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فصل 2
قوانین و جداول استاندارد
پرورش زنبور عسل و تولید محصوالت آن
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ضوابط صدور شناسنامه زنبورداري )پروانه زنبورداري( 

با توجه به شرايط خاص زنبورداري و ضرورت مهاجرت و كوچ دائمي زنبورداران به منظور بهره برداري 
از شهد گياهان در مناطق مستعد كشور، تفاوت قابل توجهي بين  اين رشته توليدي با ديگر رشته هاي 
دامپروري است. لذا در اين بخش به جاي پروانه تأسيس يا بهره برداري كـه منحصراً مربوط به 
فيزيك ساختمان در پالكي ثابت مي باشد. براي هر يك از بهره برداران )زنبورداران( بـا شرايط ذيل 

شناسنامه زنبورداري با همان ارزش پروانه صادر مي گردد:
1 ظرفیت: دارا بودن حداقل تعداد 30 كندوي مدرن با جمعيت

٢ آموزش: گذراندن دوره آموزش مقدماتي زنبورداري
صادر  استان  كشاورزي  جهاد  سازمان  دام  امور  معاونت  توسط  زنبورداري  شناسنامه  تبصره1: 

مي شود.
تبصره٢: شناسنامه زنبورداري هر پنج سال يك بار تعويض مي شود.

تبصره3: توليد ساير فراورده هاي زنبور عسل از جمله موم، بـرهموم، گـرده گل، ژله رويال، زهر  
زنبور عسل، زنبور پاكتي و غيره توسط واحدهاي پرورش دهنده زنبور عسل با رعايت كامل نكات 

فني و بهداشتي بالمانع است و نياز به اخذ مجوز جداگانه اي نمي باشد.

  فواصل
محل پرورش ملكه تجاري زنبور عسل در فصل توليد ملكه با واحدهاي مشابه حداقل 5 كيلومتر و 
با ساير زنبورستان ها 3 كيلومتر است و فاصله تأسيسات ثابت واحدهاي پـرورش ملكه زنبور عسل 

از يكديگر حداقل 10 كيلومتر تعيين مي شود.
تبصره: رعايت فاصله با ساير دامداري ها، كارخانجات، مناطق مسكوني، عوارض طبيعي و عـوارض 
زنبور عسل  ايجاد مسموميت  آنها جهت  فاضالب  كارخانجاتي كه  الزامي نيست. مگر  تأسيساتي 

نمايد كه در  اين صورت، رعايت فاصله حداقل 3 كيلومتر از مسير فاضالب آنها الزامي است.

زمین و تأسیسات 
سطح زيربناي تأسيسات مورد نياز پرورش ملكه )اطاق پيوند، انبارها، محل تلقيح و ...( براي يك 
واحد پرورش ملكه با ظرفيت هزار عدد حداقل 100 مترمربع و زمين مورد نياز جهت استقرار 
زنبورستان حداقل 3 هزار متر مربع معين مي شود و به ازاي هر يك هزار عدد پرورش ملكه اضافه 

ظرفيت، 20 درصد تأسيسات و 50 درصد زمين برای استقرار زنبورستان افزايش مي يابد.
پروانه بهره برداري پرورش ملكه زنبور عسل: پس از تأييد كميسيون مركزي صدور پروانه، 

پروانه بهره برداري توسط كميسيون صدور پروانه استان صادر مي گردد.
تبصره 1: زمين محل استقرار زنبورستان احتياج به تغيير كاربري ندارد.

تبصره ٢: پرورش دهندگان ملكه موظف هستند، نژادهای خالص و تأييدشده توسط معاونت امور 
دام وزارت جهاد كشاورزي را با رعايت كليه ضوابط علمي، فني و بهداشتي پرورش دهنده و در 

صورت لزوم، نمونه ملكه هاي توليدي خود را در اختيار مراجع ذيصالح قرار دهند.
تبصره 3: اولويت اعطاي پروانه پرورش ملكه با كارشناسان دامپروري و كشاورزي مي باشد.

تبصره 4: در تمامي  موارد فوق، منظور از ملكه زنبور عسل، ملكه بارور مي باشد.
تبصره 5: معاونت امور دام و سازمان دامپزشكي كشور، مراكز توليد و پرورش ملكه زنبور عسل 
را از نظر مسائل فني و بهداشتي و درماني تحت نظارت خواهند داشت و مراكز فوق، موظف به 

هرگونه همكاري هستند.



9

ضوابط مهاجرت و استقرار زنبورستان ها

1 تقاضاي مهاجرت به صورت درخواست كتبي به همراه گواهي بهداشتي واحد زنبورداري از 
دامپزشكي مبني بر سالمت واحد، توسط زنبوردار، قبل از مهاجرت، به مديريت جهاد كشاورزي 

شهرستان مبدأ ارائه مي شود، تا نسبت به صدور مجوز اقدام شود.
جهاد  مديريت  بـه  كـه  را  متقاضـي  زنبـوردار  مبـدأ،  شهرسـتان  كشاورزي  جهاد  مديريت   ٢
كشاورزي شهرستان مقصد معرفي و پس از موافقت مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مقصد 
اقدام به صدور مجوز مهاجرت مي نمايد )جهاد كشاورزي شهرستان موظف است رونوشتي جهت 

اطالع بـه معاونت امور دام جهاد استان ارسال نمايد(.
3 موافقت مديريت جهاد كشاورزي شهرستان مقصد براي اسكان زنبورداران مهاجر بـه شرح 

ذيل انجام مي شود.
نيز  دستور العمل  4  اين  بند  رعايت  به  ملزم  و  است  محلي  زنبورداران  با  اسكان  اولويت  الف( 

مي باشند.
ب( در مورد استقرار، حداكثر ده روز قبل از حركت زنبورستان به شهرستان مقصد، مجوز مهاجرت 
ارسال مي شود و در صورتي كه درخواست اسكان يك منطقه براي دو زنبوردار در يك زمان به 

شهرستان مقصد برسد، اولويت با زنبوردار باسابقه اسكان در آن منطقه خواهد بود.
تبصره: زنبوردار محلي به فردي گفته مي شود كه حداقل سه سال سابقه سكونت در محل مورد 

نظر داشته باشد.
4 زنبورداران در فصل كوچ موظف به رعايت حداقل فاصله زنبورستان هاي خود به شرح زير 

هستند.
از نظر پوشش  تا 100 كلني به شعاع 1000 متر و در مناطق جنگلي و متراكم  از 30  الف( 

گياهي 500 متر.
ب( از 100 تا 300  كلني به شعاع 1500 متر و در مناطق جنگلي و متراكم از نظر پوشش 

گياهي 1000 متر.
ج( از 300 كلني به باال به شعاع 2000 متر و در مناطق جنگلي و متراكم از نظر پوشش گياهي 

1500 متر.
تبصره 1: زنبورداران مجاز نيستند به منظور اشغال منطقه، كندوهاي خود را به بنه هاي كوچك تر 
تقسيم كنند مگر كساني كه بيش از 500 كندو داشته باشند كه در اين صورت، مازاد بر اين تعداد 

را مي توانند با رعايت فواصل تعيين شده در محل هاي ديگر مستقر نمايند. 
تبصره ٢: قرار دادن كندوهاي خالي در منطقه حقي را براي زنبوردار  ايجاب نمي نمايد.

تبصره 3: فواصل اعالم شده در بند 4 با توجه به موقعيت جغرافيايي و اقليمي هر منطقه توسط 
معاونت امور دام استان قابل تغيير مي باشد.

تعرض  حق  حقوقي(  و  )حقيقي  افراد  كشور،  شهدخيز  صحراهاي  و  جنگل ها  و  مراتع  در   5
دام  امور  معاونت  اختالف  بروز  موارد  در  و  ندارند  را  مهاجر  زنبورداران  اسكان  از  جلوگيري  و 

جهادكشاورزي بـا در نظر گرفتن كليه موارد فوق، ملزم به حمايت از زنبورداران است.
تبصره 1: صحراي شهدخيز به منطقه اي اطالق مي شود كـه داراي گياهان خودرو باشد و در 

مالكيت اشخاص نيست.
تبصره ٢: در مراتع و جنگل ها اشخاص حقيقي يا حقوقي در قبال اسكان كندوهاي زنبور عسل 

حق دريافت هيچ گونه مبلغی از زنبورداران ندارند.



10

6 موارد پيش بيني نشده در  اين دستورالعمل با نظر كارشناس واحد زنبورداري استان قابل اجرا 
است.

قطع  قبيل  از  برخوردهايي  اول  مراحل  در  دستورالعمل،  مفاد  اين  از  متخلف  زنبورداران  با   7
خدمات زنبورداري )خدمات دولتي و تعاوني( و در مراحل بعدي ابطال شناسنامه زنبورداري و 
معرفي بـه مراجـع ذيصالح صورت خواهد گرفت و امور دام جهاد كشاورزي استان مبدأ موظف 

به اجراي آن خواهد بود.

