار روز زودتر 
از سلول خود بيرون خواهد آمد. به عبارت ديگر چنان چه ملکه از تخم يک روزه پرورش داده شود، 
اين مراحل ١٦ روز به طول می انجامد. بايد دانست تخم هايی که برای پرورش ملکه به کار می روند، با 
تخم های مربوط به زنبور کارگر هيچ گونه تفاوتی نداشته و هر دو بارور شده هستند و عواملی که موجب 
تبديل تخم به ملکه يا زنبور کارگر می شوند، يکی اندازه حجره و ديگری نوع و ميزان تغذيه در دوران 

الروی است. 
از  که  مخصوصی  حجره های  در  دهند  پرورش  ملکه  آن  از  کارگران  بايد  که  را  تخم هايی  ملکه 
حجره کارگر و نر بزرگ تر و وسيع تر می باشد و اصطالحًا به نام سلول ملکه يا شاخون ناميده می شوند، 
شود  انتخاب  ملکه  سلول  به  تبديل  برای  کارگر  الرو  سلول  نيز  مواقعی  در  اگر  هم چنين  و  می گذارد 
سلول های مجاور آن سلول توسط زنبوران خراب شده و سلول کارگر انتخاب شده بزرگ تر و تبديل 
به سلول ملکه می شود. مراحل رشد ملکه شبيه مراحل رشد زنبور کارگر است. منتهی خيلی کامل تر 
و با سرعت خيلی بيش تر، دوران الروی ملکه پنج روز طول می کشد و در اين مدت مرتبًا با ژله رويال 
(شاه انگبين) تغذيه می شود. زنبوران کارگر مقدار زيادی ژله در حجره ملکه انباشته می کنند به نحوی 
که الرو ملکه در روی آن شناور است و مقدار آن بيش از مصرف الرو است. به نحوی که پس از توّلد 

ملکه نيز مازاد آن در حجره باقی می ماند. 
با  ماده  زنبور  يک  به  مخصوص  ترکيبات  و  کيفيت  با  رويال  ژله  از  کافی  تغذيه  با  ملکه  الرو 
تخمدان های تکامل يافته تبديل می شود. ولی در مورد زنبوران کارگر پس از روز دوم تغذيه با ژله قطع 

و با غذای ديگری که مخلوطی از گرده و شهد است، به طور متناوب تغذيه می شوند. 
ملکه  کندو  يک  در  حالت  سه  در  طبيعی  طور  به  کندو:  در  ملکه  پرورش  حاالت  ١ ــ٢ ــ 

پرورش داده می شود. 
١ ــ١ ــ٢ ــ موقعی که ملکه کندو به طور ناگهانی در اثر ابتال به يک بيماری و يا وارد شدن 
ضربه ناگهانی و پيش آمدهای ديگر در حين کار با کندو از بين برود و کندو يتيم بشود (حالت اضطراری) 
در اين حالت زنبوران کارگر، الرو يک روزه ای را که در سلول های کارگر است انتخاب و حجره آن ها 
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را گسترش داده و آن ها را در دوران الروی مانند ملکه با ژله رويال تغذيه می کنند، و اين الروها به ملکه 
تبديل می شوند. البته پرورش ملکه در اين حالت موقعی امکان پذير است که در داخل کندو تخم ها، يا 
الروهای کارگر يک روزه وجود داشته باشد و يا به وسيله زنبوردار، شان حاوی تخم و الرو مناسب از 
ساير کندوها به اين کندو داده شود و هم چنين کندو و جمعيت و غذای کافی (عسل و گرده) داشته باشد 

و يا در طبيعت غذای کافی موجود باشد. 
٢ ــ١ ــ٢ ــ موقعی که کندو خود را برای دادن بچه کندو آماده می کند (تکثير) در اين حالت 
ابتدا چند حجره ملکه توسط کارگران در قسمت های مختلف شان های محوطه پرورش نوزاد ساخته 
می شود و سپس ملکه در هر يک از آن ها يک تخم بارور شده می گذارد و الروهای حاصله با ژله رويال 
تغذيه و به ملکه تبديل می شوند يا اين که سلول های کارگر حاوی الرو يک روزه را تبديل به سلول ملکه 

می کنند. 
٣ ــ١ ــ٢ ــ موقعی که ملکه کندو پير يا معيوب يا بيمار باشد و قادر به تخم گذاری در حد نياز 
کندو نباشد و کندو بخواهد ملکه ديگری برای جانشينی او پرورش دهد، (جانشينی) در اين حالت نيز 
اغلب يک حجره ملکه ساخته می شود و ملکه يک تخم بارور شده در آن می گذارد و به همان ترتيب که 

ذکر شد پرورش يافته و به ملکه تبديل می شود. 

شکل ٤ ــ٣ ــ مراحل مختلف رشد ملکه

الرو دراز ملکه  

ژله ی رويال
الرو هاللی شکل

سلول ملکه سرباز
شفيره ملکه

زنگولهسلول ملکه سرپوشيده

ملکه در حال تولد
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الزم به تذکر است که سلول های تعويض ملکه در اين حالت دارای تعداد محدود بوده (٢ تا ٣) 
عدد و اکثرًا در وسط شان ها ساخته می شود. 

٢ ــ٢ ــ تغذيه الروها: تمام الروهايی که از دو نوع تخم (بارور شده يا نشده) به وجود می آيند، 
به عبارت ديگر هر سه نوع الرو (کارگر، نر و ملکه) در دو روز اول حيات خود با ژله تغذيه می شوند و بعد 
از بسته به اين که الروها مربوط به کدام گروه باشند، نوع و کيفيت و مقدار غذای آن ها تفاوت می کند، 
همان طوری که ذکر شد تغذيه الرو ملکه با ژله رويال زيادی ادامه می يابد. ولی الروهای زنبوران کارگر 
و نر با غذای ديگری که مخلوطی از گرده و شهد است، تغذيه می شوند. چنان چه الروهای کارگر هم از 
روز دوم به بعد با ژله تغذيه و حجره شان گسترش داده شود، به ملکه تبديل خواهند شد و اين خاصيت 

اساس پرورش ملکه به دست و دخالت انسان را تشکيل می دهد. 
٣ ــ٢ ــ حجره ملکه: ملکه ها يا در حجره های مخصوصی که به اين منظور ساخته شده اند، 
پرورش داده می شوند که در اين صورت اغلب در قسمت پايينی شان محوطه پرورش نوزاد قرار دارند 
و يا از تغيير سلول های کارگر به وجود می آيند که در وسط شان ها واقعند. در هر صورت سلول های 
ملکه از دو نوع سلول ديگر بزرگ تر بوده و به طرف پايين خم و کشيده شده اند و شبيه به نوک پستان 

گاو هستند و هميشه مشخص و تعدادی زنبور کارگر به دور آن جمع می شوند. 

شکل ٥ ــ٣ ــ حجره ملکه بر روی قاب
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داده  پرورش  کندو  یک  در  معیوب  و  پیر  ملکه  تعویض  حالت  در  که  ملکه هایی  تعداد  معمواًل 
می شوند، کم تر از تعداد ملکه هایی است که در حالت بچه دادن و یا حالت اضطراری که ملکه به ناگهان 
از بین برود، پرورش داده می شوند. ملکه زنبور عسل در داخل کندو در حالت معمولی مرتبًا ماده ای از 
خود ترشح کرده و در داخل کندو پخش می کند که مانع تکامل تخمدان های زنبوران کارگر و پیدایش 
کارگر تخم گذار در کندو شده و هم چنین از پرورش بی برنامه ملکه جلوگیری می کند ولی موقعی که به هر 
یک از سه علت مذکور پرورش ملکه در کندو شروع می شود، پخش این ماده در داخل کندو به حداقل 

خود می رسد، حتی اگر ملکه در کندو موجود باشد. 



٢٤

يکسان  کندو  زنبوران  گروه  سه  تکامل  رشد و  مراحل  ملکه:  تکامل  و  رشد  طول  ٤ ــ٢ ــ 
است. يعنی هر سه گروه ابتدا به حالت تخم هستند که توسط ملکه گذاشته می شوند. سپس به الرو و پس 

از آن به شفيره تبديل شده و در مرحله آخر به حشره کامل يعنی به زنبور تبديل می شوند. 
طول مرحله تخم در هر سه گروه مساوی است (٣ روز) و طول دوره الروی نيز در هر سه گروه 

شش روز است و دوران شفيرگی در آن ها متفاوت است. 

ـ    ملکه باکره  ٣ ـ
موقعی که حالت شفيرگی ملکه به پايان می رسد، ملکه از داخل، کناره سرپوش را بريده و از آن 

بيرون می آيد. 
ـ    رفتار ملکه باکره: بالغ شدن ملکه باکره پس از بيرون آمدن از سلول خود حدودًا ٢  ١ ــ٣ ـ
روز به طول می انجامد. بعد از بالغ شدن ملکه اقدام به پرواز جفت گيری می کند و بعد از جفت گيری 

شروع به تخم گذاری می کند. 
اولين ملکه باکره که متولد می شود، در داخل کندو شروع به گردش کرده و همه ملکه های داخل 
سلول های ملکه را نيش زده و آن ها را از بين می برد و سپس کارگران سلول های ملکه را خراب می کنند 
و ملکه های مرده را از کندو خارج می کنند و اگر احيانًا دو يا چند ملکه با هم متولد شده باشند، موقعی 

که دو ملکه به هم برسند، با يک  ديگر می جنگند تا يکی از آن ها کشته شود. 
در هر صورت پس از شروع تخم ريزی هرگز در يک کندو بيش از يک ملکه وجود ندارد. 

ـ    رفتار زنبور ان کارگر با ملکه باکره: موقعی که ملکه جوان متولد می شود، برای  ٢ ــ٣ ـ
مدتی هيچ گونه توجهی به او نمی شود و عمًال از طرف زنبوران کارگر ناديده گرفته می شود ولی به زودی 
گاهی  که  مالزم  زنبوران  تعداد  هيچ گاه  ولی  می کنند.  تغذيه  را  او  و  شده  جلب  وی  سمت  به  کارگران 

اطراف ملکه باکره ديده می شوند، به تعداد مالزمين ملکه تخم گذار نمی رسد. 
ـ    شکل ملکه باکره: ملکه باکره موقع تولد جثه نسبتًا بزرگی داشته، در چند روز اول عمر  ٣ ــ٣ ـ
خود به مرور کوچک تر شده به نحوی که کمی بزرگ تر از کارگر به نظر می رسد. به خصوص شکم ملکه 
باکره خيلی کوچک و فاصله ی بندهای آن کم است. به همين دليل پيدا  کردن ملکه باکره برای زنبوردار 
زود  خيلی  و  است  تند  حرکاتش  و  نشده  ديده  او  اطراف  در  مالزم  زنبوران  حلقه  چون  است.  مشکل 
ترسيده در داخل زنبوران کارگر مخفی می شود. عالمت مشخصه ملکه باکره اين است که روی شان ها 
بال هايش را دا ئمًا به حالت پرواز در می آورد و موقع گرفتن از روی شان پرواز می کند در صورتی که ملکه 
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بارور هميشه روی شان ها راه می رود و تمايل به پرواز ندارد. شکم ملکه باکره پس از جفت گيری رشد 
کرده، کشيده و متورم و به مراتب بزرگ تر از شکم زنبور کارگر و ملکه باکره می شود. 

تفاوت های  تخم گذار  ملکه  با  باکره  ملکه  تخم گذار:  ملکه  با  باکره  ملکه  ـ    مقايسه  ٤ ــ٣ ـ
مشخصی دارد که به طور خالصه به شرح زير است: 

ملکه تخم گذارملکه باکره 
ـ  شکم، کوچک و باريک است. ١ ـ

ـ  در داخل کندو جای مشخص ندارد.  ٢ـ
ـ حرکاتش سريع و تند می باشد.  ٣ ـ

ـ کارگران ظاهرًا به ملکه توجهی نداشته و زنبوران  ٤ ـ
مالزم همراه او نيستند.

ـ  شکم متورم، کشيده و بندها کامًال از يکديگر  ١ ـ
مشخص می باشد. 

سر  به  نوزادکلنی  پرورش  محوطه  در  اغلب  ٢ ــ 
می برد. 

٣ ــ حرکاتش اغلب توأم با متانت و آرامی است. 
٤ ــ هميشه حدود ١٢ ــ١٠ زنبور کارگر به عنوان 
است،  ملکه  طرف  به  سرشان  که  حالی  در  مالزم 

اطراف او را حلقه وار گرفته اند.

٤ ــ جفت گيری ملکه
پرواز  آماده  بدنی  نظر  از  و  يافته  بيش تری  چابکی  و  تحرک  ملکه  تولد،  از  بعد  روز   ٥ حدود 

جفت گيری می شود. 
١ ــ٤ ــ سن و نحوه ی جفت گيری: در فاصله روز های ششم تا چهاردهم تولد در حوالی بين 
ساعت ١٠ تا ٢ بعد ازظهر يک روز آفتابی و بدون باد ملکه به تنهايی از کندو خارج و احتماًال مسافت 
قابل مالحظه ای از آن دور می شود (فقط در فصل جفت گيری) اين پرواز را پرواز عروسی می نامند. 
جماعت زنبوران نر که در محل تجمع نرها قبًال روی زمين نشسته اند، با پخش ماده جذب کننده ی نرها 
(فرمون) که توسط ملکه پخش می شود، زنبوران نر را به سوی خود کشانده و قوی ترين نرها به ترتيب با 

ملکه جفت گيری می کنند. اين جفت گيری حدودًا در ارتفاع ١٥ــ١ متری صورت می گيرد. 
به علت خارج شدن قسمت مهمی از دستگاه تناسلی نر در موقع جفت گيری بالفاصله زنبور نر 
می ميرد و قسمتی از دستگاه تناسلی نر در دستگاه تناسلی ملکه باقی می ماند. سپس زنبور نر بعدی قبل 
از جفت گيری با پای خود باقيمانده دستگاه تناسلی نر قبلی را از دستگاه تناسلی ملکه جدا می کند و 
خود اقدام به جفت گيری می کند. زمانی که ملکه احساس کرد که ميزان اسپرم کافی است با باقيمانده 
دستگاه تناسلی آخرين نر جفت گيری کرده، به کندو باز می گردد. دستگاه تناسلی آخرين نر جفت گيری 



ذخيره ی  کيسه ی  وارد  زنبوران  اسپرم های  کليه  که  می شود  جدا  ملکه  تناسلی  دستگاه  از  زمانی  کرده 
اسپرم شوند. برای اين که جفت گيری ملکه با قوی ترين نرها صورت بگيرد و هم چنين برای جلوگيری 
در  هميشه  ملکه  و  نمی گيرد  صورت  کندو  داخل  در  هرگز  ملکه  جفت گيری  خويشاوندی،  آميزش  از 
هوای آزاد و در محل تجمع نرها اقدام به جفت گيری می کند. چنان چه ملکه باکره تا سن سه هفتگی 
جفت گيری نکند ديگر قادر به جفت گيری نبوده و شروع به   گذاشتن تخم های بارور نشده که به زنبورهای 
نر تبديل می شوند؛ می کند. اصوًال زنبودار بايد ملکه را در فاصله هفته دوم و سوم عمرش بازديد کند تا 
چنان چه ملکه جفت گيری نکرده باشد، شخصًا نسبت به تعويض آن با يک ملکه بارور شده و در صورت 

عدم امکان با يک ملکه باکره يا يک شان حاوی سلول ملکه اقدام کند. 
٢ ــ٤ ــ تعداد پروازهای جفت گيری: ملکه در پرواز جفت گيری به طور متوسط با ٩ زنبور 
نر مختلف جفت گيری کرده، اين تعداد جفت گيری باعث کاهش خطر هم خونی و تقويت صفات خوب 
در کندو می شود. ملکه تا پنج روز بعد از جفت گيری شروع به تخم ريزی کرده و ديگر هرگز از کندو 
خارج نمی شود. مگر همراه بچه کندو، مدت پرواز جفت گيری بين ١٠ تا ٣٠ دقيقه طول می کشد ولی 

کم تر از اين مدت نيز امکان پذير است.

پخش  به  توجه  با  نر  زنبوران  تجمع  محل  در  و  آزاد  هوای  در  ملکه  آميزش  ٦ــ٣ ــ  شکل 
بوی ملکه (فرمون) صورت می گيرد و اگر ملکه را در قفس هم قرار بدهيم زنبوران نر را به 
خود جذب می کند. آميزش ملکه و نرها در فواصل چندين کيلومتری کندو از طرفی رابطه ی 
خويشاوندی بين ملکه و نرها را به حداقل می رساند و از طرف ديگر امکان کنترل ژنتيکی 

و تحقيقات محققين را با مشکل روبرو ساخته است. 
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٣ ــ٤ ــ ذخيره ی اسپرم: اسپرم های حاصله از جفت گيری ملکه با زنبوران نر در يک کيسه 
مخصوص داخلی ذخيره و نگه داری و برای تلقيح تخم هايی که برای توليد زنبوران کارگر و يا ملکه 
گذارده می شود، به کار می رود. راندمان کار ملکه از نظر ميزان تخم ريزی و توليد جمعيت کافی و اين 
که تا چند سال قادر به تخم ريزی خوب باشد، بستگی کامل به جفت گيری و ذخيره اسپرم کافی دارد. 

٥ ــ تخم گذاری ملکه 
ـ    بعد از جفت گيری ملکه: توجه زنبوران کارگر به او نسبت به سابق بيش تر می شود  ١ ــ٥ ـ
و هنگامی که ملکه روی شان ها حرکت می کند تعدادی زنبور کارگر که مالزم ناميده می شود، (١٢ــ١٠ 

عدد) در حالی که سر همه آن ها متوجه ملکه است، در اطراف او حلقه می زنند. 
٢ ــ  ٥ ــ تخم ريزی: تنها وظيفه ملکه تخم ريزی است و در هر کندو بيش از يک ملکه وجود 
ندارد همان طور که اشاره شد تخم گذاری دو تا پنج روز بعد از آخرين جفت گيری شروع و چنان چه 
شرايط مناسب باشد در ظرف چند روز به ظرفيت قابل قبولی از تخم ريزی می رسد. يک ملکه خوب 
در فصل بهار و اوايل تابستان که جمعيت کندو به حداکثر می رسد و شرايط از نظر حرارت، رطوبت و 
ميزان غذا مناسب است، روزانه حدود ٢٠٠٠ تا ٢٥٠٠ تخم می گذارد، بايد توجه داشت که وزن تعداد 
تخم گاهی بيش از وزن خود ملکه است و از اين نکته می توان به اهميت مقدار و کيفيت غذايی که توسط 

کارگران به ملکه خورانده می شود و هم چنين سرعت هضم و جذب غذا توسط ملکه پی برد. 
فصل  در  و  می يابد  کاهش  مرور  به  سردسير)  مناطق  پاييز (در  و  تابستان  اواخر  در  تخم گذاری 
زمستان تخم گذاری قطع می شود وفقط در کندوهای پرجمعيت و قوی، تعدادی از تخم ها را پرورش 

می دهند. 
٣ ــ  ٥ ــ عمر تخم گذاری ملکه: ملکه ممکن است تا پنج سال زندگی کند ولی بهترين راندمان 
کار ملکه از نظر تخم گذاری در دو سال اول عمر او است. تخم گذاری در سال اول خوب و با افزايش 
سن کم می شود. در سال های بعد (سوم به بعد) ذخيره اسپرم ملکه رو به کاهش نهاده و بيش تر تخم هايی 
که می گذارد بارور نشده است که به زنبوران نر تبديل می شوند و چون تخم ها در حجره کارگران گذاشته 
حجره  يک  در  تخم  چندين  اغلب،  هم چنين  می شوند.  کوچک  جثه  نظر  از  حاصله  نرهای  می شود، 
گذاشته ولی بيش از يک تخم پرورش داده نمی شود. در چنين مواقعی کندو خود سعی می کند نسبت 
به تعويض ملکه اقدام و ملکه جوانی پرورش داده و جانشين کند. الزم است زنبوردار در عمل تعويض 

ملکه پيش دستی کرده و ملکه را تعويض کند. 



٢٨

اين  و  می کند  حرکت  شان  روی  در  تخم گذاری  برای  ملکه  تخم گذاری:  نحوه ی  ٤ ــ  ٥ ــ 
حرکت ظاهرًا حساب شده است. ملکه ابتدا سرش را داخل حجره کرده و آن را امتحان می کند و اگر 
سلول را خالی و آماده و مناسب تخم گذاری يافت سرش را از سلول بيرون می آورد و کمی جلو می رود 
و سپس بدنش را کج کرده و شکمش را داخل حجره می کند و بسته به نوع حجره يک تخم بارور شده 
يا نشده در آن می گذارد و اين کار را مرتبًا ادامه می دهد. تخم گذاری در هر حجره بيش تر از چند ثانيه 

طول نمی کشد.

ـ  ٥  ــ تعويض ملکه پير: هرگاه در يک کندو بيش از اندازه زنبور نر و يا سلول های نر  ٥  ـ
مشاهده شود و بخصوص پس از خاتمه فصل جفت گيری و بچه کندو در منطقه باز هم نرهای زيادی 
در کندو وجود داشته باشد، بايد در مورد پير بودن ملکه يا يتيم بودن کندو مشکوک شد. در اين حالت 
بايد کندو را دقيقًا بازديد کرد و در صورتی که کندو فاقد ملکه بوده و جمعيت آن کافی باشد، نسبت به 

معرفی يک ملکه جوان اقدام کرد.
در حالتی که از نظر جمعيت کارگران ضعيف باشد، بايد ملکه پير را حذف و آن را با کندوی 

ديگری که ملکه سالم و جوان دارد، ادغام کرد.

شکل ٧ــ٣ــ نحوه ی تخم گذاری ملکه

١

٢

٣
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٦ــ باکره زايی
با وجود اين که تخم حشرات اگر تلقيح نشوند قابل رشد و تکامل نيستند در زنبور عسل و تعداد 
که  همان طور  است.  کامل  حشره  به  تبديل  و  رشد  قابل  نيز  نشده  بارور  تخم های  حشرات  از  ديگری 
گفته شد چنان چه ملکه زنبور عسل تا سن سه هفتگی جفت گيری نکند ديگر قادر به جفت گيری نبوده 
و پس از آن شروع به گذاردن تخم های بارور نشده می کند که به زنبوران نر تبديل می شوند. اين پديده 
را اصطالحًا باکره زايی می نامند. در  اغلب حشرات که باکره زايی دارند معموًال نتيجه باکره زايی تنها به 
يک جنس (نر و ماده) محدود نشده و هر دو جنس از اين راه به وجود می آيند (مانند شته ها) در بعضی 
ديگر مانند ملخ ها از اين راه فقط ماده به وجود می آيند و در بعضی ديگر مانند زنبور عسل اين پديده 
منجر به توليد نرها می شود. بايد توجه داشت که کندوی زنبور عسل با چنين ملکه ای قابل دوام نبوده 

و چنان چه ملکه آن سريعًا تعويض نشود، کندو از بين خواهد رفت.

٧ــ قضاوت در مورد ملکه
و  نامناسب  ملکه   از  خوب  ملکه  يک  تشخيص  بنابراين  دارد،  بستگی  آن  ملکه  به  کندو  صفات 
مشاهده  با  تجربه  با  زنبوردار  يک  است.  زنبورداری  اصول  از  آن  درباره ی  تصميم گيری  و  قضاوت 
جمعيت و ميزان پرورش نوزاد و توليد عسل و رفتار زنبوران و مقاومت آن در مقابل بيماری ها به درجه 

خوبی ملکه پی می برد و به شکل ظاهری آن توجه زيادی نمی کند. 
به هر حال از دو طريق در مورد ملکه قضاوت می کنند:

حجيم،  شکم  کشيده،  قد  قبيل  از  صفاتی  ظاهری:  مشخصات  طريق  از  قضاوت  ١ــ٧ــ 
بال های خوابيده روی پشت، اندام سالم و استفاده از همه پاها هنگام حرکت دليل خوبی ملکه است، 

ولی صد در صد قابل اطمينان نيست.
٢ــ٧ــ قضاوت از طريق کار ملکه: چون کار ملکه فقط تخم ريزی است، پس مهم ترين 
عامل بر قضاوت در مورد آن، ميزان تخم ريزی و نحوه آن است. تخم ريزی يکنواخت و متراکم و زياد 
به طوری که عمده شان ها در قسمت ميانی و پايينی به طور يکنواخت تخم ريزی شده باشد، دليل برخوبی 
ملکه است. تخم نر گذاشته شده نبايد بيش از اندازه باشد. بخصوص پس از خاتمه فصل جفت گيری و 
بچه کندو اصوًال نبايد پرورش زنبور نر در کندو مشاهده شود. عالوه بر نکات ذکر شده ذخيره عسل و 
گرده، مقاومت کندو در مقابل بيماری ها، آرام بودن کندو، عدم عالقه به توليد بچه کندو، استقامت کندو 

در به سرآوردن زمستان، طول عمر کندو  از صفات خوب ملکه آن به شمار می رود.
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٨  ــ کندوی بی ملکه
موقعی که يک کندو ملکه اش را به هر علت از دست بدهد، آن را اصطالحًا يتيم می نامند.

ـ   ٨   ــ رفتار زنبوران کندوی بی ملکه: از نظر نوع کارها بين کارگران کندوی بی ملکه و  ١ـ
با ملکه فرقی نيست ولی از نظر ميزان شهد و گرده ای که به داخل کندو آورده می شود، نقصان زيادی 
حاصل می شود. هر چند که در هنگام بازديد ممکن است ذخيره ی  زيادی از عسل و گرده به علت عدم 

پرورش نوزاد که موجب کاهش شديد مصرف شهد و گرده می شود مشاهده شود.
زنبوران کندوی بی ملکه عصبانی و حساس هستند و هنگام کار با کندو با کوچک ترين حرکتی به 
انسان حمله می کنند. تعداد زنبوران نگهبان جلو دريچه پرواز نسبت به سابق بيشتر می شود. در کندوی 

بی ملکه ترشح موم و شان سازی به شدت کاهش می يابد.

٩ــ معرفی ملکه جديد به کندو
در دو صورت به يک کندو ملکه جديد معرفی می شود:

الف) موقعی که ملکه پير و يا بيمار و معيوب شده باشد و به طور کلی ميزان تخم گذاری آن رو به 
تنزل نهاده باشد که اغلب اين تعويض پس از سال دوم انجام می گيرد.

ب) موقعی که کندو يتيم باشد، در هر دو صورت قبل از معرفی ملکه جديد مقدمات کار را فراهم 
می کنند به نحوی که کندو فاقد ملکه يا کارگر تخم گذار يا سلول ملکه شود.

١ــ٩ــ مقدمات تعويض ملکه پير: اگر بخواهيم ملکه پير کندويی را با ملکه جوانی تعويض 
کنيم ابتدا بايد ملکه پير را از کندو خارج کرد.

٢ــ٩ــ طرز گرفتن ملکه: اگر منظور از گرفتن ملکه از بين بردن آن باشد، دقت زيادی الزم 
نخواهد بود ولی خيلی وقت ها اتفاق می افتد که الزم می شود که ملکه کندويی را برای چيدن بال و يا 
ملکه  که  به کاربرد  را  دقت  نهايت  بايد  حالت  اين  در  بگيريم.  ديگر  کندوی  به  معرفی  و  عالمت گذاری 

معيوب نشود.
و  شکم  به  هيچ وجه  به  و  گرفت  را  ملکه  پاهای  و  سينه  قسمت  فقط  بايد  ملکه  گرفتن  برای 
شاخک های آن دست نزده و يا فشار وارد نياورد. چون شکم ملکه حاوی تخمدان ها و تخم های زيادی 

بوده و در اثر اندک فشاری صدمه خواهد ديد.
ملکه را بايد به آهستگی با دو انگشت شست و سبابه از دو طرف سينه گرفت و اگر قرار است 
به قفس منتقل شود، به همين حالت از طرف سر، آن را به داخل قفس هدايت کرده و اگر قرار باشد که 
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عالمت گذاری يا بال هايش چيده شود، ضمن اين که سينه و بال های ملکه با دو انگشت دست راست 
نگهداری می شود، بايد دو عدد از پاهای يک سمت ملکه را با دو انگشت شست و سبابه دست چپ 
گرفت. گرفتن دو پا مانع چرخيدن ملکه به دور خود و شکستن پايش می شود. برای چيدن  بال ملکه 
بهتر است يک سوم از گوشه ی بال های يک سمت را با قيچی ظريفی قطع و بال سمت ديگر را سالم 

گذاشت.
پس از گرفتن ملکه بايد کندو را به دقت از نظر وجود سلول ملکه بازرسی کرده و تمام آن ها را 

خراب کرد.
پس از چند ساعت (٦ــ١ ساعت) ملکه جديد را به کندو معرفی می کنيم.

شکل ٩   ــ٣ــ قفس ملکه به همراه ملکه

شکل ٨ــ٣ــ قفس های قديم و جديد ملکه گذاری.در وسط رديف باال يک قفس چوبی 
و  چپ  قسمت  در  و  کشويی  قفسه ی  يک  راست  سمت  عمودی  ستون  وسط  در  پستی، 

راست پايين قفس های کشويی کاغذی را مشاهده می کنيد.
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عرضه  مخصوصی  چوبی  قفس های  در  تجارتی  ملکه  جديد:  ملکه  معرفی  طريقه  ٣ــ٩ــ 
می شود که يک پهلوی آن با توری مخصوص که قطر سوراخ های آن ٢/٥ تا ٦ ميلی متر پوشانده شده 
است و در دو پهلوی ديگر آن سوراخ هايی برای ورود و خروج ملکه تعبيه کرده اند. معموًال يکی از اين 
سوراخ ها را با خمير آرد شکر و ظرف ديگر را با چوب پنبه می بندند. تعدادی زنبور کارگر برای تغذيه 
ملکه تا زمان معرفی به کندو در قفس همراه او هستند. قبل از معرفی ملکه به کندو بايستی کليه زنبوران 

کارگر همراه را از قفس خارج نموده و ملکه را در قفس تنها گذارد.

شکل ١٠   ــ٣ــ محل قرار دادن قفس ملکه در کندو روی قاب ها

قفس حاوی ملکه را در وسط دو قاب در جايی که بيش ترين تعداد کارگران وجود دارند و محل 
پرورش نوزاد است به نحوی که سمت توری دار آن رو به پايين قرار گرفته و در دسترس کارگران باشد، 

قرار می دهيم. اين کار به دو دليل صورت می گيرد:
الف) زنبوران کارگر ملکه را تغذيه می کنند (اگر قطر توری کمتر از ٢/٥ ميلی متر باشد، زنبوران 

قادر به تغذيه ملکه نخواهند شد).
ب) زنبوران کارگر هنگام تغذيه ماده مخصوصی را که توسط ملکه ترشح می شود از او گرفته و 

در کندو پخش می کنند و با اين کار جمعيت کندو به بوی جديد عادت می کنند.
پس از قرار دادن ملکه در داخل کندو کارگران شروع به خوردن خمير شکر موجود در سوراخ 
قفس می کنند و پس از مدتی اين راه را باز نموده و ملکه از قفس خارج و وارد کندو می شود. پس از 
دادن ملکه به کندو بهتر است تا يک هفته از بازديد کندو و دست زدن به آن خودداری کرده و پس از 

آن کندو را به آرامی بازديد کرد.
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وجود تخم و الرو جوان در کندو دليل پذيرفته شدن ملکه جديد در کندو است و ديگر احتياجی 
به مشاهده خود ملکه نيست. چنان چه تخم گذاری مشاهده نشود و خود ملکه هم در کندو نباشد، دليل 
عدم پذيرش ملکه و کشته شدن آن توسط کارگران است که بهتر است چنين کندويی را به خصوص اگر 
قبًال کارگر تخم گذار داشته باشد، تقسيم کرده و هر چند قاب آن را به يک کندو بدهند و در محل اصلی 

آن کندوی متوسطی که ملکه هم داشته باشد، قرار دهند.
الزم به تذکر است موقع قرار دادن قفس ملکه به کندو درپوشی که در طرف سوراخ سمت غذا 

وجود دارد آن را بيرون کشيده و سپس قفس را داخل کندو قرار می دهيم.

١٠ــ عوامل مهم در پذيرش ملکه
ملکه  يکسانی  است،  الزامی  آن  رعايت  که  کندو  توسط  جديد  ملکه  پذيرش  در  عامل  مهم ترين 
جديد و ملکه قديم از نظر تخم گذاری است. اگر کندويی دارای ملکه تخم گذار بوده و فصل تخم گذاری 
نيز جريان دارد و ملکه هر روز تعداد بسيار زيادی تخم می گذارد، برای تعويض ملکه آن بايد ملکه جديد 
حتمًا بارور شده و آماده ی تخم گذاری باشد. به نحوی که از نظر زنبوران در عمل تخم گذاری وقفه ای 

حاصل نشود.
معرفی ملکه باکره در اوايل فصل بهار که هنوز تخم ريزی و پرورش نوزاد در کندو کم است و 
يا در مواقع مشابه امکان پذير است. ولی در مقابل، ملکه ای که هر روز تخم ريزی نسبتًا فراوانی داشته 
است، بايد ابتدا ملکه باکره را به کندوی جفت گيری معرفی و پس از جفت گيری و شروع تخم گذاری 

نسبت به تعويض آن اقدام کرد.

چگونگی پيدايش کارگران تخم گذار و معرفی ملکه به اين نوع کندوها
وجود  روز  دو  از  کمتر  الرو  يا  تخم  هفته  يک  حدود  مدت  برای  و  شود  يتيم  کندويی  چنان چه 
نداشته باشد تا زنبوران اقدام به پرورش ملکه کنند. تخمدان تعدادی از زنبوران کارگر رشد کرده و در 

عرض يک هفته تا پانزده روز شروع به تخم گذاری می کنند.
کليه  منتهی  می شود  مشاهده  تخم  چند  گاهی  حجره  هر  داخل  در  و  نامنظم  به طور  تخم گذاری 
تخم ها به زنبور نر تبديل می شوند. اگر تخم ها در حجره نر پرورش يابند، از لحاظ اندازه مانند زنبور نر 
معمولی است، چنان چه در حجره کارگر پرورش يابند، از لحاظ اندازه کوچک تر از زنبور نر معمولی 

خواهند بود. فعاليت های کندو خصوصًا موم سازی کاهش می يابد.
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روش های از بين بردن کارگران تخم گذار و معرفی ملکه به اين کندوها
به محض اين که کارگران تخم گذار، ملکه باروری را قبول کردند، تخم گذاری آن ها يا متوقف 

شده و يا اين که توسط کارگران از تخم گذاری آن ها جلوگيری می شود.
برای معرفی ملکه به چنين کندوهايی بايد ٢٤ ساعت قبل آن کندو را خوب تغذيه کرد و معموًال 
به خاطر اين که در دادن ملکه با شکست مواجه نشويم، بهتر است ابتدا يک شان حاوی نوزاد جوان 
(الرو کم تر از دو روز) به اين کندو داده و بعد از ساختن سلول ملکه آن ها را خراب و بعد يک ملکه 

بارور يا باکره به وسيله قفس معرفی کرد.
(البته چوب پنبه طرف خمير شکر قفس پس از ٢٤ ساعت ماندن در کندو برداشته می شود) اين 

عمليات زمانی صورت می گيرد که کلنی ارزش اقتصادی داشته باشد.
چنان چه کلنی دارای کارگران تخم گذار شان حاوی تخم و الرو را قبول نکنند و از آن سلول 

ملکه نسازد، چنين کندويی بدون اين که در کندوهای ديگر ادغام شود، بايد حذف شود.
اگر کندو خيلی از بين رفته و از زنبورهايی تشکيل شده که در سن پرواز هستند، اول کندو را 
خوب تغذيه کرده و سپس در وسط روز زنبورهايش را تکانده و کندو از محل خود برداشته می شود و 
زنبورها به کندوهای ديگر خواهند رفت و چون قبًال خوب تغذيه شده اند و حامل عسل هستند ورود 

آن ها به کندوی غريبه با اشکال مواجه نخواهد شد.
بودن  سالم  از  ديگر)  موارد  کليه  (مانند  زنبور  تکاندن  يا  کردن  ادغام  مواقع  در  کرد  توجه  بايد 

کندوها مطمئن شد که باعث انتقال بيماری از کندوی حذفی به کندوی ديگر نشود.
الزم به تذکر است که زنبوردار بايد با برنامه صحيح و منظم سعی کند که از پيدا شدن کارگران 

تخم گذار در زنبورستان  جلوگيری کند.

فعاليت های عملی
١ــ حضور در زنبورستان به صورت گروه های سه نفره به همراه هنرآموز مربوطه 

(با تجهيزات کامل) و آموزش روش بازديد از کلنی ها
٢ــ خارج کردن قاب ها (با احتياط کامل) از کندو و مشاهده انواع ساکنين کندو 

بر روی قاب
٣ــ مشاهده زنبوران کارگر نر، ملکه و مالزمين ملکه در کندو

٤ــ مشاهده سلول يا حجره کارگر، نر و ملکه در کندو
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٥  ــ مشاهده فيلم های مربوط به پرورش ملکه و کليه مباحث مربوط به آن
٦  ــ مشاهده و مقايسه انواع قفس های ملکه

ارزش يابی فصل سوم
١ــ دو تفاوت ظاهری ملکه و کارگر را بنويسيد.

٢ــ ساکنين کندو را نام ببريد.
٣ــ چه رنگ هايی برای عالمت گذاری ملکه مناسب است؟

٤ــ طرز پيدا کردن ملکه در کندو را توضيح دهيد.
٥  ــ ملکه چگونه پرورش می يابد؟ توضيح دهيد.

٦  ــ مشخصات حجره ملکه را بنويسيد.
٧ــ عمر تخم گذاری ملکه را بيان کنيد.

٨   ــ نحوه ی تخم گذاری ملکه را توضيح دهيد.
٩ــ رفتار زنبوران کندوی بی ملکه را توضيح دهيد.

١٠ــ غذای الروهای سه نوع زنبور را در دوران الروی بنويسيد.
١١ــ دو تفاوت ملکه باکره و تخم گذار را بنويسيد.

١٢ــ عمر طبيعی زنبور نر ……… و تعداد آن ها در هر کندو به ……… عدد 
می رسد.

١٣ــ نرُکشی در کندو عالمت چيست؟
١٤ــ دوران تکامل سه نوع زنبور را بنويسيد.

١٥ــ کارهای داخل کندو زنبوران کارگر را ذکر کنيد.
١٦ــ کار زنبوران کارگر در سن ١٨ تا ٢٢ روزگی چيست؟

١٧ــ زنبور عسل کارگر چگونه شهد را از گل به کندو منتقل می کند؟
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فصل چهارم

تشريح ساختمان بدن زنبور عسل
هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود که بتواند:

١ــ ساختمان بدن زنبور عسل را توضيح دهد.
٢ــ غده های مهم بدن زنبور عسل را توضيح داده و کار آن ها را بيان کند.

٣ــ دستگاه توليد مثل ملکه را از روی عکس و اساليد تشريح کند.
٤ــ دستگاه توليد مثل زنبور نر را تشريح کند.

٥  ــ اندام ظاهری زنبور نر و ماده را شناسايی کند.

ساختمان بدن زنبور عسل

از سه نظر ساختمان بدن زنبور عسل را می توان تشريح کرد.
از نظر ساختمان خارجی
از نظر ساختان داخلی
از نظر مهم ترين غده ها

شکل ١ــ٤ــ زنبور عسل و اندام های ظاهری آن
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ساختمان خارجی بدن زنبور عسل 
بدن هر زنبور عسل از سه قسمت مختلف تشکيل می شود، سر، سينه و شکم.

سر: در جلوترين قسمت بدن قرار داشته و شامل اعضای زير است:
دو عدد چشم مرکب و سه عدد چشم ساده، دو عدد آنتن و دهان با خرطوم که به شرح هر يک 

می پردازيم:
١ــ دو عدد چشم مرکب که در طرفين سر قرار دارد، هر چشم در زنبور نر تقريبًا از ده هزار 
و در زنبور کارگر و ملکه از پنج هزار چشم ساده تشکيل می شود. بزرگی چشم ها وسيله ای است که 
زنبوردار به کمک آن به راحتی می تواند زنبور نر را از کارگر تشخيص دهد. زيرا چشم های زنبور نر 

بزرگ تر بوده و از عقب سر به هم می رسند ولی در زنبور کارگر و ملکه به هم نمی رسند.
٢ــ سه عدد چشم خيلی کوچک در پيشانی به نام چشم های ساده وجود دارد.

٣ــ دو عدد آنتن يا شاخک که کار آن ها لمس کردن و بوييدن است. هر آنتن ملکه و کارگر از 
١٢ قسمت و در زنبور نر از ١٣ قسمت به هم متصل شده است.

٤ــ زنبور کارگر به کمک خرطوم، شهد را از روی گل ها جمع آوری و از راه دهان به داخل 
کيسه عسلی می فرستد.

همه  بدن  که  است  شکننده ای  و  سخت  ماده  (کيتين  شده  درست  کيتينی  حلقه  سه  از  سينه: 
حشرات از جمله زنبور عسل را می پوشاند) و اعضای زير به آن اتصال دارند:

١ــ چهار عـدد بـال کـه دو عـدد آ ن ها بـال های جلويی و دو عـدد ديگر بـال هـای عقبی نـاميده 
می شوند.

٢ــ شش عدد پا که جفت عقب آن دارای حفره هايی به نام سبد هستند و زنبور عسل در دوران 
فعاليت خود گرده های گل را در آن ُپر و با خود به کندو حمل می کند. اين سبدها در کارگران بزرگ تر 

از نرها هستند.
شکم: در قسمت انتهايی بدن قرار داشته، از ٦ حلقه کيتينی پشتی و ٦ قطعه شکمی تشکيل شده 
است. در انتهای شکم مخرجی برای دفع مدفوع ديده می شود و از راه همين مخرج زنبور قادر است 
خاری را که در داخل بدنش جای دارد، خارج کرده نيش بزند. نيش زنبورها مثل قالب ماهی گيری 
دارای ١٥ تا ١٦ عدد خار وارونه است. به همين دليل هر وقت نيشش را داخل گوشت بدن پستانداران 
فرو کند قادر به بيرون آوردنش نبوده و هنگام خارج کردن آن در اثر تقال پاره می شود. جراحات حاصله 
در اثر پاره شدن عضالت متصل به نيش پس از مّدت کمی باعث مرگش می شود. ولی اين موضوع بين 
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زنبورها و به طور کلی همه ی حشرات صادق نيست، زيرا بدنشان به جای گوشت از کيتين پوشيده شده 
است. در اثر نيش زدن کيتين زنبورها يا حشرات نيش خورده می شکند و زنبور به راحتی می تواند پس 
از نيش زدن نيش خود را از آن دوباره خارج کند و زنده بماند، تنها نيش ملکه صاف و بدون خارهای 
وارونه است، به همين دليل هرگاه نيشش را داخل بدن پستانداران فرو کند، به راحتی می تواند آن را 
بيرون بکشد بدون اين که صدمه ای ببيند ولی به ندرت از نيشش استفاده می کند. زنبور نر نمی تواند نيش 

بزند چون اصًال نيش ندارد.

