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ABSTRACT
Pyrolysis of feedstocks and producing biochar is a suitable technique for agricultural wastes management,
carbon sequestration and soil amelioration. The study of structural and physicochemical properties of
biochars, which are strongly dependent on the type of feedstock and pyrolysis temperature, is very important
to identify the suitable application of biochar in the soil. The objective of this research was to investigate the
properties changes of biochars derived from corn residue and sugarcane bagasse under different pyrolysis
temperatures. This study was carried out under laboratory conditions based on a randomized complete design
with eight treatments of corn residue, sugarcane bagasse and their biochars and in three replications. Biochars
were produced at 200, 350 and 500˚C pyrolysis temperatures under slow pyrolysis conditions. Results
indicated that increasing pyrolysis temperature from 200 to 500˚C, in corn residue and sugarcane bagasse
treatments, decreased the yield (29.24 and 23.6% respectively), volatile matter (29.8 and 32.5%), cation
exchange capacity (32.5 and 29.8%) and the ratios of C/N, H/C and O/C while led to increase the ash content
of corn residue and sugarcane bagasse biochars (20.3 and 42.3% respectively), ﬁxed carbon (23.2 and
14.7%), pH, EC, aromatic compounds and nutrients concentration. Concentration of nitrogen, phosphorus,
potassium were greater in the corn residue than in the sugarcane bagasse treatments, but the C/N ratio were
greater in the sugarcane bagasse treatments. Based on the results of this study, it could be concluded that
biochars produced at 500˚C temperature can be more effective in carbon sequestration in the soil, whereas
biochars produced at 200 and 350˚C temperatures are more suitable for improving soil fertility.
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بررسی ويژگیهای فيزيکو شيميايی زغالهای زيستی تهيه شده از بقايای ذرت و باگاس نيشکر در دماهای
مختلف گرماکافت
4

اکبر کريمی ،1عبداالمير معزی ،*2مصطفی چرم ،3نعيمه عنايتی ضمير

دانشجوی دکتری علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
استاد گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
(تاریخ دریافت -1397/3/19 :تاریخ بازنگری -1397/4/23 :تاریخ تصویب)1397/4/26 :

چکيده
گرماکافت زیستتوده ها و تولید زغال زیستی روش مناسبی برای مدیریت پسماندهای کشاورزی ،ترسیب کربن و بهبود
ویژگیهای خاک میباشد .مطالعه ویژگیهای ساختاری و فیزیکو شیمیایی زغال زیستی ،که به نوع زیستتوده و دمای
گرماکافت بستگی دارد ،در شناسایی کاربرد مناسب زغال زیستی در خاک بسیار مهم است .هدف از این پژوهش بررسی
تغییرات ویژگیهای زغال زیستی تهیه شده از بقایای ذرت و باگاس نیشکر در دماهای مختلف گرماکافت بود .این پژوهش
در شرایط آزمایشگاهی ،در قالب طرح کامالً تصادفی با هشت تیمار بقایای ذرت و باگاس نیشکر و زغالهای زیستی آنها
و در سه تکرار انجام شد .زغالهای زیستی در شرایط گرماکافت آهسته و در دماهای  350 ،200و  500درجه سلسیوس
تهیه شدند .نتایج نشان داد افزایش دمای گرماکافت از  200به  500درجه سلسیوس در تیمارهای بقایای ذرت و باگاس
نیشکر سبب کاهش عملکرد (بهترتیب  29/2و  23/6درصد) ،مواد فرار ( 43/6و  57/1درصد) ،ظرفیت تبادل کاتیونی
( 29/8و  32/5درصد) و نسبتهای اتمی ( ،)C/Nهیدروژن به کربن ( )H/Cو اکسیژن به کربن ) (O/Cشد ،در حالیکه
سبب افزایش درصد خاکستر زغالهای زیستی بقایای ذرت و باگاس نیشکر (بهترتیب  20/3و  42/3درصد) ،کربن تثبیت
شده ( 23/3و  14/8درصد) ، EC ،pH ،ترکیبات آروماتیک و غلظت عناصر غذایی شد .غلظت نیتروژن ،فسفر و پتاسیم در
تیمارهای بقایای ذرت بیشتر از باگاس نیشکر بود ،اما نسبت  C/Nدر تیمارهای باگاس نیشکر بیشتر بود .با توجه به این
پژوهش میتوان نتیجهگیری کرد که زغالهای زیستی تهیه شده در دمای  500درجه سلسیوس در ترسیب کربن در
خاک مؤثرتر هستند ،در حالیکه زغالهای زیستی تهیه شده در دماهای  200و  350درجه سلسیوس برای بهبود
حاصلخیزی خاک مناسبتر هستند.
واژههای کليدی :بقایای کشاورزی ،زیستتوده ،حاصلخیزی خاک ،ترسیب کربن

مقدمه

*

در دهه اخیر حجم ضایعات کشاورزی و بقایای محصوالت زراعی
در ایران بهشدت افزایش یافته است .ساالنه بیش از پنج میلیون
تن بقایای گیاهی در کشور سوزانده میشود (.)Samavat, 2011
دفع و استفاده نادرست از ضاﯾ ت و بقایای کشاورزی پیامدهای
نامطلوبی را برای محیط زیست بهدنبال دارد .مدیریت صحیح
ضایعات کشاورزی و بقایای گیاهی افزون بر حفظ محیط زیست،
میتواند در توسعه کشاورزی پایدار مؤثر باشد ( Lehmann and
 .)Joseph, 2009یکی از راهکارهای مدیریت ضایعات کشاورزی و
بقایای گیاهی که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است،
*

نویسنده مسئولmoezzi151@scu.ac.ir :

گرماکافت 1زیستتودهها 2و تولید زغال زیستی 3است (
 .)al., 2017; Weber and Quicker, 2018زغال زیستی یک
ماده متخلخل و غنی از کربن است که از تجزیه حرارتی زیست-
تودهها در شرایط بدون اکسیژن یا اکسیژن محدود تهیه میشود
(.)Lehmann and Joseph, 2009; Qi et al., 2017
بهدلیل ویژگیهای منحصربهفرد زغال زیستی ،کاربرد آن
در محیط زیست و کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است.
ماندگاری زغال زیستی در خاک بهعنوان یک ذخیره کربنی
بیش از صدها سال برآورد شده است (.)Singla et al., 2014
نتایج مطالعات نشان داده است که افزودن زغالهای زیستی به
Qi et

