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عسل بر پایه گیاهان مقایسه خصوصیات فیزیکوشیمیایی هشت نمونه 
   دارویی

  
  3، الهام خسروي2، محمد گلی1راحیل السادات هاتفی زاده

  

  ، دانشگاه آزاد اسالمی، اصفهان، ایران)خوراسگان(دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد اصفهان  - 1
  ، دانشگاه آزاد اسالمی، اصفهان، ایران)خوراسگان(نایع غذایی، واحد اصفهان دانشیار گروه علوم و ص - 2

  ، دانشگاه آزاد اسالمی، اصفهان، ایران)خوراسگان(کارشناس ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، واحد اصفهان  - 3
  

 )05/06/96: رشیپذ خیتار  96/ 11/02:  افتیدر خیتار(

  
  چکیده

 ناشی از مکیـدن بخـش زنـده     وهاي زنده گیاهانها و ترشحات بخشهاي عسل از شهد گل    ست که به وسیله زنبور    طبیعی ا  عسل یک ماده شیرین و    
 عسل وجود دارد بنابراین الزم است ترکیبات و خواص انواع عسل ضداکسایشی که گزارشات زیادي در تایید قدرت از آن جایی. شودگیاهان تولید می

رازیانه، اوکالیپتوس، کنار، آویـشن،   ( نمونه عسل 8ق در راستاي تعیین ترکیبات و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی          این تحقی  .به خوبی شناسایی شوند   
، pHهاي فیزیکوشیمیایی مانند رطوبت، اسیدیته، بدین منظور آزمون. آوري شده از مناطق مختلف ایران انجام گردید جمع)  شوید، یونجه، گشنیز و پنبه

  فعالیـت ه وتهمچنین مقدار کل ترکیبـات فنولیـک بـا اسـتفاده از روش فـولین سـیوکال      . هاي عسل انجام شدته بر روي نمونهسنجی و ویسکوزی  رنگ
هاي عسل،  عسل اوکالیپتوس به دلیل داشتن کمترین مقدار رطوبت در بین نمونهبررسی نتایج نشان داد که   .ارزیابی شد DPPH  با روشضداکسایشی

 در ضداکسایشیباالترین فعالیت . ها مدت ماندگاري بیشتري در طول انبارداري دارد بنابراین نسبت به سایر نمونه،شود میویسکوزترین عسل محسوب
به ترتیـب در  فنولیک بیشترین و کمترین میزان ترکیبات .  مشاهده شد  )71/48 ( در عسل یونجه   ضداکسایشیترین فعالیت    و پایین  )95/85 (عسل کنار 

ضـریب همبـستگی بـاال بـین میـزان      . ترین عسل، عسل پنبه بودترین عسل، عسل شوید و روشناز نظر رنگ تیره. یونجه دیده شد  هاي شوید و    عسل
باشند و همچنین ارتباط بین  عسل میضداکسایشی رفتار  نشان دهنده این است که این ترکیبات مسئول اصلی ضداکسایشیترکیبات فنولیک و فعالیت

که به دنبال محصولی با باالترین قدرت  زمانی  باشد، راهنماي خوبی براي مصرف کنندگان،تواند در این مطالعه میسایشیضداکرنگ عسل و خواص 
  . هستندضداکسایشی

  
  ، رنگضداکسایشی ترکیبات فنولیک، عسل، فعالیت :واژگان کلید

  
  

                                                             
 مسئول مکاتبات: mgolifood@yahoo.com  
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  مقدمه - 1
 از که است پرارزش اکسیري و مفید غذایی محصول عسل

 شناخته هاغذا ترینمقوي و ترینعالی عنوان به پیش هاقرن

 شمار به خوبی غذاي آن که بر عالوه عسل .]1و2[ شده است

 قرار استفاده مورد نیز مفید داروي یک عنوان به تواندمی آید،می

 ساکارز ، فروکتوزگلوکز،( آن در موجود قند هايل مولکو .گیرد
 ترهاي سادهقند ایرس به به راحتی توانندیم ) ... وو مالتوز

- می نیز هامعده ترینحساس حتی جهت همین به ،شوند تبدیل

 مواد سایر با مقایسه در عسل .دنکن هضم سادگی به را آن تواند

 ترتیب بدین.  برخوردار استکمتر کالري درصد 40  ازقندي

 ندارد بدن وزن تاثیري بر اما باالست، بسیار عسل چندانرژي هر
ها، عسل داراي  قندجدا از .دیابتی مناسب استو براي بیماران 

ها می باشد،  پلی فنولماننداي از ترکیبات جزئی طیف گسترده
 نقش دلیل همین به و هستند ضداکسایشی داراي خواص که

 کندایفا می قلبی هايبیماري و سرطان از جلوگیري در بزرگی
  .]4و 3[

فروکتوز و ( هااي از کربوهیدراتعسل عمدتا مخلوط پیچیده
- ها، اسیدها، فالونوئیدفنولیکو ترکیبات دیگري نظیر ) گلوکز

معدنی، ها، موادها، آنزیمها، پروتئینآلی، آمینواسید هاي
 که این ترکیبات خواص ، باشدمی ها و غیرهها، لیپید ویتامین

دهند و با توجه به منشاء عملکردي متعددي از خود نشان می
- هاي زنبور عسل متفاوت مییطی و گونهگیاهی و عوامل مح

هاي نشات گرفته از منابع مختلف گیاهی بنابراین عسل. باشند
ترکیب عسل   .]5-7[در ترکیب شیمیایی با هم متفاوت هستند 

به نوبه خود خواص فیزیکوشیمیایی آن مانند ویسکوزیته، 
  .]8[دهد و متبلور شدن را تحت تاثیر قرار می جذب رطوبت