محاسبات مربوط به زنبور عسل

برای محاسبه شربت مورد نياز هر كندو از رابطه زير استفاده می كنند:

 + حجم آب به ليتر = حجم شربت به ليتر
ـــــــــــــــــــــــ       وزن شكر به كيلوگرم

1/65                 

مقایسه شهددان گل و خارج از گل

شهددان های خارج گل شهددان های گل

پاداشی در جهت دفاع از گياه در برابر عوامل 
خسارت زا پاداشی در جهت انتقال گرده عملكرد

معموالً در برگ ها، خارها، دمبرگ،  ميوه های 
نابالغ و ...

تخمدان،  گل:  مختلف  بخش های  در 
پرچم، كاسه گل، جام گل نهنج موقعیت

عمدتاً مورچه ها كوچك  جانوران  پرندگان،   حشرات، 
)خفاش ها( مصرف کنندگان شهد

از چندين روز تا چند هفته از چندين ساعت تا چندين روز مدت زمان ترشح

عمدتاً چند ميكروليتر در هر روز كمتر از يك ميكروليتر تا چند ميلی ليتر 
متناسب با حجم پارانشيم شهددان مقدار شهد ترشحی

 تنوع فيزيكی و شيميايی شهد بسيار پايين
 است چون تنها مورچه ها مصرف كننده شهد

هستند.

ويژگی های شيميايی و فيزيكی بسيار 
متفاوت بسته به نوع مصرف كننده شهد تنوع کیفیت شهد
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گل ها و گیاهان شهددار و گرده دار  ایران

رتبه  رنگ گرده
و عسل

 میزان
گرده

 میزان
شهد

تاریخ 
گل دهی محل رویش نام گیاه ردیف

6/4 گرده قرمز كم  خيلی
خوب

 اوايل فروردين
 تا اوايل
شهريور

ييالق اطراف تهران،  دامنه های 
البرز و سهند و ... گزنه سفيد 1

 گرده سفيد
 و عسل
 سفيد و
روشن

كم  خيلی
خوب تابستان آذربايجان شرقی مريم گلی ٢

2 متوسط خوب
 اواسط

 ارديبهشت تا
اواسط مرداد

مناطق مختلف البرز و مناطق 
شمال و آذربايجان

 مريم
نخودی 3

4/2
 رنگ عسل

 زرد كهربايی
تا تيره

متوسط خوب تابستان اطراف تهران، رودبار، شمال 
رشت و آذربايجان بادرنجبويه 4

4  رنگ عسل
زرد كهربايی متوسط خوب اواخر بهار در مناطق مديترانه ای و 

سواحل آن
 اكليل
كوهی 5

6
 گرده سفيد
 و عسل زرد
كهربايی

خوب  خيلی
خوب اواخر خرداد  ارتفاعات البرز و گچسر و دره

الر و آذربايجان و تبريز آويشن 6

4
 رنگ عسل
 زرد متمايل

به سبز
متوسط خوب

مناطق گرم و كامالً  آفتابی
رشد در خاک های غنی و 
سبك و خوب زهكشی شده

مرزنگوش 7

 رنگ عسل
 زرد متمايل

به سبز
متوسط خوب  مرداد تا

شهريور
 مناطق معتدل و نيمه حاره

جهان
 نعناع
فلفلی 8

 رنگ عسل
 زرد متمايل

به سبز
متوسط خوب تير تا شهريور

 در منطقه شمال ايران
 به خصوص گيالن دررشت،
ماسه زارهای بندر انزلی و ...

پونه 9
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 رنگ عسل
 زرد متمايل

به سبز
متوسط خوب تير تا شهريور

 بين رشت و بندر انزلی،
 الهيجان، مازندران، دره تاالر، 
اطراف تبريز،  دره چالوس و ...

نعناع سبز 10

6 متوسط  خيلی
خوب اوايل خرداد

 در نواحی شمال در باغ ها و 
پارک ها و گردش گاه ها، بومی 

آمريكای شمالی
اقاقيا 11

2 ـ متوسط اواخر بهار شمال ايران، گيالن، آستارا در 
مازندران و گرگان،  بومی آفريقا كنف 1٢

2 عسل روشن كم
 نسبتاً

متوسط
 ارديبهشت

تا تير

 در نواحی البرز، كرج، بيلقان،
 نزديك تبريز، اراک، مشهد،

شيراز، كرمان و ...
پنيرک 13

4/5  خيلی
خوب

 خيلی
خوب نيمه دوم بهار  اغلب مناطق ايران به صورت

پرورشی شلغم 14

3  خيلی
خوب

 خيلی
خوب

 اواخر
 فروردين
 تا اواخر

ارديبهشت

 در مناطق
 مرزی، حريرود، جنوب شرقی

 بلوچستان به طور خودرو
می رويد

كلزا 15

1/3 متوسط خوب نيمه دوم بهار
مسجد  مانند  ايران  در جنوب 
خودرو،  رشد  به طور  سليمان 
مناسب در خاک های آهكی و ...

 خردل
سفيد 16

5  ـ4 متوسط
 نسبتاً
 خيلی
خوب

 به صورت خودرو در مزارع نيمه دوم بهار
كشاورزی

 خردل
وحشی 17

6  عسل
ليمويی كم  خيلی

خوب ارديبهشت
 در جنگل ها و كوهستان ها

 اطراف باغ ها و حاشيه
جاده ها

 افرای
شبه چناری 18

كم خوب
 اواسط اسفند

 تا اواسط
خرداد

در چمنزارهای مرطوب و كنار 
رودها و در خاک های رسی

 فراموشم
مكن 19

5 متوسط  خيلی
خوب اوايل تابستان باغ ها و باغچه ها و پارک ها  گل

انگشتانه ٢0
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 نسبتاً
خوب كم  اوايل خرداد تا

اوايل مهر

در جنوب شرق و غرب ايران و 
كوه هزار بين كرمان و بندرعباس 
و  آذربايجان  و  همدان  غرب  و 

جنوب تبريز و الوند و البرز و ...

گل ماهور ٢1

خوب  خيلی
خوب نيمه دوم بهار

استان خراسان و مناطق استپی 
كرج و تفرش و قم و خرمشهر و 

بيشه و كازرون و صالح آباد

 فلفل
كوهی ٢٢

 عسل زرد
 متمايل به

سبز
كم  خيلی

خوب خرداد ـ تير
جنگل های شمال و جنگل های 
كوهستانی، حاشيه خيابان ها و 

جاده ها و داخل پارک ها
نمدار ٢3

5 متوسط  خيلی
خوب

 شهريور تا
آبان

در جنگل های شمال از آستارا 
رامسر،  گرگان،  راميان  تا 
و  نور  و  گيالن  و  شفارود 

الهيجان و تهران

عشقه ٢4

4  گرده زرد
ليمويی

 خيلی
خوب خوب

 اواخر اسفند
 تا اواخر

ارديبهشت

از دره چهل خاک مينودشت تا 
شرق گرگان تا دره الر و رامسر 
و منجيل و آستارا و اردبيل و 
توچال و اراک و همدان و تبريز 

و ...

بيدمشك ٢5

4

 عسل سير
 تيره و

 گرده قرمز
قهوه ای

متوسط خوب  ارديبهشت تا
خرداد

 در باغ های شمال ايران و كنار
جاده ها و پارک هاـ  بومی هند

 شاه بلوط
هندی ٢6

 عسل تيره و
گاهی سياه متوسط  خيلی

خوب
 ارديبهشت تا

خرداد

در آب و هوای معتدل و مرطوب 
به  تا  ايران  كاشته می شود در 
ديده  خودرو  به صورت  حال 
نشده است ـ  بومی مغولستان 

و منچوری

گندم سياه ٢7

 عسل سفيد
 كهربايی
روشن

متوسط خوب  ارديبهشت تا
خرداد

خوبی  به  آهكی  زمين های  در 
رشد می كند و در ارتفاع بيش از 
900 متر نمی رويد در ارمنستان 
و قفقاز می رويد در باغات ميوه 

كاشته  می شود.

ذغال اخته ٢8
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متوسط خوب  ارديبهشت تا
خرداد

در نقاط مختلف شمال و ديلمان 
اطراف  و  شهسوار  و  گيالن  و 
رشت و طوالش و آستارا و گرگان 
و مازندران در اراضی سيليسی 

به طور خودرو می رويد.

خاس ٢9

متوسط خوب  ارديبهشت تا
خرداد

دره  و  قوچان  و  مشهد  بين 
بجنورد  و  شيروان  بين  اترک 
و اطراف تهران و آذربايجان و 

دشت مغان و ...

اسپرک 30

2  گرده قرمز
قهوه ای خوب خوب  ارديبهشت تا

خرداد

جنگل های شفت و شفارود و 
مخلوط با درختان ممرز و كلهو 
و بلند مازو می رويد. در اراض 

سيليسی رشد خوبی دارد.

