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ABSTRACT
This study is the first attempt to solid-phase humification of Lignite for activation of nitrohumified substances (NHSs) towards improve the cleaner application of lignites in agriculture
and the environment. Ozone oxidation and additives of urea and KOH were used as accelerator
of humification process, nitrogen enrichment and humic acid activating agent, respectively. In
order to elucidate the solid-phase humification performance of lignite, indicators such as total
humic acids (THA) and the water-soluble humic acids (WHA), nitrogen/oxygen content, C/N
ratio, degree of oxidation (O/C) obtained from CHNOS elemental analysis, and carboxylic and
phenolic functional groups content were evaluated. Toward the confirmation of changes of the
oxygen-nitrogen containing functional groups as well as effective nitrogen transformation in
the humification process, FT-IR spectroscopy and analysis of distribution percentage of
incorporated bonded nitrogen forms were studied. Experiments and data collection of this
research were completely conducted in 2021-year in the college of Abouraihan-University of
Tehran and in the laboratories located in department of biosystems engineering. In
continuation, response surface methodology based on the central composite design (CCDRSM) was used to determine the optimal conditions, and mathematical models were developed
to accurately predict the changes of THAs and the WHAs. Under the optimal conditions of 8
g/h of ozonation rate, 15 min of oxidation time, 14.85 %wt. of KOH and 30 %wt. of urea, the
yield of THA and WHA were 69.02% and 53.32%, respectively which were significantly
higher than the control samples (30% and 7%, respectively). The uniform distribution of
binded nitrogen forms in the NHSs showed that 47% of the total nitrogen content in the NHSs
was in the form of ammonium nitrogen, 16% in the form of amide nitrogen and 37% in the
form of highly bonded organic nitrogen with very strong bonds. By assist of ozone
humification, the content of phenolic and carboxylic acid groups increased by 85.71% and
215.87%, respectively. The optimized process resulted in superior quality indicators, including
less carbon, more nitrogen and consequently lower C/N ratio, higher O/C ratio, lower aromatic
carbon, and more aliphatic and carboxylic carbon for developed NHSs.
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اطالعات مقاله

چکیده

نوع مقاله :مقالة پژوهشی

اين پژوهش اولین تالش در هیومیفیکاسیون فاز جامد لیگنايت جهت فعالسازی ترکیبات نیترو-هیومیکی ()NHSs
در راستای بهبود کاربرد لیگنايتها در کشاورزی و محیط زيست است .از اکسیداسیون ازن ،افزودنیهای اوره و KOH
بهترتیب برای تسريع فرآيند هیومیفیکاسیون ،غنیسازی نیتروژن و عامل فعالسازی هیومیک اسیدها استفاده شد.
بهمنظور بررسی عملکرد هیومیفیکاسیون فاز جامد لیگنايت ،شاخصهايی از قبیل محتوای هیومیک اسید کل (،)THA
هیومیک اسید محلول در آب ( ،)WHAمحتوای نیتروژن و اکسیژن ،نسبت  ،C/Nدرجه اکسیداسیون ( )O/Cحاصل
از آنالیز عناصر اصلی  CHNOSو محتوای گروههای عاملی کربوکسیلی و فنولی هیدروکسیل ارزيابی شدند .جهت
تأيید تغییرات گروههای عاملی حاوی نیتروژن و اکسیژن و همچنین تبديل مؤثر نیتروژن در فرآيند هیومیفیکاسیون
از طیفسنجی  FT-IRو آنالیز درصد توزيع انواع نیتروژنهای تثبیتشده استفاده شد .آزمايشها و جمعآوری دادههای
اين پژوهش در سال  1400در دانشکدگان ابوريحان-دانشگاه تهران و در آزمايشگاههای گروه مهندسی بیوسیستم
انجام شده است .در ادامه ،روش سطح پاسخ مبتنی بر طرح مرکب مرکزی ( )CCD-RSMبرای تعیین شرايط بهینه
استفاده و مدلهای رياضی برای پیشبینی دقیق تغییرات دو پاسخ  THAو  WHAتوسعه داده شد .تحت شرايط
بهینه  8گرم بر ساعت نرخ ازندهی 15 ،دقیقه زمان اکسیداسیون 14/85 ،درصد وزنی  KOHو  30درصد وزنی اوره،
مقدار  THAو  WHAبهترتیب  69/02و  53/32درصد حاصل شد که بهطور قابل توجهی بیشتر از نمونه کنترل
(بدون ازندهی و اوره) بهترتیب  30و  7درصد بود .توزيع يکنواخت فرمهای تثبیتشده نیتروژن در ترکیبات NHSs
نشان داد که  47درصد از مقدار نیتروژن کل به فرم نیتروژن آمونیومی 16 ،درصد به فرم نیتروژن آمید و  37درصد
به فرم نیتروژن آلی پیوندی با اتصاالت بسیار قوی است .مقدار گروههای فنولی  85/71درصد و مقدار گروههای
کربوکسیلی  215/87درصد در اثر هیومیفیکاسیون ازن افزايش نشان دادند .فرآيند بهینهسازی شده منجر به بهبود
شاخصهای کیفی از جمله کربن کمتر ،نیتروژن بیشتر و در نتیجه نسبت  C/Nکمتر ،نسبت  O/Cبیشتر ،کربن
آروماتیک کمتر ،کربن آلیفاتیک و کربوکسیلی بیشتر برای ترکیبات  NHSsشد.
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مقدمه
چالش اساسی قرن حاضر دستیابی به مديريت پايدار در تولید محصوالت غذايی-کشاورزی با کیفیت باال جهت تأمین تقاضای غذا چالش
تغذيه  9/8میلیارد نفر تا سال  2050و نیاز به افزايش حداقل 70درصد تولید مواد غذايی ) (Mesgaran et al., 2017در عین حفظ يا بهبود
رفاه اجتماعی با مالحظات زيست محیطی و اقتصادی است .عالوه بر اين ،چالشهای ديگری نظیر تغییرات آب و هوا ،انتشار گازهای
گلخانهای ،گرمايش زمین و کربن آلی خاکها عوامل تأثیرگذار بر آينده پايدار هستند  (Sarlaki et al., 2021a).در حالیکه مقدار مطلوب
کربن آلی خاکها برای دستیابی به تولید پايدار بايد بین  2-3درصد باشد ،با اين حال ،در بیش از  62درصد از اراضی کشاورزی ايران میزان
کربن آلی کمتر از يک درصد است  (Moshiri et al., 2021).میزان ماده آلی خاک ارتباط مستقیمی با میزان عملکرد گیاه دارد؛ بهطوريکه
با افزايش هر يک درصد کربن آلی خاک ،میزان افزايش تولید در کشورهای در حال توسعه میتواند  30-50میلیون تن در سال افزايش
يابد .در راستای کشاورزی پايدار و بهمنظور توسعه خاک و گیاه ،استفاده از مواد آلی جهت کمک به تشکیل مواد هوموس در خاکها ضرورت
دارد  (Shahbazi & Besharati, 2013).با اين حال ،جبران کربن آلی در خاکها از طريق تشکیل هوموس با درجه پايداری و کیفیت
باال بسیار دشوار است .در اين زمینه ،تحقیقات نشان داده است که انباشت هوموس طبیعی در خاک با سرعت کند  0/017-0/023درصد
در سال رخ میدهد .اين بدان معنی است که انباشت و تشکیل يک درصد کربن آلی در خاک حدود  40-60سال به طول میانجامد .احیای
خاکها در يک بازه زمانی کوتاه مدت فقط از طريق افزودن مواد هیومیکی پايدار به خاک امکانپذير است (Sarlaki and Sharif
Paghaleh, 2017b; Tyhoda, 2008).نکته قابل توجه ديگر ،وابستگی حدود  70درصد از تولید مواد غذايی جهان به کودهای نیتروژنی
است  (Chojnacka et al., 2020).از معايب اصلی کودهای نیتروژنی ،بازده کم مصرف نیتروژن ( 30-40درصد) توسط گیاه ،انتشار باالی
گازهای گلخانهای و تولید هزينهبر است( هزينه تولید هر تن کود اوره و آمونیاک با مصرف  1000مترمکعب گاز طبیعی و با مصرف انرژی
 62هزار مگاژول بهترتیب  146و  173دالر است  European Commission, 2018)).همچنین مصرف بیرويه کودهای نیتروژنی اثرات
نامطلوبی از جمله رشد سريع گیاه و تولید محصول کشاورزی با کیفیت پايین ،انتشار گازهای گلخانهای ناشی از اتالف نیتروژن از طريق
تبخیر آمونیاک و آبشويی نیترات و در نتیجه اتريفیکاسیون و آلودگی منابع آبهای سطحی و زيرزمینی ،تجمع نیترات در برگ و ديگر
اندام¬های خوراکی گیاه و اسیدی شدن خاکهای زراعی را در پی دارد  (Tajinia et al., 2020).بر اين اساس ،امروزه محققان جهت
رفع مشکالت کمبود کربن آلی خاکها و مسائل زيست محیطی کودهای نیتروژنی ،هیومیفیکاسیون ترکیبات حاوی مواد هیومیکی مانند
لیگنايتها و لیگنینها را برای تولید ترکیبات نیترو هیومیکی ) (NHSsبهعنوان يک جايگزين آلی برای کودهای شیمیايی پیشنهاد دادهاند.
ترکیبات  NHSsدارای ساختار مشابهی با ترکیبات هیومیک اسید هستند ،با اين تفاوت که بهواسطه هیومیفیکاسیون از طريق فرآيندهای
اکسیداسیون ،گروههای عاملی وابسته به نیتروژن مانند نیترو ) (-NO2و نیتروزو ) (-NOدر ساختار آنها تثبیت میشوند (Sarlaki et al.,
.)2021e
تولید ترکیبات  NHSsاز طريق اکسیداسیون لیگنايتها موضوعی کامالً شناخته شده است (Li et al., 2022; Sarlaki et al., 2020).
لیگنايتهای آبگريز محصول نهايی فرآيند کربونیزاسیون هستند و از طريق معکوس اين فرآيند میتوان ساختارهايی آبدوست با ويژگی
های منحصر به فرد ايجاد کرد و از اين طريق کاربردهای کشاورزی و زيست محیطی آنها را بهبود بخشید .از طريق اکسیداسیون و
وابسپارش لیگنايتها ،محصوالت اکسیداسیون شامل ترکیباتی با وزن مولکولی کمتر ،محلول در آب و غنی از گروههای عاملی اکسیژنی-
نیتروژنی با قابلیت جذب باال میشوند  (Sabar et al., 2020; Ghani et al., 2021).بهطور جزئیتر میتوان بیان داشت که بخش زيادی
از ترکیبات هیومیکی موجود در لیگنايتها با کاتیونهای چند ظرفیتی کلسیم و منیزيم کمپلکس شدهاند .از طرف ديگر ،در مولکول غول
پیکر هیومین (جز نامحلول ترکیبات هیومیکی) ،ترکیبات پلی فنولی سازنده هیومیک اسیدها از طريق پیوندهای پلی ساکاريدها ،لیپیدها و
پیوندهای اتری ) (-C-O-C-با ساير اجزا اتصاالت قوی تشکیل دادهاند  (Sarlaki et al., 2019a).همچنین جهت کاربردهای کشاورزی،
بايستی به اندازه مولکولی و مقدار گروههای فنولی يا اسیدی حاوی اکسیژن در مولکولهای هیومیک اسید توجه کرد .به عنوان مثال،
هیومیک اسیدهای با وزن مولکولی باال قادر به نفوذ در غشای سلولهای گیاهی نیستند ،بنابراين به طور مستقیم نمیتوانند در خاک و رشد
و نمو گیاهان تأثیر بگذارند  (Sarlaki et al., 2019b).برای حل اين مشکالت ،با استفاده از فرآيندهای هیومیفیکاسیون (فعالسازی) و از
طريق افزايش بازده هیومیکیشدن ،اين مواد هیومیکی نامحلول را میتوان به اشکال محلول در آب ،با وزن مولکولی کمتر و فعالیت
بیولوژيکی بیشتر تبديل کرد .در هیومیفیکاسیون ،لیگنايتها به روشهای مختلفی با اکسیدکنندههای مختلف فرآيند میشوند و از اين
طريق حاللیت در آب و بازده تولید ترکیبات  NHSsافزايش میيابد (Doskočil et al., 2018).
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فرآيندهای هیومیفیکاسیون بر پايه اکسیداسیون لیگنايت در دو فاز مايع و جامد انجام میشوند .برای تولید ترکیبات  NHSsاز لیگنايت
در فرآيندهای فاز مايع ،از اکسیداسیون شیمیايی با نیتريک اسید) ، (HNO3هیدروژن پراکسید ) (H2O2و پتاسیم پرمنگنات )(KmnO4
استفاده شده است  (David et al., 2014).نکته قابل توجه ،از بین رفتن میزان کربن هیومیک اسید در اکسیداسیون شیمیايی با هیدروژن
پراکسید است .همچنین از ديدگاه تثبیت نیتروژن در ساختار مولکولی هیومیک اسید ،اکسیداسیون با نیتريک اسید پیشنهاد شده است
(Doskočil et al., 2018).ديگر فرآيند اکسیداسیون شیمیايی ،آمونیومکافت (عمل همزمان آمونیاک بهعنوان منبع نیتروژن و اکسیژن
بهعنوان اکسیدکننده) است که برای تولید ترکیبات  NHSsاز لیگنايت استفاده شده است  (Tyhoda, 2003).بهطور کلی ،روشهای
اکسیداسیون شیمیايی در فاز مايع بهمنظور افزايش بازده تولید ترکیبات  NHSsنیاز به دمای باال ،زمان واکنش به نسبت طوالنی ،غلظت
باالی اکسیدکننده تا  40درصد و تجهیزات بازيابی و فرآوری اسید و قلیا در فرآيند دارند .از طرف ديگر ،واکنش اکسیداسیون بايد از نظر
اتالف کربن يا واکنشهای جانبی به طور دقیق کنترل شوند .يکی ديگر از مشکالت اکسیداسیون شیمیايی در فاز مايع ( برای مثال با
هیدروژن پراکسید) تخريب باالی کربن هیومیک اسید  (40-30درصد کربن به صورت  COو  CO2از بین میرود) ،محتوای باالی خاکستر
و برای اکسیداسیون شیمیايی آمونیومکافت عدم تثبیت گروههای عاملی اکسیژنی در محصول و همچنین واکنشهای میالرد است که باعث
تولید ترکیبات هیتروسیکل نیتروژن مانند پیريدين در ساختار محصول نهايی میشود که برای رشد گیاه اثر بازدارنده دارند (Klinger et
al., 2013).عالوه بر اين ،با اکسیدکنندههای تجاری مانند ، HNO3برخی از واکنشهای جانبی اضافه (واکنش نیتراسیون) در واکنش
شرکت میکنند و باعث انتشار مقدار قابل توجهی اکسیدهای نیتروژن میشوند که آلودگیهای زيستمحیطی را به همراه دارند (Thorn
and Cox, 2016).از ديدگاه ديگر ،تثبیت نیتروژن در ساختار ترکیبات  NHSsبهروش اکسیداسیون شیمیايی در فاز مايع در مقاالت -15
 2درصد گزارش شده و يکی از مشکالت آن اين است که مقدار زيادی از اين نیتروژن به فرم محلول در آب و نیتروژن تند-رهش است
(Tyhoda, 2008).

