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 :چكیده

سیار مهم در کود اوره  شش بحث ب شش مي   مدل ،داری پو شد.  سازی فرايند نفوذ ازت در پو ضريب  ضريب با سب،    نفوذ،  تنا

ستفاده از  باپروفايل غلظت و میزان رهش  با تعیین ضريب  . گرددتعیین مي ،درهاسازی فرايند نفوذ ازت در پوشش کود کن  مدل ا

نامه هدف     در اين پايان   .نمود اتمام اوره را تعیین  زمان مدت و  توان بسییییاری از ااتعات ديگر مانند شیییار انتقال  رم      نفوذ مي

شش  سازی فرايند رهش ازت مدل ضريب  دار واز کود اوره پو شش نفوذ  تعیین  شش  ازت در پو ستفاده از روش  کود اوره پو دار با ا

شد.  تأخیر زماني مي صیت  با سولفونات   یزيگرآبهدف ديگر اين پژوهش بهبود خا سب و با       منظوربهلیگنین  شي منا ش تولید پو

محلول داخل  .شود ميلحاظ  سازی دو محیط محدود و نامحدود  هت مدل باشد. حتلیت پايین در آب برای کودهای کندرها مي

قرار دارد.  2ناحیه مقاومت انتقال  رم در  شییودميفرض نامیده شیید.  3و  2، 1کود، غشییاو و محلول خارک کود به ترتیب ناحیه 

سي  نیز  3و  1ناحیه مقاومت انتقال  رم در چنین هم سیم    یساز مدل. شد برر سه مرحله تق معادالت  حل برای . شد بندی در 

سم نیمه بینهايت، زمان تماس از سازی مرحله اول  مدل شد   چهار روش زمان تماس کوتاه،   ستفاده  شان   .بلند و عددی ا نتايج ن

باشییید. در حل و با خطای کمتر نسیییبت به دو حل ديگر مي اول یبرای مرحله که روش حل زمان تماس کوتاه بهترين حل داد

با اسییتفاده از  چنینهماسییت.  معنيبيفیزيكي  لحاظ ازکه  شییدهای ابتدای فرايند منفي زمان تماس بلند مقدار رهش در زمان

شش،     ضريب نفوذ ازت در پو 5.78روش تأخیر زماني،  × 10−8 𝑐𝑚2

𝑠
سبه    شت محا شگاهي نیز  . گ تهیه  منظوربهدر بخش آزماي

، لیگنین سولفونات  است پوشش مناسب برای کودهای کندرها با استفاده از لیكور سیاه که پساب کارخانه چوب و کاغذ مازندران      

. نتايج نشان داد  شناسايي شد    FTIRها با استفاده از ایف  آن یشده اصتح . لیگنین سولفونات استخرا ي و حالت   استخراک شد  

عنوان پوشش  قابلیت استفاده به  باشد که مي %24ساعت   48در  هم زدهدر شرايط   زيگرآبدرصد حتلیت لیگنین سولفونات    که

  کندرها را دارد.برای کودهای 

 تأخیر زماني   ،سولفونات، رهش دار، لیگنینسازی، کود اوره پوششمدل: هادواژهیکل
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 مقدمه-1-1

پتاسیم(  و نیتروژن، فسفر از ملهی مغذی )گیاه در اول مراحل مختلف رشد به مقادير متفاوت ماده

باشییید. از ديرباز برای تأمین مواد مغذی، کودهای       تنهايي قادر به تأمین اين مواد نمي    نیاز دارد. خاک به   

ستفاده گیاهي و حیواني  ضای غذا، کاهش زمین     قرارگرفته موردا ست. افزايش رشد  معیت و تقا های زير ا

کشت به ازای  معیت باعث افزايش استفاده از کودهای شیمیايي گشته است. از ارفي استفاده بیشتر از         

صدمات زيادی را به خ  ستم وارد مي     اين کودها  سی صول و اکو شیمیايي  اک، مح نمايد. امروزه از کودهای 

ستفاده         نظرز ا صرفه بهمقرونعنوان يک ابزار به سطح ا سیدن به حداکثر تولید در واحد  صادی برای ر اقت

زيست، اين نوع کودها تر به محیطرساني کمتر و همچنین آسیبشود. برای تولید محصولي بهتر و سالم  مي

کود  ،کودهای ازته مهم که مصرف بااليي در کشاورزی دارد   از ملهصورت بهینه مصرف شوند.    به بايستي 

ترين کودهای ازته  امد مصییرف. به همین دلیل يكي از پرنیتروژن اسییت 6/46٪باشیید. اوره دارای اوره مي

 نيیپا متیقتروژن، غلظت باالی نی لیدلبهشود. اين کود در مقايسه با ساير کودهای نیتروژنه    محسوب مي 

سب      سهولت دسترسي، از منا شمار ترين منابع تأمین نیتروژن و  شان مي رود. پیشگويي مي به  دهد که ها ن

شكل       ست.  ضا برای کود اوره رو به افزايش ا صرف کود نیتروژنه  1-1میزان تقا سال   در دنیا میزان م را تا 

