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  :چکیده

 ند.شومیاك حل در رطوبت خ بارندگییا و محض آبیاري اي حاللیت باال در آب هستند و بهخصوص اوره دارهاي نیتروژنه، بهودک

کند و بیش از  تواند جذبیمرا ز آناگیاه تنها بخشی شود که نیتروژن موجود در خاك طی فرایند اکسیداسیون به نیتریت و نیترات تبدیل می

ا این کود ر ر نحوه مصرفناشی از این اتالف ضرورت تجدید نظر دبازدهی پایین و مشکالت زیست محیطی  شود. میدرصد آن تلف  50

منظور . به اینباشدوره میرهاي ادنامه تهیه یک پوشش زیست تخریب پذیر و ارزان قیمت جهت تولید کود کن. هدف این پایانشودیادآور می

کلسیم دروکسید وسیله هیهبوش ترسیب . ابتدا لیگنین سولفونات موجود در لیکور سیاه با رپوشش انتخاب شدماده عنوان لیگنین سولفونات به

کسیل هاي هیدرووهگردار کردن گریزي آن، روش استیلود خاصیت آبباشد براي بهبدوست میکه این ماده آبجاییاز آن و شده جداسازي

کرد. با  رآوردهبد نیاز را ی هدف مورخوب، اگزالیک اسید بهانتخاب شدمختلفی که براي این کار  هايحالل. از بین مورد استفاده قرار گرفت

ت استیله شده در نین سولفوناسپس لیگ ید.مطالعه گردعنوان پوشش شدن لیگنین سولفونات به افزار تاگوچی شرایط بهینه استیلهاستفاده از نرم

- هیاتی بهینه بشرایط عمل شات متعدددهی شد. از طریق آزمایهاي اوره پوششر سیال بر روي گرانولیک ستون بستحالت بهینه با استفاده از 

ریس لیگنین وره در ماتابا جاسازي  در روشی دیگراستفاده شد. عنوان کود تجاري رایج بهاز اوره با پوشش گوگردي  ،مقایسه جهتدست آمد. 

ساعت و همچنین  45مدت به رهش اوره 3/15دار با درصد پوشش براي اوره پوشش .دیدگرسولفونات استیله شده، میزان رهش آن بررسی 

دار افتاده است. رهش اوره پوشش ساعت به تاخیر 48در سیستم ماتریس براي نسبت برابر اوره و لیگنین سولفونات استیله شده مقدار رهش 

- هتوانست الییبا دقت بانامه ایاندست آمده در این پي بههامدلشد.  سازيحالت حجم سیال محدود و نامحدود مدل 2و سیستم ماتریس در 

مدل  3ایان از پدر کنند.  ش بینیرا پی استیله شده تاو اوره جاسازي شده در ماتریس لیگنین سولفون داراند رهش ازت از کود اوره پوشش

اي هگر با دادهدیتجربی  هايین تطابق را نسبت به مدلمدل شوارتز اصالح شده بیشتردار براي کره پوششتجربی نیز استفاده شد. 

   .اصالح شده بیشترین تطابق را داشت هیپربولیککه براي سیستم ماتریس مدل آزمایشگاهی داشت. در حالی

  سازيمدل ،، لیگنین سولفوناتکود اوره استیله کردن، کنترل رهش،: هاواژه کلید
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 .Error! Bookmark not definedنامحدود
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 .Error! Bookmark not defined .................................... محدود محیط در شده یلهاست سولفونات لیگنین ماتریس در
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 .Error! Bookmark not defined ....................  2017 سال تا دنیا در ورها کود براي تقاضا میزان بینیپیش: 1-1 شکل

 .Error! Bookmark not defined ...........  آن از جلوگیري هايراه و خاك به ورود هنگام در نیتروژن چرخه: 2-1 شکل

 .b( .... Error! Bookmark not defined( ماتریس در شده جاسازي اوره و) a( شده کپسوله اوره از شماتیکی: 1-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. کرافت فرآیند از شماتیکی: 2-2 شکل

 پاراکوماریل) 3( الکل، سیناپیل) 2( الکل، کانفریل) 1( گیاهان در لیگنین دهنده تشکیل مونومرهاي ساختار: 3-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................................................  الکل

