
 2012جامعة تكریت   -كلیة العلوم   –المؤتمر العلمي الثاني 

139 
 

  القیاسیة للمواصفات مطابقتها ومدى المحلیة بالسوق المباع التجاري الخل أنواع لبعض مسحیة دراسة
  2احمد خالد إیناس،  1العبداهللا یاسین بیان

  ، تكریت ، العراقتكریت  جامعة،  الزراعة كلیة ، األغذیة علوم قسم 1
  تكریت ، تكریت ، العراق جامعة رئاسة 2

  الملخص
:  مثل والفیزیائیة الكیمیائیة الصفات بعض حیث من،  المنزلي الخل من وعینة المحلي السوق في المعروض التجاري الخل من عینات ثالثة درست
 العضویة الحوامض وقدرت كما...  النسبیة واللزوجة والكثافة والرماد الكلیة الذائبة الصلبة المواد ونسبة الهیدروجیني واألس للحموضة المئویة النسبة

 Zn : وهي المعدنیة العناصر بعض قدرت كما HPLC بتقنیة والبنزویك والخلیك والسكسنیكوالفورمیك والمالیك والتارتاریك والستریك االوكزالیك: 

,Cd, K,Cu , Sn, pb بأنها إلیها المشار التجاریة الخل عینات ان النتائج أوضحت لقد...  المدروسة الخل لعینات الحسي التقییم أجري كما 
نها صناعیة هي طبیعیة ٕ  العضویة األحماض بعض تقدیر أهمیة النتائج وأوضحت...  صفاتها من الكثیر في القیاسیة للمواصفات خاضعة غیر وا
  .  والصناعي الطبیعي الخل بین التمییز في الحسي والتقییم والرماد الذائبة الصلبة المواد ونسبة

  :  المقدمـة
 مطیبة كمواد الحین ذلك منذ واستعمل القدیمة العصور منذ الخل عرف

Seasonings حفظ وكعامل Preservative بالماء یخفف أوكان 
 ذكر ورد كما. )1()2002،وآخرون Tesfaye(كمشروب الستعماله

 القدماء والمسلمون العرب األطباء عنه وتحدث،  القدیم الطب في الخل
،  الحدیث العصر في الخل استعماالت وتوسعت.  منافعه وعددوا
 لتخفیض باستخدامة یوصون والصحة التغذیة متخصصو فأصبح

 وتقلیل Serum total cholesterol السیرم في الكلي الكولسترول
  .)2( الشرایین تصلب وتقلیل الثالثیة الكلسریدات

 قد الفاكهة من المنتج للخل المفیدة الصحیة التأثیرات أن )3( واستنتج
  ..التخمیر عملیة خالل المتولدة لألكسدة المضادة الفینوالت إلى تعود

 في الخل استعمال إمكانیة إلى الحدیثة الطبیة البحوث بعض وتوصلت
 ومنزلي وبسیط رخیص مطهر كعامل اإلذن التهابات بعض معالجة

 الوزن وتقلیل الحمیة ألغراض منه أنواع استعملت كما.  )4( االستخدام
 حالیاً  الخل یعد لذا والصحیة التغذویة األعراض من العدید ولمعالجة

،  والخل )1( المهمة والعالجیة الوظیفیة الخصائص ذات األغذیة من
Vinegar الزراعي األصل ذات الخام المواد تخمیر من الناتج هو 
 النوع هذا إلى ویشار،  كلیهما أو السكریات أو النشا على والمحتویة

 من ینتج كونه Double Fermentationبالمزدوج،  التخمیر من
 الطبیعي الخل تعریف هو وهذا )5(الخلیكي والتخمیر الكحولي التخمیر

 الخل تقطیر عملیة من الناتج هو الصناعي الخلیعرف حین في، 
 المواصفات واشترطت،  النقي الكحول من یصنع الذي هو أو الطبیعي
 الصناعي الخل من كالً  یكون أي )6(والمحلیة العالمیة القیاسیة

 عدا آخر حامض أي أو المعدنیة األحماض من خالیین والطبیعي
،  الطبیعیة الخامات في الموجودة العضویة واألحماض ألخلیك حامض

