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  چکیده
، پژوهشی در قالـب طـرح   704-اي رقم سینگل کراسوري آب در ذرت دانهلکرد، اجزاء عملکرد و بهرهمنظور بررسی اثر کم آبیاري متناوب بر عمبه

دانشگاه تهران واقع در شهرسـتان پاکدشـت    -در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان 1392بلوك کامل تصادفی با چهار تیمار آبیاري و سه تکرار در سال 
 درصـد  85  بـا  بعـد  دور و کامـل  آبیاري دور یک با متناوب آبیاري(B  تیمار ،)تیمار شاهد -آبیاري کامل(Aر تیمارهاي آبیاري شامل تیما. اجرا گردید

نتـایج   .شـد  اجـرا  گیـاه  رشـد  پایان تا کامل آبیاري درصد 50 و 65 اعمال با اما B تیمار مانندD  تیمار وC تیمار  ،)گیاه رشد پایان تا کامل آبیاري
بـراي   .داشـت  داريمعنـی  اثر آب وري بهره و دانه عملکرد بالل، وزن بوته، خشک وزن صفات بر متناوب آبیاري کم هک داد نشانتجزیه واریانس 
نیست و بـا آبیـاري بـه    ) درصد100(نیازي به آبیاري کامل تر،ي بیشوزن بالل و عملکرد دانه وري آب، ارتفاع بوته، عملکرد زیست توده،رسیدن به بهره

ترین همبسـتگی مثبـت و   چنین بر اساس همبستگی صفات مشخص شد که وزن بالل بیشهم. ان به مقدار عملکرد حداکثر رسیدتومی B تیمار صورت
اي در ایـن  ترین روش اعمـال کـم آبیـاري بـراي ذرت دانـه     توان پیشنهاد نمود که مناسبپس می. داري در سطح یک درصد با عملکرد دانه داشتمعنی

  .باشدمی گیاه رشد پایان تا کامل آبیاري درصد 85  با بعد دور و کامل آبیاري دور یک با متناوب آبیاري منطقه،
  

  وري آب، کم آبیاري متناوب، عملکرد دانهبهره :هاي کلیديواژه
 

  12مقدمه
متر که حدود یـک  میلی 250با متوسط بارش ساالنه  کشور ایران

قـرار   ترین منـاطق جهـان   در یکی از خشکسوم متوسط جهان است، 
تـرین  درصـد بـزرگ   90بخـش کشـاورزي بـا مصـرف بـیش از      . دارد

 70کننده آب است و در مقایسه با متوسـط جهـان کـه حـدود     مصرف
افزایش جمعیت . دهد اي را نشان می باشد رقم قابل مالحظه درصد می

ها مثل صنعت و شهر، تر در سایر بخشدنبال آن مصرف آب بیشو به
 . کنـد ب در بخش کشـاورزي را آشـکار مـی   وري آضرورت ارتقاء بهره

هر متر مکعب مصرف آب  ازائبهوري آب یعنی عملکرد محصول بهره
-آب بهره(و آب آبی ) مؤثربارش (براي مناطق دیم  که شامل آب سبز

 باشـد براي مناطق تحت شرایط آبیاري مـی ) برداري شده از منابع آب
(Tariq and Usman,2009).  ذرت با نام علمی (Zea mays L.)  از
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نظر سطح تولید بعد از گندم و از نظر سطح زیر کشت بعـد از گنـدم و   
ــرار دارد وري بهــره). 1391و همکــاران، اســتخروئیه رضــائی (بــرنج ق

ــدود     ــران ح ــاورزي در ای ــوالت کش ــل محص ــراي ک ــرف آب  ب مص
بـراي  و ) 1382سـادات میـري و فرشـی،    ( کیلوگرم بر متر مکعب7/0

کم آبیـاري  ). 1382شایان، (باشدمی متر مکعب کیلوگرم بر 17/1ذرت 
که در آن گیـاه   مصرف آب استوري یکی از راهکارهاي افزایش بهره

-در تمامی فصل رشد و یا در بخشی از آن تحت تنش آبـی قـرار مـی   
گـاهی بـراي اعمـال ایـن روش از کـم      . )1391، مدحجو  دمجد(گیرد

ـ  گرددآبیاري متناوب استفاده می ددي داشـته و در هـر   که تعاریف متع
گروهی از . رددگمطالعه از روش خاصی از این راه کار نوین استفاده می

