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 مقدمه:
ــورهاى اروپاى  ــور آلمان و كش ــدو با كفه كامًال باز در كش ــتم كن ازسيس

ــود . كندوهاى چوبى  و حتى  فومى كه  بصورت   ــتفاده مى ش مركزى اس

ــده اند ، كفه اى  ــل و مخصوصاً از زاويه زير درب  كندو عايق بندى  ش كام

ــيده  شده   ــل  پوش كامًال  بازدارند و فقط با  تورى مانع  از خروج زنبورعس

ــتان هم با كفه اى كامًال باز مديريت   ــت . حتى اين كلنيها در فصل زمس اس

و نگهدارى مى شوند.

توضيح در مورد نحوى عملكرد اين سيستم : اگر شما دود سيگارى 

را در يك ليوان برعكس بدميد ، دقيقا" حركت هواى گرم را خواهيد ديد و 

ــاهده مى كنيد كه دود  سيگار در قسمت باالى  ليوان ( ته ليوان)  قرار  مش

مى گيرد كه با  يك حركت آرام از   ليوان خارج مى شود. با اين آزمايش   

ــمت بااليى  و زير درب كندو خارج    پى مى بريد كه چنانچه هوايى از قس

نگردد، هواى گرم در داخل فضاى بدنه كه همان طبق باشد جمع ميشود و 

ــار  زنبورها  قادرند با جنب و جوش و حركت ، هواى  داخل را به پايين  فش

دهند و مجدداً از قسمت پايين  كندو هواى تازه  دريافت نمايند.

فوايد استفاده از اين سيستم: 

كنترل پارازيت واروا از طريق رفتار بهداشتى زنبورها ( تكان هاى شديدى 

كه زنبورها در حالت داشتن  پارازيت به بدن خود مى دهند) و مخصوصاً نژاد 

ــده است كه  زنبورها  ــور آلمان به اين منظور اصالح نژاد  ش كارنيكا از كش

استفاده از سيستم كندوى كف باز و مزاياى 

آن نسبت به كندوهاى رايج در كشور

على عطائيان

 www.talghihe-malekeh.com شركت تلقيح ملكه زنبور عسل الوند 

ــتم كندوى كف باز با عايق بندى كامل زير درب كندو به وسيله فوم و يك اليه پالستيك ضخيم باعث مهارهوا گرم  ــتفاده از سيس اس

در فضاى داخلى كندو خواهد شد. از مزاياى استفاده از اين سيستم مى توان: آرام شدن زنبورها  و كم نيش زدن آنها بخاطر جلوگيرى 

ــرد و  ــان هاى كلنى در فصول س ــاعات گرم روز - جلوگيرى از تجمع رطوبت و كپك زدگى ش از ايجاد دماى كاذب در درون كندو در س

ــد و اين اعتراض به صورت خوشه بستن زنبورها كه  ــال-  امتناع از ايجاد گرماى بيش از حد كه باعث جلوگيرى از فعاليت زنبورها خواهد ش مرطوب س

ــيله رطوبت زدايى داخل كندو- كنترل كنه واروا - جلوگيرى از  ــل بوس ــود.  كنترل بيمارى نوزماى زنبور عس در جلوى دريچه پرواز كندو ظاهر مى ش

ــى منطقه به مدت چهار روز كامل،  صرفه جويى در  ــتان - امكان جلوگيرى پرواز زنبورها در هنگام سمپاش خفگى كلنيها در هنگام كوچ دهى زنبورس

نيروى انسانى و زمان در مورد كنترل و بازرسى كلنى ها در زنبورستان،  كنترل و جلوگيرى از رشد شپش زنبورعسل (Braula coeca)دليل استفاده 

از پالستيك در تمامى فصول سال بجاى پارچه يا غيره.

The usage of open floor system hive and its benefits in difference to the common hives
Ali Ataiyan1

1-Expert of honeybee breeding and artificial insemination from Germany, Manager of Alvand honeybee artificial insemination

The usage of an open floor system hive with complete foam insulation under the hives door and a thick plastic layer prevents warm air to 

float out of the chamber or body. One of the benefits of this system includes: 

Bees get calmed down and don’t sting much, due to avoiding false temperature inside the hive during the hot hours of the day- Preventing 

accumulation of moisture and mold in their colonies, in winter and rainy days of the year-  Avoiding too much heat, this prevents the 

activities of the bees. The objection leads the bees to hang, which appear in front of the closing valve of the hive- Controlling the Nosmai 

disease of the honeybees by de-moisturizing the hive - 5. Controlling the Varva noise -  Preventing the colony to be strangled while 

migrating -  Preventing the honeybees to fly while pest controlling the area for 4 days- 

Saving manpower and time while controlling the colonies - Controlling and preventing the pediculosis of the bees due to the 

usage of plastic instead of cloth and etc. in every season of the year.  

