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زایی و تعیین خسارت HPLCمتیل توسط دستگاه بنورونمنظور ارزیابی تجزیه سولفوسولفورون و تريچکیده: این مطالعات به

با مقادیر کاربرد سنجی اجرا شد. به این منظور مزرعه گندم هاي زیستبقایاي آنها بر روي گیاهان زراعی مختلف از طریق روش

صورت هاي خاك بهمتیل در هکتار تیمار شده و نمونهبنورونگرم ماده مؤثره تري 15گرم ماده مؤثره سولفوسولفورون و  26

روز پس از  120و  90، 60، 40، 20، 10، 4، 2، 1ساعت)،  2( 0هاي زمانی متري در بازهسانتی 15تصادفی از عمق صفر تا 

سازي شامل شیک کردن، تصفیه و ت شد. روش استخراج بر پایه فاز مایع اجرا شده و سایر مراحل آمادهکش برداشکاربرد علف

آنالیز شد. تجزیه سولفوسولفورون و  HPLCهاي نهایی توسط ها توسط دستگاه روتاري اواپوراتور انجام و عصارهتغلیظ عصاره

-کش در خاك لومییت کرد. نتایج نشان داد که تجزیه هر دو علفمتیل در خاك از معادله سینتیکی درجه اول تبعبنورونتري

متیل در بنورونعمر تريروز و نیمه 82/10تا  35/5عمر سولفوسولفورون در محدوده لومی بود. نیمه- رسی سریعتر از خاك شنی

براي ارزیابی تجزیه  HPLCروز بسته به نوع خاك محاسبه شد. نتایج حاکی از مقبولیت روش آنالیز  72/5تا  23/3محدوده 

اي، حساسیت گیاهان جو، ذرت، نخود، سنجی در محیط گلخانهها بود. در مطالعات دیگر بر اساس روش زیستکشاین علف

شده با دوزهاي مشخص این سازيمتیل طی یک آزمایش شبیهبنورونعدس، چغندرقند و کلزا به بقایاي سولفوسولفورون و تري

ها ارزیابی کشروز پس از کاربرد علف 120و  90، 60، 30، 10، 1هاي زمانی ش در شرایط واقعی در بازهها و یک آزمایکشعلف

- ها به معادالت لگاریتمیگیري شد و پاسخروز پس از سبز شدن اندازه 30هاي هوایی گیاهان طی توده ریشه و اندامشد. زیست

داري تحت تأثیر نوع طور معنیهاي هوایی گیاهان بهو انداملجستیکی برازش شد. نتایج نشان داد که وزن خشک ریشه 

برابر با  50EDترین گونه (با شاخص عنوان حساس). گیاه کلزا بهp≤0.01هاي زمانی و گونه گیاهی قرار گرفت (کش، بازهعلف

متیل) و گیاه جو به بنورونتوده ریشه سولفوسولفورون و تريمیکروگرم در کیلوگرم خاك به ترتیب براي زیست 179/0و  202/0

توده ریشه میکروگرم در کیلوگرم خاك به ترتیب براي زیست 68/3و  008/1برابر با  50EDترین گونه (با شاخص عنوان متحمل

هاي مورد بررسی بر هاي مذکور شناخته شدند. ترتیب قرارگیري گونهکشمتیل) به بقایاي علفورونبنسولفوسولفورون و تري

  صورت کلزا، چغندرقند، عدس، نخود، ذرت و جو بود.ها بهکشاساس حساسیت به بقایاي علف
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 از قبیلمواد شیمیایی انواع استفاده از  بشر را ناگزیر به ،اي جمعیت در حال افزایش کره زمینغذ نیتأم       

دستیابی به کشاورزي پایدار و تأمین نیازهاي روز افزون بشر،  الزمه .نموده است هاکشکودها و انواع آفت

از مهمترین  هاکشدر این ارتباط افزایش کاربرد آفت. باشدمیمنابع آب و خاك از برداري بهینه و منطقی بهره

 ترکیباتکه در پنجاه سال گذشته، این طوريهپیامدهاي افزایش تقاضاي محصوالت کشاورزي بوده است. ب

ی شده نیبشیپ خصوصدر این  و اندترین نهاده هاي دنیاي کشاورزي بودهشیمیایی جزء مهمترین و ضروري

رود صوالت کشاورزي در دنیا از بین میدرصد تولید مح 50ها در حدود کشاست که بدون استفاده از آفت

هاي هرز در میایی به منظور کنترل آفات و علفهاي شیکشآفتی از هر ساله مقادیر قابل توجه ).55(

گیرند. با این حال پیامدهاي ناگوار مرتبط با سراسر دنیا مورد استفاده قرار میهاي کشاورزي در اکوسیستم

هاي زیست محیطی، هایی از قبیل آلودگیمصرف این مواد شیمیایی دور از انتظار نیست. امروزه نگرانی

تهدید سالمت غذایی، سالمت انسان، آلودگی منابع آبی و خاك و همچنین اثرات مخرب بقایاي سموم 

کشاورزي  يهاکشو پرکاربردترین آفت نیترمهمگروهی از ها کشعلف کشاورزي در حال افزایش هستند.

 ،در کنترل علف هاي هرز آنهایی باالي هاي اقتصادي و کاراغم تمام مزیتعلی ر) که 106( به شمار می روند

سالمت  دکنندهیعوامل تهد نیترها از مهمآنغیر اصولی و بی رویه  ناشی از کاربرد یطیمحستیهاي زآلودگی

ها در محیط در کشرو شناخت رفتار علف نیاز ا .)101( به شمار می رود سالمت انسانو  هابومستیز

نظر از صرف هاي کشاورزي ضروري است.سازي فعالیتو بهینه یطیمحستیجهت کاهش اثرات سوء ز

ها گوناگون، خاك مخزن اصلی ذخیره و نگهداري آن يهابومستیها به زکشروش کاربرد و راه ورود علف

ها کشعلفباشد که هم در کارایی ها میکشهمترین عوامل دخیل در سرنوشت علفمو لذا از ) 194است (

 ژهیواین مهم به .)91(است ثر ؤار و سرنوشت آنها در محیط زیست مهرز  و هم در رفت هايدر کنترل علف

. تجزیه شیمیایی، تجزیه زیستی، تبخیر و )30تري دارد (هاي خاك مصرف اهمیت و نمود بیشکشدر علف
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 کنندهنیییندهاي اصلی تعآذب توسط کلوئیدهاي خاك و گیاه فرآبشوبی، رواناب سطحی، جتصعید، 

چند . هر)31تر هستند (ها تجزیه شیمیایی و زیستی مهمها در خاك هستند که در بین آنکشنوشت علفسر

ها سهم چشمگیري داشته باشند، کشیندها در شرایط معین در تلفات کلی علفآممکن است مجموعه این فر

