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Introduction
Sugarcane cultivation in Khuzestan province is in the form of planting in-furrow. Due to the fact that in a
machine harvesting, the reaper is not able to fully harvest the straw in the furrow, in the planting in-furrow
method, it is necessary to transfer the rows of straw to the stack. So one of the measures at the time was hilling
up operations or stacking reeds planted in the furrow. Therefore, due to the salinity of irrigation water and high
groundwater levels, which have increased the salinity of sugarcane fields in Khuzestan province, planting this
product in summer to protect the seedlings against salinity is mandatory in the furrow. On one hand, due to the
difficulty of harvesting operations in the furrow during the harvest season, and on the other hand, because of the
reduction of waste during harvesting, the plant needs to be located on the ridge. Therefore, in sugarcane fields,
when the seedlings are established and grown, the furrow and ridges are replaced, and to perform this operation
special machines are required. According to the study, so far there has been no scientific and reasoned report on
the study and evaluation of different types of hilling up devices and different speeds in sugarcane cultivation,
and the use of machines in sugarcane cultivation and industry is based solely on objective observations.
Therefore, in this study, three different types of devices have been evaluated in two soil textures and three
different forward speeds as a step towards choosing the best type of machine and optimal speed of hilling up
operations in sugarcane cultivation.

Materials and Methods
The purpose of this study was to evaluate three different methods of sugarcane hilling up in two soil textures
and three different forward speeds. Research treatments include: soil texture (clay loam and silty clay loam),
hilling up methods (6-shanks subsoil + 10-shanks subsoil, 8-shanks subsoil + hilling up device No. 1 and 8shanks subsoil + hilling up device No. 2), and forward speeds (5, 6, and 7 kilometers per hour). Design of a
factorial experiment based on randomized complete block design with three replications in Amirkabir field 208
(ALC 200 field 8) with clay loam texture and cultivar CP69-1062 and farm ARC14-22 with silty clay loam
texture and cultivar CP69-1062, 15% moisture, and first-year cultivation was performed. The test plot includes
108 furrows. The area of each plot was two furrows. The length of each furrow was 250 meters (equal to the
length of the sugarcane rows). To avoid affecting the interactions of the treatments, a distance was given
between the treatments. The farms being tested were newly cultivated farms. The surface of the farm was
furrowed and ridged. Care was taken in selecting the farm so that the humidity was similar in its different
sections. After setting the right time for the hilling up and before starting the operation, soil sampling is required
to determine the soil cone index and soil moisture. The physical properties of this study include Mean Weight
Diameter (MWD), bulk density, soil surface uniformity, soil water permeability, and furrow depth (stack height).
Analysis of variance and Duncan test were used to compare the treatments using SAS 9.4 software.

Results and Discussion
The results showed that there was a significant difference between soil Mean Weight Diameter, bulk density,
soil surface uniformity, and soil water permeability in soil texture treatments, type of hilling up machine, and
forward speed. Furrow depth index (stack height) was significantly different in treatments of type of machine
and forward speed but not in soil texture treatments. The comparison of means showed that the whole loam
texture treatment had 6-shanks + 10-shanks at a speed of 7 km h-1 with the smallest mean weight diameter (16.06
mm). The use of 6-shanks subsoil + 10-shanks subsoil in hilling up in whole texture and speed of 5 km h-1
significantly reduced soil bulk density. The lowest coefficient of variation of soil surface uniformity was
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obtained with 8-shanks subsoil + hilling up device No. 1 in clay loam texture and 7 km h-1 forward speed. The
highest rate of water permeability in the soil was obtained after the hilling up operation with 6-shanks subsoil +
10-shanks subsoil in a total texture of 2.32 cm h-1. Furrow depth index (stack height) was also within the
acceptable range (10-15 cm) in all treatments. But in addition to height, the appearance of the ridges is also
important. In the treatment of 6-shanks + 10-shanks in plant stacking and embankment operations, sometimes in
fields, there are parts where this operation is not done well and the machine is not capable enough and is in the
middle of the created ridges. Harvesting operations do not cause proper reed flooring. Therefore, to solve this
problem, it is necessary to perform the hilling up operation at the appropriate speed and humidity so that the soil
is well placed on the rows of reeds and the proper appearance of the ridge is maintained.

Conclusion
In this study, three different types of devices have been evaluated in two soil textures and three different
forward speeds as a step towards choosing the best type of machine and optimal speed of hilling up operations in
sugarcane cultivation. The physical properties of the soil, including the soil Mean Weight Diameter, bulk
density, soil surface uniformity, soil water permeability, and the size of the furrow depth (ridge height) were
measured, and the best treatments were identified. Considering the importance of hilling up operations in
sugarcane cultivation and to complete the results of this experiment, the following items that could not be
studied in this study are suggested. The effect of using different methods on hilling up should be investigated on
the yield of sugarcane. The effect of using different devices on hilling up in terms of tensile strength, work
efficiency, and time required to do the work, fuel consumption, cost of timely work, and maintenance costs in
operations on sugarcane hilling up should be investigated.
Keywords: Bulk density, Hilling up, Soil mean weight diameter, Soil surface uniformity, Soil water
permeability, Sugarcane
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ارزیابی روشهای مختلف به روی پشته بردن نیشکر در دو بافت خاک و سه سرعت پیشروی
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چکیده
این تحقیق با هدف ارزیابی سه روش مختلف به روی پشته بردن نیشکر در دو بافت خاک و سه سرعت پیشروی متفااو انجاا دادت تیرارهاای
تحقیق عبارتند از :بافت خاک (رسیلومی و سیلتیرسیلومی) ،روشهای به روی پشته بردن (زیردکن  6داخه +زیردکن  14داخه ،زیردکن  8داخه+
دستگاه به روی پشته بردن نیشکر دراره  1و زیردکن  8داخه +دستگاه به روی پشته بردن نیشکر دراره  )9و سرعتهای پیشروی مادین ( 6 ،5و 7
کیلومتر بر ساعت)ت طرح آزمایشی در قالب آزمایش اسپلیت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در اراضی کشت و صانتت امیرکبیار
استان خوزستان انجا ددت خصوصیا فیزیکی مورد نظر در این تحقیق دامل ،قطر متوسط کلوخهها ،وزن مخصوص ظاهری ،یکنواختی ساط خااک،
نفوذپذیری آب در خاک و اندازه عرق جوی (ارتفاع پشته) بودت برای مقایسه تیرارها از تجزیه واریانس و آزمون دانکن با استفاده از نار افازار SAS 9.4
استفاده ددت نتایج نشان داد قطر متوسط وزنی کلوخهها و نفوذپذیری آب در خاک در تیرارهاای بافات خااک ،ناوع ماداین و سارعت پایشروی دارای
اختالف متنیدار در سط  1درصد میبادندت داخصهای جر مخصوص ظاهری خاک و یکنواختی سط خاک در تیرار بافت خاک در سط  5درصد و
در تیرارهای نوع مادین و سرعت پیشروی در سط  1درصد دارای اختالف متنیدار میبادندت مقایسه میانگینها نیز نشان داد تیرار بافت رسیلاومی،
زیردکن  6داخه +زیردکن  14داخه در سرعت  7کیلومتر بر ساعت کوچکترین قطر متوسط وزنی کلوخهها ( 16/46میلیمتر) را بهخود اختصاص داده
استت استفاده از زیردکن  6داخه +زیردکن  14داخه در عرلیا به روی پشته بردن در بافت رسیلومی و سرعت  5کیلومتر بر ساعت ،جر مخصوص
ظاهری خاک را نیز بهصور متنیداری در سط  5درصد کاهش میدهدت کرترین ضریب تغییرا یکنواختی سط خاک مزرعه در تیراار عرلیاا باه
روی پشته بردن با زیردکن  8داخه +دستگاه به روی پشته بردن نیشکر دراره  1در بافت رسیلومی و سرعت پیشروی  7کیلومتر بر ساعت باهدسات
آمد ( 17/46درصد)ت بیشترین سرعت نفوذپذیری آب در خاک پس از عرلیا به روی پشته بردن با زیرداکن  6دااخه +زیرداکن  14دااخه در بافات
رسیلومی  9/99سانتیمتر بر ساعت بهدست آمدت داخص اندازه عرق جوی (ارتفاع پشته) نیز در هرهی تیرارهای اندازهگیری دده در محادودهی قابال
قبول ( 15-14سانتیمتر) بودت
واژههای کلیدی :به روی پشته بردن ،قطر متوسط کلوخهها ،نفوذپذیری آب در خاک ،نیشکر ،وزن مخصوص ظاهری ،یکنواختی سط خاک

