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  پيشگفتار

  

امروز آبروي اسالم در گرو آن است كه ايران اسالمي به كشوري آباد تبديل شود، توليـد         

داخلي با نيازهاي مردم متعادل گردد كشور در صنعت و كشاورزي به خودكفـايي برسـد                 

             احتياجات زندگي مردم راهي به اعمال فشار نداشته باشددشمن از طريق

  10/3/1369اي  امام خامنه                                                                

  

 كـه   ايگونهرود، به     هاي كشور به شمار مي      ترين ضرورت   ي امنيت غذايي يكي از اصلي     ربرقرا  

  بـوم شـناختي  با توجه به وضعيت خاص .اند را از امنيت ملي نيز برتردانستهبرخي از كارشناسان آن 

 كـشور، ضـروري اسـت تـا بـيش از هـر زمـاني بـا                  )تيـك ي ژئوپل (جغرافياي سياسـي   و )اكولوژيك(

بخشي و ارتقاي جايگاه بخش كشاورزي كه متولي اصلي تـأمين امنيـت غـذايي بـوده و بـر           اولويت

، بـه اسـتحكام بـيش از پـيش          استهاي ملي      و اولويت   ترين جايگاه   باالاساس اسناد فرادستي داراي     

هاي  ترين چالش زيانبارترين و  نظام مقدس جمهوري اسالمي همت گماشته و از بروز يكي از اصلي

سـازمان بـسيج مهندسـين كـشاورزي و منـابع        . ملي يعني كمبود مواد غذايي جلوگيري به عمل آيد        

، آموزش و ترويج كشاورزي در راستاي منويـات مقـام معظـم             طبيعي با همكاري سازمان تحقيقات    

خودكفايي در توليد محصوالت كشاورزي و رسـيدن بـه امنيـت غـذايي              به   رهبري و در جهت نيل    

هـدف از اجـراي ايـن طـرح         . ده اسـت  كـر  "ملي بـسيج همگـام بـا كـشاورز        "اقدام به اجراي طرح     

كـردي ميـان كـشاورزان نمونـه و         كـردن فاصـله عمل    سازي كشاورزي و تالش در جهت كـم         علمي

 كشاورزان هستند كه با رعايت نكات فني و   هم اكنون شمار قابل توجهي از      .استشوري  كميانگين



دهنـده    نـشان  خـود  كشوري عملكرد دارنـد كـه  ميانگيناستفاده از علم روز كشاورزي تا چند برابر    

  .شور استك در افزايش عملكرد در واحد سطح دربسيار باالوجود يك  ظرفيت 

هـايي در زمينـه محـصوالت    دسـتورالعمل راهنمـا و   توليـد،   بازدهدر اين راستا به منظور افزايش    

 دسـتاوردهاي   هـا اسـتفاده از     مهـم ايـن دسـتورالعمل      هـاي ويژگـي . اند  مختلف كشاورزي تهيه شده   

كشور  نخبه  كارآمد ون و كشاورزانا، مروجاهه دانشگاانادتن، اساهاي متخصص  و ديدگاهپژوهشي

ــن دســتورالعمل. اســت ــا داراي  اي ــانيه ــين حــال كــاربردي  بي ــوده  ســاده و در ع ــد ب ــورد تايي   و م

   تــرويج هــر چــه بهتــر و بيــشتر ايــن اميــد اســت بــا. مراكــز تحقيقــاتي كــشور هــستندهــا و موســسه

كـشور در توليـد      نقشي هـر چنـد كوچـك در خودكفـايي          ،ياري خداوند متعال  و با    هادستورالعمل

  .اورزي داشته باشدمحصوالت كش

انـد،  كـرده هـا مـا را يـاري          عزيزانـي كـه در تـدوين ايـن دسـتورالعمل           همهدر پايان جا دارد از      

  .سپاسگزاري شود
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 تقدير و تشكر

عـسل در   توليدكننـده   (از آقـاي دكتـر حـسين عراقـي          كنندگان اين مجموعه    تهيه

 زاده از معاونـت تـرويج و آقـاي    چهر عليو آقاي مهندس منو) بخش خصوصي 

مكرم شيدايي مسئول بسيج مهندسين كشاورزي استان آذربايجان غربي، آقايان          

زهيد ناصري ملكي، مجتبي اسك شـهر، مـراد محمـدي، اميرحـسين افـشار، از                 

پژوهشكده خودكفايي و امنيت غـذايي سـازمان بـسيج مهندسـين كـشاورزي و              

 .نماينداند، قدرداني مين دستورالعمل نقش داشتهمنابع طبيعي كه در تدوين اي



  

  

  سخن مولفان

زيـست   حاضـر حـاوي نكـاتي اجمـالي جهـت آشـنايي بـا                عـسل   راهنماي پرورش زنبور  

ي پرورش و رفتار بـا آن اسـت كـه مـشتمل بـر حـداقل                 زنبورعسل و نحوه  كاربردي  شناسي  

الزم  .باشـد   مي براي راه اندازي يك زنبورستان و شروع زنبورداري          و تصاويرالزم اطالعات  

 عـالوه بـر رعايـت       راهنمـا ي مطالب ارائه شـده در ايـن         به ذكر است كه سعي شده مجموعه      

اي و   باشـد، بـه طـوري كـه بـراي مبتـديان و حتـي زنبـورداران حرفـه                  نيز   كاربردي   ،اختصار

در تدوين اين كتاب مـا را       . مخاطبين در سطوح مختلف تحصيالت مورد استفاده قرار بگيرد        

انـد و ايـن     اساتيد برجسته دانشگاه، محققان، كارشناسان، و زنبورداران با سابقه يـاري نمـوده            

  باشد و  مفيد و نافذ مي    ،توليدكنندگانرشناسان و   كتاب در آموزش محققان، دانشجويان، كا     

كتـاب  . دهـد  هاي زنبور عسل را از نظر كمـي و كيفـي ارتقـا            تواند توليد عسل و فراورده    مي

توانـد   حاضر در برگيرنده مطالب جامع و كافي در رابطه با پرورش زنبور عـسل بـوده و مـي                  

ب اشـتغال و    جـ  عملي ارتقاء داده و مو     مند به رشته زنبورداري را از لحاظ علمي و        قافراد عال 
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  : مهمقد

     الشجر و مما يعرشون  بيوتا و من  الجبال  من  اتخذي  ان  النحل  الي  ربك و اَوحي

  )68 آيه  نحل سوره(

ي آن سوره به  ي قرآن مجيد، زنبور عسل نام دارد و دو آيه شانزدهمين سوره

هاي  ويژگي: ه زنبور عسل پرداخته است؛ اين نكات عبارتند ازترين نكات مربوط ب مهم

  .اي و باالخره خواص محصوالت زنبور عسل براي انسان ، تغذيه سازي، رفتاري خانه

  

،   از آن  اسـتفاده   تـا بـشر در سـايه     است  الهي هاي  و نشانه   آيات   بستر گسترده   طبيعت  

 از  يكـي .  بپوشـاند   عمـل   را جامـه  تـر خـويش   بر  گيرد و رسالت  را پيش خداوندي  اهداف

 قـرار     انـسان    او در خدمت     وحي   بنا به    كه   خداوندي   مخلوقات  ترينبا ارزش و     باشعورترين

   الهـي   خادم  اين  كشف ، براي  بزرگ هاي  با بهره  كوچك اي حشره.  است  ، زنبور عسل  گرفته

 از    بخـشي   انـد بـه      توانـسته    و تجربـه    علـم    با سالها كـسب     متخصصين  و   محققين  تاكنون

   امـر نـه      بيشتر وجود دارد و ايـن       هاي كاوش   جاي  هنوز هم  و ببرند   پي  آن  هايسودمندي

 خـود    كـاود از جهـل      بـشر مـي   .   اسـت    چنـين   علوم  از   در بسياري    كه  تنها در زنبور عسل   

   از كتـاب   برگي  زنبور عسل  زندگي.رسيد  و شايد نخواهد    نرسيده   راه   پايان  كاهد اما به    مي

 و مفيـد بودنـد و     عجيـب   حـشره   اين   نوش   طالب   همه   روزگاري   است  انگيز خلقت   شگفت

   شفاسـت    آن   نـوش   همانطور كـه   زيرا.   است   پيدا شده    خريداراني   هم   آن   نيش  امروز براي 

  .  دواست  امروزي  دانش  تشخيص  به  هم  آن نيش

  و  زنـدگي   از ديرباز نحوه  كه   خداوند است    مخلوقات  ترين   از شگرف    يكي  لزنبور عس      

   بـا انـسان      زنبـور عـسل     ارتباط.   است   بوده   انسان   مورد توجه   در طبيعت    ممتد وي   تالش

   حشره   را بياموزد از اين      و نوشتن    خواندن   انسان   از آنكه    قبل   و حتي    داشته  طوالني  سابقه

  .  است كرده  مي برداري هبهر مفيد
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ي انـسان بـوده و مـشـهور      غـذايي سالم و طبيعي مـورد اسـتفاده     	عسـل هـمواره به عنوان   

صـرف نظـر از   . است كه خداوند فقط دو ماده شير و عـسل را صـرفاً بـه عنـوان غـذا آفريـد            

داروي تـرين     ترين و پرمـصرف     ، عسل گسترده    هاي زنبورعسل   ي غذايي برخي فرآورده     جنبه

همچنـين امـروزه   .  و تنها داروي مادي مورد اشاره در قرآن مجيد است   طب سنتي ايران بوده   

ي   ژلـه  گل، ي ، گرده ، عسلك ي زنبورعسل شامل عسل مشخص شده كه تمام هفت فرآورده  

. باشـند    بره موم و زهر به لحاظ بهداشـتي و دارويـي داراي اهميـت فـراوان مـي                   ،   موم  رويال،

 	هاي گياهي يا جـانوري اسـتفاده   ي خود از اندام     تنها دامي است كه جهت تغذيه     زنبور عسل   

ترين محصول كشاورزي و دامي را به وجـود   ارزش	تواند از هيچ، با كند و به عبارتي مي      نمي

كنـد؛   از طرفي نه تنها هيچ گونه زياني بـه مراتـع و محـصوالت كـشاورزي وارد نمـي            . آورد

هـا برابـر قيمـت عـسل توليـدي، از        و بركات فراواني نيز باشد و ده      تواند منشأ اثرات      بلكه مي 

ي زنبـورداري نيـز از        حرفه. طريق گرده افشاني گياهان به انسان و محيط زيست سود برساند          

، بهتـرين     ؛ با كمترين امكانـات و سـرمايه         خصوصياتي مشابه خود زنبورعسل برخوردار است     

زنبوردار همواره در بطن    .  گردد   محصول توليد مي   ترين  شغل و كار آفريني ايجاد و با ارزش       

 

   تاريخچه  - اولفصل 

  

  )ماشااهللا جمشيدي(
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، به ويژه عسل و زهر  طبيعت است و از طرفي به دليل ارتباط مستمر با محصوالت زنبورعسل           

بر اساس آمار منتـشره در معاونـت تـرويج          .  گردد  ترين افراد جامعه محسوب مي      ، از سالم    آن

 هـزار  1/71هزار تـن بـه    7/50  از 1390كشاورزي و منابع طبيعي، ميزان توليد عسل در سال  

باشد و بـا توجـه بـه          درصدي مي  40,24 رسيده است كه نشان دهنده رشد        1391تن در سال    

 ايـران رتبـه نهـم توليـد عـسل در جهـان را دارا          2012 در سـال     FAOاطالعات اخذ شده از     

 .باشد مي

  وجود داشته    پيش  سال   ميليون 150 حدود     زنبور عسل   دهد كه    مي   نشان  علمي  هايكاوش

  انفـرادي   در ابتـدا بـصورت    زنبور عسل اجداد اوليه.   است  و زاد و ولد بوده     فعاليت  و مشغول 

   امـروزي   اجتمـاعي    زنـدگي    بـه   يافتـه و     تكامل   متمادي  هاي سال   طي  اند كه   كرده مي  زندگي  

  .اند خوگرفته

  مبـين   وجـود دارد كـه    بـسيار زيـادي   ادلـه  شـواهد و     در ايران    زنبور عسل   در مورد سابقه  

    بـه    مربـوط    كـه    در لرسـتان     مفرغـي    دشـنه   يك   پيدا شدن    از جمله    است   بسيار طوالني   قدمت  

.   اسـت   بـسته   نقـش   زنبور عـسل   شكل  دشنه  اين  دسته  روي  بوده  از ميالد مسيح    قبل  سال 800

   ايرانيـان   سـابقه  شـود و معـرف    مي  نگهداري  كسل شهر برو    حاضر در موزه     در حال   دشنه  اين

 .باشد  مفيد مي  حشره  اين پرورش در

 در.   اسـت    داشـته    بسيار زيـادي     رواج   در ايران    زنبور عسل    نگهداري   هخامنشيان  در دوره 

  و اشـعار     در ادبيـات     عـسل   وجود كلمه .   است  شده   مي   شكر استفاده   جاي   به   عهد از عسل    اين

 ،   گوارشـي   هـا از جملـه     از بيمـاري     بـسياري    در معالجـه     از عسل    استفاده  ، همچنين    ايران  مقدي

  تـاريخي   و سابقه  قدمت كننده ، بيان  ايران  و باستاني  سنتي  در طب   و استخوان    و روان   اعصاب

  .  است  بوده  مرز و بوم  اين  مردمان  در ميان  حرفه اين 

 بـه   را  استفاده  بيشترين  راه  از اين  در حقيقت  كه  گياهان افشاني گرده بر   عالوه  زنبور عسل 

 و زهـر در       رويـال   ، ژلـه     مـوم   ، بـره    ، مـوم     عـسل    مثل   توليد محصوالتي   بواسطه. رساندبشر مي   

،  سـازي  ، شـمع  ، آرايـشي   داروسـازي   صـنايع   ديگر مثل  از صنايع  و بسياري   زنبورداري  صنعت

   بـه   مربـوط  هـاي  در بخش زائي  دارد و با اشتغال     نقش   و غيره   سازي  ، چرم   ازي،كاغذس  نساجي
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 و    عـسل   بنـدي    بـسته   هـاي   ، كارخانـه     كندوسـازي   هـاي ، كارگـاه     زنبورداري  ابزارآالت توليد

  .كند  خود را در اقتصاد كشور ايفا مي  نقش موم  آج هايكارگاه

  جهـت    به   اسالمي  انقالب    از پيروزي    تا قبل    آن   كشور با وجود قدمت     نبورداري ز  صنعت

  چـرا كـه   برخـوردار نبـود     قبـول    رشـد قابـل      از حداقل    حتي  خارج   به   اقتصادي  هاي  وابستگي

 بـا     وسـيع    در سـطح     آن   و عرضه    خارجي   از كشورهاي    فريبنده  هايبندي   در بسته   عسل ورود

   و شـاغلين     زنبـورداران   براي    بازار كار و فعاليتي      بر اينكه    عالوه   و ارزان   بظاهر كم    هاي قيمت

 بـا مـواد       و رقابـت     عرضـه    توليـد در سـطح       فكـر و انديـشه      بلكه بود  نگذاشته    باقي   رشته  اين

  . بود  كرده سلب   را نيز از آنان وارداتي

  و زمينـه     امكانـات    شدن   توليد و فراهم     ايجاد انگيزه    بدليل   اسالمي   انقالب  بعد از پيروزي  

   خودكفـائي    به   حصول   درجهت   و مردم    مسئولين   و تالش    توليدي   مختلف   در مشاغل   فعاليت  

  مـي  از نظـر ك   زنبـور عـسل    پرورش  موارد، از جمله  در بسياري  اقتصادي هاي  وابستگي  وقطع

 850 حـدود   1356   در سال    كه   زنبور عسل   هاي  تعداد كلني    كهبطوري.  رسيد   مطلوبي  نتايج  به

 240 در   زنبـورداران   رسـيد تـشكل  1393   عـدد در سـال   ميليون9/6 از   بيش عدد بود به  هزار

 تعاونيهـا بعـد       نفـر زنبـوردار در ايـن        هـزار  74 حـدود      يـافتن    و عـضويت    زنبـورداري    تعاوني

   صـنعت    اين   به   نسبت   دولت   از طرف    كه  هائي و حمايت   تشويقات.   گرفت   صورت  ازانقالب

، دارو و     ، چـوب     مـوم    توزيـع  69   تا اواخر سال     ريال 250   قيمت   شكر به   توزيع(گرديد    اعمال

   صـنعت   در توسـعه  جهـشي )   و دولتـي   ارزان  قيمـت   بـه   صـنعت   موردنياز ايـن   هاي  نهاده ساير

 از   چـه   از انقالب  قبل  دوران  با تمام  در مقايسه  ايجاد نمود كه   كوتاه   مدت  در اين   زنبورداري

  . برخوردار بود اي سابقه  از رشد بي  كيفي لحاظ   به  وچه  كمي لحاظ

  . در زير خواهد آمد  زنبور عسل هاي  تعداد كلني  سير رشد كمي  مزيد اطالع جهت

ــه  -1 ــي تلمب ــر ( چ ــغردكت ــال)  پوراص ــيالدي1967  در س ــابق  م ــسي1346   مط ــداد   شم  تع

  .زند  مي تخمين هزارعدد 150 را  ايران كندوهاي

،

،

   كشور رداري زنبو  وضعيت بررسي - 1-2
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 500 را   ايران   تعداد كندوهاي    شمسي 1350   مطابق   ميالدي 1971   در سال   دكتر تيرگري   -2

  .زند  مي عدد تخمينهزار 

يـك ميليـون      د كنـدوها ر ا در ايـران        تعدا   شمسي 1354 با     مطابق 1975   در سال   البرزي  -3

ــد و مــي  مــي تخمــين ــد كــه زن ــدوهاي% 85  افزاي ــومي در كن ــدوهاي% 15 و   ب    مــدرن در كن

  .شود مي نگهداري

 زنبـور    هـاي    از كلنـي     آمـاربرداري    تـا كنـون    61   از سـال     اسـالمي    انقالب  بعد از پيروزي  

  نهـصد  و    ميليـون شـش    از     با بيش   شور ايران  ك  اكنون   هم   كه   است   گر فته    انجام  ساله  همه  عسل

 دارا    كـشاورزي   هـاي    و توليد فرآورده     را در اشتغال     بزرگي  سهم   و بومي    مدرن  هزار كندوي 

  .  وجود دارندشاغل هزار 110 از   و بيش زنبورستان هزار 74 از در كشور ما بيش. باشد مي

 در   زنبـورداري   و قـدمت   بارنـدگي  ميـزان  بـر    منطبق   زنبور عسل   هاي   كلني   پراكنش  نحوه  

   و شـمال    غـرب  ،   غـرب    در شـمال     زنبور عـسل     پرورش   براي   مناطق  مستعدترين.   است  مناطق

   شـامل  مورداسـتفاده  كندوهاي. باشد  مي  غني  و مراتع   مناسب   بارندگي   داراي   كه  كشور بوده 

باشـد   مـي   و غيـره   درختـي  ، تنه ، سفالي لي گ  كندوهاي   از قبيل    بومي   و كندوي    مدرن  كندوي

  . شوند  تبديل  مدرن  به  بومي  كندوهاي  كه  است  شده  اخير سعي  ساله در چندين

ــط ــاالنه متوس ــد س ــدوهاي  تولي ــدرن  كن ــوگرم12-15   م ــي  كيل ــد  م ــده. باش ــز عم   مراك

،   ، فارس ، اصفهان   بي غر  ، آذربايجان    شرقي   آذربايجان   در كشور استانهاي    زنبور عسل   پرورش

 كـشور نيـز     باشـد در سـاير نقـاط        مـي همـدان    و    ، لرستان   ، كردستان   اردبيل ،  ، گيالن   مازندران

  .باشد  برخوردار مي  كمتري  نسبي  از اهميت دارد كه   رواج زنبورداري

  ورتصـ   به   كهمعموالً كساني . گيرد   مي  رو انجام    و كوچ   ثابت   دو صورت    به   مدرن  زنبورداري

  دسـتة   سـه   نيـز بـه   زنبـورداران . باشـند   كنـدو مـي     تعداد كمي   كنند داراي    مي   زنبورداري  ثابت

  .اند  شده بندي تقسيم

 امـرار     طريـق    از ايـن     و فقـط     اسـت    آنها زنبـورداري     اصلي   شغل  كه:  اي   حرفه   زنبورداران -1

  .ارند د  زنبور عسل  از يكصد كندوي كنند و معموالً بيش مي معاش



 5/  تاريخچه – اولفصل   

 بـه  شـود و     نمـي    آنهـا محـسوب      اصلي   شغل  معموالً زنبورداري :  اي   حرفه   نيمه   زنبورداران -2

 و  30 از     بـيش    دسـته    ايـن   هـاي   گردد معموالً تعـداد كلنـي        مي   آنها محسوب    دوم   شغل  عنوان  

   . است از صد كلني كمتر

  .كندو دارند   معموالً مقدار اندكي  دسته اين:   تفنني  زنبورداران-3
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 با زنبوران كندو داخل در .گويندمي كندو را عسل زنبوران ولد و زاد و زندگي محل  

 گـرده  كردن ذخيره و نسل پرورش به مومي پايه طرفين در ضلعي شش ساختن حجرات

بـه   زنبـور عـسل  ري و اسـتفاده بهتـر از انگبـين    برداآدمي براي بهره .پردازند مي عسل و گل
بررسي كندوهاي وحشي پرداخت و تالش نمود تا مكاني را بـراي ايـن حـشره فـراهم آورد        

  .دگي طبيعي آن داشته باشدكه بيشترين شباهت را به مكان زن

كرده است و استفاده مي زنبور عسلهاي توليدي   از فراوردههاقبل از كشف كندو انسان  
رفتنـد وپـس از       مـي ) اخته شـده توسـط زنبـور      سـ ( وحشي   هايكلنيهاي اوليه به دنبال       انسان

كردند وگـاهي اوقـات    خراب كردن كندو از عسل و موم و گرده موجود در آن استفاده مي       
كردند وآن شاخه را بـه همـراه   نيز شاخه درختي را كه كندو بر روي آن قرار داشت قطع مي   

 كنـدوهاي طبيعـي رايـج       در چنين حالتي براي اولين بار اسـتفاده از         بردند و   كندو به خانه مي   
  . گرديد

 

  

  نياز زنبورداري ساختمان كندو و لوازم مورد  - دومفصل 
  

  

  )غفاري مختار –حسن زاده  عبداهللا –داودصيدي (

  

 كندو -2-1
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هـاي باسـتان اولـين كـساني هـستند كـه كنـدوهاي مـصنوعي سـاختند و پـس از آن                         مصري
اي شـكل و   در گذشته كندوها به صورت استوانه .ها اين كار را انجام دادند ها و رومي  يوناني

هـاي بـه هـم بافتـه از      هو يـا رشـت   اقاقياو شاخه درخت  خيزرانو  سفالافقي بوده و از گل و 
شدند و امروزه   يا از چوب ساخته مي     يا مدفوع گاو و    مجنون و  درختان بيد شاخ و برگ نرم     

نوع كندوهاي افقي را همچنان به      نيز بسياري از كشورهاي آفريقايي و آمريكاي جنوبي اين          
 . اند برند، اما در كشورهاي ديگر كندوهاي عمودي رايج بوده كار مي

  .شوند و داراي خصوصيات كلي زير هستند از چوب ساخته ميكندوها معموالً

. . .) مانند نور خورشيد، باد، باران، برف و بـوران          (در برابر اثرات مخرب عوامل بيروني        -1
 .نمايدرا محافظت ميكلني زنبوران 

 .گرددمانع از ورود زنبوران مهاجم به داخل كلني مي -2

  .آورداز ورود موريانه و حشرات موذي جلوگيري به عمل مي -3

 به كه كرد مي استفاده بومي كندوهاي از ابتدا در عسل زنبور از گيريبهره براي انسان  

 كنـدوها  سـاختن  در يتـوجه  قابـل  طـور  بـه  امـروزه  و شـد  افزوده تكنيك آن بر تدريج

  .دارد وجود اي جعبه و بومي صورت دو به كلي كندو طور به. است شده حاصل پيشرفت

   

داخـل   از بازديـد  امكـان  عـدم  علـت  بـه  و شـوند  مي استفاده كمتر امروزه كندوها اين  
 صولمحـ  بـوده،  ثابت هاي شان داراي بومي كندوهاي .دارند همراه به را مشكالتي كندو

 نـوع  ايـن  كـه  شـود  مـي  توصيه و كند نمي تجاوز كيلوگرم 8 تا 4از  و پايين ها آن ساالنه

  .شوند تبديل اي جعبه كندوهاي به كندوها

  

  بومي كندوهاي معايب

 عسل برداشت هنگام به جمعيت كندو آسيب - 1

 غذايي مواد كمبود علت به زمستان در جمعيت كندو زياد تلفات - 2

 ملكه عويضت امكان عدم - 3

 بومي كندوهاي -2-1-1
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 كندو بچه كنترل عدم - 4

 سياه و قديمي هايشان تعويض امكان عدم - 5

 نقل و حمل مشكالت - 6

 ساالنه محصول بودن پايين - 7

 ضعيف تقويت جمعيت كندوهاي امكان عدم - 8

 .نيست پذير امكان مصنوعي تكثير - 9

 .نيست مقدور آفات و بيماري كنترل - 10

 .كرد استفاده تواننمي آجدار موم صفحات از - 11

 عـسل،  از نـر  زنبـوران  مـصرف  و بومي كندوهاي در نر زنبوران بودن زياد دليل به - 12

 .آيد مي پايين فوق ميزان محصول

  .نيست بهداشتي رس خاك و پهِن از شدن پوشيده دليل به - 13

  

 كشور مختلف مناطق در بومي كندوهاي انواع پراكندگي

 .خراسان ناحيه در فوقاني سطح در پرواز سوراخ با يااستوانه سبدي كندوي -1

 اسـتان  آذربايجـان،  در جـانبي  سـطح  در پـرواز  سـوراخ  بـا  اياسـتوانه  سـبدي  كندوي -2

 .و همدان مركزي

 .كردستان استان در ايلوله سبدي  كندوي- 3

 .خراسان در كدويي  كندوي- 4

 .لرستان و كرمانشاه در مخروطي سبدي  كندوي -5

 .كردستان در بزرگ دهانه با ايكوزه ي كندو- 6

 .كردستان در مخروطي سفالي كندوي - 7

 .فارس در اي استوانه سفالي كندوي - 8

 .مازندران و گيالن كرمان، در درختي تنه كندوي - 9

  .مركزي استان و اصفهان در ايخمره سبدي كندوي - 10
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  ترتيب به راست به چپ از .ايران بومي كندوهاي از تعدادي - 2-2شكل 

 كندوي سفالي همدان، سفالي كندوي شاهرود، درختي تنه كندوي سنندج، سفالي كندوي

 اصفهان اي تخته كندوي آذربايجان، سبدي كندوي كرمانشاه،

 يرانا بومي كندوهاي از تعدادي - 1-2شكل 
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  )مدرن( اي جعبه كندوي )ب

 مـصنوعي بـراي جمـع آوري عـسل بـدون آسـيب              تا قـرن هفـدهم مـيالدي، كنـدوهاي          
رساندن به كلوني زنبور مناسب نبودند و معموالً كنـدوداران پـس از خـالي كـردن كنـدو از           

كردند تا زنبورها از گرسنگي بميرند وگاهي نيز براي محافظت از  آن را رها مي مومو  عسل
امــا بعــدها . كردنــد آوري عــسل كنــدو را گــوگرد پاشــي مــينــيش زنبورهــا، قبــل از جمــع

تخريب كندو، كـار صـحيحي    هاي آنان براي جمع آوري عسل و   دريافتند روش  زنبورداران
توانستند عسل توليدي را بـه راحتـي جمـع آوري     د كه همزمان مينيست و كندوهايي ساختن   

بدين گونه كنـدوهاي چنـد طبقـه بـه وجـود             به كلوني زنبور نيز آسيبي وارد نكنند و        كنند و 
آمد و چندي نگذشت كه كندوهاي چند طبقه كشودار جانشين كنـدوهاي سـنتي گرديـد و        

اي از مـوم گذاشـته     طبقـه ورقـه   اي درآمـد كـه در هـر           كندو به صورت ساختمان چند طبقـه      
هاي شش ضلعي خود استفاده كنند و پس          شد تا زنبورها بتوانند از آن براي ساختن سلول          مي

هاي مذكور با عسل پر شد كندودار به سراغ كندو مي رود تا عسل توليـدي        از اين كه سلول   
شـود كـه    عـث مـي  اين كار با را برداشت نمايد وبراي اين كار باالي كندو را دود مي داد، و        

بـه طبقـات    زنبور عسل به طبقات پاييني كندو برود، واما ملكه اصـوالً توانـايي بـاال آمـدن و                
 گذاري درآن جا را ندارد زيرا كه مدخل ورودي آن بسيار تنگ اسـت و  تخم بااليي رفتن و 

تواند بدون اين كه آسيبي به كندو برساند محصول توليدي را جمـع             بدين گونه كندودار مي   
  .وري نمايد زيرا كه فقط كافي است شان حاوي عسل را از كندو خارج نمايدآ

 كنـدو  بازديـد  بـه  راحتي قـادر  به زنبوردار كه است طوري اي جعبه كندوي ساختمان  

 روي مومي بر پايه دادن قرار با توان مي و بوده متحرك كندوها نوع اين در ها شان .است

 كنـدو،  بـه  هـا  آن برگـشت  و اكـستراكتور  سـيله و بـه  قـاب  از عسل استخراج با يا و قاب

  .داد افزايش را كار زنبوران راندمان

  

 ايجعبه كندوي مزاياي

 .است پذير امكان كندو داخل بازديد - 1
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 .است آسان عسل  برداشت- 2

 كنـدوهاي  تـوان  مـي  سـالم  و قـوي  كنـدوي  از عـسل  قـاب  يا و تخم شانبرداشت  با- 3

  .كرد تقويت را كم غذا و ضعيف

 نظر از خصوصاً طبيعي كندوي بچه از جلوگيري و ملكه پرورش يا و تعويض  امكان- 4

  .است كنترل قابل آفات ها وبيماري

  .كندوهاي مدرن با توجه به جمعيت زياد پرمحصول هستند-5

  

هاي  كه داراي قاب.برد نام ار النگستروت نوع توانمي ايجعبه كندوهاي ترينمهم از  
 نـام  بـه  زنبـور  دهنـدگان پـرورش  از يكـي  وسـيله  بـه  النگستروت كندوي. متحرك است

  .شد  ساخته1851 سال در النگستروت

  

  

  

  

  

  

  

 انواع كندوي مدرن - 3 – 2شكل 

 ايجعبه كندوي ساختمان

  :است شده تشكيل زير اساسي هاي قسمت از اي جعبه كندوي

  .است) 45/50 ×5/41(كندو  بدنه خارجي ابعاد مطابق آن د ابعا:كندو درِ -1

 اي جعبه كندوي انواع -2-2

  كندوي النگستروت -2-2-1
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  در كندو - 4 – 2شكل 

  

  

 قسمت اين :بدنه -2

 متصل هم قائم به طور

. شود مي محدود كندو
  

  

  

  

 بدنه كندو- 5 – 2شكل 

  

 از :كندو كف -3

 را آن و روي شود مي

 و گرفته قرار چوبي
  .است آن به

  

  

  

  

  

كف كندو - 6 – 2شكل 

 بـه  آن هـاي  ديـواره  كـه  يافته تشكيل چوبي ديواري چهار از كندو

 در بـه  فوقـاني  قـسمت  از و كـف  بـه  تحتاني قسمت از بدنه .است

  .دارد را قاب ده گنجايش النگستروت يبدنه كندو

 

 تـشكيل  پيوسـته  هـم  بـه  چـوبي  تخته چند از خود كه مسطحي تخته

 پايـه  دو روي بـر  كنـدو  كف .پوشانند مي ال سه تخته ورقه يك از

 متصل شيب كمي با خارج طرف به كف امتداد در نيز ي پرواز تخته
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 قاب كندوي عسل - 8 – 2شكل 

  

  

 كندوي مدرن و - 7 – 2شكل 

 طبقات كندو

  

  

 
 درسـت  اسـتانداردي  بـا  آن اضـالع  از يـك  هـر  كـه  سـاده  ايچوبـه  چهـار   از:قاب – 4

 حتانيت و فوقاني ضلع دو ارتفاع و cm 48 آن فوقاني ضلع شود، طول مي اند، تشكيلشده

 دار آج  ورق نصب و كشيسيم عمليات انجام با . استcm5/22 خارج  به خارج از

  .شد خواهد سازي شان در كارگر زنبوران فعاليت به كمك آن روي بر

  

،

موم
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 سكوي پرواز زنبور عسل -9 – 2شكل 

كندوي دادانـت انـدازه     .يالدي توسط آقاي دادانت ساخته شد      م 1864اين كندو در سال       
هـاي ايـن    ابعاد داخلـي قـاب    .  قالب است  12 داشته وداراي     نسبت به النگستروت   تري  بزرگ

 فرق بدنه با طبقه ايـن اسـت    .هاي كندوي النگستروت است   نوع كندو كمي متفاوت از قاب     
نسبت به كنـدوي النگـستروت      و .تكه بدنه داراي سوراخ پرواز بوده ولي طبقه فاقد آن اس          

  .گيردكمتر مورد استفاده قرار مي

  

 بازرسـي زمـان   در را گـردن  و صورت سر، قسمت كه است مخصوصي كاله  : كاله– 1

بدون داشتن كـاله ادامـه كـار بـراي زنبـوردار      . دارد مي نگاه محفوظ زنبور نيش كندوها از
از نظر جنس ماده مصرفي و طرح، انواع كاله زنبورداري وجود دارد ولي         . ودمسير نخواهد ب  

 بايد طوري باشد كه از ورود زنبوران به قسمت سـر و صـورت و گـردن ممانعـت بـه                      اصوالً
شـبكه   از آن جلـويي  قـسمت  و پارچـه  از كـاله  اطـراف  و باال  قسمت معموالً.عمل آورد

 كندوي دادانت-2-2-2

 زنبورداري در استفاده مورد لوازم -2-3
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 )جهت دود دادن كندوي زنبور( انواع دودي - 11 – 2شكل 

 تـه كـاله   است و داراي نوار كـشي در  رنگ سياه توري
باشــد كــه در زيــر گــردن جمــع شــده و مــانع ورود  مــي

  .گرددزنبوران به قسمت داخل مي

  

  

  

  مخصوص  ماسك يا كاله - 10 – 2شكل 

  زنبورداري

  

در هنگام بازديد از كندو ممكـن اسـت شـخص بازديـد كننـده توسـط زنبـوران  : دودي -2
ره كـردن زنبـوران  در زمـانمورد حمله وافع شوند، لذا براي كاهش حمالت آنهـا و يـا ادا             

اي بـه نـام دودي عـسل از  كنـدو از وسـيله    هـاي  قـاب  خارج كردن بازديد و همچنين براي
سـوزانده  نـاقص  طـور  بـه  كـه  مـوادي  آن در اسـت كـه   اي دودي وسيله .شوداستفاده مي

 از قلع، ها معموالًجنس دودي. شود مي خارج آن از دود دميدن وسيله و به ريخته شود، مي
هاي مقواي نازك تـا شـده، گـوني كنفـياز بسته . شودس و يا استيل ضد زنگ ساخته مي       م

 .شود استفاده ميخشك و پهن گاو به عنوان ماده سوختي در دودي معموالً

  



 17/  دارينياز زنبور ساختمان كندو و لوازم مورد – دومفصل   

 سـر  و پهن كاردي شكل به آن سر يك كه اي ميله از است عبارت :اهرم يا كاردك – 3

 آوردن بيـرون  و كـردن  جـدا  بـراي  و خميده است كه جنس آن فوالدي اسـت  آن ديگر

   آن پهن سر وسيلهبه و رود مي كار به ها قاب
  .كرد پاك و اطراف قابها را

  

  

  

  

  

  

  

  مخصوص  دستكش- 13 – 2شكل 

  

  

  

  

  

  

  اهرم و كاردك - 12 – 2شكل 

 و شـوند  مـي  سـاخته  مخـصوص  پارچـه  يا و چرم از موالًمع ها دستكش اين :دستكش -4
 اشـخاص  بـراي  و پوشـاند  مـي  را لبـاس  آسـتين  روي كـه  طوري به است، بلند ها ساق آن

 البتـه  .گيـرد  مـي  قـرار  اسـتفاده  مـورد  ندارنـد،  نـيش زنبـور   به عادت كه  كارمبتدي و تازه
  . گردديات مي باعث كند و كم شدن سهولت انجام عملاستفاده از دستكش معموالً

  

  

 ميتوان بره موم و مومهاي زائد داخـل  كنـدو
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  بـرده   كـار  بـه  قـاب  روي از زنبورهـا  كـردن  جـدا  بـراي  كـه  اسـت  ايوسـيله  :بـرس  - 5

برس بايد داراي موهايي با نوك بسيار نرم باشد تا زنبوران را حفاظت كرده، انها را               . شودمي
  .زخمي نكند و همچنين باعث تحريك زنبوران نشود

 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   وسايل مورد نياز زنبورداري- 15 – 2شكل 

  

 برس براي جدا كردن زنبور از روي قاب ها -14 – 2شكل 

سـازند مي آلومينيوم و پالستيك فيبر، و تخته از معموالً را ها ظرف اين :تغذيه ظروف - 6
  بايـد زمـان  آن در كـه  اسـت  سـال  اوايل يا و نامناسب فصول در بيشتر آن استعمال موارد

 در زنبورهـا  كه ساخته شوند طوري ايدب ظروف اين و كرد تغذيه شربت قند رابا زنبورها

  .نشوند خفه و نيفتند آن
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   اكستراكتور - 16 – 2شكل 

  

 كهنـه  هايشان ذوب براي كه است مختلفي هاياندازه داراي :آفتابي كن ذوب موم - 8

 بـا  كه است طوري آن ساختمان گيرد مي قرار استفاده  مورد آفتاب حرارت از با استفاده

 خورشـيد  نـور  از تـوان  مـي  روز تمـامي  در و بـوده  تغيير قابل آن خورشيد جهت حركت

  .كرد استفاده

 براي كه است اي وسيله :اكستراكتور – 7

. شـود  مـي  اسـتفاده  شـان  از عسل استخراج
 خواهـد  عسل برداشت در آن شرح كامل

  .آمد
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  موم ذوب كن برقي  - 17 – 2شكل 

 زنبورهـا  هـاي  حجـره  نقـش  آن روي در كه موم از است اي صفحه :آجدار موم  برگه -9

 آن اطراف و كنند مي نصب شده داده عبور قاب از كه هايي سيم روي را آن و پرس شده

 مـوم  بـا  سـپس  و گيرد قرار قاب وسط در محكم طور به كه ريزند شده مي ذوب موم را

 بـرگ مـوم آجـدار از مهمتـرين اكتـشافات      .شـود  تا محكـم  چسبانند مي سيم به را آن وزد
شود اهميت اين اكتشاف از اين نظـر مهـم اسـت كـه باعـث            صنعت زنبورداري محسوب مي   

شود و از طرفي با توجه بـه اينكـه بـه    سرعت بخشيدن به عمليات شان سازي توسط زنبور مي 
   كيلـوگرم عـسل مـصرف    12ه توسـط زنبـور حـدود    ازاي هر يك كيلوگرم موم ساخته شـد  

  .شود لذا استفاده از برگ موم آجدار باعث افزايش توليد عسل نيز خواهد شدمي
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   برگه موم- 18 – 2شكل 

  

 پايـه  بـا  را كـشي سـيم  كـادر  كـه  است مسطحي و صاف ي تخته :دوز موم تخته - 10

  .دهند مي رقرا آن روي بر گرفته، قرار آن در روي كه مومي

  

  

  

  

  

  تخته موم دوز  - 19 – 2شكل 

 سـيم  بـرروي  دادن حركـت  بـا  كه شده درست داردندانه چرخ يك از :دوز موم - 11

  .دوزد مي موم به را سيم) كادر( قاب

  

  

  

   موم دوز - 20 – 2شكل 
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 ذوب مـوم  ملكـه،  مخـصوص  قفـس  ملكه، پنجره :از عبارتند زنبورداري وسايل ساير  

 آن بنديبسته و عسل تصفيه ظروف عسل، مخصوص چنگال بر، موم انيزه،سيم گالو كن،

 قبيـل  از نجـاري  وسايل مقداري ضمناً … و تراش پولك خرك احتياج زنبوردار، حد در

  .گيرد مي قرار زنبوردار استفاده مورد … و انبر، ميخ گاز رنده، چكش، اره،

از پاهـاي زنبـور در هنگـام        آوري گـرده     اي اسـت بـراي جمـع       وسـيله  :ي گرده گيـر    تله

 

 

 

 

 ي گرده گير تله– 21 – 2شكل 

 

روند و انواع مختلفي دارند كـه        براي غذا دادن به زنبورها به كار مي        : ظروف غذا خوري  
  :عبارتند از

  

  

  

  

  

  

     ظروف غذا خوري- 22 – 2شكل 

 تـر  هـا هـم تيـز      تر و نوك آن   ها بيش  شبيه چنگال غذاخوري است، فقط تعداد دندانه       :چنگال
  .شود مي، استفاده  هاي شان عسل از آن براي برداشتن موم سرحجره.  باشد مي

 

  

  چنگال - 23 – 2شكل 

  . بازگشت به كندو
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 پايـه  قـاب  دو كـردن  اضـافه  ،  دارد وجود شهد جريان اوج كه مناطقي در معمول طور به  
ي عـسل و   ود فـضا بـراي ذخيـره   اين كار به منظور جبران كمب   . ، الزم است   هر هفته   در مومي
گـذارد   فضاي الزم را در اختيار زنبور مي     ، اضافه كردن قاب  .  گيرد ريزي ملكه انجام مي   تخم

هاي افـزايش    راه اضافه كردن طبق همراه با قاب نيز، از       . كاهد و از مشكالت كار با كندو مي      
د بيشتر از دو قاب از زنبـور        هرگز نباي .  ها را بايد به تدريج به كندو اضافه كرد         قاب. ست فضا

  .هم چنين بهتر است قاب را بين فضاي پرورش و عسل قرار دهيم. جلو افتاد

  

  

 و بـا افـزايش جمعيـت        گنجـايش دارد     قاب ده كندوي النگستروت  با توجه به اينكه هر      
 لـذا  .دهي كندو جلوگيري بـه عمـل آيـد     زنبوران، كلني نياز به فضاي بيشتري دارد تا از بچه         

وفتي جمعيت كندو زياد شد زنبوران نياز به فضاي بيشتري دارند كه اين فـضا بـا طبـق دادن                    
بـين طبـق   . اگر هدف از طبق دادن گـرفتن عـسل بيـشتر باشـد     .گيرددر اختيار زنبور قرار مي  

شود تا ملكه نتواند به قـسمت بـاالي طبقـه رفتـه و              مادر و طبق اول از شبكه ملكه استفاده مي        
بنابراين طبق دادن بيـشتر بـه منظـور برداشـت     . ال فقط براي استحصال بيشتر عسل باشد طبق با 

؛ ولي در كشورهاي پيش رفته از طبق سوم به بعـد را              در ايران از طبق دوم به باال      . عسل است 
گيرند و مقدار زيادي از محصول را براي خـود كلـوني و            براي برداشت محصول در نظر مي     

؛ ولـي بـه      در مورد افـزايش طبـق حـدي وجـود نـدارد           . گذارند قي مي زمستان گذراني آن با   
  .شود طورمعمول از پنج طبق بيشتر استفاده نمي

  

  

  

  

  

  قاب دادن -2-4

  طبق دادن -2-5
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  طبقه5 كندوي - 24 – 2شكل 
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  جنــوب  بــه  از شــمال  كــه  اســت  بــزرگ  انتــشار طبيعــي  منطقــه  يــك  دارايزنبــور عــسل 

در ( تا داكـار  ، از غرب  جنوبي  آفريقاي  در جنوب  اميدنيك  دماغه  به ، از جنوب    اسكانديناوي

ــنگال ــرق)  س ــا اورال و از ش ــواحل   ت ــشهد و س ــان  و م ــه   عم ــداد دارد البت ــسمتهائي  امت  از   ق

 .  است  دربرگفته جديد را هم دنياي

:  عبارتنـد از   وجـود دارد كـه    زنبـور عـسل    گونـه   موجـود در دنيـا هفـت       گزارشهاي  طبق

  ، زنبور عـسل   ) هندي (  آسيائي  ، زنبور عسل  ) بزرگ (  صخره  ، زنبور عسل     كوچك  زنبورعسل

.   هيماليـائي  و زنبـور عـسل  )  معمـولي  (  ا روپـائي   زنبور عـسل ،Apis andreniformisقرمز،

   گونـه   ندارنـد و يـك      نظـر روتنـر تفـاوتي        طبق  اي   صخره   و زنبور عسل     هيماليائي  زنبورعسل

   شده   را مشتق    هيماليائي   زنبور عسل    ورماگونه   ديگر از جمله     محققين  ولي. شوند  مي  محسوب

   قرمـز از گونـه    زنبـور عـسل     داننـد و گونـه       مـي    بزرگتـر از آن     و   صـخره    زنبور عـسل    ازگونه

  .  است  شده  مشتق  آسيائي زنبورعسل

 

  

  ها و نژادهاي زنبورگونه  - ومسفصل 

  

  )جمشيدي ماشااهللا –غفاري مختار (
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   عسلروببندي زنطبقه

بـه حالـت كلـي    . باشدمهرگان و از شاخه بندپايان و رده حشرات مي      زنبور عسل جزء بي     

  :باشديرده حشرات يا شش پايان شامل دو زير رده م.  راسته تشكيل شده است31از 

 راسـته  4بـال و بـدون دگرديـسي بـوده و داراي      كه شامل حـشرات بـي    1باالنزير رده بي   -

  .است

 : كه خود دو گروه هستند2زيررده بالداران -

  هـا،   راسـته اسـت؛ مثـل ملـخ    17 يا حشراتي با دگرديسي ناقص كـه شـامل      3هابال بيروني 

  ...ها و ها، سنها، شپشسوسري

 راسـته اسـت؛ مثـل راسـته بـال          9 با دگرديسي كامل كه شـامل         يا حشراتي  4هابال دروني 

  .غشائيان كه زنبور عسل هم در اين راسته قرار دارد

  :باشدها چرخه زندگي به صورت زير ميدر بال بيروني

               تخم                                 پوره           حشره كامل            

  :باشده زندگي به صورت زير ميها چرخدر بال دروني

               تخم           الرو                            شفيره                             حشره كامل                      

باشـد و   مـي  Apoidea  باال خانواده است كه يكـي از آنهـا         15راسته بال غشائيان داراي     

خـود داراي   Apidaeخـانواده  . است Apidaeت كه يكي از آنها   خانواده اس  9خود داراي   

اسـت كـه تمـام     Apinae, Bombinae, Euglossinae, Meliponinae زير خـانواده  4

عبارتنـد  هاي زنبـور عـسل    گونه .قرار دارند  Apinaeخانواده   گونه هاي زنبور عسل در زير     

 Apise dorsata عسل بزرگزنبور گونه ، .Apis florae Fگونه زنبور عسل كوچولو : از

F. ،گونه زنبور عسل هندي Apis cerana F. كننـد و گونـه   كه هر سه گونه در آسيا زندگي مي

   . كه در بيشتر نقاط جهان انتشار دارد.Apis mellifera Lزنبور عسل اروپايي 

  :شوددر كل زنبور عسل به شرح زير در رده حشرات طبقه بندي مي

                                                           

1- Apterygota 
2- Pterygota 
3- Endopterygota 
4- Hymenoptera 
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 (Animals)ات حيوان (Kingdom)سلسله 

 (Artopoda)بندپايان  (Phylum)شاخه 

 (Insecta)حشرات  (Class)رده 

 (Hymenoptera)بال غشائيان  (Order)راسته 

 Apoidae (Family Super)باال خانواده 

 Apidae (Family)خانواده 

 Apis (Genus)جنس 

 Mellifera (Species)گونه 

  

  :د ازعبارتنهاي مهم زنبور عسل گونه

  هنديزنبور عسل 	- 1

)Apis cerana(  

تــر از زنبــور عــسل معمــولي اســت و در  كوچــك

هـاي   هندوستان، چين و ژاپن وجود دارد و حجـره       

. تــر از زنبورهــاي معمــولي اســت     آن كوچــك

محصول آن حدود نـصف محـصول زنبـور عـسل           

هـاي   معمولي است و در مقابل تعدادي از بيمـاري        

  .باشد  ميمقاوم واروآكنه مهم مانند 

 

  درشتزنبور  - 2

)Apis dorsata(  

 است بزرگ ترين نوع زنبور     زنبورهاي درشت 

فقـط   .كنـد  در هندوستان و چـين زنـدگي مـي        كه  

 يعني   ماند داخل كندو نمي   در سازد و  يك شان مي  

 ايـن گونـه     . سازد در فضاي باز يك شان منفرد مي      

  . نمايد تحمل راتواند هواي سرد زمستان  نمي
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  نژاد ايتاليايي يا زنبور زرد - 1 -  3شكل 

   كوچك نبورز – 3

)Apis florea(  

اسـت و ايـن گونـه        تر ي زنبورها كوچك   از همه 

، هندوستان و برخـي منـاطق جنـوبي        در جنوب ايران  

 تـك شـان     ،درشـت  ماننـد زنبـور   .  آسيا وجـود دارد   

  .ماند است و در داخل كند و باقي نمي

  

  )Apis mellifera( عسلزنبور زنبور معمولي يا  - 4

ي مناطق، به جز مناطق قطبـي زيـاد شـده و در بيـشتر شـهرها و            اي است كه در همه     گونه

آن   نـژاد دارد كـه از  25ايـن زنبـور   .  شود روستاها براي توليد عسل در كندوها نگهداري مي    

  :عبارتند ازكه ترند  ميان پنج نژاد معروف

 اسـت  زرد ،  بدنشرنگ موهاي   . يا است و رنگ آن زرد پررنگ است       منشأ اين نژاد ايتال   

 شـديدي  تمايل و است باال زمستان در نژاد اين عسل مصرف.  باشد  مي تر  مشخص نرها در و

 و انتظـار  مـورد  محـصول  ميـزان  خصوصيت، اين ي  نتيجه در ،  دهد  مي نشان خود از غارت به

ن اين زنبور توليد بچه كنـدو و بـره     محاس از.  يابد  مي كاهش ها  بيماري به نسبت نيز مقاومتش 

  .، رشد سريع در بهار و عسل آوري خوب آن است موم كمتر

  ) Apis Mellifera Ligustica( نژاد ايتاليايي يا زنبور زرد	-3-1
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بـه نـژاد ايتاليـايي      از لحـاظ ظـاهر    .  ي بالكان و كشور اتـريش اسـت        ، شبه جزيره   منشأ آن 

اين نژاد بعـد از      . اي است   ولي رنگ موهاي بدن آن خاكستري متمايل به قهوه         ،  شباهت دارد 

سـاير   . آيـد  هـاي زنبـور عـسل بـه حـساب مـي            ترين نـژاد   ترين و نيز آرام    نژاد ايتاليايي از مهم   

تمايـل  . د زمستان اسـت عدم تمايل به غارت و سازگاري با هواي سر ، هاي خوب آن  ويژگي

  .ايب آن دانستمع از توان مي را كندو بچه دادن به شديد اين نژاد

  

  

  

  

  

  

   زنبور كارنيكا– 2 – 3شكل 

ايـن نـژاد بـسيار مهـاجم        .  اسـت  رنگ بدن آن سـياه     .اين نژاد در شمال اروپا وجود دارد      

اما شرايط سخت زمـستان را       آن است  عيب ديگر  زبان كوتاه اين زنبور    .زند و نيش مي  است  

  .كند به خوبي تحمل مي

  

  

  

  

  

   زنبورهاي سياه– 3- 3شكل 

  )Apis Mellifera Carnica( كارنيكانژاد كارنيوالن يا زنبور  -3-2

  )Apis Mellifera Mellifica( نژاد آلماني يا زنبورهاي سياه	-3-3
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هـاي   از نظر ظاهر به نژاد كارنيوالن شبيه است و لكـه          . هاي قفقاز است   منشأ اين نژاد كوه   

شـود و موهـايش خاكـستري      ي پشتي و شكمي آن مشاهده مي       اي رنگي در اولين حلقه     قهوه

 امـر   ايـن . كنـد  مي توليد زيادي موم بره  ترين ويژگي اين نژاد اين است كه    مهم. رنگ است 

 زمـستان .  اسـت  حـساس  نوزومـا  به كه آن دليل به. كند  مي مشكل را، كمي  آن با كردن كار

 غـارت  بـه  و دارد عادت مختلف هاي  كلوني بين ها  كارگر بجاييجا به.  ندارد خوبي گذراني

 7  رطوم درازي است كه بـه حـدود       خ آن بارز ي  مشخصه.  پردازد  مي نيز اطراف هاي  كلوني

  .نيست بيشتر متر ميلي 2/6 از ديگر نژادهاي در خرطوم. رسد متر مي ميلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  )Apis Mellifera Caucasica (نژاد قفقازي - 4 – 3شكل 

  

زنبور عسل معمـولي  . از بين هفت گونه زنبور عسل دو گونه در ايران گزارش شده است 

زنبـور عـسل كوچـك در نـواحي         . در سراسر ايران غير از مناطق كويري شـرق وجـود دارد           

اه، ايالم، لرستان،   هاي كرمانش كند و منطقه پراكنش آن شامل استان      جنوب ايران زندگي مي   

خوزستان، بوشهر، فارس، كهكيلويه و بويراحمد هرمزگان، كرمـان و سيـستان و بلوچـستان                

بدليل وضعيت خـاص ايـن      . هاي متفاوت است  زنبور عسل معمولي داراي زيرگونه    . باشدمي

  )Apis Mellifera Caucasica( نژاد قفقازي  -3-4

  )Apis Mellifera Meda(ايراني  نژاد -3-5
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خص شدن نژاد در مـورد ايـن حـشره       گونه شايد در بين حشرات بيشترين تحقيقات براي مش        

  .صورت گرفته است

در ايـن منطقـه شـش       . باشـد زنبور عسل ايران يكي از نژادهاي موجود در خاورميانه مـي          

  در ايران، شمال عـراق و جنـوب   Apis mellifera medaنژاد تاكنون شناسائي شده است 

يات مرفولـوژيكي  اين نژاد از نظـر خـصوص  . شرقي تركيه و حتي شمال سوريه گسترش دارد   

  و از نظـر خـصوصيات بيولـوژيكي نيـز نـژادي بـا تمايـل بـه                  ظاهراً شبيه نژاد ايتاليـائي اسـت        

  گـذراني خيلـي خـوب و       آوري بـره مـوم زيـاد، قـدرت زمـستان          جمعدهي زياد، قدرت    بچه

   ايـن خـصوصيات ايـن نـژاد را از سـاير نژادهـاي منطقـه         كـه مجموعـه   . رفتار دفاعي باالست  

  .سازدمتمايز مي

.  در دانشگاه بن آلمان بر روي زنبور عـسل نـژاد ايرانـي گذاشـته شـده اسـت                   medaنام  

از نـام سلـسله      medaكلمـه   . هـاي البـرز و ايـران مركـزي اسـت           اصلي اين نژاد كـوه     موطن

رنـگ  . نامنـد  را پرسيكا و ايرانيكـا نيـز مـي         ها اين نژاد   بعضي .پادشاهان ماد گرفته شده است    

   هـاي اول شـكم    اي تيـره كـه در حلقـه       بدن اين نژاد در قـسمت شـكم زرد متمايـل بـه قهـوه              

باشـد و از    مقدار غذاي مورد نياز اين نـژاد بـراي مـصرف زمـستاني كـم مـي                .  است ترروشن

 رشد سـاالنه خـود      باشد در ارديبهشت و اوايل خرداد ماه به حداكثر        لحاظ فعاليت خوب مي   

  .كندهاي سرد را خوب تحمل ميتمايل به غارت داشته و زمستان. رسدمي
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  زنبورعسل- 6 – 3شكل 

« هـاي  بـا نـژاد  » آپـيس مليفـرا مـدا   « ي نژاد بومي ايران   از مقايسه  ،در مطالعات انجام شده   

انـد كـه جمعيـت نـژاد ايرانـي در اول             در يافته  »ميدنايت«و  » استارالين« ، »قفقازي«،   »ايتاليايي

هيبريـد  «رشـد جمعيـت نـژاد ايرانـي بـا نـژاد             .  كنـد  تر رشـد مـي     سريع» قفقازي« از نژاد    بهار

ولي  ؛ باشد مي كمتر» ميدنايت« و» ايتاليايي«،  »كارنيوالن«هم رديف و از نژادهاي      » استارالين

هايي چـون فعاليـت بـه     ويژگي .در فصل تابستان رشد جمعيت نژاد ايراني از همه كمتر است        

 بـه جـز نـژاد       -ي نژادهـا   هـاجمي در نـژاد ايرانـي از همـه         آوري گـرده و رفتـار ت       منظور جمع 

   .بيشتراست» ايتاليايي«

   نژاد ايراني– 5 – 3شكل 

  

  ) Apis andreniformis(  زنبور عسل

  .تفاوت دارد A.floreaشناسي با   در چين شناخته شده و از نظر شكلاخيراً

  

 

 

  

  

  

  

  

                                                                          
                                                                         Apis mellifera meda 

  

 

 

 

 

 

 

  

Apis andreniformis 
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 اسـكلت  ماننـد  پوشـش  ايـن  .دارد خارجي پوشش حشرات ساير مانند نيز عسل زنبور

 اجزا از خارجي  اسكلت.است داخلي اعضاي داشتن نگه و قوام بدن آن كار كرده، عمل

 مقابـل  در بـدن  داخلـي  هـاي دسـتگاه  حفاظت آن كار كه شده هاي كيتيني ساختهحلقه و

جـنس   از نازكي هايبا پرده خارجي اسكلت .است بدن آب حفظ و مكانيكي هايآسيب

  .كنندمي ايفا اجزا بين را مفصل نقش نازك هايپرده اين .است متصل هم به كوتيكول

  .است شده تشكيل شكم و سينه سر، قسمت سه از بالغ زنبور بدن

 تشكيل مغز  ضمائم ها،شاخك ساده، چشم عدد سه مركب، چشم دو از سر  :سر

 سر باالي قسمت و طرف دو در و است لوبيا شبيه و بزرگ هاي مركبچشم .است شده

 كـدام  هـر  كه شده ساخته وجهي شش هايزيادي سلول تعداد از هاچشم اين .دارند قرار

 .اسـت  متصل هم به و نردرشت بورهايزن چشم .كندمي عمل بينايي واحد يك عنوان به

 

   تشريح ساختمان بدن زنبور  - چهارمفصل 

  )مصطفي مرادي(

  

دهاني،و

 عسل زنبور) آناتومي( اندام شناسي -4-1
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 در بـين  و سـر  فـرق  در سـاده  هـاي چـشم  .دارد فاصـله  هم از كارگر و ملكه زنبور چشم

 .دارند قرار قرينه صورت به مركب هايچشم

 مركـب  هـاي  چـشم  كنار و بين در جفت يك صورت به بوده، بند بند زوائد :هاشاخك

 ملكـه  و كـارگر  زنبـور  در و سـيزده  نـر  رزنبـو  در شـاخك  بنـدهاي تعداد  .اندگرفته قرار

 كمـك  بـه  كـه  شده كشف حسي نوع سلول هفت هاشاخك روي بر .است عدد دوازده

 گـاز  و رطوبت حرارت، درجه تشخيص به مربوط حساسيت المسه، بويايي، احساس آنها

   .شودمي پذيرامكان كربنيك

 :است شده تشكيل اجزاي زير از زنبور :دهان

  خرطـوم  – 5 تحتـاني  هـاي  آرواره -4 پـايين  لـب - 3 فوقـاني  هاي وارهآر -2 باال  لب-1

 زبان - 6

 مكيـدن  خرطـوم  كـار . دارد قـرار  آن وسـط  در زبان كه شده تشكيل جز سه از :خرطوم

 زنبـور  كه است اين زنبورها يتغذيه درمورد مهم يكته ن.است آب و عسل ها،گل شهد

 جامـد  غـذا  اگر و كندمي مصرف مايع اييعني غذ نوشد؛مي بلكه جود،نمي را چيز هيچ

 دارد؛ بزاقـي  غـدد  دو جفت عسل زنبور .مكدمي سپس كند،مي مايع را آن بزاق با باشد،

ي قاعـده  بـه  كـه  سـري  بزاقـي  غدد جفت يك و است ايسينه بزاقي غدد آن جفت يك

 زا سـري  بزاقـي  غـدد  و الرو ابريشمي غدد رشد از ايسينه بزاقي غدد. است متصل زبان

 وجـود  شـيري  غدد جفت يك .است شده حاصل شفيرگي يبزاقي مرحله هايلوله رشته

 يتغذيـه  بـراي  كـه  اسـت  اين هاآن كار .قرار دارد حلق زير و سر طرف دو در كه دارد

 آروارهاي، غدد .ترشح نمايند شاهانه يشيره يا رويال يژله عسل زنبور الروهاي و ملكه

زنبـور   نـوع  دو در هـا آن ترشـح  نـوع  امـا  دارد؛ قـرار  كـه مل و كارگر زنبورهاي سر داخل

 .دارد تفاوت هم با ملكه و كارگر

 بنـدهاي  جـزو  شناسـي جنـين  لحاظ به آن بند آخرين كه شده تشكيل بند چهار از :سينه

 يـك  ايسـينه  بنـدهاي . است شده متصل سينه به جنيني دوران در اين بند. باشدمي شكم

 و شـكمي  بنـدهاي  تفـاوت  .دارند جانبي قسمت دوو  شكمي قسمت يك پشتي، قسمت
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 ديگـر  . اسـت  آن فاقد بندهاي شكمي كه است جانبي قسمت دو همين در ايسينه

 بـين  در اسـت؛ زيـرا  حلقـه  بـين  در مفـصل  وجود عدم شكمي، بندهاي و ايسينه بندهاي

 هـا بـال  .است متصل پا جفت يك سينه يحلقه هر به .دارد وجود مفصل شكمي بندهاي

 دوم بنـدهاي  به و است ناي يتراشه از آنها جنس .گيرندمي شكل شفيرگي در مرحله ي

 از و متفاوت زنبور نوع هر در هابال رگ گرفتن قرار ترتيب. شوندوصل مي سينه سوم و

 بزرگتـر  عقبـي  هـاي بـال  از عـسل  زنبور جلويي هاي بال.است نژاد هر ژنتيكي مشخصات

 جلويي هايبال با شدن قالب پس از و است غيرفعال پرواز نزما در عقبي هايبال .است

 را جهت خود كوچك بال با و كندمي حركت بزرگ بال با زنبور. آيدمي در حركت به

 مؤثر گرما و صدا توليد در دهندكهمي تشكيل هاعضله را سينه اعظم بخش .دهدمي تغيير

 :از عبارتند كه هستند دسته دو اين عضله ها .هستند

  پروازي مستقيم غير هايعضله  -2 پروازي مستقيم هايعضله -1

 7 حلقـه  زيـر  9 و 8 هـاي حلقه و شودمي ديده آن حلقه ي هفت كه دارد حلقه9  :شكم

  .دارد قرار شكم در گوارش دستگاه اعظم قسمت .دهندمي تشكيل را كيسه نيش و دارند قرار

  

. شود و به مخرج ختم مي    دستگاه گوارش از دهان شروع شده     

هاي بـاال  هاي باال و پائين، لبهضمائم دهاني عبارت اند از آروار . خرطوم تشكيل شده است   

  شـود سـپس    بعد از دهان مري قرار دارد كه به كيسه عـسل يـا چينـه دان وصـل مـي                   . و پائين 

كته جالب توجه اينكـه كـه سـطح         ن. گرددكيسه عسل به روده مياني يا معده اصلي وصل مي         

اي از كيتـين پوشـيده شـده اسـت و         هاي ابتدائي دستگاه گوارش تا روده مياني با اليه        قسمت

هـاي  شود و فقط در داخل دهان منافذي در بين اين اليـه           ي غذائي جذب نمي   گونه ماده هيچ

كنـد اضـافه   ميكيتيني وجود دارند كه ترشحات غدد بزاقي به مواد غذائي كه از دهان عبور       

در پايان كيـسه عـسل      . گردندگردند و باعث تجزيه قندها و ساير مواد به اجزاء ريزتر مي           مي

كند به ايـن شـكل   اي وجود دارد كه نقش يك قيف را بازي مي   و ابتداي روده مياني دريچه    

 دهان از ضـمائم دهـاني و  

تفاوت

 دستگاه گوارش - 4-2
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ايـن دريچـه    آوري نمايـد    ها را در كيسه عسل جمع     خواهد شهد گل  كه وقتي زنبورعسل مي   

شود تا شهد وارد روده نگردد و سـپس در داخـل كنـدو آنـرا برگردانـده و مراحـل               بسته مي 

خواهـد تغذيـه كنـد ايـن        ولي وقتـي كـه زنبـور مـي        . دهدساخت عسل را روي آن انجام مي      

شـود و مراحـل هـضم و جـذب روي آن     دريچه باز شده و مواد غذائي وارد روده مياني مـي   

  . گيردانجام مي

  عـسل محـل هـضم و جـذب مـواد غـذائي        روده مياني يا معده اصلي زنبـور    : مياني روده

هـاي   از سـلول   ايهاي ابتدائي دسـتگاه گـوارش از اليـه        سطح آن بر خالف قسمت    . باشدمي

ايـن  . پوششي پوشيده شده است كه نقش اصـلي را در هـضم و جـذب مـواد غـذائي دارنـد                    

شوند همچنين از البالي    ضم مواد غذائي مي   كنند كه منجر به ه    ها موادي را  ترشح مي     سلول

ها جذب شـده و در نهايـت بـه همولنـف يـا      هاي باالتر سلولها مواد غذائي به اليه    اين سلول 

هاي ابتدائي دستگاه گوارش از اليـه اي از         با توجه به اينكه قسمت    . رسدخون زنبورعسل مي  

ذب مواد غذائي مانع نفوذ اجرام      كيتين غير قابل نفوذ پوشيده شده است لذا عالوه بر عدم ج           

شود در نتيجه هيچگونه عامل بيماري از اين ناحيه وارد بدن زنبورعسل            ها مي بيماريزا و انگل  

هاي پوششي شده اند براحتـي  هاي مياني دستگاه گوارش كه از سلول ولي قسمت . گرددنمي

هـاي شـده و بـا       هـاي سـلول   در مقابل اجرام بيماريزا نفوذ پذيرند و اجرام بيماريزا وارد اليـه           

هـاي مهمـي كـه از    گردنـد از جملـه بيمـاري   تكثير در آنجا منجر به بروز عالئم بيمـاري مـي   

توان به بيماري  گردد مي طريق ديواره رود مياني منجر به بروز عالئم و تلفات در زنبورها مي            

هاي پوششي روده مياني تكثيـر يافتـه و باعـث    نوزما اشاره نمود كه عامل آن در داخل سلول      

ها و جلوگيري از هـضم و جـذب مـواد غـذائي و در نهايـت اسـهال و مـرگ                   تخريب سلول 

از طرف ديگر قسمت قيف يا پيش معده زنبورعسل نقـش بـسيار             . گرددزنبورهاي آلوده مي  

  هـا،  ارچكـه در ايـن قـسمت اسـپور قـ     مهمي در بـدام انـداختن اجـرام بيمـاريزا دارد بطـوري            

 ها در داخل پوششي بنـام غـشاء پروتروفيـك جمـع آوري شـده و بـداخل                ها و انگل  باكتري

شـوند كـه ايـن غـشاء عـالوه بـر          شـوند و از طريـق مـدفوع دفـع مـي           روده مياني فرستاده مي   

  . گرددزا در داخل روده باعث نابودي آنها در داخل آن ميجلوگيري از انتشار اجرام بيماري
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هائي دستگاه گوارش، روده باريك يا روده انتهائي قرار دارد كه در انتها به              قسمت انت  در

اي از كيتـين پوشـيده اسـت و مـانع از     شود كه اين قـسمت هـم از اليـه    كيسه ركتوم ختم مي   

هاي مهم ركتوم جمع آوري مـدفوع در  يكي از نقش  . گرددجذب مواد بداخل همولنف مي    

مـثال در فـصل   . باشـد وج از كندو و دفع مدفوع نمـي      مواقعي است كه زنبورعسل قادر به خر      

تواند از كنـدو خـارج شـود مـدفوع در ركتـوم ذخيـره شـده و در موقـع             سرما كه زنبور نمي   

  . گرددمناسب دفع مي

اين دستگاه كه نقش جمع آوري مواد زائد از همولنـف   :عسل دستگاه دفع ادرار زنبور  

بر عهده دارد عبارت است از تعـدادي لولـه بـه نـام     زنبورعسل و انتقال آن به روده انتهائي را  

هاي مالپيگي كه يك طـرف آنهـا در داخـل همولنـف شـناور اسـت و طـرف ديگـر بـه           لوله

اين لوله ها مواد زائد داخل همولنف را از طريق منافذي           . باشدابتداي روده انتهائي وصل مي    

ايـن  . ريزنـد  انتهـائي مـي    كه در سطح دارند جذب نموده و از طريق مجراي داخلي بـه روده             

  . كنندعسل بازي مي مواد نقش ادرار را در زنبور

زنبورعـسل عبـارت اسـت  از يـك رگ      خـون  گردش دستگاه :خون گردش دستگاه

 هـائي  اين رگ از قسمت. يابدپشتي كه از ناحيه شكم شروع شده و در ناحيه سر خاتمه مي

 و خـون از طريـق ايـن منافـذ وارد     تشكيل شده است كـه در بـين آنهـا منافـذي وجـود دارد             

در قسمت پشتي هر كدام از ايـن        . مجراي داخلي رگ شده و به سمت جلو هدايت مي شود          

ها عضالتي وجود دارند كه انبساط و انقباض آنها منجر به ايجاد مكش و جلو رانـدن             قسمت

اين رگ پشتي در حد فاصـل سـينه و سـر بـه صـورت      . گرددهاي جلوئي مي خون به قسمت  

كند و در انتها باز شده و خون از آن خـارج            هاي در آمده كه نقش آئورت را بازي مي        حلقه

هـاي عقبـي    هاي شكم گرفته و از طريق قسمت      اين لوله خون را از همولنف قسمت      . شودمي

كند و زماني كه به ناحيـه سـر رسـيد خـون از داخـل آن      هاي جلوئي پمپاژ ميبداخل قسمت 

هـا دو  يابد و بعد از تغذيـه بافـت  به تمام محوطه داخلي جريان مي خارج شده و از سمت سر       

 زنبـور  خـون  رنـگ . كنـد باره به سمت لوله پشتي برگشته و يك گردش ديگر را آغاز مي
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 بـه  گـوارش  يلولـه  از شـده  جـذب  مواد انتقال خون، يوظيفه. است كهربايي زرد عسل

 .است بدن نقاط تمام

اي اسـت  عسل همانند ساير حـشرات از نـوع تراشـه   دستگاه تنفس زنبور :تنفس دستگاه

يعني بر خالف ساير حيوانات كه بعد از نـاي ريـه قـرار داشـته و اكـسيژن از طريـق آن وارد             

هـا و   هـا بـه انـدام     گردد، اكسيژن از طريق تراشه    ها مي سيستم گردش خون شده و وارد بافت      

هاي يواره ناحيه سينه و شكم، لوله     اين دستگاه از تعدادي منافذ تنفسي در د       . رسدها مي سلول

ها هوا از طريق منافذ تنفسي وارد تراشه      . ها تشكيل شده است   هاي هوائي و نايژه   تراشه، كيسه 

  هاي هوائي كـه در ناحيـه شـكم و سـينه قـرار دارنـد فرسـتاده            شده و از آن طريق وارد كيسه      

عـسل    پـرواز زنبـور    هـاي هـوائي آن اسـت كـه هـوا را بـراي زمـان               نقش اين كيسه  . شودمي

تمـام دسـتگاه    . باشـد كنند چرا كه زنبور در هنگام پـرواز قـادر بـه تـنفس نمـي               نگهداري مي 

گونه منفذي در ديواره آنهـا      هاي از كيتين ساخته شده است و هيچ       تنفس زنبورعسل از حلقه   

 آن شود و هيچ عامل بيمـاريزائي در اي از همولنف وارد آن نمي   وجود ندارد و لذا هيچ ماده     

تواند در اين قـسمت زنـدگي و تكثيـر يابـد مايـت              تنها موجودي كه مي   . قادر به رشد نيست   

ها گذرانده  اي آكاراپيس وودي است كه تمام مراحل زندگي خود را در داخل تراشه            تراشه

  ها يا مايعي كه در داخـل آنهـا وجـود دارد بـه حيـات خـود ادامـه           و با تغذيه از ديواره تراشه     

 مايت گاهي آنقدر زياد مي شود كه مسير جريان هوا را مسدود كرده و مانع از                  اين. دهدمي

گردد كه در نهايـت  هاي حياتي زنبور از جمله عضالت پرواز آن ميرسيدن اكسيژن به اندام  

. شـود منجر به فلجي اين عضالت و جلوگيري از پرواز زنبورعسل و در نهايت مرگ آن مي           

 . باشد تنها راه تشخيص اين مايت ميبازرسي و مشاهده دستگاه تنفس

هـاي عـصبي از   رشـته .  سيستم عصبي حشرات در سطح شكم قرار دارد:يعصب دستگاه

هـاي عـصبي    شـود و از يـك سـري عقـده         مغز در ناحيه سر شروع و به انتهاي شكم ختم مي          

هـر  .  جفـت اسـت  5هاي عـصبي  تعداد اين عقده. اندتشكيل شده كه دو به دو به هم چسبيده   

  .ي پردازش و سازماندهي قسمتي از بدن را به عهده داردها وظيفهيك از اين عقده
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برخالف. كل اين دستگاه در داخل شكم قرار دارد       
     
 دستگاه توليدمثل زنبورهاي كارگر،

دستگاه تناسلي زنبور ماده شـامل يـك   . دستگاه توليد مثل زنبورهاي نر و ملكه پيشرفته است      

.  دارد »اورايـول «تعـدادي   هرتخمـدان   . تخمدان، مجاري تخـم و غـدد ضـميمه اسـت          جفت  

باشد كه در كنترل كيفيت ملكه مـدنظر     عدد مي  200 تا   170ها  ها در ملكه  تعداد اين اورايول  

  .باشد عدد است و غيرفعال مي8 تا 4گيرد؛ ولي تعداد آنها در زنبور كارگر قرار مي

 بـه اويـداكت   اسـپرم  ذخيـره  كيـسه  از كـه  ايلوله و نو واژ اويداكت تخمدان از بعد

   ي.است گرفته قرار شود،مي وصل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پرو

     
  
  

   :مثل توليد دستگاه
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 تعـدادي  ميلـه،  يـك  از نـيش  .هستند مندبهره آن از ملكه و كارگر زنبور فقط: نيش

 15 حدود آن يميله روي بر كه شده تشكيل زهر يكيسه يك و ضميمه و زهرساز غدد

 باعث امر همين و ندارد وجود ملكه روي نيش خارها اين. دارد وجود وارونه خار 16 تا

 خود بدن بايد زدن، براي نيش عسل زنبور .بماند زنده زدن نيش از بعد ملكه كه شودمي

 پر است، هاآن عسلدان و آيندمي مزرعه از كه زنبورهايي بنابراين .بچرخاند درجه 90 را

 زنبورهـاي  نيـز  و روزه 16 تـا  12 زنبورهـاي  از زهر محصول بيشتر .بزنند نيش توانندنمي

 روزگـي  40 تـا  هفتگـي  دو از را زنبـور  زهـر  معمـوالً  ولـي  آيـد؛ مـي  به دست بچه كندو

  .دارند قرار 6 تا 4 هاي حلقه بين و شكم زيرين در سطح نيز ساز موم غدد .كنندمي استخراج

  

ملكه زنبور مثل توليد دستگاه -4-3
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و  انـد  مـاده  دو هـر  كـه  ،كارگر و ملكه : دركلوني ممكن است سه نوع زنبور ديده شود       

 هـاي   ويژگـي  ظــاهري  لحـاظ  بـه  زنـبورها اين از هركـدام. ترند  درشت كه نـر زنبورهاي

 آنهـا  درهايي كه داراي اسپرم است و عمل لقاح  والً تخم معم ـلعس زنبور در.  دارند متفاوتي

هـايي هـم كـه       تخم.  شوند كروموزومي شده و به زنبور ماده تبديل مي        n2،  گيرد صورت مي 

عمــــل لقــــاح روي آنهــــا صــــورت 

 كروموزومي و به زنبـور نـر       n ، نگرفته

  . شوند تبديل مي

  

  

  

   انواع زنبور عسل  - 1 – 5شكل 

  در يك كندو

 

  

  
   عسل زنبورشناسيزيست  - پنجمفصل 

  

  )عبداهللا حسن زاده قورت تپه، فريد آريامنش، داود صيدي(

   انواع زنبور عسل در يك كندو -5-1
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 شده و هسته در داخـل زرده     تشكيل زرده و سفيده خارجي، ي  پوسته ازم زنبور عسل    تخ

بـدن الرو دو قـسمتي اسـت و از    . شـود  تخـم بعـد از سـه روز بـه الرو تبـديل مـي       . قرار دارد 

گـذاري شـروع     ي الروي از روز سـوم تخـم        مرحلـه . سـرسـينه و شـكم تـشكيل شـده اسـت        

تـر شـدن    ، خـوردن و بـزرگ   تنهـا هـدف ايـن مرحلـه     . يابـد  شود و تا شش روز ادامه مـي    مي

 دارد قـرار  شـفيرگي  ي  مرحله از قبل و الروي ي  مرحله از بعد شفيرگي پيش يمرحله .است

حجـره بـسته     ، در  كـشد  زي كه پيش شفيرگي طـول مـي       رو در دو .  است روز دو آن مدت و

در .  و تمـايز اسـت    ي اين مرحلـه نمـو        مشخصه. ي شفيرگي است   ، مرحله  ي بعد  مرحله .است

اين مرحله شـروع   ها، ضمائم دهاني و آنتن در  پاها، بال .  ها سفيد است   اوايل اين مرحله چشم   

  .(Delaplane, 2007) كنند به رشد مي

ي جديدي از فعاليـت هـاي زنبـور شـروع            ، مرحله  بعد از خارج شدن زنبور بالغ از شفيره       

ريـزي و بقـاي      تخـم  كار زنبور ملكـه،   .  متفاوتندها به اقتضاي سن زنبور،       اين فعاليت  . شود مي

گيـري بـا ملكـه       زنبور نر فقـط در جفـت      .  كند زنبور ملكه نقش رهبر را ايفا مي      .  كلوني است 

بـر  . . . ساير كارهاي كلـوني مثـل جمـع آوري شـهد، دفـاع از كلـوني و                   كند و  شركت مي 

ج از شـفيره شـامل دو   فعاليـت زنبـور كـارگر بعـد از خـرو     . ي زنبورهاي كارگر اسـت    عهده

  :بخش است

  

  

هـاي خـارج     يابـد و فعاليـت     هاي داخل كندو حدوداً تا بيست روزگـي ادامـه مـي            فعاليت

فعاليت هاي خارج ازكندوي زنبور، عمدتاً از سـه          .شود كندو بعد از بيست روزگي آغاز مي      

را ... بـره مـوم و        ، آب،  ، گـرده   آوري شهد  ها عمدتاً جمع   اين فعاليت .  شود  مي هفتگي شروع 

.  شـود  مـي  يابي و شناسايي آغـاز     هاي جهت  فعاليت زنبور كارگر ابتدا با پرواز      . گيرد برمي در

 سـپس بـه جـستجوي       ،  اسـت   دقيقه و زمان آن معموالً بعـد از ظهـر          5مدت اين پرواز حدود     

، خرطـوم خـود را داخـل گـل      زنبور بـراي جمـع آوري شـهد    .  پردازد، گرده و شهد مي     آب

              هاي داخل كندوفعاليت

  هاي خارج كندوفعاليت
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ــي  كــرده ــد ، شــهد را شناســايي م ــوزادان خــود را اعــم از تخــم و   .كن ــسل ن ــفيره  زنبورع ش

.  نامنـد  اين محدوده را فضاي پرورشي مي    .  پروراند اي كروي شكل در كلوني مي      درمحدوده

رد و بـه صـورت شـعاعي از آن دور        گـذا  معموالً ملكه اولين تخم را در وسط ايـن فـضا مـي            

تـرين نـوزاد از نظـر سـني در وسـط ايـن كـره قـرار دارد و                     به بيان ديگـر، بـزرگ     .  گردد مي

  .هاي كناري است ترين آنها در قاب جوان

ــد     ــوزادان درح ــرورش ن ــت پ ــدو جه ــرارت داخــل كن ــول ح ــه طورمعم ــه33ب ي   درج

از نظـر  .   درصـد متغيـر اسـت   50  تـا 40رطوبت مورد نياز هـم بـين     .  شود گراد حفظ مي   سانتي

 بـين  ارتبـاط  ي  نحـوه بنابراين  .  ترين جانور موجود است    زيست شناسي، زنبور عسل اجتماعي    

ل بيشتر مفاهيم را بـا رقـص     عس  زنبور . باشد برخوردار بسياري اهميت از تواند  مي آن اعضاي

  درمـورد  . كنـد   مـي  منتقـل  خـود  جمعيـت  اعـضاي   به» فرومون« به نام    ايهترشحمواد م و نيز   

  .است شده بحث شناسي رفتار در قسمت مفصل طور به و فرومون زنبورعسل هاي رقص

  

متـر  طـول بـدن ملكـه هيجـده ميلـي     . باشـد   مادر كندو بوده و جنسيت آن ماده مـي  ،ملكه

ها را نداشته و     آوري شهد گل   هاي آن كوچك بوده و خرطوم آن توانايي جمع          بال. باشد  مي

توانـد زنـده    هاي كارگر بوده و دو تا شش سال مي        تر از ماده    ي شكمي بزرگ  عوض دارا  در

ملكه عـسل  . شود ولي در زنبورداري تجاري بيش از دو سال از يك ملكه استفاده نمي . بماند

يش ملكـه بـدون خــار    نـ .كنـد  جـاي آن ژلـه رويــال مـصرف مـي    ه خـورد و بـ   و گـرده نمـي  

  .(Winston, 1987)باشد مي

  

 

 

  

  

 ملكه -2 – 5شكل 

  ملكه -5-1-1
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  ملكه تشخيص

 است آن كارگر زنبور با ملكه فرق :لعس زنبور اي ديگرهگروه و ملكه تفاوت )الف

 است عقبي پاهاي در گرده آوري سبد جمع فاقد و بوده تربزرگ كارگر از نسبت به كه

قـسمت   در و كوتـاه  نـر  زنبـور  شـكم  كـه  در حـالي  اسـت  نـر  زنبور از درازتر ملكه شكم

  .تاس كلفت انتهايي

 در بجـز  بـرد،  مـي  سـر  بـه  نوزاد پرورش محوطه در معموالً :كندو داخل در ملكه )ب

 )عدد 12 تا 10( كارگر زنبور تعدادي را ملكه هميشه. باشند زده هم به كندو را كه حالي

 احاطـه  وار حلقـه  است، ملكه متوجه ها آن سرهمه كه درحالي شوند، مي ناميده مالزم كه

  .كنند مي تغذيه و پرستاري را او و كرده

 قـاب  دو يـا  يـك  ابتـدا  بايـد  ملكه پيداكردن براي :كندو در ملكه پيداكردن طرز )ج

  .داد تكيـه  كنـدو  كنـار  بـه  و مالحظـه  هـستند  الرو و تخم فاقد اغلب كه كندو را كناري

 الرو و تخم با هايقاب روي معموالً ملكه( كرد يك بازديد به يك را هاقاب بقيه سپس

 هـاي قـاب  چنـين  هـم  و الرو و بدون تخـم  هايقاب روي ندرت به و كندمي كار جوان

 كننـده  بازديد ملكه از فرار اثر بر هاقاب نوع اين روي ملكه مشاهده .شودمي ديده عسل

 سـنگيني  اثـر  بـر  ملكـه  چـه  چنـان  تا داشته نگه كندو باالي درست بايد را ها قاب). است

 از خـارج  بيفتد در غيـر ايـن صـورت در    كندو خلدا به افتاد، پايين به قاب روي شكم از

 بـراي  . كنـد  پيـدا  كندو داخل به را خود راه يا نتواند و شده له پا زير است ممكن كندو

 اگـر  .شـود  ديده ملكه خود كه حتماً نيست الزم كندو در ملكه وجود از اطمينان حصول

 مناسب، و ترتيب يتكيف با و كافي مقدار به مختلف سنين در الرو و روز تخم كندو در

 ملكه دنبال كه ندارد وجود دليلي هيچ باشد، كافي نيز كندو جمعيت و باشد داشته وجود

 هـاي  ملكـه . كـرد  قـضاوت  نيـز  آن خـوب  صـفات  مـورد  در تـوان  مـي  حتـي  و بگـرديم 

 ناخن الك از توان مي گذاري عالمت براي شده، پيدا تر خيلي آسان شده گذاري عالمت

 زده سـينه  پـشت  وسـط  قـسمت  در بايـد   عالمـت .كـرد  استفاده شود، مي خشك زود كه

  . (Delaplane, 2007)شود
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 زنبور نر - 4 – 5شكل 

  

  

در يك كندوي   . دشبا  ميليمتر مي  9 طول بدن آنها      و جنسيت زنبورهاي كارگر ماده بوده    

كـه مـاده    ايـن  زنبورهاي كارگر با.  هزار زنبور كارگر وجود دارد 70 ، قاب 10قوي با تعداد    

ريـزي  توانند تخم   ولي در صورت نبودن ملكه در كندو مي        هستند توانايي بارور شدن ندارند    

ه خـاردار بـوده و      نيش زنبورهـاي مـاد    . شود  گذار گفته مي    كه در زنبورداري ماده تخم     كنند

بـه خـاطر وجـود همـين خارهـا پـس از نـيش زدن و               . باشد  متر مي  ميلي 1طول آن در حدود     

ورود زهر به بدن موجوداتي كه ساختار گوشتي دارد نيش در پوست گيـر كـرده و موجـب                

  

  

  

 تشخيص ملكه - 3 – 5شكل 

  

  

. باشـند  زنبورهاي نر در كندو تنها وظيفه بارور نمودن ملكه را دارنـد و داراي نـيش نمـي          

 روز 24 نداشـته و     آوري شهد و گـرده را       توانايي جمع . باشند  هاي بزرگ مي   داراي سر و بال   

بـه زنبورهـاي كـارگر پـرورش           تـري نـسبت     هـاي بـزرگ     زنبور نر در حجـره     .مانند  زنده مي 

  .(Winston, 1987) شوند مينشده ملكه به زنبور نر تبديل   هاي بارور تخم. يابند مي

  زنبور نر -5-1-2

  زنبور كارگر -5-1-3
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 و پس از چند دقيقه زنبوري كه نيش زده خواهد مرد شود جدا شدن كيسه زهر از زنبور مي

(Winston, 1987). 

