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ABSTRACT
In the present study, the efficiency of animal bone (RB) and its bone char (BC) (from the pyrolysis process at
500 °C) application effects on nickel (Ni) behavior was evaluated in a Ni-spiked calcareous soil. For this
purpose, RB and BC at 1.5 and 3% (w/w) were added separately to Ni-spiked soil (350 mg kg-1) and after
incubation process (3 months) under field capacity moisture, soil Ni behavior were investigated through
desorption kinetics and sequential extraction techniques, in the laboratory of environment department, graduate
university of advanced technology, Kerman (1399). Based on the results, BC due to the very high specific
surface area (95.9 m2 g-1), the process of nickel exchange with calcium in its surface, and the formation of
orthophosphate-Ni surface complex caused a significant reduction of Ni desorption compared to the control
soil sample (without treatment). The mechanism of hydrogen ion release in RB-treated soil increased the Ni
desorption compared to the control sample. The results of chemical forms of Ni in soils treated with BC and
RB, showed a significant decrease (43.23-23.22%) and increase (15-97-9.9%) in Ni mobility factor,
respectively, compared to the control sample (38.8%). The Two first-order reactions model, considering the
biphasic process of Ni desorption in all soil samples, showed a good prediction (R 2>99%) of Ni desorption
kinetics. In general, the results of this study showed that the pyrolysis process, by changing the physical and
chemical structure of RB, has improved the stabilizing properties of CB and finally stabilized soil Ni, which
requires more attention to the application and increase of efficiency (physical and chemical modifications) of
this stabilizer in future research.
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ارزيابی اثرات کاربرد استخوان حيوانی و بنچار حاصل از آن بر سينتيک واجذبی و شکلهای شيميايی نيکل در
يک خاک آهکی شور
3

محبوب صفاری* ،1معصومه معاذالهی ،2سينا مديری

 .1گروه محیطزیست ،پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری
پیشرفته ،کرمان ،ایران.
 .2پژوهشگر مستقل ،دکتری علوم خاک.
 .3گروه مهندسی پلیمر ،دانشکده شیمی و مهندسی شیمی ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته،
کرمان ،ایران.
(تاریخ دریافت -1400/8/21 :تاریخ بازنگری -1400/9/14 :تاریخ تصویب)1400/10/6 :

چکيده
در مطالعه حاضر ،کارایی اثرات کاربرد استخوان دامی ( )RBو بن چار ( )BCتولید شده از آن (طی فرایند پیرولیسیس در
دمای  ، (°C 500بر رفتار نیکل در یک خاک آهکی آلوده شده به این عنصر ،مورد ارزیابی قرار گرفت .بدین منظور RB ،و
 BCدر سطوح  1/5و ( % 3وزنی/وزنی) بهصورت جداگانه به خاک آلوده به نیکل ( 350میلیگرم نیکل بر کیلوگرم خاک)
افزوده شده و پس از اعمال فرایند خوابانیدن ( 3ماه) تحت رطوبت ظرفیت زراعی ،رفتار نیکل در خاک ،طی تکنیکهای
سینتیک واجذبی و عصارهگیری دنبالهای ،در آزمایشگاه گروه پژوهشی محیطزیست ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و
فناوری پیشرفته ،کرمان (سال  ،)1399بررسی گردید .بر اساس نتایج BC ،باتوجهبه سطح ویژه بسیار باال (،)m2 g-1 95/9
ایجاد فرایند تبادل با نیکل از طریق کلسیم موجود در سطح خود و تشکیل کمپلکس سطحی ارتوفسفات  -نیکل ،سبب
کاهش معنیدار نیکل واجذب شده در مقایسه با نمونه خاک شاهد (بدون اعمال تیمار) شد .در طرف مقابل RB ،با داشتن
سطح ویژه بسیار پایین ( )m2 g-1 0/96و مکانیسم آزادسازی یون هیدروژن در خاک ،سبب افزایش واجذبی نیکل در خاک،
در مقایسه با نمونه شاهد شد .بررسی شکلهای شیمیایی نیکل در خاکهای تیمار شده با  BCو  ،RBبه ترتیب نشان از
کاهش ( )% 43/2 -33/22و افزایش ( )% 20/97 -15/9معنیدار فاکتور تحرک نیکل در مقایسه با نمونه شاهد ()% 38/8
شد .معادله دومرحلهای مرتبه اول ،باتوجهبه روند دوفازی واجذب نیکل در همه نمونههای خاک ،پیشبینی مناسبی
( )R2<99%از سینتیک واجذبی نیکل نشان داد .بهطورکلی نتایج این تحقیق نشان داد ،فرایند پیرولیسیس با تغییر ساختار
فیزیکی و شیمیایی  ،RBسبب بهبود خصوصیات تثبیتکنندگی  BCو درنهایت تثبیت نیکل خاک شده است ،که لزوم
توجه به کاربرد و افزایش کارایی (اصالحات فیزیکی و شیمیایی) بیشتر از این تثبیتکننده در تحقیقات آتی را طلب میکند.
واژههای کليدی :عصارهگیری دنبالهای ،تثبیت شیمیایی ،نیکل ،فاکتور تحرک ،بیوچار استخوان

مقدمه
در دهه های اخیر ،با رشد سریع صنایع در جهان ،آلودگی خاک،
بهعنوان یکی از ارکان مهم تخریب خاک ،افزایش چشمگیری
داشته است .عناصر سنگین ،بر خالف آالیندههای آلی،
تخریبپذیر نبوده و با تجمع زیستی نسبتا زیاد ،از طریق زنجیره
غذایی در بدن جانوران و گیاهان ،اثرات فیزیولوژیکی مهلکی بر
سالمت انسان میگذارند ( .)Mishra et al., 2019نیکل یکی از
عناصر سنگین میباشد که علیرغم ضروری بودن برای پستانداران
(و حتی گیاهان) ( ،)Shahzad et al., 2018مقادیر زیاد آن در
محیط ،سبب ایجاد اختالل در مسیرهای متابولیکی (با جایگزینی
* نویسنده مسئولmahboobsaffari@gmail.com :

