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 ی استعمران ضایعاتیتولید سرکه از خرما

 

  *لیال بهبهانی

 

ن، کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستا و آموزش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات پژوهشگر

 کشاورزی، اهواز، ایرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

 

 چکیده

دالیل گوناگون از جمله، کمبود توجهی از این محصول بهخرما یکی از محصوالت مهم کشاورزی در کشور است. همه ساله مقدار قابل

ترین ارقام خرمای صادراتی در استان خوزستان است. در حدود خرمای استعمران یکی از مهمرود. صنایع تبدیلی ضایع شده و از بین می

شود و در مراحل مختلف تولید و فرآوری محصول به ضایعات تبدیل درصد از این خرما در کشور مستقیماً جذب بازار مصرف نمی 03

است که در این مقاله به آن پرداخته شده  0و  2ای ضایعاتی و درجه های مناسب برای استفاده از خرماهشود. تولید سرکه یکی از روشمی

 است.

 تخمیر استیکی، تخمیر الکلی، خرمای استعمران، سرکه، ضایعات، فرآوری: واژگان کلیدی
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 بیان مسئله 

میالدی،  2323در سال  و کشاورزیبر اساس آمار سازمان خواربار  .خرما یک محصول تجاری مهم در خاورمیانه است       

  220،333 تن بوده است. در این میان سهم ایران با 3،454،210 هکتار و تولید جهانی آن 1،205،231، سطح زیرکشت خرما در دنیا

رقم خرما در ایران  433در حدود  .(1433، احمدی و همکاران) تن برآورد شده است 1،033،333 حدود، بارورهکتار سطح 

 به توانایران می مهم خرما در ارقاماز . تفاوت دارندمیزان شهد با هم  و ، رنگ، خشکیو شکل که از لحاظ اندازهگزارش شده 

رد. اشاره کمهتری، خنیزی و مرداسنگ ی، حالوی، خاصی، آلحاستعمران، مضافتی، کبکاب، شاهانی، زاهدی، ربی، خضراوی، بر

 خرمای. استاستان را دارا درصد کل تولید  ۰3 است که خرمای معروف استان خوزستان، استعمران )سعمران و یا سایر(

درصد از این خرما در کشور مستقیماً  03حدود در است.  خوزستان استان تیصادرا خرمای ارقام تریناستعمران یکی از مهم

توجه زیادی به  ،های اخیر(. در سال1) شکل  است 0و  2ضایعات یا خرماهای درجه  ءشود و جزجذب بازار مصرف نمی

از زش های باارامکان استفاده از خرماهای با کیفیت پایین برای تولید فرآورده ،خرما شده است. دلیل این امرمحصول فرآوری 

های کاهش یکی از راههای باارزش نظیر سرکه، ی در تولید فرآوردهضایعاتو نیز  0و  2خرماهای درجه خرما است. استفاده از 

 و ایجاد درآمد و اشتغال است.این محصول ضایعات 

رما تخمیری خهای فرآوردهسرکه از  شوند.های خرما به دو دسته تخمیری و غیر تخمیری تقسیم میدهفرآورطور کلی، به       

وجود م مواد قندی. در مرحله تخمیر الکلی، گیردمی تخمیر )الکلی و استیکی( صورتدر دو مرحله  خرماتهیه سرکه از است. 

قارچ  )نوعیتوسط مخمرها . این مرحله از تخمیر هوازی استی بیکه یک واکنش تخمیرشوند تبدیل میبه الکل  در میوه خرما

عالوه بر قند که منبع اصلی تغذیه  گیرد.انجام می 2الیپسوایدوس سساکارومایسو 1سرویسیا سساکارومایسمانند تخمیرکننده( 

غالباً  این مواد. نیاز دارد نیز معدنی و ویتامین مواد مانند یازت و فاکتورهای کمکبرای رشد به مخمر است )منبع کربن(، مخمر 

ا ی با افزودن مقادیر کمی امالح آمونیوم )مانند فسفات آمونیوماین مواد،  در صورت کمبودشوند. یافت می طور طبیعیخرما بهدر

مله از جیک سری محصوالت فرعی  . البتهمحصول اصلی الکل استدر مرحله تخمیر الکلی،  .کردجبران آن را توان ( میاوره

 تخمیر استیکی، در مرحله شوند.می ولیدتبه مقدار ناچیز نیز اسید  کیهای سنگین آمیل و بوتیل الکل و سوکسینسرول، الکلگلی

