
 عسل طبيعي و خواص شگفت انگيز انواع عسل

 

 عسل هرگز فاسد نمي شود و جهت نگهداري آن احتياجي به يخچال نيست

 عسل و ويژگي هاي منحصر بفرد آن

عسل يك محصول غذايي مفيد و يك اكسير پر ارزش است كه از قرنها پيش به عنوان عاليترين و مقوي ترين غذاها 

شناخته شده است. همچنين عسل به واسطه ويژگي هاي شفابخش خود به عنوان دارو در درمان اكثر بيماريها در 

  تنها غذايي است كه استفاده از آن باعث نابودي چرخه طبيعت نمي شود.عسل  بين تمام ملل كاربرد داشته است.

  عسل طبيعي

يابد و  آوري شده و تغيير شكل مي ها جمع عسل ماده شيرين و غليظي است كه توسط زنبوران عسل از شهد گل

بخش  غذايي و حياتشود. اين عسل كامالً طبيعي و سرشار از مواد  هاي مومي كندو ذخيره مي سپس در داخل سلول

هاي موجود در گل را به شكل  تواند تمام نيازهاي غذايي را برطرف كند، زيرا زنبور تمام امالح و ويتامين بوده و مي

  سازد. پروراند و آن را قابل جذب در خون مي عسل مي

  تاريخچه عسل

ت. منتها با اين تفاوت كه در آن ميليون سال قبل وجود داشته و مشغول زاد و ولد بوده اس 150زنبور عسل حدود 

  زمان، فاقد يك زندگي اجتماعي بوده و مثل خيلي از زنبورهاي غيرعسلي امروزي، زندگي انفرادي داشته است.

گيري از  توان شواهد بهره تاريخچه استفاده از عسل طبيعي همراه با تاريخ خلقت بوده و تقريباً در هر فرهنگي مي

، عسل منبع اصلي قند مصرفي 18ع غذايي ديد. در طول چندين هزار سال، تا اوايل قرن عسل را به عنوان يك منب

شد، اما در چند قرن اخير همزمان با رشد صنعت نيشكر و چغندر قند، استفاده از عسل طبيعي به عنوان  محسوب مي

  تأمين كننده اصلي قند بسيار كاهش يافت.

ت ميليون سال پيش است كه در موزه تاريخ طبيعي نيويورك نگه قديمي ترين فسيل زنبور عسل مربوط به بيس

داري مي شود ( نشانگر مقاومت زنبور عسل و تطابق با محيط، براي حفظ بقا آن است ) و از آنجا كه همه موجودات 

نتيجه تكامل هستند چنين حدس زده مي شود كه گونه هاي ابتدايي زنبور عسل مربوط به چهل تا پنجاه ميليون 

   ال قبل مي باشد.س

 



  مراحل ساختن عسل

   هزار بار شهد حمل كند 150تا  120براي تهيه يك كيلوگرم عسل، زنبور عسل ناگزير است 

اسرار ساختمان و نحوه عمل زنبور عسل با وجود پيشرفت هاي علمي هنوز بر زيست شناسان و دانشمندان ديگر 

  انده و فقط مي دانند كه :پنهان م

زنبور عسل پس از مكيدن شيره گلها و گياهان به وسيله خرطوم خويش آنرا به كيسه عسلي كه در شكم است برده و 

پس از چند عمل شيميايي شناخته و نا شناخته آنرا به مايعي خوشبو و خوش طعم، شيرين، مقوي، نشاط آور و نيكو 

  ومي شكل كه از قبل ساخته است ذخيره مي نمايد.حضال تبديل كرده و در سلولهاي م

هزار بار شهد حمل كند و براي  150تا  120براي تهيه يك كيلوگرم عسل اين شهد گوارا، زنبور عسل ناگزير است 

فراهم نمودن آن ده ميليون گل را بازديد كرده و از آنها شهد ( انگبين ) تهيه نمايد و مسافتي معادل هفت بار دور 

درصد آب است و زنبورداران عسل بايد ميزان آب  80تا  40پرواز كند. شهدي كه بدين طريق فراهم مي شود  زمين

   درصد برسانند تا عسل آماده شده بدست آيد. 20الي  18آنرا به 

براي تغليظ نمودن عسل زنبورداران عسل مجبور هستند شهدي را كه روز به كندو حمل كرده و درون سلولهاي شان 

يره نموده اند شب هنگام مجددا از داخل شان مكيده و وارد كيسه عسلي خود مي نمايند در آنجا كمي از آب آنرا ذخ

  جذب و موادي از قبيل هورمون ها و آنزيم ها به آن اضافه مي نمايند و بعد داخل حجره ها مي ريزند.

