علفکش های سولفونیل اوره

مهندس بابک سلیم زاده

کارشناس خبره تولید سموم شرکت فرآورده های طیف سبز

مهندس زهرا شکرگزار

کارشناس ارشد فنی شرکت فرآورده های طیف سبز

ســولفونیل اوره هــا جــزو یــک خانــواده شــیمیایی از آفــت کشهــا
هســتند کــه باعــث ایجــاد انقالبــی در مصــرف آفــت کشهــا
شــدهاند ،در ایــن گــروه از علفکشهــا اعضایــی وجــود دارنــد
کــه بــا مصــرف  7گــرم در هکتــار میتواننــد علفهــای هــرز یــک
هکتــار مزرعــه را کنتــرل نماینــد .ایــن مطلــب مــی توانــد بســیار
قابــل تامــل باشــد ،زیــرا بــا اســتفاده از ایــن خانــواده شــیمیایی
علفکشهــا مــی تــوان فشــار تحمیــل شــده بــه محیــط زیســت
بــه ســبب اســتفاده از آفــت کشهــا را بــه میــزان بســیار زیــادی
1
کاهــش داد.
از طــرف دیگــر میــزان ســمیت ایــن گــروه شــیمیایی بــرای
حیوانــات خونگــرم بســیار پاییــن میباشــد LD50 .بســیاری از
2
ایــن خانــواده بیــش از  5000 mg/kgمیباشــد.
از اعضــای دیگــر ایــن خانــواده شــیمیایی بعنــوان داروهــای دیابت
جدیــد اســتفاده میشــود.
مجموعــه مطالــب گفتــه شــده در بــاال باعــث گردیــد کــه کاشــف
ایــن گــروه شــیمیایی (  )Gorge Levittموفــق بــه دریافــت
باالتریــن نشــان علمــی دولتــی در زمــان ریاســت جمهــوری بیــل
کلینتــون گــردد .بــا تجــاری شــدن تکنولــوژی ســولفونیل اورههــا
3
ســنتز ملکولهــای جدیــد شــروع و بســرعت توســعه پیــدا نمــود.
بطــوری کــه اکنــون بیــش از  29مولکــول از ایــن خانــواده
شــیمیایی طراحــی گردیــده و در حــال مصــرف بــه میــزان وســیع
2
می باشــد.
ســولفونیل اورههــا از بیوســنتز اســیدهای آمینــه بــا زنجیــره
شــاخهدار جلوگیــری میکنــد کــه ایــن کار بــا ممانعــت از
عمــل یــک آنزیــم بــه نــام اســتوالکتات ســینتتاز ( )ALSانجــام
میگیــرد ،ایــن آنزیــم در گذشــته بــا نــام استوهیدروکســی اســید
1
ســینتتاز ( )AHASمعــروف بــود.
ســولفونیل اورههــا هــم از طریــق بــرگ و هــم از طریــق خــاک
میتواننــد جــذب گیــاه شــوند کــه در کاربــرد ایــن گــروه
بایســتی پیــش بینیهــای الزم جهــت کشــتهای دوم در نظــر
گرفتــه شــوند.
آینده گروه سولفونیل اوره در قرن بیست و یکم:
بــا اینکــه ایــن گــروه در اواخــر قــرن بیســتم معرفــی گردیدنــد .اما
بــا توجــه بــه مزایــای ایــن گــروه پیــش بینــی میشــود کــه تــا
اواســط قــرن بیســت و یکــم بتواننــد بازارهــای خوبــی را در ســطح
جهــان در اختیــار خــود داشــته باشــند و بازارهــای جدیــدی را
فتــح نماینــد امــا مشــکالتی نیــز در ایــن زمینــه وجــود دارنــد
کــه بایســتی مرتفــع گردنــد یــا پیــش بینــی هــای الزم در ایــن
زمینــه صــورت گیــرد کــه ســه مبحــث عمــده در ایــن زمینــه بــه
نظــر میرســند:
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آقای مسعود خبازی
کارشناس ارشد بازرگانی