معدنی و آلی خاك جذب و از  يشده، توسط اجزاهاي مصرفکشعلف اما در بیشتر موارد بخش عمده

عوامل تعیین ها در خاك از ماندگاري آن رونیازا .)194شوند (دسترس تجزیه شیمیایی و میکروبی خارج می

صورت هرزي که به يها)، که هر چند در افزایش کارایی کنترل علف88( باشد میها سرنوشت آن يکننده

گیرند اوب قرار میمحصوالت زراعی حساسی که در تن اما خسارت به، شوند مفید استمتناوب سبز می

رو درك  نی). از ا57؛ 64ها بر ریز جانداران خاك از تبعات این پدیده است (و نیز تأثیر منفی آن )189(

ها ضمن ارائه راهکارهاي مدیریتی، هم در کشپایداري و تجزیه علف کنندهنییهاي تععوامل و مکانیسم

ها در کشهاي زراعی مفید است. سرعت تجزیه علفجهت روش کاربرد و هم در جهت سالمت اکوسیستم

ی ها نقش عوامل) که در بین آن189هاي بیولوژیکی و شیمیایی است (محیط خاك در نتیجه ترکیبی از پدیده

اسیدیته، درجه حرارت، رطوبت و بافت خاك بارزتر از  ،کشعلفو شیمیایی ی هاي فیزیکاز قبیل ویژگی

ها بر رات آنییطی و تغیعوامل مح ریفی چگونگی تأثیلذا بررسی کمی و ک). 101( باشندیسایر عوامل م

ت هرز و خسار يهااثرات این سموم در کنترل علف ینیبشیمنظور پها در خاك بهکشسرنوشت علف

ها در خاك را کشار مهم است. بقایاي علفیها در خاك بساحتمالی به محصوالت بعدي و نیز ماندگاري آن

 يهانمود. روش يریگگیاهی اندازه یسنجستیز يهاآنالیز شیمیایی و یا روش يهاتوسط روش توانیم

صورت کمی کش موجود در خاك را بهشیمیایی، بسیار اختصاصی و حساس بوده و مقدار کلی بقایاي علف

پیچیده و  زاتیها بسیار پرهزینه، زمان بر، نیازمند تجهاین روش حالنی). باا180؛ 187( کنندیتعیین م

وشی نسبتاً ساده و کم هزینه گیاهی ر یسنجستی. زباشندیمنظور فرآیند استخراج بقایا مآلی به يهاحالل

 يهاکه کاربرد روش رسدینماید. لذا به نظر م يریگموجود در خاك را اندازه سمی بقایاي تواندیبوده که م

مل گیاهی مک یسنجستی) و روش زHPLCشیمیایی مانند کروماتوگرافی مایع با کارایی باال ( ياهیتجز

ها در خاك به ما کشدر تشخیص و کمی سازي بقایاي علف تواندیثري مؤیکدیگر بوده و به طور بسیار م

  کمک کند.
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ها براي ها هستند که بقایاي آنکش، گروه مهمی از علفسینتاز بازدارنده استوالکتات يهاکشعلف       

در هرز  يهاها براي کنترل طیف وسیعی از علفکش. این گروه از علفاستطوالنی در خاك فعال  يهامدت

 نسبتاً مناسبتحمل  ،زیاد بسیار زیستی فعالیت. رندیگیبرگ مورد استفاده قرار مبرگ و باریکیاهان زراعی پهنگ

، هرز همراه با مقادیر کاربرد بسیار کم يها، کنترل مناسب علفها کشعلفانتخابی براي این  زراعی انگیاه

 باشدیها مکشدالیل افزایش مقبولیت این علفو سمیت پایین براي پستانداران از  گسترده یکشعلف طیف

مشکالتی را براي گیاهان زراعی در  تواندیها مکشفعالیت و ماندگاري نسبتاً باالي این علفاز طرفی ). 201(

تا  یکها در خاك، نسبتاً زیاد و از کشاین علف عمرمهی. متوسط ن)201؛ 28( بعدي به وجود آورد يهاتناوب

ها از معادله سینتیکی درجه کشچند ماه بسته به شرایط خاکی و اقلیمی متفاوت است. سرعت تجزیه این علف

سولفونیل اوره در ارگانیسم هاي غیر  يهاکشعلف دهدی. شواهدي وجود دارد که نشان م)9( کندیاول پیروي م

 يهاسولفونیل اوره در خاك يهاکشه علفمطالعات نشان داده است که تجزی ).28( کنندیهدف تجمع پیدا م

خاك میزان تجزیه این  pHمحتواي  ).153( ردیگیصورت م يکندقلیایی، سرد، خشک و داراي ماده آلی کم به

 ستزی تحمل براي تضمینی هاکشعلف این مصرف کم ).19( دهدیم ارقر ریها را به شدت تحت تأثکشعلف

 سولفونیل اورههاي کشعلف اولیه مصرف مقدار درصد یک از کمتر مقادیر مواردي در حتی و نیست محیطی

میکروگرم در کیلوگرم خاك  07/0تا  01/0براي مثال غلظت  ).19( است شده حساس گیاهان به خسارت باعث

، عدس یا یونجه را در یرشد گیاهان حساس از جمله لوبیا، نخودفرنگ تواندیکلروسولفورون م کشعلفاز 

 در و رویشی پسعمدتاً  گندم رد اوره سولفونیل يهاکشعلف مصرف زمان ).28(زراعی کاهش دهد  يهاتناوب

باعث ایجاد خسارت به  است ممکن بعدي کشت با کش عل کاربرد زمان بین کم فاصله رونیازا و است بهار

یک نگرانی عمده در غرب ایران  عنوانبهي سولفونیل اوره هاکشعلفمسئله بقایاي ). 121( محصول بعدي شود

که بر  باشدیمخشکی  نسبتاًهاي گرم و هاي سرد و تابستانداراي زمستان مطرح است زیرا که این مناطق

که این امر در افزایش پتانسیل ایجاد خسارت در  دیافزایمهاي سولفونیل اوره در خاك کشماندگاري علف

 بازدارنده يهاکشبا توجه به روند رو به رشد مصرف علف محصوالت زراعی تناوبی بسیار حائز اهمیت است.

