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 مقدمه
افشـان   بـاال خـانواده زنبورهـاي گـرده     بـه  و متعلـق ) Hymenoptera(غشـائیان   افشـان از راسـته بـال    زنبورهاي گرده

)Apoidea(، طول زندگی خود از شهد و گرده گیاهـان  افشان در  زنبورهاي گرده همه. هستند موفق بسیار حشراتی
کـه   طـوري  به کنند، می جمع براي نوزادان خود را غذایی مواد هاي بالغ ماده افشان، زنبورهاي گرده در. کنند تغذیه می

 ضـعیف،  طورکلی به مرحله نوزادي یا الروي شبیه کرم بوده و حقیقت، در. نوزادانشان نیازي به تحرك نداشته باشند
 یـک  قطعات دهانی زنبورهاي بالغ بـه  غذایی، منابع آوري جمع براي .باشد می  محدود بسیار داراي حرکت و دفاع بی

  . است یافته ها براي حمل گرده تغییر ماده عقبی پاهاي ها، گونه از بسیاري در شده و  شهد تبدیل مکیدن خرطوم براي
و ) Apoidea(افشـان   باال خانواده زنبورهاي گردهبندي حشرات، زنبورهاي مخملی همانند زنبورعسل به  ازنظر طبقه

تـر اسـت و اصـوالً     سازمان اجتمـاعی زنبورهـاي مخملـی نسـبت بـه زنبورعسـل سـاده       . تعلق دارند Apidaeخانواده 
تر از کلنـی زنبورعسـل    جمعیت کلنی این زنبورها بسیار کم. زنبورهاي مخملی داراي زندگی اجتماعی ابتدایی هستند

  .است فرد 50راد هر کلنی در حدود است و تعداد اف
البتـه  . مؤسس کلنـی یـا النـه اسـت     تنهایی به دارند و ملکه ساله چرخه زندگی یک زنبورهاي مخملی هاي گونه بیشتر

طـی پـرواز    زنبـور عسـل   بـا  مشـابه  اي شـیوه  بـه  را جدیـد  هـاي  زنبورهـاي مخملـی کلنـی    گرمسـیري  هاي گونه برخی
 از هـا  آن تـر بـوده و بـدن اکثـر     نسـبتاً بـزرگ   زنبـور عسـل   بـا  مقایسه زنبورهاي مخملی در. کنند می جمعی آغاز دسته

زنبورهـاي   ،)عـایق بـودن   تر بـودن و  بزرگ(خاطر این دو ویژگی  به. شده و حالت عایق دارد پوشیده متراکم موهاي
 سـرد  شـرایط  در فعالیـت  يبـرا  خـوبی  راحتـی تنظـیم نماینـد و بنـابراین بـه      قادرند دماي درونی بدنشـان را بـه  مخملی 

  قطبـی محـدود شـده    و آلپـی  معتدلـه،  منـاطق  زنبورهاي مخملی اساساً بـه  جالب این است که انتشار. سازگاري دارند
 در هـا  طـور اسـتثنا برخـی گونـه     شوند، البته بـه  ندرت یافت می اي به مانند نواحی مدیترانه تر مناطق گرم در ها آن. است

  . اند هنیز دیده شد استوایی مناطق
 

  افشانی گیاهان افشان در گرده اهمیت زنبورهاي گرده
بساك پرچم یک گل به کالله مادگی گل دیگر از همان  از گرده افشانی عبارت است از انتقال بنا بر تعریف، گرده
گرده  انتقال است ممکن در گیاهان. است افشانی براي تولید دانه ضروري گیاهان گرده اکثر در. نوع یا نوع متفاوت

 حشرات توسط ها توجه گل قابل اکثریت اما شود، ها انجام  خفاش و پرندگان آب، هاي مختلف، توسط باد، به روش
 گرده با نوزادان یا الروها را بالغ، افشان زنبورهاي گرده حشرات، هاي برخالف سایر گروه. شوند می افشانی گرده
 خاطر به. منابع مناسب باید فعالیت زیادي انجام دهند آوري جمع برايافشان  بنابراین زنبورهاي گرده. کنند می تغذیه
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افشانی توسط زنبورهاي  گرده براي اساساً بسیاري از گیاهان عالی هستند و هاي افشان گرده ها آن فعالیت، میزان این
  . اند افشان سازگار شده گرده

 شبدر دگر و یونجه مانند ها آن از بعضی. دارند بستگی افشان گرده حشرات به محصوالت از اي گسترده تولید طیف
گیاه دیگر  به ها از یک گیاه اینکه گرده آن توانند بذري تولید کنند مگر افشان هستند، به این معنی که نمی گرده
فرنگی که این  گوجه و روغنی، خردل هاي دانه مانند خودبارور هستند گروه دیگري از محصوالت. شود منتقل

روغنی مانند  هاي دانه در. شودمی گرده انتقال سبب بهبود حشرات مالقات افشان هستند، اما خودگردهمحصوالت 
 صورت، این غیر در ها یکنواخت شود، شود بذرها زودرس شده و رسیدن آن مناسب سبب می افشانی گرده کلزا،

 محصوالت مانند آفتابگردان از برخی. ریزند می برداشت از بذور قبل از شده و برخی بذرها متوقف  رسیدن
 محصوالت حتی در. کنند کیفیت بهتر تولید می افشانی، بذور با در صورت گرده اما هستند، طورکلی خودبارور به

هایی مانند  میوه در. شود افشانی کیفیت بذور تولیدي بهتر می کامالً خودبارور مانند باقال، در صورت گرده
 )بارور شده هاي تعداد تخمک به ترتیب همین به و( تولید شده دانه تعداد به یوهم اندازة کیوي و فرنگی، خیار توت

 گلخانه، شرایط در مثال، عنوان  به. کند می تضمین را میوه اندازه حداکثر مناسب، افشانی گرده بنابراین .بستگی دارد
 هاي میوه تعداد شود سبب می )Bombus terrestrisگونه معروف (هاي زنبورهاي مخملی  استقرار کلنی

  . فرنگی دو برابر شود بازارپسند توت
مختلف، هنوز اطالعات  افشانی و عملکرد محصوالت گرده بین قیمت  گران و اساسی با وجود آگاهی از رابطه

اي که بیشترین مطالعه  منطقه اروپا، عنوان نمونه در به. بسیاري از گیاهان در دسترس نیست افشانی گرده کافی درباره
 کشاورزي عنوان محصوالت گونه گیاهی که به 250 از حدود ها در آنجا انجام شده است، افشان رابطه با گرده در

حال، دقیقاً مشخص نیست که توسط  با این. شوند افشانی می گرده گونه توسط حشرات 150 حدود شوند کشت می
  . شود ها چقدر کم می عملکرد آنناکافی  افشانی شوند و یا در صورت گرده می افشانی گرده حشرات کدام

  
  افشانی گیاهان اهمیت زنبورهاي مخملی در گرده

 سراسر محدوده در. است صورت کلنی و اجتماعی افشان ازجمله زنبورهاي مخملی به زنبورهاي گرده زندگی شیوه
 هاي افشان عنوان گرده شمالی، زنبورهاي مخملی به نیمکره معتدل در در منطقه ویژه افشان به انتشار زنبورهاي گرده

گیاهان  از بدین ترتیب بسیاري. روي گیاهان وحشی بسیار فراوان هستند عی و همچنین ازر روي محصوالت بومی 
تحقیق در مورد . اند زنبورهاي مخملی سازگار شده توسط افشانی گرده براي انحصاراً اوقات گاهی اساساً و یا

پرورش انبوه . گردد افشان به حدود یک صد سال قبل برمی عنوان گرده چگونگی استفاده از زنبورهاي مخملی به
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است، اما اطالعات علمی و تجربی آن در اختیار ) سال 35حدود (این زنبورها در دنیا داراي سابقه نسبتاً طوالنی 
  . زرگ تجاري است و کمتر منتشر شده استهاي ب شرکت
دهند که در  هایی را نشان می اند، ویژگی سازگاري یافته افشان زنبورهاي گرده توسط افشان گرده براي که گیاهانی

شوند چند ویژگی  افشانی می هایی که توسط زنبورهاي مخملی گرده گل. شود افشانی نامیده می گرده مجموع سندرم
  ).1ل شک(مشترك دارند 

 .هستند )زرد یا مایل به بنفش آبی ویژه به(هاي روشن  داراي رنگ و بزرگ اغلب ها این گل - 1

 .دارند تقارن دوطرفه شعاعی، اغلب جاي تقارن ها به آن - 2

البته الزم به ذکر . دارد قرار عمیق مهمیز یک معموالً درون که کنند می ها شهد فراوانی را تولید این گل - 3
 اي نشانه افشانی در هر گل تنها و در عمل سندرم گرده دارد وجود زیادي کلی استثناهاي است که به این قاعده

 . مورد نظر آن افشان است براي گرده

  
  .افشانی توسط زنبورهاي مخملی آذین مناسب براي گرده نمایی از تقارن دوطرفه یک گل -1شکل 

  
  اي افشانی محصوالت گلخانه اهمیت زنبورهاي مخملی در گرده
آمریکاي اروپایی، شود و در کشورهاي  میتولید زنبور مخملی در سال در حال حاضر بیش از یک میلیون کلنی 

افشانی در  براي گردهمخملی زنبورهاي در مجموع استفاده از . گیرد قرار می استفاده موردی و آسیا و جنوب یشمال
افشانی، سبب افزایش عملکرد،  هاي گرده یر روشسارا به همراه دارد و در کل، نسبت به این مقیاس مزایاي زیادي 

  .شود هاي تولید می کیفیت بهتر میوه و کاهش هزینه
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، که )1جدول (شوند  محصول مهم و اقتصادي استفاده می 20افشانی حدود  امروزه زنبورهاي مخملی براي گرده
ها در  افشان ترین گرده وان عمومیعن در عمل زنبورهاي مخملی به. اي است فرنگی گلخانه ها گوجه ترین آن مهم

اي چند  افشانی محصوالت گلخانه اند و در بسیاري از کشورهاي دنیا براي گرده اي معرفی شده محصوالت گلخانه
 Bombus terrestrisها، گونۀ  ترین آن معروف. شوند صورت انبوه پرورش داده می از زنبورهاي مخملی به  گونه

  . گیرد فرنگی مورداستفاده قرار می ویژه گوجه اي به افشانی محصوالت گلخانه گردهاست که در سطح گسترده براي 
  

    .شود هاي تجاري زنبورهاي مخملی استفاده می ها از کلنی افشانی آن اسامی گیاهانی که براي گرده -1جدول 
  نام علمی  نام فارسی  تیره

   .Solanum lycopersicon L  فرنگی گوجه  )Solanaceae(بادمجانیان 
  .Capsicum annuum L  فلفل  )Solanaceae(بادمجانیان 
 .Solanum melongena L  بادمجان  )Solanaceae(بادمجانیان 

 .Cucumis melo L  طالبی  )Cucrbitaceae(کدوئیان 

 Citrullus lanatus (Thunb.)  هندوانه  )Cucrbitaceae(کدوئیان 

 .Cucumis sativus L  خیار  )Cucrbitaceae(کدوئیان 

 .Cucurbita pepo L  کدو مسمایی  )Cucrbitaceae(کدوئیان 

  DuchesneFragaria x ananasa  فرنگی توت  )Rosaceae(گلسرخیان 

 .Rubus idaeus L  تمشک  )Rosaceae(گلسرخیان 

 .Rubus fruticosus L  توت سیاه  )Rosaceae(گلسرخیان 

گالش انگور 
)Grossulariaceae(  

سیاه، ( فرنگیانگور
  )قرمز

Ribes sativum (Rchb.), R. nigrum L. 

