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ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the effect of different levels of sewage sludge and its biochars on
availability and release kinetics of Cu in a contaminated calcareous soil. For this purpose, the sewage sludge
and its biochars produced at two temperatures including 400 and 600 0C were added to a contaminated
calcareous soil at 0, 0.5 and 1% levels (w/w), and samples were incubated for 5 months. The kinetics of
Curelease was determined by successive extraction with DTPA-TEA in periods of 1 to 504 h in the amended
and control soils. Results showed that the desorbed Cu from the soils treated with 0.5 and 1% sewage sludge
significantly increased (p<0.05) as compared to the control soil, whereas, the amount of Cu desorbed from soils
treated with 0.5 and 1% biochar produced at 400 and 600 0C significantly decreased (p<0.05), as compared
with the control soil. Desorbed Copper from treated soil with 1% biochar produced at 600 0C was reduced
54.2% as compared to the control soil. The comparsion of release rate constants indicated that the highest and
lowest desorption rate of Cu were observwd in 1% sewage sludge and 1% biochar produced at 600 0C treatments
respectively. Overall, the results demonstrated that the conversion of sewage sludge to biochar is a suitable
method for its management and it can be used for stabilization and remediation of Cu contaminated soils.
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تأثير لجن فاضالب و بيوچارهای حاصل از آن بر قابليت استفاده و ويژگیهای آزادشدن مس در يک خاک آهکی
آلوده
مرتضی شيرمحمدی ،*1عليرضا حسينپور 1و حميدرضا متقيان
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 .1گروه علوم و مهندسی خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/9/19 :تاریخ بازنگری -1399/4/15 :تاریخ تصویب)1399/5/8 :

چکيده
هدف این پژوهش بررسی تأثیر سطوح مختلف لجن فاضالب و همچنین بیوچار آن بر قابلیت استفاده و سینتیک آزادشدن
مس در یک خاک آهکی آلوده به مس بود .برای این منظور لجن فاضالب و بیوچار حاصل از آن در دو دمای تولید بیوچار
شامل  400و  600درجه سلسیوس در سه سطح صفر 0/5 ،و  1درصد وزنی/وزنی به یک خاک آهکی آلوده به مس افزوده
و به مدت  5ماه خوابانده شدند .نمونههای خاک به روش عصارهگیری متوالی و با استفاده از عصارهگیر دی تی پی آ (DTPA-
 )TEAدر دورههای زمانی  1تا  504ساعت عصارهگیری شدند .نتایج نشان داد که تیمار لجن فاضالب در هر دو سطح باعث
افزایش معنیدار ( )p<0/05آزاد شدن مس نسبت به خاک شاهد شد ،درحالیکه مقدار مس آزادشده در تیمارهای بیوچار
 400و همچنین بیوچار  600در هر دو سطح به طوری معنیداری ( )p<0/05نسبت به خاک شاهد کمتر بود .مقدار مس
آزادشده در خاک تیمار شده با  1درصد بیوچار  600نسبت به خاک شاهد  54/2درصد کاهش یافت .مقایسه ضرایب سرعت
معادالت سینتیکی نشان داد که بیشترین و کمترین سرعت آزاد شدن مس بهترتیب در تیمارهای  1درصد لجن فاضالب و
 1درصد بیوچار  600بود .بطور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که تبدیل لجن فاضالب در یک دمای گرماکافت بهینه (در
این مطالعه دمای  600درجه سلسیوس) به بیوچار ،عالوه بر اینکه راهکار مناسبی برای مدیریت لجن فاضالب است ،میتواند
در تثبیت مس و اصالح خاکهای آلوده به مس نیز مفید باشد.
واژههای کليدی :عصارهگیر دی تی پی آ ،سینتیک آزاد شدن ،بیوچار ،دمای گرماکافت.

مقدمه
آلودگی خاک به فلزات سنگین در حال حاضر بهصورت یک مشکل
جهانی درآمده است ( Jin et al., 2019; Abu Khatita et al.,
 .)2020فلزات سنگین در محیط پایدارند و هرچند مقادیر جزئی
برخی از آنها برای سیستمهای زنده الزم است اما اکثراً در غلظت-
های باال سمی هستند .مس از جمله فلزات سنگین است که گیاه
جهت رشد بهینه خود به آن احتیاج دارد .با این حال غلظت زیاد
مس میتواند در بسیاری از گونههای گیاهی ایجاد سمیت کند
.مس از طریق فعالیتهای معدنکاوی ،استخراج فلزات ،استفاده
از آفتکشها و علفکشها و همچنین از طریق فاضالبهای
شهری و استفاده مستمر از کودهای آلی مانند لجن فاضالب وارد
خاک میشود (.)Wuana et al., 2013
کاربرد لجن فاضالب در بخش کشاورزی بهعنوان یک کود
آلی ارزانقیمت مزایای متعددی از قبیل افزایش میزان ماده آلی،
بهبود ویژگیهای فیزیکی خاک نظیر ظرفیت نگهداشت آب،
افزایش تهویه و تخلخل ،افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی ،وجود
* نویسنده مسئولmorteza.s@stu.sku.ac.ir :

