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  الملخص

الحبـة  (عشرة أنواع من عـسل النحـل        لتحري عن الخصائص الكيموحيوية ل    أجريت الدراسة الحالية ل   

 والتـي  ،)الجبلي ، الصنوبر ، السدر ، أكاسيا ،الصفصاف ، الحمضيات ، الزعتر ، الجبل إكليل ، الغابات ،السوداء

فعالية أنـزيم الفوسـفاتيز      و المالوندايالديهايدوكلوتاثيون   تم قياس مستوى ال    . من مناطق رعي مختلفة    تجمع

  . الكلي واأللبومين الكلوكوز، البروتين، الكالسيوم،الحامضي

أن هناك ارتفاع معنوي في مستوى الكلوتاثيون والكالسيوم وانخفاضاً معنوياً فـي قيمـة              بينت الدراسة   

مقارنة مـع أنـواع     )  والحبة السوداء  ، الصنوبر ،لغاباتعسل ا (لنماذج العسل الداكنة اللون     المالوندايالديهايد  

الفوسفاتيز الحامضي في نماذج العـسل األكثـر حامـضية          أنزيم   وارتفاع معنوي لمستوى     ،األخرىالعسل  

 ارتفاع معنوي فـي   إلى أن هناك  أشارت النتائج أيضاً     .ة مع األنواع األخرى   مقارن) الحمضيات والصفصاف (

 إكليـل  ،أكاسـيا  (العـسل  ألنواع   ين الكلي واأللبومين  البروت يكيزعنوي في تر  انخفاض م وتركيز الكلوكوز   

 ، الجبلـي  ، الحبة الـسوداء   ،الغابات(مقارنةً مع األنواع األخرى      )الزعتر  الحمضيات و  ،الصفصاف ،الجبل

  ).الصنوبر والسدر

تلـف تبعـاًُ    ختاستنتجت الدراسة أن العسل يتنوع في مكوناته حسب تنوع مصدر الرحيق من الزهور و             

 ،الغابـات (هذا باإلضافة إلى تفوق أنواع العسل الـداكن اللـون           ،  لذلك مكوناته الكيموحيوية ولو بنسبة قليلة     

 ،الحمـضيات (في مضادات األكسدة والقيمة الغذائية على أنواع العسل األفتح لوناً           ) الصنوبر والحبة السوداء  

  .) الجبلكليلإ  أكاسيا و،الصفصاف
  

  .فوسفاتيز الحامضي ال، المالوندايالديهايد،الكلوتاثيونعسل النحل،  :لكلمات الدالةا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

       The present study was performed to detect the biochemical properties of ten types of 
honey bees (Black Bean, Forests, Rosemary, Thyme, Citrus, Willow, Acacia, Sidr, Pine and 
Mountain) which were collected from different pasture areas. The level of glutathione, 
malondialdehyde, activity of acid phosphatase, calcium,  glucose,  total protein and albumin 
were measured. 
        The results showed a significant increase in the glutathione and calcium level and a 
significant reduction in the malondialdehyde of dark honey samples (honey of forests, pine 
and Black Bean) compared with other honey types. Honey with more acidity (Citrus and 
Willow) showed a significant increase in acidic phosphatase compared with other samples. 
The results also showed a significance increase in glucose level and a significant reduction 
in the level of total protein and albumin for honey types (Acacia, Rosemary, Willow, Citrus 
and  Thyme) compared with other types (forests, Black Bean, Mountain, pine and Sidr).  
        In conclusion, honey varies in its components according to the variation in flowers 
nectar and this leads to a variation in its biochemical components even in a low ratio. In 
addition to the superiority of the dark honey type (forests, pine and Black Bean) in 
antioxidants and food value comparison with other light-color honey samples (Citrus, 
Willow, Acacia and Rosemary). 
      