مقدمه

1

کشت نیشکر به دکل «کادت در کف جوی» انجا می داودت باا
توجه به این واقتیت که در بردادت مادینی ،دروگر تواناایی بردادات
کامل نی در کف جوی را ندارد ،در روش «کادت در کف جوی» الز
است ردیفهای نی به روی پشته منتقل دوندت طی عرلیاا موساو
به «روی پشته بردن نیشکر ،»9جای پشته و جوی عوض مای داود و
ردیفهای نی از کف جوی باه روی پشاته انتقاال ماییابنادت چناین
 -1استادیار گروه مهندسی بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشاگاه داهید چراران
اهواز ،ایران
)Email: n.monjezi@scu.ac.ir
(* -نویسنده مسئول:
DOI: 10.22067/jam.2021.58678.0
2- Hilling up

عرلیاتی در زراعت های دیگری مثل سیبزمینی نیاز دیاده مایداود
)(Gutema, 2016; Sakadzo et al., 2019ت باه لحااا ایانکاه
پنجهزنی نیشکر متروالً در نزدیکای ساط خااک انجاا مایداود و
ریشهی این پنجهها به سط خاک نزدیکتر و در عین حاال ،فااای
کرتری جهت تغذیه و فتالیت خواهند دادت ،عرلیا خاکدهی پاای
بوته درایط مناسبی را برای پنجهها و استقرار و ردد بهتر آنها فراهم
میکند ()Mhungu and Chiteka, 2010ت بهطور کلی ،اهدافی را که
میتوان برای عرلیا باه روی پشاته باردن ذکار نراود ،عبارتناد از:
پودش مناسب ریشههای سطحی نیشاکر باه ویاهه ریشاه پنجاههاا،
مرانتت از رویش پنجههای دیر موقع و پنجهزنی مازاد نیشکر ،فاراهم
نرودن حجم خاک کافی جهت توستهی ریشههاا ،کراک باه تهویاه
خاک ،کرک به استقرار بهتر ساقه اصلی و پنجههاای اولیاه ،کااهش
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احترال وقوع خوابیدگی ساقه نیشکر ،کنترل علفهاای هارز و برخای
آفا مهاجم و در نتیجه کاهش مصرف سرو  ،هرس ریشههای مسن
نیشکر و امکان کاربرد کودهای سرک ،مواد اصالحکنناده خااک و یاا
;(Ahmad et al., 2015
آفااتکااشهااا تااوأ بااا انجااا عرلیااا
).Rainaand Singh, 2018; Shrinivasa et al., 2017

در عرلیا به روی پشته بردن ،خاکبرداری زیاد از جوی و مرتفع
ددن پشتهها باعث افزایش مصرف آب و نیز عد دسترسای مناساب
ریشه به منبع رطوبتی میدودت هرچنین خاک برداری کم از کف جاو،
باعث عد پودش مناسب پای بوتهها ،عد نائل ددن به هره مزایای
عرلیا به روی پشته بردن و مشکالتی در مادیریت آبیااری مزرعاه
میگردد ()Patil et al., 2018ت مطالتا نشان داده اسات کاه اجارای
صحی عرلیا به روی پشته بردن در کشور نیشکرخیز هند تا بایش از
 5درصد در افزایش محصول ماثرر باوده اسات ()Dev et al., 2011ت
رضایی و زارعی ) (Rezaei and Zarei, 2013در تحقیقی به مقایسه
کاربرد علفکش دیریایی و روشهای رایج مبارزهی پیشرویشای باا
علفهرز پنیرک در مزارع کشت جدید نیشکر پرداختندت نتایج نشان داد
بتد از تیرار کابرد علفکش دیریایی ،تیراار باه روی پشاته باردن در
کنترل علاف هارز پنیارک نقاش ماثرری داردت احرادپور و هرکااران
( )Ahmadpour et al., 2010به بررسای تلفیقای عرلیاا باه روی
پشته بردن و کولتیواسیون با سرپادی نواری در کنترل علفهای هارز
مزارع نیشکر پرداختندت نتایج نشان داد که در بین روشهای مکانیکی،
تیرار به روی پشته بردن توانست علفهای هرز را تا  75درصد دااهد
باادون سرپاداای کنتاارل کناادت عبااداللهی لرسااتانی و هرکاااران
( )Abdullahi Lorestani et al., 2012به بررسی امکان اساتفاده از
عرلیا به روی پشته بردن در مدیریت علفهای هرز مازارع نیشاکر
پرداختندت نتایج اجرای عرلیا پشتهسازی نشان داد که تیرار باه روی
پشته بردن با میانگین وزن کل خشاک  9/16گار بار متار مرباع در
مقایسه با داهد در مهار علفهای هرز تاا  19/7درصاد ماثررتر باودت
هرچنین ،در تایلند برای کنترل پسرویشی علفهای هرز از عرلیاا
به روی پشته بردن استفاده ددت این عرلیا باعث افازایش محصاول
نیشکر به میزان حداقل  74درصد نسبت به تیرار وجین دستی ددت به
طوری که در بررسی انجا دده ،میزان عرلکرد در تیرارهاای وجاین
دستی  51/9تن در هکتار و در تیرار کنترل تلفیقی  15/6تن در هکتار
بود ()Suwanarak, 1990ت مادو و هرکاران ()Madhu et al., 2017
در تحقیقی به بررسی ارر عرلیا باه روی پشاته باردن بار افازایش
عرلکرد محصول نیشکر در کشور هند پرداختندت نتاایج نشاان داد کاه
انجا عرلیا به روی پشته بردن سابب افازایش عرلکارد محصاول
نیشکر تا  15/71تن در هکتار دده استت هرچنین تاکنون تحقیقااتی
زیادی در زمینهی استفاده از عرلیا به روی پشاته باردن باهمنظاور
کنترل آفا و علفهای هرز محصوال ریشهای صور گرفته است،
از آن جرله میتوان مطالتاه حساینی و هرکااران ( Hossain et al.,

