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   العرق المصنع منزلياً ب الكحوليالتسمم
  مراقبةنظام ال تطبيق اتضرورو

  
  
  

  *صوفي البركيل

  الملخص
 ،نتج في منشآت مرخصة حيث ية العرق من المشروبات الروحية شائعة التناول في سوريديع: البحث وهدفهخلفية 
لدورة التصنيع مراقبة دون نتج يغالباً ما  وبشر الم هذاغير أن .لعنبالمنتجين لمزارعين بعض الفاخر بإنتاجه كما يت

، مما يؤكد ضرورة إخضاع إنتاجه بمادة الميثانولخاطر التسمم م لمتناوليهمن حيث التخمير والتقطير مما يعرض 
  .للمراقبة الشديدة

سمم حاالت التلاعتمدت هذه الدراسة على قاعدة بيانات مبنية على سلسلة من التحريات : مواد البحث وطرائقه
ق التحليل اإلحصائي ائبطرالنتائج  حللت .ق الكيميائية القياسيةائ بالطرهت ومعدالكشف عن الميثانولِإذْ ، بالكحول

  . الصيدالنيةثبحومجال الالمعتمدة في 
بين  هوتخميرالعنب تحضير ختالف في طريقة تبعاً لالالتباين في تركيز الميثانول شدة  أظهرت هذه الدراسة: النتائج

  .تخفيض تركيز هذه المادة السامةنت دور التقطير المتكرر في ة، كما بي والصناعيةالمنزليريقة الط
لعرق للوصول إلى نت نتائج التحليل أهمية معالجة التراكيز العالية للميثانول بعملية التقطير المتكرر ل بي:اإلستنتاج

  .فير جودة هذا المشروب الكحولي الشعبي، كما أظهرت أهمية تطبيق نطام المراقبة لتو المسموحةالقيمة
  عرق، الميثانول، مراقبة الجودة، تسمم كحولي،  مشروبات روحية، :ية مفتاحاتكلم

  
  

                                                 
 . جامعة دمشق– كلية الصيدلة -أستاذ مساعد  *
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Alcohol poisoning caused by homemade Arak  
and the necessity of applying the control system 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sophie Barguil* 
Abstract 

Background: The Arak is a common alcoholic spirit in Syria, where it is produced in licensed enterprises 
and by some proud farmers that produce it from their grapes. However, this spirit is often produced 
outside the controls of the manufacturing cycle in terms of fermentation and distillation, thus exposing the 
consumers to risk of methanol poisoning, which confirms the need to submit Arak’s production to the 
control as extremely essential. 
Materials and Methods: This study is based on a database built on a series of investigations of alcohol 
poisoning cases; methanol was detected and rated according to the standard chemical methods, where the 
results have been analyzed and treated by the statistical analysis method used in pharmaceutical research. 
Results: The study showed the amount of variation in the concentration of methanol depending on the 
difference in the method of preparation fermenting grapes between domestic and industrial way. It also 
showed the role of repeated distillation to reduce the concentration of this toxic substance  
Conclusion: The results of the analysis reveal the importance of treating the high concentrations of 
methanol by the repeated distillation process to reach the allowable value, furthermore the importance of 
applying the control system to provide the quality of this popular spirit. 
Key words: spirits, alcohol poisoning, arak, methanol, control system, 
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  :مقدمة
 في 2003عام حدثت التي بالكحول التسمم كان لحاالت 

ثر في إدراك أهمية هذه  بالغ األمحافظة طرطوس
للتسمم من أعمار مختلفة  اً فرد43 تعرض فيها ِإذْ ،القضية

الكحولي الحاد أدت فيما أدت إليه من أضرار جسيمة 
همبعض والموت لدى ،هم لدى بعضبصر فقد البلغت حد 

 وضعت مشكلة جودة إنتاج هذه السلعة ضية ق.1اآلخر
أعطت األسباب  و،وحماية مستهلكها موضع تساؤل

  . بشكل علميتهاالموجبة لدراس
ول تناالناتج عن التسمم الكحولي حاالت  إلى رِظوإذا نُ

على أنها قضية ثقافية الكحولي  المشروبجرعة عالية من 
ن إف ية،لمعالجة الطبمع احتياجها إلى اواجتماعية أوالً 