شکل ٢ــ٤ــ نيش زنبور عسل و خارهای وارونه آن

ساختمان داخلی بدن زنبور عسل
زنبور پس از مکيدن شهد گل به وسيله خرطوم آن را از راه مری به داخل کيسه عسلی می فرستد. 
در آن جا مقداری از آبش از راه جدار کيسه جذب خون شده و شهد کمی غليظ می شود. از طرف ديگر 
از راه جدار کيسه ی عسلی مقداری دياستاز به داخل شهد غليظ شده ريخته می شود. همين دياستازها 
هستند که تمام خواص خوب و سالمتی آور را به عسل می دهند، کيسه عسلی که محل ذخيره ی عسل و 
شهد است به وسيله ی يک کانال قيفی شکل با روده بزر گ ارتباط دارد. روده بزرگ به روده کوچک 
وصل بوده و روده کوچک به مخزن و مخزن به مخرج ختم می شود. ملکه و کارگر هر دو ماده هستند 
و در داخل شکم شان يک جفت تخمدان قرار دارد. تخمدان ملکه بزرگ بوده و هرکدام حدود ١٧٠ 
لوله دارد. تخمدان های کارگر کوچک است و هريک از ٧ تا ٨ لوله تشکيل می شود کارگران به علت 
ناقص بودن دستگاه تناسلی هرگز قادر به جفت گيری نيستند. ولی دستگاه تناسلی ملکه سالم است و 

جفت گيری می کند.

غد ه های مهم
١ــ در داخل دو طرف سر کارگر يک جفت غده به نام غده های شيری وجود دارد که از خود 
ماده ای به نام شير يا ژله شاهانه ترشح می کند. اين غده ها معموًال فقط در سنين معينی ژله شاهانه از 
خود ترشح کرده و با آن ملکه و فقط الروهای خيلی جوان را تغذيه می کنند. غده های شيری در زنبور 
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نر وجود نداشته و در ملکه فقط اثری از آن ها ديده می شود. در کارگران نيز پس از گذراندن سن معين 
و شروع پرواز اين غده ها کم کم کوچک و غير فعال می شوند.

٢ــ يک جفت غده ی ديگر به نام غده های بزاقی نيز در سر ديده می شود. اين غده ها همراه با 
يک جفت غده سينه ای به وسيله يک کانال مشترک ترشحات شان را به داخل دهان زنبور می ريزند. 
ترشحات اين غده ها در موقع الرو بودن صرف تنيدن به دور خود شده و پس از رشد و تبديل به يک 
زنبور کامل نقش غده بزاق دهان را در زندگی شان بازی می کنند، غده های بزاقی در هر سه نوع زنبور 

وجود دارد.
٣ــ يک غده به نام غده زير آرواره ای، هم چنان که از نامش پيداست، در زير آرواره ی زنبوران 
فعال  و  بزرگ  بسيار  ملکه  در  برعکس  و  بوده  غيرفعال  و  کوچک  خيلی  کارگران  در  که  می شود  ديده 
است. ماده ای به وسيله اين غده ترشح می شود که با بوی مخصوصش باعث شناختن و تميز ملکه از 
ساير زنبورها می شود.همين بو در کندو پخش و باعث ايجاد نظم در داخل آن و هم چنين عقيم ماندن 
تخمدان های کارگران می شود. هرگاه ملکه اين ماده را ترشح نکند يا ملکه به دليلی تلف شده يا سرانجام 
داخلی  نظم  مزبور  بوی  شدن  تمام  علت  به  ساعت  نيم  تقريبًا  از  پس  برداريد،  کندو  از  را  آن  عمدًا  اگر 
جمعيت به کلی به هم خورده و زنبورها در نزديکی سوراخ پرواز ديوانه وار در جستجوی ملکه به اين 
صدايی  کنيد،  نزديک  کندو  جدار  به  را  گوشتان  موقع  اين  در  اگر  می کنند.  پرواز  سمت  آن  و  سمت 
حال  در  جمعيت  می گويند،  اصطالحًا  و  نيست  گريه  صدای  به  بی شباهت  که  می شنويد  آن  داخل  از 
گريه کردن است. در صورت ادامه بی ملکه گی و فقدان بوی اين غده پس از مدتی تخمدان کارگران رشد 
نموده و شروع به تخم گذاری می کنند، از آن جايی که کارگران به علت کج و غيرطبيعی بودن مجرای 
تناسلی قادر به جفت گيری با نرها نيستند، در نتيجه از تخم  کارگران باکره فقط زنبور نر توليد می شود 

که البته به ضرر زنبوردار است.
غده ی  جفت  چهار  مجموعًا  شکم  کيتينی  قطعات  بين  درفاصله ی  و  زنبورها  شکم  زير  در  ٤ــ 
مومی وجود دارد که سه جفتش فعالند و در سنين بين ١٣ تا ١٨ روزگی موم ترشح می کنند که برای 

ساختن سلول ها و شان به کار می رود.
زنبورها و در فاصله بين آخرين حلقه کيتين و حلقه ی ماقبل آخر غده ای به نام  ٥  ــ در پشت 
کندو به وسيله ی  بازگشت به  هنگام  زنبور  بوهاست. هر  تشخيص  کارش  ديده می شود که  بويايی  غده 
همين غده بوی جمعيت خودش را حس کرده و به کندوی ديگر نمی رود يا وقتی که زنبوری به کندويش 
برمی گردد، زنبورهای نگهبان به وسيله همين غده تشخيص می دهند که آيا وی متعلق به کندوی خودشان 
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است يا نه؟
٦  ــ سه عدد غده در مخزن به نام غده های مخزنی، مدفوعی را که در آن جا ذخيره شده است 
مرتب ضدعفونی می کنند. در نقاط سردسير در روزهای سرد زمستان که زنبورها گاهی از اوقات بيش 
از يک ماه قادر به پرواز برای دفع مدفوع نيستند ناچارند مدفوعشان را در تمام اين مدت در داخل 
بدنشان نگهدارند، ترشحات اين غده ها مانع پوسيدگی مدفوع و در نتيجه مانع پوسيدگی روده و مرگ 
می کنند.  ترشح  يکنواخت  هميشه  و  نداشته  زنبور  سن  با  ارتباطی  غده ها  اين  فعاليت  می شود.  زنبور 
قاعده  اين  از  ملکه  تنها  است  مدفوع  دفع  به  قادر  کندو  از  خارج  در  پرواز  حال  در  عسل فقط  زنبور 
مستثنی است. از اين گذشته تا هوای خارج از کندو بيش از ٨ درجه سانتی گراد نباشد، زنبور کارگر 

قادر به پرواز نيست.
٧ــ يک عدد غده سمی در انتهای بدن و نزديک مخرج قرار دارد که سم توليد شده توسط آن  در 
روی پوست جانوران بی اثر است. به همين دليل به کمک يک نيش با فشار به داخل بدن دشمنان تزريق 

می شود و اثرات زير را در حيوانات و يا انسانی که نيش خورده است، می گذارد:
١ــ درد شديد

٢ــ تحريک پوست وخارش گرفتن آن  
٣ــ تخريب گلبول های سرخ بدن

٤ــ پايين آمدن فشار خون
٥  ــ تشديد حرکات دودی روده

٦  ــ تحريک اعصاب و مراکز عصبی
غده  اين  فعاليت  می شود.  استفاده  رماتيسم  بيماری  مداوای  برای  زنبور  زهر  از  پزشکی  در 

ارتباطی با سن زنبور نداشته و هميشه يکنواخت ترشح می کند.

تشريح دستگاه توليد مثل ملکه
دستگاه توليد مثل ملکه به شرح زير است:

١ــ دو تخمدان (OVERIES) که قسمت بزرگی از محوطه شکمی را اشغال می کند.
٢ــ مجاری جانبی تخمدان١

Lateral Oviducts ــ١



٤١

شکل ٣ــ٤ــ دستگاه های مختلف بدن زنبور عسل و غدد آن

٣ــ مجرای ميانی تخمدان١ که دو مجرای جانبی تخمدان در عقب به هم پيوسته و تشکيل معبر 
کوتاهی به نام مجرای ميانی تخمدان را می دهد که به مهبل ختم می شود. در تلقيح مصنوعی، انتهای 
سوزن سرنگ بايد از مهبل گذشته و در داخل مجرای ميانی تخمدان تزريق شود تا اسپرماتوزوئيدها 

بتوانند در ميان مايع از طريق کانال مربوطه داخل کيسه اسپرماتوزوئيد هدايت شود.
٤ــ مهبل٢ که از عقب به دهانه مهبل ختم شده و در وسط آن يک برجستگی زبانه ای شکل به نام 
چين مهبلی٣ وجود دارد.  در تلقيح مصنوعی می توان آن را با کناره های مضرسی که دارد شناخت و 
در تلقيح و تزريق منی، اگر اين برجستگی رابا ميلی به کنار نبريم، به جدار خلفی مجرای ميانی تخمدان 

فشار آورده و مانع دخول منی در آن می شود.
٥ــ بورسال٤

٦  ــ مخزن منی٥ که در باالی مهبل قرار گرفته است.
٧ــ مجرای مخزن منی٦

Valvefoldــ٣   Vagina ــ٢  Median Oviduct ــ١
ـ  ٤ ـ  ٥   Bursal ـ ـ  ٦  Spermatheca ـ Spermatheca Duct ـ

تخمدان ها
کليه ها

لوله قلبی
روده ی کوچک

غده ی بويايی
غده ی مخزنی

مخزن
مخرج

نيش
سطح موم

قيف و کانال آن

حلقه های 
شکمی

کيسه ی 
ذخيره ی 
عسل

٩ پيچ حلزونی قلب

٣٢

محل چسبيدن
 پاها

عصب شکمی
زبان

مغز١

محل ريزش ترشحات غدد 
بزاقی در دهان

دهان
آرواره (انبر)

غده ی آرواره ای
حلق

شاخک
غده ی شيری 

شاخه سری غده ی بزاقی

مغز

عضالت 
شاخه سينه ای افقی

غده ی بزاقی

محل چسبيدن
روده ی ميانی بال ها

روده ميانی 
(باز شده) 

لوله قلبی 
(٥ حفره قلبی)

محل سلول های مخاطی



٤٢

در زير دستگاه توليد مثل ملکه و ساير قسمت های آن مشخص گرديده است.

شکل ٤ــ٤ــ دستگاه توليد مثل ملکه تقريبًا در جای حقيقی خود در شکم، در حالی که قسمت سمت 
چپ مقطع مهبل و کيسه آميزش برداشته شده است.

BC کيسه آميزش ــ BP کيسه بورسی سمت راست ــ BPO روزنه کيسه بورسی ــ LOD مجرای 
 SP بستر نيش ــ SCH رکتوم ــ R تخمدان ــ O مجرای ميانی تخمدان ــ MOD جانبی تخمدان ــ

مخزن منی ــ SPD مجرای مخزن منی ــ ST نيش ــ V مهبل ــVF چين مهبلی و VO دهانه مهبل.

تشريح دستگاه توليد مثل زنبور نر
دستگاه توليد مثل زنبور نر به طور شماتيک در شکل صفحه ی بعد آمده است. در اين تصوير 
قرينه اندام هايی که جفت هستند، در قسمت راست نشان داده شده است. قسمت هايی که جفت و قرينه 

هستند، عبارتند از:
١ــ بيضه ها١

٢ــ لوله های منی بر٢
٣ــ کيسه های ذخيره منی٣

٤ــ غدد مخاطی٤
و قسمت های فرد عبارتند از:

١ــ مجرای انزال٥ 

Seminal Vesicles ــ٣  Vasa Deferantia ــ٢  Testes ــ١
ـ  ٥ Mucous Glands ــ٤ Ejaculatory Duct ـ



٤٣

٢ــ آلت تناسلی نر١

بيضه ها  جوان،  نر  زنبوران  در  می  کند.  تغيير  زنبور  سن  با  نر  مثل  توليد  دستگاه  ظاهری  شکل 
اندام های لزج بزرگی هستند که نيمه قدامی شکم را ُپر می کنند. اين بيضه ها در زنبور نر بالغ به تدريج 

کوچک شده و به رنگ خاکستری زرد يا زرد متمايل به سبز در می آيند. 
منی  ذخيره  کيسه های  در  اسپرماتوزوئيد  معدودی  تعداد  روزگی فقط  چهار  يا  سه  در  نر  زنبور 
دارد و در چهار يا پنج روزگی اين تعداد به پنج ميليون می رسد و در ٨ روزگی به ده تا يازده ميليون بالغ 

می شود.

Penis ــ١

طرف  قسمت های  است.  گرفته  قرار  شکم  در  خود  حقيقی  جای  در  تقريبًا  که  نر  زنبور  مثل  توليد  دستگاه  ٥  ــ٤ــ  شکل 
راست اعضای جفت، مثل بيضه ها، لوله های منی بر و غدد مخاطی ديده نمی شود. T بيضه ــ VD لوله منی بر ــ SV کيسه 

ذخيره منی ــ MG غده مخاطی ــ ED مجرای انزال ــ B پياز آلت تناسلی ــ P آلت تناسلی و R رکتوم است.

غدد مخاطی
لوله های منی برکيسه های ذخيره منی

بيضه ها

پياز آلت تناسلی
مجرای انزالآلت تناسلی 

رکتوم



٤٤

فعاليت های عملی
١ــ مشاهده قسمت های ظاهری بدن زنبور کارگر، نر و در صورت امکان ملکه از 

زير ميکروسکوپ يا لوپ و پی بردن به تفاوت های آن ها
٢ــ تشريح بدن زنبور کارگر، نر و ملکه و مشاهده قسمت های درونی آن

٣ــ مشاهـده انـدام تناسلی نـر و نيش زنبـور عسل و تـوجه بـر روی خـارها و 
کيسه زهر

ارزش يابی فصل چهارم
١ــ بدن زنبور عسل از چند قسمت تشکيل می شود؟

٢ــ زنبور عسل چند جفت پا دارد و برای چه کارهايی از آن ها استفاده می کنند؟
٣ــ غده های زوج زنبور عسل را نام ببريد.

٤ــ کار غده های مخزنی چيست؟
کدام  در  و  می ماند  عقيم  کارگر  زنبور  آن  فعاليت  اثر  در  که  است  غده  کدام  ٥  ــ 

زنبور فعال است؟
٦  ــ قسمت های مختلف دستگاه تناسلی ملکه را نام ببريد.

٧ــ دستگاه توليد مثل زنبور نر از چه قسمت هايی تشکيل شده است؟
٨   ــ تعداد غدد مخزنی در زنبور کارگر کدام است؟

د) پنج ج) چهار   ب) سه    الف) دو 



٤٥

فصل پنجم

ساختمان کندو و لوازم مورد نياز زنبورداری
هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود که بتوانند:

١ــ کندوهای بومی را توضيح داده و معايب آن را بيان کند.
٢ــ کندوهای جعبه ای (مدرن) را توضيح داده و محاسن آن را بنويسد.

٣ــ لوازم مورد استفاده در زنبورداری را نام ببرد.
٤ــ وسايل موم دوزی را بشناسد.

٥  ــ موم دوزی کند.
٦  ــ در دود دادن کندو مشارکت نمايد.

تعريف کندو

محل زندگی و زاد و ولد زنبوران عسل را کندو می گويند. در داخل کندو زنبوران با ساختن 
حجرات شش ضلعی در طرفين پايه مومی به پرورش نسل و ذخيره کردن گرده گل و عسل می پردازند. 
انسان برای بهره گيری از زنبور عسل در ابتدا از کندوهای بومی استفاده می کرد که به تدريج بر تکنيک 
آن افزوده شد و امروزه به طور قابل توجهی در ساختن کندوها پيشرفت حاصل شده است. به  طور کلی 

کندو به دو صورت بومی و جعبه ای وجود دارد.
الف) کندوهای بومی: اين کندوها امروزه کمتر استفاده می شوند و به علت عدم امکان بازديد از داخل 
کندو مشکالتی را به همراه دارند. کندوهای بومی دارای شان های ثابت بوده، محصول ساالنه آن ها پايين و از 

٤ تا ٨ کيلوگرم تجاوز نمی کند و توصيه می شود که اين نوع کندوها به کندوهای جعبه ای تبديل شوند.
معايب کندوهای بومی

١ــ آسيب کلنی به هنگام برداشت عسل



٤٦

٢ــ تلفات زياد کلنی ها در زمستان به علت کمبود مواد غذايی
٣ــ عدم امکان تعويض ملکه

٤ــ عدم کنترل بچه کندو
٥  ــ عدم امکان تعويض شان های قديمی و سياه

٦  ــ مشکالت حمل و نقل
٧ــ پايين بودن محصول ساالنه

٨   ــ عدم امکان تقويت کلنی های ضعيف
٩ــ تکثير مصنوعی امکان پذير نيست.

١٠ــ کنترل بيماری و آفات مقدور نيست.
١١ــ از صفحات موم آجدار نمی توان استفاده کرد.

ميزان  عسل،  از  نر  زنبوران  مصرف  و  بومی  کندوهای  در  نر  زنبوران  بودن  زياد  دليل  به  ١٢ــ 
محصول فوق پايين می آيد.

١٣ــ به دليل پوشيده شدن از ِپِهن و خاک رس بهداشتی نيست.
پراکندگی انواع کندوهای بومی در مناطق مختلف استان های کشور

١ــ کندوی سبدی استوانه ای با سوراخ پرواز در سطح فوقانی در ناحيه خراسان.
٢ــ کندوی سبدی استوانه ای با سوراخ پرواز در سطح جانبی در آذربايجان، استان مرکزی و 

همدان.
٣ــ کندوی سبدی لوله ای در استان کردستان.

٤ــ کندوی کدويی در خراسان.
٥  ــ کندوی سبدی مخروطی در کرمانشاه و لرستان.

٦  ــ کندوی کوزه ای با دهانه بزرگ در کردستان.
٧ــ کندوی سفالی مخروطی در کردستان.
٨   ــ کندوی سفالی استوانه ای در فارس.

٩ــ کندوی تنه درختی در کرمان، گيالن و مازندران.
١٠ــ کندوی سبدی خمره ای در اصفهان و استان مرکزی.

ب) کندوی جعبه ای (مدرن): ساختمان کندوی جعبه ای طوری است که زنبوردار به راحتی 
قادر به بازديد کندو است. شان ها در اين نوع کندوها متحرک بوده و می توان با قرار دادن پايه مومی 



٤٧

بر روی قاب و يا با استخراج عسل از قاب به وسيله اکستراکتور و برگشت آن ها به کندو، راندمان کار 
زنبوران را افزايش داد.

محسنات کندوی جعبه ای
١ــ بازديد داخل کندو امکان پذير است.

٢ــ برداشت عسل آسان است.
٣ــ با برداشت شان تخم و يا قاب عسل از کندوی قوی و سالم می توان کندوهای ضعيف و کم 

غذا را تقويت کرد.
٤ــ امکان تعويض و يا پرورش ملکه و جلوگيری از بچه کندوی طبيعی خصوصًا از نظر بيماری ها 

و آفات قابل کنترل است.
انواع کندوی جعبه ای

از مهم ترين کندوهای جعبه ای می توان نوع النگستروت و نوع دادانت را نام برد.
کندوی النگستروت به وسيله يکی از پرورش دهندگان زنبور به نام النگستروت در سال ١٨٥١ 

ساخته شد.
ساختمان کندوی جعبه ای

کندوی جعبه ای از قسمت های اساسی زير تشکيل شده است:
١ــ دِر کندو: ابعاد آن مطابق ابعاد خارجی بدنه کندو (٤١/٥ × ٥٠/٥) است.

ترتيب:  به  راست  به  چپ  از  ايران.  بومی  کندوهای  از  تعدادی  ـ  ٥  ــ  ١ـ شکل 
کندوی سفالی سنندج، کندوی تنه درختی شاهرود، کندوی سفالی همدان، کندوی 

سفالی کرمانشاه، کندوی سبدی آذربايجان، کندوی تخته ای اصفهان.



٤٨

٢ــ بدنه: اين قسمت کندو از چهار ديواری چوبی تشکيل يافته که ديواره های آن به طور قائم 
به هم متصل است. بدنه از قسمت تحتانی به کف و از قسمت فوقانی به در کندو محدود می شود. بدنه 

کندوی النگستروت گنجايش ده قاب را دارد.
٣ــ کف کندو: از تخته مسطحی که خود از چند تخته چوبی به هم پيوسته تشکيل می شود و 
روی آن را از يک ورقه تخته سه ال می پوشانند. کف کندو بر روی دو پايه چوبی قرار گرفته و تخته  ی 

پرواز نيز در امتداد کف به طرف خارج با کمی شيب متصل به آن است.

ـ  ٥ــ کندوی مدرن و طبقات کندو شکل ٢ـ

شده اند،  درست  استانداردی  با  آن  اضالع  از  يک  هر  که  ساده  چوبه ای  چهار  از  قاب:  ٤ــ 
تشکيل می شود، طول ضلع فوقانی آن ٤٨cm و ارتفاع دو ضلع فوقانی و تحتانی از خارج به خارج   
فعاليت  به  کمک  آن  روی  بر  آج دار  موج  ورق  نصب  و  سيم کشی  عمليات  انجام  با  است.   ٢٢/٥  cm

زنبوران کارگر در شان سازی خواهد شد.



٤٩

لوازم مورد استفاده در زنبورداری
١ــ کاله: کاله مخصوصی است که قسمت سر، صورت و گردن را در موقع بازرسی کندوها 
از نيش زنبور محفوظ نگاه می دارد. قسمت باال و اطراف کاله از پارچه و قسمت جلويی آن از شبکه 

توری سياه رنگ است.

ـ  ٥  ــ تخته پرواز شکل ٣ـ

ـ ٥  ــ ماسک يا کاله مخصوص شکل ٤ـ

و  ريخته  می شود،  سوزانده  ناقص  به طور  که  موادی  آن  در  که  است  وسيله ای  دودی:  ٢ــ 
به وسيله  دميدن دود از آن خارج می شود. از اين وسيله برای آرام کردن زنبورها در موقع بازديد و خارج 

کردن قاب های عسل استفاده می شود.



٥٠

٣ــ اهرم: عبارت است از ميله ای که يک سر آن به شکل کاردی پهن و سر ديگر آن  خميده 
است که برای جدا کردن و بيرون آوردن قاب ها به کار می رود و به وسيله سر پهن آن می توان موم های 

زائد داخل کندو را پاک کرد.

ـ  ٥  ــ انواع دودی شکل ٥  ـ

ـ  ٥  ــ کاردک شکل ٦  ـ

ـ  ٥  ــ اهرم شکل ٧ـ

٤ــ دستکش: اين دستکش ها معموًال از چرم و يا پارچه مخصوص ساخته می شوند و ساق 
آن ها بلند است، به طوری که روی آستين لباس را می پوشاند و برای اشخاص مبتدی که عادت به نيش 

زنبور ندارند، مورد استفاده قرار می گيرد.

ـ  ٥  ــ دستکش مخصوص شکل ٨   ـ
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زنبوران،  رفته تا  زنبورها از روی قاب به کار  کردن  برای جدا  وسيله ای است که  ٥ــ برس: 
تحريک نشوند.

ـ  ٥  ــ برخی از وسايل زنبورداری شکل ٩ ـ

٦  ــ ظروف تغذيه: اين ظرف ها را معموًال از تخته و فيبر، پالستيک و آلومينيوم می سازند 
موارد استعمال آن بيشتر در فصول نامناسب و يا اوايل سال است که در آن موقع بايد زنبورها رابا شربت 



ساخته  طوری  بايد  ظروف  اين  و  کرد  تغذيه  قند 
شوند که زنبورها در آن نيفتند و خفه نشوند.

شرح  می شود.  استفاده  شان  از  عسل  استخراج  برای  که  است  وسيله ای  اکستراکتور:  ٧ــ 
کامل آن در برداشت عسل خواهد آمد.

ـ  ٥  ــ وسايل مورد نياز زنبورداری شکل ١٠ـ
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٨   ــ موم ذوب کن آفتابی: دارای اندازه های مختلفی است که برای ذوب شان های کهنه با 
استفاده از حرارت آفتاب مورد استفاده قرار می گيرد ساختمان آن طوری است که با حرکت خورشيد 

جهت آن قابل تغيير بوده و در تمامی روز می توان از نور خورشيد استفاده کرد.

ـ  ٥  ــ اکستراکتور و موم ذوب کن شکل ١١ـ

ـ  ٥  ــ موم ذوب کن آفتابی شکل ١٢ـ

٩ــ برگه  موم آجدار: صفحه ای است از موم که در روی آن نقش حجره های زنبورها پرس 
شده و آن را روی سيم هايی که از قاب عبور داده شده نصب می کنند و اطراف آن را موم ذوب شده 

نوع جديد                       نوع قديمی
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تا  می چسبانند  سيم  به  را  آن  دوز  موم  با  سپس  و  گيرد  قرار  قاب  وسط  در  محکم  طور  به  که  می ريزند 
محکم شود.

١٠ــ تخته موم دوز: تخته ی صاف و مسطحی است که کادر سيم کشی را با پايه مومی که در 
روی آن قرار گرفته، بر روی آن قرار می دهند.

١١ــ موم دوز: از يک چرخ دندانه دار درست شده که با حرکت دادن برروی سيم قاب (کادر) 
سيم را به موم می دوزد.

سيم  ذوب کن،  موم  ملکه،  مخصوص  قفس  ملکه،  پنجره  از:  عبارتند  زنبورداری  وسايل  ساير 
احتياج  حد  در  آن  بسته بندی  و  عسل  تصفيه  ظروف  عسل،  مخصوص  چنگال  موم بر،  گالوانيزه، 
زنبوردار، خرک پولک تراش و … ضمنًا مقداری وسايل نجاری از قبيل اّره، چکش، رنده، گاز انبر، 

ميخ و … مورد استفاده زنبوردار قرار می گيرد.

ـ  ٥  ــ بازديد از کندو شکل ١٣ـ
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فعاليت های عملی
١ــ شناخت وسايل زنبورداری و کار کردن با آن ها

٢ــ مشاهده کنـدوهـای بـومی نـواحی مختلف ايـران (بـه صورت فيـلم، عـکس 
و …)

٣ــ مشاهده کندوی النگستروت (بدون زنبور) دادانت و کار با آن ها
برروی  آن ها  دوختن  و  موم  کردن  آماده  و  موم دوزی  وسايل  نمودن  آماده  ٤ــ 

قاب ها توسط هنرجويان
٥  ــ در دود دادن مشارکت نمايد.

ـ  ٥  ــ موم دوز و تخته موم دوز و قاب سيم کشی شده شکل ١٤ـ
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ارزش يابی فصل پنجم
١ــ کندو را تعريف کنيد.

٢ــ معايب کندوهای بومی را بيان کنيد. (٥ مورد)
٣ــ محسنات کندوی جعبه ای را توضيح دهيد.

٤ــ لوازم مورد استفاده در زنبورداری را نام ببريد.
٥  ــ کندوهای بومی چه تفاوتی با کندوهای مدرن دارند؟

٦  ــ انواع کندوی بومی و محل استفاده آن ها را ذکر کنيد.
٧ــ مشخصات قاب و ابعاد آن را بنويسيد.
٨   ــ کاربرد اهرم و دودی را توضيح دهيد.

٩ــ برگه موم آجدار چيست و کاربرد آن را بنويسيد.
١٠ــ اکستراکتور چيست؟
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فصل ششم

عوامل مهم در پرورش و نگهداری زنبور عسل
هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود که بتواند:

١ــ شروع فصل زنبورداری را تشخيص دهد.
٢ــ از کندو در طول پرورش در زمان های مناسب بازديد کند.

٣ــ جمعيت کندو را افزايش دهد.
٤ــ طبقه دادن کندو را انجام دهد.
٥  ــ تعداد کندوها را افزايش دهد.

٦  ــ نکات اساسی در تکثير مصنوعی را توضيح دهد.
٧ــ برای کندو شناسنامه تهيه کند.

٨   ــ راه های جلوگيری از بچه دادن طبيعی را بيان کند.
٩ــ عمليات گرفتن بچه کندوی مصنوعی را انجام دهد.
١٠ــ دو کندو را ادغام کرده نکات الزم را رعايت کند.

عوامل مؤثر در پرورش و نگهداری زنبور عسل

عوامل مهمی که اساس پرورش و نگهداری زنبور عسل را تشکيل می دهند، عبارتند از:
چراگاه های  يعنی  مؤثر  عامل  اولين  به  بايد  بيشتر  عسل  محصول  برداشت  برای  چراگاه:  ١ــ 

زنبور عسل توجه داشت.
٢ــ آب و هوا: وضعيت هوارا نيز می توان دومين عامل مؤثر شمرد.

١ــ٢: چگونگی چراگاه های زنبورداری و وضعيت هوا را نمی توان با قاطعيت تمام پيش بينی 
کرد. اما زنبوردار، با مشاهدات عينی و تجربيات چندساله خود می تواند هوای منطقه و وضع گل ها، و 
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زمان گل دهی را به صورت تقويم چراگاهی درآورده و پيش بينی الزم را بنمايد.
٣ــ نژاد زنبور: نوع و نژاد زنبور عسل را نيز می توان يکی ديگر از عوامل مؤثر دانست.

با استفاده از روش های صحيح پرورش ملکه می توان ملکه هايی را که دارای صفات و مشخصات 
مطلوب برای منطقه هستند، انتخاب کرد. يعنی نژادی را به گزينی کرد که نسبت به تغيير وضع هوا و 
بچه  توليد  به  زيادی  عالقه  هم چنين  و  نشود  مشاهده  ملکه  تخم گذاری  در  محدوديتی  منطقه  گل های 

کندوی طبيعی ندهد.
٤ــ نوع کندو: يکی ديگر از عوامل مؤثر در زنبورداری انتخاب کندوی واجد شرايط است.

نه تنها، نوع کندو از نقطه نظر مصالح به کار برده شده (نوع چوب، فرم و غيره) در پيشبرد عمليات 
مربوط به زنبورداری و نحوه حمل و نقل مؤثر است، بلکه در چگونگی فعاليت زنبوران چه از نقطه نظر 

کمی و کيفی زنبوران خاصه در ميزان توليد عسل تأثير فراوانی دارد.
٥  ــ روش کار با کندو: باالخره روش کار با کندو را نيز می توان از عوامل مؤثر در پرورش 

زنبور عسل محسوب کرد که خود عامل مهم و قابل توجهی است.
يعنی زمان الزم برای بازديد و بررسی کندو را بايد به حداقل ممکن رسانده و پيوسته سعی کرد 
که تمامی وقت صرف شده معقوالنه و اقتصادی باشد. بدين معنی که با درنظر گرفتن کليه جوانب امر، 
وضعيت کندوها طوری آماده شوند که به موقع بتوان آن ها را برای استفاده از چراگاه های زنبورداری 
آماده کرد. به طوری که در حداقل زمان گل دهی  چراگاه بيشترين محصول عسل نسبت به سرمايه و 

وقت صرف شده برداشت شود.

چراگاهنژاد زنبورنوع کندوروش کار با کندو

آب و هوا مديريت

عوامل مؤثر در زنبورداری
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٦  ــ مديريت: اداره خوب يک زنبورستان، پيش شرطی برای موفقيت در زنبورداری بوده و 
آن را تبديل به کار پرمنفعتی خواهد ساخت. زنبورداری کار پرزحمتی نيست و همانند کشاورزی نياز 
به تالش و کوشش زياد ندارد اما نکات ظريف زيادی در زنده نگه داشتن بهينه هر کلنی وجود دارد که 

دانستن آن ها برای زنبورداری امری ضروری است.

تشخيص شروع فصل زنبورداری
فصل زنبورداری با شروع بهار هر منطقه آغاز می شود و فعاليت زنبوران در بخش تخمدان کندو 
با افزايش تخم و الرو همراه است. به طوری که اگر شانی ساخته شود، هميشه شان دارای سلول های 
کارگر خواهد بود و با افزايش جمعيت  نوزادان کارگر کندو برای تقسيم طبيعی (بچه کندو) شروع به 
ساختن سلول های نر می کند، وجود سلول های نر شروع فصل نرها را در منطقه نشان می دهد و کشتن 
که،  نماييد  توجه  است.  منطقه  همان  در  نرها  فصل  اختتام  مؤيد  کارگران (نرکشی)  توسط  نر  زنبوران 
وجود نرها قبل و پس از فصل دليل بر معيوب بودن کندو است يعنی ملکه باکره، يا مريض بوده و يا پير 

و فرسوده می باشد.

شروع فصل زنبورداری
نتيجه  در  نيست  يکنواخت  زمين  کره  سطح  بر  آن  حرارت  و  خورشيد  نور  تابش  که  آنجايی  از 
محيط های مختلفی در سطح کره زمين به وجود آمده است. به عبارت ديگر فصل زنبورداری در هر 
منطقه ثابت ولی در مناطق مختلف دنيا متفاوت است. اما عمليات آن در تمام مناطق مختلف دنيا يکسان 
است. يعنی زمانی که فصل زنبورداری در جنوب کشور به اتمام می رسد، فصل زنبورداری در شمال 
کشور آغاز می شود. بدين منظور شناخت منحنی شروع و پايان فصل زنبورداری و عمليات مربوط به 

آن فصل در هر منطقه الزم و ضروری است.
به طوری که در شکل می بينيم پنج منحنی ديده می شود که چهار منحنی آن ضمن داشتن رابطه 

با همديگر ارتباط مستقيمی نيز با منحنی تابش نور خورشيد دارند.
در  غذايی)  (منابع  گياهی  رشد  منحنی  آن  حرارت  ميزان  و  خورشيد  نور  تابش  ميزان  براساس 
منطقه به وجود می آيد و به موازات آن نيز منحنی افزايش جمعيت کندو آغاز می شود و براساس شروع و 
اختتام منحنی رشد گياهی در هر منطقه منحنی فصل فعاليت نرها به وجود آمده و با شروع کاهش درجه 

حرارت و نور خورشيد (کوتاه شدن روزها) منحنی فصل توليد عسل حاصل می شود.
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عمليات مربوط به منحنی
فصل  A (از فروردين و اوايل ارديبهشت): حفظ حرارت و رطوبت داخل کندو استفاده 
 الی  ٤ـــ ١ ليتر به نسبت يک به يک و نظافت داخل 

از گرده مصنوعی و شربت تقويتی روزانه به ميزان  ٢ـــ ١
کندو.

و  طبيعی  کندوی  بچه  ــ  ملکه  پرورش  فصل  تير):  اوايل  تا  خرداد  فصل  B (ارديبهشت، 
مصنوعی (تکثير کندو) و استفاده از صفحات موم آجدار و اضافه کردن طبقه عسلدان.

جمع آوری  برای  کلنی  سازی  ذخيره  عمليات  مرداد):  اواسط  تا  تير  اوايل  (از   C  فصل
عسل (توليد عسل).

برای  کندو  آماده سازی  عسل،  برداشت  مهرماه):  اوايل  تا  مرداد  (اواخر   D فصل 
زمستان گذرانی (تغذيه زمستانی به نسبت ٥ به ٣ يا ٣ به ٢).

فصل  E (اوايل مهرماه تا پايان فصل زمستان منطقه): در صورت ماندن در منطقه گذراندن 
زمستان و استراحت کلنی ها و در صورت امکان کوچ دادن به مناطق گرمسير.

نمودار تقويم زنبورداری در منطقه آب و هوايی آذربايجان

تعداد تخم، الرو، شفيره

رشيد 
ورخو

ابش ن
حنی ت

من

 کندو
ان در

نوزاد
ايش 

ی افز
منحن ی افزايش عسل منحنی رشد و نمو گياهان 
منحن

ر کندو
منحنی فصل نرهاد

پاييز ديررس

آبان         مهر          شهريور     مرداد  تير        خرداد   ارديبهشت  فروردين اسفند     بهمن          دی       آذر 
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نکات قابل توجه
١ــ عمليات منحنی فوق با توجه به آب و هوای هر منطقه متفاوت است. يعنی شروع عمليات 
فوق در منطقه آب و هوايی مازندران و گيالن حدودًا از اول اسفند شروع می شود. در صورتی که در 

آب و هوای جنوب کشور حدودًا از اواخر بهمن ماه آغاز می شود.
٢ــ طبيعی است بهار زودرس يا پاييز ديررس می تواند تأثير مستقيمی در شروع يا پايان منحنی 

داشته باشد.
٣ــ وجود زنبوران نر بايد حدودًا در فصل نرها يعنی فصل B باشد درغير اين صورت، قبل از 

فصل نرها و يا بعد از فصل نرها در منطقه آذربايجان نشانه معيوب بودن کندو است.
٤ــ به طوری که در منحنی ديده می شود. در سمت چپ منحنی يک کارگر در شروع افزايش 
جمعيت سه الرو را تغذيه می کند و هم چنين فعاليت های زياد کارهای خارج از کندو رابطه مستقيمی در 
کوتاه بودن عمر آن ها دارد، در صورتی که در طرف راست منحنی سه کارگر يک الرو را غذا می دهند 
و از طرفی فعاليت آن ها در خارج از کندو نيز بسيار کم است که همين امر (غذای زياد و کار کم) باعث 

دوام عمر کارگران خواهد شد.

بازديد کندو
هدف از بازديد يک کندو و بررسی وضع داخلی آن از حيث مقدار ذخيره غذايی شامل گرده و 
عسل، کنترل ملکه از حيث بيماری و پيری، بررسی بيماری ها و آفات زنبوران نوزاد و بالغ و رفع کليه 

نيازهای داخلی کلنی است.
نحوه بازديد: قبًال بايد لباس و  کاله مخصوص را به کار برد. به طوری که سر و صورت و دست ها 
و پاها کامًال پوشيده باشد و اگر زنبورها عصبانی باشند، بهتر است از دستکش نيز استفاده کرد. ولی چون 

دستکش مانع تحرک انگشتان در موقع کار می شود، بعد از مدتی می توان آن را کنار گذاشت.
دودی بايد روشن و آماده کار باشد و برای دودی از ِپِهن گاو و چوب و گونی می توان استفاده 
کرد (از به کار بردن الياف پشمی اجتناب شود زيرا شديدًا باعث تحريک زنبوران می شود) و در تمام 
مدت بازديد بايد دودکن خاموش نشود. پس از انجام مقدمات بايد به کندو نزديک شد، در پهلوی آن 
به طوری که از مسير پرواز خارج باشد، قرار گرفت و سپس دِر کندو را بلند کرد و با دودی کمی به 
داخل کندو  دود داده اقدام به بازديد می کنيم. در موقع بازديد مشاهده می شود که زنبورها شان ها را 
بـه وسيله بـره موم بـه نقاط مجاور چسبانيده انـد. بنابرايـن بـا اهـرم شانی را کـه مجاور به ديواره کندو 
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(شان اول) است، از جدار دور کرده و آن را قدری به طرف داخل کندو جابه جا کرده، سپس آن را از 
شان بعدی جدا کرده يعنی مجددًا به طرف جدار حرکت داد. اين شان را بايد پس از بازديد از کندو 

خارج و به ديواره کندو تکيه داد تا برای حرکت دادن بقيه ی شان ها فاصله کافی موجود باشد.
چشم  مقابل  در  طريقی  به  را  آن ها  بايد  می کنيد،  خارج  کندو  بازديد  برای  را  شان ها  که  موقعی 
نگهداشت  تا آفتاب يا نور از پشت سر بر روی آن بتابد تا به خوبی بتوان داخل حجره ها را مشاهده 
کرد.برای ديدن طرف ديگر شان، بايد آن را حول محور چوب باالی شان گردانيد. چنانچه اين احتياط 
به کار برده نشود، ممکن است شان ها شکسته و يا خراب شوند. در تمام مدت بازديد از هرگونه تکان 
شديد يا حرکت غيرعادی بايد خودداری کرد. در صورتی که در موقع بازديد به زنبورها آسيبی وارد 
شود، زنبوران تحريک شده و اقدام به نيش  زدن می کنند. همواره در موقع بازديد بايد مراقب ملکه بود 
که صدمه نبيند بهتر است شانی را که در روی آن ملکه مشاهده شده بالفاصله پس از بازديد در کندو 
قرار داد. چون در موقع بازديد وضع هوا تأثير زيادی دارد، لذا بايد کندوها را در هوای مساعد بازديد 

کرد و از بازديد کندو در هوای سرد و خيلی گرم صرف نظر کرد.
روز  اواسط  در  نبايد  نباشد،  مناسب  گل  شهد  ميزان  و  چراگاه  وضع  که  مواقعی  در  همچنين 

کندوها را بازديد کنيم.

افزايش جمعيت کندو و عمليات مربوط به آن
از آن جايی که عمر مفيد ملکه ٣ــ٢ سال است، بنابراين، هدف اصلی از افزايش جمعيت کندو 
در اوايل فصل بهار بايد جايگزينی ملکه و تکثير کندو باشد. در اين موقع الزم است زنبوردار کندوها 

را از نظر جمعيت تخم و الرو برای فصل پرورش ملکه کامًال آماده کند.
(عمليات مربوط به بخش A تقويم زنبوداری صفحه ی ٦٠)

بدين منظور صفحات موم آجدار را به صورت دو در ميان مابين شان های حاوی تخم و الرو 
قرار می دهيم، هم چنين با تغذيه تشويقی کندو به نسبت يک به يک (يک کيلو شکر و يک ليتر آب) با 
حفظ درجه حرارت و رطوبت داخل کندو نسبت به افزايش جمعيت کندو اقدام می کنيم. تا در اوايل 
بچه  تشکيل  به  اقدام  سپس  برسند.  کافی  جمعيت  به  کندو  زنبورداری)  تقويم   B نرهای (بخش فصل 

مصنوعی می کنيم.
چنان چه عمل فوق در اوايل فصل نرها انجام گيرد، کلنی فرصت کافی برای افزايش و تقويت 
برای  کافی  فرصت  گيرد،  انجام  نرها  فصل  اواخر  در  مصنوعی  بچه  تشکيل  عمل  اگر  ولی  دارد.  را 
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افزايش و تقويت کلنی وجود ندارد و بايد برای گذراندن فصل زمستان بچه مصنوعی را با کندوهای 
ديگر ادغام کرد.

طبقه دادن
شناخت فصل و موقع گذاشتن طبقه عسل برای هر زنبوردار الزم و ضروری است. در اوايل 
افزايش جمعيت کندو زمانی که سه چهارم کندو حاوی تخم و الرو سرپوشيده باشند، بايد طبقه عسلدان 
را بدون استفاده از پنجره ملکه در روی کندو قرار داد. (فصل A و B تقويم زنبورداری) ولی در قسمت 
C تقويم فصل زنبورداری که زمان جمع آوری و توليد عسل است، می توان از پنجره ملکه استفاده کرد 
و هم می توان شان های طبقه عسلدان را حدودًا به فاصله ی ١/٥ سانتی متری از يک ديگر قرار دهيم 
کند،  تخم گذاری  عسلدان  طبقه  در  ملکه  چنان چه  کند  تخم گذاری  عسلدان  قسمت  در  نتواند  ملکه  تا 
برداشت عسل را به دليل مخلوط بودن عسل با تخم و الرو دچار اشکال می کند. در صورت استخراج 
چنين شان هايی تعداد زيادی از الروها که زنبوران زمستانی را تشکيل می دهند و در بهار آينده نيز در 
افزايش جمعيت کندو بی نهايت مؤثر هستند (قسمت چپ منحنی افزايش نوزادان کندو)، از بين خواهند 
رفت و همين طور الروها کيفيت عسل را نيز پايين آورده به طوری که آب عسل از حّد معين و طبيعی 

بيش تر شده و عسل فوق سريع تر تخمير خواهد شد.