 .(1394, ي)صادق دهدنشان مي 2018

 

 

 



 

 
 

 (Anonymous, 2015) 2018بینی میزان تقاضا برای کود نیتروژنه در دنیا تا سال پیش-1-1شکل

 

های آن کم است، مقدار مواد آلي خاک  قرارگرفته خشک مهینخشک و   یايران در منطقه کهييازآنجا

بود نیتروژن بوده باشد. اغلب گیاهان در اين منااق دچار کم دارای سطوح کم نیتروژن مي  جهیدرنتبوده و 

و بدين دلیل تأمین نیتروژن از اريق کودهای شیمیايي و آلي ضروری است. مصرف کودهای شیمیايي در      

درصیید مصییرف کود  61کودهای نیتروژنه بیش از  پنجاه سییال دارد که ای بیش ازکشییاورزی ايران سییابقه

درصدی   9/90وره با دارا بودن سهم  اختصاص داده است. در بین اين کودها ا   به خودشیمیايي در ايران را  

سال        حائز رتبه اول مي شاورزی ايران در  ضي ک صرف اوره در ارا شد. متوسط م برابر  1384تا  1373های با

ی باشیید. در اين دورهدرصیید بیشییتر از میانگین  هاني مي 5/38کیلوگرم در هكتار بوده اسییت که  33/3

صرف کود اوره     ده سهم م صوالت           62/1ايران  درساله  شت مح ضي زير ک سهم ارا صرف  هاني و  صد م در

شاورزی کل  هان مي     17/1زراعي و باغي  ضي ک صد ارا شان  در شد. که اين ن صرف  دهندهبا  ازحدشیبی م

باشد. از ارفي میزان عملكرد محصول در ايران کود اوره در اراضي زير کشت کشور مي
کیلو گرم محصول

مساحت هكتار
1930 

سیار پايین  سط  هاني  تر از ب متو
کیلو گرم محصول

مساحت هكتار
ست  2969  شايخي  ;1389,  اودان) ا , يصادق  ;1389, م

1394) . 
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 ضرورت تحقیق -1-2

درصد از اين مواد از اريق تصعید در هوا، تجزيه توسط باکتری     50تا  30 ريان مصرف کودهای ازته  در 

 شود ی کارگری ميی خريد کود و هزينهرود. اين اتتف باعث افزايش هزينهو شستشو توسط آب هدر مي    

(Newbould, 1989) .  صول و ست یطمحهمچنین به مح سیب  يرزمینيز)آلودگي خاک و منابع  زي ( نیز آ

نیتريت و  ازحدیشبرويه کودهای ازته، باعث تجمع همچنین مصرف بي . (Salman, 1989)رساند مي دی 

سان مي          ستمتي ان شكتت فراواني برای  شده و مو ب بروز م ستم  سی شود که در ادامه به  نیترات در اکو

ض  شكتت  بع شاره ي از اين م ست. تعدادی از اين بیماری  شده ا شامل بروز متهموگلوبیني در نوزادان و  ا ها 

های گواتر، نوزادان يگر بیماریمصییرف نیترات و نیتروسییامین، د یلبه دلگان، سییراان معده نشییخوارکنند

 .(1394, يصادق) شودمعیوب و بیماری قلبي مي

 :گرددميهای عمده اتتف کود ازته شامل موارد زير راه 

 1شستشوی نیتروژن از اريق آب-1

شود که در صورت استفاده در خاک باشد. اين ويژگي سبب ميکود اوره در آب بسیار محلول مي

گیرد از اريق دو حالت از بین برود. در حالت اول نیتروژن در اثر که در تماس با آب قرار ميهنگامي

های ی ريشه به آبشود سپس درصد بااليي از آن در ناحیهيهای میكروبي ابتدا به نیترات تبديل مفعالیت

های گردد. در حالت دوم بارندگي بعد از مصرف کودهای ازته در زمینزمیني منتقل ميسطحي يا زير

 . (1394, ي)صادق شودشوی آن )اوره محلول در آب( ميوشاورزی منجر به انحتل کود و شستک

 پديده نیتريفیكاسیون-2

شامل دو واکنش مي    سیون  سوموناس،     پديده نیتريفیكا ضور باکتری نیترو شد در واکنش اول در ح با

سپس نیتريت  آمونیوم به نیتريت تبديل مي شده یتولگردد.  سیژن به نیترات     د ضور نیترو باکتر و اک در ح

 .(1394, ي)صادق شودتبديل مي

                                                 

1 Leaching 



 

 1فیكاسیونی دی نیتروپديده-3

ها به نیتريت و يابد. نیترات توسط تعدادی باکتریکه مقدار اکسیژن در خاک کاهش ميهنگامي

گردد. به اين پديده که منجر به اتتف نیتروژن از اريق انتشار گاز به گاز نیتروژن تبديل مي تيدرنها

 .  (1394, ي)صادق شودفیكاسیون گفته ميينیترشود، دیدر هوا مينیتروژن 

منجر به  سوکينیاز آن به خاک است، که از  عامل اصلي اتتف نیتروژن افزودن مقادير بیش از 

