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  رش کوتاهگزا        

  
  
  ــدرانــازنــکــــی مـــــــوم پزشــلـــه دانشـــــگاه عــلــــمج

  )150-152   (1390   سال مهر    84شماره    بیست و یکم دوره 
 

150  1390مهر  ، 84 ، شماره مبیست و یک دوره                                                                  مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

  های مختلف  در نوشیدنیمتانولسنجی برای شناسایی  ارائه یک روش رنگ
  

  3ابراهیم میرزاجانی        2شهاب شریعتی       2ال پورمحمدی ل       1زاده عیعلی رف
 

  چکیده
لـذا ارائـه    . های مختلفـی شـده اسـت        ها باعث بروز مشکالت و نگرانی        متانول در انواع نوشیدنی    وجود :هدف  سابقه و   

در ایـن تحقیـق، یـک       . رسـد   های مختلف ضروری به نظر مـی        ک روش کیفی آسان به منظور تشخیص متانول در نوشیدنی         ی
گر رنگی کروموتروپیک اسـید بـرای    خطر، حساس و دقیق، مبتنی بر کاربرد واکنش روش جدید با کاربری بسیار آسان، کم 
  .ها ارائه شده است تشخیص کیفی متانول در انواع نوشیدنی

 بر تبدیل متانول به فرمĤلدئید و ایجاد کمپلکس کامالً اختصاصی بنفش رنگ بین مطالعهاساس کلی  :اد و روش ها   مو
 بـا   در ایـن تحقیـق، دو سـری محلـول    . بـود فرمĤلدئید و کروموتروپیـک اسـید در محـیط بـه شـدت گـرم و اسـیدی اسـتوار                    

 1000 و   500،  400،  200،  100،  50،  10نول در آب مقطـر و        متـا   میلی گـرم در لیتـر      50  و 40،  30،  20،  10،  5،  1های    غلظت
  . درجه تهیه شدند تا حد تشخیص روش پیشنهادی مشخص شود60متانول در اتانول گرم در لیتر  میلی
 پاسـخ  ، درجـه 60 در اتـانول  mg/L 500  در محلـول آبـی و   mg/L 10 هـای بـه ترتیـب بیـشتر از      در غلظـت  :افته ها ی

های فاقد    بنابراین، حد تشخیص این روش برای شناسایی متانول در محلول         . بود رنگ به بنفش مشهود      آزمایش مثبت و تغییر   
 مـواد   و محاسـبه شـده    ر انـدک    یمقـاد کـاربرد   .  تعیـین شـد    mg/L 500 درجـه اتـانول      60هـای      و در محلول   mg/L 10اتانول  
  .بودده  باعث حذف حرارت ش،گر در محیط کم آب واکنش

تواند به آسانی و در زمانی بسیار کوتاه، بـدون نیـاز بـه امکانـات خـاص آزمایـشگاهی و                       هادی می روش پیشن  :استنتاج  
ک روش یـ بـه عنـوان   توانـد،   ها شناسـایی کنـد و از ایـن رو مـی      متانول را به صورت کیفی در انواع نوشیدنی     ،دانش فنی باال  

 .ردیاده قرار گها مورد استف متانول در انواع نوشیدنیتشخیص کیفی کنترلی برای  شبه
  

 دیک اسیفی، کرموتروپیی کیمتانول، شناسا :واژه های کلیدی 
  

  مقدمه
متانول ماده سودمندی است که کاربردهای صـنعتی        

، با این حـال    .)1(داردو خانگی فراوانی در زندگی امروز       
مشکالتی در ارتبـاط بـا سـالمت افـراد جامعـه بـه دنبـال                

 کامل  جداسازی .)2(شرب ناآگاهانه آن ایجاد شده است     
باشـد، از ایـن رو، همـواره،          متانول از اتانول مقـدور نمـی      

