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چکیده
بیوچار و هیدروچار مواد جامد کربنی هستند که از کربونیزهشدن زیستتودههای آلی تولید شده و باعث ترسیب کربن و بهبود
حاصلخیزی خاک میشوند .هدف از این پژوهش ،تبدیل زیستتودههای مختلف شامل لجن فاضالب ،کود مرغی ،تفاله چغندر
قند ،کاه و کلش گندم و ضایعات چوب سیب به بیوچار و هیدروچار و بررسی ویژگیهای شیمیایی آنها بود .همچنین ،با
استفاده از یک آزمایش گلخانهای بهصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کامالً تصادفی با  3تکرار ،اثر بیوچار و هیدروچار چوب
سیب در حضور و عدم حضور کود مونوکلسیم فسفات بر  EC ،pHو غلظت فسفر ،پتاسیم و سدیم فراهم خاک بررسی شد.
برای تولید بیوچار از فرایند گرماکافت آهسته با دمای  500درجه سلسیوس و مدت یک ساعت و برای تولید هیدروچار از
فرایند کربونیزهشدن گرمآبی در دمای  180درجه سلسیوس ،فشار  11بار و مدت  12ساعت استفاده شد .بعد از تبدیل
زیستتودهها به بیوچار و هیدروچار ،درصد عملکرد بیوچارها و هیدروچارها و  ،EC ،pHدرصد خاکستر و غلظت عناصر
نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم ،سدیم ،آهن ،منگنز ،مس و روی در زیستتوده ،بیوچار و هیدروچارهای تولید شده
بررسی شد .نتایج نشان داد که درصد خاکستر و غلظت عناصر در زیستتوده ،بیوچار و هیدروچار کود مرغی و لجن فاضالب
بیشتر از تفاله چغندر قند ،کاه و کلش گندم و ضایعات چوب سیب بود pH .همه بیوچارها بیشتر از  7و  pHهمه هیدروچارها
(بهجز هیدروچار کود مرغی) کمتر از  7بود .با مصرف بیوچار چوب در خاک pH ،خاک افزایش و با مصرف توأم هیدروچار
چوب و کود فسفر در خاک pH ،خاک کاهش یافت .در هر دو حالت با و بدون مصرف کود فسفر در خاک pH ،و  ECخاک در
حضور هیدروچار کمتر از بیوچار بود .بین کود فسفر و بیوچار و هیدروچار در افزایش فسفر فراهم خاک یک برهمکنش هم-
افز ایی مشاهده شد .اثر مصرف بیوچار ،هیدروچار و کود فسفر بر پتاسیم و سدیم فراهم خاک معنادار نشد .باتوجهبه  pHاسیدی
هیدروچارهای مورد مطالعه و افزایش غلظت برخی عناصر غذایی در بیوچارها و هیدروچارهای مورد مطالعه ،مصرف بیوچار و
هیدروچار همراه با کود فسفر در خاکهای آهکی میتواند توصیه شود.
واژههای کلیدی :عناصر غذایی ،فسفر ،کربونیزهشدن گرمآبی ،گرماکافت ،ماده آلی
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(مانند بیوچار و هیدروچار تولید شده از کود مرغی و
دامی) ،میتوانند مانند یک کود کندرها ،بخشی از عناصر
غذایی مورد نیاز گیاه را فراهم کنند .غلظت عناصر بیوچار
و هیدروچار بهشدت به نوع زیستتوده وابسته است؛
بااینحال ،معموالً بیوچار نسبت به هیدروچار دارای غلظت
عناصر بیشتری میباشد ( Kibue, 2018; Naeem et al.,
 .)2018; Novak et al., 2014بیوچار بهعلت غلظت زیاد
عناصر قلیایی معموالً دارای  pHقلیایی بوده و هیدروچار
بهعلت غلظت کمتر عناصر قلیایی و داشتن برخی از
ترکیبهای اسیدی در ساختار خود ،غالباً  pHاسیدی دارد
) .(Bargmann et al., 2013باتوجهبه اینکه برخی از مواد
آلی حاوی بذور علفهای هرز و یا میکروبهای بیماریزا
هستند ،کربونیزه کردن (گرماکافت و  )HTCباعث از بین
رفتن بذور علفهای هرز و میکروبهای خطرناک در
زیستتودههای مختلف ازجمله لجن فاضالب و کود مرغی
میشود (.)Lehmann et al., 2011; Libra et al., 2011
عالوهبرآن ،با کربونیزه کردن زیستتودههای حاوی فلزات
سنگین مانند لجن فاضالب میتوان پویایی و فراهمی
فلزات سنگین را در آنها کاهش داد ( Ahmad et al.,
 .)2018بنابراین ،استفاده از فنّاوری کربونیزه کردن مواد
آلی و افزودن آنها به خاک از جهتهای مختلف دارای
اهمیت است؛ بهطوریکه الیرد ) (Laird, 2008سناریوی
«برد-برد-برد» را در این مورد بهکار برد و بیان کرد که
بیوچار همزمان باعث «تولید انرژی زیستی ،ترسیب کربن
و بهبود کیفیت آب و خاک» میشود .هیدروچار عالوهبر
بهبود ویژگیهای خاک و افزایش حاصلخیزی آن
) ،(Bargmann et al., 2013; Novak et al., 2014بهعلت
 pHاسیدی میتواند در افزایش فراهمی برخی عناصر
غذایی در خاکهای قلیایی ایران نقش مفیدی داشته
باشد .ازجمله مزیتهای هیدروچار نسبت به بیوچار می-
توان به عملکرد بیشتر ( pH ،)Hu et al., 2010کمتر
(اسیدی) ( )Bargmann et al., 2013و مصرف کمتر انرژی
برای تولید ( )Hu et al., 2010اشاره کرد ( Reza et al.,
 .)2014پررا و همکاران ) (Perera et al., 2015با بررسی
ویژگیهای هیدروچارهای تولید شده از کود مرغی در
دماهای مختلف ،بیان کردند که دمای  180درجه
سلسیوس برای این فرایند مناسب است .بااینحال ،اثر
بیوچار و هیدروچار بر خاک به ویژگیهای آن بستگی
داشته و نوع زیستتوده نقش تعیینکنندهای در ویژگی-

مقدمه
کربن آلی خاک بهعنوان یکی از معیارهای کلیدی در
ارزیابی کیفیت خاک ،نقش مهمی در تولید پایدار ایفا
نموده و از تخریب خاک جلوگیری مینماید .با افزودن
مواد آلی به خاک میتوان ذخیره کربن آلی خاک را
افزایش داد ولی مواد آلی بهعلت مقاومت کم در برابر
فرایندهای تجزیه زیستی و غیرزیستی ،بهسرعت در خاک
تجزیه شده و از بین میرود .با کربونیزه کردن زیستتوده-
های آلی و تبدیل آنها به بیوچار 1و هیدروچار 2میتوان
سرعت تجزیه زیستتوده را کاهش و اثر باقیمانده آن را
در خاک افزایش داد .عالوهبرآن ،تبدیل زیستتوده به
هیدروچار و بهویژه بیوچار باعث ترسیب کربن میشود
( .)Kibue, 2018بیوچار ماده جامد سیاهرنگ کربنی است
که از حرارت دادن زیستتوده در شفرایط اکسفیژن کم و
یا بدون اکسفیژن در دمفای  300-700درجه سلسیوس و
طی فرایندی بهنام گرماکافت تولید میشود ( & Joseph
 .)Lehmann, 2009هیدروچار ،یفک ماده جامد قهوهای با
ویژگیهایفی مشابه لیگنایت 3میباشد که از حرارت دادن
زیستتوده در داخل یک سامانه بسته ،در حضور یک مایع
(عمدتاً آب) ،در فشار  10-30بار و دمای 180-230
درجه سلسیوس تولید میشود .فرایند تولید هیدروچار را
کربونیزهشدن گرمآبی ( 4)HTCمینامند ( Fang et al.,
.)2015
بیوچار و هیدروچار میتوانند با افزایش پایداری خاکدانه-
های خاک ،ظرفیت نگهداری رطوبت خاک را افزایش داده
( )Abel et al., 2013و با افزایش تخلخل و تهویه خاک،
مانع از تشکیل و انتشار گازهای گلخانهای ازجمله متان،
اکسید نیتروژن و دیاکسید کربن شوند .همچنین ،بهعلت
سطح ویژه و ظرفیت تبادل کاتیونی نسبتاً زیاد ،میتوانند
عناصر غذایی را در خاک نگهداری و از آبشویی و هدررفت
آنها جلوگیری کرده ( )Laird et al., 2010و پویایی
آالیندهها را در خاک کاهش دهند ( ;Ahmad et al., 2018
 .)Joseph & Lehmann, 2009بدین ترتیب ،بیوچار و
هیدروچار میتواند با بهبود ویژگیهای خاک ،کارایی
مصرف عناصر غذایی و کودها را افزایش دهد .عالوهبرآن،
برخی از بیوچارها و هیدروچارها بسته به نوع ماده اولیه
1. Biochar
2. Hydrochar
3. Lignite
4. Hydrothermal carbonization, HTC
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چوب حاصل از هرس درختان سیب بر  EC ،pHو غلظت
فسفر ،پتاسیم و سدیم قابلجذب گیاه در خاک بود.

