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پديده بچه طبيعي
و نحوه پيشگيري از وقوع آن
در زنبورستان ها

شادروان سيد داود جواهري  ،غالمحسين طهماسبي
ء

اعضاي هيات علمي مؤسسه تحقيقات علوم دامي كشور
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بچه طبيعي و تحقيق در مورد نشانه هاي قطعي آن و پيدا كردن روشي
مطمئن براي جلوگيري از وقوع آن از س��اليان دراز مسئله اي مهم در امر
زنبورداري بوده است  .همه زنبورداران دنبال دستورالعمل هاي صريح و
روشني هستند كه به وسيله آن بتوانند مطابق يك جدول زماني مشخص
كلني هاي خود را مديريت نموده و توليد بيش��تري داش��ته باش��ند  .در
راس��تاي تحقق اين امر در مورد پيش��گيري از وقوع بچه طبيعي همواره
در جستجوي نش��انه ها و عالماتي هستند كه بتوانند بدون اينكه مجبور
به بازديد هاي زود به زود از تمام كلني هايش��ان باش��ند؛ با مش��اهده و
تشخيص آن نشانه ها زمان دقيق بچه دادن هر كلني را پيش بيني كرده و
از وقوع آن جلوگيري نمايند  .اما نتايج تحقيقات و تجربيات گذش��تگان
حاكي از آن اس��ت كه اين نش��انه ها هرگز قطعي نبوده و همواره امكان
بچه دهي طبيعي در بهار و تابستان وجود دارد .
وودز(  )1954ط��ي تحقيق��ي در مورد صداه��اي حاصله از كلني ها ،
ب��رای تجزيه فركان��س هاي صداهاي فوق دس��تگاهي بن��ام اپيديكتور
(  ) Apidictorاب��داع نمود و توس��ط يك گوش��ي ( استتوس��كوپ )
متصل به آن صداهاي فوق را بررسي نمود  .اين دستگاه بعضي از صداها
را ح��ذف نم��وده و صداهاي صاف ش��ده را برای ارزيابي به گوش��ي
مي فرس��تد .صداهاي شنيده شده شبيه به چهچه زدن يا خروشيدن بود
كه محقق مذكور آن را نش��انه بچه دادن كلني مي دانس��ت و بر اين باور
بود ،كه ش��دت صداها با نزديك شدن روز خروج بچه افزوده مي شود.
مخترع دس��تگاه به موفقيت آن مطمئن بود ولي نتايج بدست آمده نشان
داد كه اين دستگاه و صداهاي شنيده شده از آن برای بهره برداري توسط
زنبورداران حرفه اي قابل اعتماد نيست و صداهاي شبيه چهچه اغلب يك
اخطار كاذب اس��ت و زنبوران اكثر موارد از نيت خود منصرف ش��ده و
سلول هاي ملكه را منهدم مي كنند و در بعضي مواقع نيز كلني ها بدون اينكه
نش��انه اي بارز يا صداي��ي را ايجاد كنند بچه مي دهن��د  .لذا زنبورداران
حرفه اي بر اين باورند كه مطمئن ترين راه جلوگيري از بچه دهي طبيعي
بازديد مرتب كندوها و از بين بردن سلول هاي ملكه در فصل بچه دهي

