"مجله علوم زراعي ايران"
جلد نوزدهم ،شماره  ،2تابستان 6931

اثر تقسیط و میزان کود نیتروژن بر رشد و عملکرد دانه دو رقم برنج ()Oryza sativa L.
(گیالنه و آبجيبوجي)

Effect of rate and split application of nitrogen fertilizer on growth and grain
yield of rice (Oryza sativa L.) cvs. Gilaneh and Abjiboji

مسعود کاوسی 1و مهرزاد

الهقلیپور2

چکيده
کاوسییي  ،مو و مو ا ییه قلییي ییور و 6931و اثررر سیسرريم و ميرردان کررود بي ررروون مررر ردررد و رلکرررد دابرره دو رقر مرررب

 )Oryza sativa L.گيالبرره و جم رریمررو)ی)

 .مجله علوم زراعي ايرانو 611-681 :)2(63و

به منظور بررسي واکنش دو رقم برنج نسبت به میزان کود نیتروژن ،آزمايشي به صورت فاکتوريی بیا سیه عامی م رقیم در دو سی
(رقم اصالح شده گیالنه و رقم بومي آبجيبوجي) ،نحوه مصرف کود نیتروژن در دو س
نیتروژن در نج س

(با تقسیط و بدون تقسییط) و مقیادير کیود

(صفر 31 ،51 ،11،و  611کیلوگرم نیتروژن خا ص در هکتار از منبی اوره) در قا یط حیرح ايیه بلیو

هیا

آزمايشي بر صفات عملکرد دانه ،ارتفاع بوته ،شاخص برداشت و کارايي زراعي مصیرف

 6931اجرا شدو در اين تحقیق ،اثر تیمارها

نیتروژن ارزيابي شدندو نتايج نشان داد که اختالف رقم گیالنه با رقم آبجي بوجي (بیه عنیوان يکیي از وا یدين رقیم گیالنیه) از نظیر
عملکرد دانه و ارتفاع بوته در سا ها
کود

آزمايش ،يکسان و ايدار بود ،به حور

که عملکرد دانه رقم گیالنیه در کلییه سی وح

و در هر دو سا آزمايش نسیبت بیه رقیم آبجیيبیوجي بیه حیور م نیي دار

بیشیتر و ارتفیاع بوتیه آن در همیین شیرايط

به حور م نيدار

کمتر بودو واکنش دو رقم برنج گیالنه و آبجيبوجي نسبت به کود نیتروژن در دو من قه رشیت و چپرسیر از نظیر

عملکرد دانه تفاوت داشته و دارا
ارقام برا

اجرا

روند مشابهي نبودند و بنابراين به نظر ميرسد که برا

تو ید محصو  ،مديريت کود نیتروژن در دو مکان بايد به شیوه ها

مصرف نیتروژن در رقم گیالنه در تیمارها

بهرهبردار

از حیداکرر تانسیی عملکیرد

متفاوتي اجرا شیوندو بیارتر بیودن کیارايي زراعیي

تقسی ي کود نیتروژن (با حداکرر  68/1کیلوگرم بر کیلوگرم) نسبت به رقم آبجيبیوجي

(با میانگین  62کیلوگرم بر کیلوگرم) ،نشان دهنده برتر
بدون تقسیط استو نتايج آزمايش نشان داد که برا

کارايي مصرف کود نیتروژن رقم گیالنه و برتر

شیوه تقسیط کود بر شیوه

رقم محلي آبجيبوجي در من قه چپرسر ،مصرف  51کیلوگرم نیتروژن در هکتار

به صورت تقسیط (با عملکرد  9891کیلوگرم در هکتار) و در من قه رشیت ،مصیرف  31کیلیوگرم نیتیروژن در هکتیار بیدون تقسییط
(با عملکرد  1111کیلوگرم در هکتار)مناسطتر استو برا

رقم اصالح شده گیالنه ،مصرف  31کیلوگرم نیتروژن در هکتیار بیا تقسییط
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کام تصادفي با سه تکرار در مزرعه آزمايشي موسسه تحقیقات برنج (رشت) و ايستگاه تحقیقات چپرسر (تنکابن) حي دو سیا  6939و

(با عملکرد  1351کیلوگرم در هکتار) و مصرف  31-611کیلوگرم نیتروژن در هکتار به صورت تقسیط به ترتیط در دو من قه چپرسیر
و رشت( ،با عملکرد  1111و  1111کیلوگرم در هکتار) مناسطتر تشخیص داده شدندو

ساریخ دریافت1931/11/22 :

ساریخ پذیرش1931/19/22 :

این میاله مس خرج از طرح سحیيیاسی مه دراره  7-10-10-3911مصوب موسسه سحیيیات مرب کشور میمادد.

