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 خالصِ

ٍ ویفی گیبّبى ثزرعی ٍضؼیت ػٌبفز غذایی ًیتزٍصى، فغفز ٍ پتبعین در راثطِ ثب رؽذ ووی 

ّبی هْن فیشیىی خبن ثَدُ ٍ در هیشاى تبهیي ای یىی اس ؽبخـ تخلخل تَْیِ ای دارد.ٍیضُ اّویت

اوغیضى لبثل دعتزط ثزای گیبّبى در راعتبی تغذیِ گیبُ ًمؼ هْوتزی را ایفب هی ًوبیذ. ًوًَِ ثزداری 

 فیشیىیَؽیویبیی ّبی ٍیضگی اس ثزخی ؽذ. عبًتیوتزی اًدبم 0-30ػوك  سراػی ٍ اس وبرثزی اس خبن ثب

ثِ هٌظَر ثزرعی تبثیز تخلخل . ؽذًذ گیزیاًذاسُ خذة ثِ رٍػ اعتبًذارد لبثل فغفز ٍ پتبعین خبن،

ایي  اػوبل ؽذ. در عطَح هختلف ایتَْیِ تخلخل ،ای در رًٍذ تغییز هیشاى لبثلیت دعتزعی ػٌبفز تَْیِ

 رٍس(،40ال تقبدفی ثب عِ فبوتَر ؽبهل هذت سهبى )هطبلؼِ ثقَرت فبوتَریل ٍ در لبلت طزح پبیِ وبه

 ی )ؽبّذ ٍ عطح ثْیٌِ( ثب ًَع وَدوَد ( ٍ عطح%24ٍ  20, 16, 12, 8, 4, 0ای )درفذ تخلخل تَْیِ

اًدبم رٍس  40ّب پظ اس ًِ ثزداری اس گلذاىعِ تىزار طزاحی ٍ اخزا ؽذ. ًوَ( در )اٍرُ ٍ هٌَولغین فغفبت

اٍلغي، ًیتزات ثِ رٍػ پتبعین ولزیذ دٍ هَالر ٍ پتبعین ثِ رٍػ  رٍػ ثِ خذة لبثل فغفز ؽذ. همبدیز

دادوِ  ًتبیح ًؾبى .گیزی ؽذای اًذاسًُزهبل در عطَح هختلف تخلخل تَْیِاعتبت آهًَیَم یه 

. ای ٍخَد داردب عطَح هختلف تخلخل تَْیِث ٍ پتبعین فغفز، ًیتزات دار ثیي همبدیزهؼٌی ّوجغتگی

ٍ  وزثٌبتثب اعیذیتِ، همذار یَى ثی گز ٍخَد ارتجبط ؽبیبًی ثیي همذار رطَثت خبنیبىّوچٌیي ًتبیح ث

 در خبن اعت. فَق الذوز غلظت ػٌبفز غذایی
 

 ، لبثلیت دعتزعی ػٌبفز غذایی.ای، رطَثت خبنتخلخل تَْیِکلوات کلیذی:

 

 

 هقذهِ

ذار اوغیضى لبثل دعتزط ثزای وٌٌذُ َّای خبن ٍ هم ّبی فیشیىی خبن ثَدُ ٍ ثیبىای یىی اس هْوتزیي ٍیضگیتخلخل تَْیِ

خبن( ٍ ٍسى هخقَؿ ظبّزی تغییز ای تحت تبثیز رطَثت خبن )همذار آة در ی گیبّبى اعت. داهٌِ تخلخل تَْیِّبریؾِ

ای ٍ خذة ػٌبفز غذایی هثل تخلخل تَْیٍِ ؽیویبیی خبن ی همذار رطَثت خبن ثز رٍی خقَفیبت فیشیى. >1= وٌذهی

