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ABSTRACT
To increase the applicability of compost for agricultural utilizations on a large scale as a sustainable slowrelease nitrogen fertilizer, as well as reducing the limitations of their handling, transportation, and storage, it is
important to improve their physical and mechanical properties, and pelletization is the most applicable process
to achieve these goals. In the present study, the pelletizing process of sugarcane bagasse compost using a closedend die within a single pelletizer unit was investigated. Composted hammer milled sugarcane bagasse with
three particle size (1, 2.5, and 4 mm), three moisture content (8, 12, and 20 %) under three compaction pressure
(50, 100, and 150 MPa) was densified and the effect of these factors on specific energy consumption, maximum
breaking strength and density of produced pellets were evaluated and optimized by response surface
methodology (RSM). The optimum value of specific energy consumption (2.11 MJ/t), maximum breaking
strength (28.35 kg), and particle density (0.871 g/cm3) were suggested from BBD-RSM for pelletization of
sugarcane bagasse compost under optimal conditions of using 4-mm particle size, 20 wb% moisture content
and 50 MPa compaction pressure with desirability function of 0.706. Then, the rate of nitrogen release in soil
and water for pelletized mixed sugarcane bagasse compost-urea fertilizer at a ratio of 1:1 wt% was investigated.
The results of the nitrogen release rate showed that 61% of nitrogen was released into the water during five
days while the release of nitrogen in soil was 80% during 98 days for pelletized mixed compost-urea fertilizer.
In general, the findings of this study showed that the pelletized fertilizers produced from the compost-urea
mixture are capable to supply nitrogen to the plant for a longer period relative to conventional nitrogen
fertilizers such as urea. It could be deduced from this research that pelletized mixed compost-urea fertilizers
have great potential for use in crop nutrition as a sustainable slow-release nitrogen fertilizer.
Keywords: Sugarcane Bagasse Compost; Pelletization; Specific Energy Consumption; Response Surface
Methodology; Sustainable Slow-Release Nitrogen Fertilizer.
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بهينهسازی فرآيند پلتسازی کمپوست باگاس نيشکر بهکمک روش سطح پاسخ و ارزيابی نرخ آزادسازی
نيتروژن از پلت
2

احسان سرلکی ،1محمد حسين کيانمهر* ،1مرضيه قربانی ،1بهزاد آزادگان

 .1گروه مهندسی فنی کشاورزي ،پرديس ابوريحان ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.
 .2گروه مهندسی آبیاري و زهکشی ،پرديس ابوريحان ،دانشگاه تهران ،تهران ،ايران.
(تاريخ دريافت – 1399/9/29:تاريخ بازنگري –1399/11/28 :تاريخ تصويب)1399/12/4:

چکيده
بهمنظور افزايش قابلیت کاربرد کمپوست براي مصارف کشاورزي در يک مقیاس وسیع بهعنوان يک کود پايدار کند رهش
نیتروژن و همچنین کاهش هزينههاي مربوط به انبار و حمل و نقل ،بهبود ويژگیهاي فیزيکی و مکانیکی کمپوست اهمیت
دارد و پلت سازي يکی از فرآيندهاي کاربردي رايج براي تحقق اين اهداف است .در اين پژوهش فرآيند پلتسازي کمپوست
باگاس نیشکر بهروش قالب با انتهاي بسته درون يک واحد پلتساز منفرد مورد مطالعه قرار گرفته است .تأثیر متغیرهاي
مستقل موثر بر فرآيند پلتسازي مانند اندازه ذرات ( 2/5 ،1و  4میلیمتر) ،محتواي رطوبت ( 12 ،8و  20درصد) و فشار
تراکم ( 100 ،50و  150مگاپاسکال) بر متغیرهاي پاسخ از قبیل مصرف انرژي ويژه ،حداکثر مقاومت شکست و چگالی پلت
هاي تولید شده با استفاده از روش سطح پاسخ-طرح باکس بنکن ( )BBD-RSMارزيابی و بهینهسازي شد .نتايج بهینهسازي
نشان دادند که در شرايط بهینه اندازه ذرات  4میلیمتر ،محتواي رطوبت  20درصد وزنی و فشار تراکم  50مگاپاسکال،
کمینه مقدار مصرف انرژي ويژه  2/119مگاژول بر تن و بیشینه مقادير حداکثر مقاومت شکست و چگالی پلت بهترتیب
 28/35کیلوگرم و  0/871گرم بر سانتیمتر مکعب با تابع مطلوبیت  0/706پیشنهاد میشود .در ادامه ،نرخ آزادسازي
نیتروژن از پلت در محیط آب و خاک براي کود پلت کمپوست باگاس نیشکر در ترکیب با اوره با نسبت  1:1درصد وزنی
مورد بررسی قرار گرفت .نتايج نرخ آزادسازي نیتروژن نشان داد که مقدار  61درصد نیتروژن پلت بهمدت پنج روز در محیط
آب آزاد میشود درحالیکه آزادسازي  80درصد نیتروژن از پلت به درون خاک  98روز به طول میانجامد .بهطور کلی،
يافته هاي اين پژوهش نشان دادند که کود پلت تولیدشده از ترکیب کمپوست باگاس نیشکر و اوره قادر است نیتروژن را
براي يک دوره طوالنیتري نسبت به کودهاي متداول نیتروژنی مانند اوره براي گیاه تامین کند .از نتايج اين پژوهش میتوان
استنباط نمود که کود پلت ترکیبی کمپوست-اوره بهعنوان يک کود کند رهش نیتروژن ،میتواند پتانسیل بسیار زيادي
براي کاربرد در تغذيه گیاهان داشته باشد.
واژههای کليدی :کمپوست باگاس نیشکر ،پلتسازي ،مصرف انرژي ويژه ،روش سطح پاسخ ،کود پايدار کند رهش نیتروژن.

مقدمه
( FAO,

بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد
 ،)2019ساالنه  2/01میلیارد تن پسماندهاي زيستی در جهان
تولید میشوند و تخمین زده میشود که تولید پسماندهاي زيستی
تا سال  2050به  3/4میلیارد تن برسد ( Rajabi Hamedani et
 .)al., 2019از طرف ديگر ،مطابق گزارش اتحاديه اروپا 25 ،درصد
از پسماندهاي زيستی شامل پسماندهاي جامد لیگنوسلولزي
کشاورزي و شهري داراي قابلیت براي تولید کمپوست هستند و
در نتیجه انتظار میرود قابلیت تولید سالیانه  500میلیون تن
کمپوست در جهان وجود داشته باشد ( Martínez-Blanco et al.,
 .)2009در ايران سالیانه بیش از  21/5میلیون تن پسماندهاي
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جامد لیگنوسلولزي کشاورزي تولید میشود .ايران يکی از
کشورهاي تولیدکننده نیشکر در سطح جهان است .در حال حاضر،
سالیانه حدود  1900میلیون تن نیشکر در جهان و  10میلیون
تن نیشکر در ايران تولید میشود .بهطور کلی ،در فرآوري صنايع
نیشکر حدود  30درصد از نیشکر به باگاس تبديل میشود و
پیشبینی میشود که در کشور سالیانه  3میلیون تن باگاس
نیشکر تولید شود .باگاس نیشکر شامل  67درصد کربوهیدرات و
 22درصد لیگنین با محتواي رطوبت بیش از  50درصد است.
يکی از راهکارهاي موثر در مديريت سبز باگاس نیشکر فرآوري
آنها به کودهاي آلی مانند کمپوست میباشد ( Zafari and
 .)Kianmehr., 2012بر اساس گزارش مرکز تحقیقات
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بیوتکنولوژي کشاورزي ايران ،تولید فعلی کودهاي آلی در کشور
حدود  35میلیون تن است و پتانسیل تولید  100میلیون تن کود
آلی در کشور وجود دارد .استفاده از کمپوست بهعنوان يک کود
آلی و سبز براي مصارف کشاورزي میتواند از نظر فنی و زيست
محیطی اثرات مفیدي را بههمراه داشته باشد ( Pampuro et al.,
 .)2016بر اين اساس ،برآورد شده است که کمپوست کردن  1تن
پسماندهاي کشاورزي بهعنوان يک کود آلی طبیعی ،ايمن و
سازگار با محیط زيست از تولید  8/4کیلوگرم کودهاي شیمیايی
 NPKجلوگیري میکند و پتانسیل ترسیب  CO2آنها  48کیلوگرم
است ( .)Martínez-Blanco et al., 2009يک مشکل اساسی
استفاده از کمپوستها براي مصارف کشاورزي اين است که وقتی
براي مدت طوالنی در مزارع استفاده میشوند ،بهدلیل رطوبت باال
در معرض تجزيه زيستی از طريق باکتريها يا قارچها قرار
میگیرند و میتواند بسیاري از خطرات محیط زيستی را ايجاد
کنند ( .)Pampuro et al., 2018همچنین گردو خاک ناشی از
پخش کمپوست در سطح مزرعه نیز يکی ديگر از مشکالت کاربرد
کمپوست است .عالوه بر اين ،محتواي مواد مغذي در کمپوستها
ثابت نیستند و بههمین دلیل کاربرد آنها براي استفاده موثر براي
تغذيه گیاه محدود میشود .از ديگر مشکالتی که کاربردهاي
مستقیم استفاده از کمپوستها را محدود میکند اين است که
آنها معموال داراي رطوبت و همچنین حجم زيادي بر واحد وزن
(چگالی تودهاي کم) هستند (.)Zafari and Kianmehr., 2013
بنابراين ،نگهداري و حمل و نقل آنها دشوار و پرهزينه خواهد بود.
مقدار معمول چگالی تودهاي براي علفها از  40تا  150کیلوگرم
بر متر مکعب 80-100 ،کیلوگرم بر مترمکعب براي زيست
تودههاي کشاورزي و در حدود  150-200کیلوگرم بر متر مکعب
براي زيست تودههاي چوبی است ( .)Pradhan et al., 2018بر
مبناي گزارش محققان ،هزينه تولید ،حمل و نقل ،نگهداري و
پیشفرآوري مواد زيست توده حدود  40-60درصد هزينه کل
تولید محصول نهايی را تشکیل میدهند ،در حالیکه هزينه حمل
و نقل فقط  13-28درصد از کل هزينهها را شامل میشود
( .)Pradhan et al., 2018براي درک بیشتر اين موضوع ديگر
محققان ،گزارش دادند که هزينه  50کیلومتر حمل و نقل يک تن
کاه و کلش ذرت  10برابر از کاه و کلش ذرت پلت شده بیشتر
است ( .)Mani et al., 2006bکاهش اندازه ذرات و فشردهسازي
مواد اولیه زيست توده میتواند تا حدي بر اين چالشها غلبه کند.
گزارش شده است که کاهش حجم و وزن کمپوست از  50تا 90
درصد از طريق فشردهسازي با تولید پلت امکانپذير است ( Chia

