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 / الملخص

الخصائص الكيميائية لعينة العسل المختوم أفضل من العسل مفتوح العيون حيث كان اللون أغمق أن أوضحت نتائج الدراسة 

دم ع بعينات العسل المفتوح وهذه الصفات تزيد من قدرة العسل علىوالمحتوى المائي أقل في عينات العسل المختوم مقارنة 

 درجةلعدم وصولها  إلى يرجعوهذا قد  فرزهاالتعفن حيث أنه من المعروف أن بعض أنواع العسل يحدث لها تعفن بعد 

درجت حسب حالة ت E. Coliبينت نتائج هذه الدراسة أن قوة تأثير عينات العسل المختبرة على بكتيريا  .النضج المناسب

النضج ودرجة التركيز كما اختلف عسل الحنون المختوم وعسل الحنون الغير مختوم كثيرا في الصفات عما كان عليه عسل 

ما أكدت نتائج ك المختوم وغير المختوم لحد كبير أقل مقارنة بعسل الحنون.حيث كان الفارق في صفات عسل الشبرو  الشبرو

الموجود في السوق عبارة عن خليط من عسل ورحيق نتيجة لفرز هذه النوعية من العسل من عيون هذه الدراسة أن العسل 

 .العيون السداسية بواسطة الشغالة مفتوحة ومغلقة نظرا ألن الرحيق ال يتحول إلى عسل إال بعد قفل

 

 .بكتريا النضج،  نحل، العسل،   : الكلمات الدالة

 

 / لمقدمةا
المواد السكرية التي يفرزها ( هو رحيق Honeyالعسل )

ة في األقراص الشمعي النبات والتي تجمع وتحور وتخزن

بواسطططة نحل العسططلا هذا التعريف يسططتبعد نوع أخر من 

( والذي Honeydewالعسططططل يطلق عليه عسططططل الندوة )

يجمعه النحل من إفرازات بعض أنواع الحشطططرات التابعة 

( Aphidsلرتبة متشطططططططابهات األجنحة مثل أنواع المن )

 (.3) يوبعض أنواع الحشرات القشرية والبق الدقيق

يختلف تركيب العسططل باخت ف نوع النبات المجموع منه 

الرحيق والظروف المحيطططة بططه من حيططث نوع التربططة 

العسطططططططل ماء حيث يتكون اوالتسططططططميد والظروف الجوية

(ا %35(ا جطططلطططوكطططوز )%4..5( فطططركطططتطططوز)91.1%)
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(ا مواد معدنية %9.9( ديسططططططكتروز )%9.4سططططططكروز )

   (%5.4(ا مواد مختلفة )%9..(ا أحماض )9.1%)

مائي ألربعة عشطططر المحتوي نسطططبة ال( أن أعلي 95وجد )

ا ووجد %4.4. – 1...سطططططل تراوحت بين عينة من الع

أن العسطططل او التأثير المثبط العالي للبكتيريا هو المحتوي 

( 2O2Hعلي نسطططبة عالية من فوق أوكسطططيد الهيدروجين )

 في منطقة سلوفينيا بشمال يوغس فيا. 

عينة من العسطططططل الموجود في السطططططاحل  9.( 93درس )

ابلية حالة الميكروبية والقالالشمالي ألسبانيا للتعرف علي 

أن عينات العسل اات المحتوي المائي  حيث بينوا للتخمر

التخمر.  ال توجد بها خطورة من حيث %91.9 األقل من

( coliformsأن وجود الميكروبات المعوية ) (.والحظ )

وعدم وجود بكتيريا  Escherichia sp وخاصططة بكتيريا

Shrgella  وبكتيرياSalmonella  يوضططم مدي النظافة

 المتبعة خ ل مراحل االستخ ص وتداول العسل. 