Keywords: Honey bee,  Glutathione,  Malondialdehyde,  Acid phosphatase.                               
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  المقدمة

وهو مادة سكرية حلوة لزجة سميكة القوام ذات رائحـة طيبـة تجمعـه              طبيعي من النحل    العسل غذاء   

العامالت من رحيق األزهار من البساتين والغابات وفي داخل حلقات البطن تقوم بإفراز أنزيماتها لتحويل هذا                

 فالعسل إنتاج حيواني ونبـاتي فـي        ،ون السداسية على األقراص الشمعية    عسالً صافياً تخزنه في العي    الرحيق  

ويعد عـسل النحـل    ).Orantes and Torres, 2009; Lglesias et al., 2006; Codex, 2001(الوقت نفسه 

تعالى مشيراً عز وجل    قال  أحد األغذية التي أشاد اهللا تعالى بفوائدها للبشر وخصها بسورة كاملة باسم النحل              

يخْرج ِمن بطُوِنها شَراب مخْتَِلفٌ َألْوانُـه ِفيـِه ِشـفَاء ِللنَّـاِس ِإن ِفـي ذَِلـك لََآيـةً ِلقَـوٍم                      { :على النحل 

ونتَفَكَّر69سورة النحل (}ي.(  

علـى   ويحتوي   ،لعسلكون الرئيسي ل   الم ديدخل في تركيب العسل مواد مختلفة أهمها السكريات التي تع         

 ويوجد في العسل فيتامينات قد تكون هي كـل مـا            ،العديد من العناصر المعدنية التي تزيد من قيمته الغذائية        
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كمـا يحتـوي علـى أنزيمـات      ،)Alvarez et al., 2010; Morales et al., 2006( يحتاجه جسم اإلنسان

 ضئيلة من الدهون ونسبة ضـئيلة أيـضاً مـن           كميةفيه   ويوجد   ،وأحماض هامة جداً لحيوية اإلنسان وحياته     

نه يحتوي على مادة مـضادة       كما أ  ،تقي اإلنسان من األمراض   التي  كسدة  األبمضادات  هو غني    و ،البروتينات

 احتلت نواتج العسل في األونة األخيرة حيزاً مهماً من اهتمام األطباء والباحثين             .)2002 ،الحسيني (للسرطان

المحنـة،  (لعراق بصورة خاصة لما تتمتع به هذه المنتجات من قيمة غذائية عالية             في العالم بصورة عامة وا    

 )General Weakness(كثيرة منها عالج حـاالت الـضعف العـام    ) حيوية(تأثيرات بيولوجية  ذات) 2012

  م وذلــك بفعــل محتــواه مــن األنزيمــات فــي الجــس) Digestions(ويــساعد فــي عمليــات الهــضم 

)Viuda-Marts et al., 2008; Blasa et al., 2006(،  وكمصدر للكالسيوم كذلك يستخدم في معالجة المـاء 

وفي معالجة فقر الدم إذ يزيد من تركيز الهيموكلوبين وعدد كريات الدم الحمر ويقـوي               ) Cataract(األبيض  

عيـة ويحفـز    التي تقوم بها خاليا الدم البيض مما يعزز قدرات الجسم الدفا          ) Phagocytosis(عملية البلعمة   

االستجابة المناعية في حالة اإلصابة باألمراض المزمنة وفي مرحلة النقاهة بعد المرض بفعل اشتماله علـى                

  .)Cooper et al., 2001; Ceyhan and Ulqur, 2001(رية والصمغية ثالمواد األي

 وعية الدموية ة كأمراض القلب واأل   الحرة مسؤولة عن كثير من األمراض المزمن      من المؤكد أن الجذور     

 وقد أضيفت مضادات األكسدة إلى المستحضرات الصيدالنية واألغذيـة لتحـافظ علـى فعاليتهـا وثباتهـا                

)Busserolles et al., 2002(،ل الجذور زي أن ت، أن تتمتع بعدة صفات منها إن المواد المضادة لألكسدة يجب

