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گفتارپيش

است که بر  عواملیها مستلزم توجه به  کاربرد موثر آفتکش

ارائه گذارند. توجه به دستورالعمل  عملکرد آفتکش ها تاثیر می

برچسب آفتکش، انتخاب سمپاش مناسب و شده در 

زمان صحیح کاربرد و عواملی کالیبراسیون دقیق سمپاش، 

 هستند که در رسیدن به نتیجه مطلوب به ما کمک می کنند. 

گیرد  که کمتر مورد توجه قرار میعواملی در این میان یکی از 

کیفیت آب مورد استفاده در زمان سمپاشی است. آب معموال 

سمپاشی را به  های مورد استفاده در درصد محلول 59بیش از 

دهد. لذا مهم است بدانیم چه تاثیری روی خود اختصاص می 

ه ک اند تحقیقات متعددی نشان دادهکارائی آفتکش دارد. 

کیفیت آب مورد استفاده برای سمپاشی می تواند روی کارائی 

در اغلب موارد صرفا به تمیزی و گذار باشد. ر تاثی آفتکش ها

شفافیت آب در زمان سمپاشی توجه می شود. در حالی که 

ای  و میزان خلوص آن می تواند نقش تعیین کننده کیفیت آب

کیفیت آب مانند میزان داشته باشد.  در کارائی آفتکش ها

مواد بر و مواد معدنی حل شده در آن میتوند  (pH)اسیدیته 

کارائی و در نتیجه  گذاشتهتاثیر موثره و همراه آفتکش ها 

 آفتکش ها را تحت تاثیر قرار دهد. 
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کیفیت پائین آب می تواند ضمن بر هم زدن میزان پایداری 

در نتیجه سبب کاهش حاللیت و  موجبمحلول آفتکش 

 آفت یا گیاه شود.توسط کاهش جذب آفتکش 

بنابراین توجه به کیفیت آب مورد استفاده برای سمپاشی و 

اثرات مفیدی در کارائی آفتکش ها داشته آن میتواند کنترل 

این نشریه سعی دارد با ارائه اطالعات مفید در خصوص باشد. 

سموم، کاربران آفتکش ها را  کارائیکیفیت آب و تاثیر آن بر 

 برای حصول نتیجه مطلوب تر یاری نماید.

 

بينمواد کيفيتآبدر ترکيباتاصالحکننده جایگاه

افزودنی:

برای رسیدن آفت کش به محل تاثیر خصوصیاتی شامل قدرت 

ندگی، چسبندگی و نفوذ آفتکش به داخل بافت پخش شو

 (Adjuvant)است. مواد افزودنی مهم گیاهی و بدن آفت 

موثر واقع شوند.  امرترکیباتی هستند که می توانند در این 

به مواد افزودنی گفته می شود که با هدف باال بردن   ها اجونت

آفتکش یا بهبود خواص فیزیکی محلول پاششی استفاده کارائی 

 -1می شوند. بر این اساس مواد افزودنی به دو گروه شامل 

موادی که  -2آفتکش می شوند موادی که باعث افزایش کارائی 

تقسیم می  ،باعث بهبود و سهولت کاربرد آفتکش می شوند

 .شوند
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شوند  افزایش کارائی آفتکش ها می موجبافزودنی هائی که 

کننده ها   و یا پخش ها خیس کنندهشامل 

(Wetter's/spreaders) ،اننده هاچسب (Stickers) ، نفوذ

و  (Extenders)ها  تداوم بخش، (Penetrants)دهنده ها 

 .هستند (Humectants)مرطوب کننده ها 

بهبود و سهولت کاربرد آفتکش ها می  سببافزودنی هائی که 

و بافری کننده ها  ها اسیدی کنندهشوند شامل 

(Acidifying/buffering) ،اصالح کننده های سختی آب ،

عوامل اختالط پذیری  ،(Anti-foaming)عوامل ضد کف 

(Compatibility agents)  عوامل ضد دریفت و(Drift-

reducing) (1151)زند و همکاران،  هستند.
در این مجموعه سعی شده اطالعات بیشتری در خصوص 

اصالح کننده های اصالح کننده های کیفیت آب شامل 

 اسیدیته و سختی آب ارائه گردد.

