
 در ایزاى بزرسی اًَاع کٌذٍّبی هذرى

 ًَیسٌذُ: حسي سلیوبًی

 

 باشذ. این نوشتار حاصل یک کار تحقیقاتی و ارائه پیشنهادهایی در زمینه کنذوی زنبور عسل در ایران می

ضرورت انجام این تحقیقات از آنجا ایجاد شذ که شرکت هفت گوهر سازنذه ابسارهای زنبورداری در پی اقذام به 
 ود یکنواختی در کنذوهای مورد استفاده در نقاط مختلف ایران روبرو شذ.ساخت کنذو با مشکل جذی در نب

 

 چکیذُ
عال اعت کِ ٍارد ایزاى ؽذُ اعت. در ىی ایي عالْا  60تیؼ اس کٌذٍی هذرى سًثَر ّغل ) ًَُ الًگغتزٍت( 

سُ ّای تذًِ ٍ کٌذٍ دعتخَػ تغییزاتی هاًٌذ ضذف درپَػ داخلی، یکپارزِ ؽذى تذًِ ٍ کف ٍ ّذم یکٌَاختی در اًذا
 قاب  گزدیذُ ٍ اس کارایی آى کاعتِ ؽذُ اعت.

گذؽتِ گزم تز ؽذُ ٍ کٌذٍّای هَخَد کِ  عال 40الی  30اس دیگز عَ َّای کزُ سهیي ٍ ّوسٌیي ایزاى در ىی 
 تزای زٌیي ؽزایيی ىزاضی ًؾذُ اًذ تَاى ضفاٍت اس کلٌی در گزهای تاتغتاى را ًذارًذ.

هاًٌذ دیگز تخؼ ّای اقتقاد در فنای رقاتتی قزار دارد تاسًگزی ًغثت تِ ٍمِ  اس آًدا کِ فٌْت سًثَرداری
 کٌذٍی سًثَرّغل ٍ رفِ ًقایـ آى در راعتای افشایؼ تْزُ ٍری اهزی مزٍری ٍ گزیش ًاپذیز هی تاؽذ.

آى  62عال تذٍیي ًوَدُ ٍ در  1416اعتاًذارد کٌذٍی سًثَرّغل را تا ؽوارُ   1354ادارُ اعتاًذارد ایزاى در عال 
 ًثَدُ ٍ هَرد اعتفادُ قزار ًگزفتِ اعت. را تاسًگزی کزدُ اعت . اها ایي اعتاًذارد در تیي سًثَرداراى ؽٌاختِ ؽذُ

تا ضنَر ّوِ ی   1416تزای رفِ کاعتی ّای کٌذٍی سًثَرّغل تاسًگزی دٍم اعتاًذارد  در زٌیي ؽزایيی تْتزیي گشیٌِ
 رداراى در کارتغت آى اعت.تخؼ ّای فٌْت سًثَرداری ٍ تؾَیق سًثَ

 

 هقذهِ:
ّا یاا   در ؽیار کَُ کٌذ. ایي ضؾزُ عاس اعت کِ در عاخت الًِ خَد اس افَلی خاؿ اها یکغاى پیزٍی هی ای الًِ سًثَر ّغل ضؾزُ
کی ّغال  کٌذ کِ هوکي اعت اًاذ  گذراًی، ّغل اًذٍختِ هی عاسد ٍ تزای تأهیي غذای خَد، ساد ٍ ٍلذ ٍ سهغتاى تٌِ درختاى الًِ هی

    ِ دعات آٍرد. تاا    هاساد تز ًیاسػ ًیش تَلیذ کٌذ. اًغاى، تا کؾف ٍ هذیزیت رفتارّای ىثیْی سًثَرّغل، تَاًغات ّغال تیؾاتزی تا
تذریح پیؾزفت ّلن سًثَرداری ٍ اتشارّای آى ٍ در ًْایات   گذؽت سهاى ٍ افشایؼ خوْیت، افشایؼ تقاما رظ داد ٍ ایي هَمَُ تِ

عثة ؽذ کِ ًتیدِ آى تَلیذ ّغل تیؾتز تَد. تَلیذ فٌْتی، ّغل را تِ کااالیی تدااری تثاذیل کازد.      پیؾزفت فٌْت سًثَرداری را
 کاالی تداری قَاًیي ٍ هقزرات هخقَؿ تِ خَد را داراعت ٍ تا رقاتت پیًَذی تٌگاتٌگ دارد.

ایي تاسارّا دیگاز هطال    ؽثکِ ارتثاه خْاًی ٍ عَْلت در ضول ٍ ًقل کاال رًٍق تاسارّای هطلی ٍ عٌتی را کوزًگ کزدُ ٍ
ّاای هختلفای اس فاٌْت تاِ دلیال       اهٌی تزای تَلیذکٌٌذگاى تا ّز قیوت ٍ کیفیتی ًیغتٌذ. در تاسار ایزاى ًیش زٌذی اعت کاِ تخاؼ  

ِ   ًذاؽتي تَاى رقاتتی تا کاالّای ٍارداتی، دزار رکَد ٍ یا تْيیلای ؽاذُ   ّاای آؽاکاری اس ایاي تْذیاذ ّان در فاٌْت        اًاذ ٍ ًؾااً
تَاًذ فزفتی تزای رؽاذ ٍ تغییاز    زِ خذی ٍ ٍیزاًگز اعت، زٌاًسِ هذیزیت ؽَد، هی خَرد. ایي تْذیذ اگز تِ زؾن هی سًثَرداری

 در رًٍذ عاس ٍ کارّای ًاکارآهذ پیؾیي تاؽذ.



اثز  کنًیاسهٌذ ّغل تِ هقذار سیاد ٍ کیفیت هٌاعة ٍ قیوتی رقاتتی اعت. افشایؼ تْذاد کٌذٍ راّکاری پایاًی، پزّشیٌِ ٍ  تاسار
ّای تَلیذ ٍ زِ در تاال تازدى هیاشاى    ٍری رفت؛ زِ در سهیٌِ کاّؼ ّشیٌِ ّای افشایؼ تْزُ اعت. پیؼ اس ایي، تایذ تِ عزآ راُکار 

 ٍری تواهی َّاهل تأثیزگذار تز ایي فٌْت تایذ خشء تِ خشء تاسًگزی ؽًَذ. ؽذُ در ّز کٌذٍ. تزای افشایؼ تْزُ ّغل تَلیذ

 صٌعت سًبَرداری عَاهل تأثیزگذار بز
اًذ اس: الف( سًثاَردار، ب( ًْادّاای فاٌفی،     پزداسین. ایي َّاهل ّثارت در اتتذا تِ هْزفی َّاهل تأثیزگذار تز فٌْت سًثَرداری هی

ُ( فٌایِ ٍاتغاتِ، ٍ( ًاضاد سًثاَر، س( تیوااری،     ، ّا گذار ٍ هدزی، د( ًْادّای ّلوی ٍ تطقیقاتی داًؾگاُ ج( ًْادّای دٍلتی عیاعت
 ّای پیؾگیزی ٍ درهاى، ش( عزسهیي ٍ کَذ، ٍ ه( کٌذٍ ٍ اتشار.ُ را

اًذ کِ عغتی ٍ کاعتی در ّز یک، در کار ایاي فاٌْت خلال ٍارد     ّای تِ ّن پیَعتِ فٌْت سًثَرداری َّاهل یاد ؽذُ ضلقِ
 خَاّذ کزد.  

