
 (5)ج  /8171كانون االول   71ـــ 71جامعة تكريت /  -وقائع المؤتمر الدولي االول والعلمي الثالث لكلية العلوم 

93 

 

 

 
 االرتقاء بالبحوث العلمية طريقنا لخدمة المجتمع

 

 

 

ودراسة  والسوداء والصفراء الخضراء وبمراحل نضج مختمفة البكتين من قشور الموز استخالص
 الفسيولوجيةخواصة الكيميائية و 

 كريمعبد الكريم عبد الرزاق  كريم , أيثار زكي ناجي , حمودي اسماء
 , تكريت , العراق الزراعة , جامعة تكريتقسم عموم االغذية , كمية 

                               
 

 البحث معلومات
 الكممات المفتاحية: 

 اسماء حمودي كريم االسم:
 البريد االليكتروني:

 hamodiasmaa@gmail.com   
 رقم الهاتف:

 الملخص
الص تتراو والرتت راو  [وتتتارجات ج تتت مصتم تتة  ]الستتتص ص التكتتتين متتن قمتتور المتتوزاجريتتت الاراستتة 

وحتامض الييتاروكموري   [%2], وحتامض االوكزاليت  [عيتار  5.0]والسوااو تاستعمال حتامض الستتري 
اقيقتة, اذ اظيترت جتتاعت عاعتا التكتتين متن قمتور المتوز  05لمتا   °م 05عجا ارجة حترار   [عيار  5.0]

عجا استصاام حامض الستري   تأعمى جستة حارل وتمغت لقمتور المتوز الص تراو اذ تمغتت  قيا الاراسة
%, كما اظير استتصاام جستخ صمتط مصتم تة متن حتامض 7..2% و السوااو 05.5% و الر راو 75.6

 .150وان اف تتميا كتتان لمجستتتة  [.150, .150,  .250]الستتتري  متتو قمتتور المتتوز قيتتا الاراستتة متتممت 
لمتكتتين المستتصمص تحتامض الستتري  ان  لمتكتتين, وتيجتت اراستة الصرتاعص الكيمياعيتة في جستتة العاعتا

والرت راو  % لمص تراو5.% و5.% و ..%  والرماا 0.1% و 5.1.% و 1.0.جستة الرطوتة تمغت
غتم   155.1.والسوااو عمى التتوالي, وان التوزن المكتافل لمتكتتين المستتصمص متن القمتور الص تراو تمت  

% و 1.57% و 1.55غتتتم, وتمتتت  محتتتتوس المي وكستتتيل  5.7.12غتتتم و والستتتوااو  050.50والرتتت راو 
متتن المستتتصمص %  لمتكتتتين .0..2% و .01.5% و 10.1% ومحتتتوس حتتامض االجييتتاروجي  67..

قمتتور الص تتراو والرتت راو والستتوااو عمتتى التتتوالي, امتتا ارجتتة االستتتر  فكاجتتت لتكتتتين القمتتور الص تتراو ال
 . %17.10% و السوااو 70..1الر راو % و 10.10

االوكزاليت  والتتي و واو حت اراسة الصرتاعص ال يزياعيتة لجمتاذج التكتتين المستتصمص تحتامض الستتري  
 – 5156..و 2170.. – 0705..ال واجي اجيتتا تتتتراوح تتتين تتتم التعتيتتر عجيتتا تمتتا  اجستتياخ المحمتتول تتت

 0و  5.و 5عمتتتى التتتتوالي, وكتتتان زمتتتن العقتتتا لمتكتتتتين المستتتتصمص تحتتتامض الستتتتري    اجيتتتة 5105..
لتكتتتتين قمتتتور المتتتوز الص تتتراو والرتتت راو والستتتوااو عمتتتى  5و 0و 6االوكزاليتتت  والمستتتتصمص تحتتتامض 

 .  ليالتوا
  المقدمة 

يعتتتتا المتتتتوز واحتتتتاا متتتتن واتتتتم ال واكتتتتال االستتتتتواعية المتتتتاععة فتتتتي االستتتتواق 
. ..25مميتتتتون طتتتتن / عتتتتام  10.العالميتتتتة وقتتتتا ورتتتتل استتتتتي كال التتتتى 

يستتتصام المتتوز عتتاا  فتتي العايتتا متتن التطتيقتتات الغذاعيتتة والرتتياالجية اذ 
يستتتتصام عمتتتى جطتتتاق واستتتو و ترتتتور  متامتتتر  ك اكيتتتة طازجتتتة, او فتتتي 

مقرممتتتات,  او Chipsغذيتتتة, اذ يرتتتجو تمتتتكل تح تتتير العايتتتا متتتن اال
كمتتتتا يتتتتاصل فتتتتي تح تتتتير العايتتتتا متتتتن العرتتتتاعر والمرطتتتتتات, وتعتتتتض 
االطعمتتتتتة والحمويتتتتتات, ويترتتتتتتخ عتتتتتن ذلتتتتت  الك يتتتتتر متتتتتن الج ايتتتتتات التتتتتتي 
ارتحت تم ل ممكمال صطيره وتموث ا افي لمتيعة, لمتا يترتتخ عتن ذلت  

العتتتراق  وفتتتي, [.] ج قتتتات متتتن اجتتتل التتتتصمص مجيتتتا ومجتتتو تمتتتوث التيعتتتة
 .لمموز من قتل جميو ال عات العمريةً كتيراً اجال  استي كا

, اذ تحتتتتو  عمتتتى العايتتتا متتتن المغتتتذيات ال تتتروريةتحتتتو  قمتتتور المتتتوز 
%,  0-7العايتتتتتتتا مكوجتتتتتتتات غذاعيتتتتتتتة اساستتتتتتتية مجيتتتتتتتا التروتيجتتتتتتتاتعمتتتتتتتى 

