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ABSTRACT
A significant part of the nitrogen fertilizers due to the high solubility in water, penetrates into the lower parts
of the soil and become unavailable to the plant. To prevent nitrogen losses, various methods have been used,
of which coatings is the most widely used methods to reduce the rate of dissolution in water. The objective of
the current study was to produce novel slow release fertilizers (SRFs) using starch-based polymer
nanocomposites (in terms of environmental compatibility and degradability) and to investigate the comparative
efficiency of these samples on the growth and nutritional responses of tomatoes. Firstly, two formulations of
urea fertilizer coated with starch-based polymer nanocomposite reinforced with biochar nanoparticles (A) and
pristine polymer without nanoparticles (B) were synthesized. Then, the effects of two levels (180 and 420 kg/ha
or 60 and 140 mg/kg) synthesized SRF samples (A and B) and un-coated urea granule fertilizer (as a control)
on morphological characteristics of tomatoes were investigated. A factorial design based on the completely
randomized blocks with three replications was performed at Agricultural Biotechnology Research Institute,
Karaj. The results showed that the presence of nanoparticles increases the release time of urea from the coating
layer, and it was prolonged with increasing the amount of NCNPs because of favorable interfacial polymerfiller interactions. So that, the nitrogen release rate from sample A, at pH= 2, 6 and 10, was respectively
decreased 49.46, 18.52 and 45.13% as compared to sample B. Moreover, application of SRF samples increased
nitrogen use efficiency, nitrogen agronomic efficiency and apparent nitrogen recovery. So that, the nitrogen
use efficiency in fertilizer treatments A and B with usage of 420 kg/ha was respectively increased 7/85 and
14/68% compared to urea fertilizer.
Keywords: Biodegradable, Nanobiochar, Nanocomposite, Slow Release Fertilizer, Starch.
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توليد کود اوره کندرها با استفاده از پوشش نانوکامپوزيت پليمری بر پايه نشاسته و بررسی اثرات آن بر رشد
گياه گوجهفرنگی ()Lycopersicon esculentum L.
مهری سليمی ،1الهه معتمدی ،*2بابک متشرعزاده ،1داريوش داودی ،2حسينعلی عليخانی ، 1حسين مير سيدحسينی

1

 .1گروه علوم و مهندسی خاک ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 .2ب خش نانوتکنولوژی ،پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،کرج ،ایران.
(تاریخ دریافت -1399/8/24 :تاریخ بازنگری -1399/9/10 :تاریخ تصویب)1399/9/15 :

چکيده
بخش چشمگیری از نیتروژن موجود در کودهای نیتروژندار به دلیل باال بودن سرعت حل شوندگی در آب ،به بخشهای
زیرین خاک نفوذ میکند و از دسترس گیاه خارج میشود .برای جلوگیری از این هدر رفت روشهای گوناگونی مورد استفاده
قرار گرفته که یکی از پرکاربردترین روشها ،استفاده از پوشش برای کاهش سرعت حلشوندگی در آب است .هدف از این
پژوهش تولید کودهای کندرها نانوکامپوزیت پلیمری نشاسته (به لحاظ تطابق با محیط زیست و تجزیه پذیری آن) و بررسی
اثر مقایسهای این کودها ،بر رشد و پاسخ های تغذیهای گیاه گوجهفرنگی میباشد .در ابتدا دو فرموالسیون کود اوره
پوششدهی شده با نانوکامپوزیت پلیمری نشاسته حاوی نانوذرات بیوچار ( )Aو نانوکامپوزیت پلیمری نشاسته بدون حضور
نانوذرات ( )Bسنتز شدند .پس از مشخصهیابی کودهای سنتز شده ،بهمنظور بررسی اثرات آنها بر خصوصیات رشدی
گوجهفرنگی ،کودهای  B ،Aو اوره معمولی با دو غلظت  180و  420کیلوگرم در هکتار ( 60و  140میلیگرم در کیلوگرم)
بهصورت طرح فاکتوریل بر پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کرج مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که افزودن نانوذرات ،زمان رهاسازی کود را بهدلیل تعامل مطلوب پلیمر و پرکننده
افزایش میدهد ،بهطوریکه میزان رهاسازی نیتروژن از کود  Aبعد از  21روز در  6 ،2 ،pHو  10بهترتیب 18/52 ،49/46
و  45/13درصد نسبت به کود  Bکاهش یافت  .افزایش غلظت کود مورد استفاده در اکثر صفات تفاوت معنیداری ایجاد
نکرد؛ اما کودهای سنتزشده اثر معنیداری بر خصوصیات رشدی گیاه داشتند .کارآیی مصرف نیتروژن و بازیابی ظاهری
نیتروژن با استفاده از این کودها افزایش یافت؛ عالوه بر این ،درصد نیتروژن کل و میزان نیترات موجود در اندامهوایی در
گیاهان تیمار شده با کودهای کندرها در مقایسه با اوره بهترتیب افزایش و کاهش یافتند .میزان کارآیی مصرف نیتروژن در
تیمارهای کودی  Aو  Bبا کاربرد  420کیلوگرم در هکتار ،بهترتیب  7/85و  14/68درصد نسبت به کود اوره افزایش نشان
داد.
واژههای کليدی :زیستتخریبپذیر ،کود کندرها ،نانوبیوچار ،نانوکامپوزیت ،نشاسته.