شاه بلوط 31

خوب ندارد  اوايل فروردين
تا ارديبهشت

در جنگل های گيالن و كجور 
و  و منجيل  مازندران  و  نور  و 
عمارلو و آستارا و طوالش و ...

راش 3٢

خوب  ارديبهشت تا
خرداد

جنگل های سردشت   و كردستان 
و الهيجان و آستارا و ديلمان و 

كالردشت و دره پسان 
آذربايجان غربی قصر شيرين و 

ايالم و لرستان و ارتفاعات

بلوط 33

گرده سياه خوب ـ
 اوايل

 ارديبهشت تا
اوايل مرداد

 در مناطق مرزی ايران و عراق
 و تبريز و كرمان و خوزستان

بين شوش و دهلران و ...

 شقايق
سرخ 34

متوسط خوب  ارديبهشت تا
خرداد

جنگل های  و  آذربايجان  در 
ارسباران، كناره دريای خزر روی 
و  محمودآباد  ساحلی  شن های 
سواحل آستارا، طوالش و رشت 
و اطراف تهرانـ  در حسن بگلو 

در 1400 متریـ  بومی اروپا

برگ بو 35

 شهد زرد
طاليی

 خيلی
خوب متوسط  اوايل آبان تا

اواسط آذر

مانند  گرم  هوای  و  آب  در 
خراسان و قائنات و در اسپانيا 

و كشمير و هندوستان
زعفران 36
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 عسل
 قهوه ای
 روشن تا

تيره

 كم تا
 خيلی
خوب

 كم تا
 خيلی

 خوب در
 گونه های
مختلف

 مراجعه به
كتاب

 در آب و هوای حاره ای و مناطق
 بدون زمستان سرد و تا 700
متر ارتفاع از سطح دريا می رويد.

اكاليپتوس 37

 عسل زرد
 متمايل به
قهوه ای

كم كم خرداد

در آن  وحشی   گونه های 
 جنگل های گيالن و مازندران
و سردشت  و  اروميه  در   و 

كردستان و تاكستان و ...

مو 38

5 ـ  خيلی
خوب

 ارديبهشت
تا خرداد

 ارديبهشت تا
خرداد

در قره داغ آذربايجان و اشترانكوه 
ديواره های  شكاف  و  لرستان 

سنگی كوه دنا
موچسب 39

خوب كم خرداد

مناطق نيمه گرم ايران و مناطق 
اطراف  و  بلوچستان  مركزی 
كوير مركزی و زنجان طارم ـ 

ساوه

انار 40

عسل از 
كهربايی تا 
قهوه ای 

خوب كم اوايل بهار

 در جنگل های شمال و نور و
 كجور و كالردشت و مازندران
و راميان  و  مينودشت   و 
 همدان و شيراز و اطراف رشت

و آستارا

نارون 41

خوب كم  فروردين

 رودسر و طوالش و آذربايجان
آمل و  در شفارود   و خراسان 
و آب  و  و سردشت  راميان   و 

هوای سرد را نمی پسندد.

گردو 4٢

عسل 
قرمز 

روشن و 
روشن تا زرد 
طاليی گرده 
كرم يا سفيد

خوب كم بهار

در ايران  گرمسير  مناطق   در 
 قصرشيرين و مناطق مختلف
فارس و  كرمان  و   خوزستان 
مناق بومی  و  بلوچستان   و 
گرمسير آفريقا و عربستان

خرما 43

6 و 5 خوب  خيلی
خوب

 اوايل خرداد
تا آبان

و تبريز  و  تهران   اطراف 
مراتع در  و  فريمان  و   مشهد 

و جنگل ها و خرمن ها
يونجه زرد 44
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5  رنگ عسل
سفيد روشن خوب  خيلی

خوب
 اواسط بهار تا
اواسط پاييز

 در سطح وسيع به عنوان علوفه
كاشته می شود. يونجه 45

4 و 3

 عسل سفيد
 روشن تا
 كهربايی
روشن

خوب  خيلی
خوب خرداد و تير

منطقه البرز  دامنه های   در 
و الوند  دامنه های  و   تهران 

خوی و آذربايجان و ...

 شبدر
سفيد 46

5

 عسل زرد
 مايل به

 قرمز و گرده
خاكستری

خوب خوب  اواخر خرداد
تا اوايل مهر

و غرب  در  چهارخاتون   كوه 
تبريز و خوی و كرمان شبدر قرمز 47

4  عسل مايل
به قرمز خوب خوب تابستان

آذربايجان غربی و تبريز و 
واريته ای از آن در ديلمان و 

جريق و تبريز

 شبدر
هيبريد 48

 عسل زرد
 طاليی و
گرده زرد

 خيلی
خوب خوب

 اواسط
 ارديبهشت تا

خرداد

و آذربايجان  و  تهران   اطراف 
كرج،  گچسر و جاجرود اسپرس 49

3 متوسط متوسط  ارديبهشت تا
خرداد در اغلب مناطق ايران باقال 50

3 متوسط خوب  ارديبهشت تا
خرداد

و شرق  و  جنوب  و   شمال 
به صورت ايران  مركز  و   غرب 
وحشی در خرم آباد و همدان

ماش 51

 عسل زرد
كهربايی خوب خوب  ارديبهشت تا

خرداد
 ارتفاعات مازندران و همدان و

در تمام نقاط ايران گون 5٢

 عسل كامالً 
روشن تا 
كهربايی 

روشن

متوسط متوسط تابستان  به طور پرورشی در مزارع
كاشته می شود. سويا 53

3  گرده سفيد
رنگ خوب  خيلی

خوب

 اواسط
 ارديبهشت تا
اواسط تير

و غرب  و  شمال  مناطق   در 
 رودسر، رامسر، الوند و اشتران
با مرطوب   كوه، جنگل های 

نور خورشيد خوب

 تمشك
 پرورشی

قرمز
54
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2 متوسط متوسط  ارديبهشت تا
خرداد

نور، شمال،  جنگلی   مناطق 
منجيل، همدان،   الهيجان،  

رشت، آذربايجان و ...
زالزالك 55

 عسل زرد
 متمايل به
قهوه ای

متوسط
 نسبتاً

متوسط

 اسفند،
 فروردين،

 گاهی
ارديبهشت

 مازندران، دره چالوس، گيالن،
منجيل، اردبيل، ارسباران

 گوجه
وحشی 56

2
 عسل زرد
 متمايل به
قهوه ای

خوب متوسط  فروردين ـ
ارديبهشت

 مناطق استپی و معتدل ايران،
مغولستان، منچوری،   بومی 
 شمال چين بوده، بعضی آن را

بومی ارمنستان می دانند.

زردآلو 57

2
 عسل زرد

 و گرده زرد
قهوه ای

خوب متوسط فروردين
 سرتاسر جنگل های شمال از
 طوالش تا گرگان، آستارا، نور،

مازندران، شهسوار
گيالس 58

 عسل زرد
 متمايل به
 قهوه ای و
 گرده زرد
قهوه ای

خوب متوسط فروردين  جنگل های ارسباران، لرستان،
كردستان، همدان، كرج آلبالو 59

2
 عسل

 كهربايی
روشن

 خيلی
خوب متوسط  فروردين تا

خرداد

معتدل كشورهای  اكثر   در 
 جهان، در ارتفاع بيشتر 1400

متر  نمی رويد.
سيب 60

1

 عسل زرد
 متمايل به
 قهوه ای و
گرده قرمز

خوب كم فروردين
در مناطق سردسير كوهستانی 

و مناطق مختلف ايران، 
دامنه های البرز و زاگرس

گالبی 61

1

 عسل زرد
 متمايل به
 قهوه ای
 و گرده
قهوه ای

خوب كم فروردين
قزوين، تهران،  اطراف   كرج، 
 لرستان، خراسان، بين زنجان

و ميانه، كردستان
بادام 6٢

خوب كم خرداد ـ تير
 دامنه های البرز و دره كرج و
 زاگرس، دامنه های كوه الموت
قزوين، همدان، اراک و لرستان

نسترن 63
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 شهد زرد
 متمايل به
 قهوه ای و
گرده قرمز

متوسط كم فروردين
 جنگل های شمال غرب و

 آذربايجان به صورت پرورشی
 می رويد

هلو 64

 زرد متمايل
 به قهوه ای و
گرده زرد

متوسط كم

در نواحی كوهستانی 
و شمالی،  دامنه های 

البرز،  آذربايجان و قره داغ 
و ارتفاعات 2000 متری 

می رويد.