،  المسموحة المضافة والمواد والرماد ألخلیك حامض نسب حددت كما
 تخص التي الصحیة الشروط إلى إضافة،  الثقیلة العناصر ومستوى

  .  )7( المجهریة باإلحیاء المنتوج هذا تلوث

 التجاري الخل أنواع بعض تركیب دراسة إلى البحث هذا ویهدف
 الصحیة للشروط مطابقتها عن والكشف المحلیة السوق في المتوفرة

  . منزلیاً  المنتج الطبیعي بالخل ومقارنتها القیاسیة والمواصفات
  العمل وطرق المواد

 المحلیة تكریت سوق من التجاري الخل عینات جمع تم : المواد- 1
 وهي)  د(  بالعینة مقارنتها وتم)  حـ،  ب،  آ(  بالحروف لها ورمز
  .التمور من منزلیاً  المصنع الخل عینة

 الخل ألنواع التجاریة العینات ملصق على المذكورة المعلومات
  : المدروسة

  . طبیعي الخل إن إلى یشار وفیه -: العنوان - 1: آ العینــة
  .  الهاتف ورقم الصناعي المشروع ورقم وعنوانها المنتجة الشركة - 2
  . ألخلیك حامض%) 4- 6(  الحموضة - 3
 اإلجازة ورقم اإلنتاج تأریخ توضیح مع سنة لمدة والصالحیة السعة - 4

  .العراق في صنع المنتوج / الصحیة
  . قلیلة شفافیة ذات بالستیكیة العبوة - 5

  . طبیعي الخل إن إلى یشار وفیه -: العنوان -1 : ب العینــة
  . .  وعنوانها المنتجة الشركة - 2
  .. ألخلیك حامض%) 4 -6( الحموضة - 3
  .. یذكر لم:  اإلنتاج تأریخ - 4
  . سنتین لمدة والصالحیة السعة - 5
  ... العراق في صنع - 6
  آ للخل العبوة تصمیم بنفس وهي قلیلة شفافیة ذات بالستیكیة العبوة- 7

  . واالنكلیزیة العربیة باللغة التفاح خل:  العنوان - 1 : حـ العینــة
 أحداهما للتجارة لشركتین عنوان ویوجد أردنیة وهي المنتجة الشركة - 2

  . عراقي عنوان ذات
 توضح حین في...  التفاح خل هو الخل یوضحان العنوان - 3

   انه المحتویات
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. التفاح ونكهة كرامیل% ، 5 ألخلیك حامض،  ماء: على یحتوي الخل
 في الشركة وبرید وموقع عنوان یذكر. الصناعي الخل لفظة وتذكر
  . األردن

  . زجاجیة العبوة - 4
  . ألزهدي التمر من منزلیاً  مصنع تمر خل : د العینـــة
 Chemical(  هي البحث في المستخدمة والكواشف الكیمیائیة المواد

grade (  
   العمل طرائق - 2

 المئویة النسبة أساس على المدروسة الخل أنواع حموضة قدرت
...  ع0.1 الصودیوم هیدروكسید مع بالتسحیح وذلك ألخلیك لحامض

 الصلبة المواد ونسبة) pH- meter( بجهاز الهیدروجیني األس وقدر
 بواسطة والكثافة الرافراكتومیتر جهاز بواسطة%)  TSS( الكلیة الذائبة
 اللزوجة وقدرت )8( حسب الرماد وقدر Pycnometer الكثافة قنینة

  )Ostwaldt .. )8 جهاز باستخدام النسبیة
 والمالیك والتارتایك والستریك االوكزالیك: العضویة األحماض وقدرت

 مل/  مایكروغرام بوحدات والبنزویك والخلیك والفورمیك والسكسنیك
  : اآلتیة بالظروف HPLC جهاز باستعمال وذلك

Column : supelcogel C610H (30cm x 7.8 mm ) IDO – 
Mobile phase : 0.1% H3PO4 –Detection : Uv at 210 

nm , flow rate : 1.8 () –Injection volume : 20Mlوقدرت 
   باستخدام) Pb ,Zn, Cd ,K ,Cu, Sn ( المعدنیة العناصر من كل