از آب آن هم در مجاورت هواي كندوي عسل كه از بال زدن اين عمل توسط ساير زنبورها تكرار مي شود و مقداري 

زنبورها ايجاد مي شود تبخير شده و در پايان مواد ديگري از قبيل اسيد هاي آلي و مواد ضد عفوني كننده به آن 

اضافه مي نمايند. عمل تغليظ عسل آنقدر ادامه مي يابد تا عسل به غلظت طبيعي خود برسد، آنگاه عسل را در داخل 

سلولها ذخيره مي كنند و درب آنرا با موم مي پوشانند بدين ترتيب عسل انبار شده مي تواند براي مدت طوالني 

  نگهداري شود.

  معده زنبور عسل

   عسل ماده حيات بخشي است كه از مواد بي شمار زنده گل و گياه تشكيل شده است

، شهد گلهاي مكيده شده وارد معده اول مي شود كه بوسيله دريچه اي زنبور عسل با تمام كوچكي اش دو معده دارد

 به معده دوم مربوط است. معده دوم عمليات گوارشي را انجام مي دهد.



معده اول را كيسه عسلي يا چينه دان مي گويند كليه مراحل تبديل شهد به عسل در اين معده انجام گرفته و عسل 

م زنبور به سلولهاي مومي شكل ريخته مي شود. كيسه عسلي به وسيله دريچه اي رسيده و آماده شده از طريق خرطو

به معده دوم ( معده اصلي ) منتهي مي شود زنبور عسل در صورت لزوم جهت تغذيه خويش با اندك فشار بوسيله 

ه و صرف تغذيه ماهيچه هاي اطرافش دريچه را باز مي كند و از اين طريق عسل مورد نياز زنبور وارد معده اصلي شد

  آن مي شود و ساير عمليات از جمله گوارش و دفع مدفوع مربوط به معده دوم زنبور عسل مي باشد.

بعضي از افراد فكر مي كنند كه عسل مدفوع يا فضوالت زنبور عسل است در صورتيكه كامال اشتباه است مدفوع زنبور 

از كندو دفع مي شود و به هيچ وجه قابل استفاده نمي عسل ماده اي است آجري رنگ تا قهوه اي كه عموما خارج 

باشد در صورتيكه عسل محصول داخلي كندو و يك ماده غذايي بوده و با مدفوع زنبور قابل مقايسه نيست. بنابراين 

  عسل نه تنها مدفوع زنبور نيست بلكه هيچ رابطه اي بين عسل و مدفوع زنبور وجود نداشته و ندارد.

دانست كه عسل ماده حيات بخشي است كه از مواد بي شمار زنده گل و گياه تركيب يافته است نه از به هر حال بايد 

   فضوالت گل يا زنبور.

  تركيبات عسل

  تركيبات يك عسل معمولي بدين صورت است:

درصد، امالح معدني و  1/5درصد، ساكاروز  2/7درصد، مالتوز  1/17درصد، آب  31درصد، گلوكز  2/38فروكتوز 

متغير است، بنابراين با وجودي كه عسل گاهاً يك ماده اسيدي است، ولي به  4/5 - 3/7عسل حدود  pHويتامين. 

  علت شيريني خاص حالت اسيدي آن محسوس نيست.

  چند ويژگي جالب عسل

  كرد. عسل هرگز فاسد نمي شود، جهت نگهداري احتياج به يخچال ندارد و مي توان در دماي اتاق آن را نگهداري ◊

  شيرين تر از قند است. %25عسل به خاطر ميزان باالي فروكتوز  ◊

عسل در درمان آلرژي هاي فصلي براي ساكنين مناطقي كه عسل از گلهاي همان منطقه به دست آمده است،  ◊

  بسيار مفيد است.

