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 دهيچک

ز ات است. يحائز اهم ييدر محصوالت غذااستاندارد  يکروبيو م ييايميشيکيزيف يهايژگين وييتع زمينه مطالعاتي:

ن يآن مطابق با ا يهايژگياست و ي، ضرورمتفاوت استآن  گياهي با توجه به منشاءعسل  ييايميب شيکه ترکيآنجائ

، pHل، )رطوبت، مواد جامد محلو ييايميشيکيزيف يهايژگيو روش کار: د نظر شود.يو تجد يبررس يابطور دورهعوامل 

، اسيديته،هدايت الکتريکي، خاکستر، قندهاي احيا کننده، ساکارز، نسبت فروکتوز به گلوکز، فعاليت دياستازي

نه نمو 30)کپک، مخمر و کلستريديوم احياکننده سولفيت(  يکروبيم يهايژگيو و فورفورال و پرولين(متيلهيدروکسي

 يهايگژيقرار گرفتند و با و يابيمورد ارز اه(يگشن، بهارنارنج و چهلي)گون، کنار، آو مختلف ياهيعسل از منابع گ

 يهاونهگر يزان رطوبت عسل بهارنارنج نسبت به سايم نتایج:سه شدند. يکدکس مقا ين الملليف شده در استاندارد بيتعر

زان يم نيچنمه .( مطابقت نداشته است%20نه يشيکدکس )ب يالمللنيباالتر بوده است و با حد مجاز استاندارد ب ياهيگ

%( 5نه يشيکدکس )ب يلالملنياز حد مجاز استاندارد ب باالتر اهيشن و چهل گيعسل گون، کنار، آو يهاساکارز در نمونه

التر ( باmg/kg40نه يشيها به استثناء عسل بهار نارنج از حد مجاز )بدر تمام نمونهفورفورال ليمتيدروکسيزان هيبود. م

ن در يپرول( بود. 0G8نه ياه کمتر از حد استاندارد )کميشن و چهل گيعسل گون، کنار، آو يهااستاز در نمونهياست. د بوده

زان يشت. م( قرار داmg/kg180نهيکدکس )کم يالمللنيرد باستانداها به استثناء گون و کنار در محدوده مجاز تمام نمونه

اختالف  ونبوده  ياهيگ منشأعسل وابسته به  يهانمونه کپک، مخمر و کلستريديوم احياکننده سولفيت يکروبيم يآلودگ

شود يشنهاد ميده پدست آمج بهيبا توجه به نتا گيری کلي:نتيجه(. <05/0pها مشاهده نشد )ن نمونهيدار بيمعن

 يو بررس يآن مورد بازنگر ياهيگمنشأعسل با توجه به  ييايميشيکيزيف يهايژگينه ويموجود در زم ياستانداردها

 رد.يمد نظر قرار گ ياهيگ منشأ ،يژگين حدود قابل قبول هر وييقرار گرفته و در تع
 

 يکروبيم، ياهيگمنشأعسل، شيميايي، ايران، فيزيکي :یديکلواژگان 

 

 مقدمه

مهم زنبور عسل  ياقتصاد يهاوردهآفر از جملهعسل 

(Apismellifera است که به عنوان )ييايميک ماده شي 

 .(2017 يهاسکور -ال) شوديد مياهان تولياز گ يعيطب

عبارت است از ماده ف کدکس، عسل يبراساس تعر

عسل از  يد شده توسط زنبورهايتول يعين طبيريش



 1399سال  /1شماره  30هاي صنایع غذایی/ جلد نشریه پژوهش                                                                                               ی سیبلق     114

ا مواد ياهان يزنده گ يهاا از ترشحات بخشيها شهد گل

له ياهان به وسيدن بخش زنده گياز مک يناش يدفع

و حمل  ين مواد را جمع آوريرات که زنبور عسل اشح

ب کرده و در ياز بدن خود ترک ينموده و با مواد خاص

 شده و برسد يآورکند تا عمليره ميعسل ذخ يهاشان

دار ن و طعميريک محصول شيعسل  .(2001کدکس )

