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 چکیده
در ایران است و زندگی بخش قابل توجهی از مردم آن  (.Ziziphus jujuba Mill) ترین توليدکننده عناب استان خراسان جنوبی بزرگ      

بر کاهش  های اخير عالوه در سال( Monosteira alticarinata Ghauri) . شيوع آفت سنک عناببه توليد این محصول وابسته استمنطقه 

کنندگان عناب را  سموم شيميایی برای کنترل این حشره در زمان برداشت محصول، سالمت مصرف دليل استفاده وسيع از توليد محصول، به

فت با فرموالسيون عصاره و اسانس برخی گياهان دارویی برای اولين بار بررسی ین آادر این پژوهش امکان کنترل  رو، ازاینکند.  تهدید می

%Allium sativum L. (14 ،)%( + روغن 84) .Capsicum annuum Lهای مورد بررسی شامل عصاره  آزمایشگاهی، ترکيب مرحله. در شد

%Syzygium aromaticum L. (84 ،)%(، اسانس 14) .Pelargonium graveolens L’Hér%( + اسانس 14) .Mentha piperita Lاسانس 

%Th. vulgaris (5 + )%( + اسانس 5) A. indica%( و روغن 5) .Thymus vulgaris L%( + اسانس 5) .Azadirachta indica A. Jussروغن 

سنجی بررسی  ی در آزمون زیستعنوان شاهد منف عنوان شاهد مثبت و آب به ( به%1/4%( بودند که همراه با دلتامترین )54صابون پتاسيم )

% 2ساعت با غلظت  چهارفرموالسيون بود که بعد از گذشت  پنجميندهنده کارایی باالی  سنجی نشان ند. نتایج حاصل از آزمون زیستشد

 Polo plusافزار  تلفات حشره در یک گروه آماری قرار گرفت. نتایج نرم %5/32و همراه با دلتامترین با  شد% آفت 144سبب نابودی 

دهنده  نشان SASافزار  های ميدانی با نرم بود. نتایج تحليل داده فرموالسيون پنجماز  %31/4 غلظت در (LC50)% حشرات 54دهنده مرگ  نشان

ساعت درصد کنترل حشره در  22و  43، 24که بعد از گذشت  نحوی های ميدانی بود؛ به کنترل نسبی فرموالسيون مورد استفاده در بررسی

دهد که فرموالسيون گياهی حاوی روغن  بوده است. این نتایج نشان می 24/56و  33/48، 48/22ترتيب  از این فرموالسيون به %2 غلظت

تواند پس از ثبت  % از قابليت مناسبی برای کنترل سنک عناب برخوردار است و می2چریش، اسانس آویشن و صابون پتاسيم در غلظت 

 در کنترل سنک عناب مورد استفاده قرار گيرد.عنوان جایگزین سموم رایج  به

 

 .LC50 پروبيت، تجزیه ،کشندگی اثر ی،داروی گياهان ،(Monosteira alticarinata Ghauri) عناب سنک :کلیدی های واژه
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 مقدمه
 نیمهمتر ازی کی عنوان به .Ziziphus Jujuba Mill گونه

 عناب وهيم ديتول برای Rhamnaceae خانوادهی ها گونه
 شيب قدمتی که است نيچی بوم گياه عناب است. شده شناخته

 وهيم ازی ادیز ریمقاد ساالنه کشور نیا .دارد سال 4444 از
 شيب نيچ در وهيم نیا کشت ریز سطح کند. می صادر را عناب

ی کل طور به (.Yi et al., 2012) است هکتار ونيليم 5/1 از
ی کیولوژيب نظر از فعال مواد از مهم منبع کی عنوان به عناب

 دارویی و غذایی ارزش دارای مواد نیا که شود می شناخته
 شده خشک عناب وهيم آن،ی باالیی غذا ارزش دليل به هستند.

 مدت هب دهنده طعم ویی غذای افزودن غذا، عنوان به معمول طور به
 مطالعات (.Li et al., 2007) است شده می استفاده سال هزاران
 شاملی مختلف موادی حاو عناب که اند داده نشان گذشته

 Guo et) دهایسربروز دها،يفالوونوئ ک،يترپنوئ یتری دهاياس

al., 2010،) دهاينواسيآم (Choi et al., 2011،) ی معدن مواد
(Li et al., 2007) دهایساکار یپل و (Zhao, 2008) باشد. می 

 که دارد وجود زينی گرید هیثانو و هياولی ها تيمتابول عناب در
 شود. می سنتی طب در گياه این درمانی هایاثر بروز به منجر

 Monosteira علمی نام با عناب سنک آفت

alticarinata Ghauri سال در ایران در بار اولين برای 
 آفت نیا (.Moodi, 2012) شد معرفی مودی توسط 1831

 بهاری ابتدا از گذراند. می املک حشره صورت به را زمستان
 ازی اهيگ رهيش از و دهکر آغاز را خود تيفعال ،برگها رشد با

 توان می آن تهایخسار و مئعال از کند. می هیتغذ برگها قیطر
 واقع در که رنگ اهيس نقاط و برگی رو رنگ ديسف نقاط به

 در (.Moodi, 2012)د کر اشاره است حشره مدفوع
 در عناب سنک فعاليت از ناشی تهایخسار اخير های سال

 را آفت این و یافته افزایش شدت به جنوبی نخراسا استان
 استان این در عناب توليد تهدیدات بزرگترین از یکی به

 شيميایی سموم از گسترده استفاده بر عالوه است. کرده تبدیل
 زمان در سموم این همزمان استفاده عناب، سنک کنترل برای

 این کنترل در رایج مشکالت از یکی به نيز محصول برداشت
 این کننده مصرف جامعه سالمت که است شده تبدیل آفت
 با کشورها از بسياری .است کرده مواجه تهدید با را ميوه

 سموم کردن فرموله به اقدام جدید های فناوری از استفاده
اند  دهکر گياهی أمنش با های کش آفت ازجمله شيميایی غير

(Hasanzadeh, 2005.) دارای دارویی گياهان از برخی 
 مرگ و مسموميت به منجر تواند می که هستند هایی بترکي

 به توان می ها ترکيب این مهمترین ازجمله شود. حشرات
 ساخت در آنها از که کرد اشاره روتنون و نيکوتين پيرترین،

 (.Chatterjee, 1990) شود می استفاده گياهی های کش آفت
 است ممکن گياهیهای  اسانس و عصاره کشی آفت سازوکار

 و گذاری تخم از ممانعت ای، تغذیه ضد ی،سمّ خاصيت اثر در
 کند بروز حشرات توليدمثل و باروریدن کر محدود

(Isman, 2006.) 
 عصاره با عناب سنک آفت کنترل امکان بررسیبنابراین 

 توليد و فرموالسيون برای دارویی گياهانهای  اسانس و
 قرار تحقيق مورد بار اولين برای عناب سنک عليه کش آفت
 دارویی گياهان اسانس و عصاره از استفاده چند هر .گيرد می

 قبالً گياهی امراض و آفات از بسياری کنترل برای معطر و
 Aroiee و Raisi مطالعه در ،نمونه عنوان هب .اند شده بررسی

 دارویی گياه گونه شش اسانس و آبی عصاره (،2424)
 انچتری و (Lamiaceae) نعناع خانواده به متعلق

(Apiaceae) رقم خربزه کيفیهای  ویژگی و آفات کنترل بر 
 شد مشخص مطالعه این در .شد مطالعه بشرویه در خاتونی

 دوس،واسطوخ رزماری، اسانس و آنغوزه آبی عصاره که
 مگس جمعيت بر یتأثير رازیانه و فلفلی نعناع سياه، زیره

