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معلومات مختصر  درباره

بنياد انکشافي آقاخان
بنياد انکشافي آقا خان يک مؤسسھ انکشافي خصوصي٬ بين المللي٬ غير انتفاعي و غير فرفوي ميباشد کھ در 
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مشکالت فقر و با توجھ خاص بھ نيازمندي هاي اهالي روستايي در مناطق کوهستاني٬ ساحلي و ديگر ساحات 

فقير نشين فعاليت مينمايد.
در افغانستان٬ بنياد انکشافي آقاخان يک سلسلھ برنامھ هاي انکشافي را در سکتور هاي مختلف٬ از جملھ تنظيم 
منابع طبيعي٬ برنامھ انکشاف مارکيت٬ توسعھ تشبثات٬ انرژي تجديد پذيز٬ ساختمان روستايي٬ صحت و تعلم 

و تربيھ و جامعھ مدني اداره و تطبيق مينمايد.
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کشورهاي  عضوي  منطقھ هماليا و هندوکش را تحت پوشش دارد٬ افغانستان٬ بنگلھ ديش ٬ بوتان٬ چين٬ 

هندوستان٬ ميانمار٬ نپال٬ و پاکستان و دفتر مرکزي اين نهاد مستقر در شهر کتمنده نپال ميباشد.
جهاني شدن تغيرات در اقليم سراسر جهان افزايش نفوذ  پايدار بھ اکوسستم مناطق آسيب پذير ساحات 
کوهستاني و بر سر معيشت مردم ساکن ساحات کوهستاني داشتھ. هدف مرکز بين المللي توسعھ نظامند در 
ساحات کوهستاني کمک بھ مردم ساکن ساحات کوهستاني کھ همين تغيرات را بدانند و بھ همان تغيرات عادت 

کنند٬  زمانيکھ موضوعات مهم  زندگي را بيان ميکنند از بهترين فرصتهاي جديد موجوده  استفاده بتوانند.
ما برنامھ هاي مرزي را از طريق مشارکت با شرکاي منطقوي حمايت مي کنيم و زمينھ را براي تبادل تجارب 

مهيا ميسازيم  و بحيث مرکزي علمي منطقوي مضدر خدمت قرار ميگيريم
ما اربتاطات در ميان بهترين مراکز علمي منطقوي و جهاني را حمايت مي نمايم. در کل  ما در حال تالش 
براي توسعھ اکوسيستم  اقتصادي سازگار با محيط زيست کوهستاني جهت بهبود ساختن استانداردهاي زندگي 
مردميکھ در ساحات کوهستاني زندگي مي کنند هستيم و خدمات حياتي را براي حفظ زندگي  مليارد ها 

مردميکھ فعآل و  نيز در آينده در پايين و بلنديهاي ساحات کوهستاني زندگي مي کنند مهيا مي کنيم .

معلومات مختصر  درباره 

( ICIMODمرکز بين المللي براي انکشاف کامل کوه ها  (



آموزش زنبورداري براي 

دهاقين افغانستان

کتاب رهنماي آموزگاران

مين بهادر گرنگ

اوما پارتپ

نبين سي تي دي شريستا

 هاريش کي شرما

نورالسالم

 نار بهادر تمنگ

٬ کابل٬ افغانستان٬ )٬ پست بکس ۵۷۵۳ ۲۰۱۲بنياد انکشافي آقاخان٬ افغانستان(  AKF,A

٬ کتمندو٬ نيپال٬ ) پست بکس ٣۲٣۶ ۲۰۱۲مرکز بين المللي براي انکشاف کامل کوه ها  (  ICIMOD



ناشران:

 (AKF)بنيادآقاخان٬ افغانستان٬ و
٤۱ پست بکس ٥۷٥٣ خانھ شماره 

سرک دوم٬ قلعھ فتح هللا خان٬ کابل٬ افغانستان  

             و

مرکز بين المللي براي  انکشاف کامل کوه ها 
(ICIMOD) 

٬ کتمندو٬ نيپال ٣۲۲٦پست بکس 
ترجمھ : همايون  

ISBN
۲۰۱۲حق چاپ محفوظ است  

عکس پوش کتاب:  محمد جواد همراز 
عکسهاي ديگر کھ در کتاب استفاده شده:  نوسنده گان کتاب 

چاپ  و ديزاين: 
مطبعھ حيل سايد لميتد٬ کتمندو٬ نپال 

تيم کاري
ايي٬ بتريس موري( مشاور بخش ورايش) 

اندرو پيرليس ( ورايش کننده ارشد) 
درما  آر ماهراجان ( طرح و ديزاين) 

آشو کاجي تکو ( معاون ورايش کننده ) 

 نوت:
بعضي از قسمت ها و يا تمام اين کتاب ميتواند براي مقاصد تعليمي و يا غيرانتفاعي تکثير گردد؛ مشروط برآنکھ از منبع 
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پيشگفتار
تيم برنامھ انکشاف مارکيت بنيادآغاخان٬ افغانستان بخاطر حمايت و کمک بھ مردم روستايي جهت توليد درآمد٬ و ايجاد زمينھ 

کار٬ در چندين زنجيره ارزشي زراعتي فعاليت دارد. يکي از نخستين فعاليت هاي کھ باعث ارتقاي تشبث ميگردد٬ در عرصھ 

زنبورداري و توليد عسل ميباشد. درحال حاضر٬ بنيادآغاخان در واليات بدخشان٬ تخار٬ و باميان کار مينمايد تا صنعت 

زنبورداري و نيز پروسيس عسل را توسعھ بخشد٬ از اينرو٬ براي بيشتر از ۱۰۰ فاميل و تشبث٬ زنبورداري را معرفي نموده٬ و 

در ايجاد ارتباط آنها با مارکيت کمک نموده است. فعاليت هاي مربوط بھ زنبورداري بنيادآغاخان توسط نهاد انکشاف بين المللي 

کانادا٬ و دولت بلژيم تمويل ميگردد. 
براي ساختن يک رهنماي آموزشي جامع زنبورداري نياز شديدي احساس ميگشت. خوشبختانھ٬ مرکز بين المللي توسعھ نظام 

(ICIMOD)بخش در ساحات کوهستاني يک رهنماي جامع زنبـورداري را کھ مربـوط بـھ مردم منطقـھ کوه هندوکش ميگردد٬  

تهيھ نمود. براي ما اين فرصت مساعد گشت تا آنرا بھ زبان فارسي - دري جهت استفاده زنبورداران افغان ترجمھ نماييم. 
ميخواهم از مرکز بين المللي توسعھ نظام بخش در ساحات کوهستاني بخاطر تهيھ اين کتاب رهنما بھ زبان فارسي و انطباق آن با 

شرايط خاص افغانستان تشکري نمايم. ميخواهم از آقاي جي بي بنجاره٬ مسوول برنامھ انکشاف مارکيت دفتر مرکزي مان٬ و 

همچنان تيم وي٬ بخاطر همکاري شان با مرکز بين المللي توسعھ نظام بخش در ساحات کوهستاني جهت ترجمھ اين کتاب رهنما 

بھ زبان فارسي سپاسگزاري نمايم. تشکر ويژه يي هم دارم از آقاي محمد جواد همراز٬ فضل احمد٬ منيل شيريستا٬ ويجاي 

راوات٬ و ايميل يارزاده بخاطر همکاري شان در وفق دادن اين کتاب رهنما با شرايط افغانستان. از آقاي همايون٬ همچنان بخاطر 

ترجمھ اين متن بھ زبان فارسي نيز تشکري مينمايم. 
اميدوارم اين کتاب رهنما منبع ارزشمندي باشد براي مردم افغانستان؛ زنان و مرداني کھ در بخش زنبورداري فعاليت دارند تا 

باشد ظرفيت مسلکي آنها بيشتر از پيش ارتقا يابد. همچنان٬ اين کتاب رهنما منحيث دستورالعملي براي آموزگاران(ترينران) و 

اشخاص منبع جهت پالن نمودن و تنظيم فعاليت هاي آموزشي شان٬ مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
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مقدمھ يي در مورد کتاب رهنماي معلومات

تاريخچھ
نقش زنبورعسل و زنبورداري

زنبورداري داراي يک نقش عمده براي جوامع روستايي کوهستاني و محيط زيست ميباشد. محصوالت زنبورعسل٬ بخصوص 

عسل و موم٬ منابع مهم درآمد٬ غذا٬ و ادويھ محسوب ميگردند٬ درحاليکھ خود زنبورها نقش مساوي و يا بيشتري نسبت بھ 

محصوالت شان را در گرده افشاني محصوالت زراعتي و ايکوسيستم طبيعي دارا ميباشند. منحيث گرده افشان ها٬ اين حشرات 

بھ توليدات زراعتي٬ جنگالت٬ و حفظ و نگهداري تنوع بيولوژيکي کمک مينمايند. همچنان با افزايش سايکل دوباره پرسازي٬ 

از تخريب خاک جلوگيري مينمايند؛ يعني گرده افشاني بيشتر٬ باعث توليد تخم بيشتر گرديده و نباتات زيادي بوجود ميآيد کھ 

بايموس زيادتر بھ خاک عالوه گرديده و باعث ميگردد تا تخريب خاک و ميزان سيالب ها کاهش يافتھ و منجر بھ يک محيط 

زيست دوامپذير براي زنده گي گردد. هرچهار گروپ زنبور ها در گرده افشاني يک نقشي را ايفا مينمايند- يعني زنبورهاي 

تلوتلو خور٬ زنبورهاي بدون نيش٬ زنبورهاي تک و تنها٬ و زنبورهاي عسل- اما زنبورعسل مهمترين آنهاست. تخمين زده 

ميشود کھ يک سوم رژيم غذايي انسان ها از نباتات گرده افشاني شده بوسيلھ حشرات بدست آيد٬ و در اين قسمت سهم زنبورعسل 

٨۰در گرده افشاني درصد ميباشد. زنبورعسل تنها زنبوري است کھ ميتواند بوسيلھ دهاقين اداره شده و در محور اين کتاب رهنما 

قرار دارد. 
بطور سنتي٬ دهاقين فقير و بي زمين در ساحات دورافتاده کوهستاني منطقھ هماليا- هندوکش کالوني هاي زنبور را در جنگالت 

پيدا نموده٬ آنها را محافظت کرده و مقدار کم عسل از آنها بدست ميآورند. مقررات محلي بھ دهاقين اجازه ميدهد تا باالي اين 

کالوني ها مالکيت داشتھ باشند٬ هرچند کھ آنها را در النھ خودشان بھ حال ميگذارند٬ بنابرين آنها منحيث نگهبانان تنوع 

بيولوژيکي عمل مينمايند. دهاقيني کھ داراي جاي و امکانات بيشتر هستند٬ صندوق هاي زنبورعسل بومي هماليايي را در 

صندوقهاي ساده ديواري و يا کنده يي در نزديکي خانھ هاي خويش نگهداري مينمايند. 

در اين اواخر٬ زنبورداري بھ يک فعاليت مسلکي تر مبدل گرديده است. پيدايش صندوقهاي چوکات دار اداره و کنترول زنبورها 

را مسير نموده و ميتوان اين صندوق ها را بھ محالت مناسب انتقال داده و مقدار توليد عسل را در حد تجارتي آن افزايش داد. 

درعين زمان٬ کاهش در گرده افشان هاي طبيعي کھ در نتيجھ از بين رفتن زيستگاه هاي طبيعي و استفاده زياد از حشره کش ها 

بوجود آمده است٬ در بيشتري از مناطق جهان نگهداري و پرورش زنبورعسل را بخاطر گرده افشاني نباتات زراعتي حتمي و 

ضروري ساختھ است. 

اهميت زنبورداري براي دهاقين افغان
زنبورداري براي دهاقين افغانستان از اهميت ويژه يي برخوردار ميباشد؛ زيرا براي دهاقين و زنان بي بضاعت و کم زمين 

زمينھ کسب درآمد را مسير ميسازد. اين پيشھ بھ سرمايھ گذاري اندک ضرورت داشتھ و ميتواند در يک محل کوچک در نزديکي 

منزل انجام شده و حاصل آن در سال اول بدست ميايد. زنبورها٬ عسل٬ موم٬ پروپوليس٬ غذاي شاهانھ٬ و زهر زنبور را بخاطر 

مصرف خانگي و فروش آن٬ توليد مينمايند. برعالوه درآمد مستقيمي کھ از محصوالت زنبور بدست ميآيد٬ زنبورداري همچنان 

زمينھ اشتغال را در مزرعھ براي تعدادي فراهم ميسازد٬ از قبيل نجاري براي ساختن صندوق٬ توليد و فروش کالوني هاي 

زنبورعسل٬ تجارت عسل٬ کرايھ نمودن و گمارش زنبورها بخاطر گرده افشاني٬ و ديگر تشبثات کوچک مربوط بھ 

زنبورداري. 

پرورش زنبورعسل بخاطر کاهش در جمعيت زنبورهاي بومي و ديگر گرده افشان ها کھ در نتيجھ از بين رفتن علوفھ و محالت 

بودوباش آنها٬ و همچنان توسعھ تک کشتي يا کاشت يک محصول بوجود آمده است٬ بصورت روزافزون اهميت ميابد. بخاطر 

گرده افشاني نباتات زراعتي جديد٬ و همچنان نباتاتي کھ بصورت سنتي منبع امرار معاش هستند٬ و نيز گياهان طبيعي کھ دهاقين 

بدان وابستھ اند ٬ زنبورعسل الزم ميباشد. 
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ضرورت بھ آموزش

چندين عامل يا فکتور براي پرداختن وجود دارند تا دهاقين بتوانند از پوتنشيل و امکانات زنبورداري براي توليد درآمد فاميل ها و 

جوامع خويش و بطور عموم٬ کمک در انکشاف روستايي٬ استفاده  اعظمي نمايند. نخستين چالش در اين ميان٬ بلندبردن ظرفيت 

دهاقين٬ و ديگر افراد و موسسات مرتبط بھ تنظيم کالوني هاي زنبور٬ جهت افزايش توليد عسل و خدمات گرده افشاني ميباشد. 

مواردي کھ الزم است بھ آن ها رسيده گي  صورت گيرد٬ عبارت اند از؛ تنظيم کالوني٬ برداشت و پروسيس عسل٬ ديگر 

محصوالت زنبور٬ استفاده از رويکرد هاي زنجيره ارزش جهت فراهم آوردن بهترين فرصت هاي مارکيت٬ و نيز مسايل 

مربوط بھ تجارت و پاليسي عسل.  همچنان مهم است تا معلومات کارمندان انکشافي در رابطھ بھ موضوعات مربوط بھ ظرفيت 

يا پوتنشيل زنبورداري بلندبرده شود٬ منجملھ؛ افزايش آگاهي در مورد نقش زنبور در گرده افشاني براي مولديت زراعتي و تنوع 

بيولوژيکي٬ و ايجاد يک محيط مساعد براي تجارت عسل برحسب پاليسي ملي و پاليسي هاي ديگر. 

کتاب رهنما
اين کتاب رهنما بخاطر پرداختن بھ اين مسايل٬ و کمک در پر ساختن خالي نصاب تعليمي موجوده با تمرکز باالي محتواي 

آموزش و ميتودهاي ارايھ آن٬ تهيھ و ترتيب گرديده است. کتاب رهنماي هذا دستورالعمل هايي را براي دهاقين جهت ارايھ موثر 

اين جلسات با استفاده از نمايشات بصري٬ و همچنان دستورالعمل هايي را در رابطھ بھ تمرينات عملي٬ فراهم ميسازد. 

کتاب نامبرده منحيث يک منبع ابتدايي براي آنهايي کھ تمايل بھ آموزش اساسات زنبورداري دهاقين افغانستان داشتھ باشند٬ فراهم 

گرديده است. اين کتاب رهنما عمدتاً بخاطر استفاده  آموزگاران(ترينران) و نيز کارکنان ساحوي توسعھ در دولت و موسسات 

غيردولتي٬ دانشگاه ها٬ انستيتوتهاي آموزش مسلکي٬ و نهادهاي سکتورخصوصي٬ و براي آموزگاران محلي گروپ هاي 

زنبورداري٬ مراکز معلوماتي پرورش زنبورعسل٬ کوپراتيف ها٬ و اتحاديھ ها تهيھ گرديده است. آموزگاران و ديگر دهاقين 

ميتوانند همچنان ميتوانند از اين کتاب صورت مستقيم استفاده نمايند. 

تهيھ کتاب رهنما
نسخھ انگليسي اين کتاب رهنما بوسيلھ مرکز توسعھ نظام بخش در ساحات کوهستاني٬ بقسم بخشي از پروژه يي در مورد "بهبود 

معيشت از طريق مشارکت  آگاهي و زنجيره هاي ارزشي محصوالت و خدمات زنبورعسل در مناطق هماليا٬ تهيھ گرديده است. 

بنيادآغاخان نسخھ دري آنرا فراهم نموده است تا بھ نيازمندي هاي زنبورداران افغان نيز رسيده گي صورت گيرد.  

بھ حداکثر رسانيدن اهميت آموزش:  گزينش اشتراک کننده گان کورس آموزشي

٣۰بــھ تعداد  تا  نفر ميتوانند در يک دوره آموزشــي اشــتراک  نمايند؛ اما رقــم بيشــتر از اين ميزان کنش و واکنش و ســطح  ۲۰

مشارکت را کاهش داده و اثر منفي بـاالي موثريت آموزش خواهد داشـت. هنگام انتخاب اشـتراک کننده گان کورس آموزشـي٬ ما 

بايسـت پيشـگرا بـوده و اين مسـألھ را از يک لينز يا منظر انتقـادي مشـاهده نماييم تا  زمينھ اشـتراک دهاقـين اصيل٬ عالقــھ مند و 

تنگدست٬ بخصوص دهاقين زن و دهاقين کوچک فراهم  گرديده و آنها بتوانند از اين پروگرام آموزشي مسـتفيد شـوند. معيارهاي 

گزينش ذيل در اثناي انتخاب اشتراک کننده گان توصيھ و پيشنهاد ميگردد:

 -

-

-

-

-

-

معيار اصلي گزينش بايد بر اساس فراهمي کالوني هاي زنبورعسل٬ و نظر بھ نيازمندي هاي بيان شده ازسـوي دهاقـين 

بوده باشد. دهاقيني کھ داراي کالوني زنبور نيستند٬ بايد انتخاب شوند. 
 زنبورداراني کھ در عرصھ پرورش سنتي زنبور تجربھ دارند٬ بايد اولويت داده شـوند. يعني٬ کساني کھ زنبوردارند 

بايد اول انتخاب شده و بعد از آن آنهايي کھ تازه بھ کارزنبورداري شروع مينمايند. 
 زنبورداراني کھ داراي زمين کم بوده و بھ قلت موادغذايي در طي سال مواجھ اند٬ بايد اولويت داده شوند. 

 اشتراک کننده گان بايد از سوي گروپ هاي شان و يا از طرف شوراي قريھ معرفي شوند
 بايست زنان و مردان هر دو از گروپ هاي اجتماعي- اقتصادي در نظر گرفتھ شوند. 

توجھ خاص بايد بھ زنان صورت گيرد٬ زيرا آنها معموالً بخاطر موجوديت موانع بنيادي و اجتماعي از فرصت اندکي 

براي اشتراک برخوردار هستند. اقدامات مثبت و ساده يي مانند انتخاب دو نفر زن از يک قريھ ميتواند اثر مثبتي باالي 

افزايش مشارکت زنان داشتھ باشد. 
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اين کتاب رهنما٬ يک منبع معلوماتي براي آموزگاران بشمار ميرود. بـراي آموزگاران کورسـي را جهت اسـتفاده از تکنيک هاي 

جديد کھ تمام موضوعات مربـوط بـھ آموزش زنبـورداري را بـراي دهاقـين شـامل ميگردد٬ فراهم ميســازد. رويکرد آموزش از 

اصول هاي مشـارکتي جهت افزايش انگيزه٬ تعهد٬ و مالکيت پروسـھ اسـتفاده مينمايد. ميتودهاي مشــارکتي آموزش٬ روش هاي 

عملي آموزش٬ و استفاده از جمالت ساده و نمايشات بصري بخاطر بلندبردن موثريت جلسات آن٬ برگزيده شده اند. 

اين تخنيکي هاي ابتدايي آموزشي شامل نمايشـات يا پيشـکش هاي کوتاه٬ تمرينات عملي٬ شـريک سـاختن بررسـي هاي موردي٬ 

بحـث هاي گروپي٬ مشـاهدات ساحـوي٬ و جلسـات بحـث و گفتگو و سـوال و جواب ميگردد. اين کتاب رهنما اســتفاده از آموزش 

عملي را در تمام جلسات تخنيکي توصيھ مينمايد. فراگيري دهقان بھ دهقان نيز از طريق جلسـات فشـرده گفتگو ترغيب و تشـويق 

ميگردد. 

موضوعات ارايھ شده شکل کلي را دارا هستند. آموزگار يا ترينر بايست در رابطھ بھ موضوع داراي معلومات کافي بوده باشد تا 

مواد آموزشي را تشريح نموده و بتواند بھ سواالت مطرح شده پاسخ ارايھ کند. همچنان آموزگار بايد داراي تجربھ آموزش دهقان 

با استفاده از تخنيک هاي مشارکتي بوده باشد. تعدادي از نکات عملي در پايان هر جلسھ داده شده است تا آنهايي کھ با اين نوع 

آموزش آشنايي اندک دارند٬ از آن استفاده نمايند. تهيھ و تنظيم برنامھ آموزش بايد نھ تنها در برگيرنده تطبيق و اجراي آموزش 

بوده باشد٬ بلکھ تمام جريان آنرا کھ از ارزيابي نيازمندي هاي آموزش الي طرح٬ ارايھ٬ تطبيق بازده هاي آموزش٬ و نظارت و 

بررسي آموزش را شامل ميگردد٬ در برگيرد. 

اين کتاب رهنما داراي موادي براي سي جلسھ ميباشد کھ براي هفت روز تهيھ گرديده است کھ بيشتر دربرگيرنده تمرينات عملي٬ 

45منحيث روش اساسي ارايھ آموزش ميباشد. طول و يا مدت پيشنهادي براي هر جلسھ آموزشي از  دقيقھ الي 2 ساعت را در 

برميگيرد کھ زمان کافي براي بحث و گفتگو و تبادل نظر اشتراک کننده گان نيز در نظر گرفتھ شده است. يک بررسي کوتاهي 

در آغاز هر روز گنجانيده شده است. تنظيم کننده گان آموزش٬ با درنظر داشت محتوا٬ و توقعات و مهارت و دانش موجوده 

اشتراک کننده گان کورس٬ ميتوانند در مشاوره با آنها و آموزگاران(ترينران) جلسات را تنظيم و تعديل نمايند. کتاب رهنماي 

حاضر همچنان براي هر جلسھ پروسھ آموزش٬ و ليست مواد الزم را پيشنهاد نموده٬ و يک تشريح مختصري از تمرينات عملي 

را جهت کمک بھ تنظيم موثر کورس توسط آموزگار نيز شامل ساختھ است. ساختار اصلي جلسات قرار ذيل ميباشد:

استفاده از کتاب رهنما
ساختار و محتوا

نشان دهنده محتواي اصلي جلسھ عنوان جلسھ:
نشان دهنده محتويات مفصل جلسھ اصلي عنوان فرعي:

وقت تخميني الزم براي تمرينات عملي و نظري زمان:
موارد قابل پوشش و مهارت هاي قابل بازگو اهداف:

روشهاي پيشنهادي براي تدريس/ آموزش موضوع جلسھ روشهاي آموزش:
وسايل و مواد مورد نياز براي جلسھ آموزشي مواد:

فعاليت ها و تمرينات پيشنهادي شامل اهداف و مراحل مفصل آن فعاليت ها و تمرينات:
مواد معلوماتي از قبيل؛ نوشتھ جات٬ گزارشات بررسي هاي موردي٬ پوستر٬ تصاوير و  مواد معلوماتي:

اشکال     

ليستي از مراجع٬ پيشنهاداتي براي مطالعات بيشتر ٬ و سايت هاي انترنيتي در قسمت پاياني اين کتاب رهنما فراهم گرديده

است. 

مواد برای کورس آموزشي
مواد الزم براي هر کدام از جلسھ ها در تحت پروسھ آموزش ساختھ شده براي جلسات جداگانھ ليست گرديده است. 

آموزگار يا ترينر کھ جلسھ بخصوصي را تسهيل مينمايد٬ مسووليت فراهم کردن مواد مورد ضرورت آموزش را برعهده 

دارد. اما اصلي ترين مسووليت٬ برعهده تنظيم کننده کورس آموزشي ميباشد کھ بايد قبل از شروع جلسھ مواد آموزشي را 

تهيھ نمايد.
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مواد ذيل براي تمام جلسات معمول بوده و قطعاً براي هر دوره آموزشي الزم ميباشد:
يک پرورشگاه زنبورعسل٬ درصورت عدم موجوديت٬ حداقل ٥ بـاب صندوق چوکات دار همراه بـا زنبـور و يک/دو 

کنده کنده يي همراه با زنبور. 
 يک ست لوازم زنبورداری.

يک بسـتھ حـاوي قـلم٬ کتابـچھ يادداشـت٬ و مواد معلوماتي بـايد در اثناي راجسـتر يا ثبـت نام بـراي اشـتراک کننده گان 

توضيح گردد. 
يک پايھ کمپيوتر٬ پروجيکتور ايل سي دي ٬ و ديگر لوازم اضافي با درنظرداشـت ضرورت محـل آموزش٬ و اطمينان 

از اين کھ تمام وسايل و لوازم قبل از آغاز جلسھ آموزشي نصب و جابجا گرديده است. 
فليپ چارت همراه بـا تختھ پايھ دار٬ کاغذهاي  رنگھ٬ تختھ نرم٬ قـلم مارکر داراي رنگ هاي مختلف٬ کارت هاي ميتا٬ 

نوار چسپ کاغذي ٬  يک تختھ سفيد/سياه٬ قلم مارکر يا تباشر٬ تختھ مناسب براي سنجاق نرم٬ و مواد ديگر. 
 ساعت ديواري

 موجوديت چوکي کافي در صنف آموزشي٬ اتاق آموزشـي ميتواند هر روز نظر بـھ ضرورت منظم سـاختھ شـود. بـايد 

ترتيبات بھ گونھ يي باشد کھ زمينھ عمل متقابل رو در رو را براي اشتراک کننده گان فراهم سازد. 

نکات و روش هاي آموزش
توقـع ميرود تا آموزگار داراي تجربـھ آموزش دهاقـين و اســتفاده از تخنيکي هاي مشــارکتي در کورس آموزشــي بــوده باشــد. 

ميتودهاي پيشـنهادي بـصورت خالصھ آورده شـده اند تا آموزگار بـتواند از آن مطابـق بـھ نيازمندي هاي گروپ بــخصوصي از 

آموزگاران و وضعيت آموزش اســتفاده نمايد. تعدادي از دســتورالعل ها و تذکارات عمومي بــراي کســـانيکھ در زمينھ اين نوع 

آموزش داراي تجربھ اندک اند٬ در ذيل آورده شده است. معلومات بيشتر در شـماري از نشـريھ هاي ديگر ميتواند جسـتجو گردد؛ 

.( Kane et al)۲۰۰٣بطور مثال؛ در 

توقع ميرود تا اشتراک کننده ها يا آموزنده ها بـصورت فعاالنھ در بحـث ها اشـتراک نمايند٬ و ممکن اسـت آنها نسبـت بـھ جلسـات 

رسمي٬ داراي نظريات و سواالت خوب تري بوده باشند. آموزگار و آموزنده ها بـايد بـراي اوقـات وقفھ(وقـفھ چاي/ نان چاشـت/ 

عصريھ ها) آماده گي داشتھ باشند تا راجع بھ هر نوع سـوال اضافي کھ مطرح گرديده اسـت و نتوانسـتھ اسـت در جلسـات رسـمي 

بـدان هاي پاسـخ داشـتھ شـود٬ همراه بـا افراد و گروپ ها بحـث و تبـادل نظر نمايند. همچنان ممکن اسـت جهت پرداختن بــھ تمام 

موضوعات٬  براي تنظيم جلسات اضافي کوتاه تر در اوقات عصر(بـراي کورس هاي مقـيم) و يا قبـل از وقـت معمولي آموزش. 

ضرورت احساس گردد. 

-

-

-

-

-

-

-

هر آموزگار مسووليت دارد تا از آماده بودن مواد الزم آموزشي قبل از آغاز جلسھ مطمين بوده باشد.
اطمينان دهيد کھ تمام مواد الزم قبالً در جاي درست و در موقعيت درست قرار دارند.

خود تان را پيشاپيش از انتخاب ميتود آموزشي مطمين و خاطرجمع سازيد.
هميشھ از ارايھ ليکچرهاي طوالني اجتناب نموده و تا جاي ممکن از پيشکش معلومات يا پريزنتيشن هاي کوتاه استفاده      

نماييد.
قبل از جلسھ تمرينات عملي را آماده سازيد.

روحيھ مالکيت را تشويق نموده و با انجام کار مشترک براي تمام دوره ورکشاپ يک"آيين نامھ رفتاري" ايجاد نماييد کھ با 

مراعات نمودن قوانين و نورم هاي آن ميتوان از هر لحاظ کورس آموزشي را موثر و دلچسپ ساخت. 
روحيھ مشارکت و کنش و واکنش در ميان اشتراک کننده گان را تشويق نموده و اين فعل و انفعال يا کنش و واکنش را 

موازنھ نماييد(نبايد تعداد اندکي در آن سهم گيريند٬ حتي در اثناي جلسات عملي).

بيشتری از جلسات داراي يک بخش "سوال و جواب" و "بحث و گفتگو" ميباشند. بصورت عموم٬ بـخش "سـوال و جواب" ابـتدا 

ميآيد(در ذيل مشاهده نماييد)٬ و بھ تعقيب آن قسمت بحث و گفتگو ميباشـد. اما بـراي بـعضي از موضوعات٬ اين ترتيب وارونھ يا 

معکوس خواهد بود. آموزگار هر جلسھ را چنانيکھ خودش مناسب ميداند٬ بايد تنظيم و ترتيب نمايد.

نکاتي برای آموزگار:
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رهنمودهايي براي جلسھ سوال و جواب:
از جلسھ سوال و جواب عمدتاً بخاطر وضاحـت بيشـتر در مورد محـتواي درس اسـتفاده ميگردد. سـواالت را در زمينھ       -

درس مطرح نماييد تا تمام اشتراک کننده گان کورس موضوع را بھ درستي درک نمايند.
از اين جلسھ چھ آموختيد؟

سواالت "چرا٬ چھ٬ کجا٬ کدام٬ کي٬ چھ وقت مرتبط بھ موضوع جلسھ
آيا چيزي باقي مانده است کھ ندانستھ باشيد؟

-

-

-

رهنمودهايي براي جلسات بحث  گروپي:

-

-

-

-

-

-

-

 -

-

-

اين جلسھ ميتواند بوسيلھ آموزگار٬ و يا توسط خود اشتراک کننده گان تنظيم و ترتيب گردد.
ابتدا  رويکرد خويش را بصورت خالصھ براي گروپ تشريح کنيد- بحث و گفتگو چگونھ و براي چھ مدتي انجام شود. 

هرگاه گروپ بسيار بزرگ بود٬ آنها را بھ گروپ هاي کوچ تر تقسيم نماييد. 
توضيح دهيد کھ چھ موضوعي را  گروپ هاي مورد بحث قـرار خواهند داد٬ و همچنان اهداف(بـازده هاي متوقـعھ) از 

بحث و گفتگو را تشريح کنيد.
بـخاطر داشـتھ باشـيد کھ نقـش شـما در اين ميان تســهيل نمودن زمينھ مشــارکت تام اشــتراک کننده گان و همکاري در 

فراگيري متقابل بين اعضاي گروپ ميباشد. 
جريان بحث و گفتگو را تسهيل نموده و سامان دهيد٬ و همچنان بھ افراد بـا گفتن اينکھ " آيا ميخواهيد چيز ديگري عالوه 

نماييد؟"٬ "در باره اين چھ نظر داريد؟" وغيره کمک کنيد تا نظريات تقويتي خويش را ابراز نمايند.
موازنھ بحث و گفتگو را حفظ نماييد(نبايد چند نفر محدود بر آن تسلط داشتھ باشند)

بـخاطر تعيين وقـت بـراي آنهايي کھ زياد نظر ميدهند٬ و همچنان بـراي سـهيم سـاختن آنهايي کھ کمتر در بحـث حــصھ 

ميگيرند٬ از ساعت برديواري استفاده نماييد. 
موضوع بحث را تعقـيب نماييد تا اطمينان حـاصل گردد کھ تمام اعضاي گروپ موضوعات و نکات آنرا درک نموده و   

فراگرفتھ اند. 
هرگاه بيشـتر از يک گروپ وجود داشـت٬ از نماينده گان گروپ ها تقـاضا کنيد تا نقــطھ نظرات خويش را در محــضر 

عموم بيان دارند. 
براي دريافت نکتھ نظراتي کھ مطرح نشده اند٬ و يا بخاطر دانستن نکاتي کھ هنوز واضح نيسـتند٬ در پايان بحـث بـراي    

اشـتراک کننده گان کارتهاي ميتا توزيع نماييد تا آنها نظريات شـان را بـاالي آن نوشـتھ کنند. بــعد از جلســھ کارت ها را 

مشاهده کنيد و ببينيد کھ آيا کدام موضوعي است کھ همراه با گروپ و يا افراد قابل بحث و گفتگو باشد يا خير. 
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جلسات روز اول

٣۰جلسھ اول:  افتتاحيھ٬ معرفي٬ انتظارات از کورس آموزشي و اهداف کورس آموزشي- ۱ ساعت و  دقيقھ

مقدمھ يي بر زنبورداري٬ اهميت٬ وضعيت موجود و مشکالت آن- ۱ ساعت جلسھ دوم:

انواع زنبورعسل مروج در افغانستان٬ خصوصيات و نگهداشت آن جلسھ سوم:

دوران حيات زنبورعسل و تقسيم  صنف يا دستھ هاي آن- ۱ ساعت جلسھ چهارم:

ساختار شناسي(مورفولوژي) از نظر صنف يا دستھ٬ و تقسيم کار در ميان زنبورهاي عسل- ۱ ساعت جلسھ پنجم:



افتتاحيھ٬ معرفي٬ انتظارات يا توقعات آموزش و اهداف جلسھ اول
کورس آموزشي

اهداف:
 -
-

-

-

معرفي اشتراک کننده ها و تنظيم کننده گان ورکشاپ
تشخيص و پيدا کردن انتظار و توقع اشتراک  کننده گان از کورس آموزشي

شريک ساختن اهداف آموزش و بحث در مورد توقعات و چشم داشت اشتراک کننده گان
بحث راجع بھ هر موضوعي کھ توسط اشتراک کننده گان در مورد محتوا و پروسھ آموزش مطرح ميگردد. 

مدت جلسھ:

Ÿيک ساعت و سي دقيقھ  

ميتودهای تدريسي
Ÿليکچر٬ بحث گروپي٬ سوال و جواب

مواد درسي
-

-

-

-

-

-

براي هر نفر يک پوشھ حاوي قلم٬ کتابچھ يادداشت٬ تقسيم اوقات کورس٬ و ديگر مواد مرتبط بھ آموزش
ميتاکارت٬ قلم مارکر
فليپ چارت و يا تختھ

تختھ نرم و سنجاق کاغذ
نوارچسپ کاغذي

ساعت ديواري(در طول مدت کورس آموزشي)

فعاليت ۱: معرفي اشتراک کننده ها و تنظيم کننده گان ورکشاپ
جلسھ معرفي بھ ايجاد فضاي براي فراگيري در بـين تمام اشـتراک کننده گان کمک مينمايد. بـا انجام اين کاراشـتراک کننده گان بـا 

همديگر آشنايي حاصل نموده و باعث ميگردد تا آنها باشيوه فعال در پروسھ فراگيري سهم بگيرند. تنظيم کننده کورس بـايد جلسـھ 

را با معرفي اشتراک کننده گان و افراد منبع کورس آموزشي تسهيل بخشد. پروسھ معرفي بايد با شـوخ طبـعي همراه باشـد کھ اين 

کار ميتواند بھ شيوه هاي مختلف صورت گيرد(مثالً؛ نفر اول نفر دوم٬ و او دوباره نفر اول را معرفي خواهد کرد). يا معرفي خود 

بـا يک يا چند چيز بسـيار مهمي کھ آنها ميخواهند در طي مدت کورس فراگيرند. اين کار همچنان بـاعث ميگردد تا چشـم داشـت و 

توقعات اشتراک کننده گان کشف٬ و نيز شناسايي آنها ميسر گردد. 

فعاليت ۲:  گرد آوري انتظارات و توقعات اشتراک کننده گان 
هرچند کھ تقسيم اوقات تمام دوره آموزشي نظر بھ ضروريات آموزشي و نظريات بازخور کورس هاي آموزشي قبلي٬  براي 

هفت روز ساختھ شده است٬ مگر بازهم جا دارد کھ در مورد انتظارات آموزنده ها از اين کورس نيز دانستھ شود. برعالوه٬ 

دانستن آموزنده ها در مورد محدوديت ها و گسترده دوره آموزشي نيز واقعاً مهم و بااهميت ميباشد. هميشھ توصيھ ميگردد کھ 

کورس آموزشي بيشتر آموزنده- محور و مبتني بر نيازمندي بوده باشد کھ درصورت سهم دادن فعال تر آموزنده ها در اين پروسھ 

قبل از ارايھ جلسات پالن شده آموزشي٬ اين امر ميتواند ممکن گردد. بنابرين٬ پيشنهاد ميگردد کھ تمام انتظارات و توقعات 

آموزنده ها در باالي کاغذ هاي فليپ چارت و يا باالي کارت هاي ميتا نگاشتھ شود. بخاطر گردآوري توقعات و آرزوهاي 

آموزنده ها٬ براي تمام اشتراک کننده گان ميتاکارت توزيع نموده و از هر کدام آنها بخواهيد تا حداقل سھ آرزو يا توقع خويش را 

در کاغذ هاي کوچک نوشتھ کرده و باالي فليپ چارت نصب نمايد. تمام توقعات را گروپ بندي نموده و روي هر کدام بخاطر 

وضاحت بيشتر بحث  و گفتگو نماييد. اين کارت ها نگهداري شده و در روز آخر کورس آموزشي بازنگري ميگردد٬ و يا اينکھ 

هر وقت طي مدت آموزش ميتوان در مورد آن ها صحبت کرد. 
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فعاليت ٣: اهداف کورس آموزشي
بصورت عموم٬ رسم است کھ اهداف کلي کورس آموزشي همراه با اشتراک کننده ها ارايھ گردد تا آنها اهداف را درک نموده و 

همچنان بتوانند اين اهداف را با توقعات خويش مقايسھ نمايند. اين امر کمک مينمايد تا اشتراک کننده ها داراي يک تصور روشن 

در مورد موضوعات شامل اين کورس بوده و نيز فرصت تعديل نمودن توقعات و انتظارا ت خويش را داشتھ باشند. بعد از 

دانستن توقعات اشتراک کننده گان٬ آموزگار يا ترينر نيز ميتواند کورس را چنان تنظيم نمايد تا بھ اين توقعات بصورت مقتضي 

رسيده گي صورت گيرد. 
هدف اصلي کورس آموزشي فراهم ساختنن معلومات و مهارت هاي اساسي راجع بھ زنبورداري ميباشد کھ دانستن آن 

زنبورداري در افغانستان  واقعاً ضروري است تا بتواند زنبورداري خويش را بصورت بهتر اداره نمايد. خصوصاً آموزنده ها با 

مهارت و دانش مرتبط بھ عرصھ هاي ذيل زنبورداري آراستھ خواهند شد:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

زنبورداري بااستفاده از صندوقهاي سنتي و صندوق هاي چوکات دار قابل حمل

انواع زنبورعسل و خصوصيات آن

صندوق هاي زنبورعسل و وسايل زنبورداري

تنظيم کالوني

امراض زنبورعسل و کنترول آن

آفات زنبورعسل و کنترول آن

گرده افشاني و خوراک زنبورعسل

مهاجرت يا انتقال کالوني زنبور

برداشت عسل٬ پروسس و بازاريابي آن

ديگر محصوالت زنبور عسل

تشبث زنبورعسل و زنجيره ارزشي آن

بسيج گروپي و شبکھ سازي

پاليسي هاي مرتبط با  پرورش زنبور

فعاليت ۴ : تحليل فعاليت ۲  و تعديل اهداف و جلسات کورس آموزشي
تنظيم کننده کورس بايد يکجا با اشتراک کننده گان اهداف و جلسات کورس آموزشي پالن شده را بر اساس نتايج فعاليت دوم فوق٬ 

تعديل نمايند. بصورت نورمال٬ توصيھ ميگردد کھ جلسات کورس نظر بھ نگراني هاي عمومي تمام اشتراک کننده گان٬ مورد 

بازنگري قرار گيرد. 
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مقدمھ يي بر صنعت زنبورداري٬  اهميت٬ وضعيتجلسھ دوم
موجوده و مشکالت آن

موضوعات فرعي
-

-

پيشگفتار(زنبورداري با صندوقهاي چوکات دار قابل حمل سنتي) و اهميت آن
وضعيت موجوده٬ امکانات بالقوه و مشکالت

مدت جلسھ(يک ساعت)
تيوري: يک ساعت

اهداف
آموزنده ها:

-

 -
 -

قادر بھ توضيح مسايل مقدماتي زنبورداري و اهميت آن خواهند بود.
از وضعيت موجود٬ امکانات بالقوه و منفعت هاي زنبورداري خواهند آموخت.

در مورد مشکالت زنبورداري در  افغانستان ملتفت خواهند شد.

ميتودهاي آموزش

-

-

-

-

پروجيکتور ايل سي دی٬ و ساليت هاي پاورپواينت٬ دياگرام٬ تصاوير

تختھ سفيد و مارک و يا تختھ سياه و تباشر

فليپ چارت همراي پايھ تختھ و قلم مارکر٬ يا يک تختھ کالن کاغذ همراه با قلم و نوار چسپ

ميتاکارت٬ و قلم مارکر٬ تختھ نرم و سنجاق 

فعاليت۱: ليکچر
جلسھ معرفي بھ ايجاد فضاي براي فراگيري در بـين تمام اشـتراک کننده گان کمک مينمايد. بـا انجام اين کاراشـتراک کننده گان بـا 

همديگر آشنايي حاصل نموده و باعث ميگردد تا آنها باشيوه فعال در پروسھ فراگيري سهم بگيرند. تنظيم کننده کورس بـايد جلسـھ 

را با معرفي اشتراک کننده گان و افراد منبع کورس آموزشي تسهيل بخشد. پروسھ معرفي بايد با شـوخ طبـعي همراه باشـد کھ اين 

کار ميتواند بھ شيوه هاي مختلف صورت گيرد(مثالً؛ نفر اول نفر دوم٬ و او دوباره نفر اول را معرفي خواهد کرد). يا معرفي خود 

بـا يک يا چند چيز بسـيار مهمي کھ آنها ميخواهند در طي مدت کورس فراگيرند. اين کار همچنان بـاعث ميگردد تا چشـم داشـت و 

توقعات اشتراک کننده گان کشف٬ و نيز شناسايي آنها ميسر گردد. 

فعاليت۲: بحث و گفتگو و سوال و جواب
مهم است تا در فهم و درک اهميت زنبورداري٬ فوايد و چالش هاي آن٬ با استفاده از بحث هاي زياد و نيز تشويق آنها براي مطرح 

ساختنن سواالت٬ همراي آموزنده ها کمک صورت گيرد. اين سواالت ميتوانند بوسيلھ ديگر اشتراک کننده ها و يا توسط خود 

آموزگار پاسخ داده شوند. اشتراک کننده گان را تشويق وترغيب نماييد تا در صورت مقتضي٬ جوابات را خود پيدا کنند. با نوشتن 

نکات عمده و يا سواالت باالي تختھ سفيد يا سياه٬ فليپ چارت٬ يا تختھ کاغذ بزرگ٬ در تداوم بحث و گفتگو همکاري کنيد. در 

پايان جلسھ جهت نگارش نکتھ نظراتي کھ مورد بحث قرار نگرفتھ اند٬ از کارت هاي ميتا استفاده گردد. اين کارت ها را بعد از 

جلسھ مرور و بررسي نموده و ببينيد کھ آيا نکاتي براي بحث در گروپ و يا همراه با افراد در آنها وجود دارد يا خير. 

-

 -
-

ليکچر
بحث گروپي

سوال و جواب

مواد آموزش
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زنبورداري فعاليت افرادي است کھ زنبورهاي عسل را بخاطر جمع آوري عسل و ديگر محصوالت آن٬ گرده افشاني 

نباتات٬ و پرورش زنبور براي فروش٬ تنظيم و اداره مينمايند. اين صندوق ها يک محيط مساعد و مطلوب را براي 

حشرات متذکره جهت تغذيھ٬ و همچنان جمع آوري گرده و شيره فراهم ميسازد. حشرات متذکره  در افرايش توليد 

محصوالت زراعتي و همچنان موثريت بيشتر خدمات گرده افشاني نيز کمک مينمايند. نام تخنيکي زنبورداري 

Apiculture يا پرورش زنبورعسل بوده و محلي کھ صندوقهاي زنبور در آن نگهداري ميگردد٬ بنام پرورشگاه 

زنبورعسل ياد ميگردد. 

٩۰زراعتي منبع اصلي معيشت بيشتر از  درصد جمعيت روستايي افغانستان را تشکيل ميدهد.  فيصد دهاقين اين کشور  ۷۰

کشاورزان کم زمين و يا محروم ميباشند کھ کمتر از يک هکتار زمين را کشت مينمايند. زنبور عسل برعالوه توليد عسل و 

ديگر محصوالت آن براي مصرف و فروش٬ گرده افشان مهم نباتات محسوب گرديده و زنبورداري ميتواند دهاقين را در 

افزايش گرده و ازدياد محصوالت زراعتي شان کمک نمايد. براي شروع تشبث زنبورداري بھ سرمايھ اندک ضرورت 

بوده و ميتوان مهارت هاي ابتدايي آنرا بھ ساده گي فراگرفت٬ و درعين حال٬ تقاضا براي محصوالت و خدمات زنبور 

بسيار زياد ميباشد و بھ همين خاطر پرورش زنبور داراي يک پوتنشيل قوي در منطقھ ميباشد. 

مواد معلوماتي جلسھ دوم
پيش درآمديی بر اهميت٬ وضعيت موجود و مشکالت زنبورداری

مقدمھ يي بر صنعت زنبور داري و اهميت آن

زنبورداری در حال حاضر
زنبورداري داراي قدامت زيادي در منطقھ هماليا و افغانستان بوده و يک منبع مهم درآمد٬ تغذي و ادويھ براي جوامع 

کوهستاني محسوب ميگردد. دهاقين از زنبورهاي بومي نوع اپيس سيرينا در صندوقهاي کنده يي و ديواري نزديک بھ 

خانھ هاي روستايي خويش استفاده مينمايند٬ درحاليکھ تعدادي از مردم٬ بخصوص در ساحات دوردست٬ زنبورها را در 

جنگل نگهداري نموده و عسل را از النھ هاي آنها بدست مي آورند. اين شيوه هاي سنتي زنبورداري هنوز هم در بعضي 

از قسمت هاي اين منطقھ عموميت دارد. 
۱٩۷۰زنبورداري تجارتي در سال هاي  در منطقھ با معرفي زنبورعسل زهردار اپيس ميليفيرا٬ آغاز گرديد. کورسهاي 

رسمي زنبورداري براي دهاقيني کھ از زنبورهاي اپيس ميليفيرا و صندوقهاي چوکات دار قابل حمل استفاده مينمودند٬ در 

۱٩٨۰اوايل سال هاي  در بنگالديش٬ هندوستان و نيپال شروع گرديد. اين کورس ها بر اساس روش هاي سنتي و يا انواع 

۲۰۰۶زنبورهاي بومي نبود. کورسهاي مشابھ نيز در سال  در بوتان آغاز گرديد. زنبورداري زمينھ کار را براي 

زنبورداران بوجود آورده٬ و خدمات گرده افشاني از راه دور را کھ باعث افزايش مولديت محصوالت زراعتي ميگردد٬  

توسعھ بخشيده و در حفظ تنوع بيولوژيکي کمک نمود. 

