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ــزرگ نيوزلندى به نام  ــى از زنبورداران ب ــط يك ــن روش اولين بار توس اي

ــبت به ساير روش هاى موجود  Harry Cloake  ابداء گرديد. اين روش نس

داراى مزيت هايى باالتر و راندمان بيشترى است و براى هر دو سيستم بدون 

ــت. در اين روش، ابتدا سلول هاى ملكه در يك  ــب اس ملكه و با ملكه مناس

ــپس در  ــراى افزايش درصد پذيرش قرار گرفته و س ــت بى ملكه اى ب وضعي

ــد خود ادامه مى دهد. از  ــت حضور ملكه براى افزايش كيفيت، به رش وضعي

اين رو در اين روش از كلنى هاى شروع كننده و خاتمه دهنده يكجا استفاده 

مى شود.

ــتار يك الرو را تغذيه نموده  ــان داده كه 143 زنبور پرس ــات نش آزمايش

ــتار به خدمت گرفته  ــه در حدود 1600 زنبور پرس ــلول ملك اما براى هر س

ــدود 4/5 روز تكامل يافته  ــاى اروپايى در ح ــوند. الرو ملكه در نژاده مى ش

ــده براى پيوند زدن  ــود. سن الرو انتخاب ش ــفيرگى مى ش و وارد مرحله ش

ــخ تخم انتخاب  ــاعت پس از تفري ــت، لذا الروها بايد 24 س ــيار مهم اس بس

ــربت  ــده انتقال يابند. با تغذيه ش ــه فنجانك هاى مومى از قبل آماده ش و ب

ــكر زنبوران تحريك به تغذيه بيشتر ملكه ها خواهند شد. در حين رشد و  ش

ــمت مصرف مواد غذايى با درصد  ــو الرو، رژيم غذايى تغيير كرده و به س نم

ــتفاده در پرورش ملكه بر روى  پروتئين باالتر مى رود. رژيم غذايى مورد اس

ــاز و اندازه و حجم كيسه ذخيره اسپرم  وزن ملكه، تعداد لوله هاى تخمك س

او مؤثر است. 

   مكانيزم روش كلوآك برد:

ــك صفحه فلزى جداكننده  ــك قاب چوبى كه داراى ي ــن روش از ي در اي

ــتفاده مى گردد  ــى و طبقه فوقانى جاى مى گيرد اس ــت و بين طبقه اصل اس

(شكل 1). اين قاب طورى طراحى شده كه صفحه  فلزى به صورت كشويى 

ــش فوقانى و تحتانى كندو را  ــرار گرفته و ارتباط بين دو بخ در درون آن ق

قطع مى كند بطوريكه ملكه در طبقه پايين قرار  گيرد. 

ــود، ارتباط بين دو بخش  ــويى در جاى خ ــا قرار دادن صفحه فلزى كش ب

ــاال بوجود مى آيد و طبقه  ــدو قطع و يك وضعيت بى ملكه اى در بخش ب كن

ــپس با حذف صفحه  ــه خود مى گيرد. س ــروع كننده را ب ــاال حالت يك ش ب
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كشويى ارتباط برقرار و قسمت فوقانى به وضعيت يك كندوى خاتمه دهنده 

ــت خواهد يافت. در اين صورت در تغذيه سلول هاى ملكه و  داراى ملكه دس

پرورش آنان اختاللى وارد نشده و نيازى به جابه جايى قاب حاوى مجموعه 

سلول هاى ملكه از كلنى شروع كننده به خاتمه دهنده نيست. 