( Gasco and Lobo,

مقادیر زیادی عناصر پرنیاز و کمنیاز دارد
 .)2007بهرغم مزایای مفید لجن فاضالب بهعنوان کود آلی ،وجود
غلظت باالی فلزات سنگین در لجن فاضالب میتواند باعث انباشته
شدن بیشازحد فلزات سنگین مانند مس در خاک گردد .لذا
استفاده از لجن فاضالب با غلظت باالی فلزات سنگین در خاک-
های کشاورزی میتواند از نظر زیستمحیطی دارای خطر باشد.
تبدیل لجن فاضالب به مادهای با خطر کمتر و ارزشافزوده بیشتر
میتواند کاربرد آن را گسترش دهد.
فراوری حرارتی لجن فاضالب میتواند یک روش مناسب
برای مدیریت آن در مقایسه با روش استفاده مستقیم بهعنوان
کود آلی در کشاورزی باشد .بیوچار شکل پایدار زغال تولیدشده
از بقایای آلی نظیر پسماندهای زراعی ،جنگلی و شهری تحت
دماهای مختلف (معموالً  250تا  900درجه سلسیوس) و اکسیژن
محدود یا بدون اکسیژن (گرماکافت) است ( Lehmann et al.,
 .)2011از دیدگاه کشاورزی ،افزودن بیوچار به خاک منجر به
مزایای زیادی ازجمله بهبود کیفیت و سالمت خاک ،بهبود جذب
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عناصر غذایی توسط گیاهان ،کاهش یا افزایش  pHخاک بسته به
شرایط تولید بیوچار ،افزایش نگهداشت آبخاک ،بهبود ساختمان
خاک و افزایش گنجایش تبادل کاتیونی شود ( Lehmann et al.,
.)2011
یکی دیگر از مزایای بیوچار ،توانایی آن در کاهش اثرات
منفی آلودگیهای آلی و معدنی در خاک است ( Karer et al.,
 .)2015در سالهای اخیر بیوچار بهعنوان یک عامل اصالحی به
منظور کاهش جذب فلزات سنگین توسط محصوالت زراعی بهطور
مؤثر مورد استفاده قرار گرفته است .بیوچار روی سطوح خود
دارای گروههای عامل است و بار منفی گروههای عامل با گذشت
زمان و طی فرایند اکسیداسیون در خاک افزایش مییابند ( Dias
 .)et al., 2010تشکیل گروههای عاملی و مکانهای جذب بر روی
سطوح بیوچار ،پتانسیل بیوچار را برای ایجاد کمپلکس با یونهای
فلزی افزایش میدهد ( .)Park et al., 2013بر خالف سایر
اصالحکننده های خاک ،طول عمر زیاد بیوچار در خاک ،احتمال
تجمع فلزات سنگینی را که بر اثر استفاده مکرر از
اصالحکنندههای دیگر از جمله لجن فاضالب ایجاد شدهاند را
کاهش میدهد .بیوچار از طریق تأثیر بر خصوصیات مختلف خاک
هم میتواند بر جذب و غیرمتحرک کردن فلزات سنگین اثرگذار
باشد ( .)Kloss et al., 2014برخی از تحقیقات نشان دادند که
بیوچار میتواند از طریق افزایش کربن آلی محلول و تشکیل
کمپلکسهای محلول با فلزات ،باعث افزایش تحرک فلزات سنگین
در خاک شود (.)Venegas et al., 2015
عالوه بر جنبههای مثبت بیوچار در خاک ،بیوچار ممکن
است اثرات منفی نیز بر خاک و محیطزیست داشته باشد .بیوچار
میتواند حاوی غلظت باالی فلزات سنگین مانند مس باشد که
ممکن است در طول زمان از بیوچار آزاد و وارد خاک شوند ( Buss
 .)et al., 2016نوع و مقدار فلزات سنگین موجود در بیوچار ،بسته
به نوع ماده اولیه و شرایط تولید بیوچار (مانند دمای گرماکافت)
میتواند بسیار متفاوت باشد ( Venegas et al., 2015; Buss et
 .)al., 2016بیوچارهای حاصل از مواد اولیه مختلف از نظر
خصوصیاتی مانند تخلخل ،سطوح تبادلی و مقدار گروههای عاملی
با هم متفاوتاند که در تأثیر بیوچار بر فلزات سنگین اهمیت
زیادی دارند ( .)Tang et al., 2013استفاده از مواد اولیه آلوده به
فلزات سنگین برای تولید بیوچار (مانند لجن فاضالب) ،ممکن
است باعث تجمع فلزات سنگین در سطوح بیوچار شود .عالوه بر
نوع مواد اولیه ،شرایط گرماکافت مانند زمان گرماکافت و درجه
حرارت نیز بر خواص بیوچار و مقدار فلزات سنگین تأثیر میگذارد
( .)Ahmad et al., 2014افزایش درجه حرارت گرماکافت باعث
افزایش سطح ویژه و بخش کربندار بیوچار شده و در نتیجه منجر

به افزایش جذب سطحی آالیندهها میشود .از طرفی فلزات
سنگین میتوانند طی فرآیند گرماکافت تغلیظ شوند و غلظت آنها
در بیوچار افزایش یابد Koppolu et al. (2003) .عنوان کردند که
غلظت فلز مس ،در بیوچار ،میتواند  4تا  6برابر ،نسبت به ماده
اولیه افزایش یابد Singh et al. (2010) .نیز وجود غلظت باالی
مس در بیوچار حاصل از فاضالب را گزارش کردند .مطالعات
دیگری نیز وجود غلظت باالی مس در بیوچارها را گزارش کردهاند
( .)Hossain et al., 2011; Cantrell et al., 2012غلظت زیاد مس
در برخی بیوچارهای حاصل از زیستتودههای آلوده ممکن است
باعث شود که با گذشت زمان مس موجود در بیوچار در محلول
خاک آزاد و وارد آبهای زیرزمینی شوند .اطالعات بسیار کمی در
ارتباط با رهاسازی مس از خاکهای تیمار شده با بیوچارهای
آلوده وجود دارد .جهت تحقق اهداف زیستمحیطی و کشاورزی،
عالوه بر بررسی جنبههای مثبت بیوچار نیاز است که خطرات
زیستمحیطی همراه با بیوچار نیز مورد ارزیابی قرار گیرند
(.)Qadeer et al., 2017
به منظور برآورد کارایی استفاده از منابع آلی در تثبیت فلز
مس در خاکهای آلوده روشهای مختلفی مانند آزمایشهای
جذب – آزادسازی میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند .آزمایش-
های تأثیر زمان بر آزاد شدن فلزات سنگین برای فهم رفتارهای
احتمالی فلزات سنگین و پیشبینی دقیق پتانسیل قابلدسترس
آنها در خاکها ضروری است .پویایی مس در خاک به خصوصیات
دینامیکی آن مثل ضرائب پخشیدگی و ثابت سرعت شیمیایی
(ثابت سرعت واکنش است که به دما ،ماهیت واکنشدهندهها و
انرژی فعالسازی واکنش بستگی دارد و برای هر واکنشی بهصورت
تجربی مشخص میشود) آن وابسته است .جهت توصیف ویژگی-
های جذب و آزاد شدن مس در خاک ،معادلههای سینتیکی
مختلفی پیشنهاد شدهاند که از میان آنها معادلههای مرتبه اول،
تابع توانی ،الوویچ و پخشیدگی پارابولیک رایجترین معادلهها می-
باشند (Motaghian and Hosseinpur .)Santos et al., 2010
) (2012عنوان کردند که معادلههای تابع توانی ،پخشیدگی
پارابولیکی و مرتبه اول بهترین معادلههای توصیفکننده آزاد
شدن مس از خاکهای آهکی تیمارشده با لجن فاضالب بودند.
در رابطه با تأثیر بیوچارهای حاصل از زیستتودههای آلوده
(مانند لجن فاضالب) بر رفتار شیمیایی فلز مس در خاک،
مطالعات بسیار اندکی انجام شده است .فهم اینکه آیا بیوچارهای
حاصل از مواد آلوده میتوانند مس را در خاک تثبیت کنند یا
ممکن است باعث تشدید خطر این فلز در خاک شوند ،میتواند
در ارائه راهکار برای حل مشکالت زیستمحیطی زیستتودههای
آلوده (مانند لجن فاضالب) و اصالح خاکهای آلوده به مس مفید
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باشد .با توجه به مطالب بیانشده ،هدف تحقیق حاضر بررسی
تأثیر سطوح مختلف لجن فاضالب و همچنین بیوچار آن بر قابلیت
استفاده و سینتیک آزادشدن مس در یک خاک آهکی آلوده به
مس است.

