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چکیده:

در دهــه هــای اخیــر تمایــل بــه اســتفاده از مــواد شــیمیایی
بــه منظــور حفاظــت از محصــوالت کشــاورزی افزایــش یافتــه و
بنابرایــن نیــاز بــه اســتفاده از مــواد همــراه کامـ ً
ا محســوس مــی
باشــد .ایــن مــواد جهــت بهبــود نفــوذ آفــت کــش هــای شــیمیایي
یــا تســهیل در مخلــوط کــردن ،کاربــرد و اثــر یــک فرموالســیون
بــه آفــت کــش اضافــه مــی شــوند .بیشــترین مصــرف تجــاری
مــواد همــراه در علــف کــش هاســت امــا در حشــره کشــها ،قــارچ
کشــها و هورمونهــای تنظیــم کننــده رشــد گیاهــی نیــز در حــال
گســترش هســتند .ســورفکتانت هــا ،روغنهــای گیاهــی ،کودهــای
بــر پایــه آمونیــوم و  ...از گروههــای عمــده مــواد همــراه هســتند.
بــرای اینکــه مــواد همــراه بــه درســتی دســته بنــدی شــوند ،نیــاز
بــه واژه شناســی صحیــح مــی باشــد کــه در ایــن مقالــه آورده
شــده اســت .مــواد همــراه بویــژه در امریــکا و اروپــا نقــش بســیار
مهمــي در مصــرف آفتکشهــا دارنــد .بــا توجــه بــه اینکــه در
ایــران مــواد همــراه هنــوز جایــگاه ویــژه ای ندارنــد در ایــن مقالــه
ســعی شــده اســت تــا بــا معرفــي آنهــا بتــوان در آینــده از ایــن
مــواد در جهــت بهبــود وضعیــت کنتــرل شــیمیایی در کشــاورزی
کشــور اســتفاده کــرد.
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در کارآیی آفت کش ها
تاریخچه:

در تاریــخ کشــاورزی منابــع بســیاری وجــود دارد کــه مشــخص
مــی کنــد اســتفاده از مــواد همــراه به دهــــــه  1700میـــــادی
برمــی گــردد .البتــه دلیــل اســتفاده از ایــن مــواد بــه دالیلــی کــه
امــروزه مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد (که همــان اصــاح اثرات
مــواد بــا تغییــر خصوصیــات فیزیکــی در محلــول اســت) نبــوده
اســت .در قــرن  18و  19تــاش بــر بهبــود میــزان چســبندگی
در ســولفور ،آهــک ،مــس و آرســنات هــا بــا اســتفاده از پیــچ
(باقیمانــده نفــت خــام) ،رزیــن هــا ،آردهــای بــا نشاســته بــاال،
مــاس ،شــکر و شــیر خشــک بــوده اســت .در امریــکا از محلولهای
صابونــی تــا نفــت بــرای از بیــن بــردن تخــم حشــرات اســتفاده
مــی شــده اســت .در ســالهای  1900-1920کشــف حشــره کــش
هــا و قــارچ کــش هــا و کاربــرد روغــن هــا بعنــوان مــواد همــراه
بســیار مهــم بودنــد و البتــه اســتفاده از صابــون هــا نیــز ادامــه
پیــدا کــرد .در دهــه  1930مســأله بهبــود خــواص فیزیکــی در
ترکیبــات آفــت کــش هــا ،بخــش عمــده ای از تحقیقــات را بــه
خــود اختصــاص داد .فاکتورهایــی ماننــد چســبندگی ســطحی،
زاویــه تمــاس و میــزان پوشــش دهــی آفــت کــش و اثراتشــان در
کارایــی آفــت کــش هــا مــورد بررســی قــرار گرفتنــد کــه ایــن

