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چکیده
هيدروكسی متيل فورفورال ( )HMFیکی از تركيبات تشکيل شده درنتيجه فرآیند حرارتی و نگهداری عسل بوده و طبق استاندارد كدكس
حداكثر مجاز آن در عسل  94ppmتعيين شده است .در این تحقيق ،تأثير دمای حرارتدهی ( 6۵ ،۵۵و  ۵۵درجه سلسيوس) ،زمان
حرارتدهی ( 24 ،14و  14دقيقه) و همچنين دمای مختلف نگهداری ( 2۵و  94درجه سلسيوس) طی سه ماه بر مبنای روش سطح پاسخ
مورد بررسی قرار گرفت .تأثير متغيرهای ذكر شده بر روی خصوصيات فيزیکی شيميایی (فاكتورهای رنگی  pH ،Labو رطوبت) و محتوای
( HMFطيفسنجی با اسپکتروفتومتر) در نمونههای عسل تيمار شده مطالعه و مدلهای پيشبينی برای هر یک محاسبه گردید و نتایج یافتهها
در زمانهای  9۵و  94روز مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت .نتایج نشان داد دما و زمان فرآیند حرارتی و نگهداری روی  ،pHرطوبت و رنگ
تأثيرگذار نبودند در حالیكه دمای نگهداری تأثير خود را بر روی شاخص  Lو  aنشان داد .محتوای  HMFتحت تأثير تمام متغيرهای مورد
بررسی قرار گرفت بهنحوی كه ميزان آن بهطور معنیداری با افزایش فرآیند حرارتی و نگهداری بيشتر گردید .در بين نمونههای مورد بررسی
ميزان  HMFدر نمونه حرارت دیده در دمای  ۵۵درجه سلسيوس بهمدت  24دقيقه و نگهداری در دمای  94درجه سلسيوس بهمدت  94روز
بيشتر از حد مجاز بهدست آمد .ميزان بهينه  HMFتحت شرایط عملياتی حرارتدهی در دمای  ۵۵درجه سلسيوس بهمدت  14دقيقه و
نگهداری تحت دمای  2۵درجه سلسيوس بهمدت  9۵روز نتيجه گردید.
واژههای کلیدی :روش سطح پاسخ ،شرایط نگهداری ،فرآیند حرارتی ،عسل ،هيدروكسی متيل فورفورال
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مقدمه

