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انواع كندوهاى پايه تاشوى زنبورعسل 

ــمگيرى داشته  ــل از جمله گرده گل، بره موم، موم و زهر افزايش چش ــال هاى اخير توجه به ديگر محصوالت زنبور عس در س

ــب آن مى تواند در افزايش توليدات زنبورعسل  ــت كه ساخت مناس ــى ترين ابزار در صنعت زنبوردارى اس ــت . كندو اساس اس

ــاخت داخل كشورانجام شد تا نقايص موجود درآن ها رفع گردد. عدم استفاده  ــى هايى بر روى كندوهاى س ــال 1382 بررس نقش كليدى ايفا كند. از س

ــيب هاى جدى به كلنى مى شود. در نهايت با آزمايشاتى كه بر روى  ــبب افت توليد و وارد آمدن آس ــاخت اين كندو ها س ــتاندارد در س از اندازه هاى اس

كلنى ها صورت گرفت بهترين ساختار در جهت رفع نقايص موجود در كندوهاى فعلى و افزايش راندمان توليد تمامى فرآورده هاى زنبورعسل، كندوهاى 

ــده اند كه مزايايى ازقبيل: قابليت جمع آورى گرده گل، بره موم، موم و زهر  ــو در 8 مدل مختلف طراحى ش ــو ابداع گرديد. كندوهاى پايه تاش پايه تاش

ــى در بدنه كندو و اضافه  ــند. همچنين تغييرات اساس را در يك كندو بدون نياز به خريد و نصب تجهيزات مرتبط با هر يك از فرآورده ها را دارا مى باش

ــت.  ــربت خورى ثابت، عايق بندى كندو و غيره هزينه هاى زنبوردار را كاهش داده و عمر اقتصادى كندوها را افزايش داده اس ــو،  ش كردن پايه هاى تاش

اين مقاله بررسى كوتاهى جهت آشنايى با 8 مدل كندوهاى پايه تاشو و كارآيى هاى هر يك است. 

   In recent years, honey bee products other than just honey such as pollen, propolis, waxes and venoms 

have gained considerable attention.

Hive is the most important tool in honey bee industry, the proper construction of which could play a key 

role in improving honey bee production.  Since 1382, investigations have been done on hives made inside the country to 

eliminate deficiencies seen in these hives. The lack of use of standard sizes in building these hives causes loss of production 

and severe damages to the colony. Finally, by the experiments carried out on the colonies, the best structure to eliminate the 

deficiencies in current hives and improve the production efficiency of all honey bee products was introduced to be folding-

leg hive. The folding leg hives have been designed in 8 models and have the following advantages: pollen, propolis, wax 

and venom collection capability in one unit without the need for purchasing and installing related facilities.  

Also, basic changes in body of the hive and the addition of folding legs and fixed syrup bowl to the hive, proper insulation 

of hives have reduced cost of bee keeping and increased the economic lifetime of the hives. The present paper is a brief 

review on the 8 models of folding-leg hives and their performance. 
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مقدمه :  

 در طراحى مجدد كندوها با توجه به نيازهاى اوليه براى بقاى يك كلنى 

اهداف مختلفى مد نظر قرار گرفته و تعريف شد، يكى از اين اهداف  طراحى 

ــر كلنى در فصل  ــتان گذارنى بهت ــى بود تا بتواند در وهله اول زمس كندوي

زمستان و  ماه هاى سرد سال را تامين كند، پس در نتيجه در فصل زمستان 

از 10 قاب، 4 تا 5 قاب بدون زنبور بوده و بايد فضاى خالى با پوشال و مواد 

پر كننده ديگر پر شود، 

ــردن اين فضاى خالى را  ــفانه اكثريت زنبورداران چون امكان پر ك متاس

ندارند ، در نتيجه اين فضا به صورت خالى باقى مانده و باعث مصرف بيشتر 

ــئله كندوى  ــرود. براى حل اين مس ــده و كلنى از بين مي ــل ش ذخيره عس

جديدى طراحى گرديد، كه ارتفاع كندو را به اندازه 7 سانتيمتر كم كرده و 

از 24 سانتيمتر به 17 سانتيمتر رسانده و قاب ها به صورت نيم قاب ساخته 

شد ، در نتيجه كلنى ها فصل سرما را  به راحتى طى مى كنند . 

