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Abstract 
 

Background and purpose: Medicinal plants are among highly consumed natural drugs. Many 

herb shops produce and sell this products without any license. Traditional herbal distillates are widely 

used in Iran, so, the aim of this study was to determine ethanol and methanol concentrations in handmade 

herbal distillates in Tehran herb shops. 

Materials and methods: A total of 140 samples from 14 traditional handmade herbal distillates 

were obtained from Tehran herb shops and analyzed using headspace gas chromatography. 

Results: In this study, no sample contained ethanol. Peppermint distillate had significantly higher 

methanol content (334.62±153 ppm) compared with other distillates (P<0.05). Also, high amounts of 

methanol were found in Fenugreek (321.43 ppm) and Tarragon (311.39 ppm) distillates. Pennyroyal 

distillate did not contain methanol and rose water had the lowest methanol content (14.61 ppm). 

Conclusion: Handmade herbal distillates containing high concentrations of methanol can cause 

health problems in regular consumers. Therefore, highly consumed herbal distillates should be monitored 

to determine their methanol concentration. 
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 گزارش کوتاه
 

در  موجود فلۀ گیاهی عرقیات برخی در متانول و اتانول کمی بررسی
  ایران بازار

  
     مسعود قادي پاشا

     مریم اخگري 
  عبدالرزاق برزگر 

  چکیده
 بســیاري انــد.آمدهمی حساب به دنیا طبیعی منابع مهمترین از یکی عنوان به باز دیر از دارویی گیاهان و هدف: سابقه

هســتند. بــا  مجوز الزم جهت انجام فعالیــت در زمینــه گیاهــان دارویــی فاقدهاي گیاهی کننده فرآورده ي عرضههاازعطاري
توجه به باال بودن آمار بیماران مصرف کننده عرقیات گیاهی، مطالعــه حاضــر بــا هــدف  بررســی کمــی اتــانول و متــانول در 

  .عرقیات گیاهی فلۀ موجود درعطاري هاي سطح شهر تهران طراحی شد
 نمونه از انواع عرقیات فله تهیه و مورد آنالیز قرار گرفتند. تمامی عرقیات موردبررسی فله بــوده و 140 ها:اد و روشمو

آنالیز شــدند.  Headspace آوري شدند.کلیه عرقیات به روش کروماتوگرافی گازي مجهز بههاي شهر تهران جمععطاري از
  .فتالیز قرار گرنوع عرق گیاهی فله مورد آن 14 مطالعهدر این 

با بیشــترین مقــدار و بــا  نعنامیزان متانول در عرق  نتایج نشان داد که کلیه عرقیات گیاهی فله فاقد اتانول بودند. ها:یافته
همچنین میزان بــاالیی از متــانول  P).>05/0داري نسبت به سایر عرقیات بود (یمعنداراي تفاوت  ppm 153±62/334متوسط 

 ppmعــرق پونــه فاقــد متــانول و گــالب بــا میــزان  .وجود داشــت) ppm 39/311و ترخون ( )ppm 43/321شنبلیله (در عرق 
  داراي حداقل میزان متانول بود. 61/14

براي سالمت مصرف کنندگان مضــر اســت. مصرف مداوم عرقیات گیاهی فله حاوي غلظت هاي باالي متانول  استنتاج:
  اهی که داراي مصرف زیادي هستند از ضروریات است.بنابراین بررسی وجود متانول در عرقیات گی

  

  ، سم شناسی تجزیه ايHeadspaceعرقیات گیاهی، اتانول، متانول، کروماتوگرافی گازي مجهز به  واژه هاي کلیدي:
  

  مقدمه
 تــرینمهم از یکی عنوانبه دیرباز از دارویی گیاهان

 عمــوم اند. با وجود تمایــلآمدهمی حساببه دنیا طبیعی منابع
هــاي افراد جامعه به مصرف داروهاي گیاهی و فــرآورده

 در عطــاري واحــد هــزار چنــدو فعالیت  هاحاصل از آن
 مجــوز فاقــد هاآن از بسیاري کشور، هاي مختلفاستان

