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  ،اناا   گلوگاا   كار   پار   شا   مختلا   هاا  جمعيت فرومون شناسايي و استخراج
Ectomyelois ceratoniae     

 
 5و محمد سيرجاني 4، علي اوليايي ترشياز 3، حسين فرازمند2بابک حيد   عليزاد ، 1فهيمه و شو

 
پزشهکی کشهور، سهانمان    موسسه  تحقیقهات گیهاه   ها، کش. بخش تحقیقات آفت2.پزشکی، دانشگاه علم و فرهنگ، کاشمر، ايرانگروه گیاه. 6

پزشکی کشور، سانمان تحقیقات، موسس  تحقیقات گیاه، حشره شناسی. بخش تحقیقات 9ن.تحقیقات، آمونش و ترويج کشاورنی، تهران، ايرا

، کاشهمر،  يهی اههان دارو یو گ یاهپزشهک یگهروه گ ، کاشهمر  یجهاد دانشهگاه  یموسس  آمونش عال .4ن.تهران، ايرا آمونش و ترويج کشاورنی،

 .مرکز تحقیقات و آمونش کشاورنی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سانمان تحقیقات، آمونش و ترويج کشاورنی، کاشمر، ايران .1.ايران

 
 69/8/6932تاريخ پذيرش:                       22/62/6936تاريخ دريافت: 

 چکيد 

های انار در ايران و ساير کشورهای تولید ترين آفت باغمهم ،Ectomyeloisceratoniae Zellerکرم گلوگاه انار، 

های جديد اين آفت قلمرو خود را ب  قاره وارد میکند.انار ننده اين میوه است ک  ساالن  خسارت نيادی ب  محصول نک

گردد. ولی اين آفت در ايران تاکنون ان روی توسع  داده است و آفت اصلی خرما در اياالت متحده محسوب می جهان

 با توج  ب  عدم کارايی مبارنه شیمیايی و ساير ترين آفت انار است.ترين و اقتصادیخرما گزارش نشده ولی مهم

های حشرات ب  فرمون باشد.تواند مفید میها میفرومونهای بیولوژيک ان جمل  های مبارنه، استفاده ان روشروش

های جنسی ان ديدگاه رديابی جمعیت حشرات، تخمین نمان ظهور حشرات کامل، آگاهی ان تراکم نسبی ويژه فرمون

 توانند برای کنترل اين آفتهای جنسی میای دارند. فرومونها در کنترل آفات جايگاه ويژهجمعیت آفات و کاربرد آن

گیری و جلب کردن و کشتن( ب  کار آگاهی( و يا ب  صورت مستقیم )اختالل در جفتب  صورت غیرمستقیم )پیش

در اين تحقیق .باشدمی موثررفتاری در بهبود روش مبارنه شناسايی اجزاء فرومون حشره راستا در همین گرفت  شوند، 

گرديد. شناسايی های خراسان و سمنان مختلف استانان مناطق  E. Ceratoniaeهای بومیدر جمعیت جنسی فرومون

و شناسايی ترکیبات ( بود SPMEروش ريز استخراج با فان جامد ) روش شناسايی شامل استخراج فرومون بوسیل 

. در نمون  تزريق شده ب  دستگاه، ( انجام شدGC/MSطیف سنج جرمی ) –گان کروماتوگرافی با دستگاه استخراج شده 

-9,11-(Z,E) ترکیب دوم،و  206، با جرم  (9,11,13-tetradecatrienal-(Z,E)فرومون،اصلی ترکیب 

tetradecadienal و ترکیب سوم، 208، با جرم(9-(Z)-tetradecenal) (Z)-9- 260 وسیل  فیبر  وسیل  سیستم استخراج ب ب

SPME  .مشخص شد 

 SPMEاستخراج با فان جامد، ريز ار، فرومون، شب پره کرم گلوگاه ان :كليد واژ  ها  
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 مقدمه

 Ectomyeloisی کرم گلوگاه انار، پروان 

ceratoniae Zeller (Lep: Pyralidae)  يک آفت

جهانی میوه و خشکبار، شامل خرنوب، بادام و خرما 

 مختلفهای اين آفت قلمرو خود را ب  قاره است.