 -1مقاومت علفهای هرز نسبت به سولفونیل اورهها

 -2باالبردن کارایی اثر سولفونیل اورهها

 -3گیاهسوزی ایجاد شده توسط مصرف سولفونیل اورهها

 -1مقاومت علفهای هرز نسبت به سولفونیل اورهها:

بــا اینکــه در بحــث آفتکشهــا بــه بحــث مقاومــت بــه عنــوان
یــک پدیــده منفــی نگریســته میشــود امــا بایســتی در نظــر
4
داشــت کــه مقاومــت الزمــه تکامــل اســت.
در مــورد گــروه شــیمیایی ســولفونیل اورههــا بایســتی اذعــان
نمــود کــه مقاومــت نســبت بــه ســایر گروههــای شــیمیایی
زودتــر اتفــاق میافتــد.
مقاومــت نســبت بــه بازدارندههــای ( )ALSبــرای اولیــن بــار در
نیمــه دهــه هشــتاد گــزارش گردیــد یعنــی مــدت زمــان کوتاهــی
از معرفــی اولیــن محصــوالت تجــاری توســط کمپانیهــای اصلــی
و در پایــان ســال  2003بیشــتر از  80گونــه زیســتی بیوتیــپ
1
( )biotypeمقــاوم شــناخته شــدهاند.
کل مناطــق مــورد اســتفاده بــرای کنتــرل علفهــای هــرز در غــات بــا گروههــای
علفکــش در بریتانیــا1990-2015 ،

Source: Pesticide Usage Surveys (Food and Environment Research Agency, 2015).

 -2باالبردن کارایی اثر سولفونیل اورهها:

بحــث کارایــی اثــر آفتکشهــا رابطــه ثابــت شــدهای بــا پدیــده
مقاومــت دارد ،معمــوالً بــاال بــردن اثــر یــک آفتکــش میتوانــد
بــروز پدیــده مقاومــت را بــه تاخیــر بیانــدازد ولــی از آن جلوگیــری
نمیکنــد و ایــن شــاید وابســتگی مســتقیمی بــا بــکار افتــادن
مکانیزمهــای ســمزدایی ( )Detoxicationدر گونههــای نیمــه
حســاس داشــته باشــد کــه منجــر بــه باالرفتــن جمعیــت بیوتیــپ
مقــاوم میشــود.

جهــت باالبــردن کارایــی اثــر ســولفونیل اوره میتــوان از
تکنولوژیهــای جدیــد ذیــل اســتفاده نمــود:
 -1-2استفاده از تکنولوژی سموم مخلوط ()blend active

