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         بسم هللا الرحمن الرحيم         بسم هللا الرحمن الرحيم
: : قال تعالىقال تعالى

ِوأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال (((( َِ ْ ُّ َ َ ْ َِ َ ِ ِ ِ َّ َِّ َ َ ِوأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال َ َِ ْ ُّ َ َ ْ َِ َ ِ ِ ِ َّ َِّ َ َ َ
َبيوتا ومن الشجر ومما يعرشون  َُ َّ ًِ ِْ َ َّ َ َ َ ُ ُِ َبيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ِ َُ َّ ًِ ِْ َ َّ َ َ َ ُ ُِ َّثم )   )   ٦٨٦٨( ( ِ َّثم ُ ُ

ًكلى من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلال  ُ ُ َِّ ِ ِ ِِّ َ ُ ُ َ ََ ِّ ُ ًكلى من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلال ُْ ُ ُ َِّ ِ ِ ِِّ َ ُ ُ َ ََ ِّ ُ ُْ
ِيخرج من بطونھا شراب مختلف ألوانه فيه  ِ ِ ِ ُِ ُ َ ْ َ َْ ٌ ُّ ٌ َ َ ُ ُ ُ َْ َ ِيخرج من بطونھا شراب مختلف ألوانه فيه ُ ِ ِ ِ ُِ ُ َ ْ َ َْ ٌ ُّ ٌ َ َ ُ ُ ُ َْ َ ُ

ُشفاء للناس إن في ذلك ألية لقوم يتفكر َ ْ َ ٌَّ َ ََّ َ َ ٍَ ِّ ًِّ َ َ ِ َِّ ِ ُشفاء للناس إن في ذلك ألية لقوم يتفكرِ َ ْ َ ٌَّ َ ََّ َ َ ٍَ ِّ ًِّ َ َ ِ َِّ ِ َون َون ِ
))سورة النحلسورة النحل((صدق هللا العظيم صدق هللا العظيم )   )   ٦٩٦٩( ( 
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 مادة كيميائية  مادة كيميائية ١٥١٥يحتوي شمع النحل على حوالي يحتوي شمع النحل على حوالي 
::منفصلة، ويحتوى علىمنفصلة، ويحتوى على

من األثير المركب لألحماض من األثير المركب لألحماض  %   %  ٧٤.٩٧٤.٩  ––  ٧٠.٤٧٠.٤  
..الدھنية الدھنية 
سيراتين، سيراتين، " " من األحماض الحرة من األحماض الحرة %  %  ١٥.٥١٥.٥  --١٣.٥١٣.٥

" ." .مونتامنينمونتامنين، ، نيوسياتين، ميلسيننيوسياتين، ميلسين
مواد ھيدروكربونية مشبعة مواد ھيدروكربونية مشبعة  %  % ١٥.٥١٥.٥  --١٢.٥١٢.٥  
".".بنتاكوزان، ھبتاكوزان، جنبراكوزان، جنبراكونتانبنتاكوزان، ھبتاكوزان، جنبراكوزان، جنبراكونتان""

 وكذلك مواد ملونة ومواد عطرية تكسبه اللون المميز  وكذلك مواد ملونة ومواد عطرية تكسبه اللون المميز 
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قرص  شمعي خام 







حيث تھرس األقراص الشمعية إلستخراج حيث تھرس األقراص الشمعية إلستخراج   :    :  الخاليا البلديةالخاليا البلدية--٢٢
. . العسل منھا عند فرز العسل بالطريقة البلديةالعسل منھا عند فرز العسل بالطريقة البلدية

ولكن يبذل وقت ولكن يبذل وقت ،،وفورا يبدأ النحل في بناء أقراص شمعية جديدة وفورا يبدأ النحل في بناء أقراص شمعية جديدة 
وجھدا كبيرا كان يمكن أن يستغله إلنتاج كمية كبيرة من وجھدا كبيرا كان يمكن أن يستغله إلنتاج كمية كبيرة من 

. . العسلالعسل
نحلة أن نحلة أن ٥٠٠٠٠٥٠٠٠٠وتحت الظروف المثالية تتمكن خلية مكونة من وتحت الظروف المثالية تتمكن خلية مكونة من 

. . جم في اليومجم في اليوم٢٢٥٢٢٥تنتج نصف رطل من الشمع تنتج نصف رطل من الشمع 
:: الشمع الصناعي الشمع الصناعي--٣٣

  أمكن تصنيع الشمع بطريقة كيماوية من مادة  البارافين ويسمى   أمكن تصنيع الشمع بطريقة كيماوية من مادة  البارافين ويسمى 
ويستخدم في األغراض الصناعية وفي ويستخدم في األغراض الصناعية وفي )   )   شمع البارافين شمع البارافين ((