مواد و روشها
نمونهبرداری و تعيين ويژگیهای خاک

جهت انجام این پژوهش یک خاک غیرآلوده از افق سطحی (-30
 0سانتیمتری) خاکهای آهکی تحت کشت استان چهارمحال و
بختیاری (واقع در دشت شهرکرد) جمعآوری شد .پس از هوا
خشککردن و عبور از الک  2میلیمتری ،برخی ویژگیهای فیزیکی
و شیمیایی از قبیل بافت خاک به روش هیدرومتر ( Gee and
 ،)Bauder, 1986رطوبت در ظرفیت مزرعه با صفحه فشاریpH ،
خاک در سوسپانسیون دو به یک آب به خاک (،)Thomas, 1996
قابلیت هدایت الکتریکی در عصاره دو به یک آب به خاک
( ،)Rhoades, 1996درصد کربن آلی خاک به روش اکسیداسیون
تر ( ،)Nelson and Sommers, 1996گنجاش تبادل کاتیونی با
استات سدیم یک موالر در ،)Sumner and Miller, 1996( pH =۷
کربنات کلسیم معادل به روش تیتراسیون خنثیسازی با
اسیدکلریدریک  1نرمال ( )Loeppert and Sparks, 1996و مقدار
کل مس با استفاده از هضم با اسیدنیتریک  4موالر ( Sposito et
 )al., 1982اندازهگیری شد.
تهيه ،آمادهسازی و تعيين برخی ويژگیهای لجن فاضالب

لجن فاضالب شهری از تصفیهخانه فاضالب شهرکرد تهیه،
هواخشک و از الک  1میلیمتری عبور داده شد .ویژگیهای لجن
فاضالب شامل قابلیت هدایت الکتریکی در عصاره پنج به یک آب
به لجن فاضالب ( pH ،)Rhoades, 1996در سوسپانسیون پنج به
یک آب به لجن ( ،)Thomas, 1996مقادیر کل و قابلاستفاده مس
بهترتیب با استفاده از هضم با اسید نیتریک  4موالر ( Sposito et
 )al., 1982و )Lindsay and Norvell, 1978( DTPA-TEA
اندازهگیری شد.
تهيه ،آمادهسازی و تعيين برخی ويژگیهای بيوچار لجن فاضالب

بیوچار لجن فاضالب از طریق روش گرماکافت آهسته در شرایط
اکسیژن محدود تهیه شد ( .)Mendez et al., 2012برای تولید
بیوچار ابتدا  200گرم از لجن فاضالب هوا خشک در اندازه کوچکتر
از  1میلیمتر را در ظروف استیل مخصوص قرار داده و سپس
نمونههای مذکور در کورهی گرماکافت در دماهای  400و 600
درجه سلسیوس به بیوچار تبدیل شد .نرخ افزایش دمای محفظه
 3درجه سلسیوس در هر دقیقه و پس از رسیدن به دمای هدف

به مدت  2ساعت نمونه تحت دمای موردنظر قرار گرفته و بعد از
آن دستگاه بهتدریج با تبادل حرارتی با محیط سرد شد ( Mendez
 .)et al., 2012ویژگیهای بیوچارهای تولیدی شامل pH ،با
استفاده از سوسپانسیون  5:1بیوچار به آب مقطر ( Sun et al.,
 ،)2014قابلیت هدایت الکتریکی در عصاره  5:1بیوچار به آب مقطر
( )Yang et al., 2016و سطح ویژه بیوچار توسط دستگاه تعیین
سطح ویژه در آزمایشگاه تابان تهران اندازهگیری شد .مقدار کل
مس در بیوچارها با استفاده از هضم با اسیدنیتریک  4موالر
( )Sposito et al., 1982اندازهگیری شد .کربنات کلسیم معادل
بیوچارها به روش تیتراسیون برگشتی با  NaOHاندازهگیری شد
( .)Sims, 1996برای اندازهگیری فسفر کل بیوچارها از روش
هضم با اسید نیتریک  4موالر ( )Ryan et al., 2007استفاده شد
و غلظت فسفر در عصارهها به روش رنگسنجی تعیین گردید
( .)Murphy and Riley, 1962درصد عملکرد بیوچار در هر دما با
استفاده از رابطه زیر محاسبه شد:
) × 100

وزن بیوچار
وزن لجن فاضالب

( = عملکرد بیوچار

آلودهکردن خاک

برای آلوده کردن نمونه خاک به مس مقدار نمک موردنیاز از این
فلز (کلرید مس) به خاک افزوده و مخلوط شد بهطوریکه مقدار
مس افزودهشده به هر کیلوگرم خاک 200 ،میلیگرم شد
( .)Kabata-Pendias and Mukherjee, 2007پس از آن رطوبت
نمونهها توسط آب مقطر به روش وزنی به حد ظرفیت مزرعه
رسانده شد و سپس بهمنظور ایجاد حالت تعادل بین فلز اضافهشده
و خاک و نزدیکتر بودن خاک مورد آزمایش به شرایط طبیعی،
نمونهها به مدت  2هفته در انکوباتور در دمای  25درجه سلسیوس
قرار داده شدند (.)Tang et al., 2006
اضافه کردن لجن فاضالب و بيوچار به خاکها و انکوباسيون
تيمارها

پژوهش بهصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی
در سه تکرار انجام شد .در این آزمایش لجن فاضالب و بیوچار
حاصل از آن در دو دمای تولید بیوچار شامل  400و  600درجه
سلسیوس در سه سطح صفر 0/5 ،و  1درصد وزنی/وزنی به خاک
آهکی آلوده به مس افزوده شدند .رطوبت نمونههای خاک تیمار
شده و شاهد را به  % ۷0رطوبت مزرعه رسانده و بهمدت  5ماه در
انکوباتور قرار داده شدند .در طول مدت انکوباسیون ،رطوبت
خاکها با وزن کردن نمونهها و اضافه کردن آب مقطر ثابت نگه
داشته شدند .پس از پایان انکوباسیون مس قابل استفاده و سرعت
آزاد شدن مس مطالعه شد.
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مس قابل استفاده

مس قابل استفاده در خاکهای شاهد و تیمار شده با استفاده از
روشهای عصارهگیری Lindsay and Norvell, ( DTPA-TEA
 )1978و کلرید کلسیم  0/01موالر ()Hoyt and Nyborg, 1971
اندازهگیری شد.
مطالعه سينتيک آزادشدن مس

برای مطالعه سرعت آزادشدن مس از نمونههای مورد مطالعه از
روش عصارهگیری متوالی و با استفاده از محلول DTPA-TEA
انجام شد .بدین صورت که  2گرم خاک از نمونهها همراه با 20
میلیلیتر از عصارهگیر ( DTPA-TEAهمراه با چند قطره تولوئن
جهت جلوگیری از فعالیت میکروبی) در لولههای سانتریفیوژ
ریخته شد ) .(Motaghian and Hosseinpur, 2012نمونهها در
دستگاه انکوباتور در دمای  25درجه سلسیوس قرار داده شدند.
 15دقیقه قبل از قرار دادن نمونهها در انکوباتور و  15دقیقه قبل
از پایان هر دوره نمونهها به وسیله دستگاه تکاندهنده برقی تکان
داده شدند .خاکها در زمانهای ،120 ،96 ،۷2 ،48 ،24 ،8 ،1
 336 ،168 ،144و  504ساعت پس از اضافه کردن محلولها
عصارهگیری شدند .بدین منظور سوسپانسیون با دستگاه
سانتریفیوژ با  3000دور در دقیقه صاف ،محلول رویی جدا و مقدار

