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العراق/ أربیل دراسة بعض الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة للعسل في بعض المناطق التابعة لمحافظة
محمد حسن سلو

العراق–جامعة صالح الدین / كلیة الزراعة / قسم وقایة النبات 

الخالصة
–/ جامعة صالح الدین –أجریت الدراسة في مختبرات كلیة الزراعة 

 /

% ٧٧.٠٢و٤.٣٤و ٣١.٢٥و٣٤.٦٨و١٦

٣٢.٢٨و ٣٦.٣١و ١٧.٢
.التوالي على%٧٧.١١و٥.٠٣و

المقدمة

، ویحتوي العسل على الكثیر من المواد ، ویعد العسل غذاءاً كامالً الحتوائھ على ) ١٩٨٠، AOAC(العسل 
B وC

أن ) ١٩٦٢(Whiteذكر )  . ٢٠٠٨(
٤٩٠١٧.٢ %

والنحاس 
Youseef وElgadawy

)١٧.٢) ١٩٧٣ %Ismail
% ١٨.٧ان نسبة الرطوبة في العسل المصري بلغت ) ١٩٧٥(

، ) ١٩٨٥(Ibrahim) ١٩٨٣، Wimmerو Ponicini% (١٨.٥-١٦.٣عسل فیجي بین 
% ٤٥١٩.٩أن متوسط نسبة الرطوبة في 

% ٧٣، والسكریات الكلیة pH٣.٨والـ % ١.٠٣، والرماد % ٥.٢بمتوسط قدره % ١٠.٥-٠.٦
لسكروز % ٣٣.٤-٣١.٣% ٣٥.٨–٣٢ وا

) ١٩٩١(Nour) ١٩٨٦، Thrasyvoulou(٤.٦-pH٤.٢والـ % ٤.٢-١.٥
٣٩.٣٣ %

pH% ٦.٩٩للسكروز و % ٢.٨% ٣٣.٢٦
اطعة ) ١٩٩٢(وآخرون Sporns، واستنتج ٣.٩٤المفحوصة بلغ  مق

١٦.٥ %
أن ) ١٩٩٤(AbdulJabbar% ١.٦و ٦و ٣٤.٦و ٣٧.٦

أكد % ١٩.٧% ١٨متوسط الرطوبة للعسل الباكستاني الطبیعي بلغ  وش ، و
توسط قدره % ٢٢.٦-١٧.٠٤) ١٩٩٨(El-Gizawyو Nourكل من  وبم
) ٢٠٠٩(في بعض انواع العسل المصري ووجد محمد % ١٨.٩٦

٨/٢/٢٠١٠وقبولھ ١/١٠/٢٠٠٩بحث تاریخ تسلم ال
Lovibond ٢٠.٦وأن اعلى محتوى رطوبي بلغ %

Brix٨١.٣بلغ 
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عسل بلغ ) ٢٠٠٩( ل بي ل لرطو وى ا ت مح ل % ٧٤.٠٣% ١٥.٢أن ا
لرماد % ٤.٥٨ ا ٤.٦٦% ٠.٤٣٠و

.العراق فقد اقترحت ھذه الدراسة –العسل الكیمیائیة والفیزائیة في محافظة أربیل 

مواد البحث وطرائقھ
––جامعة صالح الدین / في مختبرات كلیة الزراعة ٢٠٠٢أجریت الدراسة عام 

٢
م على ٢٥٠٠و ١٥٠٠و ٤٠٠و ٢٥٠

:یائیة والفیزیائیة للعسل واشتملت الدراسة الفحوصات التالیة التوالي ، بھدف دراسة بعض الصفات الكیم
:الفحوصات الكیمیائیة : اوالً 

١-:Lica Refractometer
.الصلبة 

للعی/غم١٠٠:-٢
/ البحوث الزراعیة 

:المختزلة و الرماد واعتمدت طریقة 
C : HPCHEM \ 1 \ METHODS \ ESMAT. M

.في تحلیل العینات 
٣-:pH

meter وحسب الطریقة المذكورة فيAOAC)١٩٨٠. (
تكوین طبقة تركت عینات من العسل تحت ظروف المختبر لمدة سنة كاملة واعتمد لقیاس الصفة :التخمر -٤

) .١٩٩٨(على نسبة عالیة من الخمائر  االنصاري 
:التبلور -٥

:لور للعسل واعتمدت المعاییر التالیة لدراسة ھذه الصفة وھي نسب التب

=و            =                             و                =                   نسبة           