 Vaccinium macrocarpon Aiton  قره قاط  )Ericaceae(خلنگیان 

 .Vaccinium corymbosum L  بلو بري  )Ericaceae(خلنگیان 

 .Malus domestica Borkh  سیب  )Rosaceae(گلسرخیان 

 .Pyrus communis L  گالبی  )Rosaceae(گلسرخیان 

 .Prunus cerasus L., P. avium L  گیالس  )Rosaceae(گلسرخیان 

 Actinidia deliciosa (A. Chev.)  کیوي  )Actinidiaceae(کیویان 

 Prunus persica (L.)  هلو  )Rosaceae(گلسرخیان 
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 .Prunus armenianca L  زردآلو  )Rosaceae(گلسرخیان 

 .Prunus domestica L  آلو  )Rosaceae(گلسرخیان 

 
هاي این  زمانی که دکتر دي جونگ که کلنی. طور اتفاقی کشف شد افشانی به تأثیر زنبورهاي مخملی در گرده

فرنگی یکی از  ها را در گلخانه گوجه داشت، قبل از رفتن به سفر، این کلنی عنوان سرگرمی نگه می زنبور را به
ها به  کرد محصول و همچنین کیفیت میوهپس از بازگشت از سفر متوجه شد که عمل. دوستانش به امانت گذاشت

اي شد تا کار روي پرورش زنبورهاي مخملی در هلند و بلژیک  این اتفاق انگیزه. آوري بهتر شده است طرز اعجاب
در حال حاضر اکثر کشورهاي اروپایی و برخی کشورهاي آسیایی شامل ژاپن، فلسطین . شروع و توسعه یابد

هایی از این زنبورها  استرالیا نیز گونه. دهند ین پرورش زنبورهاي مخملی را انجام میاشغالی، ترکیه، کره جنوبی و چ
  . را وارد نموده است

ها تا  وسیله حشرات، باد و تکان دادن بوته افشانی به ها در فضاي باز گرده فرنگی و سایر سبزي در کشت گوجه
شود، بنابراین از  ها که فضا بسته است امکان ورود حشرات و وزش باد کم می اما در گلخانه. شود حدودي انجام می

ها  این روش. شده است صورت مصنوعی انجام می ف بههاي مختل افشانی این گیاهان به روش هاي گذشته گرده زمان
  . شوند اختصار به شرح زیر توضیح داده می به
شده  مو و فرچه استفاده می به این منظور از کاغذ لوله شده، پرهاي مصنوعی، قلم: ها زدن روي گل ضربه - 1

این . ها  را در پی دارد لقیح گلها یا عدم ت در کل این روش کارایی مطلوبی نداشته و غالباً تلقیح ناقص گل. است
 . بر بودن و هزینه کارگري باال قابل توصیه نیست روش در سطوح وسیع به خاطر زمان

ها  هاي مهار و یا ضربه زدن روي آن این کار با ایجاد شوك در سیم: ها تکان دادن یا لرزاندن سیم مهار بوته - 2
هاي تلقیح نشده روي بوته وجود دارند  ز در میان تا وقتی گلانجام این کار هر روز یا حداقل یک رو. شود انجام می

ها را با استفاده از دستگاه لرزاننده الکتریکی موسوم به زنبور الکتریکی  توان تکان دادن گل البته می. ضروري است
 .شود انجام داد هاي مهار نصب می که روي سیم

صورت ناقص انجام شده باشد،  افشانی به عمل گردهها زمانی که  هورمون این :تلقیح با استفاده از هورمون - 3
 .باشند هاي حاصل از این روش فاقد بذر می میوه. شوند سبب افزایش رشد میوه می

طور غیرمستقیم باعث شوك به گیاه شده و عمل لقاح را باعث  این زنبورها به: استفاده از زنبورهاي مخملی - 4
 . شوند می

هاي مهمی به شرح زیر  اي مزیت فرنگی گلخانه افشانی گوجه ی براي گردهدرمجموع استفاده از زنبورهاي مخمل
  : دارد
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  . شوند افشانی می ها گرده ها کامل است و تمام گل معموالً تلقیح گل) الف
بنابراین هزینه کارگري در این روش . مترمربع گلخانه یک کندوي زنبور کافی است 2000اصوالً براي هر ) ب

  . کمتر است ها نسبت به سایر روش
در سایر نقاط دنیا ازجمله  B. terrestrisکاربردي براي استقرار زنبورهاي مخملی گونۀ  هاي در این راستا برنامه

درواقع زنبورهاي . فرنگی ارائه و انجام گرفته است گوجه افشانی منظور گرده آرژانتین به و جنوبی آفریقاي استرالیا،
زنبورهاي  مناطقی که در فرنگی گوجه مؤثرند که تولیدکنندگان فرنگی هافشانی گوج قدري در گرده مخملی به

 . شوند جهانی متحمل می بازار توجهی را در قابل اقتصادي مخملی در دسترس نیستند، ضرر
 

  افشان ارزش اقتصادي زنبورهاي گرده
هایی ارائه  افشان بسیار سخت است، اما براي برخی مناطق دنیا تخمین تعیین دقیق ارزش اقتصادي زنبورهاي گرده

افشان بسیار زیاد است و گفته  طورکلی همه محققین بر این باورند که ارزش اقتصادي زنبورهاي گرده به. شده است 
مثال،  عنوان  به. شانی توسط حشرات وابسته استاف سوم غذاي مصرفی انسان به گرده شده است که بیش از یک

. میلیارد دالر در سال تخمین زده شده است 6/14متحده  افشانی توسط زنبورعسل در ایاالت ارزش اقتصادي گرده
میلیارد دالر تخمین  6/6میلیون دالر، براي کانادا یک میلیارد دالر و براي اتحادیه اروپا  103این عدد براي استرالیا 

  . ه شده استزد
شود،  هاي خصوصی انجام می صورت انحصاري توسط شرکت که تولید و عرضه زنبورهاي مخملی به ازآنجایی

آخرین تحقیق اقتصادي . برخالف زنبور عسل تخمین دقیقی درباره ارزش اقتصادي آن در دنیا در دسترس نیست
هاي زنبورهاي مخملی به  دي فروش کلنیاست که طبق آن گزارش ارزش اقتصا 2006باره مربوط به سال  دراین

افشانی حدود  در کل دنیا از زنبورهاي مخملی براي گرده 2004در سال . شود بیش از یک میلیون دالر بالغ می
  . میلیون دالر بوده است 15فرنگی استفاده شده که ارزش اقتصادي آن حدود  هکتار گلخانه گوجه 40000

 B. terrestrisشود، گونه  صورت تجاري تکثیر و تولید می هاي مخملی که بهترین گونه زنبور در حال حاضر مهم
ساالنه حدود   کشور ژاپن. سال است در کلنی از یک میلیون هاي این گونه بیش فروش کلنی جهانی تجارت. است

  .کند هاي کشور استفاده می کلنی از این زنبور را وارد و در گلخانه 40,000
 

  ي مخملی در ایران و دنیااي زنبورها تنوع گونه
 باالخـانواده و ) Apidae( خانواده، Bombus جنسبه  مخملی زنبورهايهاي  بندي حشرات، همه گونه از نظر طبقه

 طـی . اسـت  شـده  شناسـایی  زنبورهاین اگونه از  252 تاکنون دنیادر . تعلق دارند) Apoidea( افشان گرده زنبورهاي
 15 ههـا بـ   آن ايهـ  سیـرجن ز تعـداد ازجملـه اینکـه   . اسـت صورت گرفته  زنبورها ایني بند رده دری تغییراتر اخیهه د
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 معرفـی  گونـه یـک   عنوان و تحته شد یکدیگر  منظور  ترادفعنوان م به ها گونه برخیت و اسه شد تعدیلس زیرجن
 زا جنسرزیـ  11 از گونـه  31 تـاکنون ، بورهـا زن ایـن  بنـدي  ردهه در گرفتـ  نجـام ا اصـالحات  آخـرین با  مطابق. اند شده

  .اند آوري شده جمع ایراناز  مخملی نبورهايز
 صورت به  Pyrobombusو  Bombusيها نامدر حال حاضر در دنیا تنها دو زیرجنس از زنبورهاي مخملی به 

 .B: شوند تولید و عرضه میطور عمده  ، دو گونه بههاي پرورشی در بین گونه. شوند تجاري پرورش داده می

terrestris  وB. impatiens . البته در . شود متحده تولید می یاالتدر ایا و گونه دوم آسگونه اول در اروپا و
گذشته مثال در  عنوان  به. ها رخ داده است هاي پرورش یافته توسط برخی شرکت هاي اخیر تغییراتی در گونه سال

 وزودگی به عامل بیماري نوزمشد که به خاطر آل یکاي جنوبی انجام میآمردر  B. occidentalisپرورش گونه 
مورد توجه  B. atratusاکنون پرورش گونه  ، و در مقابل همشود دیگر تولید نمی) Nosema bombiبا عامل (

  . قرار گرفته است
زیرگونه است که در بسیاري کشورها زیرگونه مربوط به همان  10داراي بیش از  B. terrestrisگونه معروف 

 .B. tها، زیرگونه ازنظر امکان پرورش انبوه و تجاري، در بین این زیرگونه. دشو منطقه پرورش داده می

dalmatinus کند و نرخ استقرار موفق  هاي بزرگی را ایجاد می جمله اینکه کلنیاز. اي دارد هاي ویژه برتري
شناخته شده ترین زیرگونه در صنعت پرورش زنبورهاي مخملی  عنوان معروف بنابراین به. هایش زیاد است کلنی
 . است

