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¢ حديثه صالحين ، محمدرضابصيرى و محسن دادار - مركز آموزش جهاد كشاورزى اصفهان

طراحى و ساخت دستگاه توأم  جمع آورى گرده گل ، بره موم 

و  زهر زنبور عسل

در اين بررسى، دستگاهى طراحى و ساخته شد كه بتواند سه محصول گرده، بره موم و زهر زنبور عسل را جمع آورى كند. 

ــاعات اوليه ى نصب، زنبوران به آن عادت  ــد. طى س ــتگاه جلوى دريچه پرواز به مدت 10روز  قرار داده ش جهت آزمايش دس

ــيكل 7 ثانيه  ــتحصال زهر، جريان الكتريكى با 22 ولت ،به مدت 5 دقيقه ( س ــد. در زمان اس  كرده و ذخيره   بره موم و جمع آورى گرده ى گل آغاز مى ش

استراحت و 3 ثانيه) با 3 بار تكرار در روز و با فاصله ى 2 روز استراحت،به  زنبوران شوك وارد مى شد. با توجه به اين كه در كندو باز نمى شود، استرس 

ــده و به افراد حاضر حمله نمى كردند. براى جمع آورى بره موم، زمان بيشترى الزم بود كه  تا  ــوك آرام ش ــده و پس از اتمام ش زيادى به زنبوران وارد نش

پايان شهريور ماه، ذخيره سازى آن توسط زنبوران عسل انجام شد. ساخت دستگاه توأم، به مراتب كم هزينه تر و آسان تر از ساخت سه دستگاه به صورت 

مجزا مى باشد و در كوتاه ترين زمان و به سهولت، قابل نصب خواهد بود. زنبورداران با استفاده از اين چنين دستگاه هايى عالوه بر توليد محصوالتى (غير 

از عسل) و افزايش درآمد، با كاربرد اين محصوالت در صنايع غذايى، بهداشتى _ آرايشى و صنايع دارويى، باعث حفظ بيشتر سالمت جامعه مى گردند. 

اين دستگاه در اداره كل مالكيت صنعتى گواهينامه ثبت اختراع به شماره 70210-1390/03/18 دريافت كرد.

كلمات كليدى: دستگاه جمع آورى بره موم، زهر زنبورعسل، گرده ى گل

  The survey instrument was designed and developed three products that pollen, propolis and bee 

venom collected. For testing, the device was placed in front of the gate flying for 10 days. During 

the early hours of installation and used to saving bees collect pollen and propolis began. Venom extraction time, electric 

current, 22 V, 5 min (cycle 7 seconds rest 3 seconds) with 3 times a day and within 2 days of rest, the bees were shocked. 

Given that it will not open the hive, the bees were a lot of stress and shock after the quiet and the people were not attacked. 

Brhmvm collected until the end of September, the store carried by honeybees collect the frame rate for 175 grams. Coupled 

devices, are far less expensive and easier to build three separate devices, and in a short time and ease of installation will 

be. Beekeepers use these devices in addition products (except honey) and increasing revenue, using these products in food, 

cosmetics and pharmaceutical industries _ health, community health are saving more. These devices Industrial Property 

Office, patent No. 70210-18/03/1390 received certification.

Keywords: devices collect propolis, bee venom, pollen . 

چكيده :  

Abstract

Desining And building of special device for collecting the Pollen, Propolis 

and bee  Venom
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مقدمه

ــگفت خداوند است كه نحوه ى زندگى  ــل، يكى از مخلوقات ش  زنبورعس

ــت. حدود  ــت، از دير باز مورد توجه بوده اس ــتمر آن در طبيع ــالش مس و ت

ــتگى دارد كه  ــرات وابس ــانى حش ــان به عمل گرده افش ــه ى انس 30٪ تغذي

ــانى بسيارى از  ــت. گرده افش ــل داراى رتبه ى اول اس در اين بين، زنبورعس

گياهان علوفه اى، به حشرات گرده افشان، خصوصاً زنبورعسل، وابسته است. 

