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Abstract 
 

Background and purpose: Parasitical diseases are a common problem in developing countries. 

Different shapes of parasite such as cyst, larva and egg are carried from vegetables. Leaves of Allbezia 

contain saponin constituents, which is effective on surface tension reduction, and is preferred to chemical 

washer. This research was designed to study the extracted effect of removal from vegetable and its 

comparison with disinfectant commercial detergent in Sari city. 

Materials and methods: Leaves aqueous extract (5, 10, 15, and 20) was prepared from the 

Allbezia julibrissin by maceration method, then 100 gram of parsley vegetable sample was taken 

randomly from shopping center. The sample was placed in contact with aqueous extract for 0 and 15 

minutes according to the WHO guidelines. Then, the effluent was centrifuged and evaluated qualitatively 

and quantitavely for parasite decontamination by Mac- Master counting slid, (0/3mm). In addition to 

parasite, the contamination by commercial detergent (10%) was performed with contact times 0 and 15 

minutes and also pure water as blank. 

Results: Maximum parasite decontamination by aqueous extract and commercial detergent 10 % 

at 0 minute contact time was obtained 2306 and 97 parasites eggs, respectively. Also, maximum parasite 

decontamination by watery extract and commercial detergent 10 % and blank water at 15 minute contact time 

was obtained 3022,11,64 parasite ova, respectively. In this research, the best parasites decontamination 

range by aqueous extract was obtained at all concentration with contact time of 15 minutes. 
Conclusion: Quantitatively, rate of parasite ova decontamination from vegetables sample by 

aqueous extract of Allbezia in all concentration and 15 contact times was more than the commercial 

washer. 
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  پژوهشی          

  
  
  ازنــــــدرانـکــــــی مــــــــوم پـزشـلـشـــــگاه عـــه دانـلــــمج

  )52-58     (1388 سال     آذر و دی     73 شماره     نوزدهمدوره 
 

52  1388آذر و دی  ، 73 ، شماره نوزدهم دوره                                                                  مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

لودگی انگلی از آجداسازی  آبی گیاه حساس در  عصارهتاثیر بررسی
  سبزی جعفری مصرفی در شهرستان ساری

 
         1هزارجریبی هاجر ضیایی

         2محمد آزادبخت
         3اله یوسفی ذبیح

  4فرشته جیواد
  

  چکیده
 اشکال مختلف انگلی. باشد کشورهای درحال توسعه می شایعترین مشکالت یکی از انگلی های بیماری :سابقه و هدف 
گیاه حساس دارای ترکیبات ساپونینی  برگ. باشد  و تخم انگل ازطریق سبزیجات خوراکی قابل انتقال میوهمچون کیست، الر

ن مطالعه بررسی تاثیر عصاره هدف ای. های تجاری ارجحیت دارد کشش سطحی موثر بوده و بر شوینده است که برروی کاهش
  .بودهای تجاری  آبی گیاه حساس در جداسازی آلودگی انگلی از سبزیجات مصرفی شهر ساری و مقایسه آن با شوینده

 آبی گیاه حساس با روش خیساندن، در  عصاره  باشد،نوع مطالعات تجربی میدر این مطالعه که از  : روش ها و مواد
های سبزی مورد آزمایش از نوع جعفری کاشته شده در شهر ساری به  نمونه. رصد تهیه گردید د20 و 15، 10، 5های  غلظت

ها با  ها در مجاورت سورفاکتان روش آماده سازی نمونه.  برای هر نمونه تهیه گردیدg100صورت تصادفی، به مقدار 
  دستور العمل سازمان جهانی بهداشتطبق) آب(و کنترل منفی) شوینده تجاری(های مختلف عصاره آبی، کنترل مثبت  غلظت

بررسی کیفی و کمی توسط میکرسکوپ .  روز مختلف تکرار شد4 صفر و پانزده دقیقه بود و هر غلظت در تاثیردر دو زمان 
  .متر انجام یافت  میلی3/0نوری والم مک مستر 

