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 ای علوفه ررت ارقام کیفی و کمی عملکرد بر خاکورزی مختلف های روش بررسی 

  خاک شیمیایی و فیسیکی خصوصیات برخی و
 

 3صابری علیرضا ،2*عربی زهرا ،1 اسالمی سارا
 .ایشاى گلستبى، گشگبى، ٍاحذ اسالهی آصاد داًطگبُ صساعت اسضذ کبسضٌبسی سببق داًطجَی 9

 .ایشاى گلستبى، گشگبى، ٍاحذ اسالهی اصاد داًطگبُ علوی ّیئت عضَ *2
 کطبٍسصی، تشٍیج ٍ آهَصش تحقیقبت، سبصهبى. گلستبى طبیعی هٌببع ٍ کطبٍسصی آهَصش ٍ تحقیقبت هشکض ببغی ٍ صساعی تحقیقبت بخص استبدیبس 9

 .ایشاى. گلستبى گشگبى،
 

 چکیذه

سقبم رست علَفِ ای ٍ بشخی خصَصیبت فیضیکی ٍ دس پظٍّص حبضش اثش سٍش ّبی هختلف حبکَسصی بش عولکشد کوی ٍ کیفی ا

ضیویبیی خبک بشسسی ضذُ است. بب تَجِ بِ اّویت هحصَل رست ٍ ّوچٌیي اّویت افضایص هحصَل، دس ایي تحقیق اثشات 

( دس کبُ ٍ NTّبی هختلف خبکَسصی دس سِ سطح بذٍى خبکَسصی ) ( ٍ ّن چٌیي سٍش407تیوبس سقن )هبکسیوب، اى اع ٍ 

( ضخن ٍ دیسک سٍی عولکشد، اجضای عولکشد ٍ بشخی CT( بب دیسک ٍ خبکَسصی هشسَم )LTت کن خبکَسصی )کلص، عولیب

دیگش اص صفبت صساعی ٍ هَسفَلَطی رست ٍ ًیض تبثیشعولیبت هختلف خبکَسصی بش بشخی خصَصیبت فیضیکَضیویبیی خبک هَسد 

َک ّبی کبهل تصبدفی دس سِ تکشاس دس هضسعِ ضوبسُ یک بشسسی قشاسگشفت. آصهبیص بِ صَست کشتْبی خشد ضذُ بب طشح پبیِ بل

سقن رست دس اکثش صفبت صساعی ٍ  9داًطگبُ علَم کطبٍسصی ٍ هٌببع طبیعی اًجبم پزیشفت. ًتبیج ًطبى داد کِ دس ّش 

بلی هَسفَلَطیکی اًذاصّگیشی ضذُ بیي سٍش کن خبکَسصی ٍ خبکَسصی هشسَم اختالف هعٌیذاسی هطبّذ ًگشدیذ ٍلی ایي دس ح

هیببضذ کِ بیي ایي دٍ سٍش ٍ سٍش بذٍى خبکَسصی اختالف هعٌی داسی هطبّذُ گشدیذ. بب ایي حبل دس اکثش صفبت اًذاصُ 

گیشی ضذُ هقبدیش هشبَط بِ سٍش کن خبکَسصی اص دٍ سٍش دیگش ببالتش گشدیذ. ّوچٌیي ببالتشیي عولکشد هشبَط بِ سیستن کن 

کیلَگشم بش  81290ّکتبس کِ بب عولکشد دس سیستن هشسَم خبکَسصی بب عولکشد کیلَگشم دس  19070خبکَسصی ٍ بِ هیضاى 

ّکتبس داسای اختالف هعٌی داسی ًویببضذ. بِ طَس کلی ًتبیج ًطبى داد کبسبشد اثش خبکَسصی ٍ تشکیب سٍضْبی هختلف آى 

فطشدگی الیِ ّبی صیشیي خبک، اص هَثشتشیي تیوبس است. بٌببشایي بب تَجِ بِ صشف صهبى صیبد، هصشف سَخت ٍ اًشطی بیطتش، 

دست دادى سطَبت خبک، تخشیب سبختوبى ٍ عذم پبیذاسی خبک دس بشابش فشسبیطْبی ببدی ٍ آبی، استْالک بیطتش قطعبت 

هبضیٌْبی کطبٍسصی دس سٍش خبکَسصی هشسَم ًسبت بِ سٍش کن خبکَسصی دس ایي تحقیق سٍش کن خبکَسصی سا بِ عٌَاى 

 بس پیطٌْبد هیگشدد.سٍضی هٌبسب جْت کطت ٍ ک

 

 خبکَسصی حفبظتی، رست، عولکشد، سضذ سٍیطی، خصَصیبت کوی ٍ کیفیهای کلیذی:  واشه
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