 

 

 

  

  

  

 كارگر  زنبور– 5- 5شكل 

  وظايف زنبوركارگر

  

 روز 21 تـا  كارگرها .نگهباني و غذا انتقال سازي،شان پرستاري، از است عبارت كه

 بـه  داخـل كنـدو   را متفـاوت  كارهاي مدت اين در نيستند، پرواز به قادر تولد از پس

 :است زير قرار به كه گيرند مي عهده به سنشان اقتضاي

خورند تا قـوت بگيرنـد، سـپس        زيادي گرده گل و عسل مي      پس از تولد نخست مقدار       – 1

هايشان و همچنين كمـك بـه تميزكـردن         دو روز اول را به كار تميزكردن بدن خود و سلول          

در اين مدت يك جفت غده شيري كـه در سرشـان قـرار              . پردازندهايشان مي هم سن و سال   

  .كنند ترشح ميدارد فعاليت و ترشح را شروع و ژله شاهانه يا شير را از خود

  .پردازندتر است، مي از روز سوم به بعد به تغذيه الروهايي كه سنشان از سه روز بيش– 2

هـاي  هاي شيري به حداكثر رشدشـان رسـيده و نقـص       از روز پنجم پس از تولد كه غده        – 3

 روز اسـت را بـه   3 تـا  1ها رفع شده، وظيفه تغذيه ملكه و الروهاي جواني كه سنشان بين           آن

 آوري شهد، گرده، آب، بره موم و پاسباني از كنـدو و توليـد   زنبور كارگر جمع  ظايف  و

گـي آن از بيـشترين   عسل، رسيدگي به ملكه و پرورش نوزادان، رسيدگي به كندو و پـاكيزه       

  .(Winston, 1987)  باشدرهاي كارگر ميوبوظايف زن

 كارگر زنبوران هاي فعاليت -5-1-3-1

  كندو داخل كارهاي -5-1-3-1-1
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 ناز آن چه گفته شد اي. دهند بعد از تولد انجام مي     12گيرند و اين وظيفه را تا روز        عهده مي 

شـوند كـه سـن    ي زنبوران جواني تغذيه مـي شود كه ملكه فقط به وسيله   مهم گرفته مي   نتيجه

  . روز است12 تا 5ها بين آن

ز روز سيزدهم سه جفت از چهار جفت غدد مومي كه زير شكم كارگران قرار دارنـد،       ا – 4

كننـد، ايـن كـار تـا روز         سازي مـي  به ترشح كرده و زنبورهاي جوان را مجبور به موم         شروع  

دهند، بنابراين بايد معتقد شويم كـه وي تنهـا شـش روز مـوم               هيجدهم پس از تولد ادامه مي     

  .افتدها از كار ميه مومي آن و پس از آن غدكندترشح مي

 از روز هجدهم كارگران جلوي سوراخ پرواز و در داخل كندو نظارت بر رفت و آمـد                 – 5

ــاه        ــمن گ ــه و در ض ــده گرفت ــه عه ــاع از آن را ب ــزوم دف ــورت ل ــا و در ص ــاهي زنبوره   گ

دهنـد  يـابي در اطـراف سـوراخ پـرواز و كنـدو انجـام مـي               هم پرواز كوچكي را براي جهت     

(Winston, 1987).  

 .آب آوردن و مـوم  بـره  گرده، شهد، آوري جمع از عبارتند كندو از خارج كارهاي

 خاتمـه  مـرگش  بـا  و شـده  پـرواز  بـه  قـادر  زنبور كه گرددمي شروع زماني از مرحله اين

 كارهـاي  مـشغول  و داده خاتمـه  كنـدو  در داخلي كارهاي به 22 روز از  زنبورها.يابدمي

 دسـته  چهـار  بـه  شدند پرواز به قادر كه اين محض به  كارگران.شوند كندو مي از خارج

 .شوند مي تقسيم نامساوي

 و كنـدو  بـه  حمـل  از پـس  كـه  پرداختـه  درختـان  صـمغ  آوريجمع به  :اول يدسته

 خاصيت الكل مثل موم بره .آورندمي وجود به را موم بره نام به ايكردنشان ماده مخلوط

 .ضدعفوني دارد و شيك ميكروب

 در نـوزادان  تـا  كننـد  مـي  ضـدعفوني  خـوب  را هـا سـلول  داخلـي  جدار آن با زنبورها

 مـسدودكردن  بـراي  موم بره از نشوند، تلف و بيمار نتيجه در و نيافته آلوده تولد محيطي

 چنـين  هـم  و باشـد  تـر  كم متر ميلي چهار از قطرشان كه جدار كندو درزهاي و هاسوراخ

 .كنند مي استفاده پرواز سوراخ ردنك كوچك براي

 
  كندو از خارج كارهاي -5-1-3-1-2
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 زنبور در كندو مقايسه اندازه انواع – 6 – 5شكل 

 زنبورهـاي  بـه  تـا  حمـل  كنـدو  خـارج  از را جمعيـت  احتياج مورد آب :دوم يدسته

  .برسانند آب نيستند، پرواز به قادر هنوز و بوده مشغول كندو در داخل كه جواني

 گـرده  سـبد  را آن كـه  محلـي  در و خـود  عقـب  پـاي  دو بـه  را گـل  گـرده  :سوم يدسته

 هـا  سـلول  داخـل  در را آن و .آورنـد  مـي  كندو به خود با چسبانيده دهان بزاق به كمك نامند، يم

 ذخيـره  هـا  سـلول  داخـل اي را كـه  گـرده  .پوشـانند  نمي را سرش هرگز برخالف عسل ولي ذخيره

 پـس  و كننـد  خارج آن فرج و خلل از را همه هوا تا دهند مي فشارشان سر با قدر آن را اندكرده

 .پوشانند يم عسل نازك قشر خيلي يك با را رويش شد پر گرده با سلول سوم دو كه اين از

 ها گل روي بر است هادسته ساير جمع از تر بيش خيلي تعدادشان كه :مچهار يدسته

 دانـشان  عـسل  در شـهد  كـافي  انـدازه  به كه آن از پس و مكند مي را هاآن و شهد نشسته

نـارس  حالـت  همـان  بـه  هـا سـلول  داخـل  در را آن برگـشته و  كنـدو  بـه  كردنـد،  جمـع 

 پير چه كارگران همه شود، كندو مي از هاآن خروج مانع تاريكي كه شب در .گذارندمي

 را آن آن را تبخيـر و  آب از مقـداري  مكيده ها سلول داخل از را شهد هم با جوان چه و

 ذخيره هايشانسلول در را آن شد، رسيده عسل به تبديل كه آن از پس و كنند، مي غليظ

   .پوشانندمي موم از نازكي يورقه با را ي آنرو و

بلكـه   دهنـد،  انجـام  را كاري منحصراً دسته هر كه نيست طور آن دسته فوق الذكر چهار فعاليت

 زنبـور  تـري بـيش  تعـداد  باشـد،  تريبيش كار به احتياج هرجا است، كندو احتياجات به بستگي

  (SAMMATARO and AVITABILE, 2011).   شوند مي متمركز در آن كارگر
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هـايي   عـسل تحـت تـأثير فرومـون        ي زنبـور   ي توليد مثل كلوني مانند ساير رفتارها       پديده

  :اصل دو عامل باعث آغاز اين روند خواهد شد در.  كنند است كه زنبورها ترشح مي

  هاي پرورش نوزاد كندو به ويژه روي قابازدحام بيش از حد جمعيت در داخل  - 1

، از كار افتـادگي و يـا از دسـت رفـتن ملكـه اصـوالً بـراي حفـظ و انـسجام يـك                   پيري – 2

 ترشـح  ملكـه  فكـي  تحـت  غـدد  از كـه  ملكـه ي   اي به اسـم مـاده      ، توليد و پخش ماده     كلوني

 توليـد  ،  باشـد  داشته سال يك از بيش ملكه كه هنگامي.  است الزم كارگران بين در شود  مي

 يـا  و يابـد  افزايش حد از بيش كلوني كارگران تعداد اگر ،  همچنين.  يابد  مي كاهش ماده اين

، اين ماده كمتر بـه   اي از كندو گردد  بيكار در گوشه   كارگران تجمع باعث ديگري عامل هر

 شود كه توليد مثل كلوني آغاز شـده و  همين مسأله باعث مي. رسد آن قسمت از جمعيت مي  

 بـستن  بـا  مادر همزمان  ي  ملكه ،  طورمعمول به.  بسازند را ملكه پرورشهاي   حجره ، كارگران

 . شود از كلوني خارج مي    ، اري داخل آن  ذمگتخ از پس  روز 9 يعني ملكه ي  حجره اولين در

ي خـود خـارج و    ي دختر با اتمام دوران شفيرگي از حجره ، اولين ملكه حدود يك هفته بعد  

ممكـن اسـت اولـين      . گـردد  مـي  ي مـادر   جانشين ملكه  ، هاي باكره  ديگر ملكه  غلبه بر  پس از 

 دحام كـارگران در   از كه صورتي در مادر، ي  ملكه خروج از روز پس  9 الي 8  ي باكره  ملكه

از  بـاكره  ي  ملكه ي  بچه پس اولين  معموالً . كند بچه پس ايجاد   ،كلوني اصلي كم نشده باشد    

 بـزرگ  بـسيار  ، سـال  يـك  از كمتـر  زمـاني  درمدت اما ؛ اشدب تر مي  كوچك كندو بچه اولين

دوباره پس بچه بدهـد و حتـي ممكـن            روز بعد كلوني مادر    4 الي   3امكان دارد   . شد خواهد

است هر روز بچه كندوهاي كوچك را خارج كند تـا زمـاني كـه علـل بچـه كنـدو توسـط                       

، نـژاد و شـرايط      ا بـه گونـه    هـ تعداد ايـن بچـه    .  به خود متوقف شود    زنبوردار كنترل و يا خود    

، در كندوي اصلي يك ملكه جانـشين مـادر خـود             سرانجام.  محيطي زنبورستان بستگي دارد   

گيـري   ، بالغ شده و بـه منظـور جفـت     روز پس از خروج از حجره    6 الي 5اين ملكه   .  شود مي

 يگيـر  جفـت  پـرواز  ،  و هـوايي   آب شرايط بودن مساعد صورت در.  شود  پرواز مي ي   آماده

  توليد مثل و مراحل مختلف رشد در زنبور عسل - 5-2
  توليد مثل -5-2-1
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  ملكـه  .انجامـد   مي طول به ساعت 2 حدود و شود  مي انجام روز بهاري  يك وسط معموالً در 

 .نمايـد  گيري و اسـپرم ذخيـره مـي        تجف نر 8 تا 7 حدود با و بار يك تنها خود عمر طول در

ريـزي خـود را    ، تخـم   روز بعـد 7 الـي  3گشته و حدود  گيري به كندو باز ملكه پس از جفت  

  .(AMDAM  et al., 2006) كند مي آغاز

  

زنبـوران  . هاي مختلف سال بسيار متغير اسـت       طول دوران زندگي زنبوران عسل در زمان      

 6 هفتـه و در زمـستان حـدود        6بطور متوسط در تابستان و فصل فعاليت كندو حدود            كارگر

ملكه بـه طـور معمـول و        . كنند روز عمر مي     22نر بطور متوسط     زنبورهاي .مانند ماه زنده مي  

  .(Koeniger et al.,  2011) كند  سال زندگي مي3متوسط 

  

  عسل زنبور عمر طول متوسط - 1 – 5جدول 

 نوع جنسيت

 فصل
 نرها ملكه ها كارگرها

  روز38 بهار و تابستان

  ماه6 پاييز و زمستان
  روز22  سال4تا2

  

اي  شان با مواد چسبنده    هاي شان و عمود بر محور       سلول انتهايهاي خود را در      خمملكه ت 

هـا الروهـاي    ها بـاز شـده و از آن   پس از گذشت سه روز تخم   . چسباند كند مي  كه ترشح مي  

كـه كـارگران تهيـه     كوچك سفيد رنگي خـارج گرديـده و بالفاصـله توسـط مـواد غـذايي             

هـا چمبـره زده و بـه تغذيـه و رشـد خـود         سـلول انتهايالروها در  .گردند كنند احاطه مي   مي

الروها وقتي به حداكثر رشد رسيدند به دور خود پيله تنيـده و كـارگران سـر           .دهند ادامه مي 

هـاي سـر پوشـيده الروهـا بـه شـفيره        در داخـل سـلول   .پوشانند ها را با موم مي اين نوع سلول 

هـاي مـومي     مل پيله و سرپوش سلول    تبديل شده و پس از پايان دوران شفيرگي، حشرات كا         

 طول دوران زندگي زنبور عسل  -5-2-2

 مراحل رشد و نمو زنبوران عسل -5-2-3
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مراحـل مختلـف رشـد و       (تغييرات دوران دگرديـسي      .شوند را پاره كرده و از آن خارج مي       

عمـل از بـين رفـتن بعـضي از خـصوصيات       به تـدريج و طـي دو  ) نمو از تخم تا حشره كامل  

 گيـرد  مي صورت الروي و بوجود آمدن اعضا و ضمائم حشرات كامل در دوران شفيرگي

(AMDAM et al., 2006) .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مراحل رشد و نمو زنبوران عسل - 7 – 5شكل 

 بـا  دوره هر طول نظر از اما بوده شبيه هم با ملكه و نر كارگر، زنبوران نمو و رشد مراحل

 بـا هـم مقايـسه       ملكـه  و نـر  كـارگر،  زنبـور  رشـد  دوران طول در جدول زير     .دارند فرق هم

  .(AMDAM, et al., 2006; Koeniger et al. 2011) اند شده

  مراحل مختلف رشد زنبورعسل - 2 – 5جدول

 جنسيت

 مراحل رشد
 ملكه نر كارگر

 3 3 3 تخم

 5/5 5/6 6 الرو

 5/7 5/12 12 شفيره

 16 24 21 جمع
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يـا بعـد از برداشـت        )تاناواخـر تابـس   ( معموالً اين رفتـار در فـصل كـاهش جريـان شـهد            

هاي متفاوت وجـود     اگر در زنبورستان كندوهاي زنبور عسل با قدرت       .  دهد محصول رخ مي  

 ايـن رفتـار در انتقـال        ،شود ، كندوي قوي به غارت كندوي ضعيف تحريك مي         داشته باشند 

  .  استبسيار مؤثر ها بيماري

  

 گـل  شـهد  مقـدار  كـه  طـوري  بـه    ضعيف بسيار ها چراگاه وضعيت كه زماني

 كندو مسن زنبوران از تعدادي باشد، نداشته را منطقه در موجود تعداد كندوهاي تكافوي

 غـارت  بـه  شروع و كرده حمله ضعيف هايجمعيت كندو كندو به ساكنين نياز رفع براي

 و زنبـوران  شـده  زيـاد  گـر  زنبـور غـارت   تعـداد  كه طوري به .كنند مي كندوها آن غذاي

 و آمـده  بـه وجـود   كندو داخل در نظميبي بعد و كشته را ملكه كنند مي سعي گرغارت

زنبـوران   باشـد،  موجـود  كافي شهد طبيعت در كه صورتيدر. بكشانند نابودي به را كندو

 .كرد نخواهند توجه نيز عسل به حتي

 هـاي چراگـاه  مهبرنا است الزم لذا .دآيمي پيش هاچراگاه ضعف دراثر غارت اصوالً

 وجـود  بـه  خاليـي  منطقه آن گياهان گرده يا شهد توليد در تا كرد تنظيم را طوري زنبور

 كنـدوها  در جمعيت كاهش سبب امر همين طرفي از زنبورها شود، غارت باعث كه نيايد

 سـاير  مـورد  در منطقـه  در غـذايي  كمبـود مـواد   از ناشـي  خـسارت  همچنـين  .شد خواهد

 غـذا  كمبـود  بـه علـت   چـون . بـود  نخواهد شده غارت كندوهاي غارت از تر كم كندوها

يـك   نابودي ي منزله به تنها كندو غارت چنين هم شود مي متوقف كندو جمعيت افزايش

 زنبورستان يك از و ديگر كندوي به كندو يك از بيماري سرايت سبب بلكه نبوده كندو

  .شد خواهد زنبورستان ديگر به

  

 

باشـد،  

  رفتارهاي زنبور عسل -5-3

  )Robbing ( رفتار غارت-5-3-1

  

 غارت در كندو علت -5-3-2
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 غارت تشخيص ي نحوه

 شـده  غـارت  كنـدوي  جلـوي  كه طوري به پرواز ي دريچه مقابل در نزاع و آرامينا - 1

 .خورندمي چشم به ديگر زنبوران با شده گالويز زنبور تعدادي و مرده تعدادي زنبور

 غـارت  از پـس  بگـذرد،  ساعتي چند آن شروع از اگر و است عصبي و تند حركات - 2

  .بگيرند قرار حمله مورد نيز مجاور كندوهاي ممكن است كندو

 

  غارت دفع و گيري پيش نحوه

 تـر بـيش  به خـصوص در پـاييز كـه    و شهد و گل كمبود مواقع و بهار فصل ابتداي در

 :گيرد انجام زير احتياطي اقدامات بايد كندو با زمان كار در دارد، وجود غارت احتمال

 .شوند يدبازد )غروب يا وقت اول صبح( زمان الزم در فقط و احتياط با  كندوها -1

 نـم داري  پارچـه  است بهتر و شود خودداري كندو در بازگذاشتن از زمان بازديد  در -2

 و شـود  پوشـانده  پارچـه  اين با ها قاب روي خارجي در برداشتن زمان در و همراه داشت

 .پوشانيد دارنم پارچه با را آن شود، مي نيز برداشته هاقاب اگر حتي

 .شود انجام زرو اواخر در كندوها  تغذيه -3

 .شود گرفته كندو هايشكاف و ها سوراخ  كليه -4

 زنبـور  دو يا يك عبور اندازه به حمله مورد كندوهاي پرواز دريچه غارت شروع در - 5

 .تنگ شود

 از خـارج  اسـت  بهتـر  غـارتگر  زنبـوران  كـردن سـرگرم  بـراي  شـهد  در زمـان كمبـود   - 6

 سـرگرم  پيـر  زنبـوران  كه زماني و شتهگذا عسل با همراه شكر شربت زنبورستان مقداري

 .گيرد انجام زنبورستان روي كندوهاي بر عمليات هستند،

 انجـام  آن از كيلـومتري  چنـد  فاصـله  در و زنبورسـتان  از خارج در را عسل استخراج - 7

  .داد قرار كندو در زمان غروب در احتياط با ترميم و كردن پاك براي را ها و پوكه داده
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 كندو غارت كردن متوقف هايروش

 .نباشد تربيش زنبور يك عبور محل تا كرده تنگ قدر آن را كندو پرواز دريچه - 1

 پوشانيده گياه و برگ و شاخ با را آن ورودي در جلوي ضعيف كندوهاي مورد  در- 2

 .شود مهاجم زنبوران مانع ورود تا

 يا سركه( دوركننده مواد از توان مي است، شلوغ كندو جلو غارت علت به كه  وقتي -3

 زنبـور  جـا  آن از كـه  جاهـايي  يا پرواز سوراخ جلوي در دستمال به آغشته )اسيد استيك

 .دهيممي شود، قرار مي وارد مهاجم

 .كرد عوض را شده غارت كندوي جاي توانمي حاد خيلي موارد در -4

 جـاي  در را آن )سـاعت  24 حـدود ( مـدتي  بـراي  و بـسته  را شـده  غارت كندوي در -5

 با حالتي چنين در .كرد منتقل كيلومتر 4 فاصله در دورتري محل به يا و خنك نگهداري

 .شود مي جلوگيري زنبور شدن از خفه كافي هواي تهويه

 

 

 

  

  

  

  

 )Robbing (رفتار غارت - 8 – 5شكل 
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  حرارتبراي تنظيم درجه - 1

  .است» فرومون نازانف«ترين آن براي پخش فرومون كه مهم - 2

  

   

  

  

  

  

  

 بال زدن براي تهويه كندو  - 9 – 5شكل 

اين رفتار حتي در زنبورهـاي تنهـا كـه          . دفاع زنبور عمدتاً براي محافظت از كلوني است       

 كننـد در  اد زنبورهايي كه از كلوني دفـاع مـي    تعد. شود زندگي اجتماعي ندارند نيز ديده مي     

باشـد   هر چه جريـان شـهد بيـشتر    .اي مستقيم دارد هر فصل متغيراست و با جريان شهد رابطه       

زنبورعـسل  .  شـود و رفتـار تهـاجمي كمتـري خواهـد داشـت          زنبور بيشتر به آن سـرگرم مـي       

  .دهد ياز خود رفتار دفاعي نشان م ، متر از كندو140حداكثر تا فاصله ي 

 و نـيش  از 	وقتي اين مـاده   .  نقش دارد » ايزوفنيل استات «اي به نام    در حالت دفاعي، ماده    

 نـيش  كه كند مي تحريك را كارگرها ساير	. شود  مي پخش محيط در شود خارج آن ضمائم

  .ا ده متري اطراف كلوني استت يك ي فاصله در ماده تأثيراين ي حوزه.  بزنند

  

 ايـن  بـه  دادن جهـت  و مـديريت  منظـور  به.  هاي كلوني است   اين رفتار براي ساختن شان    

در زمـان مناسـب اضـافه       .  دهنـد   مي مومي ي  پايه كلوني به زمان مناسب  در عسل زنبور رفتار

  )fanning (رفتار تهويه -5-3-2

  شودمي انجام حالت دو در رفتار اين

  )Patrolling(  رفتار دفاع-5-3-3

   رفتار ترشح موم-5-3-4
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ازدهي بـ  و در  كنـد   مـي  جلـوگيري  هـا  قـاب  بـافي  وحـشي  از كلـوني  بـه  مـومي  ي  پايه كردن

  .كند  گرم موم توليد مي400هر كلوني قوي معموالً ساالنه تا . زنبورداري تأثير مثبت دارد

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  توليد صفحات مومي توسط دستگاه موم ساز- 10 – 5شكل 

ها و حتـي صـداهاي مختلـف         يابد؛ ولي فرومون   معموالً بيشتر با رقص نمود مي      اين رفتار 

  .ددر برقراري ارتباط بين زنبورها مؤثرن

  

  كند زنبور هنگام رقص به سه عامل توجه مي

  كندو وضعيت -پ  شهد؛ وضعيت -ب   خورشيد ؛وضعيت -الف

ميـزان  ( جهت، فاصـله و منظـور از سـفر        :  دهد زنبور با رقص خود سه مفهوم را انتقال مي        

در عـرض نـيم سـاعت        . )شـود  ارزش منبع شهد با شدت حركت شـكم زنبـور مـشخص مـي             

  .(DYER, 2002) شوند ي اين اطالعات مي ورها متوجهحدود شصت درصد زنب

  

  شوددو نوع رقص در زنبور ديده مي

 قـرار  متـر 100از كمتر صله  فا در كه اي  سوژه به مربوط اطالعات انتقال براي كه اي  دايره –1

  .رود مي كار به دارد

   رفتار برقراري ارتباط-5-3-5
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ــين    -2 ــشت الت ــكل ه ــه ش ــص ب ــيش از   )8(رق ــسافت ب ــورد م ــه در م ــام  100 ك ــر انج  مت

  . (EDRICH, 1975) شود مي

  

  ها  فرومون

بـدن حيـوان ترشـح     كننـد و بـه بيـرون از    ها را توليد مي   مواد شيميايي هستند كه غدد آن     

رسـند پيـامي را انتقـال     از همـان گونـه مـي      ها وقتي به حيوانـات ديگـر       اين فرومون .  شوند مي

.  شـوند  منتقـل  هـا   شـاخك  بـا  تماس  ، غذا و يا    ها ممكن است از طريق هوا      اين پيام . دهند مي

هـا در داخـل     هورمـون .  شوند اما هورمون نيستند     ترشح مي  غدد ي  وسيله به اگرچه ها  فرومون

زنبورهـاي عـسـل    .  كننـد  شوند و اطالعات را فقط در داخـل بـدن منتقـل مـي              بدن ترشح مي  

 اهـ  فرومـون  ايـن .  كننـد  مـي  تــوليد  بيشتري ي شده  شناخته، فـرومون نسبت به ساير حيوانـات 

 بـا  عـسل  زنبـور  هاي  فعاليت اكثر . اند كيل شده تش اكسيژن و ، هيدروژن   كربن از فقط معموالً

 از را ها  فرومون.  است آن به وابسته عسل  زنبور اجتماعي زندگي و شود  مي هدايت ها  فرومون

ــه كــاربرد نظــر تــرين  از مهــم.  كننــد نــدو تقــسيم مــيك خــارج و كنــدو داخــل گــروه دو ب

  ، هـاي جنـسي    تـوان بـه جـذب كننـده        شود مـي    در خارج كندو استفاده مي     هايي كه  فرومون

 بچـه  زنبورهـاي  كـردن  جمع در كه آنهايي و نازانف غدد ترشح ،  هشداردهنده هاي  فرومون

  .نمود اشاره روند مي كار به كندو

، الروهـا و ذخايرعـسل و گـرده در برابـر      هاي اعالم خطر، براي دفـاع از آشـيانه      فرومون

 . شـود   مي توليداي   ها توسط دستگاه نيش و غدد آرواره       اين فرومون .  روند به كار مي  دشمنان  

 دشـمن  ي  حملـه  ي  نـشانه  بـه  دادن عالمـت  ،  كلوني كردن خبر ،  زنبورها هوشياري باعث آنها

  .بزنند نيش تا كنند مي تحريك را زنبورها و شوند مي

، شكم خـود   شوند  با خبر مينگامي كه زنبورهاي نگهبان سوراخ پرواز از وجود دشمن        ه

 ،  فرومون اين انتشار منظور به حالت اين در زنبورها. آورند برند و نيش را بيرون مي      را باال مي  

 وضـعيت تهـاجمي در سـاير زنبورهـا          ايجـاد  باعـث  امر اين.  كنند  مي درجا زدن بال به شروع

 متحـرك  و سـياه  راگـ  مخـصوصاً  كنـدو  نزديكـي  در چيزي هر بهدرنتيجه زنبورها     . شود مي
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انـد كـه بـوي       بـرده  بيـشتر زنبـورداران پـي      .كننـد  مي حمله بدهد را پستانداران بوي يا و باشد

زنبورهـاي دود داده شـده حملـه         . تواننـد بـا دود خنثـي نماينـد         هاي هشداري را مـي     فرومون

  . نمايند مي دانشان را پر از عسل كنند بلكه با عقب نشيني بطرف كندو عسل نمي

اسـت كـه فقـط توسـط     » نـازانف «، فرومـون   هاي مهم زنبور عـسل    فرومون گر از يكي دي 

، ورودي كندو و نيز بـه عنـوان           عالمت گذاري منبع آب    ي مانند   زنبورهاي كارگر در موارد   

البتـه ترشـح    . شـود  ي بچه كنـدو ترشـح مـي    عاملي جهت گردآوري زنبورها به طرف خوشه 

ي  غـده  . كنـدو نيـز مـؤثر اسـت        ه جمعـي بچـه    اي ملكه درهماهنگي حركت دست     غدد آرواره 

 كـردن  خـم  بـا  غـده  ايـن .  دارد قـرار  آن زيـر  و شكم هفتم ي  حلقه پشتي 	قسمت نازانف در 

هـاي مختلـف مربـوط بـه بـوي كلـوني،        ثابـت شـده اسـت كـه تركيـب         . شود  مي ديده شكم

ا را به داخـل     ه پي داشته و هدايت آن      بازگشت زنبورهايي را كه به دنبال شهد رفته بودند در         

 مــوم  ، مـوم  بــره  ، گــرده  	، عـسـل،  اين بوهاي مؤثر مانند شـان خالي  . نمايد كندو تسهيل مي  

، كارگرهـايي كـه بـه تـازگي كـشته            و كارگرهاي زنـده    ور نر زنب ،  ملكه ،  عسل زنبور خالص

شود و همچنين فرومـون صـناعي    ي موادي كه همراه كارگران وارد كندو مي اند و كليه   شده

  . (AMDAM et al., 2010)باشد ازانف مين

   خـود  خـارجي  تكثيـر  بـه   هـاي ارديبهـشت و خـرداد      كلوني زنبور عسل معمـوالً در مـاه       

 بيـشتري  تعـداد  يـا  دو بـه  ،  خـود  جمعيـت  افزايش با كلوني يك ديگر، عبارت به.  دازدپرمي

 هاي  فرومون تأثير تحت عمدتاً كه پيچيده فرايندي طي ماه دو  در اين  . شود  مي تقسيم لونيك

هـا    داخـل آن   ملكـه  و نمـوده  ملكـه  ي  حجره تعدادي ساخت به اقدام كارگران ،  است ملكه

ي مــادر ابتــدا  ، ملكــه هــاي جــوانهــم زمــان بــا طــي دوران الروي ملكــه .گــذارد تخــم مــي

سپس قبل از بـاز شـدن   .  كند  و بعد از چند روز آن را قطع مي         دهد تخمگذاري را كاهش مي   

 رفتـار  اين.  كند  مي ترك را كندو كارگرها   درصد 70 تا 30، ملكه با حدود      ها در اين حجره  

بين رفته باشد و ايـن   دهد كه تعادل بين جمعيت و فضاي داخلي كندو از  رخ مي زماني بيشتر

  )Swarming( يا ازدياد خارجي كلوني  رفتار توليد مثل يا بچه كندو-5-3-6
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 از پـس  هـا   ملكـه  نيـز،  سـابق  كنـدوي   در .شـود  يخـارج  جمعيت ازدياد موجب ،  تعادلعدم  

 و كننـد   مـي  رقابـت  يكـديگر  بـا  دگرديـسي  دوران نمـودن  طي و خود هايحجره از خروج

 ي جديـد پـس از      ايـن ملكـه   .  شود ي جديد پذيرفته مي    هملك عنوان به هاآن از يكي سرانجام

ي بـاكره     چنـد ملكـه    برخي از موارد دو يا     در.  نمايد ريزي خود را آغاز مي    گيري تخم  جفت

،كنـدو را تـرك و       ها همانند مادر خـود     يك با تعدادي از اعضاي جمعيت      ماند و هر   باقي مي 

 ي نابـارور دارنـد   اين بچه كنـدوها را كـه ملكـه   .  كند محل جديدي را براي خود انتخاب مي     

  (Koeniger et al., 2011).  گويند مي» پس بچه «

  

  

  

  

  

  

  

  

 ر زنبورستان بچه گيري د- 11 – 5شكل 

) fanning(زدن كـارگران كـه بـه آن رفتـار تهويـه            درجـا بـال    اين رفتار عبارت است از    

 سـوراخ  ي  دريچـه  از ورودي هـواي  به دادن و جريان  كندو داخل به آب آوردن.  گويند  مي

 36 - 25 حـرارت    بيـشتر شـهد در درجـه       . اسـت  حـرارت  تنظيم رفتارهاي ديگر از نيز پرواز

گراد   درجه ي سانتي   38 تا   36اگر درجه حرارت از     .  شود گراد وارد كندو مي    ي سانتي درجه

 تا  40رطوبت كندو معموالً بين     .  شود ، رفتار تهويه و سرد كردن كلوني شروع مي         بيشتر باشد 

ــوزادان در حــرارت  . باشــد درصــد متغيرمــي50  مــوم.  يابنــد  درجــه پــرورش مــي35 - 33ن

ــي ترشــح درجــه 36 - 33 درحــرارت  درجــه اســت و 29حــرارت داخــل خوشــه  .  شــود م

 درجـه   14زنبورهـا در    .  گيـرد   درجـه صـورت مـي      24 - 16گيري معمـوالً در حـرارت بـين          جفت

  )fanning( رفتار تنظيم حرارت-5-3-7
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 درجـه ميـل بـه    5كننـد و نيـز در    ، ديگـر پـرواز نمـي     درجه10كنند و در     شروع به خوشه بستن مي    

 ميـرد و در  خوشـه جـدا شـود، مـي       درجه از  دماي صفر  نبور در اگر ز  . دهند تحرك را از دست مي    

 روز بـه طـور غيـر    3 تا2،   درجه كه دماي يخچال است4 تا 3زنبور در دماي   . زند  درجه يخ مي   -2

    (HRASSNIGG and CRAILSHEIM, 1999).ماند فعال زنده مي

 ارايـه  1جـدول  درجه حرارت الزم براي فعاليت هاي زنبور عـسل يـا حـداقل تقريبـي دمـا در            

  .شده است

  هاي زنبورعسلحداقل يا حدود تقريبي درجات حرارت در رابطه با فعاليت - 3 – 5جدول 

  نوع عكس العمل  درجه حرارت

 .كارگران براي خنك كردن، آب به كندو مي آورند  درجه فارنهايت100 درجه سانتيگراد يا 38

  .صورت مي گيردپرورش نوزادان بصورت عادي    درجه سانتيگراد33-35

  ترشح موم صورت مي گيرد   درجه سانتيگراد36-33

  .توده خوشه مانند بدون پرورش نوزاد در پائيز   درجه سانتيگراد29

  ملكه از كندو براي جفت گيري خارج نمي شود،   درجه سانتيگراد20

  .كنند زنبوران نر از پرواز در خارج از كندو خودداري مي  درجه سانتيگراد16

  كارگران تشكيل توده خوشه مانند مي دهند  رجه سانتيگراد د14

  كارگران قدرت پرواز را از دست مي دهند   درجه سانتيگراد10

  .كارگران قدرت تحرك خود را از دست مي دهند   درجه سانتيگراد5

  كارگران از سطح خوشه سقوط مي كنند   درجه سانتيگراد0

  .اد مي ميرندكارگران در حال انجم   درجه سانتيگراد-5

  

ي دقيـق زمـان بـاز     هاي خود صرفه جـو اسـت و بـا محاسـبه      ي فعاليت  عسل در همه   زنبور

رفتـار  .  كنـد  آوري شـهد و گـرده تعيـين مـي     ت و انرژي الزم را بـراي جمـع        وق ،  ها  گلشدن  

 روز 20زنبورحـدود  .  كشد طول مي روز 4 تا 3شود و   روزگي شروع مي21گري از   جستجو

 تـا  50، گـرده و    درصد جـستجوگران كلـوني    25حدود  .  كند هاي باز شده كار مي     روي گل 

زنبـور بـه زمـان گـل         . آورنـد  ها شهد و بقيه مخلوطي از اين دو را به كندو مي            درصد آن  60

  شهدآوري گرده و  گري و جمع رفتار جستجو -5-3-8



 61/  شناسي زنبور عسلزيست – پنجم فصل  

ن توجـه  ها در طول روز، زمان ترشح بيـشترين مقـدار شـهد و غلظـت آ      دادن و باز شدن گل    

، زنبـور غلظـت را انتخـاب     از بين عامـل زمـان ترشـح بيـشترين مقـدار شـهد و غلظـت           .  دارد

سـرعت زنبـور    .  ي گل از كنـدو مهـم اسـت         زمان الزم براي رسيدن به گل يا فاصله        .كند مي

؛ بنـابراين مـشخص اسـت ايـن       كيلومتر در سـاعت اسـت   24عسل در شرايط معمولي حدود      

 اي  مـاده  ،  نـشينند   مي نظر مورد گل روي كه  كارگرهايي . بهتر است باشد   چه كمتر  فاصله هر 

 بـاال  زنبـور  ي  بازده نتيجه در ؛  نيايند گل آن سوي به كارگرها ساير تا كنند  مي ترشح خود از

كـارگران جـستجوگر     .  فايده مالقات شـود    بدون مدتي تا گل يك كه اين خاطر به ؛  رود  مي

تا زماني كه آن نوع گل وجود دارد         كنند و  اليت مي شهد معموالً فقط روي يك نوع گل فع       

 نـام  گلـي  تـك 	اين رفتار زنبور عسل كه به اصطالحاً رفتار.  روند هاي ديگر نمي به سراغ گل  

هـر زنبـور بـراي جـستجوي         . اسـت  برخوردار بااليي ارزش از گياهي افشاني گرده در ،  دارد

كنـد و حـدود     گل پـرواز مـي  100 تا 8 زنبور به .  نمايد  دقيقه وقت صرف مي    180 تا   6گرده  

12  مرتبـه  47 تـا  6زنبور اين كـار را     . آورد گرم گرده را با خود به داخل كندو مي         ميلي 29 - 

كـشد و    دقيقه طول مي20 تا15براي جمع آوري شهد نيز،      سفر زنبور  .دهد در روز انجام مي   

منتقـل  رم شهد به داخـل كنـدو        گ  ميلي 70 تا   25در هر سفر    .  كند  گل پرواز مي   1400 تا   1به  

   (Delaplane and Mayer, 2000). كندمي

رسد، در بازگـشت  هنگامي كه يك زنبور كارگر در جايي به يك منبع مناسب نوش مي    

اين زنبور، در نهايت شادماني بـدن   . دهدبه كندو آنرا به طريق جالبي به ساير افراد اطالع مي          

هـايي را از بـاال بـه پـائين و از          زنبوران كارگر، دايـره   جنباند و در مجاورت ديگر      خود را مي  

تا آنكه آنها بوي عسل را روي بدن او حس كنند، بـسياري از آنهـا            . كندپائين به باال طي مي    

ايـن  . (كننـد شود تعقيب مي  بزودي اين زنبور كارگر را موقعي كه دوباره از كندو خارج مي           

ام، بـراي ايـن     اي داشته اسـت مـشاهده كـرده       هشيواقعيت را من از وراء كندويي كه ديوار ش        

بـه فاصـله    . منظور مقداري عسل در فاصله كوتاهي از كندو قرار دادم تا از آن عسل بردارند              

چند دقيقه بعد از آنكه ايـن دو زنبـور حركـاتي بـشرح فـوق انجـام دادنـد، تـوده انبـوهي از                       

  ).1967فن فريش () كارگران در محل ظرف عسل جمع شدند
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در . كارگر هيچ وسيله اي براي نـشان دادن ارتفـاع منبـع نـوش بـه ديگـران نـدارد                  زنبور  

اي قرار داشـته باشـد ايـن وضـعيت،          اي يا در ته دره    شرايط طبيعي اگر منبع غذا در باالي تپه       

زنبور كارگر مطلع شده، منبـع نـوش را بـدون           . كنداي براي زنبوران ايجاد نمي    مشكل عمده 

كند، اما اگر منبع نوش در باالي يك برج يا در بام ساختمان         مي شك از روي خط تراز پيدا     

  . مرتفعي قرار داده شود، زنبورران قادر به يافتن آن نيستند

دهـد كـه موجـب انتقـال اطالعـات      هاي ديگري نيـز انجـام مـي       زنبورعسل كارگر رقص  

ــي مــي  ــد، دي نيتروكــروزل   . گــرددديگــري در كلن ــه شــربت قن ــي ب ــال، وقت ــوان مث ــه عن  ب

Dinitrocrosol)(                  كه يك ماده سمي است اضافه كننـد، زنبـوران حركـات تنـد نـامنظم و

كـارگران مجـاور بـا ايـن        . دهنـد و با قدرت شكم خود را تكان مي       . دهندمارپيچي انجام مي  

  ايــن حركــات را رقــص اعــالم خطــر . ســازندحركــت فعاليــت پــرواز خــود را متوقــف مــي

)Alarmdance (گويندمي.  

   كـــردن ذرات گـــرد و خـــاك از كنـــدو زنبورعـــسل رقـــص تنظيـــف بـــراي خـــارج

cleaning d. يا آرايش Grooming d.  ظاهراً با اين حركـت از ديگـران   . دهندانجام مي

  .خواهد كه در نظافت همكاري كنندمي
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   پرورش ملكه  - مششفصل 

  )صيدي داود –مهدي فجري (

  

  

هـايي بـا كيفيـت خـوب و جمعيـت زيـاد             يكي از رموز موفقيت زنبورداران داشتن كلني      

اساساً كيفيت كلني زنبورعسل بـه خـصوصيات فيزيكـي و ژنتيكـي ملكـه آن بـستگي                . است

آوري گرده گل، مقاومت  عخصوصيات مهم باروري، جمعيت، ميزان توليد عسل، جم       . دارد

هـا، رفتـار زنبـور، تمايـل بـه توليـد بچـه كنـدو، مـوم سـازي، غـارتگري،                به آفات و بيماري   

شوند و عمالً اين صـفات      زمستانگذراني و بسياري ديگر از طريق ملكه به كلني ها منتقل مي           

  . به وي مربوط مي شوند

وسيع كنيـد بايـد انتخـاب كنيـد     بنابراين قبل از اين كه شروع به پرورش ملكه در مقياس   

يـا  )  لتـ يروش دول ( هاي مصنوعي ملكه پيوند بزنيد    چه الروي را مي خواهيد به داخل سلول       

ي خودشـان را  هـاي ملكـه  دهيد زنبورهـا سـلول   كنيد و اجازه مي   اين كه الروها را خارج مي     

تلقـيح مـصنوعي    ها را   خواهيد ملكه همچنين بايد تصميم بگيريد آيا مي     ). روش ميلر ( بسازند

چه زنبورستاني بهترين نرهـا را دارد كـه بـا ايـن           . ها در فضاي آزاد جفت بخورند     كنيد يا آن  

خواهيـد آن هـا را پـرورش دهيـد؟          در نهايـت چـه زمـاني شـما مـي          . ها جفت بخورنـد   ملكه
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زنبورهاي خودتان را آماده كنيد و سازمان بدهيد به طـوري كـه بتوانيـد كارگرهـا و نرهـاي          

  . دفراواني در زمان الزم داشته باشي

  

  :شرايطي كه براي پرورش موفق ملكه مورد نياز است شامل اين موارد است

  .هاي مادري ممتاز وجود ملكه-

  .يابد انتخاب صحيح سن الروي كه ملكه از آن پرورش مي-

  . حضور تعداد زيادي زنبورهاي كارگر جوان-

  .هاهفته بعد از تولد ملكهقابل دسترس يك )  روزه14( تعداد مناسب نرهاي بالغ -

  . زمان شروع كار هنگام وفور گل و فصل بچه دهي در منطقه باشد-

  .سه روز قبل از اين كه شروع به پرورش ملكه كنيد) 2 به 1( وجود جريان شهد يا شربت -

  .ي عسل كيلوگرم ذخيره10 وجود حداقل -

  . منطقه كم باد و داراي دماي ماليم باشد-

ي ها در حـوزه   براي پرورش ملكه موجود است، اگر چه شرح همه آن         هاي زيادي   روش

توانيـد  هاي ساده در زير آورده شده كه مياين كتاب امكان پذير نيست اما تعدادي از روش      

هـاي شـروع كننـده و خاتمـه      هاي مـادري، جمعيـت    شما به ملكه  . ها تجربه كسب كنيد   با آن 

  .  گيري و جمعيت مادري نر نياز داريدي جفتهاي جفت گيري، محوطهدهنده، كندوچه

 هفته قبل از پيدا شدن گـرده تـازه در طبيعـت در كنـدو                8در صورتي كه گرده كافي از       

توانـد بـا جمعيـت زيـاد بـه          يابـد و مـي    وجود داشته باشد جمعيت كلني به سرعت توسعه مي        

  .آوري گرده تازه پرداخته و بدون وقفه به توسعه جمعيت خود بپردازدجمع

چنانچه ذكر گرديد كيفيت و مرغوبيت هر كلني عمدتاً مربوط به كيفيت ملكه آن است              

يـك ملكـه   . و كيفيت ملكه نيز بـستگي بـه خـصوصيات نـژادي و شـرايط پـرورش آن دارد        

بنابراين الزم است اول از همه چيـز ملكـه از    .گذارد تخم مي1600خوب در روز در حدود 

  پرورش موفق ملكه -6-1
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هوائي و شرايط منطقه مورد نظر سازش خوبي داشته و          نژاد مناسبي كه با خصوصيات آب و        

  .عملكرد مناسبي داشته باشد تامين شود

 حالـت سـلول ملكـه سـاخته و اقـدام بـه       3در داخل كندو و به طـور طبيعـي زنبورهـا در             

  :نمايندپرورش ملكه مي

 بتداحالت ا اين در ).تكثير(كند مي آماده كندو بچه موقعي كه كلني خود را براي دادن -1

 نـوزاد  پرورش محوطه هايشان مختلف هايقسمت در كارگران توسط ملكه حجره چند

 و گـذارد مـي  شـده  بـارور  تخـم  يـك  هـا آن از يك هر در ملكه سپس و شودساخته مي

 هـاي سـلول  كـه  ايـن  يـا  شـوند مـي  تبـديل  ملكه به و رويال تغذيه ژله با حاصله الروهاي

  .كنند ملكه مي سلول هب تبديل را روزه يك الرو حاوي كارگر

  

  

  

  

  

  

  

 تشكيل شاخون در كندو )ب(                           گيري بچه) الف (– 1 – 6شكل           

 
 موقعي كه ملكه كلني پير شده و يا به داليل مختلف بازده و عملكرد خوبي نداشته باشـد     -2

 زنـدگي  سـال  پنج تا تاس ممكن ملكه. و الزم باشد به وسيله ملكه جواني جايگزين گردد

 عمر اول سال دو در گذاري كميت و كيفيت تخم نظر از كارآيي ملكه بهترين ولي كند

 بعـد  هـاي سال در .شود مي كم افزايش سن با و خوب اول سال در گذاري تخم. است او

 گذارد مي هايي كهتخم تربيش و نهاده كاهش به رو ملكه اسپرم ذخيره )بعد به سال سوم(

 كـارگران  حجـره  در هـا  تخـم  چـون  و شوند مي تبديل نر زنبوران به كه است شدهن بارور
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 تخم چندين اغلب، چنين هم .شوند مي كوچك جثه نظر از حاصله نرهاي شود، گذاشته مي

 كلني مواقعي چنين در. شودنمي داده پرورش تخم يك از بيش ولي حجره گذاشته يك در

 .كند جانشين و داده پرورش جواني ملكه و داماق ملكه تعويض نسبت به كندمي سعي خود

  .نمايد تعويض را ملكه و كرده دستي پيش تعويض ملكه عمل در زنبوردار است الزم

 موقعي كه ملكه كندو به علل مختلف كشته و كلني مجبور است به طور اضطراري ملكه                 -3

اي فعـال شـدن   در چنين شرايط عجله اي معموالً زماني بـر  . جديدي براي خود پرورش دهد    

  غدد موم ساز شكمي زنبورهاي كارگر وجود نـدارد بنـابراين از مـوم هـاي قـديمي اسـتفاده         

  كنند و آنها را در كنـار هـم قـرار داده و بـا تغييـر كـاربري، شـاخون ملكـه جـايگزين را                          مي

هاي جايگزين برخالف شرايط عادي پرورش ملكـه، كـه          هاي ملكه محل شاخون . سازندمي

، در مركـز شـان و از طريـق    )در زمـان بچـه دهـي    (هـا آويـزان اسـت     شان از لبه  هاشاخون آن 

. هاي عادي با حداكثر سرعتي كـه ممكـن باشـد سـاخته مـي شـود                گسترش ديوارهاي سلول  

و بـه   ) پرواز جفـت گيـري    ( ظهور ملكه هاي جايگزين جوان و شركت آنها در پرواز زفاف          

ديد را براي كندو تضمين نموده كه ايـن       همراه آوردن مواد ژنتيكي جديد جريان ژنتيكي ج       

  .باشدذخاير ژنتيكي تعيين كننده صفات يك كلني مي

دهـد كـه شـرايط غـذايي و         با توجه به اين كه توليد بچه كندو معموالً در زماني رخ مـي             

هـاي پـرورش   شود كه ملكهباشد لذا چنين استنباط مي   آب و هوايي به بهترين نحو فراهم مي       

لذا در صورتي كه بـه      . باشند به منظور فوق از بهترين كيفيت برخوردار مي        يافته توسط كلني  

تعداد محدودي ملكه مورد نياز باشد و به شرط داشتن نژاد خـوب زنبـور، مـي تـوان از ايـن                      

هاي كامالً سربسته ملكه كه بـه طـور طبيعـي           براي اين كار سلول   . ها استفاده كرد  گونه سلول 

بايـد دقـت شـود    . نماينـد ملكه منتقل مين بريده و به كندوي بياند را از روي شاساخته شده 

كه هنگام مستقر نمودن در شان كنـدوي بـي ملكـه قـسمت قاعـده آن را در محـل پـرورش              

 .نوزادان فرو كرده به طوري كه وضعيت قرار گرفتن سلول مـشابه حالـت طبيعـي آن باشـد    

شان با ژله رويـال،  ا جايگزيني تغذيه روز سن دارند، ب3 تا 5/1تمام الروهاي باروري كه بين   

  . باشندپتانسيل ملكه شدن را دارا مي
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) آرواره اي(و مانـديبوالر ) شـيري (اين مـاده مخلـوطي از ترشـحات غـدد هيپوفارينژيـال       

همـواره  ) كـارگر يـا نـر   (رژيـم غـذايي يـك الرو مـسن      . باشـد موجود در سر زنبورعسل مي    

هانه با مقدار بيشتري گرده و عـسل بـوده و در مرحلـه آخـر الروي هـيچ                   مخلوطي از ژله شا   

الروي كه از لحاظ جنسي ماده باشد در صـورتي كـه در      . كندگونه ژله رويالي دريافت نمي    

مـاده  . تمام طول دوره رشدي خود ژله رويال دريافـت نمايـد بـه ملكـه تبـديل خواهـد شـد                    

 روزگي و براي تغذيه الروهاي ملكه تـا  3تا ) ركارگر يا ن( غذايي الزم براي پرورش الروها    

نمايـد كـه يـك      البته اين تنها عاملي نيست كه تعيين مـي        . باشدمرحله تكامل و بعد از آن مي      

هـايي  الرو به زنبور كارگر يا يك ملكه تبديل شود بلكه تركيبات ژله رويـال داراي تفـاوت                

منجر بـه تبـديل الرو بـه يـك      درصد هگزوز 35است بدين ترتيب كه يك تركيب قندي با    

ژلـه رويـال   . درصد رشـد خواهنـد كـرد     10ملكه شده، اما كارگرها با موادي محتوي حدود         

 .خود عالمتي از سالمت كلني زنبورها است

 
 
 
 
 

  )شاه انگبين( ژله رويال- 2 – 6شكل 

 
 
  

كيـب  همانند شير مادر در پستانداران، ژله شاهانه در زنبورهـا، بـه دليـل داشـتن نـوعي تر           

هـاي باكتريـايي در مراحـل اوليـه         دفاعي با ساختار پروتئينـي يـك ايمنـي را برابـر آلـودگي             

 ميلـي  25هر الرو زنبورعسل در دوران الروي خود در حدود         . كندزندگي الروها ايجاد مي   

 5هـزار زنبـور، مجموعـاً       200با در نظر گرفتن توليد ساالنه       . كندگرم ژله شاهانه مصرف مي    

  . شودانه در سال در هر كلني توليد ميليتر ژله شاه

  )شاه انگبين(له رويال ژ-6-2
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  شـود، بايــد از  گيـري مــي ملكـه مـادر و يــا ملكـه اي كــه از آن بـراي توليــد ملكـه تخــم     

ريـزي  هـا تخـم  هـاي حاصـله از آن   هاي آرام و ترجيحاً از كلني هائي باشـند كـه ملكـه            كلني

كلنـي پـرورش ملكـه بايـد     . باشـند هاي خالي فراوان مـي  و بدون سلولده دارندمرتب و فشر  

. گـذارد حتماً سالم باشد زيرا هر نوع بيماري زنبوران بالغ بر روي زنبوران پرسـتار تـاثير مـي                 

ها، مقاومت به سـرماي زمـستان، توليـد        صفات مورد نظر ديگر عبارتند از مقاومت به بيماري        

  هـاي خـود در نظـر    آوري گرده كه هـر زنبـورداري بـراي كلنـي        عفراوان عسل و قدرت جم    

هـاي توليـد شـده وجـود        البته راه مطمئني براي تضمين قطعي اين صفات در ملكـه          . گيردمي

هاي توليد شده بـه راحتـي قابـل انـدازه           ندارد و در ضمن بعضي از اين خصوصيات در ملكه         

هـاي مـادر   د دائماً در جـستجوي ملكـه  يك توليدكننده خوش سابقه ملكه، باي     . گيري نيستند 

توانـد از  براي اين منظور مي. العاده از لحاظ خصوصيات ذكر شده در باال باشد       خوب و فوق  

هـايي بـا صـفات مـشخص     زنبورستان شخصي خود استفاده كند، يا از فروشندگاني كه ملكه       

د كـرده و   فروشند و يا موسسات دولتـي كـه نژادهـا و هيبريـدهاي ژنتيكـي خاصـي توليـ                  مي

 كنــدوهاي  در.توسـط مراكـز فـروش در دســترس عمـوم قـرار مـي دهنــد، خريـداري كنـد        

شـوند كـه     به كمك وسايلي شبيه پنجره ملكه طوري محـدود مـي           هاي مادر  ملكه ،استاندارد

هايي كـه بـراي     قاب. ريزي كنند مجبور باشند در يك زمان مشخص فقط در يك قاب تخم          

راحتـي ديـده    به رنگ سياه باشند تـا تخـم در داخـل آنهـا بـه     روند بايدگيري به كار مي  تخم

دهند و قابي كه پـر از  ريزي در اختيار ملكه قرار مي هر روز يك قاب جديد براي تخم      . شود

تخـم هـا در روز      . ها تفريخ شـوند   دهند تا تخم  تخم است به محل ديگري از كندو انتقال مي        

 ساعت از   12هنگامي كه الروها حدود     . ندكنگذاري شروع به باز شدن مي     سوم پس از تخم   

اين عمل يعني انتقال يك     . عمر آنها گذشته باشد آماده انتقال به داخل فنجانك ملكه هستند          

الرو جوان از سلول كارگر به فنجانك ملكه با يا بدون ژلـه رويـال را اصـطالحاً پيونـد زدن                     

)Grafting (گويندمي .  

  

  )Breeder Queens(هاي مادري ملكهپرورش  -6-3
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  در فنجانگ ها پيوند زدن - 3 – 6شكل 

 
 لتيتوان روش دول  هاي مصنوعي ملكه مي   براي پيوند زدن الرو زنبور كارگر به فنجانك       

)Doolittle Method(در ايـن  . ل نامگذاري شده را انتخـاب كـرد  تيدول. ام.  كه به نام جي

هـاي شـروع كننـده،    ي جمعيـت هـاي ملكـه و تغذيـه   روش با ريختن ژله رويال در فنجانـك   

  .شوندهاي سالم و خوب مير به پرورش ملكهزنبورها مجبو

عـاري از هـر گونـه    (هاي تازه پاك شده و تصفيه شده     هاي ملكه از موم   معموالً فنجانك 

سـاخته  ) Polystyrene( يـا از پلـي اسـترن      ) ناخالصي و خصوصاً بقاياي سموم حشره كـش       

شـود ولـي    يهـا ديـده مـ     در پذيرش ملكه ها محدوديت در شكل و انـدازه فنجـان           . شوندمي

هاي ساخته شـده    الروهائي كه در فنجان   . ضخامت ديواره در پذيرش آنها فاقد اهميت است       

تـر از   شوند به علت رسـيدن غـذاي زيـاد بـه آنهـا سـنگين              متر پرورش داده مي    ميلي 9به قطر   

هاي كارگري و يا نرها ساخته  ميلي متر يا سلول    8الروهايي هستند كه در فنجان هاي به قطر         

امـا  . فروشـند هـاي پـرورش ملكـه را مـي        فروشندگان لوازم زنبـورداري، فنجانـك     . وندشمي

هـا در حقيقـت     ايـن فنجانـك   . توانند در ايام بيكاري خودشان آنها را بـسازند        زنبورداران مي 

باشد كه در موقع بچه بيـرون       بنيان مومي سلول ملكه است و شبيه قاعده يك سلول ملكه مي           

هاي چـوبي  هاي مصنوعي توسط قالب   ساختن سلول . شودهده مي كردن طبيعي در كندو مشا    

هـاي جمعـي چنـد تـايي        توان از قالـب   شود اما براي ساختن تعداد زيادي سلول مي       انجام مي 
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بـه  ضمناً ممكن است چند قالـب جمعـي را   . ساخت به همين تعداد سلول مومي ساخته شوند       

  . هم متصل كرده و در هر مرحله تعداد زيادي سلول را با آن ساخت

متر كـه در انتهـا       ميلي 5/9توان از يك ميله چوبي به قطر        ها مي براي ساختن اين فنجانك   

براي اين كار ميله مزبور را ابتدا در آب صابون ولرم فرو بـرده              . گرد شده باشد استفاده نمود    

كننـد و  برند سپس آن را خارج مي    در موم ذوب شده فرو مي       بار 6 تا   5پس از خارج كردن     

بـه  . گرددهاي بسيار مناسبي حاصل مي    گذارند تا موم منجمد شود، بدين ترتيب فنجانك       مي

شود كه فنجانك چوبي به راحتي از سر ميله چـوبي جـدا             كار بردن محلول صابون باعث مي     

  . شودبقاياي صابون از داخل آنها شستهكنند تا ها را سپس در آب سرد خيس ميشود فنجانك

اي مخـصوص سـلول      فنجانك، با موم مذاب روي نوار تخته       12 تا   10قبل از پيوند زدن،     

تـوان آن را در     اي طوري ساخته شده كه پس از پيوند مي        اين نوار تخته  . شودملكه نصب مي  

  .داخل كادر معمولي نصب نمود

ر فوق به آنها انتقال يافته است، به طور افقـي  هاي ملكه كه الروهاي ذكر شده د  فنجانك

شود كه تا حـدودي شـبيه وضـع    در وسط يا در نيمه پائين كادر يا چهارچوب قاب نصب مي 

 . هاي ملكه استطبيعي استقرار سلول

 
  

 
  

  

  

  

   محل قرارگيري فنجانك برروي قاب كندو- 4 – 6شكل 

  

در )  درصد آب دو بار تقطيـر      25با  (قبل از پيوند زدن مقدار كمي شاه انگبين رقيق شده           

شـود كـه الرو پـس از انتقـال بـه داخـل            ايـن مـايع سـبب مـي       . شـود  ها ريخته مي  ته فنجانك 
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الرو بايـد روي ژلـه   . فنجانك ملكه خشك نشود و بـه آسـاني از سـوزن پيونـد جـدا گـردد                

ه همان حالت قبل كه در سـلول قـرار          رويال قرار گيرد، دقت كنيد به داخل ژله فرو نرود و ب           

سوزن پيونـد يـك ميلـه باريـك فلـزي اسـت كـه يـك         . داشته به داخل فنجانك منتقل شود 

انجـام  ) اطاق پيونـد ( عمل پيوندزدن بايد در اطاقي. طرف آن كمي پهن شده و خميده است     

  بـراي داشـتن   . باشـد % 50 درجـه و رطوبـت بـاالي    34گيرد كـه درجـه حـرارت آن حـدود         

 ساعت عمر داشته باشند و سـاعات عمـر ايـن            12هاي خوب الروها بايد حداقل حدود       هملك

  . ساعت باشد18الروها نبايد بيش از 

  

هـاي ملكـه حـاوي الروهـاي منتقـل شـده بـه             بالفاصله پس از پيوند، قاب را با فنجانـك        

تاخير در انتقال الروها    . يابدانتقال مي  )Starter(زگر  اغهاي بي ملكه شروع كننده يا آ      كلني

هـايي كـه در   مراقبـت . ها شده و پذيرفته نخواهند شـد سبب خشكيدن و صدمه رسيدن به آن   

آيـد را مرحلـه    ساعت اول توسط زنبورها از الروهاي پيوند شده به عمل مـي 36 تا  24مدت  

  آورنـد  هـا را بـه عمـل مـي        اقبـت هـايي كـه ايـن گونـه مر        هـا و كلنـي     ساختن سلول  "شروع"

كلني شروع كننده يا آغازگر بايد داراي عسل و گرده         . گويند مي "هاي شروع كننده  كلني"

همچنين بايد تعداد كافي زنبورهاي كارگر جـوان داشـته و فاقـد ملكـه               . به ميزان كافي باشد   

هاي بدون ملكـه    شوند و يا در كلني    زنبورهاي يك كلني كه آماده براي بچه دادن مي        . باشد

ــه خــوبي رشــد كــرده اســت     ــسلي زنبــوران پرســتار در آنهــا ب   كــه غــدد مترشــحه غــذاي ن

زنبورهاي پرستار معموالً زنبورهاي جواني هستند      . ترين شرايط الزمه پرستاري را دارند     عالي

 روز سن داشته و جهت توليد ترشحات ژله شاهانه مقدار قابل توجهي گـرده               15 تا   5كه بين   

براي اطمينـان از وجـود جمعيـت كـافي از كـارگران           . كنندام ضروري مصرف مي   و مواد خ  

كـارگران  ) هـاي سربـسته   سـلول (هاي محتـوي شـفيره      هاي داراي سلول  توان قاب جوان، مي 

بهترين زمـان بـراي وارد كـردن    . طور منظم در داخل اين كندوها قرار داد      آماده خروج را به   

 ساعت براي آرامـش آنهـا       2تقريباً  . ه آرام شده باشد   ملكپيوندها زماني است كه كندوي بي     

  

  )Starter(كلني هاي شروع كننده يا آغازگر  -6-3-1
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زنبورهـاي پرسـتار   . كـردن كـافي اسـت   بعد از يتيم 

  شــروع بـــه تغذيــه ايـــن الروهــاي پيونـــد شـــده    

-ها سلول ملكه را بنـا مـي  كنند و روي فنجانك   مي

 .كنند

 
  

   ساخت سلول ملكه- 5 – 6شكل 

  

هـايي كـه   شـوند، سـلول  هاي ملكه بازرسـي مـي     ساعت، الروهاي داخل سلول    24بعد از   

شوند و بـه كنـدوي معـروف بـه          الروهاي داخل آنها پذيرفته نشده اند، دوباره پيوند زده مي         

در ايـن كنـدو كـارگران    . شـوند انتقـال داده مـي   )Queen cell builder(سـاز  سلول ملكه

هـا را   دهند و پس از پايان دوران تغذيه الروي درب سـلول          تغذيه الروهاي ملكه را ادامه مي     

  .كنندمسدود مي

بعـــضي توليدكننـــدگان بـــه منظـــور تغذيـــه بيـــشتر و بهتـــر الرو ملكـــه، روش پيونـــد  

بدين ترتيب كـه يـك روز پـس از ايـن كـه      . برندرا به كار مي  (Double grafting)دوبله

هاي محتوي الرو را در داخل كندوهاي آغازگر قرار دادنـد،  پيوند اول انجام شد و فنجانك   

يوند با پنس و يا سوزن پيوند از داخل سـلول برداشـته و الرو جـوان      دوباره آنها را در اطاق پ     

نمايند و به كنـدوي سـازنده عـودت         ديگري را بر روي ژله موجود در همان سلول پيوند مي          

 . دهندمي

مطالعات دقيق نشان داده است كه در اين روش بـه علـت فـراوان بـودن شـاه انگبـين در                      

به علت كـار اضـافي كـه ايـن روش     . آيده وجود ميهاي بسيار خوبي ب شروع پرورش، ملكه  

  .رسدتري به فروش ميهمراه دارد، ملكه حاصله به قيمت گران
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  بر   شاخون موجود - 7 – 6شكل 

  روي قاب

 
  

  

   ژله رويال داخل سلول ملكه - 6 – 6شكل 

  )شاخون(

 

ي عميـق پـر از زنبورهـاي سـالم     هر كلني خاتمه دهنده بايد داراي ملكه و دو يا سه طبقه   

غيـر از مـواقعي كـه گـرده و          . ند هـست  ين كندوها قدري از كندوهاي آغازگر بزرگتر      ا. باشد

هاي اين كندو بايد با شـربت قنـد و گـرده يـا جـايگزين                شهد در طبيعت فراوان است، كلني     

 روز يـك بـار بايـد    10براي اطمينان از غذاي كافي، كنـدوها هـر   . گرده فراوان تغذيه شوند   

هاي ه كمك شبكه مانع ملكه در طبقه پائين محدود كرده و قاب         ملكه را بايد ب   . بازديد شوند 

دهنـد بـه طبقـه      هاي بسته نشده را تشكيل مـي      محتوي تخم و الروهاي خيلي جوان كه سلول       

  هـاي محتـوي    قـاب . يابنـد تـا زنبورهـاي پرسـتار بـه ايـن طبقـه كـشيده شـوند                 باال انتقال مـي   

 . ر بگيردهاي بسته نوزادان بايد در طبقه پائين قراسلول

 

  كندوهاي مكمل -6-3-2
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مـابقي طبقـه بـاال بايـد داراي         . اصوالً اين كندوها بايد به حالت بچه بيرون كردن درآيند         

هـاي محتـوي الروهـا بـا     جمعيت زيادي از كارگران جوان و پرستار باشد و نيـز داراي قـاب    

كـه از كنـدوهاي آغـازگر    (رحـال رشـد  هاي ملكه د كادر محتوي فنجانك  . سلول بسته باشد  

بايد بين قاب هاي سرپوشيده، زنبورهاي در حال تولـد و زنبورهـاي جـوان              ) انتقال داده شده  

اگـر كنـدوهاي   . پرستار قرار داده شوند تا هم گرم نگهداري شوند و هم خوب تغذيه شـوند  

هـاي نـامرغوب   لكـه هاي ملكه انباشته كنيم، م  آغازگر يا مكمل را بيشتر از حد معين با سلول         

همچنين اگر كارگران جوان كافي جانشين كـارگران پيـر نـشوند، بـه              . به دست خواهد آمد   

  .هاي حاصله كيفيت خوبي نخواهند داشتدليل نقص تغذيه ملكه

 روز پس از تفريخ تخم يـا هـشت روز پـس از گذاشـته شـدن                  5هاي ملكه   معموالً سلول 

توان آنها را از كندوي مكمل خـارج نمـود،    د، مي وقتي سلول ها بسته ش    . شوندتخم بسته مي  

ــن ســلول  ــاتور در حــرارت  ســپس اي ــا در انكوب ــا را ي ــا در  2/32ه    درجــه ســانتي گــراد و ي

، )شـفيره ملكـه   ( هاي ملكه كه تازه بسته شده باشند      سلول. گيري قرار داد  هاي جفت كندوچه

 حـرارت زيـاد و سـرما    در اين زمان خيلي ظريف و حساس هستند و نبايـد آن هـا بـا ضـربه،        

 روز قبـل از خـروج حـشره كامـل آنهـا را در      2 يـا  1به همين دليل بعضي ها تا . مواجه شوند 

 .دارندداخل كندوي مكمل نگاه مي

دهد الزم است از روز شـشم بعـد   در مواقعي كه زنبوردار تعداد زيادي ملكه پرورش مي       

 شـوند تـا در    ري محفـوظ نگهـدا    شوند در محلـي   هاي ملكه بسته مي   از پيوند كه درب سلول    

هـاي بـاكره در روزهـاي يـازدهم و     ملكـه ( گيـري بـرده شـوند     روز دهم به كندوهاي جفـت     

تـوان از دسـتگاه انكوبـاتور و    براي اين منظور مـي ). دوازدهم بعد از پيوند متولد خواهند شد    

 كلنـي   تـوان از  در صورتي كه امكان استفاده از دستگاه انكوبـاتور وجـود نداشـته باشـد مـي                

 طبقـه قـوي را انتخـاب    3براي تشكيل كلني انكوباتور يك كنـدوي        . انكوباتور استفاده كرد  

هاي عسل پر كرده و در هر يك از        طبقه پائين را از قاب    . كنيمكرده و ملكه آن را خارج مي      

  طبقات دوم و سوم پنج قاب محتوي شـفيره يـا زنبورهـاي درحـال تولـد بـدين ترتيـب قـرار             

ك قاب در هر يك از پهلوها، يكي در وسط و يكي در محل قاب سوم از هـر  دهيم كه ي  مي
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 قـاب هـاي     8 و   6،  4،  2هاي  در فضاهاي خالي يعني در محل قاب      . يك از پهلوها قرار گيرد    

. نمـائيم هاي ملكه سربسته شده را جهت محافظت و گرم نگهداشـته شـدن مـستقر مـي                سلول

 درجـه   35هـاي سـر بـسته ملكـه در انكوبـاتور            درجه حرارت ايده آل براي نگهداري شفيره      

اسـت، بـه طـوري كـه هنگـام نـزول       % 50-60گراد اسـت و رطوبـت مناسـب آن بـين            سانتي

تر براي مدت طـوالني پوسـته خـارجي سـلول سـفت شـده و منجـر بـه           پائين% 40رطوبت از   

 7 و هر  درصد تغذيه كرده  50اين كندوها را بايد مداوماً با شربت قند         . گرددمرگ ملكه مي  

  . هاي محتوي شفيره مسن تعويض نمودهاي خالي شده را با قاب روز يك مرتبه قاب10تا 

 روز پس از پيونـد بـه كندوچـه    10هاي ملكه را   روش استاندارد شده اين است كه سلول      

  .كنندگيري منتقل ميجفت

  

كـه هـر كـدام محتـوي تعـداد      ين كندوچه ها به طرز خاصي ساخته شده اند، به طـوري   ا

كمي زنبورهاي كارگر و يك ظرف كوچك خوراك محتوي شربت قنـد و يـا يـك قـاب          

توان تهيه كرد ولـي     در عين حال كه اين كندوها را به هر اندازه و شكلي مي            . باشندعسل مي 

اند و هر قسمت داراي راه پروازي   قسمت شده  3بعضي اشخاص از كندوهاي معمولي كه به        

را روي يـك قـاب در       ) ده روزه (سـلول ملكـه     . كننـد باشند استفاده مي  خاصي مي در جهت   

كننـد تـا ملكـه در داخـل كندوچـه از      حالي كه حالت طبيعي داشته باشند به دقت نصب مـي         

 . سلول خارج شود

 طـول  بـه  روز2 حـدوداً  خـود  سـلول  از آمـدن  بيـرون  از پـس  بـاكره  ملكـه  شدن بالغ

و  كنـد  مـي  گيري جفت پرواز به اقدام رسيدن به بلوغ جنسي، از ملكه باكره بعد. انجامد مي

     .كندمي گذاريتخم به  روز بعد از جفتگيري شروع5-4

هـاي   روز بعد از پيوند متولد شـود، كندوچـه  11به علت اين كه اولين ملكه ممكن است        

  . گيري را چند روز زودتر بايد آماده كردجفت

  : زير باشندهاياين كندوها بايد داراي ويژگي

  گيريهاي جفتكندوچه-6-3-3
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  .بدون ملكه باشند -

  .دو قاب يا بيشتر زنبور و نوزاد عاري از كنه داشته باشند-

  .دو قاب يا بيشتر عسل و گرده داشته باشند-

  . كردن آن باشداي باشند كه امكان كوچك يا تنگداراي دريچه-

  

كـه  ) هـاي مـادري نرهـا     نزديك جمعيت (توان به محوطه جفت گيري      كندوچه ها را مي   

 1500تـوان   گيري مـي  در يك محوطه جفت   .  كيلومتر دورتر قرار گرفته انتقال داد      5حداقل  

  .  كندوچه نگهداري نمود2000تا 

هاي مادري نرهـاي  ها است، جمعيتبه سبب اين كه نيمي از ژنتيك كارگرها از پدر آن         

  هـاي مـادري اسـتفاده    ايي انتخـاب كنيـد كـه بـراي ملكـه     مورد استفاده را بـر اسـاس معيارهـ    

  در اين رابطه تامين زنبورهاي نـر از نـژاد مناسـب و بـه مقـدار كـافي كـه در زمـان                        . كنيدمي

 تـا  ششم روزهاي فاصله در. ترين اقدامات استها بالغ شده باشند از مهمگيري ملكهجفت

 بـاد،  بدون و آفتابي روز يك 14 تا 10 بين ساعت حوالي در تولد، ملكه باكره چهاردهم

 فـصل  در فقـط ( شـود مـي  دور آن از اي مالحظـه  مـسافت قابـل   احتماالً و خارج كندو از

زنبورهـاي نـر بـا      در محل تجمـع نرهـا،  .نامند مي عروسي پرواز را پرواز اين )گيري جفت

ترين قوي زنبور ملكه باكره پرواز نموده و سوي به )فرمون( دريافت ماده جذب كننده نرها

  . كنند مي گيريجفت با ملكه ترتيب به زنبورهاي نر

 .ميـرد مي گيريزمان جفت تناسلي در دستگاه از قسمتي شدن خارج علت به نر زنبور

 نـر  تناسـلي  دسـتگاه  باقيمانـده  خـود  پاي با گيريجفت قبل از انجام بعدي نر زنبور سپس

 .كنـد مـي  گيـري  جفت به اقدام و خود كند مي جدا زنبور ملكه تناسلي دستگاه از را قبلي

 تناسـلي  باقيمانـده دسـتگاه   بـا  اسـت  كـافي  اسـپرم  ميزان كه كرد احساس ملكه كه زماني

  .گردد مي باز كندو به كرده، گيري جفت نر آخرين

  گيري ي جفتمحوطه -6-3-4

  هاي مادري نرهاكلني -6-4
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   جفتگيري ملكه-8 – 6شكل 

 
 
  

  

  

  

  

  

   جفتگيري ملكه- 9 – 6شكل 

 در ايـن پـرواز زنبـور    .گيـرد  مـي  صـورت  متـري  15 ارتفاع در حدوداً گيريجفت اين

