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مختلا

شا

پار كار گلوگاا اناا ،

Ectomyelois ceratoniae
فهيمه و شو ،1بابک حيد

عليزاد  ،2حسين فرازمند ،3علي اوليايي ترشياز  4و محمد سيرجاني

5

 .6گروه گیاهپزشکی ،دانشگاه علم و فرهنگ ،کاشمر ،ايران .2.بخش تحقیقات آفتکشها ،موسسه تحقیقهات گیهاهپزشهکی کشهور ،سهانمان
تحقیقات ،آمونش و ترويج کشاورنی ،تهران ،ايران .9.بخش تحقیقات حشره شناسی ،موسس تحقیقات گیاهپزشکی کشور ،سانمان تحقیقات،
آمونش و ترويج کشاورنی ،تهران ،ايران .4.موسس آمونش عالی جهاد دانشهگاهی کاشهمر ،گهروه گیاهپزشهکی و گیاههان دارويهی ،کاشهمر،
ايران .1.مرکز تحقیقات و آمونش کشاورنی و منابع طبیعی خراسان رضوی ،سانمان تحقیقات ،آمونش و ترويج کشاورنی ،کاشمر ،ايران.
تاريخ پذيرش6932/8/69 :

تاريخ دريافت6936/62/22 :

چکيد
کرم گلوگاه انار ،Ectomyeloisceratoniae Zeller ،مهمترين آفت باغهای انار در ايران و ساير کشورهای تولید
کنننده اين میوه است ک ساالن خسارت نيادی ب محصول انار وارد میکند .اين آفت قلمرو خود را ب قارههای جديد
جهان توسع داده است و آفت اصلی خرما در اياالت متحده محسوب میگردد .ولی اين آفت در ايران تاکنون ان روی
خرما گزارش نشده ولی مهمترين و اقتصادیترين آفت انار است.با توج ب عدم کارايی مبارنه شیمیايی و ساير
روشهای مبارنه ،استفاده ان روشهای بیولوژيک ان جمل فرومونها میتواند مفید میباشد .فرمونهای حشرات ب
ويژه فرمون های جنسی ان ديدگاه رديابی جمعیت حشرات ،تخمین نمان ظهور حشرات کامل ،آگاهی ان تراکم نسبی
جمعیت آفات و کاربرد آنها در کنترل آفات جايگاه ويژهای دارند .فرومونهای جنسی میتوانند برای کنترل اين آفت
ب صورت غیرمستقیم (پیشآگاهی) و يا ب صورت مستقیم (اختالل در جفتگیری و جلب کردن و کشتن) ب کار
گرفت شوند ،در همین راستا شناسايی اجزاء فرومون حشره در بهبود روش مبارنه رفتاری موثر میباشد.در اين تحقیق
فرومون جنسی در جمعیتهای بومی E. Ceratoniaeان مناطق مختلف استانهای خراسان و سمنان شناسايی گرديد.
روش شناسايی شامل استخراج فرومون بوسیل روش ريز استخراج با فان جامد ( )SPMEبود و شناسايی ترکیبات
استخراج شده با دستگاه گان کروماتوگرافی – طیف سنج جرمی ( )GC/MSانجام شد .در نمون تزريق شده ب دستگاه،
ترکیب اصلی فرومون ،(Z,E)-9,11,13-tetradecatrienal) ،با جرم  206و ترکیب دوم،

(Z,E)-9,11-

 ،tetradecadienalبا جرم  208و ترکیب سوم 260(9-(Z)-tetradecenal) (Z)-9- ،ب وسیل سیستم استخراج ب وسیل فیبر
 SPMEمشخص شد.
واژ ها

كليد

 :شب پره کرم گلوگاه انار ،فرومون ،ريز استخراج با فان جامدSPME ،

مسئول مکاتبات :بابک حیدری عیزادهalizadehbh18@gmail.com،
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مقدمه

