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

زنبور عسل امري ضروري است.

آیا تابه حال 
پی برده اید: 

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

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

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

پروتئينی صورت می گيرد.

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

 آیا تا به حال پی برده اید

واحد یادگیری 5

تغذیه کلنی های زنبور عسل

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

ارتباط بین میزان گرده در کلنی و مقدار پرورش نوزادان

بحث کالسی

لیپید

ویتامین

کربوهیدرات

مواد 
معدني

پروتئین

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

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

همچنين خنک کردن کندو نيز استفاده می شود.

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

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

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

مصرف آب توسط زنبور عسل

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

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

 مواد مغذی مورد نیاز کلنی های زنبور عسل

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

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

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

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

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

ســاکارز خالــص يــا شــکر ســفيد اســت.

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

مدت کوتاهی بعد از تولد آغاز می شود.

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

نياز به پروتئين مؤثر هستند.

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

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

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

توجه

توجه

بیشتر بدانید

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

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

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

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

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

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

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

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

 تغذیه انواع زنبورهای تشکیل دهنده کلنی

۴ زنبورهای کارگر در وضعیت تغذیه

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

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

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

 
تغذیه الروها

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

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

وجــود نداشــته و شــکل تغذيــه هــم درفصــول مختلــف يکســان نيســت.

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

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

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

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

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

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

 روش های تغذیه در زنبور عسل

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

شده و کيفيت با يکديگر تفاوت دارند.

عوامل مؤثر در ترشح شهد را بررسی کنيد.

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

نوع تغذيه مصنوعی وجود دارد که عبارتند از:

1 تغذیه تشویقی یا تحریکی

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

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

تغذیه تحریکی

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

2 تغذیه تکمیلی

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

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

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

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

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

2 توسعه کلنی برای داشتن جمعيت مطلوب در زمان جريان شهد

3 افزايش جمعيت کلنی در فصول پائيز و اوايل بهار

۴ توسعه کلنی برای داشتن جمعيت مطلوب در زمان گرده افشانی 

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

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

7 پرورش زنبورهای نر برای جفت گيری با ملکه ها

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

9 تأمين ذخاير غذايی کافی برای زمستان گذرانی کلنی ها

10 توليد ژله رويال از کندوها

11 تأمين ذخيره چربی و پروتئين در زنبوران زمستان گذران

12 پس از استعمال آفت کش ها در محيط

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

روش های زير قابل انجام است:

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

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

نيــز افزايــش يابــد.

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

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

برای زنبورها شود.
 

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

تا حالت خميری پيدا کند.

                                                                                   استفاده از کیک قندی توسط زنبورعسل

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

توجه

تحقیق کنید

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

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

 کمبــود گــرده گل و مــواد پروتئينــی منجــر بــه کاهــش پــرورش نــوزاد، رشــد غيــر طبيعــی، کاهــش 
طــول عمــر زنبورهــای کارگــر بالــغ و در نهايــت کاهــش توليــد عســل مــی شــود.

 د( مکمل گرده )کیک گرده(
اگر جيره غذايی تهيه شده برای زنبورعسل حاوی ۵ تا 2۵ درصد گرده باشد، آن را مکمل گرده می نامند. اين 
نوع جيره ها عالوه بر دارا بودن مواد پروتئينی مانند سويا، گلوتن ذرت و مخمر، حاوی مقاديری گرده نيز در 
ترکيب خود هستند. اين نوع تغذيه در شرايطی که ذخيره گرده کندو کافی نباشد يا ميزان جمع  آوری روزانه 

گرده توسط کلنی کمتر از نياز آن باشد استفاده می شود.

تغذیه کلنی با کیک گرده

ــر ترکيــب غذايــی فاقــد گــرده ترجيــح می دهــد زيــرا  زنبــور عســل ترکيــب غذايــی حــاوی گــرده را ب
ــتند. ــت هس ــده رطوب ــواد جذب کنن ــرده داراي م ــاي گ دانه ه

توجه

توجه
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هـ : جانشین گرده
از  استفاده  می شوند.  ناميده  گرده  جانشين  هستند،  گرده  فاقد  که  زياد  پروتئين  دارای  غذايی  جيره هاي   
جانشين گرده در مناطقی توصيه می شود که کمبود گرده وجود دارد. بيشترين مصرف  جانشين گرده در 
اواسط تابستان است که اغلب يک دوره کمبود گرده اتفاق می افتد. جانشين های گرده ممکن است نسبت به 

مکمل های گرده از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشند.