1. Pyrolysis
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خاک بهعنوان یک منبع کربن در اراضی کشاورزی میتواند در
تثبیت کربن آلی خاک و ترسیب بلندمدت کربن خاک و
درنتیجه کاهش تغییرات اقلیمی بسیار مؤثر باشد ( Qi et al.,
 .)2017; Bird et al., 2017همچنین زغال زیستی بهدلیل
ساختار متخلخل بهعنوان جاذب آالیندههای آلی و فلزات
سنگین میتواند در پاالیش خاکها و آبهای آلوده بسیار مؤثر
باشد ( Wang et al., 2018; Hamzenejad Taghlidabad and
 .)Sepehr, 2018افزون بر این ،زغال زیستی بهعنوان یک
اصالحکننده خاک با تأثیر بر ویژگیها و فرآیندهای گوناگون
خاک میتواند در بهبود کیفیت و حاصلخیزی خاک و بهدنبال
آن افزایش رشد و عملکرد گیاهان مؤثر باشدQi et al., 2017; ( .
 .)Yang et al., 2017اهمیت و اثرات مفید زغال زیستی در
کیفیت و حاصلخیزی خاک ،بهدلیل تأثیر آن بر بهبود ویژگی-
های فیزیکی و شیمیایی خاک ( Xu et al., 2016; Song et al.,
 )2018و همچنین توانایی آن در تغییر فعالیت میکروبی خاک
است (.)Zhu et al., 2017; Sheng and Zhu, 2018
فرآیند گرماکافت سبب خارج شدن هیدروژن و اکسیژن از
ساختمان زیستتوده میشود .با کاهش نسبت هیدروژن به
کربن و اکسیژن به کربن در ساختمان زغال زیستی ،درصد
کربن آروماتیک 1در زغال زیستی افزایش مییابد .بنابراین،
بخش زیادی از کربن آلی زغال زیستی ساختار آروماتیکی داشته
و در برابر تجزیههای زیستی و غیرزیستی مقاومت بسیار زیادی
دارد ( .)Ippolito et al. 2016; Yang et al., 2017ویژگیهای
فیزیکی و شیمیایی زغال زیستی به عوامل مختلفی ازجمله نوع
زیستتوده و شراﯾ گرماکافت ازجمله دما و مدتزمان
گرماکافـت بستگی دارد .بنابراین ،ویژگیهای زغالهای زیستی
تهیهشده در شرایط مختلف گرماکافت و درنتیجه تأثیر آنها بر
ویژگیهای خاک بسیار متفـاوت خواهد بود ( Zhao et al.,
.)2018
دمای گرماکافت از مهمترین فاکتورهای مؤثر در تهﯿ
زغال زیستی میباشد که تأثﯿ مهمی بر ویژگیهای فﯿ ﯾ و
شﯿ ﯿ ﯾ آن دارد .نتایج پژوهشهای گوناگون نشان داده است
که ویژگیهای مختلف زغال زیستی شامل عملکرد ،درصد
خاکستر و مواد فرار ،درصد کربن کل و کربن تثبیتشده ،ترکﯿ
عنصری و ویژگیهای شﯿ ﯿ ﯾ سطح ،توزﯾ اندازه خلل و فرج،
و
سطح وﯾ ه ،CEC ،pH ،جذب یونها ،ساختمان فﯿ ﯾ
پاﯾ اری در مقابل تجزﯾ به دمای گرماکافت بستگی دارند
( Lehmann and Joseph, 2015; Dai et al., 2017; Qi et al.,
1. Aromatic

 )2015( Lehmann and Joseph .)2017با بررسی مطالعات
متعدد گزارش کردند که میانگین  pHزغالهای زیستی
تهیهشده در محدوده دمایی  300-399درجه سلسیوس برابر
 5/10است ،درحالیکه این مقدار در محدوده دمایی 600-699
درجه سلسیوس به  9میرسد .همچنین نتایج مطالعات نشان
داده است که آروماتیک یا آلیفاتیک بودن کربن زغال زیستی،
ترکیب عنصری و درصد عناصر هیدروژن و اکسیژن ،غلظت
عناصر غذایی و کاتیونها ی بازی محلول و تبادلی زغال زیستی
در دماهای مختلف گرماکافت متفاوت میباشند ( Lehmann and
 .)Joseph, 2015نتایج پژوهش )2017( Domingues et al.
نشان داد بر اثر افزایش دمای گرماکافت از  350به  450درجه
سلسیوس عملکرد ،مواد فرار ،گروههای عاملی اسیدی ،درصد
هیدروژن و اکسیژن زغال زیستی باگاس نیشکر کاهش یافت،
درحالیکه درصد خاکستر ،کربن تثبیتشده ،کربن و نیتروژن
آن افزایش یافت )2016( Beheshti and Alikhani .با بررسی
تأثیر تغییرات ویژگیهای زغال زیستی کاه و کلش گندم در
دماهای گرماکافت  300تا  700درجه سلسیوس گزارش کردند
بر اثر افزایش دما عملکرد و درصد کربن آلی زغال زیستی
کاهش یافت ،اما  ،EC ،pHدرصد خاکستر و پایداری کربن
افزایش یافت.
نوع زیستتوده از دیگر عوامل مؤثر بر ویژگیهای زغال
زیستی است .برای مثال گزارش شده است که کل کربن زغال-
های زیستی تولیدشده بر پایه ترکیبات لیگنوسلولزی بیشتر از
زغال زیستی کودهای دامی است ،درحالیکه معموالً خاکستر،
فسفر کل و کل کاتیونهای بازی محلول و تبادلی در زغالهای
زیستی تولیدشده از کودهای دامی بیشتر است ( Lehmann and
 .)Joseph, 2015همچنین معموالً زغالهای زیستی بقایای
گیاهان زراعی نسبت به زیستتودههای چوبی عناصر بیشتری
دارند ( )2017( Dai et al. .)Kloss et al., 2012گزارش کردند
زغالهای زیستی تهیهشده از کودهای دامی  pHبیشتری نسبت
به زغالهای زیستی تهیهشده از زیستتودههای لیگنوسلولزی
دارند .آنها همچنین گزارش کردند که زغالهای زیستی
تهیهشده از کودهای دامی برای افزایش  pHخاک مناسبتر
هستند .نتایج پژوهش  )2017( Domingues et al.نشان داد در
دماهای گرماکافت  350و  450درجه سلسیوس عملکرد ،مواد
فرار ،درصد اکسیژن و نسبت  O/Cزغال زیستی خاکاره
اکالیپتوس بیشتر از باگاس نیشکر بود ،درحالیکه درصد
خاکستر ،کربن ،نیتروژن ،گوگرد و نسبت هیدروژن به کربن
( )H/Cدر زغال زیستی باگاس نیشکر بیشتر از خاکاره
اکالیپتوس بود.
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باگاس نیشکر مواد پسمانده نیشکر بعد از استخراج عصارة
آن است .ساالنه بیش از  4/3میلیون تن باگاس نیشکر در کشور
و عمدتاً در استان خوزستان تولید میشود ( Najafi et al.,
 .)2009بخش عمده باگاس نیشکر انبارشده و یا سوزانده
میشود .باگاس انبارشده ارزش اقتصادی کمی دارد و به سبب
خطر خودسوزی ،تهدیدی برای سالمت محیط زیست میباشد
( Fathi Gerdelidani et al., 2015; Khanmohammadi et al.,
 .)2016همچنین ساالنه بیش از نیم میلیون تن بقایای ذرت در
کشور تولید میشود که اغلب سوزانده شده و سبب آلودگی
محیط زیست و انتشار گاز دیاکسید کربن در اتمسفر میشود
( .)Najafi et al., 2009با توجه به حجم بسیار زیاد باگاس
نیشکر و بقایای ذرت و مزایای فراوان زغال زیستی در خاک،
میتوان با تبدیل این بقایای کشاورزی به زغال زیستی از آنها
بهعنوان اصالحکننده خاک استفاده کرد .با توجه به اهداف
کاربرد زغال زیستی ،قبل از کاربرد آن در خاک ،الزم است
ویژگیهای زغالهای زیستی تهیهشده از زیستتودههای مختلف
در دماهای مختلف ،بررسی و ارزیابی شود .بنابراین هدف از این
پژوهش بررسی و مقایسه ویژگیهای فیزیکو شیمیایی بقایای
ذرت و باگاس نیشکر و زغالهای زیستی تهیهشده از این دو
زیستتوده در دماهای مختلف گرماکافت ( 350 ،200و 500
درجه سلسیوس) بود.

مواد و روشها
آمادهسازی زيستتودهها و تهيه زغالهای زيستی

در این مطالعه از دو زیستتوده بقایای گیاهی ذرت و باگاس
نیشکر برای تهیه زغالهای زیستی استفاده شد .زیستتوده
بقایای ذرت از مزارع تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه
شهید چمران اهواز و زیستتوده باگاس نیشکر از کشت و صنعت
نیشکر دهخد ا در شهرستان اهواز تهیه شد .بقایای گیاهی ابتدا
هوا خشکشده و پس از آسیاب کردن ،از الک  2میلیمتری
عبور داده شدند .سپس در آون در دمای  105درجه سلسیوس
خشک شدند ( .)Cantrell et al., 2012برای تهیه زغالهای
زیستی بقایای ذرت و باگاس نیشکر در شرایط بدون اکسیژن از
روش پیشنهادی  )2012( Cantrell et al.استفاده شد .زغالهای
زیستی در کوره الکتریکی در شرایط گرماکافت آهسته ،به مدت
 3ساعت ،در دماهای  350 ،200و  500درجه سلسیوس و با
نرخ افزایش دمای  5درجه سلسیوس در دقیقه تهیه شدند
(.)Cantrell et al., 2012; Khadem and Reisis, 2017