توسع  داده است و آفت اصلی خرما در اياالت متحده 

اين در ايران  . (Warner, 1988)گرددمحسوب می

ترين مهم لیتاکنون ان روی خرما گزارش نشده و آفت

در آفريقای اين حشره  ترين آفت انار است.و اقتصادی

در روی محصول  تونسدر  شمالی در باغات خرما و 

روی انار بهار  درطوری ک  ب دارد  نسل س  يا چهار انار

-میروی خرما فعالیت در شهريور های ديگر و يا میوه

دراين ترين آفات خرما ان مخربيکی واقع  و در کند

با توج  ب  عدم کارايی . (Gothilf, 1984) استمناطق 

های ، استفاده ان روشعلی  اين آفت یيمبارنه شیمیا

ها کاربرد فرومونان جمل  و مبارنه رفتاری بیولوژيک 

ايجاد مديريت صحیح آفت، نیان ب  . باشدتواند مفیدمی

ونوسانات اطالعات کامل در ارتباط با بیولوژی 

اين حشره جمعیت و نیز عوامل کنترل کننده جمعیت 

کنترل اين آفت ب  جهت های جنسی فرومونان دارد. 

و يا ب   (Monitoring) برای رديابی صورت غیرمستقیم

 Mating) گیریاختالل در جفت برایصورت مستقیم 

disruption )جلب و شکار و (Attract & Kill ) 

فرومون جنسی  (.Howse, 1998) استفاده نمود توانمی

 ماده تولید  حشراتانار ک  توسط  گلوگاه کرم

 ,.Baker, et al) بیکر و همکاران توسط ،گرددمی

شناسايی شد. فرومون شناسايی شده ان غدد  (1991

 مستقر درجمعیت مربوط ب  های ماده فرومونی پروان 

کالیفرنیا  Coachellaدره واقع در خرماهای آلوده 

ناگون گوهای ب  وسیل  تکنیکک  آوری شده بود جمع

الکترآنتنوگرافی، آنالیز  -ان جمل  کروماتوگرافی گانی

گرديد. اجزاء شناسايی ، 6جرمیمس کروماتوگرافی 

                                                           
1GS/MS-EAG (electroantennography) 

-(Z,E)فرومون جنسی شناسايی شده شامل س  ترکیب 

9,11,13-tetradecatrienal  و ترکیب فرعی آن(Z,E)-

9,11-tetradecadienal  و(Z)-9-tetradecenal ب -

-(Z,E)ترکیب اصلی .بود 6:6:60 با نسبت ترتیب

9,11,13-tetradecatrienal  ب  تنهايی قدرت جلب

افزودن هر يک ان دو ترکیب  حشرات نر را دارد اما

اصلی ترکیب ها ب  تنهايی ب  و يا حتی يکی ان آنجزئی 

وان حشرات نر بر خالف موجب بهبود پاسخ پرفرومون 

 ,.Zagattiet al) و همکارانناگاتی  .شدجريان باد 

های پروان غدد فرومون فرومون جنسی را ان  (1998

 Lepidoptera:  Elachistidae Stenoma)) ماده

cecropia ار سانی ساختاستخراج و پس ان خالص

طیف سنج  -الکتروآنتنوگرافیبوسیل  ها را آنشیمیايی 

-(Z,E)شناسايی نمود ک  اين ترکیبات شامل: جرمی 

9,11-tetradecadienal،  (Z,E)-9,11,13-

tetradecatrienal،(Z,E)-9,11- tetradecadienyl 

acetate،(Z, E)-9,11,13-tetradecatrienyl acetate 

 بود.

های حشرات نر ب  شاخکتونل باد، های آنمايشدر 

-9,11,13-(Z,E)دو ترکیب يک مخلوط ان 

tetradecatrienal ،(Z,E)- 9,11- tetradecadienyl 

acetate حشرات اين دو مولکول آلدهیدی و پاسخ داد

يکی ان  طور موثری جلب نمودند. اين آلدهید  نر را ب

 است ک S. cecropia  اجزاء مهم فرومون جنسی حشره

مون کرم گلوگاه انار دارد و تنها ومشاب  با فر یساختار

 Zagatti) است 66-آن در کربن دوگان اختالف باند 

et al., 1998.) 

