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Abstract 
Introduction: The stem and bulb nematode, Ditylenchus dipsaci, is an important and 

damaging pathogen in a number of agricultural and ornamental plants, including alfalfa. 

The aim of this study was to investigate the effect of raw and pure saponins of six 

alfalfa ecotypes on the hatching of this nematode's eggs in order to find a biological 

method for its management. Materials and Methods: The effect of raw and pure 

saponins of six alfalfa ecotypes on the hatching of stem nematode eggs was investigated 

in a completely randomized factorial design with two factors of alfalfa ecotypes (six 

ecotypes) and their saponins (raw and pure) in vitro. Results: Analysis of variance 

showed that the interaction effect between two factors, ecotype and saponin, is 

statistically significant. At concentrations of 50 and 90 microliters of crude saponin 

from different ecotypes, 30-42% and 33-59% of the nematode eggs did not hatch, 

respectively. The Nishaburi ecotypes caused the most and the Shiraz and Khrisari 

polycross caused the least number of egg hatching. Concentrations of 10 and 50 

microliters of pure saponin resulted in between 56 and 69% and 61 and 79% of total 

nematode eggs failing to hatch, respectively. The local ecotypes Miandoab and 

Nishaburi had the highest and Shiraz Polycross the lowest number of egg hatches. 

Conclusion: Pure saponins of alfalfa ecotypes have a greater effect on nematode egg 

hatching than raw saponins. Saponins of Shiraz Polycross alfalfa ecotype have a better 

effect than other ecotypes. 
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 مقاله پژوهشی

  Ditylenchus dipsaci یپ یونجه بر تفریخ تخماکوتهای خام و خالص شش ینساپون تأثیر

 1 یموسود ید سعی، س2یال کاشی، ل1 لقبیمظاهر الهحجت، 1یمرادفرزاد 

 نا، همدانیس ی، دانشگاه بوعلیزراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورز گروه .1

 نا، همدانیس ی، دانشگاه بوعلیدانشکده کشاورز ،پزشکییاهگ گروه .2

 16/07/1401پذیرش:     31/02/1401 :دریافت

های خام و خالص شش ینساپون ( تأثیر1401ی س س )موسو، کاشی ل، ح لقبیمظاهرمرادی ف، 

 ی گیاهیشناسیماریب. دانش Ditylenchus dipsaci یپ یونجه بر تفریخ تخماکوت

 11(2:) 72-61.Doi: 10.2982/PPS.11.2.61                             

 دهیچک

در تعدادی زا تو خسارزای مهم یماریبیک عامل  Ditylenchus dipsaci ساقه و پیاز نماتد مقدمه:

های خام و ینساپون هدف از این پژوهش بررسی تاثیر .استجمله یونجه از از گیاهان زراعی و زینتی 

  ود.یافت ش بود تا روشی زیستی برای مدیریت آناین نماتد  یپ یونجه بر تفریخ تخماکوتخالص شش 

نماتد  این های خام و خالص شش اکوتیپ یونجه بر تفریخ تخم ینساپون تأثیر: هاروشمواد و 

های یونجه )شش یپاکوتفاکتوریل با دو فاکتور  صورت بهآزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی 

: تجزیه هایافتهدر شرایط آزمایشگاهی بررسی گردید.  (خام و خالص آنها)های ینساپوناکوتیپ( و 

دار است. با یعنمماری ها نشان داد که اثرمتقابل بین دو فاکتور اکوتیپ و ساپونین از نظر آواریانس داه

 تا 33درصد و  42تا  30های مختلف، به ترتیب یپاکوتمیکرولیتر ساپونین خام  90و  50غلظتهای 

کراس شیراز و یپلترین و یشبهای نیشابوری یپاکوتی نماتد تفریخ نشدند. هاتخمدرصد  59

خالص به  ینونساپمیکرولیتر  50و  10ین تعداد تفریخ تخم را موجب شدند. غلظتهای ترکمکریساری 

های یپوتاکی نماتد تفریخ نشدند. هاتخمدرصد مجموع  79تا  61درصد و  69تا  56ترتیب بین 

 ین تعداد تفریخ تخم را داشتند.ترکمکراس شیراز یپلیشترین و بمحلی میاندوآب و نیشابوری 

میزان بر ر بیشتریاکوتیپهای یونجه نسبت به ساپونینهای خام تاثی خالص هایساپونین گیری:یجهنت

ایر بهتری نسبت به س یونجه تاثیر کراس شیرازیپل ساپونینهای اکوتیپ .نماتد دارندتفریخ تخم 

 اکوتیپها دارد.