فرومون جنسی شناسايی شده شامل س

پروان ی کرم گلوگاه انار،

ترکیب (Z,E)-

Ectomyelois

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

) ceratoniae Zeller (Lep: Pyralidaeيک آفت

 9,11-tetradecadienalو  (Z)-9-tetradecenalب -

جهانی میوه و خشکبار ،شامل خرنوب ،بادام و خرما

ترتیب با نسبت  6:6:60بود .ترکیب

اصلی(Z,E)-

است .اين آفت قلمرو خود را ب قارههای مختلف

 9,11,13-tetradecatrienalب تنهايی قدرت جلب

توسع داده است و آفت اصلی خرما در اياالت متحده

حشرات نر را دارد اما افزودن هر يک ان دو ترکیب

محسوب میگردد ) .(Warner, 1988در ايران اين

جزئی و يا حتی يکی ان آنها ب تنهايی ب ترکیب اصلی

آفت تاکنون ان روی خرما گزارش نشده ولی مهمترين

فرومون موجب بهبود پاسخ پروان حشرات نر بر خالف

و اقتصادیترين آفت انار است .اين حشره در آفريقای

جريان باد شد .ناگاتی و همکاران

( Zagattiet al.,

شمالی در باغات خرما و در تونس در روی محصول

 )1998فرومون جنسی را ان غدد فرومون پروان های

انار س يا چهار نسل دارد ب طوری ک در بهار روی انار

ماده

يا میوههای ديگر و در شهريور روی خرما فعالیت می-

 cecropiaاستخراج و پس ان خالصسانی ساختار

کند و در واقع يکی ان مخربترين آفات خرما دراين

شیمیايی آنها را بوسیل الکتروآنتنوگرافی -طیف سنج

مناطق است ) .(Gothilf, 1984با توج ب عدم کارايی

جرمی شناسايی نمود ک اين ترکیبات شامل:

مبارنه شیمیايی علی اين آفت ،استفاده ان روشهای

(Z,E)-9,11,13- ،9,11-tetradecadienal

بیولوژيک و مبارنه رفتاری ان جمل کاربرد فرومونها

tetradecadienyl ،tetradecatrienal

میتواند مفیدباشد .ايجاد مديريت صحیح آفت ،نیان ب

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

اطالعات کامل در ارتباط با بیولوژی ونوسانات

بود.

جمعیت و نیز عوامل کنترل کننده جمعیت اين حشره

در آنمايشهای تونل باد ،شاخکهای حشرات نر ب

دارد .ان فرومونهای جنسی جهت کنترل اين آفت ب

يک مخلوط ان دو ترکیب

صورت غیرمستقیم برای رديابی ) (Monitoringو يا ب

،tetradecatrienal

صورت مستقیم برای اختالل در جفتگیری ( Mating

 acetateپاسخ داد واين دو مولکول آلدهیدی حشرات

 )disruptionو جلب و شکار ()Attract & Kill

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

میتوان استفاده نمود ( .)Howse, 1998فرومون جنسی

اجزاء مهم فرومون جنسی حشره  S. cecropiaاست ک

کرم گلوگاه انار ک

( Elachistidae Stenoma

(Lepidoptera:

(Z,E)-

(Z,E)-9,11-

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

(Z,E)- 9,11- tetradecadienyl

توسط حشرات ماده تولید

ساختاری مشاب با فرومون کرم گلوگاه انار دارد و تنها

( Baker, et al.,

( Zagatti

میگردد ،توسط بیکر و همکاران

اختالف باند دوگان آن در کربن 66-است

 )1991شناسايی شد .فرومون شناسايی شده ان غدد

.)et al., 1998

فرومونی پروان های ماده مربوط ب جمعیت مستقر در

در تحقیقات صورت گرفت برروی فرمون اصلی کرم

خرماهای آلوده واقع در دره  Coachellaکالیفرنیا

گلوگاه انار درايران ،ننجیره هیدروکربنی آلدهیدی

جمعآوری شده بود ک ب وسیل تکنیکهای گوناگون

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

ان جمل کروماتوگرافی گانی -الکترآنتنوگرافی ،آنالیز

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

مس کروماتوگرافی جرمی ،6شناسايی گرديد .اجزاء

آنمايشهای مزرع ای نشان داد استفاده ان اين ترکیب
در لورها در باغات انار استان يزد قابلیت جذب حشره

)(electroantennography

1GS/MS-EAG
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بالغ را دارد ) .(Alizadeh, 2009نتايج آنمايش اختالل

سمنانبر روی گیاه میزبان انار با استفاده ان روش ريز

در جفتگیری نشان داده است ک شکار تل های

استخراج بر روی فان جامد استخراج و شناسايی شد.