 عدد بود و 97و2306به ترتیب  ثیر صفرزدایی عصاره آبی گیاه حساس و شوینده تجاری در زمان تا حداکثر انگل :یافته ها 
که  عدد بود 11 و 64 ،3022 دقیقه به تر تیب 15آب و شوینده تجاری در زمان تاثیر  زدایی عصاره آبی گیاه حساس، حداکثر انگل

 10 درصد بیشتر از شوینده تجاری 20 و10 ،5های  زدایی عصاره آبی گیاه حساس در غلظت  میزان انگل، دوره از نتایج3در 
  .زدایی گیاه حساس بیشتر از شوینده تجاری بوده است  میزان انگل،ها ها و غلظت  دقیقه در تمامی دوره15 تاثیردر زمان . بوددرصد 

  ده ـه شوینـه نسبت بـدقیق15ان تاثیر ـا در زمـه امی غلظتـتم اس درـاه حسـگی اره آبیـزدایی عص میزان انگل :استنتاج 
  .بودتجاری بیشتر از آب 

  
  ساپونین، سورفاکتانت، گیاه حساس، سبزی جعفری :های کلیدی هواژ

  

  مقدمه
رین ـه شایعتـوان از جملـت ی را میـ انگلهای اریـبیم
طبق مطالعات انجام شده . )1(های عفونی دانست بیماری

های انگلی از طریق آب، خاک، مواد غذایی و  عفونت
  .)1،2(به خصوص سبزیجات قابل انتقال می باشند

  
  .  در شورای پژوهشی دانشگاه ثبت شده و با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شده است85 -42 این تحقیق طی شماره  

   :Ziaei2000 @ yahoo.com E-mail           ، گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشکده پزشکی:ساری -هاجر ضیایی هزارجریبی :مولف مسئول
 دانشگاه علوم پزشکی مازندرانعضو مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل شناسی، دانشکده پزشکی،  گروه انگل .1
  گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندرانمرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل،  .2
  ی مازندرانگروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک. 3
   بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی مازندرانگروه. 4

  27/8/88:             تاریخ تصویب9/3/88: تاریخ ارجاع جهت اصالحات           5/2/88: ریافت تاریخ د
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  ان و همکاریی هزار جریبیهاجر ضیا                        هشی    پژو  
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خــوردن ســبزیجات خــوراکی بــه صــورت خــام بــه 
ــج     ــادات رای ــی از ع ــع ایران ــب جوام ــذا در اغل ــراه غ هم

ســبزیجات خــوراکی طــی  .)1،3،4(شــدبا ایــی مــی تغذیــه
ــازار    ــه ب مراحــل داشــت، کاشــت و برداشــت و عرضــه ب

لودگی با انـواع مختلـف انگـل        آهمواره در معرض خطر     
لودگی به انـسان    آها بوده و پتانسیل باالیی را برای انتقال         

های اخیـر اسـتفاده از کودهـای         در سال  .)3(دارا می باشد  
 کـرده کـه ایـن امـر         شیمیایی در مزارع رواج زیادی پیدا     

خود به تنهایی باعث کاهش قابل مالحظه ایـی در انتقـال            
های انگلی شـده اسـت امـا طبـق مطالعـات انجـام               بیماری

شده هنوز هم از کودهای حیوانی و انـسانی در برخـی از             
  .)1(شود میاستفاده مزارع سبزی کاری 

هـا از طریـق       به منظور پیـشگیری از انتقـال آلـودگی        
 از پـودر پرکلـرین، مـواد ضـدعفونی          مصرف سبزیجات، 

کننده تجاری موجود در بازار حـاوی مـاده          کننده و پاک  
ــوینده   ــین از ش ــد و همچن ــوم کلرای ــوثر بنزالکونی ــای  م ه

 اما به دلیل نفوذ این مـواد در         )5(گردد  خانگی استفاده می  
 استفاده از این    ،نسوج سبزی و ایجاد طعم و مزه نامناسب       

ــاز   ــوی س ــیمیایی از س ــواد ش ــای  مانم  FDA و WHOه
های پیشنهادی توسـط      و یکی از راه    )6(گردد  پیشنهاد نمی 