المرتبط على مستقبالت معينة عـن هـذا         أن تفصل الجذر الحر      ، دون أن تنقلب بنفسها إلى جذر حر       الحرة

 وفي الحقيقة أن المـواد      ، قابلة للطرح من الجسم وغير قابلة للتخزين       ،ال تكون مؤذية للجسم بذاتها    أ, المستقبل

 يتألف العسل .)Schramm et al., 2003 (قليلة في الطبيعة منها العسل وعكبر النحلالتي تحقق هذه الشروط 

ما بشكل حلقي خاص يستطيع أن      هما ال يتواجدان في العسل بالصيغة المفتوحة وإن        الكلوكوز والفركتوز و   من

يا العيش فيه وهو قاتل لها أيضاً، كما يحتـوي العـسل علـى               إذ ال تستطيع البكتر    اً حقيقي اً حيوي اً مضاد يعمل

 ,Tsao, 2010; Brudzynski and Miotto( مركبات فينولية ذات تركيب حلقي تلعب دور كمـضاد أكـسدة  

2010(.  

يتنوع العسل حسب تنوع مصدر الرحيق سواء أكان من الزهور أم االفرازات النباتية أم المواد الخارجة                

من الحشرات ويختلف تبعاً لذلك مكوناته الكيموحيوية ولو بنسبة قليلة هذا باإلضافة إلى نوع التربة والعوامل                

      الصفـصاف  و  الحمـضيات  ، الـسدر  ،كـة رحبـة الب   ،العـسل الجبلـي    وهو على عدة أنواع منها    الحيوية  

)Alvarez, 2010.(  لعشرة أنواع مختلفـة مـن   التحري عن الخصائص الكيموحيوية الى تهدف هذه الدراسة

 ، الزعتـر الحمـضيات    ، الجبـل  إكليـل  ، عسل الغابـات   ،عسل الحبة السوداء  ( والتي تشمل    العسل الطبيعي 

  ).لي الصنوبر والعسل الجب، السدر، أكاسيا،الصفصاف
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  المواد وطرائق العمل

  :النماذج

 إكليـل ،   عسل الغابات  ،أنواع من العسل من مناطق مختلفة تضمنت عسل الحبة السوداء          عشرة   تجمع 

تم حفظ عينات العسل في     اذ   الصنوبر والعسل الجبلي     ، السدر ، أكاسيا ،الصفصاف ، الزعتر الحمضيات  ،الجبل

ــة م  ــة نظيف ــات زجاجي ــر  حاوي ــت ظ ــة وتح ــة ومعتم ــين عقم ــة لح ــتخداموف مالئم    االس

)Parvanov et al., 2012( . واسـتخدم إلجـراء االختبـارات     3سم / ملغم200حضر محلول العسل بتركيز

  .الكيموحيوية المختلفة

           باســتخدام طــرق يدويــة)المالوندايالديهايــد الكلوتــاثيون و(أجريــت عمليــة قيــاس المتغيــرات       

)Manual methods( المتغيرات أما بقية )البـروتين الكلـي   ، الكلوكـوز ، الكالـسيوم ،الفوسفاتيز الحامضي 

تجربـة   وأجريت ال   الفرنسية المنشأ  Biolabo من شركة    Kitsليل الجاهزة   فقد استخدمت عدة التح   ) األلبومينو

ـ   ق القياسية للمتغيرات الكيموحيوية المشار إليها     ائواستخدمت الطر  مكررات لكل متغير     5بواقع   دول  في الج

)1.(  
  

  الطرق القياسية للمتغيرات الكيموحيوية: 1الجدول 
  

  المصدر  الطريقة المستخدمة  المتغير المقاس

 Modified procedure utilizing Ellmans  الكلوتاثيون
reagentAl-Zamely et al., 2001

 Thiobarbituric acid modified  مالوندايالديهايد 
procedure  Guidet and Shah, 1989  

  nitrophenyl phosphate  Burtis and Ashwood, 1999-4  أنزيم الفوسفاتيز الحامضي  *

  Methylthymol blue method  Rbertson and Marshall., 1979  الكالسيوم

  Glucose oxidation method  Titez, 1995  الكلوكوز

  Biuret method  Young, 1995  البروتين الكلي

  Bromocresol green method  Doumas et al., 1971  األلبومين

  ).ACP( فعالية أنزيم الفوسفاتيز الحامضي* 

  