الزم از محلولهای مذکور مجدداً اضافه و پس از  15دقیقه تکان
دادن توسط دستگاه تکاندهنده برقی ،نمونهها به انکوباتور منتقل
شدند .در نهایت غلظت مس عصارهها با استفاده از دستگاه جذب
اتمی قرائت شد .پس از انجام آزمایش و جمعآوری دادهها ،معادله-
های سرعت مرتبه صفر ،مرتبه اول ،تابع نمایی ،پخشیدگی
پارابولیکی و الوویچ ساده (جدول  )1بر دادههای تجمعی آزادشدن
مس برازش و بر اساس ضریب تشخیص و خطای استاندارد بهترین
مدلها برای توصیف آزاد شدن انتخاب و ضرایب این معادالت
برآورد شدند .ضریب تعیین ( )R2از رابطه زیر تعیین شد:
R2 = SSR/SST
SSR = SST – SSE

در این معادله  = SSTمجموع توان دوم خطاها زمانی که از
متغیرهای مستقل استفاده نشود = SSE ،مجموع توان دوم خطاها
زمانی که از متغیرهای مستقل استفاده شود و  SSRمجموع توان
دوم رگرسیون میباشند.
خطای استاندارد از رابطه زیر تعیین شد:
*

Cu-Cu

در این معادله  Cuو * Cuبهترتیب مقادیر اندازهگیری شده
و برآوردشده مس در زمان  tو  nتعداد مشاهدات هستند.

جدول  -1معادلههای سينتيکی مورداستفاده در اين تحقيق

معادله

مدل

منبع

واکنش مرتبه صفر
واکنش مرتبه اول
پخشیدگی پارابولیکی
تابع توانی
الوویچ ساده

(Cu0- Cut)= a- K0 t

)Martin and Sparks (1983

Ln (Cu0- Cut)= a- K1 t

)Martin and Sparks (1983

Cut = a+ R t0.5

)Havlin et al. (1985

Ln Cut = ln a + b lnt

)Havlin et al. (1985

Cut = a+ 1/β lnt

)Havlin et al. (1985

 :Cu0مقدار مس آزاد شده ( )mg kg-1پس از  504ساعت :Cut ،مقدار مس آزاد شده ( )mg kg-1در زمان  tو  b ،R ،K1 ،K0و  1/βضرايب سرعت معادلهها هستند.

تجزيه و تحليل آماری

در این پژوهش جهت بررسی اثر لجن فاضالب و بیوچار حاصل از
آن بر قابلیت استفاده و سینتیک آزاد شدن مس ،پژوهش در قالب
طرح کامالً تصادفی و به صورت فاکتوریل با دو فاکتور ماده آلی
(شامل لجن فاضالب ،بیوچار  400و بیوچار  600درجه سلسیوس)
و سطح کاربرد (شامل  0/5 ،0و  1درصد وزنی/وزنی) انجام شد.
جهت مقایسه لجن فاضالب و بیوچار آن بر قابلیت استفاده و
ال تصادفی
سینتیک آزاد شدن مس ،پژوهش در قالب طرح کام ً
بررسی شد .مقایسه میانگینها براساس آزمون حداقل اختالف
معنیدار ( )LSDدرسطح احتمال  5درصد و با استفاده از نرم افزار
 Statisticaانجام شد.

نتايج و بحث

خاک مورد مطالعه دارای  pHقلیایی ( ،)8قابلیت هدایت الکتریکی
 0/41دسیزیمنس بر متر و گنجایش تبادل کاتیونی 18/5
سانتیمول بار بر کیلوگرم بود.درصد رس ،سیلت ،کربن آلی و
کربنات کلسیم در خاک مورد مطالعه بترتیب0/43 ،30/6 ،4۷/5 ،
و  30/6درصد بود .همچنین مقدار مس کل این خاک 21۷/6
میلیگرم بر کیلوگرم بود.
نتایج تجزیه شیمایی لجن فاضالب و بیوچارهای حاصل از
آن در جدول ( )2نشان داده شده است .نتایج نشان داد که pH
لجن فاضالب  6/41بود که پس از فرآیند گرماکافت به سمت
قلیایی افزایش یافت و در بیوچارهای تولید شده در دماهای 400
و  600درجه سلسیوس بترتیب  8/88و  10/58بود .در مطالعات
گذشته نیز نتایج مشابهی گزارش شده است ( ;Song et al., 2014
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 .)Luo et al., 2014; Khanmohammadi et al., 2015قابلیت
هدایت الکتریکی در لجن فاضالب  5/9دسیزیمنس بر متر بود
که پس از فرآیند گرماکافت کاهش یافت و در بیوچارهای  400و
 600درجه سلسیوس بترتیب  1/84و  1/۷1دسیزیمنس بر متر
بود .نتایج مشابهی توسط )et al. (2015) ،Hossain et al. (2011
 Zhangو ) Khanmohammadi et al. (2015گزارش شده است.
مقادیر کربن ،اکسیژن ،نیتروژن و گوگرد در لجن فاضالب بیشتر
از بیوچار های آن بود ،که این میتواند به دلیل تبخیر این عناصر
طی فرایند گرماکافت باشد ( .)Hossain et al., 2011همچنین
مقدار فسفر کل در بیوچارها بیشتر از لجن فاضالب بود.
) Demirbas (2004عنوان کرد که به دلیل تبخیر کربن ،هیدرژن
و اکسیژن طی فرایند گرماکافت ،غلظت سایر عناصر در بیوچار
لجن فاضالب افرایش مییابد .درصد کربنات کلسیم معادل در
لجن فاضالب و بیچارهای تولید شده در دماهای  400و 600

درجه سلسیوس بترتیب  28/6 ،18/4و  31/6درصد بود .با تبدیل
لجن فاضالب به بیوچار سطح ویژه افزایش یافت ،سطح ویژه لجن،
بیوچار  400و بیوچار  600درجه سلسیوس بترتیب 11/89 ،4/4۷
و  3۷/5۷مترمربع بر گرم اندازهگیری شدMendez et al. (2013) .
بیان کردند که مقادیر سطح ویژه کمتر از  100متر مربع بر گرم
نشان دهنده تولیدکربن غیرفعال در اثر گرماکافت مستقیم لجن
فاضالب میباشد .افزایش سطح ویژه به دلیل تغییر در ساختار
شیمایی ماده اولیه میباشد .طی فرآیند گرماکافت ،افزایش دما
باعث افزایش ساختار آروماتیکی در بیوچارها میشود و منافذ ریز
و متوسط که با نواحی سطحی بزرگتر در ارتباط هستند افزایش
مییابند .عالوه بر ویژگیهای ماده خام اولیه و دمای گرماکافت،
فرایند تولید ،سرعت حرارت دادن و زمان واکنش نیز بر سطح
ویژه تأثیر میگذارند (.)Agrafioti et al., 2013