    تنها غذايي است كه استفاده از آن باعث نابودي چرخه طبيعت نمي شود. عسل ◊

 



 

  انواع عسل بر اساس نوع گل

  آيد رويند به دست مي عسل جنگلي از چند نوع گياه وحشي كه هر ساله در مناطق خاصي مي

عسل بر حسب اين كه متعلق به كدام گل باشد، به دليل تركيبات دروني آن گل متفاوت است. نتيجه خواص درماني 

  گردد: طور كلي به سه دسته تقسيم ميعسل نيز تفاوت خواهد داشت و به 

هاي  اند كه براي داشتن كيفيت باثبات، انواع مختلف عسل هاي تجاري از اين دسته اغلب عسل: مخلوط عسل •

كنند تا به رنگ، طعم، دانسيته و ساير خصوصيات مطلوب و يكنواخت  هاي مختلف را با هم مخلوط مي حاصل از گل

  برسند.

آيد و به  رويند به دست مي نوع عسل از چند نوع گياه وحشي كه هر ساله در مناطق خاصي مي اين: جنگلي عسل •

  داليل آب و هوايي، مزه و طعم آن ممكن است از سالي به سال ديگر متفاوت باشد.

هاي  توان عسل تيره رنگ جنگلي را در آلمان نام برد كه طرفداران خاص خود را دارد. عسل از اين دسته مي

هاي حاصل از  ) و عسلPINUSSPPهاي اروپايي مركزي بيشتر از درختان كاج ( دشده از جنگل و كوهتولي

MANUKA  در نيوزلند از گياهLEPTESPERMUM SCOPARIUM   ضد قوي بسيار خاصيت داراي 

  .است ميكروبي

شان  د و تغذيهان اين نوع عسل حاصل زنبورهاي عسلي است كه در منطقه مشخصي نگهداري شده عسل تك گل: •

باشند، به عنوان مثال در آفريقاي  باشد و اغلب داراي طعم و رنگ مخصوص به خود مي هاي يك نوع گل مي از گرده

هاي مركبات عسل  كنند و تنها از شكوفه شمالي (مصر) زنبورها در مناطق خاصي اطراف باغات مركبات زندگي مي

كند، در اينجا تنها به خواص درماني برخي از  ها عسل تهيه مي ر از آنهايي كه زنبو سازند. به دليل تنوع زياد گل مي

   كنيم. ها اشاره مي آن

  خواص درماني انواع عسل

   شيرين تر از قند است %25عسل به خاطر ميزان باالي فروكتوز 

 

  



  گون . خواص درماني عسل1

عسل گون مقوي مغز و اعصاب و انرژي زا و تقويت حافظه، براي كم خوني مفيد است، خواب آور، تقويت معده، 

ملين، مفيدبراي زخم هاي چشم و درد هاي چشم، ورم ملتحمه چشم، براي خشونت سينه و حلق و حنجره، مفيد 

  براي گرفتگي صدا، تقويت روده، درد كليه، مثانه، مجاري ادراري.

  . عسل سياه دانه و خواص دارويي آن2

از خواص درماني عسل سياه دانه مي توان به اين موارد اشاره كرد: عسل سياهدانه مفيد براي بيماريهاي تنفسي، 

آور، مفيد براي ضعف عمومي بدن،  شكم درد، يبوست، مفيد براي دردهاي رحمي، درخشان كردن رنگ رو، قاعده

  رفع سردرد، مقوي مغز و اعصاب.ازدياد شير، 

  . عسل كنار و خواص درماني آن3

عسل كنار مقوي و انرژي زا بوده و فعال كننده حافظه و رشد كودكان است. عسل كنار مسهل صفرا است و حرارت 

اي گرم بدن را فرو مي نشاند، موثر و باز كننده گرفتگي هاست. عسل كنار كرم معده و روده را از بين مي برد و بر

مزاجان مفيد است. عسل كنار براي ناراحتي ها و زخم روده، براي آبله و سرخجه و عطش مفيد است. ديگر خواص 

درماني عسل كنار اين است كه براي سستي اعضا، تقويت مو، جلوگيري از ريزش مو، تقويت اعصاب و تحليل ورم 

  هاي گرم مفيد است.

  . خواص دارويي عسل گشنيز4

عسل گشنيز معطر، مقوي، اشتها آور، مقوي معده، رفع سوء هاضمه، باد شكن، نرم كننده سينه، مفيد براي تب، مفيد 

براي بيماري هاي عفوني مانند: سرخك و آبله مي باشد. عسل گشنيز مفيد براي سرفه و سرما خوردگي است. 