 .Error! Bookmark not defined ...........................................  صنوبر چوب لیگنین ساختار از شماتیکی: 4-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................  کلسیم پایه بر سولفونات لیگنین تارساخ: 5-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined .........................  پوشش بدون اوره و چیتوسان ژل از اوره رهش مقایسه: 6-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined .............  روسین و پارافین واکس با شده دار پوشش کودهاي رهش رفتار: 7-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................. ) زمان حسب بر هدایت( اوره کود رهش نمودار: 8-2 شکل
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 .Error! Bookmark not defined ...........................................  فعال جزء رهش سرعت بر پلیمر نوع اثر: 9-2 شکل

 پوشش پوشش، بدون) چپ سمت) (4NH(4SO2 و)  راست سمت(3NO4NH  کود حاللیت تغییرات منحنی: 10-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined ..............................................................  روسین /پارافین از ومخلوطی پارافین

 دماي در روسین /پارافین از ومخلوطی پارافین پوشش پوشش، بدون 3KNO  کود حاللیت تغییرات منحنی: 11-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................................  سلسیوس درجه 25

 Error! Bookmark پوشش دوالیه با  NPK رهش سرعت روي بر اسپري محلول در سولفون پلی غلظت اثر: 12-2 شکل

not defined. 
 سانتیگراد درجه40 آب در دارپوشش کود از مغذي مواد رهش سرعت روي بر لینکر کراس درصد اثر: 13-2 شکل

 ............................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined .................................  سیال بستر آزمایشگاهی تجهیزات از شماتیکی:  14-2 شکل

 !Error ........... باال استحکام با نمونه 3 و پوشش بدون اوره براي زمان حسب بر اوره غلظت میزان مقایسه: 15-2 شکل

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ......................................  درآب لیگنین ماتریس از اوره رهش درصد: 16-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined .................................................................... پروژه انجام مراحل: 17-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................. پلیمر با شده داده پوشش اوره شماتیک: 1-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined .................... کروي سیستم معادله آوردن دستهب براي المان از شماتیکی: 2-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ ماتریس سیستم شماتیک: 3-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined .................................... فشاري مقاومت گیرياندازه براي سنتام دستگاه: 1-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................ ازت گیرياندازه براي Gerhardt دستگاه: 2-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................... هاگرانول سطح بررسی براي   Leica 200M میکروسکوپ: 3-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ...................... سولفونات لیگنین شدن اصالح واکنش سیستم از تصویري: 4-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................ خاك در دارپوشش کود از ازت رهش بررسی هاينمونه: 5-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................ اوره کود دادن پوشش براي دوار سیستم از شماتیکی: 1-5 شکل

 .Error! Bookmark not defined ..... سیال بستر راکتور در پلیمري پوشش با اوره تولید فرآیند بلوکی نمودار: 2-5 شکل

 .Error! Bookmark not defined .................................... پاشش سیستم و سیال بستر سیستم از شماتیکی: 3-5 شکل

 .Error! Bookmark not defined .............................................. اوره دهیپوشش براي سیال بستر ستون: 4-5 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................... سیاه لیکور از شده جدا سولفونات لیگنین FTIR طیف: 1-6 شکل

 سولفونات لیگنین c) اسید استیک با شده استیله سولفونات لیگنینb)  سولفونات لیگنین a FTIR) فطی مقایسه: 2-6 شکل

 .cm-14000 ..................... Error! Bookmark not defined  تا cm-12700  محدوده براي اسید اگزالیک با شده استیله

 سولفونات لیگنین c) اسید استیک با شده استیله سولفونات لیگنینb)  فوناتسول لیگنین a FTIR) طیف مقایسه :3-6 شکل

 .cm-11900 ......................... Error! Bookmark not defined تا cm-1400 محدوده براي اسید اگزالیک با شده استیله
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 !Error ......... اسید استیک و اسید اگزالیک با شده استیله سولفونات لیگنین و سولفونات لیگنین از شماتیکی: 4-6 شکل