مقدمه
با توجه به افزایش جمعیت ،از کودهای شیمیایی برای افزایش
تولید در واحد سطح استفاده میشود .استفاده بیرویه از این
کودها موجب هدرروی عناصرغذایی موجود در آنها میشود؛ که
عالوهبر اتالف هزینه موجب کاهش کارآیی عناصر غذایی و آلودگی
محیط زیست میشود ( .)Ye et al., 2020در این میان ،نیتروژن
بهعنوان یک عنصرغذایی ضروری و پرمصرف Tپتانسیل آلودگی
زیادی در محیط زیست از طریق ورود به آبهای زیرزمینی و رو
زمینی و نیز بروز شرایط آب تباهی 2دارد (.)Tian et al., 2016
یکی از راه های کاهش خطرات زیست محیطی و بهبود کارآیی
مصرف عناصرغذایی استفاده از کودهای کندرها است .کودهای
* نویسنده مسئول:

کندرها با قابلیت رهاسازی آرام یا کنترلشده ،محتویات غذایی
خود را بهتدریج و منطبق با نیاز غذایی گیاه در خاک رها میکنند.
این کودها به منظور افزایش عملکرد و کیفیت محصول تولیدی،
کارآیی بهتر مواد کودی و بهرهوری اقتصادی بهوجود آمدهاند.
کودهای کندرها از طریق پوششدار کردن ذرات کودهای
شیمیایی توسط موادی که موجب کاهش سرعت انحالل آنها در
آب میشوند ،تهیه میشوند ( .)Ye et al., 2020میزان رهاسازی
و انحالل عناصرغذایی از این کودها به مواد مورد استفاده برای
پوششدهی بستگی دارد .تاکنون انواع مختلفی از کودهای کندرها
تولید شده و وارد بازار شدهاند که هر کدام دارای مزایا و معایبی
هستند؛ بهعنوان مثال کودهای کندرها با پوشش گوگردی بهدلیل
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مقاومت مکانیکی ضعیف ،در اثر حمل و نقل و کوچکترین ضربه،
به راحتی ترک برداشته و موجب رهاسازی سریع کود در خاک
میشود؛ زیرا گوگرد مادهای شکننده و کریستالی است و پوششی
غیریکنواخت ،و شکننده را ایجاد میکند .از معایب کودهای اوره
فرمآلدهید ایزوبوتیلدین دی اوره و رزینی میتوان به قیمت باالی
آنها اشاره کرد .کودهایی با پوشش پلیمری مصنوعی ،بهدلیل غیر
قابل تجزیه بودن موجب انباشتهشدن مقادیر قابلتوجهی بقایای
پالستیکی در خاک و آلودگی و سمی شدن محیط زیست می-
شوند)Trenkel, 2010( .؛ از طرفی استفاده از پلیمرهای مصنوعی
برای پوششدهی کودهای شیمیایی مستلزم هزینههای زیادی
است و این امر موجب میشود تا کود با قیمت باالتری در اختیار
کشاورزان قرار گیرد؛ بنابراین الزم است مواد پوشاننده کودهای
شیمیایی از لحاظ اقتصادی مقرونبهصرفه بوده و دارای صفات
پوشانندگی مطلوب و سازگار با محیطزیست باشند .تا کنون برخی
از مواد پوششدهنده طبیعی و زیست تخریبپذیر که بهصورت
اصالحشده برای تولید کودهای کندرها مورد استفاده قرار گرفته-
اند شامل :لیگنین ،کیتوسان ،سدیم آلژینات و رزین با نشاسته
اصالحشده میباشند (Riyajan et al., 2012؛ Olad
and.Gharakhani., 2016؛chen et al., 2020؛ Gumelar et al.,
 .)2020کودهایی که با استفاده از صمغ زانتان ،سدیم آلژینات و
کیتوسان تولید میشوند؛ علیرغم زیست تخریبپذیر بودن،
مستلزم هزینههای زیادی هستند .بنابراین پژوهشگران برای تولید
کودهای کندرها در پی یافتن مادهای هستند که عالوهبر زیست
تخریبپذیر بودن ،مقرون بهصرفه بوده و تجدیدپذیر باشند.
نشاسته یک بیوپلیمر پلیساکاریدی و تجدیدپذیر میباشد
که با توجه به قیمت پایین ،تخریبپذیری زیستی و فراوانی ،به-
عنوان پوششدهنده در کودهای کندرها مورد بررسی قرار گرفته
است .برای مثال بررسی میزان رهاسازی عناصر غذایی و ظرفیت
نگهداری آب از کود پوششدهی شده با استفاده از نشاسته سیب-
زمینی و نانوذرات هالوسیت نشان داد که کود سنتز شده قابلیت
باالیی در نگهداری آب و کنترل رهاسازی اوره داشت و افزودن
هالوسیت ،خواص رهاسازی کود را بهبود بخشید))Wei et al., 2019
عالوه بر این در پژوهشی کود کندرهای دو الیهای با پوشش
داخلی از اتیل سلولز و پوشش بیرونی از پلیمرسوپرجاذب مبتنیبر
نشاسته تولید کردند که رهاسازی اوره را به  100ساعت افزایش
داد ) .(Qiao et al., 2016بنابراین استفاده از نشاسته بهمنظور
پوششدهی کودهای شیمیایی دارای مزایای زیادی میباشد که
میتوان به کاهش هزینه تولید ،بهبود خاصیت تجزیهپذیری،
افزایش رشد گیاه ،و توسعه کشاورزی پایدار و سازگار با محیط-
زیست ،اشاره کرد.

303

در مطالعات متعددی ،تاثیر نانومواد معدنی در ماتریسهای
پلیمری به منظور باال بردن استحکام شبکه پلیمری و بهبود
خواص حرارتی و نفوذپذیری ساختار پلیمر ،مورد تائید قرار گرفته
است .بهطور خالصه ،ظرفیت جذب آب ،سرعت متورم شدن،
خواص مکانیکی و رئولوژیکی ،سرعت تجزیه در خاک ،ساختار
حفرهای ،خواص تشکیل فیلم ،ظرفیت بارگذاری و مکانیسم
رهایش محموله از جمله خواصی هستند که با افزودن نانومواد به
درون شبکه پلیمری قابل بهبود می باشند ( ;Geng et al., 2014
.)Pour-esmaeil et al., 2014
کودهای کندرها با کاهش هدرروی ،نیتروژن بیشتری را در
اختیار گیاه قرار میدهند و عالوه بر افزایش عملکرد ،میزان کارآیی
مصرف نیتروژن و کارآیی زراعی نیتروژن را نیز افزایش میدهند.
افزایش کارآیی زراعی ،فیزیولوژیکی و بازیافت ظاهری نیتروژن در
گندم ،در مقایسه با کودهای معمولی گزارش شده است Dargie
).)et al., 2020
هدف از انجام این پژوهش ،سنتز فرموالسیونهای مختلف
کودهای کندرهای اوره ،با استفاده از نانوکامپوزیت پلیمری
نشاسته به عنوان یک منبع ارزان قیمت و بررسی اثر پوشش
نانوکامپوزیت پلیمری و نانوذرات بر میزان رهاسازی اوره از
کودهای سنتز شده در مقایسه با کود اوره معمولی ،در آب با
pHهای مختلف و اثر این کودها بر میزان عملکرد ،برخی
خصوصیات رشدی گیاه گوجه فرنگی

( Lycopersicon

 ، ،)esculentum L.کارآیی مصرف نیتروژن ،کارآیی زراعی
نیتروژن و بازده ظاهری نیتروژن بود.

