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آنابازیس ستیفرا گیاه بومي متعلق به بلوچستان است كه به طور سنتي ساقه و برگ هاي آن براي شست وشوي پارچه استفاده می شود. 
در این پژوهش، با شناسایي ساپونین به عنوان ماده سطح فعال  در ساقه و برگ هاي این گیاه ماده مؤثر براي شست وشو شناسایي شد. 
آزمون ها نشان داد، گیاه حاوي تركیبات ساپونین، آلكالوئید و فنولي بوده و فاقد تانن و فالونوئید است. برای بررسي بهترین روش 
عصاره گیري گیاه و روش بهینه استفاده از آن، گیاه با سه روش الكلي، آبي و سنتي عصاره گیري و بررسی شد. آزمون هاي مقدار كشش 
 40 mg/L متفاوتي هستند، عصاره سنتي در غلظت )CMC( سطحي نشان داد، سه عصاره مختلف داراي غلظت بحراني میسل
و عصاره الكلي و آبي در غلظت mg/L 170 به نقطه غلظت بحراني میسل )CMC( رسیدند. همچنین، سه عصاره داراي قدرت 
كف كنندگي متفاوت بودند. در غلظت g/mL 15 عصاره سنتي با ارتفاع كف mm 35 بیشترین مقدار كف كنندگي و پس از آن عصاره 
آبي با ارتفاع mm 27 و عصاره الكلي با ارتفاع كف mm 5 قرار داشتند. نتایج آزمون ها نشان داد، عصاره گیري سنتي نسبت به دو 

عصاره دیگر داراي خواص بهتر و قدرت كف كنندگي بیشتري است.
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مقدمه 
امروزه شوینده ها یكي از نیازهاي اساسي بشر هستند كه 
روزانه به  مقدار گسترده  در تمام دنیا استفاده می شوند. 
هر روز با كشف فرمول هاي شــیمیایي و مواد افزودنی 
جدید به انواع شــوینده ها كیفیت ایــن مواد افزایش 
یافته و بر مقدار كارایي آن ها افزوده مي شود. ولي اینكه 
این مواد چه آثار جانبي دارند و استفاده از آن ها در سطح 
گســترده چه پیامدهایي براي انســان و محیط زیست 
دارد، نیز از موضوعاتی اســت كه باید بررسی شود ]۱[. 
شوینده هاي سنتي گیاهي از دیرباز برای شست وشوي 
بافته ها استفاده مي شــدند. در ایران نیز در هر منطقه 
شــوینده هاي ســنتي ویژه ای كاربرد داشته كه هم اثر 

پاك كنندگي مناســبي داشته اند و هم به علت نداشتن 
مواد شیمیایي خطرناك آسیبي به الیاف، انسان و محیط 
زیســت وارد نمی کرده اند. برخي از این شــوینده هاي 
گیاهي مانند چوبك، از شــوینده هاي مؤثري بودند كه 
در زمینه استفاده از آن ها فعالیت هایي انجام شده است. 
بنابراین، اگر بتوان از شوینده هاي سنتي براي نیازهاي 
روزمره پاك كننده استفاده كرد و با تركیب این شوینده ها 
با مواد شــیمیایي كم خطر بتوان تركیبات شوینده اي 
ساخت كه مقدار آسیب رســاني آن در حداقل مقدار 
ممكن باشــد، گامي بزرگ در حفظ ســالمت انسان، 
محیط زیســت و ماندگاري بیشــتر بافته ها برداشته 
مي شــود. بدین منظور و برای هدف شناسایي شوینده 
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گیاهي مؤثر، گیاهي در منطقه شرق بلوچستان شناسایي شد كه كاربرد 
شویندگي بسیار قوي دارد و به جز كاربرد شویندگي با توجه به خاصیت 
دارویي و ســایر خاصیت هاي آن از گیاهان پركاربرد بومیان این منطقه 
در گذشــته بوده است. مصاحبه با مردم بومي نشان داد، این گیاه كه با 
نام محلي گوامیچ شناخته مي شد، قدرت پاك كنندگي بسیار خوبي برای 
حذف انواع چرك و لكه هاي روغني دارد. به گفته مردم بومي، استفاده از 
این گیاه افزون بر خاصیت پاك كنندگي، از بیدزدن لباس هاي انبار شده و 
رشد قارچ روي آن ها جلوگیري مي كرده است. همچنین، استفاده از این 
شوینده موجب نرمي پوست مي شده و خاصیت ضد خارش )كه از جمله 
مشكالت معمول شــوینده هاي صنعتي است( داشته است. این گیاه 
كه پس از شناســایي مشخص شــد، گونه اي از خانواده اسفناج با نام 
آنابازیس  ستیفراســت )شکل ۱(، گیاهی چندساله است كه به بلندي 
تا cm 40 یا به  ندرت تا cm ۱00 می رســد. ســاقه ها به تعداد زیاد و 
منشــعب و بندبند، در پایین چوبی با پوست سفیدرنگ، برگ ها به طول 
تا cm ۱، گوشــتی، استوانه ای تا نیمه استوانه ای که محتوي امالح فراوان 
است. گل ها به شکل دسته های متراکم به تعداد 3 تا ۱0 در محور برگ های 

