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الكيميائية  البكتين من قشور بعض الفاكهة والخضروات ودراسة خواصه استخالص
 FTIRوتشخيصها بأشعة 

 (1)نوال خالد زبينو   (1 )*دسمير محملينا و    (1)مريم عبدالباري عريبي

 العراق –محافظة البصرة  –جامعة البصرة  (1)
 ( Linasamer234@gmail.com   39912771770محمد لينا سمير  المراسلة:)*

 70/5/7371القبول: تاريخ           77/11/7373االستالم: تاريخ 
 الملخص:

استخالص البكتين من مخلفات بعض الفاكهة والخضروات، وهي قشور )التفاح  البحث إلىهدف 
 Malusالتــفاح األصـــفر  ، domesticaMalusالتــفاح األحمــر ، viridisMalusاألخضر 

sylvestris، الخيــــارCucumis sativus طرطوفة(ة ، الماز( Heliot his tuberosum باستخدم 
م ° 73بدرجة حرارة  %7موالري وحامض األوكزاليك  3.7وحامض الستريك  %1أوكزاالت األمونيوم 

كانت أعلى نسب حاصل باستعمال حامض الستريك لكل عينات التفاح، حيث   دقيقة. 90ولمدة 
(% في عينات الخيار، بينما  14.7( % في التفاح األخضر، وبلغت اقل نسبة ) 40.4وصلت )  

(% ويأتي بعدها 17.7ى حاصل عند استعمال أوكزاالت األمونيوم عند المازة، إذ بلغت) أعطى أعل
(%, كما أظهرت النتائج استخالص البكتين  ..4(% واقلها في الخيار بنسبة ) 4..1التفاح األخضر)

باستخدام حامض األوكزاليك بانها اقل نسبة من بين طرائق االستخالص في جميع العينات المدروسة 
(% ، ودرست الصفات  7.4( % واقل حاصل في الخيار) 17.0وبلغت أعلى حاصل في المازة ) ، 

 – 7.7)(% و  11.02-13.0الكيميائية للبكتين المحضر تمثلت بالرطوبة والرماد التي تراوحت بين)
م ولمدة °73بوساطة أوكزالت األمونيوم على درجة حرارة  للبكتينات المستخلصةعلى التوالي %(1 .7

  FTIRوتحديد المجموعات الوظيفية العائدة للبكتينات المستخلصة بواسطة  دقيقة، 73

 لستريك   ا وكزاليك، استخالص البكتين، حامضالتفاح، المازة، الخيار، حامض ال  المفتاحية:الكلمات 

 المقدمة:
شهدت اآلونة األخيرة دراسات حول استغالل المخلفات الزراعية والصناعية المتبقية للتقليل من المشاكل التي تسببها هذه المخلفات     

( .تستغل Baker, 1997لبيئي، فضال عن زيادة المردود االقتصادي نتيجة االستفادة من هذه المواد األولية في التصنيع )افي التلوث 
لمتقدمة  المخلفات الزراعية والصناعية في إنتاج مواد ذات قيمة عالية وقد استعملت مخلفات مصانع العصير مثل معظم الدول ا

في قشور  %72-12قشور الحمضيات ومخلفات التفاح، وإن هذه المخلفات تحتوي على نسب من المواد البكتينية التي تصل إلى 
لبكتينية في النبات متحدة مع السكريات عديدة مثل الهيميسليلوز والسيليلوز تتواجد المواد ا ،التفاح  في %03-12الحمضيات  و

ويوجد البكتين في النبات بشكل بكتات الكالسيوم ذات الوزن الجزيئي المرتفع ، البكتين مكون غذائي واسع االنتشار ذو قيمة عالية 
 في الطبيعة ، عرفت خواص البكتين األساسية منذ مايقاربكعامل مهلم ومثبت ويتواجد في جميع جدران الخاليا النباتية الموجودة 

 pektiko (σToمن الكلمة اإلغريقية  1.72عام  Braconnot Henriاسم البكتين من قبل العالم الفرنسي  سنة ، إبتكر 733
πηχواد المهمة اقتصاديا الم ( وتعني تجمد أو تصلب وأيضًا بين أن البكتين له أهمية وظيفية في جميع النباتات ، ويعد البكتين من

mailto:Linasamer234@gmail.com
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في الصناعات الغذائية كعامل مهلم واسع االستعمال في إنتاج المربيات والهالم وعصائر الفاكهة ومنتجات الحلويات وفي صناعة 
بعض المعجنات ، وهناك استعمال رئيسي آخر للبكتين كعامل مثبت إلعطاء القوام المتماسك في صناعة منتجات االلبان السائلة 

