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 ויקיפדיהמתוך:   -הדבש של כימי והרכב תכונות

 מרכיבים 180-ל מעל בו ונמצאו נרחבת בצורה נחקר הדבש של הכימי ההרכב

. מסוים מסוג לדבש ייחודים וחלקם הדבש סוגי לכל משותפים חלקם. כימיים

 USDA נתוני מתוך ונלקחו ממוצעים ערכים מייצגים להלן בטבלה הנתונים

 (.האמריקני החקלאות משרד)

 

 ההרכב הכימי של הדבש

 אחוז המרכיב

טוזפרוק  38.5 (סוכר פירות) 

 31.0 (סוכר ענבים) גלוקוז

 17.1 מים

זמלטו  7.2 (סוכר ֶלֶתת) 

רוזסוכ  1.5 (סוכר לבן) 

  טרי־סוכרים
ופחמימות נוספות    

4.2 

ואינזימים מינרלים, ויטמינים   0.5 

 

 חותמת הוסרה שמהם מהתאים הדבש את להוציא ניתן לא -צנטריפוגה

                    .צנטריפוגה מפעילים כך ולשם בלבד המשיכה כוח בעזרת השעווה

עם סיבוב הצנטריפוגה, חומרים בעלי צפיפות גבוהה יותר, כלומר כבדים יותר, 

נעים ומצטברים קרוב לתחתית המבחנה, בעוד שהחלקיקים הקלים יותר צפים 

 .בהכרח כלפי מעלה

 לבריכות בצינורות מועבר הצנטריפוגה באמצעות המופק הדבש  -ושקיעה סינון

 שעווה ופרורי מתות דבורים חלקי. ימים למספר מאוחסן הדבש בהם השקעה

 .מהדבש ומוסרים מעלה כלפי צפים

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%96
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 הדבש תכונות

