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 :چكیده

شرايط هیدرودينامیكي در زمین کشاورزی که در اثر عواملي نظیر بررسي تأثیر  نامهيكي از اهداف اين پايان      

و  دارکود اوره خالص، ماتريسي و پوششسازی افتد بر مدلسرعت آب حین آبیاری اتفاق مي سرعت باد، بارش باران و

گريزی لیگنین ی مدل نزديک به واقعیت برای اين حاالت است. هدف ديگر اين پژوهش بهبود خاصیت آبارائه

. باشدتولید پوششي مناسب و با حاللیت پايین در آب برای کودهای کندرها مي منظور بهدر مقیاس نانو سولفونات 

هايي نزديک به دار و ماتريسي مدلسازی برای سه حالت کود اوره خالص، پوششمدلبرای اين منظور در بخش 

بعد شروود و بايوت برای بررسي شرايط هیدرودينامیكي و دما در دو محیط واقعیت با استفاده از پارامترهای بي

قالب اعداد رينولدز و  درشد. در حالت کود اوره خالص اثر شرايط عملیاتي مثل سرعت و دما ارائه محدود و نامحدود 

 ،( بر عدد شروود و رهشSc<433>9533 و Re>633<3333) در محدوده عملیاتي اشمیت در زمین کشاورزی

نظر گرفتن عدد  دار نیز با درماتريسي و پوشش هایمدلدر ثر شرايط هیدرودينامیكي بر رهش ا .ارزيابي شده است

که   ؛شود.عدد بايوت و میزان رهش مي سبب افزايشافزايش رينولدز  دبايوت بررسي شده است. از نتايج مشاهده ش

به  . در بخش آزمايشگاهي نیزباشدو شرايط هیدرودينامیكي بر رهش مي دهنده تأثیرگذار بودن اين پارامترنشان

ن پساب کارخانه چوب و کاغذ مازندرا ه کهسیا با استفاده از لیكور برای کودهای کندرهامنظور تهیه پوشش مناسب 

شد. با توجه به حاللیت باالی لیگنین سولفونات در آب بايد به اصالح ساختار لیگنین سولفونات استخراج  ،است

پرداخته شد. لیگنین روش سونوشیمي ذرات لیگنین سولفونات به به تولید نانوسپس  .اخته شودشیمیايي آن پرد

 و FTIR ،C-NMRها با استفاده از طیف و حالت اصالح شده آن ذرات لیگنین سولفونات سولفونات استخراجي، نانو

H-NMR شناسايي شده است. تصاويرFE-SEM   و آنالیزDLS  53تا33نیز تولید نانو ذرات لیگنین سولفونات بین 

ساعت،  74به  77از کند. تولید نانو ذرات لیگنین سولفونات سبب کاهش زمان استیالسیون نانومتر را تأيید مي

نمونه شاهد گراد نسبت به درجه سانتي 75به  03از  ی استیالسیونو کاهش دما درصد 53به  93افزايش بازده از 

-مي %53ساعت  40 در در شرايط همزدهگريز -همچنین درصد حاللیت نانو ذرات لیگنین سولفونات آب ؛است شده

 برای کودهای کندرها را دارد. عنوان پوششبنابراين قابلیت استفاده به ؛باشد

 ، رهشعدد بايوت، لیگنین سولفوناتذرات  نانواصالح کود اوره ماتريسي،  ر،داکود اوره پوشش ،سازیمدل :ها دواژهیکل
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 Error! Bookmark notمحدود طیمح در جرم انتقال بيضر حسب بر شدن تمام زمان نمودار -7-5 شكل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined...................... نامحدود طیمح در خالص اوره رهش مدل ياعتبارسنج -3-5 شكل

 Error! Bookmark notنامحدود طیمح در جرم انتقال بيضر حسب بر شدن تمام زمان نمودار -4-5 شكل

defined. 
 rpm 73Error! Bookmark not سرعت در نامحدود و محدود حالت یبرا رهش سرعت سهيمقا-5-5 شكل

defined. 
 Error! Bookmark notمختلف یهاسرعت در نامحدود و محدود ستمیس در جرم انتقال بيضرا سهيمقا -6-5 شكل

defined. 
 Error! Bookmark notگرانيد يشگاهيآزما کار با نامحدود و محدود ستمیس یبرا اوره رهش سهيمقا -7-5 شكل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined... دوم حالت نامحدود طیمح در خالص اوره یسازمدل ياعتبارسنج -0-5 شكل

 .Error! Bookmark not defined...................... نامحدود حالت دوم حالت و اول حالت معادالت سهيمقا -1-5 شكل

 Error! Bookmark notاهیس كوریل از شده استخراج سولفونات نیگنیلFTIR  فیطمقايسه -93-5 شكل

defined. 
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 !Errorدیاس کیاست با شده اصالح سولفونات نیگنیل و سولفونات نیگنیل FTIR فیط سهيمقا-99-5 شكل

Bookmark not defined. 
 !Errorکیاگزال دیاس با شده اصالح سولفونات نیگنیل و سولفونات نیگنیل FTIR فیط سهيمقا-97-5 شكل

Bookmark not defined. 
 !Errorديدریان کیاست با شده اصالح سولفونات نیگنیل و سولفونات نیگنیل FTIR فیط سهيمقا-39-5 شكل

Bookmark not defined. 
 !Error نيديریپ/ديدریان کیاست با شده اصالح سولفونات نیگنیل و سولفونات نیگنیل FTIR فیط سهيمقا-94-5 شكل

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark notزيگرآب سولفونات نیگنیل و سولفونات نیگنیل H-NMR فیط سهيمقا-95-5 شكل

defined. 
 Error! Bookmark notزيگرآب سولفونات نیگنیل و سولفونات نیگنیل C-NMR فیط سهيمقا-96-5 شكل

defined.5 

 Error! Bookmark notسولفونات نیگنیل ذرات نانو و سولفونات نیگنیل FTIR فیط سهيمقا-97-5 شكل

defined. 
 Error! Bookmarkسولفونات نیگنیل شده کیآلتراسون نمونه( ب شاهد حالت( الف ذرات اندازه عيتوز-90-5 شكل

not defined. 
 .Error! Bookmark not defined.................................................................... يالكترون كروسكوپیم ريتصاو-91-5 شكل

