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 خالصه

ش با در اثر واکن خوردگی کشاورزی، هایسمپاش مخازن فلزی عمر کننده محدود عوامل از یکی

های ، علفاستفاده از سموم کشاورزی هنوز تنها روش موثر در کنترل اکثر حشرات .است سموم کشاورزی

ا وقوع افتد امهای اصلی مواد اتفاق میباشد. خوردگی در تمامی دستهزای گیاهی میهرز و عوامل بیماری

فوالد  نیزه،های کشاورزی معموال از جنس فوالد گالواتر است. مخازن سمپاشآن در فلزات به مراتب بیش

که  نیخازباشند. بهترین جنس مخزن از فوالد ضد زنگ است. مضد زنگ، آلومینیوم و پالستیک نشکن می

ی فوالد بررسی خوردگ تحقیق این از هدف باشند.شوند، گرانترین نوع مخزن میاز این جنس ساخته می

کش پاراکوات و مجنس با آلیاژ مخزن فلزی سمپاش در معرض واکنش با علفهAISI304  ضدزنگ

اکنش با رض ودر مع ها در ابعاد مشخص تهیه گردیدند وباشد. برای این منظور نمونهکش دلتامترین میآفت

های یون های خورنده متشکل از سموم پاراکوات و دلتامترین قرار گرفتند. سپس میزان مهاجرتمحلول

ان خوردگی بود، به عنوان معیاری از میز AISI304زنگ ، که عنصر اصلی تشکیل دهنده فوالد ضدFeفلزی 

 د زنگ دروالد ضفایج نشان داد میزان خوردگی گیری شدند. نتجذب اتمی اندازه با استفاده از روشها نمونه

ات م پاراکوسب در ای بیشتر از سم دلتامترین است و این مقدار به ترتیاثر سم پاراکوات بطور قابل مالحظه

 بدست آمد. ppm371/0و ppm 735/17و دلتامترین برابر 
 

 .زنگ، خوردگی، فوالد ضدکشاورزی هایزی، سمپاشسموم کشاور: کلمات کلیدی

 

 

  مقدمه .1
 

در  حیاتی نقش داشتن دلیل به تأمین نیازهای غذایی است. کشاورزیامروزه یکی از مشکالت اساسی بشر 

شود. عوامل بسیار می محسوب کشور اقتصادی هایبخش ترینمهم از یکی جامعه، نیاز مورد غذای تأمین

ل توجهی از این خسارت ناشی از زیادی در کاهش تولید محصوالت کشاورزی دخیل هستند، که درصد قاب

 تنها هنوز شیمیایی مبارزهبنابراین مبارزه با آفات امری ضروری است. . باشدهای گیاهی میآفات و بیماری

. یک مشکل همیشگی در مسیر [1]باشدمی هرز هایعلف و هابیماری آفات، اکثر کنترل در مؤثر روش

ها در تماس با تجهیزات و ماشین آالت خاصیت خورندگی آن داری و استفاده از سموم کشاورزیتولید، نگه

های کشاورزی در اثر واکنش شیمیایی با سموم کشاورزی یکی از . خوردگی مخازن سمپاش[2]است 

های کشاورزی است. خوردگی ناشی از واکنش شیمیایی با سموم عوامل محدود کننده عمر سمپاش

توانند گسترده گردیده و ش را تغییر دهد. این تغییرات میتواند شکل ظاهری قطعات سمپاکشاورزی می

ها یا ایجاد ترک در قطعات را فراهم آورده و باعث از کار افتادن سمپاش، هدر رفتن موجبات تغییر در اندازه
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. این مخازن معموال از فوالد گالوانیزه، فوالد ضد زنگ، آلومینیوم و [3]سم و از بین رفتن قطعات گردند 

باشند. بهترین جنس مخزن از فوالد ضد زنگ است. مخازنی که از این جنس ساخته یک نشکن میپالست

 در آن پیامدهایو  خوردگی یزمینه در مختلفی تحقیقات تاکنون باشند.شوند، گرانترین نوع مخزن میمی

ار و و همکارانش در پژوهشی به بررسی رفت 1جیانگ 2009. درسال است گرفته صورت کشاورزی بخش

( پرداختند. برای این OP) 2مکانیزم خوردگی فوالدکربنی در محلولی مرکب از آب و سموم ارگانوفسفره

