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 1مقدمه
برای امنیت تهدیدهای غیر زیستي ترین اصليتنش صشکي یکي از 
-شود. ایران کشوری با اقلیم صشک و نیمهغذایي جهان محسوب مي

ای است. در انین وضعیتي تولید محصول مدیترانه یوهواآبصشک با 
چ متکي بر آبیاری است از سوی دیگر تأمین آبهای تابستان در طي ماه

 Sepaskhah and)عامل محدودکننده تولید است 

Khajehabdollahi, 2005).  رشد و توسعه همراه با استفاده روزافزون
پذیری در شرایط تغییر اقلیم آینده را افزایش شیرینچ آسیب آباز منابع 

                                                             
 .کرج تهرانچ دانشگاه آباداني و آبیاری مهندسي گروه ارشدچ کارشناس1 
: )* نویسنده مسئول .کرج تهرانچ دانشگاه آبادانيچ و آبیاری مهندسي گروه دانشیار 5

ebrahimian@ut.ac.ir) 
 .کرج تهرانچ دانشگاه آبادانيچ و آبیاری مهندسي گروه ارشدچ کارشناسي دانشجوی 1

 05/05/39تاریخ دریافت: 
 55/05/39تاریخ پذیرش:

واهد کرد های تولیدات کشاورزی را تشدید صداده و محدودیت
(Evans, 2009) .های نویني علم و تکنولوژیچ شیوه هراند با پیشرفت

هنوز در بسیاری از  وجودینباااند. پا به عرصه گذاشته یاریدر آب
کشورهای جهان حتي کشورهای پیشرفتهچ آبیاری سطحي یکي از 

که در آن آب به روش ثیلي در سطح های آبیاری است روش ینترمهم
دهنده و انتیال کنندهجذب عنوانبهیابد و سطح زمین ميزمین جریان 

گذاریچ به علت پایین بودن هزینه سرمایه گیرد.قرار مي مورداستفادهآب 
و  پایین بودن هزینه تأمین انرژی و استفاده از سیستمچ سهولت عملیات

همچنین تعمیر و نگهداری آسانچ پژوهشگران مطالعات زیادی را در 
 ؛0191 چاند )علیزادهراندمان آبیاری سطحي انجام دادهزمینه افزایش 
پالیان و  (.0131 چو همکاران فارساني ریاحي ؛0191 چسهراب و عباسي

تغییر در بازده کاربرد آب آبیاری را با اعمال تغییر در مدیریت  متیوس
 Playán and) ه باردناس اسپانیا ارزیابي کردندآبیاری در منطی

Mateos, 2004)هزار هکتاری  07م آبیاری در این منطیه . سیست
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 در این ناحیهبیشتر روش آبیاری سطحي بود. زمان معمول آبیاری 
نتایج نشان داد بود.  آبیارییشب دهندهنشانکه در هکتار بود  ساعت9/5

بازده  (چساعت در هکتار 5/0) ینهبهآبیاری به میدار  با کاهش زمان
 51درصد به میدار  11ود یعني کاربرد آب آبیاری از میدار معمول ص

های کاربرد راندمان (0197. ملوحي و همکاران ) یافت درصد افزایش
-یهای بازسازآب را در دو روش آبیاری سطحي و در دو حالت جویچه

شده و بدون بازسازی در مزارع واقع در مرکز تحیییات نیشکر در واحد 
های اردیبهشت الي اهدرطي م هاآنچ قراردادندامیرکبیر مورد ارزیابي 

تا  19شده ای بازسازیهجویچه مهرماهچ میادیر راندمان کاربرد آب را در
های بدون بازسازی جویچه درصد و در 25متوسط  طوربهدرصد و  57
گیری کردند. در درصد اندازه 71متوسط  طوربهدرصد و  21تا  11

ین دامنه ارزیابي راندمان کاربرد آبیاری شیاری تحت مدیریت زارع
تغییرات بازده کاربرد آب آبیاری در مزارع مورد آزمایش بسیار وسیع و از 

