
صابون هاي محلول پاشی

موادي هستند که براي افزایش کارایی و بهبود جذب به فرموالسیون سموم و کود ها اضافه می شوند (adjuvants)ادجوانت ها
وانت ها به روش هاي مختلف این کار را انجام می دهند و به همین دلیل نام هاي همراه با آنها مصرف می شوند. ادجیا به صورت 

جوانت ها که بر روي کشش سطحی مایعات تاثیر می گذارند سورفکتانت دبراي مثال آن دسته از امتفاوتی نیز به خود می گیرند.
ممکنوشوندمی... پخش شوندگی، نفوذ، اندازه قطره ونام دارند. ادجوانت ها باعث بهبود خصوصیات محلول پاشیده شده مانند 

.شوندشناختهنیزهاناماینباکنندگانمصرفمیاندراست

سورفکتانت چیست؟

گرفته شده است که عامل فعال سطحی معنی می دهد. سورفکتانت ها " Surface active agent"واژه سورفکتانت از واژگان
که نقش سر را دارد می hydrophilicکه نقش دم را دارد و گروههاي آبدوستHydrophobicداراي گروههاي آبگریز

مولکولی در حاللهاي آلی و آب حل می شوند و باعث کاهش کشش سطحی در فصل مشترك باشند، بنابراین به تناسب ساختار 
تاثیر بگذارد ، می تواند یک سورفکتانت در نظر گرفته کلی ، هر ماده اي که بر کشش سطحیبه طور شوند.میآب–هوایاوآب–روغن 

، مواد کف کننده و پخش کننده نیز عمل کنند. عوامل فعال کننده شود ، اما ممکن است به عنوان عوامل خیس کننده ، امولسیون کننده 
سطح نقش مهمی در تمیز کردن ، خیس کردن ، پراکندگی ، امولسیون ، ایجاد کف و ضد کف در بسیاري از صنایع و محصوالت دارند.

حصر به فردي که دارند در صنایع مختلفی این مواد در انواع آنیونی، غیر یونی و کاتیونی در بازار موجود هستند و به دلیل خواص من
.ه قرار می گیرنداستفادمورد…مانند شوینده ها، کشاورزي و
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:ویژگی ها

هسته را تشکیل می دهند و سرهاي آب دوست ، تشکیل می دهند و دم هاي آبگریز رادر فاز آبی این مواد ترکیباتی به نام میسل
انواع این ساختارها عبارتند از میسل هاي د. دیگري می تواند تولید شودر اطراف مایع غوطه ور می شوند. عالوه بر این ساختار هاي 

.کروي یا الیه هاي لیپیدي
کشاورزيدراستفادهموردهايسورفکتانتانواع

نوع غیر یونی فاقد هرگونه بار در سر خود است اما نوع یونی این سورفاکتانت ها به انواع غیریونی و یونی تقسیم بندي می شوند. 
داراي بار می باشد. اگر بار منفی باشد ، سورفاکتانت به طور خاص آنیونی نامیده می شود. اگر بار مثبت باشد ، کاتیونی نامیده می 

گروه بار مخالف باشد ، به آن آمفوتریک می گویند.شود. اگر حاوي دو 

surfactantsNonionicیونیغیرهايسورفکتانت

ها به علت سازگاري آنها با همه آفت کش جونت بدون بار الکتریکی هستند. این نوع از سورفکتانتداین نوع از سورفکتانت ها یک ا
اینها معموال داراي یک زنجیره الکلی دراز با یک سر الکلی آب دوست و یک ها به طور گسترده در کشاورزي به کار برده می شوند.

.دم هیدروکربنی آبگریز (چربی دوست) می باشند
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surfactantsAmphotericآمفوتریکهايسورفکتانت

ها ویژگی هاي یک اسید و یک باز را دارا می باشد و می تواند به صورت یک سورفکتانت آنیونی و یا کاتیونی ت این نوع از سورفکتان
از خود واکنش نشان دهد. 

surfactantsCationicکاتیونیهايتسورفکتان

آمین ها می باشد.سورفکتانتونی آنها وابسته به تجزیهیوابسته به پی اچ می باشد چراکه گروه کاتاهت بار این نوع از سورفکتان
باشد داراي بار مثبت هستند در حالیکه سورفکتانت10که داراي یک تا سه گروه آمینی دارند تا هنگامیکه پی اچ کمتر از هایی
.که داراي یک گروه چهارم آمونیومی باشند همواره داراي بار مثبت می باشند و پی اچ در بار مثبت آنها تاثیري نداردهایی

surfactantsAnionicآنیونیهايسورفکتانت

.ها داراي یک گروه آنیونی در بخش سر هستنداین سورفکتانت

silicones-Organoسیلیکونیارگانوهايسورفکتانت

.ها می باشندترکیبی از یک بخش سیلیکونی و یک سورفکتانت غیر یونی یا دیگر سورفکتانت،هااین سورفکتانت

blendssurfactant-Nitrogenدارنیتروژنهايسورفکتانت

.ها تنها براي علفکش ها به کار می رونداین نوع از سورفکتانت

oilEsterifiedاستريهايروغن

.ها از واکنش اسید هاي چرب گرفته شده از روغن هاي گیاهی با یک الکل ساخته می شونداین سورفکتانت

:صابون یونی
یل پسته) استفاده از پسمثل(آنهافضوالتوآفاتازاندرختشستشويدروکودپاشیمحلولسموم تماسی،در سم پاشی همراه 

.صابون یونی استاندارد گزینه مؤثرتر و مناسبی از نظر فنی و اقتصادي است
نمود اما برعکس آن لزوما امکان هر جا که صابون یونی استفاده میشود، به دلیل سازگاري باال میتوان صابون غیر یونی هم استفاده 

.پذیر نیست

صابون هاي آنیونی: از خانواده ارگانوسولفوره، عمده ترین ترکیبات موجود در بازار هستند  که ضمن خاصیت پخش کنندگی و 
شویندگی، بدلیل بار منفی مقداري میل ترکیبی با مواد با یونهاي مثبت دارند مثال یون کلسیم یا تعدادي از سموم.

