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  1384در بهار  شهرستان كاشان، هاي توليدي و عرضه شده  ميزان اسانس گالب
  

  5 احمد حسيني،4محمدعلي دولتي، 3 قاسم خواجه منصوري،2 حسين شاكري،*1عاصمي... ا ذات
  

  خالصه
ها، اطالع از  بستنيو تهيه ها   قلبي و همچنين در پخت انواع شيريني،با توجه به استفاده از گالب در درمان دردهاي روماتيسمي: سابقه و هدف

هاي توليدي و عرضه  اين پژوهش به منظور بررسي ميزان اسانس گالب. اي برخوردار است هاي توليد شده از اهميت ويژه ميزان اسانس گالب
  . انجام گرديد1384شده در شهرستان كاشان در بهار 

ي صنعتي توليد گالب و  هاگيري، كارخانه هاي گالبهنه گالب از كارگا نمو398پژوهش با طراحي مطالعه توصيفي بر روي : ها مواد و روش
ها   گالب، و مراكز عرضههاها، كارخانهه انجام گرفت كه پس از مراجعه به كارگا1384مراكز عرضه گالب در سطح منطقه كاشان در بهار سال 

حداقل اسانس مورد قبول . انجام شدروش پنتان با ) ن ميزان اسانستعيي( سپس آزمايش شيميايي .برداري شده و به آزمايشگاه انتقال يافت نمونه
  متوسط،)1/0-99/11( گالب از نظر ميزان اسانس به سه دسته سبك ،با توجه به استانداردهاي ملي غذايي. ليتر است  ميلي100گرم در   ميلي12

  .مورد آناليز آماري قرار گرفت tه از آزمون نتايج حاصل با استفاد. شوندميي بندتقسيم ) 35 بيشتر از(و سنگين ) 35-12(
هاي   درصد گالب7/76دهد كه ميزان اسانس  گيري و سطح عرضه نشان مي هاي گالب  وضعيت اسانس گالب توليد شده در كارگاه:نتايج
هايي كه ميزان بطه بين گال بوده است و نتايج در هر دو مركز مربوcc100/mg 12 هاي مراكز عرضه بيشتر از   درصد گالب5/27ها و  كارگاه
ها  هاي كارخانه  درصد گالب3/58همچنين ميزان اسانس ). >0001/0p(باشد  دار مي  از نظر آماري معني، بود12ن بيشتر و كمتر از شااسانس

  . بوده استcc100/mg 12 بيشتر از 
 قبول بود در حالي كه ميزان اسانس در بيشتر نمونه هاي  قابلهاگيري و كارخانهبهاي گاله ميزان اسانس بيشتر نمونه هاي كارگا:گيري نتيجه

كارهاي كاربردي جهت هبا توجه به ميزان پايين اسانس در بسياري از نمونه ها برنامه ريزي مداوم و ارائه را .مراكز عرضه پايين بوده است
  .ولين بهداشتي شهرستان را طلب مي كندواران و مسگزبهبود كيفيت گالب توسط سياست

  ، كاشان   اسانس، گالب: گان كليديواژ
  
  .كاشاندانشگاه علوم پزشكي  كارشناس ارشد تغذيه معاونت غذا و دارو -1
  .دانشگاه علوم پزشكي كاشان كارشناس ارشد شيمي معاونت غذا و دارو -2
    .دانشگاه علوم پزشكي كاشان  كارشناس صنايع غذايي معاونت غذا و دارو-3
                        .انشگاه علوم پزشكي كاشاند هي معاونت غذا و دارو دكتراي علوم آزمايشگا-4
 .دانشگاه علوم پزشكي كاشان دكتراي عمومي معاونت غذا و دارو -5

  .عاصمي... ذات ا:  نويسنده مسوول*
  .معاونت غذا و دارو ، ساختمان نگار عصر،25بن بست آزادي ، خيابان شهيد بهشتيكاشان، : آدرس

 asemi_z @ yahoo.com: رونيكپست الكت

  18/5/84: تاريخ دريافت                                                                 0913 361 5446  :تلفن
    1/8/85: تاريخ پذيرش نهايي                 0361 4463377: دورنويس

  
  مقدمه 

هاي اصلي گل محمدي و از محصوالت  گالب از فرآورده
مت طوالني در منطقه كاشان بوده كه آوازه جهاني نيز سنتي با قد

 به صورت خوراكي نيز ،گالب عالوه بر مصارف صنعتي. دارد
ارزش اين فرآورده به ميزان اسانس و طبيعي . گردد مصرف مي

