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تاریخدریافت1396/02/11:تاریخپذیرش 1396/08/22:

چکیده 
توانایی درک و تشخیص ترکیبات فرار در حشرات گیاهخوار برای انتخاب گیاه میزبان ،پیداکردن جفت و انتخاب
میزبان مناسب برای تخمریزی امری حیاتی مییباشید در ایی پیهوهپ پاسیخ بوییایی پسییل آسییایی مرکبیات
( Diaphorina citri Kuwayama )Hem.: Psyllidaeبه محرکهای شیمیایی دو ترکیب گاما-بوتیروالکتیون
(فرومون جنسی پسیل مرکبات) و متیل سالیسیالت (ترکیب هورمون گیاهی) در هفیت لظتیت ،1 ،10 ،100 ،1000
 0/01 ،0/1و  0/001میکروگرم بر میظیلیتر با استفاده از دستگاه بویاییسنج  -Yشکل در سال  1390میورد ارزییابی
قرار گرفت نتایج مشخص کرد که ترکیب گاما-بوتیروالکتون بهطور معنیداری ،در لظتتهای  10 ،100 ،1000و
 1میکروگرم بر میظیلیتر ،حشرات نر پسیل آسیایی مرکبات را به خود جظب کرد اما حشرات میاده پسییل آسییایی
مرکبات به هیچکدام از لظتتهای ای ترکیب جظب نشدند همچنی لظتت  0/01میکروگرم بر میظیلیتر ،ترکیب
متیل سالیسیالت بهطور معنیداری سبب جظیب حشیرات نیر و میاده پسییل آسییایی مرکبیات شید لظتیت 1000
میکروگرم بر میظیلیتر متیل سالیسیالت ،برای حشرات نر و ماده پسیل آسیایی دور کننده بود لظتیتهیای ،0/001
 10 ،1 ،0/1و  100میکروگرم بر میظیلیتر ترکیب متیل سالیسیالت اثری روی رفتار حشرات نر و ماده پسیل آسییایی
مرکبات نداشت ارزیابی ترکیبات شیمیایی مؤثر بر رفتار پسیل آسیایی مرکبات و دستیابی به ترکیب جظیبکننیده
میتواند در مدیریت تظفیقی ای آفت مهم و مخرب ،نقپ بسزایی داشته باشد


کظید واژهها :بویاییسنج ،پسیل آسیایی مرکبات ،گاما-بوتیروالکتون ،متیل سالیسیالت

مقدمه

(Bove, 2006؛.)Halbert and Manjunath, 2004

پسیلآسیاییمرکباا درایاران،اولاینبااردرساا 

تغذیهآفتسببترشحزیادعسلکوبیماریگرینیناگ

2000وازمنطقهکهیروقصرقنداستانسیستانوبلوچستان

نیزموجبکوتاهشدن،خشکشدنشاکوفه اا،ریازش

گزارش شدهاست(.)Bove et al., 2000اینآفتعالوه

میوه اایناارووکوچاکمانادنآن اا،تغییارشاکل،


برایجادخسار ازطریا تغذیاهازشایرهگیاا ی،باهدلیال

رنگبنادینامناسابوتلاخمازهشادنمیاوه ااوتولیاد


تواناییاشدرانتقا عاملبیماریگرینینگ1یکایازآفاا 


میشودکهمنجربهازبینرفتن
میوه ایغیرقابلفروش 


بسیارمخربواقتصاادیمرکباا درسراسارجهااناسات

گیاهظرفمد 5تا8ساا مایشاود(Bove, 2006؛
توجهبهاینکاه 

.)Halbert and Manjunath, 2004با

1- Greening or Huanglongbing
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ایاانآفااترویاکیاارگیا ااانخااانوادهمرکبااا 1خسااار 

یکیاز روش ایجدیدمدیریتآفا ،دستکاری

ماایزناادودرفاهاالهزمااانیچناادسااا موجاابنااابودی

دررفتارحشرا استبهنحویکهبااستفادهازترکیبا 

باغ ایآلاودهمایشاود(Bove, 2006؛،)Hall, 2008


جلاابکننااده2ودورکننااده3جمدیااتآفااا تنظاای و


کنتاار ایاانآفااتباارایکشاااورزانازا میااتوی ا های

خسااار آن اااکااا

مااییابااد.بناادپایاندردنیااای

هازحشرهکا  اا

برخوردار است.درحا حاضراستفاد

ایازمحرک ایشیمیاییزنادگیمایکننادکاه


پیچیده

برایکنتر ناقل،یکیازراه ااییاساتکاهباههاور 

تواندجنبه ایمختلفیازحیا آن اراتحاتتاأثیر


می

عمومیوعملایبارایکنتار بیمااریگرینیناگانجاا 

قرارد د.آن اازح بویاییوعالیا شایمیایی4بارای

میشود( .)Tiwari et al., 2011بااینحاا اساتفاده


پیااداکردنجاان مخااال ،غااذاویااااجتنااابازرقباااو

ازحشاارهک ا  ااا،اثاارا منفاایرویجمدیااتدشاامنان

دشمنانطبیدیاستفادهمیکنند.


