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گام آغازين براي موفقيت در امر پرورش زنبور عسل تهيه كلني سالم وقوي است. براي رسيدن به اين هدف  
بايد مطمئن شويد كه كلنی هاي مورد نظر براي خريد عاری از بيماری، داراي ملكه جوان با توان تخم ريزی باال، 
جمعيت قوي و موارد مشابه هستند، براي تشخيص اين امر نياز به داشتن دانش و مهارت كافي به منظور بازديد 
و بررسي كلني است. مشاهده فعاليت زنبورهاي كارگر مانند حمل گرده به كلني، كم بودن تعداد زنبوران تلف 
شده در بيرون از كندو مي تواند نشانه فعاليت مطلوب كلني محسوب شود، اما كافي نيست؛ زيرا مشاهده رفتار 
كلني نمي تواند جايگزين بازديد و بازرسي شان های داخل كندو شود. بنابراين زنبوردار با بازديد از كلني ها در 
زمان خريد و نيز در طي دوره پرورش مي تواند به اطالعاتي مانند وجود ملكه و وضعيت تخم گذاري آن، جمعيت 
كلني، ذخيره كلني از نظر گرده و عسل و ساير موارد دست يابد تا به دفع آسيب هاي احتمالي از كلني يا خريد 

كلني هاي مطلوب اقدام نمايد. 

پودمان3
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خرید کلنی زنبور عسل

  زنبورعسل نيز مانند دام و طيور داراي چه نژادهايی است؟
  برای خريد كلنی مناسب چه خصوصياتي را بايد در نظر گرفت؟

  براي انتقال كلنی هاي زنبورعسل چه شرايطي را بايد رعايت كرد؟
  روش استقرار كندوها در زنبورستان چگونه می باشد؟

 هدف از اين بخش خريد كلنی مناسب، با توجه به در نظر گرفتن خصوصيات ملكه از جمله نژاد، سالمت، سن، 
وضعيت تخم گذاري و وضعيت كلنی از نظر جمعيت و ميزان توليد محصول است؛ زيرا خريد كلنی مطلوب در 
شروع دورة پرورش در موفقيت زنبوردار نقش بسزايی دارد. هنرجو براي خريد كلني به تنهايي قادر نخواهد 
بود به انجام اين شايستگي اقدام نمايد بنابراين استفاده از تجربه كارشناسان و زنبورداران ماهر در انجام اين 
كار مي تواند به ارتقاي مهارت هنرجو و هدايت او در شناسايي مراكز خريد معتبر و تهيه كلني هاي مطلوب 

كمك كند.

ــای مناســب زنبورعســل را  ــود كلنی ه ــد ب ــادر خواهن ــان ق ــری هنرجوي ــن واحــد يادگي ــام اي ــس از اتم پ
ــد. ــداری كنن خري

   آیا تا به حال پی برده اید:

  استاندارد عملکرد

واحدیادگیری 3
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گونه و نژاد را با ذكر مثال توضيح دهيد.

زنبور عسل جزو شاخه بندپايان و از رده حشرات و زير رده بالداران و گروه حشرات با دگرديسی كامل و راسته 
بال غشاييان و باال خانواده آپوئيده )Apoidea( و خانواده يا تيره اپيده )Apididae( و جنس زنبور آپيس 

)Apis( است.
در دنيا بيش از 20000 گونه زنبور شناسايی شده است كه فقط 9 گونه متعلق به جنس آپيس توانايی توليد 
و ذخيره عسل و ساخت كندوهايی از جنس موم را دارند و زنبور عسل واقعی محسوب می شوند. در گذشته 

جنس آپيس با چهار گونه زير شناخته می شد.
1 زنبور عسل درشت

2 زنبور عسل ريز 

3 زنبور عسل هندی 

4 زنبور عسل معمولی

 )Apis dorsata( زنبور عسل درشت
همه  از  جثه  نظر  از  زنبورعسل  گونه  چهار  بين  در 
بزرگ تر است. اين زنبور به حالت وحشی زندگی كرده 
يك  فقط  صخره ها  يا  و  درخت  شاخه های  زير  در  و 
متعددی  تعداد  معموالً  می كند.  درست  بزرگ  شان 
از كلنی های اين نوع زنبور دركنار يكديگر النه سازی 
چندين  به  است  ممكن  كلنی  هر  جمعيت  می كنند. 
هزار زنبور برسد. اين گونه تمايل زيادي به مهاجرت 
و  كند  زندگي  می تواند  آزاد  هواي  در  فقط  و  داشته 

تحمل هواي خيلي سرد را ندارد.