  
  B. terrestrisهاي ظاهري گونه  ویژگی 

 16- 14متر، در نرها  میلی 22-20طول بدن در ملکه : باشد هاي این گونه به این شرح می ازنظر ظاهري  ویژگی
شده و روي آن نوارهاي تیره دیده  در کارگران انتهاي بدن پهن . متر است میلی 17-11متر و در کارگران  میلی

هاي مختلف  در بین گونه. شود دم نامیده میدر ملکه انتهاي شکم حالت چرمی سفید دارد و اصطالحاً . شود می
در . باشد فرد است، زیرا که اندازه بدن در زنبورهاي کارگر بسیار متغیر  می زنبورهاي مخملی، این گونه منحصر به

  ). 2شکل (گرم متغیر است  میلی 754تا  68متر و وزن بدن از  میلی 9/6تا  3/2این حشرات اندازه  قفس سینه از 
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  ) B. terrestrisگونه (هاي ظاهري گونه معروف زنبورهاي مخملی  ویژگی -2شکل 

 .از سطح پهلویی و سطح شکمی

  
  شناسی و چرخه زندگی زنبورهاي مخملی زیست

حضور زنبورهاي . دنگونه در سراسر جهان دار 250حدود و  شتهتعلق دا Bombus به جنس ي مخملیزنبورهاهمه 
ها در آمریکاي  طور طبیعی برخی گونه بهشود، اما  محدود می ی کره زمینمعتدل شمال طورکلی به مناطق بهمخملی 

اما   اند مستقر شده آنجاو در  شده نیوزیلند وارد استرالیا و ند گونه بههمچنین توسط انسان چ. جنوبی فعالیت دارند
  . شوند غیربومی محسوب می

 زمستانی خواب بهار از یا زمستان دین ترتیب که ملکه درب. ه دارندلسایک رخه زندگی چاغلب  ي مخملیزنبورها
هاي  بالغین در گونه ظهور زمان. پردازند سازي می براي النه هاي مناسب سپس به جستجوي محل و شود بیدار می

هاي بهمن یا اسفند در طبیعت  ماه زنبورهاي بالغ در B. terrestrisدر گونه معروف . است مختلف متفاوت
این افراد . شوند انتهاي تابستان تولید مینرها در  جوان و يها ملکهیعنی ، یدمثلیتولجنسی یا افراد . وندش مشاهده می

 در اکثر. روند می جدید به خواب زمستانیبارور و هاي  سپس ملکه. کنند گیري می پس از ترك النه اولیه، جفت
پس،  شوند و ازآن بیدار میاز خواب زمستانی در بهار ها  ملکهسپس . کند میگیري  جفت ها، ملکه تنها یک بار گونه
  . نمایند سازي می براي النهمناسب  مکانی یافتنشهد و جستجوي وقت خود را صرف تمام 
 بـراي  شـده  انتخـاب  هاي سایت. کنند هاي مختلفی ایجاد می هاي مخملی النه خود را در محلنبورهاي مختلف ز گونه

بیشـترین تـراکم النـه ظـاهراً در     . اسـت  هـا متفـاوت   اه و هم ازنظر موقعیت، بین گونـه نوع زیستگ سازي، هم ازنظر النه
، اندرختـ ردیـف  و  هـا، حصـارها   پـرچین  مانند هاي خطی اصوالً در قسمت زراعی، هاي در زمین. شود ها دیده می باغ
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 .Bن گونـه معـروف   بـی  درایـن . وجـود دارد  بیشـتري  هـاي  زار النه چمن یا جنگل مانند هاي غیرخطی نسبت به قسمت

terrestris عنـوان النـه    بـه ) جونـدگان  هـاي غیرفعـال   النه اغلب(موجود در زمین  هاي و حفره هاي زیرزمینی از النه
ها شروع به جستجو و تغذیـه   ، براي توسعه تخمدانمحل النه خود را انتخاب کرد لکهپس از آنکه م.  کند استفاده می

 هـایی  را در کف النه انبار نمـوده و سـپس بـا ترشـح مـوم از شـکم خـود سـلول        مقداري گرده  ملکه. کند میگرده از 
 6و یا به نقل از برخـی منـابع   (عدد  16تا  8گذاري   در اولین تخم طورکلی، به. کند را در آن ایجاد می اي شکل کوزه

در  ملکـه . شود می شیدهمخلوط با گرده پو موم الیه یک این توده گرده از بیرون با. شود می گذاشته تخم) عدد 10تا 
هـا   کند و طـی دوره خوابیـدن روي تخـم    سازد که در آن شهد ذخیره می می یک گلدان مومی محل در ورودي النه،

ها حـدود   بستر تخم که دماي طوري خوابد، به هاي تخم می ملکه در باالي تودة گرده روي دسته. کند از  آن تغذیه می
 ایـن . کننـد  تغذیه مـی  از گرده جوان تفریخ شده و الروهاي روز 4 مدت ظرف ها تخم. باشد سلسیوس درجه 30-32

به جسـتجوي غـذا پرداختـه و    تنهایی  بهکند و  صورت انفرادي زندگی می کشد، ملکه به هفته طول می 4تا  3دوره که 
  ).  3شکل (دهد  اولین دسته نوزادانش را پرورش می

  
  .تخم در کلنی تازه تأسیس در کنار گلدان شهدهاي  ملکه در حال خوابیدن روي دسته  -3شکل

  
بـه   وبـوده  ) کرومـوزومی  2nتلقـیح شـده یـا    ( انـد بـارور   شـده   هایی که توسـط ملکـه گذاشـته    فصل، تخمدر ابتداي 
و  مانـد  مـی النـه  شـوند، ملکـه در    کـارگران ظـاهر مـی   گـروه  کـه نخسـتین    هنگامی. شوند تبدیل میکارگر زنبورهاي 

 توسـعه النـه   بعـد  زمـان بـه   ایـن  از. گیرنـد  میبر عهده از کلنی را دفاع و نگهداري ي غذا، جستجوکارگران وظایف 
کـارگران   تعـداد . برابـر افـزایش یابـد    10تـا   توانـد  مـی  هفتـه وزن کلنـی   4تا  3 عرض که در طوري شود، به می تسریع
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خـالی   هاي در پیله شهد و گرده .است متفاوت بسیار ها گونه بین توسعه النه اندازه که یابد، هرچند افزایش می معموالً
  . شود توسط فعالیت کارگران تنظیم می النه شود و دماي اند، ذخیره می شده  خارج آن از کارگران که

حـدي برسـد کـه    بـه   انارگرتعداد کـ زمانی که یابد و  ماه گسترش می 3تا  2ظرف  سرعت به زنبورهاي مخملی کلنی
گـذارد کـه    هـایی را مـی   تخـم ملکـه  ازاین زمـان   پس .شوند هاي جوان تولید می ، ملکهباشد کافیذخیره منابع غذایی 

 کلنـی بـه مرحلـه رشـد     کـه  هنگامی طورکلی، به. شوند و به نرها تبدیل می) کروموزومی nتلقیح نشده با (بارور نبوده 
یعنی ملکه و نرها، بسته بـه گونـه   هاي تولیدمثلی،  زمان ظهور فرم. شود متوقف می رسد، تولید کارگران تولیدمثلی می

، ۀ پیـر ایـان تابسـتان، ملکـ   در پ. دهـد  طورکلی در فاصله زمانی بین فروردین تا مرداد مـاه رخ مـی   متفاوت است، اما به
بهـار   زنـدگی را در  چرخـه توانـد   ماند کـه مـی   باقی می تازه تلقیح شدهو تنها ملکه جوان و  میرند مینرها کارگران و 

طـورکلی ایـن    بـه . گیري در زنبورهاي مخملـی خـاص اسـت    یابی و جفت رفتار جفت). 4شکل (ند تکرار ک بعدسال 
گیري هـر گونـه در ارتفـاعی مشـخص صـورت       شده و جفت هاي اختصاصی هر گونه شروع فرآیند با دخالت فرمون

گـذرانی   سپس ملکه به جسـتجوي محـل مناسـب بـراي زمسـتان     . کند گیري می هر ملکه فقط یک بار جفت. گیرد می
صـورت غیرفعـال    زمانی که محل مناسب یافت شود، یک محفظه ایجاد کرده و تـا سـال بعـد در آن بـه    . کند اقدام می

  .برد بسر می
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به ترتیب از باال به پایین، تأسیس النه توسط ملکه و : مراحل تشکیل کلنی در زنبورهاي مخملی -4شکل 

که؛ شفیره شدن الروها؛ ظهور اولین سري کارگران و جستجوي ها توسط مل گذاري؛ ظهور الروها و تغذیه آن تخم
ظهور  یتدرنهاها و ایجاد پوشش مومی روي النه؛ توسعه سریع کلنی، ذخیره شهد و گرده در النه و  غذا توسط آن

 .ملکه جدید و نرها
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  با زنبورعسل نبورهاي مخملیمقایسه ز
اي  گسترده طور افشان است که به ترین حشره گرده مهم )Apis mellifera با نام علمی(در کل دنیا زنبورعسل 

 که نیز هستند دیگري حشرات دانند که نمی کشاورزان از بسیاري بر همین اساس. مورد توجه قرار گرفته است
توانند جایگزین  افشان دیگري نیز می شده که حشرات گرده  هاي اخیر ثابت در سال. افشانی دارند گرده توانایی

  . مناسبی براي زنبورعسل باشند و حتی در برخی موارد ممکن است از زنبورعسل بهتر عمل کنند
  :هایی به شرح زیر دارد افشان برتري عنوان یک گرده زنبورعسل به

 محصوالت سطح وسیعی از  افشانی گرده توانند می که کنند تولید می را اي دههاي گستر کلنی ها آن - 1
 . کشاورزي را بر عهده بگیرند

 . هایشان دارند ها توانایی زیادي در مدیریت کلنی آن - 2

 . کنند نیز تولید می عسل ها آن - 3

   :باشد می نقاط ضعفی به شرح زیر افشان داراي عنوان یک گرده زنبورعسل به حال، بااین
توانند گیاهان را  ها نمی هواي بارانی آن و سرد شرایط در. ها جستجوگران ظریف و حساسی هستند آن - 1

احتمال وقوع شرایط بد اقلیمی   سیب، که در زمان گلدهی آن مانند وضیعت در مورد محصوالتی این. جستجو کنند
 .زیاد است، اهمیت بیشتري دارد

هستند  هاي با خرطوم کوتاه افشان ها گرده آن. محصوالت نیست برخی افشانی کافی گرده به قادر زنبورعسل - 2
گیاهان ازجمله   از برخی در. را مالقات نمایند قرمز شبدر مانند هاي عمیق گل عالقه ندارند محصوالتی با و بنابراین