 Error! Bookmarkشده اصالح نیگنیل ذارت نانو و شاهد شده اصالح نیگنیل ذرات FTIR فیط سهيمقا-73-5 شكل

not defined. 
 Error! Bookmarkذرات نانو و شاهد حالت یبرا c75° یدما در سولفونات نیگنیل اصالح FTIR فیط -79-5شكل

not defined. 
 Error! Bookmark notساعت 77 و 74 زمان از پس سولفونات نیگنیل ذارت نانو اصالح FTIR فیط-77-5 شكل

defined. 
 !Errorنيديریپ/ديدریان 9/9 و 7/9 نسبت در سولفونات نیگنیل ذارت نانو اصالح FTIR فیط-73-5 شكل

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark notمحدود حالت يسيماتر ستمیس در رهش بر وتيبا عدد ریتأث يبررس -74-5 شكل

defined. 
 Error! Bookmarkمحدود حالت يسيماتر ستمیس در Lag)) ریتأخ زمان بر وتيبا عدد ریتأث يبررس-75-5 شكل

not defined. 
 .Error! Bookmark not defined...........  جرم انتقال در الیس-جامد مشترک سطح در یمرز طيشرا -76-5 شكل

 Error! Bookmark notنامحدود حالت يسيماتر ستمیس در رهش بر وتيبا عدد ریتأث يبررس -77-5 شكل

defined. 
 Error! Bookmarkنامحدود حالت يسيماتر ستمیس در (Lag) ریتأخ زمان بر وتيبا عدد ریتأث يبررس-70-5 شكل

not defined. 
r  سرعت در يسيماتر نامحدود و محدود ستمیس سهيمقا-71-5 شكل pm 43.....Error! Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark notمحدود حالت دارپوشش ستمیس در رهش بر وتيبا عدد ریتأث يبررس -33-5 شكل

defined. 
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 Error! Bookmark notمحدود حالت دارپوشش ستمیس در ریتأخ زمان بر وتيبا عدد ریتأث يبررس-39-5 شكل

defined. 
 Error! Bookmark notمحدودنا حالت دارپوشش ستمیس در رهش بر وتيبا عدد ریتأث يبررس -37-5 شكل

defined. 
 Error! Bookmark notنامحدود حالت دارپوشش ستمیس در ریتأخ زمان بر وتيبا عدد ریتأث يبررس-33-5 شكل

defined. 
 !Lu et al., 2007Error)) کار با مختلف یهاضخامت در نامحدود دارپوشش ستمیس رهش سهيمقا-34-5 شكل

Bookmark not defined. 
 .rpm 93..Error! Bookmark not defined سرعت در دارپوشش نامحدود و محدود ستمیس سهيمقا -35-5 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها فهرست جدول

 صفحه                                                        جدول عنوانشماره و 

 7.................................................................................................................................................  اهیگ استفاده مورد یمغذ مواد: 9-9 جدول

 949 .........................................................................................7337-7395 جهان مناطق نيترمهم )هزارتن) اوره دیتول :9-7 جدول

 949 ...................................................................................... 7337-7395 جهان مناطق نيترمهم( هزارتن) اوره مصرف :7-7 جدول



 ح 

 

 .Error! Bookmark not defined....................................................................................... چوب انواع باتیترک :3-7 جدول

 .Error! Bookmark not defined........................................................... سولفونات نیگنیل و نیگنیل خواص: 4-7 جدول

 .Error! Bookmark not defined.................................................................................... نیگنیل انواع باتیترک :5-7 جدول

 .Error! Bookmark not defined.....................................................................................  اهیس كوریل باتیترک: 6-7 جدول

 .Error! Bookmark not defined........................................................................ استفاده مورد ييایمیش مواد: 9-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined................................................................................................. اوره مشخصات: 7-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined........................................................ استفاده مورد یهادستگاه مشخصات: 3-4 جدول

 .C°75 ...................................Error! Bookmark not defined یدما در مواد ييایمیش و يكيزیف خواص: 4-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined....................................................................................... مخزن و همزن ابعاد: 5-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined..................... محدود ستمیس در شروود مدل ارائه به مربوط شاتيآزما: 9-5جدول

 .Error! Bookmark not defined................. نامحدود ستمیس در شروود مدل ئهاار به مربوط شاتيآزما: 7-5 جدول

 Error! Bookmarkياستخراج سولفونات نیگنیل یهاکیپ و سولفونات نیگنیل استاندارد کیپ سهيمقا: 3-5 جدول

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined.............................................. سولفونات نیگنیل شاهد نمونه ذرات اندازه: 4-5 جدول

 .Error! Bookmark not defined......................... سولفونات نیگنیل شده کیآلتراسون نمونه ذرات اندازه: 5-5 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست عالئم اختصاری

 پارامترها
a= داردر سیستم پوشش  عدد رينولدز= /  m ( Re =RT( فاصله مرکز تا سطح داخلي پوسته 

A = مساحت گرانول اوره  (m2)  Sc=    =   عدد اشمیت

b=  دارپوششدر سیستم مرکز تا سطح خارجي پوسته فاصله   (m) Sh=kLS2R/D=عدد شروود 
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Bi=kLSR/Dij بعد بايوتعدد بي   t=زمان (s) 

=   و   در توده مايع هرلحظهدر  حل شوندهغلظت   (kg/m3)  T=قطر مخزن (m) 

   = =tf (kg/m3) هرلحظهدر  عيفاز مادر سطح مشترک  حل شوندهغلظت   شدن کاملزمان تمام   (s) 

=   و    در فاز مايع در لحظه صفر حل شوندهغلظت   (kg/m3)     VL= حجم مايع  (m3) 

CA= هرلحظهه در غلظت اور  (kg/m3)  Vs=  (m3) حجم مايع 

CA0= در لحظه صفر غلظت اوره در جامد    =  (kg/m.s) ويسكوزيته مايع 

در فاز مايع حل شوندهغلظت اشباع   =     (kg/m3)   =  (kg/m3) دانسیته مايع 

D= آب – ضريب انتقال جرم نیتروژن  (m2/s)  s=دانسیته جامد (kg/m
3
) 

Dij= لیگنین – ضريب انتقال جرم نیتروژن  (m2/s)   0=دانسیته اشباع محلول (m2/s) 

KLS= ضريب انتقال جرم فاز مايع  (m/s)  = 2  ای همزنسرعت زاويه  (S-1) 

M= در هر زمان يافته رهش جرم ( gr)    =ويسكوزيته سینماتیک (m2/s) 

M0= در زمان صفر يافته رهش ( جرم gr)   

تينها يبدر زمان  یجرم رهش يافته (    gr )  

m0= جامد در فاز مايع فاز از حل شوندهسرعت انتقال جرم   (gr/s)  

n= هتعداد گرانول کود اور   

N=  سرعت همزن (rpm)   

p= مايع-جامد سطح مشترکضريب تفكیک    

r= )  هرلحظهشعاع گرانول اوره در m(  

R=شعاع گرانول اوره در لحظه صفر )m(  

R1= مقاومت انتقال جرم داخلي  

R2= مقاومت انتقال جرم بیروني  
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 مقدمه-1-1

داشتن خود از محصوالتي که از خاک رويیده و يا حیواناتي که خود از بشر همواره، برای زنده نگه

توان گفت که منبع اصلي بنابراين مي ؛کنند، تغذيه نموده استمحصوالت رويیده از خاک استفاده مي

تغذيه بشر خاک بوده و انسان از قرون گذشته در فكر بهبود کیفي و کمي محصوالت کشاورزی از طريق 

-دسته تقسیم ميگیاه به دو  ازیموردنعناصر تقويت خاک توسط عناصر معدني و آلي مختلف بوده است. 

