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ABSTRACT
Biochar has attracted the attention of many researchers because of its ability to improve soil fertility,
immobilization of pollutants, as well as a suitable method of carbon sequestration and as a carbon reservoir. In
order to investigate the effect of pyrolysis temperature and type of organic residues on physicochemical
properties of biochars, a completely randomized designe as a factorial experiment was designed with two
factors of organic residues type (wheat straw and walnut and almond bark) and pyrolysis temperature (300 and
500°C) in three replicates. The results showed that EC, pH, ash, and CEC of biochar increased at pyrolysis
temperature of 300°C. By increasing the pyrolysis temperature to 500°C, the amount of organic carbon (OC),
CEC, and surface functional groups of biochar decreased compared to biochar produced at 300 °C whereas pH,
ash, and EC increased. The highest EC, pH, water soluble materials, ash, and the lowest bulk density were
recorded in wheat straw biochar produced at 500°C. The highest value of equivalent calcium carbonate was
obtained in almond peel biochar produced at 500°C. Biochar production yield decreased and the loss of volatile
compound such as CO2 increased by increasing the pyrolysis temperature from 300°C to 500°C. In addition,
the characteristics of biochar were dependent on type of feedstock and pyrolysis conditions (temperature and
time residence).
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تأثير دمای گرماکافت و نوع ضايعات آلی بر ويژگیهای فيزيکوشيميايی بيوچارهای توليدی
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محمد مالهمير چگينی ،1احمد گلچين ،*1نادر خادم مقدم ايگدهلو ،1کامران مروج
 .1گروه علوم خاک ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
(تاریخ دریافت -1398/8/2 :تاریخ بازنگری -1398/9/12 :تاریخ تصویب)1398/9/20 :

چکيده
بیوچار بهدلیل توانایی در بهبود حاصلخیزی خاک ،غیرمتحرک کردن آالیندهها و همچنین یک روش مناسب برای ترسیب
کربن و بهعنوان مخزن کربن مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است .بهمنظور بررسی تأثیر دمای گرماکافت و نوع
ضایعات آلی بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی بیوچارهای تولیدی ،آزمایشی در قالب طرح کامالً تصادفی و بهصورت فاکتوریل
با دو عامل نوع ضایعات آلی (کاه و کلش گندم و پوست گردو و بادام) و دمای گرماکافت ( 300و  )500°Cو در سه تکرار
طراحی شد .نتایج نشان داد که میزان  ،pH ،ECخاکستر و  CECبیوچارهای تولیدی در دمای گرماکافت  300°Cافزایش
یافت .با افزایش دمای گرماکافت به  500°Cمیزان  CEC ،OCو گروههای عاملی سطحی بیوچارهای تولیدی نسبت به
بیوچارهای تولیدی در دمای  300°Cکاهش یافت ،ولی میزان  ،pHخاکستر و  ECبیوچار با افزایش دمای گرماکافت به
 500°Cافزایش یافت .بیشترین میزان  ،pH ،ECمواد محلول در آب ،خاکستر و کمترین میزان جرم مخصوص ظاهری
مربوط به بیوچار کاه و کلش گندم تولیدی در دمای گرماکافت  500°Cبود .بیشترین میزان کربنات کلسیم معادل مربوط
به بیوچار پوست بادام تولیدی در دما گرماکافت  500°Cحاصل شد .با افزایش دمای گرماکافت از  300به  500°Cدرصد
عملکرد تولید بیوچار کاهش ،ولی میزان هدررفت و خروج مواد فرار مانند  CO2افزایش یافت .در کل ،خصوصیات بیوچارهای
تولیدی تابع نوع مواد اولیه و شرایط گرماکافت (دما و زمان ماندگاری) بود.
واژههای کليدی :پوست بادام ،پوست گردو ،کاه و کلش گندم ،گروههای عاملی ،نسبت غنیسازی

مقدمه
میزان تولید بادام در جهان ،بیش از  1/3میلیون تن است و ایران
با بیش از  110هزار تن ،پس از آمریکا و اسپانیا ،رتبه سوم تولید
جهانی را داراست ( .)Salem and Zare, 2010بادام با سطح زیر
کشت کل  146055/4هکتار ،یکی از مهمترین محصوالت باغی
کشور است که بیش از  72درصد آن در  5استان خراسان  ،فارس،
کرمان ،آذربایجان شرقی و یزد قرار دارد ( Salem and Zare,
 .)2010عالوه بر بادام ،ایران بعد از چین ،آمریکا و ترکیه با سطح
زیر کشت  65000هکتار و میزان تولید  170000تن در سال
 ،2010مقام چهارم را در بین کشورهای تولیدکننده گردو در
جهان دارد ( .)Mahmoodi et al., 2015مقدار تولید پوست این
دو آجیل بیش از  70تا  75درصد از وزن کل تولیدی آنها است
( .)Pirayesh et al., 2012تقریباً  1/5میلیون تن از پوست گردو
هر سال دور ریخته میشود (.)Pirayesh et al., 2012
در ایران هر سال حدود  6/5میلیون هکتار به کشت گندم
اختصاص مییابد که  62درصد از این سطح در شرایط دیم و 38

درصد بقیه آبی است ( .)Mehnatkesh et al., 2016از اینرو،
سالیانه مقدار زیادی کاه و کلش گندم در کشور تولید میشود.
برآورد شده که هر سال  739میلیون تن کاه و کلش گندم در
سطح جهان تولید میشود (.)Fazli et al., 2011
زیستتودهها بهدلیل تغییرات آب و هوایی ،آلودگی
محیطزیست و کاهش منابع انرژی فسیلی بهعنوان منابع
قابلتجدید ،ارزان قیمت و قابلدسترس میتوانند جهت تولید
انرژی و اهداف زیستمحیطی مورد استفاده قرار گیرند .بقایای
زیستتودههایی که برای تولید بیوچار بهطور گسترده استفاده
میشوند شامل بقایای جنگلی (مثل کاج نروژی و صنوبر
اسکاتلندی) ،بقایای کشاورزی (مثل کاه و کلش گندم ،کلش و
پوسته برنج ،چغندرقند ،پوست گردو و بادام) و بقایای شهری و
خانگی (مثل لجن فاضالب و پسماند غذا) است ( Cui et al.,
2011; Moradi et al., 2019; Cantrell et al., 2012; Kiran et

 .)al., 2017; Griffin et al., 2017یکی از روشهای مدیریت و
فراوری زیستتودهها و پسماندهای آلی ،تجزیه حرارتی آنها طی
فرآیند گرماکافت 1است ،که در این فرایند زیستتوده تجزیه
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گاززیستی تولید میشود ( Mani

حرارتی شده و زغال ،سوخت و
 .)et al., 2010مهمترین محصول گرماکافت آهسته زیستتودهها،
بیوچار1یا زغالزیستی است .بیوچار یا زغالزیستی مادهای جامد
و غنی از کربن است از تجزیه حرارتی زیستتودههای مختلف در
محدوده دمایی  200تا  900°Cدر محیطی با اکسیژن محدود
تولید میشود ( .)Demirbas and Arin, 2002ویژگیهای
شیمیایی و ترکیب ساختاری زیستتوده اولیه بر ترکیب بیوچار
تولیدی و متعاقب ًا بر رفتار ،کارکرد و سرنوشت آن در خاک مؤثر
است .همچنین دامنه تغییرات فیزیکی و شیمیایی ایجادشده در
زیستتوده در مدت اعمال گرماکافت مانند شکستگی پیوندها و
نظم مجدد ساختار ترکیبات ،تحت تأثیر شرایط گرماکافت
بهخصوص شدت و مدت اعمال حرارت است ( Fuertes et al.,
 .)2010معموالً بیوچارها بهعلت غالب بودن عناصر قلیایی و قلیایی
خاکی ،دارای  pHقلیایی میباشند و بیوچارهایی با منشأ چوبی
دارای  pHکمتری نسبت به بیوچارهای علفی میباشند ( Wang
 .)et al., 2013با توجه به اینکه خاکهای کشور عمدتاً آهکی و
قلیایی هستند ،افزودن بیوچارهایی با  pHقلیایی به این خاکها
ممکن است اثر مطلوبی بر فراهمی برخی عناصر غذایی خاک
نداشته باشد .بنابراین بهتر است برای تولید بیوچار برای افزودن
به خاکهای آهکی و قلیایی از گرماکافت در دماهای پایینتر
استفاده شود و یا از زیستتودههایی استفاده شود که  pHبیوچار
حاصل از آنها کمتر باشد (.)Azimzadeh and Najafi, 2017
 )2018( Kabiri et al.با بررسی تأثیر سه دمای گرماکافت ،200
 400و  600˚Cو چهار سطح کاربرد بیوچارهای تهیهشده (صفر،
 1 ،0/5و  2درصد وزنی) عنوان کردند که کاربرد دو درصد بیوچار
تهیهشده در دمای  ،600˚Cمقدار روی محلول و روی قابلاستفاده
را نسبت به شاهد بهترتیب  63/1و  34/9درصد کاهش دادZolfi .
 )2016( Bavariani et al.طی مطالعهای روی بیوچارهای حاصل
از کود مرغی عنوان کردند که بیوچارهای تهیهشده در دماهای
گرماکافت  300 ،200و  400˚Cموجب افزایش فراهمی عناصر
غذایی و مقادیر کربن آلی و افزایش قابلیت هدایت الکتریکی و
ظرفیت تبادل کاتیونی خاک شد ،ولی بیوچارهایی با دمای
گرماکافت  300˚Cبیشترین تأثیر را در بهبود قابلیت استفاده
عناصر غذایی و ماندگاری آن در خاک داشت .مطالعات نشان
دادهاند که بیوچارهای تهیهشده از بقایای میسکانتوس ( Houben
 )et al., 2013و بیوچارهای تهیهشده از بقایای نیشکر ( Puga et
 )al., 2015قابلیت استفاده روی را بهترتیب  92و  54درصد
کاهش دادند .زیرا روی توسط سطوح خارجی ،مکانهای داخلی،
شبکه منافذ و شکافهای درون بیوچار جذبشده و در
ریزحفرههای درون بیوچار کمپلکس تشکیل میدهد ( Cheng et
1. Biochar