 )2000در زمینهی کنتارل آفات دپشاک در سایبزمینای دایرین و
کنترل علفهاای هارز در تولیاد محصاول سایبزمینای ( Gutema,
 )2016را نا بردت از طرفی تاثریر عرلیاا باه روی پشاته باردن بار
افزایش عرلکرد محصوال کشاورزی نیز اربا دده اساتت از جرلاه
می توان به تثریر این عرلیا در افزایش عرلکرد محصول سیبزمینی
) ،(Dagne, 2015; Hossain, 2014; Svubure et al., 2015بادا
زمینای (Ahmad et al., 2015; Fleissner, 2001; Ouedraogo
) et al., 2012و نیشکر ( )Singh et al., 2019اداره کردت
بنابراین با توجاه باه داوری آب آبیااری و بااال باودن آبهاای
زیرزمینی که سبب افازایش داوری خااک مازارع نیشاکر در اساتان
خوزستان دده است ،کادت ایان محصاول در فصال تابساتان بارای
حفاظت گیاهچه در برابر دوری ،در درون جوی الزامی استت از طرفی
در فصل بردادت بهدلیل سختی انجا عرلیا بردادت در درون جوی
و از طرفی کاهش ضایتا در هنگا بردادت ،نیاز است کاه گیااه بار
روی پشته مستقر باددت بنابراین در مزارع نیشکر زماانی کاه گیاهچاه
استقرار یافت و ردد نرود ،جای جوی و پشته تتویض میگرددت بارای
انجا این عرلیا نیاز به مادینهای مخصوص میباددت با توجاه باه
بررسی انجا دده تاکنون گزارش علری و مستدلی در زمینهی بررسی
و ارزیابی انواع دستگاههای به روی پشته بردن و سرعتهای متفااو
انجا عرلیا کاری در زراعت نیشکر در استان خوزستان انجا نشاده
است و کاربرد مادینها در کشت و صنتتهای نیشکر صرفاً بر اساس
مشاهدا عینی میباددت بنابراین ،در این مطالته به ارزیابی ساه ناوع
دستگاه متفاو در دو بافت خاک و ساه سارعت پایشروی مختلاف
پرداخته دده است تا گامی در جهت انتخااب بهتارین ناوع ماداین و
سرعت بهینه ی انجا عرلیا به روی پشته بردن در زراعات نیشاکر
باددت

مواد و روشها
موقعيت محل اجرای تحقيق

این تحقیق در سال زراعی 11ا 1918در درکت کشت و صانتت
امیرکبیر یکی از واحدهای هفتگانه درکت توساته نیشاکر و صانایع
جانبی خوزستان اجرا ددت این کشت و صنتت در  05کیلومتری جنوب
اهواز و در غرب رودخانه کارون و درق جاده اهواز باه خرمشاهر و در
طول جغرافیاایی  08درجاه و  19دقیقاه تاا  08درجاه و  94دقیقاه و
عرض جغرافیایی  91درجه و  15دقیقه تا  91درجه و  04دقیقاه قارار
گرفته است و حداکثر ارتفاع از سط دریا حدود  7متر مایبادادت ایان
واحد دارای  084مزرعه  95/5هکتااری اساتت مازارع دارکت دارای
طول  1444متر و عرض  954متر میبادندت
اصول اجرای عمليات به روی پشته بردن نيشکر

منجزي و سليمانی ،ارزیابی روشهاي مختلف به روي پشته بردن نيشکر در دو بافت خاک و سه سرعت پيشروي

عرلیا به روی پشته بردن نیشکر در این تحقیق ،باه ساه روش
ارزیااابی داادت روش اول دااامل دو مرحلااه ،عرلیااا تخریااب پشااته
(زیردکن  6داخه ،دو داخه در ردیف جلاو و چهاار دااخه در ردیاف
عقب) (دکل  )1و عرلیا اصلی به روی پشاته باردن (زیرداکن 14
داخه ،چهار داخه در ردیف جلو و دش داخه در ردیف عقب) (داکل
 )9بودت با توجه به این که کار زیرداکن  14دااخه باه صاور کاامالً
سطحی است و هدف آن با زیردکن  6داخه متفاو است ،به هراین
دلیل ،ساختران داخههای آن نیز متفااو اساتت باهطاوریکاه ایان
داخه ها فاقد ناخن و دارای بالک های کوچکی است تا بتواند عرلیاا
خُرد کردن کلوخ و پخش کردن خاک را به خاوبی انجاا دهادت روش
دو دامل ،عرلیا تخریب پشاته (زیرداکن  8دااخه ،ایان دساتگاه
دارای دو دسته داخه چهارتایی در دو طارف یاک داسای اسات کاه
فاصله ی داخلی بین دو دسته114 ،سانتی متر و فاصله ی بین هر داخه
در هر دسته  99سانتیمتر استت) (دکل  )9و عرلیا اصالی باه روی

پشته بردن (دستگاه مخصوص به روی پشته بردن دراره یک) (دکل
 )0بودت دستگاه مخصوص به روی پشاته باردن داراره یاک داامل:
داسی (که از دو واحد تشکیل دده است) ،سه داخه (کاه در جلاو یاا
پیشانی هر واحد قرار دارند) ،صفحهای جهت صااف کاردن خااک در
پشت داخه ها ،خیش دو طرفه در انتهای دساتگاه باهمنظاور ریخاتن
خاک به پای بوتههای نیشکر استت فاصلهی بین نوک خیشهاای دو
واحد189 ،سانتیمتار اساتت روش ساو نیاز در دو مرحلاه ،عرلیاا
تخریب پشته (زیردکن  8داخه) و عرلیا اصلی به روی پشته باردن
(دستگاه مخصوص به روی پشته بردن نیشکر داراره دو) (داکل )5
انجا ددت دستگاه مخصوص به روی پشته بردن داراره دو نیاز از دو
واحد تشکیل دده استت هر واحد دامل یک جوی و پشته ساز (خایش
دو طرفه) و دش داخه کوتاه با طراحی خاص است کاه در جلاو هار
واحد قرار دارند و وظیفهی آنها از بین بردن کلوخهها و هروار کاردن
خاک و استقرار دستگاه در خاک استت

شکل  -1زیردکن  6داخه

شکل  -2زیردکن  14داخه

شکل  -3زیردکن  8داخه

شکل  -4دستگاه مخصوص به روی پشته بردن نیشکر دراره یک

Fig.1. 6-shanks subsoil

Fig.3. 8-shanks subsoil
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Fig.2. 10-shanks subsoil

Fig.4. Hilling up device No. 1
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شکل  -5دستگاه مخصوص به روی پشته بردن نیشکر دراره دو
Fig.5. Hilling up device No. 2

