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ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪی زﻧﺒﻮرداری در ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان
ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
 ١ــ اﻫﻤﻴﺖ و ارزش زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و ﻋﺴﻞ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 ٢ــ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪی زﻧﺒﻮرداری در ﺟﻬﺎن را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
 ٣ــ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ی زﻧﺒﻮرداری در اﻳﺮان را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 ٤ــ ﻧﻘﺶ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ در ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ را ﺷﺮح دﻫﺪ.

ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪی زﻧﺒﻮرداری در دﻧﻴﺎ
ﺑﺸﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮی در زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻧﺪاده اﺳﺖ ،زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰاران ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻮده
وﻟﯽ ﺑﺸﺮ در ﻣﻮرد ﺑﻴﻮﻟﻮژی و ﻃﺮز ﻧﮕﻪ داری زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ در ﮐﻨﺪوی ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت
زﻳﺎدی ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﻴﻖ آﺷﮑﺎر ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ از ﺳﺎﻳﺮ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری
ﺷﻬﺪ و ﮔﺮده ﮔﻞ ﻫﺎی روی آورده اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻗﺪﻣﺖ اﻳﻦ
ﺣﺸﺮه از  ٦٠ﺗﺎ  ١٥٠ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد.
از ﻧﻘﻮﺷﯽ ﮐﻪ روی ﺳﻨﮓ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺷﺪه واﻗﻊ در ﻏﺎری از دوران
َﺣ َﺠﺮ در ﮐﻮه ﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط
ﻣـﯽ ﺷﻮد ﮐـﻪ ﺑﺸﺮ ١٦ــ  ٨ﻫـﺰار ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ﻣﻴـﻼد زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ را
ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و از ﻋﺴﻞ و ﻣﻮم آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﮑﻞ  ١ــ١ــ روش ﺟﻤﻊ آوری ﻋﺴﻞ روی ﺳﻨﮓ در ﻏﺎری
ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﻬﺮ واﻟﻨﺴﻴﺎی اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

٢

اوﻟﻴﻦ اﺛﺮی ﮐﻪ از زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ،ﻓﺴﻴﻠﯽ اﺳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﮐﻪ در
١
آن زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ در داﺧﻞ ﺻﻤﻎ درﺧﺖ ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪه ،اﻳﻦ ﻓﺴﻴﻞ در ﻣﻮزه زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ در ﺷﻬﺮ واﻳﻤﺎر
در آﻟﻤﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻧﮕﻪ داری ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ ٢ــ١ــ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻓﺴﻴﻞ ﺷﺪه

در ادﻳﺎن اﻟﻬﯽ ﻧﻴﺰ از ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﻴﮑﯽ ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ﻧﻴﺰ ﺳﻮره ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻮره ﻧﺤﻞ
)زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ( ﻧﺎمﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ و از ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬای ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪی زﻧﺒﻮرداری ﻣﺪرن در دﻧﻴﺎ
زﻧﺒﻮرداری ﻣﺪرن ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﺪﻳﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻻﻧﮕﺴﺘﺮوت ٢اﺳﺖ ،ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺑﺎ
ﻗﺎب ﻣﺘﺤﺮک از ﺳﺎل ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﺘﺪاول ﺑﻮد .وﻟﯽ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺎ ﭘﻴﺪاﮐﺮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور
زﻧﺒﻮرﻫﺎ دور ﺷﺎن ﻫﺎ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺷﺎن ﻫﺎ و دﻳﻮاره ﻫﺎی ﮐﻨﺪوﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻮم زدن و ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺷﺎن ﻫﺎ را
ﺑﻪ ﺟﺪار ﮐﻨﺪو ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ) ١٨٥١ﻣﻴﻼدی(.
در ﺳﺎل  ١٨٦٥ﺑﺎرون ﻓﺮاﻧﺲ ﻓﻦ ﻫﺮوﺷﮑﺎ  ٣اﻫﻞ ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺴﻞ از ﻣﻮم
)اﮐﺴﺘﺮاﮐﺘﻮر( را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮه ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺎﺧﺖ .در ﺳﺎل  ١٩٢٣ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﮐﺎرل ﻓﻮن ﻓﺮﻳﺶ٤ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﻃﺮز ﺣﺮف زدن زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ )ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻗﺺ( ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﺳﺎل  ١٩٧٣ﺑﺮﻧﺪه
ﺟﺎﻳﺰه ﻧﻮﺑﻞ ﺷﺪ.
) Franzvon hrutsxhka (1923ــ ٣
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در ﺳﺎل  ١٩٢٦واﺗﺴﻮن آﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﻠﮑﻪ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪی آﻣﭙﻮل ،ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﺮد.
در ﺳﺎل  ١٩٥٦داﻧﺸﻤﻨﺪ روﺳﯽ ﺗﺮﻳﺎﺳﮑﻮ ١ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ در ﭘﺮواز ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺮ
ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻧﺮ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺧﻂ ﺑﻄﻼن ﮐﺸﻴﺪ.

ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ زﻧﺒﻮرداری در اﻳﺮان
زﻧﺒﻮرداری در اﻳﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻗﺪﻳﻤﯽ دارد .در دورهی ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﻧﮕﻪ داری زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ در اﻳﺮان
رواج داﺷﺘﻪ و از ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﻣﺎده ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻏﺬاﻳﯽ و داروﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﭘﻴﺪا ﺷﺪن دﺷﻨﻪ
ﻣﻔﺮﻏﯽ در ﻟﺮﺳﺘﺎن ﻣﻨﻘﺶ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ١٢٠٠ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﻌﺮف ﻗﺪﻣﺖ آﺷﻨﺎﻳﯽ
اﻳﺮاﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺸﺮه ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮورش زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ در اروﭘﺎ و آﻣﺮﻳﮑﺎ و ﺑﺎ ورود ﮐﻨﺪوﻫﺎی
ﻣﺪرن و ﻣﻠﮑﻪ ﻫﺎی ﻫﻴﺒﺮﻳﺪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ) ١٣٣٥ﺑﻪ ﺑﻌﺪ( ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪاﻧﯽ در ﻧﻘﺎط ﻋﺴﻞ ﺧﻴﺰ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد
واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺮورش زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻧﻘﺶ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ در ﮐﺸﺎورزی و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ
زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ در اﻳﺮان و ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﮐﺜﺮ ًا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺴﻞ و اﺣﻴﺎﻧ ًﺎ ﻣﻮم ﻧﮕﻪ داری
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺣﺎل آن ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﯽ و آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از
ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻋﯽ ﭘﺮورش زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ اﺳﺖ.
در اﮐﺜﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻠﺪار ،ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻮده و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎد ،ﺣﺸﺮات ،اﻧﺴﺎن
و  ...ﺗﻠﻘﻴﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ در اﻳﻦ ﻧﻮع ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ٪٩٠
اﺳﺖ .اﻫﻤﻴﺖ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻨﺪو )ﺑﺬر و ﻣﻴﻮه( ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از ارزش ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ
ﮐﻨﺪو )ﻋﺴﻞ و ﻣﻮم و  (...اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺣﺸﺮات ﮔﺮده اﻓﺸﺎن زﻳﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﺣﺸﺮه ای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺮده ﮔﻴﺮی را ﺑﻪ ﺣﺪ اﻋﻠﯽ
و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﮐﻤﺎل اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﺸﺎورزان و ﺑﺎﻏﺪاران ٢٥
ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺒﻮرداران از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺬر و ﻣﻴﻮه( ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﮔﺮ زﻧﺒﻮرداری از
ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻨﯽ  ١٠٠٠رﻳﺎل ﻋﺴﻞ و ﻣﻮم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﻳﮏ ﺑﺎﻏﺪار ﻳﺎ ﮐﺸﺎورز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﮐﻠﻨﯽ
٤

 Tryaskoــ ١

ﺣﺪود  ٢٥٠٠٠رﻳﺎل ﺳﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد.
ﻳﮑﯽ از اﻣﺘﻴﺎزات زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺸﺮات ﮔﺮده اﻓﺸﺎن دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻞ وﻓﺎدار
اﺳﺖ )ﺛﺎﺑﺖ ﮔﻠﯽ( ﻳﻌﻨﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اوﻟﻴﻦ زﻧﺒﻮر از ﮐﻨﺪو ﺧﺎرج ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی ﮔﻞ ﻫﺎ ﭘﺮواز ﮐﺮد و ﻣﺜ ًﻼ ﮔﻞ
زرد آﻟﻮ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ،ﺗﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﻤﺎن ﭘﺮواز از ﮔﻞ زردآﻟﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﻪ
ﻣﺤﺾ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﺑﺎ رﻗﺺ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص زﻧﺒﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ را ﺑﻪ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و
اﻳﻦ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﻞ ﻣﺰﺑﻮر روی ﮔﻞ دﻳﮕﺮی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎن ﻧﻮع ﮔﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺣﺪ اﻋﻼی ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﮔﺮده ﻫﺮ ﻧﻮع ﮔﻠﯽ ﺑﺮ روی ﻣﺎدﮔﯽ ﻫﻤﺎن ﻧﻮع ﮔﻞ اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ،ﺳﺎﻳﺮ ﺣﺸﺮات ﮔﺮده اﻓﺸﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ
درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭼﺴﺒﻨﺎک ﺑﻮدن ﮔﺮده ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ ﻧﺒﺎﺗﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺒﻮر
ﻋﺴﻞ دارﻧﺪ.
ﺟﺪول  ١ــ ١ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﻤﻨﺪان را در ﺑﺎغ ﻫﺎ و ﻣﺰارع ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﮑﺴﺎن
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﺟﺪول  ١ــ١
ردﻳﻒ

ﺷﺮح

ﺑﺪون زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ

ﺑﺎ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ

ﻣﻼﺣﻈﺎت

١

ﺑﺎغ ﮔﻴﻼس

ﻣﺤﺼﻮل  ١٧٠ﺗﻦ

ﻣﺤﺼﻮل  ٥٢٠ﺗﻦ

ﻣﻴﻮه ﻫﺎ درﺷﺖ ﺗﺮ

٢

ﺑﺎغ ﺳﻴﺐ

ﻣﺤﺼﻮل  ٥ﺗﻦ

ﻣﺤﺼﻮل  ٥٠ﺗﻦ

ﻣﻴﻮه ﻫﺎ ﻣﺮﻏﻮب ﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ

٣

ﺑﺎغ ﮔﻼﺑﯽ

ﻣﺤﺼﻮل  ٦ﺗﻦ

ﻣﺤﺼﻮل  ٨٠ﺗﻦ

ﻣﻴﻮه ﻫﺎ ﻣﺮﻏﻮب ﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ

٤

ﻣﺰرﻋﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان

 ٪٧٠ﭘﻮک

 ٪٣٠ﭘﻮک

٥

ﻣﺰرﻋﻪ آﻓﺘﺎﺑﮕﺮدان

 ٪٣٠ﻣﻐﺰدار

 ٪٩٧ﻣﻐﺰدار

٦

در ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﻠﻤﻴﺎن ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ وﺟﻮد زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ  ٪٥٣ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود.

٧

در ﺧﺎﻧﻮاده ﻟﮕﻮﻣﻴﻨﻮز در ﺑﺬرﮔﻴﺮی ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود.

٨

در ﻣﺰارع ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﺸﺮات دﻳﮕﺮ ﮔﺮده اﻓﺸﺎن و زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ  ٪٢٥ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﺗﺨﻢ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد.

زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﻤﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﯽ و زراﻋﯽ اﺛﺮ ﺑﺎرزی دارد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﻴﻔﻴﺖ آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
وﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎﻏﺪاران و زارﻋﻴﻦ
٥

ﺷﮑﻞ  ٣ــ١ــ ﭼﺮای زﻧﺒﻮر روی ﮔﻞ ﻫﺎ

ﮐﻨﺪوﻫﺎی زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ را اﺟﺎره ﮐﺮده و در ﺑﺎﻏﺎت و ﻣﺰارع ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
از آن ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎ و ازدﻳﺎد ﻧﺴﻞ اﮐﺜﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻞ دار ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻤﻞ ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ،اﮔﺮ از ﺑﺎروری ﻳﮏ ﻧﻮع ﮔﻴﺎه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ ،ﮔﻞ ﻫﺎی آن ﮔﻴﺎه ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ داﻧﻪ و ﻣﻴﻮه ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻧﺸﺪه و ﻧﺴﻞ آن ﮔﻴﺎه از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻧﺴﻞ ﮔﻴﺎﻫﯽ در ﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه
ﻧﻴﺰ ﺧﺎک ،ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻳﺰش ﺑﺎران و وزش ﺑﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﻣﻮاد ﮐﻠﻮﺋﻴﺪی را ﮐﻪ در ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ذرات ﺧﺎک و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ در رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﯽ
ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﺴﺘﻪ و از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎک ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﺷﺪت ﻓﺮﺳﺎش
ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ آب و ﻫﻮاﻳﯽ ﺧﺸﮏ ﻣﺜﻞ اﻳﺮان ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎد ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺧﺎک ﻫﺎ را از ﻃﺮﻓﯽ
ﺑﻪ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ و ﺷﻦ ﻫﺎی روان را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد .ﻧﺘﻴﺠﺘ ًﺎ ﻣﻘﺪار ﻫﻮﻣﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ از آن
ﻣﻮادﻏﺬاﻳﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد ،از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ
ﺣﺸﺮه ﮐﻮﭼﮏ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ١٨٠درﺟﻪ ای ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﮐﻮﻳﺮ و ﺷﻦ زارﻫﺎ
ﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺴﻨﺎت ﻓﻮق ،زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺸﺮه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ را ﮐﺎﻣ ًﻼ رﻋﺎﻳﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن اﮔﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ روی ﻣﻮاد آﻟﻮده ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ
ﮔﺮده ﮔﻞ را ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻣﻘﺪر زﻳﺎدی ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﺖ ﻓﺎﺳﺪ ﮐﺮده و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎروری ﻣﺎدﮔﯽ را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ
داد.

٦

٢

٤

١

٣

ﺷﮑﻞ  ٤ــ١ــ ﻳﮏ ﺳﻴﺐ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪی زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﺎرور ﺷﺪه )ﺳﻤﺖ ﭼﭗ(
و ﻳﮏ ﺳﻴﺐ دﻳﮕﺮ ﮐﻪ زﻧﺒﻮر آن را ﺑﺎرور ﻧﮑﺮده اﺳﺖ )ﺳﻤﺖ راﺳﺖ(

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ
 ١ــ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﻴﻠﻢ ﻳﺎ اﺳﻼﻳﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﯽ ﺣﺸﺮات و زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
 ٢ــ ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺎﻏﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺎزدﻳﺪ و ﺗﻬﻴﻪ
ﮔﺰارش و ﻳﺎ اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ

اول
ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﻓﺼﻞ ّ
 ١ــ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪی زﻧﺒﻮرداری در دﻧﻴﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
 ٢ــ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪی زﻧﺒﻮرداری در اﻳﺮان را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
 ٣ــ ﻧﻘﺶ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ در ﮐﺸﺎورزی را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
 ٤ــ ﻗﺪﻣﺖ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ اﺳﺖ؟
 ٥ــ ﺛﺎﺑﺖ ﮔﻠﯽ ﺑﻮدن زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.

٧

ﻓﺼﻞ دوم

ﻧﮋادﻫﺎی زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪن آن ﻫﺎ
ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
١ــ ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
 ٢ــ ﻧﮋاد زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ درﺷﺖ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 ٣ــ ﻧﮋاد زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ رﻳﺰ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 ٤ــ ﻧﮋاد زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻫﻨﺪی را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 ٥ــ ﻧﮋاد زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 ٦ــ اﻧﻮاع زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
 ٧ــ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ از ﻧﻈﺮ ﺣﺸﺮه ﺷﻨﺎﺳﯽ
رده ﺑﻨﺪی و زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺟﺰو ﺷﺎﺧﻪی ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن و از رده ﺣﺸﺮات و زﻳﺮ رده ﺑﺎﻟﺪاران و ﮔﺮوه ﺣﺸﺮات ﺑﺎ
دﮔﺮدﻳﺴﯽ ﮐﺎﻣﻞ و راﺳﺘﻪ ﻳﺎ ردﻳﻒ ﺑﺎل ﻏﺸﺎﻳﻴﺎن و ﺑﺎﻻ ﺧﺎﻧﻮاده  Apoideaو ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﺎ ﺗﻴﺮه  Apididaeو
ﺟﻨﺲ زﻧﺒﻮر  Apisاﺳﺖ .ﻟﻴﻨﻪ ،ﻃﺒﻴﻌﯽ دان ﺳﻮﺋﺪی ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﺮای ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﺣﻴﻮاﻧﺎت از دو ﻧﺎم
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻧﺎم اول ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻧﻮع و ﻧﺎم دوم ﻧﮋاد ﺣﻴﻮان را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺳﺎزد .از روی اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی
ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع زﻧﺒﻮران ﻋﺴﻠﯽ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ و ﺗﺸﺮﻳﺤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ دﻳﮕﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم  Apisﻳﺎ ﺗﻴﺮه
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ اﺳﻤﯽ ﺑﻌﺪ از  Apisﺑﻴﺎﻳﺪ ،ﻧﻮع زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ را روﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻣﻴﺎن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ
زﻧﺒﻮران ﻋﺴﻞ دﻧﻴﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻮع آن دارای ارزش اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
١
زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ درﺷﺖ
٨

 A.dorsataــ ١

١

زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ رﻳﺰ
٢
زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻫﻨﺪی
٣
زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
 ١ــ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ درﺷﺖ :اﻳﻦ ﻧﻮع زﻧﺒﻮر در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺳﻴﻼن زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ زﻧﺒﻮر ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ وﺣﺸﯽ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺮده و در زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی درﺧﺖ و ﻳﺎ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ﻳﮏ ﺷﺎن ﺑﺰرگ ﻋﺴﻞ درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺴﻞ آن ﺣﺪود
 ٥٠ﮐﻴﻠﻮ اﺳﺖ .زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ درﺷﺖ ﻓﻘﻂ در ﻫﻮای آزاد ﻗﺎدر ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎدی ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت
از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
 ٢ــ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ رﻳﺰ :از ﻫﻤﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺑﻮده ﺗﻨﻬﺎ ﻳﮏ ﺷﺎن در زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی درﺧﺖ
درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻳﻦ زﻧﺒﻮر ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ وﺣﺸﯽ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن و ﺟﻨﻮب اﻳﺮان از اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﺎ ﭼﺎﺑﻬﺎر
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺴﻞ آن ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ.
 ٣ــ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻫﻨﺪی :ﺟﺜﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ زﻧﺒﻮر ﺣﺪ واﺳﻂ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و زﻧﺒﻮر رﻳﺰ اﺳﺖ.
در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﭼﻴﻦ و ژاﭘﻦ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺎن ﺳﺎزی ﺷﺒﺎﻫﺖ ﮐﺎری
ﺑﺎ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ دارد و ﭼﻨﺪ ﺷﺎن ﻣﻮازی ﻫﻢ درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﮋاد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺮورش در ﮐﻨﺪو را
دارد و دارای ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺴﻞ آن ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﺧﻮب و ارزش اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﻠﯽ دارد.
 ٤ــ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻏﻴﺮ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻄﺒﯽ در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع زﻧﺒﻮران دﻧﻴﺎی ﻗﺪﻳﻢ ﻳﻌﻨﯽ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﯽ
اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻬﺮه ﻓﺮاوان و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺳﻬﻮﻟﺖ ﭘﺮورش ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﻧﻮع  A.melliferaدارای ﻧﮋادﻫﺎی زﻳﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻴﺎن آن ﻫﺎ
ﭼﻬﺎر ﻧﮋاد ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮﻧﺪ.
اﻟﻒ( ﻧﮋاد ﮐﺎرﻧﻴﻮﻻن ﻳﺎ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی :٤اﺻﻞ اﻳﻦ ﻧﮋاد از ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﺟﺒﺎل آﻟﭗ ،در اﺗﺮﻳﺶ و ﺷﻤﺎل ﺟﺰﻳﺮه ﺑﺎﻟﮑﺎن اﺳﺖ .اﻳﻦ زﻧﺒﻮرﻫﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺻﻼح ﻧﮋاد و ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﯽ
ﺑﺴﻴﺎر آرام ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻧﻴﺶ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺧﻮب آن ﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر ﻗﺪرت رﺷﺪ
زﻳﺎدی دارﻧﺪ .رﻧﮓ اﻳﻦ ﻧﮋاد ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺗﻴﺮه ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎی اﻧﺒﻮه ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮه ای ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ .روی ﻧﻴﻢ ﺣﻠﻘﻪ  ٢و  ٣ﭘﺸﺘﯽ ﺷﮑﻢ اﻏﻠﺐ ﺧﺎل ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻗﻬﻮه ای رﻧﮓ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻧﮋاد
 A.M.Carnicaــ ٤

 A. melliferaــ ٣

 A.indiaــ ٢

 A. floreaــ ١

٩

ﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎدی ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﮐﻨﺪو ﻧﺪاﺷﺘﻪ در ﻋﻮض ﻣﺤﺼﻮل آن
زﻳﺎد اﺳﺖ .ﻣﺼﺮف ﻏﺬای زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ آن ﻧﻴﺰ ﮐﻢ اﺳﺖ .از
ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﺴﻨﺎت اﻳﻦ ﻧﮋاد داﺷﺘﻦ ذﺧﻴﺮه ﻏﺬاﻳﯽ ﮐﺎﻓﯽ
در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ١ــ٢ــ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی

ب( ﻧﮋاد اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﯽ :١اﻳﻦ ﻧﮋاد در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻌﺪ ًا ﺑﻪ آﻟﻤﺎن و آﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮده ﺷﺪه و
اﻣﺮوزه در ﺗﻤﺎم دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و آﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷﮑﻢ زﻧﺒﻮران اﻳﻦ ﻧﮋاد ﺑﺎرﻳﮏ و ﺧﺮﻃﻮم آن ﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﻃﻮﻳﻞ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﮋاد ﺧﻴﻠﯽ آرام ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎد
ﺑﻪ ازدﻳﺎد ﺗﺨﻢ دارد .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻬﺎری ﮐﻨﺪو ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺧﻴﻠﯽ
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﺗﻤﺎﻳﻞ ﮐﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﮐﻨﺪو دارد.
ﻧﮕﻪداری زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﻗﻮی ﮐﻪ دارای
ﻏﺬای ﮐﺎﻓﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.

ﺷﮑﻞ  ٢ــ٢ــ ﻧﮋاد اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﯽ A.m.lingustica

ج( زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻗﻔﻘﺎزی :٢اﻳﻦ ﻧﮋاد از د ّره ﻗﻔﻘﺎز ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ و رﻧﮓ ﺑﺪن آن ﺗﻴﺮه ﺗﺮ از ﻧﮋاد
ﮐﺎرﻧﻴﻮﻻن اﺳﺖ و دارای ﺧﺮﻃﻮم ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﻃﻮﻳﻠﯽ ﺑﻮده ،زﻧﺒﻮرﻫﺎی اﻳﻦ ﻧﮋاد آرام ،ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ
١٠

 A.m.Caucasicaــ ٢

 A.M.Lingusticaــ ١

زﻳﺎد ،و ﻗﺪرت ﺑﭽﻪ دﻫﯽ آن ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دارا ﺑﻮدن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ از ﻧﻈﺮ
زﻧﺒﻮرداری در اﺻﻼح ﻧﮋاد و دو رگ ﮔﻴﺮی اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر دارد.
د( زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺳﻴﺎه :١اﻳﻦ ﻧﮋاد در ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺷﻤﺎل اروﭘﺎ و ﻏﺮب ﮐﻮه ﻫﺎی آﻟﭗ ﺗﺎ روﺳﻴﻪ
ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺮوزه در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻤﺎﻟﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻟﻬﺴﺘﺎن و روﺳﻴﻪ ﻧﮕﻪداری
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺧﺮﻃﻮم در اﻳﻦ ﻧﮋاد ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از ﮔﻞ ﺷﺒﺪر ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .رﺷﺪ
ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع در ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎدی ﺑﻪ ﺑﭽﻪ دادن ﻧﺪارد .ﻧﻴﺶ زﻳﺎد ﻣﯽ زﻧﺪ و
اﻳﻦ ﻋﻴﺐ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای آن اﺳﺖ اﻣﺮوزه ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻧﮋاد در زﻧﺒﻮرداری ﻣﺪرن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﻧﮋادﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ  ٣ــ٢ــ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺳﻴﺎه A.m.mellifica

ﻧﮋاد اﻳﺮاﻧﯽ :٢ﻳﮑﯽ از ﻧﮋادﻫﺎی ﻧﻮع زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ و ﭼﻮن در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎدی
ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﯽ اﻳﺮان ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﮋادﻫﺎی اﺻﻼح ﺷﺪه ﺧﺎرﺟﯽ از ﻧﻈﺮ
ﺳﺎزﮔﺎری دارای ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن از ﻧﻈﺮ اﺻﻼح ﻧﮋاد و ﺑﻪﮔﺰﻳﻨﯽ اﻗﺪاﻣﯽ در اﻳﻦ
ﻧﮋاد ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 A.m.medaــ ٢

 A.m.melificaــ ١

١١

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ
 ١ــ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﮑﺲ و ﻓﻴﻠﻢ ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ.
 ٢ــ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻧﺒﻮر ]وﺳﭙﺎ )زرد( ــ ﺧﺮﻣﺎﻳﯽ )ﻗﺮﻣﺰ( و زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ[ و
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻧﺪام ﻫﺎی آن ﻫﺎ در زﻳﺮ ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ ،ﻟﻮپ ،ﺑﻴﻨﻮﮐﻮﻟﺮ ﻳﺎ ذره ﺑﻴﻦ و ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ
وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﯽ آن ﻫﺎ.

ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﻓﺼﻞ دوم
 ١ــ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
 ٢ــ ﻧﮋاد اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
 ٣ــ ﻣﻮﻃﻦ اوﻟﻴﻪ ﻧﮋاد زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺳﻴﺎه را ذﮐﺮ ﮐﻨﻴﺪ.
 ٤ــ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺒﻮران ﻋﺴﻞ دﻧﻴﺎ ﮐﻪ دارای ارزش اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ را ذﮐﺮ
ﮐﻨﻴﺪ.
 ٥ــ ﻧﮋادﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 ٦ــ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.

١٢

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ ﮐﻨﺪو و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی آن ﻫﺎ
ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
١ــ ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ ﮐﻨﺪو را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ.
 ٢ــ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻠﮑﻪ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 ٣ــ ﻣﻠﮑﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ در ﮐﻨﺪو را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ.
 ٤ــ ﺗﻔﺎوت ﻣﻠﮑﻪ و ﮔﺮوهﻫﺎی دﻳﮕﺮ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 ٥ــ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻣﻠﮑﻪ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
 ٦ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺮورش ﻣﻠﮑﻪ در ﮐﻨﺪو را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 ٧ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
 ٨ــ ﺣﺠﺮه ﻣﻠﮑﻪ را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻨﺪ.
 ٩ــ ﮐﻨﺪوی ﺑﯽ ﻣﻠﮑﻪ را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ.
 ١٠ــ ﻣﻠﮑﻪ ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ.
 ١١ــ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻠﮑﻪ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 ١٢ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺨﻢ ﮔﺬار و روش از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن آن ﻫﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ
دﻫﺪ.
 ١٣ــ زﻧﺒﻮر ﻧﺮ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﺮده و ﻣﺸﺨﺼﺎت آن را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 ١٤ــ زﻧﺒﻮر ﮐﺎرﮔﺮ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﺮده و ﻣﺸﺨﺼﺎت آن را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 ١٥ــ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﮐﺎرﮔﺮ را در داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
 ١٦ــ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﮐﺎرﮔﺮ را در ﺧﺎرج از ﮐﻨﺪو ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
 ١٧ــ ﻃﻮل رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻠﮑﻪ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
 ١٨ــ ﻗﺎب ﻫﺎی ﻋﺴﻞ را از ﮐﻨﺪو ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ.
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ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ ﮐﻨﺪو
ﻫﺮ ﮐﻠﻨﯽ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ از ﻳﮏ ﻣﻠﮑﻪ ،ﭼﻨﺪ ﺻﺪ زﻧﺒﻮر ﻧﺮ و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺰار ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺎرﮔﺮ

ﻣﻠﮑﻪ

ﻧﺮ
ﺷﮑﻞ ١ــ٣ــ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻇﺎﻫﺮی زﻧﺒﻮر ﮐﺎرﮔﺮ ،زﻧﺒﻮر ﻧﺮ و ﻣﻠﮑﻪ

زﻧﺒﻮر ﻧﺮ
زﻧﺒﻮر ﻧﺮ از ﺗﺨﻢ ﺑﺪون ﻧﻄﻔﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺟﺜﻪ آن ﭘﻬﻦ ﺗﺮ و ﺣﺠﻴﻢ ﺗﺮ از زﻧﺒﻮر ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ و
ﺑﺪﻧﺶ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﻣﻮ اﺳﺖ ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮواز ﺻﺪای ﺑﺎل ﻫﺎ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از زﻧﺒﻮران ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ .زﻧﺒﻮر ﻧﺮ ﻓﻘﻂ
ﮐﺮوﻣﻮزم ﻫﺎی ﻣﺎدر را ﺑﻪ ارث ﻣﯽ ﺑﺮد ،زﻧﺒﻮر ﻧﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻴﺶ ﺑﻮده و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﮔﺮده و ﻧﻮش ﻧﻴﺴﺖ،
در ﮐﺎر ﮐﻨﺪو ﻧﻴﺰ دﺧﺎﻟﺘﯽ ﻧﺪارد و ﺣﺘﯽ در ﺧﻮردن ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ او ﮐﻤﮏ داده ﺷﻮد و
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ﭼﻨﺎن ﭼﻪ او را از ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﺪا ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﻪ زودی از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﺗﻨﻬﺎ وﻇﻴﻔﻪ زﻧﺒﻮر ﻧﺮ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﺑﺎ
ﻣﻠﮑﻪ ﻫﺎی ﺟﻮان اﺳﺖ.
زﻧﺒﻮر ﻧﺮ ﺗﺎ روز ﻫﺸﺘﻢ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ در ﮐﻨﺪو ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﻴﺶ ﺗﺮ اوﻗﺎت را ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازد،
از روز ﻫﺸﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ زﻧﺒﻮر ﻧﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی اﺳﺖ .زﻧﺒﻮر ﻧﺮ دارای ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ  ١١ﻣﻴﻠﻴﻮن اﺳﭙﺮم اﺳﺖ.
ﻋﻤﺮ ﻃﺒﻴﻌﯽ زﻧﺒﻮر ﻧﺮ در ﺣﺪود  ٦٠روز اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ در ﻫﺮ ﮐﻨﺪو ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﺑﻪ ٦٠٠ــ ٥٠٠ﻋﺪد
ﻣﯽ رﺳﺪ .زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﻧﺮ ﻣﺠﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻳﮏ ﮐﻨﺪو ﺑﻪ ﮐﻨﺪوی دﻳﮕﺮ ﺑﺮوﻧﺪ .دوره دﮔﺮدﻳﺴﯽ آن  ٢٤روز
اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺷﻬﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﮐﺎرﮔﺮان آن ﻫﺎ را از ﮐﻨﺪو راﻧﺪه و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﯽ ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﯽ ﻣﻴﺮﻧﺪ .اﻳﻦ
ﻋﻼﻣﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﮔﻞ ﻫﺎ و ﻫﺸﺪاری ﺑﻪ زﻧﺒﻮرداران اﺳﺖ ،ﺗﺎ در اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮﮔﻞ
دﻳﮕﺮی اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

زﻧﺒﻮر ﮐﺎرﮔﺮ
زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ از ﻧﻈﺮ ﺟﺜﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﻳﻦ اﻓﺮاد ﮐﻠﻨﯽ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،در ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺴﺘﺎن
و اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﻫﺎ ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻘﺼﺎن ﭘﻴﺪا ﮐﺮده و ﺣﺎل آن ﮐﻪ در اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﻨﯽ در ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ،ﺑﻪ  ٥٠ﻳﺎ  ٦٠ﻫﺰار ﻫﻢ
ﺑﺮﺳﺪ )ﮐﻨﺪوی ﻗﻮی( زﻧﺒﻮران ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺎده ﻫﺎﻳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎی آن ﻫﺎ رﺷﺪ ﻧﮑﺮده و ﺻﻔﺎت ﺛﺎﻧﻮی
در آن ﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒ ًﻼ ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﺷﺪ.
در زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ،ﻣﻔﺼﻞ اول ﭘﺎی آﺧﺮ رﺷﺪ ﮐﺮده و در آن اﻧﺪام ﻫﺎی ﺟﻤﻊ آوری و ﻧﮕﺎه داری
ﮔﺮده ﮔﻞ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻣﻔﺼﻞ ﻫﺎی ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻳﻦ ﺷﮑﻢ دارای ﻏﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﻫﺎ ﻣﻮاد
ﻣﻌﻄﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ :ﺗﺨﻢ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﺷﮑﻞ و ﮐﻤﯽ ﺧﻤﻴﺪه ﺑﻪ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ  ٣ــ٢
ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﺗﺎزه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ اﺳﺖ .در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﯽ اﻳﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﺳﺮ ﺑﺎرﻳﮏ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮدی در ﺗﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺗﺨﻢ ﭘﺲ از ﺳﻪ روز ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻻرو ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻧﻮزاد ﺧﺎرج ﺷﺪ زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺷﺮوع ﺑﻪ رﻳﺨﺘﻦ ﻏﺬا در ﺳﻠﻮل ﮐﺮده و ﺑﻪ ﭘﺮورش
آن ﻫﺎ اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻻروﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺧﻤﻴﺪه ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی ﭼﭗ ﻳﺎ راﺳﺖ در ﺗﻪ ﺳﻠﻮل ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﺎﻓﯽ رﺳﻴﺪﻧﺪ ،دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻠﻮل ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﺮور از ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻤﻴﺪﮔﯽ ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﺻﻮرت
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ﻋﻤﻮدی ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .وﻗﺘﯽ ﮐﺎﻣ ًﻼ ﻋﻤﻮدی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻨﻴﺪن ﭘﻴﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در داﺧﻞ ﭘﻴﻠﻪ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﻔﻴﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻻرو ﮐﺎرﮔﺮ  ٦روز ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺮﻳﺦ از ﺗﺨﻢ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮده و اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺗﻨﻴﺪن ﭘﻴﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﺗﻨﻴﺪن ﭘﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﻴﺮه ﺳﻔﻴﺪ و در آﺧﺮ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺗﻴﺮه ﻳﺎ زرد درآﻣﺪه و در
آﺧﺮﻳﻦ روزﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺟﻮﻳﺪن ﺳﺮﭘﻮش ﺳﻠﻮل ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،دوره دﮔﺮدﻳﺴﯽ زﻧﺒﻮر ﮐﺎرﮔﺮ ٢١
روز اﺳﺖ.
ﻃﻮل ﻣﺪت زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اوﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﮐﺎﻣ ًﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی زﻧﺒﻮران ﮐﺎرﮔﺮ
اﻟﻒ( ﮐﺎرﻫﺎی داﺧﻞ ﮐﻨﺪو :ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭘﺮﺳﺘﺎری ،ﺷﺎنﺳﺎزی ،اﻧﺘﻘﺎل ﻏﺬا و ﭘﺎﺳﺪاری.
ﮐﺎرﮔﺮﻫﺎ ﺗﺎ  ٢١روز ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮواز ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،در اﻳﻦ ﻣﺪت ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت را داﺧﻞ
ﮐﻨﺪو ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﺳﻨﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ:
 ١ــ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی ﮔﺮده ﮔﻞ و ﻋﺴﻞ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﻮت ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ دو روز
اول را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮدن ﺑﺪن ﺧﻮد و ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻳﺸﺎن و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮدن ﻫﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﻫﺎﻳﺸﺎن
ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻳﮏ ﺟﻔﺖ ﻏﺪه ﺷﻴﺮی ﮐﻪ در ﺳﺮﺷﺎن ﻗﺮار دارد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﺮﺷﺢ را ﺷﺮوع و
ژﻟﻪ ی ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺷﻴﺮ را از ﺧﻮد ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 ٢ــ از روز ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺸﺎن از ﺳﻪ روز ﺑﻴﺶ ﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
 ٣ــ از روز ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﮐﻪ ﻏﺪه ﻫﺎی ﺷﻴﺮی ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺷﺪﺷﺎن رﺳﻴﺪه و ﻧﻘﺺ ﻫﺎی آن ﻫﺎ
رﻓﻊ ﺷﺪه ،وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻠﮑﻪ و ﻻروﻫﺎی ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺸﺎن ﺑﻴﻦ  ١ﺗﺎ  ٣روز اﺳﺖ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ .و
اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ را ﺗﺎ روز  ١٢ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .از آن ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﻣﻬﻢ را ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﮐﻪ
ﻣﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪی زﻧﺒﻮران ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻦ آن ﻫﺎ ﺑﻴﻦ  ٥ﺗﺎ  ١٢روز اﺳﺖ.
 ٤ــ از روز ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﺳﻪ ﺟﻔﺖ از ﭼﻬﺎر ﺟﻔﺖ ﻏﺪد ﻣﻮﻣﯽ ﮐﻪ زﻳﺮ ﺷﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺷﺮوع
ﺑﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﮐﺮده و زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﺟﻮان را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﻮم ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻳﻦ ﮐﺎر را ﺗﺎ روز ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ ﭘﺲ از
ﺗﻮﻟﺪ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ وی ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺶ روز ﻣﻮم ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﻏﺪد
ﻣﻮﻣﯽ آن ﻫﺎ از ﮐﺎر ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
 ٥ــ از روز ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻠﻮی ﺳﻮراخ ﭘﺮواز و در داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ
زﻧﺒﻮرﻫﺎ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم دﻓﺎع از آن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺿﻤﻦ ﮔﺎه ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ ﭘﺮواز ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﺑﺮای
ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺑﯽ در اﻃﺮاف ﺳﻮراخ ﭘﺮواز و ﮐﻨﺪو اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
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ب( ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎرج از ﮐﻨﺪو :ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺟﻤﻊ آوری ﺷﻬﺪ ،ﮔﺮده ،ﺑﺮه ﻣﻮم و آوردن آب.
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ زﻧﺒﻮر ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮواز ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﺮﮔﺶ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
زﻧﺒﻮرﻫﺎ از روز  ٢٢ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی داﺧﻠﯽ در ﮐﻨﺪو ﺧﺎﺗﻤﻪ داده و ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎرج از ﮐﻨﺪو
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮواز ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ ﻧﺎﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
دﺳﺘﻪی اول :ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﺻﻤﻎ درﺧﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ﮐﻨﺪو و ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدﻧﺸﺎن
ﻣﺎده ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮه ﻣﻮم را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ .ﺑﺮه ﻣﻮم ﻣﺜﻞ اﻟﮑﻞ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻴﮑﺮوب ﮐﺸﯽ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ
دارد.
زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﺑﺎ آن ﺟﺪار داﺧﻠﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ را ﺧﻮب ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻮزادان در ﻣﺤﻴﻄﯽ آﻟﻮده
ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻴﻤﺎر و ﺗﻠﻒ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،از ﺑﺮه ﻣﻮم ﺑﺮای ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن ﺳﻮراخ ﻫﺎ و درزﻫﺎی ﺟﺪار
ﮐﻨﺪو ﮐﻪ ﻗﻄﺮﺷﺎن از ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﮐﻢ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮای ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدن ﺳﻮراخ ﭘﺮواز از زﻧﺒﻮرﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
دﺳﺘﻪی دوم :آب ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج ﺟﻤﻌﻴﺖ را از ﺧﺎرج ﮐﻨﺪو ﺣﻤﻞ ﺗﺎ ﺑﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در
داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده و ﻫﻨﻮز ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮواز ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،آب ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻪی ﺳﻮم :ﮔﺮده ﮔﻞ را ﺑﻪ دو ﭘﺎی ﻋﻘﺐ ﺧﻮد و در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ آن را ﺳﺒﺪ ﮔﺮده ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﺑﺰاق دﻫﺎن ﭼﺴﺒﺎﻧﻴﺪه ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﻣﯽ آورﻧﺪ .و آن را در داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ذﺧﻴﺮه وﻟﯽ ﺑﺮﺧﻼف
ﻋﺴﻞ ﻫﺮﮔﺰ ﺳﺮش را ﻧﻤﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ .داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ذﺧﻴﺮه ﮐﺮده را آن ﻗﺪر ﺑﺎ ﺳﺮ ﻓﺸﺎرﺷﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ
ﻫﻮا را از ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج آن ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از اﻳﻦ ﮐﻪ دو ﺳﻮم ﺳﻠﻮل ﺑﺎ ﮔﺮده ﭘﺮ ﺷﺪ روﻳﺶ را ﺑﺎ ﻳﮏ ﻗﺸﺮ
ﺧﻴﻠﯽ ﻧﺎزک ﻋﺴﻞ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻪی ﭼﻬﺎرم :ﮐﻪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از ﺟﻤﻊ ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ ﺑﺮ روی ﮔﻞ ﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ و
ﺷﻬﺪ آن ﻫﺎ را ﻣﯽ ﻣﮑﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺷﻬﺪ در ﻋﺴﻞ داﻧﺸﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ
و آن را در داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎرس ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .در ﺷﺐ ﮐﻪ ﺗﺎرﻳﮑﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺮوج آن ﻫﺎ از ﮐﻨﺪو
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﭼﻪ ﭘﻴﺮ و ﭼﻪ ﺟﻮان ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﻬﺪ را از داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﻣﮑﻴﺪه ﻣﻘﺪاری از آب ﺗﺒﺨﻴﺮ
و آن را ﻏﻠﻴﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﺴﻞ رﺳﻴﺪه ﺷﺪ ،آن را در ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻳﺸﺎن ذﺧﻴﺮه و روی
آن را ﺑﺎ ورﻗﻪی ﻧﺎزﮐﯽ از ﻣﻮم ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ در ﺑﺎﻻی آن ﻃﻮر ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ دﺳﺘﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ًا ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﮐﻨﺪو اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﺟﺎ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻴﺶ ﺗﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺶ ﺗﺮی زﻧﺒﻮر ﮐﺎرﮔﺮ در
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آن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻠﮑﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﻧﮑﺘﻪ در ﻣﻮرد زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻴﻪ ﺻﻔﺎت ﻳﮏ ﮐﻨﺪو ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ آن ﺑﺴﺘﮕﯽ
دارد .ﻫﺮ زﻧﺒﻮردار ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﻠﮑﻪ ی ﺧﻮب و ﻫﻢ ﻣﻠﮑﻪ ی ﺑﺪ وﺟﻮد دارد .از ﻣﻠﮑﻪ ﺧﻮب و ﮐﺎﻣﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺪوی ﻗﻮی ﺗﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﻋﺴﻞ ﺑﻴﺶ ﺗﺮی ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻠﮑﻪ ،ﻣﺎدر ﮐﻠﻨﯽ اﺳﺖ .ارزش ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺪو در اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﺎﻓﯽ از زﻧﺒﻮران
ﮐﺎرﮔﺮ و ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻓﯽ زﻧﺒﻮر ﻧﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ وﻇﺎﻳﻒ ﮐﻨﺪو را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﻣﻠﮑﻪ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ﺻﻔﺎت اﺟﺪاد
ﺧﻮد و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻔﺎت ﻧﺮﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﮐﻨﺪو ﻣﺎﻧﻨﺪ
رﻧﮓ زﻧﺒﻮران ،ﻣﻴﺰان ﺟﻤﻊ آوری ﺷﻬﺪ و ﮔﺮده ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮم و آرام ﺑﻮدن در داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎ و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﯽ )ﺑﻪ ﺳﺮآوردن زﻣﺴﺘﺎن( ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ آن دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ داﻧﺴﺘﻦ ﺻﻔﺎت و
رﻓﺘﺎر ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺮای زﻧﺒﻮرداران ﻻزم و ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻠﮑﻪ
و ﺗﺸﺨﻴﺺ آن ،ﭘﺮورش ،ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ،ﺗﺨﻢ رﻳﺰی ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ،ﺑﺎﮐﺮه زاﻳﯽ و ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد ﻣﻠﮑﻪ
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﻮد.

١ــ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻠﮑﻪ
اﻟﻒ( ﺗﻔﺎوت ﻣﻠﮑﻪ و ﮔﺮوه ﻫﺎی
دﻳﮕﺮ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ :ﻓﺮق ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎ زﻧﺒﻮر ﮐﺎرﮔﺮ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ از ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﻮده و
ﻓﺎﻗﺪ زﻧﺒﻴﻞ ﺟﻤﻊ آوری ﮔﺮده در ﭘﺎﻫﺎی ﻋﻘﺒﯽ
اﺳﺖ ﺷﮑﻢ ﻣﻠﮑﻪ درازﺗﺮ از زﻧﺒﻮر ﻧﺮ اﺳﺖ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﮑﻢ زﻧﺒﻮر ﻧﺮ ﮐﻮﺗﺎه و در ﻗﺴﻤﺖ
اﻧﺘﻬﺎﻳﯽ ﮐﻠﻔﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺎل ﻫﺎی ﻣﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺷﮑﻢ او
ﺷﮑﻞ  ٢ــ٣ــ ﻣﻠﮑﻪ روی ﻗﺎب ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻼزﻣﻴﻦ
را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎل ﻫﺎی زﻧﺒﻮران
ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﮑﻢ را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ .ﺳﻴﻨﻪی ﻣﻠﮑﻪ از ﺳﻴﻨﻪی زﻧﺒﻮر ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺰرگﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ،ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻠﮑﻪ را ﻃﻮری ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ دو ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻨﺪو ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻓﻮاﺻﻞ
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راه ﻫﺎی ﻋﺒﻮر آن ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻋﺒﻮر از آن ﺑﻮده و زﻧﺒﻮران ﻧﺮ و ﻣﻠﮑﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
از آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ .از اﻳﻦ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ در ﭘﺮورش ﻣﻠﮑﻪ و ﻳﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰی ﻣﻠﮑﻪ
در ﻫﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﮐﻨﺪو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ب( ﻣﻠﮑﻪ در داﺧﻞ ﮐﻨﺪو :ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﭘﺮورش ﻧﻮزاد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﻣﮕﺮ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺪو
را ﺑﻪ ﻫﻢ زده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻠﮑﻪ را ﺗﻌﺪادی زﻧﺒﻮر ﮐﺎرﮔﺮ ) ١٠ﺗﺎ  ١٢ﻋﺪد( ﮐﻪ ﻣﻼزم ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻫﻤﻪ آن ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻠﮑﻪ اﺳﺖ ،ﺣﻠﻘﻪ وار اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده و او را ﭘﺮﺳﺘﺎری و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ج( ﻃﺮز ﭘﻴﺪاﮐﺮدن ﻣﻠﮑﻪ در ﮐﻨﺪو :ﺑﺮای ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا ﻳﮏ ﻳﺎ دو ﻗﺎب ﮐﻨﺎری ﮐﻨﺪو
را ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﮐﻨﺪو ﺗﮑﻴﻪ داد .ﺳﭙﺲ ﺑﻘﻴﻪ ﻗﺎب ﻫﺎ را ﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ
ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﺮد )ﻣﻠﮑﻪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ روی ﻗﺎب ﻫﺎی ﺑﺎ ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﺟﻮان ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺪرت روی ﻗﺎب ﻫﺎی ﺑﺪون
ﺗﺨﻢ و ﻻرو و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺎب ﻫﺎی ﻋﺴﻞ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻠﮑﻪ روی اﻳﻦ ﻧﻮع ﻗﺎب ﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﺮار ﻣﻠﮑﻪ
از ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ( .ﻗﺎب ﻫﺎ را ﺑﺎﻳﺪ درﺳﺖ ﺑﺎﻻی ﮐﻨﺪو ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﺷﮑﻢ
از روی ﻗﺎب ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ اﻓﺘﺎد ،ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﺑﻴﻔﺘﺪ وﮔﺮﻧﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﻨﺪو ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻳﺮ ﭘﺎ ِﻟﻪ ﺷﺪه و ﻳﺎ
ﻧﺘﻮاﻧﺪ راه ﺧﻮد را ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﭘﻴﺪا ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از وﺟﻮد ﻣﻠﮑﻪ در ﮐﻨﺪو ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ
ﺣﺘﻤ ًﺎ ﺧﻮد ﻣﻠﮑﻪ دﻳﺪه ﺷﻮد .اﮔﺮ در ﮐﻨﺪو ﺗﺨﻢ روز و ﻻرو در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ و ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ و
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻨﺪو ﻧﻴﺰ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻴﭻ دﻟﻴﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻠﮑﻪ
ﺑﮕﺮدﻳﻢ و ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﻮرد ﺻﻔﺎت ﺧﻮب آن ﻧﻴﺰ ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد .ﻣﻠﮑﻪ ﻫﺎی ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﺷﺪه ﺧﻴﻠﯽ
آﺳﺎن ﺗﺮ ﭘﻴﺪا ﺷﺪه ،ﺑﺮای ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻻک ﻧﺎﺧﻦ ﮐﻪ زود ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎﻳﺪ در ﻗﺴﻤﺖ وﺳﻂ ﭘﺸﺖ ﺳﻴﻨﻪ زده ﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ  ٣ــ ٣ــ ﻣﻠﮑﻪ رﻧﮓ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻼزﻣﻴﻦ
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٢ــ ﭘﺮورش ﻣﻠﮑﻪ در ﮐﻨﺪو
زﻧﺒﻮران ﮐﺎرﮔﺮ در ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺰوم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ از ﻣﻴﺎن ﻻروﻫﺎی ﻳﮏ روزه ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻻرو ﻣﻠﮑﻪ را
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ زﻳﺮا اﻧﺘﺨﺎب ﻻرو ﻳﮏ روزه ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻣﻠﮑﻪ اﻳﻦ ُﺣﺴﻦ را دارد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺨﻢ
در دوران زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ) ٣ــ ١روزه( دﺳﺘﺨﻮش ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﮐﺸﻨﺪه ﺷﻮد .وﻟﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروی اﻳﻦ
ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻻرو ﻳﮏ روزه ﻣﻠﮑﻪ ﭼﻬﺎر روز زودﺗﺮ
از ﺳﻠﻮل ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻣﻠﮑﻪ از ﺗﺨﻢ ﻳﮏ روزه ﭘﺮورش داده ﺷﻮد،
اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ  ١٦روز ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﺗﺨﻢ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺮورش ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ،ﺑﺎ
ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺒﻮر ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﺮ دو ﺑﺎرور ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﻳﺎ زﻧﺒﻮر ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻳﮑﯽ اﻧﺪازه ﺣﺠﺮه و دﻳﮕﺮی ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ در دوران
ﻻروی اﺳﺖ.
ﻣﻠﮑﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎرﮔﺮان از آن ﻣﻠﮑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪ در ﺣﺠﺮه ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ از
ﺣﺠﺮه ﮐﺎرﮔﺮ و ﻧﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮ و وﺳﻴﻊ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﺻﻄﻼﺣ ًﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻠﻮل ﻣﻠﮑﻪ ﻳﺎ ﺷﺎﺧﻮن ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﮔﺮ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﻧﻴﺰ ﺳﻠﻮل ﻻرو ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﻠﮑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد
ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻣﺠﺎور آن ﺳﻠﻮل ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺒﻮران ﺧﺮاب ﺷﺪه و ﺳﻠﻮل ﮐﺎرﮔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﺰرگ ﺗﺮ و ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻣﻠﮑﻪ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ زﻧﺒﻮر ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ .ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺧﻴﻠﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ
و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻴﻠﯽ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ،دوران ﻻروی ﻣﻠﮑﻪ ﭘﻨﺞ روز ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ و در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﺮﺗﺒ ًﺎ ﺑﺎ ژﻟﻪ روﻳﺎل
)ﺷﺎه اﻧﮕﺒﻴﻦ( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .زﻧﺒﻮران ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی ژﻟﻪ در ﺣﺠﺮه ﻣﻠﮑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی
ﮐﻪ ﻻرو ﻣﻠﮑﻪ در روی آن ﺷﻨﺎور اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار آن ﺑﻴﺶ از ﻣﺼﺮف ﻻرو اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻮ ّﻟﺪ
ﻣﻠﮑﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺎزاد آن در ﺣﺠﺮه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﻻرو ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﺎﻓﯽ از ژﻟﻪ روﻳﺎل ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ و ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻳﮏ زﻧﺒﻮر ﻣﺎده ﺑﺎ
ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎی ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻟﯽ در ﻣﻮرد زﻧﺒﻮران ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﺲ از روز دوم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ژﻟﻪ ﻗﻄﻊ
و ﺑﺎ ﻏﺬای دﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﮔﺮده و ﺷﻬﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 ١ــ ٢ــ ﺣﺎﻻت ﭘﺮورش ﻣﻠﮑﻪ در ﮐﻨﺪو :ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ در ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ در ﻳﮏ ﮐﻨﺪو ﻣﻠﮑﻪ
ﭘﺮورش داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ١ــ ١ــ ٢ــ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﮐﻨﺪو ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در اﺛﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺑﻴﻤﺎری و ﻳﺎ وارد ﺷﺪن
ﺿﺮﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﭘﻴﺶ آﻣﺪﻫﺎی دﻳﮕﺮ در ﺣﻴﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﻨﺪو از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود و ﮐﻨﺪو ﻳﺘﻴﻢ ﺑﺸﻮد )ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮاری(
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ زﻧﺒﻮران ﮐﺎرﮔﺮ ،ﻻرو ﻳﮏ روزه ای را ﮐﻪ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ اﻧﺘﺨﺎب و ﺣﺠﺮه آن ﻫﺎ
٢٠