جدول  -2ويژگیها و نتايج تجزيه شيميايی لجن فاضالب و بيوچارهای حاصل از آن

لجن فاضالب

ویژگی
pH

قابلیت هدایت الکتریکی ()dS m-1
عملکرد ()%
کربنات کلسیم معادل ()%
کربن ()%
هیدروژن ()%
نیتروژن ()%
اکسیژن ()%
گوگرد ()%
1
گنجایش تبادل کاتیونی ( )cmolc kg
فسفر کل ()mgkg-1
مس کل ()mgkg-1
مس )mgkg-1( DTPA-TEA
سطح ویژه ()m2 g-1

قابليت استفاده مس

مقدار مس عصارهگیری شده با استفاده از روشهای
 TEAو کلرید کلسیم  0/01موالر در جدول ( )3آورده شده است.
مقدار مس استخراج شده توسط دو روش مختلف متفاوت بود که
این امر نشان دهنده مکانیسم متفاوت عصارهگیرها در استخراج
مس بود .شرایط مختلف عصارهگیرها مانند نسبت محلول به
خاک pH ،محلول ،مدت زمان عصارهگیری و نوع شکل استخراج
شده مس ،باعث میشود که مقادیر متفاوتی از مس توسط عصاره-
گیرها استخراج گردد .نتایج تجزیه واریانس  ANOVAنشان داد
که تأثر سطح کاربرد اصالح کنندهها و همچنین دمای تولید
DTPA-

6/41
5/9
18/4
32/1۷
N/A

5/88
18/36
0/09
29/5
3560/24
88/63
2/4۷
4/4۷

بیوچار لجن فاضالب
400 0C

6000C

8/88
1/84
64/9
28/6
22/02
1/96
2/8۷
23/29
0/10
30/64
5۷38/۷4
99/۷6
0/34
11/89

10/58
1/۷1
55/5
31/6
21/92
1/0۷
2/81
12/08
0/05
3۷/5
۷551/45
102/56
1/11
3۷/5۷

بیوچار بر مقدار مس عصاره گیری شده توسط هر دو عصارهگیر
 DTPA-TEAو کلرید کلسیم معنیدار بود .نتایج جدول ( )3نشان
داد که مقدار مس عصارهگیری شده با روش کلرید کلسیم در
تیمارهای  0/5و  1درصد لجن فاضالب به طور معنیداری
( )p<0/05بیشتر از سایر تیمارها بود .مقدار مس عصارهگیری
شده با روش کلرید کلسیم در تیمارهای  0/5و  1درصد بیوچار
 600بترتیب  4۷و  ۷8/5درصد کمتر از خاک شاهد بود .بیشترین
و کمترین مقدار مس عصارهگیری شده توسط عصارهگیر DTPA-
 TEAبترتیب در تیمارهای  1درصد لجن فاضالب و  1درصد
بیوچار  600بود .مقدار مس عصارهگیری شده با عصارهگیر
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 DTPA-TEAدر تیمارهای  0/5و  1درصد لجن فاضالب نسبت
به خاک شاهد بترتیب  8/5و  13/5درصد افزایش یافت .در حالی
که مقدار مس عصارهگیری شده با عصارهگیر  DTPA-TEAدر
تیمارهای  0/5و  1درصد بیوچار  400و تیمارهای  0/5و  1درصد
بیوچار  600نسبت به خاک شاهد بترتیب  13 ،9 ،۷/4و 21/5
درصد کمتر بود .مقدار مس عصارهگیری شده با  DTPA-TEAدر
خاکهای تیمارشده با بیوچار  600به صورت معنی داری
( )p<0/05کمتر از خاک تیمار شده با بیوچار  400بود .همچنین
در هر دو تیمار بیوچار  400و بیوچار  ،600مقدار مس عصاره-
گیری شده با  DTPA-TEAدر سطوح  1درصد به صورت معنی-
داری کمتر از سطوح  0/5درصد اصالح کننده بود.
بطور کلی نتایج نشان داد که کاربرد بیوچار لجن فاضالب
در خاکهای آلوده به مس توانست زیست فراهمی مس را کاهش
دهد ،از اینرو بیوچار لجن فاضالب میتواند یک منبع آلی مناسب
برای اصالح خاکهای آلوده به مس باشد .نتایج این تحقیق با
نتایج ) Waqas et al. (2015مطابقت داشتWaqas et al. .
) (2015تأثیر لجن فاضالب و بیوچار حاصل از آن را بر قابلیت
استفاده فلزات سنگین در یک خاک آلوده با  pHخنثی مورد
مطالعه قرار دادند .نتایج مطالعه آنها نشان داد که با افزایش سطح
لجن فاضالب ،قابلیت استفاده مس افزایش یافت .در حالی که
کاربرد بیوچار لجن فاضالب قابلیت استفاده مس را کاهش داد.
آنها گزارش کردند که افزودن بیوچار لجن فاضالب به خاک آلوده،
عالوه بر بهبود ایمنی غذایی میتواند یک اصالح کننده مناسب
برای کاهش خطرات کاربرد لجن فاضالب باشد.
) Liu et al. (2014گزارش کردند که کاربرد بیوچار لجن
فاضالب در یک خاک آلوده و با حاصلخیزی پایین ،باعث افزایش
حاصلخیزی این خاک شد .کاربرد بیوچار لجن فاضالب باعث
افزایش غلظت عناصر نیتروژن ،پتاسیم و فسفر در خاک فقیر مورد
مطالعه شد .این در حالی بود که کاربرد بیوچار لجن فاضالب باعث

کاهش قابلیت استفاده مس در این خاک آلوده شد .به طور کلی
نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد بیوچار لجن فاضالب در
خاکهای آلوده و با حاصلخیزی پایین ،باعث افزایش حاصلخیزی
خاک و کاهش قابلیت استفاده فلزات سنگین در این خاکها شد.
همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بیوچار لجن فاضالب میتواند
با کاهش زیست فراهمی فلزات سنگین ،خاکهای آلوده را اصالح
کند.
) Gwenzi et al. (2016در مطالعهای تأثیر لجن فاضالب و
بیوچار لجن فاضالب (تهیه شده در دمای  300تا  500درجه
سلسیوس) را بر خصوصیات شیمیایی خاک مورد بررسی قرار
دادند .خاک مورد مطالعه دارای  pHاسیدی تا خنثی ،بافت رسی
و با حاصلخیزی پایین بود .لجن فاضالب و بیوچار لجن فاضالب
به ترتیب به مقدار  ۷/5و  15تن در هکتار به خاکها اضافه شد.
قابلیت استفاده مس در تیمارهای حاوی بیوچار لجن فاضالب
کمتر از تیمارهای حاوی لجن فاضالب بود .آنها گزارش کردند که
کاربرد کوتاه مدت لجن فاضالب و بیوچار لجن فاضالب باعث
بهبود خصوصیات شیمیایی خاک و کاهش قابلیت استفاده مس
شد.
) Zhou et al. (2017گزارش کردند که پس از انکوباسیون
 360روزه بیوچار لجن فاضالب باعث کاهش تحرک مس در
خاکهای آلوده شد ،پس از گذشت این زمان مقدار شکل محلول
مس (حدود  50/43درصد) در خاک کاهش یافت .کاربرد بیوچار
لجن فاضالب باعث افزایش ظرفیت بافری خاکهای آلوده شد و
غلظت مس در زه آب خروجی از این خاکها به صورت معنیداری
کمتر از خاکهای تیمار نشده با بیوچار بود .به طور کلی نتایج
این تحقیق نشان داد که کاربرد بیوچار لجن فاضالب در خاکهای
آلوده شده به فلزات سنگین توانست تحرک فلزات سنگین را
کاهش دهد و بیوچار لجن فاضالب میتواند یک منبع آلی مناسب
برای اصالح خاکهای آلوده به فلزات سنگین باشد.