هاي اسانسي  گالب محتوي روغن]. 1[بودن آن بستگي دارد 

وكربنه و يدرـهاي ه ترپنختلفي از ـانواع مباشد كه در آنها  مي
هاي اسانسي   روغن].1[ شوند  دار يافت مي اكسيژنهاي  ترپن

هاي مختلف گياه به دست آورد و به دليل  قسمتتوان از  را مي
شوند به آنها  اينكه در مجاورت هوا و در حرارت معمولي تبخير مي

هاي  روغن]. 2، 1[ گويند  هاي اتري نيز مي هاي فرار يا روغن روغن
ز لحاظ نوري فعال هستند و قدرت چرخش اسانسي غالبا ا
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ها قابل  اسانس. مخصوص آنها از لحاظ شيمي ارزشمند است
ها در آب ماندگار است و حالل   اما بوي آن،امتزاج با آب نيستند

 ،كلي طوره  ب].3[باشد  هاي آلي مي ها الكل، اتر و ساير حالل آن
ر اسانس گل محمدي داراي دو بخش جامد و مايع به شرح زي

 آن استئاروپتن نام دارد كه بدون بو است و جامدبخش ـ 1: است
 بخش مايع آن ـ2 .شود راد ذوب ميگ درجه سانتي 33در گرماي 

 45 است كه در ساختار آن پتنداراي بوي قوي و تندي به نام الئو
بقيه شامل و ونلول ردرصد سيت 40تا  20 ودرصد ژرانيول  75تا 
با توجه به استاندارد ]. 4[ است ....لول ولينا، نرول، الكل اتيل فنيل

هاي عرضه شده در كشور بايستي حداقل  گالب، اسانس گالب
100/ mg12 الزم به توضيح است كه توليدكنندگان گالب ( باشد

هايي با  توانند گالب براي صادرات در صورت موافقت خريدار مي
ري كمي گي هاي مختلفي براي اندازه روش). اسانس كمتر توليد كنند

و كيفي اسانس از جمله روش حالل آلي پنتان، گاز كروماتوگرافي 
)GC ( قرمز و مادون)IR ( تقريبا در ]. 7، 6، 5[وجود دارد

گيري مقدار اسانس در كل كشور به علت   اندازههمه موارد براي
ارزان بودن، در دسترس بودن و آسان بودن روش پنتان، از اين 

زاده و  در بررسي كه توسط تقي]. 8[شود  روش استفاده مي
نمونه گالب انجام 504 بر روي 81-80همكاران در سال   

 درصد 30هاي توليدي و  گالب درصد 60شد حدود 
اسانس مطابق با استاندارد هاي عرضه شده از نظر ميزان  گالب

 سودجويان با وارد كردن از آنجا كه بسياري از]. 9[بودند 
هاي مصنوعي  فرآوردهت هاي صنعتي به آب و ساخ اسانس

گالب، بازار اين محصول را  خوش تغيير داده و ستدشبيه 
 بازار جهاني اين محصول سنتي را ،رود كشورهاي ديگر احتمال مي

كنون ميزان اسانس و تعيين تقلبات در گالب، از  تا. تصاحب كنند
 به گالب در شهر كاشان در مصنوعيجمله اضافه نمودن اسانس 

 مورد بررسي و ارزيابي قرار ،بر روي گالبگيري  فصل گالب
از اين رو تحقيق حاضر با هدف تعيين ميزان اسانس . نگرفته است

كارهاي  هاي توليدي و عرضه شده در شهر كاشان و ارايه راه گالب
  1384 سال بهارهاي توليدي در   كيفيت گالبيمناسب جهت ارتقا
  .طراحي و انجام شد

  
  ها  مواد و روش

 نمونه 398 مقطعي بود و بر روي ، نوع توصيفيمطالعه از
ي صنعتي توليد گالب هاگيري، كارخانه هاي گالبهگالب از كارگا

در اين .  انجام شد1384و  مراكز عرضه گالب در بهار سال 
 6 ،) نمونه1از هر كارگاه (گيري ب گاله كارگا288مطالعه 

 مركز 49و )  نمونه2از هر كارخانه (كارخانه صنعتي توليد گالب 

اين . انتخاب شده است)  نمونه2از هر مركز عرضه (عرضه گالب 
بررسي با هماهنگي و همكاري اداره نظارت بر مواد غذايي، 
آزمايشگاه مواد غذايي، معاونت بهداشتي ـ بهداشت محيط، اداره 

در ابتدا . بازرگاني و سازمان رفاهي ـ تفريحي شهرستان انجام شد
برداري  در خصوص چگونگي و نحوه نمونهكارشناسان مواد غذايي 