سیدی منصور و روفهگرینژاد

متيل -2فروایک اسيد ( )HMFAو سپس اتصال این

عسل مایعی است شيرین ،غليظ و چسبناک كه

تركيب با گليسين و تشکيل  -۵هيدروكسی متيل 2

توسط زنبور عسل از نوشجاهای گياهان جمعآوری و

فوروایل گليسين ( )HMFGمیباشد .در مسير دیگر كه

بهعنوان غذا ذخيره میشود .عسل مخلوطی از آب،

از نظر سميت با اهميتتر از قبلی میباشد ،گروه

قند ها (گلوكز ،فروكتوز ،ساكارز و مالتوز) ،اسيد

هيدروكسی آليل  HMFسولفاته شده و -۵سولفوكسی

گلوكونيک ،الكتون ،تركيبات نيتروژنی ،مواد معدنی (از

متيل فورفورال ) (SMFتشکيل میگردد ( Janzowski et

جمله نمکهای كلسيم ،منيزیم ،سدیم ،پتاسيم ،آهن،

 .)al., 2000تحقيقات نشان داده است كه  SMFیک

فسفر ،گوگرد و ید) و برخی ویتامينها میباشد .این

تركيب ژنوتوكسيک بوده و باعث جهش ژنی میگردد

تركيبات همراه با حضور برخی از آنزیمها و تركيبات

(.)Abraham et al., 2011; Durling et al., 2009

پلی فنلی باعث شده است كه عسل یک ماده غذایی

در خصوص سرطانزا بودن  HMFیافتههای

مفيد و اكسير پرارزش بهحساب آمده و در طب سنتی از

متناقضی توسط محققان بيان شده است .در تحقيقی،

ویژگیهای درمانی آن از قبيل ترميمكنندگی،

تفاوتهای معنیداری بين موشهای تغذیه كننده با

ضدميکروبی و ضدالتهابی استفاده گردد؛ همچنين در

مقادیر  94و  ۰4ميلیگرم  HMFبه ازای كيلوگرم وزن

سالهای اخير نقش آنتیاكسيدانی و پروبيوتيکی عسل

بدن را طی  11ماه مشاهده ننمودند؛ در صورتیكه در

مورد توجه محققان قرار گرفته است ( Jahed Khaniki

موشهای دریافت كننده  164ميلیگرم ،تغييرات

 .)and Kamkar, 2005; Saadatmand, 2006بهرغم

مشخصی رؤیت شد ( .)Zhang et al., 1993در مطالعه

خواص درمانی و سالمتبخش عسل ،نگهداری و

 1ماههای كه تحت عنوان پروژه بررسی سميت در

شرایط فرآوری نامناسب منجر به تشکيل برخی تركيبات

ایاالت متحده صورت گرفت در دریافتكنندگان

نامطلوب تغذیهای در این فرآورده با ارزش میگردد .در

دوزهای پایينتر از  99ميلیگرم به ازای كيلوگرم وزن

بين آالیندههای متعدد مطرح شده طی ساليان اخير،

بدن اثرات نامطلوبی مشاهده نشد اما تغييرات كاهش

وجود هيدروكسی متيل فورفورال ( Hydroxy Methyl

وزن و بافت كليه در دریافت كنندگان مقادیر باالتر

 )Furfural: HMFدر عسل بهعنوان یک عامل سرطانزا

رویت شد .با توجه به این یافتهها مقدار ۰4-144

مورد توجه قرار گرفته است (.)Abraham et al., 2011

ميلیگرم به ازای كيلوگرم وزن بدن حداكثر ميزان

 HMFتركيبی فورانيک است كه بهعنوان یک واسطه از

دریافت روزانه  HMFاست كه عوارض جانبی در پی

طریق واكنش ميالرد و بهوسيله آبگيری مستقيم شکر

ندارد ( .)Abraham et al., 2011در خصوص اندامهای

تحت تيمار حرارتی و شرایط اسيدی تشکيل میگردد

هدف ،بررسیها نشان داده است كه كليه ،مثانه و كبد در

( .)Turhan et al., 2008دو مسير متابوليکی متفاوت

مقایسه با سایر بافتها بيشتر در معرض اثرات سوء

برای هيدروكسی متيل فورفورال شناسایی شده است

 HMFقرار دارند ( Lee et al., 1995; Pryor et al.,

اولين مسير اكسيداسيون گروه آلدئيد به  -۵هيدروكسی

.)2006
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با توجه به نتایج بررسیهای سمشناسی ،مقدار HMF

زمان نگهداری) روی محتوای  HMFو برخی

بهعنوان شاخص كيفيت عسل و برخی دیگر از مواد

خصوصيات فيزیکی شيميایی (رنگ pH ،و بریکس)

غذایی مطرح و طبق استانداردهای جهانی و ملی

عسل با هدف تعيين شرایط بهينه فرآوری و نگهداری،

حداكثر غلظت مجاز آن در عسل  94ميلیگرم در

بررسی گردید.

كيلوگرم تعيين شده است ) .(ISIRI, 92/2013تأثير
فاكتورهای متعدد منجمله فرآیند حرارتی ،تركيب

مواد و روشها

قندهای موجود ،فعاليت آبی عسل ،فعاليت آنزیم

 -تهیه نمونههای عسل

اینورتاز و دیاستاز ،غلظت كاتيونهای دوقطبی ،اسيدیته

نمونههای عسل (با رطوبت  19درصد pH ،برابر با

و  pHبر ميزان  HMFبررسی گردیده است ( Fallico et

 ،1/۰گلوكز  14درصد ،فروكتوز  94درصد و HMF

 .)al., 2004; Ajlouniet al., 2010اما جهت دستيابی

برابر با صفر) از یکی از كارخانجات بستهبندی عسل

به شرایط بهينه توليد و نگهداری ،نياز است اثرات

واقع در آذربایجانشرقی تهيه شد و مطابق با جدول ()1

مداخلهای این عوامل مورد بررسی قرار گيرد و مدلهای

مورد عمليات حرارتی و نگهداری قرار گرفت.

