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شبیٍساسی عذدی تغذیٍگزایی در مخاسن سذَا با وزمافشار CE-QUAL-W2
(مطالعٍی مًردی :سذ بافت)
هْذی اثشاّیوی* ،1احؼبى ججبسیّ ،2بدی ػجبػی
تبسیخ دسیبفت91/10/8 :
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تبسیخ پزیشؽ92/9/15 :

چکیذٌ
پذیذُی تغزیِگشایی ،اص هْوتشیي چبلـْبی کیفی آثْبی رخیشُ ؿذُ دس هخبصى ػذّب هیثبؿدذ کدِ احدشاس ًؼدجتب
ًبهطلَثی ثش کیفیت آثْبی خشٍجی اص آثگیشّب داسد .دس ایي پظٍّؾ ،ثب کبسثشد ًشمافدضاس  CE-QUAL-W2دس ػدِ حبلدت
کنآثی ،ثٌْجبس ٍ پشآثی ،ؿشایط کیفیت آة هخضى ػذ ثبفت اص ًظش تغییشاس هبّبًِ فشاػٌجّبی فؼفبس ٍ ًیتدشاس هدَسد
اسصیبثی لشاس گشفت .اگشچِ ًتبیج ؿجیِػبصی ًـبى دٌّذُی غلظت پبییي فؼفبس ٍ ًیتشاس دس هخضى ػذ ثبفت اػت ،اهدب
ّویي غلظتّبی پبییي ثب تَجِ ثِ ؿبخقّبی تغزیِگشایی هختلف (ؿدبخق کبسلؼدَى ٍ ًودَداس ٍالديٍایدذس ،،هخدضى
هزکَس سا دس ًبحیِی هغزی لشاس هیدّذّ .دنچٌدیي ،اص ًظدش غلظدت ًیتدشاس ،هخدضى دس ًبحیدِی ثیٌدبثیٌی لدشاس داسد.
ثٌبثشایي ،هخضى ػذ ثبفت ،اص جْت هلبسف ؿشة ٍ کـبٍسصی هـکلی ًذاسد .ثب ایي ٍجَد ،چبسُاًذیـی ثشای جلَگیشی اص
ٍسٍد هخضى ػذ ثِ ًبحیِی هغزی ؿذیذ کِ هیتَاًذ کیفیت آة سا ثِ ؿذس تحت تبحیش لشاس دّذ ضشٍسی هدیثبؿدذ .ثدب
تَجِ ثِ ثشٍص اٍج الیِثٌذی حشاستی دس اٍاخش هشداد ٍ اٍایل ؿْشیَسهبُ ٍ ًیض ؿشٍع اخدتط هخدضى دس ثْوديهدبُ ،ثدشای
جلَگیشی اص ٍسٍد هخضى ثِ ًبحیِی هغزی ؿذیذ هیتَاى ثِ ساّکبسّبی هٌبػجی اؿبسُ کشد کِ هْوتشیي آًْب ػجبستٌذ اص:
کبّؾ صهبى هبًذ آة دس هخضى ثب تخلیِی ًؼجتب ػشیغ ٍ آثگیشی اص الیِّبی تحتبًی دس اٍاخش هشداد ٍ اٍایل ؿدْشیَسهبُ،
آثگیشی اص الیِّبی تحتبًی دس اٍایل دیهبُ ،جلَگیشی اص ٍسٍد فبضطةّبی سٍػتبیی ٍ صُآةّبی کـدبٍسصی اص ثبالدػدت
هخضى ػذ.
ٍاصُّای كليذی :تغزیِگشایی،

