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ABSTRACT
In circular bioeconomy viewpoint, sustainable development of biorefineries requires to use the lignocellulosic
biomass completely to produce high value-added bioproducts. The lignin products market was 750 million US$
in 2018 and is predicted to reach 1460 million US$ by the end of 2025. In industrial processes, the large amounts
of industrial lignins as technical lignins or biorefinery lignins are formed as by‐products. Annually, about 150180 million tons of industrial lignins is generated in worldwide. Most of industrial lignins are directly
combusted to obtain heat, which not only is a loss of organic matter but also leads to environmental pollution
issues. Therefore, developing the lignin-based fertilizers has become an important research topic for ecofriendly agricultural practices. Interestingly, lignin can be used as slow‐release carriers, coating materials, soil
conditioners and chelated micro-fertilizers due to its excellent slow-release properties, chelating and other
functionalities. Lignin-based fertilizers have several specific properties including the slow dissolution,
adsorptivity, biocompatibility, controlled-release, biodegradability, nonvolatility, long-term stability, antileaching, low pollution, high fertilizer efficiency, low price and higher biological activity. Lignin can delay the
dissolution of the nutrients (nitrogen, phosphate, etc.) in the modified fertilizer to improve the slow-release
performance and also delay hydrolysis of urea by inhibiting the soil urease activity and inhibit the conversion
of NH4+-N to NO3--N, thereby increasing the utilization of NH4+-N. Lignin‐based fertilizers prepared by
sustainable chemical, coating and micro-chelation modifications. This review, exhaustively scrutinizes and
reports the recent research advances in the lignin extraction methods, underlying mechanisms, characterization
and applications of the above methods for preparing lignin‐based fertilizers.
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پيشرفتهای اخير و روندهای تحقيقاتی در کودهای پايدار زيستی بر پايه ليگنين :فناوریهای توليد ،سازو
کارهای فرآيند و ارزيابی عملکرد
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چکيده
توسعه پايدار پااليشگاههاي زيستی از ديدگاه اقتصاد زيستی چرخهاي ،نیاز به استفاده کامل از زيستتودههاي لیگنوسلولزي
جهت تولید محصوالت با ارزش افزوده باال دارد .بازار تجاري محصوالت لیگنین در سال  2018به ارزش  750میلیون دالر
بود و پیشبینی میشود که تا سال  2025اين مقدار به  1460میلیون دالر برسد .در فرآيندهاي صنعتی ،ساالنه حدود
 180-150میلیون تن لیگنینهاي صنعتی در جهان بهعنوان محصول فرعی فرآيندهاي لیگنین تجاري يا لیگنین پااليشگاه
زيستی تولید میشود .اکثر لیگنینهاي صنعتی بهطور مستقیم براي تولید گرما و حرارت سوزانده میشوند که نهتنها اتالف
مواد آلی است بلکه منجر به آلودگیهاي زيست محیطی میشود .امروزه ،تولید کودهاي بر پايه لیگنین بهعنوان يک موضوع
مهم تحقیقاتی در کشاورزي پايدار و در جهت رفع نگرانیهاي زيست محیطی کودهاي شیمیايی تبديل شده است .از
لیگنینها بهدلیل ويژگیهاي کند-رهش و ترکیبات شیمیايی و ويژگیهاي منحصر به فرد ،انحالل آهسته ،قابلیت جذب
باال ،زيستسازگاري ،زيستتجزيهپذيري ،غیر فرار بودن  ،پايداري بلندمدت ،آبشويی و آلودگی کمتر ،بازده کودي بیشتر،
قیمت پايین و فعالیت بیولوژيکی بیشتر میتوان بهعنوان حاملهاي کند-رهش ،مواد پوششی کودها ،اصالح کننده خاک و
میکرو کیلیتها استفاده کرد .لیگنین میتواند انحالل مواد مغذي موجود در کود را به تاخیر بیاندازد و از اين طريق عملکرد
کند-رهش را بهبود بخشد و همچنین با مهار فعالیت اورهآز خاک ،هیدرولیز اوره را به تأخیر بیندازد .همچنین با جلوگیري
از فرآيند تبديل نیتروژن آمونیومی به نیتروژن نیتراتی میتواند باعث افزايش بازده نیتروژن آمونیومی قابل جذب براي گیاه
شود .کودهاي کند-رهش بر پايه لیگنین از طريق روشهاي شیمیايی ،روشهاي پوششدهی و روشهاي کیلیت تولید
میشوند .اين مقاله ،روشهاي استخراج لیگنین ،ديدگاههاي فرآيندي ،مشخصهيابی و کاربردهاي کودهاي مبتنی بر لیگنین
را بهطور دقیق بررسی و پیشرفتهاي تحقیقاتی اخیر در زمینه کودهاي بر پايه لیگنین را گزارش میکند.
واژههای کليدی :زيستتوده لیگنوسلولزي ،لیگنینهاي پااليشگاه زيستی ،لیگنینهاي صنعتی ،پوششدهی،
آموکسیداسیون ،کود کند-رهش نیتروژن.

مقدمه
ضرورت توسعه کودهای کشاورزی از ديدگاه فناوری و زيست
محيطی

امروزه ،تقاضاي مواد غذايی-کشاورزي با افزايش جمعیت جهان
بهطور مداوم در حال افزايش است و در سال  ،2020حدود 70
درصد از تولید مواد غذايی-کشاورزي جهان به کودها نسبت داده
شده است .جمعیت جهان در سال  2020حدود  7/8میلیارد نفر
بود و انتظار میرود که تا سال  2050به نزديک  10میلیارد نفر
افزايش يابد ( .)Nizami et al., 2017اين افزايش جمعیت باعث
ازياد شهرنشینی ،جنگلزدايی ،افزايش فرسايش و آلودگی زمین
هاي کشاورزي خواهد شد .بنابراين ،زمینهاي کشاورزي براي
تولید مواد غذايی کافی و در مدت زمان کوتاه براي چنین رشد
سريع جمعیتی کافی نخواهد بود .در نتیجه ،استفاده بیرويه از
* نويسنده مسئولkianmehr@ut.ac.ir :

زمینهاي کشاورزي جهت کشت محصول ،نیاز به تأمین مداوم
مواد کودي دارد .اگر مصرف غذا و گوشت بههمین روند ادامه يابد،
انتظار میرود که تقاضا براي غالت و مواد غذايی سه برابر شود
( .)Chen et al., 2018امروزه افزايش تولید محصوالت کشاورزي
با رويکرد جديد کشاورزي بر اساس اصالح و استفاده از سموم و
کودهاي عمدتا بر پايه نیتروژن مطرح است (.)Alemi et al., 2010
نیتروژن بهعنوان عنصر غذايی بهبود عملکرد گیاه در نظر گرفته
میشود و بیشترين عنصر مصرفی گیاه است .حدود  80-90درصد
فسفر 50-90 ،درصد پتاسیم و  40-70درصد نیتروژن پس از
استفاده در مزرعه اتالف میشوند ( Venkata Mohan et al.,
 .)2019تقاضاي جهانی کشاورزي براي نیتروژن تا سال  2050به
مقدار  107میلیون تن نیتروژن در سال با حداقل  50میلیون تن
نیتروژن مصرف نشده (واکنش نداده) که توسط گیاهان استفاده
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نمیشود ،تخمین زده شده است که میتواند يک منبع بالقوه
آلودگی بهدلیل تلفات نیتروژن در محیط زيست باشد
( .)Chojnacka et al., 2020داليل تلفات نیتروژن شامل تلفات
ناشی از هدر رفت بهشکل گاز آمونیاک ،آبشويی ،دنیتريفیکاسیون
در شرايط رواناب ،تثبیت نیتروژن بهصورت يون غیر قابل مبادله
اي آمونیوم و تثبیت توسط میکروبهاي خاک است .اتالف
نیتروژن بهصورت يک عامل بالقوه در آلودگی آبهاي زيرزمینی،
يوتريفیکاسیون آبهاي سطحی ،باران اسیدي ،گرمايش کره
زمین و کیفیت محصول ،سالمت انسان و دام نقش داردFertahi ( .
 .)et al., 2021; Tajinia et al., 2020اين نگرانیها باعث توجه
پژوهشگران بخش کشاورزي براي استفاده موثرتر از نیتروژن و
جلوگیري از کاهش مصرف کودهاي نیتروژنی شده است .بنابراين
ضروري است که تلفات نیتروژن حاصل از کودهاي نیتروژنی
کاهش داده شود .از ديدگاه اقتصادي ،با مصرف جهانی کودهاي
نیتروژنی در حدود  102میلیون تن در سال  ،2009اتالف نیتروژن
در حدود  25تا  34میلیون تن با زيان اقتصادي  12/5تا 17
میلیارد دالر همراه بوده است .برآورد اتالف نیتروژن براي ايران با
مصرف سالیانه حدود  7میلیون تن کود نیتروژنی میتواند 3-4
میلیون تن با ارزش  1/5-2میلیارد دالر باشد .تخمین زيان
اقتصادي ناشی از اتالف نیتروژن تا سال  2050در حدود  27/5تا
 36/6میلیارد دالر در جهان و براي ايران  3/25تا  4/35میلیارد
دالر خواهد بود .اين يک زيان اقتصادي عظیم در منابع طبیعی،
انرژي و پول است و اگر بهطور کامل مديريت نشوند ،منجر به
ضررهاي اقتصادي ،محیط زيستی و انسانی بیشتري میشوند
(.)Sarlaki et al., 2021a, b, c, d
زيستتودههاي لیگنوسلولزي بهدلیل ارزانی و تجديدپذير
بودن ،پتانسیل بسیار زيادي دارند تا به محصوالت با ارزش افزوده
باال تبديل شوند .زيستتودهها بهعنوان ترکیبی از پلیساکاريدها
و لیگنینها ،در مقايسه با نفت يک منبع زيستی کامال متفاوت
هستند ( .)Poveda-Giraldo et al., 2021بنابراين ،فرآيندها،
محصوالت میانی و محصوالت نهايی حاصل از زيستتوده در اکثر
موارد با فرآوردههاي حاصل از پااليشگاههاي متداول ،متفاوت
است .مدلهاي فعلی پااليشگاههاي زيستی اغلب بر ارزشگذاري
پلیساکاريدها (سلولز ،همیسلولز ،نشاسته) متمرکز هستند و
هدف تولید بیواتانول يا بیوگاز بهعنوان سوخت زيستی است .در
اين نوع پااليشگاههاي زيستی ،فقط بخشی از ماده خام مورد
بهرهبرداري قرار میگیرد و ارزش محصول بیشتر در محتواي