برخي از دستورالعمل هاي پيشنهادی برای تهيه جانشين گرده يه شزح زير می باشند:
دستور العمل شماره يک: گلوتن ذرت 7 درصد، دانه سويا ٤9 درصد، گرده گل 10 درصد، پودر شکر 2٤ 

درصد، عسل 10 درصد ، آب به ميزان کافي.
دستور العمل شماره دو: آرد سويا ۶ قسمت، مخمر آب جو 1 قسمت، گرده خشک2 قسمت، عسل پاستوريزه  

1 قسمت، شکر 3 قسمت، آب به ميزان کافي.

1
آبعسل پاستوريزه شدهشير کم چربیمخمرآرد سويا

 
ـــ٤
8 

ـــ1
8 

ـــ1
8 

ـــ2
8

به ميزان کافی

2
-آب شکر 1به1شير کم چربیمخمرآرد سويا

 
ـــ3
13 

ـــ1
13 

ـــ1
13 

ـــ8
13

-

3

-شکر و آب 2به1شير کم چربیمخمرآرد سويا

 
ـــ3
1۵ 

ـــ1
1۵ 

ـــ1
1۵ 

ـــ10
1۵

-

٤
-زرده تخم مرغ خشکشير کم چربیمخمرآرد سويا

ـــ۵
10 

ـــ2
10 

ـــ2
10

ـــ1
10

-

استفاده از گرده تهيه شده از ساير زنبورستان ها امکان انتقال و انتشار عوامل بيماری زا را ممکن می سازد.

بهداشت و 
سالمت

بیشتر بدانید
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مصرف کامل کیک گرده توسط کلنی

مواد پروتئينی مناسب در تهيه کيک و جانشين گرده زنبور عسل بايد دارای خصوصيات زير باشند:

1 داراي جذابيت: افزودن شکر، عسل يا گرده گل به جيره ها به منظور افزايش خوش خوراکی جيره ها و جلب 

زنبورها صورت می گيرد.
2 قابليت دسترسی: ممکن است بعضی از مواد غذايی برای تهيه مکمل مفيد باشند ولی فراهم کردن آنها 

امکان پذير نباشد.
3 هزينه: قيمت مواد اوليه برای تهيه مکمل مناسب باشد.

۴ ارزش تغذيه ای: مواد مورد استفاده بايد از نظر سطوح پروتئين و اسيد آمينه، احتياجات تغذيه ای زنبور 

عسل را تأمين کنند.
5 مواد سمی: سطوح باالی بعضی از مواد مانند قندها، روغن ها، نشاسته و نمک می تواند باعث مرگ زنبورها 

شود.

مصرف کامل جانشین گرده توسط کلني
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ذرات مواد پروتئينی و همچنين شکر مورد استفاده در کيک و جانشين گرده بايد به خوبی پودر شده باشد 
تا به راحتی مورد استفاده زنبور قرار گيرد.

تغذيه زنبور عسل را می توان در سه سطح تغذيه کلنی، تغذيه زنبورهای بالغ و تغذيه نوزادان انجام داد که 
اختالل در هر مرحله، مراحل بعدی را تحت تأثير قرار می دهد )شکل 1(.

تصوير زير را با کمک هنرآموز خود تحليل کنيد؟

 

 

)شکل 1- نمایش سه سطح تغذیه در زنبورعسل، وابستگی ها و اثرات احتمالی سوء تغذیه پروتئین.(

A: وابستگی زنبورهای بالغ به ذخاير غذايی کلنی 
B: سرمايه گذاری در کيفيت نوزادان

C: تنظيم تعداد نوزادان                       
D: کانی باليسم )خوردن الروها توسط زنبورهای کارگر(

E: اثر تغذيه نوزادان بر نسل بعدی زنبورهای بالغ     
F: اثر زنبورهای بالغ بر تغذيه کلنی

تغذیه نوزادان

توجه

بحث کالسی

تغذیه کلني 

تغذیه نوزادان

A

B C D E

F

تغذیه زنبورهاي  بالغ
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زنبورداران منطقه شما اغلب در چه زمانی از روش های پنج گانه با منظور تغذيه کلني هاي خود  استفاده 
می کنند.  بررسی کرده و در کالس درس گزارش دهيد.

