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چکیده
 در حال حاضر ترکیبهای حشرهکش.) آفت کلیدی باغهای پسته در ایران به شمار میرودAgonoscena pistaciae( پسیل معمولی پسته
 بااینحال. بیشتر تنها و واپسین گزینۀ ممکن در مهار پسیل معمولی پسته هستند،علیرغم تأثیرات منفی خود بر سالمت انسان و محیطزیست
 امروزه ترکیبهای آلی فرار گیاهان.فشار گزینشی آفتکشها باعث به وجود آمدن جمعیتهای بسیار مقاوم از پسیل معمولی پسته شده است
 ترکیبهای آلی فرار از برگ درختان پستۀ رقمهای، در این راستا.امیدواریهایی را در گسترش روشهای پایدار مدیریت آفتها ایجاد کردهاند
) شناساییGC-MS( طیفسنجی جرمی-) جمعآوری شده و با روش کروماتوگرافی گازیKale ghoochi( ) و کله قوچیOhadi( اوحدی
 آلدهیدی و آروماتیک در دو رقم اوحدی و، الکلی، اسیدی، استری، ترکیب آلی فرار ازجمله ترکیبهای مونوترپن31  و43  به ترتیب.شدند
 و14/8 ،32/5  به ترتیب باMethyl benzoate  وLimonene ،(E)- β-Ocimene  سه ترکیب، در میان ترکیبهای.کله قوچی شناسایی شدند
 درصد در رقم کله1/1  و22/1 ،23/2  به ترتیب باα-Thujene  وLimonene ،(E)- β-Ocimene  درصد در رقم اوحدی و سه ترکیب12/1
 شکلY )Olfactometer(  بررسی پاسخ بویایی حشرههای بالغ پسیل معمولی پسته در بو سنج.قوچی بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادند
 نتیجههای.) بهطور معنیداری به بوی برگ درختان پسته (رقم اوحدی) جلب میشوندP>2/221( ) و مادهP>2/23( نشان داد که حشرههای نر
برآمده از این پژوهش میتواند در گسترش روشهای مهاری بر پایۀ بهکارگیری مواد رابط شیمایی همانند شکار انبوه و یا دور کردن پسیل
.معمولی پسته و یا جلب دشمنان طبیعی آن مورد استفاده قرار گیرد
. مونوترپن، ترکیبهای آلی فرار، پسته، بویاییسنجی، استر:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
The common pistachio psyllid (CPP: Agonoscena pistaciae) is the key pest of pistachio orchards in Iran. At the moment,
insecticides despite their known adverse effects on human health and environment, are the only and the last option for
controlling CPP in most cases. However, selection pressure of insecticides has resulted in establishing highly resistant
populations of CPP. Nowadays, volatile organic compounds (VOCs) of plants presenting opportunities for sustainable plant
protection. In this regard, VOCs of pistachio trees (Ohadi and Kaleh ghoochi cultivars) were collected by headspace method
in the pistachio orchards and identified chromatographically (GC–MS). VOCs, including monoterpenes, esters, acids,
alcohols, aldehydes, and aromatics, were identified in both cultivars, numbering 43 in the Ohadi cultivar and 37 in the Kaleh
ghoochi. The quantitatively dominant constituents were (E)-β-Ocimene (32.5%), limonene (14.8%) and methyl benzoate
(12.1%) in the Ohadi cultivar and (E)-β-Ocimene (29.2%), limonene (20.1%) and α-Thujene (6.6%) in the Kaleh ghoochi.
To study whether olfactory cues elicit responses in adult CPP, the odor of pistachio leaves (Ohadi cultivar) were offered in a
Y-tube olfactometer to field-collected populations. Significant positive responses to volatiles of leaves were found in both
males (P<0.03) and females (P<0.001). These data may be useful in semiochemically-based management strategies in the
pistachio orchards such as mass trapping or deter of CPP or attraction of natural enemies.
Keywords: Ester, Monoterpene, Olfactometery, Pistachio, Semiochemical.
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مقدمه
پستۀ اهلی  Pictacia vera L.یکی از باارزشترین
فرآوردههای کشاورزی کشور است که ارزش اقتصادی
بسیار باالیی دارد .نقشی که پسته در اقتصاد کشاورزی
کشور دارد ،سبب گردیده است که تا منطقههای
فراوانی که آمادة کشت این محصول هستند به پرورش
آن اختصاص یابند .سازگاری با شرایط نامساعد
محیطی ازجمله شوری آب و خاک و مقاومت به
خشکی و کمآبی سبب گردیده است که پرورش پسته
جایگاه ویژهای در ایران داشته باشد ( & Neshat
 .)Zeinadini, 2014بر پایۀ آمارها در سال 2172
میالدی ،ایران با تولید بیش از  975هزار تن پسته
مقام دوم تولید این محصول را در جهان به خود
اختصاص داده است ( .)FAO, 2016این در حالی است
که برای سالهای بسیار ایران جایگاه نخست تولید
پستۀ جهان را در اختیار داشت ( & Amirteimoori
 .)Chizari, 2008در حال حاضر تولید پسته در ایران
بر پایۀ میزان عملکرد در واحد سطح ،پایینتر از
میانگین جهانی است ( .)FAO, 2016عوامل گوناگونی
در پایین بودن عملکرد درختان پسته در ایران نقش
دارند که آفتهای درختان پسته بهویژه پسیل معمولی
پسته ( & Agonoscena pistaciae Burckhardt
 )Lauterer, Hemiptera: Psyllidaeاز مهمترین آنها
هستند (.)Mehrnejad & Copland, 2005
در حال حاضر مهار آفتها در باغهای پسته،
وابسته به بهکارگیری آفتکشهای شیمایی است.
بااینحال گسترش مقاومت آفتها به آفتکشها و نیز
تأثیرات ناپسند این ترکبها بر محیطزیست و سالمت
انسان ،کاربرد آنها را با چالشهایی روبرو کرده است
).(Alizadeh et al., 2011; Amirzade et al., 2014
کاربرد آفتکشها در باغهای پسته در سالهای پسین
بهاندازهای افزایش یافته است که سبب ناپایدار شدن
زیستبوم باغهای پسته و طغیان گستردة پسیل
معمولی پسته گشته است ( Rouhani & Samih,
 .)2013در حال حاضر یافتن راههای جایگزین در مهار
پسیل معمولی پسته به یکی از چالشهای متخصصین
فعال در این زمینه تبدیل گشته است .به نظر میرسد
توجه به ویژگیهای درونی درختان پسته و ارتباطهای