 %8 و سرخرطومی بر آنغوزه %12 آبی عصاره اما ندارد،
های  کش حشره با مشابه یتأثير کنه بر سياه زیره و ماریرز

 ميوه تعداد بيشترین عالوه هب دارد. خربزه در رایج شيميایی
 تيمار در ترتيب به نيز دیده آسيب ميوه کمترین و سالم

 فلفلی نعناع و سياه زیره %8 و آنغوزه %12 آبی عصاره
 و Moghadam توسط که دیگری مطالعه در شد. مشاهده

 سم و بومی دارویی گياه ششاثر  روی (2412) مکارانه
 شد انجام خيار بالک سفيد آفت کنترل در پراید استامی

 آزمایش مورد گياهیهای  عصاره تمام که گردید مشخص
 شوند. می شاهد به نسبت بالک سفيد جمعيت کاهش به منجر

 لعل گياه به متعلق عصاره آزمایش، موردهای  عصاره بين در
 را تأثير بيشترین (.Oliveria decumbens Vent) کوهستان
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 پایين غلظت که طوری هب داشت؛ آفت این کنترل در
ppm254 بدون پراید استامی به نسبت گياه این عصاره از 
 را آفت این بالغ حشرات %64 تا گياه، در منفی اثر بروز

 با (،2411) همکاران و Mishra مطالعه در .دکر کنترل
 شپشه بر مرکبات ميوه پوست اسانس اسیتم يتسمّ بررسی

 Sitophilus) برنج شپشه و (Tribolium castaneum) آرد

oryzae) مقادیر که شد مشخص LC50 اسانس تماسی 
 ترتيب به آفت،با  مجاورت ساعت 24 از پس نارنگی پوست

 144 در روغن ميکروليتر 42/24 و 23/25 با برابر
 همکاران و Kaveh مطالعه در است. استون ميکروليتر

 گياهان از اسانس 14 تماسی يتسمّ بررسی با (2414)
 ای لکه دو تارتن کنه بالغين روی عنعنا خانواده

(Tetranychus urticae Koch) روی آن سوزی گياه اثر و 
 و شيرازی آویشن اسانس که شد مشخص ،لوبياهای  برگ
 بر گرم ميلی 42/425 و 44/414 برابر LC50 به فلفلی عنعنا
 با همچنين دارند. آفت این روی را يتسمّ بيشترین ليتر

 افزایش نيز ها کنه مير و مرگ ميزان اسانس غلظت افزایش
 گونه هيچ ppm1644 از کمترهای  غلظت در و یافت
 نشد. مشاهده نيز لوبياهای  برگ روی سوزی گياه

 و بيولوژی مورد در منابع بودن محدود به توجه با
 عوامل از استفاده ویژه به و عناب سنک تآف کنترلیهای  جنبه

 جایگزین عنوان هب گياهیهای  کننده کنترل کاربرد و بيولوژیکی
 فرموالسيون به دستيابی برای پژوهشاین  شيميایی، سموم
 سنک تلفيقی کنترل برای گياهی پایه با سموم توليد برای مؤثر

 In situ و In vivo صورت به جداگانه مرحله دو در عناب
 و دانشگاهی جهاد دارویی گياهان پژوهشکده در ترتيب هب

 جهاد دارویی گياهان تحقيقات مجتمع تحقيقاتی ایستگاه
 طول دقيقه 2 و درجه 53) جنوبی خراسان دانشگاهی
 انجام جغرافيایی( عرض دقيقه 52 و درجه 82 و جغرافيایی

 شد.

 

 ها روش و مواد

 )آزمایشگاهی( سنجی زیست های آزمایش

 انجام برای عناب سنک گذران زمستان بالغ حشرات

 ،1444 فروردین 23) مرحله سه در سنجی زیست های آزمایش
 عناب های باغ از (1444 اردیبهشت 25 و 1444 اردیبهشت 5

  و جغرافيایی طول دقيقه 26 و درجه 53) زینی چاه روستای
 بيرجند حومه در واقع جغرافيایی( عرض دقيقه 52 و درجه 82
 و برگ مقداری همراه به و آوری جمع جنوبی خراسان استان در

 متر سانتی 14 قطر باهای  دیش پتری درون عناب جوانه
 به هوارسانی را برای ها پتری درب از بخشی شدند. بندی بسته

 آمادههای  پتری 1 شکل .شد پوشانده توری با و بریده حشرات
 حاویهای  پتری دهد. می نشان را عناب سنک حاوی شده

 به حشرات آوری جمع از پس بالفاصله بالغهای  نکس
  شدند. ارسال دانشگاهی جهاد دارویی گياهان پژوهشکده

 جهت سنجی زیست روش ترین مطلوب بررسی برای
 مرسوم روش سه اوليه،های  فرموالسيون کارایی تعيين

 نهایت در و بررسی مورد ذیل شرح به سنجی زیست
 گرفت. ارقر استفاده مورد روش ترین مناسب

 

 A سنجی زیست روش

های پالستيکی با  دیش سنجی از پتری در این روش زیست
 بيفتدای که تبادل جریان هوا اتاق  دار )به گونه های تهویه درب

ها آگار  دیش اما مانع از فرار آفت شود( استفاده شد. درون پتری
( غلظت leaf dipوری ) صورت غوطه به بعدریخته شد و  1%

( و همينطور %45/4از کنترل مثبت )دلتامرین توصيه شده 
ها اعمال شد. پس از  عنوان کنترل منفی روی برگ مقطر به آب

 15اینکه سطح برگ در محيط آزمایشگاه خشک شد، تعداد 
ها درون  عدد سنک بالغ روی هر برگ قرار داده شد. ظرف

در ساعت  12ساعت و تاریکی  12ژرميناتور با دوره روشنایی 
قرار داده شدند.  %24گراد و رطوبت  درجه سانتی 25دمای 

ساعت در تيمار کنترل مثبت و منفی تعداد  24پس از گذشت 
ها درون محيط آگار به دام افتادند. در نتيجه  زیادی از سنک

سنجی این آفت  برای زیست %1محيط آگار که مشخص شد 
 .نيستمناسب 

 

 B سنجی زیست روش

های  دیش از پتریدر این روش همانند روش قبلی 
ای که تبادل جریان هوا  دار )به گونه های تهویه پالستيکی با درب

 فتد اما مانع از فرار آفت شود( استفاده شد.بياتاق 
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 (Monosteira alticarinata) های حاوی سنک عناب پتری -1شکل 

Figure 1. Petri dishes containing Monosteira alticarinata 
 

 دو .داده شد قرار ای حوله کاغذی دستمال اه پتری درون
 درختهای  ساقه از نيز ساقه یک روی گرفته قرار برگ

 برای شد. داده قرار آب حاوی ویال درون و جدا عناب
 درون به ویال درون آب ریختن از جلوگيری و رطوبت حفظ

 پارافيلم مقداری ویال هر ورودی اطراف پتری، محيط
 مثبت کنترل از شده توصيه های غلظت سپس شد. پيچيده

 منفی کنترل عنوان به مقطر آب همينطور و (%45/4 )دلتامرین
 خشک از پس گرفت. قرار استفاده مورد وری غوطه روش به

 سنک عدد 15 تعداد آزمایشگاه، محيط در برگ سطح شدن
 با ژرميناتور درون ها ظرف شد. داده قرار برگ هر روی بالغ

 دمای در ساعت 12تاریکی  و ساعت 12 روشنایی دوره
 از پس شدند. داده قرار %24 رطوبت و گراد سانتی درجه 25

 مثبت و منفی کنترل تيمار در ساعت 22 و 43 ،24 گذشت
 از کمتر تلفات مثبت کنترل در نشد. مشاهده زیادی تلفات