%, كمتتتا تحتتتتو  عمتتتى  جستتتتة جيتتتا  متتتن االليتتتا  الغذاعيتتتة 1الستتتكريات  
ميتتتتة  االليتتتتا  الغذاعيتتتتة فتتتتي التمتتتتجو عمتتتتى % وتتجمتتتتى وا11.2ترتتتتل 

عمميتتتة الي تتتم, وزيتتتاا  حركتتتة االمعتتتاو, كمتتتا تكتتتون م يتتتا   لمعايتتتا متتتن 
وكميتتات قميمتتة متتن  [2]االمتراض مجيتتا امتتراض القمتتخ, القولتتون العرتتتي 
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المتتتتتتوز فتتتتتتي مجموعتتتتتتة واستتتتتتعة متتتتتتن  قمتتتتتتوراذ تتتتتتتم استتتتتتتصاام  [1]التتتتتاان
التطتيقتتتات الغذاعيتتتة, اذ استتتتصامت فتتتي اجتتتتاج المصتتتتوزات وذلتتت  تيتتتا  
تحويل قمور الموز الى عجرر غذاعي يمكتن االستت اا  مجتال  متن صت ل 
استتتتتص ص الستتتتميموز متتتتن قمتتتتور المتتتتوز واستتتتتصاامال كمكمتتتتل ل ليتتتتا  
فة الغذاعيتتتة فتتتي الصتتتتز, وفتتتي تحستتتين جتتتوا  كعكتتتة الزتتتتا  فقتتتا تتتتم ا تتتا
 0..الستتميموز المستتتصمص متتن قمتتور المتتوز عجتتا تراكيتتز مصتم تتة متتممت 

متتتتتتتتتتن الطحتتتتتتتتتتين ومقارجتيتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتو  [: وزنوزن[%, 1.0% و1.5% و 
%, اذ اظيتتتتتترت الجتتتتتتاعت  جتتتتتتوا  1.5الستتتتتميموز التجتتتتتار   عجتتتتتتا تركيتتتتتز 

العجيجتتة الم تتا  الييتتا الستتميموز المستتتصمص متتن قمتتر المتتوز متتو زيتتاا  
عمتى العايتتا متتن  ًتحتتتو  قمتور المتتوز اي تتاكمتتا , [1]كميتة االليتتا  فييتا

الرتتجاعية العاليتتة مجيتتا  المركتتتات  ذات القيمتتة التيولوجيتتة  والتطتيقيتتة 
التكتين واو مكون غذاعي ذو قيمة غذاعيتة عاليتة  وكعامتل ميمتم وم تتت 

, واتتتتو يتتتتاصل فتتتتي تركيتتتتخ الجتتتتاار فتتتتي العايتتتتا متتتتن التطتيقتتتتات الغذاعيتتتتة
الصمتتتتو  الرعيستتتتي فتتتتي الجتاتتتتتات, وتتتتتم عزلتتتتال الول متتتتر  متتتتن قتتتتتل العتتتتالم 

, ويستتتصام  كمتتاا  ماستتكة  520.عتتام  Henri Braconnotال رجستتي 
. [0] صارتة فتي المرتيتات والحمتوس الي ميتة [ gelling  egent]لمقوام 

تعتتاا  المراحتتل ان عمميتة استتتص ص التكتتتين اتتي عمميتة فيزيوكيمياعيتتة م
مض  تمييتتا عمميتتة الترستتيخ تتتالكحول تتميتتز تصطتتو  االستتتص ص تالحتتا

ة الحتتترار   التتترقم م تحتتتت  تتتتأ ير عتتتا  عوامتتتل  مجيتتتا ارجتتتوالتتتتي تتتتت .[7]
 .[6] والوقت pHاليياروجيجي

محميتتتة ستتتاتقة فتتتي اتتتذا المجتتتال حتتتول اجتتتتاج  وجظتتترا لعتتتام وجتتتوا اراستتتة
التى محاولتة االستت اا  لتذا اتافت اتذه الاراستة  ,التكتين من قمتور المتوز

ل  تاستتتتتتعماالميتتتتتم فتتتتتي الرتتتتتجاعات الغذاعيتتتتتة اجتتتتتتاج التكتتتتتتين مجيتتتتتا فتتتتتي 
الكيمياعيتتتتة صراعرتتتتال التكتتتتتين المستتتتتصمص واراستتتتة حتتتتامض الستتتتتري  

 .وال يزياعية
             المواد وطرائق العمل

 جمع وتحضير عينات قشور الموز: -

ج تتت مصتم تتة متتممت االص تتر واالرتت ر تتتم جمتتو  متتار المتتوز تمراحتتل 
متن محافظتة متن الستوق المحميتة  2017واالسوا  صت ل متير وخ لعتام 

,  تتتم عزلتتتتت القمتتتور عتتتتن المتتتتخ [رتتتتج  المستتتتورا متتتتن مرتتتترال[تغتتتااا 
عجتتتا ارجتتتة حتتترار   [Aluminum Foil]وجمتتترت عمتتتى ورق المجيتتتوم 

الغرفتتتتة متتتتو تتتتتوفير تيويتتتتة مجاستتتتتة لغتتتترض تج ي يتتتتا, واستتتتتمرت عمميتتتتة 
متتتو استتتتمرار عمميتتتة التقميتتتخ تمتتتكل مستتتتمر  [اخ] التج يتتت  لمتتتا  متتتير