 

:واژههایکاربردیدرخصوصکيفيتآب

آب یک مولکول ساده متشکل از دو اتم هیدروژن و یک اتم 

مواد آلی و و محلول سازی آب قابلیت تعلیق اکسیژن است. 

 معدنی را دارد. 

خاک و  اعماقو یا خواص شیمیائی آب زمانی که از اتمسفر جو 

. به عنوان ممکن است تغییر کند عبور می کند آنسطح یا 
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مثال وقتی قطرات باران از جو با خاصیت اسیدی عبور می کند 

اسیدی شود و یا اینکه پس از عبور از الیه های آهکی میتواند 

ور کلی موادی که می تواند طب. قلیائی پیدا کند زمین، خاصیت

 در آب یافت شوند به شرح ذیل هستند:

 1ضایعات معلق در آب -1

خرده ریز این مواد شامل مواد شناور و یا معلق در آب مانند 

برگ ها، تکه های چوب، بذور گیاهان و دیگر مواد شناور در 

و رودخانه آب است. این مواد معموال در آب جویبارها، استخرها 

تواند باعث  در این وضعیت فیلتر کردن آب می وجود دارند. ها

 و از بسته شدن نازل سمپاششده جدا شدن این مواد از آب 

 جلوگیری نماید. 

 در آب مواد جامد معلق - 2    

معلق در آب این مواد شامل شن و ماسه، رس و مواد آلی 

هستند و در زمانی که آب در تانکر سمپاش راکد باشد ته 

این مواد در زمان تعلیق در آب باعث کدری نشین می شوند. 

(Turbid) ها آب می شوند. معموال مولکول های آفتکش 

. بخاطر ضریب جذبی که دارند به این مواد جذب می شوند

کاهش را بنابراین تا حد ممکن باید مواد جامد معلق در آب 

 .داد

 

                                                           
1
 . Debris 
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 مواد معدنی حل شده در آب - 1

رای مواد معدنی محلول مانند اتمام آب های با منشاء طبیعی د

 ،هستند. بر خالف مواد جامد معلق و ... آهن، کلسیم، منیزیم

همه این مواد تحت عنوان این مواد معدنی رسوب نمی کنند. 

سختی آب بیان می شوند. آب مقطر تا حد زیادی از این نوع 

مواد معدنی خالی شده است. غلظت این مواد معدنی مانند 

 کلسیم، منیزیم و یا آهن در بیان کیفیت آب مهم هستند

((Burgess, 2013. 

 

 
: بطری سمت چپ درای آب مقطر با سختی 1شکل 

 صفر است و بطری سمت راست محتوی آب سخت

به هر دو علف کش گلیفوزیت اضافه شده  کهست. ا

ی سمت چپ راست. همانطور که مشخص است بط

باقیمانده ولی بطری  وضوح کاملبصورت شفاف و 

سمت راست بصورت غیر شفاف است که نشان می 

ی گلیفوزیت یون های کلسیم با مولکول هادهد 

 پیوند شده است.
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TDSمجموع کل مواد جامد محلول در آب ه ب
گفته می  2

شود. این مقدار برابر مجموع غلظت همه یونهای موجود در 

می باشد. مواد جامد محلول در آب ممکن است مواد آلی یا  آب

 غیر آلی )مواد معدنی( باشند.

تولید سختی دائم و که  است شامل کلیه موادی TDSواژه 

دیگر مواد آلی یا هر نوع  چنینسختی موقت می کنند و هم

 TDSناخالصی موجود در آب می شود. اصطالحا منظور از 

همان آب سنگین است و آب سخت بخشی از آب سنگین 

 است.

می باشد.   PPMمیلی گرم در لیتر یا    TDSواحد سنجش

می  ppm 53 تا ppm 13 مقدار مطلوب آن برای آب شرب

 باشد. 

