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 الملخص

ة لمربى الوردة الدمشقية وذلك خالل مراحل التصنيع ة والميكروبي  والحسي  يهدف هذا البحث إلى دراسة الخصائص الكيميائية 
 السكروز والفركتوزمحلي ات باستخدام  بتالت الوردة الدمشقية الطازجة مربىت تم تحضير عيناحيث  والتخزين المختلفة.

تدني المواصفات الحسي ة للعينات المضاف لها . أظهرت النتائج أشهر 6لمدة  ، وتم التخزين على درجة حرارة الغرفةواالسبارتام
نسبة السكريات المرجعة والكلية وانخفاض نسبة األنثوسيانين محلي االسبارتام بعد التصنيع مباشرة، كما بي نت النتائج ارتفاع في 

كتوز خالل التخزين. بقيت عينات مربى الوردة الدمشقية المحلى بالسكروز والفر والمركبات الفينولية والنشاط المضاد لألكسدة في 
كما  في نهاية عملية التخزين.حسيًا وكيميائيًا على عينة المربى المحلى بالفركتوز  كروز هي المفضلةعينة المربى المحلى بالس  

 ة في نهاية عملية التخزين.كانت جميع المنتجات مقبولة من الناحية الميكروبي  
 .تخزين، نشاط مضاد لألكسدة، أنثوسيانينات ،مربى، الوردة الدمشقيةمفتاحية: الكلمات ال
 

 :المقدمة
مما استدعى ضرورة االهتمام بها وتضافر  ،تتميز الوردة الدمشقية برقتها وجمالها وحساسيتها ورائحتها وفوائدها االقتصادية والطبية 

الجهود السترجاعها لموطنها األصلي، وتعود عائلة الوردة الدمشقية إلى ما قبل الميالد حيث ُأشير إلى ُأن الموطن األصلي لهذه 
امة في الخصائص حدوث تغييرات ه والدراسة وُوجد نتيجة التقييم ،إلى أوروبا في القرن الثاني عشر ثم وصلت ة،الوردة هو سوري

ق الزراعة والحصاد ائ: تطور طر لتغييرات لعدة أسباب محتملة منهافي القرن العشرين وتعود هذه ا الدمشقي ة ة للوردةة والحيوي  الحسي  
 .(2002 البطل,؛ Baser, 1995) المالئمة واالختالفات المناخية وشروط الخزن والمعالجةوالتربة 

وحلب وجبلة ووادي اليرموك, ويعتبر مركب  هحمافي دمشق وغوطتيها بريف دمشق وحمص و  ةتنتشر زراعة هذه الوردة في سوري
Phenyl-ethyl-alcohol  في الماء فإنه يفقد عادة مع ماء قابليته للذوبان ولكن بسبب  ،الرئيسي لزيت الوردة الدمشقية كون الم

دراسة ُأجريت لتطوير استخدام المستخلصات كما أكدت ، Newzealand institute, 2001)) الذي يجمع كماء وردالتقطير 
وتكمن أهمية الوردة ، ((Fakim, 2006 األطعمة الوظيفية حسينالمستخلصات في تاستخدام هذه  مستخلصات طبيةالنباتية ك

 Guterman.) معدنيةوأمالح  ،وفيتامينات ،ومواد عفصية ،الدمشقية بما تحتويه من مكونات فعالة من زيت عطري ومواد ملونة
et al., 2002 .) ومضادة لاللتهاب والكآبة ،ومسكنة ،فهي تستخدم كمادة مقلصة ،عالجية كبيرة ئدوافزهار الوردة الدمشقية أل، 
 HIV (Singh et al., 1997; Basim لمرض نقص المناعة المكتسبة ة ومضادةوتستخدم أيضًا كمادة مدر   ،ومضاد للبكتيريا

and Basim, 2003).  
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كما ثبت أيضًا فوائدها بشكل منفرد )كأوراق  ،الوردة الدمشقية في خلطات األعشاب العالجية استخدامإحدى الدراسات ت ذكر  
كما تمتلك  .( (Carmona et al., 2005بتالت( في عالج األمراض الهضمية والبولية والتنفسية والعصبية والجلديةو 

 مستخلصة منهامركبات  تسعةحيث ُوجد أن هناك  HIVخصائص مثبطة لنشاط  ةيالدمشق ةالمستخلصات الميتانولية والمائية للورد
 الكيورسيتينالكامبيفيرول و  مركبات:الوأهم هذه  نمو الفيروس المعدي،حيث تحد من  ،لديها خاصية مضادة لنشاط الفيروسات

