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 چکیده
ژالتین برای رسیدن به استاندارد سازمان جهانی مربا و مارماالد استفاده گرم  0 شکر و  %05پالپ و  %05مارماالد پالپ لیمو که از 

ماه  مورد بررسی  قرار گرفت.  2درجه سانتی گراد در  22درجه سانتی گراد و  4شده است مارماالد پالپ لیمو در دو دمای 

و رنگ  pHدرجه سانتی گراد بود تغییر  22تغییراتی درماه اول نگهداری مشاهده نشد ولی به مرور زمان مارماالدی که در دمای 

از لیمو به علت خاصیت زیاد آن در پیشگیری و درمان بیماری ها  عفونی و از بین استفاده   هدف از تحقیقمشاهده شده است.

 باشد.میفتن خاصیت آن نر

 : مارماالد، لیموترش ، پالپکلمات کلیدی

 

 مقدمه

فیبر، کربوهیدرات )قندهای ساده فروکتوز،گلوکز و ساکارز( و مقادیری کلسیم، ،  C، B ،Aمیوه مرکبات غنی از ویتامین های 

خون، پیشگیری از عفونت های موجب پایین آوردن کلسترول  میوه مرکبات {1}پتاسیم، نیاسین و اسید فولیك می باشد

قبل از اعراب  منشائ لیمو در آسیا شمال هندوستان بوده است {.2}ویروسی و احتمال بروز سرطان های روده و معده می گردد

رن این گیاه از اواخر دوره رومیان به شمال آفریقا وارد شد و تا ق ایرانیان درخت لیمو را از هند به همراه خود به ایران آورده اند

دوازدهم اروپاییان از آن هیچ گونه اطالعاتی نداشتنددر قرن پانزدهم در ایتالیا و مجمع الجزایر آزرو کاشته شده و امروزه در 

 به دیاس و نیپکت شکر، با همراه ها وهیم عاتیازضا که است مانندی ژله محصول مارماالد.{3بیشتر نقاط دنیا کشت می شود}

 گرفته قرار غذا صنعت کنندگان دیتول توجه ساده مورد دیتول ندیفرآ نیهمچن و عاتیضا از استفاده لیدل به د ویآ یم دست

 مورد در امر نیا که یحال در است، مناسب با ظاهر مرغوب های وهیم از استفاده به ازین مربا دیتول در نکهیا مضاف بر .است

 شود یم عاتیضا از نهیبه استفاده باعث دیجد محصول كید یتول بر عالوه لیموترش مارماالد پالپ دیتول.ندارد مارماالدضرورت

 در ارتباط ادییز قاتیتحق تاکنون .باشد داشته یصنعت و اقتصادکشاورزی رشد و صادرات نظر از هم یمناسب گاهیجا تواندیکه م

 ) زادهیحاج قیتحق به توان یم آنها جمله از که است انجام گرفته مرباها یحس و یی، میکروبیایمیش خواص و دیتول ندیفرآ با

  همکاران و 2کاستل ، ( 1983 )همکاران و1 ایساوا ، ( 1378 )رضوی و یتهران مظاهری ، ( 1378 )ینیحس ،( 1377 
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 همکاران و6 (، فوگل2555 (0 سائنز ،  (1999)4 بلوسو-ان-مارت و گوئلیم- گلمویگر ، ( 1998 )همکاران و 3(،اگبکن(1987

 درباره قیتحق انجام بر یمبن یعلم گزارش چیه اما .کرد اشاره Licciardello,F,. Muratore,G,.(2011)و ( 2005 )

نه یبه فرمول نییتع ضمن پژوهش نیا در .است افتهین انتشار پالپ لیموترش مارماالد یحس و ییایمیش کویزیف اتیخصوص

 .است گرفته قرار یبررس در دو دما مورد  پالپ لیموترش  مارماالد و خصوصیات حسی (pH یی )ایمیش اتیمارماالد خصوص

 هامواد و روش
 تهیه شد.ژالتین  گرم 0 شکر و %05،پالپ لیموترش% 05 شامل مارماالد پالپ لیموترش هیاول مواد

 تهیه مارماالد پالپ لیموترش

از خنك شدن  پسدر آب حل کرده و در مارماالد پالپ لیموترش ریخته شد و در آخر ژالتین پالپ لیمو رو با شکر جوشانده 

دقیقه استفاده  25زمان و مدت  C 05˚ پاستوریزاسیون مارماالد پالپ لیموترش  از بن ماری با دمایبرای  مارماالد آماده است.