  بود. 14%
 

 C سنجی زیست روش

 و (%1/4) مثبت کنترل عنوان به دلتامترین روش این در
 وسيله به ماريت هر از تکرار 4 با منفی کنترل عنوان به مقطر آب

 عدد 14ی رهاساز از پس .شد پاشی محلول دستی اسپری

ی اسپر ،یمتر یسانت 15 فاصله از برگ،ی رو بالغ آفت
  گذشت از پس .انجام شد حشرات روی فرموالسيون

 نهایت در بود. تلفات %5/32 دارای مثبت کنترل ساعت 43
 روش ،ذکرشده روش سه از یک هر معایب و مزایا بررسی با
C های آزمایش انجام برای روش بهترین عنوان هب 

 شد. انتخاب سنجی زیست
 

 فرموالسیون ساخت

 ساخت در استفاده مورد گياهی همؤثر مواد
 Allium) سير روغن شامل کش آفت اوليههای  فرموالسيون

sativum،) عنعنا اسانس (Mentha piperita،) نساسا 
 ميخک اسانس (،Pelargonum graveolens) شمعدانی

(aromaticum Syzygium،) آویشن اسانس ( Thymus

vulgaris،) فلفل عصاره (Capsicum annuum) روغن و 
 پژوهشکده از که بود (Azadirachta indica) چریش
 در .(1 )جدول شد تهيه دانشگاهی جهاد یداروی گياهان
 تأثير یيدأت و شده انجام عمناب بررسی به توجه با ضمن

 آویشن اسانس و چریش روغن با ترکيب در پتاسيم صابون
 در (Monosteira unicostata) ها سنک از دیگر ای گونه بر

 صابون این (،2418) همکاران و Sánchez-Ramos مطالعه
 رقرا استفاده مورد اوليههای  فرموالسيون ساخت در نيز

 گرفت.
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  سنک عنابسنجی روی حشره بالغ  زیست های ی اولیه مورد آزمون برای انجام آزمایشها فرموالسیون -1جدول 

(Monosteira alticarinata) 

Table 1. Initial formulations tested for bioassays on adult Monosteira alticarinata 
No. Formulation Concentration (%) 
1 pepper extract (30%) + garlic oil (10%) 5-10-20 
2 peppermint essential oil (10%) + geranium essential oil (10%) 5 
3 clove essential oil (30%) 10 
4 neem oil (5%) + thyme essential oil (5%) 5 
5 neem oil (5%) + thyme essential oil (5%) + potassium soap (50%) 0.1-0.25-0.5-1-2-10 

 

 کننده امولسيون عامل فرموالسيون، هر يهته برای
 (%1/4) اکسيدان آنتی عامل %(،14>) روغنی پایه %(،24>)
 و %(24>) گياهی اسانس یا عصاره شامل همؤثر ماده و

 در گرفت. قرار هداستفا مورد فرمول هر با متناسب حالل
 توزین امولسيفایر و اکسيدان آنتی عامل اسانس، روغن، ابتدا

 سپس شدند. مخلوط خوبی به مکانيکی همزن وسيله هب و
 همگن صورت به کامالً مخلوط و اضافه فرمول به حالل

 را پایه گياه فرموالسيون ساخت مراحل 2 شکل درآمد.
 دهد. می نشان شماتيک صورت هب

 
 یکش گیاه نمای شماتیک مراحل ساخت آفت -2شکل 

Figure 2. Schematic view of plant-based pesticide production stages 

 

 ها فرموالسیون پایداری ارزیابی
 پایداری ها، فرمول از یک هر پایداری ارزیابی برای

 CIPAC (Collaborative استاندارد طبق امولسيونی

International Pesticides Analytical Council )سنجش 
  مدرج استوانه درون سخت آب ليتر ميلی 35 مقدار .شد

 آن به فرمول از ليتر ميلی 5 سپس شد. ریخته ليتر ميلی 144
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 با انکوباتور در مدرج استوانه .شد زده هم کامالً و اضافه
 5/4های  زمان در و گرفت قرار گراد سانتی درجه 84 دمای

 رسوب مواد، شدن دوفاز لحاظ از نمونه وضعيت ساعت 2 و
 سطح باالی در روغن یا کرم مقدار شدن جمع یا و کردن
 نمونه ساعت 24 از بعد گردید. بررسی سيلندر ندرو مایع

 نيم از بعد و درآمد امولسيون حالت به و شد زده هم دوباره
 ارزیابی، پایان در گرفت. قرار بررسی مورد دوباره ساعت

 بودند. پایدار امولسيونی نظر از کامالً فرمول نمونه 5 هر
ی ها غلظت با 1 جدولهای  فرموالسيون از یک هر

 و (%1/4 )دلتامرین مثبت کنترل همراه به شده مشخص
 روش با ماريت هر از تکرار 4 با مقطر( )آب منفی کنترل

 این در گرفتند. قرار آزمون مورد شده انتخاب سنجی زیست
 از برگی رو بالغ آفت عدد 14ی رهاساز از پس روش
 اوليه نتایج .شد انجام تيمارهای اسپری متر یسانت 15 فاصله
 تا 1 شمارههای  فرموالسيون کارایی بودن یينپا دهنده نشان

 نتایج شد. نهایی بررسی از آنها حذف به منجر که بود 4
 مورد 5 فرموالسيون به مربوطهای  غلظت از آمده بدست
 آزمون با ها غلظت ميانگين و گرفت قرار واریانس تجزیه
 و ادامه در .شد مقایسه SAS 9.4 آماری افزار نرم در دانکن

 گياهی، فرموالسيون ترینمؤثر شدن مشخص به توجه با
 کارایی ميزان تعيين برای فرموالسيون این مختلفهای  غلظت

 یسنج زیست مورد نيز Polo Plus افزار نرم از استفاده با آن
 گرفت. قرار

 

 ای مزرعه های آزمایش

 توليد فرموالسيون تأثير بررسی هدف با طرح دوم فاز
 باغ در آفت رشد طبيعی طشرای در عناب سنک آفت بر شده

 جهاد دارویی گياهان تحقيقات مجتمع عناب تحقيقات
 طول دقيقه 26 و درجه 53) جنوبی خراسان دانشگاهی
 انجام جغرافيایی( عرض دقيقه 52 و درجه 82 و جغرافيایی

 تکرار 6 در تيمار 5 شامل ميدانی فاز در طرح اجرای .شد
 ماده .م گردیدانجا تصادقی کاملهای  بلوک طرح قالب در

 شد گرفته نظر در یکسان سن با عنابهای  درخت آزمایشی

 آزمایشی تيمار یک به متعلق تکرار یک نماینده درخت هر و
 آزمایش شروع از قبل که درخت( 84 مجموع )در بود

 بود. نشده پاشی محلول آنها روی یسمّ ماده هيچگونه
 .دانجام ش تصادفی صورت به آزمایشی تيمارهای انتخاب

 مصرفی آب ميزان سمپاش، کاليبراسيون با سمپاشی از قبل
 درخت هر برای ليتر 5 تقریبی حجم و محاسبه درخت هر
 )شاهد(، آب شامل آزمایشی تيمارهای .گرفته شد نظر در
 غلظت %144 پایه، گياه کش آفت شده توصيه غلظت 54%

 شده توصيه غلظت %244 پایه، گياه کش آفت شده توصيه
 روز یک بود. فنيتروتيون کش حشره و پایه اهگي کش آفت
 تا شد اقدام درختان از گيری نمونه به نسبت سمپاشی از قبل

 شود. مشخص بررسی مورد جامعه آلودگی همگنی ميزان
 مردادماه 81 از ميدانی بخش در آزمایشی تيمارهای اعمال
 باد شرایط در و صبح هنگام سمپاشی گردید. آغاز 1444
 محلول از نازکی الیه که شد انجام ای گونه به حداقل

