


ال  )ج4( سلسلة الدليل العلمي للنحَّ

إنتاج شمع النحل

إعداد:

                   األستاذ الدكتور                                               األستاذ الدكتور

محمد عمر محمد عمر                        أحمد بن عبد الله الخازم الغامدي

                  أستاذ تربية النحل                                          أستاذ تربية النحل

كريس املهندس عبد الله بقشان ألبحاث النحل

وحدة أبحاث النحل – قسم وقاية النبات

كلية علوم األغذية والزراعة

جامعة امللك سعود

1434هـ - 2013م





ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إنتاج شمع النحل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3   

المحتويات :
تقديم ................................................................................................. ٧ 

مقدمة ................................................................................................ ٩ 

الباب األول: األهمية االقتصادية لشمع النحل ............................................... 11 

- مقدمة عامة ..................................................................................... 13

- التطور التاريخي الستخدامات شمع النحل .............................................. 14

- شمع النحل يف التجارة العاملية .............................................................. 1٥

الباب الثاني : أصل شمع النحل ............................................................... 1٩ 

- تركيب غدد إفراز الشمع ..................................................................... 21

أ – الشكل الظاهري لغدة الشمع ............................................................. 21

ب- الرتكيب الدقيق لغدة الشمع .............................................................. 21

- تطور غدد الشمع ............................................................................. 2٥

- تخليق شمع النحل وإفرازه ................................................................. 2٦

- كيف يصل الشمع إيل سطح املرايا الشمعية ............................................. 2٨

- بعض العوامل املؤثرة يف تخليق الشمع وإفرازاته ...................................... 2٩

- قشور الشمع ................................................................................... 30 

الباب الثالث : بناء األقراص الشمعية ........................................................ 33 

- سلوك الشغاالت أثناء بناء القرص الشمعي ............................................. 3٦

- هندسة بناء القرص الشمعي ............................................................... 3٩

- ملاذا يبني النحل العيون سداسية الشكل؟ ............................................... 40 

- االختالفات يف حجم العني السداسية ألنواع نحل العسل ...............................42 

- سلوك النحل يف تغطية العيون السداسية ................................................ 44

- بناء األقراص امللتحمة ........................................................................ 4٥

الباب الرابع: الصفات الطبيعية والخصائص الكيميائية لشمع النحل ............... 4٧

- مقدمة ........................................................................................... 4٩



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إنتاج شمع النحل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4

 أوالً : الصفات الطبيعية لشمع النحل...................................................... 4٩

ثانياً : الخصائص الكيميائية لشمع النحل ............................................... ٥3 

- فورمونات شمع النحل ..................................................................... ٥٥

- ظاهرة التزهري يف شمع النحل ............................................................ ٥٥

- ملوثات شمع النحل ......................................................................... ٥٥

- الخواص العامة لتقييم جودة الشمع .................................................... ٥٧

- اختبارات  الجودة لشمع النحل  .......................................................... ٥٨

الباب الخامس: إنتاج شمع النحل وتنقيته من الشوائب ............................... ٦1

- مصادر إنتاج الشمع الخام ................................................................ ٦3

- طرق استخالص الشمع .................................................................... ٦4

أوالً: طريقة الحمام املائي .................................................................... ٦٥

ثانياً: طريقة الفراز الشميس ................................................................. ٦٨ 

ثالثاً: طرق االستخالص بالبخار ............................................................ ٧3 

- الفراز البخاري ............................................................................... ٧3

- الصندوق البخاري .......................................................................... ٧٥

- مكبس الشمع .................................................................................٧٦

رابعاً: استخالص الشمع بطريقة الطرد املركزي.........................................٧٨

خامساً: طرقة االستخالص الكيميائي لشمع النحل .....................................٧٨

- مظاهر التلف عند استخالص الشمع الخام ............................................ ٧٩

- طرق إزالة األلوان من الشمع .............................................................. ٨0

أوالً: طريقة استخدام أشعة الشمس ....................................................... ٨1

ثانياً: طريقة استخدام املركبات الكيميائية ............................................... ٨1

الباب السادس: صناعة شمع األساس ......................................................٨٥

مقدمة .............................................................................................٨٧

- تاريخ صناعة شمع األساس .............................................................. ٨٨

- صناعة األساسات الشمعية ................................................................ ٩0



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  إنتاج شمع النحل  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥   

أوالً: الطريقة البدائية أو طريقة األلواح .................................................... ٩0

ثانياً: الطريقة الحديثة أو طريقة األسطوانات ............................................ ٩1

- أنواع األساسات الشمعية .................................................................... ٩4

- تثبيت األساسات الشمعية باإلطارات ..................................................... ٩٧

- فوائد استعمال األساسات الشمعية ...................................................... 101

- املواصفات القياسية لشمع األساس...................................................... 103

- الطرق التقليدية للكشف عن الشوائب يف شمع األساس ............................ 10٥

الباب السابع: االستخدامات األخرى لشمع النحل ...................................... 111

- مقدمة ......................................................................................... 113

أوالً: استخدام شمع النحل يف املجاالت الصناعية املختلفة  ............................ 114

ثانياً:  استخدام شمع النحل يف صناعة شموع اإلضاءة ............................... 11٥

ثالثاً:  استخدام شمع النحل لبعض املجاالت الزراعية وشمع التطعيم ............. 11٦

رابعاً:  استخدام شمع النحل يف صناعة املستحرضات الطبية ....................... 11٧

خامساً:  استخدام شمع النحل يف صناعة مواد التجميل .............................. 11٧

سادساً:  استخدام شمع النحل يف عالج األمراض ....................................... 11٩

الباب الثامن : تخزين شمع النحل ......................................................... 123 

- إجراءات ما قبل تخزين األقراص الشمعية ............................................ 12٥

- إصابة األقراص الشمعية باآلفات يف املخزن ........................................... 12٦

- األرضار التي تحدثها يرقات دودة الشمع الكبرية .................................... 12٧

- األرضار التي تحدثها يرقات دودة الشمع الصغرية .................................. 130

- األرضار التي تحدثها القوارض .......................................................... 130

130 - حماية األقراص الشمعية من اإلصابة باآلفات يف املخزن ........................... 

130 - نظم التخزين والحفظ لألقراص الشمعية يف مخازن خاصة ...................... 

- حفظ قوالب الشمع النقية عقب االستخالص ......................................... 134

خاتمة ............................................................................................ 13٦

املراجع العربية واألجنبية..................................................................... 13٩