ﻻرو دراز ﻣﻠﮑﻪ

ژﻟﻪ ی روﻳﺎل
ﻻرو ﻫﻼﻟﯽ ﺷﮑﻞ
ﺳﻠﻮل ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺮﺑﺎز
ﻣﻠﮑﻪ در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﺪ

ﺷﻔﻴﺮه ﻣﻠﮑﻪ
ﺳﻠﻮل ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه

زﻧﮕﻮﻟﻪ

ﺷﮑﻞ  ٤ــ ٣ــ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻣﻠﮑﻪ

را ﮔﺴﺘﺮش داده و آن ﻫﺎ را در دوران ﻻروی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎ ژﻟﻪ روﻳﺎل ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،و اﻳﻦ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮورش ﻣﻠﮑﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮﻗﻌﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ،ﻳﺎ
ﻻروﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ﻳﮏ روزه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ زﻧﺒﻮردار ،ﺷﺎن ﺣﺎوی ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﻨﺎﺳﺐ از
ﺳﺎﻳﺮ ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻨﺪو داده ﺷﻮد و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﮐﻨﺪو و ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻏﺬای ﮐﺎﻓﯽ )ﻋﺴﻞ و ﮔﺮده( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻳﺎ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻏﺬای ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
 ٢ــ ١ــ ٢ــ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺪو ﺧﻮد را ﺑﺮای دادن ﺑﭽﻪ ﮐﻨﺪو آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ )ﺗﮑﺜﻴﺮ( در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ
اﺑﺘﺪا ﭼﻨﺪ ﺣﺠﺮه ﻣﻠﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎن ﻫﺎی ﻣﺤﻮﻃﻪ ﭘﺮورش ﻧﻮزاد ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﻣﻠﮑﻪ در ﻫﺮ ﻳﮏ از آن ﻫﺎ ﻳﮏ ﺗﺨﻢ ﺑﺎرور ﺷﺪه ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﻻروﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ژﻟﻪ روﻳﺎل
ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ﺣﺎوی ﻻرو ﻳﮏ روزه را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﻠﮑﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 ٣ــ ١ــ ٢ــ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﮐﻨﺪو ﭘﻴﺮ ﻳﺎ ﻣﻌﻴﻮب ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری در ﺣﺪ ﻧﻴﺎز
ﮐﻨﺪو ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﮐﻨﺪو ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻠﮑﻪ دﻳﮕﺮی ﺑﺮای ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﯽ او ﭘﺮورش دﻫﺪ) ،ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﯽ( در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﺰ
اﻏﻠﺐ ﻳﮏ ﺣﺠﺮه ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻠﮑﻪ ﻳﮏ ﺗﺨﻢ ﺑﺎرور ﺷﺪه در آن ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ
ذﮐﺮ ﺷﺪ ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻠﮑﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ دارای ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪود ﺑﻮده ) ٢ﺗﺎ (٣
ﻋﺪد و اﮐﺜﺮ ًا در وﺳﻂ ﺷﺎن ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ٢ــ ٢ــ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ :ﺗﻤﺎم ﻻروﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از دو ﻧﻮع ﺗﺨﻢ )ﺑﺎرور ﺷﺪه ﻳﺎ ﻧﺸﺪه( ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﻳﻨﺪ،
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻻرو )ﮐﺎرﮔﺮ ،ﻧﺮ و ﻣﻠﮑﻪ( در دو روز اول ﺣﻴﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ ژﻟﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ
از ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻻروﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺪام ﮔﺮوه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻮع و ﮐﻴﻔﻴﺖ و ﻣﻘﺪار ﻏﺬای آن ﻫﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎ ژﻟﻪ روﻳﺎل زﻳﺎدی اداﻣﻪ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .وﻟﯽ ﻻروﻫﺎی زﻧﺒﻮران ﮐﺎرﮔﺮ
و ﻧﺮ ﺑﺎ ﻏﺬای دﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﮔﺮده و ﺷﻬﺪ اﺳﺖ ،ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻻروﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﻢ از
روز دوم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ژﻟﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺣﺠﺮه ﺷﺎن ﮔﺴﺘﺮش داده ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ
اﺳﺎس ﭘﺮورش ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ و دﺧﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.
 ٣ــ ٢ــ ﺣﺠﺮه ﻣﻠﮑﻪ :ﻣﻠﮑﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ در ﺣﺠﺮه ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ،
ﭘﺮورش داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﻏﻠﺐ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻨﯽ ﺷﺎن ﻣﺤﻮﻃﻪ ﭘﺮورش ﻧﻮزاد ﻗﺮار دارﻧﺪ
و ﻳﺎ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﻳﻨﺪ ﮐﻪ در وﺳﻂ ﺷﺎن ﻫﺎ واﻗﻌﻨﺪ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺳﻠﻮل ﻫﺎی
ﻣﻠﮑﻪ از دو ﻧﻮع ﺳﻠﻮل دﻳﮕﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻢ و ﮐﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﻮک ﭘﺴﺘﺎن
ﮔﺎو ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻌﺪادی زﻧﺒﻮر ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ دور آن ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ  ٥ــ ٣ــ ﺣﺠﺮه ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺮ روی ﻗﺎب
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ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﺗﻌﺪاد ﻣﻠﮑﻪ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻠﮑﻪ ﭘﻴﺮ و ﻣﻌﻴﻮب در ﻳﮏ ﮐﻨﺪو ﭘﺮورش داده
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻢ ﺗﺮ از ﺗﻌﺪاد ﻣﻠﮑﻪ ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﭽﻪ دادن و ﻳﺎ ﺣﺎﻟﺖ اﺿﻄﺮاری ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن
از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود ،ﭘﺮورش داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﻠﮑﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ در داﺧﻞ ﮐﻨﺪو در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻣﺮﺗﺒ ًﺎ ﻣﺎده ای از
ﺧﻮد ﺗﺮﺷﺢ ﮐﺮده و در داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎی زﻧﺒﻮران ﮐﺎرﮔﺮ و ﭘﻴﺪاﻳﺶ
ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار در ﮐﻨﺪو ﺷﺪه و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ از ﭘﺮورش ﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻳﮏ از ﺳﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﭘﺮورش ﻣﻠﮑﻪ در ﮐﻨﺪو ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭘﺨﺶ اﻳﻦ ﻣﺎده در داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻠﮑﻪ در ﮐﻨﺪو ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
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 ٤ــ ٢ــ ﻃﻮل رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﻠﮑﻪ :ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﮔﺮوه زﻧﺒﻮران ﮐﻨﺪو ﻳﮑﺴﺎن
اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﮑﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻻرو و ﭘﺲ
از آن ﺑﻪ ﺷﻔﻴﺮه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﺑﻪ ﺣﺸﺮه ﮐﺎﻣﻞ ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻪ زﻧﺒﻮر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻃﻮل ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ ) ٣روز( و ﻃﻮل دوره ﻻروی ﻧﻴﺰ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه
ﺷﺶ روز اﺳﺖ و دوران ﺷﻔﻴﺮﮔﯽ در آن ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.

 ٣ــ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎﮐﺮه
ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻔﻴﺮﮔﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﻣﻠﮑﻪ از داﺧﻞ ،ﮐﻨﺎره ﺳﺮﭘﻮش را ﺑﺮﻳﺪه و از آن
ﺑﻴﺮون ﻣﯽ آﻳﺪ.
 ١ــ ٣ــ رﻓﺘﺎر ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎﮐﺮه :ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪن ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎﮐﺮه ﭘﺲ از ﺑﻴﺮون آﻣﺪن از ﺳﻠﻮل ﺧﻮد ﺣﺪود ًا ٢
روز ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪن ﻣﻠﮑﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮواز ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اوﻟﻴﻦ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎﮐﺮه ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،در داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮدش ﮐﺮده و ﻫﻤﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﻫﺎی داﺧﻞ
ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻣﻠﮑﻪ را ﻧﻴﺶ زده و آن ﻫﺎ را از ﺑﻴﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺳﭙﺲ ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻣﻠﮑﻪ را ﺧﺮاب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و ﻣﻠﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺮده را از ﮐﻨﺪو ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ اﺣﻴﺎﻧ ًﺎ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻮﻗﻌﯽ
ﮐﻪ دو ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻳﮏ دﻳﮕﺮ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻨﺪ ﺗﺎ ﻳﮑﯽ از آن ﻫﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﺗﺨﻢ رﻳﺰی ﻫﺮﮔﺰ در ﻳﮏ ﮐﻨﺪو ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﻣﻠﮑﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 ٢ــ ٣ــ رﻓﺘﺎر زﻧﺒﻮر ان ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎﮐﺮه :ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺟﻮان ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺮای
ﻣﺪﺗﯽ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ او ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻋﻤ ًﻼ از ﻃﺮف زﻧﺒﻮران ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ زودی
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وی ﺟﻠﺐ ﺷﺪه و او را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .وﻟﯽ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه ﺗﻌﺪاد زﻧﺒﻮران ﻣﻼزم ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ
اﻃﺮاف ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎﮐﺮه دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻼزﻣﻴﻦ ﻣﻠﮑﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ﻧﻤﯽ رﺳﺪ.
 ٣ــ ٣ــ ﺷﮑﻞ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎﮐﺮه :ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎﮐﺮه ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮﻟﺪ ﺟﺜﻪ ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﺑﺰرﮔﯽ داﺷﺘﻪ ،در ﭼﻨﺪ روز اول ﻋﻤﺮ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺮور ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺮ از ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﮑﻢ ﻣﻠﮑﻪ
ﺑﺎﮐﺮه ﺧﻴﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﺑﻨﺪﻫﺎی آن ﮐﻢ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎﮐﺮه ﺑﺮای زﻧﺒﻮردار
ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺣﻠﻘﻪ زﻧﺒﻮران ﻣﻼزم در اﻃﺮاف او دﻳﺪه ﻧﺸﺪه و ﺣﺮﮐﺎﺗﺶ ﺗﻨﺪ اﺳﺖ و ﺧﻴﻠﯽ زود
ﺗﺮﺳﻴﺪه در داﺧﻞ زﻧﺒﻮران ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎﮐﺮه اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﺷﺎن ﻫﺎ
ﺑﺎل ﻫﺎﻳﺶ را داﺋﻤ ًﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮواز در ﻣﯽ آورد و ﻣﻮﻗﻊ ﮔﺮﻓﺘﻦ از روی ﺷﺎن ﭘﺮواز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ
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ﺑﺎرور ﻫﻤﻴﺸﻪ روی ﺷﺎن ﻫﺎ راه ﻣﯽ رود و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﺮواز ﻧﺪارد .ﺷﮑﻢ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎﮐﺮه ﭘﺲ از ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی رﺷﺪ
ﮐﺮده ،ﮐﺸﻴﺪه و ﻣﺘﻮرم و ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺰرگ ﺗﺮ از ﺷﮑﻢ زﻧﺒﻮر ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎﮐﺮه ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ٤ــ ٣ــ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎﮐﺮه ﺑﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار :ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎﮐﺮه ﺑﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی
ﻣﺸﺨﺼﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎﮐﺮه

ﻣﻠﮑﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار

 ١ــ ﺷﮑﻢ ﻣﺘﻮرم ،ﮐﺸﻴﺪه و ﺑﻨﺪﻫﺎ ﮐﺎﻣ ًﻼ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
 ١ــ ﺷﮑﻢ ،ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺎرﻳﮏ اﺳﺖ.
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
٢ــ در داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﺟﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺪارد.
 ٢ــ اﻏﻠﺐ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﭘﺮورش ﻧﻮزادﮐﻠﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ
 ٣ــ ﺣﺮﮐﺎﺗﺶ ﺳﺮﻳﻊ و ﺗﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 ٤ــ ﮐﺎرﮔﺮان ﻇﺎﻫﺮ ًا ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و زﻧﺒﻮران ﻣﯽ ﺑﺮد.
 ٣ــ ﺣﺮﮐﺎﺗﺶ اﻏﻠﺐ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﺖ و آراﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻣﻼزم ﻫﻤﺮاه او ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
 ٤ــ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺣﺪود  ١٢ــ ١٠زﻧﺒﻮر ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﻼزم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻠﮑﻪ اﺳﺖ،
اﻃﺮاف او را ﺣﻠﻘﻪ وار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

 ٤ــ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﻣﻠﮑﻪ
ﺣﺪود  ٥روز ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ،ﻣﻠﮑﻪ ﺗﺤﺮک و ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺑﻴﺶ ﺗﺮی ﻳﺎﻓﺘﻪ و از ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻧﯽ آﻣﺎده ﭘﺮواز
ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ١ــ ٤ــ ﺳﻦ و ﻧﺤﻮهی ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی :در ﻓﺎﺻﻠﻪ روز ﻫﺎی ﺷﺸﻢ ﺗﺎ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺗﻮﻟﺪ در ﺣﻮاﻟﯽ ﺑﻴﻦ
ﺳﺎﻋﺖ  ١٠ﺗﺎ  ٢ﺑﻌﺪ ازﻇﻬﺮ ﻳﮏ روز آﻓﺘﺎﺑﯽ و ﺑﺪون ﺑﺎد ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ از ﮐﻨﺪو ﺧﺎرج و اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ ﻣﺴﺎﻓﺖ
ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای از آن دور ﻣﯽ ﺷﻮد )ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻞ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی( اﻳﻦ ﭘﺮواز را ﭘﺮواز ﻋﺮوﺳﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
ﺟﻤﺎﻋﺖ زﻧﺒﻮران ﻧﺮ ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﺮﻫﺎ ﻗﺒ ًﻼ روی زﻣﻴﻦ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﺎده ﺟﺬب ﮐﻨﻨﺪه ی ﻧﺮﻫﺎ
)ﻓﺮﻣﻮن( ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﮑﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد ،زﻧﺒﻮران ﻧﺮ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﮐﺸﺎﻧﺪه و ﻗﻮی ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ
ﻣﻠﮑﻪ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﺣﺪود ًا در ارﺗﻔﺎع ١٥ــ ١ﻣﺘﺮی ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻤﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻧﺮ در ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ زﻧﺒﻮر ﻧﺮ
ﻣﯽ ﻣﻴﺮد و ﻗﺴﻤﺘﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻧﺮ در دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺳﭙﺲ زﻧﺒﻮر ﻧﺮ ﺑﻌﺪی ﻗﺒﻞ
از ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﺑﺎ ﭘﺎی ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻧﺮ ﻗﺒﻠﯽ را از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﭙﺮم ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﺮ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد .دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﺮ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی
٢٥

ﮐﺮده زﻣﺎﻧﯽ از دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﻠﻴﻪ اﺳﭙﺮم ﻫﺎی زﻧﺒﻮران وارد ﮐﻴﺴﻪی ذﺧﻴﺮهی
اﺳﭙﺮم ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻗﻮی ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮﻫﺎ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی
از آﻣﻴﺰش ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی ،ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﻣﻠﮑﻪ ﻫﺮﮔﺰ در داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﻴﺮد و ﻣﻠﮑﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ در
ﻫﻮای آزاد و در ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﺮﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎﮐﺮه ﺗﺎ ﺳﻦ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ
ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﻧﮑﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﻧﺒﻮده و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﺑﺎرور ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎی
ﻧﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺻﻮ ًﻻ زﻧﺒﻮدار ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻠﮑﻪ را در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﻔﺘﻪ دوم و ﺳﻮم ﻋﻤﺮش ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﺨﺼ ًﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آن ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎرور ﺷﺪه و در ﺻﻮرت
ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎﮐﺮه ﻳﺎ ﻳﮏ ﺷﺎن ﺣﺎوی ﺳﻠﻮل ﻣﻠﮑﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.
 ٢ــ ٤ــ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوازﻫﺎی ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی :ﻣﻠﮑﻪ در ﭘﺮواز ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ  ٩زﻧﺒﻮر
ﻧﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﮐﺮده ،اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﻫﻢ ﺧﻮﻧﯽ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺻﻔﺎت ﺧﻮب
در ﮐﻨﺪو ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ روز ﺑﻌﺪ از ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰی ﮐﺮده و دﻳﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ از ﮐﻨﺪو
ﺧﺎرج ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻣﮕﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﭽﻪ ﮐﻨﺪو ،ﻣﺪت ﭘﺮواز ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﺑﻴﻦ  ١٠ﺗﺎ  ٣٠دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ وﻟﯽ
ﮐﻢ ﺗﺮ از اﻳﻦ ﻣﺪت ﻧﻴﺰ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ٦ــ ٣ــ آﻣﻴﺰش ﻣﻠﮑﻪ در ﻫﻮای آزاد و در ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ زﻧﺒﻮران ﻧﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺨﺶ
ﺑﻮی ﻣﻠﮑﻪ )ﻓﺮﻣﻮن( ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و اﮔﺮ ﻣﻠﮑﻪ را در ﻗﻔﺲ ﻫﻢ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻴﻢ زﻧﺒﻮران ﻧﺮ را ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .آﻣﻴﺰش ﻣﻠﮑﻪ و ﻧﺮﻫﺎ در ﻓﻮاﺻﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﮐﻨﺪو از ﻃﺮﻓﯽ راﺑﻄﻪ ی
ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی ﺑﻴﻦ ﻣﻠﮑﻪ و ﻧﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻣﮑﺎن ﮐﻨﺘﺮل ژﻧﺘﻴﮑﯽ
و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

 ٣ــ ٤ــ ذﺧﻴﺮهی اﺳﭙﺮم :اﺳﭙﺮم ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎ زﻧﺒﻮران ﻧﺮ در ﻳﮏ ﮐﻴﺴﻪ
ﻣﺨﺼﻮص داﺧﻠﯽ ذﺧﻴﺮه و ﻧﮕﻪداری و ﺑﺮای ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺗﺨﻢ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ زﻧﺒﻮران ﮐﺎرﮔﺮ و ﻳﺎ ﻣﻠﮑﻪ
ﮔﺬارده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود .راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎر ﻣﻠﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ رﻳﺰی و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﺎﻓﯽ و اﻳﻦ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰی ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی و ذﺧﻴﺮه اﺳﭙﺮم ﮐﺎﻓﯽ دارد.

 ٥ــ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻣﻠﮑﻪ
 ١ــ ٥ــ ﺑﻌﺪ از ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﻣﻠﮑﻪ :ﺗﻮﺟﻪ زﻧﺒﻮران ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد
و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ روی ﺷﺎن ﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻌﺪادی زﻧﺒﻮر ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻪ ﻣﻼزم ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد١٢) ،ــ١٠
ﻋﺪد( در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮ ﻫﻤﻪ آن ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻠﮑﻪ اﺳﺖ ،در اﻃﺮاف او ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ.
 ٢ــ  ٥ــ ﺗﺨﻢ رﻳﺰی :ﺗﻨﻬﺎ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰی اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﮐﻨﺪو ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﻣﻠﮑﻪ وﺟﻮد
ﻧﺪارد ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری دو ﺗﺎ ﭘﻨﺞ روز ﺑﻌﺪ از آﺧﺮﻳﻦ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﺷﺮوع و ﭼﻨﺎن ﭼﻪ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ در ﻇﺮف ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰی ﻣﯽ رﺳﺪ .ﻳﮏ ﻣﻠﮑﻪ ﺧﻮب
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و اواﻳﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻨﺪو ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ از ﻧﻈﺮ ﺣﺮارت ،رﻃﻮﺑﺖ و
ﻣﻴﺰان ﻏﺬا ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ،روزاﻧﻪ ﺣﺪود  ٢٠٠٠ﺗﺎ  ٢٥٠٠ﺗﺨﻢ ﻣﯽ ﮔﺬارد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ وزن ﺗﻌﺪاد
ﺗﺨﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻴﺶ از وزن ﺧﻮد ﻣﻠﮑﻪ اﺳﺖ و از اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻘﺪار و ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬاﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺧﻮراﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﮑﻪ ﭘﯽ ﺑﺮد.
ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری در اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ )در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﻴﺮ( ﺑﻪ ﻣﺮور ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ و در ﻓﺼﻞ
زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻓﻘﻂ در ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻗﻮی ،ﺗﻌﺪادی از ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را ﭘﺮورش
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
 ٣ــ  ٥ــ ﻋﻤﺮ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻣﻠﮑﻪ :ﻣﻠﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻧﺪﻣﺎن
ﮐﺎر ﻣﻠﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری در دو ﺳﺎل اول ﻋﻤﺮ او اﺳﺖ .ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری در ﺳﺎل اول ﺧﻮب و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ
ﺳﻦ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ )ﺳﻮم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ( ذﺧﻴﺮه اﺳﭙﺮم ﻣﻠﮑﻪ رو ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻬﺎده و ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺗﺨﻢ ﻫﺎﻳﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﺑﺎرور ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺒﻮران ﻧﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻮن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﺣﺠﺮه ﮐﺎرﮔﺮان ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﺮﻫﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﺜﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﻏﻠﺐ ،ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗﺨﻢ در ﻳﮏ ﺣﺠﺮه
ﮔﺬاﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﺑﻴﺶ از ﻳﮏ ﺗﺨﻢ ﭘﺮورش داده ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻨﺪو ﺧﻮد ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻠﮑﻪ اﻗﺪام و ﻣﻠﮑﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﭘﺮورش داده و ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﮐﻨﺪ .ﻻزم اﺳﺖ زﻧﺒﻮردار در ﻋﻤﻞ ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﻣﻠﮑﻪ ﭘﻴﺶ دﺳﺘﯽ ﮐﺮده و ﻣﻠﮑﻪ را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮐﻨﺪ.
٢٧

 ٤ــ  ٥ــ ﻧﺤﻮهی ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری :ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری در روی ﺷﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﻳﻦ
ﺣﺮﮐﺖ ﻇﺎﻫﺮ ًا ﺣﺴﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻠﮑﻪ اﺑﺘﺪا ﺳﺮش را داﺧﻞ ﺣﺠﺮه ﮐﺮده و آن را اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ
ﺳﻠﻮل را ﺧﺎﻟﯽ و آﻣﺎده و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻳﺎﻓﺖ ﺳﺮش را از ﺳﻠﻮل ﺑﻴﺮون ﻣﯽ آورد و ﮐﻤﯽ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ رود
و ﺳﭙﺲ ﺑﺪﻧﺶ را ﮐﺞ ﮐﺮده و ﺷﮑﻤﺶ را داﺧﻞ ﺣﺠﺮه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺣﺠﺮه ﻳﮏ ﺗﺨﻢ ﺑﺎرور ﺷﺪه
ﻳﺎ ﻧﺸﺪه در آن ﻣﯽ ﮔﺬارد و اﻳﻦ ﮐﺎر را ﻣﺮﺗﺒ ًﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری در ﻫﺮ ﺣﺠﺮه ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ
ﻃﻮل ﻧﻤﯽ ﮐﺸﺪ.

٣

٢

١

ﺷﮑﻞ ٧ــ٣ــ ﻧﺤﻮهی ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻣﻠﮑﻪ

 ٥ــ  ٥ــ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻠﮑﻪ ﭘﻴﺮ :ﻫﺮﮔﺎه در ﻳﮏ ﮐﻨﺪو ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه زﻧﺒﻮر ﻧﺮ و ﻳﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻧﺮ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد و ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻓﺼﻞ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی و ﺑﭽﻪ ﮐﻨﺪو در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺮﻫﺎی زﻳﺎدی
در ﮐﻨﺪو وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻮرد ﭘﻴﺮ ﺑﻮدن ﻣﻠﮑﻪ ﻳﺎ ﻳﺘﻴﻢ ﺑﻮدن ﮐﻨﺪو ﻣﺸﮑﻮک ﺷﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻨﺪو را دﻗﻴﻘ ًﺎ ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﺮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺪو ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻮده و ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻳﮏ ﻣﻠﮑﻪ ﺟﻮان اﻗﺪام ﮐﺮد.
در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻠﮑﻪ ﭘﻴﺮ را ﺣﺬف و آن را ﺑﺎ ﮐﻨﺪوی
دﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺟﻮان دارد ،ادﻏﺎم ﮐﺮد.
٢٨

٦ــ ﺑﺎﮐﺮه زاﻳﯽ
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﺣﺸﺮات اﮔﺮ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ در زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و ﺗﻌﺪاد
دﻳﮕﺮی از ﺣﺸﺮات ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﺑﺎرور ﻧﺸﺪه ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ رﺷﺪ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺣﺸﺮه ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻣﻠﮑﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺗﺎ ﺳﻦ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﮕﯽ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﻧﮑﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﻧﺒﻮده
و ﭘﺲ از آن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺬاردن ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﺑﺎرور ﻧﺸﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺒﻮران ﻧﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه
را اﺻﻄﻼﺣ ًﺎ ﺑﺎﮐﺮه زاﻳﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .در اﻏﻠﺐ ﺣﺸﺮات ﮐﻪ ﺑﺎﮐﺮه زاﻳﯽ دارﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﮐﺮه زاﻳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﻳﮏ ﺟﻨﺲ )ﻧﺮ و ﻣﺎده( ﻣﺤﺪود ﻧﺸﺪه و ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ از اﻳﻦ راه ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﻳﻨﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺘﻪ ﻫﺎ( در ﺑﻌﻀﯽ
دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻠﺦ ﻫﺎ از اﻳﻦ راه ﻓﻘﻂ ﻣﺎده ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﻳﻨﺪ و در ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺪوی زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻠﮑﻪ ای ﻗﺎﺑﻞ دوام ﻧﺒﻮده
و ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻣﻠﮑﻪ آن ﺳﺮﻳﻌ ًﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﺸﻮد ،ﮐﻨﺪو از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.

٧ــ ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد ﻣﻠﮑﻪ
ﺻﻔﺎت ﮐﻨﺪو ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ آن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻳﮏ ﻣﻠﮑﻪ ﺧﻮب از ﻣﻠﮑﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﻗﻀﺎوت و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی درﺑﺎرهی آن از اﺻﻮل زﻧﺒﻮرداری اﺳﺖ .ﻳﮏ زﻧﺒﻮردار ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻣﻴﺰان ﭘﺮورش ﻧﻮزاد و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺴﻞ و رﻓﺘﺎر زﻧﺒﻮران و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎ ﺑﻪ درﺟﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﭘﯽ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی آن ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل از دو ﻃﺮﻳﻖ در ﻣﻮرد ﻣﻠﮑﻪ ﻗﻀﺎوت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ:
١ــ٧ــ ﻗﻀﺎوت از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی :ﺻﻔﺎﺗﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﻗﺪ ﮐﺸﻴﺪه ،ﺷﮑﻢ ﺣﺠﻴﻢ،
ﺑﺎل ﻫﺎی ﺧﻮاﺑﻴﺪه روی ﭘﺸﺖ ،اﻧﺪام ﺳﺎﻟﻢ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﻪ ﭘﺎﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﮐﺖ دﻟﻴﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻠﮑﻪ اﺳﺖ،
وﻟﯽ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ.
٢ــ٧ــ ﻗﻀﺎوت از ﻃﺮﻳﻖ ﮐﺎر ﻣﻠﮑﻪ :ﭼﻮن ﮐﺎر ﻣﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﺨﻢ رﻳﺰی اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد آن ،ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ رﻳﺰی و ﻧﺤﻮه آن اﺳﺖ .ﺗﺨﻢ رﻳﺰی ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﻣﺘﺮاﮐﻢ و زﻳﺎد
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﺷﺎن ﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﯽ و ﭘﺎﻳﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،دﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮﺑﯽ
ﻣﻠﮑﻪ اﺳﺖ .ﺗﺨﻢ ﻧﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻓﺼﻞ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی و
ﺑﭽﻪ ﮐﻨﺪو اﺻﻮ ًﻻ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭘﺮورش زﻧﺒﻮر ﻧﺮ در ﮐﻨﺪو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﮑﺎت ذﮐﺮ ﺷﺪه ذﺧﻴﺮه ﻋﺴﻞ و
ﮔﺮده ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪو در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎ ،آرام ﺑﻮدن ﮐﻨﺪو ،ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﮐﻨﺪو ،اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﮐﻨﺪو
در ﺑﻪ ﺳﺮآوردن زﻣﺴﺘﺎن ،ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﮐﻨﺪو از ﺻﻔﺎت ﺧﻮب ﻣﻠﮑﻪ آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
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٨ــ ﮐﻨﺪوی ﺑﯽ ﻣﻠﮑﻪ
ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ ﮐﻨﺪو ﻣﻠﮑﻪ اش را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ،آن را اﺻﻄﻼﺣ ًﺎ ﻳﺘﻴﻢ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
١ــ  ٨ــ رﻓﺘﺎر زﻧﺒﻮران ﮐﻨﺪوی ﺑﯽ ﻣﻠﮑﻪ :از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻨﺪوی ﺑﯽ ﻣﻠﮑﻪ و
ﺑﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﻬﺪ و ﮔﺮده ای ﮐﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﻨﺪو آورده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﻘﺼﺎن زﻳﺎدی
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ذﺧﻴﺮه ی زﻳﺎدی از ﻋﺴﻞ و ﮔﺮده ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم
ﭘﺮورش ﻧﻮزاد ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺼﺮف ﺷﻬﺪ و ﮔﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد.
زﻧﺒﻮران ﮐﻨﺪوی ﺑﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ و ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﻨﺪو ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد زﻧﺒﻮران ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺟﻠﻮ درﻳﭽﻪ ﭘﺮواز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﮐﻨﺪوی
ﺑﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮم و ﺷﺎن ﺳﺎزی ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.

٩ــ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﺪو
در دو ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻳﮏ ﮐﻨﺪو ﻣﻠﮑﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد:
اﻟﻒ( ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﭘﻴﺮ و ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎر و ﻣﻌﻴﻮب ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری آن رو ﺑﻪ
ﺗﻨﺰل ﻧﻬﺎده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﻳﻦ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﭘﺲ از ﺳﺎل دوم اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
ب( ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺪو ﻳﺘﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﮐﺎر را ﻓﺮاﻫﻢ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﮐﻨﺪو ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻠﮑﻪ ﻳﺎ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ﻳﺎ ﺳﻠﻮل ﻣﻠﮑﻪ ﺷﻮد.
١ــ٩ــ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻠﮑﻪ ﭘﻴﺮ :اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﻣﻠﮑﻪ ﭘﻴﺮ ﮐﻨﺪوﻳﯽ را ﺑﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﻌﻮﻳﺾ
ﮐﻨﻴﻢ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻠﮑﻪ ﭘﻴﺮ را از ﮐﻨﺪو ﺧﺎرج ﮐﺮد.
٢ــ٩ــ ﻃﺮز ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻠﮑﻪ :اﮔﺮ ﻣﻨﻈﻮر از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻠﮑﻪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن آن ﺑﺎﺷﺪ ،دﻗﺖ زﻳﺎدی ﻻزم
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺧﻴﻠﯽ وﻗﺖ ﻫﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻻزم ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﮐﻨﺪوﻳﯽ را ﺑﺮای ﭼﻴﺪن ﺑﺎل و ﻳﺎ
ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺪوی دﻳﮕﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻗﺖ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ
ﻣﻌﻴﻮب ﻧﺸﻮد.
ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻴﻨﻪ و ﭘﺎﻫﺎی ﻣﻠﮑﻪ را ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻢ و
ﺷﺎﺧﮏ ﻫﺎی آن دﺳﺖ ﻧﺰده و ﻳﺎ ﻓﺸﺎر وارد ﻧﻴﺎورد .ﭼﻮن ﺷﮑﻢ ﻣﻠﮑﻪ ﺣﺎوی ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ و ﺗﺨﻢ ﻫﺎی زﻳﺎدی
ﺑﻮده و در اﺛﺮ اﻧﺪک ﻓﺸﺎری ﺻﺪﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ دﻳﺪ.
ﻣﻠﮑﻪ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ دو اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ و ﺳﺒﺎﺑﻪ از دو ﻃﺮف ﺳﻴﻨﻪ ﮔﺮﻓﺖ و اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﻃﺮف ﺳﺮ ،آن را ﺑﻪ داﺧﻞ ﻗﻔﺲ ﻫﺪاﻳﺖ ﮐﺮده و اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
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ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﻳﺎ ﺑﺎل ﻫﺎﻳﺶ ﭼﻴﺪه ﺷﻮد ،ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺳﻴﻨﻪ و ﺑﺎل ﻫﺎی ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎ دو اﻧﮕﺸﺖ دﺳﺖ راﺳﺖ
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ دو ﻋﺪد از ﭘﺎﻫﺎی ﻳﮏ ﺳﻤﺖ ﻣﻠﮑﻪ را ﺑﺎ دو اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ و ﺳﺒﺎﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﭗ
ﮔﺮﻓﺖ .ﮔﺮﻓﺘﻦ دو ﭘﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﭼﺮﺧﻴﺪن ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ دور ﺧﻮد و ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭘﺎﻳﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﭼﻴﺪن ﺑﺎل ﻣﻠﮑﻪ
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻳﮏ ﺳﻮم از ﮔﻮﺷﻪ ی ﺑﺎل ﻫﺎی ﻳﮏ ﺳﻤﺖ را ﺑﺎ ﻗﻴﭽﯽ ﻇﺮﻳﻔﯽ ﻗﻄﻊ و ﺑﺎل ﺳﻤﺖ دﻳﮕﺮ را ﺳﺎﻟﻢ
ﮔﺬاﺷﺖ.
ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻨﺪو را ﺑﻪ دﻗﺖ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد ﺳﻠﻮل ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺮده و ﺗﻤﺎم آن ﻫﺎ را
ﺧﺮاب ﮐﺮد.
ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ )٦ــ ١ﺳﺎﻋﺖ( ﻣﻠﮑﻪ ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.

ﺷﮑﻞ ٨ــ٣ــ ﻗﻔﺲ ﻫﺎی ﻗﺪﻳﻢ و ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻠﮑﻪ ﮔﺬاری.در وﺳﻂ ردﻳﻒ ﺑﺎﻻ ﻳﮏ ﻗﻔﺲ ﭼﻮﺑﯽ
ﭘﺴﺘﯽ ،در وﺳﻂ ﺳﺘﻮن ﻋﻤﻮدی ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻳﮏ ﻗﻔﺴﻪ ی ﮐﺸﻮﻳﯽ و در ﻗﺴﻤﺖ ﭼﭗ و
راﺳﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﻔﺲ ﻫﺎی ﮐﺸﻮﻳﯽ ﮐﺎﻏﺬی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ.

ﺷﮑﻞ  ٩ــ٣ــ ﻗﻔﺲ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻠﮑﻪ
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٣ــ٩ــ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﺟﺪﻳﺪ :ﻣﻠﮑﻪ ﺗﺠﺎرﺗﯽ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻳﮏ ﭘﻬﻠﻮی آن ﺑﺎ ﺗﻮری ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻪ ﻗﻄﺮ ﺳﻮراخ ﻫﺎی آن  ٢/٥ﺗﺎ  ٦ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ و در دو ﭘﻬﻠﻮی دﻳﮕﺮ آن ﺳﻮراخ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ورود و ﺧﺮوج ﻣﻠﮑﻪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ
ﺳﻮراخ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﻤﻴﺮ آرد ﺷﮑﺮ و ﻇﺮف دﻳﮕﺮ را ﺑﺎ ﭼﻮب ﭘﻨﺒﻪ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ .ﺗﻌﺪادی زﻧﺒﻮر ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻣﻠﮑﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺪو در ﻗﻔﺲ ﻫﻤﺮاه او ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﮐﻠﻴﻪ زﻧﺒﻮران
ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﻤﺮاه را از ﻗﻔﺲ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و ﻣﻠﮑﻪ را در ﻗﻔﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬارد.

ﺷﮑﻞ  ١٠ــ٣ــ ﻣﺤﻞ ﻗﺮار دادن ﻗﻔﺲ ﻣﻠﮑﻪ در ﮐﻨﺪو روی ﻗﺎبﻫﺎ

ﻗﻔﺲ ﺣﺎوی ﻣﻠﮑﻪ را در وﺳﻂ دو ﻗﺎب در ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮔﺮان وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﻣﺤﻞ
ﭘﺮورش ﻧﻮزاد اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮری دار آن رو ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در دﺳﺘﺮس ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﺷﺪ،
ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻴﻢ .اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ دو دﻟﻴﻞ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد:
اﻟﻒ( زﻧﺒﻮران ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﻠﮑﻪ را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )اﮔﺮ ﻗﻄﺮ ﺗﻮری ﮐﻤﺘﺮ از  ٢/٥ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،زﻧﺒﻮران
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ(.
ب( زﻧﺒﻮران ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎده ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ را ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻠﮑﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد از او ﮔﺮﻓﺘﻪ و
در ﮐﻨﺪو ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻨﺪو ﺑﻪ ﺑﻮی ﺟﺪﻳﺪ ﻋﺎدت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﻗﺮار دادن ﻣﻠﮑﻪ در داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﻮردن ﺧﻤﻴﺮ ﺷﮑﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻮراخ
ﻗﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ اﻳﻦ راه را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده و ﻣﻠﮑﻪ از ﻗﻔﺲ ﺧﺎرج و وارد ﮐﻨﺪو ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭘﺲ از
دادن ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ از ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﻨﺪو و دﺳﺖ زدن ﺑﻪ آن ﺧﻮدداری ﮐﺮده و ﭘﺲ از
آن ﮐﻨﺪو را ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﺮد.
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وﺟﻮد ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﺟﻮان در ﮐﻨﺪو دﻟﻴﻞ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻠﮑﻪ ﺟﺪﻳﺪ در ﮐﻨﺪو اﺳﺖ و دﻳﮕﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﯽ
ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮد ﻣﻠﮑﻪ ﻧﻴﺴﺖ .ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﻮد و ﺧﻮد ﻣﻠﮑﻪ ﻫﻢ در ﮐﻨﺪو ﻧﺒﺎﺷﺪ ،دﻟﻴﻞ
ﻋﺪم ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻠﮑﻪ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن آن ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﮐﻨﺪوﻳﯽ را ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ
ﻗﺒ ًﻼ ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮده و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﺎب آن را ﺑﻪ ﻳﮏ ﮐﻨﺪو ﺑﺪﻫﻨﺪ و در ﻣﺤﻞ اﺻﻠﯽ
آن ﮐﻨﺪوی ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺮار دادن ﻗﻔﺲ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺪو درﭘﻮﺷﯽ ﮐﻪ در ﻃﺮف ﺳﻮراخ ﺳﻤﺖ ﻏﺬا
وﺟﻮد دارد آن را ﺑﻴﺮون ﮐﺸﻴﺪه و ﺳﭙﺲ ﻗﻔﺲ را داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻴﻢ.

١٠ــ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻠﮑﻪ
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻠﮑﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﺪو ﮐﻪ رﻋﺎﻳﺖ آن اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ،ﻳﮑﺴﺎﻧﯽ ﻣﻠﮑﻪ
ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﻠﮑﻪ ﻗﺪﻳﻢ از ﻧﻈﺮ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﻨﺪوﻳﯽ دارای ﻣﻠﮑﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ﺑﻮده و ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری
ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن دارد و ﻣﻠﮑﻪ ﻫﺮ روز ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدی ﺗﺨﻢ ﻣﯽ ﮔﺬارد ،ﺑﺮای ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻠﮑﻪ آن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻠﮑﻪ ﺟﺪﻳﺪ
ﺣﺘﻤ ًﺎ ﺑﺎرور ﺷﺪه و آﻣﺎدهی ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ زﻧﺒﻮران در ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری وﻗﻔﻪ ای
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد.
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎﮐﺮه در اواﻳﻞ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺨﻢ رﻳﺰی و ﭘﺮورش ﻧﻮزاد در ﮐﻨﺪو ﮐﻢ اﺳﺖ و
ﻳﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .وﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﻠﮑﻪ ای ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺗﺨﻢ رﻳﺰی ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎﮐﺮه را ﺑﻪ ﮐﻨﺪوی ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﭘﺲ از ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی و ﺷﺮوع ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آن اﻗﺪام ﮐﺮد.

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺨﻢ ﮔﺬار و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﮐﻨﺪوﻫﺎ
ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﮐﻨﺪوﻳﯽ ﻳﺘﻴﻢ ﺷﻮد و ﺑﺮای ﻣﺪت ﺣﺪود ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﻳﺎ ﻻرو ﮐﻤﺘﺮ از دو روز وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻧﺒﻮران اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﻠﮑﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺨﻤﺪان ﺗﻌﺪادی از زﻧﺒﻮران ﮐﺎرﮔﺮ رﺷﺪ ﮐﺮده و در
ﻋﺮض ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده روز ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ و در داﺧﻞ ﻫﺮ ﺣﺠﺮه ﮔﺎﻫﯽ ﭼﻨﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻨﺘﻬﯽ ﮐﻠﻴﻪ
ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ زﻧﺒﻮر ﻧﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﺣﺠﺮه ﻧﺮ ﭘﺮورش ﻳﺎﺑﻨﺪ ،از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺒﻮر ﻧﺮ
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎنﭼﻪ در ﺣﺠﺮه ﮐﺎرﮔﺮ ﭘﺮورش ﻳﺎﺑﻨﺪ ،از ﻟﺤﺎظ اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ از زﻧﺒﻮر ﻧﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﮐﻨﺪو ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﻣﻮم ﺳﺎزی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
٣٣

روش ﻫﺎی از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺨﻢ ﮔﺬار و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻨﺪوﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻦ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ،ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎروری را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری آن ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺷﺪه و ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان از ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری آن ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﮐﻨﺪوﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎﻳﺪ  ٢٤ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ آن ﮐﻨﺪو را ﺧﻮب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﺮد و ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ در دادن ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﻳﻢ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﻳﮏ ﺷﺎن ﺣﺎوی ﻧﻮزاد ﺟﻮان
)ﻻرو ﮐﻢﺗﺮ از دو روز( ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻨﺪو داده و ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻠﻮل ﻣﻠﮑﻪ آن ﻫﺎ را ﺧﺮاب و ﺑﻌﺪ ﻳﮏ ﻣﻠﮑﻪ
ﺑﺎرور ﻳﺎ ﺑﺎﮐﺮه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﻔﺲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
)اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻮب ﭘﻨﺒﻪ ﻃﺮف ﺧﻤﻴﺮ ﺷﮑﺮ ﻗﻔﺲ ﭘﺲ از  ٢٤ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺎﻧﺪن در ﮐﻨﺪو ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد( اﻳﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﮐﻠﻨﯽ ارزش اﻗﺘﺼﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﮐﻠﻨﯽ دارای ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺨﻢ ﮔﺬار ﺷﺎن ﺣﺎوی ﺗﺨﻢ و ﻻرو را ﻗﺒﻮل ﻧﮑﻨﻨﺪ و از آن ﺳﻠﻮل
ﻣﻠﮑﻪ ﻧﺴﺎزد ،ﭼﻨﻴﻦ ﮐﻨﺪوﻳﯽ ﺑﺪون اﻳﻦ ﮐﻪ در ﮐﻨﺪوﻫﺎی دﻳﮕﺮ ادﻏﺎم ﺷﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺬف ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﮐﻨﺪو ﺧﻴﻠﯽ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و از زﻧﺒﻮرﻫﺎﻳﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺳﻦ ﭘﺮواز ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اول ﮐﻨﺪو را
ﺧﻮب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ در وﺳﻂ روز زﻧﺒﻮرﻫﺎﻳﺶ را ﺗﮑﺎﻧﺪه و ﮐﻨﺪو از ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و
زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺪوﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ و ﭼﻮن ﻗﺒ ًﻼ ﺧﻮب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺣﺎﻣﻞ ﻋﺴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ورود
آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺪوی ﻏﺮﻳﺒﻪ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد در ﻣﻮاﻗﻊ ادﻏﺎم ﮐﺮدن ﻳﺎ ﺗﮑﺎﻧﺪن زﻧﺒﻮر )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﻴﻪ ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ( از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن
ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎری از ﮐﻨﺪوی ﺣﺬﻓﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺪوی دﻳﮕﺮ ﻧﺸﻮد.
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺒﻮردار ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﻨﻈﻢ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﭘﻴﺪا ﺷﺪن ﮐﺎرﮔﺮان
ﺗﺨﻢ ﮔﺬار در زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﻨﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ
١ــ ﺣﻀﻮر در زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻨﺮآﻣﻮز ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
)ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﮐﺎﻣﻞ( و آﻣﻮزش روش ﺑﺎزدﻳﺪ از ﮐﻠﻨﯽ ﻫﺎ
٢ــ ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻗﺎب ﻫﺎ )ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﮐﺎﻣﻞ( از ﮐﻨﺪو و ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﻮاع ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ ﮐﻨﺪو
ﺑﺮ روی ﻗﺎب
٣ــ ﻣﺸﺎﻫﺪه زﻧﺒﻮران ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺮ ،ﻣﻠﮑﻪ و ﻣﻼزﻣﻴﻦ ﻣﻠﮑﻪ در ﮐﻨﺪو
٤ــ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻠﻮل ﻳﺎ ﺣﺠﺮه ﮐﺎرﮔﺮ ،ﻧﺮ و ﻣﻠﮑﻪ در ﮐﻨﺪو
٣٤

 ٥ــ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﻠﮑﻪ و ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
 ٦ــ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻧﻮاع ﻗﻔﺲ ﻫﺎی ﻣﻠﮑﻪ

ارزشﻳﺎﺑﯽ ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
١ــ دو ﺗﻔﺎوت ﻇﺎﻫﺮی ﻣﻠﮑﻪ و ﮐﺎرﮔﺮ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٢ــ ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ ﮐﻨﺪو را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٣ــ ﭼﻪ رﻧﮓ ﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﻣﻠﮑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ؟
٤ــ ﻃﺮز ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻣﻠﮑﻪ در ﮐﻨﺪو را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
 ٥ــ ﻣﻠﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮورش ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
 ٦ــ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺣﺠﺮه ﻣﻠﮑﻪ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٧ــ ﻋﻤﺮ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻣﻠﮑﻪ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
 ٨ــ ﻧﺤﻮهی ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻣﻠﮑﻪ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٩ــ رﻓﺘﺎر زﻧﺒﻮران ﮐﻨﺪوی ﺑﯽ ﻣﻠﮑﻪ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
١٠ــ ﻏﺬای ﻻروﻫﺎی ﺳﻪ ﻧﻮع زﻧﺒﻮر را در دوران ﻻروی ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١١ــ دو ﺗﻔﺎوت ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎﮐﺮه و ﺗﺨﻢ ﮔﺬار را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١٢ــ ﻋﻤﺮ ﻃﺒﻴﻌﯽ زﻧﺒﻮر ﻧﺮ ……… و ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ در ﻫﺮ ﮐﻨﺪو ﺑﻪ ……… ﻋﺪد
ﻣﯽ رﺳﺪ.
١٣ــ ُ
ﻧﺮﮐﺸﯽ در ﮐﻨﺪو ﻋﻼﻣﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟
١٤ــ دوران ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻧﻮع زﻧﺒﻮر را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١٥ــ ﮐﺎرﻫﺎی داﺧﻞ ﮐﻨﺪو زﻧﺒﻮران ﮐﺎرﮔﺮ را ذﮐﺮ ﮐﻨﻴﺪ.
١٦ــ ﮐﺎر زﻧﺒﻮران ﮐﺎرﮔﺮ در ﺳﻦ  ١٨ﺗﺎ  ٢٢روزﮔﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟
١٧ــ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﮐﺎرﮔﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﻬﺪ را از ﮔﻞ ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪن زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
١ــ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪن زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
٢ــ ﻏﺪه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺪن زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ را ﺗﻮﺿﻴﺢ داده و ﮐﺎر آن ﻫﺎ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
٣ــ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻠﮑﻪ را از روی ﻋﮑﺲ و اﺳﻼﻳﺪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻨﺪ.
٤ــ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ زﻧﺒﻮر ﻧﺮ را ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻨﺪ.
 ٥ــ اﻧﺪام ﻇﺎﻫﺮی زﻧﺒﻮر ﻧﺮ و ﻣﺎده را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪن زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
از ﺳﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪن زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﺮد.
از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ
از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎن داﺧﻠﯽ
از ﻧﻈﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻏﺪه ﻫﺎ
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ﺷﮑﻞ ١ــ٤ــ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و اﻧﺪام ﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی آن

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺪن زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
ﺑﺪن ﻫﺮ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ از ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺳﺮ ،ﺳﻴﻨﻪ و ﺷﮑﻢ.
ﺳﺮ :در ﺟﻠﻮﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺪن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻀﺎی زﻳﺮ اﺳﺖ:
دو ﻋﺪد ﭼﺸﻢ ﻣﺮﮐﺐ و ﺳﻪ ﻋﺪد ﭼﺸﻢ ﺳﺎده ،دو ﻋﺪد آﻧﺘﻦ و دﻫﺎن ﺑﺎ ﺧﺮﻃﻮم ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻫﺮ ﻳﮏ
ﻣﯽ ﭘﺮدازﻳﻢ:
١ــ دو ﻋﺪد ﭼﺸﻢ ﻣﺮﮐﺐ ﮐﻪ در ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺳﺮ ﻗﺮار دارد ،ﻫﺮ ﭼﺸﻢ در زﻧﺒﻮر ﻧﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ از ده ﻫﺰار
و در زﻧﺒﻮر ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﻠﮑﻪ از ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﭼﺸﻢ ﺳﺎده ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﺸﻢ ﻫﺎ وﺳﻴﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ
زﻧﺒﻮردار ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺒﻮر ﻧﺮ را از ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ .زﻳﺮا ﭼﺸﻢ ﻫﺎی زﻧﺒﻮر ﻧﺮ
ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﻮده و از ﻋﻘﺐ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ وﻟﯽ در زﻧﺒﻮر ﮐﺎرﮔﺮ و ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ رﺳﻨﺪ.
٢ــ ﺳﻪ ﻋﺪد ﭼﺸﻢ ﺧﻴﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ در ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﺳﺎده وﺟﻮد دارد.
٣ــ دو ﻋﺪد آﻧﺘﻦ ﻳﺎ ﺷﺎﺧﮏ ﮐﻪ ﮐﺎر آن ﻫﺎ ﻟﻤﺲ ﮐﺮدن و ﺑﻮﻳﻴﺪن اﺳﺖ .ﻫﺮ آﻧﺘﻦ ﻣﻠﮑﻪ و ﮐﺎرﮔﺮ از
 ١٢ﻗﺴﻤﺖ و در زﻧﺒﻮر ﻧﺮ از  ١٣ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
٤ــ زﻧﺒﻮر ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﺮﻃﻮم ،ﺷﻬﺪ را از روی ﮔﻞ ﻫﺎ ﺟﻤﻊ آوری و از راه دﻫﺎن ﺑﻪ داﺧﻞ
ﮐﻴﺴﻪ ﻋﺴﻠﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ.
ﺳﻴﻨﻪ :از ﺳﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻴﺘﻴﻨﯽ درﺳﺖ ﺷﺪه )ﮐﻴﺘﻴﻦ ﻣﺎده ﺳﺨﺖ و ﺷﮑﻨﻨﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪن ﻫﻤﻪ
ﺣﺸﺮات از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ( و اﻋﻀﺎی زﻳﺮ ﺑﻪ آن اﺗﺼﺎل دارﻧﺪ:
١ــ ﭼﻬﺎر ﻋـﺪد ﺑـﺎل ﮐـﻪ دو ﻋـﺪد آ ن ﻫﺎ ﺑـﺎل ﻫﺎی ﺟﻠﻮﻳﯽ و دو ﻋـﺪد دﻳﮕﺮ ﺑـﺎل ﻫـﺎی ﻋﻘﺒﯽ ﻧـﺎﻣﻴﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
٢ــ ﺷﺶ ﻋﺪد ﭘﺎ ﮐﻪ ﺟﻔﺖ ﻋﻘﺐ آن دارای ﺣﻔﺮه ﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺒﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ در دوران
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﮔﺮده ﻫﺎی ﮔﻞ را در آن ُﭘﺮ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﺳﺒﺪﻫﺎ در ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺰرگ ﺗﺮ
از ﻧﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﮑﻢ :در ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﻳﯽ ﺑﺪن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ،از  ٦ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻴﺘﻴﻨﯽ ﭘﺸﺘﯽ و  ٦ﻗﻄﻌﻪ ﺷﮑﻤﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه
اﺳﺖ .در اﻧﺘﻬﺎی ﺷﮑﻢ ﻣﺨﺮﺟﯽ ﺑﺮای دﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮع دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و از راه ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺨﺮج زﻧﺒﻮر ﻗﺎدر اﺳﺖ
ﺧﺎری را ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺑﺪﻧﺶ ﺟﺎی دارد ،ﺧﺎرج ﮐﺮده ﻧﻴﺶ ﺑﺰﻧﺪ .ﻧﻴﺶ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻗﻼب ﻣﺎﻫﯽ ﮔﻴﺮی
دارای  ١٥ﺗﺎ  ١٦ﻋﺪد ﺧﺎر واروﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻧﻴﺸﺶ را داﺧﻞ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪن ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران
ﻓﺮو ﮐﻨﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﻴﺮون آوردﻧﺶ ﻧﺒﻮده و ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺎرج ﮐﺮدن آن در اﺛﺮ ﺗﻘﻼ ﭘﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﺮاﺣﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ
ﻣﺪت ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮﮔﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد .وﻟﯽ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﻦ
در اﺛﺮ ﭘﺎره ﺷﺪن ﻋﻀﻼت ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻧﻴﺶ ﭘﺲ از ّ
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زﻧﺒﻮرﻫﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﻤﻪ ی ﺣﺸﺮات ﺻﺎدق ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا ﺑﺪﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﻮﺷﺖ از ﮐﻴﺘﻴﻦ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ .در اﺛﺮ ﻧﻴﺶ زدن ﮐﻴﺘﻴﻦ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﻳﺎ ﺣﺸﺮات ﻧﻴﺶ ﺧﻮرده ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ و زﻧﺒﻮر ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺲ
از ﻧﻴﺶ زدن ﻧﻴﺶ ﺧﻮد را از آن دوﺑﺎره ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ و زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺶ ﻣﻠﮑﻪ ﺻﺎف و ﺑﺪون ﺧﺎرﻫﺎی
واروﻧﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻫﺮﮔﺎه ﻧﻴﺸﺶ را داﺧﻞ ﺑﺪن ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻓﺮو ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آن را
ﺑﻴﺮون ﺑﮑﺸﺪ ﺑﺪون اﻳﻦ ﮐﻪ ﺻﺪﻣﻪ ای ﺑﺒﻴﻨﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت از ﻧﻴﺸﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .زﻧﺒﻮر ﻧﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻴﺶ
ﺑﺰﻧﺪ ﭼﻮن اﺻ ًﻼ ﻧﻴﺶ ﻧﺪارد.