رفتن نیتروژن توسط  درهبهها و و از سوی ديگر زمینه مساعد برای هجوم باکتری شدهآبتوسط  وشوشست

 لوگیری از اتتف کود در  هان صورت گرفته  یهنیزم درای آورد. تحقیقات گستردهها را فراهم ميآن

حل ترين راهبا کارايي بیشتر است. بنابراين اساسي شدهاصتح ديد و يا  است که نتیجه آن تولید محصوالت

و نه بیشتر در دسترس گیاه قرار  ازیموردنبرای مقابله با اين مشكل آن است که نیتروژن مغذی، به مقدار 

بازدارنده  ها استفاده از ترکیباتحلحل ارايه گرديده است. يكي از اين راهگیرد. برای اين منظور چندين راه

ی که با اين کار نیتروژن آمونیاکي کمتری به نیتروژن يونیزه )مادهباشد مي 2نیتروفیكاسیونی دیپديده

حل ديگر تولید کودهايي  راهکيتری برای اتتف و ود خواهد داشت. شود و نیتروژن کممغذی( تبديل مي

رها گفته دهد، به اين نوع کودها، کودهای کندميتدريج در اختیار گیاه قرار ی مغذی کود را بهاست که ماده

دها به دو روش شیمیايي و فیزيكي . اين کو(1394, يصادق ;Shaviv, 2001; Trenkel, 1997) شودمي

مواد شیمیايي  از ملهشود. شیمیايي از ابتدا با کود ترکیب مي گردد. در روش شیمیايي، يک مادهتهیه مي

 اوره اشاره کردلیدن دیاوره و کروتونيتوان به اوره فرمالدهید، ايزوبوتیلیدين دیمي مورداستفاده

(Martone et al., 2009) .باشد، روش فیزيكي یه و ساخت اين نوع کودها باال ميی مواد اولهزينه کهييازآنجا

به اين روش ار حیت دارد. در روش فیزيكي کود اوره با ترکیب مقاوم در برابر آب مثل گوگرد و  نسبت

شوند اوره کودهای کندرها که به روش فیزيكي تهیه ميبین گردد. از دار ميها پوششانواع پلیمرها و واکس

                                                 

1 Denitrification 

2 Nitrification inhibitor 



 

شرايط سخت عملیاتي  لیبه دلاست. ولي پوشش گوگردی  دشدهیتولمقیاس صنعتي با پوشش گوگردی در 

را تأمین  شدهخواستهتواند هدف خوبي نميهای کود بهبر روی گرانول كنواختيریغو ايجاد يک پوشش 

اند. تاکنون ی مغذی از خود نشان دادهکند. پلیمرها خواص بهتری را  هت کنترل سرعت رهش ماده

ها، پلي ونیل کلرايد، پلي استايرن، اولفینهای آکريلیک، پلياتیلن، رزينوناگوني مانند پليپلیمرهای گ

. از (Trenkel, 1997) است شدهاستفاده پوشش دادنصورت منفرد يا ترکیبي در اورتان بهاپوکسي و پلي

اشاره کرد. به  ستيزطیمحها در ناپذير بودن آنقیمت بودن و تجزيهتوان به گرانها ميمعايب اين پوشش

استفاده  عنوان پوششمانند اتیل سلولز و اتیل استات به ريپذبيتخرستيزهمین دلیل محققان از پلیمرهای 

صنعتي موفقیت  ازلحاظها، پذيری پايین آنبودن اين مواد و بعضاً تجزيه متیقگراندلیل اند. ولي بهکرده

پوشش  هت  ستيزطیمح دوستدارو  متیقارزانتتش بر اين است که از مواد  رونيازاچنداني حاصل نشد. 

باشد. لیگنین يک پلیمر زيستي است، که ها لیگنین ميکودها استفاده شود. يكي از اين نوع پوشش يده

 هاکارخانهدهد. در درصد وزن چوب را تشكیل مي 36-15در ديواره سلولي گیاهان و ود دارد. اين ماده 

 يبه عبارتتولید کاغذ اين پلیمر زيستي را بايد از خمیر چوب )سلولز(  دا نمود. تا کاغذ سفید تهیه شود. 

 .(Martone et al., 2009) ارخانه کاغذسازی، حاوی اين پلیمر زيستي استعنوان ضايعات کلیكور سیاه به

 دورنمای تحقیق -1-3

 هت پوشش کود   ناپذيرقیمت و تجزيهتوسط محققین از پلیمرهای گران  شده انجامدر اکثر کارهای 

شش  ستفاد  دارپو ست.   شده ه ا ستفاده از پلیمر تجزيه ا سترس و ارزان مي هدف ا شد. لیگنین  پذير، در د با

پساب کارخانه   . لیگنین سولفونات از رسد مي به نظرای مناسب  گزينه ،اورهعنوان پوشش کود  سولفونات به 

ابتدا بايد اين عنصر با روش مناسب از لیكور سیاه  دا     .آيدمي ست دبه معروف به لیكور سیاه  چوب و کاغذ

دوسییتي آن بايد فرايند  هت کاهش آب .گردد. با تو ه به اينكه لیگنین سییولفونات در آب محلول اسییت

ساختار    صتح  ساختار گروه      با ماده ا صتح  صورت گیرد که در اي فرايند ا سب  سیل  ی منا -های هیدروک

سولفونات بلو  پايین در آب بنابراين در اين تحقیق هدف تولید پوشش مناسب با حتلیت    ؛که شود لیگنین 

 باشد.با استفاده از لیگنین سولفونات مي



 

، کنترل رهشکودهای   ینه یزم در شیییدهانجام های  هشبدين منظور ابتدا به بررسیییي منابع و پژو     

ضريب نفوذ  سازی و روش مدل سپس مدل  پرداخته ميهای تعیین  در دو  ی مغذیسازی رهش ماده شود. 