با برخی عناصر در برخی آنزیمها) ،مشکالت تنفسی ،سقط جنین
و بیماریهای پوستی در انسان میشود (.)Genchi et al., 2020
احتراق سوختهای فسیلی ،استخراج و آبکاری فلزی نیکل
بهعنوان منابع اصلی از مقادیر باالی نیکل در خاک معرفی
میشوند (.)Wuana, and Okieimen, 2011
بهمنظور مقابله با آلودگی خاک به فلزات سنگین در خاک
از تکنیکهای مختلفی نظیر روشهای الکتروکینتیک ،شستشوی
خاک ،خاکبرداری و  ...استفاده میشود ،که اکثر این روشها
هزینه بر بوده و سبب آسیب رساندن به بخش زنده خاک میشوند
( .)Liu et al., 2018روشهای زیست پاالیی ،نیز به دلیل زمان بر

(علمی  -پژوهشی)
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بودن و پاکسازی مقادیر کم از فلزات ،با محدودیتهای جدی
روبرو میباشند .مطالعات گذشته نشان داده است ،خطرات آالینده
های غیرآلی مرتبط با غلظتهای متحرک و قابلدسترس هر
عنصر میباشد و غلظت کل عنصر نمیتواند معیار مناسبی از
خطرات آلودگی عناصر سنگین باشد ( Saffari et al., 2015,
 .)2020روش تثبیت (غیر متحرک کردن آالیندهها) ،یکی از
روشهای آسان و ارزانقیمت پاالیش عناصر سنگین در خاک
میباشد که در آن از یک بهساز طبیعی یا سنتزی بهمنظور افزایش
شکلهای با تحرک کمتر استفاده میشود .استفاده از این روش
در حجم وسیع از خاکهای آلوده از قابلیت اجرایی بیشتری در
مقایسه با سایر روشها (بهخصوص روشهای فیزیکی) برخوردار
است ( .)Hu et al., 2016در مطالعات گذشته از بهسازهای مختلف
از جمله زئولیت( ،)Hannan et al., 2021سنگ آهک ( Hannan
 ،)et al., 2021آهن صفر ظرفیتی (،)Saffari et al., 2015
کمپوست ( ،)Saffari et al., 2015پودر استخوان ( Shaheen et
 )al., 2017و  ...بهمنظور تثبیت نیکل در خاکهای آلوده
استفاده شده است .در سالهای اخیر ،بهواسطه قیمتهای باال و
اثرات نامطلوب برخی از به سازها بر محیطزیست ،تمرکز بر به
سازهای دوستدار محیطزیست و ارزانقیمت همچون بیوچار رو به
افزایش میباشد .بیوچار بهواسطه ساختمان متخلخل ،سطح ویژه
باال ،سطح باردار و گروههای عامل خاصی (کربوکسیل ،کربونیل و
غیره) ،میتواند بر انتقال ،تغییر شکل و قابلیت دسترسی آالیندهها
در خاک اثر بگذارد (.)Anae et al., 2020
استخوان بهعنوان یکی از پسماندهای صنایع گوشتی ،با
تولید بیش از  500000تن در سال ،با وجود ترکیبات مهمی مانند
هیدروکسی آپاتیت در ساختار خود ،بهعنوان جاذب ویژه آالینده
های مختلف معرفی میشود .اعمال فرآیند پیرولیسیس یا
کلسیناسیون جزئی استخوان ،منجر به تولید ترکیبی به نام
"بیوچار استخوان" یا "بنچار" با خواص منحصربهفرد در مقایسه
با استخوان خام میشود ،که در تصفیه آالیندههای آلی و معدنی
در فاضالب و پسابهای صنعتی استفاده میشود ( Hassan et al.,
 .)2008این ماده بهعنوان یک جاذب همهکاره برای حذف طیف
وسیعی از آالیندهها از جمله عناصر سنگین ،فلوراید و رنگها در
محیط آبی استفاده میشود ( Wang et al., 2020; Ghanizadeh

باالی جذب فلزات سنگین در ساختار سطحی آن ،باعث تبادل
کلسیم با یونهای عنصری شده و آالینده را از محلولهای آبی
حذف میکند (.)Pan et al., 2009
بهمنظور بررسی کارایی تثبیتکنندههای مختلف بر رفتار
عناصر در خاک میتوان از روشهای سینتیک واجذبی ،شکلهای
شیمیایی (عصارهگیری دنبالهای) ،همدمای جذب سطحی عناصر
در خاک و قابلیت دسترسی برای گیاهان و میکروارگانیسمها
استفاده نمود .کاهش بیشتر از واجذبی و همچنین کاهش
شکلهای شیمیایی متحرک (شکلهای تبادلی و کربناتی) هر
عنصر ،نشان از کارایی باالتر هر تثبیتکننده در تثبیت عناصر در
خاک دارد (.)Saffari et al., 2020
هدف از انجام این مطالعه ،بررسی کارایی استخوان خام و
بیوچار تولید شده از آن (بنچار) بر تثبیت نیکل در یک خاک
آهکی ،با استفاده از روشهای عصارهگیری دنبالهای و سینتیک
واجذبی نیکل میباشد .در این مطالعه ،همچنین ساختارهای
شیمیایی و مورفولوژیکی هر دو بهساز بررسی و با یکدیگر مقایسه
گردید.

and Asgari, 2011; Alkurdi et al., 2019, 2020; Shahid et al.,
 .)2019, 2020بر اساس مطالعات انجام شده ،بنچار با سه