(کاهش  در سالیان اخیر خصوص سولفونیل اوره در کشور و همچنین شرایط آب و هواییسنتز استوالکتات و به

ها بر اثرات بقایاي آن ها و در نتیجه تشدیدکشدر افزایش پایداري این گروه از علف بارندگی) که عامل مهمی

ها بر گیاهان زراعی کشسوء بقایاي علف زراعی است، تحقیقات مربوط به اثرات يهاگیاهان حساس در تناوب
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ربوط به بقایاي بتوان پاسخ دقیقی به مسائل و مشکالت م ها و مناطق مختلف کشور ضروري است تادر تناوب

ها پرداخت. مسئله دیگري که مشکالت بقایاي این کشجنبه بسیار مهم از علف ها داد و به مدیریت اینکشعلف

ها در دامنه وسیعی از گیاهان زراعی از جمله کشعلفاین از  استفاده ،کندیها را در کشور ما تشدید مکشعلف

منجر به مصرف  تواندی. این مسئله مباشدر میدر مناطق مختلف کشوگندم، برنج، چغندرقند، ذرت، پنبه و یونجه 

متوالی و یا حتی در یک فصل زراعی شود. براي مثال  زراعی يهااین گروه در سال يهاکشمکرر علف

هرز مزارع ذرت مصرف  يهاعلف براي کنترلکه ها نیکوسولفورون (کروز) از گروه سولفونیل اوره کشعلف

سولفوسولفورون (آپیروس) از  کشعلف، ردیگیقرار م تناوب بعدي که در بیشتر نقاط کشور گندم، در شودیم

. تحقیقات زیادي در اغلب کشورهایی که شرایط آب و هوایی شودیم گروه مشابه یعنی سولفونیل اوره مصرف

قند، کلزا، آفتابگردان و نشان داده است که بسیاري از گیاهان زراعی حساس مانند چغندر مشابه کشور ما دارند

نانوگرم در هر  07/0تا  01/0ها یعنی کشبه یک هزارم میزان اولیه مصرف این علف یگیاهان خانواده نخودفرنگ

سال فاصله کاشت مجدد گیاهان حساس در تناوب پس از  7تا  3گرم خاك حساس هستند و این یعنی رعایت 

. براي ارائه پاسخ مناسب در مورد اثرات سوء بقایاي این )2( ضرورت دارد الذکرگروه فوق يهاکشمصرف علف

منظور کاهش این اثرات بر گیاهان غیر هدف انجام به يزیرزراعی در تناوب و برنامه ها بر گیاهانکشعلف

  .باشدیامري حائز اهمیت م یسنجستیو ز يامزرعه تحقیقات

کشور مورد بررسی قرار  يهاها را در خاكکشاین علفمطالعاتی که به طور دقیق ماندگاري و تجزیه        

اندك زراعی مختلف مطالعه نمایند بسیار  يهاها را بر گیاهان حساس در تناوبدهند و همچنین اثرات بقایاي آن

ها و مناطق مختلف کشور بررسی نماید ها را در خاكکشاست و در حال حاضر تحقیقاتی که پایداري این علف

مورد مطالعه در خاك با  هايکشتعیین نیمه عمر علفاز قبیل لذا این پژوهش با اهدافی د است. بسیار محدو

در محصوالت  مورد مطالعه يهاکشارزیابی پتانسیل خسارت علف ،کروماتوگرافی مایع با کارایی باالروش 

ها تا کاشت گیاهان بعدي براي منطقه مورد کشتعیین فاصله زمانی مناسب بین مصرف علفو  زراعی مختلف

 انجام شد. بررسی و نوع گیاهان تناوبی مورد بررسی
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  کش ها در محیطسرنوشت آفت -1- 2

گیرد که میفرآیند هاي متعددي قرار  تحت تأثیرها در محیط زیست کشانتقال و سرنوشت آفت       

بسیار  ها با خاك، آب و هواکشد. تقابل آفتنباشمی زیست پایداري و تحرك آنها در محیط يکنندهتعیین

شود. بطور کلی ژیکی، فیزیکی و شیمیایی کنترل میهاي متعدد همزمان بیولوپیچیده بوده و توسط واکنش

هاي فیزیکی (جذب توسط ذرات ه فرآیندها در محیط به دو گروکشلفثیرگذار بر سرنوشت عهاي تأفرآیند

لیز، تجزیه بیولوژیکی، تجزیه نوري، هیدرو، رواناب) و فرآیندهاي شیمیایی (خاك و گیاه، تبخیر، آبشویی

  شود.) که به اختصار به آنها اشاره می107 ؛110شوند ( اکسیداسیون و احیا) تقسیم م

  فیزیکیهاي فرآیند - 1-1- 2

  توسط ذرات خاك جذب -1- 1-1- 2

باشد. جذب سطحی یک به سطوح ذرات خاك می کش آفتهاي این فرآیند به صورت اتصال مولکول      

) که در 47باشد (ها در محیط میکش آفتثیر گذار در تعیین سرنوشت شیمیایی بسیار مهم و تأ-یفرآیند فیزیک

کش در جذب هاي علفدهد. توانایی مولکولت خاك رخ میذرا کش وهاي آفتنتیجه واکنش بین مولکول

أثیرگذار بر آلودگی آب توسط خاك و مواد آلی و گرایش آنها به جدا شدن از این سطوح جاذب، از عوامل مهم ت

هاي فیزیکی و و نیز ویژگی کشعلفهاي سطحی وابسته به ویژگی هاي مولکولباشد. جذب و خاك می

د. مواد آلی به نباشها میامل ذرات کلوئیدي، مواد آلی و رسسطوح جاذب در خاك ش باشد.شیمیایی خاك می

ن نیروي جذب در بین سطوح جاذب کش، داراي قویتریهاي علفعلت پیوستگی شیمیایی باال با مولکول

ایی هشتواند توسط واکنها و سطوح مواد آلی میکش بر روي رسهاي علفجذب سطحی مولکول د.نباشمی

هاي دوقطبی دوقطبی، تبادالت یونی، والسی، پیوندهاي هیدروژنی، واکنشرخ دهد که شامل: نیروي واندر



٨ 
 

کش را هاي علفتحرك مولکول تواندباشند. قدرت جذب میپیوندهاي کوواالنسی و واکنش هاي آبدوستی می

زیستی،  زیستی، ماندگاري، تجزیه هاي فعالیتیر قرار دهد و درنتیجه بر فرآیندخاك تحت تاث پروفیلدر طول 

ند نسبت به تواکش توسط اجزاي خاك میگذار باشد. فرآیند جذب یک علفثیرکش تأآبشویی و تبخیر علف

) در مطالعه جذب سطحی 177( سینگو  سینگ .کش مورد توجه واقع شودتجزیه شیمیایی آن علف

جذب سطحی سولفورون متیل و سولفوسولفورون در پنج نوع خاك زراعی مختلف دریافتند که مت

جذب سولفورون متیل نسبت به سولفوسولفورون از قدرت بیشتري برخوردار بود با این حال بطور کلی مت

این  که بیانگر پتانسیل بااليباشد خاك بطور نسبتاً ضعیفی برقرار میها به ذرات کشسطحی این علف

هاي مولکولعوامل زیادي بر جذب سطحی  باشد.هاي زیرین خاك میها جهت آبشویی به الیهکشعلف

هاي هاي فیزیکی و شیمیایی مولکولتوان به ویژگیثیرگذارند که از آن جمله میکش به ذرات خاك تأآفت

