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چکیده
شیوع بیماري هاي انگلی یکی از مشکالت مهم در بهداشت انسان در بسیاري از کشورها، به خصوص کشورهاي در حال توسعه، 
مانند ایران است. سبزیجات خام می تواند عامل انتقال کیست تک یاخته ها و تخم کرم ها و الروها بوده و آلودگی به انگل هاي 
روده اي با مصرف سبزیجات خام در ارتباط است. گیاه Prosopis Fracta یا کهورك که در ایالم با عنوان «بالورو» شناخته شده 
است، از سالیان گذشته تا به امروز در درمان هاي خانگی مورد استفاده قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر 
انگل زدایی عصاره ریشه این گیاه و مقایسه آن با یک شوینده تجاري موجود در بازار صورت گرفته است. نمونه هاي سبزیجات خام 
خوراکی، تحت عنوان سبزي خوردن، توسط عصاره ریشه کهورك با غلظت هاي 0/01، 0/1، 1 و 2 درصد، شوینده تجاري 10 
درصد و آب خالص و با مدت تماس 15 دقیقه شستشو داده شد. سپس سبزي ها خارج شده و هر کدام از محلول هاي شستشو 
به صورت ساکن نگه داري شد. پس از 24 ساعت قسمت رویی هر کدام از محلول ها دور ریخته شده و رسوب باقی مانده، سانتریفوژ 
 1 غلظت  با  ریشه کهورك  انگل زدایی عصاره  میزان  بررسی ها نشان داد که  قرار گرفتند.  مشاهده میکروسکوپی  شده و تحت 
درصد بیش تر از آب و شوینده تجاري بود. حداکثر انگل زدایی عصاره ریشه کهورك، شوینده تجاري و آب خالص در مرتبه هاي 
مختلف شستشو به ترتیب 75، 32 و 29 عدد انگل و تخم انگل بوده است. نتایج  این مطالعه مبین نقش موثر عصاره کهورك در 

انگل زدایی و ایجاد یک راهکار موثر و جدید براي شستشوي مناسب سبزیجات بوده است.
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1- مقدمه
خوردن سبزیجات خوراکی خام به همراه غذا در اغلب جوامع 
ایرانی از عادات رایج تغذیه اي می باشد [1]. مصرف سبزیجات 
ضمن تامین درصد قابل توجهی از ویتامین ها و مواد ضروري 
انواع  به  افراد  نمودن  آلوده  خطر  احتمال  همواره  بدن،  براي 
در  ضدعفونی  کفایت  عدم  صورت  در  را  انگلی  آلودگی هاي 
باکتري ها،  به وسیله  است  ممکن  سبزیجات   .[2-1] دارد  بر 
ویروس ها و انگل هاي بیماري زا از زمان کاشت تا مصرف آلوده 
از فاضالب جهت آبیاري مزارع، تردد حیوانات  شوند. استفاده 
و  تازه  مدفوع  یا  کود  به صورت  مدفوع  دفع  وحشی،  و  اهلی 
آلودگی هاي حین کاشت، داشت، برداشت و توزیع از مهم ترین 
منابع آلودگی سبزیجات می باشند [5-3]. مطالعات مختلفی در 
رابطه با میزان و شیوع آلودگی سبزیجات مصرفی در شهرهاي 
مختلف ایران و در سایر نقاط جهان صورت گرفته است. میزان 
در   ،[6] درصد   65/2 تهران  در  انگل،  به  سبزیجات  آلودگی 
اصفهان 13/76 درصد [1]، در کرمان 29/6 درصد [5] و در 
به  آلودگی  [7] گزارش شده است. میزان  درصد   38 شاهرود 
45 درصد  و   26 ترتیب  به  فیلیپین  و  انگل ها در ویتنام  تخم 
گزارش شده است [8-9]. نتایج این مطالعات حاکی از وجود 
انگل هاي مختلف در سبزیجات مصرفی و احتمال خطر ابتال به 
آلودگی هاي انگلی بوده است. به دلیل اهمیت باالي گندزدایی 
توسط  مختلفی  روش هاي  همواره  سبزیجات،  و  میوه  مناسب 
از گندزدا  پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفته است. استفاده 
با ماده موثر نقره [10]، به کارگیري دترجنت هاي خانگی [11-
12]، استفاده از گندزداي پرکلرین [13]، استفاده از عصاره آبی 
از جمله این روش ها  گیاه چوبک [14] و گیاه حساس [15] 
انتقال  از  پیشگیري  به منظور  نیز  مختلف  جوامع  در  می باشد. 
مواد  پرکلرین،  پودر  از  از طریق مصرف سبزیجات،  آلودگی ها 
حاوي  بازار  در  موجود  تجاري  پاك کننده  و  ضدعفونی کننده 
ماده موثر بنزالکونیوم کلراید و هم چنین از شوینده هاي خانگی 
و  الماسى  توسط  که  پژوهشی  در   .[14] مى گردد  استفاده 
همکاران (2013) به منظور بررسی تاثیر چند شوینده سنتزي 
موجود در بازار در انگل زدایی میوه و سبزیجات خام انجام شد، 
مشخص گردید که هیچ کدام از شوینده ها کارایی مناسب جهت 
انگل زدایی را نداشته و به کارگیري سایر روش هاي مناسب براي 