شیمایی میان آنها و آفتها میتواند بستر شایستهای
را برای گسترش روشهای مدیریت تلفیقی و زیست
سازگار ،فراهم آورد .درختان پسته همانند دیگر
گیاهان ،طیف گستردهای از ترکیبهای آلی فرار را
تولید میکنند که سبب ایجاد شبکهای از ارتباطهای
شیمایی میان آنها و موجودات پیرامون مانند
گیاهخواران و دشمنان طبیعی میشود .در حال حاضر
مهار رفتاری آفتها با تأکید بر ترکیبهای رابط
(سمیوکمیکال) جایگاه ویژهای در برنامههای مدیریت
تلفیقی دارد ( Dicke & Baldwin, 2010; Dudareva
 )et al., 2013و ترکیبهای آلی فرار بهعنوان بخش
برجستهای از این گروه نیازمند توجه بیشازپیش
هستند.
ترکیبهای آلی فرار ( Volatile Organic
 ،)Compoundsموادی هستند که در دمای اتاق دارای
فشار بخار باال و دمای جوش پایین بوده و طی فرایند
فراریت ( )Volatilityاز مواد مایع و جامد وارد هوای
مجاور شوند ) .(Tholl et al., 2006طی این پدیده
گیاهان ترکیبهای بیشماری با وزن مولکولی پایین و
چربیدوست پخش میکنند که بهعنوان ترکیبهای
آلی فرار شناخته میشوند (.)Tholl et al., 2006
بسیاری از گیاهان این ترکیبها را در اندامهایی مانند
تریکومهای غدهای و مجراهای رزینی اندوخته میکنند
) (Gershenzon, 2000و بیشتر آنها را بر پایۀ یک
الگوی وابسته به زمان پراکنده میکنند ( Loughrin et
 .)al., 1990برخی از این ترکیبها در اثر تغذیه
حشرههای گیاهخوار نیز به محیط رها میشوند و
میتوانند بهعنوان پیامهایی در جلب حشرههای
شکارگر و پارازیتوئید نقش ایفا کنند ( & Pare
.)Tumlinson, 1997
ترکیبهای آلی فرار که بیشتر آنها درواقع
متابولیتهای ثانویۀ فرار هستند ،میتوانند بهعنوان
ترکیبهای کارآمد در دفاع مستقیم (دورکننده یا
بازدارنده) عمل نمایند یا در دفاع غیرمستقیم (جلب
دشمنان طبیعی) نقش ایفا کنند ( Pickett & Khan,
 )2016یا حامل پیامهای شیمیایی باشند که گیاهان
مجاور را تحریک به پاسخهای دفاعی کنند
) .(Engelberth et al., 2004ترکیبهای فرار در اثر
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دگرگونیهای نور و رطوبت و دیگر تنشهای محیطی
مانند خشکی و غرقاب شدن نیز از سطح گیاهان
پراکنده میشوند ) (Holzinger et al., 2000و بنابراین
میتوانند دادههایی را دربارة شرایط فیزیولوژیک و
پدیدهشناختی (فنولوژیک) گیاه میزبان در اختیار
حشرههای گیاهخوار یا حشرههای دیگر ازجمله
شکارگرها و پارازیتوئیدها قرار دهند ( Dudareva et
 .)al., 2013افزایش توجه علمی به بیوشیمی،
فیزیولوژی و بومشناسی ترکیبهای آلی فرار در
گیاهان ،باعث گسترش روشهای گوناگون فضای
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بررسی قرار نگرفته است .این در حالی است که
پژوهشهای گستردهای دربارة پاسخ بویایی گونههای
دیگر پسیلها انجام شدهاند ( Scutareanu et al.,
.1997; Horton & Landolt, 2007; Patt & Sétamou,
 .)2010; Robbins et al., 2012در این پژوهش برای
نخستین بار ترکیبهای فرار برگ درختان پسته در
شرایط باغ به روش فضای فوقانی پویا جمعآوری و
شناسایی شد .همچنین پاسخ بویایی حشرههای نر و
ماده پسیل معمولی پسته به بوی برگ درختان پسته
در سامانۀ بویاییسنجی ( )Olfactometeryبررسی شد.