ــع مهم ديگرى نظير  ــانى گياهان، مناف ــل عالوه بر عمل گرده افش زنبورعس

ــر وزنبورهاى نوزاد وبالغ را  ــوم، بره موم، ژله رويال، زه ــل، گرده، م توليد عس

ــاجى،  ــت زنبوردارى، صنايع غذايى، چوب، نس ــه در زمينه هاى صنع داردك

چاپ، داروسازى، فرآورده هاى بهداشتى – آرايشى، كاغذسازى، شمع سازى، 

ــورهاى جهان،  ــى دارد.       در كش انواع واكس و ... كاربرد فراوان و با ارزش

ــوم، گرده، ژله رويال، بره موم  ــل نظير م توجه فراوانى به محصوالت زنبورعس

ــهولت دسترسى به اين محصوالت و آسان تر  ــده است. به منظور س و زهر ش

ــدن عرضه به بازار، تاكنون دستگاه ها و ابزارهايى در اين زمينه طراحى و  ش

استفاده شده است.براى جمع آورى گرده ى گل ها بهترين شيوه، نصب تله ى 

ــل است. اصول كار تمام تله هاي گرده بر اين اساس  گرده در كلنى زنبورعس

ــل به داخل كلني شبكه اي با روزنه هاي  ــت كه در مسير عبور زنبورعس اس

ــوند. جهت   ــبد گرده جدا مى ش ــود و گرده ها از س 5 ميلي متري نصب مي ش

ــبيه به تله ى  ــب تله(دريچه ى مضاعف) بره موم ش ــع آورى بره موم، نص جم

ــد.  ــيارهاى 1/5ميلى مترى در جلوى دريچه پرواز مى باش گرده همراه با ش

ــت آوردن زهر زنبورعسل، بدون تلف شدن زنبورها، استفاده از  براى به دس

ــوك الكتريكى وارد مى كنند. برخى از  ــتگاه هايى است كه به زنبوران ش دس

ــر در جلوى دريچه ى پرواز و نوعى  ــتگاه ها داخل كلنى ، برخى ديگ اين دس

ــتان و نوعى ديگر داخل زنبورستان استفاده مى شوند.  ديگر خارج از زنبورس

ــيله ى نصب تله ى گرده در دريچه ى  در مورد جمع آورى گرده ى گل به وس

ــارى زهر و  ــراى جمع آورى تج ــى وجود ندارد. ولى ب ــكل اساس پرواز، مش

بره موم، كمبود دستگاه هاى مناسب، زنبورداران را از توجه به اين محصوالت 

ارزشمند باز داشته است. نكته ى مهم ديگر اين كه مجزا بودن اين دستگاه ها 

ــوارتر و جمع آورى محصول مورد نظر را با  از يكديگر، كار نصب آن ها را دش

ــازد. ضمن اينكه هزينه ى ساخت و توليد دستگاه ها به  زحمت مواجه مى س

اين شكل، افزايش مى يابد. هدف از اين بررسى، طراحى و ساخت دستگاهى 

بود كه بتواند سه محصول گرده، بره موم و زهر را جمع آورى كند. زنبورداران 

با استفاده از اين چنين دستگاه هايى عالوه بر توليد محصوالت ديگر (غير از 

عسل) و افزايش درآمد، با كاربرد اين محصوالت در صنايع غذايى، بهداشتى 

ــى و صنايع دارويى، باعث حفظ بيشتر سالمت جامعه مى گردند. با  - آرايش

توجه به اين كه در كندو باز نمي شود، استرس زيادى به زنبوران وارد نشده 

ــده و به افراد حاضر حمله نمي كنند. همچنين  ــوك آرام ش و پس از اتمام ش

زحمت زنبوردار جهت جمع آورى اين محصوالت بسيار كمتر مى باشد.

بررسى منابع علمى

گرده ى گل : گرده11، گامت نر گياهان گل دار است كه  توسط زنبورعسل 

و با سبد گرده جمع آوري مي شود. زنبورهاي جمع آوري كننده ى گرده (و يا 

شهد)، به ندرت در طول يك پرواز از دو نوع گل، گرده (يا شهد) جمع آوري 

ــود گرده افشانى گل هاى هر نوع گياهى به بهترين  مي كنند، كه باعث مى ش

صورت انجام گيرد [ 4].