 Ditylenchus، یونجه، : ساپونین، نماتدواژگان کلیدی
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 Introduction                                                                                                             مقدمه

ن یتأم یبرا یعیچند ساله به طور وس یاعلوفهاه یک گی( به عنوان .Medicago sativa Lونجه )ی

از  یمنبع غن این گیاه مرتعیهمچنین  .(Xuehui and Brummer, 2012 ) گرددیمکشت  علوفه

 هایینپروتئن یدر تأم ینقش مؤثر تواندیم بوده و مختلف یمغذزیبر و عناصر رین خام و فیپروتئ

 هاییماریبآفات و  ینترمهماز  .(Raju et al. 2018, Radovic et al. 2009 ) دداشته باش یوانیح

 Ditylenchus dipsaci Kühn 1857, Filipjev)و پیازنماتد ساقه  به توانیم ونجهیعملکرد  کاهنده

-Rosas ) کندیمحمله  یاهیگگونه  1200 از شیب به ،نژاد 30 حدود با نماتداین   .نموداشاره  (1936

Hernandez et al. 2017, Madani et al. 2015.) به صورت انگل  غالباًبذرزاد، خاکزی ن نماتد یا

 .(Madani et al. 2015 ) کندیم زندگیاه یگ ییهوا یهاقسمتداخلی در بافتهای طوقه، ساقه و یا 

ه و یه، ثانویاول هاییتمتابولشامل  یبات آلیو متنوع از ترک د  سه گروه متفاوتیاهان قادر به تولیگ

اه را یدر گ یسلول هاییتفعال یم کنندگیشتر نقش تنظیب یاهیگ یهاهورمونهستند.  هاهورمون

دها یپی، لهایدراتکربوه، هاینپروتئاهان )یاولیه در گ هاییتمتابول(. Taiz et al. 2015 برعهده دارند )

، هاینساپون(. Saurabh et al. 2015 د مثل نقش دارند )یه و تولیدر تغذ تریشبک( ینوکلئ یدهایو اس

 یمیآنز یهامهارکنندهو  هاینلکتمانند  هاییینپروتئو  ساکاریدهایپل، ینیرپروتئینه غیآم یدهایاس

 یاهانیدر گ، هاینساپون. (Francis et al. 2002 ) کنندیمعمل  یاهیگ یهاکنندهبه عنوان محافظت 

 Golawska et al. 2006, Oleszek and Stochmal  ) وجود دارنداز یر و پیا، سیا، لوبیونجه، سویر ینظ

2002, Mazahery-Laghab et al. 2011) .ن یا ساپوژنیونجه شامل گروه سوی هایینساپونA-F  و

 ستندهد یدسموسایک تریزنهاسید ک ، یلوسرناسید ن، یدراژنیک ، هیکاژنیمداسید مثل  هاییکنیآگل

( Oleszek et al. 1992, Shany et al. 1972).  یهاروشاز  یاهیانگل گ ینماتدها مهارجهت 

 مهار یهاروشاز  یزردانهبا محصوالت  یخاک و تناوب زراع یدهآفتاب .گرددیماستفاده  یمختلف

 Lamberti ) از استیر و پیس هایهمزرعدر و پیاز نماتد ساقه  خصوصبهخاکزاد  یهابیمارگر یکیزیف

et al. 2001 .)ن است ک، ممیمهار یهاروشر یق با سایا در تلفی ییتنها استفاده از ارقام مقاوم به

ا یاهش داد کرا  ییایمیش یهانماتدکشاستفاده از  توانیمق ین طریه به اکباشد  ین روشیموثرتر

ست، یزطیمح یو باعث آلودگنبوده مقرون به صرفه  ین روش از نظر اقتصادیرا ایحذف نمود، ز

 Cook and ) گرددیم یکیژنت یهاجهشش نرخ یش فشار انتخاب و افزای، افزاینیر زمیز یهاآب

Starr 2006 ) . مثل  یعی، استفاده از مواد طبیاهیانگل گ ینماتدها مهار یهاروش جملهاز