 ایي ًَؽتار تا ّذف تزرعی کٌذٍی سًثَرّغل هذرى در ایزاى تِ رؽتِ تطزیز درآهذُ اعت .
کٌذٍی هذرى سًثَرّغل پظ اس ٍرٍد تِ ایزاى تزخی اس ٍیضگی ّای خَد را کِ ضافل تدزتیاات زٌاذیي عاالِ سًثاَرداراى     

 تَدُ اس دعت دادُ اعت .
کٌذ کِ افشٍى تز عیغتن ّای ّایق تٌذی کٌذٍّای هذرى رٍػ خذیاذی تازای    گزهایؼ کزُ سهیي ٍ ّوسٌیي ایزاى ىلة هی

 تاى ىزاضی ٍ تِ کار گزفتِ ؽَد .ضفاٍت اس کلٌی در گزهای تاتغ
یکغاى ًثَدى اًذاسُ کٌذٍ در ایزاى تا تزّن سدى عیغتن داخلی کٌذٍ تَلیذ را کاّؼ دادُ ٍ کار تا کٌذٍ را ٍقت گیز ٍ دؽاَار  
کزدُ اعت.اعتفادُ اس اتشارّای هذرى اعتطقال ّغل تا ّذف کاّؼ ّشیٌِ ٍ رّایت تْذاؽت ًیاسهٌذ قاتْای یک اًاذاسُ اعات کاِ    

 اهکاى کارتغت آى در سًثَرداری ایزاى ٍخَد ًذارد.
کٌذٍ اتشار عزهایِ ای تزای سًثَردار اعت، اعتطکام ٍ ىَل ّوز آى ًقؾی خذی در اقتقاد ایي فٌْت دارد ٍ مزٍری اعت 

 کِ تکٌَلَصی ّای رایح را در تَلیذ آى تِ کار گزفت.
ِ سًثَرداراى رفِ تزخی کاعتی ّای کٌذٍ را تِ خاَد کلٌای   سًثَر ضؾزُ ای الًِ عاس اعت ٍ ّویي کار عثة گزدیذُ اعت ک

ِ  دعت آٍردى ّغل ٍ فزآٍردُ ٍاگذار ًوایٌذ،  در ؽزایيی کِ ّذف اس سًثَرداری تِ ّاای   عااسی ٍ یاا فْالیات    ّای کٌذٍ اعت، الًا
ل را عاثة  آٍری تِ کٌذٍ ؽاذُ ٍ ّوسٌایي هقازف تیؾاتز ّغا      خثزاًی سًثَر خْت تزىزف کزدى ًقایـ کٌذٍ عثة کاّؼ ؽْذ

آٍری ّغل یا اّاذاف   پزداختِ ٍ در کار سادآٍری، خوِ عاسی ؽَد. ٌّز سًثَرداری در آى اعت کِ سًثَر ّز زِ کوتز تِ کار الًِ هی
 سًثَردار تاؽذ.

ّاای السم تازای رؽاذ ٍ     اّویت اعت کِ عزسهیي زْار فقل ایازاى ٍیضگای   تالػ در راُ تْثَد فٌْت سًثَرداری اس آًزٍ پُز
ِ    فٌْت را داراعت ) هشیت ًغثی( ٍ سًثَر ًیش تِ ٌَّاى ضؾزُ گزدُ گغتزػ ایي سیغاتی ٍ افاشایؼ    افؾاى ًقاؼ ضیااتی در ززخا

 تَلیذات کؾاٍرسی دارد.

 تبریخچِ کٌذٍی سًبَر عسل:
 ّاای  ّای هتوادی کاار ٍ دقات در رفتاار سًثَرّغال تَاًغاتٌذ ٍیضگای       عالِ دارد. سًثَرداراى ىی عال 160ای  کٌذٍی هذرى عاتقِ

 beeکٌذ، کؾف کٌٌذ. در آهزیکا الًگغتزٍت، کاؽف فناای سًثاَر )   کٌذٍی سًثَرّغل را کِ اس افَلی خاؿ ٍ یکغاى تثْیت هی

spaceّای دیگزی اس  اکٌَى تِ ّویي ًام هْزٍف اعت. در دیگز کؾَرّا ًیش تزاعاط ّویي افَل هذل (، کٌذٍیی اختزاُ کزد کِ ّن
 ؽَد. عاخت کٌذٍ در کؾَرّای هختلف دٍ ًَُ اًذاسُ در ًَز گزفتِ هی اعت. در  کٌذٍی سًثَرّغل عاختِ ؽذُ

 ّای اخثاری(: تیَلَصیک )اًذاسُ  اًذاسُ -1
(  1اًذ کِ تَعو سًثَر ؽکل گزفتِ ٍ در اکثز ًضادّای سًثَر ّغل ارٍپایی تا اًذک تفاٍتی یکغاًٌذ. ) خذٍل ؽوارُ ّایی اًذاسُ
 اًذ. تلکِ کؾف ؽذُ ّا تَعو اًغاى ایداد ًؾذُ، ایي اًذاسُ

 
 (  1بیَلَژیک )  ّبی اًذاسُ -1جذٍل 



 هتز هیلی 5/6 -5/9 اًذاسُ فنای سًثَر

 هتز هیلی 36 – 38 ّا ؽاى اًذاسُ هزکش تا هزکش علَل

 هتز هیلی 7 – 8 اًذاسُ ارتفاُ دریسِ پزٍاس

 هتز هیلی 5/6 -5/12 اًذاسُ تاالی قاب تا عقف کٌذٍ

 هتز هیلی 5/6 -25 کٌذٍاًذاسُ پاییي ؽاى تا کف 

 
 اقتقادی: -ّای خغزافیایی اًذاسُ -2

ِ       سًثَرداراى در هٌاىق هختلف دًیا تا تَخِ تِ ؽزایو آب ٍ َّایی، رٍػ ّاای   ّاای سًثاَرداری، ؽازایو کاَذ ٍ گااُ عالیق
َ  اًذ کِ گاُ تغیار تا ّن هتفاٍتٌذ، اها در اًاذاسُ  خاؿ، کٌذٍّای هختلفی ىزاضی کزدُ ٍ عاختِ لَصیاک تاا ّان هؾاتزکٌذ. )     ّاای تی

 (  2خذٍل ؽوارُ 
 

 (  2)  رایج کٌذٍّبی بزخی هشخصبت –2جذٍل 

 ٍسى کٌذٍ )تقزیبی( تعذاد قبة اًَاع کٌذٍ
تعذاد سلَل در 

 کٌذٍ
 هتز( ابعبد کٌذٍ )هیلی

 460×460 50,000 کیلَگزم11 11 هلّی

W.B.C 10 11 505×505 45,000 کیلَگزم 

 465×465 70,500 کیلَگزم 11 11 تداری

 508×412 61,400 کیلَگزم 13.5 10 تزٍتغًگال

 508×470 85,000 کیلَگزم 16 11 داداًت

 415×463 50,000 کیلَگزم 11 11 اعویت

 
ؽذُ کٌذٍی الًگغتزٍت یکی اس پزىزفاذارتزیي کٌاذٍّا در هیااى سًثاَرداراى دًیاعات. ًاَُ کٌاًَی         اس هیاى کٌذٍّای اؽارُ
ا تکاهل یافتِ ٍ کارایی خَد را تِ اثثات رعاًذُ اعت. ّوذُ کٌذٍّای هاذرى ایازاى ًیاش اس ایاي ًاَُ      ّ کٌذٍی الًگغتزٍت ىی عال

کٌذٍعت. پیؼ اس تزرعی کٌذٍی سًثَر ّغل ایزاى، مزٍری اعت کِ تِ اختقار کٌاذٍی الًگغاتزٍت آهزیکاا را اس ًَاز ىازش ٍ      
 اًذاسُ ؽزش دّین تا تِ ٌَّاى ؽاّذ هَرد اعتفادُ قزار گیزد.