فوقانی، فصل گلدهی و تشکیل میوه، پاییز است.
این گیاه متعلق به بخش دشــتی بلوچســتان، منطقه ایران-تورانی 
)شــامل شهرســتان های زابل، زاهدان، خاش و بخشــی از سراوان( و 
منطقه خلیج عمانی )شــامل شهرستان های چابهار، ایرانشهر، سرباز و 
نیک شهر( اســت ]2[. بنابراین با توجه به اینكه این گیاه به طور سنتي 
كاربرد پاك كنندگي مناســبي براي پارچه ها داشته و خواص قابل توجه 
دیگري )مانند خاصیت ضدقارچ و ضدحشــره داشتن( نیز دارد، در این 
پژوهش سعي شد تا با انجام آزمون های علمي ابتدا با شناسایي تركیبات 
داخلي گیاه ماده مؤثر آن شناسایي شود و سپس كاربرد آن برای شوینده 

در شست وشوي الیاف بررسي شود.
آنابازیــس از خانواده اســفناج )chenopodiaceae( را نخســتین بار 
Linnaeus در ســال۱753با دو گونه معرفي کــرد ]3[. این نوع در فلور 
 ]5[ Boissier .]4[ معرفی شده است Brachylepis شوروي ســابق با نام
این نوع را با هشت گونه ذكر و نوع Brachylepis را از آن جدا کرده است. 
گونه ای از این نوع با نام Esfandiari را Aellen و Charif در ســال ۱950 
توصیف کردند]6[. گونه شاخص این نوع، گونه Anabasis aphylla است 

كه Linnaeus شناســایی کرده است. صالحي و همكاران ساپونین از نوع 
آنابازیس را در ســال ۱992 شناسایي کردند. در این پژوهش، روش هایی 
براي شناسایي ساپونین، آلكالوئید، فالونوئید و تانن گفته  شده است ]7[. 
كاربرد گیاه آنابازیس براي احیا و تقویت پوشــش گیاهي در سال ۱39۱ 
بررسی شد ]8[. همچنین، الهي و همكاران این گیاه را از نظر ارزش غذایي 
براي دام در سال ۱393 بررسی کردند. نتیجه حاصل از این بررسي نشان 
داد، این گیاه از نظر ارزش تغذیه ای در حد متوسطي است. در این پژوهش 

برخي تركیبات گیاه شناسایي شده است ]2[.

تجربی

مواد و روش ها

گیاه مطالعه شده این پژوهش از دشت های اطراف سراوان تا خاش به  طور 
تصادفي و در فصل گلدهي )شهریور( جمع آوری  شده است. این مناطق 
داراي خاک های خشك و كمتر نمكي و آب  و هوای گرم و خشك است. 
نوع خاك محل رشد گیاه اثر قابل توجهی بر مقدار امالح داخل ساقه و 
برگ های آن و نیز مقدار قدرت پاک کنندگی آن دارد. براي عصاره گیری 
الكلي گیاه از اتانول و براي عصاره گیری آبي از آب مقطر اســتفاده  شده 
است. همچنین، با توجه به احتمال وجود امالح زیاد و كلر در آب شهري، 
در تمام مراحل انجام آزمون هاي پژوهش از آب مقطر اســتفاده شــد. از 
 ،)FeCl3( دیگر مواد استفاده  شده در این پژوهش مي توان به فریك كلرید
ژالتین، نمك طعام، سولفوریک اســید، آمونیاك، كلروفرم، معرف مایر، 
معرف دراجندورف، كاغذ رنگ نگاری با رویه سیلیكاژل GF254، آمونیوم 
هیدروكســید، پترولیوم اتر، کلریدریک اسید، منیزیم و آمیل الكل برای 

انجام آزمون هاي شیمي تر، اشاره كرد.