(Gholanhoseinian et al., 2009; Mahmood et al., 1996). 
( والذي Rose teaالتوابل والزهورات )أو ما يسمى ة في صناعة بعض أنواع الحلويات و الدمشقية المجففدخلت بتالت الوردة أ

 .(Tseng  et al., 2005)األلم والقلق فعاال لمعالجةيعتبر 
, باإلضافة لذلك فقد استبدل ئعًا وقد استخدم كغذاء منذ القدميصنع المربى باستخدام تقنيات بسيطة وهذا ما جعله منتجًا شعبيًا شا

, ومن هذه المحليات االسبارتام الذي يعطي طعم حلو أكثر من منتجات خالية من السكرالسكروز بمحليات صناعية أخرى لتصنيع 
نه يمكن استخدام أإلى  Gelardi, (1987، كما أشار )kمرة, كما استخدم أيضًا االسيسولفام  200 – 150 نحوبـالسكروز 

إلى  ((1990المصري والعودة, وقد أشار  .عددة كتحسين طعم المنتج وثباتيتهأكثر مع بعضهم البعض إلعطاء مزايا مت أو ينمحلي  
لياًل ونكهة قض للحرارة لتصبح ذات قوام جامد ر  وتع ،محفوظة بالسكروال الطازجة من البتالت يصنع الوردة الدمشقيةأن مربى 

فة لمواصا ضمن حدود مة. ويسمح بإضافة المواد التالية شرط أن تكون ثم تعبأ في عبوات نظيفة محكمة اإلغالق ومعق   ،مميزة
حمض السوربيك(,  –: حمض الليمون, كربوكسي ميتيل سللوز, مواد حافظة )حمض البنزويك القياسية الخاصة بكل منها مثل

 .دنى% كحد أ 68المنحلة ملونات غذائية, وتكون عادة نسبة المواد الصلبة 
وبسبب قصر موسم اإلزهار فإن هذه البتالت تتطلب معاملة  ،يعد مربى بتالت الورد من أهم المنتجات الغذائية للوردة الدمشقية

ية بغة الرئيسإذ أن األنثوسيانينات هي الص   ،تصنيعية سريعة لتقليل التغيرات اللونية التي تحدث للبتالت أثناء التصنيع والتخزين
 (.Velioglu and Mazza, 1991نها )وبالتالي لون المربى المصنوع م ،المسؤولة عن لون البتالت

بشكل واسع ومتنوع, فقد استعملت كمادة منكهة للمشروبات, ودخلت في صناعة  ةالدمشقي ةانتشر االستخدام الغذائي لبتالت الورد
بذورها تعد و ، هذه الوردة كتوابلالمجففة لوراق كما تم استخدام األالحلويات والمعجنات واآليس كريم, باإلضافة إلى صناعة المربى, 

 .Eذات مصدر جيد لفيتامين 
 ةتناول التركيب الكيميائي لمربى الورد على الدراسة هذه ركزت فقد دة ومنتجاتها الغذائيةبهذه الور  المتعلقة الدراسات لندرة ونظراً 

ة بما فيها المضاد لألكسدة، بهدف تحسين الصفات الحسي   والفينوالت والنشاط من األنثوسيانيناتا البحث في محتواه وخاصة ةالدمشقي
حة من تأثير على الص   ة لما لهة للمواد الغذائي  بالغ األهمية في الدراسات الحالي  تأثر بعمليات التصنيع والتخزين، وهو أمر الذي يون الل  

 بهدف إدخال هذه المنتجات في وجبات الحمي ة ومرضى السكري.و , صنيع وجودتها من جهة أخرى وعلى عملية الت   ،ة من جهةالعام  
 :مواد البحث وطرائقه

( من مزرعة في قرية المراح )ريف دمشق( في موسم الحصاد Rosa Damascenaبتالت الوردة الدمشقية ) تم الحصول على
 .(مايو/السنوي لها )شهر أيار

 المواد واألجهزة المخبرية المستخدمة :
-DPPH (1,1-diphenyl-2-picryl  -حمض السيتريك  -حمض الغاليك  -(Folin ciocalteuكاشف المواد الفينولية )

hydrazyl.) 
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 . 911نموذج  GBCنوع  Spectrophotometerيجهاز المطياف الضوئ -
 :ةالدمشقي ةتصنيع مربى الورد