 مواد و روش ها :

ــتفاده از اين كندوهاى نيم قاب پايه تاشو براى بار اول مى بايد  جهت اس

در جهت گرفتن بچه گيرى طبيعى از آنها استفاده كرد و بعد در دوره هاى 

بعد مى توان به راحتى با استفاده از طبق هاى نيم قاب، اقدام به بچه گيرى 

مصنوعى نمود و كندوى نيم قاب جديدى ديگرى تشكيل داد.

ــد، اقدام به نصب  و به مرور كه 10 قاب از زنبوران كارگر و نوزادان پر ش

طبق نيم قاب مى نمائيم تا كلنى فضاى بزرگترى براى افزايش خود داشته 

ــق كامل عمل كرده و يك قاب از  ــد. جهت نصب نيم  طبق همانند طب باش

ــوم زده را  به جاى آن قرار  ــه نيم طبق داده و يك نيم قاب برگه م ــن ب پائي

ــدوى نيم قاب قرار داده و مجدد يك  ــپس نيم طبق را بر روى كن داده و س

نيم قاب برگه موم زده را در كنار نيم قاب قرار داده در نيم طبق مى گذاريم 

و پوشش متقال  يا پوشش شفاف  ( پوشش جديد ابداعى كه در زير توضيح 

داده خواهد شد ) و درب كندو را در جاى خودشان قرار مى دهيم. 

ــوالً زمان و فصل اجازه بچه گيرى مجدد از بچه طبيعى را نمى دهد  معم

مگر استثناء وجود داشته و شرايط خاصى بوجود آيد و چنانچه خوب تغذيه 

و مديريت شده باشد مى توان از آن عسل برداشت  نمود. در زمان برداشت 

ــد، طبق كامًال برداشته شده و  ــل كه در شهريور مى باش آخرين مرحله عس

ديگر به هيچ عنوان به ذخاير عسل در قسمت كندو دست نزده و آن را براى 

ــى گذاريم، وروى قاب ها  درپوش  ــتان باقى م مصرف كلنى در پائيز و زمس

ــى بنديم و در روزهاى بعد اقدامات الزم  ــفاف را قرار داده و درب آن را م ش

براى زمستان گذرانى را بر روى كندو انجام مى دهيم.

بدين طريق ذخيره غذايى كافى در كندو باقى مانده و فضاى خالى اضافه 

وجود نخواهد داشت تا كلنى بخواهد آن را گرم نگه دارد.

ــاختار كندوهاى ،افزايش عمر اقتصادى كندوها براى  دومين تغيير در س

ــت، در كندوهاى موجود با شرح معايب مختلفى كه فهرست وار به  كلنى اس

ــد و شرايط مطلوبى از جهات  ــاره مى گردد عمر كندوها كم مى باش آن اش

زيست محيطى، آسايش و امنيت براى كلنى ها موجود نيست.

ضخامت نامناسب بدنه كندو باعث مى شود تبادل گرما و سرماى محيط 

ــكاالتى  بيرون به راحتى صورت گرفته و در روند تكثير و پرورش نوزادان اش

ــب باعث نفوذ آب و رطوبت به داخل  ــود آيد، همچنين ضخامت نامناس بوج

كندو مى شود. اين نكته يكى از عوامل مهم در ايجاد انواع قارچ هاى بيمارى زا 

و بروز بيمارهاى گوناگون است. 

براى رفع اين نقايص اقدام به بهينه سازى قطعات و قسمت هاى مختلف 

گرديد كه نتيجه آن ابداع 8 مدل كندو داراى طول عمر بيشتر با كاركردهاى 

ــا در قالب دو گواهى  ــراع اين كندوه ــت. ثبت اخت ــرح زير اس مختلف به ش

ــماره هاى 55743 مورخ 87/10/3 و 60954 مورخ  نامه ثبت اختراع به ش

ــته  ــورت گرفت، اين كندوها هيچ نمونه داخلى و خارجى نداش 88/6/18 ص

كندوى پايه تاشو نيم قاب مدل قائم يك

پايه هاى تاشو و نحوه باز شدن آنها
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ــتان هاى استان قزوين و  ــازى و در زنبورس و براى اولين بار ابداع و نمونه س

منطقه رودبار الموت، روستاى زرآباد آزمايش شده است.