چكيده :  
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ــازى  پارازيت واروا  از بدن خود كاهش سطح آلودگى قابل  قادرند با دور س

توجهى را  در اين سيستم  از خود نشان دهد. (نتيجه ى بررسى و تحقيقات  

ــال  ــور آلمان با مديريت دكتر بوش ــن كش 2008  مركز تحقيقات ايالت هس

ــان Bienenjournal درج  ــل آلم ــوده كه در مجله ى پرورش زنبور عس ب

شده بود)

ــخص نمودن دِز  ــاده ريزش طبيعى پارازيت واروا به منظور مش كنترل س

ــدو بدون باز  ــك ورقه روغنى در زير كن ــا پهن كردن  ي ــى، ب داروئى مصرف

كردن  در آن.

ــل  به علت تهويه  كامل  كنترل و جلوگيرى از بيمارى نوزماى زنبور عس

داخل كندو. 

ــدن  كاذب داخل كندو در حالت تابش  آرام بودن كلنى به علت گرم نش

آفتاب و جلوگيرى از اختالف دماى  شديد در حالت باز كردن درب كندو و 

داشتن دماى مناسب داخلى .

جلو گيرى از تجمع و خوشه شدن زنبورها به علت دماى داخلى بيش از 

حد در كندوهاى قديمى.

ــريع  و سطحى   ــمت زير كندوها به منظور كنترل س بازديد كلنى از قس

ــى بدون  باز كردن  درب باالى كندو به علت سه تيكه بودن  ــاخون تراش ش

كندو ( در كندو- طبق- و چهار چوب كفه كندو ).

ــدن  كلنى در حالت   كنترل كامل كندوها به منظور جلوگيرى از خفه ش

ــه دريچه پرواز كندوها را در  ــتيم ك جابجايى ، بصورتى كه حتى  قادر  هس

ــط روز كندوها را حتى   در  ــرداى آن روز در وس ــته و ف تاريكى كامل  بس

مناطق گرمسيرى جابجا كرد،  بدون اينكه تلفات خفگى را  به دنبال داشته 

باشد.

ــم پاشى  جلوگيرى از پرواز زنبورها به  بيرون از كندو در مناطقى كه  س

ــود حتى به  مدت سه الى   چهار روز بدون اينكه مشكلى پيش آيد. مى ش

 (حتما مقدارى آب در شربت خوريها ريخته شود !)

ــمت هاى مختلف كندو به علت جمع نشدن رطوبت در  ــالم ماندن قس س

داخل كندو.

ــانهاى بدون زنبور داخل كندو در فصلهاى پر رطوبت سال  كپك نزدن ش

و درحالت زمستان گذرانى در انبار.

ــد شپش زنبورعسل (Braula coeca) به علت استفاده  جلوگيرى از رش

ــاى كلنى . چون  ــان ه ــتيك به جاى پارچه يا امثال آن بر روى ش از پالس

شرايطى كه پارچه يا هر نوع گونى در روى شان هاى زنبور عسل به واسطه 

ــپش هاى  ــبى براى تجمع ش ــذب رطوبت ايجاد مى نمايد ، محيط مناس ج

زنبور عسل است؛ كه مى توان  با در معرض نور خورشيد قرار دادن  پارچه 

فوق حتى براحتى  تحرك شپش ها را بر روى آن  مشاهد نمود.  

مشكالت استفاده از اين سيستم :

ــتان و جابجايى كندوها  بايد حتماً قطعات  كندو  در حالت كوچ زنبورس

را كه شامل:  درب – بدنه كه همان طبق و  كف كندو مى باشد را با هم به 

شكل 1: نحوه ى عايق نمودن داخل درب كندو با فوم به ضخامت

 2 تا 4 سانتيمتر

شكل 2: استفاده از پالستيك ضخيم در تمام فصول سال به 

عنوان مانع خروج هوا

شـكل 3: نحـوه  ى قرار دادن بدنـه بر روى پايه بـه منظور بازديد 

سريع كلنى از كف
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وسيله يك كمربند  مخصوص كه هزينه ى آنچنانى هم ندارد با ايمنى كامل 

ــت كه از اين كمربندها مى توان ساليان  دور تا  دور ببنديد. الزم  به ذكر اس

سال استفاده  كنيد.