روش اجرای طرح

بهمنظور مقایسه و ارزیابی روشهای به روی پشته بردن نیشاکر،
با بررسی ارر ساه روش متفااو (زیرداکن  6دااخه +زیرداکن 14
داخه ،زیردکن  8داخه +دستگاه به روی پشته بردن نیشکر دراره 1
و زیردکن  8داخه +دستگاه به روی پشته بردن نیشکر داراره  )9در
سه سط سرعت  6 ،5و  7کیلاومتر بار سااعت و دو بافات مختلاف
(رسیلو و سیلتیرسیلومی) روی برخی خواص فیزیکی خاک داامل
قطر متوسط وزنی کلوخه ها ،جر مخصوص ظاهری ،یکنواختی سط
خاک و نفوذپذیری آب و هرچنین پارامترهای عراق جاوی و ارتفااع
پشتههای تشکیل دده ،در قالب آزمایش اساپلیت فاکتوریال بار پایاه
طرح بلوک کامل تصادفی (بافت خااک ( :A1بافات رسایلاومی:A2 ،
بافت سیلتی رسیلومی) ،کر اصلی؛ ترکیب مادینهای به روی پشته
بردن ( )Bدر سرعت های متفاو ( ،)Cکر فرعی ( ))BCو  9تکارار
در اراضی کشت و صنتت امیرکبیر مزرعه  ALC 944( 948مزرعه )8
با بافت رسیلومی ( 91/9درصد بافت غالاب مازارع کشات و صانتت
امیرکبیاار) و رقاام  CP61-1469و مزرعااه  ARC 10-99بااا بافاات
سیلتی رسیلومی ( 91/6درصد بافات غالاب مازارع کشات و صانتت
امیرکبیر) و رقم  CP61-1469اجرا دادت میازان دااخص مخروطای
خاک قبل از اجارای طارح و انجاا عرلیاا باه روی پشاته باردن،
اندازهگیری ددت
تتداد کر های آزمایش  50عدد بودت هر کر دامل  9جوی بودت
طول هر جوی  954متر (برابر طول ردیفهای نیشکر) بود (فاصالهی
دو ردیف نیشاکر از یکادیگر  1/89متار باود)ت مازارع ماورد آزماایش
مزرعهی تازه کشت دده بودندت سط مزرعه بهصور جاوی و پشاته
بودت در انتخاب مزرعه دقت گردیاد تاا رطوبات در نقاا مختلاف آن
مشابه باددت پس از تتیین زمان مناسب به روی پشاته باردن توساط
ادارهی تهیه زمین درکت کشات و صانتت امیرکبیار (ارتفااع نیشاکر
حدود  94-95سانتیمتر است و ارتفاع نیها نه آنقدر بلند اسات کاه

زیر چرخهای تراکتور بشکنند و نه آنقدر کوچک که زیر خاک مدفون
دوند) و قبل از دروع عرلیا  ،برای تتیین داخص مخروطی خااک و
رطوبت خاک نیاز به نرونهبرداری از خاک استت با توجاه باه ایانکاه
مسیر انجا عرلیا به روی پشته بردن گیاه نیشکر بر روی پشاتههاا
میبادد ،نرونهبرداری از هر تیرار بر روی پشته انجاا گردیادت بارای
نرونهگیری از کیت نرونهگیاری اساتفاده گردیادت حجام سایلندرهای
نرونهگیر  144سیسی بودت نرونهبرداری از خاک در سه عراق ،14-4
 94-14و  94-94سانتیمتری انجا ددت نروناههاای تهیاه داده در
آزمایشگاه آب و خاک مادیریت مطالتاا کاابردی دارکت کشات و
صنتت امیرکبیار ماورد ارزیاابی قارار گرفتنادت خصوصایا فیزیکای
اندازهگیری دده در این تحقیق ،عبارتند از:
 -1وزن مخصوووظ هوواهای ووا  :باارای تتیااین میاازان وزن
مخصااوص ظاااهری خاااک از حلقااههااای فلاازی مخصااوص جهاات
نرونهبرداری استفاده ددت نرونهها بتد از خشکددن طای  90سااعت
در دمای  145درجه سانتیگراد وزن دده و وزن بهدست آمده بر حجم
استوانه که حجم نرونه محسوب داد ،تقسایم گردیاد تاا مقادار وزن
مخصوص ظاهری خاک در عرق مورد نظر بهدست آیاد ( Afzalinia
:)and Ziaee, 2020
()1
 = BDوزن مخصااوص ظاااهری خاااک ( = Ws ،)gr.cm-3وزن
خاک خشک ( = V ،)grحجم کل خاک ()cm3ت
 -2شووا م مخاو ووک ووا  :میاازان مقاوماات نفااوذی خاااک
به وسیله ی دستگاه نفوذسنج مخروطای الکترونیکای سااخت دارکت
( Eijkel kampساخت کشور هلند) اندازهگیری گردیدت دااخص نفاوذ
نصااب دااده روی نفوذساانج باار طبااق اسااتاندارد انجراان مهندسااین
کشاااورزی آمریکااا 1بااه دااراره  S313.3و  EP542انتخاااب و مااورد
1- American Society of Agricultural Engineering
)(ASAE

منجزي و سليمانی ،ارزیابی روشهاي مختلف به روي پشته بردن نيشکر در دو بافت خاک و سه سرعت پيشروي

اساتفاده قارار گرفات (Abbaspour Gilandeh and Shayegani
).Soltan pour; 2014
 -3درصد ر وبت ا مزرعه :سیلندرهای محتاوی نروناههاای

خاک پس از انتقال به آزمایشگاه ،توزین ددت پس از توزین ،سایلندرها
در آون به مد  90ساعت با دمای  145درجه سانتیگاراد نگهاداری
دد تا رطوبت خاک از بین برودت پس از خشک ددن خاک ،سایلندرها
دوباره توزین گردید و طبق رابطه ( )9رطوبت وزنی خااک بار حساب
درصد تتیین دد (:)Aghilinategh et al., 2019
Ww  Wd
100
Wd

()9
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خاک نرونه برداری ددت جدول  1خصوصیا اولیه خاک مورد مطالتاه
قبل از اعرال تیرارهای عرلیا به روی پشته بردن نیشکر و سارعت
پاایشروی (میااانگین تکرارهااای آزمااایش) را نشااان ماایدهاادت ایاان
نرونه برداری از این جهات انجاا گرفات کاه هرگان باودن دارایط
آزمایش برای تیرارها رعایت گرددت نتایج بررسای نروناههاای گرفتاه
دده از مزارع مورد نظر نشان داد که خاک مورد مطالتاه از یکناواختی
خوبی برخوردار بوده و این مزارع جهت اجرای طرح مورد نظر مناساب
میبادندت

MC 

 = MCرطوبت وزنی خاک بار مبناای وزن خااک خشاک ( )،
 = Wwوزن خاک مرطوب ( = Wd ،)grوزن خاک خشک ()grت
 -4قطا متوسط وزنک کلو ه هوا :)MWD( 1بارای محاسابه قطار
کلوخهها از سری غربالهای پنجتایی استفاده گردیدت برای نرونهگیری
از قاب  54×54سانتیمتر مربتی در سه نقطه تصادفی از هار تکارار و
در عرق  15-4سانتیمتر و  94-15سانتیمتار و  05-94ساانتیمتار
استفاده ددت دادههای به دست آمده به روش قطر متوسط وزنی تحلیل
ددند ()Adam, and Erbach, 1992ت
 -5نفوذپذیای آب در ا  :بهمنظور اندازهگیری سرعت نفوذ آب
در خاک که عامل مهری در ذخیرهسازی رطوبت و بهموقع آمادهدادن
خاااک ماایبادااد ،از روش اسااتوانههااای مااااعف اسااتفاده گردیااد
()Eskandari and Feiziasl, 2017ت
 -6یکنوا تک سطح ا  :جهت اندازهگیری هرواری سط خاک
از آزمون یکنواختی سط (پستی و بلندی) اساتفاده داد ( Sedaghat
)Hosseini and Saebi Fard, 2006ت
 -7اندازه عمق جوی (ارتفوا پشوته) :پاس از عرلیاا باه روی
پشته بردن نیشکر ،بهوسیلهی متر عرق جوی (ارتفاع پشتهها) بهطاور
تصادفی اندازهگیری ددت
تجزیه واریانس طرح