درصد متغیر بدست آمد. عدم مدیریت  1/31تا حداکثر  9/3حداقل 
صحیح آبیاریچ عدم استفاده از سیفون جهت انتیال آب به شیار و 
در نداشتن برنامه آبیاری از عوامل عمده پایین بودن راندمان کاربرد آب 

اراضيچ تنظیم دبي  سازییکپاراهگزارش کردند که  ؛ ومزارع عنوان شد
اقدامات مدیریتي  ازجملهدار به شیارچ استفاده از سیفون و لوله دریچه

 یمؤثرتواند در افزایش راندمان آبیاری در این منطیه نیش است که مي
و همکاران  فارساني (. ریاحي0192داشته باشد )قدمي و سیدانچ 

ای استان اهارمحال بختیاری های جویچه( با ارزیابي سیستم0131)
درصد عنوان کردند و  12/77میانگین راندمان کاربرد در این استان را 
آبیاریچ باز بودن  زمانمدتاستفاده از دبي ثابت برای هر جویچه در 
مزرعهچ عدم آگاهي  ها درانتهای جویچهچ نامناسب بودن شیب جویچه

چ نداشتن برنامه آبیاری بر اساس مزارعوه آبیاری بهینه در زارعین در نح
مالکيچ ناهموار بودن صرده صورتبهنیاز آبي گیاهچ اداره شدن مزارع 

علل کاهش  ازجملهسطح اراضي و نامتناسب بودن ابعاد زمین را 
 های این استان عنوان کردند.راندمان آبیاری در دشت

درصدی از زمان قطع بنای کم م شدهانجامدر بسیاری از مطالعات 
و لزوماً به  شدهگزارشآبیاری درصد کم عنوانبه جریان در تیمار شاهد

اگونگي تشکیل پروفیل رطوبتي صاک و اینکه اند درصد از مزرعه را 
آبیاری در انتهای پوشش داده توجه نشده است. بررسي ارتباط درصد کم

به تعبیری در کل آبیاری در طول جویچه و یا جویچه و درصد کم
از اهداف  بر عملکرد بیوماس شدهیلتشکمزرعه و تأثیر پروفیل رطوبتي 

 .بوداین مطالعه 

 هامواد و روش

 یعيمنابع طب و کشاورزی پردیس پژوهشي مزرعه در هاآزمایش
 دقییه 19 و درجه 17 جغرافیایي عرض با کرج در واقع تهران دانشگاه

دقییه شرقي و با ارتفاع  75و درجه  71شمالي و طول جغرافیایي 
ای با رقم سینگل متر از سطح دریا انجام شد. ذرت علوفه 3/0535

بوته در هر هکتار  51111 تراکمبرای یک فصل زراعي با  511کراس 
مهرماه  59کشت و در  0131تیر  51چ محصول در تاریخ کشت شد
 71درصد آبیاریچ  57درصد آبیاریچ  011. اهار تیمار )برداشت شد

قرار  يموردبررسدرصد آبیاری در انتهای جواه(  57درصد آبیاری و 
آبیاری و مهندسي گرفت. مشخصات فیزیکي صاک در آزمایشگاه گروه 

(. عم  صاک زراعي به 0گیری شد )جدول آباداني دانشگاه تهران اندازه
ها و باشد. جویچهمتر ميسانتي 21 چسنگریزه الیهیکدلیل وجود 
ی صورت مکانیزه با استفاده از فاروئر و کارندههب زمانهمکاشت بذر 

 9مترچ فاصله کشت سانتي 57متصل به تراکتور با فاصله ردیف 
سه متر ایجاد شدند. برای هر تیمار  70متر در هر ردیف و طول سانتي
 7/0گرفته شد. تیمارها با فاصله  در نظرو اهار جویچه آبیاری پشته 