اين چالشها ،توسعه فناوریهای نوين جهت هیومیفیکاسیون لیگنايت در فاز جامد را از ديدگاه تجاری-اقتصادی و همچنین الزامات
محیط زيستی وارد مرحله جديدی کرده است .روشهای نوين هیومیفیکاسیون لیگنايت در فاز جامد شامل اکسیداسیون بیولوژيکی از طريق
هضم میکروبی بیهوازی) ، (Sabar et al., 2020; Ghani et al., 2021; Li et al., 2022اکسیداسیون نانوکاتالیستی (Tang et al.,
)2017, 2019; 2020و اکسیداسیون مکانیکیشیمیايی ) (Urazova et al., 2014; Skripkina et al., 2018; 2020هستند .اگرچه
روشهای اکسیداسیون بر پايه نانوکاتالیستها برای افزايش بازده و حاللیت در آب هیومیک اسید از لیگنايت مناسب هستند ،اما کاربردهای
صنعتی آنها به دلیل سمیت باال ،کمیاب بودن و دوام ضعیف نانوکاتالیستها محدود است  (Tang et al., 2020).همچنین روشهای
اکسیداسیون بیولوژيکی در مدت زمان طوالنی فرآيند میشوند و حاللیت هیومیک اسید در محصول نهايی پايین است .روشهای
اکسیداسیون مکانیکیشیمیايی به علت استفاده از آسیابهای گلولهای ،ارتعاشی و گريز از مرکز ،پرهزينه و انرژیبر هستند و محصول نهايی
به علت استفاده زياد قلیا ،بسیار قلیايی است که از کاربرد کشاورزی آن به صورت غلیظ جلوگیری میکند .عالوه بر اين ،در روشهای
مکانیکیشیمیايی بازده ترکیبات محلول در آب و مقدار گروههای عاملی حاوی نیتروژن پايین است(Skripkina et al., 2021).
با توجه به مطالب بحث شده توسعه يک فرآيند در فاز جامد برای تسريع هیومیفیکاسیون لیگنايت در حضور يک ماده اکسیدکننده
مؤثر ضرورت دارد .جهت تسريع هیومیفیکاسیون لیگنايت میتوان تحت يک اکسیداسیون همزمان فیزيکیشیمیايی باعث تجزيه ساختار
آروماتیک لیگنايت ،حاللیت بیشتر هیومیک اسید در قلیا-آب ،بهبود قابلیت جذب و تثبیت نیتروژن آلی پیوندی در ساختار هیومیک اسید و
افزايش گروههای عاملی اکسیژنی-نیتروژنی شد .در عین حال نیز میتوان از ديدگاه زيست محیطی ،مصرف انرژی ،مواد شیمیايی و ترکیبات
آالينده را در فرآيند کاهش داد .با توجه به بررسی متون علمی ،تأثیر اکسیداسیون ازن بر عملکرد هیومیفیکاسیون لیگنايت و کیفیت ترکیبات
 ،NHSsتاکنون مورد مطالعه قرار نگرفته است .لذا ،نوآوری اين پژوهش ،تولید ترکیبات  NHSsبهروش هیومیفیکاسیون ازن در فاز جامد
بهعنوان جايگزينی برای کودهای نیتروژنی رايج ،برای اولین بار است .هدف از اين پژوهش توسعه و بهینهسازی فرآيند هیومیفیکاسیون
ازن در فاز جامد و بررسی عملکرد فرآيند بر بازده فعالسازی لیگنايت (حاللیت هیومیک اسید در آب و قلیا) ،گروههای عاملی کربوکسیلی
و فنولی و مشخصهيابی کمی/کیفی با آنالیز  CHNOSو طیفسنجی  FT-IRاست.
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مواد و روشها
مواد آزمایش

نمونه لیگنايت از معادن زرند کرمان انتخاب شد .لیگنايت اولیه ابتدا با استفاده از آسیاب چکشی-سايشی خرد و سپس با استفاده از آنالیز
سرندی با دستگاه الک لرزان ( )Ro-Tap Sieve Shakerبا مش  16به ذراتی با توزيع اندازه ذرات کمتر از يک میلیمتر برای آزمايشها
استفاده شد ( .)Skripkina et al., 2018تمامی آزمايشهای انجام شده در اين پژوهش در گروه مهندسی بیوسیستم (دانشکدگان ابوريحان-
دانشگاه تهران) در سال  1400انجام شده است .از پتاسیم هیدروکسید ( )KOHبهعنوان عامل فعالساز و اوره ( )CH4N2Oبهعنوان منبع
نیتروژن در فرآيند هیومیفیکاسیون ازن در آزمايشها استفاده شد.
سامانه اکسیداسیون بستر ثابت ازن

در اين پژوهش ،از اصول تخلیه کرونا برای تولید ازن استفاده شد .سامانه اکسیداسیون ازن (شکل  )1بهمنظور هیومیفیکاسیون لیگنايت
شامل تغلیظکننده اکسیژن با درجه خلوص  93±3درصد بهعنوان خوراک گاز ورودی ،فشارسنج ،شیرهای کنترل جريان ،جريانسنج قبل و
بعد از ژنراتور گاز ازن ،ژنراتور تولیدکننده گاز ازن ( ،)ARION, ODS-1300p, 220v, Iranراکتور استوانهای بستر ثابت ازن از جنس
شیشه پلکسی با قطر داخلی  11و ارتفاع  22سانتیمتر با درب مهر و موم شده ،حسگر گاز ازن قبل و بعد از راکتور ازن ( High Range
 ،)Sensor 00-1099, ATI Sensorبورد آردوينو (کیت تبديل آنالوگ به ديجیتال برای انتقال داده) ،لپتاپ ،ورودی گاز ازن که از پايین
راکتور ازن به داخل فضای راکتور شارژ میشود ،اتصاالت و لوله انعطافپذير سیلیکونی جهت انتقال گاز ازن و سیستم هود جهت هدايت
گاز خروجی ازن به محیط بیرون هستند.

