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 محل مناسب براي استقرار  کلنی های زنبور عسل بايد دارای چه خصوصياتي باشد؟
 براي کوچ دادن  کلنی ها رعايت چه اقداماتي الزم و ضروری است؟

 روش استقرار کندوها در زنبورستان چگونه است؟
 پس از انتقال و کوچ دادن کلنی ها رعايت چه مواردی الزامی است؟

کوچ دادن، جابه جايی کلنی های زنبور عسل به منظور بهره برداری بهينه از منابع توليد نظير شهد، گرده و 
حفظ يا افزايش جمعيت کلنی ها و توليد محصوالت بيشتر است. در هنگام انتقال کلنی های زنبور عسل به 
يک محل بايد به دقت، زمان کوچ با مراحل رشد گياهان مرتعي مطابقت داده شود تا بهترين بهره وری از محل 

مورد نظر صورت پذيرد.
 

پس از اتمام اين واحد يادگيری هنرجويان قادر خواهند بود در زمان مناسب و به طور صحيح کلني های زنبور 
عسل را به منطقه مطلوب کوچ داده و استقرار مناسب آنها را انجام دهند.

 آیا تا به حال پی برده اید

 استاندارد عملکرد

واحد يادگيري  6

كوچ دادن كلني های زنبور عسل
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 چند نمونه از گیاهان مورد عالقه زنبور عسل را نام ببرید.

شناخت کافی از انواع گياهان شهدزا و گرده زا و نيز دوره گل دهی و ميزان جذابيت، هر يک به عنوان يکی 
از مهمترين ابزار موفقيت در امر پرورش زنبور عسل محسوب می گردد؛ چرا که با استفاده از اطالعات فوق 
زنبوردار قادر خواهد بود در مناسب ترين زمان و  مکان کندوهای خود را مستقر کند، تا از بيشترين ميزان 

رشد جمعيت، ميزان توليد عسل، گرده و ساير فرآورده های کندو بهره مند شود.

متنوع ترين  از  يکی  انحصاری  گياهی  گونه   2000 و  گياهی  گونه   8000 حدود  بودن  دارا  با  ايران  کشور 
پوشش های گياهی جهان را دارد که اين تنوع گياهی آن منجر به توليد عسل های با کيفيت در دنيا شده است.

با در نظر گرفتن چند شاخص زير به طور تقريبی می توان محل مورد نظر را از لحاظ شرايط محيطی، ميزان 
شهد و گرده گياهان بررسی کرد.

1 گياهان با گل های زرد، نارنجی، آبی، بنفش و سفيد اغلب داری جذابيت خوبی برای زنبورعسل هستند 

البته استثنا هم در اين زمينه وجود دارد.
2 معموالً گياهان دارای گل های معطر شهد قابل قبولی دارند.

3 مناطقي که داراي گياهان خانواده گل سرخيان، درختان ميوه دانه دار و هسته دار، زالزالک ها، شيرخشت، 

ازگيل، به و مانند آن باشند، منبع قابل قبولی از لحاظ شهد و گرده دارند.
4 مسئله ای که در سال های اخير کاهش محصوالت توليدی از مراتع را باعث شده، از جمله چرای پس رويه 

و روز افزون دام ها، طوفان های گرد و خاک، بادهای گرم و خشک و دمای باالی منطقه و مراتع و در نتيجه با 
خشک شدن غدد شهددان گل ها و کاهش شهد توليدی گياهان همراه بوده است، برخی اوقات يک بارندگی 
در فصل گرم و آن هم در صبح زود و يا شب باعث افزايش فعاليت زنبورهاي چراگر و مالقات بيشتر گياهان 
را به دنبال دارد. البته بارش مداوم باران منجر به شسته شدن شهد می شود، معموالً هوای آفتابی و معتدل با 

چند بارندگی خوب در تابستان نشان دهنده يک سال خوب برای زنبورداری است.
5 برای ساخته شدن شهد نياز به تابش نور خورشيد در حد معتدل و کمترين وزش  باد در ادامه فتوسنتز 

گياه است. در صورتی که در فصل گل دهی و شهد و گرده گياهان، روزهای ابری زياد باشد حتماً فرايند توليد 
مواد کربوهيدراتي با اختالل مواجه می شود.