 ألن ،التسمم بالكحول نتيجة سوء التصنيع يأخذ منحى آخر
 فضالً عنقانونية وقضائية  تعلق بجوانبهذا الموضوع ي

  .الطبية جوانبلا
 سجلت عدة ِإذْوقضية التسمم الكحولي قضية عالمية 

إلى وفاة عدد كبير من حاالت تسمم جماعي أدت 
  .3، 2أضرار غير عكوسةبصابة عدد آخر  وإ،المصابين

دعوامل  تعاطي الكحول على نحو ضار ثالث أهمع 
يات المبكرة وحاالت اإلعاقة في طار فيما يتعلق بالوفاألخ

 التقديرات إلى أن العالم شهد في عام أشارت وقدالعالم، 
ي  مليون نسمة ألسباب تتعلق بتعاط2.5 وفاة 2004

تراوح أعمارهم بين  شاب وشابة 220000الكحول منهم 
 بمنظمة الصحة العالمية ا وهذا ما حد،اً عام29 و 15

 4للعمل على التقليل من تعاطي الكحول في تقريرها
اإلستراتيجيات العالمية للحد من تعاطي الكحول على نحو (

  .2011الصادر عام  )ضار
الحاالت المسجلة عالمياً الكحول في أغلب بعود التسمم ي

الحدود  تتجاوز ميثانولوجود نسبة من مركب الإلى 
 منخفض السمية اً مركبميثانول العد معو. المسموح بها

 في الجملة العصبية اًوال يسبب تناوله أو استنشاقه إال خدر

ت شديدة  مستقلباعطيستقالبه يإال أن ا Sedationالمركزية 
 الجملة والسيما تضر بالعضوية السمية ينتج عنها أعراض

  . والعينينالعصبية وجهاز الهضم
 مالمح التسمم بالميثانول بأعراض مبكرة تتجلى بحالة تبدأ

يتبع هذه . السكر وتركين الجملة العصبية المركزية
-12تراوح بين  مدةالمرحلة أعراض متأخرة تظهر بعد 

 ساعة، خاللها يؤثر استقالبه وتحوله إلى حمض النمل 24
  . الجملة العصبية، البصر، وجهاز الهضمفي

االضطراب في وبية بالصداع، يتجلى تأثر الجملة العص
االختالج و، Comaالسبات واإلدراك والوعي، 

Convulsion ،لمتالزمة خارج الهرمية فضالً عن اExtra 

pyramidal Syndrome  التي تتجلى ببطء الحركة
Bradykinesia ،الرعشة الخفيفة وMild tremor ، تنميل و

  .6، 5األطراف
طراب البصري ا األعراض البصرية فتتجلى باالضأم

تعتيم ووالرؤية الضبابية والتقلص التدريجي لحقل النظر، 
الرؤية، حتى تأذي الشبكية وفقدان البصر التام غير 

وتبدأ العالمات المبكرة للتسمم بوذمة القرص . العكوس
تناقص في رؤية و، Optic Disc Hyperemaniaالبصري 

هر في حين تظ. 8، 7األلوان وِحدة اإلبصار حتى العمى
نتائج التسمم بالميثانول على الجهاز الهضمي بالمغص 

آالم في البطن نتيجة التهاب وواإلقياء والغثيان، 
كما يمكن أن تتجلى عوارض التسمم بآالم في . 9البنكرياس
الدوار وطنين األذن، وأعراض الفشل التنفسي، والظهر، 
  .10والوهن

ثانول أو  الميديعمن حيث التركيب العضوي لهذه المادة، 
أبسط أنواع الكحوالت  من CH3OHالغول الميتيلي 

وطعم وهو سائل عديم اللون ذو رائحة مقبولة ، تركيباً
 أو ينتج طبيعياً.  في الماءحارق سريع التطاير ومنحل

وائي لعدد كبير من أنواع هستقالب الالاال صناعياً من 
  .خمائرال
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محتملة الالمكروهة و الميثانول من المركبات دهذا ويع
لتحوله بسلسلة عمليات  في المشروبات الكحولية دوجالو
  . شديد السميةنملستقالب إلى حمض الاال