كندوى پايه تاشو نيم قاب مدل قائم 1.

كندوى پايه تاشو تمام قاب مدل قائم 2.

كندوى پايه تاشو نيم قاب مخصوص جمع آورى عسل و گرده گل مدل قائم 3 .

كندوى پايه تاشو تمام قاب مخصوص جمع آورى عسل و گرده گل مدل قائم 4 .

كندوى پايه تاشو نيم قاب مخصوص جمع آورى عسل و بره موم مدل قائم 5 .

كندوى پايه تاشو تمام قاب مخصوص جمع آورى عسل و بره موم مدل قائم 6 .

كندوى پايه تاشو نيم قاب مخصوص جمع آورى عسل ، گرده گل و بره موم مدل 

قائم 7 .

كندوى پايه تاشو تمام قاب مخصوص جمع آورى عسل ، گرده گل و بره موم مدل 

قائم 8 .

ــوى  ــن چيزى كه اين كندوها را متمايز مى كند ، پايه هاى تاش مهمتري

ــت و اضافه كردن قطعات ديگر مانند درپوش شفاف با تلفيق  شربت  آن اس

ــكوى پرواز تاشو، پوشش روى سكوى پرواز و قطعه شفاف داخلى  خورى، س

ــتفاده از فوم جهت  ــتاندارد چوب هاى اس بغل قاب ها  و رعايت ضخامت اس

ــتر و پوشش عايق سفيد در تمامى سطوح خارجى كندو به  عايق كارى بيش

جاى رنگ روغنى است، كه مزيت هاى بسيارى در اين كندوها بوجود آورد. 

ــكالت عديده اى را كه در كندوهاى فعلى وجود دارد  ــاخت اين كندو مش س

حل كرده كه به شرح هر يك در ذيل مى پردازيم:

1 - مزيت پايه هاى تاشو: پايه هاى تاشو قطعه هايى است كه به جاى 

ــى آن قرار گرفتن كندو  ــده و هدف از طراح ــه هاى قبلى كندو نصب ش پاي

باالتر از سطح زمين بوده در حدود 14 سانتيمتر از جلو مى باشد

ــمت جلو و  ــده كه با زاويه 45 درجه از س ــن پايه ها طورى طراحى ش اي

ــو باز و در زمان كوچ جهت جابجايى كندو، پايه ها  عقب كندو به صورت تاش

ــود و توسط  قفل هاى مخصوصى در  ــمت داخل و كف كندو تا مى ش به س

ــد و بعد به راحتى مى توان عمليات كوچ دادن را  ــاى خود ثابت مى گردن ج

انجام داد.

پايه هاى تاشو مزيت هاى بسيارى را بوجود مى آورد :

الف ) باال قرار گرفتن كندو باعث  شده تا در سطح زنبورستان تهويه هوا 

ــب باعث  در اطراف و زير كندوها به طور مطلوب صورت گيرد . تهويه مناس

ــى را كنترل كرده و در نتيجه  ــده زنبوران كارگر به راحتى رطوبت داخل ش

هيچ گونه قارچى در كندو پديد نمى آيد.

ب ) باال بردن كندو سبب شده تا عوامل جوى نظير باران، برف و رطوبت 

ــدا كنند و ديرتر موجب  ــمت هاى پائينى كندو نفوذ پي زمين، كمتر به قس

پوسيده شدن كندو شوند.

ــبى براى  ج ) وقتى كندو باالتر قرار مى گيرد، زير آن  ديگر محيط مناس

النه سازى انواع حيوانات كوچك نخواهد گرديد.

د ) متصل بودن و تاشو بودن پايه ها سبب شده كه شيوه اى كه درحال 

ــايل استفاده كرده تا كندوهاى خود را از زمين  حاضر زنبورداران از انواع وس

باالتر قرار دهند بى نياز شده و به دنبال سنگ و چوب و غيره  نروند .