 کامل طور به را ها برگ پایينی و باالیی سطح سمپاشی
 زیرین سطح بتوان که شد اصالح سمپاش )نازل دهد پوشش

 هر در گيری نمونه کرد(. سمپاشی خوبی به نيز را ها برگ
 در عناب درخت متری سانتی 154 ارتفاع در و جهت چهار

 هفته یک ساعت، 22 ساعت، 43 ساعت، 24 زمانی فواصل
 در مطالعه این در .انجام شد پاشی سم از پس هفته دو و

 سنين بررسی برای بينوکالر زیر عناب برگ 8644 مجموع
 شده آوری جمع برگیهای  نمونه .گردید بررسی آفت مختلف
 برای و گرفتند قرار دار درب ای شيشه ظروف داخل بالفاصه
 و شدند منتقل آزمایشگاه به زنده حشرات تعداد شمارش

 بالغ حشرات و پنج چهار، سه، دو، یک، سنهای  پوره تعداد
 .گردیدند شمارش
 آفت روی تيمارها از یک هر کارایی ميزان محاسبه برای

 فرمول از حشرات( کل و کامل حشره ها، )پوره عناب سنک
 (.Henderson & Tilton, 1955) شد استفاده زیر

 

 
 

 تيمارهای در آفت جمعيت يانگينم Ta باال فرمول در
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 جمعيت ميانگين Tb کنترل، روش اعمال از بعد آزمایشی
 ميانگين Ca کنترل، روش اعمال از قبل تيمارها در آفت

 Cb و کنترل روش اعمال از بعد شاهد تيمار در آفت جمعيت
 روش اعمال از قبل شاهد تيمار در آفت جمعيت ميانگين نيز

 لحاظ مطالعه این در تکرار 6 ینکها به توجه با است. کنترل
 تکرار 6 ميانگين آفت جمعيت ميانگين از منظور است، شده
 است. تيمار هر برای

 اشتباهات نرمال توزیع واریانس، تجزیه انجام از قبل
 و پالت سيگما در Shapiro-Wilk آزمون انجام با آزمایشی

 لون آزمون با نيز آزمایشی خطاهایهای  واریانس یکنواختی
(Levene's test) اشتباهات بودن مستقل فرض .شد ارزیابی 

 برقرار طرح این در تيمارها تصادفی توزیع با نيز آزمایشی
 است. بوده

 سازمان دارای طرح این تيمارهای اینکه به توجه با
های  گروه به تيمارها بندی دسته )امکان بودند مشخصی
 برای گروهی مقایسه روش از داشت(، وجود مشخص

 سم و پایه گياه کش آفت غلظت باالترین گذاریتأثير رزیابیا

 افزار نرم با مربوط آناليز و شد استفاده شاهد با فنيتروتيون
SAS گردید انجام. 
 

 نتایج
 آزمایشگاهی یسنج زیست

 مختلفهای  غلظت ميانگين مقایسات نتایج براساس
 + %(5) چریش روغن ،گياهی فرموالسيون از آمده بدست
 در %(54) پتاسيم صابون + %(5) ویشنآ اسانس
 غلظت ساعت 43 گذشت از پس آزمایشگاهی یسنج زیست

 %5/32 با نيز (%1/4 دلتامترین) مثبت کنترل و %144 با 2%
 با %1 فرموالسيون گرفتند. قرار آماری گروه یک در تلفات

 تلفات %14 با نيز %5/4 فرموالسيون و تلفات 5/42%
 %25/4 غلظت دو .قرار داشتند c و bهای  گروه در ترتيب به
 را تلفات ميزان کمترین منفی کنترل همراه به نيز %125/4 و
 (.8 شکل) گرفتند قرار d گروه در و دادند اختصاص خود به

 

 
%( + صابون پتاسیم 5%( + اسانس آویشن )5های مختلف فرموالسیون روغن چریش ) میزان کارایی غلظتمقایسه میانگین  -3شکل 

 ( و کنترل منفی )آب مقطر(%1/5همراه کنترل مثبت )دلتامترین  %( به55)

Figure 3. Means comparison of different concentrations efficiency of neem oil (5%) + thyme essential oil (5%) + 

potassium soap (50%) formulation with positive control (deltamethrin 0.1%) and negative control (distilled water) 
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 مختلفهای  غلظت یسنج زیست از حاصل نتایج
 آویشن اسانس + %(5) چریش روغن گياهی فرموالسيون

 Polo افزار نرم خروجی در %(54) پتاسيم صابون + %(5)

Plus که دکر مشخص LC50 این از %31/4 غلظت در 
 ,df:18, slope: 4.785) آید می بدست فرموالسيون

CL95%=0.7-1.1) شد بينی پيش اساس این بر (.4 )شکل 

 منجر تواند می فرموالسيون این از %2 تا %1 بين غلظت که
 ميدانی های آزمایش در عناب سنک آفت مناسب کنترل به

 فرموالسيون از درصد 2 و 1 ،5/4های  غلظت رو ازاین شود.
 مورد تيمارهای عنوان هب فنيتروتيون و آب همراه به پایه گياه

 شدند. انتخاب ميدانی های آزمایش در استفاده

 

 
 %(55%( + صابون پتاسیم )5%( + اسانس آویشن )5برای فرموالسیون روغن چریش ) Polo Plusافزار  حاصل از نرم LC50 -4شکل 

Figure 4. LC50 from Polo Plus software for neem oil (5%) + thyme essential oil (5%) + potassium soap (50%) 

formulation 
 

 میدانی های آزمایش

 ميدانی، های آزمایش از آمده بدست نتایج براساس
 سنک حشرات کل و بالغ حشرات ها، پوره تعداد ميانگين

 اعمال از قبل برداری نمونه در تيمارها تمامی در عناب
 اختالف نيز آماری لحاظه ب و است بوده یکنواخت سمپاشی

 دهنده نشان که است نداشته وجود آنها بين داری معنی
 این در مختلف تيمارهای در حشرات توزیع یکنواختی

 بررسی نتایج (.است نشده داده نشان نتایج) باشد می مطالعه
 و 33/48 ،48/22 کنترل دهنده نشان مجموع در ميدانی

 پایه گياه فرموالسيون %2 غلظت در درصدی 24/56
 فرموالسيون اسپری از دبع ساعت 22 و 43 ،24 ترتيب به

 گياه فرموالسيون باالی غلظت تأثير (.4 )جدول بود مذکور
 از پس ساعت 22 و 43 ،24 در و زمان گذشت با پایه

 داشته صعودی سير عناب سنکهای  پوره روی سمپاشی
 به سمپاشی از پس ساعت 24 در %68/88 از و است
 اب اما است. رسيده سمپاشی از پس ساعت 22 در 41/52%

 به فرموالسيون کارایی سمپاشی زمان از هفته دو گذشت
 ها پوره کنترل مجموع در هرچند است. یافته تنزل 32/42%

 است بوده همراه باالتری موفقيت با بالغ حشرات به نسبت
 مربوطهای  داده واریانس تجزیه از حاصل نتایج .(4 )جدول

 که هدد می نشان نيز گروهی مقایسه و آزمایشی تيمارهای به
 سمپاشی از هفته یک گذشت از پس کش حشره دو هر تأثير



 858   2، شماره 83تحقيقات گياهان دارویی و معطر ایران، جلد  فصلنامه

 

 کاهش این که است یافته کاهش توجهی قابل ميزان به
 به کش حشره دو هر عملکرد فتاُ به منجر نهایت در کارایی