مســاله پایــه ای بــرای اصــاح فرموالســیون آفتکــش هــا و مــواد
همــراه بــوده اســت .در دهــه هــای  1950و  1940بــا اســتفاده
از  2,4 Dو  DDTدوره جدیــدی در اســتفاده از آفتکــش هــا و
مــواد همــراه آغــاز شــد .ســورفکتانتهای غیــر یونــی در مقایســه بــا
صابونهــا کــه از قبــل مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفتنــد کارایــی
بهتــری در بــاال بــردن عملکــرد آفتکشــها داشــتند .ایــن دوره ای
بــود کــه در آن فعــال کننــده هــای آفــت کشــها مثــل آمونیــوم
ســولفات مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد کــه بــرای افزایــش کارایــی
علفکشهاســت ،همچنیــن مشــخص شــد کــه ســایر کودهــای بــر
پایــه نیتــروژن (نیتــرات آمونیــوم و اوره) نیــز همیــن افزایــش
کارائــی را دارنــد .قــدم بعــدی تشــخیص کارائــی رطوبــت در
تأثیــر علفکــش بــود کــه ایــن مســأله باعــث شــد از مــواد همــراه
بــا خاصیــت مرطــوب کنندگــی مثــل گلیســرین کــه در شــرایط
رطوبتــی پاییــن باعــث افزایــش کارائــی علفکــش مــی گردنــد
اســتفاده شــود .در دهــه هــای  1960-1970مــواد همــراه جدیدی
در تکنولــوژی جدیــد علفکشــها وارد شــدند .یکــی از کشــف هــای
قابــل توجــه روغنهــای پارافینــی بودنــد کــه در ترکیــب بــا
ســورفکتانت هــا باعــث کاهــش میــزان مصــرف علفکــش و میــزان
روغنــی کــه بعنــوان مــاده همــراه مــورد اســتفاده قــرار مــی
گرفــت مــی شــدند .ایــن مــواد همــراه بعدهــا بعنــوان روغنهــای
گیاهــی ( )COCsمعرفــی شــدند و بــا علفکشــهایی مثــل آترازیــن
یــا ســولفونیل اوره هــا مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد .ایــن نــوع
مــاده همــراه ،همچنیــن کارائــی حشــره کشــها و قــارچ کشــها را
افزایــش مــی داد .پیشــرفت قابــل ماحظــه دیگــری کــه در ایــن
دوره وجــود داشــت کشــف ایــن مســأله بــود کــه مــواد همــراه بــر
پایــه اورگانوســیلیکون میــزان جــذب در بــرگ را افزایــش مــی
دادنــد .در دهــه  1980توصیــه تولیــد کننــدگان بــه اســتفاده از
مــواد همــراه گســترش یافــت و ایــن مســأله باعــث تحقیقــات
گســترده تــر گردیــد .اولیــن همایــش بیــن المللــی در مــواد
همــراه آگروشــیمیایی در  1986برگــزار گردیــد .مــواد همــراه در

