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 چکیده
موم این پژوهش روی کندوهای زنبورعسل  های شیمیایی و بررسی زمان مناسب برداشت بره منظور تعیین میزان کمی و کیفی ترکیب به

موم( و شش  ن برداشت برهمستقر در شهرستان کرج انجام گرفت. بدین منظور آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی با سه تیمار )زما

ها  های استاندارد برای ارزیابی ترکیب ها عصارة اتانولی تهیه و سپس با روش ها، از آن تکرار )کندو( انجام شد. پس از برداشت نمونه

گیری توان  دازهگیری فالونویید از روش آلومینیوم کلراید، برای ان میزان فنل از روش فولین، برای اندازهگیری  اقدام شد. برای اندازه

 های شد. داده استفاده DPPHگیری فعالیت پاداکسندگی از روش  و برای اندازه FRAPاکسیدانی( از روش  پاداکسندگی )آنتی

شده از کندوها در مردادماه  موم برداشت آمده، بره دست وتحلیل شد. بر پایة نتایج به تجزیه glmو با رویة  SASافزار  شده با نرم آوری گرد

 و درصد فعالیت μmol27/3305گرم بر گرم، توان پاداکسندة  میلی 69/61گرم بر گرم و فالونویید  میلی 70/216میزان فنل با 

 داری داشته است. کیفیت باالتر و تفاوت معنی های خرداد و تیر شده در ماه موم برداشت درصد، نسبت به بره 42/52پاداکسندگی 

 

 های فعال، زنبورعسل، کیفیت. موم، ترکیب بره های کلیدی: واژه
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ABSTRACT 
This experiment was conducted to determine the quality and quantity of chemical compounds and the proper 

harvesting time of propolis form honey bee hives in Karaj. A completely randomized design with three treatments 

(propolis harvesting time) and six replicated (hives) were used. Propolis samples were collected from hives in June, 

July and August. Ethanol extract was prepared from samples and standard methods were used for evaluation. 

Methods of pholin, FRAP, and Alominium chloride were used to measure phenol level, felavenoide, and antioxidant 

patency respectively. The results showed that amount of phenol, felavenoide and antioxidant potency were 216.7 

mg/gr, 61.69 mg/gr, and 3305.27 μmol respectively and antioxidant activity was 52.42%. these amounts were higher 

than the qualities of samples harvested in June and July. 
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 مقدمه

که  است نگی متفاوترزینی با طیف ر ةیک ماد موم بره

های گیاهان  توسط زنبورعسل از جوانه و دیگر بخش

آوری  گرد و صنوبر سرو ،کاجخانوادة مختلف از جمله 

 تأثیرآوری تحت  پس از گرد گیاهی اولیه ةشود. ماد می

بزاقی  های هاز غد مترشحه های متفاوت آنزیم

های  ترکیب شود. می (هیدرولیز، آبکافت )زنبورعسل

موم از نظر کیفی و کمی بسته به پوشش  برهشیمیایی 

طبیعی از  طور بهگیاهی در هر منطقه متغیر است، اما 

یدها و اسیدهای یفالونو عمده طور به) درصد صمغ 50

های روغنی،  درصد اسانس 10درصد موم،  30فنلی(، 

های مختلف دیگر  درصد ترکیب 5گل و  ةدرصد گرد 5

موم، یک داروی  رهب  (.Krell, 1996تشکیل شده است )

ای از  است که طیف گسترده با ارزش طبیعی

های زیستی )بیولوژیک( مانند ضد سرطان،  فعالیت

بیوتیک،  اکسیدان(، ضدالتهاب، آنتی پاداکسنده )آنتی

 ددار هپاتوکسیک آنتی  سمی کبد ضد قارچ و ضد

(Banskota, 2001; Burdock, 1998; Castaldo et 

al., 2002.) 