انرژي آن نهفته است .بهمنظور افزايش بازده اقتصادي و تجاري
پااليشگاههاي زيستی ،بهنظر میرسد که جهت ارزشگذاري تمام
بخش زيستتوده (همچنین بخش لیگنین) ،بايستی براي يافتن
محصوالت جديد تالش بیشتري شود ،بهطوريکه ارزش بیشتري
نسبت به ارزش حرارتی داشته باشد و بتوان از قابلیتهاي ذاتی
آن استفاده موثرتري نمود (.)Sharif Paghaleh et al., 2017
ارزشگذاري لیگنین يک فناوري نوظهور در جهت ايجاد
يک اقتصاد زيستی چرخهاي و پايدار در دنیا بهعنوان يک محصول
جانبی ارزشمند و فراوان در صنايع لیگنوسلولزي است .در حال
حاضر ،باقیماندههاي لیگنین حاصل از صنايع پالپ و کاغذسازي
و اتانول سلولزي و ساير صنايع مرتبط با پااليشگاههاي زيستی
براي تولید گرما و انرژي سوزانده میشوند .ساالنه حدود 150
میلیون تن پالپهاي سلولزي در جهان تولید میشود که از فرآيند
آنها حدود  100میلیون تن لیگنین تولید میشود (Lobato-
 .)Peralta et al., 2021فقط مقدار کمی از لیگنینهاي تجاري،
حدود  5درصد ،به مواد با ارزش افزوده تبديل میشوند .لیگنین
بهعنوان يک بیوپلیمر شامل گروههاي فنولی هیدروکسیل،
آلیفاتیک هیدروکسیل ،کربوکسیل و متوکسی با ساختار شبکه
سه بعدي است .لیگنین از طريق هیومیفیکاسیون طبیعی در خاک
به مواد هیومیکی تبديل میشود و از اين طريق میتواند بر
بارورسازي خاک ،بهبود ساختار خاک ،محدود کردن بیماريهاي
خاک و رشد و نمو محصوالت زراعی نقش موثري داشته باشد
( .)Mulder et al., 2011از لیگنینها میتوان براي تولید ترکیبات
مغذي گیاه مانند کودهاي هیومیکی و ماده حامل يا پوششدهنده
براي کودهاي نیتروژنی کند-رهش مانند اوره استفاده کرد .کاربرد
لیگنین بهعنوان ماتريس کودهاي کند-رهش میتواند بهرهوري
مواد مغذي را بهطور قابل توجهی بهبود و قیمت فعلی کودهاي
کند يا کنترل-رهش رايج در بازار را کاهش دهند .بهطور کلی،
کودهاي کند-رهش بر پايه لیگنین توسط اصالح شیمیايی
(فرآيند آموکسیداسیون ،)1واکنش مانیخ ،2اصالح از طريق
پوششدار کردن (بدون اصالح شیمیايی يا با اصالح شیمیايی) و
اصالح از طريق کیلیت 3تولید میشوند .در ادامه به بررسی
پااليشگاههاي زيستی ،لیگنین ،ساختار شیمیايی آن و تولید
کودهاي بر پايه لیگنین خواهیم پرداخت.
پااليشگاههای زيستی با هدف ارزشگذاری ليگنين
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صنعت فرآوري زيستتودهها به طیف وسیعی از محصوالت با
ارزش تجاري( 1غذا ،خوراک ،مواد زيستی و مواد شیمیايی) و
انرژي (سوخت ،نیرو و حرارت) ،پااليشگاههاي زيستی گفته
میشود (شکل  .)1براساس اين تعريف ،تقريبا هر عملیات فرآوري
زيستتوده را میتوان بهعنوان يک پااليشگاه زيستی طبقهبندي
کرد .در نتیجه ،حتی کارخانههاي خمیرسازي کاغذ (پالپینگ)2
نیز بهعنوان پااليشگاههاي زيستی تعريف میشوند .پژوهشگران از
تعاريف متفاوتی استفاده کردهاند که تاکید بیشتري بر همانندي
آن با پااليشگاههاي متداول اما با پیچیدگیها و ادغام فرآيندها
دارند .پااليشگاههاي زيستی امروزه بهعنوان يک واحد سازنده
مرکزي براي اقتصاد زيستی تجديدپذير طراحی شدهاند .پااليشگاه
هاي زيستی نیز همانند پااليشگاههاي متداول ،ترکیبات کم ارزش
مانند زيستتودهها را به مواد شیمیايی پلتفرم 3تبديل میکنند
که بهنوبه خود براي تولید محصوالت مختلف مانند سوخت،

پالستیک ،مواد شیمیايیزيستی ،دارويی و غیره مورد استفاده قرار
می گیرند ( .)Budzianowski, 2017عملیات پااليشگاه زيستی
معموال شامل مراحل پیشفرآوري ،تبديل به مواد شیمیايی
پلتفرم ،فرآوري به محصوالت و نهايتا جداسازي و پااليش
محصوالت نهايی است .مواد شیمیايی پايه ،محصوالت اولیه پايهاي
هستند که ممکن است از منابع مختلف تولید و به محصوالت
متعدد ديگري تبديل شوند .بهعنوان مثال ،گلوکز میتواند با
هیدرولیز پلیساکاريد يا با فرآوري قندها تولید و براي اهداف
غذايی و خوراکی استفاده و يا میتواند بوسیله تخمیر به اتانول،
استون ،بوتانول ،الکتیک اسید و بسیاري از محصوالت ديگر تبديل
شود .مواد شیمیايی پايه بايد در نوع استفاده و محصوالت نهايی،
تطبیقپذير باشند ( Ghorbani et al., 2021a; Ubando et al.,
.)2020

شکل  -1انواع محصوالت زيستانرژی و مواد زيستی حاصل از پااليشگاههای زيستی از ديدگاه ارزش و حجم توليد آنها ()Budzianowski, 2017

از ديدگاه پااليشگاه زيستی ،زيست توده به توده خشک
قابل فرآوري گیاهی يا حیوانی اشاره دارد .زيست توده میکروبی،
زيست توده فسیلی و مواد آلی خاک به صراحت در اين تعريف از
زيست توده گنجانده نمیشوند .زيست توده هاي حیوانی در
مقايسه با زيست تودههاي گیاهی بسیار کمتر هستند .زيست
تودههاي حیوانی مانند الشه يا پسماندهاي کشتارگاه به کنجاله
گوشت و استخوان ،روان کنندهها ،بیوديزل و بیوگاز تبديل می
شوند .بیشتر زيست تودههاي گیاهی در ديواره سلولی واقع شده

و از يک مجتمع لیگنوسلولزي شامل بیوپلیمرهاي سلولز ،همی
سلولز و لیگنین تشکیل شدهاند .اجزاي کوچکتر زيستتودههاي
گیاهی از مواد معدنی ،استخراجی و ساير پلیساکاريدهاي گیاهی
تشکیل شدهاند ( .)Lobato-Peralta et al., 2021ديواره سلولی در
مجتمع لیگنوسلولزي از چندين اليه تشکیل شده است .بخش
زيادي از سلولز در اليههايی متفاوت از ديواره ثانويه وجود دارند.
همیسلولز که در مجاورت دستههاي الیاف سلولز قرار دارند ،نقش
نرمکننده و ماده چسبنده بین لیگنین و سلولز را دارند .فضاهاي

1 Marketable products
2 Pulping

3 Platform Chemicals
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لیگنوسلولز از نظر شیمیايی بسیار مقاوم میشود .بهرهبرداري از
اجزاي ترکیبات لیگنوسلولزي تنها پس از پیشفرآوي با روشهاي
بیولوژيکی،
فیزيکیمکانیکی،
(شیمیايی،
مختلف
فیزيکیشیمیايی) امکانپذير است .بسته به منبع ،اجزاي
مشارکتکننده در ساختار ترکیبات لیگنوسلولزي متفاوت است
(جدول .)1

بین دستههاي الیاف و اليه المالي میانی بین سلولها ،با همی
سلولز و لیگنین پر شده است .اين مجموعه يک مجتمع
لیگنوسلولز را در کنار هم تشکیل میدهند .در حالیکه سلولز
مقاومت کششی را انتقال میدهد ،لیگنین باعث سختی و
استحکام مجتمع لیگنوسلولز میشود (.)Ghorbani et al., 2021b
با ترکیب لیگنین و سلولز با درجه بلورينگی باال ،ساختار

جدول  -1ترکيبات مجتمع ليگنوسلولزی در زيست تودههای مختلف ()Zevallos Torres et al., 2020
زيست توده لیگنوسلولزي

خاستگاه

سلولز (درصد وزنی)

همیسلولز (درصد وزنی)

لیگنین (درصد وزنی)

ساقه ذرت
کاه و کلش ذرت
اکالیپتوس نیلی
اکالیپتوس نیلی
هسته کناف
الیاف کناف
کاه برنج
کاه برنج
کاه گندم
کاه گندم
باگاس نیشکر
باگاس نیشکر
خوشههاي میوه خالی پالم خرما
خوشههاي میوه خالی پالم خرما
خوشههاي میوه خالی پالم خرما
چوب صنوبر

چین
چین
اسپانیا
آمريکا
کره جنوبی
مالزي
چین
هند
اسپانیا
هند
برزيل
کوبا
برزيل
مالزي
تايلند
چین

36/5
30/3
42/8
35/6
43/4
52/8
35
32/7
34/5
42/4
41/6
49
30/5
33/5
28/3
45

27/9
14/6
17/1
7/4
13-10
47/2
28
15/6
20/2
20/2
18/9
15/6
19/5
21/5
36/6
19/7

15/3
16/1
21/2
39
13 - 15/5
20/3
21
21/2
18/2
18
21/3
27/2
32/2
20/4
35/1
22/5

ساختار و شيمی ليگنين
لیگنین يک پلیمر ناهمگن آروماتیک با اتصاالت نامنظم است که
در اثر بسپارش 1راديکالی اکسیداسیونی از سه واحد الکل
کوماريرل ،الکل کونیفريل و الکل سیناپیل 2تشکیل شده است و
همچنین ساير ترکیبات فنولی نیز میتوانند در ساختار آن حضور
داشته باشند (شکل  .)2اين الکلها از طريق فرآيندهاي احیاء
گروههاي آمین (آمینزدايی) با اکسیداسیون فنیل آالنین به
سینامیک اسید و پس از آن هیدروکسیالسیون ،متیالسیون و
احیاء انجام میشوند .ترکیب لیگنین ،بسته به نوع گیاه ،میتواند
متفاوت باشد .بهدلیل تنوع مکانی بیشتر آنها ،اکسیداسیون
مونومرها مطلوب است .با اين حال ،توسعه زنجیره فقط با اتصال
مونو و الیگومرها با زنجیره پلیمري در حال رشد صورت میگیرد.
محصوالت میانی متید کئینون 3که بهطور موقت تشکیل میشوند،
توسط فنولهاي آلکیلول هیدراته و در کنار گروههاي  OHلیگنول
يا ساير هسته دوستهاي موجود (مانند گروههاي OH

1 Polymerization
2 p-coumaryl alcohol, coniferyl alcohol and sinapyl alcohol
3 Quinone methide

کربوهیدراتی) قرار میگیرند .گزينشپذيري بین ديمريزاسیون و
توسعه زنجیره متفاوت است .در حالیکه در ديمريزاسیون ،اتصاالت
 β-O-4 ،β-βو  β-5غالب هستند ،اتصال الیگومرها منجر به
اتصاالت  5-5و  4-O-5میشود .بهطور کلی β-O-4 ،بیشترين سهم
را در اتصاالت دارد (شکل  .)2گروههاي دي بنزوديوکسوسین
مهمترين نقطه انشعاب در پلیساکاريد غیرشاخهاي است .با وجود
تراکم چرخشی زياد ،اتصال در موقعیتهاي جايگزينشده (به
عنوان مثال  )4-O-1احتماال بهدلیل کاهش درجه آروماتیک ،نادر
است .عالوه بر واحدها و اتصاالت توصیف شده ،مقدار کمی مونومر
و اتصاالت ديگر مانند آلفا و گاما استرها يا استرها نیز وجود دارند
(.)Zevallos Torres et al., 2020
لیگنین يک پلیمر شاخهاي و نامنظم است که فضاي بین
سلولز و همیسلولز را پر میکند .آنالیز ترکیبات لیگنین بیشتر با
استفاده از وابسپارش 4شیمیايی و آنالیز اجزاي حاصله انجام
میشود .از مهمترين روشهاي آنالیز لیگنین میتوان به

4 Depolymerization
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اکسیداسیون پرمنگنات ،آبکافت با تیواسیدول و مشتقسازي و
بهدنبال آن تجزيه کاهشی اشاره کرد .با اين حال ،امروزه طیف
سنجی  NMRقدرتمندترين روش براي آنالیز لیگنین در ديواره
سلولی است .اگرچه لیگنینهاي تجاري يک ترکیب کامال متمايز
و متفاوت را نشان میدهند ،زيرا اکثر فرآيندهاي پالپینگ ساختار
لیگنین را به شدت تغییر میدهند .در پالپینگ کرافت ،1بسیاري
از پیوندهاي اتر آلیفاتیک توسط سولفید شکسته میشوند .بدين
ترتیب ،میزان گوگرد به  4-8درصد افزايش و وزن مولکولی به
شدت کاهش میيابد .در پالپینگ سولفیت ،2لیگنین با شدت
کمتري تجزيه ،اما گروههاي سولفونات در لیگنین معرفی می
شوند .بنابراين لیگنوسولفونات داراي خواص پلی الکترولیتی است.
در پالپینگ حالل آلی 3لیگنین با کمترين تغییرات ساختاري
تولید میشود .بیشتر لیگنینها بهمنظور بازيابی مواد شیمیايی و
تولید انرژي مستقیما در کارخانههاي پالپینگ سوزانده میشوند.
فقط حدود  5درصد بهعنوان مواد شیمیايی در صنعت براي تولید
مواد مختلف از لیگنین استفاده میشود .با اين وجود ،بیشتر
کاربردهاي لیگنین براي محصوالتی با ارزش پايین و حجم باال
است .در بازار امروز ،کیفیت لیگنین به مقدار محتواي گوگرد آن
بستگی دارد بهطوريکه هرچه مقدار گوگرد کمتر باشد ،لیگنین از

