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تقویم زنبورداری با توجه به شرایط آب و هوایی و زمان گل دهی گیاهان هر منطقه تنظیم می شود. 
زنبورداران به روش های مختلفی در طي سال کندوها را مدیریت می کنند. آنها با استفاده از تجارب 
و دانش روز روشی را انتخاب می کنند که باعث افزایش تولید )عسل، گرده، جمعیت و سایر موارد( 
گیاهان  گل دهی  زمان  و  هوایی  و  آب  وضعیت  تأثیر  تحت  عسل  زنبور  پرورش  که  آنجا  از  شوند، 
انتخاب صحیح محل  زنبورداری  فعالیت  نکات در  از مهم ترین  بنابراین یکی  دارد؛  قرار  هر منطقه 

زنبورستان است.

انتخاب محل زنبورستان
پودمان 1
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واحدیادگیری1

انتخاب محل استقرار کندوها

                            
  شرایط اقلیمی در پرورش زنبور عسل اهمیت و تأثیر زیادی دارد؟

 چه عواملی در انتخاب محل استقرار کندوها مؤثر است؟
 برای شروع فعالیت زنبورداری چه اقداماتی باید انجام شود؟

  انواع گیاهان مفید برای زنبور عسل و تراکم آن در هر منطقه چگونه تعیین می شود؟

هدف اصلی این بخش انتخاب محل مناسب برای ایجاد زنبورستان و شروع فعالیت زنبورداری است. در انتخاب 
مکان زنبورستان عواملی نظیر آب و هوا، نوع پوشش گیاهی و زمان گل دهی گیاهان تأثیر بسزایی دارند؛ برای 
موفقیت در پرورش زنبور عسل آشنایی با  نوع پوشش گیاهی، فصول تولید شهد و گرده گیاهان اهمیت زیادی 
دارد؛ لذا زنبوردار با آگاهی کامل از پوشش گیاهی منطقه، گیاهان شهدزا، گرده زا و زمان گل دهی گیاهان در 

طول سال، می تواند اقدام به پرورش زنبور عسل کند.

 
پس از اتمام این واحد یادگیری هنرجویان قادر خواهند بود که محل استقرار کلنی های زنبور عسل در منطقه 

مورد نظر را تعیین کنند.

  استاندارد عملکرد

 آیا تا به حال پی برده اید
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 اقلیم چیست؟ چند نوع اقلیم در ایران وجود دارد؟بحثكالسي

اقلیم به شرایط آب و هوایی یک منطقه جغرافیایی نظیر درجه حرارت، رطوبت نسبی، فشار اتمسفر، سرعت 
طوالنی  نسبتاً  زمانی  مدت  در  هواشناسی  مشخصه های  سایر  و  بارش  میزان  روز،  طول  باد،  وزش  و جهت 
گفته می شود. اقلیم در مناطق مختلف دنیا با عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا مشخص می شود. مدت 

روشنایی در یک شبانه روز بر اساس فصل سال و عرض جغرافیایی هر منطقه تغییر می کند.
تجزی

تصویر زیر را تجزیه  و تحلیل کنید

   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شرایط آب و هوایی )نور، درجه حرارت، باد، هوای شرجی و مه آلود، رطوبت و بارندگی( در فرایند پرورش زنبور 
عسل در یک منطقه تأثیر بسزایي دارد. از طرف دیگر، با شناخت اقلیم یک منطقه می توان مقدمات الزم را 

برای پرورش زنبور عسل پیش بیني نمود.

بررسی هم زمان وضعیت آب و هوا و زمان گل دهی گیاهان شهدزا در هر منطقه اطالعات مفیدی برای 
مدیریت بهتر کلنی ها در اختیار زنبوردار قرار می دهد.

بررسی اقلیم منطقه

توجه

 آیا تا به حال پی برده اید
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هر یک از عوامل فوق چه تأثیري بر پرورش زنبور عسل دارد؟

چه اطالعاتي دربارة انواع اقلیم در ایران دارید؟ 
آگاهي از آن چه کاربردي در پرورش زنبور عسل دارد؟

درجه 
حرارت

  ارتباط شرایط آب و هوایي با پرورش زنبور عسل

بحثكالسي

 مناطق اقليمي ایران

رطوبت

بارندگي
نور

باد

بحثكالسي
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خصوصیات مناطق اقلیمي محل هنرستان خود را مورد بررسي قرار دهید و در کالس درس گزارش دهید.

               
عوامل متعددی در انتخاب یک منطقه برای پرورش زنبور عسل دخالت دارد، از آن جمله می توان به موارد 

زیر اشاره کرد:
1  تنوع و تراکم گیاهان شهدزا و گرده  زا

2  وسعت منطقه زیر پوشش گیاهان مفید براي زنبور عسل

3  تداوم و مدت زمان شهدزایی و گرده افشانی گیاهان

4  طول دورۀ گل دهی گیاهان

5  تراکم تعداد کندو در منطقه

6  فاصله تا منبع شهد

7  وجود راه ارتباطی مناسب جهت سهولت دسترسی به منطقه، انتقال کندوها و نزدیکي به بازار فروش

