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  : تقديم به
  
  

تاليف اين كتاب كه بيشتر از چهار سال در فصول كم فعاليت زنبورستان و در البه 
 دستاوردي جديد است كه حاصلالي كارهاي تحقيقاتي مختلف انجام شده و 
در پانزده سال گذشته  در راستاي تالشهاي بي وقفه و برنامه ريزي شده اينجانب 

ا درصنعت پرورش زنبور عسل بومي سازي نوآوريهاي كشور آلمان و اتحاديه اروپ
تحوالتي اساسي همانند  ١٣٩٠كشور عزيزمان ايران به شمار مي رود .از سال 

تكنيك تلقيح مصنوعي ملكه زنبور عسل و بهره گيري از بانكهاي ژنتيكي و 
پرورش انبوه ملكه هاي الين مادري نژاد كارنيكاي كشور آلمان و سيستم كندوي 

شده اي هستند كه اصولي ترين سنگ زير بناي يك كفباز ، همگي تحوالت انجام 
صنعت كامال تجاري و قابل پيشرف را در پرورش زنبور عسل هر كشور رقم مي 

  زنند. 
با كمال فروتني تمامي دستاوردهاي حاصله را به جامعه زحمت كش پرورش زنبور 

هر  عسل ميهن عزيزمان ايران تقديم مي نمايم و اميدوارم كه توانسته باشم سهمي
  چند اندك در ارتقاي سطح اقتصادي  خانوادهء اين عزيزان ايجاد نمايم.

در پايان از حمايتهاي بي دريغ و صبر و حوصله بي پايان همسر گرامي و خانواده 
بزرگوارم كه در اين راه من را ياري نمودند سپاسگذارم و بي نهايت قدردان تمامي 

ستم كه بدون حمايت آنان  اين دوستان آلماني وگراميم در خارج از كشور ه
  دستاوردها انجام شدني نبود و يا اگر هم بود در اين حد وسيع نبود.
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  پيشگفتار:
 

اينجانب علي عطائيان در سحرگاه پنجمين روز از 
پنجاه و يك در اولين ماه سال يك هزارو سيصدو 

شهر همدان ، كوي سنگستان چشم به ديده 
  گشودم .

از همان آوان كار عاشق دنياي زيباي زنبورها بودم 
وهمين نگاه سبب شد كه هيچ گاه به زنبورداري 
به عنوان يك شغل نگاه نكنم. شروع زنبورداري 

با دو كلني آغاز شدكه پس از  ١٣٦٤بنده  از سال 
وعملي داخلي درباره گذشت سالها منابع علمي 

زنبورداري ،پاسخگوي خوبي براي نيازهايم نبود ، شوق تحقيق در اين باره سبب 
شد كه در واپسين سال هاي دهه هفتاد به قصد ارتقاء دانش ومهارت هاي عملي 
به كشور آلمان مهاجرت و دوره يكساله آموزشي را درزمينه پرورش صنعتي 

يز نتوانست مرا اقتناع كند، پس ازاخذ زنبورعسل سپري كنم . حضوريكساله ن
وفق به تحصيل در دانشگاه كاسل و مركز تحقيقاتي اقامت دائم درآلمان ، م

و هم اكنون كارشناس   ايالت هسن شدم پژوهش زنبور عسل كريشهاين در 
اد و تلقيح مصنوعي ملكه در رشته پرورش زنبورعسل ميباشم. با توجه به اصالح نژ

و  مختلف علمي و عملي پرورش زنبورعسل در كشور آلمان ،مديريت پروژه هاي 
در نيمه دوم سال واقف بودنم به نيازهاي اساسي اين صنعت در  داخل كشور 

سال دوري از وطن  با كوله باري از تجربه و دانش  ١٥پس از سپري كردن  ١٣٨٩
ر برده به مهين عزيزمان ايران بازگشتم تا آموخته هاي خود را در اين صنعت به كا

و در بومي سازي تجربياتم ، قدمي هر چند كوچك در جهت رشد و ارتقاع 
  زنبورداران كشور عزيزمان بردارم.

در اين نگارش سعي بر آن نموده ايم كه هر پرورش دهنده زنبور عسل با به 
كارگيري  نكات اين كتاب، با بهره مندي از حداقل امكانات ودرشرايط بسيار 

ا در طبيعت  بتواند شاخص ترين دستا وردهاي مراكز معمولي زنبورستان ه
تحقيقاتي زنبور عسل را با امكانات بسيار مدرن به دست آورده اند،  –پژوهشي 



 ه
 

تجربه كند. مطالب ارايه شده دركتاب ، تركيبي از نكته برداري هاي بسيار كوتاهي 
ر و از برخي كتب تخصصي پرورش زنبور عسل مانند كتاب پرفسور فريدرش رئتن

سال تجربه علمي و عملي  ٢٥مقاالت تحقيقاتي اخير كشور آلمان در كنار بيش از 
اينجانب در داخل وخارج كشور است كه دستاوردي بسيار شاخص و قابل توجه 
وكامال متفاوت با كتب و نگارشهاي داخلي در اختيار خوانندگان خواهد گذاشت به 

زنبورستان ها در كوتاه ترين زمان نحوي كه نكات قوت و تاثير اين عملكردها در 
قابل لمس مي باشد. اين كتاب براي افرادي كه رشته پرورش زنبور عسل را 
بصورت عملي آموخته اند به نگارش درآمده وسعي بر آن نموده ايم كه سطح 
واقعي صنعت پرورش زنبور عسل كشور ايران را در نظر بگيريم تا از ارائه روشهاي 

  قول وغير قابل اجرا پرهيز كرده باشيم .علمي و عملي غير مع
با مطالعه اين كتاب به اطالعات قابل توجهي در زمينه پرورش زنبور نر ، پرورش 
ملكه زنبور عسل ، مديريت ايستگاه هاي پرورش زنبور نر و ملكه ، شاخص ترين 
نزادهاي زنبورعسل اروپاي مركزي و آشنايي كامل با روند عملي اصالح نژاد و 

چگونگي عرض يابي و كنترل خط پرورشي توليد شده ، دست خواهيد  آموزش
  يافت.
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  پرورش ملكه و زنبور نر
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  پرورش ملكه و زنبور نر
شود خصوصيات ژنتيكي هر نژاد را شناسـايي نمـوده و بـه در اصالح نژاد سعي مي

 ،سمت مورد نظر سوق دهيم. امـا در كنـار تمـامي خصوصـيات تـوارثي يـك نـژاد
 نحوه يباشد.يكي از مسائل مهم فاكتورهاي زيادي هم در عملكرد كلني دخيل مي

-در رابطـه بـا بـه تأكيـدباشد. چنانچه با و شرايط باروري آنان مي ه هاپرورش ملك

كنيد، نبايد فراموش شـود ي اصالح شده و عملكرد آنها صحبت ميه هاگزيني ملك
ء يك نـژاد دهندهارائه تواندباروري نمي كه استفاده از بهترين نژاد و بهترين شرايط

ي توليد شده شرايط پرورشي خوبي را هـم ه هامگر آنكه ملك ،توليد شده برتر باشد
هـا در گزينـي و عملكـرد كلنـيسپري نموده باشند. كسي كه از طريق سيستم بـه

كند بايد با دقت فراوان و كيفيت باال در مـورد پـرورش مورد نژادهاي اصيل كار مي
  و زنبورهاي نر فعاليت داشته باشد. ه هاملك

بخش اعظمي از عملكرد نسبي يك كلني و ميزان جمعيت آن بـه سـطح و قـدرت 
عملكرد و فعاليت زنبـوران پرسـتار بسـتگي دارد.هـر دو  نحوه ي تخمگذاري ملكه،

توانند از طريق شرايط محيطي تحت تاثير واقع گردند. عملكـرد موضوع مذكور مي
 شـدهزنبوران كارگر توليـد بودن كلني با توانايي ژنتيكي ملكه و تواناييملكه و قوي

رابطه مستقيم دارد. به طوري كه آنها وظيفه حفظ شرايط تخمگذاري، پرستاري از 
 ،هاي گذاشته شده را به عهده داشـته و عـدم دقـت الزم در پرسـتاريملكه و تخم

  شود.ها مينهايتاً باعث از بين رفتن تخم
دهـد، رابطه با فاكتورهايي كه عملكرد كلني را از بيرون تحت تاثير خود قرار ميدر 
  توان جريان شهد و شرايط آب و هوايي منطقه را نام برد.مي

بستگي مستقيم به شرايط آب و هوايي، تعداد زنبوران نـر بـالغ در  ه هاباروري ملك
ه غيـر اينصـورت ملكـرا نيـز دارد. در  ه هامنطقه و ميزان جذب اسپرم توسط ملك

اند مورد پذيرش كلني واقع نشده و بـزودي يي كه به خوبي اسپرم دريافت نكردهها
  . شد از طرف زنبورها تعويض خواهند

و  ه هـاي دگرديسـي در الروهـاي ملكـاي دورهشرايط خوب آب و هوايي و تغذيـه
-هـا مـيزنبوران نر بخشي از فاكتورهاي خيلي مهم در توليد و اصـالح نـژاد زنبور

  ، كه به طور مداوم بايد با دقت فراوان مد نظر قرار داده شود.  باشند
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ي كـامالً قـوي و ه هـااي باشد كه در پايـان ملكـتكنيك پرورش ملكه بايد به گونه
هـا بـراي كـار ي توليد شده نيز بهتـرينه ها، كه نهايتاً از بين ملكسالم توليد گردد

برنامه قرار گيرد. در هر صـورت كسـاني كـه اصالح نژادي انتخاب، و در دستور كار 
هاي تجاري پرورش قصد دارند كار اصالح نژادي را انجام دهند، بايد با تمامي روش

ملكه آشنايي كامل داشته باشند و توليد نمودن يك ملكه با كيفيت را از توليد يك 
ايند. كيفيت تشخيص داده تا بتوانند در اين راستا موفقيت كامل حاصل نمملكه بي

برداري از نكات و يادداشت پرورش دادنهاي با دريافت اطالعات دقيق درباره روش
آگـاهي  پرورش دادنهاي توانيد پس از مدتي از بهترين روشضعف و قوت آنها مي

 و زنبوران نر سالم و قوي  پرورش دهيد.  ه هاكامل يافته و ملك

  : پرورش ملكه زنبور عسل
پرورش ملكه تبليغ و معرفي گرديده كـه از بـين آنهـا در هاي متعددي براي روش

است.در اين قسمت بـه توصـيف  كار عملي چند روش ارجحيت خود را نشان داده
خوب بايـد در عـين سـادگي  پرورش دادنيك روش  ;پردازيم ها ميبهترين روش

  را توليد نموده و كامالً موثر باشد. ه هابهترين ملك
ي اصالح نژاد شده كه قابليت بـااليي بـراي ملكـه ه هارو ملكزنبورداران با انتقال ال

هاي پرورش انبوه ملكه را انجـام مـي دهنـد هاي پرستار، روششدن دارند به كلني
  شود. كه در نهايت به توليد تجاري ملكه منتهي مي

شرايط عالي محيطي، دسـتيابي : شامل در پرورش ملكه موفقيت  عواملبطور كلي 
با كيفيت، كندوي پرستار قوي و رعايت اصول و قوانين پروش ملكه  به الين مادري

ي توليد پرورش ملكه، مـوثرتر از باشد. بنده تاثير كندوي پرستار را بر روي دورهمي
تـوانيم فقـط شمارم. امـا متاسـفانه مـا مـيهر موردي مد نظر قرار داده و مهم مي

  كنترل خود قرار دهيم.  هاي كندوي پرستار را تحت تاثير وبخشي از فعاليت
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  : نژاد كندوي پرستار
 ،چنانچه ما نژادهاي زنبور عسل را بر اساس كنتـرل بچـه دهـي طبيعـي كلـوني  

پس نبايد انتظار داشته باشيم كه ايـن نـوع كنـدوها از قـدرت ساصالح نژاد كنيم، 
  توجهي برخوردار باشند.توليد شاخون قابل

اصـالح كلـوني هـاي بـومي و تجاري ملكه از دهندگان براي توليد برخي از پرورش
دادن كنند و مرتباً بـا سـفارشنژاد نشده با توان توليد بچه طبيعي زياد استفاده مي

نمايند. چنانچه اين موضـوع گيري ميهايي از پتانسيل باالي آنان بهرهچنين كلني
ي ه هـالكـشويد. معموًال مرا مد نظر نداشته باشيد از موفقيت كمتري برخوردار مي

بيشـترين  ،شـوندتوليدي نسل بعد از هيبريدها كه در كنار زنبورسـتان بـارور مـي
دهند كه از اين نـوع دهي طبيعي از خود نشان ميعالقه را به توليد شاخون و بچه

  توان به عنوان كلني پرستار استفاده نمود.ها ميكلني
  

  : شرايطي كه يك كندوي پرستار بايد داشته باشد
آنهايي هستند كه جمعيتي در حال رشد و قوي دارند كه آمـادگي ،هاكلنيبهترين 

  شود.دادن طبيعي در آنها ديده ميكامل براي شاخون سازي و بچه
هنگامي كه يك كلني قوي بصـورت طبيعـي داراي تعـداد زيـادي شـاخون سـرباز 

نـد هـاي پيوباشد، شرايط عالي را براي توليد انبـوه ملكـه و پرسـتاري از فنجانـك
هـايي بـه دهي در چنين كلنـيداراست.نكته مهم اينكه بازداري و جلوگيري از بچه

  بخصوص در مورد نژاد هاي اصالح نشده).( باشدپذير نميسادگي امكان
 ١٥ها انتخاب كنيـد كـه شـامل، حـداقل هايي را براي پرستاري از پيوندبايد كلني

  ها آويزان شده باشد.شان تهايشان كامالً پوشيده از زنبور بوده و جمعيت از ان
هاي كامالً قوي، حتي در كوتاه مدت و شـرايط بـد آب و هـوايي با استفاده از كلني

توانيد به موفقيت كامل دست يابيد. در اصل هميشه بايد از كندوهاي داراي هم مي
دو بدنه براي كار پرورش ملكه استفاده كرد تا از جمعيت جوان بسياري بر خـوردار 

  در روش استارتر و پرستار يكي با ملكه مادري)!( د.باشن
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يكي از اصول كلي در ايجاد يك كندوي پرستار خوب، فشرده كردن كـل جمعيـت 
كه اين  ،شان ميتكانيم ٩الي  ٨شان زنبور را بر روي  ١٨باشد. به اين طريق كه مي

توليد ملكه هاي عمل باعث مراقبت بيشتر زنبوران پرستار از پيوندها يا همان سلول
  ).١-١تصوير ( خواهد شد

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  : ١-١تصوير 
  

از ديگر عوامل مهم در تشـكيل يـك كنـدوي پرسـتار خـوب، شناسـايي موقعيـت 
طبيعي محيط اطراف كلنـي از بابـت پتانسـيل شـهد، گـرده و تشـخيص آمـادگي 

هاي عـالي بـراي توليـد باشد. يكي از موقعيتطبيعي كلني براي توليد شاخون مي
دهي خود باشند. ي گلهاي درختان ميوه در اواسط دورهكه، زماني است كه گلمل

، يك كنـدوي قـوي ه هارس ملكبسياري از افراد در چنين شرايطي براي توليد زود
نمودن آنان از طرف زنبورهـا، ها و كاملرا يتيم كرده، و پس از آويزان نمودن پيوند

  بود.  خواهندچك اي كويي ضعيف با جثهه هاشاهد تولد ملك
  ي كم كيفيتي شده است؟ ه هاچه دليلي باعث توليد چنين ملك

  ها را نداشته؟ آيا كندوي منتخب شما آمادگي پرستاري از شاخون 
  كلني مناسبي نبوده است! ،يا اين كلني
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، ميزان كل جمعيت در درجه ه هاي ملكرس بهارهدر چنين شرايط براي توليد زود
بلكه نسبت تناسب زنبورهاي جوان، نسبت به كل جمعيـت اول اهميت قرار ندارد. 

   كند.كلني نقش مهمي را ايفاء مي
در اوايل بهار بيشتر زنبورهـاي كـارگركلني همـان زنبورهـاي متولـد شـده پـاييزه 

نبورهاي جـوان باشد و تعداد زآوري گرده و شهد ميي آنان جمعهستند كه وظيفه
تواننـد ژلـه مـورد نيـاز الروهـاي كـارگر اي است كه با زحمت ميپرستار به اندازه

باز و سر بست شده داخـل شده را تامين نمايند. نسبت تناسب ميزان تخم سرتوليد
اي برخوردار است و در چنين شرايطي كه كلني سطح كلني پرستار از اهميت ويژه

كمي دارد، حتي ادغام دو كنـدو بـا هـم نيـز نتيجـه ي تولد تخم سر بست و آماده
خوبي در برنخواهد داشت و بهتر است كه با كمي تحمل و به تاخير انداختن برنامه 

  روز با آرامش و موفقيت بيشتر كار را شروع نماييد.  ١٠به مدت  پرورش دادن
ن و ها خود به ما نشان خواهند داد كه آيا آمادگي كامـل بـراي توليـد شـاخوكلني

توليد الروهـاي زنبـور نـر ،پرستاري از آن را دارند يا خير؟ يكي از اين عالئم آشكار
ها يـا توان به شروع فصل پرورش ملكه، توليد زنگولكباشد! و از عالئم ديگر ميمي

ها در زير شانه ها اشاره كرد. زودتـرين زمـان بـراي توليـد ملكـه همان ته شاخون
-سـلول ،ي دو كف دسـت كامـلها حداقل به اندازهزماني است كه در بيشتر كلني

شـود هاي تخم زنبورهاي نر سر بست وجود داشته باشد. در اين رابطه پيشنهاد مي
-فنجانك پيونـد  ٣٠تا  ٢٠كه در كندوهاي پرستار قوي،نبايد در مجموع بيشتر از 

برابـر زده شده، آويزان نمود.  با محاسبه اينكه دو برابر جمعيت مساوي است با دو 
-ي ضعيفي توليده هاشده مرتكب اشتباه نشويد. زيرا در اين صورت ملكملكه توليد

شده و موفقيت كامل حاصل نخواهد شد. البته اين موضوع بيشتر در مورد نژادهاي 
كند. برخي از نژادهـاي آسـيايي تعـداد ملكـه بيشـتري را اروپاي مركزي صدق مي

  توانند در يك نوبت توليد نمايند.مي

  : پرورش دادنتاثيرات شناخته شده و ناشناخته در عوامل 
اينكه در فصل مناسب با وجود پتانسيل باالي شهد در طبيعـت تـاثير بسـزايي بـر 

شود بر همگان آشكار است. البته نبود بلند مدت شـهد روي كلني پرستار ايجاد مي
تـوانيم اما مامي نمايد.مناسبي براي كار پرورش ملكه ايجاد ميدر منطقه، شرايط نا
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هاي طبيعت را كه قبل از شروع جريان شهد منطقه است بـا شـربت غلـيظ كاستي
كه شامل دو قسمت شكر و يك قسمت آب اسـت برطـرف نمـاييم. از ايـن طريـق 

هـاي پيونـد پـذيرش فنجانـك  آمـادگيشروع به تحريك كلني پرسـتار كنيـد تـا 
   راداشته باشند.

قه بسيار شديد باشد، زنبورهـا تحـت تـاثير ايـن از طرفي چنانچه جريان شهد منط
ها را پذيرفته و تغذيـه كـاملي هـم در جريان واقع شده و تعداد كمي از ته فنجانك

  ).١-٢تصوير( نمايندي كم كيفيت توليد ميه هااختيار آنان قرار نمي دهند و ملك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ساعت بعد  ٧٢سلوهاي ضعيف قبول شده و نشده از طرف زنبورها : ١- ٢تصوير

  از پيوند زدن
  

در اين حالت بهتر است كه تاريخ پرورش ملكه را به بعـد موكـول نمائيـد. زيـرا در 
شـوند. در صـورتي كـه يي ضعيف و با توانايي كم توليد ميه هاچنين شرايطي ملك

چند روزي به واسطه هواي نامناسب يا كاسته شدن جريان شهد منطقـه، مشـكلي 
يد شهد ايجاد شود، بهترين زمان براي توليد ملكه اسـت. آوري شددر جريان جمع

 ها به خودي خود آمادگي خوبي بـراي توليـد ملكـه دارنـد.زيرا در اين حالت كلني
  در صورتي كه اواخر فصل نباشد)(
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ساعت  ٢٤روزه.  ٥و ١،٢،٤هاي حاوي الرو و ژله از راست به چپسلول: ١-٣تصوير 

  .شودلبه سلول مقداري بافته شده و الرو داخل ژله شناور ميبعد از پيوند زدن 

  : كندوي پرستار خوب و بد
در برخي از موارد ضمن اعمال توجه خاص در مـورد تشـكيل يـك كلنـي پرسـتار 

 ٢٤شـويم و بعـد از بدون اينكه متوجه دليل بشويم بـا شكسـت مواجـه مـي،خوب
 معرفي شده اند تغييري نكردهساعت شاهد اين هستيم كه پيوندهايي كه به كلني 

كم در ته فنجانكها باقي مانده اند . اين در حاليست ايو الروها در حالت اوليه با ژله
بدون عيـب و  ،شود كلني مجاور كندوي پرستار تشكيل داده شده شماكه ديده مي

ها را به سلول ملكه تبـديل نمـوده و بصـورت عـالي مـورد نقص تمامي ته فنجانك
قرار داده است. واقعاً مشكل است كه براي اين شرايط يك توضيح كامـل  پرستاري

اي بـه پرسـتاري شود كه اگر يـك كنـدوي پرسـتار عالقـهارائه دهيم. پيشنهاد مي
دهـد، دوبـاره آن را فشـرده كنيـد و بـا دادن شـربت ها از خود نشان نمـيفنجانك

  تحريكي، آن را به پرستاري تشويق نماييد.
بهتر اسـت بـا  ،ها مورد پذيرش قرار گرفتداد خيلي كمي از فنجانكاگر باز هم تع

كلني پرستار را از دور خارج نماييد. چون استفاده از  ايـن  ،معرفي يك ملكه بارور 
هاي يك ي كم كيفيت و ضعيف ندارد. زيانه هااي جز ملكهايي نتيجهچنين كلني
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ردن يك سري كامل پيونـد كيفيت در زنبورستان خيلي بيشتر از قبول نكملكه بي
  باشد.مي

انـد را هـايي كـه مـورد قبـول واقـع نشـدهدر چنين شرايطي به هيچ وجه فنجانك
ي كـم ه هـامجدداً پيوند نزنيد. زيرا در اين صورت بـه غيـر از اينكـه مجـددا ملكـ

شوند كه ايـن امـر كيفيتي  توليد خواهيد كرد، ملكه ها با سنين متفاوت متولد مي
  آورد.را در سيستم و برنامه ريزي پرورشي به وجود خواهد  اشكاالت خاصي

در چنين شرايطي بهتر است يـك روز بعـد، سـري جديـدي از پيونـدها را داخـل 
  كندوي پرستار آويزان نموده، يا از كندوي پرستار جديدي استفاده نماييد.  

ار زيـادي هاي پرستچنانچه تصميم داريد تعداد زيادي ملكه توليد كنيد، بايد كلني
هـاي پرسـتار بـا بررسـي كلنـي ،را آماده نماييد. بعد از مرحله اول معرفي پيوند ها

ه ها را دوباره استفاده نماييد و كدام يك را براي برنامخواهيد فهميد كه كدام كلني
  ي ديگر از دور خارج كنيد.ها

هـاي و شاندر پاييز با تغذيه تحريكي هاي پرستار فصل آينده را بايد بهترين كلني
هـاي تا در بهار آينده با داشـتن كلنـيحاوي گرده گل فراوان مورد تقويت قرار داد 

كامالً قوي، بهترين شرايط را براي توليد ملكه ايجاد نماييد. كـامالً مشـخص اسـت 
هـا و تغذيـه تحريكـي و دادن قـاب حـاوي تخـم تقـويتي از كه با كوچ دادن كلني

تار را در شرايط كامالً عالي نگه داريد. اين قضـيه هاي ديگر، بايد كندوي پرسكلني
دهندگاني حـائز اهميـت اسـت كـه بخواهنـد زودتـر از ديگـر به ويژه براي پرورش

شده توليد نمايند. در كل موفقيت شما در پرورش ملكه به ها ملكه بارورزنبورستان
  سازي كلني پرستار و شرايط آن بستگي دارد.آماده

  : زدن الروهاپيوند
به هر حال بايـد از كند ي ملكه كه به طور جدي كار را دنبال ميدهندههر پرورش
دهندگاني كه در سال تعداد انـدكي . اما براي پرورشزدن استفاده نمايدروش پيوند

دادن كمـاني انتهـاي هاي متعددي مانند بـرشتوان به روشملكه احتياج دارند مي
وي تيـرك رر ها بقي قرار دادن تعدادي از سلولها، استفاده از دستگاه جنتر، افقاب

ها براي يك توليد تجاري دست و پـا گيـر و پيوند و... اشاره كرد. اما تمام اين روش
ها انتقال الرو به وسيله يك سوزن از سلول( زدن الروهاباشد. پيونداي ميغير حرفه
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هـيچ گونـه  ها) بر خالف تصور ما چنانچـه درسـت انجـام گيـردبه داخل فنجانك
  رساند، و نگراني ما در اين مورد بيهوده است.آسيبي به الرو نمي

هاي زيـادي وجـود دارد چنانچه در بيرون آوردن الرو از سلول مشكل داريد، روش
  : نمايدكه سهولت برداشت الرو را امكان پذير مي

  دادن سطح شان حاوي الروها به منظور سهولت برداشت الرو.برش -١
استفاده از يك منبع روشنايي مناسب كه حرارتي متصاعد نكرده و تمركز كافي  -٢

  باشد.مي LEDهاي ترين آنها المپرا بر سطح كار داشته باشد. مناسب
اخيـراً سـوزن پيونـدهايي در ( هايي با بزرگ نمايي مناسـباستفاده از ذره بين -٣

  باشند).بازار موجود است كه داراي ذره بين هم مي
سوزني حالت داده شده مثـل سـوزن استفاده از يك سوزن پيوند مناسب با سر -٤

  باشد.دستي تخت بر روي انگشت اشاره پيوند سويسي كه داراي جا
دادن شان حاوي الروهايي كه قـرار اسـت  تغذيه تحريكي كندوي مادري يا قرار -٥

از ايـن  ;سـتار زدن در كنـدوي پرالرو آنها برداشته شوند، يـك روز قبـل از پيونـد
ي رويال بيشتري دريافت مـي كننـد و بهتـر قابـل برداشـت مـي طريق الروها ژله

  باشند. 
بعد از غروب كامل آفتاب پيونـد  ،مي نمايم با آماده سازي شرايط از قبل تأكيد -٥

  بزنيد كه اين موضوع پذيرش بيشتر فنجانكها را دربرخواهد داشت. 
 ٣٠از ژله ي رويالي كه  ،هاانتقال الرو در فنجانكشود كه قبل از مي تأكيدمعموالً 

  درصد با آب مقطر رقيق شده استفاده كنيد تا الرو بر روي آن قرار گيرد. 
زدن آسـيبي بـه مـاه) در هنگـام پيونـدمثالً اوايل ارديبهشت( هواي سرد نامناسب

است درصد  ٥٠رساند. اما هواي گرم و خشك كه داراي رطوبتي كمتر ازالروها نمي
زدن بـا ژلـه تواند به الروها آسيب برساند. در اينصورت بهتر است از روش پيوندمي

بهتر است از يك رطوبت سنج ( استفاده گردد. نه بدون ژله و با سوزن پيوند چيني.
  نيز استفاده نماييد)
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  : فنجانك پيوند
نقـش   ،ي تـه فنجانـك ملكـهي قطر دهانهها مشخص گرديده كه اندازهدر بررسي

  نمايد.ها از طرف زنبوران كارگر ايفا ميمهمي در قبولي فنجانك
 ٨معروفنـد داراي قطـري برابـر  (Zander( هـاي سـانداهاي چوبي كه به فرمفرم

هاي طبيعي مشخص گرديده كه قطـر باشند. با بررسي بر روي شاخونميليمتر مي
باشد. ما سـاليان ميميليمتر  ٩ميليمتر و انتهاي آن  ٥/٩وسيعترين بخش شاخون 

كنـيم. ايـن ميليمتري استفاده مي ٩ي ي دهانههايي با اندازهسال است از فنجانك
ي ي بـا جثـهه هـاها در عمل، برتري خود را نشان داده و باعث توليد ملكـفنجانك

اين مساله را مورد بررسي كامل قرار  ١٩٦٨دكتر وايس در سال ( بزرگتر شده است
  ا تائيد نموده است).داده و اين نتايج ر

شده در توليـد انبـوه ملكـه زنبـور دهد كه فرم و قطر فنجانك توليدنتايج نشان مي
باشـد. عسل در شرايط معرفي اوليه به كندوي پرستار حتي مهمتر از سن الرو مـي

توانيد از تـه شما مي ،ساعته استفاده كنيد ٢٤در صورتي كه از الروي كمتر از سن 
با كيفيت خوب) استفاده نماييد.پس از هر مرحلـه ( س پالستيكفنجانكهايي از جن

درجـه  ٤٠آنها را در آب بـا درجـه حـرارت حـدود  ،استفاده و براي كاربري مجدد
پـاكن سـطح ي يـك گـوشساعت قرار دهيد. آنگاه بوسـيله ٢٤سانتيگراد به مدت 

ده و مقـداري داخلي آنها را تميز كرده و مجدداً آنها را بر روي تيرك پيونـد قـراردا
سـاعت در  ١٢شربت رقيق روي آنهـا اسـپري كنيـد. سـپس تيـرك را بـه مـدت 

هاي  پالسـتيكي توانيد از فنجانكمجاورت شان كناري زنبورها قرار دهيد.آنگاه مي
چنانچه از فنجانكهاي مومي استفاده مـي كنيـد ( تميز شده مجدداً استفاده نماييد.

تواند سبب خورده شـدن تـه ت در كلني ميساع ١٢ماندن تيركهاي آنان بيشتر از 
اند نيـز هاي قديمي كه تصفيه شدهتوانيد از مومهاي مومي گردد). شما ميفنجانك

هـاي بنـده شخصـاً از تـه فنجانـك( هـا اسـتفاده نماييـد.براي ساخت تهفنجانـك
نمايم و اگر قرار باشد از موم استفاده كـنم، اسـتفاده از مـوم پالستيكي استفاده مي

هاي روي شان را ترجيح مي دهم). طبق نظـر دكتـر وايـس مـا صفيه شده پولكت
هـاي پـرورش ملكـه، كنـدوي هاي متفاوتي از ته سـلولدادن فرمتوانيم با قرارنمي

اي ها نماييم و تكرار اين نوع آزمايشـات نتيجـهپرستار را وادار به قبول ته فنجانك
  در بر نخواهد داشت.
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  : ١- ٤تصوير
  

  : ملكه از آن  سن الرو انتخابي و توليد شاخون
شـدن از  الروهايي كه به محـض متولـد: ي به دست آمده بايد گفتبواسطه تجربه

انـد، ي تخمي خود، به منظور توليد شاخون مورد توجه پرستاران قرارگرفتـهپوسته
ه در ملكـ توانيـداين موضوع را مـي .تري خواهند شدكيفيتتر و باي كامله هاملك
هايي كه ملكه آنهـا از بـين رفتـه، يا كلني ي طبيعيه هاي توليدي در داخل بچها

-بالفاصـله پـس از متولـد كنـدمشاهده نماييد. اين كار كه زنبوران پرستار را وادار 

به هيچ وجه  ،ي خود، آن را مورد پرستاري و مراقبت قرار دهندشدن الرو از پوسته
-شده در هر روز توجهي نشان نمـيهاي گذاشتهه تخمساده نيست. چون زنبورها ب

دهند تا اينكه آنها متولد شـوند. پـس از اينكـه الرو متولـد شـد، زنبـوران پرسـتار 
كنند و با اسـتفاده از ايـن روش و جلـب توجـه پيرامون فنجانك را ديواره بافي مي

دكتـر  شـوند.سبب توليد ژله و ريختن آن در سلول ايجاد شـدهمي ،زنبوران جوان
عمـل پيونـد را : كنـداوروزي پال روش تجربي خود را به ايـن گونـه توصـيف مـي

سـاعت بـا  ٢٤هاي مومي انجام داده و پس از بصورت معمول در داخل ته فنجانك
بُر مانند كه قسـمتي از كـف سـلول اي واشربرداشتن الرو داخل فنجانك، با وسيله
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دوبله را انجام مي دهد. در اين حالـت  هم با آن برداشته شده، كاري شبيه به پيوند 
اي كـه زدن دوباره يك الرو كامالً جوان بـر روي ژلـهالرو را بيرون آورده و با  پيوند

-زير الرو قبلي قرار داشته است، با وسيله اي مانند سوزن پيوند چيني، پيونـد مـي

پرسـتار زند. اين عمل باعث توجه و پرستاي بيشتر و سريع الرو از سوي زنبورهاي 
  خواهد شد.

در اين روش بـا بريـدن و برداشـتن  : كنددكتر وايس از روشي سريعتر استفاده مي
الروهاي كامالً جوان و قـراردادن ايـن رديـف بـر روي تيـرك   يك رديف از سلول

هـا در داخل كلني پرستار، سر سـلول پيوند به صورتي كه پس از آويزان نمودن آن
شد. يكي از معايب اين  خواهدرو به پايين قرار گيرد، باعث توليد شاخون باكيفيتي 

هـا شود. از اين شـاخونهاي متفاوت  توليد ميدر زمان ه هاروش اين است كه ملك
شود. پرورش داده مي ،ي توليد تخمي كامله هابا لول يي كامالً تكامل يافتهه هاملك

  كلني آينده و ميزان توليد محصول آن رابطه دارد؟ اما آيا اين كار با قوي بودن
متولـد شـده بـا اسـتفاده از ايـن روش  يه هاسه سال متوالي تحقيقي بر روي ملك

يي كه با اسـتفاده ه هاصورت پذيرفت. نهايتاً پاسخ بدست آمده منفي بود!يعني ملك
 .دندنبوهاي قبل ي روشه هااز اين روش توليد شده بودند هيچگاه بهتر از ملك

تواننـد نقـش مهمـي در ي توليد شده از طريق پيوند دوبله به تنهايي نمـيه هاملك
افزايش توليد و قوت كلني ايفا كنند. لذا در عمل مشخص گرديد كه تمام كارهـاي 

شـود. اضافه و مجدد صورت گرفته، ارزش آنچناني نداشته و بنابراين پيشنهاد نمـي
-كه برداشتن الرو مسن( دوبله ي مانند پيوندهايدر نهايت به جاي استفاده از روش

شود بـا باشد) توصيه ميساعته به جاي آن مي ١٨ساعته و گذاشتن الرو  ٢٤تر از 
زدن الروهـاي دقت عمل در ايجاد يك كلني پرستار قوي وسالم و همچنين پيونـد

ه ي مسائلي كه در پرورش ملكه بايد در نظر گرفت، ملكـكامالً جوان و رعايت كليه
-يي باكيفيت و سالم توليد كنيد. بدون اينكه مجبور باشيد چند بار عمـل پيونـدها

زدن در سيسـتم دوبلـه، ميـزان زيـادي از زدن را تكرار كنيد زيرا با هر بـار پيونـد
ها مجدداً مورد قبول كلني پرستار قرار نگرفتـه و موفقيـت كمتـري را بـه فنجانك

  دنبال خواهد داشت.
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: باشـددهنده تصاويري از الروها در شرايط سني مختلف مـي نشان: ١-٥تصوير 
  باشد) ي زير تصاوير مشخص كننده سن الروها به ساعت ميه هاشمار(

 ،مي نماييمساعت بر روي يك شان مهار  ٢وقتي كه ملكه اي را از طريق ايزوالتور 
گفـت كـه اخـتالف سـن  تـوان روز كه الروها متولد شدند با اطمينان مـي٣بعد از 

ساعت اعالم شده در زير هر تصوير نهايت ( باشد!ساعت مي ٢الروها از هم كمتر از 
سـاعت  ٦تـا  ٤به اين معني كه سن الرو مي توانـد از  ٦دهد سن الرو را نشان مي

  باشد.)
الرو كه پوستي كـامالً روشـن و شـفاف دارد بـر روي مقـدار  ،بالفاصله پس از تولد

الرو هـيچ گونـه  ،ساعت بعد ٤گيرد. ع روشن در كف سلول قرار ميخيلي كمي ماي
رشدي از خود نشان نداده اما مقدار مايع در اختيار الرو افزايش چشمگيري از خود 

ساعت ژله رويال كـف سـلول را پوشـانده و  ٢٠تا ١٨دهد. بعد از گذشت نشان مي
ين زحمـت از داخـل توانيد الرو را با كمتـراين بهترين شرايطي هست كه شما مي

  سلول برداريد. 
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ساعته را مي توانيد از فرم هاللي شكل و قويي كه بـه  ٢٤تا  ١٨الروهاي يك روزه 
زدن الروها از خود گرفته اند شناسايي كنيد. اين حداكثر سني است كه براي پيوند

اند و به هيچ وجه مناسب ساعته كامالً رشد يافته ٤٨شود. الروهاي آن استفاده مي
   باشند.زدن نميپيوند

  : انتخاب الروها
  زدن دقت داشته باشيم؟ ما چقدر بايد در انتخاب الروها، براي پيوند

دانيد زنبورها موجوداتي وسواس نيستند، مثالً توليد ملكـه در همانطور كه شما مي
شـود، شرايطي كه يك بچه مصنوعي از كلني بـا كمتـرين الرو جـوان گرفتـه مـي

روز متولـد  ١٠پـس از  ه هاكنند كه اين ملكالروهاي پير ملكه توليد ميزنبورها از 
شده و بي كيفيت خواهند شد. اين بهتـرين دليـل بـراي توضـيح وسـواس نبـودن 

يي كـه ه هاباشد. ساندا و بكا با تحقيقات انجام شده نشان دادند كه ملكزنبورها مي
ي ه هاتري دارند و از تعداد لولاند وزن كمساعته توليد شده ٤٨از الروهاي پيرتر از 

  باشند.تخمي كمتري برخوردار مي
  
   

  
  
  
  
  
  
  

تفاوت يك ملكه كه از الرو جوان و در شـرايط پرورشـي خـوب توليـد : ١-٦تصوير 
قابـل توجـه كـه ( اي كه از الرو مسن  توليـد شـدهسمت چپ) با ملكه( شده است

  ملكه تكامل يافته است)ميليمتر كوچكتر از  ٨/١قفسه سينه ملكه سمت راست 
ملكه سمت چپ يك ملكه كامالً قوي و سالم اسـت در صـورتي  ١-٦در تصوير 

سمت راست كه از الرو پير توليد شده است يك ملكـه ضـعيف و كوچـك كه ملكه
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توانيد دقيقاً به ايـن موضـوع پـي است كه با گرفتن هر دو ملكه از ناحيه سينه مي
  ببريد.  