 حشرات روی بر سمپاشی از پس هفته دو در %15 از کمتر
 از بعدکه  طوری به .(8 و 2 های )جدول است شده بالغ

 مجموع کنترل درصد سمپاشی، از ای هفته یک زمان تگذش
 ميزانالبته  رسيد. (%32/21) تری پایين سطح به نيز حشرات

 این در زمان گذشت با نيز فنيتروتيون کش حشره تأثير

 پس فتيتروتيون اثربخشی ميزان عالوه هب .شد کمتر ها بررسی
 ،یافت کاهش توجهی قابل ميزان به هفته دو گذشت از
 بالغ حشرات و حشرات مجموع بر آن تأثير که یرطو به
 درصد زمان این در یافت. کاهش صفر و 26/82 به ترتيب به

 کل روی پایه گياه فرموالسيون از غلظت باالترین کنترل
 بود. 23/14 و 15/45 ترتيب به بالغ حشرات و حشرات

 

کش  و حشره %(55صابون پتاسیم ) %(+5سانس آویشن )ا %(+5فرموالسیون روغن چریش )تجزیه واریانس سطوح مختلف  -2جدول 

 میدانی های در آزمایش اسپری این تیمارهاپس از  های مختلف در زمان (Monosteira alticarinata)بر حشره بالغ سنک عناب  فنیتروتیون

Table 2. ANOVA of different levels of neem oil (5%)+thyme essential oil (5%)+potassium soap (50%) 

formulation and fenitrothion insecticide on mature Monosteira alticarinata at different times after spraying these 

treatments in field experiments 
Mean squares 

df 
Source of 

variation two weeks after spray one week 

after spray 
72 hours after 

spray 
48 hours 

after spray 
24 hours after 

spray 
before 

spray 

6.83ns 67.01ns 20.37ns 29.10ns 18.21ns 25.66ns 5 block 
55.36ns 77.63ns 125.11** 90.36* 41.63** 19.45ns 4 treatment 
28.56 29.71 18.75 25.36 61.7 19.21 20 error 

In each column, ns, * and ** indicate non-significance and significance at 5 and 1% probability levels, respectively. 

 

 و  %(55%(+صابون پتاسیم )5%(+اسانس آویشن )5فرموالسیون روغن چریش )سطوح مختلف های  میانگین مقایسه -3جدول 

  های مختلف ر زماند (Monosteira alticarinata)بر حشره بالغ سنک عناب  کش فنیتروتیون حشره

 میدانی های در آزمایش اسپری این تیمارهاپس از 

Table 3. Means comparison of different levels of neem oil (5%)+thyme essential oil (5%)+potassium soap (50%) 

formulation and fenitrothion insecticide effects on mature Monosteira alticarinata at different times after 

spraying these treatments in field experiments 

Pesticide Concentration 
24 hours after 

spray 

48 hours after 

spray 

72 hours after 

spray 

control - 5.83 a 9.66 a 11.83 a 

neem oil (5%)+thyme essential 

oil (5%)+potassium soap 

(50%) formulation 

0.5% 6.83 a 8.83 a 10.66 a  

1% 5.83 a 9.00 a 7.66 ab 

2% 5.00 a 5.66 a 5.00 bc 

fenitrothion 0.003 0.16 b 0.33 b 0.50 c 

In each column, means followed by the same letter are not significantly different at 5% probability level (LSD test). 

 

 



 

 

 

 

بر اساس فرمول هندرسون  میدانی های ( در آزمایشMonosteira alticarinataو فنیتروتیون روی سنک عناب ) %(55%(+صابون پتاسیم )5%(+اسانس آویشن )5روغن چریش )تأثیر فرموالسیون  -4جدول 

 و تیلتون

Table 4. Effects of neem oil (5%)+thyme essential oil (5%)+potassium soap (50%) formulation and fenitrothion on Monosteira alticarinata in field experiments according 

to Henderson and Tilton's formula 

Pesticide Concentration 

24 hours after spray 48 hours after spray 72 hours after spray One week after spray Two weeks after spray 
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  Control percentage 

neem oil (5%) 

+ thyme 

essential oil 

(5%) + 

potassium 

soap (50%) 

formulation 

0.5% 8.45 0 0 0 0 0 26.57 0 16.98 0 0 0 0 0 0 

1% 49.18 0 40.26 50.78 0 40.54 41.77 22.87 40.60 23.87 0 12.06 0 0 0 

2% 33.63 0 27.43 47.21 10.27 43.99 57.41 35.33 56.24 27.14 0 21.97 47.82 14.29 45.15 

fenitrothion 0.003 99.28 95.88 98.80 100.00 95.03 99.01 99.39 93.91 98.22 93.55 77.38 90.90 56.72 0 37.76 
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  بحث
 کاربرد در عناب سنک تلفات ميزان پژوهشاین  در
 اسانس + %(5) چریش روغن گياهی فرموالسيون %2 غلظت
های  بررسی در %(54) پتاسيم صابون + %(5) آویشن

 مقایسات آزمایشگاهی نتایج بود. %144 آزمایشگاهی
 فرموالسيون از آمده دستب مختلفهای  غلظت ميانگين
 صابون + %(5) آویشن اسانس + %(5) چریش روغن گياهی
 %2 غلظت از ساعت 43 گذشت از پس ،%(54) پتاسيم

 ميزان به عناب سنک مير و مرگ که داد نشان فرموالسيون
 ميزان نيز (%1/4 ن)دلتامتری مثبت کنترل در و بوده 144%
 در يونفرموالس این است. بوده %5/32 مير و مرگ

 %14 و %5/42 ترتيب به %5/4 و %1 تر پایينهای  غلظت
 زمينه در ای بررسی تاکنون .داد نشان را مذکور حشره تلفات
 آفت کنترل برای دارویی گياهان پایه بر فرموالسيون کاربرد
 بررسی اولين پژوهشاین  و است نشده انجام عناب سنک
 در فراوانی يقاتتحق ،حال بااین است. زمينه این در شده انجام
وارد  آفات کنترل برای گياهیهای  کش آفت از استفاده زمينه
 Riazi توسط که پژوهشی در است. شده انجام خسارتکننده 

 نعناع اسانس غلظت افزایش با شد انجام (2414) همکاران و
 Aphis جاليز شته روی هوا ليتر بر ميکروليتر 12/11 ميزان به

gossypii یافت  افزایش شته تلفات ميزان ساعت، 24 از پس
 و Zapata بررسی در داد. نشانرا  %25 حدود در و

Smagghe (2414) گياه پوست و برگ اسانس از Laurelia 

sempervirens و Drimys vinterii شته با مقابله برای 
Acyrthosiphon pisum پژوهش این نتایج که شد استفاده 

 گياه پوست و برگ انساس از استفاده در را شته کنترل 144%
 و اسانس از استفاده ترتيب به را شته کنترل %68 و %63 و اول

 درصد بيشترین بررسیاین  در داد. نشان دوم گياه پوست
 از ساعت 22 از بعد ميدانیهای  بررسی در عناب سنک کنترل

 تلفات %24/56 با درختان روی بر برتر فرموالسيون اسپری
 در آمد. پایين تلفات ميزان آن از بعد و شد دیده ع(مجمو در)

های  بررسی شواهد نيز فنيتروتيون کش حشره از استفاده
 روند همين ،سم این توسط سنک باالتر کنترل درصد با ميدانی

 کنترل ميزانکه  داد نشان ميدانی بررسی نتایج .دکر طی را
 زندگی مرحله به توجه با فرموالسيون از استفاده در حشرات

 مير و مرگ ،بکاررفته غلظت افزایش با و بوده تمتفاو حشره
 کاربرد از بعد ساعت 22 تا افزایشی روند حشرات