ارتبــاط بــا کودهــا و علفکشــها نیــز گســترش یافتــه و بیشــتر
از  50آفتکــش بــه اســتفاده همزمــان بــا مــواد همــراه توصیــه
گردیدنــد .در دهــه  1990ایــن بــاور کــه اســتفاده از مــواد همــراه
کارائــی آفتکشــها را افزایــش مــی دهــد ،گســترش یافــت .ایــن
مســأله باعــث شــد کــه بــرای هــر آفتکــش یــک مــاده همــراه
خــاص خــودش تولیــد شــود .همچنیــن بــرای کاهــش حجــم
مصــرف ســم نیــز مــواد همــراه مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد.
در ایــن دوره همچنیــن تــاش شــد کــه اســتاندارد واژه شناســی
بــرای برچســب هــای مــواد همــراه در نظــر گرفتــه شــود کــه ایــن
اســتانداردها توســط ( )ASTMو ( )CPDAنوشــته شــده انــد .در
دهــه  2000پذیــرش جهانــی مــواد همــراه افزایــش بــه صورتــی
کــه مــواد همــراه بــه عنــوان همــراه همیشــگی آفتکشــها اســتفاده
شــوند.
نکاتی در مورد مواد همراه (:)Adjuvants
مــواد همــراه مــوادی هســتند کــه بــه دالئــل زیــر بــه ترکیــب
موجــود در مخــزن سمپاشــی اضافــه مــی شــوند:
جهت افزایش کارائی و راندمان آفتکش
بــرای کــم کــردن یــا برطــرف نمــودن مشــکات کاربــرد
سمپاشــی از طریــق تغییــر خــواص فیزیکــی ترکیــب ســم
جهت دستیابی به نیازهای کاربردی قانونی
در ســالهای اخیــر تکنولــوژی مــواد همــراه پیشــرفتهای
چشــمگیری داشــته اســت ،ایــن محصــوالت کارهــای زیــاد و
مختلفــی انجــام مــی دهنــد کــه بــه تنهایــی یــا در ترکیــب بــا
مــواد دیگــر باعــث بهبــود کاربــرد و کارائــی در سمپاشــی مــی
گردنــد .برخــی از ایــن کارهــا شــامل ( depositionتــه نشــینی)،
( spreadingپخــش کردن)( sticking ،چســبانیدن)compatibility،
(ســازگاری)( buffering ،بافــری)( dispersing ،پخــش کنندگــی)،
( emulsifyingامولســیون کننــده)( reducing foam ،ضــد کــف)،
( reducing evaporationکاهــش تبخیــر)minimizing spray ،
( driftکاهــش میــزان هدررفــت) و بســیاری مــوارد دیگــر مــی
گــردد .در حالیکــه تکنولــوژی مــواد همــراه بــه جایــی رســیده
کــه بســیاری از ایــن اعمــال (خــواص) در یــک محصــول جمــع
شــده انــد کــه ارزش باالیــی دارد ،امــا نمــی تــوان بــا یــک تیــر
چنــد نشــان زد یعنــی هنــوز یــک مــاده همــراه کــه بــه تنهایــی
بتوانــد تمــام ایــن احتیاجــات را مرتفــع کنــد
وجــود نــدارد .بنابرایــن دامنــه وســیعی از
محصــوالت بــا ویژگیهــای خــاص و
متعــدد تحــت پوشــش مــواد
همــراه وجــود دارنــد.
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در بســیاری از حالــت هــا ترکیبــی از مــواد همــراه ســازگار ،جهــت
رفــع یــا جبــران مشــکات مربــوط بــه کاربــرد سمپاشــی مــورد
نیــاز اســت .در حــال حاضــر بیــش از  200ســم ثبــت شــده در
آژانــس جهانــی حفاظــت محیــط زیســت وجــود دارنــد کــه جهــت
کاربــرد آنهــا اســتفاده از یــک یــا تعــداد بیشــتری مــواد همــراه
بــه طــور همزمــان توصیــه مــی گــردد .ایــن توصیــه هــا شــامل
انــواع مختلفــی از مــواد همــراه هســتند کــه باعــث افزایــش
راندمــان آفــت کشــها و یــا کمــک بــه جلوگیــری از صدمــه بــه
محصــول مــی گردنــد .توجــه بــه نــکات زیــر بــرای حفاظــت یــا
افزایــش کارائــی آفــت کشــها توســط مــاده همــراه (مطابــق بــا
دســتورالعملهای برچســب هــا) مهــم مــی باشــند:
انتخاب نوع صحیح
انتخاب بهترین محصول و بهترین نوع آن
کاربرد صحیح