باسططططططتخدام .9اختبر ) تل للبكتيريا  ( جودة العسطططططططل كقا

وجدوا حيث ( %.. – 5تركيزات مختلفة تراوحت من )

بطططكطططتطططيطططريطططا كطططان فطططعطططال فطططي قطططتطططل  %8يطططز أن تطططركططط

Staphylococcus aureus بكتريا وEscherichia 

coli  والطبطكطتطيطريطططاPseudomonas aeruginosa  ا

فطططعطططال ضطططططططططد بطططكطططتطططيطططريطططا  %.9وكطططان الطططتطططركطططيطططز 

Streptococcus Faecalis  9و 8أما التركيزين.% 

 Clostridiumفكان تأثيرهما متسططططططاوي ضططططططد بكتيريا 

botulinum  يريطططا  Clostridim perfringensوبكت

 التوالي .علي 

( أن هناك اهتمام كبير باسططططتخدام عسططططل النحل .9اكر )

 اتاخت فالبكتيرية ا والحظوا وجود  اإلصاباتفي ع ج 

لفة من عسطططططل النحل في قوة واضطططططحة بين األنواع المخت

 .Staphylococcus aureusبكتيريا  تأثيرها علي

عينة من عسططططططل النحل الطبيعي من  .4ع يجمبت( 8) قام

أماكن متفرقة من السططططططودانا ووجدوا أن جميع العينات 

كططان لهططا تططأثير مثبط قوي ضططططططططد عزلتين من البكتيريططا 

الموجبطططة لصططططططبغطططة جرام وث ث عزالت من البكتيريطططا 

عزلة من جنسططي بكتيريا  .9السططالبة لصططبغة جرام وعلي 

Pseudomonas  وStaphylococcus  وفطططي نطططفططط 

الوقت استخدموا العسل لتداوي الجروح الملوثة والقروح 

المزمنة وحصطططلوا علي نتائج مشطططجعة ومناسطططبة  طططملت 

 نظافة الجروح وتشجيع نمو الخ يا الجديدة.

( خاصية العسل كمضاد للميكروبات عن طريق 6درس )

 نمولوضطططع قطرتين من العسطططل في فجوة من بيئة غذائية 

ظروف هوائية وال هوائية تحت  ميكروبي ونميت معمليا  

د وج ا حيثوباسططططتخدام نسططططب مختلفة من تركيز العسططططل

عسطططل ا  %..9لنمو الميكروبي عند تركيز لتثبيط كامل 

 %..ولم يتططأثر عنططد تركيز  %.4وجزئيططا عنططد تركيز 

كمططا الحظ أن العسططططططططل الطبيعي ثبط معظم الفطريططات 

ا عططدا بكتيريطط اوالبكتريططا المسططططططببططة لعططدوي الجروح فيمطط

Pseudomonas aeruginosa و Clostridium 

oedematiens  بطططيطططنطططمطططا كطططان تطططثطططبطططيطططط بطططكطططتطططيطططريطططا

Streptococcus pyogenes .متوسط 

وبكتيريطططا  Bacillus cereus( إن بكتيريطططا 1وجطططد )

Staphylococcus aureus  كانتا أقل حسططاسططية للتثبيط

 Salmonella Dublinبططالعسطططططططل مقططارنططة مع بكتيريططا 

والحظوا أيضطططططا أن  Shigella dysenteriaeوبكتيريا 

بكتيريطططا ل لمثبط علي جنسطططططططي ا لتطططأثير ا   Shigella ا

Sallmonella  كان ظاهرا  وملحوظا باستخدام عسل او

بة لتكوين الجراثيم في  %.تركيز  بالنسطططططط وكذلك الحال 

 . Bacillus spجن  البكتيريا 

( خ صططططططة بعض النباتات الطبية مثل نبات 1اسططططططتخدم )

Pelargonium graveolens  وMatricaria 

chamomilla  ونبططاتMargorana hortensis  في

السططططططكر وتأثيرها علي  تغذية نحل العسططططططل علي محلول

مدة  فة من البكتيريا ل أسطططططططابيع ووجدوا أن  8أنواع مختل

العسطططل المنتج كان له تأثير تثبيطي متفاوت ضطططد بكتيريا 

Staphylococcus aureus و بكتيريا Escherichia 

cali  وبكتيرياBacillus subillis  وكان التأثير األ ططططد

 Margorana ثططططم نططططبططططات graveolensلططططنططططبططططات 
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chamomilla  يليه نباتPelargonium aureus  ثم

يريطططا  Margorana hortensisنبطططات  كت ب وكطططانطططت 

Staphylococcus aureus  األكثر حسططططاسططططية مقارنة

 بالنوعين اآلخرين.