عدم  هم چنین عالوه بر   .[16] است  پیشنهاد گردیده  امر  این 
نامطلوب  اثرات  نباید  شیمیایی،  شوینده هاي  مناسب  کارایی 
زیست محیطی حاصل از ورود دترجنت ها به فاضالب ها را نیز 
نادیده گرفت [17].  استفاده از شوینده هاي شیمیایی به دلیل 
نامناسب  ایجاد طعم و مزه  این مواد در نسوج سبزي و  نفوذ 
از سوي سازمان بهداشت جهانى (WHO)1 و اداره نظارت بر 
مواد خوراکى و دارویى (FDA)2 نیز توصیه نشده [14] و حتی 
در اکثر کشورهاي آمریکایی به دلیل مضرات باالي شوینده ها، 
آن ها  به شستشوي  نسبت  آب سالم،  با  شستشوي سبزیجات 
با گندزداهاي تجاري بیش تر مورد توصیه و تاکید قرار گرفته 
براي  تنهایی  به  آب  با  شستشو  که  آنجا  از  اما   .[18] است 
از  یکی  نمی کند،  کفایت  سبزیجات  از  انگل زدایی  و  شستشو 
به کارگیري مواد خوراکی و   WHO راه هاي پیشنهادي توسط 
طبیعی براي از بین بردن کیست انگل ها می باشد [14، 15، 

.[18
خانواده  از   (Prosopis Fracta) کهورك  یا  جغجغه  گیاه 
بوده که بومی   Mimosoideae خانواده  زیر  Leguminosea و 

نواحی خشک و نیمه خشک آسیا، آفریقا و آمریکا است. گیاهی 
و  100 سانتی متر  تا   30 ارتفاع حدود  به  بوته اي  و  چندساله 
ایالم  استان  در   .[20-19] است  و خاردار  با ساقه اي کرکدار 
تا  گذشته  سالیان  از  و  شناخته  بالورو»   » نام  با  را  گیاه  این 
به حال از آن در درمان هاي خانگی استفاده می شود. خواص 
آنتی باکتریایی، آنتی اکسیدانی، آنتی هایپر گلیسمیکی و آنتی 
هایپر لیپیدمیک برخی از گونه هاي Prosopis به اثبات رسیده 
است. هم چنین گونه هایی از آن در برخی از کشورها به صورت 
بواسیر، جذام، تنگی  براي کاهش سقط جنین، درمان  سنتی 
نفس، اسهال و بیماري هاي روده اي مورد استفاده قرار گرفته اند 
[21-22]. با استناد به مطالب فوق و با توجه به بومی بودن 
تحقیق  ایران،  نقاط  از  دیگر  برخی  در  و  ایالم  در  گیاه  این 
 Prosopis Fracta حاضر به بررسی میزان تاثیر عصاره ریشه
در انگل زدایی سبزیجات و مقایسه آن با یک ضدعفونی کننده 
تجاري پرداخته و در واقع به دنبال برداشتن گامی جهت جلب 
توجه هر چه بیش تر متخصصان و پژوهشگران به این گیاه و 