WHO       از بین بـردن     برای کاربرد مواد خوراکی و طبیعی 
  .)7،8(باشد ها می کیست انگل

ــــــه ونهـگــ   ا ــــ یMimosa sppاس ــاه حــسـای گی
Albizia spp   از دیر باز به عنوان یک داروی ضـد انگـل 

فریقای جنوبی مورد استفاده قرار     در بین مردم سودان و آ     
هـای ایـن گیـاه بـه       در کنیا نیز از گونـه  )9،10(گرفته است 

عنوان یک داروی گیاهی بـرای درمـان ماالریـا اسـتفاده            
ایـی از    دهد که گونه   یمطالعات نشان م  . )11،12(کردند می

 و ماالریای   )13(گیاه حساس بر روی تریپانوزوما کروزی     
 گیـاه حـساس بـا نـام         . داشته است   اثر )11(فالسیپارم مقاوم 

ــا Albizia Julibrissinعلمــی   Mimosa Julibrissin ی
گیــــاهی اســــت بــــه صــــورت درخــــت از خــــانواده 

Mimasacceae      14(باشـد   و برگ آن حاوی ساپونین می( 
ترکیبات ساپونینی موجود در ایـن گیـاه دارای خاصـیت           

کاهش کشش سطحی و افزایش خاصـیت لیـز کننـدگی           
هـای تجـاری ارجـح       توانـد بـر شـوینده      میبوده است لذا    

  .)15(باشد
با توجه به این امر و اینکه این گونه از گیاه حـساس             
جز فلور طبیعی کشورمان است و از سوی دیگر عالقمند          
بودن جامعه به استفاده از ترکیبات طبیعی، قابل دسـترس          

 بر آن شدیم تا تاثیر عصاره آبی گیاه     ،بودن و ارزان بودن   
زدایــی از ســبزیجات مــصرفی شــهر   انگــلحــساس را در

  .ساری بررسی نماییم
  

  مواد و روش ها
در این تحقیق سـبزی جعفـری بـه دلیـل ریـز بـرگ               

ها به راحتـی از خـاک بـه آن منتقـل شـده و                انگل(بودن  
نها زیاد و جداسـازی انگـل از آن مـشکل           آاحتمال بقای   

ها و منازل و خوش      ، مصرف خام آن در رستوران     .)است
بــودن بــه عنــوان ســبزی نمونــه در ایــن تحقیــق خــوراک 

های بومی و محلـی   نمونه سبزی از سبزی   . انتخاب گردید 
موجود در بازار که احتمال آلوده بودن آنها بـا کودهـای            

 تهیــه ،رفــت هــای خــاک مــی حیــوانی و همچنــین انگــل
های جعفری به صورت روزانـه و تـصادفی          نمونه. گردید

  .آوری شد  گرم جمع100به میزان 
آوری شـد و   گیاه حساس نیز در منطقه سـاری جمـع      

هربـــاریوم تهیـــه شــــده از آن مـــورد تاییـــد بخــــش     
ــوم     ــشگاه عل ــازی دان ــشکده داروس ــاکوگنوزی دان فارم
پزشکی مازندران قرار گرفت سـپس بـرگ گیـاه توسـط            

متـری خـرد      میلـی  2دستگاه آسیاب بـه اجـزای حـداکثر         
  .گردید

 20  و15 ، 10، 5جهت تهیـه عـصاره از گیـاه فـوق،           
 100گرم از پودر گیاه فـوق را بـه صـورت جداگانـه در               

ساعت، 24لیتر آب جوش خیسانده و پس ازگذشت       میلی
). روش خیساندن  ()9(های عصاره صاف گردیدند    محلول

درصـد بـه     20  و 15 ،   10،  5هـای    به عبارت دیگر عصاره   
هـا در    عـصاره  .روش ماسراسیون یا خیساندن تهیه گردید     

خنک تا زمان آزمایش نگهداری شـد و        محیط تاریک و    
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  تاثیر عصاره آبی گیاه حساس در جداسازی آلودگی انگلی از سبزی
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بــرای هــر آزمــایش، از عــصاره هــای تــازه اســتفاده       
  .)16(گردید