شدند. برای کنترل جریان ورودی و صروجي در متر از یکدیگر مستیر 
استفاده شد.  5تیپ  WSCهای ها از فلومابتدا و انتهای جویچه

گیری اندازه منظوربهمتر  2های اوبي در طول جویچه در هر میخ
های پیشروی و پسروی نصب شدند. روز اول پس از کشت جهت زمان
ری انجام شد. دور ها آبیازني کامل تا صیس شدن کامل پشتهجوانه

با تعرق گیاه مرجع -تبخیردر نظر گرفته شده بود. آبیاری هفت روز 
های هواشناسي ایستگاه سینوپتیک مزرعه پژوهشي استفاده از داده

 افزارنرمپردیس کشاورزی و منابع طبیعي دانشگاه تهران و با استفاده از 
ET0 CALCULATOR (Raes, 2009) .ضریب گیاهي  محاسبه شد

فائو و اصالح آن  72ای بر مبنای نشریه شماره حصول ذرت علوفهم
نیاز براساس متغیرهای اقلیمي )رطوبت نسبي و سرعت باد( بدست آمد. 

. حاصل شد گیاه مرجعتعرق -خیربآبي گیاه از ضرب ضریب گیاهي در ت
 01از الزم به ذکر است میدار بارندگي در طول دوره رشد ناایز بود. 

)از ابتدای فصل رشد تا انتهای هفت آبیاری اول  شدهنجامانوبت آبیاری 
همه تیمارها به میدار یکسان و به میدار نیاز آب مرحله توسعه کانوپي( 

)جدول  دریافت کردند و هفت آبیاری دوم اعمال تیمار صورت گرفت
 Gillies et) تخمین زده شد IPARM افزارنرم. پارامترهای نفوذ با (5

al., 2007) .IPARM لوئیس را -ضرایب معادله نفوذ کاستیاکوف
 پیشروی و هیدروگراف معکوس با استفاده از اطالعات زمان طوربه
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آوردن میادیر پارامترهای کند. پس از بدسترواناب صروجي برآورد مي
نفوذچ زمان آبیاری در انتهای جویچه برای هر اهار تیمار بدست آمد و 

چ درواقعآبیاری هر تیمار اعمال شد.  پس از پیشروی آب تا انتها زمان
و زمان فرصت نفوذ در آب  پیشروی زمان آبیاری برابر با مجموع زمان

های هرز در وجین علف. شد در نظر گرفتههر تیمار  انتهای جویچه در
توسط کانال آبیاری دستي صورت گرفت. آب  صورتبهطول فصل رشد 

یک پمپ دیزلي آب از کانال کرد. توسط بتني به سر مزرعه انتیال پیدا 
ایجاد ارتفاع ثابت پس از  منظوربهبه مخزن هزار لیتری انتیال یافت و 

توسط سرشیرهای  سرریز کردن مخزن به کانال آبیاری شروع شد.

ی دبي همه شدهنصب WSCهای موجود در ابتدای هر شیار و فلوم
ای علوفه رتصوبهبرداشت ذرت ه تنظیم شد. یلیتر بر ثان 5/1 هاجویچه

متر از سطح زمین در زمان صمیری شدن سانتي 1با دست به فاصله 
 هایاز قسمت هرکداماز ردیف کشت برای  مترپنجبالل انجام شد. 

 انتخابهر تیمار گیری محصول اندازهابتداچ وسط و انتهای جویچه برای 
 روز در 01به مدت  های گیاهينمونه چگیری وزن ترشد. پس از اندازه
 عنوانبه کامل صشک و طوربهدرجه قرار گرفت که  51آون با دمای 

 گیری شد.اندازه بیوماس محصول ذرت

 

 خصوصیات فیزیکی خاک زراعی ابتدا، وسط و انتهای مزرعه آزمایشی -1جدول 

 نیطه پژمردگي
(weight percent) 

 عيظرفیت زرا
(weight percent) 

 وزن ظاهری
(3gr/cm) 