 یرو هاینساپون یستیزتاکنون، اثرات  .(D-Addabbo et al. 2011 ) است یاهیگ هایینساپون

، ییکبد موش صحرا یعیرطبیغ یهاسلول، حشرات، پروتوزوآها، هایروسو، هاقارچ، هاحلزون
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، ییغذا ، جذب موادیسلول یوانات، غشاءهایولد ح و، زاد یماه یتنفس یهاسلول، یسرطان یهاسلول

ت ی، خاصیو عصب یمنیا هاییستمسسم کلسترول، ی، متابولیونیداسیاکس یهاواکنشن، یهضم پروتئ

 .Mazahery-Laghab et al ) اندقرارگرفته یمورد بررس اییهتغذو  ی، داروئیشی، آراییایمیوشیکیزیف

2011, Ustundag and Mazza 2007, Francis et al. 2002.) ونجه بر ی هایینساپون ریدر رابطه با تأث

 برای مثالاست.  بعمل آمده، یشگاهیط آزمایدر شرا یادیزقات ینماتدها، تحق یستیز هاییتفعال

 زمینییبسسیست طالیی  هاینماتد یستیت زیبر فعال یمثبت ریونجه تأثی یهابافتاز  یمخلوط

(Globodera rostochiensis) ، مولد غدهMeloidogyne incognita  وXiphinema index  داشته

 هایینساپونر یتأث یش بررسین آزمایا یهدف از اجران، یبنابرا (.D-Addabbo et al. 2011 است )

ط یونجه در شراینماتد ساقه تخم خ یتفر ونجه بریپ یاکوت استخراج شده از شش خام و خالص

 .بودحساس و مقاوم نسبتاً  هاییپاکوتن ییتعبه منظور  ،آزمایشگاهی

  Materials and Methods                                                                               هاروشمواد و 

  های یونجهاکوتیپ بذر هیته 

دوآب و انیم یراز، محلیش کراسیپلض، یف، یساری، کریونجه شامل همدانیپ یبذرهای شش اکوت

تهران  شگاهدان یش از مجموعه بذرهای دانشکده کشاورزین آزمایمورد استفاده در ا یشابورین یمحل

کشت شدند. هر  مترییسانت 11و ارتفاع  14با قطر دهانه  یکیپالست یهاگلداندر  بذرها گردید.ه یته

 یهامراقبت سترون شده بود. بود که توسط اتوکالو یشن -یخاک لوم یلوگرمکچهار  یگلدان حاو

اج استخر یقه( برا)مخلوط برگ و سا هایپاکوت ییهوا یهاقسمتشد. از  الزم در مرحله داشت انجام

 د.ین خام و خالص استفاده گردیساپون

 های یونجهیپاکوتهای خام و خالص استخراج ساپونین

های یونجه مورد یپاکوتی هوایی )ساقه و برگ( هاقسمتگرم از بافت  10 ازخام  هایساپونین

لیتر به ازای هر یلیم)پنج  %70بررسی، با استفاده از ازت مایع در یک هاون چینی پودر و با متانول 

دقیقه، با استفاده از قیف بوخنر در خالء صاف گردید. الکل  20گرم بافت گیاهی( مخلوط و پس از 

گراد تبخیر یسانتدرجه  55موجود به وسیله دستگاه تبخیرکننده چرخشی )روتاری( در خالء و دمای 

تر به ازای هر گرم بافت گیاهی( لییلیم)پنج  %80مانده ته فالسک با متانول یباقشد. مواد جامد 

شسته شده و سپس الکل طبق دستور باال تبخیر گردید. مواد جامد حاصل از روتاری دوم با آب مقطر 

(. برای تهیه ساپونین Golawska et al. 2012حل شده و تا زمان استفاده در یخچال نگهداری گردید )

لیتر بوتانول اشباع اضافه گردید. یلیم 10خالص مراحل فوق تکرار شده و به محلول حاصل مقدار 

محلول روی شیکر کامالً به هم زده شد و به قیف جداکننده منتقل شد تا دو الیه تشکیل گردید. الیه 
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لیتر بوتانول اشباع به آن اضافه شد. سپس مرحله قبل سه مرتبه تکرار یلیم 5زیرین آن جدا شده و 

 60قیف جداکننده طی این سه مرحله جمع آوری و در دمای های باالیی تشکیل شده در یهالگردید. 

