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  چكيده

كارگيري  هاي زيستي شته خالدار يونجه با بههاي برگ چغندرقند در سنجشدر آزمايش حاضر، نقش بيولوژيكي ساپونين

ها، أييد وجود ساپونين، سه غلظت از ساپونينتكنيك كروماتوگرافي اليه نازك مطالعه شد. بعد از استخراج ساپونين از برگ و ت

تكرار مورد تغذيه اجباري شته قرار گرفتند. وضعيت زنده ماني و  پنجبه عالوه يك تيمار جيره غذايي فاقد ساپونين (شاهد) در 

ن داد بلكه، سميت سنجي، نه تنها اختالل در باروري را نشاها ارزيابي و مورد تجزيه آماري قرار گرفت. نتايج زيستباروري آن

گرم در ميلي 1/0ثابت كرد. برعكس، غلظت پايين ساپونين ( ليترگرم در ميليميلي يكساپونين برگ براي شته ها را در غلظت 

هاي متوسط نيز باعث براي توليد پوره بود. غلظت يك دار ديگر واجد اثرات مفيد حياتيليتر) نسبت به دو تيمار ساپونينميلي

ها نسبت به تيمار شاهد شدند. نتيجه حاصل از كروماتوگرافي، بيان دو لكه متراكم ساپونين دي باروري شتهدرص 50كاهش 

كه تركيبات ساپونيني برگ چغندرقند واجد اثرات بيولوژيكي هستند. لذا، كلي اينبود. نتيجه TLCترپنوئيدي برگ روي پليت 

اد تحمل در گياهان وجود ندرقند براي كنترل آفات از طريق اصالح و ايجعالوه بر اين كه امكان استفاده از ساپونين برگ چغ

  .كرداستفاده نيز  دارو سم بيولوژيك و حتي به عنوانها آناز  بعد از آزمايشات خاص، تواندارد، مي
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  مقدمه

و  منبع مولد ساكارز (.Beta vulgaris L) چغندرقند

برگ، تفاله و مالس  بسياري از مواد و تركيبات بيوشيميايي است.

تر برگ  آن در سطح وسيع براي تغذيه دام مصرف دارند. وزن

 50تقريباً معادل با ريشه است، برداشت برگ از اين گياه، حدود 

باشد تن ماده خشك مي ششتا  پنجتن در هكتار معادل با، 

(Cooke and Scott 1998). در زراعت به عنوان  برگ چغندرقند

گردد كه هر كشاورزي محسوب مي ستفادها بدوناجزا يكي از 

ماند. ساله بعد از برداشت ريشه، در مزرعه چغندرقند باقي مي

مصرف دام و بقيه به عنوان كود سبز به خاك مقداري از آن به 

. تغذيه بيش از حد و طوالني  (Feizi 2009)د شوبرگردانده مي

مدت دام از برگ چغندرقند به صورت تازه و يا خشك، مشكالت 

چغندرقند اهميت زيادي  اي را در پي دارد، با اين حال، برگتغذيه

دارد به طوري كه حذف متداول برگ اين گياه، در مراحل مختلف 

افت ريشه و  رشد به هر ميزاني كه باشد، باعث كاهش عملكرد

كيفيت چغندرقند شده و ضايعات شكر استحصالي را به دنبال دارد 

(Cooke and Scott 1998).   

كاهش ميزان كلسترول و گليسيريد در بدن، كاهش فشار 

زدايي و پاكسازي بدن، پيشگيري از سرطان پوست و خون، سم

كشي از جمله خواص و خاصيت شپش زدايي از موي سرريه، شوره

 .Jadidi et al)اند هاي چغندرقند گزارش شدهدر برگ موجود

ها، ها روي حلزونتا كنون، اثرات بيولوژيكي ساپونين .(2011

 كبدهاي غيرطبيعي پروتوزوآها، سلول حشرات،ها، ها، ويروسقارچ

هاي تنفسي ماهي، زاد و هاي وخيم، سلولموش صحرايي، سلول

و رشد حيواني، جذب  ولد حيوانات، غشاءهاي سلولي، جذب غذا

هاي اكسيداسيوني، متابوليسم مواد غذايي، هضم پروتئين، واكنش

اند هاي ايمني و عصبي بررسي شدهكلسترول، و سيستم

)Mazahery-Laghab et al. 2011( .تواند به اين موارد مي

كشي وجود اثرات مفيد بيولوژيكي مثل بهداشتي، دارويي و حشره

د ارتباط داشته باشد. كشف و شناسايي و غيره در برگ چغندرقن

هاي واجد اثرات بيولوژيكي، عوامل بيوشيميايي مثل ساپونين

امكان دسترسي به ابزارهاي ژنتيكي قابل انتقال به گياه (ان) 