، خــصوصیات فیزیکوشــیمیایی و )1395(همکــاران خلفــی و 
گـشنیز،  (  نمونه عسل گیاهی مختلـف     10 ضداکسایشیفعالیت  

 گـز و  شوید، کنار، آویشن، جعفري، قنقال، گون، یونجه، گـون        
ــارنج ــد )بهارن ــرار دادن ــه ق ــورد مطالع ــا.  را م یج حاصــل از نت
هـاي مـورد    اي را در میان انواع عـسل      تنوع گسترده ،  آزمایشات

عسل شوید داراي کمترین مقدار رطویـت و     . ش نشان داد  آزمای
هــا در طــول ایــسه بــا ســایر نمونــهمانــدگارترین نمونــه در مق

بیـشترین و کمتـرین میـزان سـاکارز بـه ترتیـب            . بودانبارداري  

عسل کنار داراي بیشترین . مربوط به عسل شوید و گون گز بود 
نهایـت  باشـد و در   می ضداکسایشینولیک و فعالیت    ترکیبات ف 

هـا  د کـه عـسل کنـار در بـین سـایر نمونـه      اینگونه نتیجه گرفتن  
 گنزالـز لورنتـه و   .]9[ باشـد اي را دارا میترین ارزش تغذیه  بیش

 نمونـه عـسل   22بـر روي     طی تحقیقی     نیز ،)2008 (1همکاران
هــاي فیزیکوشــیمیایی، حــسی و خاصــیت ویژگــیاســپانیایی، 

 دي  -1و1 دارهـاي پایـ    عـسل در برابـر رادیکـال       ضداکسایشی
ا مورد بررسـی قـرار      ، ر 2(DPPH)  پیکریل هیدرازیل  -2-فنیل
هاي تلخی و رنگ به هاي آماري نشان داد که پارامترآنالیز. دادند

نـد در   عسل در ارتباط بود     ضداکسایشی طور مستقیم با ظرفیت   
درجه کریستالیزاسیون همبستگی   وهاي شیرینیحالی که پارامتر
  .]10[ منفی نشان دادند

هـاي طبیعـی بـه    ضداکـسایش که امروزه مصرف با توجه به این   
ها در درمان و پیشگیري از بسیاري از علت اثرات بسیار مفید آن

عنـوان یـک    توانـد بـه   ها رو به افزایش است، عسل مـی       بیماري
مورد استفاده قـرار  ضداکسایش  محصول طبیعی داراي ترکیبات     

ــرد ــات ف  . گی ــاوي ترکیب ــسل، ح ــف ع ــواع مختل ــولیکی و ان ن
گیري ایـن ترکیبـات در   باشند و اندازه فالوونوئیدي متفاوتی می  

توانـد بـه انتخـاب عـسل بـا خاصـیت          هاي مختلـف مـی    عسل
 هدف از انجام این تحقیق مقایـسه  . باال کمک کند  ضداکسایشی

ــسل ــی از   ع ــف ایران ــان مختل ــاي گیاه ــره ــصوصیات  نظ خ
، یتهویــسکوز، pH اســیدیته، شــیمیایی ماننــد رطوبــت،فیزیکو

 ،باشـد  می ضداکسایشیو فعالیت    فنولیک رنگ، میزان ترکیبات  
بنـدي نمـوده و    هاي مختلف را طبقـه تا بتوان از این بابت عسل    

  .گرددهاي هر عسل به طور کامل مشخص ویژگی
  

  هامواد و روش -2
  هاي مصرفیعسل -2-1

آویـشن از    ، عـسل  استان کرمانشاه گشنیز و شوید از      هايعسل
، عسل پنبه از استان همدان، عسل یونجه از اسـتان           استان تهران 

 کشور، عسل کنـار از      یهاي غرب اصفهان، عسل رازیانه از استان    

                                                             
1. Gonzalez lorente et al 
2. Diphenyl-2- Picrylhydrazyl 
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استان مازنـدران تهیـه      از هاي جنوبی و عسل اوکالیپتوس    استان
  .شدند

  آزمایشات فیزیکوشیمیایی -2-2
  گیري رطوبتاندازه -2-2-1

 مـدل  (ATAGO) رفراکتـومتر  دسـتگاه  از منظـور  ایـن  بـراي 
RX5000 A سـانتی  درجه 20 دماي در ساخت کشور ژاپن-

  .]11[شد استفاده گراد
 pH گیرياندازه -2-2-2

 گرم نمونه عسل با آب مقطر بـه  pH ،10گیري  به منظور اندازه  
 در ایـن محلـول   pHدر ادامـه  .  میلی لیتر رسانده شد75حجم  
  .]11[گیري شد اندازه درجه سانتی گراد20دماي 

  گیري اسیدیته آزاداندازه -2-2-3
 میلـی لیتـر آب   75در  گرم از نمونه عـسل   10براي این منظور    

فتـالئین   در مجاورت شناساگر فنلحل شد، سپس محلول   قطر  م
یک دهم با سود ) pH) 3/8 متر تا رسیدن به pHو یا به کمک 

آزمـایش شـاهد بـراي     . دارغوانی تیترگردی رنگ  نرمال تا ظهور    
- مطابق دستورالعمل براي عسل. م شدگر انجاآب مقطر و شناسا

در . تـوان مقـدار نمونـه را نـصف کـرد          رنگ می هاي کدر و پر   
از طریق رابطـه  واالن در کیلوگرم  اسیدیته بر حسب اکی نهایت  

  .]11[د محاسبه گردیزیر
   ]1معادله [

  اسیدیته = 
 =Nنرمالیته سود مصرفی  
=Vمیلی لیتر سود مصرفی نمونه   

 =V'میلی لیتر سود مصرفی شاهد  
=Wوزن نمونه به گرم   

  گیري ویسکوزیتهاندازه -2-2-4
هاي عسلی که داراي بلور بودنـد بـا      ابتدا نمونه براي این منظور    