   :التحليل االحصائي

ــائج احــصائياًأجريــت عمليــة          ) .C.R.D(يم العــشوائي الكامــل  باســتخدام التــصمتحليــل النت

ت اسايق لجميع ال  Duncanر   وتم تحديد االختالفات بين المجاميع باستخدام اختبا       ).O.W.A(ذو االتجاه الواحد    

ــة       ــستوى احتمالي ــد م ــوي عن ــتالف المعن ــدَّ االخ ــة وع ــا الدراس ــي تناولته   )p≤0.05( الت

)Steel and Torrie, 1980 ( باستخدام برنامجSAS) SAS, 1996(.  
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  النتائج والمناقشة

  :الكلوتاثيون والمالوندايالديهايد -1

 إكليـل  ، الغابـات  ،حبة السوداء النواع هي عسل    ه إلى عدة أ    تكون تم تصنيف العسل على أساس مصدر     

توضح النتائج في الجدول    .  الصنوبر والعسل الجبلي   ، السدر ، أكاسيا ،الصفصاف ، الحمضيات ، الزعتر ،الجبل

  ) P≤0.05( مستوى احتمـال     عندالكلوتاثيون    األكسدة غير األنزيمي   قيم مضاد معنوي في   وجود ارتفاع   ) 2(

 وقد أعطى عسل الغابات والصنوبر والحبة السوداء أعلـى قـيم للكلوتـاثيون              ،ونفي أنواع العسل الداكن الل    

ــغ و ــايكرومول) 3.89 ± 0.15 ،3.90 ± 0.03 ،4.48 ± 0.15(بمتوســط حــسابي بل ــر /م ــى لت   عل

ــيم للمتوســط   ــل ق ــواع أق ــذه األن ــل أعطــت ه ــوالي وبالمقاب ــغ ياالحــسابي للمالونداالت ــد بل   لديهاي

 على التوالي مقارنة مع األنواع األخرى مـن  لتر/ مايكرومول)1.97 ± 0.04 ،1.93 ± 0.01 ،1.89 ± 0.01(

  إذ يعد الكلوتاثيون من مـضادات األكـسدة التـي تعمـل علـى منـع تكـوين الجـذور الحـرة                     . العسل

)(Akbulut et al., 2009; Ballmer et al., 1994. الباحثقام بها   مقارنةففي دراسة Schramm وآخرون 

 العسل علـى الفعاليـة المـضادة        وزن الجسم من شراب الذرة أو     كغم من   /غم1.5تناول  ثير   بينت تأ  )2003(

زادت محتويات البالزما من مضادات األكسدة الفينولية بنسبة أعلى بعد تناول العسل عنها بعـد                إذ   ،لألكسدة

يـادة  عالـة فـي ز    الموجودة في العسل ف    مضادات األكسدة الفينولية      بينت الدراسة أن    شراب الذرة كما   تناول

           أكــدت الدراســة التــي قــام بهــا ،)Oxidative Stress(جهــاد التأكــسدي مقاومــة الجــسم ضــد اال

Maghrobyو  Hassan )2005(   ارتفاع مستوى مضاد األكسدة غير األنزيمي الكلوتاثيون فـي دم الفئـران 

 إذ يحتوي   ، ل بالعس ةفئران غير المعامل  في دم ال   41.73ng/µl مقارنةً بـ    58.25ng/µlلتبلغ   للمعاملة بالعس ا

واالنفرتيز  )Glucose oxidase( وكلوكوز أوكسديز  )Catalase(العسل العديد من األنزيمات منها الكاتاليز 