ػذ ثبفتً ،شمافضاس CE-QUAL-W2

 -1داًؾآهَختِی کبسؿٌبػیاسؿذ ػبصُّبی ّیذسٍلیکی داًـگبُ لن
 -2اػتبدیبس گشٍُ هٌْذػی ػوشاى داًـگبُ لن
 -3داًـجَی دکتشی تکٌَلَطی هحیطصیؼت داًـگبُ گٌت ثلظیک
*ًَ -یؼٌذُی هؼئَلmahdi.ebrahimi@gmail.com :
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مقذمٍ
تغزیِگشایی هخبصى ػذّب ثِ ػٌَاى یک هَضَع جذی
دس ػبل  1970هطشح ؿذٍ .سٍد هَاد هغزی (اصس ٍ فؼدفش،
ثِ هخبصى ػذّب ،ثبػج کبّؾ کیفیت آة ٍ ٍلَع پذیدذُی
تغزیِگشایی هیؿَد .تغزیِگشایی هَجت سؿدذ ثدیسٍیدِی
گیبّبى آثضی هیگشدد ،تب حذی کِ کیفیت آة هخضى ػدذ
سا کبّؾ دادُ ٍ ثبػج کبّؾ حجن هفیذ هخضى هدیؿدَد.
ّوچٌیي ،ثبػج تحویل ّضیٌِّبی ػٌگیي ثشای ثْؼبصی ٍ
ثبصیبثی کیفدی هٌدبثغ آة ثدِخلدَف دس تلدفیِ خبًدِّدب
خَاّذ ؿذ .ؿذس تغزیِگشایدی سا ًودیتدَاى اص یدک سٍؽ
ٍاحذ ٍ ثدذٍى اثْدبم ،اًدذاصُگیدشی ٍ یدب اػدتٌتبج کدشد .اص
هْوتشیي ػطئن تغزیِگشایی ،سؿذ ثیسٍیِ جلجکْدب دسکٌدبس
پیکشُ ّبی آثی ٍ دس ػطح آة (سٍالیدِ ،،کدبّؾ ؿدفبفیت
آة ،کبّؾ هیضاى اکؼدیظى هحلدَل ثدِ ٍیدظُ دس صیشالیدِ،
کبّؾ ظشفیدت هجدبسی اًتمدبل آة ،گشفتگدی فیلتشّدب دس
تلددفیِخبًددِّددبی آة ٍ ،ػددوی ،ثددذثَ ٍ ثددذهضُ ؿددذى آة
هیثبؿذ .ػذم ٍجَد ًیتشٍطى ٍ فؼفش کبفی دس هخبصى (ثدِ
تشتیت هحذٍدیت ًیتدشٍطى ٍ فؼدفش ،ػدجت هدیؿدَد کدِ
هخبصى ػبسی اص جلجک ثبؿذ .چَى ایيدٍ ،جضء هَاد هغزی
لبثل هْبسکشدى ّؼتٌذ؛ ثب هْبسکشدى آًْب هدیتدَاى هؼدهلِ
تغزیِگشایی سا هْدبس کدشد .پیـدشفتْبی اخیدش دس صهیٌدِی
هطبلؼددبس کیفیددت آة هخددبصى ػددذّب ،ثبػددج تددذٍیي
ًشم افضاسّبی جبهغ هبًٌذ ؿجیِ دٍثؼذی ٍ آةپَیدبیی CE-
 QUAL-W2جْت ثشسػی تغزیِگشایی ؿذُ اػت .دس ایدي
همبلِ ،ثب ثِکبسگیشی ایي ًشمافدضاس ،ثدِ ایدي هْدن پشداختدِ
ؿذُاػت .ثب دس ًظش گشفتي ًوبیـٌبهْْبی هتفبٍس کنآثدی،
ثٌْجبس ٍ پش آثی ،ثِ ثشسػی تغزیِ گشایی دس هخضى ػذ ثبفت
ثب اػتفبدُ اص ًشمافضاس  CE-QUAL-W2پشداختِ ؿذُاػدت.
ًوَداسّبی سػن ؿذُ دسخلَف تغزیِگشایدی ،ثشگشفتدِ اص
خشٍجیْبی ًشم افضاس هزکَس ثَدُ اػت ٍ ثبصُی صهدبًی آًْدب
ثیي سٍصّبی دّن تدب ثیؼدتن ّدش هدبُ ثدَدُ ٍ ،هشثدَ ثدِ
ًضدیکتشیي الوبى ثِ هحَس ػذ کِ هحل لشاسگیشی آثگیشّدب