جمع آوري و استخراج گرده : 

امروزه در دنيا براي جمع آوري گرده سه روش متداول مي باشد:
- جمع آوري گرده ى گل ها به طور مستقيم از روش مكانيكي و دستي

- جمــع آورى گل هــا در مرحلــه ى بادكنكى22 درســت قبل از بازشــدن 
گلبرگ ها و قبل از شكفتن بساك ها صورت مى گيرد، اگرچه بهتر است كمي 
زودتر تهيه شــوند. به ايــن منظور با مالش گل ها برروى يــك الك (غربال)، 

1 . Pollen                                    

2 . Ballon Stage

شكل 1- جمع آورى گرده
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بساك جدا شــده و به يك پترى ديش يا ظرف مشابه منتقل مى شود تا ديواره 
بساك ها خشك و شكافته شوند. [13]. 

ــل با نصب  ــتقيم از زنبورعس ــع آوري گرده ى گل ها به طور غير مس - جم

تله ى گرده روي كلني (شكل1)

- جمع آوري گرده ى گل ها با  استفاده از شان هاي حاوي گرده است . در 

ــده، در بسيارى از مواقع نيز گرده در اين  اين روش، زمان زيادتري صرف ش

ــيد الكتيك، تأثير زيادي بر ارزش  ــلول ها تخمير مي شود، ولي تخمير اس س

غذايي گرده ندارد(شكل1) [9،4].

ــتفاده از تله  ــن روش براى جمع آورى گرده، اس ــاده ترين و رايج تري  س

ــت كه براي جداكردن بار گرده از  ــيله اي اس ــت.تله ى گرده گير وس گرده اس

ــبد گرده) در هنگام بازگشت به كندو و  ــاق پاهاي سوم زنبور (س طرفين س

ــود .اين تله معموالً  روي كلني  ــتفاده  مي ش جمع آوري گرده در مخزن اس

ــل نصب مي گردد. براى نياز گرده در پرورش نوزادان زنبور عسل ،  زنبورعس

تله ى مناسب گرده نبايد همه گرده ها را جمع آوري كند [6]. معموالً تله هاي 

ــد، و بقيه به داخل كلني  ــرده، حدود70-60٪ گرده را جمع آوري مي كنن گ

عبور مي كند [4]. 

گرده شبكه تله ى گرده گير داراى روزنه  هاي 5 ميلي متري است كه در 

ــد. براي خروج زنبوران نر كه از  ــانتي متر مربع بايد 3 عدد روزنه باش هر س

زنبوران كارگر بزرگتر هستند بايد يك سوراخ به قطر 6/5-7 ميلي متري در 

نظر گرفته شود تا بتوانند آزادانه از كندو خارج شوند. براي جلوگيري از ورود 

ــيله يك توري  ــوران به مخزن و جمع آوري مجدد  گرده ها، مخزن به وس زنب

ــود [6]. بهترين زمان  ــيده مي ش ــوراخ هاي 3-4 ميلي متري پوش فلزي با س

نصب تله ى گرده با توجه به شرايط آب و هوايي متفاوت است .

زهر زنبورعسل

ــت  ــن 19-16 روزگي، داراي حداكثر توليد زهر1 اس ــور كارگر در س زنب

ــتفاده  ــي و نيش زدن به مهاجم اس ــراي وظيفه ى دفاعي كلن ــه معموالً ب ك

1 .Venom

ــود (شكل2). با توجه به آنكه زنبورهاي عسل حتي با نيش زدن مكرر،  مي ش

ــد، معموالً فقط 1- 0/5  ــه ى زهر خود را دفع نمي كنن ــام محتويات كيس تم

ــراي هر زنبور) توليد مي كنند. از اين  ــر زهر(با ميانگين 10 نيش ب ميكروليت

ــود. از اين رو، يك  ــك توليد مي ش ــدار، كمتر از 0/1 ميكروگرم زهر خش مق

ــت مي آيد و مقدار آن،  ــك از نيش 10000 زنبوركارگر به دس گرم زهر خش

برحسب فصل تغيير مي كند؛ به صورتى كه در بهار و تابستان، افزايش، و در 

ــتان كاهش مي يابد. تركيب غذايي اي كه زنبور دريافت مي كند،   پاييز و زمس

در توليد زهر تأثير كلي دارد [4].      

ــن دار، در توليد زهر  ــدرات كربن، كمتر از مواد آلبومي غذاهاي حاوي هي

دخالت دارد .مهم ترين عوامل موثر بر توليد زهر زنبوران كارگر ،عبارتند از: 

ــياه اروپايى و ايرانى تمايل زيادى به نيش  ــل؛ نژادهاى س - نژاد زنبورعس

زدن دارند. 