   به همراهیـه جانبـک فرآورده ناخواستیمتانول به عنوان 
  

   :mpalirafizadeh@gmail.com E-mail     شگاه فیزیولوژییتالشان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت، دانشکده پرستاری و مامایی، آزما رشت، پل -علی رفیع زاده :مولف مسئول
 گروه پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت .1

  گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت .2
   دانشگاه علوم پزشکی گیالن،گروه بیوشیمی، دانشکده پزشکی .3
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   و همکارانعلی رفیع زاده                       کوتاه    گزارش  
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متانول در عرقیات گیـاهی نیـز       . )2،3(شود  اتانول یافت می  
وجود دارد و مواردی از تاری دیـد منجـر بـه کـوری بـه                

در . )2(ها گزارش شـده اسـت      بعضی از آن   دنبال نوشیدن 
ــر، از روش  ــال حاضــ ــه  حــ ــای پرهزینــ ــد  هــ ای ماننــ

اتوگرافی گازی و کروماتوگرافی مایع بـا کـارآیی         کروم
کنند کـه     گیری مستقیم متانول استفاده می      باال برای اندازه  

. )4-7(باشـند  عمومی نمـی های  شگاهیآزماقابل استفاده در  
گیـری فرمĤلدئیـد      های شیمیایی زیادی برای انـدازه       روش

توانند بـرای شناسـایی غیرمـستقیم          که می  )4(دنوجود دار 
 در روش بسیار دقیق، حـساس و        .)7( استفاده شوند  متانول
هزینــه کروموتروپیــک اســید، فرمĤلدئیــد حاصــل از  کــم

اکسایش متانول تحت تاثیر حرارت، در محیط به شـدت          
ــا کروموتروپیــک اســید واکــنش داده و یــک    اســیدی ب
ــه وجــود     ــصاصی ب ــامالً اخت ــنفش رنــگ ک کمــپلکس ب

ایجــاد  یــا آلدئیــد دیگــری  آورد کــه بــا هــیچ الکــل مــی
ــا 570شــود و در طــول مــوج  نمــی ــانومتر دارای 580 ت  ن

ــشکالت  . )6-4،8(جــذب اســت  ــن روش دارای م ــا، ای ام
کاربردی مانند استفاده از حجم نـسبتاً زیـاد سـولفوریک           

در . )9(باشـد   اسید داغ و غلیظ و خطرات ناشی از آن مـی          
رسد، ارائه یک روش مناسب با دقـت و           نتیجه، به نظر می   

و نیز، کاربری آسان که بتواند در شناسایی        حساسیت باال   
کیفی متانول و پیشگیری از مسمومیت ناشی از آن مفیـد           

  . ضروری است،واقع شود
  

  مواد و روش ها
اساس کلی آزمایش بر تبدیل متانول به فرمĤلدئید و         
ــین   ایجــاد کمــپلکس کــامالً اختــصاصی بــنفش رنــگ ب
 فرمĤلدئید و کروموتروپیـک اسـید در محـیط بـه شـدت            

ــودگــرم و اســیدی اســتوار  ایــن روش از حــساسیت و . ب
  .)10،3( برخوردار است درصد100اختصاصیت 

کلیه مـواد شـیمیایی مـورد اسـتفاده در ایـن تحقیـق              
پتاسیم پرمنگنات، سولفوریک اسـید، سـدیم هیـدروژن         (

ــید  ــک اس ــولفیت و کروموتروپی ــوص  ) س ــه خل ــا درج ب
  ای از شــرکت مــرک آلمــان تهیــه شــده و بــدون   تجزیــه

  

  .سازی بیشتر مورد استفاده قرار گرفت گونه خالص هیچ
 پتاســیم  درصــدw/v 5/2 هــای آبــی ابتــدا، محلــول

 w/v 5  سـولفوریک اسـید،   درصـد v/v5/2 پرمنگنـات،  
  درصـــدw/v 1 ســـدیم هیـــدروژن ســـولفیت و درصـــد