عصاره گیري
با توجه بــه اینكه هدف ایــن پژوهش مشــخص كردن بهترین حالت 
پاك كنندگي گیاه آنابازیس ستیفراســت، این گیاه باید از همه جهت ها 
بررسي می شد. بدین منظور گیاه مدنظر به سه روش الكلی، آبی و سنتي 
عصاره گیری شد تا هر سه عصاره بررسی  شده و مقدار پاک کنندگی آن ها 
مشخص شــود. برای عصاره گیري الكلي، از روش نفوذ )percolation( و 
برای عصاره گیري آبي از روش خیســاندن )maceration( اســتفاده شد. 
منظور از عصاره گیري سنتي روشي اســت كه مردم بومي منطقه برای 
عصاره گیري از گیاه اســتفاده مي كردند. برای عصاره گیری سنتي، گیاه 
تازه پس از جمع آوري كوبیده و خرد شــد. ســپس، درون پارچه توري 
نازك پیچیده شــده و در چاله اي به عمق نیم متر قرار داده شد. روي آن 
الیه ای نازك خاكستر و مقدار كمي آب ریخته و چاله با خاك پر شد. این 
گودال به مدت یك هفته مرطوب نگاه داشته شد. پس از یك هفته گیاه 
از زیرخاک بیرون آورده شد. در این مرحله، گیاه کاماًل قهوه ای رنگ شده و 
بوي خاصي داشت. این گیاه كوبیده شده و به شکل قالب هاي دایره ای در 
آورده شده و در سایه خشك شد. هنگام استفاده، قالب آماده شده  گیاه در  شکل ۱ – گیاه آنابازیس ستیفرا ، منطقه شرق بلوچستان، )زبیده حسین بر، 93(.
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هاون كوبیده شده و به مدت h 8 در آب مقطر، داخل ظرف شیشه اي در دار 
در دماي C◦5±25 خیسانده شد.

شناسایي برخي تركیبات آلي گیاه )ساپونین، فالونوئید،تانن و آلكالوئید( 
شناسایي ساپونین

برای اســتخراج عصاره و شناســایي ســاپونین از عصــاره حاصل از 
عصاره گیری الكلي )به روش نفوذ( استفاده شد. بدین منظور، عصاره از 
حالل به وسیله دستگاه تقطیر در خأل جدا شد. برای شناسایي ساپونین 
مقدار g ۱ از عصاره اتانولي را در لوله آزمون ریخته و مقداري آب مقطر 
به آن اضافه شد. سپس لوله به مدت min 5 به شدت تكان داده شد. پس 
از ســكون )به مدت min 30( از ارتفاع كف ایجاد شده مقدار ساپونین 

معین شد ]7[.

شناسایي تانن ها
به باقي مانده لوله آزمون مربوط به آزمون شناسایي ساپونین مقدار آب 
مقطر اضافه شــد. لوله گرما داده  شده و محلول در سه لوله آزمون جدا 
ریخته شــد ]7[. به نمونه اول FeCl3، به نمونه دوم محلول تازه تهیه 
شــده ژالتین %۱ و به نمونه ســوم محلول نمك طعام همراه با ژالتین 

اضافه شد. نتایج به شرح زیر تفسیر مي شود:
اگر عصاره اول با FeCl3 واكنش دهد و با ژالتین همراه با نمك طعام رسوب 
نكند، عصاره فاقد تانن بوده، ولي داراي تركیبات فنولي است. اگر عصاره 
دوم و سوم پس از افزودن ژالتین همراه با نمك طعام، ایجاد رسوب كند و 
در اثر افزودن FeCl3 به نمونه ها، واكنش دهد، عصاره حاوي تانن اســت. 
 آزمون هاي مربوط به گیاه شناســي و شویندگي در آزمایشگاه شركت 

تولیدي مواد شوینده و بهداشتي كندر، سمنان انجام شد.