های فراوان و تأثیر جانبی کم   دمندیدلیل سو به

 به داروها و نگهدارندة غذا، افزودنیمادة یک عنوان  به

 انسان، برای پیشگیری از بیماری و حفظ سالمت

موم برای زنبورداران  . تولید برهداردزیادی  کاربردهای

موجب در پزشکی و بهداشت باعث افزایش درآمد و 

موم به  فیت بره. شناسایی کیشود ارتقاء سالمتی می

 ولی دلیل کاربرد آن در پزشکی اهمیت فراوانی دارد،

برای کنترل کیفیت  و مناسبی درست سامانةهنوز 

تا  .وجود ندارددر بیشتر کشورها موم و تولید آن  بره

، تهیه نشودمناسب  کیفیکه یک استاندارد  هنگامی

پذیر  امکان پیشرفته پزشکیموم در  استفاده از بره

 (.Stan et al., 2011)د ونخواهد ب

های  موم یک محصول فرعی کندو با ترکیب بره

های فنلی  ها ترکیب ترین آن عمده متفاوت بوده که

 موجب که هستند هایی ترکیب جزو ها فنل هستند. پلی

 و سرطان مانند هایی بیماری ایجاد خطر کاهش

 به تأثیر این و شوند می عروقی و قلبی های ناراحتی

. هاست آن اکسیدانی( پاداکسندگی )آنتی فعالیت علت

 فالونوییدها و اسیدها فنلیک مانند ها فنل پلی

 انسان سالمتی برای که بوده موم بره اصلی های ترکیب

 ویژگی و سودمندند( زیستی یا بیولوژیک و دارویی اثر)

 (.Chang et al., 2002) دارد را آزاد های رادیکال مهار

های ثانویة  ز متابولیتهای فنلی یک گروه ا ترکیب

صورت گسترده در  اند که به معطر )آروماتیک( گیاهی

اند و تأثیر زیستی چندی چون  سراسر گیاه پخش شده

فعالیت پاداکسندگی و فعالیت ضدباکتریایی دارند. 

دوست  دوست و آب های فنلی به دو دستة چربی ترکیب

های  دوست با آب یا حالل شود. بخش آب تقسیم می

  (.Kumaran, 2006)طبی قابل استخراج است آلی ق

موم توانایی مهار  اند، بره داده ها نشان بررسی

های آزاد و در نتیجه محافظت از چربی )لیپید(  رادیکال

از اکسید شدن یا  cها مانند ویتامین  و دیگر ترکیب

نابود شدن در طی تخریب اکسایشی )اکسیداتیو( را 

موم در  وزه برهامر .(Popeskovic, 1980)دارد 

ها و غذاهای سالم برای بهبود سالمت و  نوشیدنی

های مانند التهاب، امراض قلبی،  جلوگیری از بیماری

 ,Banskotaدیابت و حتی سرطان خواهان دارد )

2000; Burdock, 1998). 

فالونوییدها به شکل آزاد و گلیکوزیدی یافت 

های موجود در  ترین گروه فنل شوند و بزرگ می

یدها از مشتقات یفالونودهند.  عت را تشکیل میطبی

 .ندهستکربنه  15ساختمان  باید یپروپانو فنیل

های  یدها باعث افزایش مقاومت به عاملیفالونو

 ةکنند شوند همچنین جذب زا در گیاهان می بیماری

 .ندهستنانومتر(  250-340ماورای بنفش) ةقوی اشع

شده از  یزکاتال هایمهار عنصر راهیدها از یفالونو

. از دیگر کنند میجلوگیری  (اکسیداسیوناکسایش )

کنندگی  توان به خاصیت جمع این مواد می های ویژگی

های  یاخته ةکنند یدها مهاریفالونو مواد زائد اشاره کرد.

 ایمنی بدن ةدهند بیان ژن، افزایش راهسرطانی از 

ویروس، ضد باکتری، ضد تورم، ضد   (، ضدپاداکسنده)

، (موتاسیونجهش )ضد آلرژی، ضد  التهاب،

ها  نفوذپذیری و شکنندگی مویرگ ةدهند کاهش

 (.Rice Evans, 2004) هستند

های آزاد در ایجاد بسیاری از  نقش رادیکال

های  ها به اثبات رسیده است. واکنش بیماری

بیوشیمیایی چندی در بدن، اکسیژن فعال تولید 
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دارند. مواد ها را  کنند که توانایی تخریب مولکول می