 گيري جفت تعداد اين كرده، گيري جفت مختلف زنبور نر 9 با تعداد متوسط طور ملكه به

چهـار الـي    ملكـه . شـود  مـي  كندو خوب در صفات تقويت و خونيهم خطر كاهش باعث

 ربه غير از زمان بچـه دهـي  ديگـ    و كرده ريزي تخم به شروع گيريجفت از بعد روز پنج

 كشد مي طول دقيقه 30 تا 10 بين گيري جفت پرواز مدت. شودنمي كندو خارج از هرگز

 اگر زمان جفـت گيـري ملكـه، نرهـا از پـيش      .است پذيرامكان نيز مدت اين از ترولي كم

تغذيه و پرورش يافته و انتخاب شده وجود داشته باشد ملكه به اندازه كـافي اسـپرم دريافـت     

هاي پـدري را بـه   هاي ملكه، كلنيبيشتر توليدكننده. ي خواهد داشت  ريزي خوب كرده و تخم  

گيـري يـك    كنـدوي جفـت  200معموالً به ازاء هر . كنندتناسب ظرفيت توليد ملكه تهيه مي    

 اسفند باشد بايد يك مـاه قبـل         15اگر اولين سري پيوند     . دهي شود كلني پدري بايد سازمان   
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اشته شود و هميشه يك ماه قبل از پيوند پوكه نـر    ريزي گذ شان نر در كلني پدري براي تخم      

در اين صورت توليدكنندگان ملكه، يك يا چند كنـدو را           . در كلني پدري قرار گرفته باشد     

توليـد نرهـا را بـا قـرار         . دهنـد كه شامل تعداد زيادي زنبورهاي نر باشند در بين آنها قرار مي           

كننـد و يـك شـان بافتـه      تـشويق مـي  هاي مادري نرهـا دادن يك الي سه شان نر داخل كلني   

اگر چـه ممكـن اسـت       . ي عميق نوزاد در جمعيت مادري نر قرار دهيد        ي نر در هر طبقه    شده

هاي جوان، زنبورهـاي نـر مخـصوص و مطمئنـي       توليدكننده ملكه براي جفت گيري با ملكه      

يـري كننـد،   گهاي جوان دقيقاً با همين زنبورهاي نـر جفـت      داشته باشد اما براي اين كه ملكه      

هاي مجـاور فاصـله     مگر اين كه زنبورستان نه تنها از زنبورستان       . ضمانت قاطعي وجود ندارد   

  هـاي وحـشي در داخـل تنـه درختـان يـا             بلكـه كلنـي   )  كيلـومتر  5بيش از   ( كافي داشته باشد  

  . هاي ديگر در نزديكي آن منطقه وجود نداشته باشدحفره

  گـشته اغلــب انـدوفالوس آخــرين زنبـور نــر    هــايي كـه از پــرواز موفـق آميــزش بر  ملكـه 

ايـن عالمـت    . گيري نموده كه به دستگاه تناسـلي اش متـصل اسـت را بـه همـراه دارد                 جفت

كنند قبل از بازگشت به كنـدو    مي همراهيآن را   گيري توسط زنبورهاي كارگري كه      جفت

 از حاصـل  ايهـ اسـپرم . شـود و يا بالفاصله پس از رسيدن به كلني از بدن ملكه برداشته مـي 

 تلقـيح  براي و نگهداري و ذخيره ه اسپرم ذخير ي كيسه در نر زنبوران با ملكه گيريجفت

 شكم. رود مي كار به شود، مي ملكه گذارده يا و كارگر زنبوران توليد براي كه هاييتخم

 شكم از تر بزرگ مراتب به و متورم و كشيده رشد كرده، گيري جفت از پس باكره ملكه

 توليـد  و ريـزي تخـم  ميـزان  نظر از ملكه كار بازدهي .شود مي باكره ملكه و رگركا زنبور

 بـه  كامـل  بـستگي  باشـد،  خـوب  ريـزي تخم به قادر سال چند تا اين كه و كافي جمعيت

  .دارد كافي اسپرم ذخيره و گيريجفت

 روز  4-5( روز پس از قرار دادن سلول ملكه در داخل كندوچه جفـت گيـري              14حدود  

   سـاعت پـس از آغـاز    24معمـوالً   .، ملكه جـوان بايـد تخـم ريـزي كنـد     )گيريتبعد از جف  

اين كار چنـدين  . فروشندگيري خارج كرده و مي گذاري ملكه، آن را از كندوي جفت      تخم

هاي متعددي دراين كندوهاي جفـت  گيري انجام خواهد شد و ملكه بار در يك كلني جفت    



 79/  پرورش ملكه – مشش فصل  

در اين موقع مي توان سـلول ملكـه        . رورش دارد گيري به ثمر مي رسند كه بستگي به دوره پ         

براي انتقال ملكه جوان به داخـل قفـس و ارسـال آن بـراي            . ديگري به كندوچه معرفي نمود    

در هر حـال ايـن      . كنندهاي تعليم ديده استفاده مي    متقاضيان، بيشتر توليدكنندگان از تكنسين    

ي ارسال بتواننـد بـه طـور انفـرادي     ها براكردن ملكهاشخاص بايد در هنگام برداشتن و آماده      

آل بايـد عـاري از هـر    يـك ملكـه ايـده   . آنها را ارزيابي كرده و در باره آنها قضاوت نماينـد   

گونه بد شكلي و نقص عضو باشد، اندامش درشـت و سـينه بـه شـكم زيـاد فـشرده نباشـد و         

نـين ملكـه   همچ). شكم باال تر از سطح قاب باشـد ( ملكه نبايد شكم خود را روي قاب بكشد  

ريزي بايد پـر  تخم. سطح قاب با وقار حركت كند و حالت فرار و پرواز نداشته باشد      بايد در 

  .هايي كه فاقد استانداردهاي فوق باشد نبايد فروخته شودملكه. و يكنواخت باشد

هاي توليد شده تا موقع ارسال، بـستگي بـه امكانـات، دامنـه          كردن ملكه هاي ذخيره روش

اگر جاي كافي موجود باشد ممكن است آنها را همچنـان         . ه توليد كننده دارد   فعاليت و سليق  

. گيري رها نموده يا آنها را در بانك نگهداري ملكه انبار نمـود     هاي جفت در داخل كندوچه  

تواند چند صد ملكه را در خود جاي دهد، بدين ترتيب كه هـر              يك كندوي بانك ملكه مي    

اند و كارگران درون كندو از طريق توري موجـود  گرفتهملكه در قفس خود به تنهايي جاي     

گذار داشته باشـد، زيـرا چنـين    اين كندو نبايد ملكه تخم    . دهنددر روي قفس به آنها غذا مي      

  هـا را بعـد از      ملكـه . هـا را حتـي درون قفـس نـيش بزنـد           كنـد كـه ملكـه     اي تـالش مـي    ملكه

  .هاي بانك ملكه نگداري نمودتوان مدت يك ماه يا بشتر در داخل كندوگيري ميجفت

رسد، آن را همراه چند كارگر و شكالت به عنـوان غـذاي       وقتي سفارش خريد ملكه مي    

  قفـس ارسـال ملكـه كـه امـروزه بـه كـار         .دهنـد ملكه داخل قفس مخصوص ارسال قرار مي

اين قفس از يك قطعه چوبي مـستطيلي شـكل كـه     .  تكميل شده است   1883رود در سال    مي

 هـاي سـوراخ  قطـر ( حفره گرد و مرتبط قرار دارد و شبكه توري سوراخ ريز3در سطح آن 

  . روي آن نصب گشته تشكيل شده است )مترميلي 6 تا 5/2آن 
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  ها قاب روي كندو در ملكه قفس دادن قرار محل - 11 – 6شكل 

  

  

  

  

مقابـل   بـه شـرط آن كـه در       . توان در ايـن قفـس نگهـداري نمـود         ملكه را تا دو هفته مي     

بعـضي از  . شـود گاهي يك قطره آب روي آنها پاشده مي   . حرارت به خوبي محافظت شوند    

. كننـد هاي محتوي ملكه را در محفظه مخصوص قرار داده و ارسال مـي       گان قفس توليدكنند

  

   قفس ملكه- 10 – 6شكل 

  

  

  

رود و دو حفـره  بـه كـار مـي   ) شـكر  آرد خمير( يكي از اين حفره ها به عنوان محل غذا

 .باشندوران كارگر پرستار مياي براي ملكه و زنبديگر محفظه
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كنند كه در آن يك قاب عسل قـرار     براي اين منظور از كندوچه هاي مخصوص استفاده مي        

   قفـس ملكـه جـاي     36انـد كـه در آنهـا        دهنـد و دو كـادر معمـولي را طـوري تغييـر داده             مي

  اگـر ايـن محفظـه هـا يـا          . كننـد ن رهـا مـي    دهنـد و حـدود يـك كيلـوگرم كـارگر در آ            مي

  ها در شرايط هواي گرم حمـل و نقـل شـوند، درب آنهـا را بـا درپـوش تـوري دار                       كندوچه

  .بندندمي

   ملكـه بـه دسـت    400 تـا    200از يك كندوي مكمل بـزرگ يـا سـلول سـاز در هـر مـاه                  

 100از هـر  گيـري دارد و   كندوچـه جفـت  200 تا 100يك چنين توليدي احتياج به   . آيدمي

گيـري   ملكه جفـت   50دهند، حدود   گيري قرار مي  هاي جفت اي كه در كندوچه   سلول ملكه 

  . شودكرده حاصل مي

موفقيت در توليد ملكه، نه تنها نيـاز بـه درك بيولـوژي و رفتـار كلنـي زنبورعـسل دارد،          

ريـزي  نامـه مثالً بر . بلكه بستگي زيادي به مديريت قاطع، كارگران ماهر و سرمايه كافي دارد           

هـاي پـدري   براي پيوند، نه تنها بايد با شرايط كندوهاي آغازگر، كندوهاي مكمـل و كلنـي           

هماهنگي داشته باشد، بلكه به كارگران ماهر و تكنـسين هـاي بـا تجربـه، حتـي در روزهـاي           

  .تعطيل نياز است
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  تغذيه زنبور عسل  - مهفتفصل 

  )فريد آريامنش، داودصيدي(

   شهد-1

 هاي سلول به نام مخصوصي هاي سلول وسيله به كه است رقيقي شربت نكتار، يا شهد

در  اسـت  ممكـن  ولـي  گرفته قرار ها گلبرگ قاعده در ها سلول اين شود، مي ترشح شهدزا

 در. باشـد  داشـته  وجـود  نيـز  گياهان برگ و دمبرگ روي در حتي گياه هايقسمت ساير

 شـهد  ترشـح  بـراي  .نامنـد  مـي  گـل  از خـارج  زايشـهد  هـاي  سـلول  را اخير، آن صورت

 تركيبـات  سـاير  و قندي مواد با همراه را آن و جذب فراواني آب بايد شهدزا هاي سلول

 شده غليظ تبخير اثر رد ترشح از گياهان پس شهد. كنند خارج خود نازك جدار از شهد

 ترشـح  كند، مي پيدا زا هاي شهد سلول داخلي مايع با كه اسمزي فشار اختالف علت به و

  .شود مي باعث را شهد تربيش

   

 شهد ترشح در مؤثر عوامل

 بـه  زينتـي  گياهـان  اكثـر  طـوركلي  بـه  .اسـت  متفـاوت  گياهـان  شـهد در  توليـد  :گياه نوع

 خيلـي  شـهد  ترشح نظر از... و داودي كوكب، رز، :دمانن هستند، رپرپ كه هاخصوص آن

  طبيعي تغذيه -7-1
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 محـصوالت  از ديگـر  عـده  و چغندرقند فرنگي، گوجه زميني، هاي سيب گل .هستند فقير

 :ماننـد  گياهاني  برعكس.گيرندمي قرار زنبور مورد استفاده تركم شهد تهيه براي زراعتي

 انواع كاكوتي، آويشن، :نندما گياهان بعضي از شكوفه پنبه، شبدر، انواع يونجه، اسپرس،

 .شهد هستند ارزش با منابع از وحشي كنگر فون،ززي سماق، تمشك،

 و هـستند  تر شاداب گياهان باشد، تربيش خاك رطوبت قدر هر  :خاك رطوبت و نوع

 مـانع  خاك، خشكي و رطوبت كمبود .دارد قرار زا شهد هاي سلول اختيار كافي در آب

 آن متعاقـب  كـه  عـسل  فـصل  در شـبانه  بارندگي يك ليلد همين  به.شود مي شهد ترشح

 .كند مي زياد شدت را به شهد ترشح باشد، آفتابي و گرم روز

  جمع آوري شهد از گل ها توسط زنبور- 1 – 7شكل 

  

ترشح باشد، بارندگي با همراه اگر حتي تابستان و بهار در :حرارت درجه ناگهاني سقوط

وحـشي  گلـدار  گياهـان  گـاهي  كوهـستاني  نقاط و مراتع در. كند مي متوقف را شهد گل

بارنـدگي  يـك  دنبـال  بـه  اغلـب  كـه  حرارت درجه بودن ولي پايين شوند، مي ديده زياد

عـسل  زنبـور  در شديد تلفات موجب ادامه يابد، روز چند مدت به اگر گيرد، مي صورت

كنـدي  بـه  قنـد  بـه  تهتبـديل نـشاس   پـايين  حرارت درجه در زيرا . شودمي غذاييبي دراثر

  .گيردمي صورت

ترشـح  شدت و شودمي گياهي هايسلول در شديد تبخير موجب نيز :گرم و تند بادهاي

 .كندمي كم شهد را
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 بـه  كـافي  نـور  مجـاورت  در عكـس  بـه  و شـده  كـم  شهد ترشح آلود مه هواي در : نور

  .شود يم برابر چندين شهد ترشح گرم نسبتاً هواي و بارندگي متعاقب يك خصوص

 
 گرده -2

 ميـزان  بـه  بـستگي  نـسل  توليـد  هنگام در خصوص به عسل زنبور جمعيت كندو بقاي  

 بـدون  تواننـد  مي زنبوران خاص موارد در اگرچه. هاست آن دسترس در دارد كه ايگرده

 پـرورش  نوزادان تعداد حالت اين در ولي دهند پرورش را نوزادان خود گرده از استفاده

  .شودمي تمام زنبوران پرستار زندگي متقي به و ناچيز يافته

 ،)پـروتئين (اي سـفيده  مـواد  منبـع  هاآن نوزادان خصوص به زنبوران براي گل يگرده

 كنـدو  يك .است ديگر حياتي مواد و ويتامين كافي مقدار حاوي و بوده و نشاسته چربي

 .كند مي مصرف و آوري جمع گرده كيلوگرم 35 حدود ساالنه در متوسط طور به

  

  گرده آوري جمع مكانيسم

 فـشرده  را هـا  خـود بـساك   هـاي  آرواره بـا  كـشاند  مـي  پرچم روي را خود زنبور ابتدا

ترتيـب،   بـدين  .شـوند  چـسبناك  و خـيس  گـرده  هايدانه تا كرده خيس زبان با و كندمي

 سينه زير خصوص به بدن هايقسمت ساير و سر موهاي دهان، قطعات به گرده مقاديري

 را عـسل  زنبـور  مختلـف  هـاي انـدام  و بـدن  سـطح  كـه  منشعبي موهاي. چسبد شكم مي و

 فوق ترتيب به كه آن از پس. اندآمده وجود به گرده و نگهداري چسبيدن براي پوشانيده

 و سر از گروه اين كردنجمع و زدن پرس شروع به زنبور شد، آوريجمع گرده مقداري

 ممكـن  عمـل  ايـن  .كنـد  عقبي مـي  يپاها ساق روي بر آن انتقال و بدن هايقسمت ساير

 كـه  يـا ايـن   و كنـد  مـي  استراحت موقتاً محلي در حشره كه گيرد زماني صورت در است

 حـال  هـر  در .ديگـري اسـت   گـل  جـوي  و جست در كه هنگامي و پرواز حال در اغلب

 جلـويي  پاهـاي  توسـط  سـر  موهـاي  و دهـان  قطعـات  روي از گـرده مرطـوب   هـاي  دانـه 

 سطح و سينه موهاي روي كه را آزادي هاي معموالً گرده يانيم پاهاي و شده آوري جمع
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 جفـت  دو توسط كه هايي گرده عين حال در. كند مي آوريجمع دارند، قرار شكم زيرين

 داخـل  در قـسمت  آن خلفـي  ثلـث  در كـه  عقبـي  پاهـاي  به شده آوري جمع جلويي پاي

آنجـا   در گرده هاي توده و بوده ريز موهاي رديف چند به مجهز كه دارد وجود اي منطقه

 بـر  گـرده  انتقـال  عمـل   در.گوينـد  مي گرده سبد اصطالحاً را قسمت اين .شوند مي جمع

 نـسبت  بند كارگران اين در. دارد بسيار اهميت سوم پاهاي پنجه اول بند گرده سبد روي

شـانه   كـه  است درشت و زبر موهاي از مشخص هاي رديف داراي و تر پهن بندها ساير به

 .شودمي ناميده

 باز كندو به عجله با كارگر زنبور شد، آوريجمع فوق ترتيب به گرده توده كه قتيو

 از كـه  اين يا و گيرندمي غذا پرستاران از گرسنگي علت به رسيدن به محض و گردد مي

 در خود بار كردن خالي آماده زنبور ايلحظه از پس حال در هر .خورند مي عسل ذخيره

 بالفاصله كه را هاييسلول زنبورها موالًمع اين منظور  براي.است مربوطه هايسلول داخل

 ايـن . كننـد مـي  انتخـاب  گـرده  بـراي ذخيـره   دارنـد،  قرار نوزاد پرورش هايسلول از بعد

 روي در نمـاي نـوزادان   و نـشود  منطقـه  در اطـراف  اي حلقه نيم صورت به اغلب ها سلول

 كارگر لبه بورزن شده، آوريجمع گرده هايتوده قراردادن براي .شود مي مالحظه ها شان

 شـكم  انتهـاي  كه كند مي خم طوري را بدنش و داشته نگاه خود جلويي پاي با را سلول

 داخل در آزاد صورت به را خود عقبي پاهاي حالت اين در برسد، مقابل سلول لبه به آن

 فشردن .زدايد مي داخل به پا ساق روي از را گرده توده پاهاي مياني با و كرده رها سلول

 .است جوان زنبورهاي عهده بر آن كردن سطح صاف و سلول داخل در گرده

 خـود  سر ها، سلول در داخل گرده نشده فشرده توده به برخورد محض به زنبورها اين

 و آرواره پيـشاني  كمـك  بـه  انـد،  بـسته  را هـا  آرواره كه حالي در و كرده سلول داخل را

 آن بـا  عسل مقداري شهد يا الًمعمو زنبوران گرده ذخيره در. كنند مي صاف را آن سطح

 ولي تيره رطوبت علت به مدتي از بعد سلول داخل در گرده توده رنگ .كنند مخلوط مي

 يك كه دفعاتي تعداد .شود مي بعدي مراحل در آن گنديدگي حاصله مانع الكتيك اسيد
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 شـرايط  و نـوع  تابع شود، مي خارج كندو از آوري گرده جمع براي روز در كارگر زنبور

  .است ديگر عوامل احتماالً نسبي و رطوبت و باد سرعت حرارت، درجه گياه، رشد

  :شودمي داده )شربت( مصنوعي غذاي كندوها به منظور دو به

 تحريكي يا تشويقي تغذيه -1

 كـه ) يـت جمع نظر از(كردن كندو  قوي براي بيشتر ريزي تخم براي ملكه كردن فعال

 زنبوران تحريك براي نياز مورد شربت مقدار .نامند مي تحريكي يا تشويقي را تغذيه اين

  ليتـر   و بـراي كنـدوهاي ضـعيف     ليتر يا نـيم ليتـر  5/0قوي  كندوهاي براي بهار فصل در

 بهـار  اوايـل  در كنـدو  افـزايش  منظور به فقط تحريكي تغذيه از اصلي هدف چون .است

 زنبـوران  كه شود مي سبب زياد شربت دادن .كندو بدهيم به روز ره شربت را بايد است،

 كننـد،  مي زياد را آن غلظت شربت كردنذخيره زنبوران براي چون و كنند ذخيره را آن

 جمعيـت  افـزايش  و الروهـا  تغذيه ذخيره براي اين از استفاده براي زيادي تمايل زنبوران

 افـزايش  بـه  نـسبت  را تحريكـي  تغذيه امكان صورت در است  بهتر.دهند نمي نشان كندو

 بـودن  ضعيف( نياز صورت در و كرده بيشتر )يك يك به( نسبت همان با كندو جمعيت

  .يابد ادامه نرها فصل خاتمه تا) چراگاه

  

  كندوها شدن ضعيف از  جلوگيري -2

 كنـدو  در كـافي  غـذاي  اثـر نبـودن   در و منطقـه  در گـل  گرده و شهد نبودن دليل به

 درنتيجـه  خودداري و ريزي تخم از نيز ملكه و نبوده محوله وظايف انجام به قادر زنبوران

 اصـول  طبـق  كيفـي  و كمـي  نظـر  از بايـد  شـده  تهيه شربت  مقدار.شود مي ضعيف كندو

 آن تواننـد نمي ضعيف كندوهاي باشد اندازه از شربت بيش مقدار اگر زيرا .باشد صحيح

 در )يـك  بـه  يـك  نـسبت ( آن  بـودن رقيـق  علت به و كنند مصرف كوتاهي مدت در را

 كـه  كندمي توليد گاز عسل زنبور گوارش دستگاه در و شده تخمير تر سريع كندو داخل

 
  مصنوعي تغذيه -7-2
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 قادر بـه  زنبوران نتيجه در .شود مي عسل زنبور هواي كيسه به فشارآوردن باعث امر همين

  .است نوزما بيماري شبيه حالت اين كه افتند مي پي در پي و نيستند پرواز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )مصنوعي تغذيه (تحريكي يا تشويقي تغذيه - 1 – 7شكل 

 يك در شكر كيلوگرم يك( 1 به 1 نسبت به را بهاري محرك شربت غلظت معموالً

 كـه  است علت اين به داده، نشان نسبت اين كه خوبي نتيجه و گيرندمي درنظر) آب ليتر

 نسبت به شربتي از است بهتر زمستاني تغذيه براي. است هاگل حدودي شبيه تا نسبت اين

 كـه  شـده  ثابـت  همچنـين . شـود  اسـتفاده  )آب  قسمت3 و شكر قسمت 5 داراي( 5 به 3

 صـرف  و بيـشتر  عمـل  سـرعت  هـا بـا  غلظـت  ساير مقابل در را شربت نسبت اين زنبوران

 .كنند مي تبديل زمستاني غذاي به انرژي ترين كم

 

  زنبوران زمستان تغذيه براي شربت يتهيه طرز -7-2-1
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 در )شـده  ذخيره(موجود  غذاي مقدار قبالً كندوها، زمستاني غذيهت در كه است الزم

 هـر  نيـاز  مـورد  غذاي بقيه سپس و نموده محاسبه حدودي تا را كندوها از يك داخل هر

 كنـدوها  كـه  اين تا كرد برطرف را كندوها نياز شربت وسيله به كرده و محاسبه را كندو

 .باشند داشته زمستان لفص براي گذراندن شده ذخيره غذاي كافي مقدار به

 كـه  هـايي  شـان  تعـداد  مبناي بر را كندو يك نياز مورد زمستاني غذاي مقدار اصوالً

 هـر  ازاي به و كنند مي برآورده )باشند زنبور از پر(است،  پوشانده زنبور را از ها آن روي

 شـان  يـك  و  كيلوگرم5/1 النگستروت كندوي يك مثالً براي، كند نوع به توجه با شان

 كيلـوگرم  يـك  مقـدار  آن بـر  عالوه. كنند مي برآورد شكر كيلوگرم 2 حدود را ادانتد

 بـه  آن انتقـال  و مـصنوعي  عسل به شربت تبديل زمان در انرژي صرف خاطر به نيز شكر

 .گرفت نظر در هاشان ها،حجره

 :كنندرابطه زير استفاده مي از كندو هر نياز مورد شربت محاسبه براي
  

+                                 
 

 ليتر به شربت حجم = ليتر به آب حجم 
  

 غـذايي  ذخيـره  اگـر  .داريم زنبور از پر شان 6 داراي النگستروت نوع از كندويي :مثال

 تغذيه )آب قسمت 2 شكر قسمت سه( 3:2 نسبت به شربتي با باشد، عسل  كيلوگرم4 آن

  .كنيد بهمحاس را نياز مورد حجم شربت. شودمي

 :كنيم مي محاسبه را الزمه فاكتورهاي ابتدا :حل

 6 × 5/1 =9                      كيلوگرم نياز مورد  شكر-1

            كيلـوگرم .اسـت  نيـاز  كيلـوگرم  1 عـسل  بـه  شـربت  تبـديل  بـراي  انرژي صرف براي - 2

10 = 1 +9       

  10-4=6موردنياز  كيلوگرم  كيلوگرم ذخيره عسل كندو شكر كمكي 4با توجه به  – 3

  تناسب از استفاده با نياز مورد آب محاسبه براي

  

  

 يلوگرمكوزن شكر به
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 شكر             كيلوگرم آب ليتر

2 3  

 x = 6  4آب       ليتر

  حجم شيره مورد نياز= 4 +           = 63/7ليتر شربت مورد نياز كندو 

توانند حشرات كامل مي  . كند   مي نيازهاي غذايي الروهاي زنبورعسل با حشرات كامل فرق       

 اما پروتئين براي رشد     .با تغذيه از مواد هيدروكربنه خالص مدتي نسبتاً طوالني زندگي كنند          

تواننـد از گـرده بـراي تـامين انـرژي اسـتفاده       الروها اهميت اساسي دارد حشرات كامل نمي     

هـاي پـر از گـرده در قـاب ولـي فاقـد              هايي از زنبورعسل كه روي سلول     مشاهده توده . كنند

زنبورعسل در حين پـرواز،  . باشند غير عادي نيست عسل، كه از گرسنگي در حال مرگ مي    

تواننـد از مـواد     ها برسد، حشرات كامل نمي     به ماهيچه  اًاحتياج به مواد قندي دارد كه مستقيم      

در خون زنبوران كارگر مقدار قند   . چربي و ذخاير بدن خود براي تامين انرژي استفاده كنند         

هاي خـود را  تواند بال در صد است اگر مقدار آن به به يك درصد برسد حشره مي            2حدود  

 درصد برسد، قدرت    5/0وقتي مقدار قند به كمتر از       . حركت بدهد ولي قادر به پرواز نيست      

و . حشرات نر مقدار قند خونشان تا حدودي كمتر اسـت           . دهدحركت را بكلي از دست مي     

 درصـد قنـد در خـون    7/1ملكه جوان تازه از سلول خارج شـده     . باشد درصد مي  2/1دود  ح

 درصـد كـارگران در حـين     3/0گذاري، قند خون آن ممكن است تـا         اما در حين تخم    .دارد

زنبـوران كـارگر    . كنندگرم قند مصرف مي    ميلي 30نرها   گرم و  ميلي 10پرواز در هر ساعت     

 ميليگـرم  11اند، در هر سـاعت  اد در قفس نگاهداري شده    گردرجه سانتي 11كه در حرارت    

 درصـد سـقوط     7/0گـراد مقـدار قنـد مـصرفي بـه            درجه سانتي  37كنند، در   قند مصرف مي  

مصرف مواد هيدروكربنـه بـشرح   . يابد افزايش مي4/1گراد به   درجه سانتي  48اما در   . ميكند

ران در توليـد حـرارت و نگاهـداري    فوق، در زنبورعسل غير منتظره نيست، زيرا توانايي زنبو 

تعيـين  . آن در توده خوشه مانند در بقـاي كلنـي در نـواحي سردسـيري اهميـت حيـاتي دارد               

در عين اين كه    . ميزان دقيق مواد هيدروكربنه مصرفي در يك كلني زنبورعسل مشكل است          

، زننـد  كيلـوگرم در سـال تخمـين مـي         31/79ميزان مواد قندي مورد احتيـاج يـك كلنـي را            

6 
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عـواملي ماننـد جمعيـت    . هاي زيادي در تخمين كارشناسان در اين رابطه وجـود دارد       تفاوت

كلني، مقدار پرورش نوزادان، ترشح  موم و حرارت محيط در مقـدار انـرژي مـصرفي تـاثير        

  . دارند

. اوت چنـداني نـدارد    متابوليسم مواد هيدروكربنه، در زنبورعسل با ساير جانوران زنده تف         

 يـك   ‹‹ولي اين پديده    . اگرچه در زنبورعسل، دياستاز الزم براي هضم الكتوز وجود ندارد         

تواند با تغذيه از نوش گياهان      زنبورعسل مي .  در جانوران غير عادي نيست     ››آنزيم گم شده    

 انـژي الزم را تـامين     ) كه مواد دفعي شته ها و بعـضي از حـشرات ديگـر اسـت              (و يا عسلك    

هر دوي اين مـواد مخلـوط درهمـي از مـواد هيدروكربنـه هـستند در ضـمن ايـن كـه               . نمايد

دهـد  قسمت عمده محتويات نوش گياهان و عسل را گلوكز، فركتوز و سوكرز تـشكيل مـي       

 كـه اخيـراً منتـشر شـده         هـايي گـزارش .كه بسياري از قندهاي ديگر نيز در آنهـا وجـود دارد           

 نـوع   11 نـوع و از اليگوسـاكاريدها        12و ودي ساكاريد    حاكي از آن است كه از قندهاي من       

  . در عسل وجود دارد

  

  Supplementary feeding :تغذيه كمكي 

در هـر  . اين كه اگر از يك كلني خوب نگاهداري كنند، احتياج به تغذيه اضـافي نـدارد       

 حال مديريت در زنبورداري چيزي فراتر از آنست كه كلني را بـه طبيعـت واگـذار كنـيم تـا      

بـا  .  و گـاهي هـم بـراي زنبـوردار عـسل اضـافي توليـد نمايـد        احتياجات خود را تـامين كنـد   

كند تا حداكثر سود عايـد      ها استفاده مي  بكارگيري سرمايه و نيرو، مديريت از آخرين روش       

  . گردد

اگر گرده كافي از هشت هفته قبل از پيدا شدن گرده تازه در طبيعـت، در كنـدو وجـود                    

آوري تواند با جمعيت زياد به جمـع   يابد و مي  ت كلني به سرعت توسعه مي     داشته باشد جمعي  

هـايي  از طرف ديگـر كلنـي  . و بدون وقفه به توسعه جمعيت خود بپردازد       گرده تازه پرداخته  

 يـا تعـداد   و كه فاقد گرده در مراحل بحراني باشند، در اين مرحله بدون پرورش نوزاد مانده          
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آيد، جمعيت كـم آن هـا    هنگامي كه گرده طبيعي بوجود مي ودهندكمي نوزاد پرورش مي  

كنـدوهاي بـا جمعيـت     اهميـت  .قادر نيست كه از موقعيت موجود به خوبي بهره برداري كنـد    

زياد، چه براي توليد عسل و چه براي گرده افشاني و يـا بـراي توليـد زنبورعـسل كـارتني يـا بچـه                      

  . خوردار استاي بركندوي مصنوعي براي فروش، از اهميت ويژه

تـوان بـراي زنبورعـسل از سـاير مـواد        بر مبناي پروتئين خام و اسيدهاي آمينـه آزاد، مـي          

توانـد تركيبـي بـسازد      كس نمـي  ولي هيچ ) غذاي مكمل گرده    ( اي ترتيب داد    غذايي برنامه 

  .كه از هر لحاظ از نظر ارزش غذايي با گرده گل برابري كند

بورعسل نيز از طريق تغذيه، از دانـه هـاي گـرده تـامين     هاي مورد احتياج زن )ليپيد( چربي

شواهدي در دست است كه زنبورعسل مـواد چربـي را در بـدن خـود ذخيـره و در                    . شودمي

زنبــوران كــارگر پــائيزه، . كنــدمواقــع گرســنگي و در در شــرايط رشــد، از آن اســتفاده مــي

 چربـي بيـشتري در بـدن       بخصوص در نواحي شمالي با مقايسه با كـارگران بهـاره و تابـستانه             

هاي اصلي فسفوليپيدها هستند كه قـسمت عمـده تركيبـات           اسيدهاي چرب از قسمت   . دارند

اسيدهاي چرب در بدن زنبورعسل عمدتاً از       . دهدهاي سلولي را تشكيل مي    سلولي و فعاليت  

از آن جملـه اسـيد اولئيـك، اسـيد پالمتيـك واسـيد              . نوع اشباع شده و يا زنجيره بلند هستند       

در . شود ندارند هاي گرده يافت مي   باشد كه رابطه نزديكي با آنچه كه در دانه        استئاريك مي 

 كه از چربي و گرده دور نگهداشته شده و فقط با شـكر              يعسلان  شرايط آزمايشگاهي زنبور  

تغذيه شده بودند، توانستند به ميزان قابل توجهي در بدن خود چربـي سـنتز نمـوده و آنهـا را           

  .  ذخيره كننددر سر وشكم خود

ها دارد كه بـا سـاير مـواد غـذايي     زنبور عسل مانند تمام جانوران ديگر احتياج به ويتامين   

هاي گـرده بطـور اسـتثنايي سرشـار از      دانه. ها بايد در تعادل مطلوب باشند     بخصوص پروتئين 

كننـده  هاي تـامين در عين حال كه براي رشد مطلوب غده . هاي محلول در آب است    ويتامين

ها بـراي رشـد و نمـاي نـوزادان          فقط پروتئين الزم است، ويتامين    ) غذاي نوزادان (له رويال   ژ

  .اهميت اساسي دارند
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ها و آبي كه مـستقيماً از منـابع مختلـف بـه     زنبورعسل آب مورد نياز خود را از نوش گل     

همانند تمام موجودات زنده، آب در بدن زنبورعـسل  . نمايندكندو حمل مي كنند، تامين مي   

هاي بدن باشد و در متابوليسم سلول    واد آلي و مواد معدني مي     به عنوان حالل عمومي بيشتر م     

در هنگـام بهـار كـه    . مقدار احتياج به آب تـابع فـصول مختلـف سـال اسـت     . مورد نياز است 

شـود، بـراي رقيـق      پرورش نوزادان در جريان است و عسل غليظ به عنوان غذا مـصرف مـي              

تان مصرف آب حـداقل اسـت       در مناطق شمالي در زمس    . كردن عسل آب اضافي الزم است     

و اگر در كندو عمل تهويه به خوبي صورت نگيرد، آب حاصل از هضم عسل ممكن اسـت              

  . براي كلني زيان آور باشد

كند، ولـي ايـن مـواد از طريـق          آوري نمي زنبورعسل مواد معدني را بطور جداگانه جمع      

  .   شوندحمل آب، نوش، گرده و عسلك به داخل كندو تامين مي

بعـضي  . ه در اغلب نقاط جهان از مواد مختلفي بجاي گرده گل استفاده مـي شـود          امروز

از زنبورداران گرده جمع آوري و ذخيره شده سال قبل را با مواد مختلفي مخلـوط كـرده تـا        

   .قدرت جذب آنرا بيشتر نمايند

گيرند و توسط متخصـصين  هاي موادي كه بجاي گرده گل مورد استفاده قرار مي    فرمول

   .شوندرش زنبورعسل پيشنهاد شده است بشرح زير خالصه ميپرو

  :           فرمول هي دك–الف 

  قسمت  4.........................آرد سويا 

  سمت  ق1.............................مخمر 

  قسمت  1 ....................شير كم چربي 

  قسمت  2 ............عسل پاستوريزه شده 

  به اندازه كافي ................. .......آب 

   . شكر و آب استفاده نمود1 به 2توان بجاي عسل از مخلوط در فرمول باال مي

  :  فرمول دوم -ب  

   قسمت 3.........................آرد سويا 
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  1.............................مخمر 

  قسمت 1....................شير كم چربي 

  قسمت8 ................... 1/1آب شكر 

  : فرمول سوم: ج 

   قسمت 3.........................آرد سويا 

  1.............................مخمر 

  قسمت 1...................شير كم چربي 

  قسمت10 ...............1/2شكر و آب 

  : فرمول جهارم-د

   قسمت 5/2........................آرد سويا 

  1...............................مخمر 

  قسمت 1.....................شير كم چربي 

   قسمت 5/0........مرغ خشك زرده تخم

در تغذيه زنبورعسل هر چه بطرف فصل سرما برويم تغذيه بصورت پودري و خميـري و   

ه سـمت   هر چه بطرف فصل گرما برويم تغذيه بصورت شـربت و همچنـين از فـصل بهـار بـ                   

طرف غلـيظ سـوق پيـدا       هفصل تابستان و اواخر تابستان و اوايل پاييز غلظت شربت از رقيق ب            

   .كندمي

گراد، زنبـوران كـارگر هـر وقـت كـه بخواهنـد               درجه سانتي   4هاي باالتر از    در حرارت 

  . عسل مورد نياز خود را از هر جايي كه بخواهند انتقال مي دهند 

اگر مقـدار پـروتئين در      . باشد% 23-30قدار كل پروتئين بايد بين      در جيره غذايي زنبورعسل م    

     .شود درصد باشد پرورش نوزادان متوقف مي23جيره غذايي زنبورعسل كمتر از 

يكـي ايـن كـه كـارگران آنهـا را بعنـوان منـابع پـروتئين،                 . دهـد گرده دو عمل انجام مي    

غـذاي  ( تـامين كننـده ژلـه رويـال     هايكنند تا غدهويتامين، چربي و مواد معدني مصرف مي  

هاي توليدكننده غـذاي نـوزادان در زنبورهـاي پرسـتار         بطور عادي رشد كند، غده    ) نوزادان  

 قسمت 

 قسمت 

 قسمت 
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اين ماده محتـوي    . كنند كه ژله رويال يا شاه انگبين نام دارد        يك ماده بسيار مغذي ترشح مي     

  . شودر مصرف ميتر و زنبوران نمقدار زيادي پروتئين است و براي تغذيه الروهاي مسن

يكي درجه پذيرش غذا، با توزين منظم       . توان بكار برد  براي ارزيابي غذا، دو معيار را مي      

مقدار خورده شده و ديگري ارزش غذايي آن كه بوسيله تعداد نوزادهاي هر كندو در يـك      

 هر چه تعداد بيشتري نوزاد پرورش داده شـود، نـشانه    .شودفاصله زماني مشخص ارزيابي مي    

   .نست كه ارزش غذايي پروتئين بيشتر استآ

ها از باال به پائين عبارتست از شبدر شيرين، اقاقيا، پلـن      ارزيابي كلي، ترتيب ارزش گرده    

  . مخلوط، افرا، بيد و تمشك

هـاي آنزيمـي روي سـوكرز و       شود در اثر فعاليت   بعضي از مواد كه در عسل مشاهده مي       

يرد، اگرچه ارزش غذايي بعضي از ايـن قنـدهاي      گصورت مي  ) Reversion(احياء اسيدي   

مطالعاتي كه تـا بـه امـروز    . شود روشن نشده است كمياب كه بطور طبيعي در عسل ديده مي       

تواند نيازهـاي مـواد هيدروكربنـه       دهد كه اگرچه زنبورعسل مي     نشان مي  ،انجام گرفته است  

را قـادر اسـت از طريـق        تامين كند، امـا همـين احتياجـات         ) شكر(خود را از طريق سوكروز      

   .ساير قندها نيز به خوبي تامين نمايد

تواند از آنها استفاده كند و حتـي        قندهايي نيز در طبيعت وجود دارند كه زنبورعسل نمي        

  .   اي هستند كه براي زنبورعسل سمي هستندعده

  :روندموادي كه پس از هضم به عنوان منبع انرژي بكار مي

توز، رافينـوز، ترهـالوز، سـلوبيوز، گلـوكز، ملزيتـوز، سـوربيتول،             آرابينوز، فروكتوز، مـال   

اگزيلوز، دكسترين، مانيتول، آميتـل گلـوكز، سـوكرز و قنـدهاي سـنگين موجـود در شـيره                   

   .شودذرت كه در اثر تبديل نشاسته ذرت بوسيله تبديالت آنزيمي حاصل مي

   :شودموادي كه هضم نمي

  ينوزيتول سوربز و الكتوزدال سيتول، ملي بيوز، اريتريتول، ا

  : مواد سمي شامل

 فرمز، مانوز، گاالكتوز و رهامنوز 
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  مديريت زنبورستان  - متشهفصل 

  عبداهللا حسن زاده قورت تپه، مهناز زاهدمنش، داود صيدي(

  

   تهيه شناسنامه براي كندو-8-1

 توليـد  مقدار(آن  عملكرد از خصوصاً و كندو داخلي وضع از كافي اطالعات كسب

 در نتـايج  ثبـت  زمـان و  بـه  بازديـد  چنـين  هـم  اسـت  مهـم  بسيار دهندهبراي پروش )عسل

 و نـسل  نابودي از و برطرف را كندو نواقص كه داد او خواهد به را فرصت اين شناسنامه
  .كند جلوگيري زنبورها جمعيت

  

 شناسنامه تكميل راهنماي

 نـشان  مربوطـه  هايونست در بازديد تاريخ و رديف در آن نوبت ثبت با بازديد هر در -1

 .است زنبورداري فصل در شما بازديدهاي ي تعداددهنده

 بـا  آن رؤيـت  عـدم  و (+) عالمـت  بـا  سـوم  سـتون  در ملكـه  رؤيت با بازديد  هنگام- 2

 .شود  مشخص(-) عالمت
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 يـا  (+) عالمـت  با )شفيره و الرو تخم،( رؤيت از پس را ملكه گذاري تخم وضعيت - 3

 .كنيم مي درج هركدام به مربوط در ستون (-)

 .نويسيم مي رقم با را اهآن از هريك  تعداد9و  8 ،7 ،6 ،5 هاي ستون  در-4

 ثبـت  (-) يـا  (+) عالمت با آمادگي عدم يا دادن بچه و كندو آمادگي 10 ستون در - 5

 .شودمي

 .نويسيممي عصباني يا آرام شكل را به كندو رفتار - 6

 حـاوي  شـان  آجدار، موم ورق چنانچه شده انجام اتعملي و تغييرات دوم قسمت  در -7

 يا (+) عالمت با و تعداد به شود زياد يا كم عسل شان جوان، زنبوران حاوي نوزاد، شان

 به شود، مي داده كندو تقويت عنوان به نوزاد حاوي شان يك مثالً اگر .شود مي ثبت (-)

 مربوطه هاي ستون در )-3 ( عالمت با شود عسل برداشت شان سه اگر و )+1 ( صورت

 .شود درج

 يادداشـت  آن بـه  مربـوط  سـتون  در شربت ميزان شود، مصنوعي تغذيه كندو چنانچه - 8

 .شودمي

 .دهيممي آن به را 4 تا 1 نمره آن وضعيت به توجه با كندو كلي امتياز ستون  در -9

 كـردن كـم  يـا  اضافه توانمي مربوطه معالجات و كندو بيماري مالحظات ستون در - 10

 .نوشت را … و كندو دادن كوچ ها، بيماري گيري پيش براي الزم طبقه، اقدامات

 نمونه دو به جا اين در كه داشته مختلفي هاينمونه كندو شناسنامه كه است تذكر به الزم

  .است اشاره شده آن
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 عسل زنبور نگهداري و پرورش در مؤثر عوامل -8-2

 :از عبارتند دهند،مي تشكيل را عسل زنبور نگهداري و پرورش اساس كه مهمي عوامل

هـاي  چراگـاه  يعني مؤثر عامل اولين به بايد بيشتر عسل محصول برداشت براي :چراگاه - 1
 .داشت توجه عسل زنبور

 .شمرد مؤثر عامل دومين توانمي نيز هوارا وضعيت :هوا و آب -2

بينـي  پـيش  تمام قاطعيت با توان نمي را هوا وضعيت و زنبورداري هاي چراگاه چگونگي -
 و منطقـه  هـواي  توانـد  مي خود چندساله تجربيات و عيني مشاهدات با زنبوردار، اما .كرد

 را الزم بيني پيش و درآورده چراگاهي تقويم صورت به را دهيگل  زمان وها گل وضع

 .بنمايد

 .دانست مؤثر عوامل از ديگر يكي توان مي نيز را عسل زنبور نژاد و نوع :زنبور نژاد - 3

 و صـفات  داراي كـه  را هـايي  ملكه توان مي ملكه پرورش صحيح هايروش از استفاده با
 كـه  كـرد  گزينـي  بـه  را نژادي يعني. كرد انتخاب هستند، منطقه براي مشخصات مطلوب

 نشود مشاهده ملكه گذاري تخم در محدوديتي منطقه هاي و گل هوا وضع تغيير به نسبت

 .داشته باشند طبيعي  كندويبچه توليد به زيادي عالقه چنين هم و

 شـرايط  واجـد  كنـدوي  انتخـاب  زنبـورداري  در مؤثر عوامل از ديگر يكي :كندو نوع - 4

 )غيـره  و فـرم  چوب، نوع( شده برده كار به مصالح نظر نقطه از كندو نوع تنها،  نه.است
 در بلكـه  اسـت،  مـؤثر  نقـل  و حمـل  نحـوه  و زنبـورداري  بـه  عمليـات مربـوط   پيشبرد در

 توليـد  ميـزان  در خاصـه  زنبوران كيفي و نظر كمي نقطه از چه زنبوران فعاليت چگونگي

 .دارد فراواني تأثير عسل

پـرورش   در مـؤثر  عوامـل  از تـوان مـي  نيـز  را كنـدو  بـا  كـار  روش  :كندو با كار روش - 5
 بـراي  الزم زمان  يعني.است توجهي قابل و مهم عامل خود كه كرد محسوب عسلزنبور

 تمـامي  كـرد كـه   سـعي  پيوسـته  و رسانده ممكن حداقل به بايد را كندو سيبرر و بازديد

 جوانـب  كليه گرفتن درنظر با كه معني ين بدباشد اقتصادي و معقوالنه شده صرف وقت

 از اسـتفاده  بـراي  را هـا آن زمـان بتـوان   بـه  كـه  شـوند  آماده طوري كندوها امر، وضعيت
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  محيطي مناسب براي استقرار زنبورستان- 1 – 8شكل 

 مـدت  فقـط  يـا  و بـوده  كـم  آن در گيـاه  و گـل  كه محيطي يا و  گياه و گل فاقد محيط

 تـرين اساسـي  و مهمترين. باشدنمي مناسب زنبورداري يبرا دارد وجود گل سال از كوتاهي

بـراي  ) وان وجود داشـته باشـد     فرا گل سال اوقات اكثر در   (مناسب محيط داري زنبور بخش

  .  باشد زنبورداري مي

  ستان زنبور محيط -8-3

  .باشد زنبورداري شغل  مناسب فراوان ده گر و شهد لحاظ از محيط – 1

 چراگـاه  دهـي  گـل  زمـان  حـداقل  در كـه  طـوري  بـه . كرد زنبورداري آماده هايچراگاه

  .شود برداشت شده صرف و وقت سرمايه به نسبت عسل محصول بيشترين
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   كندوها محيطي مناسب براي استقرار- 2 – 8شكل 

 

  

 باشد داشته مناسبي هوايي و آب شرايط – 2

 طور معمولي باد شديد يا باران و مه آلود بودن هوا و يا گرما و سرماي شديد در همـه          به

 روز از سـال بـه وجـود         10 الي   3نقاط وجود دارد اما اين شرايط فقط مدت كوتاه و در حد             

 بيـشتر  در ابري هواي ،  زياد و پيوسته بارندگي ،  تحمل حد از بيش سرماي يا گرما اما.  آيد مي

 افـزايش  ،  آلـود  مه غالبا هواي يا شرجي هواي ،  شديد بادهاي ،  نظر مورد فصل اي سال اوقات

 لـب غا در. اسـت  ممكن هوا تحملقابل غير آلودگي و هوا حرارت درجه ناگهاني كاهش يا

 بـا  را زنبـورداري  و كنـد  مي مطلوب  نا زنبورستان استقرار براي را اي  منطقه چنين وقات سال ا

  . يدنما مي همراه زياد تلفات و ضرر

 

   اهميت وجود منبع آب سالم در اطراف زنبورستان - 3

هر چـه   .  ترين نياز خود احتياج دارد     زنبور نيز مانند ساير جانداران به آب به عنوان حياتي         

و  رود تـر مـي    هـا بـاال     بازده كنـدو    و  باشد)  متر 50حداكثر  (تر   آب سالم و پاكيزه در دسترس     

   .زنبورستان از سالمت بهتري برخوردار خواهد بود
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  منبع آب سالم در اطراف زنبورستان - 3 – 8شكل 

-  

  

  اشت منطقه زنبورستان و اهميت آن بهد-4

 نيز مانند ساير حيوانات به برخي از بيماريهـا حـساس بـوده و متاسـفانه بيـشتر               عسلنبور  ز

هاي زنبورستان شده و يا ضمن خسارت بـه         ها باعث انهدام بخش مهم يا تمامي كلني       بيماري

ترين اقدام براي جلوگيري از ابتالي زنبورها بـه         اقتصاديبنابراين  . شوندزنبوردار، معالجه مي  

بـه  بودن محـل اسـتقرار زنبورسـتان        نزديك  . بيماري، توجه زنبوردار به بهداشت منطقه است      

ها، كارخانجات مواد شيميايي، كود كمپوست، محل تخليه زباله و يـا    ها، مرغداري گاوداري

باشـد زيـرا بـوي بـد زنبـورداران را           شوند مساعد نمي  مزارعي كه با آب فاضالب آبياري مي      

  .دهدفراري مي

  

  نامطلوب بوهاي و صوتي هايآلودگي -5

  ،  مــدهــاي پــر رفــت وآ دا مثــل جــادهصــ و ســر پــر نقــاط مكــان اســتقرار زنبورســتان از 

و صـدا موجـب هـراس     هاي پر سر و صدا و غيره به اندازه كافي دور باشـند تـا سـر           كارخانه

  .زنبورها و فراري شدن آنها نشود

  

  مسكوني نقاط از زنبورستان بودن دور اهميت - 6

 كيلـومتر از محـل زنبورسـتان دور         5زنبورها با توجه به شعاع پرواز خود ممكن است تـا            

بـه وجـود آمـد       مسكوني هايخانه به متري 200 فاصله در ن زنبورستان اما نزيك بود  .  شوند



 105/     مديريت زنبورستان–  فصل هشتم 

 صـاحب  بـراي  مـشكل  بـروز  و شيرين مواد وجود خاطر بهها   مشكالتي از قبيل ورود به خانه     
 شـدن  روشـن  بـا  غـروب  نزديـك  يـا  و باشـد  زنبـور  براي خانه از خروج از ناتواني يا و خانه

باشد دچـار مـشكل      ابش با نور خورشيد مي    ت روشنايي براي زنبور عسل كه جهت        هاي چراغ
     . اند ها براي رفتن به كندو در اطراف چراغ برق جمع شده زنبور  و نمايد

  

  هم از هازنبورستان فاصله رعايت اهميت  - 7

هاي همـسايه شـما وجـود دارد حـداقل          هاي مسري در زنبورستان    در شرايطي كه بيماري    -1
اگـر منطقـه    .   كيلـومتر اسـت    6ها از يكديگر در هـر منطقـه          فاصله الزم به رعايت زنبورستان    

  .آمد خواهد پيش اساسي مشكل  چندپوشش گياهي چندان خوبي نداشته باشد

  .گرده و شهد منابع كمبود علت به هم كه مجاور زنبورستان دو در كمتر عسل توليد  - 1

ها به ميوه يـا بـذر تبـديل شـده و       بيشتر گل  ،ت گرده افشاني بيش از حد مورد نياز       عل به  - 2
  . استشوند و از كيفيت محصول كاسته شده واد غذايي كافي نميها قادر به دريافت م تمام ميوه

هاي ديگر و شيوع بيماري و        امكان رفتن اشتباهي زنبورهاي يك زنبورستان به زنبورستان        -3
  .غارت وجود دارد

  

  جاده به زنبورستان نزديكي ميزان  - 8

 و حمـل  بـراي  نقليـه  وسـايل  بـه  دسترسـي  باشد كه    حسن مي  كجاده براي زنبورستان ي   
 و رفت پر زنبورستان نزديك جاده اگر اما.  نمايد  مي آسان را كندوها تخليه و بارگيري ،  نقل
 و هـم بـه علـت اوج پـرواز           صدا سرو زنبورها از ) ها  اتوبان شهري، بين هاي  جاده( .باشد آمد

   .شوند كم با وسايل نقليه برخورد كرده و تلف مي

  

  تان بهترين مناطق استقرار يك زنبورس- 9

يـك بـاغ يـا مزرعـه بزرگـي اسـت كـه         ترديد بهترين مكان استقرار يـك زنبورسـتان    بي
در اين صورت عالوه بر توليـد عـسل   . عسل گرده افشاني شود   محصول آن بايد توسط زنبور    

  .شود براي زنبوردار محصوالت كشاورز يا باغ دار هم به قدر كافي گرده افشاني مي
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 سكو يا پايه روي كندوها  استقرار- 5 – 8شكل 

  

   مناسب براي استقرار كندوها در زنبورستاناي منطقه– 4 – 8شكل 

 

  رودخانه يا دريا كنار در زنبورستان استقرار - 10

چنانچه زنبورسـتان در سـاحل دريـا يـا رودخانـه مـستقر شـود زنبورهـا بـراي نوشـيدن و            
 جريـان آب رودخانـه يـا امـواج دريـا بيـشترها رفتـه و معمـوالً     طرف آن ه  آوري آب ب   جمع

  . شود ها وارد مي كند و به اين ترتيب خسارت سنگيني به جمعيت زنبورها را غرق مي

  

  سكو يا پايه روي كندوها استقرار و زنبورستان سطح  - 11

  .هاي اطراف باشد سانتي متر باالتر از زمين30سطح زمين زنبورستان بايد دست كم 

  



 107/     مديريت زنبورستان–  فصل هشتم 

   هم در يك زنبورستاناز وهاكند فاصله  - 12

 رديـف  هـر  بين متري 4 فاصله و  متر بين دو كندو    5/2در يك زنبورستان رعايت فاصله      
  . است ضروري

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   زنبورستانمحل استقرار -7 – 8شكل 

  

  

  هم در يك زنبورستاناز كندوها  فاصله- 6 – 8شكل 

  مزارع و ها باغ سمپاشي با رابطه در زنبورستان مكان  - 13

هـا و مـزارع      بـه خـصوص جـاليز      پاشي زياد وجود دارد   مزنبورستان نبايد در نقاطي كه س     
  .دقرار گير
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   زنبورستان در كندوها استقرار جهت -14

وها را بـه  تـوان كنـد   اي كه زنبورستان در آن مستقر است بادخيز نباشد مـي    ه منطقه چچنان

اي در زنبورستان مستقر كرد كه سوراخ پرواز آنها به سمت مشرق يا جنـوب باشـد در                   گونه

تابد و زنبورهـا زودتـر فعاليـت     اين صورت با طلوع خورشيد نور به سمت جلوي كندوها مي    

خيز سوراخ پـرواز بايـد در جهـت مخـالف وزش بـاد               در مناطق باد   .كنند روزانه را آغاز مي   

وزد و در سـاير مواقـع نيـز موجـب           نـ صوص در زمستان باد سرد به داخل كندوها         باشد تا بخ  

  .ناراحتي زنبورها نشود

  

  عسل زنبور دشمنان وجود عدم – 15

 زنبـور  ،  خـرس  ،  سار جمله از عسل زنبور دشمنان كه مناطقي در را خود زنبورستان نبايد

   .داد قرار ،ندارد وجود ارشانهم يا و قابليت نابودي كه چهرمو و موريانه قرمز،

  

   محافظت كندوها از عوامل نامساعد جوي و محيطي - 16

  ان جديد زنبورستان تا مكان قبلي مسافت مك- 17

 كيلـومتر و گـاهي   6 كيلومتر و شعاع پرواز دور آن بـه        2شعاع پرواز مفيد زنبور عسل به       

مكـان زنبورسـتان   براي جلوگيري از مراجعت زنبورهـا بـه    . رسد  كيلومتر مي  5/13 الي   12به  

   . كيلومتر فاصله داشته باشد6قبلي مكان زنبورستان جديد تا قبلي بايد بيش از 

  

  بطه كندو و مساحت زنبورستانرا -18

 متر از هم بايـد  5/2تر و فواصل بين كندوها به ميزان حداقل      متر مرتفع  2ديوارها نبايد از    

   .رعايت شود

 

  تانزنبورس در كندوها استقرار نحوه  - 19

اي طراحـي شـود كـه زنبورهـاي پـرواز        محل استقرار كندوها در زنبورستان بايد به گونه       

كننده از كندوهاي مختلـف مـانعي در جلـوي زنبورهـاي ديگـر نباشـد بـه همـين جهـت در             



 109/     مديريت زنبورستان–  فصل هشتم 

 موازي و غيـره ممكـن اسـت         -  گروهي -  مربع – زاگ هايي چون زيگ   استقرار كندوها طرح  
  .عملي گردد

 

  

  

  فواصل بين كندوها - 8 – 8شكل 

 

  

   زنبورستان در مناطق گرمسيري- 20

 39 تـا    34گراد در حداكثر فعاليت است و        درجه سانتي  32 تا   16ور عسل در حرارت     زنب
شـود و در     گراد به تدريج از فعاليت آنها كاسته مي        درجه سانتي  8 تا   16درجه سانتي گراد و     

 درجــه ســانتي گــراد از كنــدو خــارج 39گــراد و بيــشتر از  درجــه ســانتي8دمــاي كمتــر از 
  .شوند نمي

  

 بخـش  در زنبـوران  فعاليـت  و شـود  مي آغاز منطقه هر بهار شروع با زنبورداري فصل

 شـود،  سـاخته  شـاني  اگر كه طوري به. است همراه الرو و تخم افزايش كندو با تخمدان

 كندو كارگر نوزادان جمعيت افزايش با و بود خواهد هاي كارگر سلول داراي شانهميشه

 هـاي سـلول  وجود كند، مي نر هاي سلول به ساختن شروع )ندوك بچه( طبيعي تقسيم براي

 مؤيـد  كارگران توسط نر كشتن زنبوران و دهد مي نشان منطقه در را نرها فصل شروع نر

 فـصل  از پـس  و قبل نرها كه، وجود نماييد توجه. است منطقه همان در نرها فصل اختتام

 فرسـوده  پيـر و  يـا  و بـوده  ريضمـ  يـا  باكره، ملكه يعني است كندو بودن معيوب بر دليل

  .باشد مي

 نيـست  يكنواخت زمين كره سطح بر آن حرارت و خورشيد نور تابش كه آنجايي از

 ديگـر  عبـارت  بـه . اسـت  آمده وجود به زمين كره سطح در مختلفي هاي نتيجه محيط در

 زنبورداري فصل  شروع -8-4
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 عمليات اما. است متفاوت دنيا مختلف مناطق در ولي ثابت هر منطقه در زنبورداري فصل

 جنـوب  در زنبورداري فصل كه زماني يعني. يكسان است دنيا مختلف مناطق تمام در آن

 منظـور  بـدين . شـود  مـي  آغـاز  شمال كـشور  در زنبورداري فصل رسد، مي اتمام به كشور

 هـر  در فـصل  بـه آن  مربـوط  عمليـات  و زنبـورداري  فصل پايان و شروع منحني شناخت

 كه شود مي ديده منحني پنج بينيم مي شكل در كه طوري  به.است ضروري و الزم منطقه

 نـور  تـابش  منحنـي  با نيز مستقيمي ارتباط همديگر رابطه با داشتن ضمن آن منحني چهار

 .دارند خورشيد

 منـابع ( گيـاهي  رشـد  منحنـي  آن حـرارت  ميـزان  و خورشيد نور تابش ميزان براساس

 كنـدو  جمعيـت  زايشافـ  منحنـي  نيـز  آن مـوازات  به و آيد مي وجود به در منطقه )غذايي

 فـصل  منحنـي  منطقـه  هـر  در گياهي رشد منحني و اختتام شروع براساس و شود مي آغاز

 شدن كوتاه( خورشيد نور و درجه حرارت كاهش شروع با و آمده وجود به نرها فعاليت

 .شود مي حاصل عسل توليد فصل منحني )روزها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

،



 111/     مديريت زنبورستان–  فصل هشتم 

 منحني به مربوط عمليات

  استفاده كندو داخل رطوبت و حرارت حفظ ):ارديبهشت اوايل و فروردين از (Aفصل 

 ليتـر بـه نـسبت يـك بـه يـك و        تـا   ميـزان  بـه   روزانهاز گرده مصنوعي و شربت تقويتي
  .نظافت داخل كندو

 و طبيعـي  كنـدوي  بچـه  ملكـه  پـرورش  فصل ):تير اوايل تا خرداد ارديبهشت،(B فصل 
 .عسلدان طبقه كردناضافه و آجدار موم صفحات از استفاده و )كندو يرتكث (مصنوعي

 بـراي  جمعيـت كنـدو   سـازي  ذخيـره  عمليـات  ):مـرداد  اواسـط  تـا  تير اوايل از(C فصل 

 )عسل توليد(آوري عسل جمع

 زمـستان  بـراي  كندو سازيآماده عسل، برداشت ):مهرماه اوايل تا مرداد اواخر( Dفصل

 ).2 به 3 يا 3 به 5 نسبت به زمستاني تغذيه( گذراني

در صـورت مانـدن در منطقـه     ):منطقـه  زمـستان  فـصل  پايـان  تـا  مهرماه اوايل (Eفصل 

  .دادن به مناطق گرمسيرگذراندن زمستان و استراحت جمعيت كندوها و در صورت امكان كوچ

  

 توجه قابل نكات

 شـروع  يعنـي  .اسـت  متفـاوت  منطقـه  هر هواي و آب به توجه با فوق منحني عمليات - 1

. شـود  مي شروع اسفند اول از حدوداً گيالن و مازندران هوايي و آب منطقه در عمليات فوق

شود مي آغاز ماه بهمن اواخر از حدوداً كشور جنوب هواي و در آب كه صورتي در

.

 

 پايـان  يـا  شروع در مستقيمي تأثير تواندمي ديررس پاييز يا زودرس بهار است طبيعي - 2

 .باشد همنحني داشت

 قبـل  صـورت،  اين درغير  باشدBفصل  يعني نرها فصل در حدوداً بايد نر زنبوران وجود -3

  .است كندو بودن معيوب نشانه آذربايجان منطقه در نرها فصل از بعد يا و نرها فصل از

 شـروع  در كـارگر  يك منحني چپ سمت درشود مي ديده منحني در كه طوري به - 4

 از خارج كارهاي زياد هايفعاليت چنين هم و كندمي تغذيه را الرو سه افزايش جمعيت

 راسـت  طـرف  در كـه  صـورتي  در  هاآن عمر بودن در كوتاه مستقيمي رابطه كندو

،

،

،

 دارد
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 كنـدو  زا خـارج  در هاآن فعاليت طرفي از دهند و مي غذا را الرو يك كارگر سه منحني

 كـارگران  عمـر  باعـث دوام  )كـم  كـار  و زيـاد  غـذاي ( امـر  همين كه است كم بسيار نيز

  .شد خواهد

  

 .گـذارد   مـي  تـأثير  رفتارشـان  روي بـر  زيـادي  عوامـل  و دارند اجتماعي زنبورها، طبيعتي 

 روي و پردازنـد   مـي  و گـرده   شـهد  آوري  جمـع  بيشتر بـه   زنبورها است هوا گرم  كه هنگامي

 زنبورهـا  بيـشتر  باشـد  دسترس در غذا كه زماني. نمايند  مي تجمع كمتر كندو داخل و ها  قاب

؛ گاهي اوقـات     مانند  مزرعه هستند و تعداد كمي به عنوان زنبور نگهبان در كندو باقي مي             در

زرسـي  مناسـب بـراي با  زمـان  بنـابراين   .  شـود  ورودي كنـدو ديـده نمـي       ر هيچ زنبـوري د    نيز

  .باشد مي روزميان سط زمان جمع آوري شهد و در اوا، در  ، يك روز گرم و ماليم هاكلوني

، جهت خنثي نمودن تدابير دفاعي زنبورهـا و تـسهيل        كندو اقدام در بازديد     اولين معموالً

 ؛ بـه ايـن ترتيـب كـه ابتـدا مقـداري دود از         ، دميدن دود به داخل كندو است       عمليات بازديد 

 هـا   كلـوني  بازرسي  براي .شود ها به آن دميده مي     ي پرواز و سپس از باالي قاب       يچهطريق در 

هـا از   ؛ زيـرا ممكـن اسـت تخـم     به هم بريزيم ها را ز بايستيم و قابپروا ي  دريچه جلوي نبايد

شـخص بايـد بـراي بازديـد دليـل          .   دقيقه بيشتر شـود    30كل مدت بازديد نبايد از      .  بين بروند 

كـاري   هايي كه هر روزه بازديد و دست       ، كلوني  در عمل ديده شده است    .  خوبي داشته باشد  

، براي چندين هفته ممكن است به طور غير طبيعـي و بـه صـورت دسـته جمعـي بـه                      شوند مي

كـه ايـن كنـدوها محـصوالت      ضـمن ايـن  .، حملـه كننـد   شـود  كه به كندو نزديك مـي  كسي

  بازديـد . كـرد  بازديـد بـار    روز يـك 14  تـا 9از هيچ كندويي نبايـد زودتـر از      .كمتري دارند 

 صـورت   گـراد سـانتي  ي   درجه 17از   بيش حرارت ي  درجه در امكان صورت در بايد كلوني

تـوان كنـدو را مـورد      درجه بنا به ضرورت و بـه صـورت كوتـاه مـدت مـي          10؛ اما در     گيرد

  . بازديد قرار داد

  بازديد كندو -8-5

  زمان بازديد  -8-5-1
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  بازديد كندو - 9 – 8شكل 

اطـالع  : تنـد از  معموالً اين داليل عبار   .  براي بازديد از كندو بايد دليل خوبي داشته باشيم        
،  هـاي پـرورش ملكـه    ريزي آن و احيانـاً وجـود حجـره    ي مناسب و طرز تخم   از حضور ملكه  

، بـرآورد نيـاز كلـوني بـه گـسترش          ي گسترش فضاي پرورش نـوزاد و ذخـاير غـذايي           نحوه
ي كنـدوها   در مجموع ثبت ايـن اطالعـات در شناسـنامه        .كنترل عاليم بيماري   محيط خود و  

ي كنـدو    تـوان در شناسـنامه     ي آن را مي    تان نقش بسزايي دارد و خالصه     در مديريت زنبورس  
ي چيزهـايي كـه باعـث تحريـك زنبـور بـه نـيش زدن                  بايد از كليه   بازديد درطي. ثبت نمود 

هاي ناگهاني وتند بازديد كننـده و    ، حركت  ، بوي عرق بدن    ها انواع تند ادكلن  :  شود مانند  مي
  . همراهان وي اجتناب نمود

  

 افـزايش  از اصـلي  هـدف  بنـابراين،  اسـت،  سـال  2-3 ملكه مفيد عمر كه جاييآن از

زمـان   ايـن  در. باشد كندو تكثير و ملكه جايگزيني بايد بهار فصل اوايل كندو در جمعيت
 لكـه م پـرورش  فـصل  بـراي  الرو و تخـم  جمعيـت  نظر از كندوها را زنبوردار است الزم

   .كند آماده كامالً

 ،

 آن به مربوط عمليات و كندو جمعيت  افزايش -8-5-2
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 تخم حاوي هايشان مابين ميان در دو صورت به را آجدار موم صفحات منظور بدين

 كيلـو  يـك ( يك به يك نسبت به كندو تشويقي تغذيه با چنين هم دهيم، مي الرو قرار و

 افـزايش  بـه  نـسبت  كنـدو  داخـل  رطوبت و حرارت درجه با حفظ )آب ليتر يك و شكر

. برسـند  كـافي  جمعيـت  بـه  نرهـاي كنـدو   اوايل فـصل،  در  تاكنيم مي اقدام كندو جمعيت

  .كنيم مي بخش مصنوعي بچه تشكيل به اقدام سپس

 كـافي  فرصـت  جمعيـت كنـدو   گيـرد،  انجام نرها فصل اوايل در فوق عمل چه چنان

 نرهـا  فـصل  اواخر در مصنوعي بچه تشكيل عمل اگر  وليدارد تقويت را و افزايش براي

 براي بايد و ندارد وجود جمعيت كندو تقويت و براي افزايش كافي فرصت گيرد، انجام

  .كرد ادغام كندوهاي ديگر با را مصنوعي بچه زمستان فصل گذراندن

اوايـل   در. است ضروري و الزم زنبوردار هر براي گذاريطبقه زمان  و فصل شناخت

 بايـد  باشـند،  سرپوشيده الرو و تخم حاوي كندو 75/0 كه زماني ،كندو جمعيت افزايش

 Bو  A فـصل  . (داد قـرار  كنـدو  روي در ملكـه  پنجـره  از اسـتفاده  بـدون  عسلدان را طبقه

 توليد و آوري جمع زمان كه زنبورداري فصل تقويم C قسمت در ولي) زنبورداري تقويم

 را عـسلدان  طبقه هاي شان توان مي هم و كرد استفاده ملكه پنجره از توان مي است، عسل

 عـسلدان  قـسمت  در نتوانـد  ملكـه   تـا ادمتر از يكديگر قرار دسانتي5/1 ي فاصله به حدوداً

 بـه  را عـسل  كنـد، برداشـت   گـذاري  تخم عسلدان طبقه در ملكه چنانچه.كند گذاري تخم

 استخراج چنـين  صورت در. كندمي شكالا دچار الرو و تخم با عسل بودن مخلوط دليل

 آينده بهار در و دهند مي تشكيل را زمستاني زنبوران كه الروها از زيادي تعداد هايي شان

 نـوزادان  افزايش منحني چپ قسمت( هستند مؤثر نهايتبي كندو جمعيت در افزايش نيز

 بـه  آورده نپـايي  نيـز  را عـسل  كيفيـت  الروهـا  طـور  همين و خواهند رفت بين از ،)كندو

 تخميـر  تـر  سـريع  فـوق  عـسل  و شـده  تـر طبيعي بيش و معين حد از عسل آب كه طوري

  .شد خواهد

 
 دادن طبقه -8-5-3
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 روش گذاشتن طبقه روي درب كندو - 10 -8شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   دود دادن جمعيت كندو- 11 – 8كل ش

 دادنطبقه نحوه

. دهـيم  قـرار مـي   زمـين  روي بـه  پشت از را آن و برداشته آهستگي به را كندو درِ ابتدا

 در اضـالع  روي آن هـاي  گوشـه  كـه  دهـيم  مـي  قرار كندو در روي را طوري طبقه سپس

 شـدن  لـه  و رفـتن  مـانع  و شـده  طبقـه  داخـل  زير از كه هوا اين دليل به (گيرد قرار وكند

  :زير شكل .)شود طبقه زير در زنبوران
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 نـشان  خـود  از بـاال  طبقـه  بـه  رفـتن  بـاال  بـراي  زيـادي  تمايـل  زنبوران كه جاييآن از

 تخمـدان  قـسمت ( مـادر  كنـدوي  و بـاال  طبقه بين بطهرا و تعادل براي برقراري دهند،نمي

 بـه  زنبـوران  بـا  همـراه  اسـت  سرپوشـيده  هايسلول كه داراي را عددشان 3 تعداد )كندو

 به را آجدار موم صفحات شده شان برداشته عدد 3 جاي به و دهيم مي انتقال طبقه داخل

 گذاشـتن  اگـر  شد ذكر الًكه قبچنان .دهيم مي قرار زنبوران هاي شان بين ميان در دو طور

 ايـن  ملكه از پنجره استفاده بدون )بهار اوايل( باشد كندو جمعيت افزايش منظور به طبقه

ملكه  پنجره از باشد، تر بيش عسل گرفتن منظور به دادن طبقه اگر و گيرد مي صورت كار
 نتـوا مـي  باشـد،  مناسـب  چراگاه وضع كه زماني است يادآوري به الزم. شود مي استفاده
 موم صفحات از حتي و )خالي هاي شان( پوكه وسيله به را عسلدان خالي طبقه هايقسمت

 را اول طبقـه  ابتـدا  كـار  ايـن  بـراي  .گـذاريم  مـي  را دوم طبقـه  لزوم صورت  در.كرد پر دارآج

 . دهيم مي قرار را دوم طبقه مادر كندوي و اول طبقه بين ما آن يعني جاي به و برداشته

 مـوم  صـفحات  وسـيله  بـه  را دوم طبقه توان مي باشد، شهد آوريعجم فصل اگر حال

  .شود استفاده پوكه از است بهتر باشد جمعيت افزايش فصل اگر  ولي.كرد پر آجدار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كندو روي هاطبقه چيدن  روش- 12 – 8شكل 
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  درخت شاخه روي طبيعي كندوي بچه  يك- 13 – 8شكل 

 الرو، تخـم،  از هـا  حجـره  پرشدن و كندو در زنبور جمعيت رفتن باال با روش اين در

 هـم  و نـشده  مقـدور  كنـدو  درون زنبوران فعاليت ادامهكه  حدي تا و شهد گرده شفيره،

 و تخـم  مراحـل  گذرانـدن  از پـس  را الروهـا  از كـارگران تعـدادي   طبيعـي  غريـزه  چنين
 تـا  كننـد  مي تغذيه رويالژله با زندگي الروي دوره آخر تا )ملكه سلول( حجره گسترش

  .شد خواهد طبيعي توليد بچه به منجر ها ملكه اين پرورش درنتيجه كه دهند پرورش ملكه

  

  )بر پيش( طبيعي بچه

 قطـع  و كم خود را ريزي ملكه تخم ، كندو در )شاخون( ملكه هاي حجره شدن پيدا با

 كـه  زمـاني  .كند مهيا خود براي را كردن پرواز قدرت رديگ بار و شود سبك تا كند مي

 و شـده  ملكـه  در ريـزي تخـم  افـزايش  سـبب  طبيعـت  در شـهد  و گـرده  نشد فراوان

 كندوها كه رسد مي فرا زماني ،جمعيت افزايش اينبا  .رود مي فزوني رو به كندو جمعيت

 بـه  كنـدو  افزايش .كنند مي دادن بچه به اقدام غرايز طبيعي برحسب و جا كمبود علت به

 .پذيرد مي انجام مصنوعي و طبيعي طريق دو

  كندو  تكثير-8-5-4

  طبيعي تكثير -8-5-4-1
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 ملكـه  )بـاكره  ملكـه  خـروج  بـه  مانـده  روز دو الـي  يـك ( باشد بسته ملكه هاي حجره درِ

 جديد شان ساختن براي جوان زنبوران گروه دو از كه زنبوران از اي با دسته كندو قديمي

 آفتـابي  روز يـك  در. نـد ك مـي  ترك را كندو گرده، و كننده شهد آوري جمع زنبوران و

 ابتدا .شود مي خارج كندو از طبيعي بچه از ظهر بعد 2 الي 10 ساعت حدود در نرها فصل

 ملكه پيوستن و خارج سرعت كندو با از و كرده شهد از پر را عسلدانشان كارگر زنبوران

 جـاي  هـر  و درخـت، ديـوار   شاخه روي بر زنبورستان اطراف در ها آن به )كندو قديمي(

 .شوند مي آويزان اي خوشه صورت به سبيمنا

 مقـداري  اسـپري  بـا  جمعيت كندو روي اول كندو طبيعي بچه گرفتن براي است بهتر

 ضربه يك با و داده قرار خالي كندوي آن زير سپس و شود تر خوشه جمع تا پاشيد آب

 يا قوي نسبت به سپس و شده ريخته كندو جعبه به داخل جمعيت شاخه روي بر ناگهاني

 داخلـي  در و دهـيم  مـي  قرار كندو در داخل آجدار موم صفحه تعدادي آن بودن ضعيف

 كتـاني  پارچـه  از تـوان  داخلـي مـي   در نبودن صورت در( شود مي گذاشته آن روي كندو

 كنـدو تـا   شـوند،  كـشيده  كنـدو  داخـل  بـه  نيـز  زنبوران بقيه كه اين براي و) كرد استفاده

 كنـار  در آفتـاب  غـروب  از بعد و مانده كندو بچه تجمع محل زير در روز همان غروب

 تنـه  و ديـوار  و درختـان  سرشاخه روي در كه  درصورتي.شود مي قرار داده كندوها ريسا

 و ريخته كيسه يا جعبه داخل به را هاآن برس به وسيله توان مي باشند، گرفته قرار درخت
 زنبـور  نـسل  داراي كه ار شاني يا پوكه و شان يك توان مي چنين هم. داد انتقال كندو به

 كندو داخل به را سپس قاب و رفته آن روي بر زنبورها تا قرارداد زنبور توده روي باشد

 آن زنبورها است ممكن كندو، داخل به طبيعي بچه انتقال از پس مواقع بعضي .داد انتقال

 زنبـوران  تكانيدن از پس را الرو حاوي شان يك توان مي جلوگيري  براي.كنند ترك را

 دارنده نگه نام به زنبورداري اصطالح در شان اين .كندو گذاشت بچه داخل در آن روي

  .است معروف

  

،
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  قاب روي  شاخون- 14 – 8شكل 
  

 شودمي كندو دادن بچه باعث كه عواملي

 كندو تكثير و ملكه تعويض منظور به زنبوران طبيعي  غريزه - 1

 غذا ذخيره و نسل توليد براي جا كمبود- 2

  زنبوران زندگي براي كندو بودن نامناسب  - 3

 

  كندو دادن بچه از جلوگيري ايهراه

 بـا  كنـدو  يك كه است منظور كندو بدين طبيعي دادن بچه از جلوگيري اصلي علت

 مـادر  كنـدوي  طبيعي دادن، بچه صورت در زيرا. نشود تقسيم قسمت دو به قوي جمعيت

 افتد ومي تعويق به مدتي كندو در گذاري تخم يجهدرنت كه شد خواهد باكره ملكه داراي

شـد  خواهـد  ضـعيف  دليـل  همين به و مانده شفيره و الرو و تخم بدون مدتي طبيعي بچه
 خواهنـد  مـصنوعي  تغذيـه  به نياز بلكه كرد نخواهند توليد عسل تنها كندو نه دو هر يعني

 بچـه  دوبـاره  يـا  شـده  ريجلوگي طبيعي بچه توليد هميشه از است بهتر نظر اين از داشت،

 .شود داده برگشت مادر كندوي به شده خارج كندوي

 .كرد جلوگيري طبيعي حالت به كندو بچه دادن از توان مي زير اقدامات با

 كندو تخمدان قسمت در آجدار موم صفحه گذاشتن - 1

 تر بيش فضاي ايجاد براي كندو به )عسلدان( طبق كردن اضافه - 2

 ملكه هاي سلول كردن خراب و هفته در مرتبه يك كندو  بازديد- 3
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 مصنوعي كندوي بچه  گرفتن- 4

 بـه  چنـداني  تمايـل  جـوان  ملكه( جوان بارور ملكه يك با كندو قديمي ملكه تعويض -5

  ).ندارد كندو بچه توليد

 مزايا

 در ودنبـ  مقـاوم  بودن، آرام شهد، آوري جمع قدرت(  مطلوب صفات با نژاد انتخاب- 1

 خـود  اختيـار  در )جمعيـت كنـدو   توسـعه  زيـاد  قـدرت  گـذراني،  زمستان و مقابل بيماري

 .است زنبوردار

زنبورسـتان   در منتخب و جوان هاي ملكه وجود از سال هر طبيعي كندوي بچه برخالف - 2
 .بود خواهيم برخوردار

 .شود مي جلوگيري زنبورستان در نامطلوب صفات ايجاد از - 3

 هميـشه  مـادر  كنـدوي  طبيعـي  ازديـاد  بـرخالف  و بـوده  نظر زير كندو عيتجم  رشد- 4

  .شود نمي وارد چنداني صدمه عسل برداشت به و است ملكه تخمگذار داراي

  

 گيرد قرار توجه مورد مصنوعي تكثير در بايد كه اساسي نكات

 و كـرد  مـصنوعي  بچـه  گرفتن به اقدام بايد )نرها فصل يعني( ملكه پرورش فصل در - 1
 .كرد استفاده گذاري تخم آماده و بارور ملكه از نرها غير فصل در