طبیدیومحیطزیستداردوممکناستباعثگسترش


اساایدجاساامونیک،5اساایدسالیساایلیک6واتاایلن7

متبهحشرهک  اشود .ا چناینحشارا 

پدیدهمقاو

ورمون ایگیا ی ستندکهمیتوانندنق کلیدیدر


ننددرحالیکهغلظاتکشانده

بالغآلودهبهپاتوژنمیتوا


تولیدوانتشارترکیبا فرارالقایی( 8)HIPVایفااکنناد

حشرهک رادریافتکاردهاناد،پااتوژنراانتقاا د ناد


(Hilker et al., 2002؛Kessler et al., 2004؛

( .)Gatineau et al., 2010

.)Schmelz et al., 2009اسیدسالیسیلیک ورماون

اثرپاش حشرهک  ایدیمتاوا ،ایمیداکلوپرایاد،

گیا یفنولیاستکهدرگیا اننق اساسیدرتنظای 

گزافلومورون،پیریپروکسیفن،فوزالون،روغنولاک1

رشد،پاسخبهتن  اایمحیطایوبار کان بااساایر

درهدوعصارهمتانولیگیاهچری 1درهدونیزتزریا 

ارگانیس  اراداردواغلباین ورمونوابساتهباهدفاا 

دیمتاونمتیالوایمیداکلوپریادباه
حشرهک  ایاکسای 


گیاااهدرپاسااخبااهپاااتوژن اااوحشاارا مکناادهاس ات

داخلتنهدرخت،درکنتر پسایلآسایاییمرکباا رادر

(.)Senaratna et al., 2000استفادهازاسیدسالیسیلیک

استانسیستانوبلوچستانموردبررسایقارارگرفتاهاسات

می توانادتولیادترکیباا فاراررادرگیا اانالقااءکناد


آن اا
( .)Motamedinia and Morovati, 2012

(.)Ozawa et al., 2000متیلسالیسایال ترکیابآروماتیاک

گزارشنمودندکهماؤثرترینتیمار اادر3روزپا از

استریوازمشتقا اسیدسالیسیلیکاست(بهوسیلهآنزی 

سمپاشیدیمتوا با77/61درهادتلفاا وایمیداکلوپریاد
بااا70/49درهاادتلفااا بودنااد.درروشتزریاا نیااز
متونمتیالوایمیداکلوپریادباهترتیاب14/14و
دی 
اکسی 

15/86درهدتلفاا داشاتند دربررسایاثاردوجدایاه
قارچ ای(DEMI 002 )Metarrhizium anisoplia


و(DEPI 002)Isaria tenuipesرویحشرا کامال
پسیلآسیاییمرکبا درشرایطآزمایشگا یگازارششاد
کاهپا ازپانجروزجدایاهDEMI 002وDEPI 002
بهترتیب71درهدو29درهدمرگومیرایجادکردند

( .)Haji Allahverdi Pour, 2012
1- Rutaceae

سالیسیلیکاسیدمتیلترانسافرازباهدساتمایآیاد).ایان
ترکیااباغلاابدرمیااانترکیبااا فاارارمتصاااعدشاادهاز
گیا انآسیبدیدهتوسطگیاهخاوارانمشاا دهمایشاود
(Ozawa et al., 2000؛.)Van Poecke and Dicke, 2002
بهعنوانمیا مشخصشدهاستکهتغذیهپسایلگالبایدر
درختانگالبیمنجارباهتولیادترکیباا فاراریمیالمتیال
فارنزنمیشودکهاینترکیبا دردرختان

سالیسیال وآلفا-
2- Attractant
3- Repellent
4- Chemical cues
5- Jasmonic acid
6- Salicylic acid
7- Ethylene
)8- Herbivore-Induced Plant Volatiles (HIPV
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سال تولیدنمیشاوند( .)Scutareanu et al., 1996

طیپا و
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 اای بویااییسانجیمشاخصگردیادهکاه



ا چنااینآل اودگیگیا ااانمرکبااا باااباااکتریعاماال

حضورعالی بویایی،پاساخپسایلآسایاییمرکباا باه

بیمااریگرینیناگ،ر اساازیمتیالسالیسایال راالقااء

عالی بیناییراافزای مید د( Wenninger et al.,

میکند.براسااو نتاایجگازکرومااتوگرافیدرگیا اان

آلودهباپسیلآسایاییمرکباا ونیازگیا اانآلاودهباه
باکتری،میزانتولیدمتیلسالیسایال نسابتباهگیا اان
ساال بیشااتراسااتدرحااالیکااهدرگیا ااانسااال ،متیاال
آنترانیال ودی -لیموننبهمیزانبیشتریوجاوددارد
( .)Mann et al., 2012
گاما-بوتیروالکتوندرجلسهساالنهانجمنحشارهشناسای
آمریکادرنوامبرساا ،2008باهعناوانیکایازاجازاءاهالی
فرومونجنسیپسیلآسایاییمرکباا گازارششادهاسات.
آن ا چنینازفرمولهکردناینترکیببهکماکشارکت