اسپاسم ماهيچه اي، شير افزا و دفع كننده  همچنين عسل گشنيز مسكن و آرام بخش،خواب آور، مفيد براي زكام و

سموم بدن مي باشد. از ديگر خواص درماني عسل گشنيز كه مي توان نام برد اين است كه براي تب هاي رماتيسمي، 

تنگي نفس، آفت دهان بسيار مفيد است. همچنين عسل گشنيز خواب آور بوده و براي آفت دهان، تقويت لثه، صفرا، 

   حافطه مفيد مي باشد. و ناراحتي روده و

  . خاصيت درماني عسل اقاقيا5

عسل اقاقيا مقوي و انرژي زا بوده و باعث تقويت حافظه مي شود. عسل اقاقيا نشاط آور و بسيار معطر مي باشد. 

همچنين اين نوع عسل براي ناراحتي هاي صفرا، كم خوني، عفونت هاي خانم ها، ناراحتي هاي چشمي، رشد 



مفيد است. عسل اقاقيا آرام بخش براي بزرگ ساالن است و اگر با سيب مصرف شود بهترين آنتي كودكان بسيار 

   بيوتيك بوده و براي سرما خوردگي مفيد است.

  . عسل چند گياه(قنقال، مريم، گلي و..)6

ضد عفوني  كننده سينه، ضد ترشي معده، ورم روده، تب بر، ضد اسهال، خواص دارويي عسل چند گياه؛ ضد سرفه، نرم

  كننده دستگاه گوارشي، مقوي اعصاب.

  . خواص درماني عسل يونجه7

   عسل يونجه نشاط آور بوده و به انسان آرامش مي دهد

) را دارد و K) و (Aعسل يونجه مقوي مغز و اعصاب بوده و حافظه را افزايش مي دهد، شامل بيشترين ويتامين هاي (

  براي افرادي كه خون ماغ مي شوند بسيار نافع است.

عطر و طعم ميباشد. ملين و خون ساز است، بند آورنده خون روي است. عسل يونجه عسل يونجه بسيار خوش 

تحليل برنده ورم هاي بدن مي باشد. اين عسل براي اختالالت عادت ماهيانه خانم، افرادي كه دچار لرزش هاي اندام 

  شده اند مفيد است. همچنين عسل يونجه نشاط آور بوده و به انسان آرامش مي دهد.

  سل مركبات و خاصيت دارويي آن. ع8

خواص درماني عسل مركبات؛ عسل مركبات تقويت كننده حافظه، انرژي زا، مقوي معده و باد شكن است. اين نوع 

عسل براي كمبود ويتامين (سي)، ناراحتي هاي صفرا، كرم هاي روده و سرطان هاي معده مفيد مي باشد. عسل 

رما خوردگي، كاهش ورم هاي بدن مفيد است. اين عسل تصفيه كننده خون، مركبات نرم كننده سينه بوده و براي س

اشتها آور، مسكن و مفيد براي سكسكه است، همچنين اين نوع عسل از انواع سرطان ها پيشگيري مي كند و باعث 

  كاهش كلسترول مي شود.

   آويشن عسل  . خواص9

حافظه مي باشد. اين نوع عسل براي عادت هاي ماهيانه  عسل آويشن انرژي زا، مقوي مغز و اعصاب و تقويت كننده

دردناك، دردهاي شكمي و روده، سرفه و گلو درد و براي ديابت مفيد است. عسل آويشن همچنين، براي عفونت هاي 

 عمومي بدن نافع و براي پانسمان زخم هاي بستر بسيار نافع است.