-  سن زنبوران كارگر ؛ زنبور كارگر در سن 19-16 روزگي، داراي حداكثر 

توليد زهر است . 

-  فصل زهرگيري ؛ تركيبات زهر در فصول مختلف متفاوت است. 

ــرورش زنبورها در  ــش گياهى) : جغرافياى محل پ ــل پرورش(پوش  - مح

ــش گياهى  اختالف ميان تركيبات زهر زنبور تاثير دارد كه خود به نوع پوش

منطقه بستگى دارد [ 4،3]

انواع دستگاه هاى جمع آورى زهر

ــيميكس-  ــتگاه س ــتگاه مراز- دس ــر قابى بنتون - دس ــتگاه زهرگي دس

ــه ى تحقيقات علوم دامي  ــاخت مؤسس ــتگاه زهر ري بك -دستگاه س دس

ــور [ 8،6،4].     كش

- دستگاه زهرگير قابى بنتون و همكاران (1963):

ــتخراج زهر زنبورعسل،قابي طراحي شده  كه درون كندو نصب   براي اس

مي شود. اين قاب، حاوي تعدادي رشته هاي سيم فلزي(مقاوم به زهر) متصل 

به منبع الكتريسيته و يك صفحه ى شيشه اي است(شكل 2).

شكل 2-دستگاه  زهرگير قابى بنتون 
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- دستگاه زهرگير مراز1:

 اين دستگاه شامل يك صفحه ى شيشه اي، يك صفحه از جنس التكس، 

ــايي و يك صفحه ى پالستيكي با آب مقطر در  ــتيكي غش يك صفحه ى الس

بين آن ها است. وقتي زنبورها تحريك مي شدند نيش خود را داخل صفحه ى 

پالستيكي فرو مي بردند (در نتيجه نيش خود را از دست داده و مي مردند) و 

زهرآن ها داخل آب مقطر باقي مي ماند. براي خشك كردن زهر ، آن را داخل 

ــتند. عمل خشك  ــيني در اتاقي كه جريان هوا در آن برقرار بود مي گذاش س

شدن در مدت 10-15 ساعت در دماي اتاق انجام مي شد(شكل3). 

دستگاه زهر ري بك و همكاران : 

ــوك دهنده الكتريكي و 2 قاب جمع آوري زهر مي باشد. در بين  از يك ش

ــتيل با فاصله ى 5 ميلي متر  ــيم هايي از جنس اس قاب هاي جمع آوري زهر س

كشيده شده بود. فاصله سيم ها و شيشه ى جمع آوري زهر 2ميلي متر است. 
دستگاه جمع آوري زهر سيميكس2

ــده و در زير آن  ــيده ش ــيم هايي كه بين آن ها كش از يك قاب چوبي با س

ــه اى كه توسط صفحه اى با ماده ى مخصوص محافظت،  يك صفحه ى شيش

ــتگاه ظرفيت  ــده و اين دس ــتفاده  ش ــتفاده گرديد. از حداقل ولتاژي اس اس

ــتن  جمع آوري زهر را از 40- 1 كندو، به طور هم زمان دارد. پس از برداش

در كندوها دستگاه جمع كننده به صورت وارونه در باالي قاب هاي هر كندو 

ــيم هايي به يكديگر و همگي به يك  قرار مي گيرد. قاب هاي جمع كننده با س

قاب دستگاه تغذيه كننده وصل هستند(شكل4). 

دستگاه ساخت مؤسسه ى تحقيقات علوم دامي كشور:

ــامل يك مخزن بزرگ است كه مي تواند چند كيلو زنبور   اين دستگاه ش

را داخل خود جاي دهد. دستگاه از يك قفس به ابعاد 58×50×42 از چوب 

ــري مفتول مسي با فواصل  ــاخته شده و ديوارها و كف آن توسط يك س س

ــت. پس از انتقال زنبورها به درون دستگاه  ــده اس 3/63 ميلي متر احاطه ش

ــتراحت مجموعاً در  ــوك الكتريكي 22 ولت به مدت 3 ثانيه با 7 ثانيه اس ش

1 .Mraz

  2 .Mihaly Simics

ــود. زنبوران پس از دريافت شوك، زهر  مدت5 دقيقه به زنبوران وارد مي ش

ــه اي مي ريزند. با اين دستگاه مي توان از چند  خود را بر روي صفحات شيش

كلني در يك زمان زهر گرفت.