 داده پـرورش  ملكـه  سـلول  قـبالً  نباشد، موجود باكره يا و بارور ملكه كه  درصورتي- 2

 تري كم مدت كندو بچه تا )شاخون تهيه و مطلوب صفات با كندويي كردن با يتيم( شود

 .باشد ملكه فاقد

 .شود گرفته مصنوعي بچه قوي كندوهاي از هميشه - 3

 .شود معرفي كندو بچه به بالفاصله باشد، موجود بارور ملكه اگر - 4

 خـراب  از بعـد  و روز پـنج  مـدت  از بعد است الزم دارد، وجود باكره ملكه  چنانچه- 5

 .شود معرفي سلول ملكه كردن

،

 مصنوعي تكثير -8-5-4-2
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 .شود داده كندو بچه به ساعت 24 از بعد ملكه سلول دوجو صورت در - 6

 گـرفتن  براي دارند، وجود جوان زنبوران كافي اندازه به آن در كه قوي كندوهاي  از-7

 .كرد استفاده بچه مصنوعي

 هـدايت  جديـد  كنـدوي  به قبلي قصد بدون طبيعي كندو بچه برخالف زنبوران چون - 8

 مختلـف  هـاي تيـپ  طبيعـي  كندوي بچه برخالف ثانياً وبوده  غذايي ذخيره شوند فاقدمي

 ندارند، همراه … و گرده و شهد آوردن سازي،شان گوناگون نظير كارهاي براي زنبوران

 گرده حاوي شان يك نيهمچن و يك داده به يك نسبت به شربت كندو به بايد بنابراين

 .داد قرار آخر كادر كنار در پوكه يك و

 كنـدو  داخـل  رطوبـت  و حـرارت  درجـه  حفظ كندو تجمعي افزايش در مهم مسأله - 9

 ،اسـت  خـالي  كنـدو  داخـل  بقيـه  و كم كندوبچه هاي شان تعداد كه اين به با توجه. است

 كنـدو  داخـل  فـضاي  كـردن  گـرم  صـرف بيـشنري   غـذايي  مـواد  و انرژي جوان زنبوران

 موجـود  هـاي  شـان  بـه  نـسبت  وسط از را داخل كندو فضاي بايد جهت همين به. كنندمي

 افـزايش  بـا  و گيـرد  مـي  فيبـر انجـام   يـا  نئوپان قراردادن وسيله به كار اين و كرد كوچك

 اضـافه  بـه آن  آجـدار  موم صفحه يا پوكه و كرده زياد نيز را كندو داخل فضاي جمعيت

 در. شـود مـي  داشـته  نگـه  بـاز  متر سانتي دو الي يك اندازه به نيز پرواز سوراخ. نمائيممي

 محـل  بـه  را كندو بچه غارت از جلوگيري براي طبيعت در گرده و شهد صورت كمبود

 آن پـرواز  سـوراخ  كـه  طـوري  بـه  سـايه  در و دهـيم  مي زنبورستان انتقال از دور تري امن

  .دهيميم قرار شود، واقع باد جهت خالف

  

  مصنوعي بچه گرفتن هاي روش

 از پس بالفاصله كه بود آميز خواهدموفقيت زماني و است متداول مختلفي هاي روش

 وجـود  عـدم  در صـورت . شـود  داده كندو بچه به قفس وسيله به بارور ملكه كندو تقسيم

  بچـه ،سلول از ملكه خروج از قبل روز دو كه گيرد انجام طوري ريزي برنامه بارور ملكه

 يتـيم  از بعـد  روز 10 يعنـي . (شـود  داده آن بـه  )شـاخون ( ملكـه  سلول و گرفته مصنوعي

  ).ملكه سلول تهيه رايب مطلوب صفات با يك كندوي كردن
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 با شان تعدادي است، مطلوب صفات داراي كه منتخب و قوي كندوي از :اول روش

  همراه،شد خواهند متولد زودي به و داشته نياز غذا به تر كم كه )شفيره( نوزاد سرپوشيده

 در پوكه شان يك و گرده شان يك و كرده منتقل جديد كندوي آن به روي زنبوران با

   قـرار  زنبـوران  تغذيـه  بـراي  كنـدو  در نيز ظرف غذاخوري يك .دهيممي قرار آن طرفين

 وجـود  به ملكه هايسلول كليه دو روز از بعد و يتيم نظر مورد كندوي روز دو. دهيممي

 در را آن و احتياط بريده با ايم كرده توليد قبالً كه ايملكه سلول و كرده خراب را آمده

 پس از و متولد روز دو از بعد باكره ملكه و چسبانيم مي شفيره حاوي كادر وسط قسمت

 .كند مي گذاري تخم به شروع گيري جفت

 در و برداشته مادر كندوي از زنبوران با همراه الرو حاوي شان كادر سه  :دوم روش

 .دهيم مي قرار دار آج موم برگ پايين از برداشتي هاي شان جاي به و قرار داده طبق

 برزنتي پارچه يك آن روي بر و گذاشته مادر كندوي روي بر هملك عبور مانع شبكه

 شـهد  زنبوران ورود براي مترسانتي 2 قطر به كوچك سوراخ يك كه به طوري گوني يا

 ايـن  اسـت  تـذكر  بـه  الزم. شـود  مي كشيده باشد، داشته طبقه وجود در آن ذخيره و آور

 بعـد  روز دو .كنـيم  مـي  بـاز  هتعبيـ  طبقه در سوراخ پروازي و بسته روز 10 از بعد سوراخ

 تخـم  بـه  شـروع  و كنـدو برگـشته   بـه  گيـري جفـت  بـه  رفتن و بلوغ از پس و متولد ملكه

 هـاي موجـود   شـان  كليه غروب هنگام طبق در گذاريتخم كنترل از بعد. كند مي گذاري

 در مناسـب  جـاي  در كـرده  منتقـل  خـالي  كنـدوي  يـك  بـه  )ملكـه  و زنبـوران  با همراه(

 كنـدو  داخل فضاي ،كندو داخل حرارت حفظ براي است الزم. دهيم مي زنبورستان قرار

 افـزايش  فـضا  ايـن  پوكـه  يـا  موم برگه كردن اضافه و افزايش جمعيت باشده و  تركوچك

 بـه  نيـز  بچـه  يـك  نرهـا  فصل دوره اتمام تاكه است  اين دارد، روش اين كه مزيتي. يابد 

 متوقـف  مـادر  كندوي ملكه در يزير تخم ثانياً. شود مي گرفته مادر كندوي از باال روش

. طبـق نيـست   در زنبـوران  تغذيـه  بـه  احتيـاج  باكره ملكه شدن متولد زمان تا ثالثاً .شود نمي

  .گيرد مي قرار استفاده مورد عسلدان جاي به مذكور طبقه دوم بچه گرفتن از بعد همچنين
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ــسيار راحتــي مــي  جمــع ــه   آوري بچــه كنــدو كــار ب ــه دو نكت ــه شــرط آن كــه ب باشــد؛ ب
 كـار  هـا   آن روي راحتـي  به توان  مي  پس .هستند آرام دوكن بچه زنبورهاي اكثر :كنيم توجه
  .نمود منتقل كندو به را ها آن و كرد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   بچه گيري– 15 – 8شكل 

ي  كنــيم كــه تاريخچــه يمــ برخــورد ســرگردانهنگــامي كــه بــه گروهــي از زنبورهــاي 
كرر اذيـت   تر باشيم؛ زيرا ممكن است ديگران آنها را به طور م           مشخصي ندارند، بايد محتاط   

كننـد و   ي انفجـار عمـل مـي    در اين حالت آنان همانند يك بمب آمـاده       . و آزار كرده باشند   
 از  كـه  زمـاني  كنـدوها، تـا    بچـه  ايـن  گـرفتن  از پـس . شوند خيلي سريع در محيط پخش مي     

اگـر بچـه   . در محيطـي دور از زنبورسـتان نگهـداريم    سالمتي آنها مطمئن شويم، بايد آنها را    
ي بيرون كـشيدن و در       اي قرار گرفته باشد، تا قبل از حصول اطمينان از نحوه           كندو در حفره  

 ي فاصـله  ، در هـا  بچـه  پـيش  ويـژه  بـه  و كندو بچه .اختيار گرفتن آن، نبايد به آن دست بزنيم  
هـاي درختـان در ارتفـاع         متري از كندوي مـادر بـر روي شـاخه          50مي و به طورمعمول تا      ك

 گرفتن بچه كندو -8-6
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روشي سـاده   .شوند اي از شاخه آويزان مي      به صورت خوشه    متري مستقر شده،   8 تا   2حدود  
ي زنبورهـا قـرار    ي خـالي كنـدو زيـر خوشـه      براي گرفتن بچه كندو اين است كه يك جعبه        

ي زنبورها به راحتي بـه داخـل    دراين حالت خوشه. سپس، ناگهان به شاخه ضربه بزنيم . دهيم
 متــري ازخوشــه قــرار 3ي  اصــلهحــال، در كنــدو را گذاشــته و آن را در ف .ريــزد كنــدو مــي

  زنبورهـاي  منظـور برگـشت    و بـه   دهـيم   قرارمـي  آن روي كنـدو را   پايـان، در   در. دهـيم  مي
اين نكته را نبايـد فرامـوش        داريم  مي نگه محل آن در را كندو ساعت 3 تا 2 حداقل  متفرقه

زنبورهـاي  ي مومي باشـد؛ زيـرا    كرد كه كندوي گرفته شده بايد پر از شان خالي و چند پايه 
 فـضاي  بـودن  خـالي  صـورت  درايـن زنبورهـا      .ي وافري به موم بافي دارنـد       كندو عالقه بچه

چنانچـه محـل اسـتقرار       .نماينـد   مـي  بـافي  وحـشي  بـه  شـروع  آن، از قـسمتي  حتي و يا  كندو
 هـايي   شاخه سر بر يا و ضخيم اي  شاخه روي اگر مثال براي باشد؛ نامناسب  ي زنبورها  خوشه

 بـه  آنهـا  انتقال جهت متوسط كتاني ي  كيسه يك از توان  مي باشد، شده مستقر زياد درارتفاع
 ملكـه  يـك  از بـيش  طورمعمـول  بـه  بدهنـد،  بچـه  پساگركندوهاي كوچك    .نمود استفاده كندو

هـا را   اگـر آن .  ميـل هـستند   ها نسبت به باقي ماندن در كندو خيلي بـي       جمعيتبه عالوه اين    . دارند

 در چنـين حـالتي اگـر ورودي كنـدوي آن      . شوند ود از آن جا خارج مي     وارد كندو كنيم، خيلي ز    

  .رسد شود و كندو به ثبات مي  انتخاب ميجمعيتي اصلي  ها را به مدت دو روز ببنديم، ملكه

  

  مديريت و كنترل بچه كندو

در زنبورداري يك اصـل مهـم وجـود دارد و آن ايـن اسـت كـه يـك كنـدوي بـزرگ            
 براي مثـال  ، كند ه دو كندوي مشتق شده از خودش توليد ميهميشه محصول بيشتري نسبت ب   

  ، محـصول    قـاب دارد تقـسيم شـود      5كـه هريـك      اگر كندويي كه ده قاب دارد به دو كندو        

  بنابراين زنبوردار بايـد تـا حـد امكـان          .  اين دو كندو نسبت به قبل از تقسيم كمتر خواهد شد          

ــي ــل از تقــسيم ب ــتدلي ــاي خــود جمعي ــس  ه ــن تق ــصنوعي،  چــه باشــد طبيعــي  يم، چــه اي   م

جهـت پيـشگيري از بچـه كنـدو بايـد از شـرايطي كـه منجـر بـه ايجـاد آن              .نمايد جلوگيري
دو علـت عمـده       شناسي توليد مثل بيان شـد       زيست همان گونه كه در   .   اجتناب نمود  ،شود مي

  : در اين امر مؤثرند

 .
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  سن ملكه - 1

  )پرورشي فضاي (نوزاد پرورش هاي قاب  روي بر  كارگر زنبورهاي  تجمع و ازدحام - 2

ي زنبـوردار   مورد استفاده ، هاي كنترلي نيز به عنوان ابزارهايي مهم  اين دو مورد در روش    

ترين عامل حفظ انـسجام   توليد فرومون مخصوص آن كه مهم  ، با افزايش سن ملكه    . باشد مي

ي كلـوني بايـد جـوان باشـد و تاحـد             بنابراين ملكـه  .  يابد  است به تدريج كاهش مي     يتجمع

هـاي   اصوالً احتمال ايجـاد بچـه كنـدو توسـط ملكـه           .  امكان بيش از دو سال نگهداري نشود      

تواند جهت پيـشگيري از ازدحـام جمعيـت          زنبوردار مي .  كمتر از يك سال بسيار پايين است      

  :انجام دهد كه بدين قرار است كارهاي متفاوتي ندوكدر

 حـد  از بـيش  توليـد  باعـث  هـا   شـان  اين ،  نر هايحجره داراي و هاي نامناسب  حذف شان  -1

  .گردد مي نوزاد پرورش ي منطقه در آنان و تجمع نر زنبورهاي

، آن هـم در فـصلي كـه توليـد مثـل       هـاي كنـدو    هاي پـرورش نـوزاد درطبقـه       توزيع قاب  -2

  .باشد ، اوايل بهار مي معمول  اين زمان به طور. زنبورعسل متداول است

ي زنبورهـا در اطـراف    اولين طبق بايـد قبـل از ايجـاد خوشـه       :  طبق دادن در زمان مناسب     -3

و  قـاب  چنـد  كنـدو  فـضاي  نظـر  از هميـشه  كـه  اسـت  بهتـر  . فضاي پرورشي قرار داده شـود     

ه احتمـال دارد در  ل ايـن مـورد ايـن اسـت كـ        مشك.  باشيد جلو از جمعيت  طبق يك حداكثر

 در حفـظ درجـه حـرارت        جمعيـت آب و هواي متغير بهار، نوزادان بـه دليـل عـدم توانـايي               

  .مناسب سرما بخورند

 ي  ناحيـه  از بعـد  طـور معمـول    بـه .  شـود  محـصور  عسل با پرورشي فضاي ندهيد اجازه  -4 

مـان   ضـعيف باشـد در ز      جمعيـت  اگـر .  دارد وجود عسل ي  ذخيره هاي  قاب نوزادان پرورش

لذا زنبوردار بـه منظـور كـاهش        .  تواند اين مانع را برطرف كند      گسترش فضاي پرورشي نمي   

  . قرار دهدجمعيت بايد اين قاب ها را جابجا كند و فضاي الزم را در اختيار جمعيتفشار 

، از بـين بـردن       كردن و يا محدود كردن ملكه در قفس و يا به كمك پنجره ي ملكـه                خارج

تواند ايجاد بچـه      مادر نيز فقط مي    جمعيت بازگرداندن فوري بچه كندو به       هاي ملكه و   سلول

مهم تـرين اقـدام    ، اما در مورد كندويي كه در شرف بچه دادن است كندو را به تاخير اندازد  
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اين حـس كـه بچـه داده      و القايجمعيتاز بين بردن عوامل توليد بچه كندو و گاهي فريب  
تقـسيم  :  عبارتنـد از   ، كننـد  مي ارضا را جمعيت مثلي توليد حس كه  كارهايي .باشد است، مي 

هـاي محتـوي نـوزاد بـه همـراه زنبورهـاي             ، برداشـتن قـاب     ا گرفتن بچه كنـدوي مـصنوعي      ي
  ضـعيف جمعيت قوي كه در شرف بچه دادن است با يك           جمعيت، جابجايي يك     پرستار

 ل الزم يوسا .1

 .آجدار موم صفحه با شده ساخته قاب تعدادي با همراه) ايجعبه(جديد كندوي - الف

 ايـم،  كـشيده  طرف چند از كش متر يك حدود با ها آن دور كه را كادر عدد  چند- ب

  .كنيم مي آماده

  

  

  

  

  

 قاب سيم كشي شده - 16 – 8شكل 

 چـاقو،  انبردسـت،  چكـش،  بـرس،  دستكش، اهرم، ه،كال دودي، :شامل لوازم ساير - پ

 بـراي  پايـه  بـومي،  كنـدوي  از هاشان بريدن براي كارد عسل، برداشت براي قابلمه دردار

  .شستشو براي گرم خالصه آب و كندو استقرار

 
 تعويض براي مساعد روز يا و فصل انتخاب .2

 فصل زيرا دارد، زيادي اهميت بومي تبديل كندوهاي براي مناسب روز و فصل تعيين  

  .شود تبديل در عمليات زنبوردار شكست باعث تواند مي نامناسب روز يا و

.

  مدرن به بومي كندوهاي  تبديل-8-7

 :داد انجام بايد تعويض از قبل كه اقداماتي
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طبيعـت   كه است زماني منظور( است منطقه هر بهار كندو تبديل فصل تنها :مناسب فصل
 .)است بسيار گل داراي

 كـارگر  زنبوران از زيادي تعداد طبيعت در شهد و گرده وجود علت به فصل اين در

 شـخص  نتيجه در و كم كندو داخل در جمعيت ازدحام و بوده صحرا در فعاليتمشغول 

 عمـل  فـصل  ابتـداي  در اسـت  بهتر البته .دهد انجام را تبديل تواند كار مي تر راحت عامل

 را جديـد  هـاي  شان ساختن و شده بريده هاي ترميم شان بتواند كندو تا گيرد انجام تبديل

 .كند استفاده عسل دوره از بتواند تا دهد انجام

بعـد از   2 الـي  صـبح  9 سـاعت  حوالي آفتابي روز يك توان،مي تبديل براي :مناسب روز
 است بهتر كرد، انتخاب باشد داشته را گراد سانتي درجه 22 - 26 حدود دماي را كه ظهر

 بـرود  صـحرا  بـه  نتوانـسته  كـارگر  زنبور كه ابري روزهاي يا و و سرد باراني روزهاي در

 از جلوگيري براي چراگاه بهترين با مناسب و روز فصل انتخاب .نگيرد نجاما تبديل عمل

 .كندمي ايفا را بزرگي نقش شده تبديل كندوي غارت

  اي جعبه كندوي به بومي كندوي جمعيت انتقال چگونگي .3

 آن كنـار  در را بـومي  كنـدوي  و گذاشـته  بـومي  كنـدوي  در جاي را اي جعبه كندوي ابتدا

 بـر  هـم  را آن فوقاني در و كرده باز را ايكندوي جعبه پرواز دريچه :دهيم مي قرار پايه برروي

 بـه  زنبـوران  تـا  دهـيم  دود مـي  آن بـه  دودي بـا  و برداشـته  را بـومي  كندوي عقب در .داريم مي

 .شود استفاده اندازه متناسب به دودي از شود سعي. شوند هدايت كندو جلوي قسمت

 قـرار  خروجـي  دهانه نزديكي و مياني هاي متقس در نسل بومي كندوهاي در معموالً

 از را آنهـا  بيـشتر  هرچـه  احتيـاط  با كه داشته قرار عسل هاي شان كندو در عقب لذا .دارد

 را قابلمه در و گذاشته قابلمه در آن روي از زنبور ساختن از دور پس و كرده جدا كندو

 جـدا  كنـدو  از كـارد  يلهوس به احتياط با نسل هستند، حاوي كه هايي شان سپس. بنديم مي

 را آن دسـت  وسـيله  بـه  اي كنـدوي لولـه   كف در افتادنشان از قبل كه شود سعي و كرده

 مستقر قرار داشت، كندو در كه صورتي همان به مخصوص شده آماده كادر در و گرفته

 .نگيرند قرار واژگون صورت به هاشان كه طوري به كنيم،
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 بـومي  كندوي معموالً. كنيم مي مستقر ايجعبه كندوي در را آن شدن تكميل از پس

 قـرار  بـاال  طـرف  بـه  شـيب  حالـت  بـه  پرواز سوراخ طرف به متر سانتي 20 -30حدود  در

 قـسمت  در دادن دود عمـل  با و كنيم مي گشادتر تا حدامكان را پرواز سوراخ و گيرد مي

 زنبـور  زا زيـادي  حـدود  تا هاشان و خارج شده پرواز سوراخ راه از جمعيت كندو عقبي

 چنـين  هـم  و دهـد  تـر انجـام   راحت را عمليات تواند مي حامل شخص كه شوند مي خالي

 .ببينند تري كم آسيب ملكه خصوصاً و زنبوران

 بـا  را كنـدو  نباشيم، ها شان گرفتن به قادر كندو عقب از و باشد زياد كندو طول اگر

 هسته زودي به شوند، مي تبديل ترتيب اين به كه كندوهايي .كنيم مي وسط نصف از اره

 سـبب  داخلـي  مجـدد  نظـم  با و داده تشكيل جديد در كندوي را جمعيت تجمع مركزي

 مراجعـت  مزرعه از يا و شوندمي اطراف پراكنده در كه كندو زنبوران ساير كه شوندمي

 .شوند جذب و هدايت كندو داخل به زودي به كنند، مي

 ابتـدا  در چـون  .نرسد صدمه ملكه به كه شود سعي بايد جمعيت انتقال مدت تمام در

 اند شده رانده كندو دهانه سمت به زنبوران از زيادي تعداد ايم داده دود كندوي بومي به

 ايـن  در احتمـاالً  نيـز  ملكـه  و انـد كـرده  تجمـع  پرواز اطراف سوراخ خارج و داخل در و

 وارونـه  امـي آر بـه  را بـومي  كندوي كار، ابتدا آخر در بايد .داشت خواهد وجود اجتماع

 روي بـر  را آن سـپس زنبـوران   و ريختـه  آن داخل خارجي قطعات و موم خرده تا كرده

 بـين  ملكـه از  تبديل، حين در الزم احتياط هاي تمام با اگر .بدهيم تكان ايجعبه كندوي

 تخـم  محتـوي  قـاب  يـك  كه اين يا و كرد معرفي كندو به ديگر ايملكه توان مي رفت،

 وجود ها آن براي جديد اي ملكه پرورش امكان تا داد كندو به وانج )الرو( نوزاد و روز

 .باشد داشته

 در را آن آرامـي  بـه  شـد  خيس و گرديد آغشته عسل به ملكه تبديل، هنگام در اگر

 دقـت  نهايـت  بـا  دسـتي  فـشان  آب وسـيله  بـه  ولـرم  آب با و داده قرار اليه توري دو بين

 عمليـات  از پس .داد كندو به را آن قفس سيلهو به است بالفاصله بهتر و دهيم مي شستشو

 زنبـوران  تا كرد كم اليي سه يا نئوپان وسيله را به كندو داخل فضاي است ضروري فوق
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 پوشـش  سـپس  محفـوظ نگهدارنـد   را آن حـرارت  و گـرم  را شـده  تقسيم فضاي تر سريع

 ي دورحـوال  آن از و داده قـرار  بدنـه  روي بـر  متقـاطع  طور به را كندو خارجي و داخلي

 4 از پس و شده كندو وارد كندو اطراف در پراكنده زنبوران كليه عمل اين با .شويممي
 غـارت  از تـا  كـرده  تنـگ  را پرواز دريچه است الزم .شودمي برقرار دقيقه آرامش 5 الي

  .شود جلوگيري

 
  تبديل از بعد هايمراقبت .4

 شـويم،  مطمـئن  ملكـه  وجـود  از تا كرده بازديد را كندو تبديل، از بعد روز سه يا دو

 بررسـي  را آن غـذايي  ذخيـره  وضـع  و كـرده  تميـز  را كندو داخل زايد و مواد موم خرده

 بـه  .كنـيم  مـي  تغذيـه  را آن شـكر  شـربت  بـا  غذايي بودن ذخيره كم صورت در كنيممي

 كنـدوي  هاي شان و كرده نزديك وسطي كندو قسمت به را شده بافته هايديواره تدريج

 از كنـدو  تمـامي  كنـيم تـا   مـي  خـارج  كنـدو  از شفيره و تخم نداشتن رتصو در را بومي

بـه   و كشانده كندو داخل هاي كناره به مرور به را ها آن همچنين. پر شود جديد هايشان
 .كنيم استفاده آجدار موم صفحات از آن جاي

 تبـديل  را كنـدو  چهـار  تـا  سـه  حـدود  تواند مي نفره سه تيم يك روزانه، روش اين با

 دارد، وجود مدرن كندوي به بومي كندوي تبديل در كه مشكلي ترين مهم از  يكي.كند

   شـده  تبـديل  كنـدوهاي  غـارت  كـه  شـويم  مـي  متـذكر  باز است آن غارت كردن احتمال

 بـه  چـه  چنـان  مخصوصاً. است زياد بسيار باشد، شهد كم طبيعت در چه چنان خصوصبه

 غـارت  هنگـام  بـه  .شود جاري كندودر  عسل و شده زخمي عسل هاي شان تبديل هنگام

 سيـستم  نـابود كـردن   از پـس  و كـرده  حملـه  اخيـر  كندوي به زنبورستان كارگر زنبوران

  .كنند مي آن عسل انتقال و استخراج به شروع كندو داخلي منظم و دفاعي

 

  )Reversing(سر و ته كردن كندو  .5

ي كنـدو   بدنـه  طبـق و در اين روش همزمان با افزايش جمعيت و حجم كلوني بايـد بـين             
هـاي خـالي، ذخـاير عـسل و گـرده را بـه        سپس بايد ملكه، شان . ي ملكه قرار داد    يك پنجره 
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ي  ، دريچـه   گيـري از سـرماخوردگي نـوزادان       طبق باال منتقـل كـرد و همزمـان جهـت پـيش            
توان ورودي كندو را باز و عمل         روز بعد مي   10 تا   7حدود   .ورودي كندو را كوچك نمود    

توان بـراي سـومين بـار نيـز ايـن عمـل را تكـرار         حتي مي. ردن را دوباره انجام دادو ته ك   سر
  .هاي ديگري نيز بيان شده است شيوه در اين خصوص در منابع مختلف،	.كرد

  

 كندو دو كردن ادغام .6

 اي ملكـه  يـا  و كـم  جمعيتي داراي بعضي كه خوريم برمي كندوهايي به بهار فصل در

 تمامي. دارند گذارتخم كارگران ديگر اي دسته و يتيم كندوها از اي عده بوده و غيرفعال

 .رفـت  خواهنـد  بـين  از صـورت  ايـن  غير در. شوند زنبورستان حذف از بايد كندوها اين
 و نوزاد زنبوران بيماري يا و آن بودن يا معيوب ملكه پيري به مربوط كندو بودن ضعيف

 زنبـوردار  يـك . اسـت  كنـدو  بـه  نبـوردار ز كافي رسيدگي عدم و باالخره بالغ زنبوران يا

 يـك  بـراي  دلـسوزي  .كنـد  تحمل زنبورستان را در كندوها گونه اين نبايد هرگز مجرب

 بار به را زيادي و خسارت شده زنبورستان در آلودگي ايجاد باعث ضعيف جمعيت كندو

 هرگونه بيمـاري  از عاري چه چنان كندو از كافي شناخت و بررسي از بعد. آورد خواهد

  .كرد ادغام قوي كندوهاي با يا و حذف را كندوها نوع اين بايد باشد،

  

 كندو دو كردن ادغام در مهم نكات

 .شودنمي حاصل اينتيجه كرد، چون ادغام نبايد هم با را ضعيف كندوي دو  هرگز -1

 .كرد ادغام قوي كندوهاي در بايد را متوسط و ضعيف كندوهاي  هميشه -2

 .ندهيم كمك ضعيف كندوي به قوي كندوي از  هرگز -3

 :بود خواهند زير صورت به شود،مي حاصل كندوها ادغام از كه نتايجي

 آن حاصل كه ضعيف كندوي يك در قوي و متوسط ضعيف، كندوي ادغام :اول نتيجه

 .بود خواهد ضعيف يك كندوي



 131/     مديريت زنبورستان–  فصل هشتم 

متوسـط   كنـدوي  آن نتيجه كه متوسط كندوي يك در ضعيف كندوي ادغام :دوم نتيجه
 .است

 كنـدوي  ايجـاد  باعـث  كـه  قوي دركندوي متوسط و ضعيف كندوي ادغام :سوم نتيجه

 .شد قوي خواهد

  .كنيم انتخاب را سوم و دوم روش كندو دو ادغام هنگام به كه آيد برمي چنين فوق نتايج از

  

  كندو دو ادغام كردن روش

 مقـدار  بـا  اههمـر  اسـپري آب  بـا  را كندو دو و گرفته را ترضعيف كندوي ملكه ابتدا

سـلولز   بـودن  نرم علت به( را كاهي روزنامه برگ يك سپس كنيم مي بو هم گالب كمي
دهـيم   مـي  قـرار  آن روي بـر  طبقـه  يـك  و گذاشـته  تر قوي كندوي هاي شان روي بر )آن

 پخـش  كاغـذ  مختلف جاهاي در )مرباخوري قاشق 2 مقدار( رقيق ي مقداري شيره سپس

 روزنامه مختلف جاهاي در سوراخ 40 تا 30 حدود تچوب كبري نوك با حال .كنيم مي

 انـد،  شده كندو وارد و برگشته صحرا از كليه زنبورها كه غروب هنگام به. كنيم مي ايجاد

 درِ و كنـيم مـي  منتقـل  طبقـه  بـه داخـل   زنبور همراه به را ضعيف كندوي هاي شان تمامي

 .گذاريم مي را كندو

 از و كـرده  تـر  بـزرگ  را روزنامـه  هـاي اخسـور  قسمت دو هر زنبوران ترتيب اين به

 ملكـه  بـه  آسـيبي  كه اين بدون و كنند مي برقرار پايين كندوي با را رابطه طبقه آن طريق

 بـه  قـوي  كنـدوي  يك كار اين حاصل از و شوند ادغام مي آن جمعيت در برسانند كندو

  .آيد مي دست
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 اجتماع يك  ادغام- 18 – 8شكل 

 با تر بزرگ اجتماع يك در كوچك

 كاغذ از استفاده روش

 
   – 17 – 8شكل 

 روش ادغام كردن دو كندو
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  زنبورستان استقرار

محـل اسـتقرار    .  هاي خوب زنبورداري نياز كم آن به مقدار زمـين اسـت            يكي از ويژگي  
هاي فشار قوي و منـابع   ، كابل تردد هاي پر ، جاده درصورت امكان بايد مسطح و از جريان باد      

ــو ــدهآل ــات و     ده كنن ــسان دور باشــد و از نظــر آف ــدگي ان ي صــوتي و محيطــي و محــل زن
محل استقرار زنبورسـتان بايـد    . امنيت مناسب را داشته باشد    ها نيز  شكارچيان طبيعي و سرقت   

  . درنزديكي يك منبع آب سالم باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  استقرار كندو در زنبورستان- 19 – 8شكل 

 مهاجرت و استقرار كندوها --8

8
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، چنانچـه امكـان داشـته باشـد كنـدوهاي       برداري هرچـه بيـشتر از منـابع شـهد         جهت بهره 

در غيـر ايـن     .  كننـد  تايي در سطح مزرعه توزيـع مـي        هاي چهار  به صورت دسته  را  زنبورستان  

راكم تـ .  دهنـد  صورت كنـدوها را در يـك محـل جمـع كـرده و در چنـد رديـف قـرار مـي                      

  . شود ها در زنبورستان با توجه به كيفيت مرتع تعيين مي كلوني

، بايـد بـا      چنانچه زنبورستان در محيط شهري و نزديك به مناطق مسكوني مـستقر گـردد             

كندوهاي  . گردد محصور متر 5/2 حداقل ارتفاع بههايي مانند شمشاد و غيره       تور و يا حفاظ   

 ، در چند رديف و پشت به باد غالب منطقـه و            ه باشند هاي متفاوت داشت   زنبورستان بايد رنگ  

ها در مـورد زنـدگي       از تمامي يافته   . شوند داده قرار 	درصورت امكان به طرف جنوب شرق     

قبايـل  .  رسيم كه كندوها را بايد باالتر از سـطح زمـين قـرار داد              ، به اين مساله مي     زنبور عسل 

 از بيـشتر  يـا  متري 5ها را در ارتفاع  ي النه عبه، ج كنند هاست زنبورداري مي آفريقايي كه قرن 

 بـه  را هـا   جعبـه  بازديد، سهولت براي عمالً ؛ اما   دارند  مي نگه آويزان صورت به و زمين سطح

  .دهند قرار مي زمين سطح از متري نيم ارتفاع در طور معمول

  

  جابجايي و مهاجرت

ش محـصول صـورت     عـسل يـا كـوچ دادن زنبورسـتان بـه منظـور افـزاي               مهاجرت زنبـور  

 بهتـرين . مهاجرت حتي در بهترين شرايط هم از مسائل ضروري زنبـورداري اسـت       .  گيرد مي

مـسدود   ي پـرواز را از عـصر      بدين منظور بايد دريچـه    .  است شب زنبور جابجايي براي زمان

محل جديد زنبورستان بايد حداقل شش تا هشت كيلومتر از محل قبلـي فاصـله داشـته                  . كرد

شش كيلومتر است و زنبـور ممكـن اسـت بـه             ، حداكثر   شعاع پرواز زنبور از كندو     باشد زيرا 

  .محل قبلي برگردد
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  جابجايي و مهاجرت كندوها- 20 – 8شكل 

جمعيـت   ، بايد كندو را بررسي كنيم تـا از سـالم بـودن ملكـه و              پنج روز بعد از جابجايي    
 20 يـا    10 به طورمثـال     ،  ي كوتاه  براي جابجايي كندوها در فاصله    .  داخل كندو مطمئن شويم   

 از اگركنـدو بيـشتر    .  متر جابه جا كرد تا به محل جديد برسد         5/0را روزي   ، بايد كندو     متري
 بنابراين به    ي كندو را تشخيص دهد      ملكه بويتواند   ، زنبوركارگر نمي   اين فاصله جابجا شود   

  	 .گردد محل قبلي كندو باز مي

  

 كندوها انتقال در مهم نكات

 هـا آن از تـوان مـي  سـب منا نقـاط  بـه  مختلـف  هـاي زمـان  در كنـدوها  دادن كـوچ  بـا 

 توسـط  قبـل  هـا مـدت  از دهـي  عـسل  اسـتعداد  لحاظ از نقاط اين. فراوان برد هاياستفاده

 ريـزي  طرح ساليانه هاي كوچ يا كوچ براي بايد تقويمي زنبوردار و شده شناخته زنبوردار

 اينقطـه  چـه  به را كندوها فصلي در چه كه باشد معلوم برايش قبل از كه طوري به نمايد

 غنـي  گيـاه  و لحـاظ گـل   از كـه  گيرنـد  انجـام  نقاطي به بايد هاكوچ اين. دهد كوچ ايدب

  .باشند

  

 انتقال از قبل )الف

 راه بـين  در بـودن  سـنگين  علـت  بـه  وگرنه شود برداشت قبالً بايد كندوها مازاد عسل- 1

 .شد خواهد زنبوران رفتن بين از و شدن خفه و موجب خواهد ريخت

 سر علت به چكش با ميخ كوبيدن از كندو در بستن و پرواز هاي سوراخ بستن هنگام -2
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 عـصبانيت  باعـث  كـار  ايـن  زيـرا  .كـرد  خـودداري  بايـد  آورد مـي  وجود به كه و صدايي

 در بستن براي و شود استفاده پونز از است بهتر پرواز سوراخ براي بستن .شود مي زنبوران

 .شود استفاده فلزي نوارهاي يا و است كمربند كه شبيه مخصوص هايتسمه از كندو

 و زنبـوران  عـصبانيت  باعـث  كـه  كنـدو  درداخل هاقاب هايتكان از جلوگيري براي -3
 شـود، مـي  ملكه مرگ و زنبوران شدن له آن نتيجه كه ها قاب خوردنهم به جلوگيري از

 درسان قاب ده به دارد قاب ده از كمتر ها آن داخل كه كندوهايي را هاي قالب تعداد بايد
 .داد انجام خالي قاب حتي بافته و شان با هاي قاب با توان مي را عمل اين كه

 مخـصوص  در داراي بايد تهويه مخصوص هايدريچه بر عالوه قوي بسيار كندوهاي -4

 خفـه  تهويـه  عـدم  و زيـاد  گرمـاي  از مـسافرت  حـين  در تا باشند كافي تهويه توري براي

 بـا  چـه  و سـيمي  تـور  بـا  چـه  را پـرواز  هـاي وراخسـ  كليه از انتقال قبل هرحال به نشوند،

 .بست بايد دار سوراخ هايدريچه

 كـه  طـوري  بـه . باشـد  منفـذ  و سـوراخ  از عـاري  تا بررسي را كندو هايقسمت كليه - 5

 .كنند فراهم ناراحتي و خارج ها آن از نتوانند راه در بين زنبورها

 كـاميون  داخـل  در و كـرد  بنـدي بـسته  صـحيح  طـور  بـه  را كندوها بايد انتقال از قبل - 6

 سـوراخ  بايد ضمناً. دهيم قرار ها آن روي را ترسبك و زير در را وزن كندوهاي سنگين

 هـم  بـه  كـاميون  ترمـز  اثـر  در هاشان تا گيرند قرار كاميون طرف جلوي به كندوها پرواز

  .نكند برخورد ديگر

 
 )كوچ( انتقال هنگام )ب

 زنبـوران  كليـه  تـا  اسـت  شـب  تـاريكي  در و آفتاب غروب زا بعد كندو زمان انتقال بهترين -1

 كنـدو  بـه  بودنـد  كـرده  پـرواز  بيرون به … و گل شهد و گرده يدانه آوردن براي كارگر كه

 .كرد انتقال به اقدام زنبوران پرواز و آفتاب طلوع از قبل زود كه صبح اين يا باشند بازگشته

 كوتـاه  پـرواز  يـك  بـراي  اسـت  بهتـر  وزر شبانه يك از بيشتر طوالني هاي مسافت در -2

 تهويـه  بـراي . داد ادامـه  مهاجرت به توان مي روز همان شب ضمناً. نمود تخليه كندوها را
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 را زنبـوران  نيـاز  مـورد  هـواي  و فـضا  خـالي،  گذاشتن طبقه با توانكندو مي داخل هواي

 وير بـر  اسـپري  صـورت  بـه  را ولـرم  آب تـوان مقـداري   مي نياز صورت در .كرد تأمين

   .شود تأمين وسيله كندو بدين داخل الروهاي نياز مورد آب كه پاشيد زنبوران

  

 انتقال از بعد )ج

 يـزي ربرنامـه  طـوري  اسـت  بهتر تازه، محل در كندوها قراردادن و انتقال پايان از بعد

 كنـدوها  استقرار محل به رسيدن محض و برسند جديد محل به شب در كه كندوها شود

 آنهـا  پـرواز  سوراخ كردن باز به شروع طرف ازيك بالفاصله كرده و قرمست ترتيب به را

 صورت به را آب دست يك با كه است نحو پرواز بدين سوراخ بازكردن نحوه .كنيممي

 از مرتبـه  يـك  و كـرده  احـساس بارنـدگي   زنبـوران  تـا  پاشـيم مي پرواز سوراخ به اسپري

 كنـدوها  زمـاني كـه   در است الزم انزنبور كردن اسپري عمل .نيايند بيرون پرواز سوراخ

 يـك  حداقل است بهتر را كندوها از بازديد .شود انجام نيز رسند،مي جديد محل به روز

 بالفاصـله  بايـد  باشـند،  شـده  خفـه  جـا  يـك  ملكـه  بـا  زنبـوران   هرگاه.داد انجام روز بعد

  .داد انتقال سالم كندوهاي به را شده ريزي تخم هاي و شان داده تكان را شده تلف زنبورهاي

  

  كندوها استقرار در مهم نكات رعايت

  منطقه جوي وضع روند چگونگي -1

 قرارگيـرد  بررسـي  مورد توسط زنبوردار بايد ديگر عوامل از قبل كه عاملي ترينمهم

 اي بازدارنـده  استقرار، عامل منطقه در نامساعد شرايط وجود زيرا است منطقه جوي وضع

 ي توليد دانه و گياهي شهد يافتن جريان عدم باعث و بود خواهد عسل زنبور فعاليت براي
 اسـت  بهتـر  كـه  اسـت  محـدود  جـوي  تغييرات نظر از منطقه بينيپيش البته. شود مي گرده

. دهد قرار نظر مد را منطقه در موجود هواشناسي آمارهاي و گذشته تجربيات زنبوردار از
 :از عبارتند كندوها استقرار حلم منطقه در جوي نامساعد ترين عوامل مهم طوركلي، به

 قـرار  گيـر  سـايه  محـل  در را كنـدوها  است بهتر گرم نواحي در :زياد سرماي و گرما )الف

 و هـا  سـاختمان  پنـاه  در اسـت،  طـوالني  زمـستان  داراي كـه  سردسـير  نـواحي  و در دهند
  .كنند استفاده بيشتر آفتاب نور از تا قرار داد جنوب به رو و ديوارها
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 و مستمر زياد بارندگي )ب

جهت  عكس باد جهت كه باشد ايگونه به بايد كندو استقرار :طوفاني و شديد بادهاي )ج
 آمـدن  وجـود  بـه  زيـرا  كنـد  نفوذ كندو داخل به مستقيماً نتواند باد تا باشد پرواز سوراخ

 كنـدو  داخـل  حـرارت  تغييـردادن  باعـث  سـرد  چـه  و گرم چه داخل كندو در باد جريان

 نـامطلوبي  و مستقيم تأثيرات سبب در نتيجه  كه داخل كندو كليماي كرومي شود تغيير مي

 از يكـي  بـاد  .شـود مـي  نـوزادان  مـورد رشـد   در خـصوصاً  كندو ساكنين فعاليت وضع در

 افـزايش  مـورد  خـصوصاً در  زنبـوران  فعاليـت  كـردن  محـدود  بـراي  عوامل خطرناكترين

جـداً   بـادخيز  هـاي محـل  در كنـدوها  اسـتقرار  از شـود مـي  توصيه لذا. است كندو جمعيت
  .شود خودداري

 منطقه بودن شرجي و مه وجود  )د

  )غبار و گرد دود،( كثيف هواي وجود  )ه

  

  منطقه گياهي پوشش چگونگي -2

 هـاي  گل و گياهان وجود اهميت است، داراي جوي شرايط از پس كه عاملي دومين

 عـسل ( طبقـي  ليه عسلاو ماده كه شهد منابع و گياهي پوشش عنوان به كه است مختلف

پوشـش   كـه  جـا  آن از .گيرنـد  قـرار  عـسل  زنبـور  استفاده مورد دهند، مي تشكيل را )گل
 يـك  در قـضاوت  نتيجـه،  در دارد بستگي منطقه جوي وضع به درصد صد منطقه گياهي

 است عاملي تنها زنبوردار هوشياري بنابراين باشد، درست تواند نمي زماني كوتاه ي فاصله

  .باشد سازمورد سرنوشت اين در تواند مي كه

 

 منطقه در تميز آب وجود - 3

  آب وجـود  درنظـر گرفـت   بايـد  كنـدوها  استقرار محل درانتخاب كه عواملي از يكي

رشـد   و توليـد  بـراي  ملكه فعاليت زمان در خصوص به زنبوران براي دسترس قابل و تميز
 و آب تـانكر  از سـتفاده ا بـا  است مجبور زنبوردار آب، كمبود صورت در. است نوزادان

  .كند تأمين را زنبوران نياز مورد آب متحرك با آبشخوار ثابت ايجاد
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 بهداشتي اصول رعايت -4

 بـراي  لـذا  اسـت،  هـا حـساس   بيمـاري  بـه  نـسبت  كـه  است موجودي عسل زنبور كه جا آن از 

  .شود داشته پاكيزه نگه هميشه ها آن استقرار محل است بهتر بيماريها به زنبوراناز ابتال  پيشگيري

 منطقه در مستقر كندوهاي تعداد به توجه با كافي گل وجود - 5

 ضـرر  و آمـده  پـايين  عسل توليد ميزان درنتيجه نباشد، كافي داراي گل محل چنانچه

 ايـن  خـوب  چراگـاه  شناسـايي  ايههرا از  يكي.شود منطقه مي زنبورداران كليه متوجه آن

 ضـعيف  چراگـاه  اگـر . دهـيم كندو قرارمـي  از خارج در عسل يا شربت مقداري كه است

 سـراغ  بـه  زنبـوران اصـالً   باشد، قوي چراگاه اگر و آيندمي شربت سراغ به زنبوران باشد

 .آيند نمي عسل و شربت

  باشد ها گودال در و سيل مسير در نبايد كندوها استقرار محل - 6

 توصـيه  آن پيـشروي  و آب افـزايش  بـه  توجـه  بـا  رودخانه در كنار كندوها قراردادن

 .شود نمي

    ارتباطي هاي راه  -7

 خـصوص  به وسايل نقليه كه شود انتخاب ايگونه به كندوها استقرار محل است بهتر

 به كندوها را انتقال و نقل بتوان تا شود نزديك زنبورستان اصلي محوطه به بتواند كاميون

 نـشود  انتخـاب  اي گونه به استقرار محل طرفي از و داد انجام راحتي به شب در خصوص

 زدن نـيش  و اذيـت  باعـث  تـا  باشـد  آمـد  و رفـت  پـر  هايجاده و اهنزديك گذرگاه كه

 .زنبوران شود رفتن بين از و اطرافيان

   ديگر يك از كندوها فاصله -8

 را كنـدو  كارهـاي  راحتـي  بتواند بـه  زنبوردار كه باشد صورتي به بايد كندوها فاصله

 .دهد انجام

 مختلف مناطق در كندوها استقرار محل -9

 اشعه كه باشد صورتي به تابستان فصل در خصوص و به گرم مناطق در كندوها محل

 سـبب  زياد گرماي زيرا نشود كندو داخل در از حد بيش گرماي باعث خورشيد مستقيم

 ها آن شدن خراب و ها شان ماندن اليو خ ريش صورت به كندو از زنبوران آمدن بيرون
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 منـاطق   در.گـذارد  مـي  غـارت تـأثير   بـروز  در بـاالخره  و كنـدو  داخل در شهد ريزش و

 هاي فلزي پايه چهار روي بايد را كندوها رطوبت وجود و زياد بارندگي دليل به مرطوب

 سـبب  ايهچهارپ روي كندوها قرارندادن زيرا. داد قرار سيماني هاي بلوك يا و چوبي يا و

 شـدن  كـم  و پوسيدگي سبب كه اين بر عالوه و شد خواهد كندو داخل به نفوذ رطوبت

 بـروز  باعـث  و كنـدو  داخـل  حـرارت  درجـه  كـاهش  سبب شود بلكه مي كندو استحكام

 .شد خواهد مختلف هايبيماري

   پرندگان و وحشي حيوانات با مبارزه - 10

 قبيـل  از جـانوراني  از دور بـه  كه شود طوري انتخاب است بهتر كندوها استقرار محل

 فوق جانوران وجود صورت در باشند و … و زنبورخوار و موش سبزقبا، گرگ، خرس،

 ديگـري  بـه محـل   را كنـدوها  اسـت  بهتـر  آنهـا  بـا  مبـارزه  در زنبـوردار  موفقيـت  عـدم  و

 .كرد منتقل

  پرواز دريچه جلوي علوفه وجود اهميت - 11
 شـود  چيـده  كنـدوها  استقرار هنگام در وان نبايدعن هيچ به پرواز سوراخ جلوي علوفه

شود كه سرعت و درجه حرارت هواي گـرم و  مي سبب كندو اطراف در علوفه وجود زيرا

ه جلوي سوراخ پـرواز مـانع ورود گـرد و    فوچنين وجود علسرد را مانند فيلتر كنترل كند هم     

  .شودغبار به داخل كندو مي

 

 ثابت يا دائمي يكندوها استقرار در مهم نكات رعايت

 :شود رعايت بايد زير نكات دائمي زنبورستان تأسيس براي فوق نكات بر عالوه

 الزم تأسيسات احداث -1

 نياز مورد تأسيسات است كليه الزم زنبورستان به مربوط كارهاي در راحتي منظور به

 يـاز ن تأسيـسات مـورد  . شـود  اقـدام  زنبـورداري  وسـايل  تهيـه  به نسبت و ساخته زنبورستان

انبـار،   كارگـاه،  كـار،  اطـاق  زمستاني، و تابستاني جايگاه :از عبارتند دائمي هايزنبورستان

 .آبشخوار و دوش توالت، ها،قاب عفوني ضد اطاق سرپناه،
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  زنبورستان اطراف حصاركشي -2

 اسـت  بهتر زنبورستان به تأسيسات حيوانات يا و متفرقه افراد ورود از جلوگيري براي

  .شود حصاركشي آن اطراف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ندوهاك زمستاني جايگاه - 21 – 8شكل 

 و گرفته انجام زمستاني تغذيه شروع از قبل گذراني زمستان براي كندوها كردنآماده
 :كرد كامل توجه زير نكات اساسي به بايد

 ).آفات و بيماري عسل، مقدار جمعيت، ملكه،( كندو داخلي وضع از اطالع -1

 در هـا آن نگهـداري  و گـذراني  زمستان براي كندوها كردنآماده --8

 زمستان

9
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 بـه  و كـرد  خـارج  كنـدو  از را )پوكـه ( خـالي  شـانهاي  و آجـدار  مـوم  صفحات كليه -2

 زنبـوران  توسـط  مـوم  از داخلـي  سقف زير يا و پارچه زير در كه ها باالي شان برآمدگي

 )داخلي سقف يا پارچه زير در زنبوران عبور محل(زد  دست نبايد است، شده درست

 پـرورش  آغـاز  در گـرده  نبودن( آينده الس در جمعيت افزايش در كه گرده شان دو -3

 تغذيـه  از پـس  هـا گرده اين پروتئين و شود داده قرار كندو در است ضروري بسيار )نسل

 و الزم هـا آن گـذراني  زمـستان  بـراي  و شـده  چربـي  اليـه  بـه  عسل تبديل زنبور بدن در
 .است ضروري

 كندو كناري رهديوا به نزديك هاي شان خصوصاً( شان زدن ازكپك جلوگيري براي -4

 تهويـه  محـل  تا برداشته طرف هر از شان يك) گيرند مي قرار قارچ هجوم مورد كه بيشتر

 به كه طرفي از شان يك دارند، شان 10 از تر كم كه كندوهايي در. انجام گيرد خوبي به

 چـوبي  ديـواره  وسيله به را موجود فضاي ماندهباقي و است برداشته نزديك داخلي ديوار

 .كنيم مي محدود

 داشـته  وجـود  )قـسمت  دو( كـافي  اندازه به جمعيت چه چنان دار طبقه كندوهاي در - 5

 تهويـه  بـراي  )طبقـه  و بدنـه ( كنـاري  هـاي شـان  فقط نيست طبقه برداشتن به باشد، احتياج

  .شودمي برداشته

 .برداشت نيز را آن بايد بدنه و طبق بين ملكه پنجره بودن صورت در - 6

 .شـود مـي  شروع زنبور حاوي هايشان تعداد براساس زمستاني تغذيه قفو عمليات از بعد
 :است الزامي مورد اين در زير نكات توجه به

 .)آب قسمت 2 شكر قسمت 3( .شود تهيه 2 به 3 نسبت به شربت -1

 طـول  در اسـت  بـديهي ( شـود مـي  داده شربت با همراه بيماري از پيشگيري داروهاي -2

 بعـدي  فعاليت آغاز تا را كندو زنبوران زمستاني تغذيه با راههم دارو دادن )فصل زمستان

 شـروع  زنبـوران  كـه  اسـت  توضـيح  بـه  الزم. دارد مـي  نگه قوي سالم و )آينده سال بهار(

 صورت به افزايش اين و داده افزايش خود به جمعيت نسبت بهار اول در را خود فعاليت

 .است تصاعدي
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 .گيرد انجام روز 10 الي 7 مدت در )ضعيف و قوي( كندو تغذيه است بهتر - 3

 دارد غـذاخوري  ظروف بودن كوچك يا بزرگ به بستگي دادن شربت دفعات تعداد -4

 ظـروف  از ضعيف كندوهاي در و تربزرگ ظروف از قوي كندوهاي در بهتر است پس

 .كرد تغذيه را هاآن هر روز و استفاده تركوچك

 امكـان  و اسـت  گرم هوا هنوز كه عسل خراجاست از پس هفته يك را زمستاني تغذيه - 5

 مـؤثر  بـسيار  شربت آب سريع تبخير در كار اين. كرد شروع دارد، وجود فعاليت زنبوران

 .است

 بـه  غيـره  و موش قبيل از موذي حيوانات ورود از جلوگيري براي را پرواز يدريچه – 6

  .كرد خودداري پرواز دريچه بستن از و داده قرار صورت انفرادي

 نگهـداري  جـا آن در زمـستان  مدت طول در كندوها كه محلي در را زمستاني  تغذيه- 7

 امكـان  زمـان انتقـال   در و شـده  سـنگين  كنـدوها  تغذيـه  از بعـد  زيرا. داد شوند، انجام مي

  .دارد وجود هارفتن زنبور بين از و شان شكستن

  

 سردسير مناطق در زمستان در كندو نگهداري

 اهميـت  از فـصل  ايـن  در زنبـوران  از مراقبـت  و رهاسـت زنبو استراحت فصل زمستان

 را كندو آينده سال جمعيت اساس كه هستند زنبورها همين زيرا. است اي برخوردار ويژه

 .دهند مي تشكيل

 از كـه  ايـن  دليـل  بـه  و شـوند مـي  متولـد  تابستان اواخر در معموالً زمستاني زنبورهاي

 حفظ سرما از را هاآن كه هستند بدن در چربي اليه يك داراي كافي برخوردارند، تغذيه

 بعـد  سـال  بهار تا كندو داخل نوزادان پرستاري و تغذيه عدم به علت چنين هم و كند مي

 اسـت  ايـن  زنبورها زمستاني تغذيه در توجه مسايل مورد ترين مهم از يكي .مانندمي زنده

 و شـده  مـدفوع  هكيـس  پرشدن شود باعث تر بيش معمول حد از ها آن تغذيه چه چنان كه
 انجـام  را دفع كندو عمل داخل در ندارند را تخليه و پرواز قدرت و است سرد هوا چون

 سبب افزايش كه عللي از يكي. شود مي زنبوران تلفات باعث و شده آلوده محيط و داده
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 و سـر  چـون  عـواملي  وسـيله  بـه  هـا  آن تحريـك  شودمي زنبوران زمستاني غذاي مصرف
 و كنـدو  بـه  هـا  آن امثـال  و پرنـدگان  مـوش،  قبيل از جانوران جومه آالت،صداي ماشين

 كنـدو  زنبورهـاي  تحريـك  سبب خود نوبه به كه است … و مورد هاي بي تكان و ها ضربه

 .يابدافزايش مي ها آن غذاي مصرف و شده

  

  زمستان در زنبورها خوشه تشكيل

 هـا  شـان  روي در ازنبورهـ  تر شود، كم معيني ميزان از محيط حرارت درجه زماني كه

 اتـالف  از براي جلـوگيري  عمل اين دهند، مي را متراكمي توده تشكيل و جمع هم روي

 ميزان حرارت كه هنگامي. دارند نگاه گرم بهتر را خود كه شود مي باعث و بوده حرارت

 بـا . نيـستند  فـشرده  هـم  بـه  كامالً ولي شده جمع هم روي زنبورها شد تر كم درجه 12 از

 شـكل  بـه  و چـسبيده  هم به كامالً زنبورها درجه 7 از تر كم به حرارت درجهآمدن  پايين

 .شوند مي تر متراكم شود، سردتر هرقدر هوا و آيند در مي گلوله

 در مركـزي  قـسمت  زنبورهـاي  و پوشـاند  مي محافظ قشري را خوشه خارجي قسمت

 ضـمناً . دارنـد  مـي  نگـاه  گـرم  را داخلـي  تـوده  و كرده حرارت توليد مصرف عسل نتيجه

 زنبـوران  بـا  را خـود  جـاي  كردن گرم و خوردن غذا خوشه براي خارجي قشر زنبورهاي

   .دارد ادامـه  هميـشه  جـا  همـه  و تغييـر  گـردش  ايـن  و كننـد  مـي  عـوض  خوشـه  داخـل 

  . شـوند  مـي  داخـل خوشـه   هـا شـان  فوقـاني  بخـش  طريـق  از خارجي قسمت زنبوران ضمناً

 زنبـوران ايجـاد   وسيله به پاييز اوايل در كه را اه شان باالي هاي برجستگي نبايد هرگز لذا

 بـاالي  هـاي  برجـستگي  برداشـتن  صـورت  در و بـرد  بـين  از يـا  و كـرده  تميـز  است، شده

 روي بـا  پارچـه  بـين  فاصـله  تـا  پوشـاند  شـاخه  يا چوب وسيله به را هاروي شان بايد شان

 از معيـت كنـدو  ج دارد امكان فوق مسائل به توجه صورت عدم در. بماند محفوظ ها شان

  .برود بين
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 داد انجام زمستان در زنبورها نگهداري براي بايد كه هاييمراقبت و نكات

 باد از كندوها محافظت -1

 كنـدو  جلـوي  طـرف  بـه  شـيبي  آن پرواز تخته كه كرد مستقر نحوي به را كندو بايد -2

 كـه  آبـي  طـرات ق بلكـه  نكند نفوذ كندو داخل به باران و برف آب تنها نه باشد تا داشته

 اين در زيرا نشده منجمد پرواز سوراخ در جلوي شود، مي زنبوران توليد تنفس ي درنتيجه

 .شود كندو مي داخل به هوا ورود مانع صورت

 البتـه . باشند دور خورشيد مستقيم نور از كه كرد نگهداري محلي در بايد را  كندوها- 3

 مقابـل  در و آزاد هواي در را آن توان مي باشد، متر سانتي 3 كندو بدنه چنانچه ضخامت

 قـرار  ايتختـه  آن پـرواز  سوراخ جلوي در صورت اين در. داد خورشيد قرار مستقيم نور

 از نيز زنبوران نياز مورد هواي و شود كندو داخل باران به و برف ورود مانع كه دهند مي

 .شود كندو وارد تخته اطراف

 وجـود  صـورت  در و كنـيم  پرواز سوراخ بستن به اقدام زمستان فصل در نبايد  هرگز- 4

 ايـن  در غفلـت . كنـيم  اقـدام  آن كردن پاك به سريعاً بايد پرواز، سوراخ در جلوي برف

 .شود مرگ جمعيت كندو باعث است ممكن كار

 بـه  اقـدام  نبايـد  هرگـز  زمـستان  در كنـدو  جمعيـت  بـودن  زنده از شدن مطمئن براي - 5

 گذاشـته  كندو جدار به را خود گوش است كافي ورمنظ بدين. كرد درب كندو برداشتن

 زنـده  به پي شود،مي زنبور صداي باعث كه انگشتان به وسيله كوچك اي ضربه زدن با و

  .ببريم جمعيت بودن

 
  

  

  

 
 در كندو منظره -  22 – 8شكل 

 زمستان
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  زمستان گذراني

ه يـك  تمـام آن چيزهـايي كـ      ي زمستان گـذراني در زنبـورداري، عبـارت اسـت از            هژوا
هايش با بيشترين جمعيت و كمترين مصرف غـذا          زنبوردار بايد براي اطمينان از بقاي كلوني      

  .انجام دهد

  

  دارد اهميت گذراني زمستان در عامل سه كلي طور به

  حفاظت	-3	 	غذاي خوب و كافي	-2		 	جوانزنبورهاي 	-1

م اسـت كـه     مهـ  فـصل زمـستان بازديـد نمـود،        هـا در   كلـوني  تـوان از    كه نمي  همانطور

هـاي جـوان در پـاييز بـصورت           ملكـه  . در كنـدو اسـتفاده شـود       هـاي خـوب و جـوان       ملكه

هـاي پيـر    گذارنـد و پـرورش نـوزادان را در فـصل بهـار، زودتـر از ملكـه             تاخيري تخم مي  

 نيـاز  عـسل  كيلـوگرم  30 تـا  25 حـدود  بـه  گـذراني  زمستان برايزنبورها  	.كنند شروع مي 

 كيفيـت  ،  دارنـد  كوتـاهي  تقريبـاً  پروازهاي زمستان فصل در زنبورها كه مناطقي در. دارند

 درايـن 	زنبورهـا  كـه  زمـاني . نيـست  مهم چندان گذراني زمستان براي استفاده مورد غذاي

تواننـد    شـربت شـكر تغذيـه كننـد مـي          اگـر از   شوند، تنها   مي حبس ماه يك از بيش مرحله

زمـستان گـذراني زنبورهـا    بيشتر مواقـع پيـدا كـردن محـل مناسـب جهـت             در .زنده بمانند 

مشكل است؛ زيرا محـل زمـستان گـذراني بايـد خـشك باشـد، نـور آفتـاب بـه آن بتابـد،                    

هـايي   كلوني. در مقابل بادهاي متداول به خوبي حفاظت شود       سطحي معقول داشته باشد و    

عـسل كمتـري اسـتفاده خواهنــد     تابـد از  كـه در زمـستان نـور آفتـاب زيـادي بـه آنهــا مـي       

هاي پـايين مقاومـت كننـد؛     توانند در مقابل درجه حرارت ي زنبور عسل مي  ها كلوني	.كرد

تـالش بـراي پـرواز در    	.توانـد خطرنـاك باشـد     اما جمع شدن رطوبت در داخل كندو، مي       

 از بـرف  يا محيط سرماي اثر بر 	زمستان آن هم در روزهايي كه ممكن است خيلي از آنها          

 طبيعـي  زنبورهـا  از بـسياري  شـدن  تلـف  ،حـالتي  چنين در. نيست معمول غير بروند، دست

 زيـرا  نيـست،  مهـم  نيفتـد  خطـر  بـه  كلـوني  كـه بقـاي    جـايي  تـا  زنبورهـا  شدن تلف. است

  .روند مي از بين تر ضعيف پيرتر و زنبورهاي
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  نكاتي مهم در زمستان گذراني براي كندوهاي زنبوران عسل

ها خود به خـود نبـوده و بـراي وقـوع آن بايـستي شـرايط الزم          بيماري نظر به اينكه بروز   

توانـد سـرآغاز آن باشـد بـه منظـور پيـشگيري از               مي )گرما و سرما  (ها   استرس فراهم شود و  

هـا در شـرايط       جمعيـت كنـدو     از گهـداري ن،  ها و حفظ سرمايه و كسب درآمد       بروز بيماري 

تـرين آن   مهـم از   دارد و زمـستان گـذراني        ياز اصول مهم بوده كه نيـاز بـه مقـدمات           مطلوب

  .است

 
  اولين اصل ●

تــوان در  مــي. اســتا در كنــدو ذاولـين اصــل وجــود مقــدار كــافي و مناســب ذخيــره غــ 

 )بستگي دارد دوره سرما  طول   همقدار غذا ب  . ( همراه نمود  غذايي مقداري شربت عسل    رژيم

  . ها الزامي است البته وجود گرده در قاب

  غذاي مصنوعيمنبع ذخيره  - 23 – 8شكل 

  

  دومين اصل ●

خـالي و طـرف     يك قـاب پوكـه يـا يـك طـرف     .هاست قابن  دومين اصل ترتيب چيد   

هـاي مناسـب     قـاب . ر ديـواره كنـدو قـرار گيـرد        ديگر عسل از سمت خالي بايـستي در جـوا         
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گرفته و سـپس قـاب حـاوي         ، الرو و شفيره كنار قاب مذكور قرار        ريزي يا حاوي تخم    تخم

گرفته و سپس يك قـاب خـالي        قرار) به سمت مركز كندو   ( ها غذا در قسمت كنار اين قاب     

 نمـودن   كوچـك بـراي ثابـت       كنار آن در هر طرف كنـدو يـك مـيخ            و قرار گرفته ) پوكه(

ها پر نمـوده   به جهت ثابت نمودن قاب ها به كندو زده و يا بقيه فضا را با قاب بدون موم   قاب

ها و بستن سـوراخ      پالستيك يا برزنت روي قاب     ن گوني ددا قرار( بنديم و درب كندو را مي    

 يـا  يـه ولـي اسـتفاده از پوشـش تختـه سـه ال       )  اسـت  بهداشتي اصول ، مغاير  تهويه پشت كندو  

  . شود توصيه مي داراي منفذ مناسب فيبري

  

  سومين اصل ● 

  .باشد ها مي تركيب جمعيتي و ميزان آن و مديريت بيماري

، الرو و شـفيره   بايستي مقدار مناسـبي تخـم   به اين منظور در هر كلوني      :تركيب جمعيتي 

 سـاله حـدود    جوان وجود داشته باشد و بهتر اسـت هـر          كارگر زنبور به انضمام تعداد مناسبي   

رابطه ميزان جمعيت كندو و حجـم آن   .  شود تعويضدار   حجره هاي قاب  تا نصف  يك سوم 

شـدت   يعني اگر طول دوره سرما يا     . طول دوره سرما و شدت سرما بايستي رعايت گردد         با

غـذاي   آن كم باشد جمعيت كمتري نياز است و بـرعكس و بـه همـين مبنـا جمعيـت بيـشتر                   

نياز كندو بـراي     در اين است كه هميشه مقدار غذا بيش از        بنابراين صالح   . دبيشتري نياز دار  

به گل و تـامين غـذا بـروز        گذراني در نظر گرفته شود كه اگر سرما و عدم دسترسي          زمستان

. تلـف نـشود  زحمـات و هزينـه مربوطـه     غذايي نابود نشود و تمـام   نمود جمعيت كندو از بي    

قرار بـر مـصرف عـسل تـاثير داشـته و           محـيط اسـت    البته مكان استقرار كندوها و تاثير سرماي      

كاهش تحـرك و كـاهش    است كه باعث  موثر عسل سرماي قابل تحمل در كاهش مصرف     



 149/     مديريت زنبورستان–  فصل هشتم 

جمعيت در شروع گرما بايستي در اولويت باشـد و            جبران .شود ريزي و جمعيت نيز مي     تخم

از بـه    بلند و تغذيه دستي تحريكي دو ماه قبل از نيـ           يا لزوماً  توان كوچ كوتاه   بدين منظور مي  

اجرا گردد و افزايش جمعيت با شروع وفور گل در طبيعـت بايـستي تطـابق                 جمعيت فراوان 

در واقع پيشواز فصل گل رفتن و جلـوتر از صـحرا و طبيعـت بـودن بايـستي هـدف                      داشته و 

 .در كسب عسل باشد اصلي
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  ها و بيماريآفات  - مهنفصل 

  )شهرام آرميده، مهناز زاهدمنش(

  مقدمه

 توانـد  مـي  سهولت به بيماري لذا كند، مي زندگي جمعي دسته صورت به عسل زنبور

 فوت بدون و كرد گيري پيش سريع خيلي بايد واگير هاي بيماري از. شايع شود ها آن بين

 ضـدعفوني  و كنـدوها  و محل نظافت در زنبوردار هاي مراقبت .تآن پرداخ دفع به وقت

 نكـات  رعايت .كند مي جلوگيري بيماري شيوع از زياديحد  تا كار آالت و ابزار كردن

  :كرد خواهند امراض به ابتال  ازكندوها داشتن نگه مصون در مؤثري كمك زير

 .كرد خارج زنبورداري محوطه از بايد را موم هاي تكه – 1

 .نشوند پوسيده و مرطوب زمين با تماس اثر بر تا داد قرار پايه روي بايد را كندوها - 2

 .برد بين از بايدرا  زنبورستان اطراف گنداب و راكد آب هايچاله – 3

  .دوهاي سياه شده را از كندو خارج نمقاب – 4

 دورتـر  اي نقطه به را آن فوراً بايد زنبورستان در مريض كندوي شدن پيدا درصورت - 5

 .انتقال داد

 .كرد ضدعفوني بايد بازديد هر از پس را كار ابزار و لوازم - 6
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 .كرد نگهداري خشك محل در را كندوها زمستان فصل در - 7

  .شوند مي ريخته كندوها جلوي بهار، فصل در كه زنبورها الشه سوزاندن - 8

 بيـشتر  امراض مقابل در ها آن مقاومت كه سالم و قوي كندوهاي نگهداري در سعي - 9

  .است ضعيف كندوهاياز 

  زنبورها تغذيه براي شكر جاي به مالس و انگور خرما، شيره از نكردن استفاده -10

  

 غربـي  و شـرقي  آذربايجـان  هـاي  اسـتان  مختلف نقاط از گزارشاتي 1363 تابستان در

 و شد واصل كشاورزي وزارت به مناطق اين هاي زنبورستان در كنه واروآ وجود بر مبني

 اين به اغلب كشور هاي زنبورستان شد معلوم آمد،عمل  به كه هايي بررسي با آن متعاقب

  .است آورده بار به نيز خساراتي و بوده آلوده كنه

  

 ظاهري كنه واروآ مشخصات

 متـر  ميلـي 6/1 آن  شـكم  پهنـاي  و متـر   ميلي1/1 شكم انتهاي سرتا از واروآ كنه طول

 كـامالً  و بـوده  تر كوچك نركنه. است آن طول از تر بزرگ كنه شكم است، بنابراين قطر

 رنـگ  بـه  كيتينـي  پوشـش  داراي پـشت  از و بـوده  پـا  چهار جفت داراي كنه .است گرد

 هـاي  كرك داراي كنه شكم. است خاكستري رنگ نر كنه .است قرمز به متمايل اي قهوه

 در كنـه  اسـتقرار  بـر  آميختـه و  درهم عسل زنبور بدن هاي كرك اب كه است فراواني ريز

  . كند مي كمك زنبور بدن

  )Varroa jacobsoni  (واروآ كنه-9-1
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 آن به آلوده زنبور و واروآ  كنه- 1 – 9شكل 

  

 

 

 

 

 

  

  

  زندگي كنه 

از هـر   و كـرده  هماهنـگ  عسل، زنبور زندگي با كلي طور به را خود زندگي كنه اين

 .اسـت  عسل زنبور مثل توليد با همراه آن مثل توليد .تاس داده انطباق آن با را خود نظر

 كـه  زمـستان  در و مـاه  2-3 اسـت،  تـر  كوتاه زنبوران عمر كه تابستان در زندگي آن طول

 الرو، شـفيره و زنبـور بـالغ    خـون  از كنـه  .رسـد  مـي  ماه 8 تا 5 است، به بيشتر زنبوران عمر

 عالقه  كنه.شود مي بالغ زنبور يا و شفيره مرگ و شكل تغيير يا و موجب ضعف  ومكيده

الرو  تـر  بزرگ جثه شايد آن دليل .دارد آن هاي حجره در ريزي تخم و نر زنبور به زيادي

  .باشد الروي دوره بودن طوالني چنين هم و نر زنبور خود و شفيره و
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 كندو در كنه وجود عالئم

 در لـذا  يابـد، مـي  تكثير و كندمي زندگي دوكن در مخفي صورت به كنه كه آنجا از

 كنه نسل افزايش درجه طرفي از و داد تشخيص سادگي به را آن تواناوليه نمي هايسال

 كنـه  تعـداد  آلـودگي  سـال  سـومين  از بعـد  .اسـت  عـدد  )10-15(سـاليانه   متوسط طور به

  .شود مي نمايان آن خسارات و يافته افزايش

 :از ارتندعب كندو در كنه وجود عالئم

 به را خود هايبال دليل بدون و رفته راه سرعت به و قرارند بي كارگر زنبوران اغلب - 1

 از را خـود  پـرواز  قـدرت  زنبـور ، هـا  بال مفصل در كنه استقرار صورت در و زنند هم مي

 .دهدمي دست

 .دشومي زنبوران غيرعادي مير و مرگ سبب زنبوران خون از كنه تغذيه دليل به - 2

 .افتد مي كندو كف به و شده خارج حجره از كنه الرو گاهي - 3

 .هستند غيرطبيعي شكل داراي و الخلقه ناقص اغلب كندو داخل  زنبوران- 4

 اغلـب  ،نـر  زنبـوران  گيـري جفت و پرواز قدرت آمدن پايين و شدن ضعيف علت به - 5

  .شود مي مشاهده كندو در نكرده گيريجفت يا و ناقصهاي ملكه

  

 كنه انتشار و سرايت هايراه

بـه   كنـدو  يـك  از شان و زنبور انتقال و كندوها از خود روزانه بازديدهاي با  زنبوردار -1

 بـه  كندو يك از كنه سرايت و انتقال موجب خود كار وسايل با چنين هم ديگر كندوي

 .شود ديگر مي كندوي

 بـه ) دارنـد  هـا آن بـه  خاصـي  عالقـه  نيز هاكنه و(  فراوانند بهار درفصل كه نر زنبوران - 2

 يـك  از طوالني پرواز با اين بر عالوه و شوند مي بخواهند، كه كندويي داخل هر راحتي

 .شوند مي انگل سرايت و انتقال  موجبهاي مجاور زنبورستان به زنبورستان

 آلـوده  كنـدوهاي  غـارت  هنگـام  يـا  و اشـتباهي  ورود يا و باد اثر در كارگر زنبوران - 3

 .شوند مي مجاور هاي زنبورستان يا و زنبورستان داخل در انگل شاعها سرايت و موجب
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 زنبورسـتان  از كيلـومتر  چنـدين  اسـت  ممكن كه كنه، به آلوده طبيعي كندوهاي بچه - 4

 .است  اين انگل انتشار عوامل از ديگر يكي دور شوند اصلي

 نقطه به نقطه يك از انگل انتشار و سرايت مهم عوامل از يكي مهاجرت و مكان نقل - 5

 .است ديگر كشور

 اشـاعه  موجـب  نيـز  سـالم  زنبورسـتان  بـه  آن انتقال و آلوده زنبورستان از كندو  خريد -6

  . شود ميانگل 

  

  واروآ كنه به زنبورستان آلودگي تشخيص هاي راه

 چشم بدون و دقيق بررسي با توان مي لذا است، متر ميلي6/1 كنه عرض كه آنجايي  از-1

 .كرد مشاهده شكم زير قسمت در خصوص به نر و كارگر زنبوران روي به را كنه مسلح

 به آهستگي و ماليمت با هايشبال قسمت از را  زنبور)100 حدود (تعدادي كار اين براي

 هاي محل( كنيم مي بررسي را ها آن شكم زير و گرفته نبينند اي صدمه زنبوران كه طوري

 بالغ زنبوران وير در ها كنه اكثر نوزادان كمي علت به بهار اوايل در چون و )موم ترشح

 توجه با نيز را آلودگي ميزان حدوداً زنبور عدد 100 تعداد برداشت با توان مي لذا هستند،

 .زد تخمين شده مشاهده هاي كنه تعداد به

 وجـود  )نـر  خـصوص  بـه ( زنبـوران  شـفيره  كه حجراتي داخل نوزاد هاي كنه مشاهده -2

 .دارد

 در ضـدكنه  داروهـاي  از يكـي  بـا  زهمبـار  و كنـدو  دركف كاغذي صفحه دادن قرار - 3

 جان نيمه و مرده هايكنه كاغذ روي در بعد روز صبح چه چنان كه غروب آفتاب هنگام

  .است واروآ كنه به كندوآلودگي  بر دليل شد، مشاهده
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 شود رعايت بايد كنه با مبارزه براي كه اصولي

    ملكه كردن محبوس -1

 تـا  كنـيم  قفـس محبـوس   در را ملكه روز 24 تا 21 مدت براي بايد مبارزه دوران در

نداشـته   وجود كنه تكثير و مثل توليد براي نوزادي كندو در تا كند ريزي تخم نتواند ملكه

 دركنـدو  نـوزاد  وجـود  كنه تكثير و مثل توليد يالزمه دانيم،مي كه طورهمان زيرا باشد،

 كـردن  محبـوس  از بعد  حيات ادامه به قادر كنه ملكه، ريزي قطع تخم با كه است

  .دهيم انجام را مداوا روز 7 تا 4 فاصله به نوبت 4 و در شروع را مداوا توانمي هاملكه

 
   مبارزه فصل انتخاب -2

 داشـته  وجـود  در كنـدو  نـوزاد  و ريـزي  تخم حداقل كه باشد زماني بايد مبارزه فصل

 بهتـرين فـصل   كنـدو  از لعـس  برداشت از پس پاييز اوايل و تابستان اواخر بنابراين،. باشد

 ابتـداي  در تنهـا  نـه  كه كنيم انتخاب طوري بايد را مبارزه  زمان.است كنه با مبارزه براي

 در بلكـه  باشـد،  گـراد سـانتي  درجه 12 از از تربيش حرارت محيط حداكثر مبارزه شروع

 زمـستاني  خوشـه  و نكـرده  تنـزل  درجـه  12 از حـرارت  حـداكثر  نيـز  مداوا نوبت آخرين

  .باشد نشده تشكيل

  

  درمان ساعت انتخاب - 3

 بنـابراين  باشند، داخل كندو در زنبوران تمامي كه دهيم انجام زماني بايد در را درمان

  .است آفتاب غروب از بعد زمان بهترين

 

 معالجه دوران در كندوها مرتب تغذيه - 4

 ن،زنبـورا  كـه  بكنـيم  كـاري  بايـد  حاصـل شـود   مطلـوب  نتيجه مداوا  از كه اين براي

 تميـز  را هـا حجـره  و بريزند دور و بياورند بيرون هاحجره از را مرده هايشفيره و الروها

دوران  در يـك  بـه  يـك  نـسبت  بـه  شـربت  با كندوها مرتب تغذيه با فقط عمل اين .كنند

  .است ميسر مبارزه

  

.نيست
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  اضافي هايقاب كردن  خارج -5

 هـا  شـان  بين  فاصله تا كرد جكندو خار از را اضافي هاي قاب بايد مداوا شروع از قبل

 صـورت   در.كندو برسـد  جاي همه به بتواند دارو از حاصله دود نتيجه در و شود تر بيش

 در آن را نـوار  و گذاشـت  كنـدو  روي اضـافي  خـالي  طبقه بهتراست زياد جمعيت وجود

  .كرد روشن و داده قرار

 
  درمان نوبت هر از پس كندوها نمودن تميز - 6

 را هـا كنـه  همـه  شـوند، مـي  بـرده  كـار  بـه  كنـه واروآ  بـا  مبـارزه  بـراي  كـه  داروهايي اغلب

 ايـن  اگـر  كـه  افتنـد مـي  كف كنـدو  و شوندمي حسبي دارو براثر هاآن بيشتر بلكه كشند،نمي

  .برخواهند گشت زنبوران بدن به نشوند مجدداً سوزانده و آوريجمع حسبي هايكنه

 بعـد  روز صـبح  شود، مي انجام روزها غروب كه مداوا نوبت هر از پس است الزم بنابراين،

  .سوزانيد و كرد آوريجمع دقت به را جان نيمه هاي كنه و تميز كامالً را كف كندوها

 
   كنه عليه همگاني مبارزه سازماندهي - 7

 احتمـال  و اسـت  آسـان  بـسيار  ديگـر  به زنبورسـتان  زنبورستان يك از كنه شيوع و سرايت چون

 بنـابراين،  دارد؛ وجـود  شـده  هـاي مبـارزه   زنبورسـتان  بـه  آلـوده  نبورسـتان ز از كنـه  مجـدد  سـرايت 

  .دهند انجام را همزمان مبارزه عمل بايد مشخص دوره يك در منطقه يك زنبورداران

  و)دودزا( تـدخيني  داروهـاي  :از عبارتنـد  رونـد مـي  كار به مبارزه براي كه داروهايي

  .سيستميكداروهاي 

 :از عبارتند دودزا داروهاي

       وا فولبكس نوار -1

   وارستان     -2

                         واروازين   – 3

  آپيستان       نوار-4

  وايوارول نوار -5
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 :از عبارتند سيستميك داروهاي

   آپيتول -2             پريزين   -1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  واروآ كنه درمان زمان: نمودار

 

 زنـدگي  عسل تنفسي زنبور مجاري داخل در كه وودي آكاراپيس نام به است ايكنه

 ولـي بعـضي   بـوده  رنگ بي است، پا جفت چهار داراي و نداشته چشم انگل اين .كند مي

متـر    ميلـي 1/0 حـدود  در آن انـدازه . شـود  مـي  ديده ايقهوه به متمايل زرد رنگ به مواقع
 در سينه قدامي قسمت در حشره اين )نيست ديدن قابل مسلح چشم بدون در نتيجه. (است

 خرطـومي  داراي و كندمي زندگي نر زنبوران و ملكه بالغ، تنفسي زنبوران مجاري داخل

را  كنـه  رشـد  دوره تمـام  .اسـت  مناسـب  زنبـور  مكيـدن خـون   و زدن نيش براي كه است
 هـاي  لولـه  داخـل  از گيري جفت از پس ها كنه كرد، مشاهده تنفسي لوله يك در توان مي

  .شوند مي منتقل ديگري زنبوران و به درآمده تنفسي

 )عـسل  زنبـور  تنفـسي  هايلوله كنه( آكارين يا وودي آكاراپيس كنه -9-2

Acarapis woodi (Rennie) 
  مشخصات و بيماري عامل
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 انتشار طرز و آلودگي

 و گيـرد مـي  تنفسي صـورت  مجاري داخل در نر هاي كنه و بالغ ماده كنه گيريجفت

 سرانجام زنبـور  .شود توليد زنبور يك تنفسي مجاري در كنه از نسل چندين است ممكن

 تنفـسي  اخـتالل  دچـار  تنفسي مجاري انسداد و ديدن صدمه خون، مداوم مكش خاطر به

 هـاي بـال  شـدن  فلج نتيجه در پرواز قدرت  عدم.دهد مي دست از را پرواز و قدرت شده

 اگـر . ندهـست  اسـهال  بـه  مبتال و بوده متورم شكمي داراي گونه زنبوران  اين.است بزرگ

 نـشان  خـود  از پرواز براي كوششي كه اين شود، بدون پرتاب باال به زنبوران اين از يكي

  .افتد مي زمين به دهد

  

  بيماري عاليم

 :است هاجمعيت در بيماري دهنده نشان زير عاليم

 دور و شـده  جـدا  زنبـوران  خوشه از زمستان يخبندان و سرد دوران در آلوده زنبوران -1

 بيـرون  بـه  باشـد،  هوامناسـب  كـه اين بدون و دهندمي دست از را خود مش آرا.شوندمي

 .كنند مي پرواز

 .شود مي مشاهده زمستان در شديدي نسبتاً تلفات - 2

 .ندارند پرواز قدرت سوراخ، جلوي در زنبوران - 3

  دنيستن تخليه پرواز انجام به قادر زمستاني گرم روزهاي در كه آلوده زنبور زيادي  تعداد- 4

 ترتيـب  ايـن  بـه  و كننـد  مـي  خـالي  كنـدو  هـاي  ديواره در را خود مدفوع يا ترشحات

  .شود مي مشاهده ها قاب و كندو هاي ديواره روي در به سياه متمايل اي قهوه هاي لكه

 
  بيماري كنترل و پيشگيري

 از همچنين و هاي آلوده زنبورستان از ملكه يا و ها جمعيت خريد از بايد االمكان حتي

جلـوگيري   باشـد،  زيـاد  منطقـه  آن در هـا  جمعيت ازدحام كه مناطقي به كندوها اجرتمه

  .كرد

،
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 در كه است دودزا يا گازي كشكنه نوع يك از استفاده بيماري كنترل روش بهترين  

 .شود مي ها كنه رفتن بين از باعث و شده پخش كندو زنبوران بين

  :از عبارتند وند،ش مي پيشنهاد بيماري اين درمان براي كه داروهايي

 .موپروپيليت بر مؤثر ماده با وا فولبكس نوار - 1

 آكـارين نيـز   بردن بين از براي شوند، مي مصرف واروآ كنه براي كه داروهايي  كليه- 2

 .مؤثرند

 مصرف عسل برداشت از بعد بايد حتماً مذكور شيميايي داروهاي كه است تذكر به الزم

  (BAILEY, 1958) شود

  

  

 به هرگز عسل زنبور نوزادان و است بالغ زنبوران هاي بيماري ترين شايع از يكي نوزما

 بيمـاري  ايـن  اسـت،  طـوالني  زمـستان  داراي كـه  منـاطقي  در .شوندنمي مبتال اين بيماري

 نـد بر مي سر به كندو در بيشتري مدت مناطقي چنين در زنبوران دارد، زيرا بيشتري شيوع

 كمتـر  بيمـاري  ايـن  معتـدل  و خـشك  منـاطق  ولـي در  شـوند،  خـارج  آن از توانندنمي و

  (CLINCH, 1979).شودمي مشاهده

  

 بيماري عاليم

 كرده هاي باد شكم و فلجي عاليم با زنبوران از تعدادي وجود و قراريبي و نظميبي

 پرواز تخته وير بر اسهالي هاي لكه وجود كندوها، اطراف در رفلكس بدون هاي نيش و

 بـه  نوزمـا  بيمـاري  در معمـوالً  كـه  است عاليمي از كلوني سريع شدنضعيف و ها و قاب

  .است كندو هاي قرباني آخرين جزء ملكه  معموالً.خورد مي چشم

 و افتاده پشت به كندو اطراف در هستند، آلوده شديداً كه كارگر زنبوران از تعدادي

 زنبوران .دهندمي دست از را خود پرواز قدرت ،داده انجام ضعيفي كه حركات حالي در

 پـرواز  تواننـد نمي ولي روند مي باال ها علف از و ندارند قدرت پرواز بيماري اين به آلوده

Nosema apis        نوزما   بيماري -9-3
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 و بـوده  سـالم  زنبـوران  از تـر بـزرگ  مدفوع، از شكم پربودن علت به مبتال  زنبوران.كنند

 را زنبـور  شـكم  تـوانيم  مي ريبيما رؤيت و تشخيص براي. رسندمي به نظر چرب و براق

 .شـود  خـارج  بـدن  از نـيش  همـراه  معـده  تـا  بيرون بكشيم گرفته را آن نيش و دهيم فشار

 زنبـوران  در ولـي  سـالمتي  بر دليل باشند قرمز كمي يا اي قهوه رنگ به ها روده چه چنان

 تـشخيص   در.اسـت  شـيري  سـفيد  رنـگ  بـه  نوزمـا،  اسـپورهاي  اجتمـاع  در اثـر  بيمـار 

 شـود  مـشاهده مـي   ها روده جدار هايسلول در اسپور زيادي مقدار بيماري، يآزمايشگاه

(CLINCH, 1979).  