 .)al., 2008aاز دیگر مزایای بیوچار میتوان بهمدت ماندگاری آن
در خاک اشاره کرد .ماندگاری بیوچار در خاک بسته به شرایط
تولید ،صدها و حتی هزاران سال برآورد شده است ( Cheng et
 .)al., 2008bاین امر از خروج  CO2و سایر گازهای گلخانهای از
خاک جلوگیری کرده و از افزایش روند تجمعی غلظت این گازها
در اتمسفر که خطرات گرم شدن کره زمین را در پی دارد،
جلوگیری میکند .عالوه بر این ،بیوچار بهعنوان یک ماده افزودنی
مؤثر در بهبود ویژگیهای شیمیایی خاک گزارش شده است
( )2007( Bourke et al. .)Vaccari et al., 2011بیان کردند که
بیوچارهای حاصل از بستر حیوانات و ضایعات جامد بهدلیل میزان
کم کربن ،باال بودن نسبت هیدروژن به کربن و اکسیژن به کربن
سطح ویژه کمتری نسبت به بیوچارهای ضایعات کشاورزی و
زیستتودههای چوبی دارند .بیوچار با داشتن ساختار متخلخل،
سطح ویژهی باال pH ،باال ،گروههای عاملی اکسیژندار فعال
(کربوکسیل ،هیدروکسیل ،فنولیک و کربونیل) و کربن حلقوی و
مقاوم به تجزیه ،نقش مهمی در جذب و غیرمتحرک ساختن
آالیندههای خاک و ترسیب کربن و مدیریت محیطزیست دارد
(Kaihanynejad .)Novak et al., 2009; Ahmad et al., 2014
 )2018( and Amirinejadدر بررسی تأثیر زئولیت ،بیوچار
آفتابگردان و کربن فعال بهعنوان جاذب سرب ،گزارش کردند که
غلظت کل سرب واجذب شده از زئولیت و بیوچار کمتر از کربن
فعال بود و این امر نشاندهنده کارایی باالتر این دو جاذب نسبت
به کربن فعال است.
با توجه به سطح زیر کشت بادام و گردو در کشور ،مطالعه
بسیار اندکی در مورد بیوچارهای تهیهشده از پوست بادام و گردو
انجام شده و همچنین در بیشتر مطالعات از دمای گرماکافت باال
(>˚ )500Cاستفاده شده و اشارهای بهمدت زمان ماندگاری نشده
است .مطالعه بیوچارهای حاصل از پوست بادام و گردو در دمای
گرماکافت  300و ˚ 500Cبا مدتزمان ماندگاری دو ساعت و
مقایسه آن با بیوچار کاه و کلش گندم میتواند اطالعات
ارزشمندی در زمینههای مختلف ارائه کند .هدف از این مطالعه،
بررسی تأثیر دمای گرماکافت ،مدتزمان ماندگاری و نوع ضایعات
آلی بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی بیوچارهای تولیدی از سه
نوع ضایعات آلی در دو دمای گرماکافت (دمای  300°Cبهعنوان
دمای گرماکافت پایین و  500°Cبهعنوان دمای گرماکافت
متوسط) و با مدت زمان ماندگاری دو ساعت است.

مواد و روشها
کاه و کلش گندم از دامداری دانشگاه زنجان ،پوست گردو و بادام
پس از تهیه از بازار زنجان هواخشک شده و بعد از آسیاب شدن
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از الک یک میلیمتر عبور داده شدند .برای تهیه بیوچار از ضایعات
آلی مذکور در دو دمای گرماکافت  300و  500°Cو با زمان
ماندگاری دو ساعت (بهمنظور کاهش تولید سوختها و گازهای
زیستی) ،ابتدا ضایعات آلی بهدقت توزین و بهداخل بوته چینی
منتقل شدند .برای ایجاد محیط فاقد اکسیژن ،ابتدا درب کوره
( )ATRA-AFE1200Lبا گریسنسوز کامالً درزگیری شد و
سپس زیستتوده بقایا که در داخل کروزه چینی قرار داشتند ،با
فویل آلومینیومی کامالً پوشانده شده و بهداخل کوره منتقل شدند.
در مرحله بعدی چندین شمع روشن که در داخل هاون چینی
قرار داشتند ،بهداخل کوره منتقل و درب کوره بسته شد و بعد از
سه ساعت که تقریباً اکسیژن داخل کوره در حال تمام شدن بود،
کوره روشن شد ( ;Kim et al., 2012; Beheshti et al., 2016
 )Boostani and Najafighiri, 2018تا در  300و  500°Cفرآیند
گرماکافت یا تجزیه حرارتی انجام شود .بعد از پایان فرآیند
گرماکافت بوتهها از کوره الکتریکی خارج گردیدند تا در دمای
محیط سرد شوند ( Kinney et al., 2012; Limwikran et al.,
 .)2018برای اندازهگیری غلظت عناصر غذایی ضایعات آلی و
بیوچار ابتدا آنها را بهکمک مخلوطی از اسیدهای ،H2SO4
 H4SiO2و  H2O2هضم و سپس میزان نیتروژن بهروش کجلدال،
فسفر بهروش زرد (تشکیل کمپلکس آمونیوم مولیبدات وانادات)،
سدیم و پتاسیم بهروش فلیم فتومتر و کلسیم و منیزیم بهروش
تیتراسیون با  EDTAاندازهگیری شد (.)Estefan et al., 2013
 pHو ( ECبا نسبت  20:1بیوچار/ضایعات آلی و آب مقطر)
ضایعات آلی و بیوچار بهروش  )2014( Lu et al.و بهکمک دستگاه
pHمتر و  ECمتر اندازهگیری گردید .میزان عناصر غذایی محلول
بیوچار (با نسبت  20:1بیوچار و آب مقطر) شامل سدیم و پتاسیم
بهروش فلیم فتومتری ،کلسیم و منیزیم بهروش تیتراسیون با
( EDTAکمپلکسومتری) ،کلر بهروش تیتراسیون با نیترات نقره
 0/01نرمال و فسفر بهروش اسپکتروسکوپی (کلرید قلع)
اندازهگیری شد ( .)Estefan et al., 2013میزان کلسیمکربنات
معادل )CCE( 1ضایعات آلی و بیوچار بهروش Rayment and
 )1992( Higginsonاندازهگیری شد .ظرفیت تبادل کاتیونی
( )CECبهروش  )1952( Bower et al.بهازای یک گرم ضایعات
آلی و بیوچار انجام شد.
مقدار خاکستر بیوچار و بقایای زیستتوده طبق روش
استاندارد  ASTM D-2866اندازهگیری شد .بهطور خالصه 5 ،گرم
نمونه آون خشک در داخل بوته چینی ریخته و بهمدت  8ساعت
در دمای  500°Cدر حضور اکسیژن کافی حرارت داده شد .سپس
)1. Calcium Carbonate Equivalent (CCE
)2. Relative Enrichment (RE

بوته در داخل دسیکاتور در دمای اتاق قرار داده شد تا سرد شود
و دوباره توزین گردید .مقدار خاکستر از رابطه ( )1محاسبه شد
(.)Song and Guo, 2012
درصد عملکرد ( ،)Song and Guo, 2012( )Yieldهدر رفت
( )Kumar and Pant, 2015و غنیسازی نسبی عناصر)RE( 2
( )Hossain et al., 2011بیوچار با استفاده از روابط ( 3 ،2و )4
محاسبه گردیدند.
وزن خاکستر

× نمونه وزن اولیه = درصد خاکستر

(رابطه )1
خاکستروزن
اولیهنمونهوزن

100
وزن بیوچار

 × 100وزن نمونه اولیه = درصد عملکرد

(رابطه )2
(رابطه )3

× 100

وزن بیوچار−وزن زیست توده
وزن زیست توده

= درصد هدر رفت

(رابطه )4
عملکرد بیوچار
100

×

غلظت عنصر در بیوچار
غلظت عنصر در زیست توده

= غنی سازی نسبی عناصر

ظاهری3

( )BDضایعات آلی و بیوچار برطبق
چگالی
استاندارد  ASTM D-285و بهروش )2012( Song and Guo
اندازهگیری شد .کربن آلی ( )OCضایعات آلی و بیوچار در
مجاورت دیکرومات پتاسیم یک نرمال و اسید سولفوریک غلیظ
بهروش اکسیداسیون تر ( )Walkley and Black, 1934بهازای
 0/2گرم ضایعات آلی و بیوچار اندازهگیری شد .کربن آلی محلول
در آب )DOC( 4توسط عصارهگیری با آب مقطر بهروش
 )2003( Gregorich et al.و اندازهگیری آن بهروش اکسیداسیون
تر انجام شد .بهطور خالصه  0/2گرم ضایعات آلی و بیوچار با دقت
 0/001وزن و بهداخل لوله سانتریفیوژ منتقل و  10میلیلیتر آب
مقطر دیونیزه به آن اضافه و سپس  30دقیقه شیک و در rpm
 4500سانتریفیوژ و محتویات از کاغذ صافی واتمن  42میکرون
عبور داده شد .به محتویات باقیمانده داخل لوله سانتریفیوژ دوباره
 10میلیلیتر آب مقطر دیونیزه اضافه و نمونهها بهمدت  16ساعت
درون حمام بخار در دمای  80°Cنگهداشته و سپس سانتریفیوژ و
از کاغذ صافی عبور داده شد .برای اندازهگیری  DOCبه هر یک
از عصارهها در هر مرحله از عصارهگیری  10میلیلیتر محلول
دیکرومات پتاسیم  0/05موالر و  20میلیلیتر اسید سولفوریک
غلیظ افزوده و حدود  30دقیقه صبر و بعد از خنک شدن کمی
آب مقطر دیونیزه به آن اضافه و پس از افزودن چند قطره معرف
اورتوفنانترولین با محلول فرو سولفات  0/025موالر تیتر گردید
)3. Bulk Density (BD
)4. DOC (Disolve Organic Carbon
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(.)Moore, 1985;. White et al., 2011
درصد کربنباقیمانده در بیوچار یا بازده بهرهوری کربن با
استفاده از رابطه ( )5محاسبه گردید ( ;Song and Guo, 2012
.)Novak et al., 2009
(رابطه )5
مقدار کربن موجود در بیوچار