 .)et al., 2020با توجه به مشکالت بیان شده ،به نظر میرسد که
ارزشگذاري محصوالت تودهاي به محصوالت پلتشده يک راه
حل موثر براي حل اين مشکالت باشد که در مطالعات مختلفی
محققان به اين موضوع پرداختهاند ( López-Mosquera et al.,
.)2008; Rao et al., 2007; Valentinuzzi et al., 2020
از مزاياي فشردهسازي میتوان به کاهش مسائل زيست
محیطی مرتبط با کمپوستها ،افزايش خواص فیزيکی و مکانیکی،
آزادسازي کند/کنترل مواد مغذي موجود در کود براي گیاه و
بهبود انبارمانی ،حمل و نقل و توزيع آنها توسط ماشینهاي
کودپاشها براي مصارف کشاورزي اشاره کرد ( Moslehi Roodi
 .)et al., 2020; Chew et al., 2018با اين حال ،زمانیکه تبديل
کمپوست به کود پلتشده مورد ارزيابی قرار میگیرد ،نیاز به
تحقیقات بیشتري از ديدگاه فنی پلتسازي وجود دارد
( .)Tumuluru, 2016هر نوع محصول پلت شده بايستی الزامات
مشتري و استانداردهاي بازار را احراز کند و بايد در برابر شرايط
مختلف حمل و نقل و انبار مقاومت مطلوبی داشته باشد .بهطور
کلی نیروهايی که باعث آسیب رساندن به پلتها (مانند
گسیختگی ،خراشیدگی و شکستگی) در حین انبار و حمل و نقل
میشوند به سه گروه کلی فشردگی ،ضربه و برش 1تقسیم
میشوند .نیروهاي فشردگی منجر به عمل خرد کردن ،2نیروهاي
ضربهاي منجر به شکستن سطح 3پلت در امتداد صفحاتی که
داراي ترک طبیعی هستند و نیروهاي برشی منجر به خراشیدگی4
لبهها و سطوح پلت میشوند (.)Pampuro et al., 2017
فرآيند پلتسازي محصوالت کودي در چندين مطالعه
ارزيابی شده است و نتايج محققان نشان دادهاند که کودهاي پلت
شده يک محصول ايدهآل براي تولید کودهاي آلی تجديدپذير
هستند و میتوانند يک اقتصاد زيستی چرخهاي را براي کشاورزي
آلی ايجاد کنند (.)Pampuro et al., 2017; Romano et al., 2014
بهطور کلی ،فرآيند پلتسازي شامل تهیه مواد اولیه (تمیز کردن،
آسیاب ،تنظیم رطوبت و افزودن مواد چسب) ،تهويه ،پلتسازي،
خشک کردن ،خنکسازي و بستهبندي میشود .هر يک از اين
عملیاتها میتوانند بر کیفیت پلتهاي تولید شده تأثیر بگذارد
( .)Kylili et al., 2016; Takahashi et al., 2016روشهاي رايج
پلتسازي شامل دستگاههاي پلتساز با قالبهاي تخت يا رينگی
و اکسترودرهاي پیچی هستنئ ( .)Jackson et al., 2016بهطور
کلی ،متغیرهاي موثر در فرآيند پلتسازي شامل نوع قالب (قالب
تخت يا حلقهاي) ،ضخامت قالب ،نسبت تراکم (نسبت طول به
قطر ( )L/Dقالب پلت) ،دماي قالب ،فشار قالب و متغیرهاي ماده

1 Compression, Impact and Shear
2 Crushing action

3 Shattering the surface
4 Abrasion
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مانند محتواي رطوبت ،اندازه ذرات ،نوع ماده اولیه و مواد اتصال
دهنده يا افزودنیها هستند ( ;Obernberger and Thek, 2010
 .)Sarlaki et al., 2017بر مبناي گزاشهاي محققان ،میزان
رطوبت تأثیر زيادي بر دوام و تراکم پلتها دارد ( Matkowski et
 .)al., 2020میزان رطوبت بهینه براي پلتسازي بین  20تا 40
درصد گزارش شده است ( .)Alemi et al., 2010بررسی مطالعات
متعدد نشان میدهد که با افزايش میزان رطوبت ،مقاومت فشاري
و دوام پلتها کاهش میيابد ( ;Kaliyan and Morey, 2010
.)Labbé et al., 2020; Mani et al., 2006a; Tumuluru, 2015
با توجه به مرور مقاالت ،مطالعات اندکی در مورد فرآيند پلتسازي
کودهاي کمپوستشده براي تولید کود پلتشده براي کاربرد در
مصارف زراعی وجود دارد .با توجه به مطالعات بیشماري که در
مورد تولید کمپوست وجود دارد ،تاکنون اطالعاتی در مورد فرآيند
پلتسازي تبديل کمپوست باگاس نیشکر به پلت کودي موجود
نیست .بنابراين ،مطالعه حاضر در جهت بهینهسازي متغیرهاي
موثر در فرآيند پلتسازي کمپوست باگاس نیشکر با استفاده از
يک دستگاه پلتساز منفرد به روش سطح پاسخ و همچنین
ارزيابی نرخ آزادسازي نیتروژن در محیط آب و خاک براي بررسی
کند رهش شدن نیتروژن در پلتهاي تولیدشده در ترکیب با کود
اوره هدفگذاري شده است.