اســتفاده از ایــن تکنولــوژی میتوانــد پاســخگوی خوبــی بــه نیــاز
کشــاورزان در رابطــه بــا تغییــرات زیســت گروهــی مختلــف باشــد.
ایــن تکنولــوژی بــا فعــال کــردن بیومکانیزمهــای مختلــف باعــث
باالبــردن کارایــی آفتکــش شــده و از بــروز پدیــده مقاومــت در
کوتــاه مــدت جلوگیــری میکنــد.
علفکشهــای گــروه ســولفونیل اوره را میتــوان بــا خودشــان یــا
بــا ســایر گروههــای شــیمیایی مثــل گــروه شــیمیایی اورههــا،
تریازینــون ،تریازولینــون ،تترازولینــون و اوکســازولیدیندیون
2
مخلــوط نمــود.
امــا در اســتفاده از ایــن تکنولــوژی محدودیتهایــی وجــود دارد
کــه مهمتریــن آنهــا مســئله ســازگاری ( )Compatibilityاســت.
ســازگاری ســموم بــا یکدیگــر بایســت بــه ســه فــرم زیــر باشــد:
 -1-1-2ســازگاری فیزیکــی :دو آفتکشــی کــه میخواهیــم بــا
همدیگــر فرمولــه نماییــم بایســتی بــه لحــاظ فیزیکــی در یــک
فرموالســیون قابلیــت ســازگاری داشــته باشــند .از آنجایــی کــه
بیشــتر علفکشهــای گــروه ســولفونیل اوره بــه فــرم گرانولهــای
قابــل پخــش در آب ( )WDGفرمولــه مــی شــوند و اکثــرا ً مادهاکتیو
بــکار رفتــه دارای فــرم پودریســت کــه نقطــه ذوب باالتــر از 60
درجــه ســانتیگراد دارنــد ،بنابرایــن بــکار بــردن مــواد اکتیــو بــا
نقطــه ذوب پایینتــر میتوانــد اختالطپذیــری و ســازگاری الزم
در فرموالســیون را بــه صــورت داخلــی ( )BUILTINنداشــته باشــد،
حتــی اگــر اســتفاده از ایــن دو مــاده در کنــار هــم در عمــل بتوانــد
اثــرات بیولوژیکــی خوبــی را نشــان دهــد در ایــن صــورت بایســتی
از ایــن دو مــاده بصــورت فرموالســیونهای مجــزا در تانــک ســم
پاشــی ( )TANK ADDاســتفاده نمــود.
-2-1-2ســازگاری شــیمیایی :دو آفتکشــی کــه بایســتی در کنــار
همدیگــر در یــک فرموالســیون اســتفاده شــوند بایســتی بــه
لحــاظ شــیمیایی بــا یکدیگــر ســازگار و وارد واکنــش شــیمیایی
نشــوند یــا باعــث تجزیــه همدیگــر نگردنــد ،در مــورد گــروه
ســولفونیلاوره پایــداری  PHحتم ـاً بایســتی مدنظــر قــرار بگیــرد.
-3-1-2ســازگاری بیولوژیکــی :دو آفتکشــی کــه بایســتی در کنــار
همدیگــر در یــک فرموالســیون مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد نبایــد
مکانیــزم اثــر یکدیگــر را خنثــی نماینــد کــه منجــر بــه پاییــن
آمــدن اثــر بیولوژیکــی شــود .اســتفاده از ایــن تکنولــوژی علیرغــم
ظاهــر ســاده دارای پیچیدگیهــای بســیاری میباشــد کــه نیــاز
بــه اطــالع دقیــق از نحــوه بیوکینتیــک ســموم دارد.
 -2-2استفاده از تکنولوژی گرانولهای:XP

همانطــوری کــه قب ـ ً
ال نیــز گفتــه شــد اکثــرا ً ســولفونیل اورههــا
را بصــورت فرموالســیون  WDGیــا همــان  DFتولیــد و عرضــه

مینماینــد .از آنجایــی کــه بایســتی ایــن گرانولهــا پــس از
قــرار گرفتــن در آب بــاز شــده و بــه صــورت یــک سوسپانســیون
یکنواخــت در آینــد ،اگــر بتوانیــم گرانولهــای اکســترود شــده
ریزتــری تولیــد کنیــم بطــوری کــه قطــر گرانولهــا را بــه
 0/3میلیمتــر کاهــش دهیــم ،ایــن گرانولهــا در آب بهتــر بــاز
میشــوند و از تهنشســت گرانولهــا جلوگیــری میشــود.
از طرفــی معمــوالً انــدازه ذرات داخــل گرانــول را کمتــر از 20
میکــرون تولیــد میکننــد کــه میتوانــد شــامل یــک بــازه
وســیع از  0/2میکــرون تــا  20میکــرون را در بــر بگیرنــد .هــر
چــه بتوانیــم ایــن بــازه را کوچکتــر نمــوده و انــدازه ذرات داخــل
گرانــول را بــه محــدوده زیــر  10میکــرون برســانیم میتوانیــم
گرانولهایــی بــا اثــر بهتــر بدســت آوریــم .هرچــه انــدازه ذرات
داخلــی گرانــول ریزتــر باشــد سوسپانســیون پایدارتــری بدســت
میآیــد و اصطالحــاً قابلیــت تعلیــق ذرات باالتــر مــیرود .از
طرفــی هــر چــه ذرات ریزتــر باشــند میتواننــد پوشــش بیشــتری
را بوجــود آورنــد ،ســطح تمــاس بیشــتری پیــدا کننــد و نفــوذ
بیشــتری در الیــه کوتیکــول گیــاه داشــته باشــند کــه مجموعــه
عوامــل گفتــه شــده میتوانــد اثــر فرموالســیون  XPرا نســبت بــه
 WDGباالتــر ببــرد.