 مشابه اساساًیک پرچم قرار دارد که  در گرده) زمینی سیب و فرنگی گوجه شامل Solanaceae(تیره  بادمجانیان 
این حالت در اصطالح . بلرزاند ها را پرچم باید آوردن گرده، حشره دست به است و براي معکوس نمک انبار یک

 را محصوالت این تواند نمی بنابراین و نیست کار این انجام به زنبورعسل قادر. شود افشانی لرزشی نامیده می گرده
 .کند افشانی گرده

هاي  در سال. است خطرناك استراتژي یک محصوالت افشانی براي گرده صرف به زنبورعسل وابستگی - 3
سبب نابودي کندوهاي زنبورعسل در مناطق وسیعی از ) Varroa destructor(گیر شدن کنه مخرب  اخیر همه

شمالی به خاطر عارضه ناشناخته  آمریکاي همچنین بخش زیادي از کندوهاي زنبورعسل در. دنیا شده است
 . افشانی برخی محصوالت ازجمله بادام شده است از بین رفته  و این امر سبب کاهش گرده فروپاشی کلنی

  : اي به شرح زیر دارند افشان نقاط قوت ویژه عنوان گرده زنبورهاي مخملی به مقابل، در
ه ها ادام زمان بارندگی به جستجوي گل حتی و سرد بسیار شرایط توانند در ها بسیار سرسخت هستند و می آن - 1

 تر پایین هوا دماي  که هنگامی زنبورهاي مخملی هاي ملکه آمریکاي شمالی شده که در مثال گزارش  عنوان  به. دهند
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هواي گرم تابستان در اسکاندیناوي  توانند در حال این زنبورها می درعین. بوده نیز فعالیت دارند نقطه انجماد از
 . غذا بپردازند ساعته به جستجوي 24 روزانه

توانند طی روز فعالیت  ها می بنابراین آن. زنبورعسل بیشتر است نسبت به  تحمل سرما در زنبورهاي مخملی  - 2
 .Bگونه (مثال در محصوالت جالیزي، زنبورهاي مخملی  عنوان  به. خود را زودتر از زنبورعسل شروع کنند

impatiens(، 15  مشابه، شرایط طورکلی تحت به. کنند یزنبورعسل فعالیت خود را شروع م دقیقه زودتر از 45تا 
هاي بیشتري را  بنابراین نسبت به زنبورعسل گل کنند و ها را جستجو می گل زنبورعسل از تر سریع زنبورهاي مخملی

افشانی مناسبی را  وهوا، گرده توانند بدون توجه به شرایط آب بنابراین زنبورهاي مخملی می. کنند افشانی می گرده
 . ارائه دهند

 توانند می ها است، آن اندازه خرطوم یا زبان متفاوت مختلف زنبورهاي مخملی هاي گونه در که ازآنجایی  - 3
 .B مانند گونه(خرطوم کوتاه  مثال، زنبورهاي مخملی عنوان  به. کنند افشانی گرده را محصوالت از وسیعی طیف

terrestris (بد که زنبورعسل وهواي این وضعیت در آب. باشند هاي روغنی می براي دانه مهم هاي افشان گرده 
 .Bو  B. pascuorumهاي  مانند گونه(بلند  یا خرطوم متوسط هاي با گونه. یابد است، اهمیت بیشتري می غیرفعال

hortorum (اند  قرمز مناسب شبدر و سبز لوبیا مانند تر هاي عمیق گل با افشانی محصوالتی گرده براي) 5شکل.( 

براي محصوالت   عالی هاي افشان ها گرده افشانی لرزشی هستند و بنابراین آن گرده به قادر زنبورهاي مخملی  - 4
و  کند می گرده را آزاد لرزاندن گیاهان فقط هنگام هاي این گل. فرنگی هستند گوجه تیره  بادمجانیان مانند

سینه سبب آزاد شدن  عضالتشدید  ها و انقباض پرچم نزدیک خود سینه قفس دادن قرار زنبورهاي مخملی با
به همین . افشانی لرزشی نیاز دارند به گرده کیوي نیز و اخته زغال مانند Ericaceaeگیاهان تیرة . شوند گرده می

 . افشانی توسط زنبورعسل ها توسط زنبورهاي مخملی بسیار مؤثرتر است تا گرده افشانی آن خاطر گرده

 از برخی براي. افشان است گل با گرده و شکل بیق بین اندازهافشانی کافی مستلزم تط گرده طورکلی، به - 5
اندکی  زنبورعسل تماس سیب، و یونجه اخته، در زغال مثال، عنوان به. اثر است گرده بی انتقال زنبورعسل در گیاهان،

زنبورهاي همین ترتیب ثابت شده است که  به. افشان ضعیفی است گرده دارد و درنتیجه تولیدمثلی ساختارهاي با
نسبت به  ها بدن زنبورهاي مخملی. باشند می زنبورعسل از افشانی هندوانه، خیار و سیب بهتر گرده براي مخملی

مثال ثابت شده که  براي. کند در انتقال گرده کمک ها آن کارایی این موها به موهاي بیشتري دارد و زنبورعسل
 . بت به زنبورعسل بیشتر استافشانی تمشک، کارایی زنبورهاي مخملی نس براي گرده

بسیاري از گیاهان  وحشی هاي افشان گرده ترین مهم از یکی زنبورهاي مخملی شمالی، آمریکاي و اروپا در - 6
 اصلی محصول 25مشخص شده است که حداقل . شوند افشانی طبیعی این گیاهان می هستند، که سبب گرده
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دار، توسط زنبورهاي مخملی  دار و هسته دانه یونجه، درختان میوه قرمز، شبدر لوبیا، شده در اروپا، شامل فلفل، کشت
 .شوند افشانی می مالقات و گرده

  
 ).B. ruderatusگونه (اي از زنبورهاي مخملی خرطوم بلند  افشانی لوبیا توسط گونه گرده -5شکل 

 
  راهکارهاي کاربرد زنبورهاي مخملی

یکی پرورش و استقرار . دارد افشان دو راهکار اصلی وجود گردهعنوان  زنبورهاي مخملی به از استفاده براي
این دو راهکار به شرح زیر تشریح . طبیعی است هاي جمعیت از برداري ها در محصول و دوم بهره هاي آن کلنی

  : شوند می
  

  ها در محصول پرورش و استقرار کلنی) الف
ابتداي  تا. مناسب است شوند ها کشت می گلخانه که دراقتصادي زیاد  ارزش با این راهکار اصوالً براي محصوالت

شد، که در عمل کاري  می انجام با دست به روش لرزاندن  اي گلخانه هاي فرنگی گوجه افشانی گرده 1990دهه 
 زنبورهاي عسل عملکرد اما شد، آن استفاده افشانی گرده سپس از زنبورعسل براي. پرهزینه بود و کننده خسته بسیار
سپس استفاده از زنبورهاي مخملی مورد توجه . دهند قرار نمی فرنگی را در اولویت مالقات گوجه داشته و منامنظ

افشانی  به گرده نسبتفرنگی تولید شده با استفاده از زنبورهاي مخملی  گوجه ه و مشخص شد که عملکردقرار گرفت
هاي  میوه بوي و که طعم کنند می ادعا حتی برخی. باشد بیشتر میافشانی با دست  توسط زنبورعسل یا گرده

  .افشانی یا دست بهتر است افشانی شده توسط زنبورهاي مخملی نسبت به میوه حاصل از گرده فرنگی گرده گوجه
در هلند  1980 دهه ابتدا در فرنگی گوجه افشان گرده عنوان به) B. terrestris گونه( زنبورهاي مخملی کارایی
 1990 سال که در طوري پرورش تجاري این گونه نمودند، به به شروع متعددي هاي شرکتپس  ازآن. شد کشف

. شد افشانی از گونه فوق گرده زنبورهاي مخملی توسط اي گلخانه فرنگی گوجه از هکتار 500 از فقط در هلند بیش
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 طور البته این حشرات به. ستا اروپا در اي گلخانه فرنگی گوجه براي استاندارد  افشان گرده حاضر حال این گونه در
  ). 6شکل (شوند  می اي از قبیل بادمجان و کدو نیز استفاده افشانی سایر محصوالت گلخانهگرده براي گسترده

  
   B. terrestrisفعالیت ملکه و کارگران زنبورهاي مخملی گونه  -6شکل 

 .Cucurbita pepoهاي  روي گل

  
نیز  ژاپن، کره و روسیه نیوزیلند، آفریقا، شمال به اي افشانی محصوالت گلخانه گردهاز این گونه براي  استفاده اخیراً

شده و   عرضه کفش هاي مصنوعی شبیه جعبه صورت آشیانه هاي این زنبور به در عمل کلنی. است یافته گسترش
  گلخانه قرار داده داخل محیط راحتی در ها به ها یا آشیانه این جعبه. شوند می داده داران تحویل به گلخانه پیک توسط

 به را سرعت خود زنبورهاي کارگر به. شود دار باز می  ورود و خروج جعبه توسط گلخانه شده و سپس  دریچه
  . نمایند را شروع می  افشانی گرده دقیقه چند عرض وفق داده و در جدید محیط

 شدند، اما فرنگی افشانی گوجه گرده حیاتی زنبورهاي مخملی براي ارزش متوجه آمریکایی سریعاً کشاورزان
ها و احتمال شیوع بیماري  آن احتمالی فرار خطرات علت به متحده ایاالت و کانادا به B. terrestris واردات گونه

) B. impatiensبه نام (پرورش گونه بومی  ،1990 دهه اوایل بنابراین در. بود شده هاي بومی ممنوع در گونه
فرنگی،  ویژه گوجه به اي، گلخانه محصوالت افشانی گرده که این گونه براي شده ثابت  .توسط محققین آغاز شد

 هکتار هر هاي این زنبور در عدد از کلنی 15تا  7مطالعات اخیر نشان داده که . ملون و فلفل مناسب است انواع
  .است مناسب ها گلخانه در فرنگی گوجه افشانی گرده براي) روز هکتار در در زنبور سفر 2000 حدود معادل(

 غیراقتصادي کشاورزي محصوالت اکثر بنابراین براي و است گران هاي زنبورهاي مخملی لزوماً کلنی پرورش
. گیرد نیوزیلند صورت می و شمالی آمریکاي اروپا، در مختلف ها براي محصوالت پرورش آن حال، بااین. است

