دورة حياة طائفة نحل العسل
. 1الملكة

تفقس بيضة الملكة بعد ثالثة أيام من وضعها في البيت الملكي الخاص بها مكونة

يرقة صغيرة الحجم بيضاء اللون تتغذي علي الغذذاء الملكذي لمذدة مذس أيذام تقذوم

الشغاالت صغيرة السن بتقديم لها الغذاء الملكي في هذه الفترة بكميذة وفيذرة تمذت

اليرقة الغذاء الملكذي عذن طر ذد رذدار الجسذم وهذذا مذا يسذاعد علذي نموهذا بسذرعة
وكبر حجمها في ثذم تقذوم الشذغاالت بغلذد مذد ل البيذت الملكذي المبنذي مذن الشذم

وحبوب اللقاح تقوم اليرقة الملكية ذال يذوم واحذد بغذل رذرنقة مذن نسذيي حر ذري
حو نفسها ثم تد ل لمدة يومين في طور راحة لتتحو إلي عذراء ال يوم واحذد

وتستمر مدة العذراء حوالي ثالثة أيام وبذلك تبلذ درة حيذاة الملكذة حذوالي  15يومذا

تقر با.

 .2الشغالة

تض ذ الملكذذة بيضذذة ملقحذذة فذذي العذذين السدا ذذية تفقذذس إلذذي يرقذذة بيضذذاء اللذذون
صغيرة الحجم بعد ثالثة أيام تقوم الشغاالت بتغذيتها علي الغذاء الملكي في الثالثة

أيام األولي من عمرها اليرقذي ثذم علذي حبذوب اللقذاح مخلوطذة بالعسذلن بل النحذل
لمدة يومين وتقوم الشغاالت بتغطية العين السدا ية بغطاء أفقي مكون من الشذم

مخلوط بحبوب اللقاح بعد ذلك تقذوم يرقذة الشذغالة بنسذي رذرنقة حذو نفسذها لمذدة
يومين ثم تد ل في طور راحذة لمذدة ثالثذة أيذام لتتحذو بعذد ذلذك إلذي عذذراء ذال

يوم واحد يستمر طور العذراء بعذد ذلذك لمذدة ذبعة أيذام وبهذذا تسذتغرد دورة حيذاة

الشغالة واحد وعشرون يوما تقر با.
 .3الذكر

تفقذس بيضذة الذذكر الغيذر ملقحذة بعذد ثالثذة أيذام مذن وضذعها فذي العذين السدا ذذية

الوا عة لتصبح يرقة صغيرة تغذذيها الشذغاالت لمذدة ثالثذة أيذام علذي الغذذاء الملكذي

ثم تقدم لها بعد ذلك الغذاء مكون من حبذوب اللقذاح مخلذوط بالعسذل ن بذل النحذل )

لمذذدة ثالثذذة أيذذام الباقيذذة مذذن عمرهذذا اليرقذذي ثذذم تقذذوم الشذذغاالت بغلذذد العذذين بشذذكل

محدب علي ركل قبة مكون من ليط الشم وحبذوب اللقذاح ثذم تنسذي يرقذة الذذكر
رذرنقتها ذال ثالثذة أيذام وتذذد ل بعذد ذلذك فذي طذور راحذذة لمذدة أربعذة أيذام تتحذذو

بعدها إلي طور العذراء ال يوم واحد و ستمر طور العذراء فذي الذذكر لمذدة ذبعة

أيام وبذلك يكون دورة حياة الذكر أربعه وعشرون يوما تقر با.