در افغانستان مردم زنبورعسل را در صندوق هاي چوبي کهنھ و سبوها(کھ در زبان محلي برايش کوزه ميگويند) نگهداري 

۱٩٥۷مينمايند. زنبورداري تجارتي با استفاده از زنبورهاي بومي در سال  در افغانستان آغاز گرديد؛ اما حاصل اندک ۷ 

٬ زنبور نوع  ۱٩٦٣کيلوگرام في صندوق٬ زنبورداران اين کشور را مجبور نمود تا بھ فکر بديل بهتري بي افتند. در سال 

  ٬( ۷۰اپيس ميليفيرا معرفي گرديد٬ يعني موقعيکھ سھ قاپ صندوق عسل از کشور ايتاليا وارد گرديد. سال بعد(در  ۱٩٦٤

کيلوگرام عسل از هر کدام از اين صندوق ها استخراج گرديد کھ اين مقدار حاصل توجھ مقامات دولت را بخود جلب نمود 

تا زنبورداران را بخاطر پيدا نمودن ورايتي هاي جديد زنبور تشويش و ترغيب نمايند. 
شرايط جغرافيايي افغانستان براي پرورش زنبور بسيار مساعد ميباشد. موجودات جنگالت طبيعي مختلف در سراسر 

منطقھ مملو از گياهان مورد عالقھ زنبورعسل بوده٬ و تعدادي از نباتاتي کھ در جاهاي مختلف کشت ميگردند٬ منبع خوب 

گرده و شيره بحساب ميروند. اين هر دو مواد اجزاي اصلي زنبورداري را تشکيل ميدهد. روش غني زنبورداري در 

ساحات روستايي اين منطقھ٬ و مهارت ها و دانش سنتي زنبورداران ساحات کوهستاني٬ ميتواند در توسعھ زنبورداري 

تجارتي کمک نمايد. 
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فوايد زنبورداري

زنبورداري داراي فوايد مستقيم و غير مستقيم ميباشد. فوايد مستقيم آن محصوالت صندوق بشمار ميرود از قبيل؛ عسل٬ موم٬ 

گرده٬ غذاي شاهانھ(رايل جيل)٬ زهر زنبور٬ پروپوليس٬ و کالوني هاي زنبور(شکل ۱). اين محصوالت ميتوانند بخاطر بهبود 

تغذي فاميل٬ فروش براي توليد درآمد نقدي٬ و يا بکارگيري آن منحيث اساس تشبث انکشافي٬ بطور مثال٬ موادآرايشي ساختھ 

شده از موم زنبور٬ مورد استفاده قرار گيرند. 
فوايد غيرمستقيم آن شامل گرده افشاني ميباشد کھ هم باعث افزايش و ازدياد محصوالت زراعتي ميگردد٬ و هم در حفظ و 

نگهداري تنوع بيولوژيکي طبيعي٬ منجملھ حفظ محصوالت طبيعي قابل استفاده بوسيلھ دهاقين(شکل ۲)٬ کمک مينمايد. 

برعالوه اينها٬ پرورش زنبور زمينھ توليد اشتغال در مزرعھ را نيز فراهم ميسازد؛ مانند٬ نجاري٬ توليد و فروش کالوني هاي 

زنبورعسل٬ تجارت عسل٬ کرايھ زنبورها بخاطر گرده افشاني٬ و تشبثات کوچک ديگر با استفاده از زنبور. 

زنبورداري يک وسيلھ مطلوب کسب درآمد براي تعداد زيادي از افرادي ميباشد کھ داراي زمينھ هاي کاري محدود هستند٬ از 

قبيل؛ افراد بي بضاعت٬ زنان و اعضاي گروپ هاي محروم و منزوي. شروع اين صنعت معموالً بھ سرمايھ اندک ضرورت 

دارد٬ و ميتواند در مجاروت خانھ٬ در يک فضاي محدود و کوچک اجرا گردد٬ و ثمره و يا حاصل آن نيز در سال اول بدست 

ميآيد. 

شکل۱: فوايد مستقيم زنبورداری  

شکل۲: فوايد غيرمستقيم زنبورداری

چالش های عمده
چندين عامل و يا فکتور ميتواند چالشي را فراراه تشبث 

زنبورداري بوجود آورده و توسعھ اين صنعت را در افغانستان 

با کندي مواجھ سازد.  اين چالش ها و يا مشکالت ميتوانند تحت 

کتگوري هاي تهديدات براي بقاي زنبور٬ موانع تجارت عسل٬ 

فقدان معلومات و آگاهي٬ و عدم موجوديت پاليسي هاي حمايت 

کننده. فکتورهاي اصلي و عمده بقسم ذيل دستھ بندي گرديده اند:

تهديد برای بقا:
-

-

-

-

کاهش در ميزان ساحات علوفھ براي زنبور در نتيجھ 

تخريب فرش نباتي و آتش سوزي جنگالت.

دسترسي اندک بھ ساحات گياهي(جنگل و مزرعھ)٬ 

بخاطر محدوديت در شبکھ مواصالتي.

استعمال آفت کش هاي زهري.

استفاده محدود و اندک از کنترول بيولوژيکي بخاطر 

حفاظت نباتات در برابر امراض و آفات.

موانع تجارت عسل
-

-

فقدان پروگرام نظارت از بقاياي آفت کش ها٬ عدم 

موجوديت وسايل و البراتوارهاي معتبر٬ نبود سيستم 

تضمين يا گواهينامھ در افغانستان.

کيفيت پايين عسل بنابرعلت عدم موجوديت خدمات 

پروسيس و بستھ بندي در تمام سطوح.
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کمبود دانش٬ مهارت و آگاهي

-

-

-

-

فقدان آگاهي در سطح دهاقين راجع بھ نقش زنبورداري در گرده افشاني و حفظ تنوع بيولوژيکي.

کمبود شريک سازي معلومات در ميان سهمدارن اصلي در بين کشورها٬ و بخصوص در سطح منطقوي.

کمبود قواي کار مسلکي و بسيج موثر قوه کار موجوده. 

فقدان توسعھ و پژوهش تکنالوژي در مورد زنبورداري.

فضاي نامساعد پاليسي:
پاليسي های ناکافي در رابطھ بھ پرورش زنبورعسل-

جعبھ ٤
پيام مهم جلسھ دوم

پرورش زنبور در افغانستان دارای جايگاه و اهميت منحصر بھ فرد و بی -

مانند ميباشـد. زنبـورها در غنی سـازی تنوع بـيولوژيکی از طريق گرده 

افشــانی کمک مينمايند٬ و همچنان زنبـــورداری زمينھ اشـــتغال و توليد 

درآمد را برای تعداد زيادی از مردم مساعد ميسازد٬ بشمول بی بـضاعت 

ترين افراد٬ زنان٬ و اعضای گروپ های محروم جامعھ. 
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انواع زنبورهاي عسل مروج در کشورهاي منطقھ جلسھ ۳
هماليا و افغانستان خواص و نگهداري آن

موضوعات فرعي
-

-

انواع  زنبورعسل در منطقھ هماليا و افغانستان و خواص آنها.

ترويج  و  نگهداري زنبورعسل.

مدت جلسھ(يک ساعت)
نيم ساعت تيوري

نيم ساعت عملي

اهداف
آموزنده ها:

-

-

-

قادر خواهند شد انواع زنبورها را تشخيص داده و خصوصيت انواع بخصوص آنها را بدانند

در مورد ايجابات اقليمي انواع زنبورعسل معلومات حاصل خواهند کرد. 

راجع بھ تخنيک هاي ترويج و نگهداري زنبورعسل آگاهي کسب خواهند نمود

ميتودهاي آموزش

-

-

ليکچر و نمايش

بحث و گفتگو و سوال و جواب

مواد:
-

-

-

-

-

پروجيکتور و ساليد هاي پاور پواينت٬ دياگرام٬ تصاوير و انواع مختلف زنبورعسل

اجزاي زنبور٬ مرده و يا زنده

تختھ سفيد و مارک٬ و يا تختھ سياه و تباشر

فليپ چارت همراه پايھ و قلم مارکر٬ اوراق کالن کاغذ٬ قلم٬ نوار چسپ

ميتاکارت و قلم٬ تختھ نرم و سنجاق

فعاليت ها
فعاليت ۱: ليکچر و نمايش

انواع مختلف زنبورعسلي را کھ در منطقھ هماليا و افغانسـتان يافت ميگردد٬ همراه بـا خصوصيات مورفولوژيک آنها٬ موقـعيت 

جغرافيايي٬ و عادات النھ  پذيري آنها را  قسـميکھ در مواد  معلومات (ذيل)  آمده اســت٬ توضيح و تشــريح نماييد. رويکرد هاي 

مختلف ٬  و اهميت ترويج و حــفاظھ از زنبورعســل را بــيان کنيد. جهت تشــريح مفهوم٬ از ســاليد هاي پاور پاوينت و تصاوير 

استفاده ببريد٬ و يا در جاهايکھ بـرق وجود ندارد٬ از تصاوت و رسـامي هاي بـزرگ اسـتفاده کنيد. بـگذاريد تا اشـتراک کننده گان 

قسمت هاي مختلف بدن انواع زنبورها را مشاهده کنند. 

فعاليت ۲: بحث و سوال و جواب:
از رويکرد بحــث عميق و ســوال و جواب جهت دانســتن اينکھ آيا آموزنده ها ميتوانند انواع مختلف زنبــورها را شناســايي و از 

همديگر تشـخيص دهند٬  يا انواع خصوصيات مختلف و اســتلزامات آنها را بفهمند(بــطور مثال؛ کدام نوع بــراي گرده افشــاني 

نباتات کشت شـده در مناطق مرتفع مفيد اسـت) و همچنان دانسـتن اهميت حـفاظھ توسـط آنها٬ اسـتفاده کنيد. آموزنده ها را تشـويق 

نماييد تا راجع بھ حفاظت حرف زده٬ و رويکرد و همچنان رويکردهاي خودشان و نيز آنهايي را کھ در ليکچر ذکر گرديد٬ اظهار 

نمايند. راجع بھ اهميت ايجاد آگاهي در مورد نياز بھ حفاظت صحبت کنيد. با نگاشتن نکتھ نظرات عمده يا سواالت بـاالي تختھ٬ يا 

ورق کاغذ و نصب کردن آنها باالي ديوار٬ بھ ادامھ بحث کمک کنيد. 
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مواد معلوماتيجلسھ ٣

نمونھ هاي مروج زنبورعسل در کشورهاي منطقھ هماليا٬ 
و افغانستان وخواص و نگهداري آن

مقدمھ
زنبورهاي عسل حشرات اجتماعي بـوده و در کالوني زنده گي مينمايند. منبـع عمده تغذيھ آنها را شـيره و گرده گل تشـکيل ميدهد. 

پنج نوع زنبورعسـل در منطقـھ هماليا و افغانســتان يافت ميگردد کھ چهار نوع آن از انواع بــومي منطقــھ بشــمار ميروند(اپيس 

فلوريا٬ اپيس دورساتا٬ اپيس لبروسيا٬ و اپيس سيرانا)٬ و يک نوع ديگر تازه معرفي گرديده است(اپيس ميليفيرا). خصوصيات و 

تفاوت هاي عمده آنها قرار ذيل ميباشد:

(Apis florea)زنبورعسل کوچک
-

-

-

-

-

-

-

زنبور عسل اپيس فلوريا کوچکترين نوع در بين انواع 

اپيس بشمار ميرود. 

اين حشره در ساحات هموار و تپھ مانند و در 

۱۲۰۰ارتفاع متر باالتر از سطح بحر يافت ميشوند.

زنبورعسل متذکره يک حشره داراي النھ باز بوده کھ 

النھ هاي شانھ يي کوچک و منفرد خويش را در سايھ 

شاخھ هاي بزرگ درختان کوچک و يا در سايھ بتھ ها 

ميسازند.  

کالوني هاي اپيس فلورا درصورتيکھ ساحھ چرش و 

محل النھ آنها نامناسب باشد٬ وقتاًفوقتاً مهاجرت مينمايند. 

اوسط حاصل عسل آنها في کالوني در يک سال۱ 

کيلوگرام ميباشد.

عسل اين نوع زنبور داراي ارزش طبي بسيار باال 

ميباشد.

اين زنبور در بوتان٬ هندوستان و نيپال موجود است.

شکل ٣: کالوني زنبورعسل کوچک

 (Apis dorsata)زنبورعسل عظيم الجثھ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(Apis Dorsata)زنبور اپيس دورساتا يا  در ارتفاع 

۱۰۰۰ باالتر از سطح بحر پخش ميباشد. 

 اين زنبور داراي النھ هاي باز بوده و محالت منسجم را 

براي ساختن النھ ترجيح ميدهند.

محل النھ آنها معموالً در باالي تعميرات مرتفع٬ درختان 

بلند٬ و آبشار ها موقعيت دارد.

آنها يک النھ بزرگ شانھ مانند ميسازند٬ معموالً چندين النھ 

ميتواند در يک محل آشيانھ يا النھ بمشاهده برسد

آنها در فصل گرماي تابستان بھ تپھ ها٬ و در اثناي سردي زمستان بھ ساحات هموار مهاجرت مينمايند. 

اين نوع زنبور بسيار تدافعي بوده و حمالت کتلھ يي را انجام ميدهد.

٥۰توليد عسل آن ميتواند در يک سال بھ اندازه  کيلوگرام در هر کالوني بوده باشد.

 اين زنبور ها گرده افشان هاي بسيار خوبي براي نباتات٬ ميوه جات و گياهان طبيعي محسوب ميگردند. 

زنبورعسل عظيم الجثھ در تمام چهار کشور اشتراک کننده يافت ميشود

شکل ۴: کالوني هاي زنبورعسل عظيم الجثهش 

(Apis Dorsata) در باالي شاخھ 
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-

-

-

-

-

-

-

-

(Apis laboriosa)زنبور اپيس ليبوريسو در بين ارتفاع 

۱۲۰۰ تا ٣۰۰۰  بلند تر از سطح بحر پخش ميباشد. 

آنها شبيھ زنبور اپيس دوريستا بھ نظر ميرسند٬ ولي 

رنگ شان تاريک تر٬ و خود تدافعي تر هستند.

آنها النھ باز را عمدتاً در باالي کوهپاره هاي شيب دار 

بزرگ ترجيح ميدهند. 

اين نوع زنبور النھ هاي شانھ يي بزرگ منفرد ميسازند٬ 

اما بزرگتر از شانھ هاي زنبور اپيس دروستا.

٦۰اوسط توليد عسل در يک کالوني طي يک سال  

کيلوگرام ميباشد. 

آنها نيز از يک محل بھ محل ديگر مهاجرت مينمايند٬ 

البتھ با درنظر داشت فصل و موجوديت گياهان مطلوب 

براي زنبورعسل.

نوع ايپس ليبوريسو گرده افشان هاي بسيار خوب براي نباتات و گياهان وحشي محسوب ميشوند. 

اين نوع زنبور تنها در بوتان و نيپال يافت ميگردد

(Apis laboriosa)  زنبور کوهپاره هماليايي
شکل ۵: کالوني هاي زنبور کوهپاره

 (Apis laboriosa) هماليايي در
 باالي پرتگاه هاي صخره يي بزرگ

(Apis cerana)زنبور صندوقيي آسيايي يا زنبورصندوقيي بومي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

اپيس سيرانا بصورت سنتي در کشورهاي 

 ۲٣۰۰منطقھ هماليا- هندوکش  و در ارتفاع 

متر باالتر از سطح بحر پخش ميباشد.

نژاد محلي آن در ساحات هموار يافت شده و 

جسامت آن نسبت بھ نوعي کھ در تپھ ها پيدا 

ميشود٬ کوچک تر ميباشد. 

اپيس سيرانا يک زنبورعسل داراي النھ حفره 

يي ميباشد کھ در طبيعت در خاليگاه بين کنده 

درختان٬ کاواکي صخره ها و ديوارها النھ 

مينمايد.

اين نوع زنبور ميتواند در چوکات صندوقهاي 

کنده يي٬ ديواري و يا قابل حمل نگهداري گردد 

و ميتواند براي مقاصد تجارتي مورد استفاده 

قرار گيرد. 

حشره متذکره شانھ هاي متعدد موازي ميسازد؛ اما تعداد شانھ هاي آن بستھ گي دارد بھ اندازه کالوني.

۲۰توليد آن د ر يک صندوق طي يک سال تا  کيلوگرام عسل ميرسد؛ ولي در کشور چين توليد آن از اين هم 

بيشتر است.

- هزار زنبور. ٣۰يک کالوني سالم و صحتمند متشکل است از  ۲٥

۱۰۰۰آنها ميتوانند تا فاصلھ متر دورتر از صندوق بخاطر جمع آوري شيره٬ گرده و يا آب پرواز نمايند.

نوع اپيس سيرانا براي گرده افشاني درختان ميوه٬ نباتات مرزعي٬ نباتات تيلي و نباتات خودرو عالي ميباشد. کالوني 

هاي آن ميتواند بمنظور گرده افشاني نباتات بھ مزارع انتقال داده شوند.

در اين نوع زنبور تمايل زيادي بھ خروج گلھ يي٬ فرارگروهي و دستبرد صندوق وجود دارد کھ اين ويژه گي براي 

صنعت زنبورداري مطلوب نمي باشد. اين خصوصيت جنيتيکي ميتواند از طريق گزينش مداوم بهترين کالوني ها٬ 

اصالح گردد. 

 شکل ۶: صندوق کنده يي و شانھ هاي عسل زنبور    
اپيس سيرانا در داخل صندوق
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 (Apis mellifera)زنبورعسل اروپايي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

اپيس ميليفيرا در افريقا کشف گرديده و سپس در 

اروپا توسعھ يافت٬ و از آن قاره بھ ساير کشورهاي 

جهان وارد گرديد. بھ همين خاطر آنرا زنبورعسل 

اروپايي مينامند.

زنبورداري تجارتي توسط اين نوع زنبور قبالً در 

کشورهاي شامل منطقھ هماليا- هندوکش آغاز 

گرديده است. 

اپيس ميليفيرا نيز مانند نوع اپيس سيرانا شانھ هاي 

متعدد موازي ميسازد.

اين حشره در مقابل امراض و پرازيت 

ها(زنبورمرگي٬ کنھ وغيره) بيشتر آسيب پذير 

ميباشد. پس بھ همين جهت زنبورداري با اين نوع زنبور٬ از نظر تکنالوژي٬ دانش و مهارت ها نيازمند ترتيبات و تنظيمات 

خاص ميباشد. 

تمايل بھ خروج گلھ يي و فرار گروهي در اين نوع زنبور نسبت بھ نوع اپيس سيرانا کامالً اندک ميباشد.

۲۵  اوسط حاصل عسل آن در افغانستان في کالوني کيلوگرام در باميان٬ و تخار٬ و کيلوگرام در جالل آباد و هرات)٬ و  ۱۵

 ۲۰ کيلوگرام در بنگالديش و بوتان ميباشد. 

مهاجرت کالوني هاي اين زنبور ميتواند باعث افزايش حاصلدهي عسل آنها گردد. 

۷۰يک کالوني صحتمند متشکل است از  تا  هزار زنبور. ٦۰

آنها ميتوانند تا۵ کيلومتر دورتراز صندوق بخاطر جمع آوري شيره٬ گرده٬ آب و پروپوليس(ماده موم مانند کھ زنبور توسط 

آن النھ خود را درزگيري مينمايد) پروازنمايند. 

اين ها نيز گرده افشان هاي خوبي براي درختان مثمر٬ نباتات مزرعوي٬ نباتات تيلي٬ ديگر محصوالت و نيز نباتات ديگر 

محسوب ميشوند.

-

تفاوت بين نوع اپيس سيرانا و اپيس ميليفيرا

اپيس ميليفيرا اپيس سيرانا

زنبورزهري در منطقھ هماليا(زنبور اورپايي) زنبوربومي در منطقھ هماليا(زنبورعسل اسيايي)

موفق در ساحات هموار گرددميتواند در ارتفاعات بلند و ساحات دورافتاده نگهداري 

۱٥۰۰ميتواند در ارتفاع تقريباً  بلندتر از سطح بحر نگهداري 

گردد٬ اما الزم است تا در فصل زمستان بھ ساحات هموار 

انتقال داده شود

٣٤۰۰ميتواند از ارتفاع  متر تا  متر بلندتر از سطح بحر  ٣۰۰

نگهداري گردد

٧٠٠٠٠یک کالوني صحتمند از  تا  زنبور دارد ٦٠٠٠٠ ٣۰۰۰۰يک کالوني صحتمند از  تا  زنبور دارد ۲٥۰۰۰

میتواند تا ارتفاع ٥ کیلومتر از صندوق طي یک بار سفر 

غذاجویي پرواز نماید.

میتواند تا ارتفاع ٢ کیلومتر از صندوق طي یک بار سفر 

غذاجویي پرواز نماید. 

داراي تمایل بسیار کم براي فرارگروھي و خروج گلھ یي تمایل زیاد براي فرارگروھي٬ خروج گلھ یي و دستبرد

مستعد مرض زنبورمرگي و کنھ ھا٬ از نظر تکنالوژي٬ دانش 

و مهارت ھا بھ منجمنت خاص ضرورت دارد

مقاوم در برابر مرض زنبورمرگي اروپايي و کنھ 

واروو(هرچند مستعد ويروس زنبورمرگي تاي سک)

۱۰۰در يک سال في صندوق٬ ميتواند تا  کيلوگرام عسل در 

منطقھ هماليا توليد نماييد. 

۲۰در يک سال في صندوق٬ ميتواند تا  کيلوگرام عسل توليد 

دار در چيننماييد. مقدار بيشتر ازاين در صندوق هاي چوکات 
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کالوني هاي آن بايد از پرورشگاه زنبور خريداري گردد٬ يا 

يک زنبور پروردگر يا بارآورنده تنها ميتواند در صندوق هاي 

چوکات دار کھ اداره و تنظيم آن مهارت خاص ميطلبد٬ 

پرورش يابد. 

کالوني هاي آن ميتواند بصورت وحشي پيدا شده و در کنده 

عادي يا صندوقهاي ديواري با امکانات کم نگهداري گردد٬ 

هرچند کھ براي مقاصد تجارتي٬ بھ صندوقي چوکات دار 

ضرورت است. 

در زمستان ضرورت بھ انتقال بھ ساحات گرم تر٬ ضرورت 

بھ اداره و کنترول شديد٬ وسايل معياري و زمين هاي تغذيھ 

بزرگتر

ميتواند در تحت شرايط سخت اقليمي مقاومت نمايد٬ از قبيل؛ 

درجھ حرارت پايين در زمستان٬ نوسانات شديد درجھ 

حرارت٬ و موسوم هاي طوالني بارنده گي٬ در روزهاي بسيار 

ابري بھ پرواز ادامھ ميدهد٬ مناسب براي زنبورداري هاي 

کوچک

گرده افشان موثر در ساحات تپھ يي داراي ارتفاع اندک٬ 

موجود در فصل گلدهي نباتات٬ داراي انتقال آسان در صورت 

لزوم

گرده افشان موثر در تمام گستره ها

عدام توانايي در گرده افشاني در نقاط مرتفع تر٬ عدم دسترسي 

بھ آن در موقع گلدهي نباتات کوهي و گرده افشاني آنها

خصوصيات مطلوب براي گرده افشاني نباتات کوهي٬ توانايي 

کار در شرايط سرد و ابري٬ گرده افشان مناسب براي نباتات 

زود گل رس٬ مانند بادام٬ شفتالو و آلو

نتقال پر هزينھ٬ آسيب پذير و داراي خطر زياد در ساحات 

کوهستاني غيرقابل دسترس کھ بھ فقدان امکانات ترانسپورتي 

مواجھ باشد. آموزش پرهزينھ٬ و غيرقابل استفاده با دانش 

محلي٬ و بايد در فصل غير توليد عسل تغذيھ گردد. 

عدم ضرورت بھ هزينھ سرمايھ زياد٬ بھ استثناي خريداري 

نخستين صندوق ها. تمام مواد مورد ضرورت آن در محل 

يافت ميگردد. تنها بھ مقدار اندکي کار جهت حفاظت و 

نگهداري ضرورت دارد. زنبورهاي کھ در صندوقهاي چوکات 

دار زنده گي ميکنند٬ بھ مقدار کم غذا در فصل کمبود عسل 

نيازدارند. بھ دود دادن ضرورت ندارند. 

تداوي امراض و پرازيت هاي آن بھ ادويھ کيمياوي ضرورت 

دارد٬ و اين عمل ميتواند بھ آلوده گي عسل منجر گردد. 

عسل آن در مقايسھ با ديگر عسل ها از نظر کيفيت و داشتن 

مواد "عضوي" و "طبيعي" داراي مزيت و برتري ميباشد. 

زنبورهاي عسل در سراسر جهان مورد تهديد قرار دارند. از بين رفتن ساحات پوشيده از گياهان مورد عالقھ زنبورعسل٬ از بين 

رفتن تنوع نباتي٬ نابودي جنگالت طبيعي٬ روي آوردن بھ تک – کشتي يا کشت يک محصولھ٬ استعمال وسيع آفت کش ها٬ و 

اخيراً انتقال آفات و امراض تماماً در کاهش قابل مالحظھ يي شمار زنبورها اثر گذار بوده است. 

زنبورهاي عسل بومي منطقھ هماليا و افغانستان يک نقش کليدي را در حفظ تنوع بيولوژيکي منطقھ٬ و نيز گرده افشاني نباتات 

کوهي٬ بخصوص در ارتفاعات بلندتر٬ بازي ميکنند. زنبورداري با استفاده از زنبورصندوقي هماليايي همچنان زمينھ کسب 

مقداري درآمد نقدي را بدون سرمايھ گذاري٬ براي دهاقين فقير کوهستاني٬ بخصوص زنان و زارعين بي زمين٬ فراهم ميسازد. 

اين زنبورها ميتوانند بخاطر گرده افشاني نباتات مثمر٬ از قبيل؛ بادام٬ سيب٬ زردآلو٬ و آلو٬ سبزيجات٬ و نباتات تخم سبزيجات 

در ارتفاعات بلند و در فصولي کھ زنبور اروپايي فعال نميباشد٬ مورد استفاده قرارگيرند. در ارتفاعات پايين٬ زنبورداري با 

زنبور اروپايي ميتواند از طريق گرده افشاني پيشرفتھ٬ مولديت نباتات را بيشتر ساختھ و همچنان زمينھ اشتغال را براي صنايع 

کوچک فراهم سازد. 

اما زنبورعسل در افغانستان نيز در معرض تهديد قرار دارد. دانستن و فهم بهتر از فوايد ناشي از زنبور و اثر بالقوه خسارت آن٬ 

مردم را کمک خواهد کرد تا نيازمندي براي حفظ و نگهداري از زنبور را درک نموده٬ و دولت ها و دهاقين را همسان تشويق 

نمايند تا اقدامي را در اين زمينھ انجام دهند. بعضي اقداماتي کھ الزم است بقسم ذيل فهرست گرديده اند:

حفاظت از زنبورهاي عسل
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-

-

-

-

-

-

توسعھ ساحات گياهيي براي زنبور

کاشت گياهان مورد نياز زنبور در جنگالت٬ و در زمين هاي باير و تخريب شده

کاهش جنگل زدايي٬ کنترول آتش سوزي جنگالت

اقتباس و بکارگيري زراعت عضوي يا سيستم هاي کنترول تلفيقي آفات براي حفاظت نباتات از تخريب آفت زنبورمرگي

اجراي پاليسي هايي براي ترويج و حفاظت زنبورعسل

بلند بردن آگاهي در مورد نقش زنبورعسل در حفظ محيط زيست و تنوع بيولوژيکي

زنبورداري ميتواند يک تشبث انتفاعي بوده و در عين زمان ميتواند در حفظ انواع زنبورهاي بومي کمک نمايد٬ درصورتيکھ 

آگاهي عامھ بلندبرده شده و مسايل مربوط بھ آن در سطح دولت و جامعھ مورد رسيده گي قرار گيرد. 

جعبھ ٥

پيام مهم جلسھ سوم

تمام انواع زنبورعسل در منطقھ هماليا٬ و افغانستان موجود ميباشند؛ زيرا اين منطقـھ 

در عين داشـتن ويژه گي هاي متفاوت جغرافيايي٬ داراي منابـع بــيولوژيکي غني نيز 

ميباشد. مسووليت جمعي ماست کھ از زنبورهاي عسل بومي محافظت نماييم. 
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فعاليت ها و تمريتان

فعاليت ۱: ليکچر

اهداف

نيم ساعت نظري:

نيم ساعت عملي:

موضوعات فرعي
-

-

دوران حيات زنبورعسل 

صنف بندي زنبورهاي عسل

مدت جلسھ(يک ساعت)

اهداف
آموزنده ها:

-

-

در مورد دوران حيات زنبورعسل خواهند آموخت.

راجع بھ صنف بندي زنبورعسل معلومات حاصل خواهند کرد.

ميتودهای درسي
-

-

-

ليکچر

مشاهدات

بحث و گفتگو و سوال و جواب

مواد درسي
-

-

-

کالوني داراي جوجھ هاي نوزاد(تخم٬ الروا٬ و شفيره)

پوستر/ساليد/تصوير

بحث و گفتگو و سوال و جواب

دوران حيات  و صنف بندی زنبورعسلجلسھ ۴

آموزنده ها در مورد دوران حيات زنبورعسل و صنف بندي آنها معلومات حاصل مينمايند.-

ميتودهاي آموزش

پيشکش معلومت(پريزنتيش) بصورت کوتاه با استفاده از پوستر٬ تصوير و ساليد-

مواد آموزش
-

-

پوستر/ساليد/تصوير

مواد معلوماتي

فعاليت ۲: مشاهدات

اهداف
آموزنده قادر خواهد شد تا دانش عملي  در مورد دوران حيات زنبورعسل و صنف بندي آن کسب نمايند-

ميتودهاي آموزش
تمرين عملي
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مواد آموزش
کالوني داراي جوجھ هاي نوزاد(تخم٬ الروا و شفيره)٬ زنبورهايي از تمام صنوف يا انواع٬ و مواد معايينھ صندوق.

مراحلي برای تمرين عملي

در بـاره تدابـير احـتياطي قبـل از بــاز نمودن صندوق جهت معايينھ آن٬ بــھ آموزنده ها يا اشــتراک کننده هاي  مرحلھ اول:

کورس آگاهي دهيد.

صندوق زنبور را باز نموده  تخم٬ الروا٬ شفيره و زنبورهاي بالغ را براي آموزنده ها نشان دهيد٬ تا آنها قـادر  مرحلھ دوم:

گردند کھ بصورت واضح درمورد مراحل مختلف جوجھ هاي نوزد زنبور(يا دوران حيات زنبور) معلومات 

حاصل نمايند. 

بعد از تشخيص چهار مرحلھ دوران حيات٬ سھ صنف يا دستھ زنبور ها را کھ عبارت اند از ملکھ٬ کارگران و  مرحلھ سوم:

زنبورهاي نر٬ بھ آموزنده ها نشان دهيد. 

فعاليت ٣: بحث و گفتگو و سوال و جواب
هدف

دانستن آموزنده ها بصورت واضح در مورد دوران حيات زنبورعسل و صنوف آن در يک کالوني.

ميتود آموزش
تبادل تجربھ در ميان آموزنده ها از طريق بحث و گفتگو و سوال و جواب-

مواد آموزش
-

-

تختھ٬ کاغذ رنگھ ٬ قلم مارکر

ساليد٬ عکس٬ پوستر
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مواد معلوماتيجلسھ ٤
دوران حيات زنبورعسل و تقسيم صنوف آن

مقدمھ
دوران حيات زنبورعسل در چهار مرحلھ تکميل ميگردد. تخم٬ الروا٬ شفيره و حشره بالغ. زنبورعسل در يک کالوني داراي سھ 

صنف ميباشد؛ ملکھ٬ کارگر و زنبور نر. دوران حيات زنبورعسل در هر صنف ضرورت دارد تا اين چهار مرحلھ را تکميل 

نمايد. برعالوه٬ زمان حيات مورد ضرورت براي اکمال هر کدام از اين مراحل در هر صنف متفاوت ميباشد٬ بجز مرحلھ تخم .

شکل ٨ : دوران حيات زنبورعسل(ازتخم تا زنبوربالغ)

جدول۱: دوران حيات زنبورعسل ازنظر صنف

عمر حشره بالغ شفيره الروا مرحلھ تخم فصن

2 تا 5 سال 16 7 تا 8 روز تا  روز15 5 روز 3 روز ھملک

6 هفتھ تا 6 ماه 21 12 تا  روز20 6 روز تا  روز11 3 روز کارگر

12تقريباً  ماه 7 روز روز14 روز24 3 روز زنبور نر

يادداشت: عمر کارگر بوسيلھ فاصلھ يي کھ در سراسر حيات خود پرواز مينمايد٬ تعيين ميگردد. هراندازه کھ زمان پرواز 
اش بيشتر باشد٬ عمر کوتاه تر دارد. 
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شرح مختصري از دوران حيات زنبورعسل از نگاه صنف
دوران حيات زنبورعسل در چهار مرحلھ تکميل ميگردد. تخم٬ الروا٬ شفيره و حشره بالغ. زنبورعسل در يک کالوني داراي سھ 

صنف ميباشد؛ ملکھ٬ کارگر و زنبور نر. دوران حيات زنبورعسل در هر صنف ضرورت دارد تا اين چهار مرحلھ را تکميل 

نمايد. برعالوه٬ زمان حيات مورد ضرورت براي اکمال هر کدام از اين مراحل در هر صنف متفاوت ميباشد٬ بجز مرحلھ تخم .

مرحلھ تخم
-

-

-

-

-

ملکھ با داخل کردن سر خود٬ حجره  را معايينھ مينمايد٬ 

درصورتيکھ حجره  ها پاک و تميز بوده باشند٬ 

تخمگذاري مينمايد.

ملکھ براي توليد کارگر٬ زنبورنر و ملکھ در حجره  هاي 

مختلف شانۀ جوجھ هاي نوزاد تخمگذاري مينمايد. 

رنگ تخم ها سفيد بوده و از نظر شکل استوانھ يي ميباشند

ملکھ در حجره  هاي ملکھ تخم هاي بارور ميگذارد بخاطر 

توليد ملکھ و در حجره  هاي کارگر براي کارگر٬ اما در 

حجره  هاي زنبور نر تخم هاي غيربارور ميگذارد بخاطر 

توليد زنبور نر

مرحلھ تخم در تمام صنف ها سھ روز  طول ميکشد. تخم 

جديداً توليد شده در قسمت انتهاي حجره  بشکل عمومي بھ 

زاويھ نود درجھ ايستاده شده و سپس بھ يک بغلھ شدن 

شروع نموده و نهايتاً قبل از بيرون آمدن جوجھ در تھ 

حجره  خواب مينمايد.

شکل ٩: تخم زنبورعسل در داخل حجره 

مرحلھ الروا
-

-

-

-

-

-

کرم هاي کوچکي شبيھ الروا بعد از سھ روز از تخم 

بيرون ميايند. الروا هاي تمام صنوف سفيد٬ درخشنده٬ 

بدون چشم و انحنايي يا قوس مانند ميباشند. 

الرواي ملکھ و زنبورنر نسبت بھ الرواي زنبور کارگر 

دراز تر ميباشد.

غذاي تهيھ شده در هنگام مرحلھ الروا تعيين مينمايد کھ آيا 

اين الروا بھ ملکھ تبديل ميشود بھ زنبورنر و يا زنبور 

کارگر.

royal jellyکارگران در طول دوره الروا٬ براي الرواي کھ قرار است از آن ملکھ بوجود بيايد٬ غذاي شاهانھ يا  

ميخورانند. اين درحالي است کھ غذاي متذکره را آنها براي کارگران صرف براي سھ روز تهيھ مينمايند٬ وسپس آنها 

براي الرواي کارگر و زنبورنر نان زنبور(مخلوطي از عسل و گرده) را منحيث غذا ميدهند. 

روز ميباشد. اين دوره براي ملکھ ۵  روز٬ براي کارگر روز و براي زنبورنر روز   ۵ ۷  ۶  ۷ دوره الروا بين تا 

ميباشد. 

با تخمگذاري الروا٬ اعضاي داخلي انکشاف يافتھ و سپس بعد از آخرين پوست اندازي٬ آنها بھ مرحلھ شفيره داخل 

ميشوند.

: الروای زنبورعسل در بين حجره  ۱۰شکل 

22



مرحلھ شفيره
-

-

-

-

مرحــلھ شــفيره همچنان بــھ نام مرحــلھ خواب زمســتاني ياد 

ميگردد.  

مرحلھ خواب زمستاني درداخل پيلھ/ حـجره  مهر و موم شـده 

بدون تغذيھ٬ تحرک و فعاليت هاي ديگر ميگذرد. 

۱٤مرحــلھ شـــفيره از ۷ الي  روز را در ســـھ صنف مختلف 

 - ۱۲زنبورعســل در بـــر ميگيرد کھ ۷-٨ روز در ملکھ٬  ۱۱

۱٤روز در کارگر و  روز براي در زنبورنر ميباشد.

در مرحـلھ شـفيره ارگان هاي داخلي بــزرگ شــده و اعضاي 

بيروني بدن انکشـاف مينمايد و سـرانجام بـھ زنبـورهاي بـالغ 

مبدل ميشوند. 

۱۱                                                                                شکل  :  شفيره  زنبورعسل در داخل حجره             

مرحلھ بالغ
-

-

-

-

حشره بالغ بعد از پيدايش در قسـمت بـااليي حـجره  مهروموم 

شده توسط دهن خود حفره يي باز نموده و از آن خارج ميشود. 

در ابتدا بمحض پيدايش کارگران بالغ  از نظر رنگ خشـک و 

روشن بھ نظر ميرسند و سپس رنگ آنها تاريک تر ميشود.

۱٦مدت مجموعي بــــالغ شــــدن در ملکھ از  تا  روز٬ در  ۱٥

۲٤کارگر و  تا  روز و در زنبور نر  روز ميباشد. ۲۱ ۲۰

عمر زنبورعســل در صنف هاي مختلف آن متفاوت ميباشــد؛ 

ملکھ بـين ۲ تا ٥ سـال زنده گي ميکند٬ کارگر بـين ٦ هفتھ و ٦ 

ماه و زنبورنر بطور متوسط ۲ ماه طول عمر دارد. 

:  ملکھ اپيس سيرانا و زنبورهاي کارگر ۱۲                                                                                 شکل 

صنف بندي زنبورهای عسل در يک کالوني
زنبــورهاي عســل بـــخاطر رســـيده گي بـــھ نيازهاي روزمره و بـــاروري خويش در يک گروپ زنده گي مينمايند. اين گروپ 

زنبورعسل بنام کالوني ياد ميگردد. سھ صنف يا دستھ در يک کالوني زنبور بمشاهده ميرسد:

الف) زنبور ملکھ

ب) زنبورکارگر

ج) زنبورنر

زنبور ملکھ
-

-

-

-

-

-

در هر کالوني بدون توجھ بھ اندازه آن(قوي يا ضعيف)٬ صرف يک ملکھ وجود دارد

وي مادر تمام زنبـــورهاي عســـل در داخل کالوني محســــوب ميگردد٬ بدون 

درنظرداشت دستھ يا صنف آنها.

۱۶ملکھ در ظرف  الي  روز بعد از مرحلھ تخم٬  از تخم بارور بيرون ميآيد.  ۱۵

زنبورملکھ بزرگ تر از زنبورکارگر و زنبور نر ميباشد٬  بدن آن استوانھ يي 

شکل بوده و دراز تر از کارگر ميباشد. 

رنگ پوست آن سياه و درخشنده است٬ سر آن نسبتاً کوچک و شکل آن گرد 

ميباشد. 

يک نيش کوچک در انتهاي شـــکم آن قــــرار دارد کھ درصورت جنگيدن بــــا 

ملکھ/هاي ديگري کھ بنا بر داليلي در کالوني جداشـده ديگر بـوجود ميآيد٬ از آن 

استفاده مينمايد.

ملکھ بـاکره از نظر جسـامت نسبـتاً کوچک تر بـوده و در چوکات يا شـانھ ها سـريع تر 

حرکت مينمايد٬ درحاليکھ ملکھ جفتگيري کرده و يا تخمگذار داراي شکم برآمده بـوده 

و بھ آهستھ گي حرکت مينمايد. 

: زنبور ملکھ ۱٣شکل 
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-

-

-

-

زنبورهاي نر از تخم هاي غيربارور توليد ميشوند.

يک زنبورنر نسبـت بـھ کارگر بـزرگتر بـوده٬ و رنگ آن نيز تاريک تر 

است کھ ساختمان بدن آن موي دار/ غبارآلود ميباشد. 

در هنگام خروج گلھ يي و در دوران توليد عسـل٬ جمعيت زنبـورهاي نر 

در يک کالوني افزايش پيـدا مينمايـد. جمعيت آنها در هنگام بهار و خزان 

در ساحات هموار و تپھ هاي متوسط٬ و در فصل تابستان در تپھ هاي بلند 

و در ساحات کوهستاني افزايش مينمايد.

زنبورهاي نر تنبل بوده و توسط کارگران تغذيھ ميشوند

زنبور نر

: زنبورنر ۱۴شکل 

زنبور کارگر
-

-

-

جسامت کارگران نسبت بـھ ملکھ و زنبـورهاي نر کوچک تر اسـت. آنها 

در قسمت شکم خود داراي حلقھ هاي زرد رنگ- سـفيدرنگ ميباشـند کھ 

يکي پس از ديگر موقعيت دارد. 

جمعيت آنها در يک کالوني بيشــتر از بقــيھ دســـتھ ها ميباشـــد. اعضاي 

۷۰ــکارگر در يک کالوني اپيس ميليفيرا بھ  الي  هزار بال ميرسد٬ و  ۶۰ــ

٣۰در کالوني سيرانا اين رقم بين  تا  هزار ميباشد.  ۲۵

زنبورهاي کارگر از تخم هاي باروري کھ توسط ملکھ در حجره  هاي 

کارگر توليد ميشود٬ بوجود ميايند. 

: زنبورکارگر ۱۵شکل 

فعاليت هاي مرتبط بھ سن زنبورهاي کارگر
در يک کالوني زنبورعسـل نوعي از تقســيم بســيار خاص و مکمل کار بــراي 

زنبــورهاي کارگر وجود دارد. اين تقســيمات نظر بــھ ســـن و انکشـــاف غدۀ 

فارينجيل مشـخص ميگردد. کارگران ظرف ســھ هفتھ بــعد از پيدايش در خانھ 

مانده و بـعد از آن در بـيرون از صندوق بحـيث خوراک آوران و جسـتجوگران 

غذا فعاليت مينمايند. کارگران در داخل خانھ بـھ فعاليت هايي از قبـيل؛ سـاختن شـانھ٬ مراقبــت از جوجھ ها٬ پاک کاري صندوق٬ 

تنظيم گرما٬ مراقبت از ملکھ٬ آماده کردن يا ساختن عسـل وغيره مبـادرت ميورزند. بـعد از سـھ هفتھ٬ زنبـورهاي کارگر اجراي 

فعاليت هايي خارج از خانھ٬ مانند؛ جمع آوري گرده٬ شـــيره٬ پروپوليس و آب را آغاز مينمايند. تقســــيم خاص کار از نظر عمر 

براي زنبورهاي کارگر در جعبھ ٣ ذيل نشان داده شده است:
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آموختن قدم زدن٬ دستھ سـازي و گرم سـاختن جوجھ هاي نوزاد٬ خوردن غذاي  ۱ الي ٣ روز

منتشرشده در ماحول٬ و پاک کاري حجره  ها

مواظبت از الروا با خوراندن  عسل و گرده براي آن. آنها غذاي بسيار ميگيرند ٣ الي ٦ روز

غده فارينجيل در قسـمت ســر کارگر انکشــاف مينمايد. اين غده غذاي شــاهانھ  ٦ الي ۱۲ روز

توليد مينمايد کھ بـــراي تغذيھ و پرورش الرواي کارگر و زنبـــورنر(از ۱ تا ٣ 

روزه گي) و براي ملکھ تا آخر عمر آن٬  مورد استفاده قرار ميگيرد. 

در اين مرحــلھ غده فارينجيل خشــک ميگردد. ســـپس چهار جوره غده موم در  ۱۲ الي ۱٨ روز

قسمت لبـۀ بـطني شـکم بـوجود ميآيد کھ مومي را بـخاطر سـاختن شـانھ ها توليد 

مينمايد. 

در اين مرحلھ غده هاي موم ترشح موم را متوقـف مينمايند. سـپس غده زهري و  ۱٨ الي ۲۰ روز

نيش بوجود ميآيد. 

در اين مرحلھ اين کارگران از مدخل صندوق محـافظت نموده و کارهاي دفاعي 

را انجام ميدهند. 

حاال آنها در بيرون از صندوق کار غذاجويي را آغاز نموده و از چراگاه شـيره٬  ۲۱بعد از روز 

گرده٬ پروپوليس و 

آب را جمع آوري مينمايند. اين زنبــورهاي بــنام جمع کننده ها و ذخيره کننده ياد 

ميگردند. 

جعبھ ٦
فعاليت هاي مرتبط بھ سن زنبورهاي کارگر

باوجود اين٬ زنبورکارگر در تحت شرايط خاص ميتواند هر نوع وظيفھ يي را بدون درنظرداشت سن آن٬ برحسب 

ضرورت کالوني انجام دهد.

-

-

دانسـتن دوران حـيات زنبورعســل بــخاطر پرورش ملکھ٬ تکثير کالوني٬ تقســيم کالوني٬ و 

کنترول امراض و آفات٬ و همچنان تنظيم و اداره پرورشـگاه زنبورعسـل يا زنبـورداري  بـا 

اهميت و مهم ميباشد. 

بخاطر موفقيت در کار زنبورداري٬ شـخص بـايد راجع بـھ دسـتھ ها يا صنوف زنبورعسـل٬ 

تقسيم کار/کارهاي آنها٬ و نيز رفتار زنبورهاي عسل آگاهي داشتھ باشد.

جعبھ ۷
پيام هاي مهم جلسھ چهارم

25



ساختار شناسي(مورفولوژي) و تقسيم کار زنبورهاي عسل بالغجلسھ ٥

موضوعات فرعي
-

-

تشخيص و شناسايي ارگان هاي بدن در دستھ هاي مختلف 

تقسيم کار بر اساس دستھ يا صنف٬ سن و سال و نيازمندي هاي کالوني

مدت جلسھ(يک ساعت)
-

-

نيم ساعت نظری:

نيم ساعت عملي:

اهداف
آموزنده ها:

-

-

در مورد مورفولوژي ملکھ٬ کارگر و زنبورنر معلومات حاصل خواهند کرد

راجع بھ تقسيم کار در کالوني بر اساس دستھ٬ سن و نيازمندي هاي کالوني آگاهي کسب خواهند نمود.

ميتودهاي آموزش
-

-

ليکچر و نمايش

بحث و گفتگو و سوال و جواب

مواد آموزش
-

-

اشکال دستھ هاي زنبورعسل٬ ساليد و تصوير

تختھ٬ کاغذ رنگھ  و قلم مارکر

فعاليت ها
فعاليت ۱: ليکچر و نمايش

اهداف
-

-

دانستن مورفولوژي ملکھ٬ زنبورنر و کارگر.

کسب معلومات در مورد تقسيم کار در يک کالوني بر اساس دستھ٬ سن و نيازمندي هاي آن.

ميتودهاي آموزش
پيشکش معلومات بصورت کوتاه با استفاده از ساليد٬ تصوير و شکل.-

مواد آموزش
اشکال٬ تصاوير٬ ساليد هاي زنبورعسل در تمام سھ دستھ يا صنف.-

فعاليت ۲: بحث و گفتگو و سوال و جواب 
اهداف

-

-

اطمينان از اينکھ آموزنده ها در مورد مورفولوژي زنبورعسل بصورت واضح و روشن آگاهي حاصل نموده اند. 

اطمينان از اينکھ آموزنده ها راجع بھ تقسيم کار زنبورعسل از نظر دستھ٬ سن و نيازمندي هاي کالوني چيزهايي را دانسـتھ 

اند.

ميتودهای آموزش
تبادل تجربھ در بين آموزنده ها از طريق سوال و جواب و بحث و گفتگو .-

مواد آموزش
-

-

تختھ٬ کاغذ رنگھ ٬ قلم مارکر

ساليد٬ تصوير و پوستر
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(الف) ساختارشناسي(مورفولوژي) زنبورعسل 

زنبورعسل حشره يي ميباشد کھ بدن آن از سھ قسمت ساختھ شده است:

۱ -  سر

 ۲ - صدر

٣ - بطن يا شکم

: مورفولوژي زنبورعسل  ۱۶شکل

 سر
سر زنبورعسل متشکل است از چشم ها٬ آنتن ها٬ اجزاي دهن٬ غده فارينجيل٬ و غده بزاقي(آب دهن)

الف) چشم:
-

-

دو چشم مرکب بيضوي موازي با هم کھ در قسمت سر موقعيت دارند. سھ عدد چشم سـاده ديگر نيز بـصورت مثلثي در بـين 

محوطھ چشم ها قرار گرفتھ اند.  

