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 چكيده

هاي انار در ايران و ساير كشورهاي توليد ترين آفت باغمهم ،Ectomyeloisceratoniae Zellerكرم گلوگاه انار، 

هاي جديد اين آفت قلمرو خود را به قاره وارد ميكند.انار ننده اين ميوه است كه ساالنه خسارت زيادي به محصول نك

گردد. ولي اين آفت در ايران تاكنون از روي توسعه داده است و آفت اصلي خرما در اياالت متحده محسوب مي جهان

 با توجه به عدم كارايي مبارزه شيميايي و ساير ترين آفت انار است.ترين و اقتصاديخرما گزارش نشده ولي مهم

هاي حشرات به فرمون باشد.تواند مفيد ميها ميفرومونهاي بيولوژيك از جمله هاي مبارزه، استفاده از روشروش

هاي جنسي از ديدگاه رديابي جمعيت حشرات، تخمين زمان ظهور حشرات كامل، آگاهي از تراكم نسبي ويژه فرمون

 توانند براي كنترل اين آفتهاي جنسي مياي دارند. فرومونها در كنترل آفات جايگاه ويژهجمعيت آفات و كاربرد آن

گيري و جلب كردن و كشتن) به كار آگاهي) و يا به صورت مستقيم (اختالل در جفتبه صورت غيرمستقيم (پيش

در اين تحقيق .باشدمي موثررفتاري در بهبود روش مبارزه شناسايي اجزاء فرومون حشره راستا در همين گرفته شوند، 

گرديد. شناسايي هاي خراسان و سمنان مختلف استاناز مناطق  E. Ceratoniaeهاي بوميدر جمعيت جنسي فرومون

و شناسايي تركيبات ) بود SPMEروش ريز استخراج با فاز جامد ( روش شناسايي شامل استخراج فرومون بوسيله

. در نمونه تزريق شده به دستگاه، ) انجام شدGC/MSطيف سنج جرمي ( �گاز كروماتوگرافي با دستگاه استخراج شده 

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

tetradecadienal و تركيب سوم، 208، با جرم(9-(Z)-tetradecenal) (Z)-9- 210 وسيله فيبر هوسيله سيستم استخراج بهب

SPME  .مشخص شد 
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