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چکیده
و انتخاب  خوار برای انتخاب گیاه میزبان، پیداکردن جفت توانایی درک و تشخیص ترکیبات فرار در حشرات گیاه

 ایی پسییل آسییایی مرکبیات    در ایی  پیهوهپ پاسیخ بویی    باشید    حیاتی میی  ریزی امری میزبان مناسب برای تخم

(Hem.: Psyllidae )Diaphorina citri Kuwayama بوتیروالکتیون  -های شیمیایی دو ترکیب گاما به محرک

، 1، 10، 100، 1000)فرومون جنسی پسیل مرکبات( و متیل سالیسیالت )ترکیب هورمون گیاهی( در هفیت لظتیت   

میورد ارزییابی    1390در سال  شکل -Yسنج  اده از دستگاه بویاییبا استف لیتر میکروگرم بر میظی 001/0و  01/0، 1/0

و  10، 100، 1000های  در لظتتداری،  طور معنی به بوتیروالکتون-گاماترکیب نتایج مشخص کرد که قرار گرفت  

  اما حشرات میاده پسییل آسییایی    کردرا به خود جظب حشرات نر پسیل آسیایی مرکبات  ،لیتر میکروگرم بر میظی 1

ترکیب  ،لیتر میکروگرم بر میظی 01/0 چنی  لظتت هم  نشدندهای ای  ترکیب جظب  کدام از لظتت رکبات به هیچم

 1000  لظتیت  شید حشیرات نیر و میاده پسییل آسییایی مرکبیات       سبب جظیب   داری معنیطور  بهمتیل سالیسیالت 

، 001/0هیای   لظتیت   بودی دور کننده متیل سالیسیالت، برای حشرات نر و ماده پسیل آسیای لیتر میکروگرم بر میظی

اثری روی رفتار حشرات نر و ماده پسیل آسییایی   متیل سالیسیالتترکیب  لیتر میکروگرم بر میظی 100و  10، 1، 1/0

کننیده   ثر بر رفتار پسیل آسیایی مرکبات و دستیابی به ترکیب جظیب ؤارزیابی ترکیبات شیمیایی م  نداشتمرکبات 

 و مخرب، نقپ بسزایی داشته باشد ظفیقی ای  آفت مهم تواند در مدیریت ت می



 ، متیل سالیسیالتبوتیروالکتون-گاماپسیل آسیایی مرکبات، سنج،  بویاییها:  کظید واژه

 
 مقدمه

درساا ،اولاینبااردرایارانرکباا مآسیاییپسیل

 منطقهکهیروقصرقنداستانسیستانوبلوچستانواز2000

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

تغذیاهازشایرهگیاا ی،باهدلیالازطریا خسار ایجادبر

یکایازآفاا 1اشدرانتقا عاملبیماریگرینینگتوانایی

جهااناساتبسیارمخربواقتصاادیمرکباا درسراسار

                                           
1- Greening or Huanglongbing 

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

بیماریگرینیناگتغذیهآفتسببترشحزیادعسلکو

 اا،ریازشنیزموجبکوتاهشدن،خشکشدنشاکوفه

 اا،تغییارشاکل، اایناارووکوچاکمانادنآنمیوه

 ااوتولیادبنادینامناسابوتلاخمازهشادنمیاوهرنگ

کهمنجربهازبینرفتنشودمییغیرقابلفروش امیوه

؛Bove, 2006)شاودمایساا 8تا5مد گیاهظرف

Halbert and Manjunath, 2004).کاهتوجهبهاینبا
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خسااار 1ایاانآفااترویاکیاارگیا ااانخااانوادهمرکبااا 

زناادودرفاهاالهزمااانیچناادسااا موجاابنااابودیماای

،(Hall, 2008؛Bove, 2006)شاود ایآلاودهمایباغ

ایویاا ها میااتکشاااورزانازباارایکنتاار ایاانآفاات

 ااکا هازحشرهاست.درحا حاضراستفادبرخوردار

هاور  ااییاساتکاهباهبرایکنتر ناقل،یکیازراه

عمومیوعملایبارایکنتار بیمااریگرینیناگانجاا 

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

اثاارا منفاایرویجمدیااتدشاامنان ااا،کاا ازحشااره

زیستداردوممکناستباعثگسترشطبیدیومحیط

حشارا چناین ا  اشود.ک متبهحشرهپدیدهمقاو

کشاندهکهغلظاتننددرحالیتوابالغآلودهبهپاتوژنمی

پااتوژنراانتقاا د ناد،انادرادریافتکاردهک حشره

(Gatineau et al., 2010).