حيث تمت االستعانة بوصفة  ،الطازجة الدمشقية الوردة بتالتلتصنيع المربى من  (1الجدول )في الخلطات الموضحة اتبعت 
 االختباراتدرجة حرارة الغرفة وأجريت  فيثمحفظت العينات  (, ,2003AL-Maghrabi) الموصوفة من قبلمان تصنيع هالم الر  

 .من التخزين أشهر 6أشهر وبعد  3وبعد فور انتهاء عملية التصنيع 
لمستخلص األحمر ا من جزءويترك  )الستريك حمض من غ0.5 بنحو  والمصفاة المغسولة البتالت من غ25 كل فرك يتم إذ

 الفرك عن الناتج السائل إلى فركتوز غ 58.77 أو السكروز من غ100  تضاف ثم الطبخ عملية نهاية في ليضاف الناتججانباً 
الوصول إلى نسبة المواد و  البتالت نضجى تمام حت هادئة نار علىثم تتم عملية التركيز  العادي بالماء مل200   إلى وتكمل

تمت إضافة بنزوات الصوديوم بنسبة علمًا بأنه .ومعقمة اإلغالق محكمة نظيفة عبوات في تعبأ ثم ،الصلبة الذائبة الكلية المطلوبة
 فقط. % من وزن العينة النهائية إلى مربى االسبارتام0.1

 تصنيع مربى الورد الدمشقي .1 جدولال
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 68 0.5 - - - 100 200 25 مربى السكروز

 64 0.5 - - 77.58 - 200 25 مربى الفركتوز

 35 0.09 1.5 0.38 - - 200 25 مربى االسبارتام

 2±* المواد الصلبة الذائبة الكلية 
 :االختبارات الكيميائية

-pH : تم قياس األس الهيدروجيني باستخدام مقياس نموذجOA2U  (7.0، 4.0محلولين عياريين ) معايرته باستخدامبعد. 
 وعبر عنها كنسبة مئوية لحمض الستريك.  NaOHنظامي من  0.1تمت المعايرة باستخدام محلول  :الكليةتقدير الحموضة -
-Laneوالتي تعرف باسم طريقة ) (A.O.A.C.,2000المذكورة في )باستخدام الطريقة  :تقدير السكريات الكلية والمرجعة-

Eynon). 
 Velioglu and% حسب ) HCL0.01 مادةالمحمض بــ الميثانولاستخلصت األنثوسيانينات باستخدام  :األنثوسيانينات تقدير-

Mazza, 1991ت . وقيس(1)ثم رشحت باستخدام ورقة ترشيح واتمان رقم  ،ساعة على درجة حرارة الغرفة  24لمدة ( وذلك
 . 911نموذج  GBCنانومتر( باستخدام جهاز مطياف ضوئي نوع  526عند طول موجة )  االمتصاصية الضوئية للمستخلص

 (:Beer and Lambertاألنثوسيانينات باستخدام معادلة ) تم حساب تركيزو 
c ×b  m526 ×A = a 

 :حيث
A : ية الضوئيةاالمتصاصقيمة. 

m526a  =  ثنائي غليكوزيد.5 – 3لسيانيدين  35000: معامل االمتصاص الجزيئي 
b :سم 1الخلية=  سماكة ،c/غ(. 100: التركيز )مغ 
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ثنائي غليكوزيد اعتمادًا على وزنه الجزيئي واالمتصاص الجزيئي له 5 – 3على أساس سيانيدين  األنثوسيانيناتر عن حيث عب  
 .Ogata et al., (2005) ق لما أشار إليهوذلك وف

 تقدير الفينوالت:
ساعة على درجة حرارة الغرفة. ثم  24%( وذلك لمدة  30) اإليثانولالفينوالت الكلية من العينات المدروسة باستخدام  صتاستخل

 وأخذ السائل الرائق للتحليل، ،دقيقة(/دورة 3000جهاز طرد مركزي مخبري على السرعة القصوى ) أجريت عملية التثفيل باستخدام
 .Folin-Ciocalteu (Asami et al., 2004; Mollov et al., 2007)باستخدام طريقة  تالفينوالقد رت كمية  ثم

ووضعت في دورق  ،مل من كاشف فولين 0.2مل من الماء المقطر +  3مل من العينة التي سبق تحضيرها +  2حيث أخذ 
مل من  4المزيج باستخدام محرك األنابيب لمدة دقيقتين في حرارة الغرفة, ثم أضيف بعدها  ورج  مل,  10معياري سعة 

)73CO2Na%)  لمدة ساعتين عند حرارة الغرفة ثم  في الظالم وأكمل الحجم بالماء المقطر حتى العالمة, ترك المزيج السابق
 .نانومتر 750طول موجة  عندوقيس امتصاصه بالمطياف الضوئي  أجريت عملية التثفيل

 ,.Tsai etal) ميكروغرام/مل 100 –0تراوح من تكيز ابتر  تم تحضير منحني المعايرة باستخدام حمض الغاليك كمحلول قياسي
2008). 