های بیوچار و هیدروچار دارد .بهعنوان مثال ،وانگ و
همکاران ) (Wang et al., 2013دو زیستتوده چوبی
شامل چوب بامبو و نارون و پنج زیستتوده علفی شامل
بقایای کاه و کلش گندم ،پوشال برنج ،کلش ذرت ،سبوس
برنج و پوست نارگیل را در دو دمای  500و  700درجه
سلسیوس به بیوچار تبدیل کرده و ویژگیهای زیستتوده-
ها و بیوچارهای تولید شده را بررسی کردند .آنان گزارش
کردند که با تبدیل زیستتودهها به بیوچار نهتنها ویژگی-
های زیستتودهها بهشدت تغییر یافت ،بلکه ویژگیهای
بیوچارهای تولید شده از زیستتودههای مختلف بسیار
تحتتأثیر نوع زیستتوده قرار گرفت .همچنین اسمیت و
همکاران ) (Smith et al., 2016با بررسی ویژگیهای
هیدروچارهای تولید شده از زیستتودههای مختلف شامل
چوب درخت بید ،چوب بلوط ،ضایعات گلخانهای ،ضایعات
مواد غذایی ،پسماندهای شهری ،لجن فاضالب ،جلبک و
غیره نشان دادند که ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی
هیدروچارهای تولید شده به نوع زیستتوده وابستگی
بسیاری داشت .عالوهبرآن ،باتوجهبه تفاوت فرایندهای
گرماکافت و  ،HTCشدت و نوع سازوکارهای کربونیزهشدن
در این دو فرایند متفاوت بوده و ویژگیهای بیوچار و
هیدروچارهای تولید شده از یک زیستتوده یکسان،
متفاوت است .بهعنوان مثال ،سان و همکاران (Sun et al.,
) 2014با مقایسه ویژگیهای بیوچارها و هیدروچارهای
تولید شده از زیستتودههای مختلف نشان دادند که
عالوهبر اینکه ویژگیهای بیوچار و هیدروچار بهشدت
تحتتأثیر نوع زیستتوده قرار داشت ،بلکه ویژگیهای
بیوچار و هیدروچار تولید شده از یک زیستتوده یکسان
نیز متفاوت بود.
بنابراین ،باتوجهبه اثرهای مفید بیوچار و هیدروچار بر
ویژگیهای خاک و محیط زیست و لزوم کاربرد آن در
خاکهای دچار کمبود ماده آلی ایران ،بررسی ویژگیهای
بیوچارها و هیدروچارهای تولید شده از مواد آلی مختلف
قبل از افزودن آنها به خاک اهمیت زیادی دارد .هدف از
این پژوهش تبدیل زیستتودههای کود مرغی ،لجن
فاضالب ،تفاله چغندرقند ،چوب حاصل از هرس درختان
سیب و کاه و کلش گندم به بیوچار و هیدروچار و بررسی
برخی ویژگیهای شیمیایی آنها شامل  ،EC ،pHدرصد
خاکستر و غلظت عناصر غذایی پرمصرف و کممصرف در
آنها و سپس بررسی اثر بیوچار و هیدروچار تولید شده از

مواد و روشها
زیستتودههای مورد استفاده شامل لجن فاضالب شهری
از تصفیهخانه فاضالب شهر میانه استان آذربایجان شرقی،
کود مرغی از مرغداری ایستگاه تحقیقات کشاورزی
خلعتپوشان دانشگاه تبریز ،تفاله چغندر قند ،کاه و کلش
گندم و چوب حاصل از هرس درختان سیب بهترتیب از
کارخانه قند میاندوآب ،یک مزرعه گندم و یک باغ سیب
واقع در شهرستان میاندوآب استان آذربایجان غربی تهیه
شدند .زیستتودهها خرد و از دو الک  1و  2میلیمتر عبور
داده شدند و ذرات بهاندازه  1تا  2میلیمتر برای تولید
بیوچار و هیدروچار مورد استفاده قرار گرفتند.
برای تبدیل زیستتودهها به هیدروچار از دستگاه
کربونیزهشدن گرمآبی (دستگاه  )HTCاستفاده شد .این
دستگاه با الگوبرداری از ( )Schneider et al., 2011در
دانشگاه تبریز طراحی و ساخته شد .شکل  ،1تصویر
شماتیک دستگاه  HTCمورد استفاده در این پژوهش را
نشان میدهد .مخزن دستگاه به شکل یک سیلندر و از
جنس استیل ضدزنگ و مقاوم به خوردگی به ضخامت
 ،0/9قطر داخلی  10و ارتفاع  45سانتیمتر ساخته شد.
درپوش مخزن به ضخامت  2/5سانتیمتر ،بهوسیله پیچ و
مهره به سیلندر بسته شد .حرارت مورد نیاز مخزن به-
وسیله یک المنت برقی با توان  2500وات تأمین شد که
بر روی سطح بیرونی مخزن تعبیه شده بود .یک عدد
سوپاپ اطمینانِ فشار در دستگاه تعبیه شد که برای
مواقعی که فشار درون مخزن بیش از حد افزایش یافت،
مانع از انفجار مخزن شود .بعد از اتمام فرایند  HTCو قبل
از باز کردن درپوش ،گازهای تولید شده در طی واکنش،
بهوسیله یک شیر تخلیه گاز که در درپوش تعبیه شده
بود ،تخلیه شد .دمای درون مخزن بهوسیله یک ترموکوپل
و فشار آن بهوسیله یک فشارسنج تعیین و ثبت شد .برای
تولید هیدروچار ،مقدار مشخصی از هر زیستتوده بههمراه
مقدار مشخصی آب مقطر با نسبت زیستتوده به آب  5به
 1به درون مخزن دستگاه ریخته و درب آن محکم بسته
شد .نمونههای زیستتوده در داخل دستگاه در دمای 180
درجه سلسیوس و در فشار  11اتمسفر بهمدت  12ساعت
حرارت داده شد .سرعت متوسط افزایش دمای درون
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 10درجه سلسیوس بر دقیقه بود.

مخزن تا رسیدن به دمای  180درجه سلسیوس برابر با

شکل  -1تصویر شماتیک دستگاه  HTCساخته شده در این پژوهش
Figure 1. Schematic representation of the HTC reactor manufactured in this study

بعد از اتمام واکنش ،مخلوط حاصل با استفاده از کاغذ
صافی واتمن  42صاف و بخش جامد (هیدروچار) از بخش
مایع جدا شد .سپس در آون در دمای  70درجه سلسیوس
و مدت  48ساعت خشک شد ( ;Fang et al., 2015
 .)Zhang et al., 2014برای تولید بیوچار ،مقدار مشخصی
از زیستتوده در داخل یک محفظه فلزی استوانهای قرار
داده شد و سپس برای کاهش اکسیژن داخل محفظه،
زیستتوده در داخل محفظه فلزی فشرده شد و درب آن
محکم بسته شد .سپس در داخل کوره الکتریکی در دمای
 500درجه سلسیوس با سرعت افزایش دمای  10درجه
سلسیوس بر دقیقه بهمدت یک ساعت گرماکافت شد
( .)Song & Guo 2012سپس هر یک از بیوچارهای تولید
شده از داخل محفظه فلزی خارج و برای تعیین ویژگی-
های مورد نظر مورد استفاده قرار گرفت .برای تعیین
درصد خاکستر ،نمونههای زیستتوده ،بیوچار و هیدروچار
در داخل کوره الکتریکی در دمای  550درجه سلسیوس
در مدت  12ساعت به خاکستر تبدیل شد عملکرد بیوچار
و هیدروچار با استفاده از رابطه  )Kang et al., 2012( 1و
درصد خاکستر زیستتوده ،بیوچار و هیدروچار با استفاده
از رابطه  )Fang et al., 2015( 2محاسبه شد:
()1

