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  : مقدمه 

مقوي عسل یک محصول غذایی مفید و یک اکسیر با ارزش است که از قرن ها پیش به عنوان  عالی ترین و 
ترین غذا ها شناخته شده و همچنین به واسطه ویژگی هاي شفا بخش خود به عنوان یک دارو در درمان اکثر 

(                عسل یکی از هدیه هاي ارزنده و پر ارزش طبیعت می باشد که در قرآن کریم . بیماري ها کاربرد داشته است 
  .  از انبه عنوان یاد می کنند) 

   :تاریخچه عسل 

قدیمی ترین اثر تاریخی . جمع شود  ت که توجه انسان به سمت زنبور عسلبدون شک ابتدا عسل باعث شده اس
سال پیش از میالد است که در اسپانیا  7000که به برداشت عسل توسط انسان تعبیر شده است مربوط به 

نردبانی را براي رسیدن به ک شده یک انسان بر سنگ است که حاین اثر شامل قیافه . مشاهده گردیده است 
  . محل گلی به کار برده و ظرفی براي قرار دادن شان هاي عسل به کمر دارد 

باستان شناس ها حکایت از آن می کنند که قبایل بدوي با جمع آوري عسل اشنا بوده اند عده اي در برداشت 
سل از النه هایی که در صخره هاي تیز و عده اي براي داشتن ع. عسل از وسایل دود کننده استفاده می کرده اند 

  . و مرتفع سنگی ود دره هاي عمیق قرار گرفته اند جان خود را به خطر انداخته اند 

از حکاکی . عسل در زندگی روحانی و اجتماعی و اقتصادي مصریان باستان نقش مهمی بازي می کرده است 
ن بر می آید که عسل در آن روزگار اهمیت زیاد هاي به جات مانده در پرستشگاه ها و دخمه هاي مردگان چنی

در پاپیروس ها به نقش دارویی عسل اشاره شده است و در بیشتر دارو ها مقداري شیر و عسل به . داشته است 
مصریان قدیم از نوعی خوشاب که از جو و گندم و عسل تهیه شده است به مقدار زیاد . کار می رفته است 

کتاب مذهبی یهودیان از سرزمین موعود چنین یاد می . ا الکل در دسترس آنها نبود استفاده می کرده اند زیر
در کتاب انجیل مسیحیان از عسل به عنوان مظهر فروانی و . کنند که در آن نر هایی از عسل و شیر جاري است 

یونانیان . شد نعمت یاد شده است در یونان باستان نیز عسل یکی از هدایاي گران بها ي طبیعت انگاشته می 
آنها تصور می . تصور می کردنند که خداییان چون خوراك بهشتی می خورند فنا نا پذیر و عبدي گشته اند 

  . کردنند عسل یکی از اجزاي مهم این خوراك بهشتی است 



  

  

  

  : تعریف عسل 

که توسط زنبور عسل یک واژه عربی است که به فارسی ان را انگبن می گوند که عیارت است از مادر شیرینی 
عسل از شهد گل هاي گیاهان جمهآوري شده و پس از تغییرات الزم در سلول هاي مومی شان هاي کندو 

  . ذخیره می گردد 

ترشح مواد قندي درختان و شهد : در آمریکا ارائه شده عبارت است از  1906تعریف جامع تر عسل که در سال 
تغییر می یابد و درون سلول هاي قاب ذخیره می شود البته گل گیاهان که توسط زنبور عسل جمه آوري شده 

 – 70که حدود ( عسل فقط یک محلول قندي تغلیظ شده و فوق اشباح نیست چون عالوه بر فروکتوز و گلوکز 
مشتقات معدنی و نیز سایر –امینو اسیدها  –داراي قندها ) درصد وزن خشک عسل را تشکیل می دهند  80

نوع ترکیب معطر جدا شده است که  100از عسل هایی با منشا گیاهی مختلف بیش از . مستقات گیاهی است 
تعداد و نوع ترکیب آنها عسل هاي با طعم هاي مختلف و منحصر به فرد را به وجود می آورد و این تنوع نا 

  . محدود باعث می شود که عسل جاذبه بسیار زیادي براي ذائقه هاي مختلف داشته باشد 

  

  : ل انواع عس

عسل ها بر اساس منبع گیاهی آن ، فصل تولید و طیف فیزیکی و روش ها استخراج و بسته بندي می توان طبقه 
  بندي کرد که به شرح آن سه می پردازیم 

 : منبع گیاهی عسل  - 1

این طبقه بندي بر اساس نوع گل است که شهد و عسل از آن به دست می آید و منشا عسل می تواند یک یا 
  . که به پوشش گیاهی منطقه وابسته است . باشد  چند گیاه

 : فصل عسل  - 2



فصل گل دهی . عسل ممکن است مخلوطی از شهد چند گل بوده که مقدار هیچ کدام از دیگري بیشتر نباشد 
و به زبان محلی هر منطقه نام خاصی براي عسل هاي فصلی انتخاب می . گیاهان مناطق مختلف فرق می کند 

  ره ، پاییزه و یا عسل کوهی یا بیابانی کنند مثل عسل بها

 : وضعیت فیزیکی  - 3

و یا شان عرضه گرد ) شکرك زده ( نیمه جامد ) عسل ا ستخراج شده  ( عسل ممکن است به صورت کامال مایع 
  . د 