توت فرنگی 65

 عسل زرد
 روشن و
 گرده آبی
روشن

متوسط خوب فروردين
و ايران  جنوب  و  شمال   در 
 مناطق مديترانه ای يا زمستان

نسبتاً گرم
پرتقال 66

5/4 متوسط
 نسبتاً
 خيلی
خوب

 اطراف تهران، دامنه های البرز
 و دماوند، شيراز، نائين، تبريز و

كرمان و تفرش
خارشتر 67

4
 عسل زرد

 تيره و گرده
زرد قهوه ای

 خيلی
خوب خوب

 اواخر
 فروردين
 تا اواخر

ارديبهشت

كوه های كرمان،  دالكی 
شيراز،  تبريز،  تهران،  جنوب، 
به صورت  نهرها  كنار  توچال، 

خودرو می رويد.

گل قاصد 68

متوسط  خيلی
خوب

 اواخر خرداد
تا اوايل مهر

 اطراف تهران، دشت
 كرج، مناطق سنگالخ و

 سنگ زار رشد در خاک های
آهكی،  تبريز،  اصفهان و ...

 كنگر
صحرايی 69

خوب نسبتاً خوب  اواخر اسفند
تا فروردين

 علف هرز در مزارع، بين تهران
 و دماوند و حاشيه سد لتيان
دامنه های و  چالوس  جاده   و 

مرطوب كندوان

پای خر 70

2

 عسل
 كهربايی و
 گرده زرد
قهوه ای

خوب خوب

 خرداد، تير
 بسته به آب
 و هوا فرق
می كند.

 در اكثر مناطق ايران به صورت
 پرورشی به خصوص در شمال
در سطح وسيع كشت می شود.

آفتابگردان 71
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 عسل سفيد
 تا روشن و
كهربايی

خوب كم اوايل بهار

 بروجرد، ماهی دشت،   دامنه های
 كوهستان و دشت ها، ارتفاعات
با  تا 2000 متر و كوهستان 
 هوای سرد 16 درجه زير صفر
آسيای و  اروپا  بومی   می رويد. 

صغير

 مينای
چمنی 7٢

5  خيلی
خوب

 ارديبهشت تا
خرداد

كرمانشاه، آبادان، تبريز، 
بلوچستان و در نوشهر و 

برازجان، بومی جنوب اروپا و 
مناطق مديترانه

گشنيز 73

4 خوب
اراضی مرطوب دامنه های 

البرز و ييالقات اطراف تهران، 
گچسر، غرب ايران

گلپر 74

متوسط خوب
دماوند و  ماسه های مرطوب،  
ايران و شيراز در كوه  شمال 

برفی
شقاقل 75

4
 عسل سفيد

 كهربايی
روشن

متوسط متوسط
 اواسط خرداد

 تا اواخر
شهريور

ازجمله دنيا  نقاط  اكثر   در 
 ايران، مصر، امريكا، پرو كاشته

می شود
پنبه 76

4 خوب  خيلی
خوب

 در شمال ايران،  گيالن و ييالق
اسپيلی،  بومی و  عمارلو   بين 

مناطق شرقی مديترانه
ختمی 77
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خصوصیات رفتاری نژادهای مهم زنبور عسل

قفقازیکارنیوالنایتالیاییسیاه اروپایینژادهای معروف

كمزيادمتوسطكمرفتار بچه دهی

رفتار دفاعی و آرامش 
روی شان

تهاجمی و شان 
را رها می كنند.

نيست؛  آرام  خيلی 
ترک  را  شان  ولی 

نمی كند.

تا حدودی آرام،  ولی 
ترک  را  شان  هرگز 

نمی كند.

آرام ترين و شان 
را ترک نمی كند.

خيلی زيادكممتوسطكمجمع آوری برهموم

خيلی زيادكممتوسطمتوسطتوليد عسل

خوبخوببهترين )نژادها(كندرشد بهاره

سريع و ذخيره نسبتاً سريعخوبزمستان گذرانی
غذايی خوب

كند و ذخيره 
غذايی كم

مقاومت در برابر 
بيماری ها

حساس به 
بيماری نوزادان 
و پروانه موم خوار

مقاوم به لوک 
اروپايی و پروانه 

موم خوار

حساس به نوزما، 
آكارين و فلجی

حساس به بيماری 
نوزما

خصوصیات رفتاری نژاد و دورگه ای مهم زنبور عسل

استارالینبوک فستمیدنایتایرانینژادهای معروف

متوسطكمكمزيادرفتار بچه دهی

رفتار دفاعی و آرامش 
آرامخيلی آرام نيست.آرامآرام نيست.روی شان

متوسطكمزيادزيادجمع آوری برهموم

خوبخوبخوبمتوسطتوليد عسل

سريعكندكندسريعرشد بهاره

خيلی خوبخوبنسبتاً خوبخوبزمستان گذرانی

مقاومت در برابر 
بيماری ها

مقاوم به برخی 
بيماری ها

مقاوم به جرب های 
واروا و تراش های

مقاوم به برخی 
بيماری ها

نسبتاً مقاوم به 
برخی بيماری ها
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طول دوران رشد زنبوران عسل بر حسب روز

جنسیت
ملكهنرکارگر

مرحله رشد

333تخم

66/55/5الرو

1214/57/5شفيره

212416جمع

طول دوران رشد زنبور عسل اروپایی )Apis mellifera( از زمان 
تخم گذاری تا خارج شدن حشرات کامل بر حسب روز

جنسیت
ملكهنرکارگر

دوران مختلف رشد

000روز تخم گذاری

53  ـ33باز شدن تخم

9ـ107ـ  99ـ7پايان تغذيه الروها

10ـ  128ـ1111ـ  9پايان تنيدن پيله

12ـ1710ـ1414ـ11شفيره

17ـ  2515ـ2224ـ  19خروج حشرات كامل

خالصه ای از متوسط طول عمر زنبور عسل 

نوع جنسیت
نرهاملكه هاکارگرها

فصل

38 روزبهار و تابستان
22 روز4ـ2 سال

6 ماهپاييز و زمستان
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اختالفات مهم ظاهری بین کارگر، نر و ملكه زنبور عسل معمولی

نوع جنسیت
ملكهنرکارگر

خصوصیات ظاهری

بزرگ تر و فربه تر از كوچك تر از دو نوع ديگراندازه عمومی بدن
كارگر

و  كارگر  از  قطورتر  و  درازتر 
درازتر از نر ولی نه به فربگی آن

بلندتر از كارگركوتاه تر از نرها و ملكهبال ها
بال های  از  بلندتر  اندازه  نظر  از 
خود  بدن  به  نسبت  ولی  كارگر 

كوتاه تر از كارگر و نر

بزرگ تر از كارگرها ولی كوچك تر بزرگ تر از كارگر و ملكهكوچك تر از نر و ملكهچشم های مركب
از نرها

كوتاه تر از كارگرهاكوتاه تر از كارگر و ملكهبلندتر از نرها و ملكهخرطوم

بزرگتر از نرها ولی كوچك تر از كوتاه تر از كارگر و ملكهبزرگ تر از نرها و ملكهآرواره های باال
كارگرها

Propodeum دارد )در قفس سينه(ندارددارد )در قفس سينه(ساق

نداردنداردداردسبد گرده

نداردداردنيش
و  بوده  كارگر  از  )كوتاه تر  دارد 
استفاده  آن  از  تخم ريز  به عنوان 

می شود(

نداردنداردداردغدد عمومی

كمی مثلث شكلغير مثلثیمثلث شكلشكل عمومی سر

121312تعداد بند شاخك
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اختالفات داخلی بین کارگر، نر و ملكه زنبور عسل معمولی

نوع جنسیت
ملكهنرکارگر

خصوصیات داخلی

تعداد سلول های 
حس بويايی در روی 

شاخك
كمبسيار زيادكم

بزرگبسيار كوچكمعمولیاندازه غدد آرواره ای

heptanone ـ1.2ترشح غدد آرواره ای
ـاسيدهای چرب 

1.9 Oxodectans ـ2ـ enoic acid
2.9 hydroxydeeـtrans ـ2ـ enoic acid

نداردنداردپروتئين هاترشح غدد شيری

ترشح غدد عطری
 Geraniol Citral

Nerolic acidنداردندارد

ديپلوئيداز نظر ژنتيكی 
 )2n كروموزومی(

هاپلوئيد
ديپلوئيد )2n كروموزومی( )n كروموزومی(

2n = 32n1 =162n = 32تعداد كروموزوم

متوسط تعداد 
لوله های سازنده تخم 

در هر تخمدان
170  ـ150ـ8  ـ4

رشد كردهـرشد نكردهكيسه ذخيره اسپرم

بزرگـكوچكواژن

فعاليت هايی كه برحسب سن زنبور عسل انجام می دهد شامل موارد زير است:

ـ  1 روزگی تميز كردن سلول ها3

تغذيه كردن الروهای مسن تر )بيش از سه روزگی(6   ـ3 روزگی

تغذيه كردن الروهای جوان تر )خوردن عسل و گرده جهت ترشح ژله(1٢ـ6 روزگی

ترشح موم، ساختن شان18ـ1٢ روزگی

ـ  18 روزگی گارد بودن و تبديل شهد به عسل٢0

چرای در صحرا، مزرعه و باغات جهت جمع آوری شهد، گرده گل، آب، بره موم و غيره٢0 روزگی به بعد
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تقویم زنبورداری در فصول سال

شرح کارهای الزمماه

فروردین ماه

ـ از باز كردن بی جهت كندوها خودداری كنيد. تنها زمانی كندو را بازديد كنيد كه واقعاً 
الزم باشد.