مضة وفي صناعة بعض االدوية والعديد من الصناعات األخرى وال يتوقف استعماله على الكمية المناسبة منه فحسب بل يعتمد المح
 ( (Ramil andAsmawati,2011على خواص البكتين المستعملة ومدى جودتها 

ثمار التفاح الناتج عن عملية العصر،  ان المادة األولية المستخدمة عالميا على نطاق صناعي النتاج مادة البكتين هي مخلفات  
( تحتل الفاكهة مكان الصدارة من حيث احتواءها على Ismail et al., 1996وكذلك قشور الحمضيات وثمار الحمضيات وتفلها )

وتحلله  نكميات عالية من المواد البكتينة المتمركزة بشكل أساسي في القشور المتواجدة على شكل بروتوبكتين ان تفكك البروتوبكتي
وكذلك درجة الحرارة ، إضافة الى فترة النقع التي تخضع لها المادة  حموضة الوسطيتأثران بمجموعة من العوامل، يأتي مقدمتها 

األولية المعدة الستخالص البكتين ، ومن الدراسات التي قام بها بعض الباحثين تبين ان نسبة البكتين المستخلصة او المنحلة من 
 ;Abbaszadeh,2009( . 3.0-2.2تية تنخفض بشكل ملحوظ في مجال درجات الحموضة ويتراوح بين) المصادر النبا

Baker,1997)) 
ربوهيدرات الغذائية العالية لغناها بالكا ازداد االقبال على استهالك الفاكهة والخضروات في السنوات األخيرة لرخص ثمنها وقيمتها 

(.اتجهت انظار العالم في السنوات 1981للفيتامينات واألمالح المعدنية)مطلوب واخرون،  والدهون ولكونها مصدرا مهما والبروتبنات
المهمل  الرئيسية المساهمة في العبءالبيئي العالمي وهي الجزء العناصرالفاكهة باعتبارها واحده من  األخيرة الى االستفادة من نفايات

 ,Parfitt and Macnaughton, 2010)  ; Laufenberg Kunz and Nystroemصناعات الغذائية بعد تجهيز الفاكهة في ال

 يلبيو تكنولوجاوتعتبر نفايات الفاكهة من النفايات العضوية التي تتحل بيولوجيا  مما  يجعلها  ركيزة مناسبة لعمليات إنتاج  (2003
 (Anuradha.etal.,1999) ةوالبيوكيميائي

من السكريات  هوو نفايات الكربوهيدرات لها أهمية كبيرة حيث تكون بمثابة الركيزة إلنتاج المواد الحيوية والكيمائية المفيدة ومنها البكتين 
 .α (1 - (4برابطة  ربط السكرياتوالذي يتم ربطها من خالل  galacturonicوهي حامض المعقدة يتكون من الوحدة االساسية 

 البكتينية، الموادو الدوائية وهناك عدة طرائق الستخالص البكتين  والصناعاتويستخدم البكتين المستخلص على نطاق واسع في الغذاء 
 ,.Pagan et al) مائيــل الــاألنزيمية باتباع المراحل الكيمائية المتعددة والتي تنطوي على عملية التحل أو أساليبمنها طرق كيميائية 

ك ــريستــض الــمــل حــــيف مثــوي ضعــض عضــامــتخدام حــباس   ور الفاكهة ــتخالص البكتين من قشــلية اســم إجراء عمــ(. ت2001
الوسطى لجدران  الطبقات البكتينية فيتتواجد المواد  .( (Minjares-fuentas et al.,2014الحديثةالدراســـات ي ــثف فــل مكــشكــب

طبيعة غروية ولها أهمية في نقل وخزن الماء في  ذات القابلية على امتصاص الماء بكميات كبيرة باعتبارها النباتية ولهاالخاليا 
 .((Tamaki et al.,2004 ; Matsuura et at., 2000المراحل األولى لنمو النباتات

ان مصطلح البكتين هو مصطلح فضفاض اذ يعني الى حد ما جزيئة واحدة ولكن في الحقيقة يصنف البكتين ضمن عائلة السكريات 
المتعددة السلسلة والذي يمتلك صفات عامة ولكنه ذو تركيب متنوع جدا وعلى الرغم ان كل البكتينات تكون غنية بحامض الكاالكتورنيك 