مي باشد  .البته زنبورداراني كه وقت زيادي را در زنبورستان صرف نموده
و پرواز زنبوران را زير نظر مي گيرند تجربه زيادي در اين مورد دارند و
مي توانند با توجه به عالیم و وضعيت پرواز زنبورها قبل از بچه دادن و
بيكاري زنبوران كارگر تا حدودي بچه دادن كلني ها را پيش بيني نمايند
( . ) 18
اورموند و هاري (  ) 1979طي بررس��ي هايي در مورد بچه طبيعي در
امريكا اعالم نمودند كه س��ه روز قبل از اينكه كارگران يك كلني شروع
به ساخت سلول ملكه نمايند؛ رقصي با طرح نعل اسبي در روي قسمت
ديواره جلويي كندو در باالي س��وراخ پرواز انجام مي دهند كه به آساني
قابل مشاهده است  .بنابراين اگر اين رقص يكي از عالیم بچه دهي باشد
فرصت كافي به زنبوردار مي دهد تا عمليات پيشگيري را انجام دهد ( . )3
وي�لا (  ) 2004ط��ي مطالعه اي در مورد رفت��ار بچه دهي كلني هاي
زنبورعس��ل در لوييزيانا اعالم نمود كه بعضي مواقع زنبوران بچه طبيعي
سبب ترس و وحشت مردم مي شوند اما بايد گفت كه زنبورها معموالً در
اين مرحله از سيكل زندگي خود حالت تهاجمي ندارند و اين عمدت ًا به
خاطر نداشتن كندو براي دفاع و عالقه آنها براي پيدا كردن النه اي جديد
براي ملكه ش��ان مي باش��د  .البته اين به آن معني نيست كه زنبوران بچه
طبيعي اص ً
ال حمله نمي كنند اما معموالً بيشتر زنبوران فقط در مقابل ورود
غيرمجاز ساير موجودات يا باز كردن سرزده درب كندو حمله مي كنند .
خوش��ه بچه طبيعي آويزان از يك شاخه درخت معموالً پس از مدتي آن
را ترك كرده و در مدت يك يا دو روز جايي مناس��ب را بعنوان النه پيدا
مي كنند ( . ) 17
باتلر (  ) 1954طي مطالعه اي در امر علل بچه دهي كلني ها اعالم کرد
كه غدد آرواره اي زنبور ملكه ،موادي را بنام فرمون ملكه ترشح مي كند
كه در عرض يك دقيقه مقداري از آن در سطح بدن ملكه پخش مي شود
و بوي آن از طريق مبادله غذايي در سرتاسر كندو در بين جمعيت انتشار
م��ي يابد  .برای آ رامش و فعال ب��ودن كندو اين ماده بايد به مقدار كافي
توس��ط ملكه ترشح ش��ده و به زنبوران كارگر برسد و تا موقعي كه بوي
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كافي اين ماده به زنبوران كارگر برسد تخمدان آنها رشد نكرده و كلني به
فكر س��اختن سلول هاي ملكه نمي افتد  .اما موقعي كه بوي فرمون فوق
در كندو كاهش يافته و يا پخش آن با مشكل روبرو شده و بدرستي انجام
نگيرد ساخت س��لول هاي ملكه در كندو شروع شده و امكان بچه دادن
كلني مهيا مي شود ( . ) 4
بوي فرمون ملكه معموالً براي زنبوردارهاي حرفه اي ش��ناخته ش��ده
اس��ت و اگر در كندويي اين بو را احس��اس نكنند به وجود ملكه در آن
كندو مش��كوك مي ش��وند  .اگر ملكه كندويي برداشته شود و يا هنگام
بازديد آسيب ديده و كشته شود و يا به هر دليلي گم شود ،حدود نيم الي
يك ساعت بعد زنبوران كارگر عدم وجود ملكه در كندو را متوجه شده
و ش��روع به جستجوي او مي نمايند  .براي اين كار آنها در اطراف كندو
به صورتي نا منظم پرواز جس��تجو را انجام مي دهند و روي تخته پرواز
به طرف جلو مي خزند و اطراف كندو را وارسي مي كنند  .از اين قبيل
كلني ها صدايي جديد كه حاكي از نگراني است شنيده مي شود و زنبوران
اي��ن كندوها پروازه��اي كوتاهي در اطراف كندو انج��ام داده و هرگز از
س��وراخ پرواز دور نمي شوند  .يك زنبوردار حساس و عالقمند با ديدن
اينگونه پروازها بالفاصله متوجه مي شود كه اين پروازها بطور آشكار با
پروازهاي ش��ادمانه زنبوران ج��وان داراي ملكه هاي جوان كه در جلوي
كندو انجام مي دهند متفاوت اس��ت  .مس��ئله مهمي ك��ه در اينجا پيش
مي آيد اين اس��ت كه چرا تع��دادي از زنبوران يك كلني داراي ملكه ،به
ناگه��ان وجود ملكه را از طريق دريافت فرمون ملكه احس��اس نكرده و
شروع به ساختن سلول ملكه مي كنند  .براي دريافت اين مسئله بايد به
بررسي هاي مختلف انجام گرفته توسط محققين توجه نمود ( . ) 8
س��يلي و هم��كاران (  ) 2003 ، 1978طي مطالع��ه اي در مورد نحوه
انتخاب النه جديد توس��ط بچه طبيعي اعالم نمودند كه موقعي كه بچه
طبيع��ي از كندو خارج مي ش��ود در ابتدا به ج��اي دور پرواز نمي كند و
آنها روي درختي كوچك و يا ش��اخه اي از درخت با فاصله چند متر از
كندو جمع مي ش��وند  .پس از استقرار خوشه در اطراف ملكه 20-50 ،
زنبور كارگر پيشاهنگ برای پيدا كردن محلي مناسب به عنوان النه جديد
به خارج از خوش��ه فرستاده مي شوند  .زنبوران پيشاهنگ با تجربه ترين
زنبوران چراگر در خوشه هستند  .وقتي يكي از زنبوران پيشاهنگ ،محلي
را پيدا كرده و به خوشه برگردد با رقصي شبيه به حركت فرفره سمت و
مسافت را به ساير زنبوران خوشه نشان مي دهد  .چندين جاي ديگر نيز
توسط ساير زنبوران پيشاهنگ شناسايي و بررسي مي شود و بعد از چندين
ساعت يا چند روز موقعي كه همه زنبوران پيشاهنگ روي آخرين محل
توافق كردند همه خوش��ه بلند ش��ده و بطرف النه جديد پرواز مي كنند.
مسافت طي ش��ده تا النه جديد ممكن است يك كيلومتر يا بيشتر باشد
( . ) 13 ، 12 ، 11
كومبس (  ) 1972طي بررس��ي هايي در مورد داليل ذخيره عس��ل در
عسلدان زنبوران كارگر يك بچه طبيعي نتيجه گرفت كه زنبوران كندويي
كه مي خواهد بچه بدهد حدود ده روز قبل از بچه دادن شروع به ذخيره