مواد و روشها
توليد نانوبيوچار

نانوبیوچار ( )NCNPsبه عنوان تقویت کننده ماتریس پلیمری
هیدروژل استفاده شد و برای تهیه آن اکسیداسیون شیمیایی
بیوچار طبیعی انجام شد .بیوچارکربن طبیعی از معدن زغالسنگ
واقع در شهر کوهبنان استان کرمان تهیه گردید .ابتدا مقدار
مشخصی از بیوچار خام از الک ( 200مش) عبور داده شد و 0/5
گرم از پودر بیوچار طبیعی با  50میلیلیتر اسیدسولفوریک غلیظ
مخلوط شد و سپس  2گرم پرمنگنات پتاسیم در مدت  2ساعت
بهآرامی به واکنشی که در حمام یخ قرار داشت ،اضافه گردید .بعد
از رسیدن دمای واکنش به  35درجه سلسیوس بهمدت یکساعت
واکنش در آب معمولی ،بر روی همزن قرار گرفت و پس از آن
دوباره ظرف واکنش در حمام یخ قرار گرفته و  150میلیلیتر آب
مقطر به آهستگی به آن اضافه شد .سپس  10میلیلیتر آب
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اکسیژنه به مخلوط واکنش اضافه شد و رسوبات کرم رنگی حاصل
شد که پس از سانتریفیوژ در انتها با آب مقطر شستشو داده شده
و در دمای  70درجه سلسیوس خشک شدند ( Motamedi et al.,
.)2020
سنتز فرموالسيون اوره کندرها

برای سنتز کود  Aمقدار  7/5گرم نشاسته با  100میلیلیتر آب
مقطر در یک بالن چند دهانه مجهز به همزن مکانیکی مخلوط
شد؛ سپس  0/37گرم از نانوبیوچار و  7/5گرم اوره به  50میلی-
لیتر آب مقطر اضافه و به مدت  15دقیقه توسط دستگاه
اولتراسونیک دیسپرس شده و به مخلوط نشاسته اضافه شد.
واکنش به مدت  30دقیقه با همزن مکانیکی مخلوط شد و
مونومرهای ( 3/75گرم آکریل آمید) و  28میلیلیتر آکریلیک
اسید ( 60درصد خنثی شده با هیدروکسیدپتاسیم)) به آن اضافه
شدند .سپس  0 /37گرم کراس لینکر و  0 /75گرم آغازگر به
مخلوط واکنش اضافه شدند تا مخلوط همگنی تهیه شود .واکنش
در حمام روغن تا  80درجه سلسیوس حرارت داده شد تا ژل
چسبندهای حاصل شود .ژل مورد نظر برای حذف مونومرهای
باقیمانده و نشاسته با متانول شستشو داده شده و در دمای 60
درجه سلسیوس در آون خالء خشک و سپس پودر شد .برای
دستیابی به یک فرمول بهینه نسبت وزنی متفاوتی از اوره،
نشاسته ،مونومرهای آکریلیک و کراس لینکر مورد استفاده قرار
گرفت و نانوکودهای کندرهای مختلفی تهیه شد .کود  Bفاقد
نانوبیوچار بوده و سایر ترکیبات مورد استفاده مشابه کود  Aمی-
باشد (salimi et al,. 2020؛  .)Olad and Gharakhani, 2016پس
از سنتز کودها ،میزان رهاسازی اوره در pHهای مختلف آب (،2
 6و  )10در زمانهای  14 ،10 ،6 ،4 ،2 ،1و  21روز با استفاده از
معرف  ،Ehrlichو دستگاه اسپکتروفتومتری (در طول موج 420
نانومتر) قرائت شد (.)Bortolin et al., 2013
مشخصهيابی

برای ارزیابی میانگین اندازه ذرات و نانوکامپوزیت هیدروژلی و
مورفولوژی نانوبیوچار سنتز شده ،از میکروسکوپ الکترونی گسیل
میدانی( 1FESEM ،مدل TESCAN MIRA II؛ با ولتاژ شتاب-
دهنده  20کیلوولت) ،و از میکروسکوپ الکترونی عبوری
(2TEMمدل Philips EM 208S؛ با ولتاژ شتابدهنده 100
کیلوولت) استفاده شد؛ برای ارزیابی میزان اکسیداسیون شیمیایی
بیوچار طبیعی و گروههای عاملی نانوذرات بیوچار نیز از طیف
1 . Field Emission Scanning Electron Microscope
2 . Transmission electron microscopy
3 . Fourier-transform infrared spectroscopy
4 . Nitrogen Use Efficiency

سنجی مادون قرمز
استفاده شد .از میکروسکوپ  FESEMبرای بررسی وجود
نانوبیوچار در زمینه هیدروژل و چگونگی توزیع آنها در پلیمر
نانوکامپوزیت استفاده شد .عالوهبر این برای تائید نتایج حاصل از
 FTIRاز روش تیتراسیون برای تعداد گروههای عاملی اکسیژندار
در سطح نانوبیوچار استفاده شد (.)Boehm, 2001
Thermo Spectrometer) 3FTIR

