
 
 
 

Copyright © 2020 The Author(s); Published by Journal of North Khorasan Medical Sciences. This is an open access article, distributed under the terms of the 
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses /by-nc/4.0/) which permits others to copy and 
redistribute material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited. 

Journal of North Khorasan 
Medical Sciences 

No 44, Volume 11, Issue 4 
 

 

An Overview of Insecticidal Properties of Mentha longifolia L. in Iran 

Fatemeh Kouhestani 1,* , Seyed Ahmad Hashemi 2 , Sadaf Sabzevari 3  

 
1 MSc of Medical Entomology, Vector-Borne Diseases Research Center, North Khorasan University of 
Medical Sciences, Bojnurd, Iran 
2 Assistant Professor, Department of Infectious and Tropical Diseases, Vector-Borne Diseases Research 
Center, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran 
3 Assistant Professor, PHD, Parasitology, Vector-Borne Diseases Research Center, North Khorasan 
University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran 
* Corresponding author: Fatemeh Kouhestani, Vector-Borne Diseases Research Center, North Khorasan 
University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran. E-mail: f.kouhestani2015@gmail.com 

DOI: 10.29252/nkjmd-110413 
How to Cite this Article: 
Kouhestani F, Hashemi SA, Sabzevari S. An Overview of Insecticidal Properties of Mentha longifolia L. in Iran. J 
North Khorasan Univ Med Sci. 2020;11(4):93-97. DOI: 10.29252/nkjms-110413 

 

Received: 05 May 2019 
Accepted: 01 Sep 2019 

Abstract 
Introduction: The excessive and repetitive application of chemical insecticides has 
been associated with environmental and health issues. Nowadays, the use of 
medicinal and aromatic plants, as natural resources of each country, has been 
developed significantly in herbal medicine. Many studies have been carried out 
towards the application of essential oils. Among the medicinal plants, Mentha 
longifolia belongs to the family Lamiaceae, is one of the most common herb which 
grows wildly in wet plains like riversides and even in the water. Various therapeutic 
effects and biological activities have been reported for some species of Mentha such 
as antibacterial, antifungal and insecticidal. The oils of M. longifolia consist of 
chemical mixtures involving pulegone, alpha terpineol, menthone, menthofuran, 1, 
8 cineol, cis iso pulegone, cineol, piperitenone, piperitenone oxide, cis piperitenone 
epoxid, eucalyptole, and thymol. Herein, we review insecticidal efficacy of Mentha 
in Iran. 
Methods: The selection of studies referenced in this review was based on searches 
in Pubmed, Medline, Magiran, SID, Google Scholar and Civilica databases, from 
2007 to 2018. 
Results: After the initial search, a total of 47 articles were found. Which led to the 
selection of 9 studies by employing the inclusion and exclusion criteria. Based on 
the results, LC50 is relatively low in comparison with other plants, indicating a higher 
toxicity for insects, and a 96.6% insect mortality rate for Mentha longifolia. 
Conclusions: Nevertheless, further studies on application of Mentha longifolia to 
control of grain pests and vectors are still needed. 
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 شمالی خراسان پزشکی علوم مجله

 1398 زمستان، 4، شماره 11دوره 

 

 

 ایران در( Mentha longifolia L) کوهی پونه دارویی گیاه کشی حشره کاربرد بر مروری
 

  3 سبزواری صدف ، 2 هاشمی احمد سید ، *،1 کوهستانی فاطمه
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 15/02/1398 :دریافت تاریخ

 10/06/1398 :پذیرش تاریخ
 چکیده

 رکشو هر طبیعی ذخایر جزء دارویی گیاهان. گذاردمی محیط و انسان سالمت بر منفی اثرات ها کش حشره رویه بی مصرف :مقدمه

 Mentha جنس Mentha longifolia L کوهی پونه. است گرفته صورت گیاهی هایاسانس کاربرد برای زیادی تحقیقات. هستند

 بیولوژیکی اثرات و درمانی خواص دارای. کندمی رشد آب داخل و هارودخانه حاشیه در گیاه این. باشدمی Lamiaceae خانواده و

 منتوفوران، ن،منتو آل، ترپینه آلفا پولگون، را اسانس ترکیبات ترینمهم. باشدمی کشی حشره و قارچی ضد باکتری، ضد شامل که است

 تشکیل تیمول و ولاکالیپت اپوکسید، پریتون پی سیس اکسید، پریتنون پی پریتون، پی سینئول، پولگون، ایزو سیس سینئول، 8 و 1