 ،که در این روشرا اعمال نمودند  متناوب آبیاريمحققین نوعی از کم
ـ  و مرطوبخاك  ریشه از ناحیه بخشی صـورت خشـک   هبخش دیگر ب

 متناوب خاك ناحیه شدن مرطوب و خشک دلیلبه. شودنگه داشته می
 چنـین هـم  و شده تربیش گیاه ثانویه هايریشه توسعه ریشه، رشد و 

 پتانسیل حداکثر نتیجه در .یابدمی افزایش نیز ریشه هیدرولیکی هدایت
و  علیـزاده (شـود مـی  کنتـرل  گیاه رویشی رشد میزان و حفظ گیاه آب

گروهی دیگري از محققین نیز با قطـع آب در مراحـل   . )1388، خلیلی
و پر شدن دانه گیاه ذرت و آبیاري کامل در سایر  لدهیرشد رویشی، گ

  یاري و زهکشی ایران آب شریهن
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  .)1390، و امام ربانی(اندمراحل رشد به نوعی این روش را اجرا کرده
 روابـط  دهـد تعیـین  می نشان شده انجام هايپژوهش بر مروري

 اهمیـت  وري آب ازچنین بررسی بهرهو هم آن اجزاي و عملکرد میان
وهی از محققین  با تحقیق بر روي ذرت گر .باشدمی اي برخوردارویژه

SC704  و سـه  ) شـاهد (نیاز خالص گیـاه  تأمینو اعمال تنش با تیمار
 FC5/1 ,FC , )ظرفیـت زراعـی مزرعـه   FC2/1)2/1 تیمار مکش در 

درصـد   5/6وري آب مشاهده نمودند که براي تیمار شـاهد بهـره   8/1
اسدي (شدبامی FC2/1 تر از درصد بیش10تر و حجم آب مصرفی کم

و  704گروهی دیگر با بررسی بر روي دو رقـم ذرت  ). 1391و اسدي، 
درصد تخلیه کل رطوبـت قابـل    75، 60، 40و اعمال تنش هاي  700

ترین عملکرد متعلق به استفاده در خاك به این نتیجه رسیدند که بیش
 1/3282تـرین آن  کیلوگرم بر هکتـار و کـم   8205تیمار شاهد و برابر 

درصد است و نیز تنش خشـکی   75ر هکتار متعلق به تیمار کیلوگرم ب
بـا  ). 1391اردالن و همکـاران،  (شـود باعث کاهش عملکرد دانـه مـی  

ري بـا  آبیاو اعمال کم) 315-303-301(تحقیق بر روي سه رقم ذرت
درصـد و   10، 45،30، 55، 65: ترتیـب  تیمارهایی با میـزان تـنش بـه   
یمار بدون وري آب مربوط به تهرهترین ببدون تنش، دریافتند که بیش

 10آبیـاري در سـطح تـنش     303و 301هاي تنش نبوده بلکه در رقم
انصـاري و  (درصـد مشـاهده شـد    30در سـطح   315درصد و در رقـم  

تـنش خشـکی    با اعمال سه سطح آبیاري مطلـوب، ). 1385همکاران، 
) درصد ظرفیـت زراعـی   50،60،70تخلیه(مالیم و تنش خشکی شدید

وري آب براي تیمار آبیاري مطلوب بوده و شد که حداکثر بهرهمشاهده 
و  گلستانی(یابدداري میوري آب کاهش معنیآبیاري، بهرهبا اعمال کم

چنین با بررسی چهار سـطح تـنش از نرمـال تـا     هم). 1391همکاران، 
خشکی شدید دریافتند کـه عملکـرد بیولوژیـک همبسـتگی مثبـت و      

داشته و نیز با افزایش تنش، صفات کـاهش   داري با عملکرد دانهمعنی
گروهی اظهار داشتند ). 1390، حیدري(کنندتري پیدا میدار بیشمعنی

منفی در ارتفـاع بوتـه داشـته و     تأثیرآبیاري در طول دوره رشد که کم
-شده و عملکرد دانه همبستگی کمی وجود دارد و هـم  تأمینبین آب 

داري وجـود نداشـت   ت معنیچنین بین تیمارها براي وزن خشک تفاو
(Cai and Rosegrant,2003)  .   تـأثیر این تحقیق با هـدف بررسـی 

-وري آب ذرت دانـه کم آبیاري متناوب برعملکرد، اجزا عملکرد و بهره
منظور انتخاب بهترین تیمار آبیـاري  و به 704-اي رقم سینگل کراس