های آزاد را  بخش رادیکال پاداکسندگی این تأثیر زیان

اندازی  ها موجب به دام کند. این ترکیب سد می

شوند.  زدایی می های آزاد و سمیت رادیکال

هایی دارد که  های مصنوعی )سنتزی( عیب پاداکسنده

ها، آسیب کبدی و سرطان است. بنابراین  برخی از آن

طبیعی قوی با اثربخشی بیشتر  های  وجود پاداکسنده

 با استفاده از (.Chung, 2006) یک ضرورت جدی است

DPPH ها و با روش فعالیت پاداکسندگی نمونه 

FRAP
 شود که ها بررسی می توان پاداکسندگی نمونه 1

توان ظرفیت پاداکسندگی  با بررسی هر دو روش می

-1دی فنیل -2و2یا  DPPH ها را ارزیابی کرد. نمونه

ریل هیدرازیل یک پودر بلورین )کریستال( تیره پیک

های آزاد  های آن در برابر رادیکال است که مولکول

پایدار است. این ترکیب، یک رادیکال شناخته شده 

های آزاد دیگر بر  است که برای به دام انداختن رادیکال

 Stan et) شود دهی استفاده می پایة توانایی هیدروژن

al., 2011).  منظور ارزیابی فعالیت رادیکال  بهاین روش

های آن وابستگی نداشتن  رود و از برتری آزاد به کار می

که برای  FRAPبه قطبیت نمونه است. در آزمایش 

است، بر پایة انتقال  2 گیری توان پاداکسنده اندازه

صورت مستقیم این انتقال را  الکترون استوار است و به

نندگی مواد موجود در کند. توان احیاک گیری می اندازه

با توانایی در دادن  2به آهن  3نمونه با احیای آهن 

عنوان  شود. احیای آهن اغلب به الکترون سنجیده می

رود که سازوکار  دهی به کار می شاخص فعالیت الکترون

 مهمی در عمل پاداکسندگی مواد فنلی است

(Hinneburg, 2006.) 

زمان موم بر پایة  های شیمیایی بره ترکیب 

برداشت، منطقة تولید، شرایط آب و هوایی و محل 

 Falcão et)گیرد  آوری از کندو تحت تأثیر قرار می گرد

al., 2013.)  یر محل جغرافیایی رویتأثبرای بررسی 

هایی از  موم، بررسی روی نمونه های فنل بره ترکیب

مناطق مختلف عرض جغرافیایی ایران شامل مناطق 

سان تهیه و توان پاداکسندگی تهران، اصفهان و خرا

انجام شده  FRAP موم با آزمایش عصارة اتانولی بره

                                                                               
1. Ferric Reducing Antioxidant power  

 

ها نشان داده است که توان  نتایج آزمایشاست. 