اندازهگيری ويژگیهای فيزيکی و شيميايی

درصد عملکرد زغالهای زیستی ( )YBتهیهشده در دماهای
مختلف از نسبت وزن زغال زیستی ( )WBبرحسب گرم به وزن
آون خشک زیستتوده اولیه ( )WRBبرحسب گرم مطابق رابطه
 1محاسبه شد (:)Singh et al., 2017
W
(رابطه )1
Y (%) B  100
WRB

B

برای اندازهگیری درصد خاکستر بقایای ذرت و باگاس
نیشکر و زغالهای زیستی آنها 5 ،گرم از هر نمونه آون
خشکشده ،داخل بوته چینی قرار داده و به مدت  6ساعت در
کوره الکتریکی در دمای  750درجه سلسیوس در شرایط
اکسیژن کافی قرار داده شد .سپس درصد خاکستر از نسبت وزن
خاکستر ( )WAبرحسب گرم به وزن آون خشک زغال زیستی
( )WBبرحسب گرم (رابطه  )2برآورد شد (:)Singh et al., 2017
W
(رابطه )2
Ash(%)  A 100
WB

مواد فرار بقایای ذرت و باگاس نیشکر و زغالهای زیستی
آنها بهروش قرار دادن نمونههای آون خشکشده در بوتههای
چینی درپوشدار در دمای  950درجه سلسیوس به مدت 10
دقیقه اندازهگیری شد .سپس با استفاده از روابط  3و  4بهترتیب
مواد فرار و کربن تثبیتشده یا غیرفعال ( )Fixed Carbonهر
یک از نمونههای زغال زیستی محاسبه شد ( Singh et al.,
.)2017
W105 C  W950 C
VM (%) 
 100
(رابطه )3




W105 C

که در این رابطه  W950 ،VMو  W105بهترتیب درصد مواد
فرار ،جرم باقیمانده نمونه در دمای  950درجه و جرم آون
خشک زیستتوده اولیه و زغال زیستی میباشند.
(رابطه )4
 100

W105 C  W950 C  W750 C
W105 C

CFixed (%) 

که در این رابطه  W950 ،CFixedو  W750و  W105بهترتیب
درصد کربن تثبیتشده ،وزن باقیمانده نمونه در دمای 950
درجه سلسیوس ،جرم خاکستر ( 750درجه سلسیوس) و وزن
آون خشک نمونهها میباشند.
در این پژوهش  pHو  ECهر یک از نمونهها با استفاده از
نسبت  1به  10زیستتوده اولیه یا زغال زیستی به آب دیونیزه
اندازهگیری شد ( .)Singh et al., 2017ظرفیت تبادل کاتیونی
بهروش اصالحشده جانشینی با استات آمونیوم اندازهگیری شد
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( .)Domingues et al., 2017سطح ویژه بهروش  BETاندازه-
گیری شد ( .)Cantrell et al., 2012آنالیز مورفولوژی سطحی
بقایای ذرت و باگاس نیشکر و زغالهای زیستی آنها زیستی با
استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEM1مدل Leo
 1455 VPانجام شد.
آناليز عنصری و گروههای عاملی

در این پژوهش تجزیه عنصری بقایای ذرت و باگاس نیشکر و
زغالهای زیستی آنها بهروش سوزاندن خشک و با استفاده از
دستگاه  CHNS analyzers Vario EL IIIساخت کشور آلمان
انجام شد .سپس نسبتهای اتمی برای هر یک از نمونههای
زیستتوده اولیه و زغالهای زیستی برآورد شد .همچنین مقدار
اکسیژن نمونهها با استفاده از رابطه  5تعیین شد

( Domingues

:)et al., 2017
)O (%) = 100 – (C+H+N+S+Ash

(رابطه )5
همچنین آنالیز گروههای عاملی بقایای ذرت و باگاس
نیشکر و زغالهای زیستی آنها با استفاده از دستگاه
طیفسنجی مادونقرمز ( )FT-IRمدل Spectrum Perkin GX
 Elmerساخت کشور آمریکا انجام شد.
اندازهگيری غلظت عناصر غذايی

برای اندازهگیری غلظت کل عناصر از روش سوزاندن خشک
استفاده شد .ابتدا نمونهها در دمای  500درجه سلسیوس به
مدت  8ساعت خاکستر شدند .سپس هضم نمونهها برای اندازه-
گیری غلظت کل عناصر در نمونههای خاکستر با استفاده از
اسید نیتریک غلیظ و آب اکسیژنه انجام شد .غلظت فراهم فسفر
با استفاده از نیترات آمونیوم یک موالر و عصارهگیری غلظت
فراهم پتاسیم با استفاده از کلرید هیدروژن یک موالر انجام شد
( .)Singh et al., 2017سپس غلظت سدیم و پتاسیم در
عصارهها با استفاده از دستگاه فلیم فتومتر مدل Corning 410
ساخت کشور انگلستان اندازهگیری شد .غلظت فسفر در عصاره-
ها نیز به روش رنگسنجی و با استفاده از دستگاه
اسپکتروفتومتر مدل ( Apel )PD-303 UVساخت کشور ژاپن
اندازهگیری شد .همچنین غلظت کل آهن ،منگنز ،روی و مس
با دستگاه جذب اتمی اسپکترومتری مدل Shimadzu6300 AA
ساخت کشور ژاپن اندازهگیری شد.
تحليل آماری دادهها

این پژوهش ،در قالب طرح کامالً تصادفی با هشت تیمار شامل

1. Scanning Electron Microscope
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بقایای ذرت ( ،)CRباگاس نیشکر ( )SBو  6زغال زیستی
تهیهشده از این دو زیستتوده در دماهای  350 ، 200و 500
درجه سلسیوس و در سه تکرار انجام شد .تجزیه آماری دادهها،
با استفاده از نرمافزار  SASانجام شد .همچنین مقایسه میانگین
دادهها با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال
پنج درصد انجام شد.

نتايج و بحث
ويژگیهای فيزيکی و شيميايی زغال زيستی

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد اثر نوع تیمار بر عملکرد
زغال زیستی معنیدار بود (جدول  .)1افزایش دمای گرماکافت
سبب کاهش معنیدار ( )p≤0/05عملکرد زغالهای زیستی
بقایای ذرت و باگاس نیشکر شد (جدول  .)2بهطوریکه با
افزایش دمای گرماکافت از  200به  350درجه سلسیوس
عملکرد زغال زیستی تهیهشده از هر دو زیستتوده بیش از 19
درصد کاهش یافت .بیشترین و کمترین عملکرد زغال زیستی
بهترتیب در دماهای  200و  500درجه سلسیوس مشاهده شد.
در دماهای گرماکافت  200و  350درجه سلسیوس اختالف
معنیدار میان عملکرد زغال زیستی بقایای ذرت و باگاس نیشکر
وجود نداشت .اما در دمای  500درجه سلسیوس عملکرد زغال
زیستی تهیهشده از باگاس نیشکر بهطور معنیدار بیشتر از
بقایای ذرت بود .بخش زیادی از بقایای گیاهی از ترکیبات
همیسلولزی و سلولزی تشکیلشده و کاهش عملکرد در اثر
افزایش دمای گرماکافت بهدلیل تجزیه این ترکیبات میباشد.
چراکه بخش عمده این ترکیبات در محدوده دمایی  180تا 350
درجه سلسیوس تجزیه میشوند (.)Singh et al., 2015
همچنین دهیدراته شدن گروههای هیدروکسیل از دیگر دالیل
کاهش عملکرد زغال زیستی در دماهای باالی گرماکافت می-
باشد (.)Rehrah et al., 2016
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد اثر نوع تیمار بر
درصد خاکستر ،مواد فرار و مقدار کربن تثبیتشده معنیدار
( )p≤0/01بود (جدول  .)1افزایش دمای گرماکافت سبب
افزایش معنیدار درصد خاکستر و کاهش معنیدار درصد مواد
فرار زغالهای زیستی نسبت به زیستتوده آنها شد (جدول .)2
در هر دو نوع زیستتوده ،درصد خاکستر زغال زیستی تهیهشده
در دمای  200درجه سلسیوس بیش از  1/5برابر بقایای گیاهی
اولیه بود .همچنین در هر دو نوع زغال زیستی ،درصد خاکستر
در دمای  350درجه سلسیوس بیش از  2برابر دمای  200درجه
سلسیوس بود .اختالف درصد خاکستر بقایای ذرت و باگاس
نیشکر تنها در دمای  500درجه سلسیوس معنیدار بود .کاهش
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تشکیلشده در اثر افزایش شدت واکنشهای کربونیزاسیون باشد
( .)Lehmann and Joseph, 2015افزایش غلظت عناصر زغال
زیستی بر اثر افزایش دمای گرماکافت در این پژوهش نیز
تأییدکننده این نتایج است (جدول .)7