 صاک دهدهنیلتشکذرات 
 بافت صاک

 عم  
(m) 

 مکان
 (%) رس (%) یلتس (%شن )

 1/1-5/1 لومي رسي 7/59 1/17 7/12 7/0 5/09 5/9

 5/1-1/1 لومي رسي 7/59 9/11 9/15 17/0 7/05 0/9 ابتدا

 1/1-2/1 لومي شني 1/02 7/05 7/22 15/0 5/01 2

 1/1-5/1 لؤم 1/52 1/11 1/11 7/0 0/09 7/9

 5/1-1/1 لومي رسي شني 7/51 1/57 7/70 17/0 5/05 9 وسط

 1/1-2/1 لومي رسي شني 1/50 7/55 7/72 75/0 7/07 3/2

 1/1-5/1 لومي رسي 1/10 5/10 1/15 70/0 0/09 1/9
 انتها

 5/1-1/1 لؤم 9/52 1/11 9/15 19/0 5/05 0/9

  1/1-2/1 لومي شني 5/51 2/51 1/77 13/0 07 2/2

 

 در طول فصل رشد تمامی تیمارهاهای قطع جریان آبیاری در و زماندی به جویچه ورودبی  -2 جدول

 دبي (min) زمان قطع جریان 
 (l/s)  آبیاریدرصد  57تیمار  آبیاری درصد 71تیمار  آبیاری درصد 57تیمار  تیمار شاهد 

 5/1 91 91 91 91 آبیاری اول
 5/1 91 91 91 91 آبیاری دوم
 5/1 35 35 35 35 آبیاری سوم
 5/1 91 91 91 91 آبیاری اهارم
 5/1 003 003 003 003 آبیاری پنجم
 5/1 003 003 003 003 آبیاری ششم
 5/1 025 025 025 025 آبیاری هفتم
 5/1 71 91 009 012 آبیاری هشتم
 5/1 15 30 010 057 آبیاری نهم
 5/1 57 99 005 075 آبیاری دهم
 5/1 21 97 017 013 آبیاری یازدهم
 5/1 79 51 95 071 آبیاری دوازدهم
 5/1 75 93 001 031 آبیاری سیزدهم
 5/1 75 91 017 010 آبیاری اهاردهم
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 آبیاریارزیابی های شاخص
 اییچهجو یاریعملکرد آب مختلف یهاشاص مطالعه  ینا در

 یکنواصتي و ذصیره راندمان روانابچ چعمیي فوذن چشامل راندمان کاربرد
 براساس یچهمحصول در طول جو يدرصد پراکندگ ینهمچن و توزیع
 :شد محاسبه زیر روابط

(0)                                                                 

(5)                                                          

(1)                                           
(1 )                                                        

(7)                                                 

(2           )                                          

(5)                                                           

(9)                                                             
 

 آبیاری یازموردنعم   Zreqچ )درصد(راندمان کاربرد  Eaکه در آن 
 tcotبر دقییه(چ  مترمکعبدبي ) Q0طول جویچه )متر(چ  Lچ )مترمربع(

حجم  Vz چ)درصد(نفوذ عمیي  DPRزمان قطع جریان ورودی )دقییه(چ 
راندمان  Er چ)درصد(رواناب  TWRآب نفوذ کرده به صاک )مترمکعب(چ 

طولي از جویچه که میزان آب کامل دریافت کرده  xd چ)درصد( ذصیره
چ )مترمکعب( آبیاری شدهحجم آب نفوذ کرده در قسمت کم Vzi)متر(چ 

Ead چ)درصد( راندمان کاربرد آب در حالت کم آبیاری DPRd  نفوذ
حجم آب نفوذ کرده در  Vza چ)درصد(آبیاری عمیي در حالت کم

درصد  NS( مترمکعبه )کامل دریافت کرد قسمتي از جویچه که آب
در ابتداچ وسط و انتهاچ  شدهبرداشتمحصول  xiپراکندگي محصولچ 