پاداکسندگی، فنل کل و فالونویید کل عصارة اتانولی 

موم تهران باالترین و خراسان کمترین میزان را  بره

ها نشان داد، فعالیت  داشته است. نتایج آن

شده وابستگی زیادی به  موم برداشت اکسندگی برهپاد

 ,.Mohammadzadeh et al) منطقة جغرافیایی دارد

2007.) 
موم و پوشش گیاهی  در ارتباط با میزان تولید بره

و  برگ پهنمختلف، ده کلنی زنبورعسل با گیاهان 

، به ترتیب در دو منطقة خجیر و تلو در برگ یسوزن

ها  ت. نتایج آزمایشنزدیکی تهران بررسی شده اس

در نزدیکی  برگ پهننشان داده است که وجود درختان 

موم را افزایش  ی تولید برهمؤثرکلنی زنبورعسل به نحو 

در خجیر بیشتر از تلو  دشدهیتولموم  دهند و میزان بره می

و  برگ پهنها گزارش کردند گیاهان  بوده است. آن

رای تولید های کیفی ب از نظر ویژگی برگ یسوزنگیاهان 

 برگ پهنموم از گیاهان  موم مناسب هستند، ولی بره بره

 .(Afroozan et al., 2007)کیفیت بهتری دارد 

موم  های موجود در بره برای شناسایی ترکیب

و  چال چابکسر، سیاه) مناطق مختلف استان گیالن

مرکبات، درختان درختان پوشش غالب  (، باتالش

زنبورعسل بررسی کلنی  20 ،برگ یسوزن و جنگلی

موم  بره یها . نتایج نشان داد که نمونهشده است

در استان گیالن  مختلف از سه پوشش گیاهی برداشتی

و تنها داشته  دیییهای فالونو مقادیر مناسبی از ترکیب

 .هستندها متفاوت  ها در نمونه نوع و میزان این ترکیب

که در بهار  برگ یسوزنموم با پوشش گیاهان  بره

درصد  28درصد صمغ،  62است  شده شتبردا

درصد فالونویید داشته است  11های فنلیک و  ترکیب

 47، برگ پهنهایی با پوشش گیاهان  موم بره که یدرحال

درصد 16های فنلیک و  درصد ترکیب 21درصد صمغ، 

  .(Yarahmadi et al., 2008)فالونویید داشته است 

و  موم برههای موجود در  ترکیب وتحلیل تجزیهبا 

توان به  می موم تعیین زمان مناسب برداشت بره

آن در داروسازی، پزشکی و همچنین  از بهتر ةاستفاد

 برای (.Bankova, 2005کمک کرد ) آرایشی لوازمتولید 

موم داشتن ارزیابی دقیقی از  گسترده از بره ةاستفاد

 سودمندموم  های آن برای تعیین کیفیت بره ترکیب
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 ةموم از لحاظ نحو ه به اهمیت برهخواهد بود با توج

موم از  برداشت، زمان برداشت و منابع گیاهی که بره

 بررسی طراحی و انجام شد.این  شود یآن تأمین م

 

 ها مواد و روش
 موم آوری بره روش گرد

کندوی  ششدر این پژوهش از  مورد استفادهموم  بره

پردیس شهرستان کرج )در  مستقرزنبورعسل 

برداشت  .شدآوری  گرد (اه تهرانکشاورزی دانشگ

تا مرداد انجام  خرداداز  ماهه یک ةدور سهدر  موم بره

سنجی و با  های کیفی از روش رنگ ارزیابی. فتگر

سنج نوری )اسپکتروفتومتری(  استفاده از دستگاه طیف

uv-vis  موجود در آزمایشگاه تغذیة دام پردیس

 کشاورزی کرج انجام گرفت.

 

 ومم تهیة عصارة بره

ها پس از گردآوری در محیطی تاریک و در  موم بره

درجة سلسیوس در فریزر نگهداری شدند.  -20دمای 

موم از روش اتانولی  های بره گیری نمونه برای عصاره

موم  گرم از هر بره 5/0استفاده شد. برای تهیة عصاره، 

درصد  80سی اتانول  سی 10ها  توزین شد و به آن

ساعت، در مکان  24به مدت ها  اضافه شد و نمونه

ها  تاریک قرار گرفتند. این کار موجب نرم شدن نمونه

ها با دستگاه فراصوتی  ساعت نمونه 24شد و پس از 

)اولتراسونیک( به مدت سی دقیقه تیمار شدند و حالت 

ها به مدت پانزده  پودری پیدا کردند. سپس نمونه

عمل دور بر دقیقه سانتریفیوژ شدند.  3000دقیقه با 

های جداشده،  استخراج یک بار دیگر تکرار و محلول

مخلوط شدند. پس از سانتریفیوژ دوباره، الکل روی 

ها را روی الکل پیشین ریخته و تا زمان  موم بره

درجة  4های شیمیایی در دمای  گیری ترکیب اندازه

 سلسیوس در یخچال نگهداری شد.

 

 آمیزی فولین گیری فنل کل با روش رنگ اندازه

موم با استفاده از روش  محتوای فنل کل موجود در بره

 (.Bonvehı & Coll, 2000)گیری شد  فولین اندازه

لیتر فولین  میلی 8/0موم با  عصارة اتانولی بره

لیتر از  میلی 2/1( و 1:1شده با آب به نسبت  )رقیق

 درصد مخلوط شد، سدیم کربنات به20کربنات  سدیم

ب فعالیت بهتر فولین خاطر قلیایی شدن محیط، سب

 200تا  15اسید بین  گالیک های مختلف شود. رقت می

ها برای  عنوان استاندارد تهیه شد. لوله گرم بر گرم به میلی

 25انکوبه شدن در دمای اتاق و در مکان تاریک به مدت 

ها به مدت ده دقیقه با  دقیقه قرار داده شدند. سپس نمونه

یفیوژ شدند و با دور در دقیقه سانتر 3000سرعت 

نانومتر درون  725موج  سنج نوری در طول دستگاه طیف

 ;Mohammadzadeh et al., 2007) سل خوانده شدند

Popova et al., 2007; Bonvehí & Gutiérrez, 2011;. 