ــراى ممانعت از ازدحام جمعيت كلنى و رفت و آمد زنبوران به كندو در  ب

ــتم معموالً دو راه ورودى به كندو در دو جهت مخالف وجود دارد.  اين سيس

ــود °180 چرخانده به طورى كه  ــد زنى كندو را در جاى خ ــگام پيون در هن

ــرار گيرد. زنبورانى  ــمت مخالف ق ــه پايينى و اصلى كندو در س ورودى طبق

ــتند از مجراى فوقانى كندو مراجعت  ــه در اين حالت در بيرون كندو هس ك

ــبت  ــد نمود، لذا جمعيت طبقه فوقانى رو به فزونى خواهد رفت. نس خواهن

ــژل (غدد مادون  ــوان 15 – 5 روزه با غدد هيپوفارين ــوران ج ــى از زنب باالي

ــراى توليد ملكه هايى  ــد يافته ب ــازنده ژله رويال) كامًال رش حلقي يا غدد س

ــب زنبوران جوان به طبقه  ــت. لذا براى جل ــا كيفيت و كارآيى باال الزم اس ب

ــد خورده را در خود جاى  ــلول هاى ملكه پيون فوقانى كه اكنون مجموعه س

ــلول نوزادى و الرو از طبقه پايين به طبقه  ــان هاى داراى س ــت، ش داده اس

ــپس به جاى اين شان ها چند قاب خالى براى ايجاد  باال منتقل ميگردند. س

ــوند. پس  ــاى كافى براى تخمريزى ملكه در طبقه پايين قرار داده مى ش فض

ــرار داده تا در طبقه  ــويى را در جاى خود ق ــه كش ــاعت صفح از 12 – 6 س

ــن زمان تعدادى از قاب ها داراى  ــى حالت بى ملكه اى بوجود آيد. در اي فوقان

الرو جوان را به كلنى ديگر منتقل نموده تا از رقابت آنان با سلول هاى ملكه 

ــط زنبوران پرستار اجتناب شود. قبل از پيوند زدن ، قاب  ــر تغذيه توس بر س

ــان هاى طبقه باال قرار داده مى شود تا  خالى مخصوص پيوندزنى در ميان ش

زنبوران در اطراف آن تجمع كنند و بايد در اين زمان كلنى با گرده و شربت 

شكر كافى تغذيه شود. براى تحريك زنبوران جوان به موم بافى و تمايل پيدا 

كردن آنها به تكميل سلول هاى ملكه، گذاشتن يك قاب داراى برگه موم در 

ــد. روز بعد، پيوندزنى انجام و مجدداً قاب داراى  طبقه فوقانى الزامى مى باش

ــلول هاى پيوندى به جاى اول خود باز گردانيده خواهد شد. يك روز بعد  س

كه سلول هاى ملكه پذيرفته شدند، صفحه كشويى حذف مى شود. هم اكنون 

ــه فوقانى وضعيت يك كلنى خاتمه  ــدون ايجاد اختالل در نظم كندو طبق ب

ــرايط  ــت. اين روش حتى بدون توجه به تغييرات و ش دهنده را خواهد داش

ــته به كيفيت  ــلول ملكه پيوند خورده بس ــت. تعداد س جوى قابل انجام اس

ــرايط پرورش ملكه  ــال دارد. در فصول بچه دهى كندو، ش پيوندزنى و ايام س

ــده پذيرفته مى شوند.  ــلول هاى پيوند زده ش مهيا بوده و درصد باالترى از س

در اين روش مى توان هر 5 – 4 روز اقدام به پيوند زنى و پرورش ملكه نمود 

ــلول هاى ملكه در طى 5 – 4 روز تكميل شده و درب سلول ها بسته  زيرا س

ــاخون هاى كامًال بافته شده را از  ــد. پس از اين مدت مى توان ش خواهند ش

كلنى مذكور برداشته و در كلنى انكوباتور نگهدارى نمود.

يازده روز پس از پيوندزنى، ملكه ها آماده تولد و خروج از سلول هاى خود 

ــوده و بايد در نوكلئوس هاى جفت گيرى و يا در كلنى هاى يتيم قرار گيرند  ب

ولى براى احتياط و جلوگيرى از كشته شدن ملكه ها از روز دهم پيوند انتقال 

ــود. اين روش همچنين براى  ــفيره ها به كندوهاى جفتگيرى انجام مى ش ش

ــدن كلنى ها  ــم انبوه، در زمانى كوتاه و بدون ضعيف ش ــد ملكه در حج تولي

ــت. پس از خاتمه فصل پرورش ملكه  ــده اس ــل طراحى ش از نظر توليد عس

ــتفاده در اين روش بدليل داشتن جمعيتى باال مى توانند  كلنى هاى مورد اس

در توليد عسل مورد استفاده قرار گيرند. 

