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  النحلملكة م
في القرآن لعظم دوره في  وتعالى النّحلذكر هللا سبحانه  

غالل وخضر لمات البشر لى إتتحّول زهار التي حل الذي يقوم بتلقيح األالطبيعة فلوال النّ 
  جوعا.

  بصنع كنز عجيب أال وهو: العسل.  كما يقوم النحل
  متعاونةالنحل حشرات:  

روفة الحشرات االجتماعية المع ومن أشهراالجتماعية.  وتعرف بالحشراتتعمل جماعات 
 إلنسانا وقد ربىأنواع من النحل منها أنواع تعيش انفرادية.  وهنالك عدةنحلة العسل. 

 نحل فيالحديثة تربى ال وفي المزارعمئات السنين.  ذمنها من نحلة العسل لجني العسل
         ).نحتة (مفردها نحائتأو خاليا صناديق خشبية خاصة تسمى 

 :النحل:ة خليّ  تضمّ  مكونات الخلية 
 ملكة  -
 ذكوربضع   -
 .وآالف الشغاالت -
البيض و يوميا! وخمسمائة بيضةقد تبيض ألفا  وهي أحيانا، البيض وضع :الملكةوظيفة  

نحل ال وتعمر ملكة غير المخصب فينتج الذكور. والشغاالت أماينتج الملكات  المخصب
  .بضع سنوات
 وبعد لكة،الم ووظيفتها تلقيحال تؤدي عمال في الخلية ذكور النحل  :النحل وظيفة ذكور

  تموت. ذلك
  الخلية:الشغاالت بكافة أعمال  تقومالشغاالت:  وظيفة

   والنحل الصغار.تعتني بالملكة    ويوضع البيضتبني النخاريب الشمعية السداسية الشكل حيث يخزن العسل .    السالبة.تحرس الخلية من النحل أو الدبابير   أجنحتها. وتبردها برفيفعند اشتداد الحر تهوي الخلية من النحل    ستة  حوالي ،شاقعمل  وهو موسم الصيف،تعيش الشغاالت في
  ضعف ذلك أو يزيد.  أما شغاالت الخريف فتعمر   أسابيع،
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  ؟كيف تنتج النحلة العسل
 المناسب:مرحلة البحث عن الطعام  -1
 والمناسبة.عن األزهار الكافية  باحثةافة تنطلق النحالت الكشّ  -
 الخروج لجمع الطعام :  -2 الخليةإلى  تعودوفرة منها  ها مع وجودتحديد موقع عند  -
يقة ذلك طر ولها فيالشغاالت األخريات بموقع المورد الغذائي افة حالت الكشّ النّ  أتنبّ  -

الرقصات تستطيع النحالت "  ومن هذهغريبة هي الرقص مع هز الذيل أحيانا. 
ن ملرحلة لزمن التي تستغرقه اإضافة لالمخاطبة " معرفة االتجاه بالنسبة إلى الشمس 

 الخلية إلى موقع الغذاء.
  ة.المذكور لها بكل دق وتتبع المسلكز المهمة تنطلق الشغاالت بعدد كاف إلنجا -
 . وغبار الطلعأخرى تجمع الرحيق  إلىزهرة  نحلة منكل تتنقل  -
حل فبعض الن تخليط،إن النحلة الواحدة تجمع الغذاء من نوع واحد من الزهر دون  -

 أزهار الخطمي الخبازي فقط.  وبعضه يزور ،الحوذان فقطتزور 
هي مها والعسل بينما يعلق غبار الطلع على شعيرات جس فط النحلة الرحيق إلى معدةشت -

 في الزهرة. رجتتدح
تكشط النحلة غبار الطلع إلى سلة غبار الطلع في جانبي رجليها  -

العائدة فقد ترى سالل الطلع حول  ةالخلفيتين. وإذا راقبت النحل
 به في كتل صفراء. مآل أرجلها الخلفية 

فلسعتها  معها،تحاول التقاط نحلة أو العبث إياك أن  مالحظة: -
  مؤلمة.

بعضه  –عند العودة إلى الخلية يوضع الطعام في النخاريب  -
 للشتاء حين تنعدم األزهار.  وبعضه يختزنلالستعمال المباشر 

 لعس لىإلكن الرحيق هو الذي تحوله الشغاالت  ى النحلة بالرحيق وغبار الطلع،غذتت  -
بحانه  سى ان ينقص منه الماء ويتحّول الى عسل، هذا بقدرة هللاحيث يبقى في بطونها ال

 .وتعالى الذي جعل بطن النحلة مصنعا إلنتاج العسل لفائدة البشر
ذى عند فقس البيوض في الخلية تطعم اليرقانات غذاء خاصا تصنعه الشغاالت. فتغ -

 ناتيرقا وتغذي وحبوب اللقاح،من العسل  وهو مزيجيرقانات الشغاالت بخبز النحل 
 أسها.رخاص تفرزه الشغاالت من غدد في  وهو غذاءالملكي  والملكة بالغذاءالملكات 

   يرقانات الذكور فتغذي خبز النحل مع قليل من الغذاء الملكي. أما
. توتموها الذكور فتلحق وتالحقها بعضتطير يوما  فإنهاالنخروب ملكة جديدة  وعندما تغادر

 الخلية الصيف تطرد الذكور المتبقية من وفي نهايةالبيض.  مستعدة لوضع الملكةثم تعود 
عض ب ملكة معقد تضيق الخلية بالنحل الجديد فتنتقل ال وفي الربيع. وجوعالتقضي نحبها بردا 

  .آخرمكان  إلىالنحل 
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