Cottica et al., 2011.) 

 

 گیری فالونویید کل با روش آلومینیوم کلراید اندازه

فالونویید کل با استفاده  گیری های اندازه یکی از روش

 .Chang et alوسیلة  از آلومینیوم کلراید است که به

گرم  میلی 10در این روش .تکمیل شده است (2002)

های  و از رقت شده یقدرصد رق80کورستین با اتانول 

لیتر(  میکرولیتر بر میلی100تا  20مختلف کورستین )

 ةر از عصارلیت میلی 5/0عنوان استاندارد استفاده شد،  به

 1/0درصد، 96لیتر اتانول  میلی 5/1موم با  اتانولی بره

درصد که در اتانول 10لیتر از آلومینیوم کلراید  میلی

 1لیتر از پتاسیم استات  میلی 1/0حل شده است و 

لیتر آب مقطر مخلوط شد و در  میلی 8/2موالر و 

ها در دمای اتاق و در مکان تاریک به مدت  نهایت لوله

سنج  قیقه قرار گرفتند سپس با دستگاه طیفد سی

نانومتر در داخل سل خوانده  415موج  نوری در طول

 & Mohammadzadeh et al., 2007; Bonvehí) شدند

Gutiérrez, 2011; Cottica et al., 2011.) 

 

  FRAP گیری توان پاداکسندگی به روش اندازه
 FRAP معرف ارزیابی توان پاداکسندگی با استفاده از

موالر  میلی TPTZ (C18H12N6) 10لیتر میلی 5/2حاوی 

لیتر  میلی 5/2مول هیدروژن کلراید و  میلی 40در 

FeSO4.6H2O 20لیتر بافر استات  میلی 25موالر و  میلی

 4/0موالر انجام شد. برای انجام آزمایش میزان  25/0

 FRAPلیتر معرف  میلی 6/3موم با  لیتر از عصارة بره میلی

تا  FeSO4.6H2O (100های مختلف  از رقت شد ومخلوط 

عنوان استاندارد استفاده  لیتر(، به میکروگرم بر میلی1000
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ها پس از سی دقیقه انکوبه شدن در  شد. سپس نمونه

سنج نوری  دمای اتاق و مکان تاریک توسط دستگاه طیف

 نانومتر در داخل سل خوانده شدند 593موج  در طول

(Mohammadzadeh et al., 2007; Bonvehí & 

Gutiérrez, 2011; Cottica et al.,. 2011; Benzie & 

Strain, 1996.) 

 

 DPPHگیری فعالیت پاداکسندگی به روش  اندازه

 DPPH موم با روش گیری فعالیت پاداکسندگی بره اندازه

 انجام شده است. Brand-Williams et al. (1995)توسط 

زاد با کاهش جذب ظرفیت مهار رادیکال آ در این روش

DPPH نانومتر پس از سی دقیقه  517موج  در طول

 5/6×10-5شود. در این آزمایش میزان  گیری می اندازه

صورت روزانه تهیه شد،  در متانول به DPPHمول از 

لیتر از  میلی 3با  DPPHلیتر از محلول  میلی 6سپس 

موم مخلوط شد. این ترکیب در صورت نبود  عصارة بره

داکسندگی و رادیکالی رنگ بنفش پررنگ دارد و مواد پا

ها رنگ آن به بنفش  در صورت واکنش با این ترکیب

ها پس از سی دقیقه انکوبه  کند. نمونه رنگ تغییر می کم

شدن در دمای اتاق و مکان تاریک توسط دستگاه 

 نانومتر خوانده شد 517موج  سنج نوری در طول طیف
(Ahn et al., 2004; Bonvehí & Gutiérrez, 2011; 

Cottica et al., 2011; Cottica et al., 2014.) 