 Mohamadzadch et (من حامض الكاالكتورينك%32ء تركيب البكتين ما ال يقل عن وجوب احتوا FAOولكن تشترط 

al.,2007).  يتميز البكتين المتعدد السالسل بيثالث مجاميع رئيسية تحتوي على وحدات حامض الكاالكتورونيك بمدى واسع او قليل
ليمر مستقيم من وحدات حامض الكاالكتورينك ( المجموعة  األولى : عبارة عن بو Schols et al,.2009حسب نوعية البكتين )

وحدة والتي يمكن ان تؤستر بمجموعة مثيل  733-133والمتكونة من  α(1- 4مرتبطة مع بعضها بروابط غليكوزيدية  من نوع )
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نائية ( المجموعة الثانية : تتكون من وحدات متكررة من سكريات ثWosiacki,1977يطلق على هذه المجموعة بالمنطقة الملساء )
ذي سالسل جانبية متنوعة ومختلفة ) α(1-4)رامينوز مرتبطة مع بعضها بروابط غليكوزيدية من نوع   -من حامض الكاالكتورونيك

وحدة من  133أساسها االرابينان ، الكاالكتان( ترتبط بوحدات سكر الرامينوز وتحتوي هذه المجموعة على 
: يكون فيها العمود الفقري المجموعة األولى مقارنة  بالمجموعة الثانية ذي سالسل (. المجموعة الثالثة Wosiacki,1977السكريات)

جانبية معقدة ترتبط بوحدات حامض الكاالكتورنيك وهذا يعني انه تركيب عشوائي خليط من المجموعة األولى والمجموعة الثانية، وإن 
ور المقبولة مؤخرًا أن سالسل الكاالكتورنيك المتجانسة كال المجموعتين تكون المناطق الخشنة في جزيئة البكتين ومن األم

والرامينوكاالكتورنان تكون العمود الفقري لبوليمر البكتين ، بالرغم من التوصل الى أمر آخر مؤخرًا وهو أن وحدات الكاالكتورونان 
مخلفات بعض  فينظرا لتوفر البكتين  .(Wosiacki,1977المتجانسة عبارة عن سلسلة جانبية طويلة لوحدات المجموعة الثالثة )

 دفت الدراسة الىه، وبوفرة عالية تمكن من االستفادة منه في الصناعات الغذائية التي يدخل بضمنها البكتين الفاكهة والخضروات
ضل أف ، وتحديدتلك المصادرمن  ةالمستخلص همقارنة نسب الحصول على البكتين من خالل استخالصه من المصادر المذكورة و

 Malus، التــفاح األحمــرMalus viridis  وهي قشور )التفاح األخضر  من بين الطرائق الثالث المستعملة هطريقة الستخالص

domestica  التــفاح األصـــفر ،Malus sylvestris الخيــــار ،Cucumis sativus ة ) طرطوفة (، الماز Heliot his 

 tuberosum . 

 العمل:مواد وطرائق 

 . 7317 - .731من للفترة مختبرات قسم علوم األغذية  -جامعة البصرة  -الزراعة  في كليةالدراسة  أجريت هذه      

 العينات  
تفاح أخضر  الخيار، المازة ،) تضمنتوعددها خمسة عينات  العراق، –جلبت العينات من األسواق المحلية في محافظة البصرة    

، نظفت من األتربة وغســلت بماء الحنفية ثم نشــفت بقطعة قمان قطني كليوغرام لكل عينة  2بمقدار ، تفاح أصــفر ، تفاح أحمر ( 
م ° 23بعدها تمت تقشـــيرها ،أجريت عملية تجفيف للقشـــور وذلك بنشـــرها على ســـطح من رقائق األلمنيوم وجففت على درجة حرارة  

 ت بالستيكية في درجة حرارة المختبر لحين االستعمال .ساعة حسب طبيعة العينة بعدها طحنت وحفظت في عبوا 97-74لمدة 
   :الستريكاالستخالص بحامض 

موالري  3.7مل من حامض الستريك 723غم من المادة األولية الجافة الى 2بإضافة  ( (KIiemann et at., 2009 اتبعت طريقة
 %77دقيقة على محرك مغناطيسي. رشح الخليط بقمان تول ورسب باأليثانول  73م لمدة °73سخن الخليط الى  pH 1.2عند 