WC
 100
WB

()2

W
A (%)  A  100
WB

که در این رابطهها A ،WB ،WC ،Y ،و  WAبهترتیب
عملکرد بر حسب درصد ،وزن آونخشک بیوچار یا
هیدروچار بر حسب گرم ،وزن آونخشک ماده آلی خام بر
حسب گرم ،خاکستر بر حسب درصد و وزن خاکستر بر
حسب گرم میباشد .در زیستتودهها ،بیوچارها و
هیدروچارهای تولید شده ،برخی از ویژگیهای شیمیایی
مهم نظیر  pHو  )Fang et al., 2015( ECو غلظت
نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم ،سدیم ،آهن،
منگنز ،مس و روی تعیین شد .برای تجزیه عنصری ،ابتدا
نمونه زیستتوده ،بیوچار و یا هیدروچار در داخل کوره
الکتریکی در دمای  550درجه سلسیوس خاکستر شد.
سپس با استفاده از محلول  2موالر  HClهضم و از کاغذ
صافی عبور داده شد ( .)Fang et al., 2015در عصارههای
بهدست آمده ،غلظت سدیم و پتاسیم با استفاده از دستگاه
فلیمفتومتر مدل  ،CORNING 410فسفر با روش آبی
اسید آسکوربیک و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر
مدل  SU6100ساخت شرکت  Philler Scientificآمریکا
( )Murphy & Riley, 1962و غلظت عناصر کلسیم،
منیزیم ،سدیم ،آهن ،منگنز ،مس و روی با استفاده از

Y (%) 
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تصادفی با  3تکرار بررسی شد .فاکتورهای آزمایش شامل
نوع اصالحگر افزوده شده به خاک شامل (بیوچار،
هیدروچار و بدون اصالحگر) و کود فسفر در  2سطح (صفر
و  80میلیگرم فسفر بر کیلوگرم خاک) بود .خاک مورد
مطالعه از عمق  0-30سانتیمتری یک مزرعه در ایستگاه
تحقیقات کشاورزی خلعتپوشان دانشگاه تبریز
( 38º01′15.1′'Nو  )46º25′18.8′'Eنمونهبرداری و برخی از
ویژگیهای آن با استفاده از روشهای استاندارد متداول
( )Dane & Topp, 2002; Page et al., 1982تعیین شد
(جدول .)1

دستگاه طیفسنج جذب اتمی مدل
 Shimadzu,ساخت ژاپن اندازهگیری شد .غلظت نیتروژن
زیستتوده ،بیوچار و هیدروچار با روش کجلدال ( Jones
 )Jr, 2001تعیین شد.
برای بررسی اثر بیوچار و هیدروچار بر ویژگیهای خاک،
بیوچار و هیدروچار تولید شده از ضایعات حاصل از هرس
درختان سیب بهعلت غلظت کم عناصر غذایی انتخاب شد
تا برهمکنش آنها با کود فسفر نیز در خاک بررسی شود.
اثر بیوچار و هیدروچار بر  EC ،pHو غلظت فسفر ،پتاسیم
و سدیم قابلجذب گیاه در خاک با استفاده از یک آزمایش
گلخانهای بهصورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه کامالً
AA-6300

Value
4.8

Unit

188
2.13
0.65
0.56
7.3

mg kg-1

جدول  -1برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک مورد مطالعه
Table 1. Some physical and chemical properties of the studied soil
Property
Unit
Value
Property
Soil Texture
Sandy loam
Available-P
Fine, mixed, active, mesic Typic
Soil Taxonomy 2014
Available-K
Calcixerepts
pHe
7.59
Available-Fe
ECe
dS m-1
2.57
Available-Zn
Calcium carbonate
30.7
Available-Cu
equivalent
%
Organic carbon
0.79
Available-Mn
Total N
0.05

مورد استفاده برای تعیین غلظت عناصر در زیستتوده،
بیوچار و هیدروچار تعیین شد.
آزمایش بررسی ویژگیهای زیستتوده ،بیوچار و
هیدروچار بهصورت طرح پایه کامالً تصادفی با تیمارهای
نوع زیستتوده شامل چوب سیب ،کاه و کلش گندم ،تفاله
چغندر قند ،لجن فاضالب و کود مرغی و بیوچار و
هیدروچار حاصل از آنها (در مجموع با  15تیمار) و 3
تکرار انجام شد .تحلیل آماری دادهها با نرمافزار  SPSSو
مقایسه میانگینها با آزمون چند دامنهای دانکن در سطح
احتمال  5درصد انجام شد.

این خاک آهکی بود و کمبود فسفر و مواد آلی داشت .دو
کیلوگرم از خاک مذکور با  20گرم از بیوچار و هیدروچار
مخلوط و به داخل گلدانهای  5کیلوگرمی ریخته شد.
سپس با استفاده از آب مقطر ،رطوبت خاک به ظرفیت
مزرعهای رسانده و بهمدت  15روز نگهداری شد .سپس
کود فسفر از منبع مونوکلسیم فسفات
( )Ca(H2PO4)2.H2Oتهیه شده از شرکت مرک آلمان به
صورت محلول در آب مقطر به تیمارهای دارای فسفر
افزوده شد .خاک همه گلدانها با استفاده از آب مقطر،
بهروش وزنی آبیاری و در رطوبت ظرفیت مزرعهای بهمدت
 100روز در گلخانه نگه داشته شد .سپس  pHدر تعلیق
 1:1خاک به آب ،بعد از نیم ساعت تکان دادن با سرعت
 170دور در دقیقه تعیین شد و  ECدر عصاره صافشده
این تعلیق اندازهگیری شد ( .)Page et al., 1982سپس
خاک هر گلدان با استفاده از عصارهگیر سلطانپور و شواب
( )Soltanpour & Schwab, 1977عصارهگیری و غلظت
فسفر ،پتاسیم و سدیم در عصارهها با همان روشهای

نتایج و بحث
خاکستر و عملکرد

نتایج مقایسه میانگینهای درصد خاکستر زیستتوده،
بیوچار و هیدروچار تولید شده از زیستتودههای مختلف
در شکل  2شکل  2ارائه شده است .ترتیب درصد خاکستر
در زیستتوده ،بیوچار و هیدروچار کود مرغی > لجن
فاضالب > کاه و کلش گندم > تفاله چغندرقند > چوب
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سیب بهدست آمد .درصد خاکستر زیستتوده ،بیوچار و
هیدروچار کود مرغی و لجن فاضالب بیشتر از مواد
لیگنوسلولزی (چوب ،کاه و کلش و تفاله چغندر) بود که
Biochar

Hydrochar

احتماالً به درصد عناصر معدنی بیشتر در کود مرغی و
لجن فاضالب مربوط میباشد.
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شکل  -2مقایسه میانگینهای درصد خاکستر زیستتودهها ،بیوچارها و هیدروچارهای مختلف
Figure 2. Means comparison of ash percentage of different biomasses, biochars, and hydrochars
میانگینهای با یک حرف التین مشترک با آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد تفاوت معنادار ندارند.
Means followed by the same letter are not significantly different at p ≤ 0.05 by Duncan's multiple range test.

شده از هریک از زیستتودههای مورد بررسی نسبت به
زیستتوده و هیدروچار مربوطه درصد خاکستر بیشتری
داشت (شکل  .)2درصد خاکستر زیستتوده تابع درصد
عناصر معدنی موجود در آن است و تغییرات درصد
عملکرد در بیوچار و هیدروچار ،میتواند درصد عناصر
معدنی و خاکستر آن را تحتتأثیر قرار دهد ( Wang et
)al., 2013؛ بهطوریکه معموالً با افزایش درصد عملکرد
بیوچار یا هیدروچارهای تولید شده از یک زیستتوده
یکسان ،غلظت عناصر معدنی در بیوچار و هیدروچار
کاهش یافته و درصد خاکستر کاهش مییابد .بهعنوان
مثال ،بهشتی و علیخانی ()Beheshti & Alikhani, 2016
درصد خاکستر زیستتوده کاه و کلش گندم را 7/68
درصد بهدست آوردند و گزارش کردند که با افزایش دمای
گرماکافت از  300به  700درجه سلسیوس ،عملکرد
بیوچار تولید شده از کاه و کلش گندم از حدود  55درصد
به کمتر از  30درصد کاهش و خاکستر آن به میزان 25
درصد افزایش یافت .بااینحال ،بیوچار کود مرغی در
مقایسه با سایر بیوچارها هم دارای بیشترین عملکرد
( 65/6درصد) و هم بیشترین درصد خاکستر (60/2
درصد) بود (شکل  )2که بهعلت وجود درصد خاکستر و
احتماالً ناخالصی (شن و خاک) زیاد در زیستتوده کود
مرغی می باشد که بیوچار نیز آن را به ارث برده است.
نتایج مقایسه میانگینهای درصد عملکرد بیوچار و