(FTIR,

بررسی اثر کودهای کندرها بر خصوصيات رشدی گياه گوجه -
فرنگی

بهمنظور بررسی اثر کودهای ( Aحاوی نانوذره) و ( Bحاوی بدون
نانوذره) و اثر نانوذرات بر رشد گیاه گوجهفرنگی ،پس از بررسی
میزان رهاسازی ،اثر این کودها بر رشد گیاه با کود اوره معمولی و
شاهد مقایسه شدند .بستر کشت موردنظر برای گوجهفرنگی شامل
مخلوطی از کوکوپیت ،پرلیت و ماسه با نسبت  1:1:1بود .در
داخل هر گلدان  2کیلوگرم از مخلوط بستر کشت موردنظر توزیع
شد؛ و مقدار 60(180میلی گرم در کیلوگرم بسترکشت) و 420
کیلوگرم در هکتار ( 140میلی گرم در کیلوگرم بستر کشت) از
کود ( Aحاوی نانوذره) ،کود ( Bبدون نانوذره) و کود اوره به بستر
کشت اضافه و با خاک بهخوبی مخلوط شدند (میزان اوره مصرفی
در هر سه کود یکسان بود)؛ یک گلدان نیز بهعنوان شاهد (بدون
کود) در نظر گرفته شد .سپس داخل هر گلدان 4عدد بذر کاشته
شد .پس از جوانهزنی و ظهور برگهای حقیقی بهمنظور تولید
نشاءهای قوی ،عملیات تنککاری انجام گرفت و داخل هر گلدان
یک نشاء باقی ماند .در زمانهای مورد نیاز آبیاری صورت گرفت.
عناصر مورد نیاز (بهغیر از نیتروژن) بهصورت محلول غذایی
هوگلند همراه با آبیاری در  3مرحله در اختیار گیاه قرار گرفت
(جدول  .) 1برداشت گیاهان پس از اتمام رشد رویشی و شروع
میوهدهی گیاه انجام گرفت .پس از برداشت طول ساقه ،تعداد
برگ ،وزن تر و خشک اندام هوایی ،وزن تر و خشک ریشه ،طول
ریشه ،و همچنین درصد نیتروژن کل (به روش کجلدال
( )Haluschak, 2006و غلظت نیترات ( )Cataldo et al, 1975در
اندامهوایی اندازهگیری شد .کارآیی مصرف نیتروژن )4(NUE
( ،)Fan et al., 2004کارایی زراعی مصرف نیتروژن ( 5)NAEو
بازیابی ظاهری نیتروژن (Malakouti and Baba ( 6)NRF
 )Akbari, 2005نیز محاسبه گردید .کشت گلخانهای بهصورت
آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه
تکرار (جدول  )1و تجزیه آماری دادهها با استفاده از نرمافزار SAS
و مقایسه میانگین دادهها با استفاده از آزمون  LSDدر سطح پنج
5 . Nitrogen Agronomic Efficiency
6 . Nitrogen Apparent Recovery Fraction
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نانوبیوچار نیز تائید کردند که واکنش اکسیداسیون شیمیایی می-
تواند بهطور مؤثری نانوذرات یکنواخت ،ریز و متراکم تولید کند
(شکل  ،1ب).

درصد انجام گرفت.

نتايج و بحث
مشخصهيابی نانوبيوچار

تصاویر  ،1SEMمربوط به نمونههای نانوبیوچار سنتز شده به روش
اکسایش شیمیایی در بزرگنماییهای مختلف در شکل ( )1نشان
داده شده است .ذرات نانوبیوچار بهصورت کروی بسیار ریز و
متراکم بوده که در تصاویر با بزرگنمایی باالتر بهوضوح قابل
مشاهده است (شکل  ،1الف) .عالوهبر این تصاویر  TEMحاصل از

جدول  -1ترکيبات محلول غذايی هوگلند

عناصر غذایی پرمصرف
KH2PO4
CaSO4
K2SO4
MgSO4

عناصرغذایی کممصرف
)Iron (Sprint 138 iron Chelate
ZnSO4.7H2O
CuSO4.5H2O
MnCl2.4H2O
H3BO3
Na2MoO4.2H2O

شکل -1الف) تصوير  SEMاز نانوبيوچار ،ب) تصوير  TEMاز نانوبيوچار

نتایج طیف  IRدر نمونه بیوچار طبیعی و نانوبیوچار در
شکل ( )2نشان داده شده است .در طیف  IRنمونه بیوچار )،)NC
پیک در ناحیه 800 cm-1بیانگر گروههای آروماتیک ( )C-Hو پیک
در ناحیه 1075 cm-1مربوط به گروههای اتر آلیفاتیک ()C-O-C
و الکل ( )OHاست .عالوهبر این پیک در ناحیه 1659 cm-1مربوط
به باند کششی گروههای کربوکسیل ( )C=Cاست ،همچنین ،باند
پهن در ناحیه  cm-1 3451همراه با پیک در ناحیه cm-1 3632
بیانگر ارتعاشات کششی گروههای هیدروکسیل میباشد ( Chen
 .)and Zhou.,1999در طیف  IRنمونه نانوبیوچار (،)NCNPs
شدت بسیار باالتر ارتعاشات اتری و هیدروکسیل در مقایسه با
نمونه قبلی و همچنین پیک قوی مربوط به ارتعاش کششی

1 . Scanning Electron Microscope

گروههای کربوکسیل در ناحیه ،1715 cm-1تأیید کننده
اکسیداکسیون مؤثر سطح کربن در نمونه بیوچار طبیعی و حضور
گروههای عاملی نظیر کربونیل ،کربوکسیل ،الکتون ،کتون و
هیدروکسیل در سطح نانوذرات بیوچار میباشد (شکل .)2
نتایج حاصل از تیتراسیون بوهم از نمونههای بیوچار طبیعی
و نانوبیوچار نیز با نتایج  FTIRمطابقت داشت و نشان داد که
گروههای اسیدی نانوبیوچار بیشتر از بیوچار طبیعی است (جدول
 .)2بهطورکلی این نتایج سازگاری نانوبیوچار را با شبکه هیدروژل
تائید میکند که احتما ًال موجب کارآیی بهتر فرموالسیون کودهای
کندرها میشود.
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جدول  -2ميزان گروههای عاملی موجود در سطح بيوچارطبيعی و نانوبيوچار