  .انجام شد
  

  هامواد و روش
در مزرعه تحقیقاتی پـردیس   1392این طرح در اوایل خرداد سال 

درجه  51 ییایطول جغراف(دانشگاه تهران واقع در پاکدشت -ابوریحان
و  یشـمال  قـه یدق 29درجه و  35 ییایعرض جغراف شرقی، قهیدق 40و 

 -ذرت سـینگل کـراس  بر روي گیـاه  )  متر 1027 ایارتفاع از سطح در

ادفی طرح آزمایشات درقالب طرح بلوك کامـل تصـ  . انجام گردید 704
 آبیـاري شـامل   تیمارهـاي . با چهار تیمار آبیاري و سه تکرار اجرا شـد 

 عنوان تیمار شاهد،هآبیاري ب هايدوره تمامی در کامل آبیاري، Aتیمار 
درصد  85با  بعد دور و کامل آبیاري دور یک با متناوب ، آبیاريBتیمار 

 دور یـک  بـا  متناوب ، آبیاريC، تیمار گیاه رشد پایان آبیاري کامل تا
گیـاه و   رشد پایان تا درصد آبیاري کامل 65با  بعد دور و کامل آبیاري
درصد  50با  بعد دور و کامل آبیاري دور یک با متناوب آبیاري، Dتیمار 
 متر 5/3×  5/3هر کرت با ابعاد . بودند گیاه رشد پایان تا کامل آبیاري
دیـف بـا   در هـر ر  متـر و سانتی 75 هچهار ردیف کشت به فاصل شامل

برگـی   8-6بذر کشت شد و در مرحله  5-4متر تعداد سانتی 20فاصله 
و  یکوددهی بـر اسـاس تجزیـه فیزیکـ    . هاي اضافی تنک گردیدبوته

 8-7وژن مورد نیـاز در مرحلـه   شیمیایی خاك تعیین گردید و کود نیتر
صورت سرك اضافه شد وکود فسفر نیز دهی بهدهی و گلبرگی، ساقه

به مدت یک ماه، تمامی . خاك سطحی مخلوط گردید قبل از کشت با
آبیـاري   تـنش  تیمارهاي اعمال بدونها با دور آبیاري پنج روز و کرت

-7در مرحله  اعمال تیمارهاي آبیاري متناوبشدند و بعد از این مدت 
  1مقدار آب آبیاري تیمار شاهد بـر اسـاس رابطـه     .برگی آغاز گردید 8

 براي. توجه به مساحت کرت مشخص شدتعیین و مقدار حجمی آن با 
 درصـد  اعمـال  و شاهد تیمار اساس بر آبیاري آب حجم تیمارها سایر
اي بوده و براي آبیـاري  پشته -جوي ،آبیاري روش .گردید تعیین تنش

از شیلنگ و براي تنظیم دقیق حجـم آب وارد شـده بـه هـر کـرت از      
ن آبیاري از جهت تعیین رطوبت خاك و زما کنتور حجمی استفاده شد،

  .استفاده شد 11TDR رطوبت سنجدستگاه 
RAW= (θfc – θpwp)×MAD×DR                                     )1(  

الوصـول خـاك در عمـق توسـعه     ب سهلآ RAWدر رابطه فوق 
رطوبـت   θfc) متـر بر حسـب میلـی  (مقدار آب آبیاري برابر با ریشه گیاه

 رطوبت خـاك در  θpwp )شاربر حسب اع(خاك در حالت ظرفیت مزرعه
میانگین کسـري از کـل آب    MAD )بر حسب اعشار(حالت پژمردگی

از عمق ) تعرق -کاهش تبخیر(استفاده که قبل از ایجاد تنش آبیقابل 
متغیـر   یـک توسعه ریشه گیاه قابل تخلیه بوده و مقدار آن بین صفر و 

در ). متـر برحسب سانتی(گیاه توسعه ریشه ) محدوده(عمق DRو  است
متـر و در   2/0ول رشد بـه میـزان   این تحقیق، عمق ریشه در مرحله ا

گرفتـه شـد و بـراي مرحلـه     متر در نظر  2/1له میانی و رسیدگی مرح
یابی خطی بین رشد اولیه و رشد کامل محاسبه صورت درونتوسعه، به

اك خصوصـیات فیزیکـی و شـیمیایی آب و خـ     2و  1 جـداول . گردید
  .دهندمزرعه مورد نظر را نشان می

 
 
  