حاوی فرومون سنتتیک ب سرعت کاهش میيابد ک
علت آن میتواند ناپايداری ساختمان شیمیايی جزء
اصلی فرومون يا

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

است ( .)AvandFaghih, 2005استفاده ان ترکیبات
پايدارتر و مشاب

فرومون اصلی کرم گلوگاه انار(Z,E)-

 7,9,11- dodecatrienylformateدر آنمايشهای
رفتارشناسی و فعالیت الکتروفیزيولوژيکی در تونل باد
بررسی شده است و نتايج نشان داد ک شکل فرمیت آن
دارای اثر بیولوژيکی يکسان با عصاره طبیعی غدد
جنسی است و مشخصا ان ترکیب آلدهیدی سنتتیک
تکی و يا همراه با دو جزء ديگر فرومون جنسی فعالتر

مواد و وش ها
جمعآو

نمونه

انارهای آلوده ب الرو و شفیره کرمگلوگاهانار ان باغات
انار مناطق مختلف خراسان و منطق ايوانکی واقع در
گرمسار ان تاريخ  36/4/6الی  36/8/90و  32/4/6الی
 32/6/90جمعآوری و ب آنمايشگاه موسس تحقیقات
گیاهپزشکی کشور منتقل شدند .شرايط نگهداری
انارهای آلوده تا نمان تفريخ شفیرهها ب حشرات کامل
در دمای اتاق  28-21درج سانتیگراد بود.
استخراج و شناسايي تركيبات فرا اختصاصي ش -
پر ها

ماد كر گلوگا انا به وسيله دستگا

يز

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

استخراج با فاز جامد :SPME

ب طور معمول ،روش استخراج فرومونشامل استخراج

سرنگ  SPMEبا فیبری ان جنس

با حالل و روشهای ريزاستخراج با فان جامد

) ،CARب ضخامت  81میکرومتر و قابلیت ارتجاعی

 Solid Phase Micro Extractionيا  SPMEاست

ساخت شرکت  SUPELCOآمريکا بود .در ابتدا پس

) .(Pawliszyn, 1997روش دوم دارای مزايايی است

ان اتصال فیبر ب نگهدارنده دستگاه  ،SPMEطبق

ان جمل میتوان ب سريع ،ساده ،تکرارپذير و ارنان

دستور برنام ی دمايی ارائ شده در کاتالوگ آماده-

بودن ،بانيابی کمی ترکیب مورد نظر بدون ان دست

سانی شد .برای آمادهسانی فیبر دمای انژکتور 210

دادن يا تخريب آنها با حجم کم نمون  ،ضايعات کم،

درج سانتیگراد و ستون دستگاه گانکروماتوگراف

حداقل استفاده ان حالل و در نهايت عدم نیان ب تغلیظ

( DB-5غیر قطبی) و سرعت جريان گان

حامل )(He2

کردن اشاره نمود .مناسبترين جاذب فرومونها در

 6/1میلیلیتر در دقیق بود .فیبر ان طريق سونن دستگاه

روش ريزاستخراج با فان جامد ،فیبرهای پوشش داده

 SPMEب داخل انژکتور گانکروماتوگرافی وارد

شده با يک پلیمر و ترکیبات سیلیکاژل میباشد ک

گرديد و ب مدت نیم ساعت با برنام ی دمايی مذکور

عبارتند ان
و

سیلیکا (PDMS/

)Polydimethyl siloxane (PDMS

آماده شد .پس ان آمادهسانی فیبر ،ب منظور استخراج

Polydimethyl

مواد فرار فرومونی ،فیبر ان طريق سوراخ درپوش ،درون

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

لول آنمايشگاهی ب قطر  2سانتی متر ک حاوی  9عدد

divinylbenzene

siloxane/

.)1988

حشره ماده کرم گلوگاه انار بود وارد شد .با پايین

در اين تحقیق ترکیبات اختصاصی حشرات ماده

آوردن پیستون سونن فیبر برای جذب مواد فرار آناد

جمعیت پروان کرم گلوگاه انار در دو منطق جغرافیايی

گرديد .فیبر ب مدت  4-9رون ب همان حالت رها شد و

مختلف شامل خراسان رضوی (فردوس -بردسکن) و

سپس فیبر حاوی ترکیبات فرار جذب شده برای آنالیز
ب دستگاه گان کروماتوگراف -طیف سنج جرمی
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 GC/MSتزريق شد .دستگاه گان کروماتوگراف ان نوع

