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چکـیده
بیوچار یک ماده کربنی است که از گرماکافت بقایای آلی در محیط دارای اکسیژن کم و یا فاقد اکسیژن شکل میگیرد.
این ترکیب نسبت به تجزیه بسیار مقاوم است و برای مدتزمان طوالنیتری در خاک میماند و سبب کاهش ضایعات
زراعتی و تبدیل آنها به یک اصالحکننده خاک میشود .این امر منجر به حفظ کربن در خاک ،افزایش امنیت غذایی،
افزایش تنوع زیستی و کاهش تخریب جنگلها میشود .عوامل مختلفی از جنمله ماده اولیه و شرایط تشکیل بر کیفیت
بیوچارها اثر میگذارند .بیوچار میتواند خواص فیزیکی و شیمیایی خاک را از طریق تاثیر بر بهبود بخشیدن ظرفیت ذخیره
آب ،نفوذ ،هوادهی خاک ،رشد ریشه ،تراکم خاک ،ظرفیت نگهداشت مواد مغذی ،ظرفیت تبادل کاتیونی ( )CECو
اسیدیته ( )pHو بهرهوری سیستمهای کشاورزی را از طریق اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر رشد محصول و کیفیت خاک
افزایش دهد .مطالعات در زمینه استفاده از بیوچار در اقلیمهای خشک و نیمهخشک محدود میباشد .شواهد موجود در
زمینه افزایش ظرفیت نگهداری و کاهش نفوذ آب نشان میدهد که این مواد پتانسیل باالیی برای بهبود بهرهوری
خاکهای مناطق خشک و نیمهخشک دارند .چالش تولید و استفاده از بیوچار در مناطق خشک شامل بهینهسازی ترکیب
ماده خام اولیه و فرایندهای تولید برای ایجاد بیوچار با  pHنزدیکتر به حالت خنثی و ظرفیت نگهداری آب خواهد بود.
بهمنظور استفاده وسیع و کافی از بیوچار بایستی منابع زیست توده به صورت پایدار در دسترس باشد .از آنجایی که بیوچار
می تواند نقش قابل توجهی در احیای مناطق خشک و نیمه خشک و پایداری اراضی مناطق خشک و بیابانی ایفا می کند،
نیاز است با برگزاری برنامهها و کالسهای مختلف آموزشی و دورههای ترویجی ،آگاهی بهرهبرداران وکشاورزان در زمینه
مزایای استفاده از بیوچار و کارکردهای آن افزایش یابد.

واژگـان کلـیدی :بیوچار ،مناطق خشک ،احیا مناطق بیابانی ،پیرولیز ،خصوصیات خاک ،ترسیب کربن ،مواد آلی خاک.

 -1دانشجوی دکتری مدیریت و کنترل بیابان ،گروه مدیریت مناطق بیابانی ،دانشکده مرتع و آبخیزداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و
منابع طبیعی گرگان Raziyeh.hosseinpour@gmail.com
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 -1مقدمه

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار 1041

بیش از  00درصد مساحت ایران دارای اقلیم خشک و نیمهخشک است .مناطق بیابانی حدود  20درصد از مساحت کشور را در
 17استان و  07شهرستان در بر گرفته است .خاکهای این مناطق تکامل نیافته ،دارای مواد آلی کم و در بیشتر موارد  pHقلیایی و
حساس به فرسایش بادی است .بیابان ،به عنوان یک اکوسیستم ،به طور طبیعی دارای یک ظرفیت مشخص از لحاظ میزان
بهرهبرداری از منابع اصلی و پایه نظیر منابع آب وخاک بوده و در صورت مدیریت صحیح میتواند در حالت تعادل قرار داشته باشد
(ذاکری زارچ .)1307 ،از طرف دیگر ،خاک های شور عمدتا مختص مناطق خشک و نیمهخشک جهان بوده و تقریبا  40درصد از
مساحت زمین را به خود اختصاص می دهند ( .)Walker etal., 2019بنابراین ،شوری خاک یک نگرانی جدی جهت توسعه و
بهرهبرداری از منابع آبوخاک در مناطق خشک و نیمهخشک است ( .)Sahaar & Niemann, 2020شوری زیاد خاک بر
هدایت روزنهای گیاهان ،کارایی مصرف آب و رشد تأثیر منفی دارد این موضوع بیانگر احتمال ازدیاد تنش شوری در محیط ریشه
گیاه است (.)Liu etal., 2020
بیوچار عمدتاً از کاه و کلش گیاهی ،شاخهها ،کود حیوانی به دست میآید ( .)Guo etal., 2016این ماده به دلیل ویژگیهایی
مانند سطح ویژه باال ،ساختار متخلخل و گروههای عاملی حاوی اکسیژن سطحی فراوان ،بهطور گسترده بهعنوان یک ماده سازگار
با محیطزیست برای بهبود و اصالح خاک ،کنترل آلودگی آب ،کاهش انتشار گازهای گلخانهای و سایر اهداف استفاده میشود
( .)Xiang etal., 2021بیوچار میتواند چگالی ظاهری خاک را کاهش و تخلخل خاک را افزایش داده (،)Li etal., 2018
فعالیت فلزات سنگین را در خاک کاهش دهد ( ،)Yang etal., 2016و سبب افزایش محتوای مواد آلی خاک ،تنظیم  pHخاک،
و بهبود بخشیدن به فعالیت میکروبی خاک شود و سرعت سبز شدن محصول را افزایش دهد ( .)Nie etal., 2018همچین جهت
اصالح خاکهای شور ،استفاده از بیوچار حائز اهمیت است (.)Guo etal., 2016
بیوچار را می توان در ترکیب با سایر کودهای آی و شیمیایی استفاده کرد .کاربرد بیوچار با کودهای فسفر آلی -غیرالی بهطور
قابلتوجهی محتوای فسفر و کربن آلی خاک را نسبت به استفاده تنها از کودهای فسفر آلی یا غیرآلی افزایش داد ( Ari fetal.,
 .)2021استفاده از بیوچار در مناطق خشک و نیمهخشک مفید بوده زیرا رطوبت خاک را افزایش داده (،)Novak et al. 2012
پتانسیل ترسیب کربن را بهبود بخشیده ( )Sohi, 2012و همچنین اثرات منفی شوری خاک را کاهش میدهد ( Thomas et al.
 Singh .)2013و همکاران ( )2010در مطالعه ای که انجام دادند ،استفاده همزمان از استراتژی کم آبیاری و بیوچار را بر تولید
پایدار سبزیجات در مناطق کم آب هند مورد بررسی قرار دادند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که افزودن بیوچار تحت استراتژی کم
آبیاری به جبران کاهش عملکرد سبزیجات و افزایش راندمان مصرف آب منجر شد.
بیوچار بهعنوان یک اصالحکننده خاک برای بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک و بهرهوری محصول پیشنهاد شده است .با
این حال ،مکانیسمهای مؤثر آن بر رشد گیاه هنوز به خوبی درک نشده است .در اطالعات محدودی در مورد میزان و نحوه کاربرد
بیوچار جهت افزایش کیفیت خاک و بهرهوری محصول در مناطق خشک و نیمهخشک وجود دارد .بنابراین هدف از این مقاله،
بررسی اثرات و کارکرد بیوچار در اکوسیستم مناطق خشک و بیابانی میباشد.