فوقانی ( ،)Headspaceجهت جمعآوری و آنالیز
ترکیبهای فرار گیاهی شده است .این روشها باعث
نمایاندن تصویر بهتر و واقعی از ترکیبهای فرار در
گیاهان در برابر روشهای سنتی ازجمله استخراج
افشره ،اسانسگیری و ریزاستخراج شده است ( Tholl
 .)et al., 2006باید توجه کرد در روش اسانسگیری با
تقطیر آب ،ساختار برخی از ترکیبهای فرار به دلیل
کاربرد حرارت دگرگون میشود .همچنین روش
ریزاستخراج ( ،)microextractionگنجایش کمابیش
پایینی در استخراج ترکیبهای فرار دارد ( Talebpour
.)et al., 2013
روش فضای فوقانی پویا )(Dynamic Headspace
یک روش معمول و غیر ویرانگر بسیار سودمند است
که در پژوهشهای بومشناسی مورد استفاده قرار
میگیرد .تاکنون پژوهشهای گستردهای در این زمینه
بر روی درختان سیب )،(Bengtsson et al., 2001
انجیر ) ،(Grison-Pigé et al., 2002انگور ( Tasin et
 ،)al., 2005مرکبات ( ;Patt & Sétamou, 2010
 ،)Robbins et al., 2012بادام )،(Beck et al., 2014b
گالبی ( ،)Scutareanu et al., 1997چای ( Zhang et
 )al., 2013و بسیاری از گیاهان و درختان دیگر انجام
شده است .شناسایی این ترکیبها و بررسی اثرهای
رفتاری آنها بهصورت الکتروفیزیولوژیک ،بویاییسنجی
و یا روشهای مزرعهای روی آفتهای فعال روی این
گیاهان ،سبب گسترش ترکیبهای دورکننده و یا
جلبکننده در مهار آفتها شده است.
تاکنون پاسخ بویایی پسیل معمولی پسته به بو و
بهطورکلی ترکیبهای آلی فرار درختان پسته مورد

مواد و روشها
بهای آلی فرار
جمعآوری ترکی 

جمعآوری ترکیبهای آلی فرار به روش فضای فوقانی
پویا انجام شد .در این روش بخشهای از گیاه یا یک
گیاه کامل و یا بخشهای از شاخه و برگ درختان
درون محفظهای شیشهای یا پالستیکی (Stewart-
 )Jones & Poppy, 2006قرار داده میشود و سپس در
طول مدتی مشخص ترکیبهای فرار منتشرشده
بهوسیلۀ یک جریان پیاپی هوا در درون یک میله
جاذب جمعآوری میشوند ( Raguso & Pellmyr,
 .)1998; Tholl et al., 2006در گام پسین مواد
جذبشده با یاری حالل شسته شده و با روشهای
کروماتوگرافی شناسایی میشوند.
جمعآوری ترکیبهای فرار از درختان پسته
(رقمهای اوحدی و کله قوچی) ،از باغی به گسترة 9
هکتار واقع در شریفآباد شهرستان رفسنجان
( )55°92ʹ59/74E ،91°99ʹ79/71Nکه دارای
رقمهای اوحدی و کله قوچی پسته با عمر  25سال،
فاصله کاشت  9متر و بلندی کمابیشی  2/5متر بودند،
انجام شد .در این باغ همگی عملیات کشاورزی
بهصورت معمول انجام میگرفت .برای جمعآوری
ترکیبهای آلی فرار با توجه به پژوهشهای پیشین در
این مورد ( Bengtsoon et al., 2001; Tasin et al.,
 ،)2005بخشی مشخصی از شاخ و برگهای انتهایی
درختان پسته در ارتفاع  7/5متری در درون کیسۀ
پالستیکی ویژه (® )Oven bag, Reynoldsدر اندازة
 91×21سانتیمتر قرار داده شده و دهانۀ کیسه با
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بهکارگیری بست پالستیکی بهطور کامل و محکم
بسته شد تا هیچگونه هوایی وارد کیسه نشود .بهمنظور
گردش یافتن هوا درون محفظۀ پالستیکی ،دو عدد
شلنگ سیلیکونی از جای بسته شدن دهانۀ کیسه وارد
شد که یکی برای اندر رفت هوا و دیگری برای
برونرفت هوا تعبیه شده بودند .در ابتدای دهانۀ
شلنگ خروجی (درون کیسه) ،فیلتر جاذب
ترکیبهای فرار (® )Tenaxقرار داده شد تا هوای
خروجی دربرگیرندة ترکیبهای آلی فرار ،نخست از
فیلتر گذر کند .برونرفت هوا از درون فیلتر سبب
پیوستن مولکولهای ترکیبهای فرار به مادة پلیمری،
درون فیلتر میشود .گردش هوای ورودی و خروجی
با یک عدد پمپ مینیاتوری هوا از نوع دیافراگمی 72
ولتی به جریان انداخته شد ( 1/5لیتر در دقیقه).
جمعآوری ترکیبهای فرار برای زمانی برابر  29ساعت
ادامه یافت .پسازاین زمان فیلتر جاذب از درون
محفظه بیرون آورده شده و سریعا با درپوشهای ویژه
خود از دو سمت بسته شد .فیلترها در دمای -21
درجۀ سلسیوس نگهداری شدند ( Bengtsoon et al.,
 .)2001; Tasin et al., 2005جمعآوری ترکیبهای
آلی فرار برای هر رقم از روی سه درخت کمابیش
همسان در سه روز پشت سر هم انجام شد.
بهای آلی فرار
استخراج ترکی 

در گام پسین ،ترکیب پلیمری درون فیلتر جاذب
شیشهای با یک میلیلیتر هگزان نرمال شسته شد.
بدین منظور با بهکارگیری یک پیپت پاستور شیشهای
از یک انتهای فیلتر ،هگزان به درون فیلتر تزریق شده
و هگزان خروجی از انتهای دیگر فیلتر جمعآوری
گردید .درونمایهها به ویالهای شیشهای 2
میلیلیتری انتقال داده شدند و به آزمایشگاه آنالیز
دستگاهی بهمنظور انجام کروماتوگرافی و شناسایی
ترکیبها منتقل گردید ( ;Bengtsoon et al., 2001
.)Tasin et al., 2005
کروماتوگرافی گازی همراه با طیفسنجی جرمی
()GC-MS