9هادرشت مغذی هاگیاه هستند و به آن ی استفاده موردی که به مقدار زياد ی اول عناصر، دستهشوند
 

  ت.آورده شده اس 9-9 که در جدول هستند 7هاريزمغذی ی دومشود و دستهگفته مي

 (Sillanpaa, 1982) گیاه استفاده موردمواد مغذی : 9-9 جدول

 یزمغذیر آهن منیزيم برن مس 3مالیبدنم کلر نیكل روی کبالت

 درشت مغذی کربن هیدروژن اکسیژن نیتروژن فسفر پتاسیم گوگرد کلسیم منیزيم

تأمین و ساير عناصر از خاک و کود شیمیايي  هوا و  آباز  ، هیدروژن و اکسیژنعنصر کربنسه  

برای جلوگیری از بروز  .شودی صحیح کود دادن نیز روشن مياهمیت خاک و نحوه بنابراين ؛شودمي

                                                
1 Macronutrients  
2 Micronutrient 
3 Molybdenum 
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بات شیمیايي به خاک اضافه ترکی صورت بهها را الزم است که آن ،کمبود هر يک از عناصر مغذی خاک

 باشدخاک کامالً بديهي مي یزیحاصلخمنظور حفظ بنابراين استفاده از کود شیمیايي به ؛نمود

(Shakhashiri, 2012). های فسفات، نیترات، آمونیوم و پتاسیم ميکودهای شیمیايي عمدتاً حاوی نمک-

-های کشاورزی کود دادن مهمدر فعالیت .(Savci, 2012; Shakhashiri, 2012; Shaviv, 2001) باشند

  شود.محصوالت ميترين روشي است که سبب افزايش بازدهي و بهبود کیفیت 

 مسئلهبیان  -1-2

 کشت ريز، باال بردن عملكرد اراضي کشت ريزبا توجه به افزايش جمعیت و ثابت بودن اراضي 

ها، افزايش مصرف کود محصوالت کشاورزی امری مهم برای بخش کشاورزی هر کشور است. يكي از راه

مواد  ازجملهکند. آمارهای مصرف کود اين مسئله را تأيید مي که ؛باشدشیمیايي توسط کشاورزان مي

دوستي آب لیبه دلآيد. مي به شمارباشد، اوره از بهترين کودهای ازته گیاه ازت مي ازیموردنمغذی 

نیترات و  به شكلشود تا ازتي که همین امر سبب مي شود.سرعت در آب حل ميبه، اين کود شديد

جذب گیاه شود فرصت کافي نداشته باشد. اين مسئله باعث دو معضل اساسي  بايستنیتريت در خاک مي

که اين معضل در اراضي آبي معضل  خواهد داشت به دنبالرويه کود را که مصرف بيشود اول آنمي

 کودهای ازته خصوصاً اورهراندمان  رويه،يا آبیاری بي در اراضي ديم نیز در صورت بارندگي و بزرگي است.

ني و نفوذ نیترات و نیتريت به منابع آبي زيرزمی قرارگرفته توجه موردمعضل دوم که اخیراً  باشد.ايین ميپ

 که مشكالت ناشي از اين مواد بسیار جدی است.باشد های سطحي ميهمچنین آب

که قابلیت عملیاتي شدن دارد استفاده از کودهای اوره کنترل  های مهم حل اين معضالتيكي از راه

 يياز کودهاشود. های کنترل رهش به دو روش فیزيكي و شیمیايي انجام ميتولید کود .باشدمي 9رهش

و کروتوني لیدن  3اورهبوتیلیدين دیايزو ،7توان به اوره فرمالدهیدشوند ميکه در روش شیمیايي تولید مي

                                                
1 Controlled release fertilizer (CRF) 
2 Urea-formaldehyde (UF) 
3 Isobutylidene diurea(IBDU) 
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دهي يا کپسوله کردن و سیستم ماتريسي از طريق ايجاد پوشش نیز اشاره کرد، روش فیزيكي 9دی اوره

باال بودن هزينه تولید کودهای کنترل رهش به روش  لیبه دل. (Varadachari, 2010) گیردصورت مي

-در کودهای پوشش استفاده موردپوشش  باشد.تر ميصرفهاستفاده از روش فیزيكي مقرون به ،شیمیايي

بودن گريزی، چسبندگي به سطح، ارزان و در دسترس پذيری، آبتخريبهايي نظیر زيستبايد ويژگيدار 

ها، اولفینهای آکريلیک و اپوکسي، پلي اتیلن، رزينرا داشته باشد. تاکنون پلیمرهای گوناگوني مانند پلي

صورت منفرد يا ترکیبي در پوشش به (Essays- Uk, 2013) اورتانپلي و استايرنکلرايد، پليوينیلپلي

ها در  ناپذير بودن آنقیمت و تجزيهتوان به گران ها مي است. از معايب اين پوششدادن استفاده شده 

-Fernandez) سلولزپذير مانند اتیلتخريبزيست اشاره کرد. همچنین محققان از پلیمرهای زيستمحیط

Perez et al., 2008) ،7وينیل الكلپلي(Han et al., 2009)، 4توسانچی و3استاتاتیل (Chen, 2013) به-

بودن اين مواد، در دسترس نبودن، تولید دشوار و  قیمتگران لیبه دلولي  ؛اند عنوان پوشش استفاده کرده

تالش بر اين  رو نيازا. اند فقیت چنداني دست پیدا نكردهمو صنعتي به ازلحاظمقاومت مكانیكي پايین 

دهي کود و با خواص مكانیكي خوب جهت پوشش ستيز  طیمح دوستدارو  متیق ارزاناست که مواد 