 -2تعریف ،تولید ،ترکیب و کیفیت بیوچار
 -1-2تعریف بیوچار
بیوچار به زغال تولید شده از زیست توده گفته میشود .در فرایند تولید بیوچار ،از محصوالت زائد کشاورزی ،کودهای حیوانی
استفاده میشود که در مقایسه با دفع این محصوالت بهعنوان زباله به روشهای معمولی مقرون بهصرفهتر است ( Demirbas
 .)etal., 2006تجزیه حرارتی این پسماندها باعث تولید انرژی شده و بیوچار تولیدی دارای مقدار زیادی از عناصر غذایی مانند
پتاسیم ،نیتروژن ،فسفر و مقدار زیادی کربن آلی بوده ،که بهعنوان اصالحکننده برخی ویژگیهای خاک استفاده میشود.
پسماندهای کشاورزی و حیوانی به دلیل حجم زیاد ،فضای زیادی اشغال میکند و از طرف دیگر شیرابه حاصل از آنها باعث آلودگی
محیطزیست از طریق ورود به آبهای سطحی و زیرزمینی میشود .با تبدیل این پسماندها به بیوچار نهتنها باعث تولید انرژی
میشود ،بلکه کاهش قابلتوجهی در حجم و وزن مواد زائد و آثار نامطلوب شیرابه حاصل میشود ( Van Zwieten etal.,
 .)2012بیوچار واژه جدیدی است ،اما استفاده آن از قدیم در بسیاری از مناطق جهان معمول بوده است .برخالف زغال چوب تولید
شده برای سوخت ،بیوچار ویژگیهایی دارد که آن را برای اصالح خاک ارزشمند میسازد .بیوچار با توجه به نوع مواد اولیه و شرایط
ساخت آن ،دارای تنوع زیادی است ( .)Chan etal., 2008بیوچار دارای یک ساختار منحصر بهفرد فیزیکی و شیمیایی است که
منجر به افزایش باروری خاک و بهبود عملکرد محصوالت زراعی بهخصوص در خاکهای تخریب یافته میشود ( Warnock
.)etal., 2010
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 -2-2فرآیندتولید بیوچار
امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه به استفاده بهینه از زیست توده مانند باگاس نیشکر ،کاه و کلش گندم ،غالف برنج
و بقایای سایر محصوالت در زمینهای کشاورزی تمایل دارند ( .)Fu etal., 2011تعریف اتحادیه اروپا در سال  2001میالدی از
زیست توده شامل مواد قابل تجزیه حاصل از پسماندها و بقایای کشاورزی (مواد گیاهی و دامی) و همچنین زائدات صنعتی و
شهری است .اخیرا یکی از راهکارهای استفاده از بقایای کشاورزی که مورد توجه قرار گرفته است پیرولیز میباشد ( Pattiya,
.)2011
پیرولیز فرآیند تبدیل گرمایی و شیمیایی در شرایط کم یا بدون اکسیژن است که منجر به ایجاد سه فاز گاز ،مایع و جامد
میشود .فاز گازی به طور عمده شامل متان یا سایر هیدروکربنهای قابل اشتعال است .فازهای گازی و مایع میتوانند به عنوان
سوخت و برای تولید گرما و انرژی پاک مورد استفاده قرار گیرند .فاز جامد که بیوچار یا زغال زیستی نامیده میشود یک ماده جامد
متخلخل و غنی از کربن است که در واقع ساختار آروماتیک چند حلقهای آن سبب پایداری در محیط و ذخیره و ترسیب کربن در
خاک می شود (.)Verheijen etal., 2015
تبدیل ترموشیمیایی زیست توده به بیوچار باعث ایجاد مواد غنی از کربن شده ،شکل و غلظت مواد مغذی موجود در مواد اولیه
را تغییر میدهند .بیوچار حاصل نسبت به ماده آلی اصلی خود از نظر شیمیایی مقاومتر بوده و در برابر تجزیه بیولوژیکی مقاوم است.
بنابراین استفاده از بیوچار میتواند مخازن پایدار کربن آلی خاک را حفظ یا افزایش داده که به نوبه خود میتواند بهعنوان یک
مخزن طوالنیمدت کربن عمل کند (.)Alburquerque et al. 2014

