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  مقدمه

. زنبور عسل ، حشره اي طاليي، موجودي مفيد كه قرن ها با فوايد آن آشنا هستيم 

زنبور عسل ابتدا مانند ديگرحشرات تلقي مي شد ولي از وقتي كه انسان انگبين 

از اين رو تصميم به نگهداري و . عسل را چشيدند و به طعم و دلچسب آن پي برد

  . پرورش آن كرد 

  . از ابتداي كار انسان با استفاده از كندوهاي بومي به نگهداري و پرورش آن پرداخت 

كندو هايي مثل سبدي، تنه درختي، سفالي، و آخرين كندوي بومي كندويي مكعب 

النگرستروت (ميالدي شخصي به نام  1851تا اين كه در سال . بودمستطيلي 

ار زنبورداري زياد و شاخه بندي كندوهاي مدرني كه به نام خودش كرد ساخت و ك)

ما در اين . هم ساخته شد اسميتشد كه از اين رو دو نوع ديگر به نام دادانت و 

  .آن آشنا سازيم  پرورشزنبور عسل و چگونگي طرز با مي خواهيم شما را  كتاب

  سيد محمود حسيني 

14/1/91  
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  زنبورداري در ايران

ايران يكي از . كر پذيرايي زنبورداران استبايران با دارايي مناطق خوش آب و هوا و 

اما زنبورداران ايراني مشكالتي را دارا اند . صادر كنندگان عسل به خاورميانه مي باشد

ادامه داشت خوشبختانه سال  1390تا  1386خشكسالي هاي پياپي كه از سال  ،

ر مسئولين امر به طوولي غول خشكسالي از ايران رفته . سال بركت است  1391

 150كامل به زنبورداران رسيدگي نمي كنند چرا بايد در خارج توليدي هر كندو 

  باشد ولي در ايران اينطور نيست ؟ كيلوگرم 

  پرورش زنبور عسل در استان يزد

قطب زنبور داري آن شهرستان هاي  2استان يزد داراي تعداد كندو  مي باشد كه 

م آب است ولي اگر بپذيريم اولين اگر چه استان يزد استاني ك. مهريز و تفت است

اصل در پرورش زنبور عسل مسئله حمل و نقل است مي توان اميدي داشت بر 

  . توسعه اين رشته در استان يزد

  چرا زنبور داري مي كنيم؟

زنبورداري شغل بسيار پردرآمدي است زيرا موجودي نگهداري مي كنيد كه سرشار 

  . از نظم و شگفتي و همكاري متقابل اند
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ساير . محصولي توليد مي كنيد كه عصاره ي گياهان دارويي بوده و شفا بخش است

  . فراورده هاي او نيز شامل گرده، ژله رويال، موم، بره موم، زهر و عسل است

  براي زنبور داري چه كنيم ؟

بهمن و اسفند زيرا در اين مواقع بخاطر سرما . ابتدا بايد زمان خريد كندو را بدانيم 

در اين موقع . زنبوران از كندو بيرون نمي آيند و جمعيت كم كم رو به كاهش است 

  . جمعيت خالص كندو نشان داده مي شود

  خصوصيات كندويي كه بايد بخريم

كندوي آرامي باشد ، . اين است كه باالي پنج قاب باشد داراي ملكه ي خوب باشد  

  .بيمار نباشد و توليد محصولش زياد باشد 

نباشد الزم است و ما مي  دبراي كندوهايتان يك آبشخور كوچك كه جريان آن تن

كنيم و  بتوان از چيزي مثل كفي كولر يا ساختن چيزي مثل آن استفاده و پر از آ

سانتيمتر خرد كرده  10مقدار زياد چوب خشك انگور هم كه به اندازه هاي حدود 

براي اطالعات بيشتر (. ايد داخل آن بريدند تا زنبوران روي آن بنشينند و آب بخورند

  .)به فصل تكنولوژي مراجعه شود 
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همچنين الزم نيست كه از تعداد زيادي كندو استفاده كنيم براي شروع مي توان تا 

مراجعه به كتاب ها و استفاده از تجربه زنبورداران از كارهاي . ندو خريداري كنيمك 3

  . مهم است 

اگر از نيش . نترسيدن از نيش زنبور و تسلط بر اعصاب شرط اصلي زنبورداري است 

  .زنبور  مي ترسيد اين شغل را انتخاب نكنيد 

 از كجا و چگونه زنبور داري را شروع كنيم ؟

  
ــورداري  ــت    زنبـ ــدي اسـ ــت و پردرآمـ ــر منفعـ ــغلي پـ ــوردي  . شـ ــران مـ در ايـ

ميليـــون تومـــان از يـــك كنـــدو  2بـــوده د كـــه در عـــرض يكســـال توانســـته  
  .محصوالت زنبورداري برداشت كند 

ــيچ     ــور هـ ــه از نـــيش زنبـ ــورداري ايـــن اســـت كـ ــار زنبـ اولـــين شـــرط در كـ
  ترسي نداشته با شيد كه اگه واهمه پيدا كرديد كار را باخته ايد 

اي برخــي از محصــوالت زنبــور عســل بــاال اســت مثــل زهــر ان        قيمــت هــ 
گــرم طــالي   6دالر اســت معــادل   300كــه هــر گــرم زهــر خشــك زنبــور      

  ميليون هم بوده است  3خالص يا ژله رويال كيلويي 

  .براي همين زنبورداري شغل پر در آمدي است 
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  : بخش اول محيط زنبور ستان

در زمســتان اگــه زيــاد    محــيط زنبورســتان نبايــد بــاد گيــر باشــد خصوصــاً      
ــادي       ــدمه زي ــي ص ــه كلن ــرده و ب ــوان را ب ــاد زنب ــن اســت ب ــد ممك ــر باش ــاد گي ب

  بزند

ــه     ــاني كـ ــاطق بيابـ ــد و در منـ ــل باشـ ــه پرگـ ــي در منطقـ ــد كلنـ ــه بايـ هميشـ
ــد         ــته باش ــوبي داش ــل خ ــه گ ــي اگ ــدارد ول ــودي ن ــيچ س ــدارد ه ــي ن ــيچ گل ه
 كلنـــي بقـــا يافتـــه و عســـلي خـــوب برداشـــت مـــي شـــود و اگـــه زنبـــورداري
خــداي نــاكرده گرفتــار غــول خشكســالي شــد بــا روش هــايي خــاص مثــل         

  .تغذيه كلني مي تواند به كلني بقا بدهد 

  : اهميت وجود منبع آب سالم در اطراف زنبورستان - 3

  
ــد     ــاز دارنـ ــه آب نيـ ــان بـ ــودات جهـ ــو جـ ــه مـ ــك  . همـ ــل آب را يـ زنبورعسـ

 بخـــش حيـــاتي در زنـــدگي خـــود دارد و نبـــود آب باعـــث از بـــين رفـــتن آن  
ــود  ــي شـ ــود را   . مـ ــور آب خـ ــتان اســـت زنبـ ــي زنبورسـ ــه رودي در نزديكـ اگـ

  .تامين مي كند ولي اگه وجود نداشت مي توان براي آن ساخت 

  :بهداشت منطقه زنبورستان و اهميت آن  - 4

  
زنبورعســـل هـــم ماننـــد ســـاير موجـــودات بيمـــاري هـــايي دارد بـــراي همـــين 

ــرد     ــه ك ــي توج ــت كلن ــه بهداش ــد ب ــا دار باي ــان   و آن را ب ــود درم ــاي موج و ه
  .كرد 

  :آلودگي صوتي -5
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زنبــور بــه خيلــي از چيــز هــاي آلــوده كننــده انســان واكــنش نشــان مــي          
ــوتي اســت     ــودگي ص ــارز آن آل ــه ب ــه نمون ــد ك ــت   . ده ــر اس ــا بهت ــه بس ــس چ پ

   .كلنــــــــــي در جــــــــــايي دور از ســــــــــرو صــــــــــدا باشــــــــــد  
ــكوني      - 6 ــاط مسـ ــتان از نقـ ــافي زنبورسـ ــودن كـ ــت دور بـ ــه اهميـ و گلخانـ
  :ها

  
ــكوني        ــازل مس ــه من ــي ب ــي رود و حت ــيرين م ــواد ش ــال م ــه دنب ــل ب ــور عس زنب
هـــم وارد مـــي شـــود و مشـــكالتي بـــه بـــار مـــي آورد بهتـــر اســـت تـــا حـــد  

كلنـــي نبايـــد نزديـــك نـــور چـــراغ . ممكـــن كلنـــي هـــا از منـــازل دور كنـــيم 
ــدن را       ــبح ش ــال ص ــل او خي ــه داخ ــور ب ــدن ن ــا تابي ــب ب ــرا در ش ــد زي ــرق باش ب

ــ بايـــد كلنـــي هـــا از . ي آيـــد و تلـــف مـــي شـــود دارد و از كنـــدو بيـــرون مـ
ــات          ــوه ج ــواع مي ــل ان ــود گ ــواي وج ــور بهه ــرا زنب ــند زي ــا دور باش ــه ه گلخان

  .وارد شده و گير مي كند 

  :بهترين مناطق استقرار يك زنبورستان  - 7

  
ــه        ــا مزرع ــاغ ي ــك ب ــتان در ي ــك زنبورس ــتقرار ي ــان اس ــرين مك ــد بهت ــي تردي ب

زنبـــور عســـل گـــرده افشـــاني بزرگـــي اســـت كـــه محصـــول آن بايـــد توســـط 
در ايــن صــورت عــالوه بــر توليــد عســل بــراي زنبــوردار محصــوالت         . شــود

ــود      ــي ش ــاني م ــرده افش ــافي گ ــدر ك ــه ق ــم ب ــاغ دار ه ــا ب ــاورز ي ــا . كش ــدو ه كن
ــواي       ــه ه ــرا ب ــند زي ــا باش ــا ه ــا دري ــزرگ ي ــاي ب ــه ه ــاره رود خان ــد كن ــاد نباي زي

ــي       ــرق م ــور را غ ــواج آب زنب ــه و ام ــاش رفت ــه كن ــيدن آب ب ــد نوش ــره .كن بهت
ــر          ــار زي ــر به ــد و ه ــان باش ــه اي برايش ــا پاي ــند ت ــري باش ــا روي آج ــي ه كلن
ــه         ــدو حمل ــه كن ــه ب ــا موريان ــيده ت ــل پاش ــا گازوئي ــوخته ي ــن س ــا را روغ آن ه

  .نكند 
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  :مكان زنبورستان در رابطه با سمپاشي باغ ها و مزارع - 8

ــه       ــود داردبـ ــاد وجـ ــي زيـ ــه سپاشـ ــاطي كـ ــد در نقـ ــما نبايـ ــتان شـ زنبورسـ
ــوص جــ  ــد        خص ــا را دارن ــي ه ــم پاش ــترين س ــه بيش ــزا ك ــزارع گل ــا و م اليز ه

ــرد   ــرار گيـ ــاي ا . قـ ــما عطـ ــت شـ ــان   در حقيقـ ــاء شـ ــه لقـ ــزارع را بـ ــن مـ يـ
  .ببخشيد

  :عدم وجود دشمنان زنبور عسل – 9

شـــما نبايـــد زنبورســـتان خـــود را در منـــاطقي كـــه دشـــمان زنبـــور عســـل از 
ــل     ــه قاب ــه ك ــه و موچ ــز، موريان ــور قرم ــرس ، زنب ــار ، خ ــه س ــا   جمل ــابودي و ي ن

  . قرار دهيد . محارشان وجود ندارد 
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  1فصل

  

  

  اهميت زنبور داري
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  : در نزد كشاورز 

  . زنبور عسل به خاطر كار گرده افشاني باعث رشد بيشتر محصول مي شود

تن ميوه  170باغ گيالسي كه بدون زنبور عسل باشد در هر هكتار : به طوري كه 

تن مي  520مي دهد و با گذاشت چند كندوي زنبور عسل ميوه اش در هر هكتار به 

تن در هكتار  50تن در هكتار ولي با زنبور عسل  5رسد باغ سيب بدون زنبور عسل 

تن در هكتار  80زنبور عسل  ان و بت 6زنبور عسل  بدونمحصول مي دهد باغ گالبي 

  . ميوه مي دهد

طبق آزمايش دكتر نعمت اهللا شهرستاني در مزرعه ي آفتابگردان اگر بدون زنبور 

بوده ولي اگر زنبور عسل در آن مزرعه باشد توليدش به  مغزدارتخمه ها % 30باشد 

  . تخمه ها مغزدار بوده اند%  97قدري است كه 

زماني باغداران به زنبور داران اجازه ي ورود به باغشان را مي معموالً در كشور ما 

د ولي در كشورهاي پيشرفته اين طور ندهند كه مقداري پول آن زنبور دار بگير

نيست و به طوري است كه به جايي كه زنبور دار پول دستي بدهد پول دستي مي 

كلني هاي زنبور جالب است بدانيد باغداران نيوزيلندي هر سال يك چهارم . گيرد 

 6000000عسل جهت گرده افشاني را در باغات نگهداري مي كنند و ساالنه حدود 

  . دالر به زنبورداران مي پردازند 
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كشور آمريكا طبق آخرين آمار خود سوددهي زنبور عسل از طريق گرده افشاني و 

وده يد نمقبرابر ارزش عسل و موم توليد شده   142افزايش محصوالت كشاورزي را 

  . ميليارد دالر مي باشد  40كه ساالنه حدود 

  در نزد مسلمان 

آن خداوند  68شانزدهمين سوره ي قرآن مجيد زنبور عسل نام دارد كه در آيه ي 

مي فرمايند از درون آنها شراب بسيار شيريني كه به رنگ هاي مختلف بيرون مي 

  . آيد كه شفا بخش مردم است 

  : مي فرمايند ) ص(و همچنين پيامبر اكرم 

همه چيزش نيكوست همان گونه كه همه چيز زنبور . مؤمن مانند زنبورعسل است

  . عسل نيكوست 

  . زنبور عسل تنها جانور مقدس نزد مسلمان است : پس مي توان گفت 
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  2فصل

  

  

  انواع كندو
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  : كندو ها دو نوع وجود دارند 

  بومي  – 2ن درم -1

  بوميكندوهاي 

م زنبور عسل فقط به شكل كندوي بومي بوده و  1851در تمام دنيا تا قبل از سال 

بوده همچنين اين مقدار عسل مقدار مصرفي خانوار را ن چندان زيادتوليد عسل 

تأمين مي كرده براي همين است كه در ساليان پيش مردم مي گفتند هر كس عسل 

  . مي باشدن در خانه دارد كه از بزرگان و سرمايه دارا

  . انواع كندوي بومي عبارت اند  از سفالي، تنه اي، كدوئي و غيره 

كه تنه اي در بيشتر مناطق شمالي به علت وفور چوب وجود داشت و در مناطق مثل 

اصفهان و يزد كندوهايي از جنس گل رس پخته شده است كه بصورت لوله اي در 

كندوها از نوع كوزه اي بودند مانند در مناطق كوهستاني مثل كرمانشاه . آورده اند

كوزه اي آب ولي بسيار بزرگتر در ديواره ي ساختمان ها قرار مي دادند و هميشه 

چند سال بعد از آنها كندوهاي مكعب مستطيلي . اين كندوها با دما سازگاري داشته 

ديگر مي شد ساخته ولي ساختمان دروني اين كندو با  قسيمدرآمد كه به سه كندو ت

  . تفاوتي نداشت بومي كندوهاي 
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در سال يك بار براي برداشت عسل درب كندو باز مي فقط همه ي اين كندوها 

و براي همين موم هم  هاي آن همراه بودشان شدكه با خراب كردن و بريدن 

برداشت مي شد ولي جالب اين است كه بدانيد زنبور عسل براي توليد هر ذره موم 

  . صرف كندبرابر آن عسل م 12بايد 

مشكل هاي كندوهاي بومي ثابت بودن شان آنها بوده و همچنين براي ورود و خروج 

بايد پرواز خود را طوري تنظيم كنم كه مستقيم به داخل كندو برود ولي بعلت زنبور 

  . سنگيني را قادر نخواهد بود

  كندوهاي مدرن

مهمترين كندوهاي مدرن تمامي مشكالت كندوهاي بومي را برطرف مي كنند 

  :كندوهاي مدرن عبارت اند از 

  اسميت  -3دادانت        -2النگسترون   -1

  : كندوي النگستروت 

مدت زمان كوتاهي . توسط آقاي النگستروت ساخته شد 1851اين كندو در سال 

گذشت كه تمام كندوهاي جهان به اين صورت آمدند در ايران مقدار كمي قبل از 
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  3فصل

  

  وسايل كار 

  زنبور داري
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  : وسايل خود زنبوردار ) الف

  . براي حفاظت زنبور دار از نيش زنبور بر سر و صورت و گلو : كاله توري -1

لباس كار بايد از رنگ روشن بوده، زيرا زنبور از رنگ تيره خوشش : لباس كار  -2

.همچنين بايد لباس انعطاف پذير باشد و محافظ كامل بدن باشد . نمي آيد

  

، دستكش براي دستان عادت نكرده براي جلوگيري از نيش زنبور : دستكش  -3

  . و آستين پارچه اي كش دار داشته باشد زنبورداري بايد چرمي بوده
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درب كندو را به وسيله ي دار وسيله اي مهم براي زنبوردار ، چرا كه زنبور : اهرم  -4

همچنين قاب ها هم با استفاده از موم و بره موم بر هم چسبيده اند  مي كنداهرم باز 

  .كه باز هم اهرم اينجا كار ساز است 

  

  . وسيله اي است كه با ايجاد دود زنبورها را آرام مي كند: دودي  -5

  

  . براي ريختن زنبورها به آرامي به داخل كندو: بر س نرم  -6

  

  : وسايل الزم براي كندو ) ب
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اين وسيله در داخل كندو قرار داده شده و در زمان كمبود : رف غذاخوري ظ -1

شهد و يا كم بودن دخيره مقداري محلول قندي داخل ظرف ريخته تا زنبوران از آن 

  . استفاده كنند

  . يكي بشقابي ديگري قابي شكل . نوع ظرف غذا خوري است  2در ايران 

باال كندو كردن كندو يا براي اينكه لكه م 2اين وسيله براي : پنجره ي ملكه 

مخصوص ذخيره ي عسل و گرده باشد اين پنجره را بين طبقه ي اول و دوم قرار 

  . داده و فقط زنبوران كارگر قادر به عبور از اين قفس اند

  

  وسايل برداشت عسل ) ج

  .شان پوشانيده شد ي براي تراشيدن پولك هاي مومي كه روي عسل ها: چنگال  -1
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اين وسيله به دو نوع الكتريكي و دستي وجود دارد كه با نيروي : اكستراكتور  -2

  .گريز از مركز عسل ها را از قاب جدا مي كند

  

وسيله اي است كه قاب حاوي عسل را برا آن تكيه داده و راحت با چنگال : خَرَك 

  .پولك ها را مي تراشيم 

  وجود دارد كه عسل را صاف  توريدر اين ظرف ها دو : ظرف هاي بزرگ عسل  -3

  مي كند در ضمن در پايين شير خروجي وجود دارد كه براي بسته بندي عسل از 

  . آنجا عسل به داخل ظرف  مي ريزند
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  وسايل استفاده از موم ) ت

اين دستگاه ها كه از انواعي دارند موم هاي سياه و : دستگاه هاي تصفيه كن  -1

  توليد مي كند كلوغه را تصفيه و مومي زرد را

 .  