ﺷﮑﻞ ٢ــ٤ــ ﻧﻴﺶ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و ﺧﺎرﻫﺎی واروﻧﻪ آن

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﺧﻠﯽ ﺑﺪن زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
زﻧﺒﻮر ﭘﺲ از ﻣﮑﻴﺪن ﺷﻬﺪ ﮔﻞ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺧﺮﻃﻮم آن را از راه ﻣﺮی ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﻴﺴﻪ ﻋﺴﻠﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ.
در آن ﺟﺎ ﻣﻘﺪاری از آﺑﺶ از راه ﺟﺪار ﮐﻴﺴﻪ ﺟﺬب ﺧﻮن ﺷﺪه و ﺷﻬﺪ ﮐﻤﯽ ﻏﻠﻴﻆ ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ
از راه ﺟﺪار ﮐﻴﺴﻪ ی ﻋﺴﻠﯽ ﻣﻘﺪاری دﻳﺎﺳﺘﺎز ﺑﻪ داﺧﻞ ﺷﻬﺪ ﻏﻠﻴﻆ ﺷﺪه رﻳﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﻴﻦ دﻳﺎﺳﺘﺎزﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاص ﺧﻮب و ﺳﻼﻣﺘﯽ آور را ﺑﻪ ﻋﺴﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﮐﻴﺴﻪ ﻋﺴﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ذﺧﻴﺮه ی ﻋﺴﻞ و
ﺷﻬﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی ﻳﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﻗﻴﻔﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ روده ﺑﺰر گ ارﺗﺒﺎط دارد .روده ﺑﺰرگ ﺑﻪ روده ﮐﻮﭼﮏ
وﺻﻞ ﺑﻮده و روده ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻣﺨﺰن و ﻣﺨﺰن ﺑﻪ ﻣﺨﺮج ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻠﮑﻪ و ﮐﺎرﮔﺮ ﻫﺮ دو ﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ
و در داﺧﻞ ﺷﮑﻢ ﺷﺎن ﻳﮏ ﺟﻔﺖ ﺗﺨﻤﺪان ﻗﺮار دارد .ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻮده و ﻫﺮﮐﺪام ﺣﺪود ١٧٠
ﻟﻮﻟﻪ دارد .ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ و ﻫﺮﻳﮏ از  ٧ﺗﺎ  ٨ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ و
ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻏﺪ ه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ
١ــ در داﺧﻞ دو ﻃﺮف ﺳﺮ ﮐﺎرﮔﺮ ﻳﮏ ﺟﻔﺖ ﻏﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم ﻏﺪه ﻫﺎی ﺷﻴﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﺧﻮد
ﻣﺎده ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻴﺮ ﻳﺎ ژﻟﻪ ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﻏﺪه ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻓﻘﻂ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻌﻴﻨﯽ ژﻟﻪ ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ از
ﺧﻮد ﺗﺮﺷﺢ ﮐﺮده و ﺑﺎ آن ﻣﻠﮑﻪ و ﻓﻘﻂ ﻻروﻫﺎی ﺧﻴﻠﯽ ﺟﻮان را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻏﺪه ﻫﺎی ﺷﻴﺮی در زﻧﺒﻮر
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ﻧﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در ﻣﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ اﺛﺮی از آن ﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﺳﻦ ﻣﻌﻴﻦ
و ﺷﺮوع ﭘﺮواز اﻳﻦ ﻏﺪه ﻫﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ ﮐﻮﭼﮏ و ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
٢ــ ﻳﮏ ﺟﻔﺖ ﻏﺪه ی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻏﺪه ﻫﺎی ﺑﺰاﻗﯽ ﻧﻴﺰ در ﺳﺮ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻏﺪه ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻳﮏ ﺟﻔﺖ ﻏﺪه ﺳﻴﻨﻪ ای ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺷﺎن را ﺑﻪ داﺧﻞ دﻫﺎن زﻧﺒﻮر ﻣﯽ رﻳﺰﻧﺪ.
ﺗﺮﺷﺤﺎت اﻳﻦ ﻏﺪه ﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﻻرو ﺑﻮدن ﺻﺮف ﺗﻨﻴﺪن ﺑﻪ دور ﺧﻮد ﺷﺪه و ﭘﺲ از رﺷﺪ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﮏ
زﻧﺒﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻘﺶ ﻏﺪه ﺑﺰاق دﻫﺎن را در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎن ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻏﺪه ﻫﺎی ﺑﺰاﻗﯽ در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع زﻧﺒﻮر
وﺟﻮد دارد.
٣ــ ﻳﮏ ﻏﺪه ﺑﻪ ﻧﺎم ﻏﺪه زﻳﺮ آرواره ای ،ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ،در زﻳﺮ آرواره ی زﻧﺒﻮران
دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻴﻠﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﺑﺮﻋﮑﺲ در ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺰرگ و ﻓﻌﺎل
اﺳﺖ .ﻣﺎده ای ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﻏﺪه ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻮی ﻣﺨﺼﻮﺻﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ و ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻠﮑﻪ از
ﺳﺎﻳﺮ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻮ در ﮐﻨﺪو ﭘﺨﺶ و ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻧﻈﻢ در داﺧﻞ آن و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻘﻴﻢ ﻣﺎﻧﺪن
ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻠﮑﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده را ﺗﺮﺷﺢ ﻧﮑﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻠﯽ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم
اﮔﺮ ﻋﻤﺪ ًا آن را از ﮐﻨﺪو ﺑﺮدارﻳﺪ ،ﭘﺲ از ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﺑﻮی ﻣﺰﺑﻮر ﻧﻈﻢ داﺧﻠﯽ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮرده و زﻧﺒﻮرﻫﺎ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺳﻮراخ ﭘﺮواز دﻳﻮاﻧﻪ وار در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺳﻤﺖ و آن ﺳﻤﺖ ﭘﺮواز ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﮔﻮﺷﺘﺎن را ﺑﻪ ﺟﺪار ﮐﻨﺪو ﻧﺰدﻳﮏ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺻﺪاﻳﯽ
از داﺧﻞ آن ﻣﯽ ﺷﻨﻮﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﺻﺪای ﮔﺮﻳﻪ ﻧﻴﺴﺖ و اﺻﻄﻼﺣ ًﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺣﺎل
ﮔﺮﻳﻪ ﮐﺮدن اﺳﺖ .در ﺻﻮرت اداﻣﻪ ﺑﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﮔﯽ و ﻓﻘﺪان ﺑﻮی اﻳﻦ ﻏﺪه ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺗﺨﻤﺪان ﮐﺎرﮔﺮان رﺷﺪ
ﻧﻤﻮده و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،از آن ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺞ و ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻮدن ﻣﺠﺮای
ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﺑﺎ ﻧﺮﻫﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﺗﺨﻢ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎﮐﺮه ﻓﻘﻂ زﻧﺒﻮر ﻧﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺿﺮر زﻧﺒﻮردار اﺳﺖ.
٤ــ در زﻳﺮ ﺷﮑﻢ زﻧﺒﻮرﻫﺎ و درﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﺑﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﮐﻴﺘﻴﻨﯽ ﺷﮑﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋ ًﺎ ﭼﻬﺎر ﺟﻔﺖ ﻏﺪه ی
ﻣﻮﻣﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﻪ ﺟﻔﺘﺶ ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ و در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ  ١٣ﺗﺎ  ١٨روزﮔﯽ ﻣﻮم ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ و ﺷﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.
 ٥ــ در ﭘﺸﺖ زﻧﺒﻮرﻫﺎ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻴﺘﻴﻦ و ﺣﻠﻘﻪ ی ﻣﺎﻗﺒﻞ آﺧﺮ ﻏﺪه ای ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻏﺪه ﺑﻮﻳﺎﻳﯽ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرش ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮﻫﺎﺳﺖ .ﻫﺮ زﻧﺒﻮر ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ی
ﻫﻤﻴﻦ ﻏﺪه ﺑﻮی ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮدش را ﺣﺲ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﮐﻨﺪوی دﻳﮕﺮ ﻧﻤﯽ رود ﻳﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ زﻧﺒﻮری ﺑﻪ ﮐﻨﺪوﻳﺶ
ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد ،زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﻧﮕﻬﺒﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻏﺪه ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ آﻳﺎ وی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﻨﺪوی ﺧﻮدﺷﺎن
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اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﻪ؟
 ٦ــ ﺳﻪ ﻋﺪد ﻏﺪه در ﻣﺨﺰن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻏﺪه ﻫﺎی ﻣﺨﺰﻧﯽ ،ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ را ﮐﻪ در آن ﺟﺎ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺮﺗﺐ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﻘﺎط ﺳﺮدﺳﻴﺮ در روزﻫﺎی ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎن ﮐﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﮔﺎﻫﯽ از اوﻗﺎت ﺑﻴﺶ
از ﻳﮏ ﻣﺎه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮواز ﺑﺮای دﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮع ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ ﻣﺪﻓﻮﻋﺸﺎن را در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﺪت در داﺧﻞ
ﺑﺪﻧﺸﺎن ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ ،ﺗﺮﺷﺤﺎت اﻳﻦ ﻏﺪه ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﯽ ﻣﺪﻓﻮع و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﯽ روده و ﻣﺮگ
زﻧﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﻏﺪه ﻫﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺳﻦ زﻧﺒﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻓﻘﻂ در ﺣﺎل ﭘﺮواز در ﺧﺎرج از ﮐﻨﺪو ﻗﺎدر ﺑﻪ دﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮع اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻠﮑﻪ از اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪه
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ اﺳﺖ .از اﻳﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻮای ﺧﺎرج از ﮐﻨﺪو ﺑﻴﺶ از  ٨درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،زﻧﺒﻮر ﮐﺎرﮔﺮ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮواز ﻧﻴﺴﺖ.
٧ــ ﻳﮏ ﻋﺪد ﻏﺪه ﺳﻤﯽ در اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺪن و ﻧﺰدﻳﮏ ﻣﺨﺮج ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺳﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آن در
روی ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺎﻧﻮران ﺑﯽ اﺛﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻳﮏ ﻧﻴﺶ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺪن دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺰرﻳﻖ
ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺛﺮات زﻳﺮ را در ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻳﺎ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻴﺶ ﺧﻮرده اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﮔﺬارد:
١ــ درد ﺷﺪﻳﺪ
٢ــ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﭘﻮﺳﺖ وﺧﺎرش ﮔﺮﻓﺘﻦ آن
٣ــ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎی ﺳﺮخ ﺑﺪن
٤ــ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن
 ٥ــ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺣﺮﮐﺎت دودی روده
 ٦ــ ﺗﺤﺮﻳﮏ اﻋﺼﺎب و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﺼﺒﯽ
در ﭘﺰﺷﮑﯽ از زﻫﺮ زﻧﺒﻮر ﺑﺮای ﻣﺪاوای ﺑﻴﻤﺎری رﻣﺎﺗﻴﺴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﻏﺪه
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺳﻦ زﻧﺒﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺗﺸﺮﻳﺢ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻠﮑﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
١ــ دو ﺗﺨﻤﺪان ) (OVERIESﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﮑﻤﯽ را اﺷﻐﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
١
٢ــ ﻣﺠﺎری ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﺨﻤﺪان
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ﻟﻮﻟﻪ ﻗﻠﺒﯽ
روده ﻣﻴﺎﻧﯽ
) ٥ﺣﻔﺮه ﻗﻠﺒﯽ(
ﻋﻀﻼت
)ﺑﺎز ﺷﺪه(
ﮐﻠﻴﻪ ﻫﺎ
ﭼﺴﺒﻴﺪن
ﻣﺤﻞ
ﻣﺤﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﯽ
اﻓﻘﯽ
ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﻨﻪ ای
ﻟﻮﻟﻪ ﻗﻠﺒﯽ
ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ روده ی ﻣﻴﺎﻧﯽ ﺑﺎل ﻫﺎ
ﻏﺪه ی ﺑﺰاﻗﯽ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﺮی ﻏﺪهی ﺑﺰاﻗﯽ
روده ی ﮐﻮﭼﮏ
ﻏﺪه ی ﺑﻮﻳﺎﻳﯽ
ﻏﺪهی ﻣﺨﺰﻧﯽ
ﻣﻐﺰ
ﻣﺨﺰن
ﻣﺨﺮج

ﮐﻴﺴﻪ ی
ﻗﻴﻒ و ﮐﺎﻧﺎل آن ذﺧﻴﺮه ی ٢ ٣
دﻫﺎن
ﺳﻄﺢ ﻣﻮم
ﻋﺴﻞ ﻣﺤﻞ ﭼﺴﺒﻴﺪن
ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی
زﺑﺎن
آرواره )اﻧﺒﺮ(
ﭘﺎﻫﺎ
ﺷﮑﻤﯽ
ﻋﺼﺐ ﺷﮑﻤﯽ
 ٩ﭘﻴﭻ ﺣﻠﺰوﻧﯽ ﻗﻠﺐ
ﻣﺤﻞ رﻳﺰش ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻏﺪد
 ١ﻣﻐﺰ

ﻧﻴﺶ

ﻏﺪه ی ﺷﻴﺮی
ﺷﺎﺧﮏ
ﺣﻠﻖ
ﻏﺪه ی آرواره ای

ﺑﺰاﻗﯽ در دﻫﺎن
ﺷﮑﻞ ٣ــ٤ــ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و ﻏﺪد آن

٣ــ ﻣﺠﺮای ﻣﻴﺎﻧﯽ ﺗﺨﻤﺪان ١ﮐﻪ دو ﻣﺠﺮای ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﺨﻤﺪان در ﻋﻘﺐ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻌﺒﺮ
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺠﺮای ﻣﻴﺎﻧﯽ ﺗﺨﻤﺪان را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺒﻞ ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،اﻧﺘﻬﺎی
ﺳﻮزن ﺳﺮﻧﮓ ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﻬﺒﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪ و در داﺧﻞ ﻣﺠﺮای ﻣﻴﺎﻧﯽ ﺗﺨﻤﺪان ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﻮد ﺗﺎ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻳﻊ از ﻃﺮﻳﻖ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ داﺧﻞ ﮐﻴﺴﻪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮد.
٤ــ ﻣﻬﺒﻞ ٢ﮐﻪ از ﻋﻘﺐ ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﻣﻬﺒﻞ ﺧﺘﻢ ﺷﺪه و در وﺳﻂ آن ﻳﮏ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ زﺑﺎﻧﻪ ای ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﭼﻴﻦ ﻣﻬﺒﻠﯽ ٣وﺟﻮد دارد .در ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﺎ ﮐﻨﺎره ﻫﺎی ﻣﻀﺮﺳﯽ ﮐﻪ دارد ﺷﻨﺎﺧﺖ و
در ﺗﻠﻘﻴﺢ و ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻨﯽ ،اﮔﺮ اﻳﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ راﺑﺎ ﻣﻴﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻧﺒﺮﻳﻢ ،ﺑﻪ ﺟﺪار ﺧﻠﻔﯽ ﻣﺠﺮای ﻣﻴﺎﻧﯽ ﺗﺨﻤﺪان
ﻓﺸﺎر آورده و ﻣﺎﻧﻊ دﺧﻮل ﻣﻨﯽ در آن ﻣﯽ ﺷﻮد.
٤
٥ــ ﺑﻮرﺳﺎل
 ٦ــ ﻣﺨﺰن ﻣﻨﯽ ٥ﮐﻪ در ﺑﺎﻻی ﻣﻬﺒﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
٦
٧ــ ﻣﺠﺮای ﻣﺨﺰن ﻣﻨﯽ
Valvefoldــ٣

 Vaginaــ٢

 Median Oviductــ١

 Spermatheca Ductــ ٦

 Spermathecaــ ٥

 Bursalــ ٤

٤١

در زﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻠﮑﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی آن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ٤ــ٤ــ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻠﮑﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ در ﺟﺎی ﺣﻘﻴﻘﯽ ﺧﻮد در ﺷﮑﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻤﺖ
ﭼﭗ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻬﺒﻞ و ﮐﻴﺴﻪ آﻣﻴﺰش ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 BCﮐﻴﺴﻪ آﻣﻴﺰش ــ  BPﮐﻴﺴﻪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ــ  BPOروزﻧﻪ ﮐﻴﺴﻪ ﺑﻮرﺳﯽ ــ  LODﻣﺠﺮای
ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﺨﻤﺪان ــ  MODﻣﺠﺮای ﻣﻴﺎﻧﯽ ﺗﺨﻤﺪان ــ  Oﺗﺨﻤﺪان ــ  Rرﮐﺘﻮم ــ  SCHﺑﺴﺘﺮ ﻧﻴﺶ ــ SP
ﻣﺨﺰن ﻣﻨﯽ ــ  SPDﻣﺠﺮای ﻣﺨﺰن ﻣﻨﯽ ــ  STﻧﻴﺶ ــ  Vﻣﻬﺒﻞ ــ VFﭼﻴﻦ ﻣﻬﺒﻠﯽ و  VOدﻫﺎﻧﻪ ﻣﻬﺒﻞ.

ﺗﺸﺮﻳﺢ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ زﻧﺒﻮر ﻧﺮ
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ زﻧﺒﻮر ﻧﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺷﻤﺎﺗﻴﮏ در ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪی ﺑﻌﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻗﺮﻳﻨﻪ اﻧﺪام ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺟﻔﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻗﺴﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺟﻔﺖ و ﻗﺮﻳﻨﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
١
١ــ ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ
٢
٢ــ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﯽ ﺑﺮ
٣
٣ــ ﮐﻴﺴﻪ ﻫﺎی ذﺧﻴﺮه ﻣﻨﯽ
٤
٤ــ ﻏﺪد ﻣﺨﺎﻃﯽ
و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻓﺮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
٥
١ــ ﻣﺠﺮای اﻧﺰال
 Seminal Vesiclesــ٣

٤٢

 Vasa Deferantiaــ٢

 Testesــ١

 Ejaculatory Ductــ ٥

 Mucous Glandsــ٤

٢ــ آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻧﺮ

١

ﮐﻴﺴﻪ ﻫﺎی ذﺧﻴﺮه ﻣﻨﯽ

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﯽ ﺑﺮ

ﻏﺪد ﻣﺨﺎﻃﯽ
ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ
رﮐﺘﻮم

آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ

ﭘﻴﺎز آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ

ﻣﺠﺮای اﻧﺰال

ﺷﮑﻞ  ٥ــ٤ــ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ زﻧﺒﻮر ﻧﺮ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ در ﺟﺎی ﺣﻘﻴﻘﯽ ﺧﻮد در ﺷﮑﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻃﺮف
راﺳﺖ اﻋﻀﺎی ﺟﻔﺖ ،ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ ،ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﯽ ﺑﺮ و ﻏﺪد ﻣﺨﺎﻃﯽ دﻳﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮد T .ﺑﻴﻀﻪ ــ  VDﻟﻮﻟﻪ ﻣﻨﯽ ﺑﺮ ــ  SVﮐﻴﺴﻪ
ذﺧﻴﺮه ﻣﻨﯽ ــ  MGﻏﺪه ﻣﺨﺎﻃﯽ ــ  EDﻣﺠﺮای اﻧﺰال ــ  Bﭘﻴﺎز آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ــ  Pآﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ و  Rرﮐﺘﻮم اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﺮ ﺑﺎ ﺳﻦ زﻧﺒﻮر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در زﻧﺒﻮران ﻧﺮ ﺟﻮان ،ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ
اﻧﺪام ﻫﺎی ﻟﺰج ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﻗﺪاﻣﯽ ﺷﮑﻢ را ُﭘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺑﻴﻀﻪ ﻫﺎ در زﻧﺒﻮر ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ
ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪه و ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی زرد ﻳﺎ زرد ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ در ﻣﯽ آﻳﻨﺪ.
زﻧﺒﻮر ﻧﺮ در ﺳﻪ ﻳﺎ ﭼﻬﺎر روزﮔﯽ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪ در ﮐﻴﺴﻪ ﻫﺎی ذﺧﻴﺮه ﻣﻨﯽ
دارد و در ﭼﻬﺎر ﻳﺎ ﭘﻨﺞ روزﮔﯽ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﯽ رﺳﺪ و در  ٨روزﮔﯽ ﺑﻪ ده ﺗﺎ ﻳﺎزده ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺎﻟﻎ
ﻣﯽ ﺷﻮد.

 Penisــ١

٤٣

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ
١ــ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺪن زﻧﺒﻮر ﮐﺎرﮔﺮ ،ﻧﺮ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻣﻠﮑﻪ از
زﻳﺮ ﻣﻴﮑﺮوﺳﮑﻮپ ﻳﺎ ﻟﻮپ و ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی آن ﻫﺎ
٢ــ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺑﺪن زﻧﺒﻮر ﮐﺎرﮔﺮ ،ﻧﺮ و ﻣﻠﮑﻪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی دروﻧﯽ آن
٣ــ ﻣﺸﺎﻫـﺪه اﻧـﺪام ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻧـﺮ و ﻧﻴﺶ زﻧﺒـﻮر ﻋﺴﻞ و ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﺮ روی ﺧـﺎرﻫﺎ و
ﮐﻴﺴﻪ زﻫﺮ

ارزشﻳﺎﺑﯽ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
١ــ ﺑﺪن زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ از ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
٢ــ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﭼﻨﺪ ﺟﻔﺖ ﭘﺎ دارد و ﺑﺮای ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﻳﯽ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
٣ــ ﻏﺪه ﻫﺎی زوج زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٤ــ ﮐﺎر ﻏﺪه ﻫﺎی ﻣﺨﺰﻧﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟
 ٥ــ ﮐﺪام ﻏﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن زﻧﺒﻮر ﮐﺎرﮔﺮ ﻋﻘﻴﻢ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و در ﮐﺪام
زﻧﺒﻮر ﻓﻌﺎل اﺳﺖ؟
 ٦ــ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﻠﮑﻪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٧ــ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ زﻧﺒﻮر ﻧﺮ از ﭼﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
 ٨ــ ﺗﻌﺪاد ﻏﺪد ﻣﺨﺰﻧﯽ در زﻧﺒﻮر ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺪام اﺳﺖ؟
د( ﭘﻨﺞ
ج( ﭼﻬﺎر
ب( ﺳﻪ
اﻟﻒ( دو

٤٤

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻨﺪو و ﻟﻮازم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز زﻧﺒﻮرداری
ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ:
١ــ ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ داده و ﻣﻌﺎﻳﺐ آن را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
٢ــ ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺟﻌﺒﻪ ای )ﻣﺪرن( را ﺗﻮﺿﻴﺢ داده و ﻣﺤﺎﺳﻦ آن را ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ.
٣ــ ﻟﻮازم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در زﻧﺒﻮرداری را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
٤ــ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮم دوزی را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ.
 ٥ــ ﻣﻮم دوزی ﮐﻨﺪ.
 ٦ــ در دود دادن ﮐﻨﺪو ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﺪو
ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ و زاد و وﻟﺪ زﻧﺒﻮران ﻋﺴﻞ را ﮐﻨﺪو ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ .در داﺧﻞ ﮐﻨﺪو زﻧﺒﻮران ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﺣﺠﺮات ﺷﺶ ﺿﻠﻌﯽ در ﻃﺮﻓﻴﻦ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻧﺴﻞ و ذﺧﻴﺮه ﮐﺮدن ﮔﺮده ﮔﻞ و ﻋﺴﻞ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ.
اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ در اﺑﺘﺪا از ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﻴﮏ
آن اﻓﺰوده ﺷﺪ و اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
ﮐﻨﺪو ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺑﻮﻣﯽ و ﺟﻌﺒﻪ ای وﺟﻮد دارد.
اﻟﻒ( ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ :اﻳﻦ ﮐﻨﺪوﻫﺎ اﻣﺮوزه ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺑﺎزدﻳﺪ از داﺧﻞ
ﮐﻨﺪو ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ .ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ دارای ﺷﺎنﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده ،ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻻﻧﻪ آنﻫﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ و از
 ٤ﺗﺎ  ٨ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺟﻌﺒﻪای ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﻌﺎﻳﺐ ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ
١ــ آﺳﻴﺐ ﮐﻠﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﺴﻞ
٤٥

٢ــ ﺗﻠﻔﺎت زﻳﺎد ﮐﻠﻨﯽ ﻫﺎ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ
٣ــ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻠﮑﻪ
٤ــ ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﺑﭽﻪ ﮐﻨﺪو
 ٥ــ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺎن ﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ و ﺳﻴﺎه
 ٦ــ ﻣﺸﮑﻼت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
٧ــ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﺤﺼﻮل ﺳﺎﻻﻧﻪ
 ٨ــ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﻠﻨﯽ ﻫﺎی ﺿﻌﻴﻒ
٩ــ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
١٠ــ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎری و آﻓﺎت ﻣﻘﺪور ﻧﻴﺴﺖ.
١١ــ از ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮم آﺟﺪار ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
١٢ــ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زﻳﺎد ﺑﻮدن زﻧﺒﻮران ﻧﺮ در ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺼﺮف زﻧﺒﻮران ﻧﺮ از ﻋﺴﻞ ،ﻣﻴﺰان
ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻮق ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﯽ آﻳﺪ.
١٣ــ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪن از ﭘِ ِﻬﻦ و ﺧﺎک رس ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﻴﺴﺖ.

ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ اﻧﻮاع ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﺸﻮر
١ــ ﮐﻨﺪوی ﺳﺒﺪی اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﺑﺎ ﺳﻮراخ ﭘﺮواز در ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺮاﺳﺎن.
٢ــ ﮐﻨﺪوی ﺳﺒﺪی اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﺑﺎ ﺳﻮراخ ﭘﺮواز در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻧﺒﯽ در آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ،اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی و
ﻫﻤﺪان.
٣ــ ﮐﻨﺪوی ﺳﺒﺪی ﻟﻮﻟﻪ ای در اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن.
٤ــ ﮐﻨﺪوی ﮐﺪوﻳﯽ در ﺧﺮاﺳﺎن.
 ٥ــ ﮐﻨﺪوی ﺳﺒﺪی ﻣﺨﺮوﻃﯽ در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﻟﺮﺳﺘﺎن.
 ٦ــ ﮐﻨﺪوی ﮐﻮزه ای ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن.
٧ــ ﮐﻨﺪوی ﺳﻔﺎﻟﯽ ﻣﺨﺮوﻃﯽ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن.
 ٨ــ ﮐﻨﺪوی ﺳﻔﺎﻟﯽ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای در ﻓﺎرس.
٩ــ ﮐﻨﺪوی ﺗﻨﻪ درﺧﺘﯽ در ﮐﺮﻣﺎن ،ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران.
١٠ــ ﮐﻨﺪوی ﺳﺒﺪی ﺧﻤﺮه ای در اﺻﻔﻬﺎن و اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی.
ب( ﮐﻨﺪوی ﺟﻌﺒﻪ ای )ﻣﺪرن( :ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻨﺪوی ﺟﻌﺒﻪ ای ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺒﻮردار ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﻨﺪو اﺳﺖ .ﺷﺎن ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻧﻮع ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﻮده و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮﻣﯽ
٤٦

ﺷﮑﻞ ١ــ  ٥ــ ﺗﻌﺪادی از ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ اﻳﺮان .از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ:
ﮐﻨﺪوی ﺳﻔﺎﻟﯽ ﺳﻨﻨﺪج ،ﮐﻨﺪوی ﺗﻨﻪ درﺧﺘﯽ ﺷﺎﻫﺮود ،ﮐﻨﺪوی ﺳﻔﺎﻟﯽ ﻫﻤﺪان ،ﮐﻨﺪوی
ﺳﻔﺎﻟﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،ﮐﻨﺪوی ﺳﺒﺪی آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ،ﮐﻨﺪوی ﺗﺨﺘﻪ ای اﺻﻔﻬﺎن.

ﺑﺮ روی ﻗﺎب و ﻳﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺴﻞ از ﻗﺎب ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ اﮐﺴﺘﺮاﮐﺘﻮر و ﺑﺮﮔﺸﺖ آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ،راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎر
زﻧﺒﻮران را اﻓﺰاﻳﺶ داد.

ﻣﺤﺴﻨﺎت ﮐﻨﺪوی ﺟﻌﺒﻪ ای
١ــ ﺑﺎزدﻳﺪ داﺧﻞ ﮐﻨﺪو اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.
٢ــ ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﺴﻞ آﺳﺎن اﺳﺖ.
٣ــ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺎن ﺗﺨﻢ و ﻳﺎ ﻗﺎب ﻋﺴﻞ از ﮐﻨﺪوی ﻗﻮی و ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺿﻌﻴﻒ و ﮐﻢ
ﻏﺬا را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﺮد.
٤ــ اﻣﮑﺎن ﺗﻌﻮﻳﺾ و ﻳﺎ ﭘﺮورش ﻣﻠﮑﻪ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺑﭽﻪ ﮐﻨﺪوی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎ
و آﻓﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ.

اﻧﻮاع ﮐﻨﺪوی ﺟﻌﺒﻪ ای
از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺟﻌﺒﻪ ای ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻮع ﻻﻧﮕﺴﺘﺮوت و ﻧﻮع داداﻧﺖ را ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﮐﻨﺪوی ﻻﻧﮕﺴﺘﺮوت ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﮑﯽ از ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن زﻧﺒﻮر ﺑﻪ ﻧﺎم ﻻﻧﮕﺴﺘﺮوت در ﺳﺎل ١٨٥١
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻨﺪوی ﺟﻌﺒﻪ ای
ﮐﻨﺪوی ﺟﻌﺒﻪ ای از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ زﻳﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:
١ــ د ِر ﮐﻨﺪو :اﺑﻌﺎد آن ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺑﻌﺎد ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺪﻧﻪ ﮐﻨﺪو ) (٥٠/٥ × ٤١/٥اﺳﺖ.
٤٧

٢ــ ﺑﺪﻧﻪ :اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﺪو از ﭼﻬﺎر دﻳﻮاری ﭼﻮﺑﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ دﻳﻮاره ﻫﺎی آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺋﻢ
ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ .ﺑﺪﻧﻪ از ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻒ و از ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺑﻪ در ﮐﻨﺪو ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺪﻧﻪ
ﮐﻨﺪوی ﻻﻧﮕﺴﺘﺮوت ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ده ﻗﺎب را دارد.
٣ــ ﮐﻒ ﮐﻨﺪو :از ﺗﺨﺘﻪ ﻣﺴﻄﺤﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد از ﭼﻨﺪ ﺗﺨﺘﻪ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و
روی آن را از ﻳﮏ ورﻗﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻪ ﻻ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ .ﮐﻒ ﮐﻨﺪو ﺑﺮ روی دو ﭘﺎﻳﻪ ﭼﻮﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺨﺘﻪ ی
ﭘﺮواز ﻧﻴﺰ در اﻣﺘﺪاد ﮐﻒ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺎرج ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺷﻴﺐ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ٢ــ ٥ــ ﮐﻨﺪوی ﻣﺪرن و ﻃﺒﻘﺎت ﮐﻨﺪو

٤ــ ﻗﺎب :از ﭼﻬﺎر ﭼﻮﺑﻪ ای ﺳﺎده ﮐﻪ ﻫﺮ ﻳﮏ از اﺿﻼع آن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردی درﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ،
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻃﻮل ﺿﻠﻊ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ آن  ٤٨cmو ارﺗﻔﺎع دو ﺿﻠﻊ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ و ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ از ﺧﺎرج ﺑﻪ ﺧﺎرج
 ٢٢/٥ cmاﺳﺖ .ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻴﻢ ﮐﺸﯽ و ﻧﺼﺐ ورق ﻣﻮج آج دار ﺑﺮ روی آن ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
زﻧﺒﻮران ﮐﺎرﮔﺮ در ﺷﺎن ﺳﺎزی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
٤٨

ﺷﮑﻞ ٣ــ  ٥ــ ﺗﺨﺘﻪ ﭘﺮواز

ﻟﻮازم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در زﻧﺒﻮرداری
١ــ ﮐﻼه :ﮐﻼه ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮ ،ﺻﻮرت و ﮔﺮدن را در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻨﺪوﻫﺎ
از ﻧﻴﺶ زﻧﺒﻮر ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارد .ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ و اﻃﺮاف ﮐﻼه از ﭘﺎرﭼﻪ و ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﻳﯽ آن از ﺷﺒﮑﻪ
ﺗﻮری ﺳﻴﺎه رﻧﮓ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ٤ــ  ٥ــ ﻣﺎﺳﮏ ﻳﺎ ﮐﻼه ﻣﺨﺼﻮص

٢ــ دودی :وﺳﻴﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﻮادی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﻗﺺ ﺳﻮزاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،رﻳﺨﺘﻪ و
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﻣﻴﺪن دود از آن ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد .از اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮای آرام ﮐﺮدن زﻧﺒﻮرﻫﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎزدﻳﺪ و ﺧﺎرج
ﮐﺮدن ﻗﺎب ﻫﺎی ﻋﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.
٤٩

ﺷﮑﻞ  ٥ــ  ٥ــ اﻧﻮاع دودی

٣ــ اﻫﺮم :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻴﻠﻪ ای ﮐﻪ ﻳﮏ ﺳﺮ آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎردی ﭘﻬﻦ و ﺳﺮ دﻳﮕﺮ آن ﺧﻤﻴﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن و ﺑﻴﺮون آوردن ﻗﺎب ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺮ ﭘﻬﻦ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻮم ﻫﺎی
زاﺋﺪ داﺧﻞ ﮐﻨﺪو را ﭘﺎک ﮐﺮد.

ﺷﮑﻞ  ٦ــ  ٥ــ ﮐﺎردک

ﺷﮑﻞ ٧ــ  ٥ــ اﻫﺮم

٤ــ دﺳﺘﮑﺶ :اﻳﻦ دﺳﺘﮑﺶ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ از ﭼﺮم و ﻳﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺎق
آن ﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ روی آﺳﺘﻴﻦ ﻟﺒﺎس را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﻣﺒﺘﺪی ﮐﻪ ﻋﺎدت ﺑﻪ ﻧﻴﺶ
زﻧﺒﻮر ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.

٥٠

ﺷﮑﻞ  ٨ــ  ٥ــ دﺳﺘﮑﺶ ﻣﺨﺼﻮص

٥ــ ﺑﺮس :وﺳﻴﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن زﻧﺒﻮرﻫﺎ از روی ﻗﺎب ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺗﺎ زﻧﺒﻮران،
ﺗﺤﺮﻳﮏ ﻧﺸﻮﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ  ٩ــ  ٥ــ ﺑﺮﺧﯽ از وﺳﺎﻳﻞ زﻧﺒﻮرداری

 ٦ــ ﻇﺮوف ﺗﻐﺬﻳﻪ :اﻳﻦ ﻇﺮف ﻫﺎ را ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ از ﺗﺨﺘﻪ و ﻓﻴﺒﺮ ،ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ و آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ
ﻣﻮارد اﺳﺘﻌﻤﺎل آن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻳﺎ اواﻳﻞ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﻳﺪ زﻧﺒﻮرﻫﺎ راﺑﺎ ﺷﺮﺑﺖ
٥١

ﻗﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﺮد و اﻳﻦ ﻇﺮوف ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮری ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎ در آن ﻧﻴﻔﺘﻨﺪ و ﺧﻔﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ.

ﺷﮑﻞ ١٠ــ ٥ــ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز زﻧﺒﻮرداری

٧ــ اﮐﺴﺘﺮاﮐﺘﻮر :وﺳﻴﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺴﻞ از ﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﺮح
ﮐﺎﻣﻞ آن در ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﺴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

ﺷﮑﻞ ١١ــ  ٥ــ اﮐﺴﺘﺮاﮐﺘﻮر و ﻣﻮم ذوب ﮐﻦ

 ٨ــ ﻣﻮم ذوب ﮐﻦ آﻓﺘﺎﺑﯽ :دارای اﻧﺪازه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ذوب ﺷﺎن ﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮارت آﻓﺘﺎب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﻃﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮرﺷﻴﺪ
ﺟﻬﺖ آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده و در ﺗﻤﺎﻣﯽ روز ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

ﻧﻮع ﺟﺪﻳﺪ

ﻧﻮع ﻗﺪﻳﻤﯽ

ﺷﮑﻞ ١٢ــ  ٥ــ ﻣﻮم ذوب ﮐﻦ آﻓﺘﺎﺑﯽ

٩ــ ﺑﺮﮔﻪ ﻣﻮم آﺟﺪار :ﺻﻔﺤﻪ ای اﺳﺖ از ﻣﻮم ﮐﻪ در روی آن ﻧﻘﺶ ﺣﺠﺮه ﻫﺎی زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﭘﺮس
ﺷﺪه و آن را روی ﺳﻴﻢ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﻗﺎب ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪه ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻃﺮاف آن را ﻣﻮم ذوب ﺷﺪه
٥٣

ﻣﯽ رﻳﺰﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﮑﻢ در وﺳﻂ ﻗﺎب ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﻮم دوز آن را ﺑﻪ ﺳﻴﻢ ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ
ﻣﺤﮑﻢ ﺷﻮد.
١٠ــ ﺗﺨﺘﻪ ﻣﻮم دوز :ﺗﺨﺘﻪ ی ﺻﺎف و ﻣﺴﻄﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎدر ﺳﻴﻢ ﮐﺸﯽ را ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮﻣﯽ ﮐﻪ در
روی آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺮ روی آن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
١١ــ ﻣﻮم دوز :از ﻳﮏ ﭼﺮخ دﻧﺪاﻧﻪ دار درﺳﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ دادن ﺑﺮروی ﺳﻴﻢ ﻗﺎب )ﮐﺎدر(
ﺳﻴﻢ را ﺑﻪ ﻣﻮم ﻣﯽ دوزد.
ﺳﺎﻳﺮ وﺳﺎﻳﻞ زﻧﺒﻮرداری ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻠﮑﻪ ،ﻗﻔﺲ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻠﮑﻪ ،ﻣﻮم ذوب ﮐﻦ ،ﺳﻴﻢ
ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه ،ﻣﻮم ﺑﺮ ،ﭼﻨﮕﺎل ﻣﺨﺼﻮص ﻋﺴﻞ ،ﻇﺮوف ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻋﺴﻞ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی آن در ﺣﺪ اﺣﺘﻴﺎج
زﻧﺒﻮردار ،ﺧﺮک ﭘﻮﻟﮏ ﺗﺮاش و … ﺿﻤﻨ ًﺎ ﻣﻘﺪاری وﺳﺎﻳﻞ ﻧﺠﺎری از ﻗﺒﻴﻞ ا ّره ،ﭼﮑﺶ ،رﻧﺪه ،ﮔﺎز اﻧﺒﺮ،
ﻣﻴﺦ و … ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده زﻧﺒﻮردار ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.

ﺷﮑﻞ ١٣ــ  ٥ــ ﺑﺎزدﻳﺪ از ﮐﻨﺪو

٥٤

ﺷﮑﻞ ١٤ــ  ٥ــ ﻣﻮم دوز و ﺗﺨﺘﻪ ﻣﻮم دوز و ﻗﺎب ﺳﻴﻢ ﮐﺸﯽ ﺷﺪه

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ
١ــ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﺳﺎﻳﻞ زﻧﺒﻮرداری و ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ آن ﻫﺎ
٢ــ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨـﺪوﻫـﺎی ﺑـﻮﻣﯽ ﻧـﻮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳـﺮان )ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﻓﻴـﻠﻢ ،ﻋـﮑﺲ
و …(
٣ــ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪوی ﻻﻧﮕﺴﺘﺮوت )ﺑﺪون زﻧﺒﻮر( داداﻧﺖ و ﮐﺎر ﺑﺎ آن ﻫﺎ
٤ــ آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮم دوزی و آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻣﻮم و دوﺧﺘﻦ آن ﻫﺎ ﺑﺮروی
ﻗﺎب ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن
 ٥ــ در دود دادن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

٥٥

ارزشﻳﺎﺑﯽ ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
١ــ ﮐﻨﺪو را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﻣﻌﺎﻳﺐ ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ ٥) .ﻣﻮرد(
٣ــ ﻣﺤﺴﻨﺎت ﮐﻨﺪوی ﺟﻌﺒﻪ ای را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٤ــ ﻟﻮازم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در زﻧﺒﻮرداری را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 ٥ــ ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﻣﺪرن دارﻧﺪ؟
 ٦ــ اﻧﻮاع ﮐﻨﺪوی ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻔﺎده آن ﻫﺎ را ذﮐﺮ ﮐﻨﻴﺪ.
٧ــ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻗﺎب و اﺑﻌﺎد آن را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
 ٨ــ ﮐﺎرﺑﺮد اﻫﺮم و دودی را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٩ــ ﺑﺮﮔﻪ ﻣﻮم آﺟﺪار ﭼﻴﺴﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد آن را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١٠ــ اﮐﺴﺘﺮاﮐﺘﻮر ﭼﻴﺴﺖ؟

٥٦

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاری زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
١ــ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ زﻧﺒﻮرداری را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ.
٢ــ از ﮐﻨﺪو در ﻃﻮل ﭘﺮورش در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﻨﺪ.
٣ــ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻨﺪو را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.
٤ــ ﻃﺒﻘﻪ دادن ﮐﻨﺪو را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
 ٥ــ ﺗﻌﺪاد ﮐﻨﺪوﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ.
 ٦ــ ﻧﮑﺎت اﺳﺎﺳﯽ در ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
٧ــ ﺑﺮای ﮐﻨﺪو ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﻨﺪ.
 ٨ــ راه ﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺑﭽﻪ دادن ﻃﺒﻴﻌﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
٩ــ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﭽﻪ ﮐﻨﺪوی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
١٠ــ دو ﮐﻨﺪو را ادﻏﺎم ﮐﺮده ﻧﮑﺎت ﻻزم را رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻨﺪ.

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاری زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ اﺳﺎس ﭘﺮورش و ﻧﮕﻬﺪاری زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
١ــ ﭼﺮاﮔﺎه :ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﺴﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اوﻟﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﻳﻌﻨﯽ ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎی
زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ.
٢ــ آب و ﻫﻮا :وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻮارا ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان دوﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺷﻤﺮد.
١ــ :٢ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎی زﻧﺒﻮرداری و وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻮا را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺗﻤﺎم ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ
ﮐﺮد .اﻣﺎ زﻧﺒﻮردار ،ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻋﻴﻨﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻮای ﻣﻨﻄﻘﻪ و وﺿﻊ ﮔﻞ ﻫﺎ ،و
٥٧

زﻣﺎن ﮔﻞ دﻫﯽ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﻮﻳﻢ ﭼﺮاﮔﺎﻫﯽ درآورده و ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻻزم را ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ.
٣ــ ﻧﮋاد زﻧﺒﻮر :ﻧﻮع و ﻧﮋاد زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ را ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ داﻧﺴﺖ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﺻﺤﻴﺢ ﭘﺮورش ﻣﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻠﮑﻪ ﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ دارای ﺻﻔﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﻳﻌﻨﯽ ﻧﮋادی را ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻊ ﻫﻮا و
ﮔﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺘﯽ در ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﻮد و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻼﻗﻪ زﻳﺎدی ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ
ﮐﻨﺪوی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻧﺪﻫﺪ.
٤ــ ﻧﻮع ﮐﻨﺪو :ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در زﻧﺒﻮرداری اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪوی واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺖ.
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ،ﻧﻮع ﮐﻨﺪو از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه )ﻧﻮع ﭼﻮب ،ﻓﺮم و ﻏﻴﺮه( در ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺒﻮرداری و ﻧﺤﻮه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻧﺒﻮران ﭼﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ
ﮐﻤﯽ و ﮐﻴﻔﯽ زﻧﺒﻮران ﺧﺎﺻﻪ در ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد.
 ٥ــ روش ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﻨﺪو :ﺑﺎﻻﺧﺮه روش ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﻨﺪو را ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﭘﺮورش
زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻣﺤﺴﻮب ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﺳﺖ.
ﻳﻌﻨﯽ زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺎزدﻳﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪو را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ رﺳﺎﻧﺪه و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ وﻗﺖ ﺻﺮف ﺷﺪه ﻣﻌﻘﻮﻻﻧﻪ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻠﻴﻪ ﺟﻮاﻧﺐ اﻣﺮ،
وﺿﻌﻴﺖ ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﻃﻮری آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺘﻮان آن ﻫﺎ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎی زﻧﺒﻮرداری
آﻣﺎده ﮐﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﮔﻞ دﻫﯽ ﭼﺮاﮔﺎه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﺴﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و
وﻗﺖ ﺻﺮف ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد.
روش ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﻨﺪو

ﻧﻮع ﮐﻨﺪو

ﻧﮋاد زﻧﺒﻮر

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ

٥٨

ﭼﺮاﮔﺎه

آب و ﻫﻮا

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در زﻧﺒﻮرداری

 ٦ــ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ :اداره ﺧﻮب ﻳﮏ زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن ،ﭘﻴﺶ ﺷﺮﻃﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در زﻧﺒﻮرداری ﺑﻮده و
آن را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺮﻣﻨﻔﻌﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ .زﻧﺒﻮرداری ﮐﺎر ﭘﺮزﺣﻤﺘﯽ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﺎورزی ﻧﻴﺎز
ﺑﻪ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ زﻳﺎد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﻧﮑﺎت ﻇﺮﻳﻒ زﻳﺎدی در زﻧﺪه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻫﺮ ﮐﻠﻨﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
داﻧﺴﺘﻦ آن ﻫﺎ ﺑﺮای زﻧﺒﻮرداری اﻣﺮی ﺿﺮوری اﺳﺖ.

ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ زﻧﺒﻮرداری
ﻓﺼﻞ زﻧﺒﻮرداری ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﻬﺎر ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻧﺒﻮران در ﺑﺨﺶ ﺗﺨﻤﺪان ﮐﻨﺪو
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺷﺎن دارای ﺳﻠﻮل ﻫﺎی
ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻮزادان ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻨﺪو ﺑﺮای ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻃﺒﻴﻌﯽ )ﺑﭽﻪ ﮐﻨﺪو( ﺷﺮوع ﺑﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻧﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،وﺟﻮد ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻧﺮ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﻧﺮﻫﺎ را در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﮐﺸﺘﻦ
زﻧﺒﻮران ﻧﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان )ﻧﺮﮐﺸﯽ( ﻣﺆﻳﺪ اﺧﺘﺘﺎم ﻓﺼﻞ ﻧﺮﻫﺎ در ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﮐﻪ،
وﺟﻮد ﻧﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﻓﺼﻞ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﻣﻌﻴﻮب ﺑﻮدن ﮐﻨﺪو اﺳﺖ ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎﮐﺮه ،ﻳﺎ ﻣﺮﻳﺾ ﺑﻮده و ﻳﺎ ﭘﻴﺮ
و ﻓﺮﺳﻮده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ زﻧﺒﻮرداری
از آﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﺣﺮارت آن ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﮐﺮه زﻣﻴﻦ ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻧﻴﺴﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺳﻄﺢ ﮐﺮه زﻣﻴﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻓﺼﻞ زﻧﺒﻮرداری در ﻫﺮ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺛﺎﺑﺖ وﻟﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت آن در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﻳﮑﺴﺎن
اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ زﻧﺒﻮرداری در ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﻓﺼﻞ زﻧﺒﻮرداری در ﺷﻤﺎل
ﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺷﺮوع و ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ زﻧﺒﻮرداری و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
آن ﻓﺼﻞ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﭘﻨﺞ ﻣﻨﺤﻨﯽ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﻨﺤﻨﯽ آن ﺿﻤﻦ داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ دارﻧﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﻴﺰان ﺣﺮارت آن ﻣﻨﺤﻨﯽ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﯽ )ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﯽ( در
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮازات آن ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺤﻨﯽ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻨﺪو آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮوع و
اﺧﺘﺘﺎم ﻣﻨﺤﻨﯽ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﯽ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻓﺼﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ
ﺣﺮارت و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ )ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺪن روزﻫﺎ( ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺴﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
٥٩

ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ،ﻻرو ،ﺷﻔﻴﺮه
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ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد

ﺗﻴﺮ

ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ

ﻧﻤﻮدار ﺗﻘﻮﻳﻢ زﻧﺒﻮرداری در ﻣﻨﻄﻘﻪ آب و ﻫﻮاﻳﯽ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ
ﻓﺼﻞ ) Aاز ﻓﺮوردﻳﻦ و اواﻳﻞ اردﻳﺒﻬﺸﺖ( :ﺣﻔﻆ ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ داﺧﻞ ﮐﻨﺪو اﺳﺘﻔﺎده
ـــ اﻟﯽ ١
از ﮔﺮده ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺷﺮﺑﺖ ﺗﻘﻮﻳﺘﯽ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ١
ـــ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ و ﻧﻈﺎﻓﺖ داﺧﻞ
٤ ٢
ﮐﻨﺪو.
ﻓﺼﻞ ) Bاردﻳﺒﻬﺸﺖ ،ﺧﺮداد ﺗﺎ اواﻳﻞ ﺗﻴﺮ( :ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش ﻣﻠﮑﻪ ــ ﺑﭽﻪ ﮐﻨﺪوی ﻃﺒﻴﻌﯽ و
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ )ﺗﮑﺜﻴﺮ ﮐﻨﺪو( و اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮم آﺟﺪار و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻃﺒﻘﻪ ﻋﺴﻠﺪان.
ﻓﺼﻞ ) Cاز اواﻳﻞ ﺗﻴﺮ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻣﺮداد( :ﻋﻤﻠﻴﺎت ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزی ﮐﻠﻨﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری
ﻋﺴﻞ )ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺴﻞ(.
ﻓﺼﻞ ) Dاواﺧﺮ ﻣﺮداد ﺗﺎ اواﻳﻞ ﻣﻬﺮﻣﺎه( :ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﺴﻞ ،آﻣﺎده ﺳﺎزی ﮐﻨﺪو ﺑﺮای
زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﯽ )ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ٥ﺑﻪ  ٣ﻳﺎ  ٣ﺑﻪ .(٢
ﻓﺼﻞ ) Eاواﻳﻞ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ( :در ﺻﻮرت ﻣﺎﻧﺪن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺬراﻧﺪن
زﻣﺴﺘﺎن و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﻠﻨﯽ ﻫﺎ و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﮐﻮچ دادن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ.
٦٠

ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ
١ــ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻓﻮق ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آب و ﻫﻮای ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﯽ ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻓﻮق در ﻣﻨﻄﻘﻪ آب و ﻫﻮاﻳﯽ ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن ﺣﺪود ًا از اول اﺳﻔﻨﺪ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در
آب و ﻫﻮای ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر ﺣﺪود ًا از اواﺧﺮ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.
٢ــ ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﻬﺎر زودرس ﻳﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰ دﻳﺮرس ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯽ در ﺷﺮوع ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻨﺤﻨﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
٣ــ وﺟﻮد زﻧﺒﻮران ﻧﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪود ًا در ﻓﺼﻞ ﻧﺮﻫﺎ ﻳﻌﻨﯽ ﻓﺼﻞ  Bﺑﺎﺷﺪ درﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﻗﺒﻞ از
ﻓﺼﻞ ﻧﺮﻫﺎ و ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﻓﺼﻞ ﻧﺮﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻌﻴﻮب ﺑﻮدن ﮐﻨﺪو اﺳﺖ.
٤ــ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﻣﻨﺤﻨﯽ دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻳﮏ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺷﺮوع اﻓﺰاﻳﺶ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﻪ ﻻرو را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی زﻳﺎد ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎرج از ﮐﻨﺪو راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯽ در
ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮدن ﻋﻤﺮ آن ﻫﺎ دارد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﺮف راﺳﺖ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺳﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻳﮏ ﻻرو را ﻏﺬا ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
و از ﻃﺮﻓﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن ﻫﺎ در ﺧﺎرج از ﮐﻨﺪو ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ )ﻏﺬای زﻳﺎد و ﮐﺎر ﮐﻢ( ﺑﺎﻋﺚ
دوام ﻋﻤﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﻨﺪو
ﻫﺪف از ﺑﺎزدﻳﺪ ﻳﮏ ﮐﻨﺪو و ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻊ داﺧﻠﯽ آن از ﺣﻴﺚ ﻣﻘﺪار ذﺧﻴﺮه ﻏﺬاﻳﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮده و
ﻋﺴﻞ ،ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻠﮑﻪ از ﺣﻴﺚ ﺑﻴﻤﺎری و ﭘﻴﺮی ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎ و آﻓﺎت زﻧﺒﻮران ﻧﻮزاد و ﺑﺎﻟﻎ و رﻓﻊ ﮐﻠﻴﻪ
ﻧﻴﺎزﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﻠﻨﯽ اﺳﺖ.
ﻧﺤﻮه ﺑﺎزدﻳﺪ :ﻗﺒ ًﻼ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﺒﺎس و ﮐﻼه ﻣﺨﺼﻮص را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﺮ و ﺻﻮرت و دﺳﺖ ﻫﺎ
و ﭘﺎﻫﺎ ﮐﺎﻣ ًﻼ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از دﺳﺘﮑﺶ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .وﻟﯽ ﭼﻮن
دﺳﺘﮑﺶ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺤﺮک اﻧﮕﺸﺘﺎن در ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ.
دودی ﺑﺎﻳﺪ روﺷﻦ و آﻣﺎده ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای دودی از ﭘِ ِﻬﻦ ﮔﺎو و ﭼﻮب و ﮔﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد )از ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن اﻟﻴﺎف ﭘﺸﻤﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد زﻳﺮا ﺷﺪﻳﺪ ًا ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﮏ زﻧﺒﻮران ﻣﯽ ﺷﻮد( و در ﺗﻤﺎم
ﻣﺪت ﺑﺎزدﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ دودﮐﻦ ﺧﺎﻣﻮش ﻧﺸﻮد .ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺪ ،در ﭘﻬﻠﻮی آن
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از ﻣﺴﻴﺮ ﭘﺮواز ﺧﺎرج ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ِدر ﮐﻨﺪو را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎ دودی ﮐﻤﯽ ﺑﻪ
داﺧﻞ ﮐﻨﺪو دود داده اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﺷﺎن ﻫﺎ را
ﺑـﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑـﺮه ﻣﻮم ﺑـﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺠﺎور ﭼﺴﺒﺎﻧﻴﺪه اﻧـﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳـﻦ ﺑـﺎ اﻫـﺮم ﺷﺎﻧﯽ را ﮐـﻪ ﻣﺠﺎور ﺑﻪ دﻳﻮاره ﮐﻨﺪو
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)ﺷﺎن اول( اﺳﺖ ،از ﺟﺪار دور ﮐﺮده و آن را ﻗﺪری ﺑﻪ ﻃﺮف داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﮐﺮده ،ﺳﭙﺲ آن را از
ﺷﺎن ﺑﻌﺪی ﺟﺪا ﮐﺮده ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺠﺪد ًا ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﺪار ﺣﺮﮐﺖ داد .اﻳﻦ ﺷﺎن را ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﺑﺎزدﻳﺪ از ﮐﻨﺪو
ﺧﺎرج و ﺑﻪ دﻳﻮاره ﮐﻨﺪو ﺗﮑﻴﻪ داد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ دادن ﺑﻘﻴﻪ ی ﺷﺎن ﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺷﺎن ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﻨﺪو ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ
ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﺗﺎ آﻓﺘﺎب ﻳﺎ ﻧﻮر از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺑﺮ روی آن ﺑﺘﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺘﻮان داﺧﻞ ﺣﺠﺮه ﻫﺎ را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮد.ﺑﺮای دﻳﺪن ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺷﺎن ،ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﭼﻮب ﺑﺎﻻی ﺷﺎن ﮔﺮداﻧﻴﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ اﺣﺘﻴﺎط
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻧﺸﻮد ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎن ﻫﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﻳﺎ ﺧﺮاب ﺷﻮﻧﺪ .در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﮑﺎن
ﺷﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻏﻴﺮﻋﺎدی ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدداری ﮐﺮد .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎزدﻳﺪ ﺑﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎ آﺳﻴﺒﯽ وارد
ﺷﻮد ،زﻧﺒﻮران ﺗﺤﺮﻳﮏ ﺷﺪه و اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﻴﺶ زدن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﻮاره در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎزدﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺒﻴﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺷﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در روی آن ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺑﺎزدﻳﺪ در ﮐﻨﺪو
ﻗﺮار داد .ﭼﻮن در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎزدﻳﺪ وﺿﻊ ﻫﻮا ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدی دارد ،ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻨﺪوﻫﺎ را در ﻫﻮای ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎزدﻳﺪ
ﮐﺮد و از ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﻨﺪو در ﻫﻮای ﺳﺮد و ﺧﻴﻠﯽ ﮔﺮم ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ وﺿﻊ ﭼﺮاﮔﺎه و ﻣﻴﺰان ﺷﻬﺪ ﮔﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ در اواﺳﻂ روز
ﮐﻨﺪوﻫﺎ را ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﻨﻴﻢ.

اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻨﺪو و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
از آن ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻠﮑﻪ ٣ــ ٢ﺳﺎل اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻨﺪو
در اواﻳﻞ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ ﻣﻠﮑﻪ و ﺗﮑﺜﻴﺮ ﮐﻨﺪو ﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻻزم اﺳﺖ زﻧﺒﻮردار ﮐﻨﺪوﻫﺎ
را از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﺑﺮای ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش ﻣﻠﮑﻪ ﮐﺎﻣ ًﻼ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ.
)ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺨﺶ  Aﺗﻘﻮﻳﻢ زﻧﺒﻮداری ﺻﻔﺤﻪ ی (٦٠
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮم آﺟﺪار را ﺑﻪ ﺻﻮرت دو در ﻣﻴﺎن ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺷﺎن ﻫﺎی ﺣﺎوی ﺗﺨﻢ و ﻻرو
ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻴﻢ ،ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺸﻮﻳﻘﯽ ﮐﻨﺪو ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ )ﻳﮏ ﮐﻴﻠﻮ ﺷﮑﺮ و ﻳﮏ ﻟﻴﺘﺮ آب( ﺑﺎ
ﺣﻔﻆ درﺟﻪ ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻨﺪو اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﺗﺎ در اواﻳﻞ
ﻓﺼﻞ ﻧﺮﻫﺎی )ﺑﺨﺶ  Bﺗﻘﻮﻳﻢ زﻧﺒﻮرداری( ﮐﻨﺪو ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺳﭙﺲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺑﭽﻪ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻋﻤﻞ ﻓﻮق در اواﻳﻞ ﻓﺼﻞ ﻧﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ،ﮐﻠﻨﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ و ﺗﻘﻮﻳﺖ
را دارد .وﻟﯽ اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در اواﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﻧﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ،ﻓﺮﺻﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای
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اﻓﺰاﻳﺶ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﻠﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﺪن ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﭽﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺑﺎ ﮐﻨﺪوﻫﺎی
دﻳﮕﺮ ادﻏﺎم ﮐﺮد.

ﻃﺒﻘﻪ دادن
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺼﻞ و ﻣﻮﻗﻊ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻋﺴﻞ ﺑﺮای ﻫﺮ زﻧﺒﻮردار ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ .در اواﻳﻞ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻨﺪو زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﮐﻨﺪو ﺣﺎوی ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﻋﺴﻠﺪان
را ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻠﮑﻪ در روی ﮐﻨﺪو ﻗﺮار داد) .ﻓﺼﻞ  Aو  Bﺗﻘﻮﻳﻢ زﻧﺒﻮرداری( وﻟﯽ در ﻗﺴﻤﺖ
 Cﺗﻘﻮﻳﻢ ﻓﺼﻞ زﻧﺒﻮرداری ﮐﻪ زﻣﺎن ﺟﻤﻊ آوری و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺴﻞ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮان از ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻠﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
و ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﺎن ﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪ ﻋﺴﻠﺪان را ﺣﺪود ًا ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی  ١/٥ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی از ﻳﮏ دﻳﮕﺮ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ
ﺗﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺴﻠﺪان ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻣﻠﮑﻪ در ﻃﺒﻘﻪ ﻋﺴﻠﺪان ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ،
ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﺴﻞ را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻮدن ﻋﺴﻞ ﺑﺎ ﺗﺨﻢ و ﻻرو دﭼﺎر اﺷﮑﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﺻﻮرت اﺳﺘﺨﺮاج
ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺎن ﻫﺎﻳﯽ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از ﻻروﻫﺎ ﮐﻪ زﻧﺒﻮران زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و در ﺑﻬﺎر آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ در
اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻨﺪو ﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻗﺴﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﻨﺤﻨﯽ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻮزادان ﮐﻨﺪو( ،از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻦ و ﻃﺒﻴﻌﯽ
رﻓﺖ و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﻻروﻫﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻋﺴﻞ را ﻧﻴﺰ ﭘﺎﻳﻴﻦ آورده ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آب ﻋﺴﻞ از ّ
ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺷﺪه و ﻋﺴﻞ ﻓﻮق ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﺤﻮه ﻃﺒﻘﻪ دادن
اﺑﺘﺪا ِدر ﮐﻨﺪو را ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و آن را از ﭘﺸﺖ ﺑﻪ روی زﻣﻴﻦ ﻗﺮارﻣﯽ دﻫﻴﻢ .ﺳﭙﺲ ﻃﺒﻘﻪ را
ﻃﻮری روی در ﮐﻨﺪو ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻴﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی آن روی اﺿﻼع در ﮐﻨﺪو ﻗﺮار ﮔﻴﺮد) .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﮐﻪ
ﻫﻮا از زﻳﺮ داﺧﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺎﻧﻊ رﻓﺘﻦ و ﻟﻪ ﺷﺪن زﻧﺒﻮران در زﻳﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﻮد( ﺷﮑﻞ زﻳﺮ.
درب ﮐﻨﺪو

ﻃﺒﻘﻪ

ﺷﮑﻞ ١ــ  ٦ــ روش ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻃﺒﻘﻪ روی درب ﮐﻨﺪو
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ﺷﮑﻞ ٢ــ  ٦ــ دود دادن ﮐﻨﺪو

از آن ﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ زﻧﺒﻮران ﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎدی ﺑﺮای ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺑﺮای
ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻌﺎدل و راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ و ﮐﻨﺪوی ﻣﺎدر )ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺨﻤﺪان ﮐﻨﺪو( ﺗﻌﺪاد  ٣ﻋﺪدﺷﺎن را ﮐﻪ
دارای ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ زﻧﺒﻮران ﺑﻪ داﺧﻞ ﻃﺒﻘﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دﻫﻴﻢ و ﺑﻪ ﺟﺎی  ٣ﻋﺪد ﺷﺎن
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮم آﺟﺪار را ﺑﻪ ﻃﻮر دو در ﻣﻴﺎن ﺑﻴﻦ ﺷﺎن ﻫﺎی زﻧﺒﻮران ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻴﻢ .ﭼﻨﺎن ﮐﻪ
ﻗﺒ ًﻼ ذﮐﺮ ﺷﺪ اﮔﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻨﺪو ﺑﺎﺷﺪ )اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر( ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از
ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻠﮑﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و اﮔﺮ ﻃﺒﻘﻪ دادن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﺴﻞ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻠﮑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدآوری اﺳﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﺿﻊ ﭼﺮاﮔﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ
ﻃﺒﻘﻪ ﻋﺴﻠﺪان را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻮﮐﻪ )ﺷﺎن ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ( و ﺣﺘﯽ از ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮم آج دار ﭘﺮ ﮐﺮد.
در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻃﺒﻘﻪ دوم را ﻣﯽ ﮔﺬارﻳﻢ .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر اﺑﺘﺪا ﻃﺒﻘﻪ اول را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺟﺎی آن
ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻘﻪ اول و ﮐﻨﺪوی ﻣﺎدر ﻃﺒﻘﻪ دوم را ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻴﻢ) .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ(
ﺣﺎل اﮔﺮ ﻓﺼﻞ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻃﺒﻘﻪ دوم را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮم آﺟﺪار ُﭘﺮ ﮐﺮد.
وﻟﯽ اﮔﺮ ﻓﺼﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﭘﻮﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
٦٤

ﻃﺒﻘﻪ اول

ﻃﺒﻘﻪ دوم

ﮐﻨﺪوی ﻣﺎدر

ﺷﮑﻞ ٣ــ  ٦ــ روش ﭼﻴﺪن ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎ روی ﮐﻨﺪو

ﺗﮑﺜﻴﺮ ﮐﻨﺪوﻫﺎ
ﻓﺮاوان ﺷﺪن ﮔﺮده و ﺷﻬﺪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺨﻢ رﻳﺰی در ﻣﻠﮑﻪ ﺷﺪه و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻨﺪو رو
ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽ رود ،اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮا ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﺟﺎ و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻏﺮاﻳﺰ
ﻃﺒﻴﻌﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﭽﻪ دادن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻓﺰاﻳﺶ ﮐﻨﺪو ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮد.
٦٥

ﺷﮑﻞ ٤ــ  ٦ــ ﻳﮏ ﺑﭽﻪ ﮐﻨﺪوی ﻃﺒﻴﻌﯽ روی ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺖ

اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﺒﻴﻌﯽ
در اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻧﺒﻮر در ﮐﻨﺪو و ﭘﺮﺷﺪن ﺣﺠﺮه ﻫﺎ از ﺗﺨﻢ ،ﻻرو ،ﺷﻔﻴﺮه ،ﮔﺮده و
ﺷﻬﺪ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺟﺎ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻧﺒﻮران درون ﮐﻨﺪو ﻣﻘﺪور ﻧﺸﺪه و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻏﺮﻳﺰه ﻃﺒﻴﻌﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺗﻌﺪادی از ﻻروﻫﺎ را ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺨﻢ و ﮔﺴﺘﺮش ﺣﺠﺮه )ﺳﻠﻮل ﻣﻠﮑﻪ( ﺗﺎ آﺧﺮ دوره زﻧﺪﮔﯽ
ﻻروی ﺑﺎ ژﻟﻪ روﻳﺎل ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪ ﮐﻪ درﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﻣﻠﮑﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺑﭽﻪ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﭽﻪ ﻃﺒﻴﻌﯽ )ﭘﻴﺶ ﺑﺮ( :ﺑﺎ ﭘﻴﺪا ﺷﺪن ﺣﺠﺮه ﻫﺎی ﻣﻠﮑﻪ )ﺷﺎﺧﻮن( در ﮐﻨﺪو )ﺷﮑﻞ ٥ــ ،(٦ﻣﻠﮑﻪ
ﺗﺨﻢ رﻳﺰی ﺧﻮدرا ﮐﻢ و ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺒﮏ ﺷﻮد و ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻗﺪرت ﭘﺮواز ﮐﺮدن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻬﻴﺎ ﮐﻨﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ِدر ﺣﺠﺮه ﻫﺎی ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﻳﮏ اﻟﯽ دو روز ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺧﺮوج ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎﮐﺮه( ﻣﻠﮑﻪ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﮐﻨﺪو ﺑﺎ
دﺳﺘﻪ ای از زﻧﺒﻮران ﮐﻪ از دو ﮔﺮوه زﻧﺒﻮران ﺟﻮان ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺎن ﺟﺪﻳﺪ و زﻧﺒﻮران ﺟﻤﻊ آوری ﮐﻨﻨﺪه
ﺷﻬﺪ و ﮔﺮده ،ﮐﻨﺪو را ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻳﮏ روز آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻓﺼﻞ ﻧﺮﻫﺎ در ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ  ١٠اﻟﯽ  ٢ﺑﻌﺪ از
ﻇﻬﺮ ﺑﭽﻪ ﻃﺒﻴﻌﯽ از ﮐﻨﺪو ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد .اﺑﺘﺪا زﻧﺒﻮران ﮐﺎرﮔﺮ ﻋﺴﻠﺪاﻧﺸﺎن را ﭘﺮ از ﺷﻬﺪ ﮐﺮده و از ﮐﻨﺪو
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺎرج و ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﻣﻠﮑﻪ )ﻗﺪﻳﻤﯽ ﮐﻨﺪو( ﺑﻪ آن ﻫﺎ در اﻃﺮاف زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن ﺑﺮ روی ﺷﺎﺧﻪ درﺧﺖ،
دﻳﻮار و ﻫﺮ ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮﺷﻪ ای آوﻳﺰان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
٦٦

ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﭽﻪ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﮐﻨﺪو اول روی ﮐﻠﻨﯽ ﺑﺎ اﺳﭙﺮی ﻣﻘﺪاری آب ﭘﺎﺷﻴﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﺷﻪ
ﺟﻤﻊ ﺗﺮ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ زﻳﺮ آن ﮐﻨﺪوی ﺧﺎﻟﯽ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﻳﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮ روی ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ
داﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﮐﻨﺪو رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻮی ﻳﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮدن آن ﺗﻌﺪادی ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮم آﺟﺪار در
داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻴﻢ و در داﺧﻠﯽ ﮐﻨﺪو روی آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد )در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن در داﺧﻠﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮان از ﭘﺎرﭼﻪ ﮐﺘﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد( و ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻘﻴﻪ زﻧﺒﻮران ﻧﻴﺰ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﮐﺸﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻨﺪو
ﺗﺎ ﻏﺮوب ﻫﻤﺎن روز در زﻳﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﭽﻪ ﮐﻨﺪو ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻌﺪ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺑﺮ ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﻗﺮار
داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در روی ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ درﺧﺘﺎن و دﻳﻮار و ﺗﻨﻪ درﺧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮس آن ﻫﺎ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪ ﻳﺎ ﮐﻴﺴﻪ رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﻨﺪو اﻧﺘﻘﺎل داد .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻳﮏ ﺷﺎن ﭘﻮﮐﻪ
و ﻳﺎ ﺷﺎﻧﯽ را ﮐﻪ دارای ﻧﺴﻞ زﻧﺒﻮر ﺑﺎﺷﺪ روی ﺗﻮده زﻧﺒﻮر ﻗﺮارداد ﺗﺎ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﺑﺮ روی آن رﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ
ﻗﺎب را ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﻨﺪو اﻧﺘﻘﺎل داد.
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﭽﻪ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻧﺒﻮرﻫﺎ آن را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﺗﻮان ﻳﮏ ﺷﺎن ﺣﺎوی ﻻرو را ﭘﺲ از ﺗﮑﺎﻧﻴﺪن زﻧﺒﻮران روی آن در داﺧﻞ ﺑﭽﻪ ﮐﻨﺪو
ﮔﺬاﺷﺖ .اﻳﻦ ﺷﺎن در اﺻﻄﻼح زﻧﺒﻮرداری ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ  ٥ــ ٦ــ ﺷﺎﺧﻮن روی ﻗﺎب
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ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﭽﻪ دادن ﮐﻨﺪو ﻣﯽ ﺷﻮد:
١ــ ﻏﺮﻳﺰه ﻃﺒﻴﻌﯽ زﻧﺒﻮران ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻠﮑﻪ و ﺗﮑﺜﻴﺮ ﮐﻨﺪو
٢ــ ﮐﻤﺒﻮد ﺟﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ و ذﺧﻴﺮه ﻏﺬا
٣ــ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﮐﻨﺪو ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺒﻮران
راه ﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺑـﭽﻪ دادن ﮐﻨﺪو :ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺑـﭽﻪ دادن ﻃﺒﻴﻌﯽ ﮐﻨﺪو
ﺑﺪﻳﻦﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮏ ﮐﻨﺪو ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﻮی ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﺸﻮد .زﻳﺮا در ﺻﻮرت ﺑﭽﻪ ﻃﺒﻴﻌﯽ
دادن ،ﮐﻨﺪوی ﻣﺎدر دارای ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎﮐﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ درﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری در ﮐﻨﺪو ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﻖ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ
و ﺑﭽﻪ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺪون ﺗﺨﻢ و ﻻرو و ﺷﻔﻴﺮه ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺿﻌﻴﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻳﻌﻨﯽ ﻫﺮ دو ﮐﻨﺪو
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ
از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﺪه ﻳﺎ دوﺑﺎره ﺑﭽﻪ ﮐﻨﺪوی ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻨﺪوی ﻣﺎدر ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﻮد.
ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان از دادن ﺑﭽﻪ ﮐﻨﺪو ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﺮد.
١ــ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮم آﺟﺪار در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺨﻤﺪان ﮐﻨﺪو
٢ــ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻃﺒﻖ )ﻋﺴﻠﺪان( ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﺑﺮای اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺑﻴﺶ ﺗﺮ
٣ــ ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﻨﺪو ﻳﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻫﻔﺘﻪ و ﺧﺮاب ﮐﺮدن ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻣﻠﮑﻪ
٤ــ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﭽﻪ ﮐﻨﺪوی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
 ٥ــ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﻠﮑﻪ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﮐﻨﺪو ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎرور ﺟﻮان )ﻣﻠﮑﻪ ﺟﻮان ﺗﻤﺎﻳﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ
ﮐﻨﺪو ﻧﺪارد(.

ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﻣﺤﺎﺳﻦ
١ــ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﮋاد ﺑﺎ ﺻﻔﺎت ﻣﻄﻠﻮب )ﻗﺪرت ﺟﻤﻊ آوری ﺷﻬﺪ ،آرام ﺑﻮدن ،ﻣﻘﺎوم ﺑﻮدن در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺑﻴﻤﺎری و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﯽ ،ﻗﺪرت زﻳﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻠﻨﯽ( در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﻮد زﻧﺒﻮردار اﺳﺖ.
٢ــ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﭽﻪ ﮐﻨﺪوی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻫﺮ ﺳﺎل از وﺟﻮد ﻣﻠﮑﻪ ﻫﺎی ﺟﻮان و ﻣﻨﺘﺨﺐ در زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن
ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد.
٣ــ از اﻳﺠﺎد ﺻﻔﺎت ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب در زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.
٤ــ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻨﺪو زﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﻼف ازدﻳﺎد ﻃﺒﻴﻌﯽ ﮐﻨﺪوی ﻣﺎدر ﻫﻤﻴﺸﻪ دارای ﻣﻠﮑﻪ
ﺗﺨﻢ ﮔﺬار اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﺴﻞ ﺻﺪﻣﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ وارد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
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ﻧﮑﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
١ــ در ﻓﺼﻞ ﭘﺮورش ﻣﻠﮑﻪ )ﻳﻌﻨﯽ ﻓﺼﻞ ﻧﺮﻫﺎ( ﺑﺎﻳﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﺮد و در ﻏﻴﺮ
ﻓﺼﻞ ﻧﺮﻫﺎ از ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎرور و آﻣﺎده ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
٢ــ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎرور و ﻳﺎ ﺑﺎﮐﺮه ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻗﺒ ًﻼ ﺳﻠﻮل ﻣﻠﮑﻪ ﭘﺮورش داده ﺷﻮد )ﺑﺎ
ﻳﺘﻴﻢ ﮐﺮدن ﮐﻨﺪوﻳﯽ ﺑﺎ ﺻﻔﺎت ﻣﻄﻠﻮب و ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺎﺧﻮن( ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﮐﻨﺪو ﻣﺪت ﮐﻢ ﺗﺮی ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
٣ــ ﻫﻤﻴﺸﻪ از ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﻗﻮی ﺑﭽﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
٤ــ اﮔﺮ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎرور ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﮐﻨﺪو ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد.
 ٥ــ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎﮐﺮه وﺟﻮد دارد ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت ﭘﻨﺞ روز و ﺑﻌﺪ از ﺧﺮاب ﮐﺮدن ﺳﻠﻮل
ﻣﻠﮑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮد.
 ٦ــ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺳﻠﻮل ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻌﺪ از  ٢٤ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﮐﻨﺪو داده ﺷﻮد.
٧ــ از ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﻗﻮی ﮐﻪ در آن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ زﻧﺒﻮران ﺟﻮان وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﭽﻪ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
 ٨ــ ﭼﻮن زﻧﺒﻮران ﺑﺮﺧﻼف ﺑﭽﻪ ﮐﻨﺪو ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺪون ﻗﺼﺪ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺪوی ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻓﺎﻗﺪ ذﺧﻴﺮه ﻏﺬاﻳﯽ و ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﭽﻪ ﮐﻨﺪوی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺗﻴﭗ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺒﻮران ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﻧﻈﻴﺮ ﺷﺎن ﺳﺎزی ،آوردن ﺷﻬﺪ و ﮔﺮده و … ﻫﻤﺮاه ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﺷﺮﺑﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﮏ ﺑﻪﻳﮏ
داده و ﻫﻢ ﭼﻨﺎن ﻳﮏ ﺷﺎن ﺣﺎوی ﮔﺮده و ﻳﮏ ﭘﻮﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﮐﺎدر آﺧﺮ ﻗﺮار داد.
٩ــ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﻢ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻨﺪو ﺣﻔﻆ درﺟﻪ ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ داﺧﻞ ﮐﻨﺪو اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﻫﺎی ﺑﭽﻪ ﮐﻨﺪو ﮐﻢ و ﺑﻘﻴﻪ داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ و زﻧﺒﻮران ﺟﻮان ﺑﻴﺶ ﺗﺮ
اﻧﺮژی و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ﺻﺮف ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻀﺎی داﺧﻞ
ﮐﻨﺪو را از وﺳﻂ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮد و اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺮاردادن ﻧﺌﻮﭘﺎن ﻳﺎ ﻓﻴﺒﺮ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻀﺎی داﺧﻞ ﮐﻨﺪو را ﻧﻴﺰ زﻳﺎد ﮐﺮده و ﭘﻮﮐﻪ ﻳﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮم آﺟﺪار ﺑﻪ
آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺳﻮراخ ﭘﺮواز ﻧﻴﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻳﮏ اﻟﯽ دو ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎز ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﺻﻮرت
ﮐﻤﺒﻮد ﺷﻬﺪ و ﮔﺮده در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻏﺎرت ﺑﭽﻪ ﮐﻨﺪو را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻣﻦ ﺗﺮی دور از زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن
اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دﻫﻴﻢ و در ﺳﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﻮراخ ﭘﺮواز آن ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺑﺎد واﻗﻊ ﺷﻮد ،ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
روش ﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ :روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﻨﺪو ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎرور ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﻔﺲ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﮐﻨﺪو داده ﺷﻮد .در
ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎرور ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻃﻮری اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﮐﻪ دو روز ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج ﻣﻠﮑﻪ از ﺳﻠﻮل
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ﺑﭽﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻠﻮل ﻣﻠﮑﻪ )ﺷﺎﺧﻮن( ﺑﻪ آن داده ﺷﻮد) .ﻳﻌﻨﯽ  ١٠روز ﺑﻌﺪ از ﻳﺘﻴﻢ ﮐﺮدن ﻳﮏ
ﮐﻨﺪوی ﺑﺎ ﺻﻔﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻠﻮل ﻣﻠﮑﻪ(.
روش اول :از ﮐﻨﺪوی ﻗﻮی و ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﻪ دارای ﺻﻔﺎت ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ،ﺗﻌﺪادی ﺷﺎن ﺑﺎ ﻧﻮزاد
ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه )ﺷﻔﻴﺮه( ﮐﻪ ﮐﻢ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻏﺬا ﻧﻴﺎز داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ زودی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ زﻧﺒﻮران روی آن
ﺑﻪ ﮐﻨﺪوی ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده و ﻳﮏ ﺷﺎن ﮔﺮده و ﻳﮏ ﺷﺎن ﭘﻮﮐﻪ در ﻃﺮﻓﻴﻦ آن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻴﻢ و ﻳﮏ ﻇﺮف
ﻏﺬاﺧﻮری ﻧﻴﺰ در ﮐﻨﺪو ﺑﺮای ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻧﺒﻮران ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻴﻢ .دو روز ﮐﻨﺪوی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻳﺘﻴﻢ و ﺑﻌﺪ از دو
روز ﮐﻠﻴﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه را ﺧﺮاب ﮐﺮده و ﺳﻠﻮل ﻣﻠﮑﻪ ای ﮐﻪ ﻗﺒ ًﻼ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﺮده اﻳﻢ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط
ﺑﺮﻳﺪه و آن را در ﻗﺴﻤﺖ وﺳﻂ ﮐﺎدر ﺣﺎوی ﺷﻔﻴﺮه ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺎﻧﻴﻢ و ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎﮐﺮه ﺑﻌﺪ از دو روز ﻣﺘﻮﻟﺪ و ﭘﺲ
از ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
روش دوم :ﺳﻪ ﮐﺎدر ﺷﺎن ﺣﺎوی ﻻرو ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ زﻧﺒﻮران از ﮐﻨﺪوی ﻣﺎدر ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در ﻃﺒﻖ ﻗﺮار
داده و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺎن ﻫﺎی ﺑﺮداﺷﺘﯽ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮگ ﻣﻮم آج دار ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻴﻢ.
ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﺒﻮر ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺮ روی ﮐﻨﺪوی ﻣﺎدر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺮ روی آن ﻳﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺮزﻧﺘﯽ ﻳﺎ ﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﻳﮏ ﺳﻮراخ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  ٢ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺮای ورود زﻧﺒﻮران ﺷﻬﺪ آور و ذﺧﻴﺮه آن در ﻃﺒﻘﻪ
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺸﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﺳﻮراخ ﺑﻌﺪ از  ١٠روز ﺑﺴﺘﻪ و ﺳﻮراخ
ﭘﺮوازی در ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .دو روز ﺑﻌﺪ ﻣﻠﮑﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ و ﭘﺲ از ﺑﻠﻮغ و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﮐﻨﺪو
ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری در ﻃﺒﻖ ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب ﮐﻠﻴﻪ ﺷﺎن ﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد )ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ زﻧﺒﻮران و ﻣﻠﮑﻪ( ﺑﻪ ﻳﮏ ﮐﻨﺪوی ﺧﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮده در ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ در زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن
ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻴﻢ .ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﺮارت داﺧﻞ ﮐﻨﺪو و ﻓﻀﺎی داﺧﻞ ﮐﻨﺪوی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ
ﺟﻤﻌﻴﺖ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮﮔﻪ ﻣﻮم ﻳﺎ ﭘﻮﮐﻪ اﻳﻦ ﻓﻀﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .ﻣﺰﻳﺘﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ روش دارد ،اﻳﻦ اﺳﺖ
ﺗﺎ اﺗﻤﺎم دوره ﻓﺼﻞ ﻧﺮﻫﺎ ﻳﮏ ﺑﭽﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ روش ﺑﺎﻻ از ﮐﻨﺪوی ﻣﺎدر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺛﺎﻧﻴ ًﺎ ﺗﺨﻢ رﻳﺰی ﻣﻠﮑﻪ
در ﮐﻨﺪوی ﻣﺎدر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﺛﺎﻟﺜ ًﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪن ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺎﮐﺮه اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻧﺒﻮران در ﻃﺒﻖ
ﻧﻴﺴﺖ .راﺑﻌ ًﺎ ﺑﻌﺪ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﭽﻪ دوم ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﺴﻠﺪان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.

ﺗﻮأم ﻳﺎ ادﻏﺎم ﮐﺮدن دو ﮐﻨﺪو
در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﮐﻨﺪوﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮﻣﯽ ﺧﻮرﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ دارای ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ ﮐﻢ و ﻳﺎ ﻣﻠﮑﻪ ای ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺑﻮده
و ﻋﺪه ای از ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﻳﺘﻴﻢ و دﺳﺘﻪ ای دﻳﮕﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺨﻢ ﮔﺬار دارﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻳﻦ ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن
ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ .در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ .ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮدن ﮐﻨﺪو ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺮی ﻣﻠﮑﻪ ﻳﺎ
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ﻣﻌﻴﻮب ﺑﻮدن آن ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﻮروﺛﯽ )ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی( و ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎری زﻧﺒﻮران ﻧﻮزاد و ﻳﺎ زﻧﺒﻮران ﺑﺎﻟﻎ و
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻋﺪم رﺳﻴﺪﮔﯽ ﮐﺎﻓﯽ زﻧﺒﻮردار ﺑﻪ ﮐﻨﺪو اﺳﺖ .ﻳﮏ زﻧﺒﻮردار ﻣﺠﺮب ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻨﺪوﻫﺎ را
در زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ .دﻟﺴﻮزی ﺑﺮای ﻳﮏ ﮐﻠﻨﯽ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﯽ در زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن ﺷﺪه و
ﺧﺴﺎرت زﻳﺎدی را ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آورد .ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﯽ از ﮐﻨﺪو ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻋﺎری از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻴﻤﺎری ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﮐﻨﺪوﻫﺎ را ﺣﺬف و ﻳﺎ ﺑﺎ ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﻗﻮی ادﻏﺎم ﮐﺮد.

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ادﻏﺎم ﮐﺮدن دو ﮐﻨﺪو
١ــ ﻫﺮﮔﺰ دو ﮐﻨﺪوی ﺿﻌﻴﻒ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﻳﺪ ادﻏﺎم ﮐﺮد .ﭼﻮن ﻧﺘﻴﺠﻪ ای ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
٢ــ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺿﻌﻴﻒ و ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺑﺎﻳﺪ در ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﻗﻮی ادﻏﺎم ﮐﺮد.
٣ــ ﻫﺮﮔﺰ از ﮐﻨﺪوی ﻗﻮی ﺑﻪ ﮐﻨﺪوی ﺿﻌﻴﻒ ﮐﻤﮏ ﻧﺪﻫﻴﻢ.
ﻧﺘﺎﻳﺠﯽ ﮐﻪ از ادﻏﺎم ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد:
ﻧﺘﻴﺠﻪ اول :ادﻏﺎم ﮐﻨﺪوی ﺿﻌﻴﻒ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻗﻮی در ﻳﮏ ﮐﻨﺪوی ﺿﻌﻴﻒ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ﻳﮏ
ﮐﻨﺪوی ﺿﻌﻴﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻧﺘﻴﺠﻪ دوم :ادﻏﺎم ﮐﻨﺪوی ﺿﻌﻴﻒ در ﻳﮏ ﮐﻨﺪوی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﮐﻨﺪوی ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﺳﺖ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻮم :ادﻏﺎم ﮐﻨﺪوی ﺿﻌﻴﻒ و ﻣﺘﻮﺳﻂ درﮐﻨﺪوی ﻗﻮی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﮐﻨﺪوی ﻗﻮی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﻮق ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻣﯽ آﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ادﻏﺎم دو ﮐﻨﺪو روش دوم و ﺳﻮم را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﻢ.
ﺭﻭﺵ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﺩﻭ ﻛﻨﺪﻭ :ﺑﺮای ادﻏﺎم اﺑﺘﺪا ﻣﻠﮑﻪ ﮐﻨﺪوی ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و دو ﮐﻨﺪو را ﺑﺎ اﺳﭙﺮی
آب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﯽ ﮔﻼب ﻫﻢ ﺑﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺳﭙﺲ ﻳﮏ ﺑﺮگ روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻫﯽ را )ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺮم ﺑﻮدن ﺳﻠﻮﻟﺰ
آن( ﺑﺮ روی ﺷﺎن ﻫﺎی ﮐﻨﺪوی ﻗﻮی ﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻳﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺮ روی آن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻴﻢ .ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪاری
ﺷﻴﺮه ی رﻗﻴﻖ )ﻣﻘﺪار  ٢ﻗﺎﺷﻖ ﻣﺮﺑﺎﺧﻮری( در ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﺣﺎل ﺑﺎ ﻧﻮک ﭼﻮب
ﮐﺒﺮﻳﺖ ﺣﺪود  ٣٠ﺗﺎ  ٤٠ﺳﻮراخ در ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روزﻧﺎﻣﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب ﮐﻪ ﮐﻠﻴﻪ
زﻧﺒﻮرﻫﺎ از ﺻﺤﺮا ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و وارد ﮐﻨﺪو ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﺎن ﻫﺎی ﮐﻨﺪوی ﺿﻌﻴﻒ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه زﻧﺒﻮر ﺑﻪ
داﺧﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ و ِدر ﮐﻨﺪو را ﻣﯽ ﮔﺬارﻳﻢ.
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻧﺒﻮران ﻫﺮ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮراخ ﻫﺎی روزﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﮐﺮده و از ﻃﺮﻳﻖ آن راﺑﻄﻪ
ﻃﺒﻘﻪ را ﺑﺎ ﮐﻨﺪوی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪون اﻳﻦ ﮐﻪ آﺳﻴﺒﯽ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﮐﻨﺪو ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ادﻏﺎم
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ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺣﺎﺻﻞ اﻳﻦ ﮐﺎر ﻳﮏ ﮐﻨﺪوی ﻗﻮی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻳﺪ.

ﺷﮑﻞ  ٦ــ ٦ــ ادﻏﺎم ﻳﮏ اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻮﭼﮏ در ﻳﮏ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﺎ روش اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻏﺬ

ﺗﻬﻴﻪ ی ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﺪو
ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ از وﺿﻊ داﺧﻠﯽ ﮐﻨﺪو و ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ از ﻋﻤﻠﮑﺮد آن )ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺴﻞ( ﺑﺮای
ﭘﺮوش دﻫﻨﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎزدﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺛﺒﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﻪ او
ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ ﻧﻮاﻗﺺ ﮐﻨﺪو را ﺑﺮﻃﺮف و از ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﺴﻞ و ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﻨﺪ.
راﻫﻨﻤﺎی ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
١ــ در ﻫﺮ ﺑﺎزدﻳﺪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﻮﺑﺖ آن در ردﻳﻒ و ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎزدﻳﺪ در ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ی
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎی ﺷﻤﺎ در ﻓﺼﻞ زﻧﺒﻮرداری اﺳﺖ.
٢ــ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزدﻳﺪ ﺑﺎ رؤﻳﺖ ﻣﻠﮑﻪ در ﺳﺘﻮن ﺳﻮم ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ) (+و ﻋﺪم رؤﻳﺖ آن ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ )(-
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.
٣ــ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻣﻠﮑﻪ را ﭘﺲ از رؤﻳﺖ )ﺗﺨﻢ ،ﻻرو و ﺷﻔﻴﺮه( ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ) (+ﻳﺎ ) (-در
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ﺳﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺪام درج ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
٤ــ در ﺳﺘﻮن ﻫﺎی  ٨ ،٧ ،٦ ،٥و  ٩ﺗﻌﺪاد ﻫﺮﻳﮏ از آن ﻫﺎ را ﺑﺎ رﻗﻢ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﻴﻢ.
 ٥ــ در ﺳﺘﻮن  ١٠آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﻨﺪو و ﺑﭽﻪ دادن ﻳﺎ ﻋﺪم آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ) (+ﻳﺎ ) (-ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ٦ــ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪو راﺑﻪ ﺷﮑﻞ آرام ﻳﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻮﻳﺴﻴﻢ.
٧ــ در ﻗﺴﻤﺖ دوم ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ورق ﻣﻮم آﺟﺪار ،ﺷﺎن ﺣﺎوی ﻧﻮزاد،
ﺷﺎن ﺣﺎوی زﻧﺒﻮران ﺟﻮان ،ﺷﺎن ﻋﺴﻞ ﮐﻢ ﻳﺎ زﻳﺎد ﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد و ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ) (+ﻳﺎ ) (-ﺛﺒﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺜ ًﻼ
اﮔﺮ ﻳﮏ ﺷﺎن ﺣﺎوی ﻧﻮزاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻘﻮﻳﺖ ﮐﻨﺪو داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ) (+١و اﮔﺮ ﺳﻪ ﺷﺎن ﻋﺴﻞ
ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ) (-٣در ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درج ﺷﻮد.
 ٨ــ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﮐﻨﺪو ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﻮد ،ﻣﻴﺰان ﺷﺮﺑﺖ در ﺳﺘﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻳﺎدداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
٩ــ در ﺳﺘﻮن اﻣﺘﻴﺎز ﮐﻠﯽ ﮐﻨﺪو ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ آن ﻧﻤﺮه  ١ﺗﺎ  ٤را ﺑﻪ آن ﻣﯽ دﻫﻴﻢ.
١٠ــ در ﺳﺘﻮن ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﻴﻤﺎری ﮐﻨﺪو و ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺿﺎﻓﻪ ﻳﺎ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻃﺒﻘﻪ،
اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮی ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎ ،ﮐﻮچ دادن ﮐﻨﺪو و … را ﻧﻮﺷﺖ.
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ﻣﻼﺣﻈﺎت

ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﮐﻨﺪو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ آن اﺷﺎره
ﺷﺪه اﺳﺖ.

٣ــ ﻧﮋاد

ﻣﻴﺰان ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﺴﻞ
ﺷﺎن ﺣﺎوی زﻧﺒﻮران ﺟﻮان
ﺷﺎن ﺣﺎوی ﻧﻮزاد
ﻣﻮم آج دار
ﭘﻮﮐﻪ
رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪو
ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﮐﻨﺪو
ﺗﻌﺪاد ﭘﻮﮐﻪ
ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﮔﺮوه
ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﻋﺴﻞ
ﺗﻌﺪاد ﮐﻠﯽ ﺷﺎن ﻫﺎ
ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﻫﺎی ﻧﻮزاد

وﺿﻊ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری

٢ــ ﻧﻮع ﮐﻨﺪو

ﺗﺸﺨﻴﺺ ﮐﻠﯽ

ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﮐﻨﺪو

ﻣﻴﺰان ﺷﺮﺑﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻴﻢ

٤ــ ﻧﺎم واﺣﺪ زﻧﺒﻮرداری

١
٢
٣
٤

اﻣﺘﻴﺎز ﮐﻠﯽ ﮐﻨﺪو

ﺳﺮ
ﻻرو
ﺗﺨﻢ

١ــ ﺷﻤﺎره ﮐﻨﺪو

٧٤

ردﻳﻒ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎزدﻳﺪ

ﻣﻠﮑﻪ

ردﻳﻒ

ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﮐﻨﺪو

ﺗﻌﺪاد ورق آﺟﺪار

ﺗﻌﺪاد ﭘﻮﮐﻪ

ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﻋﺴﻞ

ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﮔﺮده

ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﺷﺎن ﻫﺎ

ﺷﺎن ﻧﻮزادان ﺑﺎ زﻧﺒﻮر

ﺷﺎن ﻧﻮزدان ﺑﺪون زﻧﺒﻮر

زﻧﺒﻮر ﺟﻮان

ﺗﻌﺪاد ﭘﻮﮐﻪ

ﺗﻌﺪاد ورق آﺟﺪار

ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﮔﺮده

ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﻋﺴﻞ

ﻣﻘﺪار ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﺴﻞ

ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺑﻬﺎره

ﭘﺎﻳﻴﺰه

ﺗﻮﺟﻪ :ﻃﺮز ﺗﺨﻤﮕﺬاری :ﻣﻨﻈﻢ ﻳﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﻧﯽ = رﻓﺘﺎر زﻧﺒﻮران :آرام ﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﻢ = زﻧﺒﻮر َﻧﺮ :ﻻرو ﻳﺎ زﻧﺒﻮر و ﻳﺎ ﻫﺮ دو
ّ

رﻓﺘﺎر زﻧﺒﻮران

١٠

زﻧﺒﻮر ﻧﺮ

٩

ﻃﺮز ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری

٨

ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﻫﺎی ﻧﻮزاد

٧

ﺷﻔﻴﺮه

٦

ﻻرو

٥

ﺗﺨﻢ

٤

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻠﮑﻪ

٣

ﺗﺎرﻳﺦ

٢

١

وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻠﮑﻪ و ﻧﻮزادان

وﺿﻌﻴﺖ ﻏﺬا

ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ  -اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ +

ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه

ﻣﻼﺣﻈﺎت

 ١ﺑﭽﻪ ﮐﻨﺪو ،ﻃﺒﻘﻪ ﻋﺴﻠﺪان
 ٢ﻣﻬﺎﺟﺮت ،ﺑﻴﻤﺎری و دارو
 ٣ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻠﮑﻪ ،ﻣﺮگ و ﻏﻴﺮه
٤

اﻣﺘﻴﺎز

وﺿﻌﻴﺖ زﻧﺒﻮران

ﺗﺸﺨﻴﺺ ّﮐﻠﯽ

ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه :ـــــــــــ
ﺷﻤﺎره ﮐﻨﺪو :ـــــــــــــ ﮐﺪ ﻣﻠﮑﻪ ـــــــــــ ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻠﮑﻪ ــــــــــــ
ﺗﻌﺪاد ﮐﻨﺪو :ــــــــــــــ ﺗﺎرﻳﺦ ﺟﻔﺘﮕﻴﺮی ﻣﻠﮑﻪ ـــــــــــ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﻠﮑﻪ ــــــــــــــ

ﮐﺎرت ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻨﺪو



رﻧﮓ 



ﻣﻠﮑﻪ
ﮐﺎرﮔﺮ
ﻧﺮﻫﺎ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ∅ ﺳﺎل اول زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن ــــــــ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺴﻞ ﺳﺎل دوم ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ــــــــ ٪
ﺗﻮﻟﻴﺪ ∅ ﺳﺎل دوم زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن ـــــــــ

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺴﻞ ﺳﺎل اول ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ــــــــ٪

٧٥

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ
١ــ رﺳﻢ ﺗﻘﻮﻳﻢ زﻧﺒﻮرداری ﺑﺮای آب و ﻫﻮای ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن
٢ــ ﺑﺎزدﻳﺪ از ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ
٣ــ روش اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺪو و اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
٤ــ روش ﺑﭽﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﺒﻴﻌﯽ و آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻴﺎت آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ وﻳﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢ
 ٥ــ روش ﺑﭽﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻴﺎت آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻴﻨﯽ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢ
 ٦ــ ادﻏﺎم ﮐﺮدن دو ﮐﻨﺪوی ﺿﻌﻴﻒ و ﻗﻮی
٧ــ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ زﻧﺒﻮرداری ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن و ﭘﺮﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن

ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ
١ــ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ زﻧﺒﻮرداری را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
٢ــ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺷﺮوع و اﺧﺘﺘﺎم زﻧﺒﻮرداری در ﻣﻨﻄﻘﻪ آب و ﻫﻮاﻳﯽ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن را
ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٣ــ ﻧﺤﻮه ﺑﺎزدﻳﺪ از ﮐﻨﺪو را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٤ــ ﻧﺤﻮه ﻃﺒﻘﻪ دادن را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
 ٥ــ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﭽﻪ دادن ﮐﻨﺪو ﻣﯽ ﺷﻮد را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 ٦ــ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٧ــ ﻧﮑﺎت اﺳﺎﺳﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﻮﺿﻴﺢ
دﻫﻴﺪ.
 ٨ــ روش ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٩ــ روش ادﻏﺎم دو ﮐﻨﺪو را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
١٠ــ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزدﻳﺪ ،ﺷﺎن ﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ از ﮐﻨﺪو ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد؟
١١ــ ﭘﺮﮐﺮدن داﺧﻞ ﻃﺒﻘﻪ دوم درﻓﺼﻞ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﻬﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭼﻪ
ﺗﻔﺎوﺗﯽ دارد؟
١٢ــ راه ﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﭽﻪ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار آن در ﺳﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺿﻴﺢ
دﻫﻴﺪ.
٧٦

١٣ــ ﻧﺘﺎﻳﺠﯽ را ﮐﻪ از ادﻏﺎم ﮐﻨﺪو ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١٤ــ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻮزادان در ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺖ؟
اﻟﻒ( وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ﻧﺮﻫﺎ ﺷﺮوع ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ب( وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺼﻞ ﻧﺮﻫﺎ در ﺣﺎل ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ اﺳﺖ.
ج( ﺗﻘﺮﻳﺒ ًﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﺴﻞ در ﮐﻨﺪو ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺖ.
د( ﻫﻴﭻ ﮐﺪام

٧٧

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
١ــ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
٢ــ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺮﺷﺢ ﻧﻮش )ﻧﮑﺘﺎر( را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
٣ــ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ ﺟﻤﻊ آوری ﮔﺮده ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
٤ــ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﮐﻨﺪوﻫﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
 ٥ــ ﺷﺮﺑﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻬﺎره و زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ زﻧﺒﻮر را آﻣﺎده ﮐﺮده و ﮐﻨﺪوﻫﺎ را ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﮐﻨﺪ.
 ٦ــ ﻏﺎرت در ﮐﻨﺪوﻫﺎی زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و راه ﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آن را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
٧ــ ﻏﺎرت در ﮐﻨﺪوﻫﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ.

ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﯽ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﻟﻒ( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﯽ
١ــ ﺷﻬﺪ )ﻧﻮش( :ﻧﻮش ﻳﺎ ﻧﮑﺘﺎر ،ﺷﺮﺑﺖ رﻗﻴﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻧﻮش زا ١ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﻗﺎﻋﺪه ﮔﻠﺒﺮگ ﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ وﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در
ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﮔﻴﺎه ﺣﺘﯽ در روی دﻣﺒﺮگ و ﺑﺮگ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻴﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت اﺧﻴﺮ،
آن را ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻧﻮش زای ﺧﺎرج از ﮔﻞ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺑﺮای ﺗﺮﺷﺢ ﻧﻮش ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻧﻮش زا ﺑﺎﻳﺪ آب ﻓﺮاواﻧﯽ
٧٨
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ﺟﺬب و آن را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻧﻮش از ﺟﺪار ﻧﺎزک ﺧﻮد ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻮش ﮔﻴﺎﻫﺎن
ﭘﺲ از ﺗﺮﺷﺢ در اﺛﺮ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻏﻠﻴﻆ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ داﺧﻠﯽ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی
ﻧﻮش زا ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺮﺷﺢ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻧﻮش را ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺩﺭ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﻬﺪ
ﻧﻮﻉ ﮔﻴﺎﻩ :ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻮش در ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ اﮐﺜﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
آن ﻫﺎ ﮐﻪ َﭘ َﺮﭘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪُ :رز ،ﮐﻮﮐﺐ ،داودی و … از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﺷﺢ ﻧﻮش ﺧﻴﻠﯽ ﻓﻘﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮔﻞ ﻫﺎی
ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﯽ ،ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ ،ﭼﻐﻨﺪرﻗﻨﺪ و ﻋﺪه دﻳﮕﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻮش ﮐﻢ ﺗﺮ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده زﻧﺒﻮر ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﺳﭙﺮس ،ﻳﻮﻧﺠﻪ ،اﻧﻮاع ﺷﺒﺪر ،ﭘﻨﺒﻪ ،ﻋﺪه ای از ﮐﺪوﺋﻴﺎن و ﺷﮑﻮﻓﻪ ﺑﻌﻀﯽ
از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ :آوﻳﺸﻦ ،ﮐﺎﮐﻮﺗﯽ ،اﻧﻮاع ﺗﻤﺸﮏ ،ﺳﻤﺎق ،زﻳﺮﻓﻮن ،ﮐﻨﮕﺮ وﺣﺸﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ارزش ﻧﻮش
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﻮﻉ ﻭ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎﻙ :ﻫﺮ ﻗﺪر رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎک ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺷﺎداب ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آب ﮐﺎﻓﯽ
در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻧﻮش زا ﻗﺮار دارد .ﮐﻤﺒﻮد رﻃﻮﺑﺖ و ﺧﺸﮑﯽ ﺧﺎک ،ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺮﺷﺢ ﻧﻮش ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻳﮏ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ در ﻓﺼﻞ ﻋﺴﻞ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن روز ﮔﺮم و آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺮﺷﺢ ﻧﻮش را
ﺑﻪ ﺷﺪت زﻳﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺷﮑﻞ ١ــ٧ــ ﭼﺮای زﻧﺒﻮر روی ﮔﻞ ﻫﺎ و ﺣﻤﻞ ﮔﺮده

ﺳﻘﻮﻁ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺩﺭﺟﻪ ﺣﺮﺍﺭﺕ :در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺮﺷﺢ ﻧﻮش
ﮔﻞ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻣﺮاﺗﻊ و ﻧﻘﺎط ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻠﺪار وﺣﺸﯽ زﻳﺎد دﻳﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺟﻪ ﺣﺮارت ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻳﮏ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ روز اداﻣﻪ
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ﻳﺎﺑﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪ در زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ دراﺛﺮ ﺑﯽ ﻏﺬاﻳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .زﻳﺮا در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻗﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﺪی ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد.
ﺑﺎﺩﻫﺎی ﺗﻨﺪ ﻭ ﮔﺮﻡ :ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ در ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﮔﻴﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺪت ﺗﺮﺷﺢ ﻧﻮش
را ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻮﺭ :در ﻫﻮای ﻣﻪ آﻟﻮد ﺗﺮﺷﺢ ﻧﻮش ﮐﻢ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﮑﺲ در ﻣﺠﺎورت ﻧﻮر ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ
ﻳﮏ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ و ﻫﻮای ﻧﺴﺒﺘ ًﺎ ﮔﺮم ﺗﺮﺷﺢ ﻧﻮش ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
٢ــ ﮔﺮده :ﺑﻘﺎی ﮐﻠﻨﯽ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﮔﺮده دارد
ﮐﻪ در دﺳﺘﺮس آن ﻫﺎﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻮارد ﺧﺎص زﻧﺒﻮران ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮده ﻧﻮزادان
ﺧﻮد را ﭘﺮورش دﻫﻨﺪ وﻟﯽ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮزادان ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺒﻮران
ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮔﺮده ی ﮔﻞ ﺑﺮای زﻧﺒﻮران ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﻮزادان آن ﻫﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮاد ﺳﻔﻴﺪه ای )ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ( ،ﭼﺮﺑﯽ و
ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ﺑﻮده و ﺣﺎوی ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﻣﻮاد ﺣﻴﺎﺗﯽ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .ﻳﮏ ﮐﻨﺪو ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ
در ﺣﺪود  ٣٥ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﺮده ﺟﻤﻊ آوری و ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭی ﮔﺮﺩﻩ :اﺑﺘﺪا زﻧﺒﻮر ﺧﻮد را روی ﭘﺮﭼﻢ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ﺑﺎ آرواره ﻫﺎی ﺧﻮد
ﺑﺴﺎک ﻫﺎ را ﻓﺸﺮده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ زﺑﺎن ﺧﻴﺲ ﮐﺮده ﺗﺎ داﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮده ﺧﻴﺲ و ﭼﺴﺒﻨﺎک ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ،
ﻣﻘﺎدﻳﺮی ﮔﺮده ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت دﻫﺎن ،ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﺪن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص زﻳﺮ ﺳﻴﻨﻪ و ﺷﮑﻢ
ﻣﯽ ﭼﺴﺒﺪ .ﻣﻮﻫﺎی ﻣﻨﺸﻌﺒﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن و اﻧﺪام ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ را ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪه ﺑﺮای ﭼﺴﺒﻴﺪن و
ﻧﮕﺎه داری ﮔﺮده ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ .ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻮق ﻣﻘﺪاری ﮔﺮده ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪ ،زﻧﺒﻮر ﺷﺮوع
ﺑﻪ ﭘﺮس زدن و ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺳﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﺪن و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﺮ روی ﺳﺎق ﭘﺎﻫﺎی ﻋﻘﺒﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﮐﻪ ﺣﺸﺮه در ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻮﻗﺘ ًﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻳﺎ
اﻳﻦ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ در ﺣﺎل ﭘﺮواز و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﮔﻞ دﻳﮕﺮﻳﺴﺖ .در ﻫﺮ ﺣﺎل داﻧﻪ ﻫﺎی ﮔﺮده
ﻣﺮﻃﻮب از روی ﻗﻄﻌﺎت دﻫﺎن و ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﻫﺎی ﺟﻠﻮﻳﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه و ﭘﺎﻫﺎی ﻣﻴﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ
ﮔﺮده ﻫﺎی آزادی را ﮐﻪ روی ﻣﻮﻫﺎی ﺳﻴﻨﻪ و ﺳﻄﺢ زﻳﺮﻳﻦ ﺷﮑﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﻋﻴﻦ
ﺣﺎل ﮔﺮده ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دو ﺟﻔﺖ ﭘﺎی ﺟﻠﻮﻳﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﻫﺎی ﻋﻘﺒﯽ ﮐﻪ در ﺛﻠﺚ ﺧﻠﻔﯽ آن در
ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ردﻳﻒ ﻣﻮﻫﺎی رﻳﺰ ﺑﻮده و ﺗﻮده ﻫﺎی ﮔﺮده در آن ﺟﺎ
ﺟﻤﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ را اﺻﻄﻼﺣ ًﺎ ﺳﺒﺪ ﮔﺮده ﻣﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
در ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮده ﺑﺮ روی ﺳﺒﺪ ﮔﺮده ﺑﻨﺪ اول ﭘﻨﺠﻪ ﭘﺎﻫﺎی ﺳﻮم اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر دارد .در ﮐﺎرﮔﺮان
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اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻨﺪﻫﺎ ﭘﻬﻦ ﺗﺮ و دارای ردﻳﻒ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ از ﻣﻮﻫﺎی زﺑﺮ و درﺷﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻧﻪ
ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮده ﮔﺮده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻮق ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪ ،زﻧﺒﻮر ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﻪ
ﻣﺤﺾ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ از ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻏﺬا ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ از ذﺧﻴﺮه ﻋﺴﻞ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ .در
ﻫﺮ ﺣﺎل ﭘﺲ از ﻟﺤﻈﻪ ای زﻧﺒﻮر آﻣﺎده ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎر ﺧﻮد در داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﭘﺮورش ﻧﻮزاد ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﺮای
ذﺧﻴﺮه ﮔﺮده اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﻢ ﺣﻠﻘﻪ ای دراﻃﺮاف ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎی
ﻧﻮزادان در روی ﺷﺎن ﻫﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻗﺮاردادن ﺗﻮده ﻫﺎی ﮔﺮده ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ،زﻧﺒﻮر ﮐﺎرﮔﺮ
ﻟﺒﻪ ﺳﻠﻮل را ﺑﺎ ﭘﺎی ﺟﻠﻮﻳﯽ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ و ﺑﺪﻧﺶ را ﻃﻮری ﺧﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻬﺎی ﺷﮑﻢ آن ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺳﻠﻮل ﺑﺮﺳﺪ ،در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻫﺎی ﻋﻘﺒﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد در داﺧﻞ ﺳﻠﻮل رﻫﺎ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎی
ﻣﻴﺎﻧﯽ ﺗﻮده ﮔﺮده را از روی ﺳﺎق ﭘﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﯽ زداﻳﺪ .ﻓﺸﺮدن ﮔﺮده در داﺧﻞ ﺳﻠﻮل و ﺻﺎف ﮐﺮدن
ﺳﻄﺢ آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﺟﻮان اﺳﺖ .اﻳﻦ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺗﻮده ﻓﺸﺮده ﻧﺸﺪه ﮔﺮده در
داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ،ﺳﺮ ﺧﻮد را داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﮐﺮده و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آرواره ﻫﺎ را ﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﭘﻴﺸﺎﻧﯽ و
آرواره ﺳﻄﺢ آن را ﺻﺎف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ذﺧﻴﺮه ﮔﺮده زﻧﺒﻮران ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻣﻘﺪاری ﻧﻮش ﻳﺎ ﻋﺴﻞ ﺑﺎ آن ﻣﺨﻠﻮط
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .رﻧﮓ ﺗﻮده ﮔﺮده در داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﻃﻮﺑﺖ ﺗﻴﺮه وﻟﯽ اﺳﻴﺪ ﻻﮐﺘﻴﮏ ﺣﺎﺻﻠﻪ
ﻣﺎﻧﻊ ﮔﻨﺪﻳﺪﮔﯽ آن در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻳﮏ زﻧﺒﻮر ﮐﺎرﮔﺮ در روز ﺑﺮای ﺟﻤﻊ آوری
ﮔﺮده از ﮐﻨﺪو ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻮع و ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ ﮔﻴﺎه ،درﺟﻪ ﺣﺮارت ،ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد و رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﯽ
و اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ.

ب( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﺑﻪ دو ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﻏﺬای ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ )ﺷﺮﺑﺖ( داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
١ــ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺸﻮﻳﻘﯽ ﻳﺎ ﺗﺤﺮﻳﮑﯽ :ﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﺨﻢ رﻳﺰی ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺑﺮای ﻗﻮی ﮐﺮدن
ﮐﻨﺪو )از ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ( ﮐﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ را ﺗﺸﻮﻳﻘﯽ ﻳﺎ ﺗﺤﺮﻳﮑﯽ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﻣﻘﺪار ﺷﺮﺑﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای
ﺗﺤﺮﻳﮏ زﻧﺒﻮران در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺮای ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﻗﻮی  ٠/٥ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﺮای ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺿﻌﻴﻒ ١
ـــ ﻟﻴﺘﺮ
٤
اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺤﺮﻳﮑﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﮐﻨﺪو در اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮﺑﺖ
را ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﺑﺪﻫﻴﻢ .دادن ﺷﺮﺑﺖ زﻳﺎد ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ زﻧﺒﻮران آن را ذﺧﻴﺮه ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻮن زﻧﺒﻮران
٨١

ﺑﺮای ذﺧﻴﺮه ﮐﺮدن ﺷﺮﺑﺖ ﻏﻠﻈﺖ آن را زﻳﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،زﻧﺒﻮران ﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎدی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ذﺧﻴﺮه
ﺑﺮای ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻨﺪو ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺤﺮﻳﮑﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻨﺪو ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ )ﻳﮏ
ﺑﻪ ﻳﮏ( ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﮐﺮده و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز )ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮدن ﭼﺮاﮔﺎه( ﺗﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻓﺼﻞ ﻧﺮﻫﺎ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ.
٢ــ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪن ﮐﻨﺪوﻫﺎ :ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮدن ﺷﻬﺪ و ﮔﺮده ﮔﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و در اﺛﺮ
ﻧﺒﻮدن ﻏﺬای ﮐﺎﻓﯽ در ﮐﻨﺪو زﻧﺒﻮران ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻧﺒﻮده و ﻣﻠﮑﻪ ﻧﻴﺰ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰی ﺧﻮدداری
و درﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﻨﺪو ﺿﻌﻴﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻘﺪار ﺷﺮﺑﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯽ و ﮐﻴﻔﯽ ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ .زﻳﺮا اﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﺷﺮﺑﺖ
ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺿﻌﻴﻒ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ رﻗﻴﻖ
ﺑﻮدن آن )ﻧﺴﺒﺖ ﻳﮏ ﺑﻪ ﻳﮏ( در داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺷﺪه و در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﮔﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺸﺎرآوردن ﺑﻪ ﮐﻴﺴﻪ ﻫﻮای زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد .درﻧﺘﻴﺠﻪ زﻧﺒﻮران ﻗﺎدر
ﺑﻪ ﭘﺮواز ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎری ﻧﻮزﻣﺎ اﺳﺖ.

ﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ ی ﺷﺮﺑﺖ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻣﺴﺘﺎن زﻧﺒﻮران
ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ ﻏﻠﻈﺖ ﺷﺮﺑﺖ ﻣﺤﺮک ﺑﻬﺎری را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ١ﺑﻪ ) ١ﻳﮏ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ﺷﮑﺮ در ﻳﮏ ﻟﻴﺘﺮ آب(
درﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺸﺎن داده ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺎ ﺣﺪودی
ﺷﺒﻴﻪ ﮔﻞ ﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﺷﺮﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ٣ﺑﻪ ) ٥دارای  ٥ﻗﺴﻤﺖ ﺷﮑﺮ و ٣
ﻗﺴﻤﺖ آب( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ زﻧﺒﻮران اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﺮﺑﺖ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎ
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ و ﺻﺮف ﮐﻢ ﺗﺮﻳﻦ اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻏﺬای زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪوﻫﺎ ،ﻗﺒ ًﻼ ﻣﻘﺪار ﻏﺬای ﻣﻮﺟﻮد )ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه( در داﺧﻞ
ﻫﺮ ﻳﮏ از ﮐﻨﺪوﻫﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﻘﻴﻪ ﻏﺬای ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺮ ﮐﻨﺪو را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺮده
و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮﺑﺖ ﻧﻴﺎز ﮐﻨﺪوﻫﺎ را ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮد ﺗﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ ﻏﺬای ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﺑﺮای
ﮔﺬراﻧﺪن ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺻﻮ ًﻻ ﻣﻘﺪار ﻏﺬای زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻳﮏ ﮐﻨﺪو را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ روی آن ﻫﺎ را
از زﻧﺒﻮر ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ) ،ﭘﺮ از زﻧﺒﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺷﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﻨﺪو ﻣﺜ ًﻼ
ﺑﺮای ﻳﮏ ﮐﻨﺪوی ﻻﻧﮕﺴﺘﺮوت  ١/٥٠٠ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻳﮏ ﺷﺎن داداﻧﺖ را ﺣﺪود  ٢ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ﺷﮑﺮ ﺑﺮآورد
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﻘﺪار ﻳﮏ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ﺷﮑﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﺮف اﻧﺮژی در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺮﺑﺖ ﺑﻪ ﻋﺴﻞ
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ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﺣﺠﺮه ﻫﺎ ،ﺷﺎن ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
و ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺮﺑﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﺮ ﮐﻨﺪو را از راﺑﻄﻪ
وزن ﺷﮑﺮ ﺑﻪ ﮐﻴﻠﻮ ﮔﺮم
ـــــــــــــــــــــــــــــ  +ﺣﺠﻢ آب ﺑﻪ ﻟﻴﺘﺮ = ﺣﺠﻢ ﺷﺮﺑﺖ ﺑﻪ ﻟﻴﺘﺮ
١/٦٥
ﻣﺜﺎل :ﮐﻨﺪوﻳﯽ از ﻧﻮع ﻻﻧﮕﺴﺘﺮوت دارای  ٦ﺷﺎن ﭘﺮ از زﻧﺒﻮر دارﻳﻢ .اﮔﺮ ذﺧﻴﺮه ﻏﺬاﻳﯽ آن ٤
ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﺴﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺷﺮﺑﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ) ٣:٢ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﮑﺮ  ٢ﻗﺴﻤﺖ آب( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺠﻢ
ﺷﺮﺑﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﻴﺪ.
ﺣﻞ :اﺑﺘﺪا ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻻزﻣﻪ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ:
ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ٦×١/٥=٩
١ــ ﺷﮑﺮ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ٩+١=١٠
٢ــ ﺑﺮای ﺻﺮف اﻧﺮژی ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺮﺑﺖ ﺑﻪ ﻋﺴﻞ ١
ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻴﺎز اﺳﺖ.
٣ــ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ٤ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ذﺧﻴﺮه ﻋﺴﻞ ﮐﻨﺪو ﺷﮑﺮ ﮐﻤﮑﯽ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ١٠-٤ =٦
٤ــ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﺎﺳﺐ
ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ﺷﮑﺮ
ﻟﻴﺘﺮ آب
٣
٢
٦
x=٤
ﻟﻴﺘﺮ آب
٦
ﻟﻴﺘﺮ ﺷﺮﺑﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮐﻨﺪو  =٧/٦٣ــــــــــــــ  =٤+ﺣﺠﻢ ﺷﻴﺮه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
١/٦٥

ﻏﺎرت در ﮐﻨﺪوﻫﺎی زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و راه ﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آن
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺷﻬﺪ ﮔﻞ ﺗﮑﺎﻓﻮی ﺗﻌﺪاد
ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻌﺪادی از زﻧﺒﻮران ﻣﺴﻦ ﮐﻨﺪو ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﻴﺎز ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ ﮐﻨﺪو
ﺑﻪ ﮐﻠﻨﯽ ﻫﺎی ﺿﻌﻴﻒ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻏﺎرت ﻏﺬای آن ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد زﻧﺒﻮر
ﻏﺎرت ﮔﺮ زﻳﺎد ﺷﺪه وزﻧﺒﻮران ﻏﺎرت ﮔﺮ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻠﮑﻪ را ﮐﺸﺘﻪ و ﺑﻌﺪ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ در داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪه و ﮐﻨﺪو را ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺑﮑﺸﺎﻧﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺷﻬﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،زﻧﺒﻮران
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ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺴﻞ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
اﺻﻮ ًﻻ ﻏﺎرت دراﺛﺮ ﺿﻌﻒ ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﻣﯽ آﻳﺪ .ﻟﺬا ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎی زﻧﺒﻮر را
ﻃﻮری ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻬﺪ ﻳﺎ ﮔﺮده ﮔﻴﺎﻫﺎن آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻼٔﻳﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻴﺎﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻏﺎرت زﻧﺒﻮرﻫﺎ
ﺷﻮد ،از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﮐﻢ ﺗﺮ از ﻏﺎرت ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﻏﺎرت ﺷﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﭼﻮن ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﻏﺬا اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻨﺪو ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻏﺎرت ﮐﻨﺪو ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ی ﻧﺎﺑﻮدی ﻳﮏ
ﮐﻨﺪو ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺮاﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎری از ﻳﮏ ﮐﻨﺪو ﺑﻪ ﮐﻨﺪوی دﻳﮕﺮ و از ﻳﮏ زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن ﺑﻪ زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن
دﻳﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺤﻮه ی ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻏﺎرت
١ــ ﻧﺎ آراﻣﯽ و ﻧﺰاع در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﻳﭽﻪ ی ﭘﺮواز ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺟﻠﻮی ﮐﻨﺪوی ﻏﺎرت ﺷﺪه ﺗﻌﺪادی
زﻧﺒﻮر ﻣﺮده و ﺗﻌﺪادی زﻧﺒﻮر ﮔﻼوﻳﺰ ﺷﺪه ﺑﺎ زﻧﺒﻮران دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ.
٢ــ ﺣﺮﮐﺎت ﺗﻨﺪ و ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ از ﺷﺮوع آن ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺘﯽ ﺑﮕﺬرد ،ﭘﺲ از ﻏﺎرت ﮐﻨﺪو ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.
ﻧﺤﻮه ﭘﻴﺶﮔﻴﺮی و دﻓﻊ ﻏﺎرت :در اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻤﺒﻮد ﮔﻞ و ﺷﻬﺪ و ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰ
ﮐﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﻏﺎرت وﺟﻮد دارد ،در ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺎر ﺑﺎ ﮐﻨﺪو ﺑﺎﻳﺪ اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﯽ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد:
١ــ ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط و ﻓﻘﻂ در ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺰوم )ﺻﺒﺢ اول وﻗﺖ ﻳﺎ ﻏﺮوب( ﺑﺎزدﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
٢ــ در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎزدﻳﺪ از ﺑﺎزﮔﺬاﺷﺘﻦ در ﮐﻨﺪو ﺧﻮدداری ﺷﻮد و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﻤﺪاری ﻫﻤﺮاه
داﺷﺖ و در ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮداﺷﺘﻦ در ﺧﺎرﺟﯽ روی ﻗﺎب ﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺎرﭼﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮد و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻗﺎب ﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،آن را ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﻢدار ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪ.
٣ــ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﻨﺪوﻫﺎ در اواﺧﺮ روز اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
٤ــ ﮐﻠﻴﻪ ﺳﻮراخ ﻫﺎ و ﺷﮑﺎف ﻫﺎی ﮐﻨﺪو ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
 ٥ــ در ﺷﺮوع ﻏﺎرت درﻳﭽﻪ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻋﺒﻮر ﻳﮏ ﻳﺎ دو زﻧﺒﻮر ﺗﻨﮓ
ﺷﻮد.
 ٦ــ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻤﺒﻮد ﺷﻬﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮم ﮐﺮدن زﻧﺒﻮران ﻏﺎرﺗﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺧﺎرج از زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن
ﻣﻘﺪاری ﺷﺮﺑﺖ ﺷﮑﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﺴﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺒﻮران ﭘﻴﺮ ﺳﺮﮔﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮ روی
ﮐﻨﺪوﻫﺎی زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.
٧ــ اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺴﻞ را در ﺧﺎرج از زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮی از آن اﻧﺠﺎم داده و
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ﭘﻮﮐﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن و ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط در ﻣﻮﻗﻊ ﻏﺮوب در ﮐﻨﺪو ﻗﺮار داد.
روش ﻫﺎی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﻏﺎرت ﮐﻨﺪو
١ــ درﻳﭽﻪ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪو را آن ﻗﺪر ﺗﻨﮓ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر ﻳﮏ زﻧﺒﻮر ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
٢ــ در ﻣﻮرد ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺿﻌﻴﻒ ﺟﻠﻮی در ورودی آن را ﺑﺎ ﺷﺎخ و ﺑﺮگ و ﮔﻴﺎه ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪه ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ
ورود زﻧﺒﻮران ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺷﻮد.
٣ــ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻏﺎرت ﺟﻠﻮ ﮐﻨﺪو ﺷﻠﻮغ اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻣﻮاد دورﮐﻨﻨﺪه )ﺳﺮﮐﻪ ﻳﺎ اﺳﻴﺪ
ﮐﺮﺑﻮرﻳﮏ( آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺎل در ﺟﻠﻮی ﺳﻮراخ ﭘﺮواز ﻳﺎ ﺟﺎﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از آن ﺟﺎ زﻧﺒﻮر ﻣﻬﺎﺟﻢ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻴﻢ.
٤ــ در ﻣﻮارد ﺧﻴﻠﯽ ﺣﺎد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﺎی ﮐﻨﺪوی ﻏﺎرت ﺷﺪه را ﻋﻮض ﮐﺮد.
 ٥ــ در ﮐﻨﺪوی ﻏﺎرت ﺷﺪه را ﺑﺴﺘﻪ و ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ )ﺣﺪود  ٢٤ﺳﺎﻋﺖ( آن را در ﺟﺎی ﺧﻨﮏ
ﻧﮕﻪ داری و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دورﺗﺮی در ﻓﺎﺻﻠﻪ  ٤ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد .در ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻫﻮای ﮐﺎﻓﯽ از
ﺧﻔﻪ ﺷﺪن زﻧﺒﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ
١ــ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﻤﻊ آوری ﮔﺮده و ﺷﻬﺪ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺒﻮران ﺑﺮ روی ﮔﻞ ﻫﺎ )ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻓﻴﻠﻢ و ﻳﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ(
٢ــ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺮﺑﺖ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ و ﺑﻬﺎره ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﺑﻪ روش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن
٣ــ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺮﺑﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﮐﻨﺪو )ﺟﻬﺖ ﻏﺬای زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ(
٤ــ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻏﺎرت ﮐﻨﺪو )ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻴﻠﻢ ،ﻋﮑﺲ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ(

ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ
١ــ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٢ــ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٣ــ ﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ ی ﺷﺮﺑﺖ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻣﺴﺘﺎن زﻧﺒﻮران را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٤ــ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺮﺷﺢ ﻧﻮش را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 ٥ــ ﺳﻘﻮط ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮی درﺗﺮﺷﺢ ﻧﻮش دارد؟
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 ٦ــ ﻣﮑﺎﻧﻴﺴﻢ ﺟﻤﻊ آوری ﮔﺮده ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺒﻮر ﮐﺎرﮔﺮ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٧ــ ﮐﻨﺪوﻳﯽ از ﻧﻮع ﻻﻧﮕﺴﺘﺮوت ﺑﺎ  ٦ﺷﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻪ دارای  ٥ﮐﻴﻠﻮ ذﺧﻴﺮه ﻏﺬاﻳﯽ
اﺳﺖ .ﺑﺮای زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﻟﻴﺘﺮ ﺷﺮﺑﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ٣:٢اﺣﺘﻴﺎج دارد؟
 ٨ــ راه ﻫﺎی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﻏﺎرت ﮐﻨﺪوﻫﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٩ــ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺣﺘﻤﺎل ﻏﺎرت در ﮐﻨﺪو زﻳﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد؟

٨٦

ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ

ﻣﻬﺎﺟﺮت و اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻨﺪوﻫﺎ
ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
١ــ ﮐﻨﺪوﻫﺎ را اﻧﺘﻘﺎل داده و ﻧﮑﺎت ﻻزم را ﻗﺒﻞ ،ﺣﻴﻦ و ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻨﺪ.
٢ــ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻨﺪوﻫﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
٣ــ ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ در اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻨﺪوﻫﺎی داﺋﻤﯽ ﻳﺎ ﺛﺎﺑﺖ را رﻋﺎﻳﺖ ﮐﻨﺪ.
٤ــ ﮐﻨﺪو را ﺑﺮای زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ.
 ٥ــ ﮐﻨﺪو را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﻴﺮ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻧﮕﻪ داری ﮐﻨﺪ.
 ٦ــ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﻮﺷﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎ در زﻣﺴﺘﺎن را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻨﺪوﻫﺎ
ﺑﺎ ﮐﻮچ دادن ﮐﻨﺪوﻫﺎ در زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮان از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﻓﺮاوان
ﺑﺮد .اﻳﻦ ﻧﻘﺎط از ﻟﺤﺎظ اﺳﺘﻌﺪاد ﻋﺴﻞ دﻫﯽ از ﻣﺪت ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺒﻮردار ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و زﻧﺒﻮردار ﺑﺎﻳﺪ
ﺗﻘﻮﻳﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﻮچ ﻳﺎ ﮐﻮچ ﻫﺎی ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اش ﻃﺮح رﻳﺰی ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در
ﭼﻪ ﻓﺼﻠﯽ ﮐﻨﺪوﻫﺎﻳﺶ را ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻘﻄﻪ ای ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻮچ دﻫﺪ .اﻳﻦ ﮐﻮچ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮﻧﺪ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ
ﮔﻞ و ﮔﻴﺎه ﻏﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﻟﻒ( ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل
١ــ ﻋﺴﻞ ﻣﺎزاد ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒ ًﻼ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد وﮔﺮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮدن در ﺑﻴﻦ راه ﺧﻮاﻫﺪ
رﻳﺨﺖ وﻣﻮﺟﺐ ﺧﻔﻪ ﺷﺪن و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ زﻧﺒﻮران ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
٢ــ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺴﺘﻦ ﺳﻮراخ ﻫﺎی ﭘﺮواز و ﺑﺴﺘﻦ در ﮐﻨﺪو از ﮐﻮﺑﻴﺪن ﻣﻴﺦ ﺑﺎ ﭼﮑﺶ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺮ و
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ﺻﺪاﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮدداری ﮐﺮد .زﻳﺮا اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ زﻧﺒﻮران ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای
ﺑﺴﺘﻦ ﺳﻮراخ ﭘﺮواز ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﭘﻮﻧﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻦ در ﮐﻨﺪو از ﺗﺴﻤﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﮐﻪ
ﺷﺒﻴﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻧﻮارﻫﺎی ﻓﻠﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
٣ــ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﮑﺎن ﻫﺎی ﻗﺎب ﻫﺎ درداﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ زﻧﺒﻮران و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی
از ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﻗﺎب ﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻟﻪ ﺷﺪن زﻧﺒﻮران و ﻣﺮگ ﻣﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﻟﺐ ﻫﺎی ﮐﻨﺪوﻫﺎﻳﯽ
را ﮐﻪ داﺧﻞ آن ﻫﺎ ﮐﻢ ﺗﺮ از ده ﻗﺎب دارد ﺑﻪ ده ﻗﺎب رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﺎب ﻫﺎی ﺑﺎ ﺷﺎن ﺑﺎﻓﺘﻪ
و ﺣﺘﯽ ﻗﺎب ﺧﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم داد.
٤ــ ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮی ﻋﻼوه ﺑﺮ درﻳﭽﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﺎﻳﺪ دارای در ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻮری
ﺑﺮای ﺗﻬﻮﻳﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ در ﺣﻴﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت از ﮔﺮﻣﺎی زﻳﺎد و ﻋﺪم ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺧﻔﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﻗﺒﻞ از
اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻠﻴﻪ ﺳﻮراخ ﻫﺎی ﭘﺮواز را ﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻮر ﺳﻴﻤﯽ و ﭼﻪ ﺑﺎ درﻳﭽﻪ ﻫﺎی ﺳﻮراخ دار ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺴﺖ.
 ٥ــ ﮐﻠﻴﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﮐﻨﺪو را ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎ ﻋﺎری از ﺳﻮراخ و ﻣﻨﻔﺬ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎ در
ﺑﻴﻦ راه ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن ﻫﺎ ﺧﺎرج و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
 ٦ــ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻨﺪوﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺮد و در داﺧﻞ ﮐﺎﻣﻴﻮن ﮐﻨﺪوﻫﺎی
ﺳﻨﮕﻴﻦ وزن را در زﻳﺮ و ﺳﺒﮏ ﺗﺮ را روی آن ﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﻴﻢ .ﺿﻤﻨ ًﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻮراخ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف
ﺟﻠﻮی ﮐﺎﻣﻴﻮن ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺎن ﻫﺎ در اﺛﺮ ﺗﺮﻣﺰ ﮐﺎﻣﻴﻮن ﺑﻪ ﻫﻢ دﻳﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﻨﺪ.

ب( ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل )ﮐﻮچ(
١ــ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻨﺪو ﺑﻌﺪ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب و در ﺗﺎرﻳﮑﯽ ﺷﺐ اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻠﻴﻪ زﻧﺒﻮران ﮐﺎرﮔﺮ
ﮐﻪ ﺑﺮای آوردن داﻧﻪ ی ﮔﺮده و ﺷﻬﺪ ﮔﻞ و … ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﭘﺮواز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ
ﺻﺒﺢ زود ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع آﻓﺘﺎب و ﭘﺮواز زﻧﺒﻮران اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺮد.
٢ــ در ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از ﻳﮏ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻳﮏ ﭘﺮواز ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪوﻫﺎ
را ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮد .ﺿﻤﻨ ًﺎ ﺷﺐ ﻫﻤﺎن روز ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت اداﻣﻪ داد .ﺑﺮای ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻫﻮای داﺧﻞ ﮐﻨﺪو
ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺧﺎﻟﯽ ،ﻓﻀﺎ و ﻫﻮای ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز زﻧﺒﻮران را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﺮد .در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻣﯽ ﺗﻮان
ﻣﻘﺪاری آب وﻟﺮم را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﭙﺮی ﺑﺮ روی زﻧﺒﻮران ﭘﺎﺷﻴﺪ ﮐﻪ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻻروﻫﺎی داﺧﻞ ﮐﻨﺪو
ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد.
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ج( ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل
ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن اﻧﺘﻘﺎل و ﻗﺮاردادن ﮐﻨﺪوﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﺗﺎزه ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻃﻮری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻮد ﮐﻪ
ﮐﻨﺪوﻫﺎ در ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﻣﺤﺾ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻨﺪوﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﺮده
و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ازﻳﮏ ﻃﺮف ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدن ﺳﻮراخ ﭘﺮواز آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﻧﺤﻮه ﺑﺎزﮐﺮدن ﺳﻮراخ ﭘﺮواز
ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺤﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻳﮏ دﺳﺖ آب را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﭙﺮی ﺑﻪ ﺳﻮراخ ﭘﺮواز ﻣﯽ ﭘﺎﺷﻴﻢ ﺗﺎ زﻧﺒﻮران اﺣﺴﺎس
ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده و ﻳﮏ ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﺳﻮراخ ﭘﺮواز ﺑﻴﺮون ﻧﻴﺎﻳﻨﺪ .ﻋﻤﻞ اﺳﭙﺮی ﮐﺮدن زﻧﺒﻮران ﻻزم اﺳﺖ در زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﮐﻨﺪوﻫﺎ روز ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ،ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﺑﺎزدﻳﺪ از ﮐﻨﺪوﻫﺎ را ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ روز
ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم داد.
ﻫﺮﮔﺎه زﻧﺒﻮران ﺑﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﻳﮏ ﺟﺎ ﺧﻔﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﺗﻠﻒ ﺷﺪه را ﺗﮑﺎن داده و
ﺷﺎن ﻫﺎی ﺗﺨﻢ رﻳﺰی ﺷﺪه را ﺑﻪ ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ اﻧﺘﻘﺎل داد.

رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻨﺪوﻫﺎ
١ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ روﻧﺪ وﺿﻊ ﺟﻮی ﻣﻨﻄﻘﻪ :ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ
زﻧﺒﻮردار ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮارﮔﻴﺮد وﺿﻊ ﺟﻮی ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ زﻳﺮا وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻘﺮار،
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه ای ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺷﻬﺪ ﮔﻴﺎﻫﯽ و ﺗﻮﻟﻴﺪ
داﻧﻪ ی ﮔﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻮی ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ زﻧﺒﻮردار
از ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ و آﻣﺎرﻫﺎی ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺟﻮی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺍﻟﻒ( ﮔﺮﻣﺎ ﻭ ﺳﺮﻣﺎی ﺯﻳﺎﺩ :در ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﺮم ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻨﺪوﻫﺎ را در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻳﻪ ﮔﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و
در ﻧﻮاﺣﯽ ﺳﺮدﺳﻴﺮ ﮐﻪ دارای زﻣﺴﺘﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ ،در ﭘﻨﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و دﻳﻮارﻫﺎ و رو ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﻗﺮار
داد ﺗﺎ از ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﺑﻴﺶ ﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺏ( ﺑﺎﺭﻧﺪﮔﯽ ﺯﻳﺎﺩ ﻭﻣﺴﺘﻤﺮ
ﺝ( ﺑﺎﺩﻫﺎی ﺷﺪﻳﺪ ﻭ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ :اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻨﺪو ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎد ﻋﮑﺲ ﺟﻬﺖ
ﺳﻮراخ ﭘﺮواز ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎد ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤ ًﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﺪ زﻳﺮا ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد در داﺧﻞ
ﮐﻨﺪو ﭼﻪ ﮔﺮم و ﭼﻪ ﺳﺮد ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮدادن ﺣﺮارت داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﻣﯽ ﺷﻮد )ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﮑﺮو ﮐﻠﻴﻤﺎی داﺧﻞ
ﮐﻨﺪو( ﮐﻪ ﻧﺘﻴﺠﺘ ًﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در وﺿﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ ﮐﻨﺪو ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ در ﻣﻮرد
رﺷﺪ ﻧﻮزادان ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎد ﻳﮑﯽ از ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻧﺒﻮران ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ
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در ﻣﻮرد اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻨﺪو اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد از اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻨﺪوﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﺑﺎد ﺧﻴﺰ ﺟﺪ ًا
ﺧﻮدداری ﺷﻮد.
ﺩ( ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻪ ﻭ ﺷﺮﺟﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻫـ( ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻮﺍی ﻛﺜﻴﻒ )ﺩﻭﺩ ،ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ(
٢ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ :دوﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮی دارای اﻫﻤﻴﺖ
اﺳﺖ ،وﺟﻮد ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﮔﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻬﺪ ﮐﻪ ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ
ﻋﺴﻞ ﻃﺒﻘﯽ )ﻋﺴﻞ ﮔﻞ( را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ
ﮔﻴﺎﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﺪ درﺻﺪ ﺑﻪ وﺿﻊ ﺟﻮی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﻗﻀﺎوت در ﻳﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ ی زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻮﺗﺎه ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻮﺷﻴﺎری زﻧﺒﻮردار ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﺑﺎﺷﺪ.
٣ــ وﺟﻮد آب ﺗﻤﻴﺰ در ﻣﻨﻄﻘﻪ :ﻳﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ دراﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ درﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺖ وﺟﻮد آب ﺗﻤﻴﺰ و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺮای زﻧﺒﻮران ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در زﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﺷﺪ
ﻧﻮزادان اﺳﺖ .در ﺻﻮرت ﮐﻤﺒﻮد آب ،زﻧﺒﻮردار ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﻧﮑﺮ آب و اﻳﺠﺎد آﺑﺸﺨﻮار
ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﺤﺮک آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز زﻧﺒﻮران را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﻨﺪ.
٤ــ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ :از آن ﺟﺎ ﮐﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎ
ﺣﺴﺎس اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﺮای ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮی زﻧﺒﻮران از ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار آن ﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﺎﮐﻴﺰه
ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
 ٥ــ وﺟﻮد ﮔﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ :ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻣﺤﻞ دارای
ﮔﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﺴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪه و ﺿﺮر آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﻠﻴﻪ زﻧﺒﻮرداران ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻳﮑﯽ از راه ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﭼﺮاﮔﺎه ﺧﻮب اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪاری ﺷﺮﺑﺖ ﻳﺎ ﻋﺴﻞ در ﺧﺎرج از ﮐﻨﺪو
ﻗﺮارﻣﯽ دﻫﻴﻢ .اﮔﺮ ﭼﺮاﮔﺎه ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺎﺷﺪ زﻧﺒﻮران ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺷﺮﺑﺖ ﻣﯽ آﻳﻨﺪ و اﮔﺮ ﭼﺮاﮔﺎه ﻗﻮی ﺑﺎﺷﺪ ،زﻧﺒﻮران
اﺻ ًﻼ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺷﺮﺑﺖ و ﻋﺴﻞ ﻧﻤﯽ آﻳﻨﺪ.
 ٦ــ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺳﻴﻞ و در ﮔﻮدال ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ :ﻗﺮاردادن ﮐﻨﺪوﻫﺎ در
ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ آب و ﭘﻴﺸﺮوی آن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
٧ــ راه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﮐﻪ وﺳﺎﻳﻞ
ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﺎﻣﻴﻮن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ اﺻﻠﯽ زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻨﺪوﻫﺎ
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ﺷﮑﻞ ١ــ  ٨ــ ﺑﺎرﮔﻴﺮی و اﻧﺘﻘﺎل ﮐﻨﺪوﻫﺎ )ﮐﻮچ زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن(

را ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺷﺐ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم داد و از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﻧﺰدﻳﮏ
ﮔﺬرﮔﺎه ﻫﺎ و ﺟﺎده ﻫﺎی ﭘﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ اذﻳﺖ و ﻧﻴﺶ زدن اﻃﺮاﻓﻴﺎن و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ زﻧﺒﻮران
ﺷﻮد.
 ٨ــ ﻓـﺎﺻﻠﻪ ﮐﻨﺪوﻫـﺎ از ﻳﮏ دﻳﮕﺮ :ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺒﻮردار ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺑـﻪراﺣﺘﯽ ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻨﺪو را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
٩ــ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻨﺪوﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ :ﻣﺤﻞ ﮐﻨﺪوﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم و
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺷﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮﻣﺎی ﺑﻴﺶ از
ﺣﺪ در داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﻧﺸﻮد زﻳﺮا ﮔﺮﻣﺎی زﻳﺎد ﺳﺒﺐ ﺑﻴﺮون آﻣﺪن زﻧﺒﻮران از ﮐﻨﺪو ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻳﺶ و
ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺷﺎن ﻫﺎ و ﺧﺮاب ﺷﺪن آن ﻫﺎ و رﻳﺰش ﺷﻬﺪ در داﺧﻞ ﮐﻨﺪو و ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﺑﺮوز ﻏﺎرت
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻃﻮب ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ زﻳﺎد و وﺟﻮد رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻨﺪوﻫﺎ را ﺑﺎﻳﺪ روی ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی
ﻓﻠﺰی و ﻳﺎ ﭼﻮﺑﯽ و ﻳﺎ ﺑﻠﻮک ﻫﺎی ﺳﻴﻤﺎﻧﯽ ﻗﺮار داد .زﻳﺮا ﻗﺮارﻧﺪادن ﮐﻨﺪوﻫﺎ روی ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﻔﻮذ
رﻃﻮﺑﺖ ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﯽ و ﮐﻢ ﺷﺪن اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﻨﺪو ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت داﺧﻞ ﮐﻨﺪو و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
١٠ــ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن :ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻃﻮری
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دور از ﺟﺎﻧﻮراﻧﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﺮس ،ﮔﺮگ ،ﺳﺒﺰﻗﺒﺎ ،ﻣﻮش و زﻧﺒﻮرﺧﻮار و … ﺑﺎﺷﻨﺪ
و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺟﺎﻧﻮران ﻓﻮق و ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ زﻧﺒﻮردار در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻨﺪوﻫﺎ را ﺑﻪ
ﻣﺤﻞ دﻳﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮد.
١١ــ اﻫﻤﻴﺖ وﺟﻮد ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺟﻠﻮی درﻳﭽﻪ ﭘﺮواز :ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺟﻠﻮی ﺳﻮراخ ﭘﺮواز ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان
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ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﭼﻴﺪه ﺷﻮد زﻳﺮا وﺟﻮد ﻋﻠﻮﻓﻪ در اﻃﺮاف ﮐﻨﺪو ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ
و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮای ﮔﺮم و ﺳﺮد را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺟﻠﻮی ﺳﻮراخ ﭘﺮواز
ﻣﺎﻧﻊ ورود ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﻣﯽ ﺷﻮد.

رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻨﺪوﻫﺎی داﺋﻤﯽ ﻳﺎ ﺛﺎﺑﺖ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﮑﺎت ﻓﻮق ﺑﺮای ﺗﺄﺳﻴﺲ زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن داﺋﻤﯽ ﻧﮑﺎت زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد:
١ــ اﺣﺪاث ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻻزم :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر راﺣﺘﯽ در ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن ﻻزم اﺳﺖ
ﮐﻠﻴﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ زﻧﺒﻮرداری اﻗﺪام ﺷﻮد .ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن ﻫﺎی داﺋﻤﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ،اﻃﺎق ﮐﺎر ،ﮐﺎرﮔﺎه ،اﻧﺒﺎر،
ﺳﺮﭘﻨﺎه ،اﻃﺎق ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻗﺎب ﻫﺎ ،ﺗﻮاﻟﺖ ،دوش و آﺑﺸﺨﻮار.
٢ــ ﺣﺼﺎرﮐﺸﯽ اﻃﺮاف زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن :ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ورود اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ و ﻳﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻃﺮاف آن ﺣﺼﺎرﮐﺸﯽ ﺷﻮد.

ﺷﮑﻞ ٢ــ  ٨ــ ﺟﺎﻳﮕﺎه زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻠﻨﯽﻫﺎ
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آﻣﺎده ﮐﺮدن ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﺑﺮای زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﯽ و ﻧﮕﻪ داری آن ﻫﺎ در زﻣﺴﺘﺎن
آﻣﺎده ﮐﺮدن ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﺑﺮای زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﯽ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت
اﺳﺎﺳﯽ زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮد:
١ــ اﻃﻼع از وﺿﻊ داﺧﻠﯽ ﮐﻨﺪو )ﻣﻠﮑﻪ ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﻣﻘﺪار ﻋﺴﻞ ،ﺑﻴﻤﺎری و آﻓﺎت(.
٢ــ ﮐﻠﻴﻪ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮم آج دار و ﺷﺎن ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ )ﭘﻮﮐﻪ( را از ﮐﻨﺪو ﺧﺎرج ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﺑﺎﻻی
ﺷﺎن ﻫﺎ ﮐﻪ در زﻳﺮ ﭘﺎرﭼﻪ و ﻳﺎ زﻳﺮ ﺳﻘﻒ داﺧﻠﯽ از ﻣﻮم ﺗﻮﺳﻂ زﻧﺒﻮران درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﻳﺪ دﺳﺖ زد
)ﻣﺤﻞ ﻋﺒﻮر زﻧﺒﻮران در زﻳﺮ ﭘﺎرﭼﻪ ﻳﺎ ﺳﻘﻒ داﺧﻠﯽ(.
٣ــ دو ﺷﺎن ﮔﺮده ﮐﻪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺳﺎل آﻳﻨﺪه )ﻧﺒﻮدن ﮔﺮده در آﻏﺎز ﭘﺮورش ﻧﺴﻞ(
ﺑﯽ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺿﺮوری اﺳﺖ در ﮐﻨﺪو ﻗﺮار داده ﺷﻮد و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﺮده ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﺑﺪن زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮای زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﯽ آن ﻫﺎ ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ.
٤ــ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ازﮐﭙﮏ زدن ﺷﺎن )ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﺷﺎن ﻫﺎی ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ دﻳﻮاره ﮐﻨﺎری ﮐﻨﺪو ﮐﻪ
ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﻗﺎرچ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮﻧﺪ( ﻳﮏ ﺷﺎن از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم
ﮔﻴﺮد .در ﮐﻨﺪوﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﮐﻢ ﺗﺮ از  ١٠ﺷﺎن دارﻧﺪ ،ﻳﮏ ﺷﺎن از ﻃﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻳﻮار داﺧﻠﯽ ﻧﺰدﻳﮏ اﺳﺖ
ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﻳﻮاره ﭼﻮﺑﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
 ٥ــ در ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﻃﺒﻘﻪ دار ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ )دو ﻗﺴﻤﺖ( وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺷﺎن ﻫﺎی ﮐﻨﺎری )ﺑﺪﻧﻪ و ﻃﺒﻘﻪ( ﺑﺮای ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ٦ــ در ﺻﻮرت ﺑﻮدن ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻖ و ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ آن را ﻧﻴﺰ ﺑﺮداﺷﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻮق ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﻫﺎی ﺣﺎوی زﻧﺒﻮر ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﻳﺮ در اﻳﻦ ﻣﻮرد اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ:
١ــ ﺷﺮﺑﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ٣ﺑﻪ  ٢ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد ٣) .ﻗﺴﻤﺖ ﺷﮑﺮ  ٢ﻗﺴﻤﺖ آب(.
٢ــ داروﻫﺎی ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮی از ﺑﻴﻤﺎری ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺮﺑﺖ داده ﻣﯽ ﺷﻮد )ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ
زﻣﺴﺘﺎن( دادن دارو ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ زﻧﺒﻮران ﮐﻨﺪو را ﺗﺎ آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻌﺪی )ﺑﻬﺎر ﺳﺎل آﻳﻨﺪه( ﺳﺎﻟﻢ
و ﻗﻮی ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺒﻮران ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد را در اول ﺑﻬﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮد اﻓﺰاﻳﺶ داده و اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎﻋﺪی اﺳﺖ.
٣ــ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﻨﺪو )ﻗﻮی و ﺿﻌﻴﻒ( در ﻣﺪت  ٧اﻟﯽ  ١٠روز اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.
٤ــ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺷﺮﺑﺖ دادن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﻳﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﻇﺮوف ﻏﺬاﺧﻮری دارد ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ در ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﻗﻮی از ﻇﺮوف ﺑﺰرگ ﺗﺮ و در ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺿﻌﻴﻒ از ﻇﺮوف ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده و ﻫﺮ
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روز آن ﻫﺎ را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﺮد.
 ٥ــ ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ را ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺴﻞ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻮا ﮔﺮم اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
زﻧﺒﻮران وﺟﻮد دارد ،ﺷﺮوع ﮐﺮد .اﻳﻦ ﮐﺎر در ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ آب ﺷﺮﺑﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.
 ٦ــ درﻳﭽﻪ ی ﭘﺮواز را ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ورود ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮذی از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮش و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ ﺻﻮرت
اﻧﻔﺮادی ﻗﺮار داده و از ﺑﺴﺘﻦ درﻳﭽﻪ ﭘﺮواز ﺧﻮدداری ﮐﺮد.
٧ــ ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ را در ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺪوﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺴﺘﺎن در آن ﺟﺎ ﻧﮕﻪ داری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ،
اﻧﺠﺎم داد .زﻳﺮا ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺷﺪه و در ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺘﻘﺎل اﻣﮑﺎن ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﺎن و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ
زﻧﺒﻮران وﺟﻮد دارد.

ﻧﮕﻪ داری ﮐﻨﺪو در زﻣﺴﺘﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮدﺳﻴﺮ
زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ اﺳﺘﺮاﺣﺖ زﻧﺒﻮرﻫﺎﺳﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از زﻧﺒﻮران در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ای
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .زﻳﺮا ﻫﻤﻴﻦ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺎس ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﮐﻨﺪو را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
زﻧﺒﻮران زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ در اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﮐﻪ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﺎﻓﯽ
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،دارای ﻳﮏ ﻻﻳﻪ ﭼﺮﺑﯽ در ﺑﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را از ﺳﺮﻣﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ
ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻧﻮزادان داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﺗﺎ ﺑﻬﺎر ﺳﺎل ﺑﻌﺪ زﻧﺪه ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ .ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻳﻞ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ در ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ زﻧﺒﻮرﻫﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ آن ﻫﺎ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺷﻮد
ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮﺷﺪن ﮐﻴﺴﻪ ﻣﺪﻓﻮع ﺷﺪه و ﭼﻮن ﻫﻮا ﺳﺮد اﺳﺖ و ﻗﺪرت ﭘﺮواز و ﺗﺨﻠﻴﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ در داﺧﻞ ﮐﻨﺪو
ﻋﻤﻞ دﻓﻊ را اﻧﺠﺎم داده و ﻣﺤﻴﻂ آﻟﻮده ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت زﻧﺒﻮران ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻳﮑﯽ از ﻋﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻏﺬای زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ زﻧﺒﻮران ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺤﺮﻳﮏ آن ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن ﺳﺮ و ﺻﺪای
ﻣﺎﺷﻴﻦآﻻت ،ﻫﺠﻮم ﺟﺎﻧﻮران از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮش ،ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و اﻣﺜﺎل آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺪو و ﺿﺮﺑﻪ ﻫـﺎ و ﺗﮑﺎن ﻫﺎی
ﺑﯽﻣﻮرد و … اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﮏ زﻧﺒﻮران ﮐﻨﺪو ﺷﺪه و ﻣﺼﺮف ﻏﺬای آن ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ.
ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺧﻮﺷﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎ در زﻣﺴﺘﺎن :ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ از ﻣﻴﺰان ﻣﻌﻴﻨﯽ ﮐﻢ ﺗﺮ
ﺷﻮد ،زﻧﺒﻮرﻫﺎ در روی ﺷﺎن ﻫﺎ روی ﻫﻢ ﺟﻤﻊ و ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺗﻮده ﻣﺘﺮاﮐﻤﯽ را ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮای
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﺗﻼف ﺣﺮارت ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ ﮔﺮم ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻴﺰان
ﺣﺮارت از  ١٢درﺟﻪ ﮐﻢ ﺗﺮ ﺷﺪ زﻧﺒﻮرﻫﺎ روی ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه وﻟﯽ ﮐﺎﻣ ًﻼ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺸﺮده ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻪ ﮐﻢ ﺗﺮ از  ٧درﺟﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﮐﺎﻣ ًﻼ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﻠﻮﻟﻪ درﻣﯽ آﻳﻨﺪ و ﻫﺮﭼﻘﺪر
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ﻫﻮا ﺳﺮدﺗﺮ ﺷﻮد ،ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮﺷﻪ را ﻗﺸﺮی ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰی در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺼﺮف
ﻋﺴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺮارت ﮐﺮده و ﺗﻮده داﺧﻠﯽ را ﮔﺮم ﻧﮕﺎه ﻣﯽ دارﻧﺪ .ﺿﻤﻨ ًﺎ زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﻗﺸﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮﺷﻪ
ﺑﺮای ﻏﺬا ﺧﻮردن و ﮔﺮم ﮐﺮدن ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ زﻧﺒﻮران داﺧﻞ ﺧﻮﺷﻪ ﻋﻮض ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﮔﺮدش و
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ اداﻣﻪ دارد .ﺿﻤﻨ ًﺎ زﻧﺒﻮران ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎرﺟﯽ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺨﺶ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺷﺎن ﻫﺎ داﺧﻞ
ﺧﻮﺷﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻟﺬا ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺷﺎن ﻫﺎ را ﮐﻪ در اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ زﻧﺒﻮران
اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮده و ﻳﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد و در ﺻﻮرت ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺷﺎن ﺑﺎﻳﺪ روی
ﺷﺎن ﻫﺎ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼﻮب ﻳﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﺎ روی ﺷﺎن ﻫﺎ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ .در ﺻﻮرت
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻮق اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻠﻨﯽ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود.
ﻧﮑﺎت و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﻧﮕﺎه داری زﻧﺒﻮرﻫﺎ در زﻣﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم داد:
١ــ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪوﻫﺎ از ﺑﺎد.
٢ــ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻨﺪو را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﭘﺮواز آن ﺷﻴﺒﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻠﻮی ﮐﻨﺪو داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آب ﺑﺮف و ﺑﺎران ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﻧﻔﻮذ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﻄﺮات آﺑﯽ ﮐﻪ درﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﺗﻨﻔﺲ زﻧﺒﻮران
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،درﺟﻠﻮی ﺳﻮراخ ﭘﺮواز ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﺸﺪه زﻳﺮا در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎﻧﻊ ورود ﻫﻮا ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﻨﺪو
ﻣﯽ ﺷﻮد.
٣ــ ﮐﻨﺪوﻫﺎ را ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻠﯽ ﻧﮕﻪ داری ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ دور ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ
ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﮐﻨﺪو  ٣ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان آن را در ﻫﻮای آزاد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺧﻮرﺷﻴﺪ
ﻗﺮار داد .در اﻳﻦ ﺻﻮرت در ﺟﻠﻮی ﺳﻮراخ ﭘﺮواز آن ﺗﺨﺘﻪ ای ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ورود ﺑﺮف و ﺑﺎران
ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﺷﻮد و ﻫﻮای ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز زﻧﺒﻮران ﻧﻴﺰ از اﻃﺮاف ﺗﺨﺘﻪ وارد ﮐﻨﺪو ﺷﻮد.
٤ــ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﺳﻮراخ ﭘﺮواز ﮐﻨﻴﻢ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺑﺮف در
ﺟﻠﻮی ﺳﻮراخ ﭘﺮواز ،ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻳﻌ ًﺎ ﺑﻪ ﭘﺎک ﮐﺮدن آن اﻗﺪام ﮐﻨﻴﻢ .ﻏﻔﻠﺖ در اﻳﻦ ﮐﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ
ﮐﻠﻨﯽ ﺷﻮد.
 ٥ــ ﺑﺮای ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪن از زﻧﺪه ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻨﺪو در زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ درب
ﮐﻨﺪو ﮐﺮد .ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮔﻮش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﺪار ﮐﻨﺪو ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ زدن ﺿﺮﺑﻪ ای ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ اﻧﮕﺸﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺻﺪای زﻧﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭘﯽ ﺑﻪ زﻧﺪه ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺒﺮﻳﻢ.