 

  (Water Hardness)سختیآب

کیفیتی است که بر اثر وجود بیش از اندازه نمک های محلوول  

کلسیم و منیزیم و تا اندازه ای آهن، منگنوز، آلومینیووم و روی   

یوا میلوی گورم در لیتور      ppmواحد آن و  پدید می آید بدر آ

  است.

 

                                                           
2
 . Total dissolved solids 
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: آثوار وجوود سوختی    2شکل 

 آب بر وسایل آب رسانی

یون های حاصل از نمک هوای محلوول در آب شوامل کلسویم،     

رای بار مثبوت  اهمگی دمنیزیم، آهن، منگنز، آلومینیوم و روی 

هستند که می توانند با بار منفی مولکول های آفتکش واکنش 

در سوختی  را کواهش دهنود.   نشان دهند و جذب و انتقال آنها 

کواتیون  نقش یون های کلسیم و منیوزیم مهمتور از سوایر    آب 

 .هاست

سختی آب وجود دارد که ادن ای برای نشان د های ساده شاخص

میتوان به کف نکردن صابون در آب و یا لکه های  هااز جمله آن

روی شیشه و یا سطح برگ پس از تبخیور آب اشواره کورد. بوا     

توجه به شاخص سازمان بهداشوت جهوانی هور آبوی کوه موواد       

شود بوه آن آب سوخت    با ppm 142معدنی درون آن باالتر از 

 گردد.  اطالق می

 سختی کربناتی و غیر کربناتی :
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سختی کربناتی، بخشی از سختی آب است که به وجود کربنات 

ها و بی کربنات های کلسیم، منیزیم، آهن و ... در آن مربوط 

 است.

سختی غیر کربناتی، بخشی از سختی آب است که از نمک 

ها، کلرید ها، نیترات های انحالل پذیر دیگر مانند سولفات 

 های کلسیم، منیزیم، آهن ... موجود در آب ناشی می شود.

 سختی موقت و سختی دائم:

سختی موقت آب، بخشی از سختی آب است که از وجود  بی 

می آهن در آن ناشی می شود و و  کربنات های کلسیم، منیزیم

 آن را برطرفگیر  استفاده از مواد سختیبا جوشاندن و یا توان 

 کرد.

سختی دائم آب به وجود نمک هایی غیر از بی کربنات فلزهای 

موجود در آب مربوط است و با عمل جوشاندن آب از بین نمی 

و رود، بلکه برای از بین بردن آن باید از مواد شیمیایی مناسب 

  استفاده کرد.یا جاذب هائی که معموال هزینه باالئی دارد 

  WHO روش اساسطبقه بندی آب از نظر سختی بر 

طبقه بندی آب از نظر 

 (WHO)سختی 

 (ppm)قسمت در میلیون 

 3-114 نرم 

 114-142 سختی متوسط 

 142-033 سخت
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 >033 خیلی سخت

 

(pH)اسيدیتهآب

نشان دهنده اسیدیته )غلظت یون های هیدروژن(  pHمقدار 

یا قلیائی هر محلول است. بایستی توجه کرد که تغییرات 

می تواند تغییرات بزرگی را در اسیدیته  pHکوچک در مقدار 

 13به مقدار  9برابر  pHمحلول با ایجاد کند. به عنوان مثال 

ون برابر ی 13است )دارای  6معادل  pHاسیدی تر از  ،برابر

باال به خودی خود نشان  pH میزان هیدروژن بیشتر است(.

دهنده سختی آب نیست بلکه می تواند به عنوان یک شاخص 

 برای آن مطرح باشد.

ها به شکل خنثی یا با کمی خاصیت اسیدی و  معموال آفتکش

 یا قلیائی فرموله می شوند

فتکش آبر روی مدت زمان سالم ماندن مولکول  pHمیزان 

. تاثیر گذار استو تجزیه شدن آن در محلول سمی )نیمه عمر( 

بسیاری از آفتکش های با خاصیت اسیدی ضعیف مانند 

توفوردی،  گلیفوزیت، بنتازون، کلتودیم، ستوکسیدیم، مانکوزب،

تبوکونازول، پروپیکونازول، ام سی پی آ،  سیموکسانیل،

آب  ارگانوفسفره کمی درکلرپیریفوس و سایر حشره کش های 

آب دارد.  pHبه بستگی تجزیه می شوند و میزان تجزیه شدن 
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می بیشتر آفتکش ها در باالتر باشد تجزیه  pHهر چه میزان 

 شود.