اين وسايل كه هر كدام كارايي خود را دارند موم : ديواره ساز يا قالب زن مومي  -2

  . هاي ورق شده ، قالب زده و به شكل شش ضلعي در مي آورند 

  

  . اين سيم براي سيم كشي قاب ها استفاده مي شود: قرقره سيم گالوانيزه  -3

Page 20Page 20
www.asdownload.net



 

21 
 

ذوب موم اي است كه بر اثر حرارت بخار آب وسيله ) : موم ذوب كن ( موم ريز  -4

  . شده و موم را به قاب مي چسباند 

روي اين تخته چوب را كمي خيس و بعد مومي آج شده روي آن : تخته موم دوز  -5

براي (. يمدوزقرار مي دهيم و قابي سيم كشي شده روي آن تا موم را به قاب ب

  )اطالعات بيشتر به فصل تكنولژي مراجعه شود

  

پس از اينكه قاب سيم كشي شده را روي موم گذاشتيم موم دوز را : موم دوز  -6

روي سيم گذاشته و از ابتدا تا انتهاي سيم موم دوز را حركت مي دهيم موم بر قاب 

  )براي اطالعات بيشتر به فصل تكنولژي مراجعه شود(. دوخته مي شود
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  : وسايل استفاده ملكه ) ج

رفي ملكه است كه سه عدد زنبور كارگر عه براي انتقال و ماين قفس: قفسه ي ملكه 

  . همراه با مقداري خمير شكر و ملكه داخل قفسه مي كنيم 

  

اين وسيله براي گرفتن ملكه است اگر با دست بگيريم ملكه را ممكن : ملكه گير 

است نيش بزند يا پيش از طاقتش فشارش دهيم و از فعاليت تخم گذاري خود كم 

  . كند

  : وسايل استفاده از گرده ) د

ل ماين وسيله را روبه روي سوراخ پرواز كندو قرار مي دهيم زنبوران حا: تله گرده -1

گرده زماني كه بخواهند به داخل كندو بروند گرده هايشان در هنگام عبور از سوراخ 
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دستگاه مي ريزد و   مي توانيم جمع آوري و يا فروش و يا گير كرده و داخل ها 

  .ال كم گل سهداري براي نگ

  

ما از هر ظرفي مي توانيم براي نگهداري گرده استفاده : ظرف نگهداري گرده  -2

كنيم ولي شرط اصلي اين است كه ظرف فلزي بوده و پس از پر كردن از گرده تا 

  . فاسد مي كند رازيرا هوا زود گرده . زمان مصرف چند مرتبه باز نكنيم
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  4فصل

  

  

  ها گونه ها و نژاد
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  : نوع زنبور در جهان شناخته شده  5به طور كلي تاكنون 

  زنبور عسل معمولي -1

  زنبور عسل هندي  -2

  زنبور عسل درش  -3

  زنبور عسل كوچك  -4

  زنبور كوچولو -5

  زنبور عسل هندي

عسل . از زنبورهاي معمولي كوچكتر است و در هند، چين و ژاپن وجود دارد  

توليدي آن نسبت به زنبور معمولي نيمه است و در مقابل بيماري هايي چون واروآ و 

  . مقاوم است... نوزما و 

  زنبور عسل درشت

در داخل  كندو نمي ماند و فقط يك شان . زنبوري بزرگتر از زنبورهاي ديگر است  

درست مي كند و نمي تواند زمستان را تحمل كند و در هندوستان و چين زندگي 

  . مي كند
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  زنبور عسل كوچك

و در داخل كندو دوست  اندشان موم 1اين زنبور از همه زنبورها كوچك اند و داراي

  . هندوستان زندگي مي كنندو در نواحي جنوبي ايران . د زندگي كندنندار

  زنبور عسل معمولي

اين زنبور عسل در همه جاي دنيا به غير از مناطق قطبي زياد بوده و در كندو 

نژاد از  25در دنيا . نگهداري مي شود و براي توليد عسل استفاده از آن مي كنند 

  . اين  نوع زنبور وجود دارد ولي پنج نوع آن مهم تر است كه به آن اشاره مي كنيم 

  ايتاليايي يا زرد

تمايل به غارت  از خود « . رنگشان زرد پررنگ است. ايتاليا بوده اصل اين نژاد در 

حداكثر رشد شان بهار است  و . » نشان مي دهند و نژادي آرام زياد نيش زن نيست 

غذاي . تابستان و بعضي اوقات تا اواسط پاييز جمعيتشان ثابت و مقاوم و پايدار است 

  . سرد را نمي توانند تحمل كندزمستاني زياد نياز دارند و زمستان هاي بسيار 

  كار نيوالن

  به طوري كه. باال ستتوليد محصوالتش بسيار . نژادي آرام و به ندرت نيش مي زند
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و تا حداكثر از گل هاي موجود استفاده مي  هثر رشد شان رسيدكدر بهار به حدا 

رنگشان خاكستري و . راحت روي قابها مي نشينند. ولي زياد بچه نمي دهند كند

خود را با آب و هواي منطقه ي پرورش خودش خوب مطابقت مي دهد و غذاي 

  . زمستاني كمي مي خواهند 

  )آلماني - اسرائيلي( زنبور سياه

رنگ بدنشان سياه است و از لحاظ فعاليت به پاي . اصل اين نژاد اروپاي جنوبي است 

در اوايل سال رشد شان كند بوده ولي در تابستان به حداكثر . زنبور ايتاليا نمي رسند

و در زمستان به غذاي نسبتاً . رشدشان مي رسند و مدت زيادي قوي باقي مي مانند

اسرائيل در منطقه نمي توانند تحمل كنند براي همين سرما را . زيادي احتياج دارند

  خود را خوب جا داده است

  زنبور قفقازي

  . اصليت آنها كوه هاي مركزي قفقاز در گرجستان است 

. پشتشان حدوداً قهوه اي است  و تا سر حد امكان از نيش زدن خودداري مي كنند

ل در كار زنبوردار مي كند تمايل زياد به جمع آوري بره موم به حدي كه باعث اختال

  نكته منفي. مصرف غذاي زمستاني آنها زياد است. و تمايل كمي به بچه دهي دارد
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  . زحمت مي گذارنده نژاد نسبت به نژادهاي اين نژاد زمستان هاي سرد را ب اين  

  )ايراني ( زنبور مدا 

بر روي ) ن غربي  آلما( نام مدا نژاد زنبور ايراني است كه پرفسوري در دانشگاه بن 

: نام ديگر اين نژاد . مدا نام يكي از پادشاهان حكومت ماد بوده . اين زنبور گذاشت 

لآپيس مرا پرسيكا در جهان شناخته شده ، لي فرا بوده و تحت عنوان آپيس مي ف

بوده و تمايل زيادي به غارت دارند و توليد بره موم  آنها زياد زن اين نژاد بسيار نيش 

تمايل به بچه دهي زياد از خود نشان مي دهند، . ولي نه به اندازه نژاد قفقازي  است

در ارديبهشت و خرداد ماه به حداكثر رشد . تا حدي كه اگر كندو هم ضعيف باشد 

مي رسند و زمستان هاي سخت را خوبي مي گذارنند و به غذاي كمي در  خود

  . زمستان نياز دارند

پيش از انقالب اسالمي در كشور مركز پرورش ملكه اي وجود نداشت و به صورت 

وارداتي با  اسم هاي فريبنده از استراليا و آمريكا وارد مي شدند كه به دروغ آنها ها را 

ولي اين طور يا تلقيح مصنوعي مي شدند با نري مخصوص جفت گيري داده اند  

با ) هيبريت ( اين . ري و وارد مي شدند نبود و به صورت طبيعي ملكه ها جفت گي

: آن را عوض كردند در حال حاضر بايد گفت  ينژاد ايراني برخورد و خصوصيت ژنتيك
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ايراني كامل از بين رفته است ولي بعضي از كارشناسان احتمال مي  نژاد ((

  . ))بتوان نژاداصيل ايراني رايافت  ورعبال دهندشايددربعضي ازمناطق صعب
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  5فصل

  

  موجودات

  داخل كندو
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كه به آنها . به سر مي برند ) هزار  70الي60(در هر كندو تعداد زيادي زنبور عسل

  . اين زنبورها سه دسته  اند . كُلني گفته مي شود 

  زنبور ملكه

ملكه كار تخم . ملكه مادر تمام كني است و قدرت هر كندو و به آن بستگي دارد

را به عهده دارد و صفاتي مانند رنگ زنبوران ، گزاري و انتقال صفات اجداد زنبور 

مقاومت در مقابل بيماري ها، قدرت در جمع آوري و توليد عسل، بسيار آرام بودن و 

  ...كم نيش زن و 

  

  زنبور كارگر

هزار  تا  60تا  50تعداد آنها در هر كندو . اكثر جمعيت كندو را تشكيل مي دهند 

  : مهمترين كارهاي زنبوران كارگر عبارتند از . است

  پرستاري و مواظبت از ملكه و نوزادان -3توليد عسل  -2جمع آوري شهد و گرده -1

  كارگران . ه زنبورهاي كارگر از ملكه كمتر استثچ. نگهباني و محافظت از كلني  - 4 
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  . همان خواهران ملكه اند تخمدان آنها رشد نكرده 

  

  زنبور نر

جثه ي آنها از كارگر بزرگتر و در . اين زنبوران از تخم بدون نطفه به وجود مي آيند 

وظيفه ي اصلي زنبور نر جفت گيري و . زنبور وجود دارد  600تا  300هر كندو از 

  .بارور نمودن ملكه را دارد  و از روز هشتم تولد به بعد مي تواند جفت گيري كند

  

  كارگران تخم گذار
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يا ميميرد و ر اثر مشكالتي ملكه در  كلني  فرار مي كند و باصوالً بعضي وقت ها 

مي سلول ملكه را  تخمي و جود داشته باشدكلني دركلني يتيم مي شود و حاال اگر 

و كلني از يتيمي نجات پيدا مي كند ولي  به وجود مي آوردو ملكه اي جديد  دنساز

در  اينجا . بسازد و حاال كندو بي ملكه است در مواقعي كلني نمي تواند سلول ملكه

تخم نر مي گذارند  و تخم دان آنها رشد كرده هفته  5روز الي  10بعد از كارگران 

 فتاصوالً مي توان گفت كه اين كندو ديگر از بين رفته چرا كه زنبور نر فقط براي ج

- 1مشكل  عالئم تشخيص اين. گيري و بخور و بخواب است و  كار ديگر بلد نيست 

جرات تخم برآمده تر از كارگران است و حدرب بسته ي  -2بي ملكه بودن جمعيت 

ه كندو ندارد و هنوز نر ريز كزماني كه فهميديد كه مل. اين كلني را بايد از بين برد

نشده اند و قاب تخم در كندو وجود ندارد ميتوان قابي بدون زنبور حاوي تخم به 

  .كندو داد 
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  6فصل
  
  

ساختمان بدني 
  زنبورعسل
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  ساختمان داخلي
  شكم -3   سينه  -2  سر  - 1: قسمت است  3بدن زنبورعسل شامل 

سه  و در وسط آن چشم مركب 2در قسمت باالي آن .شبيه مثلث است : سر -1
 .اندام دهاني و خرطوم بلندي دارد,عدد شاخك2.چشم ساده وجود دارد 

 

جفت بال به آنها متصل است  2به قسمتي كه سه جفت پا و همچنين :سينه  -2
 .را سينه مي گويند 

از حلقه هايي تشكيل شده است كه در انتهاي شكم ملكه و كارگرنيش : شكم  -3
 .وجود دارد 

 

  عسلبدني زنبور مهم غدد
  

  عسل اشاره ميشودرد از غدد زنبوردر اينجا به چهار مو
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ي شيري جفت غده به نام غده  1در داخل دوطرف سر زنبور :غده ي شيري-1
 در سني معين وجود دارد كه وظيفه ي آن ترشح ژله رويال است اين غده فقط

اثري ازآن ديده مي در گارگر است و در ملكه فقط ژله ترشح ميكند اين غده ها 
  .شود و نر فاقد اين نوع غده است 

جفت غده ي ترشح كننده ي موم  4در زير شكم زنبورعسل  :غده ي مومي-2
بين  دركارشان غدد مي توانندجفت از آن فعال است و اين  3وجود دارد وفقط 

  .روزگي انجام بدهند  18تا 13

هر زنبور .نام ديگر آن نازانوف است .در پشت زنبورها وجود دارد :غده ي بويايي-3
براي پيدا كردي كندوي خودش باحس كردن بويي كه مطابق با بوي غده  خويش 

هم چنين زنبور هاي نگهبان براي تشخيص  ش راپيدا ميكند و ياياست كندو ي خو
  .زنبور كندو ي خويش اين غده را بو مي كند 

در انتهاي بدن كارگر و ملكه قرار دارد ودر كيسه اي ذخيره مي كند : غده سمي-4
  .وبا استفاده از نيش سم را به شدت واردبدن دشمنان مي كند 

  دستگاه هاي مهم زنبورعسل
- 4ب  اعصا-3  تنفسي-2  گوارشي- 1:  مهم استدستگاه  4زنبورعسل داراي

 گردش خون

Page 36Page 36
www.asdownload.net



 

37 
 

  7فصل
  
  

  زيست شناسي
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تفاوت زنبور عسل با ديگر حيوانات اين است كه زنبور عسل گروهي زندگي ميكند 
زيرا همه ي آنها بهم نياز دارندماهمه ي آنها را جمعيت يا كلني ميناميم كه آنها را 

  .در محفظه اي به نام كندو زندگي مي كنند 

در كلني بيشتر باشد جمعيت قوي تر است وجمعيت آنها هرچه تعداد قابها و زنبوران 
  .درهر موقع سال متفاوت است 

  از چند ساعت زنده باشد هيچ زنبور نمي تواند به تنها در خارج كندو بيش

  تغذيه
  عسل-2گرده   -1: غذاي اصلي دارد2زنبور عسل 

  مصنوعي - 2طبيعي    -1ي گيرد م مورد استفاده قرارطريق 2اين مواد به 

در تغذيه طبيعي زنبور به جمع آوري شهد و گرده پرداخته ومصرف مي كند اگر ما 
  .عسل را براي زنبور برنج فرض كنيم گرده چيزي مثل مرغ وگوشت است 

زنبورعسل گرده ي گل ها را جمع آوري مي كند و با انتقال دادن آن ها را به  :گرده
به سبد گرده معروف اند و در پا هاي عقبي اين حشره قرار كيسه هاي كوچكي كه 

كيلو گرم  35يك كندو حدوداً در سال مي تواند .گرده را به كندو مي برند ,دارند
  .گرده توليد كند 

 خرطوم زنبور عسل در رويارويي با گل عالوه بر گرده مقداري شهد به وسيله:عسل
برداشته و در شكمش آن را به گلوكز و فروكتوز تبديل مي كند ودر كندو اين  خود

از طريق اتصال خرطومش با خرطوم زنبور ديگر اين ماده را انتقال مي  زنبورماده را 
در سلول هاي  و بعددهد وآن ها با انتقال هاي ديگر به زنبور هاي ديگر مي دهند 
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ان دهان به دهان كردن مقدار آب عسل را به موميشان ذخيره وبعد با بال زدن يا هم
  ميرسانند تا به اندازه مورد نياز غليظ شود18%

آب و  1به2در خشكسالي به علت كم بودن شهد بايد كندو را با نسبت :خشكسالي
شكر را مخلوط كرده وبه زنبوران به جاي شهد به آنان داد و در مورد گرده بايد گفت 