سططة تقييم جودة العسططل موضططع الدرالالدراسططة تهدف هذه 

 الكيميائية هوالك من خ ل دراسة بعض مكوناته وخواص

سطططل علي مثبط للعالتأثير الدراسطططة باإلضطططافة لوالفيزيائية 

. Escherichia coliبكتيريا 

 

 / طرائق ومواد البحث

 منطقة الدراسة:  

 ة الوسططططيطة فططططيجططططراء هططططذه الدراسططططة فططططي منطقططططإتططططم 

منطقططططططة الوسططططططيطة يبلطططططط  والجبططططططل األخضططططططر بليبيططططططا  

متططططر تقططططع  344ارتفاعهططططا عططططن مسططططتوى سطططططم البحططططر 

(  طططرقا N ″50.14 ′47 °32خطططط عطططرض ) بطططين

و  (  طططماالE ″30.19 ′41 °21 ,وخطططط ططططول )

نخفطططاض درجطططة الحطططرارة فطططي الشطططتاء وكثطططرة اتتميطططز ب

 .األمطار

 /عينات العسل

 عسل الشبرو: 

خ يطططا النحطططل فطططي وقطططت تطططم جمطططع عينطططات العسطططل مطططن 

 (Ceratonia siliguaإزهطططططار نبطططططات الخطططططرو  )

حيطططث تطططم جمطططع العينطططات مطططن قطططرص بطططه عيطططون مغلقطططة 

وعيطططون مفتوحطططة وحفظطططت عينطططات العسطططل مبطططردة فطططي 

أوعيطططة زجاجيطططة محكمطططة القفطططل لحطططين اسطططتخدامها فطططي 

 الدراسة.

 عسل الحنون:

تطططم جمطططع عينطططات العسطططل مطططن خ يطططا نحطططل فطططي وقطططت 

( مططططن Arbutus pavariري )إزهططططار بنططططات الشططططما

وحفظططططت بططططنف  قططططرص بططططه عيططططون مغلقططططة ومفتوحططططة 

 الطريقة السابقة.

 :فرز العسل 

تططم تجميططع عينططات العسططل مططن كططل خليططة وحسططا  عططدد 

البروايطططز التطططي بهطططا عسطططل وعطططدد البراويطططز المختومطططة 

 كميططططة العسططططلو سططططل المحتططططوم بططططالكيلوجرامكميططططة العو

 نتاجية. إلوالك لمعرفة ا بالكيلوجرام غير المختوم

  

 

 البكتيريا

 Escherichiaاسططتخدمت فططي هططذه الدراسططة بكتيريططة 

coli  قسطططم تحاليطططل مستشطططفي تطططم الحصطططول عليهطططا مطططن

الثطططورة والسطططبب الختيطططار هطططذه البكتيريطططا ألنهطططا ينطبطططق 

عليهطططا صطططفات الميكروبطططات الممرضطططة وتعطططي  بشطططكل 

البيئطططات متطفطططل فطططي أمعطططاء البشطططر وسطططهلة التنميطططة علطططي 

 .الصناعية في المعمل

 المضادات الحيوية:

وهططططو مضططططاد  Sefadroxilحيططططوي المضططططاد الاسططططتخدم 

فاعليططة واسططعة  ولططهحيططوي مصططنع علططي  ططكل أقططراص 

 ضد هذا النوع من البكتيريا. المدى

 طريقة العمل:

 الطططططذي تطططططم تنميطططططت البكتيريطططططا عليطططططةتطططططم أخطططططذ الطبطططططق 

بعططططض المسططططتعمرات بواسطططططة اإلبططططرة اات  توكشططططط

المغطططذي بواسططططة إبطططرة التلقطططيم  العقطططد وثطططم تكطططوين بيئطططة

 31ثطططم تحضططططين الوسطططط الملقططططم علطططي درجططططة حططططرارة 

سطططططططاعة باسطططططططتخدام اللقطططططططاح البكتيطططططططري  5.لمطططططططدة  Oم

محلطططططططططول الكمطططططططططا اسطططططططططتخدم  %9المنشطططططططططط بنسطططططططططبة 

 الفسيولوجي المعقم إلجراء التخفيف.