هســتند  الزم جهت انجام فعالیت درزمینه گیاهان دارویی

 یــا دارویــی گیاهــان تجــویز یــا و ســاخت فــروش، و به
  .)1(پردازندمی گیاهی داروهاي

 ها در عرقیات گیاهی در مطالعاتبررسی وجود الکل
 کریمی وهمکاران در شــهرشود. معدودي در ایران دیده می

مشهد از روش اسپکتروفوتومتري جهت شناسایی متانول 
  یـعرقیات گیاه .)2(دـکردن ادهـی استفـات گیاهـدر عرقی

  
 E-mail: akhgari1349@yahoo.com                            ی قانونی کشورسازمان پزشک :تهران -مریم اخگري مولف مسئول:

 ، تهران، ایرانسازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، دانشیار پژوهشی

 : 2/12/1400تاریخ تصویب :             28/10/1400تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            19/7/1400 تاریخ دریافت  
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 تولید شده از سه کارخانه معتبر توسط موســوي و همکــاران
هــا مــورد در استان خراسان رضوي از نظــر وجــود الکــل

نتــایج حاصــل از هــر دو مطالعــه  ).3(بررسی قرار گرفتنــد
عرقیــات گیــاهی بــود.  هــايموید وجود متانول در نمونــه

صلحی و همکاران غلظت متانول را در عرقیــات گیــاهی 
هــا مقایســه عرقیات تهیــه شــده در عطــاري اي باکارخانه

 افروز احمدي و همکاران میزان اتــانول و متــانول ).4(نمودند
هدف از  ).5(برند عرقیات گیاهی بررسی کردند 10را در 

انجام مطالعــه حاضــر بررســی میــزان اتــانول و متــانول در 
هاي شهر تهران بــا عرقیات گیاهی فله موجود در عطاري

ـــه اســـتفاده از روش کر ـــز ب ـــاتوگرافی گـــازي مجه وم
Headspace (Headspace Gas Chromatography) .است  

  

  هامواد و روش
 عرقیــات در متــانول و اتــانول میــزان بررســی جهت

 ايکارخانــه اســتاندارد کــه بــازار در موجــود فلــۀ گیاهی
ـــد ـــات ندارن ـــتر  ،(Rose Water) گـــالب عرقی خارش

(Camel’s thorn) کاسنی ،(Chicory) ،رهشات (Fumitory)، 
ترخــون ، (Peppermint) نعنــاو  (Caraway)زیــرة ســیاه 
(Tarragon) ، ـــــــنبلیله ـــــــک (Fenugreek)ش ، بیدمش

(Willow) رازیانه ،(Fennel) چهل گیــاه ،(Forty Plants) ،
ــه  ــرك (Pennyroyal)پون ــبز  (Mallow)، پنی ــرة س و زی

(Cumin) شــدند انتخــاب دارند را استفاده ترینبیش که .
 هاي شهر تهران تهیه شدند.اهی فله از عطاريعرقیات گی

 140با توجه به مطالعات مشابه حجم نمونه مورد بررســی 
 .)2(دشــنمونه از هر شش نوع عرق گیاهی) تعیــین  10نمونه (
 ســاز تهیــه شــده بودنــد وها از عرقیات فلۀ دستنمونهتمامی 

 تولیــد، تــاریخ یک داراي برچسب معتبر مبنی بر تاریخهیچ
نبودنــد. در مطالعــۀ خاصی ء، نام تولیدکننده و برند انقضا

 حاضر استونیتریل به عنوان استاندارد داخلی جهت بررسی
 کمی اتانول و متانول در عرقیات گیاهی استفاده شــد. روش

Relative Response Factor (RRF)  یــا فــاکتور ایجــاد
 هــاییپاسخ نسبی به منظور اصالح پاسخ دتکتور در دســتگاه

ــه  ــیکــه ب ــار م ــاتوگرافی ک ــار روش کروم ــه ک ــد ب کنن

لیتر از اتانول، متــانول و اســتونیتریل یک میلی. )2(رودمی
 لیتــريمیلــی 100(به عنوان استاندارد داخلی) بــه بــالون ژوژه 

 لیتــر رســاندهمیلی 100منتقل شد. حجم نمونه با آب مقطر به 
 /حجمی از اتانول،حجمی درصد1محلول حاصل حاوي . شد

هاي غلظت RRFجهت محاسبه  و استونیتریل بود.متانول 
از اتانول: اســتونیتریل  1:50و  1:20، 1:10، 1:5، 1:2، 1:1

  و متانول: استونیتریل به شکل جداگانه تهیه شد.
 