عند اإلنسان والثديات العليا في الكبد  ميثانولالستقلب ي
الخميرة نازعة الهيدروجين بواسطة بشكل بطيء وتتابعي 

 إلى الفورم ألدهيد  متحوالAlcoholhydrogenaseًالكحولية 
خالل  األخير يتفاعل هذا ،)2 و 1معادلة  (يد السميةشد
ى  إلزيدروجيناهبواسطة أنزيم الفورم ألدهيد دي دقيقة 1-2

ل عن الحماض المسؤو) 2معادلة ( نملحمض ال
  .)1شكل  (Metabolic Acidosisستقالبي اال

  

                                                         1    
  

                          2           
  
ستقالب ال تترك في الدم بقايا من  أن عمليات االمعو

ستقالب حمض النمل االفورم ألدهيد إال أن بطء عملية 
يسمح بتراكم هذا المركب بشكل يفوق قدرة الجسم على 

 في جسم اإلنسان نمل نصف عمر حمض الد يعِإذْطرحه، 
يصنف هذا المركب كما ،  ساعة20 ويصل إلى نحو اًمديد

كغ / ملغ2-1 حاد إذا تجاوز تركيزهكمصدر للتسمم ال
  .11 حدية وقاتلةوالمعدودة

ضة هذا و في الدم بدرجة حمنمليرتبط مستوى حمض ال
 في في الجسم تأثير مباشر هذا المستقلب ولتراكم ،الوسط

 حمض النمل إلى يستقلب .وشدته ميثانولدرجة التسمم بال
 في الكبد بطَقْتَس يماء الذيالربون وثاني أوكسيد الك

 . فيما بعد عبر الجهاز البوليحرطْيِل

 هذه المادة في جسم اإلنسان ال يمكن وجودن مخاطر إ
أظهرت وقد حصرها وترتبط بالحالة الحيوية للجسم، 

كغ / مل10-6راوح بين يأن تركيزاً . 12بعض الدراسات
ى أو الموت لدى أدى بسبب غياب المعالجة إلى حالة العم

لدى نفسهالنتائج لكغ / مل0.1 أدت نسبة في حينالكهول 
 .األطفال

في حال تناول المشروبات الكحولية، يحدث ارتفاع و
كغ في / مل0.6 في مصل الدم حتى معدل ميثانولتركيز ال

، يتبع ذلك استقالبه في 13 دقيقة60 إلى 30تراوح بين  مدة
فقط % 3لمتانول نحو يتبقى من ا. الكبد حتى درجة الصفر

حطْرمع البول ِلي.  
 العرق المشروب الكحولي األكثر تناوالً إلى عدنظراً و

بات على المستوى الشعبي من بين مختلف المشرو
ق منزلية أو ائانتشار تحضيره بطرالكحولية، ونظراً إلى 

في منشآت صناعية ضمن شروط تصنيع قليالً ما تخضع 
د مركب وجإلى تحديد نسب وللرقابة، عمدت الدراسة 

 أسباب الميثانول في هذا المشروب الكحولي وتحليل
عن الحدود المسموحة في حدود التصنيع  تجاوز نسبه

  .المنزلي والصناعي
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F-TFH-SFDHADH

Ethanol 
Fomepizol ADH: Alcohol Dehydragenase;  FDH : Formaldehyde Dehydragenase

F-THF-S : 10-Formyl Tetrahydrofolate-Syntetase

Methanol Formaldehyde Formic Acid CO2 + H2O

  
 مراحل استقالب الميثانول : 1 شكل

  :المواد والطرائق
  14طرائق تحضير مشروب العرق

يصنف من و ،العرق من المشروبات الكحولية الشعبيةد يع
راوح الكحول فيه  يأن  تشترط المواصفاتِإذْ الثقيلة الفئة
لعرق عطر الينسون يضاف إلى ا. %55-50بين

 ليكتسب هذا المشروب العطر ل/ غ4-2بنسبة ) األنيتول(
تختلف هوية العرق بحسب طريقة ز، لذا والطعم الممي