بافت خاك اشاره کرد.  و pHکش، نوع خاك، مقدار و نوع مواد آلی خاك، درجه حرارت، رطوبت خاك، آفت

 دهد که غالباًتجزیه زیستی کاهش میکش را براي هاي آفتاهمی زیستی مولکولجذب توسط ذرات خاك، فر

  ).12شود (کش میهاي آفتباعث افزایش ماندگاري مولکول

کش عالیت، جذب، تحرك و ماندگاري علف) به مطالعه ارزیابی ف58الفتروهورینز و همکاران (      

جذب سطحی سولفوسولفورون تحت تأثیر بافت خاك سولفوسولفورون در خاك پرداختند و مشاهده کردند که 

کش در خاك شنی لومی بیشتر از خاك رسی لومی رفته است به طوري که جذب این علفو دماي خاك قرار گ

ز شرایط گرم و کش در شرایط سرد و خشک بیشتر امچنین مشاهده شد که ماندگاري علفبوده است و ه

بینی کش توسط ذرات خاك در پیشول و عوامل تاثیرگذار بر جذب آفتاز این رو درك اص مرطوب بوده است.

یش آنها مهم است. جاگیري ثر و کارآمد براي استخراج و پاالهاي مؤدار بقایاي آنها و نیز اتخاذ روشمق

بیان ب پخش ماده بین فازهاي جامد و مایع بین محلول و اجزاي جامد، از طریق ضری کش آفتهاي مولکول

  باشند.ترین معادالت میترین و رایجدو معادله فروندلیخ و النگمویر کاربرديشود که در این ارتباط می

  شود: بیان می 1- 2بصورت معادله ي  معادله فروندلیخ

�)                                                                           1-2 (معادله = ���
�  
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، Cکش جذب شده در واحد وزن ماه جذب کننده (میلی گرم در کیلوگرم)، ، مقدار آفتSکه در این معادله 

باشند که از روندلیخ می، ضرایب جذب فnو  fKکش در فاز محلول (میلی مول در لیتر) و غلظت تعادلی آفت

  آیند.هاي آزمایشگاهی بدست میداده

  شود:بیان می 2- 2ي ي النگمویر به صورت معادلهعادلهم

�                           )                                           2-2 (معادله =
���

(����)
 

ضرایب  bو  kکش در فاز محلول و غلظت تعادلی آفت Cکش جذب شده، ، مقدار آفتSکه در این معادله 

ذب کننده و باشند و به ترتیب ثابت مربوط به انرژي اتصال ماده جذب شونده به سطح ماده جالنگمویر می

در معادله  nاگر ضریب  باشند.ي جذب شده توسط سطح جذب کننده میحداکثر جذب سطحی ماده

  خواهد بود. 3-2ي ي جذب سطحی به صورت معادلهمعادله)، n=1برابر با یک باشد ( فروندلیخ

�                                           )                            3-2(معادله  = ���         

باشد که یک شاخص مهم و کاربردي براي توصیف رفتار ، ضریب پخش یا توزیع میdKکه در این معادله 

رود و مقدار هاي محیطی به کار میي ساده در بسیاري از مدلباشد. این معادلها میهکشجذب سطحی آفت

ي که مادهکننده مقدار جذب یا توزیع ماده آلی مورد نظر بین فاز محلول و فاز جامد است. از آنجاییآن تعیین

و  dKبه منظور کاربردي کردن  ،اي در جذب سطحی ترکیبات شیمیایی آلی خاك داردآلی نقش تعیین کننده

(ضریب توزیع  ocKکش بین ماده آلی و خاك) و (ضریب توزیع آفت omKاستاندارد کردن آن از ضرایب 

هاي توان به صورت معادلهود. روابط بین عوامل مذکور را میشبین کربن آلی و خاك) استفاده می کشآفت

  .بیان کرد 5- 2و  2-4

���)                                                                        4-2 (معادله =
��

��
  

���)                                                                         5-2 (معادله =
��

��
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(کیلوگرم کربن یا ماده آلی در به ترتیب مقدار ماده آلی و کربن آلی خاك  ocو  omها که در این معادله

  باشند.کیلوگرم خاك) می

ها کشها دارند. از یک سو جذب آفتکشتمواد آلی نقش مهمی در فرآیند تجزیه و ماندگاري آف      

هاي شود و این امر در کاهش آلودگی آبهش انتقال آنها در پروفیل خاك میتوسط مواد آلی خاك سبب کا

قندها  ز سوي دیگر با افزایش مواد آلی خاك، فعالیت میکروبی خاك به دلیل فراهمیثر است و اؤزیرزمینی م

فولدنی و ). 125( ها حائز اهمیت استکشاین مسئله در تجزیه آفت شود کهو اسیدهاي آمینه تشدید می

متیل در خاك دریافتند که نورونهاي کلرسولفورون و تريکش) در مطالعه جذب سطحی علف63ن (همکارا

ي بر جذب دارتأثیر معنیکش به ذرات خاك هاي علفبه واسطه افزایش سطح تماس مولکولمواد آلی خاك 

ل آنها را در پروفیل ها توسط مواد آلی، انتقاکشهرچند جذب آفت داشته است. هاکشسطحی این علف

که تشکیل این مهم نباید نادیده گرفت، بطوري دهد اما تحرك بخش آبی ماده آلی را نیز درخاك کاهش می

 شودکش باعث افزایش حاللیت و پویایی تحرك آن میهاي آفتهاي بین ماده آلی محلول و مولکولپیوند

ها توجه به ساختار مولکولی آنها، اسیدیته خاك و غلظت امالح موجود در کش. در بررسی جذب آفت)129(

) در ارزیابی 146پوسینو و همکاران ( باشند.طحی حائز اهمیت میمکانیسم جذب س خاك نیز در درك

ز مهمترین و محتواي کربن آلی خاك ا pHهاي مختلف دریافتند که جذب و تجزیه تریاسولفورون در خاك

کش هاي علفکه بیشترین جذب سطحی مولکولطوريبهکش در خاك بوده اند، عوامل مؤثر بر جذب علف

با افزایش  سطح کربن آلی خاك مشاهده شده است.خاك و بیشترین  pHبه ذرات خاك در کمترین سطح 

، حاللیت آنها در آب افزایش یافته و از میزان جذب سطحی توسط اجزاي خاك هاکشفتدرجه قطبیت آ

ساها و . یرندگقرار میخاك  pHخاصیت اسیدي یا بازي ضعیف تحت تأثیر  هاي باکششود. علفکاسته می

 pHافتند که کش سولفوسولفورون تحت تأثیر عوامل غیرزنده دریدر مطالعه تجزیه علف) 160کولشرشتا (

کش در شرایط اسیدي اشته است. به طوري که تجزیه علفکش دداري بر میزان تجزیه علفخاك تأثیر معنی

)pH جذب  روز بوده است. 3/9شرایط عمر سولفوسولفورون در این چهار) بسیار سریع بوده و نیمه