 -3-2استفاده از تکنولوژی گرانولهای قابل حل ()TOTAL SOLD

در محلولهــای کلوییــدی حاصــل از فرموالســیون  WDGو
 XPمیتــوان بــرای مــدت زمــان کوتاهــی قابلیــت تعلیــق را تــا
نزدیــک  %100بــاال بــرد امــا پــس از گذشــت یــک زمــان کوتــاه
مجــددا ً قابلیــت تعلیــق افــت میکنــد کــه منجــر بــه تهنشســت
مقــداری از مــاده موثــره میگــردد .بــا توجــه بــه مقــدار مصرفــی
ســولفونیل اورههــا کــه بیــن  7-30گــرم در هکتــار میباشــد
حتــی افــت  10-20درصــدی قابلیــت تعلیــق میتوانــد مقــدار
بزرگــی باشــد کــه میتوانــد باعــث بــاال رفتــن مقــدار مصــرف
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ســولفونیل اوره شــده یــا اثــر آن را کاهــش دهــد.
ســولفونیل اورههــا از نظــر شــیمیایی جــزو اســیدهای ضعیف طبقه
بنــدی میگردنــد .اگــر در فرموالســیون ایــن گــروه شــیمیایی
از بازهــای ضعیــف اســتفاده کنیــم میتوانیــم فرموالســیونی
بدســت آوریــم کــه پــس از ریختــه شــدن در آب محلــول کام ـ ً
ال
شــفافی بدســت آیــد ،یعنــی محلــول از حالــت کلوییــدی بــه
محلــول حقیقــی تبدیــل میشــود .در ایــن حالــت هیچگونــه
تــه نشســتی در محلــول اتفــاق نمیافتــد کــه باعــث بــاال بــردن
کارایــی فرموالســیون میگــردد .از ایــن تکنولــوژی همچنیــن در
فرموالســیون داروهــای دیابــت بــر مبنــای ســولفونیل اورههــا نیــز
اســتفاده میگــردد .اســید آمینههــای خاصــی جهــت ایــن مــورد
بــکار بــرده میشــود.
-4-2استفاده از تکنولوژی فرموالسیون :OD
در ســالهای اخیــر ســولفونیل اورههایــی ماننــد فــورام ســولفورون
 ODو یــا نیکوســولفورون  ODتهیــه و بــه بــازار عرضــه شــدهاند.
البتــه فرموالســیون ODیــک فرموالســیون جدیــد نیســت و ریشــه
آن بــه حــدود  25ســال قبــل در کمپانــی رون پلــن برمیگــردد
امــا بــه دالیــل خاصــی کــه در آن زمــان وجــود داشــت نتوانســت
بــه لحــاظ تجــاری موفــق گــردد .در ســالهای اخیــر دو کمپانــی
بایــر و دوپونــد مجــددا ً از فرموالســیون فــوق اســتفاده نمــوده
و بــا نامــه هــای  O-TEQو  ODآن را مجــددا ً مــورد اســتفاده
قــرار داده و راهــی بــازار نمودهانــد .ایــن فرموالســیون دارای دو
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مزیــت فوقالعــاده میباشــد .اولیــن مزیــت آن قــدرت ابقــاء بــاال
جهــت ســموم در هنــگام سمپاشــی بــر روی بــرگ میباشــد.
ابقــاء خــوب اولیــن مرحلــه از مراحــل هفــت گانــه جهــت رســیدن
مــاده موثــره از زمــان سمپاشــی بــه گیــاه میباشــد و اگــر ایــن
مرحلــه درســت انجــام گیــرد ســایر مراحــل بــا شــدت ضعــف
خــود صــورت خواهنــد گرفــت .ایــن مراحــل عبارتنــد از:
 -1ابقــاء  -2مرطــوب شــدن  -3پخــش شــدن  -4پوشــش دادن -5