بااینحال ،بخشی از عملکرد زیاد بیوچار کود مرغی و لجن
فاضالب و همچنین درصد خاکستر زیاد در زیستتوده و
بیوچار کود مرغی و لجن فاضالب ممکن است به وجود
ناخالصیها و موادی نظیر ذرات شن و خاک در کود مرغی
و لجن فاضالب مربوط باشد .وانگ و همکاران (Wang et
) al., 2013تغییرات گستردهای را برای درصد خاکستر
بیوچارهای تولید شده از زیستتودههای مختلف گزارش
کردند ( 1/1تا  46/8درصد) .آنان درصد خاکستر بهدست
آمده از زیستتودههای علفی (کلش گندم ،ذرت و برنج) را
بهطور میانگین  30/9درصد گزارش کردند در حالیکه
درصد خاکستر بیوچارهای تولید شده از چوب بامبو و
نارون را  2/2درصد بهدست آوردند.
زیستتودههای علفی نسبت به زیستتودههای چوبی
معموالً درصد عناصر بیشتری دارند .به همین علت غلظت
عناصر بیوچارهای تولید شده از زیستتودههای علفی
بیشتر از چوبی میباشد ( .)Sun et al., 2014کمترین
درصد خاکستر در زیستتوده ،هیدروچار و بیوچار چوب
سیفب بهترتیب  1/55 ،1/22و  7/56درصد بهدست آمد
که به غلظت کم عناصر معدنی در ساختار آن مربوط می-
باشد .گوکیال و باسکار ) (Gokila & Baskar, 2015درصد
خاکستر بیوچار تولید شده از چوب کهور 1در دمای 450
درجه سلسیوس را  1/4درصد گزارش کردند .بیوچار تولید
1. Prosopis
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هیدروچار تولید شده از زیستتودههای مختلف در شکل
 3ارائه شده است .نتایج نشان داد که درصد عملکرد
هیدروچارهای تولید شده (بهجز هیدروچار کود مرغی)
بیشتر از بیوچار بود (شکل  .)3در فرایند گرماکافت نسبت

Hydrochar

به فرایند  HTCاز دمای بیشتری استفاده میشود و فرایند
 HTCبرخالف گرماکافت در داخل یک فاز مایع (عمدتاً
آب) و زیر فشار و حرارت انجام میشود.
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Figure 3. Means comparison of yield percentage of biochars and hydrochars produced from different biomasses
میانگینهای با یک حرف التین مشترک با آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد تفاوت معنادار ندارند.
Means followed by the same letter are not significantly different at p ≤ 0.05 by Duncan's multiple range test.

سیب و کاه و کلش گندم) بود که احتماالً به درصد بیشتر
ناخالصیها و عناصر معدنی در زیستتوده کود مرغی و
لجن فاضالب مربوط میباشد .نجفی قیری (Najafi-Ghiri,
 )2015درصد عملکرد بیوچارهای بقایای ذرت ،گندم ،پنبه
و کنجد و چوب ذرت تولید شده در دمای  500درجه
سلسیوس را بهترتیب  37 ،38 ،36 ،33و  30درصد
گزارش کرد در حالیکه عملکرد بیوچارهای تولید شده از
کود مرغی در دماهای  300 ،200و  400درجه سلسیوس
بهترتیب  71/0 ،95/8و  63/9درصد گزارش شده است
).(Zolfi Bavariani et al., 2016
عملکرد هیدروچار چوب سیب > تفاله چغندرقند > کود
مرغی = لجن فاضالب > کاه و کلش گندم بهدست آمد که
نشان میدهد چوب سیب بهعلت ساختار سخت و خشبی،
در برابر حرارت و فشار در طی فرایند  HTCمقاومت
بیشتری داشته است .معموالً زیستتودههای علفی و
زیستتودههایی که ساختمان غیرخشبی دارند ،بیشتر از
فرایند  HTCمتأثر میشوند ( .)Smith et al., 2016فانگ
و همکاران ) (Fang et al., 2015عملکرد هیدروچار تولید
شده از چوب گردو ،باگاس نیشکر و پوست بادامزمینی در
 200درجه سلسیوس و مدت زمان  6ساعت را بهترتیب
برابر  47/8 ،54/6و  50/6درصد بهدست آوردند .عملکرد

به همین علت ،در فرایند گرماکافت درصد بسیار کمتری
از عناصر معدنی و درصد بیشتری از اکسیژن و هیدروژن از
ساختار ماده آلی خارج میشود؛ ولی در فرایند  HTCبه-
علت حضور همزمان آب ،فشار و حرارت ،درصد بیشتری از
عناصر معدنی و درصد کمتری از اکسیژن و هیدروژن
نسبت به بیوچار از ساختار ماده آلی خارج میشود ( Sun
 .)et al., 2014در مورد هیدروچار کود مرغی ،در طی
فرایند  HTCاحتماالً بخش زیادی از ترکیبهای معدنی
موجود در کود مرغی در حضور آب داغ زیر فشار حل شده
و بههمراه بخشی از ترکیبهای آلی وارد بخش مایع
هیدروچار شده است؛ ولی در فرایند گرماکافت بهعلت عدم
حضور آب داغ ،بخش زیادی از این ترکیبهای معدنی در
ساختار بیوچار باقی مانده و باعث افزایش عملکرد بیوچار
کود مرغی نسبت به سایر مواد آلی شده است .زیستتوده
لجن فاضالب نسبت به کود مرغی درصد عناصر معدنی و
خاکستر کمتری داشت (شکل  )2و احتماالً حلپذیری
عناصر معدنی آن در فرایند  HTCکمتر از کود مرغی بوده
است و به همین علت درصد عملکرد هیدروچار و بیوچار
تولید شده از آن نزدیک به هم بود (شکل  .)3عملکرد
بیوچار کود مرغی و لجن فاضالب بیشتر از بیوچارهای
تولید شده از مواد لیگنوسلولزی (تفاله چغندرقند ،چوب
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کمتر هیدروچار کود مرغی و لجن فاضالب نسبت به تفاله
چغندر و چوب (شکل  ،)3احتماالً بهعلت حلپذیری
بیشتر زیستتوده در طی  HTCو خارج شدن نمکهای
معدنی و برخی از ترکیبهای آلی از آن و یا ناشی از
درصد کمتر لیگنین زیستتوده میباشد ( Kang et al.,
.)2012

Biochar

Hydrochar

نتایج مقایسه میانگینهای  pHزیستتوده ،بیوچار و
هیدروچار مورد مطالعه در شکل  4ارائه شده استpH .
زیستتوده و هیدروچار کود مرغی > لجن فاضالب >
چوب سیب > تفاله چغندرقند = کاه و کلش گندم بود.
 pHبیوچار کود مرغی > لجن فاضالب > چوب سیب =
تفاله چغندرقند = کاه و کلش گندم بود.
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Figure 4. Means comparison of pH in studied biomasses, biochars, and hydrochars
میانگینهای با یک حرف التین مشترک با آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد تفاوت معنادار ندارند.
Means followed by the same letter are not significantly different at p ≤ 0.05 by Duncan's multiple range test.

 pH )Bavariani et al., 2016کود مرغی را  7/38بهدست
آوردند و گزارش کردند که بعد از تبدیل زیستتوده کود
مرغی به بیوچار در دمای  400درجه سلسیوس pH ،آن
به  9/98افزایش یافت .بهشتی و علیخانی ( & Beheshti
 pH )Alikhani, 2016زیستتوده کاه و کلش گندم را
 6/64بهدست آوردند و گزارش کردند که بعد از تبدیل
زیستتوده به بیوچار در دمای 600درجه سلسیوسpH ،
آن به حدود  10/8افزایش یافت .کمترین مقدار  pHدر
هیدروچار تفاله چغندرقند ( )4/52و کاه و کلش گندم
( )4/82مشاهده شد .بهجز  pHهیدروچار کود مرغی که
 7/12بود pH ،تمام هیدروچارهای تولید شده کمتر از 7
(اسیدی) بود؛ در حالیکه  pHتمام بیوچارهای تولید شده
بیشتر از  9/5بود (شکل  .)4هیدروچار بر خالف بیوچار،
بهعلت داشتن درصد کمتری از عناصر قلیایی و داشتن
برخی از ترکیبهای اسیدی در ساختار خود ،غالباً pH
اسیدی دارد .بارجمن و همکاران (Bargmann et al.,
) pH 2013بیوچار تولید شده از چوب را  12/1و حدود 3