ها واجد تركيبات پيچيده و متنوع ساپونين كند.جديد را فراهم مي

دارد نيز حتي در يك گياه با هم فرق  هاآن هستند، مقدار

)Fenwick et al. 1991  و .(Bowyer et al. 1995 برخي از

 Avena)گياهان زراعي واجد ساپونين مثل چغندرقند، جودوسر 

sativa L.)  و حبوبات مصرف انساني، برخي مثل يونجه

(Medicago sativa L.) هاي لوپن و گونه(Lupinus sp.) 

 Panax sp., Gypsophila Yuccaمصرف حيواني و برخي مثل 

sp., Glycyrrhiza glabra  مصرف دارويي، عطري و بهداشتي

ارزيابي بيولوژيكي تركيبات  .(Fenwick et.al. 1991)دارند 

 Lepidum).هاي زمستانيبيوشيميايي موجود در تره تيزك

sativum L.) كامالً حساس و مقاوم به الرو سوسك جهنده تره-

الرو اين حشره مير ومرگ، (.Barbarea vulgaris R) تيزك

نشان . نتيجه بررسي Kuzina et al. 2009)آفت بررسي گرديد (

 هاي هدراژنين، به وجود ساپونينF2در نتاج كه اثرات موجود  داد

)Hederagenin cellobioside( و اولئانوليك اسيد 

(Oleanolic acid) ردو دو ساپونين متفرقه ديگر بستگي دا .

ها با نام گليكوسايد ترين آنمهم هاي چغندرقند كهوجود ساپونين

 سال است كه توسط 100شود، بيش از اولئانوليك اسيد خوانده مي

از ساختمان يكي از  (Ridout et al. 1994) و همكاران ريدوت

ركيب ديگر توأم با يك ت قندهاي چغندرترين ساپونينفراوان

 كه قبالً به عنوان قندي اولئانوليك اسيددسموسايدي سهمونو

تركيبي غيرساپونيني گزارش شده بود، نيز گزارش دادند. اين 
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ها در ريشه گياه تازه و شاداب ديده نشدند اما از مالس و ساپونين

 .Ridout et al)ها جدا گشتند هاي هوايي گياه مثل برگقسمت

  IVو I ،II ،IIIوولگاروسايد  -هاي بتاوجود ساپونين .(1994

بعد و  .Yoshikawa et al) (1999 يوشيكاوا و همكاران توسط

در گياه از شناسايي نوعي مشابه با اين خانواده كوچك ساپونين 

نيز توسط سنتز مصنوعي آن ، 3وولگاروسايد  -بتانام به چغندرقند

Zhu  گزارش شد 2008در سال و همكاران.  

با استفاده از مستندات  (1999) يوشيكاوا و همكاران

بتا  ،ليگوسايدهاي اولئانوليك اسيدشيميايي و فيزيكوشيميايي ا

حتوي يك اسيد در ريشه م IV، و I ،II ،IIIوولگاروسايدهاي 

خبر  VIIIو  VI ،VIIچغندرقند به همراه بتاوولگاروسايدهاي 

 ،يكي از آفات مهم يونجه شته خالدار يونجه است. اين گونهدادند. 

هاي يونجه حساس به علت  هاي سمي سختي را در بوته واكنش

هاي پائين گياه شروع  ها كه از قسمت لروزه و نكروزه شدن برگك

نمايد. يكي از عاليم خسارت غيرعادي شته  شود ايجاد مي مي

هاي تازه تشكيل هاي، برگرنگ شدن رگ برگ بي ،خالدار يونجه

شود. ناميده مي برگشده انتهايي است كه نواري شدن رگ

يك تا دو هفته از  طي هائي كه شديداً به شته آلوده هستند بوته

رود و ممكن است كاهش استقرار گياه مخصوصاً در بين مي

هايي كه آلودگي در آخر زمستان يا بهار رشد رويشي كم  سال

چنين شته خالدار يونجه تهديدي جدي براي  است زياد باشد. هم

مزارع تازه كشت شده است چرا كه فراواني فصلي آن از مرداد تا 

مقدار خود است. از طرف ديگر احتمال از بين  مهرماه در حداكثر

 هاي مقاوم وجود دارد.بردن مزارع تازه كشت شده حتي در واريته

-هدف اصلي آزمايش حاضر، مطالعه و مشاهده ساپونين تري

ترپنوئيدي در برگ چغندرقند و بررسي نقش بيولوژيكي اين 

  باشد.ميروي شته خالدار يونجه ساپونين (ها) 