8  امنیت منطقه از نظر سارقان و حیواناتی مانند خرس، پرندگان زنبورخوار

9  نزدیکی به منابع آبي مناسب برای دسترسی زنبور عسل

10    دور بودن از مناطق مسکونی، مراکز پرجمعیت و مناطق شهری

11  دور بودن از دامداری ها به دلیل آلودگی تولیدات زنبور عسل

12  جهت و شدت بادهای غالب منطقه

به نظر شما چه عوامل دیگري در انتخاب محل زنبورستان دخالت دارند؟ 

 

یکی از مهم ترین نکات مدیریتی در پرورش زنبورعسل انتخاب صحیح محل استقرار کندوها است. از شرایط 
مطلوب و الزم برای محل استقرار کندوها مي توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-  رعایت فاصله زنبورستا ن ها از یکدیگر
رعایت فاصله زنبورستا ن ها از یکدیگر مسئله مهمی است. به عنوان مثال در شرایطی که بیماری های مسری 
در زنبورستا ن های مجاور شیوع یابد، در صورت رعایت فاصله می توان بیماری ها را کنترل کرد. فاصله مناسب 
زنبورستا ن ها از یکدیگر در هر منطقه با توجه به ضوابط مهاجرت و استقرار کلنی ها با توجه  به تعداد کلنی و 

میزان تراکم پوشش گیاهی از ٥٠٠ تا ٢٠٠٠ متر متغیر است.  

تحقيقكنيد

 محل استقرار کندوها

بحثكالسي
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اهميت رعایت فاصله مناسب در زنبورستا ن ها
1  جلوگیری از شیوع بیماری های مسری

2  تولید عسل بیشتر با استفاده از منابع شهد موجود در منطقه

3  افزایش کمیت و کیفیت محصوالت کشاورزی

2- بهداشت منطقه زنبورستان و اهميت آن
زنبور عسل نیز مانند سایر حیوانات به برخی از بیماری ها حساس است و متأسفانه بیشتر بیماری ها باعث 
انهدام بخش عمده اي از کلنی های زنبور عسل می شود و خسارات جبران ناپذیري به زنبوردار تحمیل می کند. 
بنابراین اقتصادی ترین اقدام برای جلوگیری از ابتالی زنبورها به بیماری، توجه زنبوردار به بهداشت منطقه 

است.
کارخانه ها و واحدهای دامپروری دارای مواد فاضالبی هستند که برای زنبور عسل ایجاد مسمومیت می کند؛ 
بنابراین رعایت فاصله حداقل 3 کیلومتر از مسیر فاضالب آنها الزامی است. در غیر این صورت یک آبشخور 

ثابت در محل زنبورستان درنظر گرفته شود.

رعایت فاصله زنبورستان از سایر واحدهاي دامپروري

توجه
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3- آلودگی های صوتی
محل استقرار کندوهای زنبورعسل باید از نقاط پر سر و صدا مثل جاده های پر رفت وآمد، کارخانه ها و مانند 

آن به اندازه کافی دور باشد تا سرو صدا موجب هراس و عصبي شدن زنبورها نشود.

 استقرار کندوها در مکانی به دور از آلودگی صوتی

 4- اهميت رعایت فاصله زنبورستان ازمناطق مسکونی
 زنبورها با توجه به شعاع پرواز خود ممکن است ٥ تا 6 کیلومتر از محل زنبورستان دور شوند.

نزدیک بودن زنبورستان در فاصله ٢٠٠ متری از مناطق مسکونی مشکالتی از قبیل ورود به منازل به دلیل 
وجود مواد شیرین و آب، نیش زدن افراد ایجاد کرده و از طرف دیگر هنگام غروب با فعال شدن چراغ های 

روشنایی زنبورعسل با نور مصنوعي از کندو خارج شده و در اطراف چراغ های برق تجمع پیدا مي کند.

منطقه مناسب برای استقرار کندوها
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 5- ميزان نزدیکی زنبورستان به جاده
نزدیکی به جاده یک مزیت است زیرا حمل و نقل، بارگیری و تخلیه کندوها را تسهیل می کند اما اگر در جاده 
رفت و آمد وسایط نقلیه؛ زیاد صورت مي گیرد به دلیل برخورد زنبورها با خودروها و همچنین سر و صدای 

ایجاد شده توسط آنها، توصیه نمي شود.

 6- بهترین مناطق برای استقرار کندوها 
بی تردید بهترین مکان استقرار یک زنبورستان در یک باغ یا مزرعه بزرگ است که محصول آن توسط زنبور 

عسل گرده افشانی می شود. در این صورت عالوه بر تولید عسل برای زنبوردار، محصوالت کشاورز به قدر 
کافی گرده افشانی می شود. محیطی که گل و گیاه در آن اندك بوده یا فقط مدت کوتاهی از سال در آن گل 

وجود دارد، برای زنبورداری مناسب نیست.

زنبورستان

چنانچه کندوها در ساحل دریا یا رودخانه مستقر شوند، زنبورها برای نوشیدن و جمع آوری آب به طرف آنها 
رفته و به دنبال آن جریان آب رودخانه یا امواج دریا، بیشتر زنبورها را غرق می کند و به این ترتیب خسارت 

سنگینی به جمعیت کلنی ها وارد می شود. آب شور باعث مرگ زودرس زنبورها می گردد.

