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  مقدمه

ــام علمــی چیکــو  ــا ن ــام اســت ساپوتاســه ةخــانواداز  Achras zapotب ــا ن  کــه ب

Manilkara zapota  نــواحی  هــايیوهاز میکــی  ،چیکــوشــود. میــوة ینیــز شــناخته م

ــیري ــو همیشه گرمس ــت چیک ــت. درخ ــبز اس ــوده س ــاي ب ــک و آمریک ــومی مکزی و ب

ــت ــزي اس ــر. مرک ــال حاض ــتر در ، در ح ــت بیش ــا کش ــیري دنی ــواحی گرمس ــود یمن ش

ــه1387زاده خانکهــدانی و همکــاران، (حســن ــاطقی از اســتان هرمزگــان، ب ــت ). در من عل

 انـد.شـتههـا کاجـاي آنبروز ناهنجـاري جـاروي جـادوگر در درختـان لیمـو، چیکـو را بـه

ــت ــر کش ــطح زی ــو س ــتان چیک ــان  در اس ــتهرمزگ ــعه اس ــال توس ــونهم. در ح در  اکن

ــتان ــاب يهاشهرس ــک ، مین ــتان، رودان و جاس ــن اس ــدود ای ــاً ح ــار  137مجموع هکت

هر سـال ،بـاروردرخـت هکتـار  79حـدود از کـه  اسـتچیکـو  درخـتسطح زیـر کشـت 

  ).1397 نام،( بی شودیمتولید تن محصول  113 نزدیک به

دهـی چیکـو از اسـفند مـاه تـا اواخـر خردادمـاه در مناطق جنوبی کشـور، زمـان گـل

هـاي مختلـف روي درخـت هـا بـا انـدازههـا، میـوهزمـان گـلدلیل ظهور غیر هماست. به

رسـند. میـوة چیکـو در تـدریج مـیهـا از تیـر مـاه تـا شـهریور مـاه بـهشود. میوهدیده می

هــاي چیکــو شــیرین و شــود. میـوهاشـت مــیهـاي تیــر و مــرداد بردایـن منــاطق در مــاه

تـا  75وزن متـر، هـر یـک بـهسـانتی 9تـا  5مرغـی شـکل بـا قطـر خوشبو، گرد یا تخـم

تـا  1اي روشـن، حـاوي رنـگ قهـوهاي زبـر بـا گوشـتی بـهگرم، داراي پوست قهوه 200

گـرا اسـت، یعنـی میـوة بـالغ در مرحلـۀ سـیاه صـاف هسـتند. میـوة چیکـو فـراز ۀهست 4

هـا شـود. البتـه، میـوهسفت اسـت و پـس از برداشـت، رسـیدگی آن کامـل مـیرسیدگی، 

هـاي تـوان در دو مرحلـۀ بـالغ رسـیدة سـفت یـا رسـیدة نـرم برداشـت کـرد. میـوهرا می

ماننـد گـرد انتهـاي و  درخشـان زمینـیسـیب رنـگصاف بـدون پُـرز، بـه سطح درشت با

هــاي کــامالً رســیده ). میــوه1396شــوند (رضــازاده و حســینی، مــی گرفتــه نظــر در بــالغ

جـایی و انبـارداري ندارنـد. بهتـر اسـت میـوه در علت نرمـی زیـاد بافـت، قابلیـت جابـهبه
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ــل درشــت و ســفت برداشــت  ــوغ کام ــۀ بل ــوهمرحل ــن می ــیدگی  شــود. ای ــه رس در مرحل

درصـد قنـد  19تـا  16و حـدود  اسـتاي داراي گوشت شـیرین و نـرم و رنـگ آن قهـوه

درصـد) و سرشـار از مـواد  20تـا  12منبـع خـوبی از قنـد قابـل هضـم ( چیکـو ةمیو. دارد

ــر، چنــین، هــممعــدنی آهــن و کلســیم اســت.  ــروتئین، چربــی، فیب میــزان چشــمگیري پ

ـــدنی و  ـــواد مع ـــدول وم ـــامین دارد (ج ـــان، ،)1یت ـــانموگاوالیو و سرینیواس  ).1973(ش

ــی هــايآزمــایش ــت آنت ــزان ظرفی ــین می ــز اکســیدانیتعی ــاالبو نی ــت نشــانگر ب دن ظرفی

). از طـرف دیگـر، میـوة 2012اسـت (کـاوالهو و همکـاران، اکسـیدانی ایـن محصـولآنتی

فعــال ماننــد هــاي دیگــر داراي ترکیبــات ارزشــمند زیســتچیکــو ماننــد بســیاري از میــوه

   ویتامین ث است که نقش زیادي در سالمت انسان دارند.