 التصنيع المتبعة ونوعية العنب والينسون المستخدم
ق الصناعية ائتغطية إنتاج العرق بالطرمع  و.هوأصناف
فخراً لبعض  زال ما تحضيره المنزلي ة إال أنثالحدي

 بدائية معمنتجي العنب وبعض الذواقين الفالحين من 
  .تحضيره

  الطريقة المنزلية -آ
بعدها  ثمار العنب عند نضجها نضجاً كامالً، توضع فُطَقْي

ل حفاظاً في أحواض تجميع لتهرس بشكل جيد دون غس
لموجودة على عنقود العنب والثمر على الخمائر الطبيعية ا

تحفظ فيما بعد في أحواض . الالزمة لنجاح عملية التخمير
 باقَري. مغلقة بشكل محكم في درجة الحرارة الطبيعية

السائل بشكل دوري، ويؤخذ وجود فقاعات متصاعدة من 
  التخمر مؤشراً على بدء عمليةCO2ثاني أكسيد الكربون 

 هذه العملية بتحريك السائل مرة في اليوم طُشَّنَتُ. هاونجاح
للتخلص من ثاني أكسيد الكربون الناتج ولتنشيط التفاعل 

تنتهي عملية التخمير مع . بجرعة جديدة من األكسيجين
تستمر عملية التخمير نحو . انتهاء تصاعد فقاعات الغاز

 و 7راوح بين لى حد يإ، يصل اإليتانول فيها اً يوم15

13%.  
يتبع عملية التخمير عملية المزج مع عطر الينسون بمعدل 

 يجري كيلوغرام عصير العنب، ثم 10 كغ ينسون لكل 1
المستخدمة في التصنيع ، "الكركة"التقطير بجهاز التقطير 

  . إنتاج هذه المادةصغر حجم نظراً إلى المنزلي
فتعتمد يتانول لكشف عن المق المعتمدة شعبياً لائا الطرأم

حتراق القطفات األولى من على لون اللهب الناتج عن ا
  .التقطير بعد التخمير

  الطريقة الصناعية -ب
خالفاً للطريقة المنزلية فإن إنتاج هذه المادة يخضع 

ومن الناحية الفنية . لضوابط فنية وقانونية حددتها الدولة
االستالم والهرس يخضع العنب قبل هرسه لشروط 

فيجب أن تكون الثمرة نظيفة من األوراق، . فيةوالتص
ناضجة تماماً بلون أبيض أو وردي ذات نسبة سكر بين 

، وخالية من العفن أو أي إصابات فطرية أو %22 و 18
  .حشرية

بعد استالم الثمرة تهرس آلياً دون كسر البذور كي ال 
. يتحرر الزيت الموجود فيها حفاظاً على نكهة المنتج

طح  جيداً لنشر الخمائر الموجودة على سيمزج الناتج
ستخالص عصير العنب حبات الثمرة ثم يصفى الناتج ال

يوضع بعدها العصير .  من المواد البكتينيةيالجيد الخال
  .في أحواض خاصة للتخمير

خالفاً لطريقة التحضير المنزلية التي تعتمد على الخمائر 
طرائق الطبيعية الموجودة على ثمرة العنب فإنه في ال

 األنواع التي لها قدرة على إنتاج نسبة ىقَتَنْتُالصناعية 
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مثل في وسطه،  االستمرارعالية من الكحول وقادرة على 
 Saccharomycesز يكارومايساالسساللة خمائر 

مع % 3-1 العصير بمعدل لىإتضاف هذه الخمائر 
المرحلة ا خالل على توفير الهواء لتنشيط عملهالحرص 

يوضع .  ساعات4-2راوح بين ر التي تالتخمياألولى لبدء 
وحرصاً على عدم . العصير بعدها في محيط ال هوائي

 عمل الخمائر فيتأثير الحرارة الناتجة من عملية التخمير 
 بين على حرارة وسط تقنيات مناسبة للمحافظة دمخْتَستُ