 )Apis florae( زنبور عسل ریز یا كوچک
كوچك ترين گونه زنبور عسل است. تنها يك شان در 
به  زنبور  اين  می كند،  درست  درخت  شاخه های  زير 
حالت وحشی در هندوستان و جنوب ايران از استان 
زنبور  نوع  اين  می كند.  زيست  چابهار  تا  خوزستان 
عالقه اي به اقامت در كندو نداشته و ميزان توليد عسل 

آن بسيار اندک است. 

 زنبورعسل كوچك يكی از مهم ترين حشرات گرده افشان در ناحيه جنوب ايران است.

بحث كالسی

   رده بندی زنبور عسل

توجه
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 )Apis indica( زنبور عسل هندی
جثه اين گونه زنبور حد واسط زنبور عسل معمولی و زنبور 
ريز است. در هندوستان، پاكستان، چين و ژاپن و قسمتی 
اين گونۀ زنبور عسل در كندو  افغانستان وجود دارد.  از 
شان های موازي با هم مي سازد كه از اين نظر مشابه زنبور 
عسل معمولی مي باشد. اين گونه از زنبور قابليت پرورش در 
كندو را دارد و دارای نژادهای مختلفی است، توليد عسل 

آن نسبتاً خوب و ارزش اقتصادی محلی دارد. 

)Apis mellifera( زنبور عسل معمولی 
اين گونه در حال حاضر در تمام نقاط دنيا غير از مناطق قطبی پخش شده است.  به علت توليد فراوان و سهولت 
پرورش بيش از انواع ديگر مورد توجه پرورش دهندگان واقع شده است و سازگار با مناطق معتدل و سردسير 

می باشد.

زنبور عسل معمولی

 

 

مقایسه سه گونه زنبور عسل درشت، ریز و معمولی
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زنبورعسل معمولی در نقاط مختلف كره زمين دارای نژادهای مختلفی است، هر يك خصوصيات ويژه ای دارند 
كه نژادهای معروف آن به شرح ذيل می باشد:

 الف( نژاد ایتاليایی: موطن اصلی اين نژاد ايتاليا است. شكم 
زنبوران اين نژاد باريك و خرطوم آنها نسبتاً طويل است. نوار 
زرد روی شكم بسيار متغير بوده و گاهی باريك و زمانی پهن تر 
می شود. اين نژاد خيلی آرام بوده و فاقد رفتار تهاجمی، تمايل 
زياد به تخم گذاری دارد. با وجود توليدمثل زياد آن در فصل 

بهار، تمايل كمی به توليد بچه كندو دارد.

اتريش  در  آلپ  سلسله جبال  جنوبی  نواحی  از  نژاد  اين  یا زنبور عسل خاكستری:  نژاد كارنيوالن  ب( 
كارنيوالن  نژاد  است.  بالكان  جزيره  شمال  و 
آرام ترين نژاد زنبورعسل می باشد و به ندرت 
نيش می زند. خاصيت خوب آنها اين است كه 
در اوايل بهار قدرت رشد زيادی دارند. رنگ 
اين نژاد خاكستری تيره بوده كه بدن آن با 
موهای انبوه متمايل به قهوه ای پوشيده شده 
است. روی نيم حلقه 2 و ٣ پشتی ـ شكمی 
ديده  رنگ  قهوه ای  كوچك  خال های  اغلب 
بچه دهي  به  زيادی  تمايل  نژاد  اين  می شود. 

نداشته و توليد عسل آن زياد است.

 ج( نــژاد زنبورعســل تيــره اروپــا: موطــن اصلــی ايــن نــژاد تمــام اروپــا، غــرب و شــمال آلــپ و مركــز 
ــاه و  ــي كوت ــا خرطوم ــت ب ــای درش ــت. زنبوره ــيه اس روس
ــای  ــز لكه ه ــه ج ــدن ب ــگ ب ــند. رن ــن می باش ــكم په ش
كوچــك زرد رنگــی كــه در روی دوميــن و ســومين حلقــه 
پشــتی ـ شــكمی وجــود دارد، ســياه تيــره اســت. موهــای 
روی ســينه قهــوه ای تيــره و گاهــی ســياه رنــگ و در محيــط 
بــاز تــا حــدی مهاجــم اســت. نســبت بــه بيماری هــای الرو 

ــد.  ــاس می باش ــوار حس ــوم خ ــن  م و همچني

زنبور عسل ایتاليایی

زنبور عسل كارنيوالن

زنبور عسل تيره اروپا
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د( زنبور عسل قفقازی: موطن اصلی اين نژاد در 
اندازه  نظر شكل،  از  قفقاز مركزی است.  دّره های 
است  كارنيوالن شبيه  نژاد  به  بسيار  موها  و  بدن 
ولی رنگ بدن آن تيره تر از نژاد كارنيوالن است. 
دارای خرطوم نسبتاً طويلی است، زنبورهای اين 
نژاد آرام بوده و تا قبل از فصل تابستان، كلنی قوی 
پايين،  كندو  بچه  توليد  به  تمايل  مي كند.  ايجاد 
ولی توليد بره موم در اين نژاد بسيار زياد می باشد. 