فإذا كانت نسبة
حدث تبلور في العسلأو اقل فال ی١.٧= 
حالة التبلور بسیطة جداً ١.٧٦= 
حالة التبلور متوسطة١.٨٦= 
حالة التبلور سریع٢.١= 
حالة التبلوركامل وناعم٢.١٦= 
وصلبحالة التبلور كامل ٢.٢٤= 

) .٢٠٠١، Thrasyvoulouو ١٩٩٨االنصاري ، ( 
.درست الصفات التالیة كداللة مقارنة بین انواع العسل المختلفة : الصفات الفیزیائیة : ثانیاً 

.في تقدیر الوان عینات العسل للمناطق المختلفةLovibond Honey Graderاستخدم جھاز : اللون-١
) ١٩٩٨(قدرت اللزوجة اع: اللزوجة -٢

سم ثم ٢١.٤١٣٠٠٣.٥٣٠

.ف الوقت یحدد لزوجة كل نوع من انواع العسل مْ ، إن اختال٢٨حرارة 
امعة / ٣٠٣٠تم اعداد :التقییم الحسي -٣ ج

:ھیئة نقاط كاآلتي 

D
W

دكستروز
ماء

W-D
L

ماء- دكستروز 
لیفلوز

D
L

دكستروز
فلوزلی

دكستروز
ماء
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نقطة ، مرتبة ٢= ٣= ٤= ٥= لى مرتبة أو
آخرون ، (= اخیرة  بش و ) ١٩٩٨خن
.خاص 

النتائج والمناقشة
وأن أعلى نسبة % ١٦حتوى أقل نسبة رطوبة ان عسل خبات ا) ١(أظھرت نتائج الجدول :الرطوبة النسبیة 

% ١٧.٦رطوبة كانت 
% ١٧.٣و ١٧.٢

كل من % ٢٢.٩-١٤.٣عالمیاً للعسل الطبیعي والتي تتباین بین  لك  لى ذ ار إ أش وخنبش ) ١٩٨٠(Craneكما 
) ٢٠٠٨() ٢٠٠١(Thrasyvoulouو ) ١٩٩٨(

.فیھ 
لجدول (تائج أظھرت الن:الكاربوھیدرات  ) ١ا

% ٣٠.٧٨و ٣١.٣٧على التوالي مقارنة بادنى متوسط للسكرین % ٣٢.٢٨و ٣٦,٣١بلغ 
% ٣١.٧٦و ٣٥.١٨

% ٣١.٢٥و ٣٤.٦٨و 
لكل من عسل سیدكان وحاج % ٦.٩٥و ٥.١١و ٥.٠٣في حین ارتفعت المتوسطات الى % ٤.٣٤المتوسط 

سل 
و ٧٧.٠٢% ٧٤,٧٤وأدنى متوسط % ٧٧.١١سیدكان 
٧٥.٤٧ %

 .
٤.٥-٣pH)و ١٩٧٨١٩٩٨

٣.٦٨٣.٠٥) ١٩٩٨االنصاري ، 
لماً أن اال. ٣.١٢و ٣.٤٩بلغت  ع

pH
)١ (

توسط % ٠.٢٢ نى م بات وأد في % ٠.٢١و ٠.١٢% ٠.١١في عسل خ
٠.٠٢

١٩٧٨(% ١(
) ٢٠٠٨(و) ٢٠٠١(Thrasyvoulouو ) ١٩٩٨() ١٩٩٣(Grahamو 

% ٦.٩٥و ٥.١١و ٥.٠٣

، ) ١٩٨٠(كحد أعلى لو% ٥القیاسیة العراقیة التي حددت نسبة 

.أثناء مدة فیض العسل لم یتمكن النحل من معالجتھا على محالیل سكریة 

متوسط النسبة المئویة لبعض الصفات الكیمیائیة لعسل المناطق المختلفة) : ١(الجدول 

اسم المنطقةالمكونات الرئیسة
أربیلخباتحاج عمرانسید كان

١٧.٢١٧.٣١٦.٠٠١٧.٦الرطوبة
٣٦.٣١٣٥.١٨٣٤.٦٨٣١.٣٧)لیفلوز(الفركتوز 
٣٢.٢٨٣١.٧٦٣١.٢٥٣٠.٧٨)دكستروز(الكلوكوز 
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٥,٠٣٥.١١٤.٣٤٦.٩٥السكروز
٧٧.١١٧٤,٧٤٧٧.٠٢٧٥.٤٧السكریات الكلیة