                                                             
1 - Time domain reflectometry 
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  خصوصیات شیمیایی آب -1جدول
 Ca+Mg پارامتر

(meq/lit) 
Na 

(meq/lit) pH EC 
(ds/m) 

85/2 16 مقدار  2/7  44/1  

  
با رعایت حاشیه و از هرکـرت  ) اوایل مهر(رسیدگی کاملدر زمان 

 ،بـالل  وزن ،صفاتی از قبیل ارتفاع بوتـه و  شد برداشتتعداد پنج بوته 
براي  .گیري گردیدوزن کل دانه در بالل، اندازه ،، طول باللوزن بوته

  :استفاده شد 2ف آب از رابطه وري مصرمحاسبه بهره
Wp1 = Y/I  )2     (                                                         

عملکـرد دانـه    Y، (kg/m3)وري آببهـره  Wp1، در این معادلـه 
(kg/ha)  وI باشدحجم آب آبیاري می(m3/ha) .   براي صـورت کسـر

جاي آب آبیاري از تبخیر از زیست توده و براي مخرج کسر بهتوان می
بـراي محاسـبات   . نمـود بارش و یا تعرق استفاده + آب آبیاري و تعرق،

ار افـز و بـراي رسـم نمـودار از نـرم     SAS(ver. 9.0)افزارآماري از نرم
Excel استفاده شد.  

  نتایج و بحث
و مقایسـه   3 گیـري شـده در جـدول   تجزیه واریانس صفات اندازه

نتـایج  . ارائـه شـده اسـت    4گیري شده در جدولمیانگین صفات اندازه
گیري ارتفاع بوته در انتهاي فصل رشد گیاه نشـان داد   حاصل از اندازه

 آبیـاري  دور یـک  با متناوب آبیاري(Bترین ارتفاع براي تیماربیشکه 
 و برابر) گیاه رشد پایان تا کامل آبیاري درصد 85 با بعد دور و کامل
-سانتی 55/141ترین مقدار آن برابر متر و کمسانتی 52/155ار با مقد
 و کامـل  آبیـاري  دور یـک  با متناوب آبیاري(Cتیمارمتعلق به  متر و
بـوده   )گیـاه  رشـد  پایـان  تـا  کامـل  آبیـاري  درصـد  65 بـا  بعـد  دور

داري ها اختالف معنـی براي ارتفاع بوته بین سایر تیمار. )4جدول(است
دار بـودن  وجود نداشت، که با نتایج گروهی از محققین مبنی بر معنـی 

و  1386، احمد الـی و خلیلـی  (اري بر ارتفاع بوته، مغایرت داشتاثر آبی
  ). 1390و امام،  ربانی

  
 خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاك -2جدول

امت ضخ
 الیه
(m) 

 شن بافت
)درصد ) 

 سیلت
)درصد(  

 رس
)درصد(  

 جرم مخصوص ظاهري
خشک خاك  

(gr/cm3) 

 رطوبت اشباع
  )درصد(

EC 
(ds/m) 

2/0  Silt loam 8/28  52 2/19  36/1  64/44  55/3  
2/0  Sandy loam 8/34  62 2/3  23/1  58/43  69/4  
2/0  Sandy loam 8/34  64 2/1  32/1  86/40  006/4  
4/0  Sandy loam 8/32  64 2/3  33/1  57/48  55/1  

 
جدول تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه  -3جدول  

وري آببهره  
(kg m-3) 

وزن هزار 
 دانه
(gr) 

 عملکرد دانه
(kg h-1) 

 وزن بالل
(kg h-1) 

عملکرد زیست 
 توده

(kg h-1) 

وزن خشک 
 بوته

(kg h-1) 

 ارتفاع
(cm) 

 منابع تغییر درجه آزادي

09/0 * 75/449  ns * 79/781763  27/14264687 ** 40/43513644  ns 47/28526472  * 81/108 ns 3 تیمار 
009/0 ns 974/46 ns 05/574781  ns 52/688628  ns 5/12395138  ns 21/8897355  ns 60/72ns 2 تکرار 
013/0  49/2367  42/883774  23/736938  50/11752656  00/4574649  63/66  خطا 6 
76/18  7/11  58/19  79/10  55/10  30/8  49/5  ضریب تغییرات 