ــه به صورت قابى  ــتگاه بنتون، اعتمادى و ... ك ــراى زهرگيرى، در دس  ب

ــا وجود جمع آورى  ــتفاده قرار مى گيرند، ب ــوده و در داخل كندو مورد اس ب

ــوند و  ــردن در كندو،  زنبوران مضطرب مى ش ــر، به علت باز ك ــب زه مناس

ــتر مى شود. در مقابل، دستگاه مراز، اين حسن را دارد  زحمت زنبوردار بيش

ــتر زنبوران نگهبان  ــود و به علت وجود بيش كه در جلوى كندو نيز نصب ش

ــترى به دست آيد. ولى مرگ زنبوران را  در جلوى دريچه ى پرواز،  زهر بيش

در پى دارد. 

استخراج زهر زنبورعسل

بايد توجه داشت كه براي استخراج زهر در آزمايشگاه، به پوشش مخصوص 

ــك و دستكش نياز است؛ زيرا زهر خشك، اليه ى مخاطي دهان و بيني  ماس

ــيار تحريك مي كند (شكل12). همچنين، فرد مورد نظر در هنگام كار  را بس

ــايل را به دقت  ــاير افراد و مواد آلوده جلوگيري كند و وس بايد از تماس با س

شست و شو دهد [14،10،3]. 

بره موم

ــي دروازه و حصار  ــه ى يوناني و به معن ــوم3 (پروپليس) داراي ريش  بره م

ــت. زنبورهاي عسل از اين ماده  ــهر (جمعيت زنبورهاي عسل) اس دفاعي ش

ــباندن محل اتصال  براي كوچك كردن دريچه ى پرواز و گذرگاه عبوري چس

ــاز اطراف كندو،   ــدود كردن منافذ ب ــاي داخل كندو به يكديگر، مس قاب ه

ــان ها و كندو و موميايي كردن موجود  ــطح ش ضدعفوني و صيقلي كردن س

ــه ى آفات و دشمنان) نسبتاً بزرگ استفاده مي كنند. زنبورهاي  خارجي(الش

3  . Propolis 

شكل4-دستگاه زهرگير سيمكس شكل3- دستگاه زهرگير مراز
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كارگر داراي بيش از سه هفته سن، عموماً هنگام صبح ،رزين و صمغ  تراوش 

ــمت هاى مختلف گياهان مانند ساقه ها، جوانه ها(نظير درختان  ــده از قس ش

ــه كندو و زنبورهاي جوان  ــزي) برگ  ها را جمع آوري وپس از انتقال ب تبري

ــحه ى  ــل كلنى  آن ها را با موم و مواد مترش ــاز(18-12روزگى ) داخ موم س

داخل بدن خود، تركيب و بره موم توليد مي كنند [2،1 ].معموالً ميزان بره موم 

ــده در كلني به عواملي مختلفى بستگي دارد و اصوالً برخي از  جمع آوري ش

نژادها نسبت به جمع آوري بره موم عالقه بيشتري نشان مي دهند. مانند نژاد 

ــاالنه  ــازي كه تمايل زيادي به جمع آوري  بره موم دارد به طوري كه س قفق

100الي 300 گرم بره موم توليد مي كنند [4،2].

روش ابتدايي جمع آوري و استخراج بره موم

ــرم و آفتابي در فصل  ــا را با كاردك در يك روز گ ــن روش بره موم ه در اي

ــدو، فاصله ى بين قاب ها، جدار  ــكاف هاي باريك داخل كن پاييز يا بهار از ش

ــع آوري مي نمايند. توجه گردد  ــدا و در ظرفي جم ــوراخ پرواز ج كندو و س

ــت، زيرا در هواي سرد  ــيار مشكل اس ــرد بس جمع آوري بره موم در هواي س

سخت  شده و با زحمت مي توان از بدنه ى كندو جدا نمود [6 ] . 