ورت گرفت  برروی فرمون اصلی کرم صدر تحقیقات 

آلدهیدی  هیدروکربنی ننجیرهگلوگاه انار درايران، 

(Z,E)-9,11,13-tetradecatrienal دوگان  باند س  با 

و  ساخت  شد (dec-3-yn-l-ol) الکل ان کانجوگیت

ترکیب  استفاده ان اينای نشان داد مزرع های آنمايش

لورها در باغات انار استان يزد قابلیت جذب حشره  در



  662                                                                              (                               6936، 6، جلد 2پزشکی )شماره ها در علوم گیاهکشآفت

 

 

 

 

اختالل  نتايج آنمايش .(Alizadeh, 2009)بالغ را دارد 

 هایک  شکار تل  ه استنشان داد گیری در جفت

يابد ک  ب  سرعت کاهش میسنتتیک فرومون  حاوی

ناپايداری ساختمان شیمیايی جزء  تواندمی علت آن

 9,11,13-tetradecatrienal-(Z,E)اصلی فرومون يا 

استفاده ان ترکیبات  (.AvandFaghih, 2005) است

-(Z,E)مون اصلی کرم گلوگاه اناروپايدارتر و مشاب  فر

7,9,11- dodecatrienylformate  های آنمايشدر

در تونل باد و فعالیت الکتروفیزيولوژيکی  شناسیرفتار

شکل فرمیت آن ک   نتايج نشان داد و ه استبررسی شد

دارای اثر بیولوژيکی يکسان با عصاره طبیعی غدد 

 سنتتیک جنسی است و مشخصا ان ترکیب آلدهیدی

تر تکی و يا همراه با دو جزء ديگر فرومون جنسی فعال

 (.Todd et al., 1992; Howes, 1988) باشدمی

فرومونشامل استخراج  روش استخراجطور معمول،   ب

 با فان جامدريزاستخراج های با حالل و روش

 Solid Phase Micro ExtractionياSPME  است 

(Pawliszyn, 1997). دارای مزايايی است  روش دوم

پذير و ارنان سريع، ساده، تکرارتوان ب  میجمل   ان

بدون ان دست ، بانيابی کمی ترکیب مورد نظر نبود

، با حجم کم نمون ، ضايعات کم هادادن يا تخريب آن

 ب  تغلیظعدم نیان  استفاده ان حالل و در نهايت حداقل 

در  هافرومون ترين جاذبمناسب .اشاره نمودکردن 

، فیبرهای پوشش داده استخراج با فان جامدريزروش 

 ک باشد ترکیبات سیلیکاژل میشده با يک پلیمر و 

 Polydimethyl siloxane (PDMS)عبارتند ان 

  Polydimethyl siloxane/ divinylbenzeneو

(PDMS-DVB) (Frerot et al., 1997; Howes, 

1988.) 

ترکیبات اختصاصی حشرات ماده  اين تحقیق رد

منطق  جغرافیايی دو جمعیت پروان  کرم گلوگاه انار در 

و  (بردسکن -)فردوسرضوی  خراسانشامل مختلف 

با استفاده ان روش ريز سمنانبر روی گیاه میزبان انار 

 .  شداستخراج و شناسايی استخراج بر روی فان جامد 

 

 مواد و  وش ها

 آو   نمونه جمع

های آلوده ب  الرو و شفیره کرمگلوگاهانار ان باغات انار

و منطق  ايوانکی واقع در  خراسان مختلف مناطقانار 

الی  6/4/32و  90/8/36الی  6/4/36ان تاريخ گرمسار 

ب  آنمايشگاه موسس  تحقیقات  و آوریجمع 90/6/32

. شرايط نگهداری دپزشکی کشور منتقل شدنگیاه

ها ب  حشرات کامل های آلوده تا نمان تفريخ شفیرهانار

 .درج  سانتیگراد بود 28-21ی اتاق در دما

-استخراج و شناسايي تركيبات فرا  اختصاصي ش 

دستگا   يز  به وسيله انا  گلوگا  ها  ماد  كر پر 

 :SPME استخراج با فاز جامد

 /PDMS)سیلیکا فیبری ان جنسبا   SPMEسرنگ 

CAR) قابلیت ارتجاعیمیکرومتر و  81، ب  ضخامت 

در ابتدا پس  آمريکا بود. SUPELCOساخت شرکت 

، طبق SPMEان اتصال فیبر ب  نگهدارنده دستگاه 

-ی دمايی ارائ  شده در کاتالوگ آمادهدستور برنام 

 210سانی فیبر دمای انژکتور سانی شد. برای آماده

گانکروماتوگراف  گراد و ستون دستگاه درج  سانتی

5-DB 2( )غیر قطبی( و سرعت جريان گان حامل(He 

 دستگاه سوننفیبر ان طريق لیتر در دقیق  بود. میلی 1/6

SPME   کروماتوگرافی وارد داخل انژکتور گانب

 مذکوری دمايی ساعت با برنام  نیم ب  مدت گرديد و

، ب  منظور استخراج سانی فیبرپس ان آماده آماده شد.