اقدامی براي تجاري سازي آن بوده است.
1. World Health Organization
2. Food Drug Administration
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2-مواد و روش ها
  Prosopis Fracta 2-1- آماده سازي عصاره ریشه گیاه

اوایل  و   91 اواخر اسفند ماه سال  نمونه هاي ریشه گیاه در 
ایالم  استان  در  آباد  صالح  منطقه  از   92 سال  ماه  فروردین 
کشاورزي  دانشکده  کارشناسان  توسط  و  شده  جمع آوري 
دانشگاه ایالم مورد شناسایی قرار گرفتند. از آن جایی که نمونه 
خرد  و  داشته  مانند  چوب  و  سفت  ظاهري  شده،  جمع آوري 
کردن اولیه آن با آسیاب ممکن نبود، لذا تکه هاي نمونه پس از 
شستشو و حذف خاك، خشک و نخست در هاون دستی خرد 
گردیده و سپس با استفاده از آسیاب پودر گردید. پودر حاصله 
با محلول هیدروالکلی (متانول 50 درصد) مخلوط و در دستگاه 
سوکسله قرار داده شد و در نهایت عصاره به دست آمده در آون 

خشک گردید.

2-2- آماده سازي سبزیجات 
پژوهش حاضر مطالعه اي مقطعی بوده که از فروردین تا مهرماه 
است.  گرفته  صورت  سبزي  نمونه   120 روي  بر   1392 سال 
نمونه گیري در طی پنج نوبت و با فرض یکسان بودن آلودگی 
انجام شده است. نمونه ها شامل سبزیجاتی چون  در هر نوبت 
تره، شاهی، نعناع، جعفري، ترخون، پیازچه، تربچه و ریحان بوده 
که به صورت خام و با عنوان «سبزي خوردن» استفاده مى شود. 
از سبزي فروشی هاي شهرستان ایالم  به طور تصادفی  نمونه ها 
داخل  جداگانه  به طور  کیلوگرمی  نیم  نمونه هاي  گردید.  تهیه 
کیسه نایلون قرار گرفته و به آزمایشگاه منتقل شد. شستشوي 
 ،0/01) غلظت  درچهار  کهورك  گیاه  ریشه  با عصاره  نمونه ها 
0/1، 1 و 2 درصد) انجام شد. طی شستشو، جهت تاثیر موثر 
شوینده بر سبزي و بر طبق دستورالعمل FAO و WHO، زمان 
تاثیر 15 دقیقه در نظر گرفته شد [23]. به منظور مقایسه اثر 
انگل زدایی سبزیجات، یک محلول ضدعفونی کننده  عصاره در 
بنزالکونیوم کلراید، تهیه  با ماده موثر  تجاري موجود در بازار، 
شده و اثر آن در غلظت 10 درصد و پس از 15 دقیقه تماس 
با سبزي ها نیز مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. هم چنین در 
هر مرتبه نمونه گیري، از آب شهري (بدون هیچ گونه شوینده) 

نیز جهت شستشوي سبزیجات استفاده گردید.
آماده سازي نمونه ها و تهیه الم از آن ها بر اساس روش دریانى 

شد[24]. انجام  تغییراتی  اندك  با  و   (2008) همکاران  و 
200 گرم از سبزیجات هر نمونه در ظروف یکبار مصرف استریل 
حاوي یک لیتر آب شهري به همراه غلظت هاي مختلف عصاره 
و محلول شوینده تجاري به طور جداگانه ریخته شده و پس از 
هم زدن به مدت 30 ثانیه، ظرف ها به مدت 15 دقیقه ساکن 
نگه داشته شده و سپس به آرامی سبزي ها از ظرف خارج شده 
هرچه  نشینی  ته  جهت  24 ساعت  مدت  به  حاصل  رسوب  و 
بخش  بعد،  مرحله  در  شد.  داشته  نگه  اتاق  دماي  در  بیش تر 
رویی هرکدام از ظروف تخلیه شده و رسوبات حاصل به درون 
به مدت 5 دقیقه در  لوله ها  لوله هاي سانتریفوژ ریخته شدند. 
دور 3000 سانتریفوژ شدند. بخش رویی لوله سانتریفوژ  تخلیه 
لوله ها  از  کدام  هر  از  نهایی،  رسوب  زدن  هم  از  پس  و  شده 
به طور جداگانه، با استفاده از سرم فیزیولوژي و لوگل گسترش 
تهیه شده و 10 شان از هر کدام، در زیر میکروسکوپ نوري با 

بزرگ نمایی 10 و 40  بررسی شد.