نحوه طبقه دادن
ابتدا دِر کندو را به آهستگی برداشته و آن را از پشت به روی زمين قرارمی دهيم. سپس طبقه را 
طوری روی در کندو قرار می دهيم که گوشه های آن روی اضالع در کندو قرار گيرد. (به دليل اين که 

هوا از زير داخل طبقه شده و مانع رفتن و له شدن زنبوران در زير طبقه شود) شکل زير.

ـ  ٦  ــ روش گذاشتن طبقه روی درب کندو شکل ١ـ

طبقه

درب کندو
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از آن جايی که زنبوران تمايل زيادی برای باال رفتن به طبقه باال از خود نشان نمی دهند، برای 
که  را  عددشان   ٣ تعداد  کندو)  تخمدان  مادر (قسمت  کندوی  و  باال  طبقه  بين  رابطه  و  تعادل  برقراری 
دارای سلول های سرپوشيده است همراه با زنبوران به داخل طبقه انتقال می دهيم و به جای ٣ عدد شان 
برداشته شده صفحات موم آجدار را به طور دو در ميان بين شان های زنبوران قرار می دهيم. چنان که 
از  استفاده  بدون  بهار)  (اوايل  باشد  کندو  جمعيت  افزايش  منظور  به  طبقه  گذاشتن  اگر  شد  ذکر  قبًال 
پنجره ملکه اين کار صورت می گيرد و اگر طبقه دادن به منظور گرفتن عسل بيش تر باشد، از پنجره ملکه 
استفاده می شود. الزم به يادآوری است زمانی که وضع چراگاه مناسب باشد، می توان قسمت های خالی 

طبقه عسلدان را به وسيله پوکه (شان های خالی) و حتی از صفحات موم آج دار پر کرد.
در صورت لزوم طبقه دوم را می گذاريم. برای اين کار ابتدا طبقه اول را برداشته و به جای آن 

يعنی ما بين طبقه اول و کندوی مادر طبقه دوم را قرار می دهيم. (مطابق شکل صفحه بعد)
حال اگر فصل جمع آوری شهد باشد، می توان طبقه دوم را به وسيله صفحات موم آجدار ُپر کرد. 

ولی اگر فصل افزايش جمعيت باشد بهتر است از پوکه استفاده شود.

ـ  ٦  ــ دود  دادن کندو شکل ٢ـ
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تکثير کندوها
فراوان شدن گرده و شهد در طبيعت سبب افزايش تخم ريزی در ملکه شده و جمعيت کندو رو 
به فزونی می رود، اين افزايش جمعيت زمانی فرا می رسد که کندوها به علت کمبود جا و برحسب غرايز 

طبيعی اقدام به بچه دادن می کنند، افزايش کندو به دو طريق طبيعی و مصنوعی انجام می پذيرد.

ـ  ٦  ــ روش چيدن طبقه ها روی کندو شکل ٣ـ

 طبقه اول    

طبقه دوم   

کندوی مادر
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ـ  ٦  ــ يک بچه کندوی طبيعی روی شاخه درخت شکل ٤ـ

افزايش طبيعی
در اين روش با باال رفتن جمعيت زنبور در کندو و پرشدن حجره ها از تخم، الرو، شفيره، گرده و 
شهد تا حدی جا برای ادامه فعاليت زنبوران درون کندو مقدور نشده و هم چنين غريزه طبيعی کارگران 
تعدادی از الروها را پس از گذراندن مراحل تخم و گسترش حجره (سلول ملکه) تا آخر دوره زندگی 
الروی با ژله رويال تغذيه می کنند تا ملکه پرورش دهند که درنتيجه پرورش اين ملکه ها منجر به توليد 

بچه طبيعی خواهد شد.
ملکه  ٥ــ٦)،  (شکل  کندو  در  (شاخون)  ملکه  حجره های  پيدا شدن  با  (پيش بر):  طبيعی  بچه 
تخم ريزی خودرا کم و قطع می کند تا سبک شود و بار ديگر قدرت پرواز کردن را برای خود مهيا کند. 
زمانی که دِر حجره های ملکه بسته باشد (يک الی دو روز مانده به خروج ملکه باکره) ملکه قديمی کندو با 
دسته ای از زنبوران که از دو گروه زنبوران جوان برای ساختن شان جديد و زنبوران جمع آوری کننده 
شهد و گرده، کندو را ترک می کند. در يک روز آفتابی فصل نرها در حدود ساعت ١٠ الی ٢ بعد از 
ظهر بچه طبيعی از کندو خارج می شود. ابتدا زنبوران کارگر عسلدانشان را پر از شهد کرده و از کندو 
زنبورستان بر روی شاخه درخت،  با سرعت خارج و پيوستن ملکه (قديمی کندو) به آن ها در اطراف 

ديوار و هر جای مناسبی به صورت خوشه ای آويزان می شوند. 
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بهتر است برای گرفتن بچه طبيعی کندو اول روی کلنی با اسپری مقداری آب پاشيد تا خوشه 
جمع تر شود و سپس زير آن کندوی خالی قرار داده و با يک ضربه ناگهانی بر روی شاخه جمعيت به 
داخل جعبه کندو ريخته شده و سپس به نسبت قوی يا ضعيف بودن آن تعدادی صفحه موم آجدار در 
داخلی  در  نبودن  صورت  می شود (در  گذاشته  آن  روی  کندو  داخلی  در  و  می دهيم  قرار  کندو  داخل 
می توان از پارچه کتانی استفاده کرد) و برای اين که بقيه زنبوران نيز به داخل کندو کشيده شوند، کندو 
تا غروب همان روز در زير محل تجمع بچه کندو مانده و بعد از غروب آفتاب در کنار سابر کندوها قرار 

داده می شود.
به  می توان  باشند،  گرفته  قرار  درخت  تنه  و  ديوار  و  درختان  سرشاخه  روی  در  که  درصورتی 
وسيله برس آن ها را به داخل جعبه يا کيسه ريخته و به کندو انتقال داد. هم چنين می توان يک شان پوکه 
و يا شانی را که دارای نسل زنبور باشد روی توده زنبور قرارداد تا زنبورها بر روی آن رفته و سپس 

قاب را به داخل کندو انتقال داد.
بعضی مواقع پس از انتقال بچه طبيعی به داخل کندو، ممکن است زنبورها آن را ترک کنند. 
برای جلوگيری می توان يک شان حاوی الرو را پس از تکانيدن زنبوران روی آن در داخل بچه کندو 

گذاشت. اين شان در اصطالح زنبورداری به نام نگه دارنده معروف است.

شکل ٥   ــ٦  ــ شاخون روی قاب
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عواملی که باعث بچه  دادن کندو می شود:
١ــ غريزه طبيعی زنبوران به منظور تعويض ملکه و تکثير کندو

٢ــ کمبود جا برای توليد نسل و ذخيره غذا
٣ــ نامناسب بودن کندو برای زندگی زنبوران

کندو  طبيعی  دادن  بـچه  از  جلوگيری  اصلی  علت  کندو:  دادن  بـچه  از  جلوگيری  راه های 
بدين منظور است که يک کندو با جمعيت قوی به دو قسمت تقسيم نشود. زيرا در صورت بچه طبيعی 
دادن، کندوی مادر دارای ملکه باکره خواهد شد که درنتيجه تخم گذاری در کندو مدتی به تعويق می افتد 
و بچه طبيعی مدتی بدون تخم و الرو و شفيره مانده و به همين دليل ضعيف خواهد شد. يعنی هر دو کندو 
نه تنها عسل توليد نخواهند کرد بلکه نياز به تغذيه مصنوعی خواهند داشت، از اين نظر بهتر است هميشه 
از توليد بچه طبيعی جلوگيری شده يا دوباره بچه کندوی خارج شده به کندوی مادر برگشت داده شود.

با اقدامات زير می توان از دادن بچه کندو به حالت طبيعی جلوگيری کرد.
١ــ گذاشتن صفحه موم آجدار در قسمت تخمدان کندو

٢ــ اضافه کردن طبق (عسلدان) به کندو برای ايجاد فضای بيش تر
٣ــ بازديد کندو يک مرتبه در هفته و خراب کردن سلول های ملکه

٤ــ گرفتن بچه کندوی مصنوعی
٥  ــ تعويض ملکه قديمی کندو با يک ملکه بارور جوان (ملکه جوان تمايل چندانی به توليد بچه 

کندو ندارد).

تکثير مصنوعی
محاسن

مقابل  در  مقاوم بودن  آرام بودن،  شهد،  جمع آوری  (قدرت  مطلوب  صفات  با  نژاد  انتخاب  ١ــ 
بيماری و زمستان گذرانی، قدرت زياد توسعه کلنی) در اختيار خود زنبوردار است.

زنبورستان  در  منتخب  و  جوان  ملکه های  وجود  از  سال  هر  طبيعی  کندوی  بچه  برخالف  ٢ــ 
برخوردار خواهيم بود.

٣ــ از ايجاد صفات نامطلوب در زنبورستان جلوگيری می شود.
٤ــ رشد جمعيت کندو زير نظر بوده و برخالف ازدياد طبيعی کندوی مادر هميشه دارای ملکه 

تخم گذار است و به برداشت عسل صدمه چندانی وارد نمی شود.
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نکات اساسی که بايد در تکثير مصنوعی مورد توجه قرار گيرد
١ــ در فصل پرورش ملکه (يعنی فصل نرها) بايد اقدام به گرفتن بچه مصنوعی کرد و در غير 

فصل نرها از ملکه بارور و آماده تخم گذاری استفاده کرد.
نباشد، قبًال سلول ملکه پرورش داده شود (با  ٢ــ درصورتی که ملکه بارور و يا باکره موجود 

يتيم کردن کندويی با صفات مطلوب و تهيه شاخون) تا بچه کندو مدت کم تری فاقد ملکه باشد.
٣ــ هميشه از کندوهای قوی بچه مصنوعی گرفته شود.

٤ــ اگر ملکه بارور موجود باشد، بالفاصله به بچه کندو معرفی شود.
٥  ــ چنان چه ملکه باکره وجود دارد، الزم است بعد از مدت پنج روز و بعد از خراب کردن سلول 

ملکه معرفی شود.
٦  ــ در صورت وجود سلول ملکه بعد از ٢٤ ساعت به بچه کندو داده شود.

٧ــ از کندوهای قوی که در آن به اندازه کافی زنبوران جوان وجود دارند، برای گرفتن بچه 
مصنوعی استفاده کرد.

٨   ــ چون زنبوران برخالف بچه کندو طبيعی بدون قصد قبلی به کندوی جديد هدايت می شوند 
فاقد ذخيره غذايی و ثانيًا برخالف بچه کندوی طبيعی تيپ های مختلف زنبوران برای کارهای گوناگون 
نظير شان سازی، آوردن شهد و گرده و … همراه ندارند، بنابراين بايد به کندو شربت به نسبت يک به   يک 

داده و هم چنان يک شان حاوی گرده و يک پوکه در کنار کادر آخر قرار داد.
٩ــ مسأله مهم در افزايش جمعيت کندو حفظ درجه حرارت و رطوبت داخل کندو است. با 
بيش تر  جوان  زنبوران  و  است  خالی  کندو  داخل  بقيه  و  کم  کندو  بچه  شان های  تعداد  اين که  به  توجه 
انرژی و مواد غذايی صرف گرم کردن فضای داخل کندو می کنند. به همين جهت بايد فضای داخل 
کندو را از وسط نسبت به شان های موجود کوچک کرد و اين کار به وسيله قراردادن نئوپان يا فيبر 
انجام می گيرد و با افزايش جمعيت فضای داخل کندو را نيز زياد کرده و پوکه يا صفحه موم آجدار به 
آن اضافه می شود. سوراخ پرواز نيز به اندازه يک الی دو سانتی متر باز نگه داشته می شود. در صورت 
کمبود شهد و گرده در طبيعت برای جلوگيری از غارت بچه کندو را به محل امن تری دور از زنبورستان 

انتقال می دهيم و در سايه به طوری که سوراخ پرواز آن خالف جهت باد واقع شود، قرار گيرد.
موفقيت آميز  زمانی  و  است  متداول  مختلفی  روش های  مصنوعی:  بچه  گرفتن  روش های 
در  شود.  داده  کندو  بچه  به  قفس  وسيله  به  بارور  ملکه  کندو  تقسيم  از  پس  بالفاصله  که  بود  خواهد 
صورت عدم وجود ملکه بارور برنامه ريزی طوری انجام گيرد که دو روز قبل از خروج ملکه از سلول 
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يک  يتيم کردن  از  بعد  روز   ١٠ (يعنی  شود.  داده  آن  به  (شاخون)  ملکه  سلول  و  گرفته  مصنوعی  بچه 
کندوی با صفات مطلوب برای تهيه سلول ملکه).

روش اول: از کندوی قوی و منتخب که دارای صفات مطلوب است، تعدادی شان با نوزاد 
سرپوشيده (شفيره) که کم تر به غذا نياز داشته و به زودی متولد خواهند شد. همراه با زنبوران روی آن 
به کندوی جديد منتقل کرده  و يک شان گرده و يک شان پوکه در طرفين آن قرار می دهيم و يک ظرف 
غذاخوری نيز در کندو برای تغذيه زنبوران قرار می دهيم. دو روز کندوی مورد نظر يتيم و بعد از دو 
روز کليه سلول های ملکه به وجود آمده را خراب کرده و سلول ملکه ای که قبًال توليد کرده ايم با احتياط 
بريده و آن را در قسمت وسط کادر حاوی شفيره می چسبانيم و ملکه باکره بعد از دو روز متولد و پس 

از جفت گيری شروع به تخم گذاری می کند.
روش دوم: سه کادر شان حاوی الرو همراه با زنبوران از کندوی مادر برداشته و در طبق قرار 

داده و به جای شان های برداشتی از پايين برگ موم آج دار قرار می دهيم.
شبکه مانع عبور ملکه بر روی کندوی مادر گذاشته و بر روی آن يک پارچه برزنتی يا گونی به 
طوری که يک سوراخ کوچک به قطر ٢ سانتی متر برای ورود زنبوران شهد آور و ذخيره آن در طبقه 
سوراخ  و  بسته  روز   ١٠ از  بعد  سوراخ  اين  است  تذکر  به  الزم  می شود.  کشيده  باشد،  داشته  وجود 
پروازی در طبقه تعبيه باز می کنيم. دو روز بعد ملکه متولد و پس از بلوغ و رفتن به جفت گيری به کندو 
برگشته و شروع به تخم گذاری می کند. بعد از کنترل تخم گذاری در طبق هنگام غروب کليه شان های 
زنبورستان  در  مناسب  جای  در  کرده  منتقل  خالی  کندوی  يک  به  ملکه)  و  زنبوران  با  (همراه  موجود 
قرار می دهيم. الزم است برای حفظ حرارت داخل کندو و فضای داخل کندوی کوچک و با افزايش 
جمعيت و اضافه کردن برگه موم يا پوکه اين فضا افزايش می يابد. مزيتی که اين روش دارد، اين است 
تا اتمام دوره فصل نرها يک بچه نيز به روش باال از کندوی مادر گرفته می شود. ثانيًا تخم ريزی ملکه 
در کندوی مادر متوقف نمی شود. ثالثًا تا زمان متولد شدن ملکه باکره احتياج به تغذيه زنبوران در طبق 

نيست. رابعًا بعد از گرفتن بچه دوم طبقه مذکور به جای عسلدان مورد استفاده قرار می گيرد.

توأم يا ادغام کردن دو کندو
در فصل بهار به کندوهايی برمی خوريم که بعضی دارای جمعيتی کم و يا ملکه ای غيرفعال بوده 
و عده ای از کندوها يتيم و دسته ای ديگر کارگران تخم گذار دارند. تمامی اين کندوها بايد از زنبورستان 
يا  ملکه  پيری  به  مربوط  کندو  بودن  ضعيف  رفت.  خواهند  بين  از  صورت  اين  غير  در  شوند.  حذف 
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معيوب بودن آن خصوصًا بيماری موروثی (خويشاوندی) و يا بيماری زنبوران نوزاد و يا زنبوران بالغ و 
باالخره عدم رسيدگی کافی زنبوردار به کندو است. يک زنبوردار مجرب هرگز نبايد اين گونه کندوها را 
در زنبورستان تحمل کند. دلسوزی برای يک کلنی ضعيف باعث ايجاد آلودگی در زنبورستان شده و 
خسارت زيادی را به بار خواهد آورد. بعد از بررسی و شناخت کافی از کندو چنان چه عاری از هرگونه 

بيماری باشد، بايد اين نوع کندوها را حذف و يا با کندوهای قوی ادغام کرد.

نکات مهم در ادغام کردن دو کندو
١ــ هرگز دو کندوی ضعيف را با هم نبايد ادغام کرد. چون نتيجه ای حاصل نمی شود.

٢ــ هميشه کندوهای ضعيف و متوسط را بايد در کندوهای قوی ادغام کرد.
٣ــ هرگز از کندوی قوی به کندوی ضعيف کمک ندهيم.

نتايجی که از ادغام کندوها حاصل می شود، به صورت زير خواهند بود:
نتيجه اول: ادغام کندوی ضعيف، متوسط و قوی در يک کندوی ضعيف که حاصل آن يک 

کندوی ضعيف خواهد بود.
متوسط  کندوی  آن  نتيجه  که  متوسط  کندوی  يک  در  ضعيف  کندوی  ادغام  دوم:  نتيجه 

است.
قوی  کندوی  ايجاد  باعث  که  قوی  درکندوی  متوسط  و  ضعيف  کندوی  ادغام  سوم:  نتيجه 

خواهد شد.
از نتايج فوق چنين برمی آيد که به هنگام ادغام دو کندو روش دوم و سوم را انتخاب کنيم.

روش ادغام دو كندو: برای ادغام ابتدا ملکه کندوی ضعيف تر را گرفته و دو کندو را با اسپری 
آب همراه با مقدار کمی گالب هم بو می کنيم سپس يک برگ روزنامه کاهی را (به علت نرم بودن سلولز 
مقداری  سپس  می دهيم.  قرار  آن  روی  بر  طبقه  يک  و  گذاشته  قوی تر  کندوی  شان های  روی  بر  آن) 
شيره ی رقيق (مقدار ٢ قاشق مرباخوری) در جاهای مختلف کاغذ پخش می کنيم. حال با نوک چوب 
کليه  که  غروب  هنگام  به  می کنيم.  ايجاد  روزنامه  مختلف  جاهای  در  سوراخ   ٤٠ تا   ٣٠ حدود  کبريت 
زنبورها از صحرا برگشته و وارد کندو شده اند، تمامی شان های کندوی ضعيف را به همراه زنبور به 

داخل طبقه منتقل می کنيم و دِر کندو را می گذاريم.
به اين ترتيب زنبوران هر دو قسمت سوراخ های روزنامه را بزرگ تر کرده و از طريق آن رابطه 
طبقه را با کندوی پايين برقرار می کنند و بدون اين که آسيبی به ملکه کندو برسانند در جمعيت آن ادغام 
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می شوند و از حاصل اين کار يک کندوی قوی به دست می آيد.

شکل ٦  ــ٦  ــ ادغام يک اجتماع کوچک در يک اجتماع بزرگ تر با روش استفاده از کاغذ

تهيه ی شناسنامه برای کندو
کسب اطالعات کافی از وضع داخلی کندو و خصوصًا از عملکرد آن (مقدار توليد عسل) برای 
او  به  را  فرصت  اين  شناسنامه  در  نتايج  ثبت  و  موقع  به  بازديد  هم چنين  است  مهم  بسيار  پروش دهنده  

خواهد داد که نواقص کندو را برطرف و از نابودی نسل و جمعيت زنبورها جلوگيری کند.
راهنمای تکميل شناسنامه

١ــ در هر بازديد با ثبت نوبت آن در رديف و تاريخ بازديد در ستون های مربوطه نشان دهنده ی 
تعداد بازديدهای شما در فصل زنبورداری است.

عالمت (-) با  آن  رؤيت  عدم  و  عالمت (+)  با  سوم  ستون  در  ملکه  رؤيت  با  بازديد  هنگام  ٢ــ 
مشخص شود.

٣ــ وضعيت تخم گذاری ملکه را پس از رؤيت (تخم، الرو و شفيره) با عالمت (+) يا (-) در 
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ستون مربوط به هرکدام درج می کنيم.
٤ــ در ستون های ٥، ٦، ٧، ٨ و ٩ تعداد هريک از آن ها را با رقم می نويسيم.

٥  ــ در ستون ١٠ آمادگی کندو و بچه دادن يا عدم آمادگی با عالمت (+) يا (-) ثبت می شود.
٦  ــ رفتار کندو رابه شکل آرام يا عصبانی می نويسيم.

٧ــ در قسمت دوم تغييرات و عمليات انجام شده چنان چه ورق موم  آجدار، شان حاوی نوزاد، 
شان حاوی زنبوران جوان، شان عسل کم يا زياد شود به تعداد و با عالمت (+) يا (-) ثبت می شود. مثًال 
اگر يک شان حاوی نوزاد به عنوان تقويت کندو داده می شود، به صورت (١+) و اگر سه شان عسل 

برداشت شود با عالمت (٣-) در ستون های مربوطه درج شود.
٨  ــ چنان چه کندو تغذيه مصنوعی شود، ميزان شربت در ستون مربوط به آن يادداشت می شود.

٩ــ در ستون امتياز کلی کندو با توجه به وضعيت آن نمره ١ تا ٤ را به آن می دهيم.
طبقه،  کردن  کم  يا  اضافه  می توان  مربوطه  معالجات  و  کندو  بيماری  مالحظات  ستون  در  ١٠ــ 

اقدامات الزم برای پيش گيری بيماری ها، کوچ دادن کندو و … را نوشت.
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رديف
تاريخ بازديد

ملکه                                  
تخم
الرو
سر

تعداد شان های نوزاد
تعداد کلی شان ها
تعداد شان عسل
تعداد شان گروه

تعداد پوکه
تمايل به بچه کندو

جمعيت
رفتار کندو

پوکه
موم آج دار

شان حاوی نوزاد
شان حاوی زنبوران جوان

ميزان برداشت عسل
ميزان شربت

امتياز کلی کندو

وضع تخم گذاری

        
شناسنامه کندو

             ٤ــ نام واحد زنبورداری 
                                ٣ــ نژاد 

              ٢ــ نوع کندو 
١ــ شماره کندو 

الزم به تذکر است که شناسنامه کندو نمونه های مختلفی داشته که در اين جا به دو نمونه آن اشاره 
شده است.

١٢٣٤

ص کلی                                تغييرات و عملياتی که انجام می دهيم                                 مالحظات
تشخي
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فعاليت های عملی
١ــ رسم تقويم زنبورداری برای آب و هوای محل تحصيل هنرجويان 

٢ــ بازديد از کندوهای محل تحصيل
٣ــ روش اضافه نمودن طبقه به کندو و انجام عمليات مربوط به آن

٤ــ روش بچه گرفتن طبيعی و آموزش عمليات آن به طور طبيعی ويا با نمايش فيلم
٥  ــ روش بچه گرفتن مصنوعی و آموزش عمليات آن به طور عينی و يا با نمايش فيلم

٦  ــ ادغام کردن دو کندوی ضعيف و قوی
٧ــ تهيه شناسنامه زنبورداری هنرستان و پرکردن اطالعات مربوط به آن

ارزش يابی فصل ششم
١ــ شروع فصل زنبورداری را بيان کنيد.

را  آذربايجان  هوايی  و  آب  منطقه  در  زنبورداری  اختتام  و  شروع  منحنی  ٢ــ 
توضيح دهيد.

٣ــ نحوه بازديد از کندو را توضيح دهيد.
٤ــ نحوه طبقه دادن را بيان کنيد.

٥   ــ عواملی که باعث بچه  دادن کندو می شود را نام ببريد.
٦   ــ محاسن تکثير مصنوعی را بنويسيد.

توضيح  گيرد  قرار  توجه  مورد  مصنوعی  تکثير  در  بايد  که  را  اساسی  نکات  ٧ــ 
دهيد.

٨  ــ روش گرفتن بچه مصنوعی را توضيح دهيد.
٩ــ روش ادغام دو کندو را توضيح دهيد.

بايد  نکاتی  به چه  می کنيد  خارج  کندو  از  که  را  شان هايی  بازديد،  هنگام  به  ١٠ــ 
توجه کرد؟

چه  جمعيت  افزايش  و  شهد  جمع آوری  درفصل  دوم  طبقه  داخل  پرکردن  ١١ــ 
تفاوتی دارد؟

١٢ــ راه های گرفتن بچه طبيعی با توجه به محل استقرار آن در سه مورد توضيح 
دهيد.
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١٣ــ نتايجی را که از ادغام کندو حاصل می شود بنويسيد.
١٤ــ افزايش نوزادان در چه هنگامی حداکثر است؟

الف) وقتی که فصل نرها شروع نشده باشد.
ب) وقتی که فصل نرها در حال پايان يافتن است.

ج) تقريبًا زمانی که منحنی افزايش عسل در کندو حداکثر است.
د) هيچ کدام
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فصل هفتم

منابع تغذيه زنبور عسل
هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود که بتواند:

١ــ منابع طبيعی تغذيه زنبور عسل را نام ببرد.
٢ــ عوامل مؤثر در ترشح نوش (نکتار) را توضيح دهد.

٣ــ مکانيسم جمع آوری گرده توسط زنبورهای کارگر را توضيح دهد.
٤ــ تغذيه مصنوعی در کندوها را توضيح دهد.

٥  ــ شربت الزم برای تغذيه بهاره و زمستانه زنبور را آماده کرده و کندوها را تغذيه 
کند.

٦  ــ غارت در کندوهای زنبور عسل و راه های جلوگيری از آن را توضيح دهد.
٧ــ غارت در کندوها را متوقف کند.

تغذيه زنبور عسل

تغذيه طبيعی و تغذيه مصنوعی از منابع تغذيه زنبور عسل هستند. 

الف) تغذيه طبيعی
١ــ شهد (نوش): نوش يا نکتار، شربت رقيقی است که به وسيله سلول های مخصوصی به 
نام سلول های نوش زا١ ترشح می شود، اين سلول ها در قاعده گلبرگ ها قرار گرفته ولی ممکن است در 
ساير قسمت های گياه حتی در روی دمبرگ و برگ گياهان نيز وجود داشته باشد. در صورت اخير، 
آن را سلول های نوش زای خارج از گل می نامند. برای ترشح نوش سلول های نوش زا بايد آب فراوانی 

Nectary ــ١
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جذب و آن را همراه با مواد قندی و ساير ترکيبات نوش از جدار نازک خود خارج کنند. نوش گياهان 
سلول های  داخلی  مايع  با  که  اسمزی  فشار  اختالف  علت  به  و  شده  غليظ  تبخير  اثر  در  ترشح  از  پس 

نوش زا پيدا می کند، ترشح بيش تر نوش را باعث می شود.
عوامل مؤثر در ترشح شهد

به خصوص  زينتی  گياهان  اکثر  به طورکلی  است.  متفاوت  گياهان  در  نوش  توليد  گياه:  نوع 
آن ها که َپرَپر هستند، مانند: ُرز، کوکب، داودی و … از نظر ترشح نوش خيلی فقير هستند. گل های 
سيب زمينی، گوجه فرنگی، چغندرقند و عده ديگر از محصوالت زراعتی برای تهيه نوش کم تر مورد 

استفاده زنبور قرار می گيرند.
برعکس گياهانی مانند: اسپرس، يونجه، انواع شبدر، پنبه، عده ای از کدوئيان و شکوفه بعضی 
از گياهان مانند: آويشن، کاکوتی، انواع تمشک، سماق، زيرفون، کنگر وحشی از منابع با ارزش نوش 

هستند.
نوع و رطوبت خاك: هر قدر رطوبت خاک بيش تر باشد، گياهان شاداب تر هستند و آب کافی 
در اختيار سلول های نوش زا قرار دارد. کمبود رطوبت و خشکی خاک، مانع ترشح نوش می شود. 
به  همين دليل يک بارندگی شبانه در فصل عسل که متعاقب آن روز گرم و آفتابی باشد، ترشح نوش را 

به شدت زياد می کند.

شکل ١ــ٧ــ چرای زنبور روی گل ها و حمل گرده

سقوط ناگهانی درجه حرارت: در بهار و تابستان حتی اگر همراه با بارندگی باشد، ترشح نوش 
گل را متوقف می کند. در مراتع و نقاط کوهستانی گاهی گياهان گلدار وحشی زياد ديده می شوند، ولی 
پايين بودن درجه حرارت که اغلب به دنبال يک بارندگی صورت می گيرد، اگر به مدت چند روز ادامه 
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يابد، موجب تلفات شديد در زنبور عسل دراثر بی غذايی می شود. زيرا در درجه حرارت پايين تبديل 
نشاسته به قند به کندی صورت می گيرد.

بادهای تند و گرم: نيز موجب تبخير شديد در سلول های گياهی می شود و شدت ترشح نوش 
را کم می کند.

نور: در هوای مه آلود ترشح نوش کم شده و به عکس در مجاورت نور کافی به خصوص متعاقب 
يک بارندگی و هوای نسبتًا گرم ترشح نوش چندين برابر می شود.

٢ــ گرده: بقای کلنی زنبور عسل به خصوص در هنگام توليد نسل بستگی به ميزان گرده دارد 
نوزادان  گرده  از  استفاده  بدون  می توانند  زنبوران  خاص  موارد  در  اگرچه  آن هاست.  دسترس  در  که 
خود را پرورش دهند ولی در اين حالت تعداد نوزادان پرورش يافته ناچيز و به قيمت زندگی زنبوران 

پرستار تمام می شود.
و  چربی  (پروتئين)،  سفيده ای  مواد  منبع  آن ها  نوزادان  خصوص  به  زنبوران  برای  گل  گرده ی 
نشاسته بوده و حاوی مقدار کافی ويتامين و مواد حياتی ديگر است. يک کندو به طور متوسط ساالنه 

در حدود ٣٥ کيلوگرم گرده جمع آوری و مصرف می کند.
خود  آرواره های  با  می کشاند  پرچم  روی  را  خود  زنبور  ابتدا  گرده:  جمع آوری  مكانيسم 
بساک ها را فشرده می کند و با زبان خيس کرده تا دانه های گرده خيس و چسبناک شوند. بدين ترتيب، 
شکم  و  سينه  زير  به خصوص  بدن  قسمت های  ساير  و  سر  موهای  دهان،  قطعات  به  گرده  مقاديری 
می چسبد. موهای منشعبی که سطح بدن و اندام های مختلف زنبور عسل را پوشانيده برای چسبيدن و 
نگاه داری گرده به وجود آمده اند. پس از آن که به ترتيب فوق مقداری گرده جمع آوری شد، زنبور شروع 
به پرس زدن و جمع کردن اين گروه از سر و ساير قسمت های بدن و انتقال آن بر روی ساق پاهای عقبی 
می کند. اين عمل ممکن است در موقعی صورت گيرد که حشره در محلی موقتًا استراحت می کند و يا 
اين که اغلب در حال پرواز و هنگامی که در جست و جوی گل ديگريست. در هر حال دانه های گرده 
مرطوب از روی قطعات دهان و موهای سر توسط پاهای جلويی جمع آوری شده و پاهای ميانی معموًال 
گرده های آزادی را که روی موهای سينه و سطح زيرين شکم قرار دارند، جمع آوری می کند. در عين 
حال گرده  هايی که توسط دو جفت پای جلويی جمع آوری شده به پاهای عقبی که در ثلث خلفی آن در 
قسمت داخل منطقه ای وجود دارد که مجهز به چند رديف موهای ريز بوده و توده های گرده در آن جا 

جمع می شوند. اين قسمت را اصطالحًا سبد گرده می گويند. 
در عمل انتقال گرده بر روی سبد گرده بند اول پنجه پاهای سوم اهميت بسيار دارد. در کارگران 
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اين بند نسبت به ساير بندها پهن تر و دارای رديف های مشخص از موهای زبر و درشت است که شانه 
ناميده می شود.

وقتی که توده گرده به ترتيب فوق جمع آوری شد، زنبور کارگر با عجله به کندو باز می گردد و به 
محض رسيدن به علت گرسنگی از پرستاران غذا می گيرند و يا اين که از ذخيره عسل می خورند. در 
هر حال پس از لحظه ای زنبور آماده خالی کردن بار خود در داخل سلول های مربوطه است. برای اين 
برای  دارند،  قرار  نوزاد  پرورش  سلول های  از  بعد  بالفاصله  که  را  سلول هايی  زنبورها  معموًال  منظور 
ذخيره گرده انتخاب می کنند. اين سلول ها اغلب به صورت نيم حلقه ای دراطراف منطقه نشو و نمای 
نوزادان در روی شان ها مالحظه می شود. برای قراردادن توده های گرده جمع آوری شده، زنبور کارگر 
لبه سلول را با پای جلويی خود نگاه داشته و بدنش را طوری خم می کند که انتهای شکم آن به لبه مقابل 
سلول برسد، در اين حالت پاهای عقبی خود را به صورت آزاد در داخل سلول رها کرده و با پاهای 
کردن  صاف  و  سلول  داخل  در  گرده  فشردن  می زدايد.  داخل  به  پا  ساق  روی  از  را  گرده  توده  ميانی 
سطح آن بر عهده زنبورهای جوان است. اين زنبورها به محض برخورد به توده فشرده نشده گرده در 
داخل سلول ها، سر خود را داخل سلول کرده و در حالی که آرواره ها را بسته اند، به کمک پيشانی و 
آرواره سطح آن را صاف می کنند. در ذخيره گرده زنبوران معموًال مقداری نوش يا عسل با آن مخلوط 
می کنند. رنگ توده گرده در داخل سلول بعد از مدتی به علت رطوبت تيره ولی اسيد الکتيک حاصله 
مانع گنديدگی آن در مراحل بعدی می شود. تعداد دفعاتی که يک زنبور کارگر در روز برای جمع آوری 
گرده از کندو خارج می شود، تابع نوع و شرايط رشد گياه، درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت نسبی 

و احتماًال عوامل ديگر است.

ب) تغذيه مصنوعی
به دو منظور به کندوها غذای مصنوعی (شربت) داده می شود.

کردن  قوی  برای  بيش تر  تخم ريزی  برای  ملکه  فعال کردن  تحريکی:  يا  تشويقی  تغذيه  ١ــ 
برای  نياز  مورد  شربت  مقدار  می نامند.  تحريکی  يا  تشويقی  را  تغذيه  اين  که  جمعيت)  نظر  (از  کندو 

ليتر              ١ ـــ  ضعيف  کندوهای  برای  و  ليتر   ٠/٥ قوی  کندوهای  برای  بهار  فصل  در  زنبوران               ٤تحريک 
است. چون هدف اصلی از  تغذيه تحريکی فقط به منظور افزايش کندو در اوايل بهار است، بايد شربت 
را هر روز به کندو بدهيم. دادن شربت زياد سبب می شود که زنبوران آن را ذخيره کنند و چون زنبوران 
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برای ذخيره کردن شربت غلظت آن را زياد می کنند، زنبوران تمايل زيادی برای استفاده از اين ذخيره 
برای تغذيه الروها و افزايش جمعيت کندو نشان نمی دهند.

بهتر است در صورت امکان تغذيه تحريکی را نسبت به افزايش جمعيت کندو با همان نسبت (يک 
به يک) بيش تر کرده و در صورت نياز (ضعيف بودن چراگاه) تا خاتمه فصل نرها ادامه يابد.

٢ــ جلوگيری از ضعيف شدن کندوها: به دليل نبودن شهد و گرده گل در منطقه و در  اثر 
نبودن غذای کافی در کندو زنبوران قادر به انجام وظايف محوله نبوده و ملکه نيز از تخم ريزی خودداری 

و درنتيجه کندو ضعيف می شود.
مقدار شربت تهيه شده بايد از نظر کمی و کيفی طبق اصول صحيح باشد. زيرا اگر مقدار شربت 
بيش از اندازه باشد کندوهای ضعيف نمی توانند آن را در مدت کوتاهی مصرف کنند و به علت رقيق 
بودن آن (نسبت يک به يک) در داخل کندو سريع تر تخمير شده و در دستگاه گوارش زنبور عسل توليد 
گاز می کند که همين امر باعث فشارآوردن به کيسه هوای زنبور عسل می شود. درنتيجه زنبوران قادر 

به پرواز نيستند و پی در پی می افتند که اين حالت شبيه بيماری نوزما است.

طرز تهيه ی شربت برای تغذيه زمستان زنبوران
معموًال غلظت شربت محرک بهاری را به نسبت ١ به ١ (يک کيلوگرم شکر در يک ليتر آب) 
حدودی  تا  نسبت  اين  که  است  علت  اين  به  داده،  نشان  نسبت  اين  که  خوبی  نتيجه  و  می گيرند  درنظر 
شبيه گل ها است. برای تغذيه زمستانی بهتر است از شربتی به نسبت ٣ به ٥ (دارای ٥ قسمت شکر و ٣ 
قسمت آب) استفاده شود. هم چنين ثابت شده که زنبوران اين نسبت شربت را در مقابل ساير غلظت ها 

با سرعت عمل بيش تر و صرف کم ترين انرژی به غذای زمستانی تبديل می کنند.
داخل  در  شده)  (ذخيره  موجود  غذای  مقدار  قبًال  کندوها،  زمستانی  تغذيه  در  که  است  الزم 
هر  يک از کندوها را تا حدودی محاسبه نموده و سپس بقيه غذای مورد نياز هر کندو را محاسبه کرده 
و به وسيله شربت نياز کندوها را برطرف کرد تا اين که کندوها به مقدار کافی غذای ذخيره شده برای 

گذراندن فصل زمستان داشته باشند.
اصوًال مقدار غذای زمستانی مورد نياز يک کندو را بر مبنای تعداد شان هايی که روی آن ها را 
از زنبور پوشانده است، (پر از زنبور باشند) برآورده می کنند و به ازای هر شان با توجه به نوع کندو مثًال 
برای يک کندوی النگستروت ١/٥٠٠ کيلوگرم و يک شان دادانت را حدود ٢ کيلوگرم شکر برآورد 
می کنند. عالوه بر آن مقدار يک کيلوگرم شکر نيز به خاطر صرف انرژی در موقع تبديل شربت به عسل 
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مصنوعی و انتقال آن به حجره ها، شان ها در نظر گرفت.
و برای محاسبه شربت مورد نياز هر کندو را از رابطه 

     وزن شکر به کيلو گرم
                 ١/٦٥           + حجم آب به ليتر = حجم شربت به ليتر     ـــــــــــــــــــــــــــــ

مثال: کندويی از نوع النگستروت دارای ٦ شان پر از زنبور داريم. اگر ذخيره غذايی آن ٤ 
حجم  می شود.  تغذيه  آب)  قسمت   ٢ شکر  قسمت  (سه   ٣:٢ نسبت  به  شربتی  با  باشد،  عسل  کيلوگرم 

شربت مورد نياز را محاسبه کنيد.
حل: ابتدا فاکتورهای الزمه را محاسبه می کنيم:

کيلوگرم ٩=١/٥×٦ ١ــ شکر مورد نياز 
کيلوگرم ١٠=١+٩ ٢ــ برای صرف انرژی برای تبديل شربت به عسل ١ 

کيلوگرم نياز است.
٣ــ با توجه به ٤ کيلوگرم ذخيره عسل کندو شکر کمکی مورد نياز 

کيلوگرم ٦= ٤-١٠  
٤ــ برای محاسبه آب مورد نياز با استفاده از تناسب

کيلوگرم شکر                                                                                 ليتر آب  
٢                             ٣                                                                                     
٦                              x=ليتر آب              ٤                                                       

ـ   +٤= حجم شيره مورد نياز                                                        ٦                                                       ١/٦٥ليتر شربت مورد نياز کندو ٧/٦٣=   ـــــــــــــ

غارت در کندوهای زنبور عسل و راه های جلوگيری از آن
زمانی که وضعيت چراگاه ها بسيار ضعيف باشد و به طوری که مقدار شهد گل تکافوی تعداد 
کندوهای موجود در منطقه را نداشته باشد، تعدادی از زنبوران مسن کندو برای رفع نياز ساکنين کندو 
به کلنی های ضعيف حمله کرده و شروع به غارت غذای آن کندوها می کنند. به طوری که تعداد زنبور 
به  کندو  داخل  در  بی نظمی  بعد  و  کشته  را  ملکه  می کنند  سعی  غارت گر  وزنبوران  شده  زياد  گر  غارت 
وجود آمده و کندو را به نابودی بکشانند. در صورتی که در طبيعت شهد کافی موجود باشد، زنبوران 
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حتی به عسل نيز توجه نخواهند کرد.
را  زنبور  چراگاه های  برنامه  است  الزم  لذا  می آيد.  پيش  چراگاه ها  ضعف  دراثر  غارت  اصوًال 
طوری تنظيم کرد تا در توليد شهد يا گرده گياهان آن منطقه خالٔيی به وجود نيايد که باعث غارت زنبورها 
شود، از طرفی همين امر سبب کاهش جمعيت در کندوها خواهد شد. هم چنين خسارت ناشی از کمبود 
مواد غذايی در منطقه در مورد ساير کندوها کم تر از غارت کندوهای غارت شده نخواهد بود. چون به 
علت کمبود غذا افزايش جمعيت کندو متوقف می شود هم چنين غارت کندو تنها به منزله ی نابودی يک 
کندو نبوده بلکه سبب سرايت بيماری از يک کندو به کندوی ديگر و از يک زنبورستان به زنبورستان 

ديگر خواهد شد.
نحوه ی تشخيص غارت

تعدادی  غارت شده  کندوی  جلوی  که  طوری  به  پرواز  دريچه ی  مقابل  در  نزاع  و  نا   آرامی  ١ــ 
زنبور مرده و تعدادی زنبور گالويز شده با زنبوران ديگر به چشم می خورند.

٢ــ حرکات تند و عصبی است و اگر از شروع آن چند ساعتی بگذرد، پس از غارت کندو ممکن 
است کندوهای مجاور نيز مورد حمله قرار بگيرند.

نحوه پيش گيری و دفع غارت: در ابتدای فصل بهار و مواقع کمبود گل و شهد و خصوصًا پاييز 
که بيش تر احتمال غارت وجود دارد، در موقع کار با کندو بايد اقدامات احتياطی زير انجام گيرد:

١ــ کندوها با احتياط و فقط در موقع لزوم (صبح اول وقت يا غروب) بازديد شوند.
٢ــ در موقع بازديد از بازگذاشتن در کندو خودداری شود و بهتر است پارچه نمداری همراه 
داشت و در موقع برداشتن در خارجی روی قاب ها با اين پارچه پوشانده شود و حتی اگر قاب ها نيز 

برداشته می شود، آن را با پارچه نم دار پوشانيد.
٣ــ تغذيه کندوها در اواخر روز انجام شود.