مواد و روشها
مواد اوليه و آمادهسازی

کمپوست باگاس نیشکر از گروه فنی کشاورزي پرديس ابوريحان
دانشگاه تهران جهت آسیاب و تولید پلت انتخاب شد .رطوبت اولیه
کمپوست باگاس نیشکر  55درصد بر پايه تر بود .براي کاهش
رطوبت ،کمپوست باگاس نیشکر در هواي آزاد خشک و در نهايت
به رطوبت تعادلی  8درصد رسید.
اندازهگيری ميزان رطوبت

براي تعیین محتواي رطوبت کمپوست باگاس نیشکر ،سه نمونه
 100گرمی مطابق استاندارد ( ASABE1 Standard S358.2
) )FEB03, 2006در داخل آون با دماي  103درجه سلسیوس
بهمدت  24ساعت قرار داده شد .محتواي رطوبت مطابق رابطهي
( )1بر پايه تر سنجیده شد (.)Sarlaki et al., 2019a,b
(رابطه )1

× 100

𝑤𝑊
𝑑𝑊𝑊𝑤 +

= × 100

𝑤𝑊
𝑡𝑊

= 𝑀𝑤.𝑏. %
(𝑊𝑤 ،)%

که در اين رابطه 𝑏𝑀𝑤.رطوبت نمونه بر پايه تر
جرم آب موجود در نمونه (گرم) 𝑊𝑡 ،جرم کل نمونه (گرم) و 𝑑𝑊
1 American Society of Agricultural and Biological Engineers
2 Test Methods for the Examination of Composts and Composting

جرم ماده خشک در نمونه (گرم) میباشند .از رابطه ( ،)2براي
آمادهسازي کمپوست در سه سطح رطوبتی ( 12 ،8و  16درصد)
بر مبناي تر براي انجام آسیاب توده کمپوست استفاده شد .به اين
ترتیب که آب مقطر با روش اسپري کردن به نمونه بر اساس
استاندارد  ASTM E-11-70, Part 41اضافه شد ( Alemi et al.,
.)2010
(رابطه )2

) mi (Mwf − Mwi
1 − Mwf

= )mw (g

که در اين رابطه  :mwجرم آب اضافه شده (گرم) :mi ،جرم
اولیه مواد (گرم) :Mwi ،رطوبت اولیه مواد بر مبناي تر (:Mwf ،)%
رطوبت نهايی مواد بر مبناي تر ( )%است .پس از افزودن آب مقطر،
نمونهها به مدت  48ساعت در کیسههاي پالستیکی درببسته در
دماي  4Cبهمنظور توزيع يکنواخت رطوبت نگهداري شد
).(TMECC2, 2002
آسياب کمپوست باگاس نيشکر
در اين مطالعه ،از يک آسیاب چکشی-سايشی ( Retch KG 3057,

 )Haan, Germanyواقع در پرديس ابوريحان گروه فنی کشاورزي
براي کاهش اندازه ذرات استفاده شد .نمونهها در رطوبت 12
درصد وزنی بر پايه تر براي آسیاب کردن تهیه شد .در اين آسیاب
از سه صفحه به اندازه مشهاي  2/5 ،1و  4میلیمتر استفاده شد.
آسیاب چکشی-سايشی داراي سه تیغه بود و بهوسیله يک موتور
تک فاز  0/5اسب بخار و با سرعت دورانی  1400دور بر دقیقه
تواندهی میشد .میزان خوراکدهی کمپوست باگاس نیشکر به
درون آسیاب  0/5کیلوگرم بر دقیقه در نظر گرفته شد ( Tajinia
.)et al., 2020; Ghorbani et al., 2021a,b
فرآيند پلتسازی

در اين پژوهش ،تبديل کمپوست باگاس نیشکر به پلت به روش
قالب با انتهاي بسته 3انجام شد و کمپوستها در شرايط عملیاتی
مختلف پلت شدند .براي تهیه پلت از يک پرس هیدرولیکی
بههمراه پلتساز منفرد استفاده شد (شکل -1الف) .فشردهسازي
در سه سطح رطوبتی ( 14 ،8و  20درصد وزنی بر پايه تر) ،سه
سطح فشار تراکم ( 100 ،50و  150مگاپاسکال) و سه سطح اندازه
ذرات ( 2/5 ،1و  4میلیمتر) انجام شد .بعد از تنظیم رطوبت
نمونهها ،آنها را در کیسههاي پالستیکی قرار داده و بهمدت 24
ساعت بهمنظور يکنواخت شدن رطوبت در تمام ماده در يخچال
قرار داده شدند .براي تهیه پلت از يک قالب با قطر  8میلیمتر
(قطر پلت) استفاده شد (.)ASABE Standards S269.5

3 End closed die

(علمی – پژوهشی)
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پارامترهاي قابل کنترل پرس هیدرولیکی شامل فشار تراکم،
سرعت پايین آمدن سنبه و مدت زمان نگهداري پلت تحت بار
هستند .فشار تراکم با سرعت پايین آمدن سنبه به میزان 4/5
میلیمتر بر دقیقه و مدت زمان نگهداري نمونه تحت بار  60ثانیه
تنظیم شد .براي تهیه پلت ابتدا نمونه را در قالب ريخته و توسط
سنبه مقداري با فشار دست فشرده شده بهطوريکه قالب تا حدي
پر شده و سپس سنبه را روي آن قرار داده و اين مجموعه تحت
فشار پرس هیدرولیکی متراکم شده و مواد را در قالبی که انتهاي
آن بسته است را تحت فشار قرار میدهد .در مرحله بعد انتهاي
قالب را باز کرده و با اعمال فشار مجدد پرس نمونه ،پلت تولید
شده از داخل قالب خارج میشود .براي اندازهگیري چگالی پلتها
ابتدا طول ( )Lو قطر ( )dپلتها با استفاده از يک کولیس ديجیتال
با دقت  )Mastercraft, Miami FL, USA( 0/001اندازهگیري و
سپس وزن آنها با استفاده از يک ترازوي ديجیتال با دقت 0/01
گرم ( )GR200, A&D Inc. Tokyo, Japanمحاسبه شد .چگالی
پلتها با تقسیم جرم پلتها ( )mpبر حجم ( )VPآنها بهدست آمد.
میانگین سه اندازهگیري بهعنوان چگالی گزارش شد.
𝑝𝑚

(رابطه )3

𝑝𝑉

=𝜌

𝜋 × 𝑑2
4

(رابطه )4
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= 𝑝𝑉

يکی از عوامل مهم در انبارداري و حملو نقل محصوالت
پلتشده مقاومت به شکست آن میباشد ،بنابراين براي
اندازهگیري مقاومت به شکست از دستگاه آزمايش مواد زيستی
استفاده شد ( .)ASABE, ASAE S269.4اين دستگاه قابلیت
بارگذاري فشاري و کششی را روي محصوالت زيستی مختلف دارد
و با استفاده از آن میتوان خواص مکانیکی همچون سختی ،مدول
االستیک ،تغییر شکل ،حداکثر نیروي شکست 1و غیره را به دست
آورد .در اين سامانه دادهخوان بهصورت مستقیم نیروي شکست را
به صورت داده خام در رايانه ذخیره میکند .تعداد دادههاي انتقالی
در واحد زمان به رايانه اندازهگیري شد که در اين آزمايش تعداد
 19داده در  1ثانیه ثبت شد و با داشتن سرعت دورانی سیستم
انتقال قدرت به پراب ،سرعت خطی آن محاسبه میشود .با
استفاده از نتايج آزمون مقاومت فشاري پلتها و با استفاده از روش
محاسبه مساحت زير نمودار نیرو-جابجايی ،میزان مصرف انرژي
ويژه پلتها بر حسب مگاژول بر تن ( )MJ/tمطابق شکل (-1ب)
محاسبه شد (.)Mani et al., 2006b

(ب)

(الف)

شکل  -1طرحوارههای (الف) توليد پلت به روش قالب بسته در يک واحد پلتساز منفرد و (ب) تعيين ميزان مصرف انرژی ويژه پلتها با استفاده از روش محاسبه
مساحت زير نمودار نيرو-جابجايی (ب)

طراحی آزمايش و تجزيه و تحليل آماری

برازش سطوح پاسخ و بهینهسازي فرآيند پلتسازي نمونههاي
کمپوست باگاس نیشکر با استفاده از نرمافزار ديزاين اکسپرت
نسخه  (Stat-Ease Inc., Minneapolis, MN, USA) 11با روش
سطح پاسخ در قالب طرح باکس بنکن ) (BBDمرکز وجه)α=1( 2
انجام شد .روش سطح پاسخ بهمنظور يافتن حالت بهینه
برهمکنش عوامل و برآورد شرايط بهینه فرآيند با کمترين تعداد
Maximum breaking strength

1

آزمايشها انجام میشود .در اين پژوهش از روش سطح پاسخ به-
منظور بررسی ارتباط بین سه متغیر مستقل فشار تراکم (،50
 100و  150مگا پاسکال) ،محتواي رطوبت ( 14 ،8و  20درصد
وزنی بر پايه تر) و اندازه ذرات ( 2/5 ،1و  4میلیمتر) با متغیرهاي
پاسخ (وابسته) از قبیل مصرف انرژي ويژه ،حداکثر مقاومت
شکست و چگالی پلتها استفاده شد (جدول .)1

Face Centered

2.
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جدول  -1متغيرهای مستقل و مقادير واقعی و کد شده آنها برای فرآيند
پلتسازی کمپوست باگاس نيشکر
سطوح متغیر

نماد
رياضی

متغیر مستقل
فشار تراکم (مگا پاسکال)
محتواي رطوبت (درصد وزنی)
اندازه ذرات (میلی متر)