 -20گراد توسط روتاری تبخیر گردید. ساپونین نسبتاً خالص جدا شده در دمای یسانتدرجه 

 گراد، درون فریزر تا زمان استفاده نگهداری گردید.یسانت

 D. dipsaciر نماتد یو تکث یآورجمع

قرخلر از توابع شهرستان قهاوند استان  یواقع در روستا  D. dipsaciونجه آلوده به یک مزرعه یاز 

، استخراج شدند ینینماتدها به روش س . سپس(1)شکل  گرفت انجام یبردارنمونه همدان

(Whitehead and Hemming 1965 جهت .)ل نمودن یاز، پس از استریمورد ننماتد ت یجمعن یتأم

 هاییسکد یرو هاآنر یتکث (،Hajihassani et al. 2016) %1ن یسینماتدها با سولفات استرپتوما

به  گرادیسانتدرجه  20-21 ینماتد در دما یحاو یپتر یهاتشتک(. سپس 2)شکل  ج انجام شدیهو

از الروها و  هاتخمک یتفک جهت .شدند ینگهدار و در شرایط تاریکی مدت شش هفته درون انکوباتور

داخل یک تشتک پتری، کاغذ صافی و روی آن دیسک هویج قرار داده و به آرامی روی بالغ،  ینماتدها

بالغ متحرک از کاغذ صافی عبور کرده و  یهاو نماتد الروهاساعت  24آن آب مقطر ریخته شد. پس از 

 یبه صورت سوسپانسون نگهدارو شده  یآورجمعباقی مانده بودند،  یدر سطح کاغذ صاف که هاتخم

 (. 1974et al.  Faulkner ,2010Fasihi et al.  ,2006et al.  hnholduK)شدند 

 

 
  .  Ditylenchus dipsaciآلوده به یونجه در مزرعه بیماری  هاینشانه .1شکل 

Figure 1. Disease symptoms in alfalfa field infected with Ditylenchus dipsaci.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Faulkner%20LR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19308113
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1280&bih=585&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Ulrich+K%C3%BChnhold%22&ved=0ahUKEwjUnamJ15nfAhUmsqQKHVU6BlIQ9AgIKDAA
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  . جیسک هویروی د  Ditylenchus dipsaciر نماتد یتکث .2شکل 

Figure 2. Reproduction of Ditylenchus dipsaci on carrot disc.  

  

 D. dipsaci خ تخمیونجه بر تفری هاییپاکوتن خام و خالص یر ساپونیتأثبررسی 

ونجه یخ تخم نماتد ساقه یر بر تفریتأث یخام و خالص جهت بررس هایینساپون، از آزمایشن یدر ا

 ل در قالب طرح کامالً یصورت فاکتورش بهین آزمایاد. یدشگاه استفاده گریآزما شده مهارط یدر شرا

ونجه و فاکتور دوم یپ یفاکتور اول شامل شش اکوت انجام گرفت. دو فاکتوربا سه تکرار و در  یتصادف

تر یکرولیم 50 -ل )شاهد( سطح دومیآب مقطر استر -ب سطح اولین، به ترتیپنج سطح ساپونشامل 

ن خالص و یتر ساپونیکرولیم 10 -ن خام، سطح چهارمیتر ساپونیکرولیم 90-ن خام، سطح سومیساپون

که  یاخانه 24 استیرنیپللیت پاز  یبود. جهت بررس ن خالصیتر ساپونیکرولیم 50 -سطح پنجم

ریخته شده بود، استفاده عدد تخم نماتد  1500 نیانگیم یحاو یونیسوسپانس آن یهاچاهکدرون 

 .Kühnhold et al ) شدند ینگهدار گرادیسانتدرجه  23 یدر دماو انکوباتور  وندر هایتپل. گردید

 لیتریلیمک ی، به هر چاهکو حصول نتیجه بهتر بر تفریخ تخم، ن یت بهتر ساپونیبرای حالل. (2006

با استفاده از پتری شمارش و زیر  هایتپلروز  14پس از ر اضافه شد. یل دو بار تقطیآب مقطر استر