Bookmark not defined. 
 لیگنین c) اسید استیک با شده استیله سولفونات لیگنینb)   سولفونات لیگنینa)  حرارتی توزین آنالیز: 5-6 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. اسید اگزالیک با شده استیله سولفونات

 .Error! Bookmark not defined ............. افزار نرم توسط شده مشخص حالت 9 براي رهش درصد مقایسه: 6-6 شکل

 اصالح) c 1 حالت در ناتسولفو لیگنین شیمیایی اصالح) b سولفونات لیگنین) a براي FTIR طیف مقایسه: 7-6 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. 3 حالت در سولفونات لیگنین شیمیایی

 اصالح) c 7 حالت در سولفونات لیگنین شیمیایی اصالح) b سولفونات لیگنین) a براي FTIR طیف مقایسه: 8-6 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. 8 حالت در سولفونات لیگنین شیمیایی

 اصالح) c 1 حالت در سولفونات لیگنین شیمیایی اصالح) b سولفونات لیگنین) a براي FTIR طیف مقایسه: 9-6 شکل

 8Error! Bookmark not حالت براي سولفونات لیگنین شیمیایی اصالح) d 6 حالت در سولفونات لیگنین شیمیایی

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........................................ مختلف پارامترهاي براي SN ration میزان: 10-6 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................... ساعت 5 زمان در رهش میزان کمترین داراي سطوح تعیین: 11-6 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ پارامترها بین کنشبرهم میزان: 12-6 شکل

 استیک و اسید اگزالیک با شده اصالح سولفونات لیگنین سولفونات، لیگنین چسبندگی و گریزيآب مقایسه: 13-6 شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................................................... سیدا

 لیگنین شدن استیله حالت ترینبهینه) b سولفونات لیگنین a) سولفونات لیگنین شدن استیله مقایسه: 14-6 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................ سولفونات لیگنین شدن استیله حالت تریننامطلوب) c سولفونات

 .Error! Bookmark not defined .............. اوره با بهینه حالت در شده استیله سولفونات لیگنین چسبندگی: 15-6 شکل

 .Error! Bookmark not defined .............................................. زمان و دما پارامترهاي بین کنشبرهم: 16-6 شکل

 .Error! Bookmark not defined سولفونات لیگنین به اسید اگزالیک نسبت و دما پارامترهاي بین کنش برهم: 17-6 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................................کاتالیزور و دما پارامترهاي بین کنش برهم: 18-6 شکل

 Error! Bookmark not ......... سولفونات لیگنین به اسید اگزالیک نسبت و زمان پارامترهاي بین کنش برهم: 19-6 شکل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ......................................کاتالیزور و زمان پارامترهاي بین کنش برهم: 20-6 شکل

 Error! Bookmark not ... اسید اگزالیک به سولفونات لیگنین نسبت و کاتالیزور پارامترهاي بین کنش برهم: 21-6 شکل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ................... آزمایشگاهی هايداده با مدل رهش پیشگویی میزان مقایسه: 22-6 شکل

 Error! Bookmark not .. مختلف هايحالل در شده استیله سولفونات لیگنین حاللیت وضعیت از شماتیکی: 23-6 شکل

defined. 
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 با اوره و گوگردي پوشش با اوره پوشش، بدون کود راست به پچ از ترتیب به فشاري مقاومت مقایسه: 24-6 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... شده استیله سولفونات لیگنین پوشش

 !Error ............. شده استیله سولفونات لیگنین و گوگردي پوشش با اوره و پوشش بدون اوره از شماتیکی: 25-6 شکل

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ...... مختلف هايغلظت براي آب در گوگردي پوشش با اوره رهش میزان: 26-6 شکل

 !Error ............. مختلف هايغلظت ايبر آب در شده استیله سولفونات لیگنین پوشش با اوره رهش میزان: 27-6 شکل

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ............... خاك در زمان با گوگردي پوشش با اوره کود از رهش درصد: 28-6 شکل

 Error! Bookmark not خاك در زمان با شده استیله سولفونات گنینلی پوشش با اوره کود از رهش درصد: 29-6 شکل

defined. 
 !Error ............. روز 9 و 6 ،3 بعد گوگردي پوشش با اوره مختلف هايغلظت براي رهش درصد مقایسه: 30-6 شکل