 : روش هاي استخراج  - 4

از صافی و یا  عبور) عسل فشرده ( تحت فشار قرار دادن ) سانتر یفیوژ ( عسل ممکن است به روش استراکتور 
  . قرار دارن شان به طور ثابت براي صاف شدن استخراج شود 

 : نوع بسته بندي  - 5

بسته بندي عسل مایع در ظروف شیشه اي ، شان عسل در قطعات مختلف بریده شده ود ظروف جداگانه یا 
  . همراه عسل مایع بسته بندي می شود 

دارند که هر چند طبیعی نبوده یا مقدار آنها نا چیز عالوه بر عسل هاي طبیعی و مغذي عسل هاي نیز وجود 
  . است اما آگاهی نسبت به آنها به فایده نمی باشد 

 : عسل سمی  - 1

ثابت شده که عسل حاصله از بعضی از گیاهان براي انسان سمی بوده و ایجاد مسمومیت و عوارضی از قبیل 
این نوع عسل . لوکزیت مسموم کنننده است چون حاوي نوعی گ. استفراغ ، سرگیجه و عدم تعادل می نماید 

در منطقی که گیاهان سمی می رویند و زنبوران عسل جمه آوري می کنند زنبور . براي زتبور سمی نیست 
گیاهانی نیز وجود دارند که نوش و . داران می توانند از این مناطق براي تولید موم و بچه کندو استفاده کنند 

اما مطالعات . و عسل آنها نیز براي انسان مسموم کننده است . ل سمی است گرده هاي آن براي زنبور عس
بنک دانه ، گل انگشت  دانه  ، گل خرزره ، . گوناگون نشان داده اند که عسا حاصل از شهد گیاهان سمی مانند 

  . شوکران ، گل پنجه اعال و غیره براي انسان سمی نیست 



نوشیدن آن سکر و سستی می آورد و چشیدن آن گلورا می سوزاند  عسلی که بویدن آن تولید عطسه می کند و
  . مسموم کننده است و براي تغذیه مناسب نمی باشد 

 : عسل مصنوعی  - 2

و معموال از قند نی شکر و میوه هاي . به مواد و ترکیباتی اطالق می شود که بدون دخالت زنبور ساخته می شود 
هر چند به . ل و خرما در ساختن چنین عسل هایی استفاده می شود شیرین مانند خربزه ، هندوانه ، کدو تنب

اما این موارد عسل نیستند بلکه از تغلیظ آب میوه ها به طریق صنعتی و . عنوان عسل از یاد بده می شود 
این کار که از سال . مصنوعی به دست می آیند در ایران در سال هاي اخیر تولید عسل از خرما آغاز شده است 

 4و  3با استفاده از خرما هاي ضایعاتی درجه . توسط موسسسه مهندسی زراعت وزارت کشاورزي انجام شده  70
که از طریق عملیات فیزیکی از نظر عطر و رنگ و طعم مورد . انجام شده و عصاره تغلیظ شده خرما می باشد 

  . ه از زنبور می رسد پروسه قرار گرفته و تا سرحد امکان به شرایط فیزیکی و شیمیایی عسل حاصل

تولید عسل خرما به روش استخراج و جدا سازي و فاز جامد از مایع و سپس بی رنگ و بی عطر سازي شده و تا 
سپس در شرایط خاصی از درجه حرارت و فششار به نحوي که  دوباره شکل . حدي خوش طعم می گردد 

ود در آن پایین تر از حد الزم براي رشد باکتري که آب موج. نامناسبی به خود نگیرد به حدي تغلیظ شده است 
این عسل که خصوصیات فیزیکی و شیمایی بسیار نزدیکی با عسل طبیعی کندو دارد و از هر . ها قرار می گیرد 

 3به عقیده کارشناسان این موسسسه از هر کیلو گرم خرماي درجه . نوع خرما و هر درجه اي قابل بازیافت است 
گرم عسل تهیه می گردد که این مقدار می  300ی کارخانه هاي بسته بندي به صورت متوسط و یا ضایعات 4و 

  . گرم در شرایطی افزایش گردد  450تواند تا 

  : خصوصیات عسل 

براي بررسی بهتر خصوصیات عسل را می توان به سه دسته خصوصیات فیزیکی و خصیات شیمیایی و 
  . خصوصیات بیوشیمایی تقسیم بندي کرد 

  : غلظت    1-1

غلظت عسل به مقدار و نوع قند ها و مقدار آب محتوي آن بستگی دارد و همچنین دما نیز بر غلظت عسل موثر 
غلظت عسل در زمان هاي انبار داري و مصرف . است به طوري که عسل به صورت مختلف سیال و جامد است 



ی است که هر قدر غلظت عسل بیشتر بدیع. اهمیت زیادي داشته و با وزن مخصوص آن ارتباط مستقیم دارد 
  . باشد وزن مخصوص آن باال تر است 

  : چسبندگی  1-2

چسبندگی عبارت است از میزان تفاوت هر مایه در مقابل جاري شدن ،میزان چسبندگی عسل به نوع ترکیبات و 
ان چسبندگی آن بطور کلی با افزایش مقدار آب و دماي عسل میز. و نسبتا باال است . مقدار آب آن بستگی دارد 