جدول  -3مقادير مس عصارهگيریشده (ميلیگرم بر کيلوگرم) با استفاده از عصارهگيرهای  DTPA-TEAو کلريدکلسيم  0/01موالر در تيمارهای مختلف

تیمار
شاهد
 % 0/5لجن
 %1لجن
 %0/5بیوچار 400
 %1بیوچار 400
 %0/5بیوچار 600
 %1بیوچار 600
میانگین

DTPA-TEA
c
b
a
d
e
g

33/62
36/51
38/2
31/30
30/85
29/۷5
2۷/66
32/55

کلرید کلسیم  0/01موالر
0/25
0/33
0/33
0/22
0/24
0/1۷
0/14

b
a
a
b
b
c
d

0/24

حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده تفاوت معنیدار بين تيمارهای مختلف براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد میباشد.
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سينتيک آزاد شدن مس

نمودار مقدار تجمعی مس آزاد شده در خاک شاهد و تیمار شده
با لجن فاضالب و بیوچارهای آن در شکل ( )1نشان داده شده
است .با توجه به این شکل میتوان مشاهده نمود که مقدار مس
آزاد شده در تیمارهای مختلف پس از  336ساعت تقریب ًا به حد
ثابتی رسیده است.الگوی آزاد شدن مس در همه تیمارها یکسان
بود و در ابتدا دارای شیب تند و در در ادامه با شیب مالیم ادامه
پیدا کرد و تفاوت آنها در مقدار آزاد سازی مس توسط تیمارهای
مختلف بود .آزاد شدن سریع ابتدایی مس در تیمارهای مختلف
نشان دهنده آزاد شدن این فلز از شکلهای محلول و تبادلی می-
باشد و آزاد شدن آهسته در ادامه آن بیانگر آزاد شدن مس از
مکانهای با انرژی بیشتر و شکلهای غیرتبادلی (شکلهای پیوند
شده با ماده آلی ،پیوند شده با کربناتها یا پیوند شده با
اکسیدهای آهن و منگنز) این فلز میباشد ( Kabata-Pendias
.)and Pendias, 1992
بیشترین مقدار تجمعی مس آزاد شده مربوط به خاک تیمار
شده با  1درصد لجن فاضالب ( 95/48میلیگرم بر کیلوگرم) و
کمترین مقدار مس آزاد شده در تیمار  1درصد بیوچار 600
( 5۷/33میلیگرم بر کیلوگرم) بود (شکل  .)2مقدار تجمعی مس

آزاد شده در خاک تیمار شده با  1درصد لجن فاضالب به صورت
معنیداری ( )p<0/05بیشتر از سایر تیمارها بود .مس آزاد شده
در خاک تیمار شده با  0/5و  1درصد لجن فاضالب نسبت به
خاک شاهد بترتیب  6/24و  8درصد افزایش یافت .مقدار مس
آزاد شده در خاک تیمار شده با  1درصد لجن فاضالب نسبت به
خاک تیمار شده با  0/5درصد لجن افزایش معنیداری ()p<0/05
یافت .مس آزاد شده در تیمارهای  0/5و  1درصد بیوچار  400و
تیمارهای  0/5و  1درصد بیوچار  600نسبت به خاک شاهد
بترتیب  39/2 ،20/2 ،18/8و  54/2درصد کاهش یافت .مس آزاد
شده در خاک تیمار شده با  0/5و  1درصد بیوچار  600نسبت به
خاک تیمار شده با  0/5و  1درصد بیوچار  400کاهش معنیداری
( )p<0/05یافت .همچنین مقدار مس آزاد شده در خاک تیمار
شده با  1درصد بیوچار  600نسبت به خاک تیمار شده با 0/5
درصد همان بیوچار کاهش معنیداری ( )p<0/05یافت.
کاهش مس در خاک تیمار شده با بیوچار  600در مقایسه
با خاک تیمار شده با لجن فاضالب و بیوچار  400میتواند به دلیل
داشتن سطح ویژه باالی بیوچار  600درجه سلسیوس (جدول )2
باشد ،بطوریکه داشتن سطح ویژه باالتر میتواند باعث افزایش
مکانهای جذب گردد.

شکل  -1الگوی آزادسازی مس تحت تأثير تيمارهای لجن فاضالب و بيوچار آن در مدت  504ساعت

شکل  -2مقدار تجمعی مس آزاد شده (ميلیگرم بر کيلوگرم) در خاک شاهد و تيمار شده با لجن فاضالب و بيوچارهای آن
 B4 ،C ،Sو  B6بترتيب تيمارهای لجن فاضالب ،شاهد ،بيوچار لجن توليدشده در دمای  400و بيوچار لجن توليدشده در دمای  600درجه سلسيوس میباشند.

شيرمحمدی و همکاران :تأثير لجن فاضالب و بيوچارهای حاصل از آن 2463 ...

نتایج برازش معادلههای سینتیکی بر دادههای تجمعی آزاد
شدن مس در خاکهای شاهد و تیمار شده در جدول ( )4نشان
داده شده است .مقایسه ضریب تعیین ( )R2و خطای استاندارد
برآورد ( )SEنشان داد که معادلههای الوویچ ساده ،تابع توانی و
مرتبه اول دارای بیشترین ضریب تعیین و کمترین خطای
استاندارد برآورد برای خاکهای شاهد و تیمار شده بودند و
بنابراین توانایی توصیف سرعت آزاد شدن مس در این خاکها را
داشتند.
) Ghasemi-Fasaei et al. (2006به بررسی سینتیک آزاد
شدن مس در تعدادی از خاکهای آهکی جنوب ایران پرداختند.
آنها گزارش کردند که معادلههای تابع توانی و الوویچ ساده آزاد
سازی مس را به خوبی توصیف کردندReyhanitabar and .
) Karimian (2008به منظور توصیف آزاد شدن مس در خاکهای

انتی سول و اریدیسول در مرکز ایران معادلههای مختلف
سینتیکی را بکار بردند .نتایج آنها نشان داد که معادلههای تابع
توانی و الوویچ ساده توانایی توصیف آزاد شدن مس را داشتند.
) Motaghian and Hosseinpur (2012با کاربرد عصارهگیر
 DTPA-TEAبه بررسی سینتیک آزاد شدن مس در تعدادی از
خاکهای آهکی پرداختند و مشاهده کردند که معادلههای تابع
توانی و مرتبه اول قادر به توصیف سرعت آزاد شدن مس بودند.
توانایی معادله تابع توانی در توصیف آزاد شدن مس در
مطالعه) Barani-Motlagh (2012نیز گزارش شده استZhao .
)et al. (2017تأثیر بیوچار کود دامی و بیوچار لجن فاضالب را بر
سینتیک آزاد شدن فلزات سنگین در دو خاک اسیدی و آهکی
مورد بررسی قرار دادند .آنها گزارش کردند که معادلهی مرتبه اول
توانایی توصیف سرعت آزاد شدن مس در هر دو خاک راداشت.