چ تعداد برداشت در طول جویچه nمیانگین محصول در طول جویچهچ 
 بود.میانگین کل نفوذ  ترین اارک نفوذچ میانگین پایین 

در طول جویچه در تمامي تیمارها  پروفیل آب نفوذ یافتههمچنینچ 
براساس فرصت نفوذ )اصتالف زمان پیشروی و زمان پسروی( و معادله 

رسم شد و  ( در تیمارهای مختلفIPARM افزارنرمنفوذ )با توجه به 
 قرار گرفت. ارزیابيمورد  سپس
 

 نتایج و بحث
ی تیمارها در طول فصل رشد در همهآبیاری عملکرد های شاص 
نیز در شکل  هاآناست. همچنین میادیر میانگین  شدهارائه 1در جدول 

به دلیل کوتاه بودن طول جویچه یکنواصتي باالیي برای  آمده است. 0
 .ی تیمارها بدست آمدهمه

 

رشد فصل طول در تیمار چهار ارزیابی برای هایشاخص -3جدول   

(%) شدهاعمالآبیاری کم (%) راندمان ذصیره (%) کفایت  (%) نابروا  (%) نفوذ عمیي  (%) راندمان  (%) یکنواصتي   تیمار 

1/33  2/1  7/97  7/15  01 7/75  7/03  شاهد 
93 00 71 9/11  1/7  9/21  3/31 آبیاری درصد 57   

91 05 0/75  1/55  2/7  25 9/97 درصد آبیاری 71   

7/57  7/51  71 2/51  1/7  51 9/53 درصد آبیاری 57   

 

 
 هاتیمارکرد آبیاری برای تمامی عملهای شاخصمیانگین  -1شکل 
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 کمترین و( درصد 7/30) شاهد تیمار برای یکنواصتي بیشترین
 بدست( 9/53) جویچه انتهای در آبیاری درصد 57 تیمار برای یکنواصتي

 در شدهیلتشک رطوبتي پروفیل یکنواصتي کاهش باع  آبیاریکم. آمد
گزارش دادند که ( 5111) همکاران و کانگ .(5)شکل  شد جویچه طول

 یکنواصتيچ درمیانیک ایجویچه آبیاریاز طری  کم آبیاری به روش 
در میایسه با شرایط آبیاری کامل )تیمار شاهد( کاهش  آبیاری آب توزیع

 درصد 57 تیمار یکنواصتي. (Kang et al., 2000نداشت )انداني 

 را نآ علت. بود نزدیک بسیار شاهد تیمار به جویچه انتهای در آبیاری
 نفوذشدن  کمترباع   که جویچه میطع سطح بودن ترکواک توانيم
 آب یکنواصتيباال بودن . کرد عنوان شد را جویچه طولصاک در  در آب
بافت نسبتاً جویچه و  کم چ طولبه شیب زیاد جویچه طول در شدهیعتوز

 مرتبط است. موردمطالعهسنگین صاک مزرعه 
 

 
 های مختلف آبیارینوبتطول جویچه برای  دریافته  عمق آب نفوذپروفیل  -2شکل 
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 انتهای از رواناب تلفات کاهش و آبیاری زمان کاهش با آبیاریکم
 با قهرمان و سپاسخواه. شد آبیاری کاربرد راندمان افزایش باع  مزرعهچ
 را آبیاریکم چمحصول نسبي عملکرد بر یکنواصتي و راندمان اثر بررسي
 Sepaskhah and) کردند عنوان آبیاری مانراند افزایش باع 

Ghahraman, 2004). از تابعي که شدهیلتشک رطوبتي پروفیل 
 و بیشترین. بود یرگذارتأث آبیاری کاربرد راندمان در بود نفوذ پارامترهای
 برای زراعي فصل طول در آبیاری کاربرد راندمان میانگین کمترین
 7/75) شاهد و( درصد 51) هجویچ انتهای در آبیاری درصد 57 تیمار
 بین ایجویچه آبیاری کاربرد راندمان موارد بیشتر در. آمد بدست( درصد
 ایچجویچه آبیاری با نظری طوربه کهيدرحال استچ درصد 21 تا 11