مواد فرار بر اثر افزایش دمای گرماکافت نشاندهنده
افزایش روند خارج شدن ترکیبات فرار ،محصوالت گازی و
هیدروکربنهای با وزن مولکولی کم میباشد ( Lehmann and
 .)Joseph, 2015افزایش درصد خاکستر در اثر افزایش دمای
گرماکافت ،میتواند بهدلیل افزایش غلظت مواد معدنی

جدول  -1تجزيه واريانس اثر تيمارهای مختلف بر عملکرد ،درصد خاکستر ،مواد فرار و کربن تثبيتشده

میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه آزادی

درصد خاکستر

عملکرد
**

مواد فرار

**

کربن تثبیتشده
**

**

تیمار

7

2001/4

789/4

2048/9

423/7

خطای آزمایشی

16

2/378

0/223

0/222

0/422

2/27

2/43

1/07

5/18

ضریب تغییرات ()%

جدول  :2مقايسه ميانگينهای عملکرد ،درصد خاکستر ،مواد فرار و کربن تثبيتشده بقايای ذرت و باگاس نيشکر و زغالهای زيستی آنها در تيمارهای مختلف
زغال زیستی بقایای ذرت
واحد

ویژگی

بقایای ذرت
a

زغال زیستی باگاس نیشکر

200˚C

350˚C

500˚C

b

cd

e

باگاس نیشکر
a

200˚C

350˚C

500˚C

b

c

d

عملکرد

%

100

65/47

45/65

36/23

100

67/11

47/53

43/55

درصد خاکستر

%

8/22f

12/73e

28/13d

33/00b

7/78f

12/40e

29/47c

54/73a

مواد فرار

%

86/22a

78/88b

49/55c

35/33e

87/78a

79/11b

37/11d

22/00f

کربن تثبیتشده

%

5/56d

b

a

a

b

c

8/39

22/31

31/67

d

4/44

c

8/49

33/42

23/27

در هر ردیف میانگینهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری ( )p≤0/05ندارند.

تبدیل زیستتوده به زغال زیستی و همچنین افزایش
دمای گرماکافت سبب تغییر معنیدار درصد کربن تثبیتشده
زغال زیستی شد (جدول  .)4با افزایش دمای گرماکافت از 250
به  350درجه سلسیوس ،کربن تثبیتشده هر دو نوع زغال
زیستی افزایش یافت .درحالیکه با افزایش دمای گرماکافت از
 350به  500درجه سلسیوس ،کربن تثبیتشده در زغال
زیستی بقایای ذرت افزایش یافت ،اما در باگاس نیشکر این
شاخص بهطور معنیداری کاهش یافت .این کاهش را میتوان
کاهش مواد فرار زغال زیستی باگاس نیشکر در دمای 500
درجه سلسیوس نسبت داد .بیشتر بودن کربن تثبیتشده در
دماهای باالی گرماکافت بهدلیل افزایش آزادسازی مواد فرار می-
باشد .کاهش مقدار مواد فرار در دماهای  350و  500درجه
سلسیوس نیز تأییدکننده این نتایج است (جدول  .)2بهطورکلی
نتایج نشان داد که با افزایش دما از  200درجه سلسیوس به
 350درجه سلسیوس ،تغییرات عملکرد ،درصد خاکستر ،مواد
فرار و کربن تثبیتشده ،بسیار شدید بود اما تغییرات هرکدام از
آنها با افزایش دمای گرماکافت از  350به  500درجه
سلسیوس در مقایسه با افزایش دما از  200به  350درجه
سلسیوس کمتر بود .این نتایج به این دلیل بود که در دمای
 200درجه سلسیوس مقدار تجزیه حرارتی زیستتوده کم بوده
و بخش عمده تجزیه حرارتی در دماهای باالتر از  200درجه

سلسیوس انجام میشود (.)Singh et al., 2015
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد اثر نوع تیمار بر pH
و  ECمعنیدار ( )p≤0/01بود (جدول  .)3گرماکافت زیست-
تودهها و افزایش دمای گرماکافت سبب افزایش  pHو  ECهر دو
نوع زغال زیستی شد (جدول  .)4بدین ترتیب که در هر دو نوع
زیستتوده بیشترین و کمترین مقادیر  pHو  ECبهترتیب مربوط
به زغال زیستی تولیدشده در دمای  500درجه سلسیوس و
زیستتوده اولیه بود .با افزایش دمای گرماکافت از  200درجه به
 350درجه سلسیوس pH ،زغال زیستی بقایای ذرت و باگاس
نیشکر بهترتیب  1/39و  1/64واحد افزایش یافت .همچنین pH
زغالهای زیستی تهیهشده ذرت و باگاس نیشکر در دمای 500
درجه سلسیوس در مقایسه با  350درجه سلسیوس ،بهترتیب
 1/02و  1/17واحد بیشتر بود .این نتایج نشان داد که  pHزغال
زیستی بهشدت تحت تأثیر دمای گرماکافت است .نتایج این
پژوهش نشان داد که افزایش دمای گرماکافت سبب افزایش
درصد خاکستر (جدول  )2و افزایش غلظت کاتیونهای قلیایی
سدیم و پتاسیم شد (جدول  .)6بنابراین افزایش  pHبه این دلیل
بود که فرآیند گرماکافت و افزایش دما با افزایش درصد خاکستر
و تجمع کاتیونهای قلیایی سبب شد که  pHزغال زیستی از
اسیدی به سمت قلیایی پیش برود .همچنین یکی دیگر از دالیل
افزایش  pHو قلیایی شدن زغالهای زیستی در اثر افزایش دمای

کريمی و همکاران :بررسی ويژگیهای فيزيکوشيميايی زغالهای ...

گرماکافت ،خارج شدن گروههای عاملی اسیدی از زغال زیستی
بود (شکل  .)3نتایج نشان داد  pHبقایای ذرت بهویژه در دمای
 500درجه سلسیوس بهطور معنیدار ( )p≤0/05کمتر از باگاس
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نیشکر بود .این نتیجه احتماالً بهدلیل درصد خاکستر کمتر و
درصد هیدروژن بیشتر در زغال زیستی بقایای ذرت بود (جداول
 2و .)3

جدول  -3تجزيه واريانس اثر تيمارهای مختلف بر  CEC ،EC ،pHو سطح ويژه بقايای ذرت و باگاس نيشکر و زغالهای زيستی آنها
میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه آزادی

تیمار

7

pH
**7/99

هدایت الکتریکی

ظرفیت تبادل کاتیونی

سطح ویژه

**12/51

**86/72

**1375/7

16

0/009

0/016

1/51

6/92

1/27

3/08

4/26

10/61

خطای آزمایشی
ضریب تغییرات ()%

جدول  -4مقايسه ميانگينهای ويژگیهای  CEC ،EC ،pHو سطح ويژه بقايای ذرت و باگاس نيشکر و زغالهای زيستی آنها در تيمارهای مختلف
زغال زیستی بقایای ذرت
ویژگی

واحد

pH
هدایت الکتریکی ()EC
ظرفیت تبادل کاتیونی
سطح ویژه

dS m-1
cmolc kg-1
m2 g-1

بقایای ذرت
g

5/74
2/37d
25/71d
5/92e

200˚C
ef

6/78
3/43c
35/44a
12/46d

350˚C
d

8/17
4/36b
31/95bc
32/10c

500˚C
b

9/19
6/33a
24/87de
61/83a

زغال زیستی باگاس نیشکر
باگاس نیشکر
fg

5/87
0/781g
21/31f
5/49e

200˚C
e

6/64
0/860fg
33/85ab
10/15d

350˚C
c

8/59
0/953ef
29/92c
34/43c

500˚C
a

9/72
1/056e
22/85ef
49/63b

در هر ردیف میانگینهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری ( )p≤0/05ندارند.