اهميت پرورش زنبورعسل قفقازی به علت دارا بودن خصوصيات جالب توجه از نظر زنبورداری، در اصالح 
نژاد و دو رگ گيری می باشد.

را  نژاد های گونه زنبور عسل معمولی است. چون در طول ساليان متمادی خود  از  هـ( نژاد ایرانی: يكی 
با شرايط محيطی ايران سازگار كرده است، در مقايسه با نژادهای اصالح شده خارجی سازگاری بيشتری با 

شرايط محيطی كشور ايران دارد. 

توجه

زنبور عسل قفقازی

زنبور عسل ایرانی
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منظور از رفتار بچه دهي در زنبور عسل چيست؟

هر كلنی زنبورعسل از يك ملكه، چند صد زنبور نر و چندين هزار زنبور كارگر تشكيل شده است.

زنبور كارگر )طول بدن 1 سانتی متر(زنبور نر )طول بدن 1/5 سانتی متر(

زنبور ملکه )طول بدن 2 سانتی متر(

زنبور عسل نر: اين نوع زنبور از تخم بدون نطفه توليد مي شود، جثه آن پهن و حجيم تر از زنبور كارگر است 
و بدنش پوشيده از مو است هنگام پرواز صدای بال آنها بيش از زنبوران كارگر است. زنبور نر قادر به جمع آوری 
گرده و شهد نيست، در فعاليت هاي كلني نيز دخالتي ندارد. تنها وظيفۀ آن جفت گيري با ملكه هاي جوان است 
و بعد از اتمام فصل جفت گيری جمعيت آنها كاهش می يابد و در صورت كمبود منابع غذايی معموالً از كندو 

رانده شده يا از سوی كارگران تغذيه نمی شوند تا بميرند؛ زيرا به تنهايی قادر به تغذيه نمی باشند. 
زنبور عسل كارگر: اين زنبور عسل از نظر جثه كوچك ترين عضو كلنی است، تمام كارهای داخل و خارج از 
كندو مانند تميز كردن كندو، رسيدگی به نوزادن و ملكه، جمع آوری گرده و شهد گل، ساختن حجره، حفاظت 

از كندو و غيره بر عهده آنها است.
ملکه زنبورعسل: ملكه مادر كلنی است و كليه صفات يك كلنی به آن بستگی دارد؛ لذا خصوصيات كندو 
و  بيماری ها  برابر  در  مقاومت  بودن،  آرام  موم،  توليد  گرده،  و  شهد  جمع آوری  ميزان  زنبوران،  رنگ  مانند 

زمستان گذرانی بستگی به ملكه دارد. ملكه از كارگر بزرگتر بوده و فاقد سبد گرده در پاهای عقبی است.

تحقیق کنید

     ساکنین کندو



تهيه كلني زنبور عسل 

77 76

چرخه زندگی زنبور عسل )بر حسب روز(

جمع دوره تکاملدوره شفيرگیدوره الروی دوره تخم بودننوع زنبور 

٣6716ملكه

٣61524زنبور نر 

٣61221زنبور كارگر

طول عمر زنبور عسل

نوع جنسيت

زنبور نرملكهزنبور كارگرفصل

22 روز4-2 سال٣۸ روزبهار و تابستان

6 ماهپاييز و زمستان

 شناسایی زنبوران كارگر، نر و ملکه

مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز 
1 لباس كار 

2 كاله  

٣ دست كش  

4 كلنی زنبور عسل 

مراحل انجام كار  
1 لباس كار بپوشيد.

2 ازكاله و دست كش استفاده كنيد. 

٣ درب كندو را با دقت باز كنيد و به ديوار كندو تكيه دهيد.

4 يكی از شان ها را با احتياط از كندو خارج كنيد. 

5 زنبورهای كارگر، نر و ملكه را روی شان با كمك هنرآموز خود شناسايی كنيد.

6 پس از شناسايی زنبورها درب كندو را ببنديد و وسايل را در محل مناسب قرار دهيد.

7 از بازديد عكس و فيلم تهيه كنيد و در كالس درس گزارش دهيد.

فعاليت 
كارگاهی
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 اگر می خواهيد در حرفه  زنبورداری فعاليت كنيد به تعدادی كلنی زنبور عسل احتياج داريد، آيا تا به حال 
فكر كرده ايد كه:

    كندوی خوب را از كجا می توان تهيه كرد؟
    يك فروشنده خوب چه مشخصاتی دارد؟ 

    از كجا می توان يك فروشنده خوب را شناسايی كرد؟
    بهترين فصل خريد كندوی زنبور عسل چه زمانی است؟

روبه رو  فروشندگان  از  طوالنی  فهرست  با  اينترنت  جستجوی  و  زنبورعسل  مجالت  در  تبليغات  بررسی  در 
خواهيد شد كه برای انتخاب مراكز فروش معتبر می توان به نكات زير توجه نمود:

1 يك فروشنده خوب و قابل اعتماد سال های زيادی در پرورش زنبورعسل تجربه دارد.