 
 حمض الغاليك المنحني المعياري لتقدير .1الشكل 

 :DPPHتقدير النشاط المضاد لألكسدة بطريقة 
( في أنبوب ppm100مل من المحلول الميتانولي لمستخلص الورد الدمشقي )تركيز1بوضع تم تقدير النشاط المضاد للجذور الحرة 

 5نانومتر بعد  517ثم تم القياس عند طول موجة  ،(ppm 10)تركيز DPPHمل من المحلول الميتانولي 2وأضيف لها  ،اختبار
 :كما يلي حسبمن التفاعل ثم  دقائق

 .(Ozkan et al., 2004) 100×)امتصاص العينة/امتصاص الشاهد(( -1= ) % النشاط المضاد للجذور الحرة
 االختبارات الحسية لمربى الوردة الدمشقية :

 (, حيث تم تقييم أنواع المربى من حيث اللون Amerine et al., 1965)نوقشت النتائج بناًء على جدول التقييم الحسي حسب 
 . القابلية للمدوالطعم والرائحة و 
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التقييم الحسي لكل صفة حسية .2 جدولال  
 التقييم العالمة

 ممتاز 9-10

 جيد جدا   7-8

 جيد 5-6

 ضعيف 3-4

 غير مقبول 1-2

باستخدام  (Jay, 1996) في المنتجات حسب لألحياء الدقيقة تم تقدير التعداد العام :ميكروبي لمنتجات الوردة الدمشقيةالتقدير ال
 .Potato Dextrose Agarباستخدام وسط  A.P.H.A (1984)بينما تم تقدير الخمائر والفطور حسب  ،Nutrite Agarوسط 

 :اإلحصائي التحليل
 Randomized (RCBD) لتحليل النتائج، وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة Genstat Releaseاستخدم برنامج 

Complete Block Design  أقل فرق معنوي  باستخدام اختبارالمعامالت  متوسطات، حيث تم مقارنةL.S.D.) مع إظهار ،)
 عند مستوى داللةة لتحليل نتائج االختبارات الحسي   CO.STATبينما استخدم برنامج  (.P >0.01 ) داللة مستوى  عندالمعنوية 

(P >0.05.) 
 :النتائج والمناقشة

وعليه تم  ،قبل البدء بتخزينها اللون  بالنسبة لجميع الصفات وخاصةتهلك من قبل المس العينةعدم قبول هذه  (3)الجدول يبين 
 .تجرى عليها أي دراسة الحقةولم  العينةرفض هذه 

 باالسبارتام  بعد التصنيع مباشرة المحلى ة الدمشقيةنتائج التقييم الحسي لمربى الورد .3 جدولال
 القابلية للمد الرائحة الطعم اللون العينة

 1.7 1.3 2.1 1 اسبارتام

 .المحلى بالسكروز والفركتوز حسيًا بعد التصنيع مباشرة ةالدمشقي ةمربى الورد لعيناتإلى نتائج التقييم الحسي  (4)الجدول  يشير
 .تم تخزينها وتحليلها كيميائياً  وبناًء عليه

 المحلى بالسكروز والفركتوز بعد التصنيع مباشرة ةالدمشقي ةات مربى الوردعيننتائج التقييم الحسي ل .4جدول ال
 القابلية للمد الرائحة الطعم اللون العينة

 a 7.9 a 6.9 a 7.7 a 8.6 سكروز

 b 4.2 b 5.2 b 6.5 b 5.2 فركتوز

LSD0.05 1.18 1.03 0.98 0.69 

  .0.05عند مستوى داللة  إلى وجود فروق معنوية يشير اختالف األحرف ضمن كل عمود*
  .ًا وذلك بعد التصنيع مباشرةالتركيب الكيميائي  لعينات المربى المصنعة والمقبولة حسي   (5)يبين الجدول