٤ــ کليه سوراخ ها و شکاف های کندو گرفته شود.
٥  ــ در شروع غارت دريچه پرواز کندوهای مورد حمله به اندازه عبور يک يا دو زنبور تنگ 

شود.
زنبورستان  از  خارج  است  بهتر  غارتگر  زنبوران  سرگرم کردن  برای  شهد  کمبود  موقع  ٦   ــ 
روی  بر  عمليات  هستند،  سرگرم  پير  زنبوران  که  زمانی  و  گذاشته  عسل  همراه با  شکر  شربت  مقداری 

کندوهای زنبورستان انجام گيرد.
٧ــ استخراج عسل را در خارج از زنبورستان و در فاصله چند کيلومتری از آن انجام داده و 
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پوکه ها را برای پاک کردن و ترميم با احتياط در موقع غروب در کندو قرار داد.
روش های متوقف کردن غارت کندو

١ــ دريچه پرواز کندو را آن قدر تنگ کرده تا محل عبور يک زنبور بيش تر نباشد.
٢ــ در مورد کندوهای ضعيف جلوی در ورودی آن را با شاخ و برگ و گياه پوشانيده تا مانع 

ورود زنبوران مهاجم شود.
٣ــ وقتی که به علت غارت جلو کندو شلوغ است، می توان از مواد دورکننده (سرکه يا اسيد 
کربوريک) آغشته به دستمال در جلوی سوراخ پرواز يا جاهايی که از آن جا زنبور مهاجم وارد می شود، 

قرار می دهيم.
٤ــ در موارد خيلی حاد می توان جای کندوی غارت شده را عوض کرد.

خنک  جای  در  را  آن  ساعت)   ٢٤ (حدود  مدتی  برای  و  بسته  را  شده  غارت  کندوی  در  ٥  ــ 
نگه داری و يا به محل دورتری در فاصله ٤ کيلومتر منتقل کرد. در چنين حالتی با تهويه هوای کافی از 

خفه شدن زنبور جلوگيری می شود.

فعاليت های عملی
صورت  گل ها (به  روی  بر  زنبوران  توسط  شهد  و  گرده  جمع آوری  مشاهده  ١ــ 

فيلم و يا به طور طبيعی)
٢ــ تهيه شربت زمستانه و بهاره توسط هنرجويان و تغذيه کندوها به روش مصنوعی 

توسط هنرجويان
٣ــ محاسبه شربت مورد نياز کندو (جهت غذای زمستانه)

٤ــ مشاهده غارت کندو (به صورت فيلم، عکس و يا به طور طبيعی)

ارزش يابی فصل هفتم
١ــ منابع طبيعی تغذيه زنبور عسل را توضيح دهيد.

٢ــ منابع مصنوعی تغذيه زنبور عسل را توضيح دهيد.
٣ــ طرز تهيه ی شربت برای تغذيه زمستان زنبوران را توضيح دهيد.

٤ــ عوامل مؤثر در ترشح نوش را نام ببريد.
٥  ــ سقوط ناگهانی درجه حرارت چه تأثيری درترشح نوش دارد؟
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٦  ــ مکانيسم جمع آوری گرده توسط زنبور کارگر را توضيح دهيد.
٧ــ کندويی از نوع النگستروت با ٦ شان جمعيت که دارای ٥ کيلو ذخيره غذايی 

است. برای زمستان گذرانی چند ليتر شربت به نسبت ٣:٢ احتياج دارد؟
٨  ــ راه های متوقف کردن غارت کندوها را توضيح دهيد.

٩ــ چه زمانی احتمال غارت در کندو زياد می شود؟
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فصل هشتم

مهاجرت و استقرار کندوها
هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود که بتواند:
١ــ کندوها را انتقال داده و نکات الزم را قبل، حين و بعد از انتقال رعايت کند.

٢ــ نکات مهم در استقرار کندوها را توضيح دهد.
٣ــ موارد مهم در استقرار کندوهای دائمی يا ثابت را رعايت کند.

٤ــ کندو را برای زمستان گذرانی آماده کند.
٥  ــ کندو را در مناطق سردسير در فصل زمستان نگه داری کند.

٦  ــ تشکيل خوشه زنبورها در زمستان را توضيح دهد.

نکات مهم در انتقال کندوها

با کوچ دادن کندوها در زمان های مختلف به نقاط مناسب می توان از آن ها استفاده های فراوان 
برد. اين نقاط از لحاظ استعداد عسل دهی از مدت ها قبل توسط زنبوردار شناخته شده و زنبوردار بايد 
تقويمی برای کوچ يا کوچ های ساليانه اش طرح ريزی نمايد به طوری   که از قبل برايش معلوم باشد که در 
چه فصلی کندوهايش را به چه نقطه ای بايد کوچ دهد. اين کوچ ها بايد به نقاطی انجام گيرند که از لحاظ 

گل و گياه غنی باشند.

الف) قبل از انتقال
١ــ عسل مازاد کندوها بايد قبًال برداشت شود وگرنه به علت سنگين بودن در بين راه خواهد 

ريخت وموجب خفه شدن و از بين رفتن زنبوران خواهد شد.
و  سر  علت  به  چکش  با  ميخ  کوبيدن  از  کندو  در  بستن  و  پرواز  سوراخ های  بستن  هنگام  ٢ــ 
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صدايی که به وجود می آورد بايد خودداری کرد. زيرا اين کار باعث عصبانيت زنبوران می شود. برای 
بستن سوراخ پرواز بهتر است از پونز استفاده شود و برای بستن در کندو از تسمه های مخصوص که 

شبيه کمربند است و يا نوارهای فلزی استفاده شود.
٣ــ برای جلوگيری از تکان های قاب ها درداخل کندو که باعث عصبانيت زنبوران و جلوگيری 
از به هم خوردن قاب ها که نتيجه آن له شدن زنبوران و مرگ ملکه می شود، بايد تعداد قالب های کندوهايی 
را که داخل آن ها کم تر از ده قاب دارد به ده قاب رساند که اين عمل را می توان با قاب های با شان بافته 

و حتی قاب خالی انجام داد.
٤ــ کندوهای بسيار قوی عالوه بر دريچه های مخصوص تهويه بايد دارای در مخصوص توری 
برای تهويه کافی باشند تا در حين مسافرت از گرمای زياد و عدم تهويه خفه نشوند، به هرحال قبل از 

انتقال کليه سوراخ های پرواز را چه با تور سيمی و چه با دريچه های سوراخ دار بايد بست.
٥  ــ کليه قسمت های کندو را بررسی تا عاری از سوراخ و منفذ باشد. به طوری که زنبورها در 

بين راه نتوانند از آن ها خارج و ناراحتی فراهم کنند.
٦  ــ قبل از انتقال بايد کندوها را به طور صحيح بسته بندی کرد و در داخل کاميون کندوهای 
سنگين وزن را در زير و سبک تر را روی آن ها قرار دهيم. ضمنًا بايد سوراخ پرواز کندوها به طرف 

جلوی کاميون قرار گيرند تا شان ها در اثر ترمز کاميون به هم ديگر برخورد نکند.

ب) هنگام انتقال (کوچ)
١ــ بهترين موقع انتقال کندو بعد از غروب آفتاب و در تاريکی شب است تا کليه زنبوران کارگر 
که برای آوردن دانه ی گرده و شهد گل و … به بيرون پرواز کرده بودند به کندو بازگشته باشند يا اين که 

صبح زود قبل از طلوع آفتاب و پرواز زنبوران اقدام به انتقال کرد.
٢ــ در مسافت های طوالنی بيش تر از يک شبانه روز بهتر است برای يک پرواز کوتاه کندوها 
کندو  داخل  هوای  تهويه  برای  داد.  ادامه  مهاجرت  به  می توان  روز  همان  شب  ضمنًا  نمود.  تخليه  را 
می توان با گذاشتن طبقه خالی، فضا و هوای مورد نياز زنبوران را تأمين کرد. در صورت نياز می توان 
مقداری آب ولرم را به صورت اسپری بر روی زنبوران پاشيد که آب مورد نياز الروهای داخل کندو 

بدين وسيله تأمين شود.
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ج) بعد از انتقال
که  شود  برنامه ريزی  طوری  است  بهتر  تازه،  محل  در  کندوها  قراردادن  و  انتقال  پايان  از  بعد 
کندوها در شب به محل جديد برسند و محض رسيدن به محل استقرار کندوها را به ترتيب مستقر کرده 
و بالفاصله ازيک طرف شروع به باز کردن سوراخ پرواز آن ها می کنيم. نحوه بازکردن سوراخ پرواز 
بدين نحو است که با يک دست آب را به صورت اسپری به سوراخ پرواز می پاشيم تا زنبوران احساس 
بارندگی کرده و يک مرتبه از سوراخ پرواز بيرون نيايند. عمل اسپری کردن زنبوران الزم است در زمانی 
که کندوها روز به محل جديد می رسند، نيز انجام شود. بازديد از کندوها را بهتر است حداقل يک روز 

بعد انجام داد.
هرگاه زنبوران با ملکه يک جا خفه شده باشند، بايد بالفاصله زنبورهای تلف شده را تکان داده و 

شان های تخم ريزی شده را به کندوهای سالم انتقال داد.

رعايت نکات مهم در استقرار کندوها
١ــ چگونگی روند وضع جوی منطقه: مهم ترين عاملی که قبل از عوامل ديگر بايد توسط 
زنبوردار مورد بررسی قرارگيرد وضع جوی منطقه است زيرا وجود شرايط نامساعد در منطقه استقرار، 
عامل بازدارنده ای برای فعاليت زنبور عسل خواهد بود و باعث عدم جريان يافتن شهد گياهی و توليد 
دانه ی گرده می شود. البته پيش بينی منطقه از نظر تغييرات جوی محدود است که بهتر است زنبوردار 
از تجربيات گذشته و آمارهای هواشناسی موجود در منطقه را مد نظر قرار دهد. به طورکلی، مهم ترين 

عوامل نامساعد جوی در منطقه محل استقرار کندوها عبارتند از:
الف) گرما و سرمای زياد: در نواحی گرم بهتر است کندوها را در محل سايه گير قرار دهند و 
در نواحی سردسير که دارای زمستان طوالنی است، در پناه ساختمان ها و ديوارها و رو به جنوب قرار 

داد تا از نور آفتاب بيش تر استفاده کنند.
ب) بارندگی زياد ومستمر

جهت  عکس  باد  جهت  که  باشد  گونه ای  به  بايد  کندو  استقرار  و  طوفانی:  شديد  بادهای  ج) 
سوراخ پرواز باشد تا باد نتواند مستقيمًا به داخل کندو نفوذ کند زيرا به وجود آمدن جريان باد در داخل 
داخل  کليمای  ميکرو  (تغيير  می شود  کندو  داخل  حرارت  تغييردادن  باعث  سرد  چه  و  گرم  چه  کندو 
مورد  در  خصوصًا  کندو  ساکنين  فعاليت  وضع  در  نامطلوبی  و  مستقيم  تأثيرات  سبب  نتيجتًا  که  کندو) 
رشد نوزادان می شود. باد يکی از خطرناک ترين عوامل برای محدود کردن فعاليت زنبوران خصوصًا 
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در مورد افزايش جمعيت کندو است. لذا توصيه می شود از استقرار کندوها در محل های باد خيز جدًا 
خودداری شود.

د) وجود مه و شرجی بودن منطقه
هـ) وجود هوای كثيف (دود، گرد و غبار)

٢ــ چگونگی پوشش گياهی منطقه: دومين عاملی که پس از شرايط جوی دارای اهميت 
اوليه  ماده  که  شهد  منابع  و  گياهی  پوشش  به عنوان  که  است  مختلف  گل های  و  گياهان  وجود  است، 
عسل طبقی (عسل گل) را تشکيل می دهند، مورد استفاده زنبور عسل قرار گيرند. از آن جا که پوشش 
گياهی منطقه صد درصد به وضع جوی منطقه بستگی دارد در نتيجه، قضاوت در يک فاصله ی زمانی 
کوتاه نمی تواند درست باشد، بنابراين هوشياری زنبوردار تنها عاملی است که می تواند در اين مورد 

سرنوشت ساز باشد.
٣ــ وجود آب تميز در منطقه: يکی از عواملی که درانتخاب محل استقرار کندوها بايد درنظر 
گرفت وجود آب تميز و قابل دسترس برای زنبوران به خصوص در زمان فعاليت ملکه برای توليد و رشد 
نوزادان است. در صورت کمبود آب، زنبوردار مجبور است با استفاده از تانکر آب و ايجاد آبشخوار 

ثابت با متحرک آب مورد نياز زنبوران را تأمين کند.
٤ــ رعايت اصول بهداشتی: از آن جا که زنبور عسل موجودی است که نسبت به بيماری ها 
حساس است، لذا برای پيش گيری زنبوران از بيماری ها بهتر است محل استقرار آن ها هميشه پاکيزه 

نگه داشته شود.
٥  ــ وجود گل کافی با توجه به تعداد کندوهای مستقر در منطقه: چنان چه محل دارای 
منطقه  زنبورداران  کليه  متوجه  آن  ضرر  و  آمده  پايين  عسل  توليد  ميزان  درنتيجه  نباشد،  کافی  گل 

می شود.
يکی از راه های شناسايی چراگاه خوب اين است که مقداری شربت يا عسل در خارج از کندو 
قرارمی دهيم. اگر چراگاه ضعيف باشد زنبوران به سراغ شربت می آيند و اگر چراگاه قوی باشد، زنبوران 

اصًال به سراغ شربت و عسل نمی آيند.
٦  ــ محل استقرار کندوها نبايد در مسير سيل و در گودال ها باشد: قراردادن کندوها در 

کنار رودخانه با توجه به افزايش آب و پيشروی آن توصيه نمی شود.
٧ــ راه های ارتباطی: بهتر است محل استقرار کندوها به گونه ای انتخاب شود که وسايل 
نقليه به  خصوص کاميون بتواند به محوطه اصلی زنبورستان نزديک شود تا بتوان نقل و انتقال کندوها 
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را به خصوص در شب به راحتی انجام داد و از طرفی محل استقرار به گونه ای انتخاب نشود که نزديک 
گذرگاه ها و جاده های پر رفت و آمد باشد تا باعث اذيت و نيش زدن اطرافيان و از بين رفتن زنبوران 

شود.
٨   ــ فـاصله کندوهـا از يک ديگر: فاصله کندوها بايد به صورتی باشد که زنبوردار بتواند 

بـه راحتی کارهای کندو را انجام دهد.
و  گرم  مناطق  در  کندوها  محل  مختلف:  مناطق  در  کندوها  استقرار  محل  ٩ــ 
از  بيش  گرمای  باعث  خورشيد  مستقيم  اشعه  که  باشد  صورتی  به  تابستان  فصل  در  به  خصوص 
ريش و  صورت  به  کندو  از  زنبوران  آمدن  بيرون  سبب  زياد  گرمای  زيرا  نشود  کندو  داخل  در  حد 
غارت  بروز  در  باالخره  و  کندو  داخل  در  شهد  ريزش  و  آن ها  خراب شدن  و  شان ها  ماندن  خالی 

می گذارد. تأثير 
پايه های  چهار  روی  بايد  را  کندوها  رطوبت  وجود  و  زياد  بارندگی  دليل  به  مرطوب  مناطق  در 
چهارپايه سبب نفوذ  قرارندادن کندوها روی  فلزی و يا چوبی و يا بلوک های سيمانی قرار داد. زيرا 
رطوبت به داخل کندو خواهد شد و عالوه بر اين که سبب پوسيدگی و کم شدن استحکام کندو می شود 

بلکه سبب کاهش درجه حرارت داخل کندو و باعث بروز بيماری های مختلف خواهد شد.
طوری  است  بهتر  کندوها  استقرار  محل  پرندگان:  و  وحشی  حيوانات  با  مبارزه  ١٠ــ 
باشند  زنبورخوار و …  موش و  سبزقبا،  گرگ،  خرس،  قبيل  جانورانی از  به  دور از  شود که  انتخاب 
و در صورت وجود جانوران فوق و عدم موفقيت زنبوردار در مبارزه با آن ها بهتر است کندوها را به 

محل ديگری منتقل کرد.
١١ــ اهميت وجود علوفه جلوی دريچه پرواز: علوفه جلوی سوراخ پرواز به هيچ عنوان 

ـ  ٨  ــ بارگيری و انتقال کندوها (کوچ زنبورستان) شکل ١ـ
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نبايد در هنگام استقرار کندوها چيده شود زيرا وجود علوفه در اطراف کندو سبب می شود که سرعت 
و درجه حرارت هوای گرم و سرد را مانند فيلتر کنترل کند هم چنين وجود علوفه جلوی سوراخ پرواز 

مانع ورود گرد و غبار به داخل کندو می شود.

رعايت نکات مهم در استقرار کندوهای دائمی يا ثابت
عالوه بر نکات فوق برای تأسيس زنبورستان دائمی نکات زير بايد رعايت شود:

١ــ احداث تأسيسات الزم: به منظور راحتی در کارهای مربوط به زنبورستان الزم است 
کليه تأسيسات مورد نياز زنبورستان ساخته و نسبت به تهيه وسايل زنبورداری اقدام شود. تأسيسات 
انبار،  کارگاه،  کار،  اطاق  زمستانی،  و  تابستانی  جايگاه  از:  عبارتند  دائمی  زنبورستان های  نياز  مورد 

سرپناه، اطاق ضد عفونی قاب ها، توالت، دوش و آبشخوار.
٢ــ حصارکشی اطراف زنبورستان: برای جلوگيری از ورود افراد متفرقه و يا حيوانات به 

تأسيسات زنبورستان بهتر است اطراف آن حصارکشی شود.

ـ  ٨  ــ جايگاه زمستانی کلنی ها شکل ٢ـ
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آماده کردن کندوها برای زمستان گذرانی و نگه داری آن ها در زمستان
آماده کردن کندوها برای زمستان  گذرانی قبل از شروع تغذيه زمستانی انجام گرفته و بايد به نکات 

اساسی زير توجه کامل کرد:
١ــ اطالع از وضع داخلی کندو (ملکه، جمعيت، مقدار عسل، بيماری و آفات).

٢ــ کليه صفحات موم آج دار و شان های خالی (پوکه) را از کندو خارج کرد و به برآمدگی باالی 
شان ها که در زير پارچه و يا زير سقف داخلی از موم توسط زنبوران درست شده است، نبايد دست زد 

(محل عبور زنبوران در زير پارچه يا سقف داخلی).
نسل)  پرورش  آغاز  در  گرده  (نبودن  آينده  سال  در  جمعيت  افزايش  در  که  گرده  شان  دو  ٣ــ 
بی نهايت ضروری است در کندو قرار داده شود و پروتئين اين گرده ها پس از تغذيه در بدن زنبور عسل 

تبديل به اليه چربی شده و برای زمستان گذرانی آن ها الزم و ضروری است.
که  کندو  کناری  ديواره  به  نزديک  شان های  (خصوصًا  شان  ازکپک زدن  جلوگيری  برای  ٤ــ 
برداشته تا محل تهويه به خوبی انجام  بيش تر مورد هجوم قارچ قرار می گيرند) يک شان از هر طرف 
نزديک است  داخلی  ديوار  طرفی که به  شان از  يک  دارند،  شان   ١٠ کم تر از  کندوهايی که  در  گيرد. 

برداشته و باقی مانده فضای موجود را به وسيله ديواره چوبی محدود می کنيم. 
باشد،  داشته  وجود  قسمت)  (دو  کافی  اندازه  به  جمعيت  چنان چه  طبقه دار  کندوهای  در  ٥  ــ 

احتياج به برداشتن طبقه نيست فقط شان های کناری (بدنه و طبقه) برای تهويه برداشته می شود.
٦  ــ در صورت بودن پنجره ملکه بين طبق و بدنه بايد آن را نيز برداشت.

بعد از عمليات فوق تغذيه زمستانی براساس تعداد شان های حاوی زنبور شروع می شود. توجه 
به نکات زير در اين مورد الزامی است:

١ــ شربت به نسبت ٣ به ٢ تهيه شود. (٣ قسمت شکر ٢ قسمت آب).
شربت داده می شود (بديهی است در طول فصل  بيماری همراه با  پيش گيری از  داروهای  ٢ــ 
زمستان) دادن دارو همراه با تغذيه زمستانی زنبوران کندو را تا آغاز فعاليت بعدی (بهار سال آينده) سالم 
نسبت به  بهار  در اول  فعاليت خود را  شروع  زنبوران  توضيح است که  الزم به  نگه می دارد.  و قوی 

جمعيت خود افزايش داده و اين افزايش به صورت تصاعدی است.
٣ــ بهتر است تغذيه کندو (قوی و ضعيف) در مدت ٧ الی ١٠ روز انجام گيرد.

٤ــ تعداد دفعات شربت دادن بستگی به بزرگ يا کوچک بودن ظروف غذاخوری دارد پس بهتر 
است در کندوهای قوی از ظروف بزرگ تر و در کندوهای ضعيف از ظروف کوچک تر استفاده و هر 
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روز آن ها را تغذيه کرد.
٥  ــ تغذيه زمستانی را يک هفته پس از استخراج عسل که هنوز هوا گرم است و امکان فعاليت 

زنبوران وجود دارد، شروع کرد. اين کار در تبخير سريع آب شربت بسيار مؤثر است.
٦  ــ دريچه ی پرواز را برای جلوگيری از ورود حيوانات موذی از قبيل موش و غيره به صورت 

انفرادی قرار داده و از بستن دريچه پرواز خودداری کرد.
٧ــ تغذيه زمستانی را در محلی که کندوها در طول مدت زمستان در آن جا نگه داری می شوند، 
انجام داد. زيرا بعد از تغذيه کندوها سنگين شده و در موقع انتقال امکان شکستن شان و از بين رفتن 

زنبوران وجود دارد.

نگه داری کندو در زمستان در مناطق سردسير
ويژه ای  اهميت  از  فصل  اين  در  زنبوران  از  مراقبت  و  زنبورهاست  استراحت  فصل  زمستان 

برخوردار است. زيرا همين زنبورها هستند که اساس جمعيت سال آينده کندو را تشکيل می دهند.
کافی  تغذيه  از  که  اين  دليل  به  و  می شوند  متولد  تابستان  اواخر  در  معموًال  زمستانی  زنبوران 
به  هم چنين  و  می کند  حفظ  سرما  از  را  آن ها  که  هستند  بدن  در  چربی  اليه  يک  دارای  برخوردارند، 
علت عدم تغذيه و پرستاری نوزادان داخل کندو تا بهار سال بعد زنده می مانند. يکی از مهم ترين مسايل 
شود  بيش تر  معمول  حد  از  آن ها  تغذيه  چنان چه  که  است  اين  زنبورها  زمستانی  تغذيه  در  توجه  مورد 
باعث پرشدن کيسه مدفوع شده و چون هوا سرد است و قدرت پرواز و تخليه را ندارند در داخل کندو 
عمل دفع را انجام داده و محيط آلوده شده و باعث تلفات زنبوران می شود. يکی از عللی که سبب 
افزايش مصرف غذای زمستانی زنبوران می شود تحريک آن ها به وسيله عواملی چون سر و صدای 
تکان های  و  ضربه هـا  و  کندو  به  آن ها  امثال  و  پرندگان  موش،  قبيل  از  جانوران  هجوم  ماشين آالت، 
بی مورد و … است که به نوبه خود سبب تحريک زنبوران کندو شده و مصرف غذای آن ها افزايش 

می يابد.
تشکيل خوشه زنبورها در زمستان: موقعی که درجه حرارت محيط از ميزان معينی کم تر 
برای  عمل  اين  می دهند،  را  متراکمی  توده  تشکيل  و  جمع  هم  روی  شان ها  روی  در  زنبورها  شود، 
جلوگيری از اتالف حرارت بوده و باعث می شود که خود را بهتر گرم نگاه دارند. هنگامی که ميزان 
حرارت از ١٢ درجه کم تر شد زنبورها روی هم جمع شده ولی کامًال به هم فشرده نيستند. با پايين  آمدن 
درجه حرارت به کم تر از ٧ درجه زنبورها کامًال به هم چسبيده و به شکل گلوله درمی آيند و هرچقدر 
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هوا سردتر شود، متراکم تر می شوند.
قسمت خارجی خوشه را قشری محافظ می پوشاند و زنبورهای قسمت مرکزی در نتيجه مصرف 
عسل توليد حرارت کرده و توده داخلی را گرم نگاه می دارند. ضمنًا زنبورهای قشر خارجی خوشه 
برای غذا خوردن و گرم کردن جای خود را با زنبوران داخل خوشه عوض می کنند و اين گردش و 
تغيير همه جا هميشه ادامه دارد. ضمنًا زنبوران قسمت خارجی از طريق بخش فوقانی شان ها داخل 
زنبوران  وسيله  به  پاييز  اوايل  در  که  را  شان ها  باالی  برجستگی های  نبايد  هرگز  لذا  می شوند.  خوشه 
ايجاد شده است، تميز کرده و يا از بين برد و در صورت برداشتن برجستگی های باالی شان بايد روی 
شان ها را به وسيله چوب يا شاخه پوشاند تا فاصله بين پارچه با روی شان ها محفوظ بماند. در صورت 

عدم توجه به مسائل فوق امکان دارد کلنی از بين برود.
نکات و مراقبت هايی که بايد برای نگاه داری زنبورها در زمستان انجام داد:

١ــ محافظت کندوها از باد.
٢ــ بايد کندو را به نحوی مستقر کرد که تخته پرواز آن شيبی به طرف جلوی کندو داشته باشد 
زنبوران  تنفس  درنتيجه ی  که  آبی  قطرات  بلکه  نکند  نفوذ  کندو  داخل  به  باران  و  برف  آب  تنها  نه  تا 
توليد می شود، درجلوی سوراخ پرواز منجمد نشده زيرا در اين صورت مانع ورود هوا به داخل کندو 

می شود.
٣ــ کندوها را بايد در محلی نگه داری کرد که از نور مستقيم خورشيد دور باشند. البته چنان چه 
ضخامت بدنه کندو ٣ سانتی متر باشد، می توان آن را در هوای آزاد و در مقابل نور مستقيم خورشيد 
قرار داد. در اين صورت در جلوی سوراخ پرواز آن تخته ای قرار می دهند که مانع ورود برف و باران 

به داخل کندو شود و هوای مورد نياز زنبوران نيز از اطراف تخته وارد کندو شود.
٤ــ هرگز نبايد در فصل زمستان اقدام به بستن سوراخ پرواز کنيم و در صورت وجود برف در 
جلوی سوراخ پرواز، بايد سريعًا به پاک کردن آن اقدام کنيم. غفلت در اين کار ممکن است باعث مرگ 

کلنی شود. 
٥  ــ برای مطمئن شدن از زنده بودن جمعيت کندو در زمستان هرگز نبايد اقدام به برداشتن درب 
کندو کرد. بدين منظور کافی است گوش خود را به جدار کندو گذاشته و با زدن ضربه ای کوچک به 

وسيله انگشتان که باعث صدای زنبور می شود، پی به زنده بودن جمعيت ببريم. 
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فعاليت های عملی
١ــ انجام عمليات آماده سازی کلنی ها جهت کوچ

٢ــ بررسی محل زنبورستان جهت استقرار کلنی ها و داليل انتخاب محل برای 
استقرار آن ها

٣ــ آماده سازی زنبورستان جهت زمستان گذرانی توسط هنرجويان
٤ــ مشاهده فيلم کوچ زنبورستان

ارزش يابی فصل هشتم
١ــ چرا کندوها را انتقال می دهند؟ توضيح دهيد.

٢ــ برای تأمين هوای کافی در کندو در انتقال چه بايد کرد؟ شرح دهيد.
٣ــ مهم ترين عوامل نامساعد جوی در منطقه استقرار کندوها را نام ببريد.

٤ــ يکی از راه های شناسايی چراگاه زنبور عسل را بنويسيد.
٥  ــ علوفه جلوی سوراخ پرواز کندوها چه تأثيری برای کندو دارد؟ توضيح دهيد.

٦   ــ در چه زمان زنبوران به صورت خوشه درمی آيند؟ چرا؟ شرح دهيد.
کرد؟  بايد  چه  زمستان  در  کندو  جمعيت  بودن  زنده  از  مطمئن شدن  برای  ٧ــ 

توضيح دهيد.
٨   ــ حصارکشی اطراف زنبورستان به چه منظوری انجام می گيرد؟ شرح دهيد.

ـ  ٨  ــ منظره کندو در زمستان شکل ٣ـ
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فصل نهم 

تبديل کندوهای بومی به مدرن 
هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود که بتواند: 

١ــ کندوی بومی را به کندوی مدرن (جعبه ای) تبديل کند. 
٢ــ کندوی بومی را نگه داری کرده و حمل و نقل آن ها را انجام دهد. 

٣ــ وسايل مورد نياز برای تعويض کندوی بومی به کندوی مدرن را آماده کند. 
٤ــ از کندوی تبديل شده مراقبت کند. 

همان طورکه در فصول گذشته توضيح داده شد امروزه نگه داری کندوهای بومی مقرون    به صرفه 
نبوده و با توجه به مشکالتی که در کار کردن با اين کندوها وجود دارد، الزم است آن ها را تبديل به 

کندوی جعبه ای کرد. 

اقداماتی که قبل از تعويض بايد انجام داد 
الف) تهيه وسايل الزم: اين وسايل شامل: 

١ــ کندوی جديد (جعبه ای) همراه با تعدادی قاب ساخته شده با صفحه موم آجدار. 
٢ــ چند عدد کادر را که دور آن ها با حدود يک متر کش از چند طرف کشيده ايم، آماده می کنيم 

(مطابق شکل صفحه بعد). 
قابلمه  چاقو،  انبردست،  چکش،  برس،  دستکش،  اهرم،  کاله،  دودی،  شامل:  لوازم  ساير  ٣ــ 
دردار برای برداشت عسل، کارد برای بريدن شان ها از کندوی بومی، پايه برای استقرار کندو و خالصه 

آب گرم برای شستشو. 
ب) انتخاب فصل و يا روز مساعد برای تعويض: تعيين فصل و روز مناسب برای تبديل 
کندوهای بومی اهميت زيادی دارد، زيرا فصل و يا روز نامناسب می تواند باعث شکست زنبوردار در 

عمليات تبديل شود. 
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طبيعت  که  است  زمانی  (منظور  است  منطقه  هر  بهار  کندو  تبديل  فصل  تنها  مناسب:  فصل 
دارای گل بسيار است). 

مشغول  کارگر  زنبوران  از  زيادی  تعداد  طبيعت  در  شهد  و  گرده  وجود  علت  به  فصل  اين  در 
فعاليت در صحرا بوده و ازدحام جمعيت در داخل کندو کم و در نتيجه شخص عامل راحت تر می تواند 
کار تبديل را انجام دهد. البته بهتر است در ابتدای فصل عمل تبديل انجام گيرد تا کندو بتواند ترميم 

شان های بريده شده و ساختن شان های جديد را انجام دهد تا بتواند از دوره عسل استفاده کند. 
روز مناسب: برای تبديل می توان، يک روز آفتابی حوالی ساعت ٩ صبح الی ٢ بعدازظهر را 
که دمای حدود ٢٦ــ٢٢ درجه سانتی گراد را داشته باشد انتخاب کرد، بهتر است در روزهای بارانی و 
سرد و يا روزهای ابری که زنبور کارگر نتوانسته به صحرا برود عمل تبديل انجام نگيرد. انتخاب فصل و 
روز مناسب با بهترين چراگاه برای جلوگيری از غارت کندوی تبديل شده نقش بزرگی را ايفا می کند. 

در  را  جعبه ای  کندوی  ابتدا  جعبه ای:  کندوی  به  بومی  کندوی  جمعيت  انتقال  چگونگی 
جای کندوی بومی گذاشته و کندوی بومی را در کنار آن برروی پايه قرار می دهيم: دريچه پرواز کندوی 
جعبه ای را باز کرده و در فوقانی آن را هم بر می داريم. در عقب کندوی بومی را برداشته و با دودی چند 
پف دود به آن می دهيم تا زنبوران به قسمت جلوی کندو هدايت شوند. سعی شود از دودی به اندازه 

متناسب استفاده شود. 
معموالً در کندوهای بومی نسل در قسمت های ميانی و نزديکی دهانه خروجی قرار دارد. لذا در 
عقب کندو شان های عسل قرار داشته که با احتياط هرچه بيش تر آن ها را از کندو جدا کرده و پس از 
دور ساختن زنبور از روی آن در قابلمه گذاشته و در قابلمه را می بنديم. سپس شان هايی که حاوی نسل 
هستند، با احتياط به وسيله کارد از کندو جدا کرده و سعی شود که قبل از افتادن شان در کف کندوی 
لوله ای به وسيله دست آن را گرفته و در کادر آماده شده مخصوص به همان صورتی که در کندو قرار 

داشت، مستقر کنيم، به طوری که شان ها به صورت واژگون قرار نگيرند. 
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کندوی بومی در حدود  پس از تکميل شدن آن را در کندوی جعبه ای مستقر می کنيم. معموالً 
٣٠ــ٢٠ سانتی متر به طرف سوراخ پرواز به حالت شيب به طرف باال قرار می گيرد و سوراخ پرواز را تا 
حدامکان گشادتر می کنيم و با عمل دود دادن در قسمت عقبی کندو جمعيت از راه سوراخ پرواز خارج 
شده و شان ها تا حدود زيادی از زنبور خالی می شوند که شخص حامل می تواند عمليات را راحت تر 

انجام دهد و هم چنين زنبوران و خصوصاً ملکه آسيب کم تری ببينند. 
اگر طول کندو زياد باشد و از عقب کندو قادر به گرفتن شان ها نباشيم، کندو را با اّره از وسط 
در  را  کلنی  تجمع  مرکزی  هسته  زودی  به  می شوند،  تبديل  ترتيب  اين  به  که  کندوهايی  می کنيم.  نصف 
کندوی جديد تشکيل داده و با نظم مجدد داخلی سبب می شوند که ساير زنبوران کندو که در اطراف 

پراکنده می شوند و يا از مزرعه مراجعت می کنند، به زودی به داخل کندو هدايت و جذب شوند. 
در تمام مدت انتقال جمعيت بايد سعی شود که به ملکه صدمه نرسد. چون در ابتدا به کندوی 
بومی دود داده ايم تعداد زيادی از زنبوران به سمت دهانه کندو رانده شده اند و در داخل و خارج اطراف 
سوراخ پرواز تجمع کرده اند و ملکه نيز احتماالً در اين اجتماع وجود خواهد داشت. بايد در آخر کار، 
سپس  و  ريخته  آن  داخل  خارجی  قطعات  و  خرده موم  تا  کرده  وارونه  آرامی  به  را  بومی  کندوی  ابتدا 
زنبوران آن را بر روی کندوی جعبه ای تکان بدهيم. اگر با تمام احتياطات الزم در حين تبديل، ملکه 
از بين رفت، می توان ملکه ای ديگر به کندو معرفی کرد و يا اين که يک قاب محتوی تخم روز و نوزاد 

(الرو) جوان به کندو داد تا امکان پرورش ملکه ای جديد برای آن ها وجود داشته باشد. 
اليه  دو  بين  در  را  آن  آرامی  به  شد  خيس  و  گرديد  آغشته  عسل  به  ملکه  تبديل،  هنگام  در  اگر 
است  بهتر  و  می دهيم  شستشو  دقت  نهايت  با  دستی  آب فشان  وسيله  به  ولرم  آب  با  و  داده  قرار  توری 
بالفاصله به وسيله قفس آن را به کندو داد. پس از عمليات فوق ضروری است فضای داخل کندو را 
به وسيله نئوپان يا سه اليی کم کرد تا زنبوران سريع تر فضای تقسيم شده را گرم و حرارت آن را محفوظ 
نگهدارند سپس پوشش داخلی و خارجی کندو را به طور متقاطع بر روی بدنه قرار داده و از آن حوالی 
دور می شويم. با اين عمل کليه زنبوران پراکنده در اطراف کندو وارد کندو شده و پس از٤ الی ٥ دقيقه 

آرامش برقرار می شود. الزم است دريچه پرواز را تنگ کرده تا از غارت جلوگيری شود. 

مراقبت های بعد از تبديل 
دو يا سه روز بعد از تبديل، کندو را بازديد کرده تا از وجود ملکه مطمئن شويم، خرده موم و 
بررسی می کنيم در صورت کم بودن  مواد زايد داخل کندو را تميز کرده و وضع ذخيره غذايی آن را 
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ذخيره غذايی با شربت شکر آن را تغذيه می کنيم. به تدريج ديواره های بافته شده را به قسمت وسطی 
کندو نزديک کرده و شان های کندوی بومی را در صورت نداشتن تخم و شفيره از کندو خارج می کنيم 
تا تمامی کندو از شان های جديد پرشود. هم چنين آن ها را به مرور به کناره های داخل کندو کشانده و به 

جای آن از صفحات موم آجدار استفاده کنيم. 
با اين روش روزانه، يک تيم سه نفره می تواند حدود سه تا چهار کندو را تبديل کند. 

يکی از مهم ترين مشکلی که در تبديل کندوی بومی به کندوی مدرن وجود دارد، احتمال غارت 
کردن آن است باز متذکر می شويم که غارت کندوهای تبديل شده به خصوص چنان چه در طبيعت شهد 
کم باشد، بسيار زياد است. مخصوصاً چنان چه به هنگام تبديل شان های عسل زخمی شده و عسل در 
کندو جاری شود. به هنگام غارت زنبوران کارگر زنبورستان به کندوی اخير حمله کرده و پس از نابود 

کردن سيستم دفاعی و منظم داخلی کندو شروع به استخراج و انتقال عسل آن می کنند. 

فعاليت های عملی 
١ــ عمليات مربوط به تبديل کندوهای بومی به مدرن 

٢ــ مشاهده فيلم های تبديل کندوی بومی به مدرن 

ارزش يابی فصل نهم 
١ــ اگر در حين تبديل کندوی بومی به مدرن ملکه به عسل آغشته شود چه بايد 

کرد؟ شرح دهيد. 
کرد؟  بايد  چه  و  چيست  مدرن  به  بومی  کندوهای  تبديل  در  مشکل  مهم ترين  ٢ــ 

توضيح دهيد. 
٣ــ تنها فصل مناسب تبديل کندوی بومی به مدرن ……… است. 
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فصل دهم 

توليدات زنبور عسل 
هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود که بتواند: 

١ــ ارزش اقتصادی و دارويی عسل را توضيح دهد. 
٢ــ ارزش غذايی عسل را توضيح دهد. 

٣ــ در استخراج عسل از شان ها را به وسيله اکستراکتور مشارکت نمايد. 
٤ــ انواع مختلف عسل را نام ببرد. 

٥ ــ دليل شکرک زدن عسل (رس کردن) را بيان کند. 
٦ــ بره موم يا صمغ را توضيح دهد. 

٧ــ خواص فيزيکی موم خالص و طبيعی را بيان کند. 
٨ ــ نحوه ذوب کردن شان های کهنه و تهيه موم خام را توضيح دهد. 

٩ــ فرق عسل و عسلک را توضيح دهد. 
١٠ــ بره موم را از کندوهای تعويض شده و قديمی برداشت کند. 

١١ــ گرده ها را توسط گرده گير جمع آوری کند. 
١٢ــ پوکه های خالی را از روی قاب ها برداشت کرده و قاب ها را تميز کند. 

١٣ــ در تصفيه عسل مشارکت کند. 
١٤ــ در برداشت عسل از داخل کندو و عمليات پوکه برداری مشارکت نمايد. 

توليدات زنبور عسل و ارزش اقتصادی و دارويی آن ها 

زنبور عسل توليدات زيادی دارد که عبارتند از: عسل، عسلک، گرده، بره موم، ژله رويال، موم 
و زهر زنبور. 
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الزم به تذکر است عالوه بر سود حاصل از فروش توليدات زنبور عسل استفاده های ديگری از 
قبيل، بچه کندو (طبيعی يا مصنوعی)، پرورش ملکه به صورت تجارتی و از همه مهم تر گرده افشانی دارد. 
زنبور عسل شهد (نکتار يا نوش) گياهان مختلف را برداشته و با غليظ کردن آن در کندو، عسل 

را درست می کند، مقدار آب موجود در شهد ٥٠ الی ٨٠ درصد است. 
مخصوص  کيسه  داخل  در  و  کرده  جمع آوری  را  آن  زنبور  که  دارد  قرار  گل ها  ته  در  شهد 
(عسلدان) به طور موقت انبار می کند و سپس راه کندو را در پيش می گيرد و در بين راه مقداری آنزيم 
از نوع انورتاز به آن اضافه می کند. در کندو محتويات عسلدان را داخل حجره ها می ريزد. اين مايع 
جمع آوری شده توسط ساير زنبوران دوباره مکيده شده و آب اضافی آن تبخير و آنزيم های الزم به آن 
اضافه می شود. پس از رسيدن عسل، آب آن به ٢٠ــ١٧ درصد رسيده و در داخل حجره ها ذخيره شده 

و به وسيله پولک های نازک مومی روی آن را می پوشانند. 
زيادی  مواد  عسل  در  خوش خوراک،  و  شيرين  و  غليظ  است  مايعی  عسل  عسل:  ترکيبات 
وجود دارد که دارای ارزش غذايی و دارويی است، وزن مخصوص آن در حدود ١/٤ و pH آن بين 
٤/٥ ــ ٣/٧ است بنابرايـن بـا وجـود شيرينی، اسيدی است، و لـذا عسل را نبايـد در ظروف فلـزی 

نگاه داری کرد چون به تدريج فلز را خواهد خورد. 
به طور کلی مواد تشکيل دهنده ی عسل، آلی، کانی و بيولوژيکی هستند. 

مواد آلی: عسل دارای قندهای مختلف است که عبارتند از فـروکتوز، گلوکـز، ساکاروز، و 
کم تر از يک دهم آن را ميليستوز و عده ای از قندهای ديگر تشکيل می دهند. 

از  زيادی  مقدار  است  درهزار)   ٣ تا   ٠/١٧٪ (١ حدود  در  عسل  خاکستر  مقدار  کانی:  مواد 
دارد.  وجود  آن  در  سديم  نمک های  از  مقدارکم  به  می شود و  ديده  خاکستر  اين  در  پتاسيم  نمک های 

عسل های تيره دارای موادمعدنی بيش تری هستند. 
مواد بيولوژيک: در عسل يک سلسله از دياستازها وجود دارد که مهم ترين آن ها عبارتند از: 

آميالز١، انورتاز٢، کاتاالزر٣، فسفاتاز٤، گلوکز اکسيداز٥. 
ويتـامين هـای عسل: عسل دارای اکثـر ويتامين هـای ضروری بـدن است، کـه عبارتند از: 
ويتامين های B٢، B٣، B٦ و ويتامين های D,K,C,H و E می باشد. عالوه بر اين ها مقداری کاروتن نيز 

وجود دارد. 

Katalase ــ٣  Invertase ــ٢  Amylase ــ١

Glucose Oxydase ــ٥ Phosphatase ــ٤
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مواد تشکيل دهنده عسل در يک پوند (هر ٤٥٣/٦ گرم) محتوی مواد زير می باشد. 

