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   چکیده
آور در  هاي زیان حشرات و کنهبراي کنترل کش  هاي حشره کاربرد صابون

هاي اخیر به دلیل بعضی امتیازات از جمله سمیت ناچیز، عدم باقیمانده سمی  سال
و عدم آلودگی محیط زیست در بسیاري ازکشورها گسترش  روي محصوالت

ها در  کش در حال حاضر با توجه به محدویت مصرف حشره. یافته است
ضرورت دارد از ترکیبات کم ضرر و بدون ماده موثره  ،اي هاي گلخانه سبزي
هاي  نتایج بررسی تاثیر غلظت. کش استفاده شود هاي حشره از جمله صابون سمی

درکنترل شته جالیز  )در هزار 5و  5/2، 5/1( کش پالیزین مختلف صابون حشره
Aphis gossypii ن با و مقایسۀ آ در هر دو آزمایش انجام شده در ورامین و تهران
هاي مختلف صابون  داري بین غلظت نشان داد که تفاوت معنی اثر متاسیستوکس
بیشترین درصد تلفات شته جالیز . وجود نداردکش متاسیستوکس  پالیزین و حشره

درصد  89/75و کمترین آن برابر با در هزار  5/2 غلظتدرصد مربوط به  63/90با 
در  2 تا 5/1نتایج بدست آمده غلظت  با توجه به. در هزار بود 5/1 غلظتمربوط به 

  .شته جالیز توصیه می شود هزار صابون حشره کش پالیزین علیه
  پالیزین کش صابون حشرهاي، شته جالیز،  خیار گلخانه: کلیدي  هاي واژه

 
 
 
 
  
  
  
 



 

 

 

 مقدمه
هـاي   شـته کش ثبت شـده موجـود در کشـور در کنتـرل      ترکیبات حشره بسیاري از

 تـاثیر هسـتند و کشـاورزان بـا کـاربرد سـموم مختلـف و بعضـاً        گیاهان گلخانه کم 
هـاي   اقدام به سمپاشی ،کارنس خطرناك و بدون در نظر گرفتن نکات فنی و دوره

هـاي اخیـر    در سال. کنند می ي خیارها در گلخانهعلیه این گروه از آفات  بی رویه
بـه دلیـل    حشرات و کنه هاي زیان آورکنترل کش براي  هاي حشره کاربرد صابون

عـدم گـزارش   و  عـدم آلـودگی محـیط    ،بعضـی امتیـازات از جملـه سـمیت نـاچیز     
در حـال  . است شده در کشورهاي توسعه یافته متداول آفات نسبت به آن مقاومت

اي  هـاي گلخانـه   هـا در سـبزي   حشـره کـش   محـدویت مصـرف   حاضر با توجـه بـه  
ــمی    ــوثره ســ ــاده مــ ــدون مــ ــرر و بــ ــم ضــ ــات کــ ــرورت دارد از ترکیبــ                      ضــ

(Active ingredient) ــه صــابون ــواد . کــش اســتفاده شــود  هــاي حشــره از جمل م
نـوع فرموالسـیون   . هاي گیاهی است ده پالیزین، روغن نارگیل و عصارهدهن تشکیل

هاي گیاهی اسـت و   ب به رنگ سبز با بوي مطبوع عصارهمایع غلیظ قابل حل در آ
در سایر کشورها اسـتفاده از  . است )در لیترگرم  2در محلول (  5/8تا  pH 7داراي 
هـا   ها و شپشک ل آفات مکنده گلخانه از جمله شتهکش در کنتر هاي حشره صابون
هـاي   اثـر فرمـول  ) 1993(بـاتلر و همکـاران   . ها در دهه اخیر رواج یافته است و کنه

بالـک پنبـه در    هاي باغبانی را در کنترل سـفید  کش و روغن مختلف صابون حشره
کـه غلظـت    فرنگی مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتنـد  مسمایی و گوجه کدو

هـاي سـفید    درصـد تلفـات روي پـوره    85بـیش از  کـش   یک درصد صابون حشره
اي علیـه   نین نتایج مشـابهی روي خیـار مزرعـه   همچاین محققین . بالک داشته است