باال  ياهيبا ارزش تغذ ييعنوان ماده غذااست که به

ب سازنده يترک 180ش از يب يو حاو شوديمصرف م

ن، يتامي، ونيها، پروتئمينه، آنزيآم يدهاياس قندها، شامل

و  يبات معدنيترک، يآل يهادياس ،، خاکستريواد معدنم

و  ياهيتغذ يايمزا يداران ي. بنابرااست هادانياکسيآنت

 يکشورها. (2016و همکاران  يآلکارن) است يدرمان

دکنندگان عسل ين توليک بزرگترين و مکزين، آرژانتيچ

 يديک چهارم عسل توليش از يدر جهان هستند و ب

عسل د يشود. سهم توليد مين توليجهان در کشور چ

د يران با توليا .درصد است 2/2ران نسبت به کل جهان يا

هزار تن عسل رتبه هفتم جهان را به خود  4/81ساالنه 

در  آن يديتول درصد عسل 80 که اختصاص داده است

ل، فارس و ي، اردبيو شرق يجان غربيآذربا يهااستان

ت عسل يفيک .(199 يآمار نامه کشاورز) باشديمالن يگ

و  ييايميشيکيزيف يهايژگيواسطه واساساً به 

 يهايژگيگردد و وين مييتعآن  يکروبيم

 يالمللنيو ب يمل يعسل در استانداردها ييايميشيکيزيف

دن عسل، فصل برداشت، روش يمشخص شده است. رس

ره ي، مدت زمان ذخيميط اقلي، شرايد و فرآوريتول

 ا چنديو منبع شهد )تک گل و  يدارو مکان نگه يساز

 يهايژگيب و ويت، ترکيفيبر ک ير مهميگل( تاث

 با توجهها ل عسلين دليبه همعسل دارد،  ييايميوشيب

ات يتوانند خصوصيمذکور م يبه فاکتورها

 .(1381 يهاشم) داشته باشند يمتفاوت ييايميشيکيزيف

، يکيت الکتريرطوبت، هدا عسل؛ ياصل يهايژگيو

، تهيدياس، کنندهاير احيا کننده و غياح يها، قندخاکستر

و  ورالفورفليمتيدروکسيمقدار ه، ياستازيدت يفعال

از نظر  عسل ياستانداردهاگر يبه عبارت د .است نيپرول

کمبود دارد. ن محصول يا يو بهداشت  يکروبيم يآلودگ

 يهايژگيو يبر رو يادي، مطالعات زقتيدر حق

عسل گزارش شده است اما مطالعات  ييايميشيکيزيف

ن يچند کم هستند. عسل يکروبيم يمربوط به آلودگ

ست ن منبع گرده اي. اولدارد يکروبيم يمنبع آلودگ

گرد و  ،سپس اجزاء قابل هضم زنبور عسل، هوا، خاک

 يناشع دوم بمن .ردندگيجذب م يغبار که اغلب به سخت

کنترل  قابلبه سهولت است که  يورآفرو  ييجاجابه از

ها، مخمرها ککپ يکروبيم ياصل يها. آلوده کنندهاست

و  يمنيا نشانگر است که وميديگونه کلستر يوباکتر

 در عسل .(2014ب و همکاران يحب) ت عسل استيفيک

که در آن، فروکتوز و  شده ييقند شناسا 22ش از يب

باشند. به هر حال نسبت يم ياصل يگلوکز قندها

عسل به  ييتوانا و تيفيمرتبط با کفروکتوز به گلوکز 

 يمقدار رطوبت عسل عامل اصل .ون استيزاسيستاليکر

نوله شدن است. مقدار ر و گرايآن در برابر تخم يداريپا

کند و يحفظ م يکروبيمفساد عسل را از ن، يرطوبت پائ

خاکستر  است. يتر قابل نگهداريمدت طوالن يبرا

زان يدر عسل است و م يزان مواد معدنيدهنده منشان

اه و نوع خاک يدر عسل بسته به نوع گ يمواد معدن

زان يخاکستر به منشاء گل و م ير است. محتوايمتغ

ن بودن ييشده مرتبط است و پا يگرده گل جمع آور

بودن منشاء عسل است و  يعيمقدار آن نشانه طب

 دارند يزان خاکستر کمتريشهد معموال م يهاعسل

 يعوامل مختلف(. 1397و همکاران  )هيزمي شيره جاني

ته آزاد در يديل است. اسيته عسل دخيديزان اسيدر م

ک، يتريد سيمانند اس يآل يدهايعسل به علت وجود اس

د يک و اسيد الکتيک، اسيد استيک، اسيد گلوکونياس

د يد موجود در عسل اسين اسيترک است. فراوانيريبوت

گلوکز توسط   يميه آنزيک است که از تجزيگلوکون

 يميداز آنزيد. گلوکز اکسيآيداز به دست ميگلوکزاکس

در عسل  يعيه طور طباستاز بيعالوه بر داست که 

 .(1397و همکاران  يره جانيش يزميه) وجود دارد

. بودن عسل است يعيو طب يگاستاز نشانه تازهيم ديآنز
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ساخته شده  ياختصاص يهانهيد آمين، از اسيپرول