 pHزیستتوده ،بیوچار و هیدروچار کود مرغی بیشتر از
زیستتوده ،بیوچار و هیدروچار لجن فاضالب ،تفاله چغندر
قند ،کاه و کلش گندم و چوب سیب بود که بهعلت درصد
خاکستر بیشتر و غلظت زیاد عناصر معدنی بهویژه عناصر
قلیایی و قلیایی خاکی ازجمله سدیم ،پتاسیم ،کلسیم و
منیزیم در زیستتوده ،بیوچار و هیدروچار کود مرغی می-
باشد ( .)Wang et al., 2013سونگ و گو Song & Guo,
) )2012با مشاهده یک رابطه همبستگی مثبت و قوی
بین درصد خاکستر و  pHبیوچار به این نتیجه رسیدند که
بیوچارهای با خاکستر زیاد دارای  pHبیشتری بودند.
نجفی قیری ( pH )Najafi-Ghiri, 2015بیوچارهای بقایای
ذرت ،گندم ،پنبه و کنجد و چوب ذرت تولید شده در
دمای  500درجه سلسیوس را بهترتیب ،10/04 ،9/62
 9/42 ،9/54و  9/79گزارش کرد .بررسی ما نشان داد که
با تبدیل تمام زیستتودههای مورد مطالعه به بیوچار pH
آنها افزایش و با تبدیل آنها به هیدروچار  pHآنها
کاهش یافت (شکل  .)4زلفی باوریانی و همکاران ( Zolfi
8
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مقدار  ECبسته به نوع زیستتوده و کربونیزهشدن بسیار
متفاوت بود .بیشترین مقدار  ECدر زیستتوده ،بیوچار و
هیدروچار بهترتیب  5/59 ،4/21و  1/28دسیزیمنس بر
متر و در کود مرغی مشاهده شد که به درصد خاکستر
بیشتر (شکل  )2و غلظت زیاد عناصر قلیایی نظیر کلسیم،
منیزیم ،سدیم و پتاسیم در زیستتوده ،بیوچار و
هیدروچار کود مرغی مربوط میباشد .همچنین EC ،کمتر
در زیستتوده ،بیوچار و هیدروچار چوب سیب و تفاله
چغندر به درصد خاکستر و عناصر قلیایی کمتر در آنها
مربوط میباشد.

برابر بیشتر از  pHهیدروچار تولید شده از همان چوب
( )4/4بهدست آوردند .کاهش  pHهیدروچار ممکن است
بهعلت وجود برخی از اسیدهای آلی در ساختار هیدروچار
و یا حلشدن و خروج بخشی از عناصر قلیایی (سدیم و
پتاسیم) و قلیایی خاکی (کلسیم و منیزیم) از ساختار آن
باشد (.)Bargmann et al., 2013; Fang et al., 2015
باتوجهبه  pHاسیدی هیدروچار ،کاربرد آن در خاکهای
قلیایی میتواند باعث تعدیل  pHخاک و در نتیجه ،بهبود
فراهمی برخی عناصر غذایی مانند فسفر و عناصر غذایی
کممصرف شود.
نتایج مقایسه میانگینهای  ECزیستتوده ،بیوچار
و هیدروچار مورد مطالعه در شکل  5ارائه شده است.
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Figure 5. Means comparison of EC in studied biomasses, biochars, and hydrochars
میانگینهای با یک حرف التین مشترک با آزمون دانکن در سطح احتمال  5درصد تفاوت معنادار ندارند.
Means followed by the same letter are not significantly different at p ≤ 0.05 by Duncan's multiple range test.

بیوچار مربوط دانستند .بااینحال ،باتوجهبه شکل  ،5با
تبدیل لجن فاضالب و کاه و کلش گندم به بیوچارEC ،
آنها کاهش یافت در حالیکه باتوجهبه شکل  ،2با تبدیل
این دو زیستتوده به بیوچار ،درصد خاکستر هر دو
افزایش یافت .بنابراین EC ،بیوچار عالوهبر درصد خاکسفتر
ممکن است بهوسفیله عامفلهای دیفگری نیز کنتفرل شود
که احتفماالً حلپذیری و یا پویایی عناصر در بیوچار یکی
از این عاملها میباشد؛ زیرا نتایج بررسیهای مختلف
نشان داده است که با تبدیل زیستتوده به بیوچار ،پویایی
و فراهمی بسیاری از عناصر در بیوچار کاهش مییابد
( )Zhang et al., 2014گرماکافت ممکن است سبب
شکستن پیوندهای بین عناصر و تشکیل پیوندهای جدید

نجفی قیری ( EC )Najafi-Ghiri, 2015بیوچارهای بقایای
ذرت ،گندم ،پنبه و کنجد و چوب ذرت را بهترتیب ،0/23
 0/39 ،0/23 ،0/47و  0/24دسیزیمنس بر متر گزارش
کرد .سونگ و گو ) )Song & Guo, 2012با مشاهده یک
رابطه همبستگی بهشتی و علیخانی ( & Beheshti
 )Alikhani, 2016زیستتوده کاه و کلش گندم را در
دماهای مختلف (از  300تا  700درجه سلسیوس) به
بیوچار تبدیل و مشاهده کردند که با افزایش دمای
گرماکافت ،درصد عملکرد بیوچار کاهش و درصد خاکستر
آن افزایش یافت .آنان گزارش کردند که با افزایش درصد
خاکستر بیوچار pH ،و  ECبیوچار افزایش یافت و این
افزایش را به غلیظ شدن عناصر بهویژه عناصر قلیایی در
9
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در بیوچار تفاله چغندر قند و بیشترین غلظت نیتروژن و
آهن در بیوچار لجن فاضالب مشاهده شد .با تبدیل کود
مرغی به بیوچار ،غلظت همه عناصر مورد بررسی بهجز
نیتروژن در آن افزایش یافت .بیوچار لجن فاضالب نسبت
به زیستتوده آن دارای فسفر ،پتاسیم ،کلسیم ،سدیم،
آهن و روی بیشتری بود.

و قویتر بین آنها شود و همچنین ممکن است برخی از
ترکیبهای معدنی در داخل شبکه کربنی پیچیده و بسیار
مقاوم بیوچار به دام افتاده و بهراحتی قادر به خروج از این
شبکه نباشد (.)Fuertes et al., 2010
با تبدیل لجن فاضالب و کاه و کلش گندم به بیوچارEC ،
آنها کاهش ولی با تبدیل کود مرغی به بیوچار  ECآن
افزایش یافت .بیوچار کود مرغی دارای بیشترین pH
(( )11/35شکل  )4و  5/59( ECدسیزیمنس بر متر)
(شکل  )5بود .از آنجایی که کود مرغی فاقد ساختار کربنی
منظم و پیوسته (مانند کاه و کلش) میباشد ،تثبیت و
محبوس شدن عناصر و ترکیبهای معدنی در ساختار
بیوچار آن چندان رخ نداده و با تبدیل کود مرغی به
بیوچار ،غلظت عناصر معدنی در بیوچار افزایش یافته و
باعث افزایش  ECآن شده است .بر همین اساس ،انتظار
میرود که درصد زیستفراهمی عناصر معدنی در بیوچار
کود مرغی بیشتر از بیوچارهای علفی و چوبی باشد .زلفی
باوریانی و همکاران ( )Zolfi Bavariani et al., 2016نیز
افزایش  ECبیوچار کود مرغی نسبت به زیستتوده آن را
گزارش کردند .آنان  ECکود مرغی را  6/06دسیزیمنس
بر متر و  ECبیوچارهای تولید شده از آن در دماهای
 300 ،200و  400درجه سلسیوس را بهترتیب ،8/59
 8/96و  15/3دسیزیمنس بر متر بهدست آوردند.

غلظت پتاسیم ،منیزیم ،کلسیم ،منگنز ،سدیم ،آهن و روی
بیوچار کاه و کلش گندم بیشتر از زیستتوده آن بود .بعد
از تبدیل تفاله چغندر قند به بیوچار غلظت کلسیم ،سدیم،
آهن ،منگنز و روی در آن افزایش یافت .غلظت سدیم،
آهن ،مس و روی در بیوچار چوب بیشتر از زیستتوده آن
بود (جدول  .)2بهشتی و علیخانی ( & Beheshti
 )Alikhani, 2016غلظت عناصر نیتروژن ،فسفر ،پتاسیم،
کلسیم ،منیزیم و سدیم را در زیستتوده کاه و کلش گندم
بهترتیب  0/76 ،1/14 ،2/43 ،1/74 ،4/73و  0/52گرم بر
کیلوگرم گزارش کردند و نشان دادند که بعد از تبدیل
زیستتوده به بیوچار در دمای  600درجه سلسیوس،
غلظت این عناصر در بیوچارهای تولید شده بهترتیب به
 1/13 ،1/93 ،2/88 ،1/98 ،4/61و  0/89گرم بر کیلوگرم
تغییر یافت .غلظت عناصر در بیوچار و هیدروچار به غلظت
عناصر در زیستتوده اولیه و شرایط کربونیزهشدن بستگی
دارد و ممکن است غلظت عناصر در زیستتودههای
یکسان که در شرایط متفاوت کربونیزهشدن قرار میگیرند
متفاوت باشد (.)Sun et al., 2014
احتماالً متفاوت بودن غلظتهای عناصر گزارش شده برای
بیوچارها و یا هیدروچارهای تهیه شده از زیستتودههای
یکسان و شرایط کربونیزهشدن یکسان ناشی از همین
موضوع باشد .افزایش غلظت عناصر در بیوچار نسبت به
زیستتوده به تغلیظ این عناصر در بیوچار مربوط میباشد
که در طی فرایند گرماکافت با خروج اکسیژن و هیدروژن
از زیستتوده و کاهش عملکرد در بیوچار تغلیظ شدهاند؛
ولی کاهش غلظت نیتروژن در بیوچار نسبت به زیستتوده
بهعلت خروج آن از ساختار زیستتوده بهصورت گاز در
طی فرایند گرماکافت میباشد .نیتروژن در دماهای باال
معموالً بهصورت گازهای اکسید نیتروژن و یا ترکیبهای با
وزن مولکولی کم از زیستتوده خارج میشود ( & Song
 .)Guo, 2012سونگ و گو ) (Song & Guo, 2012بیان
کردند که با رسیدن دمای گرماکافت به  400درجه
سلسیوس ،بیش از  56درصد نیتروژن کود مرغی بهصورت