بي پيدا نشده و بعضي از پودر آسياب شده نخود كه هنوز ماده اي درست و حسا
استفاده مي كنند و بهتر از آن مي توان ازسويا آسياب شده كه خودنوعي پروتئين 

مكمل هايي به بازار آمده كه آن ها را هم مي توان به جاي گرده .است استفاده كرد 
ران آن جا بهترين كار اين است به جا هايي كه وضعيت خوب است واز زنبور دا.است 

مقداري گرده خريده وبه زنبوران داد همچنين در زمان ترسالي گرده را از كندو ها 
  .گرفت و ذخيره كرد 

شكري كه  شيرههم چنين در مواقع تر سالي كلني ضعيف است كه با دادن مقداري 
داديم به كلني داد تا ملكه تحريك شود وتخم گذاري را افزايش  حدر مورد آن توضي

  دهد

  ادازدي
ملكه از اول بهار به تخم ريزي فراوان ميپردازد وجمعيت كم كم ازدياد مي يابد و هر 

چه جمعيت زياد تر باشد توليد محصوالت بيشتر است وهم چنين جمعيت از بين 
  افزايش جمعيت به دو صورت است .نمي رود 

دراين حال ملكه تخم ريزي فراوان ميكند و جمعيت روز به روز در :ازياد داخلي-1
  حال افزايش است و اين كار در بهار بيشتر ودرتابستان كمتر مي شود 
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 مي شود اين ازدياد جمعيت بيشتر در ارديبهشت و خرداد انجام:ازدياد خارجي-2
شوند و به  بيكار ميي زنبوران كارگر زيادكه شده  ر اينجا به قدري جمعيت زيادد

كه باعث توليد مثل وتوليد يك كلني ديگر .ساختن سلول ملكه مشغول مي شوند 
باتعدادي ديگر زنبوران بعد از جفت گيري مي كنند و ملكه خارج شده از سلول 

  . داردكلني ازكندو بيرون مي آيند و دوباره كندو جا براي انجام عمليات ديگري 

هر استان تفاوت دارد ولي در كل مي توان  توليد جمعيت جديد در كلني مادر در
  .گفت اين عمليات بيشتر در ارديبهشت و خرداد است 

نژاد ايراني به قدري بچه دهي را دوست دارد كه حتي كلني ضعيف هم به ساخت 
سلول ملكه بچه دهي مي پردازد و در اين هم كه هيچ در زمان خشكسالي بازهم 

هي بزند كه در هر دو موقع بايد سلول آنرا كلني دست به ساخت سلول ملكه بچه د
از ژله رويال آن استفاده يا براي توليد ملكه خراب كنيم يا سلول را برداشته و 

 هملكه مراجع و پرورش براي فهميدن اطالعات بيشتر به فصل توليد.(استفاده شود 
  )  كنيد

  توليد ملكه در جمعيت
حترام وفرمان برداري مي كندو تمام همان طور كه مي دانيد هر كلني به يك ملكه ا

كه جمعيت قصد تعويض  ولي ما از كجا بدانيمخصوصيت جمعيت به آن بستگي دارد
  ملكه دارد يا توليد بچه ؟

  اگر سلول در وسط شان قرار گرفته : در اين موقع بايد به جاي سلول توجه كنيم 

  باشد يعني كلني قصد تعويض ملكه دارد و اگر سلول ها در اطراف شان باشد يعني 

  .كلني قصد بچه دهي دارند 
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  .ك بادام زميني در شان وجود دارد يهاي ملكه مانند  سلول: سلول ملكه

اگرسلول به صورت سر بسته وجود داشت پستانك يا شاخون مي ناميم و اگر سر 
هنوز به صورت فنجاني كوچك  مي گوييم و اگرسلولسلول باز باشد سلول سرباز 

  .ه مي ناميم را زنگولباشد آن 

   
  تخم گذاري ملكه

  ملكه براي تخم ريزي ابتدا سرش را داخل سلول برده و از تميز بودن آن مطمئن

شكم بعد ملكه عفوني مي كنند و  كارگران با بره موم پاشي آن را ضد مي شود وبعد
  . مي گذارد به صورت عمود تخم خود را فرو برده ويك

   
  دگرديسي

بعد از تخم گذاري ملكهزنبوران از تخم در آمده و به صورت كرم هايي هاللي زرو3
ي كه در روز اول به روز تغذيه آن ها به وسيله ي ژله رويال6شكل در آمده و بعد از

آنها داده شده بود به الرو درازتبديل شده وبعد از تنيدن تار به دور خود كارگران موم 
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يره تبديل ساز مومي مخلوط با گرده درب آنرا مي بندند و بعد از مدت كمي به شف
بعداز چند روز كه گذشت سينه وشكم را به خود مي گيرند و  شده و شكل سر و
روز 24:روز،نر21:كارگرروز،16:مدت رشدملكه.رك مي كنند را ت كامل شده و حجره

  .است

  
  جفت گيري ملكه

  .ملكه در يك ظهر آفتابي از كندو خارج شده و چند پرواز را شناسايي مي كند

ملكه در حال .زنبوران نر به طور دسته جمعي دور از زنبورستان در حال پروازند 
ميكند و در هنگام ورود به كندو آلت تناسلي زنبور نر جفت گيري  10تا 4پرواز با 

وز ر 10كنند و بعد از را جدا مي  آخرين زنبور نر بر پشتش مانده كه زنبوران آن
  شودملكه آماده ي تخم گذاري مي 

  عکس ھای نادر از جفت گيری  ملکه
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  8فصل
  

  اصول زنبور داري
  و

  زنبورداري عملي
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  اصول و ضوابطي را بدانيد زنبور داريكارقبل از شروع 
اگر جمعيت .تا مي توانيد جمعيت را قوي كرده و قوي نگه داريد :قدرت جمعيت ها

  را خواستيد تقويت كنيد از روش هاي تقويت كلني هاي ضعيف استفاده كنيد

به استثناي مناطق گرم (بهترين زمان خريد جمعيت ها :زمان خريد جمعيت ها
زيرا در ماه هاي ديگر . ودر بعضي جا ها اسفند است موقع بهمن ودي ) جنوب كشور

سال جمعيت كندو كاذب بوده وزود ممكن است بميرند اگر بخواهيم قدرت اصلي 
  .كندو را بدانيم بايد تا بهمن و دي ماه صبر كنيد 

هنگام خريد كندو بايد به وجود ملكه درجمعيت :بودن يا نبودن ملكه در جمعيت
عواملي .و دي كلني نمي تواند براي خود سلول ملكه بسازد بهمن توجه كنيم زيرا در

در صورت وجود ملكه بايد زنبوران آرام :كه نشان دهنده ي بودن يا نبودن ملكه 
باشند وزياد نيش نزنند در كلني يتيم زنبوران عصباني بوده و بيشتر مي خواهند 

  .نيش بزنند 

د اصالً اين شغل را قبول نكنيد اگر واهمه ي زيادي از نيش زنبور داري:نيش زنبور 
  .واگر زياد واهمه نداريد بايد كم كم خود را به نيش زنبور عادت بدهيد 

  .كارتان صهولت الزم را پيدا كنيد  اين كار باعث مي شود در:شناسنامه

مي توانيم در شناسنامه خصوصيات كندو نوشته مي شود ودر هر بار بازديد از كندو
  .بفهميم با چه كندويي طرف هستيم شناسنامه با مرجعه به 

امر  در اين موقع ما با شماره بندي كندو ها در:شماره بندي و نمره گذاري كندوها
  .خود ياري داده ايد بازديد وساخت شناسنامه اي براي كندو،
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خود را در انجام  ،هاي مورد نيازتانشما مي توانيد با جمع آوري دارو:داروخانه 
پيدا كرد داده و همچنين اگر خداي نا كرده بيماري اي شيوع بيماري ها كندو ياري 

  مبتال شد راحت بتوانيد آنرا درمان كنيدخاص وپخش شد يا كندوي تان به بيماري 

  رويارويي با زنبور و كار با آن
  نايستيد كندو سعي كنيد در پهلو كندو كار را شروع كنيد وزياد جلوي-1

  را به سر و دستكش هارا به دست كنيدن و كاله توري تَبه لباس كاررا -2

  دم بدهيد ولحظه اي صبر كنيد3دودي را آماده واز سوراخ كندو -3

 4ب كندو را باز و در )بدون آنكه از سر جاي خود بلند شويد ( يز اهرمتبا لبه ي -4
  .كندو بدهيد  دم دود به 5يا 

 زنبور عادت دهيدن خود را به نيش از هر گونه حركت سريع خود داري وهم چني-5
نيش را حتماً  ااگر زنبوري به شما حمله ور شد و اگر دست را عقب بكشيد شم

اگر جايي از .ويا اگر بتر سيد و عرق كنيد زنبور حتماً شما را خواهد گزيد زد دخواه
زنبورهايي كه عسل دانشان پر باشند .(دستتان بكشيد  بابدنتان را گزيد فوراً نيش را 

  )نيش نمي زنند

از قاب هاي وسط شروع كرده وبه ميزان تخم ريزي توجه كنيد و حتمًاملكه را -6
كه مانند دانه هاي برنج است توجه  ييبيابيد اگر ملكه را نديديد به تخم ريزي ها

كنيد اگر در كندو تخم ريزي وجود داشت و زنبوران ناراحت نبودن مطمئن باشيد 
ناري به ميزان جمع آوري گرده وعسل كدر قاب هاي .كه ملكه در كندو وجود دارد 

آب و  1به  2بت به نسبت عسل كم بود به آنها مقداري شر توجه كنيد اگر ذخيره
  .شكر بدهيد 
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هرگز به كندويي كه ذخيره ندارد عسل ندهيد زيرا باعث آزاد شدن بوي آن شده و (*

  )مورد غارت قرار مي گيرند

گرده انجام مي شود كه به علت كم بود  اين كار در زمان وفور شهد و گل و:قاب دادن
تعدادقابي داراي موم آج  جا براي ذخيره گرده و عسل و تخم گذاري ملكه ميبايست

  .شده براساس جمعيتي كه در كندو است به كندو بدهيم 

  )وحشي بافي(اگر به كندو قاب ندهيم زنبور به علت كم بود جا موم اضافي مي بافد

از زنبور پوشانيده شد وكندو داراي ده قاب بود بايد به  زماني كه قاب ها:طبق دادن
 ذخيره جمعيت يك طبق يا يك نيم طبق داد تا زنبوران در آنجا عسل و گرده

  .نمايند

  تقويت كلني هاي ضعيف    
  انتقال شان حاوي تخم-1 خود را تقويت نمائيم وانيم كلنيما از سه را مي ت

  ادغام - 3تعويض ملكه   -2

  . بهترين زمان براي اين كار ظهر ميباشد :حاوي تخمانتقال شان -1

نوزاد عاري از زنبوران كندو برداشته  در اين زمان از كندوي قوي  يك شان حاوي
  ودر وسط كندوي ضعيف قرار مي دهيم
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اين عمل براي جمعيت هايي است كه ملكه اي ضعيف داشته و  :تعويض ملكه-2
از كلني ديگري جدا ما مي توانيم از اتصال شاخوني كه .زياد تخم ريزي نمي كند 

  يتيمساعت قبل آن كلني را  24كرده ايم استفاده كنيم به طوري كه ابتدا 

چه اگر شاخون هاي ب(شاخوني از جمعيتي خوب از شان جدا كردهكرده وبعد  
و همان طور كه از كندوي قبلي برداشته ايم )دهي استفاده كنيم بهتر است 

هم چنين مي توانيم از ملكه هايي كه .همانند آن در كندوي ضعيف مي گذاريم 
 .در بازار به فروش مي رسد براي جاي گزيني ملكه  ضعيف استفاده كرد 

  .ت آخرين مرحله ي تقويت كلني هاي ضعيف ادغام اس:ادغام- 3   

  ضعيف در قوي-2ضعيف در ضعيف  -1ل به دو نوع است اين عم 

هر دو كلني ضعيف را يتيم كرده و گلوله اي پنبه اي آغشته :ضعيف در ضعيف -1
مي گذاريم تا بخار حاصل از بوي گالب دو كلني را ها به گالب مي كنيم ودر كندو 

با  اي را بر داشته و بعد از آن روزنامه.ساعت صبر مي كنيم  24هم بو سازد و بعد 
پهن روي شان هاي يكي از كلني ها  خودكار سوراخ هايي را ايجاد مي كنيم و بعد

هاي كلني ديگر را  قاب. و امتداد آن را به كناره شان ادامه مي دهيم  مي كنيم
روز روزنامه را بر مي داريم و  3برداشته و كنار روزنامه در كندو مي گذاريم و بعد از 

  .يع مي كنيم زتوا در همان روز ادغام به كلني رملكه را 

عمل باال بااين عمل  ند باال عمل كرده ولي فقط فرقدر اينجا مان:ضعيف در قوي -2
اين است كه در باال هردو كلني يتيم مي شدند ولي اينجا فقط كلني ضعيف يتيم 

و مادر هر دو كلني مي  وجود داردقوي وبعد از ادغام هم كه ملكه در كلني .مي شود
  شود

Page 47Page 47
www.asdownload.net



 

48 
 

  توزيع وتعويض ملكه
  در زمان اوايل بهار واوايل پاييز ميتوان ملكه را به هر دليل خوبي مي توان تعويض

كرد البته بايد اين را دانست كه ملكه بيشتر در بهار مورد پذيرش كلني است و اگر  
ان در موقع در اين مورد گذر كنيم همين جوري يك ملكه جفت خورده را نمي تو
  .پاييز پيدا كرد پس چه خوب است كه در همان بهار ملكه را تعويض كرد 

در اين جا به صورت توليدي يا خريدن يك ملكه تهيه ميكنيم و بايد ملكه در قفسه 
  .و با سه زنبور ومقداري خمير شكر باشد 

اغ ساعت قبل يتيم كرده و يا اگر يتيم بوده كه هيچ و بعد به سر 24جمعيت را 
قاب وسط كندو فاصله اي ايجاد و 2كندو رفته و بعد از برداشتن درب كندوبين 

قاب گذاشته وبعد از سه روزدرب قفسه راباز كرده و ملكه  2قفسه ي ملكه رابين 
  .وارد جمعيت مي شود 

هشدار هيچ وقت نبايد مستقيم ملكه را به جمعيت داد چرا كه با جمعيت هم بويي نداشته (
  )مي توان داد كه ملكه رامي كشند% 100واحتمال 

  

  سيستم دو ملكه كردن كندو
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مي شود كه ما  طبقه به باال اند و زماني 1دو ها اصوالً اين كار در بهار است زيرا كن
نخواهيم كلني بچه بدهد و ناگهان شاخوني براي بچه دهي كلني زده و ملكه به دنيا 

را در باال قرار مي دهيم  اصليرا در پايين و ملكه ي  جوانآمده ما در اينجا ملكه ي 
و بين دو طبق يك پنجره مانع عبور ملكه مي گذاريم هم چنين براي قوي تر شدن 

حاال اگر كسي خواست كه . كندو از سيستم دو ملكه اي كندو استفاده مي كنيم 
  .كندو پر جمعيت باشد مي توان به هر روشي ملكه به كندو اضافه كند 

  بچه كندو 
  مصنوعي -2طبيعي    -1بچه كندو به دو صورت است  

گرفتن بچه كندو به دو صورت است اگر بر روي شاخه اي اين نوع : طبيعي -1
  كارش جدا است باز هم نشسته باشند كارش جدا است و اگر بر تنه ي درخت باشد 

اگر بر روي شاخه نشسته باشد ما باال ي شاخه را بريده و بچه را تا در كندو مي 
آوريم و در يك تكاندن تمام زنبوران را داخل كندو ميريزيم و قاب ها را داخل كندو 
مي چينيم و صبر مي كنيم تا زنبوران به داخل كندو بروند و درب كندو را گذاشته 

يم و در آخر كندو را به جاي اصلي انتقال مي وتا آخر غروب در آنجا قرار مي ده
  .دهيم 

ديد وضعيت چه طور است اگر ولي اگر بچه به تنه ي درخت چسبيده باشد بايد ابتدا
زياد باال بود ودست رسي سخت بود مي توان با گرفتن ملكه خاطرات كندوي قبلي 

يك روش در به ذهنشان آمده وبه كندوي خود باز گرددند ولي اگر پايين درخت بود 
استفاده  قبلي يعني گرفتن ملكهمشكل وجود دارد كه اگر نخواستيد از روش  لح

  .كنيد 
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جارو (وبعد از آن با يك جاروي كاهي  ابتدا با آبپاش خوب زنبوران را خيس مي كنيم
زنبوران را به داخل كندو جارو مي كنيم و تا غروب صبر مي كنيم تا تمام )رشتي

و در غروب كندو را جا به جا و به منطقه ي مورد نظر مي  زنبوران به كندو بروند
  .بريم 

بار ها شده كه بچه كندو يي گرفته باشيم ولي لجاجت مي كند و كندو را ترك مي 
بچه .(كند در اين صورت با دادن شان حاوي الرو به بچه مانع ترك شان مي شويم 

پر است ونبايد به آن كندو يي كه از كندو بيرون مي آيد عسل دانش تا سه روز 
ولي شما مي توانيد  شربت و غذا داد زيرا از آن زده شده و كندو را ترك مي كنند