 الًگستزٍت آهزیکب کٌذٍی ّبی گیٍیژ

ّای تیَلَصیک لطاً ؽذُ اعت. تذًِ کٌذٍ اس کف آى خذاعت ٍ تا ىثق تفاٍتی ًذاؽتِ ٍ اهکااى خاتداایی    اًذاسُ  در ایي کٌذٍ ّوِ
ایدااد  تا یکذیگز را دارًذ. کٌذٍ دارای درپَػ داخلی اعت کِ تا دٍ الیِ کزدى عقف کٌذٍ ّایق هٌاعثی را در تزاتز گزهاا ٍ عازها   

ؽًَذُ تَدُ ٍاتقال ىثقات آى تاا یکاذیگز ٍسًای اعات. ایاي کٌاذٍ ٌّگاام         ّای زفت کٌذ. کٌذٍی الًگغتزٍت آهزیکا فاقذ لثِ هی
گغایختگی آى ٍخاَد دارد. ؽاکل ّاای      ّای ًاّوَار اهکااى اس ّان   کؾی ؽَد، تا ایي ضال در خادُ خاتدایی تایذ هیخکَتی ٍتغوِ

  .3ٍ  2،  1ؽوارُ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

بِ  7/37اًذ؛ هثبل اًذاسُ  هتز گزد شذُ هیلی 2/0هتز تبذیل ٍ بب کسز یب اضبفِ کزدى  ّب اس ایٌچ بِ هیلی اًذاسُ-قبة کٌذٍی الًگستزٍت آهزیکب  -1شکل 
 (  3تغییز یبفتِ است. ) 57بِ  2/57ٍ یب اًذاسُ  5/37

 
 
 

 



 
 

بِ  7/37اًذ؛ هثبل اًذاسُ  هتز گزد شذُ هیلی 2/0هتز تبذیل ٍ بب کسز یب اضبفِ کزدى  لیّب اس ایٌچ بِ هی اًذاسُ -کٌذٍی الًگستزٍت آهزیکب  -2شکل 
 ( 3تغییز یبفتِ است. )  57بِ  2/57ٍ یب اًذاسُ  5/37

 
 
 
 



 
 

 ( 4خَردُ کٌذٍی الًگستزٍت آهزیکب ٍ اًذاسُ قبة آى )  ًوبی بزش -3شکل 

 تَجِ:
گیازد کاِ گااُ اس ًَاز      هتز( در کف کٌذٍ قزار هی هیلی 16الی  9.5کا )ضذٍد قغوتی اس اًذاسُ ارتفاُ کٌذٍی الًگغتزٍت آهزی

هاًذ. ارتفاُ داخلی کٌاذٍی الًگغاتزٍت آهزیکاا     خَاٌّذ آى را اس رٍی ًقؾِ تغاسًذ، پٌْاى هی اًذ ٍ هی عاسًذگاًی کِ کٌذٍ را ًذیذُ
 هتز. هیلی 260.5الی  254ؽَد  هتز( کِ هی هیلی 16الی  9.5هتز( ٍ ارتفاُ پلِ کف ) هیلی 244.5)تزاتز اعت تا هدوَُ ارتفاُ ىثق 

 کٌذٍی الًگستزٍت در دیگز کشَرّب
کٌذٍی الًگغتزٍت در ّواٌّگی تا اعتاًذاردّای دیگز کؾَرّا ٍ یا ًیاسّای سًثَرداراى ّواى هٌااىق دعاتخَػ تغییازات اًاذکی     

 imperial)گیازی اًگلیغای    اًاذاسُ  یکاا ٍ در عیغاتن  ( تزای ًوًَِ، ىَل قاب در کٌاذٍی الًگغاتزٍت آهز   3ؽذ. ) خذٍل ؽوارُ 

measurement) 19 ( اًذاسُ گزدایٌر )ُهتز اعت. کؾَرّایی هاًٌذ داًوارک تا اعتاًذارد هتزیک ىَل قااب   هیلی 482.5کِ تزاتز تا  ؽذ
 اًذ. عاختِ قاب 13ٍ یا  11، 9، 8اًذ. تزخی کؾَرّا کٌذٍی الًگغتزٍت  هتز قزار دادُ هیلی 480ؽذُ  را ّذد گزد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ( 1هتز است. )  هیلی بِ ّب اًذاسُ-هختلف  در کشَرّبی الًگستزٍت کٌذٍی اًذاسُ –3 جذٍل

طَل 
 خبرجی 

طَل 
 داخلی

پٌْبی 
 خبرجی 

پٌْبی 
 داخلی

 ًین طبق قبة بلٌذ طبق
قبة 
 کَتبُ

طَل  
چَة 

 ببالیی قبة

طَل چَة 
 پبییٌی قبة

 imperial measurement *گیزی اًگلیغی( سُکٌذٍی الًگغتزٍت آهزیکا )عیغتن اًذا 

508 464 416 372 241 232 168 159 483 448 

 imperial measurementگیزی اًگلیغی(  کٌذٍی الًگغتزٍت کالیفزًیا )عیغتن اًذاسُ

508 470 413 375 245 232 168 159 483 448 

 imperial measurementگیزی اًگلیغی(  کٌذٍی الًگغتزٍت اعتزالیا )عیغتن اًذاسُ

508 464 406 362 241 232 168 159 483 448 

 کٌذٍی الًگغتزٍت تزیتاًیا )اتْاد عیغتن هتزیک(

508 464 413 370 242 232 146 137 483 448 

 قاب تزیتاًیا )اتْاد عیغتن هتزیک( 9کٌذٍی الًگغتزٍت 

508 464 376* 333* 242 232 146 137 483 448 

 قاب تزیتاًیا )اتْاد عیغتن هتزیک( 11کٌذٍی الًگغتزٍت 

508 464 468* 434* 242 232 146 137 483 448 

 کٌذٍی الًگغتزٍت ًیَسلٌذ )اعتاًذارد اًگلیغی(

508 464 406 362 241 232 184 175 481 452 

 کٌذٍی الًگغتزٍت ًیَسلٌذ خذیذ )اعتاًذارد هتزیک(

505 465 405 365 238 230 185 177 482 450 

 قاب  ًیَسلٌذ خذیذ )اعتاًذارد هتزیک( 8ٌذٍی الًگغتزٍت ک

505 465 353 
310-
313 

238 230 185 177 482 450 

 کٌذٍی الًگغتزٍت فزاًغِ )عیغتن هتزیک(

506 452 506 452 258 228 ?? ?? ?? 436 

 قاب داًوارک 10کٌذٍی الًگغتزٍت

508 465 ?? 373 243 234 184 175 480 448 

 قاب داًوارک )پلی اعتایزى( 13غتزٍت کٌذٍی الًگ

508 465 508 465 243 234 ?? ?? 480 448 

 کٌذٍی الًگغتزٍت یًَاى )عیغتن هتزیک(

507 465 417 375 244 230 ?? ?? 480 450 

 کٌذٍی الًگغتزٍت هکشیک )عیغتن هتزیک(

515 477 405 367 ?? ?? 150 141 495 450 

   1اریک اٍعتزلًَذ قاب اعتفادُ ؽذُ تَعو 12کٌذٍی 

508 464 508 
464 

 448 483 137 145 137 145 تقزیبی 

 
کٌذ، فقاو مازٍری اعات در یاک هٌيقاِ       تفاٍت هیاى کٌذٍی الًگغتزٍت در آهزیکا ٍ تزخی اس کؾَرّا هؾکلی ایداد ًوی

تاؽذ ٍ ایاي ّوااى اعاتاًذارد هلّای یاا       کٌذٍّا یکغاى  ای کِ سًثَرداراى تثادل قاب ٍ کٌذٍ دارًذ، اًذاسُ اقتقادی سًثَرداری؛ هٌيقِ
 ای اعت. هٌيقِ

 کٌذٍّبی سًبَر عسل در ایزاى
ّواًٌذ دیگز کؾَرّا، َّاهلی ّوسَى علیقِ، رٍػ سًثَرداری، آب ٍ َّا ٍ پَؽؼ گیاّی عثة گزدیذُ تا سًثاَرداراى ایازاى ًیاش    

 کٌذٍّای هختلفی را هَرد اعتفادُ قزار دٌّذ.