 .دهندمی

 سال از مقاالت یافتن برای Civilica و Pubmed،Medline، Magiran، SID، Google Scholar اطالعی منابع از :کارروش

 .شد استفاده 2018 تا 2007

 کوهی پونه LC50 میزان نتایج طبق. شدند انتخاب مقاله 9 خروج، و ورود معیارهای اعمال با که. شد یافت مقاله 47 ابتدا، :هایافته

 درصد 6/96 میر و مرگ میزان همچنین باشدمی حشرات برای بیشتر سمیت باعث که باشدمی کم بسیار گیاهان سایر با مقایسه در

 .است شده گزارش پونه برای حشرات در

 رات،حش میر و مرگ میزان بر کوهی پونه اسانس باالی تأثیر و ایران در گیاه این کشی حشره تحقیقات بودن محدود :گیرینتیجه

 کشاورزی آفات کنترل برای بیشتر هایبررسی و شود، استفاده آفات، کنترل برای گیاهی کش حشره یک عنوان به تواندمی گیاه این

 .شودمی توصیه بهداشتی بیماریزای ناقلین و

 :کلیدی واژگان

 کوهی ونهپ
Mentha longifolia 

 گیاهی کش حشره

 ایران

مقدمه

 یرو یآنها، اثرات منف یایو بقا یصنعت یاحشره کش ه هیرو یب مصرف

 ی. سمیت باالی سموم حشره کش هاگذارندیم طیسالمت انسان و مح

زیست محیطی، به  یهایوحش و آلودگ اتیبرای انسان و ح یصنعت

 یها، موجب شده که در سال[1]همراه مسئله بسیار مهم مقاومت آفات 

جهت معرفی ترکیبات کم خطر در جهت  درزیادی  قاتیاخیر تحق

 یجزء ذخایر و منابع طبیع یداروی اهانیگ .کنترل آفات صورت گیرد

براساس آب  ییدارو یگیاه یهاهستند. تعداد و تنوع گونه یهر کشور

هر منطقه متفاوت است.  یشرایط و موقعیت جغرافیای زیوهوا و ن

 یها، خواص و اثرات بیولوژیکی اسانسهاتیتحقیقات زیادی درباره فعال

 اهبیاست که این ترک دهصورت گرفته و مشخص ش ییگیاهان دارو

ند. تدارای اثرات حشره کشی، قارچ کشی، باکتری کشی و کنه کشی هس

 یانهایز لیحجم واردات سموم از خارج از کشور سبب تحم شیافزا

 یستیز طیمح یبهایآس زیو ن شودیبر بودجه ساالنه کشور م یاقتصاد

 یعیمنابع طب ی. لذا شناسائباشدیآنها در حال گسترش م یو بهداشت

یجهت کنترل آفات م یاهیگ یهاها و اسانسکشور و کاربرد عصاره

ر کشو یو بهداشت یاقتصاد یدر توسعه توانمند یگام مثبت تواند

 .[3, 2]محسوب شود 

 یشناس اهیگ

 و خانواده Mentha جنس .Mentha longifolia L پونه گیاه

Lamiaceae  جنس یهاگونه رانی. در ا[4] باشدیم Mentha  شامل

M.piperata ،M.suaveolens ،M.spicata ،M.longifolia ،

M.arvensis ،M.aquatica  وM.mazaffarianii  گزارش شده است

 روریممقاله 
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فوتذج، حبق نام برده  دنج،پونه پودنه، فو یمحل ی. از پونه به اسام[5]