سپس توسـط   . اعمال حرارت به عسل غیر بلوري تبدیل شدند       
 مجهـز بـه   )Termo Haake(ترموهـک  3ویـسکومتر دسـتگاه  

 در دماي محـیط    ، دور در دقیقه   30 سرعت   با 4اسپیندل شماره   
  .]12[گیري شداندازهها ویسکوزیته نمونه

                                                             
3.Viscometer  

  گیري رنگاندازه -2-2-5
اعـده  ي ق داراگیري رنگ از دستگاه محفظه نـوري         اندازه جهت

 32 سانتی متر، ارتفـاع      80 سانتی متر، قاعده بزرگ      20کوچک  
 دو داراي کـه  MDF و جـنس    متـر  سـانتی  20 قطر   سانتی متر، 

در ابتدا  . درجه بود، استفاده گردید45وروسنت با زاویه المپ فل
- حجمی با آب مقطر رقیق - درصد وزنی50هاي عسل تا نمونه

ها توسط دوربـین   از نمونهعکس برداري  در ادامه .سازي شدند 
ي زوم  و فاصله  3264 × 2448 با اندازه تصاویر     ، مگا پیکسل  8
x4    توسط  نهایتدر   .متري صورت گرفت   سانتی 30در فاصله 

ــرم ــزار ن ــدارImage Jاف ــزي (*a مق  *L، 5)زردي (*b،4)قرم
 7)زاویـه تـه رنـگ   ( Hue   محاسـبه .گیري شد اندازه 6)روشنی(
،C*)  سیري رنگ(و 8 E∆ )   از طریـق روابـط     ) تغییر رنگ کلـی

  ].13[زیرصورت گرفت
  
  ]2معادله [

  

   
  ]3معادله [
  

 
  ]4معادله [

   
  گیري مقدار کل ترکیبات فنولیک اندازه -2-2-6

 9هتسـیوکال -عسل به روش فـولین     ترکیبات فنولیک    گیرياندازه
 گرم از هر نمونـه عـسل در         5/2  براي این منظور   . گرفت انجام

 فیلتر  4لیتر آب مقطر حل و توسط کاغذ فیلتر واتمن           میلی   25
عـرف  لیتـر از م    میلـی  5/2لیتر از این محلـول بـا         میلی 5/0. شد

 دقیقـه  5 نرمال مخلوط گردید و به مـدت        4/0 هتسیوکال-فولین
 موالر بـه    7/0کربنات  لیتر سدیم  میلی   2 در ادامه تکان داده شد    

فـضاي تاریـک و    ساعت در 2محلول اضافه گردید و به مدت   
                                                             
4. Redness 
5.Yellowness 
6. Lightness  
7. Hue angle 
8. Chroma  
9. Folin–Ciocalteu  
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ــه کمــک ســپس . دمــاي محــیط نگهــداري شــد در  دســتگاه ب
نانومتر  760در طول موج مقدار جذب محلول  10اسپکتروفتومتر
 . قرائت گردید

-گالیک با غلظت  هاي اسید براي رسم منحنی استاندارد، محلول    

 در متانول تهیه     قسمت در میلیون   200،  100،  50،  25،  10هاي  
ها به جاي نمونه برداشـته      لیتر از این محلول    میلی   5/0شدند و   

بـا توجـه بـه      . صورت گرفـت   بقیه مراحل طبق روش باال       شد،
هـاي بـه دسـت آمـده،      سـتاندارد و جـذب    هاي ا غلظت محلول 

مقـدار کـل ترکیبـات فنولیـک از     . گردیدمنحنی استاندارد رسم  
-روي معادله خط رسم شده براي اسید گالیک، بر مبناي اسـید           

           شـد  گـرم عـسل بیـان    100گـرم در    گالیک بـه صـورت میلـی      
  .]15 و 14 و9[
  ضداکسایشیگیري فعالیت اندازه -2-2-7

به   DPPH عسل در حضور رادیکال آزادسایشیضداکفعالیت 
 غلظـت   DPPHابتـدا از    . روش اسپکتروفتومتري انجام گرفت   

لیتـر    میلـی 50 و با متانول به حجم نهایی میلی موالر تهیه 06/0
هاي مجزا مقدار   هاي عسل در ویال   از نمونه سپس   ،رسانده شد 

 تـا   03/0 از یک نمونه عسل اوزان مختلف،     (  گرم توزین  04/0
لیتـر  میلی/. 5  نهایی  به حجم  و با متانول  ) گردید گرم وزن    1/0

هاي به ظروف عسل   DPPH لیتر  میلی 1در ادامه    .رسانده شد 
 دقیقه در 30 به مدت مخلوط حاصل  .گردیدتوزین شده اضافه    
 پـس از آن جـذب      نگهـداري شـد،    تـاریکی دماي محیط و در     

هترین غلظت ب. گردید نانومتر قرائت 517 در طول موج هانمونه
 30 با توجه به بیشترین عدد جذب پس از گذشت مدت زمـان        

ــاي محــیطدقیقــه  بدســت آمــد و خاصــیت   نگهــداري در دم
انـدازه   بهتـرین غلظـت   با توجه بـه  ها   سایر نمونه  ضداکسایشی

 با این انجام گرفت،نمونه کنترل طبق روش باال تهیه . گیري شد
ر متانول با محلول لیت میلی/. 5تفاوت که به جاي محلول عسل، 

DPPH   به صورت   عسل  ضداکسایشی  فعالیت .گردیدمخلوط 
  شـد   و با استفاده از فرمول زیر محاسبه       درصد بازدارندگی بیان  