آلیفاتیک2

تشکیلشده در دمای پایینتر ،حاوی اجزای حساستر و فرار با محتوای کربن نسبتاً کم و اکسیژن زیاد هستند و نسبتاً
هستند (.)Fang et al. 2014
دامنه تغییرات وسیعی برای عناصر موجود در بیوچار گزارش شده است .بهعنوان مثال کربن ( 172-005گرم بر کیلوگرم)،
نیتروژن ( 1/8-55/4گرم بر کیلوگرم) ،فسفر کل ( 2/7-480گرم بر کیلوگرم) و پتاسیم کل ( 58تا  1گرم بر کیلوگرم) میتواند تا
چند برابر تغییر کنند ( .)Lehmann and Joseph, 2015بیوچار همچنین حاوی اکسیژن ،هیدروژن ،گوگرد ،کاتیونهای بازی و
فلزات سنگین به مقادیر مختلف است ( .)Brewer and Brown, 2012تنوع در خواص مواد مغذی را میتوان به منبع خوراک
بیوچار و شرایط پیرولیز نسبت داد ( .)Lehmann and Joseph 2015نسبتهای  C/Nبیوچار میتواند از  7تا  400متغیر باشد،
نسبتهای  C/Nباالتر با دمای تبدیل باالتر در ارتباط است ( pH .)Yuan et al. 2011بیوچار حاصل میتواند از  4تا  12متغیر
باشد ( )Lehmann and Joseph, 2015و با افزایش دمای تجزیه PH ،افزایش مییابد (.)Naeem et al. 2016
به منظور تطبیق بیوچار تولید شده با نیاز سیستم کشاورزی می توان مواد اولیه و شرایط واکنش را را تغییر داد .بهعنوان مثال،
مواد اولیهای که زغال با تخلخل بیشتر را تولید میکنند ،به نوبه خود ظرفیت نگهداری آب بیشتری خواهند داشت ( Gray etal.,
 .)2014در مطالعه  Grayو همکاران ( ،)2014دمای پایینتر فرآیند تهیه بیوچار به تخلخل بیشتر اما آبگریزی بیشتر منجر شد.
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پیرولیز در دماهای باال به افزایش آروماتیسیته( 1غیر فرار ،کربن باال و اکسیژن کم) در بیوچار منجر میشود .این زغالها
آهستهتر اکسید شده و گروههای عاملی سطحی حاوی اکسیژن را تشکیل میدهند ( .)Jung et al., 2016برعکس ،بیوچارهای

 -3-2ساختار و ترکیب بیوچار
حلقوی3

بیوچار را تشکیل میدهند ( Bourke etal.,
هیدروژن ،اکسیژن ،نیتروژن ،گوگرد و فسفر اغلب اتمهای درون شبکه
 .)2007بیوچار دارای گروههای عامل متنوع و بسیار زیادی از جمله گروههای هیدروکسیل ،)OH-( 4کتون ،)OR-( 5استر
(( ،)-)C=Oآلدهید ( ،)H)C=O(-آمینو ( ،)NH2-نیترو ( )NO2-و کربوکسیل )OH)C=O(-( 5است ( & Amonette
 .)Joseph, 2012ویژگیهایی از قبیل آبدوستی یا آبگریزی ،اسیدیته و قلیائیت بیوچار را به وجود گروههای عامل سطح آن
نسبت میدهند .بیوچار تازه تولید شده معموالً ماهیت آبگریزی دارد که دلیل آن غیر قطبی بودن سطح آن است ( & Lehmann
 .)Joseph, 2015ساختار گرافینی بیوچار ،شامل گروههای عامل متفاوتی است که آن را به جاذب بسیار خوبی برای آالیندهها و به
دام انداختن دیاکسید کربن ،جذب گازهای سمی و به نوعی کاتالیزور تبدیل میکند .با فرایندهای مختلف از جمله اکسید کردن
اسیدی و قلیایی ،آمینه کردن ،سولفوره کردن ،اشباع بازی با اکسید فلز و مغناطیسی کردن میتوان خواص بیوچار را نیز بهبود
بخشید .ماهیت مواد پیش ساز و اصالح مقدماتی بهعنوان عوامل کلیدی بر ویژگیهای محصول نهایی اثر میگذارند .بیوچار
تخلخل و سطح ویژه بسیار زیادی دارد .این ترکیب بهطورمعمول از تجزیه حرارتی پیش سازهای آلی غنی از اکسیژن مانند زیست
1 aromaticity
2 aliphatic
3 Aromatic
4 Hydroxyl
5 Ketone
6 Carboxyl