كيفيت، ميزان تغذيه ژله رويالي است كه الرو دريافـت كه بامسئله مهم در توليد مل
ساعته اوليه دوره الروي خود رشد كـاملي نداشـته  ٤٨كند. حتي اگر الروها در مي

تواننـد مي ،باشند، اما پس از آن مقدار بيش از حد معمولي ژله رويال دريافت كنند
يي كامل و ه هاريق ملكبخوبي نقصان رشد در مراحل قبل را جبران كنند. از اين ط

اي كه ميزان زيادي ژله رويال در ته آن اضافه مانده حجره. شدقوي متولد خواهند 
ي متولـد شـده از لحـاظ دريافـت تغذيـه بهتـرين است، نشانگر اين است كه ملكه

ي رويـالي در انتهـاي سـلول بـاقي شرايط را پشت سر گذاشته است. چنانچـه ژلـه
ي الرو در حـين رشـد مـي باشـد. انعكـاس نبودن تغذيهنمانده باشد، نشانگركامل 

) ٦يتصوير شماره( گردد.ي توليد شده به دوران تغذيه بر ميه هاوضعيت رشد ملك
-ي الرو در دماي مناسب، نتيجه عالي به همراه خواهد داشت. به نـدرت مـيتغديه

اد و اد زيـي تكامل يافته از يـك سـري پرورشـي بـا تعـده هاتوانيد شاهد تولد ملك
  هاي كوچك باشيد.شاخون

  : ملكه پرورش دادنهاي روش
هاي مختلفي براي توليد ملكه بصورت انبوه وجـود دارد كـه تمـامي آنهـا بـر روش

زيست شناسي زنبورهاي عسل و به شـكل زيـر برنامـه ريـزي  نحوه ياساس اصل 
  : شده است

بچـه دهـي  بايد كاري كنيم كه زنبورها كنـدوي پرسـتار خـود را در موقعيـت -١
طبيعي احساس كنند. براي رسيدن به اين منظور بايد به دو روش متوسل شد. يـا 
كلني را يتيم نمود و يا گردش ملكه را در داخل كلني مهار نمود. مثالً ملكـه را بـر 

كه به اين روش توليـد ملكـه بـا كلنـي ( روي يك قاب يا در يك قفسك مهار كرد.
  گويند)ملكه دار نيز مي

 زنبورهاي كارگر جوان كه غدد ترشح ژله رويال كامالً فعالي داشته باشندوجود  -٢
هـا ي زنبـوران  شانهاي حـاوي شـفيره از روزه) و سطح باالي ٨زنبورهاي كارگر (

در برخـي فصـول شـما  بايد مد نظر داشته باشيد. كارگر كه در بدو تولد هستند را
يهـاي ديگـر زنبورسـتان مجبور خواهيد بود براي تشكيل يك چنـين كلنـي از كلن
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در اين روش كه  كمك بگيريد تا بتوانيد يك كلني پرستار قابل قبول ايجاد نماييد.
شود. بـراي جلـب نظـر اي با سطح تخم گذاري وسيع در كلني استفاده مياز ملكه

زنبورهاي جوان پرستار به سمت الروهاي پيوند، از دو شان مملو ازتخم سر بـاز در 
ربا شود. اين سازماندهي نقش آهنك پيوند زده استفاده ميسمت چپ و راست تير

  كند.را جهت جذب زنبورهاي جوان ايفا مي
اي اسـت كـه بصـورت خواسـتههاي نـامشكلي كه در اين روش وجود دارد شاخون

هاي ديگر به جزء تيرك پيوند ساخته شده است كـه بايـد مـورد طبيعي در قسمت
گردند. در ايـن روش بـراي شـروع كـار و قبـول  توجه، كنترل و از بين رفتن واقع

ها، تحريك و ايجاد شـوق و عالقـه بـه توليـد پرستاري زنبورهاي كارگر از فنجانك
ها مورد قبول زنبورهـاي بچه طبيعي ضروريست. چنانچه بافت و پرستاري فنجانك

پرستار قرار گيرد، مشكلي ايجاد نخواهد شد. ايـن تـا زمانيسـت كـه ملكـه آزاد در 
يابي ملكه به تيرك پيونـد ني به آنها دست پيدا نكند. در هر صورت بايد از دستكل

دادن پيوندها در كلني پرستار، خواهيد روز از قرار ٤تا  ٣جداً خوداراي شود. بعد از 
ها فقـط اند. در اين شرايط با توجه به اينكه شاخونها سربسته شدهديد كه شاخون

ي مجـدد براي آزاد سازي كندوي پرستار و استفاده به دما و رطوبت احتياج دارند،
ها را به يك كندوي يتيم داده و يا با محافظ شاخون آنها را توانيد شاخوناز آن مي

  در داخل يك كلني قوي در طبقه باال آويزان نماييد.
كندوهايي كه كامالً يتـيم هسـتند در توليـد ملكـه بـا كيفيـت عملكـرد مناسـبي 

بخشي از زنبورهاي پرستار به سوي كنـدوهاي مجـاور كشـيده  نخواهند داشت. لذا
آوري گرده و شهد روي خواهنـد آورد. خواهند شد و بخشي از آنها هم به امر جمع

پس تعداد كمي از زنبورها، كار پرستاري الروها را بعهده خواهند گرفت. از ايـن رو 
  : بهتر است كه پرورش ملكه در دو كلني متفاوت انجام شود

ها به يك كلني كامالً بدون ملكه بـا اين مرحله را با معرفي فنجانك: ي اوللهمرح
ي آن بـر روي يـك قـاب مهـار سطح تخمگذاري وسيع و يا به يك كلني كه ملكه

باشـند. تر معـروف مـيرهـاي اسـتاها بـه كلنـيكنيم. اين كلنيشده باشد آغاز مي
 ٤٨هايي فقط در چنين كلني هاي پيوند زده شده دري پرستاري از فنجانكوظيفه

 ٢٤باشد. در شـرايط پرورشـي و فصـلي كـامالً مناسـب نگهـداري ساعته اوليه مي
ساعت به اين كنـدو يـك سـري  ٤٨تر هم كافي است. بعد از رساعت در كلني استا



18 
 

شود يا اينكه از آن به عنوان يك كلني توليد عسل اسـتفاده جديد پيوند معرفي مي
  .  كنندمي

تر، بايد آن را بـه طبقـه رپس از برداشت تيرك پيوند از كلني استا: وممرحله ي د
باز هاي متعددي از الرو سر جمعيت كه در اين قسمت با شانباالي يك كندوي پر

: زنبوران كارگر پوشيده شده است انتقال داد. به صورتي كه قبًال بـه آن اشـاره شـد
د قـرار داده شـود. البتـه هاي حاوي الرو در سمت چپ و راسـت تيـرك پيونـشان

فراموش نشود كه ملكه را به وسيله يك شبكه مهار ملكه در طبقـه پـايين كنـدو و 
يي كـه بـه ه هـاتجربه نشان داده كه ملك سال ه هاكامالً از پيوندها دور نگهداريد. د

ملكـه شوند، همان كيفيتي را دارند كه در يك كلني قـوي بـياين طريق توليد مي
  شود. توليد مي

ي هـاي شـناخته شـدهثمرترين روش در بـين تمـامي روشاين روش بهترين و پر
-هاي ديگري هم هست، براي مثال ما ميپرورش ملكه معرفي گرديده است. روش

باشد نيز براي پرورش ملكه استفاده توانيم از زنبور پاكتي كه همان بچه طبيعي مي
هـاي متعـددي بـراي روش ،اروزگي الروها ودربسته شدن شاخونه٧پس از نماييم. 

هاي سر بست شده وجود دارد كه مي تـوان بـا اسـتفاده از محـافظ نگهداري سلول
هاي قوي و يا انكوبـاتور مراحـل كلنيشاخون و قراردادن شاه خونها در طبقه باالي

  بعدي دگرديسي آنها را سپري نمود. 
  : و تاريخ تولد مشخص، روشهاي زير وجود دارند برنامه ريزيبراي پرورش ملكه با 

در اين روش به دو صورت مـي : پرورش ملكه با يك كندوي بدون ملكه :روش اوّل
  توانيد عمل كنيد.

روز قبل از معرفي  ٨مهار ملكه داخل يك قفسك ملكه در داخل كلني به مدت  -١
برداشـت  -٢شـود. يها ملكه برداشـته مـها، كه يك روز قبل از معرفي پيوندپيوند

ها به كلني كه با توجه به وجود سطح تخمگذاري وسيع ملكه، ملكه و معرفي پيوند
شود. كه در هر دو صـورت هاي كلني ساخته ميهاي متعددي بر روي شانشاخون

خواسته را پيش از معرفـي پيونـدها از بـين بـرد. در هاينابايد مراقب بود و شاخون
  ها صورت پذيرد.رفي سري بعد هم اين كنترلبخش دوم بايد در زمان مع
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دهندگان توصـيه ها را بيشتر پرورشي ملكه از داخل كلنيروزه ٩برداشت بيش از 
طلبد. و در اين قسمت بيشـتر از روش كنند. چون كار عملي و زمان زيادي مينمي

  كنند.  دوم استفاده مي
مـدت و معرفـي تيـرك  پرورش ملكه در كندوي يتيم به صورت كوتاه :روش دوّم

ــل ــتار تكمي ــدوي پرس ــه كن ــد ب ــتفاده از پيون ــن روش اس ــه اي ــه ب ــده ك كنن
  گويند.آغازكننده و تكميل كننده) نيز مي(كندوي

اي كه توصيف خواهد شد نيز مديريت كنيد. در توانيد اين روش را به گونهشما مي
اين صورت كـه به : شودبصورت تركيبي استفاده مي ٣و  ١اين راستا از روش گروه 

نمايند، سـپس در همـان روز بـا تيرك پيوند را در يك كلني يتيم شده معرفي مي
ي قبلـي كلنـي را بـا يـك شـان حـاوي تخـم و الرو بـه چند ساعت اختالف ملكه

كندويي كه درآن پيوند زده ايد معرفي كنيد. با اين تفـاوت كـه ملكـه در قسـمت 
شده و از پيونـدها دور نگـاه ر ملكه، مهارپايين كندو قرار گرفته است و با شبكه مها

شـود كـه بـه تعـداد داشته مي شود. اين روش به تمامي زنبـورداراني توصـيه مـي
محدودي ملكه نياز دارند و نمي خواهند عمليـات و حجـم كـاري زيـادي در ايـن 

سـر زيـاد و بـدون اينكـه كلنـي راستا انجام دهند. در اين روش سريعاً و بدون درد
  توانيد يك سري ملكه توليد نماييد.ده به مدت زيادي يتيم بماند ميدهنپرورش

هـا پيشـنهاد  درتمـامي روش: پروش ملكه در يك كلني با ملكـه :روش سوّم
باشند مي شود كه، از بهترين كندوها و قويترين آنان كه سرشار از زنبور پرستارمي

  براي پرورش ملكه استفاده نماييد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



20 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هـاي پـايين كنـدو پس از برداشتن طبق و برداشت قسـمتي از شـان: ١-٨تصوير 
  كنيمپرستار را به حالت فشرده آماده مي

  
 ،هاي ضعيف به منظور پرورش ملكـههركس براين باور است كه با استفاده از كلني

يي قوي در زنبورستان خود داشته باشد سخت در اشـتباه ه هاميتواند در آينده ملك
توانيد بهترين كندوهاي خـود را بـراي پـرورش هايي وجود دارد كه ميروشاست. 

ملكه در اختيار بگيريد بدون اينكه برداشت محصول شما را تحت تاثير منفي قـرار 
دهد. براي مثال استفاده از روش دوم يا استفاده از يك كلني بـا ملكـه در مراحـل 

-ت در شرايط يتيمي حـس مـيكلني خود را بصورت كوتاه مد اوليه. در اين روش

كند در صورتي كه ملكه در قسمتي از كندو به فعاليت معمول خود ادامـه خواهـد 
هاي ديگر كلنـي داد. كه اصوالً در اين سيستم، ملكه با شبكه مهار كننده از قسمت

  جدا مي شود.
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هـا و چيـدن شـان نحـوه يپرورش ملكه در يـك كلنـي ملكـه دار و : ١-٩تصوير 

  كه در كلنيموقعيت مل
   

ز لحـاظ باشـند امـا اعدد نمي ١٥تا  ٨هاي توليد شده بيشتر از در اين روش سلول
شود كه بـه تعـداد كـم اين روش به كساني توصيه ميكيفيت بسيار عالي هستند. 

ملكه اما با كيفيت بـاال نيازمنـد هسـتند، مـثالً كسـاني كـه ملكـه را بـراي تلقـيح 
  مصنوعي نياز دارند. 

-هاي بعدي مـيهاي مورد قبول در سري اول كمتر از سريتعداد فنجانكدر بهار 

رسد كه كلني پرستاري كه داراي ملكـه مـادري اسـت باشد. اين چنين به نظر مي
هاي بيشتري را مورد پرستاري قرار دهد. بايد به سر شوق آمده و ياد گيرد تا سلول

سـري اول : دين ترتيب كهبهتر است در چنين مواقعي از روش دوم استفاده شود. ب
ساعت در اختيار  ٢٤پيوندها در يك كلني پرستار بدون ملكه معرفي شده و بعد از 

توضـيح داده شـد  روش سوميك كلني پرستار با ملكه و با همان كيفيتي كـه در 
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توانيد بصورتي كـه قـبالً توضـيح ها ميقرار گيرد. و پس از سر بسته شدن شاخون
از كندو خارج نموده و سري بعد را بـه كلنـي پرسـتار داراي ها را داده شد، شاخون

  ملكه معرفي نماييد.
يي ه هاملكه مهم است كه تمامي توصيملكه يا بدونبراي شروع با كندوي پرستار با

كه در مورد كلني پرستار و وضعيت آن تشريح گرديدمد نظر بگيريد. زنبورها كامالً 
ي عسـل  و تبديل گردنـد. كلنـي ذخيـره فشرده شوند، دو طبقه بر روي يك بدنه

در كلني با ملكه بايد ملكه حتماً در بخشـي از كلنـي و اي فراواني داشته باشدگرده
  به وسيله شبكه مهار ملكه، مهار شود.

  
مـي هـا را تكـرار در اين قسمت براي يادگيري بهتـر خالصـه اي از روش

  نماييم: 
  :پروش ملكه در كندوي يتيم: روش اول

باشـند و يـا هايي كه داراي ملكـه پيـر مـيبرداشت ملكه و معرفي آن به كلني -١
هـاي ديگـر، كـه در تشكيل يك بچه مصنوعي جديـد بـا كمـك گـرفتن از كلنـي

-اينصورت در چهار هفته ديگر يك كلني جديد خوب خواهيد داشت. در بين شان

خـل كنـدو قـرار هاي پر از تخم جايي براي تيرك پيونـد بـاز نمـوده و آن را در دا
الرو و دهيد. چنانچه جايي براي تيرك پيوند نبود با برداشت چند شان حاوي تخم 

هـاي ديگـر جـاي مناسـب در كلنـي جوان، ولي بدون زنبور و معرفي آنها به كلني
دو تا سه ساعت بعـد از معرفـي  -٢ردادن پيوندها ايجاد نماييد. پرستار را براي قرا

زده فنجانـك پيونـد ٢٥از معرفي بيش از ( دوي پرستار،زده شده به كنتيرك پيوند
ي مكرر كلني بصورت پيوسته و مكرر بـا شده به يك كلني خودداري كنيد) تغذيه

ي زيـاد و غلـيظ در حـين دهندگان بـه تغذيـهبعضي از پرورش( غلظت باال در روز
بسـيار هاي چنانچه از كلني: دو روز بعد -٣دهند.) معرفي تيرك بسيار اهميت مي

ايد بـا برداشـت كننده استفاده نمودهدار به منظور كندوي پرستار تكميلقوي ملكه
هـا بـه قسـمت الرو سر باز از قسمت پايين و انتقال اين تخـم چهار شان پر از تخم

طبق عسل به شرط اينكه ملكه در قسمت پايين قرار گيرد و بـا شـبكه ملكـه هـم 
ي پرسـتار ملكهد باز بگذاريد و از كندوي بيمهار شده باشد، جايي براي تيرك پيون

شود، پيونـدها را بـه كنـدوي پرسـتار تكميـل كه كندوي آغازكننده هم ناميده مي
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كننده انتقال دهيد. زنبورهاي آويزان شـده بـر روي تيـرك پيونـد كـه از كنـدوي 
 كننده پرستار تكميلاند به همان صورت به كلني آغازكننده با تيرك برداشته شده

ها به هيچ وجه دچار اختالل نشده شوند. از اين طريق پرستاري از فنجانكاده ميد
است. اين موضوع از اهميت بااليي برخوردار است كه كلني پرستار قوي به صـورت 

توانيـد در كلنـي ي زنبوران پرستار جـوان باشـد. حـاال مـيپيوسته دريافت كننده
  اييد.آغازكننده يك سري جديد قاب پيوند معرفي نم

دو روز بعد از معرفي تيرك پيوند به كندوي تكميل كننده يعني چهـار روز بعـد از 
شاخون ها سربست شده اند) تيرك پيونـد را برداشـته و بـا اسـتفاده از ( زدنپيوند

  ي تولد گردند.تا زماني كه آماده همحافظ شاخون به يك كلني پر جمعيت داد
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 رفي سري سوم تيرك پيوند به كندويما در حال معدر اين زمان : ١- ١٠تصوير 
  زننده و تغذيه آن در شرايط كمبود شهد در طبيعت هستيم.استارت

  
ي بـاروري ملكـه ه هـازننـده بـه كندوچـدر انتها بخشي از كندوي پرستار استارت

ماند با يك شاخون رسيده تبـديل بـه يـك كلنـي شوند و بخشي كه ميتبديل مي
  جديد خواهد شد.

 كـهيك كلني بسيار قوي مورد انتخاب  -١: پرورش ملكه در يك كندو: وش دومر
به منظور كندوي پرستار قرار گرفته است را به وسيله يك فيبر يا يك ورق آهن به 

شان پر از تخـم سـر بسـته و الرو را در قسـمت  ٤تا  ٢دو قسمت تبديل مي كنيد 
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مابين شانهاي حاوي تخـم پايين كلني گذاشته و يك جاي خالي در قسمت پايين 
  گيريد.براي قرار دادن تيرك پيوند در نظر مي

در ( ايجاد يك دريچه پرواز بر روي طبق براي پرواز زنبورهاي قسمت بـاالي كنـدو
سـه تـا چهـار  -٤شـود). اصل كلني براي مدت كوتاهي به دو قسمت تبـديل مـي

هـاي تخـم نساعت بعد تيرك پيوند را درون كنـدو در قسـمت خـالي مـابين شـا
ساعت با برداشت فيبر وسط كندو و طبق ملكه را از باال  ٢٤بعد از  -٥دهيد.قرارمي

هاي تخم اطرافش در روي شبكه ملكه به پايين انتقال داده و تيرك پيوند را با شان
  در قسمت طبق عسل قرار داده و دريچه پرواز طبق را هم  ببنديد.

  
 -١ : هاي افقي كشور آلمـانكه ويژه كلنيپرورش ملكه در كلني با مل: روش سوّم

نشان داده شده است  ١-٩يك كندو را به صورتي كه در تصوير : آماده كردن كلني
ي ي مناسب به دو قسمت تقسيم كرده و باالي تخته يا همـان ديـوارهبا يك تخته

بـه  -٢سانتيمتر بـه هـم ارتبـاط دهيـد. ٨×١٥كاذب را با يك شبكه ملكه به ابعاد 
-شان پوشيده از زنبور رسيد. مي ١٦هاي كلني به بيش از اينكه ميزان شانمحض 

فنجانك  ١٥در اين روش قرار دادن حداكثر  -٣توانيد پرورش ملكه را آغاز نماييد. 
زدن بر روي ژله انجام گرفته است و  قراردادن اين تيرك در بـين كه با روش پيوند

دسترسي نداشته باشد انجـام مـي  هاي حاوي تخم در قسمتي كه ملكه به آنشان
هـا را بـه تغذيه تحريكي فراموش نشود. بعد از دو روز مي توانيد فنجانك -٤پذيرد.

كلني پرستار تكميل كننده انتقال داده و سري جديدي در كلنـي اسـتارت زننـده 
هاي قسمت با ملكـه را كـه حـاوي بعد از چهار روز مي توانيد  شان -٥قرار دهيد. 

ها تعويض هاي تولد يافته قسمت پرورش شاخونباشند را با شانه ميتخم سر بست
شـاخون بـا كيفيـت توليـد  ١٥تـا  ١٢توانيد هر سري نماييد. در شرايط خوب مي

  نماييد.
به هر صورت با اين روش يك كلني قوي كه با ملكـه نيـز بـوده را مرتبـاً  وادار بـه 

گيـرد كـه دهي ميود شوق بچهكنيد. در برخي مواقع كلني به ختوليد شاخون مي
بايد حتماً بال ملكه را قيچي نمود و به محض اينكـه احسـاس كرديـد در قسـمت 

، پـرورش ملكـه را بـا روش اند با برداشتن ملكهدار شاخون طبيعي توليد كردهملكه
روز بعد از شروع توليد  ١٠تا   ٨كلني يتيم و به عنوان كندوي استارتر ادامه دهيد. 
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لني يتيم بايد به آن يك شاخون آماده تولد يا يك ملكه معرفي نمود تـا ملكه در ك
از ايــن طريــق از نــرزا شــدن كلنــي جلــوگيري شــود. در آمريكــا از ايــن روش در 

كنند. در هر صورت با جدا نمودن كوتاه مدت ملكـه كندوهاي معمولي استفاده مي
-د شاخون ترغيب مـيي كاذب، كلني را به تولياز كلني خود به وسيله يك ديواره

هاي حاوي الرو سر باز در قسمت طبق نمايند. بيشتر وقتها تيرك پيوند مابين شان
روز  ٤توانيد با جابجا كـردن هـر هايي ميشود. در چنين روشعسل قرار گرفته مي

هاي الرو سر باز به صـورتي كـه هاي تولد يافته زنبوران كارگر را با شانيكبار، شان
سازماندهي مجدد كلني پرورشي، چندين بـار ملكـه توليـد  باده شد قبالً توضيح دا

نماييد. معموالً چند سري تيرك پيوند پشت سر هـم  بـه چنـين كلنـي داده مـي 
شـود و سـري جديـد اينكه سري قديمي سر بسته شد برداشت مي ضشود. به مح

  شود.زده شده به آن داده ميتازه پيوند
آلمان تجربيات بسياري در زمينـه توليـد انبـوه با وجود كندوهاي جديد در كشور 

ملكه بدست آمده است. به هـر صـورت بايـد دو بدنـه پـر از  ملكه در كلني هاي با
گيـري نماييـد يـا چنانچـه هاي زنبور داشته باشيد تا بتوانيد از اين روش بهرهشان

ر است كه قبل از ارديبهشت ماه و بعد از خرداد ماه تصميم به توليد ملكه داريد بهت
ملكه را در قسمت پايين كندو روي سه قاب تخم سربسته و عسل با ديواره كـاذب 

بقيه فضاي بدنه كندو خالي مي مانـد) ( كه روي آن با شبكه، ملكه مهار شده است
و تمامي تخمهاي نزديك تولد را به طبق دوم و الروها را به طبق سـوم جـايي كـه 

هيد و صفر تـا صـد پـرورش ملكـه را در ايـن براي تيرك پيوند جا باز كرده ايد بد
كلني انجام دهيد. الزم بذكر است كه هفته اي يكبار بايد قابهاي پايين را با قسمت 
باال تعويض نمود . به غير از اين روش كه توليد ملكه در شرايط خـاص مـي باشـد، 

ساعت اوليه در كندوي شروع كننـده يتـيم و  ٢٤در نهايت بهترين روش را شروع 
  شود.هاي با ملكه پيشنهاد ميها در كلنيپس انتقال، بافت و پرستاري شاخونس

  : هاي پرورش دادنارزيابي روش
فردي كه قصد دارد تعداد زيادي ملكه به دليل دريافت سفارش بـاال يـا هـر دليـل 

، بهتر است با كلني يتيم كـار را آغـاز نمايـد. در ايـن روش هـم كندديگري توليد 
-نك يكباره در يك كلني آويزان نمودن كاريست اشـتباه ولـي  مـيفنجا ٦٠تعداد 
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عدد فنجانك با كيفيـت بـا  روش  ٣٠براي مثال هر سري  توانيد تعداد بااليي ملكه
سـاعت بـه كلنـي بـا ملكـه  جهـت  ٢٤استفاده از كلني يتيم و انتقال آنان بعد از 

  توليد كنيد.  ،پرستاري از شاخونها
ملكه نياز دارد و قصد ندارد مرتبًا كندوهاي خـود را يتـيم هر كسي كه تعداد كمي 

دار استفاده نمايـد. البتـه شود از روش پرورش ملكه با كلني ملكهكند، پيشنهاد مي
عدد شاخون توليد نماييـد.   ٧٠تا  ٦٠دار هر دو روز كلني ملكه ٥توانيد با شما مي

ورش خواهنـد داد. ايـن ي سالم و قـويتري پـره هادار هميشه ملككلني هاي ملكه
باشـد. هـاي ديگـر دارا مـيمهمترين ارجحيتي است كه اين روش نسبت بـه روش

دهند اين روش را اي انجام ميكنندگان ملكه كه كار را بصورت حرفهبرخي از توليد
  اند.ها ترجيح دادهبر تمامي روش

  : ي تولد ملكههاي آمادهاستفاده از سلول
در  ه هـاها براي تولـد ملكـزدن فنجانككه بعد از پيوند روز نهايت زماني است ١١

هـاي سربسـت گيريم. هيچ فضايي بهتر از فضاي داخل كندو براي شـاخوننظر مي
شده نمي باشد، زيرا در آنجا اشكاالتي مانند كمي رطوبت و قطعي بـرق و... وجـود 

هـا در روز شوند. شـاخوندر بهترين شرايط متولد مي ه هاندارد. در اين حالت ملك
آخر نسبت به لرزش يا تكان دادن، حساسيت و آسيب پـذيري كمتـري دارنـد. در 

تصـوير ( بافنـدها را مـيشرايط خوب جريان شهد، زنبورها پيرامون و روي شاخون
ها كامالً نامشخص هستند و در زيـر اي كه در برخي مواقع شاخون). به گونه١-١١
  شوند. هاي بافته شده پنهان ميشان تكه
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در سلول در معرض نور كامالً مشخص  ه هاي ملكه هاشفير: ١- ١١تصوير 
هستند و برخي مواقع يك روز يا چند ساعت قبل از تولد هم حركاتي از خود 

  دهند.نشان مي
  

ها در كندو يا كندوچه توجه داشته باشيد كه سر شـاخون دادن سلولدر حين قرار
باشد تا مانعي براي خروج ملكه در حال تولد ايجاد نشود. براي جابجايي كامالً آزاد 

سانتيمتري استفاده كنيـد، بـه  ٣اي، فوم يا ينوليت ها، از يك تكه ابر تختهشاخون
هـايي بـه شـكل شـاخون در سـطح آن ايجـاد كـرده و نحوي كه به رديف سـوراخ

د با قراردادن اين قطعه فـوم توانيها را با سر به داخل آويزان كنيد. شما ميشاخون
در زير لباس خود و بر روي سطح پوست تا حدود زيادي دماي مورد نياز به منظور 

سـاعت تـامين نماييـد. در ايـن روش از تخريـب  ٣جايي را تا مدت حد اكثـر بهجا
ها در حـين تولـد شود. دقت نماييد كه معرفي شاخونها هم جلوگيري ميشاخون

هـاي جديـد ايجـاد شـده نبايـد زود انجـام ش ملكه يا كلنـيي پروره هابه كندوچ
ساعت بايد از يتيم بودن آنها گذشته باشد تا خطر از بـين بـردن  ٢٤پذيرد. حداقل

  ي تازه متولد شده به حداقل ممكن برسد.ه هاملك
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توانيـد اي قبل از تولد اطمينان حاصل كنيد ميچنانچه قصد داريد از سالمت ملكه
ي محكمي تشكيل شده، و اخون كه بر خالف نوك آن كه از پيلهي شاز سمت پايه

باشد، يك بريدگي افقي ايجاد كنيد و با كج كـردن شـاخون كامالً از جنس موم مي
به آرامي و به سمت برعكس بريدگي، شـفيره را مـورد بررسـي قـرار داده و بعـد از 

و بـا اول برگردانيـد بازديد بدون اينكه آسيبي به آن بزنيد، آن را مجدداً به حالـت 
   فشاردادن و كشيدن موم پايه بر روي شاخون بريدگي را ترميم نماييد.

توانيد از روز دهم به بعد به آرامي براي كنترل وضعيت شفيره مي: ١- ١٢تصوير 
سلول را از بغل برش داده و شفيره را مورد بازديد قرار دهيد و دوباره سلول را به 

  .هم بچسبانيد

  : ملكهقفسك تولد 
هاي تولد ملكه توليد شركت هفت گوهر مدتهاست كه جاي قفسـك چـوبي قفسك

ها با قسمتهاي مختلفي كه دارند و به اند. استفاده از اين قفسكتولد ملكه را گرفته
شرايط ايـده عـالي را بـراي محافظـت از  ،سادگي روي تيرك پيوند نسب مي شوند

  لني ايجاد مي كنند.ملكه هاي متولد شده بصورت انبوه در يك ك
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با قرار دادن كمي خمير شيرين يا عسل كريستاله شده و رها نمودن : ١- ١٣تصوير 

سه زنبور كارگر جوان شرايط پرستاري و تغذيه اوليه را براي ملكه اي كه در دو 
  روز آينده متولد مي شود محيا خواهيم نمود.

 
روز بـه راحتـي در قفسـك زنـده بماننـد.  ٥تا  ٣مي توانند  ه هادر اين شرايط ملك

كنيم كه روزي يـك بـار شوند، پيشنهاد ميدار نگهداري ميچنانچه در كلني ملكه
كنيـد ها اسپري شود. چنانچه از انكوبـاتور اسـتفاده مـيمقدار كمي آب بر روي آن

توانيد با شما مي بايد دقت نمايد كه از يك دستگاه مناسب و دقيق استفاده نماييد.
يـك  مثل جعبـه يونـوليتي يـا امثـال آن) و( ي داراي عايقاستفاده از يك محفظه

باشـد يـك آنكوبـاتور ترموستات دقيق و يك صفحه كه داراي المنت حرارتـي مـي
درجـه  ٥/٣٤ساده بسازيد. دماي داخلي دستگاه قابل تنظيم و در نهايت بايـد روي 

دادن يك ظرف آب در داخل دستگاه، رطـوبتي قرارسانتيگراد ثابت باشد. از طريق 
بـه سـالمت در  ه هـادرصد بايد ايجاد شود. چنانچه تمامي ملك ٧٠تا  ٦٠در حدود 

-داخل دستگاه متولد شوند بدين معني است كه دستگاه شما به نحو عالي كار مـي

 ه هـاكند. در صورتي كه ميزان رطوبت  و دما بصورت يكنواخت و دقيق بماند، ملك
به همان كيفيت داخل كلني متولد خواهند شد. دستگاه آنكوباتور روزانه دست كم 

ي تولد يافته بايد سـريعاً جمـع آوري شـوند و هـر ه هادوبار بايد بازديد گردد. ملك
ملكه  با چند زنبور پرستار جوان و مقدار مناسبي خمير شـيرين در يـك  قفسـك 
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يت يتيم انتقال داده شود تـا بعـدها قرار گرفته و بهتر است به يك كندوي پر جمع
را در  ه هـاسـاعت ملكـ ٢٤مورد استفاده قرار گيرند. ولي به هـيچ وجـه بيشـتر از 

شرايط داخلي آنكوباتور قرار ندهيد. فراموش نكنيد كه در اولين فرصت بعد از تولد 
ملكه ها  پايه ي مومي شا خونها را حتماً از روي قسمت فنجانك پالسـتيكي جـدا 

كه در غير اينصورت بسياري از ملكه ها با سر وارد شاخون مي شـوند و تلـف كنيد 
  خواهند شد.

  : هاي با كيفيتتوزيع شاخون
ثابت شده است كه پرورش ملكه در كنار زنبورستان، وقتي بازدهي خوب دارد كـه 

ي اصالح نژاد شده استفاده نمايند و يا اينكه با ايجاد ه هااي از ملكتا شعاع گسترده
را تا حدود زيادي تحت كنترل قرار دهند. ولي در  ه هامناطق قرنطينه، باروري ملك

مخصوصاً در كمبـود امكانـات  تلقـيح مصـنوعي و تكنيـك  ه هانهايت باروري ملك
اي كه بدسـت برد. تعداد ملكههزينه ها را باال مي ،مديريتي در مناطق كنترل شده

شـوند. ولـي وقتـي تمـامي تمـام مـي باشـد و آنهـا گـرانآيد در نهايت كم ميمي
-و سپس بازدهي يك نژاد اصيل را نيز در نظر مـي مي نماييممشكالت را محاسبه 

كنـيم، خـواهيم ي پرورشي مشاهده مـيه هاگيريم  و تاثيرات مثبت آن را در برنام
قرنطينه و با نژاد اصيل بـا وجـود مشـكالت فـراوانش  منطقه يديد كه باروري در 

االتري دارد. اما در هر حال بـراي توليـد گسـترده شـاخون و ملكـه بازدهي خيلي ب
از جمله اتفاقاتي كه موجب بهبود ي بيشتر سطح كار نداريم. راهي به غير از توسعه

ي ه هـاكيفيت از منابع مطمئن به منظور توليد ملككار ميشوند، دريافت الروهاي با
توانـد از كيلومترهـاي دور مـي. گاهي اين جابجـايي باشدكيفيت مينژاد اصيل و با

قابي با جمعيت زيـادي  ٣انجام پذيرد، كه قبالً اين كار را توسط يك كلني كوچك 
توانيـد تخـم روزهـا را در هـر دادند . شـما مـياز زنبورهاي جوان پرستار انجام مي

برودتي باشد و در حين حركـت لـرزش نداشـته باشـد -اي كه عايق حرارتيوسيله
  : نمايداينكه روشي كه دكتر وايس  به آن اشاره مي جابجا نماييد. و

باشند. بيشترين حساسيت آنهـا ساعته خيلي حساس مي ٣٠تخم روزهاي جوان تا 
هاي مسن تر قادرند حتي در بيـرون از شدن درجه حرارت است. تخمدر مقابل كم

يد ملكه كلني تا دو روز سالم بمانند. براي برداشت و ارسال تخم به مناطق دورتر با
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ساعت مهار كنيد. بعد از تخمگذاري ملكه را آزاد كنيد. بايد  ٢٤را بر روي يك قاب 
ساعت ديگر پس از آزادي ملكه، شـان را در داخـل همـان كلنـي نگهـداري  ٣٦تا 

 ٣٠ها سني در حدود بعد از جوانترين تخم ،نماييد.  قبل از ارسال شان حاوي تخم
باشند. تبادل دما و رطوبـت عـادي هـيچ اعته ميس ٥٤ساعته دارند و پيرترين آنها 

ها نخواهد زد. براي ارسال شان حاوي تخم، آن را با دقت داخل يك آسيبي به تخم
هـا را لـه نكنيد.سـپس شـان را در يـك پالستيك پيچيده و دقت نماييد كه سلول

هـا، كارتن پيچيده و ارسال نماييد. بعد از رسيدن به مقصد براي رشد مجـدد تخـم
  هاي يك كلني قوي قرار دهيد.ايد شان را در هسته مركزي تخمب

در حالت عروسكي يا همان ( ارسال الرو و الروهاي مسن

  : اي)شفيره
ساعت زنده بمانند، مهم ايـن  ٢٤الروهاي جوان يك روزه قادرند بيرون از كلني تا 

تـوان درصد دريافت كنند. الروهاي دو تا سـه روزه  ٦٠است كه رطوبتي در حدود 
اند. و در نهايت شفيره هـا يـك كمتري براي مقابله و زنده ماندن از خود نشان داده

دهند. آنان در حالـت  روز قبل از تولد هم دوباره مقاومت بيشتري از خود نشان مي
اي حساسيت زيادي به تكان و لرزش دارند. كه با توجه بـه دو موضـوع بـاال، شفيره

  : ها و الروها را پيشنهاد كنيمتوانيم دو روش انتقال تخممي

روشي (: زده شده بدون زنبورهاي پيوندالف) جابجايي فنجانك
ي آهنـي كنند)  به وسيله يك ميلـهاز آن استفاده ميآلماني پرورش دهندگان  كه

ميليمتـر  ٣٠ميليمتر و عمق  ١٥هايي به رديف به قطر بُر سوراخيا مسي مثل واشر
هـا را طـوري ايجاد نماييد. مهـم ايـن اسـت كـه سـوراخبر روي يك تكه يونوليت 

ي سوراخ قرار گرفته و دور تـا دور ي فنجانك محكم در دهانهطراحي كنيد كه پايه
ي يونوليت برخـورد نداشـته باشـد و ها به ديوارهفنجانك خالي باشد و لبه فنجانك

  كامالً در وسط قرار گيرد.
ت در چنين  وضعيتي بدون مشكل جابجـا ساع ٣توانند زده شده ميالروهاي پيوند
روز هشـتم ( هـا و قبـل از تولـدتوانيد بعد از سر بسته شدن شاخونشوند. شما مي

قابي حاوي جمعيـت جـوان زيـاد و  ٣، با ايجاد يك بچه كندوي )بعد از پيوند زدن
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ايـن ( ها در آن، نسبت به جابجايي آنها اقـدام كنيـد.قرار دادن قاب حاوي شاخون
  صوص زنبورداران تازه كار مي باشد.) روش مخ

  : ب) جابجايي شاخون رسيده
ي باكره داخل قفسك است. ولي يكـي از معايـب ه هاترين شرايط ارسال ملكراحت

  شود.اين كار اينست كه در حين معرفي تلفات ملكه زيادي داده مي
د. باشـتر از ملكـه بـاكره زنـده مـيهاي در حين تولد خيلي مناسبمعرفي شاخون
هاي دور هم امكان پذير است بـه شـرط اينكـه انتقـال ها در مسافتانتقال شاخون

ها انجام شود. در اين حالت شفيره در شرايطي سريعاً بعد از در بست شدن شاخون
ي پيرامون خودش در حال انجـام حركـات  خيلـي است كه مرتباً براي بافتن پيله

-كمتـر آسـيب مـي ،ناشي از جابجاييهاي وارده باشد و نسبت به تكانظريفي مي

كيلومتر جابجـا  ٣٠٠سلول ملكه را در مسافتي باالي  ٢٠٠بيند. ما يكبار بيشتر از 
ها را بر روي تيـرك پيونـد بـا نموديم كه هيچ گونه تلفاتي را در بر نداشت. شاخون

قـابي انتقـال  ٥زنبوران پرستار اطرافشان با چند قاب زنبور در داخل يك كنـدوي 
  م.دادي

اي هاي نزديك تولد، نگهـداري آنهـا در محفظـهروش ديگر براي جابجايي شاخون
درصد رطوبت است. حتي اگر انتقال آنهـا تـا  ٧٠گراد و درجه سانتي ٣٥داراي دما 

ها باشد نيز مشكلي پـيش نخواهـد ساعت دورتر از منبع توليد شاخون ١٢مصافت 
  آمد.