هاي الزم را ديدند و در فصل  مطابق با استاندارد ملي آموزش
گيري و عرضه مراجعه   گروه كاري به مراكز گالب5گيري  گالب

گيري اطالعات ديگر اين مراكز شامل  نموده و پس از نمونه
 مواد نظارت بر 11بندي، دربندي و مطابقت با ماده  وضعيت بسته

مشخصات الزم بر روي برچسب شامل تاريخ توليد، تاريخ (غذايي 
 كارخانه سازنده و نشانيانقضا، فرمول ساخت، پروانه ساخت، 

ها پس از بگال]. 10[ي اطالعاتي ثبت گرديد ها در فرم) غيره
برداري جهت بررسي به آزمايشگاه منتقل و آزمايش توسط نهنمو

بر ) حالل پنتان(مايي كارشناس آزمايشگاه طبق روش كنترل شي
حداقل ]. 7، 6، 5[اساس استانداردهاي ملي غذايي انجام شد  

با توجه به . ليتر است  ميلي100گرم در   ميلي12اسانس مورد قبول 
 گالب از نظر ميزان اسانس به سه دسته ،استاندارد ملي غذايي

) 35 بيشتر از(و سنگين ) 12-35(  متوسط،)1/0-99/11(سبك 
نتايج پس از درج در فرم مربوطه با ]. 5[شوند ميي بندتقسيم

 درصد مورد تجزيه و تحليل 95ان در فاصله اطمين t- testآزمون 
  .آماري قرار گرفت

  
  نتايج

  نمونه كمتر از143 نمونه ميزان اسانس 398از تعداد 
cc100/mg 12توزيع فراواني اسانس 1در جدول شماره .  بود 

 استاندارد مربوطه ارايه شده هاي مورد مطالعه بر حسب گالب
هاي  گالب)  درصد7/76( نمونه 221شود  مالحظه مي. است

هاي مراكز عرضه  گالب)  درصد5/27( نمونه 27ها،  توليدي كارگاه
ها مطابق  هاي توليدي كارخانه از گالب)  درصد3/58( نمونه 7و 

  .استاندارد مربوطه بود
  

هاي مورد بررسي بر   توزيع فراواني ميزان اسانس گالب-1جدول 
  حسب استاندارد مربوطه

 ميزان اسانس  توزيع فراواني
)cc100/mg(  كارخانه ها مراكز عرضه هاهكارگا 

 - 16)3/16( - مصنوعياسانس 

 5)6/41( 55)1/56( 67)2/23( اسانس سبك

 7)3/58( 27)5/27( 210)9/72( اسانس متوسط

 - - 11)8/3( اسانس سنگين

 12)100( 98)100( 288)100( جمع كل
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 قابليت انحراف معيار ميانگين و 2در جدول شماره 
هاي توليدي و عرضه شده در مراكز مختلف بر  مصرف گالب

شود ميانگين  مالحظه مي. حسب استاندارد مربوطه ارايه شده است
 24ها  باشند در كارگاه هايي كه مطابق با استاندارد مي اسانس گالب

  .باشد ي م2/20و در مراكز عرضه 
  

هاي توليدي   قابليت مصرف گالبانحراف معيار ميانگين و -2جدول 
 و عرضه شده در مراكز مختلف بر حسب استاندارد مربوطه

  مراكز مختلف
 ميزان اسانس

 مراكز عرضه  ها كارگاه

* cc100/mg 12 كمتر از  3/7 ± 1/3  6/3 ±3 

cc100/mg 12 7/6±24 2/20 بيشتر از  ±  1/5  

 9/11±3/9 6/15±8/9 جمع كل

>P نتيجه آزمون 0001/0  P< 0001/0  

  .ميانگين و انحراف معيار است *  
  

ها   توزيع فراواني وضعيت اسانس گالب3جدول شماره 
. دهد ها نشان مي  بهداشتي در كارگاهشمارهرا بر حسب دارا بودن 

 شماره نمونه گالب واجد 23شود كه ميزان اسانس  مالحظه مي
شماره  نمونه گالب واجد 10 و ميزان اسانس 12بهداشتي كمتر از 

به عبارتي ديگر ميزان اسانس .  بوده است9/34 –12بهداشتي بين 
  . بهداشتي نداشتند بيشتر بوده استشمارههايي كه  گالب در كارگاه