لیتر محلول سم و میلی 500روز در معرض  20به مدت های فوالدی به شکل مستطیل ها کوپنمنظور آن

ب و سم ارگانوفسفره بیشتر ها نشان داد، سرعت خوردگی فوالد کربنی در ترکیب آآب قرار دادند. نتایج آن

موجود 3ها نتیجه گرفتند دی اتیل فسفیت از سرعت خوردگی فوالد کربنی در محلول شاهد )آب( است. آن

و  4ایوانوا 2010در سال . [4]دهددر سموم ارگانو فسفره سرعت خوردگی فوالد کربنی را افزایش می

بررسی کردند.  5اکنش با کود مایع ماکس گراوهمکارانش رفتار خوردگی فوالد کربنی ساده را در معرض و

گیری کردند. همچنین و الکتروشیمیایی اندازه6ها را با دو روش کاهش وزن ها سرعت خوردگی نمونهآن

درصد حجمی محلول ماکس گراو و  1و  6/0، 4/0، 2/0غلظت  4سرعت خوردگی فوالد کربنی ساده را در 

ها نشان داد که سرعت خورده گیری نمودند. نتایج بررسی آناندازهگراد درجه سانتی 60و  40، 20دمای  3

 .[5]کندها با افزایش غلظت محلول در تمام دماها کاهش پیدا میشدن نمونه

 گیریاندازه زمینه در جدی پژوهشی تاکنون که گردید مشخص شده انجام مطالعات به توجه با

ررسی ب تحقیق این از هدف لذا است نگرفته صورت کشاورزی هایسمپاش اجزای و قطعات خوردگی میزان

م رایج سدو نوع  ( درAISI304رفتار خوردگی آلیاژ فلزی همجنس با مخزن فوالد ضدزنگ سمپاش )استیل 

 ی دارند،شاورزدر کشاورزی )پارکوات و دلتامترین(که بیشترین استفاده را نسبت به سایر سموم در بخش ک

 است.
 

 هامواد و روش .2

 همجنس با آلیاژ فلزی مخزن سمپاش از شرکت AISI304های از جنس استیل ن تحقیق نمونهدر ای

ارائه  1در جدول  AISI304استنلس استیل کریمی تهیه گردیدند. ترکیب شیمیایی آلیاز فوالد ضد زنگ 

مرکز به متر در میلی 5متر همچنین سوراخی به قطر میلی25متر و طول میلی30قطر  اها بشده است. نمونه

 (.1 جدولمنظور جاسازی در ظروف آزمایشگاهی توسط دستگاه تراش تهیه گردیدند)

شدند و در  ر شست و شو دادهها توسط آب مقط، نمونه 600ها با سمباده پس از آماده سازی سطحی نمونه

حلول ی ماوحها به مدت یک هفته در ظروف چربی زدایی گردیدند. بعد از خشک شدن، تمامی نمونه اتانول

 گرم در لیتر قرار داده شدند. 32خورنده سم پاراکوات و دلتامترین با غلظت یکسان 
 

 

 

 

 

                                                 
1- Jiang   
2- Organophosphorus   
3- Diethyl Phosphite   
4- Ivanova   
5- Maxgrow   
6- Gravimetric   
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 AISI304ترکیب شیمیایی استیل  –1جدول 

 
 کارها پس از برشنمونه قطعه -1شکل 

 

ند. رار گرفتیکر قهای زمانی متناوب بر روی دستگاه شنظور ایجاد جریان نیز ظروف نمونه به صورت بازهبه م

عیاری از م، که عنصر اصلی تشکیل دهنده فوالد ضد زنگ بود، به عنوان Feهای فلزی سپس میزان مهاجرت یون

ر آلمان موجود ساخت کشو analytikjena-novAA-400p ها توسط دستگاه جذب اتمی مدلمیزان خوردگی نمونه

سب واحد حون بر های کالیبراسیها توسط منحنیگیری شدند و غلظت آندر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ایالم اندازه

ppm آیندهای برای تشخیص مقادیر دقیقی از فلزات در فر جذب اتمی به طور گسترده .(2)شکل تعیین گردید