جام       نامحدود ان تأخیر زماني تعیین       گیرد ميمحیط محدود و  به روش  و ضیییريب نفوذ در پوشیییش نیز 

و  هاشيآزمانتايج حاصیییل از  تينها درو شیییود بررسیییي مي هاشيآزمار ادامه چگونگي انجام گردد. دمي

 گردد.سازی تحلیل ميمدل
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 مقدمه -2-1

پوشش پلیمری توضیح   عنوان تولید سیاه و لیگنین به در اين فصل ابتدا انواع کودهای کندرها، لیكور 

 در پوشش های تعیین ضريب نفوذدار و روشی پوششسازی در کود اورهشود. سپس اهمیت مدل داده مي

کودهای رهش کنترلي،   یمه یضیییمدر  شیییدهانجام  تحقیقات گردد. در انتها نیز مروری بر  تشیییريح مي

 .شودتوضیح داده مي سازی و ضريب نفوذمدل

 کودهای کندرها -2-2

ی اين کودها با دوره  ی مغذی  ماده و عدم در دسیییترس بودن  بدون پوشیییش  اتتف کودهای   لی به دل      

شد گیاه    سب با ر شخص  ضرورت تولید کودهايي که در دوره  ،متنا انجام ی مغذی را مادهرهش ی زماني م

شن مي ، دهندمي شكل و همچنین گردد. رو صول  کاهش هزينه برای حل اين م ی خريد کود، و تولید مح

ی شیییود که ماده  کودهای کندرها به کودهايي گفته مي       .گرديد تولید  کندرها   کودهای   مطلوب تی فیباک 

 دودسیییته توان به  مي ياورکلبه  را کودهای کندرها   دهد.  تدريج در اختیار گیاه قرار مي   مغذی کود را به  

، رهش مواد مغذی نسییبت به آهسییته رهش. در کودهای نمود بندیتقسیییم کنترل رهشآهسییته رهش و 

شیییود. برختف خوبي کنترل نميزمان رهش به  باشییید. اما نرا، الگو و مدت   تر ميحالت معمول، آهسیییته   

سته رهش کودهای  سرعت    کودهای ويژه ،کنترل رهش، کودهای آه ستند که  شدن ای ه قابل ها آن آزاد 

شد  یو تابعي از دوره میتنظ ست  ر سرعت رهش  . اين نوع کودها عتوه بر اينگیاه ا مواد که توانايي کنترل 

 تیقابل باداشییته باشییند. اين نوع کودها   نیز توانند کنترلي بر الگوی رهش مواد مغذی، ميدارند رامغذی 

سرعت انحتل، اين امكان را ايجاد مي  سب با   تنظیم  سرعت انحتل متنا کنند که برای هر گیاه از کودی با 

ثیر عوامل مضر را به حداقل رسانیده و بازده   ابراين در يک دوره زماني مشخص، تأ آن استفاده شود. بن  نیاز 

صیییورت توان به کودهايي که به    مي آهسیییته رهش کودهای   د.دهن اسیییتفاده از مواد مغذی را افزايش مي  

رعت انحتل کود در اين حالت سیی .، اشییاره نمودشییدهبیترک دیفرمال دهاوره  شیییمیايي با يک ماده مانند

دار پوششکودهای شود. در دار و ماتريسي ميشامل کودهای پوشش کنترل رهشکودهای  .يابدکاهش مي



 

گردد. ی مغذی مياست. اين پوشش مانع از رهش سريع ماده    شده احااهکود با پوشش پلیمر   هسته  امد 

در  است.  شده پراکندهی پوشش(  )ماده صورت يكنواخت در ماتريس ی مغذی بهدر کودهای ماتريسي ماده 

 ;1394, ي)صادق  دهدی مغذی را کاهش ميبا ايجاد مانع، سرعت رهش ماده  سیستم ماتريس نیز پوشش   

  .(1396, یمراد

 لیکور سیاه -2-3

ساکاريدها های لیگنین، پليرقیق از باقیمانده لیكور سیاه محصول  انبي فرايند کاغذسازی و محلولي

و ود  به علتاور اساسي است. رنگ سیاه لیكور به یرکاغذخمدر فرايند تولید  مورداستفادهو مواد شیمیايي 

است.  زیسایرخمدر اي فرايند  پخت یمیاييشترکیبات پیچیده حاصل از واکنش بین لیگنین و مواد 