  : باروري ملكه ها كندوچه ي
  : EWK) كندوچه يك قابي ١

يك قابي كه ساندا آنرا طراحـي و سـاخته اسـت اختالفـات  كندوچه يدر رابطه با 
باروري بيش از هزاران بـار مـورد  كندوچه يزيادي وجود داشته است. اين فرم از 

اسـت. در برخـي مـوارد هماننـد  آزمايش قرار گرفته و قابليت خـود را نشـان داده
مشكالتي ماننـد شكسـتگي شيشـه  ،هاي طوالنيدر مسيرجابجايي و حمل و نقل 

دهد. خالي شدن جمعيت كندوچه ها يكي ديگـر از هاي طرفين را از خود بروز مي
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اين مشكالت است كه براي برطرف كردن اين مشكل هم بايد از زنبورهـاي بسـيار 
  جوان به ميزان كافي در داخل كندوچه استفاده نماييم. 

  
  
  
  
  
  
  

كندوچه باروري مياني، جمعيت مناسبي دارد و چپ و راست آن : ١- ١٤تصوير 
  نامناسب مي باشد

كم بودن فضـاي ملكـه : شود از جملهمشكالت ديگري هم در اين سيستم ديده مي
براي تخم گذاري، گرفتن ملكه مخصوصاً به منظور تلقيح مصـنوعي، تميـز كـردن 

كـم   EWKكندوچه يكندوچه بعد از پايان فصل. با وجود اين گونه مشكالت در 
ي مدرن پلي استايرن يا چوبي سه قابي كه به آنهـا ه هاكم جاي خود را به كندوچ

  ه اند.گفته مي شود داد KBKكندوچه هاي 
از   KBKي باروري مركز تحقيقات زنبور عسل كريشـهاين بـا نـام ه ها) كندوچ٢

  : جنس پلي استايرن ساخته شده اند. كه مزاياي آن عبارتند از
شان كوچك و ظرف غـذايي بـا حجـم  ٣اين كندوچه با ايجاد فضاي مناسب براي 

-پاسخگو ميي طبيعي يك مدل از كلني زنبور عسل را ه هاتمامي خواست ،مناسب

توانيم هفته ها و حتي تا اواخـر فصـل پـاييز يـك ملكـه را در اينگونـه باشد. ما مي
تـوان نگهداري كنيم. و اين قابليت را هم دارند كه تا چندين مرتبه، مي ه هاكندوچ

آلمانيهـا ( ي آن را برداشته و يك ملكه باكره به آن معرفي نماييـد.ملكه بارور شده
نتقال آلـودگي و بجـاي مانـدن فـرمن ملكـه برداشـته شـده و اين مورد را بخاطر ا

پذيرش سخت ملكه باكره بعدي كامالً رد مي نمايند!) سـبك و عـايق بـودن آنهـا، 
راحتي در بازديد و سهولت درجابجـايي كندوچـه  ،وجود تيرك بجاي قاب كندوچه

ها و تميز كردن سريع كندوچه در پايان فصل از ديگـر مسـائلي اسـت كـه توجـه 
  نبورداران را به اين محصول جلب كرده است. ز



34 
 

  
-مدت دارند و ميقابليت نگهداري ملكه را بلند ه هااين نوع كندوچ: ١- ١٥تصوير 

  ي ضعيف تر برداشت نمود.ه هاتوان از آنها قاب تخم كمكي براي كندوچ
  

-مـي  EWKبيشـتر از  ه هـاي اين نوع كندوچدهندهولي ميزان جمعيت تشكيل

باشـد. ي بـاروري اتريشـي مـيه هـانوع كندوچه خيلي شبيه به كندوچباشد. اين 
سـال در شـرايط آب و هـوايي و  ٢٠اسـتايرن در طـول بـيش از ي پليه هاكندوچ

انـد. چنانچـه محـدوديتي جغرافيايي مختلف، كيفيت و قابليت خـود را نشـان داده
 ه هانوع كندوچ براي مثال استفاده از اين( براي استفاده از اين نوع كندوچه نباشد

بهتـرين نـوع  ،ي نژاد اصيل ممنوع است)ه هاي باروري ملكه هادر بعضي از ايستگا
شود. ناگفته نماند كه از طريق مشـاهده و باروري است كه پيشنهاد مي كندوچه ي

تـر از ورود نرهـاي توانند خيلـي راحـتمي EWKاي ي شيشهه هاكنترل كندوچ
كـه همـان  KBKهـاي ينـد. شـايد هـم كلنـيناخواسته به ايستگاه جلوگيري نما

زنبور نر به همـراه داشـته  EWKكمتر از نوع  ،استايرني هستندكندوچه هاي پلي
  در اين مورد اختالف نظر وجود دارد.لي چون قابل رويت نيستند، هميشه باشند. و

 : ه هاي كندوچزنبورهاي مورد استفاده

هـاي استفاده از زنبورهاي كلنـيهاي گذشته توضيح داده شد كه در مورد در روش
كـردن خصوصاً در مورد كلني اسـتارتر و پرسـتار مشـكلي بـراي پـر ،پرورش ملكه

ي توانيـد بعـد از دورهباشد. چون شما مـيي باروري ملكه از آن ها نميه هاكندوچ
هـاي بـدون ملكـه را كـه بـراي پـرورش زنبورهاي جوان كلني ،پرورش ملكه كوتاه
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تكانيده و از آنها اسـتفاده  ه هاايد در داخل كندوچاستفاده نمودهشاخون ها از آنان 
دار بايد از سه روش  زيـر اسـتفاده نماييد. ولي در مورد پرورش ملكه با كلني ملكه

  : نماييد
هايي كه در اوايـل بهـار از آنهـا بـراي پـرورش ملكـه ) برداشت جمعيت از كلني١

ملكه را تحت تاثير منفي قرار ندهـد  به ميزاني كه تخمگذاري: استفاده نشده است
توانيـد از آن بصـورت پيوسـته جمعيـت كـارگر ي مكرر كلني ميو سپس با تغذيه

شود كه كندوهاي توليد كننـده . پيشنهاد مينماييدجوان ولي بدون تخم برداشت 
زنبور به جهت برداشت جمعيت از پاييز قبل مورد توجه ويژه قـرار گرفتـه و آمـاده 

ي توليـدي خـود كنـدوهايي ه هـاتوانيد در بهار از اولين سري ملكـميشوند. شما 
ي آنها در زنبورستان بارور شده باشـد و بصورت بچه مصنوعي ايجاد كنيد كه ملكه

هاي تازه كه ايجاد شده و مدتي فعاليت نموده انـد، جمعيـت برداشـت از اين كلني
كمبود جمعيت بـراي پـر كنيد. فردي كه از اين روش استفاده كند به هيچ وجه از 

  ابراز نگراني نخواهد كرد. ه هاكردن كندوچ
دهـي ) برداشت زنبورهاي جوان از داخل طبق عسل به منظور جلـوگيري ازبچـه٢

و  ه هـاتوانيد در فصل فعاليت شديد زنبورها با هدف پر كردنكندوچـشما مي: كلني
ل كنيد بـه ميـزان بدون اينكه فعاليت كلني را مخت ،دهي كندوهاجلوگيري از بچه

هـايي كـه تـه ز كلنـيقابل توجهي از طبقه باال جمعيت جـوان برداشـت نماييـد. ا
شود استفاده ننماييد، زيرا اند و تخم روز يا الرو در آنها ديده ميشاخون توليد كرده

  ها ملكه باكره را به راحتي قبول نخواهند كرد!اينگونه جمعيت
امـا در عـين حـال  ،انـده هيچ وجه بيمار نبوده) برداشت زنبور از كندوهايي كه ب٣

براي برداشت محصول عسل هم ضعيف هستند. در برداشت و استفاده از هر كـدام 
از اين سه روش بهتر آن است كه از زنبورهاي پيري كه مـدت زيـادي را در كلنـي 
توليد شاخون سپري كـرده انـد، اسـتفاده نشـود. در اسـتفاده از روش ايجـاد بچـه 

مهم است كه نهايت دقت اوليه انجام شود تا كمترين زنبور كـارگر مسـن مصنوعي 
مصنوعي قوي و قرار دادن توانيم با ايجاد بچهبه كلني جديد انتقال پيدا كند. ما مي

كندو در همان زنبورستان اما با چند متر اختالف با كلني مادري، زنبورهاي جـوان 
ندوي جديد انجام دهيم. به هيچ وجه در را از پير جدا نموده و معرفي ملكه را در ك
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هاي كناري جمعيت برداشت نكنيد زيرا ي كندو يا قابقاب ها را از ديواره ،اين كار
  باشند.بيشتر آنها زنبوران مسن مي

زيرا كـه ،ي پرورش ملكه استفاده كنيـده هاكردن كندوچشده براي پراز كلني يتيم
دفعه ملكه بارور شده را در اختيار شـما  توانند چندي چند قابي ميه هااين كندوچ

قرار دهند. در كشورهايي كه وضعيت آب و هوايي مناسـبي مثـل كشـور ايتاليـا  و 
بار ملكه بـارور  ١٠توانيد تا باشد) ميداراي بهار و تابستان طوالني مي( ايران دارند

مهـم  ي خوبي داشته باشد برداشت نماييد.اي كه شرايط اوليهشده از يك كندوچه
به اولين ملكه اين زمـان را بدهيـد كـه سـطح تخمگـذاري  ،اين است كه در شروع

خوبي را در داخل كندوچه ايجاد كند و پس از سربست كردن اولـين سـري تخـم 
گذاري ملكه را برداريد. در اين صورت كندوچه هميشه در شرايط جمعيتي خـوبي 

توانيد يك شـاخون نزديـك ساعت يتيم ماندن كندوچه مي ٧٢خواهد ماند. بعد از 
 به تولد به كندوچه معرفي نماييد.

برداشت ملكه بارور و دادن سريع شاخون يا ملكه بـاكره بـا تلفـات زيـاد ملكـه هـا 
و سيستم مديريتي كـه در بـاال توضـيح  KBKي ه هاهمراه خواهد بود. با كندوچ

رت انبوه توليد توانيد به بهترين و ارزانترين وضعيت ممكنه، ملكه بصوداده شد، مي
 ٢٥يـك سـري  ،ملكـهتوانيد براي شروع كار با يك كلني قوي بـينماييد. شما مي

-ها با جمعيت اين كنـدوي يتـيم مـيفنجانكي شروع كنيد. و قبل از تولد شاخون

  كندوچه پرورش ملكه را پر كنيد.  ٢٥توانيد 
تـا  ٢پس از  شاخون نزديك تولد به آنها، خواهيد توانست ٢٥با پر كردن و معرفي 

ملكه بارور شده بدست آوريد، سپس با اسـتفاده از يـك كلنـي  ٢٠هفته حداقل  ٣
شاخون توليد كنيد. با نزديك شدن زمان  ٢٥دار قوي خواهيد توانست مجدداً ملكه

 ه هـاي بارور شده را از داخـل كندوچـه هاتوانيد ملكي سري دوم ميه هاتولد ملك
را به آنان معرفي كنيد. با تكرار اين  هات، شاخونساعت بعد از برداش ٧٢برداريد و 

ها و اسـتفاده از جمعيـت هاي باملكه براي پرورش شاخونروش و بكار گيري كلني
ملكـه بـارور شـده در شـرايط  ٤٥توانيد در زماني كوتاه حداقل فقط يك كلني مي

يرا تنها در پرورش ملكه بسيار حائز اهميت است. ز برنامه ريزيخوب توليد نماييد. 
  از اين طريق خواهيد توانست در توليد ملكه بازدهي اقتصادي نيز داشته باشيد.
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  : ي باروري ملكهه هاكردن كندوچپر
دار باشـد و حجـم آن كمـي گوشـه ١-١٦اي كه مطابق تصـوير با استفاده از مالقه

ي بيشتر از شيشه هاي نيم كيلـويي عسـل باشـد، يـا گـاهي بـا اسـتفاده از مالقـه
پزخانه با كمي اسپري كردن آب بر روي زنبورها و پر كـردن آنهـا بـه ازاي هـر آش

را از زنبور پر كنيم. ناگفته نماند كه قبـل  ه هاتوانيم كندوچكندوچه يك مالقه مي
 در غذاي مورد نياز آنها بصـورت خميـر شـيرين يـا شـربت ه هاكردن كندوچاز پر

در شـرايط شـروع فصـل ( اده شودفضاي تعبيه شده كندوچه در اختيارشان قرار د
كار پرورش ملكه و براي بار اول حتماً از خمير شـيرين بـه جـاي شـربت اسـتفاده 

كردن در يك انبـار خنـك و تاريـك قـرار دهيـد. را بعد از پر ه هاكنيد.!!) و كندوچ
-، مـيچنانچه شما از جمعيتهاي يتيم براي پر كردن كندوچه استفاده كـرده ايـد

كردن كندوچه با فـرو بـردن بصـورت خيلـي باكره را در همان زمان پرتوانيد ملكه 
كوتاه در آب و رها نمودن آن از طريـق سـوراخ دريچـه پـرواز، در اختياركندوچـه 

  قراردهيد.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فرو بردن ملكه داخل آب با هدف هم دما نمودن بدن ملكه با : ١-١٦تصوير 
  آب  خيس شده اند.قبالً به وسيله اسپري  كهزنبورهايي است 

مـاه بـه هـيچ وجـه از  فراموش نكنيد كه در دماي پايين هوا در اوايـل ارديبهشـت
تصـوير شـماره ( اسپري آب استفاده نكنيد زيرا كه تلفات به همراه خواهـد داشـت

١-١٧.(  
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  : ١-١٧تصوير 
كـردن تر به همراه زنبورهاي جوان به منظـورپردر صورت برداشت زنبورهاي مسن

را داخـل انبـار بـه  ه هـاسـاعت ملكـ ٤٨شود كه پـس از ، پيشنهاد ميه هاكندوچ
دادن خميـر را داخـل قفسـك بـا قـرار ه هـامعرفي نماييد يا آنكه ملك ه هاكندوچ

  شيرين مناسب در درب خروجي قفسك، معرفي كنيد. 
انبـاري ي باروري ملكـه را در ه هاتوانيد با خيال راحت تا چهار روز كندوچشما مي

نگهـداري نماييـد. نگهـداري  اسـت درجـه سـانتيگراد ١٥كه دماي آن در حـدود 
روز در انبار باعـث خواهـد شـد كـه  ٤تر هستند به مدت زنبوران كارگري كهمسن

آنان خط پرواز بسمت كلني مادري را فراموش كرده و در كندوچه بـاروري جديـد 
بـه  ه هـاچه تصميم به ارسال كندوچام.) چنانروز هم نگه داشته ٩بنده  تا ( بمانند.

داريد، حتما سـاعات پايـاني عصـر  را ي قرنطينهه هامناطق دور دست مثل ايستگا
مـدت بـاز دريچه پرواز كندوچه را به منظور يـك پـرواز كوتـاه ،روز قبل از حركت 

چون زنبورهاي كارگر پس از دفع مدفوع خود، شروع به موم بافي خواهنـد  نماييد.
 ه هـاي با يك كنترل سريع و كوتاه از وضعيت نامناسب برخي كندوچـاز طرف كرد.

  نيز مطلع شده و از ارسال آنها خوداري خواهيد نمود.
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 : هاي معرفي ملكه بارورروش

آخرين مرحله يك مسير طوالني در پرورش ملكه نـژاد اصـيل، معرفـي ملكهبـارور 
و پيشـنهاد شـده  بكار بردههاي زيادي باشد. براي اين كار روشها ميشده به كلني

. اما روشي كه صد در صد مطمئن و با عملكردي سريع همـراه باشـد وجـود  است
  ندارد.

بودن و وضعيت كلني و شـرايط طبيعـي و همينطـور در نهايت مابين خوش شانس
متاسـفانه بـا  زمان صرف شده براي معرفي يك ملكـه ارتبـاط زيـادي وجـود دارد.

توانيم زمـان زيـادي را از دسـت ر كشور آلمان ما نميشرايط كوتاه پرورش ملكه د
از نژاد ديگر به يك كلني هميشه مشـكالتي را در  ه هامخصوصًا معرفي ملك دهيم.

سـطح  ه هـاي جريان شهد يا در مواقعي كـه ملكـبر خواهد داشت و در پايان دوره
ده بـا ي معرفي شه هاكنند پذيرش ملكتخمگذاري را كاهش داده يا كامالً قطع مي

خـواهيم در مشكالت بيشتري روبرو خواهد شد. با توجه به تمام اين موارد مـا مـي
  : هايي را مورد بررسي قرار دهيماينجا روش

روش ساده معرفي ملكه به كلني در حال فعاليت شديد 

  : زنبورها در فصل مناسب
ي يـك قفسـك يتيم كردن كندوي مورد نظر و معرفي ملكه جديد به وسيله الف)

  سانتيمتري بدون زنبور كارگر، بر روي شان در مركز كلني. ١٠×١٠فشاري 
قـاب. در ايـن روش بايـد بعـد از چنـد  ٢مـابين   معرفي ملكه با قفسك تخت ب)

  ساعت به رفتار زنبورها بر روي قفسك دقت گردد سپس ملكه را رها كنيد. 
  

استفاده توان از آن هايي كه در تمامي فصول پرورش زنبور عسل ميروش
  : كرد

معرفي ملكه بر روي شاني كه زنبورهاي كارگر آن در حال تولـد هسـتند، در  الف)
ي با يك لوله ١-١٨زير يك قفسك فشاري كه از جنس سيم آهني كه برابر تصوير 

سانتيمتر به عنوان راه خروج ملكه طراحـي شـده و  ٤و طول  ١پالستيكي به قطر 
  شود. ن پر كرده باشيد، انجام ميي راه خروج را با خمير شيريلوله
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قفسك فشاري معرفي ملكه بر روي شان با خروجي معرفي ملكه : ١- ١٨تصوير 
  بصورت تدريجي . نوع جديد پالستيكي آن توسط شركت هفت گوهر توليد شده.

  
اي داراي دو راه خروجي به ترتيبي كـه در بـاال هاي ويژهدر قفسك ه هامعرفي ملك

 ٢هـا كـه شود. با اين تفاوت كـه يكـي از راه خروجـيطراحي مي نشان داده شده،
سانتيمتر طول دارد  ٣سانتيمتر طول دارد با خمير شيرين بست شده و ديگري كه 

توانند به داخـل قفسـك با شبكه مهار ملكه بسته خواهد شد كه زنبوران كارگر مي
د آن را آزاد كنيـد. توانيـساعت اگر ملكـه آزاد نشـده بـود مـي ٢٤راه يابند. بعد از 

تـرين تـرين و مطمـئنآمـده از سـاده ١-١٩معرفي ملكه با قفسكي كه در تصـوير 
ي تازه يتيم كرده كـه ه هاتوانيد حتي به كندوچها است. بدين طريق شما ميروش

البتـه نـه بـه ( باشند بدون مشكل ملكه معرفي كنيد.داراي تخم الرو جوان نيز مي
اين قفسك هم يك دريچـه دارد كـه بـا خميـر شـيرين  زنبور عسل بومي ايراني !)

  شود . اما  اين قفسك مابين دو قاب آويزان مي شود. بسته مي
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  :١- ١٩تصوير                                  
  

هاي توليد شده قبـل از ي كلني و از بين بردن شاخونروزه ٧تا  ٤ب) يتيم كردن 
معرفي ملكه بر روي شان پر از تخم زنبوران كارگر. مهـم ايـن اسـت كـه ملكـه از 

بلكه ملكه تا چندي قبل درحـال فعاليـت داخل قفسك ارسال برداشت نشده باشد 
ايد. ابتـدا آن را بـه چنانچه ملكه را از طريق پست دريافت نمودهتخمگذاري بوده و 

معرفي كنيد، پس از آنكه به تخمگـذاري پرداخـت، آن را باروري ملكه  كندوچه ي
  به كلني مورد نظر بدهيد.

پ) معرفي ملكه در يك بچه مصنوعي تازه گرفته شده كه كمترين زنبور پير را در 
  خود جاي داده باشد.

ث) معرفي ملكه به وسيله ادغام كندوچه باروري ملكه با كندو به كمك يك طبـق 
شود و طبق بـر روي آن ها قرار گرفته ميزنامه بر روي شانرو( نامه.و يك ورق روز

مـرور بـا هـم  بهگيرد، بعد كندوچه پرورش ملكه را داخل طبق گذاشته تا قرار مي
  ادغام گردند).

  

  : در شرايط دشوار ه ها.معرفي ملك١
اصوالَ معرفي ملكه حتـي ملكـه ي مـادر از نـژاد : براي مثال ملكه از يك نژاد ديگر

به زنبوهاي بومي داخل ايران مشكل است . در اين خصوص مي توانيد يك كارنيكا 
گرده و به ميزان زيـاد  ،هاي عسلشان تشكيل شده ازكه  چهار قابي بچه مصنوعي

ايجاد نماييد. بعد شان هاي برداشت شده را در دسـتگاه  باشدمي تخم نزديك تولد
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ميتوانيد بـا قـرار دادن  ،آنكوباتور قرار دهيد در صورت دسترس نبودن اين دستگاه
شانها در يك كندو و بستن دريچه پرواز آن و قراردادن كندو در فضـاي گـرم اتـاق 

هـاي حـاوي باعث تولد زنبورهاي كارگر جوان شويد. در صورت انتخاب صيح شان 
ساعت شاهد دو شان پوشيده از زنبور كارگر بسيار  ٤٨تخم نزديك به تولد،  بعد از 

جوان هستيد كه به راحتي و بدون هيچ خطري مي توانيد ملكه مادر يا حتي باكره 
ساعت بـه منظـور تقويـت  ٧٢را داخل جمعيت رها نماييد.  شما مي توانيد بعد از 

كاندن و برس زدن جمعيـت روي شـانها در داخـل بيشتر كلني ايجاد شده بعد از ت
مجددا شانها رابه روش باال با كلنيهاي ديگـر تعـويض نماييـد. ايـن يكـي از  ،كندو

در بدترين شرايط است. ماندن زنبوران جوان در اين شرايط ممكنه ها بهترين روش
ذخيـره كلني بايد باشد.روز بالمانع مي ٧كه قادر به خارج شدن از كندو نيستند تا 

و از خطر غارت كردن كلني جديد در فصول كم شهد به  غذايي خوبي داشته باشد
    .گرددوسيله زنبوران ديگر محافظت 

  : .پرورش زنبور نر٢
باشد. علت اين تر از پرورش ملكه ميدر پرورش زنبور نر خيلي حساس برنامه ريزي

دن زنبـوران نـر نيـاز تري تا بالغ شـاست كه در مقايسه با ملكه مدت زمان طوالني
و ما در زمان كوتاهي كه در اختيار داريم، نيازمند بـه تعـداد بسـيار زيـادي  ،داريد

زنبور نر بالغ هستيم. هر فردي كه قصد دارد برنامه پرورشي و باروري تحت كنترل 
را يكـي پـس از  ه هانمايد و اين برنام برنامه ريزيرا انجام دهد، بايد با كمال دقت 

ي زنبـور نـر كـه دهنـدههـاي پـرورشپرورش ملكه و كلني مثالًا كند. ديگري اجر
عملكردهاي متفاوتي داشته و ميزان عالقه متفاوتي بـه پـرورش زنبـور نـر از خـود 

  .دهندنشان مي
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ها، نشانه پرستاري خوب كلني وجود زنبورهاي نر در تمامي شان: ١-٢٠تصوير
  .باشداز زنبوران نر مي

  
دهـي هايي كه بر پايـه اصـلبچهحال حاضر يكي از مشكالت اين است كه كلنيدر 

اند، عالقه مندي زيادي به توليد زنبور نر در حجم باال از خود نشان كم اصالح شده
  دهند.نمي

يي كـه در كنـار ه هـاها با اسـتفاده از ملكـبا توجه به اينكه در بعضي از زنبورستان
گيـري) و ايـن كـه ايـن هيبريد( خالص بارور شده اند زنبورستان با نرهاي غير نژاد

ها اصوالً برداشت خوبي خواهند داشت و نرهاي نـژاد اصـيلي هـم توليـد نوع كلني
ي زنبور نر وجود نخواهد داشت. اين كار دهندهكنند، هيچ مشكلي براي پرورشمي

بـه شـمار  روش جايگزين خوبي براي توليد انبوه زنبور نر نژاد اصيل در زنبورستان
از منبع الين مادري نژاد اصـيل توليـد  ي باكرهه هارود. به شرط آنكه تمام ملكمي

ي  ريخت شناسـي ه ها، بايد تمامي نشانداده شدهشده باشند. و زنبوران نر پرورش
ي جـوان در اوايـل ه هانژاد مادري و اصيل خود را دارا باشند. با توجه به اينكه ملك

هـاي منتخـب دهند، بايد كلنـيد زنبور نر از خود نشان  نمياي به توليفصل عالقه
هاي نر بافت كه از سال گذشته به اين منظور براي پرورش زنبور نر را با دادن شان

اند، تشويق به تخمگذاري زنبـوران نـر در سـطح گسـترده نماييـد. و بـا توليد شده
بافـت خـالي در  ي تحريكي شربت گرده گل و عسل و قرار دادن يك شان نرتغذيه

هسته اصلي تخمگذاري زنبوران كارگر، ملكه را تشويق به توليد زنبوران نـر نمـوده 



44 
 

توان خصوصيات ژنتيكي مورد نظر را با داشتن زنبوران نر بـالغ كه از اين طريق مي
ي بـاروري انتقـال ي آمادهه هابصورت انبوه در موقع مناسب و فصل باروري به ملك

تواند در پرورش ملكه تحت كنتـرل و از پيش تعيين شده مي برنامه ريزيداد. اين 
  برنامه باروري و توليد ملكه نژاد اصيل بسيار مفيد واقع گردد.

اند توليـد هاي نر تشكيل شدهدرشت بافت كه از سلول هايشما بايد ساالنه از شان
دادن توانيـد بـا قـرارو در پايان فصل در انبار به اين منظور محافظـت نماييـد. مـي

ي پـاييزه، ي پرورشـي كلنـي و تغذيـههاي درشت بافـت در پـاييز در هسـتهشان
با در اختيار داشتن ايـن  ،شرايطي ايجاد كنيد كه ملكه در اوايل فصل با رشد كلني

شدن اينگونه كشيهاي نر گردد. البته سيمها جذب تخمگذاري در سلولگونه شان
هـاي الروهاي زنبور نر خطر ريزش شان ها الزاميست. چون به سبب وزن زيادشان

ها نياز است كه از يك ملكه تعداد بسياري زنبور بدون سيم خواهد بود. بعضي وقت
در چنين شرايطي : شودنر توليد شود. كه به آن ملكه پرورش زنبور پدري گفته مي

-فقط تخم روز زيادي از اين ملكه مي گيرند و پرورش و تولد زنبوران نر در كلنـي

گـردد.  مي برنامه ريزياي ديگر بصورت رشد و پرورش در باالي شبكه مهار ملكه ه
هايي كه زنبوران نر متولد شـده قادرنـد بصـورت معمـولي و آزاد پـرواز يا در كلني

هاي روز را هميشه در نظر بگيريد كه تخم پرورش داده مي شوند.اين مسئله ،كنند
خيلـي  زود از بـين بـرده مـي شـوند. در زنبور نر پس از معرفي به كندوي پرستار 

گردنـد. پـس بنـابراين صورتي كه الروهاي زنبور نر سريعاً مورد پرستاري واقع مـي
ي الروي بهتر است كه در برداشت شان زنبوران نـر تـا حـدود چهـار روز اول دوره

تخم ها،  صبر داشته باشيد. و در كندوي پرستار مجدداً قاب انتقال يافته را مـابين 
و شان پر از تخم و الرو سر باز قرار دهيد.گاها در اوايل بهار به خاطر نوسان درجه د

كنند، حرارت هوا شاهديم كه زنبورها از پرستاري الروهاي زنبوران نر خودداري مي
هـاي سـر بسـت ي روزانه برطرف نماييد. .تخـمتوانيد با تغذيهكه اين مشكل را مي

باشند و فقط نياز بـه درجـه حـرارت و رطوبـت شده زنبوران نر ديگر در خطر نمي
مناسب دارند كه آن هم از طريق يك كلني قـوي تـامين خواهـد شـد. بـه محـض 

ها بايد از شبكه مهار ملكـه بـراي جـدا سـازي آنـان از ديگـر متولد شدن اولين نر
روز بعد از تولد صـورت  ١٠تا  ٨زنبورهاي نر استفاده كرد. اولين پرواز زنبورهاي نر 

زنبـوران نـر را در كنـدو  ،ي كامل بعد از تولدتوانيد تا يك هفتهپذيرد. شما ميمي
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مهار كنيد بدون اينكه مشكلي ايجاد شـود. تـا زمـاني كـه هنـوز وقـت اسـتفاده از 
 ٥٠هاي حاوي زنبور نر مهار شـده را توانيد كلنيزنبورهاي نر فرا نرسيده است، مي

اياني روز  انتقال داده  و بـا  قـراردادن خـط متر دورتر از زنبورستان و در ساعات پ
هـاي زنبورسـتان، دريچـه پرواز كلني انتقال داده شده بر خالف مسير پرواز كلنـي

دار هـاي دريچـهبايـد از طبـق( پرواز كندوي انتقال يافته را از قسمت باال باز كنيد
ته باشند. طول استفاده نماييد) تا زنبورهاي نر بتوانند پرواز دفع مدفوع خود را داش

روز. اين نشانگر آن است كه  ٢٥عمر متوسط زنبورهاي نر بسيار كوتاه است، تقريباً 
ي پرورش زنبور نر را تكرار كنيد تا هميشه پتانسيل اسـپرمي شما مرتباً بايد برنامه

توانيد بـا قـراردادن يـك ملكـه شما مي( خوب و باكيفيتي در اختيار داشته باشيد.
ه جاي ملكه مادري كلني پرستاري كه در قسـمت بـاالي شـبكه باكره در قفسك ب

كند، باعث پرستاري و توجه بيشـتر از سـوي زنبوران نر را پرستاري مي ،مهار ملكه
زنبوران كارگر در مورد نرها شويد! الزم به تذكر است كه چنانچـه ايـن روش را در 

فصول سـال هـم پيش نگيريد، امكان نركشي در داخل بدنه كندو حتي در بهترين 
خواهد بود.) توضيح بيشتر در اين مورد در قسمت مديريت ايستگاه بـاروري ملكـه 

  داده خواهد شد.
 توانيد با استفاده از كندوهاي كوچكتر، از كندوهاي اسـتانداردزنبوران نر را تنها مي

قابي) به منطقه ديگـر انتقـال دهيـد. ارسـال نرهـا در قفسـك بـه هـيچ وجـه  ٥(
عسـل هسـتند ي تلقيح مصنوعي ملكه زنبوره هاباشد. فقط آزمايشگايامكانپذير نم

اي طـوري ي شيشـهه هاكه توانايي اين را دارند كه اسپرم گرفته شده را در محفظ
روز سالم بماند و به مناطق مختلـف جهـان  ١٥تا  ١٠بندي كنند كه به مدت بسته

  ارسال گردد.

  : باهم ه ها. هماهنگي زنبورهاي نر و ملك٣
هـا هميشـه مـورد تقاضـا و يل فصل فعاليت زنبـورادر او ه هارورش و باروري ملكپ

توجه خاصي بوده است. البته اوايل فصل بـه معنـي زمـان شـكوفه دهـي درختـان 
ي پرورش و باروري ملكه زمـاني موفقيـت آميـز گيالس نيست. مديريت يك برنامه

زياد در اختيار  باشـند كـه ي باكره و زنبوران نر باكيفيت و تعداد ه هااست كه ملك
باشد. در چنين زماني با توجـه بـه جريـان ماه مياين زمان تقريبا اواخر ارديبهشت
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هاي پرورش ملكه هم بـه آسـاني و بـه خـودي مديريت و رشد كلني ،شهد منطقه
پذيرد. در هواي سرد اوايل بهار در اختيار داشتن زنبوران نـر بـالغ و خود انجام مي

شـود. در مـوارد ي از مشكالت اساسـي پـرورش ملكـه محسـوب مـيي بارورآماده
از طريق پست به مراكز بـاروري طبيعـي فرسـتاده  ه هامتعددي ديده شده كه ملك

باشـد.در ايـن ي بـاروري نمـيدر صورتي كه زنبور نري در ايستگاه آمـاده ،اندشده
رد.يـك زا خواهنـد شـد و يـا اسـپرم كـافي دريافـت نخواهنـد كنر ه هاشرايط ملك

برنامـه ي ملكه ي موفق كسي است كه هميشه همـاهنگي كامـل در دهندهپرورش
  پرورش زنبور نر و پرورش ملكه را  مد نظر داشته باشد. ريزي

باشـد، ولـي اگـر بعدها در اواخر بهار در هر كلني ميزان زيادي زنبور نر موجود مي
صي زنبور نر توليـد كنـيم، اي است كه از نژاد يا الين خابرنامه پرورشي ما به گونه

ي اصـلي توانيم در تمام مدت سال با قرار دادن يـك شـان نـر بافـت در هسـتهمي
را تشويق به توليد زنبور نـر  ه هاهاي مورد نظر پرورش نر، ملكتخمگذاري در كلني

  كنيم.
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  فصل دوم

  انتخاب و اصالح نژاد
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  : .پرورش چيست١
باشد. از طريق توليـد و ي اول به معني توليد انبوه ملكه ميدر مرحله پرورش ملكه

توانيم برداشـت محصـول يـك زنبورسـتان را ي جوان ميه هاداشتن ملكدر اختيار
شـدن و  نـرزا ملكهافزايش دهيم. به غير از كنترل كردن بخشي از ايرادات مثل بي

-شود، با بكار گيري روشميها و... كه در نتيجه باعث افزايش محصول شدن كلني

هاي پرورشي و اصالح نژادي در زنبور عسل به هـدف حفـظ و بهبـود عملكـرد در 
پرورش زنبور عسل بصورت صنعتي دست خواهيم يافت. كنترل و پرورش زنبور نـر 

-تواند پرورش محسوب شود. پرورش و اصالح نـژاد بـه معنـي بهتـربه تنهايي نمي

گردد. هيچ كلني اي با كلني ديگـر در نژاد تلقي مييك  يهانمودن تمامي توانايي
آوري، بچه دهي، نيش زن بودن، رشد سريع بهـاره شهد: رابطه با فاكتورهايي مانند

دادن پـرورش بـه معنـي بررسـي و گسـترشو زمستانگذراني قوي يكسان نيستند. 
فاكتورهاي مثبت ژنتيكي و از بين بـردن فاكتورهـاي منفـي ژنتيكـي نـژاد تحـت 

  باشد.ورش  ميپر
  

يابي به يك عملكرد ثابت و رسيدن به ركوردي كه بيشـتر از عملكـرد دست: هدف
توانيم اصالح نژاد را يـك اختـراع بشـريت طبيعي يك نژاد است. به هيچ وجه نمي

هـا سـال كننده طبيعت است، كه طـي ميليـونمحسوب كنيم. بهترين اصالح نژاد
آسـايي انجـام ن عمل را به حالـت معجـزهپرورش و سازگاري با عوامل محيطي، اي

هاي طبيعي ياد گرفتيم كـه چگونـه بصـورت انبـوه ها و واكنشداده است. از كنش
رحمـي تمـام از ها بايد بمانند و ضعيفان بايد با بيملكه توليد كنيم و اينكه بهترين

بين بروند تا پايداري و قوي بـودن هميشـگي را شـاهد باشـيم. اگـر ايـن موضـوع  
-عي را به اين جديت در نظر نگيريم يا اينكه آن را كمرنگ كنيم، شاهد پديـدطبي

و ناتوان مي باشد و  عملكـردي بسـيار ضـعيف از  آمدن موجودي جديد كه ضعيف
هـا سـال خود نشان مي دهد خواهيم بود .بدين ترتيب از آنچه كه طبيعت ميليون

هايي كه بـر روي تايج آزمايشدر انجام آن موفق بوده دور خواهيم شد. با توجه به ن
توانيم اين مهـم تالقي هاي ژنتيكي كوركورانه و بدون هدف انجام پذيرفته شده مي

  كه بخش كثيري از اين نوع تالقي ها به شكست منتهي خواهد شد.   را ثابت نمايم
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هاي طبيعي و دستيابي به بهبودهاي نـاچيز ها است كه به واكنشدر همين فعاليت
شـوند ي طبيعي اصالح نژادي محسوب ميه هابا ارزش كه به عنوان ستار اما بسيار

موجـودات در كنـار  ،برخورد خواهيم نمود. چنانچه اين مهم در نظر گرفتـه نشـود
آمدن با مشكالت طبيعي و رشـد و بقـاء در شـرايط سـخت طبيعـت و مبـارزه بـا 

ل را بـه ها دچار مشكل خواهند شد كه در نهايت كاهش چشـمگير محصـوبيماري
  همراه خواهد داشت.

داده شود و بـه دسـت انسـان پـرورشچه بر سر نژادي از گرگ كه سگ ناميده مي
هايي از نژاد عروسكي تبديل شده كه حتي شده است آمده؟ به موجودي مثل سگ

  قادر به تنها زيستن نيستند!
هايي كـه موجـب همخـوني خواهـد شـد طبيعـت بهتـرين همين طور در پرورش

امتناع از باروري با زنبورهاي  نرهـاي : باشد. رعايت اصولي مانندممكنه مي آموزگار
كلني خـود در داخـل كنـدو، بـاروري در منـاطق مشخصـي كـه تعـداد زيـادي از 
زنبورهاي نر به دور زنبورستان تجمع نموده اند و باروري يك ملكه با تعداد زيـادي 

صالح نژاد به معني ايـن نيسـت ي فرايند اصالح نژاد است. اه هازنبور نر از مشخص
بلكه ها بپردازيد. كه شما فقط در زنبورستان خود نسبت به توليد و پرورش بهترين

هاي مختلف و شناسـايي و جمـع هاي مختلف و حتي زنبورستانبا استفاده از الين
ها و بررسي ميزان توانايي انتقال اين ويژگيها از هاي مضاعف اين الينآوري توانايي

بردن عملكرد نسل آينده و دستيابي بـه فاكتورهـاي ، باعث باالبه نسل بعدي نسلي
  ژنتيكي باال در زنبورستان شويد.  