کیف یت باالتري برخوردار است .بازار محصوالت لیگنین در سال
 2018به ارزش  750میلیون دالر بود و پیشبینی میشود که تا
سال  2025اين مقدار به  1460میلیون دالر برسد بهطوريکه
داراي نرخ رشد مرکب ( 8/8 )CGR4درصد بین سالهاي 2019
تا  2025باشد ( .)Ahmad et al., 2021دامنه کاربرد به نوع
لیگنین بستگی دارد .کاربردهاي لیگنوسولفونات بیشتر از خواص
پلی الکترولیتی آنها ناشی میشود .از لیگنوسولفوناتها بهعنوان
پراکندهکننده در سیمان ،گچ ،قیر ،مواد رنگی و مواد شیمیايی
کشاورزي استفاده میشود .کاربردهاي ديگر شامل چسب براي
پلتسازي خوراک دام ،زغالسنگ و سنگ معدن است .ساير
کاربردها شامل تولید وانیلین و ترکیبات رزينی و مواد پرکننده
میباشد .بهدلیل محتواي گوگرد ،کاهش واکنشپذيري و وزن
مولکولی ،لیگنین کرافت کاربردهاي بسیار کمی در ساخت مواد
دارد ،مانند کاربرد در امولسیفاير آسفالت ،حامل مواد شیمیايی
محافظ محصول و در تولید دي متیل سولفوکسید .لیگنین کرافت
سولفونات داراي دامنه کاربرد مشابهی با لیگنوسولفوناتها است.
در مورد تولید مواد شیمیايی از طريق وابسپارش لیگنین تحقیقات
ادامه دارد ،اما هنوز عملی نشده است (.)Schneider et al., 2021

شکل  -2ساختار ديواره سلولی ترکيبات ليگنوسلولزی ،ساختار شيميايی ،انواع اتصال بين واحدهای اوليه و کاربردهای ليگنين (.)Schneider et al., 2021
1 Kraft pulping
2 Sulfite pulping

3 Organosolv pulping
4 Compound Growth Rate
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ليگنينهای صنعتی و روشهای استخراج ليگنين
فرآيندهاي پااليشگاه زيستی شامل پیشفرآوري ،تبديل به مواد
شیمیايی پايه ،فرآوري به محصوالت و پااليش نهايی اين
محصوالت است .در ابتدا ،اجزاي اصلی زيستتوده بايد
پیشفرآوري شوند .براي زيستتوده لیگنوسلولزي ،مجتمع
لیگنوسلولز نیاز به تجزيه دارد و اجزاي آن بسته به کاربرد مورد
نظر ،به درجه کم يا زياد جداسازي میشوند .در تولید خمیر و
کاغذ ،اين مرحله را پالپینگ و از ديدگاه پااليشگاه زيستی ،آن را
پیشفرآوري مینامند ( .)Duan et al., 2020اين پیشفرآوريها
نهتنها از نظر کاربردي بلکه از نظر اقتصادي و زيستمحیطی نیز
از اهمیت بااليی برخوردار هستند ،زيرا غالبا بخش عمدهاي از
مصرف انرژي و مواد شیمیايی مورد نیاز يک پااليشگاه زيستی ،در
بخش پیشفرآوري اتفاق میافتد .بههمین دلیل امروزه چالشهاي
پیشفرآوري و استخراج لیگنین بسیار مورد تحقیق قرار گرفتهاند.
در پیشفرآوري ،غالبا ابتدا فرآيندهاي مکانیکی مانند خردکردن،
ريزکردن يا فراصوت اعمال میشود تا زيست توده براي فرآيندهاي
بعدي فیزيکی ،شیمیايی يا بیوشیمیايی آماده شود .سپس
پیشفرآوري با بخار ،انفجار بخار ،آب داغ مايع ،حاللها يا
اسیدهاي آلی ،اسید يا قلیاي رقیق يا غلیظ ،اکسیدکنندهها ،انفجار
فیبر آمونیاک ،پرکوالسیون آمونیاک يا دي اکسید کربن انجام
میشوند ( .)Venkata Mohan et al., 2019روشهاي بخاردهی،
تیمار آب داغ و اسید رقیق هدف اصلی در هیدرولیز جزئی همی
سلولز هستند .از مهمترين اصول پیشفرآوري ،انحالل لیگنین و
استیلزدايی همیسلولز است .جدا از عملکرد قلیايی،
پیشفرآوريهاي آمونیاکی از طريق واکنشهاي اکسیداسیون
آمونیومکافت باعث کاهش بلورينگی سلولز و تجزيه لیگنین
میشوند .پیشفرآوريهاي بیوشیمیايی را میتوان با قارچهاي
پوسیدهکننده سفید انجام داد که بهصورت جزئی لیگنین را تجزيه
میکنند ( .)Sarlaki et al., 2019a, bدر حال حاضر ،بیشترين
سهم در پیشفرآوري زيست تودهها ،هنوز توسط فرآيندهاي
پالپینگ از قبیل پالپینگهاي کرافت ،سولفیت ،سودا 1و حالل
آلی انجام میشود .از آنجايی که استفاده از فرآيندهاي پالپینگ
در ساختار و ويژگیهاي لیگنین تعیین کننده است ،در ادامه
فرآيندهاي آن بهطور خالصه شرح داده میشوند.
در پالپینگ سولفیت ،زيست تودهها يا تراشههاي چوب با
نمک سولفیت در دماي  140-170درجه سلسیوس هضم می
شوند .در لیگنین ،اين عمل منجر به اتصال سولفیت در
1 Soda pulping

موقعیتهاي بنزيلی میشود .بدين ترتیب ،لیگنین به
لیگنوسولفونات تبديل شده و بهخوبی در آب حل میشود .در اين
فرآيند ،لیگنین و همیسلولز حل شده و سلولز بهصورت نامحلول
باقی میماند .اين فرآيندها ،پالپهايی با محتواي لیگنین کم و
همیسلولز تولید میکنند اما بازده عملکرد کمتر و اسیديته
بیشتري دارند .پالپینگ سولفیت بیشتر براي تولید پالپهاي
حالل استفاده میشود .در پالپینگ کرافت ،زيست تودهها يا
تراشههاي چوب در  170درجه سلسیوس با ترکیبی از محلول
آب ،سديم هیدروکسید و سديم سولفید پخته میشوند ( Ahmad
 .)et al., 2021اصلیترين مسیر تجزيه در پالپینگ کرافت ،تشکیل
يک متید کئینون با حذف جايگزين بنزيل از يون فنوالت است.
سولفید که داراي خاصیت هستهدوستی مناسبی است ،به متید
کئینون حمله میکند .بنابراين ،بنزيلیک سولفید که تازه تشکیل
شده است ،گروه فنوالت مجاور را دفع کرده و پیوند  β-O-4را می
شکند .به اين ترتیب ،مجتمع لیگنوسلولز شکسته شده و وزن
مولکولی لیگنین کاهش و حاللیت آن افزايش میيابد .در اين
فرآيند اگر هدف حملههاي هستهدوست متید کئینون لیگنین
باشد ،اين عمل منجر به تراکم بیشتر لیگنین خواهد شد .همچنین
اگر گروه فنولی هیدروکسی جايگزين شود ،میتوان از طريق
پروتونزدايی گروههاي هیدروکسی بنزيلیک ،فرآيند وابسپارش را
آغاز کرد .همانند بنزيلیک سولفید ،بنزيلیک آلکوکسید به بتا-
کربن مجاور حمله کرده و پیوند  β-O-4را میشکند .ديگر مسیر
تجزيه ،يک واکنش جانبی رايج در پالپینگ کرافت است .بهواسطه
قابلیت هستهدوستی باالي سولفید ،میتوان گروههاي فنولی
متوکسی را متیلزدايی کرد و متیل سولفید تشکیل داد .اين عمل
منجر به بوي نامطبوع میشود اما میتواند بهعنوان يک محصول
جانبی مورد استفاده قرار بگیرد .لیگنینهاي کرافت معموال داراي
جرم مولکولی کم و واکنشپذيري ضعیفی هستند .بنابراين ،آنها
بدون اصالح شیمیايی کاربرد کمی دارند .پالپ کرافت داراي
مقاومت مکانیکی باالتر ،بازده جرمی بیشتر و اسیديته کمتري
نسبت به پالپ سولفیت است .بنابراين ،اين فرآيند متداولترين
فرآيند پالپینگ است که در تولید کاغذ استفاده میشود ( Liao
.)et al., 2020
پالپینگ سودا عمدتا براي زيستتودهها يا تراشههاي چوب
در دماي  160درجه سلسیوس با سديم هیدروکسید محلول انجام
میشود .اين فرآيند بهمانند واکنشهاي پالپینگ کرافت منجر به
لیگنینزدايی خواهند شد .با اين حال ،از آنجايی که هیدروکسید
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يک هستهدوست ساده است (قابلیت هسته دوستی کمتري دارد)،
اين روند منجر به ايجاد يک لیگنین با تغییرات کمتر براي کاربرد
در فرموالسیون رزين است .در پالپینگ با حاللهاي آلی ،زيست
تودهها با حاللها و اسیدهاي آلی (فرار) ،معموال در ترکیب با
مقداري آب ،فرآوري میشوند ( .)Huang et al., 2020حاللهاي
معمول اتانول ،متانول ،استون ،استیک يا فرمیک اسید هستند.
لیگنین و همیسلولز در اين ترکیبات ،محلول شده ،در حالیکه

سلولز نامحلول باقی میماند .حاللهاي آلی با عملکرد مناسب،
يک پالپ با بازده و کیفیت باال تولید میکنند و بهراحتی میتوانند
لیگنین و همیسلولز را بدون تغییر و با روش تهنشینی جز به جز
بهصورت خالص بازيابی کنند ( .)Ahmad et al., 2021با اين
وجود ،استفاده از حاللهاي آلی ،فرآيند پرهزينهاي است و به
فرآيند در شرايط بسته نیاز دارد .در جدول  ،2ترکیبات شیمیايی
لیگنینهاي مختلف صنعتی آورده شده است.

جدول  -2ترکيبات شيميايی ،توليد و اقتصاد انواع ليگنينهای صنعتی
(.)Huang et al., 2020; Tribot et al., 2019; Bajwa et al., 2019; Eraghi Kazzaz and Fatehi, 2020
لیگنین سولفیت
(لیگنوسولفونات)

لیگنین حالل آلی

لیگنین هیدرولیز
(بیوريفاينري)

4-8
5/8
0/2
3/7
47/9
3/5 – 8
اسیدي
آب

1/7
7/5
1-3
1/9
0 - 0/3
5/9
61/1
0
اسیدي
حاللهاي غیر آلی

1-3
4-9
10 - 22/4
2/9
0/5 – 1/4
6/2
47/4
0-1
اسیدي
قلیا ،حاللهاي آلی

اولترافیلتراسیون

تهنشینی با اضافه کردن غیر
حالل ،شناورسازي با هوا

فیلتراسیون،
استخراج با NaOH

500 - 5000
خیلی باال
2/4 – 6/4
89 - 97
پايلوت
3
300 - 520

5000 - 10000
متوسط به باال
4 – 11
108 - 165
پايلوت
0/5
150 - 300

CIMv, Inbicon
DECHEMA/Fraunhofer,
Dedini, Lignol

FPInnovations
(TMP-BIOTM),
SEKAB,
Changhae
.Ethanol Co

پلیالهاي آروماتیک،
رزينها ،الیاف کربن ،مشتقات
فنولی ،آنتیاکسیدانها

الیاف کربن،
وانیلین ،مشتقات
فنولی

ترکیب شیمیايی (درصد)

لیگنین کرافت

لیگنین سودا

محتواي خاکستر
محتواي رطوبت
محتواي قند کربوهیدرات
لیگنین محلول در اسید
محتواي نیتروژن
محتواي هیدروژن
محتواي کربن
محتواي گوگرد
شیمی و ماهیت
حاللیت

0/5 - 3
3-6
1 - 2/3
1 - 4/9
0/9
5/8
62/8
1-3
قلیايی
قلیا ،حاللهاي آلی

0/7 – 2/3
2/5 – 5
1/5 -3
1 - 11
0/2 – 1
5/9
61/9
0
قلیايی
قلیا
تهنشینی با
تغییرات  pHو
اولترافیلتراسیون
1000 - 3000
متوسط به باال
2/5 – 3/5
150 - 155
صنعتی
5 – 10
200 - 300