Alpha Scentsخبردادند(.)Onagbola et al., 2008b
عالی بویایینق مهمیدرمیزبانیابیتددادیازگونه ایپسایل
دارناادمانناادFinlay‐Doney (Heteropsylla cubana:

.)2009پساایلآساایاییدرطاایمیزبااانیااابی،اطالعااا 
بهدستآمدهازحداقلدوح (بویااییوبیناایی)راباا
تلفی میکند(.)Patt and Setamou, 2010پسیل
آساایاییمرکبااا بااهترکیبااا فاارارمتصاااعدشاادهاز 
گیا ااانمیزبااانجلاابماایشااودودرایاانرابطااهواریتااه
گیا انمیزبانونیازوضادیتآلاودگیگیا اان(توساط 
اینآفت)دراینبر کان ماؤثر ساتند.حشارا نار
پسیلآسیاییمرکبا ،باهترکیباا فارارمتصااعدشاده 
ازحشرا مادهونیزعسلکتولیدیتوسط ا گوناه اا
میشوند(.)Moghbeli Gharaei et al., 2013
جلب 
شناساییوسنتزترکیبا فرارشیمیاییجلبکنندهپسایل
آساایاییمرکبااا ماایتواناادمنجااربااهتوساادهردیااابیو
استرات یمدیریتجدیدیشودکاهکاا

 زیناه اای

تولید،کمکبهبهینهکردنفواهلس پاشیویاکاا




and Walter, 2005؛،)Lapis and Borden, 1993

اسااتفادهازحشاارهک ا  ااارابااهدنبااا خوا اادداشاات

،)Soroker et al., 2004(Cacopsylla bidens

(.)Wenninger et al., 2009بنابرایناسترات ی ای

(،C. melanoneura)Gross and Mekonen, 2005

جدیاادماادیریتماننااداسااتفادهازترکیبااا دورکننااده،

Mayer et al., 2011(C. picta؛)Mayer et al., 2008

توانندبهعنوانابزار ای


کنندهوبازدارندهتغذیه،می

جلب

(C. pyricola،)Gross and Mekonen, 2005

جایگزینیامکملحشرهک  ااستفادهشوند.باتوجهبه


(Horton and Landolt, 2007؛ Scutareanu et al.,

ثیرگاذار
ضرور بررسیوتکوینترکیبا جلبکنندهوتأ 

،)Scutareanu et al., 1996(Psylla pyricola،)2003

رویرفتارپسیلآسیاییمرکبا درکشور،برایاستفاده

)Moran and Brown, 1973(Trioza erytrea

ازآن ادربرنامه اایکنتار ومادیریتایانآفات،در 

وKristoffersen et al., 2008(T. apicalis؛

ایاانپ ا و

 .)Valterova et al., 1997

مرکبا به فتغلظتازترکیبفرومونجنسایآفات

شاااخکپساایلآساایاییمرکبااا ازنااو نخاایوبااا 
8فالژلااومر1اسااتکااهیااازدهنااو مااویحساایروی 

3

(گاما-بوتیروالکتون) وترکیب ورمونیمتیلسالیسیال

4



ارزیابیگردید .


شاخکحشارا ناروماادهشناساایایوتوهای شاده
اساات.ریناریا ااای2رویشاااخکمنفااذداربااودهودر
شناساییترکیبا شیمیاییفرارگیا اانمیزباانوجان 

پاسااخحشاارا ناارومااادهپساایلآساایایی

مواد و روشها
جمعآوری و پرورش پسیل آسیایی مرکبات

مخاال نقا دارناد(.)Onagbola et al., 2008a

جمدیااتاولیااهپساایلآساایاییمرکبااا ،ازباااغ ااای 


1- Flagellomere
2- Rhinaria

3- Gamma-butyrolactone
4- Methyl salicylate

مقبلیقراییو مکاران:پاسخبویاییپسیلآسیاییمرکبا ... Diaphorina citri،
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تجاریمرکبا اطرافشهرستانجیرفتواقعدراساتان