روش هاى تجاري جمع آوري و استخراج بره موم

ــده از 60تا120گرم           در اين روش ها ميزان بره موم جمع آورى ش

ــن روش جمع آوري بره موم،  ــت. برخى از رايج تري ــتر متغير اس و گاهي بيش

ــش توري، برزنتى يا فيبري  ــياردار ،گذاشتن پوش ــتفاده از تله ، تخته ش اس

ــتفاده  روي قاب ها(زير در كندو) يا نزديك ديوارهاي جانبي كلني ها، و يا اس

از شبكه هاي پالستيكي است.براي جدا كردن و استخراج بره موم، الزم است 

ــت تا  ــبكه را به مدت 2-1 روز داخل يخچال يا فريزر گذاش ــش يا ش پوش

ــبكه ها  ــوند. بره موم، معموالً از ش بره موم ها، كامًال منجمد، و با برس جدا ش

ــود. همچنين، جدا  ــريع تر جدا مي ش ــش ها، س ــبت به پوش و يا فيبرها نس

كردن(استخراج) بره موم از شبكه هاي توري 7-2 مش، نسبت به شبكه هاي 

توري ديگر، بهتر انجام مي گيرد [6،4،2] (شكل 5).  

مواد وروش ها

1. منطقه ى اجراى تحقيق 

طراحى ، ساخت و آزمايش اين دستگاه در شهر وزوان، واقع در شهرستان 

ــهر و ميمه در سال 90-1389 ، انجام شد. اين شهرستان داراي  شاهين ش

ــرد و  ــتان و آب و هواي س ــك در تابس آب و هواي نيمه بياباني گرم و خش

ــت. از نظر موقعيت جغرافيايي اين شهر داراي طول  ــك در زمستان اس خش

جغرافيايي 51 درجه و عرض 33 درجه و ارتفاع آن از سطح دريا 2000 متر 

است.  گياهان وحشي اين منطقه شامل: گون،بوته هيزم، شور، پيرز، خارتور، 

تيغ كنگر، تيغ زول، موهود و ... مى باشد.

2- طراحى و ساخت دستگاه 

نقشه هاى دستگاه اصلى در محيط برنامه ى كتيا  ترسيم شد (اشكال9 ، 8 

، 7، 6). جنس بدنه ى اصلى دستگاه، از MDF با ضخامت mm 6 مى باشد. 

شكل 5- روش هاى تجاري جمع آورى بره موم 

شكل 6- نماى سه بعدى بدنه ى اصلى  

 7- نماى سه بعدى شبكه ى گرده گير
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طول و عرض داخلى بدنه 9×22 و عمق آن cm 13 است. البته سطح زيرين 

دستگاه به اندازه ى cm 3 عميق تر است. در ديواره ى بااليى بدنه، شكافى به 

عرض mm 3 و با فاصله ى cm 10 از لبه ى آن ايجاد شد تا محل قرارگيرى 

 5 mm ــبكه گرده گير باشد(شكل6). شبكه گرده گير روزنه  هايى به قطر ش

دارد. به استثناى يكى از روزنه  ها كه براى رفت و آمد زنبوران نر تعبيه شده 

و قطر آن mm 6 است(شكل7). 

ــت. طول و  ــده اس ــاخته ش مخزن گرده از MDF با ضخامت mm 3 س

ــت. البته ارتفاع  عرض خارجى در كف آن cm 10×22 و عمق آن cm 3 اس

ــد و  ــدازه ى mm 7 بلندتر در نظر گرفته ش ــى مخزن، به ان ــواره ى جلوي دي

ــش 18 قرار مى گيرد. به گونه اى  ــمه م مماس بر آن يك تورى فلزى با چش

ــكل8).  ــته باشد(ش كه راه ورودى براى زنبوران به داخل مخزن وجود نداش

ــزن گرده نصب  ــتيل 316  از خارج به كف مخ ــتيل از جنس اس ــه اس ورق

مي شود. علت استفاده از اين جنس استيل، خاصيت ضد اسيدى و ماندگارى 

ــتيل كه در زمان زهرگيرى به عنوان  ــد. اين ورقه ى اس طوالنى تر آن مى باش

ــع به يكى از  ــود، در واق ــتفاده مي ش ــه ى جمع آورى كننده ى زهر اس صفح

ــود. قطب ديگر به تورى فلزى مش 18 كه  قطب هاى الكتريكى متصل مي ش

جايگاه آن مشخص شد، متصل است. زمانى كه هدف، استحصال زهر باشد، 

مخزن گرده تخليه و وارونه مي شود. در اين صورت بين تورى فلزى و ورقه ى 

ــت مخزن يك فاصله ى 7 ميلى مترى ايجاد مي شود. اين فاصله  ــتيل پش اس

در نتيجه ى كوتاه بودن 3 ديواره ى مخزن گرده از ديواره ى جلويى آن ايجاد 

شده است. براى محدود كردن رفت و آمد زنبورها به اين فضاى ايجاد شده، 

 MDF ــر) را با قرار دادن يك قطعه ــبكه ى گرده گي راه قبلى (حركت از ش

ــد. البته زنبورانى كه قصد خروج از كندو را  ــدود ش به ابعاد cm 6×22 مس

داشتند، پشت آن تجمع مي كردند. چرا كه هنوز مسير جديد را نيافته  بودند. 