بحث کالسی
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6 وجود خاک خوب و غني از عناصر معدنی و آلی، آب مناسب و نور خورشيد براي توليد شهد خوب ضروري 

است. معموالً مناطق داراي بارندگی ساالنه بيش از300 ميلی متر برای زنبورعسل مناسب هستند و معموالً 
مناطق شمال و غرب کشور از اين لحاظ به مناطق شرق و مرکزی کشور ارجحيت دارند. 

 بررسی محل هاي مورد نظر از لحاظ شرایط محیطی و پوشش گیاهی

مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز
1 لباس کار مناسب   

2 وسايل نگارش  

3 مکان هايي براي بررسي

مراحل انجام کار:
1 لباس کار مناسب بپوشيد.

2 مکان هاي مورد نظر را از لحاظ شرايط محيطی و پوشش گياهی بررسی کنيد.

3 اطالعات حاصل از هر مکان را يادداشت کنيد.

4 با توجه به اطالعات ثبت شده مکان مناسب را انتخاب کنيد. 

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

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

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

1

بررسي 
محل 

زنبورستان

نقشه توپوگرافي منطقه، اينترنت، 
کتاب فلور گياهي، تاريخ گل دهي 

گياهان شهددار و گرده دار، 
محل هاي مختلف

انتخاب زنبورستان با پوشش گياهي ـ شايستگی کامل
3و شرايط مناسب

انتخاب زنبورستان با پوشش گياهي ـ شايسته
2و شرايط نسبتاً مناسب

1 انتخاب زنبورستان نامناسبـ نيازمند آموزش

 محل مناسب براي انتقال کلنی های زنبور عسل بايد داراي چه خصوصياتی باشد؟
بحث کالسی

    آزمون ارزيابی عملکرد

فعالیت 
کارگاهی
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تعیین محل مناسب براي انتقال کلنی های زنبورعسل

مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز
1 لباس کار  

2 وسايل نگارش  
3 متر    

4 کيلومتر شمار  

مراحل انجام کار
1 لباس کار مناسب بپوشيد.   

2 برای انتخاب محل مناسب براي انتقال کلنی های زنبور عسل همراه هنرآموز خود از محل های مختلف   
بازديد کنيد.

3 محل هاي مورد بازديد را با توجه به نکات مطرح شده در پودمان اول )فاصله از جاده اصلي، فرعي و   
مناطق مسکونی، فاصله بين محل دو زنبورستان، ارتفاع، شرايط اقليمي، وجود دشمنان زنبورعسل، تنوع 

گياهي، دسترسي به منبع آب تميز و موارد مشابه( با يکديگر مقايسه کنيد.
4 محل مناسب را براي انتقال کلنی های زنبور عسل انتخاب کنيد.  

يک يا دو روز قبل از کوچ دادن بايد تمام کلنی ها را بازديد کرد و موارد زير را مورد توجه قرار داد: 
1 سالم بودن کندو را بررسی کنید: 

در بدنه، زير و درب کندو نبايد شکافی باشد که هنگام کوچ دادن زنبور از آن بيرون آيد. اگر کندوها فرسوده 
هستند بايد از کندوهای نو و بدون هيچ گونه درز و شکاف استفاده کرد. درب کندوها بايد محکم بسته شود 
تا به راحتی برداشته نشود. در صورت وجود منافذ در کندو بايد با چسب و يا گل رس آنها را درزگيري نمود.

2 تعداد شان های داخل کندو را بررسی کنید:   
درب کندو را بر داريد و شان های داخل کندو را بررسی کنيد تا ظرفيت شان ها کامل باشد. يعنی داخل هر 
کندو يا طبق بايد10 شان موجود باشد. اگر تعداد شان های موجود در کندو کمتر از ده عدد بود، شان های 
موم بافي شده يا قاب خالی در آن قرار گيرد تا در هنگام حمل و نقل، شان ها در داخل کندو حرکت نکنند و 
جمعيت کلني خفه نشود. اگر قاب خالی در دسترس نبود می توان دو سر آخرين قاب را با ميخ يا با گوه به 

ديواره کندو  محکم کرد تا از جابه جا شدن شان ها در هنگام کوچ جلوگيری شود. 

   بازديد از كلنی

فعالیت 
کارگاهی
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استفاده از گوه برای محکم کردن قاب يا شان ها

3 درب کندوها را محکم ببندید:

با استفاده از  ميخ يا تسمه مخصوص محکم بسته شوند تا در هنگام کوچ و جابه جايی  بايد  درب کندوها 
به راحتی باز نشوند.