جدول ١ــ١٠ــ متوسط ترکيب عسل و عسلک و حدود تغييرات آن ها

مواد تشکيل 
دهنده

عسلکعسل
حدود تغييرات متوسط (درصد)

(درصد) 
حدود تغييرات متوسط (درصد)

(درصد) 
١٨/٢ــ٢٢/٩١٦/٣١٢/٢ــ١٧/٢١٣/٤رطوبت 

٣٨/١٢ــ٤٤/٣٣١/٨٢٣/٩١ــ٣٨/٢٢٧/٢فروکتوز (لوولز)
٣١/٨٦ــ٤٠/٧٢٦/٠٨١٩/٢٣ــ٣١/٣٢٢گلوکز (دکستروز)

١/١٤ــ٧/٦٠/٨٠٠/٤٤ــ١/٣٠/٢سوکروز
١٢/٤٨ــ١٦٨/٨٠٥/١١ــ٧/٣٢/٧مالتوز

١١/٥٠ــ ٨/٥٤/٧٠١/٢٨  ــ١/٥٠/١قندهای بزرگ تر
٠/٦٦ــ٠/٩٢٠/٤٩٠/٣٠ــ٠/٤٣٠/١٣اسيدهای آزاد 

٠/١٤ــ٠/٣٧٠/٠٥٨٠/٠٣٦ــ٠/١٤٠الکتن
٠/٧٦ــ١/١٧٠/٥٥٠/٣٤ــ٠/٥٧٠/١٧جمع کل اسيدها

١/١٨٥ــ١/٠٢٨٠/٧٣٦٠/٢١٢ــ٠/١٦٩٠/٠٢٠خاکستر 
٠/٢٢٣ــ٠/١٣٣٠/١٠/٠٤٧ــ٠/٠٤١٠ازت

(pH) ٤/٨٨ــ٦/١٠٤/٤٥٣/٩ــ٣/٩١٣/٤٢اسيديته
٤٨/٤ــ٦١/٢٣١/٩٦/٧ــ٢٠/٨٢/١ارزش دياستازی 

آن  از  درمان  برای  افراد  اکثر  و  است  زياد  عسل  از  استفاده  موارد  عسل:  استفاده  موارد 
استفاده می کنند. عسل از قديم االيام در پزشکی مورد استفاده قرارگرفته و به عنوان درمان خيلی از 
بيماری ها موردنظر بوده. از عسل به جای شکر در طباخی و شيرينی پزی، استفاده می شود. هم چنين 
برای تغذيه کودکان مورد استفاده است. به دليل وجود قندهای ساده در عسل از مقدار آن زياد است، 

بيماران مبتال به بيماری ديابت (قند) نبايد از عسل استفاده کنند. 
برداشت عسل: عسل موقعی آماده برداشت است که حجرات پرشده و سر آن ها بسته باشد، در 
اين صورت عسل کامالً رسيده است. اگرمقداری از حجرات باز باشد، برای اطمينان از رسيده بودن 
عسل  نشد،  ريخته  بيرون  سلول ها  از  عسل  قطرات  اگر  می کنيم.  وارد  شان  به  ماليم  ضربه  يک  عسل 



١٠٤

رسيده است. زمان برداشت عسل به منطقه بستگی دارد، معموالً پس از اتمام گل در منطقه و قبل از 
کوچ، عسل موجود در کندو را برداشت می کنند و مقداری در کندو به عنوان ذخيره باقی می گذارند. 

برداشتن  از  پس  و  می دمند.  شان ها  روی  دود  مقداری  دودی  با  معموالً  قاب ها  برداشتن  برای 
شان ها آن ها را روی کندو تکان می دهند تا زنبورها ازروی شان جدا شده به کندو ريخته شوند. بقيه 
زنبورهايی که روی قاب قرار دارند به کمک برس نرم يا پَِر پرندگان کنار می زنند تا قاب عاری از زنبور 

شود. سپس آن را در کندوی خالی قرار داده و به اطاق استخراج عسل انتقال می دهند. 
اگر برداشت عسل در موقع فراوانی شيره نباتی باشد، زنبورهای غارت کننده کم تر مزاحم می شوند. 
ولی اگر در موقع کميابی شهد باشد، احتياط زيادی برای جلوگيری از غارت الزم است و در کندويی که 
عسل گذاشته می شود، نبايد سوراخی وجود داشته باشد واال مورد هجوم و غارت زنبورها قرار می گيرد. 

طريقه استخراج عسل از شان ها به وسيله اکستراکتور 
تعريف اکستراکتور: وسيله ای است که برای خارج کردن عسل از حجرات شان ها با استفاده 

از نيروی گريز از مرکز استفاده می شود. 
درست  ستاره ای (تماسی)  و  شعاعی (راديال)  شکل  دو  به  اکستراکتور  اکستراکتور:  انواع 

می شود. 
در دستگاه های تماسی چون فقط در يک جهت حرکت می کنند موقع قرار دادن شان در دستگاه 

بايد برابر دستورالعمل زير باشد. 
اما در دستگاه های شعاعی چون به هر دو طرف می چرخد الزم است فقط قسمت باالی شان به 

طرف ديواره استوانه دستگاه قرار بگيرد. 

شکل ٢ــ١٠ــ اکستراکتور شعاعیشکل ١ــ١٠ــ اکستراکتور تماسی
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طرز کار: ابتدا به وسيله چنگال يا کارد (دستی يا برقی) سرپوش حجره ها در هر دو طرف شان 
را برداشته و در داخل دستگاه قرار می دهيم. حال اگر با کارد معمولی در حجرات برداشته شود، الزم 
است قبالً آن را در داخل آب جوش قرار داده تا بدنه کارد گرم شده سپس با دستمال تميزی آب کارد 
را خشک کرده و از گرمای آن در راحت برداشتن در حجره ها استفاده می کنيم، و با چرخانيدن دسته 

دستگاه، عسل از سلول های شان به خارج از شان و به ديواره دستگاه ريخته خواهد شد. 
طبيعی است در اين حالت سلول هايی که دهانه آن ها به طرف ديواره داخلی دستگاه است، تخليه 

خواهند شد. 
موارد زير در جلوگيری از تخريب شان ها به هنگام استخراج عسل دخالت دارند: 

١ــ چون دهانه سلول ها نسبت به ديواره صفحه موم آج دار مابين سلول ها دارای زاويه هستند، و 
جهت زاويه دهانه سلول ها به طرف چوب فوقانی شان می باشد،بايد شان را طوری در دستگاه قرار دهيم 
که چوب فوقانی آن در جهت حرکت دستگاه قرار بگيرد، و برای تخليه عسل طرف ديگر شان با رعايت 

نکته فوق شان را به طرف ديگر برگردانده تا عسل طرف ديگر را نيز تخليه کنيم. 
٢ــ به هنگام قرار دادن شان ها در دستگاه سعی شود که شان های هم وزن را روبه روی هم قرار 
داده و سرعت حرکت دستگاه به مرور زياد شود، پس از تخليه شدن قسمتی از عسل شان ها بر سرعت 

آن افزوده شود که اين عمل نيز در سالم ماندن شان ها مؤثر است. 

انواع مختلف عسل 
معموالً عسل را به طرق مختلف طبقه بندی می کنند: 

١ــ متناسب با منبع و با عضوی از گياه که زنبور شهد را از روی آن جمع آوری کرده.
الف) عسل گل: که منحصرًا از شهد گل های مختلف تهيه شده. 

ب) عسل برگ يا عسلک: از مواد چسبناک و شيرينی که روی برگ ها وجود دارند يعنی از 
شيره گياهی تهيه می شوند. 

٢ــ با درنظر گرفتن اين که عسل از روی يک يا چند نوع گل جمع شده باشد. 
الف) عسل تک گلی يا عسل يک دست١: مثل عسل اقاقيا، شبدر، اسپرس که عسلش فقط از 

روی همان گل جمع آوری شده (در مناطقی که پوشش گياهی منحصر به يک نبات باشد). 

   Monoflor ــ١
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ب) عسل چند گلی يا عسل مخلوط١: که عسلش را زنبورها از روی چند يـا چنديـن گـل 
جمع آوری کرده اند. 

٣ــ متناسب با زمان توليد 
برای  بهار  اوايل  در  زنبور  که  مرکبات  و  ميوه  درختان  همه  عسل  مثل  بهاره:  عسل  الف) 

جمع آوری به آن ها دسترسی دارد. 
ب) عسل تابستانی: که گاهی اوقات آن را عسل پاييزه می نامند و وقت جمع آوری آن ها اواسط 

تابستان يا حتی اوايل پاييز است. مانند عسل گز و عسل آويشن و عسل اسپرس.

جدول ٢ــ١٠  
رنگ عسلنام گياه شماره 
روشن مثل آب اقاقيا ١
ليمويی افرا٢
زرد طاليی اسپرس ٣
زرد متمايل به قهوه ای انواع ميوه ٤
زرد قرمز شبدر سرخ ٥
زرد متمايل به سبززيرفون ٦
زرد تيره گل قاصد ٧
قهوه ای نارون ٨
صنوبر، زبان گنجشک و ٩

خيلی از عسل ها 
سبز تيره تا سياه 

٤ــ متناسب با رنگ عسل 
الف) عسل بی رنگ مثل عسل اقاقيا 

ب) عسل زرد مثل عسل اسپرس 
ج) عسل قرمز، مثل عسل آويشن 

٥  ــ متناسب با وضع و حالتی که به بازار عرضه می شود. 
و  کوچک  شيشه های  در  و  شده  تصفيه  و  جدا  موم  از  کـه  شان  از  شده  استخراج  عسل  الف) 

   Polyflor  ــ١
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بزرگ می فروشند. 
ب) عسل شانی که از شان استخراج نگشته و با موم فروخته می شود.

٦ــ متناسب با وضع فيزيکی آن
الف) عسل روان که سيال و صاف است.

ب) عسل متبلور يا کريستاله که ته نشين و نسبتاً منجمد و سخت است. 
رنگ و طعم و بوی عسل ارتباط با گياهانی دارد که زنبور عسل از روی آن ها نوش جمع آوری 

می کند. 

شکل ٣ــ١٠ــ طرز انبار کردن عسل در شان ها 

شکرک زدن عسل (رس کردن): غالب عسل ها بعد از مدتی سفت شده يا به اصطالح شکرک 
مخلوط  علت  به  و  است  تقلبی  عسل ها  نوع  اين  که  می کنند  تصور  مصرف کنندگان  از  برخی  می زنند. 
بودن با شکر به اين صورت درآمده است. بايد تأکيد کرد که بسياری از انواع عسل های طبيعی نيز حتی 
مدت کوتاهی پس از استخراج شکرک زده و اين مسأله ارتباطی به تقلبی بودن عسل ندارد، بلکه معرف 
فروشندگان  سالم بوده و به هيچ وجه با شکر مخلوط نشده است. در ايران  آن است کـه عسل کامالً 
عسل های  اروپايی  کشورهای  در  ولکن  می دانند  مرغوب تر  را  مايع  عسل  معموالً  مصرف کنندگان  و 

کريستاليزه شده (شکرک زده) را بر عسل مايع ترجيح می دهند. 

٤

٣

٢

١
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نيز گفته شد. بعضی از  به طور کلی عسل طبيعی پس از مدتی شکرک خواهد زد چنان چه قبالً 
انواع عسل ها در هفته های دوم و سوم و بعضی در دو سه ماه بعد از استخراج و بعضی ديگر از انواع 

عسل ها بعد از چند سال شکرک می زنند. 
علل رس کردن عسل: رس کردن عسل به چند عامل بستگی دارد که منحصرًا متذکر می شود: 

١ــ نوع گل در منطقه 
٢ــ طرز استخراج عسل (خوب تصفيه و فيلتر نکردن) 

٣ــ طرز نگه داری عسل (رطوبت، درجه حرارت)
٤ــ حرارت دادن (در ظرف های دوجداره) 

٥ــ تغيير نسبت قندها (از همه بيش تر نسبت لولوز به دکستروز) 
٦ــ نسبت درصد آب موجود در عسل (غلظت عسل) 

الزم به تذکر است برای هرکدام از علل باال، مطالب زيادی در کتاب های علمی موجود است که 
از بحث آن در اين جا خودداری می شود. 

عسلک يا عسل برگ: عسلک را زنبور از شيره های شيرين که بعضی اوقات روی برگ های 
درختان ديده می شود و حالت چسبندگی به برگ ها می دهد، جمع می کند. 

برگ ها  پشت  در  معموالً  که  هستند  مکنده ای  مخصوص  شته های  آن  ايجاد کننده  اصلی  عامل 
زندگی و توليدمثل کرده و برای تغذيه شيره گياهی را از راه رگبرگ ها به کمک خرطومشان می مکند. 
اين نوع شته ها قادر به جذب يک عده از موادقندی موجود در شيره گياهی نبوده و آن ها را به خارج و 
روی برگ ها دفع می کنند. اين مواد قندی که شته ها دفع کرده اند، به وسيله زنبور عسل جذب و تصفيه 
و ضدعفونی شده در داخل شان ها به صورت عسلک که مزه اش با عسل فرق می کند، ذخيره می شود. 
الزم به تذکر است عسل و عسلک موادی هستند که در آن ها هيچ نوع ميکروب يا ويروس و يا قارچی 

نمی تواند زندگی کند. 
گياهانی که بيش از سايرين عسلک توليد می کنند، عبارتند از: 

بيش تـر   … و  گوجه  آلـو،  آلبالو،  گيالس،  ميوه،  درخت هـای  نارون،  زيرفون،  تبريزی،  بيد، 
سوزنی برگان. 

بالفاصله  که  است  ساده  قندهای  از  آن  درصد   ٧٠ که  است  غذايی  عسل  عسل:  نگه داری 
و  موادمعدنی  و  گياهی  آلی  اسيدهای  و  پروتئينی  مواد  دارای  عالوه  به  و  می گردد  خون  وارد  و  جذب 
ويتامين های مختلف است که در ترکيب بندی اعضای بدن انسان مؤثر هستند، برای اين که اثر غذايی و 
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دارويی عسل از بين نرود، بايد به نکات زير توجه شود: 
١ــ عسل خالص و طبيعی به مرور زمان کريستاليزه می شود. 

٢ــ حرارت زياد يعنی بيش از ٤٠ درجه سانتی گراد موجب از بين رفتن دياستازها و مواد معطر 
عسل می شود. 

٣ــ چون عسل رطوبت هوا را جذب می کند، لذا بايد در محل خشک نگه داری شود. 
٤ــ عسل بوگير است و بايد آن را از مواد بودار دور نگه داشت. 

مدت  به  را  فلزی  کارد  يا  قاشق  نبايد  بنابراين  دارد  وجود  اسيدهای آلی  مقداری  عسل  در  ٥ــ 
طوالنی در آن قرار داد.

٦ــ عسل نبايد در معرض تابش مستقيم نور خورشيد قرار گيرد. 

گرده 
گرده گل چيزی جز سلول های جنسی نر گياهان گلدار نيست و گرده هر گياه فقط مادگی همان 
نوع گياه را بارور کرده و توليد بذر و ميوه می کند. زنبور عسل اين گرده ها را جمع آوری و برای تغذيه 

خود و نوزادان به کندو حمل و در سلول هايشان انبار می کند. (شکل ٤ــ١٠)

شکل ٤ــ١٠ــ طرز انبار کردن گرده گل به وسيله زنبور عسل
٣

٢

١
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در گرده گل تمام موادغذايی مورد لزوم زندگی زنبور عسل مثل پروتئين ها، چربی ها و موادمعدنی 
و هم چنين انواع ويتامين ها وجود دارد. گرده گل عمر زنبورها را زيادتر کرده و باعث رشد غدد ترشحی 

شده و ترشحاتشان را زياد می کند. 
مقدار مصرف گرده گل يک جمعيت متوسط در سال در حدود ٣٥کيلوگرم محاسبه شده است. 
زنبور کارگر برای جمع آوری گرده گل ابتدا خود را روی پرچم می کشاند و با آرواره های خود بساک ها 
آن گاه  و  شوند  چسبناک  و  خيس  گرده  دانه های  تا  کرده  آغشته  بزاق  ترشحات  با  و  می کند،  فشرده  را 
گرده ها را توسط سبد که در سومين جفت پای عقبی قرار دارد، به کندو حمل کرده و در داخل سلول ها 

انباشته و آن ها را در آن جا ذخيره می کند. (شکل ٤ــ١٠) 
گرده گل ها را می توان از نظر ارزش غذايی (ازنظر کميت) به چند دسته تقسيم کرد: 
گرده های پرارزش مانند نخل، بيدمشک، گرده درختان ميوه، شبدر، شقايق و بلوط. 

گرده های متوسط مانند گل قاصد، آفتاب گردان و توت فرنگی. 
گرده های کم ارزش مانند فندق، تبريزی، کاج و غيره. 

جای  پرواز  سوراخ  جلوی  گرده  جمع آوری  برای  مخصوصی  تله های  پيشرفته  درکشورهای 
می دهند و مقداری گرده جمع کرده و از آن برای مصارف پزشکی و … استفاده می کنند. (شکل های 

٥ــ١٠ و ٦ــ١٠)

شکل ٥ــ١٠ــ انواع تله گرده
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بره موم١
بره موم مخلوطی از صمغ چند يا چندين درخت است. صمغ بر روی درختان حالت چسبندگی 
سطح  مخصوصاً  برگ ها  از  قسمتی  آن  با  که  می شود  تشکيل  نازک  فوق العاده  قشر  يک  از  و  داشته 
جوانـه ها را می پوشاند. بره موم بوی نسبتاً مطبوع دارد کـه بـرای دود دادن گوشت و هم چنين درمان 
زخم ها به کار می رود. رنگ آن معموالً سبز مايل به قهوه ای است، ولی به رنگ های ديگری نيز وجود 
دارد، و بستگی به گياهانی دارد که از آن ها جمع آوری شده است. بره موم خاصيت آنتی بيوتيکی داشته 
و در اتر و الکل ٩٦ درصد حل می شود. بره موم يکی ديگر از فراورده های زنبور عسل است که مواد 
اصلی تشکيل دهنده اش را زنبورها از خارج به کندو حمل می کند. به کمک بره موم زنبورها، قاب ها را 
به کندو می چسبانند تا ثابت مانده و در نقل و انتقاالت تکان نخورد. زنبوران در اواخر پاييز با بره موم 
سوراخ پرواز کندو را کوچک و تنگ می کنند تا گرمای داخلی کندو محفوظ شود و جمعيت بتواند 

خودش را در داخل کندو گرم نگه داشته و سرمای شديد زمستانی باعث هالکت زنبورها نشود. 
سانتی گراد  درجه   ٨٣ موم  بره  ذوب  نقطه  دارد.  زيادی  مصرف  پزشکی  صنعت  در  موم  بره 

است. 

Poropolis ــ١

شکل ٦ــ١٠ــ نحوه استقرار تله گرده گير در کندو



١١٢

زهر زنبور عسل 
زهر زنبور عسل ماده ای است که در داخل بدنش به وسيله غده مخصوصی از دومين روز پس 
از تولد شروع به ترشح کرده و در حدود پانزدهمين روز کيسه ی زهری را که برای ذخيره زهر در بدنش 

وجود دارد، پر می کند در اين حال مقدارش در حدود ٥ صدم تا ٠/٣ ميلی گرم می شود. 
 ٥ طول  به  عسل  زنبور  نيش  است.  مار  زهر  ترکيبات  همان  تقريباً  عسل  زنبور  زهر  ترکيبات 
الی ٦ ميلی متر و دارای ١٥ الی ١٦ عدد دندانه يا خار وارونه است که پس از فرورفتن آن به داخل 
بدن پستانداران مانع خروجش می شوند، زهر زنبور عسل مانع انعقاد خود و باعث گشاد شدن رگ ها 

می شود که در نتيجه آن فشار خون پايين می آيد. 
بعضی از افراد نسبت به زهر زنبور حساسيت دارند. البته ميزان حساسيت اعضای بدن نسبت 
به نيش زنبور فرق می کند، سرو صورت و گردن از اعضای حساس بدن محسوب می شوند. الزم به 
تذکر است که افراد حساس در صورت نيش خوردن بايد سريعاً به پزشک مراجعه کنند.١ امروزه از زهر 

زنبور در پزشکی برای معالجه انواع رماتيسم استفاده می شود. 

١ــ معموًال اولين نيش دردناک و باعث تورم خواهد شد ولی بعدًا در مقابل نيش مصونيت به دست می آيد. برای خارج کردن نيش 
زنبور عسل بايد با نوک ناخن آن را از محل زخم به طور مورب خارج کرد. کشيدن يا پيچاندن نيش باعث می شود محتويات کيسه زهر به داخل 

بدن بيش تر وارد شود. 

عضالت

کيسه ذخيره زهر

گرز انتهايی نيش

ناوچه نيش
غالف نيش

نيش با خارهای وارونه

غده زهری کوچک

يک جفت غده 
زهری بزرگ



ژله رويال يا شاهانه 
ماده ای است که به وسيله يک جفت غده مغزی کارگران در سنين اول زندگی ترشح شده و برای 

تغذيه نوزادان جوان و ملکه به کار می رود. 
ژله شاهانه غذای مخصوص ملکه و تنها غذای وی از اولين روز تولد تا آخر عمرش است. ژله 
رويال دارای اکثر اسيدهای آمينه و تمام ويتامين ها است. ژله رويال دارای مصارف پزشکی زيادی بوده 
و از نظر ارزش چندين برابر قيمت عسل و اکثرًا در بازارهای جهانی به صورت آمپول، کپسول و هم 

چنين به صورت شربت عرضه می شود. 

شکل ٧ــ١٠ــ ساختمان نيش کيسه زهری و غده های زهری زنبور عسل 

شکل ٩ــ١٠ــ طرز تغذيه ی الروها 
سر  راست  قسمت  پوست   (١ (شماره  بااليی  زنبور  در 
ژله  ترشح کننده  غده  محل  تا  است  شده  برداشته  زنبورعسل 

رويال يا شيرنشان داده شود.
شکل ٨   ــ١٠ــ محل و طرز قرار گرفتن غده ی شيری يا غده ی 

سازنده ژله رويال در سر يک زنبور کارگر

قسمت پايين 
غده ی بزاقی

چشم نقطه ای  
مغز

غده شيری

٤

٣

١

٢
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موم: ماده ای است که به وسيله سه جفت از چهار جفت غده های زيرشکمی زنبورهای کارگر و 
در سنين به خصوص سيزدهمين تا هيجدهمين روز پس از تولد ترشح می شود. 

موم از غدد زيرشکمی زنبور عسل ترشح و به محض تماس با هوا منجمد می شود. موم يک 
ماده زائد نيست بلکه هر زنبور در يک سن به خصوص به توليد آن مبادرت می ورزد. جمعيت زنبور 
عسل با اين ماده برای رفع احتياجات مختلف زندگيش از قبيل درست کردن شان ها ذخيره عسل و 
استفاده  سلول هـا  در  کردن)  پـوشانيدن (پـولک  بـاالخره  و  سلول هـا  در  نـوزادان  پـرورش  و  گـرده 

می کند. 

خواص فيزيکی موم خالص و طبيعی 
موم ماده ای است که در دماهای مختلف وضع متفاوتی به خود می گيرد. بدين طريق که در هوای 

سرد سخت و شکننده بوده و در هوای گرم متناسب با افزايش دما نرم تر می شود. 
نقطه ذوب آن ٦٣ درجه سانتی گراد و در ٢٥٠ درجه بخار می شود وزن مخصوص آن ٩٦٪ يعنی 
از آب سبک تر است. هرگاه قطعه مومی را داخل آب بيندازيم در سطح ظرف شناور می شود. زنبور 
عسل برای درست کردن ١ کيلوگرم موم بايد ١٢ــ١٠ کيلو عسل بخورد. بنابراين به نفع زنبوردار است 
که موم قالب زده (آجدار) را در موقع لزوم در اختيار زنبور بگذارد تا زنبور برای توليد موم از عسل 
عسل به  زنبور  کندوی  بيش تری از هر  محصول  زنبوردار در آخر سال  نتيجه  استفاده کند و در  کم تر 

دست آورد. 
موم معموالً سفيد و سپس زرد و بعد از تخم گذاری ملکه و گذشتن زمان قهوه ای و تيره خواهد 

شد (به علت افزايش پيله های شفيره ها در داخل سلول ها). 

مصرف موم 
موم غير از مصرف زنبورداری (تهيه ورقه های موم آجدار) در کارخانه های داروسازی و صنعتی 
مورد استفاده قرار می گيرد خصوصاً در ساختن کرم های آرايشی، رنگرزی، مدل سازی و توليد شمع. 

نحوه ذوب کردن شان های کهنه و تهيه موم خام 
١ــ روش ذوب کردن در آب جوش: موم های تيره و قهوه ای که ديگر مورد استفاده نيست و 
هم چنين هرچه خرده موم در زنبورداری وجود دارد، با آب ولرم چند بار شسته و با دست فشار داده تا 
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همه عسلش در آب حل و موم ها به طور کامل خارج شود. بعد از شستن موم ها در يک ديگ١ مقداری 
آب ريخته و آن را روی آتش می گذاريم. پس از به جوش آمدن آب موم ها را تکه تکه در آب جوش 
می ريزيم تا اين که ديگ پر شود. مخلوط آب و موم را از صافی ريز عبور داده و بعدًا در يک ظرف دهانه 
گشاد ريخته و رويش پتو می اندازيم تا به آرامی سرد شود. بعد از ٢٤ ساعت موم کامالً سرد شده موم 
سنگی در باالی ظرف و آب در پايين قرار خواهد گرفت (شکل صفحه بعد) در ته موم سنگی مقداری 

کثافت خواهد بود که بايد آن را با کاردک تراشيد. 
گونی  يک  در  و  شسته  را  کهنه  شان های  روش  اين  در  گونی:  از  استفاده  روش  ٢ــ 
را  آن  روی  آب  يعنی  شود.  غوطه ور  آب  در  کامالً  گونی  که  به طوری  می دهند  قرار  بزرگ  (کرباس) 
کامالً بگيرد. سپس به آهستگی آن را می جوشانند. در حين عمل، با يک ميله گونی را تکان می دهند 
به اين ترتيب موم ذوب شده از منافذ گونی می گذرد و در سطح آب قرار می گيرد، بعد از سرد شدن 
آمـده  دست  بـه  مـوم  مقدار  و  است  نيازمند  طوالنی  زمانی  به  روش  اين  البته  برمی دارند  را  آن  موم، 

کم تر است. 

٣ــ روش استفاده از جعبه آفتابی: جعبه آفتابی وسيله ای است که خارج آن را از چوب و 
داخلش را از آهن سفيد (استيل) می سازند، در سطح فوقانی آن که در محسوب می شود، يک يا دو اليه 
شيشه تعبيه شده است، کليه شان های کهنه را در آن قرار می دهند، موم شان ها در اثر تابش آفتاب ذوب 
شده از سطح شيبداری که در درون جعبه قرار دارد، جاری می شود و به داخل ظرف ريخته می شود و 

ناخالصی های ديگر درسطح آن باقی می ماند. 

١ــ برای تصفيه موم ها بايد از ظروف آلومينيمی و ظروف استيل و يا لعابی استفاده شود و نبايد از ظروف آهنی يا برنجی استفاده کرد 
چون موم با آن ها ترکيب شده و به رنگ سياه درمی آيد. 

شکل ١٠ــ١٠ــ صفحات موم
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پس از تهيه موم خام آن ها را به کارخانه ها تحويل داده که تبديل به ورقه های آجدار تبديل کنند. 
طبيعی است که روش های مختلفی برای ذوب و تصفيه موم از قبيل روش های برقی،هيدروليکی، بخار، 

روش های مکانيکی و … وجود دارد که از توضيح آن ها خودداری می شود. 

فعاليت های عملی 
١ــ برداشت عسل از داخل کندو و عمليات پولک برداری 

٢ــ عمليات مربوط به استخراج عسل توسط استراکتور 
٣ــ عمليات تصفيه کردن عسل 

٤ــ عمليات برداشت پوکه خالی از روی قاب ها و تميز کردن قاب و ذوب کردن و 
تصفيه نمودن موم تا رسيدن به قالب های موم 

شکل ١١ــ١٠ــ طرز تصفيه موم

        موم ذوب شده آب جوش

مخلوط آب داغ و موم ذوب شده
غربال يا صافی

ظرف دهانه گشاد
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نمودن  خشک  و  جمع آوری  و  تله گر  توسط  کلنی ها  از  گل  گرده  جمع آوری  ٥  ــ 
آن 

٦ــ برداشت بره موم از کندوهای تعويض شده قديمی 

ارزش يابی فصل دهم 
١ــ توليدات زنبور عسل را نام ببريد. 

٢ــ اجزای کلی تشکيل دهنده عسل کدامند؟ 
٣ــ چرا بيماران ديابتی نمی توانند از عسل استفاده کنند؟ 

٤ــ مواردی که در جلوگيری از تخريب شان ها به هنگام استخراج عسل دخالت 
دارند را بنويسيد. 

تقسيم بندی  می شود،  عرضه  بازار  به  که  حالتی  و  وضع  با  مناسب  را  عسل  ـ  ٥ـ 
کنيد. 

ـ اصوالً چه نوع عسلی کريستاليزه می شود؟ دو علت آن را بنويسيد.  ٦ـ 
٧ــ عسلک چيست؟ 

ـ چرا نبايد قاشق يا کارد فلزی برای مدت طوالنی در عسل قرار داد؟  ٨ـ 
٩ــ بره موم چه کاربردی دارد؟ 

١٠ــ ژله رويال در بازار جهانی به چه صورت عرضه می شود؟ 
١١ــ چهار مورد از خواص فيزيکی موم را نام ببريد. 

١٢ــ به هنگام تصفيه موم ها چنان چه قبالً شهد آن ها با آب کامالً شسته نشود چه 
اشکالی پيش می آيد؟ 
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فصل يازدهم 

آفات و بيماری ها 
هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود که بتواند: 

١ــ راه های سرايت و انتشار کنه واروآ را بيان کند. 
٢ــ اصولی که برای مبارزه با کنه واروآ بايد رعايت شود را توضيح دهد. 

٣ــ آلودگی و طرز انتشار کنه لوله های تنفسی را بيان کند. 
٤ــ پيش گيری و کنترل بيماری کنه لوله های تنفسی را انجام دهد. 

٥ــ بيماری نوزما را توضيح داده، پيش گيری و درمان آن را انجام دهد. 
٦ــ کرم موم خوار را تشخيص دهد و مبارزه با آن را انجام دهد. 

٧ــ شپش زنبور عسل را تشخيص داده مبارزه با آن را انجام دهد. 
٨ ــ از گسترش بيماری لوک آمريکايی و لوک اروپايی پيش گيری کرده و درمان 

آن را انجام دهد. 
٩ــ بيماری موروثی (هم خونی) را توضيح دهد. 

١٠ــ با دشمنان زنبور عسل مبارزه کند. 
١١ــ تأثير سموم آفات نباتی از زنبور عسل را بيان کند. 

بيماری ها و آفات زنبور عسل

زنبور عسل به صورت دسته جمعی زندگی می کند، لذا بيماری به سهولت می تواند بين آن ها شايع 
شود، جلوگيری از بيماری های واگير را بايد خيلی سريع پيش گيری کرد و بدون فوت وقت به دفع آن 
پرداخت. مراقبت های زنبوردار در نظافت محل و کندوها و ضدعفونی کردن ابزار و آالت کار تا حد 
زيادی از شيوع بيماری جلوگيری می کند، رعايت نکات زير کمک مؤثری در مصون نگه داشتن کندوها 
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از ابتال به امراض خواهند کرد. 
١ــ تکه های موم را بايد از محوطه زنبورداری خارج کرد. 

٢ــ کندوها را بايد روی پايه قرار داد تا بر اثر تماس با زمين مرطوب و پوسيده نشوند. 
٣ــ چاله های آب راکد و گنداب را از اطراف زنبورستان بايد از بين برد. 

٤ــ هيچ وقت قاب های سياه شده را داخل کندو نگذاشته و هر سال بايد آن ها را عوض کرد. 
ـ در صورت پيدا شدن کندوی مريض در زنبورستان بايد فورًا آن را به نقطه ای دورتر انتقال  ٥ـ 

داد. 
٦ــ لوازم و ابزار کار را پس از هر بازديد بايد ضدعفونی کرد. 

٧ــ در فصل زمستان کندوها را در محل خشک نگهداری کرد. 
ـ سوزاندن الشه زنبورها که بيش تر در فصل بهار، جلوی کندوها ريخته می شوند.  ٨  ـ 

از  بيش تر  امراض  مقابل  در  آن ها  مقاومت  که  سالم  و  قوی  کندوهای  نگهداری  در  سعی  ٩ــ 
کندوهای ضعيف است. 

١٠ــ استفاده نکردن از شيره خرما و انگور و مالس به جای شکر برای تغذيه زنبورها. 

١ــ کنه واروآ 
در تابستان ١٣٦٣ گزارشاتی از نقاط مختلف استان های آذربايجان شرقی و غربی مبنی بر وجود کنه 
واروآ در زنبورستان های اين مناطق به وزارت کشاورزی واصل شد و متعاقب آن با بررسی هايی که به عمل 

آمد، معلوم شد زنبورستان های کشور اغلب به اين کنه آلوده بوده و خساراتی نيز به بار آورده است. 
مشخصات ظاهری انگل 

طول کنه واروآ از سرتا انتهای شکم ١/١ ميلی متر و پهنای شکم آن ١/٦ ميلی متر است. بنابراين 
گرد است. کنه دارای چهار  قطر شکم کنه بزرگ تر از طول آن است. کنه نر کوچک تر بوده و کامالً 
جفت پا بوده و از پشت دارای پوشش کيتينی به رنگ قهوه ای متمايل به قرمز است. کنه نر خاکستری 
رنگ است. شکم کنه دارای کرک های ريز فراوانی است که با کرک های بدن زنبور عسل درهم آميخته 

و بر استقرار کنه در بدن  زنبور کمک می کند. 
زندگی انگل: اين کنه زندگی خود را به طور کلی با زندگی زنبور عسل، هماهنگ کرده و از 
هرنظر خود را با آن انطباق داده است. توليد مثل آن همراه با توليد مثل زنبور عسل است. طول زندگی 
آن در تابستان که عمر زنبوران کوتـاه تـر است، ٣ــ٢ مـاه و در زمستان کـه عمر زنبوران بيش تـر است، 
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به ٥ تا ٨ ماه می رسد. کنه از مرحله الروی و بعد شفيرگی و سپس زنبور بالغ از خون آن ها مکيده موجب 
ضعف و يا تغيير شکل و مرگ شفيره و يا زنبور بالغ می شود. 

کنه عالقه زيادی به زنبور نر و تخم ريزی در حجره های آن دارد. دليل آن شايد جثه بزرگ تر الرو 
و شفيره و خود زنبور نر و هم چنين طوالنی بودن دوره الروی باشد. 

توليد مثل انگل: توليد مثل کنه بستگی به تخم ريزی ملکه، يعنی وجود الرو و شفيره در کندو 
دارد. کنه ماده که قبالً جفت گيری کرده است، در آخرين ساعاتی که سرپوش حجره حاوی الرو کـارگر 
تعداد تخم ها به طور  و يـا نـر در حال بسته شدن است، وارد حجره شده درون آن تخم ريزی می کند. 
متوسط ٢ تا ٨ عدد است. تخم ها پس از يک يـا دو شبانه روز تبديل بـه کنه نـوزاد می شوند. کنه های 
نوزاد مرتباً رشد کرده و از همان اوان تولد به الرو يا شفيره زنبور حمله کرده و از خون آن تغذيه می کنند. 
کنه ها در عرض ٧ تا ٨ روز بالغ می شوند. کنه مـاده و نر در داخل حجره جفت گيری می کنند. چنـان چه 
تـعداد آن هـا در داخـل يک حجره زياد باشد موجـب مـرگ شفيره می شوند ولی چنان چه تعداد آن ها کم 

باشد مـوجـب ضعف و تـغيير شکل زنبور شده و زنبوران نـاقص الخلقه متولـد می شوند.
ماده  کنه های  می شوند،  خارج  آن  از  و  کرده  باز  را  حجره  سرپوش  جوان  زنبوران  که  زمانی 
جفت گيری کرده نيز همراه آن ها خارج می شوند ولی کنه های نر پس از جفت گيری می ميرند. کنه های 
ماده به بدن زنبوران کارگر يا نر می چسبند و بهترين محل برای آن ها البه الی بندهای زير شکم زنبور 
است. بدين ترتيب از خون آن ها مکيده موجب ضعف زنبور می شوند. کنه های ماده در فرصت مناسب 
کنه  تکثير  بنابراين  می دهند.  ادامه  خود  توليدمثل  به  و  شده  است  الرو  حاوی  که  ديگری  حجره  وارد 
ارتباط مستقيمی با تخم ريزی ملکه و وجود نوزاد در داخل کندو دارد و اگر تخم ريزی ملکه برای مدتی 

قطع شود، مسلماً توليدمثل کنه نيز در آن مدت قطع خواهد شد. 

   شکل ١ــ١١ــ کنه واروآ و زنبور آلوده به آن
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عالئم وجود کنه در کندو 
از آن جا که کنه به صورت مخفی در کندو زندگی می کند و تکثير می يابد، لذا در سال های اوليه 
ساليانه  متوسط  به طور  کنه  نسل  افزايش  درجه ی  طرفی  از  و  داد  تشخيص  سادگی  به  را  آن  نمی توان 
(١٥ــ١٠) عدد است، بعد از سومين سال آلودگی تعداد کنه افزايش يافته و خسارات آن نمايان می شود. 

عالئم وجود کنه در کندو عبارتند از: 
هم  به  را  خود  بال های  دليل  بدون  و  رفته  راه  سرعت  به  و  بی قرارند  کارگر  زنبوران  اغلب  ١ــ 

می زنند، و در صورت استقرار کنه در مفصل بال ها زنبور قدرت پرواز خود را از دست می دهد. 
٢ــ به دليل تغذيه کنه از خون زنبوران سبب مرگ و مير غيرعادی زنبوران می شوند. 

٣ــ گاهی الرو کنه از حجره خارج شده و به کف کندو می افتد. 
٤ــ زنبوران داخل کندو اغلب ناقص الخلقه و دارای شکل غيرطبيعی هستند. 

٥ــ به علت ضعيف شدن و پايين آمدن قدرت پرواز و جفت گيری زنبوران نر اغلب ملکه های 
ناقص و يا جفت گيری نکرده در کندو مشاهده می شود. 

راه های سرايت و انتشار کنه 
به  کندو  يک  از  شان  و  زنبور  انتقال  و  کندوها  از  خود  روزانه  بازديدهای  با  زنبوردار  ١ــ 
ديگر  کندوی  به  کندو  يک  از  کنه  سرايت  و  انتقال  موجب  خود  کار  وسايل  با  هم چنين  ديگر  کندوی 

می شود. 
٢ــ زنبوران نر که درفصل بهار فراوانند (و کنه  ها نيز عالقه خاصی به آن ها دارند) به راحتی داخل 
هر کندويی که بخواهند، می شوند و عالوه بر اين با پرواز طوالنی از يک زنبورستان به زنبورستان های 

مجاور انتقال و سرايت انگل می شوند. 
٣ــ زنبوران کارگر در اثر باد و يا ورود اشتباهی و يا هنگام غارت کندوهای آلوده موجب سرايت 

و اشاعه انگل در داخل زنبورستان و يا زنبورستان های مجاور می شوند. 
٤ــ بچه کندوهای طبيعی آلوده به کنه، که ممکن است چندين کيلومتر از زنبورستان اصلی دور 

شوند يکی ديگر از عوامل انتشار انگلی است. 
٥ــ نقل مکان و مهاجرت يکی از عوامل مهم سرايت و انتشار انگل از يک نقطه به نقطه ديگر 

کشور است. 
انگل  اشاعه  موجب  نيز  سالم  زنبورستان  به  آن  انتقال  و  آلوده  زنبورستان  از  کندو  خريد  ٦ــ 

می شود. 
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راه های تشخیص آلودگی زنبورستان به کنه واروآ 
1ــ از آن جایی که عرض کنه 1/6 میلی متر است، لذا می توان با بررسی دقیق و بدون چشم مسلح 
کنه را به روی زنبوران کارگر و نر به خصوص در قسمت زیر شکم مشاهده کرد. برای این کار تعدادی 
)حدود 1٠٠( زنبور را از قسمت بال هایش با مالیمت و آهستگی به طوری که زنبوران صدمه ای نبینند 
گرفته و زیر شکم آن ها را بررسی می کنیم )محل های ترشح موم( و چون در اوایل بهار به علت کمی 
نوزادان اکثر کنه ها در روی زنبوران بالغ هستند، لذا می توان با برداشت تعداد 1٠٠ عدد زنبور حدودًا 

میزان آلودگی را نیز با توجه به تعداد کنه های مشاهده شده تخمین زد. 
2ــ مشاهده کنه های نوزاد داخل حجراتی که شفیره زنبوران )به خصوص نر( وجود دارد. 

٣ــ قرار دادن صفحه کاغذی در کف کندو و مبارزه با یکی از داروهای ضدکنه در هنگام غروب 
آفتاب که چنان چه صبح روز بعد در روی کاغذ کنه های مرده و نیمه جان مشاهده شد، دلیل بر آلودگی 

کندو به کنه واروآ است. 
اصولی که برای مبارزه با کنه باید رعایت شود 

١ــ محبوس کردن ملکه: در دوران مبارزه باید برای مدت 21 تا 2٤ روز ملکه را در قفس 
محبوس کنیم تا ملکه نتواند تخم ریزی کند تا در کندو نوزادی برای تولید مثل و تکثیر کنه وجود نداشته 
باشد، زیرا همان طور که می دانیم، الزمه ی تولید مثل و تکثیر کنه وجود نوزاد درکندو است که با قطع 
تخم ریزی ملکه، کنه قادر به ادامه حیات نیست، بعد از محبوس کردن ملکه ها می توان مداوا را شروع و 

در ٤ نوبت به فاصله ٤ تا ٧ روز مداوا را انجام دهیم. 
٢ــ انتخاب فصل مبارزه: فصل مبارزه باید موقعی باشد که حداقل تخم ریزی و نوزاد در 
کندو وجود داشته باشد. بنابراین، اواخر تابستان و اوایل پاییز پس از برداشت عسل از کندو بهترین 

فصل برای مبارزه با کنه است. 
زمان مبارزه را باید طوری انتخاب کنیم که نه تنها در ابتدای شروع مبارزه حداکثر حرارت 
12 درجه سانتی گراد باشد، بلکه در آخرین نوبت مداوا نیز حداکثر حرارت از 12  محیط بیش تر از 

درجه تنزل نکرده و خوشه زمستانی تشکیل نشده باشد. 
٣ــ انتخاب ساعت مداوا: مداوا را در موقعی باید انجام دهیم که تمامی زنبوران در داخل 

کندو باشند، بنابراین بهترین زمان بعد از غروب آفتاب است. 
٤ــ تغذیه مرتب کندوها در دوران معالجه: برای این که از مداوا نتیجه مطلوب حاصل 
شود باید کاری بکنیم که زنبوران، الروها و شفیره های مرده را از حجره ها بیرون بیاورند و دور بریزند 
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و حجره ها را تميز کنند. اين عمل فقط با تغذيه مرتب کندوها با شربت به نسبت يک و يک در دوران 
مبارزه ميسر است. 

