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 در صنعت غذايی حالل های صنعتی و سنتیگیری و مقايسه میزان اتانول سرکهاندازه
 
 

  12/4/99پذيرش مقاله:           12/3/99: دريافت مقاله

 
 چکیده

باشد. با توجه به شناسی و هم از بعد مذهبی بسیار حایز اهمیت میمواد غذایی هم از دیدگاه علم سم هایمیزان الکل در نمونه سابقه و هدف:

ای تخمیر الکلی و استیکی، در این پژوهش میزان کاربرد فراوان سرکه در صنایع غذایی و احتمال وجود الکل در محصول نهایی طی فراینده

 گیری شد.های صنعتی و سنتی اندازهالکل سرکه در نمونه

سازی و فیلتر شدن به دستگاه کروماتوگرافی آوری شده پس از رقیقهای جمعنمونه ،هاجهت سنجش میزان الکل در سرکه :هامواد و روش

 های مختلف زمانی نیز صورت گرفت.گیری الکل در بازهالکل، اندازه لزمان بر میزان تولید و تبدی گازی تزریق شدند. به منظور آگاهی از تاثیر

های سنتی نسبت به نوع جود داشت. البته، درصد الکل سرکههای سنتی وهای صنعتی و هم در سرکهمقادیری از اتانول هم در سرکه: هايافته

 صنعتی باالتر بود.

های تهیه این دو نوع سرکه تواند مربوط به تفاوت در روشهای سنتی نسبت به نوع صنعتی میمحتوی الکل در سرکهباال بودن  :گیرینتیجه

شود، در تهیه هر نوع سرکه صنعتی و به باشد. همچنین از آنجا که با گذشت زمان تفاوت معناداری در میزان الکل موجود در سرکه مشاهده می

اشد. این امر خصوصا در مورد برضه محصول نهایی در راستای به حداقل رساندن درصد الکل ضروری میسازی زمان عخصوص سنتی، بهینه

 شوند اهمیت بیشتری دارد.های ذیربط تهیه میهای سنتی که عمدتا به صورت خانگی و بدون نظارت سازمانسرکه

 سرکه صنعتی، سرکه سنتی، صنعت غذايی حالل الکل، ی:کلیدگان واژه

 
 همقدم

الل، وجود الکل در مواد غذایی حهای مهم در صنعت غذایی یکی از چالش

اسالم، در  فقهای دین یمبنای فتوا برباشد. میزان مجاز الکل در مواد غذایی می

باشد و در کشورهایی مانند کانادا، درصد می 1تا  5/0اکثر کشورهای آسیایی بین 

باشد. بنابراین تولید و  وجود داشته هیچ الکلی نباید در مواد غذایی با برند حالل

عرضه محصوالت غذایی بدون الکل هم از جهت صنایع غذایی حالل و هم از 

 .(1)باشد ل بر انسان، بسیار حایز اهمیت میثار سمی الکآشناسی و جنبه سم

ت ها و غالدر صنایع غذایی، الکل و خصوصا اتانول طی فرایند تخمیر میوه

شود که الکل تولیدی درصد باالیی خواهد داشت و در نشاسته باال تولید می با

 صورتی که فرایند تخمیر ادامه پیدا کند تبدیل به اسید استیک و سرکه خواهد شد

 ز تخمیر الکلی و متعاقب آن تخمیرحاصل اای است وردهآسرکه فردر واقع . (2)

پایین کاربرد  pHای خاص و و غالت که به دلیل ارزش تغذیه هااستیکی میوه

 .(3) ها داردهای گوشتی و چاشنیوردهآفراوانی در صنایع کنسرو، ترشیجات، فر

ای که بر حسب ماده اولیه و شودتولید سرکه به دو روش صنعتی و سنتی انجام می

تخمیر الکلی از  جاتسرکه میوه ی دارند.متفاوت انواعدر تهیه آنها به کار رفته است 

 و گرددو... حاصل می سیب، جات مختلف مانند انگورسپس استیکی آب میوه و

 گندم و ذرت حاصل  مانند جو، یتاستیکی غال سرکه مالت از تخمیر الکلی و

 ریک، اسید اسرکه طبیعی همچنین حاوی مقدار کمی اسید تارت. (4) گرددمی

 