چشم مرکب ميتواند شکل و رنگ اجسـام را تشـخيص دهد٬ بـھ اسـتثناي رنگ سـياه روشـن و از آن بـخاطر ديدن نماي دور 

استفاده ميگردد؛ اما چشمان ساده بخاطر شناسايي شدت يا تنجش روشني٬ و نيز مشاهده نماي نزديک بکار ميروند. 

   ب) آنتن
-

-

سر زنبورعسل داراي يک جوره آنتن ميباشد

از آنتن بمنظور بوييدن٬ لمس کردن٬ و موازنۀ بدن در هنگام راه رفتن و يا پرواز کردن استفاده صورت ميگيرد.

ساختار شناسي(مورفولوژي) و تقسيم کار زنبورهاي عسل بالغجلسھ ٥
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ج) دهن
دهن زنبورعسل متشکل است از لب بااليي٬ فک زيرين٬ زبان(گلوسا)٬ پاراگلوسا٬ و گاليا. 

Glosa-گلوسا  قسمتي از دهن است کھ قابل انعطاف بوده و داراي رديف هاي موي ميباشد. گلوسـا تيوب يا لولھ يي را در مرکز 

تشکيل داده و در قسمت آخر داراي ساختمان اسفنج مانند است. اين عضو منحيث زبان براي حس نمودن مزه بـکار ميرود. 

مــو هـــاي اسفنجي آن شيره را جذب نموده و اين شيره بوسيلھ تيوبي کھ توسط گلوسا٬ پاراگلوسا و گاليا يا خرطومھ ساختھ 

شده است٬ مکيده ميشود.  زنبورعسل از اين عضو بخاطر مکيدن شيره گلها و آب چراگاه استفاده مينمايد. ظرفيت مکيدن 

يک زنبورعسل بستھ گي دارد بھ درازي خرطومھ. در زنبور نوع اپيس سيرانا خرطومھ کوتاه تر است(٣.۴ تا ۴ ملي 

متر) کھ همين امر سبب پايين بودن ظرفيت جمع آوري عسل ميگردد٬ درحاليکھ زنبور اپيس ميليفيرا با داشتن خرطومھ 

درازتر از ظرفيت باالتر جمع آوري عسل برخوردار ميباشد ۶.۵  ملي متر). 

: فک هاي داس مانند در هر دو طرف دهن موجود ميباشد. از منديال يا فک زيرين بخاطر جمع  Mandible-فک زيرين يا 

آوري گرده٬ و پروپوليس٬ و نيز نرم ساختن ورق موم با جوييدن آن براي ساختن شانھ استفاده ميگردد. 

د) غدوات هايپوفای نجل

:Salivary glands

زنبور کارگر در قسمت سر خود داراي يک جوره غده هايپوفارينجل ميباشد کھ غذاي مهمي را کھ بنام غذاي شاهانھ ياد -

ميگردد٬ ترشح مينمايد. غدوات هايپوفارينجل در هنگام سن خاص زنبورکارگر برجستھ و فعال ميباشد. معموالً اين غدوات در 

بقيھ دوران حيات خشک و غيرفعال باقي مي ماند. 

ی) غدوات بزاقي 
زنبورهاي کارگر در دهن خودشان داراي غدوات بزاقي ميباشند کھ با گلوسا يا زبان آنها مرتبط است. آب دهان با بزاق از -

طريق غدوات بزاقي يکجا با نان زنبور در هنگام ساييدن عسل و گرده در دهن در جريان مدت آماده سازي آن  توليد ميگردد کھ 

داراي انزايم هايي ميباشد. انزايم ها در هضم غذا کمک مينمايند. 

۲. صدر
-

-

-

صدر بھ سھ قسمت تقسيم گرديده است.

صدر داراي سھ جوره پاي قطعھ يي ميباشد. پاهاي جلو آنتن را پاک تر نگهميدارد؛ زيرا مورد استفاده آن پاک و تميز 

ساختن آنتن است٬ در حاليکھ پاهاي وسط بخاطر پاک نمودن صدر بکار ميرود. پاهاي عقبي داراي سبد يا زمبۀ گرده ميباشند کھ 

بخاطر جمع آوري و انتقال گرده بھ کار ميروند. 

صدر يا قفسۀ سينھ زنبورعسل داراي دو جوره بال نيز است کھ در قسمت عقبي آن قرار دارد. بال هاي جلوي نسبت بھ بال 

هاي عقبي دراز تر ميباشند. هر دو جوره بال با قالبچھ وصل است کھ همين امر پرواز آنها را مسير ميسازد. 

: سر و اجزای دهن زنبور کارگر ۱۷شکل 
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٣. بطن يا شکم
بطن يا شکم زنبورعسل بھ نھ قسمت يا بند تقسيم گرديده است. غدوات بزرگي کھ در بطن يافت ميشوند عبارت اند از: غدوات 

موم٬ غدوات بو يا رايحھ٬ و غده زهر.

: غده موم يا  Ÿwax gland
: آيينھ هاي سفيد و درخشنده موم در بند هاي چهارم و هفتم شکم قرار دارند. اين غده با چهار جوره غده يي کھ موم را ترشح 
مينمايند٬ وصل ميباشند. موم مايع در باالي آيينھ جاري شده و ورق هاي موم را ميسازد. شانھ هاي گرده کھ در پاهاي جلوي قرار 
دارند٬ ورق هاي موم را قطعھ قطعھ نموده و سپس آنرا بھ فک زيرين منتقل مينمايد و بعد از ساييدن و مخلوط کردن با ترشح٬ از 

آن در ساختن شانھ استفاده ميگردد. 

 : غده رايحھ  ŸScent gland
: قسمت يا بند هفتم بطن متشکل است از باريکھ پهن داراي رنگ زرد روشن کھ بھ غده رايحھ وصل است  کھ در داخل آن رايحھ 

توليد ميشود. از اين رايحھ در شناسايي دوستان و دشمنان استفاده ميگردد. 

 : غده زهر  ŸPoison gland
بند هفتم شکم در داخل خود داراي يک جوره غده زهري ميباشد کھ از ادغام بندهاي هشتم و نهم ساختھ شده است. اين غده با نيش 
وصل ميباشد. نيش متشکل است از داسھ ها يا خارک هاي برگشتھ(مانند انتهاي قالب ماهيگيري کھ بھ عقب برگشتھ است). در 
هنگام نيش زدن٬ نيش زنبور داخل پوست بدن انسان گرديده و زمانيکھ زنبور ميخواهد آنرا بيرون بکشد٬ بھ نسبت چپ گشتھ گي 
نوک آن٬ نيش از بدنش جدا شده و زنبور ميميرد. موقع نيش زدن٬ اسيد فورميک تشرح شده توسط غده زهري بھ بدن انسان منتقل 

گرديده و باعث سوزش و درد ميشود. 

ب) اناتومي زنبورعسل 

معده/ چينھ دان زنبورعسل:  Ÿ

کانال گوارشي زنبورعسل از دهن آغاز و بعد از گذشتن از صدر تا بند چهارم شکم رسيده و با کيسھ بزرگي کھ بنام چينھ دان يا 
معده عسل ياد ميشود٬ وصل ميگردد. شيره بعد از مکيده شدن٬ موقتاً در چينھ دان ذخيره ميشود. بعداً زنبور شيره را قي نموده و 
آنرا بھ خانۀ زنبور جهت ذخيره شدن در حجره  عسل انتقال ميدهد. غشاي نازک داخل چينھ دان ميتواند از عبور شيره بھ داخل 

روده زنبور جلوگيري نمايد. 

Ÿتنفس: 
در سمت هاي چپ و راست شکم زنبورعسل ده جوره منفذ تنفسي(سوراخ تنفسي) کوچک قرار دارند کھ در قسمت صدر و بند 

هفتم شکم واقع ميباشند. اين منفذ ها بھ سينھ آوندي وصل ميباشند کھ با کمک آن زنبورهاي عسل تنفس مينمايند. 

پاي عقبي زنبورعسل کارگر زنبورعسل کارگر حمل کننده گرده
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سيستم دوران خون:
قلب در سيستم دوران خون در قسمت خلفي الين وسط شکم موقعيت دارد. اين عضو دراز بوده و بشکل يک تيوب نازک و بلند 

خون از صدر بھ سر امتداد يافتھ و از آنجا بھ بند هاي شکم ميرسد. در قسمت بطني شکم٬ رگ هاي خون ناموجود ميباشند. 

سيستم عصبي: 
در سيستم عصبي٬ مغز در قسمت فوقاني سر موقعيت دارد کھ از آنجا رشتھ هاي عصب حسي بھ چشم ها٬ آنتن ها و اجزاي قدامي 

دهن ميرسد. 

ارگان هاي باروري مجدد: 

-

-

-

در ميان ارگان هاي باروري مجدد يک زنبورنر٬ يک جوره بيضھ کوچک هموار يا پهنيده در قسمت شکم موقعيت دارد کھ 

اسپروماتوزا را توليد مينمايد. اين اسپروماتوزا از طريق مجراي انزالي خارج ميگردد. 

سيستم باروري مجدد ملکھ شامل يک عدد تخمدان گرد و استوانھ يي شکل ميباشد کھ از تيوب هاي باريکي کھ تخم در آن 

توليد ميشود٬ ساختھ شده است. تخم ها از طريق تخمراه خارج ميشوند. زامھ گير يا اسپرماتيکا با تخمراه عمومي وصل 

ميباشد کھ آب مني دريافتي از زنبور نر را در خود ذخيره مينمايد. 

کارگران نيز زنبور هاي مونث ميباشند؛ اما ارگان هاي باروري مجدد آنان چندان انکشاف نيافتھ است. کارگران تخمگذار 

نيز قادر هستند در غياب ملکھ/ حجره  ملکھ ارگان هاي باروري مجدد خويش را انکشاف دهند٬ ولي آنها تنها تخم هاي 

عقيم  ميتوانند توليد نمايند. 

: اناتومي زنبورعسل ۱٩شکل
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تقسيم کار بر اساس نوع بالغ٬ سن و نيازمندي هاي کالوني
فعاليت ها و تقسيم کار انواع مختلف زنبورعسل

تقسيم کار زنبورعسل

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

تخمگذاري کار اصلي زنبور ملکھ محسوب ميشود.

 ۸ ۳  ۷ ملکھ۳ الي روز بعد از پيدايش در فضا با زنبور نر جفتگيري مينمايد. وي تا 

روز بعد از اين جفتگيري بھ تخمگذاري آغاز ميکند. 

٨۰۰يک ملکھ صحتمند نوع سيرانا قادر است در حدود  تخم در يک روز توليد نمايد٬ 

۲۰۰۰درحاليکھ ملکھ نوع ميليفيرا قادر بھ توليد تا  تخم در روز ميباشد. 

برحسب ضرورت کالوني٬ زنبور ملکھ تخم هاي بارور و عقيم توليد مينمايد. الرواي 

زنبور نر از تخم هاي عقيم بوجود ميآيد٬ درحاليکھ زنبورهاي کارگر و ملکھ از تخم 

هاي بارور پيدا  ميشوند. 

کار مهم ديگر يک ملکھ بسيج کالوني ميباشد.

تمام زنبورهاي عسل در يک کالوني فيرومون(ماده کيمياوي کھ بوسيلھ ملکھ ترشح 

ميگردد تا رفتار و بقيھ وظايف اعضاي کالوني را تعيين نمايد) آزاد شده از بدن ملکھ 

را ميپذيرند. 

فيرومون ملکھ تمام وظايف کالوني٬ بشمول شناسايي٬ غذا جويي٬ خروج گلھ 

يي٬ فرار گروهي وغيره را تعيين مينمايد. 

زنبور ملکھ

تنها کار يک زنبورعسل نر جفتگيري با ملکھ باکره ميباشد. Ÿ

زنبورعسل نر بعد از جفتگيري ميميرد. Ÿ

کارگران در اوقات کمبود غذا زنبورنر را تغذيھ نمي نمايند و بھ همين خاطر آنها از  Ÿ

بين ميروند. 

زنبور نر

در يک کالوني زنبورعسل کارهايي از قبيل؛ جمع آوري عسل و گرده٬ مراقبت از جوجھ 
ها٬ ساختن شانھ٬ تغذيھ زنبورهاي نر و ملکھ٬ پاک کاري صندوق٬ دفاع از کالوني و 

غيره برعهده زنبورهاي کارگر ميباشد. 

جيلي يک غده هايپوفارنجيل در سر زنبور غذاي شاهانھ يا رايل جيلي توليد مينمايد. رايل 

ماده مغذي و قوي ميباشد کھ بخاطر تغذيھ الروهاي جوان و ملکھ بمصرف ميرسد. 

کارگران شانھ را از مومي کھ از جوره چهارم غده هاي موم واقع در بند هاي چهارم تا هفتم 

شکم٬ ترشح ميگردد٬ ميسازند. 

نيش کھ داراي کيسھ زهر ميباشد در قسمت آخر شکم قرار دارد. از آن بخاطر نيش زدن 

دشمنان استفاده ميشود. 

بصورت طبيعي کارگران تخمگذاري نمي نمايند؛ ولي در غياب ملکھ يا حجره  هاي ملکھ٬ و 

 ۳ يا تخم  براي تقريباً ۲ هفتھ٬ در مورد کالوني هاي سيرانا و هفتھ در مورد ميليفيرا٬ آنها بھ 

توليد تخم شروع مينمايند. اين کارگران بنام کارگران تخمگذار ياد ميگردند. کارگران 

تخمگذار٬ تخم هاي عقيم توليد مينمايند کھ از آن تنها زنبورهاي نر بوجود ميآيد٬ و کالوني 

ممکن است بھ مرور زمان از بين برود. 

زنبورکارگر
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فعاليت هاي مربوط بھ سن

وظا يف سن

قدم زدن٬ جمع شدن و گرم ساختن جوجھ هاي 
نوزاد٬ خوردن هر نوع غذاي پراگنده٬ پاک کردن 

حجرات

۱ - ٣ روزه

پرستاري از بالغ شدن الروا٬ تغذيھ الروا با عسل 
و گرده(نان زنبور)

٣ - ۶ روزه

توليد غذاي شاهانھ از غده هايپوفرينجيل کھ در سر 
تشکيل ميگردد٬ تغذيھ غذاي شاهانھ براي الرواي 
کارگر و زنبور نر تا سھ روزه گي و براي ملکھ 

درسراسر عمر

۱۲ ۶ -  روزه

بعد خشک شدن غده هایپوفرينجيل٬ بخاطر ساختن 
شانھ از چهار جوره غده موم٬ موم توليد ميکند کھ 

اين غده ها در قسمت لبھ بطني شکم تشکيل 
ميگردند. ساختن شانھ ها

۱٨  -  روزه ۱۲

در بقيھ عمر٬ منحيث  غذاجوی عمل نموده و بھ 
جمع آوری شيره٬ گرده٬ پروپوليس٬ و آب از 

ساحات مجاور ميپردازد. 

۲۱بيشتر از   روز

جعبھ ٨
پيام های مهم جلسھ پنجم

-

-

طبيعت برای صنف يا دستھ های زنبورعسل مورفولوژی و اناتومی خاصی را تأمين نموده 

اسـت کھ آنها را قـادر ميســازد تا شــيره و گرده موجود در طبــيعت را جمع آوری نمايند کھ 

اسباب خوشی انسان را فراهم ميسازد. 

هويت يک کالونی با فعاليت های هر سھ دستھ زنبورعسـل محـفوظ ميباشـد. مسـووليت تمام 

اين سھ دستھ در يک کالونی زنبورعسل اهميت يکسان دارد.  
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جلسات روز دوم

صندوق زنبور و وسايل زنبورداری- يک ساعت جلسھ ٦: 

معايينھ کالونی- يک ساعت جلسھ ۷: 

دوران حيات ساالنھ و تنظيم متناوب کالونی های زنبورهای عسل- يک ساعت و سی دقيقھ جلسھ ٨: 

خروج گلھ يی در يک کالونی زنبورعسل- يک ساعت جلسھ ٩: 

فرارگروهی و تفاوت بين خروج گلھ يی و فرار گروهی زنبورعسل – يک ساعت : ۱۰جلسھ 

٣۰مروری بر مطالب روز اول:          دقيقھ



مروری بر مطالب روز اول

٣۰زمان:  دقيقھ

اهداف:
-

-

-

-

تشخيص و مرور درس های اصلی فراگرفتھ شده از جلسات روز چهارم.

دادن فرصت بيشتر برای اشتراک کننده گان جهت پرسيدن سـوال و دريافت وضاحـت بيشـتر از سـوی آموزگاران/تسـهيل 

کننده گان کورس.

دريافت نظريات بازتابی در مورد محتوا و پروسھ آموزش٬ روش ها و مواد آن. 

پيدا نمودن هر مسألھ و مشکلی کھ در جلسات روز اول بوجود ميآيد. 

روش های بازبينی:
جلسھ بحث و گفتگوی اشتراکی و سوال و جواب 

مواد الزم:
-

-

-

تختۀ سفيد و مارکر٬ يا تختۀ سياه و تباشر.

فليپ چارت همراه با پايھ٬ قلم مارکر٬ ورق های کالن کاغذ و قلم و نوار چسپ.

ميتاکارت و قلم٬ تختۀ نرم و سنجاق.

فعاليت ها:
جلسھ جروبحث وسوال و جواب را بر محور سواالت ذيل داير نماييد:

-

-

-

-

-

از جلسات روز گذشتھ چھ آموختيد؟

آيا بھ وضاحت بيشتری ضرورت هست؟

آيا کمبودی در موضوع و يا محتوای درس وجود داشت؟

آيا روش بکاررفتھ برای اشتراک تان در جلسھ کمک نمود؟

آيا کدام پيشنهادی برای جلسات آينده داريد؟

الزم نيسـت تنها در فکر پرسـيدن اين سـواالت باشـيد. اشـتراک کننده گان ميتوانند درصورت موجوديت وقــت و مرتبــط بــودن٬ 
سواالت ديگری را نيز مطرح نمايند. هنگام جلسھ بازبـينی مطالب قبـلی٬ تسـهيل کننده نبـايد بـرای پاسـخ دادن بـھ هرسـوال وقـت 
زيادی را صرف نمايد. هرگاه تسهيل کننده يا آموزگار نتواند بـھ همھ سـواالت مطرح شـده پاسـخ ارايھ نمايد٬ پس بـايد بـرای شـان 
محترمانھ بگويد کھ نظريات و سواالت آنها در جلسات آينده در نظر گرفتھ خواهد شد. بـخاطر گرفتن پاسـخ سـواالت فوق از فليپ 
چارت استفاده نموده و بخاطر دارای ساختار کردن جلسھ ازميتا کار استفاده نماييد(بطور مثال٬ از اشتراک کننده گان بـخواهيد کھ 
سواالت شان را نوشتھ کرده و سپس اين سواالت را برای پاسخ های مرکب گروپ بندی نماييد.). برای پاسخ بـھ سـواالت انفرادی 
وقـت زيادی را سـپری ننماييد. در پايان جلسـھ بـخاطر دريافت نقـطھ نظرياتی کھ در جلسـھ مورد رسـيده گی قــرار نگرفتھ اند از 
ميتاکارت اسـتفاده کنيد. کارت ها را بـعد از ختم جلسـھ بررسـی نموده و موضوعاتی کھ مطرح شـده اند٬ بـايد بشــکل  گروپ و يا 

بطور انفرادی با اشتراک کننده گان مورد بحث قرار گيرند. 
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جلسھ ٦

موضوعات فرعی
-

-

انواع صندوقی زنبور و شناسايی و استفاده از آن.

ميتود شناسايی و استفاده از ملحقات و لوازم فرعی زنبورداری مدرن.

مدت جلسھ(يک ساعت)
-

-

۱٥نظری: دقيقھ

٤٥عملی: دقيقھ

اهداف
آموزنده ها:

قادر بھ شناسايی و استفاده از صندوقی زنبور و ديگر وسايل زنبورداری خواهند شد. -

ميتودهای آموزش
-

-

ليکچر و نمايش

بحث و گفتگو و فعاليت عملی

مواد آموزش
-

-

صندوقز زنبور٬ وسايل و لوازم فرعی زنبورداری.

اشکال٬ عکس ها و ساليد ها.

فعاليت ها
فعاليت ۱: ليکچر و نمايش وسايل

اهدف

آموزنده ها در مورد استفاده از صندوق٬ وسايل و لوازم يدکی يا اضافی زنبورداری خواهند دانست.-

ميتود آموزش
نمايش کوتاه با استفاده از مواد معلوماتی٬ و ارايھ وضاحت در مورد روش شناسايی و استفاده از صندوقی زنبورعسل.-

مواد آموزش
صندوقی زنبور٬ تمام وسايل يا عکس ها و اشکال زنبورداری.-

فعاليت ۲: بحث و گفتگو و استفاده عملی

اهداف
-

-

اطمينان از اينکھ تمام آموزنده ها قادر بھ شناسايی صندوقی زنبور و وسايل زنبورداری ميباشند. 

آموزنده ها ميتوانند صندوقی زنبور و وسايل زنبورداری را بشکل عملی مورد استفاده قرار دهند. 

ميتودهای آموزش
آموزنده ها را اجازه دهيد تا صندوقی زنبور  و وسايل زنبورداری را مورد استفاده قـرار  داده و بـا همديگر بحـث و گفتگو -

نمايند. 

مواد آموزش
صندوقی زنبورعسـل و تمام وسـايل و لوازم فرعی زنبـورداری يا اشـکال آن٬ قـلم مارکر٬ تختھ يا کاغذ رنگھ ٬ نوارچسـپ -

کاغذی.

صندوقی زنبور و وسايل زنبورداری
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جلسھ ٦

مقدمھ 
استفاده از صندوقـی چوکات دار قابـل حـمل و وسـايل زنبـورداری٬ معايينھ کالونی٬ برداشـت عسـل و تنظيم کالونی را بـصورت 

سريع و آسان ميسر ميسازد. در ذيل طريقھ استفاده از صندوق٬ وسايل و لوازم فرعی زنبورعسل  مدرن تشريح گرديده است:

صندوق چوکات دار قابل حمل

يک صندوق چوکات دار قابل حمل دارای دو خانھ ميباشد؛ خانھ بـااليی بـرای توليد عسـل٬ و خانۀ جوجھ های نوزاد. خانھ بـااليی 
تنها در فصل جريان عسـل عالوه ميگردد(درصورت بلندبـودن مولديت٬ بيشــتر از يک خانھ هم ميتواند عالوه گردد٬ اما اين امر 
در افغانستان بسيار غيرمعمول ميباشد). صندوق هايی با ديزاين استندرد کھ بـرای زنبـور نوع اپيس ميليفيرا اسـتفاده ميگردد يک 
۱٨٥۲صندوق لنگستروت ميباشـد کھ بـرای نخسـتين بـار در سـال  همگانی گرديده و تا  هنوز هم در سراسـر دنيا مورد اسـتعمال 
دارد. مفيديت يا مزيت اين نوع صندوق در آن است کھ زنبورها شانھ عسل را در داخل چوکات ها ميسـازند- اشـکال مسـتطيلی کھ 
برای نگهداری شانھ ساختھ شده اند و از طرف باالی صندوق بھ طرف شيارهای پايين قرار داده شده اسـت و ميتواند بـھ سـاده گی 
بلند ساختھ شود. چوکات ها بھ اندازه های معيين از همديگر قرار داده شـده اند کھ بـخاطر جلوگيری زنبـور از تماس بـا شـانھ های 
عسل محاسبھ شده است کھ در آنجا اين چوکات ها با چوکات های مجاور چسپيده است و يا چوکات ها بـھ ديوارهای صندوق وصل 

ميباشد. 
ملکھ ميتواند از خانھ باال خارج کرده شود کھ اين کار منجر بھ سـاختن شـانھ های ميگردد کھ فقـط بـخاطر عسـل بـدون جوجھ های 
نوزاد ميباشـد. هردو خانھ٬ هم خانھ عسـل و هم خانھ جوجھ های نوزاد٬ هر کدام بــرای ده چوکات ديزاين شــده اند؛ اما بــصورت 
عموم خانھ عسل بھ اندازه خانھ جوجھ های نوزاد بلند نميباشـد و چوکات های آن نيز بـھ اندازه چوکات های خانھ جوجھ های نوزاد 
دراز نيسـت. زمانيکھ کالونی ها کوچک و يا ضعيف هســتند٬ و نميتوانند در بــاالی تمام شــانھ ها چوکات بســازند٬ چوکات های 
انفرادی ميتواند با يک تختۀ ميان خالی جابجا گردد کھ اين تختھ ميان خالی سخت بوده و ميتواند بـرای سـاختن شـانھ مورد اسـتفاده 

قرار گيرد. تختھ ميان خالی فضای  خالی را پر ساختھ و کمک مينمايد تا کالونی گرم نگهداری گردد. 

يک صندوق کوچکتر ديگر بنام صندوق نيوتن خوانده ميشود کھ برای اپيس سيرانا استفاده ميگردد. اين صندوق نيز بـا ده چوکات 
در هر خانھ بھ عين شيوه ساختھ ميشود؛ اما فضای هر دو خانھ نسبت بھ صندوق لنگستروت کوچک تر ميباشد٬ و بـھ همين خاطر 

برای زنبورهای دارای جسامت خوردتر مناسب پنداشتھ ميشود. 

۲۰اجزای اصلی صندوق در شکل  نشان داده شده اسـت کھ اين اجزا عبـارت اند از تختھ تحـتانی٬ مدخل٬ خانھ جوجھ های نوزاد٬ 
چوکات های خانھ جوجھ های نوزاد٬ خانھ بــااليی(خانھ عســـل)٬ چوکات های خانھ عســـل٬ پوش داخلی و پوش خارجی٬ و يک 

سوراخ تهويھ کھ توسط جالی پوشانده شده است. 

(Nucleus)صندوقی زنبور نوکليس 
صندوقی نوکليس يک نوع صندوق کوچک بوده کھ برای تقسيم کالونی و يا جهت نگهداری زنبـورها در کالونی های دارای ٤ تا 

٥ چوکات مورد استفاده قرار ميگيرد. 

صندوقی جفتگيری
يک نوع صندوقی کوچک ميباشد. داخل آن مملو است از زنبـورهای پرسـتار و چوکات های جوجھ های نوزاد  بـدون موجوديت 
ملکھ. حجره  رسيده يا بـالغ ملکھ ۱ يا ۲ روز قبـل از پيدايش آن بـھ هر صندوقـی جفتگيری ضميمھ ميگردد. بـعد از پيدايش٬ ملکھ 
باکره توسط زنبـورهای پرسـتار تغذيھ ميگردد. ظرف چند روز محـدود همرای زنبـورنر جفتگيری نموده و بـھ تخمگذاری آغاز 
مينمايد. هرگاه نحوه تخمگذاری آن خوب بوده باشـد٬ اين ملکھ ميتواند بـفروش برسـد و يا بـا ملکھ ديگری در يک کالونی(بـخاطر 

دوباره ملکھ دار کردن) تعويض گردد. 

سکوی صندوق همراه با کاسھ
از اين سـکوی چهار پايھ بـخاطر گذاشـتن صندوق در بـاالی آن اسـتفاده ميشـود. هر کدام از پايھ ها بـايد در داخل کاســۀ پر از آب 

گذاشتھ شود تا از حملھ مورچھ ها بھ داخل صندوق جلوگيری نمايد. 

مواد معلوماتی
صندوقی زنبور و وسايل زنبورداری
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: تختۀ جلوگير ملکھ ۲۴شکل 

تختۀ جلوگير ملکھ 
تختۀ جلوگير ملکھ در بـين خانۀ عسـل و خانۀ بـروم يا جوجھ های نوزاد  بــخاطر جلوگيری از داخل شــدن ملکھ و تخمگذاری در 
خانۀ عسل استفاده ميشود. زنبور ملکھ نميتواند از تختۀ جلوگير عبور نمايد؛ اما کارگران بھ ساده گی از آن عبـور نموده و در خانۀ 

سوپر يا باالخانۀ صندوق کار مينمايند. 

: صندوقی جفتگيری ۲۲شکل 

: سکوی پايھ دار و کاسھ ها ۲٣شکل 

: صندوق زنبور نوکليس ۲۱شکل 

: صندوقی چوکات دار منقول ۲۰شکل 

38



: دروازه ملکھ ۲۷شکل 

دروازۀ ملکھ

از اين وسـيلھ بـرای تغذيھ زنبورعسـل در موقـع کمبــود غذا٬ مانند زمســتان٬ فصل بــارانی و يا در صورت لزوم اســتفاده صورت 
ميگيرد. شربت بوره توسط بوتل پالستيکی کھ در قسمت سرپوش آن سوراخی موجود است٬ در مرکز سوراخ پوش داخلی بـاالخانۀ 
صندوق ريزانده ميشود تا کالونی از آن استفاده نمايد.  موقع جور کردن اين بوتل پالسـتيکی٬ در سـرپوش آن ميتوان توسـط يک ميخ 

داغ سوراخ ايجاد کرد. ظرف تغذيھ چوکاتی دار ميتواند بعوض بوتل مورد استفاده قرار گيرد. 

دروازۀ ملکھ از المونيم ساختھ شده اسـت٬ و در مدخل صندوقـي زنبـور بـخاطر جلوگيري از پرواز ملکھ در شـرايط ذيل اسـتفاده 

ميگردد:

تا زمانيکھ ملکھ لذت بردن در صندوقي جديد را آغاز نمايد. 

در هنگام خروج گلھ يي و فرارگروهي زنبورها

بعد ازانتقال در يک صندوق/چوکات قابل حمل مدرن٬ يا بعد ازصندوقسازي جديد زنبورهاي کھ خروج گلھ يي را انجام 

داده اند.

درصورتيکھ کدام ملکھ باکره در کالوني وجود داشتھ باشد و اين دروازه باعث جلوگيري  از پرواز و جفتگيري او گردد. 

ضرورت دروازۀ ملکھ براي زنبور نوع ميليفيرا بسيار اندک است

-

-

-

-

تلۀ گرده

ظرف تغذيھ چوکاتی

 .( ۲٦تلۀ گرده وسيلھ يی است بخاطر جمع آوری حبھ های گرده از  بدن زنبورهای کارگر کھ بھ صندوق برميگردند(شکل 
چندين راه و ديزاين برای مسموم ساختن يک تلھ وجود دارد؛ اما اصول آن هميشھ يکسان ميباشد. يک حفاظ يا ميلھ در 

قسمت مدخل صندوق نصب ميگردد تا زنبورها بعد از گذشتن از آن داخل صندوق گردند. وقتيکھ زنبور داخل ميلھ شد٬ 
حبھ های گرده از پاهای عقبی زنبورکارگر جداگرديده و در يک جعبھ جمع آوری يا پتنوس پايينی می افتد. اندازه سوراخ 

ميلھ عامل بسيار مهم ميباشد٬ حبھ گرده بايست بدون مانع شدن پرواز زنبور٬ رها ساختھ شود. يک حفاظ نمونھ وی عبارت 
٣/۱۶است از يک پارچھ دارای ٥ سوراخ٬ يا صفحھ يی سوراخ داری با  انچ قطر(٥ ملی متر).  پتنوس جمع آوری گرده 

همراه با یک حفاظ سوراخ پوشانیده شده است تا زنبورها بتوانند داخل آن شوند.

۲۶                                          شکل  : تلۀ گرده

: ظرف تغذيھ چوکاتیظرف بوتلی تغذيھ ۲٨                                                  شکل 
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موم ورقي
اوراق يا صفحات  ساختھ شده از موم همراه با طرح های نقش دار 

حجره بخاطر ازدياد مفاد در زنبورداری مدرن بکار ميرود. موم 
ورقی برای اپيس ميليفيرا برای چوکات های جوجھ های نوزاد 

صندوق لنگسترول ساختھ شده و ميتوان با قطع کردن٬ آنرا در خانۀ 
عسل نيز جابجا نمود. موم ورقی  برای اپيس سيرانا برای صندوق 
نيوتن طراحی شده است کھ دارای اندازه خوردتر ميباشد. زنبورها 

در هر دو طرف اين تختھ بخاطر تخمگذاری يا ذخيره نمودن عسل٬ 
حجره ميسازند. موم ورقی  از مصرف وقت و انرژی زنبورها در 

ساختن شانتھ های جديد٬ جلوگيری مينمايد کھ اين باعث افزايش 
توليد عسل ميگردد. زيرا زنبورها بخاطر ساختن آن از يک الگوی 
از پيش تنظيم شده پيروی مينمايند کھ در ان شانھ ها راست  و منظم 

بوده و گرفتن آنها آسان ميباشد. درصورتيکھ شانھ در باالی موم 
ورقی  ساختھ شده باشد٬ برای کشيدن عسل تنها از عسل کش ممکن 

است استفاده گردد.

: موم ورقی  ۲٩ شکل 

قالب چاپ موم 
اين وسيلھ از سمنت و ريگ ساختھ شده٬ و در چوکات چوبی جابجا 
ميگردد. در داخل آن٬ در هر دو روی زيرين و بااليی آلھ متذکره٬ 

تختھ  های حجره  شانھ بصورت عميق نقش گرديده کھ در باالی آن 
موم نرم شده بخاطر ساختن تختھ يا بنياد شانھ ريختھ شده است. نوع 

ديگر تختۀ شانھ آهنی ميباشد٬ با دو خطکشی کھ در اساس آن حجره  
ها بصورت عميق حک گرديده است.  

(Smoker)دودکن 
دودکن وسيلھ يي است براي دودکردن زنبورهاي عسل  موقع بازکردن 
صندوق براي معايينھ و برداشت عسل. دود کردن کمک مينمايد تا شانھ 
ها از زنبور خالي شده و آنها آرام شوند و از نيش زدن شان نيز 
جلوگيري گردد. بعد از دور کردن سرپوش فوقاني(بيروني)٬ دودکن با 
دو يا سھ بار پوف کردن دود از طريق سوراخ مرکزي پوش داخلي و يا 
از مدخل صندوق ميتواند زنبورهاي عسل را آرام ساختھ و از خشم و 

آشفتھ گي آنها جلوگيري نمايد. 

روبند زنبورداری 

روبند زنبور بخاطر حفاظت روي و سر از گزند نيش زنبور در هنگام 
پرداختن بھ امور صندوق مورد استفاده قرار ميگيرد. روبند زنبور بايد 
بھ درستي بستھ شود تا از ورود زنبورها بھ داخل آن جلوگيري شود. 
روبند متذکره از جالي و يا از تکھ داراي جالي سياه ساختھ ميشود و در 
هنگام معايينھ فعاليت هاي زنبور بخوبي ميتوان کالوني را از عقب آن 
مشاهده کرد. اين وسيلھ بخاطر تنظيم و اداره بهتر و سهل تر کالوني 

الزم و ضروري ميباشد. 

:  روبند زنبورداری ٣۲                  شکل 

:   دود پمپ ٣۱                                                                                                                                شکل

: فشار تختۀ شانھ ٣۰  شکل 
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دستکش
 از دستکش بخاطر جلوگيري از نيش زنبور بر دستان و داخل شدن 
زنبور بھ داخل آستين ها استفاده ميگردد. دستکش هاي زنبور بسيار 
ضخيم ميباشند تا از فرورفتن نيش زنبور در پوست دست جلوگيري 

نمايد. اين وسيلھ معموالً از چرم٬ کرباس و قسمت هايي از آن کھ 
ساعد دست را ميپوشاند از کتان ساختھ ميشود کھ در آن قسمت 
داراي تهويھ ميباشد. بعضي اوقات٬ تمام بخش هاي دستکش از 
کرباس و يا کتان ساختھ ميشود اما خوب است کھ در صورت 

ممکن از چرم ساختھ شود؛ چرا کھ چرم در مقابل نيش زنبور مقاوم 
تر ميباشد. 

موم تراش 
سامان صندوق بخاطر کشيدن چوکات ها از باالخانھ/ خانۀ جوجھ 
هاي نوزاد٬  و يا جداسازي چوکات هاي چسپيده با پروپوليس/موم 
از يکديگر استفاده ميگردد.  بکارگيري سامان تيز و چنکگ مانند 
براي کشيدن چوکات ها هيچ مزاحمتي براي زنبورعسل در هنگام 
تفتيش و معايينھ کالوني و يا در اثناي برداشت عسل ايجاد نخواهد 

کرد. سامان صندوق خصوصاً براي زنبورعسل ميليفيرا الزم است؛ 
زيرا اين زنبور پروپوليس را جمع آوري نموده و از آن بخاطر الک 

و موم کردن درز هاي صندوق و چسپاندن چوکات ها در خود 
صندوق استفاده مينمايد.

برس عسل(نرم و سخت)

دو نوع برس در زنبورعسل بکار ميرود. برس نرم بخاطر دور 
ساختن زنبورهاي عسل از چوکات و برس سخت بخاطر پاک کردن 

تختھ جوجھ هاي نوزاد و پوش داخلي مورد استفاده قرار ميگرد.  

: برس زنبور(نرم و سخت) ٣۵شکل 

: موم تراش  ٣۴شکل 

: دستکش ها ٣٣شکل 

مگس کش چوبی يا نيی 
از آن بخاطر کشتن صيدگران زنبور عسل مانند؛ زنبور های 

زهری٬ و زنبورسرخ در مدخل صندوق و يا در اطراف صندوق 
استفاده ميگردد. 

ماشين عسل کشي
عسل کش یک وسیلھ مهم در زنبورداری مدرن بشمار میرود. 

از این وسیلھ بخاطر کشیدن عسل٬ بدون آنکھ بھ شانھ ها 
آسیب برسد٬ استفاده صورت میگیرد. این امر باعث افزایش 

حاصل عسل میشود؛ زیرا شانھ های خالی میتوانند دوباره در 
باالخانھ یا اتاق سوپر بخاطر جمع آوری عسل مورد استفاده قرار 
گیرند. همچنان انرژی و وقت زنبورها جهت ساختن شانھ های 
جدید بمصرف نمیرسد. کیفیت عسلی کھ بوسیلھ عسل 

کش از چوکات ها برآورده میشود در مقایسھ با عسلی کھ توسط 
فشردن شانھ ها با دست کشیده میشود٬ بهتر میباشد. بخاطر 

کشیدن عسل توسط  عسل کش٬ چوکات عسل از  باالخانھ 
صندوق(خانھ عسل) برداشتھ میشود٬ موم برداشتھ شده و چوکات 
در عسل کش گذاشتھ میشود. هرگاه طریقھ عسل کشی مماسی 

بوده باشد٬ در آنصورت بعد از کشیدن عسل از یک طرف٬ 
چوکات کشیده شده و طرف دیگر آنرا دور میدهند تا عسل 

آنطرف را نیز بکشند. دور دادن چوکات در صورت استفاده از 
عسل کش وارون پذیر یا پشت و رو کردنی٬ ضرور نیست. 

: مگس کش ٣۶شکل 
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دستکش
 از دستکش بخاطر جلوگيري از نيش زنبور بر دستان و داخل شدن 
زنبور بھ داخل آستين ها استفاده ميگردد. دستکش هاي زنبور بسيار 
ضخيم ميباشند تا از فرورفتن نيش زنبور در پوست دست جلوگيري 

نمايد. اين وسيلھ معموالً از چرم٬ کرباس و قسمت هايي از آن کھ 
ساعد دست را ميپوشاند از کتان ساختھ ميشود کھ در آن قسمت 
داراي تهويھ ميباشد. بعضي اوقات٬ تمام بخش هاي دستکش از 
کرباس و يا کتان ساختھ ميشود اما خوب است کھ در صورت 

ممکن از چرم ساختھ شود؛ چرا کھ چرم در مقابل نيش زنبور مقاوم 
تر ميباشد. 

چاقو
از چاقو بخاطر قطع کردن شانھ های کهنھ٬ و باز کردن مهر و الک 

شانھ های عسل استفاده مينمايند. بهتر است بھ اين منظور از چاقو 
های تيز و دراز استفاده گردد. 

فلتر کننده  عسل
بال٬ پا٬ شانھ يا موم زنبور ميتواند در هنگام برداشت عسل٬ با آن 
مخلوط گردد. بخاطر دور ساختن  اين مواد از يک جالی فلزی يا 

جالی پااليشی کھ از يک پارچۀ کتانی محکم ساختھ شده است٬ 
استفاده ميگردد. 

موم نرم کن

اين وسيلھ بخاطر نرم کردن موم زنبور مورد استعمال دارد. اين آلھ 
ميتواند برقی بوده باشد و يا بوسيلھ حرارت آفتاب فعاليت نمايد. نرم 

ساختن موم توسط اين ماشين ساده و ارزان است. کيفيت موم و 
فيرومون(مادۀ مترشحھ از زنبور ملکھ کھ باالی رفتار و انکشاف 

بقيھ زنبورها اثر ميگذارد٬ و غالباً بخاطر کشش و جذب جنس 
مخالف استفاده ميشود) توسط اين آلھ از بين نميرود. روش استفاده 
از آب گرم گزينھ ديگری است برای نرم ساختن و پروسس موم. 

قفس ملکھ
قفس ملکھ يک بکس جالی کوچک ميباشد کھ تحت شرايط خاص 

برای قفس نمودن ملکھ بکار ميرود. شبيھ قطی گوگرد بھ نظر 
ميرسد کھ از چوب و جالی آهنی ساختھ شده است. در هنگام دوباره 
ملکھ سازی٬ انتقال زنبورها از يک صندوق بھ صندوقی ديگر٬ و يا 
دستگيری و صندوق سازی يک کالونی فراری بکار ميرود. در اين 

زمان٬ يک نفر زنبوردار ميتواند بھ ساده گی ملکھ را پيدا نموده و 
آنرا صندوق نمايد. 

صندوق انتقال
از صندوق انتقال بخاطر حمل کالونی زنبور از یک محل بھ محل 

دیگر استفاده صورت میگیرد. این صندوق شبیه صندوق 
زنبور است؛ ولی اندازه آن خورد تر بوده و تنها سھ الی چهار 
چوکات در آن جا میشود.  سرپوش آن دارای دستھ بوده و از آن 

بمنظور انتقال استفاده میگردد؛ همچنان این صندوق دارای تهویه 
مناسب نیز است. 

: عسل کش ٣۷شکل 

: چاقو ٣٨شکل 

: فلتر کننده عسل ٣٩شکل 

۴۰شکل  :    موم نرم کن 
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از اين وسيلھ بخاطر گرفتن گلھ يي از زنبورها کھ خروج گلھ يي را انجام داده اند٬ و يا فرار گروهي نموده اند٬ استفاده 
ميگردد٬ همچنان بخاطر انتقال کالوني از محل بھ محل ديگر. اين خريطھ از پارچۀ نازک و يا از يک جال نيلوني ساختھ 

شده است. 

خريطھ گلھ زنبور

حفاظ حجره  ملکھ
شکل آن مانند حجره  ملکھ است٬ اما اندازۀ آن بزرگتر از حجره  بوده و از جال پالستيکی و يا سيم های نازک جالی 
ساختھ شده است و بخاطر محافظت ملکھ جديد در حجره  از گزند ملکھ بزرگتر و يا ملکۀ جديدی کھ همزمان در يک 

کالونی موقع خروج گلھ يی و يا در حاالت خاص ديگر بوجود ميآيد٬ استفاده ميشود. 

: حفاظ حجره  ملکھ ۴۴شکل 

: صندوق انتقال ۴۲شکل 

: خريطۀ گلھ زنبور  ۴٣                        شکل 

: قفس ملکھ ۴۱شکل 
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جعبۀ ٩
پيام های مهم جلسھ ششم

-

-

در زنبورداری مدرن٬ وسايل پرورش نقش عمده يی در تنظيم و منجمنت پرورشگاه زنبور بازی مينمايد. 

توليد عسل با کيفيت بوسيلھ استندرد و پاکی وسايل استفاده شده توسط زنبوردار انجام ميپذيرد. 
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جلسھ ۷

موضوعات فرعی
-

-

-

-

تفتيش کالونی(از داخل و بيرون)

آب و هوا و زمان مناسب

آماده گی برای معايينھ کالونی و توجھ يی کھ بايد صورت گيرد

ميتود ثبت و نگارش ارقام

مدت جلسھ(يک ساعت)
-

-

۱٥نظری: دقيقھ

٤٥عملی: دقيقھ

اهداف:
آموزنده ها:

-

-

-

خواهند دانست کھ چرا٬ چھ زمانی و چگونھ يک کالونی را معايينھ نمايند
قادر خواهند بود تا بدون بازکردن صندوق کالونی را بازرسی نمايند. 

قادر خواهند بود تا اسناد پروشگاه زنبورعسل را ثبت نمايد. 

ميتود های آموزش:

-

-

-

ليکچر
تمرين عملی

سوال و جواب 

مواد آموزش:
-

-

-

-

-

تختھ يا فليپ چارت٬ قلم مارکر
تصاوير از جريان معايينھ صندوق
پروجيکتور ايل سی دی٬ ساليد ها

صندوقی چوکات دار قابل حمل همرای زنبورهای عسل
مواد معايينھ و بازرسی کالونی(روبند زنبور٬ ابزار صندوق٬ دودکننده٬ دستکش٬ برس٬ چاقو٬ جداول ثبت و نگارش٬ قلم)

فعاليت ها و تمرينات:
فعاليت ۱: ليکچر

اهداف
آموزنده ها:

-

-

-

قادر بھ انجام تفتيش يا معايينھ کالونی از داخل و از بيرون صندوق خواهند بود٬ بدون آنکھ سر صندوق را باز نمايند.
قادر خواهند بود تا در مورد آماده گی٬ تدابير الزم٬ وقت مناسب و شيوه معايينھ صندوق چيزهايی را بدانند.

در مورد ثبت ارقام کالونی های زنبور در اثنای معايينھ خواهند آموخت. 

ميتودهای آموزش:
ليکچر کوتاه با استفاده از اشکال٬ تصاوير و ساليد ها-

بازرسی و معايينھ کالونی
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مواد آموزش:

-

-

اشکال/ساليد ها/ تصاوير

تختھ يا فليپ چارت٬ قلم مارکر

فعاليت ۲: تمرين عملی
اهداف:

آموزنده ها قادر بھ معايينھ کالونی و ثبت ارقام ميباشند. -

ميتود آموزش:

معاينھ کالوني-

مواد آموزش:
-

-

-

صندوقی چوکات دار قابل حمل همراه با زنبورهای عسل.
روبند٬ دود کننده٬ چاقو٬ برس٬ دستکش٬ سامان صندوق.

قلم و فورمھ های تفتيش يا معايينھ کالونی.

مراحل تمرينات عملی:
مرحلھ اول: نمايش تمام مشاهدات وفعاليت هايی  کھ قرار است در اثنای معايينھ کالونی انجام شوند. 

مرحلھ دوم: تقسيم آموزنده ها بھ ٤- ٥ گروپ کوچک٬ و تقاضا از ايشان برای معايينھ کالونی از طريق باز نمودن  صندوق.
مرحلھ سوم: تقاضا از هر گروپ کوچک يا فرعی بخاطر معايينھ عملی کالونی٬ با رعايت مراحل تشريح شده در اين مواد رهنما

فعاليت ٣: بحث و گفتگو و سوال و جواب 

هدف: 
اطمينان حاصل نماييد کھ آيا تمام آموزنده ها در مورد اينکھ چرا و چھ وقت بايد معاينھ يک کالوني صورت گيرد٬ -

معلومات حاصل نموده اند يا خير 

ميتود آموزش:
وضاحت از طريق سوال و جواب -

مواد آموزش:
قلم مارکر٬ ميتاکارت٬ فليپ چارت و تختھ-
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جلسھ ۷

مقدمھ
معايينھ کالونی بمنظور دانستن در مورد  وضعيت انکشاف کالونی٬ حالت مرض٬ حضور ملکھ٬ تخم- جوجھ ها٬ الروا و شـفيره 

و مقدار غذا- گرده و شيره صورت ميگيرد کھ بر اسـاس آن در مورد اخذ تدابـير منجمنت فصلی کالونی ها تصميم گرفتھ ميشـود. 

معايينھ کالونی با دو روش انجام ميپذيرد: توسط باز کردن صندوق٬ و يا بدون باز کردن  صندوق.

آب و هوا و زمان مناسب برای معايينھ
-

-

-

بازديد از صندوق زنبور بايد در هوای صاف و آرام انجام پذيرد

معايينھ نبايد در اثنای گرمی/روشنی روز٬ و يا در اوقاتی کھ هوا سرد٬ ابری٬ طوفانی و يا بارانی است٬ صورت گيرد. 