A
B
C

-1

0

+1

50
8
1

100
14
2/5

150
20
4

هر عامل در باکس بنکن مرکز وجه ،با  3تکرار در نقطه
مرکزي براي تخمین خطاي آزمايش مطالعه شد .فضاي طراحی
در طرح  BBDشامل  3نقطه مرکزي و  12نقطه  IBFactبهمنظور
فراهم آوردن اطالعاتی در مورد مرزهاي داخلی نواحی آزمايشی
بود که باعث شد اثرات انحنايی 1نیز مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین کیفیت مدل برازش شده با استفاده از آزمون معنیداري
و تجزيه واريانس ( )ANOVAارزيابی شد .رابطه  5مدل پاسخ
درجه دوم برازش شده را نشان میدهد.
k

k

k

Yk = 0 + ∑ i Xi + ∑ ii Xi2 + ∑ ijXi Xj

(رابطه )5

i=1 i<j

i=1

حاوي  500میلی لیتر آب ديونیزه با دماي  30درجه سلسیوس
قرار داده شد و براي هر کدام از نمونهها سه تکرار در نظر گرفته
شد .اين کار تا زمانی که  80درصد نیتروژن موجود در کود پلت
آزاد شود ،ادامه پیدا کرد .میزان نیتروژن موجود در نمونهها با
استفاده از روش کجلدال اندازهگیري شد (.)Yang et al., 2013
همچنین ،بهمنظور تعیین میزان انتشار نیتروژن پلتهاي
تولید شده در خاک از روش کیسهي دفن شده در خاک استفاده
شد .بدين منظور نمونههاي  10گرمی از پلتهاي تولید شده
انتخاب و در کیسههاي پالستیکی  5 × 5سانتیمتر که داراي
سوراخهايی به قطر  1میلیمتر بود ،قرار داده شد .درب اين کیسه-
ها توسط دوخت حرارتی بسته شد و کیسهها در عمق 10
سانتیمتري خاک گلدان قرار داده شد .سه کیسه بهصورت تصادفی
در روزهاي مختلف (به مدت  14هفته) از خاک خارج شدند.
بهمنظور حذف خاک از پلتها ،کیسهها در آزمايشگاه با آب مقطر
شسته شدند ،سپس میزان آزادسازي نیتروژن با روش کجلدال
محاسبه شد (.)Chia et al., 2020

i=1

در رابطه  Yk ،5متغیر وابسته يا پاسخ مدل k ،تعداد
متغیرها i ،0 ،و  ii ،jو  ij ،jjبه ترتیب ،ضريب رگرسیون
براي عامل ثابت (عرض از مبدأ) ،ضرايب اثرات خطی ،ضرايب
اثرات درجهي دوم ،ضريب اثرات برهمکنش و  xiو  ،xjمتغیرهاي
مستقل هستند (Sarlaki et al., 2021a,b,c; Sharif Paghaleh
).et al., 2017
تعيين ميزان آزادسازی نيتروژن از پلت در محيط آب و خاک

میزان درصد انتشار نیتروژن از کود پلت باگاس نیشکر در ترکیب
با اوره با نسبت ( 1:1درصد وزنی) طی پنج روز اندازهگیري شد.
براي اين کار  10گرم کود پلتشده درون يک بطري شیشهاي

نتايج و بحث
بررسی فرآيند پلتسازی کمپوست باگاس نيشکر
بررسی آماری

بهینهسازي فرآيند پلتسازي کمپوست باگاس نیشکر با استفاده
از روش  BBD-RSMانجام شد .اثر متغیرهاي مستقل شامل اندازه
ذرات از  1تا  4میلیمتر ،محتواي رطوبت از  8تا  20درصد وزنی
بر پايه تر و فشار تراکم از  50تا  150مگاپاسکال بر پاسخهاي
فرآيند شامل مصرف انرژي ويژه ،حداکثر مقاومت شکست و
چگالی بررسی شد و نتايج مقادير واقعی و مقادير پیشبینی شده
آنها توسط طرح  BBD-RSMدر جدول ( )2آورده شده است.

جدول  -2متغيرهای مستقل و نتايج مقادير واقعی و مقادير پيشبينی شده پاسخها توسط روش  BBD-RSMبرای فرآيند پلتسازی کمپوست باگاس نيشکر
Std

شماره
آزمايش

4
13
8
7
6
14
11
3
1
15
10
5
2
12
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

عامل 1

عامل 2

عامل 3

 :Aاندازه ذرات  :Bمحتواي رطوبت  :Cفشار تراکم
)(mm

)(%wb

)(MPa

4
2/5
4
1
4
2/5
2/5
1
1
2/5
2/5
1
4
2/5
2/5

20
14
14
14
14
14
8
20
8
14
20
14
8
20
8

100
100
150
150
50
100
150
100
100
100
50
50
100
150
50

پاسخهاي BBD-RSM
حداکثر مقاومت شکست
مصرف انرژي ويژه
مقدار واقعی مقدار پیشبینیشده مقدار واقعی مقدار پیشبینیشده
)(MJ/t

)(MJ/t

)(kg

)(kg

5/22
5/57
8/62
9/05
2/82
5/57
9/34
5/25
5/57
5/57
2/15
1/78
6/22
8/32
2/45

5/39
5/57
8/99
8/68
2/45
5/57
9/16
5/08
5/75
5/57
1/97
2/15
6/05
8/50
2/63

41/55
14/01
37/48
17/33
18/63
15/06
12/25
28/08
6/58
15/04
16/87
12/02
15/03
40/00
3/14

41/34
14/70
37/88
18/94
17/01
14/70
10/42
26/66
6/79
14/70
18/70
11/61
16/45
39/81
3/33

1. Curvature Effect

چگالی
مقدار واقعی مقدار پیشبینیشده
)(g/cm3

)(g/cm3

1/0500
1/0000
1/1200
1/0500
0/8400
0/9500
0/9460
1/0300
0/8700
1/0000
0/8900
0/9425
0/9280
1/0900
0/7500

1/0400
0/9843
1/1300
1/0400
0/8526
0/9843
0/9449
1/0500
0/8837
0/9843
0/8911
0/9280
0/9146
1/0900
0/7508
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در اين پژوهش براي سه پاسخ مصرف انرژي ويژه ،حداکثر
مقاومت شکست و چگالی ،بهترتیب مدلهاي خطی ،مرتبه دوم و
مرتبه دوم با بیشترين ضريب همبستگی و کمترين انحراف معیار
و ضريب تغییرات توسط نرمافزار پیشنهاد شد (جدول  .)3مقدار
ضريب همبستگی (باالي  ،)0/97انحراف معیار (کمتر از  )1/85و
ضريب تغییرات (کمتر از  ،)9/48بیانگر اعتبار باالي مدلهاي
پیشنهادي براي هر سه پاسخ مورد بررسی توسط نرمافزار است.
از طرف ديگر براي هر سه پاسخ ،بین ضريب همبستگی اصالح
شده با ضريب همبستگی پیشبینی شده تطابق مناسبی ايجاد
شد بهطوريکه اختالف آنها کمتر از  0/2بود .دقت موثر ،1بیانگر
اختالف مقدار پاسخ پیشبینی شده مدل با مقدار متوسط خطاي
پیشبینی میباشد و مقادير بیش از  4بیانگر کفايت مدل است.
در واقع اين معیار ،شاخصی از نسبت سیگنال به اغتشاش2
میباشد و مقدار بزرگتر از  4نشان میدهد که مدلهاي پیشبینی
کننده از طرح  BBDتبعیت میکند .در اين مطالعه براي هر سه
پاسخ اين مقدار بیش از  4بدست آمد .در نتیجه میتوان بیان
داشت که اين مدلهاي پیشنهادي میتوانند براي هدايت فضاي
طراحی (طرح  )BBD-RSMمورد استفاده قرار بگیرند.