2 بپرسيد كه آيا زنبورستان هر سال توسط دامپزشك بررسی می شود. يك نسخه از گواهی سالمت كلنی را 

درخواست كنيد. اگر مالك از ارائه آن اجتناب كرد، به مراكز فروش ديگر مراجعه كنيد.
3 به اتحاديه زنبورداران استان يا شهرستان مراجعه كنيد تا زنبورداران موفق و با تجربه و مراكز فروش معتبر 

را به شما معرفی كنند.
4 عضو انجمن زنبوداران شويد تا نكات الزم در زمان خريد را از اعضای ديگر فرا بگيريد. اين روش خوبی برای 

كسب اطالعات درباره زنبورداری است. 
5 يكی از عوامل مهم در زمان خريد از مراكز فروش كندو، ضمانت نامه می باشد. بهتر است از فردی خريد 

كنيد كه حداقل يك هفته و يا 20 روز كلني فروخته شده را از نظر سالمت و وجود ملكه جوان و تخم گذار 
تضمين كند.

انتخاب فروشنده مناسب برای خرید كلنی

مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز
1 اينترنت

2 تلفن 

٣ خودكار و دفترچه

مراحل انجام كار
1 به اتحاديه يا تعاونی زنبورداران منطقه خود مراجعه كنيد.

2 شماره تماس و آدرس همۀ فروشندگان كلنی زنبورعسل را از آنها دريافت كنيد.

٣ می توانيد از اتحاديه يا تعاونی زنبورداران بخواهيد كه فروشندگان منصف و باتجربه را به شما معرفی كنند.

  انتخاب فروشندگان کلنی

 بحث كالسی

1
2

3

4

فعاليت 
كارگاهی
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4 بــه فروشــندگان مــورد نظــر مراجعــه كــرده و از آنهــا در خصــوص كلنی هــای زنبــور عســل مــورد فــروش 

سؤال كنيد.
5 يك يا چند فروشنده مناسب و موفق را برای خريد كلنی زنبور عسل انتخاب كنيد.

1 بهتر است از افرادی كلني خريداری شود كه در زنبورستان خود همواره به دنبال اصالح نژاد بوده و  

كلني هاي آنها داراي جمعيت قوي و صفاتی مانند توليد باال، تلفات پايين در فصل زمستان، توان توليد 
مثل باال در فصل بهار، مقاومت در برابر بيماری ها و رفتار تهاجمي پايين باشند.

2 قيمت در بازار امروز خيلی مهم است؛ لذا بهتر است از افرادی كلني تهيه شود كه قيمت مناسب ارائه 

دهند و يا با هزينه های جانبی مانند حمل و نقل، سالم بودن، رنگ خوب و يا نو بودن بدنه كندو، خريد 
برای شما مقرون به صرفه باشد.

 شرایط عملکردمراحل كار ردیف 
)ابزار، مواد، تجهيزات، 

زمان، مکان و ...(

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

نمره

مراجعه به مراكز 1
فروش كلنی

فروشندگان كلنی، 
اينترنت، وسيله نقليه

٣انتخاب فروشنده معتبرـ شايستگی كامل

2انتخاب فروشنده نسبتاً معتبرـ شايسته

1انتخاب فروشنده نا معتبرـ نيازمند آموزش

 ويژگی های يك كلنی زنبورعسل مناسب را توضيح دهيد؟ 
هر كلنی داراي خصوصيات مثبت و منفی است؛ لذا با در نظر گرفتن برخی از نكات می توان از بين كلنی های 
مختلف، كلنی مناسب را انتخاب كرد. بنابراين انتخاب و خريد به عهده فرد زنبوردار است. به طور كلی يك 

كلنی زنبور عسل بايد دارای خصوصيات زير باشد:
1 دارای جمعيت قوی.

2 دارای جمعيت آرام با رفتار غيرتهاجمی.

3 در شرايط محيطی مساعد ميزان محصول بااليی توليد كند.

4 تمايل كم به بچه دهی.

5 قدرت چرای خوبی داشته باشد يعنی گل های شهدزا و گرده زا را به سرعت شناسايی كند.

6 مقاوم و عاری از بيماری.  

7 دارای زمستان گذرانی مناسب.   

8 مقاوم در برابر عوامل نامساعد محيطی.