در تغذيه زنبورعسل با آغاز فصل سرما، تغذيه به صورت پودری و خميری و با ورود به فصل گرم، تغذيه 
به صورت شربت انجام می شود. همچنين با تغيير فصل بهار به پاييز ، اوايل فصل تابستان و پاييز، غلظت 

شربت از رقيق به غليظ تغيير يابد. 

تصوير زير رفتار تروفاالکتيک را در زنبور عسل نشان می دهد. تروفاالکتيک توصيف کننده انتقال اجتماعی 
غذا از زنبورهای بالغ به ساير زنبورها است. که باعث می شود تمام زنبورها اطالعاتی درباره وضعيت تغذيه ای 

کلنی به دست آورند.

رفتار تروفاالکتیک در زنبورعسل 

به منظور تغذيه کلنی های زنبورعسل، ابتدا بايد مقدار عسل ذخيره شده در داخل هر کلنی را تعيين کرد و 
سپس ميزان غذای مورد نياز هر کلنی را محاسبه و از طريق تهيه شربت شکر، کيک قندی و يا شان عسل 
اين کمبود را تأمين کرد تا اين کلنی ها دارای ذخيره کافی برای حمايت از جمعيت و همچنين زمستان گذرانی 

مطلوب باشند.
در فصل زمستان مقدار غذای مورد نياز يک کندو را بر مبنای تعداد شان های پوشيده از زنبورعسل، محاسبه 
بنابراين بسته به نوع کندو برای هر شان النگستروت 1/۵ کيلوگرم و يک شان دادانت حدود 2  می کنند. 
کيلوگرم خوراک )عسل يا شکر( نياز می باشد. مثال يک کندويی که ۶ شان کامل جمعيت دارد 9 کيلوگرم 
خوراک نياز دارد. اگر به فرض اين کندو ٤ کيلوگرم عسل ذخيره داشته باشد، اين کندو نياز به ۵ کيلوگرم 

 محاسبه مقدار عسل مورد نیاز کلنی های زنبور عسل

تحقیق کنید

توجه

بیشتر بدانید
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شکر دارد. البته عالوه بر اين مقدار بايد يک کيلوگرم شکر نيز به خاطر صرف انرژی برای تبديل شربت شکر 
به عسل مصنوعی و انتقال آن به حجره های شان در نظر گرفت.

بسته به فصل و شرايط محيطی، بايد برای شربت غلظت مناسبی را انتخاب نمود. به طوری که حجم نهايی 
شربت تهيه شده وابسته به اين انتخاب خواهد بود.

ــره  ــرم ذخي ــيده از زنبورعســل و ۵ کيلوگ ــان پوش ــه 8 ش ــود دارد ک ــوع النگســتروت وج ــی از ن   کندوي
عســل دارد. اگــر مجبــور باشــيم آن را بــا کيــک قنــدی تغذيــه نماييــم، مجمــوع پــودر شــکر و عســل مــورد 

اســتفاده چقــدر بايــد باشــد؟

ميزان ورود گرده گل به درون کلني ها تأثير مستقيم بر پرورش نسل زنبورها دارد. به طوري که اگر مقدار 
آن در طبيعت کاهش يابد، ابتدا پرورش الرو زنبورهاي نر قطع شده و به تدريج از تعداد زنبورهاي کارگر نيز 
کاسته مي شود تا اين که به حداقل مقدار خود برسد. در چنين شرايطي زنبورها براي ادامه حيات و زاد و ولد 
خود از گرده هاي ذخيره داخل کلني استفاده مي کنند. به طور کلي گرده نقش اساسي در پرورش الروهای 
زنبورعسل دارد. بيشترين ميزان مصرف گرده در فصل بهار و هنگام پرورش نسل توسط زنبورهاي کارگر جوان 
3 تا ۶ روزه است که تا سن 20- 18روزگي نيز ادامه دارد و کمترين مقدار مصرف آن در فصل زمستان است.