 الترشيح:تحضير أقراص وأوراق 

ملطططططم 4تحضطططططير أقطططططراص ورق التر طططططيم بقططططططر  تطططططم

ووضططططعت األقططططراص بطبططططق بتططططري زجططططاجي وعقمططططت 

سططططاعةا  .1لمططططدة  Oم.8بفططططرن علططططي درجططططة حططططرارة 

اسططططططتخدمت هططططططذه األقططططططراص المعقمططططططة فططططططي دراسططططططة 

حساسطططية البكتيريطططا للعسطططل والطططك بأخطططذ قطططرص وغمطططره 

بالعسطططل المخفطططف والعسطططل المركطططز لمطططدة سطططاعة علطططي 

 مططططن العسططططل غرفططططة ثططططم تططططم الططططتخلصدرجططططة حططططرارة ال

الزائطططد علطططي األقطططراص بتركطططه فطططي الهطططواء فطططي جانطططب 
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دقيقططططة قبططططل وضططططعها علططططي السطططططم  .4اللهططططب لمططططدة 

 .المحتوي علي البكتيريا الوسط الغذائي في الطبق

 

تلقييييح وسييير الميييار المتيييا  بالبكتيرييييا وقييييا  قطييير 

 المنطقة الخالية من النمو :

المسطططططططاحة القطنيطططططططة المعقمطططططططة  باسطططططططتخدامتطططططططم الطططططططك 

(Swab  حيطططث غمططط )سطططائلة مطططن سطططتعمرة كطططل م فطططي

البكتيريطططة النشططططة وتطططم مسطططم علطططى كطططل  المسطططتعمرات

بعططططد  األطبططططاقسطططططم طبططططق االجططططار المغططططذى. تركططططت 

رطوبطططة  امتصطططاصدقطططائق لضطططمان  .9التخططططيط لمطططدة 

م وضطططع الملقطططط المعقطططم تططط وباسطططتعمالالسططططم الزائطططدة  

المغططططذى الملقططططم بعططططد  االجططططاراألقططططراص علططططى سطططططم 

لطططى ثططط ث أقسطططام والطططك بوضطططع قطططرص إتقسطططيم الطبطططق 

كططل قسططم .تططم تحضططين األطبططاق علططى درجططة حططرارة  فططي

درجطططة مئويطططة  وتطططم فحطططص منطقطططة التضطططاد الكاملطططة  31

 98)المنطقططة الخاليططة مططن النمططو( حططول كططل قططرص بعططد 

سطططاعة مطططن التحضطططين  وتطططم قيطططاس قططططر المنطقطططة  5. –

بواسطططططة مسطططططرة القيططططاس.  الخاليططططة مططططن النمططططو )ملططططم(

ولقطططد تطططم قيطططاس منطقطططة تثبطططيط النمطططو بالكامطططل ثطططم ططططرح 

 . ملم 4منه قطر القرص وهى 

 

 تقدير المحتوي المائي للعسل:

 جهططططططططططططططططاز باسططططططططططططططططتخدامقططططططططططططططططدرت الرطوبططططططططططططططططة 

(Refractometer(ططططططططططططراز )KRUSS D-

مطططن عينطططات العسطططل ( حيطططث تطططم وضطططع قططططرة 22976

علطططططى المنشطططططور وقطططططراءة معامطططططل االنكسطططططارا غسطططططل 

المنشططور الزجططاجي جيططدا  بالمططاء وجفططف بططين كططل عينططة 

لكطططططل  3......وأخطططططرىا عطططططدلت القطططططراءة ب ضطططططافة 

ْما تططططم حسططططا  النسطططططبة ..درجططططة مئويططططة أعلططططى مططططن 

المئويططططة للرطوبططططة مططططن قططططيم معامططططل االنكسططططار حسططططب 

 .A. O. A. C)فططي الططواردة  969.33رقططم الطريقططة 

1990). 