برای شناسایی ترکیبهای فرار از روش کروماتوگرافی

گازی همراه با طیفسنجی جرمی استفاده گردید.
بدین منظور ،نخست حجم محلول برآمده از
ترکیبهای شستوشو شده با هگزان در دمای اتاق به
نزدیک  711میکرولیتر کاهش داده شده و سپس به
میزان  1/5میکرولیتر به دستگاه کروماتوگرافی تزریق
شد .سامانۀ کروماتوگرافی دربرگیرندة دستگاه GC
مدل  )Agilent Technologies( 1141Aمجهز به
آشکارساز مدل )Agilent Technologies( 5415C
دارای ستون مدل )Restek Corporation( Rtx 5 MS
با طول  91متر ،قطر داخلی  1/25میلیمتر و نیز
ضخامت فیلم  25میکرومتر بود .دماهایی آشکارساز و
محفظه تزریق به ترتیب برابر با  291و  251درجۀ
سلسیوس بودند و برنامۀ دمایی از  91درجۀ سلسیوس
(یک دقیقه ثابت) با نسبت  9درجۀ سلسیوس بر
دقیقه آغاز شده و در پایان به  251درجۀ سلسیوس
( 71دقیقه ثابت) رسید .از گاز هلیم ( 44/444درصد)
بهعنوان حامل با سرعت جریان  7میلیلیتر بر دقیقه و
انرژی یونیزاسیون برابر با  11الکترون-ولت استفاده
شد .دادههای خروجی با برنامۀ Agilent MSD
 Chemstationتجزیهوتحلیل شدند.
حشرههای

جمعآوری

برای آزمایشهای بویاییسنجی و بررسی پاسخ
جمعیت مزرعهای پسیل معمولی پسته به بوی برگ
درختان پسته ،نیاز به جمعآوری حشرههای بالغ پسیل
معمولی پسته بود .بدین منظور حشرهها از باغ
ذکرشده در بخش پیشین (جمعآوری ترکیبهای
فرار) در تابستان سال  7942جمعآوری شدند .برای
جمعآوری شاخههای آلوده (رقم اوحدی) به پسیل در
درون کیسههای پالستیکی تکان داده شده و حشرهها
سریعا به آزمایشگاه منتقل میشدند .در طی روزهای
انجام آزمایش بویاییسنجی ،حشرههای بالغ در ساعات
نخستین روز جمعآوری و در همان روز در ساعات
مشخص پاسخ آنها در بو سنج (الفکتومتر) مورد
سنجش قرار میگرفت (.)Zaka et al., 2010
حشرههای نر و ماده در آزمایشگاه با توجه به دو شکلی
جنسی مربوط به تخمریز حشرههای ماده جداسازی
شدند.
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بویاییسنجی

آزمون بویاییسنجی بر پایۀ پژوهشهای پیشین
انجامشده روی پسیل گالبی ( Horton & Landolt,
 )2007; Guédot et al., 2010با دگرگونیهایی انجام
شد .برای این منظور از یک بو سنج  Yشکل (شکل )7
(طول هر بازو  71/5سانتیمتر ،قطر درونی لوله 2/5
سانتیمتر) برای برآورد پاسخ حشرههای نر و ماده در
برابر پیامهای بویایی استفاده شد .گردش هوا در
سامانۀ بو سنج با بهکارگیری یک پمپ هوای
مینیاتوری  72ولتی ،با شدت  51میلیلیتر در دقیقه
ایجاد شد .برای هماهنگی جریان از یک جریانسنج
(فلومتر) (® )Dwyerاستفاده شد که در گذر جریان
هوا قرار داده شده بود .جریان هوای پمپ شده
بهمنظور پاالیش و از میان بردن مولکولهای ناخواسته
نخست از درون محفظۀ ذغال فعال (یک شیشۀ
گازشور  251میلیلیتری) رد شده و پس از گذر از
درون جریانسنج ،دوشاخه و هر یک از شاخهها به یک
شیشه گازشور  711میلیلیتری متصل شد .لولههای
خروجی از محفظهها به بازوهای لولۀ  Yشکل متصل
شدند .در یکی از محفظهها  9گرم برگ سالم درختان
پسته (رقم اوحدی) قرار داده شد و از محفظۀ دیگر
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بهعنوان تیمار شاهد (هوا) استفاده شد .برای انجام
آزمایش هر یک از حشرههای بالغ نخست به درون یک
میکروتیوب  7/5میلیلیتری منتقل شده و پس از
آشکار ساختن جنسیت وارد لولۀ اصلی بو سنج شدند.
برای هر یک از حشرهها  9دقیقه زمان داده شد تا
یکی از بازوها را برگزینند ( 9سانتیمتر حرکت در لولۀ
فرعی) .پسیلهایی که پس  9دقیقه وارد هیچیک از
بازوها نشدند ،حذف شده و در آنالیزهای آماری لحاظ
نگردیدند .هر تکرار دربرگیرندة  72عدد پسیل بالغ از
یک جنس بود .برای هر تکرار پس از سنجش پاسخ 1
پسیل ،لولۀ  Yشکل  711درجه بهصورت افقی
چرخانده شده و  1حشرة دیگر آزمایش شدند .پس از
هر تکرار لولۀ  Yو محفظهها در آب داغ و مادة شوینده
غوطهور شده و سپس با آب و هگزان مورد شسته
شدند .آزمایشهای بویاییسنجی در  5تکرار انجام
گرفت و تجزیهوتحلیل دادهها با آزمون ناپارامتری مربع
کای ( )Chi squareانجام شد ( ;Zaka et al., 2010
 .)Diaz-Montano & Trumble, 2013این آزمایش
تنها با برگ رقم اوحدی انجام شد؛ زیرا هدف تنها
آشکار کردن پاسخ بویایی پسیل معمولی پسته در
سامانۀ بویاییسنجی به بوی برگ درختان پسته بود.