 -1دابشيار موسسه سحیيیات مرب کشور ،سازمان سحیيیات ،جموزش و سروی کشاورزی
 -2اس ادیار موسسه سحیيیات مرب کشور ،سازمان سحیيیات ،جموزش و سروی کشاورزی .ضو اب رن لوم زرا ت و اصالح بباسات ایران مکاسبه کننده)
پست الک روبيک) mehrzadallahgholipour@yahoo.com :
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واژهه ا

کلید  :برنج ،تانسی عملکرد ،تقسیط کود ،رقم گیالنه و نیتروژن

"م له لوم زرا ی ایران") ،لد بوزده  ،دراره  ،2سامس ان 1931

مقدمه

بيرهپاکوساه ،میراوم مره خواميردگی مروده و وکودپرذیرسر

در مين غالت ،مرب معد از گندم از مهر سررین منرام

هسررر ند ،امکررران اسررر فاده از کرررود بي رررروون ميشررر ر

غذایی مشر محسوب میدود و ميش از  01درصد سرح

)هررت دسرر يامی مرره رلکرررد مررا سر ،افرردایش یاف رره

زیرکشرررت و بددیرررک مررره  01درصرررد جب مصررررفی

اسررت

کشراورزی )هرران را مرره خررود اخ صررات داده اسررت .مررا

 )Faraji et al., 2012گدارش کردبد که مصرف میادیر

سو)ررره مررره افررردایش )رعيرررت )هررران ،زم اسرررت

رقر خردر) ،مرا افردایش

et al., 2009

 .)Aliabbasiفر)رری و هرکرراران

ما ی کرود بي رروون در مررب

مح وای بي روون،کلروفير مررگ ،دوام و سوسرعه سرح

رلکرد محصو ت زرا ی در واحد سح افدایش داده
دررود .اصررالح ارقررام )دیررد هرررراه مررا سوصرريهکودهررای

مرگ ،فعاليت ف وسن دی و ما افدایش سر ت ردرد گيراه

ديريایی مناسب ،یکری از راههرای افردایش سوليرد مررب

هرررراه اسررت .جنهررا مررا سرین میرردار کررارایی زرا رری

مرریمادررد

ناصر غذایی ،بي روون مه سرین و محردودکننردهسررین

مصرف دده گدارش برودبرد .مفهروم کرارایی مصررف

نصررر مرروثر در ردررد و برررو گيرراه مرررب محسرروب

بي ررروون دررام )ررذب بي ررروون ،کررارایی اسرر فاده یررا

میدرود )(Haefele et al., 2006; Manzoor et al., 2006

دس رسی مه بي روون است که مه صورت بسربت مح روای

و مصرف میدار و زمان مناسب کودهای بي رووبی سره

بي روون ک گياه ،مح وای بي روون دابره ،رلکررد مراده

مرررب

خشک و رلکرد دابه مه مح وای بي روون ک خا ،یرا

Hossain, 2002

and

مررهسرردایی در افرردایش رلکرررد ارقررام مخ لرر

دارد ) .(Cassman et al., 1998بي رروون مره نروان یرک

کود بي روون مصرف دده ،ميان میدود .اکثر ديوههرای

نصر مروثر در ردرد گيراه ،مراده اصرلی سشرکي دهنرده

مررورد اس ر فاده مرررای مرجوردکررارایی مصرررف بي ررروون

اسيدهای جمينه و کلروفي است .مصرف بي روون ما ر
مهبود ردد رویشی گياه دده و ما

وامس ر ه مرره گيرراه ،سوليررد محصرروه و فراینرردهای مرررسبم
مرا جن هسر ند

افدایش سربدینیی

et al., 2008

 .)Pathakفران و هرکراران

گياه ،سعداد خوده در واحد سح  ،سعداد مرگها ،سعداد

 )Fan et al., 2004گدارش کردبد که کرارایی مصررف

دابه و ميدان پروسئين دابه میدود ).(Ying et al., 1998

بي روون بارت است از ميردان دابره سوليرد درده مره کر
بي ررروون مصرررف دررده کرره کررارایی باخررالم مصرررف

بي روون در سرام دوره ردد مرورد بيراز گيراه مروده و

بي روون بيد باميده میدود.

حداکثر بياز جن در ام دای پن هزبری سرا اواسرم جن و در
ذخيره سازی کافی بي رروون در گيراه مره من رور سراخير

مصرررفکننرردگان ایرابرری ،از اقبرراه مررا یی مررين مررردم

در پيری مرگ ،ثامت بیه داد ن ميدان ف وسن د در زمران

مرخوردار هس ند ،اما مره دلير پاملنرد مرودن و حساسريت

پررر درردن دابرره و افرردایش مح رروای پررروسئين دابرره مسرريار

جنها مه ارضه خواميدگی ،واکنش محدودی بسربت مره

ضروری است .واکنش مه کودهرای بي رووبری در مررب ،

مصرف کودهای بي رووبری از خرود بشران مریدهنرد .مرا

مس یی مه بوع رق  ،بوع خرا ،،دررایم جب و هروایی،

افدایش مصرف کود بي رووبری ،دیرواره سرلولی در ایرن

ميررردان کرررود و زمررران و چیررروبیی مصررررف جن دارد

ارقام لحي سر دده و حساسيت جنها مه جفات ،ميراریها

 .)Malakoutiدر کشررت غرقررامی

و ارضه خواميدگی افدایش یاف ه و در بهایرت رلکررد

مرب  ،مه لت سصعيد جموبيا ،،دبي ریفيکاسيون ،سثبيرت

دابرره در میایسرره مررا مصرررف میررادیرکر ر کررود ،کرراهش

جموبيرروم مررين یررههررای رو و روابرراب ،میرردار سلفررات

می یامد .مرا مرودن کيفيرت پخرت و مازارپسرندی ارقرام

بي روون ما است .مرا سو)ره مره اینکره ميشر ر ارقرام مررب

محلی از د ی مهر کشرت ایرن ارقرام مرا و)رود ميردان

and Kavousi, 2004
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اوایرر خودررهدهرری مرریمادررد .در دوره رسرريدن دابرره،

ارقام محلی مرب مه دلي سحامق کيفيت جنها ما ذائیره
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 .)Narcisoدر مررين

بي روون را  29/0کيلوگرم دابه مر کيلوگرم کود بي روون

" اثر سیسيم و میدار کود بي روون مر ردد"...