 تفریخ نشده محاسبه گردید. یهاتخماسترئومیکروسکوپ مورد مشاهده قرار گرفته و تعداد 

، هایانگینم سهیمقا منظوربه انجام شد. SAS 9.0افزار  نرم از استفاده با هاداده لیتحل و هیتجز 

 .شد استفاده انکند آزمون ازمارها، یانس تیوار یکنواختیو آزمون  هادادهپس از آزمون نرمال بودن 

  Results                                                                                                                     هایافته

 ( از نظرهاینساپونو  هایپاکوت) یمورد بررس یاصل ین فاکتورهایب، هاداده انسیه واریبراساس تجز

  اثر متقابل .دیرد( مشاهده گP<0.01) دارییمعنونجه، تفاوت یخ تخم نماتد ساقه یر بر صفت تفریتأث
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از  پس Ditylenchus dipsaci خ تخمیخام و خالص بر تفر هایینساپونانس اثر یه واریتجز .1جدول 

 .روز 14

Table 1. Analysis of variance of the effect crude and pure saponine on hatching of 

Ditylenchus dipsaci after 14 days. 

Mean squars   

Eggs hatching  Degree of  

freedom Source of variation 

**44913.33 5 Ecotype 
**2047283.03 4 Saponine 

*21879.27 20 Ecotype ×Saponine 

13306.85 60 Error 

16.62 - Coefficient of variation% 

 .درصد آزمون دانکن 5و  1دار در سطح احتمال یمعنب یبه ترت**و * 
** and * are Significant at 1 and 5% probability levels of Dunkan Test. 

 

( P<0.05دار )یمعنساپونین بر صفت تفریخ تخم نماتد ساقه یونجه نیز × سطوح دو عامل اکوتیپ 

 (.1گردید )جدول 

مشخص  D. dipsaciبر تفریخ تخم یونجه  هاییپاکوتن یساپونسطوح مختلف ر یتأث یبررسنتیجه 

 1500 یطر حاومحلول آب مق لیتریلیمک ین خام بر یتر ساپونیکرولیم 50 غلظتبا اعمال  که شد

 و ترینیشب یاناندوآب و همدیم ی، محلیساریکر، یشابورین هاییپاکوتب یعدد تخم نماتد، به ترت

 90 غلظت مالاع با . همچنیننددموجب شرا خ یتفر تخمتعداد  ینترکم رازیش کراسیپلو  ضیف

 یساریکر و ترینیشب اندوآبیم یمحل و یشابورین هاییپاکوت در ،به ترتیب ن خامیتر ساپونیلکرویم

 .(2)جدول  مشاهده گردیدونجه یساقه  نماتد شده تفریخ تخم زانیم ینترکمض یو ف

، اندوآبیم یمحل هاییپاکوتدر ب ی، به ترتن خالصیتر ساپونیکرولیم 10 غلظت استفاده ازبا  

مشاهده  تخم نماتد خیرتفتعداد  ینترکمراز یش کراسیپلض و یف و ترینیشب یشابوریو ن یساریکر

 هاییپتاکو بیبه ترت مشخص شد خالصن یتر ساپونیکرولیم 50 غلظتر یتأث یبا بررس همچنین. شد

 داشتند را نماتد تخمیخ تفر تعداد ینترکمراز یش کراسیپلض و یفو  ترینیشب یو همدان یشابورین

 80ز اش یبن(، یصفر ساپون آب مقطر / سطح مار شاهد )اعمالی، در تن پژوهشیدر ا .(2جدول )

 .شدندخ یتفر D. dipsaci نماتد یهاتخمدرصد 
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سطوح  معرض در روز پس از قرارگیری Ditylenchus dipsaci 14تفریخ تخم  میانگین. 2جدول 

 های مختلف یونجهیپاکوتین ساپونمختلف 
Table 2. Mean hatch of Ditylenchus dipsaci 14 days after exposure to different saponin levels 

of different ecotypes of alfalfa 

Hatching (%) 