بيشتربدانيد
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استقرار کندوها در نزدیکی رودخانه

 7- استقرار کندوها روی پایه یا سکو
سطح زمین زنبورستان باید حداقل 3٠ سانتی متر باالتر از زمین های اطراف باشد.

 8- فاصله کندوها از یکدیگر در یک زنبورستان
در یک زنبورستان رعایت فاصله ٢/٥ متر بین دو کندو  و ایجاد یک فاصله 4 متری بین ردیف های کندو 
ضروری است. البته قابل ذکر است که بسیاري از زنبورداران براي راحتي فعالیت بازدید از کلني ها فاصله بین 
دو کندو را حدود یک متر و یا کمتر از ٠/٥ متر در نظر مي گیرند. در این صورت بهتر است کندوها به رنگ های 

متفاوت باشند تا شناسایی کندوها توسط زنبورهای پروازی آسان تر گردد.
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    فاصله مناسب کندوها از یکدیگر

 
 9- جهت استقرار کندوها در زنبورستان

 چنانچه منطقه ای که زنبورستان در آن مستقر است، بادخیز نباشد می توان کندوها را به گونه ای در زنبورستان 
مستقر کرد که دریچۀ پرواز آنها به سمت شرق یا جنوب باشد، در این صورت با طلوع خورشید، نور به سمت 

جلوی کندوها می تابد و زنبورها سریع تر فعالیت روزانه خود را آغاز می کنند. 
در مناطق بادخیز، دریچۀ پرواز باید در جهت مخالف وزش باد باشد تا به خصوص در زمستان باد سرد به داخل 

کندوها وارد نشود و در سایر مواقع نیز موجب ناراحتی زنبورها و کاهش فعالیت آنها نگردد.

       
استقرار کندوها در زنبورستان
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 10- مسافت مکان جدید زنبورستان تا مکان قبلی

شعاع پرواز زنبور عسل حداقل ٢ کیلومتر و حداکثر به 6 کیلومتر و گاهی به 1٢ الی 13/٥ کیلومتر می رسد. 
برای جلوگیری از مراجعه زنبورها به مکان قبل، مکان جدید باید بیش از 6 کیلومتر از آن فاصله داشته باشد.

11-  نحوه استقرار کندوها در زنبورستان
کندوهای  از  کننده  پرواز  زنبورهای  که  شود  طراحی  گونه ای  به  باید  زنبورستان  در  کندوها  استقرار  محل 
از  است  ممکن  کندوها  استقرار  زمان  در  دلیل  به همین  نباشند.  دیگر  زنبورهای  در جلوی  مانعی  مختلف 

طرح هایی مانند زیگزاگ، مربع، گروهی، موازی و مانند آن استفاده شود.

زنبورعسل در دماي 16 تا 3٢ درجه سانتی گراد دارای حداکثر فعالیت است، در دماي 34 تا 39 و 8 تا 
16 درجه سانتی گراد به تدریج از فعالیت آنها کاسته می شود و در دمای کمتر از 8 درجه سانتی گراد از 

کندو خارج نمی شوند.

12-  عدم وجود دشمنان زنبور عسل
دشمنان طبیعی زنبور عسل شامل پرنده زنبورخوار، خرس، موش، زنبور قرمز، موریانه و مورچه می باشد که 
قابلیت نابودی و یا کنترل آنها وجود ندارد، بنابراین الزم است زنبورستان در مناطقي در نظر گرفته شود که 

این دشمنان طبیعی وجود نداشته باشند.

  زنبور قرمز پرنده زنبورخوار    

بيشتربدانيد
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موریانهخرس 

بررسی شيب و فواصل محل استقرار کندوها با سایر اماکن

مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز
1 لباس کار     

٢ کفش مناسب    

3  خودکار و دفترچه 
4 کاله   

٥ متر  

6 کیلومتر شمار

 مراحل انجام کار
1 لباس کار مناسب بپوشید.

٢ فاصله بین محل زنبورستان مورد نظر را با سایر زنبورستا ن های اطراف تخمین بزنید.

3 وضعیت بهداشتی منطقه را بررسی کنید.

اندازه گیری کنید )حداقل 3 کیلومتر  4 فاصله محل استقرار کندوها با سایر مراکز دامپروری و بد بو را 

باشد(.
٥ فاصله مناطق مسکونی با زنبورستان را اندازه گیري کنید.

6 فاصله زنبورستان را نسبت به جاده اصلي و فرعي تخمین بزنید. 

7 جهت وزش بادهاي غالب منطقه را با استفاده از اطالعات هواشناسي یا افراد بومي منطقه تعیین کنید. 

8 مساحت محل استقرار کندوها را محاسبه کنید.

فعاليت
كارگاهی
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9  شیب محل زنبورستان را برآورد کنید. 

1٠  عوارض طبیعي اطراف زنبورستان را تعیین کنید.

11  در پایان اطالعات جمع آوري شده را در کنار هم قرار داده و نتیجه گیری کنید.