  : . اصالح نژاد زنبور عسل٢
خوشبختانه با اين همه فعاليتي كه در مورد اصالح نـژاد زنبـور عسـل انجـام شـده 

تواننـد و مـياست، هنوز زنبورها زندگي طبيعي خود را تحت كنتـرل خـود دارنـد 
ها به زندگي خود ادامه دهند. اين در صورتي است كه خيلـي بدون كمك ما انسان

  اند.ها اين پتانسيل را از دست دادهاز حيوانات اصالح شده ديگر مثل سگ
ترين شـرايط كنيم تا سختهاي حتي ضعيف كمك ميالبته ما به زنبورهاي كلني 

شوند. امروزه زنبورداران تمامي تالش خـود  هاي قوي تبديلرا بگذرانند و به كلني



50 
 

مثل، گيرند، ولي در مورد ازدياد و توليدها بكار ميرا براي نگهداري و سالمت كلني
  كنند. چه بايد شود؟ آنها را به حال خود رها مي

شـوند و جـاي دهي زياد دارند روز بـه روز بيشـتر و بيشـتر مـيهايي كه بچهكلني
كنند و حتي ملكه پير هستند و محصول خوبي را توليد مي هايي كه باكيفيتكلني

-گيرنـد. و پـرورشكنند، ميطبيعي بدهند تعويض ميخود را هم بدون اينكه بچه

هـا را بصـورت انبـوه توليـد هاي توليد شده از هيبريـددهندگان ملكه هم اين نسل
اصـل باشـند. حكنند كه به هيچ وجه مناسب زنبـورداري صـنعتي نمـيوعرضه مي

در كنـار  ه هـاگيـري ملكـو انجـام عمـل جفـت ه هـاكنترل نكردن بـاروري ملكـ
 زن و كم محصـولآرام، نيشنسلي كه ناها، چيزي نخواهد بود جز توليد زنبورستان
 خواهد شد.

  
بدون تكرار روند اصالح نژاد، عملكرد ژنتيك توليد شده روز به روز كاهش 

  : پيدا خواهد كرد
هايي بيشتر از حالـت طبيعـي زنبـوران را از آنـان خواسـتار  دهندگان معيارپرورش

خواهنـد باشند و تالش دارند كه كيفيت ژنتيكي را رو به مسيري كه خـود مـيمي
دهد، يك پيشـرفت سوق دهند. فاكتوري كه انسان بيشتر از همه به آن اهميت مي

باشـد. در آوري زنبورها مـيسازي عسل و شهدبيشتر از حد معمول در مورد ذخيره
كيلو گرم عسـل جمـع آوري كـرده  ٦٠آمده كه فرض كنيد يك كلني  ٢-١تصوير 
 ١٠كيلوگرم از آن را صرف مصرف داخلي خود نموده و زنبوردار توانسته  ٥٠است. 

درصـد افـزايش  ٢٠كيلوگرم برداشت عسل داشته باشد. اگر قدرت توليد ناخـالص 
مصرف داخلي به همان ميـزان قبـل كيلوگرم برسد، با اين فرض كه   ٧٢يابد و به 
 ١٢٠كيلوگرم عسل برداشت داشته باشيد كـه ايـن بـه معنـي  ٢٢توانيد بماند، مي

گيريم كه اصالح نژاد فقـط بـه باشد. بنابراين نتيجه ميدرصد  افزايش محصول مي
ي بدسـت آمـده و افـزايش نگهداري نتيجـه باشد ونمي ه هاكردن ملكمعني جوان

بـه  ه هـا. پرورش ملكه و جوان نمودن ملكبااليي برخوردار است عملكرد از اهميت
باشد و اصالح نژاد را به منظور افزايش سطح منظور بيشتر كردن سطح برداشت مي

هاي آينـده كيفيت توارثي ژنتيكي زنبورها و انتقال آن نكات مثبت ژنتيكي به نسل
  دهيم.انجام مي
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د شـد كـه شـما مسـائل خاصـي را اين دو هدف وقتي با يكديگر هماهنگ خواهنـ
دهنـده ملكـه از ديـد خـود هميشه مد نظر داشته باشيد. در حالي كه يك پرورش

پـردازد و تصـور گزيني به توليد انبوه ملكه ميگيري از سيستم بهمدت زياد با بهره
زيـادي مـابين او بايـد بدانـد كـه فاصـله  ،كند كه اصالح نژاد انجام داده اسـتمي

-توان گفت كه نسـل. چون به هيچ وجه نمياصالح نژاد وجود داردپرورش ملكه و 

هاي بعدي هم همان خصوصيات مثبت ژنتيكي را دارا هسـتند. ايـن مهـم تنهـا از 
باشد. و از اين طريـق خيلـي طريق باال بردن كيفيت توارثي زنبورها امكان پذير مي

ي راي نكات بالقوهزود خواهيد فهميد كه هر كلني كه محصول بااليي توليد كند دا
-باشد و هر كلني اي كه محصول كمي توليد كند، بدون كيفيت نمـيژنتيكي نمي

يك الين يا ملكه مورد نظـر، فقـط از طريـق بررسـي كـردن باشد. كيفيت ژنتيكي 
-ي حال و آينده آن مورد قضاوت قرار مـيهاي قبل و نسل توليدشدهعملكرد نسل

ي ه هـاملكه در شرايط عالي قرار دارد ولي بچشود كه يك . به كرات ديده ميگيرد
-آن كمترين ارزش ژنتيكي را ارائه مي دهند و محصول خيلي پـاييني توليـد مـي

اين امر وقتـي  هاي حاصله است.برداري از موفقيتاصالح نژاد به معني تكهنمايند. 
ي كند كه نسل توليد شده كامالً وفادار به نكـات مثبـت ژنتيكـمعني كامل پيدا مي

هاي آينده خود نمايي كنند. چنانچه بدون يك برنامـه خود بوده وآن نكات در نسل
جز اينكه با شكست و ابتال بـه مشـكالت  ،مشخص اصالح نژادي كار را دنبال كنيد

همخوني داخل زنبورستان خود مواجـه شـويد، هـيچ گونـه دسـتاوردي را كسـب 
اتالش بي پايان چندين دهه دهندگان هستند كه بپرورش ازنخواهيد كرد. تعدادي 

  اند به موفقيتهاي چشمگيري دست پيدا كنند.  توانسته
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رابطه و تناسب افزايش ميانگين محصول در يك زنبورستان در حال : ٢-١تصوير 
  اصالح نژاد

  

  : . نتايج اصالح نژاد٣
شود به مشاهده ميتوانيم هر كجا كه اختالف كيفيت چشمگير نكات توارثي ما مي

اصالح نژاد بپردازيم. اين موضوع همه جا حتي در بين نژادهاي اصيل قابـل لمـس 
هـاي دهيم. چنانچـه كلنـياست. براي مثال ما نژاد كارنيكا را مورد بررسي قرار مي

اين نژاد را مورد بررسـي ريخـت شناسـي قـرار دهيـد، خواهيـد ديـد خصوصـيات 
هـا به اصيل بودنشان نيز همه يكسان نيستند. بعضيمتفاوتي با هم دارد و با توجه 

باشـند و تـر مـيتري دارنـد و حتـي زردرنـگي روشنه هاها حلقترند و بعضيتيره
رنگ هستند و حتي طول موهـاي بـدن آنهـا زنبورهاي كلني بعدي يك دست تيره

) Cubital Index( هـاي بـاليباشـند.  در سـنجش رگـه نيز با هم متفـاوت مـي
توانـد بسـيار باشند. سطح تخمگذاري هم ميرا دارا مي ٣تا  ٥/٢ي از باالي ميانگين

ي زيادي ها قوي و گسترده و برخي ضعيف و كم. برخي عالقهمتفاوت باشد، بعضي
دهند، در صورتي كه برخي در تمامي فصل هم يك طبيعي از خود نشان ميبه بچه

ل زمسـتانگذراني خـوب، رشـد كنند. و در تمامي فاكتورهايي مثشاخون توليد نمي
سريع بهاره، قدرت شناسايي باال، انتقال اطالعات منابع گرده و شهد، ميزان تجمـع 

آوري شهد و... كامالً با هم متفاوتند. ها، ميزان  قدرت جمعو پرستاري بر روي شان
هـاي يـك نـژاد هـم بودن، مسائل بسياري است كه در بين كلنياز لحاظ اقتصادي
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و بايد مورد بررسي و توجـه واقـع گـردد. تفـاوت در ايـن اسـت كـه  متفاوت است
نژاد را بـه راحتـي در ي شروع اصالح نقطه ه هاكدام يك از اين ملكمشخص كنيم 

رسيم كه چقدر مهم اسـت كـه حتـي در نژادهـاي . به نتيجه ميگذارنداختيار مي
ا از بقيـه تشـخيص هها مورد بررسي قرار گيرد و بهتريناصيل مرتباً عملكرد كلني

خاكسـتري و -داده شوند. هر زنبور و كلني كارنيكايي كه قشنگترين لباس مشـكي
وقتي در مقابل كنـه واروا  ،بشمار نمي رود بهترينبلندترين خرطوم را داشته باشد 

 ه هـامقاومت نداشته باشد و از بين برورد يا ضعيف بماند. بنابراين نبايد به اين گفت
دهند و كنتـرل و بررسـي منـابع پـدري و وران اصيل پرورش ميكه اينجا همه زنب
گوش فرا دهيم . هميشه از اصول اصالح نژاد پيروي كنيد تـا  ،باشدمادري نياز نمي

مدت و هميشـگي موفقيـت آميـز باشـند. از طريـق نتايج بدست آمده بصورت بلند
مناسـب رعايت اصول اصالح نژاد خواهيد توانست زنبـور عسـلي توليـد كنيـد كـه 

دهنـده از اصـالح نـژادي كـه پرورش زنبور عسل صنعتي و اقتصادي باشد. پرورش
دهد انتظار عملكرد توارثي را دارد و اگر يك ملكه بطـور اتفـاقي شـاخص انجام مي

ي ه هـاشـود كـه بچـتوان به آن اصالح نژاد گفت. بعضي مواقع ديده ميباشد، نمي
ر است، ميانگيني بـدتر از كـل ميـانگين  اي كه بصورت اتفاقي از همه بهتاين ملكه

هاي ارتقاء يافته را مد دهند. اين مهم است كه ميانگينزنبورستان از خود نشان مي
  نظر داشته باشيم.

ي اصالح نژادي درسـت و دقيـق انجـام شـود نـه تنهـا برداشـت ه هاچنانچه برنام
-هـم در نسـل شود و بصورت ثابتمحصول دو برابر خواهد شد، بلكه چند برابر مي

سال گذشته آلمانيها توانسـته انـد از طريـق نـژاد  ٣٥هاي بعدي عملكرد دارد. در 
. حتـي ايـن كيفيت نژاد بومي كشور آلمان را نيز ارتقـاء دهنـدشده كارنيكا، اصالح

 ٣٠تا ٢٥مهم آنقدر تاثير داشت كه زنبورهاي وحشي داخل جنگل و كوهستان هم 
اند. پيامدهاي اصالح نژاد از لحاظ اقتصادي دادهدرصد از خود ارتقاء محصول نشان 

خيلي فراتر از اين است كه تنها افزايش محصول را در نظر بگيريد، زيرا بـا داشـتن 
ي جـاري زنبورسـتان هـم پـايين ه هازنبورهاي نژاد اصالح شده اصيل، كليه هزين

خواهد آمـد و در نتيجـه افـزايش در آمـد چشـمگيري را بـدنبال خواهـد داشـت. 
ي اصالح شده بستگي به دقت عمل و سختگيري شما در ه هاگونگي كيفيت ملكچ

هاي اخير آلمانيها توانسته اند با اصالح نـژاد ي اصالح نژادي دارد. در ساله هابرنام
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كه پهناوري كشـور  ١٩٣٩هاي زنبور عسل، محصول خيلي بيشتري نسبت به سال
ليد نمايند. بـراي مثـل جـدول ي آن بود، عسل توآلمان چندين برابر سطح امروزه

هـاي اصـالحي از ايـن قـرار فروندي در سال ٤٠ارتقاع محصول در يك زنبورستان
  : است

  : ٢-١جدول 
  سالهاي  ميانگين متوسط برداشت عسل

  ١٩٥٠-١٩٤١  كيلو گرم٢٢  ٪١٠٠
  ١٩٦٠-١٩٥١  كيلو گرم٣٣  ٪١٥٠
  ١٩٧٠-١٩٦١  كيلو گرم٤٣  ٪١٩٠

   
  

كننـدگان ملكـه نـژاد كارنيكـا در دهندگان و اصالحسال تالش پرورش  ٢٥نتيجه 
بصورت نمـودار مشـخص گرديـده اسـت. در  ٢-٢كشور آلمان و اتريش در تصوير 

سال است كه سـاالنه اطالعـات  ٣٣در آلمان مدت   ١مركز اطالعات پرفسور بينفلد
گيـرد و ايـن كلني از سراسر آلمان مورد بررسي دقيق قرار مي ٥٧٠٠اصالح نژادي 

-بسيار دقيق و وسيع، نشانگر رشد كيفيتي سال به سال زنبـوران كارنيكـا مـي كار

  باشد.
بـردن سـطح نقـش وسـيعي در بـاال ،البته شرايط محيطـي و مخصوصـاً مـديريتي

بسا كه بهترين الين مادري در شرايط بد مديريتي كمتر كنند. چهمحصول ايفاء مي
 نحـوه ي ،اصـالح نـژاد زنبورهـااز زنبورهاي بومي منطقه محصول توليد كنـد. بـا 

-گيري و مشخصمديريت زنبورستان نيز بايد اصالح گردد. براي مثال، براي ركورد

هـاي مـدرن داريـد و بـه نمودن سطح تخمگذاري ملكه در طول سال نياز به كلني
گيري را در كندوهاي بومي انجام دهيد. زنبـوران و توانيد اين ركوردهيچ وجه نمي

زنبورستان بايد تنگاتنگ و با هم اصالح شوند تا عملكرد موفقيـت مديريت  نحوه ي
آميزي را به دنبال داشته باشند. به هر حال نبايد فراموش كنيد كه اصالح نژاد بـه 

شـود بلكـه ارتقـاء ميـانگين محصـول كـل ارتقاء سطح توليد يك كلني گفته نمي
 ح نـژاد در آنـان انجـامكار اصالهايي كه باشد. در زنبورستانزنبورستان مد نظر مي
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هـا كه وضعيت بسيار بدي دارند يـا بـالعكس از بهتـرينهستند هايي نگرفته كلني
شوند. همينطور در كنار آنها هم تعداد زيادي متوسط قـرار دارنـد كـه محسوب مي

ــك  ــد داد. در ي ــاهش خواهن ــانگين ســطح برداشــت محصــول را ك ــت مي در نهاي
شـوند و در مورد برداشت محصول ديده نمـي هاي بدزنبورستان اصالح شده، كلني

تقريباً همگي آنها يكسانند و در يك سطح متوسط به باال قرار دارند. از اين طريـق 
خـواهيم ديـد كـه شــايد تفـاوت مـابين بهتـرين كلنــي و بـدترين كلنـي در يــك 
زنبورستان اصالح شده زياد نباشد ولي در مجموع نسبت به يك زنبورستان اصالح 

نشانگر آن است كه شـما  ٢-٢نگين قابل توجهي ارائه خواهد نمود. تصويرنشده ميا
ايـد اي كه امسال تهيه نمـودهي اصالح شدهنبايد انتظار داشته باشيد كه يك ملكه

فروندي شما محصـول توليـد  ٢٠بيشتر از بهترين كلني شما در داخل زنبورستان 
شود نـه است كه محاسبه مي كند. زيرا هميشه در كار اصالح نژادي ميانگين توليد

  ميزان عملكرد يك كلني.

اصالح شده و اصالح نشده  هاي كه در زنبورستان بهترين كلني اينكه: ٢-٢تصوير 
هاي آنها با كل ميانگين برداشت محصول مشخص گردند و ميزان برداشت

ها در ها را از بدترينيك رقابت هميشگي است تا بهترين ،زنبورستان محاسبه شود
  عملكرد انفرادي و گروهي بخوبي تشخيص داد.
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اي در شده آقاي كروگا كـه در ايسـتگاه قرنطينـه جزيـره ي اصالحه هاملكمقايسه 
شـهر هـامبورگ مسـتقر  حومـهدر  كـه  او ي هااند و كلنيشمال آلمان بارور شده

هاي معمولي نژاد خوب درصد نسبت به كلني ٢٦هستند افزايش محصولي بيش از 
-اند و نژاد اصـيل كارنيكـا نيـز مـيكه در كنار همان زنبورستان بارور شده كارنيكا

اند. دليل واقعي آن است كه در آنجا مرتباً در حال توليـد باشند، از خود نشان داده
ي اصـالح ه هـاباشند. فراموش نشود كـه ملكـها ميمنابع اسپرمي از بهترين كلني

انـد. ر بـه كـار مـديريتي نيازمنـددرصد كمت ٣٥ي معمولي ه هاشده نسبت به ملك
انـد. فقـط از تقريباً مشـابهي تشـكيل گرديـده تيوضع ها از يكچون همگي كلني

ه بـاروري ملكـ نحوه يي باكره و كنترل كامل ه هاطريق كنترل منابع توليدي ملك
مدت ودر سطح كيفي بـااليي نگهـداري توانيد يك نژاد اصيل را بصورت بلندمي ها

كبار با يك هيبريد يا اينكه استفاده از تعـدادي كلنـي معمـولي در چنانچه يكنيد. 
زنبورستان اصالح شده كار را ادامه دهيد، دوبـاره نيـاز بـه سـاليان طـوالني كـار و 

تـوانيم از . مـا مـيتالش است تا كيفيت نژاد اصيل اوليه را مجـدداً بدسـت آوريـد
آنها ملكه توليد كنيم. حتي اگر ولي به هيچ وجه نبايد از ها استفاده نماييم هيبريد

  بهترين كيفيت را دارا باشند.
اينكـه چقـدر : شـودي اصالح نژاد يك نسل جديـد توليـد مـيبا فعاليت در زمينه

هـاي دارد و آنها را به چه ميزان بـه نسـلخصوصيات ژنتيكي خود را ثابت نگاه مي
كنـد كـه آن يدهد شرط اساسي كيفيت اصالح نژاد را مشخص مـآينده انتقال مي

هم از طريق بررسي ريخت شناسي و بررسي ديگر فاكتورهاي زنبوران توليـد شـده 
گيرد. اندازه گيري عملكرد ساالنه و بررسي ريخت شناسي زنبوران توليد صورت مي

رود. پرورش زنبـور نـژاد اصـيل بـا شده، سنگ زيربنايي يك اصالح نژاد بشمار مي
روري و همينطورريخت شناسي و برسي منابع توجه به بررسي و كنترل چگونگي با

توانند تضميني براي افزايش محصول باشند، ي باكره، هيچ كدام نميه هاتوليد ملك
.  توليـد هـاي همخـوني در نظـر گرفتـه نشـده باشـدچنانچه جلوگيري از بيماري

اي خواهد داشت جـز اينكـه از لحـاظ مقاومـت بـدني و بهترين زنبورها چه نتيجه
ها عملكرد ضعيفي داشته باشند؟ اين يكي از مشكالتي اسـت ه بيماريحساسيت ب

-تواند باعث بروز آن شود. اين مشكل زماني به وضوح مشخص ميكه همخوني مي

از طريق تلقيح مصنوعي يـا بـاروري  ولي بدون برنامهشود كه كنترل كامل باروري 
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اه بزرگ ايـن اسـت پذيرد. براي مثال اشتبدر مناطق كامالً كنترل شده صورت مي
ها استفاده شود. كه ايـن موضـوع كه فقط از يك منبع اسپرمي براي تامين باروري

  تواند مشكل باال را تشديد كند.مي
نبايد به هيچ وجه توليد نژاد اصيل را با توليد ژنتيكـي كـه حاصـل تالقـي نزديـك 

ست مگـر باشد اشتباه گرفت. توليد نژاد اصيل چيزي نيخويشاوندي و همخوني مي
ي ژنتيكي جغرافيايي مشخص كه چنانچه با تعداد در يك محدوده ه هاباروري ملك

بسياري كلني مديريت گردد، به هيچ وجه به همخوني منجر نخواهـد شـد. توليـد 
هاي دو نژاد متفاوت با هم كه سـازگاري بـا هيبريد به معني تالقي بهترين شاخص

  ميباشد. ،ان ميدهندمحيط جغرافيايي را بصورت كامل از خود نش

  : . ارزيابي  و عملكرد٤

  : عملكرد كلني
ميزان محصول يك كلني در مرحله اول بستگي به قدرت رشـد جمعيـت بهـاره ي 

وضـعيت شـهد و گـرده در  آوري و ذخيره سازي كلني و نهايتاًآن و بعد رفتارجمع
ملكردهـا گيري و بررسي ع.  به همين دليل است كه ما بايد در ركوردطبيعت دارد

 ،ها تجربهاز زنبوران يك زنبورستان براي مقايسه با هم استفاده نماييم. بعد از سال
توانـد مـورد اسـتفاده قـرار اعمال شده كه مي يراهي ساده براي بررسي عملكردها

هاي بسيار ساده است كـه تمـامي گيري يكي از روشگيرد. استفاده ازكارت ركورد
بـه  ١٩٧٢از آن استفاده نمايند. اين كـارت در سـال  كنندگان ملكه ميتوانندتوليد

-مورد بررسي و طراحي قرار گرفته است. توصيه مـي ٢وسيله فدراسيون آپي منديا

دهند از اين كـارت بعنـوان شود كه زنبورداراني هم كه كار پرورش ملكه انجام نمي
مشخص نمودن وضعيت فعاليت زنبورستان خود استفاده نمايند. در ايـن كـارت از 

  در هر رديف جدول استفاده مي شود. امتياز براي بدترين ١براي بهترين و  ٤ عددا
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  : هاگيري كلنيكارت ركورد
اطالعاتي هاي بيشترين و مهمترين قسمت ،در اين كارت بايد با كمترين توضيحات

مورد نظر خيلي ساده قابل نوشتن و بررسي باشد. اين امكان براي زنبـوردار وجـود 
-دارد كه با كمترين زحمت بتواند با استفاده از اطالعات اين كارت، مجموعه كلني

هاي خود را مورد بررسي دقيق قرار دهد. در نتيجـه ايـن كـارت گذشـته از اينكـه 
يـك كـارت شخصـي بـراي  ،مـي گـردد كارت ركوردگيري زنبورسـتان محسـوب

تـوان بـراي باشـد كـه از آن مـيي هر كندو ميهاي ملكهبرداري از فعاليتياداشت
هـاي هـاي مـادري نيـز اسـتفاده نمـود. در زنبورسـتانشناسايي كانديد هاي الين

دهند. در صـورتي كـه معمولي براي تمام سالهاي عمر ملكه يك كارت تشكيل مي
دهند، بـراي هـر ملكـه در هـر كه كار پرورش ملكه را انجام ميهايي در زنبورستان

  كنند.سال از يك كارت استفاده مي
آدرس و نام و سال برداشت اطالعات براي مركز اطالعات كشـور آلمـان از اهميـت 

هـاي يابي به اطالعات گذشته در سالزيادي برخوردار است. كه از اين طريق دست
ها باعث خواهد شـد تـا بندي كردن كارتنوع دسته تر خواهد شد. اينآينده راحت

يابي ژنتيكي هاي آينده تا چند نسل قبل از ملكه مورد بررسي را ردبتوانيم در سال
هايتـان خواهـد كـرد و كنيم. اين كارت شما را مجبور به بررسي مراحل رشدكلني

گـذاري بـر ها و زنبورستانتان خواهد بود. با شـمارهنشانگر نكات ضعف و قوت كلني
  مي توانيد كار را خيلي دقيق تر دنبال كنيد. ه هاروي كندوها و حتي ملك

شود. گذاري در داخل جدول وضعيت كلني مشخصميگفته شد كه از طريق شماره
باشـد. از = خيلي بد مي ١= كم يا ضعيف، ٢= خوب، ٣= خيلي خوب، ٤براي مثال 

رونـد  ،سـطح ،كوتاه و خيلـي سـريعتوانيد با بررسي اين طريق در انتهاي سال مي
توانيـد رشد و گسترش تخمگذاري ملكه را مورد بررسي قرار دهيد. همچنـين مـي

انـد را دادن ملكه خود را تعويض نمودهها بدون بچهسطح تغذيه و اينكه كدام كلني
شـده عسـل، هاي برداشت شـده و تصـفيهنيز مشخص كنيد. با بررسي ميزان شان

ه كيلوگرم مشخص كنيد. آرامي زنبورها و سطح قاب پوشيده از ميزان برداشت را ب
  بندي شود. زنبور هم مثل باال بايد امتياز

= زنبورهاي در حال بازديد بدون حركت بر روي ٤: بودن زنبورهامثال در مورد آرام
-هاي عسـل تنـد حركـت مـي= بر روي شان٢= نا آرام هستند، ٣چسبند، قاب مي
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نمايند. به اين دليل كـه شـايد حركـات نند و شان را ترك ميك= پرواز مي١كنند، 
كه : شوددار يا شرايط محيطي بر روي رفتار زنبوران تاثير بگذارد، پيشنهاد ميزنبور

قبـول باشـد. اگـر شـاني داده ي نهايي قابلها انجام شود تا نتيجهمرتباً اين بررسي
مشخص شود. برداشت  –عالمت  شود بادادن عالمت + و اگر كم ميشود با قرارمي

-برداري و بررسـي مـيزنبور زنده، تغذيه با عسل يا شكر و تمام موارد قابليادداشت

وقـت طبـق عسـل توانيد مسائلي همانند اينكه چـهباشد. در قسمت توضيحات مي
گـذراني و... را مصنوعي گرفته شـده و درصـد تلفـات زمسـتانداده شده و كي بچه
توانيد با عالمت + حضور ملكه را بر روي نچه ملكه را ديديد ميياداشت نماييد. چنا

ي ملكه اين است كـه بـدانيم آيـا ملكـه كارت مشخص كنيد.دليل اهميت مشاهده
ي وجود ملكـه مادري تعويض شده است يا خير، وگرنه وجود تخم روز تاييد كننده

ني دقيقاً گذرادر كندو است. مهم است كه وضعيت سطح جمعيت كلني در زمستان
ي مناسـبي را در پـاييز در مورد بررسي و برآورد قرار گيرد تا بتوانيد مقدار تغذيـه

  اختيار كلني قرار دهيد.
در اوايل بهار، در اولين بازديدها بايد از وجود ملكه و اينكه آيا ملكه تخمگـذاري را 

بررسـي  شروع كرده يا نه آگاهي پيدا كنيد و مقدار غذاي موجود در كندو را مـورد
هـا از كنـدو بايـد از كردن جـدول در برداشـت شـاندقيق قرار دهيد. براي تكميل

هاي برداشته شـده را نيـز عالمت منفي در داخل كارت استفاده كنيد و تعداد شان
برداري ياداشت نماييد تا با آويزن نمودن مثالً شان عسل مجدد در داخل كندو آمار

خواهيد يـك همين ترتيب الي آخر. چنانچه مي را با عالمت + مشخص نماييد. و به
ي گـرده را مشـخص كنيـد از حـرف + گ در قسـمت ورودي يـا شان آويزان شده

ي تائيديه كيفيت ملكـه را كـه توانيد شمارهها استفاده كنيد. شما ميخروجي شان
ايد، در قسمت باالي كـارت ياداشـت كنيـد. در از مركز اصالح نژادي دريافت كرده

كنـد كـه توانيد اين كارت را هم كارت شناسايي ملكه بناميد. تفاوتي نمـياصل مي
توانيـد بـه ايـن اين ملكه در كدام كلني و كدام زنبورستان فعاليت داشته باشد. مي

يابي و بررسي قرار داده و در پايان كـار و -وسيله ملكه و عملكرد آن را مورد عرض 
  مورد بررسي و مقايسه قرار دهيد.  فصل بيكاري براحتي عملكرد همه كندوها را

شـود و ي اقتصادي تلقـي مـيبراي زنبورداران معمولي يك مقايسه ه هااين مقايس
-دهندگان و اصالح كنندگان ملكه يك امر واجب و اصالح نژادي مـيبراي پرورش
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نمايند. شما بـه هـيچ وجـه ايـن را مشخص مي ه هاباشد كه عملكرد تك تك ملك
اي از طرف زنبورداران عاشق زنبورها محسوب نكنيد. زيرا اين تنها مسائل را بازيچه

توانيد در بلند مدت بر اساس آن روند صـحيح اصـالح نـژادي را راهي است كه مي
دهندگان تمامي اطالعـات زنبورسـتان خـود را در مغـز طي كنيد. برخي از پرورش

بهتـر اسـت كـه بـراي باشد. اما زياد ها حتي اگر تعداد كلني ،كنندخود ذخيره مي
گيري بهترين وسيله بـراي ايـن برداري شود و كارت ركوردمقايسات دقيق ياداشت

 هاي بزرگـي مثـل كشـيش آدمدهندگان ملكه كه موفقيتباشد. پرورشمنظور مي
ي گونه زنبور عسل بُكفسـت در انگلسـتان) در سـطح جهـان كسـب توليد كننده(

هـاي ركـودگيري بـه ري دقيق و كار با كارتبردااند، همگي از طريق ياداشتنموده
  كنيم.اند. و ما در اين قسمت از زحمات آنان قدرداني مياين مهم دست يافته

كلنـي زنبـور  ١٦٠٠شناسيم كه بـا داشـتن هايي را ميحتي ما مديران زنبورستان
كنند. تا از اين طريـق بتواننـد عسل، براي هر كلني يك كارت پرورشي تكميل مي

ها را براي پـرورش ملكـه زنبورسـتان خـود ترينمحصولها را شناسايي و پربهترين
ايم با دريافـت مجدداً بكار گيرند. با آموزش و استفاده همگاني از اين كارت توانسته

اطالعـات در مركـز بانـك اطالعـاتي پـرورش  ايناطالعات هر زنبورستان و ذخيره 
ق كـامپيوتر و شـبكه اينترنـت، بـه از طري ه هازنبور عسل و بررسي همگي اين داد

  يك بانك اطالعات ژنتيكي گسترده دستيابي داشته باشيم. اين كمك 
  اصالح نژادي است كه براي آينده تعيين خواهيم نمود. برنامه ريزيبزرگي در 
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  كارت ركودگيري زنبورستان – ٢-٣تصوير 
 

شركت دانش بنيان تلقيح مصنوعي ملكه زنبور عسل الوند با راهنمايي و همكـاري 
اقـدام بـه  ١٣٩٦كارشناس دام پروري جناب آقاي مجتبـي شـريفي نيـا در پـاييز 

طراحي و ساخت يك نرم افزار بسيار دقيق كارت ركوردگيري و عرض يابي ژنتيكي 
قرار داده خواهـد شـد. ايـن زنبوران عسل نموده كه به زودي در اختيار متقاضيان 

  برنامه كامالً  به زبان فارسي است و سهولت و دقت كار را صدچندان مي نمايد.

  : طريقه ارزيابي نكات مهم در كارت ركوردگيري زنبورستان
محاسبه آن به صورت محصول برداشت شده + ميـزان (: ) ميزان محصول عسل١

شـده از باشد) محصول توليـدمي غذاي مانده در داخل كندو قبل از تغذيه مصنوعي
طريــق بررســي نســبت عملكــرد كلنــي بــه ميــانگين كــل كنــدوهاي زنبورســتان 

دهي به كلنـي يـا برداشـت توليدكننده عسل محاسبه خواهد شد. در صورت كمك
جمعيت از آن كلني، نبايد آن كندو مورد بررسي قرار گيرد!. زماني محاسبات دقيق 
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دون هيچ كمكي مراحل رشد تا برداشت را سپري است كه كلني به خودي خود و ب
دهي طبيعي داشته اسـت، كرده باشد. براي ما مهم نيست كه يك كلني چقدر بچه

توانيـد . با اين حساب شما نميبلكه اين مهم است كه اصالً بچه طبيعي نداده است
طبيعي كندوي مادري را بر روي كندوي مادري محاسـبه ي بچهشدهمحصول آورده

دهي كلني، باز هـم از چهـار امتيـاز اسـتفاده مـي د. براي محاسبه وضعيت بچهكني
= ٢= هـيچ گونـه عالمتـي نـدارد، ١:كه اينجا برعكس امتياز داده خواهد شـد: شود

= تعداد زيادي ٣ديگر تكرار نشد،  بردن آنهاتعداد كمي ته شاخون زده و پس از بين
-اشـي مكـرر الزامـي اسـت. وزن= كنترل شديد و شاخون تر٤شاخون توليد كرده، 

ها به وسيله يك ترازوي مسطح ديجيتالي در انتهاي فعاليت هـر كردن همگي كلني
تـوجهي در ارزيـابي گون) كمك قابل -گشنيز -كلزا( ي شهدخيز وسيع منطقهگونه
هـاي توانيد بيشـتر كلنـيها خواهد داشت. با استفاده از اين اطالعات كلي ميكلني

ي اصالح نژادي مشخص نماييد. كندوهاي منتخـب بايـد راي برنامهشده را بكانديد
توليد انفرادي داشته باشـند  ،درصد باالي سطح ميانگين كل زنبورستان ٤٠حداقل 

ها هر چقـدر كيلو عسل برداشت شده باشد. در زنبورستان ٣٠و حداقل از هر كلني 
-طبيعي و سـال شرايطين خويشاوندي را با هم دارند وبيشتر كهي يهاكلنيميزان 

مورد بررسي و مقايسه  قـرار دهيـد،  پشت سر گذاشته اند راهاي متفاوت را مكرراً 
كلنـي يـا كمتـر،  ٢٠كيفيت اصالح نژادي برتري را ارائه خواهيد نمود. اسـتفاده از 

بنـدي توانيـد بـا تقسـيمارزش خاصي در اصالح نژاد در بر نخواهد داشت. شما مـي
هـاي ديگـران و در زنبورسـتان ه هـاي خواهرهاي ملكـقايسهگروهي يك تا سه و م

بندي، به سادگي به كيفيت و ميزان برداشـت مشخص نمودن وضعيت آنها در گروه
  هاي متعددي رسيدگي نماييد. هاي خويشاوند در زنبورستانكلني

ي اين بررسي بر اساس رشد كلني و تـاريخ دريافـت بدنـه: بررسي رشد بهاره )٢
دهـي مـي محاسبه خواهد شد. كه به چهار گروه تقسيم شده و امتيـاز طبق)( دوم
= ضـعيف و ٤= متوسـط و كٌنـد و ٣= سـريع و زود، ٢= خيلي سريع و زود، ١: شود

-كنند. شـما مـيبه هيچ وجه طبقي دريافت نمي ٤هاي رديف دير. برخي از كلني

-هاره كلنيتوانيد از طريق بررسي سطح تخمگذاري در يك روز نيز وضعيت رشد ب

هـاي يـك ها را مشخص و محاسبه كنيد. در ايـن قسـمت مـا بايـد تمـامي كلنـي
هاي ديگر نيز نژاد خود در زنبورستانهاي همزنبورستان را با هم و ترجيحاً با كلني
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مورد مقايسه قرار دهيم. رشد سريع بهاره در برداشت باالي محصول نيز خيلي مـد 
ه شرايط آب و هوايي اوايل بهـار مناسـب نيسـت هايي كگيرد. در سالنظر قرار مي

-باشد. مكرراً ديده شده كه كلنيبررسي رشد بهاره از اهميت ويژه اي برخوردار مي

در پايـان فصـل درگـروه  ،اندهايي كه در اوايل بهار رشد سريعي از خود نشان داده
نژاد است كه  توليد قرار گرفته اند. اما اين كار بسيار مشكلي در اصالحهاي پركلني

دهي كم يا بچه ندادن هماهنگ نمايم. امـا انجـام رشد سريع بهاره را بتوانيم با بچه
  اين كار شدني است ولي نياز به كار دقيق اصالح نژادي دارد.