سوليد پایين ،حساسيت مره ميرراری و ارضره خواميردگی

سحیيیررررات مرررررب

در مناطق درالی و ح ی سایر اس انها میمادرد ،منرامراین

چپرسر سنکامن) طی دو سراه  1939و  1930ا)ررا درد.

دستیامی مه ارقام بسب اً پرمحصوه ،زودرو ما بيراز جمری

سيرارهررررای جزمررررایش دررررام س رقرر ر در دو سررررح

کر ر ،میاوم مه ارضه خواميدگی ما ظرفيت کودپرذیری

جم ی مو)ی وگيالبه) ،بحوه مصررف کرود بي رروون در

ميش ر و مشامه ارقام محلی که دارای خصوصيات مناسب

دو سررح

مررا سیسرريم و مرردون سیسرريم) و میررادیر کررود

پخررت بيررد مادررند ،در اولویررت مربامررههررای سحیيیرراسی

بي رررروون در پرررن سرررح

قراردارد  .)Allahgholipour et al., 2014مر ایرن اسراو

کيلوگرم بي روون خالم در هک ار از منب اوره) ،مودبد.

در ساه  1929ما هدف اصالح ارقام محلری ،سالقری مرين

معرد از اب ررام دررخ اوه ،دوم ،مالره کشرری و مرزمنرردی،

دو رق ر مرررب محلرری جم رریمررو)ی یررا دمسرررو و رق ر

یک بروبه خرا ،از ررق صرفر سرا  91سراب یم رری مره

اصالحدده صال صرورت گرفرت و در سراههرای معرد

صورت مرکب از دو منحیه سهيه و مرخی از خصوصيات

ب اج حاص از سالقی ساده ،ما رق محلی جم یمو)ی مره

ديريایی و فيدیکی جن دام مافت خا ،،بي روون کر ،

صورت مرگش ی سالقی داده ددبد .سالقیهرای مرگشر ی

فسفر ،پ اسي  ،کرمن جلی ،درصد ادباع و واکنش خرا،

طی چهار ساه م والی اب ام و در هرر مرار ب راج مشرامه مرا

ما روشهای مرسوم ابدازهگيرری دردبد )ردوه  .)1مرر

رق جم یمو)ی اب خاب و ما رقر سکررار دروبده سالقری

اساو ب ای جزمون خا ،،در مکان جزمایشی ردرت مره

داده ددبد .در بهایرت رقر مدسرتجمرده مرا طروه دوره

)دکربود بي روون و فسفر و در مکان جزمایشری چپرسرر

ردد  111-110روز ،ارسفاع موسره  110-110سراب یم رر،

مه )د کربود پ اسي  ،محدودیت خاصری مررای زرا رت

ما رلکرد 0111سا  0011کيلروگرم در هک رار و کيفيرت

مرب و)ود بدادت و مررای رفر محردودیتهرای ذکرر

پخت مشامه ما ارقام مرومی مدسرت جمرد و مرا برام گيالبره

دده ،کودهای ديريایی زم مهبحوی مصرف ددبد کره

صرررفر 31 ،70 ،11،و 110

از دم کربود اح رالی ناصر فسفر و پ اسري در هرر دو

)دید ضرن مرسری بسبت مه والردین خرود) ،ردر ارقرام

مدر ه جزمایشی ،اطرينان حاصر درود و واکرنش گيراه

زودرو و پاکوسرراه محس روب دررده و از کيفيررت پخررت

بسبت مه مصرف میادیر کود بي روون سحت ساثير کربرود

مشامه ارقام محلی ایرابی مرخوردار میمادد .رق گيالبره

اح ررررالی دو نصرررر یاددرررده قررررار بیيررررد .میرررادیر

از ب ر دک ظاهری موسره و مورفولرووی مسريار دربيه مره

پيشمينیدده کود بي روون مرای هر دو رق جم یمو)ی

والد خود رق جم یمرو)ی) اسرت و هرابنرد جن دارای

و گيالبه مهصورت مدون سیسريم و مرا سیسريم مصررف

ریشکهای ملند و قرمد ربگ مریمادرد .ایرن سحیيرق مرا

دوسوم کود در مرحله بشاکاری و یرکسروم در مرحلره

هدف سعيرين دريوه مصررف و میردار کرود بي رروون مرر

جمس نی) مه کرتها افدوده و مه صورت دس ی مرا خرا،

رلکرد دابه مرب رق )دید گيالبه و میایسه جن ما رقر

مخلوط ددبد .دد .امعاد کرتهرای جزمایشری  0×9م رر

محلی جم یمو)ی ا)را دد.

پن ا اکسيد فسفر و  111کيلوگرم اکسيدپ اسي مه سرسيرب
مواد و روشها

از منام سوپرفسفات سریپ و سولفات پ اسري مره سررامی

مه من ور مررسی واکرنش مررب رقر )دیرد گيالبره

کرررتهررا مررهطررور یکسرران و مسرراوی اضررافه دررد .مرررای

بسربت مره میرادیر کرود بي رروون جزمایشری مره صرورت

)لرروگيری از اخرر الط کودهررای درريريایی ،مرزهررای

فاک وری ما سه امر در قالرب طررح پایره ملرو،هرای

کرت های جزمایشی سا رق  20ساب یم ری ما پالسر يک

کام سصادفی ما سه سکرار در مدر ه جزمایشری موسسره

پودابده دد .گياهچههای سال مرب ارقام جم یمو)ی و
761
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 12م رمرم ) مود .فسفر و پ اسي مه میادیر  00کيلروگرم
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معرفرری گردیررد

et al., 2016

 .)Allahgholipourرق ر

ردررررت) و ایسرر ر یاه سحیيیررررات

"م له لوم زرا ی ایران") ،لد بوزده  ،دراره  ،2سامس ان 1931

گيالبه مه سعداد دو دد گياهچه در هرر کپره مره فواصر

داهد مدون کود) مه ک بي رروون مصررفی کيلروگرم)