٩٥

ﺷﮑﻞ ٣ــ  ٨ــ ﻣﻨﻈﺮه ﮐﻨﺪو در زﻣﺴﺘﺎن

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ
١ــ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت آﻣﺎده ﺳﺎزی ﮐﻠﻨﯽ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﮐﻮچ
٢ــ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﻞ زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻠﻨﯽ ﻫﺎ و دﻻﻳﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﺑﺮای
اﺳﺘﻘﺮار آن ﻫﺎ
٣ــ آﻣﺎده ﺳﺎزی زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن
٤ــ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﻴﻠﻢ ﮐﻮچ زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن

ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ

٩٦

١ــ ﭼﺮا ﮐﻨﺪوﻫﺎ را اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ دﻫﻨﺪ؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٢ــ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای ﮐﺎﻓﯽ در ﮐﻨﺪو در اﻧﺘﻘﺎل ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺮد؟ ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
٣ــ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺟﻮی در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻨﺪوﻫﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٤ــ ﻳﮑﯽ از راه ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﭼﺮاﮔﺎه زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
 ٥ــ ﻋﻠﻮﻓﻪ ﺟﻠﻮی ﺳﻮراخ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮی ﺑﺮای ﮐﻨﺪو دارد؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
 ٦ــ در ﭼﻪ زﻣﺎن زﻧﺒﻮران ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮﺷﻪ درﻣﯽ آﻳﻨﺪ؟ ﭼﺮا؟ ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
٧ــ ﺑﺮای ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪن از زﻧﺪه ﺑﻮدن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻨﺪو در زﻣﺴﺘﺎن ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺮد؟
ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
 ٨ــ ﺣﺼﺎرﮐﺸﯽ اﻃﺮاف زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﻈﻮری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﻴﺮد؟ ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.

ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ

ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرن
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
١ــ ﮐﻨﺪوی ﺑﻮﻣﯽ را ﺑﻪ ﮐﻨﺪوی ﻣﺪرن )ﺟﻌﺒﻪای( ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺪ.
٢ــ ﮐﻨﺪوی ﺑﻮﻣﯽ را ﻧﮕﻪداری ﮐﺮده و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آنﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
٣ــ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮐﻨﺪوی ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺪوی ﻣﺪرن را آﻣﺎده ﮐﻨﺪ.
٤ــ از ﮐﻨﺪوی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮرﮐﻪ در ﻓﺼﻮل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ اﻣﺮوزه ﻧﮕﻪداری ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻘﺮونﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ
ﻧﺒﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﻨﺪوﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،ﻻزم اﺳﺖ آنﻫﺎ را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ
ﮐﻨﺪوی ﺟﻌﺒﻪای ﮐﺮد.

اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم داد
اﻟﻒ( ﺗﻬﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﻻزم :اﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﺷﺎﻣﻞ:
١ــ ﮐﻨﺪوی ﺟﺪﻳﺪ )ﺟﻌﺒﻪای( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی ﻗﺎب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮم آﺟﺪار.
٢ــ ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﮐﺎدر را ﮐﻪ دور آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﺪود ﻳﮏ ﻣﺘﺮ ﮐﺶ از ﭼﻨﺪ ﻃﺮف ﮐﺸﻴﺪهاﻳﻢ ،آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ
)ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ(.
٣ــ ﺳﺎﻳﺮ ﻟﻮازم ﺷﺎﻣﻞ :دودی ،ﮐﻼه ،اﻫﺮم ،دﺳﺘﮑﺶ ،ﺑﺮس ،ﭼﮑﺶ ،اﻧﺒﺮدﺳﺖ ،ﭼﺎﻗﻮ ،ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ
دردار ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﺴﻞ ،ﮐﺎرد ﺑﺮای ﺑﺮﻳﺪن ﺷﺎنﻫﺎ از ﮐﻨﺪوی ﺑﻮﻣﯽ ،ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻨﺪو و ﺧﻼﺻﻪ
آب ﮔﺮم ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮ.
ب( اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺼﻞ و ﻳﺎ روز ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮای ﺗﻌﻮﻳﺾ :ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺼﻞ و روز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی دارد ،زﻳﺮا ﻓﺼﻞ و ﻳﺎ روز ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﮑﺴﺖ زﻧﺒﻮردار در
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد.
٩٧

ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ :ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺼﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺪو ﺑﻬﺎر ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ )ﻣﻨﻈﻮر زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ
دارای ﮔﻞ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ(.
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﮔﺮده و ﺷﻬﺪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از زﻧﺒﻮران ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺸﻐﻮل
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺻﺤﺮا ﺑﻮده و ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﻴﺖ در داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﮐﻢ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻣﻞ راﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﺎر ﺗﺒﺪﻳﻞ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در اﺑﺘﺪای ﻓﺼﻞ ﻋﻤﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﮐﻨﺪو ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺮﻣﻴﻢ
ﺷﺎنﻫﺎی ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه و ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺎنﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از دوره ﻋﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
روز ﻣﻨﺎﺳﺐ :ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺗﻮان ،ﻳﮏ روز آﻓﺘﺎﺑﯽ ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺻﺒﺢ اﻟﯽ  ٢ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ را
ﮐﻪ دﻣﺎی ﺣﺪود ٢٦ــ ٢٢درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در روزﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ و
ﺳﺮد و ﻳﺎ روزﻫﺎی اﺑﺮی ﮐﻪ زﻧﺒﻮر ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺮا ﺑﺮود ﻋﻤﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﻴﺮد .اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺼﻞ و
روز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭼﺮاﮔﺎه ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻏﺎرت ﮐﻨﺪوی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ را اﻳﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻨﺪوی ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺪوی ﺟﻌﺒﻪای :اﺑﺘﺪا ﮐﻨﺪوی ﺟﻌﺒﻪای را در
ﺟﺎی ﮐﻨﺪوی ﺑﻮﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﮐﻨﺪوی ﺑﻮﻣﯽ را در ﮐﻨﺎر آن ﺑﺮروی ﭘﺎﻳﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻴﻢ :درﻳﭽﻪ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪوی
ﺟﻌﺒﻪای را ﺑﺎز ﮐﺮده و در ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ آن را ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﯽدارﻳﻢ .در ﻋﻘﺐ ﮐﻨﺪوی ﺑﻮﻣﯽ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎ دودی ﭼﻨﺪ
ﭘﻒ دود ﺑﻪ آن ﻣﯽدﻫﻴﻢ ﺗﺎ زﻧﺒﻮران ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮی ﮐﻨﺪو ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﻌﯽ ﺷﻮد از دودی ﺑﻪ اﻧﺪازه
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻧﺴﻞ در ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﻴﺎﻧﯽ و ﻧﺰدﻳﮑﯽ دﻫﺎﻧﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻗﺮار دارد .ﻟﺬا در
ﻋﻘﺐ ﮐﻨﺪو ﺷﺎنﻫﺎی ﻋﺴﻞ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ آنﻫﺎ را از ﮐﻨﺪو ﺟﺪا ﮐﺮده و ﭘﺲ از
دور ﺳﺎﺧﺘﻦ زﻧﺒﻮر از روی آن در ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ را ﻣﯽﺑﻨﺪﻳﻢ .ﺳﭙﺲ ﺷﺎنﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻧﺴﻞ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮐﺎرد از ﮐﻨﺪو ﺟﺪا ﮐﺮده و ﺳﻌﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﻓﺘﺎدنﺷﺎن در ﮐﻒ ﮐﻨﺪوی
ﻟﻮﻟﻪای ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ دﺳﺖ آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﮐﺎدر آﻣﺎده ﺷﺪه ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺪو ﻗﺮار
داﺷﺖ ،ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت واژﮔﻮن ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ.
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ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺷﺪن آن را در ﮐﻨﺪوی ﺟﻌﺒﻪای ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﮐﻨﺪوی ﺑﻮﻣﯽ در ﺣﺪود
٣٠ــ ٢٠ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﻮراخ ﭘﺮواز ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻴﺐ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﺳﻮراخ ﭘﺮواز را ﺗﺎ
ﺣﺪاﻣﮑﺎن ﮔﺸﺎدﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ و ﺑﺎ ﻋﻤﻞ دود دادن در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺒﯽ ﮐﻨﺪو ﺟﻤﻌﻴﺖ از راه ﺳﻮراخ ﭘﺮواز ﺧﺎرج
ﺷﺪه و ﺷﺎنﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدی از زﻧﺒﻮر ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت را راﺣﺖﺗﺮ
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ زﻧﺒﻮران و ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻠﮑﻪ آﺳﻴﺐ ﮐﻢﺗﺮی ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻃﻮل ﮐﻨﺪو زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ و از ﻋﻘﺐ ﮐﻨﺪو ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺎنﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﻴﻢ ،ﮐﻨﺪو را ﺑﺎ ّاره از وﺳﻂ
ﻧﺼﻒ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﮐﻨﺪوﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ زودی ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺠﻤﻊ ﮐﻠﻨﯽ را در
ﮐﻨﺪوی ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺸﮑﻴﻞ داده و ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻣﺠﺪد داﺧﻠﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﻳﺮ زﻧﺒﻮران ﮐﻨﺪو ﮐﻪ در اﻃﺮاف
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ از ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ زودی ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﻫﺪاﻳﺖ و ﺟﺬب ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﺻﺪﻣﻪ ﻧﺮﺳﺪ .ﭼﻮن در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﮐﻨﺪوی
ﺑﻮﻣﯽ دود دادهاﻳﻢ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از زﻧﺒﻮران ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻫﺎﻧﻪ ﮐﻨﺪو راﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و در داﺧﻞ و ﺧﺎرج اﻃﺮاف
ﺳﻮراخ ﭘﺮواز ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﻠﮑﻪ ﻧﻴﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً در اﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎع وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎﻳﺪ در آﺧﺮ ﮐﺎر،
اﺑﺘﺪا ﮐﻨﺪوی ﺑﻮﻣﯽ را ﺑﻪ آراﻣﯽ واروﻧﻪ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺧﺮدهﻣﻮم و ﻗﻄﻌﺎت ﺧﺎرﺟﯽ داﺧﻞ آن رﻳﺨﺘﻪ و ﺳﭙﺲ
زﻧﺒﻮران آن را ﺑﺮ روی ﮐﻨﺪوی ﺟﻌﺒﻪای ﺗﮑﺎن ﺑﺪﻫﻴﻢ .اﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻻزم در ﺣﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ،ﻣﻠﮑﻪ
از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻠﮑﻪای دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد و ﻳﺎ اﻳﻦﮐﻪ ﻳﮏ ﻗﺎب ﻣﺤﺘﻮی ﺗﺨﻢ روز و ﻧﻮزاد
)ﻻرو( ﺟﻮان ﺑﻪ ﮐﻨﺪو داد ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺮورش ﻣﻠﮑﻪای ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮای آنﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﮔﺮ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺒﺪﻳﻞ ،ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﺴﻞ آﻏﺸﺘﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺧﻴﺲ ﺷﺪ ﺑﻪ آراﻣﯽ آن را در ﺑﻴﻦ دو ﻻﻳﻪ
ﺗﻮری ﻗﺮار داده و ﺑﺎ آب وﻟﺮم ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آبﻓﺸﺎن دﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻗﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﯽدﻫﻴﻢ و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﻔﺲ آن را ﺑﻪ ﮐﻨﺪو داد .ﭘﺲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻮق ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻓﻀﺎی داﺧﻞ ﮐﻨﺪو را
ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺌﻮﭘﺎن ﻳﺎ ﺳﻪﻻﻳﯽ ﮐﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ زﻧﺒﻮران ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﻓﻀﺎی ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه را ﮔﺮم و ﺣﺮارت آن را ﻣﺤﻔﻮظ
ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﭘﻮﺷﺶ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻨﺪو را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺑﺮ روی ﺑﺪﻧﻪ ﻗﺮار داده و از آن ﺣﻮاﻟﯽ
دور ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﻠﻴﻪ زﻧﺒﻮران ﭘﺮاﮐﻨﺪه در اﻃﺮاف ﮐﻨﺪو وارد ﮐﻨﺪو ﺷﺪه و ﭘﺲ از ٤اﻟﯽ  ٥دﻗﻴﻘﻪ
آراﻣﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد .ﻻزم اﺳﺖ درﻳﭽﻪ ﭘﺮواز را ﺗﻨﮓ ﮐﺮده ﺗﺎ از ﻏﺎرت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد.

ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﺗﺒﺪﻳﻞ
دو ﻳﺎ ﺳﻪ روز ﺑﻌﺪ از ﺗﺒﺪﻳﻞ ،ﮐﻨﺪو را ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﺮده ﺗﺎ از وﺟﻮد ﻣﻠﮑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﻢ ،ﺧﺮده ﻣﻮم و
ﻣﻮاد زاﻳﺪ داﺧﻞ ﮐﻨﺪو را ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮده و وﺿﻊ ذﺧﻴﺮه ﻏﺬاﻳﯽ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ در ﺻﻮرت ﮐﻢ ﺑﻮدن
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ذﺧﻴﺮه ﻏﺬاﻳﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﺑﺖ ﺷﮑﺮ آن را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ دﻳﻮارهﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ وﺳﻄﯽ
ﮐﻨﺪو ﻧﺰدﻳﮏ ﮐﺮده و ﺷﺎنﻫﺎی ﮐﻨﺪوی ﺑﻮﻣﯽ را در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺨﻢ و ﺷﻔﻴﺮه از ﮐﻨﺪو ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ
ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻨﺪو از ﺷﺎنﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮﺷﻮد .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻪ ﮐﻨﺎرهﻫﺎی داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﮐﺸﺎﻧﺪه و ﺑﻪ
ﺟﺎی آن از ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮم آﺟﺪار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ.
ﺑﺎ اﻳﻦ روش روزاﻧﻪ ،ﻳﮏ ﺗﻴﻢ ﺳﻪ ﻧﻔﺮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪود ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﮐﻨﺪو را ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺪ.
ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺪوی ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺪوی ﻣﺪرن وﺟﻮد دارد ،اﺣﺘﻤﺎل ﻏﺎرت
ﮐﺮدن آن اﺳﺖ ﺑﺎز ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ ﮐﻪ ﻏﺎرت ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﻪﺧﺼﻮص ﭼﻨﺎنﭼﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺷﻬﺪ
ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺎنﻫﺎی ﻋﺴﻞ زﺧﻤﯽ ﺷﺪه و ﻋﺴﻞ در
ﮐﻨﺪو ﺟﺎری ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺎرت زﻧﺒﻮران ﮐﺎرﮔﺮ زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﻨﺪوی اﺧﻴﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﻧﺎﺑﻮد
ﮐﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ و ﻣﻨﻈﻢ داﺧﻠﯽ ﮐﻨﺪو ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج و اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺴﻞ آن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ
١ــ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرن
٢ــ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﻴﻠﻢﻫﺎی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺪوی ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرن

ارزشﻳﺎﺑﯽ ﻓﺼﻞ ﻧﻬﻢ
١ــ اﮔﺮ در ﺣﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺪوی ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرن ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﺴﻞ آﻏﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﮐﺮد؟ ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
٢ــ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرن ﭼﻴﺴﺖ و ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺮد؟
ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٣ــ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺪوی ﺑﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺪرن ……… اﺳﺖ.

١٠٠

ﻓﺼﻞ دﻫﻢ

ﺗﻮﻟﻴﺪات زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
١ــ ارزش اﻗﺘﺼﺎدی و داروﻳﯽ ﻋﺴﻞ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
٢ــ ارزش ﻏﺬاﻳﯽ ﻋﺴﻞ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
٣ــ در اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺴﻞ از ﺷﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﮐﺴﺘﺮاﮐﺘﻮر ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
٤ــ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺴﻞ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
٥ــ دﻟﻴﻞ ﺷﮑﺮک زدن ﻋﺴﻞ )رس ﮐﺮدن( را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
٦ــ ﺑﺮه ﻣﻮم ﻳﺎ ﺻﻤﻎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
٧ــ ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﻣﻮم ﺧﺎﻟﺺ و ﻃﺒﻴﻌﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
٨ــ ﻧﺤﻮه ذوب ﮐﺮدن ﺷﺎنﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮم ﺧﺎم را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
٩ــ ﻓﺮق ﻋﺴﻞ و ﻋﺴﻠﮏ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
١٠ــ ﺑﺮه ﻣﻮم را از ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺪه و ﻗﺪﻳﻤﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﺪ.
١١ــ ﮔﺮدهﻫﺎ را ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮده ﮔﻴﺮ ﺟﻤﻊآوری ﮐﻨﺪ.
١٢ــ ﭘﻮﮐﻪﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ را از روی ﻗﺎبﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮده و ﻗﺎبﻫﺎ را ﺗﻤﻴﺰ ﮐﻨﺪ.
١٣ــ در ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻋﺴﻞ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
١٤ــ در ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﺴﻞ از داﺧﻞ ﮐﻨﺪو و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻮﮐﻪﺑﺮداری ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﻮﻟﻴﺪات زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و ارزش اﻗﺘﺼﺎدی و داروﻳﯽ آنﻫﺎ
زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات زﻳﺎدی دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻋﺴﻞ ،ﻋﺴﻠﮏ ،ﮔﺮده ،ﺑﺮهﻣﻮم ،ژﻟﻪ روﻳﺎل ،ﻣﻮم
و زﻫﺮ زﻧﺒﻮر.
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ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻮد ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﺗﻮﻟﻴﺪات زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی دﻳﮕﺮی از
ﻗﺒﻴﻞ ،ﺑﭽﻪﮐﻨﺪو )ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻳﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ( ،ﭘﺮورش ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎرﺗﯽ و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﮔﺮدهاﻓﺸﺎﻧﯽ دارد.
زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺷﻬﺪ )ﻧﮑﺘﺎر ﻳﺎ ﻧﻮش( ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﻏﻠﻴﻆ ﮐﺮدن آن در ﮐﻨﺪو ،ﻋﺴﻞ
را درﺳﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻘﺪار آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻬﺪ  ٥٠اﻟﯽ  ٨٠درﺻﺪ اﺳﺖ.
ﺷﻬﺪ در ﺗﻪ ﮔﻞﻫﺎ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ زﻧﺒﻮر آن را ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده و در داﺧﻞ ﮐﻴﺴﻪ ﻣﺨﺼﻮص
)ﻋﺴﻠﺪان( ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ اﻧﺒﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ راه ﮐﻨﺪو را در ﭘﻴﺶ ﻣﯽﮔﻴﺮد و در ﺑﻴﻦ راه ﻣﻘﺪاری آﻧﺰﻳﻢ
از ﻧﻮع اﻧﻮرﺗﺎز ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﮐﻨﺪو ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻋﺴﻠﺪان را داﺧﻞ ﺣﺠﺮهﻫﺎ ﻣﯽرﻳﺰد .اﻳﻦ ﻣﺎﻳﻊ
ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ زﻧﺒﻮران دوﺑﺎره ﻣﮑﻴﺪه ﺷﺪه و آب اﺿﺎﻓﯽ آن ﺗﺒﺨﻴﺮ و آﻧﺰﻳﻢﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ آن
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﻋﺴﻞ ،آب آن ﺑﻪ ٢٠ــ ١٧درﺻﺪ رﺳﻴﺪه و در داﺧﻞ ﺣﺠﺮهﻫﺎ ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه
و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻮﻟﮏﻫﺎی ﻧﺎزک ﻣﻮﻣﯽ روی آن را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.
ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت ﻋﺴﻞ :ﻋﺴﻞ ﻣﺎﻳﻌﯽ اﺳﺖ ﻏﻠﻴﻆ و ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺧﻮشﺧﻮراک ،در ﻋﺴﻞ ﻣﻮاد زﻳﺎدی
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دارای ارزش ﻏﺬاﻳﯽ و داروﻳﯽ اﺳﺖ ،وزن ﻣﺨﺼﻮص آن در ﺣﺪود  ١/٤و  pHآن ﺑﻴﻦ
 ٤/٥ــ  ٣/٧اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳـﻦ ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ ،اﺳﻴﺪی اﺳﺖ ،و ﻟـﺬا ﻋﺴﻞ را ﻧﺒﺎﻳـﺪ در ﻇﺮوف ﻓﻠـﺰی
ﻧﮕﺎهداری ﮐﺮد ﭼﻮن ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻓﻠﺰ را ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد.
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﻴﻞدﻫﻨﺪهی ﻋﺴﻞ ،آﻟﯽ ،ﮐﺎﻧﯽ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻮاد آﻟﯽ :ﻋﺴﻞ دارای ﻗﻨﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻓـﺮوﮐﺘﻮز ،ﮔﻠﻮﮐـﺰ ،ﺳﺎﮐﺎروز ،و
ﮐﻢﺗﺮ از ﻳﮏ دﻫﻢ آن را ﻣﻴﻠﻴﺴﺘﻮز و ﻋﺪهای از ﻗﻨﺪﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻣﻮاد ﮐﺎﻧﯽ :ﻣﻘﺪار ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻋﺴﻞ در ﺣﺪود  ١) ٪٠/١٧ﺗﺎ  ٣درﻫﺰار( اﺳﺖ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی از
ﻧﻤﮏﻫﺎی ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ در اﻳﻦ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﻘﺪارﮐﻢ از ﻧﻤﮏﻫﺎی ﺳﺪﻳﻢ در آن وﺟﻮد دارد.
ﻋﺴﻞﻫﺎی ﺗﻴﺮه دارای ﻣﻮادﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻴﺶﺗﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻮاد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﮏ :در ﻋﺴﻞ ﻳﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ از دﻳﺎﺳﺘﺎزﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آنﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
آﻣﻴﻼز ،١اﻧﻮرﺗﺎز ،٢ﮐﺎﺗﺎﻻزر ،٣ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز ،٤ﮔﻠﻮﮐﺰ اﮐﺴﻴﺪاز.٥
وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦﻫـﺎی ﻋﺴﻞ :ﻋﺴﻞ دارای اﮐﺜـﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫـﺎی ﺿﺮوری ﺑـﺪن اﺳﺖ ،ﮐـﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎی  B٦ ،B٣ ،B٢و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎی  D,K,C,Hو  Eﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦﻫﺎ ﻣﻘﺪاری ﮐﺎروﺗﻦ ﻧﻴﺰ
وﺟﻮد دارد.
 Katalaseــ٣
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 Invertaseــ٢

 Amylaseــ١

 Glucose Oxydaseــ٥

 Phosphataseــ٤

ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﻴﻞدﻫﻨﺪه ﻋﺴﻞ در ﻳﮏ ﭘﻮﻧﺪ )ﻫﺮ  ٤٥٣/٦ﮔﺮم( ﻣﺤﺘﻮی ﻣﻮاد زﻳﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﺪول ١ــ١٠ــ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻋﺴﻞ و ﻋﺴﻠﮏ و ﺣﺪود ﺗﻐﻴﻴﺮات آنﻫﺎ
ﻋﺴﻞ
ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﻴﻞ
دﻫﻨﺪه

ﻋﺴﻠﮏ

ﻣﺘﻮﺳﻂ )درﺻﺪ(

ﺣﺪود ﺗﻐﻴﻴﺮات
)درﺻﺪ(

ﻣﺘﻮﺳﻂ )درﺻﺪ(

ﺣﺪود ﺗﻐﻴﻴﺮات
)درﺻﺪ(

رﻃﻮﺑﺖ

١٧/٢

٢٢/٩ــ١٣/٤

١٦/٣

١٨/٢ــ١٢/٢

ﻓﺮوﮐﺘﻮز )ﻟﻮوﻟﺰ(

٣٨/٢

٤٤/٣ــ٢٧/٢

٣١/٨

٣٨/١٢ــ٢٣/٩١

ﮔﻠﻮﮐﺰ )دﮐﺴﺘﺮوز(

٣١/٣

٤٠/٧ــ٢٢

٢٦/٠٨

٣١/٨٦ــ١٩/٢٣

ﺳﻮﮐﺮوز

١/٣

٧/٦ــ٠/٢

٠/٨٠

١/١٤ــ٠/٤٤

ﻣﺎﻟﺘﻮز

٧/٣

١٦ــ٢/٧

٨/٨٠

١٢/٤٨ــ٥/١١

ﻗﻨﺪﻫﺎی ﺑﺰرگﺗﺮ

١/٥

٨/٥ــ٠/١

٤/٧٠

١١/٥٠ــ ١/٢٨

اﺳﻴﺪﻫﺎی آزاد

٠/٤٣

٠/٩٢ــ٠/١٣

٠/٤٩

٠/٦٦ــ٠/٣٠

ﻻﮐﺘﻦ

٠/١٤

٠/٣٧ــ٠

٠/٠٥٨

٠/١٤ــ٠/٠٣٦

ﺟﻤﻊ ﮐﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎ

٠/٥٧

١/١٧ــ٠/١٧

٠/٥٥

٠/٧٦ــ٠/٣٤

ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ

٠/١٦٩

١/٠٢٨ــ٠/٠٢٠

٠/٧٣٦

١/١٨٥ــ٠/٢١٢

ازت

٠/٠٤١

٠/١٣٣ــ٠

٠/١

٠/٢٢٣ــ٠/٠٤٧

اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ )(pH

٣/٩١

٦/١٠ــ٣/٤٢

٤/٤٥

٤/٨٨ــ٣/٩

ارزش دﻳﺎﺳﺘﺎزی

٢٠/٨

٦١/٢ــ٢/١

٣١/٩

٤٨/٤ــ٦/٧

ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺴﻞ :ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺴﻞ زﻳﺎد اﺳﺖ و اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﺑﺮای درﻣﺎن از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺴﻞ از ﻗﺪﻳﻢاﻻﻳﺎم در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎن ﺧﻴﻠﯽ از
ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻮده .از ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﮑﺮ در ﻃﺒﺎﺧﯽ و ﺷﻴﺮﻳﻨﯽﭘﺰی ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ
ﺑﺮای ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻗﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎده در ﻋﺴﻞ از ﻣﻘﺪار آن زﻳﺎد اﺳﺖ،
ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری دﻳﺎﺑﺖ )ﻗﻨﺪ( ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻋﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﺴﻞ :ﻋﺴﻞ ﻣﻮﻗﻌﯽ آﻣﺎده ﺑﺮداﺷﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺠﺮات ﭘﺮﺷﺪه و ﺳﺮ آنﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در
اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻋﺴﻞ ﮐﺎﻣﻼ ً رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮﻣﻘﺪاری از ﺣﺠﺮات ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای اﻃﻤﻴﻨﺎن از رﺳﻴﺪه ﺑﻮدن
ﻋﺴﻞ ﻳﮏ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻼﻳﻢ ﺑﻪ ﺷﺎن وارد ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ .اﮔﺮ ﻗﻄﺮات ﻋﺴﻞ از ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻴﺮون رﻳﺨﺘﻪ ﻧﺸﺪ ،ﻋﺴﻞ
١٠٣

رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .زﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮔﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻗﺒﻞ از
ﮐﻮچ ،ﻋﺴﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻨﺪو را ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻘﺪاری در ﮐﻨﺪو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﻴﺮه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻗﺎبﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﺎ دودی ﻣﻘﺪاری دود روی ﺷﺎنﻫﺎ ﻣﯽدﻣﻨﺪ .و ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺘﻦ
ﺷﺎنﻫﺎ آنﻫﺎ را روی ﮐﻨﺪو ﺗﮑﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ازروی ﺷﺎن ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻨﺪو رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻘﻴﻪ
زﻧﺒﻮرﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ روی ﻗﺎب ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺮس ﻧﺮم ﻳﺎ ﭘ َِﺮ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﮐﻨﺎر ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺎب ﻋﺎری از زﻧﺒﻮر
ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ آن را در ﮐﻨﺪوی ﺧﺎﻟﯽ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ اﻃﺎق اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺴﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﺴﻞ در ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺷﻴﺮه ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﻏﺎرت ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻢﺗﺮ ﻣﺰاﺣﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
وﻟﯽ اﮔﺮ در ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻤﻴﺎﺑﯽ ﺷﻬﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺣﺘﻴﺎط زﻳﺎدی ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻏﺎرت ﻻزم اﺳﺖ و در ﮐﻨﺪوﻳﯽ ﮐﻪ
ﻋﺴﻞ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺳﻮراﺧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ واﻻ ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم و ﻏﺎرت زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد.

ﻃﺮﻳﻘﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺴﻞ از ﺷﺎنﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﮐﺴﺘﺮاﮐﺘﻮر
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﮐﺴﺘﺮاﮐﺘﻮر :وﺳﻴﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻋﺴﻞ از ﺣﺠﺮات ﺷﺎنﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از ﻧﻴﺮوی ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
اﻧﻮاع اﮐﺴﺘﺮاﮐﺘﻮر :اﮐﺴﺘﺮاﮐﺘﻮر ﺑﻪ دو ﺷﮑﻞ ﺷﻌﺎﻋﯽ )رادﻳﺎل( و ﺳﺘﺎرهای )ﺗﻤﺎﺳﯽ( درﺳﺖ
ﻣﯽﺷﻮد.
در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻤﺎﺳﯽ ﭼﻮن ﻓﻘﻂ در ﻳﮏ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮﻗﻊ ﻗﺮار دادن ﺷﺎن در دﺳﺘﮕﺎه
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاﺑﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺷﻌﺎﻋﯽ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﻣﯽﭼﺮﺧﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺷﺎن ﺑﻪ
ﻃﺮف دﻳﻮاره اﺳﺘﻮاﻧﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد.

ﺷﮑﻞ ١ــ١٠ــ اﮐﺴﺘﺮاﮐﺘﻮر ﺗﻤﺎﺳﯽ
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ﺷﮑﻞ ٢ــ١٠ــ اﮐﺴﺘﺮاﮐﺘﻮر ﺷﻌﺎﻋﯽ

ﻃﺮز ﮐﺎر :اﺑﺘﺪا ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭼﻨﮕﺎل ﻳﺎ ﮐﺎرد )دﺳﺘﯽ ﻳﺎ ﺑﺮﻗﯽ( ﺳﺮﭘﻮش ﺣﺠﺮهﻫﺎ در ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺷﺎن
را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻴﻢ .ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرد ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در ﺣﺠﺮات ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻻزم
اﺳﺖ ﻗﺒﻼ ً آن را در داﺧﻞ آب ﺟﻮش ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﮐﺎرد ﮔﺮم ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﺗﻤﻴﺰی آب ﮐﺎرد
را ﺧﺸﮏ ﮐﺮده و از ﮔﺮﻣﺎی آن در راﺣﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ در ﺣﺠﺮهﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ،و ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﻴﺪن دﺳﺘﻪ
دﺳﺘﮕﺎه ،ﻋﺴﻞ از ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺷﺎن و ﺑﻪ دﻳﻮاره دﺳﺘﮕﺎه رﻳﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻠﻮلﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ دﻫﺎﻧﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف دﻳﻮاره داﺧﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺖ ،ﺗﺨﻠﻴﻪ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻮارد زﻳﺮ در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺴﻞ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ:
١ــ ﭼﻮن دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﻮاره ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮم آجدار ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎ دارای زاوﻳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،و
ﺟﻬﺖ زاوﻳﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﻮب ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺷﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎن را ﻃﻮری در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار دﻫﻴﻢ
ﮐﻪ ﭼﻮب ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ آن در ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد ،و ﺑﺮای ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻋﺴﻞ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺷﺎن ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ
ﻧﮑﺘﻪ ﻓﻮقﺷﺎن را ﺑﻪ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺗﺎ ﻋﺴﻞ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ را ﻧﻴﺰ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮐﻨﻴﻢ.
٢ــ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮار دادن ﺷﺎنﻫﺎ در دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻌﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺎنﻫﺎی ﻫﻢوزن را روﺑﻪروی ﻫﻢ ﻗﺮار
داده و ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺮور زﻳﺎد ﺷﻮد ،ﭘﺲ از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻋﺴﻞ ﺷﺎنﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ
آن اﻓﺰوده ﺷﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺰ در ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪن ﺷﺎنﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ.

اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺴﻞ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻋﺴﻞ را ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
١ــ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ و ﺑﺎ ﻋﻀﻮی از ﮔﻴﺎه ﮐﻪ زﻧﺒﻮر ﺷﻬﺪ را از روی آن ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده.
اﻟﻒ( ﻋﺴﻞﮔﻞ :ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ًا از ﺷﻬﺪ ﮔﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه.
ب( ﻋﺴﻞ ﺑﺮگ ﻳﺎ ﻋﺴﻠﮏ :از ﻣﻮاد ﭼﺴﺒﻨﺎک و ﺷﻴﺮﻳﻨﯽ ﮐﻪ روی ﺑﺮگﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻳﻌﻨﯽ از
ﺷﻴﺮه ﮔﻴﺎﻫﯽ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
٢ــ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻋﺴﻞ از روی ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﮔﻞ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
اﻟﻒ( ﻋﺴﻞ ﺗﮏﮔﻠﯽ ﻳﺎ ﻋﺴﻞ ﻳﮏدﺳﺖ :١ﻣﺜﻞ ﻋﺴﻞ اﻗﺎﻗﻴﺎ ،ﺷﺒﺪر ،اﺳﭙﺮس ﮐﻪ ﻋﺴﻠﺶ ﻓﻘﻂ از
روی ﻫﻤﺎن ﮔﻞ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه )در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﺒﺎت ﺑﺎﺷﺪ(.
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ب( ﻋﺴﻞ ﭼﻨﺪ ﮔﻠﯽ ﻳﺎ ﻋﺴﻞ ﻣﺨﻠﻮط :١ﮐﻪ ﻋﺴﻠﺶ را زﻧﺒﻮرﻫﺎ از روی ﭼﻨﺪ ﻳـﺎ ﭼﻨﺪﻳـﻦ ﮔـﻞ
ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮدهاﻧﺪ.
٣ــ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ زﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻟﻒ( ﻋﺴﻞ ﺑﻬﺎره :ﻣﺜﻞ ﻋﺴﻞ ﻫﻤﻪ درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه و ﻣﺮﮐﺒﺎت ﮐﻪ زﻧﺒﻮر در اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺮای
ﺟﻤﻊ آوری ﺑﻪ آنﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارد.
ب( ﻋﺴﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ :ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت آن را ﻋﺴﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰه ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ و وﻗﺖ ﺟﻤﻊآوری آنﻫﺎ اواﺳﻂ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻳﺎ ﺣﺘﯽ اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺴﻞ ﮔﺰ و ﻋﺴﻞ آوﻳﺸﻦ و ﻋﺴﻞ اﺳﭙﺮس.
ﺟﺪول ٢ــ١٠
ﻧﺎم ﮔﻴﺎه

ﺷﻤﺎره

رﻧﮓ ﻋﺴﻞ

١

اﻗﺎﻗﻴﺎ

روﺷﻦ ﻣﺜﻞ آب

٢

اﻓﺮا

ﻟﻴﻤﻮﻳﯽ

٣

اﺳﭙﺮس

زرد ﻃﻼﻳﯽ

٤

اﻧﻮاع ﻣﻴﻮه

زرد ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮهای

٥

ﺷﺒﺪر ﺳﺮخ

زرد ﻗﺮﻣﺰ

٦

زﻳﺮﻓﻮن

زرد ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ

٧

ﮔﻞ ﻗﺎﺻﺪ

زرد ﺗﻴﺮه

٨

ﻧﺎرون

ﻗﻬﻮهای

٩

ﺻﻨﻮﺑﺮ ،زﺑﺎنﮔﻨﺠﺸﮏ و
ﺧﻴﻠﯽ از ﻋﺴﻞﻫﺎ

ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه ﺗﺎ ﺳﻴﺎه

٤ــ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻋﺴﻞ
اﻟﻒ( ﻋﺴﻞ ﺑﯽرﻧﮓ ﻣﺜﻞ ﻋﺴﻞ اﻗﺎﻗﻴﺎ
ب( ﻋﺴﻞ زرد ﻣﺜﻞ ﻋﺴﻞ اﺳﭙﺮس
ج( ﻋﺴﻞ ﻗﺮﻣﺰ ،ﻣﺜﻞ ﻋﺴﻞ آوﻳﺸﻦ
٥ــ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻊ و ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻟﻒ( ﻋﺴﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺷﺎن ﮐـﻪ از ﻣﻮم ﺟﺪا و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه و در ﺷﻴﺸﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و
١٠٦

Polyflor
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ﺑﺰرگ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ.
ب( ﻋﺴﻞ ﺷﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺷﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﮕﺸﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﻮم ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
٦ــ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ آن
اﻟﻒ( ﻋﺴﻞ روان ﮐﻪ ﺳﻴﺎل و ﺻﺎف اﺳﺖ.
ب( ﻋﺴﻞ ﻣﺘﺒﻠﻮر ﻳﺎ ﮐﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺗﻪﻧﺸﻴﻦ و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﺳﺨﺖ اﺳﺖ.
رﻧﮓ و ﻃﻌﻢ و ﺑﻮی ﻋﺴﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ از روی آنﻫﺎ ﻧﻮش ﺟﻤﻊآوری
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

١

٣

٢

٤

ﺷﮑﻞ ٣ــ١٠ــ ﻃﺮز اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن ﻋﺴﻞ در ﺷﺎنﻫﺎ

ﺷﮑﺮک زدن ﻋﺴﻞ )رس ﮐﺮدن( :ﻏﺎﻟﺐ ﻋﺴﻞﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺳﻔﺖ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺷﮑﺮک
ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻋﺴﻞﻫﺎ ﺗﻘﻠﺒﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺨﻠﻮط
ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺷﮑﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از اﻧﻮاع ﻋﺴﻞﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻧﻴﺰ ﺣﺘﯽ
ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﮑﺮک زده و اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﻮدن ﻋﺴﻞ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﺮف
آن اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻋﺴﻞ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در اﻳﺮان ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻋﺴﻞ ﻣﺎﻳﻊ را ﻣﺮﻏﻮبﺗﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ وﻟﮑﻦ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﻳﯽ ﻋﺴﻞﻫﺎی
ﮐﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﺰه ﺷﺪه )ﺷﮑﺮکزده( را ﺑﺮ ﻋﺴﻞ ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
١٠٧

ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﺴﻞ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺷﮑﺮک ﺧﻮاﻫﺪ زد ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻗﺒﻼ ً ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از
اﻧﻮاع ﻋﺴﻞﻫﺎ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی دوم و ﺳﻮم و ﺑﻌﻀﯽ در دو ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ از اﻧﻮاع
ﻋﺴﻞﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺷﮑﺮک ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
ﻋﻠﻞ رس ﮐﺮدن ﻋﺴﻞ :رس ﮐﺮدن ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ًا ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد:
١ــ ﻧﻮع ﮔﻞ در ﻣﻨﻄﻘﻪ
٢ــ ﻃﺮز اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺴﻞ )ﺧﻮب ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﮑﺮدن(
٣ــ ﻃﺮز ﻧﮕﻪداری ﻋﺴﻞ )رﻃﻮﺑﺖ ،درﺟﻪ ﺣﺮارت(
٤ــ ﺣﺮارت دادن )در ﻇﺮفﻫﺎی دوﺟﺪاره(
٥ــ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻨﺪﻫﺎ )از ﻫﻤﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻟﻮﻟﻮز ﺑﻪ دﮐﺴﺘﺮوز(
٦ــ ﻧﺴﺒﺖ درﺻﺪ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺴﻞ )ﻏﻠﻈﺖ ﻋﺴﻞ(
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺪام از ﻋﻠﻞ ﺑﺎﻻ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺎدی در ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ
از ﺑﺤﺚ آن در اﻳﻦﺟﺎ ﺧﻮدداری ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﺴﻠﮏ ﻳﺎ ﻋﺴﻞ ﺑﺮگ :ﻋﺴﻠﮏ را زﻧﺒﻮر از ﺷﻴﺮهﻫﺎی ﺷﻴﺮﻳﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت روی ﺑﺮگﻫﺎی
درﺧﺘﺎن دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺮگﻫﺎ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﻳﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه آن ﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻣﮑﻨﺪهای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﭘﺸﺖ ﺑﺮگﻫﺎ
زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻴﺮه ﮔﻴﺎﻫﯽ را از راه رﮔﺒﺮگﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﺮﻃﻮﻣﺸﺎن ﻣﯽﻣﮑﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﺘﻪﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺟﺬب ﻳﮏ ﻋﺪه از ﻣﻮادﻗﻨﺪی ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻴﺮه ﮔﻴﺎﻫﯽ ﻧﺒﻮده و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎرج و
روی ﺑﺮگﻫﺎ دﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی ﮐﻪ ﺷﺘﻪﻫﺎ دﻓﻊ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺟﺬب و ﺗﺼﻔﻴﻪ
و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺪه در داﺧﻞ ﺷﺎنﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﺴﻠﮏ ﮐﻪ ﻣﺰهاش ﺑﺎ ﻋﺴﻞ ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ذﺧﻴﺮه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﻋﺴﻞ و ﻋﺴﻠﮏ ﻣﻮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﻣﻴﮑﺮوب ﻳﺎ وﻳﺮوس و ﻳﺎ ﻗﺎرﭼﯽ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻋﺴﻠﮏ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺑﻴﺪ ،ﺗﺒﺮﻳﺰی ،زﻳﺮﻓﻮن ،ﻧﺎرون ،درﺧﺖﻫـﺎی ﻣﻴﻮه ،ﮔﻴﻼس ،آﻟﺒﺎﻟﻮ ،آﻟـﻮ ،ﮔﻮﺟﻪ و … ﺑﻴﺶﺗـﺮ
ﺳﻮزﻧﯽﺑﺮﮔﺎن.
ﻧﮕﻪداری ﻋﺴﻞ :ﻋﺴﻞ ﻏﺬاﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ٧٠درﺻﺪ آن از ﻗﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺟﺬب و وارد ﺧﻮن ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻋﻼوه دارای ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ و اﺳﻴﺪﻫﺎی آﻟﯽ ﮔﻴﺎﻫﯽ و ﻣﻮادﻣﻌﺪﻧﯽ و
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﻴﺐﺑﻨﺪی اﻋﻀﺎی ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای اﻳﻦﮐﻪ اﺛﺮ ﻏﺬاﻳﯽ و
١٠٨

داروﻳﯽ ﻋﺴﻞ از ﺑﻴﻦ ﻧﺮود ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﻳﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد:
١ــ ﻋﺴﻞ ﺧﺎﻟﺺ و ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﮐﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﺰه ﻣﯽﺷﻮد.
٢ــ ﺣﺮارت زﻳﺎد ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻴﺶ از  ٤٠درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﻣﻮﺟﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ دﻳﺎﺳﺘﺎزﻫﺎ و ﻣﻮاد ﻣﻌﻄﺮ
ﻋﺴﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
٣ــ ﭼﻮن ﻋﺴﻞ رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﻞ ﺧﺸﮏ ﻧﮕﻪداری ﺷﻮد.
٤ــ ﻋﺴﻞ ﺑﻮﮔﻴﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ آن را از ﻣﻮاد ﺑﻮدار دور ﻧﮕﻪداﺷﺖ.
٥ــ در ﻋﺴﻞ ﻣﻘﺪاری اﺳﻴﺪﻫﺎی آﻟﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻗﺎﺷﻖ ﻳﺎ ﮐﺎرد ﻓﻠﺰی را ﺑﻪ ﻣﺪت
ﻃﻮﻻﻧﯽ در آن ﻗﺮار داد.
٦ــ ﻋﺴﻞ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ﮔﺮده
ﮔﺮده ﮔﻞ ﭼﻴﺰی ﺟﺰ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺮ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﮔﻠﺪار ﻧﻴﺴﺖ و ﮔﺮده ﻫﺮ ﮔﻴﺎه ﻓﻘﻂ ﻣﺎدﮔﯽ ﻫﻤﺎن
ﻧﻮع ﮔﻴﺎه را ﺑﺎرور ﮐﺮده و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺬر و ﻣﻴﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ .زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ اﻳﻦ ﮔﺮدهﻫﺎ را ﺟﻤﻊآوری و ﺑﺮای ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺧﻮد و ﻧﻮزادان ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﺣﻤﻞ و در ﺳﻠﻮلﻫﺎﻳﺸﺎن اﻧﺒﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﺷﮑﻞ ٤ــ(١٠

١

٢

٣
ﺷﮑﻞ ٤ــ١٠ــ ﻃﺮز اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن ﮔﺮده ﮔﻞ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ

١٠٩

در ﮔﺮده ﮔﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﻮادﻏﺬاﻳﯽ ﻣﻮرد ﻟﺰوم زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻣﺜﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ ،ﭼﺮﺑﯽﻫﺎ و ﻣﻮادﻣﻌﺪﻧﯽ
و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ اﻧﻮاع وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ وﺟﻮد دارد .ﮔﺮده ﮔﻞ ﻋﻤﺮ زﻧﺒﻮرﻫﺎ را زﻳﺎدﺗﺮ ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﻏﺪد ﺗﺮﺷﺤﯽ
ﺷﺪه و ﺗﺮﺷﺤﺎﺗﺸﺎن را زﻳﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﮔﺮده ﮔﻞ ﻳﮏ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺳﺎل در ﺣﺪود ٣٥ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
زﻧﺒﻮر ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری ﮔﺮده ﮔﻞ اﺑﺘﺪا ﺧﻮد را روی ﭘﺮﭼﻢ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ و ﺑﺎ آروارهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺴﺎک ﻫﺎ
را ﻓﺸﺮده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﺰاق آﻏﺸﺘﻪ ﮐﺮده ﺗﺎ داﻧﻪﻫﺎی ﮔﺮده ﺧﻴﺲ و ﭼﺴﺒﻨﺎک ﺷﻮﻧﺪ و آنﮔﺎه
ﮔﺮده ﻫﺎ را ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺒﺪ ﮐﻪ در ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺟﻔﺖ ﭘﺎی ﻋﻘﺒﯽ ﻗﺮار دارد ،ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﺣﻤﻞ ﮐﺮده و در داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ
اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ و آنﻫﺎ را در آنﺟﺎ ذﺧﻴﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﺷﮑﻞ ٤ــ(١٠
ﮔﺮده ﮔﻞﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﻈﺮ ارزش ﻏﺬاﻳﯽ )ازﻧﻈﺮ ﮐﻤﻴﺖ( ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد:
ﮔﺮدهﻫﺎی ﭘﺮارزش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺨﻞ ،ﺑﻴﺪﻣﺸﮏ ،ﮔﺮده درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه ،ﺷﺒﺪر ،ﺷﻘﺎﻳﻖ و ﺑﻠﻮط.
ﮔﺮدهﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻞ ﻗﺎﺻﺪ ،آﻓﺘﺎبﮔﺮدان و ﺗﻮتﻓﺮﻧﮕﯽ.
ﮔﺮدهﻫﺎی ﮐﻢارزش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻨﺪق ،ﺗﺒﺮﻳﺰی ،ﮐﺎج و ﻏﻴﺮه.
درﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻠﻪﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری ﮔﺮده ﺟﻠﻮی ﺳﻮراخ ﭘﺮواز ﺟﺎی
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻣﻘﺪاری ﮔﺮده ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و از آن ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﭘﺰﺷﮑﯽ و … اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ) .ﺷﮑﻞﻫﺎی
٥ــ ١٠و ٦ــ(١٠

ﺷﮑﻞ ٥ــ١٠ــ اﻧﻮاع ﺗﻠﻪ ﮔﺮده

١١٠

ﺷﮑﻞ ٦ــ١٠ــ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻠﻪ ﮔﺮدهﮔﻴﺮ در ﮐﻨﺪو

ﺑﺮه ﻣﻮم

١

ﺑﺮه ﻣﻮم ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ از ﺻﻤﻎ ﭼﻨﺪ ﻳﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ درﺧﺖ اﺳﺖ .ﺻﻤﻎ ﺑﺮ روی درﺧﺘﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ
داﺷﺘﻪ و از ﻳﮏ ﻗﺸﺮ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻧﺎزک ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﺮگﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺳﻄﺢ
ﺟﻮاﻧـﻪﻫﺎ را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .ﺑﺮه ﻣﻮم ﺑﻮی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻄﺒﻮع دارد ﮐـﻪ ﺑـﺮای دود دادن ﮔﻮﺷﺖ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ درﻣﺎن
زﺧﻢﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽ رود .رﻧﮓ آن ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮهای اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ رﻧﮓﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ وﺟﻮد
دارد ،و ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ از آنﻫﺎ ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮه ﻣﻮم ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﯽﺑﻴﻮﺗﻴﮑﯽ داﺷﺘﻪ
و در اﺗﺮ و اﻟﮑﻞ  ٩٦درﺻﺪ ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮه ﻣﻮم ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﻓﺮاوردهﻫﺎی زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاد
اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞدﻫﻨﺪهاش را زﻧﺒﻮرﻫﺎ از ﺧﺎرج ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺮه ﻣﻮم زﻧﺒﻮرﻫﺎ ،ﻗﺎبﻫﺎ را
ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﻣﯽﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه و در ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺗﮑﺎن ﻧﺨﻮرد .زﻧﺒﻮران در اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﺮه ﻣﻮم
ﺳﻮراخ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪو را ﮐﻮﭼﮏ و ﺗﻨﮓ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﺮﻣﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﻨﺪو ﻣﺤﻔﻮظ ﺷﻮد و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺧﻮدش را در داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﮔﺮم ﻧﮕﻪداﺷﺘﻪ و ﺳﺮﻣﺎی ﺷﺪﻳﺪ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻼﮐﺖ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﻧﺸﻮد.
ﺑﺮه ﻣﻮم در ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺼﺮف زﻳﺎدی دارد .ﻧﻘﻄﻪ ذوب ﺑﺮه ﻣﻮم  ٨٣درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد
اﺳﺖ.
 Poropolisــ١
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زﻫﺮ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
زﻫﺮ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻣﺎدهای اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺑﺪﻧﺶ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﻏﺪه ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ از دوﻣﻴﻦ روز ﭘﺲ
از ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﮐﺮده و در ﺣﺪود ﭘﺎﻧﺰدﻫﻤﻴﻦ روز ﮐﻴﺴﻪی زﻫﺮی را ﮐﻪ ﺑﺮای ذﺧﻴﺮه زﻫﺮ در ﺑﺪﻧﺶ
وﺟﻮد دارد ،ﭘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ در اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﻘﺪارش در ﺣﺪود  ٥ﺻﺪم ﺗﺎ  ٠/٣ﻣﻴﻠﯽﮔﺮم ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت زﻫﺮ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﺎن ﺗﺮﮐﻴﺒﺎت زﻫﺮ ﻣﺎر اﺳﺖ .ﻧﻴﺶ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﻃﻮل ٥
اﻟﯽ  ٦ﻣﻴﻠﯽﻣﺘﺮ و دارای  ١٥اﻟﯽ  ١٦ﻋﺪد دﻧﺪاﻧﻪ ﻳﺎ ﺧﺎر واروﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﺮورﻓﺘﻦ آن ﺑﻪ داﺧﻞ
ﺑﺪن ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺮوﺟﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،زﻫﺮ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻣﺎﻧﻊ اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺸﺎد ﺷﺪن رگﻫﺎ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﯽآﻳﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻫﺮ زﻧﺒﻮر ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻧﻴﺶ زﻧﺒﻮر ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﺮو ﺻﻮرت و ﮔﺮدن از اﻋﻀﺎی ﺣﺴﺎس ﺑﺪن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻻزم ﺑﻪ
ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺣﺴﺎس در ﺻﻮرت ﻧﻴﺶ ﺧﻮردن ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮﻳﻌﺎً ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ ١.اﻣﺮوزه از زﻫﺮ
زﻧﺒﻮر در ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ اﻧﻮاع رﻣﺎﺗﻴﺴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻏﺪه زﻫﺮی ﮐﻮﭼﮏ
ﮐﻴﺴﻪ ذﺧﻴﺮه زﻫﺮ
ﮔﺮز اﻧﺘﻬﺎﻳﯽ ﻧﻴﺶ

ﻧﺎوﭼﻪ ﻧﻴﺶ
ﻏﻼف ﻧﻴﺶ

ﻳﮏ ﺟﻔﺖ ﻏﺪه
زﻫﺮی ﺑﺰرگ

ﻋﻀﻼت

ﻧﻴﺶ ﺑﺎ ﺧﺎرﻫﺎی واروﻧﻪ
١ــ ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ اوﻟﻴﻦ ﻧﻴﺶ دردﻧﺎک و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮرم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪ ًا در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻴﺶ ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ .ﺑﺮای ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻧﻴﺶ
زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻮک ﻧﺎﺧﻦ آن را از ﻣﺤﻞ زﺧﻢ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮرب ﺧﺎرج ﮐﺮد .ﮐﺸﻴﺪن ﻳﺎ ﭘﻴﭽﺎﻧﺪن ﻧﻴﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﮐﻴﺴﻪ زﻫﺮ ﺑﻪ داﺧﻞ
ﺑﺪن ﺑﻴﺶﺗﺮ وارد ﺷﻮد.