شناسایي آلكالوئید
  40 mL ۱ از عصاره استخراجي )بخش قبل( در g برای شناسایي آلكالوئید
سولفوریك اسید %2 حل شد و پس از صاف كردن با محلول آمونیاك ۱0% 
 40 mL برابر 9(. سپس، عمل استخراج آلکالوئیدها با  pH( قلیایي شــد
کلروفرم انجام شد )سه مرتبه(. محلول كلروفرم زیر فشار تبخیر شد و 

به mL 2 رسید. محلول به دست آمده دو بخش شد:
بخش اول داخل یك لوله آزمون ریخته شــد و به آن معرف مایر اضافه 
شد. رســوب سفیدرنگ نشان دهنده وجود آلكالوئیدهاست. بخش دوم 
با صفحه های ســیلیكاژل GF 254 رنگ نگاری شــد. حالل اســتفاده  
شــده متانول و NH4OH بود. پس از cm ۱6 باال آمدن نمونه به كاغذ 
رنگ نــگاری مدنظر معرف دراجندورف زده شــد. پدیــد آمدن نقاط 

نارنجی رنگ نشان دهنده وجود آلكالوئید است ]7[.

شناسایي فالونوئیدها
g ۱ از عصاره به دســت آمده، با پترولیوم اتر شست وشو داده شد، سپس 
باقي مانده در الكل حل و به آن HCl و  Mg اضافه شــد. وجود رنگ قرمز، 
نشان دهنده وجود تركیبات فالونوئیدي است. براي تأیید آزمون به عصاره 
مقداري آمیل الكل اضافه شد و پس از ایجاد كمپلكس رنگي به آن آمیل 

الكل اضافه شد، تغییر رنگ صورتي تا قرمز آزمون را تأیید كرد ]9[.

شناسایي نوع ماده سطح فعال 
مواد سطح فعال كه باعث پاك كنندگي مي شوند به چهار گروه آنیونی، 
غیرنیونی، دوخصلتی و کاتیونی تقسیم می شوند ]۱0[. برای شناسایي 

نوع ماده سطح فعال در این گیاه آزمون هاي زیر انجام شد:

شناسایی ماده سطح فعال آنیونی موجود در عصاره با تیترکردن دو فازی
برای شناسایي وجود ماده سطح فعال مؤثر آنیوني در تركیب گیاه، ابتدا 
مقــدار g 0/00۱±۱ از عصاره گیاه وزن و مقدار كمي آب به آن افزوده 
شد. به وسیله همزن مغناطیسي محلول یكنواختي ایجاد شد. از طرف 
 ۱0 mL ،۱0 آبی متیلن mL دیگر، یك مزور ســر سمباده ایي محتوي
آب مقطر و mL 20 كلروفرم تهیه كرده و ســپس mL ۱0 از محلول 
عصاره گیاهی تهیه شــده به این محلول افزوده شد. سپس، به محلول 
آماده  شده معرف هیامین افزوده شد. با وجود ماده سطح فعال آنیونی، 

رنگ آبی متیلن وارد فاز آلی کلروفرم شده و محلول آبي مي شود.

شناسایی ماده سطح فعال غیرنیونی اتوکسیل دارشده موجود در عصاره
مواد ســطح فعال غیرنیونی اتوکسیل دارشده با معرف کبالت نیترات و 
آمونیوم تیوســیانات، ایجاد کمپلکس آبی رنگ می کند. این کمپلکس 
وارد فاز آلی کلروفرم شده و به عنوان آزمون شناسایی استفاده می شوند. 
بنابراین، برای شناسایي محلولي همانند آزمون پیش از عصاره گیاهي 
تهیه  شده و به آن معرف کبالت نیترات و آمونیوم تیوسیانات افزوده شد.