بویاییپسیلآسیاییمرکبا درآزماای  اااساتفادهگردیاد

کرمان(بامختصاا 28درجاه19،دقیقاهو54/32ثانیاه

(Wenninger et al., 2008؛.)Wenninger et al., 2009

شامالیو58درجااه14،دقیقااهو46/17ثانیاهشاارقی)کااه

بویاییسنجشااملیاکباازویاهالیباهطاو 14ودو

آلودهبهپسیلآسیاییمرکبا بودند،درطایچنادینباار

بازویفرعیبهطو 10وباقطرداخلی2سانتیمتارواز

برداریجمعآوریشد.حشارا باالغپسایلآسایایی


نمونه

ایتوریدار،

جن شیشهپیرک بود.یکدرپوششیشه

آوریبهگلخانهیپ و شیدانشکده

مرکبا پ ازجمع

درپایهبازویاهالیبارایورودحشارهباهبویااییسانج

کشاورزیدانشگاهولیعصر(عج)رفسانجانمنتقالوساپ 


استفادهگردید.درانتهای ربازویفرعاییاکمحفظاه

سانتیمتارکاهحااوی
داخلقف  اییبهابداد 50×50×50

سانتیمتربهمنظور
ایاستوانهایبهابداد 17/5×3/5


شیشه

گیاااهپرتقااا والنساایاکولتیااوارکمپباال()C. sinensis

جاگذاریمنبعرایحهتدبیهشدهبود .واتوساطدولولاه

بودناد،ر اسااازیشادندتاااجمدیاتکااافیبارایانجااا 

میلیلیتردر
رابطازیکپمپدمنده واباسرعتثابت 300


آزمای  ابهدستآیاد.پارورشگیا اانوحشارا در

دقیقه،کهبایک واسنجمد Testo 425کنتر مایشاد

شرایطکنتر شدهگلخانهبادمای27±2درجاهسلسایوو،

پ ازعبورازمحفظهحاویذغا فداا 2ومحفظاهحااوی

رطوبتنسبی60±10درهدودورهنوری14ساعتروشنایی

آبمقطر(بهمنظورمرطاوبوتصافیهکاردن اوا)توساط

و10ساعتتاریکیهور گرفت.ازنهاا  اایچهاار

ایتفلونیبهمحفظه ایتیماروشا دوپ ازآنباه


لوله

ما ااهپرتقااا بااهمنظااورپاارورشاسااتفادهگردیااد.باارای

دوبازویفرعیواردشدهوازبازویاهلیخارجمایشاد.


بهدستآوردنحشرا بالغپسیلآسیاییمرکبا باسان

درفاهلهزمانیبینتیمار اا،بویااییسانجوتجهیازا آنو

ایرفتاری،پوره ایسنپنج پسایل

مشخصدرآزمای 

لوله ایاتصا بهطورکاملبامحلو دودرهدهابونتمیز


جمااعآوریشاادندوروینهااا  ااایگیا ااانمیزبااانکااه

شاادندوبویاااییساانجوتجهیاازا آندردمااای200درجااه

بههور جداگانهدرونقف  اییباهابدااد50×50×50


سلسیووحداقلبهمد 3ساعتنگهداریشدند .

باتوجهبهاینکاه

سانتیمترقرارداشتند،منتقلگردیدند.


پاسخ پسیل آسیایی مرکبات به ترکیب شبه فرومونی

حشرا مادهجفتگیریکردهپسیلآسیاییمرکباا نسابت

گاما-بوتیروالکتون و ترکیب هورمونی متیل سالیسیالت

افرادجفتگیرینکردهقدر جلبکنندگیبیشتریبارای

به

برایاینمنظورگاما-بوتیروالکتونومتیالسالیسایال 

حشرا نردارناد()Wenninger et al., 2008واز

(خلوص98درهد)ازشارکتسایگما3آمریکااخریاداری

سااوییچااونباارایحشاارا مااادهجف اتگیااریکاارده

گردید.رفتارحشرا نروماادهپسایلآسایاییمرکباا در

جهتیابیبهسمتعالیا بویااییگیا اانمیزباانبارای


پاسخبه فتغلظت100،10،1،0/1،0/01،0/001و1000

از

میکروگر برمیلیلیتردرمیلایلیتاراز اریاکازترکیباا 

حشرا جفتگیریکردهاستفادهگردید.حشرا کامل

طورجداگانهارزیابیگردید.بهمنظورساختنغلظت اای

به

تخ ریازیاجتناابناپاذیراساتلاذادرایانپا و

4

پسیلآسیاییمرکبا پ از2تا3روزبهبلاوغجنسای

موردنظر،ازدیکلرومتان بهعناوانحاال اساتفادهگردیاد.


میرسند(.)Wenninger and Hall, 2007بنابراین


بویاااییساانجیدراتاااقیباااشاارایطدمااایی27±2درجااه


درتمااامیآزمااای  اااازحشاارا بااالغحاادود10روزه

سلسیوو،رطوبتنسبی60±10درهدوبانوریکالمپ

جفتگیریکردهاستفادهگردید .