نانوبیوچار

بیوچارطبیعی

نوع گروههای عاملی

2/69

0/85

)Total acidic groups (mmol/g

1/93

0/42

)Carboxyl groups (mmol/g

0/18

-

)Lactonic groups (mmol/g

0/58

0/16

)Phenolic Hydroxyl groups (mmol/g

شکل  -2طيف  FTIRاز بيوچار طبيعی ( )NCو نانوبيوچار ()NCNPs

بهمنظور بررسی ویژگیهای نانوبیوکامپوزیت نشاسته (اسید
اکریلیک -کو -اکریلآمید) /نانوبیوچار و تأئید حضور نانوذرات در
ماتریس هیدروژل از آنالیز  FESEMاستفاده شد .تصاویر
نانوکامپوزیت در بزرگنماییهای مختلف ،توزیع تصادفی و
یکنواخت نانوذرات را در ماتریس هیدروژل نشان میدهد (شکل
 .)3در بزرگنماییهای باالتر ،تعداد زیادی از نانوذرات بیوچار با
اندازه کمتر از  20نانومتر هستند که بهصورت متراکم و با توزیع

یکنواخت که در یک زمینه پلیمری پراکنده شدهاند .توزیع
یکنواخت نانوذرات بدون نیاز به لیگاند ،سورفکتانت و یا عامل
پایدارکننده ،مؤید این موضوع است که گروههای عامل اکسیژنی
در برقراری اندرکنشهای پایدار کننده (مانند پیوندهای
هیدروژنی و برهمکنش الکترواستاتیکی) بین پلیمر و نانوذرات
نقش موثر و مطلوبی داشتهاند (شکل  ،3الف-ج).

شکل  -3تصاوير  SEMاز نانوبيوکامپوزيت نشاسته (اکريليک اسيد -کو -اکريل آميد) /نانوبيوچار در سه بزرگنمايی مختلف

ميزان رهاسازی اوره از کودهای  Aو  Bدر آب با pHهای مختلف

شکل ( )3درصد رهاسازی اوره را بر حسب زمان در pHهای
مختلف برای کودهای کندرهای سنتز شده  Aو  Bنشان میدهد.
مکانیسم رهاسازی عناصرغذایی برای چنین فرموالسیونهایی

شامل تورم هیدروژل از طریق جذب آب به ماتریس پلیمر ،حل
شدن اوره در داخل هیدروژل متورم و انتشار آهسته آن به خارج
از شبکه پلیمر از طریق تبادل آب بین داخل هیدروژل و محیط
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بیرونی آن است ( .)Xiao et al., 2017همانطور که انتظار می-
رفت ،میزان رهاسازی نیتروژن در کود  Aکه حاوی نانوبیوچاربود،
نسبت به کود  Bکاهش چشمگیری داشت؛ بهطوریکه میزان
رهاسازی نیتروژن از کود  Aبعد از  21روز در  6 ،2 pHو 10
بهترتیب  18/52 ،49/46و 45/13درصد نسبت به کود  Bکمتر
بود (شکل  .)4میتوان اظهار داشت که نانوذرات بیوچار میتواند
منجر به تعامل فیزیکی مطلوب بین نانوذرات ،اوره و ماتریس
هیدروژل مبتنی بر نشاسته باشد؛ که در نهایت نانوکامپوزیت را
برای رهایش تدریجی اوره حتی در pHهای مختلف تقویت می-
کند؛ همچنین نانوذرات بیوچار میتواند از طریق تشکیل مسیر پر
پیچ و خم خواص سد کنندگی هیدروژل را افزایش داده و انتشار
اوره را به محیط اطراف محدود کندOlad and Gharakhani .
) (2017گزارش کردند استفاده از نانوذرات سیلیکا در ساختار
هیدروژل سرعت رهاسازی نیتروژن را کاهش میدهد که بهدلیل
تخلخلهای بههم پیوسته در ساختار شبکهای فرموالسیون
هیدروژلی است .در واقع نانوسیلیکا یک شبکه سهبعدی با تخلخل
باال را ایجاد میکند که باعث میشود محلول کود برای انتشار از
داخل فرموالسیون به محیط رهایش مسیر پر پیچ و خمی را طی
کند که این امر باعث میشود که سرعت رهاسازی نسبت به
کودهای فاقد نانوذره کاهش پیدا کند(2016) Golbashy et al. .
گزارش کردند که استفاده از رس مونتموریلونیت در ساختار
کودهای کندرها سرعت رهاسازی اوره را کاهش میدهد .همان-
طوریکه در شکل ( )4نشان داده شده است کودهای سنتزشده

حساس به  pHهستند ،در  ،pH=2پروتونهشدن گروههای
کربوکسیلیک در شبکه هیدروژل باعث محدودیت دفع
الکتروستاتیکی بین گروه کربوکسیالت و تشدید پیوند هیدروژنی
میشود که میتواند باعث انقباض ماتریس و به دام انداختن اوره
در شبکه پلیمری شود (( )Wen et al., 2016شکل  ،3الف) .درصد
رهاسازی اولیه اوره میتواند بهدلیل جذب سطحی (فیزیکی) اوره
بر سطح پلیمر باشد .که باالترین مقدار آن در کود ( Bبدون نانوذره
) است ،بنابراین انکپسوله کردن اوره در ماتریس پلیمر میتواند با
افزودن نانوذرات افزایش یابد .عالوهبر این روابط مطلوب بین پلیمر
و نانوذرات ،پیوندهای فیزیکی را در شبکه نانوکامپوزیتهای
پلیمری ایجاد میکند که منجر به انتشار آهستهتر نیتروژن و در
نتیجه میزان رهاسازی کندتر در pHهای خنثی و بازی میشود
(شکل  ،3ب و ج) .سرعت انتشار آهستهتر نیتروژن در  pHبازی
در مقایسه با محلول خنثی به این دلیل است که در شرایط قلیایی
احتمال دارد بین گروههای کربوکسیلیک دفع شده از هیدروژل و
اوره پیوند هیدروژنی برقرار شود که باعث رهاسازی آهستهتر
نیتروژن میشود .نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج سایر محققان
مطابقت دارد ( Pang et al., 2018؛ .)Feng et al., 2015در pH
اسیدی  H+بهراحتی پیوندهای اتر و متیلن بین زنجیرههای
پلیمری را هیدرولیز کرده و طول زنجیرههای پلیمری را کوتاهتر
میکند که این امر باعث کاهش ضخامت پوشش موردنظر و
کاهش مقاومت در برابر رهاسازی نیتروژن میشود ( Pang et al.,
.)2018