تولید سرکه صنعتی به دو روش مختلف . سیتریک و دیگر اسیدهای گیاهی است

تهیه و غالت ها گیرد؛ در روش اول، سرکه را با استفاده از خود میوهصورت می

د، برای در روش دوم که کاربرد بیشتری هم در صنایع تولید سرکه دار. کنندمی

تر بهای آن به مراتب ارزان که شوداستفاده می، از همان ابتدا از الکل سرکهتهیه 

شود ولی این نوع سرکه به استثنای طعم ترش دارای تمام میسرکه طبیعی  از

  .(4) ستهیچ خاصیت دیگری نی

فرایند تخمیری شامل جهت تولید سرکه دو نوع که گفته شد،  طورهمان

 ،در مرحله تخمیر الکلیگیرد. صورت می استیکی مرحله الکلی و مرحله

وسیله هبا گذراندن سیکل امبدن میر هوف ب اموجود در سوبستر هایکربوهیدرات

صل از مرحله الکل حا ،مرحله استیکی در. شودمیتبدیل به الکل اتیلیک  هامخمر

سیداسیون به اسید اک طی فرایند ها،استو باکتر توسط قبل به عنوان سوبسترا

و  ابتدا اتانول در حضور اکسیژن هوا به استالدئید تبدیلشود. استیک تبدیل می

 گرددلدئید دهیدروژناز باکتری به اسید استیک دهیدرژنه میآتوسط آنزیم سپس 

که، الکل یک محصول حد واسط است که میزان بنابراین در فرایند تولید سر .(5)

های مختلف تخمیر الکلی و استیکی متفاوت است، از زمان تولید و مصرفش در

 همین رو وجود الکل در مرحله پایانی پروسه تولید سرکه دور از انتظار نخواهد بود.

نوشیدن شراب در اسالم مطلقاً حرام دانسته شده و هیچ مسلمانی حق ندارد 

 2(PhD) مرضیه جعفری

 *1(PhD) یمحسن رضاي

 ،سازمان غذا و دارو، آزمایشگاه کنترل غذا و دارو. 1

 .ایران ،تهران

مرکز تحقیقات حالل جمهوری اسالمی ایران، . 2

سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 .، ایرانپزشکی، تهران

 
 محسن رضايی :نويسنده مسئول*

کوچه  ،باالتر از میدان ولیعصر، خیابان ولیعصر، تهران

مرکز تحقیقات حالل جمهوری ، 24پالک ، دانش کیان

 .اسالمی ایران

 +99 12 99999933تلفن:   

 +99 12 99999989 فاکس:

Email:  

rezaei.mohsen@gmail.com 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ia

hj
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               1 / 6

mailto:rezaei.mohsen@gmail.com
http://iahj.ir/article-1-193-fa.html


 7-21، صفحه: 99ستان زمو  پايیز، دوم، شماره پنجممت، دوره نشريه اسالم و سال

 مرضیه جعفریو  محسن رضايی/ های صنعتی و سنتیمیزان اتانول سرکه

8 

آیات و روایات  .را داشته باشد بنوشدکل ال اتی که در خود درصدی ازمشروب

ای را گونه تردید و شبههفراوانی برای حرمت شراب وارد شده است که جای هیچ

فرماید: درباره شراب و قمار از تو سؤال سوره بقره، می 21۲آیه  گذارد.باقی نمی

نافعى )از نظر مادى( براى مردم در آنها گناه و زیان بزرگى است و م کنند، بگومى

سوره مائده  ۲1و  ۲0دارد )ولى( گناه آنها از نفعشان بیشتر است. در آیات  در بر

کند به طور صریح از آن نهی که حکمت حرمت شرب خمر را گوشزد میضمن آن

ها، پلید و از عمل شراب و قمار و بت ،ایداى کسانى که ایمان آورده نماید؛می

خواهد به وسیله شیطان مى .ها دورى کنید تا رستگار شویداز آنشیطان است، 

شراب و قمار، در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند، و شما را از یاد خدا و از نماز 

 دارد. آیا )با این همه زیان و فساد و با این نهى اکید،( خوددارى خواهید کرد؟ باز

اب، در همه ادیان الهی شرالبته باید توجه داشت که مسئله حرمت الکل 

د، شرب خمر را جایز و هیچ آیینی که از تحریف بشر مصون مانده باش مطرح بوده

خواری در تورات و انجیل های بسیاری برای حرمت شرابتوان نمونهداند. مینمی

کننده و شراب به علت تأثیرات مخرب یهودیت، نوشیدن مشروبات مست در یافت.