  . درجة مئوية15-25
المحلول  ساعة يكتسب 50 نحوتدوم عملية التخمير 

  %.13 و 7راوح بين اللها تركيزاً للكحول يخ
  :عينات البحث

 من سلسلة مبنيةبيانات على قاعدة الدراسة هذه عتمدت ا
في تباعاً االت التسمم المسجلة حالخاصة ل من التحريات

 هذه البيانات وفق تْلَلِّ وحتْسِرِإذْ د ،14مشافيعدد من ال
  :راحلثالث م

 تحديد أهمية ظاهرة ت وتناولىاألولمرحلة التحريات  -
تسمم ة حال 163 جلالتسمم بالكحول ومكانها ضمن س

 في عدد من مشافي 2009 و 2007 بين عامي وثقةم
 .طرطوس وحمص

لنسب أولية   تحرياتتوتناول مرحلة التحريات الثانية -
 منزلياً ةالمنتجعدد من المشروبات الكحولية الميثانول في 

د العالقة بين نسبة ، وتحدي)منطقة الالذقية( و صناعياً
 . وطريقة التحضير والتخمير والتقطيروجوده

في المعهد العالي للبحوث  المنجزة بياناتالتحليل  -

النتائج هذه  ومقارنة ،2009 و 2007بين عامي البحرية 
تحديد العالقة بين نسب و ،نتائج حملة المرحلة الثانيةب

ر ق التخمير والتقطيائه المادة السامة مع طرتركيز هذ
 .في عملية التصنيعخضوعه للمراقبة درجة و

  
 :ق التحليل اإلحصائيائطر
صول المرعية والمعمول بها وفق األ العينات ِتذَِخ ُأ-
  .عتيان وبناء قاعدة البيانات في الدراسات الطبيةالل

النتائج إحصائياً بطريقة التحليل اإلحصائي  تْلَوحلِّ -
المتوسط الحسابي ة نتشاراً في العلوم الصيدالنياألكثر ا

  .نحراف المعياريواال
الطريقة على عتمد للكشف عن وجود الميثانول ا -

 مل من حمض الترتار 1 يفَِضُأ ِإذْ ،الكيميائية القياسية
 مل من 50 الخليط ب دد مل من كل عينة، م10 كلِّإلى 

بعدها .  فيما بعد تقطير المحضرليجري الماء المقطر
من  هأو عدم وجود ميثانولود الكشف كيميائياً عن وج
 بإضافة حمض ميثانول الخالل تفاعل أكسدة

 ،في حوجلة التجميعالتقطير ناتج  كروموتروبي إلىال
  .)2شكل ( Conway methodبطريقة بعدها  التركيز ليقاس

 نسبة الميثانول في العينات الحاوية عليه باستخدام ساقَتُ
 من w/v% 5 جهاز تحليل الطيف االلوني، بعد إضافة

 كمية من كلِّ إلى )KMnO4(محلول برمنغنات البوتاسيوم 
  .مل من ناتج التقطير10

  

Color disappearsHCOHCH3OH
Oxidation

Chromotropic AcidSulfaric AcidViolet Color

Sodium DisulphideKMnO4

  
 اآللية الكيميائية للكشف عن الميثانول: 2شكل 
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 :النتائج

   العامة في سلم حاالت التسممالتسمم الكحوليمرتبة 
والعمرية  واالجتماعيةإذا ما تركنا جانباً األسباب الثقافية 

 دراسة إحصائية في إطار تظهرقد أ ف،الكحولللتسمم ب
 القلمون عام في جامعةحلقة بحث لطالب كلية الصيدلة 

محافظتي حمص في حاالت التسمم المسجلة على  ،2010
إن التسمم ، 2009 و 2007وطرطوس بين عامي 

يحتل المرتبة و% 20يشكل نسبة  ،بالمشروبات الكحولية
  ).3شكل (م حاالت التسمعدد إجمالي الثانية من 

سباب التسمم ال تعود إلى تضح أن أوبمراجعة البيانات ا
نسبة  على ء الكحولحتواالما تناول الجرعات العالية وإنّ

تضح أن وبتدقيق السجالت ا الميثانولمركب عالية من 
تناوله غير محدد الهوية أنواع المشروب الكحولي الذي تم 