صناعة األساس الشمعي ولكن يالحظ  أحيانن أن النحل ال تقبل صناعة األساس الشمعي ولكن يالحظ  أحيانن أن النحل ال تقبل 
األسات الشمعية المصنعة من شمع البارافين وتقوم بإتالفه األسات الشمعية المصنعة من شمع البارافين وتقوم بإتالفه 
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 صناعة األساسات الشمعية التي تستعمل في الخاليا ذات اإلطارات  صناعة األساسات الشمعية التي تستعمل في الخاليا ذات اإلطارات --٣٣
والبلدية المعدلةوالبلدية المعدلة،  ،  والخلية الكينية والخلية الكينية ،   ،   المتحركة مثل خلية لنجستروث المتحركة مثل خلية لنجستروث 

تصنع من تصنع من ) ) أفرخأفرخ((شرائح مستطيلة شرائح مستطيلة / /  ھى عبارة عن قطع ھى عبارة عن قطع::واألساسات الشمعيةواألساسات الشمعية
شمع شمع شمع النحل النقى وتستعمل لتوفير الجھد الذى يبذله النحل فى بناء الشمع النحل النقى وتستعمل لتوفير الجھد الذى يبذله النحل فى بناء ال

ويباع الشمع فى علب من الكرتون زنة العلبة ويباع الشمع فى علب من الكرتون زنة العلبة ، ،  يتفرغ لجمع الرحيق يتفرغ لجمع الرحيق  حتىحتى
وقد لوحظ أن األساسات الشمعية التى تصنع من غير الشمع النقى ال وقد لوحظ أن األساسات الشمعية التى تصنع من غير الشمع النقى ال ،،كجم كجم ٢٢

ا يجب ا يجب يقبل عليھا النحل بل يعمل على تفتيته أو بناء شمع جديد بدال منه لذيقبل عليھا النحل بل يعمل على تفتيته أو بناء شمع جديد بدال منه لذ
والتي والتي . . على المربى أن يشترى األساس الشمعي من المصادر الموثوق بھاعلى المربى أن يشترى األساس الشمعي من المصادر الموثوق بھا

تلتزم بمواصفات قياسية لشمع النحل المستخدم في صناعة األساسات تلتزم بمواصفات قياسية لشمع النحل المستخدم في صناعة األساسات 
    ..الشمعيةالشمعية
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-: عالج الحاالت المستعصية مثل-١
 :   انسداد األنف-أ

 سنوات دخل عيادته ٨ًكتب دكتور جارفيس أن طفال عمره 
 شھور ولم ينفع ٥يشكو من برد في الرأس وزكام شديد منذ 

معه عالج األطباء السابقين له، حيث يوجد بأنفه إفرازات 
. مائية كثيرة وتتطلب عدة نفخات لألنف لكي يتنفس منه

ًوالطفل المريض كان مزاال منه لحمية األنف واللوزتين حين 
 سنوات، وبفحص أنفه كان له مظھر حمى ٣كان عمره 

ًالدريس ولكن كان الموعد مبكرا جدا عن فصل اإلصابة بھذا  ً
ًالمرض واألغشية المخاطية المبطنة لألنف باھتة جدا ومرطبة

. ًوكان الطفل يتنفس من الفم نظرا لتورم أنسجة األنف
 



بعد الفحص العام وفحص األنف أعطى الولد قطعة من شمع النحل 
لمضغھا لمعرفة تأثيره، وأثناء كتابة الوصفة الطبية صاح الطفل 

 دقائق من مضغ الشمع أن أنفه قد فتح ويمكنه التنفس به، ٥بعد 
قام ،  وبعد إعطاء الدواء لألم لتنقيطه في أنفه وإرشادات العالج

بفحص أنف الطفل لمعرفة تأثير شمع العسل، فالحظ انكماش 
ًأنسجة األنف كما لو كانت قد أضيفت لھا مادة قابضة، وبدال من 

. كونھا باھتة أصبح الغشاء المخاطي لونه قرنفلي فاتح
ًوبعد أسبوع عند زيارته للعيادة كان أنف الطفل مازال مفتوحا 

وكرر العالج بنفس الطريقة لكثير من ،  ويتنفس وفمه مغلق
المرضى بنفس النتيجة، وكانت المضغة الواحدة من شمع العسل 

.  دقائق وتستمر لمدة أسبوعين٥لھا تأثير في ظرف 



    :: التھاب الجيوب األنفية التھاب الجيوب األنفية--بب
الجيوب األنفية جزء مھم في الجھاز التنفسي ألنھا الجيوب األنفية جزء مھم في الجھاز التنفسي ألنھا 

متصلة بالممرات األنفية، وتساعد على ترشيح متصلة بالممرات األنفية، وتساعد على ترشيح 
ًوترطيب وتدفئة الھواء الذي نتنفسه، ونظرا ألنھا ًوترطيب وتدفئة الھواء الذي نتنفسه، ونظرا ألنھا 
مساحات مجوفة في العظام فإنھا تؤثر في الصوت مساحات مجوفة في العظام فإنھا تؤثر في الصوت 

.  .  وتخفف وزن الجمجمةوتخفف وزن الجمجمة
واألغشية التي تبطن ھذه الجيوب سمكھا حوالي مليمتر واألغشية التي تبطن ھذه الجيوب سمكھا حوالي مليمتر 

