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يراانيانايرامقکنسلللاانکان اي کیاينديايندکايارایاایوارفتکرایزنبورعسلللژان اياانيانزاازانصياتللللکراع   يي

اتالحاشدهاطيحااتالحاای کنکشد.اتحقدقاحکضيانکا دفانيرسزاع   ييام  ا-ز کنزام¬ کاواضعفنيتيی

نسژاچهکري ماتکاازيراطازوتنخشاخصای کشک دايرازنبورستکنای کنکام  ااسانيرامقکازياننن ايازنبورعسژاا

 کام  اازکننارزایانجکماشلد.انياوايراشلشازنبورسلتکنااسلتکناسل  کناا1400تکاا1394ندناسلک ا کیااجد مد 

ش کماا ک س تایپي ستکنزنبوريارااکردوايرااختازطياحاازخک سومااانالای ک کیامخت فاقياراگيفتااتکام  اناا

ازانصياتولدداعسللژآاارامشارویاقک آارفتکراتهکی زآان ااي زاوازمسللتکنااشللک دای کطيحاراايراک کرام  ا

ساام  اا. دنن کازکننارزاگذرانز شک داازانصيان امقکن شدهاوا تالحا سک اک  زااي ز کیاا شکناياياکاايرانکا ن

شت د. شک دانيتيیايا سک اک  زاایا شدهاوايرانکا تالحا سژاا کیاا ساايرامورياتولدداع شکناياياکاااننامقکن ن

ش د شدهامزانک تالحا شک دانيتياازام  اا کیاا سک اتلکوتزاندنا.ام  اا کیا ستکناگذرانزايرانکا تلتازم يرا

شداوايران شک دايندهان شدهاوا شت د.اک  زا کیااتالحا شک دانيتيیايا سک اک  زا کیا شکناياياکااکا ازانتکنجان

تلتاارامشارویاقک ا شدهاياریاندنام  اتلکوراامکریامع زيرامج وعارفتکراتهکی زاوالحکظا تالحا  کیاا

شک داویويا تژاواندزانکاتویااوانکاتویااايرامج وعا.دارينوا شدهايراایم  اا کایناانيتيناانتکنجاحک تالحا ا

ستکنا ک شوراایکژاا س  کنآاک ستکنا سکراواارزنکنزايراا ضيوررات يارااننامقکن نکندايرااياماایاطيحانکاض نا

شهکاننااز دژنتاتدتالشايریهتاتثب ستلکيهاازارو تالحان ايانننوایتلکراواندزاا ای کازک  اجکينااینياایا

ااقداماگييي.ایت عتازنبوريارادنوامش الرایدازاتایسکلهکاز داق اطنشياانکسکزگکرا

ما یدي: زنبورعسلللی ايرانيکل ید عسلللی-اصللالح نداد -ت کل تار آرامش -تول هاجمي  -رف تار ت چه دهي–رف  -ب

 زمستانگذراني

 