با تبدیل لجن فاضالب ،کود مرغی و کاه و کلش گندم به
هیدروچار EC ،آنها کاهش یافت و در مورد تفاله
چغندرقند و چوب سیب تغییر معنادار مشاهده نشد (شکل
 .)5کاهش  ECبا تبدیل زیستتوده به هیدروچار ،به
حلشدن و خروج عناصر معدنی از ساختار زیستتوده
مربوط میباشد ( .)Smith et al., 2016عدم تفاوت معنادار
 ECهیدروچار تفاله چغندرقند و چوب سیب نسبت به
زیستتوده احتماالً به درصد کمتر عناصر معدنی در
زیستتوده و مقاومت زیاد زیستتوده در برابر فرایند HTC
مربوط میباشد.
غلظت عناصر زیستتوده ،بیوچار و هیدروچار

مقایسه میانگینهای غلظت عناصر مورد بررسی در
زیستتوده ،بیوچار و هیدروچار برای اثر متقابل نوع ماده
آلی و نوع زیستتوده در جدول  2ارائه شده است.
بیشترین غلظت فسفر ،پتاسیم ،منیزیم ،سدیم ،منگنز و
مس در بیوچار کود مرغی ،بیشترین غلظت کلسیم و روی
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گازهای  NO ،N2Oو  NO2از زیستتوده خارج و یا به-
صورت ترکیبهای آلی با وزن مولکولی کم وارد روغفن
زیسفتی میشفود و بههمین علت پیشنهاد کردند که
بیوچار کودهای دامی و مرغی که دارای درصد نیتروژن
بیشتری میباشند باید در دماهای کمتری تولید شوند تا از
هدررفت نیتروژن آنها جلوگیری شود .غلظت نیتروژن در
بیوچارهای کود مرغی و لجن فاضالب بیشتر از بیوچار
علفی (کاه و کلش) و در آن بیشتر از بیوچار چوبی بود
(جدول  .)2وانگ و همکاران ( )Wang et al., 2013غلظت
نیتروژن را در بیوچارهای علفی بیشتر از بیوچارهای چوبی
بهدست آوردند و بیان کردند که غلظت نیتروژن کمتر در
بیوچارهای چوبی ممکن است منجر به نسبت  C:Nباال در
این بیوچارها شود .باال بودن نسبت  C:Nدر بیوچار ممکن
است منجر به ناپویا شدن نیتروژن و القای موقتی کمبود
نیتروژن در خاک شود.
غلظت فسفر ،پتاسیم ،سدیم و منگنز در زیستتوده،
بیوچار و هیدروچار کود مرغی بیشتر از لجن فاضالب و در
آن بیشتر از مواد لیگنوسلولزی بود؛ ولی غلظت آهن در
زیستتوده ،بیوچار و هیدروچار لجن فاضالب بیشتر از کود
مرغی و در آن بیشتر از مواد لیگنوسلولزی بود .همچنین،
غلظت منیزیم و مس در زیستتوده ،بیوچار و هیدروچار
کود مرغی بیشتر از زیستتوده ،بیوچار و هیدروچار سایر
مواد آلی مورد مطالعه بود (جدول .)2
زلفی باوریانی و همکاران ()Zolfi Bavariani et al., 2016
غلظت فسفر ،پتاسیم ،آهن ،روی ،منگنز و مس در کود
مرغی را بهترتیب  0/417 ،0/538 ،1/022 ،33/4 ،10/4و
 0/098گرم بر کیلوگرم گزارش کردند .آنان بیان کردند
که بعد از تبدیل کود مرغی به بیوچار در دمای  400درجه
سلسیوس ،غلظت این عناصر در بیوچار بهترتیب به ،17/2
 0/667 ،0/895 ،1/701 ،55/9و  0/164گرم بر کیلوگرم
تغییر یافت .با تبدیل زیستتوده به هیدروچار ،غلظت
کلسیم و آهن در هیدروچار لجن فاضالب افزایش ولی
غلظت فسفر ،سدیم و روی در آن کاهش یافت.
غلظت فسفر ،کلسیم ،آهن ،منگنز و روی در هیدروچار
کود مرغی افزایش ولی غلظت پتاسیم و سدیم در آن
کاهش یافت .غلظت کلسیم و مس در هیدروچار تفاله
چغندرقند افزایش ولی غلظت روی در آن کاهش یافت.
غلظت کلسیم ،منیزیم ،آهن و روی در هیدروچار کاه و
کلش گندم افزایش یافت و با تبدیل زیستتوده چوب به

هیدروچار تنها غلظت روی در آن افزایش یافت .افزایش
غلظت عناصر در هیدروچار بهعلت کاهش جرم آن و غلیظ
شدن عناصر در هیدروچار مربوط میباشد .کاهش غلظت
نیتروژن در هیدروچار لجن فاضالب و کود مرغی نسبت به
زیستتوده احتماالً به حلشدن و خروج ترکیبهای
نیتروژندار از ساختار زیستتوده مربوط میباشد .در
هیدروچار ،بخشی از عناصری که بر اثر واکنشهای HTC
از ساختار زیستتوده خارج میشوند ،ممکن است دوباره
جذب ساختار متخلخل هیدروچار شده و منجر به افزایش
غلظت این عناصر در هیدروچار شوند ( Petrović et al.,
 .)2016بهعنوان مثال ،پتروویچ و همکاران (Petrović et
) al., 2016گزارش کردند که افزایش غلظت فسفر،
کلسیم ،آهن و منگنز در هیدروچار نسبت به زیستتوده به
جذب دوباره فسفر از طریق تشکیل پلهای کاتیونی با
 Fe2+ ،Ca2+و  Mn2+بهوسیله هیدروچار مربوط میباشد.
بنابراین ،احتماالً افزایش همزمان غلظت فسفر ،کلسیم،
آهن ،منگنز و روی در هیدروچار کود مرغی ناشی از
همین فرضیه باشد.
 EC ،pHو غلظت فسفر ،پتاسیم و سدیم قابلجذب گیاه
در خاک

مقایسه میانگینهای  EC ،pHو غلظت فسفر ،پتاسیم و
سدیم قابلجذب گیاه در خاک برای اثر متقابل کود فسفر
و نوع اصالحگر در جدول  3ارائه شده است .مصرف بیوچار
در خاک  pHخاک را نسبت به تیمار بدون اصالحگر
افزایش داد؛ اما بعد از مصرف کود فسفر در خاکpH ،
خاک در حضور بیوچار و تیمار بدون اصالحگر تفاوت
معنادار نداشت .افزایش  pHخاک در حضور بیوچار به pH
زیاد بیوچار مربوط میباشد .بهطورکلی ،بیوچارها بهعلت
غلظت زیاد عناصر قلیایی مانند پتاسیم و کلسیم غالباً
دارای  pHقلیایی بوده و ممکن است  pHخاک را افزایش
دهند .کلوس و همکاران ( )Kloss et al., 2014نشان دادند
که بیوچار تولید شده از چوب باعث افزایش  pHو EC
خاک شد .اثر بیوچار و هیدروچار بر  pHخاک به دو
صورت مستقیم و غیرمستقیم میباشد .اثر مستقیم بیوچار
و هیدروچار بر  pHخاک بهدلیل  pHخود بیوچار و
هیدروچار میباشد؛ اما اثر غیرمستقیم آن بر  pHخاک از
طریق سازوکارهای مختلف ازجمله تحتتأثیر قرار دادن
تعداد و فعالیت ریزجانداران خاک و افزایش ترشحات
11
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خاک تجزیه شده و ترکیباتی مانند اسیدهای آلی به خاک
. خاک نقش دارندpH اضافه میکند که در

. حاصل از تنفس آنها به خاک میباشدCO2 اسیدی و
 بیوچار و بهویژه هیدروچار به مرور زمان در،عالوهبرآن