 × 100مقدار کربن موجود در زیستتوده = درصد کربن باقیمانده
(رابطه )6
درصد کربن باقیمانده  = 100 -مقدار کربن خروجی بهصورت

CO2

همچنین مقدار کربنی که طی فرآیند گرماکافت بهصورت
 CO2خارج شده است با استفاده از رابطه ( )6محاسبه گردید.
میزان همیسلولز ،سلولز و لیگنین زیستتوده بهروش وزنی
اندازهگیری شد .بهطور خالصه مقدار یک گرم زیستتوده برداشته
شد و پس از خشک کردن ،مقدار فیبر نامحلول در شوینده خنثی1،
فیبر نامحلول در شوینده اسیدی 2و لیگنین نامحلول در اسید3
بهصورت متوالی ،با استفاده از روش  )1994( Komarekو محلول
شوینده بهروش  )1991( Van Soest et al.اندازهگیری شدند .از
اختالف مقدار فیبر نامحلول در شوینده خنثی و فیبر نامحلول در
شوینده اسیدی مقدار همیسلولز و از اختالف فیبر نامحلول در
شوینده اسیدی و لیگنین نامحلول در اسید مقدار سلولز زیستتوده
محاسبه شد (.)Van Soest et al., 1991; Komarek, 1994
تعیین گروههای عاملی نمونههای بیوچار بهروش

طیفسنجی تبدیل فوریه مادونقرمز )FTIR( 4انجام شد .ابتدا
نمونههای بیوچار و پودر پتاسیم برماید ( )KBrدر آون در دمای
 105°Cبهمدت  12ساعت قرار داده شد و پس از خشک شدن با
نسبت  1:20با هم مخلوط و در دستگاه قرار داده شد ( Zhao et
 .)al., 2016جدول ( )1نشاندهنده خصوصیات اندازهگیری شده
سه نوع زیستتوده جهت تولید بیوچار در دو دمای گرماکافت
 300و  500°Cاست.
این پژوهش در قالب طرح کامالً تصادفی و بهصورت
فاکتوریل با دو عامل نوع ضایعات آلی (کاه و کلش گندم و پوست
گردو و بادام) و دمای گرماکافت ( 300و  )500°Cدر سه تکرار
انجام شد .تجزیه واریانس دادهها با استفاده از نرمافزار SAS 9.2
و مقایسه میانگینها بهکمک آزمون چند دامنهای دانکن در سطح
احتمال  5%انجام شد.

نتايج و بحث
برخی خصوصیات زیستسنجی سه نوع ضایعات آلی مورداستفاده
برای تولید بیوچار در جدول ( )1ارائه شده است.
تأثير دمای گرماکافت بر غلظت عناصر غذايی کل بيوچار

نتایج تجزیه واریانس دادهها در سطح احتمال  5%نشان داد که
دمای گرماکافت بر غلظت عناصر غذایی بیوچار تأثیر معنیداری
دارد (جدول .)2

جدول  -1خصوصيات زيستسنجی سه نوع زيستتوده جهت توليد بيوچار در دو دمای گرماکافت  300و .)%( 500°C

زیستتوده
خصوصیات

کاه و کلش گندم

پوست سبز گردو

پوست سبز بادام

همیسلولز
سلولز
لیگنین

36
39
14

27
24
28

19
21
33

جدول  -2نتايج تجزيه واريانس تأثير دمای گرماکافت بر عناصر غذايی بيوچار

میانگین مربعات
منابع تغییرات
نوع ضایعات آلی
دما گرماکافت
نوع ضایعات آلی× دما
خطا
ضریب تغییرات ()CV

درجه آزادی

نیتروژن

فسفر

پتاسیم

سدیم

کلسیم

منیزیم

روی

2
2
4
18
-

*0/28
*0/38
*0/039
0/0007
3/36

*0/15
*1/62
*0/044
0/001
4/48

*7/50
*6/25
*0/316
0/010
5/94

*0/84
*3/43
*0/13
0/002
3/06

*1/075
*9/96
*0/226
0/002
2/50

*0/28
*3/47
*0/011
0/0029
3/63

*49196/32
*340890/24
*10633/12
16
1/77

* نشاندهنده تفاوت آماری معنیداری در سطح  1%است.

)1. NDF (Neutral Detergent Fibre
)2. ADF (Acid Detergent Fibre

)3. ADL (Acid Detergent Lignin
)4. FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy
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مقایسه میانگین اثرات متقابل نوع ضایعات آلی و دمای

پوسته برنج بهترتیب  0/59-4/28-16/76و 0/97-2/19-11/20

گرماکافت بر میزان عناصر غذایی طی فرآیند گرماکافت در جدول

گرم بر کیلوگرم حاصل شد)2016( Beheshti and Alikhani .

( )3نشان داده شده است .بیشترین میزان نیتروژن مربوط به

تغییرات کیفیت بیوچار تولیدشده از کاه و کلش گندم در دماهای

بیوچار حاصل از پوست گردو در دمای گرماکافت  300°Cبهمقدار

 300-700˚Cرا مورد بررسی قرار دادند و نشان دادند که با

 1/21%و کمترین میزان نیتروژن مربوط به پوست بادام بهمقدار

افزایش دمای گرماکافت ،درصد عملکرد ،درصد نیتروژن کل و

 0/44%بود (جدول  .)3میزان نیتروژن بیوچارهای کاه و کلش

کربن آلی بیوچار کاهش ،ولی  ،pHقابلیت هدایت الکتریکی ،درصد

گندم ،پوست بادام و گردو با افزایش دمای گرماکافت به 300°C

خاکستر و پایداری کربن بیوچار افزایش یافت.

نسبت به ضایعات آلی کاه و کلش گندم ،پوست بادام و گردو

( )2013گزارش کردند که بیوچارهای تولیدی از ساقه سه نوع

بهترتیب  44/30 ،50/46و  28/92درصد افزایش و با افزایش

گیاه (گندم ،برنج و ذرت) درصد خاکستر بیشتر ،CEC ،نیتروژن

دمای گرماکافت به  500°Cمیزان نیتروژن بهترتیب ،8/41

کل ،فسفر ،کلسیم و منیزیم بیشتری داشتند و عملکرد،pH ،

 17/72و  28/92درصد کاهش یافت)2001( Bagreev et al. .

کربن ،سدیم و پتاسیم بیشتری نسبت به بیوچارهای حاصل از

دلیل کاهش نیتروژن کل در تبدیل ضایعات آلی نسبت به بیوچار

چوب بامبو و نارون داشتند .آنان در کل نتیجهگیری کردند که

را تبدیل ترکیبات نیتروژندار به نیتروژن-آمونیومی و نیتروژن-

بیوچارهای حاصل از ساقه گیاهان (گندم ،برنج و ذرت) برای بهبود

نیت راتی در دماهای کم گرماکافت و به گازهای نیتروژندار در

حاصلخیزی خاک و تثبیت کربن در خاکهای چین کارامدتر و

دمای باالی گرماکافت بیان کردند .همچنین

Gaskin et al.

Wang et al.

مطلوبتر هستند.

( )2008و  )2011( Hossain et al.علت تغییرات میزان نیتروژن

نسبت غنیشدگی ( )REکمک میکند تا فهم درستی از

کل بیوچارهای تولیدی را در خروج مواد فرار با افزایش دما طی

طبیعت مواد فرار تحت شرایط گرماکافت ،شناسایی درجه  REدر

فرآیند گرماکافت گزارش کردند )2010( Singh et al. .و

بیوچار حاصل شود .اگر  REدر بیوچار بزرگتر از یک باشد

 )2009( Lehmann and Josephگزارش کردند که جنس و نوع

نشاندهنده بیشترین درجه غنیسازی عناصر و اگر کمتر از یک

مواد اولیه و شرایط گرماکافت محتویات عنصری را در بیوچار

باشد ،وجود عناصر فرار را نشان میدهد (.)Hossain et al., 2011

تعیین میکند .بیشترین و کمترین میزان فسفر کل بهترتیب

بیشترین و کمترین میزان  REعناصر بهترتیب مربوط به عنصر

مربوط به بیوچار حاصل از پوست بادام در دمای گرماکافت

پتاسیم بهمیزان  1/92برابر در بیوچار حاصل از پوست گردو در

 500°Cو ضایعات آلی پوست بادام بهترتیب بهمقدار  1/44و

دمای گرماکافت  500°Cو عنصر نیتروژن بهمقدار  0/29در بیوچار

 0/37%بود (جدول  .)3با افزایش دمای گرماکافت و هدررفت

حاصل از پوست گردو در دمای گرماکافت  500°Cبود (جدول.)3

مقداری از کربن بهصورت  CO2و تخریب زیستتوده اولیه ،میزان

این نتایج با یافتههای  )2011( Hossain et al.مطابقت داشت.