لتسريو عممية التج ي  ولتججخ جمو االع تان عمييتا لحتين ج افيتا تمتكل 
كامتتل طحجتتت تعتتااا القمتتور الجافتتة تواستتطة طاحوجتتة مجزليتتة  تتم متتررت 

ق تجعومتة ممتم لمحرتول عمتى مستحو  75من ص ل مجصل تحجم فتحتات 
كيتتتاس متتتن التتتتولي ا يمتتتين معممتتتة و محكمتتتة  ,  تتتم ح ظتتتت فتتتي امتجاجستتتة

 الغمق عجا ارجة حرار  الغرفة لحين االستعمال.
   ستخالص البكتين:أ -

عيتتتار  حستتخ الطريقتتتة المستتتصامة متتتن  5.0استتتصام حتتتامض الستتتري  
وحتتتتتامض  [0]% متتتتتن قتتتتتتل 2, وحتتتتتامض االوكزاليتتتتت  تتركيتتتتتز [5]قتتتتتتل 

 [5.]عيتتتار  حستتتخ الطريقتتتة المستتتتصامة متتتن قتتتتل  5.0الييتتتاروكموري  

اقيقتتتتتتة  90لمتتتتتا   °م 90عجتتتتتا ارجتتتتتة حتتتتتترار  فتتتتتي استتتتتتص ص التكتتتتتتتين 
تاستتتعمال محتتر  مغجاطيستتتي متتو مستتصن  تعتتتااا رمتت  الصمتتيط تقمتتتاش 
المممتتتل, ورستتتخ التكتتتتين تمتتتزج الرامتتت  متتتو حجتتتم مما تتتل متتتن االي تتتاجول 

اقيقتتتتة تعتتتااا رمتتتت  المتتتتزيت  60% وتتتتتر  فتتتي ال  جتتتتة لمتتتا  79تتركيتتتز
وتعتا فرتل التكتتين, تتم غستمال متر  واحتا   [1]تاستصاام ورق ترمي  رقم 

لحتتين  °م 50% وج تت  الجتتاتت عجتتا ارجتتة حتترار  65تاالي تتاجول تتركيتتز 
,  تتتتتم طحتتتتتن وح تتتتتظ فتتتتتي عتتتتتتوات ت ستتتتتتيكية معممتتتتتة ومحكمتتتتتة الج تتتتتا 

ستتتتتصمص اخ جستتتتتة التكتتتتتين الم, وتتتتتم احتستتتتاالغتتتت ق لحتتتتين االستتتتتعمال
   :[ .. ]تاعتماا المعاالة االتية

                      
وزن التكتين المج  

وزن مسحوق القمور الجافة
 جستة التكتين   

 تحديد النسبة االمثل الستخالص البكتين -

استصمص التكتين من العيجات قيتا  الاراستة  تاستتصاام حتامض الستتري  
 [ 40:1,  30:1,  20:1]وعجتتتتتا جستتتتتخ صمتتتتتط مصتم تتتتتة امتتتتتتممت عمتتتتتى 

تعا تحايا المذيخ االم تل الستتص ص التكتتين متن صت ل   [وزن: حجم]
الستتاتقة, لتحايتتا جستتتة الصمتتط  ر حستتاخ حرتتيمة التكتتتين الجاتجتتة فتتي ال قتت

 التكتين.الم مى الستص ص 

 لمبكتين  الكيميائية خصائصال
       تقدير الرطوبة                     
غتم متن التكتتتين  0.1, تو تو [2.] تتم تقتاير الرطوتتة وفتق متا ذكتر فتي

لحتتتين م ° 50.ارجتتتة حتتترار  عجتتتا [ Germany]مجمتتتأ  فتتتي فتتترن حتتترار 
 الحرول عمى وزن  اتت. 

                تقدير الرماد

غتتم متتن التكتتتين  0.1, وذلتت  تو تتو [2.]قتتار الرمتتاا وفتتق متتا ذكتتر فتتي 
لحتتتين م ° 550ارجتتتة حتتترار  عجتتا [ Germany]مجمتتتأ  فتتي فتتترن الترميتتتا

 .الحرول عمى رماا اتيض ماعل الى الرماا 
 تقدير الوزن المكافئ لمبكتين                       

متتل اي تتاجول التتى  5تإ تتافة  [2.] التتتي ذكتترت فتتيقتتار حستتخ الطريقتتة 
متتل,  تتم اكمتتال الحجتتم التتى  205غتتم متتن التكتتتين فتتي اورق تحجتتم  5.0

غتتم  ..5المح تتر تأذاتتتة ]متتل تإ تتافة محمتتول كموريتتا الرتتوايوم  55.
, متتتو و تتتو  قطتتتخ [متتتل متتتاو مقطتتتر 55.متتتن كموريتتتا الرتتتوايوم فتتتي 

قطتتتتر  متتتتن اليتتتتل  [1-2]فتتتتي المحمتتتتول  تتتتم ا تتتتي   meter pHجيتتتتاز 
 0.1محتويتتتتتات التتتتتاورق تعتتتتتااا مقاتتتتتتل محمتتتتتول ال يجوج  تتتتتالين, ستتتتتححت 

 7.5عيتار  اياروكستتيا الرتتوايوم لحتتين الورتتول التتى رقتتم ايتتاروجيجي 
وحركتتت محتويتتات التتاورق جيتتاا وتركتتت عجتتا  ارجتتة حتترار  الغرفتتة لمتتا  

 -اقيقة, وتم حساخ الوزن المكافل تاعتماا المعاالة االتية: 30

 وزن العيجة      الوزن المكافل= 
  حجم اياروكسيا الروايوم عيارية اياروكسيا الروايوم
 