پارامترهای مورد بررسی پيشبينی گردد .بنابراین در این
مطالعه ،تأثير شرایط فرآیند (دما و زمان حرارتدهی و
جدول ( -)1طرح مركب مركزی (دراگه شده توسط نرمافزار )Minitab 16
دمای فرآیند

زمان فرآیند

دمای نگهداری

شماره

حرارتی ()°C

حرارتی (دقیقه)

()°C

1

1

6۵

24

2۵

2

1

۵۵

14

2۵

1

1

۵۵

14

2۵

9

1

۵۵

14

2۵

۵

1

6۵

24

2۵

6

1

6۵

24

2۵

۵

1

۵۵

14

2۵

۰

2

6۵

24

94

9

2

6۵

14

94

تیمار

بلوک
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ادامه جدول ( -)1طرح مركب مركزی (دراگه شده توسط نرمافزار )Minitab 16
دمای فرآیند

زمان فرآیند

دمای نگهداری

شماره

حرارتی ()°C

حرارتی (دقیقه)

()°C

14

2

6۵

24

94

11

2

6۵

14

94

12

2

۵۵

24

94

11

2

۵۵

24

94

19

2

6۵

24

94

تیمار

بلوک

آمادهسازی نمونههای عسل مطابق با طرح آزمایش
مندرج در جدول ( )1انجام شد .تيمارها با سه تکرار

تغييرات رنگ نسبت به رنگ شاهد) بهصورت زیر
محاسبه شد:
= ∆E

تهيه گردیدند .بدین منظور نمونههای عسل در
شيشههای مخصوص عسل ریخته شده و برای بررسی
تأثير دما و زمان حرارتدهی ،عمليات حرارتی با
حرارتدهی غيرمستقيم توسط حمام آبگرم در دماهای
 6۵ ،۵۵و  ۵۵درجه سلسيوس بهمدت  24 ،14و 14
دقيقه اعمال گردید .دمای مناسب برای بررسی شرایط
نگهداری با نگهداری تيمارها در دمای محيط ( 2۵درجه
سلسيوس) و آون آزمایشگاهی ( 94درجه سلسيوس)
فراهم گردید .طول زمان بررسی  94روز بود كه
آزمونها در فواصل  9۵روزه (روز صفر 9۵ ،و  )94و با
سه تکرار انجام گرفت.
 -ارزیابی خصوصیات فیزیکی شیمیایی

مقایسه رنگ نمونههای عسل با استفاده از روش
پردازش تصویر انجام گرفت ( Yam and Papadakis,

 .)2004پس از عکسبرداری ( )Canon, Japanتحت
شرایط مشخص ،فاكتورهای  a ،Lو  bدر  ۵نقطه از
نمونه توسط نرمافزار فتوشاپ تعيين و ( ∆Eميزان
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اندازهگيری  pHو رطوبت بهترتيب توسط دستگاه
 pHمتر ( )Mettler Toledo, Swissو رفراكتومتر
( )Atago, Japanانجام شد ).(ISIRI, 92/2013

 -تعیین محتوای هیدروکسی متیل فورفورال

برای تعيين محتوای هيدروكسی متيل فورفورال از
روش طيفسنجی توسط اسپکتروفتومتر ()Apel, Japan
تحت طول موج  2۰9و  116نانومتر استفاده شد
) (ISIRI, 92/2013و جهت جلوگيری از تداخل اثر
جذب سا یر تركيبات در این طول موج ،اختالف جذب
محلول شفاف عسل با افزودن بیسولفيت ( Merck,

 )Germanyو بدون آن تعيين گردید .ضریب رقت ()W
یادداشت و ميزان  HMFاز رابطه زیر بهدست آمد:
HMF= (A2۰9 -A116) × 199/۵ × ۵× D/W

در رابطه فوق D ،ضریب رقت (حجم محلول نهایی
تقسيم بر ده) و  Wبا وزن نمونه (گرم) است.
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تحقيق دامنه تغييرات فاكتورها برای متغيرهای مستقل

 -تجزیه و تحلیل آماری

بررسی اثرات مستقل و متقابل دماها و زمانهای

(جدول  2و  )1تعيين شد و سپس تأثير مستقل فاكتورها

مختلف حرارتدهی و همچنين دماها و زمانهای

و اثرات متقابل آنها براساس سطح احتمال  %9۵ارزیابی

مختلف نگهداری با استفاده از نرمافراز Minitab16

گردید.