مکانیسم؛ تبادل یونی ،واکنشهای انحالل و رسوب و تشکیل
کمپلکس با آالیندهها ،سبب جذب آالیندهها در محلولهای آبی
میشود (.)Chojnacka, 2005; Mendoza-Castillo et al., 2015
وجود هیدروکسی آپاتیت در ساختار اصلی بنچار ،عالوه بر توانایی

مواد و روشها
تهيه بنچار و ويژگیهای شيميايی و مرفولوژيکی آن

در این پژوهش ،استخوان خام ساق گاو پس از تهیه و خشکشدن
در محیط اتاق ،بهمنظور حذف چربیها ،پروتئینها و مواد ناخالص
روی استخوان ،سه مرتبه با آب داغ به مدت  10دقیقه شستشو و
سپس در آون در دمای  110درجه سلسیوس به مدت  24ساعت
خشک شدند ( .)Rezaee et al., 2013استخوانها ،به ذرات
کوچک ( 0/5تا  1سانتیمتر) خرد شده و به درون رآکتور ساخت
بیوچار منتقل شدند .دمای ساخت بن چار 500 ،درجه سلسیوس
و مدت زمان ماند در حضور گاز نیتروژن ( 5لیتر در دقیقه ،به
مدت  5دقیقه) 4 ،ساعت بود ( .)Saffari et al., 2020استخوان
خام و بن چار تولیدی هر دو در داخل آسیاب ،به ذرات کوچک
( 20-10میکرومتر) خرد شدند .بهمنظور بررسی ساختار
فیزیولوژی و شیمیایی به سازها ،از تکنیکهای  CHNآناالیزر
( ،)vario MACRO CHNSطیفسنجی تبدیل فوریه مادونقرمز
( ،)TENSOR II from Brukerمیکروسکوپ الکترونی روبشی نشر
میدانی ( )TESCAN FE-SEM MIRA3و BELSORP ( BET
 )Mini IIاستفاده شد.
نمونهبرداری از خاک و ويژگیهای آن

بهمنظور بررسی اثرات دو بهساز استخوان خام و بیوچار حاصل از
آن بر رفتار نیکل در خاک ،یک نمونه خاک سطحی (عمق 0-30
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سانتیمتر) از زمین کشاورزی زیر کشت گندم ،در دانشگاه
تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته ،کرمان ،تهیه
گردید .برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک موردمطالعه
با روشهایی معمول اندازهگیری شد .بافت خاک و کربنات کلسیم
معادل به ترتیب با استفاده از روش هیدرومتر ( Bouyoucos,
 )1962و تیتراسیون با اسید کلریدریک ( Loeppert and Suarez
)1996؛  pHو  ECخاک به ترتیب در خمیر اشباع و عصاره خمیر
اشباع؛ ماده آلی خاک و ظرفیت تبادل کاتیونی به ترتیب با روش
اکسیداسیون مرطوب ( )Nelson and Sommers 1996و
جایگزینی کاتیونهای قابل تعویض با استات سدیم ( Sumner
 ،)and Miller 1996مورد اندازهگیری قرار گرفت .مقادیر نیکل کل

و نیکل قابلدسترس ،به ترتیب ،با عصارهگیرهای  4موالر اسید
نیتریک ( )Sposito et al., 1982و Lindsay and ( DTPA
 )Norvell, 1978استخراج و توسط دستگاه طیفسنجی جذب
اتمی ( )Varian Spectra AA-10اندازهگیری شدند .برخی از
خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک موردمطالعه در جدول 1
نشاندادهشده است .خاک موردمطالعه ،خاکی آهکی ،با  pHنسبتا
قلیایی ،شوری باال و ماده آلی کم بود .مقدار نیکل کل و
قابلدسترس نمونه خاک ،به ترتیب  48و  1/5میلیگرم در
کیلوگرم بهدستآمده که باتوجهبه طبقهبندی خاکهای قلیایی
آلوده به نیکل (بیش از  110میلیگرم بر کیلوگرم) ،عاری از
آلودگی نیکل بود.

جدول  -1برخی خصوصيات شيميايی و فيزيکی خاک موردمطالعه
ویژگی

مقدار

خصوصیت

مقدار

pH

7/45
26/09
44
12
لوم

قابلیت هدایت الکتریکی ()dS m-1
ماده آلی ()%
ظرفیت تبادل کاتیونی (( kg-1+Cmol
نیکل کل ()mg kg-1
نیکل قابلدسترس ()mg kg-1

7/83
0/44
9/5
48
1/5

کربنات کلسیم معادل ()%
شن ()%
رس ()%
بافت خاک

اعمال تيمار و فرايند خوابانيدن

پژوهش حاضر در قالب طرح کامال تصادفی (سه تیمار) با سه تکرار
انجام شد .بدین منظور ،خاک تهیه شده ،در سطح  350میلیگرم
نیکل در کیلوگرم خاک از منبع نیترات نیکل آلوده و پس از یک
هفته خوابانیدن خاک در شرایط ظرفیت زراعی ،استخوان خام
( )RBو بیوچار حاصل از آن ( )BCبهصورت جداگانه در سطوح
 1/5و  3درصد (وزن/وزن) به خاک اضافه شدند (،RB3 ،RB1.5
 .)BC3 ،BC1.5عالوه بر این ،نمونه خاک شاهد (آلوده به نیکل)،
بدون کاربرد هیچ بهسازی تهیه گردید ( .)Cنمونههای تیمار شده
و شاهد به مدت  3ماه در رطوبت ظرفیت زراعی نگهداری شدند.
در پایان زمان خوابانیدن ،نمونههای خاک خشک شده و بهمنظور
آزمایشها سینتیک واجذبی و شکلهای شیمیایی نیکل نگهداری
شدند.
سينتيک واجذبی و شکلهای شيميايی نيکل