لذا >. 6= ثبؽذهی ثیبری ٍ دهبی َّاآآة ار ثبرًذگی، ٍ ٍ هیىزٍ، رؽذ ٍ تَعؼِ گیبّبى هَثز ثَدُ ٍ ثؾذت تحت تبثیز همذهبوز

ّبی گیبّبى ثِ ِای را تغییز دادُ ٍ همذار دعتزعی ریؾهَخَد در خبن، داهٌِ تخلخل تَْیِآة ثب پز وزدى هٌبفذ ریش ٍ درؽت 

ًیش ، تَعؼِ ریؾِ ٍ خذة ػٌبفز غذایی را در خالل ون ٍ سیبد ؽذى همذار آة در خبنتَر ایي فبو وٌذ ٍاوغیضى را تؼییي هی
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> 3= بؽذثثب تَخِ ثِ ًَع ثبفت هتفبٍت هی ّبخبنای در ؽزایط سراػی همذار تخلخل تَْیِ >.9= دّذتحت تبثیز لزار هی

ت افشایؼ رطَثلذا  >.7دارد = یی خبنّبی ؽیویبیبر هْوی رٍی تزویت ٍ غلظت هحلَلتبثیز ثغ هَخَدرطَثت ّوچٌیي 

ووجَد اوغیضى ًبؽی اس >. 4= گزددهیخبن ّب در هحلَل پخؾیذگی یَى ٍّبی ؽیویبیی عجت تغییز در تزویت هحلَل خبن

خذة ٍ هیشاى  >8> ، =5= همذار آة هَخَد در هٌبفذ َّایی خبن اثز هٌفی رٍی خذة ًیتزٍصى ٍ آعویالعیَى ًیتزٍصى داؽتِ

ویبیی یتَاى ثب ثِ وبرثزدى وَدّبی ؽرٍ هیاس ایي>. 12= ؽَدثبػث وبّؼ آى هیز را تحت ؽؼبع لزار دادُ ٍ فٍ غلظت فغ

ای، ثِ فَرت تٌْب ٍ تَاهبى ایي ػٌبفز، ووجَد عطَح هختلف رطَثت ٍ تخلخل تَْیِ فغفز ٍ پتبعین در ،حبٍی ػٌبفز ًیتزٍصى

ّبی بهل غبلت ٍ هَثز ثز رٍی ؽیوی خبنػ رػ دادًذ وِ رطَثت خبنگشاهحممبى یضى ًبؽی اس رطَثت را خجزاى وزد. اوغ

هٌدز  pHٍ افشایؼ وزثٌبت، ثِ ٍخَد آٍردى یَى ثی اس طزیك رطَثت،همبدیز ثبالی وزثٌبت ولغین ٍ  ثِ طَر هثبل اعتآّىی 

 در تَلیذات وؾبٍرسی. >2= ؽَدس پذیذُ ولزٍسُ ؽذى در گیبّبى هیعجت ثزٍ ثِ اس دعتزط خبرج ؽذى اّي ٍ رٍی گؾتِ وِ

ثِ لحبظ اّویت  لذاثبؽذ، ٍ ػٌبفز هیىزٍ ًظیز آّي ٍ رٍی هی پتبعین ٌبفز غذایی هزثَط ثِ ًیتزٍصى، فغفز،ثیؾتزیي ووجَد ػ

ایي ػٌبفز  یلبثل دعتزعهمبدیز هختلف آة در خبن ثز ای تحت تبثیز تَْیِ تخلخل ػٌبفز در رؽذ ٍ تَعؼِ گیبّبى، تبثیز

ارتجبط ثب لبثلیت دعتزعی ػٌبفز در  فبوتَر رطَثت ٍ تخلخل تَْیِ ایّوجغتگی ثیي رٍد ٍ اًتظبر هی ر گزفتهَرد هطبلؼِ لزا