آماده کردن کندوها براي کوچ

 در انتخاب بهترين زمان کوچ به چه مواردي بايد توجه کرد؟

زمان کوچ دادن کندوها در مناطق مختلف کشور و با توجه به شرايط اقليمی آن مناطق با يکديگر متفاوت 
است و گل های شهدزا که در طي سال در اختيار جمعيت کلني قرار می گيرند داراي تنوع هستند.

با کوچ دادن کندوها در زمان های مختلف به نقاط مناسب می توان از آن مکان ها حداکثر استفاده را انجام داد. 
اصل بر اين است که اين نقاط از لحاظ استعداد شهددهی و گرده از مدت ها قبل شناخته شده باشند. زنبوردار 
بايد تقويمی برای کوچ و يا کوچ های ساليانه اش ترتيب داده و آن را در دفترچه ای که به همين منظور تهيه 
شده، يادداشت کند. به طوری که از قبل معين باشد که در چه زمانی کندوها را به چه نقطه ای بايد کوچ دهد؟ 
اين کوچ ها بايد به نقاطی انجام شوند که از لحاظ پوشش گياهی غنی هستند و صرفاً آب و هواي خوب شرط 

مناسبي براي انتقال کلني ها نمي باشد.

بحث کالسی

  زمان كوچ
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معموالً در شمال کشور کندوها را پس از پايان گل دهی درختان ميوه يعنی نيمه دوم فروردين ماه به باغ های 
از گل های درختان جنگلی و درادامه به  از آنجا به جنگل برای بهره برداری  مرکبات کوچ می دهند. سپس 
نقاطی که شبدر وحشی يا اهلی دارند و در نهايت به نقطه اوليه ای که کلني ها، زمستان را در آنجا می گذرانند، 

انتقال می دهند.

با توجه به محل زندگی خود جدول زير را تکميل کنيد و در کالس درس گزارش دهيد.

پوشش
نام چند گیاه یا زمان مطلوب برای کوچ

درخت موجود در 
منطقه پایانشروع

گل دهی گیاهان مرتعی

گل دهی درختان میوه

گل دهی مزارع مختلف در 
منطقه

قبل از انتقال کلنی ها چه اقداماتی الزم و ضروری است و چه مواردی بايد مدنظر قرار گيرد؟

مجوزهای الزم برای انتقال کلنی ها
1   اخذ گواهی بهداشتی واحد زنبورداری از شبکه دامپزشکی شهرستان محل فعاليت مبنی بر سالمت واحد 

توليدی الزامی است. از يک دامپزشک بخواهيد کلنی ها را معاينه کند و مطمئن شويد که زنبورها فاقد بيماری 
هستند.

2   اخذ مجوز بهداشتی مهاجرت کندوهای زنبور عسل به نام متقاضی از دامپزشکي شهرستان مبدأ براي 

گواهی  همراه  به  خود  کتبی  درخواست  زنبوردار  منظور  اين  برای  است.  الزامی  مقصد  شهرستان  به  ارايه 
بهداشتی واحد زنبورداری محل فعاليت را يک ماه قبل از مهاجرت  به منظور گرفتن مجوز کوچ به مديريت 

جهاد کشاورزی شهرستان مبدأ ارايه کرده و ادامه مراحل آن را پيگيري مي کند.
3 اخذ مجوز اسکان: اين امر برای جلوگيری از تراکم بيش از حد کلنی ها در يک مکان و استفاده از ظرفيت 

مطلوب مناطق ييالقی و گياهان شهدزا مهم می باشد و به عبارت ديگر  برای زنبوردار حق سکونت در يک 
منطقه را ايجاد می کند.

 

بحث کالسی

بحث کالسی
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وسايل نقليه اي که برای حمل و نقل کلنی زنبور عسل استفاده می شود را نام ببريد و شرايط استاندارد حمل 
و نقل کلنی را بيان کنيد.

با استقرار کندوها روی کف های  امروزه کندوهای زنبور عسل به راحتی و خيلی مکانيزه جابه جا می شوند. 
مخصوص به وسيله باالبرهای مکانيکی به سرعت و به آسانی آنها را روی کاميون های کفی بار می کنند و يا 
از آن پياده می کنند. کاميون های کفی بزرگ يا کفی متصل به تريلر می توانند تعداد زيادی از کندوها را در 

مدت نسبتاً کوتاهی به مسافت های طوالني جابه جا کنند.
وسيله نقليه بايد متناسب با تعداد کندوها انتخاب شود و از نظر فنی و سالم بودن در وضعيت بسيار خوبی 
باشد. باک گازوئيل يا سوخت آن پر باشد، بهتر است در طول راه، سوخت گيری نشود. عدم پيش بينی هايی در 

اين خصوص، تأخير يا يک تصادف بين راه ممکن است فاجعه بيافريند. 