اندازه گیري قدرت كف كنندگي
قدرت كف كنندگي افزون بر جنبه رواني وجود آن در حمام شست وشو، 
موجب تسهیل حذف پیوندهاي بین چرك و الیاف و برداشته شدن چرك 
از سطح لیف شده و نیز موجب تعلیق چرك ها پس از برداشته شدن با 
ماده ســطح فعال و جلوگیري از ته نشست دوباره آن روي سطح الیاف 
مي شود. بنابراین قدرت کف کنندگی با اینكه رابطه مستقیمي با مقدار 
قدرت شــویندگي ماده ندارد، ولي نقش آن در شــوینده ها قابل توجه 
است. برای اندازه گیری قدرت کف کنندگی، غلظت هاي مختلف از سه 
عصاره گیاه آنابازیس ستیفرا )عصاره الكلي، عصاره آبي و عصاره سنتي( 
در آب مقطر تهیه شــد. از هر غلظت mL 5 به ســه لوله آزمون اضافه 
شــد. هر لوله به مدت s 5 با دســتگاه ورتكس تكان داده شد و پس از 
 min 5 در حالت ســكون قرار گرفت. پس از گذشــت min آن به مدت
5 ارتفاع كف اندازه گیري شد ]۱۱[. نتایج میانگین ارتفاع كف به عنوان 

تابعي از غلظت ماده سطح فعال رسم شد.

)CMC( بررسي تغییرات كشش سطحي و تعیین غلظت بحراني میسل
شروع شویندگي از غلظت بحراني میسل آغاز مي شود و تا انتهاي این 
محدوده قدرت شویندگي بیشترین شیب را دارد. پس از این ناحیه با 
افزایش غلظت شوینده، بازده شست وشو افزایش كمي دارد، بنابراین 

افزایش غلظت مقرون به صرفه نیست. 
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برای تعیین غلظت بحراني میســل عصاره گیاه آنابازیس ســتیفرا با 
اســتفاده از محلول اصلي، غلظت های مختلف عصــاره در بالن ژوژه 
mL 10 تهیــه و به مدت s 5 با دســتگاه ورتكس تكان داده شــد و 
ســپس به مدت h 12 در دماي آزمایشگاه قرار گرفت تا تعادل حاصل 
شود. پس از رسیدن به تعادل، كشش سطحي محلول ها با استفاده از 
کشش سنج )tensiometer( دونوي در دماي C◦ 25 به ترتیب افزایش 
غلظت اندازه گیری شــد. با اســتفاده از میانگین اعداد به دست آمده 
نمودار كشش سطحي )dyn/cm( برحسب غلظت )mg/L( رسم شد. 
شروع محدوده اي از غلظت كه در آن كشش سطحي به موازات تغییر 
غلظت، تغییر قابل توجهی نمی کرد، به عنوان غلظت بحراني تشــكیل 

میسل معرفي شد.

نتایج و بحث

نتایج حاصل از عصاره گیري گیاه آنابازیس  ستیفرا
نتایج عصاره گیري، طي عملیات انجام شده براي عصاره گیری به سه 
روش الكلي، آبي و سنتي در جدول ۱ آمده است. همان طورکه در این 
جدول نشان داده  شــده، عصاره گیری سنتي بیشترین درصد عصاره 
خشك را مي دهد. رنگ عصاره آن نسبت به دو روش دیگر کم رنگ تر 
بود و بوي شدیدتري نسبت به دو عصاره دیگر داشت. عصاره حاصل از 
عصاره گیري با آب ته رنگ سبز داشت و عصاره حاصل از عصاره گیری 

با الكل تیره ترین رنگ را داشت.

نتایج حاصل از شناسایي تركیبات آلي گیاه آنابازیس ستیفرا
برای شناســایي تركیبات آلي داخلي گیاه از عصاره الكلي استفاده شد. با 
توجه به نتایج آزمون هاي به دســت آمده گیاه داراي تركیبات ساپونین، 
آلكالوئیــد و فنولی بوده و فاقــد تانن و فالونوئید بــود. نتایج حاصل از 

آزمون های در جدول 2 آمده است.

نتایج حاصل از شناسایي نوع ماده سطح فعال 
نتایج آزمون هاي انجام شــده برای شناسایي نوع ماده سطح فعال نشان 
داد، نوع ماده ســطح فعال در این گیاه غیریونی است. نتایج حاصل از این 
آزمون ها در جدول 3 آمده است. باید توجه داشت، این آزمون ها به روش 
شیمي تر انجام شده و برای انجام آزمون هاي دقیق تر و برای اطمینان از 
 GC شناســایی ترکیبات مؤثر گیاه می توان از روش های طیف سنجی و

)رنگ نگاری گازی( کمک گرفت.