 

 مدل آماری طرح

این آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با سه تیمار 

 ها داده)زمان برداشت( و شش تکرار )کندو( انجام شد، 

تجزیة  SASافزار آماری  با استفاده از نرم یگردآورپس از 

 مدل مورد استفاده به شرح زیر است:معادله . شدند
Yij= µ+ Ti +eij 

Yijk= گیری اندازه صفت مورد       

µل      = میانگین ک 

Ti= اثر تیمار آزمایشی   

eij = مانده اثر عوامل باقی 

 

 نتایج

شده  موم گردآوری های بره های شیمیایی نمونه ترکیب

 های گیری اتانول با روش از منطقة کرج با روش عصاره

های فنل،  استاندارد تجزیه شد. نتایج آزمایش

ها در  فالونویید، فعالیت و توان پاداکسندگی نمونه

 آمده است.   4تا  1های  جدول

 
 مختلف یها ماه در فنل نیانگیم ةسیمقا .1جدول

Table 1. Comparing the average phenol in difference 

months 
Month Mean (mg/g) SE 

August 216.70a 18.59 

July 165.85b 16.05 
June 158.26b 14.24 

( p˂05/0دار ) دهندة تفاوت معنی های ناهمسان در هر ستون نشان حرف

 .است
Dissimilar letters in each column indicate significant differences 

(P<0.05). 
 

های خرداد و تیر با مرداد تفاوت  میزان فنل در ماه

باالترین فنل در  .(p˂05/0ه است )دار داشت معنی

شده مردادماه و کمترین آن در  های برداشت نمونه

 های برداشتی خردادماه بوده است. نمونه
 

 مختلف یها ماه در دییفالونو نیانگیم ةسیمقا. 2 جدول
Table 2. Comparing the average flavonoid in 

difference months 
Month Mean (mg/g) SE 

August 61.69a 6.08 
June 38.08b 4.59 

July 34.71b 5.25 

( p˂05/0دار ) دهندة تفاوت معنی های ناهمسان در هر ستون نشان حرف

 .است
Dissimilar letters in each column indicate significant differences 

(P<0.05). 

 

های خرداد و تیر با مرداد  میزان فالونویید در ماه

اما میزان  .(p˂05/0داشته است ) دار تفاوت معنی

دار نبوده است  های خرداد و تیر معنی فالونویید بین ماه

(05/0 ˃Pبیشترین فالونویید در نمونه .) شده  های برداشت

 .های تیرماه بوده است مردادماه و کمترین آن از نمونه
 

 درموم  بره پاداکسندگی توان نیانگیم ةسیمقا. 3 جدول

 مختلف یها ماه
Table 3. Comparing the average antioxidant power of 

propolis in difference months 
Month Mean (µmol) SE 

August 3305.27a 343.48 

July 3065.77a 296.88 
June 2322.54b 295.35 

( p˂05/0دار ) دهندة تفاوت معنی های ناهمسان در هر ستون نشان حرف

 است.
Dissimilar letters in each column indicate significant differences 

(P<0.05). 
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های مرداد و تیر با  توان پاداکسندگی در بین ماه

اما میزان  .(p˂05/0دار داشته است ) خرداد تفاوت معنی

دار نبوده  های مرداد و تیر معنی توان پاداکسندگی بین ماه

(. بیشترین توان پاداکسندگی در P˃05/0است )

 شدة مردادماه دیده شده است. های برداشت نمونه
 

 در موم بره پاداکسندگی تیفعال نیانگیم ةسیمقا .4 جدول
 مختلف یها ماه

Table 4. Comparing the antioxidant activity of 
propolis in difference months  

Month Mean (percent) SE 

August 52.42a 343.48 
July 43.78a 296.88 
June 18.14b 295.35 

( p˂05/0دار ) دهندة تفاوت معنی های ناهمسان در هر ستون نشان حرف
 است.

Dissimilar letters in each column indicate significant differences 
(P<0.05). 

 

های مرداد  درصد فعالیت پاداکسندگی در بین ماه

 .(p˂05/0دار داشته است ) و تیر با خرداد تفاوت معنی

های تیر و  درصد فعالیت پاداکسندگی در نمونه اما

(. بیشترین درصد P˃05/0دار نبوده است ) مرداد معنی

شدة  های برداشت فعالیت پاداکسندگی در نمونه

 مردادماه دیده شده است.