10000 - 50000
پايین
4-9
125 -155
صنعتی
1400
180 - 500
Borregaard Lignotech,
Tembec, DomsjoFabriker,
Nippon paper chemicals,
La Rochette Venizel,

دسپرسانت ،کودهاي کشاورزي،
باليندر ،رنگدانهها

روش جداسازي

تهنشینی با تغییرات pH

و اولترافیلتراسیون

وزن مولکولی (گرم بر مول)
مقدار خلوص
شاخص چند پراکندگی
دماي انتقال شیشهاي ()Tg
مقیاس تولید
تولید ساالنه (کیلو تن)
قیمت (دالر بر تن)

500 - 1500
باال
2-4
110 - 165
صنعتی
200
250 - 600

مهمترين شرکتهاي
تولیدکننده در جهان

MeadWestvaco
(IndulinTM), Domtar
Bio-choice lignin
(LignoboostTM),
FPInnovations
)(LignoForceTM

Green value.
Northway
Lignin
Chemical

کاربردهاي اصلی

دسپرسانت ،الیاف کربن،
امولسیفاير ،باليندر،
کودهاي کشاورزي

اصالحکننده خاک،
معرف آزادسازي،
جاذب آلودگی،
تاخیرکننده آتش

کودهای بر پايه ليگنين

بودن آن میباشد و تنها  5درصد از مقدار لیگنین تولید شده در

ساالنه چیزي حدود  150میلیون تن لیگنینهاي صنعتی در

صنعت و کشاورزي مورد استفاده قرار میگیرد .لیگنین حاوي

سراسر جهان تولید میشود .حجم بسیار زيادي از آنها مربوط به

بسیاري از گروههاي فعال است که میتواند بوسیله

کارخانجات خمیرسازي کاغذ میباشد .ولی با اين وجود ،لیگنین

میکروارگانیسمهاي موجود در خاک به آرامی به هوموس تجزيه

بیشتر بهعنوان يک محصول کم ارزش شناخته میشود که دلیل

شود .هوموس که داراي اثر بازدارندگی بر فعالیت آنزيم اوره خاک

آن ناشناخته بودن ساختار آن است که ناشی از پیچیدگی و آبگريز

میباشد ،بر بهبود ساختمان خاک ،بهبود کوددهی و رهش مواد

سرلکی و همکاران :پيشرفتهای اخير و روندهای تحقيقاتی در کودهای 2287 ...

(مروری)

مغذي موثر است ( .)Sarlaki et al., 2017لیگنین نهتنها میتواند

بهبود بخشد.

میزان جذب و ظرفیت جذب را براي فسفر و پتاسیم به میزان
قابل توجهی افزايش دهد ،بلکه میتواند ديگر مواد مغذي را نیز
تثبیت کند .لیگنینها همچنین میتوانند با برخی عناصر کمیاب
ترکیب و بهعنوان حامل کودي براي آن عناصر تبديل شوند .به

کود کی لیت بر
پايه لیگنین

کود مرکب بر
پايه لیگنین

کود فسفات بر
پايه لیگنین

دلیل دارا بودن اين مزايا ،از لیگنین میتوان در کشاورزي بهعنوان
کود ،ماده افزودنی و پوششی ،عامل کند-رهش و کود کیلیت
استفاده کرد (شکل  .)3امروزه ،بهدلیل توسعه بخش کشاورزي،

کودهای بر پايه
ليگنين

کود پوششی بر
پايه لیگنین

کود نیتروژن بر
پايه لیگنین

کاربرد کودهاي کمپوست و دامی کاهش يافته و به همین دلیل
تقاضا براي کودهاي آلی-معدنی افزايش يافته است

( Sarlaki et

 .)al., 2020; Zafari and Kianmehr, 2012, 2014لیگنین به
عنوان يک پلیمر طبیعی ،مزايايی از قبیل فراوانی در طبیعت ،تنوع
در مواد اولیه و قیمت پايین دارد ،بنابراين با تولید کودهاي آلی-
معدنی از آنها ،میتوان در جهت کشاورزي و اقتصاد زيستی پايدار
حرکت کرد ( .)Ramirez et al., 1997از لیگنینهاي صنعتی به
دلیل ويژگیهاي کند-رهش کردن ،کیلیت کردن و ساير
عملکردها ،میتوان بهعنوان حاملهاي کند-رهش 1و مواد
پوششی 2براي تهیه کودها استفاده کرد .از طريق سه سازو-کار
مختلف شامل اصالح شیمیايی ،پوششدهی و کیلیت کردن
بهترتیب میتوان کودهاي کند-رهش ،کودهاي پوششدار و
کودهاي کیلیت بر پايه لیگنین تولید کرد .بهطور کلی ،لیگنین با
گروههاي عاملی مختلفی که واکنشپذيري بااليی دارند از طريق
مواد اتصال عرضی 3يا ساير مواد کمکی و عناصر کودي (بهويژه
نیتروژن) ،کوپلیمر پیوندي شده و در نتیجه میتوان يک کود

شکل  -3انواع کودهای بر پايه ليگنين

روشهای توليد کودهای کند-رهش بر پايه ليگنين
روشهای شيميايی

اصالح لیگنین با استفاده از روشهاي شیمیايی از مدتها قبل
موضوع جذاب و چالش برانگیزي براي پژوهشگران بوده است.
تاکنون ،روشهاي شیمیايی متعددي از جمله هیدروکسی
متیالسیون ،دمتیالسیون ،اکسیداسیون ،فرآيندهاي احیاء،
فنوالسیون ،اکسیداسیون آمیناسیون (واکنش مانیخ )4و
آموکسیداسیون (عمل همزمان آمونیاک و اکسیژن) براي افزايش
واکنشپذيري و عاملسازي 5لیگنین استفاده شدهاند .در حال
حاضر ،بیشتر تحقیقات عمدتا بر تولید کودهاي کند-رهش
نیتروژن از لیگنین متمرکز است .از میان اين روشها ،اصالح از
طريق آموکسیداسیون و واکنش مانیخ بهدلیل کم هزينه بودن و
عملکرد مناسب و کاربري ساده ،دو روش معمول براي تولید
کودهاي کند-رهش نیتروژن بر پايه لیگنین هستند.

نیتروژن با ويژگی کند-رهش تولید کرد (.)Huang et al., 2019

اصالح ليگنين از طريق آموکسيداسيون

عالوه بر اين ،میتوان گروههاي کربوکسیل و کربونیل موجود در

به عمل همزمان آمونیاک و گاز اکسیژن تحت شرايط عملیاتی

لیگنین را بهصورت کوواالنسی با آمونیاک پیوند و کود نیتروژن

خاص ( )P ≤ 1 MPa, T ≤ 140°C, NH3 ≤ 10%بر يک سوبستراي

کند-رهش تهیه کرد .در مقايسه با کودهاي معدنی رايج ،کود

حاوي لیگنین ،آموکسیداسیون گفته میشود

( Klinger et al.,

کند-رهش بر پايه لیگنین بهعنوان بیوپلیمري با ساختار

 .)2013معموال ،اين روش به يک واکنش در فاز گاز در دماي باال

ابرمولکولی میتواند با هدف انتشار کند مواد مغذي ،تحت تاثیر

اشاره دارد که براي تولید نیتريلهاي آلی از آلکنها مانند

میکروارگانیسمهاي خاک تجزيه شود .بیشتر کودهاي معدنی و

اکريلونیتريل استفاده میشود ( .)Bouxin et al., 2014همچنین،

تجاري حاللیت بااليی در آب و در نتیجه بازده کودي کمتري

آموکسیداسیون به فرآيندهاي انجام شده در دماي پايین و در

دارند .کود کند-رهش پوششدار شده با لیگنین میتواند میزان

محلول نیز اشاره دارند .اصالح از طريق آموکسیداسیون

بازده مصرف عناصر ماکرو-میکرومغذي را به میزان قابل توجهی

(اکسیداسیون آمونولیز )7بهدلیل تثبیت موثر نیتروژن در درون

1 Slow-Release Carriers
2 Coating Materials
3 Cross-Linking Agent
4 Mannich

5 Functionalization
6 Lignin Ammoxidation
7 Oxidative Ammonolysis Modification
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ساختار مولکولی لیگنین ،يکی از تجاريترين روشها براي تولید

مختلف با سرعت واکنش متفاوت است .واکنش آموکسیداسیون

کودهاي کند-رهش نیتروژن بر پايه لیگنین است .بهطور کلی،

نسبت به فشار اکسیژن داراي واکنش مرتبه اول و نسبت به غلظت

پژوهشگران تمرکز خود را بر استفاده از اکسیدکنندههاي مختلف

آمونیاک داراي واکنش مرتبه  0/5است .در آموکسیداسیون،

( H2O2 ،O2و غیره) براي تولید کودهاي کند-رهش نیتروژن بر

توسط آبکافت از طريق تیواستول 2مشخص شده است که مقدار

پايه لیگنین گذاشتهاند (جدول  .)1با توجه به شباهتهاي

پیوندهاي اتر به سرعت کاهش میيابند ،در حالیکه ساختارهاي

ساختاري بین لیگنین و مواد هیومیکی ،ايده استفاده از لیگنین

متراکم تشکیل میشوند ( .)Capanema et al., 2006نوع واکنش

بهعنوان يک ماده اولیه براي تولید مواد هیومیکی کامال شناخته

آموکسیداسیون شبیه تجزيه قلیايی اکسیداسیون لیگنین (مانند

شده است ( .)Capanema et al., 2001a, b; 2002; 2006با اين

پالپینگ قلیايی لیگنین) همراه با واکنشهاي تراکمی از طريق

حال ،محتواي کم مواد مغذي بهويژه مقدار کم نیتروژن لیگنین،

آمونیاک است .تفاوت اساسی آموکسیداسیون با اکسیداسیون

منجر به نتايج نامطلوب براي کاربرد لیگنین بهعنوان کود

قلیايی لیگنین ،نحوه واکنش در ساختارهاي فنولی آزاد و

کشاورزي شده است .بنابراين ،لیگنین بهمنظور عاملسازي

ساختارهاي فنولی اتري است (شکل  .)4اگر يک گروه هیدروکسی

نیتروژن و بهبود همزمان خواصی مانند افزايش ظرفیت نگهداري

فنولی آزاد در دسترس باشد ،تجزيه اکسیداسیون قلیايی از طريق

آب و ظرفیت تبادل يونی ،تحت فرآيند آموکسیداسیون قرار

اکسیداسیون يک الکترون از فنوالت مربوطه آغاز میشود (شکل

میگیرد .آموکسیداسیون لیگنین بهطور جامع توسط محققان

-4الف) .سرعت واکنش براي اکسیداسیون فنولهاي اتري بسیار

بررسی و مرور شده است ( .)Chen et al., 2020سازو-کار واکنش

کمتر است ،اگرچه لیگنینهاي کامال متیله شده نیز مستعد

آموکسیداسیون لیگنین بسیار پیچیده و بررسی آن دشوار است،

اکسیداسیون هستند .اين راديکال فنوکسی متعاقبا توسط يک

زيرا در اين فرآيند لیگنین بهعنوان يک بیوپلیمر ناهمگن با

راديکال هیدروکسیل مورد حمله قرار میگیرد .از همیاستال

اتصاالت عرضی به بیوپلیمرهاي ناهمگن با اتصاالت عرضی

حاصله ،متانول حذف و يک ارتو-کئینون تشکیل میشود .اين

بیشتري تبديل میشود .آموکسیداسیون لیگنین با استفاده از

تحوالت هم به اکسیداسیون تجزيهاي حلقههاي آروماتیک و هم

آنالیز عنصري و تیتراسیون کجدال تحت شرايط مختلف بهمنظور

به واکنشهاي تراکم بسیار حساس هستند که در اين شرايط

ارزيابی تثبیت نیتروژن و شکلهاي پیوند يافته آن مورد مطالعه

ممکن است تثبیت 3آمونیاک اتفاق بیافتد .مورد اول منجر به

قرار گرفته است .نیتروژن پیوندي با پايداري و هیدرولیتی باالي

کاهش ساختارهاي آروماتیک و اسیدهاي کربوکسیلی آلیفاتیک

خود (مقاومت در برابر آب) کامال قابل ارزيابی بوده و مربوط به

اشباع نشده و آمیدها میشود و دومی منجر به تجزيه پلیمرهاي

اشکال مختلف نیتروژن پیوندي در ساختار لیگنین است .بخش

بسیار متراکم حاوي نیتروژن (.)Fischer and Schiene, 2002

نیتروژن پیوندي با قابلیت هیدرولیز سريع در ساختار لیگنین به

در ساختارهاي لیگنینی با گروههاي کامال اتري ،زنجیره

صورت يون آمونیوم است ،يعنی از نظر يونی به گروههاي

جانبی تجزيه و اتر  β-O-4شکافته میشود (شکل -4ب) .بخش

کربوکسیالت متصل شده است .تحت شرايط شديدتر،

فنولی آزادشده تحت سازو-کار تجزيهکننده باال ،براي ساختارهاي

نیتروژنهاي نوع آمید هیدرولیز میشوند ،در حالیکه قسمت غیر

فنولی آزاد قرار میگیرد .کربنهاي  Cβو  Cγدر زنجیره جانبی به

هیدرولیز ،نیتروژن آلی پیوندي با اتصاالت بسیار قوي 1نامیده می

محصوالت با وزن مولکولی کم مانند استامید و اوره تجزيه شده،

شود ( .)Fischer and Schiene, 2002ترکیبات عنصري،pH ،

در حالیکه کربن  Cαبه يک ساختار آمید يا نیتريل تبديل میشود.