انتقال کندوها توسط کاميون

هدف از کوچ دادن کلني ها چيست؟

 انجام اقدامات الزم براي کوچ کلنی ها 

مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز
1  ماشين حمل   

2  طناب  

3  تسمه   

4  ميخ     

5   پيچ

6   دودی  

7    لباس زنبورداری  

8  درپوش توری

بحث کالسی

بحث کالسی

فعالیت 
کارگاهی
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مراحل انجام کار
1 لباس کار بپوشيد.

2 جابه جايی کندوها را در هنگام شب يعنی پس از غروب آفتاب که همه زنبورهای کارگر در کندو هستند 

انجام دهيد.
3 تمام منافذ و دريچه پرواز کندو به جز سوراخ های تهويه آن را ببنديد.

4 شان های داخل کندو را ثابت کنيد.

5 موتور وسيله نقليه را از ابتدای بارگيری روشن کنيد تا زنبورها از ابتدای بارگيری به صدای موتور عادت 

کنند.
6 کندوها را طوری داخل وسيله نقليه قرار دهيد که قاب های داخل کندو هم جهت با طول خودرو باشد تا 

در هنگام حرکت شان ها حداقل حرکت را داشته باشند و باعث کشته شدن زنبورها بين آن ها نشود.
7 درب کندوها را محکم ببنديد و در صورت امکان برای کندوهاي رديف آخر در وسيلة حمل درب کندو 

را ميخ کوبي کنيد و با سيم به هم متصل کنيد تا باد درب کندو را برندارد و يا اگر در حين حمل و نقل 
کندو به زمين افتاد درب کندو باز نشود و زنبورها بيرون نيايند.

8 حجم محل بار وسيله نقليه را متناسب با حجم کندوها در نظر بگيريد تا از تکان های شديد کندوها در 

زمان حمل جلوگيری شود. 
9 در هنگام بارگيری بايد سعی کنيد که لبه سقف باالترين رديف های کندوها موازی با لبه قسمت بار 

وسيله نقليه باشد يا حداکثر يک رديف باالتر از آن باشد.
10 پس از بارگيری تمام رديف های کندوها را با طناب يا سيم بکسل محکم کنيد تا در هنگام حرکت وسيله 

نقليه، کندوها تکان نخورند. 
11 زمان حرکت را طوری تنظيم کنيد که وسيله نقليه در شب حرکت کند تا قبل از طلوع خورشيد به مقصد 

برسيد، زيرا با گرم شدن هوا امکان تلف شدن زنبورها وجود دارد و زنبورها در شب تمايل به خروج از کندو 
ندارند.

12 چنانچه نياز است که وسيله نقليه بين راه توقف کند. بهتر است در محل سايه توقف کند و مدت زمان 

توقف زياد نباشد.
13 اگر مسير کوچ طوالنی و هوا گرم بود. وقتی که بارگيری تمام شد روی کندوها  آب بريزيد. اين عمل 

حرارت ايجاد شده در زمان جابه جايی را خنثی نموده و باعث خنک شدن کندو و در نتيجه کاهش تلفات 
کلنی ها می گردد.

14 اگر در طول روز اقدام به کوچ کندوهاي خود کرديد. در اين شرايط بايد قبل از بارگيری کندوها مقداری 

دود غليظ از طريق دريچة پرواز کندوها بدميد و آنها را انتقال دهيد. ولی چون در روز مقداری از زنبورهای 
چرا کننده در مزرعه هستند بايد يک يا چند کندوی حاوی زنبور و يا بدون زنبور دارای شان را در محوطه 
قرار دهيد تا زنبورها پس از مراجعت به آن ها وارد شده و سپس انتقال دهيد. ولی  بهتر است عمل کوچ در 

روز صورت نگيرد.
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15 حرکت وسيله نقليه بايد آهسته باشد و از ترمزهای شديد خودداری شود و راننده و سرنشينان خودرو 

بايد داراي لباس کامل زنبورداری بوده و تا پايان حرکت از برداشتن کاله و در آوردن لباس يا دستکش 
خودداری کنند، زيرا ممکن است در حين حرکت، زنبوری وارد کابين راننده شده و اقدام به نيش زدن کند 

و احتمال تصادف افزايش يابد.