ند و هوازی هست ،هاباکتریشود. این ( تبدیل میسرکهاسید ) به استیک اکترهای استوبتحت شرایط هوازی توسط باکتری ،الکل

 . شوندمیبه سرکه الکل  تبدیلبا گرفتن اکسیژن هوا سبب 

 

 

                                                           
1Saccharomyces cerevisiae 
2Saccharomyces ellipsoideus 
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 ضایعات خرما در مراحل مختلف برداشت، فرآوری و بازاررسانی -1شکل 

 معرفی دستورالعمل

 به روش بهینه سنتی  کوچک مقیاس در استعمران خرمای از سرکه ولیدت

 هوازی(مرحله تخمیر الکلی)بی

در گیرد. صورت میشو وو سپس شستشده ( جداسازی 2)شکل  (0و  2درجه  ابتدا هسته و کالهک خرما )رقم استعمران

ه لِ کن کامالًسپس با مخلوط و (0)شکل  شدهده ساعت خیسان 4۰آب مخلوط و به مدت با  4به  1خرما به نسبت  ،مرحله بعد

 .(4)شکل گرددمی

          

  3 و 2درجه استعمران خرمای  -2شکل          

 جداسازی و تمیز کردن

 فرآوری خرما    خرمای رسیده 

 جداسازی و تمیز کردن

 برداشت خرما

 خرمای تازه)رطب(

 ضایعات برداشت

 خرمای ضایعاتی

 محصوالت دیگر

 شیره خرما

 فروشیمصرف مستقیم/ خرده

 کیفیتخرمای بی هسته خرما خرمای ضایعاتی

 هسته خرما

 پرس کیک

 هسته خرما و تفاله

 خمیر خرما
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 ساعت 44دن به مدت و خیسان 4به  1ی استعمران با آب به نسبت خرما کردنمخلوط  -3شکل 

 

 شدهخیساندهاستعمران خرمای کردن له -4شکل 

سلسیوس به مدت  درجه ۰5(. عصاره حاصله را در دمای 5)شکل شود صاف می، شده با استفاده از تنظیف یا آبکشلهخرمای 

 (.2)شکل  دقیقه حرارت داده تا مخمرهای نامعلوم موجود در محلول از بین بروند یک

. 

 )الف(                                                  )ب(

 )ب( تفاله حاصلهگیری خرما با آبکش )الف( و عصاره -5شکل 
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 دقیقه یکدرجه سلسیوس به مدت  45دادن عصاره خرما در دمای  حرارت -6شکل 

(. 0)شکل  شوداضافه می درصد مخمر نانوایی 0لیتر محلول میلی یک ،هر لیتر عصاره حاصله ءبه ازاپس از سرد شدن عصاره، 

سلسیوس نگهداری  درجه 25-2۰روز در دمای  0-13( ریخته شده و به مدت ۰عصاره خرما در ظرف پالستیکی مناسب )شکل 

 شود. می

 

 )الف(                             )ب(

 آن به عصاره خرما )ب( کردندرصد مخمر نانوایی )الف( و اضافه 3تهیه محلول  -7شکل 

 

 تخمیر الکلی عصاره خرما در مقیاس کوچکظرف مناسب برای  -4شکل 
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ماده  (،لاتانو)شود. الکل فعالیت مخمرها به الکل تبدیل می در اثرکه قند خرما  استهوازی تخمیر بی مرحله در واقع مرحله این

عصاره  حدر سط اکسید()گاز کربن دیمشاهده کف زمان مذکور و عدم . بعد از گذشت استیا سرکه اسید اصلی تولید استیک 

استشمام یز نبوی الکل ، مرحله تخمیر الکلی پایان یافته است. البته با باز کردن درب ظرف، درب ظرف کردنهنگام باز تخمیری 

 .(3کرد )شکل گیری اندازه ،سنجالکلدستگاه توان پس از تقطیر محلول، با استفاده از میزان الکل را می. شودمی

 

 ا آن گیری الکل باندازهسنج و نحوه الکل -9شکل 

 مرحله تخمیر استیکی)هوازی(

 13 ،هر لیتر محلول الکلی ءبه ازا. (13)شکل  شود، محلول الکلی در بشککه پالسکتیکی ریخته می  پس از طی تخمیر غیرهوازی

     اضککافه  آنبه ( اسککت 2الکلی  و درجه ۰و دارای اسککیدیته شککده ای که به روش سککنتی تهیه )سککرکه لیتر سککرکه مادر خرمامیلی