اػت ،هیثبؿذ .هطبلؼِی الیدِثٌدذی حشاستدی ٍ ؿدَسی دس
هخضى ػذ ثبفت ،لجط ثِ ٍػدیلِ ی ًَیؼدٌذگبى ایدي همبلدِ
اًجبم ؿذُ اػت .ثب تَجِ ثِ صهبى هبًدذ ثدبالی آة دس ایدي
هخضى (حذٍد یکػبل ،،ثشای ثْجَد ؿشایط کیفیت آة هی
تَاى ثِ ساّکبسّبی هٌبػجی اؿدبسُ کدشد کدِ اص آى جولدِ،
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کبّؾ صهبى هبًذ آة دس هخضى ثب تخلیِی ًؼدجتب ػدشیغ ٍ
آثگیددشی اص الیددِّددبی تحتددبًی دس اٍاخددش هددشداد ٍ اٍایددل
ؿْشیَسهبُ ٍ ،آثگیشی اص الیِّبی تحتبًی دس اٍایدل دیهدبُ
(لجددل اص پخددؾ هددَاد هغددزی ،هددیثبؿددٌذ(اثشاّیوی ٍ
ّوکبساى.،1391،
ّذف اص تحمیك حبضش ،سػیذى ثِ اّذاف ریل هیثبؿذ:
 -1ؿجیِػبصی ٍضؼیت تغزیِگشایی هخدضى ػدذ ثبفدت ثدب
تَجِ ثِ غلظت فؼفبس
 -2ؿجیِػبصی ٍضؼیت تغزیِگشایی هخدضى ػدذ ثبفدت ثدب
تَجِ ثِ غلظت ًیتشاس
 -3اسایددِ پیـددٌْبدّب ،جْددت ثْجددَد ٍضددؼیت کیفددی ٍ
تغزیِگشایی هخضى ػذ ثبفت ،ثب تَجِ ثدِ هلدبسف ؿدشة ٍ
کـبٍسصی.
مًاد ي ريشُا
سذ مًرد مطالعٍ
ػذ ثبفت کِ ثش سٍی سٍدخبًدِی ثبفدت ٍ ثدِ هٌظدَس
تبهیي آة ؿشة ٍ کـبٍسصی(ثب اٍلَیدت تدبهیي آة ؿدشة،
هٌطمِ ی هَسد ًظش احذاث گشدیذُ اػت ،دس 160کیلَهتشی
جٌَة غشثی کشهبى (چْبس کیلَهتشی ؿدوبل ؿدشلی ثبفدت،
لشاس داسد .هیدبًگیي حجدن آة ٍسٍدی ثدِ ایدي ػدذ 33/2
هیلیَى هتش هکؼت دس ػدبل هدیثبؿدذ .ػدذ ثبفدت اص ًدَع
ػٌگشیضُای ثب ّؼتِی سػی ٍ گٌجدبیؾ  40هیلیدَى هتدش
هکؼت طشاحی ٍ اجشا ؿذُاػت کِ اص ػدبل  1387جْدت
هلبسف کـبٍسصی ػوط هَسد اػتفبدُ لشاسگشفتِاػت ٍ پغ
اص تکویل تلفیِخبًِی ثبفت ،ثِػٌَاى هلدشف ؿدشة ًیدض
هَسد اػتفبدُ لشاس خَاّذگشفت.
شبيِساسی تغذیِگزایی با ًزمافشار CE-QUAL-
W2
ؿجیِ ً CE-QUAL-W2شم افدضاسی ثدشای هحبػدجِی
خَاف آةپَیبیی ٍ کیفدی آة دس حبلدت دٍثؼدذی کدِ دس
جْت ػشم هیدبًگیي گشفتدِ ؿدذُاػدت ،هدیثبؿدذ .ایدي
ًشم افضاس ثشای هخبصى ،تَػؼِ یبفتِ اػت ٍلی هیتَاًذ ثدشای
سٍدخبًِّب ٍ خَسّب ًیض ثِکبس گشفتدِ ؿدَد .ایدي ًدشمافدضاس
دٍ ثؼذی ،تَصیغ لبئن ٍ طَلی اًشطی حشاستی ،هَاد ؿیویبیی
ٍ صیؼتی اًتخبة ؿذُ سا دس پیکدشُی آثدی دس طدَل صهدبى
ؿجیِػبصی هیکٌدذ ٍ ،لبثلیدت اسصیدبثی آحدبس ثْدشُثدشداسی