 .[6]شود یم

 یشناس ختیر

رسد.  یمترم 2 تا 1. ارتفاع آن به باشدیگیاه چند ساله و منشعب م این

شکل است که  یساقه شاخه دار و چهاربر آن دارای برگهای تخم مرغ

اند و به رنگ سبز مایل به خاکستری پوشیده شده یبا کرک کم پشت

عناع تند شبیه ن یبرگها دندانه دار هستند. پونه بوی یها. لبهباشندیم

به رنگ بنفش  ییها. در اواخر تابستان، گلسازدیمتصاعد م داز خو

ها به صورت جفت در . برگکنندیکمرنگ در محور برگها شکوفه م

 شکل یمقابل یکدیگر و معموالً بدون دمبرگ و در امتداد ساقه مربع

 .[8, 7] کنندیرشد م

 شیرو مناطق

 هیمرطوب مانند حاش یهادشتدر  یپونه به صورت وحش اهیگ

. در سراسر مناطق معتدله کندیداخل آب رشد م یها و حترودخانه

، شمال افریقا ا،یاسترال ا،یآس یو جنوب اروپا، جنوب غرب یمرکز ینواح

البرز، شمال  یهاو در ایران در دامنه کندیحبشه و جزایر قناری رشد م

 .[7, 5]نقاط دیگر انتشار دارد  برخیو شمال شرقی و 

 پونه یدرمان خواص

خواص درمانی زیادی ازجمله اثرات بادشکن، محلل،  یپونه دارا اهیگ

. برگ، گل و ساقه [7, 5]صفرابر، خلط آور و ضدعفونی کننده است 

 یهاهیدر ادو یبه عنوان افزودن ای یاهیگ یهایپونه در چا یهاگونه

. این گیاه در [11-9] شودیطعم دادن به غذاها استفاده م یبرا یتجارت

 ،یمانند سرفه، سرماخوردگ یعمدتاً برای درمان بیماریهای ینتطب س

آسم، نفخ شکم، نقرس، درد معده، سوء هاضمه، سردرد،  ت،یبرونش تهوع،

از توان ضد  اهیگ نیا نی. همچن[12, 9]استفاده شده است  ییاشتها یب

 .[13, 9]برخورداراست  ییباال اریبس یو حشره کش یباکتری، ضد قارچ

 پونه ییایمیش باتیترک

ترکیبات اسانس  نیصورت گرفته مهمتر یهاپژوهش جیاساس نتا بر

سینئول، سیس  8و  1پونه را پولگون، آلفا ترپینه آل، منتون، منتوفوران، 

س پی سی د،یاکس تنونیپر یپ تون،یایزو پولگون، سینئول، پی پر

 .[13, 11, 5, 3] دهندیم لیتشک مولیو ت پتولیپریتون اپوکسید، اکال

دهنده  لیگزارش شده به اجزاء اصلی تشک یهااز پژوهش یاریبس در

 باتیترک نیا یاشاره شده است، ولی در مقدارعدد یاسانس پونه کوه

 زانیاختالف درم نیاختالف نظر وجود دارد. ا یپونه کوه اهیدر گ

مانند درجه حرارت، رطوبت  ییرهایدهنده با متغ لیتشک باتیترک

 بارش زانیوم ییآب و هوا طیشرا د،یخورش بشنسبی، مدت زمان نورتا

جهت استخراج و روش  اهیمختلف گ یهاباران و استفاده از بخش

 .[5]کند یم رییاستخراج استفاده شده، تغ

 کارروش

 افتنی. جهت باشدیم ینقل یمرور یهامطالعه از نوع پژوهش نیا

، Pubmed ،Medline مثل یجستجو در منابع اطالع قیمقاالت از طر

Magiran ،SID ،Google Scholar  و Civilica  .استفاده شد

پونه، پونه  یهاواژه دیبا کل 2018تا  2007مقاالت از سال  یجستجو

، Mentha longifolia ران،یا ،یاهیحشره کش گ ،یکوه

insecticide  طیرااست. ش رفتهیصورت پذ یبیترک ایو  یبه صورت تک 

انجام  رانیدر ا قیبودند: تحق ریورود مقاالت به مطالعه شامل موارد ز

 2018سال  انیتا پا 2007چاپ مقاالت  یشده باشد، مطالعات از ابتدا

پونه  اهیاز گ وداخل و خارج کشور منتشر شده باشند،  یدر ژورنالها

 یحشره کش یبرا اهانیگ ریبا سا بیترک ای یبه صورت تک یکوه

 .استفاده شده باشد

 هاافتهی

شد. بعد از لحاظ کردن  افتیمقاله  47مجموع  ه،یاول یاز جستجو بعد

تعداد  ق،یتحق نیدر ا تیکامل مقاالت در نها یورود و بررس طیشرا

 رانی. اکثر مطالعات صورت گرفته در ادیمورد رس 9مقاالت موجود به 

 یو کشاورز یآفات انبار یرو ،یپونه کوه یحشره کش تیخاص یبر رو

 یاثر دور کنندگی و بازدارندگ یبررس شتریاستفاده ب ش. و روباشدیم