فسفر کل بیوچارهای تولیدی بهعلت غیرفرار بودن ترکیبات

مطابق با جدول ( )3بااینکه غلظت نیتروژن در ماده خام کاه و

فسفره و تجمع آنها در محتوای خاکستر بیوچارها افزایش یافت

کلش گندم کمتر از ماده خام پوست گردو بود ،ولی در دمای

( .)Novak et al., 2009غلظت سدیم ،پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم و

گرماکافت  ،500°Cغلظت نیتروژن در بیوچار کاه و کلش گندم

روی هر شش نوع بیوچار با افزایش دمای گرماکافت افزایش یافت

خیلی بیشتر از بیوچار پوست گردو در همین دمای گرما کافت

(جدول  ،)3اما این افزایش بسته به جنس و نوع ماده اولیه ،شرایط

بود .نسبت غنیشدگی عنصر نیتروژن در دمای گرماکافت 500˚C

گرماکافت و میزان خاکستر بستگی دارد)2017( Singh et al. .

در بیوچار حاصل از پوست گردو  0/29بوده یعنی  0/71از نیتروژن

گزارش کردند که در بیوچار حاصل از زیستتودههای کاه و کلش

موجود در پوست گردو بهصورت گاز خارج شده ،ولی در بیوچار

گندم ،کود مرغی و پوسته برنج در دمای گرماکافت  550˚Cغلظت

حاصل از کاه و کلش گندم در همین دما نسبت غنیشدگی 0/60

پتاسیم ،کلسیم و منیزیم بهترتیب برابر با ،0/24-2/67-11/65

بود ،به عبارتی دیگر  0/4از نیتروژن موجود در بیوچار حاصل از

 4/80-40/06-10/22و  0/90-3/06-9/97گرم بر کیلوگرم

کاه و کلش گندم بهصورت گاز خارج شده است .در کل با افزایش

بهدست آمد .آنان گزارش کردند که با افزایش دمای گرماکافت به

دمای گرماکافت از میزان نیتروژن کل بهشدت کاسته میشود.

 700˚Cغلظت عناصر مذکور در بیوچارهای کاه و کلش گندم و

نیتروژن بهصورت گاز از بقایا خارج میشود.

Verheijen et al.
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( )2010طی تحقیقی گزارش کردند که با افزایش دمای گرماکافت

تأثير دمای گرماکافت روی  ،CEC ،EC ،pHميزان خاکسترBD ،

از  300به  700˚Cعملکرد تولید گاز از بقایا برحسب درصد جرمی

و  CCEبيوچار

از  16/97به  69/45درصد میرسد )2013( Wang et al. .نیز

نتایج تجزیه واریانس دادهها در سطح احتمال  5%نشان داد
که دمای گرماکافت بر روی  ،CEC ،EC ،pHمیزان خاکسترBD ،
و  CCEبیوچار تأثیر معنیداری دارد (جدول .)4

گزارش کردند که با افزایش دمای گرماکافت از  500به 700˚C
مقدار خاکستر تولیدی ،سطح ویژه pH ،و مقدار کلسیم و فسفر
کل افزایش یافت ولی عملکرد CEC ،و نیتروژن کل کاهش یافت.

جدول  -3مقايسه ميانگين اثرات متقابل نوع ضايعات آلی و دمای گرماکافت بر ميزان عناصر غذايی کل بيوچار

منابع بیوچار
عناصر

واحد

نیتروژن

%

RE

-

فسفر

%

RE

-

پتاسیم

%

RE

-

سدیم

%

RE

-

کلسیم

%

RE

-

منیزیم

%

RE

-

روی

kg-1

RE

-

mg

کاه و کلش گندم

پوست گردو

پوست بادام

ماده خام

300°C

500°C

ماده خام

500°C 300°C

0/53g
0/64e
1/54d
1/32de
0/67h
0/33g
375/2f
-

1/07b
0/97
0/71d
0/53
2/70b
0/85
1/86c
0/68
1/66d
1/20
0/80de
1/18
558/4d
0/73

0/98c
0/60
1/37b
0/69
3/26a
0/69
2/85a
0/71
2/87b
1/41
1/60b
1/60
6630/6b
0/58

0/44h
0/37g
0/61f
1/05f
1/12f
0/70ef
230/4h
-

0/65f
0/40
1/44a
1/06
20/83b
1/30
2/38b
0/62
3/34a
0/82
1/90a
0/75
604/8c
0/73

0/79e
0/77
0/76d
0/89
2/10c
1/52
1/40d
0/58
2/50c
0/96
1/20c
0/77
640e
0/77

ماده خام

300°C

500°C

0/86d
0/39g
0/19g
1/12f
0/98g
0/60f
335g
-

1/21a
0/60
0/56f
0/62
0/70f
1/61
1/25e
0/48
1/30e
0/57
0/90d
0/67
553/6d
0/73

0/86d
0/29
1/04c
0/80
1/20e
1/92
1/86c
0/49
2/85b
0/86
1/80a
0/91
838/8a
0/75

حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح  5%بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن است .وجود حداقل يک حرف مشترک
نشاندهنده نبود تفاوت آماری معنیدار در سطح  5%است RE .در جدول نشاندهنده غنیسازی نسبی است.
جدول  -4نتايج تجزيه واريانس تاثير دمای گرماکافت بر  ،CEC ،EC ،pHميزان خاکستر BD ،و  CCEبيوچار

میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه آزادی

نوع ضایعات آلی
دما گرماکافت
نوع ضایعات آلی× دما
خطا
ضریب تغییرات ()CV

2
2
4
18
-

pH
*

1/10
*46/09
*0/96
0/006
0/99

EC
*

41/71
*4/87
*1/45
0/003
2/60

Ash
*

1210/30
*328/67
*66/05
0/014
0/95

CCE
*

23/98
*101/48
*1/46
0/015
2/46

CEC
*

45/72
*2246/27
*102/13
8/08
6/10

BD
*

0/24
*0/04
*0/01
0/00003
1/49

* نشاندهنده تفاوت آماری معنیداری در سطح  1%است CEC ،CCE ،EC .و  BDبهترتيب نشاندهنده هدايت الکتريکی ،کربناتکلسيم معادل،
ظرفيت تبادل کاتيونی و چگالی مخصوص ظاهری است.

مقایسه میانگین اثرات متقابل نوع ضایعات آلی و دمای
گرماکافت بر میزان  ،CEC ،EC ،pHمیزان خاکستر BD ،و CCE
بیوچار طی فرآیند گرماکافت در جدول ( )5نشان داده شده است.
میزان  pHبیوچارهای حاصل از سه نوع زیستتوده در دو دمای

گرماکافت  300و  500°Cبا افزایش دمای گرماکافت افزایش
یافت .بیشترین میزان  pHمربوط به بیوچار کاه و کلش گندم در
دمای گرماکافت  500°Cبهمقدار  10/353و کمترین میزان pH
مربوط به ضایعات آلی پوست گردو بهمقدار  5/26بود (جدول ،)5
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که علت آن تفاوت در میزان عناصر قلیایی ،محتوای خاکستر،
میزان  ،CCEکاهش گروههای عاملی اسیدی ،جنس و نوع بقایای
اولیه طی فرآیند گرماکافت جهت تولید بیوچار میباشد
( .)Mukherjee et al., 2011; Singh et al., 2010علت افزایش
میزان  pHبیوچارهای تولیدی با افزایش دمای گرماکافت از 300
به  ،500°Cافزایش میزان نمکهای قلیایی ،محتوای خاکستر و
میزان  CCEبیوچارهای تولیدی بود ( ;Limwikran et al., 2018
 .)Al-Wabel et al., 2013کمترین میزان  CCEمربوط به ضایعات
آلی کاه و کلش گندم بهمقدار  0/82%و بیشترین میزان CCE
مربوط به بیوچار پوست بادام در دمای گرماکافت  500°Cبهمقدار
 10/26%بود (جدول  .)5با افزایش دمای گرماکافت میزان
خاکستر و  CCEافزایش یافت .علت تفاوت در میزان  CCEتفاوت
در جنس و نوع مواد اولیه و شرایط گرماکافت جهت تولید بیوچار
میباشد ( .)Singh et al., 2010با افزایش دمای گرماکافت میزان
خاکستر بیوچارها بهدنبال فرآیند کربونیزاسیون بهدلیل تجزیه
مواد آلی ،حذف مواد فرار و تجمع مواد معدنی افزایش یافت ( Tag
 .)et al., 2016بیشترین میزان خاکستر مربوط به بیوچار حاصل
از کاه و کلش گندم در دمای گرماکافت  500°Cبهمقدار 36/61%
و کمترین میزان خاکستر مربوط به ضایعات آلی پوست گردو
بهمقدار  2/11%بود (جدول  .)5بهطورکلی میزان هدررفت وزنی و
خاکستر در ضایعات کشاورزی مانند گندم بهدلیل جنس
لیگنوسلولزی بودن آنها و وجود مقادیر باالی سلولز و همیسلولز
نسبت به ضایعات کشاورزی چوبی مانند پوست بادام و گردو است
( .)Irfan et al., 2016بهطور کلی میزان  ECبیوچارهای حاصل از
سه نوع زیستتوده کاه و کلش گندم ،پوست گردو و بادام در دو
دمای گرماکافت  300و  500°Cبا افزایش دمای گرماکافت
افزایش یافت (جدول  .)5مقدار  ECباالی بیوچارهای حاصل از
کاه و کلش گندم در دو دمای  300و  500°Cنسبت به بیوچارهای
دیگر بهعلت سلولزی بودن جنس بقایای اولیه و باال بودن میزان
خاکستر نسبت به سایر بیوچارهای تولیدی بود .کمترین و
بیشترین میزان  ECبهترتیب مربوط به بیوچارهای حاصل از
پوست گردو (در دمای گرماکافت  )300°Cو کاه و کلش گندم
(در دمای گرماکافت  )500°Cبهمقدار  0/38و 6/15 mS cm-1
بود (جدول  )2015( Beheshti and Alikhani .)9علت افزایش
 ECرا خروج مواد فرار و افزایش غلظت عناصر معدنی و افزایش
میزان خاکستر در اثر تجزیه مواد آلی با افزایش دمای گرماکافت
گزارش کردند .مطابق با جدول ( )5کاهشی در  ECبیوچار پوست
گردو در دمای گرماکافت  300°Cبهمقدار  0/38 mS cm-1نسبت
به زیستتوده خود بهمقدار  0/54 mS cm-1مشاهده گردید .با
توجه به جدول ( )7غلظت عناصر سدیم و پتاسیم در بیوچار