  موثرجهت شستشوی سـبزی    تاثیرباتوجه به تعیین زمان     
 دقیقـه طبـق     15 تـاثیر با عصاره آبی گیاه حـساس، زمـان         

 )6،17،18( در نظر گرفته شـد     FDA و   WHOدستورالعمل  
ثیر عـصاره آبـی گیـاه       همچنین به منظور تعیـین میـزان تـا        

 صفر نیـز بـه      تاثیرحساس در انگل زدایی از سبزی، زمان        
عنوان یک فاکتور زمـانی بـه صـورت جداگانـه در نظـر              

  .گرفته شده است
زدایی از سبزی جعفـری توسـط آب نیـز           میزان انگل 

  ).کنترل منفی( دقیقه بررسی شد 15ر یدر زمان تاث
س در  به منظور مقایسه اثـر عـصاره آبـی گیـاه حـسا            

زدایی از سـبزی جعفـری بـا یـک مـاده ضـدعفونی               انگل
کننده و پاک کننده تجاری مرسوم در بازار با ماده مـوثر            

کننده استاندارد انتخاب  بنزالکونیوم کلرلید به عنوان پاک    
زدایـی از سـبزی       درصد در انگـل    10و اثر آن در غلظت      

کنتـرل  ( دقیقه و زمان صفر بررسی شـد     15در زمان موثر    
  ).مثبت

ــه  ــس از نمون ــصاره  پ ــه ع ــرداری و تهی ــاه   ب ــای گی ه
زدایی از سبزیجات توسط     حساس، روش شستشو و انگل    

 بـه   WHOعصاره آبی گیـاه حـساس طبـق دسـتورالعمل           
های گیاهی به طریق زیـر       روش سانتریفوژ کردن اندامک   

  :انجام گردید
 لیتـر آب بـه      2 لیتـری حـاوی      10 سطل مدرج    -الف

هـای معـین عـصارۀ آبـی          لظـت  از هر یک از غ     cc5همراه  
  .گیاه حساس

 گرمی سبزی بـه آن و تکـان         100 افزودن نمونه    -ب
  . ثانیه30دادن محتویات سطل به مدت 

 دقیقــه ســاکن گذاشــته و 15 ســطل را بــه مــدت -ج
 بـار تکـان دادن دور ریختـه و         5ها را پس از      سپس سبزی 

  .رسوب حاصل جمع آوری شد
 1بـا منافـذ     هـای      رسوب بدست آمده را از صافی      -د
 میکرونی  37 میکرونی و    100 میکرونی،   250متری ،   میلی

هـا از     از آنجایی کـه احتمـال عبـور انگـل         . عبور داده شد  

ها قرار     لذا ظرفی دیگر در زیر صافی      وجود داشت صافی  
داده شد تا از خطای احتمـالی در روش کـار جلـوگیری             

  .)16(گردد
ر ها به ترتیب و با دقـت کـافی تحـت فـشا               صافی -ن

قیـف  (ست شسته و رسـوب حاصـل را در مـزور              آب پی 
در ایـن  .  ساعت ساکن قـرارداده شـد    1به مدت   ) ایمهاف

 پس  ،مرحله مایع رویی سطل زیرین صافی در مرحلۀ قبل        
ازگذشت مدت زمان معینی دور ریخته و رسوب حاصل         
را به قیف ایمهاف افزده شد تا خطای احتمالی به حداقل           

  .رسیده باشد
اتمام مدت زمان سکون یک ساعت، مایع        بعد از    -و

رویی قیـف ایمهـاف تخلیـه و رسـوب بدسـت آمـده در               
د و در   شـ های سانتریفوژ منتقـل       های مساوی به لوله     حجم
  . دقیقه سانتریفوژ شد5-7 به مدت 3000-4000دور 

 پس از اتمام مدت زمان سانتریفوژ، مـایع رویـی           -هـ
اقیمانـده در   سپس بـه حجـم ب     و  های سانتریفوژ تخلیه      لوله
د و مجـدداً در دور    ش اضافه   18/1ها، محلول ساکاروز      لوله