  

  

  

  

 

  

 
  زنبور بيمار  - 2-9شكل 

  نوزومامبتال به 

 

  بيماري عامل

 ميـاني  روده جـدار  هاي سلول داخل در كه آپيس نوزما نام به ياخته تك است انگلي  

 بـه  نوزمـا  اسـپورهاي  .كنـد  مـي  مبتال الاسه به را ها آن و كرده تكثير و رشد عسل زنبور

 (FRIES, 1993). شوند مي زنبوران گوارش دستگاه وارد غذايي مواد و آب وسيله

 نظـر  در بايـد  نوزمـا  بيمـاري  ظهـور  از جلـوگيري  و كـاهش  منظـور  بـه   كهرا اصولي

 :از عبارتند گرفت،

 زمـستان  ذرانيـدن گ بـراي  بـارور  و جوان ملكه و زياد جمعيت با را كندوها پاييز در  -1

 .آماده كرد
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 ايـن  كه كرد انتخاب زمستان در كندوها استقرار براي را گيريآفتاب و خشك محل -2

 .باشد بادگير محل نبايد

 تهويـه  و هـوا  جريـان  ضـمن  كـه  كـرد  آماده طوري گذرانيزمستان براي را كندوها  -3

  .نشود جمع ها آن در كندو رطوبت در كافي

 براي كيلوگرم 12-15 ( گذاشته كندو در زنبوران براي عسل و گرده كافي اندازه به - 4

 كـافي  انـدازه  بـه  زنبـوران  بايد پاييز در كندوها، در عسل كمبود صورت در و) هر كندو

 كندوهاي بين در بيماري مجدد انتشار و آلودگي منبع كه را آلوده هايقاب .شوند تغذيه

. كـرد  اسـتفاده  تـوان مـي  دوبـاره  اسيداسـتيك  بخـار  بـا  ضدعفوني ورتدر ص است، سالم
 هـا قاب در موجود عسل و گرده به ولي برده بين از را اسپورهاي نوزما استيك بخاراسيد

 قـسمت  چهـار  بـا  راآب قـسمت  يك 80اسيداستيك تهيه براي آورد، نمي وارد ايصدمه

 .دهند مي قرار استفاده مورد و مخلوط استيكاسيد

 هـر  بـين  و داده قـرار  كنـدويي  روي را قاب محتوي طبقات ها، قاب ضدعفوني براي - 5

 در .دهنـد  مـي  قـرار  خـورده،  خـيس  اسـتيك  اسيد در كه را پنبه و يا نمد قطعه يك طبقه

 داده قـرار  بايد ستيكااسيد در شده پنبه خيسانيده يا نمد قطعه يك نيز طبقه آخرين روي

 كندو پرواز دريچه منجمله تمام منافذ و داده قرار يهسا محلي در را طبقات و كندو شود،

 تـا بخـار   گذاشـته  بـاقي  خـود  حـال  بـه  را آن هفتـه  يـك  مـدت  و كننـد  مـي  مـسدود  را

 دقـت  بايـد  اسيداسـتيك  با كار زمان در .ببرد بين از را نوزما اسپورهاي كليه استيك اسيد

 را آن بـدن  يا ستد تماس صورت در و نشود پاشيده هاچشم و صورت به اسيد شود كه

  از مجـدد  اسـتفاده  از قبـل  و كـار  اتمـام  از پـس  .نكنـد  ايجـاد سـوختگي   تـا  شست آب با

 كـه  اسـت  كافي ها قاب تهويه براي و كرد را تهويه ها آن ساعت 48 مدت به بايد هاقاب

 و بـاز  را كنـدو  دريچـه  و طبقات برداشته بين از را اسيداستيك در شده خيس پنبه يا نمد
  .رداشتب را آن در

 رو و زير نفت با بايد را كندوها اطراف خاك شوند،مي آلوده كندوها اطراف چون - 6

 .بروند بين از خاك در موجود اسپورهاي تا مخلوط كرد
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 در صورت استفاده از عسل كندوهاي بيمار براي تغذيه زنبوران، بايد آن را به ميزان هم– 7

 . دادگراد به مدت يكساعت قرار درجه سانتي60حجم خود با آب مخلوط و در 

  استفاده شكر شربت با مخلوط 1 ب فوميدل از بايد بيمار كندوهاي معالجه براي :درمان

  . توان در معالجه بيماري استفاده كردهمچنين از آپي مايسين نيز مي. كرد

.(WEBSTER, 2008)  

 كليـه  در آفـت  ايـن . اسـت  مـوم  نـه پروا يا و خوارموم كرم زنبورداري آفات از يكي

 و ضـعيف  كنـدوهاي  بـه  و شـود  مـي  پيـدا  دارد، رواج جـا  آن در كـه زنبـورداري   نقاطي

 اسـتثناي  بـه  مواقـع  بيـشتر  در و كنـد  مـي  حملـه  عفـوني نـشده   ضـد  و حفـاظ بي هاي شان

 ماننـدي  آشـغال  تارهـاي  بـه  ها شان نحوي كه به .سازد مي وارد خسارت سرد هاي زمستان

 داخـل  در را كـرده پروانـه   دفـاع  خـود  از معموالً قوي هاي جمعيت ولي شوند، مي تبديل

 خـوار بـه   مـوم  كـرم  .مانند مي امان در آفت اين از نتيجه در و دهند نمي راه كندوهايشان

 موم كرم از  غير.خورد مي را هاموم فقط بلكه رساند نمي آسيبي آن الرو و زنبور و عسل

 خـوار كـرم مـوم   معـده  فقـط  و كند جذب و هضم را ممو تواندنمي موجودي هيچ خوار

 .است آن جذب و تجزيه به قادر كه است

 :دارد وجود خوار موم كرم نوع دو

  .است ريز اشپروانه كه نوعي - الف

  .است بزرگ آن الرو و پروانه كه نوعي - ب

 بـه  رقـاد  زيـرا  دهـد،  قرار استفاده مورد را موم تواندنمي وجه هيچ به خوارموم پروانه

 زيرا كند مي گذاريتخم به اقدام هاكنارشان و كندو داخل در فقط نيست بلكه آن هضم

 به آن تبديل و تخم رشد براي مناسبي محيط كندو نواخت داخل يك گرماي و تاريكي

  (CHARRIERE and IMDORF, 1999). است الرو

  

    .Galleria mellonella L  خوار موم كرم-9-4
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  خوار موم كرم - 3 – 9شكل 

  
 ايـن  قدر آن و كنند مي موم از تغذيه به شروع )تفريخ( تخم از جخرو از پس الروها

 دور بـه  الرو كـه  شـفيرگي  دوران  در.برسـند  شـفيرگي  مرحله به تا دهند ادامه مي را كار

 كندو درزهاي وسط در هااگر پيله معموالً. ندارد خساراتي گونههيچ است، تنيده تار خود

 .بود خواهند تار فاقد شوند، درست

 و كـرده  پـرواز  به شروع و شده خارج  از كندولكام پروانه شفيرگي يمرحله زا بعد

 طرف به ريزي تخم براي ماده هاي پروانه مخصوصاً و شوند مي خارج خود هاي از پناهگاه

 زنبـور  بـدون  هـاي  شان و ها قاب هاي گوشه در و كنند، مي حمله ها به آن و پرواز كندوها

 بـسته  هـا  تخم .رسدمي عدد 400 -1800 به هاي توليد شده تخم ادتعد .كنند مي ريزي تخم

 موم هاي خرده از و شوند مي الرو به تبديل و تفريخ  روز5 -  30 از هوا حرارت درجه به

 آنجـا  در و حركـت  خـالي  هـاي  طرف شان به مدتي از پس و كنند مي تغذيه كندو كف

  . كنند مي تغذيه به شروع

 كنـدوهاي  داخـل  هـاي  قـاب  فاصـله  هميشه بايد آفت ينا خسارت از جلوگيري براي

 وجـود  كـافي  انـدازه  بـه  عـسل  زنبـور  ،هاشان و ها قاب ي همه روي تا كرد را كم ضعيف

 بايـد  را كنـدو  داخل همچنين .كند تخمگذاري نتواند خوار كرم موم پروانه تا باشد داشته
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  خوار موم پروانه - 4 – 9شكل 

  

  

 جمـع  دارد، وجود دوكن داخل كه هاي و آلودگي ريز هايموم خصوص به و تميز هميشه

  .(JAMES, 2011) كرد آوري

 و كنترل را ها قاب همه است بهتر شد، مشاهده خوار موم كرم كندو داخل در چنانچه

 خارج كندو از دارد، وجود زياد تعداد به خوارموم كرم هايش شان داخل كه هايي را قاب

 و كرده تميز است، رت كم آلودگي داراي هايششان كه را هايي و قاب كرد ذوب فوراً و

 زنبـوران  تـا  داد قـرار  جمعيـت  وسط در كندو در داخل دوباره و ريخت بيرون را ها كرم

  .كنند اقدام ها شان تعمير و كردن تميز به نسبت

 ملكـه  شـوند، مـي  هـا شـان  تخريـب  سـبب  پـره  شـب  الروهـاي  كـه  ايـن  از غير :عوارض

 چنـين  در .كنـد مي امتناع خوار موم كرم به آلوده هايشان در ريزي تخم از عسل نيز زنبور

 باعث ضـعيف شـدن جمعيـت    عسل، زنبوران زندگي دوره كوتاه بودن به توجه با شرايطي

 كـه  است اين آفت صدمه ترين بزرگ  بنابراين،.شودكندو در نتجيه از بين رفتن كندو مي

 شـود مـي  كنـدو  جمعيـت  و افـزايش  توليـد  مـانع  هـا انشـ  كـردن  ضايع و تخريب ضمن

(CHARRIERE and IMDORF, 1999).  

از  نگهـداري  هـا  زنبورسـتان  در آفـت  ايـن  بـا  مبـارزه  راه بهترين :گيري پيش و مبارزه راه

 اجـازه  و كننـد  مبـارزه  آفـت  ايـن  بـا  طبيعي طور به زنبوران خود تا است كندوهاي قوي

 مكـان  كه را كندو كف هاي آشغال نوبت چند ساالنه بايدچنين  هم .ندهند آن به فعاليت

 روي زنبورهـا  كـه  را خـالي  هايشان و تميز كرد هاست، كرم اوليه نمو و رشد براي امني
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 .كرد بازديد مرتباً بايد را در انبار خالي هاي شان .كرد خارج كندو از ندارند، فعاليتي آن

 تآفـ  رشـد  شـرايط بـراي   كـه  بهـار  اوايـل  و زمستان اواخر و پاييز اوايل در خصوص به

 از سـموم  يكي با را ها شان آفت اين نشانه ترين كوچك مشاهده محض به و است مساعد

 دي اتـيلن  يـا  و كلروبنزن پارادي گوگرد، دود فستوكسين، قرص مانند كننده ضدعفوني

 بـاالي  خـصوص  بـه  انبـار  ي محوطـه  در نفتـالين  گذاردن با يا و كرده برومايد ضدعفوني

 كـه  داشـت  توجـه   بايـد .نـداد  را گذاري تخم براي پروانه به اجازه فعاليت ها، شان طبقات

 شـدن  باعـث سـمي   چـون . شود نمي توصيه عسل حاوي هاي شان براي سموم اين مصرف

 ساعت 4 حداقل مدت براي هاشان اين كه شودمي توصيه مورد اين در .شد خواهد عسل

 غيـر  و مـسدود  الًكام بايد انبار كار اين براي و گيرد قرار  %98كربنيك  گاز معرض در

 در مـصرف  از قبـل  شـده  ضـدعفوني  هـاي  كـه شـان   داشـت  توجـه  بايـد  .باشد نفوذ قابل

 .شوند تهويه ساعت 48 حدود بايد زنبورستان

 بـه  هـا شان اگر كه نحوي به كرد استفاده آفت اين با مبارزه براي توانمي نيز سرما از

. رفـت  خواهـد  بين از آفت گيرند، قرار گرادسانتي درجه -17 سرماي ساعت در 2 مدت

 را هـا پوكه بايد كنيم، استفاده خانگي فريزر يخچال از بخواهيم است چنانچه يادآوري به الزم

  .(CHARRIERE and IMDORF, 1999) كرد فريزر نگهداري در شب يك حداقل

 بـدن  موهـاي  زنـدگي در  طـرز  خـاطر  به ولي نبوده ها شپش راسته از انگل حشره اين

 .شود مي ناميده نام اين به است، معمولي شپش زندگي شبيه كه عسل زنبوران

5/1معموالً  حشره اين اندازه :زندگي طرز و مشخصات - يـك   سـر  انـدازه  بـه  متـر   ميلي2

 خـارجي  هـاي  انگل ساير برخالف انگل اين. است كنه شبيه نزديك از و گرد ته سنجاق

 بـدين . اسـت  زنبـوران  غـذاي  بلكـه شـريك   كنـد،  نمي تغذيه زنبور خون از حشرات بدن

 بـا  و رسـانيده  زنبوران قسمت سر به را خود گرسنگي زمان احساس در حشره كه ترتيب

 اطالع به ميزبان را خود گرسنگي وسيله اين به و كرده تحريك را ميزبان لب خود پاهاي

  

  عسل زنبور شپش -9-5
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 عسل زنبور شپش - 5 – 9شكل 

  

 

 آن از شـهد  يـا  عـسل  از اي قطـره  و كـرده  بـاز  را خـود  دهان زنبور عمل اين با .دهد مي

 هاي قسمت تمام كه زياد است قدري به گاهي انگل اين به ملكه  آلودگي.كند خارج مي

 را اطـراف ملكـه   هميـشه  چـون  .شـود  مـي  پوشيده حشرات اين از آن پاهاي و سينه و سر

 موجـودات  ايـن  دهنـد،  مـي  غـذا  را او مرتبـاً  و كـرده  احاطـه  پرسـتار  زنبـوران  از تعدادي

 حـشره  ايـن  .كننـد  مـي  تغذيـه  ملكـه  غـذاي  از و كننـد  مـي  اسـتفاده  از فرصـت  كوچـك 

 روي بـر  حـشره  ايـن  از زيادي تعداد وجود و آورد وارد مي ملكه به را لطمه ترين بزرگ

 ملكـه  مـرگ  باعـث  شـديد  در آلـودگي  حتـي  و گـذاري  تخـم  ميزان كاهش سبب ملكه

 را نجـات  او و دور ملكـه  بـدن  از بايـد  را حـشرات  شـديد،  آلـودگي  در .شـود  مـي 

  (FURGALA and MUSSEN, 1978)داد

 اسـت  تنبـاكو  دود بـا  كندو دادن دود انگل اين با مبارزه راه ترينآسان و بهترين :مبارزه

 .ندارد زيادي ضرر زنبور براي و برد مي بين از را حشره تنها اين كه

 روغـن،  بـا  را سـفيدي  كاغـذ  كـرده،  جـدا  آن كف از را كندو تنه دادن، دود از قبل

 تنباكو دود و گذارده جايش به را كندو بدنه سپس دهند، مي قرار كف كندو در و چرب

 برسد، هاانگل اين به تنباكو دود كه اين محض به .دهندمي كندو  داخل دودي توسط را

 بيـرون  كنـدو  كـف  از را اغذزمان ك در اين .ريزند مي كندو كف به و شوند مي حسبي

  .سوزانند مي اند، ريخته آن روي بر كه را ها انگل و آورده

 روي كـه  طريـق  بدين .برد بين از را ها شپشك فنوتيازين كمك به توان مي چنين هم

 از بعـد  و داد قـرار  كنـدو  داخـل  در پاشـيده  فنوتيـازين  مقـداري  كنـدو  سفيد كف كاغذ
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 است بهتر. كرد عمل تنباكو دود با مبارزه مانند دبع صبح روز در ها شپشك شدن بيهوش

 بـراي  عمل اين ماه 2 از پس و شود پاييز تكرار در بار چند و ميان در روز يك كار اين

 انـد شـده  كامل حشره به مدت تبديل اين در كه نوزاداني و هاتخم تا تكرار قطعي مبارزه

 يـك چـوب   سـر  تـوان مـي  باشـد  كـم  هـا شپشك تعداد چه چنان .بروند بين از كامالً نيز

 هـستند،  ملكـه  و زنبورهـا  بـدن  روي كـه  هـايي شپشك به و برده فرو عسل در را كبريت

 و برداشـت  كبريـت  چـوب  نـوك  از دسـت  بـا  را چـسبيده  عسل به هاي  شپشك.چسباند

  .(FURGALA and MUSSEN, 1978)سوزاند يا كُشت

  

  الروي باســيلوس نــام بــه اســت باســيلي بيمــاري ايــن عامــل  :بيمــاري عامـل 

(Bacillus Larvae) تواندنمي زيادي مدت محيط نامساعد شرايط در باسيل چون. است 

 رد اسـپور  صـورت  بـه  عـسل  زنبـور  نـوزاد  تلف شـدن  از  پس،دهد ادامه خود زندگي به

 محـيط  شدن مساعد محض به و كند مي حفظ را خود مقاوم حالت دراز ساليان و آيدمي

 اسـپور  ميليـارد  5/2 حـدود  مـرده  الرو هـر  بدن داخل .گيرد مي سر از را تكثير و فعاليت

   وارد سـالم  نـوزادان  بـدن  داخـل  را خـود  مختلـف  عوامـل  وسيله به اسپورها .دارد وجود

 - 37 حـرارت  در سـاعت  36 -48 عرض در اسپورها .شوندمي به باسيل تبديل و كنندمي

 ولـي  هـستند  زا بيماري نوزاد براي اسپورها .شوند مي به باسيل تبديل گرادسانتي درجه 34

 .دارند مصونيت بيماري اين برابر در بالغ زنبوران

 از تغذيـه  بـا  پرسـتار  زنبـوران  و شود مي كندو وارد غذا و آب طريق از بيماري عامل

 بيمـاري  به ابتال در نوزاد سن مسأله .شوند مي نوزادان آلودگي سبب غذايي وع موادن اين

 .شـوند  نمـي  مبتال بيماري اين به دارند عمر روز دو از بيشتر كه  نوزاداني.است مهم بسيار

. نيـست  مـساعد  فعال حالت به اسپور تبديل براي شرايط نوزادان مسن بدن داخل در چون

 عسل زنبور نوزادان لوك يماري ب -9-6

 :است نوع دو بر بيماري اين

 American  foulbrood) (مريكايي آ لوك بيماري -9-6-1



 169/  اهآفات و بيماري   –هم ن  فصل 

 در آن شـيوع  باعـث  تواننـد  مـي  يول گردند مبتال نمي بيماري اين به هرگز كامل زنبوران

  (FORSGREN, 2010) .شوند كندو يك هاي قاب همه

 تلـف  بيمـاري  ايـن  از تغذيـه  دوره اتمـام  از قبل نوزادي هيچ كه اين ديگر مهم نكته

 نظـر  بـه  سـالم  زنبـور  نـوزاد  است، باز ها حجره در كه مادامي ديگر به عبارت يا شود نمي

 دارد، قـرار  شـفيرگي  مـا قبـل   مرحلـه  در كـه  دالشـه نـوزا   شـدن،  تلـف  از پـس  .رسد مي

 قـرار  حجـره  داخـل  در قائم به طور كه حالي در نوزادان .شود مي رنگ تيره و چروكيده

  (FORSGREN, 2010).شوند مي خشك و چسبيده حجره ديواره به دارند

ايـن   .هستند خشك و چروكيده پوست داراي شده تلف نوزادان :تشخيص طرز و عاليم

 از ها آن جداكردن مواقع بعضي كه طوري به چسبند مي حجره جدار به شدت به نوزادان

 تلفـات  ).بيمـاري  آخـر  مراحـل (نيـست   آساني كار حجرات كردن خراب حجرات بدون

 بـسته  از بعـد  سالم حجرات سطح .گيرد مي صورت تغذيه اتمام دوره از بعد غالباً نوزادان

 به اند،شده تلف نوزادان كه اتيحجر سطح است ولي شكل گنبدي و برجسته كمي شدن

 ايـن  در .كننـد مـي  پيـدا  رفتگـي  داخل فرو طرف به و شده رنگ تيره و مرطوب سرعت

 ريزي هايسوراخ حال نوزادان چگونگي از اطالع و سركشي براي پرستار زنبوران حالت

 گـرد  سـوزن تـه   يـك  سـر  حـدود  آنهـا  بزرگي كه آورند مي وجود به حجرات سطح در

 كنـدو  داخـل  زنبـوران  وسـيله  بـه  هـا  حجره در مدتي از پس خفيف هايتحال در است،

 شـده  تلف نوزادان از شوند، مي برده كندو از خارج به شده تلف نوزادان شده و برداشته

 خواهيم كنيم، باز را هاحجره از يكي در اگر .رسد مي به مشام سريشم بوي به شبيه بويي

 جلو طرف به آن زبان و گرفته قرار داخل حجره در قائم طور به شده تلف نوزاد كه ديد

 (FORSGREN, 2010) .است شده كشيده

 فـرو  نـوزاد  بـدن  داخل را چوبي ايميله يا كبريت چوب اگر بيماري اوليه مراحل در

 صـورت  بـه  نـوزاد  بـدن  داخـل  محتويـات  كـه  ديـد  خواهيم آوردن زمان بيرون در بريم،

 پيدا ادامه متر سانتي پنج حدود تا كشيدگي اين و كش آمده پالستيكي مواد شبيه اي رشته

  .شود نمي قطع و كرده



    زنبور عسلپرورشراهنماي /  170

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آمريكايي لوك  تشخيص بيماري- 6 – 9شكل 

 

 بـه  كـم  كـم  و شـروع  نقطه يك از معموالً كندو داخل در آلودگي :بيماري انتشار طرز

 ورتصـ  هـا  شـان  در تغييراتـي  نـوزادان  مـرگ  از بعـد  .شود مي پراكنده هاي ديگر قسمت

 انداختن بيرون به اقدام ها آن و شود مي پرستار زنبوران باعث جلب تغييرات اين .گيرد مي

 و شـوند  مـي  آلـوده  اسـپورها  بـه  شـدت  بـه  زنبوران پرسـتار  عمل اين با .كنند مي نوزادان

  .كنند مي منتشر ها شان ساير به را بيماري

 كنـدوها  بازديـد  ضـمن  ار،بيم كندوي وجود از آگاهي عدم علت به زنبورداران غالباً

 بـه  كنـدويي  از بيمـاري  انتقـال  باعـث  و آلـوده  را خـود  وسـايل  سـاير  و و اهرم دستكش

 چند يا يك است ممكن كندو يك تقويت براي گاهي زنبوردار. شوند مي ديگر كندوي

 آلـودگي  سـبب  و دهـد  انتقـال  ديگـر  به كندوي كندويي از را عسل حاوي يا نوزاد قاب

 جهـت  همـين  به و شود مي زمان كم مرور به مبتال كندوهاي  جمعيت.بشود سالم كندوي

 غـارتگر  شـكل زنبـوران   بـدين  و گيرند قرار كندوها ساير غارت معرض در است ممكن

 همچنين وارد زنبورداري كهنه وسايل خريد .كنند مي منتقل ديگر كندوهاي به را بيماري



 171/  اهآفات و بيماري   –هم ن  فصل 

 يـك  در بيمـاري  شـيوع  ببسـ  نيـز  آلـوده  منـابع  از ملكـه  خريـد  و جديد كندوي كردن

  (FORSGREN, 2010) .شود زنبورستان مي

 تـر،  آسـان  گيـري  پـيش  هميشه گياه در چه و حيوان انسان، در ها بيماري كليه در :درمان

 بيمـاري  شـيوع  از قبـل  بايـد  هميـشه  بنـابراين  .اسـت  معالجـه  از تـر صـرفه  بـا  تـر و  مطمـئن 

 نتيجـه  درصد صد اصوالً آمريكايي كلو بيماري معالجه .انجام گيرد الزم هايپيشگيري

 خواهـد  هـدر  بـه  ها هزينه تمام و رفته بين از جمعيت كندو موارد اغلب در و داد نخواهد

 و كندو كليه بايد بلكه گيرند درمان قرار تحت نبايد وجه هيچ به ضعيف كندوهاي .رفت

 حـاوي  تممكـن اسـ   كنـدوها  ايـن  در قاب هر چون .برد بين از و سوزاند را آن زنبوران

 .باشد مرده زنبور چندصد

 زير اقدامات است، قطعي آن تشخيص و شده شايع بار اولين براي بيماري كه مواردي در

 :گيرد بايد انجام

 .شود جلوگيري غارت از بايد كاري هر از قبل - 1

 .شوند ضدعفوني وسايل كليه - 2

 .برد بين از و سوزاند ايدب را كندو روي گوني ها، قاب زنبور، قبيل از كندو محتويات - 3

 از تـوان مـي  باشـد،  شـده  شـايع  منطقـه  در بيمـاري  يـا  و باشـد  قـوي  كنـدو  چنانچـه  - 4

  .كرد استفاده استرپتومايسين و ترامايسين نظير هاي بيوتيك آنتي و يا سولفاتيازول

 مـنظم  و يكنواخـت  عاليـم  داراي ي،آمريكـاي  لـوك  بيمـاري  خـالف  بـر  بيماري اين

 زماني كه يعني بهار اواخر در بيشتر و است عسل زنبور نوزادان خاص اين بيماري .نيست

 قبل معموالً نوزادان شدن تلف. شود مي ظاهر كندوها در رسد، مي به حداكثر نوزاد توليد

 بيمـاري  تـشخيص  عالمـت  بهتـرين  تقريبـاً  ايـن  و گيرد مي ها صورت حجره شدن بسته از

 از تعـدادي  اسـت  ممكـن  چنين هم .شوند مي روزگي تلف 4 - 5 سنين در نوزادان .است

 .شوند تبديل بالغ به زنبور و كرده مقاومت بيماري برابر در آلوده نوزادان

  

)European  Foulbroud( اروپايي لوك بيماري 962
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 ملكـه  و نرهـا  ،كارگر الروهاي كه است ميكروبي پلوتون استرپتوكوكوس :بيماري عامل

  .كنند مي آلوده را

 هـا  ميكـروب  رشـد  .شـود  مي الروها گوارش دستگاه وارد غذا همراه به بيماري عامل

 بـاقي  زنـده  الروها بدن در سال 3 مدت براي بيماري عامل و شودمي مرگ الروها سبب

 باسيلوس اسپور و پلوتون استرپتوكوكوس فقط الروها خشك شده هاي الشه در .ماند مي

 در فرم چه به ميكروب كه اين ولي است فاقد اسپور پلوتون باسيل .مانند مي باقي 2 آلوي

  .(Genersch, 2010) نيست روشن درستي به ماند،مي باقي طبيعت

ديـده   باز در حجرات بين در در بسته حجرات تعدادي گاهي هاشان بازديد در :تشخيص

 صـورت  معينـي  زمـان  در معمـوالً  ناحيـه  يـك  در ريـزي تخم كه اين به توجه با. شود مي

 خوبي راهنماي بسته در حجرات بين در باز در حجرات تعدادي بنابراين وجود گيرد،مي

  (BAILEY, 1963).بود بيماري خواهد به بردن پي براي

   كبريـت  چـوب  بـا  آزمـايش  در و هـستند  ضـخيمي  غشاي داراي شده تلف الروهاي

 محـض  بـه  بيمـاري  آخـر  لمراحـ  در  همچنـين .شـوند  نمـي  كشيده لوك آمريكايي مانند

 بيمـاري  عالمـت  تـرين  كـه واضـح   رسـد  مـي  مـشام  بـه  ترشـي  بـوي  كنـدو  بـازكردن 

 .(BUDGE et al., 2010)است

 در الروها رنگ. باشد هم پا عرق بوي يا و ترشيده شير بوي مثل تواند مي مزبور بوي

   سـپس  و شـده  تبـديل  زرد به مايل رنگ به طبيعي شيري حالت از بيماري ي مراحل اوليه

 بـراي  اسـت  اي نـشانه  خـود  ايـن  و شـوند  مـي  تبـديل  تيـره  اي رنگ قهوه به زمان مرور به

 اثـر  در كـه  صـورتي  در نـوزادان،  هـاي  سـاير بيمـاري   از اروپـايي  لوك بيماري تشخيص

 دشـو  مـي  تبديل خاكستري مايل به رنگ به طبيعي شيري از الروها رنگ خوردگيسرما
(BAILEY, 1963).  
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 بيماريتشخيص  - 7 – 9شكل 

 وپايي ار لوك 

  

 

  

 گيري پيش

 كندوها داشتن نگه قوي - 1

 زمستان طول در كندوها از صحيح مراقبت - 2

 بـا  فقـط  كه كندوهايي زمستان، غذاي براي گل گرده و عسل كافي مقدار قراردادن - 3

 تواندنمي سلع در پلوتون باسيل زيرا .هستند بيماري مستعد تر بيش شوند،تغذيه مي شكر

 فعاليـت  بـراي  زمينـه  باشـد،  كـم  كنـدو  در عـسل  مقـدار  وقتـي  دهد و ادامه خود رشد به

 .شود مي مساعد ميكروب

 بهداشت اصول رعايت - 4

  آلوده كندوهاي غارت از جلوگيري - 5

تتراسـيكلين،   اكـسي  از خـصوص  به هابيوتيك آنتي از اروپايي لوك درمان براي :درمان

 مقـدار  .انـد  آورده دسـت  بـه  خـوبي  نتـايج  مايـسين  آپـي  و يترومايسينار استرپتومايسين،

5 گرم تا يـك گـرم در   25/0تتراسيكلين و استرپتو مايسين  –اكسي درماني  ليتـر شـربت   1-

 حـل  شربت ليتر 3 - 5 در كندو يك براي را مايسينآپي از بسته هر. براي هر كندو است

  .(BUDGE et al., 2010)دهند مي زنبوران به متوالي شب 3 در و
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 وجود به نرها و ملكه بين خويشاوندي آميزش نتيجه در كه است ژنتيكي بيماري اين  

 فاكتورهـاي  اثـر  در تخمـي  ي مرحله در ملكه شده گذاشته  ها تخم كه جا آن از .آيد مي

 هـا تخـم  و رونـد مـي  بـين  از آينـد، مي وجود به خويشاوندي آميزش نتيجه در كه كشنده

 كارگر زنبوران كه شوند مي فاسد شدن تلف از بعد بالفاصله هستند، نيپروتئي مواد داراي

 هـاي سـلول  كنار در هميشه هاتخم اين خالي هايسلول و كنندمي خارج كندو از را آنها

 هـا تخم تلفات براساس آن درصد محاسبه كه شودمي مشاهده پراكنده صورت به سربسته

 خـالي  هاي سلول تعداد كه برد پي بيماري اين هب توانمي زماني. آيد مي دست به كندو در

 داخـل  در ملكـه  دارد امكـان  .باشـند  گرفته قرار پراكنده طور به سربسته هاي سلول مابين

 الرو بـه  تبـديل  شده گذاشته هايتخم و نموده گذاريتخم دوباره خالي هاي سلول همان

 بـين  نـواختي  يـك  عـدم  دليـل  بـه  و اسـت  نـشده  بـسته  ها آن دهانه هنوز چون ولي شوند

 بـا  تـوان مـي  شـان  از منطقـه  يـك  در و يكـديگر  كنـار  در بـسته  در و بـاز  در هـاي سلول

 بيمـاري  ايـن . بـرد پـي  كنـدو  خوني هم درجه به نوزاد داراي باز در هايسلول يمحاسبه

 بـه  بيشتر شـود،  خويشاوندي درجه چه هر يعني .دارد خويشاوندي درجه با مستقيم رابطه

 يـك  در خويـشاوندي  درجـه  اگـر  تـر  ساده عبارت به .يابد مي شدت ماريبي اندازه همان

 شده تلف ها آن عدد 60 گذارد مي ملكه كه تخمي عدد صد از( باشد درصد 60كندو 

 نظـر  بـه  كامل ظاهر در باقيمانده درصد 40 است، زياد درجه خويشاوندي ي نشانه )باشند

 از غيـره  و پـرواز  قـدرت  گـل،  دشـه  و كـردن گـرده   پيـدا  بويـايي،  نظر از ولي رسند مي

  .نيستند برخوردار كامل سالمتي

  

.  كنـد  ، فقـط گـرده را درگيـر مـي     كپك گرده همان طور كه از اسم آن مـشخص اسـت          

عامل آن نوعي قارچ به نـام بلـسيا آلـويي اسـت و از ايـن نظـر كـه ذخـاير غـذايي را از بـين            

به همين دليـل   .  گيرد  در دماي پايين صورت مي     رشد اسپور قارچ   . ، حايز اهميت است    برد مي

 )خوني هم( موروثي اريبيم -9-7

  كپك گرده-9-8
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هـا ديـده    ي ذخيره شده در شان   ، روي گرده   ، بيشتر در اواخر زمستان و اوايل بهار        اين مشكل 

هـاي آلـوده و يـا پخـتن آنهـا            بهترين راه مبارزه با بيماري از بين بردن قطعات گرده          . شود مي

   .(Bailey, 1981) باشد جهت تهيه ي خمير گرده مي

  

برخي معتقدند بيماري نوزاد سنگي تنها بيماري زئونوز يا قابل انتقال بين انـسان و زنبـور                 

 ديـده  نـدرت  بـه  بيماري اين.  كند ايجاد	تواند در انسان عوارض تنفسي       باشد و مي   عسل مي 

، دو قارچ آسپرژيلوس فالووس و آسپرژيلوس        ريعامل بيما  . ندارد چنداني شيوع و شود  مي

فوميگاتوس هستند كه در اين بين آسپرژيلوس فالووس در بروز بيماري از اهميـت و نقـش                 

تواننـد هـم نـوزادان و هـم بـالغين را       هر دو قارچ عامل بيمـاري مـي   . بيشتري برخوردار است  

در منـاطق مرطـوب بيـشتر از        ، شـيوع بيمـاري       هاي قـارچي   همانند ساير بيماري   . درگير كنند 

؛ ولـي تلفـات در بـالغين         آلودگي الروها به آسـپرژيلوس بيـشتر از بـالغين         .  ساير مناطق است  

  ).Garret et al., 1999(باشد بيشتر مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   بيماري نوزاد سنگي يا الرو سنگي - 8 – 9شكل 

  

  )Stone  Brood( بيماري نوزاد سنگي يا الرو سنگي -9-9



    زنبور عسلپرورشراهنماي /  176

رو در اوايل شيوع بيماري ، شكل ال هاي باز و بسته   مشاهده شدن الرو مرده در حجره      :عاليم

از ديگـر  .  شـود  اي روشن و در نهايت سفت و سخت مـي  ، بعد سبز تا قهوه     سفيد و پف كرده   

 جـدا   هـا حجـره  از چـسبندگي  بـدون  و راحتـي  بـه  مرده  الرو كه هاي بيماري اين است    نشانه

انتقـال   . شـود  قـراري مـي    ، ناتواني و بي    ، كلوني دچار ضعف    همچنين در اين بيماري    . شود مي

  . گيرد بيماري از راه دستگاه گوارش و بلعيدن اسپورهاي قارچ صورت مي

براي جلوگيري از شيوع بيماري و به دليـل         .  درمان خاصي وجود ندارد    :پيشگيري و درمان  

، كنـدوهاي   شود به محض تـشخيص بيمـاري   قابل انتقال بودن بين انسان و زنبور، پيشنهاد مي       

  ).Garret et al., 1999(مبتال سوزانده شوند

  

شيوع آن بيـشتر در منـاطق       .   در ايران گزارش شد    1373، سال    اين بيماري براي اولين بار    

اي  اي اســت بــه نــام آكــاراپيس وودي يــا مايــت تراشــه  عامــل بيمــاري كنــه.  شــمالي اســت

)Acarapis woodi (فــسيتن مجــاري داخــل در ، اســت گيــاهي هــاي كنــه ي گونــه از كــه 

 4ايـن انگـل چـشم نداشـته و داراي           .  آيـد    مي حساب به داخلي انگل يك و كند  مي زندگي

.  تـوان ديـد    را در يـك تراشـه مـي   -  از تخم تـا بلـوغ  -  تمام مراحل زندگي انگل    زوج پاست 

 روزگـي بلـوغ زنبـور       5؛ يعنـي قبـل از         روزگي خروج زنبور از حجره     5انگل فقط تا قبل از      

 روزگـي بـه   9؛ زيـرا از   ي سينه وارد بدن زنبور شـود  هاي تنفسي ناحيه سوراختواند از راه     مي

آكـاراپيس پـس از ورود شـروع بـه          . شـوند  ها بـا موهـايي بـسته و محافظـت مـي            بعد سوراخ 

 6 تـا    3. ي انگـل هـستند     ي جثـه   هاي انگل درشت بوده و به اندازه       تخم.  كند گذاري مي  تخم

ــا 6عــد از هــا تفــريخ و ب ، تخــم روز بعــد از آن ــه كنــه10 ت ــالغ و آمــاده  روز تبــديل ب ي  ي ب

 روز طـول    14 تـا    9ي هر نـسل تـا نـسل بعـدي حـدود              ، فاصله  در كل .  شوند گيري مي  جفت

  . (BAILEY, 1958)كشد مي

  

  بيماري آكاريوز -9-10
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 و نقـل  و جـستجوگري  رفتـار .  دارد	را نقش 	رفتار غارت در انتشار بيماري مهمترين      :انتشار 

  . دارند نقش بيماري انتشار در نيز نزنبورستا بين كندوها انتقال

 شـدن  مـشوش  و گـيج  ،، افتادن ناگهاني زنبور بالغ در هنگام پرواز        عدم قدرت پرواز   :عاليم

  .  از جمله عاليم اين بيماري هستندK شكل به بال آمدن در و شكم بودن متورم ، زنبور

پيراكل تنفـسي   ي زنبـور را كـه محـل اسـ          ي اول سـينه    براي تشخيص بيماري حلقه    :تشخيص

ي نـاي يـا    ، لولـه  در آلـودگي انگلـي  .  كنـيم  ، جدا كرده و زير لـوپ آن را بررسـي مـي     است

  . شود ، تيره ديده مي تراشه

 24، بنـد اول سـينه را بريـده و        در اين روش  .  ، استفاده از روش ديسك است      روش ديگر 

چيزي كه باقي   .  شود  ميها   پتاس باعث ليز شدن عضله    .  دهيم ساعت در محلول پتاس قرار مي     

  . توان آن را بررسي كرد ماند ناي است كه مي مي

براي درمان آلودگي آكاراپيس وودي از اكثـر داروهـاي مـورد اسـتفاده در درمـان                  :درمان

  .توان استفاده كرد انگل واروآ مي

  

  عوارض آلودگي به آكاراپيس

  هـاي   وجـود آمـدن عفونـت     ، بـه     ، از دسـت دادن مـواد غـذايي         هاي تنفـسي   انسداد تراشه 

  ،  هـاي پـروازي    ، آسـيب مـستقيم بـه عـضله         ، فلجـي مـزمن     هـاي عفـوني    ، انتقال بيماري   ثانويه

ــايي عــضله  بوليــسم كلــونياتغييــر در مت ــروازي ، كــاهش طــول عمــر و كــاهش توان  هــاي پ

(BAILEY, 1958) .  

  

 ،  آن متعاقـب  و كـرده  جلـوگيري  كيتيناز آنزيم وليدت از كه است	عامل بيماري ويروسي  

، الرو شروع به باد كـردن و   ي نيفتادن پوست قبلي پس در نتيجه  .  شود مي دازيان پوست مانع

 در مـرگ  وقـوع  و روزگـي  دو در بيمـاري  بـه 	بيشترين حساسيت ابتال   . كند سخت شدن مي  

  .(Bailey, 1981)شفيرگي پيش

   )Sac brood( 	ساكي 	بيماري نوزاد -9-11
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سـينه در  .  كنـد  بتدا از سر شروع و بعد تا انتهاي بدن ادامه پيدا مي      تيره شدن الرو كه ا    : عاليم

 از راحتـي  بـه  و دارد چرمي حالت مرده الرو.  تر از شكم است    تر از سر و تيره     اين بين روشن  

  . شوند مي ديده تر واضح طبيعي حالت از شكمي بندهاي.  شود مي جدا ها حجره

شـود و در اواخـر تابـستان         از اواخر بهار شروع مي     . بيماري عموماً حالت فصلي دارد    : انتشار

  . يابد خود بخود كاهش مي

  . آيد ، مهمترين عامل در انتشار بيماري به شمار مي در اين جا نيز رفتار غارت

هـاي حمـايتي و    توان از درمـان  ؛ فقط مي   هاي ويروسي درمان ندارد    مثل اكثر بيماري   :درمان

  .تقويت كلوني استفاده كرد

هـاي اصـالح نـژاد     ، بهترين كار قوي نگه داشتن كلـوني و اسـتفاده از ملكـه        گيري پيشبراي  

  .شده است

  

  . اين بيماري به دو صورت حاد و مزمن وجود دارد و مخصوص بالغين است

، پهـن شـدن    ، خزيدن در جلوي كندو  قادر نبودن زنبورها به پرواز      عبارتند از  :عاليم بيماري 

 صـيقلي شـدن     و سـياه  ،  مـو  ريـزش  ،  شـدن  كندو، به سختي وارد      كم و كوچكتر شدن جثه    ش

اوج شـيوع بيمـاري     . انـد  داده» دزدان سياه «، لقب    شكم كه به همين دليل است به اين بيماري        

 .ي واروآ نقش به سـزايي دارد  در انتقال اين بيماري كنه.  در اواخر بهار و اوايل تابستان است  

بـراي ابـتال بـه      .  هـاي پـروازي سـينه تجمـع كنـد          يشتر تمايل دارد تـا در عـضله       اين ويروس ب  

، فقـط در     تـشخيص حالـت مـزمن و حـاد از هـم            .  ويروس كـافي اسـت     100، حداقل  بيماري

، مغز و  هاي چربي حالت حاد ويروس از بافت    ؛ به طوري كه در     آزمايشگاه امكان پذير است   

من ويــروس از سيــستم عــصبي جــدا    ؛ ولــي در حالــت مــز   شــود  هــا جــدا مــي   عــضله

 .  (Antúnez et al., 2005)شود مي

  

  

  

  بيماري فلج زنبورها  -9-12
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   )( Powdering broodبيماري نوزاد پودري  -9-13

عامل آن باكتريي به نام باسيلوس پولويفاسـينس  .  كند اين بيماري فقط الروها را مبتال مي   

اي  ز سـفيد بـه قهـوه     رنگ الروهـاي بيمـار ا     . كند اسپور توليد مي   است كه گرم مثبت بوده و     

بيماري در ظـاهر شـبيه لـوك     . پاشند ، از هم مي  كند و وقتي به آنان دست بزنيم       تغيير پيدا مي  

  .(Humber, 2008)زايي كمي دارد ، بيماري ؛ ولي نسبت به آن باشد آمريكايي مي

  

   )Septicemia ( 	بيماري سپتي سمي - 9-14

، بـاكتري سـودوموناس آپـي      آنعامـل .  باشـد  اين بيماري مخصوص زنبورهاي بـالغ مـي      

هـا و   باكتري از طريق تراشـه  .  كه يك باكتري گرم منفي و فاقد اسپور است        باشد  ميسپتيك  

  . يابد مي هاي تنفسي به بدن زنبورها راه سوراخ

بـه  .  باشـد  افتادن زوايد بدن زنبور مثل بال و دست و پا از جمله عاليم اين بيماري مي        :عاليم

بـراي تـشخيص     . شـوند  و ديده مي  كند جلوي	،   رهاي مبتال به حالت خزيدن    زنبو ، همين دليل 

ــه قطعـــي ــه  ، نمونـ ــيط روي درآزمايـــشگاه را شـــدهي تهيـ ــوز 	محـ ــون ژلـ ــشت دار خـ  كـ

  .(Bailey, 1981)دهند مي

  

    )Chalk Brood(بيماري نوزاد گچي  -9-15

  پيسعامـل آن قـارچي بـه نـام آسـكوفراآ          .  باشـد  اين بيماري نيز مخصوص نـوزادان مـي       

 apis  Ascosphaera ايـن   . ، بيمـاري زاسـت     يـسيليوم آن  م و هـم   آن هـاگ  هم كه.  است

مرطوب رشد كرده و در ايران اين بيماري بيـشتر          قارچ بيشتر در شرايط آب و هوايي سرد و        

 4 تـا  3، در سـن    الروها بيشترين حساسيت را نسبت بـه عامـل        .  شود در شمال كشور ديده مي    

  .  (Aronstein and Murray, 2010) روزگي الروي دارند
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 بيماري نوزاد گچي -9– 9شكل 

   ي ابتال به بيماري عوامل مستعد كننده

  .ي حرارت و افزايش رطوبت داخل كندو  افت ناگهاني درجه		-1

  . شود مي روده ميكروفلور رفتن بين از موجب كه ها بيوتيك آنتي ي رويه بي مصرف 		-2

 بـاال  را كنـدو  داخـل  رطوبت ،  كرده مختل را تهويه كه گرده ي  تله از مستمر ي  استفاده 		-3

  . برد مي

  ورستانزنب نامناسب مديريت 		-4

  دركلوني زابيماري عامل حضور 		-5

عاليم بيماري شامل تغيير ظاهري در شكل و رنگ الرو و ديده شدن الرو مرده هـم                  :عاليم

ولـي عمـدتاً مـرگ الروهـا دو روز     .  ه استهاي در بست  هاي در باز و هم در حجره      در حجره 

؛ يعني درست در زمان آخر پيش شـفيرگي و اول شـفيرگي رخ               پس از بسته شدن در حجره     

  . دهد مي

  . دهند ي تهيه شده از الرو مبتال را كشت مي ، نمونه براي تأييد تشخيص :تشخيص

داشـتن    و قوي نگـه   ، رعايت بهداشت زنبورستان    گيري بهترين راه پيش   :گيري و درمان   پيش

، ضدعفوني كردن با زاج سـبز يـا         توان انجام داد   كار ديگري كه مي   .  استا  ه جمعيت كلوني 

     (Aronstein and Murray, 2010). است كات كبود
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 دوار سـختي  بـا سـر   هاآن انواع از بعضي .اندشده تقسيم مختلف انواع به زنبورها اين

   .كننـد  مـي  خـود  نـوازد  تغذيـه  صـرف  و دزديـده  را آن عـسل  از مقـداري  و شـده  كندو

 از يـا  وارد خواهـد  مـي  كه را عسلي زنبور و كرده كمين كندو نزديكي در اي ديگرعده

 جـدا  را عـسل  زنبـور  سـر  سـرعت  بـه  تيزشـان  هـاي بـا آرواره  و گرفتـه  شود خارج كندو

 ديگـر  جـاي  يـا  درخـت  تنـه  يـا  در زمـين  بالًق كه سوراخي داخل به را بدنش و كنندمي

 زنبور داخل شكم در تخمي دراز نيش كمك به جاآن در و كرده حمل اندكرده درست

 تغذيـه  زنبـور  الشـه  همـين  از دگرديـسي  پايـان  تـا  الرو بـه  شـده  تبديل تخم .گذارندمي

  (De Jong, 1990; Morse and Nowogrodzki, 1990) .كند مي

  .زنبورستان اطراف در زنبورها اين هايالنه دنبر بين از :مبارزه

  

  

  

  

  

  كندوها به حمله و غارت هنگام در )وسپا( زرد زنبور - 10 – 9شكل 

  

كـه   بـوده  عـسل  زنبـور  بـراي  آفـت  بزرگترين خوار، زنبور يا قباسبزه پرندگان، بين از

 .(Morse and Nowogrodzki, 1990) است پراكنده ايران تمام در تقريباً

  

  

  

 
 پرندگان حشره خوار - 11 – 9شكل 

  عسل زنبور دشمنان -9-16

  قرمز و زرد زنبور -9-16-1

  پرندگان -9-16-2
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   پـرواز  سـوراخ  راه از كـه  هـستند  ريزي هايموش عسلزنبور هايآفت از ديگر يكي

  . كننـد مـي  اسـتفاده  زمـستان  و پـاييز  در كنـدو  داخـل  گرمـاي  از و رفتـه  كنـدو  بـه داخـل  

 آورنـد مـي  بـار  بـه  بزرگي هايخرابي و كرده استفاده آن عسل داخل از گرسنگي هنگام

Morse and Nowogrodzki, 1990). 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
  

 حمله موش به كندوي زنبور - 12 – 9شكل 

در  چربـي  كلفـت  قـشر  وجـود  علت به .است فراوان مازندران و گيالن هاي جنگل در

 بيرون براي بلكه خورد مي را عسل تنها نه خرس. ندارد اثر آن بر زنبور نيش پوستش زير

 (Morse and Nowogrodzki, 1990)  .شكند مي نيز را هاعسل كندو آوردن

   

تـار   تنيـدن  از و اسـت  عـسل  زنبـور  جملـه  از پرنـده  حـشرات  همـه  دشـمن  عنكبـوت 

 در يـا  و كـرد  جلـوگيري  بايـد  حتماً كندوها بين خصوص به كندو نزديكي در عنكبوت

 زيادي نسبتاً تعداد ندتوان مي چون كرد، پاره فوري را تارها باشد، تنيده شده كه صورتي

   (Kaston, 1978) .بكشند كرده و گرفتار را زنبورها از

  

  موش -9-16-3

  خرس -9-16-4

 عنكبوت -9-16-5
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  حمله مورچه به كندوي عسل- 14 – 9شكل 

در بعـضي منـاطق جمعيتـشان       .  باشـد  متـر مـي   لـي  مي 4 تـا    3ي   طول اين حشرات به انـدازه     

هاي برخي گياهان به زنبورهاي مزرعه حملـه نمـوده و سـپس بـه      افزايش يافته و از روي گل   

خــسارت آنهــا در طــي دوران بلوغــشان و از طريــق تغذيــه از   . يابنــد داخــل كلــوني راه مــي

  .  (Bradbear, 1988) گيرد ميهمولنف زنبور صورت 

  

  به زنبور عسلعنكبوت حمله - 13 – 9شكل 

  

   

خسارت  . كنند شديد ايجاد مي   ها يك خسارت تدريجي و يك خسارت سريع و         مورچه
طي كه كلـوني ضـعيف    در شراي . شود تدريجي از طريق تغذيه از محصوالت كندو ايجاد مي        

كنند و كـل كلـوني زنبورعـسل         ها به صورت دسته جمعي و ناگهاني به آن حمله مي          ، مورچه  باشد
 .(De Jong, 1990; Morse and Nowogrodzki, 1990)برند بين مي را از

 

  ها مورچه -9-16-6

  زا تاول وسكس -9-16-7
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در بعـضي از    . هر گياهي كه دام را مسموم كند، زنبور را نيز مسموم خواهد كـرد              اصوالً 
طبيعـي   سمي ممكـن اسـت در هنگـام شـكوفه دادن گيـاه، شـرايط محيطـي غيـر                   گياهان غير 

تأثيراتي مشابه مسموميت را در گياهـان بـه وجـود آورد؛ مـثالً كـاهش دمـا بـه مـدت شـش                 
خوشـبختانه  .  موقـت سـمي شـود      ي زعفـران بـه طـور       ي تازه  شود كه گرده   ، سبب مي   تساع

زنبورهـا را   نتيجـه  ي كمـي توليـد و در   كنند، شهد و گرده گياهاني كه زنبورها را مسموم مي  
  . كنند كمتر به خود جلب مي

  

  

  

  زا تاول  سوسك-  15 – 9شكل      

  

  

  

                                      

   

منـابع غـذايي كلـوني باعـث كـاهش رشـد             برخي از اعضاي اين خانواده نيز با تغذيـه از         

ــسارت  ــده و خ ــت ش ــي  جمعي ــايي را وارد م ــد ه ــاس. نماين ــوبي    س ــاطق جن ــشتر در من ــا بي ه

  .  (Bradbear, 1988) كشوراهميت دارند

  

  

  ساس ها -16 – 9شكل 

  ها ساس -9-16-8

گياهان ي وسيله به مسموميت  -17- 9
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 سمي رسيده شناسايي و سـپس      اي راكه ميزان آن به حد      ها بايد ماده   درمان مسموميت  در

  : كنند عبارتند از ، چند گياه سمي كه زنبورعسل را مسموم مي براي نمونه . رقيق كرد

  ي سرخدارها هاي تاكسوس از خانواده  گونه-

  ي سوزني برگان از خانواده) نژاد نقره اي( آبيس آلبا -

  ها ي سوسني ، گل الله از خانواده  پيازمعمولي-

  اني گردويي  درخت گردوي منچوري از خانواده-

  ي بلوط از خانواده) بلوط(هايي از كوئركوس   گونه-

  ي ريواس  گندم سياه زراعي از خانواده-

  ي آاللگان كاتالي باتالقي و زالئف الملوك از خانواده ، اي  شقايق شيشه-

  ي كوكناريان  خشخاش از خانواده-

  چليپاييان ي خانواده از 	 آرابيس گالبرا-

  ي پروانه واران ز خانوادها) گون(هاي آستراگالوس  گونه-

  كورينوكارپاسه ي خانواده از كاراكا -

  هندي بلوط ي خانواده از	 درخت شاه بلوط-

  زيرفونيان ي خانواده از نمدار -

  ي چاي  كاميالي از خانواده-

  ي هزارچشمان  هزار چشم معمولي از خانواده-

  ي تيمالسه  گياه هفت بند از خانواده-

  تونيانزي ي خانواده از ياس -

  ي لوگانيسه  ياسمن زرد از خانواده-

  آپوسيناسه ي خانواده ازي معمولي   خرزهره-

  ي بادنجانيان توتون معمولي حاوي وتاجريزي سياه از خانواده-

  ميمونيان ي خانواده از گل انگشتانه -

  ي مركبان از خانواده)  ستاره(هاي آستر   گونه-
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  سمپاشي باغ با ماشين سم پاش- 17 – 9شكل 

 بايد كشحشره سموم استعمال ولي است ضروري و الزم آور زيان حشرات با مبارزه

 سمپاشـي  عمل كه شود سعي و نباشد مضر عسل زنبوران براي كه شود نحوي مصرف به

 آشنايي عدم علت به متأسفانه .نگيرد انجام مزروعي گياهان و درختان ميوه گلدهي هنگام

 رودمي بين از عسل كندوي هزاران استعمال آنها، ساليانه طرز به سموم كنندگان مصرف

 اسـت  سمپاشـي  از حاصله سود محصول از بيشتر مراتب به اطالعيبي اين از ناشي ضرر و

(Henry et al., 2012)  

 عسل زنبور مسموميت هاي راه

 .شود مي مسموميت دچار گوناگون طرق به عسل زنبور

 قـرار  سمپاشـي  مورد مستقيم طور به كه هايي گل گرده و شهد از عسل زنبور استفاده -1

 .است باقي گياه روي سموم بقاياي سميت از هنوز كه يا گياهاني گرفته

 .اند شده آلوده كشاورزي سموم به كه آبهايي از عسل زنبور استفاده - 2

 خـالل  در سـموم  انتقـال  اثـر  بـر  مـستقيم  غيـر  طـور  بـه  كـه  هايي گل گرده چنين هم - 3

  .اند شده آلوده توسط باد سمپاشي

 عسل نبورز در نباتي آفات سموم تأثير -9-17-1



 187/  اهآفات و بيماري   –هم ن  فصل 

  

 سمپاشي اثر در عسل زنبوران تلفات - 19 – 9شكل 

  

  

  

  

 
 
 

  

 

      

  

  

- 18 – 9شكل 
 

 سمپاشي
  

  دستي باغ

  

 رعسلزنبو در مسموميت عاليم 

 در زنبـور  تعـدادي  خزيـدن  و كندو پرواز سوراخ جلو در مرده زنبور تعدادي وجود - 1

 مشخـصه  عاليـم  از مـرده  زنبورهـاي  خرطـوم  آمـدن  بيـرون  خالصـه  و نزديكـي كنـدو  

 .است مسموميت

 آن بازده كاهش و كندو داخل هايفعاليت در نظميبي ايجاد - 2

 زنبورها در تهاجم رفتار تشديد - 3

  فسفره سموم از ناشي مسموميت اثر بر معده محتويات آوردن البا - 4
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  مسموميت از جلوگيري براي حفاظتي اقدامات

 از زنبـوران  گيـري  پـيش  براي است الزم گياهان هست، سمپاشي امكان كه نقاطي در

 انجـام  گلـدهي  از بعـد  يا و قبل را پاشي سم ميشه ه.داد انجام را زير اقدامات مسموميت

 زنبـوران  كـه  شـب  طي حتي غروب يا هنگام زود صبح به آن زمان كه شود سعي و داده

 زنبـور  بـراي  كمتري داراي خطر كه سمومي از و شود محدود هستند، بيرون در تري كم

 پـرواز  دريچـه  بـستن يـا   و ديگـر  نقاط به زنبوران انتقال با توان مي .كرد استفاده باشند مي

 از خطرات سمپاشي شروع از قبل ساعت 24 مدت به تهويه امكان گرفتن نظر در با كندو

  .(Desneux et al. 2007; Henry et al., 2012)شود جلوگيري مسموميت از ناشي

  

% 10 فقـط  ند،شـو مـي  مـصرف  گياهـان  سمپاشي براي كه سمومي است تذكر به الزم

زمـان   در هـم  فـوق  گياهـان  بـراي  كنند تلف كنند،مي ويزيت را گياهان آن كه زنبوراني

 .مضر هستند ها آن كردن گل

 گياهـان  روي سـم  بقايـاي  و گرفتـه  انجام خطرناك سموم با سمپاشي كه صورتي در

 امـا  ،داد قـرار  درمـان  تحت و برده نشده سمپاشي محل به را كندو بايد داشته باشد، دوام

 از خـارج  در زنبـوران  شدن كشته باعث باشد، شده تر استفاده كم خطر با سمومي از اگر

جمعيـت   درمـان  بـه  محـل  در و كـرد  نظر ها صرفآن مكان نقل از توان مي و شده كندو

 و پرسـتاران  ميـر  و باعث مرگ كندو داخل به سموم انتقال صورت در .پرداخت هاكندو

 در خارج كرد، كندو از را آلوده گرده حاوي هايشان ستا الزم كه شد خواهد نوزادان

 و شـده  مختـل  كنـدو  عـادي  هايفعاليت كندو، داخل در آلوده هاي گرده ماندن صورت

  .شد خواهد كند كندو، جمعيت رشد و آن ناچيز بازده

  

 كشاورزي سموم به آلوده كندوهاي الجه مع-9-17-3
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 كـشاورزي ارگانيـك     هـاي روشهـايي كـه اصـول عمليـات آن بـر پايـه               تمامي سيـستم  

باشـد، تجلـي افكـاري      محصول توليدي آن، فراورده ارگانيك مـي       شود و نهايتاً   مديريت مي 

و » اداقتـص «،  »بهبـود و امنيـت غـذايي بـشر        «دد و سـه جانبـه       جـ است كه در راستاي آشـتي م      

 كشاورزي ارگانيك همگـامي   هدر حقيقت جنبه اصلي فلسف    . اندفتهشكل گر » محيط زيست «

نيـز در ادامـه ايـن       » جنـبش ارگانيـك   «. باشـد نـه تـسلط بـر آن          و احترام به آن مي     ،با طبيعت 

 پديد آمده و در حـال پيـشروي بـه كـشورهايي اسـت كـه از كـشاورزي پيـشرفته                     هاديدگاه

رگانيك بازگشت به گذشته نيست، بلكه سيماي كشاورزي آينـده          كشاورزي ا . برخوردارند

  .است

  :گامي است در راستايكشاورزي ارگانيك 

  توليد غذا با كيفيت باال و در حد كافي،   ♣

  گري و چيرگي بر آن،  همگامي با طبيعت به جاي سلطه  ♣

  حفظ توازن و تعادل طبيعت،  ♣

  پايداري حاصلخيزي خاك،  ♣
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  ها، ار دادن آفات و بيماريتحت كنترل قر  ♣

  تكوين بقاء موجودات حاضر در طبيعت،  ♣

  هاي آب طبيعي، هاي حفظ سالمتي و استفاده بهينه از چشمه  روش  ♣

ها كه امكان بـروز كليـه رفتارهـاي غريـزي را             فراهم نمودن شرايطي از زندگي براي دام        ♣

   براي آنها فراهم سازد،

  .تر اجتماعي و اكولوژيكي سيستم زراعي در نظر گرفتن اثرات گسترده  ♣

شـهد،  . نيز متكي بر موارد شمرده شده فـوق مطـرح گرديـد           » زنبورداري ارگانيك «شالوده   

ل بـه   ديآوري و پس از تغيير و تبـ         گرده، آب و بره موم توسط زنبوران عسل از طبيعت جمع          

 اتمـام   آن و نهايتـاً از زمان شروع توليد، جريان    . شود انواع محصوالت زنبور عسل منقسم مي     

هـاي شـيميايي قـرار     دوره توليد به انحاء گوناگون، زنبوران مورد تغذيـه مـصنوعي و درمـان         

 .گيرند مي

هاي پرورش زنبور عسل در حوزه كشاورزي ارگانيـك        زنبورداري ارگانيك به كليه فعاليت    

اي از   رحلهو فلورهايي كه سيستم طبيعي و عادي آن دستخوش تغييرات بشري نگشته و هر م              

  .شود المللي قرار گيرد، اطالق مي اين نوع پرورش مورد كنترل و منطبق بر استانداردهاي بين

  

هاي محـل اسـتقرار       هاي زنبورعسل، ويژگي   در زنبورداري ارگانيك، اختصاصات كندو    

نبارداري و باالخره نحـوه عرضـه       ها، دقت در توليد محصوالت زنبور، طرز ا         و پرورش كلني  

بـراي احـداث محـل      . به بازار و فروش از مهمترين اركان توليد محصوالت ارگانيك اسـت           

ــت فاصــله اســتاندارد از ديگــر مراكــز      ــا رعاي ــك ب ــه روش ارگاني ــور عــسل ب ــرورش زنب پ

ايـن در حـالي     . دقت كرد شيوه پرورش آنها تحت مديريت ارگانيك باشد         دزنبورداري، باي 

طلبـد؛ حتـي مراجـع رسـيدگي       يكساله را ميفراينديه گذر به زنبورداري ارگانيك      است ك 

هـاي    كننده نيز يك فاصله زماني را جهـت همـاهنگي سيـستم جديـد بـا قواعـد و اسـتاندارد               

  اساس محصوالت ارگانيك در زنبورداري  -10-1
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فـروش محـصوالت نيـز در    . گيرند    توليدات ارگانيك زنبور عسل، براي زنبوردار در نظر مي   

  .نيك ممنوع استهنگام دوره گذر تحت نام ارگا

  

در راسـتاي انتخـاب     . در توليد ارگانيك حتي نژاد زنبوران عسل نيز فاكتور مهمي اسـت           

هايي همچون همـاهنگي و    نژاد زنبور عسل براي توليد محصوالت ارگانيك توجه به ويژگي     

ها و آفات غالـب منطقـه       ر برابر بيماري  سازگاري زنبوران با شرايط اقليمي منطقه، مقاومت د       

  .باشد هاي محلي مي از اين رو رجحان با اكوتيپ. استالزم  …و

  

جابجـايي كنـدوها در   . امـر درخـور تـوجهي اسـت    ،  استقرار كندوها در محل مورد نظـر      

ف زنبورسـتان  مراتـع و اراضـي اطـرا   . گيرد      ترين زمان ممكن و بدون استرس انجام مي       كوتاه

  : مؤلفه اساسي و مورد نياز زنبور را در خود داشته باشند كه عبارتند از3جديد بايست 

  هاي وحشي و ديگر گياهان با شهد فراوان انواع گل 

  گرده سالم 

  آب زالل جاري 

توانـد منبـع و منـشأ مـؤثر      ها و نهرهاي آبي كه آلـوده باشـند، مـي    بديهي است كه چشمه  

سيستم كشت و زرعي كه  در اطراف كندوها و حداقل به شعاع          . ها باشد      فونتها و ع   بيماري

  .  كندهاي كشاورزي ارگانيك تبعيت  بايد از تكنيكشود، الزاماً  كيلومتر به آن پرداخته مي3

پذير است كه  به عبارت ديگر پرورش كندوها به روش ارگانيك صرفا در اراضي امكان           

مراكـز  . انيك بوده و مراتع اطراف از نوع مراتـع طبيعـي باشـد            ها ارگ  شيوه كشاورزي در آن   

 اراضـي كـه بـه روش        كنند و كالً   ها، اراضي كه از سموم شيميايي استفاده مي        صنعتي، اتوبان 

روند، مناطقي هـستند كـه نبايـد در محـدوده آنهـا اقـدام بـه زنبـورداري          رايج زير كشت مي 

ه در اراضـي كـشاورزي رايـج احـداث          هـايي را كـ     ارگانيك نمود؛ محـصوالت زنبورسـتان     

  .توان ارگانيك به حساب آورد شوند، نمي اند و به روش ارگانيك مديريت مي شده

   در زنبور داري ارگانيكنژاد زنبوران عسل -10-2

  محل استقرار كندوها -10-3
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گيرنـد، بايـست منـشأ     كندوهايي كه براي زنبورداري ارگانيك مـورد اسـتفاده قـرار مـي         

هـاي حاصـل از      از موم، بـره مـوم، و يـا روغـن           ها صرفاً      در اندودن كندو  . طبيعي داشته باشند  

شود؛ كاربرد مومي كه ارگانيك نيـست در صـورتي امكـان              هاي گياهي استفاده مي                فراورده

  .پذير است كه در آناليز آزمايشگاهي فاقد هر نوع ماده ماندگار شيميايي باشد

عي از كندوهاي ارگانيـك و يـا        هاي مصنو    گيري  هاي ارگانيك يا بچه     در احداث زنبورستان  

براي تأمين .  شان و موم ارگانيك جهت تشكيل كندوي جديد تأمين گردد          رايج بايست قبالً  

هـاي     از ملكه  درصد 10ريزي مصنوعي استفاده نموده و يا         توان از روش تخم    زنبور ملكه مي  

. ا حذف كردبراي غالبيت ملكه جديد بايست ملكه قديمي ر   . كندوهاي رايج را معرفي كرد    

  .ها نيز در اين شيوه ممنوع است    بال چيني ملكه

پس از پايان فـصل پـرورش ارگانيـك زنبـوران عـسل و برداشـت محـصول، در جهـت                     

 به ميزان كافي عسل و گـرده داخـل هـر كنـدو        الزم است زمستان گذراني مطلوب زنبوران،     

در . ت همـان كنـدو تـأمين گـردد        بهتر است غذاي زمستانه هر كندو از محصوال       . باقي بماند 

 بايـست نـسبت   صورتي كه زندگي زنبوران با حذف تغذيه مصنوعي به مخاطره بيفتد، حتمـاً         

عسل ارگانيك، گرده ارگانيك، شـكري كـه تحـت مـديريت            . به تغذيه زنبوران اقدام نمود    

كشاورزي ارگانيك استحصال شده و يا شربت آن شكر به عنـوان تغذيـه مـصنوعي توصـيه                  

كوز و ديگر مواد غيـر ارگانيـك بـه هـيچ            و، مالس، گل  شيره انگور شكر معمولي،   . گردد    مي

با استفاده از اين مواد زحمـات يـك يـا چندسـاله             . گردد     عنوان جانشين تغذيه مصنوعي نمي    

بايـست  . ها از بين خواهـد رفـت      زنبوردار ارگانيك در حفظ ماهيت ارگانيك و پايدار كندو  

نه ماده افزودني به شربتي كه از عسل ارگانيـك بدسـت آمـده در جهـت           توجه داشت هرگو  

هـا    روز قبل از جريان شهدزايي گـل       15 تغذيه زنبوران الزاماً  . تقويت زنبوران غيرمجاز است   

  .پذيرد و در مراحل بعدي شروع تغذيه بعد از آخرين برداشت عسل ممكن است   پايان مي

  هاي زنبورداري ارگانيك كندو و شان-10-4

  

  تغذيه -10-5
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و بخصوص ارگانيـك شايـسته اسـت تمـامي        ) يجرا(در زنبورداري به هر دو شيوه سنتي        

دهي، سواكردن، برداشت شان يـا         گيري اعم از تعويض ملكه، بچه      عمليات اجرايي و تصميم   

 در شناسنامه مخصوص هـر كنـدو بـه دقـت و بـا      … دارو، جابجايي و    شهد، تغذيه، مصرف  

 نوشـته   نوع مواد تغذيـه، تـاريخ و مقـدار دقيقـاً    ددر خصوص تغذيه باي  . درج تاريخ قيد شود   

 در دفتـري  …البته مسائل مربوط به كندوگاه اعم از شرايط اقليمي، جوي، مديريت و  . شود

  .شود     هاي بعدي ثبت مي   گيري    جداگانه جهت تصميم

  

  زير قابل اجراست و رعايـت      براي محافظت زنبوران از امراض و آفات اقداماتي به شرح         

  :كند  ها مقاوم مي   ، جمعيت كندو را نسبت به هجوم آفات و بيماري... موارد مذكوردقيق

  هاي متحمل   استفاده از نژادها و اكوتيپ   �

  ريزي منظم هاي مرغوب با قابليت تخم  استفاده از ملكه �

  كنترل دائم كندوها �

  هاي نر بررسي دائم الروها و سلول �

  ضدعفوني كندوها قبل از شروع فصل �

  ضدعفوني مرتب لوازم زنبورداري �

  هاي تازه و عاري از هر نوع آلودگي   استفاده از شان �

  تأمين كافي و دائم منابع غذايي داخل كندو �

هـا در صـورت بـروز چنـين مـواردي،        طبق مقررات مقابله و مبـارزه بـا آفـات و بيمـاري            

. گـردد   قرار گرفته و در صورت لزوم در مناطق ديگر ايزوله مي           مداوا تحت   كندوگاه سريعاً 

 يك دوره فصل گذر را طي كننـد و          بايداند   كندوهاي ارگانيكي كه تحت مداوا قرار گرفته      

ذكر اين نكته ضروري است     . دوباره تمامي عمليات تبديل به ارگانيك روي آن انجام گيرد         

. اي شـيميايي بـه كـل غيـر قابـل قبـول اسـت              كه جهت اقدامات پيشگيرانه استفاده از داروهـ       

  ها مبارزه با آفات و بيماري -10-6
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،  الروها فسادتركيبات سنتتيك پروفيلكتيك نيز همچون كاربرد آنتي بيوتيك براي مقابله با            

  .در زمره مواد غير مجاز هستند

   

جهت مقابله با   است كه   » كنه واروا «ترين آفات زنبور عسل      يكي از فراگيرترين و بزرگ    

ــا پايــه ارگانيــك اســتفاده مــي   ــدين منظــور اســيد فرميــك،  . شــود     ايــن آفــت از مــوادي ب ب

  . اسيدالكتيك، اسيداستيك،

هـا   از سـال . اسيداگزاليك، نعناع، كاكوتي، اكاليپتوس و يـا كـافور نتيجـه بخـش هـستند           

 و درمـانگر را كـه      پيش دانشمندان در راستاي امنيت غذايي بشر در تالشند موادي بازدارنده          

 و بـه جـاي آن از داروهـاي سـالم بـا منـشأ       هريسك ماندگاري در عسل دارند حـذف نمـود     

در ادامـه  . هـا بدسـت آمـده اسـت       مواد نامبرده نيز در ادامه همين تالش      . طبيعي استفاده كنند  

تحقيقات مشخص شد اسيدهاي روغني كه خاصيت تبخير داشته و مانـدگاري نيـز در عـسل        

  . دهند ايج رضايت بخشي بروز ميندارند، نت

تأثير مواد دارويي با منشأ گياهي كه در مبارزه عليه كنه واروا كاربرد دارد به شـرح زيـر                   

  :شود خالصه مي

  .شود مرگ و مير كنه را باعث مي % 75هاي توتون  سمي و مايع برگ» نيكوتين « �

 بـه وسـيله دودي و       »برگ بو «و درختچه   » اكاليپتوس«هاي    دود حاصل از سوزاندن برگ     �

  .دهد نشان مي % 44 – 48هدايت آن از دريچه پرواز تأثيري حدود 

 واروا  كنــهاي بــسيار مــؤثر در كــشتن مــاده» كــاكوتي«هــاي  موجــود در بــرگ» تيمــول « �

اي پهـن، درون كنـدو و روي         هاي تيمول روي يك ظرف شيشه      كريستال. شود محسوب مي 

 8 – 10هـا بـراي هـر        يـت و تعـداد چهـارچوب      بـسته بـه جمع    . گيـرد  ها قـرار مـي     چهارچوب

 3دوره درمـان در  .  تيمـول كافيـست  چهـار گـرم  اي حـاوي    ظرف شيـشه 3 تا 2چهارچوب،  

هـاي   پس از مبارزه صحيح بـا شـمارش تعـداد كنـه           .  روز قابل تكرار است    8مرحله به فاصله    

 هـاي  از كنـه  % 93حـدود  مـشخص مـي شـود كـه      اي كه كف كندو ريخته شده است،   مرده

  

   در زنبورداري ارگانيك كنه واروامبارزه با  -10-7
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كـف كنـدو يـك    ،هـاي مرده  بهتر است براي راحتي تخليه كنـه . اند روي زنبوران از بين رفته   

  .روزنامه تميز پهن شود

روش ديگري كه در راستاي مبارزه ارگانيك وجود دارد و بر اساس پيـشگيري و مقابلـه               

ن باشد؛ چـرا كـه ايـ       ها مي  هاي نر در سطح شان     مطرح است، از بين بردن سلول     » بيولوژيكي«

زمان اجراي ايـن مبـارزه ابتـداي فـصل          . ها مورد ترجيح كنه براي رشد و تكامل است         سلول

در كنار اين مبارزه، كنترل مكانيكي نيـز از اثـر خـوبي برخـوردار            ).  ابتداي بهار  تقريباً(است  

 در اوايل فصل و بـه دنبـال         هاي كندو تقريباً   بدين صورت كه با باز كردن كليه دريچه       . است

ها به منابع غـذايي، بـه تـدريج بـه كـف              ريزي ملكه و نتيجتا عدم دسترسي كنه      خمآن عدم ت  

  .ريزند كندوها مي

هـا از ديگـر عوامـل مـؤثر در توليـد            برداشت عـسل از كنـدو و اسـتخراج عـسل از شـان             

در توليـد ارگانيـك ملزومـاتي كـه در        .شـود  محصوالت ارگانيك زنبور عـسل شـمرده مـي        