 المحلى بالسكروز والفركتوز بعد التصنيع مباشرة ةالدمشقي ةمربى الورد عيناتل التركيب الكيميائي .5دول الج

 العينات
السكريات 

 الكلية %

السكريات 

 المرجعة %
pH 

الحموضة 

% 

األنثوسيانين 

% 

الفينوالت 

 الكلية %

النشاط المضاد 

للجذور الحرة 

% 

 84.31 0.69 0.05 0.27 3.6 16.6 59.11 %68مربى السكروز 

 83.31 0.79 0.04 0.44 3.45 48.35 49.67 %64مربى الفركتوز 

0.01LSD 0.65 0.27 0.03 0.08 0.01 0.09 0.56 

 المحلى بالسكروز: الوردة الدمشقية التركيب الكيميائي لمربى فيتأثير عملية التخزين 
أشهر  6أشهر، وبعد  3في بداية التخزين، وبعد  المحلى بالسكروز الوردة الدمشقية مربىالتركيب الكيميائي ل( 6)يظهر الجدول 

 .من التخزين
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 المحلى بالسكروز خالل مراحل التخزين ة الدمشقيةالتركيب الكيميائي لمربى الورد .6الجدول 

 مدةالتخزين

 شهر//

السكريات 

 الكلية %

السكريات 

 المرجعة %
pH 

 الحموضة

% 

 األنثوسيانين

% 

الفينوالت 

 الكلية %

النشاط المضاد 

للجذور الحرة 

% 

0 59.11a 16.6a 3.6a 0.27a 0.05a 0.69a 84.31a 

3 59.47a 27.94b 3.51ab 0.32b 0.02b 0.57b 79.30b 

6 61.46b 33.05c 3.43b 0.44c 0.01b 0.36c 77.17c 

0.01LSD 1.1 0.20 0.11 0.02 0.01 0.09 0.92 

  .0.01عند مستوى داللة  إلى وجود فروق معنوية يشير اختالف األحرف ضمن كل عمود*
وجود فروق معنوية واضحة بين نسب السكريات المرجعة خالل مراحل التخزين إذ ازدادت هذه النسبة  ويالحظ من هذا الجدول
م, كما أشار °5مان المخزن عند الر   هالم( في دراستها على ,AL-Maghrabi 2003هذه النتيجة مع )زيادة معنوية, وتوافقت 

(Fathi, (1973 كل أساسي إلى مدة وحرارة أن التغيرات الرئيسية التي تحدث لمربيات الفاكهة المحالة بالسكروز تعود بش إلى
 .التخزين

إذ ازدادت هذه النسبة أيضًا زيادة ضئيلة خالل عملية  ،ة خالل التخزينكما لوحظ وجود فروق معنوية بين نسب السكريات الكلي  
كري منها خالل عملية التخزينوربما تعود هذه الزيادة إلى ت التخزين ون الس  ر المك  , وقد دهور األنثوسيانينات وتفككها، وبالتالي تحر 

فروق معنوية بين قيم  كما وجد  .على مربى العنب والتين مفي دراسته ((Maatuk et al., 1994ه توافقت هذه النتيجة مع ما وجد
pH حيث ازدادت متباينة معنويًا، ة خالل مراحل التخزين الحموضة الكلي  نسب وكانت  .فضت هذه القيمة في نهاية التخزينإذ انخ

( أي Mousa,1998) لم يلحظ بينما ،( ,2003AL-Maghrabiالنتيجة مع )وقد توافقت هذه  ،هذه النسبة في نهاية التخزين
كما لم  أشهر، 6الغرفة لمدة  الكمكوات المحلى بالسكروز والمخزن عند درجة حرارة ر في النسبة المئوية للحموضة في مربىتغي  

ر في الحموضة في مربى الفريز والتوت المحلى بالسكروز والمخزن إلى أي تغي    ,.and(1998)Garcia et al ( 1999)يشر 
 .أشهر 7درجة حرارة الغرفة لمدة  عند

إذ انخفضت خالل عملية التخزين وبلغت نسبة التدهور في نهاية  ، وهذا طبيعي بالنسبة لهذا المركب،نسب االنثوسيانين تتدهور 
ت إلى انخفاض حاد الذي وجد أن إضافة السكروز إلى ثمار الفريز أد   Hamed, (1988توافقت هذه النتيجة مع ). %80التخزين 