آفتابیباشد 1600لوک انجا شاد.باهمنظاورعااد 

بویاییسنج
ازیکدستگاهبویاییسنج  –Yشکل برایبررسیپاساخ 


کااردنحشاارا مااوردنظاارباااشاارایطاتااا زیسااتساانجی،

1



1- Y-tube olfactometer

2- Activated charcoal
3- Sigma-Aldrich Chemical, USA
4- Dichloromethane

گیاهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد41شماره،1بهار1397
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حشاارا بااههااور منفاااردوجداگانااهدرونظاااروف

آزمااونمربااعکااای4وتوسااطناار افاازارSASمقایسااه

1
کهدربآن اباتاوریمسادودشادهباودیاک

اپندورف

گردید .فرضهفرموردآزمونبرایداده ای رتکرار

ساعتقبلازشرو آزمای باهاتاا زیساتسانجیمنتقال

مانناادداده ااایکاال اارآزمااای ،انتخاااب50:50


گونهتغذیهاینداشاتند.در

شدند.حشرا دراینمد  یچ

حشرا ماوردآزماای نسابتباهتیمااریااکنتار باود

تمامیآزمای  ا،مد زمانپاسخحداکیرپنجدقیقاهباود.

( .)Moghbeli Gharaei et al., 2013

در هاورتی کاهدرایانماد ،حشارا پاساخینداشاتند
بهعناوانعاد پاساخ2ثباتشاد(.)Mann et al., 2010


نتایج و بحث

آزمای  اباار اساازیحشارا ناروماادهپسایلآسایایی

درآزمای اولیهبا وایپاک،تفااو مدنایداری

مرکبااا بااههااور جداگانااهومنفاارددربااازویاهاالی

بیندوبازویبویااییسانجدرحشارا ناروماادهپسایل

بویاااییساانجانجااا شااد.سااپ پاسااخپساایل،بااهمیاازان10

آسیاییمرکبا بهدستنیامد(شکل .)1چنینوقتای

غلظت ایترکیبموردنظرکاهروی

میکرولیتراز ریکاز

کهدر ردوبازوبارگ اایمرکباا قارارگرفتنادنیاز

کاغذهافیقرارددادهمیشد،مشاا دهوثباتگردیاد.در

حشرا مادهونراینآفتپاسخترجیحایبایندوباازو

بررسیترکیبگاماباوتیروالکتاوندر ارتیماارتداداد60

نشانندادند(شکل.)1ایننتایجمشخصکردکهدوبازوی

حشرهنرو60حشرهماادهتساتشاد،اماادربررسایمتیال

بویاییسنجازلحاظجلبحشرا جستجوگریکسانعمال


سالیسیال ونیزآزمای  ایابتداییدر رتیمارتداداد30

میکنندوتمایلبه یچبازوییدرآزماای تیمار ااوجاود


حشرهنرو30حشرهمادهموردارزیابیقرارگرفات.قبالاز

ندارد .چنایندرآزماای دیکلرومتااندرمقابال اوای

آزمای ترکیابفروماونیوترکیاب ورماونی،باهمنظاور

کلرومتاناثریرویرفتاارحشارا ماادهونار
دی 
پاکنیز 

ارزیابیعد تمایلبهیکبازو،در ردوبازویبویاییسنج

پسیلآسیاییمرکبا نداشت(شکل .)1

وایپاک(بهعنوانکنتر منفی)ونیازبارگ اایگیا اان
میزبان(بهعنوانکنتار میبات)قارارگرفاتوحشارهماورد

بررسی پاسخ بویایی پسیل آسییایی مرکبیات بیه
ترکیب سنتتیک گاما-بوتیروالکتون

مطالدااهدربااازویاهاالیر اسااازیشاادتااامساااویبااودن

ترکیابگاماا-بوتیروالکتاونباهطاورمدنایداریدر

انتخابدردوبازوبررسیگردد .چنینبهمنظورارزیاابی

غلظت1000درسطحاحتما یکدرهدودرغلظت اای

میکرولیتاراز

عد تاثیرحال رویرفتارحشرا ،مقدار10

10،100و1میکروگار بارمیلایلیتاردرساطحاحتمااا  

دیکلرومتانرویکاغاذهاافیواتمانشاماره(4سااخت

پنجدرهدحشرا نرپسیلآسیاییمرکبا راباهخاود

کشورانگلستان)،3کهدرابداد3×2ساانتیمتارباود،ریختاه

جلاابکاارد(شااکل،2ب).ازسااوییغلظاات ااای،0/1

شدوکاغذهافیداخلمحفظهجاگذاریرایحاهقارارداده

0/01و0/001میکروگر برمیلیلیتارایانترکیابروی

شدودرمقابل وایپاکموردارزیابیقارارگرفات.منباع

پاسخرفتاریحشرا نارپسایلآسایاییمرکباا اثاری

رایحهدرشرو آزمای بههور تصادفیبراییاکباازو

یکازغلظت اایماورد

نداشت(شکل،2ب).اما یچ

اختصاصدادهشدوپ ازآزمای پانجپسایل،باهباازوی

آزمااای گامااا-بوتیروالکتااونسااببایجااادپاسااخدر

رمنتقلمیشد .