م بعدها طحن ووضع في عبوات ° 23دقيقة في الثالجة بعدها رشح وجفف الراسب على  33مذيب لمدة  ( مادة:V: V)بنسبة 
 عينة.بواقع ثالث مكرارات لكل بالستيكية في المختبر لحين االستعمال 

 :االوكزاليكاالستخالص بحامض 
دقيقة على محرك مغناطيسي رشح  73م لمدة  73على  %7مل من حامض االوكزاليك 133غم من المادة األولية الجافة في 2اذيب 

م وطحن وحفظ ° 23دقيقة في الثالجة بعدها ورشح وجفف على  33( لمدة V :V) %77المحلول بقمان الململ ورسب بااليثانول 
 ((Sabir et at.,1976وحسب الطريقة المذكورة في بواقع ثالث مكرارات لكل عينة المختبر لحين استعمال  فيعبوات في 

 المونيوم:االستخالص بأوكزاالت 
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مل من محلول أوكزاالت 173غم من المادة األولية واضيف اليها 2بأخذ ( (Sabar et at., 1976 اجري االستخالص حسب طريقة
دقيقة ثم رشح بقمان الململ ورسب بعدها البكتين  73لمدة  °م73التحريك باستعمال محرك مغناطيسي على درجة مع  %1األمونيوم 

م وطحن وحفظ في عبوات بالستيكية في °23دقيقة في الثالجة رشح وجفف على  33( لمدة  v:v)بنسبة  %77باستعمال االيثانول 
 لكل عينة. بواقع ثالث مكراراتالمختبر لحين االستعمال 

 :ئيةكيمياالصفات ال
   A.O.A.C. (1984) في_ نسبة الرطوبة: تم تقديرها حسب الطريقة المذكورة 1
 A.O.A.C. (1984)في ذكورة متم تقديرها حسب الطريقة ال الرماد:_نسبة 7

 كفاءة المواد المستعملة في االستخالص
   Masoodi (2017) في وقدر الحاصل حسب الطريقة المذكورة الحاصل:

 العينات وفق المعادلة التالية لكل  للحاصلتم حساب النسبة المئوية  
 133× وزن القشور  /الحاصل = وزن البكتين المستخلص  

                  

 
 من قشوربعض نباتات الدراسة مراحل استخالص البكتين (:1شكل )

[A]  عند إضافة كحول االيثانول [B] تكوين الهالم[C] البكتين المستخلص الجاف 
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 FTIRالتشخيص بمطياف الشعة تحت الحمراء 

 –وعملت أقراص جافة من المزيج وســـــجل طيف األشـــــعة تحت الحمراء في قســـــم الكيمياء  KBrمزحت البكتينات المســـــتخلص مع 
 العراق. –جامعة البصرة  –كلية العلوم 

 التحليل االحصائي 
 للمعامالت حسب ما جاء في الراوي وخلف الله، Complete Randomized Design (CRD)إتبع التصميم العشوائي الكامل    

 (.3.32عند مستوى ) SPSS(. وحللت بيانات النتائج باستعمال البرنامج الحاسوبي 7333)
 النتائج: 

 تحديد كفاءة المحاليل المستعملة في استخالص المواد البكتينية
محلول أوكزاالت  باستعمال( النسب المئوية لحاصل المواد البكتينية المستخلصة من المخلفات 7بينت النتائج في الشكل )   

أظهرت نتائج التحليل االحصائي وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمالية  دقيقة إذ 73م ولمدة °73عند درجة حرارة  %1األمونيوم
 (P< 0.05 ، بين نسب الحاصل )ويأتي بعدها  %17.7اذ بلغت،أعطى أعلى حاصل في قشور المازة مقارنة مع العينات األخرى  اذ

 على التوالي. % 4 ,.,  %3.0واقلها في بكتين التفاح األحمر والخيار اذ بلغت   %4..1التفاح األخضر 

        
 %1المونيوم الت استعمال أوكز انسب الحاصل )%( للمواد البكتينية ب :(2شكل )         

لبكتين، إذ أظهرت نتائج التحليل االحصائي وجود فروقات اموالري في استخالص  3.7ستعمال حامض الستريك أ نتائج( 0الشـكل )
كما تبين ان  %14.7-40.4بلغت النســــــــب المئوية له بين ( بين نســــــــب الحاصــــــــل إذ  P< 0.05معنوية عند مســــــــتوى احتمالية ) 

