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بازنگری استاندارد گالب، پیشرفت یا پسرفت
اولین گام برای استانداردسازی هر فراورده از گیاهان دارویی »تدوین 
استاندارد« و سپس نشر و اجرای آن است. استاندارد، مدرک حاصل از 
اجماع و مصوب یک نهاد شناخته شده است که با هدف دستیابی به حد بهینه 
نظم در زمینه ای معین، قواعد، رهنمودها یا ویژگی هایی را برای فعالیت ها 
یا نتایج آنها برای کاربردهای معمول و مکرر ارائه می دهد. استاندارد باید 
بر نتایج تثبیت شده علم، فناوری و تجربه، استوار و هدف آن ارتقای منافع 
بهینه جامعه باشد )سفیدکن، 1398الف(. وضعیت استانداردهای موجود در 
حوزه گیاهان دارویی و فراورده های آنها در کشور و کمبودها و مشکالت 
این حوزه برای پاسخگویی به نیاز جامعه در ستون دیگری از همین نشریه 

تشریح شده است )سفیدکن، 1398ب(. 
عرقیات گیاهی جزو پرمصرف ترین فراورده های گیاهان دارویی در 
کشور هستند که تدوین و اجرای استاندارد برای آنها ضرورتی دو چندان 
دارد )سفیدکن، 1400( و می تواند سبب ساماندهی بازار و حذف محصوالت 
بی کیفیت یا تقلبی و ارتقای کیفیت عرقیات مورد استفاده جامعه شود، به شرطی 
که در تدوین استاندارد، اصول علمی به قدر کفایت رعایت شود و استاندارد 
تدوین شده حاوی مشخصه هایی برای تشخیص عرقیات طبیعی و سالم از 
عرقیات تقلبی باشد، همچنین رعایت آن »اجباری« باشد نه »تشویقی«.
گالب ازنظر سابقه و میزان تولید و مصرف در کشور، سرآمد همه 
عرقیات گیاهی است. تنها در شهر کاشان، ساالنه بیش از 20 میلیون لیتر 
گالب تولید می شود )دنیای اقتصاد، 1401(. عالوه بر مصرف وسیع گالب 
تولیدشده در ایران و صادرات به کشورهای عربی اطراف، برخی کشورهای 
اروپایی نیز، در سال های اخیر به واردات گالب از ایران توجه نشان داده اند. 
بنابراین، داشتن یک استاندارد کارا برای گالب، بر مبنای بررسی های دقیق 
علمی گالب طبیعی از گل محمدی در مزارع مناطق مختلف کشور، اهمیت 

بسیار زیادی دارد. 
تحقیقات فراوان نویسنده در گذشته، اجرای پروژه ای برای بازنگری 
به  کشور  مراتع  و  تحقیقات جنگلها  مؤسسه  )مصوب  استاندارد گالب 
راهنمایی  و  دارویی(  گیاهان  فناوری  و  پژوهش  ملی  شبکه  سفارش 
خانم ریحانه طائب نیا در در اجرای بخشی از رساله دکتری ایشان، تمام 
مشخصه های فیزیکوشیمیایی یک گالب طبیعی استاندارد را از گل کامل 
گل محمدی )همان گونه که در صنایع تولید می شود( و گلبرگ گل محمدی 
از چندین منطقه کاشت در کشور، در حجم های  )که مطلوب تر است( 
مختلف گالب برداشت شده به نسبت 1 کیلو گل محمدی )1، 2، 4، 6 و 8 
لیتر( مشخص کرد. نتایج این تحقیقات همراه با پیش نویس استاندارد گالب 
در سال 1400 به سازمان ملی استاندارد ارسال شد. هم زمان با پیگیری 

متخصصان و دست اندرکاران گیاهان دارویی در کشور برای اجباری شدن 
استاندارد،  ملی  دارویی، سازمان  گیاهان  فراورده های  استاندارد  رعایت 
اجباری کردن استاندارد گالب را در دستور کار قرار داد، اما متأسفانه 
در تصویب و انتشار استاندارد گالب )شماره 5759، گالب- ویژگی ها 
و روش های آزمون، سال 1400(، این نتایج به کار گرفته نشد و اعداد و 
ارقامی برای مشخصه های گالب ارائه شد که تنها راه را برای ایجاد ابهام و 
نابسامانی بیشتر و تولید عرقیات تقلبی باز کرد. برای نمونه، در استاندارد 
قبلی گالب )شماره 5759، گالب، ویژگی ها( میزان اسانس موجود در 
گالب حداقل 12 میلی گرم در 100 میلی لیتر گالب اعالم شده بود، بیشتر 
تولیدکنندگان که نسبت 1 به 1 از گالب به گل را مقرون  به صرفه نمی دانند 
و گالب تولیدی را با حجم های مختلفی از آب رقیق می کنند، برای رسیدن 
به این عدد، فنیل اتیل الکل را به صورت دستی )مصنوعی( به گالب اضافه 
می کنند. با کمی پایین تر آوردن حداقل میزان اسانس موجود در گالب )مثاًل 
10 میلی گرم در 100 میلی لیتر( و از آن مهم تر، تعیین حد مجاز برای میزان 
فنیل اتیل الکل موجود در گالب، امکان جلوگیری از این نوع تقلبات وجود 
داشت، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه اندازه گیری میزان این الکل )که یک 
پارامتر مهم در تشخیص گالب طبیعی از مصنوعیست( در استاندارد وجود 
ندارد یا به عبارت بهتر از پیش نویس استاندارد تهیه شده حذف شده است. 
در ضمن، در قسمت ضمیمه استاندارد 5759، حد مجاز فنیل اتیل الکل در 
اسانس موجود در گالب بین 60 تا 78 درصد اعالم شده است، در حالی که 
نتایج تحقیقات با تکرارهای فراوان روی نمونه های متعدد نشان داد، مقدار 
این الکل در اسانس استخراج شده از گالب طبیعی حاصل از گل کامل بین 
12 تا 33 درصد و در گالب حاصل از گلبرگ گل محمدی بین 17 تا 

34 درصد است. 
صادرات گالب به برخی کشورهای اروپایی )مثل آلمان( و تأیید نشدن 
بسیاری از گالب های تولید شده در ایران ازنظر میزان باالی فنیل اتیل الکل، 
زنگ خطری برای غیراستاندارد بودن بسیاری از گالب های تولیدی در 

کشور است.
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