االنثوسيانين خالل التصنيع والتخزين، كما أشار إلى أن تأثير إضافة السكر على تدهور األنثوسيانين خالل تصنيع  في محتوى 
سج الخلوية وتخزين المربى يعود إلى أن األنثوسيانينات عبارة عن صبغات ذوابة في الماء مما يؤدي إلى سهولة خروجها من الن

ن م( قد حس  °18-( أن استخدام ثمار الفريز المجمدة )المخزنة عند (Gossinger et al., 2009وجد. نتيجة الضغط األسموزي 
 قلع وبدون استخدام أية إضافات )إذ يكون فيها نشاط البولي فينوكسيداز والبيروكسيداز أكبير ثباتية لون النكتار المصن   بشكل

, فعند ون وتدهور محتوى االنثوسيانينالل  على ثباتية  كما درس التأثير القوي لحرارة التخزين ،% على التوالي22% و 53 حواليبـ
 شهر. 12م بقي لون النكتار مقبواًل لمدة تزيد عن °4التخزين على درجة حرارة 

انخفضت هذه  حيث ،الفينوالت الكلية والنشاط المضاد للجذور الحرة لكل منفروق معنوية أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود 
النتيجة وتوافقت هذه  %,  47,83إذ بلغت نسبة التدهور في نهاية التخزين  ،تخزين وخاصة الفينوالت الكليةالنسب خالل عملية ال

حيث وصلت نسبة التدهور في هذا ، خالل تصنيع وتخزين منتجات الدراقد تدهور الفينوالت الكلية الذي أك   (Asami ,2003)مع 
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 درجة حرارة الغرفة.األولى من التخزين عند  الشهر الثالثة% خالل  43المحتوى إلى 
ع من أصناف مختلفة من الفريز والمخزن عند درجات في دراسته على المربى المصن   Wicklund et al., (2005)  كما أشار

ربى م لديه نوعية لون ونشاط مضاد لألكسدة أكبر بكثير من الم°4أن المربى المخزن عند  م( إلى°20م و  °4حرارة مختلفة )
عالي, تخزين المربى عند ًا أنه للحصول على لون أفضل للمربى ونشاط مضاد لألكسدة ولذلك اقترح صناعي   ،م°20المخزن عند 

وقد  ،شاط المضاد للجذور الحرة قد تدهور بدوره أيضاً ة فإن الن  وكنتيجة لتدهور األنثوسيانينات والفينوالت الكلي   أي أنه .م°4درجة 
  Kumar et al., (2009) توافق ارتباط هذا النشاط بنسب األنثوسيانينات والفينوالت الكلية مع كل من

 .   Mousavinejad et al., (2009)و 
 :(%64) المحلى بالفركتوز الوردة الدمشقية التركيب الكيميائي لمربى فيتأثير عملية التخزين 

إذ ازدادت هذه النسبة خالل التخزين زيادة  ،بين نسب السكريات الكلية والمرجعةوجود فروق معنوية ( 7) يالحظ من الجدول
توافقت هذه النتيجة مع و  ،، ويعزى ذلك إلى حلمهة السكريات الغير مرجعة إلى سكريات مرجعة خالل عملية التخزينمعنوية

(2003AL-Maghrabi,   في )بين قيم  وجد فروق معنويةكما  الرمان المحلى بالفركتوز. هالمpH،  من إذ انخفضت هذه القيمة
ازدادت هذه النسبة خالل عملية أما بالنسبة لنسب الحموضة الكلية .عملية التخزين في نهاية 3.18في بداية التخزين إلى  3.45

على مربى  مفي دراسته Mousa, 1998)( و),2003AL-Maghrabi), وقد توافقت هذه النتيجة مع بشكل معنوي  التخزين
 .أشهر عند درجة حرارة الغرفة 6ة بعد التخزين لمدة باظ المحلى بالفركتوز, إذ أظهر زيادة ضئيلة في الحموضة الكلي  البا

 أشهر من التخزين، 6% بعد 75حيث بلغت نسبة التدهور بشكل معنوي انخفضت نسب االنثوسيانين خالل عملية التخزين 
م, إذ كانت نسبة تدهور °5مان المحلى بالفركتوز والمخزن عند الر   هالمفي  (,2003AL-Maghrabi)وتوافقت هذه النتيجة مع 

األنثوسيانينات  تدهور إلى  Garcia et al., (1998 and 1999) أشار وقدأشهر من التخزين.  6% بعد 76.19األنثوسيانين 
أن إذ أشاروا إلى Mackinney et al., (1955) وأكد ذلك ، خالل تصنيع وتخزين مربى الفريز والتوت األحمر المحلى بالفركتوز