ها و پژوهش نیخالصه ا باشدیاین گیاه م یتنفس تیو سم یزیتخم ر

درصد  50کشتن  یبرا یغلظت کشنده اسانس پونه کوه زانیم زین

آورده  1جدول در   Lethal concentration fifty (LC50) حشرات

 .شده است

 بحث

 شیزااف لیبه منظور کنترل حشرات به دل یاهیگ یهااز اسانس استفاده

 یامر ضرور کی ییایمیبر مقاومت حشرات به سموم ش یها مبنگزارش

اثر حشره  یبررس یبرا یمختلف یهاشی. آزما[15, 14] دیآیبه شمار م

که  ییهاشاخص نیاز مهمتر یکیصورت گرفته است.  یپونه کوه یکش

ها مورد استفاده قرار اسانس و عصاره یحشره کش زانیم سهیمقا یبرا

در صد مرگ و  50اعث عصاره است که ب ایاز اسانس  یغلظت رد،یگیم

و همکاران در سال  یقاسم یهایبررس .(LC50) شودیحشرات م ریم

ساعت پس  10و  9کنه واروا،  یبرا LC50 زانینشان داد که م 1389

هوا  تریبر ل تریکرولیم 65/1 و 05/2 بیبه ترت یاز شروع اسانس ده

و  9 یدر مورد زنبور عسل در ط LC50 زانیم کهیمحاسبه شد در حال

بر  تریکرولیم 76/4و  08/5 بیبه ترت یساعت پس از اسانس ده 10

ونه کنه واروا به اسانس پ شتریب تیهوا بود. که نشان دهنده حساس تریل

مطالعات  نی. همچن[16]است  ییبا زنبور عسل اروپا سهیدر مقا یکوه

 یبرا LC50 رینشان داد که مقاد 1393و همکاران در سال  یقادر

بر  تریکرولیم 750/2برابر  یتوسط پونه کوه والفیکنترل شته برگ 

 48هوا پس از  تریبر ل تریل کرویم 980/1ساعت  24هوا پس از  تریل

]. 15ساعت بود[ 72هوا پس از  تریبر ل تریکرولیم 459/1ساعت و 

 یتنفس تیسم یبر رو 1389و همکاران در سال  یشاکرم یهایبررس

سوسک چهار  یرو یاهیاسانس چهار گونه گ یزیتخم ر یو بازدارندگ

محاسبه شده حاصل از اثر  LC50 ریحبوبات نشان داد که مقاد یانقطه

، 106، 69 بیبه ترت یمرزه، پونه، اسطوخودوس و رزمار اهانیاسانس گ

 .دیهوا محاسبه گرد تریبر ل تریل کرویم 205، 322

ها اسانس گریاز د یمرزه و پونه اثر کنترل باالتر یهااسانس تیدر نها

بر  1991در سال  AL-Aboody . در پژهش(16)آفت داشتند یرو

 یوواندون ایشمانیانگل ل اتیبر ح یپونه کوه اهیگ یاثر عصاره آب یرو

انگل به بدن موش  قیروز تزر 60در داخل بدن مشاهده کرد که بعد از 

و درمان با عصاره پونه نشان داد که گروه درمان شده با عصاره پونه 

در اندازه کبد و طحال و تعداد  یدار ینسبت به گروه شاهد اختالف معن

بدست  یها LC50 جی. با توجه به نتا[17] انگل در طحال مشاهده شد
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 همکارانو  کوهستانی

 اهانیگ ریسا ابلدر مق LC50 زانی، میپونه کوه ی( برا1جدول آمده )

 یو دور کنندگ یتنفس تینشان دهنده اثر سم نیوا باشدیکم م اریبس

که با  باشدیحشرات م یبرا اهیگ نیشترایب یزیاز تخم ر یو بازدارندگ

کنترل سوسک  یبرا یدرصد 96 ریمرگ و م زانیحاصل از م یهاافتهی

 رکنترل سوسک چها یدرصد برا 78/87و  [18] حبوبات یاچهار نقطه

 [20] جکنترل شپشه برن یدرصد برا 6/96و  [19]حبوبات  یانقطه

..مطابقت دارد

 

 رانیپونه در ا یمطالعات حشره کش .1 جدول
سال  عنوان مقاله

 چاپ

 منبع LC50 (µL/Lair) روش استفاده حشره هدف سندگانینو

 Mentha longifolia )اثر کنه کشی اسانس پونه کوهی، بررسی

Lamiaceaeکنه ( روی ( وارواAcari: Varroidae)Varroa destructor 

 Apis mellifera (Hym.: Apidae)اروپایی  عسل زنبور بر آن تاثیر و

و  یقاسم دیوح 1389

 همکاران

کنه واروا و 

 زنبور عسل

 کنه یبرا 65/1و 05/2 یتنفس تیسم

 76/4و 08/5واروا ، 

 زنبور یبرا

 یقاسم

 وهمکاران

(1389) ،[16] 