مقدار زيادي شهد در عسلدان خود مي نمايند و روز به روز به مقدار آن
افزوده و آن را به عس��ل رسيده تبديل مي كنند  .بنابراين موقعي كه بچه
كندو را ترك مي كند بيش��تر زنبوراني كه خوشه را تشكيل مي دهند در
عس��لدان خود به اندازه نصف وزنشان عس��ل ذخيره دارند در صورتي
كه معموالً باور بر اين اس��ت كه زنبوران كارگر بچه طبيعي ،قبل از ترك
كندو به عسل كندو يورش برده و عسلدان خود را پر مي كنند  .با انجام
اين مطالعات محقق فوق به اين نتيجه رسيد كه كلني هايي كه قصد بچه
دادن دارند چندين روز قبل از گذاش��ته ش��دن اولين تخم در سلول هاي
ملكه ذخيره س��ازي عسل را شروع كرده و آماده بيرون رفتن مي شوند و
با گذش��ت چند روز تقريب ًا همه زنبوران حتي زنبوراني كه در كندو باقي
مي مانند ذخيره سازي مي كنند  .معموالً در عسلدان زنبورهاي بچه طبيعي
بطور متوس��ط حدود  35ميلي گرم عسل با غلظت قند  68درصد ذخيره
مي ش��ود كه آن را برای مصرف به هنگام حركت و نيز اس��تفاده در خانه
جديد با خود حمل مي كنند ( . ) 5
زنبوران مسن مزرعه كه در اثناي يك روز پر كار برخورد كمتري با ملكه
داشته و فرمون ملكه كمتر دريافت مي كنند و همچنين زنبوران جوان با
عس��لدان پر كه تحرك كمتري داش��ته و قادر به دريافت فرمون ملكه به
اندازه كافي نيستند درست مانند زنبوران كلني هايي كه ملكه هايشان پير
شده و يا از بين رفته است تالش مي كنند تا حركت نعل اسبي را انجام
دهند  ،اين گونه زنبوران به زودي تخمدان هايشان شروع به رشد نموده
و س��عي در بناي س��لول ملكه مي نمايند و اگر بعد از مدتي به هر دليلي
سلول هاي ساخته شده از بين رفته و مدتي طوالني كندو بدون ملكه باشد
و تخم روز نيز در كندو وجود نداشته باشد؛ كارگراني كه تخمدان هايشان
رشد كرده است شروع به تخمگذاري و نرزايي مي كنند كه در اين صورت
ملكه دار كردن كندو و نجات آن بسيار سخت خواهد بود .
س��لول هاي ملكه اي كه س��اخته مي ش��ود بر دو نوع است نوع اول
سلول هاي ملكه حقيقي داراي الرو غوطه ور در ژله رويال مي باشد كه
از آن ملكه متولد مي ش��ود اما نوع دوم س��لول هاي كاذب بدون تخم يا
الرو است كه برای تحريك جمعيت به منظور بچه دادن ساخته مي شود .
س��لول هاي ملكه حقيقي معموالً در محل تجمع زنبوران ذخيره ساز در
حاشيه حجرات نوزادان در طول كناره ها و پايين شان ها ساخته مي شود
( شكل . ) 1