بحث کالسی

     آزمون ارزیابی عملکرد

توجه
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در فراينــد خريــد كنــدو يكــی از مهمتريــن عوامــل زمــان خريــد اســت. بهتريــن زمــان هنگامــی اســت كه 
كلنــي زنبورعســل، زمســتان كــه فصــل كاهــش جمعيــت و عــدم فعاليــت توليــدی كلنــی اســت را پشــت 
ــد محصــول  ــت و بچه دهــی و شــروع تولي ــاد جمعي ــه فصــل ازدي ــار ك ســر گذاشــته باشــد و فصــل به
زنبــورداری اســت را آغــاز كــرده باشــد. بهتريــن زمــان خريــد كلنــی در ايــران بــا توجــه بــه نــوع منطقــه 

گرمســيری، معتــدل و سردســيری بــه ترتيــب  ماه هــای بهمــن، اســفند و فرورديــن می باشــد.

انتخاب كلنی مناسب

مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز
1 لباس كار زنبورداري  

2 كلنی زنبورعسل  
٣ زنبوردار يا كارشناس با تجربه   

4 خودكار و دفترچه يادداشت  
 

مراحل انجام كار
1 همراه با هنرآموز خود به محل زنبورستان مورد نظر برويد.

2 كلنی ها را بازديد كنيد.

در هنگام انتخاب كلنی زنبورعسل بايد به موارد زير توجه كنيد:
1 ملكه بايد توليد همان سال بوده و تخم ريزی را در سطح قابل قبولی آغاز نموده باشد.

2 نژاد ملكه خوب باشد.

٣ از فروشنده، يك كلنی با قاب های مملو از زنبور كارگر، شفيره، الرو و تخم تحويل بگيريد. يعنی هر قابی 

كه از كندو بيرون می آوريد بايد دو طرف آن مملو از زنبور كارگر، شفيره، الرو و تخم باشد.
4 بدنه كلنی را بررسي كنيد، بايد سالم و فاقد شكستگی باشد.

5 وضعيت سالمت كلنی را بررسي كنيد.

6 كلني هاي مورد نظر را انتخاب كنيد.

1 وضعيت سالمت كلني زنبورعسل شايد در نگاه شما مورد توجه قرار نگيرد. پس بايد برای خريد كلني با 

فردی كه سابقه زنبورداری دارد و به بيماری های زنبورعسل آشنا است همراه شويد.
كه  كنيد  انتخاب  را  كلني هايي  است  بهتر  است.  آن  جمعيت  كلني،  انتخاب  اصول  مهمترين  از  يكی   2

جمعيت بااليی داشته باشد؛ زيرا جمعيت باال می تواند نشانه سالمت كلنی زنبور عسل و وجود ملكه جوان 
با قدرت تخم ريزی باال  باشد. 

3 خريد و فروش كندو به تعداد شان می باشد و هر شان زنبور به شانی گفته می شود كه دو طرف آن به 

طور كامل از زنبورعسل شفيره، الرو و تخم پوشيده باشد؛ زيرا برخي از زنبورداران با گذاشتن شان خالی 
می توانند كندوی 4 شان را به عنوان كندوي داراي 7 الی ۸ شان به فروش  رسانند.

توجه

توجه

فعاليت 
كارگاهی
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1 منظور از زنبور كارگر، شفيره، الرو و تخم چيست؟

2 درباره انواع قرارداد خريد كلنی تحقيق كنيد؟

پس از احراز سالمت كلنی زنبورعسل از نظر بيماري ها، جوان بودن ملكه، جمعيت مناسب كندو، تعيين 
قيمت كلنی و ديگر ويژگی های مطلوب بيان شده، اقدام به انعقاد قرارداد با شخص فروشنده كنيد.

پس از انتقال كلنی از يك مكان به مكان ديگر، ممكن است كلنی دچار بيماری، آسيب و مانند آن شود؛ 
بنابراين بايد موقع خريد يا فروش اين موارد را لحاظ كنيد كه فروشنده برای 7 تا 20 روز به شما تضمين 

دهد.

مراحل كار ردیف 
 شرایط عملکرد

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

نتایج ممکن
 استاندارد 

نمره)شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(

بررسی كلنی ها2

لباس و كاله مخصوص 
زنبورداری، نمون برگ 
بازديد، تجهيزات الزم 

)دودی، اهرم و ...(

٣گزارش كامل از وضعيت كلنیـ شايستگی كامل

2گزارش نسبتاً كامل از وضعيت كلنیـ شايسته

1نبود گزارش از وضعيت كلنیـ نيازمند آموزش

انعقاد قرارداد برای خرید كلنی

مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز
1 نمونه برگ قرارداد 

2 اينترنت 

٣ كلني مناسب

مراحل انجام كار
1 از طريق اينترنت و مراكز خريد و فروش در منطقه نمون برگ قراردادهای خريد و فروش را استخراج 

كنيد.
2 نمون برگ قرارداد را تهيه و در سه نسخه تكثير كنيد.