محاسبا آماری دادههای این طرح با استفاده از نار افازار
 9.4و رسم نرودارها با استفاده از نر افازار  Excel 2013انجاا دادت
هرچنین برای مقایسه میانگینها از آزمون دانکن استفاده ددت
SAS

نتایج و بحث
ویژگیهای اوليه خاک مورد مطالعه

پس از تتیین زمان مناسب عرلیا به روی پشاته باردن نیشاکر
توسط اداره تهیه زماین و قبال از داروع عرلیاا  ،بار اسااس روش
نرونهبرداری ،نرونه هایی از خاک مزرعه جهت تتیین خصوصیا اولیه
)1- Mean Weight Diameter (MWD

بررسی اثر بافت خاک ،نوع ماشين و سرعت پیي روی
بر برخی خصوصیيات فيزیکیی خیاک در عمليیات بیه روی
پشته بردن نيشکر

نتایج تجزیه واریانس میانگین مربتا این آزماایش در جادول 9
آمده استت بر اساس این جادول ،ارارا متقابال بافات خااک و ناوع
مادااین ،نااوع مادااین و ساارعت پاایشروی ،بافاات خاااک و ساارعت
پیشروی و ارر متقابل بافت خاک ،نوع مادین و سرعت پیشروی بار
قطر متوسط وزنی کلوخهها در سط  1درصد متنیدار استت ارر بلوک
(تکرار) متنی دار نشده است که بدین متنی است کاه باین تکرارهاای
موجود در هر تیرار اختالف متنیداری مشاهده نگردیدت هرچنین ،ارار
متقابل بافت خاک و نوع مادین بر جر مخصوص ظااهری خااک در
سط  5درصد متنیدار دده استت ارر متقابل بافت خاک و نوع مادین
بر ضریب تغییرا یکنواختی سط خاک بتد از عرلیا به روی پشته
بردن نیز در سط  5درصد متنیدار دده استت ارر متقابل نوع مادین
و سرعت پیشروی بر اندازهی عرق جوی (ارتفاع پشته) نیز در ساط
 5درصد متنی دار دده استت در ادامه ،با توجه به متنیدار ددن اررا
متقابل به مقایسه میانگین ایان ارارا باا اساتفاده از آزماون دانکان
پرداخته ددت
نتایج مقایسه میانگین ارر متقابل بافت خاک و نوع مادین بر قطر
متوسط وزنی کلوخهها با استفاده از آزمون دانکن در سط  5درصد در
دکل  6نشان داده دده استت بر اساس نتایج حاصال از ایان داکل،
تیرار زیردکن  8داخه +دستگاه به روی پشته بردن نیشکر داراره 9
در بافت خاک سیلتیرسایلاومی ( )A2B3دارای بزرگتارین میاانگین
قطر متوسط وزنی کلوخههاا ( 91/85میلایمتار) و تیراار زیرداکن 6
داااخه +زیردااکن  14داااخه در بافاات رساایلااومی ( )A1B1دارای
کوچکترین میانگین قطر متوسط وزنی کلوخاههاا ( 15/90میلایمتار)
استت هرچنین ،نتایج مقایسه میانگین ارر متقابل بافت خاک و سرعت
پیشروی بر قطر متوسط وزنی کلوخهها با استفاده از آزمون دانکن در
سط  5درصد در دکل  7نرایش داده دده استت
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جدول  -1خصوصیا اولیه خاک مورد مطالته قبل از اعرال تیرارهای آزمایش
Table 1- Preliminary characteristics of the studied soil before applying the test treatments
پارامتاهای اندازهگیای شده
مقدار میانگین
واحد
Unit
MPa

Value of average
1.4

Measured parameters
داخص مخروطی خاک Cone index

15

رطوبت خاک Soil moisture

جدول  -2نتایج تجزیه واریانس میانگین مربتا ارر بافت خاک ،نوع مادین و سرعت پیشروی بر متغیرهای تحقیق
Table 2- Results of variance analysis of soil texture, type of machine and the forward speed on the research variables
میانگین مابعات Mean of squares
اندازه عمق جوی

نفوذپذیای آب در

(ارتفا پشته)
Furrow depth
)(stack height
()cm

ا
Soil water
permeability
)(cm.hr-1

6.46 ns

**

9.88 ns

**

0.36

ضایب تغییاات
یکنوا تک سطح ا

جام مخصوظ
هاهای ا

قطا متوسط وزنک

درجه

کلو هها

آزادی

Soil surface
)uniformity (%

Bulk density
)(gr.cm-3

Mean Weight
)Diameter (MWD
)(mm

d.f.

7.99 ns
*
12.56

18.52 ns
*
40.72

246.37 ns
**
9299.94

2

منابع تغییاات
Sources

تکرار (بلوک) Replication

1

بافت خاک Soil texture

14.25

0.08

18.84

34.22

581.94

2

10.26
**
56.53

0.23
**
0.16

13.25
**
25.74

29.24
**
54.53

2191.31
**
7864.51

5
2

5151.05

2

3046.16

خطای a
کر های اصلی
نوع مادین Type of machine
سرعت پیشروی Forward speed
ارر متقابل بافت خاک و نوع مادین

2

Soil texture* Type of
machine

1678.21

4

2927.07

2

804.66

4

ارر متقابل بافت خاک ،نوع مادین و
سرعت پیشروی

32

Soil texture* Type of
machine* Forward speed
خطای bc

48

کر های فرعی

**

0.26

38.22

**

7.55 ns

**

8.87

**

5.04 ns

0.14

**

3.63 ns

0.05 ns

1.38 ns

2.20

0.01

1.88

6.15

6.98

0.04

5.44

12.62

*

46.23

**

38.27

**

0.14

**

**

27.61

*

0.11

11.80

*

**

0.09

6.64 ns

19.36 ns

**

8.53 ns

23.10 ns

7.19 ns

94.12
1060.85

ارر متقابل نوع مادین و سرعت
پیشروی
Type of machine* Forward
speed

ارر متقابل بافت خاک و سرعت
پیشروی
Soil texture* Forward speed

 :nsعد وجود تفاو متنی دار
** :تفاو متنیدار در سط  1درصد

بزرگترین میانگین قطر متوسط کلوخهها در تیرار بافت رسیلومی
با سرعت  5کیلومتر بر ساعت ( )A1C1برابر  99/75میلیمتار اساتت

**

ns: None significant
**Significant at the probability level of 1%

کوچکترین میانگین قطر متوسط کلوخهها در تیرار بافت رسیلاومی و
سرعت  7کیلومتر بر ساعت ( )A1C3برابر  17/67میلیمتر استت