شکل  .1سامانه اکسیداسیون ازن جهت هیومیفیکاسیون فاز جامد لیگنایت

اندازهگیری و تنظیم رطوبت

محتوای رطوبت مواد اولیه بر مبنای تر (رابطه  ،)1با قرار دادن وزن مشخصی از نمونه ( 100گرم) در آون با دمای  104درجه سلسیوس
بهمدت  48ساعت مطابق استاندارد ( )ASTM, Moisture D3173اندازهگیری شد.
𝑤𝑊
𝑤𝑊
رابطه )1
= × 100
× 100
𝑡𝑊
𝑑𝑊 𝑊𝑤 +
که در رابطه ( 𝑀𝑤.𝑏 ،)1رطوبت نمونه بر پايه تر (درصد) 𝑊𝑤 ،جرم آب موجود در نمونه (گرم) 𝑊𝑡 ،جرم کل نمونه (گرم) و 𝑑𝑊
= 𝑀𝑤.𝑏. %

جرم ماده خشک در نمونه (گرم) است .از رابطه ( ،)2برای آمادهسازی نمونه با محتوای رطوبتی مورد نظر بر مبنای تر که از طريق
آزمايشهای اولیه برای هیومیفیکاسیون ازن بهدست آمد ،استفاده شد .به اين ترتیب که آب مقطر با روش اسپری کردن به نمونه بر اساس
استاندارد  ASTM E-11-70, Part 41اضافه شد.
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) 𝑖𝑤𝑀 𝑚𝑖 (𝑀𝑤𝑓 −
𝑓𝑤𝑀 1 −

رابطه )2

= 𝑤𝑚

که در رابطه ( 𝑚𝑤 ،)2جرم آب اضافه شده (گرم) 𝑚𝑖 ،جرم اولیه مواد (گرم) 𝑀𝑤𝑖 ،رطوبت اولیه مواد بر مبنای تر (درصد)𝑀𝑤𝑓 ،

رطوبت نهايی مواد بر مبنای تر (درصد) است .پس از افزودن رطوبت ،نمونهها بهمدت  24ساعت در کیسههای پالستیکی درب بسته در
دمای  4درجه سلسیوس بهمنظور توزيع يکنواخت رطوبت نگهداری شدند و سپس تحت فرآيند ازندهی قرار گرفتند .در سامانه اکسیداسیون
ازن ،مواد اولیه به اندازه ذرات کمتر از يک میلیمتر خرد و با محتوای رطوبت ثابت  16درصد وزنی بر مبنای تر بر اساس آزمايشهای اولیه،
به راکتور ازندهی بارگیری شدند .مواد اولیه بدون ازندهی بهعنوان نمونه کنترل در نظر گرفته شد .پس از فرآيند ازندهی ،نمونهها در
آون بهمدت  24ساعت در دمای  60درجه سلسیوس خشک ( )Sarlaki et al., 2019bو در کیسههای پالستیکی دربدار در مکان خشک
و خنک برای انجام آزمون استخراج قلیايی و همچنین اندازهگیری تغییرات فیزيکیشیمیايی و طیفی نگهداری شدند.
طرح آزمایش ،مدلسازی و بهینهسازی فرآیند

برای مدلسازی و بهینهسازی آزمايشها از نرم افزار ديزاين اکسپرت نسخه  )Stat Ease Inc., Minneapolis, USA( 11در قالب روش
سطح پاسخ و طرح مرکب مرکزی )CCD( 1استفاده شد .بر اين اساس 4 ،متغیر مستقل با  3سطح به نرمافزار معرفی (جدول  )1و پس از
انتخاب و اجرای طرح  27 ،CCD-RSMواحد آزمايشی به سه نقطه مرکزی توسط نرم افزار پیشنهاد شد .بهمنظور ارزيابی اثرات انحنايی
در فضای طراحی ،طرح  CCDبر اساس فضای مرکز-وجه( 2مقدار آلفا برابر با يک) شامل نقاط عاملی ،محوری و مرکزی برای ارائه
اطالعات در مورد فضای داخلی فضای آزمايشی انجام شد ( .)Sarlaki et al., 2021b, c, eاز رگرسیون چندگانه برای يافتن مدلی مناسب
برای برازش ضريب مدل چند جملهای درجه دوم پاسخ و همچنین شناسايی رابطه بین متغیرهای پاسخ و مستقل استفاده شد .اثر متغیرهای
مستقل مطابق جدول  ،1بر بازده تولید ترکیبات ( NHSsهیومیک اسید کل ( ))THAو درصد حاللیت هیومیک اسید در آب ()WHA
بهعنوان پاسخ بررسی شد .کیفیت مدل برازش شده نیز با استفاده از آنالیز واريانس )ANOVA( 3ارزيابی شد .رابطه ( )3مدل برازش پاسخ
درجه دوم را نشان میدهد.
𝑘

𝑘

𝑗𝑋 𝑖𝑋 𝑗𝑖+ ∑ 

رابطه )3

𝑗<𝑖 𝑖=1

∑ 𝑖𝑖 𝑋𝑖2
𝑖=1

𝑘

𝑌𝑘 = 0 + ∑ 𝑖 𝑋𝑖 +
𝑖=1

که در رابطه ( Yk ،)3متغیر پاسخ k ،تعداد متغیرها i ،0 ،و  ii ،jو  ij ،jjبه ترتیب ،ضريب رگرسیون برای عامل ثابت (عرض از
مبدأ) ،ضرايب اثرات خطی ،ضرايب اثرات درجهی دوم ،ضريب اثرات برهمکنش و  Xiو  ،Xjمتغیرهای مستقل هستند (Sarlaki et al.,
).2017b; Sharif Paghaleh et al., 2018
جدول  .1متغیرهای مستقل و مقادیر واقعی و کد شده آنها برای اکسیداسیون ازن
متغیرهای مستقل

نماد

مقدار ازندهی (درصد وزنی)
زمان اکسیداسیون (دقیقه)
مقدار پتاسیم هیدروکسید (درصد وزنی)
مقدار اوره (درصد وزنی)

A
B
C
D

سطوح متغیر
-1
2
15
5
10

0
5
30
10
20

+1
8
45
15
30

استخراج ترکیبات NHSs

فرآيند استخراج ترکیبات  NHSsتحت دمای واکنش  70درجه سلسیوس ،زمان فرآيند  60دقیقه و سرعت همزنی مکانیکی  850دور بر
دقیقه انجام شد ) .(Sarlaki et al., 2021eپس از پايان هر آزمايش ترکیبات  NHSsاستخراجشده از خروجی راکتور شیشهای تخلیه
شدند .سپس مواد جامد نامحلول (هیومین) از جز محلول (ترکیبات  )NHSsبا يک دستگاه سانتريفیوژ ( 3500دور بر دقیقه و  15دقیقه)

1 Central Composite Design
2 Central Face-Centered
3 Analysis of Variance
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جداسازی شدند .نیترو-هیومیک اسید با روش اسیديفیکاسیون ( pH=1-2و  6 HClموالر) از ترکیبات محلول پس از تهنشینی با سانتريفیوژ
استخراج شد ( .)Sarlaki et al., 2019aفرآيند پااليش و حذف ناخالصیهای نیترو-هیومیک اسید مانند يون کلر ،با آبشويی در آب مقطر
انجام و نیترو-هیومیک اسید در آون با دمای  50درجه سلسیوس خشک شد ( .)Sarlaki et al., 2021eدرصد بازده استخراج ترکیبات
 NHSsمطابق رابطه ( )4محاسبه شد ).(Cheng et al., 2019
𝑔 𝑀𝑎𝑠𝑠 𝑜𝑓 𝑟𝑎𝑤 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙, 𝑔 (1 − 𝑚𝑜𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛 𝑟𝑎𝑤 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙, %) − 𝑀𝑎𝑠𝑠 𝑜𝑓 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑠,
= 𝑠𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑖𝑚𝑢𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ
× 100
رابطه )4
)𝑀𝑎𝑠𝑠 𝑜𝑓 𝑟𝑎𝑤 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙, 𝑔 (1 − 𝑚𝑜𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛 𝑟𝑎𝑤 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙, %
آنالیز نهایی

1

با استفاده از آنالیز نهايی (آنالیز عنصری) ،2مقدار کربن ،هیدروژن ،نیتروژن و اکسیژن قابل اندازهگیری است .برای آشکار کردن اختالفات
بین نمونهها بهصورت جزئی ،از نسبت عناصر (نسبتهای اتمی) استفاده میشود .آنالیز  CHNOSعناصر اصلی لیگنايت و نسبتهای اتمی
آنها شامل  H/C ،C/Nو  O/Cتوسط دستگاه آنالیز عنصری مدل ( )EA1112, Italyانجام شد.
آنالیز تیتراسیون گروههای عاملی اسیدی
اسیديته کل بر اساس روش رايت و اشنايتزر (مقدار جذب شده  Ba2+توسط گروههای عاملی اسیدی) )(Wright and Schnitzer, 1959

و مقدار گروههای عاملی کربوکسیلی ( ) –COOHبر اساس روش اشنايتزر و گوپتا توسط تیتراسیون پتانسیومتری استیک اسید
( )CH3COOHآزاد شده از طريق واکنش با کلسیم استات بدست آمد ) .(Schnitzer and Gupta, 1965گروههای فنولی  OHنیز از
اختالف بین اسیديته کل و اسیديته گروههای کربوکسیلی تعیین شد (.)Fuentes et al., 2018
تعیین حاللیت هیومیک اسید در آب ()WHA

مقدار حاللیت هیومیک اسید در آب ( )WHAنیز بر اساس افزودن آب مقطر با نسبت  1به  4و همزنی در  230دور بر دقیقه در يک شیکر
انکوباتور برای يک ساعت و سپس سانتريفوژ در  3500دور بر دقیقه برای  15دقیقه از طريق وزنسنجی بر حسب درصد وزنی بر اساس
استاندارد  GOST 9517-94اندازهگیری شد (.)ISO 5073:2013
اندازهگیری نیتروژن کل و انواع تثبیت شده آن