 یو بررس Mentha longifolia یاسانس پونه کوه باتیترک ییشناسا

 یاهشگیآزما طیدر شرا والفیآن بر کنترل شته برگ  یشته کش تیفعال

و  یمارال قادر 1393

 همکاران

شته برگ 

 والفی

و  980/1،  75/2 یتنفس تیسم

شته برگ  یبرا 459/1

 والفی

و  یقادر

همکاران 

(1393)  ،[21] 

روی  یاهیاسانس چهار گونه گ زییتخمر یو بازدارندگ یتنفس تیسم

 سوسک چهار نقطه ای حبوبات

 ریجهانش 1389

و  یشاکرم

 همکاران

سوسک چهار 

نقطه ای 

 حبوبات

 تیسم یبررس

و  یتنفس

 یبازدارندگ

 زییتخمر

سوسک  یبرا 106

 چهار نقطه ای حبوبات

و  یشاکرم

 همکاران

(1389) ،[19] 

برنج  شپشه بالغ حشرات روی گیاهی اسانس سه تنفسی سمیت اثر

(Sitophilus oryzae (L.)(Coleoptera: Curculionidae 

 نیاسمی 1393

و  یمعتمد

 همکاران

بعد   898/5و   166/8 یتنفس تیسم شپشه برنج

 یساعت برا 24و 12از 

 شپشه بالغ برنج

و  یمعتمد

 همکاران

(1393 ،)[20] 

Insecticide activity of essential oils of Mentha longifolia, 
Pulicaria gnaphalodes and Achillea wilhelmsii against two 
stored product pests, the flour beetle, Tribolium castaneum, 

and the cowpea weevil, Callosobruchus maculatus 

عباس خانی و  2012

 جواد عسگری

سوسک چهار 

 ینقطه ا

حبوبات، 

 سوسک آرد

سوسک  یبررو 05/10 یتنفس تیسم

آرد ، سوسک چهار 

 حبوبات ینقطه ا

خانی و عسگری 

(2012 )[22] 

Insecticidal and repellent activities of Artemisia 
khorassanica, Rosmarinus officinalis and Mentha longifolia 

essential oils on Tribolium confusum 

سعیدی و مهدیه  2013

 سعید محرم پور

 و یتنفس تیسم شپشه آرد

 یدورکنندگ

سعیدی و محرم  شپشه آرد یبرا 96/39

( 2013پور )

[23] 

Separate and Combined Effects of Mentha piperata and 
Mentha pulegium Essential Oils and a Pathogenic Fungus 
Lecanicillium muscarium Against Aphis gossypii 

(Hemiptera: Aphididae)  

اصغر عباداللهی  2017

 و همکاران

هی و عبادالل شته پنبه یبرا 23/13 یتنفس تیسم پنبه شته

همکاران 

(2017) [24] 

کنترل سوسک چهارنقطه حبوبات  یبرا یاهینه پودر گ یابیارز
Callosobrucus maculatus (F.)(Col.: Bruchidae)  

 یمحمد ثیحد 2018

 و همکاران ینور

سوسک چهار 

 ینقطه ا

 حبوبات

 و یتنفس تیسم

 یبازدارندگ

 یزیتخمر

هوا  تریگرم بر ل 31/0

سوسک چهار  یبر رو

 حبوبات ینقطه ا

و  ینور یمحمد

همکاران 

(2018 ،)[18] 

. روی Mentha longifolia Lسمیت تنفسی اسانس گیاه پونه  بررسی

 Ephestia kuehniella Zellerمراحل مختلف شبپره مدیترانهای آرد 

(Lep., Pyralidae 

شب پره  اصل یرضا پناه 1395

 یا ترانهیمد

شب پره  یبرا 765/17 سمیت تنفسی

 یا ترانهیمد

اصل  یپناه

(1395 ،)[12] 

 

 یریگ جهینت

 یصورت گرفته بر رو قاتیبا توجه به محدود بودن تحق نیهمچن

 یراب شتریبه مطالعه ب ازین ران،یدر ا اهیگ نیا یحشره کش تیخاص

و  انسان یکم خطر برا باتیاز ترک یکیبه عنوان  یکاربرد پونه کوه

 یازیماریب نیو ناقل یبه منظور کنترل آفات کشاورز ست،یز طیمح

 منیا یاهیگ یاستفاده از حشره کش ها عهتوس یدر راستا یبهداشت

 .باشدیم ییایمیش یحشره کش ها یبجا

 یتشکروقدردان

 لهیمنتقله بوس یهایماریب قاتیو پرسنل مرکز تحق نیمسئول هیکل از

و  تیحما لیبه دل یخراسان شمال یدانشگاه علوم پزشک نیناقل

 .گرددیو تشکر م ریتقد هاییراهنما
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