  هامواد و روش

هاي خالدار از مزرعه يونجه (واريته همداني) شته

ها روي آوري گرديد پرورش و تجديد نسل دوباره شته جمع

صلي، در گلخانه و اطاقك هاي يونجه به عنوان ميزبان ا بوته

سينا انجام شد. با دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلي پرورش حشره

لدي يكسان (كلون) ها، جامعه واتغذيه مناسب و كنترل دقيق شته

سازي ساپونين، و خالصاستخراج و  در آزمايشگاهايجاد گرديد. 

هاي با از شته ها صورت گرفت.ارزيابي بيولوژيكي شته چنين هم

  حداكثر سن يك روز براي ارزيابي زيستي استفاده گرديد.

  

  از برگ چغندرقند ي خامهااستخراج ساپونين

در شت در همدان مورد ك هاي چيده شده چغندرقندبرگ

مايع مورد عمل انجماد قرار گرفته و در شرايط سرما به نيتروژن 

ضمن  يك هاون چيني (روي يخ خرد شده) منتقل و سپس

ها، ند. براي استخراج ساپونينديدپودر گر مايع، نيتروژنافزودن 

 % (پنج80ليتر متانول ميلي 250هاي پودر شده در گرم از بافت 50

ايط آزمايشگاه و در اي هر گرم بافت برگي) در شرليتر در ازميلي

ساعت) در روي يك دستگاه گرداننده  24روز (يك شبانه

 دقيقه با 10د. محلول حاضر به مدت مغناطيسي به هم زده شدن

سانتريفوژ شد، دو اليه در داخل فالسك  �g3600سرعت 

اد مربوطه ايجاد شد. اليه متانول بااليي از اليه پاييني محتوي مو

تري منتقل شد. جامد بافت برگي جدا و به فالسگ ته گرد كوچك

توسط دستگاه  گراد سانتي درجه 40متانول موجود در دماي 

تبخيركننده چرخشي تبخير گرديد. مقدار ماده رسوبي باقي مانده 

وشو قرار ليتر آب مقطر مورد شستميلي 50در ته فالسك، با 

هاي خام، در فريزر در پونينگرفت و تا موقع لزوم، به عنوان سا

  داري گرديد. نگه گراد سانتي درجه 20منفي دماي 
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  هاسازي ساپونينخالص

 250جدا كننده  قيفهاي خام به ليتر ساپونينميلي 50

نرمال اشباع شده از  بوتانولليتر يميل 25ليتري منتقل گرديد. ميلي

پايه آب به محلول اضافه و خوب مخلوط گرديد. فونل در روي 

مربوطه اسقرار يافت تا بعد از مدت چند دقيقه عمل جداسازي 

اليه بااليي محلول مخلوط صورت گرفت و دو اليه تشكيل شد. 

با همان مقدار اوليه  بوتانل و اليه پاييني آب بود. اليه آبدار مجدداً

بوتانل اشباع از آب مخلوط و اليه بوتانلي جدا و حفظ گرديد. اين 

هاي بوتانل با هم مخلوط و انجام شد. اليه ربا ي سهسازعمل جدا

 درجه 55 يبوتانل آن در سيستم روتاري در حالت خالء و در دما

. ماده جامد ندخالص باقي ماند هايتبخير و ساپونين گراد سانتي

حل و  درصد100ل ومتان ليترميلي 5/1با كل ساپونين خالص 

ولي جهت ميكروليتر از اين محلول متان 150. برداشت شد

ري كروماتوگرافي برداشته شد. الكل مابقي محلول در دستگاه روتا

ليتر آب مقطر حل و جهت ميلي 45تبخير و رسوب حاصل در 

  داري گرديد. استفاده در ارزيابي زيستي شته در يخچال نگه

  