به طوري که با . چسبندگی عسل یک عامل مهم در مراحل فرآوري و بسته بندي عسل است . کاهش می یابد 
مراحل صاف کرده ،مخلوط کرده و پاستوریزه کردن و بسته بندي  –کاهش چسبندگی به مدت زمان استخراج 

  . عسل حرارت می دهند تا روان شود کاهش می یابد به همین خاطر در زمان هاي فرآوري و بسته بندي به 

  : کشش سطحی و خاصیت جذب رطوبت  1-3

عسل کشش سطحی پایین و خاصیت جذب رطوبت باال را . کشش سطحی و نیروي جذبی بین ذرات مایع است 
دارد البته خاصیت جذب رطوبت در عسل تابع حرارت نسبی هوا است به طوري که در شرایط آب و هواي 

  . ب می کند ولی در آب و هواي خشک رطوبت از دست می دهید مرطوب عسل رطوبت جذ

که این مسئله شاید به علت میزان مواد . میزان کشش سطحی عسل ها در گیاهان مختلف متفاوت است 
کلوبندي موجود در عسل باشد عسل هاي که داراي کشش سطحی و چسبندگی زیاد هستند در زمان داراي 

  . جذب عسل در زمان هاي فرآوري و نگهداري و مصرف اهمیت زیادي دارد قدرت . ظاهري کف دار می شوند 

  : شاخص شکست نور  1-4

هر چند این خصوصیت یک ویژگی فیزیکی است ولی با استفاده از این شاخص می توان میزان رطوبت عسل را 
  . این خاصیت در بحث اندازه گیري رطوبت مفصل شرح داده خواهد شد . ارزیابی کرد 

  : یون پالریزاس 1-5

و نور پالریزه به سمت راست یا . تمام ترکیباتی که داراي کربن نا متقارن هستند بر نور پالریزه اثر می گذارند 
چپ منحرف می نمایند از این خاصیت در شناسایی بعضی از قند ها و نیز در صنعت قندو شکر جهت اندازه 

  . گیري خلوص و کیفیت نصفیه استفاده می شود 



ند تمام مواد طبیعی خاصیت پالریزاسیون دارد و نور پالریزه را به سمت چپ منحرف می کند که عسل نیز مان
فروکتوز چپ گردان و گلوکز راست گردان است . ( این مسئله به دلیل بیشتر بودن میزان فروکتوز از گلوکز است 

 (  

  : خاصیت تبلور و یا شکرك زدن  1-6

رایج است با توجه به اینکه میزان ساکاروز در عسل بسیار باال است شکرك زدن یا دانه دانه شدن در عسل بسیار 
و برخی چند روز پس از استخراج و حتی در . این حالت  اتفاق می افتد بعضی عسل عا هرگز شکرك نمی زند 

تبلور شده . این فرایند با سفتی یا نرمی بلور ها یا دانه هاي عسل مشخص می شود . شان هم شکرك می زنند 
و طبق ذائقه افراد تمایل مختلفی براي مصرف آن وجود . خصوصیت مهم ظاهري عسل در بازار یابی آن است از 

به تو جه به اینکه عسل یک . و برخی آن را عالمت تقلبی بودن و بعضی عالمت طبیعی بودن آن می دانند . دارد 
در بعضی از عسل ها مثل . ك می زند در آب و هواي معتدل در انبار این محصول شکر. محلول فوق اشباح است 

چنان چه نسبت گلوکز . عمل تبلور سریع تر اتفاق می افتد . عسل گون که میزان آب پایین و گلوکز باال تر است 
دماي انبار نگهداري عسل نیز در عمل تبلور . عمل تبلور هرگز اتفاق نمی افتد . باشد  8/1به آب عسل حداکثر 

درجه سیلسیوس اتفاق نمی  5درجه سیلسیوس و کمتر از  25که در دماي باالتر از  بسیار موثر است به طوري
همچنین وجود اجسام جامد نظیر دانه هاي معلق . درجه سیلسیوس است  14مناسب ترین دما براي تبلور . افتد 

ر عسل آزاد عمل تبلور سبب می شود که مولکول هاي آب موجود د. نیز سبب تصریح تبلور می شود .... گرده و 
شود از این رو با ایجاد دو فاز عسل و آب احتمال خط تخمیر بیشتر می شود و لذا عسل شکرك زده و نیاز به 

و شرایط نگهداري را به .از آنجا که تبلور باعث افت کیفیت ظاهري عسل می شود . شرایط نگهداري بهتر دارد 
ایش مدت زمان نگهداري و تاخیر در تبلبور را دلیل ذکر شده باال سخت تر می کند بهترین را براي افز

همچنین صاف کردن عسل و جدا سازي ذرات ریز نیز در کاهش تبلور موثر می . پاستوریزاسیون عسل می دانند 
  . باشد البته نباید عسل را حرارت هاي مکرر داد زیرا باعث کاهش کیفیت عسل می گردد 