به عنوان مثال بررسی ها نشان می دهد که نیمه عمر قارچکش 

 =pH 5ساعت ولی در  0معادل  =pH 7در محلول با کاپتان 

 7دقیقه است. نیمه عمر حشره کش ماالتیون در  2حدود 

pH=  0روز ولی در  1معادل pH=  ساعت است.  15معادل

روز  111معادل  =pH 6نیمه عمر کنه کش پروپارژیت در 

 معادل یک روز است. =pH 5ولی در 

ها،  کش اگر قلیاییت آب باال باشد ماده موثره برخی از حشره

ها تجزیه خواهد شد. به عنوان یک  کش کش ها و قارچ علف

قاعده کلی آفتکش ها در آب های با خاصیت اسیدی ضعیف 

(pH: 4-6.5) عملکرد بهتری دارند 

یکی از دالیلی که نباید مخلوط پاشش را از روز قبل آماده کرد 

 تجزیه آفتکش هاست.  بر pHتاثیر 

 

EC)هدایتالکتریکیآب
3
) 

یکی از فاکتورهای تاثیر گذار دیگر بر کیفیت آب شاخص 

هدایت الکتریکی معیاری از توان آب هدایت الکتریکی است. 

این ویژگی با کل غلظت . باشد برای هدایت جریان الکتریکی می

 مواد یونیزه شده در آب

                                                           
3
 . Electrical conductivity 
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گیری در آن انجام  های مثبت و منفی( و دمایی که اندازه یون)

. هدایت الکتریکی آب را با دستگاهی به استشود مرتبط  می

اندازه گیری و بر اساس واحد میکروموس نام کنداکتیویتیمتر 

 بر سانتی متر گزارش می کنند.

آب با هدایت الکتریکی باال موجب ته نشین شدن برخی از 

شود. به عنوان یک قانون کلی آبی با هدایت ها می  آفتکش

. ها مناسب است برای کاربرد آفتکش 9333الکتریکی کمتر از 

ها نشان می دهد در بعضی مناطق کشور این شاخص به  بررسی

 (.1157)حیدری و همکاران،  نیز رسیده است 12333حدود 

اضافه کردن بعضی از مواد برای کاهش هدایت الکتریکی آب، 

 آب شیرین برای کاهش شوری آب الزم است کننده و یابافر 

تا اندازه ای رابطه  (EC)با توجه به این که هدایت الکتریکی 

و نمک های محلول در آب دارد، لذا اندازه   TDS  مستقیم با

از اهمیت زیادی  کنترل کیفیت آب گیری آن به منظور

  برخوردار است.

 

:تاثيرکيفيتآببرآفتکشهایمختلف

، اثورات منفوی در   آفوتکش هوا   یرو اثربا سختی آب می تواند 

داشته باشد. همانطور که در آهون ربوا قطوب هوای     کارائی آنها 

مولکول های آفتکش با بوار   ،مخالف همدیگر را جذب می کنند

آهون، کلسویم و   یون های منفی به یون های با بار مثبت مانند 

http://ind.clinicab.ir/%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8/%DA%A9%D9%84-%D9%86%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-TDS/
http://ind.clinicab.ir/%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%BE%D8%B3%D8%A7%D8%A8/
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پیوند آفتکش ها منیزیم موجود در آب سخت جذب می شوند. 

با این مواد معدنی مولکول هائی را موی سوازد کوه دیگور نموی      

وارد بودن آفوت و یوا گیواه     و یا با سرعت بسیار پائین تر توانند 

باعث اختالل در فعالیت این فرایند و در نتیجه شوند می هدف 

این پیوند در موارد زیوادی نیوز   شوند.  آفتکش میبیوشیمیائی 

و یا موجب  در مخزن سمپاشمواد موثره آفتکش باعث رسوب 

 ,Petroof, 2005; Holm)) می شوود  انسداد نازل سمپاش

and Henry, 2005. 