درون  ،پوشدرطريق سوراخ ان فیبر  مواد فرار فرومونی،

عدد  9ک  حاوی  سانتی متر 2قطر لول  آنمايشگاهی ب  

با پايین  .شد واردبود کرم گلوگاه انار حشره ماده 

آناد  برای جذب مواد فرار فیبر سونن آوردن پیستون

 و شدن حالت رها رون ب  هما 4-9. فیبر ب  مدت گرديد

برای آنالیز حاوی ترکیبات فرار جذب شده سپس فیبر 

 طیف سنج جرمی -دستگاه گان کروماتوگراف ب 
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GC/MS .کروماتوگراف ان نوع گان دستگاه تزريق شد 

Varian CP-3800 دستگاه طیف سنج جرمی و  Mass 

 Spilletژکتور ان نوع . انبود Saturn 2200با 

/Spilletless  و دارای دو فان ثابت )ستون( و متحرك

غیر قطبی،  DB-5نوع ستونی  و )گان حامل هلیوم( بود

برنام  دمايی  متر بود.میلی 21/0متر و قطر  90طول 

گراد ی سانتیدرج  290انژکتور دستگاه و آشکارسان 

درج   80دقیق  در  2 ترتیب  ک  ببود دقیق  90ب  مدت 

گراد ی سانتیدرج  60 دما ب  میزان سپس گراد وسانتی

  290دمای ب   رسیدن دقیق  تاافزايش ب  انای هر 

 (.Todd et al., 1992گراد تنظیم شد )ی سانتیدرج 

 

 

 نتايج 

 SPMEها  حاصل از استخراج با فيبر آناليز طي 

بدست های شود طیفديده می 6طور ک  در شکلهمان

 دقیق  22.43و  24.19، 24.5آمده ان استخراج در ناحی  

رتیب پیک ب  ت 9. اين وجود س  پیک را مشخص کرد

 9,11,13- tetradecatrienal-(Z,E) هایملکول شامل 

-9-(Z) و  9,11-tetradecadienal-(Z,E)و

tetradecenal يونی  هایشکست. براساس مقايس  بود

اسنتتیک فرومون  يونی هایبا شکستاين س  ترکیب 

 ,.Baker et al) قبلی منابع نیز و انار گلوگاه کرم

پیک  س  شد ساختار شیمیايی اينمشخص  (،1991

تشکیل دهنده فرومون کرم گلوگاه انار  یمتعلق ب  اجزا

 .است
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وی )باال(،  رضمربوط ب  منطق  خراسان حاصل ان تزريق مواد فرار استخراج شده ان کرم گلوگاه انار GC/MSهای طیف -6شکل

 )پايین(. گرمسار-منطق  ايوانکی
Fig 1. GC/MS spectra of the carob moth sex pheromone from Khorasan Razaviregion (up), 

Eyvanekay region- Garmsar (down). 
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حاصل ان  GC/MSهای مهم ترکیب اصلی فرمون کرم گلوگاه انار در طیف  201و  36، 23يون  9استخراج شکست  -2شکل

 )پايین(. گرمسار-رضوی )باال(،  منطق  ايوانکیتزريق مواد فرار استخراج شده ان کرم گلوگاه انار مربوط ب  منطق  خراسان 
Fig 1. GC/MS spectra of three ions of 79, 91, and 205 from major component of Carob moth sex 

pheromone from Khorasan Razaviregion (up), Eyvanekay region-Garmsar (down). 

 

-(Z,E)-9,11,13شناسايي تركي  اصلي فرومون 

tetradecatrienal   202با جر  

شود ترکیب اصلی ديده می 6 طور ک  در شکلهمان

 -(Z,E)- 9,11,13 انار گلوگاه فرومون کرم

Tradecatrienal  24.5در دقیق   206با جرم مولکولی 

و شناسايی  جرمیجهت مقايس  شکست بدست آمد. 