با تعويض شبكه ى گرده گير با يك صفحه ى بدون روزنه ، زنبوران به خوبى و 

به سرعت به مسير دلخواه هدايت مى شدند.

ــتگاه قرار مى گيرد،  ــه بره موم كه بين بدنه ى كندو و بدنه ى اصلى دس تل

قابى است با طول و عرض cm 3×6/20 و ارتفاع cm 9 كه سطح داخلى آن 

مانند تله ى رولند بل و تله ى مضاعف، شياردار است. در واقع قاب جمع آورى  

 3 cm ــود كه به اندازه ى ــتگاه سوار مي ش ــمتى از كف دس بره موم، روى قس

عميق تر بود(شكل9).  

 3. آماده كردن كلنى هاى زنبورعسل

ــن  ــده و يك كلنى كه از نظر س ــل انتخاب ش    ابتدا 10 كلنى زنبور عس

ملكه، جمعيت،تعداد شان ، عسل و گرده مناسب تر بود استفاده گرديد. 

شكل 8- نماى سه بعدى مخزن گرده  

شكل 9- نماى سه بعدى تله ى بره موم

شكل 10- نصب  و آزمايش دستگاه به بدنه ى كندو 
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4- آزمون دستگاه 

ــرواز كلنى ، به مدت  ــتگاه  جلوى دريچه پ آزمـون اوليـه : با نصب دس

ــوك، زهر  ــكاالت آن برطرف گرديد؛ زنبوران پس از دريافت ش 10روز ، اش

ــاير زنبوران حتى زنبوران  ــار فرمون خطر، س ــح كردند. به محض انتش ترش

ــير تونلى براى آن ها نا آشنا  صحراگرد به طرف تله هجوم آوردند و چون مس

بود از روى تورى فلزى قصد ورود به كندو را داشتند. از آن جايى كه تورى 

مش 18 اجازه ى ورود به زنبوران را نمى داد، آن ها موفق نمى شدند خود را به 

ــتيل برسانند و روى آن زهر ترشح كنند . براى رفع اين مشكل  صفحه ى اس

ــاخت دستگاه ،  از  ــد و در مرحله ى بعد س ــانده ش روى صفحه ى تورى پوش

طول آن كاسته شد تا مسير تونل به سمت دريچه ى پرواز كوتاه شود .

ــتگاه، آن را جلوى  ــش نهايى عملكرد دس آزمـون نهايـى : جهت آزماي

دريچه پرواز كلنى كندو نصب شد. طى ساعات اوليه ى نصب، زنبوران به آن 

ــع آورى گرده ى گل را آغاز كردند  ــازى بره موم و جم عادت كرده و ذخيره س

ــتحصال زهر، دريچه ى گرده گير بسته شد (پس  (شكل10). سپس براى اس

ــمت زهرگير  ــير ورود و خروج زنبوران به س از تخليه ى مخزن گرده) و مس

تغيير يافت. براى زهرگيرى، مخزن را وارونه در مكان تعبيه شده قرار داده و 

روبه روى دريچه ى پرواز نصب شد. صبح روز بعد زمانى كه زنبوران، بيشترين 

ــاعت 15- 10، فعاليت شوك دهى شروع شد. در  فعاليت خود را دارند ؛ از س

ــتحصال زهر، شوك الكتريكى با جريان مستقيم 22ولت (با جريان  زمان اس

الكتريسيته متناوب ، 12 ولت كافى است)، به مدت 5دقيقه ( سيكل 3 ثانيه 

ــتراحت ، به  ــتراحت) 3 بار در روز و به فاصله ى 2 روز اس جريان و 7ثانيه اس

ــوك قرار مى گرفتند،  ــد. زنبورانى كه تحت تأثير ش ــوك وارد ش زنبوران ش

عالوه بر ترشح زهر ، با پخش فرمون خطر، توجه ساير زنبوران جلب شده و 

زهرگيرى به خوبى انجام گرفت (شكل 10). 