باشد و لذا يپرواز م ين انرژيتام يتوسط زنبور برا

نوع  يت و از طرفين فعالياهان و همچنيگ يپراکندگ

 باشد.يم ار موثريد بسينواسين آميزان ايزنبور در م

قند فروکتوز به  يريفورفورال که از آبگليمتيدروکسيه

دن عسل يا حرارت ديبودن و  يد نشانه تقلبيآيدست م

بودن  يعيو طب يگو لذا به عنوان شاخص تازه است

و  يره جانيش يزميه) گردديم يبررس زين عسل

 .(1397همکاران 

استاندارد  يکروبيو م ييايميشيکيزيف يهايژگين وييتع

چرا که مصرف،  ت استيحائز اهم ييدر محصوالت غذا

به آن وابسته است.  ين محصوالتيت و اعتبار چنيفيک

ازنقطه  ياز آلودگ يخالص و عار ييغذان ماده يچنهم

از  باشد.يکننده مهم ممصرف يبرا ينظر سالمت

طقه نک ميانواع عسل از  ييايميب شيترک کهيآنجائ

ن در يچنگر متفاوت است و هميبه منطقه د ييايجغراف

، ياهيل منشأ گيکشور به دل کيمختلف در  ينواح

 عسل يفيک يهاگر شاخصيد ب خاک وعوامليترک

ن يمطابق با ا آن يهايژگياست و ير است، ضروريمتغ

که، ژه آني. به ود نظر شونديتجد يادورهعوامل بطور 

، شوند که اغلبيران مصرف ميعسل در ا ياديانواع ز

ن منجر به يت هستند و ايفيفاقد نشان ک ييهان عسليچن

راستاندارد باشد. يا غيو  يتقبل ،آن شده که عسل

 يفيک يبا استانداردها ييهان عسليچنسه ي، مقانيبنابرا

ه يگزارشات اول يخن بريچناز است همين درموبه شدت 

 يتجار يهازان ساکارز در عسليمکه است نشان داده 

تجاوز  هان شده در استانداردييران از حد مجاز تعيا

و  ياهيگمنشأتوان آن را به تفاوت در يافته است که مي

 ييط آب و هوايشرا .دادز نسبت ين ييايمنطقه جغراف

به  يتنوعم يهاعسل ديسبب تولران يحاکم بر کشور ا

 يشده است. در برخ ييايميشيکيزيف يهايژگيو لحاظ

ات يصورت گرفته، خصوص يهاوهشژاز پ

از نقاط  يد شده در برخيتول يعسل ها ييايميشيکيزيف

در مثال،  يبرا اند.قرار گرفته يکشور مورد بررس

 يهانمونه عسل زنبورستان 60 يرو به يبررس

ن درصد يانگيشهرستان گرمسار استان سمنان م

و  pHرطوبت، مواد جامد، وزن مخصوص، خاکستر، 

، %68/83، %33/16ب يعسل به ترت يهاته نمونهيدياس

لوگرم يواالن در کياکيليم 33/16، 54/4، %0/28، 323/1

. (1384و کامکار  يجاهد خانک) شده استگزارش 

عرضه  يهات و تقلبات موجود در عسليفيک ن،يهمچن

راز در فصول مختلف سال يشده در شهرستان ش

مشخص شد که  يز آماريو پس از آنال اندشده يبررس

ب يز و زمستان به ترتييبهار، تابستان، پا يهادر فصل

عسل  يهااز نمونه %83/45و  %7/16، %5/37، %25/0در 

قلب صورت گرفته ها تاز کل عسل %25/31و در مجموع 

گر، يد يادر مطالعه.(1387ان يديحمو  يصريق) است

 يهانمونه از عسل 4 ييايميکوشيزيات فيخصوص

مختلف شامل دو  يهااستان گلستان با منشاء گل يعيطب

و عشقه( و دو نمونه عسل تک گل )آفتابگردان نمونه 

ک نمونه عسل يجنگل و کوهستان( با عسل چند گل )

سه قرار يمورد مقا ينمونه عسل تقلبک يو  يشکر

ات ير به دست آمده مربوط به خصوصي. مقادگرفت

ها با هم متفاوت بود و در تمام نمونه ييايميشيکيزيف

،  pHدرصد ساکارز و نسبت فروکتوز به گلوکز،

عسل  ياستازيت ديل فورفورال و فعاليمتيدروکسيه

مطابقت ن شده در استاندارد عسل يير تعيبا مقاد يتقلب

 .(1394و همکاران  يرمز) نداشتند

)رطوبت،  ييايميشيکيزيف يهايژگيون مطالعه يدر ا 

، ياستازيت دي، مواد جامد محلول، فعالpHته، يدياس

قبل و بعد  اکنندهياح يقندها، خاکستر، يکيت الکتريهدا

ن ينسبت فروکتوز به گلوکز، ساکارز، پرولز، يدرولياز ه

 يکروبيم يهايژگيوو  فورفورال(ليمتيدروکسيو ه

 30ت( ياء کننده سولفيوم احيدي)کپک، مخمر و کلستر

شن، يآوگون، کنار، متفاوت ) ياهيگ منشأبا  عسل نمونه

کدکس  و با استاندارد يبررساه( يگبهارنارنج و چهل

مختلف را  يهان جهت عسليتا بتوان از ا شدندسه يمقا
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هر عسل را به طور کامل  يهايژگيو و يبندطبقه

 .مشخص نمود
 

 هامواد و روش

 ياهيبا منابع گ نمونه عسل 30ن مطالعه يدر اها: نمونه

د يتولنمونه چند گل(  6نمونه تک گل و  24متفاوت ) 

معاونت  يبا همکارکا، يشده توسط زنبورعسل نژاد کارن

 1395 يهاسال يط يوزارت جهاد کشاورز يامور دام

ن منظور يشدند. به ا يآورجمع استان البرزاز  1396تا 

 يابتدا آمار زنبورداران از سازمان جهاد کشاورز

. ندشد انتخابزنبوردار  10تعداد  واستان البرز اخذ 

 ،يتصادف يريگسپس با استفاده از روش نمونه

در  ها برداشت شدند و عسل از کندو يهانمونه

و در  يبند( بستهيگرم 500) ياشهيش يهايبطر

C018±2- شدند. يدارتا زمان آزمون نگه يکيدر تار 

ها با درجه ها و حاللها: تمام معرفها و محلولمعرف

 ياستفاده شدند و استانداردها يزيخلوص آنال

 ه شدند.يگما تهياز شرکت س يشگاهيآزما

 یيايميش یزهايآنال

و  يريگاندازه 1با استفاده از دستگاه رفرکتومتر، رطوبت

سي اياواي) ندگزارش شد C020ها در يريگتمام اندازه

با استفاده از  ،کس(يمواد جامد محلول )بر .(2005

 شد يرياندازه گ C020دستگاه رفرکتومتر در 

ون يتراسيته آزاد با روش تيدياس .(2005سي اياواي)

 75گرم عسل در  10ب که ين ترتين شد به اييتع

نرمال تا  1/0شد و با سود  زه حليونيتر آب ديليليم

متر pHبا استفاده از  pHتر شد و يت=pH  5/8دن بهيرس

سي اياواي) دين گردييتع W/V10%ه محلول  يو ته

سنج در تيدستگاه هدا به کمک يکيت الکتريهدا .(2005

شد و  يريگاندازه W/V%20ه محلول يو ته C020يدما

آب  يکيت الکتري. هداگزارش شدندs/cm μ    برحسب

ستا دسوس يبات) خوانده شد s/cm μ2مقطر کمتر از

گرم عسل به  5 ،خاکستربه منظور تعيين ميزان  .(2016

                                                           
1  Refractometer 

زه شدن در يمنتقل شد و پس از کربون ينيه پالتتبو

ساعت قرار گرفت  5به مدت  C0550±50يکيکوره الکتر

 .(2005سي اياواي) ن شديو پس از خنک کردن توز

گلوکز، فروکتوز و ساکارز به روش کننده، اياح يقندها

سي اياواي) نگ آزمون شدنديون با محلول فهليتراسيت

گيري ميزان جهت اندازه .(2005

 25گرم نمونه عسل در  5 ،فورفورالليمتيدروکسيه

 ccتر آب مقطر حل شد و با عوامل رنگ بر ) يليليم

 50مار شدند و به حجمي( ت ǁکارز І +cc 5/0کارز 5/0

 10د و يتر رسانده شد سپس محلول صاف گرديليليم

خته شد و جذب محلول صاف يه دور ريتر اوليليليم

با استفاده از دستگاه  nm 336و nm 248شده در

مار شده با يع صاف شده تيدر برابر ما 2اسپکتروفتومتر

 ن شديير تعيم به صورت زيدروژن سديت هيسولف

 :(2005سي اياواي)