شكل - 1سلول هاي ملكه ساخته شده در کناره ی پایین شان نوزاد
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شكل  - 2سلول هاي ملكه ساخته شده در اطراف حجرات
نوزادان در وسط شان

6

البته اس��تثناء هميش��ه وجود دارد و س��لول هاي حقيقي بعضي
مواق��ع در جاهاي ديگ��ري نيز در اطراف حجرات نوزادان س��اخته
مي ش��ود ( ش��كل  . ) 2ولي س��لول هاي كاذب توسط زنبوران پرستار
كه اغلب در داخل حجرات مش��غول تغذيه نوزادان بوده و بوي ملكه را
كمتر احساس مي كنند در محل تجمع زنبوران پرستار ساخته مي شود  .با
ساخته شدن سلول هاي كاذب اغلب زنبوران پير چراگر به حالتي بيكار تا
شروع فعاليت مجدد به حال بال زدن ثابت مي مانند و تحركي را از خود
نشان نمي دهند .بنابراين بطوري كه ذكر گرديد تفاوت محل ساخت اين
سلول ها كام ً
ال مشخص است اما با مشاهده يك يا دو سلول كاذب نبايد
فكر شود كه اين كندو ديگر بچه نخواهد داد و يا وجود سلول هاي حقيقي
ملكه دليل مسلم براي بچه دادن نيست و زنبور عسل هيچ عملي را به طور
ثابت و تغيير ناپذير انجام نمي دهد .
فاصله بين قاب ها نيز يكي از فاكتورهايي اس��ت كه در محل س��اخته
ش��دن س��لول ملكه دخالت دارد  .دركندوهاي النگستروت فاصله بين
قاب ها از مركز يكي تا مركز ديگري  3/5سانتيمتر (  35ميلي متر ) بوده
و راهروي وس��ط ش��ان ها براي عبور و مرور زنبوران حدود  9ميلي متر
مي باشد و زنبوران ذخيره دار را مجبور مي كند كه به قسمت پايين حجره
ن��وزادان يا نزديك لبه ش��ان هاي نوزاد رفت��ه و در آنجا تجمع نموده و
س��لول هاي حقيقي ملكه را در آنجا بسازند در صورتي كه در كندوهاي
دادان��ت به اين صورت نبوده و فاصله بين قاب ها از مركز يكي تا مركز
ديگري  3/8س��انتيمتر (  38ميلي متر ) بوده و كمي وس��يع تر اس��ت .
بنايراين با توجه به اينكه در قاب هاي النگستروت سلول هاي ملكه اغلب
در حاش��يه قاب ها ساخته مي ش��ود؛ لذا با بازديد مرتب و سريع حاشيه
قاب ها از نظر وجود سلول هاي ملكه كه نشانه اي نسبت ًا معتبر از تدارك
زنب��وران كندو براي بچه دادن اس��ت مي توان تا ح��دودي از بچه دادن
كلني ها جلوگيري کرد ( 2و . ) 8
غدد ترشح موم و ژله رويال زنبوران كارگر جوان براي شروع فعاليت

نياز به تحريك توس��ط بوي ملكه و يا بوي نوزاد را دارند اما تا زماني كه
عسلدان زنبور پر باشد اين تحريك كمتر خواهد بود  .به طور كلي توليد
موم و بافته شدن حجرات شان ها بستگي زيادي به بوي ملكه دارد و لذا
كاهش ناگهاني تراوش موم و توقف تعمير و ساخت حجرات در كندوهايي
كه قصد بچه دادن دارند تا حدودي ش��ناخته شده است  ،به همين دليل
در اروپا در بعضي از زنبورستان ها كه هنوز از كندوهاي قديمي استفاده
مي شود ،يك قاب موم دوزي شده را در قسمت عقبي كندو قرار مي دهند
و هفته اي يك بار پش��ت كندو را باز كرده و بافته ش��دن شان را بررسي
م��ي كنند و مقداري از ش��ان تازه را كه در فاصل��ه بازديد قبلي تا بازديد
جديد بافته شده است با كارد مي برند  ،تا زماني كه سلول هاي بافته شده
سلول كارگر باشد نيازي به بازديد بيشتر شان ها نبوده و به احتمال قوي
كلني به فكر بچه دادن نيست ولي به محض مشاهده تغيير طرح حجرات
به حجرات زنبور نر ،متوجه مي ش��وند كه كلني به فكر بچه دادن افتاده
اس��ت و بازديدها را به صورتي منظم و دقيق انجام مي دهند  .معموالً در
كلني هاي بدون ملكه كه بوي ملكه كام ً
ال از بين رفته باشد موم بافي انجام
نمي گيرد و فقط ممكن اس��ت حجرات نر بافته شود  .وابستگي فعاليت
غدد توليد كننده موم و ژله رويال زنبور كارگر به بوي ملكه زماني آشكارتر
مي ش��ود كه ملكه و كارگران در كندوهاي كوچك پرورش و جفتگيري
ملكه قرار بگيرند  .در اين كندوچه ها كه نوكلئوس نيز ناميده مي شوند وقتي
ملكه باكره با تعدادي زنبور كارگر و نر و يك يا چند قاب قرار مي گيرند
ب��وي ملكه بدليل كوچك بودن محيط و جنب و جوش زياد ملكه باكره
به اندازه كافي به زنبوران كارگر رسيده و غدد سازنده موم آنها به سرعت
فعال مي ش��ود و در اثناي همان چند روز اول س��اخت حجرات شروع
مي شود ( . ) 8