کندو  از  را  اضافی  قاب های  بايد  مداوا  شروع  از  قبل  اضافی:  قاب های  کردن  خارج  ٥ــ 
خارج کرد تا فاصله ی بين شان ها بيش تر شود و در نتيجه دود حاصله از دارو بتواند به همه جای کندو 

برسد. 
در صورت وجود جمعيت زياد بهتراست طبقه خالی اضافی روی کندو گذاشت و نوار را در 

آن قرار داده و روشن کرد. 
کنه  با  مبارزه  برای  که  داروهايی  اغلب  مداوا:  نوبت  هر  از  پس  کندوها  نمودن  تميز  ٦ــ 
واروآ به کار برده می شوند، همه کنه ها را نمی کشند، بلکه بيش تر آن ها براثر دارو بی حس می شوند و کف 
کندو می افتند که اگر اين کنه های بی حس جمع آوری و سوزانده نشوند مجددًا به بدن زنبوران برخواهند 
گشت. بنابراين، الزم است پس از هر نوبت مداوا که غروب روزها انجام می شود، صبح روز بعد کف 

کندوها را کامالً تميز و کنه های نيمه جان را به دقت جمع آوری کرد و سوزانيد. 
٧ــ سازماندهی مبارزه همگانی عليه کنه: چون سرايت و شيوع کنه از يک زنبورستان به 
زنبورستان ديگر بسيار آسان است و احتمال سرايت مجدد کنه از زنبورستان آلوده به زنبورستان های 
بنابراين، زنبورداران يک منطقه در يک دوره مشخص بايد عمل مبارزه را  مبارزه شده وجود دارد؛ 

همزمان انجام دهند. 
داروهای  و  (دودزا)  تدخينی  داروهای  از:  عبارتند  می روند  کار  به  مبارزه  برای  که  داروهايی 

سيستميک.
داروهای دودزا عبارتند از: 

٤ــ نوار آپيستان  ٣ــ واروازين   ٢ــ وارستان   ١ــ نوار فولبکس وا  
٥ــ نوار وايوارول 

داروهای سيستميک عبارتند از: 
٢ــ آپيتول  ١ــ پريزين  



 شکل ٢ــ١١ــ زمان درمان کنه واروآ ١٢٤

مراحل رشد زنبور و کنه «واروآ» در حجره
مراحل رشد زنبورروزمراحل رشد کنه واروآ
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کنه ٢ تا ٦ تخم در حجره می گذارد

رشد کنه تا مرحله بلوغ جنسی 
پس از ٦ تا ١٠ روز
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٢ــ کنه آکاراپيس وودی يا آکارين (کنه لوله های تنفسی زنبور عسل) 
عامل بيماری و مشخصات: کنه ای است به نام آکاراپيس وودی که در داخل مجاری تنفسی 
زنبور عسل زندگی می کند. اين انگل چشم نداشته و دارای چهار جفت پا است، بی رنگ بوده ولی 
بعضی مواقع به رنگ زرد متمايل به قهوه ای ديده می شود. اندازه آن در حدود ٠/١ ميلی متر است. (در 
نتيجه بدون چشم مسلح قابل ديدن نيست) اين حشره در قسمت قدامی سينه در داخل مجاری تنفسی 
زنبوران بالغ و ملکه و زنبوران نر زندگی می کند و دارای خرطومی است که برای نيش زدن و مکيدن 
خون زنبور مناسب است. تمام دوره رشد کنه شامل تخم و پوره و کنه های کامل نر و ماده را همزمان 
می توان در يک لوله تنفسی مشاهده کرد، کنه ها پس از جفت گيری از داخل لوله های تنفسی درآمده و 

به زنبوران ديگری منتقل می شوند. 
تنفسی  مجاری  داخل  در  نر  کنه های  و  بالغ  ماده  کنه  جفت گيری  انتشار:  طرز  و  آلودگی 
صورت می گيرد و ممکن است چندين نسل از کنه در مجاری تنفسی يک زنبور توليد شود. سرانجام 
زنبور به خاطر مکش مداوم خون و صدمه ديدن و انسداد مجاری تنفسی دچار اختالل تنفسی شده و 
قدرت پرواز را از دست می دهد. عدم قدرت پرواز در نتيجه فلج شدن بال های بزرگ است. اين گونه 
زنبوران دارای شکمی متورم بوده و مبتال به اسهال هستند. اگر يکی از اين زنبوران به باال پرتاب شود، 

بدون اين که کوششی برای پرواز از خود نشان دهد به زمين می افتد. 
عاليم بيماری: عاليم زير نشان دهنده بيماری در کلنی ها است: 

١ــ زنبوران آلوده در دوران سرد و يخبندان زمستان از خوشه زنبوران جدا شده و دور می شوند. 
آرامش خود را از دست می دهند و بدون اين که هوامناسب باشد، به بيرون پرواز می کنند. 

٢ــ تلفات نسبتاً شديدی در زمستان مشاهده می شود. 
٣ــ زنبوران در جلوی سوراخ، قدرت پرواز ندارند. 

نيستند  تخليه  پرواز  انجام  به  قادر  زمستانی  گرم  روزهای  در  که  آلوده  زنبور  زيادی  تعداد  ٤ــ 
ترشحات يا مدفوع خود را در ديواره های کندو خالی می کنند و به اين ترتيب لکه های قهوه ای متمايل به 

سياه در روی ديواره های کندو و قاب ها مشاهده می شود. 
پيش گيری و کنترل بيماری: حتی االمکان بايد از خريد جمعيت ها و يا ملکه از زنبورستان های 
آلوده و هم چنين از مهاجرت کندوها به مناطقی که ازدحام کلنی ها در آن منطقه زياد باشد، جلوگيری 

کرد. 
بهترين روش کنترل بيماری استفاده از يک نوع کنه کش گازی يا دودزا است که در بين زنبوران 
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کندو پخش شده و باعث از بين رفتن کنه ها می شود. 
داروهايی که برای درمان اين بيماری پيشنهاد می شوند، عبارتند از: 

١ــ نوار فولبکس وا با ماده مؤثر بر موپروپيليت. 
٢ــ کليه داروهايی که برای کنه واروآ مصرف می شوند، برای از بين بردن آکارين مؤثرند. 

الزم به تذکر است که داروهای شيميايی مذکور حتماً بايد بعد از برداشت عسل مصرف شود. 

٣ــ بيماری نوزما 
اين  به  هرگز  عسل  زنبور  نوزادان  و  است  بالغ  زنبوران  بيماری های  شايع ترين  از  يکی  نوزما 
بيماری مبتال نمی شوند. در مناطقی که دارای زمستان طوالنی است، اين بيماری شيوع بيش تری دارد، 
زيرا زنبوران در چنين مناطقی مدت بيش تری در کندو به سر می برند و نمی توانند از آن خارج شوند، ولی 

در مناطق خشک و معتدل اين بيماری کم تر مشاهده می شود. 
عاليم بيماری: بی نظمی و بی قراری و وجود تعدادی از زنبوران با عاليم فلجی و شکم های 
و  پرواز  تخته  روی  بر  اسهالی  لکه های  وجود  کندوها،  اطراف  در  رفلکس  بدون  نيش های  و  باد کرده 

قاب ها و ضعيف شدن سريع کلنی از عاليمی است که معموالً در بيماری نوزما به چشم می خورد. 
معموالً ملکه جزِء آخرين قربانی های کندو است. 

تعدادی از زنبوران کارگر که شديدًا آلوده هستند، در اطراف کندو به پشت افتاده و در حالی که 
حرکات ضعيفی انجام داده، قدرت پرواز خود را از دست می دهند. زنبوران آلوده به اين بيماری قدرت 

پرواز ندارند و از علف ها باال می روند ولی نمی توانند پرواز کنند. 
زنبوران مبتال به علت پربودن شکم از مدفوع، بزرگ تر از زنبوران سالم بوده و براق و چرب به 

نظر می رسند. 
برای تشخيص و رؤيت بيماری می توانيم شکم زنبور را فشار دهيم و نيش آن را گرفته بيرون 

بکشيم تا معده همراه نيش از بدن خارج شود. 
چنان چه روده ها به رنگ قهوه ای يا کمی قرمز باشند دليل بر سالمتی ولی در زنبوران بيمار در 

اثر اجتماع اسپورهای نوزما، به رنگ سفيد شيری است. 
مشاهده  روده ها  جدار  سلول های  در  اسپور  زيادی  مقدار  بيماری  آزمايشگاهی  تشخيص  در 

می شود. 
عامل بيماری: انگلی است تک ياخته به نام نوزما  آپيس که در داخل سلول های جدار روده 
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ميانی زنبور عسل رشد و تکثير کرده و آن ها را به اسهال مبتال می کند. اسپورهای نوزما به وسيله آب و 
مواد غذايی وارد دستگاه گوارش زنبوران می شوند. 

اصولی را به منظور کاهش و جلوگيری از ظهور بيماری نوزما بايد در نظر گرفت، عبارتند از: 
آماده  زمستان  گذرانيدن  برای  بارور  و  جوان  ملکه  و  زياد  جمعيت  با  را  کندوها  پاييز  در  ١ ــ 

کرد. 
٢ ــ محل خشک و آفتاب گيری را برای استقرار کندوها در زمستان انتخاب کرد که اين محل 

نبايد بادگير باشد. 
٣ ــ کندوها را برای زمستان گذرانی طوری آماده کرد که ضمن جريان هوا و تهويه کافی در کندو 

رطوبت در آن ها جمع نشود. 
هر  برای  کيلو گرم  (١٥ ــ١٢  گذاشته  کندو  در  زنبوران  برای  عسل  و  گرده  کافی  اندازه  به  ٤ ــ 

کندو) و در صورت کمبود عسل در کندوها، در پاييز بايد زنبوران به اندازه کافی تغذيه شوند. 
٥ ــ قاب های آلوده را که منبع آلودگی و انتشار مجدد بيماری در بين کندوهای سالم است، در 
صورت ضدعفونی  با بخار اسيد استيک دوباره می توان استفاده کرد. بخار اسيد استيک اسپورهای 
نوزما را از بين برده ولی به گرده و عسل موجود در قاب  ها صدمه ای وارد نمی آورد، برای تهيه اسيد 
استيک ٨٠٪ يک قسمت آب را با چهار قسمت اسيد استيک مخلوط و مورد استفاده قرار می دهند. 
برای ضدعفونی قاب ها، طبقات محتوی قاب را روی کندويی قرار داده و بين هر طبقه يک قطعه نمد و 
يا پنبه را که در اسيد استيک خيس خورده، قرار می دهند. در روی آخرين طبقه نيز يک قطعه نمد يا پنبه 
خيسانيده شده در اسيد استيک بايد قرار داده شود، کندو و طبقات را در محلی سايه قرار داده و تمام 
منافذ منجمله دريچه پرواز کندو را مسدود می کنند و مدت يک هفته آن را به حال خود باقی گذاشته تا 
بخار اسيد استيک کليه اسپورهای نوزما را از بين ببرد. در موقع کار با اسيد استيک بايد دقت شود 
که اسيد به صورت و چشم ها پاشيده نشود و در صورت تماس دست يا بدن آن  را با آب شست  تا ايجاد 
سوختگی نکند. پس از اتمام کار و قبل از استفاده مجدد از قاب ها بايد به مدت ٤٨ ساعت آن ها را 
تهويه کرد و برای تهويه قاب ها کافی است که نمد يا پنبه خيس شده در اسيد استيک را از بين طبقات 

برداشته و دريچه کندو را باز و در آن را برداشت. 
٦ ــ چون اطراف کندوها آلوده می شوند، خاک اطراف کندوها را بايد با نفت زير و رو مخلوط 

کرد تا اسپورهای موجود در خاک از بين بروند.
٧ ــ در صورت استفاده از عسل، کندوهای بيمار برای تغذيه زنبوران آن را با حجم خود آب 
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مخلوط و در ٦٠ درجه سانتی گراد به مدت يک ساعت قرار داده شود. 
استفاده  شکر  شربت  با  مخلوط  ب١  فوميدل  از  بايد  بيمار  کندوهای  معالجه  برای  درمان: 

کرد. 
همچنين از آپی مايسين نيز می توان در معالجه بيماری استفاده کرد. 

٤ ــ کرم موم خوار 
که  نقاطی  کليه  در  آفت  اين  است.  موم  پروانه  يا  و  موم خوار  کرم  زنبور داری  آفات  از  يکی 
زنبورداری در آن جا رواج دارد، پيدا می شود و به کندوهای ضعيف و شان های بی حفاظ و ضد عفونی  
نشده حمله می کند و در بيشتر مواقع به استثنای زمستان های سرد خسارت وارد می سازد. به نحوی 
که شان ها به تارهای آشغال مانندی تبديل می شوند، ولی جمعيت های قوی معموالً از خود دفاع کرده 
پروانه را در داخل کندوهايشان راه نمی دهند و در نتيجه از اين آفت در امان می مانند. کرم موم خوار 

به عسل و زنبور و الرو آن آسيبی نمی رساند بلکه فقط موم ها را می خورد. 
کرم  معده  فقط  و  کند  جذب  و  هضم  را  موم  نمی تواند  موجودی  هيچ  موم خوار  کرم  از  غير 

موم خوار است که قادر به تجزيه و جذب آن است. 
دو نوع کرم موم خوار وجود دارد: 

الف ــ نوعی که پروانه اش ريز است٢. 
ب ــ نوعی که پروانه و هم چنين الرو آن بزرگ است٣. 

پروانه موم خوار به هيچ وجه نمی تواند موم را مورد استفاده قرار دهد، زيرا قادر به هضم آن نيست 
بلکه فقط در داخل کندو و کنار شان ها اقدام به تخم گذاری می کند زيرا تاريکی و گرمای يک نواخت 

داخل کندو محيط مناسبی برای رشد تخم و تبديل آن به الرو است. 
الروها پس از خروج از تخم (تفريخ) شروع به تغذيه از موم می کنند و آن قدر اين کار را ادامه 

می دهند تا به مرحله شفيرگی برسند. 
در دوران شفيرگی که الرو به دور خود تار تنيده است، هيچ گونه خساراتی ندارد. معموالً اگر 

پيله ها در وسط درزهای کندو درست شوند، فاقد تار خواهند بود. 
بعد از مرحله ی شفيرگی پروانه کامل خارج و از کندو خارج شده و شروع به پرواز کرده و از 
پناهگاه های خود خارج می شوند و مخصوصاً پروانه های ماده برای تخم ريزی به طرف کندوها پرواز و به 

ـ ١ ـ ٢            Fumidil - B     ـ ـ ٣  Galleria mellonella     ـ Achroea grisella     ـ
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آن ها حمله می کنند، و در گوشه های قاب ها و شان های بدون زنبور تخم ريزی می کنند. تعداد تخم های 
ـ  ٥  ريخته شده توسط ماده ها به ١٨٠٠ ــ٤٠٠ عدد می رسد. تخم ها بسته به درجه حرارت هوا از ٣٠ ـ
روز تفريخ و تبديل به الرو می شوند و از خرده های موم کف کندو تغذيه می کنند و پس از مدتی به طرف 
شان های خالی حرکت و در آن جا شروع به تغذيه می کنند. پس از تغذيه، ايجاد کانال های پوشيده از 
تارهای ابريشمی در داخل حجرات شان ها کرده که طول اين کانال ها گاهی به بيش تر از ١٥ سانتی متر 

می رسد. 
را  ضعيف  کندوهای  داخل  قاب های  فاصله  هميشه  بايد  آفت  اين  خسارت  از  جلوگيری  برای 
کم کرد تا روی همه ی قاب ها و شان های زنبور عسل به اندازه کافی وجود داشته باشد تا پروانه کرم  
موم خوار نتواند تخم گذاری کند. هم چنين داخل کندو را بايد هميشه تميز و به خصوص موم های ريز و 

کثافاتی که داخل کندو وجود دارد، جمع آوری کرد. 

شکل ٣ــ١١ــ پروانه موم خوار

چنان چه در داخل کندو کرم موم خوار مشاهده شد، بهتر است همه قاب ها را کنترل و قاب هايی 
را که داخل شان هايش کرم موم خوار به تعداد زياد وجود دارد، از کندو خارج و فورًا ذوب کرد، و 
قاب هايی را که شان هايش دارای آلودگی کم تر است، تميز کرده و کرم ها را بيرون ريخت و دوباره در 

داخل کندو در وسط جمعيت قرار داد تا زنبوران نسبت به تميز کردن و تعمير شان ها اقدام کنند. 
عسل  زنبور  ملکه  می شوند،  شان ها  تخريب  سبب  شب پره  الروهای  اين که  از  غير  عوارض: 
نيز از تخم ريزی در شان های آلوده به کرم موم خوار امتناع می کند. در چنين شرايطی با توجه به کوتاه 
بودن دوره زندگی زنبوران عسل، باعث می شود که جمعيت کندو ضعيف و در نتيجه سبب از بين رفتن 

کندو می شود. 
و  توليد  مانع  شان ها  ضايع کردن  و  تخريب  ضمن  که  است  اين  آفت  صدمه  بزرگ ترين  بنابراين، 
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افزايش جمعيت کندو می شود. 
راه مبارزه و پيش گيری: بهترين راه مبارزه با اين آفت در زنبورستان ها نگاهداری کندوهای 
قوی است تا خود زنبوران به طور طبيعی با اين آفت مبارزه کنند و اجازه فعاليت به آن ندهند. هم چنين 
بايد ساالنه چند نوبت آشغال های کف کندو را که مکان امنی برای رشد و نمو اوليه کرم هاست، تميز 
کرد و شان های خالی را که زنبورها روی آن فعاليتی ندارند، از کندو خارج کرد. شان های خالی در 
شرايط  که  بهار  اوايل  و  زمستان  اواخر  و  پاييز  اوايل  در  خصوص  به  کرد.  بازديد  مرتباً  بايد  را  انبار 
از  يکی  با  را  شان ها  آفت  اين  نشانه  کوچک ترين  مشاهده  محض  به  و  است  مساعد  آفت  رشد  برای 
برومايد  کلروبنزن و يا اتيلن دی  گوگرد، پارادی  فستوکسين، دود  مانند قرص  سموم ضدعفونی کننده 
اجازه  شان ها،  طبقات  باالی  خصوص  به  انبار  محوطه ی  در  نفتالين  گذاردن  با  يا  و  کرده  ضدعفونی 

فعاليت به پروانه برای تخم گذاری را نداد. 
بايد توجه داشت که مصرف اين سموم برای شان های حاوی عسل توصيه نمی شود. چون باعث 

سمی شدن عسل خواهد شد. 
در اين مورد توصيه می شود که اين شان ها برای مدت حداقل ٤ ساعت در معرض گاز کربنيک 
که  داشت  توجه  بايد  باشد.  نفوذ  غير قابل  و  مسدود  کامالً  بايد  انبار  کار  اين  برای  و  گيرد  قرار   ٪٩٨

شان های ضدعفونی شده قبل از مصرف در زنبورستان بايد حدود ٤٨ ساعت تهويه شوند. 
از سرما نيز می توان برای مبارزه با اين آفت استفاده کرد به نحوی که اگر شان ها به مدت ٢ ساعت 
در سرمای منهای ١٧ درجه سانتی گراد قرار گيرند، آفت از بين خواهد رفت. الزم به يادآوری است 
فريزر  در  شب  يک  حداقل  را  پوکه ها  بايد  کنيم،  استفاده  خانگی  فريزر  يخچال  از  بخواهيم  چنان چه 

نگهداری کرد. 
حفاظت از قاب های ضدعفونی شده و روش انبار کردن آن ها: قاب ها را پس از ضدعفونی 
بايد با استفاده از روزنامه محافظت کرد. دليل اين کار اين است که شب پره ها روزنامه را دوست نداشته 
ورق  يک  طبقه  دو  هر  بين  بايد  شده  ضدعفونی  طبقات  انبار کردن  موقع  در  می کنند.  دوری  آن  از  و 

روزنامه قرار داد و آن ها را روی هم گذاشت. 

شپش زنبور عسل 
شپش زنبور عسل از خانواده Braulidea و راسته دو باالن است که به علت نحوه زندگی انگلی 
بال های خود را از دست داده است. اين حشره انگل از راسته شپش ها نبوده ولی به خاطر طرز زندگی 
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در موهای بدن زنبوران عسل که شبيه زندگی شپش معمولی است، به اين نام ناميده می شود. 
يک  سر  اندازه  به  ميلی متر  ـ  ١/٥  ٢ ـ معموالً  حشره  اين  اندازه  زندگی:  طرز  و  مشخصات 
سنجاق ته گرد و از نزديک شبيه کنه است. بدنش مانند شپش ها پهن و دارای موهای کوتاه و تيز است. 
حشره خود را به موهای قسمت پشتی سينه زنبوران محکم نگاهداشته و به آسانی از آن ها باال و پايين 

می رود. 
بلکه  نمی کند،  تغذيه  زنبور  خون  از  حشرات  بدن  خارجی  انگل های  ساير  برخالف  انگل  اين 
قسمت  به  را  خود  گرسنگی  احساس  موقع  در  حشره  که  ترتيب  بدين  است.  زنبوران  غذای  شريک 
سر زنبوران رسانيده و با پاهای خود لب ميزبان را تحريک کرده و به اين وسيله گرسنگی خود را به 
ميزبان اطالع می دهد. با اين عمل زنبور دهان خود را باز کرده و قطره ای از عسل يا شهد از آن خارج 

می کند. 
اين حشره انگل ملکه، زنبوران کارگر و نرها است. آلودگی ملکه به اين انگل گاهی به قدری زياد 
است که تمام قسمت های سر و سينه و پاهای آن از اين حشرات پوشيده می شود، چون هميشه اطراف 
ملکه را تعدادی از زنبوران پرستار احاطه کرده و مرتباً او را غذا می دهند، اين موجودات کوچک از 
فرصت استفاده می کنند و از غذای ملکه تغذيه می کنند، اين حشره بزرگ ترين لطمه را به ملکه وارد 
می آورد و وجود تعداد زيادی از اين حشره بر روی ملکه سبب کاهش ميزان تخم گذاری و حتی در 
آلودگی شديد باعث مرگ ملکه می شود. در آلودگی شديد، حشرات را بايد از بدن ملکه دور و او را 

نجات داد. 
مبارزه: بهترين و آسان ترين راه مبارزه با اين انگل دود دادن کندو با دود تنباکو است که تنها 

اين حشرات را از بين می برد و برای زنبور ضرر زيادی ندارد. 
قبل از دود دادن، تنه کندو را از کف آن جدا کرده، کاغذ سفيدی را با روغن، چرب و در کف 
کندو  داخل  دودی  توسط  را  تنباکو  دود  و  گذارده  جايش  به  را  کندو  بدنه  سپس  می دهند،  قرار  کندو 
بدهيد، به محض اين که دود تنباکو به اين انگل ها برسد، بی حس می شوند و به کف کندو می ريزند. در 

اين موقع کاغذ را از کف کندو بيرون آورده و انگل ها را که بر روی آن ريخته اند، می سوزانند.
هم چنين می توان به کمک فنوتيازين شپشک ها را از بين برد. بدين طريق که روی کاغذ سفيد 
کف کندو مقداری فنوتيازين پاشيده در داخل کندو قرار داد و بعد از بيهوش شدن شپشک ها در صبح 
روز بعد مانند مبارزه با دود تنباکو عمل کرد. بهتر است اين کار يک روز در ميان و چند بار در پاييز 
مدت  اين  در  که  نوزادانی  و  تخم ها  تا  تکرار  قطعی  مبارزه  برای  عمل  اين  ماه   ٢ از  پس  و  شود  تکرار 
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تبديل به حشره کامل شده اند نيز کامالً از بين بروند. چنان چه تعداد شپشک ها کم باشد می توان سر يک 
چسباند.  هستند،  زنبورها و ملکه  چوب کبريت را در عسل فرو برده و به شپشک هايی که روی بدن 

شپشک های به عسل چسبيده را با دست از نوک چوب کبريت برداشت و کُشت يا سوزاند. 

بيماری لوک نوزادان زنبور عسل 
اين بيماری بر دو نوع است: 

الف) بيماری لوک آمريکايی
 (Bacillus Larvae) عامل بيماری: عامل اين بيماری باسيلی است به نام باسيلوس الروی
چون باسيل در شرايط نامساعد محيط مدت زيادی نمی تواند به زندگی خود ادامه دهد. پس از تلف 
شدن نوزاد زنبور عسل به صورت اسپور در می آيد و ساليان دراز حالت مقاوم خود را حفظ می کند 
و به محض مساعد شدن محيط فعاليت و تکثير را از سر می گيرد. داخل بدن هر الرو مرده حدود ٢/٥ 

ميليارد اسپور وجود دارد. 
به  تبديل  و  می کنند  وارد  سالم  نوزادان  بدن  داخل  را  خود  مختلف  عوامل  وسيله  به  اسپورها 
باسيل می شوند. اسپورها در عرض ٤٨ ــ٣٦ ساعت در حرارت ٣٧ ــ٣٤ درجه سانتی گراد تبديل به 

باسيل می شوند. 
اسپورها برای نوزاد بيماری زا هستند ولی زنبوران بالغ در برابر اين بيماری مصونيت دارند. 

عامل بيماری از طريق آب و غذا وارد کندو می شود و زنبوران پرستار بـا تـغذيـه از ايـن نـوع 
است.  مهم  بسيار  بيماری  به  ابتال  در  نوزاد  سن  مسأله  می شوند.  نوزادان  آلودگی  سبب  غذايی  مواد 
نوزادانی که بيش تر از دو روز عمر دارند به اين بيماری مبتال نمی شوند. چون در داخل بدن نوزادان 
مسن شرايط برای تبديل اسپور به حالت فعال مساعد نيست. زنبوران کامل هرگز به اين بيماری مبتال 

نمی گردند ولی می توانند باعث شيوع آن در همه قاب های يک کندو شوند. 
نکته مهم ديگر اين که هيچ نوزادی قبل از اتمام دوره تغذيه از اين بيماری تلف نمی شود يا به 
عبارت ديگر مادامی که در حجره ها باز است، نوزاد زنبور سالم به نظر می رسد. پس از تلف شدن، الشه 
نوزاد که در مرحله ماقبل شفيرگی قرار دارد، چروکيده و تيره رنگ می شود. نوزادان در حالی که به 

طور قائم در داخل حجره قرار دارند به ديواره حجره چسبيده و خشک می شوند. 
اين  هستند.  خشک  و  چروکيده  پوست  دارای  شده  تلف  نوزادان  تشخيص:  طرز  و  عاليم 
حجرات  از  آن ها  جداکردن  مواقع  بعضی  که  طوری  به  می چسبند  حجره  جدار  به  شدت  به  نوزادان 
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بعد از اتمام  بدون خراب کردن حجرات کار آسانی نيست (مراحل آخر بيماری). تلفات نوزادان غالباً 
دوره تغذيه صورت می گيرد. سطح حجرات سالم بعد از بسته شدن کمی برجسته و گنبدی شکل است 
داخل  طرف  به  و  شده  رنگ  تيره  و  مرطوب  سرعت  به  شده اند،  تلف  نوزادان  که  حجراتی  سطح  ولی 
حال  چگونگی  از  اطالع  و  سرکشی  برای  پرستار  زنبوران  حالت  اين  در  می کنند.  پيدا  فرو رفتگی 
نوزادان سوراخ های ريزی در سطح حجرات به وجود می آورند که بزرگی آن ها حدود سر يک سوزن 
ته گرد است، در حالت های خفيف پس از مدتی در حجره ها به وسيله زنبوران داخل کندو برداشته شده 
و نوزادان تلف شده به خارج از کندو برده می شوند، از نوزادان تلف شده بويی شبيه به بوی سريشم به 
مشام می رسد. اگر در يکی از حجره ها را باز کنيم، خواهيم ديد که نوزاد تلف شده به طور قائم در داخل 

حجره قرار گرفته و زبان آن به طرف جلو کشيده شده است. 
در مراحل اوليه بيماری اگر چوب کبريت يا ميله ای چوبی را داخل بدن نوزاد فرو بريم، در  موقع 
بيرون آوردن خواهيم ديد که محتويات داخل بدن نوزاد به صورت رشته ای شبيه مواد پالستيکی کش 

آمده و اين کشيدگی تا حدود پنج سانتی متر ادامه پيدا کرده و قطع نمی شود. 
طرز انتشار بيماری: آلودگی در داخل کندو معموالً از يک نقطه شروع و کم کم به قسمت های 
ديگر پراکنده می شود. بعد از مرگ نوزادان تغييراتی در شان ها صورت می گيرد. اين تغييرات باعث 
جلب زنبوران پرستار می شود و آن ها اقدام به بيرون انداختن نوزادان می کنند. با اين عمل زنبوران 

پرستار به شدت به اسپورها آلوده می شوند و بيماری را به ساير شان ها منتشر می کنند. 
زنبورداران به علت عدم آگاهی از وجود کندوی بيمار، ضمن بازديد کندوها دستکش و  غالباً 
اهرم و ساير وسايل خود را آلوده و باعث انتقال بيماری از کندويی به کندوی ديگر می شوند. گاهی 
زنبوردار برای تقويت يک کندو ممکن است يک يا چند قاب نوزاد يا حاوی عسل را از کندويی به 
زمان  مرور  مبتال به  کندوهای  جمعيت  بشود.  سالم  کندوی  آلودگی  انتقال دهد و سبب  ديگر  کندوی 
شکل  بدين  و  گيرند  قرار  کندوها  ساير  غارت  معرض  در  است  ممکن  جهت  همين  به  و  می شود  کم 
زنبوران غارتگر بيماری را به کندوهای ديگر منتقل می کنند. خريد وسايل کهنه زنبورداری همچنين 
زنبورستان  يک  در  بيماری  شيوع  سبب  نيز  آلوده  منابع  از  ملکه  خريد  و  جديد  کندوی  کردن  وارد 

می شود. 
معالجه: در کليه بيماری ها در انسان، حيوان و چه در گياه هميشه پيش گيری آسان تر، مطمئن تر 
انجام  الزم  پيش گيری های  بيماری  شيوع  از  قبل  بايد  هميشه  بنابراين  است.  معالجه  از  صرفه تر  با  و 
صد درصد نتيجه نخواهد داد و در اغلب موارد جمعيت  گيرد. معالجه بيماری لوک آمريکايی اصوالً 
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کندو از بين رفته و تمام هزينه ها به هدر خواهد رفت. کندوهای ضعيف به هيچ وجه نبايد تحت درمان 
قرار گيرند بلکه بايد کليه کندو و زنبوران آن را سوزاند و از بين برد. چون هر قاب در اين کندوها ممکن 
باسيلوس  اسپورهای  از  بيليون   ٢ تا   ١ محتوی  زنبور  هر  که  باشد  مرده  زنبور  صد  چند  حاوی  است 

الروی است. 
در مواردی که بيماری برای اولين بار شايع شده و تشخيص آن قطعی است، اقدامات زير بايد 

انجام گيرد: 
١ ــ قبل از هر کاری بايد از غارت جلوگيری شود. 

٢ ــ کليه وسايل ضدعفونی شوند. 
٣ ــ محتويات کندو از قبيل زنبور، قاب ها، گونی روی کندو را بايد سوزاند و از بين برد. 

٤ ــ چنان چه کندو قوی باشد و يا بيماری در منطقه شايع شده باشد، می توان از سولفاتيازول و 
يا آنتی بيوتيک های نظير ترامايسين و استرپتومايسين استفاده کرد. 

ب) بيماری لوک اروپايی
اين  نيست.  منظم  و  يکنواخت  عال  ئم  دارای  آمريکايی،  لوک  بيماری  بر خالف  بيماری  اين 
به  نوزاد  توليد  که  موقعی  يعنی  بهار  اواخر  در  بيش تر  و  است  عسل  زنبور  نوزادان  خاص  بيماری 
حجره ها  بسته  شدن  از  قبل  معموالً  نوزادان  تلف شدن  می شود.  ظاهر  کندوها  در  می رسد،  حداکثر 
صورت می گيرد و اين تقريباً بهترين عالمت تشخيص بيماری است. نوزادان در سنين ٥  ــ٤ روزگی 
به  و  کرده  مقاومت  بيماری  برابر  در  آلوده  نوزادان  از  تعدادی  است  ممکن  هم چنين  می شوند.  تلف 

زنبور بالغ تبديل شوند. 
عامل بيماری: استرپتوکوکوس پلوتون١ ميکروبی است که الروهای کارگردان و نرها و ملکه 

را آلوده می کنند. 
عامل بيماری به همراه غذا وارد دستگاه گوارش الروها می شود. رشد ميکروب ها سبب مرگ 
الروها می شود و عامل بيماری برای مدت ٣ سال در بدن الروها زنده باقی می ماند. در الشه های خشک 
شده الروها فقط استرپتوکوکوس پلوتون و اسپور باسيلوس آلوی٢ باقی می مانند. باسيل پلوتون فاقد 

اسپور است ولی اين که ميکروب به چه فرم در طبيعت باقی می ماند، به درستی روشن نيست. 
ديده  باز  در  حجرات  بين  در  دربسته  حجرات  تعدادی  گاهی  شان ها  بازديد  در  تشخيص: 
در زمان معينی صورت می گيرد، بنابراين  می شود. با توجه به اين که تخم ريزی در يک ناحيه معموالً 

ـ ١ ـ ٢  Streptoccuspluton     ـ Bacillusalvei      ـ
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بيماری  به  بردن  پی  برای  خوبی  راهنمای  بسته  در  حجرات  بين  در  باز  در  حجرات  تعدادی  وجود 
خواهد بود. 

لوک  مانند  کبريت  چوب  با  آزمايش  در  و  هستند  ضخيمی  غشای  دارای  شده  تلف  الروهای 
آمريکايی کشيده نمی شوند. 

که  می رسد  مشام  به  ترشی  بوی  کندو  بازکردن  محض  به  بيماری  آخر  مراحل  در  هم چنين 
واضح ترين عالمت بيماری است. 

بوی مزبور می تواند مثل بوی شير ترشيده و يا بوی عرق پا هم باشد. رنگ الروها در مراحل 
اوليه ی بيماری از حالت شيری طبيعی به رنگ مايل به زرد تبديل شده و سپس به مرور زمان به رنگ 
قهوه ای تيره تبديل می شوند و اين خود نشانه ای است برای تشخيص بيماری لوک اروپايی از ساير 
بيماری های نوزادان، در صورتی که در اثر سرما خوردگی رنگ الروها از شيری طبيعی به رنگ مايل 

به خاکستری تبديل می شوند. 
پيش گيری

١ ــ قوی نگه داشتن کندوها
٢ ــ مراقبت صحيح  از کندوها در طول زمستان

٣ ــ قراردادن مقدار کافی عسل و گرده گل برای غذای زمستان، کندوهايی که فقط با شکر تغذيه 
می شوند، بيش تر مستعد بيماری هستند. زيرا باسيل پلوتون در عسل نمی تواند به رشد خود ادامه دهد 

و وقتی مقدار عسل در کندو کم باشد، زمينه برای فعاليت ميکروب مساعد می شود. 
٤ ــ رعايت اصول بهداشت 

٥ ــ جلوگيری از غارت کندوهای آلوده 
تتراسيکلين،  اکسی  از  خصوص  به  بيوتيک ها  آنتی  از  اروپايی  لوک  درمان  معالجه:برای 
اکسی ــ  درمانی  مقدار  آورده اند.  دست  به  خوبی  نتايج  آپی مايسين  و  اريترومايسين  استرپتومايسين، 

تتراسيکلين و استرپتومايسين ٠/٢٥ گرم تا يک گرم در ٥ ــ١ ليتر شربت برای هر کندو است. 
هر بسته از آپی مايسين را برای يک کندو در ٥ ــ٣ ليتر شربت حل و در ٣ شب متوالی به زنبوران 

می دهند. 

بيماری موروثی (هم خونی)
اين بيماری ژنتيکی است که در نتيجه آميزش خويشاوندی بين ملکه و نرها به وجود می آيد. از 
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آن جا که تخم های گذاشته شده ملکه در مرحله ی تخمی در اثر فاکتورهای کشنده که در نتيجه آميزش 
بعد  بالفاصله  هستند،  پروتئينی  مواد  دارای  تخم ها  و  می روند  بين  از  می آيند،  وجود  به  خويشاوندی 
از تلف شدن فاسد می شوند که زنبوران کارگر آن ها را از کندو خارج می کنند و سلول های خالی اين 
آن  درصد  محاسبه  که  می شود  مشاهده  پراکنده  صورت  به  سربسته  سلول های  کنار  در  هميشه  تخم ها 
براساس تلفات تخم ها در کندو به دست می آيد. زمانی می توان به اين بيماری پی برد که تعداد سلول  های 
همان  داخل  در  ملکه  دارد  امکان  باشند.  گرفته  قرار  پراکنده  طور  به  سربسته  سلول های  مابين  خالی 
سلول های خالی دوباره تخم گذاری نموده و تخم های گذاشته شده تبديل به الرو شوند ولی چون هنوز 
دهانه آن ها بسته نشده است و به دليل عدم يک نواختی بين سلول های در باز و در بسته در کنار يکديگر 
و در يک منطقه از  شان می توان با محاسبه ی سلول های در باز دارای نوزاد به درجه هم خونی کندو 

پی برد. 
اين بيماری رابطه مستقيم با درجه خويشاوندی دارد. يعنی هر چه درجه خويشاوندی بيش تر 
کندو  يک  در  خويشاوندی  درجه  اگر  ساده تر  عبارت  به  می يابد.  شدت  بيماری  اندازه  همان  به  شود، 
٦٠ درصد باشد (از صد عدد تخمی که ملکه می گذارد ٦٠ عدد آن ها تلف شده باشند) نشانه ی درجه 
خويشاوندی زياد است، ٤٠ درصد باقيمانده در ظاهر کامل به نظر می رسند ولی از نظر بويايی، پيدا کردن 

گرده و شهد گل، قدرت پرواز و غيره از سالمتی کامل برخوردار نيستند. 
محاسبه درصد هم خونی: ابتدا به طور تصادفی از ميان شان های نوزادان يک کندو، ٣  شان 
را انتخاب کرده و از هر طرف شان ها در ٣ نقطه به طور اتفاقی نمونه برداری می کنيم. به طوری که در 
هر نمونه تعداد ١٠٠ سلول مورد بررسی قرار گيرد. از آن جا که سلول های  شان عمود نيستند، لذا الزم 
است نمونه انتخاب شده به صورت متوازی االضالع با ابعاد ١٠ سلول باشد در نتيجه هر نمونه دارای 

١٠٠ سلول است. 
ميانگين گرفته می شود. عدد  حال سلول های خالی هر نمونه را شمرده و از جمع کل نمونه ها 
حاصل حدودًا درصد هم خونی را نشان می دهد. اگر ميزان هم خونی از ٢٠ درصد بيش تر شود، بهتر 

است ملکه آن کندو را تعويض کنيم. 
ضمناً برای راحتی محاسبه درصد هم خونی می توان از يک شابلن (اندازه) که از طلق سفيد 
استفاده  باشد،  کارگر  سلول شان   ١٠ اندازه  به  آن  ضلع  هر  که  متوازی االضالع  شکل  به  شفافی  و 

کرد. 
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شکل ٤ــ١١ــ عکس از بيماری موروثی (هم خونی) 

دشمنان زنبور عسل
شده اند. بعضی از انـواع آن ها بـا  تقسيم   مختلف  زنبورها به انـواع  اين  قرمز:  زرد و  زنبور 
سر سختی وارد کندو شده و مقداری از عسل آن را دزديده و صرف تغذيه نوازد خود می کنند. عده ای 
ديگر در نزديکی کندو کمين کرده و زنبور عسلی را که می خواهد وارد يا از کندو خارج شود گرفته و با 
آرواره های تيزشان به سرعت سر زنبور عسل را جدا می کنند و بدنش را به داخل سوراخی که قبالً در 
زمين يا تنه درخت يا جای ديگر درست کرده اند حمل کرده و در آن جا به کمک نيش دراز تخمی در داخل 

شکم زنبور می گذارند. تخم تبديل شده به الرو تا پايان دگرديسی از همين الشه زنبور تغذيه می کند. 
مبارزه: از بين بردن النه های اين زنبورها در اطراف زنبورستان. 

شکل ٥ ــ١١ــ زنبور زرد (وسپا) در هنگام غارت و حمله به کندوها
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که  بوده  عسل  زنبور  برای  آفت  بزرگترين  زنبور خوار،  يا  قبا  سبزه  پرندگان،  بين  از  پرندگان: 
تقريباً در تمام ايران پراکنده است. 

موش: يکی ديگر از آفت های زنبور عسل موش های ريزی هستند که از راه سوراخ پرواز به 
داخل کندو رفته و از گرمای داخل کندو در پاييز و زمستان استفاده می کنند. هنگام گرسنگی از عسل 

داخل آن استفاده کرده و خرابی های بزرگی به بار می آورند. 
در  چربی  کلفت  قشر  وجود  علت  به  است.  فراوان  مازندران  و  گيالن  جنگل های  در  خرس: 
زير پوستش نيش زنبور بر آن اثر ندارد. خرس نه تنها عسل را می خورد بلکه برای بيرون   آوردن عسل 

کندوها را نيز می شکند. 
تار  تنيدن  از  و  است  عسل  زنبور  جمله  از  پرنده  حشرات  همه  دشمن  عنکبوت  عنکبوت: 
بايد جلوگيری کرد و يا در صورتی که تنيده  عنکبوت در نزديکی کندو به خصوص بين کندوها حتماً 
کرده  گرفتار  را  زنبورها  از  زيادی  نسبتاً  تعداد  می توانند  چون  کرد،  پاره  فوری  را  تارها  باشد،  شده 

بکشند.  و 

تأثير سموم آفات نباتی در زنبور عسل  
مبارزه با حشرات زيان آور الزم و ضروری است ولی استعمال سموم حشره کش بايد به نحوی 
مصرف شود که برای زنبوران عسل مضر نباشد و سعی شود که عمل سمپاشی هنگام گلدهی درختان 
ميوه و گياهان مزروعی انجام نگيرد. متأسفانه به علت عدم آشنايی مصرف کنندگان سموم به طرز استعمال 
آن ها ساليانه هزاران کندوی عسل از بين می رود و ضرر ناشی از اين بی اطالعی به مراتب بيش تر از سود 

محصول حاصله از سمپاشی است. 

راه های مسموميت زنبور عسل 
زنبور عسل به طرق گوناگون دچار مسموميت می شود. 

١ــ استفاده زنبور عسل از شهد و گرده  گل هايی که به طور مستقيم مورد سمپاشی قرار گرفته يا 
گياهانی که هنوز از سميت بقايای سموم روی گياه باقی است. 