 

 گیری بحث و نتیجه

تواند برای  می موم های فعال در بره ترکیب برآورد

بر پایة نتایج این  موم استفاده شود. ارزیابی کیفیت بره

هایی با میزان فنل باالتر، توان  موم بررسی بره

ها داشتند.  پاداکسندگی باالتری نسبت به دیگر نمونه

گرم  میلی 70/216میزان فنل در مردادماه به میزان 

گرم  میلی 26/158برگرم بیشترین و خردادماه با میزان 

برگرم کمترین میزان محتوای فنل بوده است. در 

های اسیدی  ها و فنل رومانی میزان پلی فنل کشور

و همچنین  43/18 -69/22موم درصد  موجود در بره

نگار )کروماتوگرافی(  ها به روش فام نوع اسیدهای آن

( که این Croci et al., 2009مایع گزارش شده است )

-67/21های فنلی در ایران  میزان از میزان ترکیب

موم  اکسندگی برهپاد درصد بیشتر است. توان 83/15

میکرومول بیشترین و  27/3305در مردادماه به میزان 

میکرومول کمترین  54/2322خردادماه با میزان 

میزان توان پاداکسندگی را داشته است. بر پایة نتایج 

موم  میزان فنل بره 86در پاییز  بررسی محمدزاده

 11/7های اصفهان ) درصد( در نمونه 46/8تهران )

درصد( گزارش  08/3های خراسان ) نهدرصد( و نمو

تر نسبت به میزان  شده است، که این میزان پایین

شده در این پژوهش خود گواه انتخاب مناسب  گزارش

موم است. بنابر گزارش وی میزان  زمان برداشت بره

موم تهران، اصفهان  های بره توان پاداکسندگی در نمونه

مول داشته میکرو 1650تا  5/31و خراسان دامنة بین 

میزان  (.Mohammadzadeh et al., 2007) است

پاداکسندگی در بررسی اخیر  شدة فنل و توان گزارش

ها بوده که ممکن است به های آن بیشتر از گزارش

علت متفاوت بودن اقلیم و پوشش گیاهی و چگونگی و 

زمان برداشت باشد. بررسی میزان فنل و توان 

نشان از گسترده  پاداکسندگی در مناطق دیگر نیز

ها در مناطق مختلف دارد. میزان فنل  بودن دامنة آن

گرم بر گرم  میلی 340تا  210موم شمال اسپانیا  در بره

میکرومول  4669تا  2312و توان پاداکسندگی آن 

 (.Bonvehí & Gutiérrez, 2011)گزارش شده است 

گرم بر  میلی 87تا  48موم برزیل  میزان فنل در بره

میکرومول  2068تا  528وان پاداکسندگی آن گرم و ت

طور  همان (.Cottica et al., 2011) گزارش شده است

آمده مشهود است میزان  دست که از بررسی نتایج به

توان پاداکسندگی با افزایش میزان فنل افزایش 

یابد. یعنی هرچه میزان فنل در یک نمونه باالتر  می

ها نیز بیشتر  باشد توان پاداکسندگی در آن نمونه

میزان  .(Mohammadzadeh et al., 2007) خواهد بود

فنل و توان پاداکسندگی در پوشش گیاهی مختلف و 

. همچنین داردعرض جغرافیایی مختلف تفاوت 

برداشت و زمان برداشت متفاوت نیز در  چگونگی

 موم مؤثر است.  میزان فنل و توان پاداکسندگی بره

که بر پایة انتقال در بررسی توان پاداکسندگی 

الکترون است، کاهش ظرفیت نمونه در واکنش 

شود اما در  گیری می ( اندازهRedoxاکسایش و احیا )

های  بررسی فعالیت پاداکسندگی ظرفیت مهار رادیکال

های ما  شود. بر پایة نتایج بررسی آزاد بررسی می

های  باالترین درصد فعالیت پاداکسندگی در نمونه

درصد بیشترین و خردادماه با میزان  4/52مردادماه با 

درصد کمترین فعالیت پاداکسندگی را داشته  14/18
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های آزاد در  توجه به باالتر بودن مهار رادیکال است. با