  . در مدت زمان یک دقیقه سانتریفوژ شد1000
 پس از پایان عمل سانتریفوژ، مایع رویی بدست         -ی

،  شـد  میکرونـی عبـور داد  37آمده بـه سـرعت از صـافی        
سپس محتویات صافی بـه دقـت توسـط یـک پیـست در              

 تـا محلـول سـاکارز برطـرف         د ش شسته درون ظرفی تمیز  
هـای انگلـی،      نمونه بدست آمده به منظور بررسـی      . گردد

ــشگاه منتقــل   ــه آزمای  از نظــر کیفــی توســط الم   ودشــب
ــستر      ــک م ــط الم م ــی توس ــر کم ــولی و از نظ  3/0معم

  .فتمتری مورد بررسی قرار گر میلی
ــام     ــور انج ــو ک ــه صــورت یــک س  روش بررســی ب

ــار غلظــت   .شــد  درصــدی 20و  15، 10، 5اثردهــی چه
های آبی گیاه حساس در دو زمان صـفر و پـانزده             عصاره

 درصـد و  10دقیقه در مجاورت شوینده تجاری با غلظت    
روزانـه  (  روز متـوالی 4مرتبـه طـی  4 برای هر غلظت  ،بآ

) یک غلظت خاص از هـر عـصاره را بـه عنـوان شـوینده              
  .تکرار گردید

  در این تحقیق به منظور مقایسه میـانگین تعـداد کـل            
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هــای آزاد شــده در دو زمــان مختلــف و همچنــین   انگــل
های آزاد شده در چهـار غلظـت          میانگین تعداد کل انگل   

های آبی هر یـک از گیاهـان، از آزمـون             متفاوت عصاره 
  . دشآماری آنالیز واریانس یک طرفه استفاده 

  

  یافته ها
هـای مختلـف     نتایج جداسازی انگل توسـط غلظـت      

جــاری و آب در دو زمــان عــصاره آبــی گیــاه، شــوینده ت
  . آمده است1تاثیر مورد بررسی در جدول شماره 

نتایج حاصل از عصاره آبی گیـاه حـساس در چهـار            
ــف  ــت مختل ــی دو  20 و 15، 10، 5 غلظ ــد و در ط  درص

 دقیقه درمقایسه بـا کنتـرل مثبـت         15زمان مستقل صفر و     
 یدار اختالف معنی) آب(وکنترل منفی) شوینده تجاری(
  .)>05/0p( نشان دادرا

در این بررسی حـداکثر جداسـازی       : زمان تاثیر صفر  
انگل و تخم انگل در روز اول از سبزی جعفری در زمان            

 به تعـداد    درصد 10صفر توسط عصاره آبی گیاه حساس       
 عدد تاژکدار زنده و     508 انگل و تخم انگل شامل       1110
 و میـزان  بـود  عـدد الرو نمـاتود زنـده و فعـال     602فعال،  
 عـدد   26 به تعـداد     درصد 10یی شوینده تجاری    زدا انگل

 عدد الرو نماتود زنـده و       17انگل و تخم انگل که شامل       
  .بود عدد الرو نماتود مرده 9فعال و 

در روز دوم حداکثر انگل زدایی از سـبزی جعفـری           
 بـه تعـداد      درصـد  10توسط عـصاره آبـی گیـاه حـساس          

 عـدد تاژکـدار     200 عدد انگل و تخم انگل شـامل         2306
 عـدد الرو    58 عدد تخـم آسـکاریس و        48زنده و فعال،    

همچنین حداکثر انگل زدایـی از      . بودنماتود زنده و فعال     
 به تعداد    درصد 10سبزی جعفری توسط شوینده تجاری      

 عـدد الرو نمـاتود      66 عدد انگل و تخم انگـل شـامل          97
 4 عدد الرو نماتود مـرده و غیـر فعـال و             27زنده و فعال،    
  . بودکریپتوسپوریدیومعدد اٌاٌسیست 

زدایی از سـبزی جعفـری       ثر انگل کدر روز سوم حدا   
 678 درصد به تعـداد      20توسط عصاره آبی گیاه حساس      