 
ns، *،**  5داري در سطح و معنی دارمعنی اختالف عدمبرابر است با %  

  
 مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه -4جدول

  وزن هزار دانه
)gr( 

  عملکرد دانه
)kg.ha-1( 

  وزن بالل
)kg.ha-1( 

  عملکرد زیست توده
)kg.ha-1( 

  وزن خشک بوته
)kg.ha-1( 

  ارتفاع
)cm( 

 سطح تیمار

 Aتیمار ±63/5 51/146 8/28517±96/634 ±99/1910 22/34286 ±66/237 02/7699 6/382 ± 74/3933 ±4/16 36/422
 Bتیمار 52/155±84/2 11/24923±13/1749 ±45/2893 04/34813 ±46/5 66/11116 ±32/283 33/7146 ±98/39 43/414
 Cتیمار 55/141±98/4 ±45/1717 42/21795 ±3/1675 05/26799 ±22/914 12/6552 ±59/733 38/4548 ±5/28 3/399

 Dتیمار ±71/4 21/151 ±13/1062 33/27882 ±5/1026 36/34072 017/6460±33/272 ±26/557 80/3575 16/427±42/3
  باشدنشان دهنده مقادیر خطاي استاندارد می± 
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رم کیلـوگ  8/28517ترین عملکرد خشک بوته برابر با مقدار بیش 

بـا مقـدار    Cترین مقـدار بـراي تیمـار   و کم Aبر هکتار مربوط به تیمار
با کـاهش  ). 4جدولو  1شکل (باشدکیلوگرم بر هکتار می 42/21795

آب آبیاري از عملکرد خشک گیاه نیز کاسته شده، اما روند آن به ایـن  
، Dترین مقدار مربـوط بـه تیمـار   بیش Aصورت است که بعد از تیمار 

درصـد مصـرف آب   7/18، 13، 6/5با کاهش . باشدمی Bسپس تیمار 
کـاهش عملکـرد خشـک     نسبت به تیمار شـاهد،  D ،C ، Bتیمارهاي

ین با اطمینـان  چنهم. درصد است 2/2، 23، 12هاي مذکور براي تیمار
کاهش عملکـرد  . دار وجود داشتها اختالف معنیدرصد بین تیمار 95

در نتایج سایر تحقیقات که  آبیاري این تحقیق با خشک بوته بر اثر کم
شـده و   کـم با کاهش آب آبیـاري از عملکـرد خشـک گیـاه     ها نیز آن

داري وجود داشـت،  عملکرد خشک بین تیمارهاي طرح اختالف معنی
 Oktem etو  1391و همکـاران،   اسـتخروئیه  رضایی(هماهنگ است

al,2003 .(وزن خشک کل اندام هوایی گیاه شامل یست تودهز) ،برگ
کیلوگرم  04/34813باالترین عملکرد زیستی. باشدمی...) بالل وساقه، 

 )با دو درصد افزایش نسبت به تیمار شاهد(Bدر هکتار متعلق به تیمار 
ــم ــدار آن و ک ــرین مق ــه   05/26799ت ــق ب ــار متعل ــوگرم در هکت کیل
درصـد کـاهش    23درصد کاهش نسبت به تیمار شاهد و  22با(Cتیمار

در ایـن صـفت   . )4جدولو  1شکل (باشدیم) نسبت به تیمار ماکزیمم
چنین بین صفات تفـاوت  هم ،وجود دارد A و Bتفاوت کمی بین تیمار 

کـه عملکـرد    ه اسـت نشـان داد  داري وجود نداشت، اما تحقیقاتمعنی
دار شـده  کم آبیاري، در سطح یک درصد معنـی  تأثیربیولوژیک تحت 

  .  )1390 ،و امام ربانی(است
  

 
وزن خشک بوته ) الف.  یست توده و وزن خشکعملکرد ز  - 1شکل 

  .عملکرد زیست توده) و ب

  
ـ ک 45/0و  86/0وري ترین بهـره ترین و کمبیش وگرم بـر متـر   یل

وري آب  تیمـار  باشـد و بهـره  مـی  A و  Bهاي مکعب متعلق به تیمار
تـرین  کیلوگرم بر متر مکعب است که نسبت به بیش 45/0شاهد برابر 
چنـین  ، هـم )2شـکل (دهـد اهش را نشـان مـی  درصد ک 48مقدار خود 

نتیجه . داري در سطح پنج درصد بین تیمارها وجود دارداختالف معنی
وري با عملکرد دانـه  این تحقیق با نتایج تحقیقی مبنی بر افزایش بهره

 Oktem et(و کـاهش آن بـا افـزایش حجـم آبیـاري مطابقـت دارد      
al,2003 .(  
کیلـوگرم   66/11116ا مقـدار  ب Bترین وزن بالل براي تیمار بیش