 بالغ سنک ،LC50 مقادیر به توجه با و داشته فرموالسيون
 در گياهیهای  اسانس از استفاده برابر در مرحله ترین متحمل

 با که نحوی به ؛است بوده ها پوره به نسبت فرموالسيون
 ساعت 22 و 43 ،24 طی کاربردی غلظت زانمي افزایش

 و بالغ حشره در تلفات درصد 88/85 و 22/14 ،4 ترتيب به
 .شد دیده ها پوره در تلفات درصد 41/52 و 21/42 ،88/68

 (2414) همکاران و Riazi ازجمله پژوهشگران سایر بررسی
 از شده استفاده باالتر غلظت بيشتر تأثير دهنده نشان نيز

 که نحوی به است، بوده جاليز شته کنترل در عنعنا اسانس
 غلظت از استفاده در حشرات (%25/33) کنترل باالی درصد
 شد. گزارش ليتر بر گرم ميلی 25444 حد در ورمذک اسانس

 همکاران و Noori Ghanbalani توسط که پژوهشی در
 با مقایسه در فلفلی نعناع اسانس ،انجام شد (2421)

 را تدخينی يتسمّ بيشترین دارچين و سياه زیرههای  اسانس
 تحقيق در داد. نشان غالت بيد کامل حشرات و تخم به نسبت

 آرد ای مدیترانه پره شب کامل حشرات روی بر که دیگری
 باریجه گياه اسانس با قياس در فلفلی نعناع اسانس شد، انجام

 حشرات روی بر را بيشتری کشی حشره خاصيت رزماری و
 و 26/44 ،32/4 ترتيب به ها اسانس LC50) داد نشان بالغ
 ,.Abbasipour et al) (بود هوا ليتر بر ميکروليتر 15/2

2011.) Khani نعناع اسانس از نيز (2412) همکاران و 
 سرخرطومی روی آنها يتسمّ بررسی برای سياه فلفل و فلفلی
 باالی يتسمّ دهنده نشانآنان  نتایج کردند. استفاده برنج

 بر عالوه بررسی این در است. بوده فلفلی نعناع اسانس
 نتایج و گردید بررسی نيز برنج بيد آفت برنج، سرخرطومی

 به نسبت فلفلی نعناع اسانس باالی کارایی بيانگر تحقيق
 گياهیهای  اسانس .بود حشره این روی بر سياه فلفل اسانس

 آفات روی بر کنترلی اثر دارای شان سازنده اجزای علت به
 مختلفهای  گونه (.Lee et al., 2003) هستند ختلفم گياهی

 ساالنين، مانند متعددیی ها بيترکی دارا شیچر
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 داستيل و تيونمون نيمبيسيدین، نيمبين، ين،آزادیراخت
 گوارشی تماسی، مختلفهای  صورت به که بوده آزادیراختينول

 اعمال مختلف حشرات روی بر ای کشنده هایاثر تنفسی و
 رویشی پيکره در .(Soliman & Tewfick, 1999) کنند می

 و فالونوئيد تانن، مانند هایی ترکيب ،اسانس از غير نيز آویشن
 گياه این اسانس ترکيب مهمترین و شود می دیده ساپونين

 کارواکرول، ازجمله اسانس های ترکيب سایر با که بوده تيمول
 رب را خود کننده رلکنت هایاثر سينئول و لينالول ،منسيپارا

ن امحقق (.Bernath, 1986) کند می ایجاد حشرات روی
 بررسی مورد آفات کنترل در را گياه دو این اتتأثير مختلف

 Modarres Najafabadi (2414) که بررسی در دادند. قرار
 داد، انجام آرد شپشه کنترل برای چریش برگ پودر کاربرد در
 د.گرد آفت این کنترل سبب %2/36 تا توانست ترکيب این

Mohammad (2412) ميزان در را چریش برگ عصاره اثر 
 که داد نشان وی بررسی نتيجه و کرد بررسی آرد شپشه کنترل
 144 غلظت در ساعت 24 در آفت حشره مرگ ميزان
 و Sharma است. بوده %62/26 ،ليتر ميلی بر گرم ميلی

 و دورکنندگی کشندگی، اثر پژوهشی در نيز (1332) همکاران
 تارتن کنه روی را گياهی عصاره 23 تخم تفریخ از جلوگيری

 پژوهش این نتایج .دندکر بررسی انباری آفات و مزرعه در
 %25 از بيش باعث گياه 23 بين از گياه چهار که داد نشان

 دو که شدند انباری آفات در تلفات %82 و تارتن کنه تلفات
 گياهان سایر به نسبت بارزی نقش اکاليپتوس و چریش گياه

 اسانس تحقيقی در نيز (2412) همکاران و Jahan داشتند.
 مورد کلم مومی شته روی را هل اسانس و کرمانی آویشن
 %144 کنترل ميزان دهنده نشانآنان  نتایج .دادند قرار مطالعه

 بوده آویشن اسانس برای %8/38 و هل اسانس برای حشرات
 سه اثر یپژوهش در (2413) همکاران و Zamani است.

 شته روی را کوهی پونه و فلفلی نعناع دنایی، آویشن انساس
 اسانس شده، استفاده اسانس سه ميان از .دندکر بررسی جاليز

 جاليز شتههای  پوره بر باالتری تيسمّ ميزان دنایی آویشن
 هر غلظت افزایش با که داد نشان پژوهش این نتایج و داشته

 بررسی در. کرد پيدا افزایش نيز مير و مرگ ميزان اسانس سه
Taghizadeh Saroukolai و Moharramipour (2411) 

 سبب کوتوله جاشير و و شيرازی آویشن اسانس از استفاده
 ای چهارنقطه سوسک کنترل و گذاری تخم ميزان کاهش

 عنوان به آویشن و چریش گياه دو به رو، ازاین شد. حبوبات
 اما .درک اشاره توان می باال کنترلی تأثير دارای گياهان
 کم، ماندگاری دليل هب کشی حشره خاصيت دارایهای  صابون

 پایين يتسمّ همه از مهمتر و آفات تغذیه توقف بر سریع تأثير
 اند. شده توصيه امنهای  کش حشره عنوان هب پستانداران، برای

 چرب اسيدهای نمک از ها صابون این شيميایی لحاظ  هب
 سازوکار اگرچه آیند. می بدست پتاسيمی(های  نمک )عمدتاً

 نظر هب اما نيست، مشخص هنوز ها صابون کشی حشره دقيق
 منجر کوتيکول در فيزیکی اختالالت برخی ایجاد که رسد می
 منتهی آنها مرگ به و شده حشرات در آب دادن دست از به

 سلولی غشاء تخریب (.Osborne & Henley, 1982) شود می
 در اختالل یجادا و حشره بدن داخل به نمک ورود با

 حشرات بر ها نمک هایاثر دیگر از سلولی تنفس و متابوليسم
های  کش آفت عنوان هب شدن خشک از قبل ها نمک است.

