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           ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی مارماالد تهیه شده از پوست بنه

 (P.atlantica ) 

  
 3محمد حسین حداد خداپرست ، 2، محمد رضا سعیدی اصل1*سمیه سوزنده

 سبزواردانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد  -1

 سبزوارواحد  گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسالمی دانشیار -2

 استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد -3

Email : somi_suzande@yahoo.com 

 

 

 

 چکیده

 از .، به دلیل خصوصیات آنتی اکسیدانی قوی، دارای پتانسیل باالیی در حفظ سالمت انسان می باشد( P.atlantica) بنه 

در این مطالعه سعی  بنابراین. خانواده های ایرانی نقش بسزایی دارد وعده های غذاییسوی دیگر استفاده از مربا و مارماالد در 

مورد  فیزیکوشیمیایی آن به منظور بهینه سازی فرمولشده تا با استفاده از پوست بنه، مارماالد تهیه گردد و خصوصیات 

درصد و  04و  04، 04درصد، شکر در سه سطح  04و  04، 04از پوست بنه در سه غلظت بدین منظور . ارزیابی قرار گیرد

نتایج نشان دهنده تاثیر معنی دار . درصد در فرموالسیون ماراماالد تولیدی استفاده گردید 0/5و  50/1،  4پکتین در سه سطح 

 (P<0.05  )همچنین . رنگ کلی و مقدار پکتین کل بود درصد بنه، بر میزان اسید آسکوربیک، بریکس و ماده خشک، تغییر

 . در بریکس و ماده جامد کل گردید(  P<0.05) افزایش میزان شکر سبب تغییر معنی دار 

 

 بنه، مارماالد، خصویات فیزیکوشیمایی، پکتین :واژه های کلیدی

 

 مقدمه

 از استفاده دلیل به و آید می دست به اسید و پکتین شکر، با ها همراه میوه ضایعات از که است مانندی ژله محصول مارماالد

 مربا تولید در اینکه بر مضاف . است گرفته قرار غذا ن صنعت کنندگا تولید جه تو مورد ساده تولید فرایند همچنین و ضایعات
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 .] 3 [ندارد ضرورت مارماالد مورد امر در این که حالی در است مناسب ظاهر با مرغوب های میوه از استفاده به نیاز 

میلیون اصله  04از جمله منابع گیاهی خدادادی کشور ماست که با بیش از ( Pistacia atlantica var mutica) بنه

 .] 1 [هکتار از جنگلهای زاگرس را به خود اختصاص داده است  444/544/1درخت بالغ بر 

رصد از کل دانه آن را مغز و روغن تشکیل   د 34درصد و  00تا  00های مختلف پسته وحشی است که به ترتیب بنه از گونه

  .] 0 [ دهندمی

بررسی خواص فیزیکوشیمیایی روغن مغز بنه نشان داده است مقادیر ترکیبات توکوفرولی و فنلی روغن مغز بنه فراتر از مقادیر 

ای و نیز هبود ارزش تغذیهاز این رو ممکن است افزودن آن به روغن کانوال به ب مربوطه در بسیاری از روغنهای گیاهی است؛

 .] 0 [ پایداری اکسایشی آن منجر گردد

در بررسی های انجام شده بر روی روغن پوست بنه ، خواص آنتی اکسیدانی فوق العاده ای گزارش شده است که نسبت به 

  .] 5 [ خواص آنتی اکسیدانی روغن کنجد و روغن سبوس برنج در حد بسیار باالتری است

میالدی و آن هم از کشور  1۱درست کردن آن، از قرن  مارماالد و استفاده از انواع میوه از جمله مرکبات برایتحول در تهیه 

 . گردد  ای مانند انواع میوه جات اطالق می اروپایی، مارماالد به کنسرو ژله در کشورهای. انگلستان رایج شد

سال پیش آغاز شده است  344ف کشاورزی تهیه شوند از بیش از تحقیق وتوسعه درباره مارماالدهایی که از فراورده های مختل

، اما عالقه به این کار به خاطر افزایش تقاضا برای استفاده از ضایعات کارخانه های تولید فراورده های غذایی مثل صنایع 