هجلِی هٌْذسی هٌابع آب /سال ّفتن /بْار 1393
هخضى ثش فشاػدٌجْبی کیفدی آة سا داسا هدیثبؿدذ (گدشٍُ
هٌْذػیي استؾ آهشیکب.،2011،
ػبلْبی کنآثی ،ثٌْجبس ٍ پشآثی ،ثب تَجِ ثِ ثدذُّدبی
دساصهذس سٍدخبًِی ثبفت اًتخبة ؿذُاًدذ (ثیـدتشیي ثدذُ
سٍدخبًِ ی ثبفت ثب تَجِ ثِ آهبس دساص هذس حجت ؿذُ ثشاثدش
 4/36هتشهکؼت ثش حبًیِ ،کوتشیي آى  0/04هتش هکؼت ثدش
حبًیِ ٍ هیبًگیي آى  ./83هتش هکؼت ثدش حبًیدِ هدی ثبؿدٌذ،
(ؿددشکت هٌْذػددیي هـددبٍس آة ًیددشٍ .،1385 ،دٍسُی
ؿجیِػبصی ثِگًَِای اًتخبة ؿذُ اػت کِ ؿبهل ػدبلْبی
کنآثی ،ثٌْجبس ٍ پشآثی ثبؿذ .الصم ثِرکدش اػدت کدِ ،سٍی
دادُ ّبی هشثَ ثِ فؼفبس ٍ ًیتدشاس سٍدخبًدِی ثبفدت دس
دٍسُی ؿبخق (ؿجیِ ػبصی ،،ثیي ًیتشاس ٍ ثذُ سٍدخبًِی
ثبفتّ ٍ ،وچٌیي فؼفبس ٍ ثذُ سٍدخبًِی ثبفدت ،ساثطدِی
ّوجؼتگی خطی ثشلشاس ؿذُ اػت کِ ایدي سٍاثدط دس ریدل
آهذُ اػت.
N03 = 0.1111Q + 0.353
(،1
PO4 = -0.007288Q + 0.0486
(،2
دس ساثطِ ی فَق ،ثذُ ثش حؼت هتشهکؼت ثش حبًیِ ٍ فؼفبس
ٍ ًیتشاس ثش حؼت هیلیگشم ثش لیتش هیثبؿٌذّ .ودبىطدَس
کددِ اص سٍاثددط فددَق اػددتٌجب هددیؿددَد ،ثددب افددضایؾ ثددذُ
سٍدخبًِی ثبفتً ،یتشاس افضایؾ هدییبثدذ .افدضایؾ هیدضاى
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ًیتدددشاس ّودددشاُ ثدددب افدددضایؾ ثدددذُ سٍدخبًدددِی ثبفددت،
ًـبىدٌّذُی ٍجَد هٌـب آلَدگی ًیتشاتی دس ثبالدػت ایي
هخضى اػت ،کِ ًیبصهٌذ ؿٌبػبیی ػَاهل هَحش دس ثبالدػت
هخضى هی ثبؿذ.
وتایج ي بحث
وتایج مزبًط بٍ غلظت فسفات در مخشن سذ بافت
دس ؿکل یکً ،تبیج ؿجیِ ػبصی فؼفبس دس هجدبٍسس
هحَس ػذ ثبفت ،ثشای ػبلْبی هتفدبٍس کدنآثدی ،ثٌْجدبس ٍ
پشآثی آٍسدُ ؿذُاػت .ثب تَجدِ ثدِ ؿدکل ،همدذاس فؼدفبس
) (PO4دس هخضى ػذ ثبفت ٍ دس ًوبیـدٌبهْْبی هتفدبٍس
کن آثی ،ثٌْجبس ٍ پشآثی ثدیي ( ،0/05-0/06هیلدیگدشم دس
لیتش تغییش هیکٌذ .اگشچِ همذاس آى دس ثؼضی هبّْبی ػبل
دس صیشالیِ ثدِ  0/2هیلدی گدشم ثدش لیتدش هدیسػدذ؛ اهدب دس
هجودَعًَ ،ػددبى صیددبدی ثدِ لحددب داهٌددِی تغییددشاس آى
هـبّذُ ًوی ؿَدّ .وچٌیي ،همبدیش فؼفبس دس ػبل پشآثی،
کوتش اص ػدبل ْبی آثدی دیگدش اػدت کدِ لبثدل اًتظدبس ًیدض
هددیثبؿددذ .دس اداهددِ ،ثددب تَجددِ ثددِ هؼیبسّددب ٍ ؿبخلدْبی
هختلف ،ثِ ثشسػی ٍضؼیت تغزیِگشایی هخدضى ػدذ ثبفدت
دس هجبٍسس هحَس آى هیپشداصین.
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شکلً -1يوزخ تغييزات فسفات در هجاٍرت هحَر سذ بافت در ًوایشٌاهِّای هتفاٍت