گرم عسل= )جذب  100ل فورفورال در يمت يدروکسيه

 5 × 97/14 ×( 248جذب  – 336

محلول نشاسته و ، ياستازيت ديفعالبه منظور تعيين 

از جهت يزمان مورد ن يبرا C040عسل در حمام آب 

 تريل يليم 1شدند.  يدارنانومتر نگه 235/0جذب کمتر از 

قه متناوب خارج شدند و جذب در يدق 5از مخلوط در 

nm660  با دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد. نمودار

به کار رفت و  xtمحاسبه  يجذب در مقابل زمان برا

به دست آمد.  xt/300ب يبا ضر ياستازيت ديسپس فعال

ز يدرولينشاسته ه %1به صورت   ياستازيت ديفعال

ک ساعت يک گرم عسل به مدت يم در يشده توسط آنز

ميزان  .(2005سي اواي) ان شديبرحسب واحد گوته ب

ن با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر و خواندن يپرول

در  يديط اسين در محيدريهنين و نيجذب محلول پرول

ستا يبات) شد يرياندازه گنانومتر  510طول موج 

 .(2016دسوس 

 

 

                                                           
2  Spectrophotometer 
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 يکروبيآزمون م

آب پپتونه  تريليليم 90هر نمونه عسل در  گرم از 10

 ينوبه صورت تعداد کل يکروبيهمگن شد. شمارش م

 يان شدند. براي( بcfu/grل شده در هر گرم عسل )يتشک

و  1، 5، 10ت، يا کننده سولفيوم احيديشمارش کلستر

 يک لوله خاليه به يون اولينسااز سوسپ يسيس 1/0

دند يقه حرارت ديدق 5به مدت  C080اضافه شدند و در 

ده ين( پوشيازيسولفاد-نيکسيب يت پلي)سولفSPSو با 

 يگذارروز گرمخانه 5به مدت  C037ها در شدند و لوله

 .(2008ايزو )شدند

 

 هاداده ليه و تحلیتجز

 ±ن يانگيها با سه تکرار و به صورت متمام آزمون 

انس يز واريآنال .ار گزارش شدنديمع انحراف

(ANOVA)  ها به نيانگيسه ميجهت مقا دانکنو آزمون

و سطح  16SPSSبا نرم افزار  يآمار يهاليکار رفت. تحل

 انجام شد. P≤05/0 يداريمعن

 

 و بحث نتایج

هاي عسل شامل شيميايي نمونههاي فيزيکيويژگي

الکتريکي ، هدايتpHرطوبت، موادجامد محلول، اسيديته، 

 ارائه شده است.  1و خاکستر در جدول 

 

هاهدایت الکتریکي و خاکستر در نمونه،pH مقایسه ميانگين رطوبت، مواد جامد محلول، اسيدیته، -1جدول 
Table 1- Mean comparison of moisture, soluble solids, acidity, pH, electrical conductivity and ash in samples 

Ash 

(w/w) 

Electrical 

conductivity 

(ms/cm) 

pH Acidity 

(meq/kg) 

Soluble 

solids 

(%) 

Moisture 

(w/w) 

Samples 

b0.6±0.01 b0.74±0.1 b6.11±0.008 b38.47±0.13 b80.36±0.55 c16.8±0.48 Milkvetch 

a0.73±0.02 a0.84±0.018 a6.65±0.02 a39.30±0.45 a83.14±0.27 bc17.21±0.28 Jujube  
c0.47±0.008 c0.61±0.008 c5.46±0.035 b38.04±0.73 c78.78±0.18 d16.11±0.16 Thymes  

e0.19±0.02 e0.29±0.01 e3.86±0.007 d35.89±0.3 d70.20±0.02 a25.03±0.75 Orange blossom 
d0.37±0.04 d0.5±0.17 d5.25±0.01 c37.25±0.19 b80.21±0.12 b17.75±0.41 Multi flower  

The values of different letters in each column have a significant difference (P<0.05) 

 

زان مواد جامد محلول در دامنه ي، م1مطابق با جدول 

زان مواد يقرار داشت. م 27/14±0/83 -%  02/20±0/70

اه اختالف يگعسل گون و چهل يهاجامد محلول نمونه

ها با ر نمونهيسا کهي(. در حالP<05/0دار نداشتند )يمعن

 يها(. نمونهP>05/0دار داشتند )يگر اختالف معنيکدي

محلول و عسل بهارنارنج  ن مواد جامديعسل کنار باالتر

ميزان مواد . ندن مقدار مواد جامد محلول را داشتيکمتر

جامد محلول مرتبط با ميزان قند موجود در عسل است 

 و شاخص مهمي در تشخيص تقلبات است.

pH، داري عسل و رشد شاخصي است که مرتبط با نگه

تواند بافت و پايداري ها است که ميميکروارگانيسم

 pHگياهي منشأعسل را تغيير دهد. عسل صرفه نظر از 

مقدار اسيديته مرتبط با تعادل اسيدهاي د. اسيدي دار

در  تهيديو اس pHر يمقادآلي موجود در عسل است. 