 ایدیمتاوا ،ایمیداکلوپرایاد،ک اثرپاش حشره

1ولاک گزافلومورون،پیریپروکسیفن،فوزالون،روغن

ونیزتزریا درهد1وعصارهمتانولیگیاهچری درهد

متیالوایمیداکلوپریادباهمتاوندی ایاکسایک حشره

،درکنتر پسایلآسایاییمرکباا رادرداخلتنهدرخت

گرفتاهاساتاستانسیستانوبلوچستانموردبررسایقارار

(Motamedinia and Morovati, 2012.)ااآن 

روزپا از3ثرترینتیمار اادرؤنمودندکهماگزارش

درهادتلفاا وایمیداکلوپریاد61/77سمپاشیدیمتوا با

.درروشتزریاا نیاازبودنااددرهاادتلفااا 49/70بااا

و14/14ترتیابمتیالوایمیداکلوپریادباهمتوندیاکسی

دربررسایاثاردوجدایاه  تنددرهدتلفاا داشا86/15

 DEMI 002(Metarrhizium anisoplia) ایقارچ

رویحشرا کامالDEPI 002(Isaria tenuipesو)

شادپسیلآسیاییمرکبا درشرایطآزمایشگا یگازارش

DEPI 002وDEMI 002کاهپا ازپانجروزجدایاه

مرگومیرایجادکردنددرهد29ودرهد71تیبتربه

(Haji Allahverdi Pour, 2012.)

                                           
1- Rutaceae 

کاری ایجدیدمدیریتآفا ،دستروشیکیاز

ترکیبا استفادهازنحویکهبادررفتارحشرا استبه

جمدیااتآفااا تنظاای و3ودورکننااده2کنناادهجلااب

پایاندردنیااایبنااد.یابااد اااکااا  ماایخسااار آن

کننادکاهشیمیاییزنادگیمای ایایازمحرکپیچیده

یرأث اراتحاتتا ایمختلفیازحیا آنتواندجنبهمی

بارای4ازح بویاییوعالیا شایمیایی اقرارد د.آن

پیااداکردنجاان مخااال ،غااذاویااااجتنااابازرقباااو

 کنند.دشمنانطبیدیاستفادهمی

7واتاایلن6اساایدسالیساایلیک،5اساایدجاساامونیک

توانندنق کلیدیدر ایگیا ی ستندکهمی ورمون

ایفااکنناد 8(HIPV)تولیدوانتشارترکیبا فرارالقایی

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

Schmelz et al., 2009).اسیدسالیسیلیک ورماون

درتنظای گیا یفنولیاستکهدرگیا اننق اساسی

کان بااساایروبار   اایمحیطایرشد،پاسخبهتن 

واغلباین ورمونوابساتهباهدفاا داردرا اارگانیس 

 اااوحشاارا مکناادهاسااتگیاااهدرپاسااخبااهپاااتوژن

(Senaratna et al., 2000)استفادهازاسیدسالیسیلیک.

توانادتولیادترکیباا فاراررادرگیا اانالقااءکنادمی

(Ozawa et al., 2000).متیلسالیسایال ترکیابآروماتیاک

وسیلهآنزی هاستریوازمشتقا اسیدسالیسیلیکاست)ب

آیاد(.ایاندساتمایهسالیسیلیکاسیدمتیلترانسافرازبا

ترکیبااا فاارارمتصاااعدشاادهازترکیااباغلاابدرمیااان

شاودخاوارانمشاا دهمایگیا انآسیبدیدهتوسطگیاه

(Ozawa et al., 2000؛Van Poecke and Dicke, 2002).