 د.ناستفاده شو

-تخريب-پلیمر زيست لیگنین سولفونات که يک بايوگريزی به اصالح خاصیت آب نامهدر اين پايان

 .شودپرداخته مي ،رهاندي پلیمری برای کود کپوشش عنوان به در مقیاس نانو، باشدتجديدپذير ميپذير و 

 که معروف به لیكور کارخانه چوب و کاغذ مازندران کاغذسازی از پساب خروجي فرآيند ازیموردنلیگنین 

باشد که رهش مي فرآيندسازی های مهم اين تحقیق مدلاز بحث ديگر شود. يكيتهیه مي ؛سیاه است

آب حین  و سرعتو تأثیر شرايط هیدرودينامیكي مثل سرعت باد، بارش  گوی واقعیت باشدبتواند جواب

مثل  در زمین کشاورزی شرايط هیدرودينامیكي که ييازآنجا قرار دهد. يبررس موردآبیاری را بر رهش 

                                                
1 Crotonylidene diurea (CDU) 
1 Polyvinyl alcohol 
3 Ethyl acetate 
4 Chitosan 
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لذا  .مؤثر است مقاومت انتقال جرم گريد عبارت بهن آبیاری بر ضريب انتقال جرم ازت يا سرعت آب حی

  در عمل بررسي شود.کود اوره  نیز بر رهش شرايط هیدرودينامیكيتأثیر آن است تا  سعي بر

 پژوهش تیاهمضرورت و  -1-3

 شود.آن اشاره ميکه در ادامه به  ؛توان بررسي کردجنبه مي سهاهمیت و ضرورت اين پژوهش را از 

 رهش کنترلیکودهای اهمیت تولید  -1-3-1

ايش محصوالت تقاضای روزافزون برای مواد غذايي سبب تالش بیشتر کشاورزان در جهت بهبود و افز

آن استفاده از کودهای شیمیايي جهت تقويت خاک کشاورزی ضروری است.  تبع بهکشاورزی شده است. 

ند، اثرات زيانباری کرويه کودهای شیمیايي، گذشته از هزينه گزافي که بر کشاورز تحمیل ميمصرف بي

آن  حد از  شیبمسمومیت ناشي از استفاده زياد از اين عنصر که در اثر جذب  :جمله از. را نیز در پي دارد

تعادل عناصر  هم خوردنهای گیاهي و به غلظت اين عنصر در بافت باال رفتنافتد و باعث اتفاق مي

 ،تجمع بور، کادمیوم و ساير فلزات سنگین در گیاه ،کاهش کمیت و کیفیت محصول .شودغذايي مي

 شود.مي تخريب ساختمان خاک و توسط ريشه ها یزمغذيرکاهش جذب مس، آهن و ساير 

حاللیت زياد اين نوع  لیبه دلاما  ؛دارددر اراضي کشاورزی کود ازته خصوصاً اوره بیشترين استفاده را 

نیترات و نیتريت  ه وهای زيرزمیني و سطحي شدوارد آب، به هدررفتهکود در آب، بیشتر کود مصرفي 

های بنابراين الزامي است تدبیری در اين راستا انديشیده شود. يكي از راه ؛دهدافزايش ميآب و خاک را 

روشي مناسب  تولید اين کود باشد،مي رهاهای کندين معضل، استفاده از کودمناسب برای جلوگیری از ا

تهديدهای  مالحظه  قابلکاهش  عالوه برسترسي گیاه به مواد مغذی بوده و برای افزايش بازده د

سعي  در اين پژوهش بدين منظورد. شومي مطلوب تیفیباکباالی محصول بازدهي  سبب ،يطیمح ستيز

 بايو عنوان به کاغذ مازندران قابل استحصال است، از پساب کارخانه چوب و کهشد تا از لیگنین سولفونات 

 . گردد کود کنترل رهش استفاده فیلم مناسب جهت تولید پوشش استفاده برای تولید منظور به پلیمر
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 اهمیت حذف لیکور سیاه از پساب کارخانه چوب و کاغذ  -1-3-2

اً در آلودگي آب که اساس است های صنعتييكي از پسابکارخانه چوب و کاغذ  پسابلیكور سیاه 

ها و روش باوجودپساب حاصل از صنعت خمیر و کاغذ است. تولید پساب حتي  نقش بسزايي دارد. تولید

دارا بودن ترکیبات مختلفي مانند لیگنین،  لیبه دلاست. اين پساب  ريناپذ اجتنابهای پیشرفته فرآيند

زندگي بر سمیت باال  به دلیلهای پلیمری، عالوه بر رنگ بسیار شديد، انواع رزين و ساير آالينده

در پي دارد. ترکیبات رنگي  محیطي جدی راباشد و مشكالت زيستشدت تأثیرگذار ميآبزی بهموجودات 

موجود در پساب جدا از تأثیر مستقیم سمیت مزمن و حاد آن روی آبزيان، با کاهش نفوذ نور خورشید به 

 ودشميآب و کاهش میزان انحالل اکسیژن، مانع فعالیت فتوسنتزی گیاهان آبزی 

های ورود به آب یه پساب( و ضرورت تصفسیاه لیكور) اين مسائل لزوم حذف رنگ .

 .دهدرا نشان مي سطحي

 اهمیت و ضرورت ارائه مدل نزدیک به واقعیت -1-3-3

ر رهش برا  ضخامت پوشش و... خاک، pHدما، رطوبت خاک،  :ازجملهگرچه محققان اثر پارامترهای مؤثر 

 اما تاکنون اثر شرايط هیدرودينامیكي مثل ؛اندبررسي کردهسازی، آزمايشگاهي و واقعیت در بخش مدل

و  شودميانتقال جرم  خارجي که سبب تغییر مقاومتزمین کشاورزی و آبیاری باران سرعت باد، بارش 

 ؛قرار نگرفته است موردتوجه ،دهداز گرانول کود کنترل رهش را تحت تأثیر قرار مي رهش مواد مغذی

ضروريست تأثیر  بر رهش کود در حالت خالص و کندرها بنابراين با توجه به تأثیرگذار بودن اين پارامتر

برای رهش مواد مغذی بنابراين از اهداف اصلي اين پژوهش ارائه مدل  ؛قرار گیرد مطالعه مورداين پارامتر 

دار و ماتريسي است که به واقعیت نزديک باشد و تأثیر پوششنول کود اوره در سه حالت خالص، از گرا

 شرايط هیدرودينامیكي را بررسي نمايد.
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 پژوهش دورنمای -1-4