  كروماتوگرافي اليه نازك

ميكروليتري برداشت شده  10گذاري اين تكنيك با نمونه

هاي استخراجي و خالص شده با بوتانول يي ساپونيناز فاز باال

هاي خام حل ميكروليتر از نمونه ساپونين 15اشباع از آب و يا 

اي پوشيده شده با ژل سيليكاي شده در متانول روي پليت شيشه

ساخت كمپاني مرك آلمان انجام شد. ابتدا  60F254از نوع 

ميلي ليتري اپندروف  5/1هاي دار مايع در لولههاي ساپونيننمونه

سانتريفوژ شدند. �g3600 در دور ،دقيقه سهالي  دوبه مدت 

ها با فاصله ها با سمپلر صورت گرفت. نمونهگذاري ساپونيننمونه

متر از يكديگر در روي پليت چكانيده شدند و سريعاً با سانتي 5/1

زياد  پراكندگيكن برقي خشك گرديدند تا از عمل يك مو خشك

وگيري شود. پليت آماده شده در مايع حالل تركيبي به ها جلآن

صورت استات اتيل: آب مقطر: اسيد استيك به ترتيب به نسبت 

 حجمي مخصوص آناليز ساپونيني در داخل يك تانك 7:2:2

TLC  گذاشته شدند تا عمل حركت و جداسازي تركيبات مختلف

  ها خوب انجام شد.بر روي پليت

  

 TLC وي پليتبيان باندهاي ساپونين ر

بعد از خشك شدن در زير هود آزمايشگاه، با  TLC پليت

معرف اسيدي مركب از متانول: استيك آن هيدريك: و اسيد 

اسپري گرديد و در داخل آون در  1:1:10سولفوريك به نسبت 

دقيقه قرار داده شد.  15، به مدت گراد سانتيدرجه  104دماي 

نانومتر  300موج  با طول فشبن پليت اسپري شده در زير نور ماوراء

در دستگاه ترانس لوميناتور مورد رؤيت واقع شد. به دليل وجود 

 هاي ساپونيني،هاي مربوط به باندخاصيت محو شدن سريع رنگ

 ضمناً از براي هر باند ايجاد شده محاسبه گرديد. فاصله نسبي

TLCتري داشتند، عكس تهيه گرديد.هاي مناسبي كه باند واضح  

  

  هاآزمايشگاهي شته يهتغذ

 مترسانتي 5/2استريل با قطر دهانه هاي پتري ديشاز 

جيره غذايي به صورت مايع و  براي تغذيه حشرات استفاده گرديد.

تهيه  ،(Febvey et. al. 1988)فرموله شده و بر اساس روش 

 22نوع ويتامين،  10شد. تركيبات تشكيل دهنده اين جيره شامل 

نوع تركيبات فلزدار، و تركيبات ديگر محتوي  جپننوع اسيدآمينه، 

ارزيابي  منظور چنين ساكارز بودند. به سولفات و پتاس و هم

ساعت  12شته با حداكثر سن  پنجتعداد  ، ابتدابيولوژيكي شته

وسيله بورس نرم و مناسبي به روي كاغذ صافي (يك روزه) به
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 مايش).موجود در ته پتري ديش منتقل و مستقر شدند (واحد آز

 100كشيده شد. مقدار  پترييك اليه پارافيلم بر روي دهانه 

بر روي پارافيلم  سمپلرميكروليتر از غذاي مصنوعي بوسيله 

روي پارافيلم  گذاري گرديد. اليه ديگري از پارافيلم مجدداً نمونه

طوري كه غذاي مصنوعي در بين دو اليه اولي كشيده شد به

وع، سه سطح تيماري به صورت سه مجم درپارافيلم قرار گرفت. 