  هـاي الزم و ديگـر لـوازم مربـوط بـه           رونـد، ازجملـه، چـوب و تختـه         بندي بـه كـار مـي       بسته

هـايي كـه     شيشه. بندي بايست از توليدات ارگانيك و يا محصوالت نزديك به آن باشد           بسته

. شوند بايد اسـترليزه و عـاري از هـر آلـودگي و رطوبـت باشـند                 براي بسته بندي استفاده مي    

 غيـر   شيميايي دارند، در نگهداري عـسل و يـا استحـصال آن كـالً             استفاده از ظروفي كه پايه      

تـرين   در خـصوص لـوازم و ادوات اسـتخراج عـسل بايـست بهتـرين و مناسـب                 . مجاز اسـت  

ها به كار رفته و البته جهت بهداشت و تميزي وسايل دقت و وسواس زيادي به خـرج            سيستم

 آن، تمــامي تــدابير بنــدي عــسل ارگانيــك ضــمن حفــظ كيفيــت بــستهدر طــي مراحــل. داد

جدا از اين كه محل انبارداري محصوالت ارگانيـك بـا        . شود بهداشتي و سالمتي رعايت مي    

محصوالت معمولي مشترك نيست، توسل به مواد شيميايي براي مبـارزه بـا آفـات انبـاري و           

خود را بـروز  ،قطعا آثار اين مواد به هنگـام آنـاليز عـسل در آزمايـشگاه    .  به صالح نيست …

عسلي كه بر اسـاس متـد   . حرارت و نور انبار نيز بايد تحت كنترل باشد    رطوبت،  . هد داد خوا

  

  برداشت و بسته بندي -10-8
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كشاورزي ارگانيك استحصال و بسته بندي شده است، بعد از آن نيز بايد در حفـظ كيفيـت         

هاي پر تردد و خاكي انبـار        اين فراورده اعجاب انگيز هرگز در كنار جاده       . آن اهتمام ورزيد  

  .رسد ينشده و به فروش نم

گذر به سيستم زنبورداري ارگانيك در كـشور مـا مـستلزم مطالعـات جامعـه شـناختي از             

 طيف توليدكنندگان و باالخص شفاف سازي نرخ محصوالت ارگانيك، بازاريـابي و نهايتـاً             

هـاي   از ديگـر شـاخص    . حمايت كامل معنوي و مادي دولت و بخش كالن خصوصي است          

اي علمـي و تـوجيهي و اردوهـاي خـارج از كـشور در               هـ  توسعه اين سيستم، برگزاري دوره    

» زنبورداري ارگانيـك  «آنچنان كه راندن واژه     . راستاي آشنايي ملموس توليدكنندگان است    

. باشـد  بر زبان ثقيل است، لكن احداث و اجراي زنبورستان ارگانيك سهل و كم هزينـه مـي                

شـود؛ دسـت آخـر       فاده مـي  چرا كه از كمترين نهاده در جهت تأمين احتياجات زنبوران اسـت           

و جلب رضايت مصرف كننده، رنجـوري و        » عسل ارگانيك «اينكه با يك بار چشيدن طعم       

  .رود خستگي فصل سنگين كار از جان و روان توليد كننده بدر مي
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احيانـاً مـوم   زنبور عـسل در ايـران و بعـضي از كـشورها اكثـراً بـه خـاطر توليـد عـسل و                        

افـشاني  كه در كشورهاي اروپايي و آمريكا بيشتر به خاطر گردهشود و حال آن نگهداري مي 

در اكثـر   . و استفاده از محصوالت زنبور عسل و عوامـل فرعـي پـرورش زنبـور عـسل اسـت                  

... گياهان گلدار، گرده افشاني به صورت غيرمستقيم بوده و به وسيله باد، حشرات، انـسان و                 

افـشاني بـالغ بـر      ثابت شده است كه سهم زنبور عسل در اين نوع گرده          . گيردانجام مي تلقيح  

بـه مراتـب بيـشتر از ارزش       ) بـذر و ميـوه    ( هـاي خـارجي كنـدو     اهميت فـرآورده  . است% 90

  .است...) عسل و موم و (محصوالت داخلي كندو

گيـري را بـه   هتواند گـرد اي كه ميبا اين كه حشرات گرده افشان زياد هستند ولي حشره 

  .حد اعلي و در نهايت كمال انجام دهد، زنبور عسل است

 

  افشاني گياهان توسط زنبور عسلگرده  - ميازدهفصل 

)عبداهللا حسن زاده قورت تپه، ماشااهللا جمشيدي(

 اززنبور عسل در زندگي بـشر امـروزي         عالوه بر تغذيه     افشاني گياهان    دهگر

  دارد اهميت مختلف جهات

  زيست محيط و كشاورزي در عسل زنبور نقش -11-1



    زنبور عسلراهنماي پرورش/  198

 و كـشاورزان  است، شده منعكس نيز نشريات در و گرفته انجام كه تحقيقاتي طبق

 )ميوه و بذر توليد( كنند مي استفاده افشاني گرده طريق از زنبورداران  برابر25 باغداران

 اسـتفاده  موم و عسل ريال 1000 يا جمعيتكلني  از چند زنبورداري اگر  كهمعنيبدين

 سـود  ريـال  25000 كلني حـدود  چند همان از استفاده با كشاورز يا باغدار يك كند،

 ايـن  در ديگـر  افـشان گرده حشرات به نسبت عسل زنبور امتيازات از يكي .برد خواهد

 شد خارج كندو از زنبور اولين كهوقتي يعني) گلي ثابت( وفادار است گل به كه است

 همان در باشد ميسر تا كرد، انتخاب را لوآگل زرد مثالً و كرد پرواز هاگل سوي به و

 بـا  كنـدو  بـه  برگـشت  بـه محـض   عـالوه  به .كرد خواهد استفاده زردآلو گل از پرواز

 و ايـن  كـرد  خواهـد  هـدايت  منطقـه  آن بـه  را ديگـر  زنبورهـاي  مخـصوص  هايرقص

 همـان  افـشاني گـرده  و نشـست  نخواهند ديگري گل روي مزبور گل وجود با زنبورها

 بـر  گلـي  نـوع  هـر  گـرده  كـه  معني بدين .رسيد خواهد خود اعالي به حد هاگل نوع

 خاصيت اين فاقد افشانگرده حشرات ساير يابد، انتقال مي گل نوع همان مادگي روي

 بـودن  چـسبناك  علـت  بـه  ميوه كه درختان استداده نشان متعدد هايآزمايش .هستند

  .دارند زنبور عسل توسط افشاني گرده به نياز ديگر نباتات همه از بيش هاگرده

 شرايط در آزمايش مورد مزارع و هاباغ در را دانشمندان تحقيقات نتايج  - 1 – 11جدول

  .دهدمي يكسان نشان

 رديف شرح عسل زنبور بدون عسل زنبور با مالحظات

  1 گيالس اغب تن 170 محصول تن 520 محصول تر درشت هاميوه

  2 سيب باغ تن 5 محصول تن 50 محصول بهتر و ترمرغوب هاميوه

  3 گالبي باغ تن 6 محصول تن 80 محصول بهتر و ترمرغوب هاميوه

  4 آفتابگردان مزرعه پوك ٪ 70 پوك ٪ 30 -

  5 آفتابگردان مزرعه مغزدار ٪ 30 مغزدار ٪ 97 -

 .رودمي باال نيز كيفيت و رسد مي برابر چند به محصول بذرگيري در لگومينوز خانواده در
6  

 افزوده تخم مقدار بر ٪ 25 عسل زنبور و افشان گرده ديگر حشرات وجود با پنبه مزارع در

  .شودمي

7  

  8  .رودمي باال ٪ 53 عسل زنبور وجود با محصول كلميان خانواده در
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 در بلكـه  دارد، يبارز اثر زراعي و باغي محصوالت كميت در تنها نه عسل زنبور

 كشورهاي در كه است جهت اين از و است مؤثر توجهي قابل به وجه نيز آن كيفيت

 باغـات  در و كرده اجاره را عسل زنبور زارعين كندوهاي و باغداران ساله همه مترقي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  جمع آوري شهد توسط زنبور عسل- 1 – 11شكل 

 گـرده  عمـل  وسـيله  به دار گل گياهان اكثر نسل ازدياد و بقا حفظ كه جاييآن از

 آيـد،  عمـل  بـه  جلـوگيري  گيـاه  نـوع  يـك  بـاروري  از اگـر  گيرد، صورت مي افشاني

 خواهـد  بـين  از گيـاه  آن نـسل  و تبـديل نـشده   ميوه و دانه به هرگز گياه آن هاي گل

 پوشـش  خـاك،  زه نيـز انـدا  همـان  به منطقه يك در گياهي نسل رفتن بين از با .رفت

 مقاومت خود باد وزش و باران ريزش مقابل در و داد خواهد دست از را خود گياهي

 در چنين هم و خاك ذرات پيوستن هم به در كه را كلوئيدي مواد و داده دست از را

 خـاك  فرسـايش  نتيجـه  در و بـرد  خواهـد  بـين  از و شـسته  هـستند،  گياهي مـؤثر  رشد

 ايـران  مثـل  خـشك  هوايي و آب مناطق در خصوصاًفرساش  شدت .گيرد مي صورت

 هاي شن و دهد انتقال ديگر طرف طرفي به از را ها خاك اين نيز باد كه شود مي سبب

  .كنند مي مستقر خود مزارع و



    زنبور عسلراهنماي پرورش/  200

 نيـاز  مـورد  آن مـواد غـذايي   از بايد كه هوموسي مقدار نتيجتاً .آورد وجود به را روان

 يك حشره به توجه عدم بنابراين .رفت خواهد بين از شود، توليد حيوان و انسان براي

 و كـوير  به آن تبديل و زيست محيط اي درجه 180 تغييرات باعث تواند مي كوچك،

  .زارها شود شن

 را بهداشت و پاكيزگي كه است اي حشره تنها عسل زنبور فوق، محسنات بر عالوه

 مـواد  روي كـه  باشـد  ايگونـه  بـه  عـسل  زنبور طبيعت اگر چون. كنند رعايت مي كامالً

 فاسد است پروتئين زيادي مقدر حاوي كه را گل ميكروبي گرده عوامل ند،بنشي آلوده

  .خواهد داد دست از را مادگي باروري قابليت و كرده

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يك سيب كه به وسيله گرده افشاني حشرات و زنبورعسل بارور شده - 2 – 11شكل 

 )ستسمت را(و يك سيب ديگر كه زنبور آن را بارور نكرده است ) سمت چپ(

 

 در تمـام جهـان بـه رسـميت     كـشاورزي هـاي    زنبورداري به عنوان يكـي از رشـته    امروزه

هــاي   عــده از رشــتهيــكاي كــه بــدون وجــود آن موفقيــت در   رشــته،شــناخته شــده اســت

 گياهـان  گـرده آوري شـهد و     زنبـوران عـسل هنگـام جمـع       . باشـد   كشاورزي غيـرممكن مـي    

 گـرده   كـردن   كه روي گل بعدي براي جمع     چسبد و وقتي      مقداري گرده گل به بدنشان مي     

 ناخودآگـاه هـاي زيـادي كـه روي بدنـشان چـسبيده بـود                نـشينند گـرده     گل يا شهد گل مي    

 يـا بـذر   ميـوه تعدادي بر روي مادگي اين گل افتاده و يكي از آنها را بارور نمـوده، تـشكيل            

 .گردد دهد و بدينوسيله محصول ميوه باغ نيز زيادتر مي مي
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   شكل گرده افشاني - 3 – 11شكل 

  توسط زنبور عسل

  

 

) Hymenoptera (  غـشائيان   دارنـد، بـال    نفـش  افشاني  گرده  در عمل  كه  حشراتي از بين 

 را   اهميـت   درجـه   بـاالترين   زنبـور عـسل    رابطـه  در ايـن .  را دارنـد   اهميـت   يازنبورها بيشترين 

  اسـتفاده    خـود و نـوزادانش       تغذيـه    بـراي    گياهـان    از شهد و گـرده       فقط   حشره  اين د،زيرادار

   سـطح    موهـاي   هـا بـه    گـل    گـرده   ، دانـه     غذائي   دو منبع    اين  آوري   جمع  و درجريان . نمايد  مي  

  مـل  و ع  يافته  ديگر انتقال هاي گل  مادگي  به   مختلف  هاي گل  مالقات   و ضمن    چسبيده  بدنش

  .پذيرد مي  ها انجام گل افشاني گرده

  ، كليـه   گياهـان  افـشاني    در گرده    زنبور عسل    واقعي   از اهميت    آگاهي   عدم   بدليل  متأسفانه

 در حاليكه .  است   گرديده   معطوف   و غيره    و موم    عسل   يعني   آن   محصوالت  سوي   به  توجهات

  و همچنـين   زيـست   و محـيط  ها و مراتـع لجنگ   فلور گياهي  در حفظ    زنبور عسل    عظيم  نقش  

  .باشد  مي  كشاورزي  محصوالت افزايش 

   بـدليل   اهميـت   اول ، در درجـه   زنبـور عـسل     حاضر در اكثر كـشورها نگهـداري        در حال 

 باشد و    مي   كشاورزي   محصوالت   و افزايش   افشاني   گرده   از طريق    اقتصادي   در بازده   آن  نقش

  مثـال   بعنـوان . باشـد    مـي    اهميـت    دوم   در درجه    و غيره    و موم    عسل   چون  ئيها  توليد فرآورده 

 )Levin 1984 (از گـرده   ناشـي   اقتـصادي   ارزش  كـه   است  كرده از كشور آمريكا گزارش   

 بـا    در مقايـسه   ميـزان   ايـن  باشـد كـه    ميليارد دالر مـي 20   به  نزديك  زنبور عسل   توسط  افشاني

 برابـر   143   معادل   ارزشي   است   دالر بوده    ميليون 140  كه)   و موم   عسل (  عسل زنبور  توليدات

 

   افشاني  در گرده  زنبور عسل  و نقش اهميت -11-2
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   برابـر بيـشتر از توليـدات       143   زنبور عسل   افشاني   گرده   اقتصادي   ديگر ارزش   عبارت  دارد، به 

  .باشد مي)   و موم عسل (  زنبور عسل هاي كلني مستقيم

ــين ــين) Robinson et al. 1989(  همچن ــه ز در هم ــزارش مين ــه   گ ــود ك    ارزش  نم

   از ايـن    باشد كـه     دالر مي    ميليون 30 بر     دارند بالغ    حشرات  افشاني   گرده   نياز به   كه  محصوالتي

  باشـد و ايـن    مي  زنبور عسل    افشاني   گرده   به  مربوط)  ميليارد دالر  3/9 ( آن% 30 از  مقدار بيش 

   مثـل    غيـر مـستقيم      و درآمـدهاي     اسـت   انيافـش    گـرده    مـستقيم   درآمدهاي    به  برآورد مربوط 

   نـشده    درنظر گرفتـه     زراعي   محصوالت   توليدات   از اضافه    حاصل   و لبنيات    گوشت  توليدات

 را در   زنبور عـسل  افشاني  از گرده  حاصل  افزوده ارزش Roger A. Morse  همچنين.  است

   ارزش   هلنـدي   كارشناسـان ) 80(. مود ن   ميليارد دالر اعالم   6/14 دركشور آمريكا    2000  سال

و در  )  ماتـسون ( برابـر    113 برابـر، در نيوزلنـد       69 را     زنبور عـسل    افشاني   ازگرده   ناشي  افزوده

  .اند  نموده  كندو اعالم  توليدات ارزش)  طهماسبي( برابر90  ايران

  بدسـت    شاورزي كـ    محـصوالت   ارزش هـا بـا محاسـبه        نـسبت    اين   كرد كه    بايد خاطرنشان   البته

  .  است نشده  محاسبه افشاني  گرده  از طريق  زيست  محيط  در حفظ  زنبور عسل  و نقش  است آمده

  افـشان    گـرده    سـاير عوامـل      بـه    نسبت  افشاني   در گرده    بيشتر زنبور عسل     موفقيت  از دالئل 

  بيـشتر زنبـور    وفـاداري ،     پرواز بيشتر زنبـور عـسل       ، شعاع    زياد زنبور عسل     جمعيت   به  توان  مي

  كـش    حـشره   ، تأثير كمتر سـموم       منطقه   يك   به   زنبور عسل   ، وفاداري    گياه   گونه   يك   به  عسل

   بيشتر انـسان  ، اطالعات  آن  مخصوص  و رفتارهاي  توليد مثل    قدرت   دليل   به  زنبور عسل    روي

  و   آب   شـرايط    در هرگونه    و فعاليت   ، سازش    زنبور عسل   ، تكثير و نگهداري     درمورد پرورش 

  نقـاط   بـه   زنبـور عـسل     كنـدوهاي    جابجـائي    و سـهولت     زنبور عـسل     زمستاني  ، فعاليت   هوائي

   . نمود  اشاره مختلف 

  از ابعـاد   كـه    اسـت    گياهـان   افـشاني    گـرده    در طبيعـت     زنبور عسل    نقش   مهمترين  بنابراين

   بـا انجـام    زنبور عسل  كه  است  نشانگر آن  آمده ل عم   به  تحقيقات.   است   بررسي   قابل  مختلف

.   است   در طبيعت    دگرگشن   گياهان   گرده   انتقال   عامل  ها، مهمترين   افشاني  درصد از گرده   85

   واسـطه   و بـه   بـوده   در اختيـار طبيعـت    انبـوه   بهـار بـصورتي    در اوايـل     ذكر شده   دالئل  زيرا به 
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   كنـدوها بـه    و نقـل   حمل  علت  و ضمناً به  . باشد   برخوردار مي    انسان  حمايت  خود از   توليدات

   بـه    با توجه    مختلف   و هوائي    آب   زنبور با شرايط     و سازش   افشاني   گرده  براي  موردنياز  مناطق

 در    موجود بـودن     تا زمان    گل   يك   به   حشره   اين   و وفاداري    زنبور عسل   طوالني   فعاليت  دورة

با .   است   شده   معرفي  افشاني   گرده   عمل   موجود براي    ممتازترين   عنوان   به  عسل ، زنبور   طبيعت

هـا و   احيـاء جنگـل    و همچنـين  اي  علوفـه   توليد بذر نباتـات   و افزايش   افشاني  گرده   عمل  انجام

 و    در خـاك     ازت   و تثبيـت     دامـي    در توليد محـصوالت      بطور غير مستقيم    عسل ، زنبور   مراتع

 50 تـا    30   كـه    اسـت    اعتقـاد بـراين     امـروزه . باشـد    مي  اي   ارزنده   نقش  داراي   آن  يزيحاصلخ

 و  افـشان   گـرده   حـشرات    فعاليت   به   يا غيرمستقيم    بطور مستقيم    انسان   غذايي   رژيم  درصد كل 

  افـشان   زنبور گرده    نوع 30000 از     بيش  بجز زنبورعسل .  دارد   بستگي   زنبور عسل    آن  در رأس 

   نامساعد محـيط    عوامل  كنند و غالباً توسط     مي    زندگي   انفرادي   اكثراً بصورت   وجود دارد كه  

   كـه    مهـم   افـشان    گـرده    از حـشرات    يكـي    گيرنـد بنـابراين      مورد تهديد قرار مي      انسان  و حتي 

 .  است باشد زنبورعسل  و تكثير مي  و نگهداري  حمايت  قابل براحتي

   نيز بطور غيـر مـستقيم        دامي   از محصوالت   ، توليد بعضي     كشاورزي   بر محصوالت   عالوه

   جهـت    كـه    اسـت   هـا از گياهـاني     دام   ايـن    زيـرا تغذيـه      اسـت    زنبـور عـسل      فعاليـت    به  وابسته

 در    زنبـور عـسل     نقـش .  ديگـر نيـاز دارنـد       افشان   گرده   و حشرات    زنبور عسل   به   افشاني  گرده

  .   است  برآورد شده  ميليارد ريال314 بر  ور بالغ كش دامي  توليد محصوالت

  

   نيـاز بـه     كـشاورزي    محـصوالت  يـك سـوم     طـور كلـي      بـه    كـه    بايـد گفـت     از نظر كمي  

 100 تـا    25 در دنيـا       زنبـور عـسل     افـشاني    گرده   اقتصادي   دارند و ازرش    حشرات  افشاني  گرده

   يـك   تهيـه   براي  زنبور عسل  كه از آنجائي.   است  شده  زده   تخمين   آن   توليدعسل  بر ارزش برا

 كنـدو در      يـك    زنبـوران    اينكـه    به   سربزند و با توجه      گل   ميليون 8 تا   6  بايد به    عسل  كيلوگرم

 كنـدو   و بـه    كرده  را مالقات  و هربار حدوداً صد گل       بار ازكندو خارج     ميليون 60   سال  طول

   مـشخص  افـشاني   در امـر گـرده    زنبـور عـسل   العـاده  خـارق   و نيـروي  گردند لذا قدرت   باز مي 

    زنبور عسل افشاني  گرده  و كيفي  كمي هاي ارزش -11-2-1
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  هـاي  هـا و چربـي   ها و پروتئين  از كربوهيدرات  در توليد بخشي  زنبور عسل بنابراين. گردد  مي

هـا را بـا        و پـروتئين    ها را با توليد عـسل        كربوهيدرات  طوريكه   دارد به    بشر نقش   استفاده مورد

  افـشاني   گـرده  هـا را از طريـق     و چربـي     دامـي    محـصوالت    در توليـد بعـضي       غيرمستقيم  نقش

  . نمايد تواند تأمين مي   روغني هاي دانه

ــيش ــصف ب ــن  از ن ــي  روغ ــتفاده   و چرب ــورد اس ــم  م ــ  در رژي ــسان ذايي غ ــا از   ان  در دني

،  ، سـويا، كنجـد، آفتـابگردان     كـوهي  ، بـادام  ، زيتـون   نظيـر پنبـه    از بذور روغني استفاده  طريق

   حـشرات   افـشاني    گـرده    بـه    گياهـان    ايـن    توليد بذر در اكثريـت     .شوند   مي  تهيه   و غيره   نارگيل

   و ميـزان    هـا پـوك      اكثـر دانـه     افـشاني    گرده   عمل   و بدون    است   وابسته   زنبورعسل  خصوص  به

  . است  كم  خيلي محصول

ــر كيفـــي ــد گفـــت از نظـ ــه  بايـ ــرده  كـ ــشاني  گـ ــازده  كيفيـــت  روي  حـــشرات افـ    و بـ

   باشـند داراي     شده  افشاني   گرده   خوب   كه  هائي  ميوه.   موثر است    شده  افشاني  گرده  محصوالت

   افـشاني   بـاگرده .   زيـادتر اسـت      درخـت    روي  ه ميـو    هـستند و دوام      و متقـارن    مطلوب   و اندازة   وزن

رسـد     زودتـر مـي      ميـوه   شوند و در نتيجـه       بارور مي    ديدن   سرما و صدمه    از رسيدن   ها قبل  گل  خوب

  .ماند  مي امان  در  جوي  و تغييرات  از گزند آفات  و هم  داشته  اهميت اقتصادي  از نظر  هم كه

افشاني نيازمندند و نكته مهـم         به گرده  توليدمثل قريب به اتفاق گياهان براي تكثير و         اكثر

يعني زمـاني كـه كاللـه آمـادگي     . باشد  و سريع مي موقعافشاني به     و اساسي در اين امر گرده     

يفيت در گرده افشاني به موقع، ك  .  بايد صورت گيرد   افشانيپذيرش دانه گرده را دارد گرده       

 محـصول زودتـر رسـيده و دوام محـصول روي گيـاه بيـشتر                رفتـه،  بذر و ميوه بـاال        و كميت 

  .خواهد شد

  

  ني حشرات عبارتند ازمهمترين داليل نياز گياهان به گرده افشا

  .رسد ها اندام نر زودتر مي از گلبعضي در -1

 
  اح در نباتات عمومي گرده افشاني و لقهاي جنبه -11-2-2
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  .رسد  اندام ماده زودتر ميهاگل بعضي از در -2

  . دانه گرده، قدرت باروري همان گل را ندارداهگل بعضي از در -3

  .هاي نر و ماده از هم جدا هستند گلگياهان بعضي از در -4

ها و مـادگي، در بعـضي از گياهـان، كاللـه مـادگي گـل                 قرار گرفتن پرچم   خاص شكل -5

 . قرار گرفته استهاپرچمباالتر از 

زيبائي كـه در طبيعـت وجـود    هاي  كه گلاست جانور شناس را عقيده بر اين      دانشمندان

 آفـرينش آنهـا در ايـن اسـت كـه بتواننـد       دليـل دارد بخاطر لذت بردن به وجود نيامده است     

 به گرده افشاني آنها پرداخته و بارور  حشراتحشرات گرده افشان را به خود جلب نمايند تا          

 .گردند

كننـد    رداخت مـي   را به صورت گرده و شهد پ       حشراتالزحمه    ها هم، فوراً حق    مقابل گل  در

  .دهند  و گرده گل در اختيار حشرات قرار ميشهدها هم ها را بارور و گليعني زنبورها گل

  

 عـسل  زنبـوران آوري شـهد و گـرده گياهـان مقـداري گـرده گـل بـه بـدن             جمـع  هنگام

نـشينند    گـرده گـل يـا شـهد مـي        آوري  چسبد و وقتـي كـه روي گـل بعـدي بـراي جمـع                مي

 اضـافي كـه روي بدنـشان چـسبيده بـود روي مـادگي گـل افتـاده و آن را بـارور                        هاي  گرده

 .شود دهد و سبب افزايش محصول مي  تشكيل ميوه يا بذر ميوكند  مي

  :زنبور عسل قدرت زيادي براي عمل گرده افشاني دارد، به طوري كه

 . ميليون گل را مالقات كند8 تا 6ايد  تهيه يك كيلوگرم عسل ببراي زنبورعسل

 100هـر بـار   و شـوند    ميليون بار از كندو خـارج مـي        60 يك كندو    زنبوران طول سال    در -2

  .گردند  به كندو باز ميو نمايند مالقات مي گل را

  

  

 

   زنبورعسلوسيلهافشاني گياهان به  چگونگي عمل گرده -11-3
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   گرده افشاني    - 4 – 11شكل 

  توسط زنبور عسل

 

  .هاي زنبورعسل  كلنيزياد جمعيت -1

  .زنبورعسل پرواز شعاع -2

  . به يك گونه گياهزنبورعسل وفاداري -3

  . به يك منطقهزنبورعسل وفاداري -4

  .كش روي زنبورعسل به دليل توليد مثل باال و رفتار آنها  حشرهسموم كمتر تاثير -5

  .ورد پرورش، تكثير و نگهداري آن انسان درمبيشتر اطالعات -6

  . در هرگونه شرايط آب و هوائيفعاليت و سازش -7

  . زنبورعسلزمستاني فعاليت -8

  . كندوهاي زنبورعسلجابجائي سهولت -9

  

= V.P.D در كشاورزيزنبورعسل نقش ميزان .  

=V سال گذشته ارزش محصول در طي سه ميانگين.  

=D افشاني حشرات  به گردهمحصوالت وابستگي.  

=P عسل ها و زنبور افشانگرده بين تناسب.  

  .شود  محاسبات به ازدياد مستقيم و ارزش محصوالت اهميت داده مياين در -1

  .افشاني نقش دارند  كه غير از زنبورعسل ساير حشرات در گردهاست بر اين فرض -2

 
   به ساير حشرات گرده افشان برتري و موفقيت بيشتر زنبورعسل نسبتدالئل -11-4

   ارزش افزوده محصوالت كشاورزي در زنبورعسلتعيين -11-5
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گـرده  . گويند   يك گل را گرده افشاني مي      مادگي انتقال دانه گرده از قسمت نر به         عمل

  :افشاني بر دو قسم است

  : مستقيم كه ممكن است به دو صورت انجام شودافشاني گرده -

  . بدون دخالت عوامل گرده افشان-الف

  . با كمك عوامل گرده افشان-ب

  : غيرمستقيمافشاني گرده 

 كـه داراي    ديگـري گرده از بساك گل يك گياه به كالله مادگي گـل گيـاه               دانه   انتقال

 افـشان و    گـرده اين عمـل هميـشه بـه وسـيله عوامـل خـارجي              . فرمول ژنتيكي متفاوتي است   

  .شود  حشرات و باد انجام ميطمعموالً توس

  

درجـه  . شـود    گرده افشاني محسوب مـي     لعوام يكي از مهمترين و موثرترين       زنبورعسل

  . مختلف، متفاوت استعواملموفقيت اين حشره در گرده افشاني تحت تاثير 

  : زنبورعسلخود رفتار  -1

 شـهد و گـرده   آوري جمـع ها براي  بعضي از نژادها فعاليت چراي زنبوران در مزارع و باغ    در

  .باشد گل بيشتر از نژادهاي ديگر مي

  :يمي اقلعوامل تاثير -2

درجـه  :  از عبارتنـد  اقليمـي كـه روي فعاليـت گـرده افـشاني زنبورعـسل مـوثر اسـت                   عوامل

  .حرارت محيط، نور، رطوبت و باد

  

 نيـاز در يـك هكتـار از گيـاه زراعـي      مـورد هاي   يك فرمول كلي براي تعداد كلني ارائه

 زيـرا عـواملي مثـل تعـداد زنبـوران      رسد نميرده افشاني مفيد و موثر و منطقي به نظر         براي گ 

  انيانواع مختلف گرده افش -11-6

  عسل  موثر در گرده افشاني توسط زنبورعوامل -11-7

   و نحوه استقرار آنها كندوهاي مورد نياز براي هر مزرعه يا باغتعداد -11-8
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 گياهـان و سـاير محــصوالت   وجـود يـك كلنـي و سـاير حـشرات گـرده افـشان در منطقـه،        

 گيـاه مـورد نظـر در    كـشت شوند و سـطح زيـر         كشاورزي كه باعث جلب زنبوران عسل مي      

 كه تعـداد كنـدوها را در        باشدترين راه اين      بشايد مناس . تعيين فرمول مناسب دخالت دارند    

 گـرده افـشاني افـزايش يافتـه         اثرواحد سطح به تدريج زياد كنيم و ميزان محصول را كه در             

 كندوها ديگـر بـر ميـزان محـصول اضـافه      تعدادكه با اضافه كردن    گيري كنيم تا جائي     است اندازه 

  .دهند  يا باغ را مورد مقايسه قرار مي مزرعهسطحنشود گاهي نيز تعداد زنبوران عسل در واحد 

 بـاغ بايـد بـه نحـوي باشـد كـه زنبورهـا               و روش استقرار كندوها در يك مزرعـه         بهترين

بايـد توجـه    .  چراي خود قرار دهنـد     پوششبتوانند به طور يكنواخت كل آن منطقه را تحت          

 اگر وسعت منطقه زيـاد باشـد        بنابراين .باشد  ز مفيد زنبورعسل سه كيلومتر مي     داشت كه پروا  

 داد كـه كـل منطقـه زيـر پوشـش پـرواز           قراراي    بايد كندوها را در واحدهاي متعدد به گونه       

 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

 هاي موردنظر جهت گرده افشانيكندوها در مكان نحوه استقرار شكل - 5 – 11

 .زنبوران قرار گيرد

  

 

 
  هاي موردنظر جهت گرده افشانينحوه استقراركندوها در مكان - 11-9
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 نظر را در يك محل مثالً وسـط مزرعـه         موردتوان كندوهاي     وسعت منطقه كم باشد مي     اگر

  .يا باغ قرار داد

 شهد و گرده گـل فاصـله زيـادي را طـي        تهيهتواند در صورت لزوم براي         مي زنبورعسل

هـاي دور    باشـد زنبـوران راه     كنـدو زديكـي   كند ولي در صورتي كه منابع شهد و گرده در ن          

اي كـه در     از مزرعـه   زنبورعـسل هـاي      كلني 1933 سال   در  Eihertطبق مطالعات   . روند  نمي

 همين كندو وقتي منابع     زنبوران كيلومتري قرار داشت شهد به كندو آورند ولي          5/11فاصله  

مطالعـه زنبـوران   . دنـد  نكرپـرواز هـاي دور   متري فراوان شد ديگر به راه     800شهد در فاصله    

 6/5 تا فواصـل بيـشتر از   زنبورانگذاري شده نشان داده است كه اگر چه اين      كارگر عالمت 

كردنـد و در       فعاليـت مـي    كيلـومتري  4اند ولي اكثر آنهـا در فاصـله تـا             كيلومتري ديده شده  

  . متري از كندو دور نشدند600مواردي نيز بيشتر از 

 به فاصله آن از منبع شهد دارد هرچـه ايـن   بستگي كندو  مسلم است ميزان توليد هر  آنچه

  .شود  بيشتر ميتوليدفاصله كمتر باشد به همان نسبت ميزان 

  دهد دوها از يك باغ سيب نشان مي كنفاصله زير ميزان توليد عسل را نسبت به جدول

  توليد هر كندو به كيلوگرممتوسط  به مترفاصله

 6  باغداخل

600 8/4 

1200  9/0 
  

باشـند     در فاصله زماني محدود مـي      سيبهاي     ارقام مربوط به عسل حاصل از شكوفه       اين

 توجه داشت كه ميزان گرده حمل شـده بـه   بايد. و نبايد با كل توليد ساالنه كندو اشتباه شود    

  . عكس داشته استنسبتكندو نيز با فاصله كندوها تا باغ سيب 

 باشد به همان اندازه زنبوران كارگر كمتر       تربيش چه فاصله كندو تا منابع شهد و گرده          هر

 بردارند و قسمت زيادي از وقت خود را درآمـد  گردهكند تا از گلها شهد و        فرصت پيدا مي  

 
   گرده افشاني در رابطه با فاصله كندو از مزرعهبازدهي - 11-10
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كننـد    عسل براي تهيه شهد وقت بيشتري صرف ميزنبورانبه طور كلي . گذرانند و رفت مي 

يـا مزرعـه بـه ميـزان بـازدهي       فاصله كندوها از باغ كردنتا تهيه يك محموله گرده، لذا كم     

  .افزايد گرده افشاني زنبوران عسل مي

 افـشاني گياهـان زراعـي و درختـان ميـوه،       گرده بكارگيري موثر زنبورعسل در امر       براي

ن امور گـرده افـشاني   كارشناسا.  استبرخوداراي    ها از اهميت ويژه     مديريت و هدايت كلني   

تواننـد آنهـا    دهند مي  ها مي    كه در كنترل كلني    تغييراتيگياهان زراعي به وسيله زنبورعسل با       

ايـن كارشناسـان بـا همكـاري        .  خـاص هـدايت كننـد      زراعـي را براي گرده افشاني گياهـان       

  از زنبورعسل به وجـود آورنـد كـه فقـط           هائي  اليناند    متخصصين اصالح نژاد، حتي توانسته    

بـه عنـوان مثـال نـژاد خاصـي از      .  واقع شوندمفيدبراي گرده افشاني گروه خاصي از گياهان       

هــاي مرفولوژيــك و  و ســاير ويژگــيكوچــكزنبورعــسل وجــود دارد كــه بــه علــت جثــه 

  .استبيولوژيك، براي گرده افشاني يونجه اختصاص يافته 

 

 گرفتـه   انجـام هـاي زيـادي     ت زنبوران به سمت گياهان مورد نظر آزمايش        مورد هداي  در

 باشـد انجـام   داشته گل گياه مورد نظر را يتواند با خوراندن شربتي كه بو       است اين عمل مي   

 كـه رقـص     آلمـاني ها براساس مطالعات و كشفيات فون فريش، دانـشمند            اين آزمايش . شود

  .ا نهاده شده استزنبوران عسل را تعبير و تفسير نموده بن

شـود و ايـن شـربت را بـه زنبـوران يـك كلنـي                   پراكنـده مـي    شـربت  گل در داخل     عطر

  .ها خواهند رفت از كندو سراغ همان گلخروجخورانيده، زنبوران بعد از 

شود كه بر تعداد جمعيـت زنبورهـا مخـصوصاً       جهان سعي ميكشورهاي در اكثر    امروزه

نـد تـا بتواننـد از آنهـا بـراي گـرده افـشاني محـصوالت             بيفزاي خودهاي قوي و فعال       جمعيت

  . را عايد خود كنندبيشترياستفاده كرده تا سود 

  هاي زنبورعسل براي گرده افشاني گياهان زراعي  از كلنياستفاده -11-11

 
  براي گرده افشاني گياهان زراعيزنبوران هدايت 1112
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آور    زنبـوران بـار    كـه  انتقال كندوها به يك باغ يـا مزرعـه، بايـد توجـه داشـته باشـيم                   در

 گـرده و  كردنـد،  مـي  از همان گياهاني كه در محـل قـديم اسـتفاده    معموالً دوست دارند كه   

 را بـه    كـارگران رسد كه شهد و گـرده موجـود در كنـدو،              به نظر مي  . آوري كنند   شهد جمع 

 وكنـد    هـا و شـهدها از آنهـا گرفتـه شـده اسـت هـدايت مـي                   هائي كه ايـن گـرده       سمت گل 

ا عطـر و طعـم منـابع قبلـي را           روند كه گـرده و شـهد آنهـ          هائي مي كارگران سراغ همان گل   

هـاي ديگـر، از جملـه        باشد ولي در صورتي كه تراكم گياه مورد نظر زياد باشد و گل             داشته

 در عسل جديـد كـم باشـد زنبـوران كـارگر بـه               كردند  كه قبالً زنبوران استفاده مي     هائيگل

ظ بـراي  بـه همـين لحـا   . كننـد  برداري از نوش و گرده منبع جديد مبادرت مي      به بهره  سرعت

 يـا برداري از گرده افشاني زنبوران عسل بايد كندوهاي آنهـا را مـوقعي بـه بـاغ       بهره حداكثر

 نظـر هاي گياه مورد نظـر بـاز شـده باشـند و ايـن گيـاه از         مزرعه منتقل نمود كه حداكثر گل     

  .مقدار شكوفه نسبت به گياهان ديگر غالب باشد

باشــد بهتــر اســت كنــدوها را در  گيــاه زراعــي طــوالني گلــدهي مــواقعي كــه دوران در

  . به مزرعه يا باغ انتقال دادمتواليهاي كوچك ولي در روزهاي  دسته

هاي زنبورعسل براي گـرده افـشاني يـك گيـاه              كلني كردن آماده -11-13

  زراعي ويژه
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 سل عتوليدات زنبورزنبور جزو  زهر موم و رويال، ژله موم، بره گرده، عسلك، عسل،

در اين ميان عسل هم از نظر كمي و هم اقتصادي مهمترين محصول زنبور محـسوب                . هستند

امـروزه خـود   . شـود  شرح دقيقتري ارايه ميمي شود و از همين رو در اين فصل در مورد آن  

توليـدات  ، بچه يا نوزاد آن و حتي عالوه بر زهر، نيش زنبـور نيـز جـزو                  )زنده و مرده  (زنبور  

اين توليدات بصورت ساده، تركيبي و يا مشتق شده بصورت غذا و دارو             . روندآن بشمار مي  

اشـكال  .  بـدني دارنـد    مصارف داخل بدني و يا در شكل دارويي و بهداشتي مصارف خارج           

هـاي غـذايي نظيـر    متفاوت عسل عالوه بر مـصرف مـستقيم خـوراكي در تهيـه فرموالسـيون           

هـا، شـربت سـرفه،      هاي مكيدني، آدامـس   زا، دراژه هاي انرژي جات، تنقالت، نوشابه  شيريني

بطور مثال پـودر و عـصاره زنبـور مـرده در پزشـكي هاميوپـاتي       . كاربرد دارد ... قطره بيني و    

هـاي زنبـور عـسل در تهيـه انـواع محـصوالت             ساير فـرآورده  . شودورت قطره تجويز مي   بص

  .گيرندبهداشتي و دارويي كه استعمال بيروني دارند مورد استفاده قرار مي
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ي شـيرين طبيعـي توليـد شـده توسـط      طبق تعريف كدكس عسل عبـارت اسـت از مـاده         

نده گياهان يا مواد دفعي حشرات مكنده       هاي ز ي عسل از شهد گل، ترشحات بخش      زنبورها

آوري و حمل   هاي زنده گياهان كه زنبورهاي عسل اين مواد را جمع         ناشي از مكيدن قسمت   

هاي بدن خودشان آن را تغيير داده و پـس از           نموده و پس از تركيب با موادي از قبيل آنزيم         

عـسل حـدوداً   . ننـد كسـازي مـي  آبگيري به منظور عمل آمدن و يا رسيدن در كنـدو ذخيـره            

 40 درصـد آب و  60 حـاوي  هـا عمومـاً  شهد يا نكتار گـل   . باشد ماده مختلف مي   200شامل  

ساكارز توسط آنزيم زنبور عـسل بـا نـام اينورتـاز بـه دو قنـد سـاده               . باشددرصد ساكارز مي  

چـون مقـدار آب شـهد باالسـت بايـد بـراي توليـد و افـزايش                  . شكندگلوكز و فروكتوز مي   

آب ــ  زنبورهاي عسل با محلول قنـد . ، مقدا آن كاهش يابد)عسل(صول نهايي نگهداري مح 

  هـاي عـسل خـود بـه     هـاي كـوچكي از ايـن محلـول را از كيـسه     به كندو باز گـشته و بخـش       

 توسـط  معمـوالً (مقـادير كمـي از نكتارهـاي رسـيده          . كننـد هاي دراز يا زبان رها مي     خرطوم

ها اتفاق مي افتد در سلول هـا يـا     مقدار آب در آن    كه بيشترين مقدار تبخير   ) زنبورهاي عسل 

جريان هواي گرم درون كندو كه توسط ساير زنبورهاي عـسل           . شوندها قرار داده مي   حجره

 پـس . كندهاي قندي كمك ميشود به سرعت تبخير مقدار آب اين محلولكندو ايجاد مي

 زمـاني كـامالً    عـسل .شـود پوشـانيده مـي    مـومي  نازك يعسل روي آن با اليه رسيدن از

 برداشـت  زمـان  .باشـد  بسته ها آن سر و پرشده حجرات كه است برداشت آماده ورسيده 

رسيدن عسل، فصل برداشـت، روش توليـد، شـرايط فـرآوري،      .دارد بستگي منطقه به عسل

ممكـن  ( و مكـان نگهـداري و همچنـين منبـع شـهد      سازي ذخيره زمان مدتشرايط اقليمي،   

تـأثير  ) ي بدست آوردن شهد از يك يـا چنـد نـوع گـل اسـتفاده نمايـد             است زنبور عسل برا   

ها بـسته   هاي بيوشيميايي عسل دارد و به همين دليل عسل        مهمي بر كيفيت، تركيب و ويژگي     

 در واقـع  .توانند خصوصيات فيزيكوشيميايي متفاوتي داشـته باشـند       به فاكتورهاي مذكور مي   

ق اشباع از فروكتوز و گلوكز و مقدار جزئـي از  محلول فو(اي از قندها عسل مخلوط پيچيده 

ها، آب و مقادير اندكي از سـاير تركيبـات        ، كربوهيدرات )ساير قندها مانند ساكارز و مالتوز     

  عسل   -12-1
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، )انورتـاز، گلـوكز اكـسيداز، كاتـاالز و فـسفاتازها          (هـا   ها، آنزيم مانند مواد معدني، پروتئين   

اسـيد  (هـا   ، ويتامين )لوكونيك و اسيداستيك  اسيد گ (ليپيدها، اسيدهاي آمينه، اسيدهاي آلي      

، فالونوئيــدها، كارتنوئيــدها، اســيدهاي فنلــي و مــواد  )اســكوربيك، نياســين، پيريدوكــسين

البته تركيبات عسل، به شهد گـل      . باشدشيميايي با منشاء گياهي مي    

1

آوري يـا عـسلك جمـع     

دانـش  . تگي دارد شده توسط زنبورعسل، به منشاء جغرافيايي و به شـرايط آب و هـوايي بـس               

خصوصيات فيزيكي و شيميايي عسل و تركيبات آن راهگشاي بسياري از مشكالت موجـود       

  . باشددر صنعت عسل است كه برخي از اين مشخصات به شرح زير مي

    

  عسل تركيبات

مـاده خـشك   % 99 الي 95ترين تركيبات تشكيل دهنده عسل يلقندها بعنوان اص  : قندها

و گلــوكز ) لولــوز(تــرين قنــدها دو قنــد سـاده فروكتــوز  اصـلي . ددهنــعـسل را تــشكيل مــي 

كل قنـدها را    % 85-95باشند كه محصول هيدروليز آنزيمي ساكارز هستند و         مي) دكستروز(

مقدار فروكتوز نسبت به گلوكز غالب است و نسبت فروكتوز به           . دهندبه خود اختصاص مي   

تـر از گلـوكز   چون فروكتوز بسيار شيرين گلوكز عمدتاً به منشاء گياهي شهد بستگي دارد و          

عالوه بر اين دو قنـد اصـلي حـدود          . است، اين نسبت طعم عسل را تحت تاثير قرار مي دهد          

هـاي  اوليگوسـاكاريدهاي عمـده در عـسل      .  قند متفاوت نيز در عسل شناسايي شده است        25

ساكاريدهاي ساكارز، مالتوز، تورانوز   گُل، شامل دي  

2

 و ارلوز  

3

هاي عـسلك    عسل .باشند مي 

مقـادير بـسيار    . زيتوز و رافينوز هـستند    ساكاريدهاي ملي عالوه بر موارد ذكر شده شامل تري      

مقـادير نـسبي دو منوسـاكاريد فروكتـوز و          . انـد جزئي از تترا و پنتاساكاريدها نيز جـدا شـده         

از سـويي ديگـر،     . باشـد هـاي يكـسان مفيـد مـي       هاي با منشاء گل   بندي عسل گلوكز در طبقه  

. كننـد هاي متفاوت با منشاء گُل فـرق چنـداني نمـي          طيف قندي قندهاي كم مقدار در عسل      

. باشـند دليل آن به اين خاطر است كه اوليگوساكاريدها عمدتاً محصول اينورتـاز عـسل مـي               

                                                           

1 Blossom or Nectar 
2
 Turanose 

3
 Erlose  
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هاي عسلك وجـود  هاي با منشاء گُل و عسل   هاي قابل توجهي ميان طيف قندي عسل      تفاوت

  عـسلك شـامل مقـادير بيـشتري از اوليگوسـاكاريدها عمـدتاً             هـاي   دارد كه در مـورد عـسل      

هاي با منشاء گُل    ها در عسل  زيتوز و رافينوز است كه هيچكدام از اين       ساكاريدهاي ملي تري

تـالش بـراي    . باشـد هاي عسلك مـشكل مـي     تمايز بين انواع متفاوت عسل    . اندگزارش نشده 

ا تعيين اوليگوساكاريدهاي ويـژه انجـام   هاي مختلف بهاي عسلك از بين شته    تمايز بين عسل  

عسل مِتكالفا . گرفته است 

1

باشـد و عمـدتاً در ايتاليـا     كه نوع جديـدي از عـسل عـسلك مـي        

اي از اوليگومرها بنام    گردد، بعلت غني بودن از مالتوتريوز و دارا بودن مقادير ويژه          توليد مي 

هـاي  نـد بـا اسـتفاده از روش    تركيب ق . گرددهاي عسلك متمايز مي   دكسترين، از ساير عسل   

گرچه مقادير بسيار كم ساير قنـدها اهميـت بـسيار           . متفاوت كروماتوگرافي قابل تعيين است    

كمي دارد اما حضور آنها مي تواند اطالعاتي را درباره تقلبات و منشاء گياهي عـسل فـراهم               

اي بـس   پيـشينه باشـد كـه  تعيين ميزان قندها و نوع قندها در عسل از جمله اقداماتي مـي      . كند

  .دهندطوالني داشته و كمابيش اكثر محققان آن را در تحقيقات خود انجام مي

درصد رطوبـت عـسل بـه فـصل         . باشدآب از نظر مقدار دومين جزء مهم عسل مي        : آب

 و ميزان رسيدن محصول را       دارد يبستگشهد   ياهي و منشاء گ   يي آب و هوا   طيبرداشت، شرا 

يـك پـارامتر بحرانـي اسـت چـرا كـه در نگهـداري عـسل                 مقـدار آب عـسل      . دهدنشان مي 

 ي نگهـدار يعسل در طو تخمير شكرك زدن ي،  مدت ماندگارت،يفي كاثرگذار بوده و در   

 ريي ممكن است تغ   ي ساز رهي ذخ طي شرا جهير نت قدار آن د  مهمچنين   و   ي دارد مهمنقش   اريبس

 كم يا بدون خطـر تخميـر        توانند با خطر  مي% 18هاي با محتواي آب كمتر از        تنها عسل  .كند

آلمـان، بلژيـك،    (هاي ملي پرورش دهنـده زنبـور عـسل           از سازمان  يبسيار. نگهداري شوند 

 يهــا گــرم درصــد را بــراي عــسل5/17-5/18حــداكثر رطوبــت ) و اســپانيا اســتراليا، ايتاليــا

نـسبت فـشار جزئـي بخـار آب          (aw از آنجا كه فعاليت آبي يـا         .گيرندي باال بكار م   تيفيباك

شـاخص مهـم در كنتـرل    ) اده غذايي به فـشار جزئـي بخـار آب خـالص در دمـاي يكـسان           م

پايداري ميكربي است، مقدار آن براي محـدود كـردن رشـد مخمرهـاي مقـاوم بـه شـرايط                     

                                                           

1
 Metcalfa 
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فعاليـت  . باشـد  مـي 61/0 -62/0شـوند در حـدود   اسمزي كه بطور طبيعي در عسل يافت مي      

در .  قــرار دارد5/0 – 65/0 و تركيبــات عـسل در محـدوده   آبـي عـسل بــسته بـه مقـدار آب    

 10 باشد، با نگهداري آن در دماهـاي كمتـر از   %17كه مقدار رطوبت عسل كمتر از   صورتي

 دقيقـه،   30گراد بمدت    درجه سانتي  2/62گراد و يا با حرارت دادن آن تا دماي          درجه سانتي 

نـه  (رتي كه عسل در محيط خشك       در صو همچنين  . توان از تخمير عسل جلوگيري كرد     مي

شـود ولـي   كه منجمد شود، با سرعت كمتري كريـستاله مـي  نگهداري شود و يا اين    ) يخچال

دانستن فعاليـت آبـي عـسل بـراي پـيش بينـي تبـادل رطوبـت بـا محـيط                     . تخمير نخواهد شد  

مقدار نهايي آب عسل به يكسري از شرايط محيطي در طي توليد ماننـد آب               . ضروري است 

 و رطوبت داخل كندو بستگي دارد ولي ساير عوامل نيـز ماننـد شـرايط شـهد و تيمـار                     و هوا 

رطوبـت عـسل قبـل و       . عسل در طي استخراج و نگهداري بر مقدار رطوبت تأثيرگذار است          

  . تواند كاهش داده شوداي ميهاي ويژهبعد از استخراج با روش

  را تـشكيل مـي دهنـد و       عـسل   % 5/0-1هـا   پـروتئين : هـا اسيدهاي آمينه و پروتئين   

پرولين زماني كه شـهد توسـط       . دهدهاي عسل را پرولين تشكيل مي     كل اسيدآمينه % 80-50

گـردد و بعنـوان انـديكاتور رسـيدن عـسل و           زنبور عسل به عسل تبديل مي شـود توليـد مـي           

 اسـيدآمينه ديگـر در عـسل وجـود          26. رودهاي ساكارز و گلوكز اكسيداز بكار مـي       فعاليت

 غلظت آنها در عسل شهد به منبع گل عسل و در عـسل عـسلك بـه منـشا عـسلك                      دارند كه 

  . بستگي دارد

 آنهـا   ني مختلـف اسـت كـه مهمتـر        يهـا مي از آنـز   ي مقـدار كمـ    يعسل حاو : هاآنزيم

 دي كاتـاالز و اسـ     داز،ي، گلـوكز اكـس    )دازيآلفا گلوكوز  (نورتازي، ا )الزيآلفا و بتا آم    (استازيد

شـود عـسل   ي اسـت كـه باعـث مـ    ييهايژگي از و يكي هامي آنز نياحضور  . باشديم فسفاتاز

 حرارت  ،ي در اثر فرآور   هامي آنز البته مقدار . ها باشد كنندهنيري ش ري متفاوت از سا   يمحصول

ــدييكــاهش مــعــسل  مــدت ي طــوالنيو نگهــدار ــفعال. اب ــوان ي ياســتازي دتي  از يكــبعن

 حـرارت   وريرده در طـول فـرآ      عسل به صـورت گـست      اي آ نكهي ا نييتعي در   في ك يپارامترها

، اينورتـاز  )آمـيالز (هاي مهم موجود در عسل دياستاز آنزيم. شودي استفاده ميا نه، داده شده   
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و گلوكزاكـسيداز هـستند، درحاليكـه كاتـاالز و اسـيد فـسفاتاز نيـز در                 ) آلفا گلوكوزيـداز  (

ه  بـ  نشاسته را بـه مـالتوز تجزيـه كـرده و نـسبتاً            ) آميالز(دياستاز  . مقادير كمتري وجود دارند   

تبديل ساكارز به گلوكز و فروكتوز      ) ساكاراز(اينورتاز  . باشدحرارت و نگهداري پايدار مي    

 مـسئول   اين آنزيم همچنين تبديل ساير قنـدها را كاتـاليز نمـوده و عمـدتاً              . كندرا كاتاليز مي  

دو آنزيم عمده ديگر، گلوكز اكسيداز و كاتاالز توليـد پراكـسيد            . باشدالگوي قند عسل مي   

ژنهيدرو

1

گلوكزاكـسيداز بـه   . ، را تنظـيم مـي كننـد       )يكي از عوامل ضد باكتريـايي عـسل        (

ــي     ــوكز واكــنش م ــا گل ــدروژن،  ب ــك اســيد و پراكــسيد هي ــد گلوكوني ــدمنظــور تولي . ده

و اسـيديته بـاال سـه       ) %80 تقريبـاً (پراكسيدهيدروژن همراه با مقدار قابل توجه قنـد در عـسل          

دياستاز و اينورتاز نقش مهمي     . دهند ميكروبي مي  هاي ضد عاملي هستند كه به عسل ويژگي     

از آنجـا   . رونـد را در قضاوت كيفيت عسل دارند و بعنوان شاخصي از تازگي عسل بكار مي             

 ذوب عـسل  ي بـرا ايـ  و تهيسكوزيـ  كـاهش و يحـرارت بـرا  از  عـسل،   ي فـرآور  يدر طـ  كه  

دادن مـواد    حـرارت دادن، موجـب از دسـت          ، ايـن  شـود ياسـتفاده مـ   يا رسي    شده   ستالهيكر

 كاهش متناسب با درجه حرارت و مدت زمـان          نيا. شوديحساس به حرارت و مواد معطر م      

 كنتـرل   ي پارامترهـا  يريـ گتـوان بـا انـدازه     ي از حـرارت را مـ      يخسارات ناشـ  . حرارت است 

HMF2( ورفـورال  فليـ  متيدروكـس يهمقـدار   و ياسـتاز ي دتي از جمله فعال  ت،يفيك

 نيـي تع) 

با توجه بـه    . شونديبه عسل استفاده م    اعمال شده     شدت حرارت  صتشخي ي دو برا  نيا. كرد

 تيـ  عسل، فعالي المللني بونيسي مقررات، كم  مي تنظ ي الملل ني ب ي عسل و استانداردها   تيفيك

DN3ي يـا    اسـتاز يعـدد د  بر حسب    (8 از   شتري ب دي با استازيد

 10البتـه مقـدار حـداقل       . باشـد ) 

. يي بـراي عـسل در نظـر گرفتـه شـده اسـت             واحد دياستاز در كدكس و دسـتور كـار اروپـا          

 تيـ  بـا فعال   يعـ ي عـسل طب   ي را بـرا   3 ياسـتاز ي د تيـ حـداقل مقـدار فعال    نيز  ) 1998( كدكس

 ،3 تـا    ي مـساو  ايـ  و بـاالتر از      8كمتـر از     DN با   يهادر عسل .  كرده است  نيي كم تع  يميآنز

HMF اگر  .  باشد لوگرمي ك برگرم  يلي م 15 باالتر از    دينباDN   باشد، حـد   8تر از    باال ايبرابر  

                                                           

1
  H2O2 

2
  Hydroxymethylfurfural 

3
 Diastase Number 
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 ي  دمـا اسـتاز ي دتيـ فعالبـراي حفـظ   . خواهـد بـود   لوگرمي كبر گرم يلي مHMF  60مجـاز 

˚C78    شده اسـت  شنهادي عسل پونيزاسي پاستورطي شراني به عنوان بهترقهي دق7 تا  6 به مدت 

  .را به دنبال دارد DN%  25 كاهشاين شرايط كه 

ه دليل تفاوت در اسـيدهاي آلـي بـويژه    تنوع در اسيديته ممكن است ب    : pHاسيديته و   

هاي غيـر آلـي از قبيـل فـسفات و كلريـد ناشـي از                اسيد گلوكونيك، الكتون، استرها و يون     

عسل به دليل عمل بافري اسيدهاي مختلف و مواد معـدني موجـود      pH. فصل برداشت باشد  

ت دادن عـسل    تخمير و همچنـين حـرار     . باشددر آن مستقيماً به اسيديته آزاد آن مربوط نمي        

را  pHتواند افزايش در ميزان اسيديته كل، اسيديته آزاد و ميـزان الكتـون منجـر شـده و                   مي

باشد ولي براي ايجـاد طعـم و مـزه عامـل            محتواي اسيديته عسل نسبتاً پايين مي     . كاهش دهد 

هـاي توليـدي در فـصل       هاي توليد شده در فصل بهار نسبت به عسل        عسل. بسيار مهمي است  

-اصـلي . شونداغلب اسيدها توسط زنبور عسل اضافه مي  . عموالً اسيديته باالتري دارند   پاييز م 

باشد كه حاصل اكسيداسيون گلوكز توسط آنـزيم گلـوكز   ترين اسيد، اسيد گلوكونيك مي   

-اسيدهاي آلي مسئول اسيديته عسل بوده و به طـور وسـيعي مـسئول ويژگـي    . اكسيداز است 

 يي بـاال تهيدي اسـ ي دارايعـ ي كـه بطـور طب    ييهـا  عسل يكدكس برا . باشندهاي حسي آن مي   

 pH .  كـرده اسـت    نيـي  تع لـوگرم يواالن در ك  ي اكـ  يلـ ي م 50  اسيديته را   مقدار نهيشيبهستند،  

تنها مورد استثنا عسل شاه     .  متغير است  3/3 – 6/4هاي بدست آمده از گُل در محدوده        عسل

هـاي بدسـت آمـده از       عـسل ). pH  :5-6(نـسبتاً بـااليي اسـت        pHباشد كه داراي    بلوط مي 

بيشتري هـستند كـه در محـدوده         pHعسلك بدليل محتواي مواد معدني باالي خود، داراي         

آن با افزودن مقـادير كمـي        pHعسل يك تامپون است به اين معنا كه         . قرار دارد  5/4 -5/6

هـا و سـاير     ها، كربنـات  ظرفيت تامپوني عسل به محتواي فسفات     . كنداز اسيد و باز تغيير نمي     

ناشـي   انواع مختلف عسل ممكـن اسـت   ني ب تهيدي در اس  رييغت. هاي معدني بستگي دارد   نمك

، دارد ياديـ  ز تيـ  اهم ي سـاز  رهيعسل در استخراج و ذخ     pH ريمقاد.  باشد فصل برداشت از  

   . دهد قرارري عسل را تحت تاثدي مفماندگاريتواند بافت، ثبات و ي متهيدي كه اسزيرا
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باشـند در   مـواد معـدني مـي      % 3/0 تـا    1/0هاي با منشاء گُـل داراي       سل ع :مواد معدني 

قبالً مقدار مواد معدني عـسل بـه   . رسدنيز مي% 1هاي عسلك اين مقدار تا حالي كه در عسل 

شد در حال حاضر هدايت الكتريكي جايگزين آن        عنوان يك معيار كيفي در نظر گرفته مي       

باشد كه مقـدار آن حـدود يـك      عسل پتاسيم مي   ترين عنصر يافت شده در    عمده. شده است 

دهد، در حالي كه تنوع وسيعي از عناصر ناچيز در عـسل         سوم كل مواد معدني را تشكيل مي      

 عـسل   يهـا  نمونه ييايجغرافمنشاء   و   اناهي شهد گ  بيتركمقدار مواد معدني به       . وجود دارد 

مقدار عناصـر نـاچيز عـسل       مطالعات متعدد انجام گرفته حاكي از آن است كه          . بستگي دارد 

هـاي  هاي روشن با منشاء گُل نسبت به عـسل     عسل. عمدتاً به منشاء گياهي عسل بستگي دارد      

هاي مختلـف بـا     تمايز بين عسل  . تيره عسلك داراي مقادير كمتري از مواد كم مقدار هستند         

كبالـت،  منشاء گل از طريق تعيين عناصر منيزيم، كلسيم، آلومنيوم، آهن، منگنز، بـر، مـس،                

  . باشدكروم، نيكل، كادميوم و فسفر امكان پذير مي

يك محصول   HMF هيدروكسي متيل فورفورآل يا      :هيدروكسي متيل فورفورآل  

يك محـصول حـد    HMF. باشدمونوساكاريدها از جمله فروكتوز و گلوكز مي اي از   تجزيه

.  بـستگي دارد و دمـا  pHبـه   HMFفراينـد توليـد   . باشـد واسط در واكنش مـايالرد نيـز مـي        

هـا بـا منـشاء       بنابراين در تيمار عـسل     .نقش دارد  HMFتركيب عسل نيز در سينتيك تشكيل       

) بيـشتري دارنـد    pHكـه   (هاي تيره و عـسلك      با سرعت بيشتري نسبت به عسل       HMFگل  

در عسل تازه اين مـاده تنهـا    .شود يا كمتر توليد ميpH  5درعمدتاً  HMF .شودساخته مي

يار جزئي حضور داشته و غلظت آن با نگهداري و حرارت طوالني مدت عسل              در مقادير بس  

 در طي نگهداري نامناسب طوالني مدت ممكن        HMFافزايش بيش از حد     . يابدافزايش مي 

فرآينــدهاي حرارتــي اســتفاده شــده بــراي مقاصــد  . اســت از واكــنش مــايالرد ناشــي شــود

شكيل كريـستال و پاستوريزاسـيون      تكنولوژيكي از قبيل حذف كريـستال يـا پيـشگيري از تـ            

بنابراين زمان اين   . را افزايش دهد   HMFتواند ميزان   ها مي براي از بين بردن ميكروارگانيسم    

در تيمار حرارتـي كوتـاه مـدت، حتـي در      . فرآيندهاي حرارتي بايد تاحد امكان كوتاه باشد      

بعنـوان   HMFقـدار   م. باشـد بسيار ناچيز مي   HMFهاي باالتر، افزايش ميزان     درجه حرارت 
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مقـدار  . روديك استاندارد براي تشخيص تازگي و حرارت ديدن بيش از حد عسل بكار مي           

 ميلـي گـرم در كيلـوگرم    40در كدكس و استاندارد اروپـايي   HMFبيشينه مقرر شده براي    

 ميلـي گـرم در      80تعيين شده و براي عسل مناطق گرمسيري و مخلوطي از آنها بيشينه مقدار              

هاي زنبورداري تعدادي از كشورها ماننـد آلمـان، ايتاليـا،      سازمان. تعيين شده است  كيلوگرم  

هاي برچسب شـده بـا    ميلي گرم در كيلوگرم را براي عسل     15فنالند و سوئيس مقدار بيشينه      

  .اندكيفيت باال يا خالص تعيين كرده

  

  خواص فيزيكي عسل

 اسـت كـه      عـسل  آوريفـر ويـسكوزيته يـك پـارامتر فنـي مهـم در             :ويسكوزيته عسل 

، ته نـشيني ذرات در طول استخراج، پمپاژ، را عسل افزايش اين كميت، سهولت جاري شدن  

ويسكوزيته متفاوت از چسبندگي    . دهدكاهش مي در پركني    مخلوط كردن و     صاف كردن، 

-تر جاري شـود مـي  هر چه يك مايع راحت. كننداست كه گاهاً در ترجمه منابع استفاده مي    

دماي  باال بردن . زيته آن كم هست چه اين مايع يك نوع چسب باشد يا نباشد            گوئيم ويسكو 

داده و در نتيجه عسل بـه آسـاني جـاري      كاهش   چشم گيري به طور   را  عسل ويسكوزيته آن    

بهـره   عـسل صـنعتي   ي تصفيه و فرآوري     در ط از اين پديده يعني گرم كردن عسل،        . شودمي

عـسل تـازه    .  اصطكاك داخلي يـك مـايع اسـت        ويسكوزيته در حقيقت معياري از     .بريممي

اســتخراج شــده يــك مــايع ويــسكوز يــا داراي اصــطكاك داخلــي بيــشتر اســت كــه مقــدار 

ويسكوزيته آن در دماي ثابت و معين به طور جزيي به تركيبات عسل و بويژه محتـواي آب                  

   تـر از عـسل بـا مقـدار آب كمتـر جريـان      عسل بـا مقـدار آب بيـشتر سـريع       . آن بستگي دارد  

پاسـكال اسـت ولـي در       ×واحد سنجش ويسكوزيته در سيستم آحاد بين المللي ثانيه        . يابدمي

هـر يـك   . اسـت ) يـك صـدم پـوآز   (ثانيـه، پـوآز يـا سـانتي پـوآز           -گـرم -متـر سيستم سانتي 

ويسكوزيته آب در دمـاي اتـاق   .  سانتي پوآز برابر است 1000 پوآز يا    10 با   "پاسكال×ثانيه"

 درصد 16 تا 14است در حالي كه ويسكوزيته عسل در اين دما با           پوآز   C 20 (01/0°يعني  (

 در در دمـاي اتـاق ويـسكوزيته عـسل    . كنـد  پوآز فـرق مـي  230 تا   600رطوبت به ترتيب از     
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 C 30°حدي نيست كه به آن اجازه سياليت و سريع جاري شـدن را بدهـد در حـالي كـه در        

   پـوآز كـاهش     59 تـا    150رتيـب بـه      درصد رطوبت بـه ت     16 تا   14مقدار ويسكوزيته عسل با     

 درصـد  16 تـا  14مقـدار ويـسكوزيته عـسل بـا        . يابد و عسل نسبتاً سريع جاري مـي شـود         مي

كريستاليزاسيون يـا شـكرك زدن   . رسد پوآز مي3 تا  7 به ترتيب به     C 70°رطوبت در دماي    

 و دمـايي    دهد، با اين حال وابـستگي رطـوبتي        برابر افزايش مي   10عسل ويسكوزيته آن را تا      

هـا در اثـر همـزدن در        ويـسكوزيته اغلـب عـسل     . باشدها مشابه عسل مايع مي    اين گونه عسل  

  هـا در اثـر همـزدن بـه حالـت سـيال و روان در           كند ولـي برخـي عـسل      دماي ثابت تغيير نمي   

هاي اُكاليپتوس و نيجِري با عمل      ها مثل عسل  ويسكوزيته برخي عسل  . آيند و يا بر عكس    مي

هـاي بـا وزن   ها به حضور مواد كلوئيدي يا دكستراناين رفتار عسل. يابدايش مي هم زدن افز  

  .شودمولكولي باال نسبت داده مي

 مشخـصه فيزيكـي ديگـر بـا اهميـت       :دانسيته يا چگالي و يا جرم حجمـي عـسل           

از چگالي آب بيـشتر بـوده و         % 45چگالي عسل معمولي حدود     . باشدكاربردي، چگالي مي  

) C 20°در دمـاي  (جرم يك متـر مكعـب آب   . محتواي آب عسل بستگي دارد   مقدار آن به    

 درصد رطوبت  در همـين دمـا نزديـك        14 كيلوگرم و جرم يك متر مكعب عسل با          2/998

هرگـاه چگـالي عـسل نـسبت بـه چگـالي آب سـنجيده شـود وزن                  .  كيلوگرم است  1450به  

هـاي مجـزاي    بنـدي يـه گاهي اوقات بدليل اختالف در چگالي، ال      . آيدمخصوص بدست مي  

چگـالي  (عسل با مقـدار آب بيـشتر       . باشدهاي ذخيره بزرگ قابل مشاهده مي     عسل در تانك  

زدن كامـل   توان با هم  مي. نشيندمي) چگالي بيشتر (برروي عسل با با مقدار آب كمتر        ) كمتر

  .  از اين دو فاز شدن عسل جلوگيري نمود

الرطوبه است و به دليل آنكـه       ذبه عسل يك ماده بسيار جا     :خاصيت جذب آب عسل     

تواند به تغييرات فيزيكوشيميايي و حتي در مقادير باالتر به فعاليـت ميكروبـي          جذب آب مي  

با توجـه بـه ايـن    . باشدمنتهي شود، اين خاصيت در فرآوري و نگهداري عسل بسيار مهم مي        

 كـه رطوبـت   يا كمتر قـادر اسـت رطوبـت هـوايي را         % 3/18كه عسل معمولي با مقدار آب       

است، جذب نمايـد، الزم اسـت عـسل در محلـي نگهـداري شـود كـه             % 60نسبي آن باالي    
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در محـيط مرطـوب نگهـداري عـسل در ظـروف غيـر       . باشد% 60رطوبت هواي آن كمتر از  

هر چه مقـدار رطوبـت عـسل كـم باشـد، قـدرت              . قابل نفوذ به هوا و رطوبت ضروري است       

تر ضرورت خواهـد    گهداري آن در محيط خشك    جذب رطوبت عسل بيشتر خواهد بود و ن       

  .داشت

 پايين بودن كشش سـطحي عـسل، آن را در محـصوالت بهداشـتي بـه      :كشش سطحي   

كشش سطحي بـسته بـه منـشأ عـسل متفـاوت            . كنديك ماده مرطوب كننده عالي تبديل مي      

ه، اين خاصـيت همـراه بـا ويـسكوزيت        . شودبوده و احتماالً از حضور مواد كلوئيدي ناشي مي        

  .باشدكنندگي عسل ميمسئول خصوصيات كف

بـدون دانـستن خـواص حرارتـي عـسل، طراحـي واحـدهاي               : خصوصيات حرارتـي  

اين خـواص شـامل گرمـاي ويـژه، ضـريب هـدايت حرارتـي،                . فرآوري عسل ممكن نيست   

در حالي كه گرماي ويژه آب در       . اي است ضريب انتشار يا نفوذ حرارتي و دماي تغييرشيشه       

 از  C 35° تـا    15 است گرماي ويژه عـسل در دامنـه دمـايي            C20   ، kJ/kg.°C 18/4°دماي  

 تـا  15ضريب هدايت حرارتي عسل نيز در دامنه دمايي         . كند فرق مي  kJ/kg.°C 9/2 تا   3/2

°C 35 تــا 349/0 از W/m.°C 370/0همچنــين ضــريب انتــشار يــا نفــوذ . باشــد متغيــر مــي

   تغييـر   W/m2.°C 0867/0 تـا    1055/0 از   C 35° تـا    15حرارتي عسل نيـز در دامنـه دمـايي          

زدن و  با در دست بودن خواص حرارتي عسل، مقدار حرارت مورد نياز جهـت هـم              . كندمي

سرد كردن مقدار معيني عسل، يعني قبل و بعـد از صـاف كـردن يـا پاستوريزاسـيون ممكـن               

رم شدن بيش از حد   هدايت حرارتي نسبتاً پايين همراه با ويسكوزيته باالي عسل، گ         . باشدمي

گردد كـه بـه همـين دليـل اهميـت همـزدن             اي سبب مي  آن را در نزديك منبع حرارتي نقطه      

اي حرارت در گرم كردن     دقيق عسل و استفاده از محيط حرارتي آب گرم بجاي منابع نقطه           

  .شودآن روشن مي

بندي عسل توسـط توليدكننـدگان،   رنگ عسل يك پارامتر مهم براي طبقه     : رنگ عسل 

هـاي درجـه بنـدي اخيـر      و مصرف كننـدگان نهـايي اسـت امـا در روش      گانبندي كنند بسته

% 75حـدود   . وزارت كشاورزي آمريكا بعنوان يـك شـاخص كيفـي گنجانـده نـشده اسـت               
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. دهنـد كنندگان صنعتي عسل، رنگ آن را در خصوصيات محصول شان دخالت مي           مصرف

كنندگان با اسـتفاده از رنـگ،       در برخي از كشورهاي داراي بازارهاي بزرگ عسل، مصرف        

دهد و لذا در كنـار عوامـل كلـي تعيـين كيفيـت، رنـگ تنهـا        عسل انتخاب خود را انجام مي     

هر چه رنگ عسل روشـنتر      . باشدهاي عمده فروشي و واردات مي     عامل مهم در تعيين قيمت    

هاي تيره رنگ اغلب مصارف صنعتي دارنـد در         عسل. تر خواهد بود  باشد، طعم عسل ماليم     

-عمومـاً عـسل  . شـوند تر براي مصارف مستقيم خريد و فروش مي  هاي روشن حالي كه عسل  

-، و ايـن در حـالي اسـت كـه مـصرف         )ماننـد آكاسـيا   (باشـند   تر گران قيمت مي   هاي روشن 

اي تيـره رنـگ عـسلك را        هـ عـسل ) آلمان، سـوئيس و اُتـريش     (كنندگان برخي از كشورها     

 مـشاهده مـي شـود وزارت كـشاورزي آمريكـا            10-1كـه در جـدول      چنان. دهندترجيح مي 

بنـدي رنـگ    در ايـن طبقـه    . بندي نموده اسـت   عسل را بر اساس رنگ آن در هفت نوع طبقه         

دانـسيته نـوري مـشاهده شـده كـه عمومـاً در       ( Pfundمتـر در مقيـاس   عسل بر حـسب ميلـي   

بنـدي كننـده    درجـه . بيـان شـده اسـت     ) گيـرد عسل مورد استفاده قرار مي    المللي  تجارت بين 

Pfund   ايـن  . گيـرد  قرار ميعسل مورد استفاده توسط صنعتاي است كه رنگ عسل وسيله

بنـدي   درجـه  .كنـد فراهم مـي  گسترده  محدوده  در يك   قرائت مستمر رنگ عسل را      دستگاه  

را در ناحيـه مرئـي   رنـگ   يي  كهربـا اي استاندارد   يك گوه شيشه  رنگ عسل،    Pfundكننده  

با همراه  عسل  شدت رنگ    .كند مي مقايسهاي شكل   در يك سلول گوه    با عسل مايع موجود   

 140 تـا  1 بـين  معمـوالً شـود و ايـن شـدت    بيان مي) ميلي متر(فاصله يي بر حسب گوه كهربا 

ده قـرار   گيري رنگ عسل مـورد اسـتفا      هاي متفاوت اندازه   امروزه روش  .استمتغير  متر  ميلي

 بـا گيـري رنـگ عـسل را         شـيمي تجزيـه، روش انـدازه       رسـمي  انجمـن  براي مثال، . گيردمي

 مقايسه گر الويباند   از استفاده

1

 همچنـين مطالعـات   .  در ناحيه نور مرئي معرفـي نمـوده اسـت          

هـاي   بـا روش  يـا    CIE) 1931(بـر اسـاس ارزيـابي       توانـد   مـي   كه رنگ عـسل    دهدمينشان  

گيـري  دسـتگاه انـدازه  . گيري شـود اندازه L, a, b( CIELAB( ياو  CIE) 1976 (جديدتر

گردد، امـا عـسل عمومـاً بـر         تر جابجا مي  آسان Pfundبندي  الويباند نسبت به دستگاه درجه    

                                                           

1
 Lovibond 
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دارد  يرنگ عسل به عوامـل مختلـف بـستگ        . گرددتجارت مي  Pfundاساس مقياس رنگ    

ناشي   معموالً هاي روشن گ عسل  رن .ترين عوامل است   از مهم  يكي ي مواد معدن  يمحتواكه  

ي  خاكـستر بـاالتر    مقـدار  رنگ بـه     رهي ت هاي كه عسل  ي در حال  از پايين بودن امالح آنهاست    

كند در حـالي كـه      رنگ عسل بسته به منشاء گياهي، سن و شرايط نگهداري تغيير مي           . دارند

  .شــفافيت يــا روشــني رنــگ بــه مقــدار ذرات معلــق ماننــد دانــه گــرده بــستگي دارد          

، قرمـز كمرنـگ   )گُـل آفتـابگردان  (زرد روشـن  : هـاي كـم متـداول عـسل عبارتنـد از         رنگ

هـاي  رنـگ عـسل   ). عـسلك (و متمايـل بـه سـبز        ) اُكـاليپتوس (، مايل بـه خاكـستري       )بلوط(

  . تر استهاي سفيد رنگ گلوكز روشنكريستاليزه بدليل حضور كريستال

  ندي وزارت كشاورزي آمريكا استانداردهاي رنگ عسل بر اساس طبقه ب - 2 – 11جدول  

  )mmبر حسب  (Pfundمقياس   )وزارت كشاورزي آمريكا(استانداردهاي رنگ عسل 

  0 - 8  سفيد بي رنگ

  < 8 - 17  بيش از حد سفيد

  <17 - 34  سفيد

  < 34 - 50  كهربايي بيش از حد روشن

  < 50 - 85  كهربايي روشن

  < 85 -114  كهربايي

  < 114  كهربايي تيره

  

ــستاليزا ــي   : سيونكري ــي در ط ــد طبيع ــك فراين ــكرك زدن ي ــا ش ــستاليزاسيون ي كري

زماني كه بخشي از يك عسل كريستاله       . باشدناپذير مي  امري اجتناب  ونگهداري عسل بوده    

گردد اما در واقع اين عسل فقـط         كننده عادي فاسد تلقي مي      توسط مصرف  مي شود معموالً  

شكرك زدن يا بصورت طبيعـي و در        . است خوب   تغيير فيزيكي يافته و براي مصرف كامالً      

) Dyceفرآينـد  (دهد و يا طي يك فرآينـد تعريـف شـده    اثر گذشت زمان در عسل رخ مي    

كه با استفاده از تجهيـزات مناسـب و بـه روش علمـي و در يـك مـدت زمـان كمتـر عـسل                           

ــد مــي  ــستاله تولي ــا كري ــه ي ــر عكــس شــكرك زدن طبيعــي،  . شــودگرانول ــت دوم ب   در حال

. كنـد هاي ريز و يكنواخت ايجاد شده و عسل بافت كرمي و بسيار مطلوب پيدا مي              كريستال
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تر از مصرف عسل مايع هست و در برخي كشورها به عسل مايع             مصرف اين نوع عسل ساده    

كريستاليزاسيون عسل چه بصورت عمـدي باشـد و   دماي ايده آل براي . شودترجيح داده مي 

چناچه هـدف توليـد     . باشدمي) درجه سانتيگراد 9/13 معادل( درجه فارنهايت    57 چه طبيعي، 

طــي . عــسل كرمــي باشــد، تمــام عــسل بايــد در دمــاي بــاالتر از ايــن دمــا نگهــداري شــود  

در دماهـاي بـاالتر     . شـود كريستاليزاسيون عسل، بلورهاي مونو هيدرات گلوكز تـشكيل مـي         

 تـشكيل شـده   هـاي تـر اسـت و كريـستال   سـرعت تـشكيل ايـن بلورهـا آهـسته     ) 25بيشتر از  (

بهتـرين مقـدار آب بـراي كريـستاليزاسيون         . غيريكنواخت و همچنين درشت و خشن هستند      

 در اكثر مناطق كشور مانند منطقه آذربايجان مقـدار       باشد كه معموالً  مي% 18 تا   15عسل بين   

مقـدار رطوبـت عـسل منـاطق كوهـستاني پـايين       .  متغير اسـت  5/16 تا   5/13رطوبت عسل از    

شود و بافـت  تر كريستاليزه ميآهسته %18 تا 15يشتر و يا كمتر از مقدار آب عسل با ب. است

تمايل عسل به كريـستاليزاسيون ممكـن       . باشدكريستال در محتواي آبي كم بسيار سخت مي       

زمان مورد نيـاز    . است بطور مستقيم به برخي از پارامترهاي حساس ديگر بستگي داشته باشد           

هـاي كـه   عسل. بستگي دارد) F/G(نسبت فروكتوز به گلوكز     براي كريستاليزاسيون عسل به     