هوای   کاتیوننشان داد  Nalewaja et al.,(1991)تحقیقات 

موجود در آب سخت از طریوق پیونود بوا فرموالسویون آمینوی      

ها و  کش توفوردی سبب تشکیل رسوب بر روی جداره لوله علف

هوا را فوراهم    های سمپاش شده و موجبات گرفتگی آن خروجی

تواثیر کیفیوت آب بور کوارایی     الزم به ذکر است کوه   .آورند می

. داردآنها یمیایی ها بستگی به خصوصیات فیزیکی و ش کش آفت

های سخت کارایی برخوی علوف کوش هوای      آببه عنوان مثال 

اسیدی ضعیف نظیر گالیفوسیت و توفووردی )فورم آمینوی( را    

 ,Andresen) 1156) میرزائی و همکواران،   دهند کاهش می

2006;. 

آب نیز یکی از فاکتورهای تاثیر گذار بر کیفیت  pHاسیدیته یا 

 ,Green and Cahill)هوای محلوول در آب اسوت      آفتکش

و سختی آب بوا هوم عمول کورده و      pHمیزان باالی . (2003
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 pHمیوزان بواالی    شود. ها می کش سبب کاهش اثربخشی آفت

هوا در ایون    کش شده و غلظت بواالی کواتیون   سبب تجزیه آفت

کند کوه   کش اتصال برقرار می تجزیه شده آفتمرحله با عوامل 

کوش روی گیواه هودف     مجموعاً سبب کواهش اثربخشوی آفوت   

مناسوب   4-7بین آب  pHها  کش خواهد شد. عموماً برای آفت

ها به هیودرولیز قلیوایی    کش ها و قارچ کش است. برخی از حشره

 .(Deer and Beard, 2001حساس هستند )

های آبی قلیایی )دارای محیطکش در های حشرهبرخی از گروه

pH  4( از خود نوعی برهمکنش به نام هیدرولیز قلیایی7باالی 

د که موجوب کواهش میوزان تو ثیر مواده مووثره       ندهنشان می

(. سورعت  Fishel and Ferrell, 2007گردد)کش میحشره

 pHکوش،  این هیدرولیز بستگی بوه ماهیوت شویمیایی حشوره    

کوش در  زمانی که آفوت  کش و طول مدتمخلوط آب و حشره

ها بیشوتر  تماس با آب مورد نظر است، دارد. ماهیت قلیایی آب

co3کربنوات ) های بیمربوط به یون
HCO2( و کربنوات ) 2-

-1 )

 (.Fishel and Ferrell, 2007باشد )موجود در آب می

میزان نیمه عمور و  تحقیقات صورت گرفته نشان داده است که 

فسوفومت، دیوالیفور، دیکواپتون،    شدت تجزیه ترکیبات فسفره 

ثیر محیط آبوی خوود    کلرپیریفوس و پاراتیون به شدت تحت ت

                                                           
4
 - Alkaline hydrolysis 
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بوده و میزان قلیایی بودن محیط موجب کواهش نیموه عمور و    