 

 

 

 Acephateکـش   در مقایسه تاثیر حشـره ) 1998(گیل .سفید بالک به دست آوردند
درصـد بـراي کنتـرل     2کـش بـا غلظـت     درصـد و صـابون حشـره    125/0با غلظت 

،  Acephateودرصـد   86کـش   به این نتیجه رسید که صابون حشـره شپشک آزالیا 
کش را  اثر صابون حشره) 1990(و واکریس  زینین. درصد تلفات داشته است 100

مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که بسـته بـه    TMVدر کنترل شته ناقل ویروس 
درصد نسبت به تیمار شـاهد   92تا  35درصد به ترتیب  10تا  1/0غلظت صابون از 

در برنامـه  ) 1988(هاینز و همکـاران  . بیماري ویروسی را کنترل نموده است) آب(
ــا کــاربرد لکــه مبــارزه تلفیقــی آفــات مکنــده گ اي صــابون  لخانــه از جملــه شــته ب

ایمـایی و  . کردنـد کنتـرل   راهـا   جمعیـت شـته   ،کش و شکارگر بالتوري سبز شرهح
کش را مـورد بررسـی    رطوبت نسبی بر کارایی صابون حشرهاثر ) 1995(همکاران 
توانـد موجـب پـایین آمـدن      و نتیجه گرفتند که کاهش رطوبت هـوا مـی   هقرار داد

  . کش شود کارایی صابون حشره
بـه بیـان دیگـر محلـول     . کش به صورت تماسی اسـت  هاي حشره نحوه تاثیر صابون

صابون باید به طور کامل با بدن حشره آفت تماس یابـد و فـیلم نـازکی از محلـول     
کش داراي ماده مـوثره   هاي حشره صابون. صابون اطراف بدن آفت را احاطه نماید

اسـیدهاي چـرب    و هـاي پتاسـیم   نمـک  هعمـد به طور ها  سمی نیستند و ترکیب آن
ترکیـب اصـلی   . آیـد  است که از واکنش هیدروکسید پتاسیم با صابون بدست مـی 

هـایی   بهترین نوع صابون حشـره کـش آن  . ها از مواد حیوانی یا گیاهی است چربی
 وادمـ  ،هـاي چـرب   اسـید . کربن داشته باشد 10با  که اسید چرب اشباع شده هستند

ها را مختـل   ساختار غشاي سلولی آن چربی یا موم سطح بدن حشره را حل کرده و



 

 

 

 و  مایعـات سـلولی تخلیـه شـده     ،هـاي وارده  بدین ترتیب در نتیجه آسیب. دنکن می
این حالـت تـا زمـانی ادامـه دارد کـه بـدن       . رود بدن حشره مچاله شده و از بین می

در صـورت خشـک شـدن بـدن     . حشره آغشته به محلـول صـابونی و خـیس باشـد    
اي سلولی متوقف شـده و تیمـار انجـام شـده کـارایی      حشره، عمل مختل شدن غش

کشد که  دقیقه طول می 15ی پایین، حدود رطوبت نسب بادر شرایط محیطی . ندارد
بنابراین چنانچه حشـرات آفـت مـورد    . پاشی شده، خشک شود سطح برگ محلول

، احتمـال  صـابون شـوند  یا در طی این مدت آغشته به محلول  گیرند واصابت قرار 
 .ها وجود دارد مرگ آن

  دستورالعمل
 دردر هزار  2 تا 5/1 غلظتبا  صابون حشره کش از کافیمقدار  ،براي تهیه محلول .1

و سپس با آب کافی بـه حجـم محاسـبه شـده، رسـانده       شدهمقداري آب ولرم حل 
گـرم از   20تـا   15مـاده مصـرف مقـدار    آبراي مثال براي تهیه ده لیتر محلـول   .شود

در دو لیتر آب حل شده و سپس به حجـم ده لیتـر رسـانده    کش ابتدا  صابون حشره
 .شود

، انجام )درصد 80 – 75(پاشی در ساعاتی که رطوبت نسبی محیط باال است  محلول .2
در ایـن  . یا عصر مناسـب اسـت  ) بعد از خشک شدن شبنم(صبح زود  معموالً. شود