پخش و توزيع فرمون وجود ملكه در كندو :

هر گاه بوي ملكه به اندازه مس��اوي بين كارگران توزيع گردد معموالً

كلني به فكر بچه دادن نمي افتد و براي پيشگيري از بچه دادن بهتر است
كه بوي ملكه به اندازه كافي به كارگران برسد تا شروع به ساخت سلول
ملك��ه ننمايند اما كاهش بوي ملكه بخصوص كاهش ناگهاني آن س��بب
ساخته شدن س��لول هاي ملكه در قسمت هايي از شان هاي نوزادان كه
كاهش بوي ملكه بيشتر در آنجا احساس مي شود  ،مي گردد .
طغيان ناگهاني ش��هد و انباشته ش��دن تمامي فضاي شان ها از شهد و
كمبود جا براي ذخيره آن و پر شدن عسلدان ها و به وجود آمدن زنبوران
ذخيره ساز نيز مي تواند از عوامل مهم تحريك به بچه دادن كلني باشد .
بعضي مواقع نيت كلني به بچه دادن به سادگي در نتيجه تغيير شرايط
محيطي عوض مي شود و تب بچه دادن در كلني مي خوابد باين صورت
كه وقتي به ناگهان شهد در طبيعت كمياب مي شود كلني هايي كه قصد
بچه دادن دارند از آن صرفنظر كرده و س��هم روزانه خود را از بوي ملكه
دريافت مي كنند و سپس سلول هاي ملكه را از بين برده و به فعاليت خود
ادامه مي دهند .
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عامل محركه جمعيت در بچه دهي كلني :

ميزان جمعيت كلني و پر شدن تمام قاب ها از جمعيت و اضافه شدن
مرتب آن ب��ه دليل تولد نوزادان جديد و بيكاري زنبوران جوان و كمبود
فضا براي ذخيره س��ازي عسل و گرده و نيز تخمگذاري مرتب ملكه در
بهار از عواملي است كه سبب مي شود تا كلني تصميم به بچه دادن بگيرد.
در اينگونه موارد براي پيش��گيري از بچه دادن كلني قبل از اين كه كلني
تصميم به بچه دادن گرفته و ش��روع به س��اخت سلول هاي ملكه نمايد
زنبوردار مي تواند با مديريتي صحيح و منطقي با مشغول كردن زنبور هاي
بيكار جوان با دادن يك قاب با  3سانتيمتر موم آجدار و مشغول كردن آنها
ب��راي موم بافي وجايگزين ك��ردن آن با يك قاب جديد بعد از چند روز
و گذاشتن طبقه به روي كندو و بزرگ كردن فضا براي كلني  ،شان هاي
فوقاني را براي ذخيره كردن عسل آماده نمايد و در صورت لزوم و افزايش
مرت��ب جمعيت تا چند طبقه مي تواند به روي كندو اضافه نمايد و باين
صورت از بچه دادن كلني جلوگيري كند  .البته در شرايطي كه آب و هوا
مساعد بوده و شهد در طبيعت فوران كند تلفات زياد بوده و كلني روزانه
مرگ و مير تعداد زيادي از زنبوران چراگر يا مزرعه را تحمل مي كند كه به
طور مرتب از زنبوران جوان كلني به صف زنبوران مزرعه اضافه مي شود
و به همين دليل افزايش جمعيت به كندي صورت مي گيرد .
زماني كه جمعيت كلني زياد باشد ازدحام جمعيت در بين قاب ها از
عواملي است كه مي تواند به تصميم كلني به بچه دادن كمك نمايد  .در
چنين شرايطي به دليل ازدحام زياد بخصوص در اطراف حجره نوزادان و
كم بودن تهويه  ،زنبوران زيادي تالش مي كنند تا خود را به قسمت هاي
فوقاني كندو برسانند و تصميم به بچه دادن بدليل كمبود جا در آنها تشديد
مي ش��ود  ،بنابراين فضاي مناسب بين قاب ها مي تواند در پيشگيري از
هيجان زنبوران بدليل كمبود جا و نبود تهويه مؤثر واقع شده و از تب بچه
دادن به مقدار متنابهي بكاهد .
در مورد تركيب سني زنبوران تشكيل دهنده بچه طبيعي مطالعات زيادي
صورت گرفته و نتيجه گرفته شده است كه هم بچه و هم كلني مادر داراي
زنبوراني با سنين متفاوت هستند  .در هنگام خروج بچه از كندو  ،با صدور
دستور خروج ابتدا زنبوران جوان حدود چهار روزه خارج شده ؛ سپس
به تدريج س��ن خارج شونده ها باال رفته و در آخر زنبوران مزرعه خارج
مي شوند ( . ) 8
نيكل (  ) 1952طي يك بررس��ي روزانه تعدادي از زنبوران تازه متولد
ش��ده يك كلني قوي را تا زمان بچ��ه دادن كلني با رنگ عالمت گذاري
نمود و سپس زنبوران عالمت گذاري شده را هم در بچه و هم در كلني
مادر شمارش نموده و متوجه شد كه  95درصد از كل زنبوران چهار روزه
عالمتگذاري ش��ده در داخل بچه بوده و فقط  5درصد آنها در كلني مادر
باقي مانده اند و از طرف ديگر حدود  5درصد از جمعيت بچه  ،زنبوران
 18روزه و يا پيرتر از آن بوده و اكثريت زنبوران پير مزرعه در كلني مادر
باقي مانده اند  .لذا نهايت ًا از اين بررسي می توان نتيجه گرفت كه اكثريت