مقاومــت در برابــر آب شــویی  -6نفــوذ  -7انتقــال

دومیــن مزیــت ایــن فرموالســیون قــدرت انتحــال الیههــای چربی
کوتیکــول میباشــد کــه بــه واســطه وجــود روغنهــای خاصــی
در ایــن فرموالســیون میباشــد کــه بــا انحــالل الیــه کوتیکــول
میتوانــد راه نفــوذ آفتکــش را بــه داخــل گیــاه بــاز نمایــد.
ایــن مزیــت میتوانــد نقــش مهمــی را در نفــوذ علفکشهــای
سیســتماتیک ماننــد ســولفونیل اوره بــازی نمایــد.
 -5-2استفاده از تکنولوژی مواد افزودنی ()ADJUVANT
زمانــی کــه بــه لحــاظ محدودیتهــای فرموالســیون نتوانیــم
مــادهای را بــه صــورت مــواد همــراه در داخــل فرموالســیون
( )BUILTINاســتفاده کنیــم میتــوان بــه هنــگام سمپاشــی و در
داخــل تانــک سمپاشــی مــواد مــورد لــزوم را اضافــه نمــود .ایــن
محدودیتهــا عبارتنــد از:
الــف -مقــدار مصرفــی مــاده موردنظــر از کل وزن فرموالســیون
بیشــتر باشــد ،مثــ ً
ال بــه ازای هــر  53گــرم سولفوســولفورون

بایســتی  2لیتــر مــواد افزودنــی اســتفاده نماییــم.
ب -دو مــاده بــه لحــاظ فیزیکــی بــا یکدیگــر ســازگاری ندارنــد
ولــی میتــوان آنهــا را بــه صــورت جداگانــه بــه تانــک سمپاشــی
اضافــه و اســتفاده نمــود.
ج -نتوانیــم دو مــاده را بــه مــدت طوالنــی کنــار یکدیگــر پایــدار
نــگاه داریــم امــا در مــدت زمــان الزم در کنــار یکدیگــر پایــدار
باشــند.
مــواد افزودنــی طراحــی شــده جهــت اســتفاده بــا خانــواده
ســولفونیل اورههــا بــه شــرح ذیــل میباشــند:
 -1-5-2فتی آمین های اتوکسیله:

ایــن دســته از مــواد افزودنــی بــه تانــک دارای قــدرت نفــوذ باالیی
میباشــند و بــه واســطه دارا بــودن خاصیــت قلیایــی ضعیــف
ترکیــب خوبــی را در کنــار ســولفونیل اورههــا بوجــود میآورنــد
کــه باعــث باالرفتــن قابلیــت تعلیــق آنهــا میگــردد .امــا بــه
واســطه وجــود مــاده دی اکســان بــه عنــوان ناخالصــی در آنهــا
مصــرف ایــن مــواد محــدود شــده و در حــال کاهــش میباشــد.

 -2-5-2فتی الکلهای اتوکسیله :

ایــن دســته از مــواد افزودنــی به تانــک دارای قــدرت ابقایی بســیار
خوبــی میباشــند کــه ایــن مــورد بــه عنــوان یــک حســن بســیار
عالــی در مبــارزه بــا علفهــای هــرز باریــک بــرگ کــه عمومــاً
دارای حالــت ایســتایی عمــودی میباشــند مطــرح میباشــد و از
لحــاظ توکســیکولوژی نیــز مشــکالت فتــی آمینهــای اتوکســیله
را نــدارد.

 -4-5-2سورفکتانتهای ویژه بر پایه سیلیکون:

ســورفکتانتهای ســیلیکونی جــزو ســورفکتانتهای ویــژه
طبقهبنــدی میشــوند .ایــن تعریــف بــه ســورفکتانتهایی
اطــالق میشــود کــه از نظــر خــواص و مصــرف نســبت بــه اکثــر
انــواع مصرفــی ســورفکتانتها متفــاوت باشــند .این ســورفکتانتها
معمــوالً دارای قیمــت باالیــی بــوده و توســط تعــداد معــدودی از
تولیدکننــدگان تولیــد میشــوند و ترکیبــات آنهــا چنــدان
مشــهود نیســتند .ترکیبــات مشــهور ایــن گــروه ســورفکتانتهای
فلوئــوره و ســیلیکونی هســتند و خــواص ویــژهای در قســمت
آبگریــز مولکــول دارنــد .معمــوالً ســورفکتانتها دارای قســمت
آبگریــز هســتند کــه از گروههــای پارافینــی خطــی یــا شــاخه دار
تشکیل شــدهانــــد و دارای کشــــش سطـحــــی در مـحــــدوده
بیـــــن  25-27 dyn/cmاز طریــق اتصــال یــک گــروه آبدوســـت
مناســب در انتهــای زنجیــره پارافیــن  10-18کربنــه حاصــل
میشــود .ایــن مقــدار کشــش ســطحی بــرای ســورفکتانتها
معمــوالً مناســب اســت امــا در ســورفکتانتهای سیـلیـکونـــی
قابلیـــت کشـــش ســـطحی در محلـــول آبـی تـــا  18 dyn/cmنیز
میرســد .ســورفکتانتهای ســیلیکونی بــا بســیاری از متغیرهــا
ســازگار بــوده و بــرای مــوارد ویــژهای مناســب میباشــند.