وتكون أكثر تأثرًا بالفركتوز واالرابينوز والالكتوز والسوربوز من تأثرها بالسكروز  ،ل من تدهور األنثوسيانيناتات تعج  السكري  
 .والغلوكوز والمالتوز

أشهر  6% بعد   20.25نسب الفينوالت الكلية والنشاط  المضاد للجذور الحرة حيث بلغت نسبة تدهور الفينوالت الكلية  تدهورت
حيث وصلت نسبة التدهور في  ،راقفي دراسته على منتجات الد    Asami et al., (2003)هوهذا يتوافق مع ما ذكر  من التخزين،

إلى  Gil et al.,(2000)، كما أشار األولى من التخزين عند درجة حرارة الغرفة الثالثةاألشهال % خالل  43هذا المحتوى إلى 
النشاط بين وعند دراسة العالقة ، لألكسدة لمنتجات الرمان المصنعة أن تدهور األنثوسيانينات يؤدي إلى خفض النشاط المضاد

أن هذه  Tsai et al., (2008د )مستخلصات للورد الدمشقي وجالمضاد لألكسدة والمحتوى الكلي للمواد الفينولية والفالفونويد في 
كذلك األمر بالنسبة  وذلك بالنسبة لجميع العينات المدروسة ولجميع طرق تقدير النشاط المضاد لألكسدة. ،العالقة كانت إيجابية

 د لألكسدة ومحتوى االنثوسيانينالتي أكدت وجود عالقة خطية بين النشاط المضا  Roselleإلى الدراسة التي أجريت على نباتات 
(Tsai et al., 2002). 
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 المحلى بالفركتوز خالل مراحل التخزين الوردة الدمشقية التركيب الكيميائي لمربى .7الجدول 
 مدة التخزين

 شهر//

السكريات 

 الكلية

 % 

السكريات 

 المرجعة %
pH 

 الحموضة

% 

 األنثوسيانين

% 

الفينوالت 

 الكلية %

النشاط المضاد 

للجذور الحرة 

% 

0 49.67a 48.35a 3.45a 0.44a 0.04a 0.79a 83.31a 

3 53.53b 50.11b 3.29b 0.51b 0.01b 0.71b 77.67b 

6 54.48c 50.17b 3.18c 0.71c 0.01b 0.63c 74.82c 

0.01LSD 0.14 0.27 0.07 0.06 0.01 0.02 1.27 

  .0.01عند مستوى داللة  إلى وجود فروق معنوية يشير اختالف األحرف ضمن كل عمود*
 :مربى الوردة الدمشقية عيناتالصفات الحسية ل فيعملية التخزين  أثيرت

تفوق عينة ل ويالحظ من الجدو ة. الدمشقي ةات مربى الوردعينالصفات الحسية ل فيتأثير عملية التخزين  إلى  (8)يشير الجدول 
وبجميع  عينة مربى الوردة الدمشقية المحلى بالفركتوزعلى خالل كامل فترة التخزين  السكروزالوردة الدمشقية المحلى ب مربى
الوردة الدمشقية  وحصول عينة مربى ،القابلية للمدون وجيدة جدًا من حيث الطعم والرائحة و فات إذ كانت ممتازة من حيث الل  الص  

 الفركتوز على أقل القيم وخاصة من حيث اللون والطعم.المحلى ب
 ةالدمشقي ةمربى الورد عيناتالصفات الحسية ل فيتأثير عملية التخزين  .8 جدولال

 القابلية للمد الرائحة الطعم اللون شهر// مدة التخزين العينة

 

 زمربى السكرو

0 a8.6 a7.9 a6.9  a7.7  

3 b7.5 ab7.1  ab6.5   ab7.4  

6 b7.3  b6.8  b5.6   b7.1  

LSD0.05 1.09 1.00 1.17 0.59 

 

 مربى الفركتوز

0 a5.2  a4.2  a5.2  a6.5  

3 b2.9   a4.1  ab4.9  b4.7  

6 b2.8   b2.9  b4.5 b4.1 

LSD0.05 1.11 1.16 0.65 0.92 

  .0.05عند مستوى داللة  إلى وجود فروق معنوية يشير اختالف األحرف ضمن كل عمود*
 الوردة الدمشقية: ربىلم ةالميكروبي االختبارات