زنبور کارگر حامل دانه گرده، شروع به تخليه آن در اطراف سلول هاي منطقه پرورش نوزاد مي کند يا به طور 
مستقيم به محل انبار گرده رفته و هر دو پاي خود را وارد سلول کرده و با مهارت خاصي گرده ها را از سبد 
گرده جدا مي کند. سپس زنبورهاي کارگر ديگري اين سلول ها را بازرسي کرده و قطعات گرده را به وسيله 
آرواره ها و سر خود کوبيده و در ته سلول ها فشرده مي کنند. همچنين زنبورعسل از طريق بزاق خود گرده را 
مرطوب کرده و مقداري عسل و يا شهد به آن اضافه مي کنند. اگر گرده گل براي مصرف الروها در منطقه 
پرورش نسل باشد هنگام بازديد از کندو به خوبي مشاهده شده و با توجه به روباز بودن آنها به زودي مصرف 
مي شوند. اما اگر هدف، استفاده طوالني مدت از گرده به خصوص در فصل زمستان باشد، زنبورها گرده  آغشته 
به عسل رسيده را در حجره ها قرار داده و آن را محکم فشرده می کنند تا هواي درون آن خارج گردد، وقتی 
تا نصف يا 3/٤ سلول شان پر از گرده شد، باقي مانده فضاي آن را از عسل پر می کنند و سپس درب سلول 

توسط پولک موم بسته می شود تا از فساد آن جلوگيري گردد.

گرده هاي گل با ميزان پروتئين خام کمتر از 20 درصد نمي توانند نيازهاي کلني براي رشد، توليد عسل و 
توليد موم را برطرف کنند و زنبور عسل براي رفع اين نيازها به گرده گل هايی که دارای 2۵ تا 30 درصد 

پروتئين خام و حاوی اسيدهاي آمينه مناسب هستند، نياز دارد.

پرسش

 میزان ذخایر گرده در کلنی

توجه



تغذیه و انتقال کلنی های زنبور عسل

1۴3

جمع آوری گرده توسط زنبور عسل

تا 170  پايان عمر 1۶0  تا  از مرحله تخم  زنبور کارگر  برای پرورش يک  نياز  ميانگين مقدار گرده مورد 
ميلی گرم است.

اندازه گيري ميزان گرده ذخيره شده يکبار در ماه صورت می گيرد. براي اندازه گيري آن، يک قاب به وسيله 
سيم به مربع هاي ۵×۵ سانتی متر مربعی تقسيم می شود، در داخل هر مربع صد سلول شان قرار می گيرد. از 

اين کادر برای اندازه گيري ميزان تخم، الرو، شفيره، گرده ذخيره شده استفاده می شود.
اندازه گيري ميزان گرده از طريق اندازه گيري سطح گرده ذخيره شده به وسيله قاب خالی درجه بندي شده 
انجام می شود که برحسب سانتی متر مربع بيان می شود. اين اندازه گيري با قرار دادن اين قاب بر روي سطح 
 شان و محاسبه تعداد مربع های پر از گرده انجام می شود و به اين صورت ميزان ذخيره گرده در هر کلنی به 

سانتی متر مربع مشخص می شود.

 محاسبه مقدار گرده ذخیره شده در کلنی زنبور عسل

بیشتر بدانید

۴ تخمین مقدار گرده ذخیره شده در شان
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در يک کلنی با خصوصيات مطلوب، در بررسی نحوة ذخيره گرده روی شان ها، گرده ها به شکل کمانی نه 
به صورت پراکنده در اطراف منطقه پرورش نوزاد روی شان ذخيره ميشوند. 

زنبوران عسل گرده ذرت را جمع آوری می کنند اما توانايی تشخيص بين کيفيت باال و پايين گرده و يا حتی 
گرده های سمی را ندارند. زنبورهايی که با گرده مخلوط تغذيه شده اند توليد باالتر، پرورش نوزاد و طول عمر 

بيشتری نسبت به زنبورهايی که با گرده ذرت تغذيه شده بودند، نشان دادند.

برای اندازه گيري آن بايد تعداد شان های حاوی عسل را مشخص و با در نظر گرفتن وزن خالی آنها ميزان 
ذخيره عسل در هر کلنی را تعيين کرد.