 د.ؽَلزار غذایی ثز
 

 ّاهَاد ٍ رٍػ

خبوی ثب درفذ رط ٍ عیلت ثبال ای در خبن اس طزیك عیىل هزطَة وزدى ایی اس تخلخل تَْیِثِ هٌظَر اهىبى ایدبد داهٌِ

 5اس اله خبن را ًوًَِ ثزداؽت ؽذ. هیبًذٍآة ای هٌطمِاس عبًتی هتزی  0-30اس ػوك خبن سراػی ة ؽذ. ًوًَِ اًتخب

فبوتَر  2 ثب ایي طزح .اعتبًذارد اًذاسُ گیزی ؽذ ثِ رٍػّبی فیشیىی ٍ ؽیویبیی هَرد ًیبس ٍیضگیٍ هیلیوتزی ػجَر دادُ 

, 16, 12, 8, 4, 0)ّفت عطح ثب ای تخلخل تَْیِ. ًدبم ؽذاًیتزٍصى ٍ فغفز  عطَح وَدی ثِ ّوزاُای ٍ تخلخل تَْیِؽبهل 

ولغین فغفبت ثزای رعبًذى ٍ هٌَ عطح ثْیٌِ ٍ ؽبّذ اس هٌجغ اٍرٍُ تیوبر وَدی ًیتزٍصى ٍ فغفز در دٍ  درفذ( 24ٍ  20

فبدُ اس فزهَل: ت ًغجی خبن ثب اعترطَثای هَرد ًظز، عطَح تخلخل تَْیِ ثزای ایدبد ؽذ.ٌِ اعتفبدُ فغفز خبن ثِ عطح ثْی

 = msٍ همذار ػذدی خبن خؾه ثب  100ٍسى خبن آٍى خؾه(/ ٍسى خبن آٍى خؾه( *  –ٍسى خبن هزطَة 

(mw+s)/(1+Ɵm)،  همذار ػذدی رطَثت حدوی ثبm × BD Ɵ;vƟیبn – AFP ;vƟ، همذار ػذدی رطَثت ٍسًی ثبƟm = Ɵv / 

BD،  همذار ػذدی خزم خبن هزطَة(ms+w) = ms * (1+ Ɵm) ، ذار ػذدی خزم ول )آة+خبن+گلذاى( ثب همMt = (ms+w) 

+ mg ای هَرد ًظز ثب ثزای رعیذى ثِ عطَح تخلخل تَْیِ ٍ همذار ػذدی خزم آة اضبفِ ؽذُ ثِ خبنMw = Mt – ms –mw 

– mgثٌبت وزفغفز لبثل خذة ثِ رٍػ ثیگیزی اًذاسُ .رٍس فَرت گزفت 40در پبیبى  اس گلذاى ّب هحبعجِ ؽذ. ًوًَِ ثزداری

 آًبلیش آهبری. تؼییي ؽذًزهبل  1 آهًَیَم ٍ پتبعین ثِ رٍػ اعتبت ًیتزات ثِ رٍػ پتبعین ولزیذ دٍ هَالر، عذین ًین هَالر

 اًدبم ؽذ. Genstst  ٍExcellتَعط ًزم افشار ٍ رعن ؽىل ثِ تزتیت ّب دادُ
 

 ًتایج ٍ بحث

%( 17آّه )( ٍ =dS/m2/1EC ، ؽَری ون )=8/7pH(، %3/1ٍ هبدُ آلی هٌبعت ) ثبفت عیلتی رعیخبن هَرد هطبلؼِ ثب 

، وَد ٍ ثزّن وٌؼ ثیي آًْب در هیشاى لبثل تَْیِ ای . تدشیِ ٍاریبًظ ًؾبى داد وِ اثزات تخلخلثؼٌَاى خبن آّىی تؼییي ؽذ

  (.1)خذٍل ؽذ اعتفبدُ ثَدى ػٌبفز هؼٌی دار 

 40ز ثَدُ ٍ ثبػث افشایؼ حاللیت فغفز در طی ًتبیح ًؾبى داد همذار رطَثت در غلظت ػٌبفز در هحلَل خبن هَث