امــروزه تعــداد بســیار زیــاد و بیــش از حــد انتظــار مــواد همــراه
وجــود دارنــد .ایــن مســأله مربــوط بــه ایــن اســت کــه مــواد همراه
توســط آژانــس حفاظــت محیــط زیســت تنظیــم نمــی شــوند و
موانــع کمــی بــرای ثبــت تجــاری آنهــا وجــود دارد .افــراد عضــو
کمپانیهــای ( AICکمیتــه مــواد بــی اثــر و مــواد همــراه) از انجمــن
توزیــع کننــدگان و تولیــد کننــدگان مــواد شــیمیایی ()CPDA
در تــاش بــرای تعییــن اســتانداردهای بــاالی کیفیتــی در مــواد
همــراه مــی باشــند .هــدف کمیتــه کمــک بــه تعییــن حداقــل
اســتانداردها در صنعــت مــواد همــراه مــی باشــد .کمیتــه ایــن
کار را بــه کمــک اســتاندارد انجمــن امریکایــی آزمایــش و مــواد
( )ASTMو ســایر ارگانهــای صنعتــی و علمــی انجــام مــی دهــد.
در صــورت تصویــب ،اســتانداردها مــی تواننــد بــا نشــانه خاصــی
ثبــت شــوند کــه بــر روی بســته بنــدی مــواد همــراه قــرار گیــرد
و مــورد تأییــد اســتانداردها باشــد .مصــرف کننــدگان اکنــون مــی
تواننــد کیفیــت و منافــع محصــول را بــا اســتانداردهایی کــه بــه
صــورت علمــی و غیــر مغرضانــه تدویــن شــده انــد مقایســه کننــد.
ایــن حرکــت رو بــه پیشــرفت بایــد توســط تولیــد کننــدگان آفــت
کــش هــا ادامــه پیــدا کنــد (چــه در زمــان حــال و چــه در آینده).
در تکنولــوژی پیشــرفته (شــیمی نــوآوری شــده ،آفتکشــهای
بیولوژیــک یــا مهندســی ژنتیــک در بذرهــا) مــواد همــراه نقــش
بســیار مهمــی خواهنــد داشــت .وقتــی کــه مــواد همــراه بعنــوان
بخشــی از محصــول در بســته بنــدی هــا مــورد اســتفاده قــرار
مــی گیرنــد ،ابهامــات در مــورد درســت بــودن فرموالســیون مــواد
همــراه نبایــد نگــران کننــده باشــد.
روند تجاری شدن مواد همراه
توجــه بــه بــازار تجــاری ایــاالت متحــده نشــان مــی دهــد کــه
تمـــایل به مصــــرف مـــواد همـراه بـــر پایــه روغـــن به سمـت
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ســورفکتانت هــای غیــر یونــی ســوق پیــدا کــرده اســت ،امــا
کودهــا و مــواد همــراه بــر پایــه کــود و مــواد همــراه مربــوط بــه
جلوگیــری از بادبرگــی یــا جلوگیــری از تــه نشــینی مــواد افزایــش
بیشــتری داشــته انــد .مــواد همــراه بهبــود دهنــده وضعیــت آب
بــرای اســتفاده تجــاری غیــر کشــاورزی نیــز افزایــش یافتــه انــد.
محصــوالت پارافینــی بــر پایــه روغــن و مخلــوط روغنهــای گیاهی