 میزان گرده گل و شهد مورد نیاز یک کلني و محاسبه آن براي زنبورستان
مقدار عسل و گرده مورد نياز يک کلني به طور واقعي شناخته نشده است، زيرا ميزان جمعيت، تخم و الرو 
در هر کلني، نوع شهد و گرده در دسترس از جمله عواملي هستند که در تعيين مقدار عسل و گرده مورد 
نياز يک کلني دخالت دارند. روسو در سال19٤٤ ميالدي مصرف ساليانه عسل يک کلني را 88 کيلوگرم 
تخمين زد. يپل درسال 1928 مقدار مواد قندي مورد نياز يک کلني را در زمان تابستان ٤7/۵ کيلوگرم، 
در زمستان 22 کيلوگرم و در فصل موم بافي ۶/۵ کيلوگرم و در مجموع 7۶ کيلوگرم براي هر سال محاسبه 
کرد. بنابراين مصرف ساليانه عسل و مواد قندي توسط يک کلني به طور متوسط 88-7۶ کيلوگرم در سال 
تخمين زده شده است. براي پرورش و تغذيه يک الرو تا هنگام خروج از حجره مقدار 1٤۵ميلي گرم مورد 
احتياج است و به طور متوسط ميزان گرده مورد نياز يک کلني ساليانه 30-20 کيلوگرم تخمين زده شده 
است. بنابراين با توجه به مشخص بودن مقدار تقريبي نياز ساليانه کلني ها به گرده گل و عسل، مي توان 
نياز ساليانه زنبورستان را برآورد نمود. براي مثال زنبورستاني با 100 کلني به طور متوسط ساليانه حدود 

8800-7۶00 کيلوگرم عسل و 3000-2000 کيلوگرم گرده گل نياز خواهد داشت.

  محاسبه مقدار عسل ذخیره شده در کلنی زنبور عسل

توجه

بیشتر بدانید

بیشتر بدانید
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الگوی مناسب پراکنش نوزادان، ذخیره عسل و گرده در سطح شان 

جمع آوری گرده توسط زنبورعسل
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 محاسبه میزان ذخیره گرده کلني هاي زنبور  عسل 

مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز
1 لباس زنبورداری         

2 کاله         

3 دست کش    

٤ کندو  

۵ دودی                    

۶ اهرم         

 ۵×۵  cm2 7 قاب تقسيم شده به وسيله سيم به مربع هاي

 مراحل انجام کار
1 لباس کار بپوشيد.

2 به کندو نزديک شويد.

3 به وسيله دودی به داخل کندو دود بدميد.

٤ دودی را روی زمين گذاشته و درب کندو را برداريد و آن را روی زمين قرار دهيد.

۵ شربت خوری روی کندو را برداريد.

۶ پارچه و نايلون روی شان ها را به آرامی خارج کنيد.

7 ميزان ذخيره گرده تمام شان ها را توسط قاب تقسيم شده به مربع هاي cm2  ۵×۵ اندازه گيری کنيد.

8 در کالس درس گزارش دهيد.

 

محاسبه میزان ذخیره عسل کلني هاي زنبور عسل
 

مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز 
1 لباس زنبورداری    

2 کندو    

3 دودی                

٤ اهرم       

۵ ترازو

فعالیت 
کارگاهی

فعالیت 
کارگاهی
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مراحل انجام کار
1  لباس کار بپوشيد.

2  به کندو نزديک شويد.

3  به وسيله دودی به داخل کندو دود بدميد.

٤ درب کندو را برداريد.

۵   شربت خوری روی کندو را برداريد.

۶    پارچه و نايلون روی شان ها را به آرامی خارج کنيد.

7  تعداد شان های حاوی عسل را تعيين کنيد.

8   شان های حاوی عسل را وزن کنيد.

9   به ازای هر شان حدود ٤00 تا ٤۵0 گرم برای وزن شان پوکه کم کنيد.

10   وزن شان های حاوی عسل را از وزن خالی آن کم کنيد.

11   در کالس درس گزارش دهيد.

 شرایط عملکردمراحل کار ردیف 
)ابزار،  مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و ...(

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

نمره

تعيين مقدار 1
غذای مورد 

نياز کلنی های 
زنبور عسل

کلنی، زنبورستان، 
لباس کار

تأمين دقيق مقدار شربت، کيک ـ شايستگی کامل
و گرده مورد نياز هر کلنی

3

تأمين نسبی شربت، کيک و ـ شايسته
گرده مورد نياز هر کلنی

2

ـ نيازمند آموزش
تأمين ناقص شربت، کيک و 

گرده مورد نياز هر کلنی
1

تهیه شربت و کیک گرده

مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز
1  لباس کار                

2  ظرف برای وزن کردن و تهيه کيک       
3 ترازو                     

٤  اجاق گاز   
۵  آسياب خانگی      

۶  مواد الزم کيک  
7  کاغذ مومی يا پالستيکی         

  آزمون ارزیابی عملکرد

فعالیت 
کارگاهی
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مراحل انجام کار 
الف: تهیه کیک گرده 

1 لباس کار تميز و مرتب بپوشيد.