در بررسی سینتیک واجذبی نیکل در خاکهای تیمار شده،
نمونههای  5گرمی خاکهای تیمار شده ،به لولههای سانتریفیوژ
 50میلیلیتری منتقل و سپس مقدار  25میلیلیتر از عصارهگیر
 0/01موالر به نمونهها افزوده شده و در دستگاه EDTA
تکاندهنده (شیکر) بهصورت جداگانه و برای دورههای زمانی
مختلف ( 1280 ،640 ،320 ،160 ،80 ،40 ،20 ،10دقیقه) با
سرعت  150دور بر دقیقه تکان داده شد و پس از اتمام هر زمان

تکان دادن ،لولهها به مدت  15دقیقه در دستگاه گریزازمرکز
قرارداده و محلول زالل رویی از کاغذ صافی عبور و سپس غلظت
نیکل عصارهگیری شده با استفاده از دستگاه جذب اتمی
اندازهگیری شد .این بخش از آزمایش در سه تکرار انجام شد.
در نهایت دادههای خروجی از واجذبی نیکل بر معادله
دومرحلهای مرتبه اول (از مدلهای واکنشی چندگانه مرتبه اول)
برازش داده شد .این معادله از سه بخش اصلی تشکیل شده است׃
) 𝑡𝑞 = 𝑄1 (1 − 𝑒 −𝑘1𝑡 ) + 𝑄2 (1 − 𝑒 −𝑘2

که در این معادله
 qمیزان عنصر واجذب شده (میلیگرم بر کیلوگرم) در
زمان ( Q1 ،tمیلیگرم بر کیلوگرم) بخش لبایل عنصر که بهآسانی
قابل استخراج می باشد( Q2 ،میلیگرم بر کیلوگرم) بخش نسبتا
لبایـل عنصر که کمتـر قابـل اسـتخراج میباشد ،و  K1و  K2به
ترتیب ضرایب ثابت برای  Q1و  Q2می باشند.
همچنین ،بهمنظور بررسی شکلهای شیمیایی نیکل ،از
روش عصارهگیری متوالی ) Singh et al. (1988استفاده گردید که
در جدول  ،2روش انجام کار ،شامل نسبت خاک به
استخراجکننده ،محلول استخراجکننده ،زمان تکان دادن ،نام
اشکال استخراج شده و مخفف هر شکل شیمیایی را نشان داده
است .در این روش ،شکلهای شیمیایی عناصر به  7شکل تقسیم
شده است که شکل باقیمانده ( )Resدر این روش بهصورت

(علمی  -پژوهشی)

صفاری و همکاران :ارزيابی اثرات کاربرد استخوان حيوانی و بنچار 3051 ...

معمول از تفاضل مقادیر کل عنصر و مجموع سایر شکلها محاسبه
میشود ،اما ازآنجاییکه بیشتر محققین شکل باقیمانده به این
روش را کامل و منطقی نمیدانند ،لذا در ادامه مراحل عصارهگیری
متوالی از هضم اسیدی استفاده ( 4موالر اسید نیتریک) و بهعنوان
شکل باقیمانده لحاظ شد .همچنین بهمنظور اثربخشی به سازها
بر میزان تحرک نیکل ،ضریب تحرک نیکل ((شکل تبادلی +شکل
کربناتی/مجموع شکلهای شیمیایی)× )100محاسبه گردید.

برای مقایسه میانگینها از آنالیز واریانس و آزمونهای چند
دامنهای توکی در محیط نرمافزار  SAS 9.1.3استفاده شد .برای
ترسیم نمودارها و همبستگی ساده بین برخی پارامترها ،به ترتیب
از نرمافزار  Microsoft Excel 2010و  SPSS 26استفاده شد.
الزم به ذکر است ،پژوهش حاضر در سال  ،1399در گروه
پژوهشی محیطزیست ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و
فناوری پیشرفته ،کرمان ،انجامگرفته است.

جدول  -2مراحل مختلف عصارهگيری متوالی مورداستفاده در تحقيق حاضر
مرحله عصارهگیری

شکل شیمیایی استخراج
شده

نسبت خاک به
عصارهگیر

زمان تکان دادن

غلظت عصارهگیر

نماد

1

تبادلی

2/5 :10

 2ساعت

 1موالر نیترات منیزیم

EX

2

کربناتی

2/5 :10

 5ساعت

 1موالر استات سدیم (پ هاش )5

Car

2/5 : 5

 30دقیقه در حمام آب
جوش

 0/7موالر هیپوکلریت سدیم (پ هاش )8/5

Om

 30دقیقه در حمام آب
جوش

 0/1موالر هیدروکسید آمین هیدروکلرید (پ هاش )2

OX-Mn

 0/25موالر هیدروکسید آمین هیدروکلرید 0/25 +موالر اسید
هیدروکلریک

Ox-FeA

 0/2موالر اگزاالت آمونیوم 0/2 +موالر اسید اگزالیک 0/1 +
موالر اسید آسکوربیک

Ox-FeC

*

3

آلی

4

متصل به اکسیدهای منگنز

2/5 :10

5

متصل به اکسیدهای آهن
بی شکل

2/5 : 25

 30دقیقه در آب 50
درجه

6

متصل به اکسیدهای آهن
متبلور

2/5 : 25

 30دقیقه در حمام آب
جوش
*سه مرتبه تکرار

نتايج و بحث
خصوصيات فيزيکوشيميايی و مورفولوژيکی  RBو BC

بررسی طیفهای بهدستآمده از تکنیک  FTIRنمونههای  RBو
( BCشکل  )1نشان داد که اعمال فرایند پیرولیسیس بر نمونه
 RBسبب افزایش شدت طول موجهای 1450 ،1035 ،610 ،566
و  cm-1 1620در  BCشده است ،که این باندها نشان از وجود
ساختار هیدروکسی آپاتایت دارد (;et al., 2011 Younesi
.)et al., 2010; Xu et al., 2008 Figueiredo
BC