ـ با دقت در سوراخ پرواز می توانيد از وضع داخلی كندو آگاه شويد. هرگاه زنبورها گرده گل 
به كندو حمل كنند جمعيت هم ملكه دارد هم تخم و هم الرو.

ـ در صورت كمبود عسل در كندو بايد كندو تغذيه شود.
ـ مواظب سم پاشی تا زمان شكوفه دادن درختان باشيد.

ـ اين ماه بهترين زمان تبديل كندوهای بومی به مدرن است.
ـ در صورت از بين رفتن ملكه در كندو بايد ملكه بارور به كندو معرفی كرد و يا با كندوی 

ديگر ادغام كرد.
به يك  با شربت يك  روز  هر  را  زنبوران  بايد  ملكه  تخم گذاری  افزايش  و  تحريك  برای  ـ 

تغذيه كرد.
ملكه در كندو می توان  تخمگذاری  رنگ روشن( جهت  با  )تميز  قبل  پوكه های سال  از  ـ 

استفاده كرد.

اردیبهشت ماه

ـ روی كندوهايي كه جمعيت آنها قوی هستند طبق بگذاريد.
ـ به دليل فراوانی گرده گل در  اين ماه زنبورهای جوان گرفتار يبوست می شوند.

ـ در اين ماه نيز می توان به آسانی كندوهای بومی را به مدرن تبديل كرد.
ـ معموالً در  اين ماه فصل پرورش ملكه )بچه دادن( شروع می شود.

ـ در صورت نياز می توان ملكه را تعويض كرد.
ـ از صفحات موم آج دار می توان در داخل كندوهای قوی استفاده كرد.

خرداد ماه

بيشترين تخم گذاری ساليانه را )در صورت وجود شهد و گرده  ـ در اين ماه ملكه معموالً 
فراوان در طبيعت( انجام می دهد و جمعيت قوی تر از ساير ماه های سال است.

ـ تعويض ملكه در اين ماه هنوز امكان دارد.
ـ فصل جريان شهد در  اين ماه شروع می شود و بايد برای برداشت محصول خوب كندوها را 

به مناطق ييالقی با پوشش خوب گياهی منتقل كرد.
ـ در صورت مساعد بودن شرايط آب و هوايی بايد با رعايت شرايط الزم اقدام به كوچ كندوها كرد.

                              نارنجی              زرد                  سبز            آبی سبز        آبی                     بنفش          ماوراء بنفش                                                    

                                                     مشابه                                                                    مشابه             
زنبور عسل

)Frisch , 1967 a( )شكل ـ طیف رنگ های قابل تشخیص برای چشم انسان )باال( و زنبور عسل )پایین

انسان       
           قرمز          نارنجی                زرد                 سبز           آبی سبز                         آبی             بنفش

300 400 480 500 550 600 650 700 800
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تیر ماه

ـ اگر در خرداد ماه جمعيت ها را مهاجرت نداده ايد در اين ماه  اين كار را انجام دهيد.
ـ با تهيه تقويم زنبورداری از زمان شروع و پايان شهددهی گل ها )فصل جريان شهد( در 
منطقه اگاه باشيد تا بتوانيد به موقع در مورد زمان مهاجرت دادن كندوها صحيح تر تصميم 

بگيريد.
ـ  اين ماه معموالً پايان پرورش ملكه زنبورعسل است كه با دور ريختن زنبورهای نر توسط 
زنبوران كارگر از كندو و وجود الشه های زنبوران در جلوی دريچه پرواز كامالً مشهود است 

)نركشی(.

ـ معموالً از نيمه دوم  اين ماه برداشت عسل در بعضی از نقاط استان شروع می شود. از تميز مرداد ماه
كردن موم های اضافی و بره موم از روی كادرها جداً خودداری كنيد.

شهریور ماه

ـ غارت در  اين ماه و ماه بعد مشكل بزرگی است كه بايد خيلی مراقب بود.
ـ ضعيف شدن كندوها از  اين ماه به بعد يك امر طبيعی است.

ـ زنبورستان در جريان همين ماه معموالً عاری از زنبور نر بايد باشد.
ـ با انجام آخرين مهاجرت، كندوها را به محل زمستانی برگردانيد.

ـ ملكه های جمعيت های خيلی ضعيف را تعويض كنيد.
ـ جمعيت های ضعيف را در جمعيت های متوسط و يا قوی ادغام كنيد.

ـ تغذيه زمستانی را شروع كنيد.
ـ معموالً در  اين ماه برداشت عسل خاتمه می يابد.

ـ از اواخر اين ماه مبارزه با كنه واروا و نوزما را شروع كنيد. 

مهر ماه

ـ تغذيه زمستانی بايد حداكثر در  اين ماه پايان پذيرفته باشد.
ـ در صورت شروع غارت سر كندو را گذاشته و از ادامه كار به طور موقت صرف نظر نموده 

سواخ های پرواز را تا حدود يك سانتی متر كوچك كنيد.
ـ روی قاب ها را با يك پارچه دو الی كتانی و مقداری روزنامه بپوشانيد.

ـ به مقدار الروها وتخم ها توجه داشته باشيد هر چه بيشتر باشند جمعيت در بهار آينده 
قوی تر خواهند بود.

ـ كندوهای داراي جمعيت ضعيف را فشرده كنيد.
ـ بايد كندوها برای زمستان گذرانی به محل قشالقی انتقال داده و اقدامات الزم انجام گيرد.

آبان ماه

ـ هرگاه زنبورها در كنار آب در حال مكيدن ديديد بدانيد كه در كندو تخم و الرو وجود 
دارد و ملكه هنوز مشغول تخم ريزی است.

ـ مقدار محصول عسل كندوها را محاسبه كنيد و پرمحصول ترين كلني ها را شناسايی كنيد.
به خوشه  از آن كه  نكرده ايد قبل  تعويض  را  بهار ملكه كندوهای نيش زن  ـ چنانچه در 

بروند، تعويض كنيد.
كندو  ديوار  و  طرفين  قاب های  آخرين  بين  كندو  داخل  زدن  كپك  از  جلوگيری  برای  ـ 

فاصله اي در حدود يك سانتی متر قرار دهيد.
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آذر ماه

به زندگی   را تشكيل می دهند و داخل آن  زنبوران در  اين ماه خوشه زمستانی  ـ معموالً 
ادامه می دهند.

ـ زنبوران شديدترين سرما را می توانند تحمل كنند ولی كوچك ترين جريان هوا )كوران( 
می تواند آنها را تلف كند.

ـ با شروع فصل بارش برف حتماً جلوی دريچة پرواز را تميز كنيد.
ـ موم های سياه و كهنه را جمع آوری و ذوب كنيد.

دی ماه

ـ از مطالعه كتب زنبورداری غفلت نكنيد.
ـ در كالس های آموزشی زنبورداری شركت كنيد.

ـ كندوهای خالی معيوب را تعمير كنيد.
ـ وضعيت كندوها را تنها از راه دريچة پرواز كنترل كنيد.

ـ شناسنامه های كندوها را برای استفاده در سال آينده تعيين كنيد.

بهمن ماه
ـ هر گاه جمعيت غذای كافی نداشت بايد با خمير شيرين و يا شان های پر از عسل تغذيه 

شوند.
ـ به محض اين كه گرمای هوا از 8 درجه سانتی گراد باالتر رفت زنبورها به خارج از كندو 

پرواز كرده و پس از دفع مدفوع به سرعت به كندوهای خود بر می گردند.

اسفند ماه

ـ فعاليت تخم ريزی ملكه در  اين ماه زيادتر از بهمن ماه است.
ـ هرگاه در محل دريچة پرواز، زنبوران را در حال حمل گرده گل ديديد از زنده بودن ملكه 

مطمئن شويد. 
ـ غذا و تغذيه زنبوران را به كمك خمير شيرين و يا عسل كنترل كنيد چون زنبوران در  اين 

ماه خيلی بيشتر از ماه های قبل غذا مصرف می كنند.
ـ در صورت نياز كندوها به تغذيه با كيك جانشين گرده، تغذيه را حتماً شروع كنيد.

ـ كندوها را گرم نگه داريد.