 تقدير محتوى البكتين من مجاميع الميثوكسيل  

تقتتتاير مجتتتاميو المي وكستتتيل ل, [2.]فتتتي  استتتتصامت الطريقتتتة المو تتتحة
لعيجتتات التكتتتتين المح تتر  متتتن القمتتور الص تتتراو والرتت راو والستتتوااو و 
المح تر  فتي الصطتو  الستاتقة  تعتتا حستاخ التوزن المكتافل ليتا, تا تتافة  

عيتتتار  متتتن حتتتامض الييتتتاروكموري   لكتتتل  0.25متتتل متتتن محمتتتول  25
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و ستح   المتزيت  مقاتتل  ً,  م حر  جيتاا اقيقة 15اورق تعا تركال لما  
عيتتتار  اياروكستتتيا الرتتتوايوم لحتتتين الورتتتول التتتى رقتتتم  0.25محمتتتول 

, وستتجل حجتتم القاعتتا  المستتتيمكة وتتتم حستتاخ محتتتوس 7.5ايتتاروجيجي 
 المي وكسيل حسخ المعاالة االتية :                                   

 حجم  اياروكسيا الروايوم   عيارية  اياروكسيا الروايوم       محتتتتتتتتتتوس المي وكستتتتتتتتتيل% 
 وزن العيجة

 
     

تقددددددددددير محتدددددددددوى البكتدددددددددين مدددددددددن حدددددددددام  االنهيددددددددددرونيك  -5
Anhydrouronic acid [AUA] 

, فتتتي عيجتتتات التكتتتتين [AUA]تتتتم حستتتاخ جستتتتة حتتتامض االجييتتتاروجي  
 -, من ص ل المعاالة االتية :[1.]فيالمحاا  حسخ الطريقة المذكور  
AUA         %    =               

 
 

 وزن العيجة (ممغم)    Zحيث تم ل قيمال   
 الوزن المكافل لمتكتين  محتوس المي وكسيل  لمتكتين
 

 Degree of Estrification  [DE] تقدددير درجددة االسددترة  -6
              لمبكتين  

 [1.]متا ذكتر فتي لعيجتات التكتتين المحتاا  وفتق  تم تقتاير ارجتة اتستتر 
 -المعاالة االتية :حسخ 

DE  %                 

                
    ×100 

 حيث تم ل: 
 [OCH3]لية لمجموعة المي وكسيل = الكتمة المو  31

AUA  الجستة المعوية لحامض االجيياروجي  في التكتين = % 
Mec  الجستة المعوية لمجاميو المي وكسيل في عيجة التكتين = % 

 الخصائص الفيزيائية لمبكتين  تقدير-
 حاليل البكتينية المتقدير لزوجة  -1

, [0.]متتتتا ذكتتتتر فتتتتي قتتتتارت المزوجتتتتة لعيجتتتتات التكتتتتتين المحتتتتاا   حستتتتخ 
, °م25مل ماو مقطر عجا ارجال حتراره  100غم من التكتين في1تأذاتال 

متل و تتم  15ستعتيا  [ Ostwald]وتم امراره من ص ل اجتوتة اوستتوالا 
حستاخ وقتت اجستياخ محمتول التكتتتين والمتاو المقطتر واستتصرجت لزوجتتة 

   -: [7.] محاليل التكتين المح ر  حسخ المعاالة االتية

  =     nrالمزوجة الجستية 
وقت االجسياخ( اجية) لمحمول التكتين
 وقت االجسياخ( اجية) لمماو مقطر

 

 تقدير زمن عقد الهالم  - 2
, اذ تتم  تح تير اليتت م متن عيجتتات [6.]قتار زمتن العقتتا حستخ طريقتتة 
غتتتتم متتتن كتتتتل متتتن التكتتتتتين وحتتتتامض  0.5التكتتتتين قيتتتتا الاراستتتة, تصمتتتتط 

متل متاو مقطتر وحتر  10غم  متن الستكروز و 32.5الستري   م ا افة 
م  تتم ° 57.المتتزيت عمتتى محتتر  مغجاطيستتي ستتاصن وعجتتا ارجتتة حتترار  

سكخ المواا في وعتاو التعتعتة ولحتين تيممتال  ةحسخ زمن العقا من لحظ
 تاستصاام ساعة توقيت.
  النتائج والمناقشة

   كفاءة استخالص المواد البكتينية 
الجستتتة المعويتتة لحارتتل المتتواا التكتيجيتتة  [.]تو تت  الجتتتاعت فتتي المتتكل 

قمور الموز قيا الاراستة, تاستتعمال محاليتل مصتم تة متممت حتامض  من

اقيقتة, وكمتا  05لما  ° م 05, اليياروكموري  عجا والستري , االوكزالي 
متتن التكتتتين  اذ  ةي حتتظ تميتتز حتتامض الستتتري  تاستتتص ص اعمتتى جستتت

الستتتتوااو و % 05.5 والرتتتت راو% 75.6 الص تتتتراوتمغتتتتت لقمتتتتور المتتتتوز 
, امتتتتتا عجتتتتتا االستتتتتتص ص تحتتتتتامض االوكزاليتتتتت  فكاجتتتتتت جستتتتتتة %...2

 و ,% 0.0 الرتتتتتتتت راو, و %0.1. الص تتتتتتتتراوالتكتتتتتتتتتين لقمتتتتتتتتور المتتتتتتتتوز 
 االستتتتتص ص عجتتتتاحتتتتامض الييتتتتاروكموري   واعطتتتتى , %6.7الستتتتوااو 

 الرتتت راو,  و % 2.1.تمغتتتت الص تتتراولقمتتتور ا متتتن التكتتتتين  متتتن جستتتتة
. متتن الجتتتاعت تتتتين ون جستتتة التكتتتين التتتي تتتم % 7.1الستتوااو و %  0.0