2- درپوش شـفاف : در پوش شفاف وسيله اى است كه به جاى پارچه 

متقال يا پوشش هاى مختلف و غير بهداشتى كه زنبوردارها استفاده مى كند 

ــند، طراحى گرديده، اين  ــيله انتقال بيمارى هاى مختلفى نيز مى باش و وس

ــده است كه دو كاركرد  ــفاف ساخته ش قطعه از يك كالف چوبى و طلق ش

دارد:

 الف ) نيمى از آن بصورت شربت خورى مى باشد و نيم ديگر آن شفاف 

ــربت خورى مى توان اقدام به تغذيه كلنى نمود. سه عدد  بوده، ازقسمت ش

سوراخ در قسمت ديگر درپوش ايجاد شده كه زنبوران جهت خوردن شربت 

و همچنين تهويه هوا از آن استفاده مى كنند.

ب ) بدون برداشتن آن، به راحتى فعاليت كلنى را مى توان مشاهده كرد، 

البته قسمت  شربت خورى نيز از طلق شفاف برخوردار بوده و عمًال مى توان 

ــرآورد كرده ، در نتيجه   ــا را به قاب موم، تغذيه و موارد ديگر ب ــاى آنه نيازه

تعادل گرمايى 34 تا 35 درجه در داخل كندو برهم نخورده و دچار استرس 

و تحريك نمى گردد و رفتار تهاجمى به خود  نمى گيرد.

پوشـش سـكوى پرواز : جهت جلوگيرى از ريزش برف و باران و تابش 

شديد نور خورشيد و جلوگيرى از وزش مستقيم باد به دريچه پرواز ، بر روى 

سكوى پرواز، طرحى را به كار گرفته شده ، اين پوشش را در قالب 3 قطعه ى 

چوبى بر روى سكوى پرواز به صورتى كه تمام سطح سكو را بپوشاند، نصب 

ــكوى پرواز، فضايى را در  ــش به همراه قطعه تاشوى س ــود. اين پوش مى ش

پايه ها در حالت بازپايه ها در حالت بسته
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ــال كه جمعيت كلنى از  ــوى كندو ايجاد مى كنند كه در فصول گرم س جل

ــايه اين پوشش تجمع  ــدت گرما اقدام به بيرون زدن مى كنند، در زير س ش

ــد ماند و زنبوران زودتر و  ــرده و در نتيجه جلوى دريچه پرواز بازتر خواه ك

ــانند. سكوى  راحت تر كندو را خنك كرده و به دماى 35-34 درجه مى رس

تاشوى پرواز و پوشش روى آن طورى ساخته شده كه وقتى سكوى تاشوى 

پرواز به صورت عمودى و به سمت داخل  تا مى گردد،  فاصله اى به اندازه 

6 تا 10 ميليمتر بين لبه سكوى پرواز تاشو و پوشش آن بوجود مى آيد كه 

زنبوران كارگر به راحتى مى توانند از آن فاصله در فصل زمستان عبور كرده 

ــفند ماه نيز  ــان پرواز نمايند همچنين در اوايل اس و جهت دفع  فضوالت ش

بتواند نسبت به آوردن گرده گل تالش نموده .

 سكوى پرواز تاشو: سكوى پرواز تاشو كه برروى اين كندوها به صورت 

ــط  ــده و توس ــكوى ثابت پرواز متصل ش ــط لوالهايى به س متحرك و توس

ــتفاده مى شود  در جاى خود ثابت و  ــازى اس غلطك هايى كه در كابينت س

ــكو با دريچه پرواز  فاصله اى حدود  به صورت عمودى قرار مى گيرد. اين س

ــاد فضايى مابين خود و دريچه پرواز  ــانتيمتر گرفته و باعث ايج 2/5 تا 3 س

ــح آب  ــود. اين  قطعه اوالً جلوى ورود باد را گرفته ، همچنين از ترش مى ش

ــكو باعث  ــكوى ثابت پرواز جلوگيرى مى كند. اين س باران و برف بر روى س

افزايش سطح سكوى پرواز شده در نتيجه زنبوران كارگر به راحتى مى توانند 

بر روى آن فرود آمده يا پرواز نمايند. 