که طوريشود، بهل استخراج میهاي قوي و بقایاي غیر قابتوسط اجزاي خاك باعث تشکیل پیوندها کشآفت

انند. این مبقایاي غیر قابل استخراج باقی میصورت ه ها پس از جذب بکشاز آفتدرصد  25تا  10 حدوددر
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هاي کارکردي مثل نیترو، آمینو، هیدروکسیلیک و فسفات با مواد روههاي کوواالنسی گمکانیسم به دلیل پیوند

  .)27( باشدآلی می

  

   تبخیر و تصعید -2- 1-1- 2

ها کشفرآیند تعیین کننده جابجایی آفتشود. این یا جامد به گاز تبدیل میفرآیندي است که یک مایع        

کش براي تبخیر شدن توسط پتانسیل یک آفت. )65( باشدن هوا به خارج از مکان کاربرد میتوسط جریا

  شود.کش بیان می) براي آن آفت6-2ن هنري (معادله ثابت قانو

��)                                                                6-2 (معادله =
�� ���⁄

��
 

، دما Tها و ثابت عمومی گاز، Rکش در هوا و محلول آب و به ترتیب غلظت آفت qaCو  iPکه در آن 

کند که در شرایط تعادل نسبت جرم ماده آلی در هوا به مایع تابعی از فشار واقع این ثابت بیان میباشد. درمی

دن و کش به تبخیر شبت باالتر باشد نشانگر تمایل آفتهواي خارج محلول است. هرچه مقدار این ثا

ها را می توان از طریق اختالط آنها با خاك کشتبخیري آفت باشد. تلفاتپراکندگی به درون اتمسفر می

کاهش داد. اگرچه هواي خاك با اتمسفر در حال تبادل است ولی سرعت این تبادل آنقدر پایین است که 

خیر از سطح خاك در بسیاري هاي اختالط یافته با خاك قابل چشم پوشی است. تبکشاتالف تبخیري آفت

تبخیر کش، بیشترین مقدار نظر از نوع آفتمهمی در سرنوشت آنها دارد و صرفها نقش کشاز آفت

اجزاي خاك از دهد و با ورود آن به داخل خاك و جذب توسط کش رخ میبالفاصله پس از کاربرد آفت

هاي ها، شامل ویژگیکش از خاكهاي علفأثیرگذار بر تبخیر مولکولشود. عوامل تشدت تبخیر کاسته می

هاي واکنشی و ار، حاللیت، ساختار و ماهیت گروهفشار بخکش (هاي علفی و شیمیایی مولکولفیزیک

هاي خاك (محتوي رطوبت خاك) و عوامل محیطی (دما، رطوبت نسبی هاي جذب و دفع)، ویژگیشاخصه

ان به ها ممکن است از طریق انحالل در آب بارکشي آفتمی باشند. مولکول هاي تبخیر شده و سرعت باد)
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صوالت مجاور شوند. براي مناطق خارج از محل هدف برسند و از این طریق باعث ایجاد خسارت در مح

  ها، اتالف از طریق تبخیر در مقایسه با اتالف از طریق آبشویی یا رواناب بسیار ناچیز است.کشاغلب آفت

  

  

  رواناب -3- 1-1- 2

ها کش. آفتشوداتالق میهاي سطحی و از طریق آبها در آب کشتحرك و جابجایی آفترواناب به        

. رواناب معموالً باشندهاي در حال فرسایش میبوده و یا در اتصال با ذرات خاك صورت محلول در آبهیا ب

خاك کلوئیدهاي دهد که سرعت اضافه شدن آب به خاك، بیشتر از توان جذب آب توسط زمانی رخ می

ذرات خاك عنوان ترکیبات محلول در آب و یا متصل به هطریق رواناب بها ممکن است از کشباشد. آفت

کش موجود در رواناب بسته به شیب منطقه، بافت خاك، رطوبت خاك، میزان جابجا شوند. مقادیر آفت

کش متفاوت شیمیایی آفت-هاي فیزیکیفرسایش پذیري خاك، مقدار و مدت زمان بارش یا آبیاري و ویژگی

هاي ها، آبتواند موجب آلودگی رودخانهها میکش آفتصل از مناطق تیمار شده با اب حا). روان46( است

هاي تواند منجر به آلودگی آبکش میها شود. همچنین رواناب آفتیاچهها و درهاي آب، برکهجاري، چاه

هاي توسط آبها، حیوانات خانگی و محصوالت آبیاري شده و نیز ایجاد مشکالتی براي انسان زیرزمینی

هاي اي به منظور تعیین آلودگی منابع آبدر مطالعه )14( باتاگلین و همکاران). 104آلوده، شود (

هاي سولفونیل اوره، ایمیدازولینون و سولفونامید کشهاي آمریکا توسط علفاز ایالتهاي برخی رودخانه

هاي ریق رواناب سطحی به منابع آبها از قبیل نیکوسولفورون از طکشمشاهده کردند که برخی از علف

 هاي مورد آزمایش یافت شد.درصد از نمونه 52کش در که بقایاي این علفطوريد شده بهها واررودخانه

کش متفاوت است و بر شود بسته به نوع آفتکشی که از طریق رواناب اتالف میطور کلی مقدار علفهب

درصد تجاوز  3ها از کشدرصد و در اکثر آفت 5شیمیایی اد اساس برآوردهاي انجام شده براي کل مو

افته براي کاهش فرسایش هاي شخم کاهش یتوان توسط روشها را میکش. رواناب آفت)212( کندنمی
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بندي سطوح براي کاهش شیب زمین، ایجاد خاکریز براي مهار رواناب و افزایش جذب خاك، درجه

  ).68( ف، کاهش دادها توسط شاخ و برگ گیاهان هدکشآفت

  آبشویی -4- 1-1- 2

. آبشویی شودمیاتالق ها در خاك کشهاي آفتك و جابجایی عمودي مولکولتحرآبشویی به فرآیند        

 تواند منجر بهمیشود زیرا که گرانی زیست محیطی بزرگ قلمداد میصورت یک نهها در خاك بکشآفت

قایسه با سرعت آبشویی سرعت تجزیه در م هاکشآفت. براي برخی )204( گرددهاي زیرزمینی ودگی آبآل

کش و آبشویی آنها هاي آفتمنابع آبی در اثر جابجایی مولکولتوان از آلودگی که می باالتر است حديبه 

شوند بنابراین در هاي زیرزمینی تجزیه می. در این موارد مواد شیمیایی قبل از رسیدن به آبپوشی کردچشم

کش اهمیت ت آبشویی یک آفت. سرعاز اهمیت کمتري برخوردار استا مشکالت زیست محیطی اینج

یعنی  ،حضور داردکش در قسمت سطحی خاك ست که یک آفتازیرا نشانگر مدت زمانی  داردباالیی 