 بیوچارها و هیدروچارهای مختلف، مقایسه میانگینهای غلظت عناصر در زیستتودهها-2 جدول
Table 2. Means comparison of nutrient concentrations in different biomasses, biochars and hydrochars
Nutrient concentration (g kg-1)
Organic matter type
N
P
K
Ca
Mg
Na
Fe
Mn
Cu
Zn
Sewage sludge initial
4.26a 22.83e 2.43de 16.5i
1.11fg 2.79ef 2.80d 0.14d 0.13cd 0.39ef
biomass
Poultry manure initial
3.25b 32.47d 16.36b 42.4d 10.28bc 5.52b 1.28f 0.97c 0.55b 0.25i
biomass
Sugar beet tailing initial
0.53e
0.53h 1.07d-f 44.0d 1.47e-g 0.63h-j 0.21j 0.02fg 0.07d 0.27h
biomass
Wheat straw initial
0.45ef 1.27gh 2.24de 18.0hi 2.23e-g 0.69h-j 0.61gh 0.03fg 0.07d 0.33g
biomass
Apple wood initial
0.35e-g 0.15h 0.58ef 1.64j
0.46g
0.33j 0.33ij 0.01g 0.08d 0.13l
biomass
Sewage sludge biochar
4.26a 42.70b 5.14c 24.1g 2.53ef
4.23c 4.50a 0.18d 0.23cd 0.49c
d
a
a
b
a
Poultry manure biochar
1.28
70.12 25.64 70.5
19.00 10.32a 2.97c 1.26a 1.12a 0.45d
fg
gh
d
a
Sugar beet tailing biochar 0.25
1.76
2.58
95.7
3.31e
2.52f 0.74g 0.09e 0.08d 1.12a
e
g
c
e
c
Wheat straw biochar
0.54
4.42
5.25
34.8
8.79
3.55d 1.46e 0.10e 0.22cd 1.04b
g
h
d-f
j
e-g
Apple wood biochar
0.15
0.40 1.90
5.74
1.57
1.27g 1.56e 0.02fg 0.51b 0.38f
Sewage sludge hydrochar 3.33b 14.58f 1.52d-f 21.4gh 1.80e-g 0.93gh 3.51b 0.14d 0.20cd 0.27hi
Poultry manure
2.16c 38.14c 5.21c 60.3c 10.58b 3.08e 2.63d 1.11b 0.68b 0.38f
hydrochar
Sugar beet tailing
0.58e 0.92gh 0.25f 66.9b
1.0e-g
0.80hi 0.28j 0.03fg 0.30c 0.19k
hydrochar
Wheat straw hydrochar
0.56e 1.22gh 0.54ef 29.7f
5.76d
0.48ij 1.15f 0.07ef 0.06d 0.40e
e-g
h
d-f
j
g
Apple wood hydrochar
0.36
0.18 1.09
1.62
0.42
0.41ij 0.46hi 0.01g 0.10d 0.22j
. درصد تفاوت معنادار ندارند5  با آزمون دانکن در سطح احتمال،میانگینهای دارای کمینه یک حرف التین مشترک در هر ستون
The means with at least one common letter in each column have no significant difference according to Duncan's multiple range test at 5%
probability level

 پتاسیم و سدیم قابلجذب گیاه در خاک برای اثر متقابل کود فسفر و نوع، و غلظت فسفرEC ،pH  مقایسه میانگینهای-3 جدول
اصالحگر
Table 3. Means comparison of soil pH, EC, and available P, K, and Na for the interaction effects of P-fertilizer
and amendment type
EC
P
K
Na
P fertilizer
Amendment type
pH
(mg kg-1)
(dS m-1)
(mg kg -1)
No amendment
1.28d
7.66bc
4.99c
120.8a 86.2a
0
Biochar
1.58b
7.87a
4.15c
134.1a 90.7a
d
bc
c
Hydrochar
1.35
7.61
4.98
124.6a 85.0a

80

1.38cd
1.75a
1.48bc

No amendment
Biochar
Hydrochar

7.75ab
7.73ab
7.52d

22.61b
28.74a
31.31a

126.7a
142.6a
137.7a

94.2a
99.5a
98.9a

. درصد میباشند5 میانگینهای دارای کمینه یک حرف التین مشترک در هر ستون فاقد تفاوت معنادار با آزمون دانکن در سطح احتمال
The means with at least one common letter in each column have no significant difference according to Duncan's multiple range test at 5%
probability leve

Kloss et al., (

خاک به عاملهای متعددی بستگی دارد
 مقدار بیوچار و هیدروچار.)2014; Novak et al., 2014
 اولیه خاک نیزpH  ظرفیت بافری خاک و،مصرف شده
 خاک مؤثر باشد؛ بهطوریکهpH ممکن است بر تغییرهای

 کاتیونهایی که از بیوچار و هیدروچار به محلول،همچنین
خاک آزاد میشوند به مکانهای تبادلی خاک جذب شده
pH  را به محلول خاک آزاد و باعث کاهشH+ و یونهای
pH  اثر بیوچار و هیدروچار بر، بنابراین.خاک میشوند
12
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تحقیقات کاربردی خاک

خاک در حضور بیوچار به رهاسازی آنیونها و کاتیونها به
محلول خاک بر اثر فرایندهای حلشدن و معدنیشدن
بیوچار مربوط است که منجر به افزایش  ECمحلول خاک
شده است .این در حالی است که هیدروچار بهعلت غلظت
کمتر عناصر بر  ECمحلول خاک اثر معناداری نداشت و از
این جهت مصرف آن در خاکهایی که شورند یا در مرز
شوری هستند ،میتواند مناسب باشد .بیوچار و هیدروچار
ممکن است با تشدید فعالیت میکروبی باعث افزایش
رهاسازی یونها به محلول خاک و افزایش  ECمحلول
خاک شود .همچنین ،خود بیوچار و هیدروچار بهعنوان
مواد آلی ،قابلیت جذب و تبادل عناصر و تشکیل کیلیت با
برخی عناصر را داشته و میتواند با این روش بر غلظت
یونهای محلول خاک مؤثر باشد ( Lehmann et al.,
.)2011
زلفی باوریانی و همکاران ()Zolfi Bavariani et al., 2016
نشان دادند که بیوچار تهیه شده از کود مرغی باعث
افزایش  pHو  ECمحلول خاک شد و علت آن را به
آزادسازی عناصر قلیایی از بیوچار به محلول خاک مربوط
دانستند .همچنین ،نعیم و همکاران ( Naeem et al.,
 )2018گزارش کردند که مصرف بیوچار کلش گندم باعث
افزایش  ECمحلول خاک شد .مصرف کود فسفر در خاک
باعث افزایش معنادار غلظت فسفر قابلجذب گیاه در خاک
شد (جدول  )3که به افزایش فسفر محلول خاک مربوط
میباشد .بااینکه با افزودن کود فسفر به خاک ممکن است
بخش زیادی از آن در خاک تثبیت شود اما قسمتی از آن
وارد بخش قابلجذب گیاه در خاک میشود و معموالً با
افزودن کود فسفر به خاک ،مقدار فسفر قابلجذب گیاه در
خاک افزایش مییابد ( .)Havlin et al., 2005در شرایط
بدون مصرف کود فسفر در خاک ،بیوچار و هیدروچار بر
غلظت فسفر قابلجذب گیاه در خاک اثر معنادار نداشت
که به غلظت کم فسفر بیوچار و هیدروچار و سرعت کم
معدنیشدن آنها مربوط میباشد؛ اما با مصرف کود فسفر
در خاک ،غلظت فسفر فراهم خاک در حضور بیوچار و
هیدروچار نسبت به تیمار بدون اصالحگر بهطور معنادار
افزایش یافت که برهمکنش همافزایی بیوچار و کود فسفر
را نشان میدهد .در خاک دچار کمبود ماده آلی و فسفر
مورد مطالعه ،برهمکنش همافزایی کود فسفر با بیوچار و
هیدروچار بر افزایش فراهمی فسفر خاک ،ممکن است به
نقش این اصالحگرهای آلی در اصالح و بهبود ویژگیهای