 .شوند هاي گیاه به تدریج خشک می اندام ساعات سطح برگ و

فت براي اثر بخش بودن صـابون  اي و فعالیت زیستی حشره آ رفتار تغذیهآگاهی از  .3
زیرا این ترکیبـات در صـورت تمـاس بـا بـدن حشـره مـوثر        . کش مهم است حشره



 

 

 

ه بـه  از نـازل سـه شـاخ   . ها فعالیـت دارنـد   بسیاري از حشرات در پشت برگ. هستند
 .شودهاي گیاه با محلول صابون استفاده  منظور پوشش کامل تمام اندام

از پدیـده   کش بـراي اجتنـاب   هاي حشره احتیاط در مورد استفاده از صابونرعایت  .4
کش  هاي حشره پاشی گیاهان با صابون بنابراین از محلول. زي ضروري استسو گیاه

  33در سـاعاتی کـه دمـاي گلخانـه بـاالتر از      (در نور شدید آفتاب و گرمـاي زیـاد   
هاي  ها و برگ ویژه روي گلبرك هروي گیاهان حساس و ب) است درجه سلسیوس

 . جوان خودداري شود

بنابراین از اختالط . است  pH= 5/8 دارايو  بوده کش قلیایی محلول صابون حشره .5
بـاالي محلـول    pHبـه علـت   . با کودهاي شیمیایی و مواد غذایی خوداري شودآن 

 . جذب این مواد از طریق برگ مشکل است کش عمالً صابون حشره

آب . هاي با سـختی بـاال اسـتفاده نشـود     کش از آب محلول صابون حشرهبراي تهیه  .6
ها اسـت کـه بـا اسـیدهاي چـرب واکـنش        منیزیم و سایر یون ،سخت داراي کلسیم

. دهد و محلول حاصل مانند شیر ترشـیده دلمـه شـده و همگـن و پایـدار نیسـت       می
بتـدا  بنابراین در مواردي کـه میـزان سـختی آب مـورد اسـتفاده نامشـخص اسـت، ا       

مخلـوط کـرده و   را ) برابر مقدار توصیه شده(کش و آب  مقداري از صابون حشره
 هاي دقیقه نگه داشته و از عدم واکنش احتمالی یون 20تا  15محلول را براي مدت 

کـه محلـول همگـن و     در صـورتی . کش اطمینان حاصل شـود  صابون حشره باآب 
و در  کش بالمـانع اسـت   ون حشرهز آب براي تهیه محلول صابپایدار بود، استفاده ا

نشین شدن و یا دلمه شدن محلـول، آب مـورد نظـر     صورت مشاهده ناپایداري و ته
  .مناسب براي تهیه محلول نیست



 

 

 

امـا در قالـب برنامـه     ،اسـت روي دشمنان طبیعی آفات مضر  پالیزینکاربرد مستقیم  .7
هاسازي عوامل کش قبل از ر مدیریت تلفیقی کنترل آفات، استفاده از صابون حشره

توصـیه  کوبی علیه آفـات   به عنوان کانون کنترل بیولوژیک یا به عنوان ابزار مناسب
 .شود می
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Abstract 
 

Insecticidal soaps have been used to control insects and mites because 
of low toxicity and environmental pollution with no residual effects. 
Recently, due to limitation in spraying of chemical insecticides in 
greenhouse vegetables, introduction an alternative safe insecticide 
such as soaps without poison active ingredients is required. In this 
study, the effect of an insecticide soap named PALIZIN was evaluated 
against Aphis gossypii in greenhouse cucumber. The comparison of 
the mean effectiveness of all treatments showed that there was no 
significant difference among treatments, but there is a significant 
difference with control. The maximum and minimum mean effects of 
insecticide soap were 90.63 and 75.89 percent in concentrations of 2.5 
and 1.5 g/lit, respectively. According to the results, insecticidal soap 
(PALIZIN) in 1.5 – 2 g/lit for spraying against aphids is 
recommended.  
 
Key words: Insecticidal soap, Aphis gossypii, greenhouse 
cucumber. 
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