روش سطح پاسخ ( )RSMمورد بررسی قرار گرفت .در
این طرح ابتدا براساس آزمایشات مقدماتی و پيشينه
جدول ( -)2نمایش متغيرهای مستقل فرآیند
کد و سطح مربوطه

متغیرهای مستقل

نماد ریاضی

دمای فرآیند حرارتی (درجه سلسيوس)

X1

۵۵

زمان فرآیند حرارتی (دقيقه)

X2

14

-1

4

1

6۵

۵۵

24

14

جدول ( -)1نمایش متغيرهای مستقل فرآیند
متغیر مستقل

نماد ریاضی

دمای نگهداری

X0

بلوک
1

2

یافتهها

مورد شاخص * aنمونههای عسل مشاهده شد .اما روی

 -اثرات دما و زمان نگهداری روی خواص

شاخص * ،bتأثير هيچكدام از متغيرها معنیدار نبود.

فیزیکوشیمیایی

ميزان  pHنمونههای عسل در مدت نگهداری  9۵و

نتایج نشان داد پارامتر روشنایی (* )Lدر مدت

 94روز بهترتيب در محدوده  1/۵-1/۰2و 1/6۵-1/۰1

نگهداری  9۵و  94روز بهترتيب در محدوده -۰1/1۰

بود .از بين متغيرهای تأثيرگذار ،هيچكدام بر مقدار pH

 6۵/۵۵و  2۵/92-۵۵/۵۵و *( aسبزی تا قرمزی) بين

اثر معنیداری نداشتند .در مورد رطوبت ،اثر دما و

 -۵/۵1تا  -19/۰2و  -11/61تا  -1۵/۰۵در تغيير بوده

زمانهای مختلف فرآیند حرارتی و دمای نگهداری بر

است .این در حالی است كه ميزان تغييرات *( bآبی تا

مقادیر رطوبت نيز تأثير معنیداری نداشت .رطوبت

زردی) وسيعتر بوده و بهترتيب  1۵/2۵-16/۵1و

نمونههای عسل در مدت نگهداری  9۵و  94روز

 1۵/12-16/۵1بهدست آمد .از بين متغيرهای تأثيرگذار

بهترتيب در محدوده  19/2-1۵/6و  19/۵-1۵/6بود.

بر شاخص * ،Lفقط دمای نگهداری توانست تأثير

الزم به ذكر است نمونهها در ظروف در بسته و در

معنیداری ( )P>4/4۵ایجاد نماید .نتایج مشابهی نيز در

درجه حرارت نگهداری كم ( 2۵-94درجه سلسيوس)
نگهداری شدند كه عدم تغيير در محتوای رطوبت با
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چنين شرایطی توجيهپذیر است كه با افزایش جزئی اما

فرآیند حرارتی و در مورد نمونههای نگهداری شده طی

غيرمعنیدار رطوبت در طول دوره نگهداری میتوان

 94روز ،بيشترین اثر مربوط به دمای نگهداری بود.

انتظار داشت كه با افزایش زمان نگهداری ،تفاوتها

اثرات متقابل متغيرها در هر دو بازه زمانی مورد بررسی

آشکارتر و اثر متغيرها مالحظه گردد.

از نظر آماری معنیدار نبودند .شکل ( )1و ()2

 -اثر دما و زمانهای مختلف فرآیند حرارتی و دمای

نمودارهای دوبعدی و سهبعدی زمان و دمای فرآیند

نگهداری بر مقدار

HMF

حرارتی را روی محتوای  HMFبهترتيب برای دوره

نتایج آناليز واریانس اثرات مستقل دمای فرآیند

نگهداری  9۵و  94روز نشان میدهد .مدلهای

حرارتی ،زمان فرآیند حرارتی و دمای نگهداری را بر

پيشبينی شده برای محتوای  HMFدر جدول ( )9و

مقدار  HMFنمونههای عسل در مدت نگهداری  9۵و

مقادیر بهدست آمده برای این تركيب در جدول ( )۵بيان

 94روز نشان داد كه در عسل نگهداری شده طی 9۵

شده است.