متیلــه شــده بــا درصــد بــاالی ســورفکتانت کاهــش یافتــه انــد.
مــواد همــراه بــا خــواص چســبندگی /پخــش کنندگــی همچنــان
ثابــت مانــده انــد یــا بــا توجــه بــه دالئــل زیــر کاهــش یافتــه انــد:
انــدازه کوچــک قــارچ کشــهای تجــاری امریــکا ،اصــاح برچســب
مــاده مؤثــره قــارچ کشــها یــا افزایــش قیمــت آنهــا بدلیــل مصرف
در محصوالتــی کــه از ارزش باالیــی برخوردارنــد (Hans, 2009
 .)de Ruiterتغییــر دیگــری کــه بــر تجــارت مــواد همــراه تأثیــر
داشــته ،تغییــر مــواد مؤثــره آفــت کــش هــا از مــواد تکنیــکال
ثبــت شــده منابــع اصلــی بــه تکنیکالهــای بــدون ثبــت ژنریــک
مــی باشــد .محصــوالت مهــم و اصلــی کــه دارای حــق امتیــاز
ثبــت تــا  5ســال آینــده خواهنــد بــود ،بدقــت بررســی مــی شــوند
و بررســی تجــاری آنهــا زودتــر انجــام مــی گیــرد .انــواع عمومــی
و برنــد ایــن مــواد شــیمیایی ثبــت شــده در آژانــس جهانــی
حفاظــت محیــط زیســت ،بســیاری از توصیــه هــای مربــوط بــه
مــواد همــراه را بــا خــود دارنــد .بزرگتریــن تجارتهــای مــواد
همــراه ،کاربــرد در علفکشــهای پــس رویشــی را
دنبــال مــی کننــد ،امــا تجــارت مــواد همــراه
حتــی در حشــره کشــها ،قــارچ کشــها
و هورمونهــای تنظیــم کننــده
رشــد گیاهــی نیــز در حــال
گســترش هســتند.

گروههای مواد همراه

در ایــاالت متحــده  4گــروه اصلــی از مــواد همــراه در آژانــس
جهانــی حفاظــت محیــط زیســت ثبــت گردیــده انــد .اینهــا شــامل
مــوارد زیــر مــی گردنــد :ســورفکتانت هــا ،روغنهــای گیاهــی
( ،)COCsنیتــرات آمونیــوم بــر پایــه کودهــا مثــل نیتــروژن
آمونیــوم اوره ( )UANو آمونیــوم ســولفات ( )AMSو مــواد همــراه
مؤثــری کــه عــدم ســازگاری ،میــزان کــف ،عــدم کیفیــت آب،
بادبردگــی ،تــه نشــینی و ســایر مشــکات کاربــردی را بــه حداقــل
مــی رســانند .همــه آنهــا عملیــات خاصــی را انجــام مــی دهنــد و
محدودیتهایــی ایجــاد مــی کننــد و عــدم توجــه بــه نقــش آنهــا
در اصــاح عملکــرد سمپاشــی باعــث ایجــاد اشــتباه خواهــد شــد.
اطاعــات زیــر بــر پایــه توصیفــات اســتاندارد انجمــن امریکایــی
آزمایــش و مــواد ( )ASTMو انجمــن توزیــع کننــدگان و تولیــد
کننــدگان مــواد شــیمیایی ( )CPDAبــرای مــواد همــراه بــوده و در
اصــل یــک تقســیم بنــدی شــیمیایی مــی باشــد(,M.Tu, Randall
.)2006,.Allen,K,2006 ,.Allen U,2003,.Ducan A,2001
سورفکتانت ها:

ســورفکتانت هــا عوامــل فعــال ســطحی هســتند کــه اصــوالً جهت
کــم کــردن کشــش ســطحی آفــت کــش هایــی کــه بــر پایــه آب
هســتند اســتفاده مــی شــوند .بــا کاهــش کشــش ســطحی ،میــزان
پوشــش آفــت کــش اســتفاده شــده افزایــش یافتــه و ســطح گیــاه
یــا خــاک را بیشــتر خیــس مــی کنــد .اینهــا همچنیــن در کــم
کــردن ریــزش قطــرات (کشــش ســطحی دینامیــک) نقــش دارنــد
و اغلــب تحــت عنــوان عوامــل مرطــوب کننــده نامیــده می شــوند.

اینهــا ممکــن اســت بــه صــورت منفــی (آنیونــی) یــا مثبــت
(کاتیونــی) و یــا خنثــی (غیــر یونــی) بــاردار شــده باشــند .در اکثر
برچســب هــای آفــت کشــها کاربــرد ســورفکتانت هــای غیریونــی
جهــت جلوگیــری از عــدم اختــاط پذیــری در تانــک سمپاشــی
کــه باعــث آســیب بــه محصــول مــی گردنــد پیشــنهاد شــده
اســت .ســورفکتانت هــای ارگانوســیلیکون ( )OSنــوع خاصــی
هســتند کــه هــم در حالــت ســکون و هــم حرکــت ،کشــش
ســطحی را کاهــش مــی دهنــد .بــا توجــه بــه ســطح هــدف ایــن
مــاده مــی توانــد  12تــا  36مرتبــه بیشــتر از ســورفکتانت هــای
معمولــی باعــث پوشــش آفــت کــش بــر روی ســطح گــردد .بــه
خاطــر اینکــه  OSمــی توانــد مرطــوب کننــده ای عالــی باشــد
توســط ســازندگان مــواد شــیمیایی توصیــه مــی گــردد.
روغنهای گیاهی (:)COCs
روغنهــای گیاهــی مــواد نفتــی امولســیون شــونده ای بــر پایــه
روغــن هســتند کــه حــاوی  %10-15ســورفکتانت و حداقــل %80
 phytoblandمــی باشــند.
روغنهــای غلیــظ گیاهــی ،محصــوالت روغنــی گیاهــی امولســیون
شــونده ای هســتند کــه حــاوی  %5-20ســورفکتانت و حداقــل
 %80روغــن گیاهــی مــی باشــند .ایــن محصــوالت ممکــن اســت
بعنــوان جایگزینهایــی بــرای روغنهــای نفتــی بــر پایــه  COCsدر
برخــی از کاربردهــا پذیرفتــه نشــوند.
روغنهــای غلیــظ گیاهــی تغییــر شــکل یافتــه ،محصــوالت روغنی
امولســیون شــونده ای هســتند کــه حــاوی  %5-20ســورفکتانت
و مابقــی روغنهــای گیاهــی شــیمیایی تغییــر شــکل یافتــه مــی
باشــند .اینهــا بخصــوص توســط روغــن ســویای متیلــه شــده
( )MSOمعرفــی مــی شــوند MSO .از نظــر ایفــای نقــش (میــزان
نفــوذ) بیشــتر از ســایر روغنهــای گیاهــی  COCsمــی باشــند.
آنهــا ممکــن اســت مزایایــی بیشــتر از  COCsدر علفکشــهای پــس
رویشــی در زمانیکــه علفهــا بــه ســختی کنتــرل مــی شــوند و
کوتیکــول مقاومتــری دارنــد را در بــر داشــته باشــند.
کودهای بر پایه آمونیوم:

ایــن کودهــا اغلــب بعنــوان مــواد همــراه مصــرف مــی شــوند.
در ســالهای اخیــر ایــن مســأله مــورد توجــه قــرار گرفتــه کــه
کودهایــی بــا درجــه باالیــی از نیتــروژن آمونیــوم ممکــن اســت
کارائــی برخــی علــف کشــها را بهبــود بخشــند .ایــن مســأله باعــث
شــده کــه تولیــد کننــدگان اســتفاده از  UANاوره و نیتــرات
آمونیــوم یــا  AMSآمونیــوم ســولفات را بــرای جلوگیــری از شــوک
حاصــل از علــف کــش بــر روی گیــاه توصیــه کننــد .کودهــای
آمونیــوم نیتــروژن فعالیــت ســورفکتانتی ندارنــد امــا در بســیاری
از حالتهــا در ترکیــب بــا ســورفکتانت هــا یــا  COCsهــا مصــرف
مــی شــوند.
در برخــی علــف کشــها مثــل گلیفوســیت AMS ،در آبهــای
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ســخت نقــش از بیــن بــردن آنتاگونیســت هــا را بــر عهــده دارد.
ســودمندی مــواد همــراه شــامل کاربــرد زیــاد آنهــا در ممانعــت و
یــا ترکیــب صحیــح محلــول آفــت کــش و از بیــن بردن مشــکات
کاربــردی مــی باشــد .ایــن مــواد حداقــل کاری کــه انجــام مــی
دهنــد کــم کــردن میــزان مصــرف آفــت کــش اســت امــا در
مدیریــت زمــان و بــروز خطــرات احتمالــی نیــز منافعــی دارنــد.

کاربرد ها

عوامــل ضــد کــف مشــکات حاصــل از کــف ایجــاد شــده را از
بیــن بــرده یــا بــه حداقــل مــی رســانند Antifoam .هــا از تشــکیل
کــف جلوگیــری مــی کننــد و Defoamهــا میــزان کــف تولیــد
شــده را بــه حداقــل مــی رســانند یــا از بیــن مــی برنــد (برخــی از
محصــوالت ترکیبــی از هــر دو را در بــر دارنــد).
عوامــل بافــری محصوالتــی هســتند کــه وقتــی در محلولــی
باشــند باعــث مــی شــوند کــه محلــول در برابــر تغییــر pH
مقاومــت کنــد.
عوامــل ســازگار در محلولهــای ســم پاشــی باعــث ایجــاد
یکنواختــی بیشــتری در ترکیباتــی مثــل کودهــا مــی شــوند .ایــن
ترکیبــات همچنیــن از چســبیدن ذرات در مخــزن سمپاشــی و
مشــکل تــه نشــینی جلوگیــری مــی کننــد.
عوامــل تــه نشــین کننــده محصوالتــی هســتند کــه توانایــی
محلــول سمپاشــی را بــرای تــه نشــینی در ســطوح هدف بهبــــود
مــی بخشــند کــه ایــن کار بــه صورتهــای زیــر انجــام مــی گیــرد:
افزایــش ســطح تمــاس قطــره ،کاهــش تبخیــر قطــرات ،ریــزش
قطــرات و جــاری شــدن آنهــا.
عوامــل کنتــرل بادبردگــی در محلــول ســم جهــت کــم کــردن
بادبردگــی اســتفاده مــی شــوند .هرچــه درصــد ذرات بزرگتــر
بیشــتر باشــد ،دریفــت کمتــر خواهــد بــود.
عوامــل مؤثــر در کیفیــت آب محصوالتــی هســتند کــه جهــت
رفــع مشــکات متعــددی از جملــه میــزان  ،pHســختی آب ،مــواد
معلــق در آب و یــا کربنــات هــا مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد.
ایــن مــواد اغلــب بــرای مدیریــت  pHاســتفاده مــی شــوند کــه
مــی تواننــد جایگزیــن بافرهــا نیــز شــوند .ســایر انــواع مــواد
همــراه شــامل برخــی محصــوالت خــاص هســتند کــه ممکــن
اســت میــزان تأثیــر ،میــزان محصــول و یــا کاربــرد محلولهــای
سمپاشــی را اصــاح کننــد.
اســیدی کننــده هــا محصوالتــی هســتند کــه مــی تواننــد pH
مخلــوط موجــود در مخــزن سمپاشــی را تــا زیــر  7کــم کننــد .امــا
بــر خــاف بافرهــا ،اســیدی کننــده هــا بــه تنهایــی عمــل نمــی
کننــد و  pHرا بــه ســطح خاصــی نمــی رســانند و ممکــن اســت به
میــزان باالیــی مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد .اگــر مصــرف کننــده
دقــت نکنــد  pHاز ســطح مــورد نظــر پائیــن تــر خواهــد رفــت.
امولســیفایرها ســورفکتانتهایی هســتند کــه باعــث مخلــوط
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شــدن اجــزاء در یکدیگــر در مایعاتــی کــه مخلــوط نشــدنی
هســتند ،میگردنــد (مثــل آب و روغــن) .امولســیفایرها باعــث
ایجــاد حالــت شــیری رنــگ در محلــول آفــت کــش مــی شــوند.
جــاذب هــای رطوبــت تعــادل در محتویــات آب ایجــاد کــرده و
زمــان خشــک شــدن تــه نشســت هــای مخلــوط مایــع را افزایــش
مــی دهنــد .حفــظ رطوبــت تــه نشســت هــا ممکــن اســت
میــزان و درجــه جــذب برخــی از آگروکمیــکال هــا را بهبــود
بخشــد(.)Adjuvants Product Guide,2002
نفــوذ دهنــده هــا توانایــی یــک آگروکمیــکال را بــرای نفــوذ بــه
یــک ســطح افزایــش مــی دهنــد .اینهــا ممکــن اســت بــر پایــه
ســورفکتانت هــا ،روغــن هــا و یــا هــردو باشــند.
چســباننده هــا بــه بقایــای آفــت کــش کمــک مــی کننــد کــه
بــه محــل هــدف چســبیده و باعــث ایجــاد مقاومــت در برابــر بــاد،
آب و عملیــات مکانیکــی یــا شــیمیایی گردنــد .چســباننده هــا
همچنیــن ممکــن اســت میــزان جــذب برخــی آگروکمیــکال هــا
را بــا فراهــم کــردن خاصیــت ضــد تبخیــری در محلولهــای بــر
پایــه آب بهبــود بخشــند.
تقســیم بنــدی دیگــری در ایــران انجــام گرفتــه کــه بــه شــرح
زیــر مــی باشــد (:)Aliverdi, A.,2009