ــفاف داخلى بغل قاب ها: اين قطعه از طلق شفاف سخت ساخته  قطعه ش

شده كه طول آن به اندازه طول داخلى كندو منهاى 2 الى 3 ميليمتر روانى 

و ارتفاع آن نيز به اندازه ارتفاع داخلى كندو از كف تا لبه بااليى كندو است، 

ــاب قرار مى گيرد.   ــى دارد و در كنار آخرين ق ــدازه 1/5 ميليمتر روان ــه ان ب

زمانى كه يك قاب برگ موم مى گذاريم آن را برداشته آن را كنار قاب جديد 

قرار مى دهيم. وظيفه اين قطعه اين است كه باعث قطع ارتباط مابين فضاى 

خالى و فضايى قاب هاى عسل و نوزادان شده و در نتيجه زنبوران در قسمت 

ــرگردان و بيهوده گشت و گذار نكرده و همچنين از تبادل گرمايى  خالى س

بين دو طرف جلوگيرى كرده، استفاده مى كنند. 

ــيد  ــفيد ، بدنه ى كندو، باعث انعكاس نور خورش رنگ آميزى با عايق س

ــده و در نتيجه از گرم شدن كندو در تابستان جلوگيرى كرده و مقاومت  ش

ــى ديگر از داليل طول  ــيد يك ــعه UV   خورش باالى اين عايق در برابر اش

عمر خود پوشش عايق است . مقاومت عالى اين عايق در برابر عوامل جوى، 

ــب، چسبندگى عالى و بهداشتى، كاهش  يكپارچه بودن آن، درزگيرى مناس

ــده تا بعنوان  ــان آن با قلم مو باعث ش ــت محيطى، اجراى آس آلودگى زيس

بهترين محافظت كننده و عايق رطوبتى و حرارتى براى كندو مورد استفاده 

قرار گرفته شود. اين ماده در آب قابل حل بوده و بعد از خشك شدن به هيچ  پوشش سكوى پرواز

تصاوير پوشش شفاف روى قاب ها و نمايى از شربت خورى آن

سكوى پرواز متحرك و مراحل باز و بسته شدن آن
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عنوان در آب قابل حل نبوده و فقط توسط مواد نفتى حل مى گردد.

مشاهدات و نتايج : 

ــتر  ــازى هر چه بيش با توجه به كليه ابدعات واقداماتى كه براى بهينه س

ــرايط  ــد، كندوى جديدى ابداع گرديد كه ش ــاى موجود به عمل آم كندوه

بهترى براى زندگى كلنى ايجاد مى كند كه عبارتند از:

ــد كندوهاى فعلى  ــه 3 تا 5 برابر عمر مفي ــتر كندو ك 1- طول عمر بيش

است.

2- استاندارد نمودن ضخامت بدنه، كف و درب كندو.

ــو و در نتيجه باال ايستادن كندو از  3- پايه دار بودن كندو به صورت تاش

سطح زمين، مزيت هاى خاص و مهمى به كندو مى دهد، كه عبارتند از :

الف- جلوگيرى از ورود انواع حشرات و جانوران كوچك.

ب - باعث شده تهويه زير و داخل كندو و محوطه زنبورستان بهتر صورت 

ــده و عوامل بيمارى زا مانند  ــته ش گيرد و رطوبت در حد مطلوب نگه داش

قارچ ها كمتر مى شوند.

ج -  پوسيدگى بدنه كندو براثر باران و برف بسيار كاهش مى يابد.

ــش روى آن از نفوذ باران به  ــو و پوش ــكوى پرواز تاش 4 -  دارا بودن س

داخل كندو جلوگيرى كرده و زنبورها به راحتى از روى سكو پرواز عريض تر  

نشست و برخاست مى نمايند.

5 - متحرك بودن سكوى پرواز تاشو اين امكان را مى دهد تا در زمستان 

ــه داخل كندو نفوذ  ــرما ب ــه داخل تا نموده در نتيجه كوران باد و س آن را ب

ننمايد.