RRF :طبق فرمول زیر محاسبه شد  

 
  

  در مورد متانول از فرمول زیر استفاده شد: RRFبراي محاسبۀ 

 
  

هاي ریق با تهیۀ محلولدر صورت وجود خطا در تز
بــا فــاکتور ایجــاد پاســخ نســبی  RRFاســتاندارد کــاري، 

  ).2(موجب کاهش خطاي آزمایش خواهد شد
 Headspace GC روش از آزمایشــگاهی بررسی جهت

) Flame Ionization Detector=FID( شــعله یــونش دتکتــور با
 و متــانول از العیــارمعلــوم هــايغلظــت ابتــدا. شد استفاده

 قــرار دستگاه خانۀگرم در و شد تهیه درصد) 4/0اتانول (
 هــايویــال در آزمــایش مــورد هاينمونه سپس. داده شد

 هــا،ویــال درب بستن از پس و شد ریخته دستگاه مخصوص
قــرار داده  اســتانداردها با مشابه دمایی شرایط در خانهگرم در

) Headspace GC) Agilent 6890N, USA دســتگاه. شد
 مورد ستون. قرارگرفت استفاده مورد الکل بررسی جهت

 1000. بود 30m×320μm×1.8μm (DB-ALCI) استفاده
 به اتوسمپلر توسط اتوماتیک شکل به نمونه از میکرولیتر

 منحنی کالیبراسیون براي اتــانول و متــانول .شد تزریق ستون
ـــادر غلظت  1600و  ppm 50 ،100 ،200، 400 ،800ي ه

 Area Under the(نــی و به دست آوردن سطح زیر منح

Curve=AUC( به روش Headspace Gas Chromatography 
منحنــی کالیبراســیون  2و1 تصــاویر شــماره دست آمــد.به

  .دهندیماتانول و متانول را نشان 
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 ppmي هــاغلظتمنحنــی کالیبراســیون اتــانول در  :1شماره  نمودار
  نیدر مقابل سطح زیر منح 1600و  800، 400، 200، 100، 50

  

 
  

 ppmي هــاغلظتمنحنی کالیبراســیون متــانول در  :2شماره  نمودار
  در مقابل سطح زیر منحنی 1600و  800، 400، 200، 100، 50

  

  ها و بحث یافته
هــا نشــان داد کــه نمونــه pHنتایج حاصل از بررسی 

pH خــط رگرســیون در  بود. 7ها خنثی و معادل تمامی نمونه
 حداقل غلظــتهستند.  2R< 99،0هاي کالیبراسیون با منحنی

 درصــد 0001/0 براي اتانول و متــانول (LOD)قابل شناسایی 
 که حداقل غلظتبه دست آمد. درحالی ppm 001/0و یا 

 001/0براي اتانول و متانول معــادل  (LOQ)گیريقابل اندازه
متوسط غلظــت متــانول در محاسبه شد.  ppm 01/0یا درصد 

  نشان داده شده است. 3 مارهتصویر شنوع از عرقیات در  14
  

  
 نوع از عرقیات گیاهی 14متوسط غلظت متانول در  :3تصویر شماره 

خط قرمز  Headspace Gas Chromatography.آنالیز شده به روش 
  نشان دهنده میزان مجاز متانول در عرقیات گیاهی است

نوع عرق گیاهی فله مــورد  14 از که داد نشان نتایج
بررسی همگی از نظر وجود اتانول منفــی بودنــد. غلظــت 

 ppm 153 ± 62/334متانول در عرق گیاهی نعنــا بــا متوســط 
داري نســبت بــه ســایر عرقیــات بــود داراي تفاوت معنــی