درمشخصشدهاستکهتغذیهپسایلگالبایعنوانمیا هب

درختانگالبیمنجارباهتولیادترکیباا فاراریمیالمتیال

دردرختاناینترکیبا شودکهفارنزنمی-سالیسیال وآلفا

                                           
2- Attractant 

3- Repellent 

4  - Chemical cues 

5- Jasmonic acid 

6- Salicylic acid 

7- Ethylene 

8- Herbivore-Induced Plant Volatiles (HIPV) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethylene
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethylene
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28134434
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28134434
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.(Scutareanu et al., 1996)شاوندسال تولیدنمی


ودگیگیا ااانمرکبااا باااباااکتریعاماالآلااچنااین اا 

بیمااریگرینیناگ،ر اساازیمتیالسالیسایال راالقااء

درگیا ااننتاایجگازکرومااتوگرافیبراسااو.کندمی

آلودهباپسیلآسایاییمرکباا ونیازگیا اانآلاودهباه

باهگیا اانمتیلسالیسایال نسابتتولیدباکتری،میزان

درگیا ااانسااال ،متیاالکااهساال بیشااتراسااتدرحااالی

 لیموننبهمیزانبیشتریوجاوددارد-آنترانیال ودی

(Mann et al., 2012).

شناسایبوتیروالکتوندرجلسهساالنهانجمنحشاره-گاما

عناوانیکایازاجازاءاهالیباه،2008آمریکادرنوامبرساا 

فرومونجنسیپسیلآسایاییمرکباا گازارششادهاسات.

بهکماکشارکتازفرمولهکردناینترکیبچنین ا  آن

Alpha Scentsخبردادند(Onagbola et al., 2008b).

 ایپسایلیابیتددادیازگونهعالی بویایینق مهمیدرمیزبان

 Heteropsylla cubana(Finlay‐Doney:ماننااددارنااد

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

Cacopsylla bidens(Soroker et al., 2004)،

(Gross and Mekonen, 2005)C. melanoneura،

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

(Gross and Mekonen, 2005)،C. pyricola

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

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

Trioza erytrea(Moran and Brown, 1973)

؛T. apicalis(Kristoffersen et al., 2008و
Valterova et al., 1997.)