أعلى نســـــــبة حاصـــــــل مقارنة بالطرق األخرى، اذ بلغت أعلى نســـــــبة في بكتين التفاح األخضـــــــر اســـــــتعمال حامض الســـــــتريك أعطى 
 . %14.7واقلها في الخيار  % 73.72والمازة   %..43ثم التفاح األحمر  % 41.7يليه التفاح األصفر  40.4%
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 موالري  2,0ستعمال حامض الستريك ا( نسب الحاصل )%( للمواد البكتينية ب3شكل )

أظهرت نتائج التحليل  ذ، إ%7( النسبة المئوية للحاصل باستعمال حامض األوكزاليك 4تبين النتائج الموضحة في الشكل ) بينما
حيث كانت النسب أقل مقارنة مع باقي  الحاصل،بين نسب  (P< 0.05احتمالية )االحصائي وجود فروقات معنوية عند مستوى 

 .%7.4وأقلها في الخيار  %17.0المازة في  أعلى قيمةوبلغت  %17.0- 7.4المحاليل المستعملة إذ تراوحت النسب بين 

 
 %2ستعمال حامض الوكزاليك ا( نسب الحاصل )%( للمواد البكتينية ب4شكل )

عند استخالصه بكتين من التفاح بأستخدام حوامض مختلفة   Masoodi (2017)وجاءت هذه النتائج متقاربة مع ما توصل اليه 
ومنها حامض الستريك وحامض الهيدروكلوريك والكبريتك حيث كانت اعلى نسب استخالص عند استعمال حامض الستريك اذ بلغت 

يز ة حرارة االستخالص والوقت وتركوقد يعزى السبب في  ذلك الى ان الحامض طبيعي وموجود في النباتات كما ان درج %42عنده 
الحامض والدالة الحامضية المثلى هذه الظروف جعلته  مالئم لالستخالص, كما ان االستخالص بالحامض يؤدي الى زيادة تأين 

ينية المرتبطة  تالمجاميع الحامضية الموجودة على السلسلة البكتينية وبالتالي سهولة فقدها لاليونات المعدنية والمواد السليلوزية والبرو 
 (7317) العلي واخرون 

 الصفات الكيميائية:
( لوحظ من خالل النتائج أن 2كما في شــــكل ) % 11.02 – 13.0تراوحت النســــب المئوية للرطوبة لعينات البكتين المحضــــرة بين 

في التفاح األحمر بلغت  %1محلول أوكزاالت األمونيومبأســـــتعمال دقيقة  73م ولمدة ° 73أقل نســـــبة رطوبة كانت عند درجة حرارة 
ان هذا االختالف في نســــــــب الرطوبة من عينة الى  ،%11.02وأعلى نســــــــبة رطوبة كانت في التفاح األصــــــــفر اذ بلغت  % 13.0
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ســبيا يؤدي الى ن أخرى يعود الى المحتوى الرطوبي االبتدائي للعينات فضــال ان االســتخالص بدرجات الحرارة العالية والوقت الطويل
 ((Campbell, 2006جفاف العينات تماما 

        
 النسبة المئوية لرطوبة البكتينات المحضرة (5شكل )                     

دقيقة  73م ولمدة ° 73المحضــــــرة عند درجة حرارة  لرماد للمســــــتخلصــــــات البكتينيةالنســــــب المئوية  (3) النتائج في الشــــــكلوبينت  
مقارنة ببقية العينات وأقل نســــبة  %7.7اذ بلغت اعلى نســـبة رماد في قشــــور بكتين المازة  %1محلول أوكزاالت األمونيومبأســـتعمال 

لخام ا ةوتعتمد نســـبة الرماد في المســـتخلصـــات البكتينية المحضـــرة على طبيعة الماد %1.7كانت في قشـــور بكتين التفاح األخضـــر 
   (Ismail et al.,2012رتفاع درجة الحرارة ووقت االستخالص اتحتويه من عناصر معدنية وتزداد نسب الرماد ب ومقدارما

 

 المئوية للرماد )%( للبكتينات المحضرة ( النسب6شكل )
 :التشخيص بمطياف االشعة تحت الحمراء

تحت الحمراء بهيئة اقراص بروميد البوتاسيوم  ومن خالل مالحظة نتائج التشخيص الطيفي الموضحة  في  االشعة  قيست اطياف
الذي يضم تشخيص المركبات الفعالة الموجودة في البكتين المستخلص من قشور)التفاح األصفر ، الخيار  (9الشكل )(  و 1الجدول )