 436  مژده دار زنده و فعال،     242انگل و تخم انگل شامل      

زدایـی از    حـداکثر انگـل   . بـود عدد تازکدار زنده و فعال      
  به تعداد  درصد 10سبزی جعفری توسط شوینده تجاری      

 عـدد الرو نمـاتود      13 عدد انگل و تخم انگـل شـامل          26
  .بود عد الرو نماتود مرده و غیر فعال 13زنده و فعال و 

زدایـــی از ســـبزی  در روز چهـــارم حـــداکثر انگـــل
بـه   درصـد    20جعفری توسط عصاره آبی گیـاه حـساس         

 الرو 684 عــدد انگــل و تخــم انگــل شــامل  780تعــداد 
و نمـاتود مـرده و غیـر        عـدد الر   96نماتود زنـده و فعـال،       
 10زدایــی توســط شــوینده تجــاری  فعــال و میــزان انگــل

 عدد الرو نماتود زنـده و       2 در همین روز به میزان       درصد
  .بودفعال 

حداکثر جداسازی انگل و تخم   :  دقیقه 15زمان تاثیر   
 15انگــل در روز اول از ســبزی جعفــری در زمــان تــاثیر 

صد به تعداد    در 15دقیقه توسط عصاره آبی گیاه حساس       
  تخـم آسـکاریس،    108 انگل و تخم انگـل شـامل         1712
 عدد کیست آنتامبا کالی و میزان جداسازی انگل         1604

 الرو نمـاتود    11 درصد شـامل     10توسط شوینده تجاری    
 در همـین روز میـزان جداسـازی         .بـود مرده و غیـر فعـال       

 عـدد   21انگل از سـبزی جعفـری توسـط آب بـه تعـداد              
 3 الرو نمـاتود زنـده و فعـال،    1امل انگل و تخم انگل شـ  

  .بود عدد تخم آسکاریس 17الرو مرده و غیر فعال و 
در روز دوم حــداکثر میــزان انگــل زدایــی از ســبزی 

 15 میلی لیتر عصاره آبی گیـاه حـساس          5جعفری توسط   
 2800 انگـل و تخـم انگـل شـامل           2964درصد به تعـداد     

  فعــال و الرو نمــاتود زنــده و82تاژکــدار زنــده و فعــال، 
 بـه    درصـد  10زدایی توسط شـوینده تجـاری        میزان انگل 

 2 الرو مـرده و      4د انگل و تخـم انگـل شـامل        د ع 6تعداد  
شده توسط آب در این روز       های جدا   انگل .بودپارامسی  

 الرو 32فعـال،    الرو نماتود زنده و5 عدد انگل شامل    64
 عــدد تخــم 1 تخــم آســکاریس و 10 پارامــسی،3 مــرده،

  .بود توکسو کارا
زدایی توسط عصاره آبی     در روز سوم حداکثر انگل    

 انگل و تخم انگـل      3022 درصد به تعداد   15گیاه حساس   
 الرو نماتود زنده و فعـال  62فعال و   تاژکدار 2680شامل  
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 10 میـزان جداسـازی انگـل توسـط شـوینده تجـاری              بود
ــه تعــداد    الرو نمــاتود مــرده و در همــین روز2درصــد ب

 الرو نماتود مرده،    5توسط آب شامل    های جداشده    انگل
  .بود پارامسی 1 الرو نماتود فعال و 1

در روز چهارم میزان جداسازی انگل توسط عـصاره         
 عـدد انگـل و      938 درصد به تعـداد      20آبی گیاه حساس    
 الرو نماتود فعال    96 تاژکدار فعال،  842تخم انگل شامل    

ــزان جداســازی انگــل توســط شــوینده تجــاری   و  10 می
 تخم آسـکاریس    1 الرو نماتود مرده و      2 به تعداد    درصد
 1های جداشده توسط آب در ایـن روز شـامل             انگل .بود

  .بود کیست شیستوزوما 1تخم آسکاریس و 
  

  بحث
 حـاوی سـاپونین، تـری    Mimosa Julibrissinگیـاه  

هـای    و ساپونین  A,B,Cترپنوئیدهایی همچون میمونوزید    
تـوان    می  این گیاه  اتاز دیگر ترکیب   .باشد استروئیدی می 