منجزي و سليمانی ،ارزیابی روشهاي مختلف به روي پشته بردن نيشکر در دو بافت خاک و سه سرعت پيشروي
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شکل  -6مقایسه میانگین ارر متقابل بافت خاک و نوع مادین بر قطر
متوسط وزنی کلوخهها
Fig.6. Means comparison of interaction between soil texture
and type of machine on Mean Weight Diameter

نتایج مقایسه میانگین ارر متقابل نوع مادین و سرعت پایشروی
بر قطر متوسط وزنی کلوخهها با استفاده از آزمون دانکان در ساط 5
درصد (دکل  )8نشان داده دده استت بزرگترین میانگین قطر متوسط
کلوخهها در تیرار زیردکن  8دااخه +دساتگاه باه روی پشاته باردن
نیشکر دراره  9در سرعت پیشروی  5کیلاومتر بار سااعت ()B3C1
برابر  11/99میلیمتر استت کوچکترین میانگین قطر متوسط کلوخهها
در تیرار زیردکن  6داخه +زیردکن  14داخه در سرعت پیشروی 7
کیلومتر بر ساعت ( )B1C3برابر  10/55میلیمتر استت
نتایج مقایسه میاانگین ارار متقابال بافات خااک ،ناوع ماداین و
سرعت پیشروی بر قطر متوسط وزنی کلوخهها با اساتفاده از آزماون
دانکن در سط  5درصد در دکل  1ارائه دده استت بزرگتارین قطار
متوسط کلوخهها در تیرار بافت سیلتیرسیلومی ،زیرداکن  8دااخه+
دستگاه به روی پشته بردن نیشکر داراره  9در سارعت پایشروی 5
کیلومتر بر ساعت ( )A2B3C1برابر  94/68میلیمتر مشااهده داد و
کوچکترین قطر متوسط کلوخهها در تیرار بافت رسیلومی ،زیردکن 6
داخه +زیردکن  14داخه در سرعت پیشروی  7کیلومتر بار سااعت
( )A1B1C3برابر  16/46میلیمتر بهدست آمدت سرعت پیشروی باال
موجب ضربه به خاک و افزایش عکسالترل بین ابزار و خاک میدود
که مسلراً خرد ددن بیشتر را به دنباال داردت کاارتر ()Carter, 2000
نیز نشان داد که میانگین قطر خاکدانهها متاثرر از سارعت پایشروی
اساتت هرچناین نتاایج ساایر محققاین از جرلاه (Namdari et al.,
) 2010; Khaffaf and Khadr, 2008; Ming et al., 2008نیاز
تثییدکننده ی این مطلاب اسات کاه افازایش سارعت پایشروی بار
میانگین وزنی قطر کلوخهها ارر کاهنده داردت باهطاور کلای مایتاوان
نتیجه گرفت که به روی پشته بردن نیشاکر باا دساتگاه زیرداکن 6
داخه +زیردکن  14داخه از نظر داخص قطر متوسط وزنی کلوخهها
نسبت به روشهای دیگر بهتر عرل کرده است و خاکی با داناهبنادی
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شکل  -7مقایسه میانگین ارر متقابل بافت خاک و سرعت پیشروی
بر قطر متوسط وزنی کلوخهها
Fig.7. Means comparison of interaction between soil
texture and forward speed on Mean Weight Diameter

مناسب را برای ردد مجدد گیاه نیشکر فراهم کرده استت
هرانطور که در داکل  ،14نتاایج مقایساه میاانگین ارار اصالی
سرعت پیشروی مادین بار جار مخصاوص ظااهری خااک نشاان
میدهد ،اساتفاده از سارعت پایشروی  5کیلاومتر بار سااعت ،جار
مخصوص ظاهری را بهصور متنیداری کاهش مایدهادت میاانگین
جر مخصوص ظاهری خاک در سرعت  5کیلاومتر بار سااعت برابار
 1/19گر بر سانتی متر مکتب است در حالی که با سرعت پایشروی
 7کیلومتر بر ساعت این مقدار به  1/01گار بار ساانتیمتار مکتاب
افزایش یافته استت علت آن است که با افازایش سارعت پایشروی،
قطر متوساط وزنای کلوخاههاا کااهش ماییاباد و در نتیجاه ،جار
مخصوص ظاهری خاک افزایش مییابدت
نتایج مقایسه میانگین ارر متقابل بافت خاک و نوع مادین بر جر
مخصوص ظاهری خاک در دکل  11نشان داده دده استت بیشاترین
جر مخصوص ظاهری خااک در تیراار بافات سایلتی رسایلاومی و
زیردکن  8داخه +دساتگاه باه روی پشاته باردن نیشاکر داراره 9
( )A2B3با مقدار  1/08گر در ساانتیمتار مکتاب باهدسات آماد و
کرترین مقدار جر مخصوص ظاهری نیز در تیرار بافت رسیلاومی و
زیردکن  6داخه +زیردکن  14داخه ( )A1B1برابار  1/41گار در
سانتیمتر مکتب اندازهگیری دادت رنگیاه و هرکااران ( Rangiah et
 )al., 1998دریافتند که عرلکرد نیشاکر در وزن مخصاوص ظااهری
بین  1/5تا  1/6گر بر سانتیمتر مکتب کاهش پیدا مایکنادت نتاایج
مشابهی توسط سریووستوا ( )Srivustuva, 1990در وزن مخصاوص
ظاهری  1/7گر بر سانتیمتر مکتب قبالً گزارش دده باودت لارزاده و
هرکاران ( ،)Lorzadeh et al., 2002حد بحرانای جار مخصاوص
ظاهری خاک برای ریشه نیشکر را  1/1-1/8گر بر سانتیمتر مکتب
بهدست آوردند که با این حد از فشردگی خااک ،ریشاههاا باهصاور
سطحی و محدود ردد میکنندت با توجه به مقادیر ذکار داده در ایان
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تحقیقا  ،مقدار جر مخصوص ظاهری خاک بتد از عرلیا باه روی
پشته بردن نیشکر در مزارع مورد مطالته در محدودهی مناساب رداد
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شکل  -8مقایسه میانگین ارر متقابل نوع مادین و
سرعت پیشروی بر قطر متوسط وزنی کلوخهها
Fig.8. Means comparison of interaction
between type of machine and forward speed
on Mean Weight Diameter

شکل  -9مقایسه میانگین ارر متقابل بافت خاک ،نوع مادین و
سرعت پیشروی بر قطر متوسط وزنی کلوخهها
Fig.9. Means comparison of interaction between soil
texture, type of machine and forward speed on Mean
Weight Diameter

شکل  -11مقایسه میانگین ارر سرعت پیشروی بر جر مخصوص
ظاهری خاک

شکل  -11مقایسه میانگین ارر متقابل بافت خاک و نوع مادین بر جر
مخصوص ظاهری خاک

Fig.10. Means comparison of effect of forward speed on
soil bulk density

Fig.11. Means comparison of interaction between soil
texture and type of machine on soil bulk density