٣ قبل از انعقاد قرارداد، تعداد كلنی، زمان حمل از زنبورستان و نحوه بازديد را در نمون برگ مربوط ثبت 

كنيد.
4 چگونگی پرداخت مبلغ را در قرارداد بنويسيد.

5 قرارداد در سه نسخه نوشته شده و يك نسخه به خريدار داده مي شود.

6 دو نفر به عنوان شاهد براي امضاي قرارداد در نظر بگيريد.

اخالق
حرفه اي

تحقیق کنید

     آزمون ارزیابی عملکرد

فعالیت 
کارگاهی
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 شرایط عملکردمراحل كار ردیف 
)ابزار،  مواد، تجهيزات، 

زمان، مکان و ...(

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

نمره

انعقاد قرارداد٣

ماشين حساب، 
نمون برگ قرارداد، قلم، 
استامپ، مهر، فاكتور 

فروش

٣تنظيم قرارداد مناسبـ شايستگی كامل

2تنظيم قرارداد نسبتاً مناسبـ شايسته

1تنظيم قرارداد نامناسبـ نيازمند آموزش

اگــر منظــور از جابه جايــی كلنی هــای زنبورعســل انتقــال بــه فاصلــه نســبتاً كــم مثــاًل چنــد متــر در محــل 
ــه  زنبورســتان باشــد. ســاده ترين كار ايــن اســت كــه روزانــه كنــدوی مــورد نظــر را حداكثــر يــك متــر ب
ــا ايــن كار زنبورهــا قــادر خواهنــد بــود موقعيــت كنــدوی خــود را در  ســمت محــل جديــد انتقــال داد. ب

حافظــه ثبــت كــرده و بــه اشــتباه وارد كلنــي ديگــری نشــوند و عمــل انتقــال آنهــا انجــام گيــرد. 

انتقال كندو در محل زنبورستان 

    انتقال کلنی های زنبور عسل

     آزمون ارزیابی عملکرد
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از ٣  بيش  فاصله  به  زنبورعسل  كلنی هاي  انتقال 
كيلومتر از محل قبلی به راحتی امكان پذير است؛ 
زيرا زنبورهای چرا كننده به محل اوليه باز نخواهند 
گشت. ولی اگر قرار است كلنی ها به فاصله كمتري 
به محل اصلی منتقل شوند مثاًل در حدود يك 
كيلومتری از محل اوليه، در اين صورت با توجه 
به اين كه شعاع پرواز چرای زنبورعسل حدود ٣ 
كيلومتر است نمی توان كلنی ها را به طور مستقيم 
به فاصله كمتر از ٣ كيلومتر منتقل كرد؛ زيرا در 
اين صورت زنبورهای چرا كننده به محل قبلی 
كلنی ها  بايد  ابتدا  می گردند.  باز  كندوهای خود 
از  كيلومتر   10 از  بيش  مسافت  با  محلی  به  را 

مكان فعلی زنبورستان منتقل كرد و پس از چند روز آنها را به مكان مورد نظر كه ممكن است در يك يا چند 
كيلومتری از محل زنبورستان باشد، انتقال داد.

 از چه نوع وسايل نقليه اي برای انتقال كلنی های زنبورعسل استفاده می شود؟

انتقال كلني ها

مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز
1 ماشين حمل

2 طناب 

٣ تسمه  

4 ميخ    

5 پيچ  

6 دودی

7 لباس زنبورداری  

۸ درپوش توری

 مراحل انجام كار
الف( انجام كارهای قبل از انتقال كلني ها

1 لباس كار بپوشيد.

2 قبل از انتقال كلني ها براي دريافت مجوزهاي الزم از سازمان هاي مربوط اقدام كنيد.

٣ در روز جابه جايی تمامی سوراخ ها يا منافذ موجود در بدنه كندو را با چسب نواری يا توری ببنديد.

تحقیق کنید

انتقال كندوها به داخل كاميون

فعاليت 
كارگاهی
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4 اگر هوا خيلی گرم است يك تخته توری يا درپوش توری دار روی كندوها، زير درب خارجی قرار دهيد.

5  بدنه را با تسمه های فلزی يا با موارد مشابه به هم متصل كنيد. اين روش بسيار بهتر از بستن كندوها با 

پيچ و ميخ به يكديگر است چون به اندازه كافی بدنه كندوها را ايمن نمی كند. 
6 در هنگام غروب، دريچه ورودی كندو را دود بدهيد تا زنبورها به داخل كندو هدايت شوند.

7  از يك قطعه توری يا پارچه ای سفت برای كوچك كردن ورودی استفاده كنيد. 