شکل  .7دستگاه بو سنج (الفکتومتر) و بخشهای آن -7 :پمپ هوا ،محفظۀ ذغال فعال و جریانسنج -2 .جریانسنج.
 -9محفظههای دربردارندة بوی برگ یا شاهد به همراه لولۀ  Yشکل.
Figure 1. Olfactometer and its parts: 1- Air pump, active charcoal flask and flowmeter. 2- Flowmeter. 3- Flasks
containing odor source or control with Y tube.
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نتایج
بهای آلی فرار درختان پسته
ترکی 

ترکیبهای آلی فرار شناساییشده از رقمهای اوحدی و
کله قوچی به ترتیب در جدولهای  7و  2آمدهاند .بر پایۀ
نتیجههای  GC-MSدر رقم اوحدی  99ترکیب شناسایی
شد که از این شمار 75 ،ترکیب ساختار استری72 ،
ترکیب ساختار مونوترپنی 2 ،ترکیب ساختار الکلی9 ،
ترکیب ساختار اسیدی 9 ،ترکیب ساختار آلدهیدی2 ،
ترکیب ساختار آروماتیک و  7ترکیب ساختار
سزکوئیترپن داشتند (جدول  .)7بهطورکلی در نمونۀ
تزریقشده (بدون در نظر گرفتن حالل)  24/1درصد
حجم کل متعلق به ترکیبهای استری و  54/9درصد از
حجم کل به ترکیبهای مونوترپن تعلق داشته است.
همچنین ترکیب  (E)- β-Ocimeneبا  92/5درصد،
ترکیب  Limoneneبا  79/1درصد ،ترکیب Methyl
 benzoateبا  72/7درصد و ترکیب  Methyl Salicylateبا
 1/4درصد ،اجزای اصلی ترکیبهای فرار شناساییشده
در رقم اوحدی بودند.

در ترکیبهای آلی فرار رقم کله قوچی  91ترکیب
شناسایی شد .از این شمار 72 ،ترکیب ساختار استری،
 79ترکیب ساختار مونوترپنی 5 ،ترکیب ساختار
الکلی 9 ،ترکیب ساختار اسیدی 9 ،ترکیب ساختار
آروماتیک و  2ترکیب ساختار آلدهیدی داشتند
(جدول  .)2بهطورکلی در نمونۀ تزریقشده (بدون در
نظر گرفتن حالل)  72/1و  21/1درصد از حجم کل
به ترتیب متعلق به ترکیبهای استری و مونوترپن
بوده است .همچنین ترکیب  (E)- β-Ocimeneبا
 ،24/2ترکیب  Limoneneبا  21/7و  α-Thujeneبا
 2/2درصد بیشترین درصد تشکیلدهندة ترکیبهای
آلی فرار در این رقم را به خود اختصاص داده بودند.
بر پایۀ نتیجههای بهدستآمده  92ترکیب همسان
در مجموعه ترکیبهای آلی فرار هر دو رقم
موردبررسی وجود داشتهاند؛ اما شمار  77ترکیب در
رقم اوحدی و شمار  5ترکیب در رقم کله قوچی
بهصورت ویژه وجود داشتند که در جدولهای  7و 2
آشکار گردیدهاند.

جدول  .7ترکیبهای آلی فرار در رقم اوحدی پسته

Table 1. Volatile organic compounds in Ohadi cultivar
of pistachio
**

)Relative percent (%
0.27
4.05
0.99
2.01
0.74
0.18
3.25
2.43
0.21
0.27
0.34
0.12
0.20
0.82
0.97
0.25
1.57
1.11
14.80
0.25
0.73
32.5
0.63
0.45
0.41
12.13
0.38
0.33
0.45
0.18
0.27
0.33
1.10
1.82
0.37
8.86
0.30
1.15
0.52
0.90
0.38
0.31
0.25

)RT (min
5.06
6.60
6.77
7.15
7.24
8.17
9.26
9.52
9.93
10.12
11.02
11.23
11.33
12.05
12.86
13.16
13.30
13.55
13.73
13.95
14.23
14.75
15.15
16.52
16.62
16.94
17.18
17.35
17.63
17.89
19.55
19.66
20.49
21.21
21.47
21.59
22.07
23.20
23.29
23.57
25.67
30.18
35.01

Class
ester
aldehyde
alcohol
alcohol
alcohol
acid
monoterpene
monoterpene
ester
monoterpene
acid
monoterpene
monoterpene
monoterpene
ester
ester
alcohol
aromatic
monoterpene
alcohol
monoterpene
monoterpene
monoterpene
monoterpene
aromatic
ester
ester
aldehyde
ester
monoterpene
ester
aldehyde
ester
ester
acid
ester
aldehyde
ester
ester
ester
ester
acid
Sesquiterpene

Compound
Ethyl butyrate
(E)-2-Hexenal
(Z)-3-hexen-1-ol
(E)-2-hexen-1-ol
1-Hexanol
2-Propenoic acid
α-Thujene
α-Pinene
(E)-Ethyl tiglate
Camphene
(E)-2-Hexenoic acid
Sabinene
β-pinene
β-myrcene
* E-2-Methyl-1,3-pentadiene
* n-Hexyl acetate
E-2-Hexen-1-ol acetate
1-methyl-4-(1-methylethyl)benzene
Limonene
* 2-Ethylhexanol
(E)-α-Ocimene
(E)- β-Ocimene
γ-Terpinene
α-Terpinolene
1-methyl-4-(1-methylethenyl)benzene
Methyl benzoate
* (Z)-3-hexenyl-2-methylbutanoate
* Nonanal
(E)-2-Hexen-1-ol, propanoate
* (E)-4,8-Dimethyl-1,3,7-nonatriene
2-Ethylhexyl acetate
(E,Z)-2,6-nonadienal
Ethyl benzoate
(Z)-3-hexenyl butyrate
Isobutyric acid
* Methyl salicylate
* Decanal
* Isooctyl acrylate
Z-3-hexenyl-2-methylbutanoate
E-2-Hexenyl Isovalerate
1,7,7-trimethyl-, acetate
* Hexanoic acid
* (E,E)-α-Farnesene