واحد مغطاة بوسادة من األھداب أو الشعيرات واحد مغطاة بوسادة من األھداب أو الشعيرات 
الدقيقة، و ھي تشبه السطح الداخلي لألنف الذي له الدقيقة، و ھي تشبه السطح الداخلي لألنف الذي له 

بطانة مماثلة، وتتحرك األھداب لألمام وللخلف فتعمل بطانة مماثلة، وتتحرك األھداب لألمام وللخلف فتعمل 
ولھا التجويف، من المخاط طرد على الحركة ولھاھذه التجويف، من المخاط طرد على الحركة ھذه



وعند التھاب جيب أو أكثر من الجيوب األنفية وعند التھاب جيب أو أكثر من الجيوب األنفية 
عادة ما يظھر على أساس من التفاعل عادة ما يظھر على أساس من التفاعل 

القلوي للبول وعند مضغ شمع العسل يتحول القلوي للبول وعند مضغ شمع العسل يتحول 
ًتأثير البول إلى حامضي بدال من قلوي، أي ًتأثير البول إلى حامضي بدال من قلوي، أي 

أنه يغير كيمياء الجسم بسرعة غريبة، أنه يغير كيمياء الجسم بسرعة غريبة، 
ولذلك فإن الشخص المصاب باضطراب في ولذلك فإن الشخص المصاب باضطراب في 
الجيوب األنفية يجب أن يتذكر أنواع الطعام الجيوب األنفية يجب أن يتذكر أنواع الطعام 
ًالتي تسبب له تفاعال قلويا للبول ويتجنبھا  ًالتي تسبب له تفاعال قلويا للبول ويتجنبھا ً ً

. . حتى يشفى من ھذه االضطراباتحتى يشفى من ھذه االضطرابات



وكمية شمع العسل لمضغة واحدة يمكن تقديرھا وكمية شمع العسل لمضغة واحدة يمكن تقديرھا 
بمثل مضغة عادية من اللبان، تؤخذ مضغة بمثل مضغة عادية من اللبان، تؤخذ مضغة 

  ٦٦  --٤٤واحدة من شمع العسل كل ساعة لمدة واحدة من شمع العسل كل ساعة لمدة 
.. دقيقة دقيقة١٥١٥ساعات، وتمضغ كل كمية لمدة ساعات، وتمضغ كل كمية لمدة 

 ثم يلفظ الباقي منھا، فإذا كانت اإلصابة حادة فإن  ثم يلفظ الباقي منھا، فإذا كانت اإلصابة حادة فإن 
 مضغات تزيل أعراض المرض في ظرف  مضغات تزيل أعراض المرض في ظرف ٦٦  --٤٤

يوم واحد أو نصف يوم حيث يتفتح األنف ويزوليوم واحد أو نصف يوم حيث يتفتح األنف ويزول 
األلم، ويعود النشاط للجسم وتصبح الجيوب األلم، ويعود النشاط للجسم وتصبح الجيوب 

.  .  األنفية طبيعيةاألنفية طبيعية



ومن المستحسن أن تؤخذ مضغة واحدة من شمع ومن المستحسن أن تؤخذ مضغة واحدة من شمع 
ًالعسل مرة يوميا لمدة أسبوع آخر لمنع عودة ًالعسل مرة يوميا لمدة أسبوع آخر لمنع عودة 

المشاكل في الحال المشاكل في الحال 
كذلك بتناول الشخص شمع كذلك بتناول الشخص شمع "  "  جارفيسجارفيس""وينصح وينصح 

العسل بھذه الطريقة مرة في اليوم، منذ افتتاح العسل بھذه الطريقة مرة في اليوم، منذ افتتاح 
المدارس والجامعات في بداية الخريف حتى المدارس والجامعات في بداية الخريف حتى 

األجازة في شھر يونيو، مع أخذ ملعقتين األجازة في شھر يونيو، مع أخذ ملعقتين 
صغيرتين من العسل عند كل وجبة غذائية، مع صغيرتين من العسل عند كل وجبة غذائية، مع 
ًتنظيم تناول الطعام فغالبا ال يتوقع عودة التھاباتًتنظيم تناول الطعام فغالبا ال يتوقع عودة التھابات

الجيوب األنفية أو اإلصابة باألنفلونزا أو البرد الجيوب األنفية أو اإلصابة باألنفلونزا أو البرد 



--:: اضطرابات الجھاز التنفسي  اضطرابات الجھاز التنفسي --جج

ًأيضا األشخاص الذين ًأيضا األشخاص الذين " " جارفيسجارفيس" " ينصح دكتور ينصح دكتور 
يتعرضون لإلصابة باألنفلونزا، أو حمى الدريس، يتعرضون لإلصابة باألنفلونزا، أو حمى الدريس، 

أو غيرھا من اضطرابات الجھاز التنفسي أن أو غيرھا من اضطرابات الجھاز التنفسي أن 
سواء سواء ((يحتفظوا بما يكفيھم من األقراص الشمعية يحتفظوا بما يكفيھم من األقراص الشمعية 

، أو يطلبوا من ، أو يطلبوا من ))كان بھا عسل أو سبق فرزھاكان بھا عسل أو سبق فرزھا
النحالين في موسم فرز العسل أن يعطوھم كمية النحالين في موسم فرز العسل أن يعطوھم كمية 