به  سلسیوس درجه 03-02در دمای  بازنیمهدرب با دهانه بشککه پالسکتیکی با تنظیف یا پارچه توری بسته و   شکود. سکپس   می

 تازده بار محلول را با اسککتفاده از قاشککب چوبی یا پالسککتیکی همروز یک 5هر  ،طی این مدت .شککودمیهفته نگهداری  0مدت 

هوازی  ،های استوباکتر. زیرا میکروارگانیسماستتکمیل فرآیند تولید سکرکه ضروری   ، برایاین مرحله صکورت گیرد. هوادهی 

ولید ای که بیانگر تبوی ویژه ،بعد از سه هفته شود. معموالًحضکور اکسکیژن موجب تولید سکرکه مطلوب از الکل می    هسکتند و 

نشین شدن باقیمانده گوشت میوه در محلول ته ،رسد. همچنینمیبه مشام  است لیتر(گرم در صد میلی5/3-2/3)اسیدیته  سکرکه 

 این بعد از .است)تخمیر اسکتیکی( و تولید سکرکه    های پایان مرحله دوم تخمیریکی دیگر از نشکانه  ،و ایجاد دو فاز مشکخ  

با باقیمانده  اسیداستیک کند. در این مرحله، طعم خوشایندی  عطر و تولیدو  سرکه باید مدتی بماند تا به اصطالح برسد ،مرحله

 طعم عطر و که موجب تولید کندمیو تولید اتیل استات واکنش داده موجود در سرکه  (2الکلی و درجه ۰اسیدیته ) ناچیز الکل
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ل و مرحله زالسپس شود. و سرکه جداسازی می کردهبا استفاده از تنظیف ریز صاف را محلول پایان، در  .شودی میخوشکایند 

 است.  سرکه  کردنشفاف

 

 بشکه پالستیکی مناسب برای تخمیر استیکی -11شکل 
 ها، مواد پکتیکیصمغ)عناصر نامحلول و  هاباکتری و حذف سریع موادی مانند باقیمانده مخمرهاکردن سرکه، از شکفاف  هدف

زالل و  برای تهیه سرکهدر صنعت  .استافزایش زمان نگهداری سکرکه   همچنینو (شکوند نشکین می کلوئیدی که به کندی ته و

ولید سرکه در . در تشودمیاستفاده  فیلتراسیون مانند پرلیت(مواد کمک، )سانتریفوژ های سریع تصفیهاز روش، بدون مواد معلب

آوری سرکه ، شفافیت و عملکردن نقش مؤثری در زالل هر لیتر،در گرم  2-0نمک طعام به میزان  کردناضکافه مقیاس کوچک، 

 آن کم خواهد، زمان نگهداری که عملیات پاستوریزاسیون روی آن انجام نگیرددر صورتیاسکیدی بودن سکرکه،   رغم علیدارد. 

برای  شوند.میسرکه عم شدن طموجب تغییر رنگ و بد ،طور طبیعی در سرکه وجود دارندهایی که بهآنزیمشد. در این شرایط، 

 ایف شیشهوسرکه تولیدی در ظرشود. استفاده میدقیقه  03درجه سلسیوس به مدت  23-25دمای سکرکه از  پاسکتوریزه کردن  

 (.11)شکل  شوددربندی می بندی و بالفاصلهیا پالستیکی بسته

 بندی(توصیه ترویجی )جمع

شده در این معرفی با اتخاذ روش، تبدیل آنها به سرکه است. 0و  2های ضایعاتی و درجه خرماها برای استفاده از راهکاریکی از 

-4)تولید  یابدمیشدن زمان فرآیند تبدیل و بهبود روش سنتی، ضریب اطمینان تبدیل خرما به سرکه افزایش ضمن کوتاه مقاله،

داده روز کاهش  20به  روز 43تی از زمان الزم برای تهیه سرکه سنهمچنین،  (.0و  2هر کیلو خرمای درجه  ءکیلو سرکه به ازا 0

رای ب بندی خرما )تمامی ارقام خرما( است.های بستهداران و صاحبان کارگاهدامنه کاربرد این دستورالعمل برای نخلشود. می
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ده ول دابندی این محصهای بستهکارگیری این دستورالعمل ضروری است تا آموزش الزم به تولیدکنندگان و صاحبان کارگاههب

 شود تا جهت جلوگیری از هدررفت ضایعات، محصولی سالم و با کیفیت مطلوب را به صاحبان صنایع تبدیلی عرضه نمایند.

 

 

 سرکه خرمابندی ظروف مناسب برای بسته -11شکل 
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