نتایج حاصل از اندازه گیري قدرت كف كنندگي
نتایج حاصل از قدرت کف کنندگی ســه عصــاره گیاه، در غلظت هاي 
متفاوت و پس از min 5 در حالت سكون قرار گرفتن، در شكل 2 نشان 
داده  شده است. همان طور كه نمودار نشان مي دهد، قدرت كف كنندگي 
عصاره ســنتي بسیار خوب و عصاره الكلي كم است. همان طور كه گفته 
شد، قابلیت تولید كف یكي از مشــخصه هاي وجود ساپونین ها در گیاه 
است. از طرف دیگر، به كارگیري این قابلیت براي مقایسه اثر پاك كنندگي 
عصاره هاي مختلف گیاه با توجه به نقش رواني كف در شست و شو مي تواند 

مفید باشد.

رنگوزن عصاره )%(حالل استخراج عصارهمقدار گیاه خشك )g(روش استفاده شدهنوع عصاره گیري

قهوه اي تیره57/88اتانول50نفوذالكلي

سبز تیره مایل به قهوه اي50/35آب50 خیساندنآبي

قهوه اي مایل به نارنجي62/72آب50 سنتيسنتي

 جدول۱- عصاره گیری گیاه آنابازیس ستیفرا.

نتیجهحالل هاي استفاده شدهمقدار عصاره )g(نام تركیب

+آب مقطر۱ساپونین
-آهن كلرید، ژالتین %۱باقي مانده آزمون ساپونینتانن*

-هیدروكلریك اسید، منیزیم، پترولیوم اتر و الكل۱فالونوئید

+سولفوریک اسید، آمونیاك و كلروفرم۱آلكالوئید

جدول2- شناسایي تركیبات آلي گیاه.

* اگر عصاره اول این آزمون با FeCl3 واكنش دهد و با ژالتین همراه با نمك طعام رسوب نكند، عصاره داراي تركیبات فنولي است. 

نتیجهحالل هاي استفاده  شدهمقدار عصاره )g(ماده سطح فعال 

-آب مقطر، كلروفرم، معرف آبی متیلن۱ آنیوني

+آب مقطر، كلروفرم، معرف هیامین۱ غیریونی

جدول3- شناسایي نوع ماده سطح فعال.
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)CMC( تغییرات كشش سطحي و تعیین غلظت بحراني میسل
همان طور كه در شكل 3 مشاهده مي شود، عصاره حاصل از عصاره گیري 
سنتي، بیشترین كاهش كشش سطحي را نشان داد و عصاره هاي حاصل 
از عصاره گیری آبي و الكلي تقریبًا شبیه هم بود. تغییرات كشش سطحي 
براي عصاره سنتي بسیار سریع بوده و این ماده سطح فعال قادر است كه 
كشش ســطحي آب را از dyn/cm 56 به dyn/cm 34 کاهش دهد. این 
كاهــش تا mg/L 40 ادامه یافته و پــس از آن )یعني در غلظت بحراني 
تشكیل میسل(، تغییر محسوسي در كشش سطحي محلول رخ نمي دهد. 
برای عصاره الكلي نیز به همین ترتیب، كشــش سطحي با سرعت قابل 
توجهي كاهش یافته و این كاهش شدید تا غلظت حدود mg/L ۱70 ادامه 
دارد و پس از آن تغییر كشش سطحي محسوسي دیده نمي شود. عصاره 
آبي نیز با كاهش كشش سطحي آب از dyn/cm 4۱ به dyn/cm 38 اثر 
شایان توجهي داشته است. طبق انتظار افزایش غلظت عصاره گیاهي در 
محلول آبي، در هر سه روش، باعث كاهش كشش سطحي آب  شد. البته 
این سیر نزولي برای عصاره گیري هاي مختلف، متفاوت است. همان طور 
كه در شكل 3 مشاهده مي شود، كاهش كشش سطحي آب با عصاره هاي 
گیاه بسیار شایان توجه است. با توجه به اطالعات به دست آمده غلظت هاي 
بحراني تشــكیل میسل )CMC( براي عصاره  ســنتي mg/L 40 و براي 

عصاره آبي و الكلي mg/L ۱70 محاسبه شد.