نیتروژن کل نمونهها ( 𝑡𝑜𝑡𝑁) به روش هضم کجدال و با استفاده از دستگاه تعیین نیتروژن کجدال تحت سه فرآيند هضم ،تقطیر و تیتراسیون
بر حسب گرم بر لیتر ماده خشک اندازهگیری شد ) .(TMECC, 2002بر اساس پروتکل نیتروژنهای پیوندی (روابط  ،)5-7عملکرد
اکسیداسیون ازن بر تثبیت نیتروژن در ترکیبات با اندازهگیری انواع نیتروژنهای پیوندی مانند نیتروژن آمونیومی (𝑁  ،)𝑁𝐻4+ −نیتروژن
آمیدی (𝑁  )𝑁𝐻2 −و نیتروژن آلی پیوندی ( )Highly bonded organic-Nارزيابی شدند ( .)Tyhoda, 2008در رابطه ( 5و  ،)6عدد
 1/40067ضريب تصحیح برای غلظت  M/10قلیای استفاده شده و  Massجرم نمونه (گرم) است.
رابطه )5
رابطه )6
رابطه )7

(𝑉𝑎𝑐𝑖𝑑 (𝑚𝑙) − 𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒 (𝑚𝑙)) × 1.40067
× 100
)𝑔( 𝑠𝑠𝑎𝑀
(𝑉𝑎𝑐𝑖𝑑 (𝑚𝑙) − 𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒 (𝑚𝑙)) × 1.40067
= 𝑁 𝑁𝐻2 −
]𝑁 − [𝑁𝐻4+ −
)𝑔( 𝑠𝑠𝑎𝑀
])𝑁 𝐻𝑖𝑔ℎ𝑙𝑦 𝑏𝑜𝑛𝑑𝑒𝑑 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑐 − 𝑁 = 𝑁𝑡𝑜𝑡 − [(𝑁𝐻+4 − 𝑁) + (𝑁𝐻2 −
= 𝑁 𝑁𝐻4+ −

آنالیز طیفسنجی تبدیل فوریه مادون قرمز)FT-IR( 3

از  FT-IRبرای تعیین تغییرات گروههای عاملی و شناسايی ترکیبات نیتروژنی لیگنايت قبل و بعد از اکسیداسیون ازن استفاده شد .طیف
های  FT-IRبا استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر ( ،)Bruker, Tensor 27, Germanyاز ترکیب  0/5میلیگرم ماده خشک نمونه با 100
میلیگرم پتاسیم برمايد ( )KBrدر محدوده مادون قرمز ( 600-4000سانتیمتر )-1با  34اسکن و وضوح ( 4سانتیمتر )-1بهدست آمد
(.)Ghorbani et al., 2021a

1 Ultimate Analysis
2 Elemental Analysis
3 Fourier Transform-Infrared Spectroscopic
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نتایج و بحث
بررسی آماری

نتايج آمارههای بهترين مدل برازش يافته پیشنهادی با روش  CCD-RSMبرای پاسخهای بررسی شده در جدول  ،2خالصه شدهاند .برای
دو پاسخ مقدار  THAو  ،WHAبهترتیب مدل های خطی و برهمکنش دو عاملی با بیشترين ضريب همبستگی و کمترين انحراف معیار و
ضريب تغییرات توسط نرمافزار پیشنهاد شد (جدول  .)2مقدار ضريب همبستگی (باالی  ،)0/97انحراف معیار (کمتر از  )2/36و ضريب
تغییرات (کمتر از  ،)4/82بیانگر اعتبار باالی مدل های پیشنهادی برای هر دو پاسخ مورد بررسی توسط روش سطح پاسخ است .از طرف
ديگر برای هر دو پاسخ ،بین ضريب همبستگی اصالح شده و پیشبینی شده تطابق مناسبی (اختالف کمتر از  )0/2مشاهده شد .دقت موثر،1
بیانگر اختالف مقدار پاسخ پیشبینی شده مدل با مقدار متوسط خطای پیشبینی و مقادير بیش از  4بیانگر کفايت مدل است .در واقع اين
معیار ،شاخصی از نسبت سیگنال به اغتشاش 2است و مقدار بزرگتر از  4نشان میدهد که مدلهای پیشبینی کننده از طرح  CCDتبعیت
میکند .در اين مطالعه برای هر دو پاسخ اين مقدار بیش از  4بدست آمد .در نتیجه میتوان بیان داشت که مدلهای پیشنهادی میتوانند
برای هدايت فضای طراحی (طرح  )CCD-RSMمورد استفاده قرار گیرند .مدلهای رگرسیونی پیشنهاد شده برای پیشبینی تأثیر متغیرهای
مستقل بر پاسخهای مورد بررسی با حذف عوامل غیرمعنیدار توسط فرم کاهش يافته مدل 3با استفاده از دستور گام به گام ،4در جدول ()3
نمايش داده شده است؛ که در آن ضرايب بهصورت کدگذاری شدهاند .الزم به ذکر است که با کاهش مدل از طريق دستور گام به گام،
پیشبینی دقیقتر و قابل اعتمادتری از دادهها با حذف ترمهای غیرمعنیدار حاصل میشود .در معادالت حاصله عالئم مثبت و منفی به
ترتیب به اثرات افزايشی 5و کاهشی 6پاسخهای مورد بررسی نسبت داده میشوند .از اين ديدگاه ،مقدار عامل فعالساز  KOHو مقدار اوره
اثر افزايشی بر مقدار هیومیک اسید کل ( )THAداشتند .سه متغیر مستقل مقدار ازندهی ،مقدار  KOHو مقدار اوره اثرات افزايشی و زمان
اکسیداسیون اثر کاهشی بر مقدار هیومیک اسید محلول در آب ( )WHAنشان دادند .همچنین اثر متقابل زمان اکسیداسیون-مقدار اوره
( ،)BDاثر افزايشی و اثر متقابل نرخ ازندهی-مقدار اوره ( ،)ADاثر کاهشی بر مقدار هیومیک اسید محلول در آب ( )WHAداشتند .بر
اساس مؤثر بودن اثرات اصلی مبتنی بر ضرايبهای مدل رگرسیون ،مقدار  KOHمؤثرترين متغیر مستقل بر مقدار پاسخها بود (جدول .)4
جدول  .2نتایج آمارههای بهترین مدل برازش یافته پیشنهادی با روش  CCD-RSMبرای پاسخهای بررسی شده
پاسخ

نوع مدل

هیومیک اسید کل
()THA
حاللیت هیومیک اسید برهمکنش دو عاملی
()2FI
در آب ()WHA
خطی ()Linear

انحراف
معیار

میانگین

ضریب

ضریب

ضریب
2

تغییرات ( )%همبستگی ( )R

مجموع مربعات

ضریب

همبستگی همبستگی پیش -دقت موثر
اصالح شده

بینی شده

باقیمانده
پیشبینی شده

2/36

48/83

4/82

0/9735

0/9687

0/9613

40/70

178/45

1/75

39/67

4/41

0/9802

0/9678

0/8891

30/41

274/52

جدول  .3مدل رگرسیون پیشبینی اثرات متغیرهای مستقل بر پاسخهای مورد بررسی در هیومیفیکاسیون لیگنایت در فاز جامد به روش
اکسیداسیون ازن
پارامتر
هیومیک اسید کل ()THA
هیومیک اسید محلول در آب
()WHA

مدل رگرسیونی
Total humic acid (THA)= +48.83 + 15.08C + 4.67D
Water-soluble humic acid (WHA) = +39.67 + 0.1111A – 1.39B + 10.97C + 3.17D - 0.9750AD +
0.8000BD

1 Adeq Precision
2 Signal to Noise ratio
3 Reduced model
4 Stepwise
5 Synergic effect
6 Antagonistic effect
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نتايج حاصل از تجزيه واريانس برای مدل خطی مقدار هیومیک اسید کل ( )THAدر جدول ( )4ارائه شده است .مقدار باالی ضريب
همبستگی ( )R2 =0/97نشان 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 متغیرهای مستقل را بر پاسخ انتخابی تعیین کرد .با توجه به نتايج بهدست آمده از تجزيه
واريانس ،مدل پیشنهادی در سطح اطمینان  95درصد بهدلیل  F-valueباال ( )202/33و  P-valueپايین ( )> 0/0001معنیدار شدP- .
 valueپايین ( )>0/0001نشان میدهد که احتمال حاصل شدن  F-valueبیشتر بهدلیل اغتشاش فقط  0/01درصد است .در واقع ،قابلیت
اطمینان و معنیداری يک مدل بهترتیب با  F-valueبیشتر و  P-valueکمتر بهدست میآيد .بر اين اساس ،برای مطالعه حاضر ،تنها اثرات
اصلی مقدار  )B( KOHو مقدار اوره ( )Dاز نظر آماری بر مقدار هیومیک اسید کل ( )THAمعنیدار شدند .مقدار  KOHبهدلیل داشتن F-
 valueبیشتر ( )737/35و  P-valueکمتر ( )> 0/0001بیشترين تأثیر را بر مقدار هیومیک اسید کل ( )THAداشت .مقدار  F-valueبرای
عدم برازش 4/07 1نسبت به خطای خالص غیرمعنیدار شد و داللت بر اين موضوع دارد که دقت بااليی در تکرارپذيری نقاط میانی طرح
وجود داشته است و تنها يک احتمال بسیار کم وجود دارد که مدل پیشنهاد شده با اين مقدار عدم برازش ناشی از اغتشاش بوده باشد.
همچنین نتايج جدول نشان میدهند که نرخ ازندهی و زمان اکسیداسیون بر مقدار هیومیک اسید کل ( )THAتأثیر معنیدار نداشتند .در
اين جدول همچنین مدل برهمکنش دو عاملی برای مقدار هیومیک اسید محلول در آب ( )WHAبا  F-valueبرابر با  79/25بر معنیداری
مدل تأکید میکند .زيرا تنها فقط  0/01درصد احتمال وجود دارد که مدلی با  F-valueباال بتواند بهدلیل اغتشاش ايجاد شده باشد .بهطور
کلی ،برای بررسی معنیداری اثر هر پارامتر در جدول تجزيه واريانس میتوان  P-valueآن را ارزيابی کرد؛ بهطوريکه  P-valueکمتر از
 0/05نشاندهنده معنیدار بودن اثر پارامتر است .بر اين اساس ،با توجه به جدول ( ،)4سه متغیر مستقل ( C ،Bو  )Dدارای اثر معنیدار بر
مقدار هیومیک اسید محلول در آب ( )WHAهستند .همچنین اثر متقابل مقدار ازندهی-مقدار اوره ( )ADبر مقدار هیومیک اسید محلول
در آب ( )WHAمعنیدار شد .مقدار  F-valueبرای عدم برازش  13/67غیرمعنیدار شد و داللت بر اين موضوع دارد که دقت بااليی در
تکرارپذيری نقاط میانی طرح وجود داشته است.
جدول  .4نتایج تجزیه واریانس برای متغیرهای پاسخ در هیومیفیکاسیون لیگنایت در فاز جامد به روش اکسیداسیون ازن
هیومیک اسید کل ()THA
منبع تغییرات
مدل (خطی)
 -Aنرخ ازندهی
 -Bزمان اکسیداسیون
 -Cمقدار پتاسیم
هیدروکسید
 -Dمقدار اوره
باقیمانده
عدم برازش
خطای خالص
کل