Bookmark not defined. 
 9 و 6 ،3 بعد شده استیله سولفونات لیگنین پوشش با اوره مختلف هايغلظت براي رهش درصد مقایسه:  31-6 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................................ روز

 بعد گوگردي و شده استیله سولفونات لیگنین پوشش با اوره مختلف هايغلظت براي رهش درصد مقایسه: 32-6 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................... روز 9 و 6 ،3

 Error! Bookmark not ...... 3/15 و 8/10 ،1/5 پوشش درصد 3 براي رهش زمان بر پوشش درصد تاثیر: 33-6 شکل

defined. 
 ،8/10 ،1/5 هايپوشش درصد براي شده استیله سولفونات لیگنین پوشش با اوره از رهش درصد مقایسه: 34-6 شکل

3/15 ...................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined مختلف هايغلظت براي ماتریس سیستم براي زمان حسب بر رهش نمودار: 35-6 شکل

 انحالل) c. کندمی پیدا نفوذ هسته و پوشش داخل به آب) b. است شده داده پوشش پلیمر با کود هسته) a: 36-6 شکل

 .Error! Bookmark not defined ...... شده متورم پوشش از مغذي مواد شده کنترل رهش) d اسمزي فشار افزایش و کود

 .Error! Bookmark not defined .......................... سولفونات لیگنین پوشش با اوره و پوشش بدون اوره: 37-6 شکل

 .Error! Bookmark not defined .................................................... سولفونات لیگنین با اوره واکنش: 38-6 شکل

 !Error ........ )راست سمت(شده استیله سولفونات لیگنین پوشش با اوره و) چپ سمت(پوشش بدون اوره: 39-6 لشک

Bookmark not defined. 
 اگزالیک با شده استیله سولفونات لیگنین پوشش با اوره و) چپ سمت( سولفونات لیگنین پوشش با اوره: 40-6 شکل

 .Error! Bookmark not defined ..................................................................................... )راست سمت(داسی

 !Error )راست سمت(گوگردي پوشش با اوره و) چپ سمت( شده استیله سولفونات لیگنین پوشش با اوره: 41-6 شکل

Bookmark not defined. 
اوره کامل رهش از بعد)چپ سمت( شده استیله سولفونات لیگنین پوسته و) راست سمت( وگرديگ پوسته: 42-6 شکل

 ............................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
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 سولفونات لیگنین پوشش با اوره و) راست سمت(گوگردي پوشش با اوره شده داده برش قطاع از شماتیکی: 43-6 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................... )چپ سمت(شده استیله

 در دارپوشش اوره) b نامحدود محیط در دارپوشش اوره) a مختلف حالتهاي براي رهش نمودار بر n تاثیر: 44-6 شکل

محدود محیط در ماتریس در دهش جاسازي اوره) d نامحدود محیط در ماتریس در شده جاسازي اوره) c محدود محیط

 ............................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
 !Error ........ نامحدود محیط در مختلف هايپوشش درصد براي آزمایشگاهی هايداده با مدل تطابق میزان: 45-6 شکل

Bookmark not defined. 
 !a/bError=97/0 با محدود محیط در دارپوشش اوره رهش براي آزمایشگاهی هايداده با مدل تطابق میزان: 46-6 شکل

Bookmark not defined. 
 !a/bError=94/0 با محدود محیط در دارپوشش اوره رهش براي آزمایشگاهی هايداده با مدل تطابق میزان: 47-6 شکل

Bookmark not defined. 
 !a/bError=91/0 با محدود محیط در دارپوشش اوره رهش براي آزمایشگاهی هايداده با مدل تطابق میزان: 48-6 شکل

Bookmark not defined. 
 در سولفونات لیگنین پوشش با اوره کود از ازت رهش براي آزمایشگاهی هايداده با مدل طابقت میزان: 49-6 شکل

 .a/b ..................................................................................... Error! Bookmark not defined=94/0 با خاك

 !Error ........... گوگردي پوشش با اوره کود از ازت رهش براي آزمایشگاهی هايداده با مدل تطابق میزان: 50-6 شکل

