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واحد یادگیری 4

بازدید از کلنی های زنبور عسل

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

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

 عايق سازی کندوها چگونه صورت می گیرد؟

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

صحیح مهم ترين عامل در موفقیت زنبوردار است.

پس از اتمام اين واحد يادگیری هنرجويان قادر خواهند بود 30  کلني را در مدت پرورش نگهداري کنند.

 آیا تا به حال پی برده اید

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

2 از نظر ساختمان داخلی

3 از نظر غدد

زنبور عسل و اندام های خارجی آن

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

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

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

کارگر و ملکه چشم ها از هم فاصله دارند.

مقایسه چشم های زنبور نر و کارگر

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

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

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

زنبور عسل دارای دو عدد آنتن يا شاخک است که در لمس کردن و بويیدن نقش دارد. هر شاخک ملکه و 
کارگر از ١٢ بند و در زنبور نر از ١3 بند به هم متصل شده است. زنبور کارگر به کمک خرطوم، شهد را از 

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

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

فکر كنيد

1 2

5
4

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

جمعیت زنبورها بسیار ضروری است.

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

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

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

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

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

  

نيش زنبور عسل و خارهای وارونۀ آن

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

Apis mellirera زنبور عسل

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

مخزن به مخرج ختم می شود. 

بحث كالسی
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غدد مهم در زنبور عسل

1  غدد شيری: 

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

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

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

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

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

تخمدان هاي زنبوران کارگر می شود.
4 غدد مومی: 

در زير شکم زنبورها و درفاصلۀ بین قطعات کیتینی شکم مجموعاً چهار جفت غدة مومی وجود دارد که سه 
جفت آن فعال است و در سنین بین ١3 تا ١٨ روزگی موم ترشح می کنند که برای ساختن سلول ها و شان 

به کار می رود.
5 غدد بویایی: 

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

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

نام غدد مخزنی، مدفوعی را که در آن جا ذخیره شده است را به طور مداوم   سه عدد غده در مخزن به 
ضدعفونی می کنند. در روزهای سرد زمستان که زنبورها گاهی از اوقات بیش از يک ماه قادر به پرواز برای 
دفع مدفوع نیستند، ترشحات اين غدد مانع پوسیدگی مدفوع و در نتیجه مانع پوسیدگی روده و مرگ زنبور 

می شود. 
7  غدد زهری:  

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

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

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

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

عسل ١٥0 تا ١۷0 عدد در هر تخمدان و در زنبور کارگر ۴ تا ٨ عدد می باشد.

 شناسایی بخش هاي ظاهري بدن زنبورعسل

مواد، تجهيزات و شرایط مورد مورد نياز
١ لباس کار زنبورداري  

٢ زنبور عسل )کارگر و نر(   

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

٢ همراه هنرآموز خود به زنبورستان برويد.

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

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

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

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

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

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

تحقيق كنيد

ایمنی

 بازدید از کلنی

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

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

اگر زمان بازديد از کلني مناسب نباشد مشکالتی از قبیل حمله زنبورها به فرد، تلفات زنبورها و آسیب به کلنی 
ايجاد خواهد شد. بنابراين بايد بهترين زمان برای بازديد از کلني بین ساعت ١0 صبح تا ۴ بعد از ظهر )زمانی که دمای 
هوا از ١٥ درجه سانتی گراد باالتر باشد( انتخاب شود. از نظر شرايط آب و هوايي نیز در صورت ابری و بارانی بودن هوا 

و وزش باد تند بازديد صورت نگیرد.
از بازديد در هنگام غروب و يا شب هنگام آن هم با وسايل روشنايی )چراغ قوه( اجتناب شود. در هوای سرد هم بهتر 
است از بازديد خودداری گردد. تا حد امکان در اواخر پايیز و زمستان در  مناطق سردسیر بازديد از کلنی ها انجام نشود. 
بازديد در هوای سرد سبب نشت در عايق بندی کندو که زنبورها در درب و البه الي شان  برای خود ايجاد کرده اند باعث 

افزايش مصرف عسل برای جبران گرمای از دست رفته در زمان بازديد می شود.

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

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

بازديد از کلني ها نیز متفاوت خواهد بود. 