نتايج
حاصل از استخراج با فيبر SPME

 Varian CP-3800و دستگاه طیف سنج جرمی

Mass

آناليز طي ها

با  Saturn 2200بود .انژکتور ان نوع

Spillet

همانطور ک در شکل 6ديده میشود طیفهای بدست

 /Spilletlessو دارای دو فان ثابت (ستون) و متحرك

آمده ان استخراج در ناحی  24.19 ،24.5و  22.43دقیق

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

وجود س پیک را مشخص کرد .اين  9پیک ب ترتیب

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

شامل ملکولهای

انژکتور دستگاه و آشکارسان  290درج ی سانتیگراد

و(Z,E)-9,11-tetradecadienal

ب مدت  90دقیق بودک ب ترتیب  2دقیق در  80درج

 tetradecenalبود .براساس مقايس شکستهای يونی

سانتیگراد و سپس دما ب میزان  60درج ی سانتیگراد

اين س ترکیب با شکستهای يونی فرومون اسنتتیک

افزايش ب انای هر دقیق تا رسیدن ب دمای 290

کرم گلوگاه انار و نیز منابع قبلی

( Baker et al.,

درج ی سانتیگراد تنظیم شد (.)Todd et al., 1992

 ،)1991مشخص شد ساختار شیمیايی اين س پیک

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

و

(Z)-9-

متعلق ب اجزای تشکیل دهنده فرومون کرم گلوگاه انار
است.
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شکل -6طیفهای GC/MSحاصل ان تزريق مواد فرار استخراج شده ان کرم گلوگاه انار مربوط ب منطق خراسان رضوی (باال)،
منطق ايوانکی-گرمسار (پايین).
Fig 1. GC/MS spectra of the carob moth sex pheromone from Khorasan Razaviregion (up),
Eyvanekay region- Garmsar (down).
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شکل -2استخراج شکست  9يون  36 ،23و  201مهم ترکیب اصلی فرمون کرم گلوگاه انار در طیفهای  GC/MSحاصل ان
تزريق مواد فرار استخراج شده ان کرم گلوگاه انار مربوط ب منطق خراسان رضوی (باال) ،منطق ايوانکی-گرمسار (پايین).
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).

شناسايي تركي

اصلي فرومون

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

 tetradecatrienalبا جر 202

همانطور ک در شکل  6ديده میشود ترکیب اصلی
فرومون کرم گلوگاه انار

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

 Tradecatrienalبا جرم مولکولی  206در دقیق

24.5

بدست آمد .جهت مقايس شکست جرمی و شناسايی
فرومون مورد نظر ،ترکیب سنتتیک فرومون اصلی کرم
گلوگاه انار  (Z,E)-9,11,13-Tradecatrienalک در
آنمايشگاه بخش تحقیقات آفتکشها سنتز شده بود،
مورد استفاده قرار گرفت .همانطور ک در شکل،9

همچنین آنالیز طیف جرمی مربوط ب فرمون ترکیب
ساخت شده بوسیل بیکر و همکاران

( Baker et al.,

 )1991نیز با نمون استخراج شده با فیبر  SPMEيکسان
بود .نمان بانداری بین نمون سنتیک قبلی با نمون
استخراج شده با  SPMEدر تحقیق اخیر متفاوت بود
ک میتواند مربوط ب اختالف در تنظیمات دستگاه و يا
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.

ديده میشود ،فرومون سنتتیک دارای طیف جرمی ب
صورت شکستهای نير بودک با پیک مولکول اصلی

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

فرومون (Z,E)-9,11,13- Tradecatrienalاستخراج

افزار  massمشخص کرد ک ترکیب در دقیق 24/1

شده يکسان است (شکل.)9

دارای تمامی اين س جرم است (شکل )2-بنابراين

MS m/z: 206 (M+), 178, 135, 121, 107, 94, 93,
91, 79, 77, 67, 41
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ترکیب اصلی فرومون بوسیل سیستم با فان جامد
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24.19 min (ions): 57, 67 (base peak), 81, 95,
110, 121, 136, 161,189, 209

SPMEاستخراج و شناسايی شد.
شناسايي

جزيي

ملکولها

9,11-(Z,E)-

طیف مولکول آلدهیدی با يک باند دوگان

9-(Z)-

teradecadienalو 9-(Z)-tradecenal

 tradecenalدر دقیق  22.43در شکل 4ب وضوح ديده

همانطور ک در طیف نير در شکل( 6سمت راست)

میشود ک شکست جرمی اين مولکول ب صورت نير

ديده

میشود.

