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 دستورالعمل تهیه سرکه از عناب 

 

 *شادی بصیری

 

 خراسان استان طبیعی منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات مرکز کشاورزي، مهندسی و فنی تحقیقات استادیار بخش

 ایران مشهد، کشاورزي، ترویج و آموزش سازمان تحقیقات، ، رضوي

 

 چکیده

صاورت تاازو و خشار، با      با   عناب از محصوالت کشااورزي مهاو و اساترات یر در اساتان خراساان  ناوبی اسامح ایا  محصاو          

درصاد   03هااي مو اود، سااالد  در دادود     ح بار طباگ یازارش   همچنای  ییااو دارویای لاب یام مصارد دارد      وعنوان میوو و خشکبار 

شاودح یکای از راهکارهااي مابرر باراي کااهش ضاایعات عنااب، فارآوري          ایران، ب  دالیا  مخت یای ضاایع مای    عناب برداشم شدو در 

اي بااال  خاوردو  باا و اود ارزش ته یا     دیادو، تار   )ریاز، آسای    0و  2در ا   هااي  عنااب ای  محصو  و تبدی  آن ب  سرک  اسامح  

هااا باا  ساارک  و تباادی  آن 0و  2در اا  هاااي عنااابرآوري خااوري، بااازار مناساابی ددارداادح فااو طعااو ویاا و، از  حااا  مصاارد تااازو

ساارک  عناااب بااا داشاات   شااودح باغاادارانارزش افاازودو بااراي  وایجاااد اشااتها  کاااهش هاادررفم ایاا  محصااو ، توادااد باعاا  ماای

اساامح در  هااا، ویتاامی    و اماادن معااددی )ک ااایو، نتاساایو، منیازیو، آهاا   داراي ارزش غاا ایی باااالیی  ترکیباات فن اای، آدتوساایادی  

 شرن دادو شدو اسمح   0و  2هاي در   ای  مقا   روش تهی  سرک  از عناب

 

 ارزش غ ایی، تخمیر، سرک ، عناب، فرآوري، کیییم ی:دیکل واژگان
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  بیان مسئله 

اي دارویای ارزشامند اسام کا  در طا  سانتی ایاران،  ایگااو ویا و          و از ییاهاان  2رامناسا   متع اگ با  خاادوادو    1عناب     

ویاا و ، فیباار خااوراکی و مااواد معااددی باا   و  یااروو ب هااايمیااوو عناااب غناای از کربوهیاادرات، ویتااامی  ح 1دارد )شااک  

 9914ساا ز زیاار کشاام عناااب  1011ح باار اسااار آخااری  آمااار وزارت  هاااد کشاااورزي در سااا  آهاا  و نتاساایو اساام

 14اساتان خراساان  ناوبی باا تو یاد      کی اویر  در هکتاار باودح      964و  2111م کارد آبای و دیاو آن با  ترتیا       هکتار و ع

در اسااتان در کاااهش داارک بیکاااري  ایاا  محصااو  باا  خااود اختصااا  دادو اساامح را کشااور، رتباا  او  درصااد عناااب 

 حاا  شاارای   تو یااد عنااب از  دح آن بااتگی دار ودرآماد هاازاران خاادوار روساتایی باا  تو یاد      خراساان  ناوبی ماابرر باودو   

و باار آبمحصااوالت کااو ء ااز ،بااودو و بااا تو اا  باا  خشکاااا ی و بحااران آب  من قاا متناساا  بااا ال اایو  آب و هااوایی

دگهاداري  با  دالیا  یوداایون از  م ا      عنااب  ساا   بخاش لابا  تاو هی از     ما  آیادح ه ب  شمار میاسترات یر باغی استان 

و اسااتیادو بهیناا  از فاارآوري  باارايی یارائاا  راهکارهاااشااودح ایع ماایضااي هاااي فاارآورعااد  و ااود روشدامناساا  و 

اي و دارویاای عناااب، دقااش مهماای در تعاااد  لیماام ایاا  محصااو  در بااازار، ارزش افاازودو باااالي        خااوا  ته یاا  

صااادرات و در دهایاام درآمااد تو یدکنناادیان داردح بااا تو اا  باا  میاازان تو یااد عناااب در   افاازایش هاااي داصاا  ، فاارآوردو

 هاااي باااارزش مادنااد ساارک  نیشاانهاد  درصااد ، فاارآوري آن باا  فاارآوردو  03ایااران و ضااایعات ایاا  محصااو  )داادود   

شادو و شکاات  هااتند کا  یااهی      خاوردو، دایو  دیادو، تار   هااي ریاز، آسای    هاي ضایعاتی، عنابشودح منظور از عنابمی

هاااي ن مناساا  دیاااتندح عناااب کااردخااوري و خشااربااا شااک  یاااهري دااام  وب همااراو بااودو و بااراي مصاارد تااازو   

