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 الحيوانية نحل العسل فى المملكة وضع 
Classification of honey bee 

 
Kingdom:  Animalia 
        Phylum:  Arthropoda   
              Class:  Insecta (Hexapoda)         
                    Order:  Hymenoptera 
                         Family:  Apidae            
                              Genus:  Apis                  
                                    Species: A. mellifera   
                       Subspecies1: A. m. carnica (Carniolan)            
              Subspecies2: A. m. caucasica (Caucasian)       
     Subspecies3: A. m. ligustica (Italian)     
                 Subspecies4: A. m. lamarckii                             





 انواع نحل العسل











Apis mellifera lamarckii 





Apis mellifera carnica 





 صفاث الساللت الجَذة للٌحل





 Internal morphologyالتركيب الداخلى 

يمكن تقسيم االجهزة الداخلية الى  الجهاز الهضمى واالخراجى 

 .والتنفسى والتناسلى والدورى وبعض ملحقات االجهزة كالغدد

 Digestive systemالجهاز الهضمى : اوال 

 :تنقسم القناة الهضمية الى ثالث اقسام هي 

 Fore-gutالقناة الهضمية االمامية  -1

  Mid-gut(  المعدة )القناة الهضمية الوسطى  -2

 Hind-gutالقناة الهضمية الخلفية  -3



 تتكون ابتدا ا من فتحة الفم ثم يوجد خل  الفم مبا رة حجرة  نية القناة الهضمية االمامية :
بالعضالت التى تجعلها تتحر  كمضخة ما ة لسحب الرحي  خالل فتحة الفم ثم المرى  ال ى 
يمتد خل  الرقبة ثم ال در الى البطن حيث ينتف  ويكون كيسا رقي  الجدر يسمى الحو لة 

Crop  او كي  الرحي nectar sac او معدة العسل  honey stomach ولها القدرة  لى

 التى Gizzardالتمدد واحتاللها فرا ا كبيرا فى البطن لتخزين الرحي  بها ويليها القون ة 

تتحكم فى مرور الغ ا  الى القناة الهضمية الوسطى فتعمل  لى حف  الرحي  نقيا فى 

 ويتكون من اربعة Proventricular valveالحو لة ويتم  ل   ن طري   مام يسمى 

ف و  مثلثة ال كل ويمتد ال مام للخل  فى المعدة وه ا يمنع اى   ا  من رجو ة من 
المعدة الوسطى الى الحو لة وك ل  نتيجة لتعل  حبوب اللقا  بال عيرات الدقيقة التى توجد 
 لى ال مامات وتجمعها فى جيوب خا ة ثم اتجاهها الى المعدة نجد ان الرحي  المخزن فى 

 الحو لة نقيا وخاليا من حبوب اللقا  .



 انبوبية ال كل وخالياها الطال ية بها  :Mesenteron المعدة الوسطى 

 التى تزيد من مساحة السط  ال ى يقوم  Foldsالكثير من االنثنا ات 

بعملية الهضم للغ ا  واالمت ا  وتقوم الخاليا الطال ية ب فراز 

االنزيمات وسوا ل الهضم   وبعد هضمها تمر ه   المواد المهضومة 

 خالل الغ ا  ال ى يبطنها.



 تتكون من االمعا  الدقيقة  :Proctodaeum القناة الهضمية الخلفية 

التي تفت  فى المستقيم حيث تمر الفضالت خالل فتحة ال ر  وتقوم 

القناة الهضمية الخلفية بامت ا  الما  الزا د وبعض االمال    كما ان 

المستقيم يعمل  لى تجميع الفضالت وتخزينها اثنا  فترة ال تا  يوجد 

 لى المستقيم ستة حلمات يحتمل ان و يفتها امت ا  الما  و  ادت  

الى جسم الح رة. 
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 The excretory organs ا خرا    ضا 

تقوم   ضا  ا خرا  في النحل بتهي ة وسط داخلي ثابت نسبيا   نسجة 

الجسم و ل   ن طري   دة  مليات منها  مليتي التخل  من فضالت 

تحلل البروتين النيتروجينية  وتن يم التركيب ا يوني للدم. و  ضا  

ا خرا  الر يسية هي  نابيب ملبيجي ويسا دها في  ل  ا جسام الدهنية 

 والخاليا الكلوية.



 Excretion ا خرا 

 التحول  مليات  ن الناتجة الفضالت من التخل  هو ا خرا 

 ويتكون الجسم خار  بطردها منها النايتروجينية وخا ة الغ ا ي

 من بالتخل  مالبيجى انانبيب من اساسا المكون االخراجى الجهاز

 وبعض الكربون اكسيد ثانى يمر وقد الغ ا ى التمثيل  مليات نواتج

 المواد بقايا وبعض الهوا ية الق بات طري   ن  ن الما 

 توجد وايضا  Urate cells باسم تعر  خاليا فى تتجمع البروتينية

 ركزتت كريمى ابيض لونها خاليا وهى  Fat body الدهنية االجسام

 انواع وبعض الدهون لخزن االجهزة حول البطن منطقة فى

 ويخزن الحضنة   ا  تركيب فى يدخل ال ى كااللبيومين البروتين

 .للطاقة كم در يكوجينكالال بها



 The Nervous Systemالجهاز الع بي 

 كما في الح رات و الحيوانات ا خرى –يعمل الجهاز الع بي في النحل 
 كوسيلة  ت ال محكمة بين   ضا  الح  التي تت ثر بالمنبهات –

الخارجية المستمدة من البي ة وبين ا  ضا  الداخلية م دية  لى استجابة 
 الح رة له   المنبهات بطريقة متوازنة.