١١٢

ﺷﮑﻞ ٧ــ١٠ــ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻴﺶ ﮐﻴﺴﻪ زﻫﺮی و ﻏﺪهﻫﺎی زﻫﺮی زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ

ژﻟﻪ روﻳﺎل ﻳﺎ ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ
ﻣﺎدهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﻳﮏ ﺟﻔﺖ ﻏﺪه ﻣﻐﺰی ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﻨﻴﻦ اول زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه و ﺑﺮای
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻮزادان ﺟﻮان و ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود.
ژﻟﻪ ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ﻏﺬای ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻠﮑﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺬای وی از اوﻟﻴﻦ روز ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮش اﺳﺖ .ژﻟﻪ
روﻳﺎل دارای اﮐﺜﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎی آﻣﻴﻨﻪ و ﺗﻤﺎم وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻫﺎ اﺳﺖ .ژﻟﻪ روﻳﺎل دارای ﻣﺼﺎرف ﭘﺰﺷﮑﯽ زﻳﺎدی ﺑﻮده
و از ﻧﻈﺮ ارزش ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻋﺴﻞ و اﮐﺜﺮ ًا در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻣﭙﻮل ،ﮐﭙﺴﻮل و ﻫﻢ
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺮﺑﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻐﺰ
ﭼﺸﻢ ﻧﻘﻄﻪای

١

ﻏﺪه ﺷﻴﺮی

٢

٣

ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ

٤

ﻏﺪهی ﺑﺰاﻗﯽ
ﺷﮑﻞ ٩ــ١٠ــ ﻃﺮز ﺗﻐﺬﻳﻪی ﻻروﻫﺎ
در زﻧﺒﻮر ﺑﺎﻻﻳﯽ )ﺷﻤﺎره  (١ﭘﻮﺳﺖ ﻗﺴﻤﺖ راﺳﺖ ﺳﺮ
ﺷﮑﻞ  ٨ــ١٠ــ ﻣﺤﻞ و ﻃﺮز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺪهی ﺷﻴﺮی ﻳﺎ ﻏﺪهی

زﻧﺒﻮرﻋﺴﻞ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﻏﺪه ﺗﺮﺷﺢﮐﻨﻨﺪه ژﻟﻪ

ﺳﺎزﻧﺪه ژﻟﻪ روﻳﺎل در ﺳﺮ ﻳﮏ زﻧﺒﻮر ﮐﺎرﮔﺮ

روﻳﺎل ﻳﺎ ﺷﻴﺮﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد.

ﻣﻮم :ﻣﺎدهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ ﺳﻪ ﺟﻔﺖ از ﭼﻬﺎر ﺟﻔﺖ ﻏﺪهﻫﺎی زﻳﺮﺷﮑﻤﯽ زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ و
در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺳﻴﺰدﻫﻤﻴﻦ ﺗﺎ ﻫﻴﺠﺪﻫﻤﻴﻦ روز ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻮم از ﻏﺪد زﻳﺮﺷﮑﻤﯽ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺗﺮﺷﺢ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻫﻮا ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮم ﻳﮏ
ﻣﺎده زاﺋﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ زﻧﺒﻮر در ﻳﮏ ﺳﻦ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آن ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽورزد .ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻧﺒﻮر
ﻋﺴﻞ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺮای رﻓﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻴﺶ از ﻗﺒﻴﻞ درﺳﺖ ﮐﺮدن ﺷﺎنﻫﺎ ذﺧﻴﺮه ﻋﺴﻞ و
ﮔـﺮده و ﭘـﺮورش ﻧـﻮزادان در ﺳﻠﻮلﻫـﺎ و ﺑـﺎﻻﺧﺮه ﭘـﻮﺷﺎﻧﻴﺪن )ﭘـﻮﻟﮏ ﮐﺮدن( در ﺳﻠﻮلﻫـﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﻣﻮم ﺧﺎﻟﺺ و ﻃﺒﻴﻌﯽ
ﻣﻮم ﻣﺎدهای اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻣﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺿﻊ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻴﺮد .ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﮐﻪ در ﻫﻮای
ﺳﺮد ﺳﺨﺖ و ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺑﻮده و در ﻫﻮای ﮔﺮم ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻧﺮمﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﻘﻄﻪ ذوب آن  ٦٣درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد و در  ٢٥٠درﺟﻪ ﺑﺨﺎر ﻣﯽﺷﻮد وزن ﻣﺨﺼﻮص آن  ٪٩٦ﻳﻌﻨﯽ
از آب ﺳﺒﮏﺗﺮ اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻣﯽ را داﺧﻞ آب ﺑﻴﻨﺪازﻳﻢ در ﺳﻄﺢ ﻇﺮف ﺷﻨﺎور ﻣﯽﺷﻮد .زﻧﺒﻮر
ﻋﺴﻞ ﺑﺮای درﺳﺖ ﮐﺮدن  ١ﮐﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻮم ﺑﺎﻳﺪ ١٢ــ ١٠ﮐﻴﻠﻮ ﻋﺴﻞ ﺑﺨﻮرد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﻧﺒﻮردار اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﻮم ﻗﺎﻟﺐ زده )آﺟﺪار( را در ﻣﻮﻗﻊ ﻟﺰوم در اﺧﺘﻴﺎر زﻧﺒﻮر ﺑﮕﺬارد ﺗﺎ زﻧﺒﻮر ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮم از ﻋﺴﻞ
ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ زﻧﺒﻮردار در آﺧﺮ ﺳﺎل ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻴﺶﺗﺮی از ﻫﺮ ﮐﻨﺪوی زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﻪ
دﺳﺖ آورد.
ﻣﻮم ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﭙﺲ زرد و ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻢﮔﺬاری ﻣﻠﮑﻪ و ﮔﺬﺷﺘﻦ زﻣﺎن ﻗﻬﻮهای و ﺗﻴﺮه ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ )ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﻠﻪﻫﺎی ﺷﻔﻴﺮهﻫﺎ در داﺧﻞ ﺳﻠﻮلﻫﺎ(.

ﻣﺼﺮف ﻣﻮم
ﻣﻮم ﻏﻴﺮ از ﻣﺼﺮف زﻧﺒﻮرداری )ﺗﻬﻴﻪ ورﻗﻪﻫﺎی ﻣﻮم آﺟﺪار( در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی داروﺳﺎزی و ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺮمﻫﺎی آراﻳﺸﯽ ،رﻧﮕﺮزی ،ﻣﺪلﺳﺎزی و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻤﻊ.

ﻧﺤﻮه ذوب ﮐﺮدن ﺷﺎنﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮم ﺧﺎم
١ــ روش ذوب ﮐﺮدن در آب ﺟﻮش :ﻣﻮمﻫﺎی ﺗﻴﺮه و ﻗﻬﻮهای ﮐﻪ دﻳﮕﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻴﺴﺖ و
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺮﭼﻪ ﺧﺮده ﻣﻮم در زﻧﺒﻮرداری وﺟﻮد دارد ،ﺑﺎ آب وﻟﺮم ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺷﺴﺘﻪ و ﺑﺎ دﺳﺖ ﻓﺸﺎر داده ﺗﺎ
١١٤

ﻫﻤﻪ ﻋﺴﻠﺶ در آب ﺣﻞ و ﻣﻮمﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺎرج ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﻦ ﻣﻮمﻫﺎ در ﻳﮏ دﻳﮓ ١ﻣﻘﺪاری
آب رﻳﺨﺘﻪ و آن را روی آﺗﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻳﻢ .ﭘﺲ از ﺑﻪ ﺟﻮش آﻣﺪن آب ﻣﻮمﻫﺎ را ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ در آب ﺟﻮش
ﻣﯽ رﻳﺰﻳﻢ ﺗﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ دﻳﮓ ﭘﺮ ﺷﻮد .ﻣﺨﻠﻮط آب و ﻣﻮم را از ﺻﺎﻓﯽ رﻳﺰ ﻋﺒﻮر داده و ﺑﻌﺪ ًا در ﻳﮏ ﻇﺮف دﻫﺎﻧﻪ
ﮔﺸﺎد رﻳﺨﺘﻪ و روﻳﺶ ﭘﺘﻮ ﻣﯽاﻧﺪازﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺳﺮد ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از  ٢٤ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮم ﮐﺎﻣﻼ ً ﺳﺮد ﺷﺪه ﻣﻮم
ﺳﻨﮕﯽ در ﺑﺎﻻی ﻇﺮف و آب در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ )ﺷﮑﻞ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ( در ﺗﻪ ﻣﻮم ﺳﻨﮕﯽ ﻣﻘﺪاری
ﮐﺜﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺑﺎ ﮐﺎردک ﺗﺮاﺷﻴﺪ.
٢ــ روش اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﯽ :در اﻳﻦ روش ﺷﺎنﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ را ﺷﺴﺘﻪ و در ﻳﮏ ﮔﻮﻧﯽ
)ﮐﺮﺑﺎس( ﺑﺰرگ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﮔﻮﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً در آب ﻏﻮﻃﻪور ﺷﻮد .ﻳﻌﻨﯽ آب روی آن را
ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﮕﻴﺮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ آن را ﻣﯽﺟﻮﺷﺎﻧﻨﺪ .در ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻞ ،ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﻴﻠﻪ ﮔﻮﻧﯽ را ﺗﮑﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮم ذوب ﺷﺪه از ﻣﻨﺎﻓﺬ ﮔﻮﻧﯽ ﻣﯽﮔﺬرد و در ﺳﻄﺢ آب ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد ،ﺑﻌﺪ از ﺳﺮد ﺷﺪن
ﻣﻮم ،آن را ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ روش ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار ﻣـﻮم ﺑـﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه
ﮐﻢﺗﺮ اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ ١٠ــ١٠ــ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﻮم

٣ــ روش اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻌﺒﻪ آﻓﺘﺎﺑﯽ :ﺟﻌﺒﻪ آﻓﺘﺎﺑﯽ وﺳﻴﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎرج آن را از ﭼﻮب و
داﺧﻠﺶ را از آﻫﻦ ﺳﻔﻴﺪ )اﺳﺘﻴﻞ( ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،در ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ آن ﮐﻪ در ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ،ﻳﮏ ﻳﺎ دو ﻻﻳﻪ
ﺷﻴﺸﻪ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻠﻴﻪ ﺷﺎنﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ را در آن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﻮم ﺷﺎنﻫﺎ در اﺛﺮ ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب ذوب
ﺷﺪه از ﺳﻄﺢ ﺷﻴﺒﺪاری ﮐﻪ در درون ﺟﻌﺒﻪ ﻗﺮار دارد ،ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ داﺧﻞ ﻇﺮف رﻳﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و
ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽﻫﺎی دﻳﮕﺮ درﺳﻄﺢ آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
١ــ ﺑﺮای ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻮمﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻇﺮوف آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻤﯽ و ﻇﺮوف اﺳﺘﻴﻞ و ﻳﺎ ﻟﻌﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻇﺮوف آﻫﻨﯽ ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد
ﭼﻮن ﻣﻮم ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﺪه و ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻴﺎه درﻣﯽآﻳﺪ.

١١٥

ﻣﺨﻠﻮط آب داغ و ﻣﻮم ذوب ﺷﺪه
ﻏﺮﺑﺎل ﻳﺎ ﺻﺎﻓﯽ

ﻇﺮف دﻫﺎﻧﻪ ﮔﺸﺎد

ﻣﻮم ذوب ﺷﺪه آب ﺟﻮش

ﺷﮑﻞ ١١ــ١٠ــ ﻃﺮز ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻮم

ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮم ﺧﺎم آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ داده ﮐﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ورﻗﻪﻫﺎی آﺟﺪار ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ذوب و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻮم از ﻗﺒﻴﻞ روشﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ،ﻫﻴﺪروﻟﻴﮑﯽ ،ﺑﺨﺎر،
روشﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ و … وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﺗﻮﺿﻴﺢ آنﻫﺎ ﺧﻮدداری ﻣﯽﺷﻮد.

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ
١ــ ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﺴﻞ از داﺧﻞ ﮐﻨﺪو و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻮﻟﮏﺑﺮداری
٢ــ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺴﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺮاﮐﺘﻮر
٣ــ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﻔﻴﻪ ﮐﺮدن ﻋﺴﻞ
٤ــ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺮداﺷﺖ ﭘﻮﮐﻪ ﺧﺎﻟﯽ از روی ﻗﺎبﻫﺎ و ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮدن ﻗﺎب و ذوب ﮐﺮدن و
ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮم ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﻣﻮم
١١٦

٥ــ ﺟﻤﻊآوری ﮔﺮده ﮔﻞ از ﮐﻠﻨﯽﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻠﻪﮔﺮ و ﺟﻤﻊآوری و ﺧﺸﮏ ﻧﻤﻮدن
آن
٦ــ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮه ﻣﻮم از ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﺪه ﻗﺪﻳﻤﯽ

ارزشﻳﺎﺑﯽ ﻓﺼﻞ دﻫﻢ
١ــ ﺗﻮﻟﻴﺪات زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٢ــ اﺟﺰای ﮐﻠﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞدﻫﻨﺪه ﻋﺴﻞ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
٣ــ ﭼﺮا ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺎﺑﺘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻋﺴﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؟
٤ــ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺨﺮاج ﻋﺴﻞ دﺧﺎﻟﺖ
دارﻧﺪ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
 ٥ــ ﻋﺴﻞ را ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻊ و ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی
ﮐﻨﻴﺪ.
 ٦ــ اﺻﻮﻻ ً ﭼﻪ ﻧﻮع ﻋﺴﻠﯽ ﮐﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﺰه ﻣﯽﺷﻮد؟ دو ﻋﻠﺖ آن را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٧ــ ﻋﺴﻠﮏ ﭼﻴﺴﺖ؟
 ٨ــ ﭼﺮا ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻗﺎﺷﻖ ﻳﺎ ﮐﺎرد ﻓﻠﺰی ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻋﺴﻞ ﻗﺮار داد؟
٩ــ ﺑﺮه ﻣﻮم ﭼﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی دارد؟
١٠ــ ژﻟﻪ روﻳﺎل در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮرت ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد؟
١١ــ ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد از ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﮑﯽ ﻣﻮم را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
١٢ــ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻮمﻫﺎ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﻗﺒﻼ ً ﺷﻬﺪ آنﻫﺎ ﺑﺎ آب ﮐﺎﻣﻼ ً ﺷﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﭼﻪ
اﺷﮑﺎﻟﯽ ﭘﻴﺶ ﻣﯽآﻳﺪ؟

١١٧

ﻓﺼﻞ ﻳﺎزدﻫﻢ

آﻓﺎت و ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎ
ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ:
١ــ راهﻫﺎی ﺳﺮاﻳﺖ و اﻧﺘﺸﺎر ﮐﻨﻪ واروآ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
٢ــ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻨﻪ واروآ ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
٣ــ آﻟﻮدﮔﯽ و ﻃﺮز اﻧﺘﺸﺎر ﮐﻨﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
٤ــ ﭘﻴﺶﮔﻴﺮی و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎری ﮐﻨﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
٥ــ ﺑﻴﻤﺎری ﻧﻮزﻣﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ،ﭘﻴﺶﮔﻴﺮی و درﻣﺎن آن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
٦ــ ﮐﺮم ﻣﻮمﺧﻮار را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
٧ــ ﺷﭙﺶ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ را ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
 ٨ــ از ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﺎری ﻟﻮک آﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ و ﻟﻮک اروﭘﺎﻳﯽ ﭘﻴﺶﮔﻴﺮی ﮐﺮده و درﻣﺎن
آن را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
٩ــ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﻮروﺛﯽ )ﻫﻢﺧﻮﻧﯽ( را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
١٠ــ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ.
١١ــ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻤﻮم آﻓﺎت ﻧﺒﺎﺗﯽ از زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.

ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎ و آﻓﺎت زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪﺟﻤﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺑﻴﻤﺎری ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ ﺷﺎﻳﻊ
ﺷﻮد ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی واﮔﻴﺮ را ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻴﻠﯽ ﺳﺮﻳﻊ ﭘﻴﺶﮔﻴﺮی ﮐﺮد و ﺑﺪون ﻓﻮت وﻗﺖ ﺑﻪ دﻓﻊ آن
ﭘﺮداﺧﺖ .ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی زﻧﺒﻮردار در ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺤﻞ و ﮐﻨﺪوﻫﺎ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن اﺑﺰار و آﻻت ﮐﺎر ﺗﺎ ﺣﺪ
زﻳﺎدی از ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎری ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،رﻋﺎﻳﺖ ﻧﮑﺎت زﻳﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﺆﺛﺮی در ﻣﺼﻮن ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ ﮐﻨﺪوﻫﺎ
١١٨

از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻣﺮاض ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
١ــ ﺗﮑﻪﻫﺎی ﻣﻮم را ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺤﻮﻃﻪ زﻧﺒﻮرداری ﺧﺎرج ﮐﺮد.
٢ــ ﮐﻨﺪوﻫﺎ را ﺑﺎﻳﺪ روی ﭘﺎﻳﻪ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﻣﺮﻃﻮب و ﭘﻮﺳﻴﺪه ﻧﺸﻮﻧﺪ.
٣ــ ﭼﺎﻟﻪﻫﺎی آب راﮐﺪ و ﮔﻨﺪاب را از اﻃﺮاف زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد.
٤ــ ﻫﻴﭻوﻗﺖ ﻗﺎبﻫﺎی ﺳﻴﺎه ﺷﺪه را داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ و ﻫﺮ ﺳﺎل ﺑﺎﻳﺪ آنﻫﺎ را ﻋﻮض ﮐﺮد.
 ٥ــ در ﺻﻮرت ﭘﻴﺪا ﺷﺪن ﮐﻨﺪوی ﻣﺮﻳﺾ در زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻮر ًا آن را ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای دورﺗﺮ اﻧﺘﻘﺎل
داد.
٦ــ ﻟﻮازم و اﺑﺰار ﮐﺎر را ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺑﺎزدﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮد.
٧ــ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﮐﻨﺪوﻫﺎ را در ﻣﺤﻞ ﺧﺸﮏ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮد.
 ٨ــ ﺳﻮزاﻧﺪن ﻻﺷﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ،ﺟﻠﻮی ﮐﻨﺪوﻫﺎ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
٩ــ ﺳﻌﯽ در ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﻗﻮی و ﺳﺎﻟﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آنﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﺮاض ﺑﻴﺶﺗﺮ از
ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ.
١٠ــ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از ﺷﻴﺮه ﺧﺮﻣﺎ و اﻧﮕﻮر و ﻣﻼس ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﮑﺮ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎ.

١ــ ﮐﻨﻪ واروآ
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ١٣٦٣ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎنﻫﺎی آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وﺟﻮد ﮐﻨﻪ
واروآ در زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎنﻫﺎی اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ وزارت ﮐﺸﺎورزی واﺻﻞ ﺷﺪ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آﻣﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﻏﻠﺐ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻨﻪ آﻟﻮده ﺑﻮده و ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺎر آورده اﺳﺖ.
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮی اﻧﮕﻞ
ﻃﻮل ﮐﻨﻪ واروآ از ﺳﺮﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺷﮑﻢ  ١/١ﻣﻴﻠﯽﻣﺘﺮ و ﭘﻬﻨﺎی ﺷﮑﻢ آن  ١/٦ﻣﻴﻠﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﻗﻄﺮ ﺷﮑﻢ ﮐﻨﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ از ﻃﻮل آن اﺳﺖ .ﮐﻨﻪ ﻧﺮ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﻮده و ﮐﺎﻣﻼ ً ﮔﺮد اﺳﺖ .ﮐﻨﻪ دارای ﭼﻬﺎر
ﺟﻔﺖ ﭘﺎ ﺑﻮده و از ﭘﺸﺖ دارای ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻴﺘﻴﻨﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮهای ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ .ﮐﻨﻪ ﻧﺮ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی
رﻧﮓ اﺳﺖ .ﺷﮑﻢ ﮐﻨﻪ دارای ﮐﺮکﻫﺎی رﻳﺰ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺮکﻫﺎی ﺑﺪن زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ درﻫﻢ آﻣﻴﺨﺘﻪ
و ﺑﺮ اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻨﻪ در ﺑﺪن زﻧﺒﻮر ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ اﻧﮕﻞ :اﻳﻦ ﮐﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮده و از
ﻫﺮﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن اﻧﻄﺒﺎق داده اﺳﺖ .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ اﺳﺖ .ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ
آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﻋﻤﺮ زﻧﺒﻮران ﮐﻮﺗـﺎهﺗـﺮ اﺳﺖ٣ ،ــ ٢ﻣـﺎه و در زﻣﺴﺘﺎن ﮐـﻪ ﻋﻤﺮ زﻧﺒﻮران ﺑﻴﺶﺗـﺮ اﺳﺖ،
١١٩

ﺷﮑﻞ ١ــ١١ــ ﮐﻨﻪ واروآ و زﻧﺒﻮر آﻟﻮده ﺑﻪ آن

ﺑﻪ  ٥ﺗﺎ  ٨ﻣﺎه ﻣﯽرﺳﺪ .ﮐﻨﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروی و ﺑﻌﺪ ﺷﻔﻴﺮﮔﯽ و ﺳﭙﺲ زﻧﺒﻮر ﺑﺎﻟﻎ از ﺧﻮن آنﻫﺎ ﻣﮑﻴﺪه ﻣﻮﺟﺐ
ﺿﻌﻒ و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ و ﻣﺮگ ﺷﻔﻴﺮه و ﻳﺎ زﻧﺒﻮر ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﻨﻪ ﻋﻼﻗﻪ زﻳﺎدی ﺑﻪ زﻧﺒﻮر ﻧﺮ و ﺗﺨﻢرﻳﺰی در ﺣﺠﺮهﻫﺎی آن دارد .دﻟﻴﻞ آن ﺷﺎﻳﺪ ﺟﺜﻪ ﺑﺰرگﺗﺮ ﻻرو
و ﺷﻔﻴﺮه و ﺧﻮد زﻧﺒﻮر ﻧﺮ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮدن دوره ﻻروی ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﻧﮕﻞ :ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﮐﻨﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻢرﻳﺰی ﻣﻠﮑﻪ ،ﻳﻌﻨﯽ وﺟﻮد ﻻرو و ﺷﻔﻴﺮه در ﮐﻨﺪو
دارد .ﮐﻨﻪ ﻣﺎده ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ ،در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﻮش ﺣﺠﺮه ﺣﺎوی ﻻرو ﮐـﺎرﮔﺮ
و ﻳـﺎ ﻧـﺮ در ﺣﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﺖ ،وارد ﺣﺠﺮه ﺷﺪه درون آن ﺗﺨﻢرﻳﺰی ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﺘﻮﺳﻂ  ٢ﺗﺎ  ٨ﻋﺪد اﺳﺖ .ﺗﺨﻢﻫﺎ ﭘﺲ از ﻳﮏ ﻳـﺎ دو ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑـﻪ ﮐﻨﻪ ﻧـﻮزاد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻨﻪﻫﺎی
ﻧﻮزاد ﻣﺮﺗﺒﺎً رﺷﺪ ﮐﺮده و از ﻫﻤﺎن اوان ﺗﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻻرو ﻳﺎ ﺷﻔﻴﺮه زﻧﺒﻮر ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و از ﺧﻮن آن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻨﻪﻫﺎ در ﻋﺮض  ٧ﺗﺎ  ٨روز ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻨﻪ ﻣـﺎده و ﻧﺮ در داﺧﻞ ﺣﺠﺮه ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨـﺎنﭼﻪ
ﺗـﻌﺪاد آنﻫـﺎ در داﺧـﻞ ﻳﮏ ﺣﺠﺮه زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣـﺮگ ﺷﻔﻴﺮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ ﮐﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣـﻮﺟـﺐ ﺿﻌﻒ و ﺗـﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ زﻧﺒﻮر ﺷﺪه و زﻧﺒﻮران ﻧـﺎﻗﺺاﻟﺨﻠﻘﻪ ﻣﺘﻮﻟـﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﻧﺒﻮران ﺟﻮان ﺳﺮﭘﻮش ﺣﺠﺮه را ﺑﺎز ﮐﺮده و از آن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎده
ﺟﻔﺖ ﮔﻴﺮی ﮐﺮده ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه آنﻫﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﮐﻨﻪﻫﺎی ﻧﺮ ﭘﺲ از ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی ﻣﯽﻣﻴﺮﻧﺪ .ﮐﻨﻪﻫﺎی
ﻣﺎده ﺑﻪ ﺑﺪن زﻧﺒﻮران ﮐﺎرﮔﺮ ﻳﺎ ﻧﺮ ﻣﯽﭼﺴﺒﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻻﺑﻪﻻی ﺑﻨﺪﻫﺎی زﻳﺮ ﺷﮑﻢ زﻧﺒﻮر
اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺧﻮن آنﻫﺎ ﻣﮑﻴﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻌﻒ زﻧﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮐﻨﻪﻫﺎی ﻣﺎده در ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
وارد ﺣﺠﺮه دﻳﮕﺮی ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻻرو اﺳﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﮑﺜﻴﺮ ﮐﻨﻪ
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﺨﻢرﻳﺰی ﻣﻠﮑﻪ و وﺟﻮد ﻧﻮزاد در داﺧﻞ ﮐﻨﺪو دارد و اﮔﺮ ﺗﺨﻢرﻳﺰی ﻣﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ
ﻗﻄﻊ ﺷﻮد ،ﻣﺴﻠﻤﺎً ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﮐﻨﻪ ﻧﻴﺰ در آن ﻣﺪت ﻗﻄﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
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ﻋﻼﺋﻢ وﺟﻮد ﮐﻨﻪ در ﮐﻨﺪو
از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﮐﻨﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯽ در ﮐﻨﺪو زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻣﯽﻳﺎﺑﺪ ،ﻟﺬا در ﺳﺎلﻫﺎی اوﻟﻴﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺗﺸﺨﻴﺺ داد و از ﻃﺮﻓﯽ درﺟﻪی اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﻞ ﮐﻨﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
)١٥ــ (١٠ﻋﺪد اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺳﺎل آﻟﻮدﮔﯽ ﺗﻌﺪاد ﮐﻨﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺧﺴﺎرات آن ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻼﺋﻢ وﺟﻮد ﮐﻨﻪ در ﮐﻨﺪو ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
١ــ اﻏﻠﺐ زﻧﺒﻮران ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﯽﻗﺮارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ راه رﻓﺘﻪ و ﺑﺪون دﻟﻴﻞ ﺑﺎلﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻢ
ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ،و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻨﻪ در ﻣﻔﺼﻞ ﺑﺎلﻫﺎ زﻧﺒﻮر ﻗﺪرت ﭘﺮواز ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
٢ــ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮐﻨﻪ از ﺧﻮن زﻧﺒﻮران ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻏﻴﺮﻋﺎدی زﻧﺒﻮران ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
٣ــ ﮔﺎﻫﯽ ﻻرو ﮐﻨﻪ از ﺣﺠﺮه ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﻒ ﮐﻨﺪو ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
٤ــ زﻧﺒﻮران داﺧﻞ ﮐﻨﺪو اﻏﻠﺐ ﻧﺎﻗﺺاﻟﺨﻠﻘﻪ و دارای ﺷﮑﻞ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
٥ــ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪن و ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﻗﺪرت ﭘﺮواز و ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی زﻧﺒﻮران ﻧﺮ اﻏﻠﺐ ﻣﻠﮑﻪﻫﺎی
ﻧﺎﻗﺺ و ﻳﺎ ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی ﻧﮑﺮده در ﮐﻨﺪو ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
راهﻫﺎی ﺳﺮاﻳﺖ و اﻧﺘﺸﺎر ﮐﻨﻪ
١ــ زﻧﺒﻮردار ﺑﺎ ﺑﺎزدﻳﺪﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺧﻮد از ﮐﻨﺪوﻫﺎ و اﻧﺘﻘﺎل زﻧﺒﻮر و ﺷﺎن از ﻳﮏ ﮐﻨﺪو ﺑﻪ
ﮐﻨﺪوی دﻳﮕﺮ ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎل و ﺳﺮاﻳﺖ ﮐﻨﻪ از ﻳﮏ ﮐﻨﺪو ﺑﻪ ﮐﻨﺪوی دﻳﮕﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.
٢ــ زﻧﺒﻮران ﻧﺮ ﮐﻪ درﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻓﺮاواﻧﻨﺪ )و ﮐﻨﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ دارﻧﺪ( ﺑﻪ راﺣﺘﯽ داﺧﻞ
ﻫﺮ ﮐﻨﺪوﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ،ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎ ﭘﺮواز ﻃﻮﻻﻧﯽ از ﻳﮏ زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن ﺑﻪ زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن ﻫﺎی
ﻣﺠﺎور اﻧﺘﻘﺎل و ﺳﺮاﻳﺖ اﻧﮕﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
٣ــ زﻧﺒﻮران ﮐﺎرﮔﺮ در اﺛﺮ ﺑﺎد و ﻳﺎ ورود اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ و ﻳﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺎرت ﮐﻨﺪوﻫﺎی آﻟﻮده ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮاﻳﺖ
و اﺷﺎﻋﻪ اﻧﮕﻞ در داﺧﻞ زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن و ﻳﺎ زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
٤ــ ﺑﭽﻪ ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ آﻟﻮده ﺑﻪ ﮐﻨﻪ ،ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن اﺻﻠﯽ دور
ﺷﻮﻧﺪ ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﺸﺎر اﻧﮕﻠﯽ اﺳﺖ.
٥ــ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻳﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺳﺮاﻳﺖ و اﻧﺘﺸﺎر اﻧﮕﻞ از ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ دﻳﮕﺮ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
٦ــ ﺧﺮﻳﺪ ﮐﻨﺪو از زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن آﻟﻮده و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ اﺷﺎﻋﻪ اﻧﮕﻞ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
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راهﻫﺎی ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻟﻮدﮔﯽ زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﮐﻨﻪ واروآ
١ــ از آنﺟﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻋﺮض ﮐﻨﻪ  ١/٦ﻣﻴﻠﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﻴﻖ و ﺑﺪون ﭼﺸﻢ ﻣﺴﻠﺢ
ﮐﻨﻪ را ﺑﻪ روی زﻧﺒﻮران ﮐﺎرﮔﺮ و ﻧﺮ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺮ ﺷﮑﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر ﺗﻌﺪادی
)ﺣﺪود  (١٠٠زﻧﺒﻮر را از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎلﻫﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﻣﻼﻳﻤﺖ و آﻫﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ زﻧﺒﻮران ﺻﺪﻣﻪای ﻧﺒﻴﻨﻨﺪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و زﻳﺮ ﺷﮑﻢ آنﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ )ﻣﺤﻞﻫﺎی ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻮم( و ﭼﻮن در اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﯽ
ﻧﻮزادان اﮐﺜﺮ ﮐﻨﻪﻫﺎ در روی زﻧﺒﻮران ﺑﺎﻟﻎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﻌﺪاد  ١٠٠ﻋﺪد زﻧﺒﻮر ﺣﺪود ًا
ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﯽ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻨﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺗﺨﻤﻴﻦ زد.
٢ــ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻪﻫﺎی ﻧﻮزاد داﺧﻞ ﺣﺠﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻔﻴﺮه زﻧﺒﻮران )ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻧﺮ( وﺟﻮد دارد.
٣ــ ﻗﺮار دادن ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎﻏﺬی در ﮐﻒ ﮐﻨﺪو و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻳﮑﯽ از داروﻫﺎی ﺿﺪﮐﻨﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب
آﻓﺘﺎب ﮐﻪ ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ در روی ﮐﺎﻏﺬ ﮐﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮده و ﻧﻴﻤﻪﺟﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ،دﻟﻴﻞ ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﯽ
ﮐﻨﺪو ﺑﻪ ﮐﻨﻪ واروآ اﺳﺖ.
اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد
١ــ ﻣﺤﺒﻮس ﮐﺮدن ﻣﻠﮑﻪ :در دوران ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﻣﺪت  ٢١ﺗﺎ  ٢٤روز ﻣﻠﮑﻪ را در ﻗﻔﺲ
ﻣﺤﺒﻮس ﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺨﻢرﻳﺰی ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در ﮐﻨﺪو ﻧﻮزادی ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﮑﺜﻴﺮ ﮐﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،زﻳﺮا ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻴﻢ ،ﻻزﻣﻪی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﺗﮑﺜﻴﺮ ﮐﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﻮزاد درﮐﻨﺪو اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﻊ
ﺗﺨﻢرﻳﺰی ﻣﻠﮑﻪ ،ﮐﻨﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺒﻮس ﮐﺮدن ﻣﻠﮑﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺪاوا را ﺷﺮوع و
در  ٤ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ٤ﺗﺎ  ٧روز ﻣﺪاوا را اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ.
٢ــ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺼﻞ ﻣﺒﺎرزه :ﻓﺼﻞ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺨﻢرﻳﺰی و ﻧﻮزاد در
ﮐﻨﺪو وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﭘﺲ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﺴﻞ از ﮐﻨﺪو ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﻓﺼﻞ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻨﻪ اﺳﺖ.
زﻣﺎن ﻣﺒﺎرزه را ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮری اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﺑﺘﺪای ﺷﺮوع ﻣﺒﺎرزه ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺮارت
ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺶﺗﺮ از از  ١٢درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽﮔﺮاد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺪاوا ﻧﻴﺰ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺣﺮارت از ١٢
درﺟﻪ ﺗﻨﺰل ﻧﮑﺮده و ﺧﻮﺷﻪ زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
٣ــ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺪاوا :ﻣﺪاوا را در ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺒﻮران در داﺧﻞ
ﮐﻨﺪو ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻌﺪ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب اﺳﺖ.
٤ــ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﺪوﻫﺎ در دوران ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ :ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﻪ از ﻣﺪاوا ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﻴﻢ ﮐﻪ زﻧﺒﻮران ،ﻻروﻫﺎ و ﺷﻔﻴﺮهﻫﺎی ﻣﺮده را از ﺣﺠﺮهﻫﺎ ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎورﻧﺪ و دور ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ
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و ﺣﺠﺮه ﻫﺎ را ﺗﻤﻴﺰ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﺑﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﮏ و ﻳﮏ در دوران
ﻣﺒﺎرزه ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ.
٥ــ ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﻗﺎبﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ :ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﺪاوا ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎبﻫﺎی اﺿﺎﻓﯽ را از ﮐﻨﺪو
ﺧﺎرج ﮐﺮد ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪی ﺑﻴﻦ ﺷﺎنﻫﺎ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ دود ﺣﺎﺻﻠﻪ از دارو ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎی ﮐﻨﺪو
ﺑﺮﺳﺪ.
در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺎد ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﺧﺎﻟﯽ اﺿﺎﻓﯽ روی ﮐﻨﺪو ﮔﺬاﺷﺖ و ﻧﻮار را در
آن ﻗﺮار داده و روﺷﻦ ﮐﺮد.
٦ــ ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﻮدن ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﭘﺲ از ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺪاوا :اﻏﻠﺐ داروﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻨﻪ
واروآ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﮐﻨﻪﻫﺎ را ﻧﻤﯽﮐﺸﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻴﺶﺗﺮ آنﻫﺎ ﺑﺮاﺛﺮ دارو ﺑﯽﺣﺲ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﮐﻒ
ﮐﻨﺪو ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﮐﻨﻪﻫﺎی ﺑﯽﺣﺲ ﺟﻤﻊآوری و ﺳﻮزاﻧﺪه ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻣﺠﺪد ًا ﺑﻪ ﺑﺪن زﻧﺒﻮران ﺑﺮﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﮔﺸﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺲ از ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺪاوا ﮐﻪ ﻏﺮوب روزﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ ﮐﻒ
ﮐﻨﺪوﻫﺎ را ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﻤﻴﺰ و ﮐﻨﻪﻫﺎی ﻧﻴﻤﻪﺟﺎن را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮد و ﺳﻮزاﻧﻴﺪ.
٧ــ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻋﻠﻴﻪ ﮐﻨﻪ :ﭼﻮن ﺳﺮاﻳﺖ و ﺷﻴﻮع ﮐﻨﻪ از ﻳﮏ زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن ﺑﻪ
زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺴﻴﺎر آﺳﺎن اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺮاﻳﺖ ﻣﺠﺪد ﮐﻨﻪ از زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎنﻫﺎی
ﻣﺒﺎرزه ﺷﺪه وﺟﻮد دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،زﻧﺒﻮرداران ﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻳﮏ دوره ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎرزه را
ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.
داروﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :داروﻫﺎی ﺗﺪﺧﻴﻨﯽ )دودزا( و داروﻫﺎی
ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﮏ.
داروﻫﺎی دودزا ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
٤ــ ﻧﻮار آﭘﻴﺴﺘﺎن
٣ــ واروازﻳﻦ
١ــ ﻧﻮار ﻓﻮﻟﺒﮑﺲوا ٢ــ وارﺳﺘﺎن
٥ــ ﻧﻮار واﻳﻮارول
داروﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﮏ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
١ــ ﭘﺮﻳﺰﻳﻦ ٢ــ آﭘﻴﺘﻮل
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ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ زﻧﺒﻮر و ﮐﻨﻪ »واروآ« در ﺣﺠﺮه
روز

ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﮐﻨﻪ واروآ

ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ زﻧﺒﻮر
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ )ﺗﺨﻢﮔﺬاری ﻣﻠﮑﻪ(
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروی
)ﺣﺠﺮهی ﺑﺎز(

ﮐﻨﻪ  ٢ﺗﺎ  ٦ﺗﺨﻢ در ﺣﺠﺮه ﻣﯽﮔﺬارد

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻔﻴﺮﮔﯽ

رﺷﺪ ﮐﻨﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﯽ

)ﺣﺠﺮهی ﺑﺴﺘﻪ(

ﭘﺲ از  ٦ﺗﺎ  ١٠روز
ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ زﻧﺒﻮر

ﺧﺮوج زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮ

ﮐﻨﻪﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن

اروآ«

ﭘﺮورش ﻻرو
ﺟ

ﻬﺪ

»
آﮐﺎر
ﻳﻦ«

ر
وآ«
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ﺷﮑﻞ ٢ــ١١ــ زﻣﺎن درﻣﺎن ﮐﻨﻪ واروآ

ﺗ

زﻣﺴﺘﺎن
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٢ــ ﮐﻨﻪ آﮐﺎراﭘﻴﺲ وودی ﻳﺎ آﮐﺎرﻳﻦ )ﮐﻨﻪ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ(
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎری و ﻣﺸﺨﺼﺎت :ﮐﻨﻪای اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم آﮐﺎراﭘﻴﺲ وودی ﮐﻪ در داﺧﻞ ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ
زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﭼﺸﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و دارای ﭼﻬﺎر ﺟﻔﺖ ﭘﺎ اﺳﺖ ،ﺑﯽرﻧﮓ ﺑﻮده وﻟﯽ
ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮهای دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻧﺪازه آن در ﺣﺪود  ٠/١ﻣﻴﻠﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ) .در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪون ﭼﺸﻢ ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪن ﻧﻴﺴﺖ( اﻳﻦ ﺣﺸﺮه در ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﯽ ﺳﻴﻨﻪ در داﺧﻞ ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ
زﻧﺒﻮران ﺑﺎﻟﻎ و ﻣﻠﮑﻪ و زﻧﺒﻮران ﻧﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و دارای ﺧﺮﻃﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻴﺶ زدن و ﻣﮑﻴﺪن
ﺧﻮن زﻧﺒﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم دوره رﺷﺪ ﮐﻨﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ و ﭘﻮره و ﮐﻨﻪﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺮ و ﻣﺎده را ﻫﻤﺰﻣﺎن
ﻣﯽﺗﻮان در ﻳﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ،ﮐﻨﻪﻫﺎ ﭘﺲ از ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی از داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ درآﻣﺪه و
ﺑﻪ زﻧﺒﻮران دﻳﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
آﻟﻮدﮔﯽ و ﻃﺮز اﻧﺘﺸﺎر :ﺟﻔﺖﮔﻴﺮی ﮐﻨﻪ ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ و ﮐﻨﻪﻫﺎی ﻧﺮ در داﺧﻞ ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ
ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺴﻞ از ﮐﻨﻪ در ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻳﮏ زﻧﺒﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد .ﺳﺮاﻧﺠﺎم
زﻧﺒﻮر ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﮑﺶ ﻣﺪاوم ﺧﻮن و ﺻﺪﻣﻪ دﻳﺪن و اﻧﺴﺪاد ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺷﺪه و
ﻗﺪرت ﭘﺮواز را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻋﺪم ﻗﺪرت ﭘﺮواز در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻠﺞ ﺷﺪن ﺑﺎلﻫﺎی ﺑﺰرگ اﺳﺖ .اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ
زﻧﺒﻮران دارای ﺷﮑﻤﯽ ﻣﺘﻮرم ﺑﻮده و ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﻬﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ زﻧﺒﻮران ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﻮد،
ﺑﺪون اﻳﻦ ﮐﻪ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﭘﺮواز از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎری :ﻋﻼﻳﻢ زﻳﺮ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎری در ﮐﻠﻨﯽﻫﺎ اﺳﺖ:
١ــ زﻧﺒﻮران آﻟﻮده در دوران ﺳﺮد و ﻳﺨﺒﻨﺪان زﻣﺴﺘﺎن از ﺧﻮﺷﻪ زﻧﺒﻮران ﺟﺪا ﺷﺪه و دور ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
آراﻣﺶ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺪون اﻳﻦ ﮐﻪ ﻫﻮاﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﭘﺮواز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺷﺪﻳﺪی در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
٣ــ زﻧﺒﻮران در ﺟﻠﻮی ﺳﻮراخ ،ﻗﺪرت ﭘﺮواز ﻧﺪارﻧﺪ.
٤ــ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی زﻧﺒﻮر آﻟﻮده ﮐﻪ در روزﻫﺎی ﮔﺮم زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﺮواز ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻳﺎ ﻣﺪﻓﻮع ﺧﻮد را در دﻳﻮارهﻫﺎی ﮐﻨﺪو ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻟﮑﻪﻫﺎی ﻗﻬﻮهای ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ
ﺳﻴﺎه در روی دﻳﻮارهﻫﺎی ﮐﻨﺪو و ﻗﺎبﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﻴﺶﮔﻴﺮی و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎری :ﺣﺘﯽاﻻﻣﮑﺎن ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﺮﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﻠﮑﻪ از زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎنﻫﺎی
آﻟﻮده و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ازدﺣﺎم ﮐﻠﻨﯽﻫﺎ در آن ﻣﻨﻄﻘﻪ زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی
ﮐﺮد.
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روش ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎری اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﮏ ﻧﻮع ﮐﻨﻪﮐﺶ ﮔﺎزی ﻳﺎ دودزا اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻴﻦ زﻧﺒﻮران
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ﮐﻨﺪو ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﮐﻨﻪﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
داروﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
١ــ ﻧﻮار ﻓﻮﻟﺒﮑﺲوا ﺑﺎ ﻣﺎده ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻮﭘﺮوﭘﻴﻠﻴﺖ.
٢ــ ﮐﻠﻴﻪ داروﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﻪ واروآ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮای از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن آﮐﺎرﻳﻦ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ داروﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﺴﻞ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.