  )بعد از سه روز مقداري به آنها غذا بدهيد

اين كار براي كندويي است كه جمعيت زياد داشته وهمه ي قاب هايش :مصنوعي
  . صرفه ي تكثير مصنوعي را داشته باشداز زنبور باشد و  مملوء

ابتدا كندويي آماده و دو عدد قاب ذخيره گرده و عسل داخل آن بگذاريد و به سراغ 
سه قاب در سه حالت تخم ، الرو و شفيره همراه با زنبور  كندوي مادر رفته ودو يا

اين را به ياد داشته باشيم كه قابي كه ملكه  ( هايش برداشته و داخل كندو مي بريم
يك قاب هم كه داراي ذخيره است با زنبورانش )اشدروي آن است در كندوي اصلي ب

ه كندو را جاي ديگري بردبه كندو بدهيد ودو قاب موم آج شده هم به بچه بدهيد و 
  .ع كنيدزييك ملكه خوب به كلني تو و 
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  مهاجرت كندوها

 كيلومتر بيشتر نمي تواند پرواز كند ولي اگر بخواهيم مهاجرت5الي 4زنبور كارگر تا 
اي مهاجرت دهيم كه زنبوران منطقه را آشنا نبينند و به جاي  هدهيم بايد در فاصل
  كيلومتر فاصله مهاجرت داد  10ي همين بايد تا اقبلي برگردند بر
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  زمستان گذري
قاب حاوي عسل براي قبل از زمستان  3الي  2اول از همه بايد در برداشت پاييزه 

در زمستان كندو ديگرفعاليتي ندارد و خوشه مي كند و بايد به آن . الزم است 
بايد در جاي كندو اصولي انجام شود . محل آن بايد خوب باشد . ذخيره عسل بدهند 

  ي و تك ياخته اي بايد اقداماتي انجام داد براي پيشگيري از بروز بيماري هاي ميكروب

  .از وجود ملكه در كندو مطمئن باشيد   -1

چندين روز قبل از برداشت عسل از جا و مكان كافي براي تخم ريزي ملكه  -2
چرا كه ملكه در اين مواقع زنبور هاي متولد از نظر فيزيولژي متفاوت . مطمئن شويد 

براي دادن . عسل پاييزه هم بسيار مهم است  اين نكته در بعد از برداشت. است 
  .شربت قندي براي افزايش تخم ريزي همراه با مكمل در شربت موثر مي باشد 

بايد كندو يك بار شربت قندي )اواخر تابستان ( بعد از برداشت عسل پاييزه  -3
  .)دو بار بايد تغذيه شوند .( تغذيه شود 

هاي تتراسيكلين براي بيماري هاي لوك و يا در تغذيه اول بايد يكي از داروي  -4
فوماژيلين براي بيماري نوزما را با شيره مخلوط كرد و در تغذيه دوم آن يكي ديگر از 

  .آن دارو ها بايد تغذيه شوند 

روش (كندوهايي كه جمعيتي بسيار كم دارند بايد با كندوهاي قوي ادغام شوند   -5
  .)و در قسمت زنبورداري عملي بخوانيد ادغام كردن را در بخش آرشيو موضوعي 

  .اين موارد تا بعد از برداشت عسل پاييزه بود و موارد زير از اول آبان اجرا شود 

كندو ها را روي آجر قرار دهيد و زير آن ها روغن سوخته يا گازوئيل ريخته تا از   -6
  .هجوم موريانه تا آخر سال بعد هم جلو گيري مي شود 
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روي قاب ها را   باد گير نباشد اگر باد گير بود پشت ديوار باشند محل كندو ها  -7
يك روزنامه يا يك پارچه بياندازيد به اندازي اي كه لبه هايشش بيرون آيد و بعد در 

و بعد از آن روي آن مي تونيد يك پالستيك اندازيد و دور آنها را .كندو را بگذاريد 
هرگز از پارچه با فرش .باشد  هنكشيد آجر چيني كنيد و فقط ضلع جلويي آن

  .استفاده نكنيد چون هنگام بارنگي خيس مي شود و كندو سرد تر مي شود 

  .دريچه پرواز به طرف جهت مخالف باد باشد تا باد به داخل كندو نپيچد   -8

  كيلو گرم عسل است ولي مي توان از خمير شكر 35ذخيره هر كندو تا   -9

در روزي كه گرم تر است . تواند در يك سال كافي باشد بسته مي  3. استفاده كرد  
  .يزان خمير شكر آنان مطمئن شويد داخل را يك نگاهي انداخته و از م

  

  

Page 53Page 53
www.asdownload.net



 

54 
 

  9فصل
  

  
  تكنولوژي
  زنبورعسل
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  سمت سوراخ پرواز

اغلب زنبورداران ايران عقيده دارند كه هر جايي كه كندوي خود را مستقر مي كند 

سمت  سوراخ كندو را به سمت مشرق بگذارند تا صبح اولين نور خورشيد به داخل 

كندو بتابد ولي اين كار هميشه درست نيست چون ممكن است باد از سمت مشرق 

دو پايين مي آيد و زنبوران براي بيايد كه به داخل كندو مستقيم بوزد و دماي كن

درجه برسد بايد زنبوران عسل بيشتري بخورند تا  35اينكه دماي كندو دوباره به 

پس بهتر است سمت سوراخ پرواز به سمت . درجه برسانند 35دماي كندو را به 

  . مخالف باد باشد 

  گرمي  و سردي كندو

الروها از تخم بيرون آيند و درجه نياز دارد تا  35تخم ريزي ملكه نياز به دماي 

درجه  35اگر دماي كندو و باالي . بزرگ شوند سپس ما به كندوي گرمي نياز داريم

زنبوران مقداري آب بر كندو مي آورند و با باال زدن دماي كندو را خنك مي . باشد 

درجه برسد زنبوران با خوردن مقداري  35درجه برسد اگر دما به زير  35كنند تا به 

  . درجه مي رسانند  35گرما توليد كرده و دما را به عسل 

  كندو هايشان موازي با سوراخ پرواز باشد كندويي گرم است ، زيرا قابقاب هاي اگر 
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اول بر سر راه سرما مي گردد و همچنين اصوالً زنبوران عسل را در قاب هاي كناري  

رسانند براي همين  و تخم ريزي را در قاب هاي وسط بر انجام ميعسل ذخيره كرده 

در آن ذخيره شده با سرما بهتر مانده و همچنين در زمستان كندو  عسل قاب اول كه

فعاليتي ندارد و اگر باز هم يك بار تخم ريزي شود در زمستان اصالً نيازي به ناراحت 

چون اصالً در قاب هاي اولي و آخري خصوصاً در قاب اول نيست تخم هاي بودن 

ولي اگر قابها عمود بر سوراخ باشد هواي سرد بيشتر به نمي شود زمستان تخم ريزي 

  . و زنبوران از سرما به سراغ عسل مي رود و عسل مي خورند  نفوذ كردهداخل كندو 

  شناسنامه كندو

شناسنامه معموالً  در آذر تا دي ماه و حداكثر تا نيمه ي اول بهمن ماه درست مي 

ن با گل دهي درخت بيدمشك و تخم ريزي و از نيمه ي دوم بهمن ماه زما. شود

ملكه شروع به نوشتن مي شود و در اين حال مي توان با استفاده از شناسنامه بدون 

در يك . باز كردن و از وضعيت كندو آگاه و كارهاي مربوطه به كندو را انجام دهيم 

جمع شناسنامه نژاد، رنگ ملكه، تاريخي كه به جمعيت ملكه داده شده، شماره كندو 

عداد قاب و طبقه ، رفتار ، تاريخ بازديد، مالحظات وضعيت تخم تمحصول ساليانه ، 

  .نوشته مي شود گذاري و غيره 

  عسل گيري
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  . انجام مي شود ماه و اواخر شهريور تا اواخر تير ماه عسل گيري در اواخر خرداد ماه 

از كندو قاب هايي كه ابتدا براي انجام كار به سراغ كندو مي رويم بعد ازبازديد كندو 
اگر در )  اگر در قاب ها گرده بود اشكالي ندارد(فقط عسل در آنها است بر مي داريم 

كندو قاب هايي بود كه داخل آن تخم ريزي و در كنار آن عسل بود قاب را بر نمي 
خر شهريور بايد دقت نمود ادر عسل برداري او.داريم و آن را در كندو نگه مي داريم 

الي  3خيره براي اواخر پاييز و زمستان براي كلني جا بگذاريد كه حدود كه عسل ذ
  .قاب عسل كافي است  4

محل جدا كردن موم از عسل بايد دور از زنبورستان باشد تا در زنبوران حس غارت 
  .به وجود نيايد 

آن را تراش پولك هاي ابتدا شان را روي خرك گذاشته وبا چنگال پولك  ،در محل
مي تراشيم و شان ها را در دستگاه اكستراكتور قرار مي دهيم وبا چر خاندن دسته 

يك دور قاب هارا چر خانده و دوباره آن عسل ها از قاب بيرون مي آيند و بعد از  آن
بعد از .ن طرف قاب هم جدا شود دسته اكستراكتور را مي چرخانيم تا عسل از آ

قاب هايي كه در داخل آنها گرده باشد را جدا و  ،اتراكتور كردن كليه ي قاب هاكس
به داخل كندوها برده هم چنين اگر قاب هاي گرده را به كلني ضعيف بدهيم 

  .بهتراست 
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  تهيه گرده
 جمع آوريما مي توانيم در زمان وفور گل و گياه با استفاده از تله گرده گرده را 

رار مي دهيم و تا غروب صبر مي تله را جلوي درب كندو ق كه تبه اين صور كنيم
اين گرده به مدت خيلي زياد پايدار نبوده .كنيم وبعد از غروب تله را بر مي داريم 

ذخيره ي گرده هاي از بين ميرد براي اين كار مي توانيم يكي ازقاب خواص آن وزود 
  .را برداريم 

  تصفيه موم 
موم هاي سياه شده و زياد استفاده شده را از قاب ها جدا شده و در اين كار ابتدا 

و مجاور حرارت آتش .ظرفي آماده و مقداري آب و موم ها را داخل آن مي اندازيم 
قرار مي دهيم تا موم ذوب و آب به جوش آيد و يك ظرف دهانه گشاد حاوي 

موم ذوب را از گيريم و بعد  الي آن مييك صافي دوبل بامقداري آب سرد آماده و 
صافي عبور مي دهيم و مقداري موم ممكن است در آشغال هاي موم كه در صافي 
است جا بماند براي همين با پشت قاشق مقداري فشار به آشغال وارد ميكنيم تا 

مي توان از يك اليه ي گوني كنفي به جاي صافي دوبل (كامل موم جدا شود 
ست كه دوتا باشد با يكي اليه گوني كار راه يناستفاده كرد كه بهتر بوده و ديگر الزم 

بعد از يك ساعت موم بر روي سطح آب آمده وشما آن را برمي داريد وبا  ).مي افتد 
و آن را ذخيره يا به شركت تعاوني  مي تراشيدپشت كارد موم هاي سياه دور آن را 

اگر .د د تا بعد از آن هم وزنش به شما موم آج شده بدهنخودتان تحويل مي دهي
نمي خواهيد موم را تصفيه كنيد اشكالي ندارد زيرا كارگاهي كه موم راآج مي كند 

  .تصفيه كن موم هم دارد 
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روش فوق يك روش ساده كه هر زنبوردار مي تواند انجام دهد دستگاه هايي در بازار 
وجود دارد كه موم را تصفيه مي كند مانند دستگاه پرس كردن است كه كار آن به 

  ير است شرح ز

  همان طور كه ميدانيد زماني كه موم آب شود ذراتي كه باعث تغير رنگ و كلوغه 

شدن موم مي شود ته نشين مي شود و دستگاه پرس مواد را نگه داشته و با شير 
  .مخصوص دستگاه موم هاي تصفيه شده را جدا مي كنيم 

  آبشخور
ي بسيار كمي داشته و در موقعدر نزديكي زنبورستان بايد آبشخوري باشد كه جريان 

در ظرف آن بايد  تميز كرده و آب سالم و بهداشتي به زنبور داد كه وقت كرديد
سانتي درست 5اًي حدودانگور كه به اندازه هاي شاخهمقداري سنگ تميز يا مقداري 

  .كرده ايم پر مي كنيم با زماني كه زنبور مي خواهد آب بنوشد غرق نشود 

  راه توليد خمير شكر
بار در سال بگيرند يكي اواخر خرداد و 2در اصول زنبور داري نقل شده كه عسل را 

ولي بعضي از زنبور داران به داليلي عسل اواخر شهريور را .يكي اواخر شهريور 
برداشت نمي كنند و يكي از داليل آن ذخيره كردن براي زمستان است و اين كار 

ل اواخر شهريور را برداشت ميكنند و بعضي از زنبورداران عس.هيچ مشكلي ندارد 
اي به نام خمير شكر  هماد آن ها براي پاييز كندوها جاي مي گذارند و براي زمستان

هر زنبور دار بايد راه توليد .وعده به زنبوران مي دهند  3الي 2توليد ميكنند و در 
  . دنخمير شكر را بدان
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سيم هارا از سوراخ ها عبور مي دهيم البته بايد محكم باشند و هر سال آن هارا 
  محكم نماييم

  موم دوزي
داراز و يك موم ريز و موم دوز و پهن در اينجا بايدكاسه اي آب همراه با يك ميله 

قداري جدا آب را آماده كنيم بعد از آن كاسه را روي اجاغ متخته موم دوزي و و
جوش آيد سر موم دوز هم در آب جوش و موم ريز هم روي اجاغ آب گذاشته تا 

گذاشته تا موم آب شود ميتوان از كاسه آب استفاده نكرد چون موم ريز داراي مخزن 
اگر در مخزن  آب دارد تا با بخار آب موم ذوب شود براي همين سر موم دوز را هم

مي اشكالي ندارد تخته موم دوز را آماده مقداري آب روي آن  مآب موم ريز بگذاري
ورق مومي روي آن پهن كرده و قابي سيم كشي شده را روي و در آن هنگام  ميزير

 دمقداري فشار مي دهيم كه مقداري موم كناره قاب بزند بيرون و بع وموم گذاشته 
قرار مي سيم جايي كه سيم بين دوآج موم دوز باشد  موم دوز را برداشته و روي

و مقداري فشار مي دهيم و از اول سيم تا آخر سيم سر موم دوز را قل ميدهيم دهيم 
تا موم دوخته شود بعد مقداري موم كه از كناره طول بااليي قاب زده بود بيرون را 

باشد و  سط پهناي قاببچسبانيم به طوري كه امتداد ورق موم از و هبايد به اين كنار
با كه موم روي آن امتدا يافته پهناي قاب حتماً بايد امتداد داشته باشد تا كل كناره 

انگشت شصت موم را محكم به ضلع قاب مي فشاريم و با ميله كه روي اجاغ داغ 
ده شده به آرامي مي كشيم تا با ذوب شدن موم و سرد دار اشده روي موم هاي فش

را  هبچسبد و اين را ياد آور باشيد كه كناره اي از موم فشار داده شد ابشدن به ق
موم ذوب شده ،كه ورق موم امتداد نداشته با موم ريز  طرفيبايد با ميله ذوب كرد و 

  ولي اگر از موم ريز استفاده  ددر جايي كه موم به قاب چسبيده ميريزيم تا محكم شو

  . دنشد اشكال نداري
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  10فصل
  
  

  محصوالت
  زنبورعسل
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-3دارويي پزشكي  -2خوراكي -1كه در موارد  استزنبورعسل دراي محصوالتي 
  . صنعت كاربرد دارند

 -6ژله رويال -5بره موم - 4عسلك -3موم -2عسل -1اين محصوالت عبارت اند از 
  زهر- 7گرده 

  عسل

عسل يك شيرين كنده چسبناك است كه به طور طبيعي توسط زنبورها براي تغذيه 
تهيه عسل از چرخش زنبورها به دور گل ها . استفاده درست مي شود شخصي شان

. آنها در همين حال شهد گل ها را در دهان خود جمع مي كنند. شروع مي شود
شهد گل ها با آنزيم مخصوصي كه در بزاق دهان زنبور وجود دارد، تركيب شده و 

ا به داخل كندو زنبورها، عسل ر. طي يك فرايند شيميايي، تبديل به عسل مي شود
. مي برند و آنرا درون حفره ها و ديواره هاي هر شبكه از كندو ذخيره مي كنند

ارتعاشي كه از بال زدن هاي آنها ايجاد مي شود، كارتهويه را انجام داده و موجب مي 
  .شود رطوبت بيش از اندازه آن از بين رفته و آماده مصرف گردد

مله سفيد، كهربايي، قرمز، قهوه اي و تقريباً عسل در محدوده رنگ ها متفاوتي از ج
طعم و حالت آن به شهد گل هايي كه عسل از آن تهيه . سياه درست مي شود
بيشتر زنبورها عسل را از شهد گل هايي نظير شبدر، يونجه، . ميشود، بستگي دارد

خلنگ، و اقاقيا درست مي كنند، اما مي توان گفت كه عسل از گل هاي متفاوت از 
  ه سنبل و آويشن نيز مي تواند گرفته شودجمل

.  
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  عسل تاريخچه
عسل از قرن ها پيش هم به عنوان غذا و هم به عنوان دارو مورد استفاده بشر قرار 

سال پيش از  700پرورش زنبور عسل به منظور تهيه عسل، برمي گردد به . ميگرفته
مقدس و نادر شناخته براي مدت ها عسل به عنوان يك ماده خوراكي . ميالد مسيح