من شمع العسل الناتج عن كشط األقراص من شمع العسل الناتج عن كشط األقراص 
المفروزة، وإذا أصبحت جافة عند استعمالھا المفروزة، وإذا أصبحت جافة عند استعمالھا 

يضاف إليھا بعض العسل عند المضغ، إذ يعمل يضاف إليھا بعض العسل عند المضغ، إذ يعمل 
ألأل
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خطأ يقوم بعض النحالين برمي الشمع الى جوار خطأ يقوم بعض النحالين برمي الشمع الى جوار 
المنحل بعد قيامھم بإزالته من الخاليا نتيجة إصابته المنحل بعد قيامھم بإزالته من الخاليا نتيجة إصابته 
بدودة الشمع باإلضافة الى كمية الشمع الناتجة بعد بدودة الشمع باإلضافة الى كمية الشمع الناتجة بعد 

الفرز بالطريقة البلدية ضنا منھم أن النحل تستفيد من الفرز بالطريقة البلدية ضنا منھم أن النحل تستفيد من 
الشمع الذي يقومون برميه جوار المنحل حيث يالحظ الشمع الذي يقومون برميه جوار المنحل حيث يالحظ 

ونحن ونحن ، ، أن النحل تقوم بزيارة متكررة لھذه الكمية أن النحل تقوم بزيارة متكررة لھذه الكمية 
نتفق معھم أن النحل تستفيد من الشمع بكمية ضئيلة نتفق معھم أن النحل تستفيد من الشمع بكمية ضئيلة 
جدا في حالة بقائه طريا ومخلوطا مع العسل وقد ال جدا في حالة بقائه طريا ومخلوطا مع العسل وقد ال 

تستفيد منه إطالقا ألنھا تفرزه من حوا صلھا الشمعية تستفيد منه إطالقا ألنھا تفرزه من حوا صلھا الشمعية 
! ! ! ! ! !ولكنھا تجھد وتستھلك كمية كبيرة من العسل ولكنھا تجھد وتستھلك كمية كبيرة من العسل



ما ال يدركه بعض النحالين أن ھذه الكمية من الشمع التي ما ال يدركه بعض النحالين أن ھذه الكمية من الشمع التي 
يرميھا جوار المنحل ولو كانت بسيطة تكون مصدرا لدودة يرميھا جوار المنحل ولو كانت بسيطة تكون مصدرا لدودة 
الشمع التي تغز الخاليا وتتكاثر فيھا وتسبب أضرارا بالغة الشمع التي تغز الخاليا وتتكاثر فيھا وتسبب أضرارا بالغة 
مما مما بالشمع حيث تقوم بإتالف كمية من الشمع داخل الخاليابالشمع حيث تقوم بإتالف كمية من الشمع داخل الخاليا

يجعل النحال يبذل الكثير من الجھد والمال في مكافحة ھذه يجعل النحال يبذل الكثير من الجھد والمال في مكافحة ھذه 
..اآلفةاآلفة

    وحال لھذه المشكلة ھناك طريقة أخرى تجعل النحل يستفيد     وحال لھذه المشكلة ھناك طريقة أخرى تجعل النحل يستفيد 
من الشمع الناتج عن فرز العسل أو ما يقوم النحال بإزالته من الشمع الناتج عن فرز العسل أو ما يقوم النحال بإزالته 

أو أو ،،من الخاليا المصابة بدودة الشمع أو األمراض األخرى من الخاليا المصابة بدودة الشمع أو األمراض األخرى 
تيبسه وعدم إستخدامه من قبل النحل أو تخفيف التزاحم تيبسه وعدم إستخدامه من قبل النحل أو تخفيف التزاحم 

وھذه الطريقة آمنه وال تسبب أضرارا للنحلوھذه الطريقة آمنه وال تسبب أضرارا للنحل....... ....... الخالخ



قطع من شمع نحل العسل ملقية جوار منحل أحد 



طرق اإلستفادة طرق اإلستفادة 
::من شمع النحل الناتج عن فرز العسل بالطريقة البلدية من شمع النحل الناتج عن فرز العسل بالطريقة البلدية 

::عمل محلول تغذية عمل محلول تغذية 
م وضع الشمع المھروس  في إناء م وضع الشمع المھروس  في إناء بعد فرز العسل من األقراص الشمعية يترك فيه كمية قليلة من العسل يتبعد فرز العسل من األقراص الشمعية يترك فيه كمية قليلة من العسل يت

من وزن الشمعمن وزن الشمع%%٣٥٣٥==يضاف اليه كمية مناسبة من الماءيضاف اليه كمية مناسبة من الماء
المصمم على نظرية الحمام المائي حتى ال المصمم على نظرية الحمام المائي حتى ال ))إبريق الشمعإبريق الشمع((يوضع اإلناء في إناء أكبر منه حجما إذا لم يتوفريوضع اإلناء في إناء أكبر منه حجما إذا لم يتوفر