حاصل از پوست گردو در دمای گرماکافت  300°Cنسبت به
بقایای پوست گردو کاهش یافته ولی غلظت عناصر کلسیم و
منیزیم افزایش داشته است .وقتی  ECدر محلول ( 1:20آب مقطر
به بیوچار) اندازهگیری میشود ،بهدلیل اثر رقت ظرفیت،
کاتیونهای پرظرفیتی مثل کلسیم و منیزیم (که در این نوع
بیوچار هم مقادیر زیادی دارند) در سایتهای تبادلی قرار گرفته
ولی عناصر تکظرفیتی مثل سدیم و پتاسیم وارد فاز محلول
میشوند (غلظت سدیم و پتاسیم در فاز محلول کم بود) و از این
رو  ECکاهش مییابد .با افزایش دمای گرماکافت  BDبیوچارهای
تولیدی بهعلت وقوع واکنشهای تخریب اولیه و ثانویه ،خروج مواد
فرار و افزایش میزان خاکستر کاهش مییابد ( Song and Guo,
 .)2012بیشترین و کمترین  BDبهترتیب از پوست بادام (ماده
خام) و کاه و کلش گندم (در دمای گرماکافت  )500°Cبهمقدار
 0/66و  0/17 g cm-3حاصل شد (جدول  .)5علت پایین بودن
 BDبیوچارهای حاصل از کاه و کلش گندم نسبت به بیوچارهای
پوست بادام و گردو ،تفاوت در جنس زیستتوده اولیه و شرایط
گرماکافت (دما و ماندگاری) میباشد (.)Wang et al., 2017
ظرفیت تبادل کاتیونی ،شاخص مهمی از بیوچار برای جذب و
واجذب کاتیونها بهعنوان یک اصالحکننده در خاک و افزایش
حاصلخیزی و ظرفیت بافری و جلوگیری از هدررفت و آبشویی
عناصر از خاک میباشد .میزان  CECبیوچار متغیر و به جنس و
نوع زیستتوده و شرایط گرماکافت بستگی دارد .بیشترین و
کمترین مقدار  CECبهترتیب از بیوچار کاه و کلش گندم (در
دمای گرماکافت  )300°Cو ضایعات آلی پوست بادام بهمیزان 66
و  24/76 cmol+ kg-1بهدست آمد (جدول  .)5بهطورکلی با
افزایش دمای گرماکافت به  300°Cمیزان  CECبیوچارها بهعلت
افزایش گروههای عاملی اکسیژندار مثل هیدروکسیل،
کربوکسیل ،فنولیک و الکتیک افزایش یافت ( Suliman et al.,
 ،)2016ولی با افزایش دمای گرماکافت به  500°Cمیزان CEC
بهعلت خروج گروههای عاملی و تشکیل کربن آروماتیک کاهش
یافت .زیستتودههای با میزان خاکستر باال بهعلت وجود فلزات
قلیایی و قلیایی خاکی موجب گسترش تشکیل گروههای عاملی
اکسیژندار میشوند و بیوچارهایی با  CECباال تولید میکنند
( .)Tag et al., 2016بیوچار مادهای غنی از کربن ،دارای تخلخل،
سطح ویژه و ظرفیت تبادل کاتیونی باال و همچنین گروههای عامل
سطحی میباشد و بهدلیل بهبود حاصلخیزی خاک ،غیرمتحرک
کردن آلودگیها و ترسیب کربن مورد توجه بسیاری از پژوهشگران
قرار گرفته است (Zolfi Bavariani et al. .)Liang et al., 2015
( )2016نشان دادند که افزودن دو درصد جرمی از بیوچار
تولیدشده از کود مرغی در دمای  200و  400˚Cبه یک خاک
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آهکی با  ،7/9 pHبهترتیب باعث کاهش و افزایش  pHخاک شد
و بیوچار تولید شده در دمای  300˚Cاثر معنیداری بر  pHخاک
نداشت )2015( Najafi-Ghiri .با افزودن دو درصد جرمی از
بیوچارهای تولید شده از زیستتودههای مختلف شامل بقایای
ذرت ،گندم ،پنبه ،کنجد و چوب ذرت در دمای  500˚Cبه یک

خاک آهکی با  7/87 pHنشان داد که بیوچارهای تولیدشده از
بقایای پنبه و کنجد باعث افزایش ولی بیوچار تولیدشده از بقایای
گندم باعث کاهش  pHخاک شد و بیوچارهای تولید شده از چوب
ذرت و بقایای ذرت اثر معنیداری بر  pHخاک نداشت.

جدول  -5مقايسه ميانگين اثر ضايعات آلی و دمای گرماکافت بر  ،CEC ،EC ،pHميزان خاکستر BD ،و  CCEبيوچار

کاه و کلش گندم

منابع بیوچار

پوست سبز بادام

پوست سبز گردو

pH

EC

Ash

CEC

BD

-

mS cm-1

%

cmol kg-1

g cm-3

ماده خام

6/05f

3/20c

0/82i 14/13c

38/025dc

0/20g

300°C

8/15d

4/46b

3/78f 27/71b

66/00a

0/18h

500°C

a

a

d

i

10/35

6/15

a

36/61

CCE

c

7/68

63/95

0/17

ماده خام

5/54g

0/70f

2/80h

4/09e

24/76e

0/66a

300°C

c

e

e

d

a

b

9/34

1/31

9/49

6/47

64/57

0/45

500°C

9/93b

1/93d

43/05bc 10/26a 10/81d

0/42d

ماده خام

5/26h

0/54g

2/11i

1/68h

39/56bcd

0/44c

300°C

7/58e

0/38h

4/73g

2/40g

62/44a

0/40e

500°C

0/74f 10/04b

7/43f

8/33b

43/72b

0/31f

حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح  5%بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن است .وجود حداقل يک حرف مشترک
نشاندهنده نبود تفاوت آماری معنیدار در سطح  5%است CEC ،CCE .و  BDبهترتيب نشاندهنده کربناتکلسيم معادل ،ظرفيت تبادل کاتيونی و چگالی
مخصوص ظاهری است.

مطابق با جدول ( CCE )5بیوچارها و بقایای پوست بادام
بسیار بیشتر از کاه و کلش گندم است ،اما  pHبقایای کاه و کلش
گندم بیشتر از بقایای پوست بادام است .با وجود اینکه بقایای
کاه و کلش گندم دارای  CCEخیلی کمی نسبت به بقایای پوست
بادام و گردو بود pH ،بیشتری نسبت به بقایای پوست بادام و
گردو داشت ،کربناتکلسیم موجود در بافتهای بقایای گیاهی
چون بهروش تیتراسیون و با اضافه کردن اسید  HClو سپس تیتر
با  NaOHاندازهگیری میگردند ،بنابراین با اضافه کردن اسید تمام
کربناتکلسیم موجود در بقایا حل میشود و از آنجایی که برای
اندازهگیری  pHاز نسبت ( 1:20آب مقطر به زیستتوده) استفاده
شد و با توجه به حاللیت بسیار کم کربناتکلسیم در آب مقطر
( ،)0/013g/Lعمالً کربناتکلسیم در اندازهگیری  pHتأثیر خود
را از دست میدهد ،بلکه وجود کاتیونهای بازی مثل سدیم،
پتاسیم ،منیزیم و کلر در بقایاست که در  pHتأثیرگذار هستند و
این عناصر در بقایای کاه و کلش گندم بسیار بیشتر از بقایای
پوست بادام و گردو هست .انتظار بر این بود که در دمای 300˚C
نیز  pHبیوچار حاصل از کاه و کلش گندم بیشتر از بیوچار حاصل
از پوست بادام در همین دما باشد ،ولی مطابق با جدول (pH )5
1. valence dilution effect

بیوچار پوست بادام در این دما بیشتر از بیوچار کاه و کلش گندم
بود ،دلیل این امر را میتوان به  CECنسبت داد CEC ،بیوچار
کاه و کلش گندم در این دما بیشتر از سایرین است (جدول )5
و این امر باعث شده وقتی محلول  1:20برای اندازهگیری  pHتهیه
میشود ،مطابق با اثر رقت ظرفیت 1،کاتیونهایی با ظرفیت
بیشتر مثل کلسیم و منیزیم جذب سایتهای تبادلی شده و فقط
عناصر تکظرفیتی در  pHایفای نقش کنند ،ولی برعکس در
بیوچار حاصل از پوست بادام که  CECکمتری نسبت به کاه و
کلش گندم داشت ،تا حدودی کاتیونهای دو ظرفیتی نیز در pH
دخیل بودند ،بههمین دلیل  pHبیوچار پوست بادام در دمای
 300˚Cبیشتر از بیوچار کاه و کلش گندم بود.
مطابق با جدول ( ،)5مقدار  ECبیوچار حاصل از پوست
گردو در دمای گرماکافت  300˚Cنسبت به بقایای پوست گردو
کاهش معنیداری داشته است .با توجه به جدول ( ،)7غلظت
عناصر سدیم و پتاسیم در بیوچار حاصل از پوست گردو در دمای
گرماکافت  300˚Cنسبت به بقایای پوست گردو کاهش یافته ولی
غلظت عناصر کلسیم و منیزیم افزایش داشته است .وقتی  ECدر
محلول ( 1:20آب مقطر به بیوچار) اندازهگیری میشود ،باز هم
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بهدلیل اثر رقت ظرفیت ،کاتیونهای پرظرفیتی مثل کلسیم و
منیزیم (که در این نوع بیوچار هم مقادیر زیادی دارند) در
سایتهای تبادلی قرار گرفته ولی عناصر تک ظرفیتی مثل سدیم
و پتاسیم که مقادیر کمی هم داشتهاند ،وارد فاز محلول میشوند
و از اینرو  ECهم کاهش مییابد.
تأثير دمای گرماکافت بر ميزان مواد محلول در آب بيوچار