روند تغییرات  ECبا افزایش دمای گرماکافت با روند
تغییرات  pHمشابه بود .بدین ترتیب که بر اثر گرماکافت زیست-
تودهها و افزایش دما EC ،زغالهای زیستی بهطور معنیدار
( )p≤0/05افزایش یافت .دلیل افزایش  ECبر اثر گرماکافت و
افزایش دما افزایش درصد خاکستر و از دست رفتن مواد فرار
(جدول  )2و درنتیجه افزایش اندوزش نمکهای قلیایی در
بخش خاکستر زغال زیستی بود (جدول  .)7نتایج مقایسه
میانگین دادهها نشان داد  ECزیستتوده اولیه و زغالهای
زیستی تهیهشده از بقایای ذرت بهطور معنیدار بیشتر از باگاس
نیشکر بود (جدول  .)5در زیستتوده اولیه و هر سه دمای
گرماکافت مطالعه شده EC ،نمونههای بقایای ذرت بیش از سه
برابر باگاس نیشکر بود .این نتیجه را میتوان به بیشتر بودن
غلظت پتاسیم در زغال زیستی باگاس نیشکر نسبت داد (جدول
 .)7چراکه نتایج مطالعات نشان داده است که غلطت باالی K+
بهدلیل تحرک زیاد آن سبب افزایش هدایت الکتریکی در زغال
زیستی میشود (Mandal et al. .)Lehmann and Joseph, 2009
( )2018نیز افزایش  pHو  ECزغالهای زیستی تهیهشده از
زیستتودههای مختلف بقایای گیاهی در اثر افزایش دمای
گرماکافت را گزارش کردند.
نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد نوع تیمار ،تغییرات
 CECو سطح ویژه نمونهها را بهطور معنیدار تحت تأثیر قرار
داد (جدول  CEC .)3زغال زیستی با افزایش دمای گرماکافت
بهطور معنیدار ( )p≤0/05کاهش یافت (جدول  .)4اگرچه
مقایسه  CECزغالهای زیستی دو نوع زیستتوده نشان داد

مقدار  CECنمونههای بقایای ذرت بیشتر از نمونههای باگاس
نیشکر بود .اما اختالف آنها در دماهای مختلف ازنظر آماری
معنیدار نبود .افزایش  CECبر اثر گرماکافت زیستتوده به این
دلیل است که گرماکافت سبب افزایش سطح ویژه و تشکیل
گروههای عاملی ازجمله فنولیک ،کربوکسیلیک بر روی سطوح
زغال زیستی میشود .بنابراین زغال زیستی نسبت به زیستتوده
اولیه تهیهشده از آن  CECبیشتری دارد ( Lehmann et al.,
 .)2011; Singh et al., 2015کاهش  CECزغالهای زیستی بر
اثر افزایش دمای گرماکافت را میتوان به افزایش سطح ویژه و
درنتیجه کاهش تراکم بار سطحی و همچنین کاهش گروههای
عاملی اسیدی نسبت داد (جدول  4و شکل  .)3نتایج مطالعات
نشان داده است که در دماهای گرماکافت باالتر از  400درجه
سلسیوس به دلیل کاهش گروههای عاملی اکسیژندارCEC ،
زغال زیستی بهطور چشمگیری کاهش مییابد ( Lehmann et
 .)al., 2011; Singh et al., 2015نتایج پژوهش Nguyen and
 )2009( Lehmannنیز نشان داد  CECزغالهای زیستی
تهیهشده از چوب بلوط و بقایای ذرت تهیهشده در دمای 600
درجه سلسیوس بهطور معنیدار کمتر از زغالهای زیستی
گرماکافت شده در دمای  350درجه سلسیوس بود.
سطح ویژه زغال زیستی در اثر گرماکافت و با افزایش دما
بهطور معنیدار ( )p≤0/05افزایش یافت (جدول  .)4بهطوریکه
سطح ویژه زغال زیستی تهیهشده در دمای  500درجه
سلسیوس بیش از  4برابر زغال زیستی تهیهشده در دمای
گرماکافت  200درجه سلسیوس بود .نتایج مربوط به تصاویر
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میکروسکوپ الکترونی روبشی نیز نشاندهنده بهوجود آمدن
ساختار حفرهای در سطح زغالهای زیستی و افزایش حجم
منافذ زغالهای زیستی بر اثر افزایش دمای گرماکافت بود
(شکل  .)1فرآیند گرماکافت زیستتودهها و افزایش دما بهدلیل
تجزیه ترکیبات آلی سلولز ،همیسلولز و لیگنین در زغال زیستی
و خارج شدن مواد فرار سبب ایجاد حفرات و افزایش حجم منافذ
ریز و درنتیجه افزایش سطح ویژه زغال زیستی میشود ( Yang
 .)et al., 2017مقایسه میانگین دوزیست توده نشان داد که در
زیستتوده اولیه و در زغالهای زیستی تهیهشده در دماهای
 200و  350درجه سلسیوس اختالف معنیداری بین سطح ویژه

CR

SB

آنها وجود نداشت ،اما در دمای  500درجه سلسیوس سطح
ویژه زغال زیستی باگاس نیشکر بهطور معنیداری کمتر از
بقایای ذرت بود (جدول  .)5این نتیجه را میتوان به درصد
خاکستر بیشتر زغال زیستی باگاس نیشکر نسبت داد (جدول
 .)1بهدلیل اینکه بیشتر بودن درصد خاکستر و ترکیبات غیرآلی
میتواند تا حدی سبب مسدود شدن منافذ ریز زغال زیستی و
بهدنبال آن کاهش سطح ویژه زغال زیستی شود ( Rafiq et al.
 .)2016این نتایج با نتایج پژوهشهای )2016( Rehrah et al.
و  )2016( Rafiq et al.مشابه بود.

CR-B200

CR-B350

CR-B500

SB-B200

SB-B350

SB-B500

20 µm

2

1.

نيشکر ( )SB-Bدر
شکل  .1تصاوير ميکروسکوپ الکترونی زيستتوده اوليه ذرت ( )CRو باگاس نيشکر ( )SBو زغالهای زيستی بقايای ذرت ( )CR- Bو باگاس 0
دماهای  )B350( 350 ،)B200( 200و  )B500( 500درجه سلسيوس (بزرگنمايی تصاوير  20ميکرومتر میباشد)

ترکيب عنصری و نسبتهای اتمی

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد اثر نوع تیمار بر درصد
کربن ،هیدروژن ،نیتروژن ،اکسیژن و گوگرد معنیدار بود (جدول
 .)5مقایسه میانگین ترکیب عنصری و نسبتهای اتمی زیست-
توده اولیه و زغالهای زیستی در جدول  6آمده است .درصد
کربن زغال زیستی بقایای ذرت بر اثر فرآیند گرماکافت و
افزایش دما بهطور معنیداری ( )p≤0/05افزایش یافت (جدول
 .)6درحالی که در زغال زیستی باگاس نیشکر ابتدا با افزایش
دمای گرماکافت از  200به  350درجه سلسیوس ،درصد کربن
افزایش یافت ،سپس با افزایش دما از  350به  500درجه
سلسیوس درصد این عنصر کاهش معنیدار ( )p≤0/05پیدا کرد.
کاهش کربن در زغال زیستی باگاس نیشکر در دمای  500درجه

µ
m

سلسیوس احتماالً به این دلیل است که کربن آن از فاز جامد
زغال زیستی خارجشده است ( .)Zhao et al., 2018همچنین
درصد نیتروژن در هر دو نوع زیستتوده ابتدا بر اثر گرماکافت و
افزایش دما از  200به  350درجه سلسیوس افزایش یافت
درحالیکه در دمای  500درجه سلسیوس مقدار آن کاهش
معنیدار ( )p≤0/05پیدا کرد .این نتیجه به این دلیل بود که
ابتدا بهدلیل غنی شدن از نیتروژن در دمای  350درجه
سلسیوس مقدار آن افزایش یافت ،سپس در دمای  500درجه
احتماالً به دلیل انتشار آمونیاک و سایر ترکیبات فرار نیتروژندار
مقدار آن کاهش یافت ( .)Ippolito et al., 2016همچنین بیشتر
بودن درصد نیتروژن زغالهای زیستی در دماهای  350و 500
درجه سلسیوس نسبت به زیستتوده اولیه و زغال زیستی

کريمی و همکاران :بررسی ويژگیهای فيزيکوشيميايی زغالهای 733 ...