  

   

مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

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

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

1
تعیین 
محل 

استقرار 
کلني ها

استعالم از جهاد کشاورزي، 
دریافت اطالعات هواشناسي 

منطقه، پوشش گیاهي، وجود آب

ـ شایستگی کامل

ـ شایسته

ـ نیازمند آموزش

تعیین محل مناسب 
3براي استقرار کلني ها

تعیین محل نسبتاً 
مناسب براي استقرار 

کلني ها
٢

تعیین محل نامناسب 
1براي استقرار کلني ها

با وجود اینکه حدود 73 درصد از اراضی کشور را علفزارهای بسیار فقیر و بیابان های خشک تشکیل می دهد 
ولی تنوع گونه های گیاهی به خصوص گونه های بومی کشور بسیار زیاد است؛ لذا آشنایی پرورش دهندة 
زنبورعسل با نوع پوشش گیاهی، فصول تولید شهد و گرده گیاهان اهمیت زیادی دارد. یعنی زنبوردار باید 
بداند در یک منطقه کدام گیاه شهدزا و گرده زا وجود داشته و در چه مواقعی از سال قابل  بهره برداري است. 
گیاهانی که در دشت، نواحی نیمه گرمسیر و نواحی کوهستانی رویش می یابند، با هم اختالف داشته و فصل 
گل دهی آنها نیز متفاوت است. این موضوع به زنبورداران کمک می کند تا با انتقال کندوها امکان استفاده از 

گیاهان برای زنبورها فراهم شود.

گياهان مورد استفاده توسط زنبور عسل
1 گیاهانی که زنبور عسل منحصراً از شهد آن برای تغذیه یا تهیه عسل استفاده می کند.

2  گیاهانی که زنبور عسل فقط از دانۀ گردة آنها برای تغذیه استفاده می کند.

3 گیاهانی که زنبورعسل شهد و گردة آنها را مورد استفاده قرار می دهد.

بیدمشک،  آفتاب گردان، یونجه، شبدر، اسپرس،  پنبه،  توتون،  به طور کلی گیاهانی چون گزنه، مریم گلی، 
گَون، آویشن، خردل، زعفران، نخود، لوبیا، نعنا، سیب، گالبی، مرکبات، اقاقیا، کاج، گیاهان زینتی و طیف 
بسیار وسیعی از دیگر گیاهان زراعی و باغی، جنگلی و مرتعی به عنوان منابع شهد و گرده برای زنبور عسل 

محسوب می شوند.

 تعيين گياهان مفيد در زنبورستان

 آزمون ارزیابي عملكرد 
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در رابطه با گیاهان زیر مشخص کنید منبع تأمین کننده کدام یک )شهد، گرده یا هردو( مورد براي زنبور 
عسل هستند. 

آویشن
.........................................

مریم گلی
.................................................

گزنه سفيد
.........................................

گون
.................................................

یونجه
.........................................

مرکبات
.................................................

تحقيقكنيد
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تعيين گياهان مفيد و تراکم آنها در منطقه

مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز
1 لباس کار     

٢ کفش مناسب    

3 خودکار و دفترچه  

4 کاله   

٥ متر

6 پالت 1 متری

مراحل انجام کار
1 لباس کار مناسب بپوشید.

٢ اطراف محل زنبورستان را تا شعاع ٥٠٠ متر بررسی کنید.

3 تعداد ٢٠ پالت یک متری را در اطراف زنبورستان به صورت تصادفی پرتاب کنید.

4 در هر پالت درصد پوشش تاجی گونه های گیاهي را ثبت کنید.

٥ گیاهان موجود در اطراف محل مورد نظر را به کمک هنرآموز خود شناسایی کنید.

6 در صورت عدم شناسایی، نمونه اي از گیاه را برداشت کرده و از طریق مجموعه فلور گیاهي ایران آن را 

شناسایی کنید.
7 از بین تمام گیاهان موجود، گیاهان مفید برای زنبور عسل را تعیین کنید.        

مراحل ردیف
کار

 شرایط عملکرد
استاندارد )شاخص ها/داوری/نتایج ممکن)ابزار، مواد، تجهيزات، زمان، مکان و...(

نمرهنمره دهی(

٢

بررسي 
نوع 

پوشش 
گیاهان 
منطقه

مجموعه کتب فلور گیاهي ایران، فیلم، 
اسالید، عکس، اطالعات پوشش گیاهي 

منطقه از جهاد کشاورزي و منابع 
طبیعي

ـ شایستگی کامل

ـ شایسته

ـ نیازمند آموزش

بررسی کامل پوشش 
3گیاهي

بررسی نسبی پوشش 
٢گیاهي

بررسی ناقص پوشش 
1گیاهي

   
منظور از شروع و پایان گل دهی چیست؟

بحثكالسي

فعاليت
كارگاهی

 آزمون ارزیابي عملكرد 
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دارد.  وجود  گیاهان  گل دهی  تاریخ  از  اطالعات  داشتن  به  نیاز  منطقه  یک  زنبورداری  تقویم  تنظیم  برای   
زنبورداری موفق تر است که شناخت کاملی از تاریخ گل دهی گیاهان داشته باشد. با توجه به این اطالعات 

می توان از بهترین روش هاي مدیریتی با توجه به فصول مختلف سال استفاده کرد.
شروع گل دهی گیاهان، زمانی است که چند غنچۀ اولیه به طور کامل باز شود و پایان گل دهی زمانی است 
که گل ها پژمرده شده و تشکیل میوه آغاز شود. با ثبت زمان گل دهی و مدت دوام گل ها در طول یک سال، 

اطالعات الزم برای تاریخ گل دهی گیاهان، جمع آوری شده و می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
در غنچۀ گل، معموالً نوش یا شهد کمتر ترشح می شود، در گل های شکوفا شده، میزان آن در صورت وجود 
شرایط محیطی مناسب افزایش می یابد. در مرحله پژمردگی مقدار ترشح نوش یا شهد کاهش می یابد، زمان 
باز شدن گل با ترشح نوش ارتباط مستقیمی دارد. بعضی گیاهان فقط در صبح، برخی در عصر و دسته اي از 

گیاهان در تمام طول روز نوش ترشح می کنند.

