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يحته اميرتبة األِمٓ ىن حيث امنفع عنٓ ىستّْ امحشرات، ِذمك نظرًا ميا تقدىُ ٍذٌ 
ِمعظيتُ ِأٍييتُ فإن هللا تعامٓ ذكرٌ  امحشرة مألزٍار ىن تنقيح، كيا يقّدو مإلنسان امعسه

 . في امقرآن امكريً
ن بشكه رئيس ىن امنقاح  ّّ يعتيد امنحه بشكه كاىه عنٓ امزٍّر في غذائُ، ِامذي يتك

 ينتقه امنحه ىن زٍرة إمٓ زٍرة  إذ امذي يتً تطّيرٌ ِتخزينُ عنٓ شكه عسه، ِامرحيق 
 .ييتص امرحيق، ِيجيع حبّب امنقاح

: مننحه فّائد ىتعددة ٍِي 
 .تعطي امنحه أفضه فائدة مألزٍار ٍِي تنقيحَا 

 . مإلنسان   يعطي امعسه امذي ٍّ غذاء 
 .يعتبر عسه امنحه ِمسعاتُ ىصدرًا منرزق ِامتجارة 

امكامسيّو ِامفّسفّر اميفيدة مجسً  ىثه  يحتّي عسه امنحه عنٓ عناصر ىعدنية ىغذية
 امجرِح ِقرِح امجند ِىفيد فَّ يعامج  منعديد ىن األىراض ِامعسه أيضًا شفاء . أنسان

يستعيه عسه امنحه في عٕج امتَابات امكبد اميزىنة، ِعٕج امتَابات . منضارة امبشرة 
 .يخفف عسه امنحه ىن حدة األرق ِامنّو امسريع امَادئ. اميفاصه ِتسكين اآلٔو

 إن شيع امنحه ىفيد مبعض األىراض ىثه؛ امزكاو، ِأنسداد في األنف، ِأمتَابات في 
امجيّب األنفية، ِيعامج أيضا امحيٓ، ِيساعد في تخفيف امحساسية بامتدريج، ِيقّي امنثة 

س أسنان  ّّ  . ِيبعد تس

 بحث حّل امنحنة
  

 

تعيه ذات أجنحة  طائرة   ٔسعة حشرةٍي امنحنة 
عنٓ إنتاج امعسه ِشيع امنحه، ِيّجد أكثر ىن 

عشرين أمف نّع ىن امنحه، ِيكثر انتشارٍا في كافة 
ِيتّاجد  ، أنحاء امعامً باستثناء امقطب امجنّبي

امنحه عنٓ شكه ىجتيع ضخً يسّدٌ امتعاِن 
 .ِتسيٓ ٍذٌ اميجتيعات بيينكة امنحه
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تستخدو أكثر شركات امتجييه امشيع في تركيب اميراًٍ ِامكرييات ِكثير ىن األدِات 
 . يصنع ىن شيع امنحه أفخر أنّاع امشيّع جّدة . امتجيينية

 . تفيد مسعة امنحه في تنشيط امخٕيا امعصبية امتي تّجد في رأس اإلنسان
عتبر ِت ،فيد مسعة امنحه أيضا في تنشيط امدِرة امدىّية، ِتزيد عدد كرات امدو امحيراءت

 . ىن أفضه امطرق ِامّسائه منتخنص ىن امسينة ِحرق دٍّن امجسً

. يعتبر عامً امنحه عاميًا ىنيئًا بامخبايا ِاألسرار، إذ تسّدٌ امدقة ِأنضباط ِامنظاو

 ىكّنات ىينكة امنحه
 :  تتكّن ىينكة امنحه ىن امتامي

:  ىنكة امنحه

بحجيَا امكبير ىقارنة ببقية تختنف عن باقي أفراد امخنية بصفاتَا امجسيية، إذ تتصف 
ذات جسد طّيه ِخرطّو قصير يضً فَي قصيرة، ال، باإلضافة إمٓ أن أجنحتَا امنحه

ًٕ ىقّسًا ىسننًا تسنينًا خفيفًا، ِٔ  جسدٍا آمة ِضع امبيض عنٓ أرجنَا امخنفية ِتتخذ شك
ِتيضي امينكة كاىه حياتَا بين أسّار ىينكتَا، ِٔ . ييكن أن تنسع إٔ ىنكة أخرْ فقط

تغادرٍا إٔ منتنقيح أِ امتطريد، ِتعتبر امينكة ٍادئة ِِديعة، ِتسير فّق األقراص امشيعية 
داخه امخنية، ِتقع ىسؤِمية رعاية امينكة عنٓ عاتق امشغأت، ِكيا تَتً بإطعاىَا 

 .ِتزِيدٍا بامغذاء امينكي، ِتيضي حياتَا في امبيت امينكي داخه امخنية
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   تعيه امينكة بعد قياو امذكر بتنقيحَا عنٓ ِضع نّعين ىن امبيض، بيض ىنكة امنحه 
تنجأ امينكة إمٓ امبيت امينكي مّضع بيضَا متصبح اميرقات امتي بداخنَا ىنكات، أىا في 

حال ِضعَا داخه امعيّن امسداسية اميتناٍية امصغر فإنَا تتطّر ٍذٌ اميرقات متصبح 
 . شغأت

 تنجأ امينكة إمٓ انتقاء امعيّن امسداسية ذات امحجً األكبر متضع فيَا بيضَا غير 
 .اميخصبة، ِينتج عن ذمك ذكّر امنحه، ِٔ ييكن منينكة أن تخطئ في ِضع بيضَا

 
 امعاىنة في ىينكة امنحه ٔ تبيض، ِطبيعة جسيَا تفتقر ألجَزة امتنقيح،   :امعاىٕت 

 فيَا ىزِدًا بأداة خاصة مجيع امرحيق ِامطنع ىن األزٍار امينقحة، ِ، ىثنث امشكهأسَا ِر
ِتستخدو أرجنَا األىاىية في تنظيف قرِنَا، ِتتعاِن أجزاء فيَا ِأرجنَا امخنفية مجيع 

تيتاز بّجّد غدد تقع تحت بنعّىَا تختص بإنتاج امغذاء امينكي . امنقاح ىن األزٍار
متقدييُ منينكة ِيرقاتَا، كيا أن جسيَا يحتّي عنٓ غدد خاصة إلفراز امشيع ِغدة امرائحة، 

ِتعتبر ىعدتَا كبيرة امحجً حتٓ تكّن قادرة عنٓ تخزين أكبر قدر ىيكن ىن امرحيق، 
ِتيتنك أداة مسع ذات استقاىة ِذات أسنان حادة، ِتتّافق تركيبة جسً امنحنة امعاىنة ىع 

 .طبيعة امّظيفة امتي ِجدت ىن أجنَا
ًٔ ىن امينكة، كيا تفتقر نَاية ذكر امنحه   ييتاز حجً ذكر امنحه بامضخاىة، إٔ أنُ أقه طّ

بطنُ مننَاية اميدببة ِآمة امنسع، ِيحصه عنٓ غذائُ ىن امعيّن امسداسية في امخنية 
ًٕ خنفية غير ىَيأة مجيع امطنع ِحبّب  باستخداو األجزاء امياصة في فيُ، ِييتنك أرج

ِتقتصر ِظيفتُ عنٓ تنقيح  امنقاح، كيا أنُ يفتقر إمٓ غدد إفراز امشيع ِامغذاء امينكي
امينكات في امخنية، ِتفقد ٍذٌ امذكّر حياتَا عنٓ امفّر بعد أن تؤدي ِظيفتَا في تنقيح 

 . امينكة
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