ليتر و گرم در ميليميلي يكو  3/0، 1/0لظت ساپونين به مقادير غ

ساپونين بود. تعداد  يك شاهد شامل منحصراً جيره غذايي و بدون

تكرار براي هر تيمار در نظر گرفته شد. مجموعه پتري  پنج

ها در روي يك سيني مناسب از نوع هاي حاوي شته ديش

سخت و فشرده در اطاقك رشد استريل و تنظيم شده  پالستيك

به  16و نسبت روشنايي به تاريكي  لسيوسدرجه س 5/22در 

ها يك روز داري شدند. جيره غذايي بين پارافيلم ساعت، نگه هشت

هفته طول ها حدوداً دو سنجي شتهدر ميان تعويض شد. زيست

يه و تعداد هاي در حال تغذمير شتهوكشيد، هر روز تعداد مرگ

هاي مادر به صورت تجمعي مورد ثبت و هاي توليدي از شتهپوره

 برداري قرار گرفتند.يادداشت

 Statview (v.4.5) نرم افزار  تجزيه آماري با بكارگيري

وجود در بين تيمارها و كنترل با مهاي صورت پذيرفت. تفاوت

زنده هاي باروري و اما تفاوت در وضعيت يي غيرجفتtهاي  آزمون

ارزيابي شدند. معيار  Mann-Whitney ماني با بكارگيري آزمون

 درصدپنج  كمتر ازپذيرش فرض يك در اين پژوهش با احتمال 

  شد. منظور

  

  نتايج و بحث

خام استخراجي از برگ بعد از افتراق و مجموعه ساپونين 

جداسازي، خالص و از طريق كروماتوگرافي اليه نازك تجزيه 

ليز قرار گرفتند. نتايج حاصل از كروماتوگرافي در گشته و مورد آنا

  آمده است. 1شكل

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  هاي خام و خالص شده استخراجي از برگ چغندرقندكروماتوگرافي ساپونين 1شكل

  لهاي خالص شده با بوتانط ساپونينمخلو - نوار ب، هاهاي خام ساپونينعصاره -نوار الف

اعمال گرديد،  هاروشي كه براي استخراج ساپونين

هاي گليكوسايد از نوع منحصراً خاص استخراج ساپونين

هاي برگ چغندرقند از طريق ترپنوئيدي بود. با تجزيه ساپونين

كروماتوگرافي اليه نازك، باندهايي روي ژل سيليكا ايجاد شدند 

هاي مختلفي برخوردار بودند. بنابراين، به كه از شدت و رنگ

راي وجود و اثبات ساپونين عنوان نشانگرهاي خوبي ب
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ترپنوئيدي در برگ چغندرقند مورد استفاده قرار گرفتند. تجزيه  تري