2 يک دســتورالعمل جيره غذايي را که توســط متخصص تغذيه زنبور عسل نوشته شده است را با کمک 

هنرآموز خود انتخاب کنيد.
3 مواد جيره غذايی شــامل گلوتن ذرت، عسل، پودر شکر، گرده گل، دانه سويا، مخمر و موارد مشابه را از 

جای معتبر تهيه کنيد.
٤ سويای مورد استفاده براي زنبورها را بررسي کنيد تا عاري از هر گونه مواد شيمايی و عوامل مضر باشد.

۵ براي اطمينان از عدم وجود عوامل مضر )مانند مواد گواترزا يا چربی باال( بهتر است کنجاله های سويای 

مخصوص پخت و پز استفاده نماييد تا الياف کمتری هم داشته باشد و بهتر مورد استقبال زنبور قرار گيرد. 
۶ کنجاله ی سويا را به خوبی با آسياب خانگی آسياب کنيد و آن را از الک ٤0 مش عبور دهيد.

7 مواد پودري مختلف را بسته به دستورالعمل جيره مورد استفاده در اندازه هاي مختلف وزن کنيد. 

8 گرده را در مقداری آب گرم حل کنيد و به صورت خمير در آوريد.

9 مخمر را نيز به آب گرم اضافه کنيد و هم بزنيد.  

10 شکر و عسل را در آب ولرم حل کرده و به اين مواد اضافه کنيد و با همزن مخلوط کنيد.

11 در ادامه مواد پودر شده را مرحله به مرحله به محلول اضافه کنيد مخلوط را خوب به هم بزنيد و مالش 

دهيد تا به صورت خمير يکنواخت درآيد. آب مصرفی در مراحل قبل را تا حد امکان کم کنيد تا راحت تر 
به حالت خميری دست يابيد و محصول ديرتر فاسد شود. اما در صورت لزوم می توانيد آب اضافه کنيد.

12 خمير به دست آمده را در بسته هاي 100 گرمی با ضخامت يک سانتی متر روی کاغذ مومی يا پالستيکی 

وزن کنيد و بسته بندی نماييد.
ب: تهیه شربت شکر
1 لباس کار بپوشيد.

2 بسته به فصل و شرايط آب و هوايي غلظت شربت را تعيين کنيد.

3 آب و شکر مورد نياز را پيمانه کنيد.

٤ آب را به ميزان الزم روی شعله قرار دهيد تا گرم شود. پس از گرم شدن آب، آن را از روی حرارت 

برداريد.                   
۵ شکر پيمانه شده را در آن بريزيد و به هم بزنيد تا کاماًل حل شود و ته ظرف هيچ ذره ای از شکر باقی 

نماند.
به  از شکرک زدن اسيد سيتريک  برای جلوگيری  باال می باشد.  در فصل سرد سال که غلظت شربت   ۶

محلول اضافه کنيد )يک گرم اسيد سيتريک به ازاي هر کيلوگرم شکر(.
7  شربت شکر را براي تغذيه به زنبورستان انتقال دهيد. 

   

فعالیت 
کارگاهی
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 شرایط عملکردمراحل کار ردیف 
)ابزار،  مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و ...(

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

نمره

آماده کردن مواد غذايی 2
مورد نياز کلنی های 

زنبورعسل

زنبورستان، مواد غذايی، 
ترازو، وسايل مورد نياز

ـ شايستگی کامل
آماده کردن غذای کلنی ها بر اساس 

دستورالعمل های  استاندارد
3

ـ شايسته
آماده کردن غذای کلنی ها بر اساس 

دستورالعمل های نامناسب
2

ـ نيازمند آموزش
آماده کردن غذای کلنی ها بدون 
محاسبه  و دستورالعمل های دقيق

1

تغذیه کلنی ها

 مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز
1 لباس کار          

2 ظرف شربت خوری     

3 کيک گرده         

٤ شربت شکر      
 

 مراحل انجام کار
 الف: تغذیه با کیک گرده

1 لباس کار بپوشيد از کاله و دست کش استفاده کنيد.