٢ ــ استفاده زنبور عسل از آب هايی که به سموم کشاورزی آلوده شده اند. 
٣ ــ هم چنين گرده گل هايی که به طور غير مستقيم بر اثر انتقال سموم در خالل سمپاشی توسط 

باد آلوده شده اند. 
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عاليم مسموميت در زنبور 
١ ــ وجود تعدادی زنبور مرده در جلو سوراخ پرواز کندو و خزيدن عده ای زنبور در نزديکی 

کندو و خالصه بيرون آمدن خرطوم زنبورهای مرده از عاليم مشخصه مسموميت است. 
٢ ــ ايجاد بی نظمی در فعاليت های داخل کندو و کاهش بازده آن 

٣ ــ تشديد رفتار تهاجم در زنبورها 
ـ باال آوردن محتويات معده بر اثر مسموميت ناشی از سموم فسفره  ٤ ـ

گياهان  سمپاشی  امکان  که  نقاطی  مسموميت:     در  از  جلوگيری  برای  حفاظتی  اقدامات 
هست، الزم است برای پيش گيری زنبوران از مسموميت اقدامات زير را انجام داد. 

هميشه سم پاشی را قبل و يا بعد از گلدهی انجام داده و سعی شود که زمان آن به صبح زود يا 
هنگام غروب حتی طی شب که زنبوران کم تری در بيرون هستند، محدود شود و از سمومی که دارای 
خطر کم تری برای زنبور  می باشند استفاده کرد. هم چنين می توان با انتقال زنبوران به نقاط ديگر و يا 
بستن دريچه پرواز کندو با در نظر گرفتن امکان تهويه به مدت ٢٤ ساعت قبل از شروع سمپاشی از 

خطرات ناشی از مسموميت جلوگيری شود. 

معالجه کندوهای آلوده به سموم کشاورزی  
 ٪١٠ فقط  چنان چه  می شوند،  مصرف  گياهان  سمپاشی  برای  که  سمومی  است  تذکر  به  الزم 
زنبورانی که آن گياهان را ويزيت می کنند، تلف کنند برای گياهان فوق هم در موقع گل کردن آن ها مضر 

هستند. 
گياهان دوام داشته  بقايای سم روی  خطرناک انجام گرفته و  سمپاشی با سموم  در صورتی که 
باشد، بايد کندو را به محل سمپاشی نشده برده و تحت درمان قرار داد، اما اگر از سمومی با خطر کم تر 
آن ها  مکان  نقل  از  می توان  و  شده  کندو  از  خارج  در  زنبوران  شدن  کشته  باعث  باشد،  شده  استفاده 
انتقال سموم به داخل کندو بـاعث  درمان کلنی ها پرداخت. در صورت  صرف نظر کرد و در محل به 
مرگ و مير پرستاران و نوزادان خواهد شد که الزم است شان های حاوی گرده آلوده را از کندو خارج 
کرد، در صورت ماندن گرده های آلوده در داخل کندو فعاليت های عادی کندو مختل شده و بازده آن  

ناچيز و رشد جمعيت کندو، کند خواهد شد. 
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شکل ٦ ــ١١ــ تلفات زنبوران عسل در اثر سمپاشی

فعاليت های عملی  
١ ــ مشاهده فيلم يا عکس های مربوط به بيماری های زنبور عسل 

٢ ــ مشاهده کنه های خارجی بر روی مفاصل و بدن زنبور عسل (فيلم، عکس و 
يا طبيعی) 

مورد  در  قضاوت  و  شفيره  از  پر  قاب  های  مشاهده  و  کلنی ها  از  ـ بازديد  ٣ ـ
هم خونی 

٤ ــ تشريح زنبور عسل و مشاهده کنه های داخلی بر روی لوله های تنفسی 
شمارش  و  کلنی ها  روی  کنه ها  از  پيش گيری  و  درمان  به  مربوط  عمليات  ٥  ــ 

اجساد کنه ها در کندو با استفاده از کاغذ سفيد در کف کندو 

ارزش يابی فصل يازدهم 
امراض  به  ابتال  از  کندوها  نگهداشتن  مصون   در  که  نکاتی  از  مورد  چهار  ١ــ 

کمک می کنند را بنويسيد. 
٢ــ بيماری های انگلی زنبوران عسل را نام ببريد. 



١٤١

٣ ــ بيماری های نوزادان زنبوران عسل کدامند؟ 
٤ ــ عامل بيماری واروآ چيست؟ 

٥  ــ کنه واروآ چگونه به کندو خسارت وارد می کند؟ 
حمله  مورد  را  آن  و  داشته  بيش تری  عالقه  نر  زنبور  الرو  به  واروآ  کنه  ـ چرا  ٦ ـ

قرار می دهد؟ 
٧ ــ راه های سرايت و انتشار کنه واروآ را بنويسيد. 

ـ اصولی را که برای مبارزه با کنه واروآ بايد به آن ها توجه شود نام ببريد.  ٨ ـ
٩ ــ کنه لوله های تنفسی در کدام قسمت بدن زنبور جای می گيرد؟ 

١٠ ــ داروی اختصاصی بيماری نوزما چيست؟ 
١١ــ چنان چه در داخل کندو کرم موم خوار مشاهده شد، چه بايد کرد؟ 

١٢ــ شپش کندوی عسل چگونه به کندو آسيب می رساند؟ 
١٣ــ بهترين و آسان ترين راه مبارزه با شپش زنبور عسل چگونه است؟ 

١٤ــ در بيماری لوک آمريکايی نوزادان چه موقع تلف می شوند؟ 
١٥ ــ مهم ترين عاليم بيماری لوک اروپايی چيست؟ 

١٦ ــ چگونه درصد هم خونی زنبور عسل محاسبه می شود؟ 
١٧ ــ دشمنان زنبور عسل را نام ببريد. 

را  عسل  زنبوران  در  نباتی  آفات  سمپاشی  از  ناشی  مسموميت  ـ   عاليم  ١٨ ـ
بنويسيد. 

١٩ ــ از نوزادان تلف شده در اثر کدام بيماری بوی سريشم به مشام می رسد؟ 
الف) لوک اروپايی         ب) لوک آمريکايی          ج) کنه زدگی          د)نوزما
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بخش دوم 
پرورش کرم ابريشم 
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مقدمه 
پايه  و اساس نگه داری و پرورش کرم ابريشم را تغذيه با برگ توت و در نتيجه وجود توتستان های 
ديگر  طرف  از  است.  ابريشم  کرم  فرد  به  منحصر  غذای  توت  درخت  برگ  می دهد.  تشکيل  مناسب 
درخت توت يکی از درختان بسيار مفيد است که عالوه بر استفاده از برگ آن برای غذای کرم ابريشم، 
ميوه آن نيز که بسيار شيرين و خوش طعم است، مطبوع طبع انسان می باشد. درخت توت تقريبًا در اکثر 
نواحی و در کليه اراضی مملکت به عمل می آيد و جزو اشجاری است که سريع رشد کرده، احتياج آن به 
آب، پس از کشت فوق العاده کم و استقامتش در مقابل سرما و گرما بسيار زياد است. ريشه آن عمودی 
و در امتداد تنه در زمين فرو رفته، غذای خود را از اعماق زمين جذب می کند. بدين علت است که 
به آب کم تری احتياج دارد به طور کلی در نواحی که درختان ميوه به عمل می آيند، درخت توت بيش تر 
و بهتر رشد می کند. در حقيقت می توان گفت که درخت توت در بدترين شرايط می تواند رشد و نمو 
داشته باشد، در صورتی که کاشت و رشد درختان ديگر در اين شرايط بی ثمر و گاهی غير ممکن است، 
ضمنًا اين درخت، درختی است کم آفت و از برگ های آن می توان به عنوان علوفه نيز استفاده کرد. 

توتستان ها نبايد حداکثر بيش تر از دو کيلومتر از محل نگهداری کرم های ابريشم دور باشند. 
از زمان های بسيار قديم، ايران يکی از کشورهای مهم توليدکننده ی ابريشم محسوب می شد، 
ولی متأسفانه بر اثر بی توجهی به مرور زمان از رونق آن کاسته شد. به طوری که اين رشته مهم از توليد 
رو به نابودی گذاشت. نگهداری کرم ابريشم از لحاظ اقتصادی اهميت بسزايی دارد. زيرا با سرمايه ای 
ناچيز می توان کار را شروع و بعد از مدت کوتاهی منافع سرشماری بدست آورد. پرورش کرم ابريشم در 
ايران به صورت يک کار جنبی برای زارعين محسوب می شده است. توتستان ها به صورت تک کاری 
که نهال آن از طريق تکثير بذر توليد می شد، مورد استفاده قرار می گرفت، اين روش باعث می شود که 
بازدهی ديرتر صورت گرفته و به مرور نيز خصوصيات اصلی آن از بين برود. با پيشرفت در پرورش کرم 
ابريشم، اميد است بتوان از اين رهگذر اقدام به رفع نياز صنايع داخلی نظير فرش بافی و پارچه بافی و 

صادر کردن اين صنايع کرده و کمک قابل توجهی به صادرات ميهن عزيز اسالمی کنيم.
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فصل دوازدهم 

ازدياد درخت توت 
هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود که بتواند: 

١ــ چگونگی استفاده از درخت توت در تغذيه کرم ابريشم را توضيح دهد. 
٢ ــ روش توليد نهال و کاشت درخت توت را توضيح دهد. 

٣ ــ ارقام مختلف درختان توليد مناسب پرورش کرم ابريشم را نام ببرد. 
٤ ــ روش های اداره و نگهداری توتستان را توضيح دهد. 

٥ ــ آفات و امراض درخت توت را نام ببرد. 

درخت توت

درخت توت از خانواده (Moraceae) و از جنس (Morus) است. از برگ توت برای تغذيه 
پيله  توليد  توت  برگ  مصرف  با  منحصرًا  کرم  اين  و  می شود  استفاده   (Bombyzmori) ابريشم  کرم 
می کند. نخی که از پيله کرم ابريشم به دست می آيد، به نخ ابريشم معروف است و از لطافت و ظرافت 
خاصی برخوردار است پارچه ابريشمی در تمام دنيا طرفداران فراوانی دارد، به همين سبب کشت و 

پرورش درخت توت امروزه در تمام نقاط عالم مورد توجه قرار گرفته است. 
مورد  شده  خشک  و  تازه  صورت  به  و  بوده  سرشار  قندی  مواد  دارای  نيز  توت  درخت  ميوه 
مصرف قرار می گيرد. درخت توت از گياهانی است که اگر به وسيله بذر تکثير شود، گياه توليد شده 

خصوصيات و صفات گياه مادر را نخواهد داشت. 
در ايران غالب درختان توت از انواع بومی بوده و اکثرًا از طريق بذر توليد شده اند، به همين دليل 
دارای صفات خوبی نيستند. توت بومی ايران اکثرًا از دو گونه توت سفيد (Morus. alba) و توت 
سياه (Morus. Nigra) است. از نظر بازدهی برگ برای پرورش کرم ابريشم چندان مناسب نيستند با 
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استفاده از بذر اين نوع توت ها، می توان پايه های بسيار مناسبی برای پيوندهای واريته های اصالح شده 
به دست آورد و با اين عمل درختان اصالح شده خوبی در هر منطقه توليد کرد. 

از اين درختان می توان چند بار در سال استفاده کرده و به پرورش کرم ابريشم پرداخت. 
الزم به تذکر است که می توانيم با داشت صحيح از توتستان های بومی نيز حداقل دوبار در سال 

(يک بار در بهار و يک بار در پاييز) استفاده کنيم. 

شکل ١ ــ١٢ ــ قسمت های مختلف يک نهال توت

    ريشه های مويی

جوانه انتهايی

محور
جوانه نعلی يا گوشه ای (محوری)
بند يا گره
فاصله دوبند يا ميان گره

گوشواره
حاشيه برگ
رگ برگ
نوک برگ
دمبرگ
ساقه يا تنه

ريشه اصلی
ريشه های جانبی
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روش های توليد نهال توت  
درخت توت را به دو طريق زير می توان تکثير کرد: 

ب ــ تکثير غير جنسی  الف ــ تکثير جنسی  

الف ــ تکثير جنسی (بذر کاری)  

١ ــ پيوند به ريشه  ازدياد نهال توت    
٢ــ جوانه به ريشه  ـ  پيوند   ١ ـ   

١ــ چوبی ـ    قلمه   ب ــ تکثير غيرجنسی  ٢ ـ  
ـ   برگی ٢ـ    

٣ ــ شاخه خوابانيدن    

الف) تکثير جنسی (بذرکاری)  
اين روش عبارت از کشت بذر درخت توت و توليد نهال های جديد است بدين منظور دانه های 
ميوه توت (بذر توت) در خزانه کاشته شده و نگهداری می شود. پس از گذشت حدود هشت ماه نهال های 
توليد شده از زمين خزانه در آمده و به زمين اصلی انتقال می يابد. همان طور که قبًال گفته شد به دليل 
نمی کند،  حفظ  را  مادری  خصوصيات  و  نبوده  برخوردار  خوبی  رشد  از  شده  توليد  نهال های  اين که 
اين روش در توليد نهال توت توصيه نمی شود. مناسب ترين روش استفاده از بذر کاری تهيه پايه برای 

پيوند زنی از پيوندک های توت اصالح شده است. 
ب) تکثير غير جنسی  

١ــ پيوند زنی: پيوند زنی يک از متداول ترين روش های توليد غير جنسی در خت توت است. 
انواع مختلف پيوند در توليد نهال به کارگرفته می شود که مهم ترين آن پيوند ريشه ای (کيسه ای) است، 

از انواع ديگر پيوندها پيوند شکمی، پيوند اسکنه ای و ... را می توان نام برد. 
روش  يک  عنوان  به  است،  رايج  نوغانداری  که  مناطقی  تمام  در  روش  اين  ريشه ای:  پيوند 

مناسب شناخته شده و عمومًا از اين روش در توليد نهال استفاده می شود. 
درخت  شاخه های  سر  از  و  پايه  عنوان  به  محلی  توت  درخت  يک  ريشه  از  پيوند زدن  برای 
عنوان  به  که  شاخه ای  ريشه ای  پيوند  در  می شود.  استفاده  پيوندک  عنوان  به  شده  اصالح  توت های 
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پيوندک مورد استفاده قرار می گيرد، به ريشه متصل می شود. 
اين پيوند به دو صورت زير انجام می گيرد: 

ب ــ پيوند وارونه (ريشه به ساقه)  الف ــ پيوند معمولی (ساقه به ريشه)  
پيوند معمولی (ساقه به ريشه): در اين پيوند ساقه تراش داده شده و داخل پوست ريشه ای 

قرار می گيرد. عمليات اين پيوند شامل تهيه پيوندک و تهيه ريشه است. 
پيوند وارونه (ريشه به ساقه): پيوند وارونه برای استفاده بيش تر از ريشه های موجود انجام 
می گيرد، زيرا در ريشه های يکساله  که مناسب ترين سن برای پيوند هستند، هميشه دارای قطر مناسب 
نبوده و قابل استفاده پيوند معمولی نيستند. در اين نوع پيوند برعکس نوع قبلی ريشه تراش داده شده 

و در حد فاصل پوست و چوب پيوندک قرار می گيرد. 
٢ ــ قلمه: توليد نهال با قلمه نيز يکی ديگر از روش های متداول است و عمومًا به دو صورت 

قلمه ی چوبی (خشبی) و قلمه ی سبز (نيمه خشبی) انجام می گيرد. 
قلمه چوبی (خشبی): قلمه را می توان در خزانه يا نهالستان کاشته و پس از ريشه دار شدن نهال 
يکساله آن را برای کاشت به محل اصلی منتقل کرد. کاشت قلمه روی بسترهای برجسته ای به بلندی 
قلمه ها  بود.  خواهد  متغير  سانتی متر  ١٢٠ ــ٨٠  بسترها از  عرض  انجام می گيرد،  سانتی متر   ٢٠ تا   ١٥

روی رديف و به فواصل ٢٠ * ٢٠ سانتی متر کاشته می شود. 
خودداری  آن  توضيح  از  برگی  قلمه ی  از  استفاده  عدم  علت  به  خشبی):  (نيمه  سبز  قلمه ی 

می شود. 
٣ ــ روش شاخه خوابانيدن: در اين روش شاخه جوانی را انتخاب کرده و قسمتی از شاخه 
انتخاب شده را در خاک مناسب قرار می دهيم به طوری که اين شاخه به تنه اصلی متصل باشد و پس 
از آن کـه قسمت خـوابـانده شده ريشه نـابجايی تـوليد کـرد از تنه اصلی درخت توت قطع می نماييم و 

بدين ترتيب نهال جديدی به دست می آيد. 
از  بعد  درخت،  جوانه زدن  از  قبل  شاخه  خوابانيدن  روش  خوابانيدن:  شاخه  روش های 

جوانه زدن درخت، به طريقه مارپيچی، به طريقه هوايی.
به  الزم  فواصل  مشخص کردن  و  زمين  آماده کردن  از  پس  توت:  درخت  کاشت  روش 
بهترين  کانالی،  کاشت  می کنيم،  اقدام  توت  درختان  کاشت  برای  مناسب  کانال  نهر  يا  و  گودال  حفر 
 ٥٠ حدود  در  کانال  طول  و  سانتی متر  ــ٤٠   ٥٠ آن  عرض  و  عمق  حداقل  می رود،  شمار  به  طريق 

است.  متر 
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شکل ٢  ــ١٢

داشت توت 
روش های اداره و نگهداری مزرعه (داشت توت) 

١ ــ آبياری توتستان: عمليات آبياری را می توان به طريقه باران مصنوعی، فـارو، قـطره ای 
و ... انجام داد. ولی بهترين طريقه برای زارعين فارو يعنی شيار بندی توتستان است. اين طريقه بسيار 

مقرون به صرفه است. 

روش خوابانيدن شاخه قبل از جوانه زدن درخت

روش خوابانيدن بعد از جوانه زدن درخت

روش خوابانيدن به طريقه مارپيچی
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شکل ٣ــ١٢ــ نحوه تهيه ی پيوندک و چگونگی محل پيوند ساقه به ريشه

نحوه تهيه ی پيوندک                                                                                           نحوه پيوند زدن
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شکل ٤  ــ١٢ــ روش تهيه ی پيوندک و عمل پيوند

 ١٠cmــ  ٨

محل قطع کردن ريشه

چگونگی پيوند ريشه به ساقه
پيوندک

ريشه پس از قطع کردن
 ريشه توت بذری
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٢ ــ از بين بردن علف های هرز مزرعه (وجين کردن): روش های متعددی برای از بين بردن 
علف های هرز مزرعه وجود دارد: 

الف ــ مبارزه مکانيکی 
ب ــ مبارزه شيميايی

ج ــ کاشت نباتات سبز (خانواده بقوالت) 
د ــ پوشاندن خاک با مواد آلی (کاه برنج به گندم، چمن و ...) 

شکل ٥  ــ١٢ــ چگونگی روش کاشت توت را نشان می دهد. 

خاک

  N.P.K =  کود شيميايی
  کمپوست

خاک

آهک     
کلش

٢٠ cm

١٥ cm

٥٠-٤٠ cm

٥٠-٤٠ cm
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هرس درختان توت 
١ ــ هرس کوتاه: ابتدا توت را از  ارتفاع ١٥ سانتی متر از زمين قطع می کنند. از ايـن نهال ٣ تا 
٤ جوانه را قطع می کنيد تا شاخه های خوب توليد کند اين شاخه ها را در بهار سال بعد قبل از جوانه زدن 
از ارتفاع ٥ تا ١٠ سانتی متر قطع می کنند. در سال دوم هر درخت حدود ٩ شاخه قوی دارد و در سال 
سوم قبل از بهار يا در موقع پرورش بهاره همه شاخه ها را از ارتفاع ٣ تا ٥ سانتی متر قطع می کنند. در 

سال چهارم شاخه ها را از ارتفاع ١ تا ٣ سانتی متر قطع و بعد هر ساله اين عمل را انجام می دهند. 
٢ ــ هرس متوسط: ابتدا نهال را از ارتفاع ١٥ سانتی متر قطع تا از اين نهال ٣ تا ٤ شاخه 
رشد کند. اين شاخه ها را از ارتفاع ٣٠ سانتی متر قبل از بهار بعد قطع می کنيم. در سال سوم قبل از 
سانتی متر قطع   ١٠ ارتفاع  پايه اصلی به  شاخه ها را از  بهاره،  پرورش  استفاده از  بعد از  يا  جوانه زدن 

می کنيم. 

شکل ٦ ــ١٢ــ چگونگی کشت نباتات سبز و زير خاک نمودن آن ها و زمان کود دهی

بهترين زمان

آذر        آبان         مهر      شهريور     مرداد         تير        خرداد    ارديبهشت      فروردين   اسفند       بهمن         دی

برای کود دهی درخت توت در مناطق معتدل

رشد  از  پس  سبز  نباتات  که  کانال هايی 
کافی در آن ها به زير خاک می شوند
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در سال چهارم از ارتفاع ٣ تا ٥ سانتی متر و مجددًا در سال پنجم از ارتفاع ١ تا ٢ سانتی متر قطع 
می کنند تا سال بعد رشد کند و اين عمل را هر ساله ادامه می دهيم. 

٣ ــ هرس بلند: در اين نوع به علت بلند بودن ارتفاع توتستان چيدن برگ و هم چنين انجام 
عمليات سم پاشی را به خوبی نمی توان انجام داد به اين جهت حتی االمکان سعی می کنيم اين روش را 
مورد استفاده قرار ندهيم. انجام اين طريق بدين صورت است که ساقه اصلی نهال را از ارتفاع يک متر 

تا دو متر به باال هرس می کنند. 

روش های برداشت برگ توت 
داده  اختصاص  جوان  ابريشم  کرم  پرورش  منظور  به  که  توتستان هايی  از  توت  برگ  برداشت 
طريق  به  برداشت  روش  و  چينی  برگ  طريق  به  برداشت  روش   می گيرد.  صورت  طريق  دو  به  شده اند، 

شکل ٧ــ١٢ــ انواع هرس فرم در درخت توت

سال اول سال دوم سال سوم
(٢١ــ١)  ــ هرس کوتاه 

(٢١ــ٢)  ــ هرس متوسط

(٢١ــ٣)  ــ هرس بلند

سال اول سال دوم سال سوم

سال اول سال دوم سال سوم

15-20 cm
10-15 cm

1/ 2 - 1/3

 1/3 Cut Taille

 1/3 Cut Taille

15 cm 40-50 cm 20-30 cm 50-60 
cm

30-40 
cm

7-8 cm

15 cm 50-60 
cm

1/ 2 - 1/3
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شاخه های تازه (نرک).
ترتيب برگ چينی برای سنين مختلف کرم ابريشم به شرح زير مشخص شده است: 

اولين برگ بعد از غنچه تا برگ چهارم  سن اول  
از برگ های چهارم تا هفتم  سن دوم  

از برگ های چهارم تا هشتم  سن سوم  
قابل توجه است که نوع برگ تأثير به سزايی در محصول ابريشم دارد و می تواند کيفيت و کميت 
آن  موازات  به  و  می کند  تغيير  برگ ها  جنس  زمين  در  آهک  کمبود  اثر  در  چنان که  بدهد.  تغيير  را  آن 

گره هايی در تارهای ابريشمی پديد می آيد که نتيجه آن توليد ابريشم نامرغوب است. 
الزم به يادآوری است که بايستی شاخه های جوان را طوری با دست چيد که جوانه های جانبی 
شروع به رشد کرده تا برگ تازه برای پرورش کرم های جوان در پرورش های بعدی در دسترس باشد. 

آفات و امراض
خساراتی  باعث  و  کرده  حمله  توت  درخت  مختلف  قسمت های  به  مختلفی  امراض  و  آفات 

می شوند که مهم ترين آن ها به شرح زير است: 
الف) آفات توت 

کامليا    ـ سپردار  ٤ ـ انجير   ستاره ای  شپشک   ٣ ــ  مرکبات   قرمز  سپردار  ٢ ــ  ـ شپشک ها   ١ ـ
ـ سخت  ـ   شپشک  استراليايی  ٦ ــ سپردار سان ژوزه  ٧ ــ پرطاووسی گالبی  ٨ ــ کنه دو لکه ای  ٩ ـ ٥ ـ

بالپوشان و سوسک ها ١٠ ــ حلزون ها   ١١ ــ آبدوزدک 
برای مبارزه با آفات توت از دو روش استفاده می شود: 

و  کنه ها  از  استفاده  يا  آن ها  سوزاندن  و  آلوده  شاخه های  بريدن  بيولوژيکی:  ـ   مبارزه  ١ ـ
زنبورهای شپشک خوار. 

دليل  (به  ابريشم  کرم  پرورش  موقع  در  مختلف  سموم  از  استفاده  در  شيميايی:  مبارزه  ٢ ــ 
استفاده از برگ های درخت توت) بايد اجتناب کرد. 

ب) امراض توت 
ـ بيماری کوتاه ماندن توت ٢ ــ بيماری موزاييک توت  ٣ ــ پوسيدگی بنفش توت  ٤ ــ بيماری  ١ ـ
ـ بيماری سفيد  پوسيدگی سفيد ريشه  ٥ ــ بيماری باليت شاخه و برگ  ٦ ــ بيماری مرگ سرشاخه   ٧ ـ

سطحی توت  ٨ ــ بيماری بوته ميری توت 
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فعاليت عملی  
تهيه قلمه درخت توت به روش خوابانيدن.

ارزش يابی فصل دوازدهم
١ــ روش های توليد نهال توت را بيان کنيد.

٢ــ روش پيوند کيسه ای در تکثير غيرجنسی توت را شرح دهيد.
٣ــ توليد نهال توت به وسيله قلمه را توضيح دهيد.
٤ــ هرس کوتاه در درختان توت را توضيح دهيد.

٥  ــ آفات توت را نام ببريد. (٥ مورد)
٦  ــ امراض توت را نام ببريد. (٥ مورد)

٧ــ از برگ های چهارم تا هفتم درخت توت برای پرورش چه سنی از کرم ابريشم 
استفاده می شود؟

د) سن چهارم ج) سن سوم  ب) سن دوم  الف) سن اول 
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فصل سيزدهم

پرورش کرم ابريشم
هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود که بتواند:

١ــ اهميت و ارزش ابريشم را توضيح دهد.
٢ــ تاريخچه نوغانداری در جهان و ايران را توضيح دهد.

٣ــ خصوصيات کرم ابريشم را توضيح دهد.

٤ــ گونه های مختلف کرم ابريشم را نام ببرد.
٥  ــ مشخصات ظاهری الرو ابريشم را بيان کند.
٦  ــ اعضای اصلی بدن کرم ابريشم را بيان کند.

٧ــ نحوه پرورش کرم ابريشم را شرح دهد.
٨   ــ مراحل نگهداری کرم ابريشم را بيان کند.

٩ــ عمليات انتقال را انجام دهد.
١٠ــ روش پرورش کرم جوان را توضيح دهد.

١١ــ بستر کرم ها را تميز کند.
١٢ــ چگونگی تنيدن پيله ها را شرح دهد.

١٣ــ بيماری ها و آفات کرم ابريشم را نام ببرد.

تاريخچه نوغانداری
باستان شناسان  نظريه  طبق  و  است  بشريت  داستان های  قديمی ترين  از  يکی  ابريشم  موضوع 
از  يکی  که  زمانی  و  شده  اهلی  چين  دربار  در  بار  اولين  حشره  اين  دارد.  ساله    ٤٦٠٠ قدمت 
ملکه های چينی به نام سی لين شی ضمن گردش در جنگل به تارهای نازکی که از ابريشم وحشی به 
وجود آمده بود، پی برد. ملکه با جمع آوری اين تارها و بافتن آن ها پارچه های نازک و لطيفی تهيه 
کرده که تا ٣٠٠٠ سال در انحصار دربار چين قرار داشت و افتخاری برای آنان محسوب می شد، 
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تا اين که در سال ٤١٦ ميالدی شاهزاده خانم چينی که با امير ُختن ازدواج کرده شيوه پرورش کرم 
اين  در  کردند،  مهاجرت  ترکستان  و  مغولستان  به  چينی ها  بعدها  آموخت.  ُختن  مردم  به  را  ابريشم 
کشورها نيز مجازات سنگينی در مورد اشخاص که راز پرورش ابريشم را فاش می کردند، معمول 
راهب  نفر  دو  ميالدی   ٥٥٢ سال  در  که  می کند  روايت  معروف  مورخان  از  يکی  پروکوپ  می شد. 
قسطنطنيه  به  بودند،  آموخته  را  ابريشم  کرم  تربيت  فن  و  کرده  اقامت  چين  در  مدت ها  که  ايرانی 
آمدند و آن را به امپراتوری آموختند و سپس برای تشويق و تحريض امپراتوری به چين بازگشتند 
و  بردند  قسطنطنيه  به  کرده  پنهان  خود  توخالی  عصای  در  نوغان  تخم  مقداری  بازگشت  هنگام  و 
و  کنه  يار  طريق  از  ميالدی  ششم  قرن  در  و  شد  معمول  اروپا  در  تاريخ  آن  از  ابريشم  کرم  تربيت 
فرغانه به ايران رخنه کرد. هم زمان با چين در ايران نيز کرم ابريشم پرورش داده می شد. به طوری 
که بافته های ابريشمی ايران که مربوط به دوران اوايل اسالم است در موزه های دنيا موجود است 
محسوب  زمان  آن  خيز  ابريشم  کشور  سومين  و  نوغان  توليد کنندگان  از  يکی  ايران  می شود  گفته  و 

است. می شده 
٨٠٠٠ عدل ابريشم  ١٦٣٨ ميالدی بنا به گفته آدم اولياريوس در گيالن  به طوری که در سال 
و در سال ١٦٧١ ميالدی بنا به گفته شارون ١٠٠٠٠ عدل حاصل شده است و هر عدل ٢١٦ فونت 
است (هر فونت يک من تبريز) و از قرن ١٨ به بعد صنعت نوغان در گيالن به سستی گراييد. به طوری 
که محصول ابريشم به ٣٢٣٣٠ من تبريز تنزل پيدا کرد که از زمان صفويه کار نوغان و تهيه ابريشم در 
ايران رونق پيدا کرد. به طوری که در سال ٩١ــ١٨٩٠ مقدار ابريشم خام در گيالن به حدود ٧٠٠٠٠ 

من تبريز رسيد.

بررسی خصوصيات کرم ابريشم و نحوه پرورش آن

معرفی و طبقه بندی گونه های مختلف کرم ابريشم 
کرم ابريشم در دنيا به دو صورت اهلی و وحشی وجود دارد، کرم ابريشم اهلی با نام علمی به 

شرح زير طبقه بندی می شود:
Insecta کالس

Lepido Ptera راسته
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Bombiycidae خانواده
Bombix mori گونه

تمامی انواع کرم ابريشم اهلی متعلق به گونه Bombix mori بوده با تغييراتی که از نظر ژنتيکی 
در آن ها به وجود آمده به نژادهای مختلفی تفکيک کرده اند.

١ــ طبقه بندی براساس مناطق بومی
الف) نژادهای ژاپنی: در اين نژاد معموًال بدن الرو بدون کرک اما گاهی اوقات کرک دار است 
الرو اين نژادها عمومًا قوی بوده و در مقابل شرايط نامساعد محيطی مقاومت می کند. دوران الروی 
نسبتًا طوالنی بوده پيله ها لوبيايی شکل و قشر پيله ها دارای بافت فشرده می باشند رنگ پيله ها سفيد و 

گاهی به رنگ سبز و زرد نيز ديده می شود.
ب) نژادهای چينی: در نژادهای چينی کرم ها فعاالنه از برگ توت تغذيه کرده و رشد آن ها نسبتًا 
سريع و يکنواخت است. در اغلب نژادهای چينی پوست الرو کامًال سفيد و در پاره ای نژادها عاليم 
مختلفی را می توان بر روی پوست بدن الروها مشاهده کرد، الرو اين نژادها نسبت به درجات حرارت 
باال و بيماری موسکاردين کمتر حساس هستند. شکل پيله ها بيضی و کوتاه يا کروی بوده به رنگ های 

سفيد، زرد طاليی، گوشتی يا قرمز ديده می شود.
ج) نژادهای اروپايی: عاليم جلدی الرو به طور طبيعی روشن است و الروها فعاالنه از برگ 

توت تغذيه می کنند.
طول مدت الروی به خصوص در سن پنجم زياد است. اين نژادها دارای الروهای طويلی هستند 
که چاق می شوند ولی به دليل حساسيت به شرايط نامساعد طبيعی و بيماری های پيرين، موسکارين و 

بيماری ويروسی سيتوپالست پرورش آن ها تا حدودی مشکل است.
د) نژادهای گرمسيری: الروها به حرارت و رطوبت باال مقاوم بوده و طول مدت الروی آن ها 
خيلی کوتاه است. شکل الرو، استوانه ای و کوتاه بوده و پيله های بادامی شکل و کوچک به رنگ های 

سبز و زرد و سفيد توليد می کنند.
هـ) نژادهای كره ای: تمامی اين نژادها يک نسله و سه خوابه بوده و طول مدت الروی آن ها 

نسبتًا کوتاه است. پيله ها کوچک يا نازک بوده و رنگ  آن ها سفيد يا زرد است.
در  می نامند.  ولتينيسم١  را  سال  يک  در  نسل  تعداد  نسل:  تعداد  براساس  طبقه بندی  ٢ــ 
کرم ابريشم تنوع نژادهای يک نسله، دو نسله و چند نسله زياد است. ولتينيسم عالوه بر صفات ارثی 

 Voltinism ــ١
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تحت تأثير شرايط محيطی نيز تغييراتی پيدا می کند.
٣ــ طبقه بندی براساس تعداد خواب دوران الروی: نژادهای کرم ابريشم از نظر مولتينيسم١ 

تغيير جلد به نژادهای ٣ خوابه ــ ٤ خوابه ــ ٥ خوابه تقسيم می شود:
الف) نژادهای ٣ خوابه: طول مدت الروی در اين نژاد کوتاه و الروها نسبتًا مقاوم هستند. 

جثه الروها و اندازه پيله های توليدی کوچک بوده و پيله ها باريک است.
پيله های  حجم  و  کرم  بدن  اندازه  الروی،  دوره  طول  نژاد،  اين  در  خوابه:   ٤ نژادهای  ب) 
توليدی متوسط است. نژادهای چهارخوابه در انواع کرم ابريشم عموميت داشته و بيشتر برای پرورش 

تجارتی مورد استفاده قرار می گيرند.
ج) نژادهای ٥ خوابه: از جهش های طبيعی نژادهای ٤ خوابه به وجود آمده در اين نژادها طول 

دوره الروی زياد، اندازه الروها و پيله ها بزرگ و تار پيله ها ضخيم است.

نژادهای مختلف کرم ابريشم مورد استفاده در ايران
در   (Bombixmori) گونه  از  مختلفی  نژادهای  ايران  در  ابريشم  کرم  پرورش  رواج  زمان  از 
نقاط مختلف پرورش داده شده و هر ناحيه دارای نژاد خاص بوده و از آن استفاده می کردند که عبارتند 

از:
نژاد خراسانی (سبزواری)

نژاد خراسانی (تربت)
نژاد ماالوان
نژاد هراتی

نژاد کرمانشاهی
نژادهای ژاپنی 
نژادهای بغدادی

نژادهای فرانسوی

Moultinism ــ١
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شکل ١ــ١٣ــ نژاد چينی کرم ابريشم

شکل ٢ــ١٣ــ نژاد ژاپنی کرم ابريشم
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مشخصات مرفولوژيکی کرم ابريشم
١ــ  مشخصات تخم کرم ابريشم: تخم کرم ابريشم بيضی شکل و مسطح است و در نژادهای 
مختلف دارای شکل و اندازه های متفاوت است. در رأس تخم، سوراخی وجود دارد که محل ورود 
اسپرم است و ميکروپيل ناميده می شود. تخم در نژادهای اروپايی بزرگ و سنگين و در نژادهای چند 
نسله و گرمسيری کوچک و سبک است. تخم ها در اوايل تخم گذاری سنگين تر از تخم هايی هستند 
که در اواخر تخم گذاری توليد می شوند. تخم در هنگام توّلد دارای رنگ زرد روشن است و سپس 
به  نژاد  به  بسته  روز  ٥    ــ٤  طول  در  و  می شود  قهوه ای  آخر  در  و  آجری  قرمز  رنگ های  به  سرعت  به 
رنگ های ثابت خود (خاکستری سير، آبی، بنفش، سبز، پرتقالی و … ) می رسد. رنگ تخم در فصول 
چسبنده ای  و  لزج  ماده  به  آغشته  پروانه  بدن  از  خروج  موقع  در  تخم ها  است.  متغير  نيز  سال  مختلف 
کوريون  تخم  پوست  می کاهد.  آن  تلفات  از  و  شده  آن ها  تثبيت  باعث  تخم گذاری  موقع  در  که  هستند 

ناميده می شود و حدود ده درصد تخم را شامل می شود.
حشرات   ساير  و  الرو  مانند  (الرو)  ابريشم  کرم  بدن  ابريشم:  الرو  ظاهری  مشخصات  ٢ــ 

شکل ٣ــ ١٣ــ بستر پرورش کرم ابريشم
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راسته پروانه ها از سه بخش سر، سينه و شکم تشکيل شده است.
الف) سر: اندازه سر کوچک و سطح خارجی آن به رنگ قهوه ای و از پوشش کتينی پوشيده  

شده است.
يک جفت پا  دارای  يک از حلقه ها  بوده و هر  بند يا سه حلقه  مرکب از سه  سينه  سينه:  ب) 
هستند. هر يک از حلقه های سينه ای از ٣ مفصل تشکيل شده و در قسمت  انتهايی سومين مفصل يک 

ناخن مشاهده می شود.
عدد می رسد  کامل به ٩  رشد  مرحله   بندها در  تعداد اين  بوده و  بند  بند  شکم الرو  شکم:  ج) 

(شکل ٤ــ١٣).
پوست يا جلد: پوست بدن کرم ابريشم در حکم اسکلت خارجی الرو بوده و در ارتباط مستقيم 
فراهم  را  کرم  تحرک  امکانات  و  رسيده  جلد  به  بدن  مختلف  قسمت های  در  که  است  ماهيچه هايی  با 

می سازند. عالوه بر  آن، پوست حفاظت از بدن کرم را نيز برعهده دارد.
مجاری تنفسی: مجاری تنفسی به صورت سوراخ های ريزی در دو سمت حلقه های بدن الرو 

اولين حلقه سينه ای و اولين تا هشتمين حلقه شکمی وجود داشته و تعداد آن ها به ٩ حلقه می رسد.
اعضای اصلی بدن کرم ابريشم عبارتند از:

١ــ اعضای گوارشی
٢ــ رگ پشتی

٣ــ لوله های مالپيگی
٤ــ اعضای تنفسی
٥  ــ سيستم عصبی
٦  ــ اعضای حسی

٧ــ اعضای توليد مثل
٨   ــ بافت های ماهيچه ای و چربی

١ــ اعضای گوارشی: اعضای گوارشی يا جهاز هاضمه کرم در قسمت مرکزی بدن واقع 
بوده و با امتداد در سرتاسر طول بدن و از جلو به دهان و از عقب به مخرج منتهی می شود.

همين  به  و  بوده  باز  نوع  از  ابريشم  کرم  در  خون  گردش  دستگاه  خون:  گردش  دستگاه  ٢ــ 
منتشر  بدن  عمومی  حفره  داخل  در  می شود  وارد  پشتی  رگ  به  که  فشارهايی  طريق  از  خون  جهت 

می شود.
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شکل ٤ــ١٣ــ منظره عمومی الرو و سر کرم ابريشم

لب پايين و اندام نخ ريس

منظره عمومی کرم ابريشم در سن پنجم

اولين حلقه سينه ای
دومين حلقه سينه ای
سومين حلقه سينه ای
حلقه های شکمی

پای شکمی

پاهای سينه ایمنفذ تفنسی

منظره عمومی سر کرم ابريشم از سطح پشتی

گونه ها

درز ميانی جمجمه

درز پيشين جمجمه

پيشانی

لب باال
آرواره پايين

چشم های ساده

آرواره باال

شاخک
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کوچک  روده  عقبی  انتهای  قسمت  از  مالپيگی  لوله های  مالپيگی (مجاری):  لوله های  ٣ــ 
شروع و بين روده کوچک و کلون به داخل روده کوچک باز می شوند.

٤ــ دستگاه تنفسی: سوراخ های تنفسی در طرفين تمام حلقه های بدنه به استثنای حلقه های 
دوم و سوم (سينه) وجود داشته و به خارج باز می شوند.

سيستم  می شود:  تقسيم  بخش  سه  به  ابريشم  کرم  در  عصبی  دستگاه  عصبی:  سيستم  ٥  ــ 
عصبی مرکزی، سيستم عصبی پريفرال، سيستم عصبی سمپاتيک.

٦  ــ اعضای حسی: حواس چشايی و شنوايی در کرم ابريشم هنوز شناسايی نشده است. ولی 
پوست عهده دار بساوايی يا المسه است.

حالت  و  نکرده  رشد  کامل  به طور  ابريشم  کرم  در  تناسلی  دستگاه  مثل:  توليد  اعضای  ٧ــ 
بسيار ساده ای دارد.

٣ــ مشخصات شفيره: شفيره بيضی شکل است و از سر به طرف دم باريک می شود. شفيره 
کامل به رنگ قهوه ای شکالتی است.

شفيره دارای حلقه های شکمی و متحرکی است که کامًال مشخص است. شفيره ماده معموًال 
از نرها بزرگ تر هستند. ساختمان داخلی شفيره با ساختمان داخلی الرو کامًال متفاوت است. شفيره 

معموًال بعد از يک هفته به پروانه تبديل می شود.
تشکيل  شکم  سينه و  سر،  قسمت  پروانه از سه  بدن  ابريشم:  از  پروانه  بدن  ساختمان  ٤ــ 

شده است.
مفصل   ٣٥ ــ   ٤٠ دارای  که  است  شاخک هايی  و  مرکب  چشم  جفت  يک  دارای  پروانه  سر 
(ساقه های فرعی)، آرواره های باال و پايين و لب های باال و پايين است. سينه پروانه از سه حلقه مشخص 
تشکيل شده است، هر يک از حلقه ها به يک جفت پای سينه ای و هر يک از حلقه های دوم و سوم به 

يک جفت بال نيز مجهز هستند.
شکم پروانه در حشرات نر دارای هشت حلقه و در ماده دارای هفت حلقه است.