در اين سيستم استفاده از داروهاى دودزا بازدهى بااليى ندارند.

ــغال مى كنند  ــربت خورى كتابى كه حجم يك قاب را اش حتماً بايد از ش

ــتفاده شود، چون فضاى زيرسقف درب كندو با فوم و پالستيك پوشيده  اس

شده است.

 

رعايت نكات مهم در مورد ساخت و اجراى اين طرح:

به هيچ وجه نبايد سوراخ هواكشى در بدنه ى كندو يا همان طبق يا روى 

درب كندو باقى گذاشت. 

ــود تا به هيچ  وجه  ــان ها استفاده ش ــتيك ضخيم براى روى ش از پالس

هوايى از زير درب كندو خارج  نگردد.

ــدو را گرفتند به اين  ــا  با بره موم  تورى كف كن ــى كه زنبوره در صورت

معنى است كه هواى كندو از زاويه ى زير درب كندو خارج مى شود و عايق 

كارى انجام شده ناقص مى باشد.

ــانتيمتر فضاى خالى مابين سطح بااليى شان ها و سطح  فوم   ايجاد 1س

ــت ، چون  ــته بودن  درب كندو الزامى اس ــل درب كندو در حالت بس داخ

ــار دادن پالستيك  به باال باعث  ــان ها و فش زنبورها با بافت زدن بر روى ش

ــان ها از سمت باال  خواهند شد و چنانچه  فضايى در  رفت و  آمد مابين ش

ــان ها با هم از باال  قطع  خواهد شد و مخصوصاً در  ــد ارتباط  ش كار  نباش

زمستان گذرانى باعث تلفات خواهد گرديد .

استفاده از هر نوع تورى فلزى براى كف كندو مانعى ندارد . چون زندگى 

زنبورها در واقع از قسمت پايينى  طبق يا همان  بدنه  شروع مى شود ولى 

در كشور آلمان از جنس تورى گالوانيزه استفاده مى شود.

ــان هاى آويزان  ــانتيمتر مابين انتهاى ش ــى برابر8 تا 10س ــاد فضاي ايج

ــطح تورى كف كندو پيشنهاد مى شود،  ــده  در داخل بدنه ى كندو تا س ش

ــه ى واروا ) طبيعى  ــه ى پارازيت گير ( كن ــما از تل ــون در اين صورت ش چ

شكل4: استفاده از فضاى ايجاد شده  مابين انتهاى شان ها و سطح تورى به منظور محيط مناسب براى اضافه بافت بصورت  نر بافى كه 

در نهايت ايجاد تله  كنه گير را ممكن مى سازد

شكل5: نحوه ى  استفاده از كمر بند مخصوص در حين كوچ و 

جابجايى زنبورستان

ــن فضا زنبورها در فصل  ــد. به اين معنى كه با ايجاد اي برخوردارخواهيد ش

ــذب كنه ها به داخل  ــلولهاى نر بافت باعث ج ــوم بافى فراوان با ايجاد س م

ــتفاده از يك  ــد و مى توان با بازيد از كف كندو و اس ــلولها خواهند ش اين س

ــيدن اين  ــدو را باز نمود با  تراش ــه درب كن ــوردارى بدون اينك كاردك زنب

ــده  تا 50 درصد از كنه ها را بدون استفاده  ــته ش ــلول هاى نربافت سربس س

از دارو، از بين برد. 
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شكل 6: خوشه بستن زنبورها در جلوى دريچه پرواز در كندوى معمولى و مقايسه آن با كندوى كف باز كنارى

شكل 7: زمستان گذرانى كلنى هاى كف باز در كشور آلمان  

نحوه اشتراك مجله علوم و فنون زنبور عسل 

ــل خواهشمند است قسمت زير اين برگه يا فتوكپي آن را پر كرده همراه  ــتراك مجله علوم و فنون زنبور عس از عالقمندان به اش

با اصل رسيد بانكي مربوط به واريز حق اشتراك به نشاني مجله ارسال فرماييد.

- حق اشتراك : مبلغ 30000 ريال ( براي اشتراك يكساله)
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