35

15

کود B
کود A

درصد رهاسازی اوره

25

100

ب

۸0
60
40

20

5
21

14

10

6

2

4

درصد رهاسازی اوره

کود B
کود A

الف

307

0

1

21

زمان (روز)

14

6

10

4

2

1

زمان (روز)
70
50
40
30
20
10

درصد رهاسازی اوره

کود B
کود A

ج

60

0
21

14

10

6

4

2

1

زمان (روز)
شکل  -4رهاسازی اوره از فرموالسيونهای کود ( Aحاوی نانوذره) ،کود ( Bبدون نانوذره) در محلولهايی با ( pHالف) اسيدی (( ،)pH=2ب) خنثی ( ،)pH=6و (ج)
بازی ()pH=10

30۸

تحقيقات آب و خاک ايران ،دوره  ،52شماره  ،2ارديبهشت 1400

معنی داری را در سطح احتمال یک درصد بر میزان نیتروژن کل
موجود در اندامهوایی داشتند در صورتی که اثر متقابل این
دوتیمار تفاوت معنیداری را نشان ندادند (جدول  .)3از طرفی
تیمار نوع کود و غلظت و اثر متقابل این دو تیمار تفاوت معنیداری
را در سطح احتمال یک درصد بر میزان نیترات اندامهوایی داشتند
(جدول.)4

اثر کودهای کندرها بر خصوصيات مورفو -فيزيولوژيکی گياه
گوجهفرنگی

همانطور که جدول تجزیه واریانس نشان میدهد تیمار نوع کود
اثر معنیداری در سطح احتمال یک درصد بر وزن تر و خشک و
طول ساقه داشتند .در حالیکه تیمار غلظت و اثر متقابل نوع کود
و غلظت اثر معنیداری نداشتند .قطر ساقه هم اختالف معنیداری
نشان نداد (جدول  .)3نتایج نشان داد که نوع کود و غلظت تفاوت

جدول  -3نتايج تجزيه واريانس اثر نوع کود ( B ،Aو اوره) بر برخی خصوصيات گوجهفرنگی

منابع تغییرات

درجه آزادی

بلوک

2

*

نوع کود

3

**

غلظت

1

نوع کود * غلظت

3

وزن خشک اندامهوایی

وزن تر اندامهوایی

ns

1196/42

**

1741/39

231/75ns
ns

37/33

قطر ساقه
ns

4/49

ns

34/78

0/06

0/23

8/43ns

0/01ns

ns

ns

1/83

0/09

طول ساقه
**

32/01

**

24/62

12/04ns
ns

7/32

خطا

14

297/03

3/30

0/28

4/16

ضریب تغییرات

-

23/96

22/90

11/28

8/60

 ** ، nsو * بهترتيب عدم اختالف معنیدار و معنیدار در سطح  1و  5درصد
جدول  -4نتايج تجزيه واريانس اثر نوع کود و غلظت آن بر درصد نيتروژن کل و نيترات اندامهوايی گوجهفرنگی

نیتروژن کل (درصد)

نیترات (میلیگرم /کیلوگرم)

منابع تغیرات

درجه آزادی

بلوک

2

ns

نوع کود

2

**

0/20

غلظت

1

**

0/34

نوع کود * غلظت

2

0/06ns

**923/58

خطا

10

0/02

23/24

ضریب تغییرات

-

4/43

6/24

ns

0/03

0/88

**

11174/.66

**

11295/04

 ** ،nsو * بهترتيب عدم اختالف معنیدار و معنیدار در سطح  1و  5درصد

با توجه به مقایسه میانگین دادهها میتوان دریافت که
بیشترین مقدار وزن تر اندامهوایی در تیمار کودی اوره مشاهده
شد که مقدار آن  88/65گرم میباشد که نسبت به شاهد 45/48
درصد افزایش نشان میدهد (جدول  .)5با توجه به اینکه میزان
رهاسازی نیتروژن از هیدروژلهای موردنظر در مقایسه با کود
اوره ،بسیار آهستهتر صورت میگیرد ،نیتروژن حاصل از اوره به-
راحتی جذب گیاه شده و رشد رویشی گیاه را افزایش میدهد .از
طرفی کود  Aبیشترین مقدار وزن خشک اندامهوایی و طول ساقه
را داشت که بهترتیب مقدار آن  9/28و  26/33گرم بود که وزن
خشک اندامهوایی بهترتیب  4/52و  53/34درصد در مقایسه با
کود اوره و شاهد افزایش نشان میدهد و طول اندامهوایی بهترتیب
به  14/24و 17/09درصد نسبت به کود اوره و شاهد افزایش یافته
است (جدول  .)5با توجه به خاصیت جذب آب باالی هیدروژلها،