آبزدایی شکسته میشوند و ترکیبات با وزن مولکولی کم حاوی
هیدروژن و اکسیژن آزاد میشوند ( .)Zhao et al., 2018نتایج
مشابهی نیز توسط سایر پژوهشگران گزارششده است ( Novak
 .)et al., 2009; Ippolito et al., 2016; Zhao et al., 2018نتایج
مقایسه میانگین دادهها نشان داد که در مقایسه با سایر عناصر
در دماهای گوناگون گرماکافت درصد گوگرد کمتر تحت تأثیر
دمای گرماکافت قرار گرفت (جدول .)6

گرماکافت شده در دمای  200درجه سلسیوس نشان میدهد که
نیتروژن زیستتودهها در دماهای پایین پایدار بوده و آزاد نمی-
شود .در هر دو نوع زیستتوده کاهش چشمگیر درصد هیدروژن
و اکسیژن زغال زیستی در اثر تبدیل زیستتوده به زغال زیستی
و افزایش دمای گرماکافت مشاهده شد .کاهش درصد هیدروژن
و اکسیژن زغال زیستی در دماهای باالی گرماکافت به این دلیل
میباشد که پیوندهای اکسیژندار در فرآیندهای اکسیژنزدایی و
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میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه
آزادی

کربن
() C

هیدروژن
()H

نیتروژن
()N

اکسیژن
()O

گوگرد
() S

C/N

O/C

H/C

H/O

(O+N)/C

تیمار

7

**201/4

**9/53

**0/737

**995/9

**0/016

**4807

**0/606

**0/006

**0/118

**0/594

خطای آزمایشی

16

2/29

0/024

0/001

0/296

0/001

10/95

0/001

0/0003

0/0001

0/001

3/06

2/39

2/30

2/42

6/87

2/91

3/95

4/24

3/90

3/71

ضریب تغییرات
()%
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زغال زیستی باگاس نیشکر

زغال زیستی بقایای ذرت

ویژگی

واحد

بقایای
ذرت

200˚C

350˚C

500˚C

باگاس
نیشکر

200˚C

350˚C

500˚C

کربن ()C

%

41/31de

48/70c

57/01ab

59/93a

40/17e

45/15cd

56/11b

39/08e

هیدروژن ()H
نیتروژن ()N
اکسیژن ()O
گوگرد ()S

%
%
%
%

a

b

d

a

a

c

e

C/N

_

O/C

_

H/C

_

(O+N)/C

_

3/854
0/826d
45/38a
0/409b
58/35e
0/824b
1/120a
0/981a

2/591
1/042c
34/56c
0/378bc
54/53f
0/532d
0/638c
0/642c

b

1/817
1/642a
11/05d
0/348c
40/51h
0/145e
0/382d
0/198d

1/049
1/557b
4/16e
0/300cd
44/91g
0/052g
0/210e
0/087f

3/918
0/281g
47/35a
0/505a
166/71a
0/883a
1/170a
0/890b

2/604
0/575f
38/98b
0/287d
91/61b
0/648c
0/692b
0/658c

1/598
0/805d
11/59d
0/435ab
81/32c
0/155e
0/342d
0/167e

0/588
0/693e
4/48e
0/425ab
65/79d
0/086f
0/181e
0/101f

در هر ردیف میانگینهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری ( )p≤0/05ندارند.

بر اساس نتایج تجزیه واریانس دادهها اثر نوع تیمار بر
نسبتهای اتمی کربن به نیتروژن ( ،)C/Nاکسیژن به کربن
( )O/Cو مجموع اکسیژن و نیتروژن به کربن  (O+N)/Cمعنی-
دار بود (جدول  .)5نتایج مقایسه میانگین نسبتهای اتمی
عناصر نمونهها نشان داد که بر اثر گرماکافت زیستتودهها و
همچنین افزایش دمای گرماکافت ،نسبتهای ،O/C ،C/N
 (O+N)/Cو  H/Cبهطور معنیداری ( )p≤0/05کاهش پیدا
کردند (جدول  .)6اگرچه میان درصد کربن زیستتوده و زغال-
های زیستی بقایای ذرت و باگاس نیشکر بهجز زغالهای زیستی
تهیهشده در دمای  500درجه سلسیوس اختالف معنیدار وجود
نداشت ،اما درصد نیتروژن در بقایای ذرت در هر سه دمای
گرماکافت بیش از  1/8برابر باگاس نیشکر بود .بههمین دلیل

نسبت  C/Nزغال زیستی باگاس نیشکر بهطور معنیداری
( )p≤0/05بیشتر از بقایای ذرت بود .بیشتر بودن نیتروژن در
زغال زیستی بقایای ذرت نسبت به باگاس نیشکر بهدلیل بیشتر
بودن نیتروژن زیستتوده آن بود (جدول  .)6افزایش دمای
گرماکافت از  200به  350درجه سبب کاهش معنیدار در
نسبتهای اتمی ( O/C ،C/Nو  )H/Cزغال زیستی شد .نسبت
 O/Cدر مقایسه با نسبت  ،H/Cبیشتر کاهش یافت .نسبت O/C
کمتر در دمای  500درجه نشاندهنده کاهش سطح آبدوستی
زغال زیستی در دماهای باالی گرماکافت میباشد ( Gai et al.,
 .)2014در طی فرآیند گرماکافت ،با شروع فرآیند آبزدایی در
دماهای باالتر از  200درجه سلسیوس ،سلولز ،لیگنین و پکتین
که از اجزای اصلی تشکیلدهنده زیست تودههای آلی میباشند
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به فنول ،فوران و آلکیل تبدیلشده و مقادیری از اکسیژن و
هیدروژن از زیستتوده خارج میشود (.)Zhao et al., 2018
کاهش نسبتهای  O/Cو  H/Cو  ،)O+N(/Cبه این دلیل است
که در دماهای باالی گرماکافت در اثر واکنشهای دهیدراته
شدن و دکربوکسیله شدن گروههای عامل سطحی خارجشده و
ساختارهای آروماتیک کربن تشکیل میشود ( Domingues et
 .)al., 2017نمودار تغییرات  H/Cنسبت به  O/Cنیز تأییدکننده
این نتایج است (شکل  .)2این نمودار بهوضوح نشان داد که
زیستتوده اولیه و زغالهای زیستی تولیدشده در دمای 200
درجه سلسیوس با داشتن نسبت  H/Cبیشتر آروماتیسیتیه
بسیار کمی دارند .همچنین زغالهای زیستی تهیهشده از هر دو
زیستتوده در دماهای  350و  500درجه سلسیوس بهدلیل
داشتن نسبت  O/Cکمتر ،قطبیت و بار منفی کمتری را دارند
(شکل  .)2نتایج مربوط به طیف مادونقرمز زغالهای زیستی
نیز تأییدکننده این نتایج است (شکل .)3
بهطورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که افزایش دمای
گرماکافت سبب خروج هیدروژن و اکسیژن از ساختمان
زیستتودهها شده و با کاهش نسبت هیدروژن به کربن ( )H/Cو