                                                      
1 Erik Osterlund 



آتادی )تا کٌاذٍی   ا تیؾتزیي تْذاد ٍ در کٌار آى کٌذٍی داداًت، کٌذٍی اردتیلی ٍکٌذٍی ًدفدر ایزاى کٌذٍی الًگغتزٍت ت
ّای کٌذٍ اِؽاکال زٌاذاًی در کاار سًثاَرداری      ؽَد. تٌَُ هذل آتادی اؽتثاُ ًؾَد.( تِ تْذاد هطذٍدی اعتفادُ هی الًگغتزٍت ًدف

ّای یکغاى داؽتِ تاؽٌذ. اس آًدا کِ تیؾتز کٌذٍّای هَرد اعاتفادُ  ُ ّای هختلف کٌذٍ اًذاس کٌذ، هْن آى اعت کِ ایي هذل ایداد ًوی
 این. در ایزاى اس ًَُ الًگغتزٍت اعت تِ ّویي خْت ایي ًَُ کٌذٍ را هَرد تزرعی قزار دادُ

گذرد ًَُ خافی اس کٌذٍی الًگغتزٍت اعت کِ تاِ   عال اس ٍرٍد آى تِ ایزاى هی 60 کٌذٍی الًگغتزٍت ایزاى کِ ًشدیک تِ
ّاا ٍ   ّای زفت ؽًَذُ، فزم دعتِ ؽَد. فنای خالی سیز در کٌذٍ تِ هٌََر خَؽِ سدى سًثَرّا، لثِ کٌذٍی هْاخزتی ًیش گفتِ هی آى

 ّای کَّغتاًی ٍ ًاّوَار آعاى عاختِ اعت. ٍیضُ در خادُ دریسِ پزٍاس کؾَیی، خاتدایی ایي کٌذٍ را تِ

 :کٌذٍی الًگستزٍت استبًذارد ایزاى

، اقاذام تاِ تْیاِ    1354عاال  ّای هزتثو تاا سًثَرّغال، تازای اٍلایي تاار در       ٍ تطقیقات فٌْتی ایزاى ٍ عاسهاى هؤعغِ اعتاًذارد
  ( 5اًذ. )  ایي اعتاًذارد را هَرد تدذیذ ًَز قزار دادُ 1362اعتاًذارد کٌذٍی سًثَر ّغل کزدُ ٍ عپظ در عال 

ّای کٌذٍی الًگغاتزٍت   ّای ایي اعتاًذارد تا اًذاسُ اًذاسُ ایي اعتاًذارد ضاٍی ًکات تغیار دقیق درهَرد عاخت کٌذٍ اعت.
فافلِ تیي زَب قاب ٍ دیَارُ کٌذٍ اًذاسُ فنای سًثَر رّایت ًؾذُ اعت. ) ؽکل ؽوارُ  1-4تخؼ ّایی دارد. در  آهزیکا تفاٍت

4   ِ تذًاِ ٍ ىثاق اس یکاذیگز هتفااٍت      (  در تغییزاتی کِ در کف کٌذٍ ایداد ؽذُ، دریسِ پزٍاس در تذًِ کٌذٍ قزار گزفتاِ، در ًتیدا
 اًذ ٍ اهکاى خاتدایی تذًِ ٍ ىثق اس دعت رفتِ اعت. ؽذُ

 
 

 
 ( 4خَردُ کٌذٍی الًگغتزٍت اعتاًذارد ایزاى ٍ اًذاسُ قاب آى )  ًوای تزػ -4ؽکل 

 



ردى فنای سًثَر هتز اعت کِ عثة ایداد فافلِ امافی تیي قاب تاال ٍ پاییي ٍ تزّن خَ هیلی 245ارتفاُ ىثق  4-4 در تخؼ
، کویغایَى فٌای کٌاذٍی    1416اًاذ. )اعاتاًذارد    ؽذُ اعت. در تذٍیي ایي اعتاًذارد ًوایٌذُ سًثَرداراى ٍ کٌذٍعاساى ضنَر ًذاؽتِ

 ( 4گیزد. )  ارد در هیاى سًثَرداراى ایزاى هَرد اعتفادُ قزار ًوی(. ایي اعتاًذ1سًثَر ّغل، ؿ 



 کٌذٍّبی هَرد استفبدُ در ایزاى
تزرعی کٌذٍّای هَرد اعتفادُ در ایزاى ؽاًشدُ هٌيقِ سًثَرداری هَرد تاسدیذ قزار گزفتِ، در ایي رٍػ اس تزای 

هیاى کٌذٍّای عاختِ ؽذُ در کارگاُ ّای کٌذٍعاسی یا اس کٌذٍّای سًثَرداراى پٌح ًوًَِ اًتخاب ٍ اًذاسُ 
 .  4خذٍل ؽوارُ  – 5تزداری ؽذُ اعت. ؽکل ؽوارُ 

)تِ خش کٌذٍّایی کِ تز اثز خياای عااخت ایدااد     ایي هٌاىقّای گزفتِ ؽذُ در  ای هیاى اًذاسُ در تزرعی هقایغِ
کٌٌاذگاى ایاي ًاَُ کٌاذٍّا تاز اًاذاسُ        اًذ( عِ عزی اًذاسُ قاتل هؾاّذُ اعت؛ ززا کِ عاسًذگاى ٍ هقازف  ؽذُ

 اًذ. ّا افزار داؽتِ کٌذٍی خَد آگاُ تَدُ ٍ تز اعتفادُ اس ایي اًذاسُ
 

                                                            
 

 ( 4بزداری کٌذٍّبی الًگستزٍت ایزاى )  ًوًَِ فزم اًذاسُ -4 جذٍل



 (  4تزداری کٌذٍی الًگغتزٍت ایزاى ) ًقؾِ هَرد اعتفادُ در اًذاسُ -5 ؽکل
 
 

 اًذ اس: ایي سِ ًَع کٌذٍ عببرت
 
 کٌذٍی الًگغتزٍت دهاًٍذی -1

ّاای کٌاذٍی    کٌذٍ ًغثت تِ کٌذٍی الًگغتزٍت آهزیکایی تغییازات کوای داؽاتِ ٍ تاِ اًاذاسُ     اًذاسُ ایي 
گازدد، اهاا تاِ ّلات      الًگغتزٍت یًَاى ًشدیک اعت. کف ایي کٌذٍ تا فزف اًذکی ٍقت اس تذًِ خذا های 

فاز   ًقة دریسِ پزٍاس در تذًِ اهکاى خاتدایی آى تا ىثق ٍخَد ًذارد )تذًِ ٍ ىثق ایي کٌذٍ تا یکاذیگز  
 دارد.(. ایي کٌذٍ درپَػ داخلی یا الیِ ّایق عقف ًذارد.