مدلهاي رگرسیونی پیشنهادي براي پیشبینی تأثیر
متغیرهاي مستقل اندازه ذرات ( ،)Aمحتواي رطوبت ) (Bو فشار
تراکم ) (Cبر پاسخهاي مورد بررسی با حذف عوامل غیرمعنیدار
با استفاده از فرم کاهش يافته مدل 3با استفاده از دستور گام به
گام ،4در جدول ( )4نشان داده شده است که در آن ضرايب به-
صورت کدگذاري شده هستند .الزم به ذکر است که با کاهش
مدل از طريق دستور گام به گام ،پیشبینی دقیقتر و قابل
اعتمادتر دادهها با حذف ترمهاي غیرمعنیدار حاصل میشود .در
معادالت حاصله عالئم مثبت و منفی بهترتیب به اثرات افزاينده يا
افزايشی 5و اثر کاهنده يا کاهشی 6بر پاسخهاي مورد بررسی نسبت
داده میشوند .از اين ديدگاه ،اندازه ذرات و فشار تراکم اثر افزايشی
و محتواي رطوبت اثر کاهشی بر مصرف انرژي ويژه داشتهاند.
همچنین هر سه متغیر مستقل اثرات افزايشی بر حداکثر مقاومت
شکست و چگالی پلت داشتند .براساس موثر بودن اثرات اصلی هر
عامل ،فشار تراکم براي مصرف انرژي ويژه ،محتواي رطوبت براي
حداکثر مقاومت شکست و فشار تراکم براي چگالی پلت ،موثرترين
متغیرهاي مستقل بر پاسخ بودند (جدول .)4

جدول  -3نتايج آمارههای بهترين مدل برازش يافته پيشنهادی با روس  BBD-RSMبرای پاسخهای بررسی شده
پاسخ

نوع مدل

انحراف
معیار

میانگین

ضريب
تغییرات
()%

ضريب
همبستگی

ضريب
همبستگی
اصالح شده

ضريب
همبستگی پیش-
بینی شده

دقت
موثر

مجموع مربعات
باقیمانده پیش-
بینی شده

مصرف انرژي ويژه
حداکثر مقاومت شکست
چگالی

خطی
مرتبه دوم
مرتبه دوم

0/27
1/85
0/03

5/57
19/54
0/96

4/78
9/48
2/64

0/99
0/99
0/98

0/99
0/98
0/94

0/98
0/86
0/80

52/35
25/13
18/42

1/67
264/41
0/03

جدول  -4مدل رگرسيون پيشبينی اثرات متغيرهای مستقل بر پاسخهای مورد بررسی
پارامتر

مدل رگرسیونی

مصرف انرژي ويژه ()MJ/t

Specific energy consumption= +5.57 + 0.1519A – 0.3315B + 3.27C
Maximum breaking strength = +14.70 + 6.08A + 11.19B + 7.05C + 1.26AB + 3.39AC + 3.50BC + 5.70A2 + 2.40B2
+ 0.9568C2
– Density = +0.9843 + 0.0052A + 0.0711B + 0.0981C – 0.0102AB + 0.0429AC + 0.0010BC + 0.0276A2 – 0.0417B2
0.0236C2

حداکثر مقاومت شکست ()kg
چگالی ()g/cm3

نتايج حاصل از تجزيه واريانس براي مدل خطی مصرف
انرژي ويژه در جدول ( ،)5ارائه شده است .مقدار باالي ضريب
همبستگی ( )R2 =0/99نشان دهنده اين است که معادله برازش
شده بهخوبی رفتار سیستم را پیشبینی کرده است .همچنین از
نتايج تجزيه واريانس میتوان اثرات اصلی و اثرات متقابل

متغیرهاي مستقل را بر پاسخ انتخابی تعیین کرد .با توجه به نتايج
بهدست آمده از تجزيه واريانس ،مدل پیشنهادي در سطح
اطمینان  95درصد بهدلیل  F-valueباال ( )406/69و P-value
پايین ( )< 0/0001معنیدار شد P-value .پايین ()< 0/0001
نشان میدهد که احتمال بدست آوردن  F-valueبیشتر بهدلیل

1 Adeq Precision
2 Signal to Noise ratio
3 Reduced model

4 Stepwise
5 Synergic effect
6 Antagonistic effect

 1124تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،52شماره  ،4تير ( 1400علمی – پژوهشی)

اغتشاش فقط  0/01درصد است .در واقع ،قابلیت اطمینان و
معنیداري بیشتر مدل بهترتیب با  F-valueبیشتر و P-value
کمتر بهدست میآيد .بر اين اساس ،براي مطالعه حاضر ،تنها اثرات
اصلی محتواي رطوبت ( )Bو فشار تراکم ( )Cاز نظر آماري بر
مصرف انرژي ويژه پلتسازي معنیدار بودند .فشار تراکم بهدلیل
داشتن  F-valueبیشتر ( )1205/05و  P-valueکمتر (0/0001
<) بیشترين تاثیر را در میان پارامترها بر مصرف انرژي ويژه داشته

است .همچنین نتايج جدول نشان میدهند که اندازه ذرات بر
مصرف انرژي ويژه پلتسازي تاثیر معنیدار نداشته است .در اين
جدول همچنین مدل مرتبه دوم براي حداکثر مقاومت شکست
پلت با  F-valueبرابر با  62/58بر معنیداري مدل تاکید میکند.
زيرا تنها فقط  0/01درصد احتمال وجود دارد که مدلی با F-
 valueباال بتواند بهدلیل اغتشاش ايجاد شده باشد.

جدول  -5نتايج تجزيه واريانس برای متغيرهای پاسخ در فرآيند توليد پلت از کمپوست باگاس نيشکر
منبع تغییرات

درجه آزادي

میانگین مربعات

F-value

P-value

معنیداري

مدل (خطی)
 -Aاندازه ذرات
 -Bمحتواي رطوبت
 -Cفشار تراکم
باقیمانده
عدم برازش
خطاي خالص
کل

3
1
1
1
11
9
2
14

28/83
0/1846
0/8791
85/41
0/0709
0/0866
0/000

406/69
2/60
12/40
1205/05

 0/0001

**

0/1349
0/0048
 0/0001

ns
**

منبع

درجه آزادي

میانگین مربعات

F-value

P-value

معنیداري

مدل (درجه دوم)
 -Aاندازه ذرات
 -Bمحتواي رطوبت
 -Cفشار تراکم

9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
3
2
14

214/59
296/10
1001/33
397/65
6/30
45/83
49/13
120/06
21/34
3/38
3/43
5/47
0/3606

62/58
86/35
292/01
115/96
1/84
13/37
14/33
35/01
6/22
0/9858

0/0001
0/0002
0/0001
0/0001
0/2333
0/0147
0/0128
0/0020
0/0548
0/3664

**

AB
AC
BC
A2
B2
C2

باقیمانده
عدم برازش
خطاي خالص
کل

**

**
**
**
ns
*
*
**
ns
ns

15/18

0/0624

ns

منبع

درجه آزادي

میانگین مربعات

F-value

P-value

معنیداري

مدل (درجه دوم)
 -Aاندازه ذرات
 -Bمحتواي رطوبت
 -Cفشار تراکم

9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
3
2
14

0/0153
0/0002
0/0405
0/0769
0/0004
0/0074
0/0000
0/0028
0/0064
0/0021
0/0007
0/0005
0/0009

23/45
0/3311
62/24
118/30
0/6463
11/31
0/0062
4/34
9/89
3/16

0/0014
0/5900
0/0005
0/0001
0/4579
0/0200
0/9405
0/0917
0/0255
0/1354

**

ns

0/5561

0/6933

ns

AB
AC
BC
A2
B2
C2

باقیمانده
عدم برازش
خطاي خالص
کل

ns
**
**
ns
*
ns
ns
*

 * ،nsو ** به ترتیب نشاندهنده عدم معنیداري ،معنیدار در سطح پنج درصد و معنیداري در سطح يک درصد میباشند.

(علمی – پژوهشی)
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بهطور کلی ،براي بررسی معنیداري اثر هر پارامتر در جدول

محتواي رطوبت ( )Bو فشار تراکم داراي اثرات خطی با اثر

ارزيابی کرد بهطوريکه P-

افزايشی فشار تراکم و اثر کاهشی محتواي رطوبت بر مصرف انرژي

 valueکمتر از  0/05نشاندهنده معنیدار بودن اثر پارامتر است.

ويژه هستند .عالوه بر اين خط نسبتا صاف متغیر اندازه ذرات ()A

بر اين اساس ،با توجه به جدول ،هر سه متغیر مستقل ( B ،Aو

تاثیر غیر معنیدار آن را بر مصرف انرژي ويژه به وضوح نشان می

 )Cداراي اثر معنیدار بر حداکثر مقاومت شکست پلت بودند.

دهد .همانطور که از شکل ( )1مشاهده میشود با افزايش فشار

همچنین اثر متقابل پارامترهاي اندازه ذرات و فشار تراکم ()AC

تراکم از  50به  150مگاپاسکال در نقاط مرکزي ديگر پارامترها

و محتواي رطوبت و فشار تراکم ( )BCو همچنین اثر درجه دوم

يعنی در شرايط محتواي رطوبت  14درصد وزنی و اندازه مش

اندازه ذرات ( )A2بر حداکثر مقاومت شکست پلت اثر معنیداري

 2/5میلیمتر ،مقدار مصرف انرژي ويژه از  1/78به  9/34مگاژول

داشتند F-value .براي عدم برازش 15/18 1غیرمعنیدار شده و

بر تن افزايش پیدا کرده است .همچنین با افزايش محتواي رطوبت

داللت بر اين موضوع دارد که دقت بااليی در تکرارپذيري نقاط

از  8به  20درصد وزنی ،مقدار مصرف انرژي ويژه پلتسازي از

میانی طرح وجود داشته است.