  .(Freed et al. 1976) شودافزایش شدت تجزیه آن می

باالی آب بسیار زیاد اسوت،   pHحساسیت برخی آفت کش به 

میوزان شکسوته    pHجه افزایش طوریکه به ازای هر یک دره ب

برابر افزایش می یابد. ترکیبوات حشوره کوش در     13شدن سم 

نسوبت بوه پدیوده     هوا  و علوف کوش   هوا  مقایسه با قارچ کوش 

و در میان حشره کش هوا سورعت   هستند  هیدرولیز حساس تر

ارگانوفسفره و کاربامات در آب های قلیوایی  ترکیبات هیدرولیز 

   . (Holm, and Henry, 2005)بیشتر است 

با تواثیر مسوتقیم بور     pHباالتر یا پایین تر از حد بهینه میزان 

اسوت  نیمه عمر محلول سمی، بر کیفیت و اثر بخشی سم موثر 

(Guzsvany et al., 2006)  مطالعه تاثیر اصوالح  .pH  آب

بر کارائی چهار نوع حشره کش اکسی دیمتون متیل، دیازینون، 

د روی شته سیاه باقال نشوان داده  استامی پراید و ایمیداکلوپرای

درصود غلظوت    93آب موی تووان بوا کواربرد      pHکه با اصالح 

توصیه شده مزرعه ای به نتایج مشابه از نظر کارائی بوا غلظوت   

 (.1157)یار احمدی و رجب پور،  توصیه شده مزرعه ای رسید

سولونیل بر پایه بر خالف بسیاری از آفتکش ها، علف کش های 

عملکوورد بهتووری دارنوود.  اوره در آبهووای بووا قلیائیووت ضووعیف  

از حد مطلوب خارج می شود عملکرد این  pHهنگامیکه مقدار 

 علف کش ها کاهش می یابد.
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سوسپانسیون امولسیون کلرپیریفوس و بررسی وضعیت پایداری 

ایمیداکلوپراید نشان داد که میزان پایداری تا حد زیادی وابسته 

ه بو  آب مورد استفاده برای تهیه محلول سمی اسوت. سختی به 

امولسیون پایداری سختی باالتر  که در نمونه های آب با طوری

 ر بووده اسوت  کمتو سوسپانسیون ایمیداکلوپراید کلرپیریفوس و 

  (. 1157)حیدری و همکاران، 

 

اقداماتیکهمیتوانبرایاصالحشررای وکيفيرتآب

سمپاشیانجامداد:

:معلقدرآبذراتجامد

اینکه آب مورد استفاده برای سمپاشی از یک چاه و یا منبع آب 

وجود ذرات جامد معلق در آن می توانود منشواء    ،سطحی باشد

تگاه سمپاش باشد. برای رفوع ایون   سمشکالتی از جمله برای د

 6و یا صاف کردن  9رسوب گذاری مواد جامد می توان از روش 

استفاده نمود. در روش رسوب گذاری آب مورد اسوتفاده بورای   

. می ماند تا ذرات معلق در آن ته نشین شوندمدتی بالاستفاده 

آب مورد نظور از فیلترهوائی بوه منظوور      ،در روش صاف کردن

جداکردن ذرات جامد معلق در آن عبور داده موی شوود. بورای    

                                                           
5
 . Sedimentation 

6
 . Filtration 
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از ظوروف  مشاهده احتمال وجود ذرات معلق در آب موی تووان   

 شیشه ای شفاف استفاده نمود.

موادمعدنیحلشدهدرآب:

( می تواند در بین منابع مختلف آب pHکیفیت آب )سختی و 

لذا بررسی کیفی آب هوای موورد اسوتفاده    بسیار متفاوت باشد. 

برای سمپاشی بسیار ضروری است. برای این کوار موی تووان از    

ائی کوه بودین   آزمایشگاههای کنترل کیفوی آب و یوا کیوت هو    

معموال سوازمان هوای   منظور در بازار وجود دارد استفاده نمود. 

پوایش هوای منظموی بورای اطوالع از       ،مراکز بهداشتآب و یا 

کیفیت آب مناطق تحت پوش خود انجوام موی دهنود. در ایون     

حالت می توان بدون هزینه از اطالعات موجود آنها برای اطالع 

 از کیفیت آب مورد استفاده برای سمپاشی استفاده نمود.