 ه ا وينقسم الجهاز الع بي من الناحية الت ريحية  لى :
  وال  : الجهاز الع بي المركز .

 ثانيا  : الجهاز الع بي الح و  )السمبثاو (.
 ثالثا  : الجهاز الع بي السطحي.



 :Central Nervous System وال  : الجهاز الع بي المركز  

يكون ه ا الجهاز القسم الر يسي من الجهاز الع بي   ويتكون من العقد الع بية 

Ganglia التي تت ل ببعضها بواسطة حبال طولية تعر  بالروابط 

Connectives وحبال مستعرضة تعر  بالمو الت Commissures وينقسم 

الجهاز الع بي المركز   لى  سا  درجة تجمع العقد الع بية  لى ثالثة  جزا  
 هي:

 - الحبل الع بي البطني3- العقد تحت المري ية             2- الم             1



ويقع فو  مقدم المر  ويعتبر المركز العقد  ال هر  للر   ويتركب من  :Brain.الم  1

 اندما  الثالثة  زوا  ا ولى من القطع الع بية للجنين وينقسم  لى ثالث مناط  وهي:
 :Protocerebrum - الم  ا ول 

 Optic ganglionالعينية   وتتركب ه   المنطقة من جز ين  الخارجي ويسمى العقدة

 ويخر  من الم  ا ول    اب العيون. optic lobeالب ر   والداخلي ويسمى الف 

 :Deutocerebrumب-الم  الثاني 

 وتخر  من     اب قرون االست عار.
 : Trito cerebrumج - الم  الثالث 

ويخر  من  زو  من ا   اب ت ل الم  بالعقدة تحت المري ية يعر  كل منها بالمو ل 
 ويخر  من  ك ل     اب  خرى ت ل  بالجهاز .Circum oesphageal Cحول المر  

 الح و  وك ل  ال فة العليا.



 وال فة والسفلى العليا الفكو  تغ   :المرى  تحت  قدة2-

 .باال  اب السفلى

 فى تقع االولى   بية  قد سبع من يتكون :  الع بى الحبل3- 

 بين تقريبا تقع والثانية  االمامية االرجل  وتغ  االمامى ال در

 يوالخلف المتوسط ال در  وتغ  يوالخلف المتوسط ال در

 خم  يوجدف البطن فى اما  باال  اب الثانية البطنية والحلقة

 ويعتقد   السابعة حتى الثالثة من البطن حلقات  تغ    بية  قد

 السابعة من الحلقات  قد من مكونة االخيرة الع بية العقدة ان

 .البطن من الخلفية الحلقات  تغ  انها حيث العا رة حتى

 جهازو يالهضم الجهاز بتغ ية يقوم السمبثاوى الجهاز اما 

 لع بيا الجهاز ان حين في  باال  اب يالتناسل الجهازو الدوران

 . الجسم بجدار الموجودة الحسية الخاليا  يغ  السطحي





 The Circulatory System الدور  الجهاز 
 جميع الدم يغمر حيث  مفتو ال النوع من النحل في الدوران جهاز

 في الدم دورة من ا كبر الجز  تمتو الجسم  و نسجة   ضا 

  فال ال هر  للو ا  ا متداد استثنينا و  ا .وزوا د  الجسم تجاوي 

 وا وردة كال رايين ال حي  بالمعنى دموية  و ية بالنحل يوجد

 الدم يمر ولكن ا خرى المف لية الحيوانات من كثير في توجد التي

 تجاوي  في ا جنحة و رو  الزوا د من وخروج  دخول   ثنا 
 .الدموية ا و ية تمثل محددة





 الجز  وهو القلبو ال هر  الدمو  الو ا  من النحل في الدوران جهاز ويتكون

  حاجزال حجابال ايضا الدم حركة وين م الدم  دفع بعملية يقوم وال ى النابض

 من يمتد يبطن  خر حجابو السادسة الى الثالثة الحلقة من يمتد  ال   ر  هال

 كل حجرات 5 من مكون والقلب   السابعة الحلقة وحتى الثالثة او الثانية الحلقة

 انبوبة  ن  بارة ال هر  والو ا  .الجانبية الفتحات من زو   لى يحتوى منها

 الم  اسفل يفت  حيث الر   الى ال در من ويمتد  رفا تحوى ال بالقلب مت لة

 القلب فى منت مة انقباضات طري   ن  رفة الى  رفة من لالمام الدم ويندفع  

 الى يندفع اخرى مرة ليعود الم  بجوار الدم وي ب ال هر  الو ا  الى يندفع ثم

  ن االمام الى ثم البطنى الحاجز الحجاب حركة نتيجة البطن ثم ال در فى الخل 

 ال هرى الجز  فى لالمام الدم يتحر  وب ل    ال هرى الحاجز الحجاب طري 
 . للح رة البطنى الجز  فى وللخل 
 الدم وو يفة  ديدة خاليا ويحوى البالزما من ويتكون باهت ا فر للون  والدم