  : رنگ  1-7

بر نوع منطقه و گیاهان  البته عالوه. ور از آن تغذیه می کند بستگی دارد رنگ عسل کامال به نوع گیاهی که زنب
تاثیر شرایط نگهداري عسل در . مورد تغذیه زنبور ، زمان تولید و شرایط نگهداري نیز بر رنگ عسل موثر است 

هوا  اکسیداسیون ، مواد پلوفلونیک و کلرید آهن ؛ تشکیل اسید تانیک در مجاورت: تغییر رنگ آن شامل 
ترکیبات تانیک و پلی فنل ها با ظروف آهنی نگهداري عسل ، ترکیب قند هاي احیا کننده با اسید آمینه ، 



شفافیت عسل نیز به . هیدرولیز نشاسته و تولید دکسترین و عدم پایداري فروکتوز در محیط هاي اسیدي است 
  . میزان ذرات معلق به خصوص ذرات گرده بستگی دارد 

  . غنی تر هستند ) خصوصا تریپتوفان و تیروزین ( از نظر مواد معدنی و اسید هاي آمینه  عسل هاي تیره

  : وزن مخصوص  1-8

گرم دارد  1460وزن مخصوص عسل ارتباط مستقیم با آب آن دارد و به طور متوسط یک لیتر عسل وزنی معادل 
 .  

  

 : خصوصیات شیمیایی  - 2

ور از آن استفاده می کند متفاوت است البته در سال هاي ترکیبات شیمیایی عسل بسته به نوع گیاهی که زنب
اخیر در ایران به دلیل خشک سالی هاي متعدد و کم شدن مراتع به دلیل چراي بی رویه ، تغییر سیاست هاي 

تغذیه مصنوعی زنبور با شکر یا سایر ترکیبات قندي انجام می شود که این امر . اتفاق افتاده است .... کشاورزي و 
  . که در جاي خود به تفسیل توضیح داده خواهد شد . تغییر ترکیبات عسل می گردد سبب 

  : قندها        1-1

به طور کلی بیشترین ترکیبات عسل مربوط به قند ها و آب است و فقط مقداري کمی از آن مربوط به مواد 
  . معدنی و ویتامین ها و آنزیم ها و سایر مواد است 

می باشد % 665بیشترین مقدار را دارند که مطابق استاندارد ایران حداقل مجموع آن از بین قند ها تک قندي ها 
نوع قند در  20در بین تک قندي هاي عسل نسبت فروکتوز نسبت به گلوکز بیشتر است به طور کلی بیش از . 

ن فروکتوز عسل وجود دارد که مهم ترین آنها قند هاي تک قندي فروکتوز و گلوکز است در اکثر عسل ها میزا
  . بیش از گلوکز است بیشترین عامل شیرینی عسل و خصوصیات ظاهري آن مربوط به این دو قند است 

قند عسل را تشکیا می دهد دکسترین از هیدرولیز نشاسته حاصل می شود که اگر مدت % 7مالتوز بیش از 
ار قند هاي موجود در عسل همچنین مقد. نگهداري عسل طوالنی شود مقداراین ماده در عسل زیاد می شود 



سال نگهداري شود  2به طوري که اگر عسل . و ثابت نمی ماند .هنگام نگهداري در انبار تغییر پیدا می کند 
  مالتوز افزایش می یابد و قند هاي ساده افزایش می یابد 

نگهداري و یا  به عبارت دیگر قند هاي ساده به دو قندي و دو قندي ها به چند قندي تبدیل می شود در اثر
حرارت دادن زیاد عسل و تخمیر فروکتوز هیدروکسی متیل فورفورال تولید می شود که نشانه اصلی تخمیر عسل 

  . است 

  : آب              2- 2

اولین ترکیب اصلی عسل آب است که مقدار استاندارد آن در هنگام نگهداري عسل بسیار اهمیت دارد چنانچه 
باشد تخمیر صورت نمی گیرد مقدار آب عسل به عوامل نظیر آب و هوا، رطوبت داخلی % 18میزان آب عسل اگر 

ناطق مرطوب مثال شمال ایران نگی نگهداري بستگی دارد به طور کلی عسل م.کلونی ، چگونگی فرآوري و چگ
  . رطوبت باالتري دارد 

   :اسید هاي آلی      3- 2

هر چند در صد کمی از ترکیبات عسل مربوط به اسید هاي آلی است ولی عامل مهم اسیدي شدن عسل و 
مهمترین این اسید ها گلوکونیک اسید است که محصول آنزیمی . وجود همین ترکیبات است  PHکاهش 

درصد اسید هاي عسل را تشکیل می دهد اسیدي شدن عسل باعث  80 – 70ز است و حدود گوارش گلوک
فعالیت ضد باکتریایی عسل شده وبر طعم آن نیز اثر می گذارد اسید فرونیک ، بوتریک ، سیتریک ، الکتیک و 

) بافري بزاق دارد  برابر خاصیت 4( نیز از اسید هاي دیگر عسل هستند با این همه عسل خاصیت بافري باال ...... 
  . لذا خاصیت اسیدي آن در دهان از بین نمی رود 

   :پروتئین ها و اسید هاي آمینه           4- 2

پروتئین هاي عسل از دو منشا گیاهی و خود زنبور عسل حاصل می شود میزان پروتئین با منشا گیاهی بیشتر 
اي آمینه عسل بسیار ناچیز است که بیشتر مربوط مقدار اسیده. است می تواند حاصل از ذرات ریز گرده باشد 