نمودار تقویم زنبورداری در منطقه آب و هوایی آذربایجان

  زمان مناسب برای بازدید از کلنی

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

شربت تقويتی به میزان٥00- ٢٥0 میلي لیتر در روز به نسبت يک به يک و نظافت داخل کندو.
فصل B )اردیبهشت، خرداد تا اوایل تير(: فصل پرورش ملکه، بچه کندوی طبیعی و مصنوعی )تکثیر 

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

)تغذيه  زمستان گذرانی  برای  کندو  آماده سازی  برداشت عسل،  اوایل مهرماه(:  تا  )اواخر مرداد   D فصل 
زمستانی مکمل گرده و شربت شکر به نسبت ٥ به 3 يا 3 به ٢(.

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

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

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

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

تولید عسل بااليی داشته باشند.

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

کامل انجام دهید.

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

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

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

پرسش

بحث كالسی

  تهیۀ شناسنامه برای کلنی

اخالق حرفه ای

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

چند نمونه از آن اشاره می شود.

پرورش دهنده:..............

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

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

ملكه

کارگر

نرها

رنگ

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

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

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

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

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

مالحظات

شناسنامۀ کندو

3- نژاد

ص کلی                  تغییرات و عملیاتی که انجام می دهیم             
تشخی

امتیاز کلی

١٢3۴

میزان شربت

میزان برداشت عسل

نوزادن  حاوی  شان های 
جوان

شان حاوی نوزاد

موج آج دار

پوکه

رفتار کندو

جمعیت

تمايل به بچه کندو

تعداد پوکه

تعداد شان گروه

تعداد شان عسل

تعداد کلی شان ها

٢- نوع کندو

تعداد شان های نوزاد

وضع تخم گذاری

سر

الرو

تخم

 ملکه

١- شمارة کندو

تاريخ بازديد
ف

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

در ذيل برخی از آنها شرح داده می شود.

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

اجراي عملیات خاص و همچنین شناسايي کندو صورت می گیرد.
تاریخ معرفي ملکه به کندو 

عبارت است از يادداشت زمان معرفي ملکه جديد به کلني به منظور تشخیص مدت زمان کارکرد آن در کندوي 
مورد نظر است.و آگاهی دقیق از میزان سن ملکه جهت تعويض آن بعد از پايان دوران تخم گذاری مناسب آن 

است.

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

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

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

1  بومي )ايراني(     

2 خارجي    

3 نتايج ملکه هاي وارداتي     

4 نتايج حاصل از تالقی ملکه های بومي و خارجي  

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

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

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

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

کمکي به کندوي مورد نظر داده می شود.

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

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

نمون برگ ثبت شود.

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

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

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

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

گروه هاي متوسط يا تهاجمي تلقي مي شوند.

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

آن کلنی مشخص شود.

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

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

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

عبارت است از برآورد مقدار الروهاي موجود در سلول شان ها که میزان کل الروهاي موجود در هر کندوي زنبور 
عسل بر حسب قاب يا شان مشخص و يادداشت خواهد شد.

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

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

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

بر حسب قاب يا شان برآورد و يادداشت خواهد شد.

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

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

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

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

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

محاسبه و يادداشت مي شود.

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

گرم يادداشت مي شود.

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

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

بود.

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

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

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

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

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

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

مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز
١ لباس کار     

٢ کلني زنبور عسل     

     A۴ 3 کاغذ  

۴ لوازم نگارش    

٥ رايانه      

٦ زونکن       

۷ کمد بايگاني  

مراحل انجام کار
١ لباس کار بپوشید.  

