
تجهيزات زنبورداري

29 PP

پودمان 2

تجهيزات زنبورداری

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

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

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

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

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

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

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

 آیا تا به حال پی برده اید

 استاندارد  عملکرد

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

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

2 وسايل نقليه: وانت، كاميون، موتور سيكلت

3 كندو

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

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

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

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

را شرح مي دهيم.

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

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

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

توجه

تحقيق كنيد

 کندو
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1- کندوهای بومی

کندوهای گلیکندوهای سفالی

کندوی های تنه درختی  کندوهای سبدی

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

قاب دارد.
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کندوی دادانتکندوی النگستروت

کندوی شيشه ایکندوی پالستيکی

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

دریچه و تخته پرواز

تحقيق كنيد

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

حفاظت و حراست از كندو نيز استفاده مي شود.

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

گالوانيزه بپوشانند تا مقاومت بيشتری پيدا كند.

   درب کندوی النگستروت

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

 

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

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

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

فعاليت زنبوران كارگر در شان سازی كمک می كنند.

قاب   
                                                                     

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

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

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

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

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

1 لباس كار   

2 كفش مناسب

3 خودكار و دفترچه

4 كندو 

5 طبق

۶ مراكز فروش

مراحل انجام کار
1 لباس كار مناسب بپوشيد.

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

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

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

5 كندوها و طبق هاي با كيفيت را انتخاب كنيد.

۶ نحوه پرداخت مبلغ را با فروشنده توافق كنيد.

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

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

2 هدف و نوع پرورش زنبور عسل

3 دسترسی به منابع

4 دانش و آگاهی پرورش دهنده

5 حجم زنبورستان

۶  قيمت

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

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

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

توجه

بيشتربدانيد

فعاليت 
كارگاهی
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مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

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

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

1

خريد كندو 
و طبق

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

زمان: قبل از دوره 
پرورش

- شايستگی كامل

 - شايسته

- نيازمند آموزش

تهية كندوي با كيفيت باال و 
3قيمت مناسب

تهية كندوي با كيفيت نسبتاً 
2مناسب

1تهية كندوي با كيفيت پايين

                 
              

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

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

2 وسايل مربوط به كندو

3 وسايل و تجهيزات برداشت عسل 

4 وسايل برداشت، تصفيه موم و موم دوزي

5 وسايل برداشت گرده گل

6 وسايل توليد ملكه و پرورش آن

7 وسايل برداشت ژله رويال 

8 وسايل الزم براي تلقيح مصنوعي ملكه

9 وسايل الزم براي جمع آوری زهر زنبور عسل 

10 وسايل مورد نياز براي تعمير كندوها

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

 
1- وسایل الزم براي بازدید از کلني ها

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

تجهیزات و وسايل مورد نیاز برای پرورش زنبور عسل

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

بايد رنگ توري سياه باشد.
     

                                                                                  انواع لباس و کاله رایج در پرورش زنبور عسل
دست کش

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

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

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

می شود. 

دودی و روش کار با آن

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

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

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

باشد تا بدن زنبورهای عسل را زخمی نكند.

2- وسایل مربوط به کندو

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قفس جدا کننده ملکه



تجهيزات زنبورداري

45 44

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

نر قادر به عبور از آن نيستند.

شبکه مانع ملکه

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

 
3- وسایل و تجهيزات برداشت عسل

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

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

نوك دندانه های آن هم تيزتر است.

چنگال عسل

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

پولک تراش برقی   پولک تراش دستي           پولک تراشي شان عسل                                     

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

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

تقسيم بندی شوند.

    اکستراکتور عمودی یا شعاعي      
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   اکستراکتور  تماسي

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

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

روی سيم قاب، سيم را به موم می دوزد.

انواع موم دوز دستی

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

 

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

تكيه گاهی برای موم به هنگام موم دوزی است. 

تخته موم دوز

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

را هنگام كار با پاشيدن آب مرطوب نگه داشت. 

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

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

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

موم  آج دار

توجه

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

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

دستگاه خارج می شود.