 6/22مگاژول بر تن به  5/22مگاژول بر تن کاهش پیدا کرده

تجزيه واريانس میتوان  P-valueآن را

در تحلیل تجزيه واريانس چگالی پلت F-value ،برابر با

است.

 ،23/45معنیداري مدل را تايید کرد .بدين معنی که تنها 0/14

در بررسی اثرات اصلی متغیرهاي فرآيند پلتسازي بر

درصد احتمال وجود دارد که اين  F-valueباال ناشی از ايجاد

حداکثر مقاومت شکست بر اساس شکل ( )2متوجه میشويم که

اغتشاش باشد .از لحاظ آماري با توجه به  P-valueجدول ،اثرات

هر سه پارامتر داراي اثر افزايشی بر حداکثر مقاومت شکست

اصلی محتواي رطوبت ( )Bو فشار تراکم ( )Cو همچنین اثر

هستند .شیب تند افزايشی خط محتواي رطوبت ( )Bبیشترين

متقابل اندازه ذرات-فشار تراکم ( )ACو اثر مرتبه دوم محتواي

تاثیر را بر حداکثر مقاومت شکست داشته است .در بررسی اثر

رطوبت ( )B2ترمهاي معنیدار بر چگالی پلت بودند .مقادير بزرگتر

اندازه ذرات بر حداکثر مقاومت شکست میتوان گفت که با افزايش

از  0/1نشان میدهد که مدل معنیدار نیست و از اين لحاظ اندازه

اندازه ذرات از  1میلیمتر به  ،2/5مقدار حداکثر مقاومت شکست

ذرات با  P-valueبرابر  0/59بر چگالی پلت اثر معنیدار نداشته

پلت تغییر چندانی نکرده است ( 12/02به  ،)14/01ولی با افزايش

است F-value .عدم برازش برابر با  0/56نشان میدهد که عدم

اندازه ذرات از  2/5به  4میلیمتر ،مقدار حداکثر مقاومت شکست

برازش نسبت به خطاي خالص معنیدار نیست .بر اين اساس ،يک

پلت از  14/01به  28/08کیلوگرم افزايش پیدا کرده است .با

احتمال  69/33درصدي وجود دارد که مقدار باالي  F-valueبراي

افزايش محتواي رطوبت از  8به  20درصد وزنی ،مقدار حداکثر

عدم برازش ناشی از اغتشاش بوده باشد.

مقاومت شکست پلتها از  6/58به  28/08کیلوگرم افزايش پیدا
کرده است .با افزايش فشار تراکم از  50به  150مگاپاسکال ،مقدار
حداکثر مقاومت شکست  12/02به  17/33کیلوگرم افزايش پیدا

بررسی پارامتری

کرده است.

بررسی تاثير اثرات اصلی

نمودار پرشیدگی 2متغیرهاي مستقل و اثر آنها بر پاسخهاي
سیستم در شکل ( ،)2آورده شده است .شیب يا انحناي خط در
هر نمودار نشاندهنده حساس بودن هر پاسخ به هر متغیر مستقل
مورد نظر است .هر چه شیب خط تندتر باشد ،پاسخ نسبت به
متغیر مستقل حساستر است و خـط نسـبتا صـاف ،غیرحساس
بودن پاسخ را بـه تغییـر آن متغیر مستقل خـاص نشـان میدهد
( .)Sarlaki et al., 2020همچنین از شکل ( )1بهوضوح مشاهده
میشود که تمام متغیرهاي مستقل شامل اندازه ذرات (،)A
Lack of Fit

1

همچنین نتايج بررسی اثرات اصلی متغیرهاي مستقل بر
چگالی پلت در شکل ( )3متوجه میشويم که محتواي رطوبت و
فشار تراکم بر چگالی پلت اثر افزايشی و اندازه ذرات داراي اثر غیر
معنیدار است .با افزايش محتواي رطوبت از  8به  14درصد وزنی،
ابتدا مقدار چگالی پلت از  0/87به  0/95گرم بر سانتیمتر مکعب
افزايش و سپس با افزايش مجدد رطوبت از  14به  20درصد وزنی،
تغییر چندانی بر چگالی پلت مشاهده نشد .با افزايش فشار تراکم
از  50به  150مگاپاسکال ،چگالی ذره پلت از  0/84به  1/05گرم

Perturbation

2
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بر سانتیمتر مکعب افزايش يافت .در اثر تغییرات اندازه ذرات نیز،
تغییرات معنیداري بر چگالی پلت مشاهده نشد.

(الف)

(ب)

(ج)
شکل  -2اثرات اصلی متغيرهای فرآيند پلتسازی بر مصرف انرژی ويژه (الف) ،حداکثر مقاومت شکست (ب) و چگالی پلت (ج)

بررسی اثرات متقابل

اثرات متقابل هنگامی رخ میدهند که تأثیر يک متغیر به مقدار
متغیر ديگر بستگی داشته باشد .اثرات متقابل در تجزيه و تحلیل

رگرسیون ،تجزيه واريانس  ANOVAو طراحی آزمايشها مورد
استفاده قرار میگیرند .اثر متقابل در واقع اثر همزمان دو يا چند

(علمی – پژوهشی)

سرلکی و همکاران :بهينهسازی فرايند پلتسازی کمپوست باگاس 1127 ...

متغیر مستقل بر حداقل يک متغیر وابسته است که در آن اثر
مشترک آنها بهطور معنیداري بیشتر (يا بهطور معنیداري کمتر)
از مجموع اجزا است .وجود اثرات متقابل در هر نوع تحقیق مهم
است زيرا به محققان میگويد که چگونه دو يا چند متغیر مستقل
با هم کار میکنند تا بر متغیر وابسته تأثیر بگذارند .گنجاندن
اثرات برهمکنش در يک مدل تحلیلی ،ارائه و درک بهتري از رابطه
بین متغیرهاي وابسته و مستقل را براي محقق فراهم میکند .بر
اين اساس ،در بررسی اثر متقابل اندازه ذرات و فشار تراکم ()AC
در نقطه مرکزي محتواي رطوبت  14درصد وزنی در میيابیم که
در حداقل سطوح اين دو پارامتر ،مقدار حداکثر مقاومت شکست
پلت  12/02کیلوگرم است و با افزايش همزمان هردو پارامتر مقدار
حداکثر مقاومت شکست پلت به  37/475کیلوگرم افزايش يافته
است (شکل  .)3همچنین با توجه به شکل ( ،)4در میيابیم که
در حداقل سطوح دو پارامتر محتواي رطوبت و فشار تراکم در
نقطه مرکزي اندازه ذرات  2/5میلیمتر ،مقدار حداکثر مقاومت
شکست پلت  3/138کیلوگرم است .درحالیکه با افزايش همزمان
پارامترهاي محتواي رطوبت و فشار تراکم تا مقدار حداکثري خود،
مقدار حداکثر مقاومت شکست پلت به  40کیلوگرم افزايش
میيابد .در بررسی اثر متقابل بین اندازه ذرات و فشار تراکم ()AC
در نقطه مرکزي محتواي رطوبت  14درصد وزنی بر چگالی پلت
در میيابیم که کمترين چگالی پلت به مقدار  0/84گرم بر
سانتیمتر مکعب در حداکثر اندازه ذرات  4میلیمتر و کمترين
فشار تراکم  50مگاسکال حاصل میشود .همچنین حداکثر چگالی
پلت  1/12گرم بر سانتیمتر مکعب در حداکثر اندازه ذرات 4
میلیمتر و حداکثر فشار تراکم  150مگاپاسکال حاصل میشود
(شکل  .)5بهطور کلی رطوبت موجود در زيست توده در طی
فرآيند پلتسازي بهعنوان يک ماده چسباننده عمل میکند و
پیوند بین ذرات را توسط نیروهاي فان در والز 1افزايش میدهد.
همچنین کاهش دماي انتقال شیشهاي و ايجاد يک سازه پل جامد
در بین ذرات به اثرات رطوبت نسبت داده شدهاند .در محتواي کم
رطوبتی زيست توده ،پلتها بهدلیل جذب رطوبت از محیط ،طی
چند روز شکننده میشوند .گرماي مورد نیاز براي تبخیر در مقدار
رطوبت کم کاهش میيابد و بنابراين مقدار بیشتري براي فرآيند
پلتسازي در دسترس خواهد بود .در مقابل ،افزايش میزان رطوبت
باعث افزايش تحرک مولکولی پلیمرهاي آمورف (لیگنین و همی
سلولز) و ساير مواد استخراجی با انتقال شیشهاي کم می شود ،در
نتیجه اصطکاک ساکن را کاهش میدهد که به نوبه خود بر کیفیت