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

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

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

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

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

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

١

بررسي 
شرايط الزم 
براي بازديد

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

شرايط محیطی

- بازديد کلني در زمان 
مناسب

- بازديد کلني در زمان 
نسبتاً مناسب

- بازديد کلني در زمان 
نامناسب

در نظر گرفتن همه شرايط الزم براي 
3بازديد

در نظر گرفتن برخي شرايط الزم براي 
٢بازديد

در نظر نگرفتن شرايط الزم براي 
١بازديد

فعاليت 
كارگاهی

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

اتاق زنبورداری(.
1 لباس زنبورداری    

2 دست کش 

3 کاله زنبورداری 

4 دودی 

5 اهرم

6 کبريت يا فندک

7 شبکه مانع ملکه

8 قفس ملکه 

9 بطری آب

10 طناب يا تسمه 

11 قاب يا شان اضافه

12 کندوی اضافه

13 موم آج دار

14 پارچه کرباس يا کتان 

15 طبق 

16 چکش و میخ 

17 قیچی علف زنی يا داس

18 شربت شکر برای تغذيه اضطراری  

19 مقوا يا چوب برای دودی  

20 دفتر يادداشت

آماده کردن وسایل الزم برای بازدید از کلنی

مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز
١  لباس کار

٢  دستکش

3  کاله و دستکش زنبورداری   

۴ اهرم

٥  دودی    

٦  مقوا يا چوب    

۷  کش و بند الستیکی  

٨ کبريت      

مراحل انجام کار

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

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

وسایل الزم  برای بازدید از کلنی ها

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

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

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

٥ در صورت نیاز از دستکش استفاده کنید.

٦ دودی را روشن کنید.

۷ اکنون برای بازديد از کلنی آماده هستید.

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

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

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

٢

آماده کردن وسايل 
بازديد از کلنی

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

زنبورستان

- کامل بودن وسايل 
بازديد

- ناقص بودن وسايل 
بازديد

- نبود وسايل الزم برای 
بازديد

آماده کردن همه وسايل الزم براي 
3بازديد

آماده کردن برخي از وسايل الزم براي 
٢بازديد

١آماده نکردن وسايل الزم براي بازديد

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

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

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

بازدید از کلنی 

 آزمون ارزیابي عملكرد 

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

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

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

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

خارج کردن و جابه جایی قاب ها

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

به يک بررسی شود.
اگر تعداد شان ها کمتر از ١0 عدد باشد به راحتی می توان از قسمت خالی کندو شروع کرد و يک شان را 
برداشت و وضعیت آن را مشاهده کرد. اگر تعداد شان ها کمتر از ١0 عدد و جمعیت فعال و قوی باشد امکان 

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

هرزه بافی یا موم بافی زنبور عسل

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

اگر تعداد شان های کندو ١0 عددکامل بود. برای بازديد شان های موجود در مرکز کندو ابتدا يکی از شان های 
کناری را خارج کرده و سپس آنها را از هم فاصله داده تا فضای خالی برای شان های وسطی به وجود آيد. به 
هیچ وجه شان های وسطی را به طور مستقیم خارج نکنید؛ زيرا باعث تلفات سنگین و حتی مرگ ملکه می شود.

در شروع کار با شان های کناری بايد مراقب بود چرا که معموالً زنبورها بین ديواره و قاب آخر موم بافی کرده 
و گاه اين دو را به هم می دوزند و همان مشکل تلف شدن زنبورها به هنگام خارج کردن قاب نیز به وجود 
می آيد. البته برخی از زنبورداران در هر بار بازديد از کندو با سر تیز اهرم اين هرزه بافی را تمیز کرده و موم 
آن را داخل ظرفی ذخیره می کنند. سپس با استفاده از اهرم از يک طرف شروع به بیرون کشیدن قاب کرده و 
وقتی که قاب يا شان از هر دو طرف حدود ٥ سانتي متر بیرون آمد سپس با دو دست، دو طرف قاب را گرفته 

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

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

تحريک زنبورها و رفتار تهاجمی آنها خواهد شد.
  

روش خارج کردن شان از کندومشاهدة شان

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

آنها نیز اقدام به حمله می کنند.

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

می کند.

بيشتربدانيم
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عمل نيش زدن توسط زنبور عسل کارگر

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

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

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

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

3

انجام مقدمات 
بازديد

کاله و لباس کار 
مخصوص، اهرم، دودي، 

کلني و غیره
کلني، زنبورستان

3رعايت اصول اولیه بازديد رفتار آرام زنبوران

رعايت نسبي اصول اولیه رفتار نسبتا آرام زنبوران 
٢بازديد

رعايت نکردن اصول اولیه رفتار زنبوران به فرد 
١بازديد

تحقيق كنيد

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

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

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

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

همچنین موم بافی نامنظم در کندو خواهد شد.