نتایج مقایسه میانگین ارر اصالی سارعت پایش روی بار ضاریب
تغییرا یکنواختی سط خاک بتاد از عرلیاا باه روی پشاته باردن
نیشکر نشان داد که کرترین ضریب تغییرا یکنواختی سط خاک به
تیرااار ساارعت پاایشروی  7کیلااومتر باار ساااعت ( 18/99درصااد) و
بیشترین ضریب تغییرا یکناواختی ساط خااک باه تیراار سارعت
پیشروی  5کیلومتر بر ساعت ( 99/54درصد) تتلق دارد (داکل )19ت
هرچنین بر اساس نتایج مقایسه میانگین ارر متقابل بافت خاک و نوع
مادین بر ضریب تغییرا یکنواختی سط خاک (دکل  ،)19کرتارین

ضریب تغییرا یکنواختی سط خاک در مزرعه نیشکر در تیرار بافت
رسیلومی و زیردکن  8داخه +دستگاه به روی پشاته باردن نیشاکر
دراره  )A1B2( 1برابر  17/46درصد بهدست آمدت بیشاترین ضاریب
تغییرا یکنواختی سط خااک در تیراار بافات سایلتیرسایلاومی و
زیردکن  6داخه +زیردکن  14داخه ( )A2B1برابار  91/61درصاد
اندازهگیری ددت طبق نظر زند وکیلای و هرکااران ( Zandvakili et
 ،)al., 2015میزان قابل قبول ضریب تغییارا در آزماایش هراواری
سط عرلیا خاکورزی  94تا  95درصد استت بنابراین نتایج آزماون

منجزي و سليمانی ،ارزیابی روشهاي مختلف به روي پشته بردن نيشکر در دو بافت خاک و سه سرعت پيشروي

نشان از وضتیت مطلوب هراواری ساط خااک در تیرارهاای ماورد
مطالته میدهدت عررانی ( ،)Omrani, 2012متوسط ضاریب تغییارا
هرواری سط عرلیا خاکورزی نیشکر را  00/9درصد بهدست آورد
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Fig.12. Means comparison of effect of
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شکل  -12مقایسه میانگین ارر سرعت پیشروی
مادین بر ضریب یکنواختی سط خاک

که دالیلی از قبیل سرعت پیشروی نامناسب و بیتجربگای کااربران
تراکتور و عد توجه به تنظیرا تراز طولی و عرضای گااوآهن ماورد
استفاده را علت آن دانستت
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شکل  -13مقایسه میانگین ارر متقابل بافت خاک و نوع مادین بر
ضریب یکنواختی سط خاک
Fig.13. Means comparison of interaction between soil
texture and type of machine on soil surface uniformity

نتیجاهی مقایساه میاانگین ارار بافاات خااک و ناوع ماداین باار
نفوذپذیری آب در خاک در دکل  10نشان داده داده اساتت بار ایان
اساس ،بیشترین و کرترین سرعت نفوذ آب در خاک پاس از عرلیاا
در تیرارهای بافت رسیلومی و زیردکن  6داخه +زیردکن  14داخه
( )A1B1و بافت سیلتی رسیلومی و زیردکن  8دااخه +دساتگاه باه
روی پشته بردن نیشاکر داراره  )A2B3( 9باهترتیاب برابار  9/99و
 1/61سانتیمتر بر ساعت بهدست آمدت به عبارتی طبق جدول داخص
نفوذپذیری (جدول  ،)9استفاده از دستگاه زیردکن  6داخه +زیردکن
 14داااخه در عرلیااا بااه روی پشااته بااردن نیشااکر موجااب تغییاار
نفوذپذی ری از نسبت ًا کناد باه متوساط گردیاده اسات؛ ایان مطلاب را
میتوان این گونه تفسیر کرد که بهدلیال حرکات زیرداکن ده دااخه
دد پراکنش خاک بیشتر گردیده استت حرکت ساقه زیردکن باعث
ایجاد دکاف در محل عبور ساقه در کف جویها گردیده که در نتیجه
موجب بیشتر ددن میزان نفوذپذیری آب در خاک گردیده استت علت
آن است که در استفاده از زیردکن ،به دلیال دکساته دادن و خارد
ددن الیههای سطحی و عرقی در خاک و تشاکیل فاااهای بازر
بین کلوخهها و ترکهای حاصله در عراق و کااهش وزن مخصاوص
ظاهری خاک ،ضرن افزایش حجم ذخیره آب در خااک ،نفاوذ آب در
خاک بهراحتای انجاا مایگیارد ()Bouma, 1996ت نتیجاه مقایساه
میانگین ارر متقابل بافت خاک و سرعت پیشروی بر نفوذپاذیری آب
در خاک در دکل  15نشان داده دده استت بیشترین سرعت نفوذ آب
در خاک در بافت رسیلومی و سرعت  5کیلومتر بر ساعت ( )A1C1و

کرترین میزان نفوذپذیری آب در خاک در تیرار بافت سیلتیرسیلومی
و سرعت  7کیلومتر بر ساعت ( )A2C3بهترتیاب برابار  9/94و 1/64
سانتیمتر بر ساعت رخ داده استت
نتایج مقایسه میانگین ارر متقابل نوع مادین و سرعت پایشروی
بر نفوذپذیری آب در خاک نیز در دکل  16آمده استت بر اساس نتایج
به دسات آماده ،بیشاترین و کرتارین سارعت نفاوذ آب در خااک در
تیرارهای زیردکن  6داخه +زیردکن  14داخه و سرعت پایش روی
 5کیلومتر بر ساعت ( )B1C1و زیردکن  8داخه +دساتگاه باه روی
پشته بردن نیشکر دراره  1و سرعت پیشروی  7کیلومتر بار سااعت
( )B2C3بهترتیب برابر  9/15و  1/64سانتیمتر بر ساعت باودت علات
کاهش نفوذپذیری آب در سرعتهای باالتر به این خااطر اسات کاه
دیارهای ایجاد دده در سارعت بااالی دساتگاه باهوسایلهی ریازش
دیوارههای دیار سریعتر پر میگردند ،در حالی که ربا این دیارها در
سرعتهای پایین حرکت دستگاه در خاک ماندگارتر اساتت از طرفای
دستگاههای به روی پشته بردن نیشکر دراره  1و  9باهخااطر داکل
هندسی خاص و فشردگی که در کف جوی بهوجود مایآورناد ،باعاث
کاهش سرعت نفوذ آب در خاک میدوندت
نتایج مقایسه میانگین ارر متقابل نوع مادین و سرعت پایشروی
بر اندازه عرق جوی (ارتفاع پشته) در دکل  17ارائه دده استت ارتفاع
مناسب برای پشتههای ساخته دده در عرلیا متروالً بین  14تاا 15
سانتیمتر میبادد (دکل )18ت در تیرارهای مورد بررسی نیز میاانگین
ارتفاع پشتههای ساخته دده بین  1/99تا  15/06سانتیمتر متغیر باود
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که نشاندهندهی اندازهی مناسب آنها استت بنابراین از نظار ارتفااع
پشته های ساخته دده مشکل خاصی وجود نداردت اما عالوه بر ارتفااع،
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شکل  -14مقایسه میانگین ارر متقابل بافت خاک
و نوع مادین بر نفوذپذیری آب در خاک
Fig.14. Means comparison of interaction
between soil texture and type of machine
on soil water permeability