 
 



 
 (  4خَردُ کٌذٍی الًگستزٍت دهبًٍذی ٍ اًذاسُ قبة آى )  ًوبی بزش -6شکل 

 
 
 

 کٌذٍی الًگغتزٍت ًدف آتادی -2
ّاعات.   ؽَد. کٌذٍ دارای فنای امافِ در قغوت تاالی قاب ایي کٌذٍ فٌذٍقی اعت ٍ قغوت کف آى خذا ًوی

تز اس کٌذٍی الًگغتزٍت آهزیکاا    هتز کَتاُ هیلی 12ٌذٍ درپَػ داخلی یا الیِ ّایق عقف ًذارد. ارتفاُ قاب ایي ک
 اعت.

 



 
 

 (  4آببدی ٍ اًذاسُ قبة آى )  خَردُ کٌذٍی الًگستزٍت ًجف ًوبی بزش -7شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 کٌذٍی الًگغتزٍت آهل، خزم اتاد ٍ تْزاى  -3
ؽَد. کٌذٍ درپَػ داخلی یا الیِ ّایق عاقف ًاذارد. ارتفااُ     آى خذا ًویایي کٌذٍ فٌذٍقی اعت ٍ کف 

 هیلیوتز کَتاّتز اس قاب کٌذٍی الًگغتزٍت آهزیکا اعت.   7الی  5قاب ایي کٌذٍ 

 
 
 

 
 

 (  4آببد ٍ تْزاى ٍ اًذاسُ قبة آى )  خَردُ کٌذٍی الًگستزٍت آهل، خزم ًوبی بزش -8شکل  



 

 َر عسل ایزاىًکبتی دیگز درببرُ کٌذٍی سًب
اًاذ. ایاي کٌاذٍ     اکٌَى کٌذٍّا فٌذٍقی در ىزش اٍلیِ، ایي کٌذٍ دارای تذًِ ٍ کف خذا ؽًَذُ تَدُ اعت، ٍلی ّن

یک اس کٌذٍعاسّای هَرد تزرعای   ؽَد. ّیر در ىزش اٍلیِ دارای درپَػ داخل تَدُ کِ اهزٍسُ اس آى اعتفادُ ًوی
ؽذُ تغایار سیااد اعات.     کار ٍ کٌذٍی عاختِ ًَز اعتاد هَرد  اؽتٌذ ٍ خيای عاخت هیاى اًذاسُای اس کٌذٍ ًذ ًقؾِ

اعتفادُ کٌاین،) خاذٍل     mگزیذ  DIN 7168)زٌاًسِ تا تَخِ تِ خثِ سًثَر ٍ دقت در فنای سًثَر اس اعتاًذارد 
 هتزخَاّذ تَد.( هیلی ± 8/0تزای ىَل کٌذٍ  *( ضذاکثز تلزاًظ 5ؽوارُ 

 
  *DIN 7168اعتاًذارد  -5خذٍل 
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ّا دارای  ّای ًاهٌاعة اعتفادُ ؽذُ تَد. تیؾتز قاب ّا ًیش ًَعاى تغیار داؽت ٍ در عاخت آى اس زَب اًذاسُ قاب
ّای تلٌذ دٍ عین ٍ تقیِ عِ عین تَدًاذ )قااب الًگغاتزٍت     ٍ تیؼ اس ًیوی اس قاب 90°ساٍیِ ٍ اًطزاف در تاب 

ّا تاا اًاذک فؾااری تاِ      اهزیکا زْار عین اعت.( در هطل ّثَر عَراظ عین قيِْ فلشی اعتفادُ ًؾذُ تَد ٍ عین
 .ّا ؽیار ًذاؽت ؽذًذ. ّوسٌیي زَب پاییي قاب داخل زَب فزٍ رفتِ، ؽل هی

 خَرد: در تزرعی کٌذٍّای الًگغتزٍت ایزاى عِ هؾکل ّوذُ تِ زؾن هی
 ًثَد یکذعتی در اًذاسُ کٌذٍ -1

ًَز عاسًذگاى ٍ سًثَرداراى در هَرد اًذاسُ کٌذٍی الًگغتزٍت یکغاى ًیغت. خياّای عاخت ًیاش تایؼ   
ثَردار ًیش کِ تِ دالیال هختلاف   اس ضذ هداس اعت. در ًتیدِ، در اًذاسُ ی کٌذٍ ٍ قاب تٌَُ سیادی ٍخَد دارد. سً

ّای یکغااى تْیاِ    تَاًذ کٌذٍّای خَد را اس یک عاسًذُ ٍ تا اًذاسُ هاًٌذ خزیذ ٍ فزٍػ قاب ٍ کٌذٍ ٍ غیزُ ًوی
ٍ  کٌذ، در سًثَرعتاى خَد تا هدوَِّ ًاّوگًَی اس قاب تازیي آعایة ایاي     ؽاَد. تاشر    ّاا رٍتازٍ های    ّا ٍ کٌاذ

ب، تز ّن خَردى افل اعاعی کٌذٍ؛ یٌْی فناای سًثاَر اعات. گااُ هوکاي      ّای کٌذٍ ٍ قا ًاّوگًَی در اًذاسُ
ّای پاییي زغثیذُ ٍ یا تا ىزفیي خَد فافلِ تیؼ اس اًذاسُ فنای سًثاَر ایدااد    اعت قاب تِ کف کٌذٍ ٍ تِ قاب

 کٌذ.
خل قاب در کٌذٍیی کِ تیي قاب ٍ دیَارُ یا کف کٌذٍ راُ تزای ّثَر سًثَر ًثاؽذ، سًثَر راُ خَد را اس دا

 ( 9کٌذ. ) ؽکل ؽوارُ  تاس هی



 
 (  4ّب ٍ پبییي آى هَم ببفی ًشذُ است )  قبة رایج در ایزاى کِ قسوت کٌبرُ -9شکل 

اها ًَز ىزاضاى کٌذٍ تز اعتفادُ اس زٌیي قاتی ًثَدُ ٍ اعاط کار سًثَرداری فٌْتی تاز اعاتفادُ اس توااهی    
 (  10قاب اعت. ؽکل ؽوارُ 

 
 (  4ببفی شذُ است. )  توبم سطح آى هَمقببی کِ  -10شکل 



الی  5ّای پاییي ٍ کٌار آى تاس تاؽذ ضذٍد  تافی در قاب کاهل تافتِ ؽذُ ٍ قاتی کِ قغوت اختالف عيص هؤثز هَم
 درفذ کوتز اس کٌذٍی الًگغتزٍت آهزیکا  اعت.( 7الی  5درفذ اعت. )ضدن هؤثز کٌذٍی الًگغتزٍت ایزاى  7

ّای پز اس تخن یا  سًثَر تِ زَب پاییٌی ٍ کٌاری قاب ًزعذ، تواهی ٍسى علَلتافی  کِ هَم در ؽزایيی
ّای ٍعیلِ ًقلیِ ٍ یا  افتذ. زٌیي قاتی تِ دلیل گزهای ؽذیذ تاتغتاى، تکاى ّغل تز رٍی زَب تاالیی قاب هی
پارُ ؽذُ قاب  ّای تاالیی دزار پارگی یا کؾیذگی ؽذُ ٍ علَل ّای علَل  تکاًیذى قاب تَعو سًثَردار اس ًاضیِ

ّا دارای ؽکل  ایي علَل  ( 12ٍ  11ؽًَذ. ) ؽکل ّای ؽوارُ   در تاسعاسی تَعو سًثَر تِ علَل ًز تثذیل هی
ّای ًز  تزاتز علَل کارگز هیزعذ ٍ تا علَل 2تا  5/1ًاهٌَن تَدُ ، ّزك آى تزاتز علَل کارگز ٍ ارتفاُ آى تِ 

 ( 14ٍ 13اٍت دارد. ) ؽکل ّای ؽوارُ عاسد تف ىثیْی کِ سًثَر تٌا تز غزیشُ خَد هی
 6.9تا  5.7ؽذُ تَعو سًثَر ؽؼ ملْی هٌتَن تَدُ کِ اتْاد آى در ضذٍد  ّای ًز عاختِ ؽکل علَل