درجه آزادی
4
1
1

میانگین مربعات
1112/89
3/63
3/45

F-value

P-value
 0/0001

معنیداری
**

202/33
0/6535
0/6216

0/4275
0/4389

ns

1

4092/11

737/35

 0/0001

**

1
22
20
2
26

392/37
5/55
5/96
1/46

70/70

 0/0001

**

4/07

0/2154

ns

ns

هیومیک اسید محلول در آب ()WHA
منبع
مدل (برهمکنش دو عاملی)
 -Aنرخ ازندهی
 -Bزمان اکسیداسیون
 -Cمقدار پتاسیم
هیدروکسید
 -Dمقدار اوره
AB
AC
AD

درجه آزادی
10
1
1

میانگین مربعات
242/63
0/2222
34/72

F-value

P-value

79/25
0/0726
11/34

0/0001

معنیداری
**

0/7911
0/0039

ns

**

1

2164/82

707/09

0/0001

**

1
1
1
1

180/50
4/84
6/25
15/21

58/96
1/58
2/04
4/97

0/0001

**

0/2267
0/1723
0/0405

ns
ns
*
1 Lack of Fit
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BC
BD
CD

باقیمانده
عدم برازش
خطای خالص
کل

1
1
1
16
14
2
26

3/24
10/24
6/25
3/06
3/46
0/2533

1/06
3/34
2/04

0/3189
0/0861
0/1723

ns

13/67

0/0702

ns

ns
ns

 * ،nsو ** به ترتیب نشاندهنده عدم معنیداری ،معنیداری در سطح پنج درصد و معنیداری در سطح یک درصد است.

بررسی اثرات اصلی

نمودار اثر متغیرهای مستقل بر پاسخهای مورد مطالعه در شکل ( ،)2آورده شده است .مطابق شکل ( ،)2بهوضوح مشاهده میشود که
متغیرهای مقدار  )C( KOHو مقدار اوره ( )Dدارای اثرات خطی افزايشی بر مقدار  THAو  WHAو زمان اکسیداسیون ( )Bدارای اثر
کاهشی بر مقدار  WHAهستند .عالوه بر اين خطوط به نسبت صاف متغیرهای نرخ ازندهی ( )Aو زمان اکسیداسیون ( )Bتأثیر غیر معنی
دار بر مقدار  THAو خط صاف نرخ ازندهی ( )Aاثر غیر معنیدار بر مقدار  WHAرا به وضوح نشان میدهند .شیب تند افزايشی خط
مقدار  )C( KOHبیشترين تأثیر را بر مقادير  THAو  WHAداشته است .با توجه به شکل ( ،)2میتوان بیان داشت که با افزايش مقدار
عامل فعالساز  KOHاز  5تا  15درصد وزنی در نقاط مرکزی ديگر متغیرها يعنی در شرايط مقدار اوره  20درصد وزنی ،زمان اکسیداسیون
 30دقیقه و نرخ ازندهی  5گرم بر ساعت ،مقدار  THAاز  33/75به  63/9درصد (معادل  89/33درصد) افزايش نشان داد .همچنین با
افزايش مقدار اوره از  10به  30درصد وزنی ،مقدار  THAاز  44/15به  53/49درصد (معادل  15/64درصد) افزايش پیدا کرد .نتايج بدست
آمده با نتايج تانگ و همکاران ( )2017و ( )2020مطابقت دارد که بهترتیب مقدار  THAرا  39/49و  62درصد گزارش کردند .آنها با روش
اکسیداسیون فاز جامد توسط نانوکاتالیستها ،هیومیک اسید را از لیگنايت فعالسازی کردند ( .)Tang et al., 2017, 2020همچنین در
مطالعه ديگر اسکريپکینا و همکاران ( ،)2020با استفاده از اکسیداسیون مکانیکیشیمیايی با يک آسیاب ارتعاشی گريز از مرکز ،1ظرفیت
 1/8کیلوگرم بر ساعت و دور  1400دور بر دقیقه ،مقدار  THAو  WHAرا بهترتیب  59و  7درصد گزارش کردند ( Skripkina et al.,
 .)2020بهطور کلی ،هنگامیکه ترکیبات ازندهیشده لیگنايت وارد راکتور استخراج میشوند ،هیومیک اسیدهای فعالسازی شده تحت
عمل همزنی بهطور مجدد تحت اکسیداسیون شديد قرار گرفته و سپس خنثیسازی هیومیک اسید اکسیده شده توسط قلیای استفاده شده
انجام و در نهايت تشکیل هیوماتها شروع میشود ( .)Lomovskiy and Uchrin, 2010بر اساس گزارش محققان لومووسکی و اوچرين
( ،)2010مقدار قلیای مورد نیاز برای خنثیسازی هیومیک اسید و کاتالیز کردن وابسپارش قلیايی ترکیبات هیومیکی  5-25درصد وزنی
گزارش شده است ( .)Lomovskiy and Uchrin, 2010در واقع ،مقدار قلیای کمتر از  5درصد برای افزايش حاللیت هیومیک اسیدها
کافی نیست .از طرف ديگر ،مقدار غلظت قلیای بیشتر از  25درصد باعث افزايش حاللیت لیگنايت میشود ،اما هزينه فرآيند را به میزان
قابل توجهی باال میبرد و  pHمحلولهای حاصله را تا بیش از  10افزايش میدهد و در نتیجه کاربرد آنها را برای استفاده در کشاورزی
کاهش میدهد.

1 Vibrocentrifugal mills
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الف

ب

شکل  .2نمودار اثرات اصلی متغیرهای مستقل برای (الف) :مقدار هیومیک اسید کل ( )THAو (ب) :هیومیک اسید محلول در آب (.)WHA

در مورد نقش اوره در واکنش استخراج قلیايی میتوان گفت که گروههای کربونیل موجود در اوره بهعنوان يک گیرنده قوی پیوندهای
هیدروژنی در زنجیره پلیمری لیگنايت ،بهبود دهنده قدرت حاللیت 1در محلولهای قلیايی و همچنین تجزيه کننده اجزای محلول در اسید2
عمل میکنند و می توانند باعث شکست پیوندهای هیدروژنی و در نتیجه باعث افزايش استخراج ترکیبات هیومیکی شوند ( Aoyama,
 .) 2015در واقع اثر اوره بر حاللیت بیشتر هیومیک اسیدها به مکانسیم تبادالت هیدروژنی ،3اکسیداسیون بیشتر گروههای فنولی و تخريب
ساختارهای آبگريز نسبت داده شده است ( .)Song et al., 2011عالوه بر اين ،برهمکنشهای چند ظرفیتی بین گروههای هیدروکسیل و
آمین در سیستمهای  KOH/Ureaنسبت به  NaOH/Ureaقویتر گزارش شده است ( .)Bi et al., 2018در بررسی اثر پارامترهای
مستقل بر مقدار  WHAمیتوان گفت که با افزايش مقدار  KOHاز  5به  15درصد وزنی در نقاط مرکزی ديگر متغیرها يعنی در شرايط
مقدار اوره  20درصد وزنی ،زمان اکسیداسیون  30دقیقه و نرخ ازندهی  5گرم بر ساعت ،مقدار  WHAاز مقدار  28/7به  50/63معادل
 76/41درصد افزايش پیدا کرد .افزايش  17/34درصدی در اثر افزايش مقدار  WHAاز  36/5به  42/83درصد ناشی از افزايش مقدار اوره
از  10به  30درصد وزنی است .در مقادير اوره کمتر ،بهدلیل قدرت ضعیف در ايجاد شدن شرايط قلیايی در فرآيند ،مقدار  THAو WHA
پايین است .افزايش مقدار اوره در سیستم ،موجب افزايش قدرت قلیايی قلیای مورد استفاده و شکست بیشتر پیوندهای هیدروژنی بین
هیومین و هیومیک اسیدها شده که در نتیجه باعث افزايش حاللیت هیومیک اسیدها میشود ( .)Song et al., 2011از طرف ديگر ،با
بیشتر شدن زمان اکسیداسیون از  15به  45دقیقه ،مقدار  WHAاز  41/05به  38/27درصد معادل  6/84درصد کاهش پیدا کرد .دلیل اين
پديده را میتوان به اين موضوع نسبت داد که با افزايش زمان اکسیداسیون در فرآيند ،هیومیک اسیدها دچار اکسیداسیون بیشتری شده و
اين امر منجر به تشکیل ترکیبات مقاوم در برابر اکسیداسیون مانند کربوکسیلیک اسیدها و دی کربوکسیلیکهای با وزن کم مولکولی می
شود و بدين ترتیب مقدار حاللیت هیومیک اسیدها کاهش میيابد ( .)Lomovskiy and Uchrin , 2010دلیل ديگر اين پديده را میتوان
به افزايش محتوای گروههای عاملی حاوی اکسیژن (بهويژه گروههای کربونیل (𝐻𝑂𝐶 )−و کربوکسیل (𝐻𝑂𝑂𝐶 ))−نسبت داد که در اثر
آزادسازی آنها ،روی سطح لیگنايت قرار میگیرند و منافذ را میبندند که اين موضوع میتواند با افزايش زمان اکسیداسیون در حاللیت
هیومیک اسیدهای از قبل فعالسازی شده تأثیر منفی داشته باشد (.)Kharel et al., 2019
بررسی اثرات متقابل