شاااخکپساایلآساایاییمرکبااا ازنااو نخاایوبااا

یااازدهنااو مااویحساایرویاسااتکااه1فالژلااومر8

یایوتوهای شادهشاخکحشارا ناروماادهشناساا

اربااودهودررویشاااخکمنفااذد2اساات.ریناریا ااای

جان شناساییترکیبا شیمیاییفرارگیا اانمیزباانو

.(Onagbola et al., 2008a)نقا دارنادمخاال 

                                           
1- Flagellomere 
2- Rhinaria 

سانجیمشاخصگردیادهکاهبویاایی اایطیپا و  

حضورعالی بویایی،پاساخپسایلآسایاییمرکباا باه

 ,.Wenninger et al)د دعالی بیناییراافزای می

یااابی،اطالعااا یدرطاایمیزبااانپساایلآساایای.(2009

دستآمدهازحداقلدوح )بویااییوبیناایی(رابااهب

پسیل.(Patt and Setamou, 2010)کند  تلفی می

ترکیبااا فاارارمتصاااعدشاادهازبااهآساایاییمرکبااا 

واریتااهودرایاانرابطااهشااودماایمیزبااانجلاابگیا ااان

توساطان)گیا انمیزبانونیازوضادیتآلاودگیگیا ا

حشارا نار.ثر ساتندؤکان مادراینبر  (اینآفت

ترکیباا فارارمتصااعدشادهباهپسیلآسیاییمرکبا ،

 ااگوناهازحشرا مادهونیزعسلکتولیدیتوسط ا 

.(Moghbeli Gharaei et al., 2013)شوندمیجلب

کنندهپسایلشناساییوسنتزترکیبا فرارشیمیاییجلب

منجااربااهتوساادهردیااابیوتواناادمرکبااا ماایآساایایی

 اایکاا   زیناهاسترات یمدیریتجدیدیشودکاه

پاشیویاکاا  کردنفواهلس تولید،کمکبهبهینه

داشااترابااهدنبااا خوا ااد اااکاا اسااتفادهازحشااره

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

کننااده،کیبااا دورجدیاادماادیریتماننااداسااتفادهازتر

 ایعنوانابزارتوانندبهکنندهوبازدارندهتغذیه،میجلب

باتوجهبه ااستفادهشوند.ک جایگزینیامکملحشره

گاذارثیرأکنندهوتترکیبا جلبتکوینضرور بررسیو

برایاستفادهدرکشور،پسیلآسیاییمرکبا رویرفتار

درومادیریتایانآفات، اایکنتار  ادربرنامهازآن

ایاانپاا و  پاسااخحشاارا ناارومااادهپساایلآساایایی

آفاتترکیبفرومونجنسایازمرکبا به فتغلظت

4وترکیب ورمونیمتیلسالیسیال 3(بوتیروالکتون-گاما)

ارزیابیگردید.



 ها مواد و روش

 پسیل آسیایی مرکباتآوری و پرورش  جمع

 ااایبااا ،ازباااغپساایلآساایاییمرکجمدیااتاولیااه


                                           
3- Gamma-butyrolactone 

4- Methyl salicylate 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwi4jYqEz7jWAhVHPhQKHe4YBgwQFgh7MAk&url=https%3A%2F%2Fwww.americanchemistry.com%2FGamma-Butyrolactone-and-Butanediol%2F&usg=AFQjCNHKu2tgId3NvSAljg4_eqbcqJ_ESw
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تجاریمرکبا اطرافشهرستانجیرفتواقعدراساتان