 ؽَد. ًشدیک هی  هتز اعت ٍ زٌاًسِ سًثَر ًز در آًْا هتَلذ ؽَد، ًوای خارخی آًْا تِ دایزُ هیلی
 

 (  4اًذ )  کؾی ایداد ؽذُ عینّای ًز کِ تز اثز خزاتی قاب ٍ  علَل -11ؽکل 
 

 (  4ّای تاالی قاب ) ًوایی اس کؾیذگی در علَل -12ؽکل 



 
 (  4شذُ تَسط سًبَر )  ّبی طبیعی ًز ببفتِ سلَل - 13شکل شوبرُ 

 



 

ؽاَد کاِ ًتیداِ آى     ایي پذیذُ در سًثَرداری ایزاى فزاگیز تَدُ ٍ عثة ایداد تیؼ اس اًذاسُ سًثَر ًز در کٌذٍ های 
عاال   4الی  3تَاًذ تیي  ّایی اعت کِ هی خزاتی تیؼ اس ًَد درفذ اس قابارٍا ٍ  زف ّغل تیؾتز، تکثیز کٌِ ٍهق

ّ  هَرد اعتفادُ قزار گیزًذ. قاتی کِ اتقال علَل گیازی دزاار    غال ّای آى فقو تِ زَب تاالیی تاؽذ در دعاتگاُ 
دارد  فَرت اعتفادُ هدذد در کٌذٍ تاب تز های  قاتل اعتفادُ ؽذُ یا در  ؽذُ یا غیز ؽَد. پَکِ ؽکغتِ  ؽکغت هی

ّاا هوکاي    دّذ. اًطٌای ایاي ًاَُ قااب    ّای کَزک تؾکیل هی ٍ در یک ىزف علَل ًز ٍ در ىزف دیگز علَل
ّا تاِ ّلات    تزاؽی ایي قاب ّای کٌاری را تزّن سًذ. پَلک ّا ؽذُ یا فزم قاب خَؽی تا دیگز قاب اعت عثة ّن

اعتفادُ اس زاقَی پَلک تزدار یا هاؽیي ّای اتَهاتیک تزداؽت ّغال ٍخاَد    عيص ًافاف دؽَار اعت ٍ اهکاى
ؽاَد. در ایاي قااب     گیاز های   ّای داخلی آى تاس تاؽذ، پیذا کزدى هلکِ ٍ کٌتزل آى سهااى  ًذارد . در قاتی کِ کٌارُ

عات. در کٌاذٍی   ّا اس زؾان سًثاَردار سیااد ا    تَز تَدُ، اهکاى پٌْاى هاًذى تْذادی اس ؽاخَى تزداری سهاى ؽاخَى
 ؽًَذ. ّای تاال ٍ پاییي لِ هی ًاهٌاعة ّویؾِ تْذاد سیادی سًثَر تیي قاب

 کٌذ. گیز ٍ دؽَار هی اًذاسُ ًاّوگَى کٌذٍّای یک سًثَرعتاى کار سًثَردار تا کٌذٍ را ٍقت
ٌذ. قاب، ىثق، ًین ىثق ٍ درب تیزًٍی هوکي اعت ًیاس تِ خاتدایی اس کٌذٍیی تِ کٌذٍی دیگز داؽتِ تاؽا  
ؽاَد ٍ   افتذ. گاُ درب کٌذٍ تغتِ ًوی ّا را تایذ تا فؾار داخل کٌذٍ قزار داد ٍ گاُ قاب تِ داخل کٌذٍ هی گاُ قاب

 ىثق ًیش ّویٌيَر. کٌذ، در ىثق ٍ ًین گاُ سًثَر اس ؽیار درب ّثَر هی
 ًثَد ّایق در عقف کٌذٍ -2

قزار دارد. ایزاى ًیش عزسهیٌی اعت تاا آب  کٌذٍی سًثَرّغل ّویؾِ در فنای تاس ٍ در تزاتز َّاهل ىثیْی 
ٍ َّای هتٌَُ کِ اختالف دهای سهغتاى ٍ تاتغتاى ٍ ؽة ٍ رٍس در آى تغیار اعت ٍ کٌذٍی هٌاعة تایاذ سًثاَر   
را اس ایي ًَعاًات دهایی ضفٌ کٌذ. در کٌذٍّای عاخت ایزاى مخاهت زَب تذًِ هٌاعاة اعات، اهاا در تذًاِ     

دُ اس زَب دٍ تکِ ٍ اتقال عز تِ عز، درس ٍخَد دارد. در ایي هیاى کوتازیي تَخاِ   تغیاری اس آًْا تِ ّلت اعتفا
ّاای   تزیي تخؼ کٌذٍ یٌْی عقف ؽذُ اعت. تِ ّلت پٌْاى تَدى زَب عقف در سیز ٍر  فلشی، اس تختِ تِ هْن

 درفاذ اس  70ی ًاَ ٍ تایؼ اس    درفذ اس کٌاذٍّا  20تا  15در ًاسک تا اتقال ًاهٌاعة اعتفادُ ؽذُ اعت. زٌاًسِ 
 (   15ّا تاس ؽذُ ٍ ٍر  فلشی رٍی کٌذٍ اس داخل در پیذاعت.) ؽکل ؽوارُ  کٌذٍّای کارکزدُ ؽیار زَب

در ضذ فافل تاالی قاتْا ٍ سیز در کٌذٍی الًگغتزٍت ایزاى فنای خالی ٍخَد دارد کِ کاارتزی آى یکای   
ٍ دیگزی ّاایق کازدى عاقف کٌاذٍ .     خْت ایداد فنای امافی تزای خَؽِ سدى سًثَر در ٌّگام هْاخزت تَدُ 

تاؽذ ٍ ّوسٌیي رٍی قاتْا اس درپاَػ داخلای اعاتفادُ گازدد، ایاي       هیلیوتز 20تا  19زٌاًسِ زَب عقف کٌذٍ 
 فافلِ عثة دٍخذارُ ؽذى عقف کٌذٍ ؽذُ ٍ آى را اس تغییزات دهایی ضفٌ هی کٌذ.

ِ عالْاعت کِ اس ایي کٌذٍ ضذف درپَػ داخلی کِ در تذٍ ٍرٍد کٌذٍی الًگغتزٍت تِ ایزاى ٍخَد داؽت
(  در ًتیداِ   4هیلیوتز ّان رعایذُ اعات)     5 ؽذُ ٍ مخاهت زَب درب عقف ًیش کاّؼ یافتِ ٍ در هَاردی تِ

ایي فنای امافِ ًقؼ اٍلیِ خَد را در ّایق کزدى کٌذٍ اس دعت دادُ تزّکظ عثة تْن خاَردى تْاادل دهاایی    
 قف کٌذٍ تْن سدُ هَخة ّزستافی در رٍی قاتْا هی گزدد.کٌذٍ هی گزدد. ایي فنا فافلِ سًثَر را در ع



تْذاد تغیار هطذٍدی اس سًثَرداراى تا اعتفادُ اس ؽزتت خَری تؾقاتی در ایي فنا سًثَر را تغذیِ هی کٌٌذ 
 کِ ؽزتت خَری قاتی خایگشیي تْتزی تزای ایي کار اعت .