معايينھ کالونی هنگاميکھ تعداد زيادی از زنبورها در بيرون از صندوق در حالت جستجوی غذا باشند٬ بسيار ساده است. 

جدول۲: تقسيم اوقات معايينھ کالونی

دفعات معايينھ زمان مناسب آب و هوا محل

يک بار در ٣ الی ٤ هفتھ زمستان صبح- ۲ بعد از چاشت۱۱
ساحات تپھ يی و کوهستانی

۱٥يک بار در  الی  روز ۱۰ ٨۱۰ -  صبح- ٤-٦ بعد از چاشت تابستان

يک بار در ٣ هفتھ زمستان صبح- ۲ بعد از چاشت۱۰
ساحات هموار و دامنھ 

۱۰يک بار در  روزهای تپھ -۷۱۰   صبح ۲- ٦ بعد از چاشت تابستان

يادداشت: معايينھ و تفتيش منظم کالونی در وقفھ دو الی هفت روز ضروری ميباشد کھ البتھ اين بسـتھ گی دارد بـھ 
تحـليل وضعيت کالونی مانند؛ ميل بـھ خروج گلھ يی٬ عفونت مرض٬ حـملھ حشـرات٬ و بـعد از معرفی ملکھ و يا 

حجره  ملکھ جديد. 

معايينھ کالونی از بيرون

معايينھ کالونی از بيرون بمنظور دانستن در مورد وضعيت کالونی٬ بدون باز کردن سـر صندوق٬ اجرا ميشـود. معايينھ بـيرونی 

ميتواند معلومات ذيل را راجع بھ کالونی زنبورعسل برايمان فراهم سازد:

-

-

-

-

رفت و آمد تعداد زيادی از زنبورها٬ و حـضور شـمار زيادی از کارگران آورنده گرده در مدخل صندوق بـيانگر آنسـت کھ  

کالونی صحمتند و قوی ميباشد. 

موجوديت الروا٬ شـفيره و زنبـورهای نوزاد کھ در مقابـل دروازۀ ورودی صندوق پراگنده باشـند٬ نشـانگر مصاب بــودن 

کالونی بھ مرض ميباشد. 

موجوديت فضوالت زنبور و لکھ های سياه در اطراف مدخل صندوق ميرسـاند کھ وضعيت آن غيرنورمال بـوده و کالونی 

مصاب بھ مرض ميباشد.

موجوديت تعداد بيشمار مرده زنبو با خرطومھ های برآمده٬ کھ در جلو مدخل صندوق پراگنده شده باشند٬ نشانگر آنست کھ 

کالونی مسموم گرديده است. 

مواد معلوماتی
معايينھ يا بازرسی کالونی
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-

-

-

-

عدم توانايی در پرواز و حرکت بی حال و سست در زنبور ها عالمت مصاب بودن بھ مرض ميباشد. 

تعداد زيادی از زنبـورها در حـالت پرواز  کھ مصروف جنگيدن بـا يکديگر بـوده باشـند٬ نشـانھ يی از دستبـرد بـھ صندوق 

ميباشد. 

تجمع زنبـورها در مدخل صندوق و پرواز اندک آنها بـرای غذاجويی ميتواند بـيانگر خروج گلھ يی و يا فرار گروهی بـوده 

باشد. 

مشـاهده تعداد زيادی از زنبـورهای نر و حـرکت نامنظم آنها ميتواند عالمت کالونی کارگران تخمگذار يا کالونی بـی ملکھ 

بوده باشد. 

معايينھ کالونی از داخل بوسيلھ باز کردن صندوق
معايينھ يا بازرسی داخلی روش نهايی تفتيش يا معايينھ کالونی ميباشد کھ بـعد از معايينھ بـيرونی بـخاطر اطمينان 
از وضعيت کالونی٬ غيرنورمال بـــودن٬ توانايی ها و اجرای تدابــــير منجمنتی صورت ميگيرد. معايينھ داخلی 
کالونی بايست بر منبای اهداف تعيين شده انجام يافتھ و از جمع آوری مواد الزم آغاز گردد. مشاهدات ذيل بايد در 

هنگام معايينھ کالونی از داخل صورت پذيرد. 

-

-

-

-

-

-

-

-

وضعيت ملکھ

قوت و يا توانايی کالونی- تعداد زنبورهای بالغ و مقدار جوجھ ها٬ تخم٬ الروا و شفيره

موجوديت امراض و حشرات در داخل کالونی

عاليم خروج گلھ يی و فرارگروهی

ضرورت نصب صفحھ های تختۀ شانھ اضافی

ذخيره غذا(عسل و گرده)

پاکی و حفظ الصحھ

ضرورت دور انداختن/ برطرف نمودن شانھ های غيرضروری/ بدشکل/ اضافی ساختھ شده بوسيلھ زنبورها

يک نفر زنبوردار تجارت پيشـھ٬ ميتواند بـا بررسـی تعدادی از کالونی ها بشـکل نمونھ وی٬ از وضعيت عمومی 
پرورشگاه زنبورخويش آگاهی حاصل نمايد. 

: معايينھ کالونی زنبور ۴۵شکل 
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آماده گی قبلی برای معايينھ کالونی
قبل از معايينھ يک کالونی٬ وسايل و لوازم ذيل بايست موجود باشند:

-

-

-

-

-

-

روبند

سامان صندوق

چاقو

دودکن٬ آستينچھ کتاني

ورق مشاهدات

قلم وغيره

مراحل معايينھ داخلی صندوق

مرحلھ ۱:

مرحلھ۲:

مرحلھ ۳:

مرحلھ۴:

:  ۵ مرحلھ

:  ۶ مرحلھ

:  ۷مرحل

:  ۸ مرحلھ

:  ۹ مرحلھ

:  ۱۰ مرحلھ

 معايينھ کننده(زنبوردار) بايد موقع بازديد يا معايينھ صندوق٬ در يک طرف آن ايستاده شود؛ چرا کھ ايسـتادن در مقابـل 

دروازۀ صندوق براي رفت و آمد زنبورها مزاحمت ايجاد مينمايد. 

 توسط دودکن و يا بوسيلھ آستينچۀ کتاني٬ دو الي چهار بار دود را در مدخل صندوق پوف نماييد. 

 سرپوش صندوق زنبور را بھ طرف پيش روي صندوق برگردانيد. بعداً صندوق را بھ آهستھ گي از طريق سوراخ 

سرپوش داخلي دود بدهيد. سر پوش داخلي را از صندوق دور نموده  و آنرا بشکل يک بره در بغل صندوق بگذاريد. هرگاه در 

موقع گرفتن سرپوش داخلي ملکھ مشاهده شد٬ بايد صحيح و سالم دوباره در داخل  قرار داده شود. 

 هرگاه صندوق داراي باالخانھ بود٬ بايد با احتياط بيرون ساختھ شده و در باالي سرپوش داخلي گذاشتھ شود. 

 تختۀ ميان خالي يا تغذيھ گر چوکاتي را از خانۀ جوجھ هاي نوزاد دور ساختھ و آنرا در بيرون بگذاريد. 

 چوکات هاي  جوجھ هاي نوزاد را با احتياط معايينھ نماييد تا از بيرون انداختن گرده٬ شيره٬ ملکھ٬ و زنبورهاي 

پرستار جلوگيري گردد. 

 چوکات هاي خانھ جوجھ هاي نوزاد را با دقت بعد از معاينھ هر کدام را تعويض  نماييد. 

 هر نوع تختھ ميان خالي و يا چوکات تغذيھ گر را جابجا نماييد٬ و يا آنها را با شانھ هاي خالي يا تختۀ شانھ عوض 

نماييد. 

 خانھ باال را تعويض کنيد٬ پوش داخلي را جور نموده٬ و صندوق را با پوش بيروني بپوشانيد. 

 هنگام معايينھ هر کالوني٬ ارقام را در ورق مشاهدات ثبت نماييد. اين کار براي منجمنت بهتر پرورشگاه زنبورعسل 

و بهبود/ انکشاف کالوني خوب ميباشد. 

تعداد مجموعی 
شانھ ها

تاريخ 

معايينھ

سن ملکھ تعداد کالونیمحل زنبورداری

ذخيره غذاوضعيت زنبور 
موجوديت 

مرض
مالحظات

تعداد جوجھ 

های نوزاد
گردهشيرهشفيرهالرواتخمبالغعسل

هيچ = -مورد نامناسب = +مورد مناسب = ++مورد عالی = +++
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نکاتي کھ موقع معايينھ صندوق بايست درنظر داشت:
-

-

-

-

-

-

-

مفتيش بايد لباس هاي بي بو٬ پاک و بي رنگ بپوشد

معايينھ بايد با مالحظھ و سريع صورت گيرد.

بھ کار معايينھ ادامھ دهيد حتي اگر زنبورها شما را نيش ميزنند٬ بدون هيجاني شدن يا لذت نبردن. نيش هاي زنبور بايد 

باآرامي از بدن دور ساختھ شوند. 

 هرگاه زنبورها خشمگين و تدافعي بودند٬ فوراً با گذاشتن سرپوش باالي صندوق٬ سر آنرا بستھ کنيد. 

بايد ابتدا کالوني هاي قوي و صحتمند مورد معايينھ قرار گيرند٬ و بعداً کالوني هاي ضعيف٬ مريض و يا خشمگين.

بعد از معايينھ کالوني هاي مريض٬ وسايل و لوازم مستعمل٬ بشمول دستان شخص معايينھ کننده بايد قبل از معايينھ کالوني 

بعدي٬ با آب و صابون خوب شستھ شود. 

هرگاه ملکھ موقع معايينھ در يک چوکات جوجھ هاي نوزاد مشاهده گرديد٬ بايد با احتياط بررسي شده و دوباره بصورت 

فوري در اتاق جوجھ هاي نوزاد گذاشتھ شود. 

۱۰جعبھ 
پيام های مهم جلسھ هفتم

-

-

با درنظرداشـت آب و هوا و زمان٬ زنبوردار بايد معايينھ کالوني را تا حد ممکن با احتياط و 

مطابق بھ هدف تعيين شده انجام دهد.

کالونی های مريض و خشـمگين بـايد در آخر معايينھ شـده٬ و دسـتان و وسـايل معايينھ بــايد 

همرای صابون و آب شستھ شوند. 
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جلسھ ٨

موضوعات فرعی
-

-

-

تأثير فکتورهای موقعيت و فصلی باالی دوران کالونی 

منجمنت کالونی در هنگام منجمنت فصل جريان عسل

تنظيم و منجمنت خارج از فصل کالونی

مدت جلسھ(يک ساعت و سی دقيقھ)
٤٥نظری: دقيقھ

٤٥عملی:  دقيقھ

اهداف
آموزنده ها:

-

-

-

در مورد دوران ساالنۀ کالونی زنبورعسل معلومات عمومی کسب خواهند کرد.

قادر خواهند شد تا منجمنت کالونی های زنبور را در طول سال انجام دهند.

قادر بھ استفاده از منجمنت فصل جريان عسل و منجمنت کالونی خارج از فصل خواهند بود. 

ميتودهای آموزش
-

-

-

ليکچر

تمرينات عملی

بحث و گفتگو و سوال و جواب 

مواد آموزش
-

-

-

-

-

کالونی زنبور

وسايل زنبورداری

مواد  تفتيش و معايينھ کالونی

اشکال/ ساليد ها/تصاوير

تختھ٬ کاغذ رنگھ ٬ فليپ چارت٬ قلم مارکر وغيره

فعاليت ها و تمرينات
فعاليت ۱: ليکچر

اهداف
آموزنده ها قادر خواهند بود تا فعاليت های الزم ساالنھ  در يک کالونی٬ برداشت فصلی عسـل و منجمنت گاگاهی کالونی و -

منجمنت جوجھ های نوزاد را انجام دهد. 

ميتودهای آموزش
نمايش با استفاده از ساليد ها٬ تصاوير و اشکال-

دوران ساالنۀ کالونی و منجمنت 
فصلی کالونی های زنبورعسل
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مواد آموزش
-

-

-

ساليد٬ شکل و عکس.

پروجيکتور ايل سی دی.

تختھ٬ يا کاغذ رنگھ ٬ فليپ چارت٬ قلم مارکر و غيره.

فعاليت ۲: تمرين عملی
اهداف

آموزنده ها قادر خواهند بود تا منجمنت فصلی را کالونی را بر اساس دوران ساالنۀ کالونی انجام دهد.-

ميتودهای آموزش
تمرين علمی-

مواد آموزش
-

-

صندوقی چوکات دار قابل حمل همراه با زنبور

مواد معايينھ

مراحل تمرين عملی:
فعاليت های خود- نمايش فصلی و گاگاهی کھ بايد انجام شود. مرحلھ اول:

در ميان آموزنده ها از يکی از آنها خواستھ خواهد شد تا صندوق را باز نمايد. مرحلھ دوم:

بعد از باز کردن صندوق٬ برای آموزنده ها در مورد منجمنت کالونی برحسب نيازها و تصاميم اتخاذ شده بعد  مرحلھ سوم:

از بحث و گفتگو مختصراً توضيح داده خواهد شد. بطور مثال؛ بعضی از کالونی ها ممکن است بھ غذای اضافی و يا بھ تختۀ شانھ 

اضافی ضرورت داشـتھ باشـند. بـرای آموزنده ها تمرين عملی مختصری راجع بـھ ميتود تغذيھ مصنوعی و اضافھ ســاختن تختۀ 

شانھ صورت خواهد گرفت. 

فعاليت ٣: بحث و گفتگو و سوال و جواب 
اهداف:

اطمينان از اينکھ تمام اشتراک کننده گان در مورد منجمنت فصلی/ گاگاهی کالونی بصورت واضح معلومات حاصل نموده -

اند

ميتود آموزش:
بحث  گروپی و سوال و جواب .-

مواد آموزش:
-

-

-

ساليد٬ عکس و شکل.

پروجيکتور ايل سی دی.

تختھ يا فليپ چارت٬ کاغذ رنگھ ٬ قلم مارکر وغيره.
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جلسھ ٨

دوران ساالنۀ يک کالونی

پروسھ نگهداری و ادامھ کار يک کالونی در طول سال بر اساس دوران طبيعی آب و هوا٬ شرايط اقليمی٬ و موجوديت چراگاه در 

يک موقـعيت بـخصوص بـنام دوران/ روال سـاالنھ در يک کالونی زنبــور عســل ياد ميگردد. دوران/روال ســاالنھ يک کالونی 

زنبورعسل نيز بوسيلھ تغييرات فصلی دورانی و متناوب متأثير ميگردد٬ درسـت مانند بقـيھ آرتروپود ها يا بـندپايان. زنبـورهای 

عسل با وارد شدن تغييراتی در مورفولوژی و اناتومی آنها٬ و نيز استفاده از خصوصيات بی مانند جنيتيکی خويش برای انکشاف 

متداوم و حفظ و نگهداری کالونی در تحت شرايط غيرمطلوب آب و هوا/ اقليمی ميتوانند سازگاری حاصل نمايند. 

منجمنت فصلی کالونی
منجمنت و اداره فصلی کالونی عبـارت اسـت از روش های تنظيم کھ بـخاطر رسـيده گی بـھ نيازهای مختلف يک کالونی طی يک 

سال صورت ميگيرد. منجمنت صندوق زنبور يا کالونی زنبور جز اساسـی  زنبـورداری مدرن بحسـاب ميرود  و بـخاطر ازدياد 

توليد عسل الزمی و حتمی ميباشد٬ بـرای تقسـيم کالونی بـخاطر توليد ديگر محـصوالت زنبـور٬ و بـخاطر فراهم سـاختن خدمات 

گرده افشانی. زمان جريان عسل موقعی اسـت کھ اکثريت نبـاتات گل آور بـرای غذاجويی زنبـور موجود و فراهم ميباشـند. فصل 

غيرجريان عسل و يا فصل غيرتوليد عسل زمانی است کھ مقدار کم غذا موجود بوده و شرايط اقليمی بـرای غذاجويی غيرمسـاعد 

ميباشد. اوقـات اين دوره ها در موقـعيت های مختلف از هم متفاوت ميباشـند. اوقـات تقريبـی ارتفاعات مختلف در شـرق و شـمال 

افغانستان در جدول ذيل ارايھ گرديده است:

فصل غيرجريان عسل فصل جريان عسل

نومبر٬ دسمبر٬ جنوری٬ فبروری٬ مارچ٬ جوالی اکتوبراپريل٬ مي٬ جون٬ اگست٬ سپتمبر٬  تپھ های بلند- بدخشان

اکتوبر٬ نومبر٬ دسمبر٬ جنوری٬ فبروری٬ مارچَ اپريل٬ مي٬ جون٬ جوالی٬ اگست٬ سپتمبر تپھ های متوسط - تخار

اکتوبر٬ نومبر٬ دسمبر٬ جنوری٬ فبروری٬ مارچ اپريل٬ مي٬ جون٬ جوالی٬ اگست٬ سپتمبر باميان

نومبر٬ دسمبر٬ جنوری فبروری٬ مارچ٬ اپريل٬ مي٬ جون٬ 

جوالی٬ اگست٬ سپتمبر٬ اکتوبر

جالل آباد

اکتوبر٬ نومبر٬ دسمبر٬ جنوری٬ فبروری٬ مارچ اپريل٬ مي٬ جون٬ جوالی٬ اگست٬ سپتمبر ميدان وردک

فصول جريان عسل و عدم جريان عسل در ارتفاعات مختلف مناطق شرقي و شمالي افغانستان   ۶ : جدول 

يادداشت: فصل توليد عسل٬ و فصل غيرتوليد عسل(کمبودغذا) نظر بھ منبع چراگاه و موقعيت اصلی متفاوت است.  

منجمنت فصل جريان عسل
فصل جريان عسـل بـرای زنبورعسـل و نيز زنبـوردار بسـيار مهم ميباشـد. اين زمانی اسـت کھ ما بـايد نيرو وتوان کالونی٬ توليد 

عسل٬ تکثير کالونی٬ توليد ملکھ٬ کنترول خروج گلھ يی٬ کنترول امراض جوجھ های نوزاد٬ مهاجرت و غيره را افزايش دهيم. 

دوران سالۀ کالونی و منجمنت فصلی 
کالونی های زنبور عسل

مواد معلوماتی
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فعاليت هايی کھ بايد در جريان و قبل از فصل جريان عسل انجام شوند:
قبل از فصل

ايجاد يک کالونی صحتمند  قبل از فصل جريان عسل.-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

پاک کاری صندوق

تحت توجھ قرار دادن حضور و اجراات ملکھ

مشاهده وضعيت نوزادان و زنبورهای بالغ

عريض کردن مدخل کالونی های قوی

تکميل نمودن بنياد  يا تختۀ شانھ٬ و خانۀ عسل بر اساس ضرورت جهت بوجود آوردن يک محيط کاری برای زنبـورها در 

صندوق زنبور.

تأسيس کالونی صحمتند قبل از فصل جريان و عدم استعمال ادويھ جات برای تداوی کالونی در اثنای فصل جريان عسل

۷۰برداشت عسل تنها بعد از آنکھ  درصد حجره  های عسل در باالخانۀ صندوق موم والک/بستھ شود. 

هميشھ امکان خروج گلھ يی در جريان اين دوره وجود دارد؛ بناً آنرا کنترول و اداره نماييد. 

درصورت وقوع حملھ حشرات و يا شيوع مرض٬ تدابير مناسـب کنترول را در کالونی های ضعيف تر اتخاذ نماييد؛ اما از 

کالونی های متذکره عسل نکشيد. 

تغذيھ کالونی ها و گرم کردن آنان در مقابـل سـردی شـديد حـتی در فصل جريان عسـل در زمسـتان در دامنۀ تپھ و ساحــات 

هموار الزمی بھ نظر ميرسد. 

حتی در هنگام فصل جريان عسـل کھ ميتواند گرم و خشـک باشـد٬ الزم اسـت تا کالونی ها يا صندوق های زنبـور در سـايھ 

گذاشتھ شود.

در جريان فصل عسل:

منجمنت فصل غير جريان عسل:
فصل غيرجريان و يا غير توليد عسل بـرای زنبـور و زنبـوردار٬ هردو بسـيار خطرناک ميباشـد. کالونی ها ممکن اسـت بـھ علت 

کمبـود غذا٬ حــملھ امراض و آفات٬ فرارگروهی و خروج گلھ يی٬ ضعيف گردند. روش های مديريتی ذيل بايســت در فصل غير 

جريان عسل اتخاذ گردند:

فصل زمستان:
-

-

-

-

-

-

-

تهيھ غذای کافی برای زنبورها با استفاده از منجمنت تغذيھ.

با خوردساختن مدخل و هواکش ها٬ صندوق زنبور را گرم نگهداريد. 

شانھ های اضافی را دور ساختھ و از يک (چند) تختۀ ميان خالی استفاده نماييد. کالونی های ضعيف و بـدون ملکھ را بـا  هم 

يکجا سازيد. 

در هنگام فصل سرد٬ از صندوق عسل را برداشت ننماييد. 

صندوق ها را در يک محل آفتابی گذاشتھ و مدخل آنها را بطرف جنوب شرق قرار دهيد. 

درصورت ممکن٬ صندوق ها را بھ ساحات گرم انتقال دهيد.

از تقسم کالونی و پرورش ملکھ اجتناب نماييد. 

فصل خشک و تابستان:
-

-

-

-

-

-

موجوديت غذا و آب کافی در صندوقهای زنبورعسل.

قوی نگهداشتن کالونی بوسيلھ تغذيھ آن با بوره٬ و درصورت لزوم٬ بوسيلھ يکجا سازی کالونی های ضعيف.

اخذ تدابير مقتضی برای کنترول آفات و امراض.

اتخاذ تدابير الزم بخاطر جلوگيری  وکنترول فرارگروهی.

يکجا سازی کالونی های ضعيف و بدون ملکھ.

گذاشتن صندوق ها زير يک سقف يا سايھ در هنگام فصل بارانی.
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-

-

-

دور کردن شانھ های خالی و نگهداری آنها در يک محل محفوظ.

اجتناب از تقسيم کالونی و پرورش ملکھ.

بزرگ ساختن تهويھ ها و مدخل صندوق جهت بهتر شدن جريان هوا.

۱۱جعبھ 
پيام های مهم جلسھ هشتم(الف)

-

-

زنبورداران بايد از طريق اجرای اقدامات مناسـب جهت تنظيم و منجمنت کالونی٬ دو 

ماه قبل از فصل جريان عسل٬ قادر بھ ايجاد کالونی های قوی بوده و حداقل ده صندوق 

چوکات دار را در هنگام شروع جريان عسل توسعھ داده باشند. 

برای دوره جريان عسل صندوقها٬ وسايل و ولوازم را آماده سازند.

۱۲جعبھ 
پيام های مهم جلسھ هشتم(ب)

-

-

قحطی يا کمبود غذا برای زنبورعسل يک دوره اضطراری ميباشد. زنبورداران بـايد 

غذای اضافی کافی بـــخاطر پرورش کالونی ها فراهم نموده و اقـــداماتی را بـــخاطر 

محافظت/نگهداری آنها در مقابـل حـملھ آفات(مثال٬ً پرنده گان٬ مورچھ ها٬ زنبـورها٬ 

زنبورسرخ٬ شب پره موم٬ کنھ وغيره) اتخاذ نمايند. 

زنبورداران بايد در مورد جلوگيری از انهدام کالونی و فرارگروهی آگاه بوده باشند. 
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جلسھ ٩

موضوعات فرعی
-

-

-

-

-

مقدمھ و عاليم.

علت های خروج گلھ يی.

زمان و فصل.

کنترول ومنجمنت.

ميتود يا روش دستگير کردن زنبورهای خارج شده بصورت گلھ يی.

مدت جلسھ(يک ساعت)
٣۰نظری: دقيقھ

٣۰عملی: دقيقھ

اهداف
آموزنده ها در مورد خروج گلھ يی٬ کنترول و منجمنت آن معلوماتی کسب خواهند کرد.-

ميتودهای آموزش
-

-

-

ليکچر

تمرين عملی

بحث و گفتگو و سوال و جواب

مواد آموزش
-

-

-

-

-

-

اشکال/ساليد ها/ تصاوير.

خريطھ دستگيری زنبورهای خارج شده بصورت گروهی.

صندوقهای چوکات دار قابل حمل همراه با زنبور.

وسايل معايينھ صندوق.

دروازۀ ملکھ و قفس ملکھ.

تختھ يا فليپ چارت٬ قلم مارکر٬ کاغذ رنگھ  وغيره.

فعاليت ها و تمرينات

فعاليت ۱: ليچکر
اهداف

آموزنده ها:

-

-

در مورد خروج گلھ يی٬ علت ها٬  زمان و عاليم آن خواهند دانست.

راجع بھ خروج گلھ يی٬ کنترول و منجمنت آن اطالعاتی کسب خواهند کرد.

ميتودهای آموزش
ليکچر با استفاده از اشکال/ ساليد ها/ تصاوير.-

خروج گلھ يی از يک کالونی زنبورعسل
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مواد آموزش

-

-

اشکال/ ساليد ها/ تصاوير.

تختھ٬ فليپ چارت٬ قلم مارکر٬ کاغذ رنگھ .

فعاليت ۲: تمرين عملی
اهداف

آموزنده ها:

-

-

قادر بھ دانستن عاليم خروج گلھ يی خواهند بود.

قادر بھ کنترول و منجمنت خروج گلھ يی خواهند شد.

ميتودهای آموزش
تمرين عملی با مشاهده کالونی زنبورعسل .-

مواد آموزش
-

-

-

-

-

صندوقی چوکات دار قابل حمل همراه با زنبورعسل .

وسايل معايينھ.

دروازه ملکھ٬ قفس ملکھ.

خريطھ يا سبد خروج گلھ يی .

صندوقی خالی وغيره.

مراحلی برای تمرين عملی
مرحلھ اول:  از آموزنده ها بخواهيد تا شانھ جوجھ های نوزاد را در يک کالونی کھ برای خروج گلھ يی آماده گی ميگيرند٬ معايينھ 

نمايند. 

مرحلھ دوم: از آنها بخواهيد تا حجره  ملکھ٬ حجره  های زنبـورهای نر و حـجره  های زنبـورهای کارگر را در يک شـانۀ جوجھ 

های نوزاد شناسايی نمايند. 

مرحلھ سوم: راجع بھ آماده گی کالونی جديد همراه با يک حجره  خوب ملکھ اطالع دهيد. 

مرحلھ چهارم: طريقھ تخريب حجره (های) ملکھ ناخواستھ و حجره  های زنبورهای نر را تدريس نماييد. 

مرحلھ پنجم: دستگيری زنبورهايی را کھ بصورت گلھ يی خارج شـده اند٬ قسـميکھ در مواد کورس تشـريح گرديده اسـت٬ تمرين 

عملی نماييد. 

يادداشـت: هرگاه کالونی آماده بـرای خروج گلھ يی قابـل دسـترس نبــود٬ معلوماتی ميتواند از نمايش يک کالونی نارمل بــا کمک 

تصاير کالونی کھ آماده خروج گلھ يی اســــت٬ فراهم گردد. حــــجره  های ملکھ و ديگر عاليم خروج گلھ يی چنانيکھ در تصوير 

مشاهده ميگردد. 

فعاليت ٣: بحث و گفتگو و سوال و جواب 
اهداف:

اطمينان از اينکھ آموزنده ها علت ها٬ عاليم خروج گلھ يی و منجمنت آنرا بدرستی دانستھ باشند. -

ميتودهای آموزش:
بحث و گفتگو و سوال و جواب -

مواد آموزش:
-

-

قلم مارکر٬ ميتاکارت٬ فليپ چارت و يا تختھ.

ساليد/ شکل/ تصوير.
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جلسھ ٩

مقدمھ
خروج گلھ يی يک پروســھ طبــيعی تکثير/بــازتوليد کالونی ميباشـــد. در عمليھ خروج گلھ يی ملکھ پير همراه بـــا هزاران تن از 

زنبورهای کارگر از صندوق دور پرواز ميکند(کالونی راترک مينمايد) تا کالونی جديدی را تشکيل دهند. در نخسـتين خروج گلھ 

- فيصد کارگران ترک مينمايد. ممکن اســت خروج های گلھ يی ديگری نيز همراه بــا  ۷۰يی ملکھ مادر صندوق را همراه بــا  ٥۰

ملکھ بــاکره صورت گيرد. خروج گلھ يی تکراری تعداد کارگران را بــھ ترتيب در خروج گلھ يی دوم و ســـوم کاهش ميدهد. اين 

عمل يک تأثير منفی باالی بقای کالونی ها ميگذارد٬ چرا کھ کالونی های(خارج شده) برای زنده ماندن بسيار ضعيف ميباشند.

:  خروج گلھ يی زنبورعسل ۴۶شکل 

مواد معلوماتی
خروج گلھ يی در يک کالونی زنبورعسل
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عاليم خروج گلھ يی  
-

-

-

-

-

تعداد حجره  های زنبورهای نر و تعداد زنبورهای نر در کالونی افزايش ميابد.

حجره  های ملکھ در لبھ های شانھ بمشاهده ميرسد.

دستھ دستھ شدن زنبورها در مدخل صندوق.

چرخ زدن زنبورها در اطراف صندوق با صدای جک جک.

تعداد زياد زنبـورها از صندوقـی موجوده بشـکل نھ چندان بـلند پرواز نموده و در شـاخھ درختی و يا محـالت مجاور تراکم 

مينمايند. .

علت های خروج گلھ يی 
-

-

-

-

-

-

خصوصيت جنيتيکی.

ازدحام در کالونی.

کمبود جای برای تخمگذاری.

کمبود جای برای ذخيره غذای صندوق.

افزايش درجھ حرارت.

عدم دوباره ملکھ دار کردن بموقع صندوق.

زمان و فصل خروج گلھ يی 
خروج گلھ يی زمانی اتفاق می افتد کھ جريان کافی گرده و شــيره وجود دارد. بــهار و خزان زمان مطلوب بـــرای خروج گلھ يی 

محسوب ميشوند. اما٬ در تپھ های بلند٬ ماه های می٬ جون٬ و جوالی فصل جريان/ماه های مطلوب و مناسب بـرای خروج گلھ يی 

پنداشتھ ميشود. 

۱۰خروج گلھ يی از طرف صبح بين ساعت های ٩ و  الی ٣ بعد از چاشـت در يک روز آفتابـی صورت ميگيرد. اما٬ در ساحـات 

گرم٬ خروج گلھ يی بين ساعت های ۷ و ٨ صبح اتفاق ميافتد. خروج گلھ يی در اوقات بارنده گی و طوفان انجام نميشود. 

کنترول و منجمنت
کالونی قـوی ميتواند در اثر خروج گلھ يی تضعيف گردد کھ اين امر بـاعث کاهش توليد عسـل ميشـود. بنابــرين٬ تدابــير مديريتی 

بايست دراولويت کارهای کنترول خروج گلھ يی قرار داشتھ باشد. طريقھ های ذيل بـايد بـخاطر کنترول و منجمنت خروج گلھ يی  

بکار گرفتھ شوند:

جلوگيری
-

-

-

-

-

-

-

-

-

معايينھ کالونی با وقفھ های منظم.

تأمين فضای کافی بـرای پرورش جوجھ های نوزاد در خانۀ جوجھ های نوزاد و خانۀ ســوپر يا بــاالخانۀ صندوق و ذخيره 

عسل.

اضافھ ساختن تختۀ شانھ٬ فضای کافی در چوکات.

از بين بردن حجره  های غيرضروری ملکھ.

دور کردن شانھ های حاوی حجره  های زنبورنر.

تأمين هواکش بخاطر جريان کامل هوا در داخل صندوق.

دوباره ملکھ دار کردن همھ سالھ صندوق با ملکھ های خوب و مرغوب.

قراردادن دروازۀ ملکھ در مدخل صندوق بمحض دريافت سيگنال برای خروج گلھ يی يا انجام ترتيبات الزم

تقسيم نمودن کالونی..

دستگيری زنبورهای خروج گلھ يی 
هرگاه کالونی خروج گلھ يی را انجام ميدهد٬ بايد دستگير شده و دوباره بقسم ذيل داخل صندوق ساختھ شود:

-

-

-

تالش نماييد تا  زنبورهای درحال پرواز را از طريق پاشيدن گرد و خاک يا آب دوباره بنشانيد.

بھ زنبورها اجازه دهيد برای مدت کوتاهی در محلی کھ نشستھ اند٬ دستھ شده و تجمع نمايند.

زنبورها را با کمک يک خريطھ دستگيری زنبور يا صندوق پيشرفتھ يا سبد دستگير نماييد.
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:  دستگيری زنبورهای خارج شده توسط يک خريطھ يا سبد  ۴۷شکل 

ب) دستگيری زنبور های خارج شده توسط سبد الف) دستگيری زنبور های خارج شده توسط خريطھ

د) صندوقسازی زنبورهای خارج شده در ج) آويزان نمودن خريطھ مملو از زنبورهای دستگير شده

يک صندوقی چوکات دار قابل حمل

ه) صندوق جديد با دروازه ملکھ جورکرده شده

-

-

-

-

-

سپس خريطھ مملو از زنبور را در يک محل مطلوب آويزان نماييد. 

زنبورهای خارج شده را در يک صندوق جديد دوباره جای دهيد.

شانھ های اضافی مملو از شيره٬ گرده و جوجھ های نوزاد را از صندوقی موجود گرفتھ و بھ صندوقی جديد اضافھ نماييد. 

موادغذايی اضافی٬ در صورت کمبود غذا٬ نيز بايد عالوه گردد.

از يک دروازه ملکھ برای سھ روز استفاده نماييد. 
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۱٣جعبھ 
پيام های مهم جلسھ نهم

-

-

فصل رشد جمعيت زنبورعسل و فصل جمع آوری عسل يکسان ميباشد.

خروج گلھ يی بصورت قابـل مالحـظھ  توليد عسـل را کاهش ميدهد. ازينرو٬ کنترول 

خروج گلھ يی و دوبـــاره ملکھ دار کردن کالونی ها همراه بــــا ملکھ خوب و مرغوب 

قطعاً برای جلوگيری از ضايعات توليد عسل مهم و با اهميت تلقی ميگردد. 
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۱۰جلسھ 

موضوعات فرعی
-

-

-

-

-

مقدمھ٬ عاليم و شناسايی.

علت ها.

انواع(پالن شده٬ اضطراری).

کنترول و منجمنت.

تفاوت بين خروج گلھ يی و فرار گروهی .

مدت جلسھ(يک ساعت)

٤٥نظری:  دقيقھ

۱٥عملی: دقيقھ

اهداف
آموزنده ها:

-

-

-

پروسھ و زمان فرار گروهی  را بھ درستی خواهند دانست.

قادر بھ کنترول و اداره کالونی زنبورهای فراری خواهند بود.

قادر بھ دانستن تفاوت بين خروج گلھ يی و فرار گروهی  خواهند شد.

ميتودهای آموزش
-

-

-

ليکچر

مشاهدات

بحث و گفتگو و سوال و جواب 

مواد آموزش
-

-

-

اشکال/ساليدها/تصاوير .

کالونی زنبورعسل .

فليپ چارت٬ يا تختھ٬ قلم مارکر.

فعاليت ها و تمرينات
فعاليت ۱: ليکچر

اهداف

-

-

-

آموزنده ها قادر خواهند بود تا در مورد اينکھ چرا٬ چگونھ و در کدام زمان فرار گروهی  در يک کالونی صورت ميگيرد٬ 

معلوماتی را بياموزند.

آموختن در مورد کنترول و اداره گروه زنبورهای فراری.

دانستن در مورد تفاوت بين فرار گروهی  و خروج گلھ يی .

ميتودهای آموزش
ليکچر با استفاده از ساليد٬ شکل و تصوير.-
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مواد آموزش
-

-

-

اشکال/ساليدها/تصاوير .

فليپ چارت يا تختھ٬ قلم مارکر .

پروجيکتور ايل دی سی.

فعاليت ۲: مشاهدات
اهداف

آموختن در مورد عاليم٬ و روش های تنظيم واداره فرار گروهی .-

ميتودهای آموزش
مشاهدات با استفاده از کالونی های زنبورعسل .

مواد آموزش
وسايل معايينھ و صندوقی دارای زنبور.

مراحل تمرين علمی:
از آموزنده ها تقاضا نماييد تا کالونی های ضعيف را معايينھ نمايند. مرحلھ اول: 

ز آنها بخواهيد تا معلوماتی را راجع بـھ حـالت تخمگذاری٬ و ذخيره عسـل در شـانھ های جوجھ های نوزاد در  مرحلھ دوم: ا

داخل کالونی گردآوری نمايند. 

همچنان از آنها بطلبيد تا اطالعاتی راجع بھ امراض٬ و آفات طبيعی داخل کالونی ها را جمع آوری کنند. مرحلھ سوم: 

اتخاذ تدابـير جلوگيری و کنترول٬ چنانيکھ در منبـع معلوماتی تشـريح گرديده اسـت٬ بــرای فرار گروهی  از  مرحلھ چهارم: 

طريق کارعملی هرگاه عاليمی از فرار گروهی  در کالونی بـــھ مشـــاهده برســــد و يا فرار گروهی  در يک 

کالونی وجود داشتھ باشد. 

فعاليت ٣: بحث و گفتگو و سوال و جواب 

اهداف:
اطمينان از اينکھ آيا آموزنده ها بـصورت واضح در مورد اينکھ چرا وچگونھ فرار گروهی  اتفاق می افتد٬ عاليم٬ کنترول -

و اداره آن٬ و نيز تفاوت بين خروج گلھ يی و فرار گروهی  چيز هايی را آموختھ اند يا خير.

ميتودهای آموزش:
بحث و گفتگو و سوال و جواب-

مواد آموزش:
تختھ يا فليپ چارت٬ ميتاکارت٬ قلم مارکر٬ تختھ نرم٬ قلم وغيره.-
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۱۰جلسھ 

مقدمھ
 (absconding)فرار گروهي پروسھ يي است کھ در آن کتلھ هاي زنبور عسل بصورت مکمل و بنابر بر مشکالتي 

صندوق را ترک مينمايند. اين فرار بخاطر شرايط نامساعد٬ بخصوص در هنگام فصل خشک/ دوران غيرجريان عسل 

صورت گرفتھ٬ و همچنان در آب و هواي گرم و باراني زنبورهاي عسل تمايل بھ گريز يا فرار دارند.

۱۰زمان فرار گروهي بين ساعت  صبح و ٣ بعد از چاشت ميباشد. فرارگروهي ميتواند دو نوع بوده باشد؛ گريز يا فرار 

پالن شده٬ و فراراضطراري. 

نشانھ ها و عاليم فرار گروهي
-

-

-

-

-

-

کارگران پانزده روز قبل از آماده گي براي فرار گروهي يک نوع محيط غيرمساعد براي تخمگذاري ملکھ را 

بوجود ميآورند.

کاهش  تعداد تخم ها٬ الروا و شفيره در کالوني .

کمبود ذخيره شيره و گرده در کالوني.

پايين آمدن سطح پرواز زنبور(دخول و خروج) در مدخل صندوق.

کاهش فعاليت هاي رفت و آمد يوميھ.

موجوديت تعداد زياد کارگران با صدا هاي جيک جيک دراطراف صندوق. پرواز سريع در ارتفاعات بلند با صداي 

جيک جيک. تخليھ چوکات ها بعد از فرار گروهي٬ بخصوص فرارگروهي پالن شده. اما٬ در فرارگروهي 

اضطراري ممکن است تعدادي از جوجھ هاي نوزاد و مقداري عسل در چوکات ها باقي بماند. 

صندوق بدون جوجھ ھای نوزاد زنبور یا غذا٬ تخم٬ زنبورھا فرارگروھی را انجام داده اند
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علل  فرار گروهی
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

کمبود غذا در دوران غيرجريان عسل٬ بھ علت برداشت کامل عسل در پايان فصل عسل گيری.

شيوع بيماری بومگير و حملھ حشرات.

استعمال دوز يا مقدار زياد دوا در کالونی مصاب بھ مرض.

تنظيم فصلی ناکافی و نامناسب کالونی زنبور عسل.

انتقال کالونی از صندوق های مروج يا سنتی بھ صندوق های پيشرفتھ در هنگام فصل نامساعد.

انتقال کالونی از صندوق های مروج يا سنتی بھ صندوق های پيشرفتھ با استفاده از مهارت های تخنيکی ناکافی.

استفاده از صندوق ها و تکنالوژی پيشرفتھ غيرمعياری.

مزاحمت برای زنبوران بخاطر انجام روش بد معايينھ کالونی.

دستکاری در مورد زنبور اپيس سيرانا٬ بخاطر جابجايی نزديک تر صندوقها .

فقدان محل مصؤن و مناسب و موجوديت مانع برای پرواز زنبورها از مدخل صندوق و يا بھ آن.

خصوصيت جنيتيکی.

تشابهات و تفاوت های خروج گلھ يی و فرار گروهی

-

-

زنبورهای کارگر عسل را ساختھ و در يک وقت مناسب از صندوق خارج ميشوند.

زنبورهای کارگر خارج شده بمجرد خروج ملکھ از صندوق بھ پرواز در ميآيند.

تشابهات:

جدول ٥: تشابهات و تفاوت های خروج گلھ يی و فرار گروهی

فرار گروهی خروج گلھ يی

1) فرار گروهی در اثنای غيرفصل جريان عسل و بخاطر 
اقليم/ آب و هوای نامساعد٬ کمبود غذا٬ شيوع امراض و 

فشار حشرات و ضعيف شدن کالونی اتفاق می افتد

خروج گلھ يی در فصل عسل و گرده بخاطر رشد جمعيت 
و کمبود جا (ازدحام) در صندوق اتفاق می افتد.

2) زنبور ها غذاجويی را متوقف ميسازند زنبور برای غذاجويی بيرون ميشود

3) تمام زنبور ها فرار مينمايند بخشی از يک کالونی صندوق را ترک مينمايد

4) چوکات های صندوق بعد از فرار خالی ميشود؛ اما 
تعداد اندکی کارگر٬ جوجھ و مقدار کم عسل ممکن است 

در بعضی موارد باقی بماند.

جوجھ٬ گرده٬ و ذخيره های عسل بعد از خروج گلھ يی 
در چوکات های صندوق ديده ميشود. 

5) مقصد آنها قبالً انتخاب گرديده و بنابرين گروه فراری 
در ارتفاع بلند پرواز نموده و بصورت دايمی در ساحات 

دور از محل پرورش زنبور مستقر ميشوند

زنبورهای خارج شده موقتاً در ساحات نزديک در 
ارتفاعات پست اسکان می پذيرند؛ زيرا کھ آنها مقصد 

خودشان را جستجو نکرده اند

6) زنبور در ارتفاع بلند سريع تر پرواز ميکند. زنبور در ارتقاع پايين پرواز مينمايد.

7) کالونی فراری٬ درصورت دستگيری  و نگهداری در 
صندوق٬ بھ آسانی استقرار نيافتھ و برای فرار دوباره 

تالش مينمايد. 

زنبورهای کھ بصورت گلھ يی خارج شده اند٬ بھ آسانی 
در يک صندوق جديد مستقر شده٬ و فوراً بعد از استقرار 

در صندوق بھ غذاجويی آغاز مينمايند

8) اين فرار يک نوع مهاجرت است٬ و هيچ گونھ کالونی 
ديگری از اين زنبورهای فراری ساختھ نميشود٬ و بنابرين 

برای زنبوردار زيان آور است.

با زنبورهای خارج شده يک کالونی جديد ساختھ ميشود. 
خروج گلھ يی باعث توليد/ تکثير کالونی  ميگردد کھ اين 

بھ نفع زنبوردار ميباشد. 
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اداره و کنترول فرار گروهی
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

عدم برداشت مکمل عسل در پايان فصل عسل گيری.

افزودن متواتر شربت بوره برای سھ روز٬ درصورتيکھ چوکات های عسل دارای جوجھ فاقد ذخيره غذايی بوده 

باشند.

بررسی و تداوی بموقع امراض.

محافظت کالونی ها از حملھ حشرات.

عدم مزاحمت بھ کالونی ها با اجرای وارسی های مکرر.

اتخاذ اقدامات تنظيم فصلی بخاطر حفاظت کالونی ها از گرما٬ سرما و ديگر مزاحمت هايی از قبيل؛ دود٬ سر و 

صدای وسايط نقليھ٬ و عبور و مرور حيوانات.

دوباره ملکھ دار ساختن هر سالۀ کالونی.

افزودن چوکات های عسل جوجھ دار در هر کالونی٬ در صورت ظن در مورد فرار گروه هنگام معاينھ و بررسی 

صندوق.

کوچک ساختن مدخل صندوق با استفاده از دروازه ملکھ.

تالش برای نشاندن يا مستقر ساختن کالونی فرار کرده در ساحات نزديک٬ با استفاده از گرد و غبار افشانی و يا پاش 

دادن آب.

النھ سازی يک کالونی فرارکرده بعد از دستگيری آن در يک صندوق جديد٬ و قرار دادن آن در يک محل جداگانھ 

ميتواند پروسھ فرار گروهی را متوقف سازد.

انتقال کالونی از يک صندوقی مروج بھ يک صندوقی پيشرفتھ در فصل مناسب و نيز استفاده از تکنالوژی مقتضی 

توسط ويژه کاران مسلکی.

کالونی کھ در يک پرورشگاه زنبور از خود عاليم فرار گروهی را نشان ميدهد٬ بايد بھ يک صندوقی ديگر انتقال 

داده شده و در يک محل جداگانھ نگهداری گردد٬ در غير آن٬ ممکن است کالونی های ديگر نيز هوس فرار گروهی 

نمايند. 
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جلسات روز سوم

جلسھ يازدهم: تقسيم کالونی- ۱ ساعت

يکجاسازی کالونی- ۱ ساعت جلسھ دوازدهم:

ميتود انتقال کالونی زنبور از يک صندوقی چوکات دار مروج بھ يک صندوقی پيشرفتھ- ۲ ساعت جلسھ سيزدهم:

خوراک مصنوعی٬ تختۀ شانھ عسل و منجمنت آن - ۱ ساعت و  دقيقھ ٣۰جلسھ چهاردهم:

٣۰مروری بر مطالب روز دوم-  دقيقھ
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مروری بر مطالب روز دوم

تشخيص و مرور درس های اصلی فراگرفتھ شده از جلسات روز چهارم. -

دادن فرصت بيشتر برای اشتراک کننده گان جهت پرسيدن سوال و دريافت وضاحت بيشتر از سوی  -

آموزگاران/تسهيل کننده گان کورس.

دريافت نظريات بازتابی در مورد محتوا و پروسھ آموزش٬ روش ها و مواد آن.  -

پيدا نمودن هر مسألھ و مشکلی کھ در جلسات روز اول بوجود ميآيد.  -

٣۰زمان:  دقيقھ
اهداف:

روش های بازبينی:
جلسھ بحث و گفتگوی اشتراکی و سوال و جواب 

مواد الزم:
تختۀ سفيد و مارکر٬ يا تختۀ سياه و تباشر. -

فليپ چارت همراه با پايھ٬ قلم مارکر٬ ورق های کالن کاغذ و قلم و نوار چسپ. -

ميتاکارت و قلم٬ تختۀ نرم و سنجاق. -

فعاليت ها:
جلسھ جروبحث وسوال و جواب را بر محور سواالت ذيل داير نماييد:

از جلسات روز گذشتھ چھ آموختيد؟ -

آيا بھ وضاحت بيشتری ضرورت هست؟ -

آيا کمبودی در موضوع و يا محتوای درس وجود داشت؟ -

آيا روش بکاررفتھ برای اشتراک تان در جلسھ کمک نمود؟ -

آيا کدام پيشنهادی برای جلسات آينده داريد؟ -

الزم نيسـت تنها در فکر پرسـيدن اين سـواالت باشـيد. اشـتراک کننده گان ميتوانند درصورت موجوديت وقـت و مرتبــط بــودن٬ 

سواالت ديگری را نيز مطرح نمايند. هنگام جلسھ بازبـينی مطالب قبـلی٬ تسـهيل کننده نبـايد بـرای پاسـخ دادن بـھ هرسـوال وقـت 

زيادی را صرف نمايد. هرگاه تسهيل کننده يا آموزگار نتواند بھ همھ سـواالت مطرح شـده پاسـخ ارايھ نمايد٬ پس بـايد بـرای شـان 

محترمانھ بگويد کھ نظريات و سواالت آنها در جلسات آينده در نظر گرفتھ خواهد شد. بـخاطر گرفتن پاسـخ سـواالت فوق از فليپ 

چارت استفاده نموده و بخاطر دارای ساختار کردن جلسھ ازميتا کار استفاده نماييد(بطور مثال٬ از اشتراک کننده گان بـخواهيد کھ 

سواالت شان را نوشتھ کرده و سپس اين سواالت را برای پاسخ های مرکب گروپ بندی نماييد.). برای پاسخ بھ سـواالت انفرادی 

وقـت زيادی را سـپری ننماييد. در پايان جلسـھ بـخاطر دريافت نقـطھ نظرياتی کھ در جلسـھ مورد رسـيده گی قــرار نگرفتھ اند از 

ميتاکارت اسـتفاده کنيد. کارت ها را بـعد از ختم جلسـھ بررسـی نموده و موضوعاتی کھ مطرح شـده اند٬ بـايد بشــکل  گروپ و يا 

بطور انفرادی با اشتراک کننده گان مورد بحث قرار گيرند. 
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۱۱جلسھ 

موضوعات فرعی

مقدمھ -

توجھ يی کھ بايد صورت گيرد(بھ وضعيت کالونی٬ جمعيت زنبور٬ ملکھ٬ غذادادن٬ فصل٬ زمان) -

انتخاب کالونی -

آماده گی قبلی -

ميتود تقسيم -

منجمنت کالونی تقسيم شده -

مدت جلسھ(يک ساعت)
۱٥نظری:         دقيقھ

٤٥عملی:          دقيقھ

اهداف
آموزنده ها قادر خواهند بود تا کالونی را تقسيم نموده و کالونی های تقسيم شده را اداره و تنظيم نمايند.  -

ميتودهای آموزش
ليکچر -

تمرين علمي -

بحث و گفتگو و سوال و جواب  -

مواد آموزش
فليپ چارت يا تختھ٬ قلم مارکر  -

اشکال/ساليدها/تصاوير  -

کالونی زنبور -

صندوقی خالی -

حجره ملکھ/ ملکھ -

تختۀ شانھ عسل -

ظرف تغذيھ و محلول بوره  -

مواد معايينھ يا تفتيش -

فعاليت ها و تمرينات 
فعاليت ۱: ليکچر  

اهداف
فراهم سازی معلومات برای آموزنده ها در مورد تقسيم کالونی٬ اهداف آن٬ نيازمندی های٬ شرايط و زمان مقتضی  -

برای تقسيم نمودن يک کالونی زنبورعسل.