 استفاده از كلنى هاى پشتيبان :

ــوان از كلنى هاى  ــتار مى ت ــتن جمعيت زنبوران پرس ــراى باال نگه داش ب

ــلول نوزاد درب  ــتيبان نيز كمك گرفت. بدين منظور قاب هاى داراى س پش

بسته و يا زنبوران در حال تولد را از ساير كلنى هاى قوى برداشته و به طبقه 

ــروع كننده منتقل نموده تا به اندازه كافى زنبور پرستار در  فوقانى كلنى ش

ــتار اضافى بستگى به فصل، شرايط  ــد. نياز به زنبوران پرس اختيار كلنى باش

محيطى و نيازهاى توليد دارد. 

 آماده سازى كلنى ها :

 تهيه كلنى ها:  اولين مرحله از پرورش ملكه داشتن كلنى هاى قوى در 

ــد. كلنى ها بايد قوى، سالم، با ذخيره غذايى خوب و عارى  اول فصل مى باش

ــد. تغذيه اوليه كلنى ها براى ساخت آنان و  ــيميايى كنه كش باش از مواد ش

ــتن ملكه هايى جوان در چنين كلنى هايى  ــت. داش تقويت جمعيت الزم اس

ــبب افزايش راندمان و مانع از بچه دهى مى شود. در صورت  لزوم مى توان  س

كلنى ها را ادغام و تجديد ملكه نمود. در اوائل فصل زمانى كه نرها شروع به 

خروج از سلول هاى خود مى كنند، پرورش ملكه آغاز مى شود.

ــد كلنى هاى مورد نظر  چيـدن كلنى هـا: چند روز قبل از پيوند زنى باي

براى پرورش ملكه آماده شوند (در اين روش از كلنى به هر دو منظور شروع 

كننده و خاتمه دهنده استفاده شده است). بين دو قسمت كلنى يك شبكه 

شكل 1: قاب كلوآك برد به همراه صفحه فلزى كشوئى و شبكه مانع 

 (leedsbeekeepers.org.uk) ملكه
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ــپس  مانع ملكه قرار داده بطوريكه ملكه در بخش پايين محبوس گردد و س

بر روى شبكه مانع ملكه، قاب كلوآك (صفحه اى كه به طول و عرض كندو 

ــده و يك طرف آن براى حركت كشوى كلوآك برد باز مى باشد)  ــاخته ش س

ــو بين كندو و طبق جاى مى گيرد (شكل 2). چند قاب با نوزادان  بدون كش

جوان از قسمت پايين به قسمت باال منتقل نموده تا زنبوران جوان به بخش 

ــهد، گرده، نوزاد، برگه  ــوند. بخش فوقانى بايد داراى قاب ش فوقانى جلب ش

ــت داراى  ــورى، در حاليكه بخش تحتانى الزم اس ــربت خ مومى و ظرف ش

ــان خالى براى تخمريزى ملكه  ــفيره و يا زنبور در حال تولد و ش ــل، ش عس

ــود كه با قاب نوزاد  ــد. از حضور ملكه اطمينان حاصل نموده و دقت ش باش

ــت جهت يافتن سهل تر ملكه، آنرا با  به بخش بااليى منتقل نگردد. بهتر اس

ــدو را به اندازه °180 كامًال  ــك مخصوص ملكه عالمت گذارى نمود. كن ماژي

چرخانيده بطوريكه ورودى بخش پايينى كندو در سمت مخالف حالت قبل 

قرار گيرد. اين ورودى را بسته تا زنبوران مجبور به استفاده از ورودى جديد 

بخش بااليى شوند. سپس زنبوران قسمت فوقانى توسط كيك گرده و شربت 

شكر تغذيه مى گردند (شكل 3).