بشترین اسید آمینه . به عسل هاي تیره است ولی از نظر تاثیر آن بر عطو طعم عسل بسیار قابل توجه است 
عالوه بر پروتئین ها و اسید هاي آمینه سایر اسیدها و قند ها تیانین و تانن ها . عسل پروتئین و فنل االنین است 

  . عسل اثر دارد نیز بر طعم 



   :هاآنزیم              5- 2

آنزیم ها مواد پیچیده اي از پروتئین ها بوده ودر سلول هاي زنده به وجود می آیند در عسل آنزیم ها هم منشا 
که مهم ترین آنها دیاستاز ، انورتاز ، گلوکز اکسیداز . گیاهی دارند و هم از ترشحات بزاق زنبور حاصل می شوند 

  نزیم هاي دیگر است و بعضی آ

  . این انزیم دو نوع آلفا و بتا دارد و سبب تجزیه نشاسته به گلوکز می گردد :  دیاستاز –الف 

این آنزیم سبب شکسته شدن ساکاروز و تبدیل شدن آن به دو تک قندي فروکتوز و گلوکز می :  انورتاز –ب 
   .این آنزیم در دماي باال حساس است و از بیم می رود . شود 

این آنزیم منشا گیاهی ندارد و توسط زنبور تولید می شود این آنزیم با تاثیر بر روي گلوکز :  گلوکز اکسیداز-ج
ان را به گلوکنیک اسید و پراکسید هیدروژن تبدیل می نماید که باعث اسیدي شدن عسل و مانع رشد میکروب 

دوژن قند ها نیز با فعالیت اسمزي تاثیر ضد البته بر تاثیر ضد میکروبی اسیدها و پروکسی هی. ها می شود 
  . عملکرد این آنزیم مقاومت عسل را در برابر تخمیر افزایش می دهد . میکروبی دارند 

  . .که منشا آن از گرده گل است و می تواند سبب پراکسید هیدروزن شده و باعث تخمیر عسل شود :  کاتاالز - د

ط نگهداري طوالنی مدت عسل در انبار افزایش یافته با عث تبدیل قند این انزیم در شرای:  ترانس گلوکزیالز- ه
  . هاي ساده به دو قندي ها میشود 

  . که فسفات را از فسفات هاي الی آزاد می کند :  آنزیم هاي فسفاتاز - و

  :ویتامین ها و مواد معدنی     -6- 2

ویتامین هاي محلول در آب عسل منشا . مقدار ویتامین هاي عسل کم است ولی در طعم و مزه ان تاثیر دارد 
درصد است که  17مقدار معدنی عسل حدودا . که به صورت ذرات معلق در عسل وجود دارند . گرده گل را دارند 

  . پتاسیم ، فسفر ، کلسیم است : عمدتا شامل 

   :چربی ها           7- 2



اسید هاي چرب آن . سید هاي چرب هستند چربی هاي عسل شامل انواع مختلف استرول ها ، فسفولیپید ها و ا
درصد و اسید بوتیک است و بقیه چربی ها به مقدار ناچیزتري در عسل  60درصد اسید پالتیک  27نیز حدود 
   .وجود دارد 

 : خصوصیات بیوشیمیایی عسل  -3

   :خاصیت ضد میکروبی عسل  1- 3

 PHن بودن فعالیت آبی و پایین بودن خاصیت ضد میکروبی عسل به دلیا باال بودن فشار اسمزي و پایی
  . خاصیت گلوکز اکسیداز و پراکسید هیدروژن تولیدي و پایین بودن مقدار پروتئین آن است 

پایین بودن ظرفیت ) باال بودن میزان قند نسبت به پروتئین ( همچنین باال بودن نسبت کربن به نیتروژن 
ننده ، عوا مل شیمیایی وجود بعضی آنتی اکسیدان ها ، اکسید متقابل به دلیل بابا بودن قند هاي احیا ک

  . نیز بر این خاصیت عسل تاثیر می گذارد ..... لیزوزیم اسیدها و 

   :خاصیت آنتی اکسیدانی  2- 3

به طور کلی عسل هاي تیره تر ظرفیت آنتی اکسیدانی بشتري دارند اغلب مواد آنتی اکسیدان عسل که 
، آنزیم  Cهمچنین ویتامین . بوین ، پینوبانکیسین و ترکیبات دیگر است پنیوسم: شناخته شده اند شامل 

  . کاتاالز و عنصر سلنیوم موجود در عسل نیز خاصیت آنتی اکسیدانی دارد 

  : خواص درمانی عسل 

همانطور که گفته شد عسل عالوه بر ارزش غذایی داراي خواص درمانی نیز می باشد و از گذشته هاي دور 
هر چند که امروزه به دلیل رواج مصرف دارو . یماري ها مورد استفاده قرار می گرفته است براي درمان ب

اما بهتر است به بعضی از خواص درمانی عسل . هاي شیمیایی استفاده از طب سنتی کمرنگ تر شده است 
  . اشاره شود 