٧٢.٦٦٧٠.٢٢٧١.٧٦٧١.٣٦السكریات المختزلة
٤.٤٥٤.٥٢٥.٢٦٤.١١السكریات غیر المختزلة

pH٣.٤٩٣.٦٨٣.١٢٣.٠٥الـ 
٠.١٢٠.٢١٠.٢٢٠.١١الرماد

٨٢.٨٠٨٢.٧٠٨٤.٠٠٨٢.٤٠تركیز المواد الصلبة

 :)١ (
١٧.٦-١٦ %

)١٩٩٨ (
% ١٧.١رطوبة أقل من 

١٠٠٠% ١٨-١٧.١/
غم /١٠% ١٩-١٨.١ان المحتوى الرطوبي بین التخمر ، أما إذا ك

بي عن  لرطو وى ا ت مح ل فع ا ارت إذا  ام ، و لع تخمره خالل ا ان عدم  لضم لك  % ١٩وذ
احدة /و
.ر لكل غرام عسل الخمائ

: التبلور 

) ٢الجدول (بالعسل ودرجة الحرارة المنخفضة وتبین النتائج 

االرتفاع النسبي لسكر الكلوكوز وانخفاض في 
و ١.٨٨في االنواع السابقة من D/Wحیث بلغت نسبة ١.٨٦= D/Wانطبق علیھا مؤشر التبلور المتوسط 

١.٩٥و ١,٨٤
.١.٧٦=D/Wعلیھ مؤشر التبلور البسیط فنتج عن ذلك أن انطبق

بعض مؤشرات التبلور لعسل المناطق المختلفة) : ٢(الجدول 

اسم المنطقةالمؤشر أو المعیار
أربیلخباتحاج عمرانسید كان

D٣٢.٢٨٣١.٧٦٣١.٢٥٣٠.٧٨الدكستروز 
D/W١.٨٨١.٨٤١.٩٥١.٧٥الماء/نسبة الدكستروز
٠.٤١٥٣٠.٤١١٠٠.٤٣٩٧٠.٤٢٠١)L)/D-Wاللیفلور/ماءال–نسبة الدكستروز
D/L٠.٨٩٠.٩٠٠.٩٠٠.٩٨لیفلوز/ نسبة الدكستروز 

متوسط خاللالمعیار/ التبلور 
شھر١٢-١

متوسط خالل
شھر١٢-١

متوسط خالل
شھر١٢-١

متوسط خالل
شھر١٢-١

D =) ( ،W =L =) (D/W =٢.٢٤D/W =٢.١٦
D/W=أو أكثر ، متوسط ٢.١D/W=تبلور بسیط ١.٨٦ ،D/W=ال یتبلور ١.٧٦ ،D/W = ١.٧٥أقل من.

D/L
% ٠.٩٨جمی

ن جمیع أنواع العسل كانت النسبة حرارة الخزن ، وھذا واضح جداً من مؤشر           إذ تبین نتائج الجدول أ

٤وبسمك حوالي في عنق القنینة الزجاجیة فقط 

) ١الشكل (عسل صلب ذي لون حلیبي مصفر

D-W
L



ISSN 1815 )مجلة زراعة الرافدین                        – 316X ) ٢٠١٠) ٤(العدد ) ٣٨(المجلد

) .العنبري(وتشكلت حبیبات ذات ملمس خشن مع احتفاظ العسل بلونھ الكھرماني الفاتح 
) ٢٠٠١(Thrasyvoulouو ) ١٩٩٨(

الرطوبة ،
D/Wعسل ٢.١-١.٧ ل أن ا و

.ال یحصل فیھ تبلور اطالقاً ١.٧الذي تكون فیھ ھذه النسبة أقل من 

قبل التبلور)أ(

بعد التبلور)ب(

:الصفات الفیزیائیة : ثانیاً 
) ٣(تبین نتائج الجدول : اللون -١
) (٣٤

)٨٣) ١
) العنبري(باللون الكھرماني الفاتح 

من رحیق االزھار والوان ناتجة عن تفاعالت كیمیائیة بین بعض مركبات العسل ونسبة الر
نصاري ) ١٩٩٨( اال ) ٢٠٠٨() ١٩٩٨(و 

.الشوائب فضالً عن درجة حرارة العسل عند الفرز والتخزین 

أنواع العسل للمناطق المختلفة) : ١(الشكل 
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التدریجات اللونیة لعسل المناطق المختلفة) : ٣(ل الجدو
Lovibondمدى اللون على تدریج الدرجةاللونالمنطقة
White)                      ٣٤-١٨(٣٤ابیضسیدكان

White)                      ٣٤-١٨(٣٤ابیضحاج عمران
Light amber)              ٣٤-١٨(٨٣كھرماني فاتحخبات
Light amber)              ٣٤-١٨(٨٣كھرماني فاتحأربیل