  (6-8)است  بار نهی شدهو زیان

نوشیدند، مجازات کاهنینی که شراب و دیگر مسکرات را می در شریعت یهود،

شود و نزدیک نمی شراب عتقاد داشت که شخص حکیم به(. سلیمان ا۲) مرگ بود

برای دوری از مصیبت و غم و پیروی از اراده خدا نباید مشتاق شراب بود زیرا 

  .(11 و 10) شودباعث فساد و گناه می

است و در روی در نوشیدن شراب توصیه شدهیت اعتدال و میانهدر مسیح

شود. کاری که نشانه حکیم خواری دیده میانجیل کنونی نیز مخالفت با شراب

کند و مسکرات عربده شراب استهزا می»نبودن و نادانی معرفی شده و آمده است: 

 .(10) «آورد و هر که به آن فریفته شود حکیم نیستمی

بار مطرح شده است. ن و احادیث بسیاری مصرف الکل حرام و زیانآدر قر

بار الکل بر انسان کامال امروزه با پیشرفت علوم پزشکی و تکنولوژی اثرات زیان

باری بر سیستم عصبی ثار زیانآمصرف الکل  مشخص و تایید گردیده است.

نکراس ایجاد مرکزی و محیطی، سیستم قلبی عروقی، سیستم تنفسی، کبد و پا

باشند. اختالل حافظه، افسردگی، اضطراب، قابل بازگشت مینماید که اکثرا غیرمی

باشند که اثرات منفی اختالل شخصیت و توهم از آثار روانی مصرف الکل می

اجتماعی و اقتصادی نیز به دنبال خواهند داشت. طبق مطالعات انجام شده مصرف 

همچنین اثرات سو  شود.ها میبرخی سرطان هالکل موجب افزایش احتمال ابتال ب

 . (12) الکل بر جنین در دوران بارداری در مطالعات بسیاری ثابت شده است

های پزشکی نیز پیشرفتکه در احادیث و آیات قرآن ذکر شده،  طورهمان

 های جسمی و روانی بسیاری نماید که مصرف الکل موجب بیماریمیتایید 

 های مواد غذایی هم از دیدگاه علم میزان الکل در نمونه بنابراین شود.می

 باشد.شناسی و هم از بعد مذهبی بسیار حایز اهمیت میسم

با توجه به مطالعات مختلف انجام شده در خصوص سمی بودن الکل وآثار 

شده آن بر انسان و از آنجا که استفاده از سرکه در صنایع غذایی سوء شناخته 

ورده است، آگاهی از وجود میزان الکل آحالل، مستلزم عدم وجود الکل در این فر

باشد. از آنجا که سرکه کاربردهای فراوان مصرف بسیار مهم میورده پرآدر این فر

خصوص درصد الکل  ای دردر محصوالت غذایی مختلف دارد و تاکنون مطالعه

های خوراکی در ایران انجام نشده است، در این مطالعه میزان موجود در سرکه

های تولید شده به روش صنعتی و سنتی تعیین مقدار و الکل موجود در سرکه

 مقایسه شد.

 
 هامواد و روش

  سازی نمونه:تهیه وآماده

کدام  نتخاب و از هرنوع مختلف سرکه انگور سنتی ا 5چهار برند سرکه صنعتی و 

گیری از محصول نهایی، نمونه به طور تصادفی انتخاب شد. عالوه بر نمونه 10

های زمانی بیست روز و چهل روز پس از شروع تولید نیز انجام گیری در بازهنمونه

لیتر از میلی 10ابتدا  داری شدند.ها تا زمان انجام آزمون در یخچال نگهشد. نمونه

لیتری با استفاده از میلی 100های صنعتی و سنتی در بالن ژوژه کهکدام از سر هر

آب مقطر به حجم رسانده شد، سپس محلول بدست آمده توسط فیلتر سر سرنگی 

 صاف گردید.