نتایج تجزیه واریانس دادهها در سطح احتمال  5%نشان داد که
دمای گرماکافت بر میزان مواد محلول در آب بیوچار تأثیر
معنیداری دارد (جدول .)6
مطابق با جدول ( )7در دمای گرماکافت  ،300°Cغلظت

فسفر نسبت به بقایای زیستتودهها کاهش یافت (در هر سه نوع
زیستتوده) ،علت کاهش فسفر محلول در آب با افزایش دمای
گرماکافت به  300°Cتشکیل کریستالهای  Ca-Mg-Pمیباشد
( .)Cao and Harris, 2010با افزایش دمای گرماکافت میزان مواد
محلول در آب شامل سدیم ،پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم و کلر افزایش
یافت که باعث افزایش در میزان  ECهمه بیوچارهای تولیدی شد
(جدول  )5و علت آن افزایش میزان خاکستر و افزایش میزان
کلسیم اکسید ( )CaOدر اثر افزایش تجزیه حرارتی کلسیت و
هدررفت مواد آلی بهصورت  CO2میباشد ( Rodriguez-Navarro
.)et al., 2009

جدول  -6نتايج تجزيه واريانس تأثير دمای گرماکافت بر ميزان مواد محلول در آب بيوچار.

میانگین مربعات
منابع تغییرات
نوع ضایعات آلی
دمای گرماکافت
نوع ضایعات آلی× دما
خطا
ضریب تغییرات ()CV

درجه
آزادی

فسفر

سدیم

پتاسیم

منیزیم

کلسیم

کلر

*2002/94
*10/61
*16/37* 143/95* 847/15
*0/0198
*323/89
*5/77
*44/21
*5/87* 109/39
*0/068
*202/18
*1/027
*0/93
*6/80* 55/41
*0/0083
0/000016 0/000012 0/0000063
0/028
0/203 0/0000023
1/03
1/16
1/05
5/05
4/80
1/24

2
2
4
18
-

*

نشاندهنده تفاوت آماری معنیداری در سطح  1%است.

جدول  -7مقايسه ميانگين ضايعات آلی و دمای گرماکافت بر ميزان مواد محلول در آب

فسفر

پتاسیم

سدیم

کلسیم

کلر

منیزیم

-1

g kg

کاه و کلش
گندم

منابع بیوچار

پوست بادام

پوست گردو

ماده خام

0/105d

13/70c

5/64c

4/00c

1/92c

15/90c

300°C

0/03i

18/10b

7/51b

6/40b

3/36b

22/72b

500°C

0/07g

10/66a 29/80a

8/00a

4/80a

45/44a

ماده خام

0/25b

4/06e

0/86f

1/60g

1/20f

1/42h

300°C

0/08f

5/01d

0/82f

3/60d

1/44e

1/98f

500°C

0/11c

5/09d

0/72f

6/40b

1/92c

4/54d

ماده خام

0/31a

2/34f

1/54d

2/00f

0/72g

0/85i

0/052

g

fe

e

d

g

0/09e

5/08d

300°C
500°C

h

1/25

1/01

1/28de

2/80

6/40b

1/68

1/92c

1/70

2/65e

حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح  5%بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن است .وجود حداقل يک حرف
مشترک نشاندهنده نبود تفاوت آماری معنیدار در سطح  5%است.

تأثير دمای گرماکافت بر عملکرد ،هدررفت ،هدررفت کربن
بهصورت  CO2و کربن باقيمانده بيوچار

نتایج تجزیه واریانس دادهها در سطح احتمال  5%نشان داد که
دمای گرماکافت بر عملکرد ،هدررفت ،هدررفت کربن بهصورت

 CO2و کربن باقیمانده بیوچار تأثیر معنیداری دارد (جدول .)8
مقایسات میانگین اثرات ضایعات آلی و دمای گرماکافت و
همچنین برهمکنش بین آنها بر عملکرد ،هدررفت ،هدررفت
کربن بهصورت  CO2و کربن باقیمانده بیوچار نشان داد ،نوع
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ضایعات آلی تأثیر معنیداری روی ویژگیهای مذکور در بیوچار
داشته و همینطور با افزایش دمای گرماکافت از  300به 500°C

میزان هدررفت و هدررفت کربن بهصورت  CO2افزایش اما عملکرد
و کربن باقیمانده کاهش یافت (جدول .)9

جدول  -8نتايج تجزيه واريانس تاثير دمای گرماکافت بر ميزان عملکرد ،هدررفت ،هدررفت کربن بهصورت  CO2و کربن باقيمانده بيوچار

میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه آزادی

عملکرد

هدررفت

نوع ضایعات آلی
دما گرماکافت
نوع ضایعات آلی× دما
خطا
ضریب تغییرات ()CV

2
1
2
12

*46/01
*1014/30
*2/63
3/59
5/03

*266/34
*425/15
*105/71
7/64
4/25

-

هدررفت کربن بهصورت

کربن باقیمانده

*403/97
*4481/83
*261/55
21/83
5/90

*143/11
*5811/49
*86/95
1/18
4/68

CO2

* نشاندهنده تفاوت آماری معنیداری در سطح  1%است.

اثرات متقابل نوع بیوچار و دمای گرماکافت بر عملکرد،
هدررفت ،هدررفت کربن بهصورت  CO2و کربن باقیمانده بیوچار
در جدول ( )9ارائه شده است .بیشترین میزان عملکرد تولید
بیوچار مربوط به بیوچار کاه و کلش گندم در دمای گرماکافت
 300°Cبهمقدار  48/63%و کمترین میزان عملکرد مربوط به
بیوچار پوست بادام در دمای گرماکافت  500°Cبهمقدار 27/62%
بود (جدول  .)9علت متفاوت بودن عملکرد بیوچارهای تولیدی
تفاوت در جنس ،نوع و میزان مواد تشکیلدهنده پیکره زیستتوده
میباشد ( .)Suliman et al., 2016کاه و کلش گندم ماهیت
لیگنوسلولزی داشته ولی پوست بادام و گردو ماهیت لیگنینی
دارند .با افزایش دمای گرماکافت عملکرد بیوچار کاهش مییابد
که علت آن وقوع تبدیالت گرماکافتی شامل واکنشهای تخریب
اولیه (تجزیه حرارتی همیسلولز ،سلولز و لیگنین در زیستتوده)
و واکنشهای تخریب ثانویه در زغال (تبدیل مایعات به بخارات
گرماکافتی در چارچوب زغال) ،خروج مواد فرار و افزایش میزان
خاکستر طی فرآیند گرماکافت میباشد (.)Huang et al., 2017
 )2004( Demeirbasگزارش کرد که هرچه میزان لیگنین بیشتر
باشد عملکرد بیوچار بیشتر است ،اما علت باال بودن عملکرد
بیوچار حاصل از کاه و کلش گندم در دمای گرماکافت 300°C
باال بودن میزان خاکستر و تجمع عناصر معدنی مانند پتاسیم و
روی با افزایش دمای گرماکافت در محتوای خاکستر بیوچارهای
تولیدی میباشد .بیوچارهای تولیدی در دمای گرماکافت 300°C
رنگی متمایل به سیاه و قهوهای داشتند که علت آن پایین بودن
دما برای وقوع کامل واکنشهای تخریب اولیه و ثانویه و خروج
نسبتاً کم مواد فرار طی فرآیند گرماکافت میباشد ( Wang et al.,
 .)2017بیشترین میزان هدررفت مربوط به بیوچار پوست بادام
در دمای گرماکافت  500°Cبهمقدار  72/39%و کمترین میزان

تبدیل زیستتوده به بیوچار مربوط به بیوچار کاه و کلش گندم
در دمای گرماکافت  300°Cبهمقدار  51/53%بود (جدول .)9
بیوچار کاه و کلش گندم در دمای گرماکافت  300°Cبیشترین
میزان کربن باقیمانده بهمقدار  50/22%و بیوچار پوست بادام در
دمای گرماکافت  500°Cکمترین میزان کربن باقیمانده بهمقدار
 3/08%از آن خود ثبت کردند (جدول .)9بیشترین و کمترین
میزان هدررفت کربن بهصورت  CO2بهترتیب مربوط به بیوچار
پوست بادام در دمای گرماکافت  500°Cبهمقدار  96/92%و
بیوچار کاه و کلش گندم در دمای گرماکافت  300°Cبهمقدار
 49/77%بود (جدول .)9از بقایای زیستی سه نوع محصول میتوان
استحصال کرد؛ بیوچار ،روغنهایزیستی و گازهایزیستی.
استحصال این سه نوع محصول به جای آنکه بیشتر تابع محتوای
سلولز ،همیسلولز و لیگنین باشد ،بلکه بیشتر تابع دمای
گرماکافت و مدت زمان ماندگاری است .در دمای گرماکافت
 500˚Cبیشترین مقدار روغنهای زیستی تولید میشود و اگر
دمای گرماکافت بیشتر افزایش یابد و یا مدت زمان ماندگاری در
این دما بیشتر باشد ،خود روغنهایزیستی تجزیهشده و بر مقدار
 CO2تولیدی افزوده میشود ،بههمین دلیل است که در دمای
گرماکافت  500˚Cبیشترین مقدار  CO2متصاعد شده از بیوچار
پوست بادام حاصل شد .مطابق با گزارشهای Verheijen et al.
( )2010با بررسی اثر دمای گرماکافت بر مقدار نسبی بیوچار،
گاززیستی ،روغن زیستی و آب ،عنوان کردند که با افزایش دما،
درصد بیوچار کاهش و درصد تولید گاززیستی افزایش مییابد.
درصد تولید روغنزیستی با افزایش دما تا حدود  500˚Cافزایش
یافت و سپس با افزایش دما کاهش یافت .کاهش روغن در دمای
 500˚Cبهعلت تبدیل آن به گاززیستی میباشد .در صورتی که
هدف اصلی از گرماکافت ،تولید سوختزیستی باشد باید از
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و بیوچار تولید شده از کلش جو ،انتشار هر سه گاز گلخانهای را
در هر دو خاک کاهش داد.