1

توده لیگنوسلولوزیک تولید میشود .زیستتوده لیگنوسلولوزیک از سه ساختار عمده پلیمری زیستی شامل سلولز ،لیگنین و همی
سلولز تشکیل شده است .سلولز یک همی پلیمر خطی است که از واحدهای گلوکز با متوسط درجه پلیمرازیسیون  1000تشکیل
شده است .گروههای هیدروکسیل بر روی واحدهای گلوکز وجود دارد و دارای پیوندهای هیدروژنی درونی و بینمولکولی است که
منجر به تشکیل ساختار مولکولی عظیم با حوزههای کریستالی و آمورف میشود.)Sajjadi etal., 2019( .

 -4-2کیفیت بیوچار
بسته به مواد اولیه و پارامترهای فرآیند (دما ،زمان اقامت و غیره) ،در بیوچار ساختارهای فیزیکی و شیمیایی مختلفی را ایجاد
میکند که میتوانند مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک را تغییر دهند .اعتقاد بر این است که بیوچار حاصل به تجزیه میکروبی
مقاوم است .خصوصیات شیمیایی بیوچار به ماده اولیه ،دما در طول پیرولیز و زمان اقامت وابستگی باالیی دارد .تمام بیوچارها از
حلقه آروماتیک فشرده ساخته شدند که با افزایش دمای پیرولیز بیشتر و بزرگتر فشرده و غلیظ میشوند pH .و رسانایی الکتریکی
( )ECبیشتر برای بیوچارهایی با درجه حرارت باالتر است ( .)Tebin, 2016مواد اولیه یک عامل اصلی در تنظیم خواص شیمیایی
و فیزیکی بیوچار است ( .)Sohi etal., 2009وجود عناصر قلیایی (مانند کلسیم و منیزیم) ،موجب میشود که  pHبیوچار عموماً
خنثی تا قلیایی باشد ،اما  pHبیوچار ممکن است با توجه به نوع ماده آلی و شرایط پیرولیز از  4تا  12متغیر باشد pH .بیوچارهایی
که منشأ چوبی دارند کمتر از بیوچارهایی با منشأ علفی هستند و علت آن احتماالً وجود عناصر قلیایی مانند سدیم و پتاسیم بیشتر در
گیاهان علفی میباشد ( .)Singh et al., 2010بهطور کلی ،افزایش دمای تولید بیوچار سبب افزایش مقدار مواد مغذی همچون
فسفر ،پتاسیم و کلسیم میشود در حالی که کربن آلی و مقدار ماده آلی کاهش مییابد (.)Whalen & Gul, 2015
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 -3کاربرد بیوچار
 -1-3تأثیر بیوچار بر خصوصیات مختلف خاکهای مناطق خشک و نیمهخشک
بیوچار میتواند رشد گیاه را با بهبود ویژگیهای فیزیکی خاک (جرم مخصوص ظاهری ،سطح ویژه ،ظرفیت نگهداری آب،
نفوذپذیری) ( )Sun and Lu, 2014و ویژگیهای شیمیایی خاک (شوری  ،حفظ و قابلیت دسترسی مواد مغذی ،ظرفیت تبادل
کاتیونی و  )pHافزایش دهد ( .)Abel et al., 2013عالوه بر این ،بیوچار خواص بیولوژیکی خاک را با افزایش تنوع زیستی و
فراهم کردن یک محیط مناسب برای جوامع میکروبی خاک بهبود میبخشد (.)Abujabhah et al. 2016