Atomic Absorption Spectrophotometer, Shimadzu, 
Japan 
 )9()2000( وآخرون Liha طریقة بإتباع للعینات حسي تقییم واجري
 والنكهة والطعم والمظهر اللون:  حیث من الخل صفات بتقییم وذلك

 الحسي بالتقییم وقام منها لكل درجة) 100( واعطیت العام والقبول
  .االغذیة وعلوم الغذائیة بالصناعات المتخصصین من عشرة

  : والمناقشة النتائج
 وتوضح،  المدروسة الخل أنواع صفات بعض إلى) 1( الجدول یشیر

 التمور من منزلیاً  المنتج الخل في الحموضة نسبة ارتفاع النتائج
 التي القیاسیة المواصفات ضمن وهي%  6.84 بلغت فقد) د العینة(

 )7(%) 8 ــ4( بـ والصناعي الطبیعي للخل الحموضة نسبة حددت
 ً  أو البیوت في المنتج الطبیعي الخل حموضة نسب تتفاوت ما وعادة

.  المختلفة اإلنتاج ظروف تثبیت عدم بسبب الصغیرة األهلیة المعامل
 عن) ب،  آ( النموذجین لخل الحموضة نسبة انخفضت وقد

 حین في،  التوالي على% ) 3.21، 3.38( فكانت القیاسیة المواصفات
 بلغت وقد القیاسیة المواصفة ضمن) حـ( نوع الخل حموضة كانت

 األس مع للحموضة المئویة النسب نتائج مقارنة وعند%) . 4.92(
 مع المدروسة الخل أنواع لجمیع pH اختالف نالحظ الهیدروجیني

 الخل أنواع اختالف إلى یعود قد وذلك الحموضة نسب مع تناسبها
 تركیبها في الداخلة العضویة األحماض من بمحتواها المدروسة
 نسبة) 1(الجدول یوضح كما. )10( تفككها ثوابت في االختالف وبالتالي

 وتفوق%) 8.0 ــ2.50( بین تراوحت التي الكلیة الذائبة الصلبة المواد

 كونه إلى یعود وهذا%) 8.0( له TSS فكانت منزلیاً  المصنع الخل
 التي الخل أنواع لباقي النسبة هذه انخفضت حین في طبیعیاً  خالً 

 معنویاً  الرماد نسب ترتبط وعادة....  صناعیة إنها البحث هذا أثبتها
،  آ( الخل ألنواع منخفضة الكلي الرماد نسب فكانت TSS نسب مع
 في التوالي على% )  0.10،  0,10،  0.15( بلغت حیث)  حـ،  ب

 النتائج وهذه%) . 0.30( منزلیاً  المصنع الخل رماد نسبة كانت حین
 عن وخارجة صناعیة هي المذكورة التجاریة الخل أنواع إن توكد

 في الرماد لنسبة األعلى الحد إن إلى تشیر التي القیاسیة المواصفات
 الخل في للرماد األعلى الحد ونسبة%) 0.04( تكون الصناعي الخل

  %) .0.6( تكون الطبیعي
 كانت والتي المدروسة الخل ألنواع الكثافة مقدار) 1( الجدول ویوضح

 وضمن طبیعیة النسب وهذه 3سم/ غم%) 1.034 ــ 1.028( بمدى
 والخل والعنب والتفاح المولت خل ألنواع وذلك )8( ذكره الذي المدى

  . الصناعي
 المدروسة الخل ألنواع النسبیة اللزوجة مقدار) 1( الجدول یوضح كما
،  الصفة لهذه العلمیة األدبیات من الكثیر اهتمام عدم من وبالرغم، 
 الخل ألنواع النسبیة اللزوجة قیم في كبیر اختالف تبین النتائج فان

 حیث حـ،  ب،  آ التجاریة الخل ألنواع ارتفاعها فیالحظ المدروسة
 منزلیاً  المنتج الخل في الكبیر وانخفاضها) 0.201ــ  0.162( بلغت

 إضافة إلى التجاري الخل في اللزوجة ارتفاع یفسر وقد) ... 0.092(
 المواصفات إن علماً  اللزوجة ارتفاع إلى تؤدي التي المواد بعض