کیلوگرم در هکتار متعلق بـه تیمـار    01/6460ترین آن در هکتار و کم
D داري براي این صفت بین تیمارها اختالف معنـی ). 4جدول(باشدمی

وجود دارد که با نتایج سـایر محققـین هماهنـگ     در سطح یک درصد
  ). Hirich et al,2012(است 
  

 
  رف آب در تیمارهاي مختلفمقایسه بهره وري مص -2شکل

  
ارائـه شـده    5در جـدول   نتایج همبستگی بین عملکرد و اجـزا آن 

توان دریافت که بین عملکرد دانه و وزن می 5با توجه به جدول . است
داري وجـود دارد،  بالل در سطح یک درصد همبستگی مثبت و معنـی 

فـاع  دانه با وزن خشک بوته همبستگی منفی و با ارت چنین عملکردهم
بوته، وزن هزار دانه و عملکـرد بیولوژیـک همبسـتگی مثبـت و غیـر      

   .داري داردمعنی
  

 گیرينتیجه

آبیـاري متنـاوب بـر    کـم  تـأثیر هدف از اجراي این طرح بررسـی  
چنین وري آب و رساندن آن به مقدار حداکثر خود و همعملکرد و بهره

ه دهـد کـ  نتایج طرح نشان مـی . است آبیاري گیاهیافتن روش مناسب 
این روش نبـوده و   تأثیرتحت ) زیستی(ارتفاع گیاه و عملکرد بیولوژیک

-بـیش (درصد حجم آب نسبت به تیمار شـاهد 7/18با کاهش  Dتیمار
تـرین کـاهش عملکـرد خشـک را بـه خـود       ، کم)ترین درصد کاهش
  .اختصاص داده است

 



  1393 زمستان، 8جلد ، 4شماره ، نشریه آبیاري و زهکشی ایران      814

 
 همبستگی بین عملکرد و اجزا آن - 5جدول 

 باللوزن  دانهار هزوزن  عملکرد بیولوژیک
وزن خشک 

 بوته
ارتفاع 

 بوته
 صفت عملکرد دانه

0.12ns 0.12ns 0.909** -0.2823ns 0.3572ns 1 عملکرد دانه 
0.4287ns 0.605* 0.4853ns 0.1549ns 1 

 
 ارتفاع بوته

0.7692** 0.3615ns 0.0019ns 1 
  

 وزن خشک بوته
0.4313ns 0.1502ns 1 

   
بالل وزن  

0.5044ns 1 
    

دانههزار وزن   
1 

     
 عملکرد بیولوژیک

  
نیازي به آبیاري  صفات بنابراین براي دست یافتن به مقدار حداکثر

 متناوب آبیاري(Bتیمار نیست و با آبیاري به صورت) درصد100(کامل
 پایان تا کامل آبیاري درصد 85 با بعد دور و کامل آبیاري دور یک با

توان پیشنهاد کـرد  پس می ،داکثر رسیدقدار حتوان به ممی) گیاه رشد
اي در آبیاري متناوب براي ذرت دانـه ش اعمال کمترین روکه مناسب
 85  با بعد دور و کامل آبیاري دور یک با متناوب بیاريآ ،این منطقه

  .باشدمی گیاه رشد پایان تا کامل آبیاري درصد
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 Abstract 

In order to evaluate the effects of intermittent deficit irrigation on corn SC-704. An experiment was 
conducted in randomized complete block design with four irrigation treatments and three replications research 
farm of college of Aburaihan at Pakdasht in 2013. Treatments included irrigation method A(control treatment, 
complete irrigation), B(irrigation alternating with an irrigation full and round, with 85 percent of full irrigation to 
the plant) treatments C and treatments D with 65 and 50 percent similar of treatments B, was performed. The 
results of variance analysis showed that intermittent deficit irrigation had significant effect on characteristics of 
dry weight of plant, ear weight, grain yield and water productivity. For reaching more water productivity, plant 
height, biomass yield, ear weight and grain yield, there is no need of full irrigation(100 percent), and through 
irrigation Form of treatment B, maximum yield could be reached. According to Correlation of characteristics 
Determined that ear weight maximum positive correlation and significant one percent with grain yield. So far the 
most convenient method of applying deficit irrigation for corn in the area, intermittent irrigation with a complete 
irrigation and the next round with 85 percent complete irrigation. 
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