( meq/kg) از ياب دامنهيترتبه نمونه هاي مورد مطالعه،

 -45/30±0/39(meq/kg) و  02/65±0/007-6/86±0/3

و  5/3نه يبودند که در محدوده مجاز کم 3/89±0/35

زان يم .(2001کدکس ) قرار داشتند  meq/kg50 نهيشيب

pH ياهيگ منشأعسل با  يهاته در انواع نمونهيديو اس 

(. عسل بهارنارنج P>05/0داشتند ) يمتفاوت اختالف معن

و  pHن مقدار يته و عسل کنار باالتريديو اس pHن يکمتر

اسيديته در عسل مرتبط با حضور ته را داشت. يدياس

ها يا استرهاي داخلي اسيدهاي آلي در تعادل با الکتون

هاي معدني مانند فسفات است. اسيديته باال و برخي يون

شاخص تخمير قندها به اسيدهاي آلي است )حبيب و 

 (.2014همکاران 

 در دامنه يکيت الکتريزان هدايمر،  يدر مطالعه اخ

(ms/cm)01/29±0/018-0/84±0/0 زان ي. مقرار داشت
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 ياهيگ منشأعسل با  يهادر نمونه يکيت الکتريهدا

(. عسل کنار p>05/0دار داشتند )يختالف معنامتفاوت 

باالتر از حد مجاز )  يکيت الکتريزان هدايم

ها در محدوده ر نمونهي( داشت و ساms/cm8/0نهيشيب

هدايت الکتريکي عسل به شدت  .ندداشتقابل قبول قرار 

هاي معدني، اسيدهاي آمينه و مرتبط با غلظت نمک

تغيير هدايت الکتريکي و خاکستر ها است. پروتئين

-د و براي افتراق عسلنگياهي دار منشأپذيري زيادي با 

گياهي متفاوت مهم است. عسل کنار باالترين  منشأها با 

را داشته است. عسل ميزان هدايت الکتريکي و خاکستر 

 کنار ميزان هدايت الکتريکي باالتر از حد مجاز

ها در محدوده ( داشت و ساير نمونهms/cm8/0)بيشينه

هاي دهد که نمونهقابل قبول قرار داشتند، اين نشان مي

باشند. نتايج تحقيقات عسل کنار غني از گرده گل مي

گل توليد شده هاي تکبر روي عسلساير پژوهشگران 

هاي عسلمشخص نمود که در مناطق نيمه خشک برزيل 

داشتند و  s/cmμ670-300مورد مطالعه، هدايت الکتريکي

هاي دار در ميزان هدايت الکتريکي نمونهاختالف معني

در  (. P>05/0گياهي متفاوت ديده شد )  منشأعسل با 

عسل  يهار خاکستر نمونهيمقاد هاي مورد مطالعهنمونه

و اختالف ( 2باشد )جدول يم %0/02/73±0 -02/19±0/0

(. P>05/0ها وجود داشت )ن خاکستر نمونهيدار بيمعن

ها در محدوده استاندارد مقدار خاکستر نمونه

(gr100mg/2/6-1/0)  .ميزان خاکستر در قرار داشتند

دار گياهي متفاوت اختالف معني منشأعسل هايي با 

با مواد معدني (.مقدار خاکستر مرتبط P< 05/0نداشتند )

کل موجود در عسل است و به شرايط محيطي، 

جغرافيايي و گياهي وابسته است )باتيستا دسوس و 

   (.2016همکاران 

 

 

هادر نمونه سبت فروکتوز به گلوکزقندهای احياکننده قبل و بعد از هيدروليز، ساکارز و نمقایسه ميانگين  -2جدول 
Table 2- Mean comparison of reducing sugar before and after hydrolysis, sucrose and fructose/glucose in 

samples 

Fructose/Glucose Sucrose 

(w/w) 

Reducing 

sugar after 

hydrolysis 

(w/w) 

Reducing 

sugar before 

hydrolysis 

(w/w) 

Samples 

d0.88±0.03 b6.99±0.22 d64.63±0.44 b57.27±0.44 Milkvetch 

d0.81±0.05 a8.94±0.21 d61.36±1.14 a52.26±0.79 Jujube  
b1.29±0.18 d5.10±0.14 b73.73±0.9 d68.36±0.95 Thymes  
a1.88±0.16 e3.37±0.17 a74.27±0.64 e70.73±0.79 Orange blossom 
c1.032±0.12 c5.8±0.23 c72.66±1.28 c66.56±1.52 Multi flower  

The values of different letters in each column have a significant difference (P<0.05)

، ميزان قندهاي احياکننده قبل و بعد از 2در جدول 

هيدروليز، ساکارز، نسبت فروکتوز به گلوکز نشان داده 

منوساکاريدهاي گلوکز و فروکتوز اجزاء  شده است.

اصلي عسل هستند. نسبت فروکتوز به گلوکز به توانايي 

عسل به کريستاليزاسيون مرتبط است چراکه گلوکز 

نسبت به فروکتوز کمتر محلول است )کريستاليزاسيون 

نسبت فروکتوز به گلوکز کمتر که سريع تر است زماني

 1که نسبت باالتر از است و آرام است زماني 1از 

باشد(. در انواع عسل ميزان فروکتوز باالتر از گلوکز 

شود. هاي عسل مياست و اين سبب سياليت نمونه

گلوکز نسبت به فروکتوز کمتر محلول در آب است و 

کتار نسبت فروکتوز به گلوکز به شدت وابسته به منبع ن

است. عالوه براين کريستاليزاسيون وابسته به عوامل 

فروکتوز و ...(،  ديگر مانند مقادير قند )ساکارز، گلوکز،

دکسترين، کلوئيد، گرده و ...( و دماي مواد نامحلول )

داري است که بر فرايند کريستاليزاسيون موثر است. نگه

داري در دهد که تفاوت معني، نشان مي2نتايج جدول 

هاي عسل ميزان قندهاي قبل و بعد از هيدروليز نمونه
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(. ميزان قندهاي احيا P>05/0مطالعه شده وجود دارد)