 (.20°C-ב) 1.44-ל 1.40 בין: תסגולי סהמ

 סולם פי על הדבש גון את למדוד נהוג. השונים הדבש סוגי בין משתנה: גוון

 8-מ קטן( כמים שקוף) ביותר הבהיר לגוון הערך פיו ועל(, Pfund scale) ּפפּונד

 .מ"מ 114-מ גדול( כהה ענבר) ביותר הכהה והערך מ"מ

 הארומטיות התרכובות לפי נקבעים הדבש של והריח הטעם – וריח טעם

 ככל, כללכ'. וכו פורמלדהיד, אתנול, איזופרפנול: כדוגמת הפרחים שבצוף

 .יותר נמוך מחירו ולכן יותר עז טעמו כך יותר כהה שהדבש

 :בדבש האורגניות החומצות אחוז(. 3.4-6.1 הטווח) pH: 3.9-כ הדבש חומציות

 .גלוקונית חומצה בעיקר( 0.17-1.17 הטווח) 0.57%

 (.בכפית 64) קלוריות 304 יש דבש גרם 100-ב: קלורי ערך

 שמתיקותו, הגלוקוז כמות בין ביחס תלויה הדבש של המתיקות מידת -מתיקות

 מתיקות, כללי באופן. יותר גבוהה שמתיקותו, הפרוקטוז לכמות, יחסית נמוכה

 .לבן סוכר של לזו דומה כלל בדרך הדבש

 נוטה שבדבש והגלוקוז סוכר של מאוד רוויה תמיסה הוא דבש -התגבשות

 את להחזיר ניתן. 14°C-ב קורה ביותר המהיר ההתגבשות תהליך. להתגבש

 צבע. מהרכיבים בכמה פוגע החימום אך, חימום ידי על נוזלי למצב הדבש

 .המקורי מהצבע יותר בהיר חימום לאחר הדבש

 בדבש המים בריכוז, הדבש בסוג תלויה הדבש צמיגות – צמיגות

 הצמיגות מבחינת ערך שוות 1%-ב בדבש המים ריכוז הגדלת. ובטמפרטורה

 .3.5°C-ב הטמפרטורה לעליית

 להישמר יכול הדבש, 18%-מ נמוך בדבש המים ריכוז עוד כל – חיים אורך

 תהליך שבדבש לשמרים מאפשר יותר גבוה מים ריכוז. מאד ארוכה לתקופה

 .הדבש לקלקול הגורם תסיסה

 בקטריאליות האנטי לתכונות גורמות סיבות מגוון – בקטריאלית אנטי פעילות

 תכולת, בדבש חמצן מי הימצאות(, חומצית סביבה) נמוך pH: הדבש של

 פעילות המעודד המומס החמצן כמות את המגבילה צמיגות, נמוכה חלבונים

, פנולית חומצה, ליזוזים: בדבש המצויים שונים וחומרים, בקטריאלית

 .זו בתכונה לפגוע עלול הדבש חימום. ודוע פינוקמברין
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 ענו על השאלות הבאות:

 

 ________  חלקם ,  _______  מצאו בדבש הוא:. מספר החומרים שנ1

 ם.גי הדבש, וחלקם ייחודיים לדבש מסוג מסוילכל סו

 

  :והשלימו "הרכב כימי של דבש" בטבלהו ננתבו. ה2

 ______ -ו  _______ :כיבים העיקריים בדבש הם החומריםהמרשני 

 אחוזים ממרכיבי הדבש. ______מהווים ביחד כ  חומרים אלהשני 

 

 ים.הוא אחד מתוצרי הפוטוסינתזה. זהו חומר לבן, מתוק ומסיס במ גלוקוז. 3

 הטבולות בקצה רצועות נייר מאורכותבעזרת  היא גלוקוזלזהות אחת הדרכים  

  עם החומר גלוקוז כשחומר זה נפגש צהוב. בעל גוון םסויבחומר מ אחד שלהן

 מתקבל גוון ירוק. תגובה ייחודית אופיינית ו רחשתמת

 ערכים  ולםלסהירוק  העריך את  ריכוז הגלוקוז ע"י השוואת הגווןניתן ל

 .האינדיקטורגבי אריזת יר והמצ

 וענו:  התבוננו בטבלת: הרכב הכימי של הדבש

 דבש?  אם נטבול את האינדיקטור המתואר בטיפתמה יקרה 

____________________________________________________ 

 

 תערובת חומרים/   טהור חומר   : : הדבש הואאת הנכון הקיפו . 4

 

 גרם חלקי סמ"ק. 1.44ל  1.4מסה סגולית( של דבש נעה בין ) צפיפות. 5

 .גרם לסמ"ק 1גרם לסמ"ק, צפיפות מים מזוקקים:  0.91שמן זית: צפיפות 

 מה  -נפח שווה של כל אחד משלושת החומריםיזרימו למשורה מה יקרה אם 

 קבעו ונמקו. יהיה מקומם היחסי? האם המיקום יהיה תלוי בסדר המזיגה?

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 ______________________:/ההתלמידשם 
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 ?כיצד נקבע גוון הדבש .6

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 ?מה קובע את טעם הדבש. 7

__________________________________________________ 

 ?מציות הדבש על פי דפי המידעמהו טווח חו. 8

__________________________________________________ 

 ?מה קובע את מתיקות הדבש. 9

__________________________________________________ 

 

 ,  כאחידה הנראיתשל שני חומרים לפחות  תערובת: תמיסה. 10

 ______   ?ש הוא תמיסההאם הדב :ענו. השונים במרכיביה מבחינים ולא

 

  או ההתנגדות של זורם למעבר דרכו. "לזרימה התנגדות " :היא צמיגות. 11

  פואז 0.01מים ה צמיגותופואז     9.86  :מיגותו של שמן קיקצ :נתונים

 צמיגות המים    מ קטנה / מ  גדולה  שמן הקיק צמיגות   :את הנכון קיפוה

 / חלשים חזקים  המשיכה כוחות המים חלקיקי בין :את הנכוןהקיפו 

 .שמן ה חלקיקי בין המשיכה מכוחות יותר

 

 ?. במה תלוי אורך החיים וטריותו של הדבש13

___________________________________________________ 

 ?בקטריהמהי א.  :פעילות אנטיבקטריאלית :נושא. 14

___________________________________________________ 

 ?בהקשר זה חימום הדבשלגרום למה עלול  ב.

___________________________________________________ 

 

 ברקו גרשמילכה  ©