، مکان هاي اختالط مزارع سمپاشی شده). 195( که بیشتر در معرض تجزیه و تخریب قرار داردجایی

هاي  مکانهاي سمی، از مستعد ترین هاي دفع زبالهها، مناطق شستشوي تجهیزات سمپاشی و مکانکشآفت

دهند که یکی از از مطالعات نشان می برخیروند. شمار میههاي زیرزمینی بایجاد آبشویی و آلودگی آب

هاي آن مولکولاي و جذبی هاي تجزیهکش مربوط به ویژگیین عوامل در ایجاد آبشویی یک آفتمهمتر

هایی کش آفت. )99( باشدبه درون آب می آن کش در رهاسازي سریع ترکیباتکش و توانایی آن آفتآفت

نسبت به آنهایی که با نیروي بیشتري  هستندکه جذب سطحی ضعیفی در خاك دارند و به تجزیه مقاوم 

هاي کشارند. آفتزمینی برخوردزیرهاي اند از توانایی باالتري در آلودگی آبشدهجذب ذرات خاك توسط 

 باالتر از پتانسیل آبشویی باالتري برخوردارند.  ocKهاي با مقادیر کشدر مقایسه با آفت کمتر ocKبا مقادیر 

هاي مختلف مشاهده نمود که این سولفورون در خاكمت کشعلف) در مطالعه آبشویی 183ساندیا (       

جابجایی باالیی در محیط خاك برخوردار بود و به همین علت از طریق فرآیند کش از قدرت تحرك و علف

هاي خاك در ویژگی هاي زیرزمینی شده و منجر به آلودگی این منابع شده است.آبشویی وارد منابع آب

 هاي رسی ظرفیت باالیی براي جذب تعدادد. خاكباشدر خاك بسیار حائز اهمیت می هاکشجابجایی آفت
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هاي شنی ظرفیت که خاكها و مواد مغذي خاك دارند در حالیکشاز مواد شیمیایی شامل آفت زیادي

. بنابراین نمایندها را جذب میکشدر خاك نیز آفت دارند. مواد آلی موجود هاکشبراي جذب آفت کمتري

خاك، تحرك و ها در خاك نقش دارند. ساختمان کشخاك نیز در تعیین میزان جذب آفت محتوي مواد آلی

هاي با اي شنی با بافت درشت نسبت به خاكهدهد. خاكثیر قرار میأها را تحت تکشجابجایی آب و آفت

آب محلول هاي فشرده شده، داراي منافذ هواي بزرگتري بوده و اجازه تحرك بیشتري به منافذ ریز یا خاك

هاي سطحی و زیر سطحی مزرعه گندم خاكرسی آبشویی سولفوسولفورون در ) در بر184ساندیا (دهند. می

خاك تر هاي پایینلفوسولفورون از خاك سطحی به الیهمشاهده نمود که آب آبیاري منجر به جابجایی سو

ریسک باالیی جهت آلودگی منابع کش به ویژه در مقادیر مصرف باالتر از شده و نتیجه گرفت که این علف

  هاي زیرزمینی برخوردار است. آب

قلیایی هایشان در شرایط باشند و مولکولصیت اسیدي ضعیف میاوره داراي خاهاي سولفونیلکشعلف      

و سطوح مواد ها پیوند ضعیفی با ذرات خاك باشد و به همین علت این مولکولو خنثی داراي بار منفی می

ها کشنین این علفیی و تحرك دارند. همچآلی موجود در خاك برقرار کرده و به راحتی قابلیت جابجا

). جابجایی این 184باشند (دي در پروفیل خاك را دارا میی در آب حل شده و امکان حرکت عموسادگبه

ما و کش به ذرات خاك، دهاي علفعواملی از قبیل جذب سطحی مولکول ها در خاك تحت تأثیرکشعلف

هاي زیرزمینی یا فاصله نیز مثل عمق آبهاي خاکی سایر ویژگی ).87گیرد (رطوبت موجود در خاك قرار می

دارند. همچنین بسزایی اهمیت ها کششویی و جابجایی عمودي این علفدر فرآیند آباز آبهاي سطحی نیز 

به فاصله که دهد. زمانیثیر قرار میها را در خاك تحت تأکشعلفبارندگی یا آبیاري نیز تحرك  يالگو

ویژه هیابد و این مسئله بشدت افزایش میهسنگین رخ دهد آبشویی ب کش بارندگیاندکی پس از کاربرد علف

کارینگر و ). 45ها که از توان جذب کمتري برخوردارند نمود بیشتري دارد (هایی مثل فنوکسیکشدر علف

و تجزیه برخی اي به منظور ارزیابی تأثیر مواد آلی و رس مونتموریلونایت بر جذب ) در مطالعه33همکاران (

ماهیت اسیدي خود جذب سطحی پایینی به ذرات خاك ها دریافتند که سولفوسولفورون به واسطه کشآفت

دو مسیر  کش شده است.به افزایش میزان آبشویی این علف و مواد آلی مود در خاك دارد و همین امر منجر

اك و یا از طریق میزان ها در خاك از طریق میزان نفوذ آب به خکشتلف براي تعیین میزان آبشویی آفتمخ
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توانند بافت خاك و هم منافذ درشت خاك می). هم 95( نفوذ آب به منافذ درشت خاك وجود دارد

  .انتقال دهندتر خاك هاي عمیقها را از سطح خاك به الیهکشآفت

  جذب توسط گیاه -5- 1-1- 2

کشی که دار علفحال مقبا اینباشد اي هرز مورد نظر میهکنترل علفها کشهدف از کاربرد علف       

 باشدهاي پس رویشی میکشز یک درصد مقدار کاربرد براي علفکمتر ا شود تقریباًتوسط گیاه جذب می

در محیط ندارد. مهمترین  هاکشسهم زیادي در سرنوشت علف ه با توجه به مقدار ناچیز آن عمالًک، )45(

. )62( باشندي آنها میمرحله رشدي و موارد استفاده اهی،هاي گیر جذب، شامل نوع گونهثر بعوامل مؤ

کش جذب الپون و پیکلورام، مقداري از علفهایی مثل گلیفوسیت، داکششواهدي وجود دارد که در علف

اك هاي گیاه باقی مانده و همراه با بقایاي گیاه دوباره به خشود و در بافتشده توسط گیاه تجزیه نمی

طوبت و مواد آلی خاك نیز جذب ، میزان رس، محتوي رpHهاي خاك مثل دما، . ویژگی)56( گرددبرمی

کش، روش کش، فرموالسیون آفتدهند. بعالوه نوع آفتأثیر قرار میها توسط گیاهان را تحت تکشآفت

) به 85حسینی و همکاران (). 94( ثیر دارندز در جذب آن توسط گیاهان تأکش نیي عمل آفتکاربرد و نحوه