)Invertase(التي تلعب دور كمضاد أكسدة  )Parvanov et al., 2012 .(قياس مضادات قد وجد من خالل و

 ).Tekeli and Gul, 2012(ات المدروسة  في العينهافاع تركيز من العسل ارتاألكسدة الفينولية في عدة أنواع

وان وجود مثـل    . فتح لوناً ل الداكن اللون أعلى من العسل األ      يكون تركيز المركبات الفينولية في انواع العس      

كسدة كما ان وجوده في الغذاء سوف يحميه من عمليات اال       هذه المركبات يعزز من دور العسل كمضاد أكسدة       

 ,.Oxidation of lipids )Gheldof et al., 2002;  Akbulut et alالتي قد تحدث فيه مثل أكـسدة الـدهون  

 يعـد ، وبهذا يمكن ان     كما انه يثبط من فعالية االنزيمات التي تسبب تغير لون الفاكهة والخضراوات           ،  )2009

  .)Mckibben and Engeseth, 2002( كسدةسل كمادة غذائية طبيعية مضادة لألالع
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   تركيز الكلوتاثيون والمالوندالديهايد في انواع العسل:2جدول ال
  

  المعايير                          

  أنواع العسل

  )لتر/مايكرومول( الكلوتاثيون

  االنحراف القياسي± المعدل 

  )لتر/مايكرومول(المالوندايالديهايد

  االنحراف القياسي± المعدل 

 3.89b  0.04 ± 1.97g ± 0.15  الحبة السوداء

  4.48a  0.01 ± 1.89g ± 0.15  الغابات

  2.79e  0.03 ± 2.60e ± 0.07  اكليل الجبل

  3.18c  0.07 ± 2.0g ± 0.10  الزعتر

  1.98g  0.02 ± 3.37a ± 0.13  الحمضيات

  2.72e  0.03 ± 2.75d ± 0.01  أوكالبتوس

  2.13f  0.01 ± 2.90c ± 0.06  أكاسيا

  2.94d  0.04 ± 2.38f ± 0.02  السدر

  3.90b  0.01 ± 1.93g ± 0.03  الصنوبر

 2.05fg  0.23 ± 3.19b ± 0.06  الجبلي

  .)p ≤ 0.05(رق معنوي عند مستوىالمختلفة عمودياً تعني وجود فاألحرف  *
    

  : أنزيم الفوسفاتيز الحامضي-2

ـ    اذج العسل ويتضح من      فعالية أنزيم الفوسفاتيز الحامضي في نم      )3(يبين الجدول    رق الجدول وجـود ف

  إذ تـراوح المتوسـط الحـسابي لهـا بـين       )p ≤ 0.05(معنوي في فعالية األنزيم عند مـستوى احتمـال   

ونظراً لكون العسل الفاتح اللون اقل حامـضية مـن   . لتر /وحدة دولية) 28.79 ± 0.01 – 63.79 ± 0.45(

ما زادت حامضية العسل زادت فعالية       فكل )ACP(االنواع االخرى من العسل فقد اعطى اعلى فعالية لألنزيم          

األنزيم وهذا يفسر عدم نمو البكتريا والكائنات الدقيقة فيه حيث أن العسل وسط حامضي غير مالئم لنموهـا                  

      لذلك نجد أن العسل يوصف للمرضى الذين يعـانون مـن نقـص الحموضـة فـي العـصارات المعديـة                     

باستخدام   et al., Barboni )1987( من العسل من قبل الباحث وقد تم تنقية هذا األنزيم ).1999 ،الحسيني(

  .كبريتات األمونيوم

        إذ يعمـل األنـزيم     لالعـس  من أنزيمات العسل التي تقيم مقـدار التخمـر فـي             الفوسفاتيز الحامضي 

والذي يرجع مصدره إلى رحيق األزهار أو افرازات النحلة نفسها فهـو موجـود فـي معظـم النباتـات                    (