 نرم بدن دارای حشرات بر آنها تأثير عمده وده کر عمل تماسی
 پوره سفيد، مگس ها(، پوره )فقط شپشک تریپس، شته، مانند

 تأثير (.Butler et al., 1993) باشد می ها کنه و زنجرک
 اثبات به نيز ها سنک بر کشی حشره خاصيت باهای  صابون
 از توان می بنابراین ،(Humeres et al., 2009) است رسيده

 مطالعه در .دکر استفاده آنها کنترل برای ها ترکيب این
Humeres از برخی تأثير بررسی با (2443) همکاران و 

 آووکادو سنک آفت روی کم ماندگاری باهای  کش حشره
(Pseudacysta perseae،) استفاده از  از پس که شد مشخص

 با نفتی پایه با روغن و کشندگی %144 با پيرترین ،کش حشره
 رتبه در کشندگی %2/28 با پتاسيم صابون کشندگی، 24%

 گرفت. قرار نفتی پایه با روغن با آماری گروه یک در و سوم
 خاصيت دليل هب تواند می که هایی ترکيب از دیگر یکی اما

 از که است چریش روغن گيرد، قرار استفاده مورد کشی حشره
 گذشته در که مطالعاتی براساس آید. می بدست گياه این دانه

 ميزان با آفات بر چریش روغن تأثير ميزان است، شده انجام
 (.Isman et al., 1990) دارد باالیی همبستگی آن آزادیراکتين

 متفاوتی نتایج سنک آفت بر چریش روغن تأثير مورد درالبته 
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 آزمایشگاهی مطالعه یک در نمونه عنوان هب است. شده گزارش
 هيچگونه تماسی کش حشره عنوان هب چریش روغن از استفاده
نداشته  (Pseudacysta perseae) آووکادو سنک در تلفاتی
 غلظت همان از استفاده اما ؛(Humeres et al., 2009) است

 بادام سنک روی دیگری مطالعه در چریش وغنر از
(Monosteira unicostata) این درصدی 6/32 کنترل سبب 

 و Tabanca مطالعه در که حاليست در این .ه استشد آفت
 چریش روغن پایه با کش حشره از استفاده (2414) همکاران

 آزاليا بالغ سنک کامل کنترل سبب باالتر خيلی غلظت با و
(Stephanitis pyrioides) .است شده مشاهده سویی، از شد 

 اولين از بعد هفته دو در تکميلی دوز یک از استفاده که
 تواند می شدید، آلودگی زمان در چریش روغن با سمپاشی

 ,.Ahmad et al) شود کش حشره این کارایی افزایش به منجر

 های ترکيب سایر به چریش روغن افزودن رو، ازاین (.2012
 روی آن کشندگی هایاثر افزایش بر تواند می کش حشره یک

 پژوهشاین  از حاصل نتایج باشد. گزارتأثير نيز عناب سنک
 %(5) چریش روغن گياهی فرموالسيون که دهد می نشان نيز
 اثر دارای %(54) پتاسيم صابون + %(5) آویشن اسانس +

 با که طوری است، به عناب سنک روی بر خوبی کنترلی
 مؤثر فرموالسيون کاربرد امکان بيشتر لیتکميهای  بررسی

 مصرف کاهش برای عناب سنک آفت تلفيقی مدیریت برای
 .خواهد شد فراهم سموم
 

References 
- Abbasipour, H., Seyedi, A. and Mahmoudvand, M., 

2011. Fumigant toxicity of three plant essential oils 

against adults of Ephestia kuehniella Zeller (Lep: 

Pyralidae). Integrated Protection of Stored Products, 

IOBC/wprs Bulletin, 69: 257-261. 

- Ahmad, N., Ansari, M.S. and Hasan, F., 2012. Effects 

of neem based insecticides on Plutella xylostella 

(Linn.). Crop Protection, 34: 18-24. 

- Bernath, J., 1986. Production Ecology of Secondary 

Plants Products: 185-234. In: Crak, L.E. and Simon, 

J.E., (Eds.). Herbs, Spices and Medicinal Plants: 

Recent Advances in Botany, Horticulture, and 

Pharmacology (Vol. 1). Haworth Press, 345p. 

- Butler, G., Henneberry, T., Stansly, P. and Schuster, 

D., 1993. Insecticidal effects of selected soaps, oils 

and detergents on the sweetpotato whitefly: 

(Homoptera: Aleyrodidae). Florida Entomologist, 76: 

161-167. 

- Chatterjee, D., 1990. Inhibition of fungal growth and 

infection in maize grains by spice oils. Letters in 

Applied Microbiology, 11: 148-151.  

- Choi, S.H., Ahn, J.B., Kozukue, N., Levin, C.E. and 

Friedman, M., 2011. Distribution of free amino acids, 

flavonoids, total phenolics, and antioxidative 

activities of jujube (Ziziphus jujuba) fruits and seeds 

harvested from plants grown in Korea. Journal of 

Agricultural and Food Chemistry, 59(12): 6594-6604. 

- Guo, S., Duan, J.A., Tang, Y.P., Yang, N.Y., Qian, 

D.W., Su, S.L. and Shang, E.X., 2010. 

Characterization of triterpenic acids in fruits of 

Ziziphus species by HPLC-ELSD-MS. Journal of 

Agricultural and Food Chemistry, 58(10): 6285-6289. 

- Hasanzadeh, N., 2005. Technological implication of 

natural products in plant diseases management with 

special emphasis on fireblight. Journal of Agricultural 

Sciences, 11(Supplement): 53-68. 

- Henderson, C.F. and Tilton, E.W., 1955. Tests with 

acaricides against the brown wheat mite. Journal of 

Economic Entomology, 48(2): 157-161.  

- Humeres, E., Morse, J., Stouthamer, R., Roltsch, W. 

and Hoddle, M., 2009. Evaluation of natural enemies 

and insecticides for control of Pseudacysta perseae 

(Hemiptera: Tingidae) on avocados in Southern 

California. Florida Entomologist, 92: 35-42. 

- Isman, M.B., 2006. Botanical insecticides, deterrents, 

and repellents in modern agriculture and an 

increasingly regulated world. Annual Review of 

Entomology, 51: 45-66. 

- Isman, M.B., Koul, O., Luczynski, A. and Kaminski, 

J., 1990. Insecticidal and antifeedant bioactivities of 

neem oils and their relationship to azadirachtin 

content. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 

38(6): 1406-1411. 

- Jahan, F., Hasanshahi, G.H. and Abbasi Pour, H., 

2012. Comparison of the effect of essential oil of 

Thymus carmanicus Jalas And Elettaria cardamomum 

L. on Brevicoryne brassicae L. National Conference 

on Environment and Plant Production, Islamic Azad 

University Semnan, 6-7 October: 99-103. 

- Kaveh, M., Poorjavad, N. and Khajehali, J., 2014. 

Evaluation of contact toxicity of ten essential oils 

from Lamiaceae plants against Tetranychus urticae 

Koch (Acari: Tetranychidae). Plant Pests Research, 

4(3):  

39-49. 

- Khani, M., Awang, R.M. and Omar, D., 2012. 

insecticidal effects of peppermint and black pepper 

essential oils against rice weevil, Sitophilus oryzae L. 

and rice moth, Corcyra cephalonica (St.). Journal of 

Medicinal Plants, 11(43): 97-110. 



 ... کشندگی فرموالسیون هایبررسی اثر 853

 

- Lee, S., Peterson, C.J. and Coats, J.R., 2003. 

Fumigation toxicity of monoterpenoids to several 

stored product insects. Journal of Stored Products 

Research, 39: 77-85. 

- Li, J., Fan, L., Ding, S. and Ding, X., 2007. Nutritional 

composition of five cultivars of Chinese jujube. Food 

Chemistry, 103: 454-460.  

- Mishra, B., Tripathi, S.P. and Tripathi, C., 2011. 

Contact Toxicity of Essential Oil of Citrus reticulate 

Fruits Peel Against Stored Grain Pests Sitophilus 

oryzae (Linnaeus) and Tribolium castaneum (Herbst). 

World Journal of Zoology, 6(3): 307-311.  

- Modarres Najafabadi, S.S., 2010. Evaluate effects of 

Azadirachta indica Adr. Juss. leaf powder and 

Eucalyptus camaldulensis Dehnh. seed and leaf 

powder on stored product pests (Trogoderma 

granarium and Tribolium sp.) of wheat and barley. 

Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 

25(4): 513-527. 

- Moghadam, A., Saidi, M., Abdossi, V., Mirab-balou, 

M. and Tahmasebi, Z., 2017. Physiological evaluation 

and yield of cucumber infected by whitefly (Bemisia 

tabaci) under effect by six medicinal plant extracts. 

Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 

33(5): 703-716.  

- Mohammad, H.H., 2012. Insecticidal effect of 

different plant extracts against Tribolium confusum 

(du val) (Coleoptera: Tenebrionidae). Journal of 

Agricultural Science and Technology, 2: 1175-1181. 

- Moodi, S., 2012. Investigation of some biological 

parameters of jujube pest, senak (Monosteira 

alticarinata Ghauri, Hemiptera: Tingidae), in vitro. 

Paper presented at the 20th Iranian Plant Protection 

Congress, Shiraz University, 25-28 August. 

- Noori Ghanbalani, G., Abedi, Z., Mottaghi Nia, L. and 

Noori, AR., 2021. Fumigant toxicity and sublethal 

effects of Black Cumin (Bunium persicum Boiss.), 

Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum Blume) and 

Peppermint (Mentha piperita L.) on willow, Sitotroga 

cerealella Olivier (Lepidoptera: Gelechiidae). Iranian 

Journal of Plant Protection Science. Iranian Journal of 

Plant Protection Science, 52(1): 53-67. 

- Osborne, L. and Henley, R., 1982. Evaluation of safer 

agro-chem’s insecticidal soap for the control of mites 

in the interior environment. Foliage Digest, 5: 10-11. 

- Raisi, A. and Aroiee, H., 2020. Effect of extract and 

essential oil of six medicinal plants on pest control 

and quality of Cucumis melo cv. khatuni. Iranian 

Journal of Horticultural Science and Technology, 

21(41): 41-48. 

- Riazi, M., Khajeali, J., Pourjavad, N. and Bolandnazar, 

A., 2014. The lethal and repellent effect of 

peppermint essential oil formulation on weevil aphids 

in greenhouse conditions. Science and Technology of 

Greenhouse Crops, 6(24): 169-179. 

- Sánchez-Ramos, I., Pascual, S., Marcotegui, A., 

Fern´andez, C.E. and González-Núñez, M., 2013. 

Laboratory evaluation of alternative control methods 

against the false tiger, Monosteira unicostata 

(Hemiptera: Tingidae). Pest Management Science, 

70(3): 454-461. 

- Sharma, D.C., Rani, S. and Kashyap, N.P., 1997. 

Oviposition deterrence and ovicidal properties of 

some plant extracts against Phthorimaea operculella 

Zell. Pesticide Research Journal, 9(2): 241-246. 

- Soliman, B.A. and Tewfick, M.K., 1999. Activity and 

efficacy of azadirachtin (Neem production) on the 

eggs of the filarial vector, Culex pipiens (Dip: 

Culicidae). Journal of Union Arab Biology, 12(A): 

33-41. 

- Tabanca, N., Bernier, U., Tsikolia, M., Becnel, J., 

Sampson, B., Werle, C., Demirci, B., Başer, K.H.C., 

Blythe, E.K., Pounders, C. and David, E., 2010. 

Eupatorium capillifolium essential oil: chemical 

composition, antifungal activity, and insecticidal 

activity. Natural Product Communications, 5:  

1409-1415. 

- Taghizadeh Saroukolai, A. and Moharramipour, S., 

2011. Oviposition deterrence and persistence of 

essential oils from Thymus persicus (Roniger ex 

Reach F.) compared to Prangos acaulis (Dc.) Bornm 

against Callosobruchus maculatus F. in laboratory. 

Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 

27(2): 202-211. 

- Yi, X.K., Wu, W.F., Zhang, Y.Q., Li, J.X. and Luo, 

H.P., 2012. Thin-layer drying characteristics and 

modeling of Chinese jujubes. Mathematical Problems 

in Engineering, 4: 1-18.  

- Zamani, M., Abbasipour, H. and Godarzvand chegini, 

S., 2018. Investigation of the insecticidal effect of 

three essential oils of Thymus daenensis Celak, 

Mentha piperita L. and Mentha longifolia L. on Aphis 

gossypii. Fifth International Conference on Applied 

Research in Agricultural Sciences. Tehran, Iran, 21 

April. 

- Zapata, N. and Smagghe, G., 2010. Repellency and 

toxicity of essential oils from the leaves and bark of 

Laurelia sempervirens and Drimys winteri against 

Tribolium castaneum. Industrial Crops and Products, 

32(3): 405-410. 

- Zhao, Z.H., Liu, M.J. and Tu, P.F., 2008. 

Characterization of water soluble polysaccharides 

from organs of Chinese jujube (Ziziphus jujuba Mill. 

cv. Dongzao). European Food Research and 

Technology, 226: 985-989. 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/09266690


359 Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research, Vol. 38, No. 2, 2022  

 

 

Study on lethal effects of essential oil and extract formulations of some medicinal 

plants on Monosteira alticarinata Ghauri 
 

D. Yazdani
1
, M. Ebrahimi

2*
, S. Moodi

3
, F. Nabati

1
, M. Pouyan

4
, S. Alvani

5
 and  

F. Jokar Shourijeh
6 

 

1- Medicinal Plants Research Center, Institute of Medicinal Plants, ACECR, Karaj, Iran 

2*- Corresponding author, Medicinal Plants Research Complex, ACECR, Birjand, Iran, E-mail: hazemagri@gmail.com 

3- Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran 

4- M.Sc., Medicinal Plants Research Complex, ACECR, Birjand, Iran 

5- Ph.D. graduated, University of Mashhad, Mashhad, Iran 

6- M.Sc., Medicinal Plants Research Center, Institute of Medicinal Plants, ACECR, Karaj, Iran 

 

Received: December 2021   Revised: May 2022           Accepted: May 2022 

 

Abstract 
     South Khorasan province is considered as the largest producer of jujube (Ziziphus jujuba 

Mill.) in Iran and the lives of a significant part of the locals depend on this product. The spread 

of jujube pest Monosteira alticarinata Ghauri in recent years, in addition to reducing the crop 

production, has threatened the health of jujube consumers due to the widespread use of chemical 

pesticides to control this insect at harvest time. Therefore, the possibility of controlling this pest 

with formulations of some medicinal plants extracts and essential oils was investigated for the 

first time in this study. In the laboratory phase, the formulations included Capsicum annuum L. 

extract (30%)+Allium sativum L. oil (10%), Mentha piperita L. essential oil 

(10%)+Pelargonium graveolens L’Hér. essential oil (10%), Syzygium aromaticum L. essential 

oil (30%), Azadirachta indica A. Juss. oil (5%)+Thymus vulgaris L. essential oil (5%), and A. 

indica oil (5%)+Th. vulgaris essential oil (5%)+potassium soap (50%) with deltamethrin (0.1%) 

and water as positive and negative controls, respectively were assayed in bioassay test. The 

results showed the high efficiency of the 5
th
formulation, which after four hours with a 

concentration of 2% caused 100% death of the pest and placed in the same statistical group with 

deltamethrin (92.5% efficiency in killing the pest). The results of Polo Plus software showed 

LC50 at a concentration of 0.91% of 5
th
formulation. The results of field data analysis showed the 

relative controlling potential of the formulation used in the field surveys, so that after 24, 48, 

and 72 hours, the insect control percentage at a concentration of 2% of this formulation was 

27.43, 43.99, and 56.24%, respectively. These results showed that the fifth herbal formulation 

(2%) had a good ability to control M. alticarinata and could be used as an alternative to 

common chemical pesticides after official registration. 
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