  



  . خواص عسل جعفري10

خواب آور بوده و تقويت كننده مغز و حافظه است. عسل جعفري اخالط لزج را قطع  عسل جعفري؛ مقوي، انرژي زا و

مي كند و باعث كاهش نفخ مي شود. اين نوع عسل براي گرفتگي عروق، ناراحتي هاي كبدي، طحال، ناراحتي هاي 

  .باشد مي آور اشتها  روده و ديابت مفيد است. عسل جعفري همچنين قاعده آور و

  .خواص درماني عسل آفتاب گردان 11

  آفتابرگردان براي تسكين سرفه و سرما خوردگي مفيد است 

انرژي زا و تقويت كننده حافظه است، همچنين مدر و نرم كننده سينه مي باشد. عسل عسل آفتابرگردان؛ مقوي، 

آفتابرگردان براي ناراحتي هاي برونش ها، ناراحتي هاي حنجره، صاف كردن صدا، ناراحتي هاي ريوي، براي تسكين 

  سرفه و سرما خوردگي مفيد است. عسل آفتابرگردان مي تواند سموم را خنثي كند.

  بابونه عسل  اص. خو12

عسل بابونه براي التهاب مغز، احتقان ريوي، انواع ورمها، كاهش تب، ميگرن، سردرد، آرتروز، كاهش حساسيت، 

كاهش پزوريازيس، اسپوندليت آنكلوزان، دردهاي دوران پريود، ناراحتيهاي زنانه و يائسگي، آلرژي ها، فشار خون و 

  دردهاي استخواني مفيد مي باشد.

ونه آرام بخش، بر طرف كننده سرگيجه، سوء هاضمه، ناراحتي هاي كبد، ناراحتي هاي روده، درد و ورم عسل باب

مثانه، ورم طحال، معده درد، بي خوابي، ناراحتي هاي ريه، دفع كرم كدو در كودكان مي باشد. عسل بابونه براي 

ني دهان و دندان مي باشد. اين نوع درمان سرما خوردگي، رماتيسم، غلظت خون، نفخ معدهمفيد بوده و ضد عفو

عسل همچنين براي شستشو و پانسمان زخم ها، تقويت سيستم ايمني بدن، تقويت مغز و حافظه، ترشح شير در 

  خانم هاي شيرده، ورم پرستات، زخم هاي دهان و كوليت مفيد مي باشد.

  ويژگي هاي منحصر به فرد

  عسل مانع بروز مشكالت عروقي و تصلب شرايين مي شود

هاي قند موجود در عسل مي توانند به راحتي به ساير قندها تبديل مولكول  عسل به راحتي هضم مي شود: _

   شوند، به همين جهت حتي حساس ترين معده ها نيز مي تواند عسل را به سادگي هضم كند.



عسل نقش بزرگي در جلوگيري از سرطان و همچنين  عسل منبع بسيار خوبي از آنتي اكسيدان است: _

  بيماريهاي قلبي دارد.

كمتر كالري دارد، هرچند انرژي آن  %40عسل در مقايسه با ساير مواد قندي  الري عسل پايين است:سطح ك _

  بسيار باالست، اما به وزن بدن شخص اضافه نمي كند.

دقيقه در  7عسل وقتي با ميزان مناسبي آب مخلوط شود. پس از   عسل به سرعت در خون پخش مي شود: _

ادسازي ملكول قند به عملكرد بهتر مغز كه اصلي ترين مصرف كننده قند در بدن جريان خون پخش مي شود و با آز

  است، كمك مي كند و مانع بروز خستگي مي شود.

عسل بخش مهمي از انرژي مورد نياز براي اين مورد را  عسل در سالمت و ساخت عوامل خوني مؤثر است: _

جريان خون را تنظيم و آسان مي كند و همچنين عسل  تأمين مي كند. به عالوه باعث تميز شدن خون مي شود و

  مانع بروز مشكالت عروقي و تصلب شرايين مي شود.

  مضرات عسل

   كمتر كالري دارد %40عسل در مقايسه با ساير مواد قندي 

در كنار خواص و فوايدي كه براي عسل ذكر شد عسل مي تواند مضراتي نيز داشته باشد. يك قاشق چايخوري عسل 

. افراد مبتال به ديابت بايد در مصرف كربوهيدرات و كالري اي بيشتر از مقدار مشابه شكر سفيد و يا قهوه اي دارد

  عسل دقت نظر داشته باشند.

توجه داشته باشيد كه نبايد به هيچ وجه به كودكان زير دوازده ماه عسل داد چرا كه عسل ممكن است حاوي باكتري 

يفي اي كه باعث بوتوليسم نوزادان مي شود، باشد. همچنين مصرف عسل در افرادي كه داراي سيستم ايمني ضع

  هستند نيز توصيه نمي شود.
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