موم ذوب کن آفتابی

5- وسایل برداشت گرده گل
تله گرده گير

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

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

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

تله گرده گير

تحقيق كنيد

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

6- وسایل توليد ملکه و پرورش آن
بوته ذوب موم

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

بوته ذوب موم
قاب چوبی 

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

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

سـلول های پالسـتيكی نيـز اسـتفاده می شـود.

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

می دهنــد.

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

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

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

متولد شود و پس از بلوغ جفت گيری نمايد. 
 



تجهيزات زنبورداري

53 52

با توجه به مطالب بيان شده، در مورد تصاوير زير توضيح دهيد.

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

  

بحث كالسی

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

از اين دستگاه برای تلقيح مصنوعی ملكه زنبورعسل استفاده می شود

9- وسایل الزم برای جمع آوری زهر زنبور عسل

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

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

دستگاه جمع آوری زهر زنبور عسل
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روشن کردن دودی

مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز 
1 لباس كار       

2 كفش مناسب      
3 دودی   
4 كاله     

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

مراحل انجام کار
1 لباس كار مناسب بپوشيد.

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

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

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

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

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

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

8 كار خود را شروع كنيد.

 

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

فعاليت 
كارگاهی

توجه
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استفاده از تله گرده گير

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

2 كفش مناسب  

3 تله گرده گير  

4 كندو  

مراحل انجام کار
1 لباس كار مناسب بپوشيد.

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

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

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

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

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

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

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

فريزر و سپس در يخچال نگهداری كنيد. 

 تهيه تجهيزات زنبورداری

مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز 
1 اينترنت     

2 خودكار       

3 دفتر يادداشت 

4 مراكز فروش تجهيزات زنبورداری

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

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

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

4 تجهيزات و وسايل را انتخاب كرده و خريداری كنيد.

فعاليت 
كارگاهی

فعاليت 
كارگاهی
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مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

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

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

2

تهيه تجهيزات و 
وسايل زنبورداري

تجهيزات زنبورداری، 
مراكز فروش

زمان: قبل از پرورش

- شايستگی كامل

- شايسته

-نيازمند آموزش

3وجود تجهيزات كامل زنبورداري

2تجهيزات نسبتاً كامل زنبورداري

1موجود نبودن بخش عمده اي از تجهيزات

سيم کشی و موم دوزی قاب ها

مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز 
1 لباس كار     

2 صفحه مومی     

3 قاب       

4 دريل      

5 شابلن   

۶ سيم گالوانيزه    

7 انبردست    

8 تخته موم دوز   

9 موم دوز   

10 قاشق   

11 موم ذوب شده     

12 آب داغ     

13 باطری 12 ولت

مراحل انجام کار 
1 لباس كار مناسب بپوشيد. 

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

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

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

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

فعاليت 
كارگاهی

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

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

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

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

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

   سوراخ کردن و ميخ کوبي قاب

  

 سيم کشی قاب
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   موم دوزي

محکم کردن صفحه مومی در قاب
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مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

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

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

3

سيم كشي و 
موم دوزي 

قاب ها

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

آب گرم

- شايستگی كامل

- شايسته

-نيازمند آموزش

3سيم  كشی قاب محكم و موم دوزي كامل

2سيم كشي قاب نسبتاً محكم و موم دوزي ناقص

1سيم كشي و موم دوزي غيراصولي

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

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

را رنگ كنيد.

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

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

     

توجه

 آزمون ارزيابي عملكرد 
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 رنگ آميزي کندو و طبق

تعميرات اساسي و رنگ آميزی کندو و طبق

مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز
1 لباس كار مناسب      

2 چسب چوب      

3 خاك اره   

4 انواع رنگ      
5 روغن اليف           

۶ برس رنگ       

7 كاردك          
8 كندو                  

9 طبق  

 مراحل انجام کار
1 لباس كار مناسب بپوشيد.

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

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

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

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

۶ با مخلوط چسب چوب و خاك اره درزگيری كنيد.

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

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

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

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

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

12 كندوها و طبق ها را رنگ آميزي كنيد.

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

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

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

1۶ وسايل كار را در محل مناسب قرار دهيد.
 