   
موجود در بوازار بورای انودازه     ابزار: بعضی از کیت ها و 1شکل 

 آب ECو  pHگیری 
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به هر حال نتایج بررسوی تسوت آب موی توانود پایوه و اسواس       

تصمیم گیری ما بورای اینکوه آب موورد نظور بورای سمپاشوی       

تواثیر  مناسب است یا خیر باشود. آب مناسوب آبوی اسوت کوه      

 را به حداکثر ممکن برساند.  آفتکش

بعضی از فرموالسیون های آفتکش ها دارای اصالح کننده های 

آب در خود هستند که باعث می شود بتوانند با شرایط متفاوت 

آب تطابق داشته باشند. اما تعداد زیادی از آفتکش های فرموله 

 ایاصوالح کننوده  شده فاقد این مواد بوده و نیازمند بکارگیری 

ب آفتکش برای نحوه چسآب هستند. در این شرایط توجه به بر

 ضروری است. آنستفاده از ا

 

توصيهها:

استفاده از اصالح کننده های آب در شرایط ذیول توصویه موی    

 شوند:

در صووورتیکه روی برچسووب آفووتکش کوواربرد اصووالح   -

 باشد شدهتوصیه خاصی برای آب  کننده

در صووورتیکه برچسووب آفووتکش توصوویه خاصووی در    -

کاربرد آفتکش  خصوص کیفیت آب مورد استفاده برای

آب  pHبه عنووان مثوال دامنوه خاصوی از      کرده باشد

 مورد استفاده ارائه کرده باشد.
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برای کاربرد حشره کش ها،  4-7بین  pHآب با دامنه  -

 قارچ کش ها و اغلب علف کش ها مورد نیاز است.

معمووال عملکورد   علف کش های گوروه سوولونیل اوره    -

 دارند. 7-0بین  pHبهتری در آب با 

آفتکش هائی که کمی خاصیت اسیدی دارنود ) ماننود    -

توفوردی و گلیفوزیت( به شرایط آب با سختی باال حسواس  

 .تر هستند

آب میتووان از عوامول    pHپائین آوردن و تثبیت برای  -

از بعضوی اسویدها ماننود اسوید     بافری کننده استفاده نمود. 

اسوتفاده   pHسولفوریک نیز می تووان بورای پوائین آوردن    

نمود اما اغلب عالوه بر خطرات ایمنی اگر دقت الزم نشود با 

به صوورت غیور قابول کنتورل      pHاندک اسید اضافه مقدار 

 ید.آمی  ینشده ای پائ

ین آوردن ئدر برخی موارد از اسیدهای آلوی جهوت پوا    -

pH اما باید توجه نمود که اسیدهای آلی استفاده می شود ،

  ندارند.کاهش سختی آب را  توانائی

و سوختی آب   ppm 29آهن بیش از زمانی که سطح  -

متناسب با نوع ماده  است ppm 433به اضافه آهن بیش از 

 .نیاز استبه یک اصالح کننده ، شیمیائی مورد نظر

برای اصوالح سوختی   است که سولفات آمونیم ترکیبی  -

آن در حد خنثی  pHاما باید توجه نمود که موثر است. آب 
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و تواثیر چنودانی در پوائین آوردن    اسوت  و یا اندکی اسیدی 

pH آفوتکش نودارد. از طورف     رو کمک به افزایش نیمه عم

 ،دیگر میزان استفاده از آن در مقایسه با سایر عوامل کاهنده

 . استزیاد 

در صورت استفاده از سوولفات آمونیووم بورای اصوالح      -

ه بوا  صورت جداگانه سختی آب بهتر است ابتدا آب سخت ب

سولفات آمونیوم تیمار شود سوپس از ایون آب بورای تهیوه     

 .محلول سمی استفاده شود

و سختی آب استفاده از تنظیم  pHبهترین راه اصالح  -

 که بر پایه اسید سولفوریک سواخته شوده  است ی ئکننده ها

. این تنظیم کننده ها با تبودیل  ولی معایب آن را ندارند اند

یون های مثبت موجوود در آب سوخت )عمودتا یوون هوای      

کلسیم و منیزیم( به نمک های غیر محلول یا کم محلوولتر،  

به کاهش سختی آب کمک کرده و با توجه به پائین بوودن  

pH  خود موجب پائین آمدنpH  .آب نیز می شوند 

 7()ضوریب جوذب موواد آلوی     Kocزمانی کوه مقودار    -

است مطمئن شوید که آب بوه مقودار    033آفتکش بیش از 

. کافی شفاف و فاقد هر گونه ذرات جامد معلق در آن اسوت 

                                                           
7

 و ضریب جذب به مواد آلی خاک (Kd)آفتکش دارای شاخصی به نام ضریب جذب خاکی هر  

Soil organic carbon sorption coefficient (Koc)  می باشد. هر دوی این ضرایب نشان دهنده آن