 OHتعزى لوجود مجموعه 1-( سم 3390 -3041حزمة عريضة عند التردد ) ، التفاح األحمر ،المازة ، التفاح األخضر( اذ اعطت
في  C -Cتعود الى 1-(سم 1653-1598و الحزمة عند التردد) H -Cتعود الى مجاميع  1-( سم 2997 -2866اما الحزم عند ) -

( يعود الى مجموعة  1899 -1892) اما الحزم عند التردد O-Cتعود لمجموعة  1-سم  (1313 -1018حين ان الحزمة عند )
C=O ( 3في المجاميعCOOCHوهذا ) 1990,.ه وجدمع ما  يتفق)et al Silverstein) 
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 للبكتينات المستخلصة والمجاميع التركيبية لها FTIR( طيف 1جدول )         

 

  
 FTIRبتقانة  ةشخصالم   اتبكتينالمرتسم ( 11شكل )

A    بكتين التفاح الصفر :B   بكتين الخيار :C    بكتين التفاح الحمر :D    بكتين المازة :E بكتين التفاح الخضر : 

-سم )   -OH المجموعة الوظيفية

1) 
H-C  ( 1-سم) C–C  (1-سم) O-C     ( 1-سم) COOCH3   ( سم

 العينات (1-

 1653 2873 3288 ةالماز 

 

1032 1894 

 1018 1604 2875 3298 الخيار
1313 

1892 

 التفاح الصفر
 

3201 2868 1598 1311 1899 

 3041 التفاح الخضر

3390 
2866 

2997 
1598 

 

1103 

1311 

1894 

 3053 التفاح الحمر

3269 

2899 

2993 

1635 1016 

1105 

1897 
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 إستنتاجات
 ونيومســـتعمال محاليل أوكزاالت األمااســـتخالص البكتين من مخلفات بعض الفاكهة والخضـــروات وهي القشـــور، بســـتنتج من ي        

باســــتعمال حامض الســــتريك لكل عينات التفاح، بينما أعطى كانت أعلى نســــب حاصــــل  ، أناألوكزاليك الســــتريك وحامضوحامض 
بانها  حامض األوكزاليك عمالالمازة، كما أظهرت نتائج اســتخالص البكتين باســت معأعلى حاصــل عند اســتعمال أوكزاالت األمونيوم 

 جميع العينات المدروسة.اقل نسبة من بين طرائق االستخالص في 
 الشكر 

 FTIRكلية العلوم قسم كيمياء لتسهيل اجراء فحص  منهم أخص البحث،هذا  في أنجاز أسهمأتقدم بالشكر الجزيل لك من 

 المصادر: 
( استخالص البكتين من مخلفات الفواكه والخضروات 7317الفريح شيرين فاضل ) جابر،البشر  الموسوي، ام محمود،روضة  العلي،
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 طرية.يالب
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Abstract: 
The aim of the research is to extract pectin from the remnants of some fruits and 

vegetables, which are peels of (green apples, red apples, yellow apples, cucumbers, and 

sunchoke) using ammonium oxalate 1%, citric acid 0.2 molar and oxalic acid 2% at a 

temperature of 90 ° C for ninety minutes, as the highest percentage of extracted pectin 

are Using citric acid for all apple samples, ranging between 43.4 - 14.2%, the highest 

percentage was in green apples 43.4%, and the lowest was in cucumber 14.2%, while the 

highest yield was given when using ammonium oxalate, in sunchoke, reaching 19.2%, 

and then Green apples 18.4% and less in cucumbers by 4.8%, and the results of extracted 

pectin using oxalic acid showed that it was the lowest percentage among the extraction 

mailto:Linasamer234@gmail.com


 7272/يونيو  حزيران 287 -722(: 3)8المجلة السورية للبحوث الزراعية  – عريبي وآخرون
 

Auribi et al – Syrian Journal of Agricultural Research –SJAR 8(3): 277-278 June 2021  

 

782 

methods in all the studied samples. moisture and ash, which ranged between 10.3 - 

11.35% and 2.2 - 2, 1%, respectively, it was extracted by ammonium oxalate at a 

temperature of 90 ° C for 90 minutes. Using FTIR to find out thechemical active groups 

of extracted pectins. 
Key words: Apple, Sunchoke, Cucumber, Oxalic Acid, Pectin Extract, Citric 

Acid 

 