]16[.  
  ]5معادله [

                                                             
10. Spectrophotometr 

100)شاهد   A /  نمونه  A - شاهد  (A =  درصد به دام انداختن

  رادیکال آزاد
  آنالیز آماري نتایج -2-3

هاي عسل در سـه تکـرار   نمونه شیمیایی فیزیکو هايونآزمکلیه  
هـا بـا   تجزیه و تحلیـل نتـایج حاصـل از آزمـون          . انجام گرفت 

هـا بـا   استفاده از طرح کامال تصادفی و مقایسه میـانگین نمونـه     
با استفاده از نرم % 95استفاده از آزمون دانکن در سطح اطمینان     

 از نرم افزار  هادارنموبراي رسم   .  انجام شد  SPSSافزار آماري   
  .گردید استفاده 2010اکسل 

  

  نتایج و بحث -3
  رطوبت -3-1

 منطقـه،  هـواي  و آب  موقعیـت جغرافیـایی،  بـه  رطوبت میزان

میزان رطوبت . ]17[ دارد بستگی و غیرهنوع گل  ،ترکیب شهد
نـشان داده   ) 1 (شکلدر  حاصل از این تحقیق     هاي عسل   نمونه

- درصـد مـی    07/13-47/18ه  ن در محدود  زااین می . شده است 

 عسل و) 07/13( کمترین میزان رطوبت عسل اوکالیپتوس. دباش
 تفاوت معنی  و)47/18(را نشان داد پنبه بیشترین میزان رطوبت 

-عـسل  در مقایسه میزان رطوبت      .ها داشت  با سایر نمونه   داري

 بـا   هاي کنار و آویـشن    و عسل با یکدیگر   هاي گشنیز و شوید     
 % 05/0 سـطح احتمـال       در داريمعنـی آماري   اختالف   ،یکدیگر

 رطوبـت   نتایج حاصل از اندازه گیريبه توجه  با.مشاهده نشد

 جهانی بسیار هاياستاندارد حد از مقادیر اینهاي عسل، نمونه

 .باشـد مـی  عـسل  خـوب  کیفیـت  دهنـده  نـشان  و اسـت  کمتر
 عـسل  فـساد  بر رطوبت میزان حاکی از آن است کهتحقیقات 

 ایجـاد  سـبب  بـاال بطوریکه میزان رطوبـت  . دارد ممستقی تاثیر

 11خلیـل و همکـاران   .دگـرد مـی  عسل فساد نتیجه در و تخمیر
 نمونه عسل الجزایري را 5مقدار رطوبت ، طی تحقیقی   )2010(

ــزارش 59/11-13/14در محــدوده  ــد، درصــد گ ــایج نمودن  نت
ــایج ایــن تحقیــق حاصــل از  ــا نت .]18[ فــوق مطابقــت داردب

                                                             
11. Khalil et al 
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Alfalfa Coriander Gossypiu
m Dill Ziziphus Garden 

Thyme Eucalyptus Fennel

Moisture 17.87 14.90 18.47 14.83 13.83 13.70 13.07 14.07

b

c

a

c
e e f

d

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Honey samples
  

Fig 1 Comparing the moisture parameters between different samples of honey 
a-z: different letters indicate significant differences (p<0.05) 

3-2-pH   
. دهـد را نشان میهاي مختلف عسل    نمونه pHر  اد مق )2(شکل

نـد و   اهاسـیدي بـود    ارزیـابی هاي مورد    عسل مطابق شکل تمام  
عـسل آویـشن   . باشـد مـی  53/3-01/4 در محدوده    pHمقادیر  

داري بـا سـایر   بود و تفاوت معنـی    ) pH) 01/4داراي بیشترین   
را ) pH) 53/3عـسل گـشنیز کمتـرین میـزان     . ها داشـت  نمونه

هاي پنبه، شوید، کنار و اوکـالیپتوس تفـاوت          با عسل  اماداشت  
 و یکـدیگر یونجه و شوید بـا  هاي  عسل.  نشان نداد  معنی داري 

  درداريهاي اوکالیپتوس و کنار با یکدیگر اختالف معنـی     عسل
نظر از  طور کلی عسل صرف   به   . نداشتند % 05/0سطح احتمال   

نـوع گـل و     . باشدبیعتا اسیدي می  منشاء جغرافیایی متغیر آن، ط    
تواند باعث تغییرات زیـادي در مقـادیر        استگاه جغرافیایی می  خ

pH زیرا ،ددگر عسل pHتوانند تا حد  شهد و شرایط خاك می
 pH .ندگذار باشـ تاثیرزیادي بر خواص فیزیکوشیمیایی عسل 

نمونه عسل در طول فرآیند استخراج مهم است زیرا تاثیر آن بر     
. ]19[ بافت عسل و همچنین ثبات و ماندگاري آن موثر اسـت          

روي  بر ،)2003 (12اي که توسط ساویل و همکاران طبق مطالعه 
ها بـین  هاي غرب نپال انجام گرفت، مقادیر آن     عسل pHمیزان  

  .]20[  گزارش داده شد61/4- 03/5
   اسیدیته-3-3

                                                             
12. Saville et al 

گزارش داده ) 3(هاي عسل در شکل نتایج مقادیر اسیدیته نمونه
واالن اکی میلی 63/89-96/13این میزان در محدوده     . شده است 

) 63/89(یدیته  عسل کنـار بـا داشـتن اسـ        . باشددر کیلوگرم می  
واالن در کیلوگرم داراي بیشترین میزان اسیدیته در بین         اکیمیلی
هـا  هاي عسل بود که اختالف معنی داري با سایر نمونـه            نمونه