دماهای باالتر و زمان ماندگاری کمتر استفاده شود ،ولی برای
تولید مقدار بیشتر بیوچار ،باید از دماهای پایین و زمان بیشتر
استفاده شود )2012( Yoo and Kang .بیوچار تولیدشده از کود
خوکی و کلش جو را بهمیزان  20تن در هکتار به دو نوع خاک با
محتوای نیتروژن متفاوت افزودند و میزان انتشار گازهای ،CO2
 CH4و  N2Oرا در طی  36روز بررسی کردند .آنان مشاهده کردند
که با افزودن بیوچار کود خوک به خاک حاوی نیتروژن کم ،میزان
انتشار  CO2و  CH4از خاک کاهش ،ولی انتشار  N2Oافزایش یافت

تأثير دمای گرماکافت بر  C/N ،OCو  DOCدر آب گرم و سرد
بيوچار

نتایج تجزیه واریانس دادهها در سطح احتمال  5%نشان داد
که دمای گرماکافت بر میزان  C/N ،OCو  DOCدر آب گرم و
سرد بیوچار تأثیر معنیداری دارد (جدول .)10

جدول  -9مقايسه ميانگين اثر نوع ضايعات آلی و دمای گرماکافت بر عملکرد ،هدررفت ،هدررفت کربن بهصورت  CO2و کربن باقيمانده بيوچار

عملکرد

هدررفت

هدررفت کربن بهصورت

کربن باقیمانده

CO2
%

کاه و کلش گندم
پوست سبز بادام

منابع بیوچار

پوست سبز گردو

300°C

48/63a

51/53d

50/22a

49/77

500°C

32/96c

67/09b

6/15d

93/85a

300°C

43/50b

72/29a

32/92c

79/15b

500°C

d

27/62

72/39

3/93

96/91

300°C

43/35b

56/67c

40/42b

61/33c

500°C

29/87

70/16

5/67

94/17

cd

a

ab

e

d

a

a

de

حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح  5%بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن است .وجود حداقل يک حرف مشترک
نشاندهنده نبود تفاوت آماری معنیدار در سطح  5%است.
جدول  -10نتايج تجزيه واريانس تأثير دمای گرماکافت بر ميزان  C/N ،OCو  DOCدر آب گرم و سرد بيوچار

میانگین مربعات
منابع تغییرات

درجه آزادی

نوع ضایعات آلی
دما گرماکافت
نوع ضایعات آلی× دما
خطا
ضریب تغییرات ()CV

2
2
4
18
-

OC
*

190/05
*3069/85
*96/81
2/20
5/16

C/N
*

607/46
*10657/95
*408/89
15/77
9/67

 DOCدر آب سرد
*

0/07
*1/68
*0/02
0/0001
2/43

 DOCدر آب گرم
*

0/07
*2/44
*0/03
0/00009
1/58

* نشاندهنده تفاوت آماری معنیداری در سطح  1%است C/N ،OC .و  DOCبهترتيب نشاندهنده کربن آلی ،نسبت کربن به نيتروژن و کربن
آلی محلول در آب است.

مقایسه میانگین اثرات متقابل نوع ضایعات آلی و دمای
گرماکافت بر میزان  C/N ،OCو  DOCدر آب گرم و سرد بیوچار
در جدول ( )11نشان داده شده است .بیشترین و کمترین میزان
 OCبهترتیب از بیوچار کاه و کلش گندم (در دمای  )300°Cو
بیوچار پوست بادام (در دمای  )500°Cبهمیزان  47/01و 5/53%
بهدست آمد .علت تفاوت در میزان  OCبیوچارهای تولیدی تفاوت
در جنس و نوع زیستتوده و شرایط گرماکافت است ( Zhang et
 )2015( Zhang et al. .)al., 2015با بررسی طیف  NMRمواد
چوبی و بیوچار حاصل از آن در دماهای  400 ،200و 600°C
گزارش کردند که میزان  OCمواد چوبی و بیوچار حاصل از آن در

دمای  200°Cتحت تأثیر اجزای کربن آلیفاتیک (سلولز و
همیسلولز) است و در این دما تغییر شکل کربن به فرمهای
آروماتیک بهصورت محدود اتفاق افتاده است ،ولی با افزایش دمای
گرماکافت به  400و  600°Cمیزان کربن آلیفاتیک (کربن متصل
به اکسیژن  )O-alkylو ناپایدار کاهش و بر میزان کربن آروماتیک
یا  aryl-Cو پایدار افزوده میشود .همچنین آنان بیان نمودند که
واکنشهای تخریب اولیه و ثانویه زیستتوده و زغال و خروج مواد
فرار علت تغییر شکل فرمهای کربن طی فرآیند گرماکافت
میباشد و طی فرآیند گرماکافت آهسته حلقههای کربن آروماتیک
پیوند شده با هیدروژن بهخاطر وجود گروههای عاملی کربوکسیل
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و فنولی تولید میشود .علت باال بودن میزان  OCبیوچار کاه و
کلش گندم در دمای  300°Cنسبت به زیستتوده کاه و کلش
گندم با افزایش دمای گرماکافت خروج مواد فرار و ایجاد فرمهای
متنوع کربن ناپایدار طی فرآیند تخریب اولیه میباشد.
 )2010( Verheijen et al.گزارش کردند که با افزایش دمای
گرماکافت درصد بیوچار تولیدی و  OCکاهش ولی درصد
آروماتیک بودن و میزان کربن پایدار آن افزایش مییابد .در هر
سه نوع بقایا  OCبا افزایش دمای گرماکافت از  300به 500°C
بهشدت کاهش پیدا کرد .هر چه قدر دمای گرماکافت بیشتر
افزایش یابد ،کربن بیشتری هم بهصورت  CO2هدر میرود.
 )2010( Verheijen et al.با افزایش دمای گرماکافت از  300به
 ،500˚Cگزارش کردند که در دمای گرماکافت  ،300˚Cعملکرد
تولید بیوچار  82/51درصد بوده و با افزایش دمای گرماکافت به
 500˚Cعملکرد تولید بیوچار به  19/37درصد کاهش یافت ،یعنی
با افزاش دمای گرماکافت از  300به  500˚Cبهاندازه  63/14درصد
از عملکرد تولید بیوچار کاسته شد .برای کاهش هدر رفت کربن
بهصورت  CO2در دمای  ،500˚Cباید از زمان ماندگاری کمتری
استفاده شود )2013( et al. Wang .گزارش کردند که هدف از
فرایند گرماکافت آهسته در دماهای باال ( )700-350˚Cو انتخاب
مدت زمان ماندگاری (از چند ساعت تا چند روز) برای به حداکثر
رساندن عملکرد بیوچار و کاهش تولید سوختها و گازهای زیستی
است .افزایش  30درصدی عملکرد تولید بیوچار در مدت زمان

ماندگاری کمتر از  30دقیقه و در دمای متوسط 500˚C
امکانپذیر است ( .)Wang et al., 2013آنان گزارش کردند که
مدت زمان ماندگاری از چند دقیقه تا چند ساعت ممکن است
منجر به تغییر خصوصیات مواد فرار تولیدی ،خاکستر و کربن
تثبیتشده در بیوچار شود که ارتباط نزدیکی با کیفیت و عملکرد
بیوچار دارد.
نسبت  ،O/Cنسبت مهمی است که برای اندازهگیری درجه
آروماتیک بودن و بلوغ بیوچار مورد استفاده قرار میگیرد .این
نسبت در بیوچارهایی که در دماهای پایین تولید شدهاند
بیشترین مقدار را دارد و برعکس در بیوچارهایی که در دماهای
باال تولید میشود و یا در بیوچارهایی که بهصورت طبیعی و از
چوب تهیه میشوند ،کمترین مقدار را دارد .در کل ،نسبت O/C
با افزایش دمای گرماکافت کاهش مییابد (.)Krull et al., 2012
با افزایش دمای گرماکافت از نسبت  C/Nنیز کاسته میشود .با
افزایش دمای گرماکافت هم از مقدار نیتروژن و هم از مقدار کربن
بیوچار تولیدی کاسته میشود ،ولی میزان کاهش این دو عنصر در
بیوچارهای تولیدی از یک نوع زیستتوده و در دمای گرماکافت
یکسان به یک اندازه نیست ،میزان هدر رفت کربن با افزایش دمای
گرماکافت بیشتر از نیتروژن است ،لذا این نسبت نیز مشابه با نسبت
 O/Cبا افزایش دمای گرماکافت کاهش مییابد .نسبت  C/Nهر
چقدر در بیوچارهای تولیدی بیشتر باشد ،کیفیت بیوچار بیشتر
بوده و محصول غنی از کربن خواهد بود (.)Krull et al., 2012

در آب گرم و سرد DOCو OC ،C/Nجدول  -11مقايسه ميانگين اثر نوع ضايعات آلی و دمای گرماکافت بر ميزان

OC

C/N

%
45/43ab

87/79a

a

300°C

a

47/01

c

43/83

d

500°C

d

e

f

ماده خام
کاه و کلش گندم

منابع بیوچار

پوست سبز بادام

پوست سبز گردو

 DOCدر آب
سرد

8/47

c

9/33

a

 DOCدر آب گرم
%

0/49
0/46

0/15

b

a

1/21

d

0/75

g

0/16

b

ماده خام

41/77

91/51

0/92

300°C

26/22e

33/39d

0/12g

0/48e

500°C

g

i

h

ماده خام

cb

300°C

d

500°C

f

e

5/53

8/56

b

54/74

43/37

d

30/86

e

10/14

28/36

11/92

0/03

c

0/84

e

0/17

h

0/06

1/16

0/13

c

1/14

f

0/31

h

0/13

حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده تفاوت معنیدار در سطح  5%بر اساس آزمون چند دامنهای دانکن است .وجود حداقل يک حرف مشترک
نشاندهنده نبود تفاوت آماری معنیدار در سطح  5%است C/N ،OC .و  DOCبهترتيب نشاندهنده کربن آلی ،نسبت کربن به نيتروژن و کربن آلی
محلول در آب است.