 سنتتیک فرومون اصلی کرم فرومون مورد نظر، ترکیب

ک  در  9,11,13-Tradecatrienal-(Z,E)انار  گلوگاه

ه بود، ها سنتز شدکشآنمايشگاه بخش تحقیقات آفت

، 9شکلطور ک  در . همانقرار گرفت استفاده مورد

جرمی ب  شود، فرومون سنتتیک دارای طیف ديده می

مولکول اصلی  ک  با پیکبودهای نير صورت شکست

استخراج  9,11,13- Tradecatrienal-(Z,E)فرومون

 (.9)شکل شده يکسان است

MS m/z: 206 (M+), 178, 135, 121, 107, 94, 93, 

91, 79, 77, 67, 41  

همچنین آنالیز طیف جرمی مربوط ب  فرمون ترکیب 

 ,.Baker et al) همکارانبیکر و ساخت  شده بوسیل  

 يکسان SPMEبا فیبر ( نیز با نمون  استخراج شده 1991

نمون  با قبلی . نمان بانداری بین نمون  سنتیک بود

بود متفاوت در تحقیق اخیر  SPMEبا شده استخراج 

اختالف در تنظیمات دستگاه و يا ب  تواند مربوط ک  می

 مربوط ب  نوع آنالیز باشد.

 
(Z,E)-9,11,13- Tradecatrienal: MS m/z: 206 

(M+), 135, 121, 108, 107, 94, 93, 91, 79, 77, 

67, 41. 

 

بوسیل  نرم  201 و  629،  36، 23جستجوی س  جرم 

 1/24 مشخص کرد ک  ترکیب در دقیق  massافزار 

بنابراين  (2-دارای تمامی اين س  جرم است )شکل
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 ترکیب اصلی فرومون بوسیل  سیستم با فان جامد 

SPME  شناسايی شد. استخراج و 

 -(Z,E)-9,11جزيي ها  ملکولشناسايي 

teradecadienal 9و-(Z)-tradecenal 

( راست)سمت  6طور ک  در طیف نير در شکلهمان

 -(Z,E)-9,11 شود. مولکولديده می

teradecadienal  با شکست جرمی نير  24.19در دقیق

قابل شناسايی است. اين مولکول آلدهیدی با پیک 

ب   ک  31و 86دو جرم همچنین و  208و جرم  62اصلی 

پیک اصلی شکست  .شدشناسايی  شودوضوح ديده می

 -(Z,E)-9,11مولکول  اين کنندهمشخص 62

teradecadienal و  ک  ب  وسیل  بیکرست ا

 ه است:نیز گزارش شد  (Baker et al.,1991)همکاران
 

24.19 min (ions): 57, 67 (base peak), 81, 95, 

110, 121, 136, 161,189, 209 
 

-(Z)-9طیف مولکول آلدهیدی با يک باند دوگان  

tradecenal   ب  وضوح ديده  4در شکل 22.43در دقیق

ب  صورت نير شکست جرمی اين مولکول ک   شودمی

 :باشدمی

22.43 min (ions): 41, 55, 70, 81, 96, 192, 210 
 

کننده اين مشخص 11 با جرم پیک اصلیدر اين طیف 

های مشخص کننده ان قبیل ساير جرمو است ملکول 

-9های اين مولکول نیز در شکست 632و  86، 62، 31

(Z)-tradecenal و  منبعهای شود و با جرمديده می

(.Baker et al., 1991کتابخان  دستگاه مطابقت دارد )
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 9,11-tetradecedienal-(Z,E) شکست يونیطیف -4شکل 

Fig 4. Extracted ion of (Z,E)-9,11-tetradecedienal. 
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Spectrum 1A
24.189 min, Scan: 1509, 40:650, Ion: 9242 us, RIC: 4334, BCBP: 236.2
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  9-tetradecenal-(Z).شکست يونی  -1شکل 

Fig5. Extracted ion of (Z)-9-tetradecenal. 