يعمل علـى إزالـة     كما    على تحفيز التحلل المائي آلصرة الفوسفيت األحادية في محيط حامضي          )حيواناتوال

       الفوسفيت من المركبات العضوية ليكون كحول وثاني أوكـسيد الكـاربون فيزيـد مـن حامـضية العـسل                   

)Bull et al., 2002( .  
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  العسل في أنواع الفوسفاتيز الحامضيفعالية أنزيم : 3جدول ال
  

  )لتر/وحدة دولية(الفوسفاتيز الحامضي  *  أنواع العسل

  االنحراف القياسي± المعدل 

 32.67f ± 0.78  الحبة السوداء

  28.79h ± 0.01  الغابات

 53.13b ± 0.02  اكليل الجبل

  49.41c ± 0.76  الزعتر

  63.56a ± 0.81  الحمضيات

 63.79a ± 0.45  الصفصاف

  53.19b ± 0.02  أكاسيا

  44.55d ± 0.04  سدرال

  36.98e ± 0.74  الصنوبر

  31.59g ± 0.01  الجبلي

  .)p ≤ 0.05(األحرف المختلفة عمودياً تعني وجود فرق معنوي عند مستوى  *

  ).ACP(فعالية أنزيم الفوسفاتيز الحامضي * 
  

  : الكالسيوم-3

معادن فـي عـسل النحـل       وتختلف نسبة ال  يعد العسل من أغنى المصادر الطبيعية لألمالح المعدنية،          

ـ  أغنى اللون والعسل الداكن%0.17باختالف نوع ومصدر العسل وتبلغ        تح بالعناصر المعدنية من العسل األف

يوجد الكالسيوم في العسل وهو من العناصر المهمة لنمو العظام واألسنان والـدم             ). 2012 ،السميع عبد (لوناً

 اختلفت اختالف تركيز الكالسيوم في نماذج العسل والتي         )4(أظهرت النتائج في الجدول     إذ  ). 2008 ،عبداهللا(

استناداً إلى نوع ومصدر العسل حيـث أعطـت    )p ≤ 0.05(معنوياً في قيم متوسطاتها عند مستوى احتمال 

  أعلــى متوســط بلــغ  )  الجبلــي،الغابــات ،الحبــة الــسوداء (أنــواع العــسل الــداكن   

 مقارنة بأنواع العـسل األفـتح لونـاً    على التوالي 3سم /ملغم) 9.60 ± 0.22 ،9.70 ± 0.25 ،9.80 ± 0.15(

.  على التوالي3سم /ملغم )7.90 ± 0.31 ،7.80 ± 0.29(  أقل متوسط بلغوالتي أعطت) الجبل إكليل ،أكاسيا(

 بينت الدراسـة    .)2009 ،كعكة(حيث أن العسل الداكن اللون أغنى بالعناصر المعدنية من العسل الفاتح اللون             

  مـا بـين   أن نـسبة الكالـسيوم فـي العـسل تراوحـت      et al., Khalil) 2001(  التي قام بهـا الباحـث  

  .غم100 /ملغم )8.11 – 6.80(
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  تركيز الكالسيوم في أنواع العسل :4جدول ال
  

  )3سم100/ملغم( الكالسيوم   أنواع العسل

  االنحراف القياسي± المعدل 

 9.80a ± 0.15  الحبة السوداء

  9.70a ± 0.25  الغابات

  7.90f ± 0.31  اكليل الجبل

  8.80cd ± 0.25  الزعتر

  8.60d ± 0.15  الحمضيات

 8.20e ± 0.15  الصفصاف

  7.80f ± 0.29  أكاسيا

  9.0c ± 0.15  السدر

  9.30b ± 0.15  الصنوبر

  9.60a ± 0.22   الجبلي

  .)p ≤ 0.05(جود فرق معنوي عند مستوى األحرف المختلفة عمودياً تعني و*                   
  

  