ممتتتا  االعمتتتى ووك تتترحتتتامض الستتتتري   اتتتي  تاستتتتصاامالحرتتتول عمييتتتا 
% ولغيتتتتتر 56...والتالغتتتتتة لقمتتتتتر المتتتتتوز الجا تتتتتت   [.]حرتتتتتل عميتتتتتال 

تحتتتامض  االستتتتص صتمييتتتا جستتتتة التكتتتتين عجتتتا  ,% 7.01.جا تتتت ال
جستتتتتتة حارتتتتتل كاجتتتتتت عجتتتتتا االستتتتتتص ص تحتتتتتامض  وااجتتتتتىاالوكزاليتتتتت  

,  التتتتذين [0.] و [5.]فتتتتيمقارتتتتتة لمتتتتا حرتتتتل عميتتتتال  و ,الييتتتاروكموري 
   .% لقمور الموز1..2الى  0.1 تراوحت تيناماروا الى جستة تكتين 

كما تظير الجتاعت ان اعمى جستة تكتين تتم الحرتول عمييتا كاجتت متن   
قمتتتتتور المتتتتتوز الص تتتتتراو  تتتتتم  الرتتتتت راو  تتتتتم الستتتتتوااو ولجميتتتتتو  طراعتتتتتق 

ان مرحمتة   عمتى, اذ اكتا [1] فتي االستص ص, واذا ما امتار اليتال اي تا
عاعتتتا التكتتتتين, ومتتتو تقتتتام الج تتتت يحرتتتل  فتتتيالج تتتت يمكتتتن ان تتتت  ر 

التكتتتين جتيجتتة لعمتتل االجزيمتتات  اجص تتاض فتتي اتتذا العاعتتا تستتتخ تتتااور
 الصارة تالج ت.

ويعتتتزس ارت تتتتاع جستتتتتة الحارتتتل تاستتتتتصاام حتتتتامض الستتتتري  التتتتى كوجتتتتال 
ظتترو  االستتتص ص , ف تت  عتتن حتتامض طتيعتتي موجتتوا فتتي الجتاتتتات

واتتي  0..الحام تتية لتتال تمغتتت , اذ ان الاالتتة وتركيتتز الحتتامض والوقتتت 
ال تتت  ر عمتتى  تتمن الظتترو  الطتيعيتتة لمجتاتتتات والتتتي تطتيعتتة  الحتتال 

التتتى عتتتام  واامتتار  فقتتتا  ,[25] فتتتيواتتتذا متتتا اكتتاه  ,التكتتتين الموجتتتوا فيتتال
امتتتتتا عجتتتتتا تتتتتتأ ير حتتتتتامض الستتتتتتري  عمتتتتتى التكتتتتتتين عجتتتتتا االستتتتتتص ص, 

  ةاستتتعمال حتتتامض مص تتت  كحتتتامض االوكزاليتت  كاجتتتت الجتتتتاعت متوستتتط
كوجتتتتال حتتتتامض لتتتتال اور فتتتتي تكتتتتوين مركتتتتتات معاجيتتتتة غيتتتتر ذاعتتتتتة م تتتتل 

التكتيجيتتتة  تجاجتتتخ استتتتص ص المتتتواا والمغجستتتيوم   اوكتتتزاالت الكالستتتيوم
المعتاان تتالمواا التكتيجيتة ايوجتات كما ان لال اامية في ف  ارتتتاط , الحر 

ا تتافة التتى ان االستتتص ص  [.2]واستص رتتال  ذوتاجتتالوتالتتتالي ستتيولة 
يتت ا  التتى زيتتاا  تتتأين المجتتاميو الحام تتية الموجتتوا  عمتتى   تالحتتامض

الس ستتل التكتيجيتتة وتالتتتالي يتت ا  التتى ستتيولة فقتتااا ل يوجتتات المعاجيتتة 
  .[5] في والمواا التروتيجية والسميموزية المرتتطة حسخ ما امار اليال

ويعتتزس ستتتخ االجص تتاض فتتي جستتتة التكتتتين عجتتا االستتتص ص تحتتامض 
يتتت ا  التتتى تحمتتتل التروتتتتوتكتين الموجتتتوا فتتتي  كوجتتتال التتتى الييتتاروكموري  

ل المتواا التكتيجيتة التى يتتحو  عتنف ت  , مال الى تكتين ذاعتخيالعيجة وتحو 
جزيعات رغيره جاا جاتجة من التحمل الجزعتي وزيتاا  ذوتاجيتا التى ارجتة 

اقتل التى اجص اض الحمو تة  عن ً, ف  عجا ا افة الكحول ال تترسخ
التتتتتى زيتتتتتاا  مجتتتتتاميو االستتتتتتر وكستتتتتر االرتتتتتره , والتتتتتتي تتتتتت ا  2..متتتتتن 

 .  [5]واذا ما وكاه االسترية وتكوين جزيعات اليمكن ترسيتيا
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ي نسب حاصل البكتين من قشور استخدام حوام  مختمفة فتأثير  [1]شكل

 قيد الدراسةالموز 
 

تعتتا تحايتتا حتتامض الستتتري  كأف تتل حتتامض الستتتص ص التكتتتين متتن 
استتتصمص التكتتتين تاعتمتتاا جستتخ مصتم تتة متتن قمتتور المتتوز قيتتا الاراستتة 

, [وزن: حجتتتتتتتم [] .150و  .150و  .250]حتتتتتتتامض الستتتتتتتتري  متتتتتتتممت
لمقمتتتتور  .250واو تتتتحت الجتتتتتاعت ان جستتتتتة التكتتتتتين عجتتتتا جستتتتتة الصمتتتتط 