 بحث

پره کرم گلوگاه انار در شناسايی فرومون شبنتايج 

 رضوی استان خراسان دودر های مختلف جمعیت

سمنان )شهرستان و  (بردسکن )شهرستانفردوس

آلدهیدی شد س  مولکول تشخیص منجر ب   (گرمسار

بیکر و همکاران  توسطگزارش شده  ک  با نتايج

(Baker et al., 1991 .مطابقت داشت ) شناسايی اجزاء

انار گلوگاهترکیب فرومون جنسی پروان  کرمشده 

-9,11,13-(Z,E) نام  ب اصلیملکول شامل يک 

tetradecatrienal  فرعی ملکول دو و(Z,E)-9,11-

tetradecadienal  و(Z)-9-tetradecenal  .بود 

-ان پروان اناستخراج ترکیبات فرارهای متعددی پیک

بدست  SPMEهای ماده کرم گلوگاه انار با سونن 

مربوط ب  جزء  24.5يک پیک مشخص در دقیق   .آمد

-9,11,13-(Z,E)اصلی فرومون کرم گلوگاه انار 

tetradecatrienal  نی اين پیک جرميواست. شکست-

های ک  با يون دا نشان دار 62و  23 ،34، 206های 

-نمون  استاندارد سنتز شده در بخش تحقیقات آفت

 های گزارش شده  بیکر و همکاران و دادهها کش
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(Baker et al.,1991) اناستفاده با همچنین . بود يکسان 

 23،36يون  س نیز  GC/MSاطالعات کتابخان  دستگاه 

دو مولکول  شدمشخص رديابی و  در اين پیک 206و 

 -(Z,E)-9,11 مولکول شاملجزيی ديگر نیز 

teradecadienal  9 مولکول و 22.43در دقیق-(Z)-

tradecenal  و . بیکر شناسايی شد 24.19در دقیق

س  جزء فرمون کرم  (Baker et al., 1991) همکاران

 ،9,11,13-tetradecatriena-(Z,E)گلوگاه انار شامل 

(Z,E)-9,11- tetradecadienal   9و-(Z)-tradecenal 

را ان حشرات ماده بوسیل  استخراج با حالل جداسانی 

ک  اين  مشخص و شناسايی کرد 60:6:6و ب  نسبت 

 10های ايران نمون ها در تحقیق بدست آمده ان نسبت

براساس سطح نير پیک  (210) 0.9 :(208) 1.1 :(206)

 .ها بدست آمدنمودار طیف

ترکیبات فرومون جنسی کرم گلوگاه انار در س  

جمعیت جغرافیايی در ايران توسط ضیاءالدينی در سال 

شناسايی GC-MS-EAD جداسانی و با دستگاه  6988

ترکیب فعال  گرديدند. نتايج حاصل، شناسايی چهار

های استخراجی ان غدد فرومونی افراد درون عصاره

-9-(Z)ماده کرم گلوگاه انار شامل 

tetradecenal،(Z,E)-9,11-tetradecedienal ، (Z,E)-

9,11,13- tetradecatrienal ،(Z,E)-9,11,13-

tetradecatrien بود. 26:22:1:2نسبت  با و 

ها های مادهغدد فرومون پروان ان  ات مشاب ،تحقیق در

Stenoma cecropia  دو ترکیب(9Z,11E)-9,11,13-

tetradecatrienal ،(9Z,11E)-9,11-tetradecadienyl 

acetate  با دستگاه استخراج وGC/MS  همراه با

در اين سیستم و شناسايی شد  الکتروآنتنوگرافی

پاسخ داد  اين ترکیبات  های حشرات نر ب شاخک

(Zagattiet al ., 1998.)  ديگر در تحقیقاتهمچنین 

س  ( انجام شده Ferrot, 1997)ک  توسط فروت 

شامل فرم  Sesamia nonagriodesترکیب حشره ماده 

بوسیل   Ac:16هگزادسنول و استات آن -66یس س

ب  سطح غدد فرمون  SPMEمالیدن فیبر سونن 

ثابت کرد و  شناسايی GC/MSاستخراج و با دستگاه 

استخراج و شناسايی فرومون اين تکنیک را در شد 

و همکاران بوردو  حشرات بسیار موثر دانست.