رغم تأثیراتي که شرايط هیدرودينامیكي علي دهدکودهای کنترل رهش نشان مي نهیزم دربررسي منابع 

ف اهدبنابراين يكي از ا ؛حین آبیاری بر رهش دارد، توجهي به اين موضوع نشده است ،مثل سرعت آب

سرعت باد،  یدرودينامیكي در زمین کشاورزی که در اثر عواملي نظیرشرايط ه تأثیربررسي حاضر پژوهش 

 دارکود اوره خالص، ماتريسي و پوششسازی افتد بر مدلاتفاق مي آب حین آبیاریسرعت  و باران بارش

، در دسترس و ريپذ بيتخر ستيزپلیمری  به دنبالسال اخیر  است. همچنین از طرفي محققان در چند

منشأ گیاهي  به دلیلباشند. لیگنین استفاده برای تولید کودهای کنترل رهش مي منظور بهتجديدپذير 

بزرگ چوب و کاغذ در سطح  یها کارخانهوجود  به دلیلباشد. همچنین مي پذير تخريب زيستپلیمری 

لذا انتظار  باشد.باشد( در دسترس نیز مي کارخانجاتتواند محصول جانبي اين کشور اين پلیمر )که مي

ماتريس برای کودهای ازته از اهمیت بااليي برخوردار  عنوان بهپوشش و يا جهت استفاده  عنوان بهرود مي

باشد. با توجه به حاللیت لیگنین سولفونات در آب، بعد از تولید آن، الزم است تا نسبت به کاهش 

گیرد. با توجه به سیاه اصالح ساختار صورت مي بنابراين با استخراج آن از لیكور ؛حاللیت آن اقدام گردد

سعي بر آن است تا با  .باشدسولفونات، کاهش حاللیت آن در آب دشوار مي ساختار پیچیده لیگنین

رسد که تولید نانو ذرات مي به نظرکاهش يون هیدروکسیل فرآيند استیالسیون در آزمايشگاه انجام گیرد. 

پذيری اين ماده شود و فرآيند استیله شدن لیگنین سولفونات لیگنین سولفونات باعث افزايش واکنش

شرايط  عنوان بهلعه شرايط هیدرودينامیكي و دما بنابراين در اين تحقیق هدف عالوه بر مطا ؛تر شودتراح

-ميبا استفاده از لیگنین سولفونات در آب  تولید پوششي مناسب و با حاللیت پايین ؛عملیاتي بر رهش

 باشد. 

پرداخته کودهای کنترل رهش  نهیزم در گرفته انجامهای بدين منظور ابتدا به بررسي منابع و پژوهش

دار در دو های کود اوره خالص، ماتريسي و پوششرهش در سیستم فرآيندسازی شده است. سپس مدل

است. در ادامه چگونگي انجام آزمايشات و نتايج حاصل را بررسي و  گرفته انجاممحیط محدود و نامحدود 

 شود.تحلیل مي سازیو مدل نتايج حاصل از آزمايشات ،در نهايت
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 مقدمه -2-1

 و کود اوره در جهان اهمیت کودهای شیمیايي، میزان تولید و مصرفابتدا به اختصار، اين فصل در 

بندی کودهای کندرها و دسته معرفيبه شود. به دنبال آن مشكالت ناشي از هدررفت اين کود اشاره مي

پلیمری برای تولید کود کنترل رهش پرداخته  عنوان بهسیاه و لیگنین جهت استفاده  لیكور معرفي وآن 

 نزديک به واقعیت برای پديده رهش مدلي یارائه منظور به بايوت عدد بدون بعدبه معرفي  سپس شود.مي

-کودهای رهش کنترلي و مدلبا  در ارتباطانجام شده  به بررسي منابعنیز انتها در  شده است.پرداخته

 شود.پرداخته ميسازی 

  کود شیمیایی -2-2

با توجه به افزايش جمعیت و ثابت بودن اراضي زيرکشت، باال بردن عملكرد اراضي زيرکشت 

راه، افزايش مصرف کود توسط کشاورزان  ترين. سادهباشدبسیار حائز اهمیت مي ،کشاورزیمحصوالت 

 باشد. مي

 :شوند که عبارتند ازکودها به چند دسته تقسیم مي

 ( کود بیولوژيک3        ( کود آلي7      ( کودهای شیمیايي9



 

 

 توان بهمي مثال عنوان بهکنند. بندی ميتقسیم شاخص آن بر اساس نوع عنصر را کودهای شیمیايي

اصطالحاً کود  ؛کودی همه عناصر را با هم داشته باشداگر  اشاره کرد.، فسفری و پتاسیمي هکودهای ازت

بیشتر از  (K) و پتاسیم (P) ، فسفر(N) از میان عناصر شناخته شده در طبیعت، ازت شود.کامل نامیده مي

عنوان کود شیمیايي در هبعضي ترکیبات حاوی اين عناصر ب روثرند و از اينمؤبقیه در رشد گیاهان 

 ترينهمم 2CONH2NH اوره با فرمول شیمیايي. (Shakhashiri, 2012) شوندکشاورزی مصرف مي

کود در مقايسه با اين  .کود مناسبي است ،ويژه همه غالتهرای اغلب گیاهان ببو  باشدکودهای ازته مي

-مناسب، قیمت پايین و سهولت دسترسي، از %(13) غلظت باالی نیتروژن به دلیلنیتروژنه های دکو ساير

دهد که میزان تقاضا برای کود اوره رو به ها نشان ميگوييرود. پیششمار ميمین نیتروژن بهأترين منابع ت

 .دهدنشان مي 2017گويي را تا سال اين پیش 9-9شكل  ست.افزايش ا

که متوسط مصرف کود دهد مي يافته نشانهای توسعه رکود اوره در کشاورزی ايران و کشوروند مصرف 

رويه رغم مصرف بيباشد. عليدرصد بیشتر از میانگین جهاني مي 5/30اوره در اراضي کشاورزی ايران 



 

 

 .)9301 ولشگری مشايخي) رد غالت در کشور بسیار پايین استککود اوره، متوسط عمل

 )9301 و لشگری مشايخي( 7397 سالبیني میزان تقاضا برای کود اوره در دنیا تا پیش-9-7 شكل

از  9طبق آمار انجمن کود جهان روند تولید اين محصول ،شودديده مي 9-7که در جدول  همانطور

% از اوره در قاره 61حدود  ،7395در سال  9-7مطابق جدول  بوده است. صعودی 7395تا  7337سال 

مصرفي در شرق آسیا شامل کشورهای % از اوره 49حدود  ،7-7جدول براساس  آسیا تولید شده است.