..يتأثر لون الشمع أثناء صھرهيتأثر لون الشمع أثناء صھره
ء الكبير ويبدأ الشمع باالنصھار في ء الكبير ويبدأ الشمع باالنصھار في يوضع اإلناء أو اإلنائين على السخان ويترك حتى يغلي الماء في اإلنايوضع اإلناء أو اإلنائين على السخان ويترك حتى يغلي الماء في اإلنا

اإلناء الصغير  اإلناء الصغير  
..     ويالحظ ذلك عندما يبدأ غليان الماء في الإلناء الداخلي      ويالحظ ذلك عندما يبدأ غليان الماء في الإلناء الداخلي 

 دقائق حتى يتجانس وتختفي كتل الشمع في الماء دقائق حتى يتجانس وتختفي كتل الشمع في الماء١٠١٠يقلب الشمع لمدة يقلب الشمع لمدة 
%%١٥١٥يضاف للمخلوط شمع البارافين بنسبة يضاف للمخلوط شمع البارافين بنسبة 

حبوب لقاح و إذاكم تكن متوفرة يستخدم البديل عنھا حبوب لقاح و إذاكم تكن متوفرة يستخدم البديل عنھا % % ١٥١٥يضاف للمخلوطيضاف للمخلوط
))حليب مجففحليب مجفف%%٠.٥٠.٥++طحين فول الصوياطحين فول الصويا% % ٤٤       (        ( 

) ) عصير سكر القصبعصير سكر القصب((سكر متبلور نقيسكر متبلور نقي%%١٠١٠يضاف للمحلول يضاف للمحلول 
يقلب حتى يصير عجينة لينة  أو محلول ھالمي متماسك نسبيا يقلب حتى يصير عجينة لينة  أو محلول ھالمي متماسك نسبيا 

ينزل من على السخان ويترك حتى يبرد تماما ينزل من على السخان ويترك حتى يبرد تماما 
العسل العسل ++الشمعالشمع: (: (حتوي على حتوي على تالحظ أن المخلوط أصبح على شكل عجينة لينة أو محلول ھالمي متجانس يتالحظ أن المخلوط أصبح على شكل عجينة لينة أو محلول ھالمي متجانس ي

ة كما ة كما ھذا المخلوط يعتبر غذاء كامل للنحل يمكن النحل أن تتغذى علية بسھولھذا المخلوط يعتبر غذاء كامل للنحل يمكن النحل أن تتغذى علية بسھول)()(حبوب اللقاححبوب اللقاح++الماء الماء ++
..تالحظ ان الشمع أصبح على شكل بلورات من السھل على النحل إمتصاصهتالحظ ان الشمع أصبح على شكل بلورات من السھل على النحل إمتصاصه
ةةيصب المخلوط في الغذايات داخل الخاليا لتتغذى النحل عليه حسب الحاجيصب المخلوط في الغذايات داخل الخاليا لتتغذى النحل عليه حسب الحاج

إبريق الشمع



  مميزات المخلوطمميزات المخلوط

معقم ال يحتوي على أي فطور أو بكتيريا أو بيض لحشرة معقم ال يحتوي على أي فطور أو بكتيريا أو بيض لحشرة 
دودة الشمعدودة الشمع

غني بكل ما تحتاجه النحل غني بكل ما تحتاجه النحل 
تقبل عليه النحل وال يسبب لھا أي مشاكلتقبل عليه النحل وال يسبب لھا أي مشاكل

بلورات الشمع سھلة اإلمتصاص من قبل النحلبلورات الشمع سھلة اإلمتصاص من قبل النحل
كجم عند كجم عند ٠.٥٠.٥تستطيع الخلية المتوسطة القوة أن تستھلك تستطيع الخلية المتوسطة القوة أن تستھلك 

أيام أيام ١٠١٠--٧٧حاجتھا للتغذية اإلضافية خالل حاجتھا للتغذية اإلضافية خالل 
يمكن تخزينه في أكياس بالستيك وإغالقھا بإحكام أو في يمكن تخزينه في أكياس بالستيك وإغالقھا بإحكام أو في 

..برطمانات مغلقة دون ان يطرأ عليه التلفبرطمانات مغلقة دون ان يطرأ عليه التلف



طرقطرق
إعادة تدوير الشمع وبيعة على شكل أقراص شمعيةإعادة تدوير الشمع وبيعة على شكل أقراص شمعية

:: طريقة التسخين والترشيح طريقة التسخين والترشيح--١١
ج من األغطية ج من األغطية يوضع الشمع الناتج عن فرز الشمع بالطريقة البلدية مع الشمع المستخريوضع الشمع الناتج عن فرز الشمع بالطريقة البلدية مع الشمع المستخر

) ) الشاشالشاش((الشمعية واألقراص الشمعية الفارغة في كيس من القماش الشمعية واألقراص الشمعية الفارغة في كيس من القماش 
وينصھر وينصھر يوضع الكيس في إناء به ماء ويوضع على السخان ويترك حتى يغلي الماء يوضع الكيس في إناء به ماء ويوضع على السخان ويترك حتى يغلي الماء 