بررسي و مشخص نمـودن تعـداد برگـه مـوم بافتـه : ) ميزان توليد شان و موم٣
  عاليت.شده و تعداد چهار چوب خالي بافته شده در فصل ف

ايـن بررسـي : ي خالي سطح تخمگـذاريه ها) مشخص نمودن تعداد حجر٤
  باشد. نشانگر وضعيت همخوني نسل توليد شده و باروري خويشاوندي مي

  : ) آرام بودن كلني٥
يـك روش عملـي  ٦و  ٥براي هـر دو فـاكتور : ) رفتار زنبورها در حال بازديد٦

توانـد شـرايط محيطـي مختلـف هـم مـيدهيم كـه در آسان و قابل اجراء ارائه مي
توانيـد اخـالق و گيـري مـيپذير باشد. در حالت كار با كلني و كارت ركوردانعطاف

رفتار كلني را يادداشت برداري كنيد كه خود در پايان سـال بهتـرين نمـودار را در 
-اين زمينه ارائه خواهد داد. يكي از مهمترين فاكتورهاي ژنتيكي نژاد كارنيكا  آرام

باشـد. نزدن و عصباني نشدن ايـن نـژاد در حـال بازديـد از كلنـي مـيبودن، نيش
توانيد با خيـال راحـت مكـرراً انجام شود، مي ه هاچنانچه كنترل كامل باروري ملك

هاي آينده انتقال دهيـد. در بررسـي ژنتيكـي اين دو فاكتور مهم ژنتيكي را به نسل
تور يكي از مواردي است كه كامًال مـورد اين فاك ،زنبورهاي تيره رنگ شبيه كارنيكا

شود. در مناطقي كه ميزان زيادي كلني زنبور عسـل وجـود دارد مـا توجه واقع مي
توانيم با نژادهايي كه نيش زن هستند براحتي زنبورداري نمـاييم.  آرام بـودن نمي

  آيد.مهمتر از فاكتور توليد عسل باال به حساب مي  هايينژاد زنبورها در بخش
امـروزه ديگـر جـاي بحثـي وجـود نـدارد كـه : ) مقاومت در مقابل كنـه واروا٧

-ي مكرر از داروهاي كنه كش راه درستي براي مبارزه با اين مشـكل نمـياستفاده

ي ژنتيكي نهفته در زنبـوران و ارتقـاء ايـن هاي بالقوهباشد. بلكه استفاده از توانايي
است مطمئن و نتيجه بخش. به اين خاطر ي بيولوژيكي راهي ها براي مبارزهتوانايي
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گيـرد مقاومـت يكي از فاكتورهاي ژنتيكي كه اخيرا بسـيار مـورد توجـه قـرار مـي
  باشد. ي واروا ميها در مقابل كنهطبيعي كلني

و شـمارش  ه هـاكردن اين مهم، بررسي تلفات طبيعي كنبهترين راه براي مشخص
 .مـي باشـد ه از دارو در سـه مرحلـهبدون استفاد آنها در كف كلني،طبيعي  ريزش

سـه تير مـاه و  سه روز درنيمه اولدر بهار،  روش كار به اينصورت است كه سه روز
 ريزشچنانچه وجود ميانگين سه روزه ( .برسي انجام مي شود  روز در اول مهر ماه

باشد زنگ خطر آلودگي شـديد كنه در روز  ١٠بيشتر از  كنه ها در بهار و تابستان 
در كـف كلنـي  كنـه هر دو روز يكدر مهر ماه  در حالي كه .صدار درآمده استبه 

اين اطالعات به بخش  خطر ناك به شمار مي رود.نشانگر سطح آلودگي  ديده شود
  شود. مالحظات كارت ركوردگيري كلني براي بررسي نهايي انتقال داده مي

  

خويشاوندي يي كه با هم ارتباط ه هابررسي عملكرد مابين ملك

  : دارند
كه آيا اين موفقيت مربـوط بـه كند مشخص  دتوانبا بررسي يك كلني شاخص نمي

ي ژنتيكي و يا يك اتفاق محيط مساعد اطراف زنبورستان بوده يا يك جهش يكباره
باعث اين روند شده است. به اين دليل بررسي ژنتيكي و عملكرد تمامي خانواده كه 

باشـد و انتقـال ايـن از منبع پدري و مادري مشابه ميي توليد شده ه هاهمان ملك
ي اصـالح نـژادي الزامـي اسـت.  در غيـر اينصـورت اطالعات به داخل شناسـنامه

آوري شده ارزشي از لحاظ بانـك ژنتيكـي نخواهـد داشـت. بـه ايـن اطالعات جمع
كلنـي از خواهرهـا و برادرهـا مـورد  ٦منظور از هر الين پرورشي حـداقل سـاالنه  

  گيرند.  سي قرا ميبرر
هاي هر گروه و مشخص نمـودن بخـش مـادري و از طريق مشخص نمودن بهترين

هاي مختلفي كه ايـن خواهرهـا و برادرهـا ها و كنكاش در زنبورستانپدري بهترين
هاي توليدي ي اصلي، اليني توليد هستهاند و بازگشت به منبع اوليهفعاليت داشته

. اين مهم از طريق تلقيح مصنوعي ملكه ها به سهولت آينده را تشكيل خواهيم داد
و دقت باال قابل پيگيري مي باشد. گهگاهي براي اطمينان داشتن از مسير پرورش، 

-انجامبررسي ريخت شناسي زنبوران كارگر و زنبوران نر توليد شده هم الزم است. 
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همـراه ندادن اين بررسي و آزمون، هميشه با ريسك و خطـاي انحرافـات ژنتيكـي 
  .باشدمي

  : ) روابط خويشاوندي بين زنبورها٥
يي ه هـامـادري و خـواهري ملكـه، واژ -يي مانند كنـدوي پـدريه هااستفاده از واژ

-هستند كه از روابط خويشاوندي انسان براي حيوانات گرفته شده است. زنبورها بر

تـري خالف بيشـتر حيوانـات از رونـد خويشـاوندي، بـاروري و توليـدمثل پيچيـده
  نمايد.برخوردار هستند و اين كار مار را دشوارتر مي

مادر كلنـي همـان ملكـه : شودي كامل تلقي ميعسل، يك خانوادهيك كلني زنبور
است. پدر كلني كه مدتهاست از بين رفته ولي وجود بـا شـكوهش تـا پايـان عمـر 

ي كـه ي اسپرم ملكه با تناوب رشته هاي اسـپرمي بسـياري ذخيرهملكه در كيسه
و  ميكنـد كلنـي را همراهـي  ،بخاطر تعداد زيـاد زنبورهـاي نـر)( عرضه مي نمايد

زنبـور  ١٢تا  ٨شوند. ملكه كه با ي كلني محسوب ميه هاكارگرها نيز به عنوان بچ
شـدن كه بستگي به بلوغ نرها دارد) پس از پـر( شودنر  و شايد هم بيشتر بارور مي

مثـل و بقـاي ها در اين كيسـه باعـث توليـدي اسپرم خود و نگهداري اسپرمكيسه
خـواهر واقعـي تنـي كلني خواهد شد. در نتيجه زنبورهاي كارگر يك كلنـي بـاهم 

و شايد هم بيشتر به  بخاطر پدرهاي متفاوتي  ١٢تا  ٨نيستند!! . اينها  با رابطه اي 
ين . كه از اكه داشته اند،  نسبت به هم  بصورت يك  خواهر نا تني تلقي مي شوند

دهند. در پرورش ملكه كل جمعيت طريق يك گروه خواهر ناتني وسيع تشكيل مي
ي كنـيم. در حقيقـت پيشـينهكلني را يك حيوان، مثل يك مرغ يا گاو تلقـي مـي

ي يك كلني از دو نسل متفاوت تشكيل شده است.  يك نسل  ملكـه دهندهتشكيل
زندگي خـود نسـبت بـه اي است كه حضور دارد و با عملكرد خود و مدت طوالني 

زنبوران كارگر، در داخل كلني فعاليت دارد و ديگري از كارگرها هستند كه حـالل 
.!! باشنداما داراي نكات توارثي متفاوتي نسبت به ملكه خود مي روند.زاده بشمار مي

 مادر كندو دقيقًا مثل تمام موجودات ديگر كـه مـورد بررسـي اصـالح نـژادي قـرار
باشد. در صـورتي كـه كنـدوها در شماره شناسايي مشخص مي ، داراي يكميگيرد

اي جداگانه و منحصر به خود دارد. اگر كنـدو بچـه دهـد يـا زنبورستانها هم شماره
ي ملكـه تـا پايـان عمـرش بـه كند ولي شمارهي كندو تغيير ميادغام شود شماره
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امه همان صورت خواهد ماند. ايـن تنـاوب و دوگـانگي هميشـه درسـاختار شناسـن
ي پـرورش ملكـه ه هـاآورد. اين مسـئله در ايسـتگاپرورشي مشكالتي را بوجود مي

به اين دليل : كنندبهتر قابل لمس است. برخي افراد از كندوهاي پدري صحبت مي
هاي پدري پرورش دهنده زنبوران نري  هستند كه در آينده بـه آنهـا كه اين كلني

ي بـاكره را ه هـاكه اسپرم مورد نياز ملكـبه اين دليل : گويندنيز منابع اسپرمي مي
كنـيم كـه حـد گـذاري مـينـام ي زنبوران نرما آنها را كندوهاو  نمايندتوليد مي

  ي باال باشد. متوسط دو موضوع مطرح شده

  هاي زنبور عسلتشريح رابطه خويشاوندي مابين كلني :٢-٤تصوير شماره
  
اسـت. ايـن ملكـه بـا   /٨٠X اي ي شناسـنامهداراي يك ملكه با شـماره  Aكلني

نرهاي همان زنبورستان بارور شده است. اين زنبورهاي نـر همـان صـاحبان منبـع 
 ،ي اسـپرم وجـود دارنـداسپرمي كه بصورت رشته هايي باريـك در كيسـه ذخيـره

در اينجـا  بـراي مثـال گيرنـد.برداري قـرار مـيميباشند. به همين خاطر مورد آمار
. ايـمزنبـور نـر نشـان داده  عالمت سـهبا  را زنبورهاي نر باروري با تعداد زيادي از

كنـد كـه بـا فاصـله زيـاد ايـن دو زنبوران نر و كارگرها را توليد مي /٨٠Xي ملكه
  Aبـا اسـتفاده از يـك الرو از كلنـي  ١٩٨١تشابه بسياري با هـم دارنـد. در سـال 

نمـوده و بـه آن را بـا نرهـاي زنبورسـتان غريبـه بـارور ه وتوليد شد  y/81يملكه
 Aبـا كلنـي  B. زنبورهاي كارگر توليد شده در كندوي گردند معرفي  B كندوي 
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اند) ولي زنبورهاي نر آن همگـي چونكه با نرهاي متفرقه بارور شده( اندكامالً غريبه
باشند و همان خصوصيات كلني مـادري خـود را دارنـد. مي Aبر گرفته از كندوي 

-زنبورهاي كارگر كه به آنها نيز دختران ملكه گفتـه مـيزنبورهاي نر اين كندو با 

انـد. ي خويشاوندي دارنـد كـه بـه آن بـرادران تنـي نـر نـام دادهشود، باهم رابطه
شوند كه از آن متولد شده باشـند. زنبورهاي نر به شرطي پسرهاي ملكه ناميده مي

هـم دارنـد كـه  اي را بـانرها و كارگرها در يك كلني، همان رابطهاز لحاظ ژنتيكي 
يك خواهر حقيقـي زنبـوران كـارگر  /٨٠y. ملكه كلنييك مادر با دختر خود دارد

برادران زنبوران كارگر  Bشود. و از اين طريق نرهاي كلني محسوب مي Aكندوي 
 Bهستند. براي كار عملي پرورش ملكه در استفاده از زنبوران نر كنـدوي Aكلني 

-و كلنـي  Aذيرد و بررسي عملكرد كلنـيصورت پ ريخت شناسيهاي بايد بررسي

باشـد. همينطـور بررسـي ريخـت شناسـي هاي نسل قبل از آن هم بسيار مهم مي
از اهميـت زيـادي  Bمهـم بـوده امـا عملكـرد كلنـي  A زنبورهاي كـارگر كلنـي 

در كنـار همـان زنبورسـتان بـارور   y/81باشد. و چنانچه ملكه كلنيبرخوردار نمي
تر شوند و يـا نسـل ي حاصله نيش زنكارگرهاي توليد شدهشود، احتمال دارد كه 

توليدي حساسيت بيشتر به بيماري نوزما از خود نشان دهد. ولـي كيفيـت نرهـاي 
هـاي مـورد ي جـوان بايـد از كلنـيه هـاملكتوليدي به همان صورت خواهد ماند. 

اي . براي كندوهايي كه منبع توليـد زنبورهـآزمايش شده و اصالح شده تهيه شوند
پرستاران شانه هاي تخم نر) اين موضوع اهميت چنـداني نـدارد. حتـي ( نر هستند
توانيد از نرهاي حاصله از باروري طبيعي در كنار زنبورستان، بـراي بـاروي شما مي

انـد از اين نرها را توليد  نمودهيي كه ه هامجدد استفاده نماييد. به شرط اينكه ملك
بايد توجه داشت كه نقطه ابتدايي توليد زنبوران نـر ها تهيه شده باشند. منبع الين

گردد. با توجه به اينكه موجوديت كامل زنبـوران آغاز مي z/83از ملكه  ،كيفيتبي
شده خصوصيات كامل ملكه بنابراين زنبور نر توليد ،باشدنر بوجود آمده از ملكه مي

شـده اسـت و سازد. فقط اين خصوصيات به يك نسل جلـوتر منتقـل را منتقل مي
گرنه در اصل از لحاظ ژنتيكي مادر بزرگ زنبوران نر هم مـادر خـود ايـن زنبـوران 

اند كه بـا مـادر بـزرگ عمـل شود و همينطور پدر آنها زنبورهاي نري بودهتلقي مي
ي كننـدهاي بوده كه هم اكنـون توليـداند. نتيجه حاصله ملكهباروري را انجام داده
ي اصـالح نـژادي به همين خـاطر در داخـل شناسـنامه باشد.اين زنبورهاي نر مي
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ملكه ( منبع اسپرم) را در يك رديف بصورت( ي مادر ملكه و مادر كندوي نرشماره
  نويسند. در اين صورت خود نرها به عنوان يك نسل با )  ميa1و  a2شماره

  شوند. مشخصه منحصر به فرد معرفي نمي
  

  
ملكه  a1هاي بوجود آمده. گذاري نسلمراحل نامتصويري از چگونگي : ٢-٥تصوير 

  منبع توليد اسپرم يا همان كلني پدري b1باشد و الين مادري برنامه مي
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هاي نژادي براي تعداد بيشتركلنيي اصالحمديريت شناسنامه

  : پدري زنبور عسل
ي ي آنان بـا همرابطـهه هاشود كه تعداد زيادي كلني پدري كه ملكمكرراً ديده مي

ي پرورش ملكه قرار داده مـي ه هاخواهري دارند به عنوان منبع اسپرمي در ايستگا
ي اصـالح بـرداري در شناسـنامهگذاري و چگـونگي ياداشـتشوند. اين موضوع نام

ي كـدام ملكـه از كند. اينكـه شـمارهنژادي را در قسمت پتانسيل پدري دشوار مي
-ل دارد. بهترين راه حل يادداشـتبين خواهران را ياداشت كنيم هميشه جاي سوا

است. يعني مادر بزرگ اصلي به عنـوان كنـدوي  ه هاي مادر تمام ملككردن شماره
به معني دخترهاي مـادر  Tو عالمت  X/80Tشود كه اينگونه مشخص مي: پدري

رود. يا همان كلني پدري در ايسـتگاه! در اصـل ايـن مـادر بـزرگ بزرگ بشمار مي
ژنتيكي آينده در قالب كندوهاي پدري و نرهـاي در حـال  هاياست كه در بررسي

-گيرد. در كارت اصالح نژادي بـراي مشـخصپرواز در ايستگاه مورد توجه قرار مي

عموهـا هـم مشـخص گـردد. نمودن خط يا همان الين، بايد نسل اول و دوم دختر
  شود.ي كندوهاي پدري هم يادداشت  ميي ملكهالبته شماره

  : پرورشي يبرنامه ريز. ٦
فردي كه يك ايستگاه پرورش ملكه يا يـك ايسـتگاه تلقـيح مصـنوعي را مـديريت 

اي اين سئوال را از خود دارد كه چـه كـاري بايـد انجـام داد و چـه رابطـه ،كندمي
شده و منبع اسپرمي مـورد اسـتفاده بايـد باشـد تـا از ي جوان توليده هامابين ملك

جلوگيري به عمل آيد؟ تجربـه ثابـت كـرده  ها بوجود آمدههمخوني شديد در نسل
شـود هايي كه به همخـوني كامـل منتهـي مـيعسل جداً بايد از تالقيكه در زنبور

هاي ژنتيكي منتهـي شـود. كردن شديد قابليتتواند به كماجتناب كرد. !!!! زيرا مي
ي خويشـاوندي بسـيار نزديـك هسـتند از لحـاظ هايي كه با هم داراي رابطهكلني
باشند. گرچه داراي نژاد اصـيل هسـتند امـا بـه تخمگذاري بسيار ضعيف مي سطح

دهند. بهترين راه توضيح ارتباطات خويشاوندي هيچ وجه رشدي از خود نشان نمي
  باشد. مي ٢-٤بررسي مجدد تصوير 



70 
 

تالقي با  ه هااگركه در مورد اين ملك( وجود دارد Z/83چند راه براي باروري ملكه 
  : را ممكن ندانيم)نژادهاي ديگر 

  )A(: باروري با زنبورهاي نر همان كلني: الف
 رابطه خويشاوندي در حد برادري و خواهري -

 ه هـاكه در اين رابط رابطه خويشاوندي ژنتيكي در حد مادري و دختري -
درصـد رو بـه سـمت همخـوني سـوق داده  ٢٥ها هر نسـل و جفتگيري
 خواهد شد.

  )B(: باروري با زنبوران نر كلني: ب
 باشد.رابطه خويشاوندي كه مثل رابطه دايي و دختر خواهر مي -

ايـن نـوع  ي دختـريشو نـوه –مادر بـزرگ : رابطه ژنتيكي خويشاوندي -
 ١٢تقريبـاً ( باروري پيامدهاي كمتر همخوني را بـدنبال خواهـد داشـت

توانيد ايـن رابطـه را برقـرار نماييـد. درصد در هر نسل). اما به ندرت مي
بايد در حال فعاليت باشد كه از آن بـراي توليـد ملكـه  y/80چون ملكه 

هنوز زنده اسـت؟  X/80آيد كه آيا استفاده نماييم و اين سوال بيش مي
  ها در نظر گرفته شود.سال براي انجام آزمون ٢زيرا بايد مابين هر نسل 

توانيد درجـه خيلـي كمتـر همخـوني را داشـته باشـيد، چنانچـه از نرهـاي اما مي
يا از نرهاي دخترهاي خـواهر آن اسـتفاده نمـاييم.  X/80ي رهاي ديگر ملكهدخت

توانيـد در بـاروري بصـورت گردد.شما ميروشي است كه به شما بيشتر توصيه مي
هـاي تلقيح مصنوعي فقط از نرهاي يك كلني، به جـاي اسـتفاده از نرهـاي كلنـي

توانيـد در پـيش را مـي ي مختلفـيه هابيشتر استفاده نماييد. در كار عملي شما را
ي مادري اوليه و بـاروري ملكـه هـاي گيريد. براي مثال با برگشت و توليد از ملكه

  باكره با نسل جديد نرهاي بوجود آمده.
  هاي خواهر برادري.و ديگر كلني Bبا زنبورهاي نر كلني  X/83باروري ملكه : ث

 پسر خواهر -عمه : شودي خويشاوندي ميكه رابطه -

  خواهر برادري: تيكيرابطه ژن -
 ٢٥توانـد تـا مقـدار درصـد همخـوني، مـي Aدر اين سيستم تالقي با مثال اينكه 

ه آوري شـود كهرابطـي اول ديده شود. در اينجا بايـد يـاددرصد در نسل توليدشده
ي پرورش ملكه كه ملكه ها بصورت طبيعي ه هاي خويشاوندي نزديك در ايستگاها
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كند. بخصوص وقتي از تعداد بيشتر كلني پـدري نميشوند، مشكلي ايجاد بارور مي
خوني بصورت قابـل براي باروري استفاده شود. در اينصورت خطر بروز مشكالت هم

-با تعداد بيشتري زنبور نر بارور مـي ه هايابد.به دليل اينكه ملكتوجهي كاهش مي

خطر بروز  شوند و مابين آنها حتماً چند عددي زنبورنر قوي و باكيفيت وجود دارد،
  ها و مشكالت همخوني به مرز حداقل خود خواهد رسيد. بيماري

شـما تـا حـدودي  ولي در هر حال بايد توجه داشت در يك ايستگاه بـاروري ملكـه
توانيد و اجازه داريد كه با تالقي خويشاوندي كار كنيد. بخصـوص وقتـي كـه از مي

 ،شـوداستفاده مي ه هاري ملكاي يا ازتلقيح مصنوعي براي باروي جزيرهه هاايستگا
توان سريعاً زنبورها را به كنند. حتي درصورت تمايل ميگيري مياز اين روش بهره

مثل، باروري و توليد نحوه يمرز هم خوني شديد رسانيد. كه اين وضعيت به دليل 
  باشد.منحصر بفرد زنبوران عسل مي

  : باروري نحوه يتشريح 
كند بلكه بجاي اسـتفاده موزوم نقش اصلي ايفا نميدر تعيين جنسيت زنبورها كرو

ي موقعيت جنسيت زنبور متولد شـده ها تنها يك ژن، مشخص كنندهاز كروموزوم
ــي ــتهم ــن بس ــد. در اي ــدوداً باش ــه ح ــوارثي ك ــود دارد  ١٢ي ت ــاوت وج ژن متف

a1..a2.a3…….a12 آيـد كـه بـه يك گروه دوازده تايي يا يك بسته بوجود مي
  شود. گفته مي  Sexalleleيين كننده جنسي آلل ي تعآن بسته
 a7و a1مثل زنبورها چنانچه دو ژن متفاوت بـا هـم تركيـب شـوند مثـل در توليد

بكـار  a1ديپلوئيـد) و اگـر فقـط يـك ژن ( نتيجه يك الرو زنبور كارگر خواهد شد
ا هاپلوئيـد) كـه الرو زنبـور نـر ر( شوداي ناميده ميگرفته شود، باروري تك ياخته

عـدد كرمـوزم از  ١٦كرموزمي است كـه  2nدهد. جنسيت زنبوركارگر تشكيل مي
كرمـوزم  nعدد از مادر به ارث برده است. در صورتي كه زنبور نرحاصـل  ١٦پدر و 

گروه باشد. چنانچه دو ژن همكرموزم آمده از مادر زنبور نر مي ١٦باشد و همان مي
يد يك الرو نـر توليـد شـود. ولـي ايـن با هم تركيب شوند، اصوالً با a3و  a3مثل 

اگر ايجاد شود به دليـل و  مثلي زنبور عسل بوجود نميايدي توليدموضوع در برنامه
داشتن بوي متفاوتي كه با فرمن الروهاي كارگران معمولي در حين رشـد طبيعـي 

گيري از تكنيـك دارند، به وسيله زنبوران كارگر حذف خواهند شد. از طريق كمك
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اند چنين الروهايي را رشد و متولد سازند. اما حاصل رو مصنوعي توانستهپرورش ال
چنين الروهايي، زنبوران نر درشت جثه اما عقيم بوده است. مشـكالت همخـوني و 

كردن به سطح شان تخمگذاري شده كه سر توانند با توجهژنتيكي را زنبورداران مي
 كه اگر تالقي خواهر برادري بست شده است تحت بررسي قرار دهند. به اين طريق

ه حجـر ٪٢٥ي ملكه و زنبور نر از يك مادر و كندو) صورت گيرد.  نتيجه مشاهده(
خواهـد بـود. چنانچـه ايـن  ه هـاي شـفيري خالي در سطح شان سر بست شدهها

 ٥٠سيستم باروري مجدداً مابين ملكه و نرهاي بوجـود آمـده تكـرار شـود، شـاهد 
-خواهيم بود كه حتي با تخمگذاري مجدد ملكه در سلولي خالي ه هادرصد حجر

هاي خالي نيز، كلني نخواهد توانست به رشد معمـول خـود ادامـه دهـد و از بـين 
هاي نري كـه تشـابه كرومـوزومي بـا هـم دارنـد و يعني توليد همان زنبور( ميرود.

 شود و جاي خـاليباشد كه از طرف زنبورها حذف ميمي a3با  a3حاصل برخورد 
  آن بصورت پايين قابل رويت است.)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 كامًال منظم و با كمترين حجره وجود سطح تخمگذاري: ٢- ٦تصوير شماره 
  نمايد.ي ملكه را به خود جذب ميدهندهخالي نظر هرپرورش

  
شـود، از هاي كيفيت ژنتيكي كه در زنبوران نژاد اصيل انجام مـيدر بيشتر آزمايش

  : نمايند. نحوه انجام آزمايش بسيار آسان استاين روش استفاده مي
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ي اي رنـگ در وسـط هسـتهنمودن يك شـان خـالي بـا كيفيـت و قهـوهبا آويزان 
آيـا كـه روز بعد.   ٣تخمگذاري ملكه، در فصل فعاليت شديد ملكه و كنترل آن در 

  ملكه در شان قرار داده شده تخمگذاري نموده است يا خير؟
 ١٠×١٠روز بــا قــراردادن يــك شــابلون  ١٢پــس از ســپس بــا كنتــرل ايــن شــان 

حجـره در  ١٠٠سانتيمتري كه به شكل لوزي طراحي شـده اسـت و داراي تعـداد 
دادن دهيم. به نحـوي كـه بـا قـراربررسي را انجام مي ،باشدفضاي داخلي خود مي

-هاي در باز خالي، مـيي سر بست شده و شمارش سلوله هاشابلون بر روي حجر

بـرداري و رصد همخوني ژنتيكي ملكه پي ببريم. مهم است كه اين آمـارتوانيم به د
هاي مختلف قاب صورت پذيرد و نهايتاً ميـانگين تعـداد حجـره آزمايش در قسمت

برداري چندين روز بعد انجام شود، ممكن اسـت هاي باز يادداشت شود. اگر آماري
ند و باعـث اخـالل در هاي سر باز را مجدداً تخمگذاري ككه ملكه برگشته و سلول

  ).٢-٧تصوير ( برداري صحيح شودآمار
اي كـه در ملكـه: شود اين است كـهاي كه در عمل از اين آزمايش گرفته مينتيجه

ايـن (a3و a7بانك ژنتيكي خود فقط از دو نوع آلل متفاوت برخوردار اسـت مـثالً 
شـود)خواهيم هاي موجود در كيسه اسپرم مشـخص مـيعمل از طريق بررسي آلل

فهميد كه ملكه با دو زنبور نر بارور شده است و اگر اين ملكه را به عنـوان كنـدوي 
ملكه از دختران آن به عنوان كندوي پدري و  ٤پدري انتخاب نكنيد و به جاي آن 

بـا زنبورهـاي نـر  ه هـامنبع اسپرمي آينده  انتخاب كنيد، با توجه به بـاروري ملكـ
د توانست به جاي انتقال دو نوع آلل متفاوت شش نـوع متعدد، از اين طريق خواهي

هـا تمامـًا قابـل آلل متفاوت در منبع اسپرمي ملكه جديد جاي دهيد. كـه ايـن ژن
آلـل از  ٢انـد و آلل مختلف از نرهايي كه ملكه ها را بارور كـرده ٤( انتقال هستند.

  ند).دهآلل را تشكيل  مي ٦شود كه مجموعاً خود ملكه انتقال داده مي
با هم خواهر نباشـند و دختـر عمـو باشـند، سـپس   يي كندوهاي پدره هااگر ملك

آلل متفاوت را انتقال دهند كه اين همان شرايط باروري آزاد و طبيعي  ٨توانند مي
گيريم كه كندوهاي پدري بايد هميشـه از تعـداد را خواهد داشت. نهايتاً نتيجه مي

  بيشتري ملكه تهيه شده باشند.
ي باكره از نرهـاي متفـاوتي بـراي بـاروري خـود اسـتفاده كننـد، ه هاگر ملكحال ا

ي خـالي خواهـد بـود كـه در تخمگذاري ملكه كـامالً يـك دسـت و بـدون حجـره
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كه حاصـل ايـن  a3 a4 a5 a6 a7 a8و زنبورهاي نر  a1 a2وضعيتي مثل ملكه
 ،زقابل رويـت اسـت. ايـن شـان بـا كمتـرين حجـره بـا ٢-٧نوع باروري در تصوير

  باشد.بيشترين كيفيت را دارا مي
  
  
  
  
  
  
  

باروري و تخمگذاري ملكه در شرايط عالي با كمترين حجره خالي : ٢-٧تصوير 
  .شاندر سطح 

  
توانيد از اين طريق قبـل از تشـكيل چنانچه اين عملكرد را دقيقاً متوجه شويد، مي

  پرورشي را داشته باشيد.  برنامه ريزيهاي پدر و مادري بهترين كلني
يقينا فاكتورهاي ديگري هم در همخوني زنبورهاي عسـل نقـش دارنـد كـه هنـوز 

هاي دقيقي انجام مـي شـود كـه تمـامي فاكتورهـاي برنامه ريزياند و كشف نشده
ها، رشـد خيلـي ضـعيف و منفي ژنتيكي مثل مقاوم نبودن كلني در مقابل بيماري

ره مورد توجه واقع گـردد. ايـن موضـوع تنهـا بـه گذراني كم جمعيت و غيزمستان
گـردد. مـيانتخاب منبع توليد ملكه مادري بـر نحوه يچگونگي باروري ملكه ها و 

شناسـان در نقـاط مختلـف جهـان، هاي گذشته بخشي از محققان و حشرهلدرسا
ها و حد و مـرز خـط ي كامپيوتري تعداد كلنيه هاسعي داشتند كه از طريق برنام

درصـد بـه بـاال را  ٢٥هاي همخوني را مشخص كنند. كه نتيجه عدد بيماريشروع 
توانيد با يك دفعه باروري خواهر برادري اند. اين مرز همخوني را ميمشخص نموده

بدست آوريد. البته نبايد فراموش شود كـه هـر چقـدر روابـط خويشـاوندي مـابين 
-خصوصيات ژنتيكي به نسل ي بيشتري داشته باشد، ميزان انتقالها فاصلهباروري

  يابد.هاي آينده هم كاهش مي
  توانيم با تالشي مجدد مشكالت همخوني را اصالح كنيم. ما مي
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-چرا هميشه نياز به دو نسل از زنبوران براي برطرف نمودن مشكالت همخوني مي

  : باشد؟ اين قضيه به آساني قابل توضيح است
ليت هـم زمـان دارنـد. يكـي ملكـه، و عسل دو نسل فعادر عملكرد يك كلني زنبور

  شوند.ديگري زنبوران كارگر كه دختر ملكه محسوب مي
  
  

ملكه براي كار اصـالح نـژاد بعـد از  ٨استفاده از  )Fدرجه همخوني ( : ٢-٨تصوير 
 هست خواهد رسيد ٢٥٪نسل به مرز همخوني خطرناك كه  ١٠

رنامه اصالح نـژادي بيشـتر هر چقدر تعداد منابع اوليه پدري و مادري ب: ٢-٩تصوير
باشند بهبود ژنتيكي سريعتر و بهتري خواهيد داشـت و ديرتـر بـه مـرز همخـوني 

  .خواهيد رسيد
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اگر يك ملكه توليد شده از اين كلني با زنبوران نر يك زنبورستان ديگر بارور شود، 
شده عوارض همخـوني را زنبوران كارگر توليد شده هيبريد هستند. ولي ملكه بارور

تخمگذاري او مشكالتي وجود  نحوه يكشد و در سطح و مچنان با خود يدك ميه
ي نسل دومي ه هادهد. اما ملكخواهد داشت كه مجموعاً رشد طبيعي را كاهش مي

هيبريـد) ( ي بارور شده با نرهـاي يـك زنبورسـتان ديگـرهاي اين ملكهكه از تخم
باشـند. نهايتـا طبيعي خود را دارا مـيهاي آيد كامالً سالم بوده و تواناييبوجود مي

آمـدن يـك نسـل بـا بـا بوجـودو باروري مجدد آنها با نرهاي نژاد اصيل برابر است 
پرورشي براي جلـوگيري از هـر گونـه عـوارض همخـوني  برنامه ريزيكيفيت باال. 

ي بـاروري غريبـه ه هـاي خود را در ايسـتگاه هاباشد. فردي كه ملكبسيار مهم مي
هاي همخوني عبـور تواند با خيال راحت از كنار مشكالت و بيماريمي ،دبارور نماي

ي همـان ها در زيـر مجموعـهنمايد. ولي نبايد فراموش شود كه حداقل اين باروري
هاي متفاوت باشد. وگرنه از انتقـال خصوصـيات ژنتيكـي يـك نـژاد نژاد اما از الين
-گردد. هيبريدهيبريد توليد ميهاي آينده كاسته خواهد شد و مرتباً اصيل به نسل

-ي يك نژاد اصيل، اصوالً بازدهي خيلي بااليي از خود نشان ميها در زير مجموعه

دهند و گهگاهي هم افت ژنتيكي دارند كه بايد سريعاً اصالح شوند. بخـاطر بـروز و 
ژنتيكـي  برنامـه ريـزيي كنترل همين مشكالت است كه بايد كسـاني در صـحنه

ي كافي برخوردار اطالعات كافي را در اين زمينه داشته و از تجربه فعاليت كنند كه
  باشند تا بتوانند كيفيت مورد نظر را ارائه دهند.

  : چگونگي ارزيابي يك برنامه پرورشي
ي ه هادهندگان انفرادي كه باايستگانژاد و پرورش ملكه، يا پرورشي اصالحه هاگرو

كننـد، عسل به تنهايي يا گروهي كار ميورباروري ملكه يا تلقيح مصنوعي ملكه زنب
كنند تا چگونگي مسير پرورشي خود را تنظيم نمايـد  برنامه ريزيبايد دقيقاً فكر و 

تا به تدريج از كيفيت ژنتيكي و قدرت رشد و بازدهي زنبوران توليـد شـده كاسـته 
شد بايد بانگردد. حداقل تعداد كلني كه براي يك برنامه اصالح نژادي مورد نياز مي

دير  كندوي زنبور عسل باشد. در غير اين صورت شروع كار با تعداد كم وبسته  ٦٠
توانيـد از يا زود به بروز عوارض همخوني منجر خواهد شـد. بـراي مثـال شـما مـي

شود بـه عنـوان هسـته اصـلي برنامـه ي پرورشي كه در قسمت ذيل ارائه ميبرنامه
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آن را  ،ه شرايط خـود بـا آگـاهي كامـلپرورشي خود استفاده كنيد. سپس نسبت ب
يي باشد كـه نسـبت بـه ه هاگسترش و يا تغيير دهيد. نتيجه نهايي بايد توليد ملك

هـا و ي قبل در زمينه توليد، رشـد جمعيتـي، مقاومـت در مقابـل بيمـاريه هاملك
برتري خود را به وضوح نشان دهند. بـه هـيچ وجـه ،تمامي نكات ديگراصالح نژادي

نكنيد. حداقل ملكه مورد نياز در ايـن  برنامه ريزيادي را با يك ملكه كار اصالح نژ
ملكه از اين جمع، نبايد هيچ  ٣باشد. مهم است كه حداقل ملكه مي ١٠تا  ٥رابطه 

هـاي از اليـن ه هـاگونه ارتباط خويشاوندي با يكـديگر داشـته باشـند و ايـن ملكـ
ال بـا تعـويض و جـايگزيني متفاوت ولي از يك نژاد تشكيل شده باشند. سال به س

هاي پدري در توليـد نرهـا و منظورجابجايي كلني( ي پرورشيها در برنامهاين الين
-توانيد مرتباً بـا برقـراري ارتبـاطي بـا) ميه هااستقرار آنها در ايستگاه باروري ملك

ي پرورشي خود اي وارد سيستم برنامههاي تازهها، تدريجاً الينكيفيت ما بين الين
ي پرورشـي را پـرورش تركيبـي ه هـاهاي متفـاوت در برنامـنيد. استفاده از الينك

: باشـدعملكرد جدول و برنامه به اين صـورت مـي ٢-١٠نامند. در تصويرها ميالين
ي خواهري نداشـته يي كه بهتر است با هم رابطهه هادر سال آزمايش، با توليد ملك
 باشند كار را آغاز مي كنيد. 

  ٢-١٠تصوير
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ي بـاكره) را ه هابراي توليد ملك( ي مادر مورد استفادهه هاهمزمان در آن سال ملك

ي گيري مورد سـنجش قـرار مـي دهيـد و بـراي يـك دورهي كارت ركوردبوسيله
گيري سال گذشته بهتـرين كنـدوها را ي آزمون ركوردپرورشي آزمايشي، به وسيله

ه حـاوي ملكـ ،ين كندوهارا انتخاب كنيد. ا A-B-Cمشخص نموده و سه كندوي 
ي شما را تامين ي كندوهاي پدري بوده و منابع اسپرمي برنامهي تشكيل دهندهها

-ي كندوهاي پدري شما را تامين ميي باكرهه هايي كه ملكه هاملك( خواهند كرد.

  كنند). 
ي ه هـاتوليد يك سري انبـوه ملكـه بـاكره از ملكـ : چگونگي كار در سال آزمايشي

كلني از همين  ١٠ي بيشتر از و باروري آنها با نرهاي توليد شده A-B-Cمنتخب 
. اين سه سري نسل خواهر برادرها بدست آمده، اولين نسل تركيبـي اليـن ه هاملك
A وB  و الينC باشد.مي  

  : ساله ٤يبرنامه
  : Cالين 

  : سال اول پرورش
 شودتوليد مي Cزنبورهاي نر از الين 

  : شوندميبه دو طريق توليد  ه هاملك
  شود كه نتيجه برابر است با پرورش الين اصيلگرفته مي  Cاز الين: مرحله اول
گرفته شود كه نتيجه برابر است با پرورش الين  A-Bاز الين  ه هاملك: مرحله دوم

  تركيبي.
  Aزنبورهاي نر از الين  توليد: سال دوم

  : شوندملكه ها به دو طريق توليد مي
شود كه نتيجه برابر است با پرورش اليـن گرفته مي Aاز الين  ه هاملك: مرحله اول

  اصيل
شود نتيجه برابر است با پرورش اليـن گرفت مي B-Cاز الين  ه هاملك: مرحله دوم

  تركيبي.
  Bزنبورهاي نر از الين : سال سوم

  : ملكه ها به دو طريق توليد مي شوند
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  بر است با پرورش الين اصيلگرفته كه نتيجه برا Bاز الين  ه هاملك: مرحله اول
پرورش الين با گرفته شود كه نتيجه برابر است  A-Cاز الين  ه هاملك: مرحله دوم

  تركيبي.
  : سال چهارم

  Cزنبورهاي نر از الين 
  : شوندملكه ها به دو طريق توليد مي

گرفته شود كه نتيجه برابر اسـت بـا پـرورش اليـن  Cاز الين  ه هاملك: مرحله اول
  اصيل 

گرفته شود كه نتيجه برابر است با پرورش الين  A-Bاز الين  ه هاملك: مرحله دوم
  تركيبي.

توانيد با بهره گيـري از تكنيـك ها را با هم كمتر كنيد، ميي الينبراي آنكه فاصله
تلقيح مصنوعي اين كار را به نحو عالي انجام دهيد. حداقل سي سال تجربـه نشـان 

-، مـيه هـاكنترل كيفيت رشد و سطح تخمگذاريملك داده است كه با اين روش و

مدت كار كنيد، بـدون اينكـه نگـران بـروز مشـكالت همخـوني توانيد بصورت بلند
باشيد. مهم است كه هميشه از تعداد زيادي ملكه براي كار پرورش استفاده نماييد. 

 ملكـه بـراي توليـد ٦ي بـاكره و ه هـاملكه براي توليد ملك ٣دست كم از هر الين 
با توجه به حجم كـار زيـاد در ايـن  ٢-١٠منابع اسپرمي الزم است.  مطابق تصوير 

ي ملكه با هم همكاري كنند. يكي دهندهي پرورشي بهتر است كه دو پرورشبرنامه
ي بـاروري نمايـد. در ي باكره را آمادهه هامنابع اسپرمي را تهيه كند و ديگري ملك
توانيد از منابع اسپرمي متفاوتي در كنار مي تكنيك تلقيح مصنوعي به غير از اينكه
توانيد به نحـو عـالي از چنـين همينطورمي ،يكديگر بصورت همزمان استفاده كنيد

توانيد بـا پـرورش زنبـور نرقـوي و  -مند شويد.شما ميي گروهي نيز بهرهه هابرنام
گامهـاي بسـيار وسـيعي در جهـت  ،حساب شده و كنترل صدرصد باروري ملكه ها

  ح نژاد  زنبور عسل برداريد.اصال
ي اليـن هايي كه با هم خويشاوند هستند با كلمه، پرورش و باروري٢-١٠در تصوير

نمايند. به اين نكته توجه نماييد كه استفاده از كندوهاي شـاهد اصيل مشخص مي
گيـري، روشـي هـاي ركـورددر كنار كندوهاي اصالح شده به منظور انجام آزمايش

اي مشخص نمودن راندمان كلني هاي توليدي است. اسـتفاده از علمي و مناسب بر
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پرورش الين اصيل بسيار متداول است زيرا هميشه خواهرهايي هم در زنبورسـتان 
ها بر روي از سري پرورشي هم سن وجود دارند كه كارهاي بعدي آزمايش و آزمون

چگونـه بـا نشـان داده شـده اسـت كـه  ٢-١٠شود. دقيقاً در تصـوير آنها انجام مي
هاي مختلـف بـه مشـكالت همخـوني استفاده و به كارگيري خيلي نزديك از الين

د نخواهيد كرد. البته چنانچه برنامه را درست و دقيـق مـديريت كنيـد. ايـن ربرخو
هاي معرفي شـده بهتـر اسـت. زيـرا در ايـن برنامـه از تالقـي روش از تمامي روش

ي مختلفي كه در چهـار چـوب ه هاگونژنتيكي نژادهاي مختلف با يكديگر و توليد 
هـاي شود. از طريق تالقي ژنتيكهيبريدها) جلوگيري مي( گنجندهيچ نژادي نمي

هيبريدها)هيچ وقت به دو هدف واقعـي، يعنـي توليـد ( مختلف بصورت مكرر با هم
ي پرورشـي، هـا در ايـن برنامـهباال و تداوم آن نخواهيد رسيد. با انتخـاب بهتـرين

بـاال، سـطح تخمگـذاري يكنواخـت و سـالم بـا كمتـرين مشـكالت  هميشه توليد
توان مديريت نمود. از اين طريق شـما در اصـالح نـژاد هاي همخوني را ميبيماري

 ،شـوندهايي كه از طريـق  همخـوني ايجـاد مـيمرتباً برخالف جريان بروز بيماري
ردار هستند بودن از فعاليت كمي برخوهايي كه در عين اصيلكنيد.كلنيحركت مي

شوند. شما بايد مد نظر داشته باشـيد كـه حـداقل زمـان از برنامه كنار گذاشته مي
  باشد. ي اصالحات انجام شده دوسال و دونسل ميبراي دستيابي به  نتيجه

مدت در بهتر نمودن سـطح توانيد بصورت بلندها مياز طريق پرورش تركيبي الين
ليت داشـته باشـيد. ايـن روش مكـرراً مـورد ها و سطح برداشت آنها فعارشد كلني

  شود.ها توصيه ميآزمايش قرار گرفته و به عنوان يكي از بهترين روش
در اين قسمت براي توضيح بيشتر كلمات تخصصي پرورشي به تشـريح و تفكيـك 

  : پردازيمهر كدام از آنها مي

  : پرورش الين
فيـايي متشـابه پـرورش شود كـه در موقعيـت جغرايي گفته ميه هابه پرورش ملك

  اند و با همديگر ارتباط خويشاوندي دارند.يافته
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  : پرورش گونه هاي مختلف يك نژاد
اي كه از يك نژاد گرفته شده ولي با هم خويشـاوند نيسـتند. مـثًال در پرورش ملكه

 آلمانياتريش يا : مختلفي تشكيل شده مثل كارنيكاي گونه هامورد نژاد كارنيكا از 
  و يا اسلوني.