زنبوران تشكيل دهنده بچه طبيعي زنبوران جوان مي باشند ( . ) 9
در مورد مس��ئله فراموش كردن محل كندوي مادر بوسيله زنبوران بچه
طبيعي بايد گفت ،ك��ه چون اكثريت زنبوران يك بچه طبيعي را زنبوران
جوان پرس��تار كه هنوز از كندو خارج نش��ده اند تشكيل مي دهند لذا به
علت اين كه در هنگام خارج ش��دن هيجان داش��ته و پرواز شناس��ايي و
جهت يابي و مرزبندي را انجام نمي دهند در نتيجه بعد از خارج ش��دن،
كندوي قبلي خود را نش��ناخته و در صورت گم كردن ملكه و يا گرفته
شدن يا كشته شدن آن كندوي قبلي خود را پيدا نخواهند كرد .
البت��ه در اين م��ورد نظرات متفاوتي وج��ود دارد و بعضي از محققين
معتقدند كه اگر بچه بر حسب اتفاق ملكه اش را هنگام بچه دادن از دست
بدهد و يا ملكه از خوشه يا بچه گرفته شود زنبورها به كندوي سابق خود
برمي گردند ( . ) 1
در مورد ميزان جمعيت بچه طبيعي بايد گفت كه زماني كه بچه طبيعي
از كندوي مادر بيرون آمده و در حال پرواز هستند بيشتر زنبوران جواني
كه در حال پرواز در زنبورستان مي باشند به طرف بچه كشيده شده و به
آن مي پيوندند  .لذا بعضي مواقع مشاهده شده است كه ميزان جمعيت يك
بچه طبيعي كه تازه گرفته شده و در يك كندو اسكان داده شده است چند
برابر ميزان جمعيت آن در موقع خارج شدن بچه از كلني مادر مي باشد .

جنبه هاي فصلي و نژادي بچه دهي :