تاریخ گل دهی می تواند مواردی از جمله تعیین محل مناسب برای استقرار کندوها، زمان مناسب برداشت 
عسل، تنظیم رشد کلنی در زمان جریان شهد و تولید سایر فراورده های زنبور عسل را تحت تأثیر قرار دهد.

برای مقایسه افزایش وزن کندوها با افزایش میزان گل دهی گیاهان، باید کندوها توزین شوند.

بررسی ميزان گل دهی پوشش گياهی منطقه

بحثكالسي

بيشتربدانيد

تقویم زنبورداري
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تعيين زمان گل دهی گياهان منطقه

مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز
1 لباس کار       

٢ کفش مناسب      
3 خودکار و دفترچه     

4 کاله       
٥ متر       

6 تقویم  

 مراحل انجام کار:
1 لباس کار مناسب بپوشید.

٢ اطراف محل زنبورستان را تا شعاع ٥٠٠ متر بررسی کنید.

3 گیاهان منطقه را شناسایی کنید.

4 زمان شروع و پایان گل دهی گیاهان منطقه را تعیین کنید.

٥ هر ٥ روز یک بار به محل مورد نظر مراجعه کنید و پایان گل دهی گیاه مورد نظر را در آن منطقه بررسی 

کنید.
6 نتایج فعالیت خود را یادداشت کنید و در کالس درس گزارش دهید.

 

در رابطه با گیاهان منطقه هنرستان خود تحقیق کنید و زمان گل دهی آنها را مشخص کنید؟ 

تاریخ پایان گل دهیتاریخ شروع گل دهینوع گياه )گرده زا، شهدزا و یا هر دو(نام گياه

فعاليت
كارگاهی

تحقيقكنيد
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مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

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

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

3

بررسی زمان 
گل دهي 

گیاهان در 
زمان انتقال

اطالعات درباره زمان 
گل دهي گیاهان منطقه

ـ شایستگی کامل

ـ شایسته

ـ نیازمند آموزش

3تراکم باالی گل در منطقه

٢تراکم نسبی گل در منطقه

1تراکم پایین گل در منطقه
 

تعيين ميزان جذابيت گياهان منطقه

 مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز
1 لباس کار زنبورداري       

٢ کفش مناسب     
3 خودکار و دفترچه    

4 کاله     
٥ متر    
6 تقویم  

 
 مراحل انجام کار

1 لباس کار مناسب بپوشید.

٢ هر ده روز یکبار، سه روز متوالی به منطقه مورد نظر مراجعه کنید.

را  به مدت ٥ دقیقه تعداد زنبورهای مالقات کننده هر گونه گیاهی  3 در سه نوبت صبح، ظهر و عصر 

یادداشت کنید.
4 این عمل را 8 بار تکرار کنید.

٥ در هر مشاهده تاریخ و ساعت بازدید را ثبت کنید.

6 مجموع تعداد زنبور عسل استفاده کننده از هر گونه گیاهی را مشخص کنید.

7 مجموع کل تعداد زنبور عسل را یادداشت کنید.

8 برای تعیین میزان جذابیت هر گونه گیاهی، مجموع تعداد زنبور عسل استفاده کننده از هر گونه را بر 

کل تعداد زنبورعسل تقسیم و در 1٠٠ ضرب کنید.
9 عدد به دست آمده درصد شاخص نسبی جذابیت برای هر گونه گیاهی در هر مرحله می باشد.

 

فعاليت
كارگاهی

 آزمون ارزیابي عملكرد 
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به طور کامل و جامع نمی توان گفت که هر زنبورســتان به چه میزان پوشــش گل نیازمند اســت، زیرا امکان 
شــمارش و تعیین تعداد گل ها، تعداد زنبورها و میزان شهد گل ها به طور دقیق امکان پذیر نیست. از  طرفي 
عوامل مطرح شــده در هر شــرایطی به طور چشمگیری تغییرات زیادی را نشان مي دهند و بستگی به عوامل 

زیادی دارند.
 اما بدون محاسبه هم نمی توان اقدام به استقرار کندوها در مکانی نمود که تعداد گل به جمعیت زنبور عسل 
تناسبي  ندارد، زیرا اگر این عمل رخ دهد زنبوردار دچار خسارت می شود، اما مي توان برآورد تقریبي را انجام 

داد.