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

* Exclusive compounds in the VOCs of Ohadi cultivar, ** RT: Retention time
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Table 2. Volatile organic compounds in Kaleh Ghoochi cultivar of pistachio
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Compound
Ethyl butyrate
(E)-2-Hexenal
(Z)-3-hexen-1-ol
(E)-2-hexen-1-ol
1-Hexanol
2-Propenoic acid
Tricyclene *
α-Thujene
α-Pinene
(E)-Ethyl tiglate
Camphene
(E)-2-Hexenoic acid
Sabinene
β-pinene
β-myrcene
δ-3-carene *
α-Terpinene *
E-2-Hexen-1-ol acetate
1-methyl-4-(1-methylethyl)benzene
Limonene
(E)-α-Ocimene
(E)- β-Ocimene
γ-Terpinene
α-Terpinolene
1-methyl-4-(1-methylethenyl)benzene
Methyl benzoate
(E)-2-Hexen-1-ol, propanoate
2-Ethylhexyl acetate
(E,Z)-2,6-nonadienal
Ethyl benzoate
(Z)-3-hexenyl butyrate
Isobutyric acid
(E)-2-Hexenyl butyrate *
2-Ethylhexyl acrylate *
Z-3-hexenyl 2-methylbutanoate
E-2-Hexenyl Isovalerate
1,7,7-trimethyl-, acetate

Class
ester
aldehyde
alcohol
alcohol
alcohol
acid
aromatic
monoterpene
monoterpene
ester
monoterpene
acid
monoterpene
monoterpene
monoterpene
monoterpene
monoterpene
alcohol
aromatic
monoterpene
monoterpene
monoterpene
monoterpene
monoterpene
aromatic
ester
alcohol
ester
aldehyde
ester
ester
acid
ester
ester
ester
ester
ester

RT** (min)
5.06
6.16
6.78
7.15
7.24
8.17
9.03
9.26
9.52
9.93
10.13
11.03
11.24
11.34
12.07
12.86
13.17
13.31
13.56
13.74
14.23
14.74
15.15
16.52
16.62
16.94
17.63
19.55
19.67
20.49
21.21
21.47
21.62
23.20
23.29
23.57
25.67

Relative percent (%)
0.55
6.29
1.44
3.75
1.00
0.53
0.17
6.60
5.26
0.19
0.80
0.34
0.19
0.51
1.31
1.22
0.41
1.96
1.30
20.12
0.63
29.19
1.37
1.08
0.30
4.76
0.39
0.22
0.27
0.49
1.16
0.31
3.14
0.78
0.37
0.81
0.24

* Exclusive compounds in the VOCs of Kaleh ghoochi cultivar, ** RT: Retention time

جلب هر دو جنس حشرههای بالغ پسیل معمولی
.پسته را دارد
بحث
 همسو با،ترکیبهای شناساییشده در این پژوهش
دیگر پژوهشهای انجامشده روی ترکیبهای فرار
درخت پسته بود و بیشتر آنها پیشتر در رقمها و یا
گونههای دیگر جنس پسته مورد شناسایی قرار
 البته باید توجه کرد در برخی از این.گرفتهاند
Chahed et al., ( پژوهشها از روش اسانسگیری
) و در برخی از روش2008; Sonmezdag et al., 2018
Georgiadou et ( )SPME( ریزاستخراج با فاز جامد
) و یا روش تبخیر بو بهal., 2015; Ling et al., 2016
(Sonmezdag et al., 2017) )SAFE) کمک حالل
.استفاده شده است

بویاییسنجی

پاسخ بویایی حشرههای نر و ماده پسیل معمولی پسته
 بر پایۀ نتیجههای. نشان داده شده است2 در شکل
)X2 = 77/19  وdf =7  وP>1/117( حشرههای ماده
) بهطور معناداریX2 = 9/2  وdf =7  وP>1/19( و نر
به بازویی گرایش داشتند که دربرگیرندة برگ درخت
 درصد از51/15  تکرار5  درمجموع.پسته بود
،حشرههای ماده به سوی بازوی دربرگیرندة برگ پسته
 درصد از79/15  درصد به سوی بازوی شاهد و21/5
 همچنین.حشرهها نیز هیچیک از بازوها را برنگزیدند
 درصد از حشرههای نر به52/5 ، تکرار5 درمجموع
 درصد به سوی92/5 ،سوی بازوی دربرگیرندة برگ
 درصد نیز هیچیک از بازوها را75 بازوی شاهد و
 نتیجههای کلی نشانگر این بود که بوی.برنگزیدند
برگ درخت پسته در سامانۀ بویاییسنجی توانایی
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شکل  .2پاسخ بویایی حشرههای ماده ( P>1/117و  df =7و  )X2 = 77/19و نر ( P>1/19و  df =7و  )X2 = 9/2پسیل معمولی
پسته به بوی برگ درخت پسته (رقم اوحدی) در بو سنج  Yشکل .هر ستون افقی نماینده یک تکرار مستقل با  72عدد حشره بالغ
پسیل معمولی پسته است.
Figure 2. Olfactory responses of females (X2 = 11.04, df = 1, P<0.001) and males (X 2=4.6, df = 1, P<0.03) of the
pistachio common psyllid to leaf volatiles of pistachio (Ohadi cultivar) in a Y tube olfactometer. Each vertical bar
represents one independent replicate with 16 adults of the common pistachio psyllid.