ــتاندارد شده و افزايش يافته  6 - بدنه كندو عالوه براين كه ضخامتش اس

توسط عايق سفيد پوشيده شده كه باعث افزايش طول عمر مى گردد.

ــفاف داخل كندو يكى از قطعاتى است كه جايگزين انواع  ــش ش 7- پوش

پارچه متقال، برزنت و گونى است. 

ــتجو براى پيدا  ــن كندو زنبوردار ديگر نيازى به جس ــتفاده از اي 8- با اس

ــت و درهنگام كوچ  ــنگ، چوب و غيره براى زير كندو نخواهد داش كردن س

ــاى نگدارنده پايه ها را در  ــمت زير كندو تا نموده و با قفل ه ــه ها را به س پاي

جاى خود محكم مى نمايد و به راحتى كندو را جابجا نموده و در زنبورستان 

با باز كردن پايه ها، كندو به راحتى مستقر مى گردد.

9-  انواع كندوهاى پايه تاشو، ابعادشان طورى ساخته شده كه طبق هاى 

ــت به راحتى بر روى آنها  ــام قاب و نيم قاب كه در اختيار زنبورداران اس تم

قابل نصب باشند.

بحث : 

با توجه به كليه مطالب ذكر شده، اين كندوها به نحوى طراحى و ساخته 

شده اند كه حفظ سرمايه زنبوردار اولين هدف آن است و از طرفى زنبوردار 

ــل، گرده گل و بره موم را با روش هايى  را توانمند خواهد كرد تا عالوه برعس

بسيار كارآمدتر و با مقدار بيشتر برداشت نمايد.

 وجود اين محصوالت زمينه توليد فرآورده هاى ديگرى را مهيا خواهد كرد 

ــات اين محصوالت قطعاً بهره مند خواهند گرديد ، مهمترين  و مردم از نعم

ــت  كه  براى اولين  بار   زنبوردار مي تواند در انتخاب كندوى  نكته اين اس

خود دخيل بوده و از ميان انواع كندوهاى موجود كندويى را انتخاب كند تا 

ــرمايه او باشد و بتواند با برداشت محصوالت  در جهت رفع نياز ها و حفظ س

ــترى كسب نمايد و بدين گونه صنعت زنبوردارى وارد دوره  ديگر درآمد بيش

جديدى خواهد شد و توجيه پذيرى آن براى افرادى كه تمايل به شروع اين 

حرفه دارند بيشتر و اقتصادى تر خواهد گرديد.

طلق شفاف داخلى

مراحل باز كردن قفل پايه هاى تاشو كندو هاى پايه تاشو
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سپا سگزارى :

ــاتيد ارجمند تشكر و قدردانى  ــت از زحمات تمامى اس در اينجا الزم اس

ــه آنها را از خداوند قادر متعال  ــوده و كامروايى و موفقيت روز افزون هم نم

خواهانيم . انشاء اهللا 

ــتانى، دكترمحمد  ــانى، دكتر نعمت اهللا شهرس ــان: دكتر كاوس كاش آقاي

ــعادتمند، دكتر غالمحسين طهماسبى،  عراقى، دكتررحيم عبادى، دكتر س

ــمى، دكترمحمد باقر فرشينه عدل، دكترمحمد فرسى و  ــعود هاش دكتر مس

اساتيد ارجمندم كه حرفه زنبوردارى را به من آموختند آقايان مهندس على 

ــيد رضا  ــيدى، ناصر خانلرى، مهندس س حميدى، مهندس جهانگير جمش

ــركار خانم رئيسى كه به حق اولين مشوق بنده در اين حرفه  شهروزى و س

ــت بودند و اين انگيزه را به من دادند كه مى توان به همه زنبورداران  و صنع

ــيد و تالش كرد و در جهت پيشگيرى از  خدمت كرد و بايد در اين راه كوش

بيمارى ها و درمان همه ابناء بشر فعاليت نمود تا رضاى خداوند قادر متعال 

نصيبمان گردد. 
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