3-نتایج و بحث
انگل هاي جداسازي شده در مرتبه هاي مختلف  نوع  تعداد و 
نمونه گیري در جدول 1 نشان داده شده است. در مرتبه اول 
نمونه گیري، حداکثر انگل زدایی از سبزیجات، توسط عصاره 1 
درصد به تعداد 75 عدد انگل و تخم انگل شامل 35 عدد الرو 
نماتود مرده و غیرفعال، 2  34 عدد الرو  زنده و فعال،  نماتود 

، 1 عدد کیست  عدد کیست 
و 3 عدد تخم  بود. میزان انگل زدایی شوینده تجاري 
10 درصد به تعداد 32 عدد انگل و تخم انگل شامل 25 عدد 
الرو نماتود مرده و غیرفعال، 5 عدد الرو نماتود زنده و فعال و 
2 عدد کیست  بود. میزان انگل زدایی آب، 21 عدد 
نماتود زنده و فعال، 1  انگل شامل 12 عدد الرو  انگل و تخم 
، 3 عدد  عدد الرو نماتود مرده و غیرفعال، 3 عدد کیست 
کیست  و 2 عدد تخم  بود. در مرتبه دوم 
نمونه گیري، حداکثر انگل زدایی از سبزیجات، توسط عصاره 1 
درصد به تعداد 48 عدد انگل و تخم انگل شامل 28 عدد الرو 
نماتود مرده و غیرفعال، 8  10 عدد الرو  زنده و فعال،  نماتود 
، 1 عدد کیست و 1 عدد تخم  عدد کیست 
 بود. میزان انگل زدایی شوینده تجاري 10 درصد به 
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جدول (1) تعداد و نوع انگل هاي جداسازي شده در مرتبه هاي مختلف نمونه گیري

نوع و تعداد انگل جداسازي شده
تعداد کل انگل 
جداسازي شده

نوع شوینده     مرتبه نمونه برداري

14 عدد الرو نماتود زنده و فعال، 10 عدد الرو نماتود مرده و غیر فعال، 2عدد کیست 
، 5 عدد تخم   ، 4 عدد کیست

35 کهورك 0/01 درصد مرتبه اول

8 عدد الرو نماتود زنده و فعال، 7 عدد الرو نماتود مرده و غیر فعال، 13 عدد کیست  
، 1 عدد تخم  ، 10 عدد کیست 

39 کهورك 0/1 درصد مرتبه اول

35 عدد الرو نماتود زنده و فعال، 34 عدد الرو نماتود مرده و غیر فعال، 2 عدد کیست 
، 1 عدد کیست بالستوسیستیس هومینیس و 3 عدد تخم 

75 کهورك1 درصد مرتبه اول

4 عدد الرو نماتود زنده و فعال، 2 عدد الرو نماتود مرده و غیر فعال، 1 عدد کیست 
، 1 عدد تخم 

8 کهورك 2درصد مرتبه اول

25 عدد الرو نماتود مرده و غیر فعال، 5 عدد الرو نماتود زنده و فعال و 2 عدد کیست   32 شوینده تجاري 10 درصد مرتبه اول

12 عدد الرو نماتود زنده و فعال، 1 عدد الرو نماتود مرده و غیر فعال، 3 عدد کیست 
، 3 عدد کیست   و 2 عدد تخم 

21 آب مرتبه اول

7 عدد الرو نماتود زنده و فعال، 3 عدد الرو نماتود مرده و غیر فعال، 6عدد کیست 
 ، ، 2 عدد تخم ، 7 عدد کیست  ، 2عدد تخم 