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

کندو
گل

رقص خورشيدخورشيد

کندو

گل

کندو

رقص

گل

گل

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

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

 
مشخصات سلول هاي تشکيل دهندة شان

هر شان شامل هفت هزار سلول است )هر طرف3٥00 سلول(. زنبورهای عسل از اين سلول ها برای پرورش 
تخم، الرو، شفیره، ذخیره سازی عسل و گرده استفاده می کنند. وقتی که کندوی خود را بازديد می کنید به 
آنچه که داخل سلول ها است توجه کنید، زيرا به شما در قضاوت و عملکرد کلني ها کمک می کند. از خود 
بپرسید آيا کلنی گرده و شهد فراوان دارد؟ آيا تعداد تخم ها و الروها زياد هستند؟ آيا شرايط پولک دار شدن 

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

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

بلندتر از سطح شان هستند.

                                                                                بازدید و بررسی سلول های شان

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

سلول هاي شان حاوی الروسلول هاي شان حاوی تخم

سلول هاي شان حاوی شفيره های کارگريسلول هاي شان حاوی شفيره های نر

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

بحث كالسي
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شان پوشيده از زنبور عسلسلول هاي شان حاوی گرده

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

فکر کنيد
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بررسی وضعيت کلنی از نظر سالمت، ميزان جمعيت، گرده، عسل،تخم، الرو و شفيره
 

مواد و تجهيزات مورد نياز
١ لباس زنبورداری   

٢ کاله   

3 دست کش  

۴ کندو   

٥ دودی   

٦ اهرم 

 
مراحل انجام کار

١ لباس کار زنبورداری بپوشید.

٢ از کنار يا از عقب به کندو نزديک شويد.

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

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

٥ شربت خوری روی کندو را برداريد.

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

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

٨ اکنون بازديد خود را شروع کنید.

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

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

١١ با استفاده از دو دست اولین شان را برداريد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

٢٥  درب کندو را ببنديد.

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

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

روش صحيح نگهداری و بررسی هر دو طرف شان

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

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

اخالق 
حرفه ای
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مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

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

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

۴

بررسي 
وضعیت 

کلنی

کاله و لباس کار 
مخصوص، اهرم، دودي، 

کلني رنبور عسل، 
زنبورستان

 گزارش کامل از 
برآورد دقیق سالمت، میزان جمعیت، گرده، وضعیت کلني

3عسل، تخم، شفیره و الرو در کلني

گزارش نسبتاً کامل 
برآورد نسبتاً دقیق سالمت، میزان جمعیت، از و وضعیت کلني

٢گرده، عسل، تخم، شفیره و الرو در کلني

گزارش ناقص از 
برآورد ناقص سالمت، میزان جمعیت، گرده، وضعیت کلني

١عسل، تخم، شفیره و الرو در کلني

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

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

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

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

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

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

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

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

باقی نماند.

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

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

می شوند، استفاده نکنید. 
      

بهداشت و 
سالمت

توجه كنيد

 آزمون ارزیابي عملكرد 
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عایق بندي کندو

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

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

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

1 محافظت کلنی ها در برابر نفوذ باد

2 حفظ دماي کلني پس از غروب خورشید

3 کاهش مصرفی عسل توسط کلنی

4 حفظ تخم، الرو و شفیره در برابر سرما

معایب:
1 وقت گیر است.

2 بخار حبس شده بین کندو و کاغذ قیر اندود ممکن 

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

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

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

مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز
١ لباس زنبورداری     

٢ کاله     

3 دست کش   

۴ کندو     
٥ تخته کاذب     
٦ شربت خوری   

۷ مواد جذب کنندة رطوبت    

٨ طبق  

مراحل انجام کار
١ لباس کار بپوشید.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فعاليت 
كارگاهی
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مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

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

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

٥

عايق بندي 
کندو

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

کلني، زنبورستان، انواع عايق         
زمان: اواخر پايیز

- زمستان گذرانی کامل و 
کاهش تلفات

- افزايش نسبی تلفات در 
زمستان

- تلفات شديد کلنی ها

3عايق بندي مطلوب

٢عايق بندي نسبتاً مناسب

١عايق بندي ناقص کندو

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

هر کلني تصمیم گیري نمايد.  