همچنین در پژوهشهایی که از روش فضای
فوقانی پویا استفاده کردهاند ( ;Roitman et al., 2011
 ،)Beck et al., 2014a,b,cجمعآوری ترکیبها از
بافتهای گیاهی در آزمایشگاه انجام شده است؛
بنابراین نتیجههای بهدستآمده در این پژوهشها
نمیتوانند بهخوبی نشاندهندة نوع و نسبت
ترکیبهای آلی فرار در درخت پسته که در یک محیط
طبیعی قرار گرفته است باشند؛ زیرا هر گونه ایجاد
آسیب و دگرگونی ظاهری در بافتهای گیاهی باعث
دگرگونیها آنزیمی و شیمایی در گیاه شده و درنتیجه
میزان و الگوی پراکندگی ترکیبهای فرار تغییر خواهد
کرد ( .)Smart & Blight, 1997همچنین عاملهای
زنده و غیر موجود در شرایط طبیعی و تعامالت آنها
با گیاهان در نوع و نسبت ترکیبهای فرار گیاهی
تأثیرگذار هستند ).(Holzinger et al., 2000
در این پژوهش بر پایۀ نتیجهها ،ترکیبهای آلی
فرار در دو رقم تفاوتهایی را ازنظر کمی و کیفی باهم
داشتند .همچنین ترکیبهای ،(E)-β-Ocimene

 Limoneneو  Methyl benzoateاجزای عمده
ترکیبهای فرار شناساییشده در رقم اوحدی و
ترکیبهای  Limonene ،(E)-β-Ocimeneو
 α-Thujeneدر رقم کله قوچی مقدار بیشتری را به
خود اختصاص داده بودند .تفاوتهای مشاهدهشده در
نوع و کمیت ترکیبهای آلی فرار گونههای گوناگون
پسته و ارقام تجاری آن در پژوهشهای دیگر نیز
بهخوبی نشان داده شدهاند ( ;Roitman et al., 2011
 .)Sonmezdag et al., 2018همچنین دو ترکیب
 Limonene ،(E)-β-Ocimeneبهعنوان یکی از اجزای
اصلی ترکیبهای فرار در درختان مرکبات شناخته
شده و نقش اصلی را در جلب پسیل آسیایی مرکبات
( )Diaphorina citri Kuwayamaایفا میکنند ( Patt
 .)& Sétamou, 2010; Robbins et al., 2012نقش
این دو ترکیب در جذب پسیل هویج ( Trioza
 )apicalis Forsterنیز مورد تأکید قرار گرفته است
).(Nissinen et al., 2005
بررسی و هم سنجی ترکیبهای آلی فرار موجود
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در برگها و میوة گونههای وحشی پسته مانند بنه
( ،)Pistacia atlantica Desf.پستۀ مصطکی ( Pistacia
 ،)lentiscus L.پستۀ چینی ( Pistacia chinensis
 ،)Bungeپستۀ کوهی (،)Pistacia terebinthus L.
Pistacia palaestina L.؛ و رقمها تجاری پسته مانند
اوحدی ،کرمانی و ممتاز نشان داده است که میان
ترکیبهای آلی فرار در گونهها و رقمهای گوناگون
علیرغم ناهمسانیهای کمی و کیفی ،همانندیهای
فراوانی وجود داشته و ترکیبهایی مانند β- ،Limonene
 Ocimeneو دیگر مونوترپنها در بیشتر گونهها و رقمهای
پسته کمیت باالی دارند ( .)Roitman et al., 2011در
پژوهشهای انجام شدة مشابه روی پسته ،ترکیبهای
مونوترپن و استری ازنظر کمی و کیفی بیشترین مقدار را
به خود اختصاص دادهاند ( ;Chahed et al., 2008
 .)Roitman et al., 2011; Beck et al., 2014bالبته
میزان کمیت یک ترکیب مشخص نمیتواند بیانکنندة
اهمیت بیشتر آن باشد زیرا در یک زیستبوم طبیعی هر
ترکیب میتواند بهتنهایی و یا در کنار دیگر ترکیبها،
نقشی بنیادی در ایجاد ارتباطهای شیمیایی میان گیاهان
و موجودات دیگر ایفا کند.
حشرههای گیاهخوار و دشمنان طبیعی آنها از
ترکیبهای آلی فرار برای یافتن میزبان خود استفاده
میکنند .البته باید توجه داشت یک گونه بخصوص
بیشتر از میان دهها ترکیب منتشرشده از سطح
گیاهان ،تنها به شماری از آنها واکنش نشان میدهد
و همگی ترکیبها توانایی ایجاد پاسخ در حشره
گیاهخوار یا دشمن طبیعی را ندارند ( Fraser et al.,
)2003؛ بنابراین هر ترکیب ممکن است در یک حشره
یا موجود دیگر پاسخ درخور را ایجاد کند .این پاسخ در
همۀ حشرهها لزوما همسان نیست و میتواند کامال
متفاوت باشد .بهطور نمونه متیل سالیسیالت ( Methyl
 )salicylateکه در ترکیبهای فرار رقم اوحدی مورد
شناسایی قرار گرفته است ،با توجه به گیاه تولیدکننده
و حشرههای دریافتکننده میتواند نقشهای
گوناگونی را ایفا کنند .پژوهشهای بویاییسنجی با
بهکارگیری این ترکیب نشان داده است که بندپایان
شکارگر مانند کنههای  ،Phytoseiidaeسنهای
 ،Anthocoridaeبالتوری Chrysopa nigricornis
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 Burmeisterو برخی از کفشدوزکها به آن جلب
میشوند .درعینحال این ترکیب روی شتۀ Aphis
 fabae Scop.و  Sitobion avenae Fabricusویژگی
دورکنندگی داشته است ) .(James, 2003اثرات
جلبکنندگی متیل سالیسیالت روی حشرههای
 Manduca sexta Johannsonنیز گزارش شده است
) .(Fraser et al., 2003نمونۀ دیگر ترکیب (E)-4,8-
 Dimethyl-1,3,7-nonatrieneاست .بررسیها نشان
میدهند این ترکیب درعینحال که برای
Spodoptera
litoralis
حشرههایBoisduval
جلبکننده است )،(Borrero-Echeverry et al., 2015
سبب جلب عاملهای مهار زیستی نیز میشود
) .(James, 2003این ترکیب در کشت برنج سبب دور
شدن آفتهایی همانند زنجره قهوهای برنج
( )Nilaparvata lugens Stalو همزمان باعث جلب
دشمنان طبیعی آفتها میشود .در حال حاضر این
ترکیب بهصورت تجاری در مهار این زنجره قهوهای
برنج ( )Pickett & Khan 2016و کرم سیب ( Knight
 )et al., 2011مورد استفاده قرار میگیرد .البته نقش
برخی از ترکیبهای آلی فرار ،همچون ،Nonanal
 Limonene ،α-Farneseneو  β-Ocimeneبیشتر در
جلب گیاهخواران به گیاهان مورد تأکید قرار گرفته
است ( ;Ansebo et al., 2004; Tholl et al., 2006
 .)Borrero-Echeverry et al., 2015دربارة ترکیبهای
استری که بیشتر با نام Green Leaf ( GLVs
 )Volatilesنیز شناخته میشوند باید گفت بیشتر از
سطح بسیاری از گیاهان سبز پراکنده میشوند ولی در
هنگام آسیب گیاهخواران یا بهطورکلی آسیبهای
مکانیکی گسترش آنها بهشدت افزایش مییابد
(.)Scutareanu et al., 1997; Toll et al., 2006
اثرات ترکیبهای آلی فرار در درختان پسته بر
روی پسیل معمولی پسته و حتی دیگر حشرههای
گیاهخوار و نیز عوامل مهار زیستی پویا در باغهای
پسته کمابیش ناشناخته مانده است .تنها در یک
پژوهش انجامشده در این زمینه ،پاسخ
الکتروفیزیولوژیک حشرههای نر و ماده شبپره
 Amyelois transitella Walkerبه ترکیبهای آلی
فرار درختان پسته مورد بررسی قرار گرفته و آشکار
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شده است که ترکیبهای الکلی ،آلدئید ،کتون ،آلکیل
و آروماتیک بیشتر برای حشرههای نر جلبکننده
هستند؛ درحالیکه حشرههای ماده بیشتر به
ترکیبهای مونوترپن ،سزکوئیترپن ،بنزوئید و
الکلهای با زنجیره کوتاه واکنش نشان میدهند
( .)Beck et al., 2014aالبته پژوهشهای گوناگونی در
ارتباط با بویاییسنجی بر روی دیگر پسیلها ،ازجمله
پسیل آسیایی مرکبات ،پسیلهای گالبی و پسیل
سیبزمینی ( )Bactericera cockerelli Sulcانجام
شده است .همگی این پژوهشها روشنگر این نکته
هستند که پیامهای بویایی نقش بنیادی در رفتار
میزبانیابی این گروه از حشرهها دارند ( Scutareanu et
& .al., 2003; Soroker et al., 2004; Horton
.Landolt, 2007; Patt & Sétamou, 2010; Robbins
.)et al., 2012
نتیجهگیری کلی