در زمان باستان از عسل بيشتر در مراسم مذهبي به عنوان ماده اي براي . مي شده
همچنين از عسل براي موميايي كردن مردگان نيز . تكريم خدايان استفاده مي شده

از اين گذشته به عنوان دارو و وسيله اي براي آراستن و زيبايي نيز . بهره مي جستند
در تاريخ اينطور آمده كه براي مدت ها، تنها خانواده هاي ثروتمند، . به كار مي رفته

توان استفاده از عسل را داشتند چرا كه اين ماده آنقدر گران بوده كه تنها خانواده 
  .هاي متمول قدرت خريد آنرا پيدا مي كردند

پرستيژ عسل براي قرن ها ادامه داشت تا زمانيكه طرز تهيه شكر تصويه شده از 
از آنجايي كه توليد شكر در مقادير انبوه، گسترش . شد "كشف"ندر قند و نيشكر چغ

پيدا كرد و از قيمت مناسبي نيز برخوردار بود، توانست جاي خود را در ميان مردم 
به مجرد جلب توجه مدرم به شكر، عسل در مصارف آشپزي جاي خود را به . باز كند
يك ماده شيرين كننده شناخته مي شود، هر چند عسل هنوز هم به عنوان . شكر داد

  .اما بيشتر براي مصارف دارويي و شيريني پزي مورد استفاده قرار مي گيرد

  انواع عسل
  اين عسل اواخر بهار برداشته مي شود:عسل بهاره-1

اين عسل در اواخر تابستان برداشته ميشوند و مقدار آن كمتر از :عسل پاييزه-2
  .عسل بهاره است 

Page 64Page 64
www.asdownload.net



 

65 
 

اين طور عسل فقط از يك نوع گل است كه در استان هاي پر گل :عسل تك گل -3
 همه ي كندو هاي آن ،ون باشد همه ي بيابان گل گَاگر است براي مثال بيشتر
  . را دارا اندگون  عسل بيابان

اين طور عسل براي مناطقي است كه گل هاي متنوع ):چند گل(عسل دارويي-4
به آن عسل دارويي و كه خاصيت چند گل را دارند ست اداشته باشند وبراي همين 

  .اين عسل بيشتر در استان  هاي كويري مثل يزد فراوان است .مي گويند 

اين نوع عسل ها در محصول نواحي كوهستاني است كه عسلي :عسل معطر -5
  .طعم است خوش 

 100تا 50آن در هر هكتار حدود عسل است كه توليدي گليعسل :عسل كلزا-6
  .اين عسل به راحتي شكرك مي زند  .است گرم كيلو

 500تا100 آن در هر هكتارعسل گلي است كه توليدي عسل :عسل شلغم-7
  كيلوگرم ميباشد 

اين شكوفه هاي پرتقال به قدري بركت دارد كه يك :عسل شكوفه هاي پرتقال-8
وري م عسل را مي تواند جمع آكيلو گر 80روز  10كلني قوي در يك باغ در عرض 

  .كند و رنگ عسل اين درخت زرد روشن است 

 200تا100گلي است كه عسل توليدي آن در هر هكتار حدود عسل :عسل پنبه-9
  كيلوگرم است

گلي است كه داراي عسلي بسيار خوش طعم است و اين :عسل آفتابگردان -10
  عسل زود تر از هر عسل ديگر شكرك مي زند
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ميزان عسل توليـدي  . گلهاي آن سفيد ، صورتي يا قرمز لعلي است :عسل سيب-11
  روز است 9كيلوگرم و دوره گلدهي آن  50تا  0از هر هكتار 

  تركيبات عسل
دهنده موادتشكيل .سبت آنان متفاوت استهمه عسل ها تركيبات يكسان دارند ولي ن

 يتامين ها،عسل عبارت اند از آب،قندهاي مختلف،اسيدهاي آلي،اسيدهاي آمينه،و
  ....آنزيم ها،موادمعدني،اسانس هاي روغني و 

  )رطوبت(آب

  مي باشد%5/18ميباشد كه ميانگين آن %28تا%13درصد رطوبت عسل از 

  قندها

نوع قند در عسل  26آب عسل است كه تا به حال برابر 4ميزان قند عسل حدود 
  .شناخته شده است 

 99تا95داده كه از آن درصد عسل را كربوهيدرات تشكيل  85تا75حدود 
درصد قندها را قندهاي گلوكز و فروكتوز را تشكيل مي  90تا80درصدقند است و

نوعي قند در عسل به نام ساكارز وجود دارد كه خيلي مهم بوده و اكثر زنبور .دهد
  مي باشد  5تا3ساكارز عسل خوب از  داران درصد ساكارز عسل را ميخواهند كه

  موادمعدني

است و پتاسيم مهم %7/0ني عسل شهد گل هاست كه ميانگين آن منشا مواد معد
  .ترين اين مواد است 

Page 66Page 66
www.asdownload.net



 

67 
 

  اسيدها

  عسل شناخته شده است و مهم ترين آن ها پرولين استنوع اسيد آمينه در 18

  و منشا اكثر اسيد ها آمينه شهد گل ها اند 

  ...مهمترين اسيدهاي آلي عبارت اند از گلوكونيك،فرميك،استيك،ماليك و 

  آنزيم

از مهمترين مواد متشكله عسل اند كه شهد را به عسل تبديل مي كنند و به حرارت 
  حساسيت بااليي دارند

  ويتامين

و گرما و نور آن هارا  منشا اصلي ويتامين ها شهد ها و در مرحله بعد گرده ها اند
  خراب مي كند

  تغيرات عسل بعد از برداشت آن
  شكرك يا رس كردن

يكي .  پايين تر از دماي كندو باشد متبلور شده و شكرك ميزنداگر عسل در دمايي 
براي پيشگيري . از عوامل مهم در شكرك زدن عسل باال بودن ميزان گلوكز آن است 

قرار دهيم يا عوامل خارجي مثل درجه 37تا30عسل را در دماي مي توانيم از آن 
براي همين .ز ين برد را امي تواند عسل را به سوي شكرك زدگي ببرد ...ذرات موم و

روز  2براي داغ اگر عسل رس كرد آن را در مقابل آفتاب .بايد عسل را صاف كنيم 
قرار داده و يا در ظرفي فلزي يا شيشه اي گذاشته و در ظرفي پر از آب جوش 
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ساعت حرارت مي دهيم در اين حال عسل از حالت شكرك  8تا  6گذاشته و حدود 
هيچ وجه عسل ديگر شكرك نمي زند ولي خواص خارج مي شود در روش دوم به 

  .عسل هم از بين مي رود

  تخمير
عسل پايين تخمير عسل به دو عامل رطوبت و گرما نياز دارد اما اگر رطوبت 

باشدگرما هم حريف نيست براي همين بهتر است از شان هايي كه سر سلول هاي 
نا  اند از دادن بويعاليم تخمير عسل عبارت .عسل آنها بسته است استفاده شود

  مطبوع از عسل  و ترش شدن آن 

  خواص عسل

  يخرج من بطونها شراب مختلف النوانه فيه شفاءللناس
. در درمان بسياري از بيماري ها استفاده شده است  از گذشته تا كنون از عسل

در حالي كه عسل يك ماده . مهمترين خاصيت عسل ، ضد ميكروب بودن آن است
ست و بايستي محيط خوبي براي پرورش ميكروب ها باشد ، وليكن كامالً خوراكي ا

زيرا . ميكروب ها در معرض عسل نابود شده و اجساد آنها نيز به مرور از بين مي رود
   در گذشته از اين خاصيت عسل. عسل حاوي آنتي بيوتيك و آنزيم دياستاز است 

  .براي از بين بردن پينه هاي دست و پا سود مي جستند

مخلوط مي كردند، زيرا خاصيت بهبود بخشي داروها   ديم هر دارويي را با عسلدر ق
را چند برابر مي كرده و امروزه هم از عسل در بسياري از محصوالت آرايشي و 

  .بهداشتي استفاده مي كنند
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. بطور مستقيم و غيرمستقيم استفاده مي شود   از عسل در فرآورده هاي ضد سرفه
بسيار   مزه مزه و غرغره شربت عسل براي برطرف كردن زخم هاي دهان و ورم گلو

  .عسل ضد آسم است. سودمند است
و لثه مضر نيست، بلكه لثه ها را   عسل با اينكه بسيار شيرين است، براي دندان ها •

  .دسالم مي سازد و دندان ها را سفيد مي كن
در تحقيقات ثابت شده اثر . دستگاه گوارش را پاك مي سازد و ضد اسهال است •

از اين رو ضد زخم . بسيار مفيدي برعفونت هاي معده با هليكو باكتر پيلوري دارد
  .و دستگاه گوارش است  معده

  .مفيد است) كاتاراكت ( عسل در درمان آب مرواريد  •
نج روده تجويز مي شود و در مسموميت عسل بادشكن است و براي معالجه قول •

  .هاي غذايي، دستگاه گوارش را پاك مي سازد
دوست كبد و پادزهر است، پس در بيماري هاي كبدي مصرف آن مفيد است  •
  .سكنجبيني كه با عسل تهيه مي شود، صفرابري اعالست.
در بايد براي اين منظور عسل را با كن. و مثانه را از بين مي برد  سنگ هاي كليه •

  .مصرف كرد
توصيه مي شود كه قبل   عسل خواب آور است و به مبتاليان به بيماري كم خوابي •

  .از خواب چند قاشق مرباخوري عسل ميل كنند
. مفيد است و كالً جريان خون را در بدن بهبود مي بخشد  براي رفع كم اشتهايي •

و افراد   كم اشتهااز اين رو به رشد عضالت كمك مي كند، پس براي بچه هاي 
  .بسيار مفيد است  ورزشكار

پس . عسل گرفتگي مويرگ ها را باز مي كند و براي عروق بسيار مفيد است •
تازه بنوشند، عمر طوالني تري خواهند   اگر هر روز شربت عسل و ليموي  سالمندان
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  .داشت
تحقيق راجع  25نشان مي دهد حداقل  2001تا  1984بررسي مقاالت سال هاي 

عسل به عنوان . به اثرات ضد زخم عسل انجام شده كه نتايج آنها مثبت بوده است
 40همچنين . التيام دهنده زخم و نگهدارنده پوست مورد تأييد قرار گرفته است

درصد بوده  88مورد ديگر نشان داده ، عسل داراي اثرات ضد خونريزي با موفقيت 
  .وده استكه اين عمل به همراه اثرات ضد ميكروب نيز ب

به هيدروژن  5تا  2/3حدود  PHخاصيت ضد ميكروبي در عسل با 
مرتبط بوده كه از تغييرات آنزيمي گلوكز به گلوكونيك اسيد ) H2O2(پراكسيد

به هرحال اثرضد ميكروبي عسل پس از گرم شدن يا در معرض . حاصل مي شود
  .آفتاب قرار گرفتن كاهش مي يابد

كوه هاي اروپايي مركزي بيشتر از درختان عسل هاي توليدشده از جنگل و 
در نيوزلند از گياه  MANUKAو عسل هاي حاصل از ) PINUSSPP(كاج

LEPTESPERMUM SCOPARIUM  داراي خاصيت بسيار قوي ضد
ميكروبي است و بروي برخي ميكروب ها از جمله استافيوكوك اورئوس و اپيدرميس 

عسلي كه در نيوزيلند و . رات خوبي داردو استرپتوكوكوس پيوژنز و آنتروباكترياسه اث
استراليا از گياه مذكور حاصل مي شود در جهان منحصر به فرد بوده و به آن عسل 

UNIQUE MANUKAFACTOR ((مي گويند.  
عسل ماده اي كامالً خوراكي است ، ولي در موارد استثنايي ممكن : سم شناسي 

د سم كرده و مسموميت زاست ، به است به اسپورعامل بوتوليسم آلوده باشد كه ايجا
همچنين بعضي افرد . همين دليل مصرف آن براي كودكان زير يك سال ممنوع است

  .ممكن است نسبت به دانه هاي گرده موجود درعسل حساسيت داشته باشند
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ممكن است بعضي از زنبورها به گل خرزهره و چند گل سمي ديگر عادت كنند و 
  .لبته اين كار به ندرت اتفاق مي افتدمحصول سمي تهيه نمايند كه ا

  تشخيص عسل مرغوب

  
نسبتا خوبي دارند به ري عسل سرو كار دارند تشخيص تجرنبورداران و افرادي كه با فرآوز

ولي هنوز روش ساده اي براي مردم وجود ندارد كه بتوانند براحتي عسل تقلبي رااز عسل 
دستگاههاي ساده مرغوبيت و صدمات البته در ازمايشگاه با .طبيعي تشخيص دهند

  .مختلفي كه به عسل وارد شده قابل اندازه گيري است

عوامل كنترل كننده عسل كه به هفت قانون طاليي معروف هستند شامل موارد ذيل مي 
  .باشند

يعني با توجه به قوانين مواد .عسل بايد خالص بوده و با ماده ديگري مخلوط نشود -1
  .افه يا كم نگرددبه آن اض يغذايي چيز

عسل بايد رسيده باشد يعني بيش از نصف سلول هاي شان عسل داراي درپوش هاي  -2
  . مومي مي باشند

جهت حفظ تركيباتي مثل مواد معطر، آنزيم ها ، مواد ضد ميكروب و رنگدانه ها بايد  -3
  . عسل در شرايط طبيعي خود نگهداري شود

  . ، اجزاي بدن زنبورها و ساير حشرات باشد عسل بايد تميز بوده فاقد ذرات موم -4
  . وكريستالي بايد از غلظت خوبي برخوردار باشد) شفاف(عسل به صورت مايع  -5
  . عسل بايد به خوبي بسته بندي شده و همچنين برچسب مناسبي داشته باشد -6
برچسب عسل بايد حاوي اطالعات صحيحي شامل منشا گياهي عسل ،تغذيه زنبور و -7
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 .زنبوردار آن باشدنام

  شربت هاي عسل
  نوشيدني لذيذ ينوع

نصف ليوان آب سيب را با نصف ليوان آب پوره شاتوت مخلوط كنيد و مقداري عسل 
جهت شيرين شدن به آن اضافه كرده و در آخر مقداري جوز هندي روي آن پاشيده 

  .،تكه هاي يخ در ليوان مي اندازيد و مصرف مي نماييد

  فرنگي با عسلپا لوده توت 
نيم كيلوگرم توت فرنگي را بعد از له كردن با چنگال با قدري عسل مخلوط و بعد از 

  .سرد شدن مصرف نماييد

  شربت عسل و توت فرنگي
يك ليوان شير را با نصف ليوان توت فرنگي له شده و قدري عسل مخلوط كرده و 

  .پس از افزودن مقدار كمي نمك خوب به هم زده و تناول نماييد

  شير و عسل
اگر همراه شير مصرف شود يك غذاي كامل را   عسل به علت داشتن مواد معدني

هفته مي توان به عنوان 12بعضي از محققين تاكيد مي كنند كه به .تشكيل مي دهد
غذا فقط از شير و عسل و ويتامين استفاده نمود بدون اينكه در بدن هيچ گونه 

  .ودكمبودي از نظر مواد غذايي پديدار ش

مخلوط شير و عسل از مغذي ترين و شفابخش ترين غذاها بوده و مصرف آن براي 
همه مخصوصأ اطفال بسيار نافع است زيرا سريع الجذب بوده و به آساني هضم مي 
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گردد چنانچه دو قاشق غذاخوري عسل را يك ليوان شير گرم يا سرد حل نموده و 
  .بنوشيد يك نوشابه بي نهايت مقوي و دلچسب است

  كمپوت ميوه هاي خشك با عسل
ميوه هاي خشك مورد نظر را پس از شستن در ظرفي قرار مي دهند روي آنها آب 
مي ريزند و جهت شيرين كردن آن درصورت لزوم مقداري عسل بسته به نوع ميوه 
به .اضافه مي نماييم و مي گذاريم يكي دو شب خيس بخورد تا شيره غليظي بياندازد

مي توان آب پرتقال يا ليمو اضافه كرد چنانچه آب ليمو با مواد كمپوت آماده شده 
  .استفاده مورد نظر شما سازگاري داشته باشد

  كمپوت ميوه هاي تازه با عسل
چند عدد سيب،پرتقال،گالبي را خيلي ريز به اندازه يك سانتي متر خرد كنند كمي 

ال روي آنها افزوده عسل و وانيل به آن اضافه كرده و در آخر كمي آب سيب يا پرتق
  .شود و پس از سرد شدن در يخچال مصرف شود

  شربت سركه و عسل 
از عسل و سركه تركيبي درست ميكنند كه دو برابر عسل و يك برابر سركه است كه 

  .نام دارد، بسيار خوشمزه بوده و مصرف طبي دارد) oximel(اكسيمل

  )عسل محلول در آب(شربت عسل
  سل را در يك ليوان آب ولرم مخلوط كرده و بنوشيديك يا دو قاشق غذاخوري ع

  شربت آبليمو با عسل
يك يا دو قاشق غذاخوري را با يك قاشق چايخوري آب ليمو ترش در يك ليوان آب 

  .ولرم يا جوش مخلوط كرده و پس از سرد شدن بنوشيد
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  :شربت آب پرتقال با عسل
داري عسل مخلوط نموده و نصف ليوان آب پرتقال و نصف ليوان آب نارنگي را با مق

  هاي يخ در آن نوش جان نماييد پس از سرد شدن در يخچال با انداختن تكه

  :شربت سيب و پرتقال
نصف ليوان آب سيب را در نصف ليوان آب پرتقال و قدري عسل مخلوط كرده و در 