 

 تقدير ال  الهيدروميني للعسل:

جطططم عسطططل فطططي .9تحضطططير محلطططول العينطططة ب اابطططة تطططم 

باسططططتخدام  (pH)مططططل مططططاء مقطططططر وتططططم قيططططاس الطططط  14

جهططططططططططططاز قيططططططططططططاس األس الهيططططططططططططدروجيني طططططططططططططراز 

JENWAY 3310).) 

 

 / النتائج والمناقشة

أن لطططون عسطططل  ((9) والشطططكل( 9الجطططدول ))يتبطططين مطططن 

الشطططبرو والحنطططون المختطططوم غطططامق بينمطططا عسطططل الشطططبرو 

رجططع قططد ياللططون وهططذا فططي والحنططون المفتططوح كططان أفططتم 

إلططططي محتططططوي العسططططل مططططن المعططططادن ومعنططططى الططططك أن 

العسططططل المختططططوم لنططططوعى العسططططل كططططان أكثططططر احتططططواء  

( الطططي 99أ طططار إليطططه )مطططا وهطططذا يتططططابق مطططع  للمعطططادن

ومحتططواة مططن العناصططر وجططود ع قططة بططين لططون العسططل 

المعدنيطططططةا حيطططططث كلمطططططا زاد محتطططططوى المعطططططادن تميطططططز 

 .الداكن هلونبالعسل 

فطططي الطططرقم الهيطططدروجيني حيطططث  نطططوعي العسطططلاختلطططف 

عسططططططل الشططططططبرو ل (pH) كططططططان الططططططرقم الهيططططططدروجيني

عسطططططل بينمطططططا الطططططرقم الهيطططططدروجيني ل( 3.83المختطططططوم )

( وعسططططل الحنططططون المختططططوم 5الشططططبرو الغيططططر مختططططوم )

( 5.5( وعسطططططل الحنطططططون الغيطططططر مختطططططوم )3.84كطططططان )

يتبطططين لنطططا أن الهيطططدروجيني رقم الطططمطططن خططط ل عطططرض 

العسططططل المختططططوم أكثططططر حامضططططية مططططن العسططططل الغيططططر 

مختطططوم وهطططذا يعتبطططر معيطططار جديطططد للتعطططرف علطططي جطططودة 

( أن العسططططل (15ا وهططططذا يتفططططق مططططع مططططا اكططططره العسططططل

بينمطططا ترتفطططع فطططي  pHغيطططر الناضطططج تطططنخفض فيطططه قيمطططة 

( المحتططططوي 9كمططططا يبططططين الجططططدول ) االعسططططل الناضططططج

المططططائي لعينططططات العسططططل األربعططططة موضططططوع الدراسططططة 

حيطططططث كطططططان المحتطططططوي المطططططائي فطططططي عسطططططل الشطططططبرو 

بينمطططا العسطططل الشطططبرو الغيطططر مختطططوم  %..96المختطططوم 

بلطططط   كمططططا %96.6وعسططططل الحنططططون المختططططوم  91.5%

المحتططططوي المططططائي فططططي عسططططل الحنططططون الغيططططر مختططططوم 

( 5ا وهططططذه النتططططائج تتفططططق مططططع نتططططائج دراسططططة )3.5%.
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 فططططي أن العسططططل الناضططططج ال يقططططل محتواهططططا الرطططططوبي

 .% 91عن

ومطططن خططط ل الطططك يتضطططم لنطططا أن العسطططل المختطططوم أكثطططر 

تركيطططز مطططن العسطططل المفتطططوح وأن عسطططل الحنطططون أكثطططر 

 راجططططع إلططططي مططططائي مططططن عسططططل الشطططبرو وهططططذا محتطططوي

 فصل الجمع.لاالخت ف في الموسم ودرجة حرارة 

الصططططفات الفيزيائيططططة  أنتبططططين لنططططا مططططن هططططذه الدراسططططة 

والكيميائيطططة لعينطططات المجمطططوع مطططن عيطططون مقفلطططة أفضطططل 

فطططي جميطططع صطططفاتها مطططن العسطططل المجمطططوع مطططن عيطططون 

مفتوحططططة وإن العسططططل التجططططاري الموجططططود فططططي السططططوق 

فيزيائيطططة والكيميائيطططة يكطططون وسطططط فطططي جميطططع صطططفاته ال

 المختطططوم والغيطططر مختطططوم وهطططذا يتفطططق مطططع بطططين العسطططل

ا حيطططث كطططان الطططرقم الهيطططدروجيني (9) الدراسطططة السطططابقة

(pH( لعسطططططل الشطططططبرو )5.1( وعسطططططل الحنطططططون )5.5 )