%, امتا عجتا 0.2.% والستوااو 12.1% والرت راو 11.6الص راو اتي 
 %75.6, فكاجتتتتت جستتتتتة التكتتتتتين متتتتن القمتتتتور الص تتتتراو .150الجستتتتتة 

, فتتتي حتتتين اعطتتتت جستتتتة الصمتتتط  %5..2% والستتتوااو 6..0والرتتت راو 
, %20.1% والرتتتتتتت راو 11.5ت لص تتتتتتتراو , جستتتتتتتتة تكتتتتتتتتين تمغتتتتتتت.150

 .[2], مكل  7...والسوااو 
 

 
ام  الستريك في نسب تأثير استخدام نسب خمط مختمفة من ح [2]شكل

 .من قشور الموز قيد الدراسة حاصل البكتين
 

 الخصائص الكيميائية لمبكتين 
                                                  الرطوبة نسبة
الجستتتة المعويتتة لمرطوتتتة لعيجتتات  [1]فتتي المتكل المو تتحة   الجتتتاعت تتتين

الاراستة, وكمتا ي حتظ  التكتين المستصمرة متن عيجتات قمتور المتوز قيتا 
اتتي  الص تتراوالمستتتصمص متتن قمتتور المتتوز ان جستتتة الرطوتتتة لمتكتتتين 

ان  %, 0.1% والستتتتوااو5.1. الرتتتت راو فكاجتتتتت امتتتتا لمقمتتتتور% 1.0.
لجستتتتة الرطوتتتتة  فتتتي تكتتتتين  .[.] فتتتياتتتي  تتتمن متتتا ذكتتتره الجتتتتاعت  هاتتتذ

%, لكجيتا 1..1. – 5.5.قمور الموز الجا ت وغيتر الجا تت والتالغتة 
عجتتتا اراستتتتيم لتكتتتتين قمتتتور المتتتوز اذ   [22]فتتتياعمتتتى ممتتتا امتتتار اليتتتال 

وكاجت اعمى مما ذكتره , % 0.21 -2..0تورموا الى جستة تتراوح تين 
 .% 8.98لجستة الرطوتة لتكتين قمر الموز اذ تمغت  [21]
 

 
النسب المئوية لمرطوبة في البكتين المستخمص من قشور الموز  [3]شكل 

 قيد الدراسة
                                        الرمادنسبة 

يعتتتا تقتتتاير محتتتتوس الرمتتتاا فتتتي عيجتتتات التكتتتتين المستصمرتتتة متتتن قمتتتور 
تو تتتت  , و [25]م متتتترا عمتتتتى ارجتتتتة جقتتتتاو  التكتتتتتين  الاراستتتتةالمتتتتوز قيتتتتا 

لمرمتتتتتتتاا لعيجتتتتتتتات التكتتتتتتتتين  المعويتتتتتتتةالجستتتتتتتخ  [1]الجتتتتتتتتاعت فتتتتتتتي المتتتتتتتكل 
 , %.. الص تتتتتتراو اذ تمغتتتتتتت لمقمتتتتتتور المستصمرتتتتتتة متتتتتتن قمتتتتتتور المتتتتتتوز

 [..], واتتذه الجستتخ اتتي اقتتل ممتتا ذكتتره%5.% والستتوااو 5. والرتت راو
اذ وجاوا ان جستة الرماا الكمي فتي تكتتين قمتور المتوز الجا تت  [22]و 

%, كمتتتا امتتتاروا التتتى ان 1.51. -0....وغيتتتر الجا تتتت تراوحتتتت تتتتين
جستتتتة الرمتتتاا لتكتتتتين قمتتتور المتتتوز غيتتتر الجا تتتت المستتتتصمص تحتتتامض 

واتتو تتال  كاجتتت  تمن الحتا االاجتتى المستموح % 5.الييتاروكموري  اتي 
.5% . 

 

 
النسب المئوية لمرماد في البكتين المستخمص من قشور الموز قيد  [4]شكل 

 الدراسة
 الوزن المكافئ
قتتيم التتوزن المكتتافل لعيجتتات التكتتتين المستتتصمص متتن  [0]يو تت  المتتكل 

 التتتتوزنقيتتتتا الاراستتتتة وكتتتتان  الص تتتتراو والرتتتت راو والستتتتوااو المتتتتوز قمتتتتور
,  غتتم 155.1. الص تتراوالمستتصمص متتن قمتتور المتوز  المكتافل لمتكتتتين

اتتتذه القتتتيم اتتتي  غتتتم. ان 5.7.12والستتتوااو   ,غتتتم 050.50 والرتتت راو
لمتتوزن المكتتافل لتكتتتين قمتتور المتتوز الجا تتت  [.]مقارتتتة لمتتا امتتار اليتتال 

غتتتتم, لكجيتتتتا  7..051.غتتتتم, وغيتتتتر الجا تتتت والتالغتتتتة 001.50والتالغتتتة 
اذ تورموا في اراستيم الى قيم من التوزن المكتافل  [22]ذكره  اوعمى مم
التتتوزن  ويعتتا غتتم, 06..60 -615.55قمتتور المتتوز تتتتتراوح تتتينلتكتتتين 

كممتتتا ارت تتتو  , اذالتكتتتتين عمتتتى تكتتتوين اليتتت م المكتتتافل م متتترا عمتتتى قتتتار 
عمتتتى  قاتميتتتتال قارتتتتال و زااتلمتكتتتتين التتتوزن المكتتتافل او التتتوزن الجزيعتتتي 
 . [21]تمكيل الي م وفق ما امار اليال 
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المستخمص من قشور الموز قيد قيم الوزن المكافئ لمبكتين  [5]شكل