ولی تاکنون کمتر مورد آبمیوه و میوه هایی که دارای خصوصیات تغذیه ای مناسب و خواص آنتی اکسیدانی قابل توجه باشند 

برای برآورده کردن این تقاضا ، مارماالدها از منابع مختلفی مثل پوست مرکبات ، پوست . توجه قرار گرفته اند افزایش یافت 

آنهایی که ضایعات کارخانجات صنایع غذایی . هندوانه ، پوست سبز پسته ، توت فرنگی ، انبه ، پوست انار ساخته شده است 

ند ، دریچه های جدیدی به روی تولید محصوالت کشاورزی ، محصوالت فرعی آن و جریان ضایعات حاصل از ساخته می شو

 .آن ایجاد کرده اند که همه اینها تاثیرات مثبتی بر روی اقتصاد فرایندهای مواد غذایی می گذارد 

ید مارماالد از پوست سبز بنه برای تولید داشتن درک درستی از رفتار جربان ماده و دستیابی به فرموالسیون مناسبی جهت تول

در این تحقیق نیز سعی . در مقیاس صنعتی به دلیل خصوصیات بسیار عالی آنتی اکسیدانی آن می تواند بسیار سودمند باشد 

ص خواهد شد که از پوست سبز  بنه مارماالد خوراکی با بهترین فرموالسیون جهت استفاده در صنایع غذایی تهیه گردد و خوا

 . فیزیکو شیمیایی آن ارزیابی گردیده و آزمایشات مختلف روی آن انجام گردد 
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 مواد و روش ها

 تهیه مارماالد از پوست بنه 

بنه به مقدار مورد نیاز از بازار محلی تهیه کرده و پس از جداسازی ناخالصیها و تمیز کردن پوست سبز بنه توسط آسیاب در 

برای از بین بردن تلخی و طعم گس ، پوستها به . درجه سانتیگراد خشک می شود  00ر آون دور پایین جدا کرده و سپس د

 54سپس سه بار و هر بار به مدت . در این مدت آب آن چند بار تعویض می شود . ساعت در آب خیسانده می شود  15مدت 

مرجله بعد پوستها توسط آسیاب خرد شده و در . دقیقه جوشانده می شود و هر بار پس از جوشاندن آب انرا تعویض می کنیم 

سپس توسط صافی پارچه ای صاف می شود تا ترکیبی صاف ، همگن و یکنواخت . با نسبت وزنی برابر در آب ریخته می شود 

 .] 0 [ این ترکیب پوره سبز بنه نامیده می شود. بدست آید 

 04) سپس پوره پوست سبز بنه . تهیه می شود ( درصد  04 تا 04) برای تهیه مارماالد ابتدا شربت با درصدهای مختلف شکر 

ساعت در یخچال نگهداری شده و سپس فرایند پخت  15پس از آن مخلوط به مدت . به آن اضافه می شود( درصد  04تا 

پس از اضافه می شود و در انتها و ( درصد  0/5تا  4به نسبت ) پکتین . برسد  00انجام می گیرد تا بریکس آن به حداقل 

. برسد 0/3تا  8/5آن به  pHرسیدن به بریکس مورد نظر ، به مخلوط اسید سیتریک و اسید آسکوربیک اضافه می شود تا 

ساعت نگهداری  50سپس مرحله سرد کردن  و پر کردن در ظروف کوچک انجام می شود و ظروف داخل یخچال به مدت 

 . شده تا ژل تشکیل دهد

 .] 3 [اکتومتری و با استفاده از یک رفراکتومتر دیجیتال اندازه گیری می شود مواد محلول کل توسط روش رفر

 pHاندازه گیری 

pH   نمونه ها در دمای آزمایشگاه و توسط یکpH  متر دیجیتال اندازه گیری می شود. 