روز ،بيشترین اثر مستقل تأثيرگذار مربوط به دمای

شکل ( -)۱اثر زمان (شکل باال) و دمای (شکل پایین) فرآیند حرارتی
روی مقدار هیدروکسی متیل فورفورال طی  ۵۴روز نگهداری
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شکل ( -)2اثر زمان (شکل باال) و دمای (شکل پایين) فرآیند حرارتی روی
مقدار هيدروكسی متيل فورفورال طی  94روز نگهداری

در جداول ( )9و ( )۵نتایج مدل پيشبينی و فاكتورهای
تطابق مدل بر روی مقدار  HMFنمونهها نشان داده شده
است.
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جدول ( -)9مدل پيشبينی مقدار  HMFبه روش سطح پاسخ در طی دوره نگهداری
مدت نگهداری (روز)

مدل

R2

adj-R2

pred-R2

9۵

Y = -1۵/41۰6+۵/91416X0 +4/۵9291۰X1 + 4/1۰1۰42X2

4/9۵

4/9614

4/9141

94

Y = -۵۵/۵692+2۵/9۵11X0-4/616۵1۵X1 +4/2۵991۵X2

4/991۰

4/9924

4/9۰61

جدول ( -)۵مقایسه مقدار  HMFدر طی نگهداری  9۵و  94روز
شماره تیمار

زمان نگهداری (روز)
9۵

94

1

11/۵4۵

16/96۵

2

۵/91۵

14/9۵9

1

1/1۰19

9/4919

9

1۵/991

1۰/691

۵

11/19۵6

1۵/6696

6

11/49۵9

1۵/21۵۵

۵

1۵/2۰

19/۵649

۰

16/9۵2

22/9۵۵

9

19/۵9

26/996

14

1۵/۰۵2

21/9۵2

11

1۵/1۵9

22/9۵۵

12

14/۰19

1۵/92۰

11

29/۵2

99/91

19

16/۵19

2۵/999

بحث و نتیجهگیری

)2008؛ این مورد متعاقباً باعث كاهش روشنایی رنگ در

از نتایج بررسی رنگ نمونهها میتوان اینگونه

نمونههای نگهداری شده در دمای باال گردید .نتایج

استنباط كرد كه از بين متغيرهای مورد بررسی ،دمای

مشابهی نيز توسط سایر محققان گزارش شده است

نگهداری بيشترین تأثير را در رنگ عسل داشته است .با

( .)Bulut and Kilic, 2008; Gonzales et al., 1999با
*

نگهداری عسل در دمای  94درجه سلسيوس ،تخریب

افزایش شاخص ( aقرمزی) میتوان بيان كرد كه

پلیفنولها اتفاق میافتد كه میتواند مکانيسم اوليه برای

نگهداری عسل در دمای  94درجه سلسيوس باعث

تيره شدن در طول نگهداری باشد ( Bulut and Kilic,

قهوهای شدن عسل میشود .این مورد مهمترین تأثير را
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در افزایش تغييرات رنگ نسبت به نمونه شاهد داشت.