2 از طريق دريچة پرواز کندو دود بدميد و به آرامی درب کندو را برداريد.

3 يک بسته کيک گرده تهيه شده را برداريد و با احتياط روی شان های حاوي نوزادان قرار دهيد.

٤ روی بسته مکمل گرده چند تا سوراخ ايجاد کنيد تا زنبورها از آنجا شروع به تغذيه کنند.

۵ مطمئن شويد که مکمل گرده بين شان ها نمی ريزد.

۶ درب کندو را به آرامی ببنديد.

7 تغذيه مکمل گرده را تا زمانی که زنبورها از آن مصرف می کنند، ادامه دهيد. 

8 با شروع حمل گرده توسط زنبورها به کلني تغذيه مکمل گرده را متوقف کنيد.

9 اگر مکمل گرده در عرض چند روز مصرف نشود يا شروع به تخمير کند، آن را از کندو خارج کنيد.

 

 

  آزمون ارزیابی عملکرد

فعالیت 
کارگاهی



150

مراحل انجام کار
 ب: تغذیه با شربت

1 لباس کار بپوشيد از کاله و دست کش استفاده کنيد.

2 از طريق دريچة پرواز کندو دود بدميد و به آرامی درب کندو را برداريد.

3 شربت شکر را به روش بيان شده آماده کنيد.

٤ برای تغذيه کلنی ها از شربت خوری مناسب استفاده کنيد.

۵ در هر بار تغذيه به کندوهای قوی حدود 0/۵ ليتر و به کندوهای ضعيف200 ميلي ليتر شربت بدهيد اما 

دقت کنيد به مقداری تغذيه کنيد که شربت در ظرف بيشتر از دو روز نماند زيرا فاسد می شود. اين کار را 
روزانه يا چند روز در ميان ادامه دهيد. 

۶ چند شاخه کوچک بشکنيد و درون شربت خوری بيندازيد تا زنبورها غرق نشوند.

7 تغذيه را تا زمانيکه کاهش دما وجود نداشته باشد، ادامه دهيد.
8 در پايان کار درب کندو را با دقت ببنديد و وسايل را سرجای خود قرار دهيد. 

 شرایط عملکردمراحل کار ردیف 
)ابزار،  مواد، تجهیزات، 

زمان، مکان و ...(

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

نمره

3
 تغذيه کلنی های

زنبور عسل

اجاق، آب، شکر، ظروف 
حمل شربت، ترازو، 

پيمانه

3تغذيه مناسب کلنی هاـ شايستگی کامل

2تغذيه نسبتاً مناسب کلنی هاـ شايسته

1تغذيه نامناسب کلنی هاـ نيازمند آموزش

 

  آزمون ارزیابی عملکرد

فعالیت 
کارگاهی
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ارزشیابی شایستگی تغذیه کلنی های زنبور عسل
شرح کار:

1 تعيين مقدار غذاي مورد نياز کلني هاي زنبورعسل

2 آماده کردن غذا )شربت و مکمل گرده(

3  تغذيه کلني ها

استاندارد عملکرد:

تغذيه کلنی های زنبور عسل در يک دوره پرورش

شاخص ها:

1 محاسبه ميزان آب، شکر، گرده و ساير موارد مورد نياز

2  ميزان کافي آب، شکر، گرده و ساير موارد مورد نياز

3  ميزان غذاي مصرف شده توسط کلنی

شرایط انجام کار:

وسايل غذادهی، ترازو، زنبورستان، کلني زنبورعسل، مواد غذايی )شکر، گرده، آب و کيک(
 

ابزار و تجهیزات:

ظروف غذادهی، ترازو، اجاق گاز، جارو، مواد غذايی و  آب 

معیار شایستگی:

حداقل نمرة قبولی مرحلة کارردیف
از 3

نمرة 
هنرجو

2تعيين مقدار غذاي مورد نياز کلني های زنبور عسل1

1آماده کردن مواد غذايي مورد نياز کلني های زنبور عسل2

2تغذيه کلني های زنبور عسل3

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: 
استفاده از لباس کار، ماسک، دستکش، عينک، اهميت دادن به ابزار و وسايل کار، صداقت 
تجهيزات،  و  مواد  تغذية کلني ها، مديريت  از  بقاياي حاصل  مناسب  کار، دفع  انجام  در 

محاسبه و رياضي.

2

*میانگین نمرات

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