از  %73 عبارتي حدودشود. بهآسیا مصرف مي درصد در غرب %3% در آسیای جنوبي و 74هند، چین و

 درسهم قابل توجهي ، %96شود. بعد از آسیا، آمريكا با مجموعاً آسیا مصرف مي در ،دنیا اوره تولیدی

 34مصرف اين محصول افزايش  7390شود در سال بیني ميپیش همچنین .باشدرا دارا مي مصرف اوره

 .داشته باشد 7395میلیون تني نسبت به سال 

 7337-7395 مناطق جهانترين مهم ))هزارتن تولید اوره :9-7جدول 

 ( IFA))سايت انجمن کود جهان )

 منطقه 2112 2112 2119 2111 2111 2112 2113 2114 2112

 اروپا غربي 4195 4075 4665 5364 5371 5517 5103 6975 6304

 اتحاديه اروپا 1393 0573 0976 0717 1305 93917 1771 1137 1577

 اروپای مرکزی 3490 3305 3379 7146 3795 3174 3717 3779 7070

 اروپای شرقي 99106 99639 99617 99544 97143 93776 99077 99155 97639

 آمريكای شمالي 93377 1159 1677 1034 93756 93336 1100 1077 93370

 آمريكای التین 4515 4473 4731 5369 5464 5345 4554 4773 4451

 آفريقا 4069 5990 5637 5159 5763 4037 4767 4411 4010

 آسیای غربي 97130 93031 94333 96307 97474 90336 73939 91464 79717

 آسیای جنوبي 77734 77333 77006 70765 70790 77105 71376 70155 33407

 آسیای شرقي 50779 69304 65363 64337 65300 77599 70179 77770 07940

 اقیانوسیه 313 413 575 537 394 459 533 593 450

12241

3 

16616 169339 16122

2 

124612 14961
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 جهان 139132 141246 142424

 7337 -7395ترين مناطق جهان مهم )هزارتن( مصرف اوره :7-7جدول 

 ( IFA))سايت انجمن کود جهان )

 منطقه 2112 2112 2119 2111 2111 2112 2113 2114 2112

 اروپا غربي 0337 7767 7013 0431 7705 0956 0065 1134 1434

 اتحاديه اروپا 93075 93661 93430 93035 93039 99505 97757 93576 93743

                                                
1 International fertilizer association (IFA) 



 

 

 اروپای مرکزی 7693 7743 7599 7354 7763 3916 3371 3360 3467

 اروپای شرقي 3337 3193 3937 3617 3077 4770 3670 4773 5465

 آمريكای شمالي 95935 93133 97110 94060 94906 96373 95739 97735 97407

 آمريكای التین 1937 7030 0946 93375 99933 99597 99694 99133 99143

 آفريقا 3534 4704 3637 4710 3173 4713 5910 5963 4591

 آسیای غربي 5901 4146 5303 4669 4665 4674 4073 5737 4015

 آسیای جنوبي 34663 34039 36936 37470 31344 30933 31491 31333 43943

 آسیای شرقي 55139 51509 66447 63134 64501 60635 74734 66763 773977

 اقیانوسیه 9669 9190 9571 7756 7513 7456 7133 7033 7135

 ساير 7 957 9 707 3 7 9 70 03

122413 16616

1 

16933

9 

161222 124612 14961

1 

142424 14124
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13913
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 جهان

 

ويژه کود اوره بسیار زياد مصرف انواع کود به ،شودهمانطورکه از آمارهای تولید و مصرف مشاهده مي

رفت  داليل هدرادامه بهکه در  ؛هدر رفتن آن است ،يكي از داليل مهم مصرف زياد اين نوع کود باشد.مي

  شود.آن اشاره مي

 کودهای ازتهدالئل از دست رفتن  -2-3

كار رفته در زهكشي آب به % يا بیشتر از کودهای نیتروژني ب53نشان داد که  (Lunt, 1971) النت

% از کودهای 73-43 حدود است که دهتخمین ز 9. سازمان غذا و کشاورزی سازمان مللرودميهدر 

 ,Knight & Sparrow)رود. همچنین نايت و اسپارو بدين طريق از بین مي ،استفاده موردنیتروژني 

در طي يک فصل اتالف  در خاک کشاورزی استفاده مورد% از اوره 43 اًگزارش نمودند که حدود (1993

محیطي متعددی را موجب پذيری باالی کودهای شیمیايي مشكالت کشاورزی و زيستگردد. انحاللمي

سرعت شسته شده که هب کم، جزء مؤثره کود بستر دارینگه بافت با ظرفیت درشت هایشود. در خاکمي

 گردد.های زيرزمیني ميری پايین محصول و آلودگي آبوهرهسبب ب

 :),.Doan, ; 2014 Azeem et alاز شوند، عبارتندمي کودهای ازتهتن رف هدرطورکلي عواملي که باعث به

)Trenkel, 2010; Shaviv, 2001; 1998 

                                                
1 Food and agriculture organization of the united nations (FAO) 



 

 

 که در اين حالت نیترات آماده جذب توسط آب به نقاط غیر قابل 9شستشوی نیتروژن توسط آب-9

 .شودسترس ريشه منتقل ميد

صورت شود، مي 3فینگنیتریدی که سبب پديدهکه توسط نوعي باکتری  7نیتريفیكاسیوندی پديده-7

ن شكل قابل جذب برای گیاه است بهتري کهگیرد. اين باکتری نیتروژن يونیزه )يعني نیتريت و نیترات( مي

  .رودسرعت خاک را ترک نموده و از دست ميهبکند که مي  N)2( را تبديل به گاز ازت

4تبخیر-3
آمونیوم به آمونیاک گازی تبديل و از محیط خارج  ،باال و آب و هوای گرم pH هايي باکه در خاک 

 .شودمي

های آماده جذب گیاه در اثر اکسیداسیون و احیاء از اکسیداسیون و احیاء که تحت شرايط مناسب يون-4

 .شوندمحیط خارج مي

-های موجود در خاک و همین، باکتری5آز اوره همچنین اشكال ترکیبي نیتروژن مثل اوره توسط آنزيم 

-باکترینیتروژن آمونیاکي توسط  شوند.هیدرولیز شده و به نیتروژن آمونیاکي تبديل مي ،طور توسط آب

6نیتروزموناس باکتری بنام  های ديگری
7نیتروباکترو  

هم تحت که آن گرددبه شكل يونیزه تبديل مي 

های ذکر شده سبب بروز هدر رفت باالی کود اوره از روش. شودمي تلف نیتريفیكاسیوندیفرآيند 

 شود.اشاره ميبه آن شود که در ادامه به اختصار مشكالتي مي

 رویه کودمشکالت ناشی از مصرف بی -2-4

عالوه بر مباحث اقتصادی و افزايش هزينه تولید محصول، سبب  رويه کود شیمیاييمصرف بي

های جدی به سالمت انسان آسیب ،شود. اين مشكالت در نهايتمحیطي نیز ميمشكالت فراوان زيست

                                                
1 Leaching  
2
 Denitrification 

3 Denitrifying 
4 Volatilization 
5 Urease 
6 Nitrosomonas  
7 Nitrobacter 



 

 

 Butler, 2015; Cortese-Krott et)توان به موارد زير اشاره نمود.کند. از جمله اين مشكالت ميوارد مي

al., 2015; Savci, 2012; Shaviv, 2001; Super et al., 1981). 