فرم ارزیابی
پروژه رکوردگیری و ثبت مشخصات زنبور عسل

      استان:                                                       تعداد كل كلنی های زنبوردار:
     شهرستان:                                                  تعدا كلنی های تحت پوشش:

     نام و نام خانوادگی زنبوردار:                             ميانگين توليد زنبورستان سال گذشته:
     ميانگين توليد زنبورستان سال جاری:

مالحظات
رفتار  میزان برداشت

موم سال جاری

 میزان برداشت

عسل سال جاری

 تعداد

بازدید

 شماره

کندو

ف
ردی

آرام معمولی مهاجم
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فرم ارزیابی پروژه رکوردگیری و ثبت زنبور عسل
      استان:                                                                                     فرم شماره:

مالحظات
رفتار میزان برداشت موم 

gr سال جاری

میزان برداشت 

kg عسل سال جاری

 تعداد

بازدید

 شماره

کندو

ف
ردی

آرام معمولی مهاجم
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فرم ارزیابی پروژه رکوردگیری و ثبت زنبور عسل
      استان:                                                                                     فرم شماره:

مالحظات

رفتار

 میانگین تولید موم

gr تحت پوشش 

  میانگین تولید عسل

kg 

 سال

 تعداد

کلنی ها

 نام و نام خانوادگی

زنبوردار

نام شهرستان

ف
ردی

ش
ت پوش

تح

جاری زنبورستان

گذشته

ش
ت پوش

تح

زنبوردار
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رکوردگیری و ثبت مشخصات زنبور عسل سال ....13
شماره كندو:                              برداشت عسل سال گذشته:              برداشت بره موم سال جاری:
تاريخ معرفی ملكه به كندو:            برداشت عسل سال جاری:                برداشت گرده سال جاری:

رنگ، نژاد ملكه و سن ملكه:           برداشت موم سال جاری:                  برداشت ژل رويال سال جاری:

ت
توضیحا

 ژل رویال
برداشت

ت
گرده برداش

ت
سل برداش

ع

سل موجود
ع

موم تولید شده

موم
 داده 
شده

غذای داده شده قاب

 تمایل به بچه دهی

رفتار کلنی

تاریخ بازدید

ف
ردی

عسل
 خمیر

شیرین
 شربت
قند

 کک
گرده

گرده
شفیره

الرو
تخم

ب
تعداد قا

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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حدود رنگ عسل گیاهان مختلف

رنگ عسلگیاه

شفافپنبه، رزماري، شبدر، گل گاو زبان، اقاقيا )زرد و سفيد(، مرزه

سفيدتمشك، شلغم، كنگر و برخي درختان ميوه

زرد روشنمركبات، گون ها، سيب، استبرق، اوبپين و آفتابگردان  

ليموييافرا و كنف

زرد طاليیبيد، كاسنی زرد، خردل، اسطوخودوس، زرشك، كدو، اسپرس، چمن زار

  زرد تيرهگل قاصدک و توتون

زرد متمايل به قرمزشبدر قرمز، كلزا، هويج

زرد متمايل به قهوه ایانواع ميوه و گندم سياه

  زرد متمايل به سبزگل گندم، بارباره و زيرفون

قرمز روشنشاه بلوط  

قرمزآويشن

قهوه ای متمايل به قرمزخلنگ  

قهوه اینارون، پياز و پونه كوهی

طوسی تيرهاكاليپتوس

كهربايیمريم گلی، اكليل كوهی و يونجه

سبزشهد نباتی

سبز تيره تا سياهخارشتر، سرو، كاج، صنوبر، زبان گنجشك و بلوط
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استاندارد کیفی عسل ارائه شده توسط استاندارد جهانی مواد غذایی و اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا استاندارد جهانی
نوع عسل

مشخصه کیفی

در هر 100 گرم عسل

كمتر از 21 گرم عسل معمولی

كمتر از 23 گرمميزان رطوبت عسل شبدر، عسل خاربن

كمتر از 25 گرم عسل صنعتی يا عسل شيرينی

بيشتر از 65 گرم انواع عسل )به استثناء موارد زير:(
مقدار قندهای احيا
)فروكتوز، گلوكز(

بيشتر از 60 گرم بيشتر از 45 گرم عسلك با مخلوط عسلك و عسل گل

بيشتر از 53 گرم )Xanthorroea( درختان علفی

كمتر از 5 گرم انواع عسل ها به استثناء موارد زير:

كمتر از 10 گرممقدار ساكارز
شبدر،  خارشتر،  اسطوخودوس،  اقاقيا، 

يونجه، مركبات، اكاليپتوس، كاج،
 اكليل كوهی،

ـ كمتر از 15 گرم عسلك با مخلوط عسلك و عسل گل

    ترکیبات عسل1:
    فروکتوز : ٢/%38

  گلوکز : ٢1%

         آب: %17/1

       مالتوز: ٢/%7
چندقندی ها: ٢/%4

ساکاروز: %1/5
مواد معدنی، ویتامین ها و

 انزیم ها: %0/56

1ـ ارزش میانگین ها از داده های USDA می باشد.
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كمتر از يك دهم گرم عسل معمولی  مواد جامد غيرمحلول
در آب

كمتر از نيم گرم عسل پرس شده )فشرده(

كمتر از 40
mg/Kg

كمتر از 50
mg/Kg

برای كليه عسل ها اسيديته

بيشتر از 8 برای كليه عسل ها

ميزان فعاليت دياستازی
بيشتر از 3

 عسل هايی كه به طور طبيعی در رده
عسل های كم آنزيم هستند

كمتر از 40
mg/Kg

كمتر از 60
mg/Kg

برای كليه عسل ها
 هيدروكسی كتيل

فورفورال

مقدار قند و هدایت الكتریكی

 معیار استاندارد
)در هر 100 گرم عسل(

نوع عسل مشخصه کیفی

بيشتر از 60 گرم برای عسل گل
مقدار كل فروكتوز و گلوكز

بيشتر از 45 گرم برای عسلك و مخلوط عسل گل و عسلك

كمتر از 5 گرم انواع عسل به استثناء موارد زير

كمتر از 10 گرمساكارز
كاج، مركبات، خارشتر، يونجه، اقاقيا، اكليل 

كوهی

كمتر از 15 گرم اسطوخودوس

 كمتر از 0/8
mS/cm

 عسل گل به استثناء موارد زير و يا مخلوط
آنها و همچنين مخلوط عسل گل و عسلك

هدايت الكتريكی
 بيشتر از 0/8

mS/cm

عسلك و عسل شاه بلوط به استثناء 
موارد زير و يا مخلوط با آنها،  اكاليپتوس،  

خلنگ،  زيرفون،  انواع مورد، كاج،  انگور خرس 
)Arbutus Eucryphia(
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میانگین ترکیبات در عسل امریكایی و دامنه تغییرات آنها )وایت و همكاران 196٢(

دامنهانحراف معیار میانگین ترکیب )به جز PH و ارزش دیاستاز(

22/9ـ 17/21/513/4آب 

44/3ـ38/202/127/2فروكتوز 

40/7ـ31/33/022گلوكز 

7/6ـ1/30/90/2ساكاروز

16ـ7/32/12/7مالتوز )كاهش دوقندي های مورد محاسبه در مالتوز(

8/5 ـ1/51/00/1چندقندي ها

0/92ـ0/430/160/13اسيدهای آزاد )همچون اسيد گلوكونيك(

0/37 ـ0/140/070الكتون )همچون گلوكوالكتون (

1/17 ـ0/570/20/17 كل اسيد )همچون اسيد گلوكونيك ( 

1/028 ـ 0/1690/150/02مواد معدني )خاكستر( 

0/133 ـ0/0410/0260پروتئين خام )نيتروژن(

PH3/916/1 ـ3/42ـ

61/2 ـ 20/89/82/1ارزش دياستاز 
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مواد مغذی عسل در ارتباط با احتیاجات بدن انسان

میانگین موادواحدماده مغذی 
در 100 گرم عسل 

مقدار مصرف
روزانه در امریكا

kcal3042800انرژی

ویتامین ها  

A ويتامينI.U.5000ـ

0/0061/5 ـ B1       mg0/004 )تيامين(  

0/061/7 ـ B2         mg0/002 )ريبوفالوين(

0/3620 ـ mg0/11نياسين )نيكوتينيك اسيد( 

B6 )پيريدوكسين( 
mg0/02 0/112 ـ

0/3211 ـ mg0/008پانتوتيك اسيد 

0/4ـmg فوليك اسيد

6ـB12  mg )سيانوكوباالمين(

2/460 ـC mg2/2  )اسيد اسكوربيك(
DI.U.400ـ

30ـ.EI.U )توكوفرول(

0/3ـH mg )بيوتين(

مواد معدني 

301000ـmg4كلسيم 

ـ20ـmg 2كلر 

0120/ ـmg0/01مس

0/15ـmgيد

3/418ـmg1آهن

13400ـmg0/7منيزيم

601000 ـ mg2فسفر

ـ470 ـmg10پتاسيم

ـ40 ـmg0/6سديم

ـmg 0/01سلنيوم

0/0515 ـ mg0/2روی

ـmg 0/07فلوئور
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میانگین و دامنه تغییرات ترکیبات عسلک