دیگ

حشرا مادهپسیلآسیاییمرکبا نشد(شکل،2ال ).

تجزیه و تحظیل آماری دادهها

ترشحفرومونجهتجفتیابیدرچنادینگوناهاززیار


داده اایحاهالازآزماای  اایبویااییسانجیبااا 



1- Eppendorf
2- No response
3- Whatman No. 4 filterpaper, England

راسته Sternorrhynchaازجمله()Margarodidae
،)Doane, 1966(Matsucoccus resinosae
4- Chi-squar

مقبلیقراییو مکاران:پاسخبویاییپسیلآسیاییمرکبا ... Diaphorina citri،
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(Trialeurodes vaporariorum)Aleyrodidae

درتلفی باکار  ایزردچسابندهماوردارزیاابیقارار

()Psyllidae(،)Yin and Maschwitz, 1983

گرفت،امااینترکیبسببجلبپسیلآسیاییمرکبا 

Horton and Landolt, (Cacopsylla pyricola

نشد(.)Thomas, 2010درتوجیهایننتایجذکرشاده

Soroker(Cacopsylla bidens)Psyllidae(،)2007

کهفاکتور ایمختلفیمیتوانددراینمورددخیلباشاند

Phorodon humuli)Aphididae(،)et al., 2004

ولیاز مهمه تر،تدادادکمتارازحادمطلاوبلور اای

و(Campbell(Rhopalosiphum padi )Aphididae

نتایجبهدستآمادهاز

استفادهشدهدرآزمای بودهاست.

)et al., 2003گازارششادهاسات.حشارا نارپسایل

جلبشدنحشرا نرپسایلآسایاییمرکباا باهگاماا-

طورمدنیداریبهمحارک اایشایمیایی

آسیاییمرکبا به

بوتیروالکتوندرپ و

نشاند نادهایانموضاو 
حاضر 

گونه اجلبمایشاوناد.
حشرا مادهوعسلکتولیدی  

استکهاینترکیبمیتواندرویرفتارحشرا نرپسایل


چناینحضاورحشارا ماادهوعسالک،ساببافازای 

ثرباشدوآن اا

آسیاییمرکبا جمدیتموردآزمای مؤ

پاسخحشرا نرپسیلآسیاییبهبرگ اایگیا اانمیزباان

پیشنهادمیکندکاه

رابهخودجلبکند .چنیننتایجما

شاد(.)Moghbeli Gharaei et al., 2013ترکیاب

پسیلآسیاییمرکبا باینمقاادیرمتفااو محارک اای

ایگلخانهایوبااغیو

گاما-بوتیروالکتوندرآزمای 

بوتیروالکتونتمایزقایلمیشود .

شیمیاییگاما-


A
Dichloromethane

Clean air

Citrus leaf

Citrus leaf

Clean air

Clean air

B
Dichloromethane

Clean air

Citrus leaf

Citrus leaf

Clean air

Clean air

شکل  -1درصد پاسخ حشرات جفتگیری کرده ماده (الف) و نر (ب) پسیل آسیایی مرکبات ( =NC ،)N=30تعداد بیپاسخها
Figure 1. Percent response of mated females (A) and males (B) of Diaphorina citri (N=30), NC=Number of
no response
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 Control
A

X2 = 3.18 , P = 0.07

1000 µg

X2 = 1.23 , P = 0.27

100 µg

X2 = 2.20 , P = 0.14

10 µg

X2 = 1.14 , P = 0.28

1 µg

X2 = 0.28 , P = 0.59

0.1 µg

X2 = 0.44 , P = 0.51

0.01 µg

X2 = 0.67 , P = 0.41

0.001 µg



Treatment

 Control

B

X2 = 6.90 , P = 0.009

1000 µg

X2 = 5.59 , P = 0.01

100 µg

X2 = 5.07 , P = 0.02

10 µg

X2 = 4.27 , P = 0.04

1 µg

X2 = 2.57 , P = 0.11

0.1 µg

X2 = 0.28 , P = 0.59

0.01 µg

X2 = 0.02 , P = 0.89

0.001 µg


شکل  -2درصد پاسخ حشرات جفتگیری کرده ماده (الف) و نر (ب) پسیل آسیایی مرکبات به دزهای مختظف گاما-بوتیروالکتون
در مقابل هوای پاک ) =NC ،)N=60تعداد بیپاسخها
* نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بر اساس آزمون کای مربع میباشد ()P< 0.05

Figure 2. Percent response of mated females (A) and males (B) of Diaphorina citri to different doses
of gamma-butyrolactone vs. clean air (N=60), NC= Number of no response
)Asterisks indicate significant departures from 50:50 (χ 2 test, P ≤ 0.05