صابونهاي کاتیونی: داراي بار مثبت بوده و خاصیت شویندگی کمتر و میل ترکیبی باالتر دارند و به دلیل احتمال آسیب به بافت 
گیاه معموال مصرف کشاورزي ندارند مانند مواد ضد عفونی کننده سبزیجات.
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یونی اهمیت صابون هاي محول پاشی

قبل از طغیان جمعیت پسیلکنترل آفاتی مثل کنه، شته، تریپس،جایگزین مناسب سموم خطرناك براي پیشگیري و -1
آفت

که این شوینده به اینصورت، کمک به شستشوي گرد و غبار و آلودگی و فوماژین روي برگ و در نتیجه بهبود فتوسنتز-2
هر گونه گرد و غبار را که بر اثر شرایط جوي و در طول فصول مختلف بر روي برگ ها و میوه هاي درختان می نشینند 

صابون محلول ها می شود. استفاده ازپاك می کند. به این صورت سبب باز شدن منافذ و روزنه هاي بر روي برگ
به .و میوه هاي درختان می شود و شفافیت خاصی به آنها می بخشددر عین حال باعث تمیز شدن سطح برگ پاشی

اغلب شهرستان هاي غرب و جنوب کشور همچون شهرستان سلماس را از شهرستان توانمی در کشور ماعنوان مثال 
ب کرد که علت این موضوع حمل گرد و غبارهاي کشورهایی چون عربستان و عراق همراه با باد وهاي غبارآلود محسو

سایر عوامل محیطی به این مناطق است. نشستن ذرات گرد و غبار بر روي برگ ها و میوه هاي درختان باعث ایجاد 
تنها راهکاري است که در این مورد می تواند جوابگو صابون محلول پاشیمشکل تنفسی در آنها می شود و استفاده از

و سایر انواع گونه هاي گیاهی را شستشو داده و باعث سطح برگ ها و میوه هاي درختانصابون محلول پاشی.باشد
.و مناسب آنها می شودترشادابی و تغذیه موثر

هامرطوب کننده و پخش کننده بهتر کودها و سموم روي برگ و ماندگاري بیشتر آن-3
بر روي برگ و میوه هاي و مواد مغذيصابون محلول پاشی، نگهداري طوالنی مدت سموممهم ترین مزیت استفاده از-4

در حقیقت زمانی که پیش از استفاده از هر گونه سم و مواد ریزمغذي، سطوح برگ و میوه هاي درختان .درختان است
مورد شستشو قرار می گیرند، ذراتی که پس از آن بر روي برگ ها و اندام هاي گیاه پاشیده صابون محلول پاشیبا

خاصیت پخش کنندگی و خیس کنندگی صابون محلول پاشی.پخش می شوندخواهند شد به خوبی بر سطح آنها 
باالیی دارد و با از بین بردن نیروهاي جذب سطحی پخش ذرات بر روي برگ درختان و میوه هاي آنها را تسهیل می 

قابلبسیارحدتانیزسمومپخشازپیشکند. از طرفی ماندگاري سموم و ریز مغذي ها، با استفاده از این محصول
یابد.میافزایشتوجهی

سم و کود روي برگجلوگیري از حالت ذره بینی و سوزانندگی-5

پروسه سوختگی برگ درختان و انواع گونه هاي گیاهی در برابر آفتاب به این صورت انجام می شود که قطرات آب و کودي که 
فیزیکی مربوط به ذره بین ها به عنوان نوعی ذره بین عمل می به صورت مخلوط بر روي برگ ها قرار می گیرند. طبق قوانین 

کنند و در برابر آفتاب، موجب تجمیع و تمرکز انرژي خورشید در نقطه اي از سطح برگ می شوند. بدین صورت سطوح برگها 
بر کود کشاورزيپیش از پخشصابون محلول پاشیدر این پروسه استفاده از.به صورت نقطه اي دچار سوختگی می شوند

روي اندام هاي گیاهان باعث می شود مخلوط کود و آب بر روي برگها و سایر اندام هاي گیاه به حالت قطره اي قرار نگیرد و 
جلوگیري از عملکرد ذره بینی قطره می شود و از ایجاد سوختگی نقطه اي بر روي در سطح برگ پخش شود. این حالت باعث

.اندام هاي گیاهان پیشگیري می کند
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از بین بردن نیروي کشش سطحی قطرات و پوشش بهتر و یکنواخت تر روي برگ- 6
کمک به افزایش حاللیت کودها و سموم-7
.لیتر آب مصرف شود1000لیتر در 2در هنگام محلولپاشی جهت شستن گیاه و کنترل آفات -8

صابون هاي غیر یونی
به ضمن اینکه مانند دیگر صابون ها خاصیت پخش کنندگی و شویندگی دارند بدلیل خنثی بودن، میل ترکیبی با مواد ندارد

یونی بودن همین دلیل با تمامی سموم و کودهاي محلولپاشی، حتی کودهاي پایه کلسیم قابل اختالط است. به دلیل غیر 
میشودسیستمیک جهت نفوذ بیشتر سموم به داخل گیاه توصیهسمومهمراهبه(مولکول آلی غیر قطبی) و قابلیت نفوذ باال،

.این صابونها نسبت به صابونهاي یونی، پروسه ساخت و فرمول پیچیده تري داشته و بالطبع قیمت باالتري دارند