واالن در  اکـی میلـی ) 96/13(کمترین میـزان اسـیدیته      . نشان داد 
کیلوگرم را عسل اوکالیپتوس به خود اختصاص داد، که در بین           

 در سـطح  داريا بـا عـسل یونجـه اخـتالف معنـی         ها، تنه نمونه
اسیدیته باال ممکن است ناشی از تخمیر .  نداشت%05/0احتمال 

ها باشد، در طول تخمیـر گلـوکز و         هاي عسل توسط مخمر   قند
شوند سپس الکل فروکتوز تبدیل به دي اکسید کربن و الکل می     

در حضور اکسیژن هیدرولیز و تبدیل به اسید استیک شـده کـه           
ایـن یکـی از     بنـابر  .]21[شـود   اعث افزایش اسیدیته عسل می    ب

تواند، تازه نبودن عسل و    دالیل باال بودن اسیدیته عسل کنار می      
توانـد  دلیـل دیگـر مـی   . اتفاق افتادن عمل تخمیـر در آن باشـد      

مربوط به ماهیت ترکیبات موجود در گیاه کنار باشد کـه باعـث    
حقیقـی کـه در سـال    طـی ت  . افزایش اسیدیته در آن شده اسـت      

 بر روي دو نمونه عسل در 13، توسط رامیرز و همکاران)2000(
شبه جزیره یوکاتان مکزیک انجام شد، میزان اسیدیته عـسل را           

واالن به ازاي هر کیلوگرم گزارش نمودند       اکی میلی 9/39-3/38
]22[.  
  

                                                             
13. Rameres et al 
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Fig 2 Comparing the pH parameters between different samples of honey 

a-z: different letters indicate significant differences (p<0.05) 
 

  
Fig 3 Comparing the acidity parameters between different samples of honey 

a-z: different letters indicate significant differences (p<0.05) 
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Fig 4 Comparing the viscosity parameters between different samples of honey 

a-z: different letters indicate significant differences (p<0.05) 
 

  ویسکوزیته -3-4
هاي عسل که همگی رفتار نیوتنی نتایج مقادیر ویسکوزیته نمونه

ایـن میـزان در محـدوده    . آورده شده اسـت ) 4(دارند در شکل  
ــی23/410-63/67 ــویز م ــد پ ــه. باش ــین نمون ــسل در ب ــا، ع ه

اوکالیپتوس داراي بیشترین و عسل پنبـه داراي کمتـرین میـزان            
ارامتر ویسکوزیته در بـین     ترتیب نزولی پ  . باشندویسکوزیته می 

هاي عسل عبارتـست از، اوکـالیپتوس، آویـشن، رازیانـه،           نمونه
  .گشنیز، یونجه، کنار، شوید و پنبه

) چـسبناك (دانیم، عسل یـک غـذاي ویـسکوز        همانطور که می  
اي بـاالي آن بـه خـوبی شـناخته       طبیعی است که ارزش تغذیـه     

بـه  ویسکوزیته یک ویژگـی مهـم در کیفیـت عـسل       . استشده
آید و عوامل مختلف فیزیکی و بیوشیمیایی مانند دما،         شمار می 

ها ایـن ویژگـی را      ها و قند  ها، کلوئید رطوبت، حضور کریستال  
از دیدگاه و نقطـه نظـر رئولـوژیکی،         . دهندتحت تاثیر قرار می   

بطوریکـه  . عسل یک مـاده بـا سـاختار مولکـولی متغیـر اسـت        
و نقـل مــواد و   ویـسکوزیته عـسل، فعـل و انفعــاالت، حمـل    

 .]23[دهـد  همچنین تجربه مصرف را تحت تاثیر خود قرار می       
 نمونه عسل 10، طی تحقیقی مقادیر ویسکوزیته )1395(خلفی  

 سـانتی  17760-57120از مناطق مختلف ایران را در محـدوده       
  .]9[ گزارش کرد 14پویز

  مقدار کل ترکیبات فنولیک -3-5

                                                             
14. Centipoise 

.  آورده شـده اسـت  )5(مقادیر کل ترکیبات فنولیـک در شـکل       
 میلـی  05/85-66/296مقدار کل ترکیبات فنولیک در محـدوده    

هـاي  در بـین نمونـه    .  گرم عسل بـود    100اسید در   گرم گالیک   
عسل بیشترین میزان ترکیبات فنولیک مربوط بـه عـسل شـوید            

 داراي اخـتالف  هـا  با سایر نمونه، عسل رازیانه  بجز که   باشدمی
 کمتـرین میـزان   نیـز  یونجـه  عسل. )>05/0P( داري است معنی

 با توجه به نتایج بـه       .را به خود اختصاص داد    ترکیبات فنولیک   
دست آمده عسل شوید و رازیانه و کنار با داشتن باالترین مقدار 

هاي ترکیبات فنولیک داراي کیفیت بهتري نسبت به سایر نمونه         
 هـا فنلـی و فالونوئیـد   هـاي  عسل غنی از اسـید .دباشنعسل می 

- ها و ایزوفالونها، آنتوسیانیدینها، فالونها، فالوانونولفالون(

ــده ) هــا ــشان دهن ــرات ي طیــف گــستردهاســت کــه ن اي از اث
) آلـرژي  باکتري، ضد التهاب، ضد    از جمله اثر ضد   (بیولوژیکی  

ترکیبـات فنولیـک یـا    . طبیعـی اسـت  هـاي  ضداکسایشو عمل  
دهنـده  ترین گـروه ترکیبـات تـشکیل        ها یکی از مهم   فالونوئید

انـد و  ها توزیع شـده اي در آنگیاهان هستند که به طور گسترده  
 ضداکسایـشی میکروبـی و فعالیـت   تا حدي مسئول رفتـار ضـد   