افزایش طول ساقه و وزن اندامهوایی احتماال بهدلیل خاصیت نگه-
داری طوالنیمدت آب در خاک است .بهطور کلی با کاربرد
کامپوزیت در خاک نوسانات رطوبتی خاک کاهش یافته و رشد
گیاه افزایش مییابد ) .(Nasaj-Bokharaei, 2019با توجه به نقش
نیتروژن در ساخت پروتئین ،با افزایش نیتروژن میزان پروتئین
افزایش یافته و باعث افزایش تقسیم سلولی و طول و ارتفاع گیاه
میشود (.)Tisdale and Nelson, 1975
 (2016) Saurabhنیز بیان کرد که کاربرد کود نانوکامپوزیت
هیدروژلی باعث افزایش ارتفاع گیاه در مقایسه با کودهای معمولی
میشود .و افزایش ارتفاع گیاه در مقایسه با کود اوره معمولی را
همزمان بودن تقاضای گیاه و رهاسازی نیتروژن عنوان کردFan .
 (2009) and Liاثر کود کندرها را بر رشد گوجه فرنگی بررسی
کرده و مالحظه کردند که با کاربرد این کودها وزن خشک اندام
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هوایی افزایش یافته و افزایش مقدار کود مصرفی تفاوت معنی-
داری بر میزان وزن خشک اندام هوایی داشت که نشان دهنده این
موضوع است که نیتروژن مصرفی در مراحل پایانی رشد گوجه-
فرنگی بیشتر از مراحل اولیه تأثیرگذار بوده است .کودهای کندرها
عناصرغذایی موجود در خاک را بهمدت طوالنی حفظ کرده و
موجب افزایش عملکرد میشوند ) .(Saurbh, 2016بررسی اثر
کودهای آهستهرهش هیدروژلی مبتنیبر کیتوسان ،بر رشد گیاه
ذرت نشان داد که استفاده از این کودها به علت توانایی باالیی
هیدروژلها در جذب و نگهداری آب و کودها ،موجب بهبود رشد
گیاه میشود (Rychter et .)Elbarbary and Ghobashy, 2017
) al. (2016کود اوره را با نشاسته پوششدهی کرده و اثر آن را بر
رشد گیاه یوالف و تربچه مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند
که نشاسته مورد استفاده میزان رشد گیاه را تحریک کرده و وزن
تر و خشک گیاه افزایش مییابد .یکی از دالیل احتمالی افزایش
عملکرد ناشی از تأمین مداوم و پایدار نیتروژن خاک توسط
کودهای کندرها برای تأمین عناصرغذایی موردنیاز گیاه در
فرآیندهای فیزیولوژیکی میباشد که باعث بهبود عملکرد میشود ,
) .(Saurabh 2016عالوهبر این مقایسه میانگین دادهها نشان داد
که بیشترین درصد نیتروژن کل در غلظت  180و  420کیلوگرم
در هکتار به ترتیب  3/38و  3/65درصد مربوط به تیماری کودی
 Bبود که در مقایسه با کود اوره بهترتیب  8/87و  11/78درصد
افزایش نشان میدهد (جدول  .)6نتایج بهدست آمده منطقی به-
نظر میرسد زیرا اوره بهراحتی آبشویی شده و از دسترس گیاه
خارج میشود اما با توجه به رهاسازی آهسته کودهای سنتز شده،

گیاه مطابق با نیاز نیتروژن رهاسازی شده را جذب کرده است.
کاهش نیتروژن کل موجود در اندامهوایی تیمار شده با کود A
نسبت به کود  Bاحتماالً بهدلیل حضور نانوذرات در این کود می-
باشد که سرعت رهاسازی را کاهش داده و مقدار کمتری جذب
گیاه شده است که افزایش نیتروژن کل موجود در بستر گیاه مؤید
این مطلب میباشد که رهاسازی آن آهستهتر صورت گرفته است.
 (2015) Zare abyane and Bayat varkeshiاعالم کردند که
غلظت نیتروژن در برگ سیبزمینی در تیمار نانوکیلیت بهطور
معنیداری بیش از اوره بود .از طرفی نتایج نشان میدهد که
غلظت نیترات در اندامهوایی با افزایش غلظت در تمام تیمارها
افزایش یافته است و بیشترین مقدار نیترات در تمیار کود اوره
مشاهده شده که در غلظتهای  180و  420کیلوگرم در هکتار
بهترتیب  89/30و  152/2میلیگرم در کیلوگرم بود که در مقایسه
با تیمار کودی  Aکه دارای نانوذره میباشد بهترتیب  73/46و
 70/30درصد افزایش نشان میدهد (جدول  .)6نتایج حاصل با
نتایج سایر محققان مطابقت دارد (zare abyane and bayat
) varkeshi, 2015کاهش جذب نیترات در کودهای  Aو  Bاحتماالً
به خاصیت جذب نیترات توسط سوپرجاذبها مربوط است که
نیترات را جذب کرده و بهمقدار کمتری توسط گیاه و آبشویی از
خاک خارج میشود(2015) zare abyane and bayat varkeshi .
علت افزایش نیتروژن موجود در برگ سیبزمینی و کاهش نیترات
در تیمار کودی نانوکیلیت را ابعاد نانوکیلیت بیان کردند که موجب
تثبیت نیترات و آزادسازی تدریجی عناصرغذایی برای گیاه و
افزایش نیتروژن گیاه و عملکرد میشود.

جدول  -5مقايسه ميانگين اثر نوع کود  Aو  Bبر برخی خصوصيات گوجه فرنگی (بر اساس آزمون  LSDدر سطح  5درصد)

تیمار

طول ساقه (سانتیمتر)

شاهد

b

21/83

کود A

a

26/33

کود B

ab

اوره

b

وزن تر اندامهوایی(گرم)
b
a

24/08

22/58

وزن خشک اندامهوایی(گرم)
b

48/33

73/04

a

77/69

a

88/65

4/32

a

9/28

a

9/25

a

8/86

در هر ستون ميانگينهايی که دارای حداقل يک حرف مشترک هستند ،فاقد تفاوت معنیدار هستند.
جدول  -6مقايسه ميانگين اثر نوع کود  Aو  Bبر برخی خصوصيات گوجه فرنگی (بر اساس آزمون  LSDدر سطح  5درصد)
تیمار

نیتروژن کل در اندامهوایی (درصد)

نیترات اندامهوایی (میلیگرم/کیلوگرم)

کود A

3/50ab

45/20d

3/65a

109/3b

3/22cd

152/2a

d

e

کود B

)420 )Kg/ha

اوره
کود A
کود B

اوره

)180 )Kg/ha

3/08

23/70

3/38bc

43/40d

d

c

3/08

309

89/30
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اثر کودهای  Aو  Bبر کارايی مصرف نيتروژن (𝐄𝐔𝐍) ،کارآيی
زراعی نيتروژن ( )NAEو بازيابی ظاهری نيتروژن ( )NRFدر
گوجهفرنگی

نتایج تجزیه واریانس دادهها نشان داد که غلظت کود اثر معنی-
داری را در سطح احتمال  1و  5درصد بر کارآیی مصرف نیتروژن

و کارآیی زراعی نیتروژن داشتند در حالیکه تیمار نوع کود و اثر
متقابل این دو تیمار اختالف معنیداری را نشان ندادند .از طرفی
اثر تیمار نوع کود و غلظت بر بازیافت ظاهری نیتروژن در سطح
 1درصد معنیدار شد اما اثر متقابل دو تیمار تفاوت معنیداری را
نشان نداد (جدول .)7