پلت و مصرف انرژي در هنگام پلتسازي تأثیر میگذارد .رطوبت
موجود در زيست توده مقادير ژالتینهسازي نشاسته ،2ضعیفسازي
(بینطفه کردن) ساختار پروتئین 3و حاللیت الیاف 4را در طی پلت
سازي تسهیل میکند (.)Pradhan et al., 2018
در بررسی اندازه ذرات ،هرچه اندازه ذرات ريزتر شود ،دوام
پلت بیشتر میشود زيرا ذرات کوچکتر در هنگام پلتسازي سطح
تماس بیشتري دارند و منجر به کاهش انبساط شعاعی و طولی
کمتري در پلتهاي تولیدي میشوند .ذرات ريز همچنین رطوبت
بیشتري را نسبت به ذرات بزرگ میپذيرند و بنابراين داراي درجه
باالتري از فرآيندپذيري هستند .با اين حال ،گزارش شده است که
اندازه ذرات بسیار کوچک میتواند منجر به ايجاد قفل شدن
دستگاه پلتساز شود و میتواند بر ظرفیت تولید دستگاه تأثیر
بگذارد .بهطور ترکیبی از اندازه ذرات (هم بزرگ و هم کوچک)
کیفیت پلت تولیدي را بهینه میکنند زيرا ترکیب ذرات باعث
ايجاد پیوند بین ذرات میشود و تقريبا هیچ فضايی بین ذرات
وجود ندارد .اما در طرف مقابل ،اندازه ذرات بزرگ در زيست توده
بهعنوان نقاط شکست در پلت عمل میکنند .در فرآيندهاي تولید
پلت ،فشار پلتسازي با کاهش اندازه ذرات افزايش میيابد .تولید
پلت با قطر  6میلیمتر به اندازه ذرات کمتر از  4میلیمتر نیاز
دارد ،در غیر اين صورت ،اثرات افزايش اندازه ذرات منجر به مصرف
انرژي بیشتر در هنگام پلتسازي میشود .ذرات بزرگتر بهدلیل
اصطکاک بیشتر در کانال پرس ،منجر به مصرف انرژي بیشتر در
فرآيند پلتسازي میشوند (.)Pradhan et al., 2021
در مطالعهاي محققان ،اثر اندازه ذرات را بر چگالی پلت
تولید شده در يک واحد پلتکننده منفرد 5براي چهار نمونه زيست
توده شامل کاه گندم ،کاه جو ،کاه و کلش ذرت و گیاه علف را
بررسی کردند .نتايج آنها نشان داد که افزايش چگالی پلت با
کاهش اندازه ذرات از  3/2به  0/8میلیمتر حاصل میشود ( Mani
 .)et al., 2006aهمچنین ديگر محققان ،پلت را با استفاده از يک
پلتساز منفرد با مواد اولیه تراشههاي چوب صنوبر و آسیاب کاه
گندم تولید کردند و نتايج آنها نشان داد که افزايش کیفیت
فیزيکی پلتهاي تولید شده با کاهش اندازه ذرات (از  3/2به 0/8
میلیمتر) همراه است ( .)Shaw et al., 2009بهطور مشابه ،افزايش
چگالی و دوام پلتهاي زيست توده تولید شده از ضايعات هرس
درختان را در اندازه ذرات ( 2 ،1و  4میلیمتر) مشاهده شده است.
آنها گزارش دادند که تاثیر اندازه ذرات معنیدار است اما با اهمیت
کمتري نسبت به ديگر پارامترها مانند رطوبت و دما عمل میکند

1 Van der Waal's forces
2 Starch Gelatinisation
3 Protein Denaturisation

4 Fibre Solubilisation
5 Single Pelleter Unit
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( .)Carone et al., 2011محققان ديگر ،افزايش فشار پلتسازي را
در اندازه ذرات کوچکتر (از  2/8میلیمتر به کمتر از  0/5میلیمتر)
بهدلیل افزايش اصطکاک مشاهده کردند .آنها گزارش دادند که
افزايش فشار پلتسازي منجر به افزايش چگالی پلت میشود .با
اين حال ،افزايش بیشتر فشار تراکم (بیشتر از  200مگاپاسکال)
منجر به افزايش جزئی چگالی پلت شد .محققان بر اين اعتقاد
بودند که کاهش اندازه ذرات باعث افزايش سطح تماس بیشتر بین
پلت و ديوارههاي پلتساز و در نتیجه اصطکاک بیشتري ايجاد می
شود ( .)Stelte et al., 2011ديگر محققان بر اين اعتقاد بودند که
با افزايش اندازه صفحه آسیاب چکشی-سايشی از  1/6به 3/2
میلیمتر ،چگالی و دوام پلتهاي تولید شده از آسیاب کاه گندم
بهطور معنیداري افزايش میيابد (.)Kashaninejad et al., 2014
در بررسی تولید پلت کودي از کمپوست کود دامی ،محققان اثر
فشار تراکم ( 110-20مگاپاسکال) و زمان اعمال فشار (120-5
ثانیه) را بر خصوصیات پلت کمپوست حاصل از کود دامی مورد

(الف)

بررسی قرار دادند .نتايج آنها نشان داد که هر دو فشار تراکم و
زمان اعمال فشار بهطور معنیداري بر چگالی پلت تأثیر میگذارد.
با اين حال آنها گزارش دادند که مصرف انرژي ويژه فقط تحت
تأثیر فشار تراکم قرار میگیرد .همچنین ،آنها گزارش کردند که
مقدار مصرف انرژي ويژه تولید پلت کمپوست ( 6-32کیلوژول بر
کیلوگرم) بهطور معنیداري کمتر از مصرف انرژي ويژه براي تولید
پلت کمپوست در ترکیب با مواد اولیه زيست توده (90-19
کیلوژول بر کیلوگرم) است ( .)Pampuro et al., 2013ديگر
محققان ،مصرف انرژي ويژه براي تولید پلت از کاهو کلش ذرت را
بین  12الی  30مگاژول بر تن گزارش دادند .آنها همچنین گزارش
دادند که در کمترين فشار ( 5مگاپاسکال) ،انرژي مورد نیاز براي
بیروناندازي پلت از کانال قالب از انرژي تراکم در تمام رطوبتها
کمتر بود درحالیکه در فشارهاي باالتر ( 10و  15مگاپاسکال)،
انرژي مورد نیاز براي بیروناندازي پلت از کانال قالب برابر با انرژي
مورد نیاز براي تراکم نمونهها بود (.)Mani et al., 2006a

(ب)

شکل  -3کانتورهای اثر متقابل (الف) و پالت سه بعدی (ب) برای حداکثر مقاومت شکست پلت براساس برهمکنش بين اندازه ذرات و فشار تراکم ()AC

(الف)

(ب)

شکل  -4کانتورهای اثر متقابل (الف) و پالت سه بعدی (ب) برای حداکثر مقاومت شکست پلت براساس برهمکنش بين محتوای رطوبت و فشار تراکم ()BC
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(ب)

(الف)

شکل  -5کانتورهای اثر متقابل (الف) و پالت سه بعدی (ب) برای چگالی پلت براساس برهمکنش بين اندازه ذرات و فشار تراکم ()AC

بهينهسازی فرآيند پلتسازی کمپوست

با استفاده از روش تابع مطلوبیت نرمافزار ،ده راهحل برتر براي
تعیین شرايط بهینه با مقدار شاخص مطلوبیت  0/706براي داده
هاي آزمايشی حاصله ارائه شد (جدول  .)6راه حل اول پیشنهاد
شده با استفاده از تابع مطلوبیت نشان داد که بهترين شرايط
پلتسازي باگاس نیشکر در مقدار اندازه ذرات  4میلیمتر ،محتواي
رطوبت  50درصد وزنی و فشار تراکم  50مگاپاسکال بدست آمد.
نرمافزار شرايط بهینه را بر اساس اهدف مورد نظر (حداقلسازي
يا حداکثرسازي) پاسخهاي مورد بررسی تعیین کرد و در اين
پژوهش ،شرايط بهینه با در نظر گرفتن حداقل مصرف انرژي ويژه،
حداکثر مقادير حداکثر مقاومت شکست و چگالی پلت تعیین شد.
متغیرهاي مستقل (اندازه ذرات ،محتواي رطوبت و فشار تراکم)
در محدوده  In-rangeقرار گرفتند .در واقع تعیین شرايط بهینه با
توجه به هدف اصلی پژوهش بر مبناي حداکثر چگالی پلت با
حداکثر مقاومت شکست در کمترين مصرف انرژي ويژه و باال نگه