حاللیت ،مصرف اکسیژن ،تشکیل  CO2و تعیین گروه متوکسی

ساختار آروماتیک اتري تحت تاثیر تجزيه قرار نمیگیرد .با وجود

براي تعیین وابستگی آنها به محتواي نیتروژن و فرمهاي اتصال

اين يافتهها ،ترکیب شیمیايی نیتروژن آلی پیوندي با اتصاالت

آن ،به متغیرهاي عملیاتی مانند دماي واکنش ،فشار اکسیژن،

بسیار قوي کامال مشخص نیست .پژوهشگران ،آن را به سیکلهاي

غلظت قلیا ،سرعت همزنی ،مقدار  pHو نوع ماده اولیه بستگی

ناهمگن 4ارتباط دادهاند .با اين حال ،شواهد جديدي وجود دارد

دارد .نتايج نشان دادهاند که شرايط اکسیداسیون براي اتصال

که نشان میدهد اين ماده بیشتر از آمینو کئینونها تشکیل شده

پیوندي نیتروژن ضرورت دارد و اين واکنش شامل دو مرحله

است و سیکلهاي ناهمگن از اهمیت کمتري برخوردار هستند

1 Strongly Organically Bound
2 Thioacetolysis

3 Incorporation
4 Heterocycles
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(.)Klinger et al., 2013

(ب)

(الف)

شکل  -4واکنشهای اکسيداسيون آمونيومکافت ليگنين( :الف) ساختار ليگنين با گروههای فنولی آزاد و (ب) ساختار ليگنين با گروههای کامال اتری
(.)Mulder et al., 2011

در مطالعات ،آموکسیداسیون لیگنین بهطور کلی براي دو
منظور يکی فرآيند پالپینگ و ديگري براي تولید کودهاي
نیتروژنی هیومیکی مورد بررسی قرار گرفته است .با توجه به
توسعه پااليشگاههاي زيستی ،پیشفرآوري زيستتودهها با
استفاده از آمونیاک و اکسیژن انجام شدهاند .با اين حال ،کاربرد
اصلی محصول آموکسیداسیون لیگنین ،تولید مواد هیومیکی با
خاصیت اصالح کنندگی خاک است ( .)Klinger et al., 2013مواد
هیومیکی نهتنها بهعنوان کود نیتروژن با ماندگاري باال عمل می
کنند ،بلکه باعث افزايش نگهداري آب ،ظرفیت تبادل يونی ،جذب
عناصر سنگین داخل خاک و بهبود میکروفواناي خاک نیز می
شود .اين ويژگی نسبت به کودهاي معدنی نیتروژنی برتر است و
رفتاري شبیه هوموس طبیعی دارد .براي مدت طوالنی ،تمرکز
اصلی تحقیقات بیشینه کردن تثبیت نیتروژن در ساختار لیگنین
از طريق اجراي فرآيند در فشار اکسیژن باال و با غلظت آمونیاک
بیشتر بود .با اين حال ،بهعنوان يک کود کند-رهش ،آزادسازي
نیتروژن براي طوالنی مدت اهمیت داشت و اين مهم میتواند از
طريق تثبیت متعادل اشکال مختلف نیتروژن درون ساختار
لیگنین حاصل شود .اين عمل میتواند از طريق فرآيند در فشار
پايین ،کار با هواي تحت فشار و آمونیاک رقیق انجام شود .اين
فرآيند مادهاي با نسبت  C/Nمطلوبتر و با توزيع مطلوبتر فرم
هاي نیتروژن پیوندي تولید میکند و در عین حال هزينههاي
فرآيند را تا حد زيادي کاهش میدهد .محصول اين فرآيند،
آزمايشهاي گلخانهاي و مزرعهاي و همچنین پااليش خاکهاي
آلوده را با موفقیت پشت سر گذاشته است .در مطالعهاي،
پژوهشگران از لیگنین کرافت تحت فرآيند آمونیاسیون 1در يک
1 Ammoniation

محلول آمونیاک تحت فشار اکسیژن براي تولید کودهاي نیتروژنی
استفاده کردند .نتايج آنها نشان داد که لیگنین اصالح شده با
نیتروژن در شرايط مطلوب می تواند حاوي  12درصد نیتروژن
باشد ( .)Huang et al., 2018عالوه بر اين ،پنج لیگنین تجاري
(کرافت ،حالل آلی ،سودا ،آلکالین سولفیت  -آنتراکوينون -
متانول و جامد تخمیرشده لیگنوسولفونات سديم) براي تهیه
کودهاي نیتروژنی کند-رهش از طريق واکنش اکسیداسیون
آمونیاکی پیشنهاد دادند و اثر دماي واکنش ،زمان و فشار اکسیژن
بر محتواي تثبیت و آزادسازي نیتروژن ارزيابی کردند .نتايج آنها
نشان داد که مقدار رهايش نیتروژن با لیگنینهاي کرافت و حالل
آلی بهتر شده و مقدار آزادسازي نیتروژن به شرايط واکنش
بستگی داشت .تحت شرايط  150درجه سلسیوس 90 ،دقیقه
واکنش و فشار اکسیژن  15بار 13-14 ،درصد نیتروژن در
ماکرومولکولهاي لیگنین تثبیت شد .آزمايشات گلخانهاي آنها
نشان داد که تحت شرايط بدون کودي (شاهد) ،سورگوم
( )Sorghum vulgare Lکمترين عملکرد (حدود  1تن در هکتار)
را داشت .با اين حال ،هنگام استفاده از لیگنین کرافت آموکسید
شده به مقدار  1385کیلوگرم در هکتار ،افزايش قابل توجه
محصول (حدود  5تن در هکتار) حاصل شد ( Huang et al.,
 .)2018علت آن وجود مقدار زيادي نیتروژن آلی پیوندي در
ساختار محصول بود که باعث تاخیر بیشتر در آزادسازي نیتروژن
براي گیاه شد .عالوه بر تأمین مواد مغذي براي محصوالت ،لیگنین
کرافت آموکسید شده میتواند باعث تشکیل هوموس شود که
براي رشد محصوالت مناسب است .همچنین محصول لیگنین
آموکسید شده نیز میتواند با افزودن آمونیاک و پیشاکسیداسیون
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هیدروژن پراکسید با عملکرد بیشتر و با تثبیت نیتروژن موثرتري
تولید شود .در مطالعهاي ديگر ،پژوهشگران لیگنینهاي آموکسید
شده را با فرآيند نفوذ آمونیاک 1از چوب صنوبر 2جداسازي و
فرآوري کردند .اين لیگنین بهدلیل آزادسازي کند و تثبیت عالی
نیتروژن در ساختارش ،بهعنوان کود کند-رهش نیتروژن ،پتانسیل
بااليی داشت .عالوه بر اين ،اجزاي زيست تودههاي مختلف مانند
کاه گندم و باگاس نیشکر نیز از طريق پیشفرآوريهاي مختلف
مستقیما میتوانند به کودهاي کند-رهش نیتروژن تبديل شوند.
بهعنوان مثال ،پس از پیشفرآوري بقاياي جامد پالپینگ کاه گندم
با سولفیت آمونیوم ،لیگنین موجود در محلول از طريق فرآيند
آموکسیداسیون بهطور موفقیتآمیزي به يک پلیمر جديد با اثرات
آزادسازي پايدار نیتروژن تبديل شد .در حقیقت ،تثبیت نیتروژن

در زيست تودههاي پیشفرآوري شده با آمونیاک 3بهطور
گستردهاي مورد مطالعه قرار گرفته است (.)Huang et al., 2018
بهطور خالصه ،در طی فرآيند اصالح از طريق آموکسیداسیون،
انتخاب اکسیدکننده ،دما ،زمان و فشار بر میزان نیتروژن تثبیت
شده در ساختار لیگنین تأثیر میگذارد (جدول  .)3در میان آنها،
انتخاب اکسیدکنندههاي مناسب براي بهبود فرآيند عملیاتی
میتواند باعث افزايش محتواي نیتروژن لیگنین آموکسیده شود.
عالوه بر اين ،براي لیگنینهاي با واکنشپذيري کم ،محتواي
تثبیت نیتروژن در لیگنینهاي آموکسیدشده کم است .بنابراين،
تولید لیگنین با محتواي باالي نیتروژن تثبیت شده با افزايش
واکنشپذيري شیمیايی لیگنین ،يک روش عالی براي تولید
کودهاي کند-رهش نیتروژنی از لیگنین است.

جدول  -3مرور مقاالت در زمينه اصالح ليگنين از طريق آموکسيداسيون
نوع لیگنین

نوع اکسیدکننده

دما (درجه سلسیوس)

زمان (دقیقه)

محتواي نیتروژن کند-رهش (درصد)

مرجع

لیگنین کرافت
لیگنین کرافت /حالل آلی
لیکور سیاه صنايع کاغذ
لیگنین صنوبر
لیگنین پالپینگ کاه گندم
لیگنین باگاس نیشکر

اکسیژن
اکسیژن
هیدروژن پراکسید
سولفوريک اسید
هیدروژن پراکسید
هیدروژن پراکسید

150
150
65
100-80
90
80

50
90
20
120
90
480

12
14-13
1/1-3/7
4/9
11/25

Lapierre et al., 1994

اصالح ليگنين از طريق واکنش مانيخ

عالوه بر واکنش آموکسیداسیون ،در سالهاي اخیر واکنش مانیخ
نیز به يک روش جذاب براي تثبیت گروههاي نیتروژنی آمین در
لیگنین تبديل شده است .بهطور کلی ،واکنش مانیخ بهمنظور
اصالح لیگنین میتواند تحت شرايط اسیدي ،خنثی يا قلیايی
انجام شود .جدول  ،4بهطور خالصه شرايط تولید کود نیتروژن
کند-رهش بر پايه لیگنین را از طريق اصالح واکنش مانیخ نشان
میدهد .براساس اين گزارشها ،در مقايسه با لیگنینهاي
آموکسیدشده ،لیگنینهاي آمونیدهشده 4توسط واکنش مانیخ از
مزاياي بیشتري بهعنوان يک ماتريس کند-رهش براي مولکول
هاي اوره برخوردار بودهاند .اين امر عمدتا بهدلیل برهمکنش قوي
بین مولکولهاي اوره و لیگنین آمونیده شده است که منجر به
تثبیت گروههاي قطبی (مانند گروههاي آمین ،کربوکسیل و
کربونیل) در لیگنین میشوند .متأسفانه ،واکنشپذيري کم
لیگنین ،کارايی واکنشهاي شیمیايی با آن را مشکل میکند.
بنابراين ،افزايش واکنشپذيري شیمیايی لیگنین در جهت بهبود
1 Ammonia Permeation
2 Poplar Wood
3 Ammonia-Based Biomass Pretreatments
4 Ammoniated Lignin
5 Depolymerization

Meier et al., 1994
Sun et al., 2014b
Bouxin et al., 2014
Huang et al., 2018
Li et al., 2017