يكطططون بطططين الطططرقمين القطططيم للطططرقم الهيطططدروجيني  هوهطططذ

 موضوع الدراسة.

( %98.8محتطططوي المطططائي لعسطططل الشطططبرو )الكمطططا كطططان 

( وهطططططذه األرقطططططام مسطططططجلة %98.5ولعسطططططل الحنطططططون )

لمختططططوم سططططابقا  توسطططططت الططططرقمين المختلفططططين للعسططططل ا

والمفتطططططوح لجميطططططع عينطططططات عسطططططل الشطططططبرو والحنطططططون 

وهططذا الططرقم يتوسططط المحتططوي المططائي المسططجل فططي هططذه 

 الدراسة.

 

 الشبرو والحنون لعسلي الفيزيائيةبعض الخواص يبين  .(0مدول )             

 درمة اللون الرطوبة% pH نوع العسل

 غامق ..96 3.83 عسل الشبرو المختوم

 فاتم 91.5 ..5 عسل الشبرو غير المختوم

 غامق 96.6 3.84 عسل حنون مختوم

 فاتم 3.5. 5.5 مختوم عسل حنون غير

 

 

 توضم العسل المختوم والغير مختوم .(0)شكل
A :  عسل الحنون الغير المختوم-:Aعسل الحنون المختوم 

               B :  عسل الشبرو الغير المختوم-:Bعسل الشبرو المختوم 
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( أن العسل المختوم لنوعي العسل كان .) الشكليتبين من 

أكثر تأثيرا من العسل الغير مختوم وعسل الحنون أكثر 

( يتضم لنا أن .تأثيرا  من عسل الشبرو ومن الجدول )

 -قطر المنطقة الخالية من النمو كانت علي النحو التالي:

الشبرو المختوم كان قطر المنطقة الخالية من النمو عسل 

( %..9(ا بينما التركيز )%.9( في تركيز )ملم 5.)

( كما يبين الجدول أن العسل المفتوح أن قطر ملم 31كان )

( %.9( عند تركيز )ملم 95المنطقة الخالية من النمو )

( بينما ملم 5.قطر ) Sefadroxilبينما سجل المضاد 

بالماء كان القطر المنطقة الخالية من النمو  القرص المشبع

 (.ملم 8)

يتضم من هذه النتائج المدونة بالجدول أن تأثير العسل 

( عند تركيز ملم 31الشبرو المختوم والذي سجل )

( %.9( يليه عسل الشبرو المختوم بتركيزه )%..9)

وهذا يؤكد أن العسل المختوم أكثر تأثيرا  حتى في 

والعسل المختوم كان أكثر تأثيرا  من  التركيزات البسيطة

المضاد الحيوي التجاري وتساوي معه في تركيزه 

 (.ملم 5.( حيث سجل كليهما قراءة )%.9)

يط مع بس أما عينات عسل الشبرو المفتوحة فكان تأثيرها

تركيز  ( عندملم 95ت أقل )التركيزين حيث سجلت قراءا

تان لقراء( وك  ا%..9( عند تركيز )ملم 91( و )%.9)

تعتبر أقل من المضاد الحيوي والعسل المختوم ولكنهما 

أفضل من قراءة القرص المشبع بالماء الذي سجل قراءة 

 (. ملم 8)

( أن قطر المنطقة الخالية من النمو 3تبين من الصورة )

كان في عسل الحنون المختوم أكبر من عسل الحنون الغير 

 مختوم.