سوخته بسيار اي تركيبات خام اوليه، لكه باندي با رنگ قهوه

). باند ديگري در الف-1ايجاد كرد (شكل  =46/0Rf متراكم در

گ اي نسبتاً تاريك به رنلكه =Rf 74/0باالتر از باند قبلي و در

با تراكم بسيار  =Rf 91/0زرد ايجاد شد. لكه سوم در اين نوار، در 

ضعيف و رنگ نامشخص پديدار شد. امكان اين كه اين باندها 

ناشي از تركيبات ساپونيني باشد وجود دارد با اين حال، هر چند 

كار گرفته شد، خاص استخراج  روشي كه در اين پژوهش به

باشد، وجود تركيبات ميترپنوئيدي خام هاي تريساپونين

، دور از انتظار (نوار الف) بيوشيميايي ديگري در استخراج متانولي

سازي با استفاده از بوتانول اشباع از آب، مخلوطي از نيست. خالص

طوري كه دو لكه متراكم آورد بههاي خالص را بوجود ميساپونين

 =Rf 76/0و  =Rf 72/0هاي با و نزديك به يكديگر در محل

هاي قرمز ارغواني و سيز تيره ديده شد. اين دو ترتيب به رنگبه

عنوان دو ساپونين مهم موجود در برگ چغندرقند به لكه باندي به

-قبالً مورد شناسايي واقع شده نهو  پنجهاي وولگاروسايدهاي نام

    (Yoshikawa et al. 1996).اند

اي از يهدر ريشه و برگ چغندرقند نيز مواد متابوليكي ثانو

ها وجود دارند كه قابليت دفاعي و دارويي را به اين نوع ساپونين

ترين ساپونينگليكوسايد اولئانوليك اسيد، مهم اند.گياه داده

سال است كه گزارش شده است  100چغندرقند، بيش از 

)Ridout et al. 1994(ترين ساختمان يكي از فراوان ،. نامبردگان

توأم با يك تركيب ديگر مونو دسموسايدي هاي چغندرقند ساپونين

ها در سه قندي اولئانوليك اسيد را نيز گزارش كردند، اين ساپونين

هاي هوايي مثل ريشه تازه گياه ديده نشدند اما از مالس و قسمت

دسموسايد تتراساكاريدي يك بيسها استخراج گشتند. برگ

ت. وجود دو ها استخراج و شناسايي گرديده اسديگري نيز از برگ

تركيب ساپونيني بر اساس نتايج حاصل از كروماتوگرافي و 

 و .Yoshikawa et al) (1996 يوشيكاوا و همكاران پژوهش

 TLCرا در روي  نه و پنجوولگاروسايد  -هاي بتاوجود ساپونين

 و همكاران  وژ نيز توسط IIIرد. بتا وولگاروسايد ـات كـاثب

2008) (Zhu et al. ،د.كار بيشتر جهت شناسايي معرفي گردي

هاي خالص تجاري كارگيري ساپونينها با بهتر اين ساپونيندقيق

اختماني ـويت سـن هـهاي شناسايي جهت تعييو ساير روش

ها الزامي و مورد سازي كامل آنبعد از خالص  CNMRمثل

  باشد.توصيه اكيد مي

  

  هاسنجش زيستي شته و تعيين اثرات بيولوژيكي ساپونين

  هامير شته و مرگ

ها و تعيين نقش و فعاليت ارزيابي بيولوژيكي شته

و  2هاي هاي مختلف، در شكلبا غلظت يهابيولوژيكي ساپونين

ولد حشرات وو زاد بقاها بر روي گر نحوه تأثير ساپونينكه بيان 3

هاي هر سه غلظت ساپونين باشند، به عمل آمد.مورد مطالعه مي

روز اول ارزيابي، اثراتي نسبتاً مشابه ولي  4-6ر برگ چغندرقند د

هاي تغذيه كننده در مير شتهوروي تلفات و مرگ شاهدمتفاوت از 

). در اين مدت، 2روي تيمارهاي حاوي جيره غذايي داشتند (شكل

هاي متفاوت ساپونين، تعداد حشرات به در تيمارهاي با غلظت

كاهش عيت اوليه، نسبت به جم شاهددر مقايسه با  درصد60-50

هاي زنده مانده در يافتند. بعد از اين كاهش سريع اوليه، تعداد شته

 بدون تغييريروي تيمارهاي ساپونين و شاهد از يك وضعيت 

سد كه اين شته قادر است بعد از حدود ربرخوردار بود. به نظر مي

مير و وروز ديگر بدون مرگ ششالي  پنجروز تغذيه تا مدت  شش

تواند و احتماالً اين وضعيت مينسبتاً پايدار زندگي كند  به صورت

پيداست،  3طور كه در شكلها منتج شود. همانبه به باروري شته
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ها نيز افزايش يافت. مير شتهوبا توليد پوره از روز دهم، تعداد مرگ