۸ بعد از انجام مراحل باال می توانيد همان عصر يا اوايل صبح روز بعد كندوها را انتقال دهيد.

ب( بارگيری و تخليه كندوها
1 پس از بستن كندوها، آنها را به داخل كاميون انتقال دهيد. 

2 كندوها بايد با شان موازی با مسير جاده، كنار هم در كاميون چيده شوند تا در صورت ترمز ناگهانی، 

شان ها به يك طرف نلغزند.
٣ جهت دريچه پرواز كندوها با توجه به فصل )گرما يا سرما( و منطقه )سردسير يا گرمسير( نسبت به 

حركت كاميون در نظر گرفته شود.
4 در زمان بارگيری موتور كاميون را روشن نگه داريد. تا زنبورها به آن عادت كنند.

5 كندوها را در صندوق عقب ماشين يا در وانتی كه محصور است، قرار ندهيد چون ممكن است زنبورها 

به داخل اتاق ماشين وارد شوند و برای راننده خطراتی ايجاد كنند.
از  اين كار، جلوگيری  از  با طناب محكم كنيد. هدف  را  آنها  تمام كندوها در كاميون،  از چيدن  6 پس 

جابه جايی آنها هنگام انتقال به مكان جديد است.
7 هنگامي كه به مقصد رسيديد، مهار كندوها را به آرامي باز كنيد.

۸ پس از تخليه كندوها از كاميون و برداشتن حفاظ درب آنها، ورودی كندوها را دود بدهيد. 

9 ورودی كندو را تا حدی باز كنيد كه زنبورها به تدريج از آن خارج شوند و از ورود اشتباهی زنبورها به 

ساير كندوها جلوگيری به عمل آيد.

مراحل كار ردیف 
 شرایط عملکرد

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

نتایج ممکن
 استاندارد 

نمره)شاخص ها/ داوری/ نمره دهی(

4
انتقال كلني ها به 

زنبورستان
وسيله نقليه، كندوهای 
زنبور عسل، زمان انتقال

٣وجود كلنی های سالمـ شايستگی كامل

2وجود كلنی های نسبتاً سالمـ شايسته

1وجود كلنی های صدمه ديده ـ نيازمند آموزش

     آزمون ارزیابی عملکرد
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خصوصيات محل مناسب و نامناسب برای احداث زنبورستان را بنويسيد.

خصوصيات محل نامناسب استقرار كندوهاخصوصيات محل مناسب استقرار كندوها

بحث کالسی

جابه جایی مناسب هوا

زهکش مناسب آب

مسير وزش بادهای غالب

جاده ارتباطی هم سطح یا 
پایين تر از سطح استقرار كندوها

بادشکن

جریان آب تازه

احتمال بروز سيل و از بين رفتن كلنی ها

از سطح  باالتر  ارتباطی  جاده 
استقرار كندوها

رطوبت و هوای راكد باعث فرایند در توليد نامناسب عسل و 
افزایش احتمال از بين رفتن كلنی ها می شود.

محل نامناسب برای استقرار كندوها در زنبورستان

محل مناسب برای استقرار كندوها در زنبورستان
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مكان  بهترين  بی ترديد  نمود.  انتخاب  مرتفع  و  محلی مسطح  در  را  زنبورستان  مكان  بايد  مقصد  به  رسيدن  از  پس 
برای استقرار كندوها در يك باغ يا مزرعه بزرگی است كه محصول آن بايد توسط زنبور عسل گرده افشانی شود. در 
اين صورت عالوه بر توليد عسل برای زنبوردار، محصوالت كشاورز يا باغ دار هم به ميزان كافی گرده افشانی 
از  كننده  پرواز  زنبورهای  كه  شود  طراحی  ای  گونه  به  بايد  زنبورستان  در  كندوها  استقرار  محل  می شود. 
كندوهای مختلف مانعی در جلوی زنبورهای ديگر نباشند به همين دليل در استقرار كندوها بايد دقت شود. 

قــرار دادن كندوهــا در يــك رديــف بــه فاصلــه كــم از هــم، باعــث می شــود تــا احتمــال ورود اشــتباه زنبورهــا بــه 
كندوهــای ديگــر افزايــش يابــد و باعــث گســترش بيمــاری بيــن كندوهــا شــود. 

چنانچــه منطقــه ای كــه زنبورســتان در آن مســتقر اســت بادخيــز نباشــد می تــوان كندوهــا را بــه گونــه ای 
در زنبورســتان مســتقر كــرد كــه دريچــۀ پــرواز آنهــا بــه ســمت مشــرق يــا جنــوب باشــد. در ايــن صــورت 
ــاز  ــه را آغ ــر فعاليــت روزان ــد و زنبورهــا زودت ــوی كندوهــا می تاب ــه ســمت جل ــور ب ــوع خورشــيد ن ــا طل ب
ــه خصــوص  ــا ب ــاد باشــد ت ــف وزش ب ــد در جهــت مخال ــرواز باي ــز دريچــۀ پ ــد. در مناطــق بادخي می كنن
در زمســتان بــاد ســرد بــه داخــل كندوهــا نــوزد و در ســاير مواقــع نيــز موجــب ناراحتــی زنبورهــا نشــود. 