 .[9و  8]شود ها، استفاده میاد غذایی، صنایع و آالیندهخوردگی، مایعات بیولوژیک، دارو، مو

 

 
 analytikjena-novAA-400pدستگاه جذب اتمی  -3شکل

 

 نتایج و بحث           .3
 

شان داده شده ن 2. اطالعات آنالیز تجزیه واریانس در جدول بررسی شد SPSS 19نتایج آزمایشات توسط نرم افزار 

 ست.دار گشته ا% معنی 1شود پارامتر نوع سم در سطح احتمال است. همانطور که مشاهده می
 

 

 

 

Other Element Ni Mn Si C Fe S P Cr عنصر 

 درصد وزنی 20-18 045/0 03/0 62 08/0 1 2 5/10-8 1
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 (ppm)تجزیه واریانس تاثیر جنس و نوع سم بر میزان خوردگی  -2جدول 

 درجه آزادی مجموع مربعات میانگین مربعات ارزش
 F MS SS Dƒ ییراتمنابع تغ

 نوع سم 1 086/1809 086/1809 *223/997

 خطای آزمایش 22 680/177 076/8 

 کل 23 766/1986  

 درصد 1دار در سطح احتمال معنی *

 

نشان  AISI304نمودار تغییرات نرخ خوردگی در دو نوع سم پاراکوات و دلتامترین در فوالد ضد زنگ  4در شکل 

 داده شده است.
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 ثر سم پاراکوات و دلتامترین بر نرخ خوردگیا-شکل -4شکل 

 

 معناداری فزایشمترین ادر مقایسه با سم دلتاهانطور که نشان داده شده است میزان نرخ خوردگی در سم پاراکوات 

های مخرب( های هالیدی )آنیونآنیون .دباشدر ساختار پاراکوات می (Cl -یون کلرید) یافته است. که این امر بواسطه وجود

 7]شوند می های موضعی در الیه رویین فوالدهای ضد زنگ و در نتیجه خوردگی موضعیباعث انهدام I-و  Cl ،-Br -نظیر

 .[10و 
 

 گیرینتیجه .4

 

همجنس با  AISI304در این تحقیق سعی بر این شد تا تاثیر دو نوع سم پاراکوات و دلتامترین بر میزان خوردگی استیل 

موم اده شده سنده امآلیاژ فلزی مخزن سمپاش مورد بررسی قرار گیرد. از اینرو نمونه ها در معرض واکنش با محلول خورد

ز جتمی ) که اه جذب قرار گرفتند و با هم مقایسه گردیدند. در این پژوهش به منظور حصول نتایج با دقت باال از دستگا

د. بر اساس شاستفاده  ppmگیری فلزات سنگین( است به منظور تعیین نرخ خوردگی بر حسب دستگاههای دقیق در اندازه

 ت.اس ppm371/0 و در سم دلتا مترین ppm 735/17ت  آنالیز مشخص گردید میزان نرخ خوردگی در سم پاراکو
 

 
 

 منابع  .5
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ABSTRACT 
Corrosion due to reaction with agricultural toxins is one of the factors that limiting the metal sprayers tank 

lifetime. Use of Agricultural pesticides just is the effective method for control the insect growth, weeds and 

herbal disease agents.Corrosion is occurred in all of main sets, but there it is most in metals Agricultural 

sprayers are usually made of galvanized steel, stainless steel, aluminum and plastic. The best tank genus is 

stainless steel. The tanks made of this genus are the most expensive type of reservoir. The purpose of this 

study was to investigate the rate of the AISI 304 stainless steel corrosion homosexual with Sprayer Tank 

Alloys in herbicide Paraquat and Deltamethrin pesticide. For this purpose, samples were prepared in specific 

dimensions and exposed to reaction with corrosive solutions composed of paraquat and deltamethrin Toxins. 

Then, the migration rate of Fe metal ions, which was the main ingredient of the AISI304 stainless steel, was 

measured as a measure of corrosion rate of samples by atomic absorption method. The results showed that 

corrosion rate of stainless steel by paraquat toxin was significantly higher than that of deltamethrin and this 

amount is obtained in Paraguay and Deltameth 17/735 ppm and 0/371 ppm, respectively. 

 

Keywords:  Agricultural toxins, Agricultural sprayers, Corrosion, Stainless steel. 

 

 


