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رٍش ّهگي   ريیػَاهل بِ ٍجَد آٍرًذُ ي آى هستلسم بهِ اهگر    يییتؼ خالء ػولکرد ٍ ساىیه يیتخو

تَاى ٍااٌص ػولکرد بِ  یاست اِ بِ اوک آى ه آهگري رٍش کیخط هرزي  سیبگضذ. آًگل یهٌگسب ه

 یاًهذ  اوه   ّستٌذ ٍ ثگبت ًطذُ ریهتغ سیً ػَاهل ریاِ سگ یطیرا در ضرا یتیریهذ گی یطیهح ػگهل کی

ػَاهل  ریاِ سگ یطیرا در ضرا ًظر خط هرزي پگسخ ػولکرد بِ ػگهل هَرد سیرٍش آًگل ًوَد. در ٍاقغ

 يیه اوهک ا بهِ  برداري از هسارع اطگٍرزاى ٍ  بگ ًوًَِبِ ّویي هٌظَر  اٌذ. یهطخع ه هٌگسب بگضٌذ 

ّهر ػگههل در خهالء را هطهخع      تیػولکرد ٍ اّو خالء لیدال سیٍ ً لیتَاى ػولکرد پتگًس یرٍش ه

ضگلیکگر ضْرستگى آسهتگرا اهِ آًهگلیس خهگ       46ّگي حگغل از  دادُ ريیبگ بِ اگر  هطگلؼِ يیسگخت. ا

 يیاطالػگت هربهَ  بهِ خهگ  ههسارع ٍ ّوچٌه     اًجگم دادُ بَدًذ اًجگم ضذ. ّوچٌیي ػالٍُ بر بررسی 

 دادُ پرااٌص رسن ٍ فردي ًیس بر خالء ػولکرد ارزیگبی ضذ. بگ یتیریػَاهل هذ ریتأث  یگّی  اطالػگت

 یگ ًْگدُ ّر سطَح هختلف در ػولکردّگ بگالتریي هذیریتی  هختلف هتغیرّگي هقگبل در ػولکرد ّگي

 0792 اىاطهگٍرز  ػولکرد هتَسط اِ درحگلی اِ بَد ایي حگغلِ ًتیجِ .ضذ اًتخگب خگظ هذیریت

 یگبٌذ دست ّکتگر در ایلَ رم 0022 ػولکرد بِ زراػی هذیریت بْبَد بگ تَاًٌذ هی آًْگ است  ایلَ رم

 در ًیتهرٍشى  اَد ایلَ رم 112 حذاقل هػرف -1 یرد.  قرار ًظر هذ زیر اقذاهگت هٌظَر ایي ٍ براي

 فسفر اَد یلَ رما 66 حذاقل هػرف -0ضَد   دادُ بگیذ سر  غَرت بِ ایلَ رم آى 79اِ  ّکتگر

 بهیي  بَتِ تراان -6 تگهیي آب بَیصُ در هرحلِ پر ضذى داًِ  -7 اگضت  ٌّگگم در P2O5 غَرت  بِ

تهگریخ اگضهت ّفتهِ     -4ایلَ رم اَد پتگسین ٍ  92هػرف حذاقل  -0 ًطگء در هتر هربغ  02الی  00

 ّگي پگسخ رٍضٌی بِ َاًذت هی ػولکرد خالء هطگلؼگت در هرزي خط آًگلیس اٍل اردیبْطت هگُ. استفگدُ

 آًهگلیس  ایي ًتگیج تفسیر اٌذ. هحگسبِ را هوکي ّگي پتگًسیل ٍ دادُ ًطگى را ػَاهل هذیریتی بِ ػولکرد

ِ  هؼوهَل  آزهگیطگت بِ ًیگز آًگلیس ایي رسذ هی ًظر بِ ّوچٌیي .است رٍضي ٍ سگدُ بسیگر  را اي هسرػه

 در بگهاارد.  اختیهگر  در را خهَبی  ّگي خسرً جذیذ اي آزهگیطگت هسرػِ طراحی براي ٍ دادُ اگّص

 هْن زراػی  یگّگى براي سگل چٌذیي طی ٍ غَرت  ستردُ بِ هیذاًی هطگلؼگت  ًَِ ایي اِ غَرتی

استفگدُ  تَلیذ افسایص ّگي راُ اردى پیذا آًگلیسّگ جْت  ًَِ ایي تَاًگیی از بیطتر تَاى هی بگیرد غَرت

  یگّگى ػولکرد خالء هطگلؼگت اگربردي در آًگلیس یک اىػٌَ بِ هرزي خط آًگلیس ضَد هی تَغیِ ارد.
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