اکسیژن به کربن ( )O/Cدر ساختمان زغالهای زیستی بقایای
ذرت و باگاس نیشکر ،درصد آروماتیک بودن کربن افزایش یافت.
نتایج این بخش با نتایج نمودار تغییرات  H/Cنسبت به  O/Cکه
نشاندهنده رابطه مثبت بین نسبتهای هیدروژن به کربن
( )H/Cو اکسیژن به کربن ( )O/Cمیباشد ،همخوانی دارد (شکل
 .)2نتایج طیف مادونقرمز نمونهها نیز که نشاندهنده از بین
رفتن گروههای عاملی اکسیژن و هیدروژندار مانند هیدروکسیل
و کربوکسیل در دماهای باالی گرماکافت بود (شکل  ،)3با نتایج
این بخش (کاهش  H/Cو O/Cدر ساختمان زغال زیستی)
مطابقت داشت (جدول  5و شکل  .)2نسبت مولی  O/Cکمتر
نشاندهنده بیشتر بودن بخش پایدار کربن میباشد .نسبت مولی
 H/Cکمتر از  0/6و نسبت مولی  O/Cکمتر از  0/4در زغال
زیستی برای ترسیب بلندمدت کربن پیشنهادشده است ( Zhao
 .)et al., 2018بنابراین بر اساس نتایج نسبتهای اتمی و نمودار
تغییرات  H/Cنسبت به  O/Cزغالهای زیستی تهیهشده از هر
دو نوع زیستتوده در دماهای  350و  500درجه بهدلیل
پایداری باالی کربن آنها برای ترسیب بلندمدت کربن مناسب
هستند.

بقایای ذرت

باگاس نیشکر

۱.۲
۱.۰

زیست توده اولیه

۰.۸

200˚C
350˚C

H/C

۰.۶
۰.۴
۰.۲

500˚C
۱.۲

۱.۰

۰.۸

۰.۶

۰.۴

۰.۲

۰.۰

۰.۰

O/C
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طيف مادونقرمز

در شکل  3طیف مادونقرمز تیمارهای مختلف نشان دادهشده
است .در همه تیمارها یک پیک پهن در محدوده 3400 cm-1
نشاندهنده ارتعاشات کششی قوی گروههای  O-Hمربوط به
مولکولهای آب و یا گروههای فنولی میباشد .شدت این پیک بر اثر
گرماکافت زیستتودهها و افزایش دما بهویژه در دمای  500درجه
سلسیوس بهطور چشمگیری کاهش یافت .در طیف مربوط به همه

تیمارها دو پیک در محدوده بین  2860 cm-1و  2920 cm-1مربوط
به گروههای عاملی  C-Hآلیفاتیک مشاهده شدند .شدت این دو
پیک بر اثر گرماکافت و افزایش دما کاهش یافت .همچنین شدت
این پیک در طیف مربوط به تیمارهای  500درجه سلسیوس بهویژه
در باگاس نیشکر کاهش نسبتاً زیادی نشان داد .وجود پیک مربوط
به گروههای عاملی آلیفاتیک نشاندهنده این است که بخشی از
سلولز یا همیسلولز تجزیه نشده است (.)Zhao et al., 2018
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شکل  -3طيفهای مادونقرمز زيستتوده اوليه و زغالهای زيستی بقايای ذرت (الف) و باگاس نيشکر (ب) در تيمارهای مختلف

پیک مربوط به گروههای عاملی  C=Cو  C=Oکربونیل در
محدوده عدد موجی 1600-1630 cm-1 1در هر دو نوع زغال
زیستی مشاهده شد .این پیک در زغال زیستی باگاس نیشکر در
دماهای  350و  500درجه شدت کمتری داشت و در زغال
زیستی دمای  200درجه شدت بیشتری داشت .وجود پیک در
ناحیه  1030 cm-1در بقایای ذرت و باگاس نیشکر و زغالهای
1. Wavenumber

زیستی تهیهشده در دماهای  200و  350درجه سلسیوس
مربوط به گروههای عاملی اکسیژندار سلولز و همی سلولز شامل
 -OHالکلی و  C-O-Cآلیفاتیک و اسیدهای کربوکسیلیک می-
باشد ( )Cantrell et al, 2012که در دمای  500درجه
سلسیوس شدت آن بسیار کم بود .پیک مربوط به گروههای
عاملی  -OHفنولی در محدوده عدد موجی  1290 cm-1در
زیستتوده اولیه و زغالهای زیستی ذرت و باگاس تهیهشده در
دمای  200درجه سلسیوس مشاهده شد .در هر دو نوع زیست-
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توده بیشترین شدت این پیک در تیمارهای  200درجه
سلسیوس مشاهده شد .همچنین شدت این پیک در زغالهای
زیستی تهیهشده در دمای  350درجه سلسیوس بسیار کم بود و
در تیمارهای  500درجه سلسیوس این پیک مشاهده نشد.
کاهش شدت پیک مربوط به گروههای عاملی فنولی به دلیل
تجزیه و فرآیند آبزدایی ترکیبات سلولزی و لیگنوسلولزی
میباشد ( .)Domingues et al., 2017پیک مشاهدهشده در عدد
موجی  885 cm-1مربوط به ارتعاش خمشی خارج از صفحه C-
 Hآروماتیک بوده که در زغالهای زیستی تهیهشده در دماهای
 350و  500درجه سلسیوس مشاهده شد ،اما در نمونههای
گرماکافت شده در دمای  200درجه مشاهده نشد .این پیک
احتماالً بهدلیل تشکیل کربناتها در دماهای باالی گرماکافت
ایجادشده است ( .)Zhao et al., 2018این پیک در زغال زیستی
باگاس نیشکر با شدت نسبتاً بیشتری پدیدار شد .در هر سه
دمای گرماکافت میان طیفهای زغال زیستی بقایای ذرت و
باگاس اختالف زیادی وجود نداشت .نتایج آنالیز مادونقرمز با
نتایج مربوط به نسبتهای اتمی که نشان داد گروههای عاملی
قطبی با افزایش دمای گرماکافت کاهشیافته و آروماتیسیته
افزایش مییابد  ،همخوانی داشت (جدول  .)5برخی از پژوهش-
گران نیز نتایج مشابهی را برای زغالهای زیستی تهیهشده از
سایر زیستتودهها گزارش کردند ( ;Domingues et al., 2017
 )2017( Domingues et al. .)Zhao et al., 2018گزارش کردند
که گروههای عاملی  C-Hخطی C-O-C ،خطی (اسیدهای
کربوکسیلیک) و ( C=Oکربونیل) موجود در سطح زغالهای
زیستی تهیهشده از پوسته قهوه ،خاکاره اکالیپتوس و پوست
کاج در دماهای باالی گرماکافت از بین رفتند ،اما ترکیبات
حلقوی کربن در زغالهای زیستی حفظ شدند .در پژوهش
 )2016( Beheshti et al.نیز گروههای عاملی اسیدی زغال
زیستی بر اثر افزایش دمای گرماکافت کاهش پیدا کردند.
غلظت عناصر زغال زيستی

نوع تیمار غلظت کل عناصر غذایی اندازهگیری شده و
غلظت فراهم فسفر و پتاسیم را بهطور معنیدار تحت تأثیر
قرارداد (جدول  .)7بهطورکلی غلظت کل و فراهم عناصر اندازه-
گیری شده در زغالهای زیستی تهیهشده از هر دو زیستتوده بر
اثر افزایش دمای گرماکافت ،بهطور معنیداری ()p≤0/05
افزایش یافت (جدول  .)8درصد فراهمی فسفر (نسبت غلظت
فراهم فسفر به غلظت کل آن) در زغالهای زیستی بقایای ذرت
و باگاس نیشکر در دمای گرماکافت  200درجه سلسیوس به-