توادناد  ایگااو خاود را در    اي مشاک ی دداشات  و باا فارآوري مناسا  مای      ضایعاتی از دظر ارزش غا ایی و خاوا  ته یا    

طای آن مخمرهااا لناد مو اود در ایاا     اساام کا    تو یااد سارک  از عنااب فرآینادي   دسام آوردادح   رژیاو غا ایی ادااان، باا    

تاری   در عنااب با  عناوان مهاو     لنادي ر زیااد ترکیباات   یداو اود مقا  کننادح  مای  استیر اسید )سارک   تبادی   ب  محصو  را 

ساارک  طبیعاای بااا  صااادي بااایار خااوبی اساامح تداراي مزیاام ال هاااي ضااایعاتیعاماا  در فرآینااد تو یااد ساارک  از عناااب 

  ترشاای، ساا )غاا ایی  تدهناادو درادااواص محصااوالباا  عنااوان یاار مااادو دگهدارداادو و طعااو داشاات  خااوا  درمااادی، 

 داردح مصرد
 

 
 میوه تازه عناب -1شکل 

                                                           
1 Ziziphus jujuba Mill. 
2 Rhamnaceae 
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شااودح هااا و مااواد معااددی داصاا  ماای اي از ترکیبااات فن اای، ویتااامی  در فرآینااد تو یااد ساارک ، مقااادیر لاباا  مددظاا     

 اي محصااو  را زیااادترکیبااات عم گاارا بااودو و ارزش ته یاا   اکااایدادی،  اازءترکیبااات فن اای بااا داشاات  خاصاایم آدتاای 

 کنندح  می

 

 دستورالعملمعرفی 

یی داشات  و  اي بااال ارزش ته یا  هرچناد بازارنااند دیااتند و ای      0و  2هااي در ا    عنااب طاور کا  اشاارو شاد،     همان     

 آوردو شدو اسمح 2براي تو ید سرک  مناس  هاتندح دمودار ک ی تهی  سرک  طبیعی از میوو عناب در شک 

 

 

   

 نمودار کلی تهیه سرکه عناب -2شکل 

 

 

میوه رسیده

تخمیر الکلی

تخمیر استیکی

رسیدگی و صاف  
کردن

بنديبات 

 افزودن مخمر

افزودن استوباکتر 

 )سرکه مادر(
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 تهیه سرکه

اکااید تو یاد شادو و در مرد ا  بعاد، ا کا        در فرآیند تو یاد سارک  از عنااب در مرد ا  دخاام، ا کا  و یااز کارب  دي        

 صورت یا  ب  یا  در زیر آوردو شدو اسمحشودح مراد  تهی  سرک  ب ب  استیر اسید )سرک   تبدی  می
 

 ماده اولیه )عناب(

هاااي دااای و یاااهري نااایی  و فالااد کیییاام م  ااوب بااراي  هاااي بااا وی یاایتااوان از عناااببااراي تهیاا  ساارک ، ماای     

شادو و شکاات  باراي    خاوردو، دایو  دیادو، تار   هااي ریاز، آسای    کردن استیادو کاردح عنااب  خوري و یا خشرمصارد تازو

هاا تو یا  التصاادي داشات  و ارزش افازودو باراي       از ایا  داوص عنااب    ح تهیا  سارک    0ای  منظاور مناسا  هااتند )شاک      

 کامدً رسیدو و شیری  باشندح   هاي مورد استیادو، بایدح باید تو   داشم ک  عنابداردباغداران 
 

 
 های ضایعاتی مناسب برای تولید سرکههایی از عنابنمونه -3شکل

 

 سازی عناب و تهیه عصاره آماده

دلیقاا  باا  آراماای  11صااورت کاماا  و باا  همااراو هااات ، شااات  و بااا مقاادار مااااوي آب باا  ماادت هااا باا عنااابابتاادا      

از  ،هاا کاامدً دار  شاودح مخ اول داصا        دهی را بایاد تاا زماادی اداما  داد کا  بافام عنااب       شوددح درارتدرارت دادو می

  ح 9یرفت  شود )شک   عنابهاي یر ا ر یا صافی عبور دادو شدو تا نوسم و هات 

 

 
 کردن عنابجوشاندن و صاف -4شکل 
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 افزودن مخمر و تخمیر الکلی

هااا از اهمیاام خاصاای برخااوردار اساام، شااام  دااوص مخماار،   عواماا  ماابرر در مرد اا  تخمیاار ا ک اای کاا  کنتاار  آن      

مخماار عماا  تخمیاار ا ک اای از   غ ظاام لناادي و مااواد مهاا ي در محاای  و در اا  داارارت اساامح بااراي ادجااا          