 
 

 
 (  4ًوبی داخلی درة کٌذٍ بذٍى عبیق )  -15شکل 

 
در سهغتاى سًثَرداراى تزای گزم ًگِ داؽتي کٌذٍ اس پارزِ یاا گاًَی سیاز عاقف کٌاذٍ ٍ      ای سزد: در َّ
کٌٌذ ٍ عيص تیزًٍی را ًیش هوکي اعت تا پالعتیک یا دیگز ٍعاایل تپَؽااًٌذ. ایاي رٍػ     ّا اعتفادُ هی رٍی قاب

ِ عقف کٌذٍ تاِ تیازٍى ًؾات    تاثیزی در ضفٌ دهای داخلی کٌذٍ ًذاؽتِ ٍ اًزصی گزهایی ارسؽوٌذ کلٌی اس ًاضی
هی کٌذ. تخار آب ًاؽی اس فْالیت خَؽِ سًثَرّا در تزخَرد تا عقف عزد کٌذٍ تِ آب تثاذیل ؽاذُ ٍ تاز رٍی    
قاتْا زکِ هی کٌذ. ایي آب هطیو هٌاعثی تزای رؽذ قارذ ّا ٍ تزٍس تیواری ّا  در کٌذٍ ایداد کازدُ ٍ یکای اس   

 هؾکالت خذی سًثَرداراى اعت.  
دهای َّا در عایِ ٍ آفتاب تغیار هتفاٍت اعت ٍ اعاط کاار َّاؽٌاعای در اّاالم دهاای     زم: در َّای گ

تاتؼ آفتااب در ًقااه هختلاف      َّا، دهای عایِ اعت. ایي دها در آفتاب تغیار تاالتز اعت ٍ اگززِ تِ دلیل ساٍیِ
هؾاخـ کازد، اهاا در    تَاى فزهَل هؾخقی تزای دهای آفتاب  کزُ سهیي، فقَل هختلف ٍ تفاٍت ىَل رٍس ًوی

رعاذ. کٌاذٍّای    درخِ ّن هی 15ا ؽزایو آب ٍ َّایی عزسهیي ایزاى اختالف دهای عایِ ٍ آفتاب ٍْز تاتغتاى ت
 ؽذُ سیز آفتاب تاتغتاى اعت. عاخت ایزاى تا رٍکؼ عقف فلشی ٍ زَب ًاسک سیز آى ؽثیِ اتَهثیل پارک

 آسهایؼ:  
قااب   10فنای خالی سیز درب کٌاذٍی یاک ىثقاِ تاا      (  در16ای) ؽکل ؽوارُ  دهاعٌح هیلِرٍش کبر: 

 (  4)  - 6دعت آهذُ اعت. خذٍل ؽوارُ  خوْیت قزار دادُ ؽذُ ٍ ًتایح سیز تِ



 
 (  4دهبسٌج هیلِ ای )  – 16شکل 

 
 (  4بزرسی دهبی داخل کٌذٍ )  -6جذٍل 

 دمای داخل و زیر سقف کنذو دمای محیط ساعت زمان مکان

 درجه 34 درجه 43 ظهر از بعد 2 اردیبهشت تهران

 درجه34 درجه 44 ظهر از بعد 4 خرداد تهران

 درجه 32 درجه 22 ظهر از بعد 4 خرداد دشت الر

 درجه 34 درجه 44 ظهر از بعد 2 خرداد لواسان

 

 (  4گیزی دهبی َّا در سیز درة کٌذٍ )  رٍش اًذاسُ -17شکل 



 

ای تْذیل دهاای کٌذٍعات. تخؾای اس سًثَرّاا تازای      ٌّگام گزم ؽذى داخل کٌذٍ، توام تالػ سًثَرّا تز
ِ   پزٍاس ٍ داخل کٌذٍ ؽزٍُ تِ تال سدى هی  خٌک کزدى کٌذٍ در خلَ دریسِ آب   کٌٌذ ٍ گزٍّی ًیش تِ دًثاال تْیا

ؽاًَذ. ایاي    رًٍذ. زٌاًسِ هَفق تِ خٌک کزدى کٌذٍ ًؾًَذ اس کٌذٍ تیزٍى آهذُ، خلَ ٍ سیز کٌاذٍ خواِ های    هی
ؽاَد.   یک عَ تا هقزف ّغل ّوزاُ تَدُ ٍ اس عَی دیگاز تاِ کااّؼ ؽاْذآٍری هٌداز های      ٍاکٌؼ سًثَرّا اس 

 کٌذ. ریشی هلکِ ٍ پزٍرػ ًَساداى را ًیش دزار اختالل هی گزهای ؽذیذ داخل کٌذٍ رًٍذ تخن
 ىزش فٌذٍقی تذًِ کٌذٍ -3

کف خذا اس ّان  اًَاُ کٌذٍّای هَخَد در دًیا زِ کٌذٍی الًگغتزٍت ٍ زِ دیگز کٌذٍّا، ّوگی تذًِ ٍ 
ؽاَد. کٌاذٍ تاا کاف       دارًذ ٍ ایزاى اس هْذٍد کؾَرّایی اعت کِ کٌذٍی فٌذٍقی )یکپارزِ( در آى اعتفادُ های 

 اًذ، اس خولِ: تْزُ ّایی دارد کِ سًثَرداراى ایزاى اس آى تی ؽًَذُ هشیت خذا
 ا تؾخیـ دّذ.تَاًذ ٍمِ کلٌی ر الف( ًثل کلٌی در کف کٌذٍعت ٍ سًثَردار تا تزرعی کف کٌذٍ هی

ٍیضُ در تْار ٍ آغااس فْالیات کلٌای. در یاک رٍس آفتااتی ٍ گازم        ب( تویش کزدى کف کٌذٍ آعاى اعت، تِ
تَاى در کوتزیي سهاى ٍ تذٍى تاس کزدى در کٌذٍ ٍ ایداد تٌؼ، کف کٌذٍ را اس سًثَرّای هزدُ یاا دیگاز هاَاد     هی

 پاک کزد.

 ّا ًیاسی تاؽذ. هوکي، تذٍى آًکِ تِ خاتدایی قابج( ادغام آعاى دٍ کٌذٍی مْیف در کوتزیي سهاى 

ریشی هلکِ در ىثقِ تاال ٍ غیزُ، تخَاّذ ٍماِ   د( در کٌذٍی دٍ ىثقِ زٌاًسِ سًثَردار تِ دالیلی هاًٌذ تخن
تَاًذ تِ آعاًی ىثقِ تاال را تِ پااییي ٍ پااییي را تاِ تااال      ّا هی کٌذٍ را خاتدا کٌذ، تذٍى ًیاس تِ تیزٍى آٍردى قاب

 تقل کٌذ.هٌ
ُ( در سًثَرداری ایزاى گاُ تْذاد سیادی کٌذٍی خالی در سًثَرعتاى ٍخَد دارد، اها سًثَردار ًیاسهٌاذ ىثاق   

ِ   تَاًذ اس آًْا اعتفادُ کٌذ. زٌاًسِ کف ٍ تذًِ اس ّن خذا تاؽٌذ، های  اعت ٍ ًوی ّاا تاِ خاای ىثاق      تاَاى اس تذًا
 اعتفادُ کزد.

خاتدایی خای ىثاق تاا تذًاِ کٌاذٍ اعات کاِ در ىازش کٌاذٍی          ّای سًثَرداری السهِ تغیاری اس تکٌیک
 فٌذٍقی ایي اهکاى ٍخَد ًذارد.