بررسی پاسخ بویایی پسیل آسییایی مرکبیات بیه

کرد.ازدز0/01میکروگر برمیلیلیتر،تقریبااباابااالرفاتن

ترکیب سنتتیک متیل سالیسیالت

غلظت،ازمیزانقدر جلبکنندگیاینترکیبنیزکاساته

ترکیبمتیلسالیسیال درغلظت0/01میکروگار بار

شاادتاااایاانکااهدرنهایااتدرباااالترینغلظااتیدناای1000

میلیلیترباهطاورمدنایداریدرساطحاحتماا پانجدرهاد


اینترکیبدورکنندهبودوحشارا 

میکروگر برمیلیلیتر،

حشرا نرومادهپسیلآسایاییمرکباا راباهخاودجلاب

بیشترواردبازویحاوی وایپاکشدند(شکل .)3

مقبلیقراییو مکاران:پاسخبویاییپسیلآسیاییمرکبا ... Diaphorina citri،
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Treatment

 Control

A

X2 = 4. 54 , P = 0.03

1000 µg

X2 = 2.46 , P = 0.12

100 µg

X2 = 0.15 , P = 0.69

10 µg

X2 = 0.92 , P = 0.33

1 µg

X2 = 1.28 , P = 0.26

0.1 µg

X2 = 4.48 , P = 0.03

0.01 µg

X2 = 0.33 , P = 0.56

0.001 µg



Treatment

 Control
B

X2 = 4.17 , P = 0.04

1000 µg

X2 = 0.61 , P = 0.43

100 µg

X2 = 0.15 , P = 0.69

10 µg

X2 = 0.14 , P = 0.70

1 µg

X2 = 0.33 , P = 0.56

0.1 µg

X2 = 4.84 , P = 0.03

0.01 µg

X2 = 0.14 , P = 0.70

0.001 µg





شکل  -3درصد پاسخ حشرات جفتگیری کرده ماده (الف) و نر (ب) پسیل آسیایی مرکبات به دزهای مختظف متیل سالیسیالت در مقابل

هوای پاک ( =NC ،)N=30تعداد بیپاسخها
* نشاندهنده وجود اختالف معنیدار بر اساس آزمون کای مربع میباشد ()P< 0.05

Figure. 3. Percent response of mated females (A) and males (B) of Diaphorina citri to different doses
of methyl salicylate vs. clean air (N=30), NC= Number of no response
)Asterisks indicate significant departures from 50:50 (χ 2 test, P ≤ 0.05

متیلسالیسیال یاکترکیاباساتریآروماتیاکو

.)2002درطیپا و

 اایمختلفایاثارایانترکیاب

فراواناستکهدرسیگنا  ایارتباطیبینگیاهوحشره

رویآفا مختلفیارزیابیگردیدهاست.بهعناوانمیاا 

درموقعاستروشارکتمایکنادودردفاا گیااهعلیاه 

متیلسالیسیال برایشتهسایاهبااقال(،)Aphis fabae


گیااهخاواراننقا دارد(Drukker et al., 2001؛

شاااتهبا ارگیاااوالف()Rhopalosiphum padiو

Ozawa et al., 2000؛ Van Poecke and Dicke,

دورکننده(Hardie et al., 1994؛
 Sitophilus zeamais

گیاهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد41شماره،1بهار1397
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)Pettersson et al., 1994وبرایRhyzopertha

گونه ابرایپسیلآسیاییمرکبا ،درمراحل
حضور  

dominica؛ S. zeamaisوProstephanus truncates

باشدوآن ااراباهخاودجلابکناد .