  

  خوراکی)گرم بخش  100:  ترکیبات میوة رسیده چیکو (در 1جدول

  گرم)مقدار (میلی  ترکیب  مقدار (گرم)  ترکیب

  رطوبت

  کربو هیدات

  پروتئین

  چربی

7/73  

4/21  

7/0  

1/1  

  کلسیم

  فسفر

  آهن

  ویتامین ث

28  

27  

2  

6  

  

د انـکـرده مطالعـاتیفـرآوري چیکـو مـورد هنـد و بـنگالدش در، هـاي اخیـرسالدر 

ــا  ــومیام ــازيب ــا و روش س ــد مرب ــرآوري تولی ــاي ف ــوالت ه ــد محص ــاالد و تولی مارم

ــرآوري ــدف ــت ةش ــد اهمی ــابراین جدی ــادي دارد. بن ــو و  ،زی ــرآوري چیک ــب ف روش مناس

خشـک  ۀ، ژلـه، ترشـی و برگـوهیـمآبو  تبدیل آن به محصـوالتی ماننـد مربـا، مارمـاالد

  هدف اصلی نگارش این نشریه است. 
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  چیکو براي فرآوري سازي میوةآماده

ــا  1شــکل درشــت ســفت) برداشــت (کامــل (میــوه  غوبلــ ۀدر مرحلــمیــوة چیکــو  ) و ب

  شود. و آبکشی میداده شده استفاده از محلول ضدعفونی میوه و آب شستشو 
  

  
  : میوة چیکو 1شکل 

  

ــوه ــانمی ــطح پوستش ــدن آب روي س ــک ش ــو و خش ــس از شستش ــا را پ درون  ،ه

هـا نباشـند. ایـن کیسـهطـوري کـه بـا هـم در تمـاس دهند بههاي کوچک قرار میکیسه

ــی ــوهمثــل پوشــش عمــل م ــدگی می ــد و از خشــک شــدن و چروکی ــوگیري  کنن ــا جل ه

ــد کــرد. کیســه ــهخواهن ــههــا ب ــه در جعب ــهصــورت یــک الی ــرارهــاي کوچــک پای   دار ق

شـوند. میـوه بـراي رسـیدن و گیرنـد و بسـته بـه نیـاز در دماهـاي مختلـف انبـار مـیمی

ــرم ــهن ــت ب ــدن باف ــدتش ــه  م ــک هفت ــاي محــیط ( دری ــه سلســیوس 25-26دم  )درج

  ). 2شکل ( شودمینگهداري 
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گوشت رنگ کرم روشن ب: رسیدة کامل نرم با : میوة چیکو الف: بالغ سفت با گوشتی به2شکل 

  رنگ ايقهوه

  

ــدول  ــیدن و  2در ج ــراي رس ــالغ ب ــو ب ــوة چیک ــداري می ــدت نگه ــار و م ــاي انب   دم

درجــه سلســیوس ســبب ســرمازدگی و  7. دمــاي کمتــر از آمــده اســتشــدن بافــت نــرم

  ).1396شود (رضازاده و حسینی، نرسیدن میوه پس از خروج از انبار می

  

  : مدت نگهداري میوة چیکو بالغ در دماهاي مختلف انبارداري2جدول 

  مدت نگهداري (روز)  ماي انبار (درجه سلسیوس)د

  7تا  3  25

15  14  

12  42  

7  90  

  

  

  