 

به تصاوير باال دقت کنيد و برداشت خود را در کالس درس بيان کنيد؟

مراحل کارردیف

 شرایط عملکرد
)ابزار، مواد، 

تجهیزات، زمان، 
مکان و...(

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

2
آماده کردن 
کلني ها براي 

کوچ

چکش، ميخ، 
روزنامه، گل، 
متقال، اهرم، 

تجهيزات الزم، 
کلني

آماده کردن مناسب کلني ها براي کوچ )بسته ـ شايستگی کامل
3بودن دريچه پرواز، درز و شکاف کندو و ...(

ـ شايسته
آماده کردن نسبتاً مناسب کلني ها براي کوچ 
)بسته بودن ناقص دريچه پرواز، درز و شکاف 

کندو و ...(
2

آماده کردن ناقص کلني ها براي کوچ )باز ـ نيازمند آموزش
1بودن دريچه پرواز، درز و شکاف کندو و ...(

بحث کالسی

   آزمون ارزيابی عملکرد



تغذیه و انتقال کلنی های زنبور عسل

161 160

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

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

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

3

انتقال 
کلني ها

ظرف آب، گل، طناب، وسيله 
نقليه، چراغ قوه، دستکش، لباس 

کار، کاله، وسيله اسپري آب، 
فرغون، کلني، تجهيزات الزم، 

وسيله نقليه

3انتقال مناسب کلني هاـ شايستگی کامل

2انتقال نسبتاً مناسب کلني هاـ شايسته

1انتقال نامناسب کلني هاـ نيازمند آموزش

استقرار کندوها در يک مزرعه و يا باغ به نحوی باشد که زنبورها بتوانند به طور يکنواخت پوشش گياهي آن 
منطقه را چرا کنند. در اين رابطه بايد توجه داشت که شعاع پرواز مفيد زنبورستان 3 کيلومتر است از اين 
رو اگر وسعت منطقه زياد باشد بايد کلنی ها را در واحدهای متعدد به گونه ای قرار داد که زنبورها در منطقه 
داراي گل پرواز کنند. اما اگر وسعت منطقه محدود باشد می توان کندوهای مورد نظر را در يک محل به طور 

مثال در وسط يا کنار مزرعه يا باغ قرار داد.
چنانچه فضای کافی در اختيار زنبوردار است توصيه می شود کندوها با فواصل کافی و در رديف های منظم 
در سطح زمين قرار داده شوند. به طوری که کندوهای مستقر شده در رديف های جلو در هنگام پرواز، مانعی 
از زنبورداران فاصله کندوها در رديف را حداقل  نباشند. همچنين بسياری  برای زنبورهای رديف های عقبی 
30سانتی متر و فاصله کندوهای دو رديف را 2-1 متر در نظر می گيرند تا بازديد به سهولت انجام شود. در استقرار 

کندوها از طرح هايی چون زيگزاگ، مربع، گروهی، موازی و مشابه آن نيز ممکن است، استفاده شود.

استقرار کلنی ها در رديف های منظم در سطح زمين

   آزمون ارزيابی عملکرد

   استقرار و چيدن كلنی ها در زنبورستان
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استقرار کندوها در نزديکي مزرعة کلزا

از  را  نوع سموم مصرفی  و  برنامه سم پاشی  مزارع، حتماً  در  استقرار کلنی ها  براي  برنامه ريزی  در صورت 
مزرعه داران سؤال کنيد تا از تلفات احتمالی جلوگيری شود. 

زنبوداران در فصل کوچ موظف به رعايت حداقل فاصله زنبورستان های خود به شرح زير هستند:
الف( از 40 تا 100 کلنی به شعاع 1000 متر و در مناطق جنگلی و متراکم از نظر پوشش گياهی 500 متر.
ب( از 100 تا 300 کلنی به شعاع 1500 متر و در مناطق جنگلی و متراکم از نظر پوشش گياهی 1000 

متر.
ج( از 300 کلنی به شعاع 2000 متر و در مناطق جنگلی و متراکم از نظر پوشش گياهی 1500 متر.