ثانیاه32/54دقیقاهو19درجاه،28کرمان)بامختصاا 

ثانیاهشاارقی(کااه17/46دقیقااهو14درجااه،58شامالیو

آلودهبهپسیلآسیاییمرکبا بودند،درطایچنادینباار

آسایاییآوریشد.حشارا باالغپسایلبرداریجمعنمونه

یپ و شیدانشکدهآوریبهگلخانهمرکبا پ ازجمع

رفسانجانمنتقالوساپ )عج(عصرکشاورزیدانشگاهولی

متارکاهحااویسانتی50×50×50 اییبهابدادداخلقف 

(C. sinensisپرتقااا والنساایاکولتیااوارکمپباال)گیاااه

تاااجمدیاتکااافیبارایانجااا شادندبودناد،ر اسااازی

دستآیاد.پارورشگیا اانوحشارا درهب اآزمای 

،درجاهسلسایوو27±2شرایطکنتر شدهگلخانهبادمای

ساعتروشنایی14درهدودورهنوری60±10رطوبتنسبی

 اایچهاارساعتتاریکیهور گرفت.ازنهاا 10و

گردیااد.باارایبااهمنظااورپاارورشاسااتفادهپرتقااا ما ااه

مرکبا باسانآسیاییدستآوردنحشرا بالغپسیلهب

سنپنج پسایل ای ایرفتاری،پورهمشخصدرآزمای 

میزبااانکااه ااایگیا ااانوروینهااا ندآوریشاادجمااع

50×50×50 اییباهابداادهور جداگانهدرونقف به

کاهباتوجهبهاینمترقرارداشتند،منتقلگردیدند.سانتی

نسابتمرکباا کردهپسیلآسیاییگیریحشرا مادهجفت

کنندگیبیشتریبارایقدر جلبنکردهگیریافرادجفتبه

ازو(Wenninger et al., 2008)حشرا نردارناد

گیااریکااردهچااونباارایحشاارا مااادهجفااتسااویی

نبارایسمتعالیا بویااییگیا اانمیزبااهیابیبجهت

ازدرایانپا و  ناپاذیراساتلاذاریازیاجتناابتخ 

حشرا کاملریکردهاستفادهگردید.گیحشرا جفت

بهبلاوغجنسایروز3تا2پسیلآسیاییمرکبا پ از

بنابراین.(Wenninger and Hall, 2007)دنرسمی

هروز10 اااازحشاارا بااالغحاادوددرتمااامیآزمااای 

گیریکردهاستفادهگردید.جفت

 سنج بویایی

پاساخبررسیبرای1شکل Y– سنجازیکدستگاهبویایی


                                           
1- Y-tube olfactometer 

اساتفادهگردیاد اابویاییپسیلآسیاییمرکبا درآزماای 

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

ودو14طاو شااملیاکباازویاهالیباهسنجبویایی

متاروازسانتی2وباقطرداخلی10بازویفرعیبهطو 

دار،ایتوریجن شیشهپیرک بود.یکدرپوششیشه

سانجرپایهبازویاهالیبارایورودحشارهباهبویاایید

استفادهگردید.درانتهای ربازویفرعاییاکمحفظاه

متربهمنظورسانتی5/17×5/3بهابدادایایاستوانهشیشه

جاگذاریمنبعرایحهتدبیهشدهبود. واتوساطدولولاه

درلیترمیلی300 واباسرعتثابتدمندهرابطازیکپمپ

شادکنتر مایTesto 425مد سنج وادقیقه،کهبایک

ومحفظاهحااوی2فداا ذغا پ ازعبورازمحفظهحاوی

آبمقطر)بهمنظورمرطاوبوتصافیهکاردن اوا(توساط

باهوپ ازآن ایتیماروشا د ایتفلونیبهمحفظهلوله

شاد.هوازبازویاهلیخارجمایشددوبازویفرعیوارد

سانجوتجهیازا آنوبینتیمار اا،بویااییدرفاهلهزمانی

درهدهابونتمیزدوطورکاملبامحلو  ایاتصا بهلوله

درجااه200دردمااایساانجوتجهیاازا آنبویاااییشاادندو

.شدندساعتنگهداری3سلسیووحداقلبهمد 

پاسخ پسیل آسیایی مرکبات به ترکیب شبه فرومونی 

 الکتون و ترکیب هورمونی متیل سالیسیالتبوتیرو-گاما

بوتیروالکتونومتیالسالیسایال -برایاینمنظورگاما

خریاداریآمریکاا3ازشارکتسایگما(درهد98)خلوص

گردید.رفتارحشرا نروماادهپسایلآسایاییمرکباا در

1000و001/0،01/0،1/0،1،10،100پاسخبه فتغلظت

از اریاکازترکیباا لیتاردرمیلایترلیمیکروگر برمیلی

 اایطورجداگانهارزیابیگردید.بهمنظورساختنغلظتهب

عناوانحاال اساتفادهگردیاد.به4متانکلروموردنظر،ازدی

درجااه27±2باااشاارایطدمااایییدراتاااقیساانجبویااایی

یکالمپنوربادرهدو60±10سلسیوو،رطوبتنسبی

عااد منظاورشاد.باهانجا لوک 1600باشد آفتابی

ساانجی،نظاارباااشاارایطاتااا زیسااتحشاارا مااوردکااردن