 است پذیرامکان درصد 51-97 در حدود راندماني به یابيدست
(Camacho et al, 1997). دامنه چ(0195) همکاران و نسب بهزادی 

 و کشت مزارع در ایجویچه آبیاری سیستم کاربرد راندمان زیاد تغییرات
 که کردند گزارش درصد 05/75 تا 20/12 را تپههفت نیشکر صنعت
 .بود نزدیک تحیی  این شاهد تیمار راندمان به شدهگزارش میادیر

-اندازه مزرعه انتهای از رواناب و عمیي نفوذ صورت دو به تلفات

 کوتاه و( درصد 99/1) زیاد شیب یلبه دل تلفات عمده .دندش گیری
 میانگین کمترین و بیشترین. بود رواناب صورتبه هاجویچه طول بودن
 مزرعه در زراعي فصل طول در برده شده بکار آب کل از رواناب درصد
 در آبیاری درصد 57 تیمار و( درصد 7/15) شاهد تیمار برای ترتیب به

 سيربر با همکاران و ردی. آمد بدست( درصد 2/51) جویچه انتهای

 را مزارع 117/1 از بیشتر شیب مختلفچ مزارع در ایجویچه آبیاری
 برده بکار آب حجم کل از رواناب درصدی 13 حجم میانگین عامل
 برای عمیي نفوذ میزان. (Reddy et al., 2013) کردند عنوان شده

 01برابر  شاهد تیمار و رصد(د 7/7تیریباً برابر ) آبیاریکم تیمارهای
 برای جویچه طول در شدهاعمال آبیاریکم درصد .آمد بدست درصد
 مشابه پروفیل تشکیل و نفوذ شرایط برای. آمد بدست تیمارها همه
 در گرفته صورت آبیاری کم با جویچه انتهای در شده آبیاریکم درصد
 ي باالتریکنواصتبا  هایپروفیل. داشت مستییم رابطه جویچه طول
 در آبیاریکم درصد و جویچه انتهای در آبیاریکم درصد شد باع 
 روی بر شدهیلتشک رطوبتي پروفیل .شوند نزدیک هم به جویچه طول

 آب یکنواصتي بیشترین. گذاشت تأثیر جویچه طول در محصول عملکرد
 پراکندگي درصد کمترین که آمد بدست شاهد ماریت برای آبیاری
 باع  آبیاریکم اعمال(. درصد 2/5) داشت راجویچه در طول  بیوماس
 در محصول پراکندگي افزایش و رطوبتي پروفیل غیریکنواصتي افزایش
 71 تیمار برای بیوماس عملکرد پراکندگي بیشترین. شد جویچه طول
 52) آمد بدست جویچه درابتدای باال عملکرد بدلیل آبیاری درصد
 بیشتری آب بر عالوه جویچهچ تدایاب در باال عملکرد این علت (.درصد
 با میایسه در چکرد دریافت جویچه طول به نسبت جویچه ابتدای که
 صاک حاصلخیزی و فیزیکي شرایطتغییرپذیری  توانمي تیمارها دیگر

 .کرد عنوان رادر یک مزرعه 
 

 

 
 ای در طول جویچهذرت علوفه )وزن خشک( عملکرد بیوماس -3شکل 
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شده به ترتیب برای وسط بیوماس برداشتبیشترین و کمترین 
درصد آبیاری بدست آمد. با توجه  57جویچه تیمار شاهد و انتهای تیمار 

( در طول جویچه کمترین آب 5)شکل  شدهیلتشکبه پروفیل رطوبتي 
نفوذ کرده در انتهای جویچه بود و کمترین میدار عملکرد در تیمارهای 