جدول  -4ضريب تعيين ( )R2و خطای استاندارد برآورد ( )SEمعادالت مختلف مورداستفاده در توصيف مس آزادشده

خاک
شاهد
 % 0/5لجن
 % 1لجن
 % 0/5بیوچار 400
 % 1بیوچار 400
 % 0/5بیوچار 600
 % 1بیوچار 600
میانگین

مرتبه صفر

پخشیدگی پارابولیکی

مرتبه اول

R2

SE

R2

SE

0/52
0/55
0/56
0/39
0/40
0/36
0/32
0/44

11/08
12/04
11/86
9/84
9/68
8/35
۷/38
10/03

0/96
0/96
0/96
0/95
0/96
0/95
0/95
0/95

3/20
3/65
3/23
2/51
2/40
2/29
1/۷9
2/۷2

R2

SE

0/۷8
0/81
0/82
0/6۷
0/6۷
0/64
0/60
0/۷1

۷/32
۷/6۷
۷/49
۷/20
۷/08
6/29
5/69
6/96

تابع توانی

الوویچ ساده
R2

SE

0/98
0/98
0/98
0/96
0/96
0/96
0/94
0/96

1/83
2/0۷
2/38
2/19
2/15
2/0۷
2/11
2/11

R2

0/9۷
0/9۷
0/9۷
0/92
0/93
0/91
0/89
0/93

SE

2/65
2/62
2/58
3/31
3/24
3/04
2/88
2/90

 SEبر حسب  mg kg-1و کليه ضرايب تعيين ( )R2در سطح احتمال  5درصد معنیدار هستند.

ضرایب سرعت آزاد شدن و عرض از مبداء سه معادله
سینتیکی مناسب در توصیف آزادشدن مس در خاکهای تیمار
شده با لجن فاضالب و بیوچارهای آن در جدول ( )5نشان داده
شده است .شیب معادلههای مرتبه اول ،الوویج ساده و تابع توانی
شاخصی از سرعت آزادشدن مس در خاکهای شاهد و تیمار شده
محسوب میشوند.
ضریب  K1در معادله مرتبه اول شیب خط میباشد و بیانگر
ضریب سرعت آزاد شدن مس میباشد .ضریب  K1در خاک تیمار
شده با  1درصد بیوچار  0/039 ،600میلیگرم بر کیلوگرم بود و به
صورت معنیداری ( )p<0/05بیشتر از سایر تیمارها بود (جدول .)5
ضریب  1/βدر معادله الوویچ ساده نشاندهنده سرعت آزادشدن مس
است .بیشترین مقدار ضریب  1/βبترتیب در تیمار  0/5درصد لجن
فاضالب ( 1،)mg kg-1 h-1 9/63درصد لجن فاضالب (mg kg- 9/51
 ،)1 h-1شاهد ( 0/5 ،)mg kg-1 h-1 8/49درصد بیوچار 6/66( 400

 1 ،)mg kg-1 h-1درصد بیوچار  0/5 ،)mg kg-1 h-1 6/56( 400درصد
بیوچار  )mg kg-1 h-1 5/48( 600و  1درصد بیوچار mg 4/6( 600
 )kg-1 h-1مشاهده شد (جدول .)5
ضرایب  aو  bدر معادله تابع توانی نشاندهنده سرعت
آزادشدن مس میباشند .بیشترین مقدار ضریب  aبترتیب در خاک
تیمارشده با  1درصد لجن فاضالب ( ،)mg kg-1 42/12شاهد
( 0/5 ،)mg kg-1 41/80درصد بیوچار ،)mg kg-1 40/۷8( 400
 1درصد بیوچار  0/5 ،)mgkg-140/34( 400درصد لجن فاضالب
( 0/5 ،)mg kg-1 40/18درصد بیوچار  )mg kg-1 36/33( 600و
 1درصد بیوچار  )mg kg-1 34/60( 600بود .همچنین بیشترین
مقدار ضریب  bدر خاک تیمارشده با  0/5درصد لجن فاضالب
( )mg kg-1 h-10/14مشاهده شد که به صورت معنیداری
( )p<0/05بیشتر از سایر تیمارها بود و پس از آن بیشترین مقدار
ضریب  bبترتیب در تیمار  1درصد لجن فاضالب (mg kg- 0/13
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 ،)1 h-1شاهد ( 0/5 ،)mg kg-1 h-1 0/12و  1درصد بیوچار 400
( 0/5 ،)mg kg-1 h-1 0/10درصد بیوچار mg kg-1 h- 0/10( 600
 )1و ا درصد بیوچار  )mg kg-1 h-1 0/09( 600مشاهده گردید.
ضریب  bهم در خاک شاهد و هم خاکهای تیمارشده با
لجن فاضالب و بیوچارهای آن کمتر از  1بود (جدول )5و این
نشان میدهد که سرعت آزادشدن مس در همه تیمارها با زمان
کاهش مییابد Reyhanitabar and Gilkes (2010) .گزارش
کردند که ضریب  aدر معادله تابع توانی نشاندهنده کل مس قابل
آزادشدن میباشد و یا به عبارتی نمایانگر تعداد سطوحی است که
امکان آزادشدن مس از آنها وجود دارد .همچنین ضریب  bدر
معادله تابع توانی بیانگر تمایل مس برای این سطوح میباشد.
) Dang et al. (1994بیان کردند که افزیش مقدار ضریب  aبیانگر
افرایش سرعت آزادشدن مس در تیمارها میباشد .ضریب  aدر
خاک تیمارشده با  1درصد لجن فاضالب بیشتر از سایر تیمارها
بود و بنابراین سرعت آزادشدن مس از خاک تیمارشده با لجن
فاضالب بیشتر از سایر تیمارها بود (جدول  .)5همچنین ضریب a
در خاک تیمارشده با بیوچار  400به صورت معنیداری ()p<0/05
بیشتر از خاک تیمارشده با بیوچار  600بود که نشاندهنده
بیشتربودن سرعت آزادشدن مس از خاک تیمارشده با بیوچار
 400نسبت به خاک تیمارشده با بیوچار  600است که این می-
تواند به دلیل تغییر در اجزاء مس در خاکهای با تیمار مختلف
باشد ( .)Olama et al., 2010در همه تیمارها ضریب  bدر تابع
توانی کمتر از  mg kg-1 h-1 0/25بود (جدول  ،)5این نشان می-
دهد که در این خاکها بیش از یک سطح انتشار در آزادشدن
مس اهمیت دارند (.)Dang et al., 1994
) Alva et al. (2005به بررسی اثر سطوح مختلف کود دامی،
لجن فاضالب و لجن فاضالب خاکسترشده بر سینتیک آزادشدن
مس در یک خاک شنی پرداختند .نتایج آنها نشان داد که معادله-
های الوویچ ،الوویچ ساده ،تابع توانی و پخشیدگی پارابولیکی
بهترین معادلهها در توصیف آزادشدن مس از خاکهای تیمارشده
بودند .آنها گزارش کردند که تأثیر تیمارهای کود دامی و لجن
فاضالب بر ضرایب این معادلهها معنیدار بود .همچنین افزایش
سطح کود دامی و لجن فاضالب باعث کاهش آزادشدن مس از
خاک شد Zhao et al. (2017) .تأثیر بیوچار کود دامی و بیوچار
لجن فاضالب را بر سینتیک آزادشدن فلزات سنگین در دو خاک
اسیدی و آهکی مورد بررسی قرار دادند .جهت بررسی سینتیک
آزادشدن فلزات سنگین از خاکهای تیمارشده با بیوچار از