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

1اپندورف
یاک اباتاوریمسادودشادهباودکهدربآن 

سانجیمنتقالساعتقبلازشرو آزمای باهاتاا زیسات

درشاتند.اینداگونهتغذیه.حشرا دراینمد  یچشدند

.باودپنجدقیقاه ا،مد زمانپاسخحداکیرتمامیآزمای 

کاهدرایانماد ،حشارا پاساخینداشاتند هاورتی در

(.Mann et al., 2010)شادثبات2عناوانعاد پاساخبه

 اباار اساازیحشارا ناروماادهپسایلآسایاییآزمای 

هااور جداگانااهومنفاارددربااازویاهاالیمرکبااا بااه

10بااهمیاازان،پاسااخپساایلسااپ .شاادانجااا ساانجبویااایی

موردنظرکاهروی ایترکیبغلظت ریکازمیکرولیتراز

در.گردیادمشاا دهوثباتشد،کاغذهافیقرارددادهمی

60بررسیترکیبگاماباوتیروالکتاوندر ارتیماارتداداد

،اماادربررسایمتیالتساتشادحشرهمااده60حشرهنرو

30 ایابتداییدر رتیمارتدادادنیزآزمای سالیسیال و

قبالاز.حشرهمادهموردارزیابیقرارگرفات30حشرهنرو

آزمای ترکیابفروماونیوترکیاب ورماونی،باهمنظاور

سنجبویاییارزیابیعد تمایلبهیکبازو،در ردوبازوی

 اایگیا اانونیازبارگعنوانکنتر منفی(ه)ب وایپاک

گرفاتوحشارهماوردقارارعنوانکنتار میبات(ه)بزبانمی

مطالدااهدربااازویاهاالیر اسااازیشاادتااامساااویبااودن

چنینبهمنظورارزیاابیدوبازوبررسیگردد.  انتخابدر

لیتارازمیکرو10مقدارعد تاثیرحال رویرفتارحشرا ،

)سااخت4واتمانشامارهدیکلرومتانرویکاغاذهاافی

ریختاه،باودمتارساانتی3×2درابدادکه،3انگلستان(کشور

شدوکاغذهافیداخلمحفظهجاگذاریرایحاهقارارداده

منباعدرمقابل وایپاکموردارزیابیقارارگرفات.شدو

هور تصادفیبراییاکباازورایحهدرشرو آزمای به

زوی،باهبااپسایلشدوپ ازآزمای پانجدهاختصاصدا

شد.رمنتقلمیدیگ

 ها تجزیه و تحظیل آماری داده

سانجیبااا اایبویاایی اایحاهالازآزماای داده


                                           
1- Eppendorf 

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

مقایسااهSASافاازاروتوسااطناار 4آزمااونمربااعکااای

 ای رتکرارفرضهفرموردآزمونبرایداده.گردید

50:50 ااایکاال اارآزمااای ،انتخاااب مانناادداده

یااکنتار باودحشرا ماوردآزماای نسابتباهتیماار

(Moghbeli Gharaei et al., 2013.)



 نتایج و بحث

درآزمای اولیهبا وایپاک،تفااو مدنایداری

ماادهپسایلناروحشارا درسانجبویااییبیندوبازوی

چنینوقتای(.  1دستنیامد)شکلهآسیاییمرکبا ب

کباا قارارگرفتنادنیاز اایمربارگبازودر ردوکه

پاسخترجیحایبایندوباازواینآفتونرمادهحشرا 

دوبازوی(.ایننتایجمشخصکردکه1نشانندادند)شکل

ازلحاظجلبحشرا جستجوگریکسانعمالسنجبویایی

وتمایلبه یچبازوییدرآزماای تیمار ااوجاودکنندمی

کلرومتااندرمقابال اوایچنایندرآزماای دیندارد.  

متاناثریرویرفتاارحشارا ماادهونارکلرودینیزپاک

.(1)شکلپسیلآسیاییمرکبا نداشت

بررسی پاسخ بویایی پسیل آسییایی مرکبیات بیه    

 بوتیروالکتون -ترکیب سنتتیک گاما

داریدرطاورمدناایبوتیروالکتاونبااه-ترکیابگامااا

 اایدرسطحاحتما یکدرهدودرغلظت1000غلظت

لیتاردرساطحاحتمااا گار بارمیلاایمیکرو1و100،10

حشرا نرپسیلآسیاییمرکبا راباهخاودپنجدرهد

،1/0 ااایب(.ازسااوییغلظاات،2جلاابکاارد)شااکل

لیتارایانترکیابرویمیکروگر برمیلی001/0و01/0

پاسخرفتاریحشرا نارپسایلآسایاییمرکباا اثاری

ماورد ااییکازغلظتب(.اما یچ،2نداشت)شکل

بوتیروالکتااونسااببایجااادپاسااخدر-آزمااای گامااا

ال (.،2حشرا مادهپسیلآسیاییمرکبا نشد)شکل

یابیدرچنادینگوناهاززیارترشحفرومونجهتجفت

(Margarodidae)ازجملهSternorrhynchaراسته

Matsucoccus resinosae(Doane, 1966،)