وحشی و  کش سولفوسولفورون پرداختند و دریافتند که جواسخ جو وحشی و گندم زراعی به علفلعه پمطا

این حال کش بودند با علفرویشی سولفوسولفورون قادر به متابولیزه کردن گندم زراعی در کاربرد پس

ساعت پس از کاربرد  چهارکش توسط گندم بیشتر بوده است. به طوري که قدرت متابولیزه کردن علف

کش دریافت شده را متابولیزه درصد از میزان علف 26و جو وحشی  درصد 46سولفوسولفورون، گندم 

اند. بر این اساس کنترل مناسب جو وحشی با توجه به قدرت متابولیزه نمودن مقادیر توصیه شده نموده

هاي تلفیقی و یا ستفاده از روشهرز، مستلزم ادر کاربرد پس رویشی توسط این علفسولفوسولفورون 

  باشد.ربرد پیش رویشی سولفوسولفورون میکا

  هاکشعلفهاي شیمیایی و بیولوژیکی موثر بر سرنوشت فرآیند - 1-2- 2

شود. در در محیط اتالق می آنهاهاي شکسته شدن مولکولاز هم گسیختگی و ها به کشعلفتجزیه        

). 42؛ 103( معرض تجزیه میکروبی، شیمیایی و نوري قرار داشته باشدکش ممکن است در علفمحیط، یک 
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کش، ممکن است سریع باشد و یا مدت زمانی علفهاي شیمیایی زیه بسته به شرایط محیطی و ویژگیتج

ماندگاري باالیی در محیط ندارند،  ،هایی که سرعت تجزیه باالیی دارندکشطور کلی علفبهطول بیانجامد. هب

  .باشدنمی و تأثیرگذاري فاکتور مفید، هاي هرزعلفها از نظر طول دوره کنترل کشعلفتجزیه سریع اگرچه 

  

  

  تجزیه زیستی -1- 1-2- 2

منبع اصلی تجزیه  دهد و غالباًمی ها رخکشعلفتجزیه زیستی در نتیجه متابولیسم میکروبی         

ها و سایر ها، باکتريدهد که قارچمی). تجزیه زیستی زمانی رخ 204( ها در خاك استکشعلف

کربن و انرژي مورد نیازشان استفاده جذب ها به عنوان منبعی براي کشعلفهاي خاك از میکروارگانیسم

امروزه تجزیه زیستی . قرار دهنداستفاده  مورد و انرژي ییها را همراه با دیگر منابع غذاکشعلفو یا  نمایند

تکنولوژیکی ارزان قیمت، زیست سازگار و مؤثر براي حذف بقایاي  ها به عنوان یک روشکشعلف

هاي موجود در خاك به عنوان یک رود. از این رو میکروارگانیسمها در محیط زیست به شمار میکشعلف

بینی محققان پیشکنند. محیط زیست عمل میها در کشهاي علفجهت سمیت زدایی مولکول عامل مؤثر

خیز گونه باکتریایی مختلف ممکن است در یک گرم از یک خاك حاصل 7000تا  5000 کنند که درحدودمی

وجود گرم خاك حاصلخیز  1هزار کلونی قارچی  در  10موجود باشند. همچنین ممکن است در حدود 

ست توده میکروبی درصد از کل زی 65ها در حدود ها، باکتريکه در اکثر خاك). از آنجایی32باشد ( داشته

ها کشعلفرسد که نقش این دسته از ریز جانداران در متابولیسم زیستی دهند، به نظر میرا تشکیل می خاك

یک روش ساده، کم هزینه و  بیانگر). تطابق پذیري باالي ریز جانداران 108پر رنگ تر از سایر عوامل باشد (

ها کشعلف. تجزیه زیستی )51( باشدمیهاي زیست محیطی ر با محیط زیست براي کاهش آلودگیسازگا

رود. تاکنون مکانیسم ها  به شمار میکشعلفعنوان مکانیسم اصلی تجزیه اکثر هست که باهاي مدیدي مدت

  شناخته نشده است.  ها کشعلفدقیقی براي سازگاري ریز جانداران به 
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کش سولفوسولفورون لفه منظور ارزیابی تجزیه زیستی عاي ب) در مطالعه137پنکاج و همکاران (       

در  Bacillus spهاي باکتریایی جدا شده از مزارع کشاورزي مشاهده نمودند که گونه باکتریایی توسط گونه

درصد از مقدار اولیه سولفوسولفورون  82گراد منجر به تجزیه درجه سانتی 28خنثی و دماي  pHشرایط 

نیاز براي رمز گشایی  داراي مواد ژنتیکی مورد ممکن است ریز جانداران کار رفته در خاك شده است.هب

ها باشند. مطالعات اخیر نشان داده است که کشیمیایی الزم براي تجزیه برخی آفتهاي بیوشمکانیسم

در  )25برار و همکاران (). 200( ها درگیر هستندکشآفت ي تجزیهدر پدیده اجتماعی از ریز جانداران غالباً

 استریلدر خاك غیر کشه سرعت تجزیه علفدریافتند ککش سولفوسولفورون ارزیابی تجزیه زیستی علف

روز و در  120عمر سولفوسولفورون در خاك استریل شده که نیمهطوريبیشتر از خاك استریل شده بود به

ی و تجزیه زیستی یت میکروبروز بوده است. نامبردگان علت این امر را فعال 93خاك غیر استریل 

دانستند. به طور هاي موجود در خاك غیر استریل وارگانیسمکش به واسطه حضور میکرهاي علفمولکول

هاي میکروبی جابجا شده و با عبور از در محلول خاك به سمت کلونیها کشعلف هايمعمول مولکول

هاي توانند مولکولها میمیکروارگانیسمشوند. غشاي سلولی میکروبی وارد سلول شده و در آنجا متابولیزه می

یایی با هاي خاص شیمکش را از طریق سیستم آنزیمی درونی خود متابولیزه کنند. بر اساس ویژگیعلف

ها در تجزیه ع رخ دهد. توانایی میکروارگانیسمها، تجزیه بیولوژیکی ممکن بسیار سریتوجه به حضور آنزیم

ي بهینه هاي مورد نیاز و شرایطشان در تولید آنزیمیی، وابسته به توانایییبات شیمیاو یا تغییر ساختار ترک

) به مطالعه تجزیه زیستی سولفوسولفورون در 216یاداو و چادوري ( .باشدها میمحیطی براي انجام واکنش

تجزیه منجر به  Trichoderma sp قارچی گونهخاك کشاورزي پرداختند و مشاهده کردند که 

توسط ها کشعلفسرعت تجزیه . کش شده استهاي این علفسولفوسولفورون به متابولیت

باشد. ممکن است انواع مختلفی از ترکیبات و وجود ترکیبات غذایی می pHها تابعی از دما، میکروارگانیسم

. همچنین سرعت تجزیه زیستی وابسته به عواملی )98نقش داشته باشند ( ها کشعلفآلی در تجزیه زیستی 