شاخص کارلسًن
ثب تَجِ ثِ ساثطِ ی ( ،،3ایي ؿبخق ثش اػبع غلظت
فؼفشکل هحبػجِ هی ؿَد (ًـشیِی ؿوبسُ ی  550هؼبًٍت
ثشًبهِسیضی ٍ ًظبسس ساّجشدی سئیغ جوَْس.،1390 ،

ثب تَجِ ثدِ سٍاثدط اسائدِ ؿدذُ ثدشای ؿدبخق کبسلؼدَى ٍ
جبگزاسی همبدیش فؼفش کل داسین:
(،4

(، 3
هحذٍدُّبی ایي ؿبخق دس جذٍل یک آهذُ اػت.

ثش اػبع جذٍل یدکٍ ،ضدؼیت تغزیدِگشایدی هخدضى ػدذ
ثبفت ،ثب تَجِ ثِ غلظت فؼفشکل ،هغزی هیثبؿذ.

جذٍل -1هقادیز شاخص كارلسَى بزای تعييي ٍضعيت تغذیِگزایی هخاسى.
ًَع هخضى

ػبخق کبسلَع(،TSI

ؿبداة
ثیٌبثیٌی
هغزی

≤25
25-45
≥45

ومًدار يالهيایذر
ٍالي ٍایذس ،ؿکل دٍ سا ثشای تـدخیق تغزیدِگشایدی
هخبصى ػذّب اسائِ ًوَدُ اػت (ٍاليٍایذس .،1976،
دس ًوَداس ٍاليٍایذس H ،ػودك هتَػدط هخدضى ،صهدبى
هبًذ آة دس هخضى ٍ ثبسگدزاسی فؼدفش دس هخدضى ػدذ
هیثبؿذ .همذاس کِ ثشاثش ثب ًؼجت هی ثبؿذ دس هخضى
ػذ ثبفت ثشاثش اػت ثب:
(،5