کروموتروپیک اسید در آب مقطر تهیه و سـپس، مقـدار           
ml 5/0          ریختـه و بـه      نمونه در داخل یک لولـه آزمـایش

ــولµl 50ترتیـــب  ــیم و    از محلـ ــای پرمنگنـــات پتاسـ هـ
یـک دقیقـه فرصـت      . شدسولفوریک اسید به آن افزوده      

در مرحله  . های شیمیایی انجام پذیرند      تا واکنش  شدداده  
 ، از محلول سدیم هیدروژن سولفیت     µl50بعد، با افزودن    

 و سـپس،  شـده بـری   مخلوط داخل لولـه آزمـایش رنـگ     
µl50ــید و  از محلـــول  ml 1 آبـــی کروموتروپیـــک اسـ

سولفوریک اسید غلـیظ بـه داخـل لولـه آزمـایش اضـافه            
و مثبـت  ) ر رنـگ ییعدم تغ( و نتیجه به صورت منفی   هشد

همچنـین، در ایـن     . گردیـد  مشخص) ظهور رنگ بنفش  (
، 20، 10، 5، 1هـای    بـا غلظـت     تحقیق، دو سـری محلـول     

طـر و   متـانول در آب مق    میلی گـرم در لیتـر        50  و 40،  30
گرم در لیتـر     میلی 1000 و 500،  400،  200،  100،  50،  10

 درجه تهیـه شـدند تـا حـد تـشخیص      60متانول در اتانول    
  .روش پیشنهادی مشخص شود

  

  یافته ها و بحث
 ترتیب  بههای      مطابق نتایج به دست آمده، در غلظت      

ــشتر از ــی و mg/L 10 بیـ ــول آبـ  در mg/L 500 در محلـ
پاسخ آزمایش مثبـت و تغییـر       ،   درجه از متانول   60اتانول  

بـه منظـور کنتـرل بیـشتر، هـر          . بودرنگ به بنفش مشهود     
هـای    هـای آبـی و الکلـی حـاوی غلظـت            کدام از محلول  
 روز مختلـف  5 بار در یک روز و طی     10مختلف متانول   

مورد آزمایش قرار گرفتند که در همـه مـوارد، نتـایج بـه          
ــود  ــابراین. دســت آمــده یکــسان و تکرارپــذیر ب ، حــد بن

هـای    تشخیص این روش برای شناسایی متانول در محلول       
   درجـــه 60هـــای   و در محلـــولmg/L 10فاقـــد اتـــانول 

ــانول  ــد mg/L 500ات ــین ش ــم روش  .  تعی ــای مه از مزای
   و مـــشکالت کـــاربردی پیـــشنهادی، حـــذف حـــرارت
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  روش رنگ سنجی برای شناسایی متانول
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ــا   ــه ب ــی از آن اســت ک ــدار   ناش ــیدن مق ــداقل رس ــه ح    ب
  پــذیر  آب محــیط و ســولفوریک اســید غلــیظ امکــان    

در ایــن حالــت، حــرارت الزم بــرای انجــام . شــده اســت
واکنش نهایی بین کروموتروپیک اسـید و فرمĤلدئیـد، از          
  واکنش سـولفوریک اسـید غلـیظ و انـدک آب موجـود             

ــی  ــامین م ــود در محــیط ت ــان  . ش ــاهی زم ــین، کوت   همچن
بـــه امکانـــات و تجهیـــزات واکــنش و نیـــز عـــدم نیــاز   

ــاال  ــای  آزمایـــشگاهی و دانـــش فنـــی بـ ــر مزایـ   از دیگـ
  .باشد روش پیشنهادی می

  

  سپاسگزاری
ــیالن و     کمــک از ــاوری گ ــم و فن ــارک عل ــای پ ه

مــسئولین محتــرم آن کــه جهــت انجــام ایــن تحقیــق       
  .گردد میتقدیر های فراوان نمودند،  مساعدت
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