جدول  -7نتايج تجزيه واريانس اثر نوع کود ( B ،Aو اوره) و غلظت آن بر ميزان کارآيی مصرف نيتروژن ،کارآيی زراعی و بازيافت ظاهری نيتروژن

منابع تغیرات

درجه آزادی

کارایی مصرف نیتروژن

بازیابی ظاهری نیتروژن

کارآیی زراعی نیتروژن

بلوک

2

15 /52

15 /52

7 /35

نوع کود

2

1 /02ns

1 /02ns

**98 /34

غلظت

1

**823 /09

*106 /48

**4339 /08

نوع کود * غلظت

2

ns

ns

9 /19

ns

9 /19

خطا

10

16 /96

16 /96

ضریب تغییرات

-

15 /47

3/26

24 /60
9 /08
7 /59

 ** ،nsو * بهترتيب عدم اختالف معنیدار و معنیدار در سطح  1و  5درصد

مقایسه میانگین دادهها نشان داد که بیشترین مقدار کارآیی
مصرف نیتروژن در گیاهان تیمار شده با  180کیلوگرم کود حاصل
شد و با افزایش مقدار کود مورد استفاده مقدار کارآیی مصرف
نیتروژن نیز کاهش یافت .مقدار کارآیی مصرف ازت در تیمار
کودی  B ،Aو اوره در غلظت  180کیلوگرم در هکتار بهترتیب
 43/85 ،33/69و  %45 /70بیشتر از تیمار کودی  420کیلوگرم
در هکتار بود .همچنین با افزایش غلظت درصد بازیافت ظاهری
نیتروژن نیز کاهش مییابد بهطوریکه بیشترین مقدار بازیافت
ظاهری در کود  Bمشاهده شد و درصد بازیافت ظاهری نیتروژن
در غلظت  180کیلوگرم در هکتار در کودهای  B ،Aو اوره به-
ترتیب  56/98 ، 52/38و  % 59/17در مقایسه با  420کیلوگرم
در هکتار افزایش نشان میدهد (شکل Rostam zadeh et al. )5
) (2012گزارش کردند که با افزایش سطح کود مورداستفاده
میزان کارآیی مصرف نیتروژن و کارآیی زراعی کاهش مییابد و از
طرفی استفاده از کودهای کندرها کارآیی مصرف نیتروژن و
کارآیی زراعی را در مقایسه با کود اوره معمولی افزایش میدهد.
30

b b b

25
20
15
10

الف

5
( 420کيلو در هکتار) ( 1۸0کيلو در هکتار)

نوع کود

(کيلوگرم/کيلوگرم)

کود A
اوره

35

کارآيی مصرف نيتروژن

کود B

40

a
b b

کود B

70
60
50

کود A
اوره

c

c c

40
30
20

ب

10
( 420کيلو در هکتار) ( 1۸0کيلو در هکتار)

نوع کود

شکل  -5اثر غلظت کود ( B ،Aو اوره) بر الف) کارآيی مصرف نيتروژن ،ب) بازيافت ظاهری نيتروژن

بازيافت ظاهری نيتروژن (درصد)

a

a

a

نانوکامپوزیتهای پلیمری قادرند مقادیر زیادی آب و عناصرغذایی
را ذخیره کرده و در صورت نیاز در اختیار گیاه قرار دهند .افزایش
کارآیی مصرف نیتروژن با مصرف نانوکامپوزیتهای پلیمری
احتماالً بهدلیل رهاسازی منظم نیتروژن باشد .افزایش قابلتوجه
در جذب نیتروژن با کاربرد کود نانوکامپوزیت پلیمری را میتوان
به افزایش عناصرغذایی ،افزایش رطوبت قابل دسترس خاک،
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و افزایش کارآیی استفاده از
کود را که در نتیجه جذب بیشتر عناصرغذایی توسط ریشههای
گیاه صورت میگیرد ،نسبت داد ) .(Saurbh, 2016کاربرد
نانوکامپوزیت پلیمری زیست توده قابل توجهی تولید کرده و در
نتیجه بازیافت ظاهری نیتروژن باالتری نسبت به کودهای معمولی
دارد .در نتیجه نیتروژن باقیمانده در خاک با کاربرد نانوکامپوزیت
پلیمری در مقایسه با کود اوره معمولی به خصوص در اواخر دوره
رشد محصول افزایش مییابد که احتماالً بهدلیل همزمان بودن
رهاسازی نیتروژن و نیاز گیاه باشد ).(Saurbh, 2016
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 در اکثر صفات تفاوت معنیداری را،داد که افزایش غلظت کود
 درحالیکه کودهای سنتزشده اثرمعنیداری بر.ایجاد نکرد
کارآیی مصرف نیتروژن و.خصوصیات مورفولوژیکی گیاه داشتند
.بازیابی ظاهری نیتروژن با استفاده از این کودها افزایش یافت
همچنین درصد نیتروژن کل و میزان نیترات موجود در اندامهوایی
در گیاهان تیمار شده با کودهای کندرها در مقایسه با اوره بهترتیب
 بنابراین میتوان از نشاسته بهعنوان یک منبع.افزایش و کاهش یافتند
مقرون بهصرفه و سازگار با محیط زیست برای پوششدهی کودهای
.شیمیایی و تولید کودهای کندرها استفاده کرد
""هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد

نتيجهگيری
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که نانوبیوچار بهعنوان یک
ال یکنواخت در ماتریس پلیمری پخش شده و
ً  بهطور کام،پرکننده
موجب بهبود عملکرد پوشش مورد نظر میشود؛ بهطوریکه
A استفاده از نانوذرات بیوچار میزان رهاسازی اوره را از کود
 به میزان،) (فاقد نانوذرهB (حاوی نانوذره) نسبت به کود
 میزان رهاسازی نیتروژن در، عالوهبر این.چشمگیری کاهش داد
 نسبت به کود اوره کاهش یافته،کودهای کندرها ی سنتزشده
 بر میزان رهاسازی نیز نشان داد که میزانpH  بررسی اثر.است
PH  خنثی و قلیایی کمتر ازpH رهاسازی اوره از این کودها در
 بررسی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه نیز نشان.اسیدی میباشد
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