هااي  شاودح میازان مخمار مصارفی، یار درصاد وزدای مقادار عنااب         مای )مخمر داادوایی  اساتیادو   ساکارومایا  سرویای 

شادن مخمار از آب و ار     مورد استیادو براي تهی  سارک  اسامح ابتادا مخمار را با  میازان الز  تاوزی  کاردو و باراي فعاا           

کاا  مخ اول مخمار و آب بااال آماد و کاا      هنگاامی  حشاود درصاد وزداای مخمار ، اساتیادو مای     13هماراو کمای شاکر )    با  

شادو اضااف    هااي دار  و  ا    در ایا  مولاع، مخمار فعاا  با  یارد دااوي عنااب          ح1)شاک    کرد، مخمر فعا  شادو اسام  

ایا  مرد ا  کا  با  آن تخمیار ا ک ای ییتا         هاوازي ایجااد شاودح در    شودح سپ  درب یرد را باید بام تا شارای  بای  می

ح تخمیار بایاد تاا    کناد تو یاد مای   اکااید ديکارب    و ا کا  )اتاادو     ،مو اود در محای    ته یا  از لناد  مخمار باا   شاود،  می

درصاد برساد، اداما  یابادح دمااي مناسا  محای  باراي فرآیناد تخمیار            1ک  ددال  میزان ا کا  تو یادي با  دادود     زمادی 

روز اساامح نایااان  23ا اای  11در اا  س ااایور اساامح زمااان الز  بااراي ایاا  فرآینااد در داادود     21ا ک اای در داادود 

 ییري میزان ا ک  مشخص کردحتوان با اددازوفرآیند تخمیر ا ک ی را می

 

 
 کردن مخمر نانوایی برای تولید سرکهفعال -5شکل 

 

 و تخمیر استیکیافزودن استوباکتر 

یاارد تخمیار داااوي   شاودح بنااابرای ، الز  اسام درب  ایا  مرد ا  )تخمیاار اساتیکی ، در شاارای  هاوازي ادجااا  مای           

 روز یار  9ا ای   0هاا لارار ییاردح ایا  عما  بهتار اسام هار         زد تا اکاای ن در دساترر بااکتري   هو عناب را باز کردو و ب 

هااي مو اود در یارد تخمیار، ا کا  محای  با  اساتیر اساید          بار، ب  مدت چناد دلیقا  ادجاا  شاودح باا فعا یام بااکتري       

 ب  میزان یر درصد استیر، هاي تو یدکنندو اسیدوباکتر یا باکتريشودح الز  اسم سوش است)سرک   تبدی  می
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تااوان از داروخاداا  یااا کارخاداا  تهیاا  شااودح سااوش اسااتوباکتر را ماایوزداای باا  مخ ااول مو ااود در یاارد تخمیاار اضاااف  

ز دشادو دیا  تاوان از سارک  خاا ص ناسانوریزو     سرک  خریداري کردح در صورت عاد  و اود ساوش خاا ص اساتوباکتر، مای      

کناادح مرد اا  تخمیاار کی ااو ساارک  کیایاام ماای 1اسااتیادو کااردح افاازودن تقریباای یاار اسااتکان ساارک  خااا ص بااراي تهیاا   

درصاد برسادح در ا  دارارت م  اوب       1استیکی باید تا زمادی ادام  نیدا کند کا  میازان اساتیر اساید تو یادي با  دادود        

مااان ادجااا  فرآینااد تخمیاار اسااتیکی باا  میاازان  در اا  س ااایور اساامح ز 21-01بااراي فعا یاام اسااتوباکترها در محاادودو 

روز اسامح نایاان مرد ا  تخمیار اساتیکی یاا تو یااد        4-13هاوادهی بااتگی داشات  و ای تحام شارای  ما کور در دادود         

تااوان بااا چشاایدن مح ااو  تخمیااري داادر زدح محصااو  تو یاادي بایااد تاارش بااودو، ع اار و طعااو اساایدي  ساارک  را ماای

طاور  تاوان با   ییاري میازان اسایدیت  مح او  تخمیاري در آزمایشاگاو دیاز مای        ا ادادازو داشت  و بوي سرک  ب  مشا  برسادح با  

 دلیگ نایان مرد   تخمیر استیکی را تعیی  کردح 

 

 کردنصاف

شاودد )شاک    در ای  مرد  ، ذرات خاار ی  اماد بالیمادادو، باا اساتیادو از یار صاافی، از مح او  سارک   ادا مای                 

  ح 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 کردن سرکه عنابصاف -6شکل 

 

 سازی سرکه عنابشفاف

فی تاار یااا منعقدکنناادو اي زال  بهتاار اساام از مااواد کماار بااراي داا د مااواد مع ااگ مو ااود در ساارک  و تو یااد ساارک       