زمانیکه تأثیر يک متغیر به مقدار متغیر ديگر بستگی داشته باشد ،از بررسی اثرات متقابل و همزمان دو يا چند متغیر مستقل بر حداقل يک
1 Solvation capacity
2 Dissociation of acid-soluble constituents
3 Solubilisation of H+-exchanged humic acid
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متغیر وابسته میتوان ارزيابی بهتری از فرآيند داشت و به محقق میگويد که چگونه دو يا چند متغیر مستقل با هم کار میکنند تا بر متغیر
وابسته تأثیر بگذارند ( .)Sarlaki and Aboonajmi, 2019بر اين اساس ،در بررسی اثر متقابل و معنیدار نرخ ازندهی-مقدار اوره ()AD
در نقطه مرکزی زمان اکسیداسیون  30دقیقه و مقدار  10 KOHدرصد وزنی در میيابیم که در حداقل سطوح اين دو پارامتر ،مقدار هیومیک
اسید محلول در آب ( 36 )WHAدرصد است و با افزايش همزمان هر دو پارامتر ،مقدار هیومیک اسید محلول در آب ( )WHAبه  42درصد
افزايش يافته است (شکل  .)3نتايج اين تحقیق نشان میدهد که حاللیت هیومیک اسید در آب ،از مقدار  7/4درصد برای لیگنايت اولیه تا
بیشترين مقدار  56/4درصد (معادل  662درصد) افزايش يافت .اين مقدار افزايش حاللیت هیومیک اسیدها در آب به روش اکسیداسیون
ازن در اين پژوهش ،با مقادير گزارش شده توسط محققان ديگر برای روش اکسیداسیون نانوکاتالیستی لیگنايت در فاز جامد تا مقدار  56و
 34/7درصد قابل مقايسه و حتی برتر است ( .)Tang et al., 2020, 2017بهطور کلی ،گاز ازن در درجه اول با ماکرومولکولهای هدف
که دارای الکترونهای بیشتر مانند پیوندهای دوگانه و آروماتیک  ،C-Cگروههای فنولی آروماتیک و ساختارهای اشباع هستند ،واکنش داده
و آنها را مورد حمله قرار میدهد .واکنش با راديکال  OHبهطور قابل توجهی ساختار پلیمری لیگنايت را تغییر میدهد و باعث گسست
پلیمری و در نهايت افزايش گروههای فنولی و اسیدی میشود .ترکیب اکسیدشده دارای يک درجه آروماتیک کمتر به معنای آبدوستی بیشتر
نسبت به ساختارهای آبگريز اولیه از اسیدهای حاوی پیوندهای دوگانه کربن است که در نتیجه ترکیبات آن بیشتر در آب محلول میشوند.
اين عمل در حضور قلیايی که استفاده میشود باعث تسريع اکسیداسیون و فعالسازی هیومیک اسیدها میشود .نتايج اين مطالعه با نتايج
( )Lomovskiy and Uchrin , 2010مطابقت دارد .آنها با استفاده از آسیاب گلولهای ارتعاشی گريز از مرکز با شتاب  120متر بر مجذور
ثانیه ،در محتوای رطوبتی  15و مقدار ازندهی  0/8درصد وزنی در مدت زمان فرآيند  2دقیقه ،با افزايش عامل فعالساز  NaOHاز  5تا
 15درصد وزنی ،افزايش حاللیت هیومیک اسید در آب ( )WHAرا از  27/3تا  43/6درصد گزارش کردند .همچنین آنها دريافتند که با
افزايش مقدار  NaOHاز  1تا  25درصد وزنی ،مقدار هیومیک اسید کل ( )THAاز  4/2تا  38درصد افزايش پیدا کرد ( Lomovskiy and
.)Uchrin , 2010

ب

الف

شکل  .3کانتورهای اثر متقابل (الف) و پالت سه بعدی (ب) برای حاللیت هیومیک اسید در آب ( )WHAبراساس برهمکنش بین نرخ ازندهی و
مقدار اوره (.)AD

بهینهسازی فرآیند

با استفاده از روش تابع مطلوبیت ،شرايط بهینه با مقدار شاخص مطلوبیت  0/85برای دادههای آزمايشی حاصله ارائه شد (جدول  .)5راهحل
پیشنهاد شده با استفاده از تابع مطلوبیت نشان داد که بهترين شرايط هیومیفیکاسیون فاز جامد لیگنايت از طريق اکسیداسیون ازن در نرخ
ازندهی  8گرم بر ساعت ،زمان اکسیداسیون  15دقیقه ،مقدار عامل فعالساز پتاسیم هیدروکسید  14/85درصد وزنی و مقدار اوره  30درصد
وزنی بدست آمد .نرمافزار شرايط بهینه را بر اساس اهدف مورد نظر (حداقلسازی يا حداکثرسازی) پاسخهای مورد مطالعه تعیین کرد و در

سرلکی و همکاران :هیومیفیکاسیون لیگنایت در فاز جامد جهت فعالسازی 929 ...

(علمی  -پژوهشی)

اين پژوهش ،شرايط بهینه با در نظر گرفتن حداکثر مقادير هیومیک اسید کل ( )THAو هیومیک اسید محلول در آب ( )WHAتعیین شد.
همچنین متغیرهای مستقل (مقدار نرخ ازندهی ،زمان اکسیداسیون ،مقدار عامل فعالساز پتاسیم هیدروکسید و مقدار اوره) در محدوده
خودشان 1قرار گرفتند .تحت اين شرايط حداکثر مقادير هیومیک اسید کل ( )THAو هیومیک اسید محلول در آب ( )WHAبهترتیب
 69/02و  53/32با تابع مطلوبیت  0/85پیشنهاد شد .نتايج اين تحقیق نشان داد که با استفاده از روش هیومیفیکاسیون فاز جامد لیگنايت
بهکمک اکسیداسیون ازن ،مقادير هیومیک اسید کل ( )THAو هیومیک اسید محلول در آب ( )WHAدارای عملکرد بهتری نسبت به
روشهای بکار گرفته شده در مطالعات ديگر است.
جدول  .5نقاط بهینه حاصل از روش  CCD-RSMدر هیومیفیکاسیون لیگنایت در فاز جامد جهت تولید ترکیبات نیترو-هیومیکی
نرخ ازندهی
)(g/h

نقطه بهینه

8

زمان

مقدار

اکسیداسیون

KOH
)(%wt.

)(%wt.

15

14/85

30

)(min

مقدار اوره

هیومیک اسید کل
)(THA

69/02

هیومیک اسید محلول در
آب

مطلوبیت

)(WHA

53/32

0/85

آنالیز نیتروژن کل و انواع آن

نتايج آنالیز نیتروژن و توزيع انواع فرمهای اتصال يافته نیتروژن در ساختار ترکیبات  NHSsدر شکل ( ،)4آورده شده است .بهطور کلی،
اطالعات بسیار کمی در مورد نوع اتصال نیتروژن در کودهای نیترو-هیومیکی حاصل از لیگنايتها وجود دارد .از اين رو ،در اين مطالعه
سعی شده است تا ماهیت اتصال نیتروژن در اين ترکیبات بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد .بر اساس شکل ( ،)4نتايج نشان داد که مقدار
نیتروژن کل از  0/7درصد در لیگنايت اولیه تا مقدار  7/44درصد در محصول  NHSsافزايش يافت .لیگنايت اولیه دارای نیتروژن کل 0/7
است که از اين مقدار  28/6درصد مربوط به نیتروژن آمونیومی 1/6 ،درصد نیتروژن آمیدی و  69/8درصد نیتروژن آلی پیوندی است .علت
درصد باالی نیتروژن آلی پیوندی در لیگنايت اولیه میتواند ناشی از تبديل نیتروژن در فرآيند کربونیزاسیون لیگنايت در دما و فشار باال باشد
( .)Tyhoda, 2008توزيع انواع فرمهای اتصال يافته نیتروژن در ترکیبات  NHSsنشان داد که  47درصد از مقدار نیتروژن کل در NHSs
به فرم نیتروژن آمونیومی 16 ،درصد به فرم نیتروژن آمید و  37درصد به فرم نیتروژن آلی پیوندی با اتصاالت بسیار قوی است (شکل .)4
اين نتايج گواه اين موضوع است که توزيع به نسبت يکنواختی در اشکال نیتروژن اتصال يافته در ترکیبات  NHSsنسبت به لیگنايتهای
اولیه در اثر اکسیداسیون ازن بهدست آمده است که اين موضوع میتواند چرخه مصرف نیتروژن برای گیاه را در مدت طوالنیتری تثبیت
کند .اين نتايج با نتايج محصول  NHSsشرکت تولیدی ( )NovihumTMآلمان قابل رقابت است .نیتروژن کل  5/17درصد در محصول
 NHSsتولید شده از لیگنايت به روش اکسیداسیون آمونولیز 2که توسط مؤسسه شیمی گیاه و چوب ( )IPCواقع در دانشگاه فناوری درسدن
( )TUDدر آلمان توسعه يافته بود ،دارای توزيع  35/5درصد نیتروژن آمونیومی 11/30 ،درصد نیتروژن آمیدی و  56/20درصد نیتروژن آلی
پیوندی با اتصاالت بسیار قوی است .قابل ذکر است که نیتروژن آمونیومی ،فرم قابل محلول نیتروژن است و از اين رو در کوتاه مدت و
بالفاصله در اختیار گیاه قرار میگیرد .همچنین نیتروژن آمیدی دارای نیتروژن محلول است که در میان مدت در اختیار گیاه قرار میگیرد و
نیتروژن آلی پیوندی با اتصاالت بسیار قوی دارای نیتروژن قابل دسترس برای گیاه در بلند مدت هستند .کودهای نیترو هیومیکی نیتروژن
خود را به روشی کامالً متفاوت نسبت به کودهای نیتروژنی معدنی آزاد میکنند .آزادسازی نیتروژن را در اين محصوالت بهصورت نیتروژن
آمونیومی ( >)NH+4-Nنیتروژن آمید ( >)NH2-Nنیتروژن آلی پیوندی با اتصاالت بسیار قوی ( )Sob-Nاست .در مقاالت ،گزارش شده
است که ترکیبات نیتروژنی موجود در  NHSsبهصورت گروههای عاملی حاوی نیتروژن آمید ،نیتريل و آمین میباشند .مطالعات قبلی نشان
داده است که استفاده از اکسیداسیون هیدروژن پراکسید قبل از آمونولیز منجر به بهبود محتوای نیتروژن در محصول نهايی میشود
( .)Tyhoda, 2008عالوه بر اين ،نتايج حاکی از آن است که نمکهای آمونیاک ،آمیدها و نیتروژن نوع پايرول مهمترين گونههای نیتروژن
در لیگنايتهای اصالح شده با نیتروژن هستند .نیتروژن آمید باالترين سهم نیتروژن آلی پیوندی را دارا است ( Fischer and Schiene,
 .)2002عالوه بر اين ،مکانسیم تبديل نیتروژن در طی اکسیداسیون لیگنايت با ازن و منبع نیتروژن را بدين صورت میتوان بیان کرد که
در اثر اکسیداسیون با ازن ابتدا ساختار لیگنايت به اجزای کوچکتر و محلول در آب تجزيه میشوند .در ادامه ،اکسیداسیون ازن منجر به
1 In-range
2 Ammonolysis oxidation
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تشکیل گروههای کربوکسیلی میشود .همچنین محتوای گروههای هیدروکسیل فنولی از طريق تجزيه گروههای آلکیل-آريل اتر موجود
در لیگنايت در طول واکنش اکسیداسیون افزايش میيابد و احتماالت آن از طريق واکنش با نیتروژن بیشتر است .در نتیجه تشکیل نمک
آمونیاک و ساختارهای کینوئیدی بسیار واکنشپذير رخ میدهد .در ادامه فنولهايی که در اثر تجزيه متیل اتر ايجاد میشوند ،در هنگام
اکسیداسیون با آمونیاک واکنش داده و نیتروژن با اشکال مختلف ايجاد میشوند.
Native Lignite
Ntotal= 0.7