مــواد افزودنــی از نظــر کارکــرد بــه دو گــروه تقســیم بنــدی مــی
شــوند:
مواد فعال کننده
مواد تعدیل کننده

 -1مــواد فعــال کننــده شــامل  5گــروه مــواد مــی باشــند:
خیــس کننــده ،اســیدی کننــده ،نفــوذ دهنــده ،کــود و مــواد
چســبنده

الــف) خیــس کننــده ،کــه شــامل ارگانــو ســیلیکون هــا ،غیــر
یونــی هــا و مــواد یونــی مــی گــردد .مــواد یونــی خــود شــامل
مــواد کاتیونــی ،آنیونــی و دوگانــه مــی شــود.

رابطــه بــا کاهــش اساســی مصــرف آفــت کــش هــا ســبب شــده
ب) اسیدی کننده
ج) نفــوذ دهنــده هــا شــامل لیســتین ســویا ،روغــن معدنــی و اســت کــه اســتفاده از مــواد افزودنــی بــه ســمت بینــش جدیــدی
ســوق پیــدا کنــد .از طرفــی بــا توجــه بــه تعــداد انگشــت شــمار
روغــن گیاهــی مــی باشــد.
مــواد افزودنــی در کشــورمان و وضعیــت موجــود در رابطــه بــا
روغنهای معدنی شامل روغن پارافینیک و روغن خفته
روغنهــای گیاهــی شــامل روغــن گیاهــی غلیــظ ،روغــن گیاهــی مصــرف مــواد افزودنــی بــه میــزان زیــادی از ســایر کشــورها
حتــی کشــورهای همســایه عقــب تریــم ،امــا ایــن مطلــب مهــم در
اصــاح شــده و روغــن گیاهــی غلیــظ اصــاح شــده
د) کودهــا شــامل دو گــروه نیتــرات آمونیــوم و ســولفات آمونیــوم ایــران جــای کار کــردن دارد و پیشــنهاد مــی شــود کــه مســؤوالن
مربوطــه توجــه و تــاش خــود را در جهــت حمایــت از تحقیقــات
مــی شــود
انجــام شــده و در حــال انجــام در رابطــه بــا  Adjuvantمبــذول
ه) مواد چسبنده شامل التکس ،ترپن و ترپنول ،پیرولیدون
دارنــد.
 -2مواد تعدیل کننده شامل  11گروه است:
عوامــل ضــد کــف ،عوامــل بافــری ،رنــگ و کــف ســاز ،کــود ،ایمــن
ســاز ،عوامــل ســازگاری ،تشــدید کننــده ،تــداوم بخــش ،جــاذب منابع:
رطوبــت ،جــاذب  UVو مهــار کننــده فــرار بــرای دســته بنــدی
صحیــح مــواد همــراه و تشــخیص مشــخصات آنهــا اســتفاده از
● Adjuvants product guide.2002. Nufarm
واژه شناســی صحیــح مهــم مــی باشــد .ایــن مســأله زمینــه را
)(Technical Bulletin
بــرای مقایســه و ســنجش محصــوالت فراهــم مــی کنــد و بــه
● Allen K. 2006. Underwood. Adjuvant Trends
تولیــد کننــدگان اجــازه مــی دهــد کــه محصوالتــی را تحــت
for the News, Millennium,Weed Technology.
معیارهــای قابــل مقایســه تولیــد کننــد .واژه شناســی2007
● Allen Underwood, 2006. Shawn Roberts
بوســیله
 Farm Chemicals International,2007.Zolling,Rکــه
and Frank Yopp. Frequently asked Questions
بخــش امریکایــی آزمایــش و مــواد اصــاح شــده و توســط کمیتــه
(FAQ,s), Regarding the commercial use of
مــواد همــراه و انجمــن تولیــد کننــدگان و توزیــع کننــدگان مــواد
Adjuvants with Agrochemicals
شــیمیایی پذیرفتــه شــده اســت .الزم اســت کــه کلیــه تولیــد
● Ducan Allison.2003. Adjuvants and Additives in
کننــدگان از واژه هــای بیــن المللــی بــه طــور کامــل آگاهــی
crop protection.
داشــته باشــند.
● Hans de Ruiter. 2009. adjuvant Newsletter
بحث و نتیجه گیری:
;● M. Tu and J. M. Randall.2001. Chapter 8
مــواد افزودنــی بــه دلیــل بهینــه ســازی کاربــرد و نقــش در
Weed control methods handbook, The nature
دســتیابی بــه شــیوه هــای کنتــرل آفــات ،مقــرون بــه صرفــه،
conservancy
هدفمنــد و پذیرفتنــی از نظــر زیســت محیطــی بــه انقــاب در
● Aliverdi, A. 2009. Optimizing efficacy of
اســتفاده از انــواع آفــت کــش تبدیــل شــده انــد .مــاده افزودنــی
مــی بایســت متناســب بــا شــرایط خــاص هــر کاربــرد باشــدClodinafop-propargyl, and/or Tribenuron-methyl .
فقــط بــا انجــام آزمایــش مــی تــوان مــواد افزودنــی مناســب
by Citogate and/or Frigate surfactants on Wild
بــرای کاهــش میــزان مصــرف آفــت کــش را انتخــاب کــرد .در
Oat (Avena ludoviciana L.) and Wild Mustard
اروپــا  450نــوع مــاده همــراه مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد
(Sinapsis arvensis L.).
و در انگلیــس ایــن آمــار  250نــوع مــی باشــد .در امریــکا طبــق
● Rich Zollinger.2007. Adjuvants the rest of the
اســتاندارد برچســب آفــت کــش  ،بایــد بــر روی آنهــا مــاده همــراه
story. North Dakota State University
مــورد نظــر ذکــر شــده باشــد و بــدون وجــود  adjuvantآفــت
● Understanding Adjuvants.2007. Published by
کشــی در  EPAثبـــت نمــی شــود .و ایــن امــر بــه ایــن دلیل اســت
Farm Chemicals International.
کــه مصــرف مــاده همــراه باعــث کاهــش مصــرف آفــت کــش نیــز
مــی گــردد .در ایــران تعــداد  Adjuvantثبــت شــده در کتــاب
فهرســت ســموم مجــاز ثبــت شــده ،تنهــا  3عــدد مــی باشــد کــه
بســیاری از کشــاورزان و حتــی کارشناســان از همیــن چنــد عــدد
نیــز اطاعــی ندارنــد .وضــع قوانیــن در بســیاری از کشــورها در
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