 -1-1-3تاثیر بیوچار بر خصوصیات فیزیکی خاک
بیوچار دارای سطح ویژه نسبتاً باالیی بوده و برهمکنش آن با ذرات خاک ،باعث افزایش سطح ویژه خاک میشود
( .)Lehmann et al. 2009بسته به ماده خام اولیه و فرایند تولید ،جرم مخصوص ظاهری بیوچار معموالً بین 0/08 g cm−3
( )Gundale and DeLuca, 2006تا  )Pastor-Villegas et al. 2006( 0/43 g cm−3متغیر بوده که بسیار کمتر از
جرم مخصوص خاکهای معدنی ( )1/15-2 g cm−3است ( .)Chaudhari et al. 2013ساختار بسیار متخلخل بیوچارها تا
حدی ناشی از دست رفت بخشی از مواد فرار در طول فرآیند تولید است ( )Brewer and Brown, 2012و به بهبود حرکت آب
در خاک و نگهداشت آب در خاک کمک میکند (.)Lim et al. 2016
بنابراین ،در مناطق خشک و نیمهخشک ،خاکهای تیمارشده با بیوچار میتوانند رطوبت موجود در خاکهای درشت دانه و
شنی با مقادیر مواد آلی کم را افزایش دهند ( .)Liu et al. 2012در مطالعهای که به این منظور در چین انجام شد ،استفاده از
بیوچار باعث افزایش ظرفیت نگهداری و همچنین کاهش نفوذ و تبخیر از خاکهای خشک و شنی شد (.)Wang et al. 2017
ناگفته نماند که میزان تأثیرگذاری استفاده از بیوچار جهت اصالح خاک مناطق خشک و نیمهخشک به میزان بیوچار مورد استفاده ،
اندازه ذرات و نوع خاک منطقه ارتباط نزدیکی دارد .در این خصوص  Novakو همکاران ( )2012گزارش دادند که استفاده از
بیوچار در خاکهای شنی آلتیسول و لوم سیلت اریدوسول که به ترتیب دارای ظرفیت نگهداری آب کم و بارش مؤثر کم هستند،
ظرفیت نگهداری آب خاک را افزایش داده اند.
 -2-1-3تاثیر بیوچار بر خصوصیات شیمیایی خاک
افزودن بیوچار به خاک بهطور مؤثر سبب بهبود حاصلخیزی خاک و بهرهوری استفاده از مواد مغذی در بسیاری از خاکهای
کشاورزی شده است ( .)Lehmann and Joseph 2015با این حال ،ارزش بیوچار در سیستمهای تولید محصوالت زراعی و
باغی در مناطق خشک کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است و ویژگیهای برخی از بیوچارها ممکن است چالشهایی را برای استفاده
از آنها در آن خاکها ایجاد کنند .تغییرات ناشی از بیوچار بر خصوصیات شیمیایی خاک شامل افزایش  ،CEC ، pHراندمان
مصرف عناصر غذایی ( )Lehmann and Joseph 2015و محتوای عناصر غذایی ()Biederman and Harpole, 2013
است .با این حال Arif ،و همکاران ( )2017تأثیر بیوچار بر روی خاک های قلیایی مناطق نیمهخشک پاکستان را بررسی کردند.
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نتایج آنها نشا داد که با افزایش  pHکاهشی در دسترس بودن عناصر غذایی مشاهده نشد .کاربرد بیوچار همچنین دسترسی به
پتاسیم و فسفر را افزایش میدهند (.)Jeffery et al. 2011
ظرفیت تبادل کاتیونی (میزان ظرفیت خاک برای حفظ کاتیونهای کلیدی قابلتبادل) میتواند هدر رفت ناشی از آبشویی را
کاهش دهد ( .)Sohi et al. 2009استفاده از بیوچار در خاکهای کشاورزی به سبب اکسیداسیون سطحی بیوچار و فراوانی
گروههای عاملی سطحی با بار منفی ( ،)Cheng et al. 2008همراه با ساختار متخلخل و سطح ویژه بزرگ آن ،ظرفیت تبادل
کاتیونی را در طول زمان افزایش میدهد ( .)Downie et al. 2009بنابراین ،در خاک های مناطق خشک و نیمهخشک ،نیاز به
کود گیاهی را میتوان به دلیل افزایش کارایی مصرف مواد مغذی با افزودن بیوچار کاهش داد ( Lehmann and Joseph,
.)2015
اگرچه ظرفیت تبادل آنیون بیوچار ( )AECکمتر مورد توجه قرار گرفته است ولی )2015( Lawrinenko and Laird
گزارش کردند که گروههای عاملی اکسونیوم از تبادل آنیونی مستقل از  pHپشتیبانی کرده و میتوانند آبشویی نیترات ( )NO3-و
فسفات ( )PO4-3را کاهش دهند.

 -3-1-3تاثیر بیوچار بر خصوصیات بیولوژیکی خاک

 -2-3تاثیر بیوچار بر ترسیب کربن و کاهش انتشار گازهای گلخانهای
استفاده از بیوچار برای افزایش پتانسیل ترسیب دراز مدت کربن و کاهش انتشار گازهای گلخانهای ( Lehmann and
 )Joseph, 2015بهعنوان یک استراتژی بالقوه برای کاهش گرمایش زمین پیشنهاد شده است .در این خصوص  Rehrahو
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بیوچار به سبب داشتن خصوصیاتی مانند ساختار متخلخل ،ظرفیت جذب باال و ظرفیت تبادل کاتیونی باال ،پتانسیل تحریک
فعالیت و تنوع جوامع میکروبی خاک را ( )Zheng et al. 2013بهبود می بخشند .به سبب خصوصیاتی ذاتی ،بیوچارها میتوانند
نگهداشت عناصر غذایی و فراهمی میکروارگانیسمها در خاک را افزایش دهند ( )Lehmann et al. 2011خلل و فرج موجود در
بیوچار ،زیستگاه مناسبی برای میکروارگانیسمها فراهم کرده ،بنابراین بیوچار با بیشترین میزان ریزتخلخل ،مفیدترین زیستگاه برای
میکروارگانیسمها هستند.
بیوچار میتواند میکروبها را از شکار و خشک شدن محافظت کند و همچنین مخازنی از کربن ناپایدار و مواد مغذی معدنی
بود که به رشد میکروبها کمک میکند ( .)Warnock et al. 2007استفاده از مقادیر باالی بیوچار میتواند ترکیب میکروبی
خاک را به سمت جوامع تحت سلطه باکتریایی (در مقابل قارچی) تغییر دهد ( .)Li et al. 2015بررسی انجام شده توسط
( )Zhang et al. 2018نشان داد که افزودن بیوچار نسبت باکتریهای گرم مثبت به باکتریهای گرم منفی و زیست توده و
فعالیتهای میکروبی را افزایش میدهد .این تغییر در جامعه میکروبی هم به پتانسیل بیوچار برای افزایش Rousk et al. ( pH
 )2010و هم به افزایش کربن آلی در خاک ( )Farrell et al. 2013نسبت داده شده است .عالوه بر این ،خاکهای اصالح شده
میتوانند به دلیل جذب ترکیبات سمی به بیوچار ،فراوانی و رشد میکروبی را افزایش دهند (.)Kasozi et al. 2010