آيند، از عوامل مهم تولید رنگ مي به و وددر اثر تخريب و تجزيه آن  چنین مشتقات لیگنین نیز کههم

ی غیر آلي است که بخش درصد ماده 30درصد ماده آلي و  70هستند. ماده  امد لیكور سیاه حاوی حدود 

دهد. ترکیبات شیمیايي لیكور سیاه به نوع چوب مورد مصرف و عمده ماده آلي آن را لیگنین تشكیل مي

ت بستگي دارد. در فرايندهای مختلف مانند کرافت و سودا، نوع لیكور متفاوت خواهد بود. فرايند فرايند پخ

چوب شامل استخراک سلولز از چوب از اريق حل کردن لیگنین متصل به فیبر سلولزی  یربازیخمشیمیايي 

اقتصادی بستگي ود و متحظات ، چوب مو شدهخواسته. انتخاب نوع فرايند تولید کاغذ به محصول هست

 .(1394, ي)صادق دارد

 فرایندهای تولید کاغذ -2-4

از: فرايند کرافت، سودا، سولفیت و  اندعبارتشوند که چهار فرايند استفاده مي یرکاغذخمبرای تولید 

 .(1394, يصادق) است شدهپرداختهها با سولفیت که در ادامه به توصیف آن یمیاييش یمهنسازی خنثي

 فرایند کرافت -2-4-1

س پهضم چیکرافت، شامل  ازییرسخمتوسط کارل اختراع شد. فرايند  1879اين فرايند در سال 

باشد. لیكور سفید محلولي آبي از سديم سولفید، سديم ما و فشار باال ميچوب در لیكور سفید تحت د

لیگنین را در خود حل کرده و از اين اريق پیوند اور شیمیايي باشد. بهکربنات ميهیدروکسید و سديم



 

ی تبخیرکننده، به شو با آب و عبور از يک سروبرد. مايع پخت، پس از شستبین آن و سلولز را از بین مي

باشد. در صنايع کاغذ از سوزاندن درصد مي 65-45 ن معموالًشود که غلظت  امد آلیكور سیاه تبديل مي

شود. مواد بسیاری و تولید بخار و حرارت برای واحدهای ديگر استفاده مي پخت يعماآن برای بازيابي مواد 

 است فردمنحصربهلیگنین يكتا و  يریپذ يدتجدخواص شیمیايي و  کهيدرحالو ود دارند  برای تولید انرژی

 .(1394, ي)صادق

 NSSCفرایند  -2-4-2

شود. کربنات سديم پخت ميدر اين روش چیپس چوب در يک محلول خنثي از سديم سولفیت و بي

به اين اريق باعث  داسازی لیگنین از سلولز شوند. دهند تا های سولفیت با لیگنین چوب واکنش مييون

 .(1394, ي)صادق کنندداشتن محلول عمل ميعنوان يک بافر برای خنثي نگهکربنات بهسديم بي

 فرایند سولفیت -2-4-3

 یدسولفوريکاس ای سود سوزآور از باشد با اين تفاوت که بهاين فرايند نیز شبیه فرايند کرافت مي

شوند. مايع پخت اين فرايند که همان کردن لیگنین و  داسازی آن از سلولز استفاده ميبرای حل

 .(1394, ي)صادق گیردقرار مي مورداستفادهکننده در هضمو دمای باال  فشارتحتاست،  یدسولفوريکاس

 لیگنین -2-5

های فنیل پروپانويید است، که همگن با ساختاری پیچیده، متشكل از گروهلیگنین يک بايو پلیمر نا

باشد. يكي از های فنیل( ميکربن با اتصاالت آريل/آلكیل )حلقه-شامل پیوندهای منظم و پايدار کربن

درصد  30تا  20آيد و مي دقتبهها از چوب و بعضي از  لبک اورمعمولبهترين پلیمرهايي است که فراوان

معرفي شد و اسم آن از کلمه التین  1819در سال  کند ولدهد. اين ماده توسط چوب را تشكیل مي

باشد. فضای بین سلولز و هموسلولز در نباتات توسط لیگنین است، که به معني چوب مي شدهگرفتهلیگنیوم 

ی ر هدايت آب در ساقهشود که با پیوند کوواالنسي به هموسلولز متصل بوده و نقش بسیار مهمي را دپر مي

 .(1394, ي)صادق کندگیاهان ايفا مي



 

ترين پلیمر ابیعي لیگنین فراوانباشد. ای در ساختار چوب لیگنین ميعامل اصلي ايجاد رنگ قهوه

و ارزيابي قرار  يموردبررساور کامل ای دارد که هنوز بهالعاده پیچیدهدنیا پس از سلولز بوده و ساختار فوق

مشخص گرديده است. لیگنین  ، عناصر و واحدهای ساختاری اصلي در لیگنین عمدتاًو ودينباانگرفته است. 