 إلى والمنكهة الملونة المواد بإضافة تسمح لم والمحلیة العالمیة القیاسیة
 ینفع قد النتائج هذه مثل تكرار إن.  والطبیعي الصناعي بنوعیة الخل
 الطبیعي الخل أنواع بین للتمییز كمؤشر اللزوجة صفة استخدام في

  . والصناعي
  المدروسة لخل لنماذج والفیزیائیة الكیمیائیة الصفات بعض) 1( جدول

 النموذج
الحموضة

% 

 األس
الهیدروجیني

TSS 
% الرماد %

  الكثافة
)3سم/غم(

 اللزوجة
 النسبیة

 0.162 1.034 0.15 3.50 3.76 3.84 آ

 0.201 1.031 0.10 2.50 3.83 3.12 ب

 0.183 1.034 0.10 2.50 3.50 4.92 حـ

 0.092 1.028 0.30 8.0 3.60 6.84 د

 األحماض مقدار إلى HPLC جهاز ومنحنیات) 2( الجدول یشیر
 یالحظ حیث...  المدروسة الخل ألنواع مل/  غرام مایكرو العضویة

 من كل من األقل النسبة على یحتوي) د( منزلیاً  المنتج الخل إن
،  الفورمیك،  السكسنیك،  ألمالیك،  ألستریك:  العضویة األحماض

،  3.962،  61.613( التوالي على كاألتي نسبها وكانت ألخلیك
 هذه ومقارنة،  مل/مایكروغرام )32.760،  15.924،  14.609

 ارتفاع یتضح،  األحماض من حـ،  ب،  آ األنواع بمحتویات النتائج
،  صناعیة أنها یؤكد وهذا التجاریة األنواع في الفورمیك حامض نسبة
 إن إلى یشیر الحامض هذا ارتفاع إن إلى )11( العكیدي أشار حیث
 في السكسنیك حامض انخفاض إن كما...  صناعیاً  محضر الخل
 األنواع هذه إن یؤكد التجاریة األنواع في وارتفاعه الطبیعي الخل
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 في نادرة بكمیات یوجد الحامض هذا إن كون طبیعیة ولیست صناعیة
 العضویة األحماض وجود فأن عموماً ..  )12( التمور ومنها الفاكهة
 االیضیة والدورات ألستریك حامض دورة في تخلیقها إلى یعود األخرى
 نضوجهما ومدى والخضر الفاكهة نوع حسب نسبتها وتختلف األخرى

 المنتوج الى إضافتها الى یعود قد التجاري الخل في وجودها وان، 

 القطاع معامل في ویخفف عالیة بتراكیز یستورد قد الذي المصنع
 الصناعي الخل ان )13( اكد لقد.  التجاري االستعمال ألجل الخاص
 عدا المذكورة العضویة األحماض فیه تالحظ لم الكحول من المنتج

  . الخلیك حامض

  HPLC بجهاز والمقدرة) مل/  غرام مایكرو( األحماض مقدار) 2( جدول
 البنزویك ألخلیك الفورمیك السكسنیك ألمالیك التارتریك ألستریك االوكزالیك الخل أنواع

 26.595 41.47 113.58 46.379 19.725 24.364 85.480 10.660 آ

 26.738 88.989 55.070 43.320 84.400 65.838 101.687 5.752 ب

 25.280 38.831 43.452 45.667 23.991 35.548 91.428 4.737 حـ

 35.219 23.760 15.924 14.609 3.962 41.357 61.913 17.185 د
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 الخل أنواع في المعدنیة العناصر بعض تركیز) 3( الجدول من یالحظ
 في) Zn( الخارصین عنصر تركیز ارتفاع النتائج وأثبتت المدروسة

 كان حین في مل/ غرام مایكرو 0.45 بلغت فقد ب الخل نموذج
 على أیضا النتیجة هذه وتنطبق.  االخرى األنواع في متقارباً  تركیزه

) Cd( الكادمیوم عنصر تركیز وتراوح).K( البوتاسیوم عنصر
 بین) Cu( النحاس وعنصر، مل/مایكروغرام) 0.035ــ 0.015(بین