  در ابتدا باید استعداد و مقدار جمعیت کلنی های زنبورستان خود را برآورد کنید یعنی مشاهده کنید که چه 
تعداد زنبور عسل وجود دارد. برای این منظور ابتداد تعداد کندوها را در تعداد قاب هاي هر کندو ضرب کنید 

البته قبل از آن باید از تعداد قاب هاي جمعیت موجود در داخل هر کندو اطالع پیدا کنید.
هر قاب کامل به قابی گفته می شود که دو طرف قاب به طور کامل مملو از جمعیت زنبور کارگر بالغ باشد و 
اگر جمعیت، نصف دو طرف یک قاب را فرا گرفته است، هر دو قاب در مجموع یک قاب محاسبه مي شود و 
درصورتي که جمعیت٥٠ درصد سطح 1٠ قاب را پوشانده باشد، آن جمعیت حدود ٥ قاب محاسبه مي شود. 
یا یک قاب  آنها حدود نیم  اگرروی کف، بدنه و سقف یک کندو زنبور عسل مشاهده شود، به طور تقریبی 
فرض می شوند. در ادامه مقدار تقریبی تعداد زنبور عسل در کل زنبورستان به دست می آید تا تعداد کل قاب  

کندوهاي مورد نظر براي استقرار در زنبورستان مشخص شود. 
حال برای محاسبه تعداد زنبورها باید تعداد قاب کندوها را ضرب در تعداد زنبور هر قاب کرد. روی یک قاب 
استاندارد کندوی النگستروت پر از جمعیت حدود 6٠٠٠ زنبور وجود دارد و این 6٠٠٠ را در تعداد کل قاب ها  

باید ضرب کرد.

     

  اگر در یک زنبورســتان 4٠ کندوی النگســتروت  وجود داشته باشد به طوری که ٢٠ کندو دارای 1٠ قاب 
زنبور، 1٥ کندو دارای 8 قاب و ٥ کندو دارای 6 قاب زنبور باشد. تعداد قاب ها و زنبورها را محاسبه کنید.

پرسش

 تعیین گیاهان مفید و تراکم آن در منطقه 

محاسبه تقریبی جمعیت کلنی زنبور عسل
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شان دارای جمعيت کامل شان دارای نيمی از جمعيت

محاسبه تعداد گل به کلنی زنبور عسل در زنبورستان
نکته دوم محاسبه تقریبی تعداد گل می باشد که کار بسیار ساده ای است. اگر گل مربوط به درخت باشد، با 

استفاده از فرمول زیر برآورد می شود:
 

تعداد درخت در هر هکتار× تعداد شاخه در هر درخت× تعداد گل در هر شاخه= تعداد گل در هر هکتار باغ

در یک باغ پرتغال به مساحت 1٥هکتار، در هر هکتار آن 6٠٠  اصله درخت وجود دارد و هر درخت دارای 
٢٠ شــاخه و هر شاخه دارای ٥ زیر شــاخه و هر زیر شاخه دارای ٥٠٠ عدد گل می باشد. تعداد گل در کل 

این باغ را محاسبه کنید؟

  

بحثكالسي
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محاسبه  زیر  به صورت  تقریبی گل  تعداد  باشد  باغی  غیر  به صورت  منطقه  در  موجود  که گل  در صورتی  و 
می شود:

 )1٠٠٠٠ متر مربع( مساحت هر هکتار× تعداد بوته در هر متر مربع× تعداد گل در هر بوته= تعداد گل در هر هکتار مزرعه

 مزرعه کلزایی به مساحت3٠ هکتار وجود دارد. در هر متر مربع به طور میانگین ٥٥ بوته قرار گرفته که هر 
بوته کلزا به طور متوسط دارای4٥٠ عدد گل است. تعداد گل در کل مزرعه را محاسبه کنید؟

مرزعه کلزا
  

استعداد گل چیست؟

زمانی که تعداد تقریبی زنبورها و گل ها محاسبه شود، زنبوردار باید اطالعاتی در رابطه با استعداد گل ها داشته 
باشد. در ابتدای تعریف استعداد گل باید بیان شود که هر گل دارای یک مقدار شهد و گرده است که این 
میزان در گیاهان مختلف متغیر است. در مجامع جهانی زنبورداری، برای نشان دادن مقدار تقریبی استعداد 

گل، گیاهان را از لحاظ تولید شهد و گرده به ٥ دسته زیر تقسیم می کنند.
1 آنهایی که اصاًل شهد یا گرده تولید نمی کنند )٠(.             

2 آنهایی که مقدار تولید کمی دارند )1(.

3 آنهایی که مقدار تولید شهد یا گرده متوسط دارند )٢(.                    

4 آنهایی که تولید شهد یا گرده زیاد دارند )3(.

5 آنهایی که خیلی زیاد شهد یا گرده تولید می کنند )٥(.