..الشمعالشمع
ينزل من على السخان ويترك ليبردينزل من على السخان ويترك ليبرد

قبل أن يصبح على شكل كتلة ھالمية في كيس قبل أن يصبح على شكل كتلة ھالمية في كيس ((يسكب الشمع مع الماء  في حالته السائلة يسكب الشمع مع الماء  في حالته السائلة 
ويعلق في حامل ليتقاطر ويستقبل في إناء لتبقى الشوائب داخل الكيس ويعلق في حامل ليتقاطر ويستقبل في إناء لتبقى الشوائب داخل الكيس )  )  شاششاش( ( قماش قماش 

..يةيةويسحب الى أسفل باستخدام قطعتين من الخشب ويترك حتى يصير كتلة ھالمويسحب الى أسفل باستخدام قطعتين من الخشب ويترك حتى يصير كتلة ھالم
ع فوق سطح ع فوق سطح يتم أخذ الشمع المرشح ويوضع في ماء يغلي ويترك حتى يبرد ويطفو الشميتم أخذ الشمع المرشح ويوضع في ماء يغلي ويترك حتى يبرد ويطفو الشم

الماءالماء
ينظف الشمع من الشوائب العالقة على سطحه السفلي ينظف الشمع من الشوائب العالقة على سطحه السفلي 
..يكرر التسخين والتبريد حتى يصفي الشمع من الشوائبيكرر التسخين والتبريد حتى يصفي الشمع من الشوائب

يكبس باستخدام آلة كبس ليصير على شكل فطيرة بسمك معين يكبس باستخدام آلة كبس ليصير على شكل فطيرة بسمك معين 
يقطع على شكل مربعات أو مستطيالتيقطع على شكل مربعات أو مستطيالت

..يغلف ويباع في السوقيغلف ويباع في السوق



طريقة الفرز بإستعمال فراز الشمع الشمسيطريقة الفرز بإستعمال فراز الشمع الشمسي--٢٢
يستخدم في ھذه الحالة صندوق خشبي على شكل مربع أو مستطيل يستخدم في ھذه الحالة صندوق خشبي على شكل مربع أو مستطيل 

مبطن بورق فضي ذو غطاء مزدوج من الزجاج وتحته قاعدة  مبطن بورق فضي ذو غطاء مزدوج من الزجاج وتحته قاعدة  
منحدرة من الزنك المنخل تحتھا صندوق آخر الستقبال قطرات منحدرة من الزنك المنخل تحتھا صندوق آخر الستقبال قطرات 

الشمع   الشمع   
))شاششاش((يوضع على القاعدة قطعة قماش يوضع على القاعدة قطعة قماش 

 أيام  أيام ٤٤--٣٣يوضع الشمع على قطعة القماش ويترك لمدة يوضع الشمع على قطعة القماش ويترك لمدة 
تعمل حرارة الشمع على صھر الشمع الذي يسيل الى الصندوق تعمل حرارة الشمع على صھر الشمع الذي يسيل الى الصندوق 

السفلي منفصال عن الشوائب السفلي منفصال عن الشوائب 
ينقل الى مكان بارد ويترك ليتجمد على شكل قالب أو يصب عليه ينقل الى مكان بارد ويترك ليتجمد على شكل قالب أو يصب عليه 

ماء بارد فيطفو الشمع على سطح الماء ماء بارد فيطفو الشمع على سطح الماء 



إستخدام فراز الشمع البخاريإستخدام فراز الشمع البخاري--٣٣
::يتكون الفراز من األجزاء التاليةيتكون الفراز من األجزاء التالية

يبرز من قاعھا الى يبرز من قاعھا الى ((قفص معدني مثقب مصنوع على شكل إسطوانه قفص معدني مثقب مصنوع على شكل إسطوانه - - أأ
يوضع فيھا الشمعيوضع فيھا الشمع) ) الداخل أنبوبة قمعية مثقبة الداخل أنبوبة قمعية مثقبة 

وعاء إسطواني يحيط بالقفص المثقب قاعدته متصلة بأنبوبة قمعية وعاء إسطواني يحيط بالقفص المثقب قاعدته متصلة بأنبوبة قمعية --بب
لھا فتحه في طرفھا العلوي مثبته تحت القفص المثقب مع وجود لھا فتحه في طرفھا العلوي مثبته تحت القفص المثقب مع وجود 

مسافة بينھمامسافة بينھما
. . إناء قاعدي ممتلئ بالماء تحته سخان إناء قاعدي ممتلئ بالماء تحته سخان --تت
عندما يبدأ الماء بالغليان وتصاعد منه البخار ويمر على القفص عندما يبدأ الماء بالغليان وتصاعد منه البخار ويمر على القفص --ثث

المحتوي على الشمع فينصھر الشمع ويمر من الثقوب الى القاعدة المحتوي على الشمع فينصھر الشمع ويمر من الثقوب الى القاعدة 
،   ،   المتصلة باألنبوبة المتصلة بوعاء خارجي يحتوي على ماء بارد المتصلة باألنبوبة المتصلة بوعاء خارجي يحتوي على ماء بارد 