2 عدد کیست 

39 کهورك 0/01 درصد مرتبه دوم

10 عدد الرو نماتود زنده و فعال، 5 عدد الرو نماتود مرده و غیر فعال، 5 عدد کیست 
، 6 عدد  ، 3 عدد کیست ب ، 6 عدد کیست

تخم 

35 کهورك 0/1 درصد مرتبه دوم

28 عدد الرو نماتود زنده و فعال، 10 عدد الرو نماتود مرده و غیر فعال، 8 عدد کیست 
، 1 عدد کیست   و 1 عدد تخم 

48 کهورك1 درصد مرتبه دوم

5 عدد الرو نماتود زنده و فعال 5 کهورك 2درصد مرتبه دوم
15 عدد الرو نماتود مرده و غیر فعال، 7 عدد الرو نماتود زنده و فعال، 3 عدد کیست 

 و 2 عدد کیست 
27 شوینده تجاري 10 درصد مرتبه دوم

، 3 عدد کیست  و 3  14 عدد الرو نماتود زنده و فعال، 5 عدد کیست 
، 2 عدد کیست  ، 2 عدد کیست  عدد تخم 

 و 1 عدد تخم تنیا  

30 آب مرتبه دوم
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ادامه جدول (1) تعداد و نوع انگل هاي جداسازي شده در مرتبه هاي مختلف نمونه گیري

نوع و تعداد انگل جداسازي شده
تعداد کل انگل 
جداسازي شده

نوع شوینده     مرتبه نمونه برداري

10 عدد الرو نماتود زنده و فعال، 6 عدد الرو نماتود مرده و غیر فعال، 3عدد کیست 
، 1 عدد تخم تنیا   ، 1 عدد کیست  3 عدد تخم 

24 کهورك 0/01 درصد مرتبه سوم

10 عدد الرو نماتود زنده و فعال، 2 عدد الرو نماتود مرده و غیر فعال، 3 عدد کیست 
، 5 عدد کیست

20 کهورك 0/1 درصد مرتبه سوم

14 عدد الرو نماتود زنده و فعال، 7 عدد الرو نماتود مرده و غیر فعال، 5 عدد کیست 
، 2 عدد کیست  ، 2 عدد تخم  ، 3 عدد کیست 

 و 1 عدد کیست 

34 کهورك1 درصد مرتبه سوم

7 عدد الرو نماتود زنده و فعال، 2 عدد الرو نماتود مرده و غیر فعال، 1 عدد کیست 
، 1 عدد کیست

11 کهورك 2درصد مرتبه سوم

16 عدد الرو نماتود مرده و غیر فعال و 1 عدد کیست  17 شوینده تجاري 10 درصد مرتبه سوم
8 عدد الرو نماتود زنده و فعال، 2 عدد الرو نماتود مرده و غیر فعال، 3 عدد کیست  

و 2 عدد کیست
15 آب مرتبه سوم

6 عدد الرو نماتود زنده و فعال، 4 عدد الرو نماتود مرده و غیر فعال، 3 عدد کیست 
، 1 عدد تخم 

14 کهورك 0/01 درصد مرتبه چهارم

11 عدد الرو نماتود زنده و فعال، 5 عدد الرو نماتود مرده و غیر فعال، 7 عدد کیست 
،  1 عدد تخم  ، 1 عدد کیست

25 کهورك 0/1 درصد مرتبه چهارم

12 عدد الرو نماتود زنده و فعال، 6 عدد الرو نماتود مرده و غیر فعال، 7 عدد کیست 
،  1 عدد  ، 3 عدد کیست  ، 8 عدد کیست

، ا عدد تخم تنیا و 1 عدد تخم  تخم 

39 کهورك1 درصد مرتبه چهارم

2 عدد الرو نماتود زنده و فعال، 1 عدد الرو نماتود مرده و غیر فعال، 2 عدد تخم  5 کهورك 2درصد مرتبه چهارم

9 عدد الرو نماتود مرده و غیر فعال 9 شوینده تجاري 10 درصد مرتبه  چهارم
8 عدد الرو نماتود زنده و فعال، 1 عدد الرو نماتود مرده و غیر فعال، 2 عدد تخم 