Ammonium-N%
Amide-N%

Developed NHSs
Ntotal= 7.44

Ammonium-N%

29%

1%

Highly binded organic-N%

Amide-N%
70%

Highly binded organic-N%

47%

37%

16%

شکل  .4مقدار نیتروژن و اشکال مختلف آن در ترکیبات  NHSsدر این پژوهش و مقایسه آن با ترکیبات نیتروژن در لیگنایت اولیه

آنالیز اسیدیته و گروههای عاملی کربوکسیلی و فنولی

نتايج محتوای گروههای اسیدی کل و محتوای گروههای کربوکسیلی و فنولی در شکل ( ،)5آورده شدهاند .مقدار گروههای اسیدی کل،
محتوای گروههای کربوکسیلی و فنولی در لیگنايت اولیه بهترتیب  2/1 ،3/15 ،5/25میلیمول بر گرم است .مقدار گروههای اسیدی کل در
ترکیبات  NHSsبا افزايش  163/8درصدی به مقدار  13/85میلیمول بر گرم رسید .همچنین محتوای گروههای کربوکسیلی و گروههای
فنولی در ترکیبات  NHSsبهترتیب با افزايش  215/87و  85/71درصدی نسبت به لیگنايت اولیه بهترتیب به مقدار  9/95و  3/9میلیمول
بر گرم افزايش يافت .مقدار گروههای اسیدی کل ،محتوای گروههای کربوکسیلی و فنولی در ترکیبات  NHSsنسبت به نمونههای تجاری
آلدريچ و استاندارد  ،IHSSدارای مقادير قابل مقايسه و حتی برتر بود که نشاندهنده عملکرد مناسب هیومیفیکاسیون از طريق اکسیداسیون
ازن میباشد .محتوای باالتر اسیديته کل و گروههای کربوکسیلی  -COOHدر اين پژوهش با اکسیداسیون ازن ،نشان از عملکرد مناسب
فرآيند هیومیفیکاسیون دارد .مقدار باالی اسیديته کل و گروههای کربوکسیلی به نسبت  O/Cو گروههای عاملی حاوی اکسیژن بیشتر و
مقادير کمتر آنها به درجه بیشتر تراکم و وزن مولکولی بیشتر نسبت داده شده است ( .)Sarlaki et al., 2021eمکانیسم افزايش گروههای
عاملی اسیدی و کربوکسیلی در اثر اکسیداسیون ازن را میتوان بدين صورت بیان کرد که مهمترين واکنشهای ازن با لیگنايت بر اساس
شکست و تجزيه پیوندهای دوگانه  C = Cاست که بهعنوان يک هستهزا 1با الکترونهای مضاعف عمل میکند .گاز ازن از طريق واکنش
با پیوندهای دوگانه  C=Cدر لیگنايت ،منجر به تشکیل گروههای کربونیل (𝐻𝑂𝐶 )−و کربوکسیل (𝐻𝑂𝑂𝐶 )−روی سطوح آن مطابق
رابطه ( )8شود .از اين ديدگاه ،لیگنايتهای ازندهی شده انتظار میرود )1 :آبدوستتر شوند زيرا هر دو گروه کربونیل و کربوکسیل می
توانند مولکولهای آب را جذب کنند (افزايش قابلیت تورمپذيری) و  )2ظرفیت تبادل کاتیون باالتری داشته باشد؛ زيرا گروههای کربوکسیل
بهآسانی میتوانند در آب پروتون از دست دهند و بار منفی بیشتری (  )𝐿𝑖𝑔𝑛𝑖𝑡𝑒 − 𝐶𝑂𝑂−را روی سطوح ازندهیشده مطابق رابطه ()9
تثبیت کنند .در نتیجه ،انتظار میرود که اکسیداسیون ازن از طريق تشکیل گروههای کربوکسیلی اسیدی در سطوح لیگنايت ،مقدار pH
مواد ازندهی شده را کاهش دهد .بسته به محتوای خاکستر لیگنايت ،لیگنايت ازندهی شده میتواند دارای pHهای مختلفی باشد که اين
موضوع میتواند در فرآيندهای بعدی آن بسیار حائز اهمیت باشد (.)Smith et al., 2015
𝐻𝑂𝑂𝐶 𝐿𝑖𝑔𝑛𝑖𝑡𝑒 − 𝐶𝐻 = 𝐶𝐻 − 𝐿𝑖𝑔𝑛𝑖𝑡𝑒 + 𝑂3 → 𝐿𝑖𝑔𝑛𝑖𝑡𝑒 − 𝐶𝑂𝐻 + 𝐿𝑖𝑔𝑛𝑖𝑡𝑒 −
رابطه )8
−
+
𝐻 𝐿𝑖𝑔𝑛𝑖𝑡𝑒 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝐻2 𝑂 → 𝐿𝑖𝑔𝑛𝑖𝑡𝑒 − 𝐶𝑂𝑂 +
رابطه )9

1 Nucleophile
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)Carboxylic groups content (mmol/g
Aldrich Commercial HA

5.77

Nitro-humic acid

9.95
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5

Low ozone activated lignite

12.45

Nitro-humic acid

13.85

Native lignite

3.15

High ozone activated lignite

9.5

Low ozone activated lignite

9.25

IHSS Standard HA

9.77

High ozone activated lignite

7

Aldrich Commercial HA

8.57
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)Total acidic groups content (mmol/g

Native lignite
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15
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5
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)Phenolic groups content (mmol/g
Aldrich Commercial HA

2.8
2.31

IHSS Standard HA

2.5

High ozone activated lignite
Low ozone activated lignite

3.2

Nitro-humic acid

3.9

Native lignite

2.1
6

4

2

0

شکل  .5آنالیز و مقایسه نتایج بدست آمده در این پژوهش برای گروههای عاملی اسیدی ،کربوکسیلی و فنولی در هیومیفیکاسیون فاز جامد لیگانیت
بهکمک اکسیداسیون ازن.

از ديدگاه مقايسه ،نتايج اسکريپکینا و همکاران ( ،)2018نشان داد که افزايش گروههای عاملی در زغالسنگهای قهوهای هیومیکی
شده با اکسیداسیون مکانیکیشیمیايی نسبت به زغالسنگ قهوهای اولیه بهصورت افزايش  55درصد در مقدار گروههای فنولی و افزايش
 103درصد در مقدار گروههای کربوکسیلی است ( .)Skripkina et al., 2018آنها بیان داشتند که افزايش محتوای گروههای عاملی ،باعث
بهبود ظرفیت جذب هیومیک اسیدها شده و کاربرد آنها را بهعنوان مواد جاذب برای فلزات سنگین فراهم میکند .عالوه بر اين ،گروههای
کربوکسیلی بیشتر ،مزيت جذب نیتروژن (يون آمونیوم) بیشتری دارند که میتواند کاربرد ترکیبات  NHSsرا بهعنوان جاذب کودهای
نیتروژنی افزايش دهد ( .)Yan et al., 2021; Wang et al., 2006همچنین ،مقدار باالی گروههای فنولی میتواند امکان پروتونزدايی1
بیشتر و در نتیجه بهبود رشد گیاه و جذب عناصر مغذی را در پی داشته باشد ( .)Yan et al., 2021بهطور کلی ،میتوان بیان داشت که
اکسیداسیون ازن میتواند يک روش مؤثر در تولید جاذبهای نیترو-هیومیکی برای کاربردهای جذب و کمپلکس در کشاورزی باشد .اين
موضوعات نیاز به مطالعه بیشتری دارند.
آنالیز عناصر اصلی

با توجه به دادههای جدول ( ،)6نتايج نشان دادند که بخش زيادی از ترکیبات لیگنايت را کربن و اکسیژن تشکیل میدهند .مطابق جدول
( ،)6مقدار نیتروژن در لیگنايت  0/43درصد بود که اين موضوع باعث شد که نسبت هیومیفیکاسیون ( )C/Nدر لیگنايت بسیار باال باشد
( .)133/65اکسیداسیون با ازن باعث شکست ساختار کربن در لیگنايت شده است و از مقدار  49/27درصد به مقدار  42/11درصد (معادل
 14/5درصد) کاهش پیدا کرده است .در عین حال ،با تثبیت نیتروژن در ساختار ترکیبات  NHSsتا مقدار  7/16درصد ،نسبت هیومیفیکاسیون
تا مقدار  6/85درصد کاهش پیدا کرده است که يک مقدار ايده آل برای کودهای آلی است .درجه اکسیداسیون (نسبت  )O/Cبرای ترکیبات
 NHSsنیز از مقدار  0/83تا  1/2افزايش يافته است که نشاندهنده عملکرد مثبت اکسیداسیون ازن است .مقدار اکسیژن و درجه اکسیداسیون
بیشتر ( O/Cبیشتر) ناشی از اکسیداسیون ازن در اين تحقیق میتواند مزيت بهبود رشد ريشه را برای گیاهان فراهم کند .عالوه بر اين،
مقدار استخراج بازده تولید ترکیبات  NHSsدر فرآيند اکسیداسیون با افزايش محتوای اکسیژن بهبود میيابد که يکی از معیارهای ارزيابی
1 Deprotonation

 932تحقیقات آب و خاک ایران ،دوره  ،53شماره  ،5مرداد ( 1401علمی  -پژوهشی)