                                           
4- Chi-squar 



 Diaphorina citri... 16 پاسخبویاییپسیلآسیاییمرکبا ،:ناو مکارمقبلیقرایی

(Aleyrodidae)rariorumvapo aleurodesriT

(Yin and Maschwitz, 1983،)(Psyllidae)

Cacopsylla pyricola(Horton and Landolt, 

2007(،)Psyllidae)Cacopsylla bidens(Soroker 

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

padi  Rhopalosiphum( Campbell(Aphididaeو)

et al., 2003) نارپسایلگازارششادهاسات.حشارا

 اایشایمیاییداریبهمحارکطورمدنیسیاییمرکبا بهآ

ناد.شاوجلبمای اگونهتولیدی  حشرا مادهوعسلک

چناینحضاورحشارا ماادهوعسالک،ساببافازای   

گیا اانمیزباان اایپاسخحشرا نرپسیلآسیاییبهبرگ

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

وایوبااغی ایگلخانهدرآزمای کتونبوتیروال-گاما

 ایزردچسابندهماوردارزیاابیقاراردرتلفی باکار 

،امااینترکیبسببجلبپسیلآسیاییمرکبا گرفت

درتوجیهایننتایجذکرشاده(.Thomas, 2010)نشد

توانددراینمورددخیلباشاندکهفاکتور ایمختلفیمی

دادادکمتارازحادمطلاوبلور اایتر،تولیاز مهمه 

دستآمادهازنتایجبهاستفادهشدهدرآزمای بودهاست.

-گامااجلبشدنحشرا نرپسایلآسایاییمرکباا باه

د نادهایانموضاو نشانبوتیروالکتوندرپ و  حاضر

رویرفتارحشرا نرپسایلتوانداستکهاینترکیبمی

 ااثرباشدوآنؤمآسیاییمرکبا جمدیتموردآزمای 

کندکاهپیشنهادمیچنیننتایجمارابهخودجلبکند.  

 اایمحارکپسیلآسیاییمرکبا باینمقاادیرمتفااو 

.شودبوتیروالکتونتمایزقایلمی-شیمیاییگاما


 

 

 

 
 

 ها پاسخ = تعداد بیNC، (N=30) پسیل آسیایی مرکبات ی کرده ماده )الف( و نر )ب(گیر درصد پاسخ حشرات جفت -1 شکل
Figure 1. Percent response of mated females (A) and males (B) of Diaphorina citri (N=30), NC=Number of 

no response 

Clean air 

  Citrus leaf 

Clean air      Clean air 
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Control              Treatment 

 


Control              Treatment 


 

بوتیروالکتون -گاماگیری کرده ماده )الف( و نر )ب( پسیل آسیایی مرکبات به دزهای مختظف  درصد پاسخ حشرات جفت -2 شکل
  ها پاسخ = تعداد بیN) ،NC=60(در مقابل هوای پاک 

 (P< 0.05)باشد  دار بر اساس آزمون کای مربع می عنیوجود اختالف م دهنده * نشان
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    

 متیل سالیسیالت ترکیب سنتتیک

میکروگار بار01/0غلظتدرمتیلسالیسیال ترکیب

درهادپانجدرساطحاحتماا داریمدنایطاورباهلیترمیلی

جلابراباهخاودحشرا نرومادهپسیلآسایاییمرکباا 

،تقریباا باابااالرفاتنلیترمیکروگر برمیلی01/0.ازدزکرد

کاساتهنیزکنندگیاینترکیب،ازمیزانقدر جلبغلظت

1000یدناایغلظااتکااهدرنهایااتدرباااالترینتاااایاانشااد

حشارا کنندهبودواینترکیبدور،لیترمیکروگر برمیلی

.(3کل)شندشدپاکاوی وایبیشترواردبازویح
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X
2
 = 3.18 , P = 0.07 
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Control              Treatment 

 


Control              Treatment 




 ابلدر مق متیل سالیسیالت دزهای مختظفماده )الف( و نر )ب( پسیل آسیایی مرکبات به  کرده گیری جفتحشرات  درصد پاسخ -3 شکل