 الفضالت ونقل المختلفة واالنسجة الخاليا الى المهضوم الغ ا  نقل هى الر يسية

 فى كما االكسجين بحمل يقوم وال ملبيجى انانبيب طري   ن منها للتخل 
 .الفقريات



 Respiratory system التنفسى الجهاز
 بتفر ات تنتهى   Trachea هوا ية ق بات من التنفسى الجهاز يتكون

 كسجينواال تبادل يحدث حيث الجسم بخاليا نهاياتها تت ل دقيقة  ديدة

 الثغور طري   ن الهوا  ويدخل وسيط  ا دون ربوناالك كسيدوا يوثان

 من انتفاخات  ن  بارة هى دقيقة جدر  ات هوا ية  ر  الى التنفسية

 الحلقتين فى الحجم كبيرة تكون الهوا ية للق بات الطويلة االفرع

  فرع تخر  ومنها   الح رة م خرة فى اتسا ها ويقل والثالثة الثانية

  لها والنحلة   والبطن ال هر الى وتمتد الهوا ية الق بات من  ديدة

 والمتوسط االمامى ال در بين يقع االول التنفسية الثغور من ازوا  10

 المتوسط ال در بين ويقع  غير الثانى التنفسى والثغر اكبرهما وهو

 ثغور ست   ل  ويلى    Propodeum ال  لى فيقع الثالث اما والخلفى

 وله     الخار  من يرى فال العا ر التنفسى الثغر اما البطن فى تنفسية

 الغازات تبادل حركة فى للتحكم وفتحها ال القها اجهزة التنفسية الثغور

. 







 Reproductive system التناسلى الجهاز
 . االنثى فى البويضات وانتا  ال كر فى المنوية الحيوانات  نتا  و يفتة

  دد من يتكون منهما كل مبيضين من يتكون :االنثو  التناسلى الجهاز : اوال
 . البيض فيها يتكون فرع 180 – 150 الفروع من كبير

 بالجز  ويلت قان سويا يلتحمان رفيع بخيط ينتهى امله ياالمام الطر         

 قناة يوجد للمبيض الخلفى الطر  وفى البطن منطقة ةمقدم فى القلب من البطنى

 ي دى ال ى بالمهبل تت ل م تركة مبيض قناة ويكونان يتقابالن وه ان المبيض

 للمهبل ال هرى الجز  و لى اللسع آلة قا دة فى تقع التى التناسلية الفتحة الى

  الحيوانات يحو  كروى كي   ن  بارة القابلة وه   المنوية القابلة توجد

 مختزل ال غالة فى التناسلى الجهاز نجد بينما  الغدد من زو  ب  تت ل المنوية

   الساللة نوع حسب  لى فر ا 12 -2 بين ما فرو ة  دد يتراو  مبيض وكل

 او  رو  تحت وه ا واضعة ال غالة وت ب  النمو من الفروع له   ويمكن

 المهبل الى ودخولها البيض قناة من البيض نزول و ند   بالطا فة خا ة حاالت
 . نموها يكتمل



 Male reproductive organs ال كر فى التناسلى الجهاز : ثانيا
  ديدة ف و  من ومكونة الكلية ي ب  منها كل خ يتين من يتكون

 ناقل و ا  فى الف و  وتفت    المنوية الحيوانات تكوين بداخلها يحدث

 الحو لة يسمى من  اوسع و ا  فى الناقل الو ا  ه ا يفت  وبالتالى
 المنوية بالحيوانات يحتف  الجز  وه ا seminal vesicle المنوية

 المنوية الحيوانات ه   تنغم  حيث التلقي  لحين م قتا المتكونة

  دد وتوجد   فرا ها فى سا بة  يولها بينما الحو لة جدار فى ر وسها
 بالقناة تعر  انبوبة تخر  ومنها U حر  هي ة  لى القا دة من ملت قة

 : اجزا  ثالث من القضيب ويتكون   القضيب الى ت دى القا فة
 .Bulb نتفاخا  ن  بارة االول الجز 
  تسمى زا دة ال هرى جدار  و لى  ن   ن  باة : الثانى الجز 

Fimbriate Labe 



 علي المضَب لزًا ٍحول  Bursa ال ٍسوي راىالجذ رلَك كَس عي عبارة : الثالث الجشء

 .التاسعت االستزًت فوق واسعت بفتحت للخارج الجشء هذا وٍفتح العلوى جذارٍ
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 اهم الغدد الموجودة في جسم  غالة نحل العسل









  كل يوض  الغدد الموجودة  لى جسم  غالة نحل العسل
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 فطر

















  الفاروا( قراد)مثل حلم : امراض ت يب الحضنة والنحل البالغ 
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