پرسش

بحثكالسي
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برای محاسبه تعداد گل نسبت به جمعیت زنبورستان باید بدانید که: هر پرواز زنبورعسل حدود1٠ دقیقه 
به طول می انجامد و در هر پرواز روی1٠٠ گل می نشیند و زنبورعسل روزانه 6 تا 14پرواز برای شهد و 
گرده انجام می دهد. با این محاسبه زنبورعسل روزانه 6٠٠ تا 14٠٠ گل را مالقات می کند. اگر یک کندو 
دارای1٠ هزار فروند زنبور عسل باشد جمعیت این کندو روزانه روی 6 تا 14میلیون گل می نشینند. اگر به 
طور متوسط هر گل ٠/٢ میلی لیتر شهد داشته باشد، در این صورت به طور تقریبی هر ٥ هزار گل یک گرم 
شهد، هر 1٥ هزار گل یک گرم عسل و هر 1٥ میلیون گل یک کیلوگرم عسل تولید مي کند. در فصل شهد 
هر کندوی قوی روزانه حدود 1 تا ٢ کیلوگرم عسل طبیعی تولید می کند. پس اگر جمعیت کلنی ها نسبت 
به گل ها نامتناسب باشد. یعنی جمعیت زنبور خیلی بیشتر از گل باشد. روزی که زنبوران برای چرا بر روی 
گل ها می روند این اتفاق می افتاد که در طول روز بیش از چندین زنبور به یک گل سر می زند و می بیند که 
قباًل شهد این گل برداشته شده و همین رفت و آمد زنبوران بین گل هایی که شهدي برای زنبورعسل ندارند 
باعث می شود که انرژی و وقت زنبور تلف شده و راندمان تولید کاهش یابد و 1٠ هزار زنبوری که قرار بود در 
روز روی 6 تا 14 میلیون گل شهد دار بنشینند به یک میلیون گل شهددار هم نرسیده اند و به جای ذخیره 
کردن یک تا ٢ کیلو عسل 1٠٠ گرم عسل هم ذخیره نکرده اند که این مقدار ذخیره شده نیاز کندو را هم 
تأمین نمی کند و زنبوردار مجبور است به کلني ها شربت شکر بدهد. یک نکته خیلی مهم این است که شما 
باید شعاع مفید پروازی زنبور عسل را ٢٠٠٠ متر در نظر بگیرید و تعداد گل این منطقه را به کل زنبورانی 
که در این شعاع قرار گرفته اند، محاسبه کنید. پس اگر مشاهده کردید در یک منطقه جمعیت زنبورعسل 
بیش از حد ظرفیت چرای گل های آن منطقه است باید محل دیگري را براي استقرار کندوها در نظر بگیرید.

بررسی تعداد گل در محل زنبورستان

بيشتربدانيد
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محاسبه تعداد گل به زنبورعسل در مزرعه یا باغ 

 مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز
1 لباس کار     

٢ کفش مناسب    

3 خودکار و دفترچه  

4 کاله   

٥ متر  

6 ماشین حساب 
 

مراحل انجام کار
1 لباس کار مناسب بپوشید.

٢ بر اساس مطالب گفته شده در متن تعداد جمعیت زنبوران منطقه در شعاع ٢٠٠٠ متر را محاسبه کنید.

3 تعداد گل در یک باغ یا مزرعه را بر اساس روش بیان شده در متن محاسبه کنید.

4 استعداد گل ها در منطقه مورد نظر را نیز محاسبه کنید.

٥ سپس نسبت تعداد گل این منطقه به کل زنبورانی که در این شعاع قرار گرفته اند را برآورد کنید.

6 به طور متوسط هر 1٠ هزار زنبورعسل در روز روی 6 تا 14 میلیون گل شهددار می نشیند.

7 اگر عدد بدست آمده از این مقدار کمتر باشد یعنی جمعیت کلنی های زنبور عسل بیش از ظرفیت چرای 

گل ها در منطقه مورد نظراست.
8 اگر عدد به دست آمده از این مقدار بیشتر باشد یعنی ظرفیت چرای گل ها باالتر است.

  

شرایط عملکردمراحل کارردیف
)ابزار،مواد، تجهيزات، 

زمان، مکان و...(

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

نمرهاستاندارد )شاخص ها/داوری/نمره دهی(

بررسی ظرفیت 4
چراي زنبورستان

وسایل اندازه گیري 
پوشش گیاهي، 
ماشین حساب، 

زنبورستان هاي مورد 
بررسي

ـ شایستگی کامل

ـ شایسته

ـ نیازمند آموزش

3استقرار تعداد مناسب کندو در زنبورستان

در  کندو  مناسب  نسبتاً  تعداد  استقرار 
زنبورستان

2

1استقرار تعداد زیادی کندو در زنبورستان

فعاليت
كارگاهی

 آزمون ارزیابي عملكرد 
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اهمیت آب در زندگی زنبور عسل چیست؟ زنبورعسل برای انجام چه فعالیت هایي از آب استفاده می کند؟ 

زنبورعســل نیز مانند ســایر جانداران به آب نیاز دارد. با در دســترس بودن آب سالم و بهداشتی، بازده کندوها 
افزایش یافته و زنبورستان از سالمت بهتری برخوردار می شود، به طوری که در بعضی موارد نبود یا کمبود آن، 
فعالیت های داخل کندو را کاماًل مختل می نماید. کندوها در هر مکانی که قرار دارند باید دسترسی کامل به آب 
آشامیدنی داشته باشند. زنبورعسل آب مورد نیاز خود را به طور مستقیم از طریق آشامیدن و یا غیر مستقیم 
از شهد گل تهیه می نماید. نیاز زنبور عسل به آب بستگی به رطوبت هوا، میزان آب از دست داده توسط زنبور 

عسل، سیستم دفع و سیستم تنفسی دارد.
 

حداکثر فاصله کندو تا منبع آب سالم در صورت استفاده از آبشخور ثابت ٥٠ متر و در زمان تأمین آب کندوها 
از طریق چشمه یا رودخانه این فاصله ٥٠٠ متر در نظر گرفته می شود.