 خواص ضد باکتریایی و آنتی بیوتیکی  - 1

 فرد و تامین قند خون نامین سریع انرژي در موارد خستگی هاي م - 2

 تقویت فعالیت کبد و کمک به دفع سموم کبد  - 3



 بهبود بخشیدن حرکات معده و روده  - 4

تاثیر بر فعالیت ها ي دارو با خاصیت ملینی به دلیل فشار اسمزي باال و وجود ترکیبات معطر و استیل  - 5
 کولین 

 استفاده در بیماري هاي قلبی و گوارشی و روده اي  - 6

 و کندي حافظه درمان ضعف اعصاب  - 7

 درمان بیماري هاي کبد و کلیه  - 8

 درمان دیابت و بیماري هاي خونی  - 9

 درمان بیماري هاي کودکان  -10

 درمان بیماري هاي چشم و ریه  -11

  . بهترین تاثیر بر پوست می باشد که به صورت ماسک براي انواع پوست به کار می رود  -12

  :خصوصیات پوشش گیاهی جنوب کشور

 :کنار

گرچه ارتفاع درخت کنار به بیش از . خصوص نواحى گرم خشک و نیم گرم جنوب کشور استدرختى است که م 
این درخت . رسد ولى در منطقه به علت استفاده بیش از حدى که در چرا از آن شده است هشت متر مى

ان خرید عنوان میوه خوراکى براى انس میوه کنار در محل طالبین زیاد دارد و به .صورت درختچه درآمده است به
مرغى شکل و  هاى کنار تخم برگ. هاى زیاد، بلند و نسبت با رنگ باز است کنار داراى شاخه. شود و فروش مى

شود و براى شستشوى سر از  آید که سدر نامیده مى دست مى کشیده است که از کوبیدن و سائیدن آن پودرى به
  این . گیرد ى تعلیف شتر مورد استفاده قرار مىکنار درخت و درختچه است که بیشتر برا .گردد آن استفاده مى

  

  

  



 .دارد آبى و مناطق گرم سازش اه با خشکی، کمگی

  

  

  

  .:گون

باشد و داراى انواع بسیارى است و تقریباً تمام انواع آن خوشخوراك  اى از خانواده لگومینوز مى گیاهى علوفه
دیگر داراى ساقه کوتاه در روى زمین و باالخره برخى از آنها علفى و یا چوبى بدون ساقه و بعضى . باشد مى
دامنه پراکندگى آنها از آذربایجان تا فارس و از . باشند هاى خوابیده روى زمین یا راست مى اى داراى ساقه عده

گیاهان اینگونه داراى رشد . باشند این گیاهان معموالً در برابر چراى مفرط مقاوم مى. باشد شمال تا خراسان مى
   .تواند تکثیر پیدا نماید دوام چند ساله بوده با بذرپاشى طبیعى مى سریع و

. 



:   

  
  
  
  

  بادام کوهی
  

درختچه اي خوش منظر ، ساقه هاي آن ایستا ، افراشته و سبز رنگ ، برگهاي باریک و کوچک و بعنوان اولین 
را به  شور ، مناظر بدیعیلیم نیمه خشک کدرختچه گل دهنده در فصل بهار با گلهایی درشت و سفید رنگ در اق

 .تماشا می گذارد
بادام کوهی . مقاوم می باشد (کم آبی و نوسانات شدید حرارتی( این درختچه در برابر شرایط نامساعد محیط 

متر و قطر تاج پوشش آن نیز  3تا  5/2، ارتفاع متوسط گیاه بین  (Rosaceae)متعلق به خانواده گل سرخیان
قبل از ظهور برگها در اوایل فروردین ماه ظاهر  "گل هاي سفید رنگ بادام معموال. گردد متر بالغ می 5/2تا  2به 

بخش وسیعی از کوههاي آهکی ، . میوه هاي آن نیز در خردادماه رسیده و قابل جمع آوري است. می شوند
ار به خشکی تورانی کشور توسط بادام کوهی بعنوان گونه اي مقاوم و سازگ –سنگالخی ناحیه رویشی ایرانی 

متر از سطح دریا بوده که این محدوده 2700تا 800د امنه ارتفاعی رویشگاه بادام کوهی بین . پوشیده شده است
بادام کوهی در خاکهاي عمیق تا نیمه عمیق ، سنگریزه  .میلیمتر قرار گرفته اند250تا 150در خطوط همباران 

طی دهه هفتاد دستگاههاي . یم کوهستانها می رویدسیلیسی در شیبهاي مال –دار و بر روي تشکیالت آهکی 
اهمیت و جایگاه این درختچه را شناخته ، جهت اصالح و احیا ) مانند منابع طبیعی و آبخیزداري( اجرایی کشور 

در چند دهه گذشته بعلت . مراتع کوهستانی اقدام به عملیات بذر کاري و نهالکاري بادام کوهی را نموده اند



فسیلی ، اکثر بیابان نشینان از چوبهاي ناشی از قطع درختان بادام کوهی ، جهت تهیه سوخت  کمبود سوختهاي
آثار و . و ذغال استفاده می کرده اند، که این امر بتدریج باعث از بین رفتن اکثر رویشگاههاي بادام کوهی گردید