شده که عملکرد محصول با  اخته مشخص  عنوان مثال براي زغال به. ارتباط مطالعات مختلفی انجام شده است دراین
 کلنی 5/7 از معادل عملکرد حاصل از استفاده هکتار هر در )B. impatiens از گونه(کلنی  پنج استقرار تنها
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زنبورهاي مخملی نسبت به  از که در این محصول استفاده دهد می این مورد  نشان. باشد هکتار می در زنبورعسل
 با) B. terrestrisگونه (در مطالعه دیگري در اتریش کارایی زنبورهاي مخملی  .است تر ارزان نبورعسلز

زنبورهاي مخملی در  گرفتند که هرچند نتیجه ها آن. افشانی کدوتنبل در فضاي باز مقایسه شد گرده براي زنبورعسل
 مورد نیاز هکتار هر اما پنج کلنی زنبور مخملی درکنند،  ها را مالقات می زنبورعسل گل از تر سریع هواي نامطلوب

شده  در عمل مشخص . باشد تر می زنبورهاي مخملی نسبت به زنبورعسل گران توسط افشانی است و بنابراین گرده
 نسبت بهتري گزینه زنبورهاي مخملی احتماالً طبیعی جمعیت از برداري بهره کشاورزي، محصوالت اکثر که براي

  . گیرد مورداستفاده قرار می اروپا در ویژه طور به رویکرد این. هاي تجاري است کلنی از استفاده به
 

  کلنی عدم استمراردالیل 
لنی به این مفهوم است که کلنی پرورشی زنبور مخملی پس از انتقال از آزمایشگاه بـه  م استقرار کدعدم استمرار یا ع

مثـال   عنـوان  به. زیاد است بسیار  کلنی در زنبورهاي مخملی استمرارعدم . طبیعت گسترش نیافته و درنهایت نابود شود
 پـنج  که در مزرعه قـرار داده شـده بـود، تنهـا     B. lucorum)گونه (عدد کلنی زنبور مخملی   36 در یک مطالعه از

نکته مهـم ایـن اسـت کـه     . به عبارت دیگر فقط پنج کلنی جدید در مزرعه تحت مطالعه مستقر شدند. ملکه تولید شد
صـورت   در ایـن مقطـع، الروهـاي جـوان بـه     . تشکیل النه بسیار زیاد است اولیه کلنی در مراحل عدم استمراراحتمال 

ملکه مجبور اسـت بـراي تـأمین گـرده مـورد نیـاز        در این زمان. کنند جمعی و در نزدیک تودة گرده زندگی می دسته
تـرین مراحـل چرخـه زنـدگی      رسد که ایـن مقطـع یکـی از حسـاس     به نظر می. مرتباً در خارج النه به جستجو بپردازد

در این مقطع ممکن است کمبود گرده و یا بروز شرایط نامساعد جوي سـبب نـابودي ملکـه    . زنبورهاي مخملی است
  .اش شود جوان و کلنی

 بـاالي  نـرخ : انـد از  اختصار عبارت این دالیل به. روند زنبورهاي مخملی به دالیل مختلف از بین می  طورکلی، کلنی به
درو کـردن مزرعـه    عنـوان مثـال   بـه ( حضور شکارگرهایی مانند گـورکن، عملیـات کشـاورزي نامناسـب     پارازیتیسم،

  .کافی و سمپاشی ، گرسنگی کلنی به خاطر در دسترس نبودن گل به اندازه)یونجه
 

  هاي طبیعی زنبورهاي مخملی استفاده و حمایت از جمعیت) ب
. آمریکا شده است و اروپا زنبورهاي مخملی در فراوانی کاهش به منجر مدرن کشاورزي هاي شده که شیوه ثابت

اُنتاریوي  در باغ یک را درمخملی  زنبورعدد  ساله محققین موفق شدند تنها پنج عنوان نمونه در یک بررسی سه به
شود  و تصور می این ایالت فراوان هستند، نقاط دیگر در حالی است که زنبورهاي مخملی این در. امریکا پیدا کنند

هاي این  افشانی در باغ در حال حاضر گرده. اند شده ها حذف  کش ها به خاطر استفاده وسیع از آفت ها در باغ که آن
کافی  افشانی گرده براي ندرت زنبورهاي مخملی به بومی هاي و جمعیت متکی است منطقه، صرفاً به زنبورعسل
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در عمل ثابت . از کندوهاي زنبورعسل استفاده نمایند افشانی گرده براي بنابراین باغداران منطقه مجبورند. هستند
هاي  گلافشان ضعیفی است زیرا که معموالً  زنبورعسل گرده) فرنگی و نیز گوجه(شده که روي درختان میوه  

  . دهد هاي درختان ترجیح می ها را نسبت به گل گیاهان وحشی اطراف باغ
هاي مورد استفاده، اگر وسعت باغ یا مزرعه زیاد  کش نکته مهم این است که بدون توجه به وضعیت و نوع حشره

ح محصول را قادر نخواهد بود همه سطبه خاطر محدودیت شعاع پرواز هاي طبیعی زنبورهاي مخملی  جمعیت، باشد
شود و  اي کم می هاي حاشیه ها و قسمت هاي  بزرگ نسبت پرچین درواقع در مزارع و باغ. افشانی نمایند گرده

کاهش افزایش مساحت  واسطه به، سازي براي زنبورهاي مخملی هاي مناسب النه بنابراین میزان منابع گل و محل
عنوان نمونه در  به. یابد ها کاهش می تعداد زنبور براي مالقات گلبنابراین عملکرد محصول به خاطر کمبود . یابد می

خاطر کمبود  پژوهشی در نیوزلند مشخص شد که عملکرد شبدر قرمز در مزارع با وسعت بیش از پنج هکتار به
  .زنبورهاي مخملی کاهش یافته است

و  در بین کشاورزاننباشد، دو دیدگاه  افشان در یک منطقه کافی تراکم و جمعیت حشرات گرده اگر
 افشانی گرده به را کشت کنند که نیازي محصوالتی است کشاورزان ممکن) 1: گیرد گذاران شکل می سیاست
 قرمز در اروپا شبدر حاضر حال در مثال، عنوان  به. چنین موردي در اروپا رخ داده است .نداشته باشند حشرات

 افشان گرده دلیل کمبود ی این امر عملکرد ضعیف آن بهعلت اصل. شود کشت می بذر منظور تولید ندرت به به
خرطوم بلند  زنبورهاي مخملی که کنند، جایی می وارد نیوزیلند در مقابل بذر مورد نیاز را از .باشد مناسب می

جدیدي را براي  گیاهانممکن است بخواهند ) 2. هاي اصلی شبدر قرمز فعالیت زیادي دارند افشان عنوان گرده به
هاي  افشان به خاطر کمبود تعداد گرده است ممکن جدید در یک منطقه این ارقامکشت . کشت معرفی نمایند

 اند، اما شده معرفی جدید هاي اخیر در اروپا طیف وسیعی از محصوالت مثال در سال عنوان  به. شود مناسب محدود
، مانند گیاهان تیره  بقوالت توسط گیاهاناین  از اريبسی. اند کشت شده کوچک مقیاس ها فقط در آن تاکنون

هاي  افشان واسطه محدودیت حضور گرده به در عمل عملکرد این محصوالت. شوند افشانی می گرده حشرات
  . اند عملکرد واقعی خود را بروز دهند نتوانسته گیاهانیک از این  مناسب محدود شده و بنابراین هیچ

   .و حمایت کنند حفظ زنبورهاي مخملی را طبیعی هاي جمعیت بتوانند شاورزانک که دارد وجود هایی راه
 و کشت نشده هاي حاشیه مانند هایی ها طرح مخملی وحشی در مزارع و باغ زنبورهاي تعداد افزایش براي - 1

  . اجرا نیستند اند، اما این کارها عمالً قابل شده توصیه شده حفاظت هاي دماغه
از نظر هزینه براي  است ممکن وحشی هاي افشان گرده حفظ جمعیت نشده براي  کشت هاي ناحیه مدیریت - 2
 است به اینکه چه محصولی قرار است کشت شود، ممکن بسته. محصول مناسب باشد عملکرد رساندن حداکثر به

 مثالً در کشت باقال در انگلستان، زارعین به. از زنبورهاي مخملی حمایت شوند خاصی هاي الزم باشد گونه
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نیاز ) B. hortorum و B. pascuorumهاي  مانند گونه(سالم زنبورهاي مخملی خرطوم بلند  هاي جمعیت
نامطلوب است، زیرا  B. lucorum و  B. terrestrisهاي  در مورد لوبیا حضور زنبورهاي مخملی گونه. دارند

زنبورهاي مخملی از طریق گاز زدن پشت در این پدیده، برخی . دهند ها پدیده سرقت شهد را انجام می که این گونه
در این  .گیرد تولیدمثلی گل تماسی صورت نمی هاي بخش که با کنند، درحالی ها دسترسی پیدا می ها به شهد آن گل

هاي سارق شهد، زارعین باید نوارهایی حاوي  خرطوم بلند و دور کردن گونه هاي حفظ گونه منظور شرایط به
با این کار عالوه بر تولید محصول اصلی مقداري علوفه نیز به دست . رمز را بکارندق هاي عمیق مانند شبدر گل
 . است یرپذ امکانکوتاه  یک دوره البته صرفاً براي آید، می

 افزایش موجب زیادي حد تا تواند دهند می گل می مختلف هاي زمان محصوالتی که در متوالی از کاشت - 3
 آلبرتاي در. تواند به حداکثر خود برسد روش عملکرد هر محصول نیز میدر این . زنبورهاي مخملی شود فراوانی

نزدیک  زاروسعت چمن در گیاهان روغنی با تولید دانه و زنبورهاي مخملی کانادا مشخص شده است که فراوانی
با  طقمنا در که زنبورهاي مخملی  سوئد نشان داد اي در مشابه مطالعه طور به .این مزارع ارتباط مستقیم دارد

تر  مناطقی که مرتع بیشتري دارند، فراوان و ناهمگن که در مناطق شوند، درحالی می یافت کمتر کشاورزي همگن
و گیاهان ) یعنی محصول(بنابراین درمجموع مشخص شده است که در شرایطی که ترکیبی از گیاه اصلی . است

مراتب نسبت به الگوي   عملکرد محصول اصلی بهها عمالً افشان غیرمحصول وجود دارد، به خاطر فعالیت بیشتر گرده
 .  بیشتر خواهد شد) یعنی کشت گسترده و یکنواخت یک محصول(کشتی  تک

سازي  ملکه زنبورهاي مخملی براي النه تواند سبب ترغیب عنوان النه، می به مصنوعی هاي ایجاد مکان - 4
کشت فشرده مناسب  با مناطق این روش برايدهد که  تحقیقات انجام شده نشان می. محصول اصلی شود نزدیک به