 -73/70±79/0اي از کننده قبل از هيدروليز دامنه

و ميزان قندهاي احياکننده بعد از   %52/79/26±0

بودند.  %36/61±14/1 -27/74±64/0اي از هيدروليز دامنه

عسل بهار نارنج بيشترين و عسل کنار کمترين ميزان 

اي از قندهاي احيا کننده را داشتند. ميزان ساکارز دامنه

دهد که تفاوت %بود. نشان مي 21/94±0/8 -17/37±0/3

هاي عسل مطالعه داري در ميزان ساکارز نمونهمعني

اي از (. ميزان ساکارز دامنهP>05/0) شده وجود دارد

بود. عسل بهار نارنج کمترين  %8/21/94±0 -17/37±0/3

ميزان ساکارز و عسل کنار باالترين ميزان ساکارز را 

هاي عسل گون، کنار، داشتند. ميزان ساکارز نمونه

آويشن و چهل گياه بيش از حد تعين شده در استاندارد 

( بود. نسبت فروکتوز به گلوکز در %5کدکس )بيشينه 

دار نداشتند و کنار اختالف معنيهاي عسل گون نمونه

دار ها با يکديگر اختالف معنيکه ساير نمونهدرحالي

(. نسبت فروکتوز به گلوکز در P>05/0) داشتند

هاي عسل گون و کنار کمتر از حد استاندارد نمونه

دهد که عسل ( بوده است. نتايج نشان مي9/0)کمينه 

تمايل وکزبهارنارنج با باالترين نسبت فروکتوز به گل

کمتري به کريستاليزاسيون نسبت به انواع ديگر عسل 

تواند عسل مي هايباال بودن ساکارز در نمونه دارد.

نشانه افزودن شکر يا برداشت پيش از موعد عسل 

نسبت فروکتوز به گلوکز به عنوان شاخصي از  باشد.

ميزان کريستاليزاسيون و طبيعي بودن عسل در 

کنار کمترين ميزان را به خود هاي عسل گون و نمونه

ها اختصاص داده و سبب کريستاليزاسيون سريع آن

هاي مورد مطالعه شده است. نسبت به ساير نمونه

هاي عسل گون، کنار، آويشن و ميزان ساکارز در نمونه

المللي کدکس گياه از حد مجاز استاندارد بينچهل

( و 2001)کدکس  ( تجاوز نموده است%5)بيشينه 

تواند نشانه تغذيه زنبورعسل با شکر يا برداشت مي

هاي ساير محققين در يافته پيش از موعد آن باشد.

نمونه عسل گياهي  10شيميايي يبررسي خواص فيزيک

طبيعي )گشنيز، شويد، کنار، آويشن، جعفري، قنقال، 

گون، يونجه، گون گز و بهارنارنج(؛ نشان داد که 

تيب مربوط به عسل بيشترين و کمترين ساکارز به تر

شويد و گون گز بوده و مقادير آن خارج از محدوده 

س  و تابع منشاء گياهي تعيين شده در استاندارد کدک

  (.2016باشد )خلفي و همکاران مي

ت يفورفورال، فعالليمتيدروکسيزان هيم 3در جدول 

 اند.عسل گزارش شده يهان در نمونهيو پرول ياستازيد

رفورال شاخصي از تازگي عسل فومتيلهيدروکسي

است و در عسل تازه وجود ندارد و با افزايش فرآوري 

رود. چندين عامل و رسيدگي محصول ميزان آن باال مي

فورفورال موثر است ازجمله متيلبر ميزان هيدروکسي

 منشأ، PHداري، دهي، شرايط نگهدما و زمان حرارت

در  1394مطالعات اميري و همکاران در سال  گياهي.

گياه، نمونه عسل فله و بسته بندي شده چهل 11بررسي 

داري عسل در نشان داد که در صورت فرآوري و نگه

فورفورال در متيلشرايط مناسب، ميزان هيدروکسي

ميزان  شود امامحدوده استاندارد حفظ مي ها درنمونه

ل شاخصي از حرارت فورفورامتيلباالي هيدروکسي

داري است. مقدار دهي بيش ازحد و شرايط نامطلوب نگه

( mg/kgفورفورال در دامنه )متيلهيدروکسي

قرار داشت. ميزان  6/22±9/54( mg/kg) تا 27/15±1/23

هاي گون، کنار و هيدروکسي متيل فورفورال در نمونه

که ( در حاليP<05/0دار نداشتند )آويشن اختالف معني

(. P>05/0دار نشان دادند )ها اختالف معنيساير نمونه

هاي عسل مورد مطالعه  به استثناء عسل در تمام نمونه

فورفورال باالتر از حد متيلبهارنارنج مقادير هيدروکسي

دهنده اعمال ( بود که نشان mg/kg40مجاز )بيشينه 

ها و يا کهنگي عسل است. حرارت بر روي نمونه

دياستاز نيز آنزيم طبيعي عسل است که مقدار آن 

جغرافيايي و گياهي و تازگي عسل است  منشأوابسته به 

 15/32±1/8(0Gتا ) 92/05±0/2(0Gفعاليت دياستازي از)

بود. فعاليت دياستازي نمونه هاي گون و کنار اختالف 

ها نمونهکه ساير (درحاليP<05/0دار نداشتند )معني
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هاي عسل (. نمونهP>05/0دار داشتند )اختالف معني

گياه ميزان فعاليت دياستازي گون،کنار، آويشن و چهل

( داشتند و فقط نمونه 0G 8کمتر از حد استاندارد )کمينه

عسل بهارنارنج در محدوده قابل قبول قرار داشت. 