 {.0} خنك شدند C 32˚ سرعت تا دمایبرای کامل شدن فرآیند پاستوریزاسیون به  {.4}شد 

 هاآزمون

 شیمیایی فیزیکو هایآزمون

 pH یری گاندازهآزمون 

لیتری ریخته مدتی یلیم 155را یکنواخت نموده در داخل بشر  مقداری از فرآوردهpH = 4متر را با محلول تامپون  pHدستگاه 

 {.6}آزمایشگاه شودتامل نموده تا حرارت آن مطابق با حرارت 

 آزمون حسی

 نقطه 1، 9 كیهدون اسیمق ازروش ،یابیارز منظور به.نفر ارزیاب تخصصی آموزش دیده انجام گردید   0توسط  ،یآزمون حس

 تازه آب صیتشخ مرحله هر نیب و کرد یم یابیارز انفرادی و یتصادف صورت به را ها نمونه تمام داور هر .شد استفاده ای

 .گرفت قرار یحس یابیارز مورد .شد یم دهینوش

 بحث و نتیجه گیری  
درجه  4در دمای  دو نمونه تهیه شده از مارماالد لیموترش را مورد ارزیابی قرار دادیم.یك نمونه را در یخچال نگهداری کرده

معنی داری  تغییرنگهداری شد. (2T)درجه سانتی گراد 22در دمای  و نمونه دیگر را در محیط بیرون از یخچال T)1)سانتی گراد

در مارماالد پالپ لیموترش در دوماه نگهداری  pH( تغییرات  1نمودار) ( مشاهده شده است.2T)ماه دوم نگهداری نمونه pHدر 

 دهد.را نشان می T1(T,2)در دو نمونه 

                                                           
3 Egbekun 
4
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 در مارماالد پالپ لیموترش pHتغییرات  -1نمودار

 

 1T. که نمونه دهدنشان میرا  در دو ماه نگهداری  T1(T,2)در دو نمونه  پالپ لیموترش ( تغییرات حسی پذیرش کلی2نمودار )

 است. نگهداری شده درجه سانتی گراد 22در دمای  که2T نگهداری شده برتر از نمونه  درجه سانتی گراد 4دمای که در 

 
 تغییرات حسی پذیرش کلی پالپ لیموترش -2نمودار 

ته مناسب وجود اسیدی .باشدباشد، در تولید محصوالتی چون ژله، مربا و مارماالد بسیار مفید میباالیی میچون لیمو دارای پکتین 

باشد بسیار مهم می …برای تولید محصوالتی مانند مربا ومارماالد به منظور عملکرد مناسب پکتین ونیز اثرات نگهدارندگی و

لیمو  است. و اسیدی ولی مشکلی در مقایسه با اسید های دیگر ایجاد نمی کند. 4/2ی معادل  pHلیمو ترش با این که دارای  

به دلیل داشتن میزان باالیی از اسید های آلی به ویژه اسید سیتریك وایجاد شرایط اسیدی در درمان بسیاری از عفونت های 

 .روده ای به کار می رود 

لی بر طبق استاندارد مبرای آنتی بیوتیك در درمان بسیاری ازعفونت ها می باشد. لیموترش و فرآورده های آن جایگزین خوبی 

 می باشد. 4-3در مربا و مارماالد در حد مجاز  pHمیزان  214ایران به شماره 

 یبررس بیس مارماالد در را )مرکبات یلیتبد عیصنا عاتیضا( مرکبات پوست ینیگزیجا امکان ( 1378 )، رضویمظاهری و 

 جینتا .شد استفاده (درصد 100 تا صفر) پرتقال پوست مختلف نسبتهای با زرد و قرمز بیس تهیوار دو از قیتحق نیدرا .کردند

 قرمز بیس از حاصل مارماالد با داری یمعن اختالف طعم، نمره نیانگیم جهت از درصد 40 سطح تا ینیگزیجا درصد داد نشان

 .است خالص نداشته زرد و

(  با مطالعه  بر روی عوامل مختلف در ایجاد شرایط بهینه جهت کاربرد گل محمدی در تهیه مربا، 1305)سالجقه و معینی ، 

انجام شده در تحقیق حاضر نشان داد  هایبررسی گردید.در ماه اول نگهداری نسبت به دو ماه بعد کمتر  pH بیان نمودند که

 مشاهده شده است . (2T)در نمونهترش در ماه دوم نگهداری مارماالد لیمو  pHکه تغییرات 
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 یحس های یابیارز .کردند یبررس )کاکتوس) یغیت ریانج مربای یات حسیخصوص بر را بالنچ اثر( 1983 ) ، همکاران و ایساوا

وه و شکر یم نسبت به مربوط حالت نیبهتر .ندارد وجود آن انجام و عدم بالنچ ندیفرا انجام نیب داری یمعن تفاوت داد نشان

 پرتقال عصاره فروت، پیگر خك،عصارهیم مانند معطر مواد و 1:1 نسبت با كیتارتار پکتین،اسید سیتریك و % 20/1و  65:45

 .بود بادام مغز و

Licciardello and Muratore., (2011)  بیان نمودند که در مارماالد و مربا ، مدت زمان نگهداری سبب کاهشpH  

 که با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر مطابقت داشت. شودیم

 نتیجه گیری
درجه  4در دمای  دو نمونه تهیه شده از مارماالد لیموترش را مورد ارزیابی قرار دادیم.یك نمونه را در یخچال نگهداری کرده 

نگهداری شد. به دلیل شکر باال ،  (2T)درجه سانتی گراد 22دمای  و نمونه دیگر را در محیط بیرون از یخچال T)1)سانتی گراد

آن نسبت به نمونه  pHاست. شده در ماه دوم نگهداری  (2T)و تغییر رنگ نمونه   pHفعالیت کم آب در مارماالد سبب کاهش 

(1(T ، 1)نمونهکاهش پیدا کرده است(T   به عنوان  از نظر خواص حسی پس از دو ماه نگهداری درجه سانتی گراد  4در دمای

 تیمار برتر انتخاب شده است.
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