 
Saponin levels Treatment number Ecotype 

84 p Distilled water 1 

Miandoab 

63 klm 50 µ crude 2 

63 klm 90 µ crude 3 

44 fgh 10 µ pure 4 

29 a-d 50 µ pure 5 

86 p Distilled water 6 

Feyze 

59 i-m 50 µ crude 7 

48 ghi 90 µ crude 8 

34 b-f 10 µ pure 9 

23 ab 50 µ pure 10 

91 p Distilled water 11 

Hamedani 

61 j-m 50 µ crude 12 

49 g-j 90 µ crude 31 

35 b-f 10 µ pure 14 

33 abc 50 µ pure 15 

81 opn Distilled water 16 

Kerisari 

69 lmn 50 µ crude 17 

42 d-h 90 µ crude 18 

43 e-h 10 µ pure 19 

31 a-e 50 µ pure 20 

83 op Distilled water 21 

Neyshabouri 

70 mno 50 µ crude 22 

67 lm 90 µ crude 23 

39 c-g 10 µ pure 24 

37 c-g 50 µ pure 25 

90 p Distilled water 26 

Polycros-Shiraz 

58 i-l 50 µ crude 27 

52 h-k 90 µ crude 28 

31 a-e 10 µ pure 29 

21 a 50 µ pure 30 

 باشد.یمانکن دآزمون درصد  5دار در سطح احتمال یمعنی دارای حروف مشابه، بیانگر عدم اختالف هاداده
Data with similar letters indicate no significant difference in the 5% probability level of Duncan test 
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  Discussion                                                                                                               بحث    

 ، از تنوعپیاکوت× اثرات متقابل ساپونین وتیپ، ساپونین و دار شدن اثرات اصلی اکیمعنبا توجه به 

 هایغلظتشده و اعمال  استخراجهای خام و خالص ینساپونهای مورد مطالعه و یپاکوتموجود بین 

نماتد ساقه  هارمهای اصالحی و های مناسب در برنامهیپاکوتتوان در انتخاب یم هاآنمختلف از 

ر ساپونین خام، میکرولیت 50 غلظت، با اعمال نجام شدهن ایونجه استفاده کرد. براساس مقایسه میانگی

های نیشابوری، یپاکوتی نماتد ساقه یونجه تفریخ شدند و به ترتیب هاتخمدرصد از  70تا  58حدود 

ین تعداد ترکمترین تا یشبکریساری، فیض، همدانی و پلی کراس شیراز منجر به تفریخ تخم نماتد از 

کراس شیراز یپلین و ترحساس های مذکور، نیشابورییپاکوتبین  به عبارت دیگر در؛ گردیدند

 ین اکوتیپ نسبت به نماتد ساقه یونجه بودند.ترمقاوم

خ یتفرونجه ینماتد ساقه  یهاتخمدرصد از  67تا  41ن یب ن خام،یتر ساپونیکرولیم 90 غلظتبا اعمال 

میزان تفریخ تخم  ینترکمو همدانی و کریساری منجر به  ترینیشبباعث  یشابوریپ نی. اکوتشدند

همدانی و  هاییپاکوت ،مورد استفاده از ساپونین خام غلظتگفت در  توانیم ترتیبینبد .نماتد شدند

بوده و بیشتر از  ترمقاوممورد مطالعه نسبت به نماتد ساقه یونجه  هاییپاکوتفیض نسبت به سایر 

تر، یکرولیم 90به  50ن خام از یساپون یتریکرولیم 40با افزایش  م شدند.سایرین مانع از تفریخ تخ

اهان، یدر گ د.یمشاهده گرد ساقه یونجه نماتدتخمخ یعدم تفر ،درصد 17تا  3ن یب یشیافزا

به مرحله  هاآنو نوع د شده و مقدار یار کم تولیبه مقدار بس هاینساپونه و از جمله یثانو هاییتمتابول

، یاز طرف (.Akula and Ravishankar 2011 دارد ) یبستگ یطیط محیاه و شرایو نمو گ یکیولوژیزیف

کون یآگل ساختاربه متصل به  دوستآب یقند هاییرهزنجتعداد به  هاینساپون یکیولوژیت بیفعال

مطالعات براساس . (Tava and Avato 2006 ) دارد ین بستگیت خود ساپوژنیز به ماهین( و نی)ساپوژن

 نیساپون مربوط به یادیبه مقدار ز (M. sativa) ونجهی هایینساپون یت نماتدکشیفعال ،یقبل

بر  یبررسمورد  هاییپاکوتن خام یمخلوط ساپونمتفاوت  ری، تأثنیبنابرا .باشدیمد یک اسیکاژنیمد