  :گیری الکلاندازه

های صنعتی و سنتی با استفاده از دستگاه میزان اتانول موجود در سرکه

 (FID)ای دتکتور یونیزه کننده شعلهبا  Agilentکروماتوگرافی گازی مدل 

 میکرولیتر از هر نمونه به دستگاه گاز 1ها، سازی نمونهگیری شد. بعد از آمادهاندازه

ها محاسبه گردید و مقادیر الکل کروماتوگرافی تزریق گردید. سطح زیر پیک

 اساس سطح زیر پیک نمونه استاندارد محاسبه شد. ها برنمونه

  دارد الکل اتیلیک:تهیه محلول استان

لیتر از الکل اتیلیک با میلی 1درصد الکل اتیلیک،  1جهت تهیه محلول استاندارد 

لیتری با استفاده از آب مقطر به میلی 100درصد داخل بالن ژوژه  100خلوص 

 حجم رسانده شد.

 کروماتوگرافی: تنظیمات دستگاه گاز

رد استفاده قرار گرفت متر مومیلی 25/0متر و قطر  30به طول   DB5ستون

درجه  250لیتر بر دقیقه تنظیم شد. دمای دتکتور میلی 5/0 و سرعت جریان

 ،دقیقه و جریان هوا لیتر برمیلی 40 ،گراد تنظیم گردید. جریان گاز هیدروژنسانتی

 لیتر بر دقیقه بود.میلی Make Up، 45لیتر بر دقیقه و جریان گاز میلی 450

 ز به صورت زیر بود:برنامه دمایی آون نی

 60 دقیقه 1گراد به مدت درجه سانتی 

  2به مدت  -درجه بر دقیقه 00گراد با سرعت درجه سانتی 80به  60از 

 گراد درجه سانتی 80دقیقه در دمای 

  2به مدت  -درجه بر دقیقه 80گراد با سرعت درجه سانتی ۲0به  80از 

 گراددرجه سانتی ۲0دقیقه در دمای 

 

 ری:آزمون آما

 افزارو نرمANOVA نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون آماری 

SPSS .برررسی گردید 
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 کروماتوگرام نمونه استاندارد اتانول .2 شکل

 هايافته

های صورت گرفته با دستگاه کروماتوگرافی گیریاین مطالعه در اندازه در

های سنتی وجود های صنعتی و هم در سرکههگازی، مقادیری از الکل هم در سرک

دهد میزان اتانول در نشان می 2و  1مقایسه جدول  (.2و  1داشت )جدول 

که در داری با هم ندارند، در حالیهای مختلف سرکه صنعتی تفاوت معنیبرند

شود. البته در مقایسه میزان الکل داری مشاهده میهای سنتی تفاوت معنیسرکه

تواند تحت تاثیر مختلف، الگوی منظمی وجود نداشت که می هایدر سرکه

، درصد کربوهیدرات و ماده اولیه باشد. به طور کلی pHفاکتورهای مختلف مانند 

های سنتی نسبت به نوع صنعتی باالتر بوده، که میانگین الکل موجود در سرکه

سرکه باشد، های تهیه این دو نوع تواند مربوط به تفاوت در روشاین مساله می

های صنعتی به روش کامال شیمیایی و بدون گذراندن مراحل چرا که برخی سرکه

 شوند و طبیعتا حاوی الکل نخواهند بود.تخمیر تولید می
 

 های سنتیغلظت اتانول موجود در سرکه. 2جدول 

 )%( درصد اتانول (ppm)غلظت اتانول  
1 610 06/0 
2 10030 1 
3 14600 5/1 
4 2000 2/0 
5 680 00/0 

 

 های صنعتیغلظت اتانول موجود در سرکه .1جدول 

 )%( درصد اتانول (ppm)غلظت اتانول  
1 510 05/0 
2 3410 34/0 
3 200 03/0 
4 0 0 

 

 

 

نتایج به دست آمده از این پژوهش با سایر مطالعات صورت گرفته در خصوص 

ان مونوساکاریدها و الکل و همکاران میز Plessالکل سرکه نیز مطابقت دارد. 