( mg/kg) اي ازهاي عسل دامنهميزان پرولين در نمونه

بود. ميزان پرولين در  6/224±48/2تا  78/28±0/150

دار گياهي متفاوت اختالف معني منشأهاي عسل با نمونه

هاي عسل به استثناء گون و (. نمونهP>05/0داشتند )

 mg/kgکنار ميزان پرولين در محدوده مجاز ) کمينه 

هاي هاي محققين در بررسي ويژگي( داشتند. يافته180

-هاي آرژانتين  نيز تفاوت معنيشيميايي عسلفيزيکي

متيل داري ميان انواع عسل از نظر ميانگين هيدروکسي

(. 2014فورفورال نشان داد )سيلوانو و همکاران 

در بررسي پارامترهاي هاي ساير محقيقن همچنين يافته

نمونه عسل اسپانيا  85شيميايي و ترکيب قندي فيزيکي

-مطالعه شده شاخصهاي عسل نشان داد که تمام نمونه

هاي هاي در محدوده مجاز داشتند. تمام شاخص

داري شيميايي و قند به جز دياستاز تفاوت معنيفيزيکي

هاي هاي آناليز شده نشان داد و در بين نمونهبين نمونه

شيميايي فيزيکي مطالعه شده، عسل آواکادو شاخص

متفاوتي با ساير انواع داشته است )مانزانارس و 

هاي حسي همچنين در پژوهشي ويژگي (.2014ن همکارا

نوع عسل منطقه اسلووني شامل  7شيميايي و فيزيکي

هدايت الکتريکي، رطوبت، اسيديته، پرولين بررسي 

اي در ميان گرديد و نتايج نشان داد که تنوع گسترده

هاي مورد بررسي وجود ها از نظر ويژگيانواع عسل

مون شده مربوط به هاي آزدارد. مقادير کمتر ويژگي

اقاقيا و عسل حاصل از چند گل  هاي روشن مانندعسل

هاي تيره تر مانند شاه و مقادير باالتر مربوط به عسل

بلوط، شاه درخت و صنوبر بوده است )برتونسلج و 

(. بنابراين تاثير منشاء گياهي و منطقه 2011همکاران 

 شيميايي عسل اثباتهاي فيزيکيجغرافيايي بر ويژگي

هاي مذکور براساس عوامل مذکور شده وتعيين ويژگي

 باشد.ضروري مي
 

 هادر نمونه فورفورال، دیاستاز و پرولينمتيلهيدروکسيمقایسه ميانگين  -3جدول 

Table 3- Mean comparison of Hydroxymethylfurfuran, Diastase and Proline in samples 

Proline 

(mg/kg) 

Diastase 

)0G( 

Hydroxymethylfurfural 

(mg/kg) 

Samples 

e150.28±0.78 d2.65±0.75 a±9.6 54.22 Milkvetch 

d161.2±0.74 d2.05±0.92 a49.66±2.27 Jujube  
b191±1.39 c4.9±1.36 a41.47±3.07 Thymes  

a224.6±2.48 a8.32±1.15 c23.15±1.27 Orange blossom 
c183.42±0.9 b6.72±0.7 b39.45±2.8 Multi flower  

The values of different letters in each column have a significant difference (P<0.05) 

 

 هاکپک، مخمر و کلستریدیوم احياء کننده سولفيت در نمونهمقایسه ميانگين  -4جدول 
Table 4- Mean comparison of Mold, Yeast and Sulfite Reducing Clostridium in samples 

Sulfite Reducing Clostridium 

(cfu/g) 

Yeast (cfu/g) Mould(cfu/g) Samples 

aNegative a10< a±6.7110×2.2 Milkvetch 

aNegative a10< a±2.7110×2.2 Jujube  
aNegative a10< a3.8 ±110×1.9 Thymes  
aNegative a10< b±3.6110×1.3 Orange blossom 
aNegative a10< a±5.5110×2.3 Multi flower  

The values of different letters in each column have a significant difference (P <0.05) 
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 آلودگي ميکروبي

 4ميزان آلودگي ميکروبي نمونه هاي عسل در جدول 

هاي عسل آناليز ، مخمر در نمونهزان کپکآمده است. مي

شده عموما پايين بوده است و ميزان کلستريديوم احياء 

ها منفي بوده است. ميزان کننده سولفيت در تمام نمونه

 منشأهاي عسل وابسته به آلودگي ميکروبي نمونه

ها مشاهده دار بين نمونهگياهي نبوده و اختالف معني

(. برخي محققين، سطوح بااليي از آلودگي P<05/0نشد )

(، کپک و cfu/gr244هاي هوازي )متوسط به مزوفيل

( را شمارش کردند و cfu/gr 34مخمرها )متوسط 

ها منفي بود کلستريديوم احياء کننده سولفيت در نمونه

هاي گيژ(. همچنين مطالعه  وي2005)ايورلينا و فريتز 

نمونه عسل  توليدي در کشور پرتغال  5ميکروبي  روي 

هاي هوازي، کپک، مخمر و نشان داد که مزوفيل

هاي احياءکننده سولفيت در حد قابل قبول کلستريديوم

 (.2016قرار داشتند )بايلوکا و همکاران 

 

 یريجه گينت

)رطوبت، موادجامد محلول،  ييمايشيکيزيف يهايژگيو

، خاکستر، ساکارز، نسبت يکيت الکتري، هداpH، تهيدياس

ن( يفورفورال و پرولليمتيدروکسيفروکتوز به گلوکز، ه

عسل بوده است در  يهانمونه ياهيگ منشأوابسته به 

وم يدي)کپک، مخمر و کلستر يکروبيم يهايژگيکه ويحال

عسل وابسته  ياهيگمنشأت( به ياء کننده سولفياح يها

شنهاد يآمده پدستج بهيبا توجه به نتانبوده است. 