 الف
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  محصوالت چیکو

  مربا 

  مواد اولیه براي تهیۀ مربا

 میوه خرد شده  

 شکر  

 لیموآب 

 آب  

طعـم و مـزه و چـه از نظـر اقتصـادي، تهیـۀ مربـا، چـه از نظـر موضوع در  نیترمهم

 67چیکـو، و  ةقنـد بـراي میـو درصـد 19گـرفتن اسـت. بـا در نظـر میزان شکر مصرفی 

ــه ( ــا از رابط ــوگرم مرب ــک کیل ــراي ی ــکر مصــرفی ب ــزان ش ــا، می ــریکس مرب ) 1درجــه ب

  ).1383، قربانیو  لودمقصو( شودمحاسبه می

)1    (                                      S = (1000 × 0.67) – (W × 0.19)  

   

s میزان شکر مصرفی =  

wخردشده ة= وزن میو  

 دوشمی استفاده شکر گرم 385 ،میوة خردشده  گرم 1500ازاي هب ،مثالراي ب.  

  

  روش تهیه

 طوربـههـا یوهم، و جداسـازي هسـته یريگشستشـو، پوسـت: پـس از خردکردن میـوه

  شوند.میخرد دستی با چاقو به قطعات ریز 
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ــهپخــت  ــات وشــکر مخلــوط  جــوش آمــدن: پــس از ب ــه قطع ــوه و آب (ب ــر می ازاي ه

آرامـی ادامـه دو لیـوان آب کـافی اسـت)، بایـد فرآینـد پخـت بـه ،کیلوگرم گوشـت میـوه

 مربا به قوام برسد.   تاابد یمی

ســه درصــد وزنــی گوشــت میــوه بــه مخلــوط میــزان بــه یمــولآب: یمــولآبافــزودن 

 pHکمتـر نشـود (کـاهش  7/2، امـا از برسـد 4مربـا بـه کمتـر از   pH تـاود شمیاضافه 

 شود).باعث قرمز شدن رنگ مربا می 4به کمتر از 

 تـاابـد یمـی: حـرارت دادن تـا رسـیدن بـه قـوام مناسـب ادامـه دهـیادامۀ حـرارت

  ).3درصد برسد (شکل  63پذیر (بریکس) به انحالل مواد جامدمیزان 

  
  : مرباي چیکو3 شکل

 
بـراي جلـوگیري از شـده و  ختـهیر لیاسـتراي تمیـز یشـهش يبطـر کیـ درسپس، مربـا 

درون بطــري و بــدرنگ شــدن مربــا، درپــوش شیشــه بــا پــارافین خــوراکی نفــوذ هــوا بــه

پـس شـده و سـریعاً خنـک هـاي مربـا بـا قـرار دادن در ظـرف آب شیشـه ود.شمیاندود 

(محمــدپور و وند شــمــینگهــداري در دمــاي یخچــال  ،از ســرد شــدن در دمــاي محــیط

   ). 1397، عزیزي
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   مارماالد

مناسـب کـه از مخلـوط یـک میـوه، پالـپ  ياژلـهبا قـوام است  يافرآوردهمارماالد، 

کننده ماننـد شـیرین يهادراتیـکربوهمرکبـات، بـا شـکر یـا سـایر  ةمیـومیوه، آب ةپوریا 

  .) 1385نام، (بی یدآمیدست ه عسل با یا بدون اضافه کردن آب ب

  

  مارماالد چیکو ۀمواد اولیه براي تهی

 کــن یــا میــوه در دســتگاه مخلــوطبــراي تهیــۀ پالــپ، قطعــات گوشــت ( پالــپ میــوه

  ود)  شمیغذاساز به پالپ تبدیل 

 شکر  

 ــه ــانتره): ب ــال (کنس ــیظ پرتق ــتفاده شــربت غل ــوه اس ــپ می ــد وزن پال ــزان ده درص می

  ود. شمی

درصــد قنــد کنســانترة  5/63قنــد در میــوة چیکــو، و  درصــد 19بــا در نظــر گــرفتن 