  : نژاد
جغرافيـايي مشـخص، كـه داراي خصوصـيات اخالقـي و  منطقـه يزنبورهاي يك 

-باشند را نژاد ميرفتاري مشخص و خصوصيات ريخت شناسي منحصر بفردي مي

  گنجد.گويند. كه اين موضوع در قالب الين و گونه نمي
ي خويشاوندي الين به معني باروري بخشي اعظمي از يك جمعيت كه با هم رابطه

توانيم مكرراً يـك اليـن را بصـورت بسـته ). نمي٢-١٠مانند تصوير( ميباشد ،دارند
پرورش دهيم. در اينجاست كه ما با پرورش تركيبي به جـايي خـواهيم رسـيد كـه 

ي ي الين استفاده كنيم و چـه زمـاني از كملـهكند چه زماني از كلمهمشخص مي
بايد اظهار نظر كرد كه تالقي دو نژاد مختلف با  نژاد. در مورد هيبريد نژادي، زماني

هاي چشـمگيري در دهندگان گياهان و حيوانات موفقيتهم صورت پذيرد. پرورش
-ي پرورش زنبورهايي هم در زمينهاند. موفقيتگيري بدست آوردهي هيبريدزمينه

خورد. موفقيت درتالقي ژنتيكي بسـتگي زيـادي بـه عسل با اين روش به چشم مي
شوند و اين موضوع بسيار به شرايط زيست نژادهايي دارند كه با هم تالقي داده مي

محيطي نژادها بستگي دارد. در اين باره مهم است كه هر دو نـژاد قـبًال بـر اسـاس 
فاكتورهاي اصالح نژادي اصالح شـده باشـند. همچنـين بايـد در نظـر داشـت كـه 

  ها را با هم تالقي داد.  بهترين
هاي باال و ثابت دو نژاد مختلـف رسانيدن قابليتي موفق چيست؟ به همگيرهيبريد

ي منظم اصـالحي و آزاد نمـودن كـل پتانسـيل موجـود در نسـل را در يك برنامه
گيري شما نيازمند ي هيبريده هاگويند. اما در برنامگيري ميبوجود آمده را هيبريد

 متفاوت و يك ايستگاه باروري باشيد. كه بايد دو الين كامالًتعداد وسيعي كلني مي
كنترل شده يا يك ايستگاه تلقيح مصنوعي در اختيار داشـته باشـيد. بسـيار مهـم 

يي كه حاصل هيبريدگيري مي باشند، نسل بعدي ه هااست كه به هيچ وجه از ملك
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به عنوان ملكه باكره يا حتي زنبور نر توليـد نگـردد. ايـن بـدين معنـي اسـت كـه 
سال يك بار از منبع توليد هيبريد بايد ملكـه خريـداري نماينـد. زنبورداران هر دو 

گيـري يي كـه حاصـل روش هيبريـده هـاهاي زنبورداري وسيع از ملكفقط شركت
دهنـد بـا نـژاد اصـيل ولـي كنند. بيشتر زنبورداران ترجيح مياستفاده مي ،هستند

  وتاه مدت!بصورت آهسته و پيوسته عمل كنند تا با استفاده از هيبريد و جهش ك
ي تالقي داده شـده را در اختيـار داشـته ه هااگر بعد از دو سال نتوانيد مجدداً ملك

باشيد و باروري مابين نسل بعد از هيبريدها صورت گيرد از كاهش شديد كيفيتـي 
و اقتصادي رنج خواهيد برد! واردات نژاد كارنيكا از كشور اتـريش بـه آلمـان و كـار 

ه بصورت پيوسته در ايـن رابطـه انجـام گرفتـه نتـايج اصالح نژادي كه در چند ده
بخشـي در زمينـه افـزايش رانـدمان توليـد بـه ارمغـان آورده اسـت. بسيار رضايت

افراد متفاوتي با واردات متنوع در پي دستيابي به يك نژاد برتـر  ،درساليان متمادي
حتي تالقـي بـا اند. اما بعد از چند دهه بر همگان آشكار شد كه نژاد كارنيكا و بوده

توانـد بصـورت وسـيع خواسـته دقيق آن با نژاد بومي كشور آلمان مي برنامه ريزي
هاي زنبورداران را برآورده نمايـد كـه در نهايـت يـك نـژاد كـامالً آرام در اختيـار 
زنبورداران قرار داده است. در حال حاضر هـيچ زنبـورداري حاضـر نيسـت بـا نـژاد 

زن و كـم محصـول بـود كـار را ادامـه دهـد. نيشقديمي كشور آلمان كه يك نژاد 
تحقيقات نشان داده است كه نژاد بومي كشور آلمان تـا حـد بسـيار زيـادي تحـت 
تاثير كارنيكا قرار گرفته است. اين تغييرات نه تنها در بخشريخت شناسي بلكـه در 

 ه هـااخالق و رفتار نژاد بومي هم كامًال قابل مشاهد اسـت. ايـن موضـوع حاصـل د
ي اصالح شده و باروري زنبـوران ه هال فعاليت است كه از طريق استفاده از ملكسا

ها، باعث ارتقاء سطح كيفيت گرديـده ي بومي در كنار زنبورستانه هانر آنها با ملك
  است. 

هاي اصالح نژادي، پـرورش و كنتـرل كنـدوهاي پـدري بـه همـان در تمامي روش
گيرنـد. در غيـر مورد توجه قـرار مـيميزان قابل اهميت است كه كندوهاي مادري 

توانيد از پرورش صـحبت نماييـد. در اصـالح نـژاد بايـد اينصورت به هيچ وجه نمي
ي مادري نژاد اصيل و همينطور پـدري كـامالً حفـظ شـود.  در هميشه منبع ملكه

توانيد با توليد ي مادري، ميه هاصورت توليد و استفاده انبوه به شعاع وسيع از ملك
بـري اقتصـادي بـاال ي ارزان و باروري آنها در كنار زنبورستان به يك بهـرههاه ملك
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از منبع اصـلي تـامين  ه هادست يابيد. مهم آن است كه هميشه بخش مادري ملك
ي كنـار زنبورسـتان. البتـه اسـتفاده از ايـن روش ي بارور شـدهه هاشود نه از ملك

هـاي ي را مكـررًا در نسـلنخواهد توانست فاكتورهاي مهمي مثـل آرام بـودن كلنـ
بعدي از خود نشان دهد. ولي در اين روش زنبورها از قدرت رشد بااليي برخـوردار 

خواهند مديريت اصـالح نـژادي را در توانند يا نميخواهند بود. زنبورداراني كه نمي
پيش بگيرند، بهتر است كه با خريدن چندين ملكه نژاد اصـيل تحـول وسـيعي در 

بـه عنـوان هسـته اصـلي  ه هايجاد نمايند.  بدينوسيله از اين ملكزنبورستان خود ا
 ،نـژادهاي مجاور در امر اصالحپرورشي استفاده ميكنند. در هماهنگي با زنبورستان

تحـت كنتـرل بـا  منطقـه يتوانيد بزودي در يك شعاع كوچـك صـاحب يـك مي
اد در نژادهـاي ي نژاد اصيل شويد. تنها راه براي اصـالح نـژه هاتوانايي پرورش ملك

باشد. نژادي هماننـد اروپاي مركزي، استفاده از سيستم پرورش ملكه نژاد اصيل مي
دقيـق  برنامـه ريـزيتواند بخوبي با نژاد كارنيكا با گسترش جغرافيايي كه دارد، مي

در سيستم پرورش الين تركيبي بهتـرين بـازدهي را داشـته باشـد. از ايـن طريـق 
هاي بوجـود آمـده را تهديـد نسل ،هاي همخونيريهمچنين خطري از جانب بيما

  كند.نمي
  

  : اصالح نژاد زنبورها بر دو قسمت تقسيم مي شود
هاي مختلـف بـه عنـوان ) آزمايش و پرورش ملكه هاي باروري نژاد اصيل از الين١

  ملكه هاي مادر نسل آينده
ي اقتصـادي هاي متولد شده در كنار زنبورستان به عنوان كلنيه ها) باروري ملك٢

يا زود بازده در زنبورستان. بنابراين به هيچ وجه اجازه نداريد كه از قانون قديم كـه 
  استفاده نماييد! ،ي هيبريد بوده هاگزيني در بين ملكسيستم به
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  :٢- ١١تصوير 
  

 Pبراي مثال ملكـه .  كاهش عملكرد را به دنبال دارد برنامه ريزيتكثر ملكه بدون 
) با عملكردي بسيار بـاال بـوده اسـت. Sklenar( يك ملكه نژاد اصيل الين اسكلنا

 ٣شود در كنـار زنبورسـتان بـارور شـده و محسوب مي pكه دختر ملكه  H1ملكه
هاي زنبورستان دارا بوده است. سال پياپي بيشترين عملكرد را در بين تمامي كلني

فاكتورهاي ريخت شناسي ژنتيك مـادري واقعاً با  (H1( با توجه به اينكه اين ملكه
ي پرورش به عنوان يك ملكـه مـادر قـرار اختالف آنچناني نداشته است، در برنامه

ي باكره بوجود آمده از اين نسل را در ايسـتگاه قرنطينـه ه هاگيرد. چنانچه ملكمي
ه شـوند از نظـر كيفيتـي از ملكـناميده مي H2ي حاصله كه ه هابارور نماييد. ملك

اند بهتر هسـتند ولـي هـيچ كـدام عملكـرد كه در كنار زنبورستان بارور شده ييها
توانند محصـول ها نميرا نخواهند داشت. در نسل سوم هيچ يك از كلني H1ملكه 
ي مادري خـود نيسـتند. آوري كنند و قابل قياس با كلني اوليهتوجهي را جمعقابل

هاي ي نژاد اصيل در زنبورستانها هدر كشور هاي آلمان و اتريش با استفاده از ملك
كيلو گرم از هر كلني در سال امـري عـادي اسـت كـه  ١٠٠صنعتي برداشت عسل 

-و اسـتفاده از اليـن ه هادقيق در امر اصالح نژاد ملك برنامه ريزياين امر به دليل 

باشد. بخشي از ارتقـاء قابـل توجـه هاي مادري باكيفيت و باروري تحت كنترل مي
ت شده نيز به نحوه مديريت زنبورستان و اهميت جلوگيري از بـروز محصول برداش

  گردد.هاي همخوني در زنبورستان بر ميهاي منجر به بيماريباروري
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در تالقي ژنتيكي دو الين مادري متفاوت با هم هميشه نسل اول  :٢- ١٢تصوير 
  برابر نمودار پر محصول خواهد شد و نسلهاي ديگر افت شديد خواهند داشت!

  
توان در مـورد آن فعاليـت كـرد و يكي از خصوصياتي كه در اصالح نژاد بخوبي مي

هـا كلنـيدهـي طبيعـي ها اسـت. بچـهدهي كلنينتيجه گرفت، كنترل ميزان بچه
وري كم همراه است كه اين دو موضوع ذكـر شـده در هميشه با كار مضاعف و بهره

كنند. طريقه كنتـرل ايـن مشـكل، بحث اقتصاد زنبورستان نقش مهمي را ايفاء مي
هايي است كه كمتـرين شـاخون را بعـد از يتـيم شـدن پرورش و استفاده از كلني

م در طول دو سال توليد بچـه طبيعـي توليد كنند. با اين روش اصالحي ما توانستي
هـاي درصد برسانيم. كه با وجود كلنـي ٨درصد به  ٥٤يك زنبورستان را از حدود 

ي چشمگيري در بخش دارو و درمان جمعيت، جز برداشت بيشتر، كاهش هزينهپر
  زنبورستان نيز خواهيد داشت.
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  فصل سوم

مديريت پرورش نر ايستگاه 

  پرورش ملكه
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  : .كنترل باروري١
ي بـاكره را در يـك ايسـتگاه ه هـاتوصيه مي شود ملكـ ،در عمل كنترل باروري ها

به نحوي كه دستيابي زنبوران نر غريبه بـه  ،مي نماييمپرورش ملكه كامالً قرنطينه 
-ي كيفيتي كمتـر، مـيي باكره تقريباً غير ممكن باشد. همچنين با درجهه هاملك

عسـل نـژاد ي  منـاطق پـرورش زنبـوريي كه در محـدودهاه هتوان به ايجاد ايستگا
اصيل است پرداخت. در اين مورد كنترل هميشگي كيفيت نسـل بوجـود آمـده از 

هـايي نيـز بـا اسـتفاده از توليـد و باشد. امـا در بخـشاهميت خاصي برخوردار مي
بـاكره ي ه هـابردن شانس باروري آنها با ملكـخالص و باالپرورش انبوه زنبور نر نژاد

هايي داشته باشند . اگـر چـه نتيجـه اند تا در مورد اصالح نژاد فعاليتتالش نموده
عنـوان  ،ي بارور شده به شكل طبيعـيه هاكامالً مثبت بوده اما به هيچ وجه به ملك
ي اخيـر تكنيـك تلقـيح ه هـاگيـرد. در دهـيك ملكه الين نژاد اصيل تعلـق نمـي

ي روشي براي دستيابي بـه بهتـرين نتيجـهعسل بيشتر از هر مصنوعي ملكه زنبور
  اهميت قابل توجهي پيدا كرده است. ،ه هاممكن در كنترل صد درصد باروري ملك

  : باروري در كنار زنبورستان
توانيم كنترل باروري در كنار زنبورستان را با استفاده از شرايط براي اين كار ما مي

  : ذيل عملي سازيم
كيلومتر بسـتگي بـه شـرايط  ٢/ ٥تا ٢نزديكترين زنبورستان الف) حداقل فاصله با 

  جغرافيايي منطقه دارد.
  كندوي زنبور عسل باشد. ٤٠ب) تعداد كندوهاي موجود نبايد كمتر از 

هـا بايـد از اليـن مـادري تشـكيل شـده ي اين كلنـيه هاپ) بخش اعظمي از ملك
  باشند.

هـاي زنبورسـتان زيادي از كلنيت) توليد مكرر زنبور نر نژاد اصيل در داخل تعداد 
  مد نظر باشد.

كيلـومتري كمتـر باشـد شـرايط  ٤تـا٢هاي غريبه در شـعاع هر چقدر تعداد كلني
دهندگان شود كه پرورشبهتري ايجاد خواهد شد. موفقيت بيشتر زماني حاصل مي

هـاي خـود را ي زنبورستانه هاتشويق گردند تا تمامي ملك ما اطرافدر عسل زنبور
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توانيـد بـا توليـد تعـداد زيـادي هاي مشابه تشكيل دهند. در اين صورت ميينبا ال
هرچـه ملكه باكره از منابع اصالح شده و باروري آنان در كنار زنبورسـتان و توليـد 

پتانسـيل بسـيار بـااليي از  ،ي پـرورش داده شـدهه هـازنبور نر از ايـن ملكـبيشتر 
هاي خالي . با آويزان نمودن چارچوبزنبوران نر اصالح شده در اختيار داشته باشيد

توانيـد كلنـي را تشـويق بـه مـي  ي قابسانتيمتري مومي در قسمت باال ٣با نوار 
توانيد با خيال راحت در توليد تعداد زيادي الرو زنبور نر باكيفيت باال نمود. شمامي

ي اصـلي تمامي فصل فعاليت زنبورها اين شـان درشـت بافـت را در وسـط هسـته
ري ملكه آويزان كنيد بدون اينكه نگراني در مورد تاثير منفـي تعـداد زيـاد تخمگذا

زنبوران نر بر روي توليد عسـل كلنـي وجـود داشـته باشـد. بواسـطه همكـاري بـا 
توانيد با چنـد سـال كـار گروهـي زنبورداران ديگر، به روشي كه شرح داده شد مي

بخـوبي عملكـرد  پرورشي و باروري نـژاد اصـيل گرديـد كـه منطقه يصاحب يك 
 ،ريخت شناسـيتوانيد با بررسي وبازدهي الزم را به همراه خواهد داشت .سپس مي

ي خـود را بـا اسـتاندارد ي توليـد شـدهه هـاملك ريخت شناسيتفاوت فاكتورهاي 
ژنتيكي نژاد مورد استفاده مطابقت دهيد. در نتيجه متوجه خواهيد شد كيفيت اين 

قرنطينـه نخواهـد بـود.  منطقه يي ي توليد شدهه هاكمتر از كيفيت ملك ه هاملك
باروري در زنبورستان فقط به صرف داشتن تعداد زياد كلني بدون كمربند پرورشي 

تواند تاثير بسيار منفـي بـر روي نژاد اصيل، هيچ گونه بازدهي نخواهد داشت و مي
  هاي مادري نژاد اصيل داشته باشد.توليد ملكه از الين

  : پرورش نژاد اصيل منطقه ي.٢
 منطقـه يتوانيد بـه يـك ي پرورشي ذكر شده ميشما از طريق انجام دقيق برنامه

پرورشي نژاد اصيل دستيابي پيدا كنيـد. در بعضـي از منـاطقي كـه ميـزان تـراكم 
باشد، بهترين مسير دستيابي بـه بـاروري باكيفيـت و هاي زنبور عسل باال ميكلني

جاد كمربند پرورشي نژاد اصيل اسـت. حـداقل تعـداد متداول در شرايط طبيعي اي
كيلومتر از يك نژاد بـراي ايجـاد  ١٥كيلومتر و ترجيحاً  ١٠تا  ٨كلني كه در شعاع 

كلني زنبور عسـل  ٣٠٠پرورشي نژاد اصيل الزم است نبايد كمتر از  منطقه ييك 
  باشد. 
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ور شده در كنـار ي باره هادر شروع كار در چنين مناطقي نبايد به هيچ وجه از ملك
اي توليد شود و تا مدتها بايـد ملكه باكره ،ي كم كيفيته هازنبورستانها و يا ايستگا

از الين مادري الرو پيوند دريافت كرد و ملكه بـاكره توليـد نمـود. بـا كمـي كـار و 
مديريت خواهيد توانست تا شعاع وسيعي منابع اسپرمي اصيل براي بـاروري ملكـه 

يي كـه حاصـل تالقـي ه هـامهم آن است كـه بتـدريج از ملكـ هايتان ايجاد كنيد،
اي منطقـه  تا بجايي رسيد كه دوري كرددورگه) ( نژادهاي ديگر هستند باژنتيكي 

. تجربه نشان داده كه با در اختيار داشتن يك با زنبور كامالٌ نژاد اصيل ايجاد نمود 
توانيـد سـاليان  كلني زنبور عسل مي ٥٠٠پرورشي نژاد اصيل با داشتن  منطقه ي

دراز با كيفيتي باال ملكه توليد نماييد. اين عملكرد بـه هـيچ وجـه قابـل قيـاس بـا 
-باشد. اينجاست كه استفاده از سيستم بـهدر شرايط معمولي نمي ه هاباروري ملك

توانيـد بـه دسـتاوردهاي قابـل تـوجهي گزيني مورد توجه بوده و از اين طريق مي
هـاي تمامي خصوصيات الين مادري را مرتبـاً در نسـلخواهيد دست يابيد. اگر مي

ي باكره كه منابع اسپرمي ه هاآينده بدست آوريد بايد هميشه در كنترل توليد ملك
ي كمربند پرورشي با دقت زياد فعاليت كرده در محدوده ،آينده محسوب مي شوند

بروند يـا در  هاي كم فعاليت بايد از بينو كوشا باشيد. زنبورهاي نر حاصله از كلني
  ي شبكه مهار ملكه در كندو مهار شوند.بوسيله ه هازمان باروري ملك

كيفيت مهـم اسـت. زمـاني هاي بيكردن و جلوگيري از توليد زنبور نر كلنيكنترل
هاي توانيد با برداشتن شانكيفيت زنبور نر زيادي توليد شود، ميهاي باكه دركلني

هـاي كـم اصالح شـده و قـرار دادن آنهـا در كلنـيپر از تخم زنبور نر از كندوهاي 
ها و منطقه به زنبور نر را برطـرف نماييـد. بـا پـرورش  و كيفيت، تامين نياز كلني

د يـيي قوي با بازدهي باال خواهه هاباروري ملكه ها در چنين مناطقي به توليد ملك
  : رسيد، كه در اين راستا بايد به نكات مهم ذيل توجه داشته باشيد

هاي اصـالح نـژادي را پشـت سـر گذاشـته گيري از ملكه مادري كه آزمونبهره )١
بودن و توليد باال مورد نظر گرفته شود) به منظـور توليـد به ويژه فاكتور آرام( باشد
  ي باكره مورد نياز ايستگاه.ه هاملك

  نژاد در سطح وسيع) باروري با زنبوران نر هم٢



90 
 

آب و هوايي مناسبي برخـوردار باشـد، زيـرا از ) باروري در مناطقي كه از شرايط ٣
ي بارور ه هابيشتر خواهد بود و درصد ملك ه هااين طريق ميزان دريافت اسپرم ملك

  شده هم بيشتر است.
ي ملكه با قيمت ) توليد تجاري با انجام كمترين عمليات توليدي به منظور عرضه٤

  مناسب.
  ) جلوگيري از بروز مشكالت همخوني.٥

  : ي باروري ملكهه هاايستگا. ٣
حتـي بـا شـرايط عـالي و قرنطينـه  ه هافراموش نكنيد كه در ايستگاه باروري ملك

هـا توانيد نتيجه مثبتي دريافت كنيد. مگر آنكه دقيقاً از روند توليدات وبارورينمي
آگاهي كامل داشته باشيد و هر دو را دقيقاً تحت كنترل قرار دهيد. سپس از طريق 

خواهيد ديد كه ايستگاه پرورش ملكه يا بـاروري  ريخت شناسيژنتيكي و آزمايش 
  هنوز خيلي با توليد يك ملكه كامالً نژاد اصيل فاصله دارد.

  : موقعيت ايستگاه
ي پـرورش و ه هـادر دوره هاي جديد دستور كار، به منظور چگونگي ايجاد ايسـتگا

  : دو روش معرفي گرديده است ه هاباروري ملك
ي شعاعي آن با اولين نه الين مادري!) كه فاصله( ي الينيپرورش ملكه ه) ايستگا١

كيلـومتر  ١٠كيلومتر و ترجيحاً بهتـر اسـت  ٧تا  ٦زنبورستان غريبه نبايد كمتر از 
باشد. اين كمربند مسافتي به لحاظ اطمينان و ايمني ايسـتگاه قرنطينـه محسـوب 

كمربند امنيتي قرار دارند بايـد از نـژاد هايي كه در داخل اين شود. تمامي كلنيمي
  ي ايستگاه بوده و داراي شناسنامه اصالح نژادي باشند.مورد استفاده

با تحقيقات به عمل آمده مشخص گرديد كه كمربند امنيتي بسـتگي بسـياري بـه 
تواند عملكرد بسيار متفاوتي داشـته باشـد. از موقعيت جغرافيايي منطقه دارد و مي

اند. اين فاصله به كيلومتر افزايش داده ١٠تا  ٦كيلومتر به  ٤تا  ٣را از اين رو فاصله
پرواز و باروري زنبـوران نـر اعمـال  نحوه يدليل كشف اطالعات بيشتري در مورد 

تواننـد گرديده است. زيرا زنبوران نر ايستگاه يا زنبوران نـر غريبـه هسـتند كهمـي
ين بدين منظور نيست كه در كمر نتيجه باروري را بصورت كامل مشخص نمايند. ا
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بند قرنطينه اي هيچ گونه كلني زنبور عسلي وجود نداشته باشـد. بلكـه معنـي آن 
اي به روشي مديريت، سرپرسـتي، هاي موجود در شعاع قرنطينهاين است كه كلني

شـود. ايجـاد ايـن منـاطق، تامين ملكه و زنبور نر گردند كه در ايستگاه انجـام مـي
طلبـد. در هـر دهندگان زنبور عسـل منطقـه را مـيگ بين پرورشهمكاري تنگاتن

ديـر يـا زود بايـد از  ،شـودايستگاه پرورش و باروري ملكه محصولي كه توليـد مـي
ي گـردد تـا از رونـد و نتيجـههاي ريخت شناسي مورد بررسي واقع طريق آزمايش

قـررات ها اطمينان حاصـل گـردد. در هـر ايسـتگاه پـرورش ملكـه، بايـد مباروري
اي و پرورشي بصورت كامل و با دقت بـاال اجـرا شـود . در غيـر اينصـورت قرنطينه

  آيد.موردنظر به دست نمي نتيجه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ناي در شمال كشور آلماايستگاه باروري جزيره: ٣- ١تصوير
  

ي موجود شناخته ه هااي از بهترين نوع ايستگاي جزيرهي پرورش ملكهه هاايستگا
كه بصورت جزيره  ي قرنطينه تجربه نشان داده كه يك ايستگاه در منطقهاند. شده
كيلـومتر در  ٧هاي غريبه، برابـر همـان كيلومتر فاصله از كلني ٣باشد با شعاع مي

هـاي ي پرورش ملكـه بـا نـژاده هاخشكي را عملكرد خواهد داشت. چنانچه ايستگا
كيلومتر الزامي مـي  ٧ه شعاع متفاوت در جزيره وجود داشته باشد، رعايت فاصله ب

و  ه هـابنـدي كندوچـاي بايـد مسـائلي ماننـد عـايقباشد. در چنين منطقه جزيره
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مد نظـر  ،شودجلوگيري از خسارات احتمالي كه از طريق وزش باد شديد ايجاد مي
هـا هاي پدري نبايد كمتر از چهار كلني باشد و ايـن كلنـيقرار گيرد. حداقل كلني

  هاي زنبورهاي نر نزديك تولد تقويت گردند.با شان بصورت مكرر بايد
هاي اخير استفاده از تكنيك تلقيح مصنوعي ملكه زنبور عسل قابليت خـود در سال

هـاي را در صنعت زنبورداري بصورت واضح نشان داده و به تـدريج جـايگزين روش
  كنترل باروري با مشكالت گوناگون خواهد شد. 

به همخوني زنبورها از وقتي آغاز شـد كـه بـه منظـور هاي منتهي مشكالت باروري
هـايي صـورت پـذيرفت. در غيـر تـالش ،ه هـاتحت كنترل درآوردن بـاروري ملكـ

ها سال اسـت كـه از كند ميليوناينصورت با شرايطي كه طبيعت ايجاد كرده و مي
بروز اين نوع مشكل جلوگيري به عمل آورده است. تلقـيح مصـنوعي ملكـه زنبـور 

توانيم دقيقاً و باكمال اطمينان برنامه اين جهت بسيار مهم است كه ما ميعسل از 
  باروري و پرورشي خود را اعمال نماييم. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :٣-٢تصوير 
در اين ايستگاه ها تمامي نكاتي كه در قسمت : ) ايستگاه پرورش ملكه نژاد اصيل٢

شـود و گفته شد اعمـال مـيباال در مورد طريقة ايجاد ايستگاه پرورش ملكه اليني 
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-شوند هم بايد از ملكهاي كه در اين ايستگاه بارور ميي باكرهه هاملك ،عالوه بر آن

ي اصـالح نـژادي بـا ي مادري نژاد اصيل گرفتـه شـده باشـند و داراي شناسـنامه
كنترل صـد در صـد فقـط بـر  ١در ايستگاه شماره ( مشخصات خويشاوندي باشند.

توانست هر ملكه باكره اي را در شد و هر زنبورداري ميم ميروي زنبورهاي نر انجا
گيري درباره اينكه يك ايستگاه پـرورش و بـاروري اين ايستگاه بارور سازد).تصميم

ي هيـات بـه عهـده ،شـودملكه در چه سطح كيفيتي قرار دارد و چـه ناميـده مـي
در يك كمربند  باشد. تجربه نشان داده كهبازرسي و بررسي كيفيت توليد ملكه مي
هاي متفرقه هم مورد اصالحات قرار گيرنـد پرورشي نژاد اصيل در صورتي كه كلني

اگرچـه  ،شود باال خواهد بوديي كه توليد ميه هاو از نژاد اصيل باشند، كيفيت ملك
طلبـد. بـا منطقه كـامالً ايزولـه نبـوده باشـد. ولـي ايـن امـر تالشـي مكـرر را مـي

تـوجهي بـر روي توانيد بصـورت قابـللكه باكيفيت ميي پرورش مه هاايجادايستگا
  ارتقاء سطح ژنتيك زنبورهاي منطقه دخالت موثر داشته باشيد.

  : ي باروريه هااستقرار كندوچ طريقه ي
كردن كندوچه هاي باروري نكاتي ماننـد و مستقر ه هادر ايجاد ايستگاه باروري ملك

متـر) و   ٥مترتـا  ٣از هـم  حـداقل هـر رديـف( از يك ديگـر ه هاي كندوچفاصله
رنگ نبودن آنـان و اينكـه وسـايل نسبت به هم و هم ه هانامنظم قرار دادن كندوچ

نقليه تا حد امكان به محل نزديك گردد، مسائلي است كه بايد مـد نظـر قـرار داد. 
دادن مسـيرموقعيت در بازگشـت از پـرواز بـاروري بـا از دسـت ه هـابعضي از ملكـ

  اي ديگر، تلف خواهند شد.  ب كندوچهكندوچه خود و انتخا
 ١ي بـاروري ملكـه در ارتفـاع ه هـادادن كندوچهاي مختلف و قراراستفاده از رنگ

  خواهد نمود.  ه هايابي بهتر ملكمتري از سطح زمين كمك فراواني به مسير
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  :٣-٣تصوير 

  
ها تجربه در اين زمينه نشان داده است كه استفاده از نبشي آهنـي يـا نبشـي سال
  مانند بهترين عملكرد را به همراه دارد. Tهاي 

توانيد به راحتي ساليان طوالني مورد اسـتفاده قـرار دهيـد.در اين نوع نبشي را مي
از  را مورد هجوم خود قرار مي دهند بـا اسـتفاده ه هامناطقي كه مورچه ها كندوچ

ي يك تكه گوني آغشته به مـواد نفتـي كـه بـه قسـمت پـايين نبشـي نگهدارنـده
رهـايي پيـدا كنيـد.  ه هـاتوانيد به راحتـي از شـر مورچـكندوچه پيچيده شده مي

ي باروري كه داراي رنگي مشابه هم هسـتند نبايـد در كنـار هـم قـرار ه هاكندوچ
ي مطلوبي به تفاوت نتيجههاي مي پرواز با رنگگيرند.  رنگ آميزي قسمت دريچه

ي باروري كه از لحاظ عـايق حرارتـي و ه هاهمراه خواهد داشت. قرار دادن كندوچ
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اند باعث ترك زنبوران از داخل كندوچه پـرورش ملكـه برودتي ضعيف ساخته شده
  خواهد شد به ويژه چنانچه مدام در زير تابش شديد نور خورشيد قرار گرفته باشد.

   :ي باروريه هاكندوچ
ي پرورش ملكه روز به روز كوچكتر شد تا بـه ه هادر اروپاي مركزي ساخت كندوچ

پـرورش   ه هـارسيد. در ايـن نـوع كندوچـ EWKقابي  ١ي كندوچه هاي مرحله
اي  بسـيار مـورد اسـتفاده قـرار ي قرنطينـهه هاملكه در مقياس كم و براي ايستگا

را به همـراه داشـته اسـت. گرفته است. اما براي توليد تجاري مشكالت خاص خود 
آلمـان و سـويس بـه  -دهندگان ملكه در كشورهاي اتـريشمدتي است كه پرورش

-انـد كـه رضـايت پـرورشقابي از جنس پلي اسـتايرن روي آورده ٣ي ه هاكندوچ

توان عايق مي ه هاهاي بارز اين كندوچدهندگان را به همراه داشته است. از ويژگي
وايي مختلف و ايجاد جمعيـت و سـطح تخمگـذاري بودن آن ها در شرايط آب و ه

ي آن هـا بـه منـاطق مناسب براي پرورش ملكه و همينطـور نقـل و انتقـال سـاده
اسـتفاده مـي  KBKاز نـوع چـوبي  ١٣٩١در ايران ما از سال ( مختلف را نام برد.

  نماييم و از آنها بسيار راضي هستيم).
بودن توانايي رت پر و كاملاي در صوي يك چنين كندوچهجمعيت تشكيل دهنده

توانيـد بارهـا و ميه هـاايجاد يك كلني جديد را خواهد داشت و از اين نوع كندوچ
بار) ملكه بـارور شـده دريافـت  ٦در صورت داشتن جمعيت مناسب حتي تا ( بارها

باشد. در اين نـوع بـه هاي قابل توجه اين محصول مينماييد. اين موضوع از ويژگي
 ٤تـا ٣سـانت و قطـر  ٣ي چوبي به پهناي ه هاقاب داخلي از تسم جاي استفاده از

شود. از اين طريق بازرسي كندوچه و برداشت ملكه به آسـاني ميليمتر استفاده مي
توانيـد ملكـه را تـا انتهـاي پـاييز هـم مـي ه هاامكانپذير است. در اين نوع كندوچ

خود را تـرك  وچه يكندنگهداري كنيد بدون اينكه ملكه تحت فشار واقع گردد يا 
ه هنوز هم از كندوچـ ،ي نژاد اصيلي پرورش ملكهي قرنطينهه هانمايد. در ايستگا

ه اسـتقرار كندوچـ ه هـاشود. اما جديداً بعضـي از ايسـتگااستفاده مي EWKي ها
 تأكيـددهند.ي چند قابي را در صورت عاري بودن از زنبور نر مورد تاييد قرار ميها

 ه هـاكردن و وضـعيت جمعيتـي كندوچـر مورد چگونگي پرويژه اينجانب بيشتر د
ي مختلـف بـا اسـتقرار دو نـوع دهنـدهباشد. بسيار ديده شـده كـه دو پـرورشمي
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انـد، بـه يي كامالً متفـاوت دريافـت كـردهه هامتفاوت در ايستگاه نتيج كندوچه ي
اطر اند. ايـن بـه خـي باروري مدرن بدترين نتيجه را داشتهه هااي كه كندوچگونه

ي تشكيل كندوچه و نامناسب بودن حجم و شرايط جمعيـت تشـكيل شرايط اوليه
-ي چند قابي بـه راحتـي مـيه هادهنده بوده است. شما بعد از قوي شدن كندوچ

ديگر را تشكيل دهيـد كـه بـا  كندوچه يتوانيد از آنها بچه مصنوعي گرفته و يك 
قـوي تبـديل  وچـه يكندتواند بـه يـك دريافت يك شاخون رسيده به سرعت مي

دانـيم و دقيقـاً را يك اتفاق يـا شـانس نمـي ه هاو ملك ه هاگردد. ما تلفات كندوچ
 ه هـاايم كه وضعيت كندوچه باروري چقـدر در وضـعيت بـاروري ملكـمتوجه شده

ه از زنبورهاي جوان براي تشكيل كندوچ باشد. به اين منظور استفادهتاثير گذار مي
ي ه هاتوانيد با رنگي نمودن دريچئز اهميت است و ميي پرورش ملكه بسيار حاها

را  ه هـاهاي مختلف، ميزان تلفات ملكـو قرار دادن آنها در مسير ه هاپروراز كندوچ
به حداقل ممكنه برسانيد. تـرك كندوچـه توسـط زنبورهـاي داخـل آن دو دليـل 

  عايق نبودن كندوچه. -٢استفاده از زنبوران كارگر مسن  ١-: بيشتر ندارد
-گـذاري شـوند. اينكـه عالمـتقبل از پرواز باروري عالمـت ه هابهتر است كه ملك

تئـوري مـردودي بـيش نيسـت. ،تواند باعث تلفات بيشتر بـاروري گرددگذاري مي
را شكار ملكه ها توسط پرندگان زنبورخـوار و نيـز  ه هابيشترين تلفات باروري ملك
گـرفتن  كندوچـه بـه سب قـراربخاطر موقعيت نامنا ه هاعدم جهت يابي دقيق ملك

  دهند.خود تعلق مي
آمـاده بـاروري خـود را در  كندوچه يي باروري ملكه كه زنبورداران ه هادر ايستگا

 ١٤تـا  ١٠سازند، مدت زمـان مستقر مي ه هابه منظور باروري ملك ه هااين ايستگا
ي بـاكره اه هدر ايستگاه بهترين شرايط را براي باروري ملك ه هاروز استقرار كندوچ

كندوچـه بايـد داراي تخـم و الرو  ،سازد. در اينصـورت در پايـان دو هفتـهمهيا مي
روز بـارور نشـده باشـد بـه هـيچ وجـه  ١١يي كه بيشتر از ه هاباشد. نگهداري ملك

روند زودتر به پرواز باروري مي ه هاپيشنهاد نمي شود. البته در بعضي از نژادها ملك
ي اقتصـادي ري ملكه بيشتر از زمـان يـاد شـده صـرفهو در بعضي ديرتر. اما نگهدا

باشد. تجربه  نشـان داده اسـت نداشته و امكان اينكه ملكه نرزا شود بسيار زياد مي
در صورتي كه ملكه در كندوچه جايي براي تخمگذاري نداشته باشد، از حجم شكم 

بـه  آن كاسته خواهد شد و ندرتاً مشاهده شده كه اين چنين ملكـه هـايي مجـدداً
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پرواز باروري خواهند رفت. براي جلوگيري از ايـن اتفـاق و امتنـاع از تحـت فشـار 
هاي كندوچه، ملكـه از داخـل گذاشتن ملكه، بهتر است كه بعد از تخمگذاري شان

  كندوچه برداشته شود. 