RB
80
60
40
20
0

3500

1500

2500

]Transmittance [%

100

500

Wavenumber cm-1
شکل  -1طيفسنجی تبديل فوريه مادونقرمز به سازهای مورداستفاده در
مطالعه

در طرف مقابل ،اعمال فرایند پیرولیسیس سبب حذف
گروههای عامل با ساختار ارتعاشی در طول موجهای - 2860

( cm-1 2930نشان از وجود گروههای عامل ،)C-H stretching
( cm-1 1743گروه عامل ( cm-1 1556 ،)C=O stretchingگروه
عامل  )C=C stretchingو ( cm-1 812گروه  )CO32-گردید
( .)et al., 2010 Figueiredoتغییرات طیفی گروه کربنات (CO32-
) با طول موج  cm-1 873در هر دو نمونه یکسان و تغییرات خاصی
را نشان نداد ( .)2008 ,.al et Xuیافتههای بهدستآمده از
طیفسنجی  BCدر مطالعه حاضر ،مطابق با یافتههای سایر
محققان بود ( .)Shahid et al., 2019; Jia et al., 2018بهطورکلی،
طیفسنجی  FTIRنشان داد که پیرولیسیس سبب غنیشدگی
گروههای عامل فسفات و کاهش گروههای عامل کربندار در نمونه
 BCنسبت به نمونه  RBشده است ،که این تغییرات در بررسی
مقادیر آنالیز عنصری نیز مشهود بود (جدول  .)3اعمال فرایند
پیرولیسیس سبب کاهش مقادیر کربن نمونه )% 9/72( BC
نسبت به  )% 15/27( RBشد .همچنین بررسی مقادیر کمی
هیدروژن ،نیتروژن و گوگرد در نتیجه فرایند پیرولیسیس ،نشان
از کاهش این عناصر در ترکیب  BCنسبت به  RBداشت
(جدول؟؟؟) .در مطالعات )،Mendoza-Castillo et al. (2015
مقادیر کربن ،هیدروژن ،نیتروژن و گوگرد در  BCبه ترتیب برابر
با  1/21 ،1/03 ،11/65و  % 0/06بود.
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جدول  -3برخی خصوصيات شيميايی و عنصری استخوان خام و بيوچار
توليد شده از آن
نوع نمونه
استخوان خام
بن چار

نتایج EDX

آنالیز عنصری
)S(%) H(%

)C(%

)N(%

Ca

Mg

0/21
0/1

15/27
9/72

4/36
2/33

26/96
59/36

2/15
3/82

2/7
0/83

شکل  ،2مورفولوژی نمونههای  RBو  BCدر مقیاسهای
مختلف را نشان میدهد .بر اساس نتایج ،ایجاد فرایند پیرولیسیس
سبب ازبینرفتن مورفولوژی نسبتا منظم سطح  RBشده است که
در نتیجه آن یک ساختار متراکم از  BCقابلمشاهده است.

الف

ب ب

ج

د

شکل  -2تصاوير ميکروسکوپ الکترونی روبشی تهيه شده از نمونههای موردمطالعه (الف و ب :به ترتيب تصوير نمونه  RBدر مقياس  100و 200ميکرومتر؛ ج و د :به
ترتيب به ترتيب تصوير نمونه  BCدر مقياس  100و  200ميکرومتر).

بهعبارتدیگر BC ،دارای اجزای هندسی کوچکتر ،ساختار
نامنظم و سطح ناهموارتر (در واحد سطح) نسبت به  RBبود.
بررسی مقادیر کمی بخشهای غیرآلی بهدستآمده از آنالیز EDX
در جاذبهای موردمطالعه (جدول  )3نشان داد که دو کاتیون
اصلی مهم کلسیم و منیزیم که در فرایند تبادل یونی با اجزای
فلزی نقش مهمی را ایفا میکنند ( ،)Pan et al., 2009در جاذب
 BCمقادیر بسیار بیشتری را نسبت به  RBبه خود اختصاص
دادهاند da Luz Mesquita .و همکاران ( )2017در بررسی
مورفولوژی بن چار نشان دادند که بن چار تولیدی دارای تخلخل
زیاد و ساختار نامنظمی در سطح خود میباشد.
بررسی شاخصهای سطح ویژه و تخلخل به سازهای
موردمطالعه نشان داد (جدول  )4که مقادیر مساحت سطح ویژه،
حجم تخلخل کل و قطر تخلخل متوسط به ترتیب در استخوان
خام  0/96مترمربع بر گرم 0/001 ،سانتیمتر مکعب بر گرم و

 6/49نانومتر بود ،درحالیکه این مقادیر به ترتیب در بن چار 95/9
مترمربع بر گرم 0/236 ،سانتیمتر مکعب بر گرم و  9/863نانومتر
به دست آمد Shahid et al. (2019) .در بررسی تولید بن چار
تولیدی از استخوان گاو (در دمای  350درجه سلسیوس به مدت
 2ساعت) مقادیر مساحت سطح ویژه ،حجم تخلخل کل و قطر
تخلخل متوسط را به ترتیب  79/34مترمربع بر گرم0/041 ،
سانتیمتر مکعب بر گرم و  2/09نانومتر گزارش کردند.
سينتيک واجذبی نيکل متأثر از  BCو RB

شکل  ،3روند تغییرات واجذبی نیکل در زمانهای مختلف را نشان
میدهد .بر اساس نتایج بهدستآمده ،روند دوفازی واجذبی نیکل در
همه نمونههای موردمطالعه ،نشان از واجذبی با سرعت باال در
زمانهای ابتدایی ( 80دقیقه ابتدایی واجذب) و واجذبی با سرعت
کمتر در ادامه فرایند و درنهایت به تعادل رسیدن واجذبی نیکل دارد.