هـاي  شـوند امـا عـسل    براي مدت طوالني كريستاله نمـي 33/1بيشتر از   )F/G(داراي نسبت 

ــر از   ــسبت كمت ــد  11/1كــه داراي ن ــااليي دارن ــستاليزاسيون ب ــستند ســرعت كري ــسبت  . ه   ن

يزاسيون بسيار كند و  اگر       باشد سرعت كريستال   7/1اگر كمتر از     (G/M)گلوكز به رطوبت    

  در عــسل بــا گلــوكز بــيش از.  يــا بيــشتر باشــد ســرعت كريــستاليزاسيون بــاال خواهــد بــود2

g/kg 300-280      كريـستاليزاسيون در   . يابـد كريستاليزاسيون خودبخودي در عسل تسريع مي

باشد كه در حـين كريـستاليزاسيون آب         منوهيدرات مي  -هاي گلوكز نتيجه تشكيل كريستال  

هـر تركيـب منحـصر بفـردي         .يابدگردد در نتيجه محتواي آب فاز مايع افزايش مي        اد مي آز

 از آنجايي كه محلول فوق اشـباع از  .باشدداراي ثابت تعادل فعاليت آبي در حالت اشباع مي       

نظر ترموديناميكي در حالت عدم تعادل قـرار دارد، مقـداري از ذرات حـل شـده تمايـل بـه                     

يابـد  طي كريستاليزاسيون فعاليت آبي افـزايش مـي       . يزاسيون دارند تشكيل رسوب و كريستال   

باقي مانـدن فـاز مـايع حاصـل از كريـستاليزاسيون در فـاز كريـستاله موجـب                   بدين معني كه    
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هـا بـر روي گلـوكز و    گردد و تخمير توسط فعاليت ميكروارگانيـسم    افزايش فعاليت آبي مي   

 الكل اتيليـك و كـربن دي اكـسيد توليـد     گيرد كه در نتيجه اين تخمير     فروكتوز صورت مي  

شود كه اين سبب ايجـاد      الكل در حضور اكسيژن به اسيداستيك و آب شكسته مي         . شودمي

عالوه بر تغييرات فيزيكوشيميايي ايجاد شده، عسل       . شودمزه ترش در عسل تخمير شده، مي      

ري و حتي حمـل     ها مشكالتي در نگهدا   تمامي اين پديده  . كندظاهري مات و مومي پيدا مي     

در . دهـد تر از همه عسل بازار پسندي خود را از دسـت مـي      كند و مهم  و نقل عسل ايجاد مي    

مدتي كه عسل خام در واحدهاي فرآوري و بسته بندي در نوبت تصفيه و بـسته بنـدي قـرار                    

دهـد، لـذا معرفـي روشـي كـه بتوانـد ضـمن رفـع         گيرد، كريـستاليزاسيون در آن رخ مـي   مي

بـر اسـاس گزارشـات علمـي        . ون كيفيت عسل را حفظ نمايـد ضـروري اسـت          كريستاليزاسي

. شـود تر مـي  ها كاهش يافته و رنگ عسل تيره      روشنايي رنگ عسل در مدت ذوب كريستال      

مدت زمان گرم كردن، دما، وزن نمونه، روش كريستال زدايي و تاثير متقابل دما و زمان بـر                  

  . هاي رنگ عسل اثر مهمي داردروي شاخص

  

  اي و دارويي عسل تغذيه	صخوا

كننده طبيعي است كه اغلب به عنوان جـايگزين شـكر در پخـت و پـز                 عسل يك شيرين  

گيرد و از آنجايي كه مركـب از قنـدهاي سـاده اسـت، داراي قابليـت                 مورد استفاده قرار مي   

حفظ كلسيم بدن، خنثي كردن اثرات الكـل در      . عسل فوايد زياديي دارد   . هضم بااليي است  

جلوگيري از رشد ميكروبي، توليد سريع انرژي، مرطوب نگهداشتن محصوالت پخته           خون،  

، حركـات پريـستالتيك روده را    كنـد  عسل اشتها را زياد مي    . از جمله فوايد عسل هستند    ... و  

 . شـود  دهد و سبب تـسكين و آرامـش مـي       بخشد، هيجان و تحريك را كاهش مي       قدرت مي 

هـاي   هـا نيـز كـاربرد      اي، در درمـان بيمـاري       فرد تغذيه  هاي منحصر به   عسل عالوه بر ويژگي   

  :شود ي عسل درماني به طور خالصه به سه نكته اشاره مي در مورد پيشينه. گوناگون دارد

ي انـسان    تـرين داروهـاي مـورد اسـتفاده        ترين دارو و يا يكـي از قـديمي         عسل قديمي 	-الف

  .است
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  .ني ما مسلمانان به آن اشاره شده استي دارويي است كه در كتاب دي ، تنها ماده عسل	-ب

كاربرد داشته   ها ترين داروي سنتي است كه در درمان بسياري از بيماري          عسل پرمصرف 	-ج

  .است

؛ امـا    شـود  هاي انسان به كار برده مـي       عسل در پزشكي نوين هم در درمان بسياري از بيماري         

هـاي معـده و    ج، التهـاب هـاي العـال   مانند طب سنتي، بيـشترين كـاربرد آن در درمـان زخـم         

  .باشد هاي چشمي مي بيماري

  

  تقلب در عسل 

بر اساس تعريف كدكس و ساير استانداردهاي بين المللي عسل، نبايستي در عـسل هـيچ       

تقلبـات عـسل در بـازار جهـاني از سـال            . ي غذايي ويژه اضافه يا حذف گردد      جزئي از ماده  

 بطـور جـدي مـورد    " با فروكتـوز بـاال    شربت ذرت " ميالدي همزمان با توسعة صنعتي       1970

در گذشته موادي از جمله آرد، پارافين، موم، گلوكز و ساكارز اغلب بـه              . توجه قرار گرفت  

هاي مركب ايزومالتوز كـه حاصـل        ميالدي شربت  1980در طول دهه    . شدندعسل اضافه مي  

در . افتنـد هيدروليز اسيدي يا آنزيمي مواد خـام كـشاورزي بودنـد پديـد آمـده و افـزايش ي                  

هاي آماده براي استفاده باعث استفاده گسترده آنها براي تقلـب در            دسترس بودن اين شربت   

هاي افزوده شده كه گـاهي اوقـات حـاوي محـصوالت ناشـي از تخميـر                 شربت. ها شد عسل

مـصرف عـسل در     . شـوند جزئي بودند باعث توليد محصوالت اقتصادي با كيفيت پايين مـي          

كنندگان براي محصوالت طبيعي و خـالص عـاري از   ه اولويت مصرفدهه گذشته با توجه ب    

اين امـر منجـر بـه بـروز مـشكالت جـدي در              . دارنده افزايش يافته است   مواد افزودني يا نگه   

اي را در جهـت  هـاي سـخت گيرانـه   هـا را مجبـور كـرده كنتـرل    صنعت عسل شده و دولـت    

همين امـر موجـب شـده تـا تمييـز           . جلوگيري از تقلب در محصوالت وارداتي اعمال نمايند       

ي بسيار مهم بـراي     عسل تقلبي نشده و اطمينان از صحت و تضمين كيفيت آن به يك مسئله             

هـاي نظـارتي تبـديل      ها و همچنين دستگاه   فرآوري كنندگان، خرده فروشان، مصرف كننده     

ه و دهد به طوري كه مواد اوليـ  هاي مختلف مواد غذايي رخ مي     امروزه تقلب در بخش   . شود
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متاسفانه تقلـب در زمينـه مـواد غـذايي،     . اي هم عاري از تقلب نيستخام بخش توليد مزرعه 

بويژه مواد غذايي با ارزش باال و گران قيمت امري شايع است و از اين رو صـحت و اعتبـار                     

مواد و محصوالت غذايي از لحاظ منشاء و طبيعي بودن آن در تمام سطوح فرآيند توليد، از                 

 و خام تا محصول نهايي، براي هر دو گروه مصرف كنندگان و دسـت انـدركاران       مواد اوليه 

لـذا از نقطـه نظـر قـانوني اسـتانداردهاي           . صنايع غذايي از اهميـت اساسـي برخـوردار اسـت          

 به دليل التزام برچـسب كيفيـت كـه تعيـين كننـده تركيـب شـيميايي هـر محـصول          -كيفيت  

ادي صـحت محـصول بـراي جلـوگيري از رقابـت      از نقطه نظـر اقتـص     . اند ايجاد شده  -هستند

ثبات ايجاد كرده و در اقتصاد آن اختالل ايجاد نمايـد،  تواند يك بازار بي غيرمنصفانه كه مي  

هـاي قنـدي يـك نگرانـي مهـم در كنتـرل            امروزه تقلب عسل با انواع شربت     . ضروري است 

   افتراقـي  يـل تحل و   يـه تجزبـر اسـاس تحقيقـات انجـام يافتـه           . باشـد كيفيت اين محـصول مـي     

 يع سـر  يص تـشخ  يتوانـد بـرا   ي عسل م  ي تقلب يها نمونه يك كالس يل و تحل  يه تجز يهاروش

   .تقلب در عسل استفاده شود

  

 ديـده  هـاي درختـان   برگ روي اوقات بعضي كه شيرين هاي شيره از زنبور را عسلك

 كننـده  ايجـاد  اصـلي  عامل .كند مي جمع دهد، مي هابرگ به چسبندگي حالت و شودمي

 توليـدمثل  و ها زندگي برگ پشت در معموالً كه هستند اي مكنده مخصوص هاي شته آن

  اين.مكند مي خرطومشان كمك به هارگبرگ راه از را گياهي شيره تغذيه براي و كرده

 را ها آن و نبوده گياهي شيره در موجود موادقندي از عده يك جذب به قادر هاشته نوع

 وسـيله  بـه  اند، كرده دفع هاشته كه قندي مواد اين .كنندمي دفع هابرگ و روي ارجخ به

 كـه  عـسلك  صـورت  بـه  هـا شان داخل در شده ضدعفوني تصفيه و و جذب عسل زنبور

   و عـسل  اسـت  تـذكر  بـه   الزم.شـود مـي  ذخيـره  كنـد،  مـي  فـرق  عـسل  بـا  اشمـزه 

 توانـد  قـارچي نمـي   يا و يروسو يا ميكروب نوع هيچ ها آن در كه هستند موادي عسلك

 .كند زندگي

  برگ عسل يا عسلك -12-2
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 و آوري جمـع  را ها گرده عسل زنبور. است گلدار گياهان نر جنسي هاي سلول گرده

 گـل  گـرده   در.دكن مي انبار هايشانسلول در و حمل كندو به نوزادان و تغذيه خود براي

 معـدني و  مـواد  و ها يچرب ها، پروتئين مثل عسل زنبور زندگي لزوم مورد موادغذايي تمام

 رشد باعث و كرده زيادتر را زنبورها عمر گل گرده .دارد وجود هاويتامين انواع همچنين

 جمعيـت  يـك  گـل  گرده مصرف مقدار .كند مي زياد را ترشحاتشان و ترشحي شده غدد

 آوريجمع براي كارگر  زنبور.است شده محاسبه كيلوگرم 35 حدود در سال در متوسط

 فـشرده  هـا را بـساك  خـود  هاي آرواره با و كشاندمي پرچم روي را خود داابت گل گرده

 و شـوند  چـسبناك  و خـيس  گـرده  هـاي  دانـه  تا كرده آغشته بزاق ترشحات با و كندمي

 حمـل  كنـدو  بـه  دارد، قـرار  عقبي پاي جفت سومين در كه سبد توسط را هاآنگاه گرده

 را هـا  گـل  گـرده . كنـد  مـي  ذخيـره  آنجـا  در را ها آن و انباشته  هاسلول داخل در و كرده

  :كرد تقسيم دسته چند به) كميت ازنظر( غذايي ارزش نظر از توان مي

 .بلوط و شقايق شبدر، ميوه، درختان گرده بيدمشك، نخل، مانند پرارزش هاي گرده

 .فرنگي توت و گردان آفتاب قاصد، گل مانند متوسط هاي گرده

 .غيره و كاج يزي،تبر فندق، مانند ارزش كم هاي گرده

 پـرواز  سوراخ جلوي گرده آوري جمع براي مخصوصي هاي تله پيشرفته دركشورهاي

 اسـتفاده  … و پزشـكي  مصارف براي آن از و كرده جمع گرده مقداري و دهند جاي مي

به عنوان مكمل غذايي و به ويژه محركي پركاربرد در بهبـود وضـع عمـومي     ده   گر .كنند  مي

ي تـورم پروسـتات و برخـي از انـواع نـاتواني جنـسي، درمـان                 الجـه بدن، در پيـشگيري و مع     

گيري، تورم معده، تورم روده بزرگ، حساسيت مبتاليان بـه           آلكليسم مزمن، سندروم گوشه   

هاي عصبي، كـاهش   ، درمان ناراحتي اي، كاهش تب، تنظيم حركات روده      هاي گرده  آلرژي

  .شود يي پوست استفاده م فشار خون و به عنوان نرم كننده

	  

 گرده  -12-3
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انگلـي،   قـارچي، ضـد    باكتريـايي، ضـد    اثـر ضـد   نظيـر   العـاده خواصـي     اين ماده خـارق   

 تقويت نوان بره موم به ع    همچنين. دارد دندان پوسيدگي ضد و   التهابي اكسيداني، ضد  آنتي

حـس كننـده موضـعي،        بـي  لثـه،  و دهـان  اخـتالالت  دهنـده  بهبود بدن، ايمني  سيستم كننده

 .تاسـ  درخـت  چنـدين  صـمغ  از مخلوطي موم بره. كاربرد دارد فشار خون هكاهش دهند

 تـشكيل  نـازك  العـاده  فوق قشر يك از و چسبندگي داشته حالت درختان روي بر صمغ

 بـوي  موم بره .پوشاندمي را ها سطح جوانه مخصوصاً ها برگ از قسمتي آن با كه شود مي

 ديگري هاي رنگ به ولي است، اي قهوه هب مايل سبز معموالً آن رنگ .دارد مطبوع نسبتاً

 مـوم  بـره  .تاسـ  شـده  آوري جمـع  ها آن از كه دارد گياهاني به بستگي وجود دارد و نيز

 ديگر يكي موم بره. شود مي حل درصد 96 الكل و اتر در داشته و بيوتيكي آنتي خاصيت

 بـه  خارج از زنبورها را اش دهنده تشكيل مواد اصلي كه است عسل زنبور هاي فراورده از

 ثابـت  تـا  چـسبانند  مـي   كندو را به ها قاب زنبورها، موم بره كمك به. كند مي حمل كندو

 پـرواز  مـوم سـوراخ   بـره  بـا  پـاييز  اواخر در زنبوران. نخورد تكان و در هنگام انتقال مانده

بتوانـد   جمعيـت  و شود محفوظ كندو داخلي گرماي تا كنند مي تنگ و كوچك را كندو

 هالكـت  باعـث  زمـستاني  شـديد  سـرماي  و داشـته  نگـه  گـرم  كندو داخل در را خودش

 83 مـوم  بـره  ذوب نقطـه . دارد زيادي مصرف پزشكي صنعت در موم  بره.نشود زنبورها

 .گراد است سانتي درجه

  

 زنـدگي  اول سـنين  در كـارگران  مغـزي  غـده  جفـت  يـك  وسيله به كه است اي ماده

 از  ملكهغذاي تنها  اين ژله.رود مي كار به ملكه و جوان داننوزا براي تغذيه و شده ترشح

 تمـام  و آمينـه  اسـيدهاي  اكثـر  داراي ژلـه رويـال  . عمـر اوسـت  پايـان   تـا  تولـد  روز اولين

 چنـدين  ارزش نظـر  از بـوده و  زيادي پزشكي مصارف داراي رويال ژله. است ها ويتامين

   موم بره  -12-4

  

 رويال  ژله  -12-5
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 بـه  هـم چنـين   و كپـسول  آمپول، تصور به جهاني بازارهاي در اكثراً و عسل قيمت برابر

  .شود مي عرضه شربت صورت

چهـار جفـت غـدد مـوم      از جفـت  سه وسيله بهاي است كه  ماده موم طبيعي زنبور عسل

هـاي   كه در زير طبقات كيتينـي سـومين تـا شـشمين حلقـه      كارگر زنبورهاي زيرشكميساز 

 هيجـدهمين  تـا  زدهمينسي خصوص به سنين درشكمي زنبورهاي عسل كارگر قرار دارد، 

 زائد يك ماده موم .شود مي منجمد هوا با تماس محض به ده وش  ترشح تولد از پس روز

 جمعيـت  .ورزد مـي  مبـادرت  آن توليـد  بـه  خصوص به سن يك در زنبور هر بلكه نيست

 كـردن  درسـت  قبيـل  از زنـدگيش  مختلـف  احتياجـات  رفـع  براي ماده اين با زنبور عسل

 پولـك ( پوشـانيدن  بـاالخره  و هـا  سلول در نوزادان پرورش و گردهو  عسل ذخيره ها شان

 مـوم  هـاي  ورقـه  تهيـه (زنبورداري  مصرف از غير موم .كند استفاده مي ها سلول در )كردن

 بـراي ذوب . گيـرد  مـي  قـرار  اسـتفاده  صنعتي مـورد  و داروسازي هاي كارخانه در )آجدار

  . تي وجود داردهاي متفاوخام روش موم تهيه و كهنه هاي شان كردن

خـرد  هاي   ها و ورقه   ها و شان   آوري شده از اطراف كندو، قاب     هاي جمع  مجموعه موم به  

هـا   آن  روي يك از عمليـات ذوب و صـاف كـردن در           هيچ  هستند و   عسل كه فاقد موم  شده  

آوري شـده از    هـاي جمـع    موم به   .گويندمي موم كلوخه    يا موم صاف نشده   انجام نشده باشد  

گرفتن، صاف شدن و تفكيـك مـواد خـارجي و     ليات الزم ذوب شدن، رويهكندوها كه عم  

 موم صـاف شـده و خـالص       ،  زائد بر روي آن صورت گرفته باشد و فاقد مواد افزودني باشد           

 كه موادي نظير پارافين، نشاسته پيه، اسيدهاي چرب، رزين، كرسين           ي هم موم به   .مي گويند 

  .گويند ميلصموم ناخا، ها افزوده شده باشد و ساير موم

  

هـاي مفـصلي كـاربرد        هـا و التهـاب      هاي اخير، زهر زنبور عسل در درمان بيماري         در دهه 

زنبورها براي سنتز برخي از اجزاي زهر در رژيـم غـذايي خـود بـه گـرده                 . فراوان يافته است  

 

  موم -12-6

  

 عسل زنبور زهر -12-7
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ه كـه بطـور     اي از مـواد شـيميايي نظيـر هيـستامين بـود           زهر زنبور شـامل دسـته     . احتياج دارند 

آوري مقادير خاصي از زهـر بـراي        جهت جمع . دهدمعكوس با شيمي بدن واكنش نشان مي      

استفاده پزشكي و يا كارهاي تحقيقاتي از يـك ابـزار الكتريكـي در ورودي كنـدو اسـتفاده                   

  اين ابـزار يـك شـوك الكتريكـي ماليـم ايجـاد كـرده و زنبورهـايي كـه روي آن                   . شودمي

  بـدين ترتيـب زهـر    . دهنـد ش زدن يك ورق نايلوني واكنش نـشان مـي    نشينند از طريق ني   مي

. شـود آوري مـي اي واقع در زير بخش نايلوني جمـع       نشين شده و توسط يك صفحه شيشه      ته

هـا  امروزه تحقيقات در مورد فوايد زهر زنبور عسل براي افـراد رماتوئيـدي و سـاير بيمـاري                 

هد برخي از اجزاي زهـر مـؤثرتر از سـاير سـاير             دبعالوه، تحقيقات اخير نشان مي    . ادامه دارد 

 زهر زنبور عسل مايعي با رنگ روشـن، بـويي تيـز، طعـم تنـد و       .ها در رفع آلرژي است    سرم

شـود خاصـيت   اين مايع كه توسط غده توليـد زهـر زنبـور كـارگر توليـد مـي      . مزه تلخ است 

است ولـي نـسبت بـه    زهر زنبور عسل در مقابل گرما و سرما مقاوم     . دارد) pH=2/5(اسيدي  

روز تولد زنبور عسل آغاز شـده و معمـوالً    توليد زهر پس از دومين. رطوبت مقاومتي ندارد

 3/0 تـا  05/0حـدود   در در اين مدت مقدار زهر. شود روزگي متوقف مي19 تا 16در سن 

 ميليمتـر مكعـب     26/0 تـا    044/0 وزن مخصوص آن معـادل       1313/1گرم يا با احتساب     ميلي

 نتيجه در كه شود ها مي رگ شدن گشاد باعث و خود انعقاد مانع  عسل زهر زنبور. شود مي

 در ناحيـه نـيش زنبـور    فقـط نيش زنبـور،  مقابل در فراد بعضي ا .آيد مي پايين خون فشار آن

يـا   دهند و هاي شديدتري از خود نشان مي نيز واكنشكنند و برخيميدرد و تورم احساس 

 باعـث  نـيش زنبـور  در اين نوع شوك، . شوند فيالكتيك ميشوك بسيار خطرناك آنا دچار

 فـشار خـون   خونريزي داخلي ايجـاد كنـد و   ودهسريع متسع ش هاي خونيرگ شود كه مي

كننـد و   قـرار دارنـد، ورم مـي    تگاه تـنفس دسـ  هايي كه در مـسير همچنين بافت. كاهش يابد

اگر از نقاط حساس و زنبورهاي سرخ  زنبور عسل نيش .نمايند مجاري تنفسي را مسدود مي

 .كنـد   حساسيت سريع و حـاد ايجـاد مـي        مانند سر، صورت يا مخصوصاً زبان وارد شود         بدن  

 لـذا افـراد  . تواند فرد را فقط در عرض چنـد دقيقـه از پـاي درآورد    ميشوك آنافيالكتيك

  . كنند مراجعه پزشك به بسيار سريع بايد خوردن نيش صورت در حساس
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  باشـد كـه سـبب درد       مـي ) مليتـين (دها  و پپتيـ  ) هيالورونيـداز (هـا   زهر زنبور حاوي آنزيم   

توان انجام  هاي اختصاصي مي  هاي موضعي بجز كاهش خارش درمان     براي واكنش . شودمي

هاي نيش آنقدر نازك و ظريـف و شـكاف ايجـاد شـده        از آنجا كه در زنبور عسل تيغه      . داد

ن هيچ درماني براي كـاهش مقـدار زهـر وجـود نـدارد مگـر بيـرو           . العاده كوچك است  فوق

اگـر  . اي بـراي گـزش زنبـور دارد   هر زنبورداري يك درمان سليقه. كشيدن سريع آلت نيش  

بنـابراين درد  . دهـد ها معالجـه نيـست، امـا يـك حـس متفـاوت بـه ناحيـه مـي                چه اين درمان  

مـوارد زيـر اغلـب بـراي كـاهش درد و خـارش              . كنـد زودگذر را از ذهن شخص بيرون مي      

   :رودگزش زنبور بكار مي

پاكت يخ يا آب سرد، سركه، ماليـدن پيـاز خـام روي ناحيـه               اني گزش زنبور،  كيت درم 

گزيده شده، خمير تهيه شده از قرص هاي آسپرين،  استفاده از كرم بواسير، عسل، آب گل                  

  . حناي وحشي، جوش شيرين نانوايي، آمونياك، اليه ي نازك گوشت به شكل خمير 

شوند بهترين كار است، امـا اگـر شـما دور از    ها اگر فوري پس از گزش استعمال     اين درمان 

ي فـوري آنهـا معمـوالً امكـان پـذير      خانه يا از داخل لباس زنبور تيش دريافت كرديـد تهيـه     

كند، از لوسيون كـاالمين     براي كاهش خارش سطح قرمز كه پس از گزش ظهور مي          . نيست

 . دهاي گزش حشرات ديگر يا سم پيچك يا آب داغ استفاده كنييا فراورده

هايي از بدن شما بيرون ريخت يا در تـنفس    اگر بعد از گزش توسط يك زنبورعسل دانه       

  .    مشكل پيدا كرديد احتماالً به زهر زنبور حساسيت داريد

الرو زنبور نيز يكي از محصوالت كندو بوده و همانند ساير موجودات غنـي از پـروتئين               

هزينـه جداسـازي الرو از كنـدو بـاالتر از           . باشـد  رژيم غذايي مي   و ساير تركيبات مورد نياز    

هـاي بـالغ    ارزش اين محصول بوده و جداسازي بيش از حد آن باعث كاهش جمعيت كلني             

امروزه اين محصول در مقياس كوچك بـه عنـوان غـذاي پرنـدگان و مـاهي مـورد        . شودمي

  .گيرداستفاده قرار مي

 
  زنبور) بچه(الرو  -12-8
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  سالنامه

با توجه به اينكه مديريت بچـه كنـدو و زمـستان گـذراني دو معـضل بـزرگ زنبـوداري                     
ل و نيـز  كتـوان در مـديريت ايـن دو مـش         هستند، تمام فعاليت زنبورداران را در طي سال مـي         

ها و آفـات زنبـور    ول و همچنين پيشگيري از بيماري   عمليات مربوط به توليد، برداشت محص     
هـاي متفـاوت     توجـه بـه تنـوع آب و هـوايي كـشور و وجـود اقلـيم                 بـا . عسل خالصـه نمـود    

هواي مناطق مركزي ايران و به طور مشخص بـراي   اي كه به عنوان نمونه براي آب و   سالنامه
  . در زيل ارائه گرديده استتهران تنظيم شده است

  

  فروردين ماه  داري در ركارهاي زنبو

 كنـدو  از قـاب  دو هميـشه  بايـد . كنـيم   مي اضافه كندو به قاب نياز، در اين ماه درصورت   
. از همين ماه بايد مراقب تـراكم جمعيـت در فـضاي پرورشـي باشـيم               . تربيش نه باشيم؛ جلوتر

 ،ملكـه  تعـويض  بـراي  زمان  بهترين. تراكم جمعيت از عوامل اصلي ايجاد بچه كندو است  

 

  

  نكات كليدي پرورش زنبور عسل در طي سال  - سيزدهم فصل 

  

  )داود صيدي، حسين كريم زاده، فريد آريامنش(
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اول زد	.اسـت  ديگـر  هـاي   مـاه  از بـيش  مـاه  اين در ملكه پذيرش احتمال زيرا است ماه همين
 را كلـوني  بايـد  هـم  بارنـدگي  زمـان   در. است مناسب تغذيهنيازمند جمعيت كندوفروردين 

 افـزايش  نيـز  پـرواز و   امكـان  عـدم  علـت  بـه  ،  شهد مناسب جريان رغم  علي كرد؛ زيرا  تغذيه
 كلـوني  نتيجـه  در. نباشـد  نياز كلوني  متناسب با  و كند غذايي ي  ذخيره است ممكن جمعيت،

 هم جمعيت   فروردين ماه زماني است كه معموالً      . شود  مي نابود يا و ضعيف بر اثر گرسنگي،  
زيـاد بـودن   . باشند  قوي است و هم اينكه تعداد كارگران به سرعت در حال افزايش مي           نسبتاً

هـاي درختـان ميـوه يـك      دهـد كـه از گـل      كان مـي  تعداد كارگران در اين ماه به جمعيت ام       
جمعيت ضعيف اين شهد را تنهـا صـرف         . دار دهند  محصول عسل جالب توجه تحويل زنبور     

دار  كند تا تعـداد كـارگرانش زيـاد شـود و عـسلي تحويـل زنبـور               تقويت داخلي خودش مي   
. مانـد  قـب مـي    زياد و معطر ع    در نتيجه زنبوردار از يك محصول عسل نسبتاً       . تواند بدهد  نمي

و تغذيـه زمـستاني    )  در مـرداد و شـهريور      ( جمعيت كنـدو    مناسب  اهميت تغذيه   زمان  اين در
و بـه مقـدار كـافي انجـام گيرنـد در      زمـان  چون همين دو تغذيه اگر به . گردد آنها معلوم مي 
 قـوي خواهـد   هاي درختان ميوه حتمـاً   هنگام باز شدن شكوفهبه جمعيت كندوفروردين ماه 

جوان و با اسـتعداد بـودن   . اش پير يا ناقص و يا ضعيف نباشد        اينكه ملكه  رلبته مشروط ب  ا. بود
تـر كـشور مـا مثـل گـيالن و مازنـدران        مناطق معتـدل   در. ملكه از شرايط الزم اين كار است   

اوايـل ارديبهـشت    . شـوند  هاي درختان ميوه حتي از نيمه دوم اسفند ماه باز مـي            اغلب شكوفه 
 در خيلـي از نقـاط   دهيدر فاصله بين ايـن دو گلـ       . دهند تان مركبات گل مي    درخ ماه معموالً 

گل جالب توجهي در طبيعت وجـود نـدارد كـه زنبورهـا از آن شـهد جمـع كننـد در نتيجـه             
 .مانند ندارد و بيكار مي امكان فعاليتي برايشان وجود

  بـه  است آنهـا را   بهتر. ها را به حال خودشان رها كند       دار نبايد جمعيت    زنبور اين زمان در  
غـذا   وسيله مخلوطي از شكر و عسل و آب يا خمير شيرين هر شب تغذيه نمايد تا نه تنها بـي               

آوري   كاهش جمعنمانند و از گرسنگي و بيكاري صدمه ببينند بلكه مانع آن گردد كه ملكه          
 الني و در صورت طـو كاهش دادهتخمگذاريش را شهد توسط كارگران را احساس كند و    

ازديـاد تـدريجي و مرتـب تعـداد زنبورهـا در            . قطع كند تخمگذاري را   دت آن حتي    بودن م 
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هـاي موجـوده پـر از     رساند كـه سـطح همـه شـان     اغلب كار را به جايي مي، جمعيت و كندو  
ها و ملكـه بـراي تخمگـذاريش        دار بايد جاي تازه براي زيست آن       زنبور عسل گردد و زنبور    

چـون بچـه دادن هميـشه باعـث كـم شـدن محـصول عـسل                 . بدهد تا به فكر بچه دادن نيفتند      
بهتر است به كندو ديواره بدهد تا زنبورها مشغول فعاليت شـوند و             . گردد ساليانه جمعيت مي  

از بچــه دادن صــرف نظــر نماينــد بيكــاري در بهــار هميــشه جمعيــت را بــه فكــر بچــه دادن   
هـر چنـد    . ندو اشتباه است  يكباره آويزان كردن چندين ديواره يا شان در داخل ك         . اندازد مي

.  ديواره يا شان بعد از آخرين قابي كه الرو سرپوشيده دارد بايـد آويـزان نمـود            2 الي   1روز  
 ديـواره يـا   2 آنتوان به   شده بود ميفشرده قاب 6به طور مثال هرگاه جمعيت در پاييز روي    

اييز بـاقي مانـده    شان بافته شده كه داخلش هم كمي عسل از پـ           2 شان بافته شده خالي و يا        2
د كـر  داخل كنـدو آويـزان        فوراً  ها كمي شربت پاشيده و     اگر روي ديواره  . اضافه كرد باشد  

 زنبورها آنها را زودتر قبـول كـرده و فعاليـت را فـوري شـروع                 .اثرش خيلي بهتر خواهد بود    
 .توان تكرار كرد پس از يك هفته همين كار را مي. نمايند مي

بـار هـم داخـل       انـد ولـي ملكـه حتـي يـك          ر سـال قبـل بافتـه      هايي را كـه زنبورهـا د       شان
  و  و اكـراه قبـول كـرده       به سختي ملكه در فروردين ماه     ،  ريزي نكرده است   هايش تخم  سلول

. هـاي بعـد داخـل كنـدو آويـزان كـرد           بهتـر اسـت آنهـا را در مـاه         . گذارد داخلشان تخم مي  
سـازي را بطـور جـدي        عيت مـوم  كنند كه جم   ها را تنها زماني داخل كندو آويزان مي        ديواره

 آن هاي آلبالو ريخته باشد و به دنبال       هنگامي است كه شكوفه    شروع كرده باشد و اين تقريباً     
بـاز  .  را نخواهند بافتهاموم صورت در غير اين  انتظار شكفتن مقدار زيادي گل در بين باشد         

معيـت صـدمه   كردن كندو براي ديدن ملكه يا وضـع تخمگـذاريش در فـروردين مـاه بـه ج               
چون باعث از دست رفتن گرماي داخلي و سرد شدن كنـدو گـشته و پـس از بـستن          . زند مي

 35آن زنبورها بايد كلي عسل مصرف كرده و زحمت بكشند تا گرماي داخلي را دوباره به                 
 تمـام اوضـاع داخلـي        تقريبـاً  ،دار بـا تجربـه     زنبـور .  الروهـا تلـف نگردنـد      تـا درجه برسـانند    
 ، طرز رفـت و آمـد زنبورهـا   ، و دقت كردن به سوراخ پرواز كندو  كردن گاهكندويش را با ن   

 وجـود تخـم     نشان دهنده حمل گرده گل به وسيله زنبورها به داخل كندو          . دهد تشخيص مي 
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بنابراين باز كردن كنـدو بـراي مطمـئن شـدن از         . باشد و الرو و همچنين زنده بودن ملكه مي       
  .بودن ملكه ديگر لزومي ندارد

بطوري كـه در  . دهد هار جمعيت حساسيت زيادي نسبت به ملكه از خود نشان مي       اوايل ب 
 زنبورهـا دور  ،اغلب از ترس از دست دادن ملكه و يا تلف شـدنش   صورت باز كردن كندو     

اش  گيرند تا خطري متوجـه   ملكه گلوله مانند جمع شده و ملكه را سخت در وسط گلوله مي            
 محبـت  شـدت  از يعني	.كنند  وسط گلوله خفه مي   نشود و درست در همين وضع ملكه را در        

گيريم كه در فروردين ماه ضرر بـاز كـردن كنـدو خيلـي بيـشتر از       نتيجه مي. كشند  را مي آن
هـاي خـالي و يـا ديوارهـا بـه داخـل              نفع آن است و اين كار را تنها براي آويزان كردن شان           

ــد محــدود كــرد  ــدو باي ــور بررســي. كن ــاه هــايي كــه زنب ــا اســتفاده از هــاي دار در م ــيش ب  پ
هايي را كه در سال گذشـته   تعداد جمعيتاست ها انجام داده  تك جمعيت  هاي تك  شناسنامه

هـاي آنهـا بايـد در     ملكـه . كنـد  اند را معلـوم مـي   كمتر از حد متوسط زنبورستان عسل آورده      
 تا  اگر ممكن باشد نيمه اول فروردين ماه براي اين كار بهتر است           . فروردين ماه عوض شوند   

شـوند   هاي نيش زن و ناراحت هم در همين مـاه عـوض مـي              هاي جمعيت  ملكه. نيمه دوم آن  
اگر پس از ايـن مـدت بـاز         . كه حداكثر تا دو ماه بعدش آرام شده و ديگر نيش نخواهند زد            

هم به نيش زدن ادامه دهند دليلش اين خواهد بود كه ملكه داده شده را كشته و از الروهاي                   
هايي كه الروهاي سرباز     در اين صورت بايد همه شان     . اند اي توليد نموده   هخودشان ملكه تاز  

دارند را بيرون آورده در كندوهاي ديگر آويزان نمود و از ساير كندوها الروهـاي سربـسته                 
ولي بدون زنبور عسل داخل كندو آويزان و آن وقت ملكه را عـوض كـرده و بـه آن يـك ملكـه                      

 .ياد نرهاي پر قدرت در صورت توليد ملكه الزم استازد. اضافه نمودجفتگيري كرده 

روز يكبار كمك   15وزن كردن هر    .  به غذاي موجود در كندو داشته باشيد       زياديتوجه  
دار را از بـاز كـردن        خوبي به دانستن مقدار تقريبي غـذاي موجـود در كنـدو اسـت و زنبـور                

 سـرعت  بـه  و كـرده  باز را كندو توان  مي بود گرم نسبتاً هوا هرگاه ولي كند  مي نيازبي	كندو
 انجـام داد و در صـورت كمبـود، جمعيـت را وسـيله                جمعيـت  غـذاي  وضـع  از بررسي يك

جمعيت ضعيف را در   . خمير شيرين تغذيه نمود   در نهايت   هاي پر از عسل و يا        شربت يا قاب  
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 نمائيد ولي به شرط ايـن كـه بيمـار نباشـد چـون در      ادغاماولين فرصت با يك جمعيت قوي    
هـا   در بهار جمعيـت . گردد  حال جمعيت قوي را هم بيمار كرده و باعث تلف شدنش مي     اين

 بيش از همـه   سمپاشي درختان ميوه كه معموالً    . كنند تا پاييز   تر قبول مي   متحد شدن را راحت   
بيـشترين  . تواند صدمات زيادي به زنبورهـا و زنبـورداران بزنـد           گردد مي  در اين ماه اجرا مي    

 در مورد مركبـات اجـراء شـده و اغلـب باعـث           بين همه درختان ميوه فعالً     سمپاشي در ايران  
 .گـردد  مرگ و مير زنبورها و حتـي تمـام زنبورهـاي يـك جمعيـت در اثـر مـسموميت مـي                     

. هاي مركبـات اكـراه دارنـد       بطوريكه در حال حاضر زنبورداران از بردن كندوهايشان به باغ         
چون مقدار محـصول بـاغش   . بيند بوردار زيان مي  در اين كار هميشه باغدار خيلي بيشتر از زن        

اي از مركبات بـه طريقـي اسـت كـه      هاي عده درست است كه ساختمان گل  . شود نصف مي 
. باشـند  گردند و به اصطالح خودگشن مي      هاي خودشان بارور مي    تخمدانشان به وسيله گرده   

 مثـل  مركبـات  از بعـضي  .در نتيجه نبايد براي گرده افشاني به زنبور عسل نيازي داشته باشـند    
ي الزامـي اسـت تـا    يهـا  گشن نيستند و وجود زنبور عسل در چنين بـاغ     خود هاي  نارنگي انواع

توان كار را طوري تنظيم كرد كه نـه          ريزي صحيح مي   با برنامه  .بتوانند محصول كافي بدهند   
ن درختـان   داد دانـيم كـه دوره گـل       مـي :  بدين طريق كه   ،دار اي ببيند و نه زنبور     دار صدمه  باغ

رعايت زندگي پر ارزش زنبور عسل با سمپاشي نكـردن در همـين        . روز است 15ميوه حدود   
توانـد بزنـد ولـي از طرفـي      دار نمي ها و باغ اي به درختان ميوه و ميوه    مدت كوتاه هيچ صدمه   

ها امكـان گـرده    گيرد و از طرف ديگر به آن      مسموميت و مرگ و مير زنبورها را مي        يجلو
 .دهد اال بردن مقدار محصول باغ را ميافشاني و ب

داري غلـط اسـت    داري و چه از نظر باغ هاي درختان چه از نظر زنبور سمپاشي در شكوفه  
زنبورهـا  . ها و يا پس از ريختن آنهـا و تـشكيل ميـوه انجـام گيـرد      و بايد قبل از باز شدن گل      

آوري كـرده و بـه    گل جمعها سر و كار دارند و از آنها شهد و گرده  ها و شكوفه  فقط با گل  
 ها و تشكيل ميوه همه روابط بين زنبورها و درختان قطـع            پس از ريختن گل   . آورند كندو مي 

تواند ايجاد   ها است كه برايش نمي     راه ديگر سمپاشي پس از غروب آفتاب و شب        . گردد مي
كنـد   آخرين راه قابل توصيه استفاده از سمومي است كـه آفـات را نـابود مـي                . خطري نمايد 
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توانيـد   اين عده از سموم را هر زمان كه مايل باشيد مي     . زند اي نمي  ولي به زنبور عسل صدمه    
 هـا  تيـودان يكـي از آن     . ها بپاشيد و در بازارها به فراوانـي وجـود دارنـد            روي درختان و ميوه   
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  چكيده كارهاي زنبورداري در فروردين ماه

 هاي منطقه اگر زياد باشد و در اين فاصله هـيچ نـوع       نوع از ميوه   2فاصله زماني بين شكوفه       -1

هـا را بـا      زائي در منطقه وجود نداشته باشد، بايد تنها در همين فاصـله زمـاني جمعيـت                گل شهد 

شربت و يا مخلوطي از شكر و عسل و آب به نسبت مـساوي تغذيـه نمـود تـا ملكـه از فعاليـت                        

  .ها به دليل بيكاري به فكر بچه دادن نيفتند تخمگذاري روزانه اش نكاهد و جمعيت

 .خل كندوهاي قوي آويزان كنيد تا زنبورها آنها را ببافندها را دا ديواره -2

 الزم  تنها زماني كندو را باز كنيد كـه واقعـاً         . جهت كندوها خودداري نمائيد    كردن بي  از باز  -3

 .باشد

 هرگـاه زنبورهـا   مـثالً . توانيد از وضع داخلي كندو آگاه شـويد  با دقت در سوراخ پرواز مي -4

 كندو حمل نمايند در اين حال جمعيت هم ملكه دارد و هم تخم و شهد و به ويژه گرده گل به      

  . و جاي نگراني نيستاستحالت عادي در بنابراين همه چيز در داخل كندو . الروهم 

 مشكل بدون بهترين زمان براي تعويض ملكه است و زنبورها ملكه تازه را تقريباً فروردين -5 

  .كنند قبول مي

  . تغذيه شود كندو جمعيت بايد حتماًدر صورت كمبود عسل در -6 

از باغداران بخواهند كه تنها در      . هاي درختان ميوه باشيد    مواظب سمپاشي نا بهنگام شكوفه     -7 

 قواعد سمپاشـي را    حداقلروزي كه درختان ميوه شكوفه دارند سمپاشي نكنند و يا            15 الي   10

 .رعايت نمايند

ه قوي هستند يك نيم طبقه يا يك طبقـه كامـل   روي كندوهائي كه جمعيت آنها فوق العاد -8

  .بگذاريد
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  ارديبهشت ماه داري در كارهاي زنبور

ريـزي در    اوج فراواني جمعيت و تخم    . ور عسل و زنبوردار است    پركارترين ماه براي زنب   
ماه زمـان    هاي مركزي و شمالي كشور، ارديبهشت      در اغلب استان  . ارديبهشت و خرداد است   

هـاي   دهند و روي جمعيـت     هاي زيادي مي   در اين ماه به كندو قاب      .باشد   مي بچه دادن كندو  
 در اين ماه، مديريت، پيـشگيري و كنتـرل          ترين كارهاي زنبوردار   مهم	.گذارند قوي طبق مي  

  .بچه كندوست

  

  توضيحات

باشد چون جمعيـت در ايـن مـاه      بهترين ماه سال ميداري ارديبهشت ماه معموالً در زنبور 
هـاي پـيش      هـواي بـد مـاه      البته به شرط اينكه اوالً    . اش رسيده است   به حداكثر قدرت ساليانه   

 خـود و  در زماندار تمام نيازهاي جمعيت را هر يك  ور زنبمانع رشد طبيعي آنها نشده و ثانياً    
 زنبورها ممكن است جمعيت حتـي       مديريت مناسب در صورت   . سازدبه حد كافي برآورده     

هـاي    قـاب 10اش برسـد و هـر دو طـرف همـه         در اواخر فروردين به حداكثر قدرت سـاليانه       
ميم در زنـدگي  در ايـن وقـت زمـان گـرفتن مهمتـرين تـص          . كندو پر از زنبـور عـسل گـردد        

د و به اصطالح    نكه اطاق عسل را روي كندو بگذار       است   جمعيت فرا رسيده است و آن اين      
 .دنبه آن طبقه دوم بده

براي ايـن كـار   . هاي نيم طبقه پر كرد توان آن را با شان اطاق عسل اگر نيم طبقه باشد مي     
ك كيلـوگرم   ليتر آب گرم و يـ 2نخست روي هر قاب مقداري شربت كه از مخلوط كردن   

شكر و يك كيلو عسل تهيه شده پاشـيده در نـيم طبقـه آويـزان و نـيم طبقـه را فـوري روي                         
اگــر پنجــره ملكــه در اختيــار باشــد آن را بــين طبقــه پــايين و اطــاق عــسل . كنــدو گذاشــت

هرگاه اطاق عسل يـك طبقـه باشـد در ايـن      .گذارند تا ملكه نتواند به اطاق عسل راه يابد  مي
سـه قـاب بـا الروهـاي سرپوشـيده و همـه        : شـود و آن اينكـه      گـر عمـل مـي     حال به طريق دي   

اند ولي بدون ملكه بـه اطـاق عـسل يعنـي طبقـه بـاال و درسـت            زنبورهايي كه رويشان نشسته   
آنگـاه  . يابند هاي پر از الرو قرار دارند انتقال مي     هائي كه در طبقه پايين شان      باالي همان شان  
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يك سمت فشار داده و جاي خـالي را بـا ديـواره پـر نمـوده و        هاي طبقه پايين را به       همه شان 
 طبقـه  يـك  چـه  و شود داده طبقه نيم چه	،به كندو . شود پنجره ملكه بين دو طبقه گذاشته مي      

 بـه  تـا  نماينـد   مـي  پهـن  دوال كتاني پارچه يك هميشه سقف زير يا باال هاي  قاب روي كامل،
ذاشتن اطـاق عـسل يعنـي زمـاني كـه      زود گ .شود كمك كندويشان كردن گرم در زنبورها

  :زيرا .زند هنوز جمعيت به اندازه كافي قوي نشده باشد به زنبورها صدمه مي

 برايشان مشكل است و باعـث كمتـر شـدن تعـداد               گرم كردن تمام دو طبقه كندو      :الًاو
  .گردد گذارد مي هائي كه ملكه در روز مي تخم

. رونـد  ني هوا زنبورها دوباره به خوشه مي در صورت سرد شدن غير منتظره و ناگها      :ثانيا
 .شوند ميرند و متعفن مي در نتيجه تمام الروي كه خارج از خوشه قرار دارند از سرما مي

 جمعيت بـه دليـل تنـگ شـدن     ون چ.باشدي ديگر ميي نيز خود خطا  تاخير در قراردادن طبقه   
دادن  نمايـد و بچـه    ده مـي  دادن آمـا    و زياد بودن نسبي تعداد زنبورها خـود را بـراي بچـه             فضا

 بـارور   اش ضعيف شدن جمعيت است زيرا در اين كـار يـك جمعيـت قـوي و         هميشه نتيجه 
گـردد كـه وظيفـه اصـلي هـر يـك از آنهـا تقويـت          تبديل به دو يا چند جمعيت ضعيف مـي  

آورند به ناچـار بايـد صـرف تغذيـه           باشد و تمام شهد و عسلي را كه مي         داخلي خودشان مي  
شـوند كـه ديگـر گلـي در       زماني قوي مـي ايشان كنند تا قوي گردند و معموالً      خود و الروه  

بـدين طريـق   . طبيعت وجود ندارد تا شـهدش را بـه صـورت عـسل تحويـل زنبـوردار دهنـد                  
توانـد بيـاورد و اگـر هـم           آن سال عسلي نمـي     دهد  ميگردد كه جمعيتي كه بچه       مالحظه مي 

  . بياورد مقدارش ناچيز خواهد بود

هـائي كـه از طبقـه پـايين بـه        اطاق عسل به كندو ممكن است بـا شـان        كردنفهاضاهنگام  
كنترل دقيـق در ايـن   . اطاق عسل منتقل شده برحسب اتفاق ملكه نيز به آنجا انتقال يافته باشد 

 عدد و يا بيشتر باشد به وقـت         100زمان كار مشكلي است بخصوص اگر تعداد كندوها مثال          
 روز پس از گذاشتن     15رفع اين اشكال يك كنترل اطاق عسل        براي  . خيلي زيادي نياز دارد   

وجود الروهاي سرپوشيده در اين تاريخ در اطاق عـسل دليـل بـر بـودن                . شودآن توصيه مي  
هـاي   در اغلب اسـتان . ملكه در اطاق عسل است كه بايد آن را پيدا و به طبقه پايين انتقال داد        
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دار  زنبـور . هـا هـم هـست      چه دادن جمعيـت   مركزي و شمالي كشور ما ارديبهشت ماه زمان ب        
هايش را به همان تعدادي كه در پـاييز و زمـستان از دسـت داده محـدود           بايد ازدياد جمعيت  

در بررسي داخلي  .هاي زنبورستان گرفته باشد  آنكه خود تصميم به ازدياد جمعيتبجزكند 
هـاي   الرو و يا سلول   هايش چند سلول ملكه با       كندوها اگر به جمعيتي برخورد كه روي شان       

ملكه سربسته وجود داشت در اين حال براي جلوگيري از بچه دادن آن جمعيت دير شـده و          
هرگـاه  . بهتر است هـر چـه زودتـر از آن يـك بچـه مـصنوعي بگيـرد                 .  بچه خواهد داد   حتماً

 اين است   مشكل. جمعيت را به حال خودش بگذارد پس از چند روز بچه طبيعي خواهد داد             
نيست آيا بچه طبيعي در زمين يا باغ يا خانه خودش فرود خواهـد آمـد يـا در بـاغ                   كه معلوم   

بـا گـرفتن بچـه مـصنوعي        . ها حاضر به پس دادن بچه نخواهند شد        همسايه كه اغلب همسايه   
يـل  امتهـاي سـر بـاز ملكـه تنهـا زمـاني معـرف         وجـود سـلول  . گردد  رفع مياين خطر كامالً 
هـاي خـالي ملكـه در        ساختن سـلول  . نها الرو هم باشد   دادن است كه داخل آ     جمعيت به بچه  

شان به بچه دادن نيست چـون اغلـب زنبورهـا بـه      ها به هيچ وجه نشان دهنده عالقه  روي شان 
كه جمعيت خيلي ضـعيف اسـت و كـوچكترين          كنند حتي زماني   طور غريزي اين كار را مي     

  .استعدادي براي بچه دادن هم ندارند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

چيزي را كه استاي آويزان شده  اگر بچه طبيعي توليد و در نزديكي زنبورستان روي شاخه

ن در سه روز اول به آن نه زنبوردار بايد بداند و به آن عمل كند اينست كه پس از گرفتن آ

دادن و قبل از خروج از كندو تمام  زنبورها هنگام بچه. عسل بدهند و نه اينكه آن را تغذيه كند

و اين مقدار عسل براي تغذيه سه روز اولشان كافي  نمايند شان را پر از عسل مي كيسه ذخيره

 شربت يا عسل در دگيري به منظور جذب زنبورها در كندوي جديبچههرگاه پس از . است

كند و اين   كندو را ترك و فرار ميزنبورهاي جديد گذاشته شود خيلي از مواقع آنهااختيار 

 .كار خطا است
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  خرداد ماه داري در  كارهاي زنبور

 از توان  مي نيز ماه اين در. است ماه اين در محصول افزايش و عسل توليد اوج
 گـذاري   تخـم  حـداكثر ميـزان    زيـرا  نمـود؛  ادغام يا تقسيم را آن گرفت، بچه كلوني

 مرحلـه  يـك پايـان خـرداد مـاه،    عمول در م طور  به .شود  مي انجام ماه اين در ساالنه

   .گيرد مي انجام عسل شتبردا

  

  توضيحات

سـت و هنـوز عطـش      ن ا  سـرد كـشورما    خرداد ماه زمان بچه دادن طبيعي در مناطق نـسبتاً         
در نقاط گرم و حتي معتـدل  .  رفع نشده استها براي توليدمثل و بچه دادنشان كامالً       جمعيت

  كيده كارهاي زنبورداري در ارديبهشت ماهچ

اش  بـه حـداكثر قـدرت سـاليانه    در اواخر ارديبهشت و اوايل خـرداد جمعيـت معمـوالً       

  .رسد مي

هـا   جمعيـت . هـا در اغلـب نقـاط كـشور اسـت           دادن جمعيت ارديبهشت زمان بچه   -1

از تمـام عـواملي     . نماينـد  دادن را شروع مـي     اقاقيا بچه  س از پايان گل درختان     پ معموالً

 .گردند بايد استفاده كرد رويه مي دادن بي كه مانع بچه

د گرفتـار يبوسـت     نـ توان دليل فراواني گرده گل در اين ماه زنبورهاي جوان مي         ه  ب -2

 .گردند

 .نماييدض يعوتدر صورت نياز ملكه را  -3

 ) قاب پر از زنبـور دارنـد       10 الي   9(يت آنها قوي هستند     روي كندوهائي كه جمع    -4

 .بگذاريد) يك طبقه يا نيم طبقه(اطاق عسل يا طبقه دوم 

 به جمعيت در گرم كردن كندويشان كمك     يهبا گذاشتن يك پارچه كتاني دو ال       -5

  .كنيد
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ن و  فـروردي  هـائي كـه   كلنـي  بجـز ايـن مـاه بچـه بدهنـد         فقط در   برحسب اتفاق ممكن است     
ارديبهشت پر باران و يا سردي را گذرانده و تا كنون بـه دليـل سـرماي غيرطبيعـي هـوا و يـا               

دار بـه كمكـشان      در اين حال اگر زنبـور     . دادن نشده باشند    موفق به بچه   ،بلند مدت هاي   باران
هـاي مـصنوعي نگيـرد بـه محـض مـساعد شـدن هـوا جمعيـت منفجـر                     نرسيده و از آنها بچه    

هـائي   سال. كنند دهند كه زنبوردار را خسته مي      مدتي كوتاه آنقدر بچه مي    گردد يعني در     مي
  كم عسلهاي پر بچه و نسبتاً  سالكه با فروردين ماه سرد و پر باران شروع شده باشد معموالً          

ها بيشتر و مقـدار عـسل    ارديبهشت ماه سرما ادامه داشته باشد باز تعداد بچه      در  هرگاه  . هستند
اي  تـوان تـا انـدازه      ريـزي شـده مـي      مبود عسل را با چند مهاجرت برنامه      ك. كمتر خواهد بود  

هـاي   ها به تعداد محدود براي جبران و جانـشين كـردن جمعيـت      ازدياد جمعيت . جبران نمود 
ريـزي   رويـه و برنامـه  تنها از ازياد بـي . تلف شده در جريان پاييز و زمستان گذشته الزم است     

داري  زنبـور . صول عسل ساليانه زنبورستان پـايين نيايـد  نشده بايد جلوگيري كرد تا سطح مح    
هايش را خوب و طبق اصول نگهداري كـرده بـه طـوري كـه در              كه در جريان سال جمعيت    

اش را   اوايل فروردين قوي شده باشند بايد بتواند در اين مـاه محـصول عـسل اصـلي سـاليانه                  
توانـد از     ديگـر هـم مـي      ردر صورت مهاجرت دادن متعدد كنـدوها چنـد بـا          . برداشت نمايد 

 بيـشترين مقـدار محـصول مربـوط بـه خـرداد مـاه و يـا                  كندوهايش عسل بگيرد امـا معمـوالً      
  .باشد حداكثر اوايل تير ماه مي

. توان قـدرت تخمگـذاري ملكـه را بررسـي كـرد      مي يدر اين ماه بهتر از هر زمان ديگر       
آنچـه از لحـاظ تعـداد    . رسداش مي  در همين ماه به حداكثر تخمگذاري ساليانه    چون معموالً 

زنبورها، تعداد الروهاي سـرباز بـه ويـژه الروهـاي سربـسته و مقـدار عـسل در كنـدو ديـده                 
شود باالترين حدي است كه ملكه قدرت انجام آن را داشته است و از تير ماه بـه تـدريج           مي

 آن ه سـرعت  در صورت تشخيص ضعيف بودن ملكه بايد ب       . رسدزمان كم شدن آنها فرا مي     
بـا  . اي جوان و جفتگيري كرده و پر قدرت جانشين كرد        را از كندو برداشته و به وسيله ملكه       

 معمـوالً  كنند ولي در خرداد ماه     تر قبول مي    اينكه زنبورها در اوايل بهار ملكه را آسان        وجود
شـوند   هائي كه در اين ماه به جمعيت داده مـي         نمايند و تلفات ملكه    از قبولشان سر پيچي نمي    
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 سه الي چهـار  ،يك هفته پس از تعويض و قبول شدن ملكه در جمعيت    .  كم است  نوز نسبتاً ه
 در ايـن   وقاب پر از الروهاي سرپوشيده ولي بدون زنبور از كندوهاي قـوي ديگـر برداشـته             

. گـردد  اين باعث تقويت خيلي سريع جمعيـت مـي        . نمايند كندو و وسط جمعيت آويزان مي     
 استفاده نمود بدين طريق كه هر زمان تصميم بر اين           روش از اين    تواندر موارد ديگر نيز مي    

گرفته شود كه جمعيتي ضعيف به سرعت قوي گردد، داخل كندو و وسط جمعيت در چنـد    
ايـن  .  قاب بـا الروهـاي سرپوشـيده و بـدون زنبـور آويـزان كـرد       2روز هر بار بايد يك الي       

هـا را از يـك       لزومي ندارد كه همه قاب    . شوند  هاي خيلي قوي برداشته مي     ها از جمعيت   قاب
شود كـه از هـر جمعيـت تنهـا يـك قـاب بـه كنـدوي                   برعكس توصيه مي  . جمعيت برداشت 
 راه تنهـا  ايـن 	 تا خود جمعيت قوي قاب دهنـده هـم ضـعيف نگـردد     ه شود ضعيف انتقال داد  

 ضـعيف تنهـا زمـاني بـه نتيجـه           جمعيـت  تقويـت . باشـد   مـي  ها  جمعيت فوري و سريع تقويت
. اش سالم و فعـال بـوده و ضـعف جمعيـتش بـدليل عوامـل خـارجي باشـد                    سد كه ملكه  ر مي

ملكـه بـودن باشـد آويـزان كـردن       هرگاه ضعف جمعيت بدليل پيري و يا نقص ملكه و يا بي 
بايـد نخـست    . كنـد  ها با الروهاي سرپوشيده در داخل كنـدو كمكـي بـه جمعيـت نمـي                شان

  .اضافه نموداي  رده ملكه جفتگيري كآنض و به يعوتاش را  ملكه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي ديگري وجـود دارنـد كـه         بيماري.يبوست در اين ماه بين زنبورهاي جوان زياد است 
عالئمي شبيه يبوست دارند ولي در فـروردين و ارديبهـشت و اوايـل خـرداد بـه محـض ديـدن                 
عالئم مذكور زنبوردار بايد اول به فكر يبوست بيفتد يبوست بيماري نيست تنهـا يـك عارضـه                 

بدليل زياده روي در خوردن . كه قادر به پرواز و تهيه آب نيستند است كه در زنبورهاي جواني
هـا گفتـه شـد مبـارزه      آيد و بايد با همان روشي كه در فـصل بيمـاري      جود مي هاي گل بو   گرده
 . كرد

با . برداشت عسل با دست غير بهداشتي بوده و امروزه در كشور ما كمتر از سابق رايج است 

تواند داخل عسل زندگي كند ولي باز رعايت   اينكه هيچ ميكروب و يا ويروسي نميوجود

 .بهداشت و پاكيزگي عسل الزم است
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گيـري را آسـان و سـاده         كـار عـسل    ستفاده از اكستراكتور دستي در نقاطي كه برق ندارد        ا 

برداشت عـسل نـارس پـس از مـدت كوتـاهي باعـث ترشـيده شـدنش در اثـر تخميـر                . كند مي

براي تشخيص كافي است قـاب عـسل را كـج        . ودداري كرد  خ اينكار بايد از     درنتيجه گردد مي

اي به آن وارد كرد هرگاه چند قطره از آن خارج ريخت عسل نارس است و بايـد                   گرفته ضربه 

هـاي عـسل در      سـلول  باز بودن سر  . به كندو برگردد تا زنبورها رويش كار كرده آن را برسانند          

ل در قـاب و يـا بـا شـان صـحيح      فـروش عـس  . شان به هيچ وجه معرف نارس بودن عسل نيست       

. كنـد  نيست چون بهاي موم چند برابر بهاي عـسل اسـت و زنبـوردار در ايـن معاملـه ضـرر مـي               

 در صورتي كه در كشورمان به موم نيـاز        . ريزد خريدار هم عسل را خورده و مومش را دور مي         

نتظـار يـك دوره     اگر هنـوز ا    .كنيم وارد مي از كشور    داريم و ساليانه مقداري از خارج        فراواني

 قاب تنها بـا الرو سرپوشـيده را از         2خيز وجود دارد بهتر است      هاي عسل گلدهي فراوان از گل   

 ديـواره  2  به اطاق عسل انتقال داد و به جايشان)ولي بدون ملكه(اطاق پايين همراه زنبورهايش    

ه كمي عسل  هرگاه دو طرف ديوارنشان دادهتجربه . در اطاق پايين وسط جمعيت آويزان نمود

يك كيلـو عـسل و يـك كيلـو شـكر درسـت شـده                و   ليتر آب    2شود و يا شربتي كه از        ماليده

  .نمايندپاشيده شود زنبورها زودتر آن را ساخته و تبديل به شان مي

 چكيده كارهاي زنبورداري در خرداد ماه

 يـك بچـه مـصنوعي     از خود نشان داد، از آن فوراً     را اگر جمعيتي عالئم بچه دادن     - 1

  .بگيريد

 تـا  باشـد  مـي نـه تنهـا مجـاز، بلكـه الزم     در كلنـي    ازدياد جمعيت به تعداد محـدود        - 2

  .اند جانشين گردند ههائي كه در زمستان گذشته تلف شد جمعيت

 بيـشترين مقـدار محـصول عـسل         در اواسط الـي اواخـر ايـن مـاه جمعيـت معمـوالً              - 3

 .دهد اش را مي ساليانه

 .شوند هاي نارس خودداري كنيد چون ترش مي از برداشت عسل - 4
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   تير ماه دركارهاي زنبورداري

 جابجـا  را كنـدوها  بايـد  شهد جريان ناگهاني افت علت به تيرماه، در طور معمول  به
 هـر  بـه . شـد  غافـل  نبايد آن مرتب يتغذيه از نبود، فراهم كندوها جابجايي امكان اگر. كرد

  .، راه نيابد  زنبور عسل بايد مراقب بود كه غذاهاي مصنوعي به محصول كندوي ال در تغذيهح

  

  توضيحات

هاي خـرداد     از كشورهاي سرسبز جهان كه از باران كافي برخوردارند در ماه           بسياريدر  
كـشور  در . شـود  و تير حتي اغلب مرداد بيشترين مقدار عسل ساليانه از هر كندو برداشت مي    

توليـد عـسل را    و در نتيجه فقدان گياهان وحشي و اهلي          بارش كم ا و   ما متاسفانه خشكي هو   
توانـد از خـود    وسعتش براي زنبـورداري نمـي  توجه به  با ي مناسبتوانايي  عمالًكاهش داده و  

 از متفـاوت  نـد باشـد كـه عبارت   مـي نيـز   داراي نكته جـالبي     ها  در مقابل اين ضعف   . نشان دهد 
بدين طريق كـه در تابـستان هنگـامي كـه هـواي             . شدباميبودن آب و هوا در منطق مختلف        

برداشت عسل با   . در برداشت محصول عسل بهتر است از اكستراكتور استفاده شود           -5

 .دست غير بهداشتي است

 از فروش عسل با موم به هر طريق و هر دليلي كه باشد بايد احتراز گردد چون اوالً             - 6

 . ايران گرفتار كمبود موم هستيم ما دربهاي موم چند برابر عسل است و ثانياً

دهـد و     حـداكثر تخمگـذاري سـاليانه اش را انجـام مـي            در خرداد ماه ملكه معموالً     - 7

 .هاي سال است تر از ساير ماه جمعيت قوي

تعويض ملكه هنوز هم امكان پذير است البته نه به خـوبي و راحتـي فـروردين مـاه                    - 8

 . تلفات زيادتري داردچون معموالً

هـائي از كنـدوهاي ديگـر كـه الروهـاي       اي ضعيف را بـا گذاشـتن قـاب        ه جمعيت - 9

 . تقويت كنيد)اند ولي بدون زنبورهائي كه رويشان نشسته (سربسته دارند
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 مناطق در يا و مركزي ايران  ارتفاعات در است صفر باالي درجه 45		آبادان و اهواز بيش از    
 وضـع  همـين . دهـد مـي  نـشان  را درجـه  25 حدود هوا گرماي مازندران و گيالن كوهستاني

  . است صادق مشهد و بندرعباس يا و تبريز و بوشهر بين مثالً هم زمستانش براي

 در هر فصل از سال نقاطي در ايران وجود دارند كه بـراي              كه بود معتقد توانمي بنابراين
با مهاجرت دادن كندوها به آن نقـاط مـدت و امكانـات فعاليـت                . هستند داري مناسب  زنبور

هرگـاه امكـان   . گردنـد  آوري عسل زيادتري مـي  تر و بهتر شده و قادر به جمع       زنبورها طويل 
هاجرت دوم و سومي هم وجود داشته باشد بـاز سـطح محـصول عـسل سـاليانه زنبورسـتان                    م

 شـناخت و بـه طـور    ولي اين را هم بايد اضافه كرد كه اين نقـاط را بايـد قـبالً        . رود باالتر مي 
دهـد و بـه همـان جـا          تقريب دانست كه در چه تاريخ چه گلي در كجا باز شده و شـهد مـي                

گياهـان   ا بايد تنها به نقاطي انجام گيرد كـه از لحـاظ گيـاه يـا               ه اين مهاجرت . مهاجرت كرد 
اي  خوش آب و هوا بودن منطقه كافي نيـست و مـسئله       در غير اينصورت  عسلخيز غني باشند    

  .كند داران حل نمي براي زنبورها و زنبور

  

  

  

  

  

  

  

  

 اسـپرس  توانند بيشترين عسل را در ايران بدهند آويـشن و  گياهاني كه در تير و مرداد مي  
 متـر بـه صـورت بوتـه و بـه            2000آويشن در مناطق مرتفع يعني ارتفاعات بيش از         . باشند مي

كـه  ي  اسپرس را كه گيـاهي علوفـه ايـست در منـاطق           . شود حالت وحشي و خودرو ديده مي     
 .كارند  متر مي1000 در ارتفاعات حدود آب كافي وجود داشته باشد و معموالً

  دادندر خيلي از مناطق كشور فصل گل.ن كندوهاستاوايل تير ماه وقت مهاجرت داد 

گياهان در اين ماه و اغلب حتي اوايل تا اواسط خرداد ماه پايان يافته است و هرگاه بخواهيم 

هاي   كندوها را به نقاط كوهستاني كه گل بايد حتماًداشت كنيممحصول عسل جالبي بر

مناطق سرسبز به  هاي فراوان سختيوجود ها با  اين مهاجرت. فراوان داشته باشند مهاجرت داد

 هاي شمالي ايران از طرفي غير قابل احتراز بوده و از طرف ديگر از نظر اقتصادي حتماً استان

 .الزمند
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ه در تمـام سـال بـاقي مانـده و مهـاجرت داده نـشود در صـورت                   اگر كندو در يك نقطـ     
نبايد انتظار داشت و حـال آنكـه     كيلو عسل8 الي 7مساعد بودن منطقه از آن ساليانه بيش از       

 كيلـو و حتـي   50توانـد   همين كندو را اگر ساليانه چند بار به نقاط پر گل مهاجرت دهند مي        
 يك قپـان در اختيـار داشـته باشـد و آن را زيـر                لحداقهر زنبورستان بايد    . بيشتر عسل بدهد  

تغييرات وزن همين يـك كنـدو را زنبـوردار در يـك دفترچـه و يـا             . قويترين كندو بگذارند  
بدين وسيله در جريـان فعاليـت روزانـه همـه           . كاغذ ياداشت و با روزهاي پيش مقايسه نمايد       

نـد تـشخيص دهـد كـه آيـا          توا گيرد و بهتر مي    هاي زنبورستانش كم و بيش قرار مي       جمعيت
دار بـه كمـك قپـان زمـان خـتم            چيز مهمتر آنكه زنبـور    . آورند يا نه   زنبورها روزانه عسل مي   

به منـاطق  زمان دهد و كندوها را به    ها در يك منطقه را بهتر تشخيص مي        آوري جمعيت  شهد
هايشان تازه شروع شده و يا بـه زودي شـروع خواهـد شـد انتقـال           ديگري كه شهد دهي گل    

اي كــه شــهدش تمــام شــده ســرگردان و بيكــار  دهــد و در نتيجــه زنبورهــا را در منطقــه مــي
هـايي را   يادداشـت . گذارد تا به فكر بچه دادن بيفتند و ديگر عسلي به كندويشان نياورند    نمي

 بلكـه آنهـا را   از ميـان بـرد   نبايد پس از پايان شهد دهي گياهـان      ،ها را نوشته   كه در آنها وزن   
نمايد مقايسه نمـوده تـا هـم         هاي بعد و بعدتر تهيه مي      هايي كه در سال    با ياداشت  نگهداشته و 

وضع منطقه از لحاظ عسلدهي بـراي زنبـوردار روشـن گـردد و هـم از آنهـا در تنظـيم يـك           
  .تقويم مهاجرت خصوصي ساليانه استفاده كند

اگر وزن يك كندو كمي بعد از غروب آفتاب را با وزن همان كندو در صبح زود روز بعد  

اين موضوع نبايد . گردد مقايسه شود هميشه مقداري كمبود وزن در صبح روز بعد مشاهده مي

دليلش اين است كه زنبورها شهدهائي را . ا دارددار را ناراحت كند و يا وي را به تعجب و زنبور

گذارند  ها مي  به همان صورت خام در داخل سلولآورند تقريباً كه در روز با خود از خارج مي

ها  توانند به خارج از كندو پرواز كنند و بيكارند شهدها را از داخل سلول ها را نمي و شب

براي اينكه شهد را غليظ . بديل به عسل شودنمايند تا ت مكيده رويشان كار كرده و غليظ مي

. آورند كنند مقداري از آبش را جذب بدنشان نموده و مقدار ديگري را به صورت بخار در مي
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 اينكه با وجود. دشو  سال زنبورها نيز كم كم به انتهايش نزديك مي        ،با پايان يافتن تير ماه    
 خيلي كمتـر    هاي پيش معموالً   آورند ولي مقدارش از ماه     زنبورها هنوز هم عسل به كندو مي      

ادامـه ايـن وضـع      . در نتيجه ملكه هم بايد مرتب روزانه تعـداد كمتـري تخـم بگـذارد              . است
مـرداد و شـهريور و مهـر    در زنبورهايي كـه  . اندازد محصول عسل در سال بعد را به خطر مي        

اگر ملكـه در  . دهند هاي زمستاني و اوايل بهار سال بعد را تشكيل مي  شوند جمعيت  ولد مي مت
ها كم تخم بگذارد جمعيت آن در زمستان و اوايل بهار سال آينـده ضـعيف مانـده و                  اين ماه 

 زنبـوردار بايـد     زماناز همين   . هاي درختان ميوه نخواهند شد     آوري شهد از گل    قادر به جمع  
هايش موثرنـد اسـتفاده      ايش بوده و از همه عواملي كه در قوي ماندن جمعيت          به فكر زنبوره  

اگر در طبيعت شهد نباشد روزانه مقداري شربت و يا عسل مخلـوط بـا آب در اختيـار                   . كند
شـود از   زنبورها قرار دهد تا ملكه گول خورده و به خيال اينكه شهد از خارج وارد كندو مي          

به عالوه تغذيه تقويتي و به دنبالش تغذيه زمـستاني را بعـد         . داش نكاه  هاي روزانه  تعداد تخم 
از برداشت آخرين محصول عسل فـوري شـروع كنـد و بـدون وقفـه ادامـه داده و بـه پايـان                    

  .برساند

  

  مرداد ماهكارهاي زنبورداري در 

 بـه  مرداد مـاه   در نر زنبورهاي. كرد تحريك شربت كمك به را جمعيت بايد ماه اين در
 از يـك  درهـيچ  و انـد   كننـده  مـصرف  فقـط  كـه  اين دليل به و يريگجفت فصل اتمام علت
 در اصـطالح بـه ايـن رفتـار        .  شـوند  هاي كلوني شركت ندارند، از كنـدو اخـراج مـي           تفعالي

، بـه علـت وابـستگي شـديد          بديهي است كه زنبورهاي نر در اين حالت       . گويند مي» نركشي«
ي ديگـري از افـت       اين رفتار نشانه  .  ميرند ودي مي غذايي كه به زنبورهاي كارگر دارند، به ز       

  .ها را نيز به دنبال خواهد داشت ناگهاني جريان شهد است كه رفتار غارت كلوني
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 توضيحات

اگر ارديبهشت و خرداد و تير مـاه زمـاني اسـت كـه زنبـوردار بيـشترين محـصول عـسل                  
ريـزي بخـصوص     داد ماه مهمترين ماه براي برنامه     در مقابل مر  . كندداشت مي اش را بر   ساليانه

داري  هـاي اصـلي زنبـور     در همـين مـاه سـتون     البته. باشد ها براي سال بعد مي     تقويت جمعيت 
شـوند   هايي كه از مرداد ماه به بعد گذاشته مـي  از تخم. گردد گذاري مي براي سال آينده پايه  

 كوتـاهي از بهـار زنـده        تي مدت نـسبتاً   زنبورهائي تولد خواهند يافت كه پاييز و زمستان و ح         
در اواخــر زمــستان تعــداد . هــاي الزم را انجــام خواهنــد داد مانــده و داخــل كنــدو فعاليــت 

زنبورهاي جمعيت هر چه زيادتر باشد ملكه نيز تعـداد بيـشتري تخـم خواهـد گذاشـت و در            
 نـسبتاً هاي درختان ميوه يك محصول  نتيجه جمعيت به سرعت قوي شده و حتي از شهد گل         

دار است كه در مـرداد مـاه جمعيـت     بنابراين به نفع زنبور. جالب تحويل زنبوردار خواهد داد   
 تـا دو  حـداقل را تقويت و ملكه را تحريك به تخمگذاري هر چه بيشتر بنمايد و اين كـار را    

 : ماهتيرچكيده كارهاي زنبورداري در

 در تيـر مـاه ايـن كـار را انجـام             .ايدها را مهاجرت نداده    اگر در خرداد ماه جمعيت     -1

 .دهيد مهاجرت را كندوها بيشتر حتي و بار 4   يا3در صورت امكان . دهيد

 هر روز تغييرات    ايد،  هرگاه يكي از كندوها را در محل اصليش روي قپان گذاشته           -2

 از زمان شروع و پايان      تا بود قادر خواهيد    درنتيجه  كنترل نمائيد،  وزن جمعيت را دقيقاً   

هـا و منطقـه بهتـر آگـاه شـويد و دربـاره زمـان مهـاجرت دادن كنـدوها                   شهددهي گل 

 .تر تصميم بگيريد صحيح

 ســال از زمــان شــروع و خــتم 5 تــا 3هــائي كــه در مــدت  بــا اســتفاده از يادداشــت -3

 تهيه كـرده  توانيد يك تقويم زنبورداري      ايد مي  شهددهي هر يك از مناطق تهيه نموده      

 .برداري نمائيدها بهرهو همه ساله از آن درباره زمان مهاجرت دادن جمعيت
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با اين حساب ملكـه هـر چـه در ايـن مـدت بيـشتر تخمگـذاري نمايـد در           . ادامه دهد  ماه بعد 
. تـر خواهنـد بـود      هـا قـوي    ستان و اوايل بهـار تعـداد زنبورهـايش بيـشتر و جمعيـت             اواخر زم 

كارهاي الزمي كه در اين ماه بايد عملي گردد در صورت اجرا نشدن ديگر در بهـار آينـده                   
 .جبرانش ممكن نيست

بزرگترين وظيفه زنبوردار در اين ماه مبـارزه بـا كـم شـدن سـريع فعاليـت                  

 :كه به دو عامل بستگي دارد تخمگذاري روزانه ملكه است

 شـب و  برد و معموالً  ملكه داخل كندو و در تاريكي به سر ميبا توجه به اينكه    :طول روز  -1
شود كه طول روز در تعداد تخمـي كـه         روز را نبايد بتواند تشخيص دهد ولي عمال ديده مي         

گـردد    ميرت طوالنيگذارد موثر است به طوريكه در بهار كه طول روز مرتب  وي روزانه مي 
 از اواسط تيـر مـاه كـه روزهـا مرتـب كوتـاه       .گذارد ملكه هم هر روز تعداد بيشتري تخم مي 

از آنجـائي كـه طويـل و    . كاهـد  گذارد روزانـه مـي   شوند ملكه هم از تعداد تخمي كه مي   مي
كوتاه كردن روزها از قدرت ما خارج اسـت از ايـن راه قـادر نيـستيم در جلـوگيري از كـم                       

كنيم به كمك تغذيه كمبود ملكـه         بگذاريم، سعي مي   تاثيري روزانه ملكه    شدن تخمگذاري 
  .را جبران كنيم

گذارد با مقدار غذايي كه روزانه بـه وسـيله كـارگران             تعداد تخمي كه ملكه مي     :تغذيه  -2
يعني هر اندازه مقدار غذايي كه در روز وارد كنـدو           .  مسقيم دارد  رابطهگردد  وارد كندو مي  

گـذارد و هـر چـه روزانـه          شد ملكه هم به همان نسبت روزانه بيشتر تخم مـي          شود بيشتر با  مي
 . كاهد كمتر غذا وارد كندو گردد از شدت تخمگذاريش مي

 را   آن توان نوع  مقدار غذا و نوع آن برخالف عامل قبلي در اختيار ماست و به راحتي مي                
هـاي   ايـن عامـل بـا هـدف    داري از  امـروزه از زنبـور  . عوض و يا مقدارش را كم يا زياد كرد 

بـا اسـتفاده از همـين عامـل در مـرداد مـاه بـه تغذيـه تحريكـي          . شود برداري مي  مختلف بهره 
توان به كلي مانع كم شدن تخمگذاري ملكه شـد ولـي     پردازيم تا اگر چه نمي     ها مي  جمعيت

 مقدار محصول عـسلي را كـه هـر   . حداقل ممكنه تقليل داد  توان اين كاهش اجباري را به      مي
آورنـد بـا وجـود مـساوي بـودن قـدرت             هاي زنبورستان ساليانه به كندو مـي       يك از جمعيت  
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ها و يكسان بودن شرايط طبيعي براي همه آنها، بعضي بيـشتر و برخـي كمتـر         داخلي جمعيت 
ها مقدار عسل همه كندوها را جمع و به تعـداد كنـدوها       با استفاده از شناسنامه جمعيت    . است

. مقــدار متوســط عــسل زنبورســتان اســت . آيــد  كــه بدســت مــيعــددي. كننــد تقــسيم مــي
اش را   اند بايـد هـر چـه زودتـر ملكـه           هايي كه كمتر از متوسط زنبورستان عسل داده        جمعيت

چــون كمــي و زيــادي محــصول از خــواص ارثــي ملكــه اســت كــه آن را بــه . عــوض كــرد
 آن را بـا يكـي از   اگر تهيـه ملكـه ممكـن نبـود        . دهد هايش كه كارگران باشند انتقال مي      بچه
 .توان متحد كرد هاي مصنوعي و يا يك پس بچه مي بچه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اينـست كـه در ارديبهـشت و         انجـام دهـد   توانـد    يكي از كارهاي خوبي كه زنبوردار مي      
هاي ضعيف  ي بچه مصنوعي بگيرد و در مرداد ماه براي متحد كردن با جمعيت              خرداد تعداد 

هاي جـوان و فعـال، بتواننـد         هاي تشكيل شده با داشتن ملكه      عيتتا جم . از آنها استفاده نمايد   
 را آغـاز    انايـش هبدون بيماري زمستان را گذرانده و در بهار آينـده بـا تمـام قـدرت فعاليـت                 

 .نمايند

ها در اين ماه و در خيلي از نقاط ايران حتي در تير ماه شروع شده و                  نر كشي در جمعيت   
از اول شـهريور مـاه      . عالم پايان سال براي زنبورها هم هست      پايان نركشي ا  . رسد به اتمام مي  

هائي كه شهد كم است يا بدليل سرماي در سال.شود نيز به همين روش عمل ميطبيعتدر  

آوري  ند و يا فرصت كافي براي جمعزنبورها نتوانممكن است هاي زياد  غيره منتظره و يا باران

آوري شهد كافي براي ذخيره  هاي قوي و فعال قادر به جمع  تنها جمعيت.شهد نداشته باشند