  : كندوهاي پدري
 باشـد وعدد زنبور نر بالغمي ١٠٠٠براي باروري طبيعي يكصد ملكه نياز به حداقل 

برابر اين تعداد بايد زنبور نـر در ايسـتگاه موجـود باشـند تـا بـراي  ١٠تا  ٦حداقل 
 ،كننـدو زنبوران نر تجمع مي ه هاباروري يا همان محلي كه ملك منطقه يتشكيل 

زنبور نـر را پـرورش و  ٢٠٠٠تواند بيشتر از كافي باشد. چون يك كلني پدري نمي
گيري نيستند، نيـاز بـه ي جفتهم آماده پرستاري كند و بخشي از اين زنبوران نر

ي باشـد. در ايسـتگاه جزيـرهتعداد بيشتري كلني پـدري در ايسـتگاه بـاروري مـي
شمالي كشور آلمان دقيقاً مشخص گرديده كه هر چقدر تعداد زنبوران نـر بـالغ در 

كمتـر خواهـد بـود.  ه هـاايستگاه كمتر باشد، ميزان باروري و كيفيت باروري ملكـ
ي وارد ي بـاكرهه هـاايد تعداد زنبوران نر بالغ داخل ايستگاه با تعداد ملكـهميشه ب

   شده تناسب داشته باشد.
  : اين نسبت بطور دقيق برابر است با

  كلني پدري نياز است. ٦تا  ٤كندوچه باروري ملكه  ٥٠براي 
  كلني پدري نياز است. ٨تا  ٦كندوچه باروري ملكه   ١٠٠براي 
  كلني پدري نياز است. ٨باروري ملكه  دست كم كندوچه  ٢٥٠براي 
  كلني پدري نياز است. ١٢كندوچه باروري ملكه دست كم  ٥٠٠براي 

شده پدري در ايستگاه بيشتر باشد، احتمال بـروز هاي مستقرهر چقدر تعداد كلني
هـاي پـدري كـه مشكالت همخوني كمتر خواهد بود. تهيه تعداد مورد نيـاز كلنـي

هـايي در اصالح نژادي باشند، ساده نيست. چون يك چنين كلنيداراي شناسنامه 
-باشند و بايد عمل كرد خود را نسبت به كلنـيبخش توليد ملكه هم مورد نياز مي

هـاي پرسـتار بطوريكـه توان با استفاده از كلنيهاي ديگر نشان دهند. در اينجا مي
هاي پدري و غربال توسط كلني  پس از برداشت شان حاوي الروهاي نر توليد شده

كردن جمعيت كندوهاي پرستار قبل از استقرار آنهـا در ايسـتگاه بـه منظـور جـدا 
 ،سازي زنبوران نر از كل جمعيت آنها و قرار دادن اين شان ها در كندوهاي پرستار
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جمعيـت زنبـور شان پر ٨از آنها كمك گرفت. اين كندوهاي پرستار بايد حداقل از 
ي زنبور نر اصالح شده ويزان نمودن يك شان پر از شفيرهتشكيل شده باشند و با آ

توانيـد ي تولد به اين كنـدو مـيو  يتيم كردن كلني و معرفي يك شاه خون آماده
  كلني را در ايستگاه  مستقر كنيد. 

كننده ملكه و در اختيـار گـذاردن شما خواهيد توانست با استفاده از يك قاب مهار
ي كلني با تغذيه مصنوعي و بـا اسـتفاده ازكلوچـهيك شان درشت بافت و تحريك 

ملكه مادري را به منظور ايجاد كلني پـدري بـه توليـد بيشـتر الروهـاي  ،اي گرده
زنبور نر تشويق نماييد. تعداد زنبور نر پرورش داده شده در هر كلني محدود بـوده 

اوي حـ بايـد شـان ،و به اين خاطر بعد از تخمگذاري ملكه مادري در داخـل شـان
ي اصــلي  هــاي پرســتار و در قســمت هســتهبــه كلنــي را ي زنبــور نــره هــاشــفير

توانيد با استفاده از روش باال بـه توليـد انبـوه تخمگذاري انتقال داده شود. شما مي
كيلومتر  ٣ها با مسافتي تقريبًا بيشتر از زنبورهاي نر پرداخته و با استقرار اين كلني

قرنطينه ي بهتري را ايجاد نماييـد.  منطقه يعاعي، با ايستگاه به صورت استقرار ش
مهم اين است كه زنبورهاي نـر همگـي از منبعـي كـه اصـالح نـژاد شـده و داراي 

هايي وجود يـك توليد شده باشند. ولي در چنين كلني ،اندشناسنامه پرورشي بوده
-داي الين ضروري است. از اين طريق ديگر نياز به كنترل و جـي اصالح شدهملكه

توانيـد بـا باشد. شما مـيو تازه متولد شده نمي شدهسازي مكرر زنبورهاي نر توليد
 ميليمتر باشد ٢/٥ي آن از همه هاي ميلاي كه فاصلهي مهار ملكهاستفاده از شبكه

ميليمتر كافيسـت)، از خـروج زنبـوران نـري كـه در داخـل  ٥براي نژادهاي ريزتر(
-اند جلوگيري كنيد.  همچنين ميته توليد شدههاي ايستگاه قرنطينه ناخواسكلني

توانيد از همين روش در بيرون از ايسـتگاه بـاروري ملكـه هـا بـه منظـور توليـد و 
روز بعـد از  ١٠نگهداري زنبوران نري در داخل كندو استفاده كنيد كـه الزم اسـت 

ه بـه كننـدي مهـارتولد، كلني آنها را در ايستگاه مستقر نموده و با برداشتن شبكه
آنها اجازه پرواز و جفتگيري دهيد. در غير اينصورت حتي اگر در خرداد ماه يا تيـر 

بعد از مدتي بنا به شرايط كلني و شـرايط   ،ماه در مناطق كوهستاني مستقر باشيد
دهنـده بايـد زنبوران نر در داخل كندو از بين خواهند رفـت. هـر پـرورش ،طبيعي

هاي ند تا بتواند از آنها به منظور ايجاد كلنيهميشه تعدادي بچه مصنوعي توليد ك
-ي باروري استفاده نمايد. بـا آمـادهه هاكردن كندوچپدري و جمعيت الزم براي پر
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هاي توانيد در انتخاب بهترينهاي پدري، ميكردن تعداد بيشتر از نياز واقعي كلني
هاي نست آزمايشآنها بيشتر دقت كنيد و با توليد زودهنگام زنبوران نر خواهيد توا

را به هدف مشخص نمودن كيفيت ژنتيكـي زنبـور هـاي نـر توليـد  ريخت شناسي
  انجام دهيد.  ،شده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مخصوصاً ( ايجاد شبكه ملكه در كف كلني بهترين حالت است : ٣-٤تصوير شماره 
جلوگيري زنبوران نر در جلوي دريحه پرو در سيستم كندوي كف باز)چون از تجمع

  آورد و بازدهي بهتري دارد.ميبه عمل 
   

  : آماده سازي كلني پرستار زنبوران نر
ي زنبور نر بايد كلني پرستار را بـه ترتيبـي كـه ذكـر ه هادو روز قبل از تولد شفير

  : شود در داخل يك كندوي جديد بصورت بچه مصنوعي قرار دهيدمي
  عدد شان پر از عسل و گرده.  ١
  د با جمعيت زياد روي آنها.عدد شان پر تخم و نزديك تول٢
  عدد شان حاوي شفيره هاي زنبور نر را با جمعيت روي آن.١
  عدد شان پر تخم ولي سر بسته با جمعيت زياد روي آنها.٢

هاي انتقال داده شده گذاشته و عدد شان پر از عسل و گرده در كنار شان ١مجدداً 
ين شامل مخلـوطي قاب تغذيه كه حاوي دست كم يك كيلوگرم خمير شير ١بعد 
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ي گـل ي پـودر شـدهقسمت پودر شكر + دو قسـمت گـرده ٦قسمت عسل +  ٣از 
  قرار دهيد. ،ميباشد

هـاي ايد بايد تمامي تخمالزم به ياد آوري است در كلني پرستاري كه تشكيل داده
ي زنبوران نر از بين برده شوند و چنانچه زنبوران نر متولد شـده سر باز و سر بسته

البتـه اسـتفاده از ( از كلني پرستار جدا شـود. ،شد به وسيله غربال كردنهم ديده 
هنـوز  ،كندوهاي نژاد اصيل اين امتياز را خواهد داشـت كـه در اول فصـل فعاليـت

اند). براي پرورش زنبـوران نـر بـالغ و قـوي نيازمنـد شروع به توليد زنبور نر نكرده
تار از اهميت ويژه اي برخوردار باشيم و تغذيه كلني پرسجمعيت پرستار خوبي مي
باشد را با معرفي يـك شـاخون اي كه يتيم هم ميشده است. بچه مصنوعي گرفته
در آينده اي نزديك ملكـه دار خـواهيم نمـود. چنانچـه  ،رسيده از توليد سري قبل

هـايي كـه بصـورت طبيعـي در توانيـد از شـاخونشاخوني در دسـترس نبـود مـي
ستفاده نماييد و در فرصت مناسـب ملكـه تولـد شـده را كندوهاي ديگر زده شده ا

تعويض كنيد. سپس با بستن دريچه پـرواز كلنـي تشـكيل داده شـده و نگهـداري 
توانيـد بعـد از چهـار روز ي آن در يك انبار تاريك و تقريباً خنـك، مـيچهار روزه

ميـزان كنيـد تـا ها را در ايستگاه مستقر نماييد. اين كار را مرتب تكـرار مـيكلني
-توانيد تعداد بيشتري كلنيمي برنامه ريزيمناسبي زنبور نر توليد نماييد. با كمي 

  هاي پدري را همزمان در ايستگاه باروري فعال سازيد. 
شـده بـا  هاي سـيم كشـيدادن قابتوانيد با قراردر فصل فعاليت شديد زنبورها مي

-را تشويق به توليد شـان سانتي متري مومي در قسمت باالي قاب، زنبوران ٣نوار 

هاي اليـن  مـادري كـه در كلني ه هاهاي درشت بافت نمود و با قراردادن اين شان
باشند، آنان را تشويق به توليـد زنبـور نـر نمـوده و از ايـن منابع توليد زنبور نر مي

طريق تا اواخر تابستان زنبورهاي نر بالغ و قوي اي در اختيار داشته باشيد. با توجه 
پذيرد و شـما در اوايـل ينكه توليد زنبوران نر قبل از فصل موم بافي صورت ميبه ا

داريد، از اين رو تهيه و نگهداري  ريخت شناسيبهار نياز به زنبور نر جهت آزمايش 
اي روشن براي شروع كـار در سـال بعـد حـائز هاي درشت بافت به رنگ قهوهشان

هاي پرستار در ايستگاه بايد گفت كـه باشد. در مورد نحوه استقرار كلنياهميت مي
ها را در كنـار هـم در توانيد اين كلنياي نمي باشد و شما مينيازي به شرايط ويژه

  نقاط مختلف ايستگاه بصورت معمولي  مستقر نماييد.
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  : فصل پرورش
از قبل تعيين شده و دقيق است. بهتر  برنامه ريزيي پرورش ملكه و زنبور نر الزمه

تلقـي نماييـد و  ٠ها با هم انجام شود و شروع كـار را نقطـه نامه ريزيبراست اين 
عالمت گذاري نموده و در تقـويم  ٠و روزهاي آينده را با + ٠-روزهاي به عقب را با 

ها در مورد توليد ملكه از تخم روز تـا ملكـه بـالغ و ياداشت نماييد. در برنامه ريزي
روز در  ٤٠د زنبوران نر تـا بلـوغ كامـل روز و در مور ٢٠قادر به پرواز جفت گيري 

  شود.نظر گرفته مي
بخاطر بسپاريد توليد به هنگـام و باكيفيـت خيلـي بهتـر از توليـد زوهنگـام و بـي 
كيفيت خواهد بود. شروع كار پرورش ملكـه در اوايـل ارديبهشـت مـاه در منـاطق 
  كوهستاني در صورت نامناسب بودن هوا هميشه با تلفات زيادي همراه خواهد بود.  

 : مديريت ايستگاه پرورش ملكه

ها يابد، بايد تمامي مسئوليتپرورش و باروري در ايستگاه ادامه مي تا زماني كه كار
گيري خوب و موفـق حاصـل مـيو كارها به نحو مطلوب انجام پذيرد. زماني نتيجه

  گردد كه مسائل ياد شده ذيل را مورد توجه قرار دهيد.
هاي پرستار با خمير شيرين  و يا كيـك ي مرتب كندوهاي پدري و كلني) تغذيه١
ي گـل و مكمـل هـاي رده كه حاصل مخلوط كردن عسل با پودر شـكر  و گـردهگ

مخصوصـاً در شـرايط آب و هـوايي ارديبهشـت مـاه ( الزامي است.،تقويتي ميباشد
باشد مناطق كوهستاني) چنانچه اتفاق سوء تغذيه رخ دهد مجدداً قابل جبران نمي

  زنبورهاي نر را از بين خواهند برد. ،و  زنبورهاي كارگر
هـاي پـدري در بهتـرين شـرايط ممكنـه از لحـاظ ) نگهداري و مـديريت كلنـي٢

ملكه بـودن و يـا امثـال ها بخاطر بيدر صورت كاهش جمعيت اين كلني: جمعيتي
هاي پر از تخم زنبوران كـارگري كـه توانيد با قراردادن ملكه مناسب و شانآن، مي

  احيا كنيد. بدون زنبور) كلني را مجدداً( باشنددر حال تولد مي
چنانچـه از طريـق : ) باال نگاه داشتن سطح فراواني زنبوران نر در داخل ايسـتگاه٣

كنيد، بايد توجه داشته باشيد كه مصنوعي كندوي پرستار را مديريت ميايجاد بچه
هفته يكبـار الزامـي  ٣ي زنبوران نر از كلني مادري هر ه هاانتقال شان حاوي شفير
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ه ي مـادري داخـل حجـربايد مرتباً بعد از تخمگذاري ملكه باشد. به اين منظورمي
هـاي قـوي در شان نر بافت از كلني مادري برداشته و در طبق عسل كلني ،ي نرها

وسط كندو قرار گيـرد تـا بعـد از پرسـتاري و قبـل از تولـد بـه ايسـتگاه و داخـل 
  كندوهاي پدري انتقال داده شود. 

حجم وسيعي زنبور نر توليـد نماييـد. الزم بـه توانيد بصورت مكرر از اين طريق مي
هاي پرستار باكره هستند يا بـه تـازگي ي كلنيه هاذكر است با توجه به اينكه ملك

ي بسياري به پرستاري زنبوران نر از خـود نشـان اند، اين كلني ها عالقهبارور شده
ن فصـل ي پرورش ملكـه در پايـاه هاتوانيد با يتيم كردن كندوچدهند. شما ميمي

  پرورشي تعداد زيادي از زنبوران نر را در اواخر تابستان در ايستگاه فعال نگاه داريد. 

  يي مفيد هستند؟ه هاچه ايستگا
به هر صورتي كه مديريت شـوند  ،ي پرورش ملكهه هادر باروري طبيعي در ايستگا

خروجيهـاي ملكـه  ريخـت شناسـيي كار كنترل مرتب تست ي تائيد نتيجهالزمه
باشد. از اين طريق متوجه خواهيد شد كه آيا نتايج برابر دلخواه بارور شده ميهاي 

از مورد  ٣است يا خير. يك ايستگاه باروري وقتي مفيد و ارزشمند است كه حداقل 
آوردن ايـن هاي آينده انتقال دهد. بـه دسـتنظر ژنتيكي را به نسل مدخصوصيات 

باشـد. كافيسـت كـه نشده ممكن نمـيي كنترل ه هانتيجه به هيچ وجه در ايستگا
يك ملكه در باروري خود فقط با يك زنبور نر غريبه در بـين نرهـايي كـه بـا آنـان 

كند. چنانچـه بارور شده است جفتگيري نمايد!در اين حالت نتيجه كامالً تغيير مي
شوند پـايين باشـد، ايـن همـه يي كه با نرهاي اصيل بارور ميه هاميزان توليد ملك

بـه  ،ايي كه متحمل شده ايم را تحت الشعاع قرار داده و بي ارزش ميكنـدسرهدرد
-داري و افزايش نسبي محصول استفاده مـيبابت كار زنبور ه هاطوريكه از اين ملك

  شود و توليد اين قبيل ملكه هايي در كنار زنبورستان هم قابل انجام است.
ت يـك ملكـه اليـن در يك ايستگاه پرورش ملكه بـي كيفيـت، خيلـي زود توليـدا

ي خود خواهد رسيد و اينگونه توجهي به بدترين شكل ممكنهمادري به شكل قابل
  توانند بصورت بلند مدت باعث افزايش محصول گردند.ها نميتالقي

كيلـومتري  ٨يي كه تـا شـعاع ه هاي جزيره اي يا ايستگاه هافقط در داخل ايستگا
ش نژاد اصيل و بـاروري تحـت كنتـرل توانيد صحبت از پرورباشند ميقرنطينه مي
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هم ساالنه حداقل يك بار بايد مورد بررسي تست هـاي  ه هاكنيد. حتي اين ايستگا
شـود، كُردوان) كه دقيقترين آن تست مورفولوژي نيز ناميده مي( يا ريخت شناسي

  قرار گيرند.

مت در قس ( زنبور نري كه دارد ٣٠٠٠٠كلني زنبور عسل با  ٣٠وجود : ٣-٥تصوير 
زنبور نـري  ٢٠٠٠٠كلني با  ٢٠و همينطور در سمت راست زنبورستاني كه با  )باال

تواند نتيجـه عملكـرد كيلومتري ايستگاه پرورش ملكه مي ٥تا ٤در شعاع  ،كه دارد
  ايستگاه را بصورت قبل توجهي تحت تاثير منفي خود قرار دهد.

  
و بـه پـرواز درآوردن  ي يك دسـت و نـژاد اصـيل در ايسـتگاهه هادادن ملكبا قرار

زنبوران نر همان نژاد با همان خصوصيات ريخت شناسي بايد زنبوران كارگر و نر با 
همان خصوصيات توليد شـوند و آميختگـي رنگـي در حلقـه هـاي شـكمي نشـان 

تواند با ايـن روش درصـد باشد. هر زنبورداري ميهاي ناخواسته ميي تالقيدهنده
  ي خود را مشخص نمايد.هاه ميزان ناخالصي باروري ملك
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ي پـررورش ملكـه هسـتند كـه ه هـادر كشور آلمان تعداد بسيار اندكي از ايسـتگا
 ٥٠حتـي بـه مـرز  ه هـاكنند. خيلي از ايستگادرصد عرضه مي ٩٠اي باالي نتيجه

توانند برسند. ولـي بـا گسـترش كمربنـد اصـالح نـژادي در بيشـتر درصد هم نمي
اهد رفـت. موقعيـت ايسـتگاه از لحـاظ كوهسـتاني نتايج رو به بهبودي خو ،مناطق

ي كـار تـاثير تواند تا حدودي در نتيجهدشت قرار داشتن مي منطقه يبودن يا در 
اي است كه در مناطق كوهسـتاني اصـوالً ترافيـك زنبـور داشته باشد. اين به گونه

تر قرنطينه راحت منطقه يالبته در كشور آلمان) و ايجاد يك ( كمتري وجود دارد
  باشد. از  دشت مي
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  فصل چهارم

نژادهاي زنبورهاي اروپاي 
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پردازيم كه براي زنبورداران كشور ايران در قسمت در اين قسمت فقط به نكاتي مي
 : برداري باشدكار عملي و صنعتي قابل بازدهي و بهره

  نژاد چيست؟
شود كه در يك منطقـه جانوري گفته ميي شناسي نژاد به گونه) از لحاظ زيست١

خود را با شرايط اقليمي و جغرافيـايي آن تطبيـق داده باشـد. موجـودات بصـورت 
هـا سـال اسـت كـه كـار اصـالح نـژاد را طبيعي و در شرايط كامالً طبيعي ميليون

  اند. بصورت طبيعي انجام داده و خود را با منطقه كامالً سازگار نموده
باشـد كـه طـي  ي توليـدي مـينژاد به معني يك پروژه ،دهنده) از لحاظ پرورش٢

ساليان متمادي اصالح نژاد بصورت مصنوعي و با دخالت كامل انجام پذيرفته است. 
-بطور نمونه حيوانات اهلي موجود را ميتوان نام برد. به اين خاطر است كه پرورش

مـورد زنبـور بطـور ي نژاد پرورشي استفاده مي كننـد. در دهندگان بيشتر از كلمه
  وحشي و بومي اوليه عمومًا ديگر وجود ندارد.  خاص، زنبور

  ي آنان امكان تالقي با هم را دارند.ه هااين نژادهاي بوجود آمده و زير مجموع
براي مثال زنبور نژاد كارنيوالين كه از گروه اول و زنبور نـژاد كارنيكـا از گـروه دوم 

  نژاد پرورشي بشمار مي روند.
نژاد كارنيكا از كشور اتريش وارد كشور آلمان شد و تحـولي شـگرف  ١٩٣٠لدر سا

در زنبورداري آلمان بوجود آورد. اختالف بسيار زيادي مابين نژاد بومي اين منطقه 
يعني زنبور سـياه اروپـاي مركـزي بـا نـژاد كارنيكـا وجـود دارد.امـا امـروز تفـاوت 

رد شده اتريشـي بـه چشـم مـي چشمگيري مابين كارنيكاي آلماني با كارنيكاي وا
خورد كه اين مجددا گامهاي بعدي پرورشي بودن اين نژاد را نمايان تر مـي كنـد . 
تواناييها و عملكردهاي اين دو در رابطه با موضوعات مختلف مثالً در مورد مقاومت 

  بسيار متفاوتند .  ،در مقابل كنه واروا

  : فراي كارنيكا با مليمقايسه
ها بر روي نژاد كارنيكـا نشـانگر توانمنـدي بـاالي ايـن نـژاددر شبررسي ها و پژوه
الـي  ٧گذراني با خوشه اي نسبتاً كوچك در حدود  زمستان: باشدموارد متعدد مي

اين موضـوع در ( ،شان پوشيده از زنبور، ولي رشد قابل توجه و بسيار سريع بهاره ٩
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 ١٥راني با جمعيتهاي زنبورداري صنعتي بسيار حائز اهميت هست چون زمستانگذ
شان پر از زنبور را بخاطر مصرف بي رويه تغذيه عسل بـه هـيچ وجـه مـورد  ٢٠تا 

دهي كم، توليد بسيار كـم بـره مـوم تاييد نمي باشد و توجيح اقتصادي ندارد) بچه
محصـول تر از بيشتر نژادهاي ديگر، آرام بودن و پـراين نژاد، داشتن خرطومي بلند

ي ژنتيكي اين نژاد دارد. طـي سـاليان دراز توانمندي بالقوه بودن همگي حكايت از
-با اصالح نژاد مكرر آن، نقاط ضعف آن مانند زمستان گذراني ضعيف، به حد قابـل

اي را به خود جلب كرده اسـت. دهندهتوجهي ارتقاء كيفيت يافته و نظر هر پرورش
هره برداري را داشته تواند از گل كشت يونجه بيشترين بكارنيكا نژادي است كه مي

ي كـم آن بـه موضـوع بودن آن بـراي توليـد محصـول بـاال و عالقـهباشد. حريص
غارتگري از ديگر امتيازات اين نژاد است. بطور كلـي نـژاد كارنيكـا بـراي برداشـت 

هـا مخصوصـاً هاي بهاره برنامه ريزي شده است. حال آنكه بيشـتر نـژادعسل از گل
-نمايند تا عمل ذخيـرهي بهاره را صرف رشد خود ميهانژادهاي بومي، تمامي گل

هاي تابستانه انجام دهند. متاسفانه در كشورهايي ماننـد ايـران، كـه سازي را از گل
داراي  آب و هواي خشك هستند، با پايان بهار آنچنـان فرصـتي در اختيـار زنبـور 

سـازي توجهي ذخيرهقرار نخواهد گرفت تا با حجم كم جمعيت خود، محصول قابل
هاي بعمل آمده، در سراسر جهان نسـبت بـه كند. در نهايت نژاد كارنيكا در آزمون

نژادهاي ديگر قابليت بهتري از خود نشان داده است. بطوري كه بـا توجـه بـه بـاال 
بودن سطح جمعيتي كلني در نژاد كارنيكا، قابليت مقاومت و سيستم دفاعي آن در 

هاي ديگر است. نظر به اينكـه نسـخه ژنتيكـي ز نژادها باالتر ابرابر برخي از بيماري
 ،شـودهر نژاد بومي  بر اساس سازش آن با محيط طبيعي و بومي آن تشـكيل مـي

اش بـه نحـوه عـالي بـروز هاي خود را در محيط زندگيهر نژاد بومي تمامي قابليت
 هـاي جهـان از قابليـتدهد. بنا براين درخواست يك نژاد كه در تمـامي اقلـيممي

  : منطقي است. سوال اينجاستبااليي برخوردار باشد، تقريباً غير
آيا زنبور كارنيكاي پرورشي كه در حـال حاضـر در آلمـان بـا الينهـاي متفـاوت و 
قابليتهاي بسيار متفاوت توليد مي شـود يـك زنبـور بـومي محسـوب مـي شـود و 

برنامه ريـزي  چهارچوب اقليمي دارد و يا يك پرورش است و نسبت به نياز و تقاضا
و طراحي و توليد مي شود ؟ به چه دليل بيشتر پرورش دهنـدگان صـنعتي زنبـور 
عسل تقريباً در تمامي نقاط جهان از كارنيكا استفاده مي كنند؟ بيشتر آنان بسـيار 
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موفق هستند و برخي هم نه! چرا؟ تنها دليل موجود چگونگي دستيابي به بانكهاي 
وانايي نگهـداري و ارتقـاي آن هـا مـي باشـد. دليـل ژنتيكي اصلي و مهمتر از آن ت

كه با نژاد كارنيكا كار مـي كننـد بـر اسـتفاده  اروپاييتمامي محققين  تأكيدواقعي 
نكردن از اين نژاد در نقاط ديگر جهان چست ؟ چرا به اين موضـوع اينقـدر اصـرار 
 مي ورزند در صورتي كه در كشوري مثل كشور آلمان هر كـس از هـر نـژادي كـه
بخواهد آزاد است كه استفاده كند.به چه دليل اينقدر اصرار بر نگهـداري نژادهـاي 
بومي آسيايي دارند ؟ هر نوع نژادي از زنبور عسل كه در برنامه بلند مـدت اصـالح 
نژادي قرار مي گيرد و حتي كارنيكاي پرورشي يـك روزي بـه انتهـاي مـرز بهينـه 

ا در اختيـار داشـتن نژادهـاي بـومي سازي خود خواهد رسيد!!! آن وقت است كه ب
جهان و تالقي آنها بطور مثال با  نژاد كارنيكا مي توانيد همانند يـك تزريـق احيـاء 
كننده روند پرورشي جديدي را در پيش گرفت و براي مدت بسيار طوالني فعاليـت 
نمود .از اين طريق است شاهد بروز خصوصـيات بسـيار متفـاوتي نسـبت بـه قبـل 

اين تنها بر نامه نجات دهنده يك نژادي مي باشد، كه روزي به انتهاي خواهيد بود. 
چه كند كه مرز بهينه سازي خود رسيده است. هيچ محققي نمي تواند امروز اعالم 

سال آينـده خواهـد آمـد . ولـي مـي  ٢٠٠بر سر جمعيتهاي زنبور عسل جهان در 
امه ريـزي ايـن موضـوع كه گويا برنبرنامه دومي طراحي كنند،  هم اكنونتوانند از 

  هم انجام شده است.
فرا با كارنيكا در سطح جمعيـت و بزرگترين تفاوت ملي: فرازنبور سياه يا همان ملي

هـاي تابسـتانه و باشد. اين نژاد، زنبوري است كه ازگـلي آن ميسرعت رشد بهاره
رشـد  برداري را داشته باشد.  به دليـل دارابـودنتواند بيشترين بهرهگل جنگل مي

ــارت اســت از ــاز آن عب ــرين امتي ــاره  بهت ــد به ــودن هســته: كن ي ي بســتهدارا ب
هاي گرده و عسل از سطح تخمگذاري، قابليت عملكـرد و تخمگذاري، تفكيك شان

مديريت باالي تامين نيازهاي خود در طول سال.نژادي با سطح تخمگذاري پيوسته 
دهـي آرام، بچـهباني و نـابودن جمعيتـي بسـيار عصـو هميشگي اما كم حجم، دارا

بيشتر نسبت به كارنيكا و عالوه بر اينها تا كنون كار اصالح نژاد دقيقي بـر روي آن 
انجام نشده است. ساليان دراز طرفداران مختلف اين دو نژاد در كشور آلمان، بر سر 

بصورت غير قابـل تصـوري بـا هـم  ،اينكه نژاد بومي يا كارنيكاي وارداتي بهتر است
هاي كارنيكا و اينكـه هاي طوالني به علت قابليتجدل نمودند. پس از مدت بحث و
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حتي يـك زنبورسـتان يـك  ،زنبور سياه يا همان نژاد  بومي آلمان اصالح نژاد نشد
دست از اين نژاد نيز وجود نداشت كه بتوان توسط آن كار را دنبال نمود. به همين 

اعالم نمودند. البته در حال حاضر  دليل همه براي گسترش كارنيكا موافقت خود را
  به پايان نرسيده و ادامه دارد. ،نيز بحث درباره اينكه بهترين نژاد كدام است

  : ناسازگاري نژادهاي مختلف با هم
توانيد دو نژاد متفـاوت را اين مسئله كامالً مشخص است كه شما به هيچ وجه نمي

پس از جنـگ جهـاني دوم، در  در كنار يك ديگر با باروري طبيعي نگهداري كنيد!
محصـول ي نـژاد ايتاليـايي بـه جـاي نـژاد كـمكـردن يكبـارهاسرائيل با جـايگزين
هاي چشمگيري بدست آوردند. اين در حالي بود كـه در كشـور فلسطيني، موفقيت

تـا چنـدي پـيش  ،آلمان با بيش از صد سال آزمايشات و واردات نژادهاي مختلـف
ارزش بودنـد و در حـال حاضـر همـه زنبـورداران درگير هيبريدهاي متفـاوت كـم 

  دهند. صنعتي به صورت گريز ناپذير، كارنيكا را ترجيح مي

  : با استفاده از تالقي ژنتيكي پرورش دادن
توانيد با هـم تالقـي تالقي ژنتيكي به اين معني نيست كه شما هر دو نژادي را مي

القـي ژنتيكـي و رونـد دهيد. در اين رابطـه اطالعـات كـافي در مـورد چگـونگي ت
-سياه آلمـان بـا كارنيكاامكـانگيري مورد نياز است. براي مثال تالقي زنبورهيبريد

باشد. به طوري كه نژاد حاصله از توليد محصـول خـوب و رشـد جمعيتـي پذير مي
زن و نـاآرام خواهـد بود.بـا توجـه بـه رشـد اما زنبوري نيش ،بااليي برخوردار است

چون در آلمان تراكم جمعيـت ( زندگي انسان با زنبورها، ي محيطجمعيت و فاصله
باشد) بايد يكي از فاكتورهـاي مهـم اصـالح نـژادي را نسبت به ايران بسيار باال مي

آرام بودن نسل توليد شده تلقي و در دستور كار قرار دهيد. الفبـاي شـروع كـار در 
ل و در عين حال اصالح گيري، استفاده از دو زنبور نژاد اصيژنتيكي و هيبريدتالقي

كيفيت يـا حتـي دو باشد. بايد بدانيد كه حاصل تالقي دو هيبريد  بينژاد شده مي
نژاد اصيل اصالح نشده در بلند مدت معموالً با شكست روبرو خواهـد شـد. تالقـي 

ي ژنتيكي دو نژاد آرام مثل كارنيكا و ليگوستيكا هيبريدي بسيار آرام، با رشد بهاره
ها فعاليـت در ايـن دهند. اما در طي سالاشت محصول باال تشكيل ميسريع و برد
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شده از اين دو نژاد در مقابل بيماري نوزما حساسيت بـااليي از هيبريد توليد ،زمينه
اند. البته نبايد فراموش خود نشان داده و به اين دليل تلفات بسياري را به بار آورده

يك هيبريد استفاده كنيد و پرورش ملكـه  توانيد از نسل اولشود كه شما تنها مي
ي خاصي ه هااز هيبريد باعث كاهش شديد كيفيت ژنتيكي خواهد شد. تنها ايستگا

هـايي كـه بـا گيري با كيفيت را دارند. اصوالً زنبورسـتانهستند كه توانايي هيبريد
مدتي در مـورد تحويـل مكـرر ملكـه بـا ايـن كنند، قراردادهاي بلندهيبريد كار مي

  نمايند.منعقد مي ه هايستگاا
ي كشيش آدم در انگلستان يك اصالح نـژاد بوسيله ٣براي مثال توليد نژاد بُكفست

ي ايتاليـايي و نـژاد طبيعي نبوده و حاصل تالقي ژنتيكي بين نژادهاي اصالح شـده
رنگ بومي انگلستان بوده است. در حال حاضر در توليد نژاد بُكفست با استفاده تيره

هاي مختلفي را در اختيار دارنـد. نگهـداري چنـين قي نژادهاي اروپايي، اليناز تال
طلبد. جالب اين است كه با تمام تبليغي كه محصولي مراقبت و تالقي مداوم را مي

ي گذشته در مورد اين نژاد صورت گرفته، مـدارك انـدكي در خصـوص ه هادر ده
  باشد.در دسترس ميها و ثبات ژنتيكي اين نژاد پرورشي اثبات توانايي

  
  : دو نژاد ديگر، كه از اهميت بيشتري برخوردارند

رنگ ايتاليايي است، عنـوان دختـر كه همان زنبور زرد ٤مي توان به نژاد ليگوستيكا
عموي نژاد كارنيكا را نيز لقب داد. اين نژاد آرام از لحاظ رفتـاري بسـيار شـبيه بـه 

اي معتـدل نكـه در آب و هـواي مديترانـهباشد. لذا بـا توجـه بـه اينژاد كارنيكا مي
تا اواسط فصل پاييز داراي سطح تخمگـذاري  ،دهدعملكرد خوبي از خود نشان مي

گـذراني داراي جمعيـت قـوي بـوده كـه ايـن رو در زمسـتانباشد. از اينوسيع مي
طلبد. اما با توجه به جمعيـت ي تقريباً بااليي را  ميموضوع مصرف تغذيه زمستانه

ي كارنيكـا را نـدارد. بـه عـالوه نـژاد ي آن، قدرت و سرعت رشـد بهـارههارهزياد ب
گري دارد. از اين رو كندوها حتماً بايد با فاصـله ي زيادي به غارتليگوستيكا عالقه

 ز هم در زنبورستان مستقر كردند. ا
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نسبت به كارنيكـا) و داشـتن ( رنگ تيره، جثه تقريباً كوچكاز طريق  نژاد قفقازي 
كـه ( ميليمتـر ٧تا  ٨/٦رنگ و طول خرطومي بلند موهاي پر پشت خاكستري تيره

شود. اين نژاد زنبوري ميشود) شناسايي هاي خاص اين نژاد محسوب مياز ويژگي
است آرام اما نه به آرامـي كارنيكـا، و داراي توليـد بـره مـوم زيـادي اسـت كـه در 

ا و قضاوت در مورد عملكرد ايـن هكند. گزارشزنبورداري صنعتي ايجاد مشكل مي
باشد. يكي نژاد در زنبورداري صنعتي بسيار متفاوت است اما در مجموع مثبت نمي

هـاي از مشكالت كلي اين نژاد برد و باخت شديد زنبورهاي اين نژاد در بين كلنـي
هاي ايـن نـژاد را در حجـم توان كلنيهيچ وجه نمي زنبورستان است. از اين رو به

كنار هم قرار داد.  يكي از محاسن اين نژاد مقاومـت آن در برابـر بيمـاري  فشرده و
  هاي طوالني است.نوزما در زمستان

  : ريخت شناسيچگونگي ارزيابي 
اين ارزيابي ژنتيكي در مراحل مختلف فعاليت يك ملكه، بر روي نسل بوجود آمـده 

. بدين صورت كـه بـار پذيردشامل زنبورهاي كارگر و زنبورهاي نر) انجام مي( از آن
مـادري) بـه عنـوان كلنـي( اول  بر روي كلني اي كه ملكه باكره از آن گرفته شده

گيـري را در آزمايش اوليه صورت گرفته و سپس مراحل بعـدي آزمـايش و نتيجـه
كنيم.نهايتا بـار ديگـر مجموع در بانك اطالعات شناسنامه اصالح نژادي خالصه مي

ايـن  ،دهـدي اصـلي ارزيـابي را تشـكيل مـيه هستهدر سال بعدي فعاليت ملكه ك
ي حاصـل از ها با نتيجـهي ارزيابي. درنهايت مقايسهمي نماييمآزمايش ها را تكرار 

توانيم قبـل از شود. ما از اين طريق ميي اصالحي ملكه مادري انجام ميشناسنامه
ريخـت ررسـي اينكه منتظر دريافت اطالعات كارت ركوردگيري دو ساله باشيم، با ب

هـا را بدسـت ي باروريمشخصات دقيقي از چگونگي روند توليد و نتيجه ، شناسي
آوريم. چنانچه ناهنجاري در تالقي وجود داشته باشد بايد در همان مراحل اوليه از 

: دهـدآن جلوگيري نماييم. اين ارزيابي در دو مرحلـه اهميـت خـود را نشـان مـي
نمـودن كيفيـت اد اصيل و مرحله دوم مشخصمرحله اول تالش براي توليد يك نژ

مادري به منظور استفاده از آن در آينده. در برخي از مواقع پـس ژنتيكي يك ملكه
ي يك مشخصه منفي، بايـد از بررسي و ارزيابي دو ساله يك ملكه، به علت مشاهده

ار آن را از دور ارزيابي خارج نمايم. ارزيابي، پـس از تولـد اولـين نسـل بـا در اختيـ
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باشد. به شرط زنبور كارگر تازه متولد شده، سريعاً قابل انجام مي ٣٠داشتن حداقل 
  آنكه ارزيابي ملكه مادري قبالً انجام گرفته و اطالعات براي مقايسه در اختيار باشد.

  : نحوه برداشت نمونه
باشـد، امكـان ارزيـابي يـك كلنـي بـا با توجه به اينكه ارزيابي دقيق مورد نياز مـي

پذيرد و حداقل ميزان زنبورهاي مـورد نيـاز از رسي يك زنبور كارگر صورت نميبر
از  ه هازنبور كارگر يا نر مي باشد. بهتر است اين نمون ١٠٠تا  ٥٠نسل بوجود آمده 

شـود كـه شده برداشت شوند. زيرا اطمينان كامل حاصـل مـيزنبورهاي تازه متولد
  تعلق دارند. ي  برداشت شده به ملكه مورد نظر ه هانمون

را از روي يك شان بـا سـطح  ه هاتوانيد نموندر مورد برداشت زنبورهاي كارگر مي
ي آوري كنيد. براي اين كار به هيچ وجـه از جلـوي دريچـهتخمگذاري وسيع جمع

برداري ننماييد. زيرا ممكن است زنبور كـارگري بـه هاي كناري نمونهپروراز يا شان
برد و باخت). هميشـه بايـد ( به اين كلني آمده باشد صورت اتفاقي از كلني ديگري

هاي نر حتماً بايد پس از تولـد و در از زنبور در نظر داشته باشيد كه برداشت نمونه
قسمت طبق باال و با استفاده از شبكه مهار ملكه انجـام شـود. تـا اطمينـان كامـل 

يابي صورت گرفتـه حاصل شود كه برداشت از زنبورهاي نر متعلق به ملكه مورد ارز
بدون ( در يك قفسك يا قوطي ه هادادن نمونتوانيد با قراراست. پس از برداشت مي

ساعت در قسمت فريزر يخچال، آنها را كشته و  ٢٤غذا) و يا قراردادن آنها به مدت 
 آنگاه مورد بررسي قرار دهيد.