  
ها بر حسب دارا   توزيع فراواني وضعيت اسانس گالب-3جدول 

 ها ارگاه بهداشتي در كشمارهبودن 

 ميزان اسانس   بهداشتيشماره

)mg/100cc(  عجم ندارد دارد 

 167)2/23( 44)2/17( 23)6/69(* اسانس سبك

 210)9/72( 200)4/78( 10)3/30( اسانس متوسط

  11)8/3(  11)3/4(  - اسانس سنگين

  288)100(  255)100(  33)100( جمع كل

  .باشدمي اعداد داخل پرانتز بيانگر درصد *      
  

ها   توزيع فراواني وضعيت اسانس گالب4جدول شماره 
ها  كارگاه نظارت بر مواد غذايي در 11را بر حسب مطابقت با ماده 

 21 اسانس شود كه ميزان مالحظه مي. دهد ها نشان مي و كارخانه
 14 و ميزان اسانس 12، كمتر از 11نمونه گالب مطابق با ماده 

  . بوده است9/34-12ن ، بي11نمونه گالب مطابق با ماده 
  

حسب مطابقت  ها بر  توزيع فراواني وضعيت اسانس گالب- 4جدول 
  ها ها و كارخانه  در كارگاه11با ماده 

 اسانس ميزان  11مطابقت با ماده 
)mg/100cc(   جمع  ندارد  دارد 

 72)24( 51)2/19( 21)60(* اسانس سبك

 217)3/72( 203)6/76( 14)40( اسانس متوسط

  11)6/3(  11)1/4(  - س سنگيناسان

  300)100(  265)100(  35)100( جمع كل
  .باشدمي اعداد داخل پرانتز بيانگر درصد *     
  

  بحث
هاي   درصد از گالب7/76دهد كه  ها نشان مي يافته

هاي مراكز عرضه و   درصد گالب5/27ها،  توليدي كارگاه
اندارد ها مطابق است هاي توليدي كارخانه درصد از گالب 3/58

هاي مراكز عرضه   درصد از گالب16ضمن در . مربوطه بود
با توجه به اينكه افزودن . بوده استمصنوعي حاوي اسانس 

شود و همچنين   به گالب يك تقلب محسوب ميمصنوعياسانس 
آورد الزم  از نظر مصرف خوراكي براي سالمتي مشكل به وجود مي

توان  نابراين ميب. است اقدام جدي براي حذف آن به عمل آيد
هايي كه عوامل  ها و كارگاه گيري كرد كه در كارخانه چنين نتيجه

كنترلي از قبيل مسوول فني، مسوول آزمايشگاه و اداره نظارت بر 
مواد غذايي وجود دارد تقريبا محصولي مطابق با استاندارد ارايه 

دهند در حالي كه در مراكز عرضه به علت فقدان موارد مذكور  مي
با . باشد ها كمتر از استاندارد و بعضا تقلبي مي ان اسانس گالبميز

توجه به ارزش اقتصادي اسانس در گالب و افزودن آب مقطر به 
هاي سنگين براي تهيه گالب سبك، رعايت استاندارد آن  گالب

در بررسي . باشد كنندگان بسيار مهم مي براي حفظ حقوق مصرف
 بر روي 81-80ن در سال زاده و همكارا مشابهي كه توسط تقي

هاي توليدي و   درصد گالب60 نمونه گالب انجام شد حدود 504
هاي عرضه شده از نظر ميزان اسانس مطابق با   درصد گالب30

الزم به ذكر است كه بررسي مذكور در طي ]. 9[استاندارد بودند 
سال متوالي انجام شده است در حالي كه اين مطالعه به دليل   2

 زمان باعث كاهش ميزان اسانس و همچنين ايجاد اينكه گذشت
واكنش ثانويه بين اسانس و ظرف گالب از نوع پت و پالستيك 

در بررسي كه . گيري انجام گرفته است گردد در زمان گالب مي
روي گل محمدي در سه منطقه ) 2000(و همكاران  Rao توسط

  و34، 32ترتيب  در هندوستان انجام شد، ميزان اسانس به
گرم درصد گزارش شد، كه بيشترين ميزان تركيب را در  ميلي  50

تركيب  ، نمونه دوم،) درصدa-pinene) 7/1اولين نمونه 
terpinen-4-01) 3/1و نمونه سوم، تركيب )  درصدlinalool 
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  1385 پاييز، 3 دهم، شماره    دورهلمي ـ پژوهشي فيض                                                                                           فصلنامه ع

  )50(

اين محقق به همين ترتيب به ميزان . اند گزارش كرده)  درصد6/7(
البته . است نمودههاي ديگر موجود در اسانس گل اشاره  تركيب