صفاری و همکاران :ارزيابی اثرات کاربرد استخوان حيوانی و بنچار 3053 ...

(علمی  -پژوهشی)

جدول  -4بررسی مقادير سطح ويژه ،حجم تخلخل و اندازه تخلخل در استخوان خام و بنچار حاصل از آن
بهساز

مساحت سطح ویژه ()1-g 2m

تخلخل کل ()1-g 3cm

قطر تخلخل متوسط ()nm

استخوان خام
بن چار

0/96
95/9

0/001
0/236

6/49
9/86

BC1.5

BC3

RB3

C

RB1.5

70

50
40
30
20
10

نيکل (ميلیگرم برکيلوگرم)

60

0
1200

1400

1000

800

400

600

0

200

زمان (دقيقه)
شکل  –3رهاسازی تجمعی نيکل (ميلیگرم بر کيلوگرم) در نمونههای تيمار شده

گذشته گزارش شده است ( .)Saffari et al., 2015, 2020نتایج
حاصل از تجزیه واریانس اثرات تیمارهای مختلف بر واجذبی نیکل
در زمانهای مختلف واجذبی (جدول  )5نشان از معنیدار بودن
منبع تغییرات در سطح یک درصد از آزمون توکی داشت.

رهاسازی مقادیر باالتر و کمتر از نیکل در زمانهای مختلف
از فرایند واجذب ،به ترتیب نشان از بخشهای قابلدسترس و
کمتر قابلدسترس نیکل در نمونههای خاک دارد .ایجاد فرایند
دوفازی از واجذبی عناصر سنگین در خاک ،در بسیاری از مطالعات

جدول  -5تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين اثرات زمانهای مختلف آزمايش سينتيک واجذب بر نيکل واجذب شده
منابع تغییرات

درجه آزادی

T10

T20

T40

T80

T160

T320

T640

T1280

تیمار
ضریب تغییرات

4

**47/17
3/54

**213/51
2/82

**396/4
2/73

**398
7/47

**762/1
1/78

**789/25
3/67

**782/8
2/67

**788/1
2/31

b

b

-

خاکهای تیمار شده
C
RB1.5
RB3
BC1.5
BC3

میانگین
b

12/11
12/81b
14/10a
6/57c
5/30d

b

25/01
25/75b
28/92a
12/67c
10/27d

a

b

44/06
45/70a
48/94a
27/53b
23/66b

36/62
38/42b
42/43a
20/74c
16/66d

c

51/67
54/07b
59/59a
29/21d
24/14e

b

54/77
56/50b
62/83a
31/60c
26/61d

56/66
58/34b
63/66a
32/75c
28/41d

57/94
59/90b
65/28a
35/13c
29/10d

**

 :Tزمانهای سينتيک واجذبی نيکل؛ معنیدار در سطح  1درصد از آزمون توکی
حروﻑ مشترک در هر ستون مطابق آزمون چند دامنهای توکی در سطح  1درصد ،اختﻼﻑ معنیداری با يکديگر ندارند.

بر اساس نتایج مقایسه میانگین بهدستآمده از تغییرات
واجذبی نیکل متأثر از به سازهای مختلف ،کاربرد  BCدر هر دو
سطح ،بهصورت معنیداری سبب کاهش واجذبی نیکل در مقایسه
با نمونه شاهد گردید .در طرف مقابل ،بر خالف انتظار ،کاربرد RB
نهتنها سبب کاهش واجذبی نیکل نگردید ،بلکه سبب افزایش
واجذبی نیکل (بهویژه در سطح  )%3شد .شکل  ،4مقادیر نهایی

نیکل تجمعی رهاسازی شده در زمان انتهایی واجذب (1280
دقیقه) را نشان میدهد .بر اساس نتایج ،کاربرد  BCدر سطوح
 1/5و  %3به ترتیب سبب کاهش  40و  %49/7رهاسازی نیکل در
مقایسه با نمونه شاهد شدند .در طرف مقابل ،کاربرد استخوان خام
در سطوح  1/5و  %3به ترتیب سبب افزایش  3/3و %12/6
رهاسازی نیکل در مقایسه با نمونه شاهد شدند.
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60

d

c

40
30

کيلوگرم)

50

20
10

نيکل واجذب شده (ميلیگرم بر

a

b

b

70

0
BC3

BC1.5

RB3

RB1.5

C

خاکهای تيمار شده
شکل  -4ميزان نهايی نيکل تجمعی آزاد شده در نمونه خاکهای تيمار شده در زمان انتهايی آزمايش ( 1280دقيقه)