مولکول 9,11-(Z,E)-

teradecadienalدر دقیق  24.19با شکست جرمی نير
قابل شناسايی است .اين مولکول آلدهیدی با پیک
اصلی  62و جرم  208و همچنین دو جرم  86و 31ک ب
وضوح ديده میشود شناسايی شد .شکست پیک اصلی
 62مشخصکننده اين مولکول
 teradecadienalاست ک

ب

9,11-(Z,E)-

وسیل

بیکر و

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

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

در اين طیف پیک اصلی با جرم  11مشخصکننده اين
ملکول است و ساير جرمهای مشخص کننده ان قبیل
 86 ،62 ،31و 632

نیز در شکستهای اين مولکول 9-

 (Z)-tradecenalديده میشود و با جرمهای منبع و
کتابخان دستگاه مطابقت دارد (.)Baker et al., 1991
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ورشو و همکاران

Spectrum 1A
BP: 236.2

24.189 min, Scan: 1509, 40:650, Ion: 9242 us, RIC: 4334, BC
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(Z,E)-9,11-tetradecedienal طیف شکست يونی-4 شکل

Fig 4. Extracted ion of (Z,E)-9,11-tetradecedienal.
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Spectrum 1A
BP: 41.2
41.2
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100%

22.428 min, Scan: 1400, 40:650, Ion: 9160 us, RIC: 6376, BC
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Fig5. Extracted ion of (Z)-9-tetradecenal.

بحث

 tetradecatrienalو دو ملکول فرعی

نتايج شناسايی فرومون شبپره کرم گلوگاه انار در

(Z,E)-9,11-

 tetradecadienalو  (Z)-9-tetradecenalبود.

جمعیتهای مختلف در دو استان خراسان رضوی

پیکهای متعددی اناستخراج ترکیبات فراران پروان -

فردوس(شهرستان بردسکن) و سمنان (شهرستان

های ماده کرم گلوگاه انار با سونن  SPMEبدست

گرمسار) منجر ب تشخیص س مولکول آلدهیدی شد

آمد .يک پیک مشخص در دقیق  24.5مربوط ب جزء

ک با نتايج گزارش شده توسط بیکر و همکاران

اصلی فرومون کرم گلوگاه انار

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

 tetradecatrienalاست .شکست يونی اين پیک جرم-

شده ترکیب فرومون جنسی پروان کرمگلوگاهانار

های  23 ،34 ،206و  62را نشان داد ک با يونهای

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

نمون استاندارد سنتز شده در بخش تحقیقات آفت-

شامل يک ملکول اصلی ب نام

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

کشها و دادههای گزارش شده بیکر و همکاران
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ورشو و همکاران

) (Baker et al.,1991يکسان بود .همچنین با استفاده ان

مالیدن فیبر سونن  SPMEب سطح غدد فرمون

اطالعات کتابخان دستگاه  GC/MSنیز س يون 23،36

استخراج و با دستگاه  GC/MSشناسايی کرد و ثابت

و  206در اين پیک رديابی و مشخص شد دو مولکول

شد اين تکنیک را در استخراج و شناسايی فرومون

جزيی ديگر نیز شامل

مولکول 9,11-(Z,E)-

teradecadienalدر دقیق  22.43و

مولکول9-(Z)-

حشرات بسیار موثر دانست .بوردو و همکاران
( )Bordereau et al., 2002فرومون جنسی موريان

tradecenalدر دقیق  24.19شناسايی شد .بیکر و

ماده  Cornitermes bequaertiب وسیل  SPMEان غدد

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

فرومون استخراج و جدا کرد و مولکول

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

 dodecatrien-1-olبوسیل  GC/MSشناسايی کرد .در

 (Z,E)-9,11- tetradecadienalو

9-(Z)-tradecenal

اين

روش

فیبر

µm-

65

(Z,6Z,8E)-

Supelco

را ان حشرات ماده بوسیل استخراج با حالل جداسانی

Polydimethylsiloxane/Divinylbenzeneبر

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

غدد  21حشره ماده بیحس شده مالیده شد ونمون

نسبتها در تحقیق بدست آمده ان نمون های ايران

روی

10

سريعا ب دستگاه  GC/MSتزريق شد و جهت شناسايی

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

اين مولکول الکل ان شکست يونی استفاده شد و

نمودار طیفها بدست آمد.