ممکن است اثر بیوچار بر  pHخاکهای آهکی معنادار
نباشد (.)Zhao et al., 2014
بیوچار بهعنوان زیستگاه مناسب ریزجانداران خاک،
رطوبت و عناصر غذایی را در اختیار ریزجانداران خاک قرار
داده و منجر به افزایش فعالیت میکروبی خاک میشود.
عالوهبرآن ،با مصرف کود فسفر در خاک ،فسفر فراهم
خاک افزایش یافته و از طریق تشدید فعالیتهای میکروبی
منجر به افزایش ترشحات ریزجانداران به خاک شده و
 CO2حاصل از تنفس ریشه و ریزجانداران بههمراه این
ترشحات اسیدی منجر به کاهش  pHخاک میشود
( .)Lehmann et al., 2011بنابراین ،عدم تأثیر معنادار
مصرف توأم بیوچار و کود فسفر بر  pHخاک احتماالً به
افزایش ترشحات میکروبی و  CO2حاصل از تنفس
ریزجانداران مربوط میباشد .در تیمارهای با کود فسفر،
 pHخاک در حضور هیدروچار کمتر از تیمار بدون
اصالحگر بود که به  pHاسیدی هیدروچار مربوط میباشد.
بااینحال ،در شرایط بدون مصرف کود فسفر در خاکpH ،
خاک در حضور هیدروچار با تیمار بدون اصالحگر تفاوت
معنادار نداشت که احتماالً بهعلت ظرفیت بافری زیاد
خاک مورد مطالعه میباشد .بعد از مصرف کود فسفر در
خاک ،بهعلت برهمکنش همافزایی 1هیدروچار و فسفر در
افزایش جمعیت و فعالیت ریزجانداران خاک ( Lehmann
 pH ،)et al., 2011خاک احتماالً بهعلت افزایش ترشحات
ریزجانداران و  CO2حاصل از تنفس آنها در خاک کاهش
یافته است .در هر دو حالت با و بدون مصرف کود فسفر در
خاک pH ،خاک در حضور هیدروچار کمتر از بیوچار بود
که به  pHاسیدی هیدروچار و  pHقلیایی بیوچار مربوط
میباشد .مصرف کود فسفر در تیمار بدون اصالحگر بر pH
خاک اثر معنادار نداشت .خاکهای آهکی معموالً دارای
ظرفیت بافری زیادی میباشند و احتماالً برهمکنشهای
کود فسفر در محلول خاک بهقدری قوی و تأثیرگذار نبوده
است که بر ظرفیت بافری خاک غلبه کرده و  pHخاک را
بهطور معنادار تغییر دهد .لوسیبا و همکاران ( Lusiba et
 )al., 2017نیز عدم تأثیر معنادار کود فسفر بر  pHخاک
را گزارش کردهاند.
در هر دو حالت با و بدون مصرف کود فسفر در خاکEC ،
محلول خاک در حضور بیوچار نسبت به هیدروچار و تیمار
بدون اصالحگر بیشتر بود (جدول  .)3افزایش  ECمحلول
1. Synergistic
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غلظت عناصری مانند پتاسیم و سدیم در خاک معنادار
شود.

فیزیکی ،شیمیایی و زیستی خاک مربوط باشد
( .)Lehmann et al., 2011; Naeem et al., 2018کیائو-
هونگ و همکاران ( )Qiao-Hong et al., 2014نیز برهم-
کنش همافزایی بین بیوچار کلش برنج و کودهای
شیمیایی  NPKرا در افزایش فسفر فراهم خاک گزارش
کردند .نعیم و همکاران ( )Naeem et al., 2018گزارش
کردند که افزودن بیوچار کلش گندم و کودهای شیمیایی
 25-30-60( NPKمیلیگرم بر کیلوگرم) به خاک باعث
افزایش معنادار فسفر فراهم خاک شد؛ اما با مصرف توأم
بیوچار و کودهای  NPKبیشترین مقدار فسفر فراهم خاک
بهدست آمد .همچنین ،شارما و همکاران ( Sarma et al.,
 )2017گزارش کردند که فسفر فراهم خاک با مصرف
بیوچار و کود  NPKدر خاک افزایش یافت؛ اما بیشترین
مقدار با مصرف همزمان بیوچار و  NPKبهدست آمد.
مصرف کود فسفر ،بیوچار و هیدروچار در خاک بر غلظت
پتاسیم و سدیم فراهم خاک اثر معنادار نداشت (جدول
 .)3بهنظر میرسد عدم تأثیر معنادار بیوچار و هیدروچار بر
پتاسیم و سدیم فراهم خاک به غلظت کم این عناصر در
بیوچار و هیدروچار ،سرعت کم معدنیشدن بیوچار و
هیدروچار در خاک و همچنین کم بودن تعداد تیمارها و
درجه آزادی خطای آزمایش مربوط میباشد .بااینحال،
غلظت پتاسیم و سدیم فراهم خاک پس از مصرف بیوچار
در خاک بهترتیب  11-13و  5-6درصد و پس از مصرف
هیدروچار در خاک بهترتیب  3-9و  5درصد افزایش یافت
که بهعلت رهاسازی این عناصر به محلول خاک بر اثر
فرایندهای حلشدن و معدنیشدن بیوچار و هیدروچار
مربوط است .باتوجهبه سرعت تجزیه کند بیوچار و
هیدروچار در خاک ،احتماالً در طوالنیمدت اثرهای آنها بر

نتیجهگیری کلی
نتایج این پژوهش نشان داد که درصد عملکرد همه
هیدروچارها بهجز هیدروچار کود مرغی بیشتر از بیوچار
بود .درصد خاکستر و غلظت عناصر در زیستتوده ،بیوچار
و هیدروچار کود مرغی و لجن فاضالب بیشتر از مواد
لیگنوسلولزی بود .بهطورکلی ،زیستتوده اولیه ،بیوچار و
هیدروچار کود مرغی بیشترین درصد خاکستر EC ،pH ،و
غلظت عناصر غذایی و زیستتوده ،بیوچار و هیدروچار
چوب سیب کمترین  ECو غلظت عناصر غذایی را داشت.
 pHهمه بیوچارهای مورد مطالعه بیشتر از زیستتوده و
 pHهمه هیدروچارها کمتر از زیستتوده بود pH .همه
بیوچارها بیشتر از ( 7قلیایی) و  pHهمه هیدروچارها (به-
جز هیدروچار کود مرغی) کمتر از ( 7اسیدی) بود .با
مصرف بیوچار در خاک pH ،خاک افزایش و با مصرف توأم
هیدروچار و کود فسفر در خاک pH ،خاک کاهش یافت.
در هر دو حالت با و بدون مصرف کود فسفر در خاکpH ،
و  ECخاک در حضور هیدروچار کمتر از بیوچار بود و
مصرف کود فسفر در خاک EC ،خاک را در حضور بیوچار
و هیدروچار افزایش داد .مصرف بیوچار و هیدروچار بر
فسفر ،پتاسیم و سدیم فراهم خاک اثر معنادار نداشت.
بااینحال ،بین کود فسفر و بیوچار و هیدروچار در افزایش
فسفر فراهم خاک یک برهمکنش همافزایی مشاهده شد.
باتوجهبه  pHاسیدی هیدروچارهای مورد مطالعه و افزایش
غلظت برخی عناصر غذایی در بیوچارها و هیدروچارهای
مورد مطالعه ،مصرف بیوچار و هیدروچار همراه با کود
فسفر در خاکهای آهکی میتواند توصیه شود.
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Abstract
Biochar and hydrochar are carbonacious solid materials that produced through carbonization of
biomasses, resulting in carbon sequestration and soil fertility improvement. The aim of this study was
converting different biomasses including sewage sludge, poultry manure, sugar beet tailing, wheat
straw, and apple wood wastes to biochar and hydrochar and investigating their chemical properties.
Also, using a factorial experiment on the basis of completely randomized design with three
replications, the effects of the apple wood biochar and hydrochar were studied in the presence and
absence of monocalcium phosphate fertilizer on soil pH and EC and available P, K, and Na. A slow
pyrolysis process with a temperature of 500 ºC for 1 h was employed to produce the biochar and a
hydrothermal carbonization process with a temperature of 180 ºC and pressure of 11 bar for 12 h was
applied to produce the hydrochar. After conversion of biomasses to biochar and hydrochar, yield
percentage of the biochars and hydrochars and pH, EC, ash percentage, and concentrations of N, P, K,
Ca, Mg, Na, Fe, Mn, Cu, and Zn in initial biomasses, biochars, and hydrochars were measured. The
results showed that the ash percentage and elements concentrations in biomasses, biochars, and
hydrochars of poultry manure and sewage sludge were greater than those of sugar beet tailing, wheat
straw, and apple wood. The pH of all biochars was more than 7, and the pH of all hydrochars (except
for the poultry manure-derived hydrochar) was less than 7. Application of wood biochar increased soil
pH and the integration of P-fertilizer with hydrochar decreased soil pH. The soil pH and EC in
presence of hydrochar were lower than those of biochar with and without P-fertilizer. The P-fertilizer
had synergistic interactions with biochar and hydrochar in terms of soil available-P. The effects of
biochar, hydrochar, and P-fertilizer application on soil available- potassium and sodium were not
significant. Regarding the acidic pH of the studied hydrochars and increased concentrations of some
nutrients in the investigated biochars and hydrochars, the applications of biochar and hydrochar
accompany with P-fertilizer could be recommended in calcareous soils.
Keywords: Hydrothermal carbonization, Nutrients, Organic matter, Phosphorus, Pyrolysis
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