 يهايژگينه ويموجود در زم يشود استانداردهايم

آن مورد  ياهيگ منشأعسل با توجه به  ييايميشيکيزيف

ن حدود قابل ييو در تعگرفته قرار  يو بررس يبازنگر

 ياهيگمنشأمربوطه،  ي، در استانداردهايژگيهر وقبول 

 رد.يمد نظر قرار گعسل  يهانمونه
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Introduction: Honey is one of the most economically important bee products (Apismellifera) that 

is produced as a natural chemical from plants. Honey quality is mainly determined by its 

physicochemical and microbial properties, and the physicochemical properties of honey are 

specified in national and international standards. Honey ripening, harvest season, production and 

processing methods, climatic conditions, storage time and storage location and source of nectar 

(single or multiple flowers) have important effects on the quality, composition and biochemical 

properties of honey. These factors can have different physico-chemical properties. The main 

properties of honey are moisture, electrical conductivity, ash, reducing and non-reducing sugars, 

acidity, diastatic activity, hydroxymethylmorphoreal and proline content. In other words, the 

standards of honey in terms of microbial and health contamination of this product are deficient. In 

fact, many studies have been reported on the physicochemical properties of honey, but studies on 

microbial contamination are scarce. In this study, physicochemical properties (moisture, acidity, 

pH, soluble solids, diastase activity, electrical conductivity, ash, reducing sugars before and after 

hydrolysis, fructose to glucose ratio, sucrose, proline and hydroxymethylmfurfural), and microbial 

properties ( Mold, Yeast, and sulphite reducing Clostridium) in 30 honey samples of different plant 

origin (Milkvetch , Jujube, Thymes, Orange blossom, Multi flower) were analysed and compared with 

the Codex standard in order to classify different honeys and to specify the characteristics of each 

honey. 

Material and methods: In this study, 30 samples of honey with different plant sources (24 single 

flower and 6 multi flower) produced by Karnica bee were collected from Alborz province with the 

assistance of the Ministry of Agriculture's Ministry of Agriculture during 2017-2018. For this 

purpose, 10 beekeepers were selected from the Alborz Agricultural Jihad Organization. Honey 

samples were then harvested by random sampling and packed in glass bottles (500 g) and stored    

at -180C in the dark until the test. Physicochemical properties (moisture, soluble solids, pH, acidity, 

electrical conductivity, ash, reducing sugars, sucrose, fructose to glucose ratio, diastatic activity, 

hydroxymethylfurfural and proline) and microbial properties (Mold,Yeast, sulphite reducing 

Clostridium) were evaluated from various plant sources (Milkvetch , Jujube, Thymes, Orange blossom, 

Multi flower) and compared with the characteristics defined in the International Codex Standards. 
Results and discussion: There was no significant difference in soluble solids content of Milkvetch 

and Multi flower samples (P>0.05). While other samples showed significant differences (p 

<0.05).Honey samples beside the highest soluble solids and Orange blossom honey had the least 

soluble solids. The amount of soluble solids is related to the amount of sugar in honey and is an 

important indicator in the diagnosis of fraud. There was a significant difference between pH and 

acidity in different honey samples of different plant origin (P<0.05). Orange blossom had the lowest 

pH and acidity and the honey had the highest pH and acidity. High acidity is the indicator of 

fermentation of sugars to organic acids. Electrical conductivity was significantly different in honey 

samples of different plant origin (P<0.05). The electrical conductivity of Jujube was above the 
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permissible limit (0.8 ms/cm) and other samples were within acceptable range. The electrical 

conductivity of Jujube was higher than the permitted limit (0.8 ms/cm) and other samples were 

within acceptable range, indicating that the honey samples were rich in flower pollen. Ash content 

in honey of different plant origin was not significantly different (P> 0.05). The amount of ash was 

related to total minerals in honey and it was dependent on environmental, geographical and 

vegetative conditions. There was a significant difference in the amount of sugars before and after 

hydrolysis of the studied honey samples (P<0.05). Orange blossom honey had the highest and the 

Jujube honey had the least amount of reducing sugars. The Orange blossom hony had the lowest 

sucrose content and the Jujube honey had the highest sucrose content. Sucrose content of Milkvetch, 

Jujube, Thymes, Orange blossom, and Multi flower honeis was exceeded as specified in Codex 

standard (maximum 5%). Fructose to glucose ratio was not significantly different in Milkvetch, and 

Jujube honeies (P>0.05), while the other samples had significant differences (P<0.05). The ratio of 

fructose to glucose was lower than the standard level (0.9) in Milkvetch, and Jujube honeies. The 

results show that Orange blossom honey with higher fructose to glucose ratio has fewer tendencies to 

crystallization than other types of honey. Sucrose content in Milkvetch, Jujube, Thymes, and Multi 

flower honey samples exceeded the International Standard Codex limit (maximum 5%) (Codex 

2001) and may be indicative of honey bee feeding or premature harvesting. Hydroxy methyl 

furfural content was not significantly different in Milkvetch, and Thymes honeis (P>0.05), while 

other samples showed significant differences (P<0.05). In all honey samples with the exception of 

Orange blossom the levels of hydroxymethylfurfural were higher than the maximum (40 mg / kg). 

Diastatic activity of the up and down specimens were not significantly different (P> 0.05), while the 

other samples had a significant difference (P<0.05). Samples of Astragalus, Quercus, Thyme and 

Multi flower had lower diastase activity than standard (minimum G0 8) and only the samples of 

spring honey were within acceptable range. Proline content in honey samples of different plant 

origin was significantly different (P<0.05). Honey samples except of Milkvetch, and Jujube honeis 

had the proline content within the allowed range (minimum 180 m /kg). The amount of mold, and 

yeast in the analyzed honey samples was generally low, and the amount of sulphite reducing 

Clostridium was negative in all samples. Microbial contamination of honey samples was not 

dependent on plant origin and no significant differences were observed between the samples. 

Conclusion: The physicochemical properties (moisture, soluble solids, acidity, pH, electrical 

conductivity, ash, sucrose, fructose to glucose ratio, hydroxymethylfurfural and proline) were 

dependent on the plant origin of the honeycomb but, the microbial properties (Mold, Yeast, and 

sulphite reducing Clostridium) was not dependent on the origin of honey. Based on the results, it is 

recommended to review the standards regarding the physicochemical properties of honey with 

regard to its plant origin and to determine the acceptable limit standards for each of the attributes, to 

consider the origin of honey samples. 
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