 -3-5-2روغن های متیل استر:

روغنهــای متیــل اســتر نقشــی ماننــد نقــش فرموالســیونOD

را بــازی میکننــد و باعــث ابقــاء بیشــتر و بهتــر فرموالســیون
روی ســطح بــرگ میگردنــد و از طرفــی باعــث انحــالل الیــه
کوتیکــول شــده و نفــوذ را بــاال میبرنــد در ضمــن میتواننــد از
 DEPOSITشــدن مــاده موثــره نیــز جلوگیــری نماینــد و معمــوالً
زمانــی اســتفاده میشــوند کــه میــزان روغــن بیشــتری نســبت
بــه فرموالســیون ODالزم باشــد.
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انواع سورفکتانتهای سیلیکونی:
ســورفکتانتهای ســیلیکونی دارای انــواع زیــادی از قبیــل
دایمیتکــون کوپلــی اول ،کوپلیمرهــای دی متیــل سیلوکســان
گلیکــول ،اورگانــو پلــی سیلوکســانهای یونــی ،کوپلیمرهــای
پلــی اتــر پلــی سیلوکســان و ســایر مــوارد میباشــند امــا
اورگانوســیلیکونهای مــورد نظــر در بحــث مــا آنهایــی هســتند
کــه دارای یــک اســکلتبندی پلــی دی متیــل سیلوکســان باشــند.
اگــر ایــن ترکیبــات اصــالح نشــده باشــند در آب نامحلــول بــوده و
ســازگاری ضعیفــی بــا محیطهــای آلــی خواهنــد داشــت .اتصــال
یــک گــروه محلــول در آب یــا آبدوســت بــه ســاختار ســیلیکون
موجــب ایجــاد محصوالتــی میشــود کــه در آب دارای فعالیــت
ســطحی هســتند .بعــالوه اتصــال گروههــای آلــی دارای مشــخصه
تمایــل بــه فــاز آلــی ،میتوانــد باعــث ایجــاد محصوالتــی شــود
کــه حاللهــای آلــی خصلــت فعالیــت ســطحی دارنــد.
ســاختار ســورفکتانتهای ســیلیکونی بــه طــور کلــی بــه دو
صــورت اســت:
 -1حالتــی کــه گــروه آبدوســت در انتهــای زنجیــره سیلوکســان

اســت.

 -2حالتــی کــه گــروه آبدوســت در طــول زنجیــره سیلوکســان

اســت.