 21× 21ساب یم ر بشاکاری ددبد.کليه رليرات زرا ری

میمادرد  .)Malakouti and Baba Akbari, 2005س دیره

از قبي جمياری ،مبارزه ما ل های هرز و جفرات محرامق

و

واریابس ما اسر فاده از بررمافردار

MSTATC ver 1.42

سوصيههای فنی موسسه سحیيیات مرب کشور اب ام درد.

ver 16

محصوه کرتها در زمان رسريدن کامر از ده م رمرمر

سوکی محور )داگابه مرای هرسراه اب رام و در پایران دو

م ن هر واحد جزمایشی پس از حذف حاديه ،مردادت و

ساه جزمرایش ،پرس از اطرينران از یکنرواخ ی واریرابس

ما رطومت  10درصد محاسبه دد .الوه مر رلکرد دابه،

ادر باه جزمایشرری مررا اسر فاده از جزمررون مارسلررت ،س دیرره

ارسفررراع موسررره ،دررراخم مردادرررت و کرررارایی زرا ررری

واریابس مرکب ما فرر

سصرادفی مرودن سراه و مکران

مصرررف بي ررروون بيررد مررورد ارزیررامی قرررار گرف نررد.

وثامت مودن وبوسيپ ها اب ام دد .رس برودارهرای زم

کارایی زرا ی بي روون کارایی خالم) حاص سفاضر

ما اس فاده از ميابیين دادهها ما اس فاده از برمافردار Excel

رلکررررد در سيرررررار کرررودی و رلکرررررد در سيرررررار

 SPSSو میایسه ميابیينها مرا اسر فاده از جزمرون

اب ام دد.

)دوه  - 1خصوصيات فيدیکی و ديريایی و فيدیکی خا ،مح ا)رای جزمایشی ردت و چپرسر)
)Table 1. Physicohemical properties of the soil in experimental site (Rasht and Chaparsar

رو
سيلت
دن
ادباع خا،
هدایت الک ریکی
واکنش خا،
کرمن جلی
بي روون ک
فسفر
پ اسي

نتايج و بحث

parameters
)Clay (%
)Silt (%
)Sand (%
)Soil Saturation (%
)Electrical Conductivity (dS.m-1
Soil Reaction
)Organic Carbon (%
)Total Nitrogen (%
)Phosphorus (mg.kg-1
)Potassium (mg.kg-1

ساه× مکان در سح اح راه یرک درصرد درد .مدر ره

صفات گياهی ارقام مرب غيرمعنیدار مودکه بشاندهنرده

خا ،منحیه چپرسر ما داد ن درصد سيلت و دن مرا سر

دررباهت و یکسرران مررودن درررایم جب و هرروایی طرری

بسبت مه رو ،دارای مافت سربکسرر مرود کره من رر مره

ساههای  1939و  1930میمادد .در حالیکره اخر الف

اخ ر الف واقعرری و غيرسصررادفی دو منحیرره دررده اسررت،

مين دو مکان ردت و چپرسرر و م عاقرب جن اثرر م یامر

منامراین مدیریت مصررف کودهرای دريريایی میردار و

سرراه× مکرران مسرريار معنرریدار مررود .دو مکرران ا)رررای

روش مصرف کود) ،مخصوصاٌ کودهای بي روون در دو

جزمایش از ب ر خصوصيات فيدیکی و دريريایی مافرت،

مکان م فاوت از یکدییر خواهد مود.

ادباع و واکنش خا ،و مح وای ناصر غرذایی) مسريار

سفرراوت مررين دو رق ر مرررب گيالبرره و جم رریمررو)ی

دم اخ الف معنیدار

اثررر رق ر ) و اثررر م یام ر دوگابرره مکرران × رق ر از ب ررر

معنرریدار درردن اثرم یامر دوگابرره

رلکرد دابه مر اساو میدار و بحروه مصررف سیسريم)

م فاوت مود )دوه  )1و ليرغ
مررين دو سرراه ،ما ر
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س دیه واریرابس مرکرب بشران داد کره اثرر سراه مرر

سحیيیاسی ردت مه دلي ما مودن میردار رو ،سرنیين و
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چپرسر
Chaparsar
24
42
34
2.16
7.2
3.55
0.31
17.3
94.8

ردت
Rasht
46
42
12
82.1
2.1
7.2
2.4
0.175
11.6
231

خصوصيات

Soil

" اثر سیسيم و میدار کود بي روون مر ردد"...