شکل  -15مقایسه میانگین ارر متقابل بافت خاک
و سرعت پیشروی بر نفوذپذیری آب در خاک
Fig.15. Means comparison of interaction
between soil texture and forward speed on
soil water permeability

جدول  -3داخص و میزان نفوذ پذیری آب در خاک (نصیریان)1987 ،
)Table 3- Index of soil water permeability (Nasirian, 2008
شا م نفوذپذیای
نفوذپذیای
)Inex of permeability Soil water permeability (cm.hr-1
خیلی کند Very slow
> 0.127
0.127-0.5

کند Slow

0.5-2

نسبتاً کند Relatively slow

2-6.35

متوسط Medium

6.35-12.7

نسبتاً سریع Relatively fast

12.7-25

سریع Fast

در تیرااار زیردااکن  6داااخه +زیردااکن  14داااخه در عرلیااا
پشتهسازی و خاکریزی پای بوته گاهاً در مزارع ،قسرتهاایی وجاود
دارد که این عرلیا به خوبی انجاا نرایداود و دساتگاه از تواناایی
کافی برخوردار نیست و وسط پشتههاای ایجااد داده گاود مایباداد
(دکل  )11که خود در عرلیا بردادت باعث عد کفباری مناساب
نیشکر می گرددت به هرین خاطر بارای رفاع ایان مشاکل الز اسات
عرلیا به روی پشته بردن نیشاکر در سارعت پایشروی و رطوبات
مناسب انجا دود تا خاک به خوبی روی ردیفهای نیشکر قرار گیارد
و دکل ظاهری مناسب پشته ،حفظ گرددت

نتیجهگیای
طی عرلیا به روی پشته بردن نیشکر ،جاای پشاته و جاوی در
مزرعه عوض می دود و ردیف های نی از کاف جاوی باه روی پشاته

انتقال مییابندت این آزمایش بهمنظور ارزیاابی ساه روش مختلاف باه
روی پشته بردن نیشکر در دو بافت خااک و ساه سارعت پایشروی
متفاو روی خواص فیزیکی خاک دامل قطر متوسط وزنی کلوخهها،
وزن مخصوص ظاهری خاک ،هرواری سط خاک ،نفوذپذیری آب در
خاک و اندازه عرق جوی (ارتفااع پشاته) در مازارع کشات و صانتت
نیشکر امیرکبیر خوزستان انجا گردیادت نتاایج نشاان داد ،اساتفاده از
زیردکن  6داخه +زیردکن  14داخه در عرلیا به روی پشته بردن
نیشکر در بافت رسایلاومی و سارعت  5کیلاومتر بار سااعت ،جار
مخصوص ظاهری خاک را نیز بهصور متنیداری کاهش مایدهادت
کرترین ضریب تغییرا یکنواختی سط خااک مزرعاه در تیراار باه
روی پشته بردن نیشکر با زیردکن  8داخه +دستگاه باه روی پشاته
بردن نیشکر داراره  1در بافات رسایلاومی و سارعت پایشروی 7
کیلومتر بر ساعت بهدست آمادت بیشاترین سارعت نفوذپاذیری آب در

منجزي و سليمانی ،ارزیابی روشهاي مختلف به روي پشته بردن نيشکر در دو بافت خاک و سه سرعت پيشروي

خاک پس از عرلیاا باه روی پشاته باردن باا زیرداکن  6دااخه+
زیردکن  14داخه در بافت رسیلاومی  9/99ساانتیمتار بار سااعت
به دست آمدت با توجه اهریت عرلیا به روی پشاته باردن در زراعات
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نیشکر و به منظور تکریل نتایج این آزمایش ،ماوارد ذیال کاه امکاان
بررسی آنها در این پهوهش وجود ندادت ،پیشنهاد میگردد.
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B1 B1 B1 B2 B2 B2 B3 B3 B3
C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3

Soil water permeability
)(cm.hr-1

2.5

Type of machine and forward speed

شکل  -16مقایسه میانگین ارر متقابل نوع مادین و سرعت
پیشروی بر نفوذپذیری آب در خاک
Fig. 16. Means comparison of interaction between type
of machine and forward speed on soil water
permeability
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شکل  -17مقایسه میانگین ارر متقابل نوع مادین و سرعت پیشروی بر
اندازهی عرق جوی
Fig. 17. Means comparison of interaction between type of
machine and forward speed on furrow depth

شکل  -18اندازه مناسب عرق جوی (ارتفاع پشته)
)Fig. 18. Suitable size of furrow depth (stack height

شکل  -19عد خاکریزی مناسب پای بوته در عرلیا به روی پشته
بردن نیشکر
Fig. 19. Lack of proper embankment of the plant's foot
in the hilling up operation
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افزایش بازدهی عرلیا به روی پشته بردن نیشکر یک فاکتور بسایار
.مهم بادد
 در آزمایشهای مشابه ارقا دیگر نیشکر که در خوزستان کشت مورد آزمایش قرار گیرندت زیرا هران طور که گیاهان مختلاف،می دوند
نسبت به سطوح مختلف عرلیا به روی پشته بردن عکس الترل های
 داید این عکس الترل ها در ارقا مختلاف نیشاکر نیاز،مختلفی دارند
.متفاو بادد
 آزمایشهای مشابهی با بافتهای خاک متفاو میتواند نتاایجمتفاوتی را برجای بگذاردت بنابراین این آزمایشها در بافتهای مختلف
.موجود در کشت و صنتتهای نیشکر انجا دوند

سپاسگزاری
 از محال1994 این مقاله مستخرج از طرح پهوهشای باه داراره
اعتبارا پهوهانه واحد پهوهشی دانشگاه دهید چرران اهواز می بادادت
بنابراین نویسندگان از متاونت پهوهشی دانشگاه دهید چراران اهاواز
بابت تثمین هزینههای این پهوهش سپاسگزاری مینرایندت
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 در، تثریر استفاده از روش هاای مختلاف باه روی پشاته باردن.بازدهی محصول نیشکر بررسی دود
 تثریر استفاده از دستگاه های مختلاف باه روی پشاته باردن در، راندمان کار و زمان مورد نیااز بارای انجاا کاار،میزان توان کششی
 هزیناه باه موقاع انجاا دادن کاار و هزیناه،میزان مصرف سوخت
نگهداری و تتریرا در عرلیا به روی پشته باردن نیشاکر بررسای
.دود
 با افزایش رطوبت خاک میزان تثریر عرلیا به روی پشته بردن بنابراین پیشنهاد،نیشکر در بهبود خواص فیزیکی خاک کرتر می گردد
می گردد عرلیا به روی پشته بردن در رطوبات هاا و زماان مناساب
،مورد مطالته قرار گیرد و در این خصوص بهتر است با انجا آزماایش
.حد بهینهی رطوبت خاک جهت انجا این عرلیا مشخص گردد
 با توجه به این که استقرار علف های هارز چناد سااله ریازو دار خیزران و غیره) از مشکال روز کشت و صانتت هاای نیشاکر،(حلفه
 تثریر عرلیا به روی پشته باردن نیشاکر در کنتارل آن هاا،می بادد
. ضرن انجا عرلیا مورد مطالته قرار گیرد،بهعنوان مبارزه مکانیکی
 ساخت و استفاده از دیگر مادینهاا نیاز مایتواناد در، طراحی-
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