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در كاهش محصول نقش عمده اي دارند. سـاقه خـواران  .Sesamia spp در اكثر مناطق زير كشت ذرت و نيشكر ايران، آفات ساقه خوار 

عليـرغم  Sesamia cretica   باشند در حال حاضر به دليل مشاهده خسارت روز افـزون داراي گونه هاي مختلفي مي Sesamiaجنس 

هـاي مـورد توجـه اسـتفاده از هاي جايگزين جهت كنترل آنها شده اسـت. يكـي از روشكنترل شيميايي  توجه خاصي به استفاده از روش

،  Sesamia creticaدليل عدم كارايي و عملكرد مناسب فرومون هاي وارداتي در شكار پروانه هاي نر فرومون هاي مصنوعي ميباشد. به

هاي اين گونه از مزارع نيشكر خوزستان جمع آوري و بعـد از جداسـازي شـفيره ابتدا شفيرهصه جزء اهداف اين پروژه بوده است.رفع اين نقي

 Avand-Faghih andمولكـول گـزارش شـده توسـط  3 مورد شناسايي قرار گرفـت.SPME  وسيله روشهاي نر و ماده، مواد فرار به

Frerot (2008)    ــامل در   11-hexadecen-1-ol-(Z)و 9-tetradecen-1-yl acetate-(Z)و  9-tetradecen-1-ol-(Z) ش

ميليگرم فرمولـه  2و  1،  5/0در  دوز هاي    80:10:10آزمايشگاه سنتز فرومون  موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور ساخته و به نسبت

در طرح بلوك كامل تصادفي در مـزارع نيشـكر  Silvandersonو  Russel  ،Econexنوع فرومون از شركت هاي  3همراه گرديد و به

 %1آزمايش گرديد. نتايج نشان داد بين تيمارها اختالف معني دار در سـطح 1392تكرار  در سال زراعي  4موسسه تحقيقات نيشكر اهواز در 

رهـاي فرومـون هـاي و تيماA در گـروه  0.2083 , 0.1145 , 0.1562 با ميـانگين شـكار  2و  1،  5/0وجود داشت. تيمارهاي دوز 

قرار گرفتند. آناليز فرموالسيون فرومـون   Bدون شكار حتي يك پروانه در گروه  ب Silvandersonو  Russel  ،Econexشركت هاي 

-9-(Z) وسيله دستگاه جرم سنجي و برگه آناليز  ارايه شده توسط شركت هاي وارد كننده نشان دهنده وجـود دو مولكـول هاي وارداتي به

tetradecen-1-ol  و(Z)-9-tetradecen-1-yl acetate  در ساختار فرموالسيون آنها بـود. فرومـون هـاي وارداتـي هيچكـدام داراي

هاي مزرعه نيشكر  قادر به شكار همين دليل در آزمايشدر فرموالسيون خود نبودند و به 11-hexadecen-1-ol-(Z)مولكول سوم يعني  

دليل وجود اين مولكول  در ساختار فرموالسيون خود قادر بـه شـكار . فرومون ساخت موسسه بهرار گرفتندق Bپروانه آفت نبودند و در گروه 

نوع تله  2قرار گرفتند. در آزمايشي ديگر جهت تعيين نوع مناسب تله،   Aبود و تمامي دوزها در گروه  Sesamia creticaپروانه هاي نر 

در طرح بلوك كامل تصادفي مورد آزمايش قرار گرفتند. در اين آزمايش تيمارهاي تلـه  (Funnel Trap)و تله قيفي  (Delta trap)دلتا 

و تيمارهاي تله دلتا بـا   Aدر گروه  0.3309و   0.3663ميليگرم از فرومون ساخت موسسه با شكار متوسط  2ميليگرم و  1قيفي با دوز 

توان نتيجه گرفت جهت استفاده قرار گرفتند. لذا مي  Bدر گروه  0.0074و  0.0000ميليگرم ساخت موسسه با شكار متوسط  2و  1دوز 

مولكول ياد شده استفاده نمود و تله مناسب جهت شكار پروانه آفـت نـوع  3در فرموالسيون آن از  Sesamia creticaاز فرومون جنسي 

 قيفي بمراتب مناسب تر از نوع دلتا ميباشد.
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