همکاران ( )2018کاهش قابلتوجهی در انتشار گازهای گلخانهای پس از کاربرد بیوچار را در مقایسه با مواد خام آنها گزارش کردند.
پتانسیل ترسیب کربن کاربرد بیوچار با پایداری باالی ترکیبات کربن دار تشکیل شده در طی پیرولیز زیست توده ( Forbes et al.
 )2006و متعاقب آن تجزیه آهسته آنها در خاک نسبت داده میشود ( .)Sohi et al. 2009کاربرد بیوچار همچنین ممکن است
انتشار گازهای گلخانهای را بهطور مستقیم و غیرمستقیم از طریق حفظ نیتروژن خاک و در نتیجه کاهش مصرف کودهای سنتزی
مورد نیاز برای دستیابی به عملکرد محصول ،بهرهوری بیشتر محصول در واحد سطح زمین ،و شاید مصرف انرژی کمتر برای
آبیاری از طریق بهبود ظرفیت نگهداری آب در خاک ،کاهش دهد ( .)Woolf et al. 2010خاکهای خشک ممکن است در
هنگام دریافت بارشهای متناوب یا آب آبیاری ،مستعد انتشار گازهای گلخانهای باشند ( .)Maucieri et al. 2017کاهش انتشار
در اکسید کربن ( ،)Stewart et al. 2013منوکسید نیتروژن ( (Shanthi et al. 2013( )N2Oو متان ( (Leng et al.
 2012از خاکهای کشاورزی با بهبود تهویه خاک رخ میدهد.

 -3-3کاربرد بیوچار در مناطق خشک و بیابانی
افزایش مقاومت خاک های شنی مناطق بیابان در برابر خشکسالی و فرسایش بادی ،کلید کنترل بیابانزایی و فرسایش بادی
است .استفاده از بیوچار بهعنوان یک اصالحکننده میتواند کیفیت خاک را بهبود بخشد ( .)Fu etal., 2021اقدامات اصالحی
جهت کنترل فرسایش بادی و بیابانزدایی شامل مالچ پاشی ،کشت گیاهان و حصارکشی بوده ،همگی دارای معایبی هستند و
روشهای جدیدی برای بهبود حفظ آب و تقویت مقاومت به فرسایش خاک شنی بیابان وجود دارد .استفاده از بیوچار بهعنوان یک
اصالحکننده خاک از پتانسیل قابلتوجهی برای بهبود کیفیت خاک برخوردار بوده و این ماده ممکن است انتخاب مناسبی برای
کمک به کنترل بیابانزایی و فرسایش بادی باشد (.)Tenenbaum, 2009
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بیوچار را میتوان بهعنوان یک استراتژی بالقوه برای صرفهجویی در آب آبیاری و/یا کاهُش اثرات تنش خشکی در ماسه
بیابانی استفاده کرد ( .)Baiamonte etal., 2020در مطالعهای که در کشور امارات متحده عربی توسط  Baiamonteو
همکاران انجام شد استفاده از بیوچار در شن و ماسه مناطق بیابانی به افزایش منافذ بافتی و ساختاری خاک منتهی گردید.
همچنین  Fuو همکاران ( )2021در مطالعهای که در مناطق بیابانی چین انجام دادند دریافتند که بیوچار بهطور قابلتوجهی
تخلخل خاک و تعداد ریز منافذ را افزایش میدهد .بنابراین ،محتوای آب اشباع خاک ،نقطه پژمردگی دائمی ( ،)PWP1ظرفیت
مزرعه ( ،)FCو محتوای آب موجود ( )AWCبهطور قابلتوجهی افزایش یافت .بهبود قابل توجه در شاخص ساختمان خاک 2نشان
داد که بیوچار پایداری خاکدانهها را افزایش میدهد ،بنابراین ،مقاومت خاک بیابان شنی در برابر فرسایش بادی افزایش مییابد.

 -4اثرات منفی استفاده از بیوچار
با توجه به اجزاء مضر ،ساختار و اندازه ذرات بیوچار ،نباید اثرات منفی کاربرد بیوچار را نادیده گرفت .از نظر اجزا مضر موجود در
بیوچار میتوان این اجزا و آالیندهها را به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم کرد:

 -1-4آالیندههای داخلی
،PAHs3

PFCs ،EPFRs0
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و ترکیبات آلی فرار
دیوکسینها،
آالیندههای داخلی موجود در بیوچار شامل فلزات سنگین،
میباشند ( .)Lyu etal., 2016بیوچار با نوع زیست توده متفاوت است .هنگامی که زیست توده با محتوای فلز سنگین باال استفاده
میشود ،به دلیل فرآیندهایی مانند شست و شو ممکن است محتوای فلزات سنگین موجود در بیوچار حاصل افزایش یابدvon .
 Guntenو همکاران ( )2017دریافتند که در بیوچار چوبی (مشتق شده از تراشههای چوب بامبو یا بلوط) ،فلزات سنگین مانند روی
و منگنز (در مقادیر زیاد) ممکن است عمدتاً به شکل کاتیونهای تکظرفیتی و دو ظرفیتی وجود داشته باشند .کنترل دمای پیرولیز
نیز برای کنترل محتوای فلزات سنگین در بیوچار مهم هستند .بهعنوان مثال  )2014( Devi and Sarohaدریافتند که محتویات
مس ،سرب و روی در بیوچار با افزایش دما بهطور قابلتوجهی افزایش مییابد و زمانی که دمای پیرولیز از  200درجه سانتیگراد به
 700درجه سانتیگراد افزایش مییابد ،محتویات سه فلز افزایش مییابد.
 PAHsکه دارای سمیت زیستی باالیی هستند ،میتوانند بر بقای گیاهان و میکروارگانیسمها تأثیر بگذارند PAH .موجود در
بیوچار تهیه شده از زیست توده تحت شرایط مختلف تولید (مانند دما) متفاوت بود ( Hale .)Hale et al., 2012و همکاران
( PAH )2012ها را در بیش از  50نوع بیوچار (تهیه شده با پیرولیز آهسته) به صورت کمی تحلیل کردند (که با گرم کردن آهسته
مواد آلی تا حدود  400درجه سانتیگراد در غیاب  Oبا زمانهای ماندگاری طوالنی) مشخص شد که غلظت کل  PAHها در
بیوچار حاصل از پیرولیز آهسته کمتر از بیوچار حاصل از پیرولیز سریع بود .اجزای مضر مانند دیوکسینها نیز ممکن است در طی
آمادهسازی بیوچار تولید شوند ( Hale .)Tsouloufa etal., 2020و همکاران ( )2012دیوکسینهای ( 130دیوکسین سمی و غیر
سمی) موجود در بیش از  50نوع بیوچار (به دست آمده از ضایعات مواد غذایی ،کودهای شیر هضم شده ،چوب کاج و کاج) که با
پیرولیز آهسته بین دمای  250تا  000درجه سانتیگراد تولید شده بودند ،مورد مطالعه قرار دادند .نشان داده شده است که ضایعات
مواد غذایی که اغلب دارای محتوای نمک باالیی هستند ،حاوی مقدار قابلتوجهی دیوکسین هستند (.)Sørmo etal., 2020
انتخاب دمای پیرولیز بیوچار نیز بر تشکیل دیوکسین ها تأثیر دارد .اگرچه دیوکسین ها در دمای تولید بیش از  1000درجه
سانتیگراد از بین میروند ،مصرف انرژی بهطور قابلتوجهی افزایش مییابد .بنابراین ،مواد اولیه زیست توده باید دارای محتوای کلر
کم باشد تا از تشکیل سطوح قابلتشخیص دیوکسین جلوگیری کند ( .)Wiedner et al., 2013در مقایسه با لیگنین غیرچوبی و
چوب سخت ،لیگنین چوب نرم منجر به تولید رادیکالهای آزاد ( )EPFRsبیشتر در شرایط یکسان میشود (.)Lei etal., 2019
بنابراین ،باید به خطرات زیستمحیطی بالقوه  EPFRها در کاربرد بیوچار ،بهویژه بیوچار مشتق شده از چوب نرم (بهعنوان مثال،
صنوبر داگالس) توجه بیشتری شود .از جمله مواد دیگر مضر برای محیطزیست میتوان به  PFCS5اشاره کرده که آالیندههای
پایدار با مقاومت باال در برابر تخریب شیمیایی و حرارتی هستند (.)Yu et al., 2009

 -2-4آالیندههای خارجی
زمانی که بیوچار در یک منطقه خاص استفاده شود ،به سبب انجام واکنشهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی در طی تماس با
اجزای مختلف محیطزیست (خاک و آبوهوا) باعث تخریب آن شده و ویژگیهای آن بهطور قابل توجه تغییر میکند ( Lehmann
1 permanent wilting point
2 oil structural index
3 polycyclic aromatic hydrocarbons
4 environmentally persistent free radicals
5 perfluorochemicals
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 .)etal., 2011تخریب فیزیکی عمدتاً به تأثیر عوامل فیزیکی مختلف بر بیوچار پس از ورود به محیط اشاره دارد .بهعنوان مثال ،به
دلیل فرسایش ،ضربه یا اثرات باد ،بیوچار ممکن است پس از ورود به محیط کاهش مییابد .در مقایسه با بیوچار گیاهان چوبی،
بیوچار گیاهیان علفی بیشتر مستعد تخریب فیزیکی هستند ( .)Skjemstad and Graetz, 2003تخریب شیمیایی عمدتاً به
تغییرات در ساختار شیمیایی بیوچار به دلیل اکسیداسیون شیمیایی پس از کاربرد در محیط اشاره دارد (.)Luo et al., 2017
تخریب بیولوژیکی عمدتاً به فرآیندی اشاره دارد که طی آن میکروارگانیسمها از بیوچار بهعنوان بستری برای تنفس اکسیداتیو و
سایر فعالیتهای زندگی استفاده میکنند ( .)Zimmerman, 2010در طی این فرآیند ،آنزیمهای خارج سلولی از میکروارگانیسمها
ترشح میشوند که به شکستن پیوندهای  C-Cساختار آروماتیک بیوچار منجر شده و در نتیجه به تخریب بیوچار منجر میشوند
(.)Czimczik and Masiello, 2007
بیوچار به سبب داشتن اجزاء مضر ،ساختار و خصوصیات سطحی نامطلوب و خصوصیات شیمیایی در سطح میکرو/نانو ،دارای
خطرات زیستمحیطی بالقوه برای خاک ،آب و اتمسفر ایجاد میکند .کاربرد گستردهتر بیوچار دارای عدم قطعیتهای
زیستمحیطی بالقوه است .ارتباطات پیچیده بین خصوصیات فیزیکی و فعلوانفعاالت شیمیایی غیرقابلپیشبینی بین بیوچار و
جنبههای مختلف محیطی که در آن استفاده شده ،به طیف گستردهای از اثرات منفی احتمالی منجر خواهد شد ( Xiang etal.,
.)2021