معادلههای مرتبه اول و دوم استفاده شد .نتایج تحقیق آنها نشان
داد که افزودن هر دو بیوچار (بیوچار کود دامی و بیوچار لجن
فاضالب) باعث افزایش آزادشدن مس از خاک آهکی نسبت به
خاک شاهد شد ،در حالی که افزودن بیوچارها به خاک اسیدی
باعث کاهش چشمگیر آزادشدن مس از خاک شد .آنها عنوان
کردند که کاهش چشمگیر آزادشدن مس در خاک اسیدی می-
تواند به دلیل تشکیل کمپلکس پایدار مس با اسیدهای آلی موجود
در بیوچار باشد .در خاک اسیدی ،بارهای منفی روی سطوح
بیوچار ،بارهای مثبت ترکیبات خاک را خنثی کرده و باعث تقویت
جذب کاتیونهای فلزی شد.
) Bogusz et al. (2017به بررسی اثر سطوح مختلف لجن
فاضالب و بیوچار بر سینتیک آزادشدن مس پرداختند .آنها
گزارش کردند که آزادشدن مس در همه تیمارها بجز لجن
فاضالب ابتدا سریع و سپس سرعت آزادسازی با گذشت زمان
کاهش یافت .مقدار آزادشدن فلزات سنگین از خاک شاهد زیاد
بود .افزودن مخلوط بیوچار و لجن فاضالب به خاک ،بیشترین
تأثیر را در کاهش آزادشدن فلزات سنگین داشت .افزایش سطح
بیوچار باعث کاهش آزادشدن مس شد .به طور کلی نتایج آنها
نشان داد پیوند مس با لجن فاضالب بسیار ضعیف و ناپایدارتر از
بیوچار بود ،لذا کاربرد لجن فاضالب میتواند باعث آزادشدن مس
به محیط زیست شود .افزایش نرخ آزادشدن مس در خاکهای
تیمارشده با لجن فاضالب در تحقیقات دیگر نیز گزارش شده است
(Aishah et al., 2018؛ .)Li et al., 2019
همبستگی بين ويژگیهای آزادشدن مس با مس قابلاستفاده

نتایج همبستگی بین ضرایب معادالت سینتیکی استفاده-شده در
توصیف آزادشدن مس با مقدار مس عصارهگیریشده با روشهای
 DTPA-TEAو کلریدکلسیم  0/01موالر در جدول ( )6نشان داده
شده است .نتایج جدول ( )6نشان داد که همبستگی بین ضرایب
سرعت معادلههای الوویچ ساده ،تابع توانی و ضریب  aدر معادله مرتبه
اول با مس قابلاستفاده (در هر دو عصارهگیر) مثبت و معنیدار
( )p<0/05بود .همچنین بین ضریب  K1در معادله مرتبه اول با مقدار
مس قابلاستفاده همبستگی منفی و معنیدار ( )p<0/05بدست آمد.
بررسی همبستگی بین ویژگیهای آزادشدن مس با مس عصاره-
گیریشده با روشهای معمول عصارهگیری میتواند بهترین روش
ارزیابی کارایی معادلههای سینتیکی در توصیف آزادشدن مس در
خاکهای شاهد و تیمار شده باشد.
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جدول  -5ضرايب سرعت معادالت سينتيکی مورداستفاده درتوصيف مس آزادشده

مرتبه اول

خاک

a

شاهد
 % 0/5لجن
 %1لجن
 % 0/5بیوچار 400
 % 1بیوچار 400
 % 0/5بیوچار 600
 % 1بیوچار 600

تابع توانی

الوویچ ساده
1/β

a

b

K1

a

41/80a

0/12c

3/۷۷b

0/015d

3۷/48a

8/49b

0/14a

3/90a

0/013e

34/95b

9/63a

40/18b

3/90a

0/013e

3۷/32a

9/51a

42/12a

0/13b

3/56c

0/026c

3۷/23a

6/66c

40/۷8b

0/10d

3/54c

0/026c

36/86a

6/56c

40/34b

0/10d

3/39d

0/032b

33/39c

5/48d

36/33c

0/10d

3/26e

0/039a

32/1۷d

4/6۷e

34/60d

0/09e

حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده تفاوت معنیدار بين ضرايب سرعت در تيمارهای مختلف براساس آزمون  LSDدر سطح احتمال  5درصد است.
جدول  -6همبستگی ويژگیهای آزادشدن مس با مس قابلاستفاده

ویژگیهای آزادشدن
a
مرتبه اول
K1
a
الوویچ ساده
1/β
a
تابع توانی
b

DTPA-TEA

کلریدکلسیم  0/01موالر

**

**

0/96
** -0/94
**0/55
**0/9۷
** 0/۷6
**0/95

0/96
**-0/93
**0/62
**0/95
**0/81
** 0/90

**معنیداردر سطح احتمال  1درصد

نتيجهگيری
نتایج این پژوهش نشان داد که تیمار لجن فاضالب در هر دو
سطح باعث افزایش معنیدار ( )p<0/05آزادشدن مس نسبت به
خاک شاهد شد ،در حالیکه مقدار مس آزادشده در تیمارهای
بیوچار  400و همچنین بیوچار  600در هر دو سطح به طوری
معنیداری ( )p<0/05نسبت به خاک شاهد کمتر بود .در خاک-
های تیمارشده با لجن فاضالب در مقایسه با خاکهای تیمارشده
با بیوچار حاصل از آن سرعت آزادشدن مس بیشتر بود .بطور کلی
نتایج این تحقیق نشان داد که تبدیل لجن فاضالب در یک دمای

گرماکافت بهینه به بیوچار ،عالوه بر اینکه راهکار مناسبی برای
مدیریت لجن فاضالب است ،میتواند در تثبیت مس و اصالح
خاکهای آلوده به مس نیز مفید باشد .در این مطالعه بیوچار
تولیدشده در دمای  600درجه سلسیوس همراه با کاربرد  1درصد
وزنی بهترین تأثیر را در تثبیت مس داشت .همچنین پیشنهاد
میگردد تأثیر لجن فاضالب و بیوچار حاصل از آن بر جزءبندی
مس نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
"هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد"
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