دامنه تغییراتانحراف معیار میانگین ترکیب و رنگ

زرد كهربايي تا سياهـزرد كهرباييرنگ

18/2ـ16/31/7412/2آب )%(

38/12ـ31/84/1623/91فروكتوز )%(

31/86ـ26/083/0419/23گلوكز )%(

1/14ـ0/80/220/44ساكاروز )%(

12/48ـ8/82/515/11مالتوز )%(

11/5 ـ4/71/011/28چندقندي ها )%(

22/4ـ10/14/912/7مواد نامشخص )%(

pH4/45ـ  3/9ـ  4/88

اسيدهای آزاد 
ـ  49/0710/5720/29)ميلي اكي واالن در كيلوگرم(   66/02

14/09ـ5/83/590/36الكتون )%(

76/49ـ54/8810/8434/62كل اسيدها )%( 

1/185 ـ 0/7360/2710/212مواد معدني )%( 

0/223ـ0/10/0530/047نيتروژن )%(

48/4 ـ 6/7ـ31/91دياستاز

)اين ميانگين بر  اساس چهار نمونه اندازه گيري شده است(.
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مشخصات عسل طبق استاندارد  ایران و جهان

توضیحات و حد استانداردمشخصاتردیف

مشخصات ظاهري1
داراي طعم و مزه مناسب و عاري 
از مواد خارجي و تخمير )گازدار( 

باشد.

تا حدي كه نبايد تركيب و مقدار حرارت دادن2
كيفيت آن را از دست دهد.

حداقل 65 درصدمقدار قند احياكنندة عسل )پرورده(3

4
مقدار رطوبت* غير از:

ـ عسل علف جارو يا ورسك
ـ عسل شبدر

مناسب 18 و حداكثر 21 درصد
حداكثر 23 درصد
حداكثر 23 درصد

5

مقدار ظاهري ساكاروز** غير از:
عسل مركبات، يونجه، شبدر شيرين، اقاقيا، اسطوخودوس، اكاليپتوس،

 صمغ قرمز، درخت ميشن، عسلك و عسل شكوفه با عسلك
عسل گل تاج الملوک )زبان در قفا( و اكاليپتوس سفيد  استراليايي

حداكثر 5 درصد
حداكثر 10 درصد
حداكثر 15 درصد

حداقل 9 درصدنسبت فروكتوز به گلوكز6

مواد جامد نامحلول در عسل استخراج شده7
مواد جامد نامحلول در عسل فشرده ***

حداكثر 0/1 درصد
حداكثر 0/5 درصد

حداكثر 0/6 درصدمواد معدني )خاكستر(8

9pH3/5 حداقل

حداكثر 40 ميلي اكي واالن در اسيديته10
هر كيلوگرم

حداكثر 30فعاليت دياستازي )بعد از فراوري(11

12)HMF( حداكثر 80 ميلي گرم در مقدار هيدروكسي متيل فورفورال
كيلوگرم

عاري از  اين مواد و يا در حد معين باقي مانده سموم نباتي و يا مواد دارويي13
مورد تأييد مراجع ذي صالح

)*، ** و ***: )فشردن عسل و موم مربوط به استاندارد جهانی است(.
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غلظت عسل بر اساس مقدار آب و وزن مخصوص در دماي ٢0 درجة سانتي گراد

1415161718192021مقدار آب )%(

1/44041/43501/42961/42361/41711/4101/0271/3950وزن مخصوص

C(                                                                                   )در صورت لزوم(                                                     )در صورت لزوم(     30(

شكل: مراحل فراوری عسل

دریافت و انبار 
کردن عسل

 نمونه گیری و 
  استخراج عسلآزمایش عسل  

حرارت دادن، 
مخلوط کردن و 

ته نشینی

 تصفیه عسل 
)30 ˚C(

 تعدیل رطوبت 
  )٢5 ˚C(

 انبار کردن و 
فروش عسل

خشک کردن با 
هوادهی یا تحت 

خالء

پاستوریزه کردن 
عسل 

)C˚ 78 ـ 70( یا 
)C˚ 65 ـ 60(

 بسته بندی و 
برچسب زدن

تصفیه کردن با 
فشار و سرما تا 
   )35 ˚C( دمای

کاربرد دارویی انواع عسل

کاربردنام گیاهان

بيماری های عفونی، سرفه، زخم معده، خستگی، ضعف و بی حالیآويشن

افسردگی، نارسايی كبد، خستگی، دوران نقاهت، ورم معده، سنگ صفرا، نفخ، ضعف اكليل كوهی )رزماری(
و بی حالی

فعاليت های فيزيكی شديد و طوالنی )ورزشكاران(شبدر

سردرد، ميگرن، بی خوابی، تورم مجاری تنفسی، انگل های روده ای، تب و بهترين اسطوخودوس
ضدعفونی كننده خارجی بدن

واريس، ضعف و بی حالی، كم خونی، ناراحتی های گردش خونشاه بلوط

افسردگی، فشارخون، كم خونی، ضعف و بی حالیمريم گلی

یایا
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%35

%14
%14

%13

%8

%4
%6%2 %3

%1

بی خوابی و اعصاب، سرماخوردگی،  ايجاد تعرق بدن، آرام بخش قلب و ضدتشنجزيرفون

تنظيم حركات روده، درمان تورم دستگاه گوارش، شيرين كردن شير كودک، اقاقيا
ضدديابت، درمان زخم های خارجی

بارداری، شير دادن، كمبود مواد معدنی )خصوصاً آهن( و بيماری های عروقی و گندم سياه
كم خونی

برونشيت، گلودرد، تورم گلو، حلق و حنجرهتمشك

انگل های روده، سياه سرفه، عفونت های معده و دستگاه ادراری و ريه، برونشيت، سلاوكاليپتوس

التهاب مثانه، ورم پروستات، سنگ های ادراری و رماتيسمگون

بی خوابی و اعصاب، ميگرن، تپش قلبمركبات

ضدعفونی كننده دستگاه ادراری و مدر )ادرارآور(خلنگ )جاروب(

بيماری های دستگاه تنفس و مدر )ادرارآور(كاج، صنوبر، بلوط

بيماری های عفونی مربوط به ريه، روده و دستگاه ادراری، ضدانگل و ضدنفخپونه كوهی

تصفيه و انعقاد خونزرشك

حالت تشنج و تپش قلبدرخت نم دار

مقدار میانگین ترکیبات موم زنبور عسل )تولوچ، 1980(

منو استرها  

 تری استرها

  الكل های آزاد 

 استرها و پلی استرهای اسیدی: )1+٢(

 مواد ناشناخته
هیدروکسی منواسترها

هیدروکسی پلی استرها

 اسیدهای آزاد

هیدروکربن ها

دی استرها
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حدود استاندارد موم زنبور عسل برای مصارف زنبورداری

حد قابل قبولخصوصیات فیزیكی و شیمیایی
C˚   65  ـ61نقطه ذوب

30 ˚C 0/966ـ0/950 )گرم در سانتی متر مكعب(وزن مخصوص در
75 ˚C 1/4451ـ 1/4398ضريب شكست نوری در

حداكثر 0/25درصد وزن خاكستر
حداكثر 0/75درصد وزن كل مواد فرار

79ـ72عدد استری
23ـ17عدد اسيدی

4/3ـ3/3نسبت عدد استری به عدد اسيدی
102ـ  89عدد صابونی

طبق آزمون: محلول هيدروكسيد سديم كدر نشود.چربی ها، اسيدهای چرب، رزين و موم ژاپنی

ـ  59 كدر شود و در C˚ 61 < كرسين، پارافين و موم های ديگر   61  ˚C طبق آزمون: محلول در
كدر نشود.