 

 اندازه گیری ماده خشک

می شود و تا رسیدن به وزن ثابت توزین می درجه سانتیگراد قرار داده  ۱4جهت اندازه گیری ماده خشک نمونه ها در آون 

مقدار نمونه ها از اون خارج شده و داخل دسیکاتور قرار داده می شود تا سرد شود؛ سپس  پس از رسیدن به وزن ثابت،. شود 

 :ماده خشک از رابطه زیر محاسبه می شود

درصد مواد جامد کل= ک کردن  وزن نمونه قبل از خش  -وزن نمونه پس از خشک کردن / وزن نمونه ×  144 (1)  
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 :سپس درصد مواد جامد نامحلول از رابطه زیر محاسبه می شود

درصد مواد جامد نامحلول( = مواد جامد کل  -بریکس ) × 144  

 

(5) 

 اندازه گیری پکتین

مخلوط . ه می شود گرم از نمونه با آی مقطر مخلوط شده و به مدت یک ساعت جوشانید 50برای اندازه گیری مقدار پکتین، 

 50این ترکیب به مدت . سی سی سود نرمال مخلوط گردید 104سی سی برداشته و با  04صاف شده و از صاف شده آن 

دقیقه  0سی سی اسید استیک اضافه می شود و بعد از گذشت  50ساعت در دمای آزمایشگاه قرار می گیرد و سپس به آن 

رسوب بدست آمده در آون خشک گردیده و پس از سرد کردن در . فه می شود سی سی کلرورکلسیم نرمال به آن اضا 0/15

 ( . 510استاندارد ایران به شماره ) مقدار پکتات کلسیم با استفاده از فرمول زیر تعیین می شود . دسیکاتور وزن می شود 

درصد پکتات کلسیم = وزن رسوب پکتات کلسیم / وزن نمونه  ×   144 (3)   

 اندازه گیری رنگ 

 *L. می شود  گیری تکرار اندازه سه در مارماالد نمونه هر برای سنج رنگ توسط دستگاه   (*L*, a*, b)هانتر  رنگ شاخصهای

a، (  144=و رنگ سفید   4 =سیاه   رنگ) نمونه  شاخصش شفافیت
*  (a-  =  سبزیa+  =  قرمزی ) ،b

*  (b-  = آبیb = +

ابتدا ( .  5442صارم نژاد و همکاران . ) نیز به کمک فرمول زیر محاسبه می شود (  ΔE) ر رنگ کلی تغیی. می باشد ( زردی 

 ۱ [ سپس تغییر رنگ و ویژگیهای رنگی توسط فرمولهای زیر محاسبه می شوددستگاه توسط کاشی استاندارد کالیبر می شود 

[. 

(0)  

 

 اندازه گیری اسید آسکوربیک

 از پس و ارلن ریخته یک در درصد 1 نشاسته چسب قطره چند و آب مقطر سی سی 544 همراه به ار تیمار هر از سی سی 0

برای تعیین میزان اسید  مصرفی پتاسیم یدور محلول حجم .شود می تیتر رنگ آبی ظهور تا پتاسیم یدور محلول با زدن هم

 .] 0 [شود می داده قرار زیر فرمول آسکوربیک در

میزان اسید آسکوربیک=  ۱0/1× صرفی حجم یدور پتاسیم م (0)  
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 نتایج و بحث
 

 مقدار پکتین کل

شامل ، غلظت بنه و پکتین و اثر متقابل این (  P<0.05) مشاهده می شود، عبارتهای معنی دار مدل  1همانطور که در جدول 

R2  ،R2مقادیر برای ارزیابی مطلوبیت برازش داده ها . دو فاکتور بر روی میزان تغییر رنگ کلی می باشد
adj  وC.V  مورد بررسی

برای . می باشد  40/5و  8۱40/4،  2318/4قرار می گیرد که این مقادیر با توجه به جدول آنلیز واریانس به ترتیب برابر 

اطمینان از کفایت مدل از آزمون عدم برازش استفاده شد که باتوجه به جدول آنالیز واریانس مربوط به تغییر رنگ کلی در 

ی مختلف پوست بنه و ساکارز و پکتین آزمون ضعف برازش معنی دار نشد که نشان دهنده برازش مناسب مدل ایمار غلظتهت

 .بود

 نتایج تجزیه واریانس مقدار پکتین کل در تیمار غلظتهای مختلف پوست بنه، ساکارز و پکتین - 1جدول 
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 بریکس