ایــن نــوع معمــوالً پلیمرهــای شــانه ای ()COMB STRUCTURE
نامیــده میشــود کــه  Xمیتوانــد یــک گــروه آلــی ماننــد
یــک اســتر ،آمیــد ،اپوکســی یــا غیــره باشــد .متداولتریــن
ســورفکتانتهای ســیلیکونی کــه در ایــن ســالها مــورد مصــرف
قــرار گرفتــه اســت انواعــی بــوده کــه  Xدر آن یــک گــروه
کوپلیمــر پلــی الکیلــن اکســید اســت کــه عموم ـاً یــک کوپلیمــر
ترکیبــی اکســید اتیلــن و اکســید پروپیلــن میباشــد .در ایــن
ســورفکتانتها متغیرهــای زیــادی ممکــن اســت وجــود داشــته
باشــند کــه مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از :اکســید اتیلــن ،اکســید
پروپیلــن ،عاملیــت اتصــال  EO/POبــه سیلوکســان ،انــدازه و
ســاختار قســمت پلــی دی متیــل سیلوکســان.
بــه نــدرت تولیدکننــدگان ســاختار دقیــق محصــوالت خــود را
فــاش میکننــد ،گاهــی خــود آنهــا نیــز از آن اطالعــی ندارنــد.
روشهــای ســنتزی بــرای مصرفکننــدگان چنــدان اهمیتــی
نــدارد ولــی نقطــه اتصــال بیــن سیلوکســان و کوپلیمــر EO/PO
اهمیــت ویــژهای دارد .ایــن پیونــد میتوانــد بــه دو صــورت باشــد:
 -1اتصــال  SI-O-Cبــه طوریکــه اتــم ســیلیس از طریــق یــک
اتــم اکســیژن بــه اتــم کربــن کوپلیمــر  EO/POمتصــل باشــد .این
قبیــل محصــوالت بــه هیدرولیــز حســاساند ،گرچــه ممکــن اســت
پایــداری الزم جهــت مصــارف نهایــی را داشــته باشــند.
 -2اتصــال  SI-Cبــه طوریکــه اتــم ســیلیس مســتقیماً بــه اتــم
کربــن کوپلیمــر  EO/POمتصــل باشــد .ایــن محصــوالت نســبت
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بــه هیدرولیــز پایدارنــد.
خواص سورفکتانتهای سیلیکونی :
 -1خواص عمومی:

خــواص ایــن ســورفکتانتها شــباهت زیــادی بــه کوپلیمرهــای
 EO/POدارنــد.
 -2حالیت:

ایــن قابلیــت وجــود دارد کــه میــزان حاللیــت در حاللهــای
آلــی و آب در گســتره وســیعی تغییــر کنــد .ســورفکتانتهای
ســیلیکونی بــا کوپلیمرهــای EO/POحاللیــت معکوســی را بــا دمــا
(نقــاط ابــری شــدن) بــه نمایــش گذاشــته کــه ایــن رفتــار مشــابه
رفتــار انــواع غیریونــی میباشــد.
 -3خصوصیات فعالیت سطحی:

مــواد فعــال ســطحی ســیلیکونی میتواننــد کشــش ســطحی آب
را تــا  18 dyn/Cmکاهــش دهنــد.
 -4خواص کاربردی:

خصلــت مرطوبکنندگــی بســیار خــوب در اثــر انــرژی کــم ســطح
بــه وســیله خصلــت کشــش ســطحی کــم حاصــل میشــود.
کفکنندگــی تــا حــد صفــر قابــل کنتــرل اســت و ســیلیکونهای
بــا محتــوای کــم  EO/POضــد کفهــای خوبــی بــرای
سیســتمهای آبــی هســتند .پلــی دی متیــل سیلوکســانهای
اصــالح نشــده نیــز ضــد کفهــای خوبــی بــرای حاللهــا و
هیدروکربنهــا میباشــند .خصلــت امولســیونکنندگی بــرای
5
امولســیونهای روغــن در آب بســیار مناســب اســت.
کاربردهــا :ســورفکتانتهای ســیلیکونی در تولیــد فومهــای
پلیاروتــان ،در تولیــد منســوجات در صنایــع رنــگ و غیــره مصرف
میشــوند امــا در ایــن مقالــه مــا بــه بحــث در مــورد اســتفاده از
ایــن نــوع مــواد در صنعــت فرموالســیون ســموم میپردازیــم.