(Bordereau et al., 2002  فرومون جنسی موريان )

ان غدد SPME وسیل   ب Cornitermes bequaertiماده 

-(Z,6Z,8E)مولکول   و جدا کردو  استخراج فرومون

dodecatrien-1-ol    بوسیلGC/MS  شناسايی کرد. در

-Supelco 65 µm اين روش فیبر 

Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene بر روی

ونمون   حس شده مالیده شدحشره ماده بی 21غدد 

جهت شناسايی  تزريق شد و GC/MSسريعا ب  دستگاه 

شکست يونی استفاده شد و  نالکل امولکول اين 

شکمی را  4-2اشباع در بندهای همچنین ترکیبات غیر

شکمی مقايس  کرد و  60-8با ترکیبات بندهای 

راين د dodecatrien-1-ol-(3Z,6Z,8E)مولکول 

-methyl-5فرومون جنسی  مشخص گرديد. اختالف

hepten-2-ol های نر در سوسکGnathotrichus 

materiarius (Col., Scolytidae) ان وسیل  استفاده  ب

 GC/MS (NIST standard دستگاهکتابخان  

reference database) 62، 11، 46های و مقايس  يون ،

با اطالعات  استاندارد دستگاه توانست  628و  660، 31

 Flechtmann)ب  شناسايی الکل مورد نظر کمک کند 

and  Berisford, 2003). 

گلدانسان ات صورت گرفت  در ايران، قدر تحقی

(Goldansaz, 2008در )   آنمايشی با استفاده ان شب

های باکره( فرومون سنتتیک و فرومون طبیعی )ماده

داری گیری کرد ک  فرومون طبیعی ب  طور معنینتیج 

ها را جلب و شکار بیشتر ان شب  فرومون مصنوعی نر

نمايد. همچنین مقايس  فرومون جنسی طبیعی و شب  می

ک   فرومون جنسی سنتتیک در منطق  يزد نشان داد

های حاوی فرومون جنسی سنتتیک میزان شکار تل 

 .باشدتر ان فرومون جنسی طبیعی میبسیار پايین
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همچنین کاربرد شب  فرومون سنتتیک شرکت راسل 

 6جهت بررسی نوسانات جمعیت کرم گلوگاه انار در 

استان کشور نشان داد ک  میزان شکار فرومون در مناطق 

ن شکار اين فرومون باشد. میزا مختلف، متفاوت می

سنتتیک در مناطق يزد، ساوه، شیران، کاشمر )خراسان 

، 18/0، 61/6، 13/2رضوی(، اصفهان و قم ب  ترتیب 

و صفر شب پره نر ب  اناء هر تل  در رون  02/0، 23/0

بوده است و نتايج حاکی ان اختالف شديد کارايی شب  

باشد و فرومون سنتتیک در مناطق مختلف کشور می

 آن نیز احتماال ب  جهت متفاوت بودن  علت

 ,Farazmand باشدهای کرم گلوگاه انار میجمعیت

2012)). 

 Solid Phase Micro) بااستخراج فرومون 

Extraction) SPME تواند روش مناسبی برای می

های بومی کشور های حشرات جمعیتشناسايی فرومون

-9,11,13-(Z,E)ان جمل  ترکیبات آلدهیدی  باشد

tetradecatrienal ،(Z,E)-9,11-tetradecadienal 

. اين روش استخراج سريع، باشد 9-tetradecenal-(Z)و

پذير و ارنان بوده، بانيابی کمی ترکیب ساده، تکرار

مورد نظر را بدون ان دست دادن يا تخريب آنها ممکن 

 باشد.ساند، با حجم کم نمون  انجام پذيرد می

 

 سپاسگزا  

 هاکشکارشناس بخش آفت تاجبخشآقای مهندس ان 

 قدردانی GC/MS هایجهت انجام آنمايش ب  

گردد.می
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Abstract 

Carob moth Ectomyelois ceratoniae Zeller is an important pest of pomegranate in Iran and 

expanded its range into many parts of the world. It is an important pest in the United States on date, in 

Iran, it is not founded on date, but it is a key pest of pome grates. Due to the inefficiency of chemical 

and other control methods for preventing carob moth’s damages on pomegranate, it is essential to use 

biological methods such as the use of pheromones for monitoring or attractant kill. For this reason, 

identification of sex pheromone and its components of carob moth is essential for biological control of 

this pest, and in this project the major sex pheromone (Z,E)-9,11,13-tetradecatrienal and others  

components of E. ceratoniae in different parts of north Khorasan and Semnan provinces were 

identified.  The method was extraction of pheromone by SPME and identification by GC/mass. 

Compounds, with masses 206 (Z,E)-9,11,13-tetradecatrienal), 208 ((Z,E)-9,11-tetradecadienal) and 

210 (9-(Z)-tetradecenal) were obtained from the injected samples into Varian GC/mass.  

Key words: pomegranate fruit moth, Ectomyelois ceratoniae, pheromone, SPME 
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