گیری نمودند و نتایج نشان داد، مقادیری از اندازهرا های مختلف موجود در سرکه

ها وجود داشت که در سرکه انگور بیشتر از سایرین بود. اتانول در تمام سرکه

الکل نهایی تاثیر خواهد داشت، بنابراین نوع ماده اولیه جهت تولید سرکه در میزان 

. در مطالعه دیگری (13) ه سرکه سیب کمترین میزان الکل را داردکطوریبه

های تجاری با روش کروماتوگرافی اتانول و ارگانیک اسیدها در سرکهمیزان 

. در ایران (5) بررسی شده که در تمام انواع سرکه مقادیری از الکل وجود داشت

ها انجام شده ها و چاشنینیز مطالعاتی در خصوص الکل در انواع مختلف نوشیدنی

رسی میزان الکل نمونه سرکه صنعتی با روش گاز کروماتوگرافی، است. در بر

 .(14) درصد گزارش شده است 056/0 محتوای الکل

البته از آنجا که حد مجاز الکل موجود در مواد غذایی مطابق با استاندارد ملی 

نشان داده  2ر شکل که د طور، همان(15) باید حداکثر نیم درصد باشد 355شماره 

اما در  مجاز قرار دارند؛ های صنعتی از این جهت در محدودهشده است، سرکه

های سنتی بدین صورت نیست و برخی از آنها دارای مقادیر باالتر از مورد سرکه

غلظت  باشند. البته باید در نظر داشت که عالوه برحد مجاز قوانین نظارتی می

)که عامل حرمت  سمیت الکلمقدار مصرف شده هم در بروز ورده، آالکل در فر

و این امر باید در محاسبه حد  باشد( تاثیرگذار استالکل در قرآن و مذهب می

 مصرفسرکه در عمل به دلیل  مجاز شرعی در نظر گرفته شود، با اینکه در مورد

مواجهه زیادی با الکل وجود ن، دلیل اسیدی بودن آهبار ب در هرآن  مبسیار ک

دارد ملی های سنتی باالتر از حد مجاز استاننخواهد داشت. الکل موجود در سرکه

بندی فرایندهای تخمیر از آنجا که مراحل تولید سرکه سنتی و زمان باشد ومی

کدام از این مراحل به منظور عدم  گیرد، کنترل هرعمدتا از روی تجربه صورت می

 باشد.در محصول نهایی ضروری میود الکل وج
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 های سنتی و صنعتیمقايسه میزان الکل سرکه .1شکل 

 

های ماده اولیه به طور که گفته شد در تولید سرکه ابتدا کربوهیدراتهمان

الکل تبدیل شده و سپس الکل تولیدی طی فرایند اکسیداسیون ابتدا به استالدهید 

ها در فواصل گیری از سرکهشود. بنابراین نمونهدیل میاستیک تب و سپس به اسید

های مختلف شاهد مقادیر انمختلف زمانی از شروع تولید، انجام شد که در زم

مختلف اتانول بودیم. بدین صورت که ابتدا روند افزایشی در میزان الکل نمونه 

زه باالتر رو 20روزه درصد الکل نسبت به نمونه  40سرکه وجود داشت و در نمونه 

باشد. به تدریج و تولید الکل در مرحله اول فرایند تخمیر می یهبود که تایید کنند

نهایی با کاهش با گذشت زمان، درصد الکل روند کاهشی داشت و در محصول 

ول به تبدیل اتانروزه مواجه شدیم که با توجه به  40غلطت الکل نسبت به نمونه 

از  باشد. در تایید نتایج به دست آمدهبل انتظار میاستالدهید در گذر زمان کامال قا

این مطالعه، در ارزیابی ترکیبات مختلف سرکه از جمله میزان تولید الکل در طول 

، نتایج نشان داد که محتوی الکل در مراحل Selin Uysalفرایند تخمیر توسط 

 .(16)خواهد بود  زمانی مختلف از فرایند تخمیر متغیر

 