توان این فرض را  شده در مردادماه، می موم برداشت بره

موم در منطقة کرج در مردادماه  داشت که برداشت بره

تر  و زمان برداشت مناسباز نظر پوشش گیاهی خاص 

موم اسپانیا  است. درصد فعالیت پاداکسندگی در بره

 درصد گزارش شده است 5/40تا  1/19بین 
(Bonvehí & Gutiérrez, 2011 .) درصد فعالیت

درصد  5/43تا  3/5موم ژاپن بین  پاداکسندگی بره

توان  می (.Nagai et al., 2003)گزارش شده است 

ای ایران از نظر توان ه موم اظهار داشت بره

پاداکسندگی و فعالیت پاداکسندگی جایگاه مناسبی 

موم تأثیر پاداکسندگی  دارند. البته بسته به منشأ بره

موم ایران متفاوت خواهد بود، که با شناسایی  بره

مومی با تأثیر  توان بره های مناسب می مکان

 پاداکسندگی باال را برداشت کرد.

یید مردادماه با میزان در بررسی میزان فالونو

گرم بر گرم بیشترین و تیرماه با میزان  میلی 69/61

گرم بر گرم کمترین میزان محتوای  میلی 71/34

فالونویید را داشته است. بر پایة نتایج بررسی 

 79/70های تهران  محمدزاده میزان فالونویید در نمونه

 8/31های اصفهان  گرم بر گرم و در نمونه میلی

 2/12های خراسان  م بر گرم و در نمونهگر میلی

 گرم بر گرم گزارش شده است میلی
(Mohammadzadeh et al., 2007.)  بر پایة

 استان در یدیفالونو میزان یاراحمدیهای  گزارش

 پوشش سه در تالش( چال، یاهس )چابکسر، گیالن

 به برگ یسوزن و جنگلی درختان مرکبات، گیاهی

 .است بوده گرم در گرم یمیل 106 و 114 ،123 ترتیب

 از بیشتر کرج های نمونه در موجود فالونویید محتوای

 بررسی نتایج از کمتر و محمدزاده بررسی نتایج

 گیاهی پوشش رسد می نظر به است. بوده یاراحمدی

 فالونویید میزان با موم بره تولید برای گیالن استان در

 این در کندو استقرار برای  اما بود، خواهد مناسب باال

 موجود فعال های ترکیب دیگر بودن باال از باید مناطق

موجود  فالونویید آید. دست به اطمینان نیز موم بره در

موم کشورهای دیگر دامنة متفاوتی نسبت به  در بره

موم  موم ایران داشته است. میزان فالونویید در بره بره

 گرم بر گرم گزارش شده است میلی 161تا  86اسپانیا 
(Bonvehí & Gutiérrez, 2011.)  میزان فالونویید در

گرم بر گرم گزارش شده  میلی 26تا  10موم برزیل  بره

میزان فالونویید نیز (. Cottica et al., 2011)است 

موم در مناطق مختلف دامنة  مانند میزان فنل بره

توجه به متفاوت بودن دامنة این  ای دارد. با گسترده

موم در  ه اهمیت بررسی کیفیت برهتوان ب ها می ترکیب

مناطق مختلف پی برد. در بین مناطق بررسی شده، 

موم کرج در مردادماه کیفیت مناسبی دارد.  برداشت بره

از رسم منحنی میانگین فنل در مقابل میانگین 

( یک رابطة 1)شکل  های مختلف  فالونویید در ماه

 و رگرسیون y = 2.1023x + 86.029 خطی با معادلة

 آید. به دست می 946/0

توان نتیجه  آمده می دست های به با توجه به داده

شده از کرج در مردادماه  موم برداشت گرفت که بره

های مورد بررسی نسبت به  میزان مناسبی از ترکیب

 خرداد و تیر دارد.

 

 
 های خرداد، تیر و مرداد در ماه شده برداشتموم  میانگین فالوونوئید در بره ازهای فنل  میانگین ترکیب رابطه تابعیت. 1شکل 

Figure 1. Regression of phenol compounds average against average Flavonoid in propolis harvested in the months of 

June, July and August 
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