فرآيندهاي اصالح بعدي آن ،از اهمیت بااليی برخوردار است .در
چند دهه گذشته ،افزايش واکنشپذيري لیگنین با استفاده از
فرآيندهاي فنوالسیون و وابسپارش 5حاصل شده است .بهعنوان
مثال ،تحت شرايط اسیدي توسط واکنش مانیخ بهطور انتخابی،
از يک آمین ثانويه در مدل  G-ligninو لیگنین کرافت نرمچوب
استفاده شد .اين مطالعه نشان داد که لیگنین آمینهشده 6بهدلیل
آبدوستی باال ،پروتوناسیون ،7پراکندگی 8و بار مثبت ،داراي
پتانسیل کند-رهش کردن نیتروژن است .سه گروه آمین شامل
دي متیل آمین ،اتان دي آمین و دي اتیلن تري آمین تحت
واکنش مانیخ در ساختار ماکرومولکولی لیگنین فنولی کرافت9
شدند .در شرايط بهینه واکنش ،محتواي نیتروژن در لیگنین آمینه
میتواند تا  10/2درصد افزايش يابد .رفتار آزادسازي نیتروژن
لیگنینهاي آمینه در خاک نیز با آزمايش آبشويی از طريق استوانه
خاک برآورد شد ( .)Jiao et al., 2019نتايج نشان داد که مقدار
آبشويی يونهاي آمونیوم و نیترات از لیگنینهاي آمینه بهتدريج
پس از  28روز افزايش میيابد ،در حالیکه براي نمونه کنترل (اوره)
6 Aminated Lignin
7 Protonation
8 Dispersion
9 Grafted Onto
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فقط يک تغییر جزئی مشاهده شده بود .اين نتايج نشان داد که
لیگنین آمینه پس از  28روز شروع به تجزيه و آزادسازي کند
نیتروژن در محیط خاک میکند ،بنابراين میتواند مواد مغذي
گیاه را براي مدت طوالنیتري تأمین کند .لیگنینهاي آمینه با
محتواي نیتروژن نسبتا باال ( 6/9–8/2درصد) نیز از طريق واکنش
مانیخ بین هگزان-دي آمین و لیگنین بهکمک فراصوت بهدست
آمده است .عالوه بر اين ،روشی براي افزايش واکنشپذيري
لیگنینهاي قلیايی توسط وابسپارش ماليم تحت يک فرآيند سبز
نیز پیشنهاد شده بود و جزء لیگنین با واکنش مانیخ تحت شرايط
اسیدي با محلول آبی دي متیل آمین اصالح شد .نتايج نشان داد
که واکنش مانیخ عمدتا در موقعیتهاي  5،H3و  G5در ساختار

لیگنین رخ میدهد و واحد  Hدر لیگنین ،واکنشپذيري شیمیايی
بااليی دارد ( .)Wang et al., 2021بهطور کلی ،هرچه لیگنین
واکنشپذيري شیمیايی بیشتري از خود نشان دهد ،تثبیت
نیتروژن در لیگنینهاي آمینهشده در طی واکنش مانیخ بیشتر
میشود .بنابراين ،فرآيندهاي فنوالسیون/وابسپارش و واکنش
مانیخ بهطور مداوم میتوانند براي توسعه کودهاي نیتروژن کند-
رهش بر پايه لیگنین استفاده شوند .کودهاي لیگنین تولید شده
توسط واکنش مانیخ میتوانند بهعنوان يک کود نیتروژن
تجديدپذير با هزينه کم و عملکرد باال براي کاربردهاي کشاورزي
در نظر گرفته شوند.

جدول  -4شرايط توليد کود کند-رهش نيتروژن بر پايه ليگنين توسط واکنش مانيخ
نوع لیگنین

نوع گروه آمین

سیستم واکنشی

لیگنین قلیايی فنولی

Dimethylamine/ethanediamine
diethylenetriamin

لیگنین قلیايی

Hexane-diamine

لیگنین قلیايی

Dimethylamine

لیگنین قلیايی

Hexane-diamine

لیگنین قلیايی

Ethylenediamine

/Formaldehyde
sodium hydroxide
/Formaldehyde
ultrasound
/Formaldehyde
acetic acid
/Formaldehyde
sodium hydroxide
Microwave
heating

کودهای نيتروژن ،فسفات و مرکب بر پايه ليگنين

کودهاي نیتروژنی کند-رهش بر پايه لیگنین شامل کودهاي
نیتروژنی تولیدشده از لیگنین اصالحشده با آمونیاک ،کود اوره-
لیگنین و کودهاي نیتروژنی لیگنوسولفونات هستند .کود نیتروژنی
داراي ويژگیهاي انحالل کند ،آزادسازي آهسته ،عدم فراريت،
کاهش آبشويی و عملکرد باال هستند ( .)Beig et al., 2020به
عنوان مثال ،لیگنوسولفونات تخمیري بهدست آمده از لیگنین
قلیايی و روش پالپینگ سولفیت ،میتواند از طريق
آموکسیداسیون در فاز مايع به کود نیتروژن کند-رهش نیتروژن
تبديل شود .در اين واکنش ،لیگنین قلیايی در يک محلول مايع و
رقیق آمونیاک در يک نسبت مشخص حل شده و سپس يک
کاتالیزور به آن اضافه میشود .لیگنین اکسید شده با آمونیاک با
محتواي نیتروژن  15درصد در اثر آموکسیداسیون تحت دما و
فشار اکسیژن تولید میشود .سپس ،از طريق واکنش
آموکسیداسیون کاتالیزوري ،میتوان نیتروژن را در لیگنین تثبیت
کرد و از اين طريق نسبت  C/Nرا کاهش و زيستتجزيهپذيري را
افزايش داد .آزمايشهاي گلدانی نشان دادهاند که عملکرد محصول
با اين کود نیتروژنی کند-رهش بر پايه لیگنین  82درصد از کود

دما (درجه
سلسیوس)

زمان
(دقیقه)

محتواي نیتروژن کند-
رهش (درصد)

مرجع

80-60

5-3

5/4 – 10/2

Jiao et al., 2019

90-60

3

6/9 – 8/2

Wang et al., 2014

60

4

3/4 – 4/2

Wang et al., 2018

60

3

12

Wang et al., 2017

80

40

4/11 – 7/26

Wang et al., 2021

نیتروژنی آمونیاک بهتر بوده است ( .)Meier et al., 1994از
لیگنوسولفونات نیز براي تهیه کودهاي نیتروژنی کند-رهش
استفاده شده است .بهطور کلی ،سديم لیگنوسولفوناتها از
پالپینگ صنعتی کاه میتوانند در ترکیب با اوره تولید شوند .در
اين محصول ،بخشی از نیتروژن موجود در اوره به آمونیاک تبديل
شده و میتواند از نظر شیمیايی با لیگنین پیوند برقرار کند .در
اثر آبکافت و تجزيه لیگنین در خاک ،نیتروژن پیوندي در
محصول به آهستگی آزاد و در نتیجه باعث بهبود نیتروژنرسانی
کود میشود .در مطالعهاي ،محلول مايع  30درصد از ترکیب اوره
و سديم لیگنوسولفونات بهکمک همزنی در حمام آب در يک pH
مشخص تهیه شد ( .)Yiqin et al., 2009آنها ابتدا محصول
تولیدي را تغلیظ و سپس از طريق خشککن انجمادي ،خشک
کردند تا يک محصول اصالح شده حاصل شود .شرايط بهینه براي
محصول کند-رهش نیتروژن شامل دماي  70درجه سلسیوس،
 ،pH=4زمان واکنش  4ساعت ،نسبت اوره به لیگنوسولفونات 1/6
به  1گزارش شد که تحت اين شرايط مقدار نیتروژن کل در
محصول لیگنوسولفونات اصالح شده با اوره  5/83درصد با محتواي
نیتروژن آمونیوم  0/48و نیتروژن آلی بیش از  90درصد بود
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(.)Yiqin et al., 2009
از آنجايی که لیگنین داراي ساختار شبکهاي ويژه و تعداد
زيادي از گروههاي هیدروکسیل ،کربوکسیل ،کربونیل و ساير گروه
هاي فعال است ،میتواند با يونهاي  Ca ،Al ،Feو غیره ترکیب
شود .اين ويژگی میتواند فرصت تماس بین اين يونهاي فلزي و
فسفاتهاي فعال را کاهش داده و در نتیجه باعث کاهش مقدار
فسفر در کلوئیدهاي خاک شود ( .)Huang et al., 2019اصالح
کودهاي حاوي لیگنین میتواند تهنشینی شیمیايی فسفات را
کاهش و میزان بهرهوري کود فسفات را افزايش دهد .اين امر منجر
به صرفهجويی در کودها و افزايش بهرهوري میشود .بهعنوان
مثال ،با ترکیب و اختالط مقدار معینی از لیگنین قلیايی ،دي
آمونیوم فسفات ،مواد چسبنده و مواد افزودنی در يک واکنش
تحت دماي خاص ،میتوان کودهاي فسفات بر پايه لیگنین را
سنتز کرد ( .)Lin et al., 1998نتايج نشان دادهاند که پس از
اصالح ،تهنشینی شیمیايی فسفات کاهش و میزان استفاده از
کودهاي فسفاته افزايش يافت که در نتیجه میتواند باعث صرفه
جويی در کود و افزايش بهرهوري آن شود .نتايج آزمايشها نشان
میدهد که محتواي فسفر موجود در خاک میتواند حدود -20
 10درصد افزايش يابد .تثبیت لیگنین میتواند بهطور موثري از
اثر تثبیت کود فسفات محلول بر اجزاي خاک جلوگیري کند .يک
آزمايش مزرعهاي دو ساله نشان داد که عملکرد گندم زمستانه و
ذرت تابستانه بهترتیب  18/5و  14/4درصد افزايش داشتند
( .)Kexing and Dehan, 1998عالوه بر اين ،لیگنین استخراج
شده از لیکور سیاه صنايع پالپ داراي واکنشپذيري باال و با قابلیت
تبادل يونی بسیار قوي است .از اين لیگنین میتوان براي تولید
کودهاي فعال فسفات استفاده کرد .بهعنوان مثال ،گروههاي
هیدروکسیل فنولی و هیدروکسیل الکلی در مولکولهاي لیگنین
میتوانند يونهاي فلزي با ظرفیت باال مانند يونهايMg2+ ،Fe3+
و غیره را مبادله کنند و در نتیجه محتواي فسفر موجود در خاک
افزايش میيابد .اين مبادله باعث افزايش تبديل فسفر از حالت
معدنی به فسفر قابل دسترس و افزايش میزان استفاده از فسفر
در کودهاي فسفات بر پايه لیگنین شود .خشک کردن
سوپرفسفاتهاي معمولی دشوار است ،اما ،با تثبیت لیگنین و
بهدلیل قابلیت جذب زياد آب توسط لیگنین ،میتوان سوپرفسفات
کلسیم معمولی را به پودر تبديل کرد .کود فسفات بر پايه لیگنین
داراي بهرهوري بیشتري بوده و میتوان بهراحتی از آن استفاده
کرد و کیفیت خاک را بهبود بخشید .عالوه بر کودهاي نیتروژنی
و فسفات بر پايه لیگنین ،از لیگنین میتوان براي تهیه کودهاي
1 Physical Obstruction
2 Adsorption