ميتودهای آموزش
ليکچر  با نشان دادن اشکال/ساليدها/تصاوير يا ديگر مواد معلوماتی. -
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مواد آموزش

اشکال/ساليدها/تصاوير  -

فليپ چارت يا تختھ٬ قلم مارکر  -

فعاليت ۲: تمرين عملی
اهداف:  

آموزنده ها قادر بھ تقسيم کالونی خواهند شد. -

ميتودهای آموزش
تمرين عملی -

مواد آموزش
کالوني قوی -

صندوقي خالی -

محلول بوره -

ظرف تغذيھ -

تختۀ شانھ عسل -

مواد معايينھ -

مراحل تمرين عملي:
-مرحلھ اول: تصميم گيري باالي روش تقسيم کالوني

: نمايش قدم بھ قدم از طريق تمرين عملي -مرحلھ دوم

-مرحلھ سوم: تقاضا از آموزنده ها جهت تقسيم نمودن کالوني بصورت عملي٬ مرحلھ بھ مرحلھ چنانيکھ در مواد 

معلوماتي تشريح گرديده است. 

فعاليت 3: وضاحت بيشتر ازطريق بحث و گفتگو و سوال و جواب 
هدف:

اطمينان از ينکھ آيا آموزنده ها تمام ابعاد تقسيم يک کالوني را بدرستي درک نموده اند يا خير. -

ميتودهای آموزش:
بحث و گفتگو و سوال و جواب . -

تقاضا از هر يک از اشتراک کننده گان بخاطر وضاحت دادن در مورد يکي از ابعاد تقسيم کالوني. -

مواد آموزش:
اشکال/ساليد ها/تصاوير  -

فليپ چارت يا تختھ  -

قلم مارکر -

ميتاکارت -

تختھ نرم٬ قلم -
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۱۱جلسھ 
مواد معلوماتی

تقسيم نمودن کالونی
مقدمھ

تقسيم کالونی روشی است برای تکثير يا چندتايی کردن کالونی ها؛ يعنی توليد دو يا بيشتر از دو کالونی از يک کالونی 

مادر. زنبورداران ميتوانند از يک کالونی مادر٬ دو يا بيشتر از دو کالونی ديگر توليد نمايند. از اين کالونی ها ميتوان برای 

افزايش تعداد کالونی ها در يک زنبورداری بمنظور توليد يا فروش عسل جهت توليد درآمد استفاده نمود. زنبورداران  

بخاطر رسيدن بھ رقم مورد هدف٬ کالونی های خويش را تکثير مينمايند. تقسيم کالونی در هنگام فصل جريان عسل ميتواند 

کاهش توليد محصول عسل را در پی داشتھ باشد. بنابرين٬ الزم است در اين مورد فکر شود کھ آيا تقسيم کالونی در 

اولويت قرار دارد و يا هم توليد عسل. تقسيم کالونی بخاطر کنترول فرار گروهی  و نيز تجارتی ساختن زنبورداری 

صورت ميگيرد.

نکاتی در مورد تقسيم کالونی
زمان/فصل

بطور معمول٬ زمان مناسب براي تقسيم کالوني در هنگام فصل جريان عسل ميباشد. نظر بھ فصل و موقعيت جغرافيايي 

يک ساحھ٬ تقسيم کالوني ميتواند سال دو مرتبھ انجام شود. بطور مثال؛ نخست در هفتھ دوم ماه فبروري تا هفتھ دوم ماه 

اپريل٬ و دوم در جريان هفتھ سوم ماه اکتوبر تا هفتھ سوم ماه نومبر در ساحات هموار و دامنھ هاي تپھ. در تپھ هاي بلند 

اين عمل ميتواند در ماه هاي اپريل الي اگست صورت گيرد. زنبورداران تجارتي نيز ملکھ را بصورت مصنوعي پرورش 

داده و از اين ملکھ ها بخاطر تقسيم کالوني برحسب ضرورت استفاده  مينمايند.  

وضعيت کالونی
کالونی مادر کھ بخاطر تقسيم انتخاب ميشود٬ بايد قوی و صحتمند بوده باشد. يک کالونی قوی دارای  چوکات  -۱۰

پوشيده از زنبور٬  ٦ چوکات پوشيده از جوجھ های نوزاد و دارای ذخيره کافی غذا(عسل و گرده) ميباشد. 

کالونی انتخاب شده بايد دارای حجره های ملکھ و زنبورهای نر باشد. -

عمليھ تقسيم کالونی نبايد در فصل بارنده گی و يا اوقات سرد صورت گيرد. -

شعاع آفتاب معتدل٬ و نيز روز گرم و گوارا برای تقسيم کالونی زمان مناسب پنداشتھ ميشود.  -

انتخاب کالونی
تقسيم کالونی عمليھ تکثير کالونی های زنبور بحساب ميآيد. توجھ بھ استندردهای کيفيت در هنگام تکثير کالونی ها مهم و با 

اهميت ميباشد. کالونی کھ قرار است تقسيم گردد٬ بايد بر اساس مشخصات ذيل برگزيده شود:

ظرفيت تخمگذاری ملکھ. -

ظرفيت توليد عسل و گرده در کالونی. -

رفتار بهتر دفاعی و ظرفيت مقاومت در برابر آفات و امراض. -

تمايل کمتر برای فرار گروهی  و خروج گلھ يی . -

داشتن ظرفيت احيای سريع  جمعيت در موقع شروع فصل جريان عسل و توانايی حفظ جمعيت در هنگام فصل غير  -

جريان عسل.

پالن قبلی برای تقسيم کالونی
قبل از تقسيم کالونی٬ تمام مواد الزم بايد انتخاب و بخوبی آماده گردد. اين آماده گی ها؛ انتخاب کالونی مادر٬ زمان و فصل 

تقسيم کالونی٬ مواد الزم برای تقسيم کالونی و غيره را شامل ميگردد. 
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وسايل/مواد برای تقسيم کالوني 
صندوقی خالی/ بشمول چوکات ميان خالی آن. -

کالونی مادر قوی کھ برای تقسيم نمودن انتخاب شده است. -

تختۀ شانھ دارای چوکات و يک شانۀ خالی. -

ظرف تغذيھ/ بوره. -

مواد/وسايل معايينھ يا تفتيش. -

روشهای تقسيم کالونی
تقسيم طبيعی با استفاده از حجره های ملکھ کھ در هنگام فرار گروهی  تشکيل شده است۱)  

شمار حجره های ملکھ در هنگام فصل فرار گروهی٬  نشان دهنده ضرورت و زمان برای تقسيم نمودن يک کالونی 

ميباشد. تقسيم چنين کالونی هايی٬ و نيز استفاده از حجره  های ملکھ در کالونی های جديد/دختر نيز ميتواند در کنترول 

فرار گروهی  کمک نمايد. اين ميتود باعث ميشود تا مشکل فرار گروهی  حل گردد؛ اما منجر بھ اصالح جنيتيکی در 

مقابل فرار گروهی  نميگردد. 

۲) تقسيم کالونی از توليد ملکھ

بهترين کالونی را براساس معيارهای گزينش فوق الذکر انتخاب نماييد. اين کالونی ها قبل از آغاز فصل جريان عسل ملکھ 

های خوب و مرغوب توليد مينمايند. از اين ملکھ ها بخاطر دوباره ملکھ دار ساختن کالونی های جديد/دختر٬ و نيز 

تعويض ملکھ پير استفاده ميگردد. دراين روش٬ کالونی مادر ميتواند بھ چندين کالونی هستھ يی يا مرکزی مبدل گردد. 

اما٬ هر کدام از کالونی های هستھ يی بايست دارای حداقل ۲ شانۀ جوجھ های نوزاد٬ و ٣ الی ٤ شانھ دارنده غذا بوده 

باشد؛ يعنی شيره و گرده. بدين اساس٬ کالونی های آماده شده ميتوانند فوراً بفروش برسند٬ و يا برحسب ضرورت بھ جای 

ديگر انتقال داده شوند. 

مراحل ذيل بايد در هنگام تقسيم کالونی تحت هر دو شرايط فوق الذکر در نظر گرفتھ شوند. 
ميتود موازی تقسيم کالونی(تمرين عملی- برای دانستن اين مراحل شکل ذيل را مشاهده نماييد)

مناسب ترين کالوني مادر را انتخاب نماييد. -

کالوني مادر/صندوق را از موقعيت فعلي يک فوت دور تر بھ طرف چپ  انتقال دهيد -

صندوقي خالي را تقريباً يک فوت باالتر در سمت راست موقعيت قبلي کالوني مادر بگذاريد.  -

موقعيت قبلي را خالي بگذاريد -

٣- الي ٤ شانۀ جوجھ هاي نوزاد را همراه با ملکھ موجوده از کالوني مادر گرفتھ و آنها را در صندوقي جديد بگذاريد. 

تنها يک حجره بالغ ملکھ را همراه با ٣ الي ٤ شانۀ جوجھ هاي نوزاد در کالوني مادر بگذاريد. -

بقيھ شانھ هاي حاوي غذا را بصورت مساويانھ بين هر دو صندوق تقسيم نماييد. بقيھ حجره  هاي اضافي ملکھ را  -

دور نماييد. 

زنبورهاي بالغ را مساويانھ در هر دو صندوق تقسيم نماييد. -

توجھ نماييد تا زنبورهاي کارگر کھ غذا را حمل ميکنند٬ بصورت مساويانھ در هر دو صندوق يا صندوق داخل شوند.  -

فاصلھ صندوقي را کھ تعداد بيشتري زنبورهاي غذاآور بھ آن داخل ميشوند٬ اندک تغيير داده و آنرا از موقعيت قبلي  -

آن دور سازيد٬ و صندوقي را کھ زنبورهاي کارگر اندک داخل آن ميشوند دوباره بھ موقعيت قبلي کالوني مادر ببريد 

تا بھ اين صورت تعادل در داخل شدن زنبورهاي کارگر در هر دو صندوق تأمين شود. 

يک شانھ خالي يا تختۀ شانھ و يا بيشتر از آن را در کالوني کھ بعد از تقسيم کالوني داراي ملکھ است٬اضافھ نماييد.  -

تختۀ ميان خالي ميتواند در صندوق گذاشتھ شده و سرپوش هاي آن بستھ شود.  -

موقعيت صندوق را در موقع عصر تغيير دهيد تا اطمينان حاصل گردد کھ تعداد زنبورهاي بالغ در هر دو صندوق  -

کم يا بيش مساوي ميباشد. 

کالوني هاي تقسيم شده ميتوانند در جاي مطلوب قرار داده شوند؛ با عريض ساختن هر روزه فاصلھ بھ اندازه يک  -

الي يک و نيم فوت دراوقات نماز عصر٬ بعد از موقعيکھ زنبورها رفت و آمد بخاطر غذاجويي را متوقف سازند. 

کالوني هاي تقسيم شده بايد از طرف عصر با شربت بوره بھ مدت سھ روز تغذيھ گرديده و تختۀ شانھ در آنها بر  -

72اساس ضرورت اضافھ گردد. 



شکل۶ : مراحل تقسيم کالوني:

مرحلھ دوم: انتخاب بهترين کالوني مادرمرحلھ اول: انتخاب بهترين کالوني

مرحلھ سوم: کالوني مادر يک فوت دور تر بشکل موازي در پهلوي صندوق قبل گذاشتھ ميشود

مرحلھ پنجم: موازنھ تقسيم کالوني را بررسي نموده و صندوق را با سرپوش بپوشانيد

مرحلھ چهارم:۴ - ۵ چوکات جوجھ های نوزاد را همراه با يک ملکھ در صندوقي جديد بگذاريد. 
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۱٥جعبھ 
پيام های مهم جلسھ يازدهم

تجارتی ساختن زنبورداری ايجاب مينمايد تا کالونی ها با استفاده از ملکھ يا حجره  -

ها ملکھ کالونی های انتخاب شده  تقسيم گردند. اين امر منجر بھ تکثير کالونی و 

اصالح جنيتيکی ميگردد. 

تقسيم کالونی با استفاده از ملکھ يا حجره های ملکھ اضطراری  توسط زنبوردار  -

منجر بھ فرسايش جنيتيکی گرديده و بالوسيلھ کاهش حاصلدهی عسل در يک 

کالونی را بھ همراه دارد. 
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۱۲جلسھ 
يکجا سازی کالونی

موضوعات فرعی
مقدمھ -

توجھ يی کھ بايد صورت گيرد(وضعيت٬ زمان و فصل) -

آماده گی از قبل -

ميتود يکجاسازی کالونی ها -

منجمنت يکجاسازی کالونی ها -

مدت جلسھ(يک ساعت)
۱٥نظری: دقيقھ

٤٥عملی: دقيقھ

اهداف
آموزنده ها:

يکجاسازی کالونی های زنبورعسل و اداره و تنظيم آنها را بعد از يکجاسازی خواهند آموخت. -

ميتودهای آموزش
ليکچر   -

تمرين عملی -

بحث و گفتگو و سوال و جواب  -

مواد آموزش
اشکال/ساليدها/تصاوير  -

فليپ چارت يا تختھ٬ قلم مارکر  -

کالونی های زنبور -

عسل و شربت بوره -

مواد معايينھ -

فعاليت ها و تمرينات
فعاليت ۱: ليکچر  

اهداف
تأمين معلومات در مورد يکجاسازی کالونی. -

ميتودهای آموزش
ليکچر  با نشان دادن اشکال/ساليدها/تصاوير . -

مواد آموزش 
اشکال/ساليدها/تصاوير -

فليپ چارت يا تختھ٬ قلم مارکر -
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فعاليت ۲: تمرين عملی
اهدف

آموزنده ها قادر خواهد بود تا کالونی ها را يکجا نموده و کالونی های يکجا شده را اداره نمايند. -

ميتودهای آموزش
تمرين عملی -

مواد آموزش
دوکالوني ضعيف -

مواد و وسايل معايینھ -

عسل و شربت بوره -

مراحل تمرين عملي
مرحلھ اول: از آموزنده ها بخواهيد تا کالوني هاي ضعيف را انتخاب و بعداً آنها را بازبيني نمايند. -

مرحلھ دوم: مراحل عملي را قسيمکھ در مواد معلوماتي تشريح گرديده است٬ نشان دهيد. -

مرحلھ سوم: از آموزنده ها تقاضا کنيد تا مراحل يکجاسازي کالوني ها را خودشان اجرا نمايند.  -

فعاليت ٣ : بحث و گفتگو و سوال و جواب

هدف:
اطمينان از اينکھ آموزنده ها ميتود و روش يکجاسازی را بصورت درست آموختھ باشند. -

ميتود آموزش:
بحث و گفتگو و سوال و جواب  -

مواد آموزش:
تختھ يا کاغذ رنگھ ٬ قلم مارکر٬ وغيره -
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۱۲جلسھ 
يکجا سازی کالونی

مقدمھ 
يکجاسازی کالونی عبارت است از پروسھ يکجا نمودن دو يا چند کالونی ضعيف٬ يا دو کالونی ضعيف و قوی٬ نظر بـھ نيازمندی 

يک نفر زنبورکار تا بتواند يک کالونی قوی و صحتمند داشتھ باشد. با اتخاذ يک پروسھ کامل يکجاسـازی کالونی٬ فيرومون های 

دو کالونی ضعيف مختلف در يک زمان معيين با هم مخلوط گرديده و بـرای يک کالونی صحـتمند و قـوی و متحـد٬ يک فيرومون 

جديد را بوجود مياورند.

يکجاسازی کالونی بنا بر داليل ذيل ضروری بھ نظر ميرسد:

کالوني هاي ضعيف: يکجاسازي کالوني هاي ضعيف منجر بـھ ايجاد يک کالوني قـوي ميگردد. کالوني ها ميتوانند نظر بـھ  -

علت هاي مختلف ضعيف شوند.

کالوني بي ملکھ/ داراي ملکھ ضعيف: بنابرداليل مختلف٬ يک کالوني ميتواند بدون ملکھ شود. در عدم موجوديت ملکھ در  -

يک کالوني٬ و بدون احتماالت توليد شدن يک ملکھ جديد؛ يعني در عدم موجوديت تخم هاي بارور٬ يا حجره هاي ملکھ در 

يک کالوني٬ کالوني بدون ملکھ بايد همراه با يک کالوني ملکھ دار يکجا ساختھ شود. 

تخمگذاري کارگر: بعضي اوقات ممکن است زنبورهاي کارگر در غياب تخم هاي بارور٬ و در غياب ملکھ براي يک  -

مدت طوالني تخمگذاري نمايند. کارگران تخمگذار بايد فوراً بعد از آنکھ تخمگذاري را آغاز نمودند٬ از صندوق دور 

ساختھ شده و بقيھ زنبورها/کالوني با استفاده از يک مانع کاغذي همراه با يک کالوني ملکھ دار٬ با هم يکجاساختھ شوند. 

ناتواني ملکھ: گاگاهي ممکن است ملکھ تخمگذاري ننمايد٬ يا تخم هاي عقيم توليد نمايد کھ از آنها فقط زنبور نر بوجود  -

ميايد. البتھ اين حالت عمدتاً در اقليم نامساعد و وضعيت ملکھ اضطراري اتفاق ميافتد. در تحت چنين شرايطي٬ ملکھ 

ناتوان/معلول٬ ميتواند دور شده و کالوني بايد با يک کالوني ملکھ دار ديگر يکجا ساختھ شود. 

افزايش توليد عسل: نيرو و توان کالوني ميتواند فوراً در اثناي شروع فصل جريان عسل بخاطر حداعظيمي ساختن ميزان  -

توليد عسل از طريق يکجاسازي دو يا چند کالوني افزايش داده شود. 

نکاتی کھ حين يکجاسازی کالونی بايد درنظر گرفتھ شوند:
تمام زنبورهای غذاجوی بايد بھ صندوق برگشتھ باشند٬ بنابرين يکجاسازی کالونی ها در اوقات عصر تجويز ميگردد. -

- يکی از کالونی ها بـايد قبـل از عمليھ يکجاسـازی بـی ملکھ شــده و بــعداً بــا يک کالونی صحــتمند کھ دارای ملکھ خوب و 

مرغوب بوده باشد٬ يکجا ساختھ شود. 

زنبورهای کالونی بی ملکھ و ضعيف تر نبايد هنگام گذاشتن آن باالی مانع کاغذی در بـاالی خانۀ جوجھ های نوزاد کالونی  -

قوی و ملکھ دار از بين بروند. 

کارگران تخمگذار٬ درصورتيکھ در کالونی بی ملکھ/ضعيف موجود بوده باشند٬ دور ساختھ شوند. -

کاغذی کھ در بين دو کالونی استفاده ميشود٬ بايد منفذ دار گردد؛ اما نھ بھ اندازه يی کھ ديگر زنبورها از آن داخل شوند. -

کالونی مريض٬ بدون تداوی کامل نبايد با کالونی صحتمند يکجا ساختھ شود.  -

آماده گی قبلی
کالونی ها را برای يکجاسازی شناسايی نماييد.  -

قبل از يکجاسازی کالونی های را کھ دور واقع شده اند٬ نزديک تر بـياوريد. کالونی ضعيف ميتواند نزديک کالونی قـوی و  -

ملکھ دار آورده شود. البتھ اين کار با تغيير دادن محل صندوق هر روز بھ اندازه تقريباً دو فوت ميتواند صورت گيرد.

در صورتيکھ کالونی دارای ذخاير کافی غذا نباشد٬ تا سھ روز بصورت پيوستھ و مداوم آنرا با شربت بوره تغذيھ نماييد.  -

۲٨-۲٤-   ساعت قبل از يکجاسازی ملکھ کالونی ضعيف را از بين ببريد.
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کالونی ضعيف را با کالونی قوی يکجا سازيد -

تمام شانھ ها و باالخانۀ صندوق را از کالونی های کھ قرار است از طرف روز يکجا ساختھ شوند٬ دور نماييد.  -

درصورتيکھ بايد کارگران تخمگذار از کالونی دور سـاختھ شـوند٬ بـايد کالونی متذکره  متر از موقـعيت فعلی دور تر  -۲۰۰

برده شده و با تکاندن شانھ زنبورهای آن دور ساختھ شوند. تنها زنبورهای کھ بـھ موقـعيت اولی بـازميگردند٬ ميتوانند يکجا 

ساختھ شوند. 

بعد از دور کردن شانھ هايی حاوی تخم کارگران٬ کالونی های کارگران تخمگذار را يکجا نماييد.  -

ميتود يکجاسازی 
ميتود استفاده از کاغذ مصون ترين ميتود يکجاسـازی کالونی ها ميباشـد. در اين ميتود کاغذ منفذدار در بـين دو صندوق(کالونی) 

گذاشتھ ميشود کھ زمينھ در هم آميختن فيرومون هر دو کالونی را مساعد ميسازد٬ اين کار باعث بـوجود آمدن يک کالونی متحـد و 

قوی ميگردد. 

اجرای مراحل ذيل برای يکجاسازی کالونی الزم بھ نظر ميرسد:

در هر دو صندوقی کھ بخاطر يکجاسازی کنار هم گذاشتھ شده اند٬ دود سبک پوف نماييد. -

سـرپوش های داخلی و بـيرونی کالونی ملکھ دار را دور نموده و يک قـطعھ کاغذ منفذ دار را در بـاالی چوکات ها بــخاطر  -

پوشاندن مکمل خانۀ جوجھ های نوزاد بگذاريد. 

مقدار کم دو حصھ عسل و يک حصھ شربت بوره را باالی کاغذ بماليد. -

تختۀ تحتانی کالونی بی ملکھ را بـخاطر يکجا شـدن دور نموده و آنرا در بـاالی کاغذ منفذ دار بـاالی خانۀ جوجھ های نوزاد  -

کالونی ملکھ دار قرار دهيد. 

زنبورهای کالونی ضعيف يا بی ملکھ نبايد در اثنای بـاال کردن خانۀ جوجھ های نوزاد در بـيرون باقـی بـمانند٬ زنبـورهای  -

باالی تختۀ تحـتانی بـايد در بـاالی کاغذ نگهداشـتھ شـوند؛ زيرا آنها راه داخل شـدن را پيدا نخواهندکرد؛ هرگاه بـخواهند کھ 

داخل بروند٬ زنبورهای محافظ از داخل شدن آنها جلوگيری نموده و سپس آنها خواهند مرد.

منجنمت و تنظيم کالونی يکجاشده
زنبـورهای عسـل هردو کالونی زمانی بـا هم يکجا ميگردند کھ ماده فيرومون هر دو کالونی از طريق کاغذ منفذ دار بـا هم مخلوط 

٤٨گردد. ازاينرو٬ کالونی ها با هم يکجا ميشوند. ضمناً زنبورهای هر دو کالونی کاغذ را از دو طرف جويده و در ظرف  سـاعت 

آنرا از بين برده و با هم يکجا ميشوند. سپس٬ صندوق بـايد بـاز شـده و زنبـورها و شـانھ ها/چوکات های خانۀ بـااليی بـايد بـھ خانھ 

پايينی انتقـال داده شـود تا تمام زنبـورها در يک خانۀ واحـد قـرار گيرند. بـعد از دور سـاختن کاغذ٬ کالونی يکجا شـده بـايد توسـط 

غذا/خوراک مصنوعی برای سھ روز تغذيھ گردد. 
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: مراحل يکجاسازی کالونی ٥٤شکل 

مرحلھ اول: کالوني ملکھ دار و بي ملکھ نزديک هم قرار داده ميشوند
مرحلھ دوم: سرپوش های کالونی ملکھ دار برداشتھ شھ و با يک 

صفحھ منفذ دار کھ باعسل يا شربت بوره آلوده باشد٬ تعويض 

ميگردد.

مرحلھ چهارم: کالوني بي ملکھ در باالی صفحھ کاغذ باالی کالوني مرحلھ سوم: کالوني بي ملکھ از تختھ تحتاني برداشتھ ميشود

ملکھ دار گذاشتھ ميشود.  

مرحلھ ششم: بعد از دو روز٬ زنبورها و چوکات ها از خانھ 

بااليــی بھ خانھ پاييني انتقال داده شده و سرپوش ها در کالوني 

يکجا شده تعويض ميگردد. 

مرحلھ پنجم: هنگام جويدن کاغذ بوسيلھ زنبورها٬ گذاشتھ 

ميشود تا فيرومون کالوني ها با هم يکجا شود

روش مانع کاغذی برای يکجاسازی کالوني ها
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۱٦جعبھ 
۱۲پيام های مهم جلسھ 

تعداد کم کالونی های يکجا شـده زنبـور نسبـت بــھ يک تعداد از کالونی های ضعيف غير  -

مولد٬ قابل اداره بوده٬ و بيشتر مولد و از نظر اقتصادی سودآور ميباشند.

بهتر است هميشھ برای ادامھ کار موفقانۀ زنبـورداری صندوق های قـوی و صحـمتند را  -

نگهداری نماييم. 
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۱٣جلسھ 
روش انتقال زنبورها از يک صندوقی  سنتی بھ يک 

صندوق چوکات دار قابل حمل  پيشرفتھ

موضوعات فرعی
مقدمھ و اهميت -

زمان و فصل -

آماده گی قبلی -

استندرد کالونی(وضعيت داخل صندوق٬ ملکھ٬ زنبورنر٬ غذا٬ جوجھ های نوزاد) -

روش انتقال کالونی -

اقدامات احتياطی -

منجمنت و تنظيم کالونی انتقال داده شده -

مدت جلسھ(دو ساعت)
نظری: دقيقھ -۱٥

عملی: دقيقھ -۱:٤٥

اهداف
آموزنده ها:

قادر خواهند بود تا يک کالونی زنبور را از صندوقی کنده يی يا ديواری بھ يک صندوقی چوکات دار قابل حـمل  يا صندوق  -

زنبور مدرن انتقال دهند.

از طريق منجمنت کالونی انتقال داده شده٬ برای ادامھ کار زنبورداری مدرن تشويق خواهند شد.  -

ميتودهای آموزش
ليکچر   -

تمرين عملی -

بحث و گفتگو و سوال و جواب  -

مواد آموزش
اشکال/ساليدها/تصاوير  -

صندوقی زنبوردار کنده يی يا ديواری -

چوکات قابل حمل يا صندوقی مدرن -

دودکن -

چاقوی تيز٬ ريسمان قوی٬ قفس ملکھ٬ دروازۀ ملکھ -

مواد معايينھ يا تفتيش -

فليپ چارت يا تختھ -

قلم مارکر -
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فعاليت ها و تمرينات
فعاليت ۱: ليکچر 

اهداف
آموزنده ها:

راجع بھ ميتود يا روش انتقال يک کالونی از صندوقـی چوکات دار قابـل حـمل  سـنتی بـھ صندوقـی چوکات دار قابـل حـمل   -

پيشرفتھ آگاهی حاصل خواهند کرد.

در مورد روشهای اداره و تنظيم کالونی انتقال يافتھ خواهند دانست. -

ميتودهای آموزش
ليکچر  کوتاه با نشان دادن اشکال/ساليدها/تصاوير . -

مواد آموزش
اشکال/ساليدها/تصاوير. -

فليپ چارت يا تختھ٬ قلم مارکر . -

فعاليت ۲: تمرين عملی

اهدف
آموزنده ها قادر خواهند بود تا کالونی زنبور را از يک صندوقی کنده يی يا ديواری بھ يک صندوقی مدرن و پيشرفتھ انتقال  -

دهند. 

ميتودهای آموزش
تمرين عملی -

نشان دادن اسناد و يا پوستر ها -

مواد آموزش
صندوقی زنبوردار کنده يی يا ديواری -

صندوقی مدرن يا صندوقی چوکات دار قابل حمل   -

چاقو٬ قفس ملکھ٬ دروازۀ ملکھ -

مواد معايينھ -

اسناد -

پوستر -

مراحل تمرين عملي
مرحلھ اول: نشان دادن مرحلھ بھ مرحلھ ميتود انتقال کالوني از صندوقي کنده يی يا ديواری بــھ صندوقي مدرن  -

يا پيشرفتھ چنانيکھ در مواد معلوماتی نشان داده شده است. 

مرحلھ دوم: از آموزنده ها بخواهيد تا عمليھ انتقال را خود شان عملي نمايند. -
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: بحث و گفتگو و سوال و جواب   ۳فعاليت

هدف:
اطمينان از اين کھ تمام آموزنده ها بصورت واضح ميتود انتقال کالوني را از صندوقي سنتی بھ صندوقي مدرن آموختھ اند. -

ميتود آموزش:
از هر آموزنده راجع بھ روش انتقال کالوني سوال نموده و هر چيز را کھ برای وی واضح نبود٬ برايش تشريح نماييد.  -

مواد آموزش:
فليپ چارت يا تختھ٬ قلم مارکر -

اشکال/ساليدها/تصاوير -
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۱٣جلسھ 
روش انتقال زنبورها از يک صندوقی  سنتی بھ يک 

صندوق چوکات دار قابل حمل  پيشرفتھ

مقدمھ 
انتقال کالوني ها از صندوقي سـنتي بـھ صندوقي مدرن ايجاب اقــدامات و تدابير منجمنتي مناسب را مينمايد. منجمنت کالوني بايد 

براي زنبورداري تجارتي پيشرفتھ باشد. مشکل است کھ با استفاده از زنبورداري سنتي در صندوقهاي کنده يي و ديواري درآمد 

را افزايش داد بخاطر اينکھ منجمنت درست کالوني با صندوقي هاي سـنتي داراي شـانھ هاي ثابـت ناممکن ميباشـد. مقـدار عســل 

توليد شده(بــدين گونھ توليد درآمد) توســـط کالوني هاي زنبـــور در صندوقهاي سنتي بنا داليل زيادي بسيار پايين ميباشد. اهميت 

زنبورداري مدرن يا صندوقهاي چوکات دار قابل حمل  ميتواند بدرستي از تفاوت هايي ذيل دانستھ شود:

: تفاوت بين صندوقي سنتی و صندوقي چوکات دار قابل حمل .  ۶جدول 

صندوقی چوکات دار قابل حمل   صندوقی سنتی

* توليد عسل زياد. ۱. توليد عسل کم

* ميتوان با استفاده از عسل کش٬ عسل خالص توليد نمود. ۲. جوجھ های نوزاد٬ بشمول زنبورهای بالغ در هنگام 
برداشت عسل متالشی شده از بين ميروند٬ بخش هايی از 

آن در عسل مخلوط شده و کيفيت آنرا خراب ميسازد. 

* تختۀ شانھ ميتواند اضافھ گردد. ٣. استفاده از تختۀ شانھ و وسيلھ عسل کش غير ممکن 
است.

* تقسيم و يکجاسازی کالونی ممکن ميباشد. ٤. تقسيم و يکجاسازی کالونی ناممکن ميباشد

* خوراک مصنوعی ميتواند در صندوق اضافھ گردد. ٥. تغذيھ مصنوعی غير ممکن است

* کوچ يا از يکجا بھ جای ديگر انتقال دادن صندوق آسان 
است.

٦. جابجايی کالونی آسان نيست

* کنترول امراض و آفات آسان است. ۷. کنترول امراض و آفات مشکل ميباشد

* پرورش ملکھ و ايجاد کالونی ممکن ميباشد. ٨. پرورش ملکھ و ايجاد کالونی غيرممکن است

آماده گی قبلی:
تمام مواد الزم از قبيل؛ صندوقی زنبوردار کنده يی و ديواری٬ صندوقـی چوکات دار قابـل حـمل٬ مواد معايينھ٬ چاقـو٬ ريسـمان٬ 

قفس ملکھ٬ يک کمک کننده٬ وغيره را قبل از انتقال کالونی ازصندوقی سـنتی بـھ صندوقـی چوکات دار قابـل حـمل  تهيھ وترتيب 

نماييد. 
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استندردهای کالونی
کالونی کھ قرار است منتقل گردد٬ بايد دارای مشخصات ذيل بوده باشد:

کالونی قوی و دارای ملکھ -

موجوديت تعداد کافی زنبورنر -

موجوديت مقدار کافی جوجھ های نوزاد در شانھ -

کالونی صحتمند٬ و -

فصل فعال(مساعد) زنبورداری -

کالونی دارای شرايط فوق ميتواند در اوقات روز فصل گرم منتقل گردد. 

اقدامات احتياطی
اقدامات احتياطی ذيل بايد قبل از انتقال يک کالونی در نظر گرفتھ شود:

استعمال دود -

استعمال چاقوی تيز برای قطع کردن شانھ -

استعمال ريسمان قوی بخاطر بستن شانھ -

شانھ ها بايد در داخل چوکات جور و تنظيم گردد٬ و نبايد بھ يکديگر چسپيده باشند و چوکات ها بصورت فشرده و سـخت در  -

داخل صندوق جای شوند. 

شانۀ جوجھ های نوزاد و شانھ عسل بايد بصورت محکم در ميلھ بااليی بستھ شود و نبايد سست باشد.  -

بايد ملکھ و تمام زنبورها را صندوق سازيد -

هرگاه در اثنای انتقال کالونی ملکھ پيدا شد٬ بايد قفس گرديده و در صندوقـی مدرن نگهداری گردد٬ و در کالونی رها گردد٬  -

و قفس نبايد بعد از انتقال کالونی از داخل صندوق کشيده شود. 

صندوقی کهنھ را پنهان نموده و بجای آن صندوقی مدرن را گذاشتھ و از دروازۀ ملکھ استفاده نماييد.  -

مراحل انتقال کالونی(تمرين عملی- برای اجرای اين مراحل شکل ذيل را مشاهده نماييد)
انتقال کالونی بايد در يک مدت زمان کوتاه تکميل گردد٬ مراحلی کھ بايد تعقيب گردد٬ قرار ذيل اند:

مواد الزم را در نزديکی صندوقی سنتی بگذاريد٬ و يک پوف سبک دود را در مدخل صندوق رها کنيد.  -

يکی از سرپوش های مدخل صندوق٬ خواه از طرف چپ و يا راست را بخاطر آسانی کار٬ با آهستھ گی باز نماييد.  -

بعد از بازکردن سرپوش/پوش٬ زنبورها را حين دود کردن از شانھ ها دور نماييد.  -

شانھ ها را يکی يکی از صندوقی سنتی قطع نموده٬ و آنها را با يک دست گرفتھ و نگذاريد کھ بی افتند و ميده شوند. -

هرگاه اندازه شانھ نسبت بھ چوکات بيشتر باشد و در آن بخوبی جای نشود٬ قسمت ذخيره عسل آنرا قطع نموده و دور نماييد.   -

حين اندازه کردن و جادادن شانھ در چوکات٬ از جوجھ های نوزاد حفاظت نماييد. 

حين بستن شانھ در چوکات٬ با کشيدن يک خط سطحـی توسـط چاقـو در يک روی شـانھ٬ هر دو سـيم چوکات بـايد در شـانھ   -

قرارگيرد. 

شانھ را از هر دو قسمت آخر آن محکم بھ چوکات بستھ نماييد تا تاب نخورد.  -

بـرای گذاشـتن بقـيھ شــانھ ها در چوکات از عين طرزالعمل اســتفاده نماييد٬ اين کار را يک بــھ يک انجام داده و آنها را در  -

صندوقی مدرن بگذاريد.

بعد از انتقال کامل شانھ ها٬ کالونی دستھ شده بايد بوسيلھ يک دست و با آهستھ گی بھ صندوقی مدرن انتقال داده شـود. توجھ  -

داشتھ باشيد تا ملکھ نيز بھ صندوقی جديد/مدرن انتقال يابد. 

حاال٬ صندوقی مدرن را در جای قـرار دهيد کھ قبـالً صندوقـی سـنتی در آن گذاشـتھ شـده بـود٬ و مدخل آنرا بـھ همان جهتی  -

بگذاريد کھ همان طرف بود. 

بعد از انتقال زنبورها از صندوقی کنده يی٬ بقيھ زنبـورها بـايد در بـاالی يک بـوريا يا کاغذ اخبـاری کھ در زمين پهن کرده  -

شده است٬ ريزانده شـوند. کنده را در يک جای ديگر پنهان سـازيد. مراقـب ملکھ نيز باشـد٬ اگر همرای زنبـورها بـھ زمين 

افتيده بود٬ آنرا با احتياط گرفتھ و دوباره در صندوق داخل سازيد. 

85



درصورتيکھ صندوقـی ديواری باشـد٬ بوســيلھ دودکن در داخل آن دود نموده و بــعد از آنکھ تمام زنبــورها پرواز نمودند٬  -

صندوق و مدخل آنرا بصورت کامل بستھ نماييد. 

بعد از اطمينان از موجوديت ملکھ درصندوقی مدرن٬ دروازه ملکھ را نصب نماييد.  -

منجمنت و تنظيم کالونی انتقال داده شده:
از يک دروازه ملکھ استفاده نماييد. -

درصورت لزوم از يک تختۀ ميان تهی استفاده نماييد(هرگاه تعداد شانھ کمتر از ٨ دانھ باشد). -

تغذيھ با شربت بوره را برای سھ روز در موقع نماز عصر ادامھ دهيد.  -

پاک کاری صندوق بعد از سھ روز و دور کردن ريسمان کنده شده و شانھ های پايين آمده  . -

ببينيد کھ آيا ملکھ در حال تخمگذاری است يا خير. -

زنبورها را بدون موجب مزاحمت/ناآرام نسازيد.  -

۱۷جعبھ 
۱٣پيام های مهم جلسھ 

زنبورداران ميتوانند با انتقال کالونی ها از صندوقهای سـنتی بـھ صندوقـی های  -

چوکاتی قابل حمل٬ برای انجام زنبورداری مدرن تشويق گردند. 

در صورتيکھ پروسـھ انتقـال بــدون مهارت تخنيکی٬  در فصل نامســاعد و بــا  -

ناديده گرفتن ايجابات و ضروريات اصلی زنبورها انجام شود٬ ميتواند منجر بـھ 

فرار گروهی  کالونی گردد. 
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مرحلھ اول: يکي از سرپوش ها را بھ خاطر 

آساني کار بھ آهستھ گي باز کنيد.
مرحلھ دوم: بعد از بازکردن يک دود خفيف بدهيد. 

مرحلھ سوم:   دور کردن شانھ بعد از قطع نمودن آن در 

داخل صندوق

مرحلھ چهارم: قطع کردن ساحھ ذخیره عسل و چوکات 

دار کردن قسمت دارای جوجھ های نوزاد شانھ.

مرحلھ پنجم: خط کشيدن باالی شانھ توسط چاقو بخاطر 

تير کردن سيم های چوکات.

مرحلھ  ششم: هر شانھ را از دو طرف آخر آن با طناب يا 

تار محکم بستھ نمايید تا از دور خوردن آن جلوگيری 

گردد. 

87



مرحلھ هفتم: نصب کردن شانھ های بستھ در يک 

چوکات در يک صندوقي مدرن.

مرحلھ هشتم : انتقال خوشھ های زنبور از يک صندوقي 

کنده يی بھ يک صندوقي مدرن٬ بعد از انتقال تمام شانھ ها. 

مرحلھ نهم: صندوق پر شده آماده بستھ کردن.

مرحلھ دهم: صندوقي مدرن در موقعيت قبلي صندوقي 

سنتي قرار داده ميشود کھ روی آن بھ عين طرف ميباشد. 

مرحلھ يازدهم: بعد از انتقال  زنبورهای دستھ يا کلستر 

شده٬ بقيھ زنبوران در باالی کاغذ يا بوريای کھ دز زمين 

ريزانده ميشود.

مرحلھ دوازدهم: قستمي کھ را کھ زنبورها ريزانده شده 

اند٬ مشاهده نماييد  تا ديده شود کھ ملکھ در ميان شان 

است ياخير. 

مرحلھ سيزدهم: زنبورهای ريزانده شده 

در بوريا يا کاغذ را در نزديک صندوق 

قرار دهيد.

شکل ٨: مراحل انتقال کالونی زنبور از صندوقی سنتی بھ صندوقی چوکات دار قابل حمل  
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۱٤جلسھ 
خوراک مصنوعی٬ تختۀ شانھ٬ و تنظيم و منجمنت آن

مدت جلسھ (يک و نيم ساعت)
٣۰نظری:  دقيقھ

۱ ساعت عملی:

عنوان فرعی ۱: خوراک مصنوعی و منجمنت تغذيھ
موضوعات فرعی:

مقدمھ و اهميت -

انواع خوراک مصنوعی و ميتود آماده سازی آن -

ميتود تغذيھ کالونی زنبورهای عسل -

اهداف
آموزنده ها:

راجع بھ روش آماده سازی و تغذيھ با خوراک مصنوعی خواهند آموخت. -

در مورد اهميت تختۀ شانھ و ميتودهای استفاده آن در زنبورداری مدرن معلومات حاصل خواهند نمود. -

ميتودهای آموزش
ليکچر  -

تمرين عملی -

بحث و گفتگو و سوال و جواب  -

مواد آموزش
کالونی زنبور -

بوره -

آب -

ظرف تغذيھ -

آرد سويا -

عسل -

چوکات -

تختۀ چوکات -

چاقو -

موم -

گوگرد -

شمع -

مواد معايينھ -

اشکال/ساليدها -

فليپ چارت يا تختھ٬ قلم مارکر  -

پروجيکتور ايل دی سی -
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فعاليت ها و تمرينات: 

دانستن در مورد اهميت و نيازمندی بھ خوراک مصنوعی -

آگاهی راجع بھ انواع خوراک مصنوعی -

فراگيری ميتود يا روش ساختن جانشين/ مکمل شربت و گرده -

آموختن ميتود تغذيھ با معادل/ مکمل شربت و گرده -

فعاليت ۱: ليکچر(خوراک مصنوعی)

اهداف
ميتودهای آموزش

مواد آموزش
اشکال/ساليدها/تصاوير  -

فليپ چارت يا تختھ٬ قلم مارکر  -

فعاليت ۲: تمرين عملی(خوراک مصنوعی)

هدف
آموزنده ها قادر بھ تهيھ خوراک مصنوعی و تغذيھ آن برای کالونی های زنبورعسل خواهند بود.  -

ميتود آموزش
تمرين عملی -

مواد آموزش
شربت -

بوره -

آب -

ظرف برای تهيھ شربت(جک٬ کاسھ) -

ظرف تغذيھ/تغذيھ پالستيکی يا چوکات دار -

تهيھ معادل/مکمل گرده
آرد سايبين يا لوبيا روغنی -

عسل -

بشقاب يا کاسھ غذاپزی -

ظرف تغذيھ پالستيکی يا چوکات دار -

90



الف) تهيھ شربت

ب) تهيھ شيريني

ج) جانشين گرده

مرحلھ اول: جمع آوري مواد الزم براي تهيھ شربت

مرحلھ دوم: مخلوط نمودن يک و نيم کيلوگرام بوره همراه با يک و نيم ليتر آب در يک جک و شوراندن آن

مرحلھ سوم: ريختاندن شربت تهيھ شده در داخل يک تغذيھ گر چوکات دار يا تغذيھ گر بوتل پالستيکي

مرحلھ چهارم: بحث و گفتگو و شريک ساختن معلومات راجع بھ مسايلي کھ در کار عملي شامل نبوده است. 

مرحلھ اول: مواد الزم را آماده سازيد؛ مثال؛ عسل٬ بوره٬ آب و جک يا کاسھ آشپزي/ سطل

۱۰۰مرحلھ دوم: مخلوط نمودن نيم کيلوگرام پودر بوره و ملي گرام عسل يا آب در يک کاسھ آشپزي يا سطل

مرحلھ سوم: شيريني تهيھ شده بايد همراي يک کاغذ مومي/ صفحۀ پالستيکي پيچانده شده و در حاليکھ دو طرف آن باز 

است٬ بدون فشار دادن زنبورها٬ در باالي چوکات و يا در تختۀ تحتاني صندوق گذاشتھ شود. 

مرحلھ اول: مواد الزم براي تهيھ جانشين گرده را آماده سازيد(آرد سويا٬ عسل٬ بوره پودري و آب)

۱۰۰مرحلھ دوم: ملي گرام آرد سويا را همراه با عسل يا  بوره پودر و مقداري آب حل نماييد تا زمانيکھ غلظت شيريني را   

بخود ميگيرد

مرحلھ سوم: اين مواد را در باالي ميلھ چوکات خانھ جوجھ هاي نوزاد قرار داده و مواظب باشيد تا زنبورها در آن لھ 

نگردند.

مرحلھ چهارم: بحث و گفتگو نموده و معلومات خويش را در مورد مسايلي کھ در اثناي تمرين عملي بدان پرداختھ نشده 

است٬ با همديگر شريک سازيد. 

تمرين عملي

فعاليت ۳: ليکچر
نمايشي راجع بھ اهميت تختۀ شانھ٬ نحوه آماده کردن آن٬ و چگونھ گي استفاده از آن ارايھ دهيد٬ قسميکھ در مواد معلومات(ذيل) 

آمده است. براي اين کار از ساليد ها و تصاوير استفاده کنيد٬ و در صورت عدم موجوديت برق٬ براي نمايش آن از عکس ها و 

رسامي هاي بزرگ استفاده نماييد.

فعاليت 4: تمرين عملي
آموزنده ها استفاده از تختھ شانھ٬ و چگونھ گي ذخيره نمودن آنرا و شانھ های کهنھ را مياموزند. 

استفاده از تختھ شانھ:
مرحلھ اول: مواد و وسايل را آماده  سازيد

مرحلھ دوم: نحوه گذاشتن تختھ شانھ را در يک چوکات بوسيلھ بستن تختھ در شيار٬ نشان دهيد. 

مرحلھ سوم: تختھ را در چوکات همراه  موم نرم شده و يا همراي شمع روشن بچسپانيد. 

مرحلھ چهارم: سيم هاي چوکات را بھ طرف تختھ شانھ با چوکات توسط قطرات موم آب شده يا بوسيلھ فشار دادن سيم در 

تختھ شانھ با استفاده از يک چاقو يا وسيلھ حرارت داده شده٬ وصل نماييد. 

مرحلھ پنجم: توجھ داشتھ باشيد تا تختھ شانھ در چوکات بصورت درست نصب شده باشد

مرحلھ ششم: چوکات مع تختھ شانھ را در داخل صندوق قرار دهيد.
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۱٤جلسھ 
مواد معلوماتی

خوراک مصنوعی و منجمنت تغذيھ
مقدمھ

در طول سال بـرای زنبورعسـل در چراگاه ممکن اسـت غذای کافی پيدا نشـود. بنابـرين٬ تهيھ غذای مصنوعی و منجمنت تغذيھ٬ 

برای اضافھ نمودن غذا در صندوق در هنگام کمبود غذا بسيار مهم ميباشد.  اين نوع مکمل سازی غذا را بـنام تغذيھ مصنوعی ياد 

ميکنند. 