 يك روز قبل از پيوند زنى:

ــويى قاب كلوآك را در جاى خود  ــك روز قبل از پيوند زدن، صفحه كش ي

قرار داده تا ارتباط بين دو بخش كلنى قطع شود. ورودى پشتى بخش پايينى 

ــت از طريق ورودى  ــويق به پرواز و بازگش ــى باز نموده تا زنبوران تش را كم

ــته شده و به  ــمت باال برداش ــوند. در اين زمان نوزادان جوان از قس بااليى ش

ــوند. بايد مدتى اجازه داد تا زنبوران سازنده  ــتار منتقل مى ش كلنى هاى پرس

ــاظ غدد هيپوفارينژل (غدد  ــلول هاى ملكه به خوبى از لح و تغذيه كننده س

مادون حلقي ياغدد سازنده ژله رويال) رشد نموده و قوى شوند (شكل 4). 

 روز اول پيوندزنى:

بعد از نصب قاب كلوآك بايد 12 تا 24 ساعت به كلنى اجازه داد تا حالت 

نرمال خود را بازيافته سپس اقدام به پيوندزدن سلول هاى ملكه نمود. بعد از 

پيوند زدن درب طبقه (بخش فوقانى) را به آرامى و بدون استفاده از دودى 

ــمت ميانى قاب ها قرار داده  ــلول هاى ملكه در قس باز كرده و قاب حاوى س

 شود (شكل 5).

 روز دوم:

ــلول هاى ملكه پذيرفته شدند، صفحه كشويى قاب  يك روز پس از اينكه س

ــپس ورودى  ــد و س ــته، تا كلنى ملكه دار قوى در اختيار باش كلوآك را برداش

ــتى كندو مسدود مى گردد. همزمان با تخمريزى ملكه و تفريخ تخم ها در  پش

شكل 2 : كلنى اوليه براى آغاز پــرورش ملكه. اين كلنى شروع كننده  

ــويى)  ــع ملكه و قـاب كلوآك (بدون صفحه فلزى كش ــبكه مــان داراى ش

مى باشد. 

شكل 3 : كلنى پرورش ملكه كه 180 درجه در جاى خود تغيير وضعيت 

داده است. ورودى اصلى كلنى در بخش تحتانى مسدود شده تا زنبوران از 

ورودى جديد قسمت فوقانى تردد نمايند.   

شكل 4 : كلنى پرورش ملكه،  داراى شبكه مانع ملكه، قاب و كشوى كلوآك برد. 
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قسمت پايينى، سلول هاى ملكه در بخش بااليى رشد و نمو كرده و زمان بسته 

ــدن درب سلول هايشان فرا مى رسد. زنبوران پرستار عمدتاً در بخش بااليى  ش

جهت تغذيه و نگهدارى از سلول هاى ملكه ديده خواهند شد (شكل 6).

 روز چهارم :

ــت 4/5 روز كه شاخون ها كامًال بافته شدند، آنان را مى توان  پس از گذش

ــت و به يك كلنى انكوباتور براى رشد كامل منتقل نمود. در هر زمان  برداش

الزم است تا قاب هاى فوقانى را از لحاظ ساخته شدن سلول هاى ملكه توسط 

ــى نمود. در روز چهارم و يا پنجم مجدداً مى توان اقدام  زنبوران جوان بازرس

به پيوند زنى و توليد سلول هاى ملكه نمود (شكل 7).