 

 Escherichia Coliعلي بكتيريا  هتخفيفات يبين تأثير عسل الشبرو و .(8مدول )                     

 درجة التخفيف% المعامل
قطر منطقة الخالية 

 من النمو

 القرص المشبع بعسل الشبرو المفتوح
9.% 

9..% 

95 

91 

 القرص المشبع بعسل الشبرو المغلق
9.% 

9..% 

.5 

31 

 30μg .5 الحيويالقرص المضاد 

 8 مقطر معقم المقطر القرص المشبع بالماء

 

 

 
 . %..9و %.9قطر المنطقة الخالية من النمو حول القرص المشبع بعسل الشبرو وبتركيزات  .(8) شكل
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( قراءات لمتوسط ث ث مكررات 3جدول) ويتبين من 

حيث سجل عسل الحنون لقطر المنطقة الخالية من النمو 

المنطقة الخالية من النمو ( أن %..9المختوم عند تركيز )

( كان قطر المنطقة %.9تركيز ) ( وعندملم 36) قطرها

( بينما عسل الحنون المفتوح  ملم 5.الخالية من النمو )

كان قطر المنطقة الخالية من النمو ( %..9عند تركيز )

المنطقة الخالية كان قطر ( %.9وعند تركيز )( ملم 33)

وفى القرص المشبع بالماء المقطر كان قطرا  (املم .9)

 (.ملم 8لمنطقه الخالية من النمو)

يبين لنا  (3جدول)من خ ل هذه األرقام المعروضة في 

المختوم أعلى حتى عند استخدام  إن تأثير عسل الحنون

تركيزات أقل من تأثير عسل الحنون المفتوح حيث سجل 

طقة الخالية من النمو فوق لمختوم قطر منعسل الحنون ا

 المنطقة بلغتالمضاد الحيوي الصناعي حيث  أعلي من

ينما ( ب%..9( عند تركيز )ملم 36الخالية من النمو )

 (.ملم 91) بلغت المضاد الحيوي سجل قراءة

                 

 Escherichia Coli علي البكتيريا هتخفيفات يبين تأثير عسل الحنون و .(3مدول )                 

 درجة التخفيف المعامل
قطر منطقة الخالية 

 من النمو

 القرص المشبع بعسل الحنون المفتوح
9.% 

9..% 

9. 

33 

 القرص المشبع بعسل الحنون المختوم
9.% 

9..% 

.5 

36 

 30μg 91 القرص المضاد الحيوي

 8 مقطر معقم الماءبالقرص المشبع 

 

 

 

 

 

 
 %..9و%.9قطر المنطقة الخالية من النمو حول القرص الشبع بعسل الحنون وبتركيزات  .(3)شكل
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Abstract \ 

 

Study of some chemophysical and antimicrobial properties of 

Hanon and Shibro honey from point of view ripening . 
 

Ensaf Fawzi AL-Msarati and Saleh Ali Mohamed 
 

Plant Protection Department , Faculty of Agriculture, Omar Al-mukhtar university. Elbida - Libya. 

P.O.Box 919  

 

The obtained results declared that the chemical characteristics of tested samples of Libyan 

honey types: Shebro honey (honey of Ceratonia siliqua) and Hannoon honey ( honey of 

Arbuytus spp.), extracted from capped hexagonal cells were better in the quality than the 

extracted from the uncapped ones, where as the ripened and capped honey of each type is 

characterized by darker colour and low moisture content; that consequently increase its 

nutritive value and prevent the occurrence of any possible fermentation. Also, the bacterial 

efficiency of tested honey samples on E. coli varied according to the ripening state and 

concentration of each tested honey type. The characteristics of tested samples of capped and 

uncapped Hannoon honey type to more extent were different than those determined for the 

tested samples of capped and uncapped Shebro honey type. Moreover, the results assured that 

the examined samples during the period of honey marketing of both types proved that each of 

them was a mixture of the extracted ripened and/or the uncapped hexagonal cells. Particularly, 

the hexagonal cells containing the ripened honey (with converted polysaccharides to 

monosaccharide)are usually capped by the honey bee keeper.  

Keywords:  Bees,  Honey, Ripening, Bacteria.  

      

 