کاربرد در کشاورزی:
ایــن نــوع از ســورفکتانتها از ســال  2001وارد عرصــه اســتفاده
در کشــاورزی شــدهاند و محصــوالت متعــددی ماننــد SILWETT
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 SILICONو غیــره ســاخته و راهــی بــازار شــدهاند .بیشــترین
اســتفاده از ایــن مــواد بعنــوان مــاده افزودنــی همــراه بــا
علفکشهــا بــوده اســت.
طبــق آزمایشــات انجــام گرفتــه شــده بــر روی دو علفکــش پریــم
ســولفورون و نیکوســولفورون افزایــش کارایــی زیــادی توســط ایــن
6
خانــواده از ســورفکتانتها بدســت آمــده اســت .
افزایــش زیــاد کارایــی توســط ایــن خانــواده از ســورفکتانتها را
بــه هنــگام مصــرف همــراه ســولفونیل اورههــا میتــوان بــه ســه
خاصیــت ایــن ســورفکتانتها مربــوط دانســت:
 -1اثــر فــوق مرطوبکنندگــی– ایــن مــواد دارای خاصیــت

مرطوبکنندگــی بســیار باالیــی میباشــند و کشــش ســطحی آب
را بــه میــزان زیــادی کاهــش میدهنــد.

 -2داشــتن زنجیــره لیپوفیــل ســیلیکونی– ایــن زنجیــره خــاص

-3گیاه سوزی ایجاد شده توسط سولفونیل اوره ها:

تعــدادی از علفکشهــای ایــن گــروه میتوانــد در محصــوالت
اصلــی یــا هــم خانــواده و یــا بــه واســطه حضــور در خــاک در
کشــتهای دوم باعــث ایجــاد گیاهســوزی گــردد کــه بــا
اســتفاده از ایمنســازهای موجــود مثــل مفنپیــردی اتیــل و
فــوریالزول تــا حــدودی میتــوان از ایــن مســئله جلوگیــری
نمــود ولــی هنــوز نیــاز بــه طراحــی ایمنســازهای اختصاصــی
بــرای ایــن گــروه احســاس میشــود .همچنیــن در اســتفاده از
ایــن علفکشهــا در محصــوالت غیرغذایــی و بــرای مصــارف
صنعتــی ماننــد ذرت میتــوان از مهندســی ژنتیــک بــرای تغییــر
ژن بــذر بــرای رفــع ایــن مشــکل اســتفاده نمــود ،جدیــدا ً بذرهــای
مقــاوم در برابــر بازدارندههــای  ALSبــه بــازار معرفــی شــدند.

منابع:
1- THE PESTICIDE BOOK (GEORGE W. WARE AND

باعــث حالیــت و چســبیدن مولکــول ســورفکتانت بــه الیههــای
کوتیکــول مقــاوم حــاوی مــواد سیلیســی میگــردد ( )GLASS LIKEو

میتوانــد باعــث نفــوذ علفکــش در علفهــای هــرز دارای الیــه

مقــاوم ماننــد میگــردد.

 -3داشــتن خاصیــت مــدل زیــپ کنندگــی ملکولــی (MOLICULAR

DAVID M. WHITACRE).
2- THE E-PESTICIDE MANUAL VERSION 3.1.
3- SULFONYLUREA CHEMISTRY BACKGROUND
PAPER.(DUPONT CROP PROTECTION).
4- CHEMICAL PESTICIDE MODE OF ACTION AND

 -)ZIPPENRINGایــن خاصیــت باعــث میگــردد کــه تمــام ســطوح

حتــی ســطوح آغشــته بــا مــواد نانــو کــه باعــث جلوگیــری از

مرطــوب شــدن ســطح بــرگ میشــوند نیــز ( )LUTTOS EFFECTبــا
ایــن مــواد مرطــوب شــود.

 -5-5-2اســتفاده از مــواد افزودنــی بــر پایــه مولیبــدات و

TOXICOLOGY (GORGEN STENERSEN).
5- SURFACTANT HANDBOOK.
6- CHARACTERIZATION OF ORGANO SILICONE
ON

EFFECTS

THEIR

AND

SURFACTANTS

SULFONYLUREA HERBICIDE ACTIVITY (JINXIA

آلوپورینــول

SUN).

مخلــوط دو مــاده ذکــر شــده میتوانــد از ســنتز  ABAجلوگیــری
کنــد .کــم شــدن میــزان  ABAدر گیــاه میتوانــد مقاومــت
علفهــای هــرز را نســبت بــه علفکــش هــا کاهــش داده و
باعــث اثــر بهتــر علفکشهــا گــردد .اســتفاده از ایــن مــواد در
علفکــش سولفوســولفورون ثابــت شــده میباشــد.
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