 روز دهم و يازدهم :

ــاخون ها  قبل از تولد ملكه ها در روز دهم و يا يازدهم بعد از پيوندزنى، ش

ــتار خارج مى نماييم. برداشت شاخون ها بايد به آرامى و  را از كلنى هاى پرس

به دور از حركات تند و آسيب زدن به آنان انجام شود. در حاليكه سلول هاى 

ــوند، آنان را  ــاب چوبى مخصوص پيوندزنى جدا مى ش ــده از روى ق بافته ش

ــت براى انتقال به ساير كلنى ها گرم نگه داشت. تغييرات چند درجه اى  بايس

ــد. در صورتيكه  ــد ملكه ها خواهد ش ــا تأخير در تول ــبب تعجيل و ي دما س

ــوش ملكه هاى جوان  ــوند جنب و ج ــته ش ــاخون ها در برابر نور نگه داش ش

ــلول ها ديد. همچنين اگر  ــت ديواره مومى س در حال تولد را مى توان از پش

ــاخون ها در نزديكى گوش قرار گيرند صداى جويدن ديواره مومى توسط  ش

ملكه ها به گوش خواهد رسيد. 

 پرورش ملكه انتقالى:

ــتفاده نمود. در  ــتم كلوآك برد مى توان در روش هاى مختلف اس از سيس

ــتم ساده «پرورش ملكه انتقالى» كه توسط S. Cobey پيشنهاد شد،   سيس

ــه روش ملكه دار طوالنى مدت و  ــه اى كوتاه مدت را مى توان ب روش بى ملك

ــى را تهيه و به عنوان يك كلنى  ــا تبديل نمود. يك جعبه كندو خال خودكف

ــلول هاى ملكه استفاده كرد. اين كلنى بايد داراى  ملكه دار پرورش دهنده س

ــان شهد و گرده  ــته و يا در حال تولد و ش زنبورانى جوان، قاب نوزاد در بس

ــار از ديگر كلنى ها تأمين نمود.  ــد. اين مواد را مى توان در اوائل به تازه باش

در ابتدا يك جعبه كندو را بدون ملكه تأسيس كرده و 3/6 – 2/7 كيلوگرم 

زنبور جوان از ديگر كلنى ها به درون اين كندو تكانده، در حاليكه داراى يك 

ــهد و گرده، برگه مومى، شان نوزادى در  ــربت خورى قابى، قاب ش ظرف ش

حال تولد و كيك گرده است.

ــبكه مانع ملكه، قاب و كشوى  ــكل 5 : كلنى پرورش ملكه داراى ش ش

ــده در آن جاى گرفته  ــاى پيوند زده ش ــرد كه قاب فنجانك ه ــوآك ب كل

است.  

شكل 6 : حذف صفحه كشويى از قاب كلوآك برد به منظور تبديل كلنى 

شروع كننده به كلنى خاتمه دهنده. 

شكل 7 : نگه دارى سلول هاى پيوندى در كلنى پرستار
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ــتباهى) زنبوران بهتر است كه  ــاندن دريفت (ورود اش براى به حداقل رس

ــب و در تاريكى هوا انجام شود. سپس اجازه داده شود  اين عمل در اوايل ش

ــدن، روز بعد اقدام به  ــپرى كرده و پس از آرام ش ــب را س تا كلنى مذكور ش

پيوند زنى نمود. كلنى بدون ملكه را مى توان با و يا بدون نوزاد تأسيس نمود. 

ــته و يا در حال تولد اضافى  ــورد 4 – 2 قاب داراى نوزاد درب بس ــن م در اي

ــى پرورش ملكه تأمين  ــتار مورد نياز را در مراحل آت ــد زنبوران پرس مى توان

ــتار مى توان چند مرحله اقدام  كند. در صورت حفظ و نگهدارى زنبوران پرس

ــت آميز كرد. از آنجايى كه در اين واحد  ــه پيوندزنى و پرورش ملكه موفقي ب

پرورش ملكه، زنبوران پرستار پير و فرتوت مى شوند مى توان به آن يك ملكه 

ــودار و يك طبقه  تخمگذار داد. در باالى اين كندو يك قاب كلوآك برد كش

ــهد و گرده از كلنى هاى  اضافى خالى قرار داده و با مهيا كردن قاب نوزاد، ش

ــاخته مى شود. هم  ــروع كننده در طبقه فوقانى س ــتيبان، يك كلنى ش پش

اكنون مى توان همانند روش گفته شده قبلى اقدام به پرورش ملكه نمود. 