مرکب استفاده کرد .لیکور سیاه صنايع پالپینگ حاوي مقدار
زيادي لیگنین و ساير مواد آلی است که میتواند مستقیما بهعنوان
مواد اولیه کودهاي مرکب آلی استفاده شود .با افزودن عوامل
ژلکننده و عوامل اتصال عرضی تحت عمل همزنی ،لیکور سیاه از
طريق خشک کردن با هوا جامد میشود .عوامل ژلکننده از نوع
پروتئینی حاوي بسیاري از گروههاي هیدروکسیل هستند .عوامل
اتصال عرضی پس از همزنی با گروههاي هیدروکسیل و ترکیبات
حاوي يونهاي فلزي خاص تهیه میشوند .ماده جامد با فسفات
دي آمونیوم ،پتاسیم کلريد و آمونیوم کلريد مخلوط میشود تا
کودهاي مرکب پس از دانهبندي ،خشک شدن و غربالسازي تهیه
شوند .هنگامیکه از اين کودهاي مرکب بر پايه لیگنین در آزمايش
هاي مزرعهاي برنج استفاده شد ،عملکرد بهطرز چشمگیري
افزايش يافت ( .)Meisheng, 2001کودهاي مايع مرکب با عناصر
مختلف را میتوان از لیگنوسولفونات و کودهاي حاوي نیتروژن،
فسفر يا پتاسیم تهیه کرد .لیگنوسولفونات بايد حاوي مقدار
مناسبی  Zn ،Cu ،Fe ،Mg ،Caو ساير عناصر باشد .از اين کودها
میتوان در باغبانی و کوددهی درختان میوه استفاده کرد.
کودهای پوششدار بر پايه ليگنين
استفاده طوالنی مدت از کود اوره  ،بهدلیل حاللیت زياد در آب و
آلودگیهاي محیط زيستی مانند يوتريفیکاسیون آبهاي سطحی،
آلودگی هوا و اسیدي شدن خاک ،باعث اتالف مقدار زيادي
نیتروژن میشود .بنابراين ،تولید نوعی ماده پوششدهنده با
ويژگیهاي زيست تجزيهپذيري و اقتصادي براي کود اوره بسیار
مهم است .بهطور کلی ،لیگنین خام يا اصالح شده بهعنوان ماده
اولیه پوششی استفاده و سپس بر سطح يک کود رايج پاشش و
پس از آن خشک ،خنک و غربال میشود تا کود کند-رهش بر
پايه لیگنین تهیه شود (.)Legras-Lecarpentier et al., 2019
سازو-کار کند-رهش ،عمدتا از ويژگیهاي انسداد فیزيکی 1و
جذب 2مواد پوششدهنده استفاده میکند بهطوريکه مانع از ورود
مولکولهاي آب به داخل کود و جريان يافتن عناصر اصلی آن و
در نتیجه باعث انتشار کند مواد مغذي میشود (شکل .)5
بهطور کلی ،آزادسازي مواد مغذي در کود کند-رهش
پوششدهی شده با لیگنین داراي دو سازو-کار گسیختگی 3و
انتشار 4است ( Lawrencia et al., 2021; Sadeghi and Behin,
 .)2020سازو-کار گسیختگی به اين صورت است که بخار آب در
اليه پوششی نفوذ میکند ،هسته کود را حل میکند و سپس ماده
مغذي محلولشده با ايجاد فشار اسمزي زياد باعث شکستن اليه
3 Rupture Mechanism
4 Diffusion Mechanism

(مروری)
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و از يک دستگاه دمنده و گرمادهی براي مدت زمان  10دقیقه
استفاده کردند و پس از آن محلول پودر لیگنین خشک شده را از
طريق يک نازل تهیه کردند .پوششدهی با تنظیم دقیق زمان
پوششدهی و سرعت جريان محلول پوششدهی براي دستیابی
به ضخامت مطلوب پوششدهی ،بهینهسازي شد .در ادامه ،آنها
میزان آزادسازي نیتروژن را در يک خاک تیمار شده با اوره
پوششدهی شده با لیگنین بهعنوان تابعی از غلظت پوششدهی
با يک اوره پوششدار گوگرد مقايسه کردند .نتايج آنها نشان داد
که با افزايش درصد پوششدهی از  5به  15درصد میزان
آزادسازي نیتروژن 20 ،درصد کاهش يافت .با  15درصد
پوششدهی لیگنین 67 ،درصد کاهش میزان آزادسازي نیتروژن
در مقايسه با اوره پوشش داده شده با گوگرد حاصل شد ( Sadeghi
.)et al., 2017

پوششی و آزادسازي مواد مغذي کود میشود .سازو-کار انتشار به
اين صورت است که اليه پوششی در برابر فشار اسمزي زياد درون
هسته کود مقاومت ايجاد میکند و به فشار اسمزي ايجاد شده
توسط اختالف غلظت داخل و خارج اليه پوششی متکی است و
ماده مغذي کود را آزاد میکند ( .)Azeem et al., 2014شکل -5
الف ،سازو-کار آزادسازي مواد مغذي يک کود کند-رهش پوشانده
شده با لیگنین را نشان میدهد،)2016( Behin and Sadeghi .
از لیگنین جداسازي شده از لیکور سیاه با فناوري غشا (غشاي
پلیاتیل سولفون) ،براي پوششدهی اوره استفاده کردند .لیگنین
استخراج شده با افزودن استیک اسید ابتدا استیله شد تا فعالیت
آبدوستی لیگنین کاهش يابد .لیگنین اصالح شده قبل از استفاده
براي پوششدهی اوره در يک راکتور بستر سیال ،در آب مقطر
شسته و در کوره خشک شد (شکل -5ب) .براي اين منظور ،آنها
گرانول اوره را در يک دستگاه پوششدهنده بستر سیال قرار داده

(الف)

(ب)
شکل ( -5الف) سازو-کار آزادسازی نيتروژن از کود اوره با پوشش ليگنين اصالح شده و (ب) انواع ليگنين پوششداده شده بر اوره (.)Sadeghi et al, 2017

کودهای پوششدار بر پايه ليگنين بدون اصالح شيميايی

لیگنین را میتوان با ترکیبات ديگر مخلوط کرد و بدون هیچگونه
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اصالح شیمیايی مادهاي پوششدار بهعنوان کود کند-رهش تهیه
کرد (جدول  .)5در مطالعهاي ،پژوهشگران از لیگنین بهعنوان ماده
اولیه و پارافین بهعنوان ماده آببند 1براي تولید نوع جديدي از
کود پوششدار با استفاده از روش پوششدهی دورانی استفاده
کردند ( .)Aro and Fatehi, 2017نتايج آنها نشان داد که میزان
آزادسازي اولیه ماده مغذي در کود کند-رهش پوششدار شده از
طريق آزمايش هیدرواستاتیکی آب 14/6 ،2درصد و میزان
آزادسازي کامل ماده مغذي در  28روز  58/1درصد بود .کود کند-
رهش پوششدار ،آزادسازي پايداري از نیتروژن را در اوره نشان
داد .عالوه بر اين ،لیگنین میتواند در يک سیستم پراکنده حل
شده و بهشکل مايع غشايی درآيد و بدين ترتیب کود کند-رهش
پوششدار تهیه شود .در کودهاي اوره پوششدار شده ،از لیگنین
بهعنوان اليه پوششی با تنظیم ضخامت اليه در دستگاه
پوششدهنده دورانی 3استفاده میشود ( Shayesteh et al.,
 .)2020نتايج حاصل از تغذيه معادل و وزن معادل کود توسط
آزمايشهاي گلدانی نشان داد که کود کند-رهش با پوشش
لیگنین میتواند به میزان قابل توجهی مقدار زيست توده و نسبت
مصرف نیتروژن را در ذرت افزايش دهد .در مقايسه با اوره طبیعی
بدون پوشش ،بیشترين نسبت مصرف تجمعی نیتروژن12/5 ،
درصد افزايش يافت ( .)Gu et al., 2019در مطالعهاي ديگر ،از يک
لیگنین کرافت نرمچوب ،دو لیگنوسولفونات و يک لیگنین کتان
سودا بهعنوان مواد اولیه براي تهیه پوشش کودي تحت شرايط
مختلف با استفاده از پالستیسايزر 4استفاده شد .نتايج نشان داد
که اکثر پوششهاي بر پايه لیگنین داراي نقص بودند .آزادسازي
سريعتر مواد مغذي اوره از گرانولهاي پوششدار ممکن است به
دلیل عملکرد نامناسب دستگاه پوشش دهنده بوده باشد
( .)Mulder et al., 2011بنابراين ،تحقیق در مورد بهبود فرآيند
پوششدار کردن و کیفیت محصول براي آزمايشهاي آينده مورد
توجه بیشتري قرار گرفتند .عالوه بر اين ،لیگنینهاي کرافت
تجاري با ساختاري آبگريز که شامل گروههاي حلقهاي بنزن
هستند براي بهبود آبگريزي پوشش به سیستم نشاسته-اوره-
بورات اضافه میشوند .بنابراين ،تثبیت لیگنین میتواند باعث
کاهش ظرفیت جذب آب در پوشش شود که در نتیجه تاخیر در
آزادسازي مواد مغذي اوره را به همراه دارد و به اين روش پوشش
قادر است تا يک ماه سالم باقی بماند .اين نتايج نشان میدهند
که لیگنین در تهیه پوششها ،بهويژه در تهیه غشاهاي اليهاي
براي کودهاي کند-رهش ،چشمانداز گستردهاي دارد .در
1 Sealing Agent
2 Hydrostatic Water Experiment
3 Rotating Drum Coating Machine

مطالعهاي ديگر پژوهشگران اثر اتیل سلولز و دي بوتیل سباکات
را بهعنوان مواد پوششی در تهیه فرموالسیون مبتنی بر لیگنین
در دستگاه بستر سیال نوع  Wursterارزيابی کردند (Fernández-
 .)Pérez et al., 2011نتايج آنها نشان داد که تشکیل ترکیب
پلیمري مبتنی بر لیگنین تحت تأثیر اثر متقابل پیوند هیدروژن
قرار میگیرد .عالوه بر اين ،پژوهشگران ديگري از مخلوط لیگنین
کرافت کاج و رزين بهعنوان پوشش استفاده و فرآيند پوشش
گرانول اوره را مطالعه کردند (.)Fernández-Pérez et al., 2008
بهطور خالصه ،کودهاي کند-رهش بر پايه لیگنین در مقايسه با
کودهاي رايج ،میتوانند بهرهوري استفاده از مواد مغذي و
محافظت از محیط زيست را بهبود دهند .در حقیقت ،آبگريزي
لیگنین اصالح نشده يک عامل مهم براي تولید کودهاي کند-
رهش است ،بنابراين بهبود آبگريزي لیگنین از طريق روشهاي
مختلف براي افزايش کاربرد لیگنین در زمینه کودهاي پوششدار
با ويژگی آبگريزي باال بسیار اهمیت دارد.
کودهای پوششدار بر پايه ليگنين با اصالح شيميايی

از نظر تئوري ،هر چه آبگريزي لیگنین قويتر باشد ،عملکرد
آزادسازي کود کند-رهش پوششدار شده بهتر انجام میشود.
تولید مواد پوششی بر پايه لیگنین بوسیله ي اصالح شیمیايی،
امروزه توجه بیشتري را به کودهاي کند-رهش جلب کرده است
بهعنوان مثال ،پژوهشگران در مطالعهاي ،لیگنوسولفونات استیل
شده را به سطح گرانول اوره در يک ستون بستر سیال پوششدهی
کردند ( .)Sadeghi et al., 2017نتايج آنها نشان داد که اوره
پوششدار شده میتواند تا حدي آزادسازي مواد مغذي اوره را به
تأخیر بیندازد .کود جديد کند-رهش بر پايه لیگنین نیز در يک
مطالعه ديگر تهیه شد ( .)Rotondo et al., 2018لیگنین با
استفاده از محلول فرمالدئید ،هیدروکسی متیله شد ،سپس با رزين
فنول-فرمالدئید براي تهیه پوشش  HML-PFپیوند داده شدند.
عالوه بر اين ،يک اليه پوششی از کود نیز با مخلوط کردن لیگنین
استیله و سلولز استیله در يک نسبت مشخص ايجاد کردند .بهطور
ويژه ،لیگنین کرافت اصالح شده روي سطح کود سوپرفسفات
(کلسیم فسفات قلیايی [ ]Ca (H2PO4)2•H2Oو گچ
( ))CaSO4•2H2Oپوشانده شد تا انتشار فسفر با گذشت زمان
مشاهده شود ( .)Fertahi et al., 2019نتايج آنها نشان داد که
آزادسازي مواد مغذي فسفر با پوششهاي مختلف بر پايه لیگنین
متفاوت است و به فرموالسیون پوشش بستگی دارد .پوشش اوره

4 Plasticizer
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با استفاده از پلی الکتیک اسید ( )PLAدر ترکیب با لیگنین
کرافت چوب نرم به روش پوشش غوطهوري 1تهیه شد .لیگنین با
استريفیکاسیون در جهت افزايش آبگريزي اليه پوششی يا با روش
آمیناسیون در جهت تثبیت نیتروژن آلی پیوندي در ساختار
لیگنین ،عاملسازي شد .ماده پوششی  PLAمنافذ زيادي داشت،
در حالیکه پوشش تولید شده از ترکیب مشتقات  PLAبا لیگنین
بسیار همگن بود و منافذي نداشت .ضخامت اليه پوشش بهطور
کلی با تکرار فرآيند پوشش به  81درصد وزنی هسته اوره قابل
تنظیم بود .پس از پوشش ،آزادسازي اوره در آب بهترتیب تا 20
الی  30و  6الی 10برابر براي اوره بدون پوشش و اوره پوششدار
شده با  PLAبه تأخیر افتاد .اوره پوششدار شده با لیگنین بهدلیل
آزادسازي کند نیتروژن آلی پیوندي و مقاومت در برابر هیدرولیز