 از: اندعبارتگردد. اين مونومرها ون سه مونومر پروپايید تشكیل ميدر گیاهان و چوب با پلیمريزاسی

 ال.)پاراکوماريل الكل(-1-پروپن-2-هیدروکسي فنیل(-4)-3

 ال.)کانفريل الكل(-1-پروپن-2-هیدروکسي فنیل(-4-متوکسي-3)-3

 ال.)سیناپیل الكل(-1-پروپن-2-هیدروکسي فنیل(-4-دی متوکسي-5و3)-3

شواهدی مبني بر کريستالي بودن لیگنین گزارش  حالتابهرسد و مي به نظرآمورف  يستاليکر یرغلیگنین 

 .(1394, ي)صادق رودتصادفي انتظار مي یبعدسهنشده است. چنین رفتاری از يک شبكه 

 لیگنین سولفونات -2-6

اندازه  بزرگ بودنلیگنین سولفونات يا لیگنو سولفونات يكي از مشتقات لیگنین است. با تو ه به 

ها برای اتصال با ساير ترکیبات قطبي و غیر قطبي، از آن برای و تمايل آن لیگنین سولفونات هایمولكول

 ذب لیگنین سولفونات شده و يک ساختار  گردوغبارکنند. ترکیبات استفاده مي گردوغبارمهار کردن 

شود. برای استفاده مي غبار و گردو از آن برای مهار  شكندشود که ديگر نميتر ايجاد ميتر و سنگینبزرگ

رود. لیگنین مي کاربهفلزهای سنگین نیز  زيستیطمحمنظور بازسازی های فلزی بهکمپلكس کردن يون

شود. لیگنین پااليي در مراکز عملیاتي لبني و گوشتي و غذاهای دريايي استفاده ميسولفونات در زيست

یناپیل الكل، های آروماتیک سولفونات همانند پاراکوماريل الكل، سسولفونات ممكن است از انواع الكل

ات ممكن است باشد. مجموعه سولفون شدهیل تشكدهند، یمر لیگنین را تشكیل ميکانفريل الكل که پل

 همراه با کلسیم، منیزيم، آمونیوم يا سديم باشد.



 

 
 

 (Sarkanen, 1963) ی کلسیمساختار لیگنین سولفونات بر پایه-1-2شکل 

 

دوستي باالی اين باشد که سبب آبهای عاملي هیدروکسیل ميکلسیم لیگنین سولفونات سرشار از گروه

 .(1394, ي)صادق اندپلیمر شده

 سازی ریاضی فرایند نفوذ در سیستم غشایی مدل -2-7

باشد. سازی رياضي مياستفاده از مدل هادستگاهی های مهم  هت بررسي و مطالعهيكي از روش

ای است که تأثیر پارامترها و متغیرهای مختلف را بر روی آوردن معادله دستبهسازی رياضي منظور از مدل

یرهای مستقل شود و متغدقت شناخته ميبه مسئلهرفتار سیستم نشان دهد. برای اين منظور ابتدا فیزيک 

گردد. با انتخاب حجم کنترل مناسب و اعمال قوانین بقاو و روابط مربوط به و وابسته سیستم تعیین مي

آيد. اين معادله با استفاده از شرايط مرزی و اولیه و با دست مي، معادله حاکم بر سیستم بهمسئلهيک فیز

دست آمده، رفتار با استفاده از  واب به تيدرنهاگردد. انتخاب تكنیک مناسب )تحلیلي و عددی( حل مي

ازی رياضي در سه مختصات سآيد. مدلدست ميهای مختلف بهشود و تأثیر پارامترگويي ميسیستم پیش



 

گیرد. فرايند نفوذ از میان غشاو در فرايندهای مختلف از اهمیت ای و کروی انجام ميکارتزين، استوانه

گیرد. قرار مي مورداستفادهای برخوردار است. فرايند نفوذ در غشاو در صنايع دارو، کود و  داسازی گاز ويژه

به  مؤثرهپارامترهای انتقال، پروفیل غلظت و میزان رهش ماده  سازی رياضي فرايند نفوذ برای تعیینمدل

توان گفت صورت تجربي دشوار و ميدلیل نازک بودن غشاو تعیین پروفیل غلظت بهشود. بهگرفته مي کار

دلیل برای پیشگويي رفتار سیستم معموالً مقدار  رم کلي منتقله از غشاو  نیبه همباشد. غیره ممكن مي

گردد. ممكن است در اي فرايند شرايط مرزی تغییر کند که در اين صورت گیری ميص اندازهدر زمان مشخ

های ابتدای فرايند بندی گردد. بحث بسیار مهم در فرايندهای نفوذ، زمانسازی به مراحلي تقسیمبايد مدل

ی اين قسمت برا کهیاوراست.  قرارگرفته تو ه موردباشد. که در تحقیقات گذشته محققین، کمتر مي

عد گرديده است. در بخش ب ارائهسازی ها يک مدلو برای کل زمان نشده انجامای سازی  داگانهمدل

 ,Reznickova) گردددار بررسي ميسازی کود و دارو پوششمدل ینهیزم درمحققین  شدهانجامکارهای 

Kudrna, Setnickova, & Uchytil, 2013; Sarkanen, 1963). 