وجود دارد ، می توان مشاهده  شواهد این امر را در چاله هاي ذغال سوزي که در اکثر نواحی کوهستانی خشک
 .نمود

 

 

  
  

  
  
  

  :روش هاي جمع اوري نمونه ها
با توجه به این که این تحقیق بصورت مقایسه اي بین نمونه هاي عسل بومی منطقه جنوب کشور  

  .:وسایر نقاط انجام میگرفت نمونه هاي عسل با روش هاي زیر جمع اوري شد
 خریداري نمونه از مراکز عرضه سطح شهر - 1

 تهیه نمونه از محل کارخانجات استانی که شامل نمونه هاي مختلف از سطح کشور بوده است - 2

هماهنگی با سازمان جهاد کشاورزي در جهت تامین نمونه هاي بومی اصل از مزارع تحت کنترل آن  - 3
 سازمان

 تهیه عسل بصورت مستقیم از زنبورداران - 4



  .یدي کشور را تشکیل میدهندبدیهی است نمونه هاي فوق طیف وسیعی از عسل هاي تول

  :روش هاي انجام آزمون

شرح .ویژگی ها صورت گرفته است  - عسل 92روش هاي آزمون براساس استاندارد ملی ایران به شماره 
  .تفصیلی روش هاي آزمون به شرح زیر است

 اندازه گیري رطوبت - 1

 آنیون-اندازه گیري قند به روش لین  - 2

 اندازه گیري نسبت فروکتوز به گلوکز - 3

 اندازه گیري هیدروکسی متیل فورفورال - 4

  GC-massاندازه گیري سموم با استفاده از دستگاه  - 5

 HPLCاندازه گیري ساکارز با روش  - 6

 

 :نتایج آزمون

  :نتایج ازمون براساس  روش هاي ازمون  وداده هاي بدست آمده در جدول زیر نشان داده شده است

ساکارز در  
ماده 
  خشک

به  نسبت فروکتوز HMF  رطوبت
 گلوکز

قند قبل از  ساکارز
 احیاء

کد نمونه 
 عسل

 1/4  14 15 81/5 49/3 58/74 1 
 6/13  2/13 25 23/3 81/11 50/66 2 
 2/16  7/13 12 87/3 02/14 83/65 3 
 9/9  14 15 68/3 50/8 85/68 4 
 8  4/13 15 90/3 98/6 68/70 5 
 1/10  2/14 - 68/4 74/8 5/67 6 
 6/12  2/14 - 98/3 85/10 83/66 7 
 5/11  25 - 87/3 63/8 83/67 8 
 5/9  2/14 - 48/3 15/8 59/64 9 
 5/16  6/14 - 80/2 13/14 38/63 10 



 9/27  16 - 38/2 44/23 35/53 11 
 5/7  2/14 - 52/3 47/6 23/69 12 
 18  6/13 - 91/2 57/15 64/61 13 
 6/21  13 - 81/2 78/18 79/62 14 
 8  6/13 - 51/3 84/6 05/71 15 
 1/10  14 - 37/3 70/8 87/68 16 
 5/11  2/13 - 48/3 10 18/68 17 
 9/6  2/13 - 4/3 6 4/70 18 
 8  2/14 - 4/3 9/6 3/69 19 
 4/14  2/13  - 2/3  5/12  9/65  20  

  21  30/59  87/12  01/2 37/24  4/14  9/14 عسل کنار
  22  40/66  50/8  05/1 97/19  15  10 عسل گون
  23  43/57  65/15  55/2 55/49  4/15  3/18 عسل کنار
  24  91/68  02/7  02/1  50/17  13  8  عسل کنار
  25  40/66  50/8  05/1  97/19  14  9/9  عسل کنار
  26  18/68  50/7  05/1  50/14  1/13  6/8  عسل گون

 27 71.62 3.88 1.08 15.25 14.2  5/4 گون 
 28 57.60 14.25 3.50 24.40 17.12  17 گون 
 29 67.94 6.36 1.50 16.30 16  6/7 گون 
 30 71.62 3.88 1.09 15.20 14  6/4 گون 
 31 69.73 5.68 1.30 16.10 16  8/6 گون 
 32 60.22 11.76 2.20 20.12 17.20  1/14 گون 
 33 64.63 9.11 1.70 19.30 18.10  1/11 گون 
 34 69.73 5.68 1.30 16.20 16.5  8/6 گون 
 35 66.25 7.60 1.45 17.40 16.50  1/9 گون 
 36 63.09 10.30 1.80 19.30 17.20  4/12 گون 
 37 56.38 17.30 4.00 26.40 18.00  1/21 گون 
 38 58.88 14.30 3.50 24.10 17.00  2/17 گون 
 39 67.94 7.38 1.42 18.30 16.50  8/8 گون 
 40 56.38 16.38 3.80 25.89 18.02  20 گون 