 و 1 عدد کیست 
12 آب مرتبه چهارم
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نماتود  الرو  25 عدد  انگل شامل  تخم  انگل و  32 عدد  تعداد 
عدد   2 و  فعال  و  زنده  نماتود  الرو  عدد   5 فعال،  غیر  و  مرده 
انگل  عدد   21 آب،  انگل زدایی  میزان  بود.  کیست  
نماتود زنده و فعال، 1 عدد  12 عدد الرو  انگل شامل  تخم  و 
عدد   3  ، کیست  عدد   3 غیرفعال،  و  مرده  نماتود  الرو 
کیست و 2 عدد تخم  بود. در مرتبه دوم 
نمونه گیري، حداکثر انگل زدایی از سبزیجات، توسط عصاره 1 
درصد به تعداد 48 عدد انگل و تخم انگل شامل 28 عدد الرو 
نماتود مرده و غیر فعال، 8  زنده و فعال، 10 عدد الرو  نماتود 
، 1 عدد کیست  و 1 عدد تخم  عدد کیست
 بود. میزان انگل زدایی شوینده تجاري 10 درصد به 
نماتود  الرو  15 عدد  انگل شامل  تخم  انگل و  27 عدد  تعداد 
مرده و غیرفعال، 7 عدد الرو نماتود زنده و فعال، 3 عدد کیست 
 و 2 عدد کیست  بود. میزان انگل زدایی آب، 
انگل و تخم انگل شامل 13 عدد الرو نماتود زنده و  29 عدد 
 3 و  عدد کیست    3  ، عدد کیست  فعال، 5 
، 2 عدد  ، 2 عدد کیست  عدد تخم 
و 1 عدد تخم تنیا بود. در  کیست 
مرتبه سوم نمونه گیري، حداکثر انگل زدایی از سبزیجات، توسط 
شامل  انگل  تخم  و  انگل  عدد   34 تعداد  به  درصد   1 عصاره 
نماتود زنده و فعال، 7 عدد الرو نماتود مرده و  14 عدد الرو 
 2 ، ، 3 عدد کیست  غیرفعال، 5 عدد کیست 
انتاموبا هیستولیکا  عدد کیست  نانا، 2  عدد تخم هیمنولپیس 
میزان  بود.  هومینیس  بالستوسیستیس  کیست  عدد   1 و 
انگل  به تعداد 17 عدد  10 درصد  تجاري  انگل زدایی شوینده 
و تخم انگل شامل 16 عدد الرو نماتود مرده و غیر فعال و 1 
عدد   15 آب،  انگل زدایی  میزان  بود.  انتاموباکلی  کیست  عدد 
انگل و تخم انگل شامل 8 عدد الرو نماتود زنده و فعال، 2 عدد 
نماتود مرده و غیرفعال، 3 عدد کیست  و 2 عدد  الرو 
بود. در مرتبه چهارم نمونه گیري، حداکثر  انتاموباکلی  کیست 
 39 به تعداد  از سبزیجات، توسط عصاره 1 درصد  انگل زدایی 
عدد انگل و تخم انگل شامل 12 عدد الرو نماتود زنده و فعال، 
 ، کیست  عدد   7 غیرفعال،  و  مرده  نماتود  الرو  عدد   6
بالستوسیستیس  کیست  عدد   3 انتاموباکلی،  کیست  عدد   8
، 1 عدد تخم تنیا و 1 عدد  هومینیس،  1 عدد تخم 

تخم هیمنولپیس نانا بود. میزان انگل زدایی شوینده تجاري 10 
الرو  عدد   9 انگل شامل  تخم  و  انگل  عدد   9 تعداد  به  درصد 
عدد   12 آب،  انگل زدایی  میزان  بود.  غیرفعال  و  مرده  نماتود 
انگل و تخم انگل شامل 8 عدد الرو نماتود زنده و فعال، 1 عدد 
الرو نماتود مرده و غیرفعال، 2 عدد تخم  و 1 عدد 