ابتداییمیزبانیابی


جلبکننادگیباود(.)Jayasekara et al., 2005
دارایاثرا  

اماااباااافاازای آلااودگیگیا ااانمیزبااانوافاازای  

متیلسالیسیال برایسن ایشاکارگر
رجلبکنندگی 

اث

غلظتمتیلسالیسیال ،اینترکیببرایپسایلآسایایی

،)Drukker et al., 2001(Anthocoris nemoralis

میگردد،کهاینروشاحتمااالیاک
مرکبا دورکننده 

کنااه  (  Typhlodromus pyri ) Phytoseiidae

ابزاردفاعیبرایگیاهمحسوبمیشود.ازسوییاحتما 


(،)Gadino et al., 2012کفشاادوزک فااتنقطااهای

میرودکهافزای غلظتمتیالسالیسایال بارایپسایل


Zhu and Park, (Coccinella septempunctata

آسیاییمرکبا اینپیا راداشاتهباشادکاهدرهاور 

ده اای
)2005ونیزعواملکنتار بیولاوژیکیازخاانوا 

گونه امواجهخوا د
جلبشدن،باجمدیتباالییاز  

 Syrphidae ، Empididae ، Braconidaeو  

شدوحشرهبهمنظورجلوگیریازرقابتاحتمالیبرسار

)James and Price, 2004(Sarcophagidae

منااابعغااذایی،جلاابغلظ ات ااایباااالیایاانترکیااب

گزارشگردیادهاسات.تغذیاهگیااهخاوارانازگیا اان،

نماایگااردد.باااتوجااهبااهنتااایجاخیاارمبناایباارقاادر 

راالقاءمیکند،بهنحویکاهایان

تولیدمتیلسالیسیال 

جلبکنندگیترکیبگاماا-بوتیروالکتاونونیازاثارا 


ترکیب اغلابدرمیاان ترکیباا فارارمتصااعدشادهاز

متیلسالیسیال برایپسیلآسایایی
دورکنندگی ترکیب 

گیا انآسیبدیادهتوساطگیااهخاوارانمشاا دهشاده

مرکبا توهایهمایشاودایان ترکیباا فرمولاهشادهو

است.متیلسالیسیال بادفعحشرا آفتویابااجلاب

ییآن ادرآزمای  ایبااغیماوردبررسایقارار

کارآ

عواملکنتر بیولوژیکدردفا گیاهعلیهگیااهخاواران

گیرد .





نق ایفامیکند.براساو نتاایجباهدساتآمادهازایان
پو

میتوانچنیناستنباطکردکهاحتماالر اسازی

متیلسالیسیال بهوسیلهگیا انمیزبان ،درغلظتپایین
تواندنشانهایاز

برمیلیلیتر 
)می

(غلظت0/01میکروگر 

سپاسگزاری
بدینوسیلهازحمایت اایماالیمداونات پ و شای

رفسنجانتشکروقدردانیمیگردد.

دانشگاهولیعصر(عج)
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Abstract
Background and Objective
The Asian citrus psyllid, Diaphorina citri Kuwayama (Hem.: Psyllidae), is one of the most
destructive pests of citrus because of its ability to vector the causal bacterial pathogen of citrus
greening disease. This is one of the most devastating diseases of citrus worldwide. Feeding on citrus
by Asian citrus psyllid also induces release of Methyl salicylate (MeSA), suggesting that it may be a
cue revealing location of conspecifics on host plants. MeSA is a ubiquitous aromatic ester that is a
well-known plant stress signal and enhances defense against herbivores with repellent properties.
Gamma-butyrolactone (GBL) is a primary component of the volatile ingredients in the female sex
pheromone of the D. citri. The ability to decrypt plant volatiles is essential for herbivorous insects for
their choice of host plants and mating partners and oviposition hosts. D. citri is an oligophagous insect
with a host range restricted to plants in the Rutaceae family. That is why olfaction plays an important
role in its host finding and selection process. The use of olfactory cues by adult psyllids in host plant
selection has been reported in many olfactometer studies. In order to achieve the attractive and
repellent compounds for pest management strategies against this pest, we investigated the effect of
volatiles emitted from Synthetic GBL and MeSA on olfactory response of D.citri in laboratory
bioassays.

Materials and Methods
This study evaluated the olfactory responses of D. citri to chemical stimuli from seven
concentrations of GBL and MeSA including 0.001, 0.01, 0.1, 1.0, 10, 100 and 1000 µg/ ml with
individual release of 30 females and 30 males. The GBL and MeSA (>98% purity) were
purchased from Sigma Aldrich (USA) and diluted in dichloromethane. A glass Y-tube
olfactometer was used in laboratory conditions (27±2°C, 60–80% RH, under a fluorescent 1600
lux light source, 14:10 (L:D) photocycle period and constant airflow of 300 ml/min).

Results
The results revealed that a signiﬁcant proportion of male D. citri were attracted to GBL at the 1.0,
10, 100 and 1000 µg/ ml concentrations. But female D. citri showed no response to odors
emanating from this compound. The results also indicated that a signiﬁcant proportion of male
and female D. citri were attracted to MeSA at the 0.01 µg concentration. However MeSA at the
concentration 1000 µg/ ml was repellent for psyllids. Other concentrations (0.001, 0.1, 1.0, 10
and 100 µg/ ml) did not attract or repel the male and female D. citri.

Discussion
In this study, results showed that GBL at high concentrations is attractive only for male insects. These
results indicate the role of GBL as a sex pheromone in attracting male insects. Feeding by herbivores
induces the production of MeSA, so that this compound is often found among the volatile compounds
of plants damaged by herbivores. MeSA plays a role in plant defense against herbivores by either
repelling herbivores or by attracting biological control agents. The results of this study show that,
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probably, release of MeSA by host plants at low concentrations (0.01 μg), can be a cue of the
presence of conspecific for D. citri in the early stages of host finding. With increasing infestation of
host plants and increasing MeSA concentration, this compound repels the insects and that this method
is considered a defensive tool for the plant. It is also possible that increasing the concentration of
MeSA for the insect has this cue that if attracted, it will encounter a high population of conspecifics
and the insect would not be attracted to high concentrations in order to avoid potential competition for
food sources. Evaluation of chemical compounds that are attractive or repellent to D. citri, can
contribute to the improvement in integrated management projects against this pest.

Keywords: Asian citrus psyllid, Citrus Greening, Methyl salicylate, Olfactometer,
Pheromone