  : الكلوكوز-4

 السكريات المكون الرئيسي لعسل النحل فبالرغم من أن النحلة تجمع الرحيق الذي يحتوي على سكر                دتع

وسـكر  ) Glucose الكلوكـوز سكر العنب   ( سكر أحادي   إلى هحولإال أنها ت  ) Sucrose سكر القصب (ثنائي  

  ).2009 ،أبو عيانة والمزين( Invertaseبفعل أنزيم االنفرتيز ) Fructose الفركتور(هة الفاك

            أنـواع  تركيـز الكلوكـوز فـي       معنويـة فـي      وجـود فروقـات      )5(توضح النتائج فـي الجـدول       

   قـيم متوسـطاتها الحـسابية بـين    والتـي تراوحـت   )p ≤ 0.05(مختلفة عند مـستوى احتمـال   ال العسل

ونظراً لهذا التركيز العالي من جهة ووجود مادة البوتاسـيوم  . 3سم 100/ ملغم)902 ± 1.41- 457 ± 4.63(

 تعمل الـسكريات    إذ فإن العسل يعمل على قتل الجراثيم        ،)2009 ،كعكة ( من جهة أخرى    في تركيب العسل  

هـذا  ). 2012 ،الـسميع  عبـد  (والبوتاسيوم على امتصاص الماء من أجسام هذه الجراثيم فتموت        ) زالكلوكو(

سـهل  إلضافة إلى أن سكر العسل يمتاز عن أغلب السكريات األخرى التي تدخل في غـذائنا فـي كونـه                    با

  ).2002 ،الحسيني( الهضمي االمتصاص من قبل الجهاز
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   تركيز الكلوكوز في أنواع العسل:5الجدول 
  )3سم100/ملغم(الكلوكوز   أنواع العسل

  االنحراف القياسي± المعدل 

 811f ±7.90  داءالحبة السو

  617i ± 4.52  الغابات

  457j ± 4.63  اكليل الجبل

  634h ± 2.91  الزعتر

 685g ± 4.12  الحمضيات

 902a ± 1.41  الصفصاف

  868c ± 4.12  أكاسيا

  851d ± 1.58  السدر

  874b ± 2.12  الصنوبر

  845e ± 1.58  الجبلي

  .)p ≤ 0.05( فرق معنوي عند مستوى األحرف المختلفة عمودياً تعني وجود *                
  

  : البروتينات-5

والعصارة الهاضمة في الـشغاالت أو الغـذاء        الرحيق وحبوب اللقاح    مصدر البروتينات في العسل هو      

 يحتوي العسل علـى نـسبة       ، إنتاجه فة عند اشتراك الشغاالت الصغيرة في     لعسل صد لالملكي الذي قد يضاف     

  ).2009 ،كةعك (ماء ومنها األلبومينذائبة في الضئيلة من المواد البروتينية ال

 قيم متوسطات البروتين الكلي في العسل الداكن والفاتح والتي اختلفت           تباين) 5(تظهر النتائج في الجدول     

 ، الجبلـي ،الغابـات  ،الحبة السوداء( تفوقت أنواع العسل الداكن اذ ،)p ≤ 0.05(  عند مستوى احتمالمعنوياً

وكذلك الحال بالنسبة لأللبومين    . في محتواها من البروتين عن بقية أنواع العسل األفتح لوناً         )  الصنوبر ،السدر

 . اللونفي قيم متوسطاتها عن أنواع العسل الفاتح )p ≤ 0.05(معنوياً اللون حيث اختلفت أنواع العسل الداكن 

في العسل تكون قليلة جـداً       ان نسبة البروتينات     )2009(عام    Mandal  و Sarabana  كل من الباحثين   وجد

  . من التركيز الكلي للعسل% (0.5-1)  وتتراوح بين

يختلف تركيز البروتينات في العسل اعتماداً علـى مـصدره          نسبة البروتينات في العسل قليلة جداً و      إن  