 تشديد آلودگي آب و خاک-9

 تخريب ساختمان خاک-7

 شور و سفت شدن خاک-3

 برهم خوردن تعادل عناصرغذايي خاک-4

 سرطان و جهش ژنتیكي در انسان-5

 کیفیت و آلودهايجاد محصوالت غذايي بي-6

 کاهش قابلیت دسترسي گیاه به فسفر به دلیل کاربرد نامتعادل کودهای ازته-7

  تفاده مداوم از کودهای شیمیايياسبه خاطر  مس و منگنز عناصر کمیاب مانند روی، آهن،کاهش -0 

 به نیترات و نیتريت های سطحي -های آب زيرزمیني و آبآلودگي سفره -1

در آب اوره . حل سريع باشدايجاد ميدوستي شديد اين کود آبدلیل اصلي آاليندگي کود اوره، 

را داشته باشد. گیاه توسط جذب  درآمده است قابلیتشكل نیترات و نیتريت ازتي که بهشود تا باعث مي

آب های بخشي از نیترات و نیتريت جذب ريشه شده و بخش ديگر يا در زمین نفوذ کرده و وارد سفره

های آب ،های سطحي شدهنهايتاً وارد آب ،روی زمین کشاورزی هازيرزمیني شده و يا در اثر عبور آب

 .دنکنسطحي را به نیترات و نیتريت آلوده ميزيرزمیني و 

کننده آغاز شده و ابزاری  روشي امیدوار عنوان به کنترل رهش و آهسته رهشکارگیری کودهای هب

کاهش  باشد. بواسطه استفاده از اين کودها، عالوه بربود مديريت کاربرد مواد مغذی ميمنظور بهعالي به

 ؛توان انتظار داشت، افزايش بازده و کیفیت مطلوب محصول را ميمحیطيقابل مالحظه تهديدهای زيست

 .شوددی اين نوع کودها پرداخته ميبنکه در بخش بعد به معرفي و دسته



 

 

 1کودهای کندرها-2-2

که سبب  ؛ها و مواد شیمیايي شدههای کنترل معرفهای اخیر، توجه بسیاری به روشدر سال

کند بیان مي. رهش کنترل يافته خصوصاً در زمینه داروسازی شده استرهش کنترل يافته  مبحثظهور 

د. هدف از مورد نظر قرار گیردر دسترس هدف مؤثر بايد با نرخ مشخص و در مدت زماني معین  که ماده

ن به استفاده کارآمدتر توانظر است. از مزايای اين روش ميسطح غلظت مورد  بااين روش حفظ اين نرخ 

 & Fan) و کاهش اثرات جانبي اشاره نمود مترگذاری، کنترل با تناوب کاز عامل فعال، امكان هدف

Singh, 2012). سختي سي، ايده استفاده از موادی که بهدر اواسط قرن نوزدهم، دانشمندان آلماني و انگلی

ارائه دادند. اين اقدام گردد را محلول بوده و موجب آزادسازی تدريجي ماده مغذی در خاک مي در آب

-ي مخصوصاً ترکیبات نیتروژنه مينهايتاً منجر به جلوگیری از اتالف سريع مواد مغذی کودهای شیمیاي

ی اگونهبه .نیاز گیاه است استفاده از کودهای کندرها، آزادسازی کنترل شده مواد غذايي مورد فهد شود.

محصول به حداکثر و از سوی ديگر اثرات منفي ناشي از ها بر روی که از يک سو کارايي و اثربخشي آن

 عنوان کودهایتوان بههمین دلیل کودهای کندرها را مياستفاده مقادير باالی کود به حداقل برسد. به

با استفاده از کودهای  .کنندها را تا حد زيادی برآورده ميآل در نظر گرفت که اين نیازمندیايده نسبتاً

 شودصورت تدريجي و پیوسته و کنترل شده انجام ميزی نیتروژن در کود بهکندرها، آزادسا

(Varadachari, 2010). 

رهش تقسیم کرد. در  رهش و کنترل دو دسته آهسته توان بهکندرها را بطور کلي مي کودهای

اما نرخ، الگو و مدت  ؛باشدتر ميرهش مواد مغذی نسبت به حالت معمول، آهسته ،کودهای آهسته رهش

کودهای کنترل رهش کودهای شود. برخالف کودهای آهسته رهش، خوبي کنترل نميزمان رهش به

قابل تنظیم و تابعي از دوره زندگي گیاه است. اين نوع کودها  هاای هستند که سرعت آزاد شدن آنويژه

توانند کنترلي بر الگوی رهش مواد که توانايي کنترل سرعت رهش مواد مغذی را دارند، ميعالوه بر اين

کنند که برای اين امكان را ايجاد ميظیم سرعت انحالل، دها با قابلیت تنمغذی داشته باشند. اين نوع کو

                                                
1 Slow release fertilizer (SRF) 



 

 

بنابراين در يک دوره زماني مشخص،  ؛هر گیاه از کودی با سرعت انحالل متناسب با نیاز آن استفاده شود

 .دهندرا افزايش مي مواد مغذیتأثیر عوامل مضر را به حداقل رسانیده و بازده استفاده از 

ها که در ادامه به تشريح آن دباشتوسط شاويو ارائه شده است سه نوع ميبندی ديگری که تقسیماما  

 .(Shaviv, 2001) شود.پرداخته مي

 کم محلول آلی با درصد کم نیتروژن ترکیبات -2-2-1

یبات قابل تجزيه ترکدو دسته توان به را مي کم محلول آلي با درصد کم نیتروژنترکیبات 

 (IBDU)دی اوره -و ترکیبات تجزيه شیمیايي مانند ايزوبوتیلدن (UF)نظیر اوره فرمالدهید بیولوژيكي 

 تقسیم نمود.