ميانگين رطوبت نمونهها  1۵/۰1درصد گزارش شد كه

الزم بهذكر است ،تغييرات رنگ عسل در طول نگهداری

تمامی مقادیر در محدوده استاندارد قرار داشتند و از این

به  ،pHرطوبت و رنگ اوليه عسل بستگی دارد

نظر با نتایج تحقيق حاضر مطابقت داشت ( Andrade et

( .)Gonzales et al., 1999دالیل زیادی برای ایجاد

 .)al., 1999باال بودن محتوای آب آزاد در عسل ،شرایط

تغييرات در رنگ نمونههای عسل بيان شده است ،از

را جهت تخمير مستعد میكند .عسل با محتوای رطوبت

جمله بیثباتی فروكتوز (واكنش كارامليزاسيون) ،وقوع

زیر  1۵/1درصد تخمير نمیشود ،از  1۵/1تا  24درصد

واكنش ميالرد ،تركيب تانن و پلیفنلها ( Gonzales et

امکان تخمير شدن وجود دارد و باالتر از  24درصد

.)al., 1999

وقوع تخمير حتمی است (.)Dimins et al., 2006

از نظر مقایسه نتایج  pHبا گزارشات مستند در منابع

عالوه بر تأثير رطوبت بر تخمير ،پایداری فيزیکی عسل

دیگر ،در یک بررسی كه بر روی  994نمونه در ایران

نيز تحت تأثير این پارامتر میباشد .باال بودن ميزان

صورت گرفت ميزان  pHدر مورد نمونههای عسل بين

رطوبت ،متبلور شدن عسل را تسریع كرده و در جریان

 1/۵ -9/۰گزارش شد كه با نتایج این تحقيق مطابقت

تبلور عسل ،گلوكز از فرم هيدراته به فرم بدون آب

دارد (.)Aliaghaei and Mirnezami Ziabari, 1999

تبدیل میشود .بههمين دليل عسلهای با مقدار رطوبت

مطابق این تحقيق ،از بين متغيرهای تأثيرگذار بر مقدار

باال ،زودتر شکرک میزنند ( .)Sanz et al., 1995با

 ،pHهيچكدام از متغيرها بر مقدار  pHاثر معنیداری

توجه به مشاهدات سایر محققان میتوان عنوان كرد كه

ندارند .با در نظر گرفتن تأثير  pHبر روی بافت و قوام

انجام فرآیند حرارتی با توجه به كاهش محتوای رطوبت

عسل pH ،در طی استخراج و نگهداری عسل دارای

میتواند منجر به مقاومت عسل در برابر تخمير و

اهميت زیادی میباشد (pH .)Terraba et al., 2002

كریستاليزاسيون گردد ( .)Tosi et al., 2004احتما ًال در

عسل تأثير زیادی بر روی آبگيری از فروكتوز و

این تحقيق ،بهدليل كوتاه بودن فرآیند حرارتی و مدت

تشکيل  HMFدارد یعنی با كاهش  ،pHاحتمال تشکيل

نگهداری ،این اثرات مشاهده نگردید.

 HMFافزایش مییابد (.)Cavia et al., 2009

دما و زمان فرآیند حرارتی هر یک به تنهایی روی

رطوبت ،یکی از شاخصهای اصلی كيفيت عسل

تشکيل و تجمع  HMFمؤثرند و با افزایش دما و زمان

میباشد كه به فصل برداشت ،آب و هوا ،ميزان رطوبت

نگهداری بر مقدار تجمع این ماده اضافه میشود.

و منشأ شهد گياه بستگی دارد و ميزان رسيدگی محصول

یافتههای مطالعهای نشان داد؛ حرارت دادن نمونههای

را نشان میدهد .درصد رطوبت  16تا  1۰درصد اشاره

عسل با دمای  94درجه سلسيوس بهمدت  94دقيقه

بر یک ميزان مناسبی از رسيدن میباشد .این پارامتر

موجب افزایش معنیدار مقدار  HMFو افزایش بيش از

برای مدت ماندگاری عسل در طی نگهداری و ذخيره

حد مجاز  94ميلیگرم در هر كيلوگرم نشد و از این

عسل بسيار مهم است ( .)Costa et al., 1999در یک

حيث با نتایج تحقيق حاضر مطابقت داشت .طبق نظر

بررسی سه ساله بر روی  64نمونه عسل در پرتغال،

این محققان تأثير نگهداری طوالنیمدت تحت شرایط
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نامناسب بر افزایش ميزان  ،HMFبيش از اعمال فرآیند

 .)al., 2006افزایش  HMFبه كاهش مقدار فروكتوز نيز

حرارتی باال میباشد .مقدار  HMFدر تمام نمونههای

بستگی دارد ( .)Diminis et al., 2006افزایش مقدار

مورد بررسی در تحقيق حاضر بهاستثنای نمونه حرارت

 HMFدر طی فرآیند حرارتی در گزارشات متعددی

دیده در  ۵۵درجه سلسيوس بهمدت  24دقيقه و

منتشر گردیده است ( Ajlouni and Sujirapinyokul,

نگهداری شده در  94درجه سلسيوس ،پایينتر از حد

2010; Fallico et al., 2004; Kowalski, 2013; Tosi
 .)et al., 2004اما در پژوهشی كه انجام گرفت عنوان