اهميت
درصورتيکھ ذخيره صندوق خالی شده باشد٬ تغذيھ مصنوعی بخاطر رسـيده گی بـھ مشـکل کمبـود انرژی روزانھ در يک  -

کالونی ضروری بھ نظر ميرسد. 

خوراک مصنوعی همچنان زنبـــورها را بـــخاطر کار کردن فعال ميســـازد. نظر بــــھ فصل و وضعيت کالونی٬ غذاهای  -

مصنوعی ذيل ميتوانند تهيھ شوند:

معادل گرده
گرده بخاطر انکشاف کلی زنبور ها يک غذای اصلی محسوب ميشـود. اين نوع خوراک غنی از پروتين بـوده کھ بـرای انکشـاف 

فزيولوژيک حشرات بالغ و جوجھ های نوزاد الزمی ميباشد. تغذيھ زنبـورها  بوسـيلھ گرده ذخيره شـده در صندوق طريقـھ بـهتر 

است؛ درغير آن معادل گرده يا مکمل گرده ميتواند بصورت مصنوعی جهت تغذيھ زنبورها  تهيھ گردد. 

روش تهيھ معادل گرده
آرد نخود سفيد يا سويا را بعد از بريان کردن٬ از پوست درآوردن و ساييدن تهيھ نماييد.  -

آرد نخود سفيد/سويا را همرای پودر بوره مخلوط نموده٬ و در آن مقدار کافی عسل عالوه نماييد تا بـعد از مخلوط شـدن قـند  -

تيار شده و بخاطر تغذيھ زنبورها آن را باالی ميلھ فوقانی بگذاريد٬ بدون فشار وارد کردن بھ زنبورها. 

تهيھ شربت و روش تغذيھ
ميتود تهيھ شربت

معموالً سھ نوع شربت استفاده ميگردد:

(يک حصھ بوره٬ و يک حصھ ديگر آب) ۱:۱-شربت 

اين نوع شربت معموالً بخاطر بـرطرف کردن کمبـود غذا در شـرايط 

عادی کالونی و در هنگام فصل کمبـودغذا جهت فعال سـاختن کالونی 

برای کار٬ بھ زنبور ها داده ميشود. 

( دو حصھ بوره٬ و يک حصھ آب) شربت  -۲:۱

اين نوع شربـت بـرای تغذيھ ادويھ و بـخصوص در هنگام فصل سـرد 

بهترين غذا محسوب ميشود. 

(يک حصھ بوره٬ و دو حصھ آب) شربت  -۱:۲

اين نوع شربت بـرای تغذيھ زنبـورها در هنگام فصل گرم و خشـک مناسـب 

ميباشد. تناسب بوره و آب مطابق بـھ نوع فوق الذکر تعيين ميگردد. مقـدار يا 

دوز بوره و آب بايست با درنظر داشت ضرورت/فصل تعيين شود. 

روش تغذيھ مصنوعی
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تغذيھ
تغذيھ گر چوکاتی

شربت را در داخل تغذيھ گر چوکاتی بی اندازيد٬ ٥- ۷ قـطعھ خس را در بـاالی آن بـگذاريد تا از افتيدن زنبـورها بـھ آن جلوگيری 

نمايد.

همچنان ميتوان قبل از گذاشتن تغذيھ گر در داخل صندوق٬ باالی آنرا بصورت شل توسط يک پارچھ پاک پوشانيد. 

ظرف پالستيکی:
سرپوش ظرف پالستيکی را سوراخ سوراخ نماييد.  -

شربت را در داخل آن انداختھ و سرپوش را محکم بستھ کنيد. و ظرف را در دهان سوراخ پوش داخلی صندوق زنبورعسـل  -

و يا در باالی ميلھ چوکات سرچپھ کنيد تا زنبورها از آن تغذيھ نمايند. 

نکاتی کھ حين تغذيھ بايد در نظر داشت:
غذا هميشھ بايد از طرف عصر داده شود٬ بھ استثنای بعضی حاالت خاص٬ مانند؛ تغذيھ زنبـورهايی کھ بـھ تازه گی خروج  -

گلھ يی را انجام داده باشند. 

شربت را در داخل صندوق برای زنبورها بدهيد٬ نھ در خارج آن -

ظرف را با شربت باقی مانده آن فردا صبح بيرون بکشيد.  -

شربت را هنگام تهيھ آن و يا دادن بھ زنبورها در محوطھ صندوق نريزانيد.  -

شربتی را کھ در هنگام تهيھ و يا تغذيھ ميريزد٬ فوراً با يک تکھ تر پاک نماييد.  -

بيشتر از حد ضرورت در صندوق شربت نگذاريد -

شربت را در همان روزی کھ تهيھ گرديده است٬ استفاده نماييد.  -

آب نبات
آب نبات مواد نيمھ جامدی است کھ از مخلوط نمودن بوره نرم با عسل يا آب ساختھ ميشود. اين مواد يک خوراک مصنوعی اسـت 

کھ در هنگام فصل کمبود غذا در صندوق گذاشتھ ميشـود. نظر بـھ نيرو و توان کالونی٬ آب نبـات تهيھ شـده  از نيم کيلوگرام بـوره 

برای يک کالونی در هنگام فصل کمبود غذا برای يک روز کافی ميباشد. اين بوره بايد توسط سنگ آونگ پاک و يا توسط دستگاه 

خورد کننده تميز ساييده شود. مقدار کمی آب و يا عسل بخاطر ساختن آب نبات بـا بـوره ميده دانھ مخلوط ميگردد. آب نبـاتی کھ بـا 

- گرام عسـل بـايد همراه بـا يک کيلوگرام  ٣۰۰عسـل تهيھ گردد٬ بـرای مدت زمان طوالنی فاسـد/تخمر نميگردد. بنابـرين٬  ۲۰۰

بوره برای تغذيھ يک کالونی مخلوط گردد. اين غذا ميتواند در داخل يک صفحھ سوراخ سوراخ پالستيکی و يا صفحھ پالسـتيکی 

بدون سوراخ٬ يا کاغذ مومی پيچانده شود٬ درحاليکھ بايد دو طرف آن باز گذاشتھ شـود. اين مواد را ميتوان در ميلھ های بـااليی و 

يا در فضای آزاد در خانۀ جوجھ های نوزاد قرارداد و يا هم در داخل تغذيھ گر چوکات در وسط خانۀ جوجھ های نوزاد گذاشت. 

۱٨جعبھ 
پيام های مهم جلسھ چهاردهم(الف)

هرگاه خوراک مصنوعی بـــدون توجھ درســـت تهيھ گردد٬ ممکن اســــت  -

کالونی بوسيلھ دستبرد و يا آفات طبـيعی(مورچھ) تخريب گرديده و از بـين 

برود. 

خوراک مصنوعی عمدتاً در حــاالت اضطراری٬ زمانيکھ تغذيھ مســـتمر  -

برای سھ روز با وقفھ سھ روزه توصيھ گردد٬ ساختھ ميشود. 
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۲۳جلسھ 
موضوعات فرعی

-

-

-

مقدمھ و اهميت

نقش زنبورعسل در گرده افشانی

ضرورت گرده افشانی برای نباتات مختلف

مدت جلسھ(يک ساعت)

٣۰نظری:    دقيقھ

٣۰عملی:     دقيقھ

اهداف

آموزنده ها:
در مورد ارتبــاط بــين زنبــورهای عســل٬ خدمات گرده افشــانی آنها٬ و مولديت محــصوالت زراعتی و نيز حـــفظ تنوع -

بيولوژيکی چيزهايی را خواهند دانست

شروع استفاده از زنبورهای عسل بخاطر گرده افشانی -

ميتودهای آموزش
-

-

-

ليکچر  

تمرين عملی 

بحث و گفتگو و سوال و جواب

مواد آموزش
-

-

-

-

-

-

-

کاغذ سخت يا تختھ٬ قلم مارکر

اشکال/ساليدها

فليکس پرنت

طرح 

شکل مارفولوژيکی

نمونھ زنبورها

گل ها

فعاليت ها و تمرينات
فعاليت ۱: ليکچر  

اهداف
ارايھ معلومات در مورد نقش زنبورها در گرده افشانی٬ اهميت و فوايد آن-

ميتودهای آموزش
ارايھ معلومات بشکل کوتاه با استفاده از اشکال/ساليدها-

مواد آموزش
-

-

-

-

اشکال/ساليدها

فليکس پرنت

طرح ها

قسمت هايی از گل و زنبورعسل 

زنبورعسل و گرده افشانی
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فعاليت ۲: تمرين عملی 

اهداف

مشاهده و دانستن اينکھ زنبورهای عسل چگونھ خدمات گرده افشانی را برای نباتات انجام ميدهند-

ميتودهای آموزش
تمرين عملی و بحث و گفتگو -

مواد آموزش
-

-

-

زنبورها

قسمت های بدن زنبورعسل

اشکال بخش هايی از يک گل کامل

مراحل تمرين عملي
مرحلھ اول:
مرحلھ دوم

مرحلھ سوم

 نمايش بخش هايي از گل و گياهان با استفاده از اشکال و فليکس پرنت
: وضاحت در مورد اجزاي گياهي با نشان دادن ميلھ و بساک گل٬ آلھ تذکير٬ دانھ گرده و گرده افشاني  خودي و گرده 

افشاني غيرخودي. 
: وضاحت در مورد اجزاي بدن زنبور کھ در جمع آوري گرده بکار ميروند و انتقال آن از يک گل بھ گل ديگر.

فعاليت٣: بحث و گفتگو و سوال و جواب 

هدف:
اطمينان از اينکھ آموزنده ها بھ درستي در مورد نقش زنبورعسل در گرده افشاني دانستھ باشند. -

ميتود آموزش:
بحث و گفتگو و سوال و جواب 

مواد آموزش:
-

-

قلم مارکر٬ کاغذ سخت و تختھ
ميتا کارت
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۲٣جلسھ 
زنبورعسل و گرده افشانی

مقدمھ

 

گرده افشانی پروسھ يی است کھ در آن دانھ های گرده از آلۀ تذکير بھ آلھ تأنث منتقل ميگردد. انتقـال دانھ های گرده از آلھ تذکير بـھ 

آلھ تأنيث عين گل٬ يا از آلھ تذکير يک گل بھ آلھ تأنيث گل ديگر در عين نبات بنام گرده افشانی خودی ياد ميگردد٬ درحاليکھ انتقال 

گرده از گل يک نبات بھ گل نبات ديگر٬ يا بھ ورايتی ديگر٬ بنام گرده افشانی غيرخودی ياد ميشود. گرده افشانی منجر بھ باروری 

گرديده و يک پيش نياز برای توليد ميوه يا تخم در يک نبات/محصول بحساب ميرود. 

:  پروسھ گرده افشانی غيرخودی ۷٩شکل 

مواد معلوماتی
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اهميت گرده افشانی 
گرده افشانی يک فکتور عمده در توليد محصوالت تلقی ميگردد. گرده افشانی مکمل باعث توليد بلند محصوالت و تشکيل 

تعداد زيادی تخم های بزرگ تر٬ درشت و رويش پذير ميگردد. در نتيجھ گرده افشانی٬ ميزان رويش پذيری تخم٬ فيصدی 

جوانھ زدن٬ و مقاومت در برابر امراض و آفات باال ميرود. تنظيم گرده افشانی بهتر ميتواند منجر بھ افزايش محصوالت تا 

٥۰-٣٥ فيصد گردد٬ و در بعضی حالت حتی بيشتر از آن نيز توليد ميگردد. بعضی از نباتات در عدم موجوديت گرده 

افشانی نميتوانند ميوه و تخم توليد نمايند و ممکن است از روی جهان محو گردند. ازاينرو٬ گرده افشانی تنوع جنيتيکی را 

نيز افزايش ميدهد. گرده افشانی همچنان برای رشد و باروری نبات مهم ميباشد. 

وسايل گرده افشانی ميتوانند باد٬ نيروی جادبھ٬ پرنده گان٬ خفاشان٬ انسان ها و حشرات بوده باشند. حشراتی مانند پروانھ 

ها/ شب پره ها٬ زنبورعسل٬ زنبورهای وحشی٬ مگس ها٬ سوسک ها وغيره مهم ترين گرده افشان های نباتی ميباشند. در 

ميان تمام حشرات٬ زنبورهای عسل موثر ترين گرده افشان نباتات بحساب ميروند؛ زيرا آنها ميتوانند گرده رويش پذير را 

از آلھ های تذکير بھ آلھ تأنيث بطور ثمربخش انتقال دهد. 

داليل اينکھ  چرا زنبورعسل بهترين گرده افشان است 

زنبــورهای اهلی شــده ميتوانند در صندوق نگهداری شــده و نظر بــھ ضرورت تکثير گردند٬ و نيز در زمان مناســب بــھ  ¡

ساحــــھ/چراگاه کوچ داده شوند. این زنبورها قادر هستند تا خدمات گرده افشانی  را در ساحات مختلف جغرافیايی(از 

ساحات هموار تا کوهستانی) در فصول مختلف سال(از تابستان گرم تا زمستان سرد) فراهم سازند. 
بدن های موی دار آنها ميتواند دانھ های زيادی از گرده را بخاطر گرده افشانی انتقال دهند. ¡

ارگان های تغييريافتھ خاص زنبورکارگر در جمع آوری گرده٬ شيره و پروپوليس کمک مينمايد.  ¡
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-

-

-

-

-

-

-

بـخاطر مناسـب بــودن و تغيير 
مورفولوژيک بـــــــــــدن آنها٬ 
زنبورها ميتوانند با يک سرعت 
بـاال کار نموده و در مدت زمان 
کوتاه بـھ تعداد بيشـماري از گل 

ها سر بزنند. 
جمعيت زنبــــــورها در هنگام 
دوره گل آوري محـــــصوالت/ 
نباتات بھ بسـيار سـرعت تکثير 

ميگردد. 
زنبورها محصوالت/نباتات گل 
آور را براي يک مدت زياد(٤-

٥ روز) بــــــخاطر مياورند٬ و 
بـــــهمين خاطر غذاجويي را تا 
پايان دوره شـــگوفھ دهي ادامھ 
ميدهند. بــــــــناً خدمات کامل تا 
زمـان آخريـن گـل آوري انجـام 

ميشود. 
زنبورهاي عسل داراي ارتباطات خوب و منحصر بفردي هستند(رقص٬ فيرومون). بناً آنها غذاجويي و تأمين گرده افشاني 

را در زمان مناسب انجام ميدهند. 
آنها بخاطر غذاجويي از پرورشگاه خود تا فاصلھ هاي دور پرواز مينمايند. 

آنها در يک زمان از گل هاي يک نوع نبات اسـتفاده مينمايند تا عسـل تک - گياهي را توليد کرده باشـند؛ بـدين گونھ٬ اين کار 
شان براي گرده افشاني  محصوالت موثر ميباشد. 

زنبورهاي عسل کار غذاجويي را در فصل جريان شيره و گرده تسريع ميبخشند. 

محصوالت٬ ميوه جات و ديگر نباتات نياز بھ گرده 
افشان ها دارند؛ زيرا: 

بـــعضی از نبــــاتات دارای اجزای تأنث و تذکير در عين نبــــات  ¡

ميباشند٬ اما در گلهای مختلف؛ مثال٬ً انبيق بزرگ
نباتات دو پايھ تنها دارای گل يک جنسھ در يک نبات هسـتند؛ مثال٬  ¡

پاپايا ياخربــــــــــوزه درختی٬ خرما٬ درخت خرما٬ آلوی خوکی٬ 

وغيره. 
دربـعضی نبـاتات٬ گل ها/اجزای مونث و مذکر در اوقـات مختلف  ¡

بالغ ميگردد؛ مثال٬ً جوجوبی٬ شفتالو٬ آلو٬ بادام٬ وغيره. 
نباتات خود- عقيم ضرورت بھ گرده يک نبات ديگر٬ يا حـتی  يک  ¡

نوع ديگر دارند. آنها نياز بھ گرده افشـان دارند کھ مثال بـعضی از 

ورايتی ها سيب٬ ناک٬ گيالس وغيره ميباشد.
نبــاتات خود- بــارور زمانيکھ گرده از آلت تذکير يک گل بــھ آلت  ¡

تأنث عين گل يا گل های ديگر در عين نبـات انتقـال ميابـد٬ ميتوانند 

تخم و ميوه توليد نمايند؛ اما بعضی اوقـات بـخاطر داشـتن سـاختار 

های مغلق و نامناسب گياهيی٬ آنها بـھ گرده افشـانی غيرخودی نيز 

ضرورت دارند. 
بعضی از نباتات دارای اجزای مونث و مذکر در عين گل ميباشند؛  ¡

اما قسمت مونث آن نسبت بھ قسـمت مذکر در قسـمت بـااليی قـرار 

گرفتھ است و بھ همين جهت نياز بھ گرده افشانی غيرخودی دارد. 
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:  نگهداری زنبورعسل بخاطر گرده افشانی شرشم ٨٣شکل 

فکتورها وعواملی کھ باالی موثريت گرده افشانی زنبورعسل تأثر دارند:

زنبورها بهترين گرده افشان ها اند

زنبورعسل در ميان ديگر حشرات٬ بيشترين موثريت را در گرده افشانی نبـاتات دارا ميباشـد. تخمين زده ميشـود کھ يک برسـوم 

٨۰حصھ غذای انسان از نباتات گرده افشانی شـده بوسـيلھ حشـرات بدسـت آمده و اينکھ زنبورعسـل  درصد اين گرده افشـانی را 

انجام ميدهد. عمده ترين داليل موثر بودن زنبورها قرار ذيل ميباشد: 

-

-

-

-

-

-

بدن زنبور مويک دار ميباشد و ميتواند مقدار زياد گرده را حمل نمايد.
خصوصيات مورفولوژيک زنبور قسمی است کھ آنها را قادر ميسـازد تا سـريع تر حـرکت نموده و در زمان کوتاه بـھ تعداد 

زيادی از گل ها سر بزنند
جمعيت زنبورعسل در هنگام فصل گل آوری محصوالت زراعتی و ديگر نبـاتات بـھ سـرعت تکثير نموده و کار غذاجويی 

را در فصل جريان شيره و گرده تسريع ميبخشـد٬ کھ از همين رو بيشـترين فعاليت آنها زمانی اسـت کھ بـھ گرده بسـيار زياد 

ضرورت ميباشد.
زنبورعسل ميتواند برای ٤-٥ روز نباتات گل آور بخصوصی را بـخاطر داشـتھ باشـد٬ و غذاجويی را تا آخر فصل شـگوفھ 

دهی ادامھ ميدهد٬ يعنی خدمات گرده افشانی آنها تا پايان فصل گل آوری ادامھ دارد.
زنبورهای عسل ميتوانند موقعيت نباتات گلدار را برای تمام کالونی ابالغ نمايند کھ بھ همين خاطر تعداد زيادی از زنبـورها 

از اين نباتات بازديد مينمايند. 
زنبورهای عسل در يک زمان غذاجويی را از يک نوع گل انجام ميدهند٬ بھ عباره ديگر٬ آنها در انتقال گرده از يک نبات بھ 

نبات ديگر عين نوع موثر ميباشند.

-

-

زنبورهای اهلی شده ميتوانند در صندوق ها نگهداری شوندف و يا مطابق نياز تکثير گرديده و يا بھ ساحھ چراگاه انتقال داده 

شوند٬ البتھ در زمانيکھ محصول بخصوصی آماده گرده افشانی ميباشد. 
زنبـورها خدمات گرده افشـانی را در ساحـات مختلف جغرافيايی(از ساحـات هموار گرفتھ تا مناطق کوهســتانی) و فصول 

مختلف سال( از تابستان گرم الی زمستان سرد) انجام ميدهند. 
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موثريت گرده افشانی زنبورعسل در يک محصول خاص بھ عوامل ذيل بستھ گی دارد:

-

-

-

-

-

-

-

-

شمار کالونی های زنبور در ساحھ يک محصول
فاصلھ کالونی های زنبور از محصول مورد هدف

زمانبندی و روش گذاشتن صندوق های زنبور
ترجيحات غذاجويی زنبورهای عسل

  کيفيت ملکھ بخاطر تخمگذاری در کالونی
مطلوب بودن فصل برای غذاجويی زنبور

سطح ذخيره عسل و گرده در يک کالونی٬ و
زهريت آفت کش ها

۲٩جعبھ 
پيام های مهم جلسھ بيست و چهارم

زنبورعسـل خدمات گرده افشـانی را بـرای بـاروری و تداوم جنيتيکی نبــاتات زراعتی فراهم -
ســاختھ و درعوض از آنها شــيره  وگرده دريافت ميدارد کھ هر دو منابــع حــياتی غذا و مواد 
غذايی برای زنبـورها بحسـاب ميروند. بنابـرين٬ حـفاظت٬ ترويج و انکشـاف زنبـورها بـرای 

انسان دارای اهميت يکسان ميباشد. 
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۲۴جلسھ 
موضوعات فرعی

-

-

-

-

مقدمھ و هدف

فوايد و مزايا

روش مهاجرت و تدابير احتياطی

آماده گی قبلی

مدت جلسھ(يک ساعت)
  ٣۰نظری: دقيقھ

  ٣۰عملی: دقيقھ

اهداف

آموزنده ها:
-

-

-

در مورد بلندبردن مولديت عسل از طريق شناسايی ساحھ/منبع چراگاه و کوچ کالونی های زنبور معلومات حـاصل خواهند 
کرد.

خواهند دانست کھ مهاجرت باعث افزايش عسل و توليد محصوالت زراعتی ميگردد.

قادر خواهند شد تا صندوق های زنبورعسل خويش را از يک محل بھ محل ديگر انتقال دهند.

ميتودهای آموزش
-

-

-

ليکچر

تمرينات عملي

پروگرام توسعھ کتابخانھ هاي سيار 

مواد آموزش

-

-

-

-

-

-

-

-

اشکال/ساليدها

مواد و وسايل تفتيش و معايينھ

قلم مارکر

صندوقی چوکات دار قابل حمل  همراه با زنبور

ميخ و جالی

چکش

سامان صندوق

کمربند/طناب٬ ريسمان صندوق

فعاليت ها و تمرينات
 ليکچر  فعاليت ۱:

اهداف
-

-

کسب معلومات در مورد ميتود کوچ دادن

دريافت معلومات راجع بھ روشی کھ بايد برای مهاجرت يا کوچ زنبوران در نظر گرفت٬ و نيز اتخاذ تدابير احتياطی

ميتودهای آموزش

ارايھ معلومات بشکل کوتاه با استفاده از اشکال/ساليدها-

کوچ يا مهاجرت کالونی
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مواد آموزش
-

-

اشکال/ساليدها

فليپ چارت يا تختھ٬ قلم مارکر

فعاليت ۲: تمرين عملی 

اهداف
آموزنده ها قادر خواهند بود تا در حين انتقال کالونی ها کارهای عملی و اقدامات احتياطی را اتخاذ نمايند. -

ميتودهای آموزش
تمرين عملی 

مواد آموزش
-

-

-

-

صندوقی چوکات دار قابل حمل  همراه زنبور

ميخ٬ سيم٬ جالی٬ چکش

مواد ووسايل معايينھ

سامان صندوق٬ کمربند/طناب صندوق

مراحل تمرين عملي
مرحلھ اول: در مورد روش هاي اجراي انتقال يا کوچ کالوني آگاهي حاصل نماييد.

مرحلھ دوم: کالوني هايي را براي آماده ساختن و جمع و جور کردن قبل از انتقال انتخاب نماييد. 
مرحلھ سوم: ميتود استفاده از يک باالخانۀ صندوق را در صورتيکھ جمعيت زنبور و شانھ ها در صندوق بيشتر از حد باشد٬ 

تدريس نماييد. 
مرحلھ چهارم: درصورت عدم کفاف چوکات٬ چوکات هاي خالي را توسط ميخ در بر چوکات هاي قبلي در داخل صندوق بشکل 

محکم بچسپانيد تا دراثناي انتقال حرکت نکند. 
مرحلھ پنجم: از آموزنده ها تقاضا نماييد تا طريقھ بستھ کردن صندوق را تمرين کنند؛ ابتدا قرار دادن تختۀ تحتاني٬ سپس خانۀ 

جوجھ هاي نوزاد٬ خانۀ سوپريا بـــــاالخانۀ صندوق٬ و جالي کاري قسمت باالي صندوق با سيم ٬ و استفاده از طناب يا رسيمان 

چوبي و ميخ
مرحلھ ششم: از آنها بخواهيد تا بعد از بستھ کردن صندوق مدخل آن را مسدود نمايند.

مرحلھ هفتم: با تدريس طريقھ هاي بارگيري٬ از آنها تقاضا نماييد تا صندوق هاي زنبور را در وسيلھ نقليھ بار نمايند.
مرحلھ هشتم: طريقھ يا روش قرار دادن صندوق را در يک پرورشگاه زنبور٬ نظر بھ فصل و موقعيت چراگاه تدريس نماييد.

مرحلھ نهم: روش باز کردن مدخل صندوق را بعد از قرار دادن در پرورشگاه جديد٬ براي آموزنده ها ياد دهيد. 

: بحث و گفتگو و سوال و جواب فعاليت ٣ 

هدف:
   دادن وضاحت در مورد فوايد انتقال کالوني هاي زنبور٬ از طريق بحث و گفتگو و سوال و جواب -

ميتود آموزش:
بحث و گفتگو و سوال و جواب -

مواد آموزش:
قلم مارکر٬ کاغذ سخت٬ و تختھ-
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۲۴جلسھ 

مقدمھ
بـطور طبـيعی٬ نبـاتات گل آور در تمام فصول سـال در يک ساحـھ وجود ندارند. زنبــورهای عســل بــخاطر رفع نيازمندی های 
روزانھ خويش٬ بھ شيره و گرده گل ضرورت دارند. عسل از شيره گل بوجود ميآيد٬ برای همين است کھ کالونی های زنبور نظر 
بھ منابع شناسايی شده در يک ساحھ بخصوص٬ بھ ساحات جديد برده ميشوند. اين عمليھ را بـنام کوچ کالونی های زنبورعسـل/ يا 

زنبورداری کوچگر ياد مينمايند. 

اهميت
کوچ کالونی اصلی ترين ضرورت زنبـــــورداری تجارتی/ زنبـــــورداران بحســــــاب ميرود. اهداف اصلی کوچ کالونی های 

زنبورعسل عبارت اند از:

-

-

-

-

-

افزايش توليد عسل

تقويت و تقسيم کالوني

کاهش مصرف خوراکھ اضافي

افزايش توليدات و مولديت محصوالت زراعتي از طريق گرده افشاني

حفظ تنوع بيولوژيکي(نباتات زراعتي و خودرو)

تدابير احتياطی قبل از انتقال کالونی های زنبوران

هدف عمده صنعت زنبورداری همانا بھ حـداعظم رسـانيدن توليد عسـل٬ و بـھ حداقـل رسـانيدن هزينھ توليد٬ و تحقـق اهداف فوق 

الذکر ميباشد. 
برای اين منظور٬ زنبورداران ابتدا بايد چرگاه مناسبی را برای زنبورها پيدا نموده و صندوق ها را بـا اسـتفاده از دانش و مهارت 

های تخنيکی انتقال و کوچ زنبور انتقال دهد. 
تدابير احتياطی ذيل بايست در زمان برنامھ ريزی/ آماده گی برای کوچ کالونی ها در نظر گرفتھ شود:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

شناسايي نوع منابع گياهي٬ مدت شگوفھ دهي٬ ساحھ چراگاه و ظرفيت تحمل آن براي کوچ
تشخيص سهل الوصول بودن ترانسپورت٬ و مساعدت فصلي بھ لحاظ منابع گياهي چراگاه

اطمينان از محيط زيست محلي و استفاده از اسـتعمال حشـره کش ها بـراي حـفاظت محـصوالت زراعتي در ساحـھ چراگاه 

زنبور.
تخمين فاصلھ چراگاه زنبور از کالوني هايي کھ قرار است از يک پرورشگاه کوچ داده شوند. 

کالوني هاي انتخاب شده براي کوچ بايد قوي٬ صحتمند و مولد بوده باشند. 
کوچ کالوني ها را درجاي آغاز نماييد کھ نباتات عمده مطلوب زنبورعسل در آن بھ گل آوري آغاز نموده٬ و حداقـل ٥ فيصد 

آنها در حالت شگوفھ دهي باشند. 
کالوني ها را بھ محل هاي انتقال دهيد کھ شانس حملھ دشمنان طبيعي در آن جا باالي زنبور ها اندک بوده باشد.

قبل از کوچ کالوني ها٬ مواد و وسايل ضروري را بـا خود بـگيريد؛ مثال٬ً بـاالخانۀ صندوق٬ چوکات ها٬ تختۀ شـانھ٬ عسـل 

کش٬ ظرف جمع آوري عسل وغيره. 
کالوني هاي زنبور را حداقل ۲ قبل از کوچ قوي نماييد. 

هزينھ/ فايده کوچ کالوني را پيشاپيش تحليل نماييد.  

مواد معلوماتی
کوچ و مهاجرت کالونی
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الف)الک و موم کردن مدخل صندوق در هنگام شب

 

ب) در هنگام روز مدخل صندوق را بستھ ننماييد

 

د) کالونی های آماده شده برای کوچ

 

ج ) بار کردن کالونی ها در واسطھ نقليھ جهت کوچ دادن

 

ه) انتقال کالونی ها در هنگام شب

 

و)  بعد از پايين کردن موقت کالونی ها در هنگام سفر 

روزانھ٬ بايد تا فرارسيدن شب منتظر ماند

ح) بازکردن طنابهای بستھ شده در اطراف صندوق ها در مقصد
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ک) بازکردن صندوق بخاطر بازرسیز) معايينھ صندوق از بيرون

تنظيم و منجمنت کالونی برای کوچ

کالونی های زنبورعسـل بايسـت نظر بـھ تغييرات فصلی و جغرافيايی بـرای کوچ آماده گردند. هرگاه آماده گی بـصورت درسـت 

صورت نگيرد٬ بـعضی از زنبـورها ممکن اسـت در ساحـھ قبــلی باقــی مانده و يا هم عده يی از آنها در هنگام کوچ و انتقــال تلف 

گردند. بنابرين٬ آماده گی برای انتقال صندوق های زنبورعسل بايد بھ گونھ ذيل صورت گيرد:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

صندوق های زنبور بايد قبل از کوچ دادن پاک کاری گردند.
عسل اضافی صندوق بايد قبل از انتقال کشـيده شـود؛ زيرا زنبـورها در هنگام انتقـال صندوقـهايی کھ دارای عسـل هسـتند٬ 

ميتوانند از بين بروند.
چوکات های صندوق بايد بصورت محکم نصب گردد

برای تغذيھ زنبورهای کھ تا فاصلھ های دور کوچ داده ميشوند٬ گرفتن ترتيبات درست الزمی ميباشد. 
تمام درزها و سوراخ های صندوق(بھ استثنای مدخل) را بصورت درست ببنديد تا از فرار زنبورها جلوگيری گردد. 

تختۀ تحــتانی را بــا خانۀ جوجھ های نوازد٬ و خانۀ جوجھ های نوزاد را بـــاالخانۀ صندوق همرای چفتی(تختۀ های نازک 

چوبــی) و ميخ بســتھ نماييد تا از جای اصلی شــان تکان نخورند. در موقــع کوچ بــھ محــالت دور تر و در موســوم گرما٬ 

درصورت لزوم٬ از يک پوش سيم- جالی کھ بھ خانۀ جوجھ های نوزاد و خانۀ سوپر همرای ميخ وصل شـده باشـد٬ اسـتفاده 

نماييد. 
صندوق ها را ميشود با يک کمربند/ سيم يا  ريسمان بدون دور کردن پوش بيرونی آن٬ درصورت انتقال تعداد کم کالونی ها 

بھ فاصلھ های کوتاه تر بستھ نمود. 
در هنگام فصل سـرد٬ ســوراخ های تهويھ را خورد تر بســازيد تا از داخل شــدن هوای ســرد بــھ داخل صندوق جلوگيری 

صورت گيرد. 
مدخل صندوق٬ بـعد از آنکھ تمام زنبـورها در موقـع عصر داخل صندوق گرديدند٬ بــايد بســتھ شــود. هرگاه زنبــورها در 

اطراف مدخل تجمع نموده باشند٬ بايد بوسيلھ پاشيدن آب يا دود کردن قبل از بستھ شدن مدخل٬ بھ داخل برده شوند. 

روش کوچ دادن کالوني

-

-

بـعد از آماده گی کامل٬ صندوق های زنبورعسـل ميتواند بوسـيلھ يک واسـطھ نقـليھ مناسـب٬ و بــا درنظرداشــت وضعيت 

جغرافيايی ساحـھ چراگاه و نيز شـرايط اقـليمی٬ انتقـال داده شــوند. نظر بــھ وضعيت جغرافيايی ساحــھ چراگاه٬ و همچنان 

موجوديت منابـع در آن٬ کالونی ها ميتوانند بوسـيلھ يک واسـطھ نقـليھ بـزرگتر٬ موتر الری٬ تراکتور٬ ريکشـا٬ و حـتی بــا 

کراچی دستی انتقال داده شوند. 
۱۰کوچ صندوق ها بايد از طرف شب صورت گيرد. در فصل زمستان انتقـال ميتواند از ٥ عصر الی ٨ –  صبـح روز بـعد 

انجام پذيرد.
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-

-

-

-

-

-

-

-

جريان هوا در بين صندوقها در هنگام انتقال و کوچ ضروری و حتمی ميباشد. 
صندوق های بار شده بايد بصورت درست بستھ شده و محکم گردند. سرعت واسطھ نقـليھ بـايد آهسـتھ و مطابـق بـھ شـرايط 

سرک بوده باشد. واسطھ نقليھ نبايد بـرای مدت طوالنی توقـف نمايد. هرگاه مجبـور بـھ توقـف گرديد٬ بـايد صندوق ها پايين 

گرديده و پروسھ فوق دوباره تکرار شود. 
در چراگاه صندوق ها بھ نوبت پايين کرده شوند. در هنگام پايين نمودن آنها بايد تدابير احتياطی در نظر گرفتھ شود. 

صندوق ها را حداقل بھ فاصلھ ٥ فوت دور تر از همديگر بگذاريد. 
گذاشتن مدخل صندوق بھ سمت جنوب شرق برای زنبـورها مطلوب و مناسـب اسـت. اما٬ اين حـالت ميتواند نظر بـھ سـمت 

ساحھ چراگاه٬ شرايط آب و هوا٬ و سمت باد٬  قابل تغيير باشد. 
بعد از قرار دادن صندوق ها در چراگاه٬ باز کردن مدخل صندوق ها را از يک طرف آغاز نماييد. 

مدخل صندوق ها را با دور ساختن سرپوش/ تکۀ سوراخگير٬ يا جالی ميخ شده يک بھ يک باز نماييد. 
شـرايط پرواز کالونی ها از داخل صندوق را بـعد از ۱ الی ۲ سـاعت پس از بـاز کردن مدخل٬ معايينھ و بررسـی نماييد. در 

شرايط عادی٬ کالونی ها بايد بـعد از دو روز معايينھ گردند. اما٬ کالونی های کھ پرواز ندارند٬ پرواز پايين دارند٬ کارگران 

خيس شده با عسل يا زنبورهای مرده و حلقھ شـده در آن بمشـاهده رسـيد٬ بـايد فوراً مورد معايينھ قـرار گيرند تا بـھ وضعيت 

داخل صندوق رسيده گی صورت گيرد. 

۲٦جعبھ 
پيام های مهم جلسھ بيست و يکم

-

-

کوچ کالونی يک پروسھ مهم محسوب ميگردد کھ بـاالی توليد عسـل تأثير بـھ سـزايی دارد. 

بـرای موفقــيت يک نفر زنبــوردار جهت رقابــت و تداوم صنعت زنبــورداری٬ کوچ و انتقــال 

صندوق های زنبور از يک جا بھ جای ديگر يک امر ضروری و حتمی پنداشتھ ميشود. 
الزم اسـت زنبـورداران در مورد چراگاه و نيازمندی زنبـور معلومات کافی داشــتھ و تمام 

تحليل های اقتصادی را برای آماده گی و اجرای فعاليت های کوچ و انتقال انجام دهند. 
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۲٥جلسھ 

موضوعات فرعی
-

-

-

-

-

مقدمھ و اهميت

روش برداشت٬ پروسس و ذخيره عسل

استندردهای کيفيت عسل

انواع عسل

مورد استفاده عسل

٣۰مدت جلسھ(۱ ساعت و  دقيقھ)

   ٤٥نظری: دقيقھ

   ٤٥عملی: دقيقھ

اهداف
آموزنده ها:

-

-

-

قادر بھ ذخيره عسل بصورت مصون خواهند بود

در مورد کيفيت و انواع عسل آگاهی حاصل خواهند کرد.

راجع بھ استفاده از عسل خواهند دانست

ميتودهای آموزش

-

-

-

ليکچر  

تمرين عملی 

بحث و گفتگو و سوال و جواب 

مواد آموزش
-

-

-

-

-

-

-

-

-

صندوقی چوکات دار قابل حمل  همراه با زنبور

عسل کش٬ عسل٬ ظرف عسل

شانھ

چاقو

پتنوس

جالی سيمی

مواد معايينھ

فليپ چارت يا تختھ٬ قلم مارکر 

پروجيکتور ايل سی دی 

فعاليت ها و تمرينات
فعاليت ۱: ليکچر  

اهداف

-

-

آموزنده ها در مورد اهداف و روش برداشت و ذخيره عسل معلوماتی کسب خواهند کرد.

راجع بھ کيفيت عسل و استفاده از آن چيزهايی را خواهند آموخت

توليد٬ برداشت٬ پروسس٬ ذخيره و مورد استفاده عسل
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ميتودهای آموزش

ارايھ معلومات بشکل کوتاه با استفاده از اشکال/ساليدها/تصاوير -

مواد آموزش

اشکال/ساليدها/پوستر٬ عسل-

 تمرين عملی فعاليت ۲:

اهداف
-

-

آموزنده ها راجع بھ روش برداشت٬ پروسس و ذخيره عسل خواهند آموخت
راجع بھ کيفيت عسل و موجوديت موادغذايی در آن٬ معلوماتی را آموزنده ها کسب خواهند کرد. 

ميتودهای آموزش
تمرين عملی -

مواد آموزش
-

-

-

-

-

-

-

کالونی عسل

عسل کش

مواد معايينھ

عسل

چاقو٬ شانھ٬ پتنوس٬ جالی٬ ظروف عسل

فليپ چارت يا تختھ٬ قلم مارکر 

خمره عسل

مراحل تمرين عملي
مرحلھ اول: شانۀ پر از عسل رسيده و آماده براي برداشت را نشان دهيد

مرحلھ دوم: طريقھ دورکردن زنبورها از شانھ بوسيلھ برس را بخاطر برداشت عسل تدريس نماييد 
مرحلھ سوم: طريقھ بازکردن حجره  هاي شانھ عسل را قبل از کشيدن عسل٬ تدريس نماييد

مرحلھ چهارم: طريقھ کشيدن عسل را با درنظرداشت نوع عسل کش٬ تدريس نماييد
مرحلھ پنجم: روش يا طريقھ تعويض شانھ ها بعد از برداشت عسل را تدريس نماييد 

مرحلھ ششم: طريقھ سنتي پااليش و رسوب سازي عسل را تدريس نماييد. 
مرحلھ هفتم: با تمرين عملي تدابير احتياطي در هنگام برداشت عسل٬ ميتود عسل کشي٬ ذخيره عسل٬ انواع ظروف قابل استفاده 

وغيره را٬ چنانيکھ در مواد معلوماتي درج است٬ نشان دهيد. 

: بحث و گفتگو و سوال و جواب فعاليت 3

هدف:

اطمينان از اينکھ آيا آموزنده ها بصورت درست در مورد روش برداشت٬ پروسس٬ ذخيره٬ استندردهاي کيفيت و استفاده -

از عسل چيزي را آموختھ اند يا خير

ميتود آموزش:

بحث و گفتگو و سوال و جواب -

مواد آموزش:

فليپ چارت يا تختھ٬ قلم مارکر -
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۲٥جلسھ 
توليد عسل

تنظيم و اداره درست کالونی بخاطر تأمين کيفيت عسل و افزايش مقدار توليد آن بسيار ضروری ميباشـد. از کالونی های ضعيف٬ 
بدون منجمنت خوب٬ انتظار توليد بلند عسل برده نميشود. بخاطر کيفيت و توليد بلند عسل روشهای ذيل بايد بکار گرفتھ شوند:

-

-

-

-

-

-

دوباره ملکھ دار کردن کالونی با يک ملکھ خوب و مرغوب دو ماه قبل از فصل جريان عسل

کوچ يا انتقال صندوق های زنبور بھ يک چراگاه مصون از نظر محيطی بر حسب ظرفيت تحمل ساحھ

بخاطر بلندبردن کيفيت و توليد عسـل٬ اسـتفاده از خانۀ سـوپر يا بـاالخانۀ صندوق٬ وسـيلھ جلوگير کننده ملکھ٬ و تختۀ شـانھ 
همراه با دور ساختن شانھ های کهنھ٬ الزمی بھ نظر ميرسد. 

۷۰عسل رسيده/ آماده شده را از بيشتر از  درصد شانھ های موم و الک شدۀ عسـل٬ تحـت شـرايط مناسـب٬ محـيط عاری از 
آلوده گی٬ و با استفاده از وسايل پاک و مصون برداشت نماييد. 

عسل کشيده شده بايد با سامان آالت فلزی پاک پااليش و فيلتر گرديده٬ در يک ظرف فلزی٬ تحت درجھ حـرارت مناسـب٬ و 
شرايط دارای رطوبـت پايين٬ نگهداری گردد. روش رسـوب سـازی نيز بـخاطر بدسـت آوردن عسـل خالص٬ بـکار گرفتھ 

شود. 

عسل را در يک ظرف بدون نفوذ هوا برای مدت طوالنی نگهداری نماييد. عسل ذخيره شده  دارای ترکيب ذيل بوده باشد: 

برداشت عسل
برداشت عسل پروسھ يی است کھ در آن عسل از شـانھ های عسـل کالونی های زنبورعسـل بـدون آسـيب رسـانيدن بـھ زنبـورها٬ 

کشيده ميشود. عسل ميتواند از کالونی های زنبور وحشی (شکارعسل) يا از زنبورهای اهلی شده بدست آيد. هرچند مقدار زيادی 

عسل تا هنوز هم از زنبورهای وحشی در افغانستان حاصل ميگردد؛ اما قسمت عمده آن فعالً از زنبـوراهلی شـده اپيس سـيرانا و 

اپيس ميليفيرا بدست ميآيد. بخاطر افزايش درآمد ناشی از زنبورداری تجارتی٬ مهم است تا مقـدار زيادی از عسـل بـاکيفيت توليد 

گردد. درعين حال٬ همچنان مهم است تا بخاطر داشتھ باشيم کھ زنبور عسل را بقسم غذا ذخيره مينمايد. عسـل برداشـت شـده بـايد 

بيشتر از نياز خود زنبورها بوده باشد و زمانی عسل از صندوق کشـيده شـود کھ زنبـورها هنوز هم در حـال پر کردن ذخيره های 

خود هستند. بخاطر بهبود کيفيت و ازياد مقدار عسل٬ بھ منجمنت خوب و درست کالونی های زنبورعسل ضرورت ميباشد.   

توليد٬ برداشت٬ پروسس٬ ذخيره و مورد استفاده عسل

پروسس عسل
عسل خودش يک محصول پروسس شده است. شيره جمع آوری شـده٬ کھ يک بـار در چينھ دان زنبـور غذاجو جمع آوری گرديده 

است٬ بھ صندوق زنبورعسل منتقل ميگردد. دراين جريان٬ انزايم های مختلفی بخاطر تبديل نمودن سـکروز عسـل بـھ گلوکوز و 

فرکتوز با هم مخلوط گرديده و سـپس در حـجره  های صندوق گذاشـتھ ميشـود. آب اضافی آن از طريق بـاد دادن و حـرارت دادن 

تبخير گرديده و در نهايت حجره  بعد از رسيدن عسل٬ بستھ ميگردد. بدين گونھ٬ عسل پروسـس گرديده و يک محـصول بـاکيفيت 

صندوقـی زنبـور ميباشـد. زنبـوردار بـايد يبشـتر از هفتاد درصد عسـل رسـيده را برداشـت نموده و يک مقـدار کافی بـرای تغذيھ 

زنبورها در آن باقی بگذارد. ذرات موم٬ جوجھ های نوزاد  و مواد خارجی ممکن است هنگام کشـيدن عسـل در آن مخلوط گردد. 

بنابرين٬ همين روش دور کردن اين مواد ناخواستھ٬ بدون آسيب رسانيدن بھ زنبورهای عسل را بنام پروسس عسل ياد مينمايند. 

اقدامات احتياطی در هنگام پروسس عسل
-

-

-

-

-

-

محوطھ پروسس عسل بايد خشک و پاک بوده و از کم ترين رطوبت نسبي برخوردار باشد.
اتاق پروسس بايد بستھ باشد تا زنبورها داخل آن نشوند. 

ابـزار و وسـايلي کھ بـخاطر پروسـس عسـل مورد اسـتفاده قـرار ميگيرند٬ بـايد از نوع ابـزار فلزي٬ شيشــھ يي و 

پالستيکي غذا خوري بوده و پاک و خشک باشد. 
طريقـھ پروسـس ميتواند نظر بــھ تنوع چراگاه متفاوت باشــد. اين تفاوت بــراي عســل هاي تک-گياهي٬ چندين-

گياهي٬ مايع٬ دانھ دانھ(جامد)٬ خامھ٬ و عسل شانھ بمشاهده ميرسد. 
٥٥عسل نبايد بصورت مستقيم حرارت داده شود. هرگاه بيشتر از  درجھ سانتي گراد حرارت داده شود٬ کيفيت آن 

پايين ميايد. 
هرگــــاه اگر قرار است عسل بوسيلھ حرارت دادن پروسس شود٬ بايد در رابطھ با شخص فني و مسلکي مشورت 

صورت گيرد. 
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٨۵شکل   : 

 

برداشت عسل در داخل جالی در محوطھ پرورشگاه زنبورعسل٬ گذاشتن چوکات باز شده در داخل عسل کش٬ شورانيدن 

عسل کش و جمع کردن عسل در يک ظرف

الف ) معايينھ صندوق بخاطر برداشت عسل
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روش پروسس و ذخيره نمودن عسل

۱. روش خانھ گی پروسس عسل:

: در ابتدا عسل بايد قبل از پروسس بوسيلھ يک پارچھ کتاني دو اليھ فلتر گردد. عسل پااليش شده يا الف) طريقھ رسوب سازی

100فلتر شده بايد براي  حداقل     ساعت در يک ظرف  کيلويي- چنانيکھ در ذيل نشان داده شده است٬  گذاشتھ شود تا رسوب  ۴٨

نمايد. عسل بين ظرف٬ بھ استثناي قسمت رسوبي٬ ميتواند براي ذخيره شدن در بوتل و فروش مورد استفاده قرار گيرد. 

55: طريقھ پروسس عسل از طريق حرارت دادن٬  حرارت دادن غيرمستقيم تا حرارت  درجھ سانتي ب) طريقھ حرارت دادن

گراد و فلتر نمودن بوسيلھ جالي تکھ يي يا فلزي٬ سردساختن و ذخيره نمودن در بوتل هاي فاقد نفوذ هوا را شامل ميگردد. 

تدابير احتياطی برای ذخيره عسل

الف) محيط مساعد برای ذخيره عسل
-

-

-

-

۲۰هرگاه عسل در درجھ حرارت پايين تر از  ذخيره گردد٬ بـصورت طبـيعی در اثر جذب رطوبـت تغيير ميخورد.  اگر 

اين محصول برای يک مدت طوالنی در شرايط بدون هوای بستھ نگهداری گردد٬ رنگ و مزه آن تغيير ميخورد. 
هرگاه عسل دارای مواد خارجی و يا ميزان بيشتر رطوبت بوده باشد٬ تخمر نموده و رنگ آن ممکن است تغيير يابد. 

اتاق ذخيره عسل بايد خشک٬ پاک و بستھ باشد.
۲۰درجھ مناسب برای اتاق ذخيره عسل  درجھ سانتی گراد ميباشد. 

ب) وسايل ذخيره عسل:
-

-

عسل بايد در يک ظرف شيشھ يی٬ پالستيکی٬ فلزی ضد زنگ مناسب برای غذا ذخيره گردد. 
در ليبل آن تاريخ برداشت٬ مدت ذخيره وغيره بايد ذکر گردد. 
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٨۷شکل  : طريقۀ حرارت دادن عسل

الزم است بخاطر تأسيس کارخانۀ پروسس عسل بشکل تجارتی آن٬ با افراد مسلکی و فنی اين يادداشت: 

عرصھ مشورت صورت گيرد. 