 مصنعة في مصادر مجهولة غالباً منزلية أوويعود إلى 
يسمح الظن أن وجود ما  وهذا ،منشآت غير مسجلة قانونياً
إنّما هو نتيجة لسوء لميثانول هذه النسبة العالية من ا

التصنيع أو الستخدامه العمد في تحضير المشروبات 
  .من الغول اإليتيليالكحولية لرخص ثمنه بدالً 

  

  
  رصد مختلف حاالت التسمم في محافظتي: 3شكل 

  طوسحمص وطر

  دور الميثانول في حاالت التسمم الكحولي
ضمن هذا السياق ولمتابعة عمليات البحث والتحليل 

 عينة من البيرة والنبيذ والعرق، 50جمع  حملة لتْيِرجُأ
 بيتي و صناعي من مناطق محافظة ريف صدرممن 

ِإذْ ،1ن في الجدول دمشق، حماة والنبك وفق ما هو مبي 
  . تعريفها الخاصةأعطي لكل عينة بطاقة

 

  

  ق تحضيرهائتصنيف المشروب الكحولي وطر: 1جدول 

  عدد العينات

ب 
رو

مش
ع ال

نو
ولي

كح
ال

يرة  
ب

رق  
ع

  

ات  يذنب
عين

ع ال
جمو

م
  

  25  5  7  13  صناعي

  25  4  20    منزلي

  50  9  27  14  المجموع
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نتيجة التحاليل واالختبارات خلو عينات البيرة والنبيذ ن بتبي
 عينات من ست  وجودها فيكثف تفي حين، الميثانولمن 

 238.5و  ppm 7.879 بين بتركيز تراوحالعرق المنزلي 

ppmوظهوره في عينتين من العرق الصناعي بتركيز ، 
9.05 ppm  10.1و ppm ) 4شكل(.  

  

  
  تباين تركيز الميثانول في العرق المنزلي في الحملة الثانية من التحريات-4شكل 

تين من العرق المنزلي ن عينالنتائج أهذه من ن تبيكما 
 )ppm 200(  من الحد األعلى المسموح بهتينكانتا قريب

الصادرة ) 264(المواصفات القياسية السورية رقم  وفق
ن تبيو ،ة في سوري الهيئة العامة للمعايير والمقاييسعن

بين  التشتت الكبير في تركيز الميثانول  أيضاًهذه النتائج
  .صناعين المنزلي والمنشأ وآخر، وبي

 قيم تْنَوِرقُوللتحقق من صحة قياس تركيز الميثانول 
دت أك ِإذْ، )5الشكل (قياس الكثافة الضوئية  بتركيزه 

ختبارات صحة النتائج ووجود عالقة  ايةعملية مقارنة ثمان
ترابط خطي يحقق النسبة الدنيا من مربع الفروقات بين 

  ).R2=0.92 (الكثافة الضوئية وتركيز الميثانول

  

  
  العالقة بين الكثافة الضوئية وتركيز الميثانول-5 شكل
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 :مناقشة النتائج
رتفاع نسبة تركيز الميثانول في مشروب بحثاً عن أسباب ا
 بالبيانات المسجلة في حملة ينِعتُسِاالعرق المنزلي 

التحريات المنفذة بالتعاون مع مخابر المعهد العالي 
  .2009 و 2007المنجزة بين عامي  ،14للبحوث البحرية

 عينة 36 عينة من العرق منها 72ختبارات شملت اال
 مصانع تعتمد على العنب في ةموزعة بالتساوي على ثالث

محضرة منزلياً ومقسمة  عينة 36تصنيعها للعرق، و 
  ).2جدول (بالتساوي بين ثالث مناطق 

  

   قيم المعايير اإلحصائية لتركيز الميثانول-2جدول 

  مصدر عينات
  العرق

  المتوسط
  الحسابي

  نحرافاال
  المعياري

 399 644  1منزلي 

 391 761  2منزلي 

 459 538  3منزلي 

 53 71  1معمل 

 97 227  2معمل 

 150 241  3معمل 

 416 648  منزلي إجمالي

 131 180  معمل إجمالي

يات والتحاليل ززت مقارنة نتائج هذه الحملة من التحرع
 من نتائج من حيث 2-8 في الفقرة صخِلتُسمع ما ِا