 چند نمونه از آبشخور در محل زنبورستان

زنبورعسل آب را به چند منظور جمع آوری و وارد کندو می کند:
1 برای پرورش نوزادان خصوصاً در بهار که پرورش الروها در کندو با مقدار آب موجود رابطه مستقیم دارد 

نه گرده، زیرا گرده به میزان فراوان در کندو وجود دارد.
2 برای رقیق کردن عسل و یا آب شکری که ٥٠ درصد یا بیشتر مواد جامد دارد.

3 برای تنظیم رطوبت داخل کندو و جلوگیری از خشک شدن الروها و تخم های ملکۀ زنبور عسل.

4 برای تنظیم دمای کندو، به خصوص زمانی که دمای هوا بیش از 3٥ درجه سانتی گراد باشد، آب الزم است 

در غیر این صورت الروهای موجود در کلنی قادر به ادامه حیات نخواهند بود.
5 برای دفع مواد زاید از بدن، زنبورعسل مواد دفعی مایع تولید می کند و برای ادامه حیات باید مرتباً آب 

بیاشامد.
از غذای جامد و عسل رس کرده )شکرك زده( تغذیه می کند، مصرف آب  6 برای مواقعی که زنبور عسل 

ضروری است.

تأمین آب مناسب و بهداشتی برای زنبورستان

توجه

بحث کالسی
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  زنبور عسل کارگر در حال جمع آوری آب                                زنبور عسل کارگر در حال رسيدگی به الروها  
                                        

دماي مطلوب آب مورد نیاز برای زنبور عسل چند درجه سانتی گراد است؟

 
تهيه و آماده سازی آبشخور

مواد و تجهيزات مورد نياز 
1 لباس کار     

٢ کفش مناسب    

3 ظرف مناسب  

4 سنگ   

٥ آب

  
مراحل انجام کار

1 لباس کار مناسب بپوشید.

٢ محل مناسبی را برای تهیه آبشخور در نظر بگیرید که فاصله کندو تا منبع آب سالم از٥٠ متر کمتر 

باشد.
3 در صورت استفاده از ظرف، آن را در محل مورد نظر قرار دهید.

4 داخل ظرف را از تکه سنگ یا چوب درختان سبک مانند مو، پُر کنید.

٥ سنگ ها یا تکه های چوب را داخل ظرف طوری قرار دهید که زنبورها هنگام استفاده از آب غرق نشوند.

6 داخل ظرف آب بریزید.

7 پس از ساعتی آبشخور را بررسی کنید و در صورت بروز مشکل، آن را برطرف کنید.

تحقيقكنيد

فعاليت
كارگاهی
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مراحل کارردیف
 شرایط عملکرد

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

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

تهیه ٥
چوب، سنگ، آبشخور، آبآبشخور

ـ شایستگی کامل

ـ شایسته

ـ نیازمند آموزش

3تهیه آبشخور بهداشتي و قابل دسترس

٢تهیه آبشخور بهداشتی با فاصلۀ بیش از ٥٠ متر

1تهیه آبشخور نامناسب

 آزمون ارزیابي عملكرد 
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ارزشيابی شایستگی انتخاب محل استقرار کندوها

شرح کار:
1  بررسی پوشش گیاهی منطقه و تراکم آن

2  بررسی محل استقرار زنبورستان
3  بررسی میزان گل دهی گیاهان

4  محاسبه ظرفیت زنبورستان
5  بررسی دسترسی به منابع آبی موجود در منطقه زنبورستان 

استاندارد عملکرد:
تعیین محل استقرار کلنی های زنبور عسل در منطقه مورد نظر 

شاخص ها:
1  پوشش گیاهي مناسب منطقه

2  استقرار کندو در مکان مناسب )رعایت فواصل مناسب و نبود دشمنان زنبور عسل(
3  میزان شهدآوری و گرده آوری به کندو 

4  در نظر گرفتن تعداد مناسب کندو برای استقرار در زنبورستان
5  وجود منابع آب مناسب برای  زنبورستان

شرایط انجام کار:
مناسب  محل  مناسب،  آبی  منابع  وجود  هوایي،  و  آب  تنوع  گرده زا،  و  شهدزا  گیاهان  هواشناسی،  داده های  منطقه،  نقشه 

استقرارکندوها، نرم افزار مورد نیاز )کتب، عکس، فیلم(
ابزار و تجهيزات:

نقشه جغرافیایي، وسیله نقلیه، کتابچه گیاهان مورد استفاده توسط زنبور عسل، نرم افزارها، چوب شیاردار، موزائیک شیاردار.

معيار شایستگی:

نمرة هنرجوحداقل نمرة قبولی از 3مرحلۀ کارردیف
٢تعیین محل استقرار کلني ها1

٢بررسي نوع پوشش گیاهان منطقه٢

٢بررسی زمان گل دهي گیاهان در زمان انتقال3

٢بررسی ظرفیت چرای زنبورستان4

1تهیه آبشخور٥

شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محيطی و نگرش: 
استفاده از لباس کار، ماسک، دست کش، عینک، اهمیت دادن به ابزار و وسایل کار، 
صداقت در انجام کار، تخلیه پساب ها در فاضالب، مدیریت مواد و تجهیزات، محاسبه 

و ریاضي.

٢

ميانگين نمرات

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