% تخلخل تَْیِ ای هؾبّذُ 24% تخلخل ٍ ووتزیي آى در 0رٍس اًىَثبعیَى ؽذُ اعت. ثیؾتزیي همذار فغفز لبثل اعتفبدُ در 

گشارػ > 11(. ٍرؽیب ٍ دهٌت =1ؽذ لذا ثب افشایؼ تخلخل تَْیِ ای همذار فغفز لبثل اعتفبدُ وبّؼ پیذا وزدُ اعت )ؽىل 

ای  وزثٌبت در هحلَل خبن ّبی آّىی، افشایؼ همذار رطَثت ٍ وبّؼ تخلخل تَْیِوزدًذ ػلت افلی افشایؼ همذار یَى ثی
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ؽَد. ثِ طَر هؼوَل وزثٌبت هیاعت ٍ تحت ایي ؽزایط اگشاالت را ثِ وزثٌبت تجذیل وزدُ ٍ در ًْبیت هٌدز ثِ افشایؼ یَى ثی

ثبؽذ. لذا ّبی آّىی ثَدُ ٍ ثِ فَرت غیز هحلَل ٍ غیز لبثل اعتفبدُ ثزای گیبّبى هیبنآپبتیت ؽىل غبلت فغفز هؼذًی در خ

ؽَد. ّوچٌیي تغییزات رطَثت ای ثبػث افشایؼ هیشاى فغفز هحلَل خبن هیتحت تبثیز رطَثت ٍ وبّؼ هیشاى تخلخل تَْیِ

ثبؽذ حاللیت آى را تحت فغفز در خبن هیفغفبت ولغین وِ هٌجغ افلی تبهیي ؽَد لذا  هحلَل خبن هی pHثبػث تغییز در 

ؽَد. ثز ایي ثِ عَْلت اًدبم هی 8ثیؾتز اس   pH> گشارػ وزد خزٍج فغفز اس فغفبت آلَهیٌیَم در 10دّذ. تیلز =تبثیز لزار هی

 ای حبفل اس همبدیز هختلف آة در خبنرٍد افشایؼ فغفز در خبن ثب اػوبل عطَح هختلف تخلخل تَْیِاعبط احتوبل هی

 آلَهیٌیَم ثدبی فغفبت ولغین ثبؽذ. ًبؽی اس آساد ؽذى فغفز اس فغفبت

 
 رٍس 44. تجشیِ ٍاریاًظ هقادیز عٌاصز غذایی تحت تاثیز تخلخل ٍ کَد در 1جذٍل 

 درخِ آسادی هٌبثغ تغییزات
(MS)هیبًگیي هزثؼبت  

  

P
 

K NO3 
 611/2757*** 70/894 *** 546/181*** 6 تخلخل

 167/10977*** 88/5536 *** 436/85*** 1 وَد

 ns56/25 ***361/141 577/14*** 6 تخلخل*وَد

 375/4 35/61 217/1 28 ثبلی هبًذُ

 5/3 7/1 6/1 28 ضزیت تغییزات
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َىرٍس اًکَباعی 44هقایغِ غلطت فغفز قابل جذب در عطَح هختلف تخلخل تَْیِ ای ٍ عطَح کَدی پظ اس -1ؽکل  

 

هؼذًی ؽذى گزاد ثب همذار درخِ عبًتی 30یه ّوجغتگی هثجت ثیي دهب تب عمف  وزدًذگشارػ  >14لی ٍ ّوىبراى =یَ

( ظزفیت ًگِ داؽت آة %20-0( ٍ )%100-80ّبی )ّبی هیىزٍثی ٍ یه ّوجغتگی هٌفی ثب رطَثتثِ دلیل افشایؼ فؼبلیت