شکل ٥  ــ١٣ــ شفيره



١٦٥

بيولوژی کرم ابريشم
کرم ابريشم حشره ای است کامل که دوره ی زندگيش شامل چهار مرحله به شرح زير است:

١ــ مرحله ی تخم١
٢ــ مرحله ی الروی٢

٣ــ شفيره٣ 
٤ــ پروانه٤

١ــ مرحله ی تخم: پروانه ماده در هر دوره ی تخم گذاری پس از جفت گيری حدود ٥٠٠  ــ٤٠٠ 
تخم می گذارد. سير تکاملی تخم پروانه بستگی به نژاد (دو نسله يا چند نسله) آن ها دارد. در نژادهای 
يک نسله بعد از زمستان (در بهار سال بعد) آماده تفريخ٥ می شوند. در صورتی که تخم نژادهای دو يا 

چند نسله پس از ١٢ ــ١٠ روز بعد از تخم گذاری تفريخ شده و الرو از آن ها خارج می شود.
٢ــ مرحله ی الروی: الرو در بدو خارج شدن از تخم حدود ٣ ميلی متر طول داشته و بدنش 
از موهای ريز سياه رنگ پوشيده شده است. اين موها پس از يک الی دو روز ريخته و رنگ بدن الرو 
روشن تر می شود و سپس با افزايش سن، الرو تغيير رنگ می دهد تا رنگ اصلی نژاد خود را به دست 
آورد. مدت دوران الروی حدود ٣٠ ــ ٢٥ روز است. تعداد خواب٦ (تعويض جلد) الرو با توجه به 
متغير است.  نژاد آن ها بين ٥  ــ٣ بار است مدت هر يک از خواب های الروی بين ٣٦ ــ ١٨ ساعت 

فاصله ی بين هر دو خواب (تعويض جلد) را يک سن الرو گويند.
طول هر يک از سنين الرو به شرح زير است:

٤ــ٣ روز سن اول 
کرم را در اين سنين جوان گويند. ٣ــ٢ روز  سن دوم 

٤ــ٣ روز   سن سوم 
٧ــ٥ روز کرم را در اين سنين بالغ گويند.سن چهارم   ـ   ٨ روز   ١٠ـ سن پنجم 

ـ  ٤  Pupae ــ٣  Larva ــ٢  Egg ــ١ Moth ـ
٥    ــ بيدار شدن تخم و تبديل به کرم.

٦ــ اصطالح خواب در زندگی کرم ابريشم به حالتی (زمانی) گويند که کرم در آن مدت از اشتها می افتد و روی برگ يا شاخه  بی حرکت 
می ماند و سر خود را باال نگه می دارد، البته گاهی سر خود را تکان داده و حرکت بسيار خفيفی انجام می دهد. فاصله ی ميان هر دو خواب را 

سن کرم ابريشم می گويند.
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شکمی،  حلقه های  مختصر  حرکت  به جز  و  بوده  غيرفعال  شفيره  شفيرگی:  مرحله ی  ٣ــ 
هيچگونه تحرک ديگری ندارد. سطح بدن شفيره پس از مدتی از ماده کتينی پوشيده می شود. در انتهای 
مختلف  نژادهای  در  شفيرگی  دوره ی  می شود.  خارج  کتينی  جلد  داخل  از  پروانه  شفيرگی  دوره ی 

ـ   ٨ روز به طول می انجامد. متفاوت است. ولی به طور کلی اين دوره حدود ١٠ـ
حشرات  از  ظاهری  شکل  و  ساختمانی  نظر  از  ابريشم  پروانه های  پروانه ای:  مرحله ی  ٤ــ 
خارج  محض  به  ابريشم  پروانه  نيست.  بيشتر  روز  ٤ــ٢  از  و  کوتاه  پروانه ها  عمر  طول  است.  کامل تر 
شدن از پيله آمادگی جفت شدن را دارد. پروانه ماده پس از جفت شدن شروع به تخم ريزی کرده و پس 

از تخم ريزی می ميرد.
پروانه ماده تا حدودی بزرگ تر از پروانه نر است.

 
نحوه پرورش کرم ابريشم

کرم ابريشم به منظور توليد پيله پرورش داده می شود و هدف استفاده از پيله ها، روش نگهداری 
تخم ريزی  برای  پروانه  کردن  خارج  يا  ابريشم کشی  جهت  پيله ها  (از  می کند.  مشخص  را  ابريشم  کرم 
استفاده می شود.) روش های نگهداری برای هر دو منظور مشابه بوده و تنها برخی نکات فنی خاص در 
مراحل مختلف نگهداری وجود دارند و هدف های توليد پيله های تجارتی شامل هدف کّمی استحصال 
الياف ابريشم و هدف کيفی توليد الياف مناسب از نظر طول تار، توان ابريشم کشی و ظرافت تار بوده که 

برای دستيابی به هدف های مورد نظر رعايت شرايط زير ضروری است.
١ــ انتخاب تخم نوغان مرغوب.

٢ــ ايجاد شرايط محيطی الزم برای رشد و پرورش کرم ابريشم.
٣ــ انتخاب برگ توت با کيفيت مناسب.
٤ــ پيشگيری و کنترل آفات و امراض.

نگهداری کرم ابريشم دارای چهار مرحله مشخص و متمايز است.
تفريخ تخم نوغان

مرحله پرورش الرو ابريشم
مرحله تنيدن

مرحله برداشت
محيطی  شرايط  الرو  خروج  و  نوغان  تخم  جنين  رشد  تکامل  برای  نوغان:  تخم  تفريخ  ١ــ 
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خاصی مورد نياز است که برای تأمين آن ها از اتاق های تفريخ تخم نوغان استفاده می شود. اين اتاق ها 
می توانند به هر شکل و اندازه ای متناسب با حجم کار باشند ولی به هر حال بايد رطوبت و نور آن ها تأمين 

شده و شرايط مطلوب فراهم شود.
مرحله تفريخ در پرورش کرم ابريشم يکی از مراحل مهم پراهميت تلقی شده برای تأمين شرايط 
حرارتی، رطوبتی و نوری الزم در اتاق های تفريخ استفاده از چراغ های معمولی حرارتی  و روشنايی، 
است.  معمول  نور  و  رطوبت  حرارت،  ايجاد کننده ی  اتوماتيک  دستگاه های  و  فلورسنت  المپ های 
آفات و  حمله  از  جلوگيری  الزم و  تاريکی  شرايط  بهتر  تأمين  امکان  تفريخ  اتاق  ديگر  خصوصيات  از 

مورچه ها است.
روش تفريخ معمولی: چنانچه تخم های مورد استفاده از نوع تخم های يک نسله يا دو نسله 
نگهداری  سانتی گراد  درجه   ١٥ حرارت  در  روز  سه  مدت  به  و  خارج  سردخانه  از  را  آن ها  باشند، 
می کنند. سپس حرارت را به ١٨ الی ٢٠ درجه سانتی گراد رسانده و دو روز ديگر نيز اين شرايط را 
حفظ می کنند. پس از آن مدت چهار روز تخم ها را در حرارت ٢٣ تا ٢٤ درجه سانتی گراد قرار داده 
و متعاقبًا حرارت را به ٢٥ درجه سانتی گراد رسانده و تا خروج الروها حرارت اتاق تفريخ را در همين 

درجه ثابت نگاه می دارند.
٢ــ عمليات پرورش کرم ابريشم

شروع نگاهداری کرم: ابتدا الروهای تازه تولد يافته به بسترهای نگهداری در فضای معينی 
کرم  نگاهداری  شروع  را  فعاليت ها  اين  مجموعه  می شود.  داده  آن ها  به  توت  برگ  نخستين  و  پخش 

می نامند.
قبل از شروع پرورش بايد محل پرورش را که اصطالحًا  تلمبار گفته می شود، تميز شده، درجه 
برای  الزم  شرايط  تا  شود  رسانده  درصد  نود  به  رطوبت  و  سانتی گراد  درجه   ٢٨ به  محيط  حرارت 
کرم های تازه تفريخ شده فراهم شود. عالوه بر اين بايد سينی های پرورش که با توجه به حجم تخم نوغان 
از قبل آماده شده با کاغذ روزنامه يا هر نوع کاغذ مناسب که جريان هوا بتواند از آن عبور کند، پوشانده 

شود.
عمليات انتقال بدين شرح انجام می شود:

اول: دريچه جعبه تفريخ را همراه با پوشش کاغذ پارافين برداشته و در کنار جعبه تفريخ بر روی 
سينی پرورش قرار می دهند.

(پودر  پافسول  يا  کابينوران  مانند  مناسبی  سموم  با  تغذيه  از  قبل  را  الروها  بدن  سطح  دوم: 
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به طور  نازک  توری  پارچه های  از  استفاده  با  درصد)   ٩٥ مرده  آهک  و  درصد   ٥ نسبت  به  فرمالدئيد 
يکنواخت سمپاشی می کنند.

سوم: برگ های خورده شده را به طور يکنواخت در سطح تمامی بستر می ريزند.
چهارم: روی بستر را جهت حفظ رطوبت و جلوگيری از خشک شدگی برگ ها و کنترل تابش 

نور با کاغذ پارافينی می پوشانند.
پنجم: چند ساعت پس از تغذيه و چسبيدن کرم ها به برگ ها با استفاده از پر مرغ باقيمانده آن ها 
را از روی کاغذ پارافين جدا و بر روی بستر انتقال داده و آن قسمت از کرم هايی را که در جعبه تفريخ 

قرار دارند، از روی جعبه جدا کرده و به بستر انتقال می دهند.
ششم: در مرحله شروع پرورش سطح الزم برای هر جعبه تخم نوغان ٣٠×٣٠ سانتی متر  در نظر 
گرفته می شود. جنس جعبه چوبی يا مقوايی است که ديواره آن حدود چهار تا شش سانتی متر ارتفاع 

دارد.
هفتم: سعی می شود کرم ها در بستر انتخابی به طور يکنواخت پخش شوند. به قسمی که در بستر 

تراکم کرم ها يکسان باشد.
پرورش کرم جوان: به دليل حساسيت اين دوره بايد دقت کافی به عمل آيد تا الروها سالم و 

به دور از آلودگی مانده و از قدرت و قوت کافی برخوردار شوند.
پايه  و اساس نگهداری کرم ابريشم بر کيفيت نگهداری کرم جوان استوار است و هرچه در اين 
بهداشتی دقت بيشتری شود، درصد موفقيت  مرحله به شرايط مناسب حرارتی، رطوبتی، تغذيه ای و 

پرورش کرم بالغ  افزايش خواهد يافت.
کرم ابريشم در سنين اوليه نسبت به رطوبت و حرارت های زياد مقاوم بوده و کمتر دچار آسيب 
و  بوده  حساس  بهداشت  و  نظافت  تغذيه،  ميزان  تغذيه،  مورد  برگ های  کيفيت  به  نسبت  ولی  می شود 

چنانچه در اين موارد سهل انگاری شود، موجبات زيان های جبران ناپذير بعدی فراهم خواهد شد.
به  را  آن ها  ابتالی  احتمال  و  نبوده  مناسب  جوان  کرم های  برای  درجه   ٣٠ از  بيش  حرارت 

بيماری های ويروسی افزايش می دهند.
کاهش رطوبت به ٧٥ درصد و افزايش حرارت تا ٢٧ درجه در هر يک از مراحل خواب موجب 

سهولت پوست اندازی کرم ابريشم می شود.
دوره نگهداری کرم جوان را مطابق جداول استانداردی که از طرف مؤسسه توليد کننده ارائه 

می شود تنظيم می کنند.
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جدول ١ــ١٣ــ حرارت و رطوبت مورد نياز کرم در سنين مختلف

رطوبت (درصد)حرارت (درجه سانتی گراد)سنين

سن ١
سن ٢
سن ٣

٢٨ــ ٢٧
٢٧ــ٢٦
٢٦ــ٢٥

٩٠
٨٥
٨٠

سمپاشی بدن کرم های جوان يک روز در ميان با سموم پافسول يا کابينوران الزامی است و در 
مدت پرورش کرم جوان بايد در يکنواخت کردن بستر پرورش توجه الزم مبذول شود.

پس از خواب رفتن بايد از پودر آهک نرم برای ضدعفونی و خشک کردن بسترهای پرورش 
استفاده کرد.

وسايل و ادوات مورد نياز برای پرورش کرم جوان
سينی های پرورش به ابعاد ١٨٠×٩٠ سانتی متر

چهار چرخه های انتقال سينی
سبدهای حامل برگ

کارد برای خرد کردن برگ ها به ابعاد مختلف
کاغذهای سطح پرورش

خط کش
کاغذ پارافينی

پر مرغ
توری تميز کردن بستر

پارچه توری برای سمپاشی روی بستر يا گردپاش دستی
وسايل الزم برای جمع آوری ضايعات بستر پرورش

حرارت سنج و رطوبت سنج
آهک نرم و سرند شده

فرمالين و سموم پافسول يا کابينوران
که  می گيرد  انجام  صورت  بدين  اول)  روز  دوم  تغذيه  شروع  از  جوان (پس  کرم  پرورش  مرحله 
در  شده  مشخص  اندازه  به  توجه  با  را  برگ ها  و  تنظيم  استاندارد  جداول  به  توجه  با  را  پرورش  سطح 
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جدول ٢ــ١٣ ُخرد و با توجه به دفعات تغذيه روزانه دو يا سه بار روی کرم ها می ريزند.
مقايسه  در  که  است  ابريشم  کرم  پنج  و  چهار  سنين  بالغ،  کرم  از  منظور  بالغ:  کرم  پرورش 
آزاد)  (محيط  طبيعی  شرايط  در  چون  و  هستند  برخوردار  ويژه ای  خصوصيات  از  جوان  کرم های  با 
رطوبت  و  حرارت  به  بالغ  کرم  است.  متفاوت  جوان  کرم  با  آن  نگهداری  طرز  می شود  نگهداری 
و  آزاد  محيط  به  را  جوان  کرم های  سوم،  سن  پايان  در  است.  حساس  تهويه  نامناسب  شرايط  و  زياد 
تلمبارهای صحرايی انتقال داده بر روی بسترهای پرورش که از قبل آماده شده و کاغذ گذاری کرده، 

پهن می کنند.
تغذيه کافی از برگ های مناسب و رعايت موارد بهداشتی (تهويه، حرارت، رطوبت، ن ظافت 
توجه  آن ها  به  بايد  بالغ  کرم  پرورش  در  که  است  مهمی  اصول  از  موقع)  به  سمپاشی  و  تلمبارها 

شود.

تغذيه کرم ابريشم در سنين مختلف
تغذيه صحيح و به موقع از عوامل مهم در تأمين سالمتی و رشد کرم ابريشم است، از اين رو بايد 
تهيه برگ توت به ميزان کافی و کيفيت الزم را مورد توجه قرار داد. هر جعبه تخم نوغان در تمام طول 

مدت پرورش به طور متوسط به ١٠٠٠ــ ٨٠٠ کيلوگرم برگ توت نياز دارد.
کرم ابريشم در هر يک از مراحل زندگی خود به روش تغذيه خاصی نياز دارد. اندازه برگ ها 
در ابتدای پرورش بايد بسيار کوچک و هم زمان با رشد الرو بزرگ تر شود جدول ٢ــ١٣ اندازه برگ 

مصرفی در سنين مختلف کرم ابريشم را نشان می دهد.

جدول ٢ــ١٣ــ اندازه برگ مصرفی در سنين مختلف پرورش به سانتی متر

افزايش اندازه اولين تغذيهسن کرم ابريشم
برگ در سن مزبور

اندازه برگ در 
آخرين تغذيه

ميزان برگ 
مصرفی

١٨٠٠ گرم٠/٥١٠/٥اول

٥٠٠٠ گرم١/٥٣/٥١/٨دوم

٢١٠٠٠ گرم٣٤٢/٥سوم
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مصرف عمده برگ در سنين چهار و پنج کرم بالغ است. در اين مرحله نياز به خرد کردن برگ ها 
نبوده و می توان از روزهای اول و دوم سن چهارم از شاخه های جوان برگ دار و از روز سوم سن 

چهارم به بعد از شاخه های کامل برگ دار استفاده کرد.
برگ هايی که برای کرم جوان انتخاب می شود، بايد شاداب، پرآب و سرشار از امالح و پروتئين 
باشد. برگ ها پس از چيده شدن بهتر است فورًا مصرف شود ولی در صورت نياز به ذخيره سازی بايد 

در جای خنک، تاريک و مرطوب ذخيره شود تا از تخمير و ترشيدگی آن ها جلوگيری شود.
از تغذيه کرم ها با برگ های خيس، باران خورده، شبنم دار، خاک آلود، پژمرده، خشبی و آلوده 

به سموم بايد خودداری شود.
به  شديد  آفتاب  در  برگ  برداشت  است،  عصر  و  زود  صبح  توت  برگ  برداشت  زمان  بهترين 
دليل خشکی برگ ها مناسب نيست. در تغذيه کرم بالغ بايد توجه داشت که برگ ها به اندازه ی کافی و 
به صورت يکنواخت به همه ی کرم ها برسد، برای اين منظور بايد شاخه ها را به طور يک در ميان و به 

صورت سر و ته در عرض بستر قرار داد.
کيلوگرم   ٦٠٠ پنجم  سن  در  و  کيلوگرم   ٨٠ چهارم  سن  در  بهاره  نوغان  تخم  جعبه  هر  معموًال 
برگ خالص مصرف می کند که برای تأمين آن بايد در سن چهارم معادل ١/٧ برابر يا ١٣٦ کيلوگرم و 
در سن پنجم ١/٤ برابر مقادير برگ مصرفی يا حدود ٨٤٨ کيلوگرم برگ در اختيار هر جعبه کرم بالغ 

قرار داد.
جمع شدن  دليل  به  بيماری زا،  عوامل  رشد  از  جلوگيری  برای  کرم ها:  بستر  کردن  تميز 
فضوالت و باقی ماندن مواد غذايی بايد در سنين مختلف اقدام به تميز کردن بستر کرد. تميز کردن بستر 

به دفعات و به صورت زير انجام می گيرد:
سن اول: يک بار در اواخر سن و قبل از خواب
سن دوم: يک بار در اواخر سن و قبل از خواب
سن سوم: دو بار روز دوم و روز قبل از خواب

سن چهارم: دو بار روز دوم و روز قبل از خواب
سن پنجم: هر ٢ روز يا ٣ روز يک بار با توجه به انباشتگی سطح بستر

تنيدن پيله ها
حدود هشت تا ده روز پس از شروع سن پنجم الروی، تغييراتی در خصوصيات ظاهری و رفتار 
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کرم ابريشم پديد می آيد. کرم ها به تدريج از روز هشتم به بعد از غذا افتاده و تنها مقادير جزيی از برگ 
تغذيه می کنند. مدفوع کرم ها از روز هفتم به بعد به رنگ سبز تيره متمايل شده و حالت سفتی خود را 
از دست می دهد، آخرين ذرات مدفوع کامًال رنگ سبز برگ تغذيه شده را دارد و به نظر می رسد که 

عينًا دفع شده است.
مواد  و  غده ها  سريع  رشد  دليل  به  بدنشان  مرور  به  و  شده  کوتاه تر  پنجم  سن  آخر  روز  کرم ها 
ابريشمی زرد شفاف می شود و ميل به صعود و باال رفتن پيدا می کنند. گرايش کرم ها به سمت نور در 
اين مرحله شديدتر شده و فرار آن ها به سمتی است که از نور قوی تری برخوردار هستند. قبل از تنيدن 
تار، کرم های ابريشم فعاليت های حرکتی خاصی را انجام می دهند تا از نظر فيزيولوژيکی کامًال آمادگی 
تنيدن تار را به دست آورند. تنيدن تار ابريشم و ساخت پيله ابتدا با ايجاد رشته تارهايی به عنوان اسکلت 
اوليه برای تثبيت موقعيت کرم انجام شده و سپس اليه اليه تنيدن تار آغاز می شود. حرکت کرم ها برای 
تنيدن تار ابريشمی به شکل عدد هشت التين وارونه (∞) است چنان چه بدن کرم در حالت افقی قرار 
 ٧٠ رطوبت  و  درجه   ٢٥ حرارت  تار  تنيدن  برای  می گيرد.  انجام  بيشتری  سهولت  با  تار  تنيدن  گيرد 

درصد مناسب است.
وسايلی که برای تنيدن تار استفاده می شود، عبارتند از:

ـ   گياهان  ١ــ قاب های پيله تنی چرخشی ٢ــ جايگاه پيله تنی برزيلی ٣ــ بهره گيری از کاه و کلش  ٤ـ
محلی.

برداشت پيله و مراقبت از آن
است.  متفاوت  می شود،  استفاده  پيله تنی  برای  که  وسايلی  با  ارتباط  در  پيله  برداشت  روش 

جدول ٣ــ١٣ــ ارتباط حرارت و زمان برداشت پيله

حرارت دوران تنيدن پيله فصل پرورش 
(سانتی گراد)

زمان برداشت پيله پس از کامل 
شدن پيله

بهار
تابستان
پاييز

٢٤ــ٢١
٢٧ــ ٢٥
٢٤ــ٢١

٨  ــ٧ روز
٧ــ٦ روز
٨  ــ٧ روز
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چنان چه از قاب های پيله تنی چرخشی استفاده شده باشد، پيله ها را می توان با ماشين آالت مخصوص 
پيله گيری شامل انواع دستی و نيمه اتوماتيک برداشت کرد. زمان برداشت پيله معموًال پس از هفت تا 

هشت روز بعد از کامل شدن است.

شکل ٦  ــ١٣ــ برداشت پيله به روش سنتی

پيله های تخم گيری
برای تهيه تخم مرغوب، انتخاب پيله هايی، با کيفيت خوب نيز ضروری است. اين نوع پيله ها 
فشار  با  و  بوده  سخت  جداری  دارای  خوب  پيله های  شده اند.  تنيده  قوی  و  سالم  کرم های  وسيله  به 
معمولی نمی توان آن را کامًال از حالت عادی خارج کرد، همچنين پيله های خوب دارای تارهای ظريف 

و يکنواخت هستند.
معموًال پروانه های نر و ماده را به مدت کوتاهی بعد از خارج شدن از پيله جدا از يکديگر نگاه 
می دارند، تا جفت گيری آن ها با نظم خاصی صورت گرفته، و به طور کلی همه فعاليت آن ها نيز تحت 
کنترل باشد. برای اين منظور قبل از بيرون آمدن پروانه ها، پيله های نر و ماده را تا حدی که ممکن است 
روش ها  اين  از  يکی  که  شده  پيشنهاد  مختلفی  روش های  منظور  اين  برای  می کنند.  جدا  يکديگر  از 
استفاده از ِمُتد هبل١ است. هبل ماشينی اختراع کرده است که تقريبًا بر مبنای وزن پيله ها کار می کند، 
می کنند.  مجزا  هستند،  سبک تر  که  نر  پيله های  از  هستند،  سنگين تر  معموًال  که  را  ماده  پيله های  يعنی 
دو  نر  پيله  که  ترتيب  بدين  می کنند،  تفکيک  دست  با  آن ها  ظاهری  شکل  برحسب  را  پيله ها  نيز  بعضی 
درشت تر،  ماده  پيله  که  صورتی  در  است.  فرورفتگی  دارای  ميانش  و  بوده  تيز  اندازه ای  تا  انتهايش 
دو انتهايش گردتر، فرورفتگی ميانی کمتر است، چنانکه حتی گاهی اصًال محسوس نيست. پيله های 
تخم گيری بايد ُپر ابريشم، محکم و لطيف باشند. بعد از تفکيک  پيله های خوب برای تخم گيری، بقيه 

Hebel ــ١
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پيله ها را نيز از لحاظ رنگ جدا می کنند. يعنی پيله های زرد را در يک طرف و پيله های سفيد را در 
سمت ديگر قرار می دهند. برای اين که از سوراخ کردن پيله ها به وسيله پروانه ها جلوگيری شود، بايد با 
وسايلی شفيره ها را در داخل آن ها از بين برد. خفه کردن شفيره ها در داخل پيله به چند طريق صورت 
می گيرد، که مهم ترين روش استفاده از هوای داغ و بخار آب است. برای باز کردن پيله ها، آن ها را در 
آب گرم غوطه ور می کنند. بدين ترتيب مواد صمغی آن نرم می شود. سر رشته های خارج شده از چند 
پيله را از حلقه ای در باالی ظرف عبور داده و يک نخ ابريشم چند اليه تهيه می کنند. باالخره نخ ها را 

به صورت کالف درآورده و به بازار عرضه می کنند.

شکل ٧ــ١٣ــ پيله و کرم و پروانه ابريشم

چگونگی عرضه پيله به بازار
برای عرضه پيله به بازار بايد دقت کرد که پيله ها يکنواخت و قابل عرضه به بازار باشد. برای 

اين منظور موارد زير بايد مورد دقت قرار گيرد:
سوراخ،  پيله های  رنگی،  پيله های  بدشکل،  پيله های  مانند  ناجور:  پيله های  کردن  جدا  ١ــ 

پيله های پوست پيازی و ….
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٢ــ کرک گيری پيله ها: زدودن کرک از پيله ها در کيفيت آن مؤثر می باشد. اين کار به وسيله ی 
دستگاه مخصوص کرک گيری که به صورت برقی يا دستی عمل می کند، انجام می شود.

آن  از  هوا  که  ديگر  انواع  يا  کنفی  کيسه های  از  کيسه  گيری  برای  پيله ها:  کردن  کيسه  ٣ــ 
عبور می کند، استفاده می شود. کيسه های بزرگ باعث فشرده شدن پيله ها می شود. برای حمل و نقل، 

کيسه ها بايد مجاور هم قرار گيرند.

تأسيسات الزم برای پرورش کرم ابريشم
مهم ترين  تلمبار  است.  تلمبار  نام  به  تأسيساتی  به  احتياج  ابريشم  کرم  پرورش  برای  تلمبار: 
تأسيسات پرورش کرم ابريشم است. ساختمان آن بايد به گونه ای باشد که حرارت و رطوبت داخل آن را 

به سادگی کنترل کرده و شستشو و ضدعفونی در آن به سهولت انجام گيرد.
و  جوندگان  خزندگان،  (پرندگان،  جانوران  آسيب  از  کرم ها  که  شود  ساخته  طوری  بايد  تلمبار 

حشرات گوشتخوار) مصون باشند.
تلمبارها به دو دسته تلمبارهای کرم جوان و تلمبارهای کرم بالغ تقسيم می شوند. تلمبارهای کرم 

جوان شامل قسمت های زير است:
١ــ اتاق مخصوص تعويض کفش و لباس

٢ــ برگ خانه
٣ــ اتاق برگ خردکنی

٤ــ اتاق (انبار) نگهداری وسايل
٥  ــ سالن اصلی پرورش

شکل ٨   ــ١٣ــ تلمبار کرم ابريشم
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بيماری های کرم ابريشم
بيماری  و  پيرين  گراسری،  فالشری ها،  موسکاردين،  ابريشم  کرم  بيماری های  انواع  ميان  از 

آسپروژيلوس باالترين خسارت را به کرم وارد می کنند.
١ــ موسکاردين ها: موسکاردين بيماری قارچی بوده شامل چهار نوع موسکاردين سفيد، 

موسکاردين سبز، موسکاردين سياه و موسکاردين زرد است.
راه های آلودگی کرم به موسکاردين بسيار متنوع است، حتی اگر محل و تجهيزات پرورش با دقت 
و درجه کافی ضدعفونی شود، عامل بيماری زا می تواند از طريق برگ توت و با دست آلوده کارگران به 

داخل محل پرورش راه يافته و کرم ابريشم را از طريق تماس پوستی مورد حمله قرار دهد.
٢ــ بيماری آسپروژيلوس: اين بيماری مخصوص کرم جوان است زيرا کرم های جوان در 
مقابل اين بيماری به نسبت کرم های بالغ حساسيت بيشتری نشان می دهند. عامل اين بيماری نيز مانند 
موسکاردين از طريق پوست وارد بدن می شود، و ورود عوامل بيماری زا از طريق دهان موجب بيماری 

می شود.
٣ــ فالشری ها: فالشری ها نام عمومی تعدادی از بيماری های کرم ابريشم است که عاليمی 
خوردن  چروک  بدن،  شدن  کوتاه  بدن،  شفافيت  بی اشتهايی،  يعنی  موسکاردين  عمومی  عاليم  مشابه 
نيز  مرگ  نشان داده و پس از  سستی، ضعف و … را از خود  يبوست،  تعويض جلد،  پوست پس از 

الشه ها نرم و فاسد می شود.
ابتدای  است  متفاوت  ابريشم  کرم  مختلف  سنين  در  گراسری  بيماری  عالئم  گراسری:  ٤ــ 
بيماری هيچ نوع تغييری مشاهده نمی شود اما به تدريج کرم ها اشتهای خود را از دست می دهند. پوست 
بدنشان شل و متورم شده، پوست بدن کرم با ضربه کوتاه می ترکد، بيشترين صدمه اواخر سن چهارم 

به وجود می آيد.
 Nozema bombycis Nagelia ٥  ــ پيرين: عامل بيماری پيرين تک سلولی پرتوزا به نام

است.
پبرين يکی از مهم ترين و خطرناک ترين بيماری های کرم ابريشم بوده و از امراضی است که بروز 

آن موجب زيان بسيار شديد شده و لطمه اقتصادی فراوانی به توليدکنندگان وارد می سازد.
اين بيماری با ساير امراض کرم ابريشم فرق دارد زيرا هم می تواند از طريق تخم و هم از طريق 

برگ های آلوده سرايت کند.
بيماری زا  ميکروب  مثل  توليد  و  تکثير  و  پيشرفت  روی  دقيقی  مطالعه   ١٨٧٠ سال  در  پاستور 



١٧٧

انجام داد. اولين کشف وی اين بوده که بيماری پيرين از طريق تخم سرايت می کند. روی همين اصل 
معاينه و بررسی پروانه مادر پس از تخم ريزی برای اطمينان از بيماری پيرين را پيشنهاد کرد، در طی 
اين مدت ٥ الی ٦ سال پبرين از طريق فرانسه از راه واردات تخم کرم ابريشم به ساير کشورهای اروپايی 

گسترش يافت.

آفات کرم ابريشم
١ــ مورچه ها ٢ــ زنبورهای وحشی ٣ــ مگس ها و کنه ها هستند.

فعاليت های عملی  
١ــ مشاهده سر، سينه و شکم کرم ابريشم زير بينوکولر و مقايسه با اشکال کتاب.

٢ــ بازديد از يک مرکز پرورش کرم ابريشم.
٣ــ باز کردن پيله کرم ابريشم و مشاهده شفيره زير بينوکولر.

ارزش يابی فصل سيزدهم
١ــ تاريخچه نوغانداری در دنيا را بيان کنيد.
٢ــ تاريخچه نوغانداری در ايران را بنويسيد.

٣ــ مشخصات نژادهای ژاپنی کرم ابريشم را بنويسيد.
٤ــ مشخصات نژادهای اروپايی کرم ابريشم را توضيح دهيد.

٥  ــ مشخصات ظاهری کرم ابريشم را بيان کنيد.
٦  ــ مراحل نگهداری کرم ابريشم را فقط نام ببريد.

٧ــ تفريخ تخم نوغان را توضيح دهيد.
٨   ــ چگونگی و مراحل تميز کردن بستر کرم ها را توضيح دهيد.

٩ــ بيماری های کرم ابريشم را فقط نام ببريد.
١٠ــ آفات کرم ابريشم را نام ببريد.
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منابع و مآخذ
پزشکی  گياه  گروه  انتشارات  از  پلی کپی  عسل  زنبور  پرورش   ١٣٥٥ مرتضی  اسماعيلی،  ١ــ 

دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.
٢ــ خرمشاهی، مصطفی ١٣٥١، زنبورداری در ايران و دنيا از انتشارات دهخدا.

٣ــ مهندسين مشاور بين الملل، پلی کپی زنبورداری.
دانشکده  دامپروری  گروه  انتشارات  از  پلی کپی  زنبورداری،   ،١٣٥٧ محمد  عراقی،  ٤ــ 

کشاورزی زنجان.
٥  ــ شهرستانی، نعمت الّله ١٣٦٢، زنبور عسل و پرورش آن از انتشارات دانشگاه تهران.

زنبورداری  صحيح  اصول  سياوش  تيرگری،  ــ  عزيز الّله  کميلی،  ــ  محمد سعيد  مصدق،  ٦  ــ 
١٣٦٥ نشريه شماره ٢٢٦.

پور اصغر،  ــ  عزيز الّله  کميلی،  ــ  محمد سعيد  مصدق،   ١٣٦٦ عسل  زنبور  امراض  و  آفات  ٧ــ 
جواد ــ بندچی، ولی الّله ــ هدايتی، عزت الّله از انتشارات سازمان ترويج کشاورزی شماره ٢٣٠.

٨   ــ عراقی، حسين ١٣٦٥، پرورش ملکه از انتشارات اميرکبير.
٩ــ کاکس، آلبرت، زنبورداری به زبان ساده ترجمه رامين خزايی از انتشارات نشر دنيای نو.

انتشارات  از  شهرستانی  نعمت الّله  تأليف  و  ترجمه  زنبورها  زندگی  از  فريش،کارل.  فون  ١٠ــ 
اميرکبير ١٣٦١.

١١ــ يوردان، اطلس زنبور عسل ترجمه و تأليف نعمت الّله شهرستانی، از انتشارات اميرکبير ١٣٦٢.
١٢ــ ناظر عدل کامبيز، نگهداری کرم ابريشم و کاشت نهال توت، عميدی، ١٣٦٨.

١٣ــ تميجی، يوسف ــ اکبرزاده، ميکائيل ــ زنبور عسل و بيماری های آن از انتشارات دفتر 
نشر خودکفايی.

١٤ــ ايرانپور قائم مقامی ــ پرورش ملکه زنبور عسل و تلقيح مصنوعی از انتشارات دفتر نشر 
خودکفايی.

١٥ــ البرزی، فريدون ١٣٥٥، پرورش زنبور عسل، پلی کپی درسی از انتشارات گروه دامپروری 
دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.

ـ پلی کپی درسی از انتشارات دانشکده کشاورزی دانشگاه تبريز شماره ١٥٢. ١٦ــ پور اصغر، جوادـ 
ـ فنی شماره ٣٦. ١٧ــ ماکابی، سيروس ١٣٦٧، مؤسسه تحقيقات و دامپروری کشور، نشريه علمیـ 
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١٨ــ جواهری، داود ١٣٦٦، مؤسسه تحقيقات و دامپروری کشور، نشريه فنی شماره ٢٧.
١٩ــ ترکاشوند ١٣٥٦، پلی کپی درسی، از انتشارات دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران.

ـ  موسوی، سيد مرتضی، پلی کپی درسی از انتشارات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد. ٢٠ـ
٢١ــ اعتباری، اسماعيل، اصول نوغانداری.

نوغانداری و  توتستان، صندوق مطالعاتی توسعه  ٢٢ــ بررسی خصوصيات گونه توت و ايجاد 
صنايع ابريشم ايران.

٢٣ــ غالمی، محمدرضا، امراض کرم ابريشم و روش کنترل آن.
٢٤ــ فتح العلومی، يوسف، روش مبارزه با شپشک توت

٢٥ــ قنبری، قدرت الله، اصول پرورش کرم ابريشم
٢٦ــ دامداری، سال دوم، رشته ی کشاورزی عمومی، کد شماره ٧٨٥

٢٧ــ عبادی، رحيم ــ احمدی، علی اصغر ١٣٨٣، پرورش زنبور عسل انتشارات ارکان
٢٨ــ سعادتمند، سيد جواد ١٣٨٣، زنبور عسل انتشارات آييژ

٢٩ــ رير، استفان، ترجمه اقوام شهريار، حبيب، ١٣٨٢ انتشارات پريور.
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 Das Trachtpflanzenbuch

 Ehrenwirth verlag

Rudolph Jacoby ــ٣٢

 Das Imker ABC

 Druck C.H. Wäser Bad segeberg W.Germany

Der Magazin Imker ــ٣٣

 Leopold Stocker Verlag STV

Roland Jordan ــ٣٤

 Kleine Bieinenkunde

 österreicher Agrarverlag Wien



١٨٠

ضمايم



١٨١

جدول استاندارد پرورش کرم ابريشم جوان برای يک جعبه تخم نوغان هيبريد

حرارت و 
رطوبت 
هر سن

تعداد 
روز

ساعت 
شرح عملياتغذادهی

اندازه 
 m٢

بستر

ميزان برگ دهی

 cm٢

اندازه برگ
مقدار برگ 
هر مرحله

مقدار برگ 
روزانه

مقدار برگ 
هر سن

ول 
ن ا
س

٪٩٠
راد 

تی گ
 سان

رجه
٢ د

٧      
     

     
     

     
ت    

طوب
ت ر

حرار

١

٩
١٠
١٣
٢٠

ضدعفونی کرم نوزاد 
شروع پرورش ريختن 

کرم از جعبه تفريخ روی 
سينی پرورش يکنواخت 

کردن کرم ها

ــ
٠/٠٩
٠/١٨
٠/٢٣

٠/٥
ــ
ــ
١/٠

٤٠ گرم
٥٠
٧٠
٩٠

٢٥٠

١٦٥٠ ٢
٧
١٤
٢١

٠/٢٧
٠/٣٦
٠/٤٥

١٢٠
١٦٠
٢٨٠

٥٦٠

٣
٧
١٤
٢١

٠/٥٤
٠/٥٤
٠/٥٤

٢٨٠
٢٤٠
٢٠٠

٧٢٠

٤٧
١١

آهک پاشی، پهن کردن 
بستر

٠/٥٤
١/٨

٠/٥١٢٠
١٢٠

دوم
سن 

٪٨٥
راد 

تی گ
 سان

رجه
٢ د

٦      
     

وبت
 رط

رت
حرا

٥
٨
١٣
٢٠

ضد عفونی، توری 
تعويض بستر، يکنواخت 

کردن کرم ها

٠/٩
١/٠٨
ــ

١/٥

٢

٣٠٠
٣٥٠
٥٥٠

١٢٠٠

٥٠٠٠ ٦
٧
١٤
٢١١/٨

٢/٥
٦٥٠
٨٠٠
١٠٠٠

٢٤٥٠

٧
٧
١١
١٧

پاشيدن آهک، پهن 
کردن بستر

٣/٦
١/٥

٩٠٠
٤٥٠١٣٥٠



١٨٢

٪٨٠
اد  

ی گر
سانت

جه 
٢ در

٥   
     

     
     

     
م    

 سو
سن

     
     

     
ت   

طوب
ت ر

٨حرار
١٠
١٥
٢١

ضد عفونی، توری

تعويض بستر

٢/٧٠٣٧٠٠
٩٠٠
١٢٠٠

٢٨٠٠

١٨٥٠٠

٩
٧
١٤
٢١

٣

٣/٦

٤١٥٠٠
١٨٠٠
٢٣٠٠

٥٦٠٠

١٠
٧
١٤
٢١

توری
٢٣٠٠
٢٥٠٠
٢٧٠٠

٧٥٠٠

١١
٧
١٠
١٥

تعويض بستر 
پاشيدن آهک، 
٤/٥پهن کردن بستر

١٨٠٠
٨٠٠٢٦٠٠

تقسيم کرم جوان١٢



جدول استاندارد پرورش کرم ابريشم بالغ برای يک جعبه تخم نوغان هيبريد

حرارت و 
رطوبت هر 

سن

تعداد 
روز

ساعت 
شرح عملياتغذادهی

اندازه 
سطح 

پرورش بر 
 mحسب ٢

تهيه مقدار برگ 
روزانه بر حسب کيلو

مقدار برگ 
هر سن

برگ خالصبا شاخه

رم  
چها

سن 
راد 

تی گ
 سان

رجه
٢ د

ت ٤
حرار

٪٧٥
ت  

طوب
ر

٣ نوبت    ١٧
١٣             
١٩             

ضد عفونی بدن 
کرم، توری اولين 
مرحله برگ دهی

٥/٠ m٢

١٠٧

خه 
 شا
و با

 کيل
١٤
٠

ص
خال

گ 
و بر

 کيل
٩٨

٧/٥٢٠١٤تميز کردن بستر٣ نوبت٢
ضد عفونی بدن ٣ نوبت٣

کرم و بستر
٣٥٢٥

٣١٤٤٥٣١ نوبت٤
٣٣٠٢١ نوبت٥

مرحله پوست ريزی به مدت ٤٨ــ٤٠ ساعت

جم  
ن پن

س
راد 

تی گ
 سان

رجه
٢ د

ت ٣
حرار

٪٧٠
٧٥ـ

بت 
رطو

٣ نوبت    ١٧
١٣             
١٩             

ضد عفونی بدن کرم 
و بستر توری، اولين 

مرحله برگ دهی
m٢ ١٥ــ١٤

٢٠١٤

خه 
 شا
رم با

لوگ
٨ کي

٦٠
ص

خال
گ 

م  بر
وگر

 کيل
٥٩
٧

تميز کردن بستر٣ نوبت٢
ضد عفونی بدن و ٣ نوبت٣

٤٢بستر کرم

٣٩٥٦٢ نوبت٤
ضدعفونی بدن و ٣ نوبت٥

١١٠٧٧بستر کرم

٣١٣٠٩١ نوبت٦
ضدعفونی بدن و ٣ نوبت٧

١٣٠٩١بستر کرم

٣١٢٠٨٤ نوبت٨
ضدعفونی، توری ٣ نوبت٩

١٠٠٧٠تميز کردن بستر

٣٥٠٣٥ نوبت١٠



١٨٤

جدول استاندارد پرورش کرم ابريشم جوان به روش دستگاه تهويه ای برای يک جعبه تخم نوغان هيبريد
حرارت و 

رطوبت 
هر سن

تعداد 
روز

ساعت 
شرح عملياتغذادهی

اندازه 
بستر 

m٢

ميزان برگ دهی

اندازه برگ
cm٢

مقدار برگ 
هر مرحله

مقدار برگ 
روزانه

مقدار برگ 
هر سن

ول  
ن ا
س

       
       

       
      ٪

٩٠
بت 

رطو
     

جه   
٢ در

٢ـ٧
ت  ٨

١حرار
٨
١٧

ضدعفونی کرم نوزاد، 
شروع پرورش ريختن 

کرم ها روی بستر تنظيم 
بستر

٠/٤
٠/٥
١/٠

١٠٠ گرم
١٤٠

٢٤٠ گرم

١٢٠٠ ٢٨
١٨

پهن کردن بستر کرم، 
ضد عفونی بستر کرم

٠/٩٣٠٠
٤٠٠٦٠٠

٣٨
١٧

٠/٥٢٨٠
٨٠٣٦٠

٤
تقسيم سنی پرورش 
پهن کردن بستر کرم

١/٨

دوم 
سن 

٪٩٠
بت 

رطو
جه   

٢ در
ی ٧

٢ ال
ت  ٦

ضدعفونی بدن کرم پيدا ١٨حرار
شدن آغاز بر گ  دهی

١/٥٦٠٠٦٠٠

٣٨٠٠
٥٨

١٨
ضد عفونی بستر و بدن 

١/٥کرم، توری
٩٠٠
١٣٠٠٢٢٠٠

٦٨
١٨

تميز کردن بستر کرم
١/٥

٨٠٠
٢٠٠١٠٠٠

٧

تقسيم سينی پرورش 
پهن کردن بستر

٣/٦
وم 
ن س

س
٪٨٥

بت 
رطو

     
رجه

٢ د
ی٦

٢ ال
ت  ٥

حرار
١٤
٢٠

ضد عفونی بدن کرم 
بيدار شده و آغاز 
برگ دهی توری

٣/٦٣/٠١٠٠٠
١٤٠٠٢٤٠٠

١٣٥٠٠ ٨
٦
١٤
٢٠

تميز کردن بستر کرم 
ضدعفونی بستر و بدن 

کرم، توری

٤١٦٠٠٠
٢٠٠٠
٢٤٠٠

٦٠٠٠

٩
٦
١٤
٢٠

تميز کردن بستر کرم
٢٣٠٠
٢٠٠٠
٨٠٠

٥١٠٠

تقسيم کرم جوان١٠٦
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