  .موقع مصرف يك پر پرتقال براي تزئين در ليوان مياندازيم

  شربت آب هندوانه با عسل 
شربت آب هندوانه با عسل كه با مخلوط كردن آب هندوانه و عسل بدست مي آيد 

  .در تابستان شربت بسيار گوارايي است

  

  عسلك
  روي  ههم به طور كمي عسل توليد مي كنند ك به غير از زنبور عسل حشراتي ديگر

آن ها را برداشته ودر زنبور برگ هاي گياهان رسوب مي دهند و در زمان كمبود گل 
ويژگي آن مثل عسل است ولي با اين تفاوت كه رنگ تيره .كندو ذخيره مي كند 

  .تري دارد و خواص عسل كمي بيشتر از آن است 

  موم
موم در كندو به عنوان مصالحي ساختماني در كندو براي پرورش نوزادان يا ذخيره 

  استفاده مي شود... عسل و 
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اسيد هاي مختلف و ديول ها ,وصالكل مخص,كربن تركيبات موم عبارت اند ازهيدرو
  .مي باشد 

قالب ,دندان پزشكي,دارو سازي,لوازم آرايشي,نساجي,اين ماده در صنعت شمع سازي 
  .استفاده مي شود ... سازي و 

فرورفتگي ماسك آن براي صورت، چين وچروك وو  داردخواص زيادي موم عسل نيز 

      هاي پوست را مي پوشاند و پوست را لطيف مي كند

  بره موم
مي شود و خاصيت الكلي دارد و براي ضد عفوني كندو  داين ماده توسط گياهان تولي

غ است در كل مي توان نام ديگر آن صم.اين ماده چسبناك است .استفاده ميشود 
  گفت كه موم درخت است

% 5اسيد هاي چرب ضروري ، % 10موم ، % 30صمغ ، % 50: تركيبات بره موم
  آلي،ويتاميني و معدني استمواد % 5گرده و 

اين ماده داراي خواص ضد باكتريايي ، ضد قارچي ، ضد انگلي ، آنتي : خواص بره موم
  .اكسيدان ، ضد التهاب و ضد پوسيدگي دندان است 

، خمير  ضمادبه صورت پماد ، قرص ، اسپري ، كپسول ، : موارد مصرف بره موم
  دندان و توليد صابون استفاده ميشود

  گرده
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همان طور كه در فصل تغذيه فهميديم كه گرده مانند مرغ و گوشتي كه مي خوريم 
آن را تغذيه اين ماده داراي خواصي پروتئيني است كه براي زنبور عسل است يعني 

زنبور عسل با استفاده از تله گرده كه در پاهاي او متصل است گرده را حمل .  ميكند
زنبور عسل .است kg35نبوران يك كلنينه جمع آوري گردهزمتوسط ساال.مي كند 

اين گرده هارا به كلني برده و داخل هجره هاي مومي گذاشته وباسر به آن فشار مي 
.دهد و پرس مي كند و بر اثر اين فشار ها گرده كنسرو ميشود

  
تمام بدن زنبور عسل پر از مو است مي تواند عمل لقاح را در گل انجام دهد و ميوه 

  .زار پسند تر مي كند كه در اصطالح به آن گرده افشاني ميگويندگل را زياد و با

  
  .مطلب زير نشان دهنده اثرات گرده افشاني زنبور عسل بر محصوالت كشاورزي است

تن در هكتار  520تن در هكتار محصول دارد ولي بازنبور 170بدون زنبور:باغ گيالس
  .محصول دارد

تن در هكتار  50ولي با زنبور عسل تن در هكتار  5بدون زنبور عسل :باغ سيب
  .محصول دارد 
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تن در هكتار  80تن در هكتار ولي بازنبور عسل  6بدون زنبور عسل :باغ گالبي
  .محصول مي دهد 

با مغز %97بدون مغز ولي با زنبور عسل % 30بدون زنبور عسل :مزرعه آفتاب گردان
  .بوده است 

براي سيستم ايمني بدن مفيد  گرده به عنوان تقويت كننده طبيعي:خواص گرده 
  است 

بهبود دهنده ضعف جسماني،كم خوني،كم اشتهايي بيماراني كه دوران نقاهت را 
  ميگذارانند مفيد است

  پيشگيري از پيري زود رس و افزايش دهنده توليد مثل و كنترل كننده پروستات و 

ك و كك شادابي ولطافت پوست و از بين بردن چين و چرو،كاهش دهنده فشار خون
  و لك پوست مفيد است 

  چگونگي مصرف گرده
  مصرف ميكنند گرده را به روش هاي مختلفي

  مقداري گرده را مي توان در چاي حل كرد و خورد-1

مي توان از كپسول دارويي استفاده كرد كه ابتداداروي آن را خالي وسپس گرده -2
  .را داخل آن ريخت و استفاده كرد 

  مي توان گرده را بانسبت مساوي با شير مخلوط كرد و روي پوست ماليد -3

  گرده به صورت خالي بد مزه است و در اسيد معده خنثي مي شود و براي همين بايد

  به صورت هاي باال مصرف كرد 

  زهر
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استفاده از سموم طبيعي در درمان بعضي امراض از دير زمان ريشه در فرهنگ و 
شواهد و . و در اين ميان زهر زنبور عسل جايگاه ويژهاي داردتمدن بشري داشته 

قرائن دال بر آن است كه بشر در قرون قبل از ميالد با درمان با زهر زنبور آشنا بوده 
بابلي ها و مصري ها و ايرانيان و رومي ها از جمله اقوامي بودند كه از زهر زنبور .است

ژرمن ها و اسالوها در . ه مي كردندعسل به منظور درمان امراض گوناگون استفاد
قرون وسطي زهر زنبور عسل را براي درمان نقرس بكار مي بردند و گرد خشك شده 

  .زنبور عسل را داروي مدر خوبي مي دانستند

امروزه برغم پيشرفتهايي كه در كشور هاي پيشرفته در مورد صنعت پرورش زنبور 
   ستفاده از آن در صنايع دارو سازيعسل به طور اعم واستخراج زهر زنبور عسل و ا

به طور اخص صورت گرفته متاسفانه در كشورما ايران عالرغم وجود امكانات و آب 
وهواي مناسب در بعد تحقيقاتي هم مطالب مربوطه هم بسيار كم و سربسته اي مي 

 .باشند

بر طبق آخرين اطالعات موجود هر گرم زهر خشك زنبور عسل در بازارهاي جهاني 
  ) گرم طال  6معادل قيمت (   .مارك خريد و فروش مي شود 300قيمت به 

  :سيستم ترشح زهر در زنبور عسل 

اين سيستم از يك غدهء كوچك بازي و يك غدهء كوچك اسيدي تشكيل شده است 
غدد زهري . زهر از اين دو غده ترشح شده و به داخل كانالهاي زهر جريان مي يابند. 

اجزاي سازندهء زهراز سلولهاي ترشحي ترشح و . تند بسيار پيچيده و منشعب هس
دتوسط كانالهاي فرعي به كانال اصلي و ازآنجا به كيسهء زهر هدايت مي شون
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  :چگونگي نيش زدن 

  :صورت انجام مي شود  2اين عمل در زنبورهاي كارگر به 

حيوان زنبور به آرامي و بدون عجله نيش خود را به داخل بدن انسان يا ) : 1(حالت 
  .فرو كرد و پس از تزريق زهر آن را به آرامي خارج مي كند

زنبور به به سرعت حمله كرده و نيش خود را فرومي كند و در اين حالت ) : 2(حالت 
با توجه به ساختمان نيش كه اره اي شكل مي باشد بزر اثر تالش براي خارج  "عموما

و حتي روده هايش از بدن كردن نيش و فرار از خطر نيش به همراه كيسهء زهر 
  خارج شده و روي بدن موجود باقي مي ماند اين زنبور بعد از مدت كوتاهي مي ميرد 

نيش در حالت عادي بطرف شكم جمع شده و در صورت لزوم يك ماهيچهء 
. است  mg 3/0 - 2/0 مخصوص به خارج فرستاده مي شود گنجايش كيسهء زهر 

سط حركات جلو و عقب رفتن و لرزش توام فرو كردن نيش در داخل بدن دشمن تو
  با فشار و بالخره پمپاژ و خالي كردن زهر در محل گزش مي باشد 

نيش همانند كماني فنرمانند عمل مي كند و از دو قسمت راست و چپ تشكيل شده 
است كه حركات اين دو قسمت متقابل بگونه اي است كه يك قسمت جلو رفته و 

پس از جدا شدن نيش از بدن زنبور عضله هايي . ند قسمت ديگر عقب نشيني مي ك
كه باعث حركات نيش مي گردند باعث ادامه يافتن عمل پمپاز زهر به داخل بدن مي 

  .شود 
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 :خواص فيزيكي 

  داراي بويي تيز همانند عسل و طعم بسيار تند و قابليت انحالل باال  ,مايعي شفاف 

با نگهداري آن در دماي  "زهر زنبور عسل در برابر حرارت بسيار مقاوم است مثال
 Cº100 همچنين اين ماده . به مدت ده روز تغييري در خواص آن پديد نمي آيد

در مقابل سرما هم مقاوم است زيرا در صورت منجمد شدن خواص خود را به مدت 
  .چندين سال حفظ مي كند

  :زنبور عسل درصد تركيبات معدني زهر 

   

منگنز فسفرمنيزيومكلسيم گوگردئيدروژننيتروژن كربن
46.3 13.3 7.56 1.650.260.490.420.04

  ژله رويال
نام هاي ديگري ،به غير از اين نام.زنبورعسل محصول ديگري به نام ژله رويال دارد

  عسلژله سلطنتي،حريره رويال،حريره سلطنتي و شير زنبور :هم دارد مثل 

  روز الروي زنبورعسل و غذاي هميشگي ملكه  3اين ماده سفيد رنگ است و غذاي 

  كشور كشورچين بزرگ ترين.مي باشد واين ماده از غدد شيري ترشح مي شود 

  تومان به  2500هر گرم ژله رويال در بازار ايران تا .  توليد كننده ژله رويال است  

  .تومان بوده است  2500000فروش رسيده است يعني هر كيلوي آن تا 
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مينرال %1ليپيد و %5پروتئين،% 13كربوهيدرات،% 15رطوبت،% 66ژله رويال داراي
  .تشكيل شده است 

فيزيكي هاي  افزايش بازدهآن درميكروبي،ازص ضدخوا:خواص ژله رويال عبارت انداز
جنسي افراد به كار مي رود،به الغري اندام ها كمك ميكند،از پيري هاي و هوشي و

از اين ماده در مبارزه با بيماري هاي جسمي و ضعف نا  ،زود رس جلوگيري ميكند 
،به تنظيم چربي خون و هورمون ها كمك ميكند،به باروري تواني استفاده مي شود 

فصلي كمك ميكند،افسردگي را روماتيسم مبه بهبودي  ،كمك ميكند،اشتها آور است 
  بهبود مي بخشد وافزايش دهنده مقاومت بدن در برابر عفونت ها ميشود

  

  چگونگي مصرف ژله
  مخلوط كرد تاهم زود خراب نشود و هر دو را  4هب1به نسبت مي توان ژله را باعسل 

  مصرف كرده باشيم ژله را مي توان به صورت خالص هم مصرف كرد ولي زود فاسد

  ايد زود آن را خوردميشود براي همين ب 
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  11فصل

  
  

  
  سالنامه زنبورداري
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 فروردين ماه

بايد هميشه دو قاب از كندو جلوتر . درصورت نياز، قاب به كندو اضافه مي كنيم    
. از همين ماه بايد مراقب تراكم جمعيت در فضاي پرورشي باشيم . باشيم ؛ نه بيشتر

  .تراكم جمعيت از عوامل اصلي ايجاد بچه كندو است 

پذيرش ملكه در اين بهترين زمان براي تعويض ملكه همين ماه  است  زيرا احتمال  
   .دراول فروردين يك تغذيه براي زنبور الزم است .ماه بيش از ماه هاي ديگر است

در زمان بارندگي هم بايد كلني را تغذيه كرد؛زيرا علي رغم جريان مناسب شهد ، به  
علت عدم امكان پروازو نيز افزايش جمعيت ، ممكن است ذخيره ي غذايي كندو 

در نتيجه كلني براثرگرسنگي ،  ضعيف و يا نابود مي . باشد پاسخ گوي نيازكلني ن
  .شود 

  ارديبهشت ماه
اوج فراواني جمعيت و تخم ريزي در . پركارترين ماه براي زنبور عسل و زنبوردار است

البته اين مورد براي بعضي نژاد ها مثل اسرائيلي اين طور (.ارديبهشت و خرداد است
و شمالي كشور، ارديبهشت ماه زمان بچه دادن  در اغلب استان هاي مركزي )نيست

در اين ماه به كندو قاب هاي زيادي مي دهند و روي جمعيت هاي .كندوهم هست 
مهم ترين كارهاي زنبوردار در اين ماه ، مديريت ، پيشگيري  .قوي طبق مي گذارند

   .و كنترل بچه كندو ست 

  خرداد ماه
  در اين ماه نيز مي توان از. ماه است اوج توليد عسل و افزايش محصول در اين   
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كلوني بچه گرفت زيرا حداكثرميزان تخم گذاري ساالنه در اين ماه انجام مي شود  
  به طور معمول در پايان خرداد ماه،  يك مرحله برداشت عسل انجام مي گيرد .

 تيرماه

به طورمعمول در تيرماه ، به علت افت ناگهاني جريان شهد بايد كندو ها را جابه    
اگر امكان جابه جايي كندوها فراهم نبود، از تغذيه ي مرتب آن نبايد غافل . جا كرد 

به هر حال در تغذيه ي زنبور عسل بايد مراقب بود كه غذاهاي مصنوعي به . شد
   .محصول عسل كندو ، راه نيابد

  داد ماهمر
زنبورهاي نر در مردادماه . ر اين ماه بايد جمعيت را به كمك شربت تحريك كرد د   

به علت اتمام  فصل جفت گيري و به دليل اين كه فقط مصرف كننده اند و درهيچ 
در اصطالح به . يك از فعاليت هاي كلوني شركت ندارند ، از كندو اخراج مي شوند 

بديهي است كه زنبورهاي نر در اين حالت ، به .  مي گويند» نركشي « اين رفتار
اين . علت وابستگي شديد غذايي كه به زنبورهاي كارگر دارند ، به زودي مي ميرند 

رفتار نشانه ي ديگري از افت ناگهاني جريان شهد است كه رفتار غارت كلوني ها را 
  .نيز به دنبال خواهد داشت 

 شهريور ماه

اگر عسل توليدي در . پايان يافته اما رفتار غارت ادامه دارددر اين ماه رفتار نركشي  
بهارتاكنون برداشت نشده ، بايد از كندو خارج شود ، در غير اين صورت ممكن است 

  .مورد استفاده ي خود زنبورها قرار گيرد 
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همچنين اگر كندو ها را كوچ داده باشيم ،مي توانيم يك بار ديگرعسل برداشت  
. اه به تدريج جمعيت ها كاهش مي يابد و كندو ها ضعيف تر مي شونداز اين م .كنيم

تعويض اين . آخرين فرصت براي تعويض ملكه هاي پير و ضعيف در اين ماه است 
همچنين در  .ملكه ها به روش تابستاني و با استفاده از قفس بزرگتر انجام مي شود 

م ديگر را غارت كردند بتوانند از اين موقع بايد دريچه هاي پرواز را تنگ كرد تا اگر ه
  .خود دفاع كنند

  مهر ماه
  :در اين ماه بايد زنبورها را براي زمستان گذراني آماده كنيم    

تغذيه ي زمستاني را شروع كنيم وازعايق بندي كندوها و بازديد دريچه ي پرواز  -  
به طورمعمول در مهر ماه به منظور كاهش مصرف انرژي وجلوگيري از . غافل نشويم 

به داخل كندو ، دريچه ... ورود مهاجمان مختلف از قبيل موش وزنبور هاي بزرگ و 
كندوها بايد . هاي مخصوص استفاده مي كنند ي پروازرا كوچك تر كرده ويا از شبكه

كندوها را بايد  در محلي كه از جريان باد  سرد زمستاني دور است ، . سالم باشند 
  .نگه داريم 

بايد به تعداد الروها و تخم ها توجه كنيم ؛ارزش تخم والرو در اين موقع از سال  -
 رمي گذارد زياد است كلوني پرجمعيت راحت ترزمستان را پشت س بسيار

بررسي و در » نوزما«و » واروآ«بايد كندو را از نظر ابتال به انواع بيماري ها از جمله  -
  .صورت لزوم با آن ها مبارزه كنيم 

اگر با كندويي روبه رو شديم كه ذخيره اي كافي نداشت و ضعيف بود بايد با كندو -
   . هاي ديگر ادغام شوند تا در زمستان جان سالم به در ببرند
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  آبان ماه
  بنا براين بايد ازبازديدهاي بي. در اين ماه ، ملكه تخم ريزي خود را قطع مي كند   

درجه و رفت و آمد زنبورها   10مورد به ويژه زماني كه درجه حرارت محيط زير  
براي اطالع از وضعيت كلوني مي توان از روش   .قطع شده است ، اجتناب  نمود 

اگر زنبور را كنار آب ديديم  ؛ يعني در كندو تخم يا  -  : هاي ديگري استفاده كرد
همچنين ديدن و شمارش زنبورهايي كه به كندو وارد و يا از آن .الرو وجود دارد 