کیست  بود.
غلظت هاي  انگل زدایی  میزان  شستشو،  مرتبه هاي  تمام  در 
0/01، 0/1 و 1 درصد عصاره Prosopis Fracta  بیش تر از آب 
و شوینده تجاري بوده است. در دو مرتبه از دوره هاي شستشو،  
آب انگل زدایی بیش تري را نسبت به شوینده تجاري نشان داده 
و  انگل  تعداد  بیش ترین  کمی،  نظر  از  پژوهش  این  در  است. 
تخم انگل جداسازي شده از سبزیجات، توسط عصاره 1 درصد 
به تعداد 75 عدد انگل و تخم انگل شامل 35 عدد الرو نماتود 
عدد   2 غیرفعال،  و  مرده  نماتود  الرو  عدد   34 فعال،  و  زنده 
و  کیست   عدد   1  ، کیست 
و همکاران  بخت  آزاد  تحقیق  در  بود.  تخم  عدد   3
از  انگل زدایی  در  چوبک  گیاه  بررسی  به منظور  که   (1384)
سبزي جعفري انجام شده، بیش ترین تعداد انگل و تخم انگل 
10 درصد عصاره  از سبزیجات، توسط غلظت  جداسازي شده 
بوده که شامل 22 عدد الرو نماتود زنده و فعال، 197 عدد الرو 
نماتود مرده و غیرفعال و 20 عدد پارامسی بوده است. هم چنین 
در تمامی دوره هاي شستشو، پس از 15 دقیقه تماس سبزي با 
شوینده ها، میزان انگل زدایی عصاره آبی چوبک در غلظت هاي 
 10 تجاري  شوینده  انگل زدایی  میزان  از  درصد   20 تا   10
درصد و آب بیش تر بوده است [14]. در پژوهش ضیایی هزار 
جریبی و همکاران (1388)، پس از 15 دقیقه تماس شوینده ها 
انگل زدایی  میزان  غلظت ها،  و  دوره ها  تمامی  در  سبزي،  با 
عصاره گیاه حساس بیش تر از شوینده تجاري بوده است.  در 
پژوهش حاضر، در تمام مرتبه هاي شستشو، میزان انگل زدایی 
0/01، 0/1 و 1 درصد عصاره ریشه گیاه کهورك  غلظت هاي 
بیش تر از آب و شوینده تجاري بوده و هم چنین این سه غلظت 
هیچ گونه تاثیر منفی بر روي بو، مزه و بافت ظاهري سبزي ها 
برجاي نگذاشته و از این نظر یافته هاي این مطالعه با نتایج ذکر 
براي دو پژوهش فوق مشابه است. در صورتى که غلظت  شده 
2 درصد عصاره ریشه کهورك، در تمامی مرتبه هاي شستشو، 
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کم ترین میزان انگل زدایی را نسبت به سایر شوینده ها داشت. از 
طرفی این غلظت تا حدودي باعث نرم و له شدن بافت سبزي ها 
شده و آن چه که به هنگام شمارش در زیر میکروسکوپ بیش تر 
مشاهده گردید، سلول هاي جدا شده از بافت سبزي ها بوده و 
در  مشاهده شده  انگل هاي  تخم  انگل و  تعداد  دلیل  به همین 
نظر  از  است.  بوده  غلظت ها کم تر  به سایر  نسبت  غلظت  این 
کمی، بیش ترین میزان آلودگی به تک یاخته ها در مرتبه هاي 
مختلف شستشو در پژوهش حاضر، کیست ژیاردیا بوده است 
بررسی  در  خوردن،  سبزي  آلودگی  الگوي  با  نتیجه  این  که 
آلودگی انگلی سبزیجات خام شهرستان ایالم مطابقت داشته 

است [25].
ریشه  جهت  در  اقداماتی  اخیر  سال هاي  در  ما  کشور  در 
از  که  است،  گرفته  انگلی صورت  بیماري هاي  از  برخی  کنی 
فراوري،  جدید  فناوري  از  استفاده  به  می توان  آن ها  جمله 
و  کارگاه ها  در  سبزیجات  انگل زدایی  و  باکتري زدایی 
بسته بندي آن ها به صورت آماده براي مصرف اشاره کرد [26]. 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  توسط  شده  توصیه  دستورالعمل 
آموزش پزشکی ایران جهت گندزدایی مناسب سبزیجات نیز 
پژوهش هایی   .[18] می باشد  راستا  این  در  اقدامات  از جمله 
در  دارویی  گیاهان  برخی  عصاره  تاثیر  بررسی  جهت  در  نیز 
شستشوي سبزیجات و به منظور سالم سازي هرچه بهتر آن ها 