 Kdاست که مولکول آفتکش با چه قدرتی با ذرات خاک یا ذرات معلق در آب جذب می شوند. آفتکش های با 

از طریق منابع  ضرایبباال به مقدار بیشتری به این ذرات معلق در آب و یا خاک جذب می شوند. این  Kocو 

 هستند. مرتبط با آفتکش ها قابل دسترس
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که قبال گفته شد این مواد از آب  یدر این مواقع باید با روش

 خارج شوند.

در ایران ترکیبات مختلفی تحت عنوان اصوالح کننوده    -

pH   و سختی آب در بازار وجود دارد ولی با توجه به اینکوه

هنوز مقررات مشخصی بورای بررسوی و تائیود رسومی آنهوا      

توسط سازمان حفظ نباتات وجود ندارد لذا توصیه می شود 

کاربران نتایج حاصول از بکوارگیری ایون موواد را در حالوت      

سووتفاده از آنهووا ااضووافه کووردن بووه آب و در حالووت بوودون  

 کنند. زمایشآخودشان 

 

 
 

: تصویر سمت چوپ محلوول علوف کوش     4شکل 

گلیفوزیت دارای یوون کلسویم اسوت. در تصوویر     



25 
 

اضوافه شوده   سمت راست یک اصالح کننوده آب  

)از نظر شاخص های کنترل کیفی محلوول   است

 .گلیفوزیت باید شفاف باشد

 

ممکن است سوال پیش بیاید که پس از تهیه محلوول   -

آفتکش در تانکر سمپاش چه مدت وقت داریم تا از آن برای 

سمپاشی استفاده کنیم؟ به عنوان یک قاعده کلی حتی اگر 

باشود،  شرایط آب مورد استفاده برای سمپاشوی ایودال نیوز    

هیودرولیز  اغلب آفتکش ها پس از اختالط با آب شوروع بوه   

آب بیشوترین   pHکننود. مقودار    شدن می تهشدن و شکس

 تاثیر را روی این فرایند دارد. 

تولید کنندگان آفتکش تالش می کننود ترکیبوات آنهوا در    

ساعت دوام کوافی   24با خاصیت اسیدی ضعیف تا آب های 

داشته باشد. ولی این شرایط یک قانون کلی محسوب نموی  

محلول سومی در  شود. بنابراین توصیه می شود بعد از تهیه 

 حداقل زمان ممکن نسبت به سمپاشی آن اقدام شود.

ممکن است سوال پیش بیاید که آیا از آب های شهری  -

که برای آشامیدن مضر نیسوتند میتواننود بورای سمپاشوی     

چوون   .مطلوب باشند؟ جواب در بعضی مووارد منفوی اسوت   

برای ضدعفونی این آب ها گاها از کلر استفاده می شود که 

نیوز برسواند کوه ایون      9/0میتواند سطح اسیدیته آب را به 
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شرایط میتواند نیمه عمر بعضی از آفتکش هوا را بوه شودت    

ین نوع باید قبل از وارد کردن آفتکش به اپس  کاهش دهد.

کلور  با نگه داشتن آب در مخزن سمپاس امکان خروج آب، 

 را فراهم نمود.

به عنوان یوک قاعوده کلوی بورای تهیوه یوک محلوول         -

آفتکش برای سمپاشی توصیه می شود ابتدا آب موورد نظور   

در مرحله بعد توسوط  . در داخل مخزن سمپاش ریخته شود

و سختی موورد نظور رسوید و سوپش      pHتنظیم کننده به 

آفتکش را به آن اضافه نمود. در نهایوت در صوورت لوزوم از    

 استفاده نمود.نیز یر اجونت ها سا
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