ثب تَجِ ثِ ایٌکِ غلظت فؼفش کل دس هخضى ػذ ثبفت ثشاثش
ثب  60هیکشٍگشم ثش لیتش ٍ ،ثذُ هتَػط ػبالًِی ٍسٍدی ثدِ
هخضى ػذ ثبفت ثشاثش ثب  33/2هیلیدَى هتدش هکؼدت اػدت،

همذاس فؼفش ٍسٍدی ثِ هخضى ػدذ ثبفدت دس ػدبل ثشاثدش ثدب
 1992000grهیثبؿذ .ثٌبثشایي  LPثشاثش اػت ثب:
(،6
ثب تَجِ ثِ ًوَداس ٍالي ٍایذس ٍ ،همبدیش ثِدػت آهدذُ ثدشای
هحَسّبی افمی ٍ ػوَدی آىٍ ،ضؼیت تغزیِگشایی هخدضى
ػذ ثبفت دس ًبحیِی هغزی لشاس هیگیشد .ثب تَجِ ثِ ایٌکِ
هَػؼِی اػتبًذاسد ٍ تحمیمبس كٌؼتی ایدشاى ،حدذ هجدبص
فؼفبس دس آة آؿبهیذًی سا ّفت هیلیگشم ثش لیتش تؼیدیي
کشدُاػت؛ دس حبل حبضش آة هخضى هـکلی اص ًظش هلشف
ؿشة ًذاسد.

47

هجلِی هٌْذسی هٌابع آب /سال ّفتن /بْار 1393

شکل ً - 2وَدار ٍاليٍایذر بزای تعييي ٍضعيت تغذیِگزایی هخاسى سذّا.

وتایج مزبًط بٍ غلظت ویتزات در مخشن سذ بافت
ًتبیج هشثَ ثِ غلظت ًیتشاس دس ًودَداس ؿدکل ػدِ
اسائِ ؿذُ اػت .ثب تَجِ ثِ ؿکل ،هیتَاى ٍضؼیت ًیتدشاس
دس هخضى ػذ ثبفت سا ثِ ایي كَسس تـشیح کشد کدِ سًٍدذ
تغییشاس ًیتشاس ( ،NO3ثدِ ػٌدَاى یکدی اص ؿدبخقّدبی
تغزیددِگشایددی هخددضى ،دس هبّْددبی هتفددبٍس ػددبل ٍ ،دس
ًوبیـٌبهِّبی هتفبٍس کدنآثدی ،ثٌْجدبس ٍ پشآثدی ،هـدبثِ
یکذیگش اػت .کویٌِی همبدیش آى ثشای هبُّبی هْش تدب دی
اتفبق هدیافتدذ کدِ همدذاس آى ًضدیدک ثدِ كدفش اػدت .اص
ثْويهبُ ،سًٍذ افضایـی ثِ خَد هیگیشد (ثشای ػبل کنآثی
ثشاثش  0/04هیلیگشم ثش لیتش ،ثشای ػبل آثدی ثٌْجدبس ثشاثدش
 0/1هیلیگشم ثش لیتش ٍ ثشای پشآثی ثشاثش یک هیلیگدشم ثدش
لیتش هیثبؿذ .،همذاس ًیتشاس دس اػفٌذهبُ ٍ فشٍسدیيهبُ ثدِ
ثیـیٌِ خَد هیسػذ (ثشای ػبل کنآثی  0/1هیلیگدشم ثدش
لیتش ،ثشای ػبل آثی ثٌْجبس  0/42هیلیگشم ثش لیتش ٍ ثدشای
ػبل پشآثی  1/4هیلیگشم ثش لیتدش .،آًچدِ اص هطبلدت فدَق