دسـت بـه) 2پرتقال، مقـدار شـکر مصـرفی بـراي یـک کیلـوگرم مارمـاالد طبـق رابطـه (

   ).1383، قربانیو  مقصودلود (آیمی

)2             (S = (1000 × 0.67) − (W1 × 0.19) − (W2 × 0.635)                                 

sمیزان شکر مصرفی =  

1wوزن میوة خرد شده =  

2wوزن کنسانترة پرتقال =  

 ــ ــالراي ب ــ ،مث ــپ گــرم 1500ازاي هب ــم پال ــد  وهی ــال ةکنســانتردرصــد  10بای  ،پرتق

ایـن مقـادیر در فرمـول ود؛ بـا جـایگزینی شـمـیمصـرف  کنسـانتره گرم 150 یعنی

  .دآیمیدست به گرم 289 میزان شکر مصرفی  باال،

  



  الدینبهجت تاج ایران محمدپور و 

 

٨ 
 

  روش تهیه

 طوربـههـا یوهم، و جداسـازي هسـته یريگشستشـو، پوسـت: پـس از خردکردن میـوه

  شوند.می لیتبد پالپ بهکن مخلوط در وخرد دستی با چاقو 

ازاي هـر میـوه و آب (بـه قطعـات وشـکر مخلـوط  جـوش آمـدن: پـس از بـهجوشاندن

 تــاآرامــی ادامـه یابــد لیـوان آب کــافی اسـت) بایــد فرآینـد پخــت بـهکیلـوگرم پالــپ دو 

 مارماالد قوام یابد.  

 د.شومیدرصد جوشانده  63بریکس  رسیدن به تا پالپ میوه وشکر مخلوط 

 10بــه میــزان  کنســانتره پرتقــال: افــزودن شــربت غلــیظ پرتقــال (کنســانتره)

 ود.شمیبه مخلوط اضافه  وزن میوه خردشده، درصد

 67 : حـرارت دادن تـا رسـیدن بـه محصـول مارمـاالد بـا بـریکسدهـیادامۀ حرارت

  ).4ابد (شکل یمیادامه 

  

  
  : مارماالد چیکو4شکل 

  

ــاالد  ــ درمارم ــز یشــهش يبطــر کی ــهیر لیاســتراي تمی ــوگیري از ه و شــد خت ــراي جل ب

درون بطـري و بـدرنگ شـدن محصـول درپـوش شیشـه بـا پـارافین خـوراکی نفوذ هوا به
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پـس از سـریعاً خنـک و بـا قـرار دادن ظـرف مارمـاالد در آب، محصـول ود. شـمـیاندود 

   ). 1397، (محمدپور و عزیزي شودنگهداري در دماي یخچال  آن

  

   وهیمآب

اي بـدون گـاز یـوهممیـوه یـا نوشـیدنی بر پایۀ اسـتانداردهاي تـدوین شـده، هـر آب

لیتــر) (گــرم بــر صــد میلی 1/0-7/0بایــد داراي اســیدیتۀ کــل برحســب اســید ســیتریک 

درجــۀ  10پــذیر یعنــی و کمتــرین میــزان درصــد مــاده جامــد انحــالل 2-4رابــر بpH و 

  ). 1394نام، بریکس باشد (بی

  

  مواد اولیه 

 پالپ میوه  

  5/63شربت غلیظ پرتقال (کنسانتره با بریکس ( 

 حمام آب داغکنندة آب یا (دستگاه گرم( 

 

  روش تهیه 

 ود.شمیپالپ میوه تبدیل  به کنمخلوطمیوة خردشده در  يهاقطعه

 .ندوشمیبه نسبت مساوي (وزن به حجم) مخلوط  آشامیدنی آب و پالپ میوه

ــهمخلــوط  دقیقــه  120مــدت درجــه سلســیوس بــه 60در حمــام آب داغ  دســت آمــده،ب

 ود.شمیحرارت داده 

هـاي ریـز یـا سـوراخ(Mesh) بـا تـوري داراي مِـش  و هشـد یفیوژمیوه حاصل سـانترآب

  ود.شمیصاف 
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ــه ــاهش ب ــهآب pHمنظــور ک ــم، ب ــوه و ایجــاد طع ــزان می ــانترة  5می ــی کنس ــد وزن درص