Bookmark not defined. 
 مختلف هايغلظت براي نامحدود محیط در ماتریس سیستم براي آزمایشگاهی هايداده با مدل تطابق میزان: 51-6 شکل

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................... شده استیله سولفونات لیگنین

 10 با ماتریس سیستم براي محدود محیط در ماتریس سیستم براي آزمایشگاهی دادههاي با مدل تطابق میزان: 52-6 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................... سولفونات لیگنین درصد

 30 با ماتریس سیستم براي محدود محیط در ماتریس سیستم يبرا آزمایشگاهی هايداده با مدل تطابق میزان: 53-6 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................... سولفونات لیگنین درصد

 50 با ماتریس سیستم براي محدود محیط در ماتریس سیستم براي آزمایشگاهی هايداده با مدل تطابق میزان: 54-6 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................... سولفونات ینلیگن درصد

a/b=94/0 براي نامحدود محیط در دارپوشش اوره رهش براي آزمایشگاهی هايداده با مدل تطابق میزان: 55-6 شکل

 ............................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
 !94a/b=0/ .......... Errorبراي نامحدود محیط در دارپوشش اوره براي آزمایشگاهی هايداده با مدل تطابق: 56-6 شکل

Bookmark not defined. 
 !91a/b=0/ .......... Errorبراي نامحدود محیط در دارپوشش اوره براي آزمایشگاهی هايداده با مدل تطابق: 57-6 شکل

Bookmark not defined. 
/97a/b=0براي محدود حجم محیط در دارپوشش اوره رهش براي آزمایشگاهی هايداده با مدل تطابق: 58-6 شکل

 ............................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
/94a/b=0براي محدود حجم محیط در دارپوشش اوره رهش براي ایشگاهیآزم هايداده با مدل تطابق: 59-6 شکل

 ............................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
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/91a/b=0براي محدود حجم محیط در دارپوشش اوره رهش براي آزمایشگاهی هايداده با مدل تطابق: 60-6 شکل

 ............................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
LGS/Urea=0/1براي نامحدود محیط در ماتریس سیستم اوره براي آزمایشگاهی هايداده با مدل تطابق: 61-6 شکل

 ............................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
LGS/Urea=0/3براي نامحدود محیط در ماتریس سیستم رهاو براي آزمایشگاهی هايداده با مدل تطابق: 62-6 شکل

 ............................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
LGS/Urea=0/5براي نامحدود محیط در ماتریس سیستم اوره براي آزمایشگاهی هايداده با مدل تطابق :63-6 شکل

 ............................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
 !LGS/Urea=0/1Errorبراي محدود محیط در ماتریس سیستم اوره براي آزمایشگاهی هايداده با مدل تطابق :64-6 شکل

Bookmark not defined. 
 !LGS/Urea=0/3Errorبراي محدود محیط در یسماتر سیستم اوره براي آزمایشگاهی هايداده با مدل تطابق :65-6 شکل

Bookmark not defined. 
 !LGS/Urea=0/5Errorبراي محدود محیط در ماتریس سیستم اوره براي آزمایشگاهی هايداده با مدل تطابق :66-6 شکل

Bookmark not defined. 
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  م اختصاريفهرست عالئ

  مفهوم عالمت اختصاري

C غلظت اوره در پوسته کروي  

1C  
  غلظت سمت داخلی پوسته کروي

2C  
  غلظت سمت بیرونی پوسته کروي

D  
  ضریب نفوذ اوره

A اخلی پوستهفاصله مرکز تا سطح د  

B شعاع مرکز تا سطح خارجی پوسته  

r  
  پارامتر شعاع

sC  
  غلظت اشباع اوره

bC  
 tغلظت توده سیال تا زمان 

  دارسازي کره پوششغلظت بی بعد در مدل  

b  
 دارسازي کره پوششغلظت بی بعد سیال در مدل

k  ضریب پخش بین پلیمر(پوشش) و محلول  

  
  دارسازي کره پوشششعاع بی بعد در مدل

tM  
 tجرم رهش یافته تا زمان 

M 
  جرم رهش یافته در زمان بی نهایت

t  زمان  

R  
  شعاع ماتریس کروي

0C  
  غلظت اولیه اوره



 
 