 استفاده از روش كلوآك برد به عنوان يك كلنى بانك:

كلنى بانك براى نگهدارى سلول هاى بافته شده ملكه و يا قفس هاى داراى 

ــود. اين كلنى داراى نوزاد بوده اما بخش فوقانى  ــتفاده مى ش ملكه باكره اس

ــت. البته الزم است كه مرتباً به اين  ــلول هاى پيوندى بى ملكه اس و محل س

كلنى ها، زنبور جوان پرستار و نوزاد اضافه شود. ملكه هايى كه در كلنى بانك 

ــته و آسيب پذيرتر  ــوند مرگ و مير باالترى داش بدون نوزاد نگهدارى مى ش

مى باشند. حضور نوزادان در كلنى، بويژه الروهاى در حال رشد و نمو محتاج 

ــتار را جذب نموده و آنها را به رسيدگى و تغذيه ملكه هاى  غذا، زنبوران پرس

قفس شده ترغيب مى كنند. 

ــذارى كارگران  ــاوى نوزاد همچنين از تخمگ ــلول هاى در باز ح وجود س

ــاهده  جلوگيرى كرده، زيرا اين پديده در كلنى ها بانك بدون نوزاد قابل مش

ــد مى توان براى  ــتم كلوآك برد كه قبًال راجع به آن بحث ش ــت. از سيس اس

ــتفاده كرد. از  ــتم كلنى بانك خودكفا و انعطاف پذير اس ــيس يك سيس تأس

ــتفاده مى گردد. در  ــاى بانك عمومٌا براى نگهدارى موقت ملكه ها اس كلنى ه

ــريعاً به كلنى بانك و يا در صورت نياز به  ــتم كلنى ها را مى توان س اين سيس

حالت يك كلنى توليد كننده عسل بازگرداند (شكل 8).

 نگهدارى سلول هاى ملكه:

ــلول هاى در بسته  ــلول ملكه، س ــتفاده از زنبوران بافنده س به منظور اس

ملكه به يك كلنى پرستار منتقل شده تا سلول هاى ملكه باقى مانده مراحل 

ــدى خود را بگذرانند.در اين صورت، اين كلنى مى تواند هر 4 روز يكبار  رش

يك سرى سلول جديد پيوندزده شده را پشتبانى كند. زيرا سريعاً سلول هاى 

پيوندى بافته شده، در بسته خواهند شد. لذا مى توان سرى بعدى سلول هاى 

ــده را به درون كلنى مذكور گذاشت. سپس سلول هاى ملكه در  پيوند زده ش

ــان براى تولد و معرفى به  ــه يك كلنى انكوباتور  انتقال داده تا آن ــته را ب بس

كلنى هاى نوكلئوس جفت گيرى آماده شوند. 

اگر سلول هاى پيوند زده شده قبلى در كلنى وجود داشته باشند، افزودن 

ــبب كاهش درصد پذيرش آنان خواهد.  ــلول هاى پيوندى س ــرى دوم س س

همچنين با افزودن مكرر و متناوب سلول هاى پيوندى به كلنى باعث شده تا 

غدد سازنده ژله رويال زنبوران كارگر همچنان فعال و پركار باقى بمانند. در 

ــلول ملكه را نگه داشت. كلنى قوى،  هر كلنى انكوباتور مى توان چند صد س

ــرايط جوى و فصلى، تعيين كننده ميزان تعداد سلول هاى قابل نگهدارى  ش

ــرماى شبانه بر  ــلول هاى در حال تكامل را از س ــت. در اوايل بهار، بايد س اس

ــلول هاى ملكه در حال بلوغ را  ــته و كلنى ها را گرم نگه داشت. س حذر داش

ــبكه مانع ملكه) نگه  ــك كلنى ملكه دار (با ش ــز مى توان در طبقه دوم ي ني

ــتن صفحه كشويى ضرورى نبوده تا راه رفت و  ــت. در اين صورت گذاش داش

آمد زنبوران كارگر بين دو بخش كلنى باز باشد. اگر چنين كلنى در نزديكى 

منطقه جفت گيرى قرار داشته باشد خطر ورود ملكه هاى باكره به اين كلنى 

بانك ها وجود دارد.