نتايج و بحث

ــه روز پس از نصب تله به كلنى، مخزن  جمع آورى گرده در خردادماه ، س

آن تخليه شد. اين عمل در زمان غروب كه زنبوران داخل كندو بودند، انجام 

ــل مخزن و جلوگيرى از ايجاد انواع  ــت. براى كاهش ميزان رطوبت داخ گرف

ــك تكه كاغذ تميز قرار گرفت. از آنجايى  ــا و قارچ ها، دركف مخزن ي كپك ه

كه گرده براى مصارف تغذيه اى و دارويى انسانى مورد استفاده قرار مى گيرد، 

در حين برداشت از دستكش استفاده شد (شكل 11).

ــتيل به  ــوك الكتريكى ، ورقه ى اس براى جمع آورى زهر ؛ پس از اتمام ش

محيط آزمايشگاه منتقل شد و با رعايت نكات بهداشتى عمل جمع آورى زهر 

ــكل12). براى جلوگيرى از ايجاد خارش بينى  ــك شده آغاز گرديد (ش خش

ــتفاده شد(شكل12). براى جمع آورى  ــيتى از ماسك اس و يا هرگونه حساس

ــهريور ماه، ذخيره سازى آن  ــترى الزم بود كه  تا پايان ش بره موم، زمان بيش

شكل13- جمع آورى بره موم از قاب مخصوصشكل 11- استخراج گرده ى گل

شكل 12-  جمع آورى زهر از روى ورقه ى  استيل دستگاه
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توسط زنبوران عسل انجام شد(شكل13). 

نتايج به دست آمده، نشان داد جهت جمع آورى بره موم آسان ترين روش ، 

استفاده از اين دستگاه ( تله ى مضاعف ) مى باشد كه زحمت برداشت بره موم 

نيز كمتر مى شود.

 با استفاده از اين دستگاه جهت استخراج زهر؛  با توجه به عدم  باز شدن 

در كندو ، استرس زيادى به زنبوران وارد نشده و پس از اتمام شوك آرام و 

به افراد حاضر حمله نمي كردند. 

ــب از نظر حجم و وزن، جمع آورى  ــتگاه (تله) مناس ــتن يك دس  با داش

محصوالت ؛گرده ى گل، بره موم و زهر زنبورعسل نيز به خوبى انجام مى شود.  

ساخت دستگاه توأم، به مراتب كم هزينه تر و آسان تر از ساخت سه دستگاه 

ــهولت، قابل نصب  ــد و در كوتاه ترين زمان و به س ــورت مجزا مى باش ــه ص ب

ــتفاده از اين چنين دستگاه هايى عالوه بر توليد  خواهد بود. زنبورداران با اس

ــرد اين محصوالت در  ــل) و افزايش درآمد، با كارب ــى (غير از عس محصوالت

ــتر  ــى و صنايع دارويى، باعث حفظ بيش ــتى _ آرايش صنايع غذايى، بهداش

سالمت جامعه مى گردند.

 اين دستگاه در اداره كل مالكيت صنعتى– اداره اختراعات طى سال 90-

ــماره 70210-1390/03/18 دريافت  ــه ثبت اختراع به ش 1389 گواهينام

كرد(به پيوست) . 

پيشنهادات :

 - كلنى هاى  ضعيف(از نظر جمعيت و ميزان تخم ريزى ملكه) نمى توانند 

ــند. از  ــته باش ــوران صحراگرد و زنبوران  توليدكننده ى زهر خوبى داش زنب

ــده  ــى نصب تله ى گرده نيز باعث كاهش منبع پروتئينى براى كلنى ش طرف

ــف مضاعف كلنى را در پى دارد. براى توليد بهينه بايد به نژاد زنبوران  و ضع

ــژاد قفقازى توصيه  ــتر بره موم، ن ــه نمود. به طور مثال براى توليد بيش توج

مي شود.

-پيشنهاد مى شــود با بررسى هاى بعدى و مقايســه اين دستگاه نسبت به تله 
گرده گير و دســتگاه هاى زهرگير ديگر مزاياى اين دستگاه تعيين گردد تا در 
صورت اقتصادى بودن  با ســرمايه گذارى بخش خصوصى جهت توليد انبوه 

اقدام گردد.
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