  : وسايل كار
نمايي داراي ده برابر بزرگبه ميكروسكوپي  )CI( گيري كوبيتال اندكسبراي اندازه

 ١٠تا  ٨نمايي توانيد از يك ذربين مدرج با بزرگو چشمي مدرج نياز داريد. اما مي
اي ي كامپيوتري طراحي شدهتوانيد از برنامهبرابر نيز استفاده نماييد. همچنين مي

اسـتفاده  CIگيـري باشد، براي اندازهتوجهي ميكه داراي سرعت و دقت عمل قابل
ها نيسـت، زيـرا ايـن اييد. در اين برنامه نيازي به محاسبه و خواندن طول رگبالنم

  نام دارد). Flügel Indexافزار اين نرم( دهد.برنامه تمامي محاسبات را انجام مي
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  : وسايل مورد نياز
  نماييبرابر بزرگ ١٠تا  ٨يك ذربين با قدرت  -
  يك موچين نوك تيز -
  يك قيچي كوچك  -
  ساعت يا پتري آزمايشگاهي يك شيشه -
  الكل صنعتي -
  اي پهنچسب نواري شيشه -
  گرد سوزن ته -
 بـه منظـور چسـبانيدنبال( شوداي كه در آزمايشگاه از آن استفاده ميالم شيشه -

  زنبورهاي كارگر بر روي آن جهت اندازه گيري).
  سانتيمتر. ٨ ×٤اي از جنس پالستيك و برچسب كاغذي به ابعاد طلق شيشه -
باشـد و كنيد نيازي به ميكروسكوپ و ذربين نميچنانچه از نرم افزار استفاده مي -

به جاي آن نياز به يك اسكنر بـا كيفيـت و يـك برنامـه فتوشـاپ و يـك سيسـتم 
  باشد.كامپيوتر مي

  

  : هاي ژنتيكي و نژاديويژگي
 ٤ران كـارگر از ازبين تعداد زيادي از متدهاي سنجش ژنتيكي و نژادي، براي زنبـو

هـا در شـود. اسـتفاده از ايـن روشروش استفاده مـي ٣روش و براي زنبوران نر از 
  كمال سهولت انجام پذير هستند.

ابتدا براي بررسي نژادي  بايد زنبورها را آماده كنيد. بدين صورت كه به وسيله يك 
سـپس  ي كـار مهـار كنيـد.ي زنبور كارگر را بر روي صفحهسينه قفسه يموچين 

بدن زنبور از هم كشيده  كيتينيانتهاي بدن آن را بصورت آرام كشيده تا اليه هاي 
مواظب باشيد پاره نشود). بهترين زمان براي كار در ايـن زمينـه، اسـتفاده از ( شود

زنبورهايي است كه يك روز از مرگ آنان در يخچال گذشته باشد. زنبورهـايي كـه 
توانيـد شود و با استفاده از سوزن ته گـرد مـيمي اند بدنشان سريعاً جمعتازه مرده

آنان را از قسمت انتهاي شكم و سينه بصورت كشـيده نگهداريـد. در ايـن قسـمت 
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ي خشك شده مشكل است. به همين دليل بايد قبـل از شـروع ه هااستفاده از نمون
سـاعت، نـرم و  ٢٤ي بخار به مدت دادن در يك محفظهي قراركار، الشه را بوسيله

  ي كار كنيد.آماده

  : هاي ژنتيكي و نژادي زنبورهاي كارگرويژگي
  : شكمي كيتينيي ه هاالف) رنگ بندي الي

بندهاي شكمي زنبوران را مورد بررسي سال است كه زنبورداران رنگ ه هاحداقل د
رنـگ هاي شكمي تيرهفرا بخش اعظم بنددهند. در مورد نژاد كارنيكا و مليقرار مي

  باشد.  مي
  
  
  
  
  
  
  

گوشه هاي رنگي  E -بدون كله كامًال مشكي O: عالمت اختصاري( : ٤-١تصوير 
  دو حلقه رنگي و الي آخر) 2R-يك حلقه رنگي 1R -بزرگ
 

-نشان داده مـي  Oرنگ باشند به وسيله حرفي طرفين هم تيرهه هاچنانچه گوش

  شوند.
باشـند كـه بـا مـياي رنگ ي طرفين داراي لكه قهوهه هادر بسياري از موارد گوش

اي تيـره كـامالً قهـوه ه هاگردند. در برخي از موارد نيز كه لكمشخص مي Eحرف 
ي ه هـاشود كـه در نـژاد كارنيكـا لكـقرار مي گيرند. ديده مي Oهستند، در گروه 

نامنـد. و بيشـتر از مي 1Rشوند كه به آن به يك حلقه تبديل مي ،ايبزرگ گوشه
ي اي رنـگ در مجموعـهي كامـل قهـوهيك حلقـه كنند.مشخص مي 2R آن را با 

درصـد از زنبورهـاي كلنـي كارنيكـا  ٥٠گيرد، ولي نبايـد بيشـتر ازكارنيكا قرار مي
ي فـرا ايـن حلقـهي شكمي باشند. در مورد نژاد سياه ملـيداراي يك چنين حلقه
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مي اي رنگ نبايد وجود داشته باشد. در مورد نژاد ايتاليايي دو تا سه بنـد شـكقهوه
رنگ است. همچنين در همين نژاد زنبوري به اسم ايتاليايي طاليـي وجـود آن زرد

ي شود و حلقـهرا شامل مي ٤تا  ١دارد كه كامالً زرد روشن است كه اين رنگ بند 
ي شـكمي نـژاد ه هـازرد در بـين حلقـباشد. وجـود رنـگانتهايي بدن آن تيره مي

بودن يـا زرد بـودن آن مشـكوك ايهوهباشد و چنانچه در مورد قكارنيكا مجاز نمي
ي كـاملتري بندي بر روي زنبورنر همان كلني به نتيجههستيد با يك آزمايش رنگ

انـد و هاي اوليه كارنيكا به هيچ وجه مشكي كامـل نبـودهدست خواهيد يافت. نسل
هـاي اند. اين حالت را در حال حاظر در بيشتر الينقرار داشته Eهميشه در حالت 

ي توان مشاهده كرد. و اين تركيب رنـگ بـه هـيچ وجـه نشـانهت كارنيكا ميمتفاو
اي موجود در نژاد كارنيكا كامالً باشد. در صورتي كه رنگ قهوهناخالصي نژادي نمي

ي نژاد همسايه خود يعني زنبور ايتاليايي است. هـر رنـگ متفاوت با رنگ زرد تيره
يا ناخالصـي ژنتيكـي عنـوان نمـود. در  توان به عنوان تالقي ناخواستهزردي را نمي

دهي زياد و ناآرام عالئمي مانند نيش زني زياد و  بچه ،ي شكميه هاكنار رنگ حلق
باشـد. مشخصـات ظـاهري فقـط يـك بودن از عالئم تالقي ژنتيكي ناخواسـته مـي

  بندي كلي نژادي بوده و بيشتر از آن مفهومي ندارد.برچسب كلي در مورد دسته
  : طول موهاب) ارزيابي 

بند ( اين بررسي فقط در مورد زنبورهاي كارگر، آن هم در قسمت بااليي بند پنجم
). اختالف طـول مـو در ٤-٢تصوير ( پذيردماقبل آخر) بدن زنبور كارگر صورت مي

فرا و كارنيكـا بسـيار اسـت. بـه طوريكـه در ي مليدر دو نژاد تيره قسمت ياد شده
هـا حالـت باشد و تنها در تالقـيفرا به وضوح بلند ميمليكارنيكا كامالً كوتاه و در 

-دادن بدن زنبور در روي يك سطح روشن و با نورحد وسط را خواهيد ديد. با قرار

دهـيم. بررسـي را انجـام مـي ،پردازي كافي به صورتي كه در تصوير نمايـان اسـت
ز سمت شكم، مي گيري را با پهناي اولين بند پاي عقب زنبور كارگر امقياس اندازه

  توانيد انجام دهيد. 
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  k -متوسـط m -بلنـد  Lبررسي بلندي موي حلقه بدن زنبور كـارگر.: ٤-٢تصوير 
  كوتاه
  

شوند. اگر متوسط باشند بـا عالمـت مشخص مي Kاگر موها كوتاه باشند با عالمت 
M  و اگر بلند باشند با عالمتL  .نشان داده خواهد شد  

وهاي نژاد كارنيكا كوتاه يا مابين كوتاه و متوسط است.اين اندازه استاندارد بلندي م
شود. هر فردي كه يك بـار ايـن دو در ملي فرا مابين متوسط تا بلند نشان داده مي

  شود.تشخيص آنها برايش بسيار آسان مي ،را با هم مقايسه كند
تفاده گيـري طـول موهـا اسـبـراي انـدازه Heroldد توانيد از روش هرولُـشما مي

نماييد. در اين روش از يك قطعه سيم قابكشي زنبور كه در قسمت بريدگي انتهاي 
كنيـد. بـراي شناسـايي زده و داراي پهناي كامل اسـتفاده مـيآن مسطح و سوهان

توانيد آن را با پهناي بنـد اول پـاي عقـب زنبـور كـارگر ضخامت سيم مناسب مي
هان زده يـا از سـيم ديگـري بـا مقايسه كنيد و در صورت ضخيم بـودن آن را سـو

ي زنبـور در زيـر يـك ذربـين يـا دادن الشـهپهناي مناسب استفاده نماييد. با قرار
ميكروسكوپ و مماس نگاه داشتن سر پهناي اين سيم در روي كمر و بند پـنجم و 

توانيـد طـول مـي ٤-٣به حركت درآوردن آن به سمت داخل موهـا همانندتصـوير 
ايـن ( براي نـژاد كارنيكـا ٣٥/٠ار دهيد. سيمي با  ضخامت موها را مورد بررسي قر

شود) اسـتاندارد و  مـورد مشخص مي Kنژاد داراي موهاي كوتاه است و با عالمت 
گيرد. حداقلدو سوم زنبورهاي كلني نژاد كارنيكا بايد اين طول مـو استفاده قرار مي

به معني  Lقياس باشد و ممي 0/40تا 0/35به معني   Mرا داشته باشند. مقياس 
باشد. در يك كلني كارنيكـا نبايـد زنبورهـاي كـارگري بـا ايـن تر ميو بلند 0/40

توانيد اين سيم را با چسـب بـه يـك ذربـين ) مشاهده شوند. شما ميL( مشخصه
برابـر بـزرگ نمـايي دارد چسـبانيده و از آن اسـتفاده نماييـد.  ٦سازي كـه ساعت
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دادن آن به صورتي كه در تصوير مشـاهده همچنين با كج كردن نوك سيم و حالت
كنيد، موهاي كوتاهتر از ضخامت سـيم يعنـي كوتـاه، مسـاوي ضـخامت سـيم  مي

  يعني  متوسط و بلندتر از ضخامت سيم بلند را مورد عرض يابي قرار دهيد .
در كنــار بررســي كوبيتــال اينــدكس، بررســي طــول موهــاي زنبورهــاي كــارگر از 

  شود.فرا محسوب ميژنتيكي در نژاد كارنيكا و مليهاي مهمترين بررسي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

سنجش طول موي زنبوران كارگر به روش كشيش هرولد ( : ٤- ٣تصوير
Pfarrer Herold(  

  
  : ج)بررسي فرم پوشش موهاي نوارهاي شكمي

در بررسي فرم پوشش و رنگ نوارهاي شكمي در مورد نژاد كارنيكا، با اولـين نگـاه 
به پوشش كركي مانند، كوتاه، خاكستري رنـگ و نوارهـاي  شـكمي آن  توجه شما 

فرا سطح پوشش موهـا بلنـد، كـم جلب خواهد شد، در حالي كه در مورد نژاد ملي
 پشت، رنگ سطح بدن به رنگ مشكي تقريباً براق وكامالً واضح و مشخص است.
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  :٤- ٤تصوير                                      

  
بـا كمـي دقـت  ،بدن زنبور عسـل كيتينيي ه هاهمانند شناسايي رنگ حلقتقريباً 

: كنيـدمشاهده مي ٤-٤باشد. از اين گذشته همانطور كه در تصوير قابل بررسي مي
مشخص شـده  IIي شكمي كه با عالمت حلقه ٤در فرم بدن زنبوركارنيكا، بايد بند 

است را مورد بررسي قرار دهيد. اين بررسي بايد در شرايط مناسب و بـا نـور كـافي 
ي چهارم را در نظر گرفتـه و پهنـاي ايـن ترين قسمت حلقهانجام شود و شما پهن

فـرا ايـن قسـمت كنيد. در ملـيقسمت كُرك دار را با قسمت رنگي آن مقايسه مي
 ffفرا با كارنيكا بـا د. همچنين هيبريد مليشومشخص مي  fبسيار باريك است و با

تـوان پهنـاي بنـدها را گردد. در برخي از موارد در نژاد كارنيكا هم ميمشخص مي
اندازه اما باريك ديد، كـه در ايـن صـورت قسـمت خاكسـتري از تـراكم بـااليي هم

اً شود كه تقريبـنشان داده مي Fپوشيده شده است. در اين صورت زنبور كارنيكا با 
باشـد و در صـورت مقايسـه قسـمت پهناي قسمت پُرزدار به رنگ خاكسـتري مـي

شويد كه قسمت خاكستري پهنايي دو برابر قسمت مشكي مشكي با آن متوجه مي
از ( باشـند در بنـد دوم شـكميمـي Fدارد. زنبورهاي كارنيكا كه متعلق به  گـروه 

) نشان 1a( ا عالمتي خاكستري اضافه هستند كه بسمت سينه) داراي يك حلقه
  ).٤-٤تصوير ( شودداده مي
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  : Cubital-Index د) كوبيتال اندكس

هاي مختلف نيز از اهميت خاصـي برخـودار هاي ديگر مانند طول موي نژادبررسي
بررسي فاصـله ( ها، كوبيتال اندكسترين بررسيترين و سادهاست. اما يكي از دقيق

ها نيز به ر از هم) است كه حتي در مورد تالقيهاي بالي زنبور كار گتعدادي ازبرگ
  باشد.وضوح قابل تشخيص و دسته بندي مي

  
هاي بالي قسمت جلويي زنبوران كارگر يـا رگ: هاي جلويي زنبور كارگربررسي بال

ي خاصي دارند كه محققـان آنهـا را ه هاها و اندازهاي آنان فرمها و پيوستگيتالقي
). اين اندازه ها در شرايط رشـد و پـرورش تكميـل ٤-٥ير تصو( اندگذاري نمودهنام
هسـتند.  I-II-IIIقسمت مهم مد نظر براي اندازه گيري  ٣شوند. در اين تصوير مي

از اهميـت  bنسـبت بـه a و چند برابـر بـودن رگبـال  bبا  aسنجش طول رگبال 
 در قسـمت بـاالي ٤-٥وانيد در تصـويرتاين قسمت را مي  خاصي برخوردار است.

  مشاهده كنيد. Dشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دو برابر  aدهد كه قسمت در اين تصوير بررسي اندكس نشان مي :٤-٥تصوير 
  باشد.ميbقسمت 
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تـا  ٦/١ي آن باشد و متوسط نسبت انـدازهمي  bتر ازكمي بلند aفرا، در مورد ملي
تواننـد يـك انـدازه باشـد و مـي bو   a ،است. در مورد زنبورهاي نر اين نـژاد ٩/١

در نژاد كارنيكا دو برابر اسـت و  bنسبت به  aاست. قسمت  ٠/١نسبت آنها تقريباً 
-باشد. انـدازهمي ٩/٢تا  ٤/٢عددي در حدود  ،ميانگين اندكس گرفته شده از كلني

گيري بايد دقيقاً از شروع انشعاب رگبال تا انتهاي آن و شروع انشعاب ديگر انجـام 
  ).٤-٧و  ٤-٥ير تصو( شود

عسل بومي يـك در بررسي كوبيتال اندكس زنبورهاي: اندازه گيري كوبيتال اندكس
اي كـه بـاالترين سـطح نمـرات شود. بـه گونـههاي زيادي ديده ميمنطقه، نوسان

ترين اندكس بدست آمده از كارنيكا بـا اخـتالف بسـيار فرا با پاييناندكس نژاد ملي
صوصاً اين اتفاق در شرايطي رخ خواهد داد كه شما كمي به هم نزديك هستند. مخ

فقط اندكس يك زنبور كارگر را مورد بررسي قرار دهيد.  بـه منظـور جلـوگيري از 
شـود حتمـاً تعـداد زيـادي از زنبورهـاي آوري اطالعات نادرست، پيشنهاد ميجمع

كـل آوري كارگر را مورد بررسي كوبيتال اندكس قرار دهيد. از اين طريق بـا جمـع
يك  ،امتيازات و تقسيم نمودن امتياز حاصله بر تعداد زنبورهاي كارگر مورد بررسي

فـرا ميانگين دقيق بدست خواهيد آورد. ميانگين بدست آمده از نژاد كارنيكا وملـي
ي بسيار زيادي از همديگر دارند. اين نوع بررسي حتمـاً بايـد مـورد آمـوزش فاصله

نتيجه الزم نخواهند رسيد. برخي از افراد با تجربه  قرار گيرد. بيشتر افراد مبتدي به
فـرا را از طريـق بررسـي سـطحي دو نژاد كارنيكـا و ملـي ،قادرند با يك نگاه كوتاه 

كوبيتال اندكس از يك ديگر تشخيص داده و متمايز نماينـد. امـا تشـخيص دقيـق 
نيد مشـخص تواگيري دقيق ميها و هيبريدها را در يك منطقه فقط با اندازهتالقي

نمايد. هر قدر اطالعات نژادي و ژنتيكي دو نژاد نزديك به هـم مـورد بررسـي قـرار 
طلبد. براي مثـال تشـخيص ها دقت بيشتري را ميگيرد، به همان مقدار در بررسي

  فرا و كارنيكا است.فرا با بُكفست خيلي آسانتر از هيبريد ملينژاد ملي
  

ري الكل صنعتي را در داخل يك ظرف مقدار دو قاشق چاي خو: سنجش طريقه ي
آزمايشگاهي پتري ريخته و مقدار يك قطره عسل يا كمي آب شـكر بـه آن اضـافه 

-كنيد. محلولي چسبنده بوجود خواهد آمد. با كمال احتياط مخصوصاً در مورد بال

ي يك موچين نوك تيـز هايي نرم دارند، به وسيلههاي زنبوران كارگر جوان كه بال
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كنيـد بايـد بـال سـمت راسـت اگر راست را انتخاب مـي( ست يا چپبال سمت را
تمامي زنبوران را مورد بررسي قرار دهيد و اگر سمت چپ است به همين صـورت) 
را انتخاب كرده و از ابتداي بال كه به بدن وصل شده است به وسيله موچين بال را 

  از ريشه يعني محل اتصال به بدن جدا سازيد.
هـا را بـه يـك رديـف و بـه ال و آغشته نمودن آن به محلول، بالسازي هر ببا جدا

الم آزمايشـگاهي) يـا يـك قطعـه طلـق ( ايي شيشـهصورت منظم بر روي صفحه
عـدد  ٥٤اي سفيد رنگ قرار داده، و تا زماني كه كار چيدن تعداد پالستيكي شيشه

هيـد. الكـل مهم نيست) تمام شود، كار را ادامـه د( بر روي الم در يك يا دو رديف
ها محلول به زودي تبخير خواهد شد و چسبندگي عسل يا شكر بصورت موقت، بال

 دارد. سپس با استفاده از يك برچسب زمينـه سـفيدرا بر روي صفحه ثابت نگه مي
هـا از آن نويسي خود بـر روي كتـابدر مدرسه براي نام ه هاهايي كه بچبر چسب(

شفاف پالستيكي را به هم چسـبانيده، بـه صـورتي ي كنند) الم يا ورقهاستفاده مي
توانيـد از ها در بين شيشه و برچسب قرار گيرند.  به ايـن منظـور شـما مـيكه بال
هـا هـم چيـدن بـالاي نيز استفاده كنيد. مـنظم و در كنـارهاي پهن شيشهچسب

ي زيـادي نيـز از يكـديگر نداشـته بطوري كه بر روي يكديگر قرار نگيرند و فاصـله
ــدازهب ــان ان ــار را در زم ــرد. چنانچــه از دو الم اشــند، ك ــد ك ــري آســانتر خواه گي

ي هـر دو شيشـه را بـا نـوار چسـب توانيـد لبـهكنيد، ميآزمايشگاهي استفاده مي
ي آمـاده ه هـاها كامالً ثابت بماننـد. سـپس نمونـاي به هم بچسبانيد، تا بالشيشه
-مپيوتري كوبيتال اندكس استفاده مـيباشند. چنانچه ازنرم افزار كاگيري مياندازه

و بصـورت عكـس درآوردن آنهـا، نسـبت بـه  ه هـاكنيد، بايد با اسكن نمودن نمون
توضـيحات الزمـه داده  CDدر قسمت راهنماي( اقدام نماييد. ه هاسازي نمونآماده

بايد يـك ميكروسـكوپ بـا  ،نماييدشده است). چنانچه از ميكروسكوپ استفاده مي
ها را يكي پـس از ديگـري بـه نمايي را مورد استفاده قرار دهيد. بالبرابر بزرگ ٤٠

گيري كنيد. با توجه به اينكه ارقام بدست آمده بسيار شبيه به هـم روش زير اندازه
باشند بايد اندازه گيري هر بال به رديف و منظم صورت پذيرد. بصـورتي كـه در مي

-اندازه مربوط به كدام بال مـيصورت بروز اشتباه بتوانيد تشخيص دهيد كه كدام 

  : ي گرفته شده را بصورت زير ياداشت نماييده هاباشد. انداز
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  :٤-٦تصوير 
  كوبيتال اندكس

Ab 
6: 2/4=2/4 

5: 2=2/5 
6: 2=3/0 

5/5: 2=2/75  + 
10/65: 4=2/6CI 

 )2/4 – 2/75)   

  
  و به همين صورت ادامه مي دهيد .

و جمـع كـل  ه هـاكارگر و ياداشت بـرداري انـدازعدد زنبور  ٥٤بعد از بررسي بال 
اعداد بدست آمده و با تقسيم نمودن آنها بر تعداد زنبورهاي مـورد بررسـي نتيجـه 
حاصله برابراست با ميانگين كوبيتال اندكس كلني. هميشـه در كنـار عـدد بدسـت 

گـروه  CIآمده بصورت ميانگين در داخـل پرانتـز بـاالترين عـدد بدسـت آمـده از 
  ترين آن هم  ياداشت خواهد گرديد.شده و پايين بررسي

CD  كوبيتال اندكس توانايي بررسي اطالعات و شناسايي ژنتيكـي را هـم دارد.بـه
صورتي كه مثالً استاندارد ژنتيكي نژاد كارنيكـا بـه برنامـه معرفـي شـده و پـس از 

نژاد هاي انجام شده در قالب شود كه بررسيبررسي با رسم يك نمودار مشخص مي
  افزار به زبان آلماني انگليسي و فرانسه در بازاراين نرم( گنجد يا خير.كارنيكا مي
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فارسي آن را هم شركت دانش بنيان تلقـيح مصـنوعي ملكـه  CDموجود است) و 
 زنبور عسل الوند با همكاري آقاي مهندس مجتبي شريفي نيا طراحي نموده است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :٤-٧تصوير 

  : زنبورهاي نر شناسيريخت ارزيابي 
باشـد. بررسي طول مو در زنبورهاي نر به علت داشتن موهاي بلند قابل انجام  نمي

دار امكان پذير نيست. اما ي شكمي با قسمت پُرزه هاي رنگ حلقهمچنين مقايسه
ي شكمي ه هابندي حلقرنگ موهاي سينه در زنبورهاي نر و همينطور بررسي رنگ

  شود.هم همانند روشهاي زنبورهاي كارگر انجام مي CIو بسيار حائز اهميت است 
  

  : شكمي زنبورهاي نر كيتينيي ه هاالف)رنگ بندي الي
  ٢ي شـمارهي شكمي از حلقـهه هابندي حلقهمانند زنبورهاي كارگر تغييرات رنگ

ه ي اول شكمي زنبورهاي نر نسبت به ديگرحلقـشود. حلقهاز سمت سينه آغاز مي
تر قابل مشاهده است. دليل آن بسيار پهن ،زنبورهاي كارگر همان نژادي شكمي ها

ي اولي خيلي كوچك بوده و كامالً در زير موها پنهان شده، و ما اين است كه حلقه
  كنيم. ي اول را به صورت يك حلقه تصور ميدو حلقه
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  :٤-٨تصوير 
  

دارند و در  ه هامان حلقي بااليي هرنگ متفاوتي با  لبه ه هاي پاييني اين حلقلبه
 باشد. در حالي كه در مورد نژادياي مي مايل به قهوهكارنيكا به رنگ زرد تيره

فرا به رنگ سياهي گرايش داشته، و به سختي قابل تشخيص است. قسمتي كه ملي
باشد. كمر زنبور) مي( ي دوم شكمي از سمت باالبايد مورد بررسي قرار گيرد حلقه

هاي خاصي به خود نگ كه به شكل يك دايره نمايان شده و فرماي رقسمت قهوه
  : شوندهاي زير مشخص ميگيرد و  با عالمتمي

در نـژاد كارنيكـا  ه هـالكـ  ii: كـه در حالـتii ي كوچك= ، دو لكهOبدونه لكه= 
بخاطر قرار گرفتن بر روي مجاري تنفسي زنبور نر و پوشـش مـو بـه وضـوح قابـل 

ي ه هـاشـود. شـكل گوشـاين حالت بسيار در كارنيكا ديده ميباشد. اما رؤيت نمي
  شود.نشان داده مي  isگيرد كه با عالمت =ي بدني حالت موج به خود ميحلقه

  گذاري خواهد شد.عالمت iisبا عالمت =  is و  iiهايمجموع حالت عالمت
ي هشوند و يك نـيم حلقـبه وضوح ديده مي ،ي جزيره ماننده هادر اين حالت نقط

تر هم پديدار است كه نشانگر آميختگي سطحي نـژاد كارنيكـا و نـژاد زيرين روشن
  باشد. ليگوستيكاي ايتاليايي مي
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رنـگ از بـاال بـه پـايين بنـد رنگ كه با يك نوار باريك سـياهي كامل زرديك حلقه
دهند.  چنانچه هر دو نشان مي Iكند با عالمت= شكمي را به دو قسمت تقسيم مي

  نشان داده  Rبه هم برسند و خطي هم بين آنها نباشد با عالمت= قسمت 
بـا اسـتفاده از  ،ي شكمي ديگر هم به رنگ زرد متمايل شونده هاشود. اگر حلقمي

ي ديگر را نيز ارزيابي خواهند نمود. در نژاد كارنيكا ه هاحلق  R2-R3-هايعالمت
ي ژنتيكي محسـوب استهرا به عنوان يك تالقي ناخو Rيا  Iيك حلقه در موقعيت 

در  ،Rو Iي رنگـي در شـرايط ه هاهاي دقيق روشن شد كه حلقدارند. با بررسيمي
  گنجند.چهارچوب نژاد كارنيكا نمي

  
  

بندي اليه گتيني كمر زنبور نر كـه در سـنجش ريخـت نمادي از رنگ: ٤-٩تصوير 
  باشدشناسي بسيار حائز اهميت مي

 : سينه زنبورهاي نر قفسه يب) رنگ موي 

بندي كـه در كـارت همـراه سينه زنبورهاي نر را از طريق رنگ قفسه يرنگ موي 
مورد سنجش قرار  (Prof.Goetze( شود به روش پرفسور گوتسهكتاب عرضه مي

بندي بـراي نژادهـاي اروپـايي در نظـر گرفتـه شـده كـه رنـگ گيرد. اين رنگمي
اشد. رنگ بندي ايـن كـارت بـه چهـار گـروه بخاكستري مربوط به نژاد كارنيكا مي

دادن زنبـور نـر مشكي و زرد دسته بندي شده است. با قرار –قهوه اي  -خاكستري
ي رنگـي اي كه بال يـك سـمت آن بـه صـفحهبر روي خط وسط دو رنگ به گونه

به صورتي كه شكم زنبور رو به رنگ روشـن و  ،به پهلو خوابانده)( مماس شده باشد
دهـيم. گيرد مقايسه را انجام ميكمر زنبور رو به سمت تيره قرار ميپشت يا همان 

باشـند. زنبورهاي نري كه داراي پُرز كمتري هستند، به آساني قابل تشخيص نمـي
اي تـا تواند از قهـوهباشد. و اين رنگ ميفرا مياي مختص زنبورهاي مليرنگ قهوه

شود. اما زنبورهاي نـر تر ديده ميفرا رنگ سياه كماي تيره تغيير كند. در مليقهوه
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ي پُرز كامالً مشكي در نژاد باشند و مشاهدهتري مينژاد قفقازي داراي پوشش تيره
بندي زنبورهاي نـر قفقازي جاي تعجبي ندارد. عالئم اختصاري براي شناسايي رنگ

 brقهـوه اي  gr  ) خاكسـتري٤-١٠تصـوير (: باشدوجود دارد كه به شرح زير مي
  .gو  زرد    schمشكي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .gزرد   و schمشكي  brقهوه اي  gr  ) خاكستري٤-١٠تصوير ( :٤-١٠تصوير

  

  :٤- ١٠تصوير 
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  : ج) كوبيتال اندكس زنبوران نر
 CIشـود. بـا توجـه بـه  بزرگتـر زنبورهاي نر نيز مانند زنبورهاي كارگر بررسي مي

شـود. در مجمـوع در مـورد هـم بيشـتر مـي CIهاي زنبورهاي نر طـول بودن بال
ي شكمي ه هاگردد و بيشتر رنگ حلقكمتر مورد بررسي واقع مي CIزنبورهاي نر 

زنبوران نر كارنيكا در   CIباشد. ميانگينمورد توجه مي ،و رنگ موي سينه زنبوران
زنبورهـاي  CIباشد. ولي متوسط  ٨/١باشد و اين رقم نبايد كمتر از مي ٠/٢حدود 

  شود.مشاهده مي ٥/١تا  ٢/١در حدود  فرانر نژاد ملي

  : مشخصات ريخت شناسي نژادهاي زنبور عسل
ها مشاهده شود كـه زنبورهـاي نـر و كـارگر يـك كلنـي در چنانچه پس از بررسي

گنجنـد، بـراي ايـن كلنـي چهارچوب استاندارد ژنتيكي يك نژاد مـورد نظـر نمـي
ان يك كلنـي كـه از لحـاظ نژادي صادر نخواهد گرديد و به عنوي اصالحشناسنامه

برچسب دريافت خواهد كرد. يك ملكـه و زنبورهـاي  ،ژنتيكي ارزش آنچناني ندارد
شـود كـه از لحـاظ ي آن وقتي به عنوان يك الين مادري شـناخته مـيتوليد شده

باالتر از حد معمول قرار گرفته و تعداد زيادي از خويشاوندان آنها  ،توليد و عملكرد
نتيكــي مربوطــه را دارا بــوده و از لحــاظ ژنتيكــي و از لحــاظ هــم اســتانداردهاي ژ

عملكردي، در چهار چوب استاندارد ژنتيكي نژاد مورد نظر قرار گيرند. ما در اينجـا 
و رفتـاري نـژاد كارنيكـا  ريخـت شناسـيبندي كلي در مورد مشخصـات يك جمع

  : شودخواهيم داشت كه به صورت زيرعنوان مي
  نيش نزن و آرام – خاكستري: شكل ظاهري كلي

ي تيـره بـا ه هاهدف پرورش زنبورهاي كارگر با حلق: رنگ ظاهري زنبورهاي كارگر
  باشد.استاندارد تائيد شده مي

 ٣٥/٠كمتـر از  K  ٪١٠٠تا حد امكان كوتاه، : بلندي طول مو در زنبورهاي كارگر
  يعني متوسط هم مورد تائيد است. mدر كالس  ٪٣٠ميليمتر. ولي 

  Fكالس  ٪ ١٠٠تا  ٥٠ : كرُكي حلقه ايپوشش 
CI هاي پرورشـي و بيشتر الين ٨/٢تا  ٤/٢ميانگين بدست آمده  : كوبيتال اندكس

باشند. در مورد هر زنبوركارگر حـداكثر كمتـر مي ٨/٢تا  ٦/٢داراي ميانگين مابين 
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د را داشته باشند. هيچ زنبـوري نبايـد در نـژا ٢ميتوانند داراي مقياسي برابر ٪٢از 
  باشد. ٨٦/١برابر  CIكارنيكا داراي 
  ميلي متر. ٨/٦تا  ٥/٦: طول خرطوم

بطور كلي تيره اسـت و  بـا  ،ي شكمي زنبورهاي نر نژاد كارنيكاه هابندي حلقرنگ
 Rبه هيچ وجـه نبايـد در مسـير  ،شود. اين رنگ بندي هانشان داده مي i عالمت 

  باشد.
خاكستري تا خاكستري مايل بـه خـاكي : سينه زنبورهاي نر قفسه يرنگ موهاي 

  رنگ
CI  باشد. به هيچ وجـه مي ٠/٢تا باالي  ٨/١ميانگين كوبيتال اندكس زنبورهاي نر

  قرار گيرد. ٧/١ميانگين محاسبات نبايد پايين تر از 

  : گيري طول خرطومبررسي و اندازه
شـود. در گيري مـيهاي ژنتيكي و اصالح نژاد دقيق از اين روش نيز بهرهدر بررسي

هاي ديگر با هم در حـد دهـم ميليمتـر هسـتند. در برخي از موارد اختالف بررسي
-تر از روش سنجش طول خرطوم استفاده مـيچنين مواقعي براي شناسايي دقيق

باشـد. ميليمتر  نمـي ٢/٦تا  ٨/٥فرا حدوداً بيشتر از كنند. خرطوم كوتاه زنبور ملي
اسـت.اين  ٨/٦تـا  ٦/٦بلنـدتر و در حـدود  در حالي كه نژاد كارنيكـا بـا خرطـومي

خرطوم بلند در كارنيكا باعث شده كه در مناطقي كه داراي پوشش گيـاهي شـبدر 
آوري شـهد از خـود نشـان در عمل توانايي بااليي براي جمع ،قرمز و يونجه هستند

-دهد. در صورتي كه اختالف طول خرطوم اين دو نژاد با هم بسـيار زيـاد نمـيمي

بورداراني كه در چنين مناطقي با پوشش گياهي نام برده شده زنبـورداري باشد. زن
كنند، بايد حتماً از نژادهايي كه داراي طول خرطوم بيشتري مانند كارنيكا مـي مي

استفاده نمايند. سنجش طول خرطوم زنبورهـاي كـارگر بـه دو روش انجـام  ،باشد
  : شودمي

  
  : )اندازه گيري عمقي١

گيري كامل طول خرطـوم اين روش پيداست در اين روش اندازه همانطور كه از نام
ي گرفته شده در داخل يك لولـه باريـك و بلنـدي كـه شود. بلكه اندازهانجام نمي
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-شـده محاسـبهميي در نظر گرفتـهتوانايي زنبور در برداشتن شهد از انتهاي لوله

رد نظـر را دارد و گردد. زيرا زنبور كارگر سعي در برداشت شهد از انتهاي مخزن مو
در حالت كشيده اسـت). ( شودتر از حالت معمولي نشان داده ميطول خرطوم بلند

اي در بـازار بـراي سـنجش طـول خرطـوم با توجه به اينكه ابزار و امكانـات حرفـه
كنند. مهم اسـت ي مختلفي استفاده ميه هاداران از محفظباشد، زنبورموجود نمي

ميليمتر نباشد. بـا اسـتفاده از  ٢حاوي شهد بيشتر از  يكه قطر دهانه ورودي لوله
توانيد ميانگين طول خرطـوم بندي هستندمييي كه داراي درجهه هايك سري لول

  بخاطر كشيدگي) بررسي و محاسبه كنيد. ( ترين شرايط طولي خرطوم را تا بلند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  :٤- ١١تصوير 

 

 
  :٤- ١٢تصوير 
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  : سنجش طول خرطوم
گيـرد، بايـد بـا كشـتن كه بيشتر از روش قبل مورد استفاده قرار مـي در اين روش

جـوش باعـث كشـيده اي كه برداشته شده به وسيله اِتر يا آب زنبوران كارگر نمونه
-شويد. پس از كشتهگيري شدن خرطوم زنبوران و در نتيجه سهولت در امر اندازه

تيـز خرطـوم را از ين نـوكشدن زنبورها، يكي پس از ديگري با استفاده از دو موچ
قسمت انتهايي بصورتي كه دو عدد شاخك انتهاي خرطـوم هـم بـر روي خرطـوم 

  كامالً جدا كرده و سپس آنها را اندازه گيري نماييد.  ،سالم بمانند
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

  ٤-١٣: تصوير
-گيري بايد با استفاده از كمي ژالتين شفاف بـا چسـبندگي بـاالخرطومبراي اندازه

شده را يكي پس از ديگري در كنـار هـم بـر روي يـك الم آزمايشـگاهي جداهاي 
هـا در بـين دادن الم دوم، بصورتي كه خرطـومآغشته به ژالتين چسبانيده و با قرار

-كنيد. تالش كنيد كه تمامي خرطـومگيري ي اندازهها قرار گيرند، آنها را آمادهالم

گردند. همچنـين سـعي شـود كـه از  ها مهارها بصورت كشيده و مستقيم بين الم
گيري دچـار مشـكل نشـويد. ژالتين در حد كم استفاده كنيد تا در بررسي و اندازه
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-توانيد بوسيله يك ميكروسكوپ كه داراي عدسي درجه بندي شده مـيسپس مي

  گيري قرار دهيد.ها را مورد بررسي و اندازهباشد، طول خرطوم
توانند اطالعـات ن شده در اين كتاب، جمعاً ميگيري عنواهاي بررسي و اندازهروش

دقيقي در مورد چگونگي تفكيك نژادي زنبورهـاي عسـل را در اختيـار شـما قـرار 
منشـا نمـودن سـرزنبورهاي عسل با هـدف مشـخص ريخت شناسيدهند. بررسي 

گيـري و گيري از كـارتركوردنژادي يك كلني انجام ميگيرد. اين روش در كنار بهره
پرورشـي و  برنامـه ريـزيعملكرد ساليانه يك كلني، كمك بسياري در ي مجموعه

-دهندگان ملكه با استفاده از روشنژادي خواهد نمود. اميدواريم كه  پرورشاصالح

داده و يي اصالح شده و با كيفيت  پـرورشه هاهاي تشريح شده، تالش كنند تاملك
   بصورت انبوه توليد نمايند.

          
  عطائيان. با كمال احترام علي

  
 