شكي نيست كه فصل در توليد مثل و بچه دهي كلني هاي زنبورعسل
مهمترين نقش را دارد و از مشاهدات و تجربيات مختلف چنين استنباط
مي ش��ود كه بچه هايي كه در فصل بهار در ارديبهش��ت و خرداد توليد
مي ش��وند عسل كافي ذخيره كرده و جمعيت كافي براي گذراندن موفق
زمستان توليد مي كنند ولي بچه هايي كه در تابستان توليد شوند معموالً
ضعيف و كم جمعيت بوده و در زمس��تان به همين دليل تلف مي شوند
( شكل هاي  4و ) 5
براي پيشگيري از خروج بچه طبيعي از كندو  ،ايجاد دود  ،سر و صدا
و اضطراب  ،پاشيدن دایمي آب و بخار فنل روش هاي مناسبي نيستند و
در اين گونه موارد ديده شده است كه بچه به يكباره و با هم خارج نشده
و بعد از تأخيري چند ساعته خارج گرديده است  .بنابراين زنبوردار بايد
ت�لاش نمايد تا قبل از اينكه كلني تصميم به بچه دادن بگيرد از وقوع آن
جلوگيري كند .
در رابطه با جنب��ه هاي نژادي بچه دادن بايد گفت كه توليد بچه دقيق ًا
ب��ه خصوصي��ات ژنتيكي نژادهاي زنبور عس��ل بس��تگي دارد  .آب و
هوا و ش��رايط محيطي از جمله ميزان بارندگ��ي  ،درجه حرارت محيط،
زم��ان گلدهي و غيره در نواحي مختلف متفاوت اس��ت و زنبورهاي هر
ناحيه اي بسته به اين شرايط اختالف هاي رفتاري دارند كه اين اختالفات
مشخصات ثابت نژادها را تشكيل مي دهند  .توليد مثل در زنبورعسل فقط
از طريق بچه دادن طبيعي يا مصنوعي صورت مي گيرد  ،نشانه هاي بچه
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دادن از نژادي تا نژاد ديگر و از منطقه اي تا منطقه ديگر متفاوت اس��ت .
بعضي از نژادها از نظر صفت بچه دهي از نژادهاي ديگر مس��تعدترند و
تصور مي شود كه ساخت تعداد زيادي سلول ملكه يا شاخون نشانه اي از
عالقه بيشتر كلني به بچه دادن باشد .

شكل  – 4بچه طبيعي قوي توليد شده در بهار

8

شكل  – 5بچه طبيعي ضعيف توليد شده در تابستان

در جري��ان بچه دادن كندو تقريب ًا نيم��ي از جمعيت كندو همراه ملكه
خارج شده و براي يافتن النه اي مناسب موقت ًا در محلي مثل روي شاخه
درختان ،تير چراغ برق  ،روي ديوار و غيره متمركز مي شوند ( . ) 2
ب��راي گرفتن بچه هاي طبيعي در بهاركه خ��ارج از كنترل زنبوردار از
كندو خارج مي شوند و از قديم االيام در زنبورستان ها مرسوم مي باشد
بهترين راه گذاش��تن كندوهاي كوچك يا كندوهاي طعمه تنه درختي در
محوطه زنبورس��تان و اطراف آن و يا آويزان كردن كندوهاي حصيري از
درخت ها و يا بوته هاي زنبورس��تان اس��ت ( ش��كل  . ) 6با اين روش
بچه هايي كه به دور از كنترل زنبوردار از كندوها خارج شده و به دنبال النه
جديد مي گردند اكثرا ً گرفته شده و بعد از مدتي در كندوهاي معمولي
مس��تقر مي ش��وند  ،البته تعداد زيادي از بچه هاي طبيعي نيز از دسترس
زنبوردار خارج شده و زنبورستان را به مقصدي نامعلوم ترك مي كنند  .در
اين روش زنبورهاي پيشاهنگ كه دنبال محلي مناسب براي بچه مي گردند