 ود.شمیمیوه اضافه و مخلوط درجه بریکس) به آب 5/63پرتقال (

میـوة آبود. شـمـیدر دمـاي یخچـال نگهـداري و تـا حـداکثر سـه روز مصـرف  میوهآب

درصــد کنســانتره پرتقــال، داراي شــرایط اســتاندارد یــک نوشــیدنی  5 ترکیبــی چیکــو بــا

ــوهم ــاز ی ــدون گ ــزياي ب ــدپور و عزی ــت (محم ــکل 1397، اس ــو ، آب5). ش ــوة چیک می

   دهد.میوة پرتقالی چیکو (سمت چپ) را نشان می(سمت راست) و آب

 

  
  میوه پرتقالی چیکومیوه چیکو، سمت چپ آب: سمت راست آب5شکل

  

   ژله

) درصـد فیبـر 5داراي بـیش از ( غنـی از فیبـر يیـک غـذا صـورتبـهة چیکـو میواز 

  شود. به صورت ژله نیز استفاده می
  

  مواد اولیه 

 پالپ میوه  

 شکر 

  پکتین 

 لیموآب  
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   روش تهیه

بسـتگی دارد میـوه  )بـریکس(پـذیر درصـد مـاده جامـد انحـاللمقدار شـکر مصـرفی بـه 

بـا در نظـر گـرفتن درصـد  درصـد بـوده اسـت، 19آن  پـذیرماده جامـد انحـاللکه چون 

ــد انحــالل ــذیر مــواد جام ــراي  67پ ــزان شــکر الزمدرجــه بــریکس ب  محصــول ژلــه، می

ســه قســمت شــکر مصـرفی  ود.شـمــی) محاســبه 1بـراي یــک کیلـوگرم ژلــه از رابطـه (

 ود.شمیمرحله اضافه  سهطی  ،هنگام پختو  شده

 د.نوشمیپالپ میوه تبدیل  به کنمخلوطشده در  میوه خرد يهاقطعه

در ) وزن بـه حجـم ( پالـپ بـه آب 60بـه  40بـه نسـبت آشـامیدنی  پالـپ میـوه بـا آب

بــه پالــپ افــزوده  یــک قســمت از ســه قســمت شــکر ه و دســت شــدکن، یــکمخلــوط

 .دوشمی

ــادهــی: حــرارت ــوه و بب ــپ می ــد از حرارت دادن پال ــدنع قســمت دوم  آن، جــوش آم

میـزان یـک و (از ژالتـین بـه ودشـمـیاضـافه  اسـت، مخلـوط شـدهژالتـین شکر که بـا 

آخـرین قســمت  ،بعـد از جوشـیدن مخلـوط .نـیم درصـد وزن پالـپ میـوه اسـتفاده شـود)

بـه میـزان سـه لیمـو (آبرسـید،  60هنگـامی کـه بـریکس ژلـه بـه ه و شکر اضـافه شـد

جلــوگیري از کریســتالیزه شــدن شــکر و پایــداري ژل در  رايبــ میــوه) درصــد وزن پالــپ

ــه بــه  .دوشــمــیمحصــول نهــایی افــزوده  ــریکس ژل حــرارت دادن  ،رســید 65وقتــی ب

 .خواهد شدمتوقف 

اي یــا فلــزي ریختــه و بعــد از خنــک شــدن، در یخچــال یشــهشژلــه در ظــرف مناســب 

  .)2014(احمد و همکاران،  ودشمینگهداري 
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   ترشی

  مواد اولیه  

 مختلــف انــواعي تهیــه ترشــی چیکــو، عــالوه بــر پالــپ میــوه و روغــن خــردل، بـرا

  شرح زیر الزم است:به هیادو

  گرم 1000  پالپ میوه

  تریلیلیم 250  روغن خردل

  گرم 50  لیزنجبپودر 

  گرم 30  ریس پودر

  گرم 10  فلفل پودر

  گرم 5  رهیز پودر

  گرم 500  شکر

  تریلیلیم 150  سرکه

  گرم 15  نمک

  