نتیجه گیري 

عصاره گیری گیاه با سه روش عصاره گیری الكلي، آبي و به روش سنتي 
انجام شد. بین ســه عصاره، عصاره سنتي بیشترین مقدار عصاره را از 
گیاه گرفته، رنگ آن قهوه ای روشــن و بوي شــدیدتري نسبت به دو 
عصاره دیگر داشت. پس از آن عصاره های الكلي و آبي به ترتیب، درصد 
وزني عصاره اســتخراجي بیشتري داشتند. آزمون های انجام شده روي 

شناسایي تركیبات آلي گیاه نشان داد، گیاه حاوي تركیبات ساپونین، 
آلكالوئید و فنولي بوده و فاقد تانن و فالونوئید اســت. نتایج آزمون های 
شناســایي نوع ماده سطح فعال نشان داد، ماده مؤثره گیاه، از نوع مواد 
سطح فعال غیریوني اســت. مواد سطح فعال غیر یونی معمواًل داراي دو 
بخش آبدوســت و چربي دوست هستند كه با پیوند با چرك ها مختلف 

موجب برداشته شدن چرك از سطح مي شوند. 
همچنین، این مواد برای ضد عفوني كردن و گندزدایي به كار می روند و 
افزون بر این خواص مرطوب کنندگی، کف کنندگی و امولسیون كنندگي 
مناسبي نیز را دارند. نتایج حاصل از اندازه گیري قدرت کف کنندگی سه 
عصاره الكلي، آبي و سنتي گیاه نشان داد، قدرت کف کنندگی عصاره سنتي 
از دو عصاره دیگر بیشــتر اســت و پس از آن عصاره آبي و سپس عصاره 
الكلي در جایگاه هاي بعدي قرار دارند. قدرت کف کنندگی ارتباط مستقیم 
با غلظت مواد ســطح فعال در حالل دارد. كمتر بودن قدرت عصاره الكلي 
حاكي از آن اســت كه حالل الكل به مقدار كمتري نســبت به آب، قادر 
به خارج كردن عصاره مؤثر گیاه از ســاختار آن اســت و بهتر است برای 
عصاره گیری گیاه از حالل آبي اســتفاده شود. آزمون هاي مقدار كشش 
سطحي نشــان داد، ســه عصاره مختلف داراي غلظت بحراني میسل 
 CMC متفاوتي هســتند و غلظت های این سه عصاره در تعیین مقدار

متفاوت است. 
بر اساس میانگین این بررســی ها، گیاه قادر است كشش سطحي آب 
را در غلظــت mg/mL  ۱/5 از dyn/cm 72 به dyn/cm 34 برســاند كه 
در پاك كننده ها بســیار قابل توجه اســت. كاهش كشش سطحي آب 
باعث افزایش ترشوندگي پارچه ها نیز مي شود كه نكته مثبتي براي یك 
پاك كننده اســت. در فرایند استخراج سنتی احتمااًل ماده استخراج شده 
تخمیر یا تجزیه می شــود و قدرت كف كنندگي و فعالیت ســطحی آن 
 ۱70 mg/mL گیاه CMC افزایش می یابد. در نهایت، با انجام محاسبات

براي عصاره معمولي و mg/mL 40 براي عصاره سنتي معین شد.
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Abstract
Anabasis Setifera is a native plant of Balochestan-Iran that was used for washing textiles traditionally. In this 
work, the identification of saponins as a surfactant/detergent in the stems and leaves of this plant was studied. The 
experiments showed the presence of saponins, alkaloids and phenolic compounds and the absence of tannins and 
flavonoids in the extracts. Three different methods were used for extraction of active materials from this plant 
and their physical-chemical properties were compared with each others. The results showed that the yield of ex-
traction was different and as a result, their surface tension properties, and critical micelle concentrations (CMCs) 
varied. The CMC value of the extracted compounds by traditional method (~33 mg/L) was much lower than 
those of the corresponding compounds extracted by water or alcohol extractions (~166 mg/L). The extracted 
compounds with the traditional method had the best properties considering the CMC value and foamability.
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