به انواع فلونوئیدها، استرول ها همچون استیگماسـترول و         
 ترکیبات ساپونینی موجود در ایـن       )19(نمودها اشاره    تانن

گیاه دارای خاصیت کـاهش کـشش سـطحی و افـزایش            

هـای   توانـد بـر شـوینده       مـی  وخاصیت لیز کنندگی بـوده      
  .)15(تجاری ارجح باشد

معنـی صـابون گرفتـه شـده         به   soapساپونین از لغت    
وجه تسمیه این ترکیبات مربوط بـه خاصـیت آنهـا           . است

بوده بطوریکه گیاهان حاوی این ترکیبات از قدیم االیـام   
شـدند و حتـی امـروزه بـرای      به عنوان شوینده استفاده می    

ایـن  های نفـیس از      شستن اشیا گران قیمت از جمله فرش      
یبات به ماننـد    شود بطور کلی این ترک     گیاهان استفاده می  

کشش دهندگی خاصیت    ها به دلیل داشتن کاهش     صابون
سطحی باعث ایجاد کف و حل شدن هر دو گـروه مـواد         

  .)20-22(شوند میچرب و غیر چرب در آب 
 3دهد که در     نتایج حاصل از بررسی حاضر نشان می      

ــزان انگــل  دوره از زدایــی  شستــشوی ســبزی جعفــری می
  درصد 20 و   10 ، 5ی  ها عصاره آبی گیاه حساس درغلظت    

 در زمـان تـاثیر  . باشد  درصد می10بیشتر از شوینده تجاری   
زدایی   میزان انگل  ،ها ها و غلظت    دقیقه در تمامی دوره    15

 همچنـین در    .گیاه حساس بیشتر از شـوینده تجـاری بـود         
زدایــی توســط آب و گیــاه حــساس  مقایــسه نتــایج انگــل

  ی ـزدای گلـ انزانـنتایج می از  دوره3ه در ـد کـمشاهده ش
  

   دقیقه15 صفر و تاثیرنتایج جدا سازی انگل توسط غلظت های مختلف عصاره آبی گیاه حساس، شوینده تجاری و آب در دو زمان  :1جدول شماره
  

  زمان تاثیر   دقیقه15زمان تاثیر  زمان تاثیر صفردقیقه
  چهارم  سوم  دوم  اول  چهارم  سوم  دوم  روز اول  نوع شوینده
                   حساسعصاره گیاه

 5 تاژکدار فعال، 732   تاژکدار مرده22  5%
  کیست انتامبا کالی

 کیست 12   تاژکدار فعال72
 54کالی، 

  تاژکدار فعال

 کیست 16
 86کالی،

  تاژکدار مرده

 2  تاژکدار فعال،48
  کیست کالی

  الرو نماتود فعال،6
  کیست کالی،72

   تاژکدار فعال106

   تاژکدار فعال32

رو نماتود  ال602  10%
   تاژکدار508فعال،

 الرو نماتود فعال، 58
 تاژکدارفعال، 2200

   تخم آسکاریس48

  الرو نماتود فعال،57
 بالستوسیستیس 102

  همونیس

 تخم آسکاریس 2
 9 فاقد غالف،
  تاژکدار مرده

 تاژکدار 1800
 الرو 24 فعال،

  نماتود فعال

 8  تاژکدار فعال،1200
  الرو نماتود مرده

  فعال، الرو نماتود6
  کیست کالی،72

   تاژکدار فعال106

   تاژکدار فعال32

  کیست کالی،167   تاژکدار فعال92  15%
   تخم آسکاریس98

 تخم 108  منفی   یدآمبا بوچلی12
 1604آسکاریس،

  کیست کالی

 82  تاژکدار فعال،2800
  الرو نماتود فعال

  تاژکدار فعال،2680
   الرو نماتود فعال62

  کیست کالی،224
 خم آسکاریس، ت320
   الرو نماتود مرده12

  