شناسنامه کلني زنبور عسل

غذاي مصرفيداروي مصرفيملکهکندو

شماره 
کندو :

تاریخ 
معرفي :

ري
ما
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اری
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ذا 
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مق

ف
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ت م
مد

ف
هد

برداشت عسل 

سال گذشته :

سن :

رنگ :

نژاد :مالحظات :

 آزمون ارزیابي عملكرد 



تجهيزات زنبورداري

123 122

١٢3۴٥شماره بازديد١

تاريخ و ساعت بازديد٢

تعداد کل قاب هاي موجود3
مشاهدة ملکه۴
تمايل به بچه دهي٥

رفتار کلني٦

جهت شمارش قا ب ها۷

مالحظات٨

تخمالروشفيرهگردهعسلشاخص ها

١٢3۴٥١٢3۴٥١٢3۴٥١٢3۴٥١٢3۴٥شماره بازديد

قاب شماره ١

قاب شماره ٢

قاب شماره 3

قاب شماره ۴

قاب شماره ٥

قاب شماره ٦

قاب شماره ۷

قاب شماره ٨

قاب شماره 9

قاب شماره ١0

قاب شماره ١١

قاب شماره ١٢

جمع کل
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ثبت اطالعات در شناسنامه کلني ها

مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز
١ لباس زنبورداری )دست کش، کاله(   

٢ نمون برگ شناسنامه   

3 خودکار و مداد  

 
مراحل انجام کار

١ لباس کار بپوشید.  

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

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

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

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

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

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

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

زنبوران جوان، شان عسل، به تعداد و با عالمت )+( يا )-( ثبت می شود. مثاًل اگر يک شان حاوی نوزاد برای 
تقويت کندو به آن انتقال داديد، به صورت )١+( و اگر سه شان عسل برداشت کرده ايد با عالمت )3-( در 

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

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

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

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

فعاليت 
كارگاهی



تجهيزات زنبورداري

125 124

مراحل ردیف
کار

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، 

تجهيزات، زمان، 
مکان و...(

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

٦

ثبت 
اطالعات

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

شناسنامه

- شناسنامه داراي اطالعات دقیق
- شناسنامه داراي اطالعات نسبتاً 

دقیق
- در دسترس نبودن اطالعات 

کلني

3ثبت صحیح و کامل اطالعات در شناسنامه

٢ثبت نسبتاً کامل اطالعات در شناسنامه

١ثبت ناقص اطالعات در شناسنامه

 آزمون ارزیابي عملكرد 
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ارزشيابی شایستگی بازدید از کلنی های زنبور عسل
شرح کار:

1 بررسي شرايط الزم براي بازديد 
2 آماده کردن وسايل 

3 انجام مقدمات بازديد
4 بررسي وضعیت کلنی

5 عايق بندي کندو
6 ثبت اطالعات

استاندارد عملکرد:
نگهداري30 کلني زنبور عسل در مدت پرورش 

شاخص ها:
1 اقدام به بازديد در شرايط مطلوب

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

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

6 شناسنامه تکمیل شده

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

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

معيار شایستگی:
ردیف

مرحلۀ کار
حداقل نمرة قبولی 

از 3
نمرة 
هنرجو

٢بررسي شرايط الزم براي بازديد١

٢آماده کردن وسايل بازديد٢

٢انجام مقدمات بازديد3

١بررسي وضعیت کلنی۴

٢عايق بندي کندو٥

١ثبت اطالعات٦
شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محيطی و نگرش: درست کاري، 
کلني،  و  فردي  ایمني  رعایت  کار،  لباس  از  استفاده  پروژه،  و  کار  مدیریت  کارآفریني، 
جلوگيري از آتش زدن محيط اطراف در زمان آماده کردن دودي، دفع مناسب ضایعات 

حاصل از کار، صداقت، اهميت و دقت در حين کار.

٢

*میانگین نمرات
* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شايستگی، ٢ است.
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