خارج مي شوند ، وزن كردن مستمر كندو ، گوش دادن به صداي زنبورهاي داخل 
رف شربت كندو پس از آن كه به ديواره ي كندو ضربه زديم يا مشاهده ي  مص

استفاده از اين روش . زنبورها مي تواند از روش هاي مناسب كنترل زنبورستان باشد 
   .ها مي تواند در مدت زمستان گذراني ادامه يابد 

  آذر ماه
در اين ماه به علت بارش احتمالي برف بايد سوراخ پرواز هر چند وقت يك بار    

همچنين مي توان به امور دفتري از جمله آمار زنبورستان ، . مورد بازديد قرار گيرد
كندوهاي آن وشناسنامه ي هر يك از كلوني ها رسيدگي كرد و به نظافت ابزار ، 

  . رداختوسايل داخل انبار و مرتب كردن آنها پ

 دي ماه

  به علّت سرماي زياد ، نبايد درِكندو را باز كرد و وضعيت كندو را  بايد از طريق   

در مواقع ضروري، بايد اين كار را در يك روز آفتابي . سوراخ پرواز بررسي نمود  
   .انجام دهيم
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  بهمن ماه
  در اواسط اين ماه ، ملكه. در اين ماه زنبور از خواب زمستاني بيدار مي شود    

اگر نسبت )هم زمان با شكفتن گل هاي بيد مشك (.شروع به تخم گذاري مي كند 
 5به  3به نسبت تغذيه ي تحريكي (روزه  40به محيط شناخت داريم ، بايد قانون 

در اواخر اين ماه ، در چهل روز بعد  را اجرا كنيم ؛ تغذيه)شكر با آب مخلوط شود
بيماري . موج جمعيتي را به راه مي اندازد  كه با اول اوج جريان شهد همزمان است 

   .است كه در اين ماه زياد مي شود بيماري هم از » نوزوما«

  د ماهاسفن
تخم گذاري افزايش مي . فعاليت تدريجي زنبور ها از اول اين ماه آغاز مي شود    
 به  طور. بد و مصرف غذاي جمعيت نيز نسبت به ماه هاي ديگر بيشتر مي شود يا

معمول اوج تلفات زمستاني كلوني ها نيز به علت اتمام غذاي آنها  در اين ماه ديده 
  .مي شود

 )تصرفورداري گام به گام با اندكي تغيرواضافه كردن وآموزش زنببرگرفته ازكتاب ( 
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  12فصل 
  

  
  

  ملكهتوليد و پرورش 
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همان طور كه مي دانيد هر كلني به يك ملكه احترام وفرمان برداري مي كند و تمام 
بهترين  ملكه از خصوصيت جمعيت به آن بستگي دارد پس براي همين بايدبه كلني

اكثرزنبورداران ملكه كلني را خريداري . نژادداد تا كلني قوي و محصوالتش زياد شود
ن به گفته هاي توليد كنندگان ملكه اهميت نمي مي كنند ولي بعضي از زنبوردارا

قرار نمي دهند و براي  گيري دهند و مي گويند زنبور را در محيط مخصوص جفت
هاي ديگر كه معلوم نيست چه  رهمين ملكه خالص جفت گيري نمي كند و ن

خصوصياتي داشته اند جفت گيري كرده اند براي همين به خوبي ملكه اعتماد ندارند 
يداري آن منصرف مي شوند و خود ترجيح مي دهند ملكه را خودشان توليد و از خر

كلني را به حال خود ميگذارند تا خود كلني توليد ملكه كند ويا كالًزنبور داري يا 
عالقه به توليد ملكه دارد براي همين اصول و ضوابطي را بايد بداند تا بهترين ملكه را 

  توليد كنددر بهترين كلني 

 .قوي بوده و تمام قاب هاي آن پراز زنبور باشد  كلني بايد -1

 .كلني بايد آرام بوده و كمتر نيش بزند  -2

 .توليد محصوالت  كلني باال باشد  -3

  مصنوعي -2طبيعي  -1:دسته مي شود  2روش هاي توليد ملكه

در روش هاي طبيعي كلني خود شاخون ملكه زده و ملكه را خود كامل رشد داده و 
تا كه تعداد آن  15عدد گرفته تا  3و تعداد شاخونها از  كنندآماده بهره برداري مي 

  . بسته به زرنگي كلني دارد

در روش مصنوعي،توليد ملكه تحت نظارت كامل زنبوردار بوده وتعداد آنان شاخون 
تا ادامه داشته و مي توان گفت كه در روش  40دد گرفته وتا باالي ع 15ها از

  .مصنوعي توليد ملكه بهتر بوده و مي توانيم بيشتر به هدف خود برسيم 
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 طبيعيروش هاي 

 استفاده از شاخون تعويض ملكه -1

در زمان بهار كلني ممكن است ملكه را از دست بدهد يا به علت پيري ملكه خواست 
موقع شاخون هايي در وسط شان درست شده وداخل آن تخم اين عوض كند در 

زماني كه سر شاخون ها  عدد،6عدد است تا2ريزي مي كنند تعداد شاخون ها از 
را جا گذاشته و خون و داراز ترين شا ينبزرگ تربايد زنبور دار در اين حال بسته شد

    ي شاخون ها را از قاب جدا مي كند مابق

تخته چوب هم قطر با قاب آماده و به صورت طولي و موازي  3يا  2قابي را آماده و 
، داخل قاب محكم قرار مي دهيم و روي آن را با نواري از موم مي باال و پايين با قاب 

پوشانيم و شاخون هارا همانند داخل كندوسرشان به سمت پايين به تخته مي 
ي كه كلني صورتدر(داراي ذخيره باشندكه چسبانيم و قاب را در كندويي قوي 

ساعت پيش  24و )با قاب عسل يا محلول قند تغذيه شان ميكنيم نداشت  ذخيره
ماشين (يتيم شده اند قرار ميدهيم يا شاخون هارا در وسيله اي به نام انكوباتور 

شاخون فاصله باشد تا در روز هاي  قرار مي دهيم و در ضمن بين)جوجه كشي 
شاخون )روز به طول مي انجامد 15از زمان تخم تا ملكه بالغ (د ملكهنزديك به تول

 به يك ديگر حمله ور اخل قفس مخصوص قرار دهيم تا در هنگام تولدشاندها را 
در اصطالح به اين قاب ،قاب پيوندي مي  .شد نشوند و جا براي گذاشتن قفسه با

  گويند
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  استفاده از شاخون بچه دهي-2

روش با عمل مي كنيم ولي بااين تغير كه ديگر شاخوني در دراين حالت همانند 
ملكه هاي بدست آمده در روش دوم بهتر است زيرا در . داخل كندو باقي نمي ماند

روش اول ممكن است كلني از الرو هايي پيرتر استفاده كند ولي در روش دوم از 
  .كلني تخم مخصوص بچه دهي را در شاخون آن مي گذارد 

  حاوي الرو و تخم قاب استفاده از-3

در اين روش ابتدا كلني را يتيم ميكنيم و تمامي قاب هاي تخم و الرو را از كلني 
بدون آن كه زنبوري روي آن نشسته با شد به كلني هاي ديگري مي بريم و از كلني 
هاي خوب يك قاب الرو برداشته و داخل كندو مي گذاريم وبعد از مدتي شاخون در 

ود نمي جل مي شود ولي در اين روش هم ملكه هاي خوبي به وروي قاب ها تشكي
  .ز الرو هاي پير تر استفاده ميكندآيد زيرا كلني ا

مي توانيم به جاي استفاده از قاب الرو از قاب تخم استفاده كنيم به طوري كه طرفي 
را به طرف  طرفي ديگر هيچ تخم ،الرو يا شفيره اي نباشد و بعد قاباز قاب تخم و 

ند اندروني درب كندو به صورتي كه سر تخم ها به طرف پايين و عمود با زمين باش
بعد از مدتي اين قاب داراي تعدادي شاخون دارد و مي توان گفت كه ملكه هاي 

  بدست آمده از كيفيت خوبي برخوردار اند  

  

  روش هاي مصنوعي
  : برش كماني و موزاييك كاري
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  در اين روش كلني بايد يتيم شود و تمامي قاب هاي تخم و الرو را از كندو خارج و 

الرو و در مقابل بايد قاب هاي  ببه كندو هاي ديگر انتقال شود به غير از يك قا
شفيره از كندوها بگيريم  وبه اين كلني بدهيم وقاب الرو را با چاقويي تيز و داغ يك 

روز  5د از عايجاد كنيد و قاب را در وسط كندو قراردهيد ب آنبرش كمان دار در زير 
را با شفيره تبديل شده اند كه به  پاييني از كلني بازديد و يك رديف از الرو هاي

كاردي تيز سر هجره هاي آن را مي زنيم در اين حال خود زنبور ها شفيره هارا 
 كماني ها كه زير برش روز ديگر شاخون5بيرون ميريزند و دليل اين كار اين است كه

بايد جدا كرد و در قاب پيوندي گذاشت و براي اين كه در هنگام برداشت شاخون به 
ممكن و هم چنين بايد قسمتي از موم دور آن را برداشت داخل آن آسيب نرسد 

شاخون  هاي رديف باالي شفيرهراي همين بهتر است سر باست كه شفيره را كشت 
يك كاري الزم نيست قاب الرو را برش داد وبايد قابي خالي در روش موزاي. را  زد  ها

قاب هاي تخم و الرو را خارج بايد كرد ويك  را برش داد و مانند روش باال تمامي
بريده و به صورتي كه  5*3حيه تخم در ابعادقاب تخم باقي ماند و اين قاب را در نا

براي ي و از موم مذاب ، موزاييك كار تخم به طرف پايين عمود است در برش كماني
  .ها مانند روش برش كماني است  رچسباندن استفاده كنيد ومابقي كا

  :پيوند

به عمل انتقال الرو يك روزه از سلول هاي كارگر به شاخون هاي ملكه را پيوند مي 
كلني است كه از تخم هاي (كندو پرستار است الرو ها بر عهده پرستاري از .گويند 

پيوندي به خوبي مواظبت و بيشتر الروهارا تغذيه مي كند و خود سر شاخون ها را 
و ملكه را آماده مي كند كه در اينجا الزم نيست كندويي كه از آن الرو را بر مي بندد 

با ذخيره كافي  ان پرستار همراهرداريم يتيم كنيم بلكه بايد كندو يي كه داراي زنبو
كه البته اين جمعيت به حد  )است يتيم كرد كه به اين كندو ، كندو پرستار ميگويند
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نيت توليد و اكثر خود رسيده باشد و داراي سلول هاي در حال تولد داشته باشد 
  شاخون بچه دهي را داشته يا شاخون زده باشد

قاب با قاب هايي كه  اين:ابتدا بايد قاب پيوند مخصوص اين روش را توضيح دهم 
قبال توضيح داده بودم يكي است و تنها فرق آن در يك مرحله ديگر است كه بايد 

سانتي متر بسازيم  1اضافه شود در اين مر حله بايد شاخون هايي سر باز به ارتفاع 
روش ساخت اين صورت است كه انگشتك هاي مخصوصي كه مخروطي شكل اند كه 

مذابي را آماده ميكنيم و يك ظرف مخلوط صابون با موم و است 7mm هاو قطر آن
و انگشتك را داخل آب و صابون زده و بعد داخل موم مذاب  آب هم آماده ميكنيم

ميكنيم و بيرون مي آوريم اين عمل را چند بار انجام مي دهيم تا به اندازه كافي قطر 
ودر آخر آن را جدا مي كنيم cm1پيدا كند و آن ها را بيرون آورده و تا ارتفاع  

دهد هم كار نمي ببوي صابون كمترين  هشستشو مي دهيم زيرا زنبور در جايي ك
در هر سلول هال ساخته .كند و بعد از شستشو آن را به قاب پيوند متصل ميكنيم 
ازيم و از كندو مادر قابي دشده يك قطره ژله رويال كه با آب مقطر رقيق شده مي ان

جوان ترين الرو هارا انتخاب و با سوزن پيوند همان طور  حاوي الرو را بر ميداريم و
كه در كلني بوده اند زير الرو برده و بيرون مي آوريم و همان طور بدون هيچ پشت و 
رويي در هر سلول ساخته شده يكي قرار ميدهيم اگر الرو پشت و رو شود روزنه ها 

ي ب را داخل كندوقا. ت در نمي آيد تنفسش توسط ژله ها مسدود و كار ما درس
يتيم شده وتمام قاب هاي تخم و الرو برداشته شده قرار ساعت پيش  24پرستار كه 

روز يكبار به كلني سر ميزنيم و مابقي كار ها مانند روش هاي قبل  5ميدهيم و هر
  .است 

  
استفاده از دستگاه يجِ( رنترنت( :  
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حبس ميكنيم ميله هاي آن اين دستگاه خود داراي سلول است كه ملكه را در آن 
جره ملكه است براي همين ملكه نمي تواند بيرون بيايد ودر نداراي فاصله هاي پ

همان سلول ها تخم گذاري مي كنند بعد از تخم گذاري بايد ملكه را بيرون آوريم 
با بگذارد كه بايد در هر سلول چرا كه از كمي جا ممكن است كه بيشتر از يك تخم 

و تغذيه د از آن كه تخم ها بيرون آمدند عب.زيادي را بيرون آورد انبرك تخم هاي 
   .شدند سلول هارا بيرون آورده و روي قاب پيوند قرار مي دهيم 

  
  : براي توليد ملكهگريروش د

را طراحي كرده ام به طوري كه قابي پيوندي همراه سلول هايش  اين روشخودم  
آماده و يك طبق روي كندو قرار داده بين دو طبق پنجره مانع عبورملكه ميگذاريم 

وملكه را به باالي كندو برده وفقط همان قاب پيوند در آن باال باشد قرار ميدهيم 
ملكه را پايين برده و  ريزي د از تخمعبه ناچار در آن ها تخم ريزي كرده و ب هملك

يك قاب الرو در كنار قاب پيوند قرارميدهيم اگر در كندو قاب الرو نبود جايش از 
ك قاب الرو بدون زنبوردر داخل جمعيت قرار مي دهيم بعد از يكندو هاي ديگر 

آمدند قاب را باال برده و كنار قاب پيوند قرار ميدهيم تا  بمدتي كه زنبوران به آن قا
  .زنبوران پرستار تخم ها را ديده و از تخم ها مواظبت كنند 

  جفت گيري ملكه هاي توليدي
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جفت نخورده مانند قالبي بي طناب براي زنبوردار است چرا كه اگر ملكه جفت  ملكه
ي گذارد و در زنبورداري زنبور نر گيري نكند تخم دانش بدون نطفه مانده و تخم نر م

دارد كه حتي  يك االف عيش و نوش دار است كه عالوه بر جفت گيري بخوروبخواب
گاه زنبورعسل خستگي و تنبلي معنا ندارد حـاال كـه زنبـور نـر     نيش هم ندارد در در

باشد كه ديگر بد تر است براي همين بايد ملكه بارور باشد تـا تخـم زنبـوران كـارگر     
و كلني را سروسامان بخشد براي همين بايد ملكه را به خوبي پـرورش داد تـا    بگذارد

بحث جفت گيري ملكـه پيچيـده اسـت و بايـد بـه      .كلني پر بار و عالي داشته باشيم 
)   كنـدو جفـت گيـري   (نوكلوس -1:درستي انجام شود ابزار مورد نيازآن عبارت اند از 

  سانتيمتر 3قاب داراي موم آج شده در عرض -2

 45بيشتر نمي تواند پرواز كند ولي پرواز زنبور نـري تـا    km10زنبور نر در اصل تا 
km هم گزارش شده ولي اندازه اصلي آنkm10 ملكـه بايـد بـا نـر هـاي      .مي باشد

كلني هاي خوب كه داراي محصول خوب و آرام باشند جفت گيري كنـد كـه جفـت    
ـ  راي همـين بايـد بـا نـر     گيري نا خالص ممكن است موجب نا مرغوبيت ملكه شود ب

خوب جفت گيري كند پس بايد منطقه از هر گونـه كلنـي ديگـر در ايسـتگاه جفـت      
  .كيلومتري پاك باشد و نوكلوس هارا بايد در آن جا قرار دهيم 10گيري تا شعاع 

ماه قبل از انجام عمليات توليد ملكه توليد زنبـور نـر را آغـاز مـي كنـيم و       1ابتدا ما 
كليومتري آمـاده مـي كنـيم و كنـدوهايي كـه داراي       10شعاع منطقه اي خالص تا 

سـانتي   3عـرض  درقاب داراي موم  .زنبوران نري خوب هستند را به منطقه مي برند 
متري را تهيه ميكنيم و هر كداميك را در كندويي قرار ميدهيم تـا آن را بافتـه و در   

. آن تخم نر ميگذارند  آن تخم ريزي كنند و چون آنرا به ابعاد سلول نر مي سازند در
كندو نوكلوس را آماده مي كنيم اين ابزار از نوع ايراني در روز چهاردهم پرورش ملكه 

كه هر قسمت آن با تخته چوبي درب گذاري شـده در هـر    كندويي است سه قسمتي
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و به كندويي رفته كه مي خواهيم بچـه بدهـد و يـك قـاب     جا دارد قسمت سه قاب 
د بايـد  شـ البته اگر روي آن قاب ملكه با(ال تولد با زنبورانش شفيره هاي در حداراي 

قسـمت گرفتـه و در    يـك براي )آن را سرجايش گذاشته و از قابي ديگر استفاده كرد
قسمت خود قرار مي دهيم و قابي داراي ذخيره عسل و گرده را بازنبورانش در داخل 