 های تعیین ضریب نفوذ در غشاءروش -2-8

باشد. با تعیین ضريب نفوذ بسیاری از ااتعات ترين پارامترهای انتقال  رم، ضريب نفوذ مييكي از مهم

 رم، میزان رهش و پارامترهای انتقال مانند ضريب تناسب و نفوذپذيری مشخص فرايند مانند شار انتقال 

-، منحني غلظتياپاحالتروش مبتني بر توان بههای تعیین ضريب نفوذ ميروش ينترمهمگردد. از مي

 .(Crank, 1975) فاصله،  ذب و تأخیر زماني اشاره کرد

 ایپاحالتروش مبتنی بر  -2-8-1

ضريب  ،. در اين روشهست ياپاحالتهای تعیین ضريب نفوذ در غشاو، روش مبتني بر يكي از روش

عتوه بر ضريب نفوذ، ااتعات ديگر  ياپاحالتگردد. با استفاده از روش مبتني بر تعیین مي ياپاحالتنفوذ در 

 ,Boudhrioua) شودی نفوذکننده در غشاو مشخص ميمانند شار انتقال  رم، پروفیل غلظت و حدود ماده

Bonazzi, & Daudin, 2003; Crank, 1975). 



 

است. در اين بررسي فرمول کلي  شدهانجام 1971بررسي کلي اين روش توسط بارير و همكاران در سال 

ای و کروی با اين فرض که ضريب نفوذ کارتزين، استوانه برای تعیین ضريب نفوذ در غشاو در سه مختصات

𝐷یاز رابطه = 𝐷0∅(𝐶)𝑓(𝑟)  گرديد. ارائهقرار دارد،  ياپاحالتنمايد و همچنین سیستم در پیروی مي 

ی ای، استوانه، در غشاو تیغه rباشد که ابتدا رابطه کلي نفوذ در  هت روش محاسبات به اين صورت مي

1)ی صورت معادلهروی در حالت بدون واکنش شیمیايي، بهی کتوخالي و پوسته −  گرددتعیین مي (2
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∂t
=

1
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)                                                                                                       (1− 2) 

 یدهندهنشان یببه ترت 3و  2، 1برابر  vشاخصي برای انتخاب نوع مختصات است. مقادير  vکه در اين رابطه 

C��رابطه  ياپاحالتباشد. در ای و کروی ميمختصات کارتزين، استوانه

∂t
=  برقرار است.  0

 گردد.حاصل مي (3-2و ) (2-2صورت )به (1-2برای رابطه ) ی سرعت انتقال  رمرابطه  
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𝑁v(x, y) = ∫
dr
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                                                                                                          (3 − 2)  

𝑤1باشد. مي 𝐶2و  𝐶1برابر  یببه ترت 𝑅2و  𝑅1غلظت در شعاع  (3-2و ) (2-2)در روابط  = 1 ،𝑤2 = 2𝜋 

𝑤3و  = 4𝜋 های برای سرعت انتقال  رم در کرانباشد. مي𝑅1  تاr ( 4-2رابطه ).داريم 

𝐹 = 𝜔𝑣𝐷0 ∫
𝜙(𝑢)𝑑𝑢

𝑁𝑣(𝑅1, 𝑟)

𝐶1

𝐶(𝑟)

                                                                                                       (4− 2) 

ی غلظت دهندهنشان 𝐶(𝑟)است. غلظت  𝐶2و  𝐶1برابر  یببه ترت 𝑅2و  𝑅1در اين روابط غلظت در سطوح  

r (𝑅1ی در نقطه < 𝑟 < R2باشد. اما ( مي𝐹(𝐶(𝑟), 𝑅2) ی  ريان در آزمايشي است که غلظت دهندهنشان

,𝐹(𝐶1باشد. همچنین مي 𝐶(𝑟)برابر  𝑅1در سطح  𝑟) ريان در غشايي را که غلظت در سطوح  ،𝑅1  وr  آن

 𝐶1برحسب  Fهای آزمايشگاهي، دو نمودار دهد. با استفاده از دادهاست را نشان مي 𝐶2و  𝐶1برابر  یببه ترت

 گردد.( تعیین مي𝑅1و  𝐶1 ،𝐶2)برای مقادير ثابت 𝑅2برحسب   F( و 𝑅2و  𝐶2 ،𝑅1)برای مقادير ثابت 



 

 
 

 (Crank, 1975) شعاع برحسب( نمودار رهش b)و  (نمودار رهش برحسب غلظتa)-2-2شکل 

 

 گردد.مرتب مي (5-2) صورتثابت، به 𝑅1و  𝐶2برای  (2-2)معادله 

𝐹(𝐶1, 𝑅2)𝑁𝑣(𝑅1, 𝑅2) = 𝜔𝑣𝐷0 ∫ ∅(𝑢)𝑑𝑢
𝐶1

𝐶2

                                                                         (5− 2) 

 یمعادله شدهنییتعشود و با ترکیب روابط مشتق گرفته مي 𝐶1و   𝑅2نسبت به  (5-2ی )از معادله

 آيد.دست ميبه (2-6) 

𝐷0∅(C1)f(R2) = −
F(C1, R2)