 .زمستانشان خواهند بود

آورند كه حداكثر تا اواسط  هاي ضعيف و يا غير فعال شهد كمتري به كندو مي جمعيت 

ها حذف   يعني بطور طبيعي ضعيف،رندمي شود و زنبورهايش از گرسنگي مي زمستان تمام مي

شود كه طبيعت خودش  بدين طريق مالحظه مي. مانند هاي قوي زنده مي شده و تنها جمعيت

زنبوردار هم بايد همين كار طبيعت را با دقت . دهنده خوبي براي زنبور عسل استهم پرورش

اختيار دارد تقليد و تكرار داريش با استفاده از امكاناتي كه در  هاي زنبور تمام و در همه سال

 .ي هميشه در كارهايش موفق خواهد بوددارچنين زنبور. نمايد
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ي سـالم   هـا  جمعيـت . نماينـد  شان را شروع مي     در تمام نقاط كشور ما زنبورها سال تازه        تقريباً
وجـود زنبـور نـر از مهـر مـاه بـه بعـد در كنـدو           . گذرانند پاييز و زمستان را بدون زنبورنر مي      

  .تواند باشد ملكه بودن جمعيت مي بيعالمت طبيعي نبودن وضع داخلي بويژه 

تـوان شـروع     تغذيه زمستاني را همين ماه فوري پس از برداشت عسل با تغذيه تحريكـي مـي               
  جمعيـت قـوي اسـت ولـي تقريبـاً     در مرداد ماه معموالً.  شروع شده ادامه دادكرد و اگر قبالً   

دي پايـان يافتـه حـداكثر     اند و عمرشان به زو     همه زنبورهاي آن در بهار و تابستان متولد شده        
كه كـار تغذيـه تحريكـي و ذخيـره كـردن            است  بنابراين بهتر   . پس از چند هفته خواهند مرد     

غذاي زمستاني جمعيت را به عهده اين زنبورها گذاشت تا زنبورهائي كه از اين پـس متولـد                  
د از ايـن  شوند و تمام پاييز و زمستان و حتي اوايل بهار زنده مانده و فعاليت خواهنـد كـر                 مي

 معاف باشند و در نتيجه بتوانند مدت زيادتري زنـده مانـده و هـم چنـان            سخت و دشوار  كار  
هـاي درختـان ميـوه يـك محـصول جمـع نماينـد و حتـي در               كه بارها گفتـه شـد از شـكوفه        

 .دار دهند فروردين ماه تحويل زنبور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بول و تـا صـبح روز     ها را به راحتي ق    ها تغذيهدر هر زنبورستاني هميشه تعدادي از جمعيت 

برخـي ديگـر بـرعكس بـا وجـود كمبـود عـسل در               . كننـد  بعد ظرف غـذاخوري را خـالي مـي        

مـصرف   كندوهايشان تغذيه را قبول ندارنـد و غـذاي داده شـده در ظـرف غـذا خوريـشان بـي                    

 ايجـاد  مشكل دار  زنبور براي اينها. شود مانده و حتي پس از چند روز ترش مي         ها باقي مي   مدت

 تلـف  ها كند در زمـستان از گرسـنگي حتمـاً      ر خودشان حال به را ها  جمعيت اين اگر .نمايد  مي

هـايي كـه غـذا را خـوب          بايد موضوع را بدين طريق حـل كنـيم كـه بـه جمعيـت              . خواهند شد 

كنند  هاي اضافه را كه پر مي تر و تا باالترين حد ممكنه شربت دهيم و قاب        بيش كنند  مصرف مي 

هـا   دارند آويزان نمـاييم و بـين جمعيـت         هايي كه شربت را برمي     تبتدريج برداشته داخل جمعي   

غارت در اين ماه و دو ماه آينده بـدليل كمبـود شـهد در طبيعـت     . ميكن ميبرقرار تعادل غذايي  

ر دها تنها بعد از غروب آفتاب انجـام گيـرد بـه عـالوه         توصيه آنست كه تغذيه   . گيرد شدت مي 

  .شودن كوچك و سوراخ پرواز نماندي بازديد باز هيچ يك از كندوها به مدت زياد برا
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  شهريور ماه كارهاي زنبورداري در

بهار  در توليدي عسل اگر. دارد ادامه غارت رفتار اما يافته پايان نركشي رفتار ماه ناي در
 ممكـن  صورت اين غير در هرچه زودتر برداشت صورت گيرد،     بايد نشده، برداشت تاكنون

باشـيم،   داده كـوچ  را هـا   كنـدو  اگـر   همچنين .رها قرار گيرد  زنبو خود ي  استفاده مورد است
  هـا كـاهش     از ايـن مـاه بـه تـدريج جمعيـت          	.كنـيم  برداشـت  ر عـسل  ديگـ  بار يك توانيم  مي

  هـاي پيـر و    آخـرين فرصـت بـراي تعـويض ملكـه     . شـوند  تـر مـي   هـا ضـعيف   يابد و كندو   مي

ها به روش تابستاني و با استفاده از قفـس بزرگتـر      تعويض اين ملكه  . ضعيف در اين ماه است    
  .شود انجام مي

  

 توضيحات

هـا بـوده،     پايـان يـافتن سـال جمعيـت    نـشان دهنـده    مرداداه  طوري كه نركشي در م    همان
تقويم ساالنه زنبورهـا بـا      . شروع شهريور ماه نيز اعالم آغاز سال براي زنبورها در ايران است           

  ماهمردادچكيده كارهاي زنبورداري در

تواند با آب و شكر      اين شربت مي  . يد به كمك شربت تغذيه تحريكي گردد      جمعيت با  -1

 .هاي مساوي تهيه گردد و عسل، يا آب شكر و يا آب و عسل به نسبت

مـصرف  هائي كه بيـشتر شـربت را    در تغذيه تحريكي و يا در تغذيه زمستاني به جمعيت        -2

 . تعادل ايجاد كنيدسپسزياد شربت بدهيد كنند  مي

توانيد حـساب    متوسط ساليانه عسل كندوهايتان را از هم اكنون بطور تقريب مي          مقدار   -3

 .ض نمائيديعوتهاي كندوهاي كم محصول را  و ملكه

نركشي در خيلي از نقاط كشور اگر تاكنون شروع نشده باشد، در اين ماه شروع و بـه                   -4

 .باشد پايان نركشي آغاز سال تازه براي زنبورها مي. رسد انجام مي

بدليل كمبود گل و شهد زنبورها . وارد كند تواند به زنبورستان صدمه جدي       غارت مي  -5

از تمام عواملي كـه غـارت را        .  دارد  وجود هاي ضعيف  آمادگي كامل براي غارت جمعيت    

 .كنند پرهيز نمائيددر زنبورها تحريك مي
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ايـن وضـع و ايـن تفـاوت بـراي زنبـوردار       . دهد  ماه تفاوت زماني نشان مي     5تقويم ساالنه ما    
هـوا رو   . شـود   كاسته مـي   شدت گرماي تابستاني      از در اين ماه معموالً   . فوق العاده مهم است   

سـرد نـشده و ديگـر از آن گرمـاي شـديد       هـوا    اينكـه هنـوز      با توجه به  . گذارد به اعتدال مي  
ها در نقاط مرتفع كشور ما در اطراف شهرهايي مانند اردبيل،            شب.  خبري نيست   نيز تابستاني

كم خودشـان را     كردن اوضاع كم  زنبورها با حس    . شود همدان، دماوند و اراك سرد هم مي      
گـذارد    سـاعت مـي  24هـايي كـه در       از تعـداد تخـم     اًملكه مرتب . كنند براي زمستان آماده مي   

ريـزي تـا    كند كه از شـدت كاسـتن تخـم    دار با ادامه تغذيه زمستاني سعي مي   زنبور. كاهد مي
شوند پـاييز    ميچون زنبورهايي كه از اين به بعد متولد         . آنجا كه ممكن باشد جلوگيري كند     

جمعيـت در اواخـر زمـستان و    . گذرانند و زمستان و حدود يك ماه از بهار را در جمعيت مي  
جلـوگيري  . آورد تر باشد موفقتر بوده و عسل زيادتري به كندو مي          فروردين ماه هر چه قوي    

گذارد به كمك تغذيه زمـستاني       هايي كه ملكه روزانه در اين ماه مي        از كم شدن تعداد تخم    
هـا   البته هدف اصـلي تـامين ذخيـره زمـستاني جمعيـت         . باشد  ميراي رسيدن به همين هدف      ب

 ليتـر  1 كيلو شـكر و  2شود كه با نسبت  براي تغذيه در اين ماه از شربتي استفاده مي .باشد مي
دهند كه ايـن هـم     ليتر آب را ترجيح مي2 كيلو شكر و  3ها نسبت    بعضي. گردد آب تهيه مي  
 قاشق غـذا خـوري عـسل    2ها در مقابل هر ليتر آب يك الي  ه اين شربتاگر ب . صحيح است 

كنند و اگـر آن را بـا مقـداري دارو بـر ضـد بيمـاري        اضافه شود زنبورها آن را بهتر قبول مي 
تـر  نوزما مثل فوماژيلين مخلوط كند با بيماري مزبور مبارزه شده و زنبورها زمـستان را سـالم             

  .شود  جلوگيريي ميستاني نسبتاًگذرانند و از مرگ و مير زم مي

هـا بـه شـدت ضـعيف       خواهد شد كه جمعيتآگاهدار  پس از پايان تغذيه زمستاني زنبور 
 قـاب   20 كندوهايي كه در آغـاز تغذيـه         مثالً. شود اند و از اين وضع سخت ناراحت مي        شده

. رسـد   هـم نمـي     عدد 14هاي پر از زنبورشان به       اند، در پايان آن تعداد قاب      پر از زنبور داشته   
هنگـام شـروع تغذيـه بيـشترين تعـداد       . طبيعي است و جاي ناراحتي نيـست      اين جريان كامالً  

آوري   كه در جريان جمـع هندد زنبورهاي جمعيت را زنبورهاي بهاري و تابستاني تشكيل مي   
 تعـداد كمتـري از آنهـا    ،انـد و در پايـان تغذيـه    و غليظ كردن شربت تلف شده و از بين رفته       
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 ضـعيف  اينـست كـه جمعيـت نـسبتاً     . باشـند   زنبورهـاي زمـستاني مـي       باقي مانده و بقيـه    هنوز  
  .گرديده است

 را در داخـل كنـدو       آلـودگي زنبور عسل عادت به تميزي فوق العـاده دارد و هـيچ نـوع               
. دهـد  حتي دفع مدفوع را تنها در خارج از كندو و در حال پرواز انجـام مـي          . كند تحمل نمي 

كنـد و ديگـر    ي كه مرگش را حس كرده و به خارج از كندو پرواز مي          در حالت عادي زمان   
 از زنبور ديگري    مثالً. ميرد كه مرگش ناگهاني باشد     تنها زماني داخل كندو مي    . گردد برنمي

  .نيش خورده و فرصت پرواز به خارج از كندو را نداشته باشد

اي نـر ديـده شـد بايـد     هرگاه در اواخر شهريور ماه و اوايل مهر ماه در كنـدوئي زنبورهـ           
هـا و   ديـدن تخـم  .  بـه چـشم ديـد   اش را حتمـاً  ها را بيـرون آورده و ملكـه    كندو را باز و قاب    

هاي بعدش به هيچ وجه نشان دهنده وجود ملكـه در كنـدو     ها و ماه   الروها در اين ماه از سال     
اش را از دسـت داده و كـارگران    هـا پـيش ملكـه    چه ممكن است جمعيـت مـدت       اگر .نيست

  .مگذاري كرده باشندتخ

  

  

  

  

  

  

آخرين مهاجرت يا كوچ دادن در اين ماه انجام گرفتـه و زنبورهـا را بـه محـل اصليـشان           
قبل از مهاجرت   . گردانند ند برمي ا  دهدر آنجا گذران  را  يعني مكاني كه پاييز و زمستان تا بهار         

اي از   بايد طبق قـوانين كـوچ دادن عمـل نمـوده و پـس از مهـاجرت بـرخالف عقيـده عـده                      
هـا كـارش را    گذارند تا زنبور صبح  زنبورداران كه سوراخ پرواز كندو را به سمت مشرق مي         

  .هاي پرواز كندو را سمت مخالف باد منطقه قرار دهيمبايد سوراخ. زودتر شروع كند

  

هاي ضعيف را نخست با يك بچه مصنوعي متحد كرده آنگـاه تغذيـه زمـستاني را                  جمعيت 

تـوان همـين     مـي نيـز اگر بچه مصنوعي در زنبورستان نبود با يك جمعيت قوي . كنند شروع مي 

ر زنبورستان تحمل نمود چـون  هاي ضعيف را در زمستان نبايد د     ولي جمعيت . انجام داد كار را   

زنبورستان بايد تا . كنند ها را گرفته و داخل زنبورستان پخش مي به راحتي انواع و اقسام بيماري    

 . پاك شده باشداواسط اين ماه از وجود زنبورهاي نر كامالً
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هـاي پـرواز ممكـن اسـت باعـث آن گـردد كـه         كه قـرار دادن سـوراخ   است  دليلش اين 
ــد 10زنبورهــا  ــر پروازشــان را شــروع كنن ــه زودت ــا  .  دقيق ــا در نظــر گــرفتن اينكــه زنبوره ب

 دقيقه كمتـر از     10 دقيقه در روز امكان پرواز دارند اضافه كردن          600ساعت يعني   10حداقل
اثـر  افزايـد كـه البتـه بـسيار نـاچيز و در مقـدار محـصول بـي           درصد به مدت پروازشان مـي      2

 ورودش بـه داخـل كنـدو و تمـام           و پرواز سوراخ به شديد بادهاي برخورد آنكه حال	.است
زنـد و نـه تنهـا     تعادل حرارتي داخلي آن را در هر فصل و هر ماهي كه باشد بكلـي بهـم مـي             

ايـن وضـع در زمـستان خطرنـاك         . كنـد  فعاليت بلكه حتي زندگي عاديشان را نيز مختل مـي         
.  مـاه آينـده انجـام داد       هاي ضعيف را در اين ماه و يا       بهتر است تعويض ملكه جمعيت    . است

 ولـي  ،كننـد تـا بهـار   ها ملكه را در پاييز با تلفـات بيـشتري قبـول مـي          جمعيت به اين دليل كه   
 چون جمعيـت در بهـار آينـده بـه سـرعت قـوي       .تعويض در پاييز را بايد ترجيح دادترجيحاً  

كـه هـر   است  بهتر در نتيجهزنبورهاي بهاري و تابستاني كه به هر حال بايد از بين بروند          

كه دو طرفش پر از زنبور باشـد بـه حـدود            هائي   زماني كه تعداد قاب   . چه زودتر حذف گردند   

 عدد يا كمتر رسيد كنـدو را تنـگ   8دارند و هر وقت به   قاب تقليل يافت طبقه دوم را برمي     10

اين كـار بيـشتر در منـاطقي        . دارند ها طبقه دوم را هرگز برنمي      كنند در بعضي از زنبورداري     مي

شـود    وسط زمستان ناگهان گرم مـي      ها هواي سرد در    شود كه در آنجا بعضي از سال       توصيه مي 

 و ملكه تخمگذاري را  را آغازبطوري كه خوشه زمستاني در داخل كندو بازشده زنبورها پرواز

شـود و    يابد ناگهان دوباره هوا سرد مـي        هفته ادامه مي   2 حدود   نمايد و اين گرما مثالً     شروع مي 

ا رهـا كـرده بـه خوشـه زمـستاني            ناچار تخم و الروها ر     هبارد زنبورها ب   حتي اغلب برف هم مي    

. گندنـد  هـا مـرده و مـي    الروهاي خارج مانده از خوشه در اثر سـرما داخـل سـلول          .گردند برمي

بـه عـالوه كلـي از     . نمايـد  گـردد جمعيـت و زنبورهـايش را ناراحـت مـي            عفونتي كه ايجاد مي   

ها بـاز  خوشه  طبقه معموال2ًرود و حال آنكه در كندوهاي      هدر مي به  زحمات ملكه و جمعيت     

 .آيداي پيش نميشود و در نتيجه چنين مسئله نمي
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ر اي د  بـراي اينكـه تلفـات ملكـه كمتـر شـود از روش ويـژه               . دهـد شده و عسل زيادتري مي    
  .گرددتعويض پاييزي ملكه استفاده مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مهر ماه كارهاي زنبورداري در 

  كنيم آماده گذرانيزمستان براي را زنبورها بايد ماه اين در

 پـرواز  ي  دريچـه  بازديـد  و كنـدوها  بنـدي   و از عـايق    كنيم شروع را زمستاني ي  بايد تغذيه  -
ي از ورود   و جلوگير  انرژي مصرف كاهش منظور به ماه  مهر در طور معمول  به. نشويم غافل

 ي پـرواز  به داخل كنـدو، دريچـه  ... ....زنبورهاي بزرگ و  مهاجمان مختلف از قبيل موش و   
. كندوها بايد سـالم باشـند     . كنند هاي مخصوص استفاده مي    يا از شبكه   تر كرده و   را كوچك 

  .نگهداريم است، دور زمستاني سرد باد جريان از كه محلي دركندوها را بايد 

  از سـال بـسيار  زمـان الرو در ايـن   ارزش تخم و ها توجه كنيم؛ بايد به تعداد الروها و تخم    	-
  .گذارد مي زمستان را پشت سر تر آسان كلوني پرجمعيت .زياد است

  ماهشهريورچكيده كارهاي زنبورداري در

 .نركشي پايان يافته و سال تازه زنبورها شروع شده است -1

 . باشيدمراقب، يابد افزايش  به شدتتواند در اين ماه و ماه بعد غارت مي  -2

 .كرده و به اتمام برسانيدتغذيه زمستاني را با قدرت شروع  -3

 .ها از اين ماه به بعد يك امر طبيعي است ضعيف شدن جمعيت -4

  .هرگاه تعداد زنبورها خيلي كم شده باشد طبقه دوم را برداريد -5

 .هاي خيلي ضعيف را نخست متحد كرده بعد تغذيه را شروع كنيد جمعيت -6

  .جود نرها پاك شده باشد بايد از وزنبورستان در جريان همين ماه معموالً -7

 .با انجام آخرين مهاجرت كندوها را به محل زمستانيشان برگردانيد -8

 . باد منطقه باشدجهتهاي پرواز بايد مخالف  سمت سوراخ -9

توانيـد عـوض     هاي خيلي ضعيف را با استفاده از روش ويژه پاييزي مـي            هاي جمعيت  ملكه -10

  .كنيد



 261/  ...نكات كليدي پرورش زنبور عسل   – سيزدهم  فصل 

بررسـي و در  » نوزمـا «و  » واروآ«هـا از جملـه        بايد كنـدو را از نظـر ابـتال بـه انـواع بيمـاري               -
  .ها مبارزه كنيم نصورت لزوم با آ

  

  توضيحات

مقدار آن براي كندوهاي مختلـف متفـاوت        . تغذيه زمستاني بايد تاكنون پايان يافته باشد      
زمـاني  . شـوند   ضـعيف كمتـر تغذيـه مـي    هاي نـسبتاً   هاي قوي بيشتر و جمعيت     جمعيت. است

ن شـده   كيلو شكر صرف تغذيه شـا 10 الي 8رسد كه تا مهر ماه  ها به اتمام مي  تغذيه جمعيت 
اگـر هـم داشـته باشـد        . طبيعت ديگر شهدي ندارد كـه در اختيـار زنبورهـا قـرار دهـد              . باشد

هـاي چـاي     هاي شـمالي ايـران بـه ويـژه در گـيالن بـاغ              در استان . مقدارش قابل بحث نيست   
هاي هر بوته كـم       تعداد گل  دهند ولي اوالً   هاي چاي در پاييز و زمستان گل مي       بوته. فراوانند

  دهنـد و   هـاي چـاي تنهـا گـرده گـل مـي        گـل ثانيـاً . كنـد   گل تجـاوز نمـي  5 الي 4بوده و از  

 چاي كاري در پـاييز و زمـستان اغلـب بـاراني اسـت و امكـان       ه هواي منطق ثالثاً. شهد ندارند 
هـا پـس از پايـان تغذيـه          كنترل جمعيـت  .برداري از آن براي زنبورها بسيار محدود است       بهره

و و كمبود يا كافي بودن غذاي ذخيره شده بـراي گذرانـدن         زنبوردار را از وضع داخلي كند     
هـايي كـه غـذاي كـافي ندارنـد           عيـت منمايد تا در صورت نياز به ج       پاييز و زمستان آگاه مي    

 بـاز كـردن كنـدوها و        بـا .  با باز كردن كندوها انجام گيرد      دتوان اين بررسي مي  . كمك شود 
دار را از   و زنبـور باشـد مـي تـر    بخـش  اطمينـان بـه نظـر  ها با چشم   ديدن مقدار غذاي جمعيت   

نمايد ولي خطر شروع غارت را با خود به همراه دارد كه             مقدار غذاي جمعيت بهتر آگاه مي     
بـاز    كه كندو زمانيبه همين دليل مدت. باشدنيز ميدر اين ماه بدليل بيكاري زنبورها شديد  

 بررسـي را قطـع   به سرعت  در صورت شروع غارت بايد اوالً. ماند بايد خيلي كوتاه باشد   مي
 كـرد تـا   كوچـك  روز 3 سوراخ پرواز همـان كنـدو را بـراي       ثانياً. و سر كندوها را گذاشت    

 پـر  وجود با قپان يا و	بررسي با ترازو  .  زنبور نتواند از آن عبور كنند      3 الي   2آنجا كه بيش از     
 است بهتر بررسي يناول تنها هم اينجا در	.برد  مي بين از كلي به را غارت خطر ،بودن زحمت

اسنامه هر كندو   شن در غذا كمبود و كفايت لحاظ از نتيجه و گيرد انجام كندوها كردن باز با
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از اين تاريخ تا اوايل فروردين كندوها را هر دو هفته يكبار            . و يا در يك دفترچه نوشته شود      
هـا بـا     ز مقايسه وزن  نويسند تا بتوانند ا    هاي قبلي مي    در دفترچه كنار وزن    مجدداًكرده و    وزن

هايي است كه وي بايد هميشه بـه         هاي بزرگ زنبوردار شان    يكي از سرمايه  . هم نتيجه بگيرند  
 در انبـار مخـصوصي نگهـداري      هـا معمـوالً    ايـن قـاب   . صورت ذخيره در اختيار داشته باشـد      

  .شوند مي

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

در داخل كنـدو يـك      ها   اولين اقدامات براي گرم نگهداشتن كندو اينست كه روي قاب         
گذارنـد تـا گرمـا در داخـل كنـدو        و روي آنها نيز مقداري روزنامه مي   يهپارچه كتاني دو ال   

حفظ شده و از راه درزهاي سقف آن خارج نگردد و در نتيجه تامين و ثابت نگهداشـتن آن              
 رازيـ شـود   استفاده از نايلون به جاي پارچه توصـيه نمـي      . براي زنبورها اشكالي بوجود نياورد    

آخرين  .نمايد ها را تشديد مي    زدگي شان   كپك  و نايلون مانع خروج بخار آب از كندو شده       
تواند سوراخ پرواز مي  . كار زنبوردار تنگ كردن كندوها و همچنين سوراخ پروازشان است         

از چنـين سـوراخ پـروازي       . متـر تجـاوز نمايـد      ميلـي  7بايد ارتفـاعش از     نسراسري باشد ولي    
در منـاطقي كـه رطوبـت هـوا زيـاد اسـت و              . توانند عبور كننـد    هم نمي ها   كوچكترين موش 

  .  سوراخ پرواز را بايد سراسري گرفت،زنند زمستان كپك ميدر  داخل كندوها يها شان

 ياز هستندننوع شان مورد 4

 ولي سالم به تعداد هر چه بيشتر براي طبقه دادن به كندو در فـروردين و     هاي خالي  شان -1

  .ارديبهشت

هائي كه در زمستان به هر دليلي   و يا شربت براي كمك به جمعيتهاي پر از عسل شان -2

  .شان تمام شده باشد آذوقه

ه بـه منظـور تحريـك وي بـه           براي زمان شروع دوباره تخمگذاري ملكـ       هاي گرده  شان -3

 .تخمگذاري بيشتر در اسفند و فروردين و يا پس از بچه مصنوعي و يا طبيعي گرفتن

 براي زنبـورداراني كـه تـصميم بـه توليـد و جفتگيـري دادن              هاي نر  هايي با سلول   شان -4

 .ملكه دارند
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در اين ماه هم بايد مواظب غارت بود كه زنبورها به دليل بيكاري آمادگي زيـادي بـراي       
هـاي هـر كنـدو را در         حتي از هم اكنون قدرت جمعيت     تواند به را   نبوردار مي ز. غارت دارند 

براي اين كار با ديدن تعداد خيلي زياد زنبورها در هر كندو            . بيني كند اوايل سال آينده پيش   
چون تعـداد زيـادي     . اين قدرت آنها يك قدرت دروغي است      . خورد  نمي فريبدر ماه مهر    

ها و الروهـا   از بين بروند پس فقط به تخماز اين زنبورها به دليل بهاري و تابستاني بودن بايد          
اگر تعدادشان زياد باشد آن جمعيت در اوايـل         . به خصوص الروهاي سرپوشيده توجه كنيد     

زنبورهـائي كـه در ايـن مـاه متولـد       . بهار آينده قوي خواهـد بـود و اگـر كـم باشـد ضـعيف               
و اغلــب تــا كننــد  گردنــد از زنبورهــاي متولــد شــده در مــرداد و مهــر زيــادتر عمــر مــي مــي

  .مانند ارديبهشت زنده مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ي مـومي كـه در   هـا هاي سياه و غيرقابل استفاده را از كنـدو برداشـته همـراه تكـه        تمام شان  

و كـردن    بـراي ذوب     ،آوري گرديـده   جريان سال و همچنين هنگام تميزكـردن كنـدوها جمـع          

هـا   مـوم . شـوند  تواند در اواخر همين ماه انجام گيرد در محلي مطمئن گذاشته مي            تصفيه كه مي  

  قيمـت مـوم    زيرا  . خوار نتواند آنها را بخورد     هر چه زودتر تصفيه گردند بهتر است تا كرم موم         

 . برابر عسل است3در ايران خيلي گران و حدود
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  آبان ماه كارهاي زنبورداري در

مـورد بـه     بازديدهاي بي  بنابراين بايد از  . كند ريزي خود را قطع مي     ين ماه، ملكه تخم   ا در
 اسـت،  شـده  قطع 	 درجه و رفت و آمد زنبورها      10ويژه زماني كه درجه حرارت محيط زير        

  .كرد استفاده ديگري هاي روش از توان مي كلوني وضعيت از اطالع براي	.مودن 	اجتناب

 ديدن  همچنين .دارد وجود الرو يا تخم داخل كندو  يعني ؛ر آب ديديم  كنا را زنبور اگر
 كندو، مستمر كردن وزن ،  شوند  مي خارج آن از يا و وارد كندو به كه زنبورهايي شمارش و

 ي مـشاهده  يا پس از ضربه زدن به ديواره كندو  كندو خلدا زنبورهاي صداي به دادن گوش
استفاده از ايـن    . هاي مناسب كنترل زنبورستان باشد     ند از روش  توا  مي زنبورها شربت مصرف

  . تواند در مدت زمستان گذراني ادامه يابد ها مي روش

 چكيده كارهاي زنبورداري در مهر ماه

 .تغذيه زمستاني بايد حداكثر در اين ماه پايان يافته باشد -1

ــد و در       -2 ــي نمائي ــشان را بررس ــرعت وضــع غذاي ــه س ــرده و ب ــاز ك ــدو را ب ــار كن ــا يكب تنه

  .هايشان بنويسيد امهشناسن

  و صـرف نظـر نمـوده   در صورت شروع غارت سر كندو را گذاشته و از ادامـه كـار موقتـاً                -3

  .متر كوچك كنيد هاي پرواز را تا حدود يك سانتي سوراخ

 روز وزن   15 وضع داخلي كندوها از هم اكنون تا فروردين ماه كندوها را هر              يبراي بررس  -4

 .نمائيد

 .ن براي موارد اضطراري ذخيره كنيدهميشه تعدادي شا -5

هـاي سـياه را ذوب و تـصفيه       هاي شان  آوري شده و همچنين موم     هاي تكه تكه و جمع     موم -6

 .نمائيد

 . كتاني و مقداري روزنامه بپوشانيدهها را با يك پارچه دو الي روي قاب -7

 .براي زمستان گذراني تميز كنيد ولي مواظب غارت باشيد كندوها را -8

 بهتـري هر چه جمعيت بيشتر باشد آينـده        . ها توجه داشته باشيد    تنها به مقدار الروها و تخم      -9

 .تعداد زنبورها در اين ماه مهم نيست.داشتخواهد 
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 توضيحات

 از نيمـه دوم  شود به طوريكه در اغلب نقاط زنبورها      هوا در ايران مركزي بتدرج سرد مي      
تنهـا بعـضي از روزهـا كـه هـوا آفتـابي و كمـي                . روند اين ماه كم كم به خوشه زمستاني مي       

خوشه زمستاني و كندوهايشان را ترك نموده و        ،  تر شده باشد از موقعيت استفاده كرده       گرم
 در شمال ايران هنوز هوا تا آنجا سرد  . دهند پرواز كوتاه مدتي براي دفع مدفوعشان انجام مي       

كمي ديرتـر يعنـي در آذر مـاه ممكـن اسـت           . نشده كه زنبورها را به خوشه زمستاني بفرستد       
روند چون هواي زمـستاني   ها  به خوشه نمي     براي مدت كوتاهي به خوشه بروند و اغلب سال        

 .منطقه ماليم است

تنها روزهايي كـه بـرف روي زمـين نشـست خوشـه زمـستاني بـه مـدتي كوتـاه تـشكيل                       
 زيادي هم روي زمـين   محض آفتابي شدن هوا حتي در حالي كه برف نسبتاً    گردد ولي به   مي

ريزي ملكه   تخم. كنند مي روند و پرواز   نشسته خوشه باز شده و زنبورها به خارج از كندو مي          
گردد و ملكه در زمستان با نسبت خيلي كمتر از بهـار             ها در شمال قطع نمي     هم بعضي از سال   

ريـزي قطـع     در روزهاي برفي به مـدت كوتـاه تخـم         . دهد مه مي و تابستان به تخم ريزيش ادا     
  . شود شده ولي به محض خوب شدن هوا از سرگرفته مي

  

   عبارتند از كارهايي كه بايد انجام دادترين مهم

د تـا الرو  يـ  بـيش از ايـن وقـت را تلـف نكن      ايـد   هـا را ذوب و تـصفيه نكـرده         اگر تـاكنون مـوم     -1

در . هـا افتـاده و آن را بخورنـد    انـد بـه جـان مـوم     تظار فرصـت نشـسته    هاي موم خوار كه به ان      پروانه

جهان و هم در كشور ما امروزه نه تهيه جمعيت مسئله است و نه كندو نـه ملكـه و نـه عـسل، ولـي                

تـاكنون تـا آنجـا كـه     .  همه كشورهاي جهان گرفتار كمبـود آن هـستند  موم مسئله ايست كه تقريباً  

. شود كه فروش عسل با موم به هر دليلي كـه باشـد خطاسـت         يه مي دارها توص  مقدور است به زنبور   

فروشـند در مقابـل بايـد در بـازار           چون در مقابل هر كيلو موم كه همراه عسل و به قيمت عسل مي             

  .درست نيستاين كار از نظر اقتصادي . همان مقدار موم را به قيمت سه برابر بخرند

 بـه دفعـات از هـر يـك از كنـدوهايش گرفتـه        سال هر مقدار عسل كه     طولدار در    زنبور -2
در آبـان مـاه هـر يـك از          . باشد، در شناسنامه تك تك آنها را با تاريخ برداشت نوشته است           
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 در شناسـنامه     و ها را با كمال دقت بررسي و جمع مقدار عـسلش را حـساب نمـوده                 شناسنامه
شناسـد و    ل را آورده اند مي    هايي كه بيشترين عس    ها جمعيت  با استفاده از شناسنامه   . نويسد مي

 چـه بـه صـورت طبيعـي و چـه بـه       گيـري  هاي آينده تنها از همين كندوها بچه    در سال و سال   
هاي پرمحصول اجازه     تنها به نرهاي همين جمعيت     درضمن. شود  انجام مي صورت مصنوعي   

هاي  تدهد تا تنها جمعي    هائي كه متولد خواهند شد را مي       زنده ماندن براي جفتگيري با ملكه     
محصول و غير اقتـصادي   هاي كم اش ازدياد يابد و از توليد مثل جمعيت  فعال و عسل آورنده   

البتـه  . بـرد  تر مـي  بدين وسيله مقدار محصول زنبورستانش را سال به سال باال      . جلوگيري شود 
شرايط اصلي كار و موفقيت اينست كه در محيطي كه كندوها قرار دارند شهد و گرده گـل            

در منـاطق كـم شـهد    . هر چه بيشتر و به مـدت هـر چـه زيـادتر وجـود داشـته باشـد         به مقدار   
 .بياورند توانند عسل جالبي به كندويشان ها هم نمي ترين و بهترين جمعيت قوي

هايـشان   هـاي نـيش زن بـا اسـتفاده از شناسـنامه        وظيفه ديگـر زنبـوردار شـناختن جمعيـت         -3
 تنهـا در  آيند و معمـوالً  ي مخلوطي بوجود مي هاي نيش زن اغلب از نژادها      جمعيت. باشد مي

كـار  . آيـد  هاي بعدي مقدار محصولشان به شـدت پـايين مـي         در نسل . يك نسل پرمحصولند  
. هـاي فـراوان اسـت       مشكل بوده و هميشه همراه با نيش خوردن        ييها كردن با چنين جمعيت   

 اصـطالح معـروف   گردد و بـه  داران از اين شغل مي     زنبورانصراف    كه اغلب باعث     به طوري 
هـاي نـيش زن در زنبورسـتان         به ويژه اگر تعـداد جمعيـت      . بخشند عطايشان را به لقايشان مي    

اش با يك ملكه كه از يـك جمعيتـي آرام، خـوب و فعـال و از                   تعويض ملكه .  باشد نيززياد  
اگر تعويض در اوايل بهار صـورت      . نژاد خالص بوجود آمده باشد تنها چاره اين وضع است         

معيت دو ماه بعدش آرام خواهد شد و اگر در پاييز عملي شود از اواخر ارديبهـشت                 گيرد ج 
  .ديگر از نيش زدنشان خبري نخواهد بود

 بيكـار اسـت و وقـت كـافي بـراي مطالعـه              از هم اكنون تا اوايل اسـفند زنبـوردار تقريبـاً           -4
بـراي زنبـوردار   هـاي خـوب      مطالعه كتاب . هاي قابل اعتماد زنبورداري در اختيار دارد       كتاب

زنبورداري امروزه به صورت علمي در آمده       . با ذوق از واجبات كارش در زنبورداري است       
علم است و يـاد گـرفتن آن        . و ديگر تنها شغل نيست كه از پدر يا همسايه ها ياد گرفته شود             

  .در غير اين صورت موفق نخواهد بودباشد  تنها يك راه دارد و آن هم مطالعه مي
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دار به راحتـي      از اين زمان به بعد بدليل بيكاري براي زنبور         ،دن هر دو هفته يكبار    وزن كر  -5
. ها را در يـك روز وزن كنـد         اگر تعداد كندوها زياد باشد الزم نيست همه آن        . ممكن است 

 روز اين كـار را انجـام دهـد ولـي هميـشه تـاريخ وزن كـردن را بايـد در                       3 يا   2تواند در    مي
دار را از وضع داخلي كندوها كم        مقايسه هر بار وزن با وزن قبلي زنبور        .ها قيد نمايد   ياداشت

 هرگـاه تفـاوت وزن يـك كنـدو بـا وزن دفعـه پـيش زيـاد باشـد                 مـثالً . كند و بيش آگاه مي   
دار پـس   در اين حال زنبور   . هاي ديگر غارت شده است     معنايش اينست كه به وسيله جمعيت     

 شان پـر از عـسل داخـل آن و تنـگ كـردن سـوراخ              2از يك كنترل سريع با آويزان كردن        
  .تواند جمعيت را از مرگ حتمي از گرسنگي در وسط زمستان نجات دهد پروازش مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :چكيده كارهاي زنبورداري در آبان ماه

ه دوم اين ماه زنبورها خوشه زمستاني را  از نيم مركزي و غربي ايران معموالًهاي  قسمتدر -1

  .دهند دهند و تا اوايل بهار داخل آن به زندگيشان ادامه مي تشكيل مي

روند و  ها در زمستان نه به خوشه مي هاي جنوبي درياي خزر زنبورها خيلي از سال در استان -2

  .كند ريزيش را قطع مي نه اينكه ملكه تخم

كندو تخم داخل در حال مكيدن ديديد معنايش اينست كه در هرگاه زنبورها را كنار آب  -3

  .ريزي است و الرو وجود دارد و ملكه هنوز مشغول تخم

دهند و از  اي از زنبوردارها كندوهايشان را در زمستان به جنوب ايران كوچ مي عده -4

 . راضي هستند نيزاشنتيجه

  .ار را فوري انجام دهيد اين كايد حتماً ها را تاكنون تصفيه نكرده اگر موم -5

  .هايتان را بشناسيد ترين جمعيت مقدار محصول عسل كندوها را محاسبه كرده و پر محصول -6

 پيش از آنكه به خوشه )آبان ماه(در اين زمانهاي نيش زن را در بهار و يا  ملكه جمعيت -7

  .روند عوض كنيد

  .دار غفلت نكنيد هاي خوب زنبور از مطالعه كتاب -8

 پيش از بعضي  روز يكبار كندوها از مهر ماه تا اول فروردين شما را از15ن كردن هر وز -9

  .تواند آگاه نمايد دهاي غير منتظره داخلي كندوها ميآم
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  كارهاي زنبورداري در آذر ماه

قت يـك بـار مـورد        چند و  هر پرواز سوراخ بايد برف احتمالي بارش علت به ماه اين در
 ، كنـدوهاي آن و  توان به امور دفتري از جمله آمار زنبورستان      همچنين مي  .بازديد قرار گيرد  

ها رسيدگي كرد و به نظافت ابزار، وسايل داخل انبار و مرتـب              ي هر يك از كلوني     شناسنامه
  .كردن آنها پرداخت

  

  توضيحات

هـا بـا طبيعـت كـاري دارنـد و نـه             ماه آذر زمان آسايش زنبورها است وقتي كه نـه زنبور          
پرواز به خارج از كندو تنها در روزهاي گرم و آفتابي بـراي دفـع مـدفوع         . طبيعت با زنبورها  

اين تنها كاري است كـه زنبورهـا در ايـن مـاه             . گيرد كه مدتش هميشه كوتاه است      انجام مي 
ر از آويخـتن    دا  بايـد زنبـور    يدر چنـين روزهـاي    . كننـد  براي انجامش كندويشان را ترك مي     

داري   پـس از شـستن خـود   ها   آنهاي سفيد روي سيم يا طناب به منظور خشك كردن         پارچه
. هاي نزديكش نيز اطالع دهد تا آنها هم اين اشـتباه را نكننـد            نموده و اين وضع را به همسايه      

  آندهند و مدفوعـشان را روي  هاي سفيد را براي دفع مدفوع ترجيح مي     چون زنبورها پارچه  
شـوند و از بـين       ها متاسفانه به آساني پاك نمي      اين لكه . نمايند لي و پارچه را پر از لكه مي       خا

بـارد و اغلـب     در نيمه دوم همين ماه مياولين برف سال معموالً .بردنشان كار مشكلي است
هاي پرواز را با جارو يـا        دار بايد فوري سوراخ    كند كه زنبور   هاي پرواز را مسدود مي     سوراخ

زيـرا ممكـن اسـت همـين سـهل      . حتي به فـردا هـم موكـول ننمايـد     ت باز و اين كار را انگش
هرگاه برف سوراخ پرواز را     . ها گردد  انگاري كوچك باعث تلف شدن تعدادي از جمعيت       

مسدود نمايد تنفس جمعيت با استفاده از سوراخ هاي ريز موجود در برف تنها كمي دشـوار   
ست كه به زودي هواي گرم داخل كندو سطح داخلي          ا شود ولي بدي اصلي كار در اين       مي

اين آب در سرماي شديدتر شب تبديل بـه     . كند هاي مجاور به سوراخ پرواز را آب مي        برف
در نتيجـه   . هـاي ريـز بـراي عبـور هـوا نـدارد            يخ هم خلل و فرج و يـا سـوراخ         . گردد يخ مي 
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تـرين   بعد از هر برف مهم    بنابراين  . شود جمعيت در داخل كندو پس از مدتي كوتاه خفه مي         
 .هاي پرواز كندو است وظيفه زنبوردار پاك كردن فوري سوراخ

ها در سرماي زمستان بدين طريق است كه زنبورها داخل كنـدو بـه            طرز زندگي جمعيت  
گرمـا در مركـز ايـن گلولـه     . آينـد  هاي پر از عـسل در مـي     اي در اطراف قاب    صورت گلوله 

 شـدن جـاي     گـرم  از پـس  هـستند  گلولـه  داخل كه رهاييزنبو. است درجه 20 تا 18		حدود
 سرد داخـل كنـدو   باشند و با هواي نسبتاً خود را با زنبورهايي كه در سطح خارجي گلوله مي 

اين زنبورها نيـز پـس   . كنند تا آنها هم به نوبه خود گرم شوند        تماس مستقيم دارند عوض مي    
اين كار تمام مدتي كه هـوا       . كنند از گرم شدن جايشان را با زنبورهاي سرد ديگر عوض مي          

گـوييم زنبورهـا بـه       آينـد مـي    سرد است ادامه دارد زماني كه آنها به صـورت گلولـه در مـي              
 .هاي مركز گلوله استجاي ملكه هميشه در مركز يا نزديكي. اند خوشه رفته

نوع دوم حركت زنبورها براي دسترسي داشتن به عسل است كـه دسـته جمعـي و بـدين                   
اي از شـان كـه خوشـه زمـستاني      پس از تمام شدن همه عسل در منطقه  . گيرد ام مي طريق انج 

آنجا قرار گرفته است همه زنبورهاي خوشه به آرامي ولي با هـم چنـد سـانتيمتر روي همـان               
روند تا منبـع غـذايي تـازه و دسـت نخـورده ديگـري را در اختيـار گيرنـد و                       شان به جلو مي   

متـر   اتمام عسل اين نقطه بـاز هـم دسـته جمعـي چنـد سـانتي               بعد از   . تدريج مصرف نمايند   هب
دهند تـا بـه آخـر همـان شـان            قدر به اين كار ادامه مي      در جريان زمستان آن   . روند جلوتر مي 

آنگاه باز دسته جمعي خود را به قاب پر از عسل مجاور انتقال داده ولي اين بـار بعـد                    . برسند
بـاز هـم بتـدريج آنقـدر عقـب          . روند به عقب مي  متر   از تمام شدن عسل اين نقطه چند سانتي       

هاي پـر از عـسل    روند تا عسل اين قاب نيز تمام شود و همين طرز حركت را با ساير شان             مي
  . دهند در تمام مدت زمستان ادامه مي

  

  

  

  

:دهد  حركت را انجام ميزنبور در سرما و داخل خوشه زمستاني دو نوع 

حركت انفرادي هر يك از زنبورها در داخل خوشه از سطح خوشه به داخل آن و از داخل  -1    

 .باشد ميخوشه به سطح

  .حركت دسته جمعي خوشه روي هر قاب و از يك قاب به قاب ديگر -2



    زنبور عسلپرورشراهنماي /  270

كننـد و از آنجـائي كـه بـه       خوشه را با خوردن عسل ايجاد مي      براي زنبورها گرماي الزم  
 حبس نمـوده و مـانع       خودشانيند قادرند گرماي ايجاد شده را داخل        آ صورت گلوله در مي   

هاي رياضـي و فيزيولـوژي بـدين طريـق           طبق همه حساب  . خروج و از دست رفتنش گردند     
 براي گرم شدن و زنده ماندن و زندگي          است شوند كه كمترين مقدار عسل ممكن      موفق مي 

 كرديد تا زماني كه زنبورهـا عـسل   همان طوريكه در باال مالحظه. در زمستان مصرف نمايند   
اي به آنهـا بزنـد چـون قـدرت     تواند صدمه كافي در اختيار داشته باشند شديدترين سرما نمي     

توانـد حتـي تمـام زنبورهـاي يـك           آنچه به آنها صدمه زده و مـي       . كنار آمدن با آن را دارند     
هيچ نوع مقـاومتي    باشد كه زنبور در مقابل آن        مي) كوران(جمعيت را تلف كند جريان هوا       

شـود كـه هنگـام تميـز كـردن كنـدوها بـا كمـال دقـت بايـد            توصيه ميدليل به همين   . ندارد
 بايد آنها را مسدود نموده      درزي بود اگر  . هايي نداشته باشند   مواظب بود كه درزها و سوراخ     

  .نمودض يعوتو يا كندو را 

دهـد اوضـاع داخلـي       مـي دار امكـان     هـاي پـرواز بـه زنبـور       اي يكبار سـوراخ    كنترل هفته 
هـا و زنبورهـايش را ناراحـت         در صورتي كه بعـضي از جمعيـت       . كندوهايش را حدس بزند   

تـر   روي تخته پرواز ديد شماره كندويش را يادداشت كرده و در اولين فرصت كه هوا گـرم          
 درجه شد آن را باز كرده و به سرعت وضع داخليش را بررسي نمـوده و كمـك الزم               10از  

 2 از مدت بررسي هر كندو بايد خيلي كوتاه بوده و مـثالً   . ار آن جمعيت قرار دهد    را در اختي  
اگر مدت زيـادتر باشـد گرمـاي داخلـي كنـدوها بـاز هـم بيـشتر پـايين                    . دقيقه تجاوز ننمايد  

زنبورها براي اينكه گرماي داخلي را به حد اوليه برسانند ناچارند مقدار زيـادتري از            . آيد مي
 را خورده و در بدنشان تبديل به گرما نمـوده و داخـل كنـدو     خود تانيهاي ذخيره زمس   عسل

بدين طريـق بـاز مقـدار بيـشتري از          . پخش كنند تا هواي داخلي دوباره گرم و متعادل گردد         
 اين قاعده كلي اسـت      اصالً. كنند كه اين به ضرر زنبوردار و جمعيت است         عسل مصرف مي  

بنابراين بـه  . دهند با خوردن مقداري عسل پاسخ مي     باز كردن سر كندو را       بار  كه زنبورها هر  
 زنبوردار است كه چه در تابستان و چه در زمستان تا آنجا كـه بـرايش ممكـن اسـت از                      سود

اي از   عـده .  الزم باشـد   اين كار اجتناب ورزد و تنها هنگامي سر كندو را باز كنـد كـه واقعـاً                
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انـد   ي همين منظور ساخته و آماده نموده      داران كندوهايشان را زير سقفي كه از قبل برا         زنبور
گذارند تا باران و برف روي كندوها نريزد كـه البتـه ايـن كـار خيلـي بهتـر هـست چـون                مي

در تابـستان هـم در      . عالوه بر اينكه پاك كردن برف از روي كنـدوها ديگـر لزومـي نـدارد               
باشـد و زنبـوردار    بان خوبي برايـشان مـي   اند سايه مدتي كه كندوها هنوز مهاجرت داده نشده    

  . مجبور نيست براي كار كردن با زنبورها در وسط آفتاب مرتب عرق بريزد

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  كارهاي زنبورداري در دي ماه 

 سـوراخ  طريق از بايد 	از كرد و وضعيت كندو را     ب را درِكندو نبايد زياد، سرماي علّت به
  .دهيم انجام آفتابي روز يك در را كار اين بايد ضروري، مواقع در. نمود بررسي پرواز

  

 توضيحات

دسـت بـه    .  بـراي زنبـوردار اسـت      كارترين مـاه سـال    دي ماه هم مثل ماه آذر كم      
تنها به خاطر بازديد و بررسي وضع آنها از راه سوراخ           . ها نبايد زد   تركيب كندوها و جمعيت   

 و يا مشكوك بـه      دهندتوان به كندوها نزديك شده و آنهايي كه ناراحتي نشان مي          پرواز مي 

  ماهچكيده كارهاي زنبورداري در آذر

تنها روزهائي كه . كنند در نقاط سردسير كشور همه زنبورها در خوشه زمستاني زندگي مي -1

 به  درجه بيشتر شود كندو را ترك كرده به سرعت دفع مدفوع نموده و فورا8ًگرماي هوا از 

 .گردند كندو برمي

 . كنيدهاي پرواز را پاكفوري سوراخ. بارد اولين برف در نيمه دوم همين ماه مي -2

تواند  مي) كوران(كنند ولي كوچكترين جريان هوا  زنبورها شديدترين سرما را تحمل مي -3

 .تلف كندها را  آن

در صورت مشاهده وضع غير طبيعي شماره . هاي پرواز دقت كنيد اي يكبار به سوراخ هفته -4

ل و رفع يادداشت نموده و در ساعات گرم يك روز آفتابي آن را به سرعت كنتر كندو را

 .نواقص نمائيد
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هايشان را يادداشت نموده ولي باز هم تا مساعد شدن موقتي هوا كـاري           رساند شماره نظر مي 
و يـا    هـا  اسفند هم در بعضي از سال     . هاي سالند دي و بهمن سردترين ماه    . به كارشان نداشت  

هاي سالم در داخل كنـدو از آرامـش كامـل زمـستاني           جمعيت. در برخي از نقاط سرد است     
ها سـال اسـت كـه     زنبور عسل ميليون. ها را بهم زد    خوردارند به هيچ وجه نبايد آرامش آن      بر

هـاي سـرد را داخـل     بـدون دخالـت و كمـك انـسان زمـستان      و  كنـد  روي زمين فعاليت مـي    
بـراي اينكـه از هـواي       . ها گذرانده است   هاي سنگ  ها و حفره   هاي درختان در جنگل    سوراخ

ها به همديگر سخت چسبيده گلولـه و         ها و حفره   داخل سوراخ سرد زمستاني آسيبي نبيند در      
 را توليـد و تـامين        خود اي را تشكيل دادند كه داخل آن گرماي مورد نياز زمستاني           يا خوشه 

بررسـي همـين وضـع نـشان     . كردند بطوري كه عوامل خارجي نتوانند آنها را از بين ببرند  مي
بورهـا نداشـته و آنهـا را بـه حـال خودشـان              دهد كه در زمستان بهتر است كاري بكـار زن          مي

اين درس را انسان از طرز طبيعـي زمـستانگذراني زنبورهـا در حالـت وحـشي يـاد                   . گذاشت
هاي پرواز را بايـد بـدون    كنترل هفتگي سوراخ. گرفته و همان طور هم بايد با وي رفتار كند       

واي گرم و آفتابي تـا  دست زدن به كندوها انجام داد و هنگام بررسي وضع داخلي آنها در ه     
سـوراخ   .آنجا كه ممكن باشد از ايجاد سر و صدا و يا رفتار خشن بـا زنبورهـا احتـراز نمـود    

 ميليمتر باشد تا بتوانـد مـانع ورود         7پرواز بهتر است سراسري و متحرك با ارتفاعي كمتر از           
ب اسـتفاده از آن بـه ويـژه در نقـاط مرطـو             .هاي خيلي كوچك به داخل كندو گـردد        موش

ها در داخل كندو است و به عـالوه اگـر        هاي نجات از قارچ زدگي زمستاني شان       يكي از راه  
به دليلي مرگ و مير زمستاني زنبورها در كندوهايي كـه سـوراخ پـرواز متحـرك سراسـري            

تنهـا  . را مسدود نمايـد مسير ورود و خروج دارند آنقدر زياد باشد كه كف آن را پوشانده و  
توان زنبورهاي مرده را بيرون كشيده تا هواي كافي به زنبورهـا برسـد              ميكج   با يك ميله سر   

 در كف كنـدو در مهـر        يهو خفه نشوند و يا با قرار دادن يك صفحه نايلوني و يا تخته سه ال               
اي كـه سـوراخ    بدين طريق كه با برداشتن كامل تخته .گيرد تر انجام مي  ماه همين كار راحت   
 را براحتي بيرون كشيده از طرز محل ريختـه     يهلون يا تخته سه ال    ناي. دهد پرواز را تشكيل مي   

هـا    جمعيت را حدس زد و يا با ديده شدن جسد ملكه بـين آن          يتشدن زنبورهاي مرده وضع   
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 را تميز كرده به آرامي      يهسپس صفحه نايلوني و يا تخته سه ال       . ملكه بودنشان مطلع شد   از بي 
اش برگردانـد و ايـن       ز متحرك را بـه محـل اوليـه        دوباره در كف كندو گذاشته و تخته پروا       

ها بايـد بـدون ايجـاد سـر و        البته همه اين  . كار را هر هفته و يا هر چند هفته يكبار تكرار كرد           
صدا و با آرامي و ماليمت كامل انجام گيرد تا زنبورها ناراحت نـشده و خوشـه زمـستاني را              

ر كـه در سـرماي زمـستاني خوشـه را           هر زنبو . ترك نكنند كه در اين حال تلف خواهند شد        
هـاي تـصفيه شـده و قالـب زده را تحويـل كارخانـه        مـوم  .ترك كند محكوم به مرگ است

هاي موم قالب زده براي اسـتفاده در   بايد به اندازه نياز ساليانه ورقه  داده و قرارقالب زني موم    
 وقـت   ليـت هـستند و    ان مـشغول فعا   دار در بهار و گرما زنبـور     . بهار سال آينده تحويل گرفت    

 آن   خريـد  دارهـا در بهـار بـه دنبـال         د بخصوص آنكه همه زنبور    ن ندار را  آن توليدكافي براي   
اي كه تازه خريداري     هاي موم پرچ شده    با ورقه . شود تر مي   مشكل  آن  روند در نتيجه تهيه    مي

 زمـاني كـه      بـراي   تـا   بايد به اندازه كافي ديواره درسـت كـرده         هشده و يا از قبل در انبار بود       
كنـدوهاي خـالي و     بايد. ه باشـيم   در حال رشد و يا ازديادند آمـاده داشـت          ،ها در بهار   جمعيت

برداري نموده، كندوهايي كه بعد از متحـد كـردن دو جمعيـت    معيوب را تعمير و آماده بهره 
هـاي   شناسـنامه . اند را تميز و در صـورت نيـاز تعميـر كنيـد     خالي و يا زنبورهايشان تلف شده 

با ايـن  . كشي و آماده بايد كرد  خط ،وها را كه از اول فروردين قابل استفاده خواهند بود         كند
توان از اوضاع زندگي هر جمعيت آگاه شد بدون اينكه باز كردن كنـدويش               ها مي  شناسنامه

ها را با دقت كامل و موشـكافي مطالعـه كـرده و              هاي سال پيش جمعيت    شناسنامه. الزم باشد 
 عـدد از  10گيـري از وضـع فعاليـت آنهـا      هـاي پـيش و نتيجـه     سـال   ه سـالنام  پس از مقايسه با   

ها در سال آينـده تنهـا    ها را انتخاب كرده و در ازدياد جمعيت        ترين جمعيت  ترين و آرام   فعال
   .كنند ها استفاده مي از همين
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  بهمن ماه  كارهاي زنبورداري در

 بـه  شـروع  ملكـه  مـاه،  ايـن  اواسـط  در. شود  مي بيدار زمستاني خواب از زنبور ماه اين در
ي  تغذيـه ( روزه   40 داريـم، بايـد قـانون        شـناخت  محـيط  بـه  نسبت  اگر .كند  مي گذاريتخم

، در چهل روز بعـد مـوج جمعيتـي را بـه راه        را اجرا كنيم؛ تغذيه در اواخر اين ماه        )تحريكي
 كـه  اسـت  آفاتي از هم »نوزوما« بيماري. است همزمان شهد جريان اوج اول با كه	اندازد مي
  .شود مي زياد ماه اين در

  

  توضيحات

در شـمال  . شوند هاي درختان بيدمشك باز مي   در ايران گل   ماه معموالً  در نيمه دوم بهمن   
گـردد و بـاران و بـرف     ها سرما دوباره برمـي    ايران متاسفانه همه ساله پس از باز شدن شكوفه        

 چكيده كارهاي زنبورداري در دي ماه

وضـع داخليـشان را تنهـا از راه سـوراخ پـرواز      .  نزنيـد ها و كندوها دست به تركيب جمعيت    -1

 .هفته بررسي نمائيد هر

در صورت اجبار به باز كردن كندو در يك روز آفتابي دي ماه، از ايجاد سر و صدا احتراز             -2

 .نموده و اين كار را در نهايت آرامش ولي سريع انجام دهيد

 .رداري استسوراخ پرواز متحرك و سراسري كمك بزرگي در زنبو -3

در روزهاي گرم دي ماه اگر در سوراخ پرواز فعاليتي ديده نشد، كندو را كنترل نموده و از      -4

 .زنده بودن زنبورها مطمئن گرديد

 .هاي پرچ شده و قالب زده را خريداري و براي مصرف در بهار انبار كنيد موم -5

 .كندوهاي خالي و معيوب را تعمير نمائيد -6

 . وسايل كار را براي استفاده در بهار آينده تميز كنيدهمه ادوات و -7

هـا را بـراي اسـتفاده در سـال آينـده بـه منظـور توليـد و پـر بـارترين              هاي جمعيـت   شناسنامه -8

هاي خوب و نرهاي قـوي تعيـين         ها را براي استفاده در سال آينده به منظور توليد ملكه           جمعيت

  .نمائيد
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بـراي احتـراز از     . كنـد  هاي پر ارزش آن محروم مي      گرده رها را از  ها را خراب و زنبو     شكوفه
 .آن روشي پيشنهاد شده كه بهتر است آن را بخوانيد

هـاي درختـان بيدمـشك زنبورهـا نيـز در يـك روز آفتـابي خوشـه                   همراه باز شدن گـل    
فعال به  گيرند يعني از زندگي غير     اشان را از سر مي     زمستاني را بهم زده دوباره فعاليت ساليانه      

كارگران كه تاكنون   . كنند عاديشان را دوباره شروع مي     زندگي فعال قدم گذاشته و زندگي     
كردند با خوردن عسل زياد گرماي داخلي كنـدو را            درجه زندگي مي   20در گرماي حدود    

ها گذاشته   ها را داخل سلول    در اين وضع ملكه اولين تخم     . رسانند  درجه مي  35باال برده و به     
ملكـه  . افزايـد  گذارد مي  هائي كه مي   وال كار از اين به بعد هم هر روز به تعداد تخم           و طبق ر  

زنبورهـا بـا خـوردن عـسل        .  درجه برسد  35كند كه گرماي داخلي به      زماني تخمگذاري مي  
تـوان گرفـت    اي كـه مـي    نتيجـه . فراوان قادرند گرماي داخلي كندو را تا اين حد بـاال ببرنـد            

بـراي كمـك بـه      . شـود ماه مصرف عـسل ناگهـان خيلـي زيـاد مـي           اينست كه در اواخر اين      
جمعيت اگر قاب عسل موجود نبود كه داخل كندو آويزان كرد مقداري خميرشـيرين روي      

هـا يـك صـفحه نـايلوني پهـن كـرد تـا اگـر                گذارند ولـي بهتـر اسـت روي قـاب         ها مي  قاب
اين در  . رار نمود تك خميرشيرين در اثر گرماي داخلي كندو شل شد روي كف كندو نريزد           

باشد تـا ملكـه بتوانـد روزانـه       ميماه مهمترين كار زنبوردار سعي در گرم نگهداشتن كندوها          
ايـن كمـك بزرگـي بـه        . ها الزم اسـت    گذاشتن پارچه روي قاب   . هر چه بيشتر تخم بگذارد    

جمعيت در گرم شدن و گرم ماندن است كه زنبورها حق الزحمه زنبوردار را سه مـاه بـا بـار             
هــاي درختــان ميــوه حــداكثر در ارديبهــشت و خــرداد مــاه  ردن و عــسل دادن از شــكوفهآو
دارانـي كـه از گـرم كـردن و تغذيـه            زنبـور . كننـد  پردازند و بدين وسيله از وي تشكر مي        مي

كننـد خودشـان را از يـك محـصول عـسل جالـب عقـب            زنبورها در ايـن مـاه كوتـاهي مـي         
شـوند كـه     ها ضعيف مانده و ناچار مي      ين ماه جمعيت  اندازند چون در اثر عدم تغذيه در ا        مي

هاي درختان ميوه را صرف رشد و نمو داخلي خودشان كننـد تـا قـوي شـوند و        شهد شكوفه 
بنـابراين تكـرار    . دهند عـسل بياورنـد     هائي كه از ارديبهشت ماه به بعد شهد مي         بتوانند از گل  

فند اسـت همـان طـوري كـه زمـان        ها بهمن ماه و اسـ      كنم كه زمان تغذيه تقويتي جمعيت      مي
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آيـد   در اين جا اين سوال پيش مـي . باشد تغذيه تحريكي و زمستاني آنها مرداد و شهريور مي  
 بايـد تمـام مـواد       دهـد بيدمـشك اسـت كـه معمـوالً          كه در بهمن ماه تنها گياهي كه گل مي        

در سرشـان   غذايي را در اختيار كارگران بگذارد تا با آن بتوانند بـه وسـيله غـده شـيري كـه                     
رويال براي تغذيه نوزادان درست كرده و ترشـح كننـد ولـي در نقـاطي مثـل           وجود دارد ژله  

رسـند   هـاي بيدمـشك سـر مـي        ها باران و برفي كه بعد از شكفتن گل         شمال ايران اغلب سال   
بنابراين زنبور عسل در اين حالت      . گردد ها و شهد آن مي     باعث غير قابل استفاده شدن گرده     

عي قادر است شهد به ويژه گرده گل را كه در اين ماه تنهـا منبـع پروتئينـي طبيعـي                     از چه منب  
رويـال و در نتيجـه تغذيـه و رشـد الروهـا       بـراي زنبـور عـسل اسـت و بـدون آن ترشـح ژلـه       

 ، شـده  اشـاره بـيش   و   هـم كـم      جوابش همان طوري كـه قـبالً      . باشد تهيه نمايد   غيرممكن مي 
شوند مقدار زيادي گرده گل،      خر مرداد به بعد متولد مي     اينست كه همه زنبورهائي كه از اوا      

هاي گل در بدنشان تبديل به مواد        اين گرده . خورند ها مي  شان از طبيعت و ذخاير موجود در     
 در بهمـن و اسـفند كـه مـورد نيـاز          .گـردد  پروتئيني و چربي شده در زير جلدشان ذخيره مي        

حركت كرده و در آنجا پس از پرورش        هاي شيري    است اين مواد از راه خون به سمت غده        
يافتن تبديل به ژله رويال به رنگ شيري شده از راه دهان و خرطوم داخل سـلول هـا ريختـه                 

 درصد از مـواد متـشكله ژلـه رويـال يـا ژلـه               50حدود  . شوند تا الروها با آن تغذيه شوند       مي
 قنـدها تـشكيل    درصـدش را 20هـا و    درصد آن انـواع چربـي    15شاهانه مواد پروتئيني است     

ي رويـال انـواع      در ژلـه  . انـد  اش از اسيدهائي هستند كـه هنـوز ناشـناخته مانـده            بقيه. دهند مي
هرگاه سوراخ  .ها و مواد كاني كه براي رشد طبيعي الروها الزم هستند وجود دارند ويتامين

ك يعني در مهر ماه يـك صـفحه نـايلوني و يـا بهتـر يـ       زمان  پرواز كندو سراسري باشد و به       
 در كف كندو گذاشته شده باشد حاال با بيرون كشيدن آن از داخل كندو تمام          يهتخته سه ال  

 آگاه شد    آنها توان به راحتي خوانده و از وضع كنوني        تاريخ زندگي زمستاني جمعيت را مي     
  .و بدون اينكه نيازي به باز كردن باشد
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رهائي در حال آوردن گرده گـل بـه كنـدو ديـده     در بهمن ماه اگر روي تخته پرواز زنبو    
شوند عالمت آنست كه ملكه آن جمعيت در حال تخمگـذاري اسـت و ايـن كـار را مـدتي                 

ايــن موضــوع مهمــي اســت كــه زنبــوردار بايــد هميــشه در .  اســتاســت كــه شــروع نمــوده
زنبوردار جهت بررسي هر چـه بهتـر وضـعيت داخلـي كنـدو،       . باشدبه ياد داشتهزنبورداري 

. نمايد قرار دهـد بهتر است در پايان پرواز در هنگام غروب كه زنبور اقدام به دفع مدفوع مي             
  :باشدروش بررسي به صورت زير مي را مورد بررسي قرار دهدكندو 

  

  .ها آگاه شدبا ديدن تعداد زنبورهاي مرده در روي تخته از ضعف و يا قدرت جمعيت -1 

اند محلي است كه زنبورهـا هـم اكنـون در         ههاي ريز ريز شده ريخت     اي كه موم   آخرين نقطه  -2

 .آن نقطه اقامت دارند

هـر  . اند  نشان دهنده مقدار غذائي است كه زنبورها تاكنون خورده،مقدار موم ريز ريز شده -3

. چه بيشتر باشد جمعيت غذاي بيشتري مصرف نموده و چه بسا به تغذيه فوري نياز داشته باشـد                

رشــيرين روي يــك صــفحه نــايلون گذاشــته و درســت در ايــن وضــع يــك الــي دو كيلــو خمي

هـا را بپوشـاند تـا        نايلون نبايد تمـام قـاب     . گذارند ها مي  همانجائي كه زنبورها هستند روي قاب     

 3 الـي    2جمعيـت آن را در مـدتي حـدود          . زنبورها امكان دسترسي به خميرشيرين داشته باشند      

و يا شان عـسل نـسبتا گـرم شـده تغذيـه           توان جمعيت را با شربت       بعد از آن مي   . خورد هفته مي 

  .نمود

 آنست كه جمعيـت تـشنه اسـت و بـه آب نيـاز       دهنده  پيدا شدن مقدار زيادي شكرك نشان      -4

  .دارد

در اين زمان از سال و در ايـن  . نمايد ملكه بودن آگاه مي ديدن جسد ملكه زنبوردار را از بي      -5

  :توان كرد  كار مي2حال 

 شده باشند يكي از آنها را در قفسه گذاشته در اختيار جمعيت قرار            هائي ذخيره   اگر ملكه  :الف

 .داد

  . در اولين فرصت جمعيت را با جمعيت ديگر متحد كرد:ب
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با گذاشتن و چسباندن گوش به يكي از ديواره هاي كنـدو شـنيدن صـدائي آرام معـرف            -1
  . استسالمت و رضايت جمعيت

اي اگر از راه سوراخ پرواز به داخل كندو كمي فوت شود و يـا بـه ديـواره كنـدو ضـربه              -2
ها وارد گـردد شـنيدن صـدائي كوتـاه از زنبورهـا عالمـت سـالم          ماليم با پشت انگشت    نسبتاً

 .بودن آنها است

در صورت ديده شدن تعدادي زنبور به صورت سرگردان كه روي تخته پرواز بي هدف            -3
هرگـاه صـداي گريـه      . روند بايد گوش به ديواره كندو چسباند       ين طرف و آن طرف مي     به ا 

به چنين جمعيتي بايد يك ملكه داد و يـا          .  ملكه ندارد  زنبورها شنيده شد آن جمعيت معموالً     
 هفته يك بـار غفلـت نگـردد    2از وزن كردن هر . آنكه وي را با جمعيت ديگري متحد كرد      

در بهمن ماه يك كنترل دقيق وسـايل         .دار است   در شغل زنبور   كه خود كليد كلي از معماها     
بـراي  . همه ابزار كارها بايد تميز و شسته و آماده شروع فعاليت دوباره باشند            . كار الزم است  

  :تواند نشان دهنده يكي از اين دو وضع باشدپيدا شدن جسد زنبورهاي نر روي تخته مي 

در ايـن   . گـذارد   مـي  نطفه موجود در كيسه ذخيره ملكه تمام شده و وي به ناچار تخم نر             : الف

صورت ملكه بايد هر چه زودتر حذف و به وسيله يك ملكه جفتگيري كرده جوان با اسـتفاده    

. كننـد  ملكه مدتهاسـت مـرده و كـارگران تخمگـذاري مـي      : ب.از روش بهاري جانشين گردد    

برداري نيست و به محض گرم شـدن هـوا بايـد آن را از                ديگر قابل بهره   چنين جمعيتي معموالً  

در .  متـر بـرده و از زنبورهـا خـالي نمـود            100 برد بدين طريق كه كندو را به فاصله حدود           بين

 همين كندو قرار داشت كندوئي نگذاشت تـا زنبورهـاي جمعيـت نـر جـايي                 اي كه سابقاً  نقطه

 ماليم جلوي سوراخ پـرواز      اگر در هواي نسبتاً    . متفرق گردند  براي اقامت پيدا نكرده و كامالً     

 جمعيت به   ابتاليدان اين طرف و آن طرف بدوند و نتوانند پرواز كنند احتمال             زنبورها سرگر 

توانـد از   دار مـي  بررسي زيادتر و آزمايشگاهي الزم است و يا زنبـور . بيماري نوزما وجود دارد 

به محض باال رفـتن گرمـاي هـواي    . راه تشخيص اين بيماري بدون ميكروسكوپ استفاده كند    

   .گيرد هاي قبل پرواز دفع مدفوع انجام مي عت و مثل ماه به سر،) درجه8(
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 بايـد ايـن شـعار را در زنـدگي           .اينكه در هنگام شدت كار زنبوردار دائم دنبال آنهـا نگـردد           
يـك جـا بـراي هـر يـك از ابزارهـا و هـر يـك از         . (زنبورداريش هميشه مد نظر داشته باشد   

  ).نابزارها بجاي خودشا

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كارهاي زنبورداري در اسفند ماه

يابـد و    گـذاري افـزايش مـي      تخـم .  شود ها از اول اين ماه آغاز مي        زنبور تدريجي تفعالي
 تلفـات  اوج مـول طور مع به  .  شود هاي ديگر بيشتر مي    مصرف غذاي جمعيت نيز نسبت به ماه      

  .شود مي ديده ماه اين در	آنها غذاي اتمام علت به نيز ها كلوني زمستاني

  

  توضيحات

بنـدي نمـودن     ماه هم مهمترين وظيفـه زنبـوردار گـرم نگهداشـتن و گـرم بـسته                در اسفند 
اين كار تا اواخر فروردين مـاه و بـا هـر شـيوه ممكـن بايـد         . خودشان است  كندوها در محل  

  ماهبهمنچكيده كارهاي زنبور داري در

اسـت و همـراه   دهد بيدمـشك   در خيلي از نقاط ايران اولين گياهي كه پس از پاييز گل مي            -1

  .گذارد ها را ميآن ملكه نيز اولين تخم

  .هاي پر از عسل تغذيه گردد هرگاه جمعيت غذاي كافي نداشت بايد با خميرشيرين يا شان -2

ها را كنترل و در صورت لزوم آنها را عـوض كنيـد و رويـشان                 هاي كتاني روي قاب    پارچه -3

  .شدن كندويشان كمك موثري كرده باشيدمقداري روزنامه بگذاريد تا به زنبورها در گرم 

  .مواظب آن باشيد. يابد بيماري نوزما به ويژه در نقاط مرطوب در اين ماه شدت مي -4

نماينـد و پـس     درجه باالتر رفت زنبورها به خارج پرواز مي8به محض اينكه گرماي هوا از    -5

 .گردند از دفع مدفوع به سرعت به كندويشان برمي

ته تخته پرواز متحرك سراسري كمك بزرگي بـه آگـاه شـدن وضـع داخلـي           مثل ماه گذش   -6

 .نمايد زنبورها و جمعيت در اين ماه مي

 آنها	هاي آذر و دي    هاي بيكاري مثل بهمن ماه و ماه       تعمير كندوهاي كهنه و شكسته در ماه       -7

  .كند مي آينده سال در برداري بهره آماده را
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بـه همـان    . لكه بعد از يك استراحت زمستاني تخمگذاري را از سرگرفته است          م. انجام گيرد 
دهـد ملكـه نيـز بـه همـان       نسبت كه طبيعت شكوفه و گرده گل در اختيار زنبورهـا قـرار مـي         

شـوند ملكـه نيـز       همچنين به همان نسبتي كه روزها درازتر مـي        . گذاردنسبت روزانه تخم مي   
  كـه در هاي جمع و ذخيره شده     ها و الروها گرده     تخم براي اولين . كند بيشتر تخمگذاري مي  

ها و همچنين مواد ذخيره شده در زير پوسـت زنبورهـاي زمـستاني           اواخر پاييز در داخل شان    
كند ولي پـس از تمـام شدنـشان بايـد از             ها است كفايت مي    كه شامل مواد پروتئيني و چربي     

 .ها كمك گرفت هاي گل شكوفه گرده

. دهنـد   درختـان فنـدق و بيدمـشك مـي         ز سرماي زمستاني را معموالً    ها پس ا   اولين گرده 
هاي فندق از كيفيت خوبي برخوردار نيستند با وجود اين در اسفند ماه كمك بزرگـي                 گرده

هـا اسـت    هاي بيدمشك يكي از بهترين انواع گرده بر عكس گرده. باشند ها مي  براي جمعيت 
. دگـذار هـا اثـر فـوق العـاده خـوبي مـي            يتكه وجود دارد و در پرورش و رشد ساليانه جمع         

كاشـت چنـد     .دهنـد هاي بيدمشك عالوه بر گرده مقـدار قابـل تـوجهي عـسل هـم مـي                گل
باشـند   گرده گل و شهد موادي مـي . شود درخت بيدمشك در نزديكي زنبورستان توصيه مي    

ستني ماه بدان وابستگي ناگسـ     ها به ويژه در اسفند     كه قدرت و ضعف همه زنبورها و جمعيت       
 نيـز عوامـل ديگـري   . توانند باشند ولي اين دو ماده به تنهايي جوابگوي همه نيازها نمي     دارند

  .باشند  ضروري تقويتهستند كه در 

بنـابراين  . آورند جمعيتي كه ملكه نداشته باشد زنبورهايش هرگز گرده گل به كندو نمي           
ملكـه   وند نبايد بـه فكـر بـي       اگر جلو تخته پرواز كندو زنبورها در حال گرده آوردن ديده ش           

در ساير كندوها اگر وضـع  . جهت كندو را باز نموده و زنبورها را آزار داد بودنش افتاد و بي 
 مطمـئن  بـراي  .نامطلوب بود كنترلش را در روزهايي انجام دهيد كه هوا گرم و آفتابي باشد             

 يـا  و ها  تخم به ينيدبب را خودش نتوانستيد اگر كندو بازكردن از پس ملكه بودن زنده از شدن
  . است ملكه بودن زنده نشان دهنده وجود داشت الرو يا تخم اگر. كنيد توجه آن الروهاي
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ملكـه بـودنش     نداشـت دليـل كـافي بـر بـي        تخـم  يـا  الرو ماه اسفند در اگر جمعيتي  ولي
در ايـن  كننـد و برخـي ديرتـر،     گذاري را زودتر شروع مي ها تخم نيست، زيرا بعضي از ملكه   

اگر پس از بازكردن كنـدو زنبورهـايش آرام بودنـد        . حال به رفتار زنبورها بايد توجه داشت      
براي اطمينان كافي است قابي     . اشان مرده است    ملكه ملكه دارد و اگر ناراحت باشند احتماالً      

 4 الـي  3. را با تخم و الروها خيلي جوان از كندوئي ديگر به وسط اين جمعيت منتقـل كـرد       
 باشند دليل بر اين اسـت كـه ملكـه نـدارد و اگـر            ساخته بعد اگر پستانك يا سلول ملكه        روز

در هر محل كه كندوها هستند و به هر محلي كـه             . ملكه دارد   باشند حتماً  نساختهسلول ملكه   
هاي همان منطقه در يك دفترچه كوچـك    تك گل  شوند، وقت شروع و ختم تك      منتقل مي 

دار هميشه خواهد دانست كه كنـدوها را بـه كـداميك از          بوربه كمك آن زن   . يادداشت شود 
از جابجا كردن كنـدوها در داخـل زنبورسـتان          .  در چه روزي بايد كوچ دهد      مناطق و تقريباً  

اي كـه بـه خـط     انتقال كندو از نقطه. در هر ماه و فصل به هر دليلي كه باشد بايد احتراز كرد         
ته باشد مجاز است و نه كمتر، زيـرا شـعاع پـرواز              كيلومتر با محل تازه فاصله داش      10مستقيم  

به جمعيتي كه ملكه ندارد يك ملكه در قفسه ملكـه           . باشد  كيلومتر مي  4زنبورها بطور عادي    
در . هـاي قفـسه گذاشـته شـده بايـد داد     كه مقداري خميرشيرين هم داخـل يكـي از سـوراخ        

:ها عبارتند ازترين عوامل قدرت يافتن جمعيت مهم 

  .هاي زيادي بگذاردملكه جوان كه بتواند روزانه تخم -1

  .هاي شيريشان خوب ترشح كنند وجود زنبورها جوان در جمعيت كه غده -2

چون مصرف روزانه جمعيـت در ايـن مـاه و تـا       . ها به مقدار خيلي زياد     ذخيره عسل در شان    -3

در صـورت  . گـردد   باال رفته و حتي چند برابر مي اي در ماه پيش به ناگاه به مقدار زيادي         اندازه

 اسـفند بـا     15ها را تا قبـل از         جمعيت معموالً. هاي پر از عسل    شيرين يا قاب   لزوم تغذيه با خمير   

 .كنند شكر و يا شربت تغذيه نمي

 حفظ گرماي داخلي كندو -4

 .به صورت يك آبشخورحداقلوجود آب در نزديكي هاي زنبورستان و يا -5
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 .كننـد  قبـول مـي  راحـت    ملكـه تـازه را خيلـي سـاده و    اسفند ماه همـه جمعيـت هـا معمـوالً    
اند آلـوده بـه بيمـاري نوزمـا          ها خشك شده   رنگ روي قاب   هايي كه مدفوع آنها بي     جمعيت

رنگ و خـشك شـده آن اطـراف سـوراخ           باشند كه در صورت شدت بيماري مدفوع بي        مي
 نيمه گرم مخلوط با مقداري داروي ضد نوزمـا  1به 1به آنها شربت    . شوند پرواز هم ديده مي   

 هفتـه  2وزن كـردن هـر   . دهنـد تـا معالجـه شـوند      روز مي10يلين عصرها به مدت    مثل فوماژ 
. كنـد  يكبار فراموش نگردد كه باز هم كمك بزرگي به فهميدن وضـع داخلـي كنـدوها مـي        

كنترل دائمي و مرتب سوراخ پرواز در اين ماه از لحاظ بيماري و همچنين حمل گـرده گـل        
زكردن كنـدو نباشـد و بـدين وسـيله از بـازكردن           تواند باعث آن گردد كـه نيـازي بـه بـا            مي

  .نظر گرددجهتشان صرف  بيآذاركندوها و 

  

  

  

  

  

  

 داري در اسفند ماهريده كارهاي زنبوچك

 .باشد گذاري ملكه در اين ماه زيادتر از بهمن ماه مي فعاليت تخم -1

 .كندوها را گرم نگهداريد -2

ها در اين ماه     جمعيت. ها به كمك عسل يا خميرشيرين باشيد       مواظب غذا و تغذيه جمعيت     -3

 .هاي پيش مصرف غذايي دارند خيلي بيشتر از ماه

ر در نزديكي كندوها محلي براي تهيه آب زنبورها وجود نداشـته باشـد، برايـشان يـك                  اگ -4

 .آبشخور ساده درست كنيد

 .كاشت چند نهال بيدمشك در نزديكي كندوها كمك بزرگي براي زنبورها است -5

 در حال حمل گـرده گـل ديديـد، در آن حـال از زنـده             يهرگاه در سوراخ پرواز زنبورها     -6

 .ئن باشيدبودن ملكه مطم

  .زماني كه كندو را باز كرديد، آرام بودن زنبورها عالمت زنده بودن ملكه است -7

  .باشد ها عالمت زنده بودن ملكه مي وجود تخم و الرو در شان -8

 . خودداري كنيداز تغيير مكان دادن كندوها در داخل زنبورستان حتماً -9

 . كيلومتر در نظر بگيرند10 ها حداقل فاصله از محل اصلي را در كوچ دادن -10
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