کرررود بي رررروون مسررريار معنررریدار مرررود .مرررا سو)ررره مررره

مرای پرددن دابه و سوليد رلکرد محلوب ،مرهخصروت

ب ررای سحیيیررات اب ررامدررده مبنرری مررر و)ررود سفرراوت

در رق محلری و پاملنرد جم ریمرو)ی ،بيرازی مره اضرافه

مين دو رق از ب ر خصوصيات زرا ی مه مابنرد ميردان

کررردن بي ررروون کررود سررر )،در طرروه دوره ردررد

رلکررررد دابررره ،ارسفررراع موسررره و طررروه دوره ردرررد

بریمادد .چه مسا این موضروع مرکرن اسرت مرا افردایش

 )Allahgholipour et al., 2016و م فاوت مودن جدرکار

میرویه ردد رویشی ،ما

دیرررودردن گيراه درده و

دو منحیه ،معنی دار ددن سفاوت مين دو رق و اثر م یام

سصري گيری مرای مردادت مه دلير

سرراه × رقرر و مکرران × رقرر مرررای رلکرررد دابرره در

رسيدن دابهها را ،ما مشک موا)ه براید .مه بارتدییرر

این جزمرایش دور از اب رار ببرود .اثرر م یامر سرهگابره

در زمان مردادرت محصروه ،معضری از خودرههرا دارای

ساه × مکان × رق دارای اخر الف معنریداری ببودکره

دابه های رسيده و سعداد دییری از پن ههای مارورکه در

بشان دهنده پایرداری ارقرام از ب رر رلکررد دابره در دو

اثر اضافهکردن کود سوليد ددهابد ،دارای دابههرای سربد

مکان طی دو ساه زرا ری ،مرا مرسرری رقر اصرالحدرده

و بارو مادند .این موضوع زمان مردادت محصوه را مره

گيالبه ما اخ الف ميش ر از  1سن در هک ار بسبت مره رقر

ساخير ابداخ ه و مه لرت ماربردگیهرای اب هرای فصر و

محلی جم ی مو)ی میمادد .اب ار مریرود کره واکرنش

و)ود بس سوم جفت ساقهخوار مرب  ،کراهش رلکررد

هر یک از دو رق گيالبه و جم یمو)ی بسربت مره کرود

دابه را مه هرراه خواهد دادت .در منحیره چپرسرر معلرت

بي روون در دو منحیره ردرت و چپرسرر از ب رر رلکررد

سبک سر مودن مافت خا ،،مرای سوليد رلکرد محلروب

دابه ،م فراوت از یکردییر مروده و دارای روبرد مشرامهی

در دو رق مرب مورد مررسی ،اضافه کردن بي رروون مره

ببادد و مرای مهره مرداری از حداکثر پ ابسي ارقام مررای

صورت سر )،در مراح مخ ل

ردد گيراه ضرروری

سوليررد ميش ر ر محصرروه ،مرردیریت اس ر فاده از کودهررای

اسرت .موسروی و هرکراران  )Mousavi et al., 2015مرا

بي روون در دو مکان ردت و چپرسر م فاوت از یکدییر

محالعه اثر میادیر کود بي روون مر صفات مورفولوویک،

موده و دارای فرمروه کرودی مشرامهی بخواهرد مرود .مره

رلکرد و ا)دای رلکرد ارقام مررب گردارش برودبرد

نوان مثاه ،در هر دو منحیه ردت و چپرسر سفاوت مرين

که سحوح کود بي روون اثر معنیداری مر طروه خودره،

دو رق ر و سررحوح کررود بي ررروون مرررای رلکرررد دابرره

سعداد دابه در خوده ،وزن هدار دابه و داخم مردادرت

معنریدار مرود ،امرا در ردررت اثرر سیسريم کرود بي ررروون

بداد ه ،اما صفات ارسفاع موسه ،سعداد خوده در م رمرم ،

معنیدار ببود .ليرغ معنریدار دردن اثرر اصرلی رقر و

رلکرد دابه و رلکرد ميولوویرک سحرت سراثير سرحوح

کود ،اثر م یام دوگابه رق × سیسريم ،کرود× سیسريم و

کود قرار گرف ند .ليرغ

دم اخ الف معنیدار مرين دو

اثر م یامر سرهگابره کرود× سیسريم× رقر مررای صرفت

ساه ،مه دلي سفاوت جدکار مين دو رقر از ب رر سراخ ار

مذکور معنی دار ببود ،معبارت دییر بیش اثر سیسريم در

مورفولوویک و ميدان رلکررد دابره ،اثرم یامر دوگابره

دم معنی دارددن اثرر م یامر مسريار ميشر ر از دو امر

ساه × رق معنی دار مود .ام سیسيم کود و اثر م یامر

دییر رقر و سرحوح کرودی) مروده اسرت .ردم سراثير

سیسيم× رق معنیدار مر رلکرد دابه مود ،معبارت دییر

سیسيم کود بي روون مرر رلکررد دابره در منحیره ردرت

مرای هر رق در هر منحیه بحروه مصررف کرود بي رروون

می سوابد مه دلير قردرت خرا ،در بیهرداری جموبيروم

م فاوت می مادد .ام اصلی کود مه هررراه اثرر م یامر

اضافه دده گن رایش سبراده کراسيوبی مرا ی خرا ،در

دوگابه مکان × کود ،رقر × کرود ،اثرر م یامر سرهگابره

مافتهای سنیين) ،دم ردد ریشه و )ذب کر رر مرواد

ساه× رق × کود ،اثر م یام چهارگابره سراه × مکران ×

معدبی در خا ،و دوره ردد کوساه گياه مادد .در واقر

رق × کود ،اثر م یام دوگابه سیسيم × کود ،اثر م یامر
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ردم یکنرواخ ی در