شود، مشخص شده که استقرار  سطح وسیع کشت می در بذر براي قرمز که شبدر نیوزیلند، مثال در عنوان  به. است
 ). 7شکل (سبب افزایش عملکرد محصول شده است  براي زنبورهاي مخملی مصنوعی النه هاي جعبه
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  .اقامتگاه در سطح مزرعه یا باغ براي استقرار ملکه زنبورهاي مخملیهاي مصنوعی یا  نصب النه -7شکل 

 
سازي در نزدیکی  النه به ها آن ترغیب باعث ها ملکه تغذیه براي غذایی عنوان منابع گیاهان مختلف به کاشت - 5

 بخو استراتژي تواند یک سازي می هاي مناسب براي النه ایجاد محل این کار همراه با. شود محصول اصلی می
  . افشانی محصول اصلی طی سال باشد افشان به گرده و گرده دسترسی زنبورهاي گرده افزایش براي

زنبورهاي وحشی  جمعیت افزایش مشخص هدف با کشاورزي هاي زمین درمجموع الزم به ذکر است که مدیریت
بزرگ  مقیاس در هایی در عمل انجام آزمایش. هنوز مورد بحث بوده و نیازمند تحقیق در سطح گسترده است

آنچه مسلم است این است . است صرفه به مقرون هاي فوق بیشتر ضروري است تا مشخص شود کدام یک از روش
. دارند را موفقیت بیشترین وحشی زنبورهاي هاي جمعیت شود، سطح وسیع انجام یک در که تقویت و حمایت اگر

  . اي نیاز دارد منطقه سطح در گذاران تیاسسهماهنگی کشاورزان و  و همکاري انجام این مهم خود به
  

  اصول پرورش زنبورهاي مخملی
حال،  بااین. دهند کار تولید زنبورهاي مخملی را انجام میتجاري در سراسر جهان  تولیدکننده 30بیش از اکنون  هم

 Koppert(شرکت کوپرت : اند از ، که عبارتاستبه سه شرکت تجاري بزرگ مربوط بازار غالب 

Biological Systems( شرکت بونتینگ ،)Bunting Brinkman Bees ( و شرکت بایوبست
)Biobest .( دفتر مرکزي دو شرکت اول در هلند و شرکت سوم در بلژیک مستقر است) تولیددر عمل ). 8شکل 

. دهند می انجام مقیاس صنعتیها آن را در  این شرکتهاي پرورش است که  روش ۀتوسعمستلزم کلنی  تعداد زیادي
ها در هر زمان  که بتوان از آن طوري از چرخه زندگی زنبورهاي مخملی است به یهای کاري جنبه دستامر شامل ین ا
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ها، اسرار  توسط هر یک از شرکتمورد استفاده  هاي روش. از سال و در حد موردنیاز کلنی به دست آورد
  . پرورش مشخص شده استلی هرچند اصول ک، ها است آناختصاصی 

به این منظور . ها با زندگی در شرایط طبیعی است سازي زندگی آن پرورش زنبورهاي مخملی شبیهبهترین راه براي 
این سیستم پرورش نیاز به . نمایند طور منطقی در اسارت تأسیس بهکلنی خود را  ها ملکهباید شرایطی فراهم شود که 

 اواخرخر فروردین یا اواسط اردیبهشت تا تابستان، معموالً از اوابهار و در روزه  ار هرکو شامل دارد فشرده کار 
 النه هاي جعبه روزانه، بازرسیصورت  به ها آن ها و استقرار آوري ملکه جمعاین دوره کاري شامل . است ماه مرداد

  . ی استپرورشهاي  کلنیتغذیه و نظارت بر سپس ، و صورت روزانه به ها تغذیه ملکهو 
مطالب براي کسانی مطلوب است که این . شود زنبورهاي مخملی تشریح می  و کلیات پرورش کلنیاصول در اینجا 

به این . را تحت شرایط طبیعی تولید نمایند) کلنی در یک فصل 100حدود (متعادل از کلنی خواهند یک تعداد  می
پس که براي ملکه این یعنی. شود شود فراهم منظور باید شرایطی مشابه آنچه ملکه در شرایط طبیعی با آن مواجه می

این سیستم پرورش شامل مراحل زیر . فراهم باشد گرده و شهدو  از خواب زمستانی در بهار، یک النهبیدار شدن از 
آوري ملکه از طبیعت، استقرار ملکه و ساختن النه توسط آن، بازرسی النه و تغذیه ملکه، کنترل  جمع: است

  .  شود این مراحل به شرح زیر توضیح داده می. خره انتقال کلنی به محل موردنظررفتارهاي غیرعادي ملکه و باال
  



٢٢ 

 

  
و کندوي زنبورهاي ) باال(به ترتیب نمایی از سالن پرورش انبوه زنبورهاي مخملی در شرکت کوپرت  -8شکل 

  ).پایین(مخملی آماده استفاده 
  
  از طبیعت ملکهآوري  جمع -1

آوري  جمعهایی  ملکهبهتر است . آوري و به آزمایشگاه منقل شوند ها از طبیعت جمع در اولین گام الزم است ملکه
این استفاده از . بستگی دارداین کار به گونه مورد نظر دقیق زمان . یدار شده باشندتازه از خواب زمستانی بشوند که 

بهار روي  در اوایلها معموالً  ملکه. ی قوي خواهد شدي جوان سبب رشد سریع کلنی و ایجاد یک کلنها ملکه
توان  در حال جستجوي غذا یعنی گرده هستند و می) .Salix spp(بیدمشک هاي  ویژه درختچه گیاهان مختلف به

ها  منتقل شوند که روي درپوش آن) ویال(دار  داخل ظروف درپوش باید بهها  این ملکه. آوري نمود جمعها را  آن
به این . نگهداري شوندسرد قبل از انتقال به آزمایشگاه باید در محیط ها  آن. سوراخ ورود هوا تعبیه شده است

ال  هدر حالت اید. ساعت روي یک کیسه یخ و یا در یک یخدان نگه داشت 5تا  4مدت   ها را به توان آن منظور می
داخل ها را  آن توان لبته در صورت لزوم میشوند، امستقر ه پس از بازگشت به آزمایشگاه ها بالفاصل ملکهبهتر است 
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قبل از استقرار . نگهداري کرددرجه سلسیوس  4مدت یک شب در یخچال در دماي  بدون غذا به ظروفاین 
ه کنه آلوده شدت ب بهممکن است ها  برخی از ملکه بررسی شودها، الزم است هر ملکه از نظر آلودگی به کنه  ملکه

که  درصورتی. ها نباید مستقر شوند پوشیده از کنه باشد، این ملکهکامل  طور ها به که  قفس سینه آن طوري باشند به
ها  ها را مستقر نمود، البته الزم است ابتدا کنه توان این ملکه روي بدن یک ملکه تنها چند عدد کنه موجود باشد، می

ها را درون ظروف  آنبهتر است ها  در زمان جابجایی ملکه. پنس مناسب جدا کرد از استفادهی با آرام بهرا 
در این صورت براي جابجایی ملکه، . هوش نمود ها را بی توان آن اد و در صورت لزوم میانتقال د )ویال(دار درپوش

این است که نرخ متوسط  نکته مهم در این مرحله. باید پاي وسطی زنبور با استفاده از یک پنس لبه پهن گرفته شود
نکته دیگر اینکه ملکه مستقر . درصد است 60استقرار کلنی براي یک زنبور مخملی در شرایط آزمایشگاهی حدود 

نماید، در غیر این صورت بهتر است ملکه مورد نظر  شده معموالً در عرض دو هفته تشکیل کلنی خود را شروع می
  .  حذف شود

آوري مناسب نیستند زیرا که  هستند براي جمعآوري گرده  در حال جمع کههایی  هتصور کلی بر این است که ملک
هاي تجاري کار پرورش انبوه زنبورهاي مخملی را با  هاي اولیه شرکت در سال. اند آغاز کردهها کلنی خود را  آن

. کردند ه بودند، شروع میهایی که تازه از خواب زمستانه بیدار شد ها، ترجیحاً ملکه ها هزار از ملکه آوري ده جمع
. زیست قرار گرفت هاي انبوه از طبیعت، مورد اعتراض مردم و فعاالن محیط آوري پس از مدتی این نوع جمع

اند نیز براي شروع کار استفاده  هایی که کلنی خود را تأسیس کرده توان از ملکه تحقیقات بعدي نشان داد که می
آوري گرده براي نوزادانشان هستند و سپس با  شوند که در حال جمع می آوري هایی جمع در این روش ملکه. نمود

گذاري خود را تجدید نمایند  ها را وادار کرده تخم ها، آن اکسید کربن با تحریک مجدد تخمدان يداستفاده از گاز 
رار ق مورداستفادههاي بزرگ  اکنون در تولید تجاري زنبورهاي مخملی توسط شرکت این روش هم). 9شکل (

اکسید  گیري کرده با استفاده از گاز دي هاي بارور و یا جفت هوش کردن ملکه در عمل تیمار کردن یا بی. گیرد می
گذرانی زنبورها، بتوان در هر زمان که نیاز  کند که با حذف و یا قطع دوره زمستان کربن این امکان را فراهم می

  .اقدام نمود طور مداوم نسبت به پرورش زنبورهاي مخملی باشد به
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  .اکسید کربن هاي بارور زنبورهاي مخملی با استفاده از گاز دي هوش کردن ملکه نحوه بی -9شکل 

  
  النه استقرار ملکه و ساخت  -2

و جعبه ) Starter box( آغازگرهاي جعبه  زنبورهاي مخملی داراي دو جعبه اصلی به نام سیستم پرورش
محفظه یا دو این جعبه شامل . معموالً دو قسمتی هستند آغازگرهاي  جعبه. باشد می) Finisher box(دهنده  پایان

یا جعبه عقبی  تر جعبه کوچکتغذیه و دفع مدفوع است و براي یا جعبه جلویی  تر جعبه بزرگ. است جعبه چوبی
 بعاددر این مورد ا. استمتر ذکر شده  سانتی 5×12×23حدود  آغازگرابعاد مناسب براي جعبه . عنوان النه است به

 5×10×10حدود  باید ساخته شود، ابعاد بیرونی آنچندال  از تختهاین جعبه اگر . استمهم سازي  جعبه النه
هاي الزم  دار فرش شود، تا در زمان یا پارچه ظریف و یا با مقواي چین پنبهکف جعبه تغذیه باید با  .اشدمتر ب سانتی

توانند بین دو جعبه از طریق یک سوراخ یا دریچه  در این حالت زنبورها می. نمود را تعویض ها آنراحتی  بتوان به
قرار داده شوند، اما نباید به آن چندال  روي یک تختهمجهز بوده و  اي هاي شیشه دربه ها باید  جعبه. جابجا شوند
معمول رطوبت و در ) درجه سلسیوس 20حدود (توان در دماي اتاق  ها را می این جعبه). 10شکل ( متصل شوند