بیشترین و کمترین میزان  C/Nبهترتیب مربوط به ضایعات
آلی پوست بادام بهمقدار  91/51و بیوچار پوست بادام در دمای
 500°Cبهمقدار  8/56بود .بیشترین میزان  C/Nمربوط به مواد

اولیه و بیوچارهای تولیدی در دمای گرماکافت  300°Cبهویژه
بیوچار کاه و کلش گندم تولیدی در همین دمای گرماکافت بود
(جدول  .)11بهطورکلی  C/Nبیوچار پیشبینی کننده رفتار
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نیتروژن در خاک است .به گونهای که اگر  C/Nکمتر از  20باشد
باعث معدنی شدن نیتروژن و اگر بیشتر از  30باشد موجب توقف
یا ایموبیلیزاسیون نیتروژن در خاک و بروز عالئم کمبود نیتروژن
در گیاه میشود ( .)Stevenson et al., 1999میزان کربن ناپایدار
و قابلدسترس در بیوچارهای تولیدی در دمای  500°Cپایین ولی
میزان کربن آروماتیک یا پایدار باال میباشد و ممکن است باعث
کاهش فعالیت میکروبی خاک شود ( .)Singh et al., 2010این
مباحث نشاندهنده تجزیه سریع کربن بیوچار در خاک نیست،
چرا که قسمت عمده کربن بیوچار از کربنهای آروماتیک تشکیل
شده که در برابر تجزیه میکروبی بسیار مقاوماند ،از اینرو ،متوسط
اقامت کربن بیوچار در خاک ( 1)tmrtبه هزاران سال نیز میرسد
(متوسط اقامت کربن در خاک ،یعنی مدتزمانی که طول میکشد
تا مقدار ماده آلی اضافهشده به خاک بهصورت  CO2از خاک به
اتمسفر وارد شود) ،چرا که حتی اگر بخشی از کربن بیوچار سریع
تجزیه شود ،همیشه بخشی مقاوم در خاک میماند که متوسط
اقامت کربن را خیلی باال میبرد ( .)Golchin, 2016کربن بیوچار را
به دو دسته کربن لبایل2و کربن مقاوم3تقسیم میکنند ( Cross
 .)and Sohi, 2011کربن لبایل بیوچار بعد از اضافه شدن بیوچار به
خاک میتواند بهآسانی توسط ریزجانداران خاک مورد استفاده قرار
گیرد .از اینرو ،معدنی شدن کربن پس از افزودن بیوچار به خاک
افزایش مییابد و این موضوع توجیهکننده تحریک معدنی شدن
کربن در مراحل اولیه توسط بیوچار پس از اضافه شدن به خاک
است .محتوای کربن مقاوم بیوچار خیلی بیشتر از کربن لبایل
بیوچار است ( .)Crombie et al., 2015کربن مقاوم میتواند برای
مدت طوالنی در خاک دوام آورد .بنابراین ،کربن ورودی به خاک از
طریق افزودن بیوچار همیشه بیشتر از کربن خروجی از طریق
معدنی شدن کربن لبایل است (.)Wang and Wang, 2019
بیوچار کاه و کلش گندم در دمای گرماکافت 300°C
بیشترین میزان  DOCبا عصارهگیر آب مقطر گرم بهمقدار 0/75%
و بیوچار پوست بادام در دمای گرماکافت  500°Cکمترین میزان
 DOCبا عصارهگیر آب مقطر سرد بهمقدار  0/04%و کربن
باقیمانده بهمقدار  3/08%بود (جدول  DOC .)11توانایی باالیی
در ایجاد کمپلکسهای محلول و نامحلول با فلزات سنگین دارد
بههمین دلیل درک محتوا و ماهیت شیمی کربن آلی محلول در
آب بیوچار یک فاکتور مهم برای پیشبینی رفتار و کارایی بیوچار
در خاک میباشد (.)Gusiatin et al., 2016

گرماکافت از  300به  500°Cاین باندها بهویژه در پیک 874 cm-1
تقویت گردید و نشاندهنده افزایش درجه کربونیزاسیون میباشد.
پیک قوی در ناحیه  1023 cm-1در پوست گردو نشاندهنده
ساختارهای آلیفاتیک  C–Oاسترها و قطبیت سلولز و همیسلولز
میباشد و با افزایش دمای گرماکافت این ساختارها مخصوصاً در
پیک  1031 cm-1در دمای  300°Cکاهش مییابد .پیک قوی در
ناحیه  1167 cm-1مربوط به کشش ارتعاشی  C–Oآروماتیک است
که در این ناحیه نمایان گشته است .پیک ناحیه  1200تا cm-
 12511مربوط به کشش ساختار  C–Oآروماتیک فنول که نماینده
ساختار لیگنین است و با افزایش دما تا  500°Cاین ناحیه بهجز در
ال ناپدید گشت.
بیوچار پوست بادام تولیدشده در دمای  500°Cکام ً
پیک ناحیه  1350تا  1451 cm-1مربوط به گروههای آلیفاتیک –
 CH3است و با افزایش دمای گرماکافت به  300°Cشدت این پیک
در ناحیه  1451 cm-1کم میشود و با افزایش دمای گرماکافت به
 500°Cاین پیک در ناحیه  1431 cm-1بهجز بیوچار پوست گردو
تولیدی در دمای  500°Cتقویت گردید که نمایانگر تشکیل بیشتر
گروههای آروماتیک است .پیک ناحیه  1300تا  1600 cm-1مربوط
به باندهای آروماتیک  C=Oمربوط به گروههای عاملی
کربوکسیلیک ،کتون ،استر و  C=Cآروماتیک هسته لیگنین است
که در پوست بادام دارای یک پیک ضعیف است ولی با افزایش دمای
گرماکافت به  500°Cاین پیک تقویت گردید که مربوط به
C=Cآروماتیک است .پیک ناحیه  1700تا  1900 cm-1مربوط به
کشش ارتعاشی  C=Oکربوکسیلیک اسید و کربونیل است که در
کاه و کلش گندم در ناحیه  1739 cm-1دارای یک پیک قوی است
و با افزاش دمای گرماکافت به  300°Cتغییر چندانی نکرد .با
افزایش دمای گرماکافت به  500°Cاین پیک در ناحیه 1735 cm-1
خیلی ضعیف شده و به کمترین مقدار خود میرسد و بیانگر تجزیه
گروههای عاملی مذکور است .پیک ناحیه  2114 cm-1مربوط به
کشش ارتعاشی باندهای  C=Cهسته لیگنین است که با افزایش
دمای گرماکافت به  500°Cاین پیک تقویت میگردد .پیک ناحیه
 2800تا  3000 cm-1مربوط به کشش ارتعاشی گروههای آلیفاتیک
 –CH3و  –CH2است که در کاه و کلش گندم دارای یک پیک قوی
در ناحیه  2918 cm-1است .با افزایش دمای گرماکافت به 500°C
شدت این پیک کاهش یافت که نشانه تجزیه گروههای آلیفاتیک
مذکور است .پیک ناحیه  3100تا  3600 cm-1مربوط به کشش
ارتعاشی گروه  –OHاست که این ناحیه نیز در پوست گردو دارای
یک پیک قوی است (شکل  )1ولی با افزایش دمای گرماکافت به
 500°Cبهدلیل تجزیه گروه عاملی مذکور از شدت آن در پیک
ناحیه  3385 cm-1کاسته شده است (.)Gusiatin et al., 2016

1. Mean residence time
2. Liable carbon

3. Recalcitrant carbon

بررسی طيف مادونقرمز ( )FT-IRبيوچارهای توليدی

مطابق با (شکل  ،)1پیکهای ضعیف بین  528تا 893 cm-1
مربوط به باندهای آروماتیک  C–Hمیباشد و با افزایش دمای
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شکل  -1طيف مادونقرمز ( )FT-IRبيوچارهای توليدی
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 از بیوچار کاه و کلش گندم در دمای گرماکافتOC عملکرد و
 به300  با افزایش دمای گرماکافت از. بهدست آمدند300°C
 درصد عملکرد تولید بیوچار کاهش ولی میزان هدررفت500°C
 با توجه به نتایج این. افزایش یافتCO2 و خروج مواد فرار مانند
پژوهش میتوان اظهار داشت در صورتی که هدف از تولید بیوچار
 بیوچارهای حاصل، تثبیت کربن و یا تغذیه گیاه باشد،اصالح خاک
 بهدلیل300°C از کاه و کلش گندم تولیدی در دمای گرماکافت
 کارایی مطلوبتری نسبت به پوست گردوOC  وCEC باال بودن
.خواهد داشت

590

نتيجهگيری
نتایج نشان داد که بیشترین میزان عناصر غذایی مربوط به
 بود اما مقدار500°C بیوچارهای تولیدی در دمای گرماکافت
.آنها به جنس مواد اولیه جهت تولید بیوچار بستگی داشت
 مواد محلول و خاکستر مربوط به،pH ،EC بیشترین میزان
 اما، بود500°C بیوچار کاه و کلش گندم در دمای گرماکافت
 و تعداد گروههای عاملی و همینطورCEC بیشترین میزان
 حاصل300°C  از بیوچارهای تولیدی در دمایC/N بیشترین
 حداکثر میزان.) بودندC/N شدند (مواد اولیه هم حاوی بیشترین
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