پس از استقرار كندوها در محل جديد نبايد تا سه روز به بازرسی وضعيت داخلی كندوها اقدام شود؛ زيرا 
حداقل ٣ روز نياز است تا كلنی ها بتوانند با تنش ناشی از انتقال خود را سازش دهند و آرامش معمولی در 

كلنی برقرار شود.

استقرار كندوها در زنبورستان

مواد، تجهيزات و شرایط مورد نياز
1 لباس زنبورداری )دست كش، كاله( 

2 ماشين حمل    

٣ متر  

4 آجر يا بلوک سيمانی يا پايه های فلزی 

5 داس يا قيچی باغبانی

مراحل انجام كار
1 لباس كار بپوشيد.

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

انتخاب كنيد.

بیشتربدانید

توجه

    استقرار کندوها در زنبورستان

فعاليت 
كارگاهی
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٣ كندوها را با احتياط از وسيله نقليه تخليه كنيد.

4 برای استقرار كندوها از طرح هايی چون زيگزاگ، مربع، گروهی، موازی و غيره استفاده كنيد.

5 حداقل فاصله مناسب بين كندوها رعايت شود.

6 بهتر است كندوها از سطح زمين فاصله داشته باشند تا از خطر موريانه، رطوبت و فساد در امان بمانند. 

برای اين كار آجر، بلوک سيمانی يا پايه هاي فلزي و مانند آن زير كندوها قرار دهيد.
7 كندوها را طوری در زنبورستان مستقر كنيد كه دريچه پرواز آنها پشت به جريان باد غالب منطقه باشد. 

۸ پس از استقرار كندوها چمن و علف های نزديك به دريچه پرواز را بچينيد تا پرواز و رفت و آمد زنبورها 

به آساني انجام شود.

 شرایط عملکردمراحل كار ردیف 
)ابزار،  مواد، تجهيزات، 

زمان، مکان و ...(

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

نمره

استقرار كلنی در 5
زنبورستان

زنبورستان، كلنی، 
تجهيزات الزم )دودی، 

اهرم و ...( 

٣رعايت كامل اصول استقرار )فاصله، جهت، باد و ...(ـ شايستگی كامل

2رعايت نسبتاً مناسب اصول استقرارـ شايسته

1عدم رعايت اصول استقرارـ نيازمند آموزش

     آزمون ارزیابی عملکرد
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ارزشيابی شایستگی خرید كلنی زنبور عسل

شرح كار: 
1 مراجعه به مراكز فروش

2 بررسی كلني هاي مورد نظر

3 انعقاد قرارداد

4 انتقال كلني ها به زنبورستان

5 استقرار كلني ها در زنبورستان

استاندارد عملکرد:
خريد كلنی های مناسب زنبورعسل 

شاخص ها:
1  فروشنده معتبر كلني

2 كلني هاي مطلوب

3 عقد قرارداد مطلوب

4 وجود كلني هاي سالم در زنبورستان

5 استقرار صحيح كلني ها 

شرایط انجام كار:
 مراكز فروش كندو، كلني هاي مطلوب، اخذ مجوز از سازمان هاي مربوط براي حمل و نقل، تجهيزات الزم براي خريد، وسيله 

حمل و نقل 
ابزار و تجهيزات:

 وسيله نقليه، نمون برگ های مربوط، كلني زنبورعسل، لباس كار و كاله مخصوص زنبورداري، تجهيزات الزم )اهرم، دودي و ....(.

معيار شایستگی:
حداقل نمرة مرحلة كارردیف

قبولی از 3
نمرة 
هنرجو

1مراجعه به فروشندگان كلنی1

2بررسي كلني ها2
2انعقاد قرارداد٣
2انتقال كلنی ها به زنبورستان4
2استقرار كلنی ها در زنبورستان5

شایستگی های غيرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محيطی و نگرش: 
اســتفاده از لبــاس كار زنبــورداري، اهميــت دادن بــه ابــزار و و ســايل كار، جلوگيــري از تخريــب گياهــان 
مرتعــي، جمــع آوري ضايعــات حاصــل از انتقــال و اســتقرار كلني هــا در زنبورســتان، كاربــرد اطالعــات، 

صداقــت، كارآفرينــي

2

*ميانگين نمرات
* حداقل ميانگين نمرات هنرجو برای قبولی و كسب شایستگی، 2 می باشد.