"م له لوم زرا ی ایران") ،لد بوزده  ،دراره  ،2سامس ان 1931

سه گابه ساه× سیسيم× کود ،رق × سیسيم× کرود و اثرر

بي روون در این ارقام ،دیرواره سرلولی لحير سرر درده و

م یام چهارگابه ساه × رق × سیسيم× کود مر رلکرد

هرراه ماجن مه دلي ارسفاع زیاد گياه ،حساسيت مه جفرات

دابه ارقرام مررب معنریدار مودبرد .اخر الف جدرکار مرين

و ميراریها وخواميدگی افدایش یاف ه و رلکرد گياه در

ارقررام ،سررحوح کررود و سیسرريم کررود بي ررروون مرره دلي ر

میایسرره مررا میررادیر کر ررر کررود بي ررروون ،کرراهش یامررد،

اخ الف معنیدار دو منحیه ،بیش مهسردایی در معنریدار

منامراین مه ب ر میرسد که مصرف کود بي روون پایره و

ددن منام سغيير مذکور داد ند ،منرامراین مررای دسر يامی

سر )،در رق گيالبه صرف پر ددن دابههرا و در رقر

مه حداکثر سوليد محصوه در دو منحیه ،مردون سو)ره مره

جم یمو)ی ما سعداد دابه کر ر در خوده ،ما

درایم جب و هوایی جبها ،مس ه مردیری ی کرود بي رروون

ردد رویشی گياه دده است .این موضوع ضرن کراهش

ماید مهطور خات و )داگابه ارائه دود.

افردایش

رلکرررد دابرره و افرردایش طرروه دوره ردررد گياه،سشرردید

مه رق محلی جم ی مو)ی در دو منحیه ردت و چپرسرر

خواميرردگی در اثررر فشرررار وام محيحرری و مررردیری ی

مرره سرسيررب مررا اخر الف  101و  011کيلرروگرم در هک ررار

ماد ،ماران و مصرف ميش از ابدازه کود بي رروون) را مره

از رلکرد دابه ميش ری مرخوردار مرود درک  .)1رقر

هرررراه خواهررد دادررت .زم مرره ذکررر اسررت کرره مهبررود

گيالبرره مررا ارسفرراع موسرره  110 -111سرراب یم ررر بسرربت

ساخ ار مورفولوویک مخصوصاٌ کراهش ارسفراع موسره)

مه رقر محلری جم ریمرو)ی مرا ارسفراع موسره 101-100

در کنار کاهش طوه دوره ردد ،از اهداف اصلی و مه

سرررراب یم ر،کوسرررراهسررررر مررررود دررررک  .)2یودرررريدا

در فرجینررد اصررالح ارقررام )دیررد مرررب مرروده و مررهب ررر

 )Yoshida, 1981یيده دارد کره ارقرام پاملنرد مررب در

میرسد که اصالح رق )دید گيالبره مرا کيفيرت پخرت

میایسه ما ارقام پاکوساه واکنش کر ری بسبت مه مصرف

مشامه ارقام محلی ایرابی مرا سو)ره مره اهرداف اصرلی مره

کود بي روون بشان میدهند ،زیرا ما افدایش مصرف کود

درس ی اب ام دده و در این مسير موفق موده است.

Fig. 1. Mean of grain yield of Gilaneh and Abjiboji rice cultivars in Rasht and Chaparsar
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] [ DOR: 20.1001.1.15625540.1396.19.2.6.4

دک  -1ميابیين رلکرد دابه ارقام مرب گيالبه و جم یمو)ی در دو منحیه ردت و چپرسر
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میایسه ميابیينها بشران داد کره رقر گيالبره بسربت

حساسرريت رقر محلرری جم رریمررو)ی بسرربت مرره ارضرره

" اثر سیسيم و میدار کود بي روون مر ردد"...

دک  -2ميابیين ارسفاع موسه ارقام مرب گيالبه و جم یمو)ی در دو منحیه ردت و چپرسر
Fig. 2. Mean of plant height of Gilaneh and Abjiboji rice cultivars in Rasht and Chaparsar