از مکان تعيين  تبصره1: زنبورداران مجاز نيستند به منظور اشغال منطقه و استقرار در محدوده بيشتری 
شده، کلنی های خود را به بخش های کوچکتر تقسيم کنند مگر افرادی که بيش از 500 کلنی داشته باشند 
که در اين صورت مازاد بر اين تعداد را می توانند با رعايت فواصل تعيين شده در محل ديگری مستقر نمايند.

تبصره 2: قرار دادن کندوی خالی در منطقه حقی را برای زنبودار ايجاد نمی کند.

 

بیشتربدانید

توجه
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استقرار و چیدن کلني ها در زنبورستان

مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز
1 لباس زنبورداری )دستکش، کاله( 

2 ماشين حمل  

3 متر  

4 آجر يا بلوک سيمانی  

5 داس يا قيچی باغبانی

 
 مراحل انجام کار
1 لباس کار بپوشيد.

2 با توجه به مطالب بيان شده در انتخاب محل زنبورستان، از قبل محل مناسبی را برای استقرار انتخاب 

کنيد.
3 کندوها را با احتياط از وسيله نقليه انتقال دهيد.

4 برای استقرار کندوها از طرح هايی چون زيگزاگ، مربع، گروهی، موازی و مانند آن استفاده کنيد.

5 فاصله مناسبی بين کندوها در نظر بگيريد.

6 کندوها را با فاصله از سطح زمين قرار دهيد تا از خطر هجوم موريانه، رطوبت و فساد در امان بمانند. 

برای اين کار مي توانيد از آجر يا بلوک سيمانی و پايه های فلزی در زير کندوها استفاده کنيد.
7 کندوها را طوری قرار دهيد که دريچه پرواز آنها پشت به جريان اصلی باد منطقه باشد.

8 محل استقرار کندوها را طوری انتخاب کنيد که ميزان مناسب نور و تابش خورشيد را دريافت کنند.

9 کندوها را در محل های شيب دار و بين بوته های بزرگ گياهان و درختان قرار ندهيد، زيرا زنبورها برای 

رفت و آمد با مشکل مواجه مي شوند.
10 روی کندوها يک قطعه سنگ يا آجر قرار دهيد.

11 در صورت استقرار کندوها در مزارع، فاصله حداقل 200 متري را براي جلوگيری از پاشش مستقيم سم 

به زنبورها و کندوها در نظر بگيريد.
12 پس از استقرار کندوها چمن و علف های نزديک به دريچه پرواز را بچينيد تا پرواز و رفت و آمد زنبورها 

به سهولت انجام شود.
13 پس از استقرار کامل کندوها در محل جديد حدود يک ساعت آنها را بايد به حال خود رها کنيد تا به 

حال نسبتاً عادی برگردند و سپس دريچه هاي پرواز آنها را باز کنيد.

فعالیت 
کارگاهی
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استقرار کندوها در زنبورستان

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

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

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

4

استقرار 
کلني ها

چراغ قوه، فرغون، لباس 
کار، کاله، دست کش، 
چهارپايه زير کندوها، 

محل زنبورستان، کلني 
زنبور عسل

3 چيدمان صحيح کلني هاـ شايستگی کامل

2 چيدمان نسبتاً صحيح کلني هاـ شايسته

1 چيدمان غير قابل قبول کلني هاـ نيازمند آموزش

عواملی چون تغييرات دمايی، رطوبت باال، کمبود اکسيژن و تراکم باالی گاز دی اکسيدکربن در کندو و 
می شود؛  بيماری  به  کلنی ها  مقاومت  کم شدن  و  استرس  باعث  نقل  و  هنگام حمل  در  تکان های شديد 

بنابراين تا حد امکان در اين زمان کمترين استرس را به کلنی ها تحميل کنيد.

   آزمون ارزيابی عملکرد

اخالق حرفه ای
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بررسی وضعیت شان و جمعیت داخل کندوها 
پس از انتقال

مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز
1 لباس زنبورداری )دست کش، کاله(    

2 کندو   

3 دودی   

4 اهرم   

5 زنبورستان

 مراحل انجام کار
1 لباس کار مناسب بپوشيد.

2 حدود 6 ساعت بعد از استقرار کلني ها در زنبورستان يک بازديد سريع داشته باشيد.

3 به وسيله دودی به داخل کندو دود بدهيد.

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

5 با يک کنترل سريع شان های کج شده داخل کندوها را مرتب کنيد.