 جعلـه مفيـداً  تقلة البروتينات في العسل ، )Bogdanov, 2010( وفترة الخزنومنطقة الرعي ) نوع النبات(

مرضى تينات واألمالح المعدنية المضرة ل    مرضى البول السكري ومرضى الكلى وذلك النخفاض كمية البرو        ل

   أن نـسبة البـروتين فـي العـسل الطبيعـي تتـراوح بـين                )2005( ذكر رمال ). 2009 ،كةكع(الكليتين  

 يحتوي علـى  أن العسل et al.,  Wang )2009(  الباحثفي حين دلت الدراسة التي أجراها%  )1.2–0.36(

ن نـسبة   أ فقد وجـد et al.,  Gheldof) 2002(  الباحث من البروتين فقط، اما3سم / ملغم0.6 - 0.4 نسبة 

  . 3سم/ملغم) 1.18-4.08(البروتينات في العسل 
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  روتين الكلي واأللبومين في انواع العسل تركيز الب:6 جدولال
  

  المعايير                   

  أنواع العسل

  )3سم100/غم( الكلي البروتين

  االنحراف القياسي± المعدل 

  )3سم100/غم(ألبومين 

  االنحراف القياسي± المعدل 

  1.15a  0.04 ± 0.98ab ± 0.1  الحبة السوداء

  1.09ab  0.03 ± 1.0a ± 0.01  الغابات

  0.86c  0.00 ± 0.83f ± 0.02  اكليل الجبل

  0.97abc  0.02 ± 0.88de ± 0.01  الزعتر

  0.95abc  0.03 ± 0.86def ± 0.03  الحمضيات

  0.88bc 0.04 ± 0.84ef ± 0.02  الصفصاف

  0.84c  0.04 ± 0.81f ± 0.02  أكاسيا

  1.02abc  0.04 ± 0.90cd ± 0.24  السدر

  1.01abc  0.02 ± 0.94bc ± 0.30  الصنوبر

 1.04abc  0.02 ± 0.96ab ± 0.21  الجبلي

  .)p ≤ 0.05(عند مستوى األحرف المختلفة عمودياً تعني وجود فرق معنوي * 
  

  المصادر العربية

 إبداع لإلعالم   .منتجات نحل العسل غذاء ودواء    ). 2009( جمال علي    ،نالمزي؛   رمزي عبدالرحيم  ،أبو عيانة 

 . جمهورية مصر العربية، القاهرة،والنشر

 مـصر    جمهوريـة  ، القـاهرة  ، دار الطالئع للنشر والتوزيـع     .عالج نفسك بالعسل  ). 2002(أيمن  ،  الحسيني

  .112 ص،العربية

  ، دار المحجة البيضاء   ، الطبعة األولى  .عسل النحل في الطب الحديث والقديم     ). 1999( محمد رضا    ،الحسيني

  .112  ص، لبنان،بيروت

الفاعلية الحيوية لمادة عسل النحل المحلي في نمو عدد مـن الجـراثيم             ). 2012(المحنة، علي محمد غازي     

  .24-15 ،)1(36 المجلة الطبية البيطرية العراقية، .مالموجبة والسالبة لصبغة كرا

 دار اليوسـف للطباعـة      ، الطبعة األولـى   . وكيفية معالجتها  موسوعة تربية النحل  ). 2005( حسيني   ،رمال

 .341، ص لبنان، بيروت،والنشر والتوزيع

 مكتبة المعـارف    .)النحل( في خلق الكائنات     إعجاز رافع السماوات  ). 2012(الحميد    هاني عبد  ،السميع عبد

 .313ص ، مصر، اإلسكندرية،الحديثة

 ، لبنان ، بيروت ، دار الكتب العلمية   ،الطبعة الثانية . عسل النحل غذاء وشفاء   ). 2008( محمد محمود    ،اهللا عبد

  .144ص 
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