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 برخی و ای علوفه ررت ارقام عملکرد بر خاکورزی مختلف های روش تأثير ارزیابی 

  خاک شيميایی و فيسیکی خصوصيات
 

 3، عليرضا صابری2*زهرا عربی ،1سارا اسالمی

 .ایراى گلستبى، گرگبى، ٍاحذ اسالهی آزاد داًطگبُ زراعت ارضذ کبرضٌبسی سببق داًطجَی 9

 .ایراى گلستبى، گرگبى، ٍاحذ اسالهی ازاد داًطگبُ علوی ّیئت عضَ *2

 کطبٍرزی، ترٍیج ٍ آهَزش تحقیقبت، سبزهبى. گلستبى طبیعی هٌببع ٍ کطبٍرزی آهَزش ٍ تحقیقبت هرکس ببغی ٍ زراعی تحقیقبت بخص استبدیبر 9

 .ایراى. گلستبى گرگبى،

 

 چکيذه

یص هحصَالت کطبٍرزی رضذ چطوگیری داضتِ اهرٍزُ تَجِ بِ رٍضْبی هختلف خبکَرزی بِ عٌَاى راُ حل هٌبسبی جْت افسا

بِ صَرت کرتْبی خرد ضذُ بب طرح پبیِ بلَک ّبی  19-12است. بب تَجِ بِ اّویت هحصَل ررت، آزهبیطی در سبل زراعی 

کبهل تصبدفی در سِ تکرار در هسرعِ ضوبرُ یک داًطگبُ علَم کطبٍرزی ٍ هٌببع طبیعی گرگبى بب اثرات تیوبر رقن )هبکسیوب، 

( در کبُ ٍ کلص، عولیبت کن NTّبی هختلف خبکَرزی در سِ سطح بذٍى خبکَرزی ) ( ٍ ّن چٌیي رٍش407اس ٍ اى 

( ضخن ٍ دیسک رٍی عولکرد، اجسای عولکرد ٍ برخی دیگر از صفبت CT( بب دیسک ٍ خبکَرزی هرسَم )LTخبکَرزی )

صَصیبت فیسیکَضیویبیی خبک هَرد بررسی زراعی ٍ هَرفَلَشی ررت ٍ ًیس تبثیر عولیبت هختلف خبکَرزی بر برخی خ

رقن ررت در اکثر صفبت زراعی ٍ هَرفَلَشیکی اًذازُ گیری ضذُ بیي رٍش کن  9قرارگرفت. ًتبیج ًطبى داد کِ در ّر 

خبکَرزی ٍ خبکَرزی هرسَم اختالف هعٌی داری هطبّذ ًگردیذ ٍلی ایي در حبلی هیببضذ کِ بیي ایي دٍ رٍش ٍ رٍش بذٍى 

تالف هعٌی داری هطبّذُ گردیذ. بب ایي حبل در اکثر صفبت اًذازُ گیری ضذُ هقبدیر هربَط بِ رٍش کن خبکَرزی خبکَرزی اخ

از دٍ رٍش دیگر ببالتر گردیذ. بٌببرایي بب تَجِ بِ صرف زهبى زیبد، هصرف سَخت ٍ اًرشی بیطتر، فطردگی الیِ ّبی زیریي 

ذم پبیذاری خبک در برابر فرسبیص ّبی ببدی ٍ آبی در رٍش خبک، از دست دادى رطَبت خبک، تخریب سبختوبى ٍ ع

خبکَرزی هرسَم ًسبت بِ رٍش کن خبکَرزی در ایي تحقیق رٍش کن خبکَرزی را بِ عٌَاى رٍضی هٌبسب جْت کطت ٍ کبر 

 پیطٌْبد هیگردد.

 

 خبکَرزی حفبظتی، ررت، عولکرد، خصَصیبت فیسیکَضیویبیی خبکهای کليذی:  واشه
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