وتبقى الشوائب وتبقى الشوائب ،  ،  فيتجمد الشمع ثم يجمع ويشكل بالشكل المطلوب فيتجمد الشمع ثم يجمع ويشكل بالشكل المطلوب 
داخل القفص داخل القفص 



طرق طرق                   
مكافحة آفة الشمعمكافحة آفة الشمع

))عثة الشمععثة الشمع( ( دودة الشمعدودة الشمع

) ) مھارات النحالمھارات النحال(( الطرق التقليدية الطرق التقليدية--١١
ضم الخاليا الى بعضھا لتقوية الخاليا الضعيفةضم الخاليا الى بعضھا لتقوية الخاليا الضعيفة--١١      
 تنظيف الخلية من مخلفات الشمع واألوساخ تنظيف الخلية من مخلفات الشمع واألوساخ--٢٢      
القيام بالفحص الدوري وخاصة في فصل الصيفالقيام بالفحص الدوري وخاصة في فصل الصيف--٣٣      
مقارنة بصعوبة مقارنة بصعوبة ،  ،   إستخدام الخاليا الحديثة لتميزھا بسھولة الكشف إستخدام الخاليا الحديثة لتميزھا بسھولة الكشف--٤٤      

الكشف والتنظيف للخاليا البلدية الكشف والتنظيف للخاليا البلدية 
 إزالة شمع النحل المصاب وحرقه إزالة شمع النحل المصاب وحرقه--٥٥      
 عدم ترك األقراص الشمعية الفارغة في الخلية لفترة طويلة عدم ترك األقراص الشمعية الفارغة في الخلية لفترة طويلة--٥٥      
 إستعمال المصايد الضوئية إللتقاط فراشات دودة الشمع ليال  إستعمال المصايد الضوئية إللتقاط فراشات دودة الشمع ليال --٧٧      



    :: إستخدام الطرق الكيماوية عند الضرورة إستخدام الطرق الكيماوية عند الضرورة--٢٢
وإتباع التوصيات الواردة على مثل ھذه المنتجاتوإتباع التوصيات الواردة على مثل ھذه المنتجات، ، مع مراعاة إستخدامھا بحذر ألنھا سامة لإلنسان والنحل مع مراعاة إستخدامھا بحذر ألنھا سامة لإلنسان والنحل 

:: التبخير باستخدام الكبريت الخاص بالتبخير التبخير باستخدام الكبريت الخاص بالتبخير--١١
نھا الطائفة نھا الطائفة  تدخين الخاليا الفارغة المحتوية على األقراص الشمعية التي انتھت م تدخين الخاليا الفارغة المحتوية على األقراص الشمعية التي انتھت م

دقائق وإغالقھا بعد التدخين وإعادة دقائق وإغالقھا بعد التدخين وإعادة ٣٣--٢٢لسبب ما باستخدام المدخن لمدة لسبب ما باستخدام المدخن لمدة 
يوم وعدم إستخدام األقراص إال بعد التأكد من خلوھا من يوم وعدم إستخدام األقراص إال بعد التأكد من خلوھا من ١٥١٥التدخين بعد التدخين بعد 

اإلصابة بدودة الشمعاإلصابة بدودة الشمع
  Paradichlorobenzine  Paradichlorobenzine التعقيم باستخدام بارا دايكلورو بنزين التعقيم باستخدام بارا دايكلورو بنزين--٢٢

حتوية حتوية  عبارة عن أقراص تتبخر عند تعرضھا للھواء توضع في أعال الخاليا الم عبارة عن أقراص تتبخر عند تعرضھا للھواء توضع في أعال الخاليا الم
  ٣٣مم//جمجم١٠٠١٠٠على األقراص الشمعية التي أنتھت منھا الطائفة لسبب ما بمعدل على األقراص الشمعية التي أنتھت منھا الطائفة لسبب ما بمعدل 

يوم وعدم إستخدام األقراص إال بعد التأكد من خلوھا من يوم وعدم إستخدام األقراص إال بعد التأكد من خلوھا من ١٥١٥وإعادة التعقيم بعد وإعادة التعقيم بعد 
..اإلصابة بدودة الشمعاإلصابة بدودة الشمع

 وھو عبارة  وھو عبارة Ethylene DibromidEthylene Dibromid  التعقيم باستخدام إثالين دايبروميدالتعقيم باستخدام إثالين دايبروميد--٣٣
ه ه عن سائل عديم اللون ثقيل الوزن يتبخر ببطء عند تعرضه للھواء تبخر بعن سائل عديم اللون ثقيل الوزن يتبخر ببطء عند تعرضه للھواء تبخر ب

 وإعادة  وإعادة ٣٣مم//ململ٥٥--٤٤األقراص الشمعية التي أنتھت منھا الطائفة لسبب ما بمعدل األقراص الشمعية التي أنتھت منھا الطائفة لسبب ما بمعدل 
يوم وعدم إستخدام األقراص إال بعد التأكد من خلوھا من يوم وعدم إستخدام األقراص إال بعد التأكد من خلوھا من ١٥١٥التدخين بعد التدخين بعد 

اإلصابة بدودة الشمع وبعد مرور شھر على األقل من التبخيراإلصابة بدودة الشمع وبعد مرور شھر على األقل من التبخير