عدم ته نشينی ذرات در حالل های آلیوجود نشاسته
 

حدود استاندارد موم سفید شده زنبور عسل در مصارف بهداشتی ـ آرایشی

حد قابل قبولخصوصیات فیزیكی و شیمیایی
C˚ 65  ـ61نقطه ذوب

30 ˚C 0/966ـ0/952 )گرم در سانتی متر مكعب(وزن مخصوص در
75 ˚C 1/4451ـ   1/4388ضريب شكست نوری در

حداكثر 0/1درصد وزن خاكستر
105 ˚C حداكثر 1/0درصد وزن كل مواد فرار در

95ـ80عدد استری
10ـ5عدد اسيدی

16ـ10نسبت عدد استری به عدد اسيدی
105ـ   85عدد صابونی
حداكثر 10عدد يدی

طبق آزمون: محلول هيدروكسيد سديم كدر نشود.چربی ها، اسيدهای چرب، رزين و موم ژاپنی
ـ  59 كدر شودكرسين، پارافين و موم های ديگر    61 ˚C طبق آزمون: محلول در

 و در C˚ 61 > كدر نشود.
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رنگ گرده گیاهان مختلف

رنگگرده گلرنگگرده گل

قرمزهلو، شليل، گالبیسفيدتمشك، نارون، آويشن

قرمز قهوه ایشاه بلوط زينتیزرد روشناقاقيا، درخت زيرفون

خاكستریشبدر سرخزرد ليمويیبيدمشك

آبیفاسليازرداسپرس، توت فرنگی

گل قاصدک، آفتابگردان، آلبالو، 
آبی سياهخشخاشزرد قهوه ایگيالس، بادام

درجه بندی ارزش غذایی انواع گرده و تأثیر آنها بر طول عمر زنبور عسل

عمر زنبور عسل نام گیاهدرجه اهمیت گرده
)روز(

40 تا 45درختان ميوه، شلغم، خردل وحشی، خلنگ )نوعی گل تيغ دار(1

28 تا 32افرا، گون های فندق2

20 تا 24گل قاصدک3

18 تا 20چمن، ذرت، صنوبر، كاج4

تا 16فاقد گرده )شربت قند يا غذاهای جايگزين ديگر(5

%27%28

%24

%8
%5

%4

%4

کربوهیدرات ها       

 پروتئین خام

آب

چربی

مواد معدنی )خاکستر( 

    فیبر 

  سایر مواد  

مقدار میانگین ترکیبات گرده زنبور عسل
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میانگین ترکیب نمونه های گرده جمع آوری شده توسط انسان و زنبور عسل

جمع آوری توسط زنبور عسل )%(جمع آوری توسط انسان )%(ترکیب گرده

17/110117/017آب

35/520217/0220پروتئين خام

6/36431/33خاكستر

3/08552/045چربی خام )عصاره اتری(

1/232648/3536قندهای احياكننده

1ـ83ـقندهای غير احياكننده

ــ83ـنشاسته

36/7432934/2628مواد ناشناخته

گیاهانی که برای تولید میوه یا بذر باید به وسیله زنبور عسل گرده افشانی شوند

تولید بذرتولید میوه

انواع شبدرسيب

پنبهزردآلو

اسپرسگالبی

يونجهآلبالو

هويجگيالس

كلزاهلو

گل آفتابگردانگوجه درختی

پيازبه 

خيارآلو

خانواده كاهوبادام

كدوخيار

خربزهتمشك
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میزان ویتامین های گرده زنبور عسل

میكروگرم به ازای هر گرم گردهویتامین

)B1( 10/8ـ  5/75تيامين

)B2( 19/2ـ16/3ريبوفالوين

)B5( 210ـ  98نيكوتينيك اسيد

)B6( 9ـ0پيريدوكسين

)B3( 51   ـ3پانتوتنيك اسيد

)H( 0/25ـ0/1بيوتين

)B9( 6/8   ـ3/4فوليك اسيد

)B12( ميانگين 0/0002سيانوكوباالمين

C 640   ـ152ويتامين

D 0/6ـ0/2ويتامين

E 0/32ـ0/1ويتامين

A ميانگين 1/53ويتامين

میزان مواد معدنی )درصد خاکستر( گرده زنبورعسل

درصدمواد معدنی

45ـ20پتاسيم

20ـ1فسفر

15ـ1كلسيم

12ـ1منيزيم

10ـ2سيليكون

1/4منگنز

0/08ـ   0/05مس

0/3ـ0/01آهن

1گوگرد

0/8كلر
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جمع آوری گرده

 تله گرده  

  دانة گرده  

 سایر وسایل مكانیكی

   پودر گرده  

   منجمد کردن   

درجه بندی و تمیز کردن

تجاری

خشک کردن با هوای گرم  

پودر )آسیاب کردن(

خام )تازه(

 مصارف انسانیمصارف زنبور عسل

مكمل گرده  

 به تنهایی یا مكمل گرده مخلوط عسل

 مخلوط با سایر ترکیبات

  مصارف انسانی  مصارف زنبور عسل

  به تنهایی

    مصارف انسانی     مصارف زنبور عسل

  دارویی 

  اسانس گرده   کپسول

  در داخل ظروفی با عمق cm 5 ـ4  

 دارویی

 قرص شربت   کپسول

همراه با بره موم و عسل

 بهداشتی ـ آرایشی

 عصاره گیری گلیكولی

    رنگ بری 

 غذایی

  اسانس ـ شكالت ـ آب نبات ـ مخلوط 

ترکیب با عسل

 یا شربت قند )مصرف مستقیم(

یک قسمت گرده و دو قسمت عسل

    نمودار روش های جمع آوری، نگهداری، فرآوری و مصارف گرده
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مواد مغذی ژله رویال و احتیاجات مورد نیاز انسان
 مصرف روزانه پیشنهاد شده

*)RDI( )گرم در روز( گرم در 100 گرم ژله رویال ماده مغذی

ـ 70 ـ60 آب
320 23ـ11 كربوهيدرات
50 پروتئين 18ـ  9
80 8  ـ3 چربی

RDI )میلی گرم در روز(  میلی گرم در 100 گرم ژله رویال ویتامین ها
15 19ـ  4/5 )B3( نياسين
1/4 5/5  ـ0/2 )B6( پيريدوكسين 
1/1 1/7ـ0/1 )B1( تيامين
1/3 2/5ـ  0/5 )B2( ريبوفالوين
6 23ـ3/6 )B5( پنتوتنيك اسيد

0/4 0/06ـ0/01 اسيدفوليك
0/045 0/55ـ  0/15 )H( بيوتين

RDI )میلی گرم در روز(  میلی گرم در 100 گرم ژله رویال مواد معدنی
2000 1000 ـ 200 پتاسيم
1000 ـ  25   85 كلسيم
350 100ـ20 منيزيم
8/5 8  ـ0/7 روی
12/5 11ـ1 آهن
1/2 1/6ـ0/33 مس

* Recommended Daily Intake

%5/76

%6/3

%0/94

%9/1

%11/4

%66/6

 آب         

پروتئین خام        

 قندها       

چربی ها         

مواد معدنی )خاکستر(     

سایر مواد )آنزیم ها، ویتامین ها و ...(  

میانگین ترکیبات ژله رویال



45

ترکیبات زهر زنبور عسل

زهر خشک % )b(زهر خشک % )a(اجزاترکیبات

آنزيم ها

A2 12ـ1210ـ10فسفوليپاز

2ـ31/5ـ1هيالورونيداز

1ـاسيد فسفو منو استراز

1ـليزوفسفوليپاز

0/6ـآلفا ـ گلوكوزيداز

ساير پروتئين ها و پپتيدها

50   ـ5040مليتين

33ـ1آپامين
MCD122ـ

20/5ـ   0/5سكاپين 

A و B 21/4ـ1پروكامين

1ـآدوالپين

0/8ـبازدارنده پروتئاز

0/10/1ترتياپين

ـ15ـ13پپتيدهای كوچك

آمين های فعال دارای خواص 
فيزيولوژيكی

1/6ـ  20/5ـ   0/5هيستامين

1ـ10/13ـ0/2دوپامين

0/7ـ  0/50/1ـ  0/1نورآدرنالين

ـ3ـ2مينامين

میانگین ترکیبات زهر زنبور عسل

%71/5

%16

%5/5
%5

%2

فسفولیپیدهاقندها
ترکیبات فرار

آنزیم ها و آمین های فعال

پروتئین ها، پپتیدها و اسیدهای آمینه
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اسيدهای آمينه
0/50/4اسيد آمينه بوتيريك

α ـ1اسيدهای آمينه

ـ2گلوكز و فروكتوزقندها

ـ5ـفسفوليپيدها

ـ8   ـ4ـتركيبات فرار

ترکیبات بره موم

درصدترکیباتردیف

ـ   45رزين ها1    55

35ـ   25موم و اسيدهای چرب2

10روغن های فرار3

5ديگر مواد آلی و معدنی4

%50

%5
%5

%10

%30

میانگین ترکیبات بره موم )43، 51(

رزین ها و صمغ ها
موم و اسید های چرب

روشن های ضروری یا فرار

مواد معدنی و ترکیبات آلی
گرده گل
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استاندارد کیفیت بره موم پیشنهاد تیخونوف و همكاران

درصداستاندارد کیفیت بره موم

2/22 ± 21/93مواد قابل استخراج

5/52 ± 17/08مقدار قابل تركيب با اكسيژن )اكسيده شدن(

1/15 ± 46/18صمغ ها و رزين ها

7/68 ± 27/11موم ها

2/34 ± 14/66پلی فنول ها

0/32 ± 2/26پلی ساكاريدها

1/81 ± 9/76ناخالصی های ظاهری

ـعدد يدی