( .  P<0.01) تمامی متغیرها دارای اثر خطی بر بریکس می باشند  مشاهده می شود که 5 در جدول Pبا توجه به مقادیر 

همچنین آزمون عدم برازش . است (  P<0.01) همچنین عبارت درجه دوم غلظت ساکارز نیز بر بریکس دارای اثر معنی دار 

وبیت برازش داده ها برای ارزیابی مطل. داده ها معنی دار نشده است که نشان دهنده مناسب بودن مدل ارائه شده می باشد

Rمقادیر 
2  ،R

2
adj  وC.V  285۱/4مورد بررسی قرار می گیرد که این مقادیر با توجه به جدول آنلیز واریانس به ترتیب برابر  ،

 .می باشد  ۱0/4و  20۱1/4

 

 نتایج تجزیه واریانس مقدار پکتین کل در تیمار غلظتهای مختلف پوست بنه، ساکارز و پکتین - 2جدول 
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 ماده خشک

ماده خشک میزان  پکتینه و نپوست ب ،مشاهده می شود با افزایش میزان غلظت ساکارز 1همانطور که در شکل 

  0/5درصد و غلظت  04غلظت پوست بنه  درصد، 04ماده خشک در غلظت ساکارز بیشترین میزان . افزایش می یابد

  .درصدی درصد پکتین بود

 

 ثر همزمان دو متغیر غلظتهای مختلف پوست بنه، ساکارز و پکتین بر میزان ماده خشکنمایش نمودار سه بعدی ا -1شکل 

 

 اسید آسکوربیک

مشاهده می شود که تمامی متغیرهای مستقل دارای اثر خطی بر میزان اسدآسکوربیک می  3 در جدول Pبا توجه به مقادیر 

 و عامل ایجاد حالت انحنا (  P<0.05)  ن معنی دار شدهغلظت ساکارز و پکتیهمچنین عبارات درجه دوم (.  P<0.01) باشند 
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همچنین آزمون عدم برازش داده ها معنی دار نشده است که نشان دهنده مناسب بودن مدل ارائه شده می . در نمودار می شود

Rبا توجه به جدول مقادیر . باشد
2  ،R

2
adj  وC.V  می باشد 45/5و  2080/4،  2830/4آنلیز واریانس به ترتیب برابر. 

 

 نتایج تجزیه واریانس مقدار پکتین کل در تیمار غلظتهای مختلف پوست بنه، ساکارز و پکتین - 3جدول 

. 

 نتیجه گیری

 .با افزایش غلظت بنه و پکتین میزان پکتین کل در فرموالسیون مارماالد تهیه شده افزایش یافت .1

 .اده خشک مارماالد تهیه شده می گرددافزایش هر سه متغیر مستقل سبب افزایش معنی دار در م .5

 .افزایش غلظت پوست بنه در فرموالسیون سبب افزایش میزان اسید آسکوربیک کل می گردد .3
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بریکس مارماالد تهیه شده تابعی از غلظت پوسته بنه، ساکارز و پکتین است و دارای ارتباط مستقیم با این سه  .0

 .فاکتور می باشد

 

 منابع

 .138۱. ات اداره منابع طبیعی و جنگلداری استان فارسبخش آمار و اطالع   .1

، بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ساختار توکوفرولی .و نجفی،،.، م، حتوسلی کفرانی ،.، حداد خداپرست، م، ح.، فرهوش، ر.، عشریف .2

دومین همایش ، .روغن پوست بنه در مقایسه با روغنهای کنجد و سبوس برنج تحت شرایط سرخ کردن عمیق در روغن آفتابگردان

 .138۱ منطقه ای دستاوردهای نوین صنعتی وتغذیه ای روغنها و چربیهای خوراکی

، همایش منطقه .پسته پوست مارماالد فرموالسیون سازی ، بهینه.شاکر، ا ،.مقدم، ت محمدی ،.رضوی، س، م، ع ،.زادگان، ف ملک .3

 1380دانشگاه ازاد اسالمی واحد قوچان  –ای صنایع غذایی 
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