توليد کننده عسل  جهت حفظ کيفيت آن بايد بھ موارد ذيل توجھ داشتھ باشد:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

منبع چراگاه بايست براساس تقاضای مارکيت ساختھ شده و بکارگرفتھ شود. 

از ادويھ جات کيمياوی و انتی بيوتيک ها بخاطر کنترول امراض و آفات٬ جهت توليد عسل عضوی استفاده ننموده و 

طرزالعل گواهينامۀ عضوی را بکار ببريد.

 از عسل کش و ديگر وسايلی کھ از مس٬ آهن٬ فلزات برنج مانند ساختھ شده اند٬ بخاطر پروسس و ذخيره عسل 

استفاده ننماييد. 

از وسيلھ جلوگير ملکھ استفاده نماييد. عسل را تنها از خانۀ سوپر يا بااليی صندوق بکشيد٬ و هنگام برداشت از 

مخلوط شدن موم٬ جوجھ های نوزاد٬ گرده و غيره در آن اجتناب نماييد. 

عسل را تنها بعد از پروسس و بستھ بندی درست ذخيره نماييد تا کيفيت فزيکی آن حفظ شده باشد

عسل يک ماده جذب کننده رطوب ميباشد٬ و همچنان ميتواند بوها و رايحھ ها را نيز جذب کند٬ بناً آنرا از رطوبت و 

بوی محافظت نماييد. 

تنها عسل موم و الک شده را برداشت نماييد و از تغيير دادن عسل آن بخاطر حفظ مواد کيمياوی آن  اجتناب نماييد. 

پاليسی گزينھ ها را اصالح نماييد تا عسل عضوی توليد گرديده و زمينھ دسترسی بھ مارکيت فراهم شود. 

بجای کنترول کيمياوی آفات محصوالت زراعتی و استفاده از آفت کش ها٬ از روش های بيولوژيکی و بوتانيکی 

استفاده نماييد. 

در هنگام فصل شگوفھ دهی از آفت کش های کيمياوی استفاده نکنيد. درصورتيکھ اين کار الزم افتاد٬ آنرا قبل از ختم 

موسوم گل آوری٬ استعمال نماييد. 

يک نوع آگاهی را در ميان همسايھ ها و دهاقين بوجود بياوريد تا زنبورداران را قبل از استعمال آفت کش های 

خطرناک در جريان بگذارند. 

هنگام استعمال حشره کش در مزرعھ يی کھ چراگاه زنبور هاست٬ ملکھ را برای ۲-٣ روز همراه با شربت بوره 

محصور نماييد. 

صندوقهای زنبور را بھ مزرعھ يی کھ در آن آفت کش ها استعمال گرديده باشد٬ منتقل نسازيد. هرگاه دواپاشی در 

مزرعھ چراگاه مشاهده گرديد کالونی ها را بستھ نموده و آنها را ٥ کيلومتر دور تر کوچ دهيد. 

از استعمال آفت کش ها در ساحات زنبورداری/ محالت پرورش زنبورعسل خودداری نماييد. 
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مورد استفاده عسل
عسل خالص طبيعی دارای بيشتر از صد نوع ويتامين٬ منرال٬ و ديگر مواد غذايی مفيد و کمياب ميباشد. مصرف عسل 

توسط انسان دارای يک تاريخ و پيشنھ طوالنی ميباشد. از عسل همچنان منحيث يک غذای کامل در متون مذهبی ذکر 
بعمل آمده است. از اين مواد در طب مدرن و سنتی استفاده ميگردد. عسل ميتواند يک منبع سريع انرژی را فراهم ساختھ 
و مقاومت را در مقابل امراض باال ببرد. مصرف منظم عسل بدن انسان را تقويھ مينمايد. عسل دارای فوايد ذيل ميباشد:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

توانايي هضمي را باال برده و امراض جهازهاضمھ را شفا ميبخشد

بدن را فعال نگهداشتھ و انرژي بدن را احيا مينمايد.

در تداوي امراضي از قبيل؛ سرماخورده گي٬ سرفھ٬ سکسکھ٬ اسهال٬ حلمھ قلبي٬ وغيره موثر ميباشد. 

اثرات امراض مربوط بھ جگر٬ عروق٬ و خون را کاهش ميدهد

امراض تانسل گلو٬ گلودرد٬ و وغيره امراض مربوط بھ آن را تقليل ميبخشد

در تسکين شکم درد ناشي از قاعده گي در زنان کمک مينمايد. 

قوه حافظھ را افزايش داده٬ بدن را با انرژي و قوي نموده ٬ و در توليد آب مني٬ افزايش اشتهاي جنسي٬ و تداوي 

انتانات بولي ممد واقع ميگردد. 

در انکشاف ذهني و فزيکي اطفال کمک مينمايد. 

استفاده از عسل بدن٬ پوست و موها را جالدار٬ پاک٬ و جذاب ساختھ و از چملکي پوست جلوگيري مينمايد. 

عسل را ميتوان بقسم غذا٬ از طريق مخلوط نمودن آن با ديگر مواد غذايي٬ مصرف نمود. ميتواند جانشين بوره و 

ديگر شيريني باب گردد. عسل را ميتوان در تابستان با آب سرد٬ و در زمستان با آب گرم نوش جان نمود. همچنان 

خوردن آن با شيرگرم مفيد است. عسل براي تمام زنان و مردان باالي يک سال مفيد و سودمند ميباشد. 

: ارزش غذايی عسل ۱۲جدول 

فيصدی ترکيب اصلی شماره

٤۱ فرکتوز ١

٣٥ ديکستروز ٢

۱.٩ سکروز ٣

۱.٥ ديکسترين ۴

۰.۲ منرال ها: پوتاشيم٬ کلورين٬ سلفر٬ فاسفورس٬ منگنيز٬ کلسيم ۵

٣.٤ عطرهای گياهيی٬ روغنيات٬ فلونويد ها٬ تانين ها٬ روغن های عصاره يی ۶

۲۰کمتر يا مساوی بھ  فيصد ٧

جعبھ 30

پیام ھای مهم جلسھ بیست و پنجم

-

-

جامد شدن عسل يک پديده طبيعی ميباشد. نظر بھ منابع٬ فصل٬ و موقعيت ذخيره 
عسل متفاوت ميباشد. عسل جامد را ميتوان از طريق حرارت دادن غيرمستقيم٬ 

يعنی گذاشتن بوتل آن در ظرف آب گرم٬ بھ مايع تبديل نمود. عسل جامد همچنان 
عسل خالص بوده و ميتواند مستقيماً بقسم عسل خامھ يی خورده شود. 

برای حفظ صحتمندی خويش٬ و طول عمر بيشتر٬ عسل مصرف نماييد. 
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جلسات روز هفتم
٣۰مرروی بر مطالب روز ششم: دقيقھ

مسموميت آفت کش ها برای زنبورعسل٬ و کنترول مختلط آفات – ۱ ساعت   : ۲٦جلسھ 

محصوالت ديگر صندوق – ۱ ساعت و  دقيقھ  : ٣۰جلسھ  ۲۷

زنجيره ارزش عسل٬ و منجمنت مارکيت – ۱ ساعت و  دقيقھ  : ٣۰جلسھ  ۲٨

صنعت زنبورداری و انکشاف تشکيالتی- ۱ ساعت  : ۲٩جلسھ 

اختتاميھ- بررسـی و ارزيابـی چشـم داشـت های کورس آموزشـی٬ و تهيھ بـرنامۀ عمل – ۱ ســاعت و    : ٣۰جلسھ  ٣۰

دقيقھ



مروری بر مطالب روز ششم

٣۰زمان:  دقيقھ

اهداف:

-

-

-

-

تشخيص و مرور درس های اصلی فراگرفتھ شده از جلسات روز چهارم.
دادن فرصت بيشتر برای اشـتراک کننده گان جهت پرسـيدن سـوال و دريافت وضاحـت بيشـتر از سـوی آموزگاران/تسـهيل 

کننده گان کورس
دريافت نظريات بازتابی در مورد محتوا و پروسھ آموزش٬ روش ها و مواد آن. 

پيدا نمودن هر مسألھ و مشکلی کھ در جلسات روز اول بوجود ميآيد. 

روش های بازبينی:

جلسھ بحث و گفتگوی اشتراکی و سوال و جواب 

مواد الزم:

-

-

-

تختۀ سفيد و مارکر٬ يا تختۀ سياه و تباشر
فليپ چارت همراه با پايھ٬ قلم مارکر٬ ورق های کالن کاغذ و قلم و نوار چسپ

ميتاکارت و قلم٬ تختۀ نرم و سنجاق

فعاليت ها:

جلسھ جروبحث وسوال و جواب را بر محور سواالت ذيل داير نماييد:

-

-

-

-

-

از جلسات روز گذشتھ چھ آموختيد؟
آيا بھ وضاحت بيشتری ضرورت هست؟

آيا کمبودی در موضوع و يا محتوای درس وجود داشت؟
آيا روش بکاررفتھ برای اشتراک تان در جلسھ کمک نمود؟

آيا کدام پيشنهادی برای جلسات آينده داريد؟

الزم نيسـت تنها در فکر پرسـيدن اين سـواالت باشـيد. اشـتراک کننده گان ميتوانند درصورت موجوديت وقــت و مرتبــط بــودن٬ 

سواالت ديگری را نيز مطرح نمايند. هنگام جلسھ بازبـينی مطالب قبـلی٬ تسـهيل کننده نبـايد بـرای پاسـخ دادن بـھ هرسـوال وقـت 

زيادی را صرف نمايد. هرگاه تسهيل کننده يا آموزگار نتواند بـھ همھ سـواالت مطرح شـده پاسـخ ارايھ نمايد٬ پس بـايد بـرای شـان 

محترمانھ بگويد کھ نظريات و سواالت آنها در جلسات آينده در نظر گرفتھ خواهد شد. بـخاطر گرفتن پاسـخ سـواالت فوق از فليپ 

چارت استفاده نموده و بخاطر دارای ساختار کردن جلسھ ازميتا کار استفاده نماييد(بطور مثال٬ از اشتراک کننده گان بـخواهيد کھ 

سواالت شان را نوشتھ کرده و سپس اين سواالت را برای پاسخ های مرکب گروپ بندی نماييد.). برای پاسخ بـھ سـواالت انفرادی 

وقـت زيادی را سـپری ننماييد. در پايان جلسـھ بـخاطر دريافت نقـطھ نظرياتی کھ در جلسـھ مورد رسـيده گی قــرار نگرفتھ اند از 

ميتاکارت اسـتفاده کنيد. کارت ها را بـعد از ختم جلسـھ بررسـی نموده و موضوعاتی کھ مطرح شـده اند٬ بـايد بشــکل  گروپ و يا 

بطور انفرادی با اشتراک کننده گان مورد بحث قرار گيرند. 
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۲٦جلسھ 

موضوعات فرعی

-

-

-

-

مقدمھ

عاليم مسموميت زنبورعسل

مصونيت آفت کش ها برای زنبورعسل 

رابطھ بين کنترول مختلط آفات و زنبورداری

مدت جلسھ(يک ساعت)
  نظری: ٣۰ دقيقھ

   ٣۰عملی: دقيقھ

اهداف

آموزنده ها:

-

-

قادر بھ اخذ اقدامات احتياطی در مقابل مسموميت٬ دانستن عاليم  آن٬ و اتخاذ تدابير پيشگيرانھ و مصون٬ خواهند بود.

راجع بھ ارتباط بين زنبورها و کنترول مختلط آفات خواهند آموخت

ميتودهای آموزش
-

-

-

ليکچر 

تمرين عملی

بحث و گفتگو  و سوال و جواب 

مواد آموزش
-

-

-

-

-

-

-

پرورشگاه زنبورعسل/ کالونی زنبور

مواد معايينھ

اشکال/ساليدها

پروجيکتور ايل سی دی 

تختھ٬ کاغذ سخت٬ قلم مارکر

سنجاق٬ تباشر٬ تختھ پاک

کمک های بصری کنترول مختلط آفات 

عاليت ها و تمرينات
فعاليت ۱: ليکچر  

اهداف
آموزنده ها:

-

-

-

معلوماتی در مورد عاليم مسمويت آفت کش ها دريافت خواهند داشت

معلوماتی راجع بھ اقدامات احتياطی و مصونيت آفت کش ها برای زنبورعسل کسب خواهند کرد

در مورد رابطھ بين زنبورعسل و کنترول مختلط آفات خواهند دانست

مسموميت آفت کش ها برای زنبورعسل و کنترول مختلط آفات

ميتودهای آموزش
ليکچر  با استفاده از اشکال/ساليدها/پوستر ها-
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مواد آموزش
-

-

-

پروجيکتور ايل سی دی 

اشکال/ساليدها

فليپ چارت يا تختھ٬ قلم مارکر 

فعاليت ۲: تمرين عملی 
اهداف

آموزنده ها:

-

-

مهارت هايی را در مورد تشخيص عاليم مسموميت توسط آفت کش ها و تدابير ايمنی کسب خواهند کرد.

در مورد ارتباط بين زنبورداری و کنترول مختلط آفات خواهند دانست

ميتودهای آموزش
تمرين عملی -

مواد آموزش
-

-

-

-

-

-

-

پرورشگاه زنبورعسل/ کالونی زنبور

مواد معايينھ

اشکال/ساليدها

پروجيکتور ايل سی دی 

تختھ٬ کاغذ سخت٬ قلم مارکر

سنجاق٬ تباشر٬ تختھ پاک

مودل های از رويکرد های کنترول مختلط آفات 

مراحل تمرين عملي
مرحلھ اول:
مرحلھ دوم:
مرحلھ سوم:

 مشاهده زنبورهاي مرده و زنبورهاي کھ بخاطر مسموميت در حالت مرگ هستند
 شناسايي آفت کش هاي مضر براي زنبورعسل 

 تدريس مصونيت يايمني آفت کش ها براي اشتراک کننده گان کورس

فعاليت ٣:  بحث و گفتگو و سوال و جواب 
هدف:

پاسخ دادن بھ سواالت بيشتر آموزنده ها -

ميتود آموزش:
بحث و گفتگو و سوال و جواب -

مواد آموزش:
قلم مارکر٬ فليپ چارت٬ تختھ-
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مواد معلوماتی

مسموميت آفت کش ها برای زنبورعسل و کنترول مختلط آفات

مقدمھ و نيازمندی ها
زنبورعسل وابستھ بھ نباتات گل آور ميباشـد. معموالً آفت کش ها بـاالی گياهان طبـيعی و نيمھ طبـيعی و حـتی بـعضی از نبـاتات 

زراعتی استعمال نميگردد. اما٬ درحال حـاضر٬ آفت کشـهای خطرناکی(فنگس کش ها٬ علف کش ها٬ و حشـره کش ها) بـخاطر 

حفاظھ نباتات در مقابل امراض و آفات نباتی٬ بصورت وسيع استعمال ميگردد. اين آفت کش های کيمياوی در اثر غفلت يا رانش 

آنها توسط آب و باد٬ باعث آلوده گی محيط زيست٬ خاک٬ هوا٬ آب و اثر گذاشتن بـاالی ديگر نبـاتات و حـيوانات غير مورد هدف 

ميگردد. بعضی اوقات در اثنای دواپاشی و يا بعد از دواپاشی زنبورهای غذاجو در اثر تماس مستقيم يا جمع آوری شـيره٬ گرده٬ 

پروپوليس و آب آلوده ميگردند. اين نوع در معرض قــرار گرفتن خطرناک تر از تماس مستقـــيم ميباشـــد. شـــيره و گرده آلوده 

زمانيکھ بوسيلھ زنبورهای پرستار مصرف گرديد٬ آنها اولين قربـانيان بـوده و سـپس الرواهای کھ از آن تغذيھ مينمايند٬ خواهند 

مرد. مصرف محصوالت صندوق(شيره٬ عسل٬ غذای شاهانھ٬ گرده) آلوده با ذرات افت کش دارای اثرات منفی فوری و مزمن 

باالی صحت انسان ميباشد. 

عاليم مسموميت آفت کش ها باالی زنبورعسل 
-

-

-

-

-

-

موجوديت زنبورهای خشمگين در داخل صندوق
موجوديت زنبـورهای لرزان و  حلقـھ زده کھ قـادر بـھ پرواز نميباشـند. زنبـورهای ديگر نيز زمانيکھ زنبـورآلوده داخل 

صندوق ميشود٬ هيجانی ميگردند. 
دور خوردن زنبورها از طرف باال بھ پايين مشاهده ميگردد. بعضی اوقات زنبورها استفراغ مينمايند. 

موجوديت تعداد زيادی از زنبورهای مرده در اطراف صندوق
موجوديت زنبورهای مرده با خرطومھ های برآمده

کاهش شديد در تعداد جمعيت زنبورهای صندوق

مصونيت آفت کش برای زنبورهای عسل
زنبورها زمانی کھ باالی گل ها در مزرعھ دواپاشی شـده مينشـينند٬ آلوده ميگردند. معموالً اين کار در چراگاه های محـصوالتی 

اتفاق می افتد کھ در آن بخاطر کنترول امراض و آفات٬ آفت کشها استعمال گرديده باشد. بنابرين٬ اقـدامات احـتياطی ذيل بـخاطر 

حفاظھ نباتات بايد انجام پذيرد:

درجھ مسموميت تعداد زنبورهای مرده در مدخل صندوق/ روز/ صندوق
شماره

درجھ مرگ و مير عادی ۱۰۰ ١ يا کمتر از ۱۰۰

نسبتاً کمتر خطرناک ۱۰۱-٤۰۰ ۲

خطرناک متوسط ٥۰۱-۱۰۰۰ ۳

بسيار خطرناک ۱۰۰۰بيشتر از  ۴

: درجھ های مسموميت آفت کش برای زنبور ۱٣جدول 

Source: FAO (1986) 63/3

۲٦جلسھ 
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:  طبقھ بندی آفت کش ها بر اساس درجھ خطر ٨٩شکل 

سبز 
خطر کم

آبی 
خطر نسبی

خطر 
متوسط

خطر 
زياد

:  عاليم مسموميت آفت کش ها باالی زنبور در کندوها ٨٨شکل 
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

بايد بر روش های کنترولی غير از طريق کيمياوی تأکيد صورت گيرد. 
آفت کش ها نبايد باالی نباتات در هنگام شگوفھ دهی/گل آوری پاشيده شود. 

   - ٣ روز قبل از استعمال آفت کش٬ بايد زنبورداران در جريان قرار داده شوند. 
الزم است تا زنبورداران قبل از استعمال آفت کش٬ در داخل صندوق شربـت بـوره گذاشـتھ و دهن صندوق را بسـتھ نمايند تا 

زنبور ها در هنگام استعمال دوا٬ محصور بمانند.
کالونی های زنبورعسل را ميتوان ٥ کيلومتر دور تر از محل دواپاشی شده انتقال داد

هرگاه ضرورتی بھ دواپاشی احساس شد٬ از دواهای کيمياوی بی خطر استفاده گردد؛ مانند آفت کش های بوتانيکی يا مبـتنی 

بر نبات. 
هرگاه ضرورت شديدی بھ استعمال دوای کيمياوی احساس گرديد٬ بجای نوع مايع و پودر٬ از دوای دانھ يی استفاده گردد. 

هرگاه استعمال ادويھ کيمياوی بسيار ضروری بود٬ آنرا از طرف عصر و يا از طرف شب استعمال نماييد. 
از استعمال آفت کش های کھ اثر آن تا مدت طوالنی باقی ميماند٬ خودداری ورزيد. 

آفت کش هايی را کھ بشکل گرد ساختھ شده اند٬  استعمال ننماييد. 
محالتی را برای پرورش زنبور انتخاب ننماييد کھ احتمال استعمال آفت کش ها برای حفظ محصوالت زراعتی در آن بسيار 

باالست. 

درجھ بندی آفت کش ها بر اساس ميزان زهريت آنها

رابطھ بين زنبورداری و کنترول مختلط آفات 
گل های شگوفھ آور هر دو نوع نباتات؛ يعنی نباتات خودرو و زراعتی بايد صحتمند و عاری از آلوده گی با آفت کش ها 

بوده باشد تا مفاد اعظمی از فروش محصوالت با کيفيت صندوق بدست آيد. درحال حاضر٬ تعداد بيشماری از آفت کش ها 
بخاطر حفاظھ نباتات استعمال ميگردند کھ اين مواد کيمياوی مستقيماً باالی زنبورعسل تأثر ميگذارد. هرچند٬ اين مشکل را 
ميتوان از طريق بکارگيری تدابير بديل  مصون و مناسب برای محيط زيست کھ بنام کنترول مختلط آفات ياد ميگردد٬ حل 

نمود. برای انکشاف بستھ کنترول مختلط آفات٬ ارتقا و بلندبردن ظرفيت آن توسط دولت های ملی و بين المللی٬ و موسسات 
غيردولتی  در منطقھ اهميت داده ميشود. 

شرح مختصری از تکتيک های بديل کنترول آفات بدون استعمال آفت کش ها يا آفت کش های مصون تر برای حفاظھ 

نباتات در ذيل داده شده است: 

۱. ميتود طبيعی
اين ميتود بر استعمال تخم های صحـتمند٬ تناوب زراعتی٬ تنظيم و تعديل زمان کشـت٬ حـفظ الصحـھ٬ کشـت مختلط٬ اسـتفاده از 

ورايتی/ نباتات مقاوم٬ و اتخاذ بهترين الگوی کشاورزی برای حفاظھ نباتات و بدين طريق٬ توليد محصوالت٬ تأکيد ميورزد. 

۱. استفاده از ورايتی های مقاوم
گزينھ های متعددی بـرای دهاقــين در انتخاب ورايتی ها وجود دارد کھ وســيلھ پروگرام های نســلگيری و حــفظ ورايتی ميســر 
ميگردد. ورايتی(های)زيادی از محصوالت زراعتی درحـال حـاضر ثبـت گرديده و يا توزيع شـده اسـت کھ در مقابـل امراض و 

آفات حشره يی مقاوم ميباشند. ازينرو٬ بايد تأکيد باالی ورايتی های زراعتی مقاوم در برابر آفات و امراض صورت گيرد. 

۲. ميتود ميخانيکی
-

-

-

-

چيدن و کشتن آفات با دسـت: تودۀ تخم ها يا مجموعھ يی از حشـرات جوان را ميتوان بـا دسـت جمع آوری نموده  و نابـود 
شان کرد؛ مثال٬ً تخم ها و الروای جوان پروانۀ کرم. 

استفاده از جالی بزرگ

استفاده از موانع؛ مثال٬ً بندهای چسپناک٬ تلۀ خندقی٬ دام های گودالی غيره

استفاده از سريش های چسپناک

۲

۴. روش فزيکی 

-

-

استفاده از تلھ های سبک

استفاده از تلھ های فيرومون
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۵. روش بيولوژيکی
-

-

-

-

کنترول طبيعی
استفاده از شکارگران

استعمال پرازيت ها و پرازيتويت ها
استعمال مايکرواورگانيزم ها

۶Jholmal . استعمال آفت کش های بوتانيکی- 
 (Jholmal)آفت کش هاي بوتانيکي مصون بوده و با محيط زيسـت مهربـان هسـتند. جهولمل يک حشـره کش بـوتانيک هوازي 

neemتخمير شده ميباشـد و همچنان از ادرار احشـام منحـيث آفت کش اسـتفاده ميگردد. ترخ يا آرتيميزيا و نييم  عمده ترين منابع 

34آفت کشهاي جهولمل/ بوتانيکي محسوب ميگردند. بطور مثال؛ 1 کيلوگرام آرتيميزيا٬ 1 کيلوگرام اکارس٬ 1 کيلو گرام نييم٬  

کيلوگرام سرگين تازه گاو و 1 کيلوگرام ادرار گاو مع 1 گرام مخمر و 1 قاشق نمک با هم مخلوط گرديده و براي يک هفتھ در يک 

20ظرف  ليتره گذاشتھ شده و گنديده ميگردد. اين مواد بايد روز يک مرتبھ شورانده شود. بعداً هفتھ يک بار براي يک ماه شور 

داده شود. محتواي آنرا از طريق يک پارچۀ کتاني فلتر مينمايند. مايع تهيھ شده ميتواند باالي حشرات(شپشک ها و ديگر حشرات 

1:10نرم تن).  بھ تناسب  همراي آب پاشيده شود. اين مواد همچنان منحيث تسريع کننده رشد نبات عمل مينمايد. اين جهولمل 

ميتواند بعد از تهيھ شدن براي شش ماه استعمال گردد. 

برنامھ مکتب مزرعوی دهقان برای کنترول مختلط آفات 

اهداف:
رشد نباتات صحتمند

مشاهده دشمنان طبيعي
مشاهده نبات در وقفھ هاي منظم

متخصص شدن دهاقين از آموختن تجارب عملي

٣۱جعبھ 
پيام های مهم جلسھ بيست و ششم

بــخاطر کنترول  امراض و آفات درداخل و بــيرون صندوق از آفت کش ها و مواد -
کيمياوی مقـاوم اسـتفاده ننماييد تا بقـايای ادويھ جات کيمياوی در محـيط باقـی نمانده و از 

طرف ديگر محصوالت باکيفيت صندوق در زنبورداری توليد گردد.  
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۲۷جلسھ 

موضوعات فرعی

-

-

-

-

-

-

موم زنبور

گرده

پروپوليس

غذای شاهانھ

زهر زنبور

کالوني های عسل

٣۰مدت جلسھ(۱ ساعت و  دقيقھ)

٣۰نظری:    دقيقھ

عملی:    ۱ ساعت

اهداف

آموزنده ها:

-

-

-

در مورد ميتود پروسس و ذخيره موم زنبور خواهند دانست

راجع بھ ديگر محصوالت صندوق٬ مانند موم٬ گرده٬ پروپوليس٬ غذای شاهانھ٬ زهرزنبور وغيره معلوماتی کسب 
خواهند کرد. 

در مورد اهميت بستھ توليدات زنبور ملتفت خواهند شد. 

ميتودهای آموزش
-

-

-

ليکچر  

تمرين عملی 

بحث و گفتگو و سوال و جواب 

مواد آموزش
-

-

-

-

فليپ چارت يا تختھ٬ قلم مارکر 

اشکال/ساليدها/تصاوير 

پروجيکتور ايل سی دی 

کالونی زنبور

فعاليت ها و تمرينات
فعاليت ۱: ليکچر  

اهداف

آموزنده ها:
-

-

راجع بھ ديگر محصوالت زنبور خواهند دانست

در مورد روش جمع آوری ديگر محصوالت صندوق آگاه خواهند شد

ميتودهای آموزش
ارايھ معلومات بشکل کوتاه با استفاده از پوستر٬ ساليد و تصوير-

محصوالت ديگر صندوق
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مواد آموزش
-

-

اشکال/ساليدها/تصاوير 

فليپ چارت يا تختھ٬ قلم مارکر 

فعاليت ۲: تمرين عملی 

اهداف
-

-

معايينھ صندوق و نشان دادن موقعيت ذخيره سازی ديگر محصوالت صندوق

آموختن در مورد جمع آوری اين محصوالت صندوق

ميتودهای آموزش
مشاهده گرده٬ پروپوليس٬ غذای شاهانھ با بازکردن صندوق٬ و پروسس موم زنبور-

مواد آموزش
-

-

-

-

شانۀ موم

ظرف آب کردن موم

ظرف جامد سازی موم

خريطھ تکھ يی يا کيسھ کتانی٬ پارچۀ کتانی محکم

مراحل تمرين عملي
مرحلھ اول:
مرحلھ دوم:
مرحلھ سوم:

مرحلھ چهارم:
مرحلھ پنجم:
مرحلھ ششم:

مرحلھ هفتم:
مرحلھ هشتم
مرحلھ نهم

مرحلھ دهم:

 کسب معلومات راجع بھ محل ذخيره نمودن گرده٬ غذاي شاهانھ٬ و پروپوليس در مورد زنبور اپيس ميليفير
- روزه مشاهده نمايند.  18 از آموزنده ها بخواهيد تا هرچهار جوره اسکره را در شکم يک زنبورکارگر  12

 طريقھ دور ساختن شانھ هاي کهنھ را از صندوق نشان داده و از آموزنده ها بخواهيد کھ اين کار را انجام دهند. 
 از آموزنده ها بخواهيد کھ شانھ هاي کهنھ را بريده و آنها را در آب بگذارند

 تقاضا نماييد کھ قطعات شانھ را دو سھ بار در آب پاک بشويند
 از آنها بخواهيد کھ قطعات شانھ را در يک ظرف فلزي گذاشتھ و در آن آب پر  کنند تا شانھ ها را بپوشاند و با 

حرارت دادن موم را آب نمايند. 
 از آنها بخوهيد کھ موم آب شده را خوب شور داده و بگذارند کھ بھ آهستھ گي آب گردد. 

: تقاضا نماييد کھ موم مذکور را بوسيلھ يک تکھ يا کيسھ کتاني صاف نمايند. 
: از آنها بخواهيد کھ موم را در يک ظرف فلزي صاف انداختھ و تکھ يا کيسھ کتاني را همراي يک جوره چوب فشار 

دهند تا بھ تدريج آب آن تخليھ گردد. 
 موم استخراج شده از ظرف ميتواند در يک ظرف ديگر سخت کرده شود تا اينکھ اندازه مطلوبي از قطعۀ موم بدست 

آيد. 

فعاليت ٣: بحث و گفتگو و سوال و جواب 

هدف:
دانستن اينکھ آيا آموزنده ها در مورد توليد و پروسس موم زنبور و ديگر محصوالت آن چيز را آموختھ اند يا خير-

ميتود آموزش:
بحث و گفتگو و سوال و جواب -

مواد آموزش:
قلم مارکر٬ ميتاکارت٬ فليپ چارت يا تختھ-
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مقدمھ
درآمد زنبورداری ميتواند از طريق توليد محصوالت صندوق افزايش يابـد: موم زنبـور٬ غذای شـاهانھ٬ گرده٬ پروپوليس٬ زهر 
زنبور٬ محمولۀ زنبورها٬ بمشول عسل. توليد عسـل در جلسـھ قبـلی تشـريح گرديد٬ بـناً جلسـھ ذيل بـھ توضيحـاتی در مورد توليد 

ديگر محصوالت صندوق ميپردازد: موم زنبور٬ غذای شاهانھ٬ گرده٬ پروپوليس٬ زهر زنبور و کالونی های عسل. 

موم زنبور:

 

چهارجوره غده موم در قسمت شکم زنبورکارگر موقـعيت دارد. اين 
۱٨غدوات معموالً در زنبورهای کارگر  تا  روزه فعال ميباشـند.  ۱۲
موم ترشـح شـده از غدوات موم در آيينھ های موم در بــيرون جريان 
پيدا نموده و در تماس با هوای اتمسفير قرار گرفتھ٬ و با سـخت شـدن 
اسکره های موم را ميسـازد. اسـکره های موم بـا کمک چنگک گرده 
بيرون کشيده شده و در فک زيرين زنبور چسـپانده ميشـود. سـپس از 
طريق جويده شـدن بــا ترشحــات آب دهان مخلوط ميگردد٬ اين ماده 
بعد از نرم شـدن٬ بـرای سـاختن شـانھ٬ يا حـجره  و يا هم بسـتن شـانھ 
عســل يا جوجھ های نوزاد بــکار گرفتھ ميشـــود. رنگ موم از زرد 
روشــن الی ســفيد ميباشــد موم در شــانھ های کهنھ قـــهوه يی رنگ 
- درجھ سـانتی  گراد  ٦٤ميگردد. موم زنبـور در درجھ حـرارت  ٦۱

آب شده و در سردی شديد ترک دار و پودری ميشود. 

موم زنبورعسل از بازشدن حجره  ها٬ موقع برداشت عسل٬ و شـانھ 

های کهنھ و مستعمل بعد از پروسس٬  بدست ميايد. 

:  اسکره/فلس موم در باالی زنبور ٩۰شکل 

ميتود پروسس موم زنبور
موم خالص ميتواند از پروسس شانھ های عسل شکار شـده بوسـيلھ زنبـورهای وحشـی٬ شـانھ های پايين آمده صندوقـهای مدرن٬ 

شانھ های صندوقهای سنتی کھ عسل آن کشيده شده است٬ شانھ های کالونی های پايين رفتھ٬ و قطعات مومی کھ از باز کردن شانھ 

های عسل در هنگام برداشت عسل در زنبورداری مدرن بدسـت ميآيد٬ اسـتخراج گردد. اين قـطعات خام موم يکجا بـا شـانھ های 

کهنھ ميتواند جمع آوری و در يک ظرف پالستيکی/کيسـھ نگهداری گرديده و بـمنظور پروســس موم خالص بقســم ذيل اســتفاده 

گردد:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

۲٤شانھ های جمع آوری شده را قطعھ قطعھ نموده٬ با آب پاک شستھ و برا ی  ساعت در آب تر نماييد. 
قطعات يا توتھ های تر شده را دوباره با آب پاک بشوييد

توتھ های پاک شده شانھ را در يک ظرف فلزی بی اندازيد٬ در باالی آن آب بريزيد تا ظرف پر شود و سـپس بـھ حـرارت 

دادن آغاز نماييد. تا وقتيکھ موم مکمل آب نشده است٬ بھ آب کردن آن ادامھ دهيد. 
موم آب شده را بوسيلھ تکھ کتانی يا کيسھ کتانی فلتر نموده و موم خالص را در يک ظرف فلزی بگيريد 

خريطھ کتانی را از طرف بيرون با دو چوب فشار دهيد تا آب موم بکلی تخليھ گردد. 
موادی را کھ در خريطھ کتانی باقی مانده است دور بياندازيد.

موم مايع استخراج شده بايد بطور صحيح و سالم در اتاق يا سايھ گذاشتھ شود.
۲٤اين موم ظرف  ساعت سخت خواهد شد. بعد از سخت شدن٬ ميتوان آنرا از ظرف بيرون کشيد. 

بقايای جمع شده در پايين بالک موم را همرای يک چاقو دور سازيد. 
بالک پاک و خشک موم را بطور درست در يک خريطھ پالستيکی انداختھ و در يک اتاق پاک و خشک نگهداری کنيد.  

۲۷جلسھ           مواد معلوماتی ديگر محصوالت صندوق

نکات قابل توجھ
-

-

-

-

-

-

موم بصورت بسيار زياد اسيدی ميباشد؛ بناً در هنگام پروسس٬ سخت سازی و ذخيره نمودن آن از ظروف مسی٬ بـرنجی يا 
آهنی استفاده ننماييد. 

هنگام تهيھ موم٬ از ظروف پهن المونيمی٬ فلزی٬ البی يا پالستيکی استفاده نماييد.
سردسـازی موم آب شـده بـصورت سـريع ميتواند منجر بـھ شکسـتن آن بـھ توتھ ها گردد. بـناً بـگذاريد موم بــھ آهســتھ گی و 

بصورت طبيعی سرد شود. 
موم را برای يک مدت طوالنی آب نسازيد٬ ممکن است اين کار  موم را بی رنگ ساختھ و يا فيرومون آنرا از بين ببرد.

از حرارت آهستھ استفاده نماييد٬ و از جوشيدن موم در هنگام آب کردن اجتناب ورزيد
موم پروسس شده يا بدست آمده بايد در هوای آزاد ذخيره نگردد٬ درغير آن مورد حملھ شب پره قرار خواهد گرفت. 
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مرحلھ دوم: ميده کردن شانھ ها ی کهنھ بھ مرحلھ اول: جمع آوری شانھ های کهنھ
قطعات خورد٬ پاک نمودن وتر کردن آن 

۲۴برای  ساعت

مرحلھ سوم: قطعات پاک کرده 
شده شانھ  در يک ظرف فلزي 

انداختھ شده ٬ ووقتي همھ در زير 
آب قرارگرفتند جوشانده شود.

مرحلھ چهارم: انداختن موم در يک 
خريطھ کتاني بھ خاطر فلتر آن

مرحلھ پنجم: فشار دادن موم داخل 
دوخريطھ  توسط دوچوب بھ خاطر تخليھ 

شدن آب آن

مرحلھ ششم: دور ساختن تما م مواد رسوب کرده در زير 
ظرف موم بالک شده جامد

مرحلھ هفتم: بالک جامد موم

: مراحلھ پروسس موم ٩۱شکل 
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گرده
گرده يی کھ درزنبــــورداری توليد ميگردد غنی از پروتين بــــوده و 

توسط زنبورعسل از آلھ تذکير گل ها جمع آوری ميگردد. گرده عمده 

ترين عنصر بـرای پرورش جوجھ های نوزاد بحســاب ميرود. پنجاه 

درصد زنبـــورهای غذاجو در مدت پرورش جوجھ های نوزاد گرده 

۱۱جمع آوری مينمايند. گرده در اثنای ســاعت ۱۰- قبــل از چاشــت 

جمع آوری ميگردد؛ زيرا گرد آن مرطوب شـده کھ جمع آوری آن در 

اين موقع ساده ميگردد. يک زنبورکارگر در يک سفر خود بـھ مقـدار 

۱٩-۱۰ ملی گرام گرده جمع آوری مينمايد کھ البـتھ اين مقـدار بســتھ 

گی دارد بھ نوعيت زنبور. گرده بوسيلھ دهن٬ پاها و مويک های بـدن 

زنبــور جمع آوری شــده و بــا لعاب دهن و شـــيره مرطوب يا نم دار 

ميگردد. اين ماده در هنگام بارگيری در داخل سبد گرده پاهای عقبی٬ 

توسط فشار گرده فشـرده شـده و داخل توپ گرده ميشـود٬ و سـپس بـھ 

النھ انتقال يافتھ و ذخيره ميگردد.  

زنبورهاي عسل بيشتر از حدضرورت٬ گرده را در هنگام فصل 

جريان آن جمع آوري مينمايند. جمع آوري بيشتر از حد گرده در 

اثناي فصل جريان آن توسط يک زنبور عسل را بنام برداشت گرده 

ياد مينمايند. زنبوردار بايد بدون مانع شدن توليد جوجھ هاي نوزاد 

در يک کالوني٬ گرده را جمع آوري نمايد. گرده بايست با استفاده از 

طرزالعمل ذيل جمع آوري گردد:

اين ماده ميتواند بھ کمک تلھ گرده جمع آوري شود. اين تلھ در مدخل 

صندوق نصب ميگردد.  زنبورهای انتقال دهنده گرده٬ زمانيکھ از 

داخل تلھ ها عبور مينمايند٬ مقداری ازگرده را در آن رها مينمايند کھ 

براي استفاده انسان ها جمع آوري میگردد. 

-

-

جمع آوري گرده تنها بايد در فصل جريان گرده صورت گيرد
استفاده منظم از تلھ گرده در يک صندوق ممکن است مانع 

پرورش جوجھ هاي نوزاد گردد. 

 مناسـب نيسـت تا از تلھ گرده بـخاطر جمع آوری يادداشت:

آن از يک کالونی کھ برای تکثير٬ توليد جوجھ های نوزاد و 

توليد عسل آماده شده است٬ استفاده نماييم.

ذخيره گرده 
-

-

گرده جمع آوری شده بايد در سايھ و در داخل اتاق خشک گردد.
گرده خشــک بــايد در يک پاکت/ظرف نفوذ ناپذير توســط هوا 

بستھ بندی و در يک محل خشک و سرد نگهداری گردد. 

 گرده غنی از پروتين ميباشــد٬ بنابــرين ميتواند يادداشــت:

بحيث يک منبع بديل برای پروتين مورد استفاده انسان قرار 

گيرد. 

: زنبور عسل با يک بار  ٩۲شکل 

گرده برجستھ و پوزه دراز گسترده

گرده ذخيره شده در حجره های شانھ

گرده زنبور
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پروپوليس زنبور دارای سريش يا چسپ٬ موم٬ عطرگياهی يا 

روغن عصاره يی٬ گرده٬ ويتامين ها٬ منرال ها٬ و رنگ دانھ های 

نباتی قابل حل در آب ميباشد. اين ماده همچنان بقسم تازه کننده هوا 

در صندوق عمل مينمايد. پروپوليس ميتواند از کالونی های زنبور 

با استفاده از تلھ پروپوليس کھ دارای جالی سيمی بوده و بھ عوض 

پوش داخلی در صندوق استفاده ميشود٬ جمع آوری گردد. مواد 

متذکره را نيز ميتوان از تلھ پروپوليس٬ ميلھ های بااليی صندوق٬ 

و شگاف های صندوق در فصول جريان پروپوليس٬ توسط سامان 

صندوق جمع کرد. مواد مذکور دارای خاصيت انتی بيوتيکی 

ميباشد کھ ميتوان از آن بحيث دوا استفاده نمود٬ و يا آنرا در  

صنعت دواسازی بکار گرفت.  

(Royal jelly)غذای شاهانھ 
غذاي شاهانھ يک نوع مايع خامھ مانند سفيد رنگ ميباشد کھ از 

غدوات هايپوفارنجيل زنبورهاي عسل ترشح ميگردد. اين ماده مزۀ 

تارتاريک اسيد را ميدهد. در ترکيب آن آب٬ پروتين ها٬ ليپيد ها٬ و 

نمک هاي منرالي منجملھ؛ امينواسيدها٬ انزايم هاي انتي اوکسيدان٬ 

ويتامين ها وغيره شامل ميباشد. تغذيھ مستمر با غذاي شاهانھ براي 

الرواي کارگر باعث ميشود کھ از تخم هاي بارور٬ ملکھ بوجود 

آيد٬ درحاليکھ تغذيھ محدود از اين ماده تنها بھ مدت سھ روز و 

سپس تغذيھ با نان عسل٬ براي عين الروا منجر بھ توليد يک 

زنبورکارگر ميگردد. بنابرين٬ غذاي شاهانھ يک مواد مغذي و 

تأمين کننده انرژي محسوب ميگردد. هر حجره  ملکھ تقريباً داراي 

۲۵۰ ملي گرام غذاي شاهانھ ميباشد. بخاطر توليد اين مواد بشکل 

تجارتي٬  زنبورداران نياز بھ مهارت هاي تخنيکي دارند. 

غذای شاهانھ و الروای زنبور

زهر زنبور
زنبورهای کارگر در بند آخری شکم خود دارای يک غده زهری 

۱٨ميباشند. غده زهری  روز بعد از پيدايش زنبورکارگر فعال 

ميگردد. در ترکيب اين زهر يک نوع مايع پاک تخريش کننده اسيد مانند بوی دار  تلخ شامل ميباشد. زهر زنبور يک مايع 

دفاعی در صندوق بحساب ميرود. زنبورکارگر هنگام نيش زدن٬ زهر را بخاطر دفاع از خود٬ از طريق نيش داخل بدن 

۰.٥قربانی مينمايد. يک زنبور کارگر در حدود  ملی گرام زهر را در طول عمر خود ذخيره مينمايد. زهر زنبور دارای 

اهميت خاصی هم در زنده گی انسان ميباشد کھ با کمک آن ميتوان امراضی از قبيل ورم مفاصل٬ فلج وغيره  را معالجھ 

نمود.  درحال حاضر٬ نيپال و ديگر کشورهای منطقھ استفاده از زهرزنبور را در صنعت دواسازی خويش آغاز نموده اند. 

پروپوليس
پروپوليس يک ماده نيمھ جامد و چسپناک ميباشد کھ بقسم مواد 

دفاعی توسط زنبورهای عسل درمقابل آفات طبيعی و سرمای شديد 

در يک کالونی بکار ميرود. از پوست و شاخھ های کوچک نبات 

جمع آوری گرديده و برای آوردن بھ داخل صندوق در سبد گرده 

گذاشتھ ميشود. 
از اين ماده همچنان بخاطر بستھ نمودن سوراخ ها٬ درزها و 

شگاف های صندوق٬ ترميم شانھ ها٬ و چسپاندن چوکات بخاطر 

جلوگيری از تاب خوردن آن٬ استفاده مينمايند. پروپوليس عمدتاً 

بوسيلھ کالونی های اپيس ميليفيرا در يک صندوق جمع آوری و 

استفاده ميگردد. 

محمولھ زنبور عسل

:  باز سلول های ملکھ (فنجان ملکھ) نشان  ٩۶شکل 
دادن الرو ملکھ زنبور عسل شناور در ژل رويال
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روش توليد محمولھ زنبور
-

-

-

-

چوکات های جوجھ های نوزاد از داخل صندوق کشـيده شـده٬ و زنبـورها توسـط بـرس در قـفس داخل ميشــوند تا محــمولھ 

زنبورها برای فروش آماده گردد. 
زنبورهای شانۀ جوجھ های نوزاد٬ احتماالً بشمول زنبورهای جوان٬ برای تهيھ محمولھ زنبور مهم ميباشد. 

محـمولھ زنبـور در حــدود ۱ کيلوگرام زنبــورکارگر مع يک ملکھ دارد کھ معادل پنج چوکات زنبــور ميگردد(در مجموع 
۱۰۰۰۰ زنبور)

در داخل محمولھ يک ظرف تغذيھ گذاشتھ ميشود تا از شربت بـوره داخل آن زنبـورها هنگام انتقـال بـھ فواصل دور اسـتفاده 
نمايند. 

٣۲جعبھ 
پيام های مهم جلسھ بيست و هفتم

-

-

زنبورداران برعالوه توليد عسـل٬ بـايد از ديگر محـصوالت صندوق نيز مسـتفيد گردند کھ در 

توليد درآمد و کاهش هزينھ توليد برای آنها کمک مينمايد. 

ديگر محـصوالت صندوق(موم٬ گرده٬ پروپوليس٬ غذای شـاهانھ و زهر زنبـور) بــرای زنده 

گی انسان بی نهايت مفيد ميباشد٬ بناً ترويج و محافظت از آنها الزم و حتمی است. 

توليد محمولۀ زنبورهای عسل
اين محـمولھ يک کالونی نوکليوز بـدون ملکھ ميباشـد کھ تقريبـاً از يک کيلوگرام زنبــور و يک بــال ملکھ تهيھ ميگردد. اندازه آن 

معادل يک کالونی پنج چوکاتھ است. محمولھ مذکور بخاطر استفاده خود زنبوردار و يا هم بخاطر فروش تهيھ ميگردد. 
بسـتھ يا محـمولھ زنبـورها دارای شـانھ  و جوجھ های نوزاد نميباشـد. تنها ملکھ و زنبــوران کارگر را شــامل ميگردد کھ در يک 

بستھ/قفس نگهداری ميگردند تا در انتقال آن بھ فاصلھ های دور تر سـهولت ايجاد گردد. قـفس محـمولۀ زنبـورها از چوب و جالی 

فلزی ساختھ شده است. وزن آن کم بوده و دارای تهويھ نيز ميباشد. 
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   ۲٨جلسھ 

موضوعات فرعی
-

-

-

مقدمھ يی بر زنجيره ارزش عسل٬ مراحل و پروسھ های آن

دانستن سناريوی مارکيت عسل(تقاضا و عرضھ)

معرفی عسل و استندرد کيفيت آن

٣۰مدت جلسھ(۱ ساعت و  دقيقھ)
نظری:   ۱ ساعت

٣۰عملی:    دقيقھ

اهداف
آموزنده ها:

-

-

-

معلوماتی در مورد معرفی عسل و استندرد کيفيت آن کسب خواهند کرد.

راجع بـھ زنجيره ارزش عسـل خواهند دانسـت٬ يعنی از توليدکننده گان تا مصرف کننده گان٬ کی ها بـازيگران اين زنجيره 

هستند٬ اين ها چھ ميکنند٬ و رابطھ بين شان چھ ميباشد

در مورد نقشھ برداری( يک چارت تصويری راجع بھ مراحل٬ تعداد دست ها و تغييرات آن در پروسھ رسيدن بـھ مارکيت) 

زنجيره ارزش عسل و مقايسھ زنجيره ارزش بين زنبورداری های محلی و تجارتی خواهند آموخت

ميتودهای آموزش
-

-

-

-

ليکچر  

تمرين عملی( تحليل و شريک ساختن بررسی موردی)

بحث و گفتگو و سوال و جواب 

نقشھ برداری زنجيره ارزش عسل

مواد آموزش
-

-

-

-

-

پروجيکتور ايل سی دی 

اشکال/ساليدها

تختھ٬ کاغذ سخت٬  و قلم مارکر

سنجاق٬ تباشر٬ تختھ پاک

هر نوع محل/ مورد٬ شخص/نهاد خاص

فعاليت ها و تمرينات

فعاليت ۱: ليکچر  
اهداف

-

-

-

تهيھ معلومات برای آموزنده ها در مورد عسل

استندردهای کيفيت٬ و تأمينات مارکيت

وضاحت در مورد ساخت٬ تعريف و پروسھ های زنجيره ارزش عسل برای آموزنده ها 

ميتودهای آموزش
ارايھ معلومات بشکل کوتاه با استفاده از ساليد ها/ اشکال و بحث و گفتگو -

زنجيره های ارزش و تنظيم و اداره مارکيت عسل
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مواد آموزش

-

-

-

پروجيکتور ايل سی دی

اشکال/ساليدها

فليپ چارت يا تختھ٬ قلم مارکر

فعاليت ۲: تمرين عملی 

اهداف
وضاحت در مورد مراحلھ و پروسھ زنجيره ارزش -

ميتودهای آموزش
تمرين عملی در مورد مراحل زنجيره ارزش و وظايف آن در يک وضعيت خاص-

مواد آموزش

کاپی بررسی موردی يا تحليل وضعيت مانند آنچھ کھ در مواد معلوماتی تشريح گرديده است. -

مراحل تمرين عملي

مرحلھ اول:

مرحلھ دوم:
مرحلھ سوم:

 آموزنده ها را بھ کمتر از 4 گروپ کوچک تقسيم نموده و يک کاپي بررسي موردي راجع بھ زنجيره ارزش عسل را 

براي شان بدهيد. 
 از آموزنده ها بخواهيد کھ وضعيت را تحليل نموده و تأثير آنرا باالي هر مرحلھ مقايسھ نمايند. 