 د. آبیاری در انتهای جویچه بدست آمکم
میانگین عملکرد بیوماس تیمارها بدست آمد که بیشترین عملکرد 

 آبیاری کاهش یافتبیوماس در تیمار شاهد بود و برای تیمارهای کم
گرفتن عملکرد بیشینه  در نظر. عملکرد نسبي بیوماس با (1)شکل 

تیمار شاهد بدست آمد. میانگین بیوماس بدست آمده با راندمان ذصیره 
 (.1داشت )شکل رابطه مستییم 

 

 
 میانگین بیوماس مقادیر تأثیر راندمان ذخیره بر  -4شکل 

 

 رهیافت ترویجی
وری کارهای اساسي برای افزایش راندمان آبیاری و بهرهیکي از راه
 مطالعه این درصورت الگوهای مختلف است. هآبیاری بآبچ اعمال کم

 تأثیر و رد آبیاریعملک هایشاص  بر جویچه انتهای در آبیاریکم تأثیر
 قرار يموردبررس محصول ذرت بیوماس عملکرد بر رطوبتي پروفیل
 .گرفت

آبیاری سبب کاهش راندمان ذصیره شد ولي نکته حائز اگراه کم
حجم  نسبي میدار با میایسه در ذصیره اهمیت این بود که راندمان

هچ . با کاهش راندمان ذصیریافت آبیاری بهبودتیمارهای کم در آبیاری
 کاهش یافت. یرصطيغ صورتبهعملکرد محصول 

 و رطوبتي پروفیل غیریکنواصتي افزایش باع  آبیاریکم اعمال
ي یکنواصت باال بودن .شد جویچه طول در محصول پراکندگي افزایش

 درصد و جویچه انتهای در آبیاریکم درصد شد باع  توزیع آب آبیاری
 .ندباش نزدیک هم به جویچه طول در آبیاریکم
در  ذرتمحصول  قابل توجه باع  کاهش آبیاریکمهمچنینچ  

؛ شد آبیاری در انتهای جویچهدرصد کم 57درصد و  71 یمارهایت
مزرعه  برایدر انتهای جویچه  آبیاری به این میزانبنابراین کم
 شود.پیشنهاد نمي موردمطالعه
رصد د 57کم آبیاری  اعمال تحیی چ این نتایج به توجهبا  یتدرنها

درصدی در کل جویچه  00که منجر به کم آبیاری  در انتهای جویچه
 محصول اندک کاهش با آبیاری آب مصرف کاهش برایشده استچ 
 .شودمي پیشنهاد
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Investigation on Irrigation Performance Indicators and Silage Corn Production Based on Deficit 

Irrigation at the Furrow End 
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Abstract 

 
The scarcities of fresh water resources for agriculture production on the one hand and low cost establishment and energy 

supply and easy maintenance on the other hand, has led researchers to conduct many studies about increasing surface 

irrigation efficiency. In this study, effect of deficit irrigation at the furrow end on furrow irrigation performance indicators 

and effect of soil moisture profile on silage corn yield (biomass) were investigated in Karaj, Iran, in 2014. Four treatments 

(100% irrigation: full irrigation, 75% irrigation: 25% deficit irrigation, 50% irrigation: 50% deficit irrigation and 25% 

irrigation: 75% deficit irrigation at the furrow end) were considered. Deficit irrigation increased application efficiency. 
Runoff was as a main irrigation water loss due to short furrow and high slope. Deficit irrigation increased non-uniformity of 

moisture profile and crop production along the furrow. The most non-uniformity of crop yield along the furrow was 

observed in the 75% deficit irrigation treatment. Crop yield was greater at the upstream than at the downstream of 

experimental furrows. There was a direct relationship between crop yield and storage efficiency. The treatment with 25% 

deficit irrigation at the furrow end was identified as the best treatment regarding water saving and low reduction of crop 

yield. 

 

Keywords: Drought stress, evaluation indices, Silage corn Surface irrigation. 
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