 و ماتریسی دارکودهای پوشش -2-2-2

-کنترل مي رهش در آنها ،مانع فیزيكيبا ايجاد که هستند کودهايي دار و ماتريسي کودهای پوشش

هايي که در گريز يا ماتريسهای پوشش يافته با پلیمرهای آبگرانول توانند بصورتمي . اين کودهاشود

. کودهای سازندانحالل کود را محدود مي اند.-پلیمری پراکندهيک زنجیره  در ،ها مواد فعال قابل حلآن

ها و رزينها يا يافته با پلیمرهای آلي نظیر ترموپالستیکتوانند به کودهای پوششپوشش يافته مي

های گوگردی يا مواد معدني تقسیم شوند. همچنین کودهای پوشش يافته با مواد معدني مانند پوشش

ها، الستیک و غیره و گريز نظیر پلي الفینمواد آبتوانند ها نیز ميبرای تهیه ماتريس استفاده موردمواد 

 هاشود. هیدروژلبندی ميتقسیم شوند(ه ژل )که گاهي هیدروژل نامیده ميپلیمرهای تشكیل دهنديا 

دهند. کاهش مي 9نگهداری آب زياد به دلیلگريز بوده و انحالل کود قابل حل را که دارای ماهیت آب

های ماتريس و همچنان رواج کمتری دارند دارها در عمل نسبت به کودهای پوششبطور کلي، ماتريس

 باشند.مبتني بر ژل همچنان تحت توسعه مي

 شوند عبارتند از:برای پوشش استفاده مي ی که عموماًکلي مواد طوربه 

                                                
1 Swelling 



 

 

 گوگرد؛ 

 های ژل شكل، پلي الفینعنوان مثال کوپلیمرهای بر پايه پلي وينیلیدن کلريد، پلیمرپلیمرها )به ،

های های نوع آلكید، رزينلدهید، رزيناستات، پلي استرها، رزين اوره فرما-وينیل-پلي اتیلن، اتیلن

 پلي اورتان و غیره(؛مشابه 

 ت(؛يتریس کلسیم مثال، عنوانبه) چرب اسید هاینمک 

 ،موم؛ گوار، صمغ الستیک، التكس 

 ها، منیزيم اکسید، منیزيم آمونیوم فسفات و منیزيم پتاسیم فسفات؛کلسیم و منیزيم فسفات 

 ؛9سنگ گچ فسفاتي، سنگ فسفات، خاک رس آتاپولگیت 

  های زغال سنگ نارس: کودهای با هسته مواد معدني(؛قرصزغال سنگ نارس )محصور شدن درون 

  کیک چريش/عصارهnimin )استخراج شده از کیک چريش((Trenkel, 2010). 

 محلولکودهای معدنی کم-2-2-3

بوده که در آن  MeNH4PO4.H2O محلول شامل گروهي از ترکیبات با فرمول عموميکودهای کم

Me ظرفیتي مانند  معني کاتیون دوبهMg ،Fe ،Zn  ياMn های پتاسیم در برخي موارد، مخلوط باشد.مي

شوند. اندازه ذره، محتوای کندرها بكار گرفته مي N-P-Kمنظور فراهم آوردن کود های آمونیوم بهو نمک

 اين کودها متشكل از مقادير نسبتاً باشد.نرخ انحالل ماده مغذی اثرگذار ميو دما بر  pHرطوبت خاک، 

که محتوای ، در حاليدارند ازتهکود همین دلیل جذابیت کمتری نسبت به %( بوده که به93)تا  Nکمي از 

P است. با توجه به محتوای ( %53باال )تا  ها نسبتاًآنN اده از آنها عمالًپايین و کنترل ضعیف رهش، استف 

 باشد.بسیار محدود مي

 فسفاتهعنوان کودهای توان بهمي را فسفات سنگ اسیدی شدهمحلول، مخصوصاً های کمفسفات

  موردحدی اسیدی  های تاهای با بافت سبک يا خاککه در خاکويژه هنگاميدر نظر گرفت، به کندرها
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Abstract: 

One of the objective of this thesis is to investigate the effect of hydrodynamic conditions of 

farmland which happen due to some factors such as wind speed, rainfall and water velocities during 

irrigation on modeling of pure, matrix and coating urea fertilizers and provide a close to reality 

model for these systems. Another aim of this study is chemical modification the hydrophilicity of 

lignin sulfonate nano-particle in order to produce a suitable and hydrophobic coating for controlled 

release fertilizer. For this purpose, in the modeling section, three close to reality models in finite 

and infinite volume are presented for pure, coated and matrix urea using the Biot and Sherwood 

numbers to study hydrodynamic conditions. In pure urea fertilizer, the effect of operating 

conditions such as speed and temperature in the form of Reynolds and Schmidt numbers in the 

permissible range that occurs in farmland (600< Re< 3000, 400 <Sc <1500) was evaluated on the 

number of Sherwood and release rate. The effect of hydrodynamic conditions on release rate in 

matrix and coating models is also investigated by considering the Biote number. The results 

showed that with increase Reynolds number due to increased agitator speed, mass transfer 

coefficient increased, external resistance of mass transfer decreased, Biot number increased and 

release rate increased, which indicates this parameter and the hydrodynamic condition is effective  

on the release rate. In the laboratory section, in order to prepare the suitable coating for controlled 

release fertilizer, lignin sulfonate was extracted using black liquor of wastewater from Mazandaran 

wood and paper factory. Due to the high solubility of lignin sulphonate in water, the chemical 

structure should be modified. Due to the difficulty of the lignin sulfonate esterification process, 

nano particles of lignin sulphonate by sonochemistry was producd in order to facilitate and increase 

the efficiency of the acetylation process. Extract lignin sulfonate, nanoparticles of lignin sulfonate 

and their modified state have been identified using FTIR spectra. FE-SEM and DLS analysis also 

confirm the production of nano particles of lignin sulfonate between 30-50 nm. The production of 

nano particles of lignin sulfonate reduces time of acetylation from 72 to 24 hours, increases the 

efficiency from 10 to 50 %, and decreases the acetylation temperature from 80 to 25
0
C than the 

control sample. The percentage of solubility of modified lignin sulphonate nano-particles in a 

stirring condition after 48 hours is 50%.; so it is usable as a coating for controlled release of 

fertilizer. 

Keywords: Modeling, Coated urea fertilizer, Matrix urea fertilizer, Modification of lignin sulfonate 

nano particles, Biot number hydrodynamic conditions, Release 
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