 از هر گروپ تقاضا نماييد تا يافتھ هاي خويش را در محضر عموم ارايھ دهند. 

فعاليت ٣: بحث و گفتگو و سوال و جواب 

هدف:
-

-

اطمينان از کسب معلومات آموزنده ها راجع بھ استندرد کيفيت عسل 
اطمينان از دريافت آگاهي روشن آموزنده ها در مورد اثر زنجيره ارزش 

ميتود آموزش:

وضاحت قدم بھ قدم در مورد مسايل از طريق بحث و گفتگو و سوال و جواب -

مواد آموزش:
قلم مارکر٬ تختھ و فليپ چارت-
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مواد معلوماتی۲٨جلسھ 

استندردهای کيفيت٬ زنجيره های ارزش عسل و تنظيم و اداره 
مارکيت عسل

معرفی عسل
عسل يک مادۀ چسپناک٬ نيمھ مايع و مطبوعی است کھ از شيره يا شهدگياهی گلها و نباتات تهيھ گرديده و بوسـيلھ زنبورعسـل در 

شـانھ های صندوق  جمع آوری٬ پروسـس٬ تغليظ و ذخيره ميگردد. از زمانھ های دور بـھ اين طرف از عسـل منحــيث غذا و دوا 

استفاده صورت ميگيرد. 

عسل خوب چيست؟

عسل خوب و باکيفيت همان ماده يی است کھ بوسيلھ زنبورهای عسل بطور طبـيعی جمع آوری شـده و متشـکل از عصاره٬ مزه و 

رنگ طبـيعی ميباشـد٬ بـدون هيچ نوع تغيير و اضافھ کردن مواد غيرخوراکی٬ و همچنان عاری از بقـايای کيمياوی اسـت. حـفظ 

کيفيت از لحاظ  ذيل از مراحل توليد تا مصرف الزم و ضروری بھ نظر ميرسد:

۱. چراگاه زنبور 
وسايل زنبورداری و استفاده از آن .۲

٣. کشيدن عسل٬ جمع آوری٬ پروسس و ذخيره آن

-

-

-

-

-

برداشت عسل
فلتر نمودن عسل

پروسس عسل
بستھ بندی عسل

ذخيره نمودن عسل

.1
2

 حفظ الصحھ شخصي کارگر/نيروي کار/زنبوردار
. ثبت و نگهداري اسناد

 Codex Alimentarius)جدول ٩: استندردهای کيفيت عسل در ممالک منطقھ هماليا- هندوکش و کميسيون قوانين گوارشی

تنظيم و اداره مارکيت

مارکيت جايی است کھ اشيا و خدمات بـين فروشـنده و خريدار٬ مبـادلھ و يا فروختھ ميشـود. منجمنت يا تنظيم واداره مارکيت يک 

پروسھ رقابتی بازاريابی برای اشيا و خدمات شخص٬ برحسب تقاضای بازار ميباشد. منجمنت مارکيت عسل تقريباً فروش عسل 

مرغوب يا بـا کيفيت برحسـب عالقـھ مندی و تقـاضای مصرف کننده گان آخری بـا يک نرخ ارزان يا مقــرون بــھ صرفھ بــرای 

رضايت خاطر مشتريان محسوب ميگردد.  

۱. تحليل مارکيت:

تحليل مارکيت برای يک کاال
الف) محصول(کيفيت و مقدار)

اين شامل تحليل مارکيت انواع مختلف عسل ميگردد؛ مثال٬ً عسـل دانھ دانھ يا غير دانھ دانھ٬ عسـل عضوی٬ عسـل تک- گياهی يا 

عسل چند-گياهی(مخلوط)و غيره ميگردد. احتماالت عرضھ مبتنی بر تقاضای مستمر بايد تحليل گردد. 
ب) نرخ(رقابتی بودن مارکيت)

تحليل اين کھ کدام محصول خاص(محصول موقعيت مطلوب؛ مثال٬ً عسل نييم) با چھ قيمتی ميتواند فروختھ شود. 
ج) توسعھ(مارکيت)

سـروی و تحـليل کدام محـصول ميتواند قـناعت مصرف کننده گان نهايی را فراهم سـاختھ و مارکيت بــرای آن محــصول چگونھ 

ميتواند گسترش داده شود. 
د) محل

تحليل موقعيت مناسب و مقتضی برای مارکيت و مصرف کننده گانی کھ قرار است مورد هدف بوده باشند. 
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: استندردهای کيفيت عسل در ممالک منطقھ هماليا- هندوکش و کميسيون قوانين  ۱۴جدول 

 Codex Alimentarius)گوارشی

شاخصهای کيفيت حدوديت های استندرد

نيروی جاذبھ خاص در 

۲۷درجھ حرارت  

چين هندوستان نيپال *پاکستان استندردهای کوديکس

خاص درجھ 

الف

درجھ 

ب

عسل 

شيره 

خالص

عسل 

های 

ديگر

عموم

ی

ديگر

حداقل

۱.٤

حداقل

۱.٤

حداقل 

۱.٣٥

مقدار رطوبت

(%)

حداکثر 

۱٨

حداکث

۲۰ر 

حداکث

۲۲ر 

حداکثر

 ۲٥

حداکثر

 ۲٣

حداکثر 

۲٣

۱٣.٤-۱٩ حداکثر

 ۲۱

۲٣داکثر (عسل 

علف جارو و شبدر)

مقدار سکروز(گرام/ 

 گرام)۱۰۰

حداقل ٥ حداقل 

٥

حداقل 

٥

حداقل 

٥

حداقل 

٥

حداقل 

۱۰

نھ بيشتر از 

۱۰

حداقل 

٥

(عســــــل  ۱۰حداکثر

شـهدگياه٬ آميزه هايی 

از شهدگياه و شگوفھ٬ 

روبـــينيا٬ الويندوال٬ 

مالتھ٬ رشقھ٬ اکاسی٬ 

اوکاليپتوس٬ شبــــدر 

شيرين٬ چرم چوب)

قند های کاهش پذير

۱۰۰(گرام/ گرام)

حداقل 

۷۰

حداقل 

٦٥

حداقل 

٦٥

حداقل 

٦٥

حداقل 

٦٥

حداقل 

٦۰

حداقل 

٦٥

٦۰حداقل

(عسل شهدگياهی

تناسب فرکتوز و 

گلوکوز

حداقل 

۱-۱.۱٥

حداقل 

۱

حداقل 

۰.٩٥

حداقل 

۰.٩٥

حداقل 

۰.٩٥

حداقل 

۰.٩٥

سرجمع فرکتوز و 

۱۰۰گلوکوز(گرام/  

گرام)

حداقل 

٦۰

(شهدگياهی ٤۰حداقل
٬آميختـــــھ يــــــی از 
شهدگياهی و شگوفھ)

مقدار خاکستر و منرال 

۱۰۰ها(گرام/ گرام)

حداکث

۰.٥ر

حداکث

۰.٥ر

حداکثر

۰.٥

حداکثر

۰.٥

حداکثر۰

٥.

حداکثر

۰.٦

حداکثر۱(شهدگياهيی
٬ آميختـــــھ يـــــی از 
شهدگياهی و شگوفھ)

تست مثبت يا منفی 

انيالين کلورايد

منفی منفی منفی

تيزابيت همچون 

فارميک اسيد(%)

Max. 

0.20

Max. 

0.20

Max. 

0.20

Max. 

0.20

Max. 

0.20

مواد غيرقابل حل در 

۱۰۰آب(گرام/ گرام)

حداکثر

۰.٥

حداکثر 

۰.٥

حداکثر

 ۰.۱

(عســـــل  ۰.٥حداکثر
شپالندن)

مقدار هايدروکسی 

ميتايل فرفولر(ملی 

گرام/کيلوگرام)

حداکث

٥۰ر 

حداکث

٥۰ر 

حداکثر

 ٥۰

حداکثر

 ٤۰

حداکثر 

٤۰

نھ بيشتر از 

٨۰ ملی 

گرام/کيلوگرا

م

حداکثر

 ٤۰

حداکثر ٤

رسانايی برقی(ايم ايس/ 

سانتی متر

 ملی ٨.۰.۲-۱

 ليتر/سانتی

متر

حداکثر

 ۰.٨

حداقل ٨(عسل 

شهدگياهی و شاه 

بلوط)
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قندشکر(ميزان

 تفاوت جزيی

حداقل ٨ حداقل ٨ حداقل ٨(عسل با 

مقدار اندک انزايم 

طبيعی)

انورتس(واحد 

سيگنتالر)

٥۰حداقل ٥۰حداقل

پروالين(ملی 

گرام/کيلوگرام

٨۰حداقل ٨۰حداقل

عسل با کيفيت و اهميت آن
ضرورت حفظ استندردهای کيفيت عسل در درجھ های ذيل توصيھ ميگردد:

: استندرد کيفيت عسل در سطوح مختلف زنجيره ارزشی ۱۰جدول 

فوايد بالقوه ابعاد کيفيت درجھ زنجيره ارزشی

الف)  امکان دريافت نرخ نسبتاً بهتر 
در مارکيت بين المللی

ب) عسل عاری از بقايای کيمياوی
ج) توسعھ مارکيت جهانی

د) توسعھ مارکيت دوامپذير

الف) فعاليت های خوب زراعتی
ب) امکان فروش بھ نرخ عضوی
ج) عسل عاری از بقايای کيمياوی

د) عسل دارای مزه بهتر و ارزش 

طبی

۱. سطح توليد
الف) درجھ بندی در ساحھ چراگاه

ب) کنترول بيولوژيکی امراض و آفات
ج) استعمال ظروف فلزی ضد زنگ

د) برداشت عسل رسيده

توسعھ مارکيت پايدار در سطح ملی 
و بين المللی

ميتواند کيفيت طبيعی عسل را حفظ 
[کرد

۲. سطح پروسس: 
ازحــرارت دادن مستقــيم عســـل خودداری 
نماييد. فلتر نمودن و تغليظ بــــخاطر حــــفظ 

درجھ حرارت استندرد

توسعھ مارکيت پايدار در سطح ملی 
و بين المللی

ميتواند کيفيت طبيعی عسل را حفظ 
کرد

٣. سطح ذخيره:

ذخيره نمودن در حالت هوا٬ و يا استفاده 

از ظروف مناسب غذا(خمره٬ قطی و 

غيره)

توسعھ دسترسی بھ مارکيت٬ 
برحسب توقع٬ کسب قيمت های 
بلند٬ ايجاد رقابت با مارکيت بين 
المللی

توسعھ دسترسی بھ مارکيت

توسعھ مارکيت دارای گنجايش 

بيشتر و هويت مجزا برای عسل در 

آن

٤. سطح بازاريابی: 
* بستھ بندی
* ليبل کاری

* نشان گذاری

* تضمين نامھ

۲. توليد و منجمنت عسل

-

-

-

-

تنظيم و اداره امکانات صرف شده(ساختمان زنبورداری و منجمنت امکانات صرف شده برای توليد عسل)

شناسايی چراگاه

منجمنت کوچ و انتقال

منجمنت کالونی

٣. جمع آوری و ذخيره
-

-

منجمنت طرزالعمل ها و ميکانيزم های جمع آوری

منجمنت ذخيره کردن

۴. منجمنت پروسس
-

-

پروسس کيفيت(کاهش رطوبت٬ حرارت دادن٬ فلتر کردن وغيره)

وسايل٬ ظروف٬ فضا و محيط پاک و سالم
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1. بازارايابی

-

-

-

-

بستھ بندی٬ ليبل کاری٬ نشان گذاری٬  تضمين نامھ

ارتباط بين فروشنده در مارکيت٬ مثال٬ً عمده فروش و پرچون فروش

محصول مناسب مارکيت در جای مناسب

همکاری و همآهنگی تشکيالتی برای بازاريابی

تفاوت بين صنعت زنبورداری سنتي و مدرن

زنبـورداری سـنتی طريقـھ يی از توليد عسـل ميباشـد کھ در آن از روش های مدرن کارگرفتھ نشـده و مفهوم زنجيره ارزش نديده 
گرفتھ ميشود. زنبورداری مدرن تمايل بـھ اقتبـاس يا بـکارگيری تکنالوژی مدرن دارد کھ در آن رويکرد زنجيره ارزش بـخاطر 

حداعظمی ساختن مفاد٬ درنظر گرفتھ ميشود. 

رويکرد زنجيره ارزش 

مقدمھ
"ديدگاه زنجيره ارزشی" داللت بر اين مينمايد تا نگاهی بی اندازيم بھ يک سيسـتم گسـترده و فراگير کنش و واکنش و ارتبـاط بـين 
بازيگران و نهاد های مختلف. زنجيره ارزش بـصورت سيسـتماتيک تمام مراحـل يک پروسـھ توليد٬ تحـليل ارتبـاطات و جريان 

معلومات٬ بـرمال سـازی نقـاط قـوت و نقـاط ضعف و حـتی خسـارات و  مرز بـين زنجيره ملی و بـين المللی٬ ايجابـات خريدار و  
استندردهای بين المللی را شامل گرديده و زمينھ سنجش های بين المللی را فراهم ميسـازد. زنجيره ارزش کمک مينمايد تا رابـطھ 
توليد تقويت گرديده و راه حل هايی برای فکتورهای بھ اصطالح جدی موفقيت جستجو گردند کھ بوسـيلھ آن مشـخص ميگردد کھ 
آيا محصول از نظر کيفيت٬ نرخ٬ وابستھ گی٬ حجم٬ طرح و سرعت عرضھ نيازمندی ها را برآورده ميسـازد يا خير٬ و درنهايت 

قابليت رقابت را بهبود ميبخشد. 

تعريف

مراحل زنجيره ارزش 
برای يک متشبث موفق بی نهايت ضرور اسـت تا مراحـل زنجيره ارزش را بـداند. بـدين منظور٬ مراحـل ذيل بايسـت مورد تحـليل 

قرار گيرند:

۱. ترتيب دادن زنجيره ارزش 

-

-

-

-

-

-

-

-

ترتيب دادن وظايف
تعريف نقش هر عملکرد

ترتيب دادن بازيگران شامل در اين فعاليت
ترتيب دادن حجم انجام شده بوسيلھ هر عمل

ترتيب دادن ارزش افزونی
ترتيب دادن تعداد تصدی ها

ترتيب دادن سطح ادغام و طرز اداره کردن
ترتيب دادن بازيگران متوسط و بزرگ حمايت کننده از اين زنجيره
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:  ترتيب دادن عمل و نقش آن ٩٩شکل  

    

 

      
تجارت(بازاريابجمع آوری/ پروسسنبورداریامکانات صرف شده

ي عمده و پروچو
مصرف 

 گذاشتن صندوق ها

توجھ بھ زنبورها

کشيدن عسل

عرضھ صندوقهای 

نيوکلس٬ ملکھ٬ 

صندوقي عسل٬ وسايل 

زنبورداری

 جمع آوری عسل٬ 

کاهش مقدار رطوبت٬ 

فلتر٬ متجانس سازی٬ و 

پرکردن در بشکھ يا 

خمره

بستھ بندی و فروش

ليبل کاری و نشان 
گذاری

اعالنات و بازاريابي

مصرف بحيث غذا٬  

استفاده بوسيلھ کمپني 

های داروگياهيي٬ 

رستورانت ها و غيره

: ترتيب نمودن بازيگران: ۱٦شکل 

امکانات صرف   

 شده

زنبورداران 

 انفرادی

اتحادیھ ھای 

 زنبورداری
 کمپنی ھا دالالن

 صادرات

 جمع آوری  تجارت  مصرف  زنبورداری 

 کوپراتیف ھا
 عمده/ پرچون

مصرف 

 کننده گان

: ترتيب دادن اضافھ نمودن ارزش ۱۷شکل 

 تولید پرچون مصرف تجارت تأمین امکانات 

نرخ فروش فی کیلو در   افغانی٣٠٠  افغانی٣٥٠  افغانی٤٠٠

سطوح مختلف زنجیره 

 ارزش

  افغانی٥٠  افغانی٢٢٥

  افغانی)٣۸(

  افغانی٥٠

  افغانی)٢٢(

 ارزش اضافھ شده(تفاوت مفاد)

  

  

  

ارزش 

 افزونی

تحليل زنجيره ارزش
-

-

-

-

-

-

-

اجرای تحليل نقاط قوت٬ نقاط ضعف٬ فرصت ها و تهديد ها
شناسايی فرصت های مارکيت

شناسايی ايجابات مارکيت
شناسايی زمينھ های مفاد نسبی

شناسايی مفاد نسبی رقبا
شناسايی ضعيف ترين نقطھ/اعمال فشار

انجام تحليل مفاد هزينھ بخاطر يافتن نقطھ سربھ سر
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٣. طرح استراتيژی های بهسازی

-

-

-

-

ارزيابی امکانات بالقوه ارتباطات مارکيت با خريداران
تقويت گروپ زنبورداران

ارزيابی حمايت دولت و ديگر موسسات انکشافی از زنبورداران
جستجوی نهادهای مالی و کوپراتيف هايی کھ در توسعھ اين صنعت همکاری نمايند. 

پيام های مهم 

-

-

ضرورت است تا کيفيت محصول بوسـيلھ هر کدام از فکتورهای زنجيره ارزش حـفظ 
شود٬ از عرضھ محـصول٬ توليد و مصرف در يک زنجيره گرفتھ تا همکاری عالی و 

شناخت همديگر. 

ارزش بـرای عسـل در هر کدام از مراحــل زنجيره ارزش اضافھ ميگردد٬ از عرضھ 
کننده امکانات٬ تا توليد کننده و مصرف کننده. هر کدام از محـــصوالت ارزش افزوده 
شـده بـازتاب دهنده افزايشـی در نرخ عسـل ميباشـد. بنابــرين٬ افزايش در نرخ عســل 

بايست در هر مرحلھ قابل توجيھ و علمی بوده باشد.

استفاده از رويکرد زنجيره ارزش در توليد عسل

 تحليل زنجيره ارزش عسل در باميان(افغانستان):تمرين عملی:

شاه محمد در قريھ لغکی ولسوالی کهمرد واليت باميان زنبوردار است. وی دارای ۲۰ صندوق زنبورعسل بوده و قادر گشـت از 

آن ها بـھ مقـدار ۱۱۰۰ کيلوگرام عسـل در سـال ۲۰۱۱ بدسـت آورد. وی فی کيلوگرام عســل را بــھ مبــلغ ٣۰۰ افغانی بــفروش 

رسـانيد(٦ دالرامريکايی) کھ مفاد ناخالص سـاالنھ وی بـالغ بـر ٣٣۰۰۰۰ افغانی(٦٦۰۰ دالر امريکايی) ميگشــت. مصارف يا 

هزينھ توليد وی در حـــــدود ۷٥ افغانی( ۱.٥ دالر) فی کيلوگرام بـــــود کھ مفاد خالص وی ۲۲٥ افغانی(٤.٥ دالر امريکايی) فی 

کيلوگرام ميشد. مفاد ساالنھ وی بھ ۲٤۷٥۰۰ افغانی(٤٩٥۰ دالر امريکايی) بالغ ميگشت. 

تحـليل زنجيره ارزش ارزش افزونی ذيل را در قسـمت های مختلف زنجيره  نشــان ميداد. مصارف قســمت های مختلف در اين 

زنجيره شامل مواردی از قبيل؛ بستھ بندی٬ ترانسپورت و کرايھ دکان ميباشند. 
۱. توليد کننده٬ يعنی شـاه محــمد عســل را فی کيلوگرام در بــدل ٣۰۰ افغانی(٦ دالر امريکايی) بــھ کوپرايت جمع آوری عســل 

فروخت. هزينھ توليد ۷٥ افغانی(۱.٥ دالرامريکايی) فی کيلوگرام بود. 
۲. کوپراتيف جمع آوری کننده  عســل٬ آنرا پروســـيس و بســـتھ بـــندی نموده و بـــعداً فی کيلوگرام را در بـــدل ٣٥۰ افغانی(۷ 

دالرامريکايی) باالی دسترفروشان/ پرچون فروشان در مارکيت بفروش رسانيد. هزينھ پروسيس و بستھ بندی و ترانسـپورت آن 

۲٨ افغانی(۰.٥٦ دالرامريکايی) فی کيلوبود. حاشيھ سود جمع آوری کننده ۲۲ افغانی(۰.٤٤ دالرامريکايی)فی کيلوگرام بود. 
٣٤۰۰. پرچون فروش فی کيلوگرام را بھ قـيمت  افغانی(٨ دالرامريکايی) فی کيلوگرام بـفروش رسـانيد. هزينھ پروچون فروش 

۰.۷٦بــصورت تقريبــی  افغانی( دالرامريکايی) بـــود. حاشـــيھ ســـود پرچون فروش  افغانی( دالرامريکايی) فی  ٣٨ ۰.۲٤ ۱۲

کيلوگرام بود.

عملکردها٬ بازيگران٬ ارزش افزوده شده٬ و حاشيھ سود را در هر سطح با دقـت ترتيب داده و توجھ نماييد کھ چھ نوع تغييرات و 

در کجا بايد آورده شود تا شاه محمد بتواند از مفاد مجموعی سهم بيشتری ببرد.
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صنعت زنبورداری و انکشاف تشکيالتی۲٩جلسھ 

موضوعات فرعی
-

-

-

-

مقدمھ يی بر صنعت زنبورداری و اهميت آن

بسيج تشکيالتی/گروپی و مقدمھ يی بر پاليسی زنبورداری

همآهنگی بين سهمداران عمده

ضرورت ساختمانی برای انکشاف تشکيالتی جهت توسعھ زنبورداری

مدت جلسھ(يک ساعت)
نظری:    ۱ ساعت

اهداف
آموزنده ها:

-

-

-

-

-

راجع بھ معنی صنعت زنبورداری٬ و ضرورت ساختمان برای توسعھ آن خواهند آموخت

در مورد بسيج تشکيالتی/گروپی و منجمنت آن معلومات کسب خواهند کرد

راجع بھ پاليسی های مربوط بھ زنبورداری اطالعاتی دريافت خواهند داشت

در مورد  همآهنگی بين سهمداران اصلی برای انکشاف تشکيالتی خواهند دانست

با مسألھ شامل ساختن جندر و طرز اداره کردن خوب آشنا خواهند شد.

ميتودهای آموزش
-

-

ليکچر 

بحث و گفتگو و سوال و جواب 

مواد آموزش

-

-

-

پوستر٬ ساليد

پروجيکتور ايل سی دی 

تختھ٬ کاغذ سخت٬ قلم مارکر

فعاليت ها

فعاليت ۱: ليکچر  

اهداف
در مورد توسـعھ صنعت زنبـورداری و پاليسـی های مربـوط بـھ زنبـورداری٬ ميکانيزم همآهنگی و شبـکھ سـازی در ميان -

سهمداران اصلی٬  معلوماتی را کسب خواهند کرد. 

ميتودهای آموزش

ليکچر  و بحث و گفتگو -

مواد آموزش
-

-

-

تختھ٬ کاغذ سخت٬ قلم مارکر

پروجيکتور ايل سی دی 

اشکال/ساليدها
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۱ .  صنعت زنبورداری

الف) مقدمھ يی بر تشبث يا صنعت زنبورداری:

تشبث يا صنعت عبارت است از فعاليتی کھ بوسيلھ يک نفر متشبث بخاطر کسب مفاد و برآوردن نيازمندی های استفاده کننده گان 

از طريق تشـخيص فرصت ها٬ و بـا اسـتفاده اعظمی از منابـع و خدمات جهت رضايت مصرف کنندگان انجام ميپذيرد. متشبـثين 

نظر بھ عالقھ و ظرفيت خويش در تشبـثات مختلف سـهم ميگيرند. صنعت زنبـورداری يک کسـب و کار زراعتی بشـمار ميرود. 

اين تشبث يا صنعت ميتواند بوسيلھ شخصی از جامعھ٬ بشمول زنان و مردانکھ دارای  سرمايھ اندک هستند٬ انجام شود. بنابرين٬ 

از اهميت ويژه يی برخوردار ميباشد.  

ب) اهميت صنعت زنبورداری:

صنعت زنبورداری را ميتوان با سـرمايھ اندک آغاز نمود٬ اين فعاليت بـاعث فراهم شـدن اشـتغال خودی٬ توليد درآمد٬ و خدمات 

گرده افشانی ميگردد و بنابرين٬ باعث افزايش توليدات زراعتی و توليد عسل و ديگر محصوالت زنبـور عسـل از منابـع طبـيعی 

ميگردد کھ درغير آن در طبـيعت بـھ هدر خواهند رفت. مثالً شــيره و گرده و نهايتاً در اقــتصاد ملی کمک مينمايد. زنبــورداری 

ميتواند يک تشبث درآمدزا بوده باشد٬ حتی برای آنهايی کھ بدون زمين هستند. ازينرو٬ زنبورداری بـا امکانيت بـاالی تخنيکی و 

آينده روشنی کھ دارد٬ ميتواند از اهميت خاصی برخوردار باشد. 

ج) انکشاف تشکيالتی زنبورداری

انکشاف تشکيالتی زنبورداری ميتواند بوسيلھ ميکانيزم های مختلف مالکيت انجام شـود(مثال٬ً شـخصی٬ خصوصی٬ مشـترک٬ 

گروپی و يا تعاونی). صنعت مذکور ميتواند بر اساس تحليل مارکيت٬ منابع موجوده٬ دسترسـی٬ وضعيت اقـتصادی٬ جغرافيايی 

و اجتماعی٬ انتخاب گردد. اين تشبث ميتواند بشکل گروپی يا تعاونی بصورت موثر پيشبرده شود٬ در حـالتی کھ يک نفر متشبـث 

قادر بھ انجام  تنهايی آن نباشد. 

د) نکاتی کھ قبل از تأسيس صنعت زنبوداری بايد در نظر گرفتھ شوند:

برعالوه موضوعات فوق الذکر٬ مالک تشبث بايد بخاطر موفقيت خويش نکات ذيل را مدنظر قرار دهد:

گزينش انواع زنبورعسل

-

-

زنبورعسل اپيس سيرانا برای ساحات کوهستانی٬ تپھ های متوسط و دره ها
زنبورعسل نوع اپيس ميليفيرا برای دامن های تپھ٬ ساحات هموار٬ و دوره های وسط تپھ های متوسط

گزينش ساحھ چراگاه:

-

-

-

شناسايی منبع عسل/شيره
معلومات راجع بھ زمان گل آوری نباتات

معلومات در مورد منابع مطمين و مصون

زمان پرورش زنبور

بـهترين موقـع بـرای شـروع زنبـورداری بسـتھ گی بـھ موقـعيت آن دارد. مارچ و اپريل عالی ترين ماه ها بـرای آغاز پرورش 

زنبـور در ساحـات هموار و دامنھ تپھ ها (مثال٬ً جالل آبـاد)٬ و ماه های می و جون بـرای تپھ ها و کوه های بــلند ميباشــد(مثالً؛ 

بدخشان٬ تخار و باميان). زنبورداری نبايد در فصل سرد زمستان آغاز گردد(دسمبر تا مارچ). 

۲٩جلسھ 
صنعت زنبورداری و انکشاف تشکيالتی

مواد معلوماتی
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۲. انکشاف تشکيالتی

متشبـث زنبـورداری بــايد انتخاب درســت نوعيت مالکيت را انجام دهد. مالکيت دارای چندين نوع ميباشــد: مالکيت شــخصی/ 

خصوصی٬ مشـترک٬ گروپی و تعاونی. متشبـث بـايد در مورد تنوع يا تخصصی بـودن خدماتی کھ بـر اسـاس مفاد قـانونی ارايھ 

ميگردد٬ آگاه بوده باشد. متشبث زنبورداری بايد توجھ خاصی بھ ابعاد ذيل برای متداول شدن اين صنعت داشتھ باشد:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

داشتن معلومات ابتدايی در مورد صنعت زنبورداری
داشتن ظرفيت خطرپذيری بر حسب وضعيت

شناسايی منظور و هدف کسب و کار مورد آماج
ارزيابی خطر و مصونيت

شناسايی فرصت/گزينھ و عملی ساختن آن
تأکيد باالی کيفيت محصوالت زنبور

تهيھ پالن کسب و کار برای تطبيق و اجرا٬ ارزيابی نتيجھ از طريق بررسی جهت نيل بھ منظور مورد هدف
جستجو و گردآوری معلومات ضروری
حسابدهی و قابليت پاسخ دادن بھ سواالت

انتخاب تشبث زنبورداری بر اساس رويکرد زنجيره ارزش٬ مارکيت٬ فراهمی مواد خام٬ و تقاضای مصرف کننده
اعتمادسازی

گرايش و اتصال با کاروبار تجارتی
آماده گی برای تدارکات مالی٬ نسبت بھ اتکا بر ديگران 

تعيين نرخ ها از نظر علمی بر اساس تحليل مصرف و مفاد و دسترسی بھ مارکيت

٣. تأمين و گسترش روابط و همآهنگی در بين سهمداران اصلی

مهم است تا روابط بين سهمداران اصلی بخاطر انکشاف تشکيالتی صنعت زنبـورداری در کشـور تأمين و گسـترش يابـد. بـطور 

مثال٬ چندين انجوی داخلی و خارجی و تمويل کننده صنعت زنبـورداری را در افغانســتان کمک و حــمايت مينمايند. ســهمداران 

محلی از قبيل؛ زنبورداران٬ تجاران و اتحاديھ ها بـايد در همکاری نزديک بـا اين انجو ها و موسسـات بـين المللی فعاليت نمايند تا 

تشبـث زنبــورداری در واليات شــان رشــد وتوســعھ يابــد. وزارت زراعت٬ آبــياری و مالداری در اين واليات حــضور دارد. 

زنبورداران و اتحاديھ های زنبورداری محلی بايست در همکاری نزديک با رياست های زراعت واليات  قرار داشتھ باشند تا بـا 

استفاده از کمک آن ظرفيت تخنيکی خويش را بلند برده و زمينھ همکاری های اداری موثر را هموار سازند. 

٤. پاليسی زنبورداری: 

پاليسـی انکشـافی زنبـورداری يک کشـور اساســاً يک "پالن عمل" دولتی بــرای انکشــاف صنعت زنبــورداری٬ تعيين مفاد  و 

مستفيدشونده گان مورد نظر٬ نگرانی ها٬ اقدامات احتياطی٬ مالحـظات٬ ترتيبـات تشـکيالتی٬ و ديگر چيزهای ميباشـد کھ دولت 

قصد دارد بخاطر حمايت از زنبورداری تعقيب نمايد. اين پاليسی بوسيلھ تصويب قانون(قوانين و مقررات) و ترتيبات تشـکيالتی 

مختلف تطبيق ميگردد. هر کشور منطقھ هماليا- هندوکش نوعی  از پاليسی انکشاف زنبورداری را ايجاد نموده است.  

۱. تساوی جندر و انکشاف تشکيالتی زنبوداری

زنبورداري يک نوعي از تشبث  براي تمام افراد ميباشد؛  گروپ هاي توليد درآمد٬ افراد بيسواد٬ طبقات محروم٬ جندر وغيره. 

بنابرين٬ تساوي جندر و کست يا طبقھ اجتماعي در تمام نهاد هاي کھ بخاطر انکشاف زنبورداري فعاليت دارند٬ اجباري ميباشد. 

دستيابي بھ مشارکت و تصميم گيري زنان بايد در هنگام تنظيم هر نوع گروپ يا تعاوني براي انکشاف تشبث٬ تأمين گردد. 

مشارکت زنان و قبايل سنتي در تصميم گيري بايست در بين  گروپ ها/ تعاوني ها يا ديگر نهادهاي فعال براي  رفاه و حقوق  

متشبثين زنبورداري تشويق و ترغيب گردد. تساوي جندر و طرزاداره خوب بر مبناي عدالت اجتماعي و موضوع پاليسي 

بايست براي انکشاف متداوم اين نهاد ها در نظر گرفتھ شود. 

٣٤جعبھ 
پيام های مهم جلسھ بيست و نهم

-

-

همکاری و همآهنگی در بــــين ســــهمداران مختلف بـــــرای موثريت و 

دوامپذيری تشبثات زنبورداری مهم ميباشد. 
مهارت٬ بـودجھ٬ اعتماد٬ رابـطھ٬ و اتصال٬ پالن٬ عزم و اراده٬ همراه بـا 

رقابـت سـالم مارکيت از جنبـھ های مهم و عمده بـرای يک متشبــث موفق 

بحساب ميرود. 
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٣۰جلسھ 

٣۰مدت جلسھ: ۱ ساعت و  دقيقھ

هدف: 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

بررسی اينکھ آيا بھ توقع و چشم داشت اشتراک کننده گان کھ در شروع کورس بيان گرديده بود٬ پرداختھ شده است ياخير

گرفتن نظريات اشتراک کننده گان در مورد اينکھ کورس آموزشی چگونھ ميتواند در آينده بهبوديابد

تهيھ پالن عمل انفرادی جهت تطبيق بعد از آنکھ آموزنده ها دوباره بھ جوامع مربوطھ خويش برگشتند. 

مراحلی کھ بايد بخاطر ارزيابی نهايی کورس برداشتھ شوند

تسهيل کننده بايد ابتدا تمام پروسھ  آموزش را خالصھ نمايد

دريافت نظر اشــتراک کننده گان در مورد اينکھ آنها چھ چيز را خوش داشــند٬ چی ها را خوش نداشــتند٬ و چھ چيزی را در 
جريان کورس آموزشی فراگرفتند. 

از آموزنده ها در مورد ميزان رضايت ايشان در رابطھ بھ توقعات شان از اين کورس آموزشی بپرسيد. 

توقعاتی را کھ اشتراک کننده گان در ابتدای کورس بيان نموده بودند٬ بازنگری نموده و ارزيابی نماييد کھ چھ مقـداری از آن 
توقعات در حقيقت برآورده شده اند. 

از آموزنده ها نظر شان را در مورد محـتوا٬ پروسـھ ها و ميتودهای آموزش جويا شـده و پيشـنهادات آنها را در موردچگونھ 
گی مفيد شدن و اشتراکی شدن بيشتر اين کورس در آينده دريافت نماييد. 

تمام پيشـنهادات را بـھ روی فليپ چارت نوشــتھ کرده و بــرای اشــتراک کننده گان اطمينان دهيد کھ از آنها بــخاطر بهبــود 
کورسهای آموزشی در آينده استفاده خواهد شد. 

از تمام اشتراک کننده گان بخاطر ارايھ نظريات و پيشنهادات شان تشکری نماييد. 

فعاليت ها:
ارزيابی توقعات کورس آموزشی:

با استفاده از فورم ذيل٬ توقعات برآورده شده و توقعات برآورده نشده افراد را ليست و ارزيابی نماييد. 

توقعاتی کھ برآورده نشده اند توقعاتی کھ برآورده شده اند

۲. تهيھ يک برنامۀ عمل برای تطبيق
در ختم کورس٬ از تمام اشتراک کننده گان تقاضا خواهد شد تا برنامۀ عملی را بـر اسـاس عالقـھ مندی و موانعی کھ انتظار دارند 
در هنگام تطبــيق عملی دانش و  مهارت های آموختھ شــده دراين کورس آموزشـــی بـــھ آن مواجھ گردند٬ ترتيب و تهيھ نمايند. 
آموزگارن نيز آنها را در ســاختن بــرنامۀ عمل کمک خواهند کرد تا اطمينان حــاصل گردد کھ تمام اشــتراک کننده گان دانش و 
مهارت های جديد را در جوامع مربوطھ خويش تطبيق و اجرا مينمايند. اشتراک کننده گان ترغيب خواهند شد تا راه ها و وسايلی 
را بخاطر حل تنهايی مشـکالت شـان  جسـتجو نموده و در صورت نياز بـھ کمک تخنيکی٬ همرای آموزگاران خويش در تمرين 

عملی در تماس باشند. 

مفهوم و معنی کلی يک بـرنامۀ عمل را ارايھ نموده و روی آن بحـث نماييد. بـرای تمام فعاليت های کھ بـرای اجرا و تطبــيق مهم 
هسـتند٬ يک بــرنامۀ عمل واضح و روشــن ترتيب دهيد. از اشــتراک کننده گان درخواســت ميگردد تا فعاليتهايی را ميتواند در 
برنامھ عمل شامل گردد٬ ارايھ دهند. از هر اشتراک کننده تقـاضا ميگردد تا سـھ مهمترين فعاليتی را کھ قـرار اسـت فوراً بـعد از 

رفتن  بھ ساحھ مربوطھ عملی سازد٬ ليست نمايد. حين تهيھ برنامۀ عمل٬ نکات ذيل بايد در نظر گرفتھ شوند:

اختتاميھ- بررسی توقعات کورس آموزشی و تهيھ برنامۀ عمل
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-

-

-

-

عنوان فعاليت: قرار است چھ کاري را انجام دهيد٬ يا اولويتي کھ روي آن توافق نموده ايد

وظايف/ مسووليت ها: مسووليت آن فعاليت توافق شده را کي برعهده دارد؟

طبقھ بندي زمان: پالن واقعبينانھ زمان کھ نشان دهنده ترتيب و تسلسل فعاليت ها ميباشد. 

منابع: منابع چگونھ تنظيم خواهند شد؟

۲. جلسھ نظريات بازخور
تدوير يک جسلھ آزاد ارايھ نظريات بازخور يا انعکاسي(فيدبک) همراه با اشتراک کننده گان بعد از تکميل برنامھ عمل پيشنهاد 
ميگردد. اين يک جلسھ آزاد است کھ در آن اشتراک کننده گان ميتوانند آنچھ را کھ آموختھ اند٬ شريک ساختھ و نظريات و 
پيشنهادات سازنده ارايھ دهند. همچنان در اين جلسھ آنها قادر هستند تا تجارب خوب و بد خويش را از اين کورس آموزشي با 
بقيھ اشتراک کننده گان شريک سازند. توجھ داشتھ باشيد تا نظريات با يک رويھ  مناسب گرفتھ شده و جهت آوردن تغيير مثبت 

در آموزش هاي آينده بکار گرفتھ شود. تمام نظريات را باالي فليپ چارت بنويسيد. 

4. جلسھ اختتاميھ
فوراً بعد از ختم جلسھ دريافت نظريات بازخور٬ يک محفل اختتاميھ را ترتيب داده و از تمام اشتراک کننده گان و ديگر 
همکاراني کھ در غنامندي و موفقيت کورس سهم فعال داشتھ اند٬ تشکري نماييم. بهتر آنست تا جلسھ را با اهداي تصديق نامھ 
براي اشتراک کننده گان و کسب تعهد از آنها  اختتام بخشيده و پالن را همراه با تنظيم کننده گان آموزش تعقيب و پيگيري نماييم. 

٣٥جعبھ 
پيام های مهم جلسھ سی ام

اشـتياق و تعهدات شـما بـرای سودبـردن از کورس آموزشــی کھ در آن اشــتراک نموده ايد٬ 

بسـيار مهم اسـت. يک بـرنامھ عمل واقعبـينانھ را ترتيب دهيد کھ رهنمايی خواهد بـود بـرای 

تطبيق و اجرای دانش و مهارت های فراگرفتھ شده در طی دوره آموزش

موخذ هايی برای مطالعھ بيشتر
-

-

-

-

-

-

-

-

احمد ايف جوشي٬ ايس آر٬ گورنگ٬ ايم بي(۲۰۰۷)٬ زنبوداري و انکشاف روستايي٬ کتمندو٬ نيپال: مرکز 

بين المللي توسعھ نظام بخش در ساحات کوهستاني.
بيلي٬ ايل٬ بال٬ بي وي(۱٩٩۱) پتالوژي زنبورعسل. انگلستان: مطبوعھ اکادميک.

کرين٬ يي(۱٩٩۰) زنبور٬ و ممارست علم زنبورداري و منابع جهاني٬ هينيمان.
سازمان خوراکھ و زراعت(۱٩٨٦) زنبورداري استوايي و نيمھ استوايي٬ بوليتن خدمات زراعتي سازمان 

خوراکھ و زراعت٬ شماره ٬٣/٦٨ روم٬ ايتاليا٬ سازمان خوراکھ و زراعت.
)٬ دهلي جديد٬ هندوستان٬  ٬ ٩ اکتوبر  (جي ايس آر  ۱٩۷۱جول(۱٩۷۱) قوانين آفت کش ها٬  ۱٦٥۰ ۱٩۷۱

دولت  هند
.( ۱۰۱۲ در ۱٨ جنوري (

کاني٬ ايس٬ ليند٬ ايل٬ تولد٬ سي٬ فيسک٬ اي: بيگر٬ دی(۲۰۰٣)٬ رهنماي تسهيلگر براي تصميم گيري 

مشارکتي٬ گابريال٬ آيلند٬ بي سي٬ کانادا٬ انتشارات نيو سوسايتي.
کپلينسکي٬ آر٬ موريس ايم (۲۰۰۲)٬ کتاب رهنماي براي پژوهش زنجيره ارزش٬ تهيھ شده براي آي دي آر 

سي٬ توسط انستيتوت مطالعات انکشافي٬ دانشگاه سوسيکس بريتون٬ انگستان٬ و مکتب مطالعات انکشافي٬ 

دانشگاه ناتال افريقاي جنوبي(ميمو آنالين) کھ در سايت www.globalvaluechains.org قابل دسترس 

.( ۲۰۱۲ميباشد(دسترسي بھ آن در۷ جنوري 

199



-

-

-

-

-

-

)٬ تکنالوژي زنبورداري٬ ياگوپوري٬ نيپال٬ گورکھ ميوري. ۲۰۰۷نيوپن٬ کي آر(
)٬ فارمداري زنبور در نيپال٬ لليتپور٬ نيپال٬ مطبعھ چاپ هيشي. ۲۰۰۴نيوپن٬ ايس پي(

) منجمنت گرده افشاني محصوالت کوهي از طريق زنبورداري: کتاب معلومات آموزگاران٬  ۱٩٩٩پارتاپ٬ يو(

کتمندو٬ مرکز بين المللي توسعھ نظام بخش در ساحات کوهستاني.
) کتاب رهنماي آموزگاران زنبورداري٬ کتمندو٬ مرکز بين المللي توسعھ نظام بخش در  ۲۰۰۰شکالت٬ اي اين(

ساحات کوهستاني.
) طبقھ بندي پيشنهادي سازمان خوراکھ و زراعتي ازنظر خطر و  ۲۰۱۲سازمان خوراکھ و زراعت(

. جينوا٬ سويزرلند٬ سازمان صحي جهان. ۲۰۰٩دستورالعمل هاي طبقھ بندي:
.( ۲۰۱۲ در  جنوري ( 16

منابع انترنيتی
سايت های زيادی در رابطھ بھ صنعت زنبـورداری در شبـکھ انترنيت وجود دارند. اين سـايت ها در بـرگيرنده معلومات تخنيکی 
راجع بھ مقررات و محدوديت ها٬ آگاهی در مورد موضوعات متنوع مربوط بـھ زنبـور و زنبـورداری ميباشـد کھ در کورسـهای 
دانشگاه٬ منابع معلوماتی برای زنبوداران مسلکی کھ بوسيلھ اتحاديھ های زنبورداری تهيھ گرديده اسـت٬ شـامل ميباشـد. همچنان 
رهنمودهای بسيار ساده برای زنبورداران آماتور يا ذوقی. بيشتری اين معلومات مربوط بھ نوع زنبور اپيس ميليفيرا ميباشـد٬ کھ 
تنها مرتبط بـھ زنبـورداران کشـورهای صنعتی بـوده و بـھ لسـان انگليسـی تهيھ گرديده اند. معهذا٬ معلومات زيادی در اين شبـکھ 
وجود دارد کھ ميتواند برای زنبوردار هماليايی مفيد و دلچسپ بوده باشد٬ و اين يک محل مناسب برای يافتن پاسـخ بـھ سـواالت و 
مشکالت شما بحساب ميرود. مانند بقيھ منابع٬ اين معلومات هميشھ موثق و قابل اطمينان نبوده و زنبوردار بـايد  قـضاوت خودش 

را بکار بی اندازد کھ  چھ چيزهای تعقيب و پيگيری شود.  
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تعدادی از سايت ها و لينک های مرتبط:

فدراسيون زنبورداری امريکا
http://abfnet.org

اپيمونديا- فدراسيون بين المللی اتحاديھ های زنبورداران
http://www.apimondia.com/en

اپيسرويس(آستانھ)
http://www.beekeeping.org/ 
شورای صنعتی زنبورعسل استراليا

http://www.honeybee.org.au/

دیپارتمنت صنایع اساسی زنبورعسل٬ حکومت والس جنوبی جدید٬ استرالیا
http://www.dpi.nsw.gov.au/agriculture/livestock/honey-bees

http://www.dpi.nsw.gov.au/agriculture/livestock/honey-bees/pests-diseases
مرکز تحقیقاتی زنبوربومی استرالیا

http://www.aussiebee.com.au 

پژوھش صنایع روستایی و بنگاه انکشافی دولت استرالیا  و پروگرام آر و دی زنبورعسل:
http://www.rirdc.gov.au/RIRDC/ 

پایگاه زنبور(دیپارتمنت جی بی برای محیط٬ غذا و امور روستایی٬ واحد ملی زنبورعسل فیرا)
https://secure.fera.defra.gov.uk/beebase/

https://secure.fera.defra.gov.uk/beebase/index.cfm?sectionid=24    (آفات و امراض) 

فرھنگ زنبور- مجلۀ زنبورداری امریکایی
http://www.beeculture.com/  

وقات زنبورداری٬ ھندوستان
http://www.beekeepingtimes.com

زنبور برای انکشاف٬ انگلستان:
http://www.beesfordevelopment.org

منبع زنبور:
http://www.beesource.com/ 

http://www.beesource.com/build-it-yourself/
http://www.beesource.com/build-it-yourself/pollen-traps-trapping-pollen-from-honey-bee-

colonies/
اتحادیھ زنبورداران انگلستان

http://www.bbka.org.uk
شرکت دادانت و پسران٬ ایاالت متحده امریکا

http://www.dadant.com/ 
:دمیز.کام- زنبورداری

http://www.dummies.com/how-to/home-garden/Hobby-Farming/Beekeeping.html
http://www.dummies.com/how-to/content/how-to-detect-tracheal-mites-in-your-beehive.html

:موسسھ زنبور گنداکی٬ نیپال
http://www.gandakibee.com.np 
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نحوه کار کارمندان- نحوه کار زنبورھا:
http://science.howstuffworks.com/environmental/life/zoology/insects-arachnids/bee1.htm 

زنبورداری- مرکز بین المللی توسعھ نظام بخش در ساحات کوھستانی 
http://www.icimod.org/bees  

٬ ھندوستان ٬ کیالش بزرگ٬ حصھ دوم٬ دھلی جدید٬  ١١٠٠٤۸عسل کیجریوال٬ تصدی ھای کیجریوال٬ دبیلو  ٤٢
www.Kejriwalhoney.com

مجتمع پژوھش و توسعھ زنبورداری اتالنتیک میانھ٬ ایاالت متحده امریکا
https://agdev.anr.udel.edu/maarec/

)  (مقالھ راجع بھ آفات زنبورعسل)
دانشگاه استندفورد٬ ایاالت متحده امریکا- طاعون و پرازیت ھای زنبورعسل

http://www.stanford.edu/class/humbio153/AgriVetParasites/Background.html
فارم زنبور تیوانا٬ ھندوستان(دستگاه زنبورداری):

http://www.tiwanabeefarm.com 
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