الرو 17  20%
 9 نماتودفعال،

  الرو نماتود مرده

 کیست آنتامبا 16
 48 کالی،

  تاژکدارفعال

  مژه دار فعال،242
   تاژکدار فعال436

 الرو نماتود 684
 الر 96 فعال،

  نماتود مرده

  تاژکدار فعال،52
 الرو نماتود 2

  فعال

فعال، الرو نماتود 62   تاژکدار فعال،28
   تاژکدار فعال726

 96  تاژکدار فعال،842
  الرو نماتود فعال

                    شوینده تجاری
الرو نماتود  17  10%  

   الرو مرده9 فعال،
  الرو نماتود مرده،27
 الرو نماتود فعال، 66

   اًاًسیست4

الرو نماتود  13
 الرو 13 فعال،

  نماتود مرده

 الرو نماتود 2
  فعال

الرو نماتود  11
  مرده

 2 الرو نماتود مرده، 4
  پارامسی

 1  الرو نماتود مرده،2   الرو نماتود مرده2
  تخم آسکاریس

 3الرو نماتود،  1  -  -  -  -  -  آب
 الرو نماتود مرده،

 تخم 17
  آسکاریس

 کیست 8الرو نماتود فعال،  5
 10 الرو مرده، 32کالی، 

 تخم 1 تخم آسکاریس،
   پارامسی3 توکسو کارا،

  ،  الرو نماتود فعال1
    الرو نماتود مرده،5

   پارامسی1

 1 تخم آسکاریس، 1
  کیست شیستوزوما
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  .ها بیشتر از آب بوده است تظگیاه حساس در تمامی غل
 تـاثیر مطالعه حاضـر نـشان داد کـه بـا افـزایش زمـان               
. یابـد  میزان جداسازی انگل از سبزی جعفری افزایش می       

 قه در  دقی 15به طوری که میزان جداسازی انگل در زمان         
های عصاره آبی گیاه حساس بیشتر از زمـان       اغلب غلظت 

که با نتایج مطالعه آزاد بخت و همکاران،       صفر است  تاثیر
 دقیقه بـر  15و 0که اثرعصاره آبی چوبک را در دو زمان     

 )16(سبزی جعفری بررسی کردند همخوانی داشـته اسـت       
همکاران که با اسـتفاده از        و Mzaniniهمچنین با مطالعه    

  درصد مایع سفیدکننده، شراب سرکه و نمـک        5/1لول  مح
الـذکر    مطالعـه فـوق    ردبود همخـوانی دا   انجام شده   اشباع  

 میـزان جداسـازی     تـاثیر، دارد که با افزایش زمان       بیان می 
  .)23(شود انگل زیاد شده و همچنین بقا انگل کم می

در این بررسی از نظر کمی حداکثر انگـل جداشـده           
 دقیقـه   15 تـاثیر  حساس در زمان     توسط عصاره آبی گیاه   

 الرو نمـاتود    62 انگل و تخم انگل شـامل        3022 به تعداد 
ــال و  ــال  2680فع ــدار فع ــود تاژک ــه در  ب  در صــورتی ک

هـای   بررسی مرادی که با موضـوع بررسـی سـورفاکتانت         
شیمیایی در انگلزدایی از سبزیجات با روش رسوبدهی و         

زی جعفری  تغلیظ انجام شد حداکثر انگل جداشده از سب       
 تاژکدار و برای شـوینده     99توسط شوینده پودر به تعداد      

  .)5(بود تخم تنیا 5مایع به تعداد 
نتایج حاصل از این بررسی، اثر قابـل مالحظـه گیـاه            

ــشان   حــساس را در جداســازی انگــل  ــا از ســبزیجات ن ه
زدای مناسـب نـسبت بـه        دهد که نمایانگر یـک انگـل       می

باشـد کـه الزم اسـت        یهای شیمیایی و یـا آب مـ        شوینده
گروه ترکیبات موثره گیاه فوق در مطالعات آتـی تعیـین           
شــده و تــاثیر فراکــسیون هــای مختلــف ترکیبــات آن در 

 in vitroورت ـات به صـزیجـا از سبـه لـازی انگـداسـج
  . مورد بررسی قرار گیردin vivoو 
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