هاي که فعالیت میکروبی در خاكطوريهباشد، بمی pHمثل محتوي مواد آلی خاك، رطوبت، دما، فرسایش و 

کش ) در ارزیابی تجزیه زیستی علف211وانگ و همکاران (خنثی، افزایش می یابد.  pHگرم و مرطوب و با 

درصد از مقدار اولیه  50در حدود تري بنورون متیل در خاك گزارش کردند که در خاك اتوکالو نشده 
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اي رخ خاك اتوکالو شده هیچ گونه تجزیه که درحالیروز تجزیه شده بود در چهاریل در طی بنورون متتري

هاي تري بنورون از مولکول نداده است. نویسندگان علت این امر را حضور جوامع میکروبی خاك و استفاده

  اند.متیل به عنوان منبع غذایی عنوان نموده

هاي که فعالیت باشدمیخاك  pHدما و  از قبیلهایی تابعی از ویژگی ها کشعلفتجزیه زیستی         

به آرامی کاهش می یابد سرعت تجزیه  pHکه دما یا طورکلی هنگامیهدهند. بثیر قرار میمیکروبی را تحت تأ

ها بیوتیکهایی مثل آنتیتواند حضور مولکولاین موضوع می یابد.هاي میکروبی کاهش میفعالیتزیستی و 

). تعداد زیادي از عوامل قارچی و باکتریایی 199خوبی توضیح دهد (هتر خاك و آب را بهاي عمیقدر الیه

هاي گرم مثبت براي را تجزیه کنند. انواعی از باکتريها کشعلفهاي که قادرند مولکولاند گزارش شده

ها، ها، تریازینونتریازین نظیرهایی با دامنه وسیعی از ساختارهاي شیمیایی متفاوت کشآفتتجزیه 

ه اي به منظور ارزیابی تجزی) در مطالعه219یو و همکاران (). 5( اندیافت شدهها ها و ارگانوفسفاتکاربامات

درصد  79روز در حدود بیش از  7سولفورون متیل مشاهده کردند که یک گونه قارچی در طی کش متعلف

محیط کشت عاري از سولفورون متیل را تجزیه نموده است در حالی که در از غلظت اولیه مت

میکروبی  تجزیهشده بود. تجزیه کش درصد از غلظت اولیه علف 13تا  5به طور متوسط ها میکروارگانیسم

ي . حذف بقایاي ناخواسته)6باشد (در محیط می ها کشعلفثیرگذار بر ماندگاري فرآیند اصلی تأ

  بستگی دارد.هاي آنزیمی ریز جانداران خاك ، تعداد و قابلیتفعالیتدر نهایت به ها کشعلف

  تجزیه شیمیایی -2- 1-2- 2

هاي غیر زیستی مختلفی از جمله هیدرولیز، فرآیندکش توسط علفهاي در این نوع تجزیه مولکول        

. )60خاك دارد ( pHارتباط تنگاتنگی با  شوند که معموالًاکسیداسیون و احیاء و یونیزاسیون شکسته می

باال بسرعت تجزیه  pHبازي و یا در آب مخزن سمپاش با سطح  هاي خاكها در کشتعدادي از آفت

هاي آن را شود و ممکن است ویژگیتغییر ساختار ترکیب واکنش می شوند. تجزیه شیمیایی منجر بهمی

سمیت کمتري نسبت به  هاي شیمیایی، ترکیب جدید معموالًطور کلی تغییر دهد. بسته به نوع واکنشهب

کش ) به مطالعه هیدرولیز جنبشی علف162اها و کولشرشتا (. س)132( ترکیب اصلی اولیه دارد
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کش از طریق پل سولفونیل منجر به و مشاهده کردند که فرآیند هیدرولیز علف سولفوسولفورون پرداختند

ها به فرآیندهاي کشعلفبرخی از کش به ترکیبات سولفونامید و آمینوپیریمیدین شده است. علف تجزیه

 دهند، حساسیت نشانها رخ میطور معمول در شرایط هوازي و یا غیر هوازي خاكهاکسیداسیون و احیا که ب

کش در اثر واکنش با مولکول آب و یا علفهاي دهند. هیدرولیز به تجزیه و تغییر شکل شیمیایی مولکولمی

هاي استري و ي کارباماتی، فنوکسیهاکشعلفشود. در مورد سطوح مواد معدنی مثل رس اتالق می

ي آنها به شمار عامل تجزیه، هیدرولیز مهمترین رخ ندهد تجزیه زیستی ی کهترکیبات آلی فسفردار در صورت

نقش مهمی را در سرعت دادن به این  دمالذا  ،). از آنجا که هیدرولیز یک فرآیند شیمیایی است147( رودمی

 ها کشعلفثیرگذار بر روند تجزیه هیدرولیزي لیل شرایط متغیر و عوامل متعدد تأواکنش بر عهده دارد. به د

وتی ناشی از تجزیه هیدرولیزي گزارش شده است که اختالف نتایج در ترکیبات مختلف، نیمه عمرهاي متفا

 ).108( باشدمیها کشعلف، دما و ساختار مولکولی pHویژه هحاصل به دلیل تفاوت در شرایط آزمایش ب

کش در ) در آزمایشی به منظور ارزیابی تجزیه تري بنورون متیل دریافتند که این علف24بوتارو و همکاران (

  گردد.به آرامی هیدرولیز شده و به ترکیبات اولیه تجزیه میمحیط آبی و در شرایط تاریکی 

  تجزیه نوري -3- 1-2- 2

نور خورشید  تابشاثر  بر کشعلفهاي باشد که طی آن مولکولیک فرآیند شیمیایی میتجزیه نوري         

سطح شاخ و برگ گیاهان و یا در محیط جو  تواند روي سطح خاك، رويمیشوند. این فرآیند شکسته می

دهد. تجزیه نانومتر رخ می 400تا  290در محدوده امواج با طول موج بین  تجزیه نوري صورت گیرد. فرآیند

). 197( شودها میهاي نوري باعث شکسته شدن پیوندهاي بین مولکولنوري به علت انرژي موجی فوتون

کش سولفونیل اوره تحت تأثیر به منظور ارزیابی تجزیه نوري پنج علف اي) در مطالعه61فنول و همکاران (

با ها کشعلفدر حضور اکسید روي به عنوان کاتالیست نوري، تجزیه نور طبیعی خورشید دریافتند که 

دقیقه  27تا  8عمر سولفوسولفورون در این شرایط بین پذیرد به طوري که نیمهسرعت باالیی انجام می

رعت واکنش تجزیه نوري وابسته به انرژي مورد نیاز براي شکستن پیوندهاي شیمیایی، شدت نور س باشد.می

 ها تاحدي به تجزیه کشباشد. بیشتر آفتقابل دسترس و وجود ترکیبات حدواسط براي فرآیند تجزیه می
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