كر مما ال يسمح الوردة الدمشقية من أي نمو للخمائر أو الفطور في جميع مراحل التخزين  مربىخلو  إن  يعود الرتفاع تركيز الس 
 عينات مربىمحتوى  (9)يوضح الجدول  .)بمنع حوث تلوثات خارجية( على جودة التصنيعبنمو األحياء الدقيقة، ويدل أيضا 

الوردة الدمشقية من أي نمو للبكتريا وذلك  مربى خلو ويالحظ من الجدول .العام لألحياء الدقيقة المصنعة من العد   الوردة الدمشقية
( في هذه Beuchat, 1982) ارتفاع نسبة المواد الصلبة الذائبةوالى  ،. ويعود ذلك إلى تأثير المعاملة الحراريةقبل البدء بالتخزين

 نثوسيانينات والمركبات الفينولية والتي تلعب دورًا هامًا مضادًا للنمو الميكروبي.باإلضافة إلى محتواها العالي من األ ،المنتجات
(Ozkan, 2004). 
مع العلم أنها لم تصل إلى الحد غير المسموح به مربى الوردة الدمشقية لكال النوعين أشهر من التخزين في  6ظهرت نموات بعد 

 د الحد  حيث ُحد   ،الواجب تحققها في المنتجات الغذائية )المربى( بالشروط الخاصة /2179حسب المواصفة القياسية السورية رقم /
ويجب أن تكون خالية من الخمائر والفطور )تفحص  ،غ تعداد عام للجراثيم 10 5هو األقصى المسموح به بالنسبة للمربى والمرمالد

 (.بشكل ظاهري 
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 محتوى عينات مربى الوردة الدمشقية المصنعة من العد العام لألحياء الدقيقة )خلية/غ( .9جدول ال
 مدة التخزين / شهر/ المعامالت

 ND* 3  ×10 2.9  ×210 مربى السكروز

 ND 6  ×10 5.8  ×210 مربى الفركتوز

 *ND .تحت حد الكشف : 
 االستنتاجات:

 تمتلك نشاطًا مضادًا لألكسدة ) الفينوالت واألنثوسيانينات(. حيويًا والتيالوردة الدمشقية بالمواد الفعالة غنى  -
ة ة والكيميائي  يعد مربى الوردة الدمشقية المحلى بالسكروز من أفضل المربيات التي تم تصنيعها من حيث االختبارات الحسي   -

 ًا حتى نهاية التخزين.كان مقبواًل حسي  ، إذ ةوالميكروبي  
إذ أعطى استخدامها  ،)وفق الطريقة المتبعة بالبحث( ةالدمشقي ةة في تصنيع مربى الوردات الصناعي  ستخدام المحلي  عدم إمكانية ا -

 .اً منتجات غير مقبولة حسي  
ة ة المسبب  نات الصناعي  الطبيعي لالبتعاد قدر االمكان عن استخدام الملو   ةالدمشقي ةن الوردوجوب االهتمام باستخالص ملو   -

 .وأمراض خطيرة أخرى كما ثبت علمياً  للسرطانات
  :المراجع
 سورية.منشورات جامعة دمشق. ، جامعة دمشق، سورية.كلية الزراعة ة.نباتات الزين (.2002نبيل ) البطل,

 سورية. .مطبعة خالد بن الوليد جامعة دمشق.(. تقنيات التصنيع الغذائي, كلية الزراعة, 1990) كرم العودةالمصري, سليمان و 
الهيئة العامة  الواجب تحققها في المنتجات الغذائية. بالشروطالخاصة  .(2007) عام /2179المواصفة القياسية السورية رقم / 
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Abstract 

The present investigation was carried out to study the chemical, sensory, and microbial 

characteristics of Rosa Damascene jam during processing and storage. Rosa damascene Jam 

samples were prepared with different sweeteners i.e. .sucrose, fructose, and aspartame, and the 

samples were stored at room temperature for 6 months. The results showed a reduction in the 

sensory characteristics of aspartam jam after processing, but an increment in the total and reducing 

sugars, and a reduction in anthocyanins, phenolics, and antioxidant activity were detected in the 

other treatments (sucrose and fructose) during storage. Jam that processed with sucrose was 

preferred at the end of storage period. Subsequently, microbial tests showed that all products were 

accepted at the end of the storage period. 

Key words: Rosa damascene, Jam,  Anthocyanins, Antioxidant activity, Storage.   

 
 

 