الحلول والمقترحاتالحلول والمقترحات
مليون طائفة نحل في مليون طائفة نحل في ١,٢١,٢بحسب ما ورد في دليل الندوة أن ھناك حوالي بحسب ما ورد في دليل الندوة أن ھناك حوالي 

..الجمھورية اليمنيةالجمھورية اليمنية
كجم كجم ١١ة ة وبناء على ذلك فإنه لو قدرنا ناتج الشمع الخام بعد الفرز من كل خليوبناء على ذلك فإنه لو قدرنا ناتج الشمع الخام بعد الفرز من كل خلي

طنطن١٢٠٠١٢٠٠==مليون كجم شمع أي ما يساويمليون كجم شمع أي ما يساوي١,٢١,٢يكون الناتج اإلجمالي يكون الناتج اإلجمالي ، ، فقط فقط 
لوتم تم تجميعه من لوتم تم تجميعه من ، ، ودعونا نقول سنويا ھذه الكمية قابلة للزيادة أو النقصانودعونا نقول سنويا ھذه الكمية قابلة للزيادة أو النقصان

. . جميع محافظات الجمھوريةجميع محافظات الجمھورية
فلك أن تتصور مدى فلك أن تتصور مدى ، ، لكن لو علمنا أن ھذه الكمية تھدر وال يستفاد منھا لكن لو علمنا أن ھذه الكمية تھدر وال يستفاد منھا 

الخسارة التي تلحق باإلقتصاد من جراء إھمال ھذا المنتج الھام وعدم الخسارة التي تلحق باإلقتصاد من جراء إھمال ھذا المنتج الھام وعدم 
..اإلستفادة من الكميات المنتجة في مواسم فرز العسل السنوية اإلستفادة من الكميات المنتجة في مواسم فرز العسل السنوية 

ي ي  إنك تشعر باألسى والشعور بالمسؤولية تجاه ھذه الثروة الضائعة والت إنك تشعر باألسى والشعور بالمسؤولية تجاه ھذه الثروة الضائعة والت
--::باإلمكان اإلستفادة منھا لو قمنا ببذل بعض الجھود لذا نقترح ما يليباإلمكان اإلستفادة منھا لو قمنا ببذل بعض الجھود لذا نقترح ما يلي

--::   يتم من خالل الجمعية العامة للنحالين اليمنيين القيام بما يلي   يتم من خالل الجمعية العامة للنحالين اليمنيين القيام بما يلي



تدريب مالك المناحل أو العاملين فيھا على طرق تدريب مالك المناحل أو العاملين فيھا على طرق 
تدوير الشمع وصناعة شمع األساس إلستخدامھا في تدوير الشمع وصناعة شمع األساس إلستخدامھا في 

مناحلھم أو تخزينھا في قوالب شمعية جاھزة للبيع مناحلھم أو تخزينھا في قوالب شمعية جاھزة للبيع 
على أن تقوم الجمعية بشرائھا منھم بسعر يتفق عليه على أن تقوم الجمعية بشرائھا منھم بسعر يتفق عليه 

قيام الجمعية باإلتفاق مع النحالين على شراء كمية قيام الجمعية باإلتفاق مع النحالين على شراء كمية 
الشمع الناتجة بعد الفرز مباشرة بسعر مناسب يتفق الشمع الناتجة بعد الفرز مباشرة بسعر مناسب يتفق 
عليه وتقوم الجمعية بإنشاء معمل لتدويره وتغليفه عليه وتقوم الجمعية بإنشاء معمل لتدويره وتغليفه 

. . وتخزينه وتخزينه 



شمع شمع ((قيام الجمعية بممارسة بعض الصناعات الشمعية مثلقيام الجمعية بممارسة بعض الصناعات الشمعية مثل
الخالخ..........األساس  القناديل الشمعية  األساس  القناديل الشمعية  

التنسيق مع إتحاد النحالين العرب لشراء الكمية المجمعة التنسيق مع إتحاد النحالين العرب لشراء الكمية المجمعة 
..والمجھزة للتصنيع والمجھزة للتصنيع 

قيام الجمعية بالتنسيق مع أحد المستثمرين لتصنيع الشمع قيام الجمعية بالتنسيق مع أحد المستثمرين لتصنيع الشمع 
الذي تم تجميعه وتغليفه وتخزينه في حالة وصوله الى الذي تم تجميعه وتغليفه وتخزينه في حالة وصوله الى 

..الكمية المناسبة للتصنيع الكمية المناسبة للتصنيع 
نؤكد بأنه نؤكد بأنه ..البحث عن شركة مصنعة لتصديره الى الخارج البحث عن شركة مصنعة لتصديره الى الخارج 

لوتم تنفيذ ھذه المقترحات ألمكن الحصول على مردود لوتم تنفيذ ھذه المقترحات ألمكن الحصول على مردود 
إقتصادي وفير ال يقل أھمية عن العسل الذي يصدر الى إقتصادي وفير ال يقل أھمية عن العسل الذي يصدر الى 

..الخارجالخارج