٣ــ ﺑﻴﻤﺎری ﻧﻮزﻣﺎ
ﻧﻮزﻣﺎ ﻳﮑﯽ از ﺷﺎﻳﻊﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی زﻧﺒﻮران ﺑﺎﻟﻎ اﺳﺖ و ﻧﻮزادان زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﺑﻴﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ دارای زﻣﺴﺘﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﺷﻴﻮع ﺑﻴﺶﺗﺮی دارد،
زﻳﺮا زﻧﺒﻮران در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﻣﺪت ﺑﻴﺶﺗﺮی در ﮐﻨﺪو ﺑﻪﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﮏ و ﻣﻌﺘﺪل اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﮐﻢﺗﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎری :ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ و ﺑﯽ ﻗﺮاری و وﺟﻮد ﺗﻌﺪادی از زﻧﺒﻮران ﺑﺎ ﻋﻼﻳﻢ ﻓﻠﺠﯽ و ﺷﮑﻢ ﻫﺎی
ﺑﺎد ﮐﺮده و ﻧﻴﺶ ﻫﺎی ﺑﺪون رﻓﻠﮑﺲ در اﻃﺮاف ﮐﻨﺪوﻫﺎ ،وﺟﻮد ﻟﮑﻪ ﻫﺎی اﺳﻬﺎﻟﯽ ﺑﺮ روی ﺗﺨﺘﻪ ﭘﺮواز و
ﻗﺎب ﻫﺎ و ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪن ﺳﺮﻳﻊ ﮐﻠﻨﯽ از ﻋﻼﻳﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﺑﻴﻤﺎری ﻧﻮزﻣﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻠﮑﻪ ِ
ﺟﺰء آﺧﺮﻳﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﮐﻨﺪو اﺳﺖ.
ً
ﺗﻌﺪادی از زﻧﺒﻮران ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻪ ﺷﺪﻳﺪ ًا آﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در اﻃﺮاف ﮐﻨﺪو ﺑﻪ ﭘﺸﺖ اﻓﺘﺎده و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﺣﺮﮐﺎت ﺿﻌﻴﻔﯽ اﻧﺠﺎم داده ،ﻗﺪرت ﭘﺮواز ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .زﻧﺒﻮران آﻟﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﻗﺪرت
ﭘﺮواز ﻧﺪارﻧﺪ و از ﻋﻠﻒ ﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ روﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺮواز ﮐﻨﻨﺪ.
زﻧﺒﻮران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﺮﺑﻮدن ﺷﮑﻢ از ﻣﺪﻓﻮع ،ﺑﺰرگ ﺗﺮ از زﻧﺒﻮران ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮده و ﺑﺮاق و ﭼﺮب ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ و رؤﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺷﮑﻢ زﻧﺒﻮر را ﻓﺸﺎر دﻫﻴﻢ و ﻧﻴﺶ آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻴﺮون
ﺑﮑﺸﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﻌﺪه ﻫﻤﺮاه ﻧﻴﺶ از ﺑﺪن ﺧﺎرج ﺷﻮد.
ﭼﻨﺎن ﭼﻪ روده ﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه ای ﻳﺎ ﮐﻤﯽ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ وﻟﯽ در زﻧﺒﻮران ﺑﻴﻤﺎر در
اﺛﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﺳﭙﻮرﻫﺎی ﻧﻮزﻣﺎ ،ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻴﺮی اﺳﺖ.
در ﺗﺸﺨﻴﺺ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی اﺳﭙﻮر در ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺟﺪار روده ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎری :اﻧﮕﻠﯽ اﺳﺖ ﺗﮏ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻮزﻣﺎ آﭘﻴﺲ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺟﺪار روده
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ﻣﻴﺎﻧﯽ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ رﺷﺪ و ﺗﮑﺜﻴﺮ ﮐﺮده و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ اﺳﻬﺎل ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺳﭙﻮرﻫﺎی ﻧﻮزﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آب و
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ وارد دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش زﻧﺒﻮران ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺻﻮﻟﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻇﻬﻮر ﺑﻴﻤﺎری ﻧﻮزﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 ١ــ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﮐﻨﺪوﻫﺎ را ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﻳﺎد و ﻣﻠﮑﻪ ﺟﻮان و ﺑﺎرور ﺑﺮای ﮔﺬراﻧﻴﺪن زﻣﺴﺘﺎن آﻣﺎده
ﮐﺮد.
 ٢ــ ﻣﺤﻞ ﺧﺸﮏ و آﻓﺘﺎبﮔﻴﺮی را ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﮐﻨﺪوﻫﺎ در زﻣﺴﺘﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻞ
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎدﮔﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 ٣ــ ﮐﻨﺪوﻫﺎ را ﺑﺮای زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﯽ ﻃﻮری آﻣﺎده ﮐﺮد ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا و ﺗﻬﻮﻳﻪ ﮐﺎﻓﯽ در ﮐﻨﺪو
رﻃﻮﺑﺖ در آن ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﻧﺸﻮد.
 ٤ــ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﮔﺮده و ﻋﺴﻞ ﺑﺮای زﻧﺒﻮران در ﮐﻨﺪو ﮔﺬاﺷﺘﻪ ) ١٥ــ ١٢ﮐﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮ
ﮐﻨﺪو( و در ﺻﻮرت ﮐﻤﺒﻮد ﻋﺴﻞ در ﮐﻨﺪوﻫﺎ ،در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ زﻧﺒﻮران ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
 ٥ــ ﻗﺎب ﻫﺎی آﻟﻮده را ﮐﻪ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﯽ و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺠﺪد ﺑﻴﻤﺎری در ﺑﻴﻦ ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،در
ﺻﻮرت ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺨﺎر اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﮏ دوﺑﺎره ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﺨﺎر اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﮏ اﺳﭙﻮرﻫﺎی
ﻧﻮزﻣﺎ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮده وﻟﯽ ﺑﻪ ﮔﺮده و ﻋﺴﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺎب ﻫﺎ ﺻﺪﻣﻪ ای وارد ﻧﻤﯽ آورد ،ﺑﺮای ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻴﺪ
اﺳﺘﻴﮏ  ٪٨٠ﻳﮏ ﻗﺴﻤﺖ آب را ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﮏ ﻣﺨﻠﻮط و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻗﺎب ﻫﺎ ،ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺤﺘﻮی ﻗﺎب را روی ﮐﻨﺪوﻳﯽ ﻗﺮار داده و ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻤﺪ و
ﻳﺎ ﭘﻨﺒﻪ را ﮐﻪ در اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﮏ ﺧﻴﺲ ﺧﻮرده ،ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .در روی آﺧﺮﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﻳﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻧﻤﺪ ﻳﺎ ﭘﻨﺒﻪ
ﺧﻴﺴﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪه در اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﮏ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺮار داده ﺷﻮد ،ﮐﻨﺪو و ﻃﺒﻘﺎت را در ﻣﺤﻠﯽ ﺳﺎﻳﻪ ﻗﺮار داده و ﺗﻤﺎم
ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ درﻳﭽﻪ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪو را ﻣﺴﺪود ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺪت ﻳﮏ ﻫﻔﺘﻪ آن را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ
ﺑﺨﺎر اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﮏ ﮐﻠﻴﻪ اﺳﭙﻮرﻫﺎی ﻧﻮزﻣﺎ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد .در ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺎر ﺑﺎ اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﮏ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد
ﮐﻪ اﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت و ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﻧﺸﻮد و در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس دﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺪن آن را ﺑﺎ آب ﺷﺴﺖ ﺗﺎ اﻳﺠﺎد
ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻧﮑﻨﺪ .ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر و ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻗﺎب ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت  ٤٨ﺳﺎﻋﺖ آن ﻫﺎ را
ﺗﻬﻮﻳﻪ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻗﺎب ﻫﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺪ ﻳﺎ ﭘﻨﺒﻪ ﺧﻴﺲ ﺷﺪه در اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﮏ را از ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎت
ﺑﺮداﺷﺘﻪ و درﻳﭽﻪ ﮐﻨﺪو را ﺑﺎز و در آن را ﺑﺮداﺷﺖ.
 ٦ــ ﭼﻮن اﻃﺮاف ﮐﻨﺪوﻫﺎ آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﺎک اﻃﺮاف ﮐﻨﺪوﻫﺎ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻔﺖ زﻳﺮ و رو ﻣﺨﻠﻮط
ﮐﺮد ﺗﺎ اﺳﭙﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺎک از ﺑﻴﻦ ﺑﺮوﻧﺪ.
 ٧ــ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺴﻞ ،ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺮای ﺗﻐﺬﻳﻪ زﻧﺒﻮران آن را ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺧﻮد آب
١٢٧

ﻣﺨﻠﻮط و در  ٦٠درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار داده ﺷﻮد.
درﻣﺎن :ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎﻳﺪ از ﻓﻮﻣﻴﺪل ب ١ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﺷﺮﺑﺖ ﺷﮑﺮ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آﭘﯽ ﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻴﻤﺎری اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

 ٤ــ ﮐﺮم ﻣﻮم ﺧﻮار
ﻳﮑﯽ از آﻓﺎت زﻧﺒﻮر داری ﮐﺮم ﻣﻮم ﺧﻮار و ﻳﺎ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻮم اﺳﺖ .اﻳﻦ آﻓﺖ در ﮐﻠﻴﻪ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ
زﻧﺒﻮرداری در آن ﺟﺎ رواج دارد ،ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺿﻌﻴﻒ و ﺷﺎن ﻫﺎی ﺑﯽ ﺣﻔﺎظ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ
ﻧﺸﺪه ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﺳﺮد ﺧﺴﺎرت وارد ﻣﯽ ﺳﺎزد .ﺑﻪ ﻧﺤﻮی
ﮐﻪ ﺷﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﻫﺎی آﺷﻐﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﻗﻮی ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﺮده
ﭘﺮواﻧﻪ را در داﺧﻞ ﮐﻨﺪوﻫﺎﻳﺸﺎن راه ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از اﻳﻦ آﻓﺖ در اﻣﺎن ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ .ﮐﺮم ﻣﻮم ﺧﻮار
ﺑﻪ ﻋﺴﻞ و زﻧﺒﻮر و ﻻرو آن آﺳﻴﺒﯽ ﻧﻤﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻮم ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺧﻮرد.
ﻏﻴﺮ از ﮐﺮم ﻣﻮم ﺧﻮار ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮم را ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﮐﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻣﻌﺪه ﮐﺮم
ﻣﻮم ﺧﻮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺟﺬب آن اﺳﺖ.
دو ﻧﻮع ﮐﺮم ﻣﻮم ﺧﻮار وﺟﻮد دارد:
اﻟﻒ ــ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪ اش رﻳﺰ اﺳﺖ.٢
ب ــ ﻧﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻻرو آن ﺑﺰرگ اﺳﺖ.٣
ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻮم ﺧﻮار ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮم را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﺪ ،زﻳﺮا ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﻀﻢ آن ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﻂ در داﺧﻞ ﮐﻨﺪو و ﮐﻨﺎر ﺷﺎن ﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ زﻳﺮا ﺗﺎرﻳﮑﯽ و ﮔﺮﻣﺎی ﻳﮏ ﻧﻮاﺧﺖ
داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺗﺨﻢ و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻻرو اﺳﺖ.
ﻻروﻫﺎ ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﺗﺨﻢ )ﺗﻔﺮﻳﺦ( ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻣﻮم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و آن ﻗﺪر اﻳﻦ ﮐﺎر را اداﻣﻪ
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻔﻴﺮﮔﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
در دوران ﺷﻔﻴﺮﮔﯽ ﮐﻪ ﻻرو ﺑﻪ دور ﺧﻮد ﺗﺎر ﺗﻨﻴﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺴﺎراﺗﯽ ﻧﺪارد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﮔﺮ
ﭘﻴﻠﻪ ﻫﺎ در وﺳﻂ درزﻫﺎی ﮐﻨﺪو درﺳﺖ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺷﻔﻴﺮﮔﯽ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺎرج و از ﮐﻨﺪو ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﺮواز ﮐﺮده و از
ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺎده ﺑﺮای ﺗﺨﻢ رﻳﺰی ﺑﻪ ﻃﺮف ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﭘﺮواز و ﺑﻪ
١٢٨

 Achroea grisellaــ ٣

 Galleria mellonellaــ ٢

 Fumidil - Bــ ١

آن ﻫﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،و در ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﻗﺎب ﻫﺎ و ﺷﺎن ﻫﺎی ﺑﺪون زﻧﺒﻮر ﺗﺨﻢ رﻳﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎی
رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ  ١٨٠٠ــ ٤٠٠ﻋﺪد ﻣﯽ رﺳﺪ .ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا از  ٣٠ــ ٥
روز ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻻرو ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺧﺮده ﻫﺎی ﻣﻮم ﮐﻒ ﮐﻨﺪو ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﻃﺮف
ﺷﺎن ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺣﺮﮐﺖ و در آن ﺟﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ،اﻳﺠﺎد ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﭘﻮﺷﻴﺪه از
ﺗﺎرﻫﺎی اﺑﺮﻳﺸﻤﯽ در داﺧﻞ ﺣﺠﺮات ﺷﺎن ﻫﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻃﻮل اﻳﻦ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از  ١٥ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺧﺴﺎرت اﻳﻦ آﻓﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺎب ﻫﺎی داﺧﻞ ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺿﻌﻴﻒ را
ﮐﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ روی ﻫﻤﻪ ی ﻗﺎب ﻫﺎ و ﺷﺎن ﻫﺎی زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺮم
ﻣﻮم ﺧﻮار ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ داﺧﻞ ﮐﻨﺪو را ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺗﻤﻴﺰ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻮم ﻫﺎی رﻳﺰ و
ﮐﺜﺎﻓﺎﺗﯽ ﮐﻪ داﺧﻞ ﮐﻨﺪو وﺟﻮد دارد ،ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮد.

ﺷﮑﻞ ٣ــ١١ــ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﻮمﺧﻮار

ﭼﻨﺎن ﭼﻪ در داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﮐﺮم ﻣﻮم ﺧﻮار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻗﺎب ﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل و ﻗﺎب ﻫﺎﻳﯽ
را ﮐﻪ داﺧﻞ ﺷﺎن ﻫﺎﻳﺶ ﮐﺮم ﻣﻮم ﺧﻮار ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد وﺟﻮد دارد ،از ﮐﻨﺪو ﺧﺎرج و ﻓﻮر ًا ذوب ﮐﺮد ،و
ﻗﺎب ﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺷﺎن ﻫﺎﻳﺶ دارای آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ ،ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮده و ﮐﺮم ﻫﺎ را ﺑﻴﺮون رﻳﺨﺖ و دوﺑﺎره در
داﺧﻞ ﮐﻨﺪو در وﺳﻂ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻗﺮار داد ﺗﺎ زﻧﺒﻮران ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﻴﺰ ﮐﺮدن و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺷﺎن ﻫﺎ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻮارض :ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﮐﻪ ﻻروﻫﺎی ﺷﺐ ﭘﺮه ﺳﺒﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺎن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻠﮑﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
ﻧﻴﺰ از ﺗﺨﻢ رﻳﺰی در ﺷﺎن ﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﮐﺮم ﻣﻮم ﺧﻮار اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎه
ﺑﻮدن دوره زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺒﻮران ﻋﺴﻞ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻨﺪو ﺿﻌﻴﻒ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺒﺐ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ
ﮐﻨﺪو ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﺻﺪﻣﻪ آﻓﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺿﺎﻳﻊ ﮐﺮدن ﺷﺎن ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ و
١٢٩

اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻨﺪو ﻣﯽ ﺷﻮد.
راه ﻣﺒﺎرزه و ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮی :ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻳﻦ آﻓﺖ در زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻧﮕﺎﻫﺪاری ﮐﻨﺪوﻫﺎی
ﻗﻮی اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد زﻧﺒﻮران ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺎ اﻳﻦ آﻓﺖ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ آن ﻧﺪﻫﻨﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ
ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺑﺖ آﺷﻐﺎل ﻫﺎی ﮐﻒ ﮐﻨﺪو را ﮐﻪ ﻣﮑﺎن اﻣﻨﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ اوﻟﻴﻪ ﮐﺮم ﻫﺎﺳﺖ ،ﺗﻤﻴﺰ
ﮐﺮد و ﺷﺎن ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ را ﮐﻪ زﻧﺒﻮرﻫﺎ روی آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،از ﮐﻨﺪو ﺧﺎرج ﮐﺮد .ﺷﺎن ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ در
اﻧﺒﺎر را ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﺮد .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﺎن و اواﻳﻞ ﺑﻬﺎر ﮐﻪ ﺷﺮاﻳﻂ
ﺑﺮای رﺷﺪ آﻓﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻳﻦ آﻓﺖ ﺷﺎن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻳﮑﯽ از
ﺳﻤﻮم ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮص ﻓﺴﺘﻮﮐﺴﻴﻦ ،دود ﮔﻮﮔﺮد ،ﭘﺎرادی ﮐﻠﺮوﺑﻨﺰن و ﻳﺎ اﺗﻴﻠﻦ دی ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮده و ﻳﺎ ﺑﺎ ﮔﺬاردن ﻧﻔﺘﺎﻟﻴﻦ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ی اﻧﺒﺎر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎﻻی ﻃﺒﻘﺎت ﺷﺎن ﻫﺎ ،اﺟﺎزه
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری را ﻧﺪاد.
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﺳﻤﻮم ﺑﺮای ﺷﺎن ﻫﺎی ﺣﺎوی ﻋﺴﻞ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﭼﻮن ﺑﺎﻋﺚ
ﺳﻤﯽ ﺷﺪن ﻋﺴﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﺷﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ  ٤ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻌﺮض ﮔﺎز ﮐﺮﺑﻨﻴﮏ
 ٪٩٨ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺑﺮای اﻳﻦ ﮐﺎر اﻧﺒﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺴﺪود و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺷﺎن ﻫﺎی ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف در زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪود  ٤٨ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
از ﺳﺮﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻳﻦ آﻓﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ٢ﺳﺎﻋﺖ
در ﺳﺮﻣﺎی ﻣﻨﻬﺎی  ١٧درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ،آﻓﺖ از ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ﻳﺎدآوری اﺳﺖ
ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ از ﻳﺨﭽﺎل ﻓﺮﻳﺰر ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻴﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮﮐﻪ ﻫﺎ را ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ ﺷﺐ در ﻓﺮﻳﺰر
ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺮد.
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻗﺎب ﻫﺎی ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺪه و روش اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن آن ﻫﺎ :ﻗﺎب ﻫﺎ را ﭘﺲ از ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮد .دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﮐﺎر اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺐ ﭘﺮه ﻫﺎ روزﻧﺎﻣﻪ را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ
و از آن دوری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن ﻃﺒﻘﺎت ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ دو ﻃﺒﻘﻪ ﻳﮏ ورق
روزﻧﺎﻣﻪ ﻗﺮار داد و آن ﻫﺎ را روی ﻫﻢ ﮔﺬاﺷﺖ.

ﺷﭙﺶ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
ﺷﭙﺶ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ از ﺧﺎﻧﻮاده  Braulideaو راﺳﺘﻪ دو ﺑﺎﻻن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﯽ اﻧﮕﻠﯽ
ﺑﺎل ﻫﺎی ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺣﺸﺮه اﻧﮕﻞ از راﺳﺘﻪ ﺷﭙﺶ ﻫﺎ ﻧﺒﻮده وﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻃﺮز زﻧﺪﮔﯽ
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در ﻣﻮﻫﺎی ﺑﺪن زﻧﺒﻮران ﻋﺴﻞ ﮐﻪ ﺷﺒﻴﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﭙﺶ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻃﺮز زﻧﺪﮔﯽ :اﻧﺪازه اﻳﻦ ﺣﺸﺮه ﻣﻌﻤﻮﻻ ً  ٢ــ  ١/٥ﻣﻴﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﺮ ﻳﮏ
ﺳﻨﺠﺎق ﺗﻪ ﮔﺮد و از ﻧﺰدﻳﮏ ﺷﺒﻴﻪ ﮐﻨﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﻧﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﭙﺶ ﻫﺎ ﭘﻬﻦ و دارای ﻣﻮﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه و ﺗﻴﺰ اﺳﺖ.
ﺣﺸﺮه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﯽ ﺳﻴﻨﻪ زﻧﺒﻮران ﻣﺤﮑﻢ ﻧﮕﺎﻫﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ از آن ﻫﺎ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﻣﯽ رود.
اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﻳﺮ اﻧﮕﻞ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺪن ﺣﺸﺮات از ﺧﻮن زﻧﺒﻮر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺷﺮﻳﮏ ﻏﺬای زﻧﺒﻮران اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻪ ﺣﺸﺮه در ﻣﻮﻗﻊ اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ
ﺳﺮ زﻧﺒﻮران رﺳﺎﻧﻴﺪه و ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﻟﺐ ﻣﻴﺰﺑﺎن را ﺗﺤﺮﻳﮏ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻣﻴﺰﺑﺎن اﻃﻼع ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ زﻧﺒﻮر دﻫﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﻗﻄﺮه ای از ﻋﺴﻞ ﻳﺎ ﺷﻬﺪ از آن ﺧﺎرج
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻳﻦ ﺣﺸﺮه اﻧﮕﻞ ﻣﻠﮑﻪ ،زﻧﺒﻮران ﮐﺎرﮔﺮ و ﻧﺮﻫﺎ اﺳﺖ .آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻗﺪری زﻳﺎد
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺳﺮ و ﺳﻴﻨﻪ و ﭘﺎﻫﺎی آن از اﻳﻦ ﺣﺸﺮات ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻫﻤﻴﺸﻪ اﻃﺮاف
ﻣﻠﮑﻪ را ﺗﻌﺪادی از زﻧﺒﻮران ﭘﺮﺳﺘﺎر اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده و ﻣﺮﺗﺒﺎً او را ﻏﺬا ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﮐﻮﭼﮏ از
ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻏﺬای ﻣﻠﮑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻳﻦ ﺣﺸﺮه ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﻟﻄﻤﻪ را ﺑﻪ ﻣﻠﮑﻪ وارد
ﻣﯽ آورد و وﺟﻮد ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی از اﻳﻦ ﺣﺸﺮه ﺑﺮ روی ﻣﻠﮑﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری و ﺣﺘﯽ در
آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .در آﻟﻮدﮔﯽ ﺷﺪﻳﺪ ،ﺣﺸﺮات را ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﺪن ﻣﻠﮑﻪ دور و او را
ﻧﺠﺎت داد.
ﻣﺒﺎرزه :ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و آﺳﺎن ﺗﺮﻳﻦ راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ دود دادن ﮐﻨﺪو ﺑﺎ دود ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
اﻳﻦ ﺣﺸﺮات را از ﺑﻴﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﺮای زﻧﺒﻮر ﺿﺮر زﻳﺎدی ﻧﺪارد.
ﻗﺒﻞ از دود دادن ،ﺗﻨﻪ ﮐﻨﺪو را از ﮐﻒ آن ﺟﺪا ﮐﺮده ،ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﻴﺪی را ﺑﺎ روﻏﻦ ،ﭼﺮب و در ﮐﻒ
ﮐﻨﺪو ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺪﻧﻪ ﮐﻨﺪو را ﺑﻪ ﺟﺎﻳﺶ ﮔﺬارده و دود ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ را ﺗﻮﺳﻂ دودی داﺧﻞ ﮐﻨﺪو
ﺑﺪﻫﻴﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻦ ﮐﻪ دود ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﯽ ﺣﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﮐﻒ ﮐﻨﺪو ﻣﯽ رﻳﺰﻧﺪ .در
اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﮐﺎﻏﺬ را از ﮐﻒ ﮐﻨﺪو ﺑﻴﺮون آورده و اﻧﮕﻞ ﻫﺎ را ﮐﻪ ﺑﺮ روی آن رﻳﺨﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺳﻮزاﻧﻨﺪ.
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﻨﻮﺗﻴﺎزﻳﻦ ﺷﭙﺸﮏ ﻫﺎ را از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد .ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﮐﻪ روی ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﻴﺪ
ﮐﻒ ﮐﻨﺪو ﻣﻘﺪاری ﻓﻨﻮﺗﻴﺎزﻳﻦ ﭘﺎﺷﻴﺪه در داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﻗﺮار داد و ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪن ﺷﭙﺸﮏ ﻫﺎ در ﺻﺒﺢ
روز ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دود ﺗﻨﺒﺎﮐﻮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﻳﻦ ﮐﺎر ﻳﮏ روز در ﻣﻴﺎن و ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﭘﺎﻳﻴﺰ
ﺗﮑﺮار ﺷﻮد و ﭘﺲ از  ٢ﻣﺎه اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﻗﻄﻌﯽ ﺗﮑﺮار ﺗﺎ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ و ﻧﻮزاداﻧﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻣﺪت
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ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺣﺸﺮه ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﮐﺎﻣﻼ ً از ﺑﻴﻦ ﺑﺮوﻧﺪ .ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﭙﺸﮏ ﻫﺎ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺮ ﻳﮏ
ﭼﻮب ﮐﺒﺮﻳﺖ را در ﻋﺴﻞ ﻓﺮو ﺑﺮده و ﺑﻪ ﺷﭙﺸﮏ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ روی ﺑﺪن زﻧﺒﻮرﻫﺎ و ﻣﻠﮑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﺴﺒﺎﻧﺪ.
ﺷﭙﺸﮏ ﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﺴﻞ ﭼﺴﺒﻴﺪه را ﺑﺎ دﺳﺖ از ﻧﻮک ﭼﻮب ﮐﺒﺮﻳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ و ﮐُﺸﺖ ﻳﺎ ﺳﻮزاﻧﺪ.

ﺑﻴﻤﺎری ﻟﻮک ﻧﻮزادان زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ:
اﻟﻒ( ﺑﻴﻤﺎری ﻟﻮک آﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎری :ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﺎﺳﻴﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻻروی )(Bacillus Larvae
ﭼﻮن ﺑﺎﺳﻴﻞ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺪت زﻳﺎدی ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ .ﭘﺲ از ﺗﻠﻒ
ﺷﺪن ﻧﻮزاد زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﭙﻮر در ﻣﯽ آﻳﺪ و ﺳﺎﻟﻴﺎن دراز ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻘﺎوم ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺷﺪن ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺗﮑﺜﻴﺮ را از ﺳﺮ ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .داﺧﻞ ﺑﺪن ﻫﺮ ﻻرو ﻣﺮده ﺣﺪود ٢/٥
ﻣﻴﻠﻴﺎرد اﺳﭙﻮر وﺟﻮد دارد.
اﺳﭙﻮرﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد را داﺧﻞ ﺑﺪن ﻧﻮزادان ﺳﺎﻟﻢ وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ
ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﺳﭙﻮرﻫﺎ در ﻋﺮض  ٤٨ــ ٣٦ﺳﺎﻋﺖ در ﺣﺮارت  ٣٧ــ ٣٤درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ
ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺳﭙﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﻮزاد ﺑﻴﻤﺎری زا ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ زﻧﺒﻮران ﺑﺎﻟﻎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ دارﻧﺪ.
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎری از ﻃﺮﻳﻖ آب و ﻏﺬا وارد ﮐﻨﺪو ﻣﯽ ﺷﻮد و زﻧﺒﻮران ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑـﺎ ﺗـﻐﺬﻳـﻪ از اﻳـﻦ ﻧـﻮع
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﯽ ﺳﺒﺐ آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﻮزادان ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﻦ ﻧﻮزاد در اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﻧﻮزاداﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از دو روز ﻋﻤﺮ دارﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﭼﻮن در داﺧﻞ ﺑﺪن ﻧﻮزادان
ﻣﺴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ اﺳﭙﻮر ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻧﻴﺴﺖ .زﻧﺒﻮران ﮐﺎﻣﻞ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ
ﻧﻤﯽ ﮔﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻴﻮع آن در ﻫﻤﻪ ﻗﺎب ﻫﺎی ﻳﮏ ﮐﻨﺪو ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻮزادی ﻗﺒﻞ از اﺗﻤﺎم دوره ﺗﻐﺬﻳﻪ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﺗﻠﻒ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﻪ
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ در ﺣﺠﺮه ﻫﺎ ﺑﺎز اﺳﺖ ،ﻧﻮزاد زﻧﺒﻮر ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﭘﺲ از ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ،ﻻﺷﻪ
ﻧﻮزاد ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺷﻔﻴﺮﮔﯽ ﻗﺮار دارد ،ﭼﺮوﮐﻴﺪه و ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﻮزادان در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻗﺎﺋﻢ در داﺧﻞ ﺣﺠﺮه ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ دﻳﻮاره ﺣﺠﺮه ﭼﺴﺒﻴﺪه و ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﻼﻳﻢ و ﻃﺮز ﺗﺸﺨﻴﺺ :ﻧﻮزادان ﺗﻠﻒ ﺷﺪه دارای ﭘﻮﺳﺖ ﭼﺮوﮐﻴﺪه و ﺧﺸﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ
ﻧﻮزادان ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺟﺪار ﺣﺠﺮه ﻣﯽ ﭼﺴﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺟﺪاﮐﺮدن آن ﻫﺎ از ﺣﺠﺮات
١٣٢

ﺑﺪون ﺧﺮاب ﮐﺮدن ﺣﺠﺮات ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ )ﻣﺮاﺣﻞ آﺧﺮ ﺑﻴﻤﺎری( .ﺗﻠﻔﺎت ﻧﻮزادان ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم
دوره ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .ﺳﻄﺢ ﺣﺠﺮات ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﮐﻤﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﮔﻨﺒﺪی ﺷﮑﻞ اﺳﺖ
وﻟﯽ ﺳﻄﺢ ﺣﺠﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﻮزادان ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺮﻃﻮب و ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻃﺮف داﺧﻞ
ﻓﺮو رﻓﺘﮕﯽ ﭘﻴﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ زﻧﺒﻮران ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﺮای ﺳﺮﮐﺸﯽ و اﻃﻼع از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﺎل
ﻧﻮزادان ﺳﻮراخ ﻫﺎی رﻳﺰی در ﺳﻄﺢ ﺣﺠﺮات ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﯽ آن ﻫﺎ ﺣﺪود ﺳﺮ ﻳﮏ ﺳﻮزن
ﺗﻪ ﮔﺮد اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﺧﻔﻴﻒ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ در ﺣﺠﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ زﻧﺒﻮران داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه
و ﻧﻮزادان ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﻨﺪو ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،از ﻧﻮزادان ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﻮﻳﯽ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﻮی ﺳﺮﻳﺸﻢ ﺑﻪ
ﻣﺸﺎم ﻣﯽ رﺳﺪ .اﮔﺮ در ﻳﮑﯽ از ﺣﺠﺮه ﻫﺎ را ﺑﺎز ﮐﻨﻴﻢ ،ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﮐﻪ ﻧﻮزاد ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺋﻢ در داﺧﻞ
ﺣﺠﺮه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و زﺑﺎن آن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻠﻮ ﮐﺸﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎری اﮔﺮ ﭼﻮب ﮐﺒﺮﻳﺖ ﻳﺎ ﻣﻴﻠﻪ ای ﭼﻮﺑﯽ را داﺧﻞ ﺑﺪن ﻧﻮزاد ﻓﺮو ﺑﺮﻳﻢ ،در ﻣﻮﻗﻊ
ﺑﻴﺮون آوردن ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت داﺧﻞ ﺑﺪن ﻧﻮزاد ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺷﺘﻪای ﺷﺒﻴﻪ ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﯽ ﮐﺶ
آﻣﺪه و اﻳﻦ ﮐﺸﻴﺪﮔﯽ ﺗﺎ ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﺮده و ﻗﻄﻊ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻃﺮز اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﻤﺎری :آﻟﻮدﮔﯽ در داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﻣﻌﻤﻮﻻ ً از ﻳﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع و ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی
دﻳﮕﺮ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻧﻮزادان ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ در ﺷﺎن ﻫﺎ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻋﺚ
ﺟﻠﺐ زﻧﺒﻮران ﭘﺮﺳﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد و آن ﻫﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﻴﺮون اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﻮزادان ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ زﻧﺒﻮران
ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ اﺳﭙﻮرﻫﺎ آﻟﻮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻴﻤﺎری را ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎن ﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻏﺎﻟﺒﺎً زﻧﺒﻮرداران ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ از وﺟﻮد ﮐﻨﺪوی ﺑﻴﻤﺎر ،ﺿﻤﻦ ﺑﺎزدﻳﺪ ﮐﻨﺪوﻫﺎ دﺳﺘﮑﺶ و
اﻫﺮم و ﺳﺎﻳﺮ وﺳﺎﻳﻞ ﺧﻮد را آﻟﻮده و ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎری از ﮐﻨﺪوﻳﯽ ﺑﻪ ﮐﻨﺪوی دﻳﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ
زﻧﺒﻮردار ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻳﮏ ﮐﻨﺪو ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺎب ﻧﻮزاد ﻳﺎ ﺣﺎوی ﻋﺴﻞ را از ﮐﻨﺪوﻳﯽ ﺑﻪ
ﮐﻨﺪوی دﻳﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﺪ و ﺳﺒﺐ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻨﺪوی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺸﻮد .ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن
ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻌﺮض ﻏﺎرت ﺳﺎﻳﺮ ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺷﮑﻞ
زﻧﺒﻮران ﻏﺎرﺗﮕﺮ ﺑﻴﻤﺎری را ﺑﻪ ﮐﻨﺪوﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺮﻳﺪ وﺳﺎﻳﻞ ﮐﻬﻨﻪ زﻧﺒﻮرداری ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
وارد ﮐﺮدن ﮐﻨﺪوی ﺟﺪﻳﺪ و ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻠﮑﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﻧﻴﺰ ﺳﺒﺐ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎری در ﻳﮏ زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ :در ﮐﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎ در اﻧﺴﺎن ،ﺣﻴﻮان و ﭼﻪ در ﮔﻴﺎه ﻫﻤﻴﺸﻪ ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮی آﺳﺎن ﺗﺮ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮ
و ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ از ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎری ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮی ﻫﺎی ﻻزم اﻧﺠﺎم
ﮔﻴﺮد .ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﺑﻴﻤﺎری ﻟﻮک آﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ اﺻﻮﻻ ً ﺻﺪ درﺻﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد و در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺟﻤﻌﻴﺖ
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ﮐﻨﺪو از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﺗﻤﺎم ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺪر ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .ﮐﻨﺪوﻫﺎی ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن
ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻠﻴﻪ ﮐﻨﺪو و زﻧﺒﻮران آن را ﺳﻮزاﻧﺪ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد .ﭼﻮن ﻫﺮ ﻗﺎب در اﻳﻦ ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺣﺎوی ﭼﻨﺪ ﺻﺪ زﻧﺒﻮر ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ زﻧﺒﻮر ﻣﺤﺘﻮی  ١ﺗﺎ  ٢ﺑﻴﻠﻴﻮن از اﺳﭙﻮرﻫﺎی ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس
ﻻروی اﺳﺖ.
در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺷﺎﻳﻊ ﺷﺪه و ﺗﺸﺨﻴﺺ آن ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ ،اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ
اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد:
 ١ــ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﺎﻳﺪ از ﻏﺎرت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد.
 ٢ــ ﮐﻠﻴﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
 ٣ــ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﮐﻨﺪو از ﻗﺒﻴﻞ زﻧﺒﻮر ،ﻗﺎب ﻫﺎ ،ﮔﻮﻧﯽ روی ﮐﻨﺪو را ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻮزاﻧﺪ و از ﺑﻴﻦ ﺑﺮد.
 ٤ــ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﮐﻨﺪو ﻗﻮی ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎری در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻳﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺳﻮﻟﻔﺎﺗﻴﺎزول و
ﻳﺎ آﻧﺘﯽ ﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﻫﺎی ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺮاﻣﺎﻳﺴﻴﻦ و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
ب( ﺑﻴﻤﺎری ﻟﻮک اروﭘﺎﻳﯽ
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﺮ ﺧﻼف ﺑﻴﻤﺎری ﻟﻮک آﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ،دارای ﻋﻼﺋﻢ ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﻣﻨﻈﻢ ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﻦ
ﺑﻴﻤﺎری ﺧﺎص ﻧﻮزادان زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ اﺳﺖ و ﺑﻴﺶ ﺗﺮ در اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر ﻳﻌﻨﯽ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻮزاد ﺑﻪ
ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،در ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﻧﻮزادان ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻗﺒﻞ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺣﺠﺮه ﻫﺎ
ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد و اﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎری اﺳﺖ .ﻧﻮزادان در ﺳﻨﻴﻦ  ٥ــ ٤روزﮔﯽ
ﺗﻠﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺪادی از ﻧﻮزادان آﻟﻮده در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎری ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ
زﻧﺒﻮر ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎری :اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﭘﻠﻮﺗﻮن ١ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻروﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮدان و ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﻠﮑﻪ
را آﻟﻮده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻏﺬا وارد دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻻروﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد .رﺷﺪ ﻣﻴﮑﺮوب ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ
ﻻروﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﺮای ﻣﺪت  ٣ﺳﺎل در ﺑﺪن ﻻروﻫﺎ زﻧﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .در ﻻﺷﻪ ﻫﺎی ﺧﺸﮏ
ﺷﺪه ﻻروﻫﺎ ﻓﻘﻂ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس ﭘﻠﻮﺗﻮن و اﺳﭙﻮر ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس آﻟﻮی ٢ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ .ﺑﺎﺳﻴﻞ ﭘﻠﻮﺗﻮن ﻓﺎﻗﺪ
اﺳﭙﻮر اﺳﺖ وﻟﯽ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﻴﮑﺮوب ﺑﻪ ﭼﻪ ﻓﺮم در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ درﺳﺘﯽ روﺷﻦ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺗﺸﺨﻴﺺ :در ﺑﺎزدﻳﺪ ﺷﺎن ﻫﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻌﺪادی ﺣﺠﺮات درﺑﺴﺘﻪ در ﺑﻴﻦ ﺣﺠﺮات در ﺑﺎز دﻳﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ ﺗﺨﻢرﻳﺰی در ﻳﮏ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در زﻣﺎن ﻣﻌﻴﻨﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﻴﺮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
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 Bacillusalveiــ ٢

 Streptoccusplutonــ ١

وﺟﻮد ﺗﻌﺪادی ﺣﺠﺮات در ﺑﺎز در ﺑﻴﻦ ﺣﺠﺮات در ﺑﺴﺘﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻻروﻫﺎی ﺗﻠﻒ ﺷﺪه دارای ﻏﺸﺎی ﺿﺨﻴﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ ﭼﻮب ﮐﺒﺮﻳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮک
آﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﮐﺸﻴﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ در ﻣﺮاﺣﻞ آﺧﺮ ﺑﻴﻤﺎری ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺎزﮐﺮدن ﮐﻨﺪو ﺑﻮی ﺗﺮﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ
واﺿﺢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﺑﻴﻤﺎری اﺳﺖ.
ﺑﻮی ﻣﺰﺑﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻮی ﺷﻴﺮ ﺗﺮﺷﻴﺪه و ﻳﺎ ﺑﻮی ﻋﺮق ﭘﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .رﻧﮓ ﻻروﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ
اوﻟﻴﻪ ی ﺑﻴﻤﺎری از ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻴﺮی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﻪ رﻧﮓ
ﻗﻬﻮه ای ﺗﻴﺮه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻧﺸﺎﻧﻪ ای اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎری ﻟﻮک اروﭘﺎﻳﯽ از ﺳﺎﻳﺮ
ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻧﻮزادان ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮردﮔﯽ رﻧﮓ ﻻروﻫﺎ از ﺷﻴﺮی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻣﺎﻳﻞ
ﺑﻪ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮی
 ١ــ ﻗﻮی ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﮐﻨﺪوﻫﺎ
 ٢ــ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺻﺤﻴﺢ از ﮐﻨﺪوﻫﺎ در ﻃﻮل زﻣﺴﺘﺎن
 ٣ــ ﻗﺮاردادن ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ ﻋﺴﻞ و ﮔﺮده ﮔﻞ ﺑﺮای ﻏﺬای زﻣﺴﺘﺎن ،ﮐﻨﺪوﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺷﮑﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﻳﺮا ﺑﺎﺳﻴﻞ ﭘﻠﻮﺗﻮن در ﻋﺴﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ
و وﻗﺘﯽ ﻣﻘﺪار ﻋﺴﻞ در ﮐﻨﺪو ﮐﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻴﮑﺮوب ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ٤ــ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 ٥ــ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻏﺎرت ﮐﻨﺪوﻫﺎی آﻟﻮده
ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ:ﺑﺮای درﻣﺎن ﻟﻮک اروﭘﺎﻳﯽ از آﻧﺘﯽ ﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از اﮐﺴﯽ ﺗﺘﺮاﺳﻴﮑﻠﻴﻦ،
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ،ارﻳﺘﺮوﻣﺎﻳﺴﻴﻦ و آﭘﯽ ﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﻧﺪ .ﻣﻘﺪار درﻣﺎﻧﯽ اﮐﺴﯽــ
ﺗﺘﺮاﺳﻴﮑﻠﻴﻦ و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ  ٠/٢٥ﮔﺮم ﺗﺎ ﻳﮏ ﮔﺮم در  ٥ــ ١ﻟﻴﺘﺮ ﺷﺮﺑﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻨﺪو اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﺑﺴﺘﻪ از آﭘﯽ ﻣﺎﻳﺴﻴﻦ را ﺑﺮای ﻳﮏ ﮐﻨﺪو در  ٥ــ ٣ﻟﻴﺘﺮ ﺷﺮﺑﺖ ﺣﻞ و در  ٣ﺷﺐ ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﻪ زﻧﺒﻮران
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﺑﻴﻤﺎری ﻣﻮروﺛﯽ )ﻫﻢ ﺧﻮﻧﯽ(
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ژﻧﺘﻴﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻣﻴﺰش ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی ﺑﻴﻦ ﻣﻠﮑﻪ و ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﻳﺪ .از
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آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻠﮑﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ی ﺗﺨﻤﯽ در اﺛﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﮐﺸﻨﺪه ﮐﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻣﻴﺰش
ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﻳﻨﺪ ،از ﺑﻴﻦ ﻣﯽ روﻧﺪ و ﺗﺨﻢ ﻫﺎ دارای ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ
از ﺗﻠﻒ ﺷﺪن ﻓﺎﺳﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺒﻮران ﮐﺎرﮔﺮ آن ﻫﺎ را از ﮐﻨﺪو ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ اﻳﻦ
ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﮐﻨﺎر ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ آن
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺨﻢ ﻫﺎ در ﮐﻨﺪو ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﻳﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ﻫﺎی
ﺧﺎﻟﯽ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﮑﺎن دارد ﻣﻠﮑﻪ در داﺧﻞ ﻫﻤﺎن
ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ دوﺑﺎره ﺗﺨﻢ ﮔﺬاری ﻧﻤﻮده و ﺗﺨﻢ ﻫﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻻرو ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﭼﻮن ﻫﻨﻮز
دﻫﺎﻧﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻳﮏ ﻧﻮاﺧﺘﯽ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی در ﺑﺎز و در ﺑﺴﺘﻪ در ﮐﻨﺎر ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ
و در ﻳﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺷﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ی ﺳﻠﻮل ﻫﺎی در ﺑﺎز دارای ﻧﻮزاد ﺑﻪ درﺟﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻨﺪو
ﭘﯽ ﺑﺮد.
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی دارد .ﻳﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ درﺟﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی ﺑﻴﺶ ﺗﺮ
ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑﻴﻤﺎری ﺷﺪت ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ اﮔﺮ درﺟﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی در ﻳﮏ ﮐﻨﺪو
 ٦٠درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ )از ﺻﺪ ﻋﺪد ﺗﺨﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﮔﺬارد  ٦٠ﻋﺪد آن ﻫﺎ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﻧﺸﺎﻧﻪ ی درﺟﻪ
ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪی زﻳﺎد اﺳﺖ ٤٠ ،درﺻﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﻨﺪ وﻟﯽ از ﻧﻈﺮ ﺑﻮﻳﺎﻳﯽ ،ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن
ﮔﺮده و ﺷﻬﺪ ﮔﻞ ،ﻗﺪرت ﭘﺮواز و ﻏﻴﺮه از ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ ﻫﻢ ﺧﻮﻧﯽ :اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﻣﻴﺎن ﺷﺎن ﻫﺎی ﻧﻮزادان ﻳﮏ ﮐﻨﺪو ٣ ،ﺷﺎن
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺷﺎن ﻫﺎ در  ٣ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در
ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﺪاد  ١٠٠ﺳﻠﻮل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺷﺎن ﻋﻤﻮد ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﻟﺬا ﻻزم
اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻮازی اﻻﺿﻼع ﺑﺎ اﺑﻌﺎد  ١٠ﺳﻠﻮل ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ دارای
 ١٠٠ﺳﻠﻮل اﺳﺖ.
ﺣﺎل ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺷﻤﺮده و از ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﺪد
ﺣﺎﺻﻞ ﺣﺪود ًا درﺻﺪ ﻫﻢ ﺧﻮﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .اﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﻫﻢ ﺧﻮﻧﯽ از  ٢٠درﺻﺪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﺷﻮد ،ﺑﻬﺘﺮ
اﺳﺖ ﻣﻠﮑﻪ آن ﮐﻨﺪو را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮐﻨﻴﻢ.
ﺿﻤﻨﺎً ﺑﺮای راﺣﺘﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ درﺻﺪ ﻫﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻳﮏ ﺷﺎﺑﻠﻦ )اﻧﺪازه( ﮐﻪ از ﻃﻠﻖ ﺳﻔﻴﺪ
و ﺷﻔﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻮازی اﻻﺿﻼع ﮐﻪ ﻫﺮ ﺿﻠﻊ آن ﺑﻪ اﻧﺪازه  ١٠ﺳﻠﻮل ﺷﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد.
١٣٦

ﺷﮑﻞ ٤ــ١١ــ ﻋﮑﺲ از ﺑﻴﻤﺎری ﻣﻮروﺛﯽ )ﻫﻢ ﺧﻮﻧﯽ(

دﺷﻤﻨﺎن زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
زﻧﺒﻮر زرد و ﻗﺮﻣﺰ :اﻳﻦ زﻧﺒﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از اﻧـﻮاع آنﻫﺎ ﺑـﺎ
ﺳﺮ ﺳﺨﺘﯽ وارد ﮐﻨﺪو ﺷﺪه و ﻣﻘﺪاری از ﻋﺴﻞ آن را دزدﻳﺪه و ﺻﺮف ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻮازد ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺪهای
دﻳﮕﺮ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﮐﻨﺪو ﮐﻤﻴﻦ ﮐﺮده و زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ وارد ﻳﺎ از ﮐﻨﺪو ﺧﺎرج ﺷﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ
آروارهﻫﺎی ﺗﻴﺰﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺮ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ را ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪﻧﺶ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻮراﺧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً در
زﻣﻴﻦ ﻳﺎ ﺗﻨﻪ درﺧﺖ ﻳﺎ ﺟﺎی دﻳﮕﺮ درﺳﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺣﻤﻞ ﮐﺮده و در آنﺟﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﻴﺶ دراز ﺗﺨﻤﯽ در داﺧﻞ
ﺷﮑﻢ زﻧﺒﻮر ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ .ﺗﺨﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻻرو ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دﮔﺮدﻳﺴﯽ از ﻫﻤﻴﻦ ﻻﺷﻪ زﻧﺒﻮر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺒﺎرزه :از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻻﻧﻪ ﻫﺎی اﻳﻦ زﻧﺒﻮرﻫﺎ در اﻃﺮاف زﻧﺒﻮرﺳﺘﺎن.

ﺷﮑﻞ  ٥ــ١١ــ زﻧﺒﻮر زرد )وﺳﭙﺎ( در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺎرت و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺪوﻫﺎ

١٣٧

ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن :از ﺑﻴﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺳﺒﺰه ﻗﺒﺎ ﻳﺎ زﻧﺒﻮر ﺧﻮار ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ آﻓﺖ ﺑﺮای زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﻮده ﮐﻪ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺗﻤﺎم اﻳﺮان ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻮش :ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از آﻓﺖ ﻫﺎی زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻣﻮش ﻫﺎی رﻳﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از راه ﺳﻮراخ ﭘﺮواز ﺑﻪ
داﺧﻞ ﮐﻨﺪو رﻓﺘﻪ و از ﮔﺮﻣﺎی داﺧﻞ ﮐﻨﺪو در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎم ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ از ﻋﺴﻞ
داﺧﻞ آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺧﺮاﺑﯽ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﯽ آورﻧﺪ.
ﺧﺮس :در ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻓﺮاوان اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻗﺸﺮ ﮐﻠﻔﺖ ﭼﺮﺑﯽ در
زﻳﺮ ﭘﻮﺳﺘﺶ ﻧﻴﺶ زﻧﺒﻮر ﺑﺮ آن اﺛﺮ ﻧﺪارد .ﺧﺮس ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺴﻞ را ﻣﯽ ﺧﻮرد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺑﻴﺮون آوردن ﻋﺴﻞ
ﮐﻨﺪوﻫﺎ را ﻧﻴﺰ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ.
ﻋﻨﮑﺒﻮت :ﻋﻨﮑﺒﻮت دﺷﻤﻦ ﻫﻤﻪ ﺣﺸﺮات ﭘﺮﻧﺪه از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ اﺳﺖ و از ﺗﻨﻴﺪن ﺗﺎر
ﻋﻨﮑﺒﻮت در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﮐﻨﺪو ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻴﻦ ﮐﻨﺪوﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﮐﺮد و ﻳﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻴﺪه
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎرﻫﺎ را ﻓﻮری ﭘﺎره ﮐﺮد ،ﭼﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎدی از زﻧﺒﻮرﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮده
و ﺑﮑﺸﻨﺪ.

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻤﻮم آﻓﺎت ﻧﺒﺎﺗﯽ در زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﺸﺮات زﻳﺎن آور ﻻزم و ﺿﺮوری اﺳﺖ وﻟﯽ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻤﻮم ﺣﺸﺮه ﮐﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی
ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺒﻮران ﻋﺴﻞ ﻣﻀﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺳﻌﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﮔﻠﺪﻫﯽ درﺧﺘﺎن
ﻣﻴﻮه و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺰروﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﻴﺮد .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻤﻮم ﺑﻪ ﻃﺮز اﺳﺘﻌﻤﺎل
آن ﻫﺎ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻫﺰاران ﮐﻨﺪوی ﻋﺴﻞ از ﺑﻴﻦ ﻣﯽ رود و ﺿﺮر ﻧﺎﺷﯽ از اﻳﻦ ﺑﯽ اﻃﻼﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺶ ﺗﺮ از ﺳﻮد
ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ اﺳﺖ.

راه ﻫﺎی ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺑﻪ ﻃﺮق ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن دﭼﺎر ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
١ــ اﺳﺘﻔﺎده زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ از ﺷﻬﺪ و ﮔﺮده ﮔﻞ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮرد ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎ
ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از ﺳﻤﻴﺖ ﺑﻘﺎﻳﺎی ﺳﻤﻮم روی ﮔﻴﺎه ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ.
 ٢ــ اﺳﺘﻔﺎده زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ از آب ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﻮم ﮐﺸﺎورزی آﻟﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ.
 ٣ــ ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺮده ﮔﻞ ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻤﻮم در ﺧﻼل ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺎد آﻟﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ.
١٣٨

ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ در زﻧﺒﻮر
 ١ــ وﺟﻮد ﺗﻌﺪادی زﻧﺒﻮر ﻣﺮده در ﺟﻠﻮ ﺳﻮراخ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪو و ﺧﺰﻳﺪن ﻋﺪه ای زﻧﺒﻮر در ﻧﺰدﻳﮑﯽ
ﮐﻨﺪو و ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻴﺮون آﻣﺪن ﺧﺮﻃﻮم زﻧﺒﻮرﻫﺎی ﻣﺮده از ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﺳﺖ.
 ٢ــ اﻳﺠﺎد ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی داﺧﻞ ﮐﻨﺪو و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎزده آن
 ٣ــ ﺗﺸﺪﻳﺪ رﻓﺘﺎر ﺗﻬﺎﺟﻢ در زﻧﺒﻮرﻫﺎ
 ٤ــ ﺑﺎﻻ آوردن ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻤﻮم ﻓﺴﻔﺮه
اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ :در ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﮔﻴﺎﻫﺎن
ﻫﺴﺖ ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮی زﻧﺒﻮران از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﻗﺪاﻣﺎت زﻳﺮ را اﻧﺠﺎم داد.
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﻢ ﭘﺎﺷﯽ را ﻗﺒﻞ و ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﮔﻠﺪﻫﯽ اﻧﺠﺎم داده و ﺳﻌﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ زﻣﺎن آن ﺑﻪ ﺻﺒﺢ زود ﻳﺎ
ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب ﺣﺘﯽ ﻃﯽ ﺷﺐ ﮐﻪ زﻧﺒﻮران ﮐﻢ ﺗﺮی در ﺑﻴﺮون ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺤﺪود ﺷﻮد و از ﺳﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ دارای
ﺧﻄﺮ ﮐﻢ ﺗﺮی ﺑﺮای زﻧﺒﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل زﻧﺒﻮران ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮ و ﻳﺎ
ﺑﺴﺘﻦ درﻳﭽﻪ ﭘﺮواز ﮐﻨﺪو ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻣﮑﺎن ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  ٢٤ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ از
ﺧﻄﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺷﻮد.

ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﮐﻨﺪوﻫﺎی آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﻤﻮم ﮐﺸﺎورزی
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﺳﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﻓﻘﻂ ٪١٠
زﻧﺒﻮراﻧﯽ ﮐﻪ آن ﮔﻴﺎﻫﺎن را وﻳﺰﻳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻠﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻓﻮق ﻫﻢ در ﻣﻮﻗﻊ ﮔﻞ ﮐﺮدن آن ﻫﺎ ﻣﻀﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﺳﻤﻮم ﺧﻄﺮﻧﺎک اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻘﺎﻳﺎی ﺳﻢ روی ﮔﻴﺎﻫﺎن دوام داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﮐﻨﺪو را ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﺮده و ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار داد ،اﻣﺎ اﮔﺮ از ﺳﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﮐﻢ ﺗﺮ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن زﻧﺒﻮران در ﺧﺎرج از ﮐﻨﺪو ﺷﺪه و ﻣﯽ ﺗﻮان از ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن آن ﻫﺎ
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮد و در ﻣﺤﻞ ﺑﻪ درﻣﺎن ﮐﻠﻨﯽ ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .در ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻤﻮم ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﺑـﺎﻋﺚ
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﻧﻮزادان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﺷﺎن ﻫﺎی ﺣﺎوی ﮔﺮده آﻟﻮده را از ﮐﻨﺪو ﺧﺎرج
ﮐﺮد ،در ﺻﻮرت ﻣﺎﻧﺪن ﮔﺮده ﻫﺎی آﻟﻮده در داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻋﺎدی ﮐﻨﺪو ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎزده آن
ﻧﺎﭼﻴﺰ و رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮐﻨﺪو ،ﮐﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

١٣٩

ﺷﮑﻞ  ٦ــ١١ــ ﺗﻠﻔﺎت زﻧﺒﻮران ﻋﺴﻞ در اﺛﺮ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ

ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ
 ١ــ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﻴﻠﻢ ﻳﺎ ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
 ٢ــ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ روی ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﺑﺪن زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ )ﻓﻴﻠﻢ ،ﻋﮑﺲ و
ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﯽ(
 ٣ــ ﺑﺎزدﻳﺪ از ﮐﻠﻨﯽ ﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺎب ﻫﺎی ﭘﺮ از ﺷﻔﻴﺮه و ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد
ﻫﻢ ﺧﻮﻧﯽ
 ٤ــ ﺗﺸﺮﻳﺢ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺮ روی ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ
 ٥ــ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ درﻣﺎن و ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮی از ﮐﻨﻪ ﻫﺎ روی ﮐﻠﻨﯽ ﻫﺎ و ﺷﻤﺎرش
اﺟﺴﺎد ﮐﻨﻪ ﻫﺎ در ﮐﻨﺪو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻏﺬ ﺳﻔﻴﺪ در ﮐﻒ ﮐﻨﺪو

ارزش ﻳﺎﺑﯽ ﻓﺼﻞ ﻳﺎزدﻫﻢ

١٤٠

١ــ ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد از ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺼﻮن ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﮐﻨﺪوﻫﺎ از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻣﺮاض
ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٢ــ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی اﻧﮕﻠﯽ زﻧﺒﻮران ﻋﺴﻞ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.

 ٣ــ ﺑﻴﻤﺎری ﻫﺎی ﻧﻮزادان زﻧﺒﻮران ﻋﺴﻞ ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
 ٤ــ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎری واروآ ﭼﻴﺴﺖ؟
 ٥ــ ﮐﻨﻪ واروآ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺪو ﺧﺴﺎرت وارد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟
 ٦ــ ﭼﺮا ﮐﻨﻪ واروآ ﺑﻪ ﻻرو زﻧﺒﻮر ﻧﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻴﺶ ﺗﺮی داﺷﺘﻪ و آن را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ
ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ؟
 ٧ــ راه ﻫﺎی ﺳﺮاﻳﺖ و اﻧﺘﺸﺎر ﮐﻨﻪ واروآ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
 ٨ــ اﺻﻮﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻨﻪ واروآ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 ٩ــ ﮐﻨﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ در ﮐﺪام ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺪن زﻧﺒﻮر ﺟﺎی ﻣﯽ ﮔﻴﺮد؟
 ١٠ــ داروی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻴﻤﺎری ﻧﻮزﻣﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟
١١ــ ﭼﻨﺎن ﭼﻪ در داﺧﻞ ﮐﻨﺪو ﮐﺮم ﻣﻮم ﺧﻮار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺮد؟
١٢ــ ﺷﭙﺶ ﮐﻨﺪوی ﻋﺴﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺪو آﺳﻴﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ؟
١٣ــ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و آﺳﺎن ﺗﺮﻳﻦ راه ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﭙﺶ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
١٤ــ در ﺑﻴﻤﺎری ﻟﻮک آﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﻧﻮزادان ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻠﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟
 ١٥ــ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﻳﻢ ﺑﻴﻤﺎری ﻟﻮک اروﭘﺎﻳﯽ ﭼﻴﺴﺖ؟
 ١٦ــ ﭼﮕﻮﻧﻪ درﺻﺪ ﻫﻢ ﺧﻮﻧﯽ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
 ١٧ــ دﺷﻤﻨﺎن زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 ١٨ــ ﻋﻼﻳﻢ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ آﻓﺎت ﻧﺒﺎﺗﯽ در زﻧﺒﻮران ﻋﺴﻞ را
ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
 ١٩ــ از ﻧﻮزادان ﺗﻠﻒ ﺷﺪه در اﺛﺮ ﮐﺪام ﺑﻴﻤﺎری ﺑﻮی ﺳﺮﻳﺸﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺎم ﻣﯽ رﺳﺪ؟
د(ﻧﻮزﻣﺎ
ج( ﮐﻨﻪ زدﮔﯽ
ب( ﻟﻮک آﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ
اﻟﻒ( ﻟﻮک اروﭘﺎﻳﯽ
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