 چٌذ ًکتِ:

هتز ٍ ..... ّزیک کارتزد خااؿ داؽاتِ ٍ    هتز، هیلی گیزی ؽاهل کیلَهتز، هتز، عاًتی : ٍاضذّای اًذاس1ًُکتِ 
تَاى هغافت تیي دٍ ؽاْز   يَر کِ ًویؽَد. ّواً اعتفادُ ًاتدا اس ایي ٍاضذّا عثة اتالف ٍقت ٍ یا تزٍس خيا هی

هتاز کاِ در    را تا ٍاضذ هتز ٍ یا اتْاد یک عاختواى را تا ٍاضذ کیلَهتز عٌدیذ، عٌدؼ اًذاسُ کٌذٍ تا ٍاضذ عااًتی 
هتز تغییز کٌاذ.   گیزی ٍ عاخت تَدُ ٍ مزٍری اعت کِ ایي اًذاسُ تِ هیلی ایزاى رایح اعت، هغتْذ خيا در اًذاسُ

 هتز اعت. ُ در ایي ًَؽتار ّوگی تز اعاط ٍاضذ هیلیّای درج ؽذ اًذاسُ



عٌدٌذ ٍ  ّای تیزًٍی آى هی ّای کٌذٍ را تز اعاط اًذاسُ : اغلة کٌذٍعاساى ٍ سًثَرداراى ایزاى اًذاس2ًُکتِ 
ّای داخلی کٌذٍ ًیش تغییز کازدُ ٍ عاثة تازّن     زٌاًسِ تغییزاتی در مخاهت زَب تذًِ کٌذٍ ایداد ؽَد، اًذاسُ

 ّای داخلی آى تاؽذ. ؽَد. مزٍری اعت کِ عاخت کٌذٍ تزاعاط اًذاسُ  ی سًثَر هیخَردى فنا

  

 پیشٌْبد: 
سًثَرداراى گاُ تٌا تز دالیلی زَى عَْلت ضول ٍ ًقل کٌذٍ، عزدعیز تَدى هٌيقِ، پَؽؼ گیااّی ٍ ....   -1

ٌاذٍّایی تاا   قاب ّغتٌذ، تٌاتزایي اقذام تِ عاخت ک 10تز اس کٌذٍی الًگغتزٍت  ًیاسهٌذ کٌذٍی کَزک
ّایی در هثاادالت اقتقاادی    ّا ؽذُ ٍ هطذٍدیت اًذ کِ خَد عثة تٌَُ هذل تز کزدُ قاب ٍ تذًِ کَزک

ضال دیگازی ٍخاَد دارد     کٌذ. در کٌار ایي کار، راُ سًثَرداراى تِ ٍیضُ در خزیذ یا فزٍػ کلٌی ایداد هی
کوتاز اعات )یاک کؾاَر، یاک      آى ّن ثاتت ًگاُ داؽتي اًذاسُ قاب ٍ عاخت کٌذٍّایی تا تْذاد قااب  
( ٍلای خاتداایی ٍ خزیاذ ٍ     7قاب(. تا ایي رٍػ گززِ اًذاسُ کٌذٍّا هتفاٍت اعت، ) خذٍل ؽاوارُ  

فزٍػ کٌذٍ ٍ اعتفادُ اس قاب آى کِ اهزی رایح در سًثَرداری اعت، هؾاکلی در کاار سًثاَردار ایدااد     
 کٌذ. ًوی

 
 (  4فبٍت ) ّبی هت عزض کٌذٍّبی الًگستزٍت بب تعذاد قبة –7جذٍل 

 تعذاد قبة
کٌذٍی سِ قبة 

 )ًَکلئَس(
 کٌذٍی دُ قبة کٌذٍی ّشت قبة کٌذٍی پٌج قبة

 هتز هیلی 380تب  370 هتز هیلی 304تب  296 هتز هیلی 190تب  185 هتز هیلی 114تب  111  عزض داخل کٌذٍ

 
 ذاؽتِ تاؽذ:ؽذُ کٌذٍ افشایؼ زٌذاًی ً ای تاؽذ کِ قیوت توام عاخت کٌذٍ تایذ تِ گًَِ  -2
 کٌذٍ تایذ تَعو عاسًذگاى هطلی قاتل عاخت تاؽذ. -3
 کٌذٍ تایذ قاتلیت ضول ٍ ًقل در ؽزایو دؽَار هٌاىق کَّغتاًی را داؽتِ تاؽذ. -4

در ایي ًَؽتار تیؾتز تِ ىزش هؾکل کٌذٍی سًثَرّغل در ایزاى پزداختِ ؽذُ ٍ راُ ضلی تِ ٍیضُ در تخاؼ  
هیلیَى کٌذٍی الًگغتزٍت اس اًَاُ یاد ؽذُ در دعات   5/3تِ دلیل آى ٍخَد ًشدیک اًذاسُ کٌذٍ ارائِ ًؾذُ اعت. 

 سًثَرداراى ایزاى اعت.

عاسی کٌذٍّای الًگغتزٍت در تیي سًثَرداراى ایازاى ٍخاَد دارد، اهاا     گززِ ارادُ تغیار قَی تزای یکغاى
دُ آًْا فزاگیز ؽاَد کاِ خاَد زالؾای     ىثیْی اعت کِ سًثَرداراى ّز هٌيقِ تخَاٌّذ کِ اًذاسُ کٌذٍی هَرد اعتفا

کٌذ کِ ایي کار تا تَخِ تِ اّذاف کاالى ٍ دراسهاذت    تغیار خذی در تزاتز ىزش تْثَد اًذاسُ کٌذٍعت ٍ ىلة هی
 فٌْت سًثَرداری کؾَر فَرت گیزد.

 گوهر مهنذسی هفت -شرکت طراحی



 :تَضیحبت
Imperial measurement -1ُر اًگلغتاى اختزاُ گزدیذُ ٍ ّن اکٌاَى در  گیزی اعت کِ در کؾَ : عیغتن اًذاس

گیازی   ایي عیغاتن در اًاذاسُ  اًگلغتاى ، آهزیکا، اعتزالیا، ًیَسلٌذ ٍ تزخی دیگز کؾَرّا هَرد اعتفادُ قزار هی گیزد. 
تاز اس   هتز اعت . تقغایوات کَزاک   هیلی 25.4کٌذ کِ ّز ایٌر تزاتز تا  اتْاد کَزک اس ٍاضذی تِ ًام ایٌر اعتفادُ هی

 اعت. ایٌر الیایٌر ، ایٌر، ر تِ فَرت ایٌ
 هتز   هیلی 9.52ایٌر تزاتز اعت تا هثال 

 هتز   هیلی 12.7 ایٌر تزاتز اعت تا
 هتز   یلیه 19.05ایٌر تزاتز اعت تا 

 هتز هیلی 320.67اتز اعت تا ایٌر تز 12
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3- DIN: الوللی  اعتاًذارد کؾَر آلواى اعت کِ تا اعتاًذارد تیيISO .تغیار ًشدیک ٍ گاُ یکغاى اعت 
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Study on different Types of modern hives in Iran 

 

Abstract 
 

Modern beehive (Langstroth) has entered in Iran more than 60 years ago. 

Through these years beehive has been changed differently. losing inner lid, 

integration of bottom and body and Lack of uniformity in body and frame size 

has detracted it’s performance.!  

On the other hand, global warming has been an issue in the past 30, 40 years 

and these hives are not designed for this weather and conditions and not able to 

cover and protect colonies from summer’s hot weather.!  

Since beekeeping industry is in a competitive environment, like several other 

industries, rethinking towards beehives condition and decrease its deficiencies 

towards increasing the efficiency seems to be a an essential matter. !  

Institute of Standards & Industrial Research of Iran has codified beehive 

standard with the reference number of 1416 in 1354, and revised it in 1362. But 

these standards were not recognized and useful among beekeepers. in this 

situation the best alternative to decrease the deficiencies was the second 

revision of the standard no. 1416 with the participation of all sections and 

sectors of beekeeping industry by encouraging beekeepers to implement these 

standards. ! 
 

 
 

 


