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چكیده طرح: 

بــه منظــور توليــد تعــداد زیــادی ملكــه باكــره )در شــرایط كنتــرل شــده( بایــد شــرایط مناســبی در كندوهــای 
ــق  ــاد از طری ــداد زی ــه تع ــل ب ــور عس ــه زنب ــرورش ملك ــول پ ــد. روش معم ــود آی ــه وج ــه ب ــلول ملك ــازنده س س
ــاخته شــده صــورت  ــش س ــه از پي ــی ملك ــه ســلول های مصنوع ــر ب ــوان از ســلول های كارگ ــای ج ــال الروه انتق
ــورداران  ــن زنب ــود در بي ــن روش موج ــد بارزتری ــردن می گوین ــد ك ــالح پيون ــه در اصط ــل را ك ــن عم ــرد. ای می گي
اســت. روش هــاي متــداول دارای معایبــی بــوده بــرای تكميــل روش هــای قبــل و جلوگيــری از جابجایــی الرو، روش 

ابداعــی بــه شــرح زیــر طراحــی گردیــد :
ــور  ــع عب ــرار داده بيــن دو طبــق پنجــره مان ــدو ق ــاده و یــك روی كن ــدی همــراه ســلول هایش آم ــی پيون  قاب
ملكــه می گذاریــم و ملكــه را بــه بــاالی كنــدو بــرده و فقــط همــان قــاب پيونــد در آن بــاال باشــد قــرار می دهيــم. 
ملكــه بــه ناچــار در آنهــا تخم ریــزی كــرده و بعــد از تخم ریــزی ملكــه را پایيــن بــرده و یــك قــاب الرو در كنــار 
قــاب پيونــد قــرار می دهيــم. اگــر در كنــدو قــاب الرو نبــود جایــش از كندوهــای دیگــر یــك قــاب الرو بــدون زنبــور 
در داخــل جمعيــت قــرار می دهيــم بعــد از مدتــی كــه زنبــوران بــه آن قــاب آمدنــد قــاب را بــاال بــرده و كنــار قــاب 
ــد و  ــذا دســتگاه تولي ــد. ل ــت كنن ــا مواظب ــده و از تخم ه ــا را دی ــتار تخم ه ــوران پرس ــا زنب ــم ت ــرار می دهي ــد ق پيون
پــرورش ملكــه بــا تخم ریــزی مســتقيم ملكــه داخــل ســلول های توليــد ملكــه عمــل پيونــد را حــذف و ملكه هــای 

ــه زنبــورداران تحویــل می دهــد. مرغــوب را ب
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