ــد آنان را در  ــلول  هاى ملكه باي ــتار به س ــتر زنبوران پرس براى توجه بيش

مجاورت شان حاوى نوزاد گذاشت. قاب هاى حاوى نوزاد را از بخش پايين به 

باال منتقل و در قسمت پايين چند شان خالى جهت ايجاد فضاى الزم براى 

تخمريزى ملكه قرار داد. بايد دقت نمود تا قبل از خروج و تولد ملكه ها، آنان 

ــت تا  ــده خواهد توانس را از درون بانك خارج نمود. هر ملكه باكره متولد ش

ــلول هاى ملكه بافته شده بسيار  ــاير سلول هاى پيوندى را تخريب كند. س س

ــد ديد، لذا براى حذف  ــوده و در اثر حركات تند ضربه خواهن ــيب پذير ب آس

ــرد. در هنگام  ــتفاده ك ــلول ها بايد از برس مخصوص اس ــوران اطراف س زنب

ــت. زنبوران پرستار توجه  ــاخون ها نيز بايد آنان را گرم نگه داش جابجايى ش

ــلول هاى آسيب ديده و  ــته داشته و س ــلول هاى ملكه درب بس ويژه اى به س

ــه زمان تولد ملكه ها نزديك  ــلول ها ب بيمار را از بين مى برند. هنگامى كه س شكل 8- : نگه دارى قفس هاى حاوى ملكه باكره در كلنى بانك
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ــط كارگران جويده شده و تنها پوشش  ــوند، درب مومى سلول ها توس مى ش

ــانگر خروج قريب الوقوع ملكه  ــوط به پيله باقى خواهد ماند. اين امر نش مرب

است.

 نگهدارى از ملكه هاى باكره و جفت خورده :

ــا با ارزش و با اهميت  ــت كه نگهدارى ملكه ه در بعضى مواقع ممكن اس

باشد. ملكه هاى مسن تر را مى توان تا رسيدن و تهيه ملكه هاى جوان از كلنى 

ــت و نگهدارى كرد. ملكه هاى قفس شده را هميشه بايد در يك كلنى  برداش

ــوى  ــورت وجود ملكه زنبوران كارگر به س ــه قرار داد. زيرا در ص ــدون ملك ب

ملكه هاى ديگر موجود در كلنى هجوم مى برند. اين امر سبب تلفات زياد در 

ملكه هاى قفس شده مى شود.

ــيس يك سيستم بانك خودكفا بايد از قاب كلوآك برد كشودار  براى تأس

ــى كلنى ايجاد نمود.  ــت بدون ملكه را در بخش باالي ــتفاده كرد و وضعي اس

ــوزاد و زنبوران جوان مورد  ــه تخمگذار در بخش پايينى كلنى، ن وجود ملك

نياز را مهيا مى كند. همچنين قاب هاى تخم و نوزادان جوان به بخش بااليى 

ــتار اطراف ملكه هاى  ــود. اين امر براى تدارك زنبوران جوان پرس منتقل ش

ــن تر كه غدد سازنده ژله رويال  ــده ضرورى است، زيرا زنبوران مس قفس ش

آنان نيز تحليل رفته است به سوى قفس ها هجوم مى برند (شكل 8). 

ــود. شان هاى حاوى  ــربت و گرده تغذيه ش ــط ش ــتار بايد توس كلنى پرس

ــان هاى داراى  ــذف و به جاى آنان ش ــته از كلنى ح ــل در بس حجرات عس

سلول باز با شهد تازه و برگه مومى گذاشته شود. زيرا برگه مومى، زنبوران را 

تحريك به بافتن شان موم كرده و آنها را از ذخيره نمودن شهد باز مى دارد. 