همچنین ترکیبات غیراشباع در بندهای  4-2شکمی را

ترکیبات فرومون جنسی کرم گلوگاه انار در س

با ترکیبات بندهای  60-8شکمی مقايس کرد و

جمعیت جغرافیايی در ايران توسط ضیاءالدينی در سال

مولکول

 6988جداسانی و با دستگاه  GC-MS-EADشناسايی

اختالف مشخص گرديد .فرومون جنسی

گرديدند .نتايج حاصل ،شناسايی چهار ترکیب فعال

 hepten-2-olدر سوسکهای نر

درون عصارههای استخراجی ان غدد فرومونی افراد

) materiarius (Col., Scolytidaeب وسیل استفاده ان

ماده

کرم

گلوگاه

انار

شامل

(Z)-9-

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

،9,11,13-

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

کتابخان

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

دستگاه standard

(NIST

GC/MS

)reference databaseو مقايس يونهای ،62 ،11 ،46
 660 ،31و  628با اطالعات استاندارد دستگاه توانست

 tetradecatrienو با نسبت  26:22:1:2بود.
در تحقیقات مشاب  ،ان غدد فرومون پروان های مادهها

).and Berisford, 2003

 Stenoma cecropiaدو ترکیب

methyl-5-

Gnathotrichus

ب شناسايی الکل مورد نظر کمک کند

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

دراين

(Flechtmann

در تحقیقات صورت گرفت در ايران ،گلدانسان

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

( )Goldansaz, 2008در آنمايشی با استفاده ان شب

 acetateاستخراج و با دستگاه  GC/MSهمراه با

فرومون سنتتیک و فرومون طبیعی (مادههای باکره)

الکتروآنتنوگرافی شناسايی شد و در اين سیستم

نتیج گیری کرد ک فرومون طبیعی ب طور معنیداری

شاخکهای حشرات نر ب اين ترکیبات پاسخ داد

بیشتر ان شب فرومون مصنوعی نرها را جلب و شکار

( .)Zagattiet al ., 1998همچنین در تحقیقات ديگر

مینمايد .همچنین مقايس فرومون جنسی طبیعی و شب

ک توسط فروت ( )Ferrot, 1997انجام شده س

فرومون جنسی سنتتیک در منطق يزد نشان داد ک

ترکیب حشره ماده  Sesamia nonagriodesشامل فرم

میزان شکار تل های حاوی فرومون جنسی سنتتیک

سیس -66هگزادسنول و استات آن  16:Acبوسیل

بسیار پايینتر ان فرومون جنسی طبیعی میباشد.
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)6936 ،6  جلد،2 آفتکشها در علوم گیاهپزشکی (شماره

استخراج

همچنین کاربرد شب فرومون سنتتیک شرکت راسل

 میتواند روش مناسبی برایExtraction) SPME

6 جهت بررسی نوسانات جمعیت کرم گلوگاه انار در

شناسايی فرومونهای حشرات جمعیتهای بومی کشور

استان کشور نشان داد ک میزان شکار فرومون در مناطق

باشد ان جمل ترکیبات آلدهیدی

 میزان شکار اين فرومون. متفاوت می باشد،مختلف

(Solid Phase Micro

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

با

(Z,E)-9,11-tetradecadienal،

فرومون

tetradecatrienal

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

، اين روش استخراج سريع.( باشدZ)-9-tetradecenalو

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

 بانيابی کمی ترکیب، تکرارپذير و ارنان بوده،ساده

 و صفر شب پره نر ب اناء هر تل در رون0/02 ،0/23

مورد نظر را بدون ان دست دادن يا تخريب آنها ممکن

بوده است و نتايج حاکی ان اختالف شديد کارايی شب

. با حجم کم نمون انجام پذيرد میباشد،ساند

فرومون سنتتیک در مناطق مختلف کشور میباشد و

سپاسگزا
ان آقای مهندس تاجبخش کارشناس بخش آفتکشها
 قدردانیGC/MSجهت انجام آنمايشهای

ب

جهت متفاوت بودن
Farazmand,

علت آن نیز احتماال ب

جمعیتهای کرم گلوگاه انار میباشد
.)2012)
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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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