هاي بالغ با توان چنين استنباط كرد كه وقتي شتهدر واقع، مي

توان و انرژي خود را در جهت توليد پوره  داشتن خاصيت بكرزايي

داري و  تواند از توان و انرژي نگهكنند، مسلماً ميمصرف مي

ها را سبب مير بيشتر آنوها بكاهد و در نتيجه، مرگحياتي آن

هاي شود. با توجه به گرايش همسوي منحني شاهد با منحني

 مطلوبي تواند سازگاريتيمارهاي ديگر، شته خالدار يونجه نمي

براي استفاده از برگ چغندرقند پيدا كند و در نهايت تحت تأثير 

يابد. هاي تغذيه كننده به شدت افزايش ميها، تلفات شتهساپونين

هاي تغذيه كننده روي تيمارهاي كاهش شديد اوليه تعداد شته

مير وها و متعاقباً افزايش مرگغذايي و شاهد، سازگاري نسبي شته

گر تأثير و نقش بيولوژيكي اين تركيبات ) بيان2ها (شكلآن

هاي موجود در شتهباشد. ساپونيني موجود در برگ چغندرقند مي

هاي مادر روي تيمارهاي ساپونين تا وقتي كه توليد پوره از شته

ليتر، گرم در ميليميلي 1/0ها در غلظت صورت گرفت، ساپونين

غلظت باالتر ساپونين  مير قابل توجهي نداشتند در حالي كهومرگ

مير بيشتر شته شد تا وليتر) سبب مرگگرم در ميليميلي يك(

در جمعيت اوليه  درصد5 حدودهاي زنده به زماني كه تعداد شته

. اين در حالي بود )شاهد% نسبت به 34حدود روز سيزدهم رسيد (

 1/0در اثر تغذيه از تيمار  هاي زنده در اين روزكه درصد شته

ليتر گرم در ميليميلي 3/0ليتر و غلظت رم در ميليگميلي

-اين نتيجه مي% بود. 50نسبت به تيمار شاهد در حدود  ساپونين،

هاي ه نقش و اثرات بيولوژيكي ساپونينگر اين باشد كتواند بيان

ماني ات متوسط بر ميزان زندهها داراي اثرچغندرقند در اين غلظت

يولوژيكي و واقع، شدت نقش ب درهاي در حال تغذيه است. شته

برگ چغندرقند با افزايش غلظت  هاياثرات كشندگي ساپونين

هر چند وجود، استخراج و در مطالعه حاضر، . تواند افزايش يابدمي

هاي چغندرقند ترپنوئيدي ناشي از برگهاي تريشناسايي ساپونين

 محققينگزارش شده است با اين حال، با تالشي كه به عمل آمد، 

مشابه زيادي در ارتباط با  تحقيقات موفق به يافتن اين گزارش

با  بررسي اثرات بيولوژيكي اين تركيبات در برگ چغندرقند نشدند.

در مركز تحقيقات كشاورزي همدان  1383در سال اين وجود، 

اثرات بيولوژيكي  زمايشي مرتبط صورت گرفت كه در نتيجه آن،آ

هاي عامل پوسيدگي اكتريهاي برگ چغندرقند روي بساپونين

زميني در نرم، ساق سياه، اسكب و پژمردگي باكتريايي سيب

 Bagheri and)اثبات رسيد به  نيز .In vitroشرايط 

Mazahery-Laghab 2004) .  

  

 هاباروري شته

ها در شكل ها بر روي وضعيت باروري شتهتأثير ساپونين

يي شاهد و هر هاي تغذيه كننده از جيره غذامشخص است. شته 3

اي روز اول ارزيابي هيچ پوره نههاي برگ تا سه غلظت ساپونين

باروري به دليل نرسيدن به رشد  توليد نكردند. معموالً اين عدم

باشد. باروري از روز نهم به ها ميمطلوب براي باروري در شته

هاي تغذيه شده با غذاي فاقد ساپونين بعد، با توليد پوره از شته

ليتر ساپونين شروع گرم در ميليميلي 3/0و  1/0و تيمار (شاهد) 

هاي تغذيه شده با تيمار غذايي واجد گرديد. شروع باروري در شته

ليتر ساپونين با يك روز تأخير صورت گرم در ميلي ميلي يك

حالت تصاعدي داشت. با افزايش شده هاي توليد گرفت. تعداد پوره

دار و به حالت به صورت معنيغلظت ساپونين، سرعت توليد پوره 

، توليد پوره به 16كه، در روز تصاعدي كاهش داشت به طوري

ترتيب ليتر، بهگرم در ميليميلي يكو  3/0، 1/0هاي وسيله غلظت

نسبت به شاهد كاهش پيدا كرد. با اين  درصد94و  72، 15حدود 

توليد پوره، ، كاهششاهدحال، در ازاي هر شته و در مقايسه با 
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جزء در حالت غلظت باالي ساپونين مشاهده شد. نتايج فوق 