ــكالت زنبور تغذيه كمكى نمود.  ــط ش قفس هاى ملكه را همچنين بايد توس

ــك، نگهدارى باالى جمعيت  ــى از فاكتورهاى مهم در موفقيت كلنى بان يك

ــت. در صورت نياز در زمان استفاده از قاب كلوآك برد،  ــتار اس زنبوران پرس

ــتر متمايل به بخش  ــى را مى توان °180 چرخانيده تا زنبوران پير بيش كلن

ــد از كافى بودن  ــتفاده از اين تكنيك باي ــوند. در زمان اس ــى كندو ش پايين

جمعيت زنبوران پرستار در قسمت فوقانى مطمئن بود.

 نگهدارى از ملكه ها هم سن و هم نژاد:

ــن ملكه و قرابت بين خود و ملكه را تشخيص داده و زنبوران  زنبوران، س

ــتر ترجيح مى دهند تا ملكه هايى با قرابت  ــتار بيش كارگر در يك كلنى پرس

ــيدگى و تغذيه كنند. آنان همچنين تمايل بيشترى به  نزديك به خود را رس

ملكه هاى جفت خورده نسبت به ملكه هاى باكره دارند، زيرا سطح فرمون در 

ملكه هاى جفت خورده باالتر است. لذا در يك كلنى بانك نبايد ملكه هايى با 

وضعيت توليدمثلى متفاوت و سن هاى متفاوت نگهدارى كرد. براى هر يك 

از گروه هاى ملكه هاى باكره، ملكه هاى تازه جفت خورده و ملكه هاى همسن 

ــكيل داد. ملكه هايى با ريشه ژنتيكى متفاوت  بايد كلنى بانك جداگانه اى تش

را نبايد به همراه هم در يك كلنى قرار داد، زيرا هجوم زنبوران كارگر پرستار 

كلنى سبب بروز تلفات شديد در ملكه هاى حبس شده مى شود.

 به حداقل رساندن مدت نگهدارى ملكه ها :

ــك حالت غيرعادى بوده و زنبوران كارگر  ــدارى زياد ملكه در قفس ي نگه

اغلب به ملكه هاى درون قفس حمله مى كنند. آنان ممكن است بند انتهايى 

ــمت هايى از بال  ملكه ها را بجوند. اينگونه ملكه ها معموالً  پنجه، پاها و يا قس

ــتك انتهايى  ــان بدليل عدم وجود بالش ــى نگهدارى خود را بر روى ش تواناي

 -Foot) ــت مى دهند. همچنين ملكه ها ديگر فرمون ردپا بند پنجه پا از دس

pheromone printing) را توليد نكرده لذا احتمال توليد شاخون و بچه 

ــد. بنابراين براى حفاظت و نگهدارى از ملكه ها و  ــى افزايش مى ياب دادن كلن

عدم دسترسى كارگران مهاجم به آنان بايد از قفس هاى داراى تورى با مش 

ــتفاده كرد. همچنين توصيه شده كه در قفس ها مقدارى شكالت  بيشتر اس

زنبور قرار داده شود.

ملكه هاى نگه دارى شده در قفس ممكن است به حد كافى غذا در اختيار 

ــى بانك مى توان  ــدا كنند. در يك كلن ــه كاهش وزن پي ــته و در نتيج نداش

ــود.  ــدارى نمود، گرچه اين حالت توصيه نمى ش ــا را تا چند ماه نگه ملكه ه

ــوان و بارورى ملكه ها معموالً پس از نگهدارى طوالنى آنان كاهش مى يابد.  ت

ــتفاده از كلنى بانك و نگهدارى ملكه ها امرى عادى نبوده و فقط بايد در  اس

ــت كه كلنى  ــود. براى گرفتن نتيجه اى بهتر، الزم اس حالت اضطرار انجام ش

بانك داراى جمعيت بااليى از زنبوران پرستار و مملو از غذا باشد.     
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