طبق گزارشهای انجامگرفته ،وجود کاتیونهای کلسیم و
منیزیم در  ،BCقابلیت تبادل یونی قابل قبولی با کاتیونهای فلزی
دارند .در بررسی میزان انتشار کلسیم قبل و بعد از فرآیند جذب
برخی کاتیونهای عنصری توسط Corami et al. (2008) ،BC
و ) ،Mendoza-Castillo et al. (2015نشان دادند که تبادل یونی
بهعنوان مکانیسم اصلی در جذب فلزات سنگین در محلولهای
آبی میباشد .همچنین در بررسی ارزیابی جذب فلزات سنگین
توسط BCهای اصالح شده با محلول اسیدی ،به دلیل سرعت کم
انتشار کلسیم در محیط آبی ،تشکیل کمپلکس سطحی بهعنوان
مکانیسم اصلی جذب عنصر سنگین توسط  BCبیان شد
( .)Mendoza-Castillo et al. 2015مقادیر باالتر کلسیم و منیزیم
در  BCدر مقایسه با ( RBجدول  )3نشاندهنده وجود مکانهای
تبادلپذیر یونی بیشتر و بنابراین ،مقادیر تثبیت نیکل باالتر در
خاکهای تیمار شده با  BCاست .عناصر سنگین با شعاع یونی
کوچکتر از شعاع یونی کلسیم ( 1/47آنگستروم) توانایی
جانشینی با کلسیم را دارا میباشند .باتوجهبه پایین بودن شعاع
یونی نیکل ( 1/21آنگستروم) در مقایسه با کلسیم ،نیکل بهآسانی
جایگزین کلسیم روی سطوح  BCمیشود .همچنین به نظر
میرسد ،ازآنجاکه فرایند پیرولیسیس سبب افزایش غلظت کلسیم
در واحد وزن  BCدر مقایسه با  RBشده است ،لذا نرخ تبادل
یونی کلسیم با نیکل در نمونه  BCباالتر است .بر اساس معادله
ذیل ،نیکل بهآسانی با کلسیم موجود در   ( BCنشان از سطح
 BCدارد) تبادل می شود:
)𝑙𝑖𝑜𝑠( 𝐶𝑎2+ (𝑠) + 𝑁𝑖 2+ (𝑠𝑜𝑖𝑙) =  𝑁𝑖 2+ (𝑠) + 𝐶𝑎2+
همچنین ،به دلیل وجود ساختار هیدورکسی (𝐻𝑂) آپاتایت

در ساختار  BCو  ،RBواکنش زیر ،شاید دلیلی بر افزایش واجذبی
نیکل در نمونه های تیمار شده با  RBباشد.
∎𝑂𝐻 + 𝑁𝑖 2+ = ∎ 𝑂 − 𝑁𝑖 + + 𝐻 +
نمونههای خاک تیمار شده با  ،RBبر

بهعبارتدیگر در
اساس معادله باال ،رهاسازی 𝐻 و در نتیجه کاهش نسبی (هرچند
+

اندک) پهاش خاک ،سبب افزایش واجذبی نیکل شده است .در
طرف مقابل ،اگرچه فرایند ذکر شده در خصوص  BCنیز صادق
میباشد ،اما برتری مکانیسم تبادل یونی با کلسیم و همچنین
سطح ویژه باالتر  100( BCبرابری در مقایسه با  )RBدر مقایسه
با رهاسازی  𝐻+در خاک ،سبب تثبیت نیکل در خاک شده است.
مدل دومرحلهای مرتبه اول ،یکی از مدلهای قابلقبول
میباشد که در مطالعات گذشته پیشبینی بسیار مناسبی از
واجذبی عناصر سنگین در خاک داشته است ( Saffari et al.,
 .)202015, 20باتوجهبه اینکه مدل دومرحلهای مرتبه اول
ارائهدهنده واکنش دوفازی میباشد ،این انتظار وجود داشت ،که
این مدل توانایی پیشبینی دقیقی از واجذبی نیکل در خاک داشته
باشد .جدول  ،6مقادیر پارامترهای معادله دومرحلهای مرتبه اول
و ضرایب تبیین ( )R2و خطای استاندارد ( )SEبرای خاکهای
موردمطالعه را نشان میدهد .بر اساس نتایج ،ضریب تبیین بسیار
باال و خطای استاندارد پایین ،نشان از برتری این مدل در
پیشبینی واجذبی نیکل داشت .باتوجهبه اینکه  Q1بهعنوان پارامتر
مربوط به بخش لبایل و بهراحتی قابل استخراج معرفی میشود،
بنابراین این انتظار وجود دارد که در خاکهای تیمار شده با ،BC
این پارامتر کمترین میزان را دارا باشد .باتوجهبه نتایج کمترین
مقدار از پارامتر  Q1در نمونههای  BCمشاهده شد.
شکلهای شيميايی نيکل

شکل  ،5درصد نسبی شکلهای شیمیایی نیکل در نمونه
خاکهای شاهد و تیمار شده را نشان میدهد .در نمونه ،C
شکلهای  Resو  FeC-Oxبه ترتیب بیشترین ( )% 34/3و
کمترین ( )% 0/64درصد از شکلهای شیمیایی نیکل را به خود
اختصاص داد.
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جدول  -6پارامترهای تخمين زده شده از مدل واکنشی دومرحلهای مرتبه اول استفاده شده بر تشريح واجذبی نيکل در خاکهای تيمار شده
Q1

K1

Q2

K2

R2

SE

296/41
794/43
241/39
189/29
010/24

308/2
267/2
773/2
731/1
696/1

267/16
580/15
310/25
645/8
733/5

340/0
338/0
532/0
052/0
114/0

996/0
995/0
993/0
997/0
994/0

130/1
242/1
676/1
544/0
741/0

خاکهای تیمار شده
C
RB1.5
RB3
BC1.5
BC3

FeC-Ox

Res

Mn-Ox

FeA-Ox

Om

Car

EX

BC3

RB3

BC1.5

RB1.5

درصد نسبی نيکل

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
C

خاکهای تيمار شده
شکل  -5درصد نسبی شکلهای شيميايی نيکل در خاکهای تيمار شده

50

30
20
10

فاکتور تحرک ()%

40

0
BC3

BC1.5

RB3

RB1.5

C

خاکهای تيمار شده
شکل  -6فاکتور تحرک نيکل در نمونه خاکهای تيمار شده

در مطالعات گذشته از بررسی مقادیر شکلهای شیمیایی
نیکل در خاکهای آهکی ،شکل  Resبیشترین درصد از شکلهای
شیمیایی را نشان داده است ( Boostani et al., 2019; Saffari et
 .)al., 2015دو شکل  EXو  ،Carبهعنوان شکلهای بسیار متحرک
نیکل ،مجموعا ( %38/8فاکتور تحرک) از کل شکلهای شیمیایی
خاک شاهد را به خود اختصاص دادند (شکل .)6کاربرد دو بهساز
موردمطالعه سبب تغییرات خاصی در هر یک از شکلهای
شیمیایی گردید .کاربرد  RBدر هر دو سطح ،سبب افزایش
شکلهای  FeA-Ox ،Mn-Ox ،Carو  FeC-Oxو کاهش شکل
های  Om ،EXو  Resشد .در طرف مقابل ،کاربرد  BCدر هر دو