صورت گرفته است [15-14].
نقش موثر عصاره Prosopis Fracta در انگل زدایی را باید در 
ترکیبات این گیاه جستجو کرد. مالیک  و همکاران (2013) به 
Prosopis cineraria پرداخته  فیتوشیمیایی  بررسی ترکیبات 
و به وجود ترکیباتی چون انواع آلکالوئیدها، ساپونین ها، تانن، 
برخی  و  پروتئین  فنولیکی،  ترکیبات  فالوانول ها،  فالونوئیدها، 

امالح در این گیاه پی برده اند [22].
کاهش  پاك کننده،  و  شوینده  مواد  خصوصیات  از  یکی 
موجود  ترکیبات  بین  در   .[17] است  سطحی  کشش  دادن 
برخوردار  ویژگی  چنین  از  ساپونین ها   ،Prosopis گیاه  در 
تري  الکل هاي  گلیکوزیدي  کمپلکس  ساپونین ها  هستند. 
ترپنوئیدي متشکل از یک آگلیکون 30 کربنه با یک یا چند 
شاخه قندي هستند که در برخی از گیاهان و تعداد کمی از 
ترکیبات این   .[27] می شوند  یافت  باکتري ها  و  حشرات 

101

خاصیت  افزایش  و  سطحی  کشش  کاهش  خاصیت  داراي 
انگل ها  تخم  و  انگل ها  جداسازي  به  قادر  و  بوده  لیزکنندگی 
از بافت سبزیجات می باشند [15، 27]. آزاد بخت و همکاران 
(1384) و ضیایی هزار جریبی و همکاران (1388) نیز به ترتیب 
انگل زدایی  در  حساس  گیاه  و  چوبک  گیاه  عصاره  موثر  نقش 
این  در  موجود  ساپونینی  ترکیبات  به  را  سبزیجات  از  موثر 
گیاهان نسبت داده اند [14-15]. در پایان تاکید می گردد که 
با توجه به عدم کارایی مناسب شوینده هاي شیمیایی و اثرات 
این مواد در نسوج  نفوذ  نامطلوب زیست محیطی و هم چنین 
می تواند  کهورك  ریشه  عصاره  از  استفاده   ،[14،18] سبزي 
تمامی معایب فوق را پوشش داده و به نحو موثري در ارتقاي 
عواقب  و  روده اي  انگل هاي  آلودگی  کاهش  و  بهداشت  سطح 

سوء آن به خصوص در کودکان [4] موثر واقع شود.

4-نتیجه گیري
موثر  نقش  دهنده  نشان  پژوهش  این  از  حاصل  نتایج 
عصاره ریشه P. Fracta در انگل زدایی از سبزیجات می باشد. 
ریشه  عصاره  از  درصد   1 غلظت  پیشنهادي،  غلظت  بهترین 
این گیاه می باشد که بدون هیچ گونه تغییر در بافت، طعم و 
سایر  به  نسبت  را  انگل زدایی  درصد  باالترین  سبزیجات،  مزه 
با  طرفی  از  دارد.  شیمیایی  شوینده  حتی  و  آب  غلظت ها، 
بودن  بومی  به  توجه  با  و  تحقیق  این  یافته هاي  به  استناد 
این گیاه در برخی نقاط ایران، و با عنایت به خواص درمانی 
و تغذیه اي سایر گونه هاي آن که در متن به تعدادي از آن ها 
شناسایی هرچه  متضمن  بیش تري که  تحقیقات  اشاره شده، 
به  باشد،  گیاهی  گونه  این  فیتوشیمیایی  ترکیبات  بیش تر 
و  غذایی  علوم  در  آن  از  بهره گیري  به  بتواند  زیاد  احتمال 

دارویی بیانجامد.

5-تشکر و قدردانی 
در اینجا الزم می دانیم از همکاري کارشناس محترم آزمایشگاه 
تغذیه، جناب آقاي مهندس موسوي تشکر و قدردانی به عمل 

آوریم.
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