 ــ 0.05(بین) Sn( والقصدیر مل/  غرام مایكرو) 0.32 ــ 0.10(
 ـــ 0.08( بین) Pb(  والرصاص مل/  غرام مایكرو) 0.09
 من بالرغم التركیزات هذه جمیع أن ویالحظ .مل/مایكروغرام)0.10
 المسموح المدى وضمن القیاسیة للمواصفات خاضعة أنها إال تفاوتها

 وعموماً ... العراقیةو  )NAFDAC)14 العالمیة المواصفات لمعظم به
 منها صنع التي الخام المواد إلى تعود الخل في المعدنیة العناصر فان

 العناصر تلك بعض أن إال،  اإلنتاج في المستعمل الماء إلى إضافة
 والخلیكي الكحولي التخمیر عملیتي خالل تركیزها یقل أو تفقد
  .)11()2002،  العكیدي.(

  المدروسة الخل عینات في المعدنیة العناصر بعض تركیز) 3( جدول

 أنواع
 الخل

 مل/  مایكروغرام/  المعدنیة العناصر تركیز

Zn Cd K Cu Sn Pb 

 0.09 0.09 0.1 1.23 0.035 0.35 آ

 0.10 0.08 0.23 1.38 0.027 0.45 ب

 0.08 0.06 0.32 1.21 0.025 0.36 حـ

 0.08 0.05 0.21 1.22 0.015 0.38 د

 المدروسة الخل ألنواع الحسي التقییم نتائج إلى) 4( الجدول یشیر
 والطعم اللون من كل حیث من) د( المنزلي الخل تقییم ارتفاع ویلحظ

 صفة تقییم كانت حین في،  التجاریة األنواع مع بالمقارنة والنكهة
 متقاربة العام القبول نتائج كانت حین في بالمقارنة األقل هي المظهر

 للخل المظهر لصفة التقییم قیمة انخفاض یعود وقد...  بعضها من
 التخمیر عملیات بسبب أحیانا تظهر التي الواضحة العكارة إلى المنزلي

 النكهة صفات تطور فان عموماً ...  تامة بصورة ترویقة عدم أو
 األروماتیة المركبات إلى یعود)  الطبیعي( المنزلي للخل والطعم
 والكحوالت االلدهایدات:  مثل التخمیر عملیات خالل المنتجة

  .)3( وغیرها العضویة واالحماض والفینوالت
  المدروسة الخل ألنواع الحسي التقییم) 4( جدول

 العام القبول النكهة الطعم المظهر اللون الخل أنواع

 87 85 85 90 87 آ

 87 86 89 88 90 ب

 88 86 89 86 87 حـ

 86 91 91 85 91 د

 المدروسة الخل عینات أن نستنتج،  إلیها المشار النتائج خالل ومن
 من الكثیر علیها التنطبقو  صناعیة ولیست طبیعیةهي  ) حـ،  ب، آ(

 استخدام نجاح إلى الدراسة هذه توصلت كما،  القیاسیة المواصفات
 التحلیل طرق إلى إضافة الخل أنواع بین التمییز في HPLC تقنیة

 حیث من الغذائیة المنتجات متابعة أهمیة النتائج توضح كما،  التقلیدیة
 بأهمیة الدراسة هذه وتوصي...  الثقیلة بالعناصر تلوثها أمكانیة
 المنتجات هذه مثل لدراسة أخرىكیمیائیة ونوعیة  مؤشرات استخدام
  . وغیرها الغذائیة
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Abstract 
The chemical composition for three samples of commercial vinegar and a sample of domestic vinegar was 
studied .. It was concluded : acidity , pH , TSS , ash , density and specific viscosity . organic acids : oxalic , 
citric, tartaric , malic , snccinic , formic , acetic and benzoic were estimated by HPLC . Minerals : Sn , Cu , K, 
Cd , Zn , Pb were determined. Sensory evaluation is done . results showed that commercial samples of vinegar 
were artificial ,they were not natural . Also the results revealed the importance of using some of organic acids 
,TSS, ash and sensory evaluation as indicators of distinction between evaluation as indicators of distinction 
between natural and artificial vinegars. 

 