کاغذ فیلتر مرطوب یا توان  نمود، البته در صورت لزوم در مناطق خشک،  براي تأمین رطوبت میمحیط نگهداري 
ی رسد وضعیت نور و یا چرخه تاریک می به نظر. سازي قرار داد ر جعبه النهمرطوب را د يکاغذ دستمالیک تکه 

سازي بهتر است یک دریچه پالستیکی تعبیه شود  در جعبه النه. روشنایی براي پرورش زنبورهاي مخملی مهم نیست
شود که روي این دریچه  در این حالت ملکه تشویق می. که از طریق آن گرده در اختیار ملکه قرار داده شود

شده را به جعبه  راحتی شانه یا النه ساخته  هتوان ب سازي نماید و سپس زمانی که کلنی روبه رشد باشد می النه
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داخل آن قرار داده  آغازگردهنده یک جعبه بزرگ است که جعبه  در عمل جعبه پایان. دهنده منتقل نمود پایان
  .کند دهنده فضاي کافی را براي رشد و گسترش کلنی فراهم می جعبه پایان. شود می

متر  سانتی 10×5×12در این صورت ابعاد مناسب جعبه . ی باشدتواند یک قسمت می آغازگربرخی معتقدند جعبه 
توان به این منظور از ظروف پالستیکی آشپزخانه استفاده نمود، که کف آن  در یک سیستم پرورش ساده می. است

توان این جعبه را  سپس زمانی که کلنی رو به رشد باشد می. هاي تهویه باشد با مقوا پوشیده شده و داراي سوراخ
  . عنوان جعبه پایان دهنده قرار داد تر به رون یک جعبه بزرگد
  
  

  
  
  
  

  .به همراه سرنگ تغذیه آغازگرهاي  اي از جعبه نمونه - 10شکل 
  

 40به   60به نسبت وزنی (و یا محلول شکر ) از عسل به آب 1به  1به نسبت (در جعبه تغذیه الزم است محلول عسل 
گالس با عمق یک  پلکسی يها لولهبراي تغذیه زنبورها  استفاده موردترین ظروف به. قرار داده شود) از شکر به آب

به این منظور معموالً روي این . سازي الزم است یک توده گرده قرار داده شود در جعبه النه. باشند متر می سانتی
تر است به قطر یک توده گرده به. شود جعبه یک دریچه پالستیکی براي استقرار توده گرده در جعبه تعبیه می

 لولۀ توان از یک می، اندازه یکنواختهاي گرده با  براي داشتن توده. متر باشد سانتی5/0متر و ارتفاع  سانتی
ه ک( رده پاك و تازهبه این منظور باید گ. آماده شودخمیر گرده در ابتدا الزم است . بر استفاده نمود پنبه چوب

خمیر حاصل باید قوام مطلوبی را داشته باشد، . آسیاب شود عسل یا شکر باهمراه ) نیز باشدزده  تواند یخ می
زنبورعسل به توان از کندوي  مورد نظر را می ردهگ. باشدحد چسبنده و نه خیلی خشک  از  بیش نهکه  طوري به

ري از باید عا استفاده موردنکته مهم این است که گرده . کردخریداري  کندو دارانآورده و یا آن را از دست 
  . زا باشد عوامل بیماري

در حالت . شوند دهنده به تعداد زیاد در اتاق پرورش قرار داده می و پایان آغازگرهاي  هاي تجاري جعبه در سیستم
ها قرار  هاي پرورش را درون قفسه عدد از جعبه 700تا  500توان حدود  متر می 5×5استاندارد در یک اتاق با ابعاد 
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این محل باید کامالً تاریک بوده و فقط یک المپ . اي باشد پرورش باید داراي شرایط ویژه اتاق). 11شکل (داد 
شود، زیرا که  ها الزم است اما باعث تحریک زنبورها نمی این نور براي رؤیت جعبه. نور قرمز در آن روشن باشد

به این منظور برخی . بهینه باشد شرایط محیطی درون اتاق باید. دهند زنبورها به این طیف نوري واکنشی نشان نمی
- 60درجه و رطوبت  30-28درصد و برخی دیگر دماي  70درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  20-29محققین دماي 

  . اند درصد را پیشنهاد داده 65
  

  
  .آغازگرهاي  اتاق پرورش زنبورهاي مخملی حاوي جعبه - 11شکل 

  
  ملکه و تغذیه النه بازرسی -3

ملکه و کلنی تازه تأسیس او نیازمند غذاي . بازدید شود مرتباًتوسط ملکه  شده  ساختهدر گام سوم الزم است النه 
براي تأمین نیاز (به این منظور از شربت عسل یا شربت قند . تازه است که حاوي کربوهیدرات و پروتئین باشد

زنبورهاي مستقر شده باید یک روز . شود استفاده می) ئینبراي تأمین نیاز پروت(و توده یا پِلت گرده ) کربوهیدرات
و ده ایگزین شتغذیه ج يها لولهها باید ظروف یا  در این زمان. بازرسی شوند گذاري تخمشروع قبل از در میان 
شروع نشده باشد، باید توده  گذاري تخمها هنوز  چنانچه در بازرسی. دنآب گرم شسته شوبا کثیف کامالً ظروف 

برخی محققین معتقدند در ). 12شکل (همچنین الزم است پنبه مرطوب نیز جایگزین شود . ودجایگزین شگرده 
چنانچه . اضافه شود وزبیوتیک براي پیشگیري از بیماري نوزم شده براي تغذیه بهتر است مقدار آنتی  یهتهشربت 

نزدیک  کوچکی از خمیر گردهقطعات گذاري نزدیک باشد الزم است  و یا زمان تخم شده  شروع گذاري تخم
نماید الزم است  گذاري را شروع می تخم که ملکه هنگامی. گذاري و یا پرورش نوزادان قرار داده شود محل تخم

رشد به گرده الروهاي در حال قرار گیرد، زیرا که او براي تغذیه خودش و نیز تغذیه  و تغذیهازرسی بهر روز مورد 
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او را  مالیمها است، باید با یک تلنگر  عقبی در حال خوابیدن روي تخم عبهدر جلکه اگر مدر این زمان . نیاز دارد
جابجا نموده تا ملکه نتواند به  متر عقبی را یک تا دو سانتیجعبه باید سپس . منتقل شودجعبه جلو تحریک نمود تا به 

که جریان هوا  طوري به ،جا شودیی کمی جاباي جعبه جلو شیشه پوشدرملکه، الزم است   یهتغذپس از . آن برگردد
در ارتباط با . و به جعبه عقبی برگردد شده  خارجیافته و ملکه را وادار کند تا از جعبه جلویی   راهدر سوراخ ورودي 

. شود ها نیز می مانع تغذیه اضافی ملکه کند و کار می یخوب که بهوجود دارد یک قاعده کلی ها  میزان تغذیه ملکه
داده شود، قرار تخم یا دسته نوزادان  تودهدر اطراف کوچک صورت قطعات  باید به ها گردهطبق این قانون 

قدیمی  يها گردهدر هر بازرسی باید . یک چهارم اندازه دسته نوزادان باشد شده  ارائهگرده کل مقدار که  طوري به
  . حذف شونداز کف جعبه تغذیه شده   و خشک

  
  .هاي زنبورهاي مخملی ي آن براي تغذیه ملکهساز مادهخمیر گرده و نحوة آ - 12شکل 

  
از  دو مورد. یش شروع شده استها رشد تخمدانگذاري شده است و یا  آماده تخمهایی وجود دارد که ملکه  نشانه
وضوح در  به توان مورد دوم را می. در گرده وجود مدفوعو  گردهگاز زدن به توده : از اند عبارتها  ترین نشانه مهم

پنبه در جعبه بروز یک حفره در . هاي دیگري نیز به شرح زیر وجود دارند نشانه. مشاهده نمود ییف جعبه جلوک
که در این مورد نباید به گرده با پنبه پوشیده شود، ممکن است توده . کاري شود عقبی، که تا حد امکان نباید دست

ممکن است موم روي توده  گاهی اوقات. ودو در عوض یک توده گرده جدید به جعبه اضافه ش زده  دستآن 
باید ایگزین شود و فقط جتوده گرده نباید در این حالت . هاي تخم تشکیل شود فنجاناضافه شود و همچنین گرده 

زودي  ن زمان یا بهیمعموالً در هماست که  عسلگلدان ساخت نشانه دیگر . اضافه شود قطعات گرده اطراف موم در
پیدا  چسبندهحالت خشک و  استفاده موردممکن است پنبه . شود ا گذاشت، شروع میر هایش تخمازاینکه ملکه  پس



٢٨ 

 

برده و مستقیماً در توده گرده را از بین ملکه ممکن است . هاي پنبه حذف شوند در این صورت الزم است تکه، کند
تخم اضافه شود، تا ملکه  در این مورد فقط الزم است ذرات گرده در اطراف سلول. ایجاد کندتخم آن، سلول 

  . ها را  به دسته نوزادان در حال رشد برساند آن
بهترین روش افزودن کارگران و الروها به جعبه . هاي مختلفی وجود دارد گذاري روش براي تحریک ملکه به تخم

مؤثرتر و  هاي البته براي پرورش تجاري و انبوه این روش چندان مناسب نیست و باید از روش. سازي است النه
هاي بزرگ از روش افزودن یک  طبق تحقیقات انجام شده به این منظور معموالً شرکت. تر استفاده شود اقتصادي

  .     نمایند ملکه همراه با شفیره زنبور نر استفاده می
این  به. گیري منتقل نمود ها را باید به محفظه جفت این ملکه. گیري است از روز ششم به بعد ملکه آماده جفت

ترجیحاً درون این . متر استفاده نمود سانتی 60×40×40اي با ابعاد  توان از یک جعبه پالستیکی یا شیشه منظور می
زمانی که ). 13شکل (در این محفظه تغذیه و نور الزم است . ها باید نر اضافه شود محفظه دو برابر تعداد ملکه

روز در دماي اتاق  3ها به مدت  ها حذف شوند و سپس ملکهباید نر) دقیقه تا یک ساعت 10(گیري کامل شد  جفت
هاي  توان ملکه سپس می. ها ضروري است در این مدت تغذیه ملکه. درون یک محفظه تاریک نگهداري شوند

آوري نموده و براي اقدامات بعدي در شرایط خنک نگهداري  اند را جمع حاوي ذخیره غذایی که سنگین شده
  .نمود

 