يري از چند كندو هرگز زنبوران يك قسمت كندو جفت گ.  قرار ميدهيمخود قسمت 
نبايد باشند يعني مثال قاب شفيره از كندويي باشد و قاب شهد از كندويي ديگـر كـه   

بعد از آن كـه كنـدو آمـاده شـد     . اين باعث ناهم بويي بوده و هم ديگر را مي كشند 
بعد يـك پوكـه هـم بـه هـر قسـمت       . شاخون ها را براي هر قسمت توزيع مي كنيم 

.  گذاشته و درب اصلي كندو را مـي گـذاريم   گيري را كندو جفتدرب چوبي .بدهيد 
اگر در مواقعي ديديدم كه هجراتي مومي در كندو است كه در آن چنـد تخـم اسـت    
بدانيد ملكه بارور شده و ما بي خبر بوديم و به علت كمبود جـا ملكـه در هـر هجـره     

ر بـودن  چند تخم ميگذارد و اشكالي ندارد و از نقص ملكه نيست بلكـه نشـانگر بـارو   
  كامل آن است

  راه حلي براي ساخت كندو جفت گيري

به طوري كـه تختـه يونوليـت هـايي در بـازار      .اين راه حل را خودم طراحي كرده ام  
يا مقواي تميز و عالي كه به ابعـاد ضـلعي كـه مـوازي قـاب      cm1وجود دارد به قطر 

مسـاوي بـراي   عدد برش داده و در كندو به فاصله هاي  2داخل كندو است به تعداد 
ايجاد فضاي مساوي براي هر قسمت قرار ميدهيم يعني طوري قرار دهيم كـه كنـدو   

و روي اين سه قسمت يك شبكه مانع عبور ملكه .به سه قسمت مساوي تقسيم شود 
قرار ميدهيم اين نوعي كندو جفت گيري اسـت كـه اگـر كنـدو ي جفـت گيـري در       

تهيه كنيد از اين راه حل استفاده كنيـد   دسترس نبود و يا به داليلي نتوانستيد آن را

Page 96Page 96
www.asdownload.net



 

97 
 

در ضمن در اين كندو فقط يك قسمت از سه قسمت كندو درب ورود و خروج دارد . 
  .قسمت ديگر خودتان ايجاد كنيد   2و شما بايد سوراخي براي 

.  
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  13فصل
  

  
  و آفات بيماريها

  زنبورعسل
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  پرهيز از خريد وسايل دسته دوم-8

  

  براي سوزاندن كلني ال عالج چيه بايد كرد

   10ابتدا كلني مريض كه اساساً به بيماري لوك دچار مي شودبايد تا شعاع 

اند كيلومتري زنبورستان دور كرد و در هنگام غروب كه كليه زنبوران به كندو رفته 
متر و عمق نيم متر حفر مي كنيم بعدهمه ي سوراخ هاي  1يك گودال به قطر 

ميلي ليتر بنزين داخل  100كندو را با گل گرفته به غير از يك سوراخ بهد هدود 
سوراخ مي ريزيم بعد از مدتي بر اثر گاز بنزين تمام زنبوران كندو مي ميرندبعد 

خته و با نفت آن را آتش مي زنيم و بعد زنبوران و قاب ها كندو را داخل گودال ري
روي خاكستر ها خاك گودال را مي ريزيم تا از پخش مواد نيم سوخته و انتشار 

كندو را در تمام قسمت )شعله افكن دستي(بعد با پريموس . بيماري جلو گيري شود 
حرارت دادن آن بايد طوري باشد كه زماني كه شعله را به . كندو حرارت داده 

  .از كندو نزديك مي كنيم كندو نسوزد و سياه نشود قسمتي 

  )گلوخرمايي(مبارزه با زنبوران سرخ 
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اين نوع زنبوران به زنبورار عسل حمله و آن را مي خورند اين زنبوران از مواد 
پروتئيني هم تغذيه مي كنند براي همين مي توان شش چرخ كرده گوسفند يا 

ط كرده و در نزديكه زنبورستان زير سايه پوست و اضافات ماهي را با سموم مخلو
مي توانيم روي كاشي مقداري چسب موش بريزيم بعد مقداري كم . قرار مي دهيم 

شش چرخ كرده روي آن مي ريزيم بعد از مدتي زنبوران سرخ به بهانه خوردن شش 
  .در چسب موش گرفتار مي شوند 

  

   
شهرستاني ابداع كرده اند كه طي آن گلداني ... راه حلي ديگر است كه دكتر نعمت ا

مانند شكل زير وارونه آويزان كرده و سيمي از سوراخ باال عبور داده به داخل گلدان 
بعضي از زنبوران .مي آوريم و طعمه اي مثل جگر آماده و به انتهاي سيم ميبنديم 

كه با گذاشتن ظرفي پر از آب و صابون زنبوران به هنگام خوردن به زمين مي افتند 
داخل آن مي افتند و گرفتار مي شوند اما هنوز زنبوراني داخل گلدان است كه با 
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ثانيه تمام زنبوران بال هايشن مي سوزد ودر ظرف مي  2گذاشتن حرارت به مدت 

  .افتند 

  

سخ به النه مي روند راه حلي ديگر وجود دارد كه در هنگام غروب زماني كه زنبوران 
خط پرواز آنان را دنبال كرده و النه آن ها را پيدا مي كنند وموقع شب مقداري 

زنبوران آن بالفاصله . بنزين داخل خانه آنان ريخته و روي خانه آنان خاك مي ريزيم 
  .ميميرند مي توانيد فردا محل را تخريب با خانه آنان را مشاهده كنيد 

  ن زنبور خوارروش مبارزه با پرندگا
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اين پرندگان در اويل بهار و پاييز در مناطق مركزي و تابستان  در مناطق شماي و 
  .كوهستاني كشور و در زمستان در جنوب كشور اند 

اين پرنده ها در نزديكي زنبورستان كمين و زماني كه زنبور در آمد مورد حمله قرار 
پرنده داراي سينه اي سبز و نوكي  خسارت اين پرنده بسيار زياد است اين. مي گيرد 

  .دراز و صدايي به خصوص دارد 

  .روش مبارزه با اين پرندهاستفاده از تفنگ هاي بادي و شكاري است 

  روشي ديگر است كه طي آن از سم هاي آزانتول و كُمافوز و داروي پريزين را هر 

رند  ولي به هنگام اين دارو ها روي زنبور اثر ندا.يكرا بخواهيد روي زنبوران برزيد 
 .خورده شدن پرنده مسموم مي شود و ميميرد 

  اين حشره تقريباً مهم ترين آفت فرآورده هاي زنبور عسل به ويژه  :بيد موم خوار 

 .در مناطق گرمسيري است و ساليانه خسارات زيادي به زنبورداران وارد مي كند  

بلكه الروهاي خارج شده از بيد موم خوار ، خودش هيچ خسارتي به كندو نمي رساند 
كرم موم خوار . تخم هاي آن در كندو ، با خوردن موم به كندو آسيب  مي رسانند 

 .تنها موجودي است كه قادر به هضم وجذب موم مي باشد 

الروها پس از خروج . پروانه ي موم خوارتخم هاي خود را در كنار شان ها مي گذارد 
از تخم شروع به تغذيه از موم مي كنند واين كاررا تا زمان رسيدن به مرحله ي 

الروها در دوران شفيرگي ، هيچ گونه خسارتي به كلوني . شفيرگي ادامه مي دهند 
  . وارد نمي كنند 
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  14فصل 
  

 بازار يابي و
درآمدهاي 
  زنبورداري
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زنبورعسل عالوه بر محصوالتش از راه ديگر هم مي توان در آمد هايي كسب كرد 
كلني،آج موم،فروش يا ساخت ابزار  مثل توليد و پرورش ملكه،فروش

در اينجا ما شما را با روش ...،گذاشتن كالس براي زنبورداران تازه كار و زنبورداري
  .تبليغات و با زار يابي با شما صحبت ميكنيم هاي بسته بندي ، 

  عسلبسته بندي 
عسل را ميتوان به صورت عمده يا خرده به فروش رسانيد شركت تعاوني ها ، اتحاديه 

هاي بسته بندي عسل ازجمله جاهايي است كه  هها ، فروشگاه هاي بزرگ ، كارخان
عسل به علت دارا .زنبور دار ميتوانيد عسل خود را به صورت عمده به فروش رسانيد 

بودن خاصيت اسيدي در ظرف هاي آهني ايجاد سوراخ مي كند براي همين بهتر 
مي توان .در حلب هاي استيل يا عسل را در دبه هاي پالستيكي ريخت است 

ي ساخت و تبليغ كرد بر روي برچسب اطالعاتي چون نام زنبوردار يا برچسب هاي
به صورت اسم شركت زنبورداري وي را نوشت و تبليغات خود را كرد اگر بخواهيم 

خرده بفروشيم ظرف هاي مخصوص مي توان خريد يا ظرف هاي تبليغاتي زيبايي كه 
  جلب مشتري را افزايش مي دهد استفاده كرد 

  
را نوشت ...ايد ميزان وزن ، قيمت،تاريخ توليد،بهترين زمان مصرف وبر روي ظرف ب

  .واگر نكته اي پسنديده است مي توان نوشت 
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  ژله رويالبسته بندي 
از روش توليد ملكه مي توان بدست آورد به طوري كه بعد از بسته شدن درب ژله 

الرو به بيرون باقي ژله ها را  نر هجره را زده و بعد از انداختسهجره تخم ملكه 
به علت اينكه به سرعت خراب ميشود بايد باعسل به نسبت . برداشت مي كنيم 

مخلوط كرد ودر ظرف هاي خوب و محكم پلمپ شود و برچسب هايش تمامي 4به1
            ويژگي هاي بر چسب عسل را دارا باشد

  ملكه
در قفسه مخصوص ملكه جفت خورده و آماده فروش را بايد با تعدادي زنبور كارگر 

نگهداري كرد تا زنبوران ملكه را تغذيه كنند كنار توري پنجره ميزاني عسل ريخته و 
يك دستمال كاغذي را به صورت نواري تا كرده و خيس ميكنيم و آن طرف توري 

جاي مخصوص غذا گذاشته شده است كه جديداً قفسه هايي در آمده كه .مي گذاريم 
ميتوان پشت .خمير شكر ريخته ولي دست مال خيس براي آب الزم است آن در 

البته بايد چندي قبل با تبليغاتي ،توليدي  را كرد قفسه يا كنار آن تبليغ پرورشگاه
  ملكه خود را نشان داد تا در زمان توليد مشتري وجود داشته باشد
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  و بسته بندي آن )عسل شانه( عسل بامومانواع 
    عسل با موم از نظر اقتصادي با صرفه تر از عسل خالص است ولي مشكالت

شكسته شدن شان ها ، چكه كردن عسل ، رس كردن .به خود را دارا است  مخصوص
كه نمي توان به حالت اوليه برگرداند از جمله مشكالتي است در عسل باموم وجود 

ارد تا عسل با موم را بسته بندي كرد وبدون هيچ مشكلي در ايي وجود ده راه. دارد 
  بازار به عرضه رسانيد

اين جا بايد همان قاب هاي كامل كندو را در پالستيكي :عسل با موم قاب بزرگ
پ مي صوص كه داغ است و درب كيسه را پلماندازه و درب آن را با دستگاه هاي مخ

اين دستگاه در فروشگاه ها و بعضي ابزار فروشه ها به فروش مي (م نمايد پلمپ نمايي
و بعد بايد جعبه اي به ابعاد خود قاب آماده و قاب را داخل آن كنيم و مجرايي ) رسد

بزرگ كه روي آن با طلق پوشيده باشد ايجاد كرده تا مشتري آن را كامل ببيند و در 
زني شود در صورتي كه امكان اين صورت امكان روي جعبه تبليغات چاپ يا كليشه 

وهميشه بايد به همان صورتي كه در كندو .كار نيست بايد با برچسب اين كار را كرد 
درجه قرار  35ذاريم بايد در كنار هم قاب ها را چيند و در دماي حدود گاب را مي ق

ولي باز هم ممكن است كه مشتري به اندازه يك قاب بزرگ .گذاشت تا شكرك نزند 
  براي همين بايد به صورت بعدي عمل كرد  ي خريد نياز نداشته باشدبرا

قاب هايي وجود دارد كه در اصطالح نيم قاب گفته :عسل با موم با قاب كوچك
كه .قرار مي گيرند مي شود كه در طبقه اي در اصطالح نيم طبق گفته مي شود 

ولي باز هم ممكن .عسل با موم همان را مي توان بسته بندي كرد و وارد بازار كرد 
الت مخصوص به خود را داشته باشد براي همين از عسل هاي باموم كاست كه مش

  تكه اي استفاده مي كنيم 
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در اين جا مي توان عسل هاي باموم قاب را در ابعاد گوناگون :عسل با موم تكه اي
آن در  لبريده و بسته بندي كرد بعضي قاب هاي مخصوص وجود دارد كه در داخ

بعد از موم دوزي كردن قاب آن را در كندو ي يكنواخت شبكه بندي شده و ابعاد
گذاشته و بعد از توليد عسل آن را برداشته و با چاقو دور موم ها را بريده تا بيرون 

آيد بسته بندي آن به طوري است كه موم ها را در ظرف هاي مخصوص ريخته 
  ودرب آن را مي بنديم و برچسب گذاري مي كنيم

موم آن ها را در عسل هاي با بعد از بريدن مي توان در اينجا :ا موم غوطه ورعسل ب
و روي آن هارا به مقدار دل خواه عسل ريخته و به طوري كه  گذاشتهظرف هايي 

  موم در عسل غوطه ور شود

  بسته بندي بره موم
با استفاده از يك كارد از ديواره و كناره قاب ها جدا مي  در زمستاناصوالً بره موم را 

كنيم بره موم هارا ميتوان به صورت قرص هايي در آورد و در يك بسته پالستيك 
گرم  100هر. مپ كرده وبرچسب گذاري ميكنيم را پلكوچك گذاشته و درب آن 

  تومان است4000بره موم 

  گردهبسته بندي 
بعد از برداشت گرده از تله گرده گرده ها را در ظرف هايي فلزي نگهداري ميكنيم 

ظرف هاي شيشه اي استفاده ميكنيم و مقداري آن براي ارسال به بازار از بعد از 
گرده در داخل آن ريخته و درب آن را محكم مي بنديم و برچسب گذاري ميكنيم 

  تومان60000تومان بوده تا 12000قيمت هر كيلو گرده از 
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  زهر

با آن مي توان زهر گرفت ولي زهر  هدستگاه هاي مخصوصي در ايران ساخته شده ك
و آن را در را بايد به آزمايشگاه تحويل داد تا به روش درست آن را خشك كنند 

دستگاه  وبعد آن را مي توان به كارخانه هاي دارو سازي دادسطح شيشه بتراشند 
گير دستگاه زهر -2دستگاه زهر گير اروميه   -1انداز  عبارت ايرانيزهر گير هاي 

  كشورمركزموسسه تحقيقات علوم دامي 

  فروش كلني
در زمان بهار زماني كه بچه كندو گرفته شد بايد تا اسفند آن را تقويت كرد تا به 

است كه عاري از هر بيماري با داروهاي اين فروش رسد و منظور از تقويت كردن آن 
محلول هاي قندي تقويت كرد  گل شد باپيشگيري و اگر بر اثر خشكسالي بيابان كم 

 1391تومان رسيد و در سال  45000به 1390قيمت كلني در خشكسالي سال
  . تومان رسيد 200000به علت خروج غول خشكسالي قيمت تا 

  مغازه
صرفه استفاده از يك مغازه پيش مي آيد يا اگر داراي  اگر زنبورداري پر در آمد بود

يك مغازه حتي كوچك باشد مي توان در آن عسل فروشي يا به كل محصوالت زنبور 
عسل را در مغازه به فروش رسانيم و مغازه را با نام شركت زنبورداري يا نام خود را 
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و ....و پرورش زنبورعسل يا مركز توليد .... روي تابلواي ساده بنويسيم مثل زنبورداري 
داري حتي دارو جات زنبور عسل ابزار يا وسايل زنبور مي توانيم عالوه بر محصوالت

  در كشور هاي خارجي عسل فروشي هاي زيادي با تزئينات. زنبورداري را بفروشيم 

  . زيبايي وجود دارد 

  منابع
  تجربيات خودم است،كتاب % 50

نرم افزار و سي دي هاي زنبورداري به شرح زير ،  از كتاب ها ، مجله ها،كتاب % 30
  :استفاده شده

  زنبور عسل و پرورش آن:شهرستاني... دكتر نعمت ا

   )سي دي+كتاب (آموزش زنبورداري گام به گام:شركت گيتي پژوهش

  پرورش زنبور عسل:مهندس رسول ذاكريان

  )وابسته به سازمان جهاد كشاورزي استان يزد(

  سي دي هاي عسل درماني و گرده درماني:ي زادهآقايان سعادتمند و قار

  پرورش زنبور عسل:رحيم عبادي ، علي اصغر احمدي

  09123379965آقاي مرشدي فرستاده توسط 12تا 6شمارهازمجله هاي زنبورداري 

  )www.honeyroad.ir( اينترنتاز % 20

براي كسب اطالعات بيشتر و مطالب به روز زنبورداري و مطالب جديد و اختراعات و 
اكتشافات به آدرس زير مراجعه كنيد و براي پرسيدن سوال با اين شماره تماس 

   09135268874:گيريد 

 www.bee76.blogfa.com    
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