در این پژوهش ترکیبهای آلی فرار پسته از برگ
درختان دو رقم تجاری پسته (اوحدی و کله قوچی) به
روش فضای فوقانی پویا در باغ پسته جمعآوری و مورد
شناسایی قرار گرفت .در هر دو رقم ترکیبهای
مونوترپن و استری از نظر کمی و کیفی مهمترین
اجزای تشکیلدهندة ترکیبهای فرار بودند .بر پایۀ
نتیجهها ،ترکیبهای آلی فرار در دو رقم علیرغم

همانندی فراوان ،ناهمگونیهایی را ازنظر کمی و کیفی
باهم داشتند .این ناهمگونیها میتوانند یکی از دالیل
حساسیت متفاوت رقمهای پسته به پسیل معمولی
پسته بوده و نیز نوع و شمار دشمنان طبیعی موجود
روی رقمهای گوناگون را تحت تأثیر قرار دهند.
همچنین پژوهشهای بویاییسنجی نشان داد که بوی
برآمده از برگ درختان پسته سبب جلب حشرههای نر
و ماده پسیل معمولی پسته میشود .پژوهش و بررسی
اثرات ترکیبهای آلی فرار درختان پسته بر روی رفتار
پسیل معمولی پسته میتواند در گسترش روشهای
مهار پسیل معمولی پسته بر پایۀ راهبرد Push-Pull
کارآمد واقع شود .بهطورکلی آشکار شدن نقش دقیق
هر یک از این ترکیبها (جلبکننده یا دورکننده برای
پسیل معمولی پسته یا دشمنان طبیعی آن) در
پژوهشهای پسین میتواند در پیشبرد راهکارهایی
همانند برپایی تلههای شکار انبوه و ساخت ترکیبهای
دورکنندة پسیل یا جلبکنندة دشمنان طبیعی
قابلاستفاده در باغهای پسته (کاربرپسند) بر روی
درختان پسته دارای اهمیت بسیار باشد.
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