رنگ آميزي کنيد 
شربت خوری كندو )فقط سطح بيرونی( 

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

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

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

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

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

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

4

تعمير 
تجهيزات

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

طبق  زمان: قبل از پرورش

- شايستگی كامل

- شايسته

- نيازمند آموزش

3وجود تجهيزات كاماًل سالم

2وجود تجهيزات نسبتاً سالم

1وجود تجهيزات عمدتاً ناقص

توجه

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

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

زنبوردار خواهد شد.

روش های ضدعفونی کندو و لوازم و وسایل زنبورداری

شست و شو با کربنات سدیماستفاده از شعله

ضدعفونی با اسيد استيکضدعفونی با هيپوکلریت سدیم



تجهيزات زنبورداري

65 64

ذوب کردن موم هاضدعفونی با سود سوزآور )هيدروکسيد سدیم(

معدوم کردناسپری الکل
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ضد عفوني و آماده کردن تجهيزات و وسایل

مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز

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

4 كربنات سديم   
5 آب   

۶ هيپوكلريت سديم ياوايتكس   
7 اسيد استيک    

8 سود سوزآور  
9 عينک محافظ   

 10 مواد سمي 
 11 كبريت

 12 نفت
 13 ظرف مناسب براي جوشاندن

 14 قاب هاي چوبي
 15 زمان سنج 

 1۶ پنبه 
 17 پوكه)شان(

 18 موم
 19 دماسنج

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

استفاده از شعله
مراحل انجام کار

1  لباس كار مناسب بپوشيد.

2 كندوها را براي شعله دادن آماده كنيد.

3  شعله را روشن كنيد.

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

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

فعاليت 
كارگاهی
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شست و شو با کربنات سدیم
مراحل انجام کار

1 لباس كار مناسب بپوشيد.

2 يک سطل مناسب برداريد.

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

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

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

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

۶ سپس قاب ها را در آفتاب خشک كنيد.

ضدعفوني با هيپوکلریت سدیم یا وایتکس
مراحل انجام کار

1 لباس كار مناسب بپوشيد.

2 يک سطل مناسب برداريد.

3 محلول هيپوكلريت سديم 0/5 درصد تهيه كنيد.

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

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

ضدعفونی با اسيد استيک
مراحل انجام کار

1 لباس كار مناسب بپوشيد.

2 يک ظرف مناسب برداريد.

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

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

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

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

2 يک ظرف مناسب برداريد.

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

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

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

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

توجه
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 ذوب کردن موم ها
مراحل انجام کار

1 لباس كار مناسب بپوشيد.

2 يک ظرف مناسب برداريد.

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

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

معدوم کردن و سوزاندن
مراحل انجام کار

1 لباس كار مناسب بپوشيد.

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

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

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

اسپری الکل
مراحل انجام کار

1 لباس كار مناسب بپوشيد.

2 يک بطری پالستيكی كوچک را با الكل پر كنيد.

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

4 وسايل و تجهيزات را در محل مناسب قرار دهيد.

الكل را هيچ گاه به سمت زنبور عسل اسپری نكنيد. 

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

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

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

5

ضدعفوني كندو و 
طبق ها

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

- شايستگی كامل

- شايسته

-نيازمند آموزش

3ضدعفوني كامل طبق و كندو طبق استاندارد

2ضدعفوني نسبی طبق و كندو

1ضدعفونی غيرقابل قبول طبق و كندو

توجه كنيد

توجه كنيد

 آزمون ارزيابي عملكرد 
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ارزشيابی شایستگی آماده کردن وسایل زنبورداري

شرح کار:
1 خريد كندوي خالي و طبق

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

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

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

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

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

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

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

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

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

معيار شایستگی:

حداقل نمرةمرحلة کارردیف
   قبولی از 3

نمرة  
هنرجو

2خريد كندو و طبق1

1تهيه تجهيزات و وسايل2

2سيم كشي و موم دوزي قاب ها3

2تعمير تجهيزات4

2ضدعفوني كندو و طبق ها 5

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

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

2

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