سطح کاربردی سبب کاهش شکلهای متحرک و فاکتور تحرک
نیکل شدند .کاربرد  BCدر سطوح  1/5و  ،%3به ترتیب سبب
کاهش فاکتور تحرک نیکل به  25/9و  % 22شد.
بهطورکلی ،کاربرد  BCو  RBبه ترتیب سبب کاهش و
افزایش فاکتور نیکل در مقایسه با نمونه شاهد شد .بر اساس
مطالعات انجام شده ،مدل دومرحلهای مرتبه اول قابلیت پیشبینی
مناسبی از کمیت فرمهای شیمیایی عناصر را دارا میباشد
( ،)Brunori et al., 2005بهنحویکه پارامتر  Q1با شکلهای
تبادلی و بخشی از شکل آلی ،پارامتر  Q2با بخشهای غیرآلی و
پارامتر  Q3با بخش باقیمانده عنصر ارتباط دارد .همبستگی
بهدستآمده از شکلهای شیمیایی نیکل و پارامترهای
بهدستآمده از معادله دومرحلهای مرتبه اول و واجذبی نیکل در
زمان انتهایی ( 1280دقیقه) نشان داد Q1 ،بهعنوان بخش لبایل
عنصر که بهآسانی قابل استخراج میباشد ،با شکلهای تبادلی و
کربناتی همبستگی مثبت معنیداری نشان داد (جدول  .)7در
طرف مقابل  ،Q2بهعنوان بخش نسبتا لبایـل عنصر که قابلیت
استخراج کمتری دارد ،ارتباط مثبت معنیداری با شکل کربناتی
و ارتباط معنیدار منفی با شکل باقیمانده نشان داد .همچنین
همبستگی نیکل واجذب شده با شکلهای شیمیایی نیکل نشان
از ارتباط مثبت معنیداری با شکل کربناتی و تبادلی ،و ارتباط
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معنیدار منفی با شکل باقیمانده داشت .بر اساس نتایج ،یافته
های بهدستآمده ،همخوانی نسبتا مستقیمی با نظریه Brunori

) et al. (2005نشان دادند.

جدول  -7ضرايب همبستگی ساده شکلهای شيميايی نيکل و پارامترهای بهدستآمده از معادله دومرحلهای مرتبه اول و واجذبی نيکل
EX
Car
Om
MnOx
FeAOx
FeCOx
Res

Q1

K1

Q2

K2

T1280

**0/981
*0/895
0/199
-0/070
-0/248
-0/055
-0/876

0/800
*0/942
-0/132
0/425
0/085
0/343
*-0/946

0/764
*0/931
-0/154
0/458
0/079
0/370
*-0/929

0/790
*0/933
-0/162
0/434
0/148
0/361
*-0/946

*0/937
**0/973
0/025
0/199
0/096
0/163
**-0/965

*

**

و به ترتيب همبستگی در سطح  %5و  %1معنیدار است.

نتيجهگيری
نتایج بهدستآمده از مطالعه حاضر نشان داد ،کاربرد استخوان خام
بدون اعمال فرایندهای اصالحی از جمله اعمال فرایند
پیرولیسیس ،نهتنها اثر معنیداری بر تثبیت نیکل در خاک ندارد،
بلکه بهواسطه مکانیسم آزادسازی یون هیدروژن موجود در ساختار
هیدروکسی آپاتایت ،سبب افزایش تحرک نیکل در خاک در
مقایسه با نمونه شاهد میشود .بررسی کارایی اعمال فرایند
پیرولیسیس بر استخوان خام نشان داد که فرایند پیرولیسیس
سبب افزایش سطح ویژه ،تخلخل ،غنیشدگی گروههای عامل
فسفات و کاهش گروههای عامل کربندار و ایجاد ساختار نامنظم
و ناهموارتر در سطح  BCشده است ،که با کارایی باال از تثبیت
نیکل در خاک همراه بود BC .با ایجاد فرایندهای تبادل نیکل با
کلسیم موجود در سطح خود ،تشکیل کمپلکس سطحی
ارتوفسفات  -نیکل و سطح ویژه بسیار باال (جذب فیزیکی باال در
سطح) ،سبب کاهش واجذبی و فاکتور تحرک نیکل در خاک شد.

برازش دادههای حاصل از فرایند واجذبی نیکل بر مدل دومرحلهای
مرتبه اول نشان داد ،باتوجهبه روند رهاساز دوفازی نیکل ،این مدل
قابلیت پیشبینی بسیار دقیقی از واجذبی نیکل در خاک را دارد.
بهطورکلی ،نتایج نشان داد BC ،باتوجهبه خصوصیات موجود،
پتانسیل باالیی از تثبیت نیکل را در خاکهای آلوده به این عنصر
دارد ،هرچند که ایجاد فرایندهای اصالحی میتواند در افزایش
راندمان تثبیت عناصر سنگین این تثبیتکننده ،کمک نماید.
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نویسندگان این پژوهش ،از پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته
و علوم محیطی ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری
پیشرفته ،کرمان ،به دلیل حمایتهای مالی و معنوی انجامگرفته
در این طرح ،نهایت قدردانی و تشکر را دارد.
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