 الدراسة
 

                                    محتوى الميثوكسيل 
لمحتتتتوس  المي وكستتتيل فتتتي عيجتتتات   ةالجستتتخ المعويتتت [7]يو تتت  المتتتكل 

قمتتور المتتوز قيتتا الاراستتة اذ تمغتتت الجستتخ فتتي  التكتتتين المستتتصمص متتن
% والستتتتوااو   1.57الرتتتت راو% و  1.55الص تتتتراوتكتتتتتين قمتتتتور المتتتتوز 

  لمحتتتتتتتوس [21]اقتتتتتتل ممتتتتتتا ذكتتتتتتره الجتتتتتتتاعت %, فتتتتتتي حتتتتتتين كاجتتتتتتت  67..
, واقتتل ممتتا % 7.50 والتتتي كاجتتت تكتتتين قمتتور المتتوزفتتي المي وكستتيل 

تكتتتتين فتتتي مي وكستتتيل المحتتتتوس ان فتتتي اراستتتتيم التتتى  [1]و  [22]ذكتتتره
وكمتا  % عمى التتوالي,6.60% و7.77 – 0.70قمر الموز تتراوح تين 

وجوا اصت فات تين ما تورمت اليال اذه الاراسة وتتين متا  تظير الجتاعت
ذكتتر فتتي الاراستتات الستتاتقة, واتتذا يعتتوا التتى استتتاخ عتتا  ذكتترت تع تتيا 

, ا تتافة التتى جتتوع الحتتامض المستتتصام فتتي االستتتص ص ورتتج  ًستتاتقا
وجتوع قمتتر المتوز المستتتصام, ف ت  عتتن ان جتوع قمتتور المتوز المتتاروس 

الصتزن وظترو  الصتزن والعترض وغيراتا مستورا ويتأ ر ت ترات المتحن و 
 .والتي ت  ر عمى طتيعة التكتين وصوارال

 

 
النسب المئوية لمجاميع الميثوكسيل في البكتين المستخمص من  [6]شكل 

 الدراسة .قشور الموز قيد 
 محتوى حام  االنهيدرونيك

فتي  [ AUA ]الجستخ المعويتة لحتامض االجييتاروجي  [6]يو   المكل 
  اذ تمغتتت فتتي ,المستتتصمص متن قمتتور المتتوز قيتا الاراستتة عيجتات التكتتتين

% والستتوااو  .01.5والرتت راو %  10.1الص تتراوتكتتتين قمتتور المتتوز 
وفيتتتتال ي حتتتتظ تميتتتتز قمتتتتور المتتتتوز الرتتتت راو  تتتتم الص تتتتراو %,  .0..2
عجتا تقتايرام اتذه  [20]لمتا ذكتره   ةمقارتت اذه الجتتاعت  وكاجت والسوااو,
% 01المستصمرتتتتتتة متتتتتتن قمتتتتتتور المتتتتتتوزتكتتتتتتتين الفتتتتتتي عيجتتتتتتات الجستتتتتتتة 
 [ AUA]محتتتتتوس التكتتتتتين متتتتن حتتتتامض االجييتتتتاروجي  يعتتتتا ,الجا تتتتجة

التتي تمتير التى و  [27]فتي جقاو  التكتين حسخ ما حاا ةم مرا عمى ارج
 وان , % 70لحتامض متن التكتتين ال تقتل عتن االتكتين متن اتذا محتوس 

عتتتام جقتتتاو  التكتتتتين المستتتتصمص  اليتتتل عمتتتى فيتتتذا كاجتتتت اقتتتل متتتن ذلتتت 
 .[26] السكريات فيال ,جمأال ,تروتيجاتال ,مواعخال تعض وجواو 
 

 
في البكتين  [AUA]النسب المئوية لحام  االنهيدرونيك  [7]شكل 

 الستريك منب المستخمص
 

 قشور الموز قيد الدراسة
                        درجة االستره 

الجسخ المعوية لارجة االستره التتي تتم الحرتول عمييتا  [5]يو   المكل
, وكمتا ي حتظ التكتتين المستتصمص متن قمتور المتوز قيتا الاراستة لعيجات

, تمتيتا % 10.70 تميز قمور الموز الص راو تجستتة ارجتة استتر  تمغتت
 تتتم قمتتتور المتتتوز الرتتت راو اذ  %, 17.10تجستتتتة الستتتوااوقمتتتور المتتتوز 

%. ان اتذه الجتتاعت اتي اقتل ممتا امتار 70..1كاجت ارجتة االستتر  ليتا 
عجتتا اراستتتيم لقمتتور المتتوز اذ امتتار التتى جستتتة استتتره تمغتتتت  [25]اليتتال 

ان االصتتتتتتتت   فتتتتتتتي ارجتتتتتتتة االستتتتتتتتره التتتتتتتتي تتتتتتتتم %,  62.51- 0..71
الحرتتتول عمييتتتا تالمقارجتتتة متتتو متتتا ورا فتتتي الاراستتتات الستتتاتقة فتتتي اتتتذا 

وظتترو  وطراعتتق المجتتال يعتتزس التتى االصتتت   فتتي الرتتج  المستتتصام, 
االستتتتتص ص والترستتتتتيخ, ف تتتتت  عتتتتتن ظتتتتترو  وفتتتتتتر  المتتتتتحن والصتتتتتزن 