عشوائية نسب تركيز الميثانول وتشتت قيمه بين عرق 
وبين العرق  ،وطريقتهحسب مصدر التصنيع بوآخر 

  ).6شكل .(المنزلي والعرق الصناعي
  
  

  :االستنتاج
وبإعادة تحليل البيانات لتحديد العوامل الفاعلة في تركيز 

ق تصنيعه آخذين ائالميثانول بين أنواع العرق وطر
 تأثير الشروط العامة والخاصة للتحضير بالحسبان

كفاءة المصنع وجودة أدوات التقطير، : والتخمير المتضمنة
ين ما أعراف التحضير المنزلي ومراحل التقطير، تبو
:ييأت
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  رسم توضيحي لتشتت تركيز الميثانول6شكل 

العرق وجود تباين شاسع في قيم تركيز الميثانول بين  - أ
 648المحضر في المصنع وذاك المحضر منزلياً، بمعدل

ppm ,180 ppm  7 و 6 و الشكل 2جدول (، بالترتيب.( 

 أيضاً التباين في تركيز الميثانول َئِرقْتَسنًيمكن أن   - ب
بحسب المصنع، وتباينه بحسب أعراف التحضير 

ق التحضير ائ ذلك طرفي تؤثر ِإذْوالتخمير المنزلية، 

ودة أدوات التقطير ونوع العنب المستخدم والتخمير وج
ذلك أن التحضير المنزلي يعتمد غالباً على ما  ه؛وأصناف

تية آصناف للعنب قد تكون غير مؤمن أينتجه المزارع 
ا المعامل الصغيرة الخاصة فتعتمد أم. لتصنيع العرق الجيد

 .األسواقمن فر لها ا ما يتوعلى

  

  
  بين اإلنتاج المنزلي والصناعيوسطي تركيز الميثانول : 7شكل 
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  )حسب طريقة التحضير ومراحل التقطيرب ( تركيز الميثانول في حملة التحريات الثانية– 8شكل 

تؤثر أعراف التخمير  كيف ،8يتضح من الشكل   - ت
تخمير العنقود  يؤثر ِإذْ زيادة كمية الميثانول، فيالشعبية 

إضعاف ينية في المنتج للمواد البكت" عودة العنب"كامالً مع 
 .زدياد نسبة الميثانول في العرق المنتج التخمير واعملية

 ،يمكن تخفيض تركيز الميثانول بإعادة تقطير المنتج  - ث
ويالحظ أنه بعد عملية التكرير األولى يمكن تخفيض 

ستخدام  االمالحظ عنده ليوسطي تركيز الميثانول إلى مث
 ةالمتبع في طريق) دون عودة العنب(ب عصير العن

سمح إعادة التكرير تيالحظ أن التحضير الصناعي، كما 
).9الشكل (نول بشكل ملحوظ ض تركيز الميثايبتخف

 

  
 )حسب طريقة التحضير ومراحل التقطيرب ( تركيز الميثانول في حملة التحريات الثانية– 9شكل 

أمام هذا التباين والتشتت في قيم تراكيز الميثانول في 
نزلياً تبدو الحاجة ناعياً أو مكحول العرق المحضر ص

رقابة مشددة والتحقق من الجودة في إنتاج كبيرة لفرض 
  .ان بهاة المستهلكة شعبياً بكميات اليستههذه الماد

 التييبدو جلياً أهمية نشر التوعية في المناطق الريفية 
تَنْيوشرح األساليب ،فيها) البلدي ( المنزلي العرقج 

وتوضيح  تخمير والتقطير،السليمة في التحضير وال
 .ق الصحيحة لعملية التصنيعائمخاطر عدم التقيد بالطر

صبح لزاماً اإلسراع في إنشاء مركز لمكافحة التسمم أ
ق المعالجات ائليكون مركزاً إرشادياً شعبياً ورسمياً لطر

 التي يتعرض لها المواطن في اإلسعافية في حاالت التسمم
  .حياته اليومية
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