سیسيم کود بي رروون مسريار مشرامه مودبرد ،ولری منحنری

یکسابی مرخوردار موده و سیریبا مر روی یکدییر منحبرق

مرموط مه مصرف سیسيحی کود بي روون از ضریب سبيرين

مودبد درک  .)0مرر ایرن اسراو مصررف  31کيلروگرم

ما سری  )R2=0.98مرخروردار مرود درک  ،)9منرامراین

بي ررروون در هک ررار مرررای رق ر جم رریمررو)ی در ردررت

مصرررف  70کيلرروگرم بي ررروون مررا سیسرريم مرررای رق ر

مناسبسر سشخيم داده درد .اگرچره ميرابیين رلکررد

جم یمو)ی مرا رلکررد  9311کيلروگرم در هک رار در

دابه در بحوه مصرف کرود بي رروون مرهصرورت سیسريم

منحیه چپرسر مناسبسر است .منحنی مررازشدرده مررای

 0121کيلرروگرم در هک ررار) در برررودار س ر وبی کررری

پيش مينی رلکرد دابه رق گيالبره در منحیره چپرسرر مرا

مررا سر از مصرررف مرردون سیسرريم  0101کيلرروگرم در

سیسيم کود از ضریب سبيرين مرا سری  )R2=0.88بسربت

هک ار) جن مود ،ولی چون منحنیهای مرازشدرده مررای

مرره کررارمرد مرردون سیسرريم کررود بي ررروون )R2=0.77

ديوه های مصرف بي روون روی ه منحبق مودبرد ،مررای

مرخوردار مود ،منرامراین مری سروان مصررف 31کيلروگرم

ا) ناب از هدینه مصرف سیسيحی کود ،میسوان مصررف

بي روون در هک ار را مرای مرب رقر گيالبره مرا رلکررد

مدون سیسيم کود را در ردت سوصيه بررود .درهيدپور و

 0371کيلوگرم در هک ار مناسب محسوب کررد .مينردرا

هرکاران  )Shahidpour et al., 2015بشان دادبد که اثرر

و هرکاران  )Bindra et al., 2000ما ارزیامی اثرر میرادیر

میررادیر کررود بي ررروون ،سعررداد گياهچرره و برروع رقرر و

کود بي رروون روی مررب رقر کاسر وری طری دو سراه

هرچنين اثر م یام بي روون × رقر مرر رلکررد دابره دو

زرا رری در کشررور هنررد گرردارش برودبررد کرره ميش ر رین

رق مرب معنیدار مود و رق دريرودی مرا دریافرت 110

رلکرد دابه ،ارسفاع موسه و سعداد خوده در واحد سرح

کيلوگرم بي رروون در هک رار ،ميشر رین رلکررد دابره را

ما مصرف  31کيلوگرم بي روون در هک ار مه دست جمد.

دادت .از جب ا کره رقر دريرودی دراخم مردادرت و

منحنیهای مرازشدده مرای پيشمينی رلکررد دابره

وزن هدار دابه ما سری دادت ،ميش ر مودن رلکررد دابره
717
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مرب رق جم ی مو)ی مرای مصررف مردون سیسريم و مرا

مصرف مدون سیسيم و ما سیسيم کرود بي رروون از روبرد
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منحنیهای مرازشدده مرای پيشمينی رلکررد دابره

در رق جم ی مو)ی در منحیه ردت مرای هرر دو بحروه

"م له لوم زرا ی ایران") ،لد بوزده  ،دراره  ،2سامس ان 1931

ديوه مدون سیسيم بيرد مریسوابرد ساکيردی مررای سوصريه

جن بيد قام اب ار مود.
بي روون ما سیسيم و مدون سیسيم در منحیره ردرت بشران

مو)ی در ردت مادد دک  ،)7زیررا اب رار ایرن اسرت

داد که هرر دو حالرت سیسريم و مصررف یک رای کرود

که ما افدایش مصرف کرود بي رروون از کرارایی زرا ری

بي روون ،از معادله در)ره دو پيرروی کررد و در سرحوح

مصرف بي روون کاسر ه درود .مرا مصررف  31کيلروگرم

پایين کود بي روون ،یک روبد افدایشری و پرس از جن مرا

بي رررروون در هک رررار مررره صرررورت سیسررريم در رقررر

افدایش میدار کود ،روبد بدولی در داخم مردادت مره

جم یمو)ی ،ميش رین کرارایی زرا ری مصررف بي رروون

وضوح قام مشاهده مود .اگر چره دراخم مردادرت در

مدست جمرد کره مرا ب رای مرمروط مره دراخم مردادرت

سيرار  31کيلوگرم بي روون در هک ار مه صورت سیسريم،

دک  )0بيد هرخوابی دارد ،امرا ایرن سغييرر مره صرورت

حدود  9درصد ميش ر از سيرار هررين میردار کرود مردون

مررارز در میرردار محلررق رلکرررد مشرراهده بشررد ،منررامراین

سیسيم مود ،ولی این سفاوت ما سو)ه مره اطال رات درک

هرررابحور کرره ادرراره دررد ،مرررای ا) نرراب از هدینررههررای

 ،0من ر مه افدایش معنیدار رلکررد دابره بشرد .ارسبراط

مرموط مه سیسريم کرود بي رروون ،مره ب رر مریرسرد کره

مين داخم مردادت و رلکرد دابه مرکن است مس ه مه

مصرف  31کيلوگرم بي روون در هک ار مه صورت مدون

وبوسيپ و ديوههای مدیریت خا ،و گياه مورد ارزیامی

سیسيم مرای رق جم یمو)ی در ردت مناسبسرر مادرد.

مثبت ،خحی یا در)ه دو مادد  .)Huang et al., 2015در

جرسراچو و هرکراران  )Artacho et al., 2009بيرد ب رای

این جزمایش رق مومى جم یمرو)ی در میایسره مرا رقر

مشامهی راگدارش برودبد ،مرهطروریکره در کليره ارقرام

اصررالح درررده گيالبرره ،مرره لرررت محررردودیت مخررردن،

مرب مورد محالعه جبها ،کاهش در ميدان کارایی زرا ری

زیرست سروده مرا یى بدادت ،اما مره ب رر مررىرسرد کره

مصرف بي روون مه ازای افدایش مصررف کرود بي رروون

سوابرایى جن در اخ رصات مواد ف وسرن د مرره دابررههررا

مشاهده دد.

ميرش ر مادرد .رقر گيالبره مرا دراخم مردادرت مررا سر،

منحنی پيشمينی رلکرد دابره مررب رقر گيالبره در

میدار ميرش ری از مراده خشک را مره دابرههرا اخ صرات

مصرف سیسيحی کود بي روون بسربت مره مصررف مردون

)Yaoping

سیسرريم جن در سررح مررا سری قرررار دادررت ،مرره بررارت

مررا مررسرری رامحرره مخرردن ،منبر و وی گرریهررای مرمرروط

دییر مصررف کرود مره صرورت سیسريم ،رلکررد دابره

مه جن ما دراخم مردادرت مرا در رقر اصررالحدررده

ميش ری سوليد بروده و میسوابد معيار سوصيه کودی قررار

داد .یائوپينررگ و هرکرراران

et al., 2001

مخردن مدرگ رر و ظرفيررت پرررر دررردن دابررره مه رررری

 110کيلوگرم در هک ار ،روبرد افدایشری دارد ،مصررف

دادرررر ه و دليرررر اصررررلی مررررا مررررودن درررراخم

حداق  31و حداکثر  110کيلوگرم بي رروون در هک رار

مردادررت و رلکرررد جن ،سعرراده و هرراهنیی مخردن،

مرررای مرررب رقر گيالبرره مررا رلکرررد مررين 0201-0101

منبر و مرواد ف وسرن دی )راری ذکررگردید.