 مل ت  ر في جوعية التكتين المجتت.والعرض وغيراا والتي من المحت
 

 
النسب المئوية لدرجة االسترة في البكتين المستخمص من قشور  [8]شكل 

 الموز قيد الدراسة
       الخصائص الفيزيائيو لمبكتين 

                               لزوجة البكتين  

لعيجتات التكتتين المستتصمص  ةجستة المزوجت [0]اظيرت الجتاعت في المكل
فتتي  تمتتا  اجستتياخ محمتتول  التكتتتينمقتتار  متتن قمتتور المتتوز قيتتا الاراستتة 

تاستتتتتصاام اتتتتي لمتكتتتتتين  لمزوجتتتتة ةعمتتتتى قيمتتتتواستتتتتوالا اذ كاجتتتتت اجتوتتتتتة 
  الص تراولتكتتين قمتور المتوز  ةجستتة المزوجتاذ تمغتت الستري , حامض 

  اجيتتتتتة, 2705..والستتتتتوااو   اجيتتتتتة 0705.. الرتتتتت راو,  اجيتتتتتة 2705..
 5716..تالمقارجة مو التكتين المستتصمص تحتامض االوكزاليت  والتالغتة 

 اجيتتتتتة لمتكتتتتتتين المستتتتتتصمص متتتتتن قمتتتتتور المتتتتتوز  5105..و 5156..و
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لمتكتتتتتين المزوجتتتتة جتتتتت وكاالص تتتتراو والرتتتت راو والستتتتوااو عمتتتتى التتتتتوالي, 
مقارتتال لمتا حرتمت  الستتري  فتي القمتور الص تراولمستصمص تحامض ا

 .25.2.. والتالغة لتكتين قمور التطيخ, [20]عميال 
لمعيجتتات الماروستتة تالمقارجتتة  المزوجتتة االصتتت   فتتي قتتيم  ويعتتزس ستتتخ

جستتتة المتتواعخ والتتتي فتتي لزيتتاا  ا متتو متتا ورا فتتي الاراستتات الستتاتقة التتى
 الستمو  المزوجتي التي يمكن ان تحجتخ, و في زياا  جستة الرماالوحظت 

   [20]لحامض الكاالكتروجي 
 

 
قيم المزوجة لمبكتينات المستخمصة باستخدام حوام  مختمفة في  [9]شكل 

 الموز قيد الدراسة قشور
 زمن عقد الهالم
متتن قمتتور  ةزمتتن العقتتا لعيجتتات التكتتتين المستصمرتت [5.]يو تت  المتتكل 
عجتا وكاجتت قتيم زمتن العقتا مصتم ة, تاستصاام محاليل  ةالموز قيا الاراس

, اقيقتة  5 الص تراوحامض الستري  لتكتين قمور المتوز ت االستص ص
 عجتتتتتتتتاكاجتتتتتتتت  فتتتتتتتي حتتتتتتتتيناقيقتتتتتتتتة,  0والستتتتتتتوااو  اقيقتتتتتتتتة 5. والرتتتتتتت راو

 اقيقتة, 6الص تراو االستص ص تحامض االكزالي  لتكتين قمتور المتوز 
لمتتا  ةمقارتت االزمتان اتذه  , جتتاوتاقيقتة 5اقيقتة  والستوااو  0 والرت راو

  ..لتتزمن عقتتا لتكتتتين قمتتور الحم تتيات اذ كاجتتت  [20]حرتتمت عميتتال 
  واتتذا يعتتزز متتا ارجتتة االستتتر  يتجاستتخ عكستتيا متتو زمتتن العقتتا ان اقيقتتة,

 في تقاير ارجتة االستتر  لمعيجتات قيتا الاراستة كمتا تعتمتا  تم التورل اليال
 الصتتتواصو  ارجتتتة االستتتتره,و لمتكتتتتين عمتتتى طتيعتتتة المرتتتار,  قتتتو  التتتتيمم 

 .[15]الوزن الجزيعي و محتوس المي وكسيل, و  ,التركيتية لمتكتين
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Extracting pectin from different ripening of banana peel: green, yellow and 

black and studying its chemical and physiological properties 
Asmaa Hamodi Kereem , Ethar Zaki Naji, Abdul Kareem Abdul Razzq kareem 

Departmennt of Food Science , College of Agriculture , University of Tikrit , Tikrit , Iraq 
 

Abstract 
This study was conducted to extract pectin from green, Yellow and black banana peels using citric acid [0.5N], 

oxyacolic acid[2%] and hydrochloric acid [0.5N], at 90C° for 90 minutes. The results showed that the pectin 

showed the hihhest levels of [60.7%], yellow[50.8%], and black[21.6%]. The use of different mixture of citric 

acid was found to be[20:1 ,30:1 ,40:1], and the best ratio was 30:1 in the high ratio of pectin Study the chemical  

properties of the pectin extracted with  citric acid moisture were13.5%, 10.3% , 9.3%, and ash 11%, 10%, 10%, 

green yellow, black respectively, the equivalent weight of the he equivalent weight, of the pectin extracted the 

green peels 1408.4 g ,the yellow 909.09 g, and black816.32 g the met hoxyl content 3.08% , 3.06% , 1.76% , and 

anhydronic acid content 35.4% 54.81%,21.51% pectin from green,yellow, and black respectively. on the degree 

of esterification pectin green peels 49.39% yellow31.69% and  black 46.45%. the physical properties the pectin 

samples extracted oxalic acid The physical properties the pectin samples extracted oxalic acid and citric acid, 

expressed by the solution were between 1.0387-1.0498 and1.5650-1.2465asecond respectively. the contract time  

the oxalic acid were1,9,8 and citric citric acid extracts were 8,10 ,9 pectin green, tallow and black Banana peel 

Respectively. 
 