  روش تهیه

 ود.شمیپالپ میوه تبدیل  به کنمخلوطمیوه خرد شده در  يهاقطعه

شـامل پــودر زیــره، زنجبیـل، فلفــل، و پـودر ســیر در ظــرف  یــهادوپالـپ میــوه و تمـامی 

 ود.شمیحاوي روغن خردل حرارت داده 

ــه  ــیدن ب ــا رس ــردد و ت ــوط گ ــافه و مخل ــرکه اض ــک و س ــکر، نم ــپس ش ــه  65س درج

  ود.شمیبریکس حرارت داده 
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بـراي جلـوگیري از نفـوذ  شـده و  ختـهیر لیاسـتراي تمیـز یشـهش يبطـر کی درترشی 

ــه ــوا ب ــارافین ه ــا پ ــوش شیشــه ب ــدرنگ شــدن محصــول ترشــی، درپ درون بطــري و ب

  ). 2014ود (احمد و همکاران، شمیخوراکی اندود 

  

  ي خشک  هابرگه

آبگیري اسـمزي پـیش فرآینـدي اسـت کـه باعـث کـاهش زمـان خشـک کـردن و 

ــدمان  ــزایش ران ــکاف ــا  35و  کنخش ــد  50ت ــرفهدرص ــرژي و یی در مجوص ــرف ان ص

ي آبگیـري بـه روش اسـمز شـامل هادهیـفاشـود. هـاي فرآینـد خشـک کـردن میهزینه

  بهبود رنگ، عطر و طعم محصول است.

  

   روش تهیه

  ، اجراي مراحل زیر ضروري است:روش اسمزي بهتهیه برگه براي 

 متریلیم 6-8هاي چیکو با ضخامت ورقه کردن برش،  

  درجه بریکس 53غلظت تهیۀ محلول شکر یا ساکارز با،  

  ــول  )گــرم ویتــامین ث در هــر صــد گــرمیلیم 30یمــو (حــاوي لآبافــزودن بــه محل

  ازاي هر لیتر محلول ساکارز،ساکارز به میزان ده گرم به

  47ي چیکـو در محلـول سـاکارز بـا دمـاي هاورقـهفرآینـد اسـمز بـا فروبـري اجراي 

 ساکارز به نمونه، استفاده شود.از محلول  نسبت وزنی پنج به یک؛ درجه سلسیوس

  ــتاســتفاده از ــاي ثاب ــا دم ــام آب ب ــري  ،حم ــا در حــین آبگی ــدن دم ــت مان ــراي ثاب ب

  الزم است. دقیقه 170مدت زمان  ؛فرآیند اسمزي

ــا اســتفاده از صــافی آبچــک شــود. هــابرش در  هابرگــهي میــوه پــس از فرآینــد اســمز ب

درجـه سلســیوس تــا رســیدن  60آفتــابی بــا دمــاي  کنخشـکالکتریکــی یــا  کنخشـک
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ــت ــهآن رطوب ــک شــوند.  15 هــا ب ــهدرصــد خش ي خشــک بایــد در کیســۀ هابرگ

ي و در جــاي خنــک، خشــک و تاریــک نگهــداري شــوند بندبســتهی لنــیاتیپلپالســتیکی 

  ). 2014محافظت شوند (پاتیل و همکاران،  هاحشرهتا از آلودگی ثانویه توسط 

  

  گیرينتیجه

اي در مرحلــه رسـیدگی داراي گوشـت شــیرین و نـرم و رنـگ آن قهــوهچیکـو  میـوة

علـت نرمـی زیـاد هـاي کـامالً رسـیده بـه. میـوهدرصـد قنـد دارد 19تا  16و حدود  است

جــایی و انبـارداري ندارنــد. بهتـر اســت میـوه در مرحلــۀ بلـوغ کامــل بافـت قابلیــت جابـه

یـک هفتـه  مـدتن بافـت بـهشـدنـرمبـراي رسـیدن و یـا  شـوددرشت و سفت برداشت 

بــه محصــوالت و ســپس  دگــردنگهــداري  )درجــه سلســیوس 25-26دمــاي محــیط ( در

  متنوع از جمله مربا، مارماالد، آب میوه، ژله، ترشی و برگه خشک فرآوري شود. 
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