)05/0 <(P. ترین میزان متــانول در در مطالعۀ حاضر بیش
) و ppm 43/321)، شـــنبلیله (ppm 62/334( عـــرق نعنـــا

عرق پونه فاقد متــانول بــود.  ) بود.ppm 39/311ترخون (
 داراي حداقل میزان متانول بــود ppm 61/14گالب با میزان 
 حاضر بیانگر وجود مقادیر متفاوتی مطالعهنتایج حاصل از 

بــود کــه همگــی  یبررســ هــاي مــورداز متانول در نمونــه
 یاه و شرایطهاي مختلف گتوانند گویاي استفاده از گونهمی
و همکاران  Solhi. عرقیات فله باشد دییکسان در تول غیر

بــر روي چنــدین عــرق گیــاهی پرمصــرف در  هدر مطالع
شهرستان اراك به این نتیجــه دســت یافتنــد کــه تفــاوت 

به روش ســنتی و روش  شده هیداري بین عرقیات تهمعنی
  .)4(نظر وجود متانول دیده نشد صنعتی از

در شــــهر مشــــهد از روش کریمـــی و همکــــاران 
اســپکتروفوتومتري جهــت شناســایی متــانول در عرقیــات 

 ها نشانگیاهی استفاده کردند. نتایج حاصل از بررسی آن
تــرین آن ترین میزان متانول در عرق شــوید کــمداد بیش

مطالعــۀ در  کــهیدرحــال ).2(مربوط به عرق بیدمشک بود
 Headspace GCمیزان متانول به روش ترین بیشحاضر 

هــاي آنــالیز، دست آمد. تفــاوت در روشبهنعنا در عرق 
توانــد ي و فلــه مــیاستفاده از برندهاي مختلف کارخانــه

 کنندة میزان متفاوت متانول در عرقیات مــورد بررســیتوجیه
زمان تولید، فصل تولید، نوع گیاه مورد استفاده در  باشد.

هر فصل متفاوت بوده و بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه 
عرقیات امکان تفــاوت در محتــواي  تاریخ تولید و انقضا

بندي عرقیــات فلــه کند. بستهاتانول و متانول را توجیه می
در ظروف شفاف و غیر مقــاوم بــه نــور و از  طور عمدهبه

جنس پالستیک صورت گرفته بود. همچنین در بســیاري 
کــه بــا بــود محکــم نبسته و در کامالً از موارد در ظروف 

امکان از دست رفتن  اهیت فرار اتانول و متانولتوجه به م
ها در اثر نگهداري در برابر نور و یا دماي بــاال وجــود آن
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توجه به عدم رعایت شرایط بهینه و اســتاندارد . با )5(دارد
تولیــد عرقیــات گیــاهی، عــدم پاستوریزاســیون و امکــان 

هــاي میکروبــی، احتمــال تولیــد اتــانول و ایجاد آلودگی
ها پس از طی مراحل تولیــد وجــود دارد. نمونهمتانول در 

در  در مورد عرقیات گیاهی حداکثر میزان مجــاز متــانول
  . )6(است mg/L 100 ایران

از انــواع عرقیــات حــاوي  در مطالعــه حاضــر برخــی
ــاز ( ــدار مج ــاالتر از مق ــادیر ب ــانول در مق ) ppm 100مت

با توجه به مصرف گسترده عرقیات گیــاهی لــزوم  بودند.
  شود.ها احساس میگسترده بر تولید آن نظارت

 تحقیقــات مرکز مصوب مطالعه اخالق: این تاییدیه
 IR.LMO.REC.1397.57قانونی با کد اخــالق  پزشکی
 هــايبــا دســتورالعمل مطابق اخالقی موازین کلیه بوده و
 سازمان پزشــکی پژوهشی و آموزشی معاونت اخالق کمیته

  .است ینکیهلس بیانیه با منطبق و کشور قانونی
 گــزارش نویســندگان توسط منافع: موردي تعارض

  .است نشده
 مطالعــه ایــن اجــراي بــراي الزم مالی: بودجــه منابع

 پزشــکی ســازمان پژوهشــی و معاونــت آموزشــی توســط
  .است شده تامین کشور قانونی
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