 ها پاسخ تعداد بی =NC ،(N=30) هوای پاک
 (P< 0.05)باشد  دار بر اساس آزمون کای مربع می وجود اختالف معنی دهنده * نشان 

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

 ایارتباطیبینگیاهوحشرهدرسیگنا فراواناستکه

علیاهگیااهکنادودردفاا درموقعاستروشارکتمای

؛Drukker et al., 2001)واراننقا داردخاگیااه

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

 اایمختلفایاثارایانترکیابدرطیپا و  (.2002

عناوانمیاا هبرویآفا مختلفیارزیابیگردیدهاست.

(،Aphis fabae)بااقالبرایشتهسایاهسالیسیال متیل

و(Rhopalosiphum padi)یاااوالفرگباااشاااته

zeamais Sitophilus1994)کنندهدور ,et al. diearH؛
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1994 et al., Pettersson)برایوRhyzopertha 

dominica؛S. zeamais وProstephanus truncates

.(Jayasekara et al., 2005)کننادگیباودجلبا دارایاثر

شاکارگر ایسالیسیال برایسنمتیلکنندگیرجلباث

Anthocoris nemoralis(Drukker et al., 2001،)

Typhlodromus pyri(Phytoseiidae)کنااه

(Gadino et al., 2012،)ایکفشاادوزک فااتنقطااه

Coccinella septempunctata(Zhu and Park, 

 اایدهونیزعواملکنتار بیولاوژیکیازخاانوا(2005

Braconidae، Empididae،Syrphidaeو

Sarcophagidae(Price, 2004 andJames )

،ازگیا اانخاوارانتغذیاهگیااه.هاساتگردیادگزارش

ایاننحویکاههکند،براالقاءمیتولیدمتیلسالیسیال 

رمتصااعدشادهازترکیباا فارااغلابدرمیاانترکیب

شادهوارانمشاا دهخاتوساطگیااهگیا انآسیبدیاده

دفعحشرا آفتویابااجلاببامتیلسالیسیال .است

خاواراندفا گیاهعلیهگیااهعواملکنتر بیولوژیکدر

دساتآمادهازایانهنتاایجبااساوبرکند.نق ایفامی

یر اسازاحتماال توانچنیناستنباطکردکهپ و  می

ییندرغلظتپا،وسیلهگیا انمیزبانهمتیلسالیسیال ب

ازیاتواندنشانه(میلیتربرمیلیمیکروگر 01/0)غلظت

درمراحل،مرکبا ییپسیلآسیای ابراگونهحضور  

.کناد ااراباهخاودجلابباشدوآنیابیابتداییمیزبان

وافاازای گیا ااانمیزباااندگیاماااباااافاازای آلااو

سایلآسایاییاینترکیببرایپغلظتمتیلسالیسیال ،

یاکاحتمااال اینروشکه،گرددمیکنندهمرکبا دور

ازسوییاحتما شود.ابزاردفاعیبرایگیاهمحسوبمی

بارایپسایلمتیالسالیسایال رودکهافزای غلظتمی

آسیاییمرکبا اینپیا راداشاتهباشادکاهدرهاور 

 امواجهخوا دگونهجلبشدن،باجمدیتباالییاز  

منظورجلوگیریازرقابتاحتمالیبرسارهشدوحشرهب

ایاانترکیااب ااایباااالیمنااابعغااذایی،جلاابغلظاات

باااتوجااهبااهنتااایجاخیاارمبناایباارقاادر گااردد.نماای

را ثاونیازابوتیروالکتاون-گامااکنندگیترکیبجلب

برایپسیلآسایاییسالیسیال متیلترکیبیدورکنندگ

ترکیباا فرمولاهشادهوایانشاودتوهایهمایمرکبا 

ماوردبررسایقاراربااغی ای ادرآزمای ییآنآکار

گیرد.
 

 گزاری سپاس

پ و شای اایماالیمداوناتبدینوسیلهازحمایت

 گردد.رفسنجانتشکروقدردانیمی)عج(عصردانشگاهولی
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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. 
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