 میزان ،)2011( در سال 15دنگ و همکاران. ]24[د نباشعسل می
 تا 43/10 نمونه عسل چینی را در محدوده 33ترکیبات فنولیک  

.]25[ رش کردنـد  گـرم عـسل گـزا     100گـرم در    میلی   6/149

                                                             
15. Dong et al 
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Fig 5 Comparing the total amount of phenolic compounds in different samples of honey 

a-z: different letters indicate significant differences (p<0.05) 
  

 با اسـتفاده از روش     ضداکسایشیفعالیت   -3-6
DPPH  

هـاي  تـرین آزمـون    یکی از سریع   DPPHکال  آزمون مهار رادی  
الکتـرون  /  بررسی کلی فعالیت اهداي هیـدروژن      جهتموجود  

رادیکال آزاد . باشدمی ضداکسایشی هايها و مکملضداکسایش
DPPH           داراي مزیت تحت تاثیرقرار نگرفتن توسط برخـی از 

الته کردن یون فلزي و مهـار آنـزیم         شهاي جانبی مانند    واکنش
  .]18[باشدمی

- نمونه ضداکسایشینتایج این آزمون به صورت درصد فعالیت        

ایـن میـزان در    . نشان داده شـده اسـت     ) 6(هاي عسل درشکل    
دهد که  نتایج نشان می  . دباشمی درصد   71/48-85/95محدوده  

انـد، در   ه بـود  ضداکسایشیهاي عسل داراي فعالیت     تمام نمونه 
و عسل  اکسایشیضدعسل کنار بیشترین میزان فعالیت این میان 

ختصاص را به خود ا    ضداکسایشیفعایت  میزان  کمترین  یونجه  
 ضداکسایـشی عسل کنار بـا داشـتن بـاالترین فعالیـت            .اندداده

 نـسبت بـه سـایر       یاز باالتري از لحاظ خواص درمانی     داراي امت 
 باال و   ضداکسایشیشناسایی انواع عسل با فعالیت       .ها بود عسل

نبور عسل سبب افزایش ارزش اثرات حفاظت سلولی پرورش ز 
منـشاء   .شـود تجاري عسل به عنوان یک غذاي عملکـردي مـی  

 آن ضداکسایـشی رین تاثیر را بر روي فعالیت     گیاهی عسل بیشت  
دارد، در حالی که فراوري و نگهداري عسل به مقدار جزئی در         

-ضداکسایشبا توجه به اینکه امروزه مصرف . این مورد موثرند  

هـا در درمـان و      ثـرات بـسیار مفیـد آن      هاي طبیعی بـه علـت ا      
توانـد بـه    عسل مـی ،ها رو به افزایش است    پیشگیري از بیماري  

 طبیعـی مـورد   ضداکسایشیعنوان یک محصول داراي ترکیبات   
  .]26[گیرداستفاده قرار 

 عسل ممکن اسـت بـه علـت      ضداکسایشیتغییرات در فعالیت    
ـ      ماهیت کمی و کیفی پلی فنول      سته بـه   ها باشد که به شدت واب

هـا   دلیل این امر ناشی از ساختار پلـی فنـول          .باشدمنبع گل می  
- ایفا میضداکسایشیباشد که نقش مهمی در تعیین فعالیت    می

ها از فعالیت هیدروژن دهی     فنول پلی ضداکسایشیفعالیت  . کند
ها  و همچنین توانایی آن    هاي آزاد به دام انداختن رادیکال   ها،  آن

هاي فلزي انتقالی دو ظرفیتـی ناشـی        ندر کمپلکس کردن کاتیو   
ها بـا یـک سـاختار معـین،         در نهایت تجمع پلی فنول    . شودمی

 عسل را تحت تاثیر قرار خواهد داد   نهایی   ضداکسایشیفعالیت  
 ضداکسایـشی  میـزان بـاالي فعالیـت    ،بق نتایجاطماین   بنابر .]9[

توانـد بـه علـت میـزان        عسل کنار، رازیانه، آویشن و شوید می      
یل بـسیار   ها باشد بنابراین عسل پتانس    ي ترکیبات فنولیک آن   باال

مقـدار ترکیبـات     . طبیعی دارد  ضداکسایشزیادي به عنوان یک     
فنولیک عسل به شدت تحت تاثیر منشا گیـاهی و جغرافیـایی،            

مطالعـه  . باشـد نوع گل و خصوصیات آب و هوایی منطقه مـی          
 حـاوي  هاي عسل مورد آزمـایش دهد که نمونه حاضر نشان می  

ــات فنولیــک مــیمقــادیر فــراوا ــوان باشــند کــه بــهن ترکیب  عن
در واقـع ضـریب   . کننـد هاي موثر طبیعی عمل مـی    ضداکسایش

ــت       ــک و فعالی ــات فنولی ــزان ترکیب ــین می ــاال ب ــستگی ب همب
 نشان دهنده این است کـه ایـن ترکیبـات مـسئول       ضداکسایشی
 16ساکسنا و همکاران  . باشند   عسل می  ضداکسایشیاصلی رفتار   

                                                             
16. Saxena et al 
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شــیمیایی و هــاي فیزیکــو ویژگــیطــی تحقیقــی   ،)2010(
 . نمونه عسل هندي را مورد بررسی قرار دادنـد          7 ضداکسایشی

 میزان ترکیبات فنولیک و فعالیت مهار رادیکـال  نتایج نشان داد، 
DPPH داري متفـاوت بـود و      ها بـه طـور معنـی      ي نمونه  همه

لیـک  هـایی بـا میـزان ترکیبـات فنو     نمونـه  ضداکسایشیفعالیت  
ــه   ــود ک ــاالتر ب ــشتر، ب ــق  بی ــن تحقی ــل از ای ــایج حاص ــا نت                ب