اػتٌجب هی ؿدَد ،ایدي اػدت کدِ دس هدبُّدبیی کدِ ثدذُ
سٍدخبًِی ٍسٍدی ثیـتش اػت ،غلظت ًیتشاس ًیدض افدضایؾ
هییبثذ کِ ثب تَجِ ثِ هٌطمِی ػذ ثبفت هیتدَاى ثدِ ٍسٍد
صُآةّبی کـبٍسصی ٍ فبضطةّبی سٍػتبیی ثِ سٍدخبًدِی
ثبفددت اؿددبسُ کددشد (ؿددشکت هٌْذػددیي هـددبٍس آة ًیددشٍ،
 .،1385اگشچِ هخضى ػدذ ثبفدت دس حدبل حبضدش اص ًظدش
غلظت ًیتشاس ،ثشای هلشف ؿشة هـکلی ًدذاسد (هَػؼدِ
اػتبًذاسد ٍ تحمیمبس كٌؼتی ایشاى ثیـیٌِ هطلَة ًیتشاس
سا ثددشای هلددشف ؿددشة  30هیلددیگددشم ثددش لیتددش تؼیددیي
کشدُ اػت ،،اهب ثب تَجِ ثدِ ًتدبیج ؿدجیِػدبصی ،هدیتدَاى
هخضى سا اص ًظش ًیتشاس دس گدشٍُ هخدبصى ثدب تغزیدِگشایدی
هتَػط دػتِ ثٌذی کشد ،کِ دسكَسس ػذم تَجِ ثِ هٌـدب
آلدَدگی ًیتشاتددی ،دس ػدبلّددبی آتددی دسگدشٍُ هخددبصى ثددب
تغزیِ گشایی ثبال لشاس خَاّذگشفت .دس اداهِ ،هؼیبس ًَسًجشگ
ثشای تغزیِگشایی هخبصى آٍسدُ ؿذُاػت.

شبيِساسی عذدی تغذیِگزایی در هخاسى سذّا با ًزمافشار...

48

شکل ً -3يوزخ تغييزات ًيتزات در هجاٍرت هحَر سذ بافت در ًوایشٌاهِّای هتفاٍت.

تغییشاس ًیتشاس ثیي ( ،0-1/4هیلیگشم ثش لیتش هیثبؿذ کِ
دس طَل دٍسُ (اص کنآثدی تدب پشآثدی ،،سًٍدذ افضایـدی داسد.
ثٌبثشایي ،دس كَسس ثشٍص ػیطة ،همبدیش صیبدی اص ًیتشاس اص
طشیك سٍدخبًِی ثبفت ٍاسد هخضى ػذ ثبفدت خَاّدذ ؿدذ.
یکددی اص ػَاهددل هددَحش دس هْددبسکشدى ؿددذس تغزیددِگشایددی
هخبصى ػذّب ،کٌتشل کبسثشی اساضی ثبالدػت هیثبؿذ.

شاخص تغذیٍگزایی وًروبزگ
دسجددذٍل دٍ ،ػددبهبًِی پیـددٌْبدی طجمددِ ثٌددذی
ٍضددؼیت تغزی دِگشایددی ًددَسًجشگ آهددذُاػددت (ًددَسًجشگ
 .،1996،ثب تَجِ ثِ جذٍل فَق ،هیتَاى هخضى ػدذ ثبفدت
سا اص ًظش ًیتشاس دس گشٍُ هخبصى ثب تغزیدِگشایدی هتَػدط
(ًبحیِ ثیٌبثیٌی ،دػتِ ثٌذی کشد .سًٍذ تغییشاس ًیتشاس دس
طَل دٍسُ ی ؿدجیِ ػدبصی ًـدبى هدیدّدذ کدِ ،داهٌدِی

جذٍل -2طبقِ بٌذی ٍضعيت تغذیِگزایی ًَرًبزگ (هيليگزم بز ليتز).
ٍضؼیت تغزیِگشایی

غلظت ًیتشٍطى کل

غلظت فؼفش کل

ؿبداة

0/35
0/35-0/65
0/65-1/2

0/01
0/01-0/03
0/03-0/1

ثیٌبثیٌی
هغزی
هغزی ؿذیذ

1/2

0/1
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