به طرف كندوي طعمه آمده و در اطراف آن پرواز مي كنند و س��پس در
صورت انتخاب آن بر روي آن نشسته و ملكه نيز به آنها مي پيوندد و اگر
كندوي طعمه آويزان باشد خوشه اي را در قسمت بيروني كف آن تشكيل
مي دهند  .س��پس با رفتن پيشاهنگان به داخل آن وضعيت آن را بررسي
كرده و حجم آن را اندازه گيري مي كنند و در صورت مناس��ب بودن و
انتخاب آن به تدريج به داخل آن وارد ش��ده و كلني جديدي را تش��كيل
مي دهند .
يكي از روش هاي بسيار معمول و مشهور پيشگيري از بچه دادن كلني
روش دي ماري اس��ت  .براي اين كار ابتدا تمام ش��ان هاي موجود در
كندو مورد بررس��ي قرار گرفته و تمام س��لول هاي ملكه ساخته شده را
بايد خراب نمود  .سپس شان هاي كندو را خارج نموده و فقط يك شان
كه حاوي ملكه و زنبورهاي روي آن است در وسط كندو گذاشته و بقيه
فضاي آن را با شان هاي خالي پر نماييد  .روي اين بدنه يك شبكه ملكه
قرار داده و روي آن يك يا دو طبقه حاوي ش��ان هاي خالي قرار دهيد .
بقيه ش��ان هاي كلني را كه حاوي نوزادان و زنبورهاي روي آن است در
داخل طبقه ديگري قرار داده و روي قسمت فوقاني كندوي مورد نظر قرار
دهيد  .اين كلني تمام زنبورهاي خود را داراست با اين تفاوت كه ملكه در
طبقه اول با فضاي كافي براي تخمريزي محبوس شده و نوزادان در طبقه
فوقاني واقع شده اند و فاصله اي بين ملكه و نوزادان قبلي وجود دارد .در
حدود  10روز بعد مجددا ً ش��ان هاي طبقه فوقاني را بررسي كرده و در
صورتي كه سلول ملكه ساخته شده است از بين ببريد  .در مدت  21روز
از شروع اين كار تمام نوزادان طبقه فوقاني متولد شده و فضاي خالي نيز
براي ذخيره سازي عسل به كار برده مي شود  .ضمن ًا در بدنه اصلي كندو
نوزادان جديدي پرورش داده مي ش��وند ( كي��ل و همكاران  ) 1975 ،با
اجراي اين روش معموالً بچه كندو توليد نخواهد شد ( . ) 2
عالوه بر نكات فوق الذكر بايد توجه داشت كه چون توليد بچه كندو
اساس ًا غريزي و ژنتيكي است بايد حتي االمكان از نژادهايي استفاده شود
كه ذات ًا تمايل زيادي به توليد بچه كندو نداشته باشند ( . ) 2
براي پيشگيري از بچه دهي زياد نژادهايي كه ذات ًا تمايل زيادي به توليد

شكل  - 6كندوهاي طعمه تنه درختي در محوطه اطراف زنبورستان
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بچه كندو دارند بهترين كار اصالح نژاد ژنتيكي و حذف تدریجي ژن هاي
مربوطه مي باشد .
يكي از روش هاي ديگر پيشگيري از وقوع بچه طبيعي در كلني هايي
كه داراي ملكه مس��ن باشند تعويض ملكه كلني مي باشد به اين صورت
كه وقتي كه يك كلني پرجمعيت و قوي بوده و در موقعيتي مناسب باشد
قبل از اينكه تصميم به بچه دادن بگيرد مي توان با معرفي ملكه اي جوان
و بارور ،از بچه دادن كلني جلوگيري كرد  .بنابراين با توجه به موارد ذكر
شده تصور مي رود كه بهترين روش براي پيشگيري از وقوع بچه طبيعي
بكارگرفتن روش هاي صحيح مديريتي در زنبورس��تان مي باشد  .به اين
صورت كه در اوايل بهار با مساعد شدن هوا و قوي شدن كلني ها زنبوردار
بايد در بازديد اوليه كلني هايي را كه جمعيت خوبي داشته و داراي چندين
قاب ش��فيره جوان و پير بوده و ملكه جوان و تخمريز دارد جدا نموده و
بطور مرتب تحت نظر داشته باشد  .در اين موقع توليد كننده بايد سياست
مديريتي زنبورستان خود را مشخص نمايد كه آيا مي خواهد عسل توليد

كن��د و يا تعداد كندوه��اي خود را افزايش دهد و ي��ا از چه درصدي از
كندوهاي خود عسل و از چه درصدي بچه توليد كند  .بنابراين با بازديد
مرتب كندوها قبل از اينكه تب بچه دادن بگيرند كندوهايي كه جمعيتشان
به حد تقس��يم رس��يده و داراي  5-6قاب شفيره سربسته مي باشند؛ اگر
سياس��ت در مورد آن كندو ها توليد عسل باشد  ،طبقه به رويشان اضافه
كرده و فضاي آنها را افزايش مي دهند تا كلني بتواند فضاي باال را به ذخيره
عسل اختصاص داده و ملكه در قاب هاي كندو تخمريزي نمايد و يا اگر
سياست بچه گيري باشد با رعايت اصول صحيح گرفتن بچه مصنوعي،
از كندوهاي فوق بچه مصنوع��ي گرفته و به اين صورت از وقوع پديده
بچه طبيعي پيش��گيري نمايد  .بعضي مواقع نيز احتمال دارد چندين بچه
ضعيف از يك كندو خارج شده و از طرفي سبب متالشي شدن كلني مادر
و از طرف ديگر خود نيز به علت ضعيف و كم جمعيت بودن در زمستان
تلف شوند .
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