ــایج  ــوانی دارد نتـــــــــ ــوق همخـــــــــ .]8[ فـــــــــ

  
 

  
Fig 6 Comparing the antioxidant activity between different samples of honey  

a-z: different letters indicate significant differences (p<0.05) 
  

  رنگ سنجی -3-7
 درموجـود   (*L)  و تـاریکی  نتایج مولفه رنگ سنجی روشـنی     

 گـزارش   06/42-10/70 که میزان آن در محـدوده        ،)1 (جدول
 شدت رنـگ آن نمونـه   ، کمتر باشد*Lهرچه میزان   . شده است 

هاي عسل، عسل شوید بـا  در بین نمونه. بیشتر است و بالعکس   
 بـا   واي بیشترین شدت رنگ بـود        دار *Lداشتن کمترین میزان    

از . )>05/0P( داشـت داري  معنیآماري  ها اختالف   سایر نمونه 
 کمتـرین   *Lعسل کنار با داشـتن بیـشترین میـزان          سوي دیگر   

 رنـگ عـسل از      .میزان شدت رنگ را بـه خـود اختـصاص داد          
ها، شود، عسل حاوي کاروتنوئید   ترکیبات شیمیایی آن ناشی می    

هاي آمینه ها، اسیداي پلی فنولیک، فالوونوئید  هها، اسید ترپنوئید
هـاي مـزدوج    این ترکیبات داراي سیستم   . باشدها می و پروتئین 

باشند که جذب نور را در محدوده مرئی از هاي دوگانه میپیوند
پلی  .نماینداي امکان پذیر میهاي زرد تا قرمز مایل به قهوهرنگ
ند و اثبات شده اسـت      ها تاثیر زیادي روي رنگ عسل دار      فنول

هـاي بیـشتري   هایی با رنگ تیـره کـه حـاوي رنگدانـه     که عسل 
  .]15و 9[  باالتري دارندضداکسایشیلیت  فعا،هستند

مقـادیر  (سبزي اسـت کـه از سـبز   -شاخص قرمزي ) *a (پارامتر
بیشترین میزان قرمزي در    . باشدمی) مقادیر مثبت (تا قرمز ) منفی

هـا داراي  مونـه  سـایر ن  با در مقایسه وعسل شوید مشاهده شد     
در واقع هر چـه میـزان قرمـزي نمونـه     . بودداري  اختالف معنی 

ي در  میزان قرمـز  . شودبیشتر شود شدت رنگ آن نیز بیشتر می       
ر گداري بـا یکـدی     و اختالف معنی   هاي کنار و آویشن کم    عسل

 پنبه کمترین درصد قرمزي را به خود اختـصاص        عسل. نداشتند
هـاي یونجـه،   داري بـا عـسل  تالف معنـی  اخـ بـا ایـن حـال   داد 

  .یز نشان نداداوکالیپتوس و گشن
تـا  ) مقـادیر منفـی  (از آبی )*b(هاي عسل یا    مقدار زردي نمونه  

بیـشترین میـزان زردي مربـوط بـه         . باشدمی) مقادیر مثبت (زرد
نـشان  ها  داري با سایر نمونه   عسل رازیانه بود که اختالف معنی     

 زردي را به خـود اختـصاص داد        عسل پنبه کمترین درصد   . داد
عـسل کنـار و   . داري با عسل یونجـه نداشـت      که اختالف معنی  

شوید نیز میزان زردي قابل تـوجهی از خـود نـشان دادنـد کـه             
  .داري با یکدیگر نبودندداراي اختالف معنی

، نشان دهنـده میـزان اشـباع شـدگی و یـا             )*C(شاخص کروما 
یانه بیشترین میـزان  عسل رازها در بین نمونه . شدت رنگ است  
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با سایر  از لحاظ آماري    به خود اختصاص داد و      شدت رنگ را    
نیـز  کمترین شدت رنگ    . داري نشان نداد  تفاوت معنی ها  نمونه

  .مربوط به عسل پنبه بود
هـاي  در بـین نمونـه     ∆E مولفه تغییر رنگ کلی یـا        در رابطه با  

متعلق به عسل شـوید بـود        ∆Eبیشترین درصد   ،  مختلف عسل 
  . )>05/0P( ها نشان دادداري با سایر نمونه تفاوت معنیکه

در ) (Hue رنگ یا   نتایج مربوط به مولفه رنگ سنجی زاویه ته       
شاخـصی از رنـگ مـاده     Hue . آورده شده اسـت  )1(جدول 

 درجه نمایانگر رنگ قرمـز و  360 و یا 0غذایی است که زاویه  
رنـگ زرد،  شان دهنـده   به ترتیب نـ   270 و   180،  90هاي  زاویه

ا بـه خـود     ر Hueعـسل پنبـه بیـشترین       . باشـد سبز و آبی مـی    
ان دهنده تمایـل آن بـه رنـگ سـبز       اختصاص داده است که نش    

-زاویه ته رنگ مربوط به عسل شوید می       کمترین درصد    .است

د که تمایل رنگ نمونه به سمت قرمز را نشان داده است و             باش
طبـق  . )>05/0P( هـا داشـت   داري با سایر نمونـه    تفاوت معنی 

رتباط مـستقیم وجـود    ا*b ه و مولفHueبین مولفه ) 4(رابطه 
میـزان زردي نمونـه   رنگ بیـشتر باشـد،   ه زاویه ته  دارد که هرچ  

بیشتر است و هر چه کمتر باشد نمونه تمایل به قرمزي از خود       
گ مربوط  کمترین زاویه ته رن)1(جدول  دهد که طبق    نشان می 

ها به رنگ قرمز را د که تمایل آناشببه عسل شوید و رازیانه می
هاي یونجه، پنبه، گشنیز دهد و کمترین مربوط به عسلنشان می 