داشتن شاخص مطلوبیت انجام شد .تحت اين شرايط در شرايط
اندازه ذرات  4میلیمتر ،محتواي رطوبت  20درصد وزنی و فشار
تراکم  50مگاپاسکال ،حداقل مصرف انرژي ويژه  2/119مگاژول
بر تن و حداکثر مقاومت شکست و چگالی پلت بهترتیب 28/35
کیلوگرم و  0/871گرم بر سانتیمتر مکعب با تابع مطلوبیت 0/706
پیشنهاد شد .نتايج اين تحقیق نشان داد که مقدار مصرف انرژي
ويژه تولید پلت کمپوست باگاس نیشکر در اين مطالعه (2/119
مگاژول بر تن) بسیار کمتر از مطالعات ديگر براي تولید پلت کود
دامی  6-32مگاژول بر تن ( )Pampuro et al., 2013و يا 4/41
مگاژول بر تن براي پلت بیوچار ( )Jiao et al., 2020و 12-30
مگاژول بر تن براي پلت کاهو کلش ذرت ()Mani et al., 2006a
میباشد که علت آن ممکن است بهدلیل بافت نرم کمپوست
باگاس نیشکر باشد .با اين حال ،مقدار چگالی و حداکثر نیروي
شکست پلت تولید شده در محدوده ديگر مطالعات بهدست آمد
(.)Moslehi Roodi et al., 2020

جدول  -6نقاط بهينهسازی برای  10راهحل برتر پاسخهای پلتسازی کمپوست باگاس نيشکر با روش BBD-RSM

شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

اندازه ذرات

محتواي رطوبت

فشار تراکم

مصرف انرژي ويژه

حداکثر مقاومت شکست

چگالی

)(mm

)(%wb

)(MPa

)(MJ/t

)(kg

)(g/cm3

4/000
3/989
3/997
4/000
4/000
3/962
4/000
3/940
4/000
3/925

20/000
19/916
19/997
19/898
20/000
20/000
20/000
20/000
20/000
20/000

50/000
50/047
50/000
50/771
50/000
50/002
51/206
50/000
51/918
50/000

2/119
2/121
2/123
2/169
2/124
2/115
2/198
2/113
2/244
2/111

28/353
28/251
28/133
28/532
28/121
27/965
28/644
27/744
28/816
27/595

0/871
0/871
0/871
0/874
0/871
0/871
0/875
0/871
0/878
0/870

بررسی آزادسازی نيتروژن در محيط آب و خاک

مطلوبیت

مالحظه

0/706
0/705
0/704
0/704
0/704
0/703
0/702
0/701
0/700
0/700

انتخاب شده

اندازهگیري مقدار آزادسازي نیتروژن در محیط آب از پلتهاي
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کمپوست باگاس نیشکر در دماي  30درجه سلسیوس با قطر پلت
 6میلیمتر و با نسبت اوره به کمپوست  1:1انجام شد .شکل (-6
الف) ،نحوه آزادسازي نیتروژن پلت کمپوست باگاس نیشکر
بهمدت پنج روز متوالی را در دماي  30درجه سلسیوس نشان
میدهد .همانطور که در شکل مشاهده میشود پلت کمپوست
باگاس نیشکر با نسبت اوره  1:1داراي مقدار آزادسازي نیتروژن
در محیط آب به مقدار  61درصد در پايان پنج روز بود.
بهمنظور تعیین میزان انتشار نیتروژن پلتهاي تولید شده
در خاک هر هفته از کیسههاي دفن شده در داخل خاک گلدان
نمونه برداري شد و میزان رهايش نیتروژن با روش کجلدال
محاسبه شد و نهايتا بهصورت تجمعی نمودار رهايش نیتروژن از
پلت کمپوست باگاس نیشکر در اکسل رسم شد (شکل -6ب) .با
توجه به شکل میتوان مشاهده کرد که کود اوره بهعنوان يک کود
متداول نیتروژنی در مدت  28روز بیشتر نیتروژن خود را (80
درصد) به سرعت در محیط خاک آزاد کرده است که اين مقدار

50
40
30

y = 13.018x - 2.824
R² = 0.995

20
10

آزادسازي نیتروژن در آب (درصد)

60

اوره

100

پلت

80
60
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y = 6.1214x - 4.7714
R² = 0.9947

20
0

0
6

5

4

3

زمان (روز)

2

1

آزادسازي نیتروژن در خاک (درصد)

70

آزادسازي نیتروژن براي تقاضاي تغذيهاي اکثر محصوالت زراعی
همخوانی ندارد ،بنابراين نهتنها منجر به اتالف نیتروژن از طريق
شستشو و تبخیر ،1بلکه همچنین باعث کمبود نیتروژن 2در
محصوالت زراعی در مرحله رشد آنها خواهد شد ( Jiao et al.,
 .)2019بهطور مقايسهاي ،در مدت زمان  28روز نسبت به کود
اوره ،کود پلت شده حدود  18درصد از نیتروژن خود را آزاد کرده
است .نتايج بهدست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که کود
ترکیبی پلت کمپوست باگاس نیشکر و اوره میتواند حدود 80
درصد از نیتروژن خود را بهمدت  14هفته به آهستگی در خاک
آزاد کند ،بنابراين میتواند عناصر غذايی مغذي را براي يک دوره
طوالنیتري براي گیاه تامین کند .بنابراين ،میتوان نتیجه گرفت
که کود ترکیبی پلت کمپوست باگاس نیشکر و اوره میتواند
پتانسیل بسیار زيادي براي استفاده بهعنوان کود کند رهش 3در
کاربردهاي زراعی داشته باشد.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0

زمان (هفته)
(ب)

(الف)

شکل  -6آزادسازی نيتروژن در محيط آب (الف) و در محيط خاک (ب) برای کود پلت کمپوست باگاس نيشکر و اوره

فناوري پلتسازي بايستی از نظر بازده مصرف انرژي و شرايط
عملیاتی مورد ارزيابی و بهینهسازي قرار بگیرد ،زيرا تولید پلت از
طريق فرآيندهاي فشردهسازي انرژيبر است .نتايج بهینهسازي
فرآيند پلتسازي در اين پژوهش نشان داد که در شرايط بهینه
اندازه ذرات  4میلیمتر ،محتواي رطوبت  20درصد وزنی و فشار
تراکم  50مگاپاسکال ،حداقل مصرف انرژي ويژه  2/119مگاژول
بر تن و حداکثر مقاومت شکست و چگالی پلت بهترتیب 28/35
کیلوگرم و  0/871گرم بر سانتیمتر مکعب با تابع مطلوبیت 0/706
توسط روش سطح پاسخ پیشنهاد میشود .بر اين اساس ،مقدار

مصرف انرژي ويژه تولید پلت کمپوست باگاس نیشکر در اين
مطالعه ( 2/119مگاژول بر تن) بسیار کمتر از مطالعات ديگر براي
تولید پلت کود دامی ( 32-6مگاژول بر تن) و يا  4/41مگاژول بر
تن براي پلت بیوچار و  12-30مگاژول بر تن براي پلت کاهو کلش
ذرت بود که علت آن ممکن است بهدلیل بافت نرم کمپوست
باگاس نیشکر باشد .از مزاياي پلتسازي کمپوست میتوان به
کاهش تشکیل ذرات ريز و در نتیجه کاهش آلودگیهاي محیط
زيستی ،کنترل بهتر آزادسازي مواد مغذي کود ،انتقال راحتتر و
ماندگاري بیشتر براي انبار و همچنین قابلیت اضافه کردن مواد
افزودنی مغذي براي بهبود کیفیت پلت براي مصارف کشاورزي

Leaching and Volatilization

1

3

Nitrogen Starvation

2

نتيجهگيری

Slow-Release Fertilizer

1131 ...  بهينهسازی فرايند پلتسازی کمپوست باگاس:سرلکی و همکاران

افزايش جذب نیتروژن براي گیاه در يک دوره طوالنیتر رشد آن
شود و همچنین آاليندههاي زيست محیطی کاربرد پلت کمپوست
را میتواند از طريق کاهش انتشار نیتروز اکسید و آبشويی نیترات
بهبود بخشد و در نتیجه انتظار میرود که تاثیرات مثبتی را بر
.رشد گیاه و سالمت خاک و انسان داشته باشد
""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد

)(علمی – پژوهشی

 پلتسازي کمپوست همچنین با کاهش تشکیل ذرات.اشاره کرد
ريز پودري و حذف عوامل بیماريزا و قارچی که در مراحل
 ايمنی محصول پلتشده را،میکروبی کمپوستسازي وجود دارند
 نتايج اين پژوهش نشان دادند که پلت کردن.بهبود میبخشد
کمپوست با کود اوره میتواند نرخ آزادسازي نیتروژن اوره را نسبت
به کود اوره بسیار کاهش دهد و همین موضوع ممکن است باعث
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