ک وئیاادي کاا  باا   هااا، مااواد نکتیکاای وسااازي، داا د سااریع بقایاااي مخمرهااا و باااکترياسااتیادو کااردح در مرد اا  شاایاد

 ییردح  صورت می شودد،دشی  میکندي ت 
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 پاستوریزاسیون سرکه عناب

کنناادو بااراي هااا و کاااهش فعا یاام دیاسااتازهاي اکااایدبااردن میکرواریادیاااوهاادد از ناستوریزاساایون ساارک ، از باای       

 توان با دو روش زیر ناستوریزو کرد: اطمینان از دگهداري درازمدت سرک  اسمح سرک  عناب را می

 13در ا  س اایور با  مادت      49دلیقا  یاا در دارارت     03در ا  س اایور با  مادت      63-61سرک  را در دارارت   -1

 دحکررادی  ناستوریزو کردو و سپ  بعد از سردشدن، در یرود مخت   نر و دربندي 

رساااددو و ناا  از سردشاادن   ماا کوردر دمااا  آب یاار  باا  در اا  داارارت   سااپ  ساارک  را ابتاادا ب ااري کااردو و  -2

 دحکربندي در

 

 بندی سرکه عناببسته

هااي مخت ا  نار شادو      ، با  ادادازو  4اي یاا ندساتیکی )شاک     هاا و یارود شیشا    سرک  عناب ناستوریزو در ب اري        

 بندي و دربندي شدو و سپ  ناستوریزو شودح  شودح سرک  ممک  اسم در ابتدا بات و سپ  دربندي می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سرکه عناببندی ظروف بسته -7شکل 

 

 های کیفی سرکه عنابتعیین ویژگی

هاااي کییاای ساارک  عناااب از  م اا  اساایدیت ، ا کاا ، ویتااامی   ، ترکیبااات فن اای، آدتوساایادی  و مااواد معااددی وی یاای      

هاااي همکااار مااورد تاییااد سااازمان غاا ا و دارو و یااا مبسااا  تااوان در آزمایشااگاو)ک ااایو، منیاازیو، نتاساایو، آهاا   را ماای

  ح  1011ییري کرد )مبسا  استاددارد و تحقیقات صنعتی ایران، استاددارد و تحقیقات صنعتی ایران اددازو
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 بندی(توصیه ترویجی )جمع

و صااادبان صاانایع اساامح بااا اسااتیادو از   عناااب تو یدکنناادیان و ضاار لاباا  اسااتیادو بااراي باغااداران دا  دسااتورا عم      

تاوان یاا    هاا با  سارک  مای    شادو، شکاات   و تبادی  آن   خاوردو، دایو  دیدو، تار  آسی هاي ریز، هاي ضایعاتی )عنابعناب

ماورد تو ا     مهمی را در  هم کااهش میازان ضاایعات ایا  محصاو  و افازایش ارزش افازودو آن برداشامح دکاات مهاو          

 در فرآیند تو ید سرک  از عناب ب  شرن زیر اسم:

 استیادو شودح هاي کامدً رسیدو با مقدار لند باالاز عناب -1

 ها، تحم تاریر درارت لرار یرفت  و در  شوددح براي تاریع در عم  تهی  سرک ، بهتر اسم بافم عناب -2

 مخمر مورد استیادو براي تخمیر ا ک ی، باید لب  از استیادو فعا  شودح -0

رد تخمیار بایاد کاامدً باات      هاوازي باشادح بناابرای ، درب یا    در مرد   تخمیر ا ک ای، شارای  محای  بایاد کاامدً بای       -9

 شود تا از دیوذ هوا ب  داخ  یرد   وییري شودح

زدن مااداو  مح ااو  تخمیااري در مرد اا  تخمیاار اسااتیکی، شاارای  بایااد کااامدً هااوازي باشاادح بنااابرای ، دیاااز باا  هااو   -1

 اسمح  

 در   س ایور اسمح 24ا ی  21دماي مورد دیاز براي تو ید سرک  در ددود  -6

ییاري    باوي سارک  از مح او  تخمیاري مشاخص شاد، باراي دصاو  اطمیناان بایاد اسایدیت  آن را ادادازو            هنگامی کا  -4

 سازي خاتم  یافت  اسمح  درصد برسد، عم  سرک  1کردح ولتی میزان اسیدیت  مح و  ب  

 بندي، در مح ِ خشر، خنر و تاریر دگهداري شودحسرک  باید ن  از ناستوریزاسیون و بات  -4

 

 منابعفهرست 

، تجدیااد دظاار 011ح اسااتاددارد م اای شاامارو هاااوی یاای -ساارک ح 1011مبسااا  اسااتاددارد و تحقیقااات صاانعتی ایاارانح  -1

 ششوح

 

 

 

 

 