-که تمایل به زردي از خـود نـشان مـی           باشدمیو اوکالیپتوس   

   .ندده

اي شـدن   بیشترین درصد اندیس قهـوه ،)1(مطابق نتایج جدول    
)BI (    ا  بـ داريمعنـا باشد که اخـتالف  مربوط به عسل شوید می

- رین مقدار قهوهداراي کمتعسل پنبه . ها داشته استیر نمونهسا

داري بـا عـسل یونجـه و    معنـی  تفـاوت   باشـد امـا   اي شدن می  
نظـر  عسل آویشن و کنار نیز از       . اوکالیپتوس از خود نشان نداد    

بـا  . داري با یکدیگر نداشـتند    اي شدن اختالف معنی   میزان قهوه 
نیـز  ) BI(اي شدن   ندیس قهوه ها ا  در نمونه  (*a)افزایش میزان   

هاي شـوید و    این عسل بنابر. افزایش پیدا کرده است و بالعکس     
اي شدن را داشتند که نـشان       رازیانه باالترین میزان اندیس قهوه    

ترین باشد و روشناي میها به سمت قهوهدهنده تمایل رنگ آن
تـوان اینگونـه   پس می . ها یونجه، پنبه و اوکالیپتوس بودند     عسل

هاي شوید و رازیانه با توجه بـه داشـتن       نتیجه گرفت که، عسل   
باشـند  تري میبیشترین میزان ترکیبات فنولیک، داراي رنگ تیره     

ارتباط بـین   .  بیشتري نیز دارند   ضداکسایشیو همچنین فعالیت    
توانـد   در ایـن مطالعـه مـی       ضداکسایشیرنگ عسل و خواص     

نی که به دنبـال  راهنماي خوبی براي مصرف کنندگان باشد، زما      
ــدرت   ــاالترین ق ــا ب ــشیمحــصولی ب ــستندضداکسای ــس .  ه پ

همبستگی مثبتی بین میزان ترکیبات فنولیـک، رنـگ و فعالیـت            
، )2010(ساکـسنا و همکـاران      .  عسل وجود دارد   ضداکسایشی

 نمونه عسل هندي را مـورد بررسـی قـرار           7میزان شدت رنگ    
- عمدتا فالوونوئید(ها  رنگدانه،دادند و به این نتیجه رسیدند که

به طـور قابـل تـوجهی بـه افـزایش فعالیـت           ) هاها و کارتنوئید  
کنند که نتایج حاصل از هاي عسل کمک می    نمونه ضداکسایشی

ــت دارد    ــوق مطابقــ ــایج فــ ــا نتــ ــق بــ ــن تحقیــ .]8[ایــ
Table 1  Comparing the color parameters between different samples of honey  

  L* a* b* c* ΔE H* BI تیمار
Alfalfa           

Coriander             
Gossypium          

Dill             
Ziziphus               

Garden Thyme               

Eucalyptus           
Fennel           

Means with different superscript letters within the same column are significantly different at p < 0.05  
  

  گیري کلی نتیجه -4
تحقیـق اطالعـاتی بـراي     ایـن  طی آمده بدست نتایج بر اساس

عـسل  . هـاي عـسل بدسـت آمـد     بندي و تمایز بین نمونـه     طبقه

- اوکالیپتوس به دلیل داشتن کمترین مقدار رطوبت در بین نمونه

 بـاالترین   .شـود سوب مـی  هاي عسل، ویسکوزترین عسل محـ     
تــرین فعالیــت  در عــسل کنــار و پــایینضداکسایــشیفعالیــت 

بیشترین و کمتـرین    .  در عسل یونجه مشاهده شد     ضداکسایشی
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هاي شـوید و یونجـه   میزان ترکیبات فنولیک به ترتیب در عسل 
-ترین عسل، عسل شـوید و روشـن  از نظر رنگ تیره  . دیده شد 

تـوان گفـت در بـین    ان مـی در پایـ . ترین عسل، عسل پنبه بـود   
هاي مختلف عسل، عسل شوید و کنـار از نظـر خـواص             نمونه

فیزیکوشیمیایی امتیاز باالتري را بـه خـود اختـصاص دادنـد و             
  .اي بیشتري هستندداراي ارزش تغذیه
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Honey is a sweet and natural food that is produced by honeybees using flower nectars. Many studies 
have reported the powerful Antioxidant properties of honey. Therefore, it is essential to identify the 
constitutive ingredients and characteristics of various honeys. This report investigated some selected 
components, physicochemical properties of eight types of honeys according to the plant 
species’nectars fed by honeybees (i.e. fennel, eucalyptus, ziziphus, garden thyme, dill, alfalfa, 
coriander and gossypium) from different regions of Iran. The moisture, acidity, pH, colorimetric and 
viscosity indices of honeys were analyzed. The total phenolic content and anti-oxidant activity were 
analyzed by Folin–Ciocalteu and DPPH methods, respectively. The analysis revealed that the 
eucalyptus honey had the lowest humidity and highest viscosity index among all samples, 
consequently, had the highest shelf life. The ziziphus and alfalfa honeys showed the highest (85/95) 
and lowest (48/71) anti-oxidant activities, respectively. The dill honey had the highest phenolic 
content, and alfalfa honey had the lowest phenolic content. The colorimetric index showed that the dill 
honey was the darker and Gossypium madethe lighter honey. The high correlation coefficient between 
the phenolic content and antioxidant activity suggested that they could be the main effector molecules 
for anti-oxidative effects of the honey. There was a correlation between the honey’ color and its anti-
oxidative effect that might be used as a visual guide for none-professional consumers who seek for 
honeys with higher anti-oxidative power. 
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