 م

 

C   
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 مقدمه -1-1

-مـواد نمـیایـن تنهایی قادر به تامین که خاك به مورد نیاز گیاه هستند اصلیاسیم، فسفر و نیتروژن سه عنصر پت

هـاي حیوانی براي تامین مواد مورد نیاز گیاه از دیرباز معمول بـوده اسـت. در دهـه باشد. استفاده از کودهاي گیاهی و

ستیابی بـه محصـوالت کشـاورزي منظور دبه یش یافته است. لذاافزایش جمعیت، نیاز بشر به غذا افزاه به اخیر با توج

 حـاوي شـیمیایی کودهـاي هاي شیمیایی متداول شده است.جهت باال بردن عملکرد زیر کشت، استفاده از کود بیشتر

 صـدمات شود امامی افزایش محصول منجر به چه، اگرهااستفاده بیشتر از این کود .باشندمی نیاز گیاه مورد مغذي مواد

عنوان یک ابـزار مقـرون بـهامروزه از کودهاي شیمیایی به .نمایدمی اکوسیستم وارد و محصول خاك، نیز به را زیادي

 بهتـر و محصـولی تولیـد شـود. بـرايصرفه از نظر اقتصادي براي رسیدن به حداکثر تولید در واحد سطح استفاده می

 Yan et( مصرف شوند بهینه صورتبه کودها بایستی نوع این ست،زی محیط به کمتر رسانی آسیب چنینهم و ترسالم

al,2008(. 6/46داراي  اوره باشـد.هاي ازته مهم که مصـرف بـاالیی در کشـاورزي دارد کـود اوره مـیاز جمله کود 

. )Omar,1989( شـودحسـوب مـیترین کودهاي ازته جامـد ممصرفهمین دلیل یکی از پرباشد، بهدرصد نیتروژن می

 از سـهولت دسترسـی،پـایین و  دلیل غلظـت بـاالي نیتـروژن، قیمـتهاي نیتروژنه بهکود در مقایسه با سایر این کود

دهد کـه میـزان تقاضـا بـراي کـود اوره رو بـه ها نشان میپیشگویی رود.شمار مینیتروژن به منابع تامینترین مناسب

 دهد.ن مینشا 2017این پیشگویی را تا سال  1-1شکل  افزایش است.
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Abstract: 

Nitrogen fertilizers, especially urea, have high solubility in water and as soon as watering or rainfull, 

they are dissolved in the soil moisture. Nitrogen in the soil through oxidation process, is converted to 

nitrite and nitrate, that are partly adsorbed by plants and more than 50% of it, is wasted. Due to low 

efficiency and environmental problems caused by these wastes, the use of these fertilizers should be 

revised. The aim of this thesis is providing the low cost and indegradable coating for producing urea 

slow release. In this regard, lignin sulfonate was selected as a coating material. First, ligninsulfonate 

existant in the black liquor was separated through precipitation process using calcium hydroxide and 

since it is hydrophlic, acetylation method was used to improve the hydrophobic property. Among 

different solvents that were selected for this work, oxalic acid was succesfully supplied the required 

purpose. Acetilation optimum condition of lignin sulfonate as a coating, was studied by toguchi 

software. Then acetilated lignin sulfonate in the optimum condition was coated on the urea granules 

using fluidized bed column. Optimum operating condition was achieved by different experiments. For 

comparison, urea with sulfurcoated was used as a general traditinal fertlizer in another method, urea was 

imbeded in the acetilated lignin sufonate matrix and the release was studied. For coated urea with 15.3% 

coating, release of urea was delayed 45 hours and also in the matrix system, for the equal ratio of urea 

and acetilatex lignin sulfunate, release ofurea was delayed 48 hours. Release of coated urea and matrix 

system were modeled in both limited and unlimited volume of fluid. The obtained models in this thesis, 

predicted the release of coated urea fertilizer and embeded urea in the acetilated lignin sulfonate with 

high accuracy. Finally, 3 experimental models were used. For coated korea schwartz modified model 

have the most conformity with experimental datas than the other experimental models. While, for matrix 

system, hyperbolic modified model have the most conformity. 
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