 .هاي زنبورهاي مخملی گیري ملکه ه جفتمحفظ - 13شکل 
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  ملکه غیرعاديکنترل رفتارهاي  -4
کرده است رفتارهاي  یستأسکلنی را  قبالًاي که  ملکهحتی و یا  یک ملکه جوانممکن است گاهی اوقات 

کف از رفتارهاي دردسرساز این است که ملکه در یکی . ، که این رفتارها باید کنترل شوندغیرطبیعی را نشان دهد
محض دیده شدن  این رفتار باید به. ها کند گذاري و خوابیدن روي تخم شروع به تخم) جعبه تغذیه(جعبه جلویی 

این کار ملکه را . به این منظور باید یک توري با مش ظریف در کف جعبه قرار داده شود. سریعاً کنترل شود
را بگذارد و یا  هایش آنجا اولین دسته تخم سازي رفته و در تحریک نموده تا به جعبه عقبی یعنی جعبه النه

چنانچه این رفتار . ها را از سر بگیرد گذاري نموده است خوابیدن روي آن که قبالً در جعبه عقبی تخم درصورتی
 ینامسئله دیگر . رفتخواهد کلنی از بین سریعاً شناسایی و کنترل نشود هر روز وضعیت بدتر شده و درنهایت 

در . هایش را روي آن بگذارد یی قرار داده و تخمملکه موم را مستقیماً در کف جعبه جلویک که ممکن است  است
پنبه از تحریک ملکه براي رفتن به جعبه عقبی یا جعبه النه خودداري شود و در عوض مقداري این مورد بهتر است 

این شرایط کلنی به حالت طبیعی به رشد و گسترش خود ادامه خواهد  در. شود قرار دادهدسته نوزادان در اطراف 
  . داد
  
  به محل موردنظر ها تقال کلنیان -5

 اولینکه این از  ه هفته پسس. گام آخر آماده کردن کندو براي انتقال آن به محل مورد نظر، مانند یک گلخانه است
یک جعبه  بهشانه و سپس این  شده محصور انهدر یک ش کارگرانگروه اولین باید شد، شته گذاها  دسته تخم

در این زمان بهتر است پس از قرار دادن . منتقل شود تا امکان گسترش کلنی در جعبه جدید فراهم شود تر بزرگ
نسل اول درون شانه مورد نظر چند روز منتظر بمانید تا زمانی که اکثریت یا همه کارگران شانه در جعبه اولیه، 

جعبه اي مثالً  توان از هر جعبه به این منظور می. س شانه مورد نظر را به جعبه جدید منتقل نمودوند و سپمحصور ش
درنهایت الزم است . پر نمودپنبه را با  یه فضاو سپس بققرار داده جعبه در وسط را شانه ابتدا . استفاده کردیی لوج

در . راحتی انجام شود بهف شانه و تمیز کردن کندو قبل از انتقال، کف کندو را با قطعات مقوا فرش نموده تا حذ
  . فرنگی منتقل نمود توان به محل موردنظر مثالً یک گلخانه گوجه شده را می این زمان کندوي آماده 

 
  ها و نژادهاي بومی زنبورهاي مخملی لزوم توجه به گونه

ملی به یک منطقه مخاطراتی را در پی ها و حتی نژادهاي غیربومی از زنبورهاي مخ ها، زیرگونه واردکردن گونه
زا و یا پارازیتوئیدها همراه با نمونه وارداتی و شیوع آن بین زنبورهاي مخملی  احتمال انتقال عوامل بیماري) 1 :دارد
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استقرار نمونه وارداتی در منطقه جدید و سپس احتمال جایگزینی و یا رقابت با زنبورهاي ) 2. بومی و یا زنبورعسل
  .میمخملی بو

افشانی، احتمال  براي گرده از زنبورهاي مخملی در خصوص استفاده محیطی زیست هاي نگرانی از خاص جنبه یک
در این زمینه مقررات خاصی در کشورهاي پیشرفته وضع . نیستند مناطق جدیدي است که بومی آنجا به ها آن معرفی

ممنوع شده و در  B. terrestrisپرورش گونه غیربومی  متحده ورود و مثال در کانادا و ایاالت  عنوان به. شده است 
ها و یا نژادهاي غیربومی در  احتمال استقرار گونه. صورت گرفته است B. impatiensعوض پرورش گونه بومی 

 سال در از زنبورهاي مخملی گونه چهار. این اتفاق در نیوزلند رخ داده است. مناطق جدید دور از انتظار نیست
بذر  عملکرد در توجه قابل و فوري افزایش به منجر این شدند و معرفی قرمز شبدر افشانی گرده براي نیوزلند به 1985

این پدیده . خود تکثیر شدند ماندند و خودبه باقی نیوزیلند هاي این زنبورهاي مخملی در پس جمعیت ازآن. شد
 .Bگونه  جالب این است که معرفی. نظر بود اساساً به دلیل عدم حضور دشمنان زنبورهاي مخملی در منطقه مورد

terrestris قرمز عالقه کمی  شبدر به و خرطوم کوتاه است داراي گونه این بوده است، زیرا اشتباه نیوزیلند به
محسوب  شبدر مؤثر هاي افشان گرده هاي بلند هستند و خرطوم شده دیگر داراي معرفی گونه البته سه. دهد نشان می

  . یونجه ارزش یافت افشانی به خاطر گرده  B. terrestris خوشبختانه در شرایط نیوزلند گونه. شوند می
شرکت تجاري در زمینه پرورش زنبورهاي مخملی فعالیت  30دهد که در سطح دنیا بیش از  بررسی منابع نشان می

ها را به کشاورزان  د انبوه، کلنیهاي بومی کشور خود را پرورش داده و با تولی ها غالباً گونه این شرکت. کنند می
متحده، ژاپن،  در اکثر کشورهاي اروپایی، همچنین در ایاالت. کنند خود فروخته و یا به سایر کشورها صادر می

هاي بزرگی مانند  در این میان شرکت. شوند هاي بومی زنبورهاي مخملی پرورش داده می ترکیه و چین گونه
کشورهایی مانند ترکیه، چین و ژاپن  نمایندگی داشته و در زمینه پرورش کوپرت هلند و بایوبست بلژیک در 

  . نمایند هاي بومی هر منطقه فعالیت می گونه
شود  صورت انبوه پرورش داده می هایی است که در اکثر مناطق دنیا به ترین گونه یکی از مهم B. terrestrisگونه 

این گونه در ایران . گیرد اي مورداستفاده قرار می ت گلخانهافشانی انواع محصوال و در سطح گسترده براي گرده
بیشترین جمعیت این زنبور در مناطق کوهستانی و سرد مانند آذربایجان شرقی، آذربایجان . پراکنش وسیعی دارد

وجود در سطح کشور تاکنون تحقیقات اندکی  بااین. هاي شمالی کشور وجود دارد غربی، قزوین، تهران و استان
ی از نژاد اروپایی این گونه یها هاي اخیر نمونه در سال. ره پرورش انبوه و تجاري این گونه انجام شده استدربا

با توجه به مخاطرات مربوط به استفاده گسترده و . هاي بزرگ در سطح کشور توزیع شده است توسط برخی کمپانی
ي پرورش و رهاسازي نژادهاي بومی این درازمدت از نژادهاي غیربومی، برخی محققین معتقدند الزم است رو

 . زنبور کار شود



٣١ 

 

  منابع مورد استفاده
افشانی محصوالت کشاورزي توسط زنبورهاي مخملی  توسعه گرده. 1392. منفرد، علیرضا و گودرزي، بهاره

)Hymenoptera: Apidae: Bombus (هشتمین  .وارداتهاي بومی یا  پرورش انبوه گونه: در ایران
  .  صفحه 8. کرج .زنبورعسل ایرانسمینار 

هاي زنبورهاي مخملی  رکوردهاي جدید از گونه .1394. علیرضا؛ گودرزي، بهاره و راسمونت، پیر منفرد، 
)Hymenoptera, Apidae, Bombus spp. (المللی  ینبخالصه مقاالت اولین کنگره  .از ایران

 . پزشکی کشور، تهران موسسه تحقیقات گیاه. نشناسی ایرا حشره
Alford, D.V. 1975. Bumblebees. Davis-Poynter, London. 
Anonymous. 2018. Bombus terrestris L. (Hymenoptera: Apidae), Pollination 

services, a business challenge: rearing methods and techniques. 17 Pp. 
Available at: www.ptaba.gr/dyn/banner/051716134738_b.pdf.  

Dimou, M., Taraza, S., Thrasyvoulou, A. and Vasilakakis, M. 2008. Effect of 
bumble bee pollination on greenhouse strawberry production. Journal of 
Apicultural Research. 47: 99–101. 

Dohzono, I and Yokoyama, J. 2010. Impacts of alien bees on native plant-
pollinator relationships: A review with special emphasis on plant 
reproduction. Applied Entomology and Zoology. 45: 37-47. 

Free, J.B. 1993. Insect Pollination of Crops. 2nd ed. Academic Press, London. 
Goulson, D. 2010. Bumblebees, Behaviour, Ecology, and Conservation.  Second 

Edition. Oxford University press. 330 pp. 
Morandin, L.A. and Winston, M.L. 2003. Effects of novel pesticides on bumble 

bee (Hymenoptera: Apidae) colony health and foraging ability. 
Environmental Entomology. 32: 555-563. 

Morandin, L.A., Laverty, T.M. and Kevan, P.G. 2001. Bumble bee (Hymenoptera: 
Apidae) activity and pollination levels in commercial tomato greenhouses. 
Journal of Economic Entomology. 94: 462-467. 

Owen, R.E. 2001. Rearing bumble bee colonies. Hivelights, 14, 22-23.  
Owen, R.E. 2016. Rearing bumble bees for research and profit: Practical and 

ethical considerations. In: Chambo, E. (Ed.). Beekeeping and Bee 
Conservation- Advances in Research. Intech Publication. Pp: 225-242. 

Van Doorn, A. 2006. Honey bee and bumblebee pollination in EC and worldwide. 
8th European congress of entomology, Turkey 

Velthuis, H.H.W. and van Doorn, A. 2006. A century of advances in bumblebee 
domestication and the economic and environmental aspects of its 
commercialization for pollination. Apidologie. 37: 421-451. 



٣٢ 

 

Williams, P.H. and Osborne, J.L. 2009. Bumblebee vulnerability and conservation 
world-wide. Apidologie. 40: 367-387. 

Williams, P.H., Cameron, S.A., Hynes H.M., Cederberg, B., and Rasmont, P. 
2008. A simplified subgeneric classification of the bumblebees (genus 
Bombus). Apidologie. 39: 46-74. 

 