كنون  تا]. 11[ به دست آمده است GCنتايج فوق از طريق دستگاه 
هاي شيميايي اسانس  تحقيقات متعددي در رابطه با ارزيابي تركيب

. ]4[گل محمدي از كشورهاي توليدكننده گزارش شده است 
ها  ها بيشتر از مراكز عرضه و كارخانه ميانگين اسانس در كارگاه

تواند به علت تفاوت در توليد گالب در  ليل آن ميباشد كه د مي
 توليد همزمان گالب با اها و تقريب ها نسبت به كارخانه كارگاه

الزم به ذكر است كه در كاشان استخراج . باشد برداشت گل 
گيري به روش تقطير با آب و در  هاي گالب اسانس در كارگاه

كميت و كيفيت همچنين . شود كارخانجات با آب و بخار انجام مي
نسبت  )بر اساس روش تقطير با آب(ها  شده در كارگاه اسانس تهيه

. ]4، 3[باالتر بوده است ) تقطير با آب و بخار(هاي صنعتي  به نمونه
هاي اسانس استخراج  البته طي بررسي مشاهده شد، مشتقات تركيب

به همان صورت طبيعي در گياه نيستند و در واقع مواد  شده دقيقا
باشد كه در طي مرحله تقطير با آب به داليل مختلف  اي مي يهثانو

در داخل مخزن تقطير تشكيل  PHاز جمله حرارت، ميزان 
ي گالب توليدي هاها اكثر نمونه با توجه به يافته. ]4[ شوند مي

هايي  از طرف ديگر اكثر گالب.  بهداشتي نداشتندشمارهها،  كارگاه
.  بود12شان كمتر از  زان اسانس بهداشتي بودند ميشمارهكه داراي 

 بهداشتي شمارهگيران سنتي فاقد  دليل آن، اين است كه اكثر گالب
 و همچنين عرضه گالب در محل توليد، جهانگردبراي جلب نظر 
ي كه يها شان باال بوده در حالي كه اكثر كارگاهبميزان اسانس گال

نس  بهداشتي داشتند به دليل سوددهي بيشتر ميزان اساشماره
از طرف ديگر به دليل عدم . شان كمتر از استاندارد بود گالب

رعايت مسايل بهداشتي در محل توليد احتمال آلودگي ميكروبي 
توان با  اين مشكل را مي. باشد  بهداشتي زياد ميشمارهگالب فاقد 

 بهداشتي، حركت آنها به سمت صنعتي شدن و شمارهباطل نمودن 
ي هاها اكثر نمونه  با توجه به يافته.اخذ پروانه ساخت برطرف كرد

 نظارت بر مواد غذايي 11ها، مطابق با ماده  گالب توليدي كارگاه
 را 11هايي كه مطابقت با ماده  از طرف ديگر اكثر گالب. نبود

باشد كه  الزم به ذكر مي.  بود12شان كمتر از  داشته ميزان اسانس
براين با رفع مشكل بنا. باشند ها فاقد مسوول فني مي اكثر كارگاه

  . ها به حداقل برسد آيد مشكل اغلب كارگاه مذكور به نظر مي
  

  گيري نتيجه
گيري و بهاي گالهي كارگاهاميزان اسانس بيشتر نمونه

قابل قبول بود در حالي كه ميزان اسانس در بيشتر ها كارخانه
با توجه به ميزان پايين  .هاي مراكز عرضه پايين بوده استنهنمو

ريزي مهويژه مراكز عرضه برناه  بهار بسياري از نمونهاسانس د
كارهاي كاربردي جهت بهبود كيفيت گالب هه رايمداوم و ارا
ولين بهداشتي شهرستان را طلب وگزاران و مسستتوسط سيا

گيري بهاي گالهشود كارخانجات و كارگا كند و پيشنهاد ميمي
اقدام  آبكيفيت اسانس گالب بر اساس روش تقطير با براي بهبود 

  .  گالب نماينددبه تولي
  

  تشكر و قدراني
دانيم از همكاران محترم آزمايشگاه مواد  وظيفه خود مي

همكاران معاونت  گل سرخي و افتاده، غذايي سركار خانم آرين،
 معاونت محترم بهداشتي بهداشت ،غذا و دارو جناب دكتر نوري

 س مالزاده،محيط دانشگاه علوم پزشكي كاشان به ويژه جناب مهند

تفريحي شهرستان جهت   اداره بازرگاني و سازمان رفاهي ـ،يوسفي
  . همكاري در اجراي اين تحقيق صميمانه سپاسگزاري نماييم
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