(WHC)  .درفذ  20تب  12ای در عطَح تخلخل تَْیِتَلیذ ًیتزات  ر هؼذًی ؽذى ٍثیؾتزیي همذادر ایي هطبلؼِ ًیش ٍخَد دارد

 . (2)ؽىل  درخِ عبًتی گزاد رخ داد 25ٍ دهبی 
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 رٍس اًکَباعیَى 44هقایغِ غلطت ًیتزٍصى هعذًی )ًیتزات( در عطَح هختلف تخلخل تَْیِ ای ٍ عطَح کَدی پظ اس -2ؽکل
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رٍس  40ًیتزات در طی تَلیذ  عجت افشایؼدرفذ  20تب  12هٌبعت در تخلخل  pHی، عطح اوغیضى ٍدهب، رطَثت وبف

% ٍ 24ٍ ثبلؼىظ رطَثت ون ٍ تخلخل ثبال )درفذ(  8ٍ  4، 0ای )عطح ٍ عطَح ون تخلخل تَْیِثیؾتز رطَثت  اًىَثبعیَى ؽذ.

یي پتبعین لبثل اعتفبدُ رطَثت خبن یىی اس ػَاهل هْن در تأه ًؾبى داد.را  ؽذُتَلیذ ًیتزات ثبالتز( یه راثطِ هٌفی ثب همذار 

هیلی گزم در لیتز ثَدُ ٍ ایي همذار ثِ ًَع هحقَل،  60تب  20ؽَد. غلظت ثْیٌِ پتبعین در هحلَل خبن ثیي هحغَة هی

حلَل خبن تبثیز لبثل خذة در هایي هطبلؼِ ًؾبى داد همذار پتبعین (. 13عبختوبى خبن ٍ فزاّوی رطَثت خبن ثغتگی دارد )

ٍ تخلخل . ثیؾتزیي همبدیز پتبعین لبثل خذة در عطَح وَدی (3)ؽىل  ای دارداس همذار رطَثت ٍ تخلخل تَْیِ پذیزی ووی

ّزچٌذ اختالف چؾوگیزی اس ًطز هیبًگیي همذار پتبعین لبثل خذة ثیي عطَح وَدی،  .درفذ هؾبّذُ ؽذ 20 تب 12ای تَْیِ

 خَد ًذاؽت.ای ٍتخلخل تَْیِوَدی ٍ غیز
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رٍس اًکَباعیَى 44هقایغِ غلطت پتاعین قابل جذب در عطَح هختلف تخلخل تَْیِ ای ٍ عطَح کَدی پظ اس -3ؽکل  

 

 گیزیًتیجِ

گیبّبى ثزای رؽذ ّزچِ ثْتز ًیبسهٌذ خذة ػٌبفز غذایی در حذ هطلَة ٍ ثْیٌهِ ّغهتٌذ. اس ایهي رٍ حاللیهت ٍ هیهشاى لبثهل       

دعتزط ثَدى ػٌبفز غذایی در هحلَل خبن اس اّویت ثبالیی ثزخَردار ثَدُ ٍ ّوجغتگی هؼٌی داری ثب همبدیز هختلف رطَثت 

ای ًبؽی اس رطَثت، ًمؼ ثغیبر هْوی را در رًٍذ تغییهز هیهشاى لبثلیهت دعتزعهی     در خبن دارد. عطَح هختلف تخلخل تَْیِ

ثیي، فغفز ٍ ًیتهزات ثیؾهتزیي تبثیزپهذیزی ٍ پتبعهین ووتهزیي تبثیزپهذیزی اس        وٌذ. در ایيًیتزٍصى، فغفز ٍ پتبعین ثبسی هی

تَاى غلظت لبثل خهذة ػٌبفهز در   ای ٍ هیشاى رطَثت را دارًذ ٍ ثٌبثزایي ثب وٌتزل همذار آة در خبن، هیعطَح تخلخل تَْیِ

 هحلَل خبن را افشایؼ داد.
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