اورهآز و میکروارگانیسمهاي نیتريفیکاسیون ،کود نیتروژن بسیار
موثري میتواند باشد .بهتازگی ،کودهاي سوپرفسفات تريپل
پوشش داده شده نیز از طريق اتصال عرضی بین لیگنین حاصل
از پسماند زيتون 2و بیوپلیمر  k-carrageenanبا افزودنی پلی اتیلن
گلیکول ( )PEGبهدست آمده است (.)Antonsson et al., 2008
نتايج آنها نشان داد که بهدلیل تورم زياد 3و خاصیت جذب آب،4
ترکیب جديد  ،lignin/PEGخصوصیات رهش پايدار از پوشش
هاي تهیه شده در آزادسازي فسفر موثرتر هستند .چندين محقق
ديگر مجموعهاي از اصالحات شیمیايی لیگنین را براي افزايش
آبگريزي پوشش و بهبود عملکرد آزادسازي پايدار مانند لیگنین
در ترکیب با مواد مختلف را مطالعه کردهاند (جدول .)6

جدول  -5مرور مقاالت در زمينه کودهای پوششدار بر پايه ليگنين بدون اصالح شيميايی
نوع لیگنین

مواد افزودنی

نوع کود

سیستم پوششدهنده

مرجع

لیکور سیاه

لیگنوسولفونات

اوره

)Drum coating (70 °C

Wang et al., 2003

لیگنین کرافت نرمچوب

Alkenyl succinic/ anhy-dride

اوره

)Turning pan coater (70 °C

Mulder et al., 2011

اوره

Wurster-type fluidized-bed

Fernández-Pérez et al., 2008

/Ethylcellulose

لیگنین کرافت

dibutylsebacate

لیگنین کرافت کاج

Rosin/linseed oil

اوره

-

García et al., 1996, 1997

لیگنین قلیايی

Poly(acrylic acid- co -acrylamide)/attapulgite

اوره

Rotating inner coating

Li et al, 2018

جدول  -6مرور مقاالت در زمينه کودهای پوششدار بر پايه ليگنين با اصالح شيميايی
نوع لیگنین

نوع پلیمر

نوع کود

شرايط واکنش

مرجع

لیگنوسولفونات

Ethanol/oxalic acid

اوره

75 °C, 5–10 min

Sadeghi et al., 2017

لیگنین کرافت نرمچوب

)Polylactic acid (PLA

اوره

60 °C, 4 h

Li et al., 2017

لیگنین کرافت

Formaldehyde and
phenol-formaldehyde resin

سوپرفسفات

45 °C, 2.5–5 h

Rotondo et al., 2018

لیگنین تفاله زيتون

K-carrageenan biopolymer

تريپل سوپرفسفات

70 °C, 2 h

Fertahi et al., 2019

لیگنین کرافت نرمچوب

Linseed oil

-

70 °C, 2.5 h

Antonsson et al., 2008

لیگنین لیکور سیاه

Oxalic acid

اوره

90 °C, 15 h

Sadeghi and Behin, 2020

کودهای کیليت بر پايه ليگنين

بر آزادسازي پايدار کود کند-رهش تهیه شده از آن تأثیر بگذارد.

ساختار لیگنین شامل گروههاي عاملی واکنشپذير فراوانی مانند

عالوه بر اين ،لیگنین داراي جذبهاي متفاوتی نسبت به يونهاي

گروه هیدروکسیل آلیفاتیک ،گروه هیدروکسیل فنولی و گروه

مختلف است .از طريق آنالیزهاي فیزيکیشیمیايی لیگنین لیکور

کربونیل است و جفت الکترون غیر اشتراکی روي اتم اکسیژن در

سیاه و ارزيابی جذب و سازو-کار يونهاي مختلف فلزي ،مشخص

اين گروهها میتواند يک پیوند کیلیت 5با يک يون فلزي تشکیل

شده است که تمايل لیگنین 6براي جذب يونهاي فلزي مختلف

و يک ترکیب کیلیت ايجاد کند ( .)Li et al., 2018توانايی

بهصورت ) Pb (II)> Cu (II) > Cd (II)> Zn (II)> Ni (IIاست.

کیلیت کردن لیگنین میتواند بر ظرفیت جذب آن و در نتیجه

رابطه بین ظرفیت جذب فلز در لیگنینهاي حاصل از زيست توده

1 Dip-Coating Method
2 Olive Pomace Biomass Lignin
3 High Swelling

4 Water Retention Properties
5 Chelating Bond
6 Affinity of Lignin
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(لیگنینهاي کرافت و حالل آلی) و خصوصیات شیمیايی محلول

کیلوگرم لیگنین روي اضافه شد ،زيست توده ذرت تقريبا معادل

مورد بررسی قرار گرفت ( .)Guo et al., 2008اصالح سطح اين

 20میلیگرم در کیلوگرم روي معدنی بود (.)Yanli et al., 2012

جاذبهاي زيستی با استفاده از روشهاي فیزيکی يا شیمیايی،

اين نتیجه نشان داد که لیگنوسولفونات روي بهطور واضح ،زيست

ظرفیت جذب فلزات را افزايش می دهد ،بنابراين کاربرد آنها در

توده محصول تیمار شده را بهبود میبخشد و ثابت میکند که

تهیه کودهاي عناصر کمیاب مبتنی بر لیگنین ،افزايش يافت.

لیگنوسولفونات روي يک کود میکرو-کیلیت بسیار کارآمد و با

Ca-

مزاياي اقتصادي است .همچنین ،لیگنینهاي قلیايی که توسط

 ligninرسوبدهی شد ( .)Sipponen et al., 2017نتايج

مونومر اکريلیک اسید پیوند زده میشوند ،میتوانند براي تهیه

میکروسکوپ الکترونی ،طیفسنجی مادون قرمز و سطح ويژه

کودهاي آهن لیگنین قلیايی با هدف حفظ آب و آزادسازي آهسته

نشان دادند که  Ca-ligninاز مولکولهايی تشکیل شده بود که

عناصر غذايی استفاده شوند ( .)Li et al., 2018روند آمادهسازي

خیلی نزديک بهم پیوندزنی شدهاند و بهصورت زنجیرههاي

اين نوع کودها بهصورت زير است .ابتدا لیگنین قلیايی در محلول

کیلیت شدهاي سازمان يافتهاند .ارزيابیها حاکی از آن است که

 NaOHحل و پس از آن هیدروژن پراکسید حاوي  0/02گرم

 Ca-ligninاز مولکولهايی با تراکم کمتر و بهصورت زنجیرههاي

هپتاهیدرات سولفات آهن اضافه میشود .کود آهن بر پايه لیگنین

کیلیت شده با کلسیم تشکیل شده است .بهطور کلی ،افزايش

قلیايی با همزنی در دماي  60درجه سلسیوس بهدست میآيد.

فرآيند کیلیت کردن لیگنین با کنترل ساختار و کاتیونهاي فلزي

سپس کود حاصله با اسید پلی اکريلیک مخلوط و پس از آن 0/1

براي تهیه کودهاي عنصر کمیاب بر پايه لیگنین 1بسیار مفید است

گرم پتاسیم پرسولفات براي شروع پلیمريزاسیون به آن اضافه می

( .)Harmita et al., 2009همچنین ،کودهاي کیلیت شده را می

شود .پس از  30دقیقه pH ،به  5تنظیم و پس از آن واکنش 2

توان با مشتقات لیگنین تهیه کرد و با استفاده از عناصر کمیاب

ساعت انجام میشود .پس از خنک سازي يک ژل االستیک-مانند

مانند آهن و روي ،کاربرد آن را بهبود داد ( .)Li et al., 2018کود

بهدست میآيد و پس از آن با شستشو با اتانول بیآب و خشک

لیگنین قلیايی کیلیت شده با عنصر روي میتواند جايگزين

کن انجمادي ،يک کود آهن بر پايه لیگنین

( Iron fertilizer of

مناسبی براي روي اتیلن دي آمین تترا استات ( )Zn-EDTAباشد

)poly (acrylic acid)-grafted alkali lignin [ALS-g-P(AA

لیکور سیاه کرافت با کلسیم استات در  pH=13کیلیت و

که بسیار گران است .روش آمادهسازي اين نوع کودها به شرح زير
است .ابتدا  pHمحلول لیگنوسولفونیک اسید توسط محلول
 NaOHتنظیم میشود تا محلول مايع سديم لیگنوسولفونات با
 pH=14تهیه شود .پس از افزودن سولفات روي با نسبت وزنی 1
به  ،6محلول تحت عمل همزنی در دماي  80درجه سلسیوس به
مدت  5ساعت واکنش میدهد .کود لیگنوسولفونات روي پس از
فیلتراسیون ،با حذف مواد نامحلول بهدست میآيد

( Huang et

 .)al., 2019در خاک آهکی ،میزان آزادسازي روي از
لیگنوسولفونات روي به غناي روي در آن خاک ارتباط دارد .با
روي کافی ،روي به آهستگی آزاد و با روي ناکافی ،روي سريع آزاد
میشود .يک آزمايش گلدانی نشان داد که وقتی  2میلیگرم در

1 Lignin-Based Trace Element Fertilizers

] )iron fertilizerحاصل میشود ( .)Li et al., 2018نتايج نشان
دادهاند که میزان آزادسازي يونهاي آهن از لیگنین قلیايی پیوند
شده با پلی اکريلیک اسید در طی  12روز واکنش تورم اولیه
متوسط است که کمتر از  PAAاست .منحنی آزادسازي يونهاي
 Feبهدلیل آزادسازي کنترل شده يونهاي  Feکه باعث جذب
گروههاي آروماتیک ،گروههاي هیدروکسیل فنولی و پیوند دوگانه
مزدوج در لیگنین میشود ،يک منحنی -Sشکل بود .آنها گزارش
دادند که بازده کود بهمدت  22روز میتواند حفظ شود .بهطور
کلی ،آنها خواص آزادسازي اولیه و سريع اين کود را براي عناصر
غذايی گیاهان مناسب ارزيابی کردند (.)Yanli et al., 2012
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)Ahmad et al., 2021; Fertahi et al., 2021(  کاربردها و روندهای تحقيقاتی آينده ليگنين در کشاورزی-6 شکل

 اما اعتقاد بر اين است که پژوهشگران،لیگنین کامل نیستند
بايستی توجه بیشتري به آنها نشان دهند تا بتوانند تولید و
.رهش بر پايه لیگنین را بهبود ببخشند-استفاده از کودهاي کند
 به توسعه فرآيند تهیه،بنابراين براي بهبود استانداردهاي مربوطه
رهش بر پايه لیگنین و استفاده از آنها در کشاورزي-کودهاي کند
رهش بر پايه لیگنین- کودهاي کند، در آينده.پايدار نیاز است
چشمانداز و کاربرد بسیار گستردهاي در جهت حفاظت از محیط
زيست کشاورزي و توسعه پايدار پااليشگاههاي زيستی از ديدگاه
.اقتصادي و محیط زيستی خواهند داشت
""هيچگونه تعارض منافع توسط نويسندگان وجود ندارد

نتيجهگيری و جنبههای تحقيقاتی آينده
 ساختار و ترکیبات شیمیايی و، بهطور کامل لیگنین،در اين مقاله
همچنین روشهاي استخراج آنها از ديدگاه پااليشگاه زيستی
معرفی و سازوکار تهیه کودهاي بر پايه لیگنین و ارزيابی عملکرد
 روشهاي تولید کودهاي بر پايه لیگنین شامل.آنها مرور شد
 روشهاي پوششدهی و اصالح لیگنین از،روشهاي شیمیايی
 روند تولید و.طريق واکنش کیلیت بهطور کامل تشريح شدند
.کارهاي مختلف مقايسه شد-رهش بر اساس سازو-عملکرد کند
 روند تحقیق و توسعه و روشهاي، روشهاي تولید،عالوه بر اين
 اگرچه.رهش بر پايه لیگنین بررسی شدند-کاربرد کودهاي کند
رهش بر پايه-استانداردها و روشهاي ارزيابی کودهاي کند
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