و کنترل فرآيند است .در مقاالت و بر اساس نموار فان کرولن ،1افزايش نسبت  O/Cبا افزايش کربوکسیلیشدن 2ترکیبات در ارتباط است.
نسبت  ،H/Cنشاندهنده میزان درجه آروماتیک به آلیفاتیک 3است و با درجه تراکم و در نتیجه درجه هیومیکیشدن مواد هیومیکی در
ارتباط است ) .(Sarlaki et al., 2019aدر حقیقت ،هر چقدر اين مقدار بیشتر باشد ،آروماتیک شدن ساختار بیشتر و آلیفاتیک شدن و درجه
هیومیکیشدن کمتر است ( .)Giovanela et al., 2010با توجه به نسبت  ،H/Cنتايج نشان میدهند که در طی فرآيند اکسیداسیون ازن،
بخشهای آلیفاتیک در ساختار لیگنايت اکسید شدهاند و ترکیبات آلیفاتیک بیشتری در ترکیبات  NHSsوجود دارد .محققان همچنین نشان
دادهاند که ترکیبات هیومیکی با نسبت  H/Cو نسبت  C/Nپايین ،درجه پايداری و تراکم باالتری از خود نشان میدهند و میتوانند درجه
هیومیکیشدن و پويايی مواد آلی را در خاکها بهبود دهند.
جدول  .6آنالیز عناصر اصلی محصوالت تولید شده در هیومیفیکاسیون فاز جامد لیگنایت بهکمک اکسیداسیون ازن
نمونه
لیگنايت اولیه
ترکیبات NHSs

درصد

درصد

درصد

درصد

درصد

کربن
49/27
42/11

هیدروژن
2/92
2/45

نیتروژن
0/43
7/16

گوگرد
0/41
0/22

اکسیژن
54/49
67/72

])O/C = [%O / 16.0118) / (%C / 12.011
]))%O = [(100 - (C % + H % + N % + S %

C/N

H/C

O/C

133/65
6/85

0/70
0/69

0/83
1/2

])C/N = [(%C / 12.011) / (%N / 14.0067
])H/C = [(%H / 1.00794) / (%C / 12.011

آنالیز طیفسنجی گروههای عاملی

نتايج آنالیز طیفسنجی  FT-IRدر شکل ( ،)6نمايش داده شده است .باندهای جذب شده برای لیگنايت اولیه در محدوده ،650-900
 1550-1650 ،900-1100و ( 3400-3800سانتیمتر )-1بهترتیب به خمش خارج از صفحه آروماتیک  ،C-Hمواد معدنی سیلیکات ،کشش
آروماتیک پیوندهای دوگانه کربن و گروههای  O-Hمربوط به ماينرالهای رسی ،کائولینات و ايالت ( Clay minerals, kaolinite and
 )illiteنسبت داده میشوند .برای لیگنايت مورد مطالعه در اين پژوهش ،اين جذبها بهترتیب در  1590 ،1011 ،751و ( 3733سانتیمتر-1
) رخ دادند .باندهای ظاهر شده در بازه ( 400-750سانتیمتر )-1نشاندهنده ارتعاشات  ،Al-O ،Si-Oمواد معدنی ،خاک رس و سیلیکات
است .اين باندها نشانگر ناخالصی سیلیکات هستند (.)Sarlaki et al., 2021e
باند ظاهر شده برای لیگنايت اولیه در  2922 cm-1مربوط به حالتهای کششی پیوندهای کربن-هیدروژن ( )C-Hو نشان از درجه
آلیفاتیک کم آن دارد .در ترکیبات هیومیکی شده با اکسیداسیون ازن ( )NHSsبهطور کلی اين پیک ظاهر نشده است که نشان میدهد که
ساختار آروماتیک در آنها در اثر اکسیداسیون ازن شکسته شده و ساختارهای آلیفاتیک جايگزين آن شدهاند .باند ظاهر شده با شدت قوی در
لیگنايت اولیه در ناحیه ( 1011سانتیمتر )-1مربوط به کششی اکسیدهای سیلیس و اترهای آروماتیک ( )C-O-Cو کششی  C-Oاست.
همچنین باند قوی ظاهر شده در لیگنايت در ناحیه ( 1590سانتیمتر )-1مربوط به ارتعاش کششی پیوندهای دوگانه کربن و اکسیژن ()C=O
در ساختارهای شبه کئینون است ( .)Huculak-Mączka et al., 2018; Sharif Paghaleh et al., 2018باندهای ضعیف شناسايی
شده در نواحی ( 2040-2340سانتیمتر )-1برای لیگنايت ناشی از پیوندهای فنولی  -OHاست که به سطح کمتر اکسیژن سطحی و غلظت
کم نیتروژن در ساختار آن اشاره دارند .عالوه بر اين ،پیک ( 875سانتیمتر )-1که در لیگنايت اولیه مربوط به  C-Hحلقههای کربن آروماتیک
است نیز با اکسیداسیون ازن کمی کاهش يافته است و شواهد بیشتری از واکنش ازن با پیوندهای دوگانه  C=Cرا در اختیار ما میدهد.
در ساختار ترکیبات  NHSsدو پیک قوی در نواحی  1308و ( 1703سانتیمتر )-1بهترتیب نشاندهنده گونههای تثبیت شده نیتروژن
در پیوندهای کربن-نیتروژن ( )C-Nو گروههای کربوکسیلیک اسید ( )-COOHهستند .همچنین در ( 1015سانتیمتر )-1کششی اکسیدهای
سیلیس و اترهای آروماتیک ( )C-O-Cو کششی  C-Oرخ داده است که شدت باند آن نسبت به لیگنايت اولیه در اثر اکسیداسیون ازن
کمی کاهش يافته است .همچنین شدت بیشتر باندهای ظاهر شده در نواحی  2313و ( 2376سانتیمتر )-1نسبت به لیگنايت اولیه ،غلظت
بیشتر اکسیژن سطحی و نیتروژن بیشتر در ساختار ترکیبات  NHSsرا اثبات میکنند .در نواحی ( 400-750سانتیمتر )-1نیز شدت پیکها
برای ترکیبات  NHSsکاهش يافته است که میتواند اثر اکسیداسیون ازن بر کاهش غلظت ارتعاشات  ،Al-O ،Si-Oمواد معدنی ،خاک
1 Van krevelen diagram
2 Carboxylation
3 Aromaticity/Aliphaticity Degree
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رس و ناخالصیهای سیلیکات باشد .عالوه بر اين ،پیکهای شناسايی شده در نواحی بین ( 3100-3400سانتیمتر )-1بهوضوح تأيیدی بر
افزايش گروههای  −OHمربوط به گروههای فنولی يا الکلی و همچنین وجود کششی  N-Hمربوط به گروههای عاملی آمین يا آمیدها
است .اين پیکها در لیگنايت اولیه ظاهر نشدند .بهطور کلی تبديل مؤثر نیتروژن در اثر هیومیفیکاسیون ازن در فرآيند بهخوبی توسط آنالیز
 FT-IRبرای ترکیبات  NHSsبه اثبات رسید .با توجه به طیفهای  FT-IRو همچنین آنالیز عنصری  ،CHNOSترکیبات حاصل از
هیومیفیکاسیون ازن ،بهخوبی تجزيه پیوندهای دوگانه کربن و تبديل موثر نیتروژن را در ساختار ترکیبات  NHSsبه اثبات رساندند .نتايج
نشان دادند که ارتباط مناسبی بین نتايج  FT-IRبا دادههای حاصل از آنالیز عناصر و نسبتهای اتمی وجود داشت .نتايج بهدستآمده از
آنالیز  FT-IRبا برخی از گزارشهای موجود در مقاالت ديگر مطابقت دارد ( Li et al., 2022; Sabar et al., 2020; Skripkina et
.)al., 2018; Ghani et al., 2021; Tang et al., 2017, 2019

ترکیبات NHSs

لیگنایت اولیه

شکل  .6تغییرات گروههای عاملی و تبدیل نیتروژن در طیفهای  FT-IRدر هیومیفیکاسیون فاز جامد لیگنایت بهکمک اکسیداسیون ازن

نتیجهگیري
در اين پژوهش برای اولین بار ،هیومیفیکاسیون فاز جامد لیگنايت بهکمک اکسیداسیون ازن بررسی و اثر آن بر بازده هیومیکیشدن لیگنايت،
هیومیک اسید محلول در قلیا-آب و شاخصهای هیومیفیکاسیون ارزيابی شد .نتايج نشان داد که روش اکسیداسیون ازن با موفقیت توانسته
است شاخصهای هیومیفیکاسیون لیگنايت را بهبود و تبديل آنها به ترکیبات  NHSsرا در سطح مناسبی قرار دهد .نتايج نشان داد که
مقدار هیومیک اسید کل و حاللیت هیومیک اسید در آب بهترتیب از مقدار  30و  7/4درصد برای لیگنايت اولیه تا مقدار  69و  56/4درصد
معادل  130و  662درصد افزايش يافت .تجزيه پیوندهای دوگانه کربن و تبديل موثر نیتروژن به فرمهای نیتروژن آمید و آلی پیوندی در
اثر هیومیفیکاسیون ازن در فرآيند بهخوبی توسط آنالیز عنصری  CHNOSو طیفسنجی  FT-IRبه اثبات رسید .توزيع انواع فرمهای
تثبیتشده و اتصال يافته نیتروژن نشان داد که  47درصد از مقدار نیتروژن کل در  NHSsبه فرم نیتروژن آمونیومی 16 ،درصد به فرم
نیتروژن آمید و  37درصد به فرم نیتروژن آلی پیوندی با اتصاالت بسیار قوی است .اين نتايج گواه اين موضوع است که توزيع نسبتا
يکنواختی در اشکال نیتروژن پیوندی در ترکیبات  NHSsنسبت به لیگنايتهای اولیه در اثر هیومیفیکاسیون ازن بدست آمده است که اين
موضوع میتواند چرخه مصرف نیتروژن برای گیاه را در مدت طوالنیتری تثبیت کند .افزايش محتوای گروههای عاملی کربوکسیلی در اين
پژوهش میتواند باعث بهبود ظرفیت جذب هیومیک اسیدها شده و کاربرد آنها را بهعنوان مواد جاذب برای فلزات سنگین و جاذب کودهای
نیتروژنی فراهم کند .همچنین مقدار باالی گروههای فنولی در ترکیبات  NHSsامکان بهبود رشد گیاه و جذب عناصر مغذی را برای
کاربردهای کشاورزی دارد .بهطور کلی میتوان بیان داشت که اکسیداسیون ازن میتواند يک روش موثر در تولید ترکیبات نیترو-هیومیکی
برای کاربردهای تغذيه گیاه ،اصالح کننده خاک ،ماده جاذب و کمپلکسکننده در کشاورزی و محیط زيست باشد .در آينده میتوان
کاربردهای کشاورزی و محیط زيستی ترکیبات  NHSsرا بیشتر مورد مطالعه قرار داد.
" هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد"
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