  41  65.27  8.25  1.60  18.33  17.00  9/9  گون 
  42  58.88  13.09  1.90  21.10  17.10  8/15  کنار 
  42  57.60  14.25  3.50  22.45  18.01  4/17  کنار 
  43  66.25  7.60  1.30  17.96  17.60  2/9  کنار 
  44  65.27  8.25  1.45  18.46  18.30  1/10  کنار 
  45  66.25  7.60  1.30  18.00  17.40  15/9  کنار 
  46  63.09  10.30  1.70  21.06  18.36  6/12  کنار 
  47  56.38  16.36  3.60  25.40  18.50  20  کنار 
  48  60.22  12.72  1.75  22.00  18.00  5/15  کنار 
  49  62.20  11.00  1.60  20.89  18.36  4/13  کنار 
  50  66.25  7.60  1.30  18.46  17.50  2/9  کنار 
  51  57.60  14.25  3.55  23.45  18.20  4/17  کنار 
  52  69.20  6.10  1.35  19.09  18.00  4/7  کنار 
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  ارتباط بین سا کارز ونسبت فروکتوز بھ گلوکز -٢نمودار شماره 
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  باط بین رطوبت ومقدار ھیدروکسی متیل فورفورالارت-٣نمودار شماره 

  

  

  :اده ھاتحلیل د

  :از بررسی نتایج ازمون ها موارد زیر استنباط می گردد

میزان ساکارز در عسل با مقدار قندهاي قبل از احیا رابطه معکوس دارد بدین معنی که هرچه قدر میزان - 1
بیشتر است و این حالتی است که در عسل هاي طبیعی ساکارز در عسل کمتر باشد میزان قندهاي قبل از احیا 

الزم به ذکر است در شرایطی که .ودر شرایطی که زنبور مستقیما از شهد تغذیه شده باشد اتفاق می افتد
آزمایشگاه هاي کنترل کیفیت نتوانند این ارتباط را بین داده هاي خود بذست آورند به احتمال قریب به یقین 

  .باید آزمون تکرار گردددچار خطا شده اندو 

در این اام.در حالتی که زنبور مستقیما از شهد گل تغذیه شده باشد میزان قند هاي ساده افزایش می یابد - 2
هرچه .است  9/0میان نسبت فروکتوز نسبت به گلوکز بیشتر است حداقل میزان مجاز نسبت فروکتوز به گلوکر 



در شرایطی که به عسل نشاسته یا سایر دکسترین .عسل بیشتر استبیعی بودن طاین میزان باالتر باشد احتمال 
ها  اضافه شود بمرور زمان تجزیه صورت گرفته و هرچند میزان قندهاي ساده افزایش می یابد اما نسبت فروکتوز 

لذا الزم است کارشناسان متبحر کنترل کیفیت در این خصوص توجه خاص لحاظ .به گلوکز کاهش می یابد
  .نمایند

چنانچه در متن نیز اشاره شد در شرایطی که رطوبت عسل باال باشد میزان هیدروکسی متیل فورفورال - 3
در این تحقیق .این بدین دلیل است که رطوبت باال زمینه را براي تخمیر قند فراهم میکند.افزایش می یابد

وري به آزمون هاي بعدي متاسفانه بدلیل کم بودن نتایج در این خصوص اظهار نظر نمی گرددو وهرگونه دا
  .موکول می گردد

روش انجام آزمون براي اندازه گیري سموم دفع آفات کشاورزي مشخص  92در استاندارد ملی ایران به شماره- 4
با توجه به اینکه بسیاري از زنبورداران از .شده است ولی نوع آفت کش وحد مجاز آن مشخص نگردیده است

دو استفاده می نمایند وبا توجه به اینکه زنبور از مزارع ومراتع تغذیه سموم حشره کش جهت محیط داخلی کن
می نماید که احتمال آلودگی به انواع سموم را دارند الزم که استاندارد ملی ایران در این خصوص پیش بینی 

حدود در این تحقیق .الزم را انجام دهد وحدود مجاز را در استاندارد با توجه به نوع آفت کش مشخص نماید
مجاز وسموم مورد اندازه گیري با توجه به دستورالعمل سازمان محترم دامپزشکی کل کشورتعیین گردیده 

خوشبختانه نمونه هاي آزمون شده در این تحقیق آلودگی نشان نداده اند هرچند الزم است تعداد نمونه ها .است
  .نتایج آزمون سم شناسی بپیوست است.افزایش یابد

عی وخالص عسل کنار وگون میزان ساکارز بیشتري را نشان می دهند که پیش فرض ها را نمونه هاي طبی- 5
  .تایید می نمایند

  :پیشنهادات

آنیون - پیشنهاد می گردد جهت اعتبار سنجی روش اندازه گیري ساکارز که در حال حاضر به روش لین- 1
وشاید در همه آزمایشگاه  زیاد است هزینه انجام این آزموننیز به کار رود هرچند  HPLCصورت می گیرد روش

  .آنیون را تایید ویا رد نماید-هاي کنترل کیفیت قابل اجرا نباشد اما میتواند تاحدود زیادي صحت ازمون لین

  .تعداد نمونه هاي مورد آزمون درهرمورد در حد قابل آنالیز توسط روش هاي آماري افزایش یابد

  .نمونه ها در فصول مختلف جمع آوري گردد



  .مقایسه ساکارز با میزان رطوبت انجام شود

با توجه به اینکه میزان ساکارز در نمونه هاي خالص کنار از حد استاندارد ملی باالتر است پیشنهاد بومی سازي 
  .استاندارد به سازمان استانداردایران داده شود

 