ترتیب  29/0و  32/1درصد بود .درحالیکه این مقدار در دمای
گرماکافت  500درجه سلسیوس در زغالهای زیستی بقایای
ذرت و باگاس نیشکر بهترتیب  25/8و  29/7درصد بود .این
نتایج نشان میدهد که با افزایش دمای گرماکافت درصد غلظت
فراهم فسفر زغال زیستی ممکن است تا حدی کاهش یابد .این
نتیجه احتماالً به این دلیل است که در دماهای باالی گرماکافت
فسفر به شکلهای با فراهمی کمتر فسفر مانند شکلهای
کریستالی فسفر درآید ( .)Zheng et al., 2013همچنین افزایش
 pHزغال زیستی نیز میتواند سبب کاهش فراهمی فسفر فراهم
زغال زیستی میشود ( Zheng et al., 2013; Lehmann and
 .)Joseph, 2015اختالف غلظت تمام عناصر در زغالهای زیستی
تهیهشده از دو زیستتوده معنیدار بود .بهطوریکه غلظت
تمامی عناصر بهجز سدیم و مس در زغال زیستی بقایای ذرت
بهطور معنیدار بیشتر از زغال زیستی باگاس نیشکر بود .روند
یکسانی میان اختالف غلظت سدیم زغال زیستی دو زیستتوده
در دماهای مختلف مشاهده نشد .بدینترتیب اگرچه در دمای
گرماکافت  200درجه سلسیوس غلظت سدیم در زغال زیستی
بقایای ذرت بیشتر بود .اما در دمای  350درجه سلسیوس
اختالف معنیدار میان آنها مشاهده نشد .درحالیکه در دمای
 500درجه سلسیوس غلظت سدیم در زغال زیستی باگاس
نیشکر بیشتر بود .همچنین در دماهای مختلف گرماکافت غلظت
مس در نمونههای باگاس نیشکر بیشتر از بقایای ذرت بود .این
نتیجه بهدلیل بیشتر بودن غلظت مس در باگاس نیشکر نسبت
به بقایای ذرت بود .همچنین بیشتر بودن غلظت عناصر غذایی
فسفر ،پتاسیم ،آهن ،منگنز و روی در زغالهای زیستی بقایای
ذرت نسبت به باگاس نیشکر بهدلیل بیشتر بودن غلظت این
عناصر در بقایای ذرت بود (جدول  .)8دلیل اصلی افزایش غلظت
عناصر غذایی در زغالهای زیستی تهیهشده در دماهای باالی
گرماکافت ،کاهش عملکرد و افزایش تغلیظ عناصر در نمونههای
زغال زیستی میباشد )2012( Cantrell et al. .نیز بامطالعه تأثیر
دمای گرماکافت بر غلظت کل و فراهم عناصر غذایی در زغال
زیستی تهیهشده از زیستتودههای گوناگون گزارش کردند که
افزایش دمای گرماکافت سبب افزایش معنیدار غلظت فسفر،
پتاسیم و سدیم ،آهن ،منگنز و روی در زغالهای زیستی
تهیهشده از زیستتودههای مختلف شد .نتایج پژوهش
 )2017( Afrasiabi et al.نیز نشان داد بر اثر افزایش دمای
گرماکافت غلظت فسفر ،پتاسیم ،روی ،آهن ،منگنز و روی زغال
زیستی تفاله پسته افزایش یافت.
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جدول  -7تجزيه واريانس اثر تيمارهای مختلف بر غلظت عناصر بقايای ذرت و باگاس نيشکر و زغالهای زيستی آنها
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زغال زیستی باگاس نیشکر

زغال زیستی بقایای ذرت
ویژگی

واحد

بقایای ذرت

200˚C

350˚C

500˚C

باگاس
نیشکر

200˚C

350˚C

500˚C

فسفر کل
پتاسیم کل
سدیم کل
فسفر فراهم
پتاسیم فراهم
آهن کل
منگنز کل
روی کل
مس کل

g kg-1
g kg-1
g kg-1
g kg-1
g kg-1
mg kg-1
mg kg-1
mg kg-1
mg kg-1

0/639d
13/32d
2/93e
0/185d
5/285d
182/75f
27/82e
8/78g
3/09g

0/785c
23/43c
5/12c
0/229c
10/278c
293/96d
58/50d
35/88e
4/75ef

0/939b
37/46b
6/71b
0/258b
14/928b
363/85c
72/33c
50/71c
7/38d

1/260a
55/20a
9/11a
0/325a
22/237a
831/96a
188/50a
71/16a
8/39c

0/109h
0/391h
2/21f
0/033h
0/102h
87/91d
13/49f
5/49h
4/28f

0/156g
0/816g
3/86d
0/050g
0/191g
129/20g
25/33e
23/45f
5/08e

0/235f
2/47f
6/62b
0/073f
0/458f
251/14e
58/67d
40/68d
11/25b

0/347e
6/55e
9/96a
0/103e
1/508e
460/83b
146/17b
62/50b
19/55a

در هر ردیف میانگینهای دارای حروف مشترک بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن اختالف معنیداری ( )p≤0/05ندارند.

نتيجهگيری کلی
درصد کربن ،نسبتهای اتمی و آنالیز مادونقرمز زغال زیستی
میتواند در پیشبینی ماندگاری کربن زغال زیستی در خاکها
مؤثر باشد .نتایج این پژوهش نشان داد زغالهای زیستی ذرت و
باگاس نیشکر تهیهشده در دمای  500و  350درجه سلسیوس
(بهویژه زغال زیستی باگاس نیشکر) با درصد باالی کربن کل و
کربن تثبیت شده و مقدار کم نسبت  H/Cو  O/Cو دارا بودن
ترکیبات آروماتیک بیشتر ،میتوانند در ترسیب و انباشت
طوالنی مدت کربن در خاک و کاهش انتشار گازهای گلخانهای
بسیار مؤثر باشند .بر اساس نتایج این پژوهش زغالهای زیستی
تهیهشده در دمای  500درجه سلسیوس از هر دو زیستتوده
بهویژه بقایای ذرت بهدلیل سطح ویژه باال و حجم منافذ بیشتر
احتماالً میتوانند در تثبیت آالیندههای آلی مؤثر باشند.
درحالیکه زغالهای زیستی تهیهشده از هر دو زیستتوده در
دماهای  200و  350درجه سلسیوس ،بهدلیل  CECباالتر و دارا
بودن گروههای عامل سطحی اکسیژندار و سطح ویژه کمتر به-
دلیل افزایش برهمکنشهای یونی احتماالً در تثبیت آالیندههای
غیرآلی و همچنین جذب نیتروژن آمونیومی و جلوگیری از
هدررفت آن در خاک مؤثرتر باشند .از میان زغالهای زیستی
بررسی شده ،زغال زیستی بقایای ذرت تهیهشده در دمای 200

درجه سلسیوس با  pHاسیدی ،دارا بودن گروههای عاملی
اسیدی CEC ،زیاد و  ECنسبتاً پایین و دارا بودن غلظت نسبتاً
باالیی از عناصر غذایی بهویژه فسفر و پتاسیم احتماالً میتواند
در بهبود ویژگیهای شیمیایی و همچنین افزایش فراهمی
عناصر غذایی در خاکهای آهکی مناطق خشک و نیمه خشک
ایران سودمند باشد .از میان نمونههای باگاس نیشکر ،زغال
زیستی تهیهشده از باگاس نیشکر در دمای  200درجه
سلسیوس از نظر ویژگیهای شیمیایی جهت کاربرد در خاک-
های آهکی و قلیایی مناسبترین بود .اگرچه باید این را در نظر
گرفت که نسبت باالی  C/Nآن ممکن است در کوتاه مدت
قابلیت دسترسی به نیتروژن را محدود کند و احتماالً استفاده از
کودهای نیتروژنی بههمراه آن جهت جلوگیری از آلی شدن
نیتروژن توسط ریزجانداران خاک ،الزم باشد .در صورت استفاده
از زغالهای زیستی بقایای ذرت و باگاس نیشکر تهیهشده در
دمای 350درجه سلسیوس برای بهبود حاصلخیزی در خاکهای
قلیایی و آهکی باید  pHنسبتاً باالی آنها را در نظر گرفت و
مدیریت نمود .بهطورکلی میتوان نتیجهگیری کرد که زغالهای
زیستی بقایای ذرت و باگاس نیشکر تهیهشده در دماهای  200و
 350درجه سلسیوس میتوانند در بهبود ویژگیهای شیمیایی
خاک و حاصلخیزی خاک سودمند باشند.
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