دهنده وجود نقش فعال بيولوژيكي ساپونين تريترپنوئيد در نشان

هاي دوم و سوم طوري كه، غلظتباشند بهبرگ چغندرقند مي

توانند هاي برگ چغندرقند در جيره غذايي مصنوعي ميساپونين

د با توجه به تنوع باشند. هر چن براي شته مورد مطالعه سمي

ها و نوع و بيوتيپ حشرات، امكان بروز ساختماني انواع ساپونين

گر اين هم اثرات بيولوژيكي متفاوتي وجود دارد. نمودار بيان

ليتر نسبت به دو تيمار گرم در ميليميلي 1/0باشد كه، غلظت  مي

ها روي شته زيستيدار ديگر براي توليد پوره واجد اثرات ساپونين

تعداد پوره مساوي با شاهد توليد نمودند. با  ها تقريباًود و شتهب

ها به توان چنين ادعا نمود كه وقتي ساپونينچنين وضعيتي مي

توانند به عنوان يك ماده بيوشيميايي قابل سنتز در گياهان مي

عنوان عامل ايجاد كننده عبارتي بهعنوان عامل دفاعي گياه و به

 بيوز عمل نمايد، غلظت كم اين تركيبات كفمقاومت از نوع آنتي

خواران اهلي مثل كننده نه تنها ممكن است كه براي گياه

با . نفخ شكم مبتال نكندبه ها را نشخواركنندگان سمي نباشد و آن

ها در ايجاد اين وجود، ارزيابي از ايفاي نقش بيولوژيكي ساپونين

از جمله هاي گياهي مختلف به عوامل خارجي مقاومت گونه

هاي تواند به تنهايي ساپونينهاي گياهي و حشرات، نميپاتوژن

متفاوت را به عنوان مسئول ايجاد مقاومت معرفي نمايد. معموالً 

(ها) در يك بافت بخصوص كه محل و منشأ توليد ساپونين

هاي ها، كنش و واكنشبر وجود تنوعي از ساپونين باشد، عالوه مي

تابوليكي ثانويه نيز بايستي مورد توجه قرار انواع ديگري از مواد م

گيرد. دليل اين امر اين است كه مقاومت ممكن است ناشي از 

تواند هاي مقاومت متفاوت باشد كه گياه مياثرات متقابل مكانيسم

طور كلي، اهميت اين مقاومت را حفظ و توسعه دهد. به

ا از هنينپوهاي ايجاد شده به وسيله ساها و تداخل همكاري

ساپونيني به ساپونين ديگر، از ميكروبي به ميكروب ديگر، از 

چنين از يك گونه گياهي نسبت به  اي به حشره ديگر، و همحشره

كند. با اين حال، نبايستي اثرات (هاي) ديگر فرق ميگونه

همكاري و تداخل ساير تركيبات بيوشيميايي را با تركيبات 

اً، با توجه به مشاهده اثرات ساپونيني از نظر دور داشت. نهايت

توان چنين زيستي ساپونين موجود در برگ چغندرقند مي

گيري كرد كه اين تركيبات واجد اثرات بيولوژكي (مثل بروز  نتيجه

مقاومت ژنتيكي در گياهان و بروز خواص دارويي در طب و 

گياه، توصيه به اين درمان) هستند. الزمه استفاده بهينه از بافت 

(هايي) توسط داروسازان است تا از اين منبع مولد يعني آزمايش

عنوان يك ماده  برگ چغندرقند، اين تركيبات بيوشيميايي را به

 و همكارانتحريري ادبي  اوليه و مؤثر استفاده قرار دهند.

(Tahriri Adabi et al. 2009) ي با عنوان مقايسه در مطالعه

نسبت به شته ميزبان  پارامترهاي رشد جمعيت زنبور پارازيتوئيد

گيري نمودند  روي چهار رقم چغندرقند در شرايط آزمايشگاه نتيجه

توان اظهار نمود كه ارقام مختلف چغندرقند بر پارامترهاي كه مي

 Van)ون امدن رشد جمعيت دشمن طبيعي اثرگذار است.

Emden 1972)، ارقام مختلف كلم حساسيت (Brassica 

oleracea)  آمينواسيدها از تعادل بر اساسبه شته سبز هلو 

آليل  بازدارنده غلظتو  ،شته به رشد مطلوب و نا مطلوب

را مطالعه كردند كه ايده ارزيابي بيوشيميايي براي  ،ايزوتيوسيانات

بيان  (Klun et al. 1970)و همكاران كلون  اولين بار توسط

گرديد. 
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  ده از تيمارهاي غذايي مصنوعي واجد ساپونين و شاهدهاي تغذيه كننشته مانيزندهوضعيت  2شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 هاي زنده در تيمارهاي مختلف غذايي و شاهدها بر روي وضعيت باروري شتهتأثير ساپونين 3شكل

 

  قدرداني

وسيله مراتب سپاس خود را از زحمات همكاران بدين

هاي محترم، خصوصاً خانم مهندس رشيدي مسئول آزمايشگاه

سينا و نباتات دانشكده كشاورزي، دانشگاه بوعلياعت و اصالحزر

 نمايم. ميها ابراز كاركنان محترم گلخانه
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