 غلظت اتانول در فواصل زمانی مختلف تولید روش سنتی .3جدول 

 )%( درصد اتانول (ppm)غلظت اتانول  برداریزمان نمونه

 8/1 144۲0 روز 20

 6/3 285۲0 روز 40

 03/0 200 محصول نهایی

ناداری در میزان الکل موجود در سرکه از آنجا که با گذشت زمان تفاوت مع

سازی شود، در تهیه هر نوع سرکه صنعتی و به خصوص سنتی، بهینهمشاهده می

حداقل رساندن درصد الکل ضروری زمان عرضه محصول نهایی در راستای به 

های سنتی که عمدتا به صورت خانگی و باشد. این امر خصوصا در مورد سرکهمی

شوند اهمیت بیشتری دارد، چرا که ای ذیربط تهیه میهبدون نظارت سازمان

 های تولید سرکه صنعتی همواره ملزم به رعایت حد مجاز الکل در کارخانه

 باشند.های تولیدی مینمونه

 
 گیرینتیجه بحث و

با توجه به مطالب بیان شده در خصوص حرمت الکل در ادیان مختلف و 

مواد غذایی هم از دیدگاه  هایالکل نمونهفلسفه حرام بودن آن، آگاهی از میزان 

باشد. سرکه، کاربرد شناسی و هم از بعد مذهبی بسیار حایز اهمیت میعلم سم

عنوان چاشنی دارد و با توجه به تولید اجتناب فراوان در تهیه محصوالت غذایی به

ناپذیر الکل در مراحل حد واسط تهیه سرکه، احتمال وجود الکل در محصول 

 قابل استفاده وجود خواهد داشت. نهایی 

های سرکه سنتی، الزم است مطالعات با توجه به وجود الکل در نمونه

تر حتی بر اساس نوع ماده اولیه ارائه پروتکل زمانی دقیقبیشتری در خصوص 

سرکه و همچنین عوامل تاثیرگذار بر میزان تولید و تبدیل الکل صورت پذیرد. از 

باشد، مهم تاثیرگذار بر میزان الکل، روش تولید سرکه میآنجا که یکی از عوامل 

های های سنتی و کنترل میزان الکل با استفاده از دستگاهتوان با عبور از روشمی

مجهز و پیشرفته جهت تولید سرکه، گامی در جهت عرضه محصول سرکه فاقد 

 الکل برداشت.

 
 تشکر و قدردانی

با عنوان  و 20/8/۲5مصوب  ۲5/203با کد این مقاله حاصل طرح پژوهشی 

های تهیه شده به روش گیری و مقایسه میزان الکل موجود در سرکهاندازه"

باشد که مرکز تحقیقات حالل جمهوری اسالمی ایران بودجه می "صنعتی و سنتی

به عمل تشکر و قدردانی مرکز  آنبدین وسیله از  رده است.کاجرای آن را تامین 

 .آیدمی
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Abstract 

Introduction: The amount of alcohol in food samples is very important from the 

point of view of toxicology and religion. Due to the frequent use of vinegar in the 

food industry and the possibility of alcohol in the final product during alcoholic and 

acetic acid fermentation processes, the present study measured the amount of 

vinegar ethanol in industrial and traditional samples. 

Methods: To measure the amount of alcohol in vinegars, the samples were diluted 

and filtrated, then injected into a gas chromatography. In order to investigate the 

effect of time on the amount of alcohol production and conversion, the 

measurements were carried out at different time intervals. 

Findings: Some amounts of alcohol were found both in industrial and traditional 

vinegar. The alcohol percentage was higher in traditional than industrial vinegars. 

Conclusion: The high alcohol content of traditional vinegars compared to the 

industrial ones can be related to the difference in the methods of preparation of 

these two types of vinegars. Moreover, since over time, there is a significant 

difference in the amount of alcohol in vinegar, in the preparation of any type of 

industrial vinegar, especially traditional, it is necessary to optimize the supply time 

of the final product in order to minimize the percentage of alcohol. This is 

important especially for traditional vinegars, which are mostly made at home 

without the supervision of relevant organizations. 

Keywords: Alcohol, Traditional vinegar, Industrial vinegar, Halal food industry 
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