 -3-4اتمسفر

 -5نتیجهگیری
سمیت بیوچار عمدتاً به دلیل مواد خام اولیه و شرایط تولید است .بنابراین ،مواد خام اولیهای بایستی برای تولید بیوچار استفاده
شود که غلظت مواد مضر در آن کم باشد و با توجه به اینکه ،زیست توده گیاهی حاوی پیش سازهای  PAHکمتری است ،توصیه
میشود .همچنین از نظر سرعت پیرولیز ،پیرولیز آهسته توصیه میشود .بیوچار تولید شده با سرعت آهسته دارای خطرات
زیستمحیطی کمتری نسبت به مواردی است که با پیرولیز سریع تولید میشود .استفاده از بیوچار در مناطقی با کمبود شدید آب
کامالً محدود است .ایده استفاده از بیوچار برای بهبود بهرهوری در مناطق نیمهخشک و خشک مورد عالقه بسیاری از دانشمندان
میباشد .اوالً ،بهمنظور استفاده وسیع و کافی از بیوچار بایستی منابع زیست توده در مقیاس انبوه و به صورت پایدار در دسترس
باشد .کشاورزان در مناطق خشک (که انتظار میرود زیست توده برای سیستمهای تبدیل بیوچار تأمین کنند) ممکن است با
محدودیت تولید مواجه شوند .همچنین ،بقایای گیاهی و سایر منابع زیست توده در چنین مکانهایی معموالً کاربردهای دیگری
دارند (مثالً بهعنوان خوراک دام) .بسیاری از این مناطق همچنین به دلیل بهرهبرداری بیشازحد از منابع ،با تخریب محیطزیست
مواجه هستند .بنابراین ،سیستمهای تولید بیوچار در مقیاس محدود را میتوان برای اراضی باغی و زمینهای کوچک در این مناطق
به کاربرد .البته بیان این موضوع نشان دهنده عدم کارآیی و کارکرد بیوچار در این مناطق نیست و قطعا کاربرد بیوچار همان طور که
ذکر شد ،نقش قابل توجهی در احیای مناطق خشک و نیمه خشک و پایداری اراضی این مناطق ایفا می کند.
در نهایت پیشنهاد میشود که یارانه سخاوتمندانه به کشاورزان برای اجرایی شدن کشاورزی صنعتی اختصاص یافته و همچنین
آموزش کشاورزی صنعتی میتواند از آلودگی خاک و آب جلوگیری کرده و استفاده بهینه از منابع آبی را ممکن سازد .همچنین
بایستی با اجرای دورههای آموزشی توسط دهیاریها ،مزایای استفاده از بیوچار برای کشاورزان روشن شود .همچنین با احداث
واحدهای تولید بیوچار در مقیاس منطقهای ،ضایعات کشاورزی و کودهای دامی بهطور بهینه به بیوچار تبدیل شود که به نوبه خود
از آلودگی زیستمحیطی جلوگیری میکند.
برای دستیابی به عملکرد بهینه زیستمحیطی بیوچار بایستی روابط بین برخی از عوامل تولید (منابع زیست توده و شرایط
آمادهسازی) و خطرات زیستمحیطی در مطالعات بعدی بررسی شود .همچنین تأثیرات منفی بیوچار بر محیطزیست باید در سطوح
میکروسلولی و ملکولی مورد مطالعه قرار گیرد .همچنین تعامل بین بیوچار و مؤلفههای محیطی از جمله خاک ،آب و اتمسفر و
تأثیرات منفی زیستمحیطی بیوچار بر کل اکوسیستم به صورت آزمایشگاهی و مطالعات موردی ،بررسی شود.

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار 1041

 1PMتولید شده در طی پیرولیز بیوچار نهتنها غلظت  PMاتمسفر را افزایش میدهد ،بلکه ممکن است اثر سمی بر موجودات
نیز داشته باشد ( .)Gelardi et al., 2019بنابراین ،تعیین در معرض قرارگیری و سمیت  PMساطع شده از فرایند پیرولیز در طی
تولید بیوچار ضروری است .نتایج مطالعه  Dunniganو همکاران ( )2017نشان داد که با افزایش دمای پیرولیز  ،غلظت PAH
موجود در ذرات معلق ( )PMتا  110درصد افزایش یافته بهگونهای که در دماهای  400تا  800درجه سانتیگراد به ترتیب μg
 403PAH/g PMو  882بود.

1 particulate matter
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