R2
v−1ωv

∂F(C1, R2) ∂C1⁄

∂F(C1, R2) ∂R2⁄
                                                                (6− 2) 

,F(C1∂توان مي b-2-2و  a-2-2با استفاده از نمودارهای  R2) ∂C1⁄  و∂F(C1, R2) ∂R2⁄  که همان شیب

 .(Ash & Barrer, 1971; Crank, 1975) را محاسبه نمود Dمقدار  تيدرنهاباشد را تعیین و خطوط مي

ضريب نفوذ پروپان و نرمال بوتان را در غشاو  ياپابر حالتو همكاران با استفاده از روش مبتني  اش

و آزمايش در  نفوذ تابع غلظت استفرض شد که ضريب  گرفتهانجامبررسي گرافون تعیین نمودند. در 

 (6-2)ی و در ارف ديگر صفر، انجام گرفت. در اين بررسي رابطه 𝐶0غشاو  ارفيکشرايط غلضت در 

 .تبديل گرديد (7-2)صورت عبارت به



 

𝐷 = 𝑙
𝑑𝐹

𝑑𝑐
                                                                                                                                 (7 − 2) 

فقط  2-2دو نمودار مربوط به شكل  ی ابهباشد. در اين بررسي ضخامت غشاو مي 𝑙 ، (7-2)در عبارت   

گردد. که پس از تعیین نمودار شار برحسب غلظت، ضريب نفوذ غلظت الزم مي برحسبنمودار شار عبوری 

که با افزايش غلظت ضريب نفوذ گیری نهايي اين بود آمد. نتیجهمي دستبهپروپان و نرمال بوتان در غشاو 

 .(Ash, Barrer, Chio, & Edge, 1979) يابدافزايش مي

 فاصله -روش مبتنی بر منحنی غلظت -2-8-2

عنوان تابعي از فاصله در نمونه به tفاصله شامل پروفیل غلظت در زمان -های غلظتادهدر اين روش د 

ی قانون دوم فیک و گردد. سپس با استفاده از معادلهبعدی تعیین ميدر اول يک فرايند نفوذ ناپايای يک

از منحني آيد. روش تعیین ضريب نفوذ با استفاده دست ميهنمودار غلظت برحسب فاصله، ضريب نفوذ ب

 .(Crank, 1975) شدهای زير تشريح خواهد فاصله در مثال-غلظت

يل مايع نهايت مانند دو ستون اوفاصله، فرايند نفوذ ا زاو دو  سم بي- هت تشريح روش منحني غلظت

صورت گردد. شرايط اولیه اين فرايند بهبررسي مي ،قرار دارند باهمی فلزی خالص که در تماس يا دو میله

 باشد.مي (9-2( و )8-2عبارات )

𝐶 = 𝐶∞,       𝑥 < 0,        𝑡 = 0                                                                                              (8− 2) 

𝐶 = 0,          𝑥 > 0,        𝑡 = 0                                                                                             (9− 2) 

𝑥غلظت  زو نفوذکننده در حالت خالص و  ∞x ،𝐶کننده در  هت غلظت  زو نفوذ Cکه  = سطح  0

tمشترک بین دو  زو در زمان  =  باشد. است. در اين فرايند حجم محلول ثابت مي 0
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An important issue in the coated urea fertilizer is modeling of nitrogen diffusion 

process in the membrane. Parameters such as concentration profile, partition coefficient, 

rate of released urea and diffusion coefficient are determined by modeling of nitrogen 

diffusion in controlled release fertilizer membrane. By determining of diffusion 

coefficient many other information such as mass transfer rate and ending time of urea 

can be characterized. The main objectives of this work are modeling of nitrogen release 

process from coated urea fertilizer and determination of diffusion coefficient in 

membrane of coated urea fertilizer using time-lag method. Another aim of this work is 

improvement of hydrophobic property of lignin sulfonate in order to produce a suitable 

membrane with low solubility in water for controlled release fertilizers. Finite and 

infinite ambient were considered to model the process. solution in the fertilizer, 

membrane and solution which is out of the membrane are 1st, 2nd and 3rd regions, 

respectively. Resistance of mass transfer is assumed to be in 2nd region. Also mass 

transfer resistance in the 1st and 3rd regions are investigated. Modeling was divided into 

three levels. For equations solution in first level, low and high contact time, semi-infinite 

body and numerical methods were used. Results showed that low contact time method 

is best solution for first level which has lower error in comparison of another two 

methods. High contact time solution showed that amount of release at the beginning of 

the process is negative which is physically meaningless. In this investigation, 5.78e-8 

was obtained for diffusion coefficient of nitrogen in the membrane using time lag 

method. Also in the laboratory section, in order to prepare a suitable membrane for 

controlled release fertilizer, lignin sulfonate was extracted from black liquor of 

wastewater of Mazandaran wood and paper factory. Extracted lignin sulfonate and 

modified state of that was identified using FTIR spectra. The percentage of solubility of 

modified lignin sulfonate in a stirred condition after 48 hours is 24 percent. So it is 

useable as a membrane for controlled release of fertilizer.    
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