استاندارد ملی ( 94ميلیگرم در هر كيلوگرم) بود
(.)Turhan et al., 2008
هيدروكسی متيل فورفورال شاخص تازگی عسل
بوده و تشکيل آن به عوامل مختلفی وابسته است؛
حضور قندهای ساده (گلوكز و فروكتوز) و اسيدها در
عسل شرایط مطلوبی را برای تشکيل  HMFفراهم
میكنند ( .)Khalil et al., 2010همچنين عامل اصلی در
افزایش مقدار  ،HMFوقوع واكنش ميالرد ذكر شده
است .طبق نظر محققان ،اسيدیته آزاد ،اسيدیته كلpH ،

و همچنين نسبت فروكتوز به گلوكز نقش مهمی در
تشکيل  HMFدارد ( Fallico et al., 2004; Tosi et al.,

 .)2004در اثر كاهش  pHو ایجاد شرایط اسيدی،
واكنش تشکيل  HMFتسریع میشود و عسل دارای pH
پایين معموالً دارای  HMFباالیی است ( Ajlouni and

 .)Sujirapinyokul, 2010در این تحقيق  pHتيمارهای
مورد بررسی كاهش معنیداری نشان نداد ولی به مقدار
جزئی كاهش یافته بود .عامل دیگری كه میتواند در
روند افزایش  HMFنقش داشته باشد حضور اسيدهای
آلی و پایين بودن فعاليت آبی است ( Ajlouni and

 .)Sujirapinyokul, 2010رابطه  HMFو فعاليت
گلوكزاكسيداز به دمای حرارتدهی بستگی دارد؛
طوریكه هر چه دمای حرارتدهی بيشتر باشد ،فعاليت
گلوكزاكسيداز كمتر و بهدليل وجود مقدار بيشتر گلوكز
در محيط ،تشکيل  HMFبيشتر خواهد شد ( Diminis et

81

شد كه فرآیند حرارتی اوليه در زمانهای مختلف
حرارتدهی بر ميزان تشکيل  HMFمعنیدار نمیباشد
( .)Ramirez et al., 2000محققان

نگهداری

طوالنیمدت را مهمترین فاكتور تشکيل  HMFبيان
كردهاند كه نتایج تحقيق حاضر همسو با مستندات
موجود میباشد ( ;Boonchiangma et al., 2011

.)Khalil et al., 2010;Turhan et al., 2008
طبق نتایج بهينهسازی ،ميزان بهينه  HMFتحت
شرایط عملياتی حرارتدهی در دمای  ۵۵درجه
سلسيوس بهمدت  14دقيقه و نگهداری تحت دمای 2۵
درجه سلسيوس بهمدت  9۵روز نتيجه گردید .با توجه
به ضرورت انجام فرآیند حرارتی برای افزایش كيفيت و
عمر نگهداری عسل ،براساس نتایج بهدست آمده،
میتوان توصيه كرد كه بهمنظور محدود كردن سرعت
تشکيل  ،HMFنمونههای عسل در دمای پایين حرارت
دیده و نگهداری گردد.
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Abstract
Hydroxymethylfurfural (HMF) is one of the compounds formed due to the heat treatment and storage of
honey and the maximum level of HMF in honey have been set in 40 ppm under codex standards. In this
study, the effects of heating temperature (55, 65 and 75 C), heating duration (10, 20 and 30 min) as well
as storage temperature (25 and 40 C) were assayed during the three months of storage, based on
response surface methodology. The effect of the above-mentioned variables on physicochemical
properties (Lab color factors, pH, and moisture) and HMF content (based on spectrophotometric
technique) of the samples was studied. Prediction model of each treatment was calculated. The outcomes
during the 45 and 90 days of storage were analyzed. Results showed that temperature, time of heat
treatment and storage duration had no effect on pH, moisture content, and color; while storage
temperature had a significant effect on L* and a*. HMF content was affected by of all the variables so that
its rate was increased significantly with increasing thermal process and storage time. Among the studied
samples, HMF content was exceeded the standard limit in the sample heated at 75 C for 20 min and kept
at 40 °C for 90 days. The optimal level of HMF resulted by heating at 55 °C for 10 min and under the
storage temperature of 25 °C for 45 days.
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