أوضحت نتائج التقییم الحسي عدم وجود اختالفات في آراء المقیمین بین أنواع : اللزوجة والتقییم الحسي -٢

عسل س

)٤ (

للعسل ودرجة الحرارة ویتناسبان تناسباً عكسیاً فقد بسرعة انسیاب العسل والتي تتوقف على المحتوى المائي 
١.٦٥

، % ٢٨١٦في قعر الدورق عند درجة حرارة 
ن وحاج عمران بالمرتبة الثانیة من حیث الرطوبة وحصل على درجة لزوجة عالیة في حین حل عسل سیدكا

١.٥٣و ١.٥٩
یرة على التوالي ، في حین جاء عسل اربیل بالمرتبة االخ% ١٧.٣و ١٧,٢وكانت نسبة الرطوبة في كلیھما 

١,١) متوسطة(من حیث اللزوجة 
% ١٧.٦وھو 

) .٢٠٠٨(یفي والعر) ١٩٩٨(و االنصاري ) ١٩٩٨(جاءت متفقة مع ما توصل الیھ خنبش 

یوضح بعض الصفات الطبیعیة النواع العسل المختلفة) : ٤(الجدول 

اسم المنطقةالصفات
أربیلخباتحاج عمرانسید كان

طبیعیة خافتةطبیعيطبیعيطبیعیة قویةالرائحة
طبیعيطبیعيطبیعيطبیعيالطعم
متجانسمتجانسمتجانسمتجانسالقوام

متوسطةعالیة جداةعالیعالیةاللزوجة
١.٥٩١.٥٣١.٦٥١,١دقیقة/ سرعة الكرة 

) ٥(وبینت نتائج التقییم الحسي كما في الجدول 
١٠٩١٠١

٨٩برصید ) الرابعة(وحصل عسل سیدكان على المرتبة االخیرة نقطة ٩٠الثالثة برصید 
٤و ١) ٥(

ذي جاء 
١٦ %

)٢٠٠٨ (

كان لھا تأثیر سلبي 
) .١٩٩٨خنبش ، (االخیرة بنتائج التقییم الحسي بالمقارنة مع انواع اخرى من العسل 

توزیع آراء المستطعمین النواع العسل المختلفة) : ٥(الجدول 
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المجموعمرتبة/ العدد المنطقة الخامسةالرابعةالثالثةالثانیةاألولى
١٥١٦٨١٨٩سیدكان

٤١٤٧٢٢١٠١حاج عمران
١٠٩--٥١١٨٦خبات
٩٠--٨١٤٨--أربیل

STUDY OF SOME PHYSICOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF
HONEY IN SOME REGION BELONGED TO ERBIL GOVERNORATE,

IRAQ
Mohammad Hassan Sallow

Dept. of Plant Protection - College of Aqric. – Univ. of Salahaddin, Erbil / Iraq

ABSTRACT
This study was conducted at the of Agric- College Labs., University of

Salahaddin, Erbil, Iraq to evaluate some physicochemical and natural characters of
the honey being produced in four regions (Khabbat, Erbil Center, Cedican and Haji
Aumran) belonge to Erbil Governorate. Chemical analysis results which had been
done by the Agricultural Research center – Food Technology Research Institute –
Cairo / Egypt showed some differences in physicochemical and natural composition
of different honey specimen's which effect the preference degree by the consumer
Khabbat honey had grade A, its percentage of humidity , fructose, glucose, sucrose,
and total saccharide were (16%, 34.68%, 31.25%, 4.34% and 77.02%), respectively,
while Haji Aumran and Erbil honey had grade B and C respectively and the latest
grade was D (Forth grade) for Cedican honey which had the following percentage
(17.2%, 36.31%, 32.28%, 5.03% and 77.11%), respectively .

المصادر
)١٩٩٨ . (

.٧٢٤-٦١٣: االسكندریة 
عسل ) . ١٩٩٨(خنبش ، محمد سعید ومھا معتوق مكاوي وعزة محفوظ علي  ل في ا بة  مرغو ل ات ا لصف اسة ا در

.٤٢-٣٨: الیمني ، مجلة نحل العسل ، العدد األول
)٢٠٠٨ ()

.٢٠٩-١. ١٩٣٧/١٤٢٩: فھرسة مكتبة الملك فھد الوطنیة رقم االیداع ) . العالجیة
)٢٠٠٩ . (

.٦٢، ١٩/٣/٢٠٠٩-١٧العربیة السعودیة ، 
)٢٠٠٩ . (

: ١٩/٣/٢٠٠٩-١٧المؤتمر الدولي السادس التحاد النحالین العرب ، أبھا ، المملكة العربیة السعودیة ، 
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