6 کلني هاي از بين رفته را با درج عالمت يا ثبت در نمون برگ بازديد مشخص و از محل خارج کنيد.

7 پس از بازديد وسايل کار رادر محل مناسب قرار دهيد.

با تجربه ببينند که بدون داشتن لباس زنبورداری  از زنبورداران  شايد زنبورداران تازه کار فيلم يا عکس 
مشغول فعاليت زنبورداری هستند. ولی بايد توجه داشته باشيد که آنها اصول کار کردن با زنبورعسل را 
می دانند و باعث رفتار تهاجمی زنبورها نمی شوند، بنابراين بايد از کاله و لباس مناسب زنبورداري استفاده 

کنيد، حتی اگر به زهر زنبور عسل آلرژی نداريد.

 

ایمنی

فعالیت 
کارگاهی
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تفکیك کلنی هاي آسیب دیده از سالم

مواد، تجهیزات و شرایط مورد نیاز
1 لباس زنبورداری )دست کش، کاله( 

2 کندو   

3 دودی 

4 اهرم   

5 زنبورستان

 مراحل انجام کار
1 لباس کار بپوشيد.

2 5 روز پس از انتقال، کلنی ها را بازديد کنيد.

3 به وسيله دودی به داخل کندو دود بدهيد.

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

5 شان ها را بازديد و ملکه را پيدا کنيد.

6 درصورتي که ملکه مشاهده نشد، داخل شان ها را با دقت بررسی کنيد، اگر تخم در آنها مشاهده شد ملکه 

زنده و فعال است. اما اگر رؤيت نشد ممکن است جمعيت فاقد ملکه باشد. 
7 به نحوه جمع آوری گرده، عسل و فعاليت زنبوران دقت کنيد. 

8 سالمت کلني را با توجه به ميزان جمعيت و وجود تلفات بررسي کنيد.

9 در صورت وجود مشکل در کلنی، کندو را عالمت گذاری کنيد. 

10 کلنی هاي آسيب ديده را از سالم جدا کنيد و در اسرع وقت به مشکل آنها رسيدگی نماييد.

11 پس از بازديد وسايل کار را در محل مناسب قرار دهيد.

مراحل کارردیف
 شرايط عملکرد

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

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

5

بررسي 
کلني

تجهيزات بازديد، 
کلني های زنبور عسل

3 وجود کلني های سالمـ شايستگی کامل

2وجود کلني های نسبتاً سالمـ شايسته

1 وجود کلني های آسيب ديدهـ نيازمند آموزش

   آزمون ارزيابی عملکرد

فعالیت 
کارگاهی
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ارزشیابی شایستگی کوچ دادن کلني های زنبور عسل

شرح کار:
1 بازديد محل کوچ و عالمت گذاري براي استقرار کلني ها در مکان مشخص شده

2 آماده کردن کندوها براي کوچ

3 چيدمان مناسب در وسيله نقليه 

4 انتقال کلني ها 

5 استقرار کندوها در محل جديد

استاندارد عملکرد:
انتقال و استقرار صحيح کلنی های زنبور عسل به منطقه دارای شرايط مطلوب برای پرورش

شاخص ها:
1 محل مناسب براي کوچ

2 بسته بودن دريچه پرواز، نداشتن درز و شکاف در بدنه کندو

3 چينش صحيح کندوها در وسيله نقليه

4 وجود کلني هاي سالم در مقصد

5 چينش صحيح کندوها و باز بودن دريچه پرواز

شرایط انجام کار:
کلني هاي زنبور عسل، محل مناسب براي کوچ، وسايل انتقال کلني ها براي کوچ، وسيله نقليه

ابزار و تجهیزات:
کلني زنبور عسل، چراغ قوه، برزنت، لباس کار، ميخ، طناب، وسيله کوچ، اهرم                    

معیار شایستگی:

نمرة حداقل نمرة قبولی از 3مرحلة کارردیف
هنرجو

2بررسي محل زنبورستان1

1آماده کردن کلني ها براي کوچ2
2انتقال کلني ها3

1استقرار کلني ها4

2بررسي کلني ها5

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: 
استفاده از لباس کار زنبورداري، اهميت دادن به ابزار و وسايل کار، صداقت در انجام 
کار، دفع مناسب ضايعات حاصل از کوچ دادن کلني ها، معدوم کردن مناسب کلني هاي 

تلف شده، مديريت کارهاي پروژه، مسئوليت پذيري، اجتماعي بودن.

2

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