 )ساقه و برگ( ییهوا یهاانداممختلف در  هایینساپوناز وجود  کایت، حخ تخم نماتد ساقهیتفر

 دارد. هایپاکوت

مختلف بر تفریخ  هاییپاکوتن خالص یساپون یتریکرولیم 10 غلظتر یتأث یبررسدر ن یمچنه

تعداد  ینترکمدرصد  31شیراز با  کراسیپلو  ترینیشب ،درصد 44با  اندوآبیم یمحل یپاکوت ،تخم

درصد مجموع  69 تا 56 نی، بنیبنابراد. ندرا به خود اختصاص دایونجه نماتد ساقه  تخمخ یتفر

 90 و 50 یهاغلظت ریتأث از یشب ،غلظتن یار یتأث شدند وخ نیونجه تفرینماتد ساقه  یهاتخم

 یت، با بررسیدر نها. باشدیم مورد مطالعه هاییپاکوتاستخراج شده از  ن خامیساپون یتریکرولیم
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درصد  37با  یشابورین هاییپاکوتب ی(، به ترت2ن خالص )جدول یتر ساپونیکرولیم 50 غلظت

نماتد ساقه را داشتند.  تخمتفریخ  تعداد ینترکمدرصد،  21راز با یش کراسیپلو  ترینیشب

با  خ نشدند.ینماتد ساقه تفر یهاتخمدرصد  79تا  63ن ییادشده ب غلظتبا استفاده از که  ترتیبینبد

 یهاتخمن هفت تا هشت درصد به یتر، بیکرولیم 50به  10میکرولیتری ساپونین خالص از  40افزایش 

 ونجه افزوده شده است.یخ نشده نماتد ساقه یتفر

 یدر مرحله خالص ساز متصل است که دوستآب یره قندیا چند زنجیک ی، هاینساپونبه ساختار 

 ینیرساپونیغو  یقند ین ساختارهای، اهاینساپون یانحصار فوژ و رسوبیو عمل سانتر ل اتریات یبا د

ن خالص یب حاصل به صورت ساپونین خام جدا شده و ترکیشده و از ساپوندر آب حل  هافنل مثل

 نیخالص ساپون یهاغلظتر یاد تأثیو به احتمال ز (Mazahery-Laghab et al. 2011 ) گرددیمل یتبد

ا یکاهش و ل ین پژوهش به دلین مورد استفاده در ایخام ساپون غلظتنسبت به  نماتد ساقه یبر رو

 ن بوده باشد.یهمراه با استخراج ساپون یحذف مواد اضاف

ت یبالقوه قابل طوربهکه  شوندیممحسوب  کشیستزبات یاز ترک ینبع بزرگم عنوانبه اهانیگ

دار عوامل یت پایریمدقابلیت استفاده در  بالفعلصورت  بهو  دیسموم جدفرموله شدن به صورت 

با  .(Benelli 2018 ) باشندیمرا دارا  یاهیگ زاییماریب یاز جمله نماتدها یاهیو آفات گ زایماریب

 یدر مطالعه حاضر که دارا یمورد بررس هاییپاکوتبات مؤثر موجود در یترک یی، شناساوجودن یا

 .رسدیمبه نظر  یهستند، ضرور یت نماتدکشیخاص

 Conclusion                                                                                                        گیرییجهنت

 90به  50ز ن خام ایساپون غلظت یتریکرولیم 40 شیبا افزا ن پژوهش نشان داد کهیا هاییافته

. یابدیماهش خ تخم نماتد کیزان تفریتر، میکرولیم 50به  10ن خالص از یساپون غلظتتر و یکرولیم

 نماتد ساقهخ تخم یفرترا بر کاهش  ریتأث ترینیشبراز یش کراسیپلض و ی، فیهمدان هاییپاکوت

 هایساپونیند. رندا ترییشبمقاومت  یو دارا ترکمت ین نماتد حساسینسبت به ا یداشتند و به نوع

 .رنداتد دانممیزان تفریخ تخم بر اکوتیپهای یونجه نسبت به ساپونینهای خام تاثیر بیشتری خالص

 وتیپها دارد.یونجه تاثیر بهتری نسبت به سایر اک کراس شیرازیپل ساپونینهای اکوتیپ
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