کيلوگرم در هک ار در ردت مناسب مه ب ر میرسرد .مرا

Xiang Yue

کارایی زرا ی بي روون مه نوان بسربت مرين سفاضر

سو)ه مه محالب فوق میسوان گفت که مرب رقر محلری

رلکرد دابه در سيرارهای کود بي روون و رلکررد دابره

جم ی مو)ی مره دلير پاملنرد مرودن و دادر ن سعرداد دابره
کر ر در خوده ،بي روون اضافهدده سر )،مه خا ،را

در سيرررار درراهد مرره میرردار بي ررروون مصرررفی سعریرر
میگردد .سفاوت ک کارایی زرا ی مصرف بي روون در

صرف ردد رویشی ميش ر بروده و کر ر ما ر

سيرررار  31کيلرروگرم بي ررروون مررا سيرررار  70کيلرروگرم در

وزن دابه در خوده میدود ،در حالیکه رقر گيالبره مره
571
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 ،Zhanگردارش کردبرد کرره ایررن رقرر ،

گيرد .ما در ب رگرف ن اینکه خم مرازشدرده سرا حردود
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مررسی سغييرات دراخم مردادرت در سرحوح کرود

مصرف  31کيلوگرم بي روون در هک ار مرای رق جم ی
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)Non-split مدون سیسيم
(Split ) سیسيم

)Non-split مدون سیسيم
(Split ) سیسيم

)1930  و1939  رلکرد دابه ارقام مرب گيالبه و جم یمو)ی در اثر م یام سهگابه سيرارهای سیسيم× کود بي روون× رق در منحیه چپرسر-9 دک
Fig. 3. Grain yield of Gilaneh and Abjiboji rice cultivars in interaction effect of split application×N fertilizer×cultivar in Chaparsar (2014 and 2015)
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1931  سامس ان،2  دراره،  )لد بوزده،""م له لوم زرا ی ایران

)Non-split مدون سیسيم
(Split ) سیسيم

)Non-split مدون سیسيم
(Split ) سیسيم

)1930  و1939  رلکرد دابه ارقام مرب گيالبه و جم یمو)ی در اثر م یام سهگابه سيرارهای سیسيم× کود بي روون× رق در منحیه ردت-0 دک
Fig. 4. Grain yield of Gilaneh and Abjiboji rice cultivars in interaction effect of split application×N fertilizer×cultivar in Rasht (2014 and 2015)
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)Non-split مدون سیسيم
(Split ) سیسيم

[ DOR: 20.1001.1.15625540.1396.19.2.6.4 ]
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) داخم مردادت مرب رق جم یمو)ی در سيرارهای کود بي روون ما و مدون سیسيم ردت-0 دک
Fig. 5. Harvest index of rice cv. Abjiboji in nitrogen fertilizer treatments with and without split application
(Rasht)

)Non-split مدون سیسيم
(Split ) سیسيم

) داخم مردادت مرب رق گيالبه در سيرارهای کود بي روون ما و مدون سیسيم ردت-1 دک
Fig. 6. Harvest index of rice cv. Gilaneh in nitrogen fertilizer treatments with and without split application
(Rasht)
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)Non-split مدون سیسيم
(Split ) سیسيم

) کارایی زرا ی مصرف بي روون مرب رق جم یمو)ی در سيرارهای کود بي روون ما و مدون سیسيم ردت- 7 دک
Fig. 7. Agronomic N-use efficiency of rice cv. Abjiboji in nitrogen fertilizer treatments with and without split
application (Rasht)

)Non-split مدون سیسيم
(Split ) سیسيم

) کارایی زرا ی مصرف بي روون مرب رق گيالبه در سيرارهای کود بي روون ما و مدون سیسيم ردت- 2 دک
Fig. 8. Agronomic N-use efficiency of rice cv. Gilaneh in nitrogen fertilizer treatments with and without split
application (Rasht)
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دلي پاکوساه مودن و داد ن سعداد دابه ميشر ر در خودره،

بيد ما محالعه اثر مصرف دش سح کرود بي رروون روی

بي ررروون اضررافهدررده مرره خررا ،در مرحلرره اواخررر ردررد

رق )دید مرب

 )Budhan1ا الم برودبرد کره مصررف

رویشرری را ميش ر ر صرررف پرکررردن دابررههررا و در ب ي رره

 21و  111کيلررروگرم بي رررروون در هک رررار ،ميشررر رین

افدایش رلکرد دابه میبراید .این اد ا ما سو)ه مه درک

رلکرد دابه را مه هرراه دادت .جبها ساکيرد کردبرد کره

 1بيد قام اثبات است .مر اساو اطال رات درک  ، 1در

مه من ور حفظ محيم زیست ،در زرا ت ارقرام مخ لر

هردو ديوه مصررف کرود بي رروون مرا سیسريم و مردون

مرب  ،اس فاده از میرادیر م وسرم بي رروون ،اق صرادیسرر

سیسيم) ،سغييرات داخم مردادت رقر گيالبره از یرک

است.

معادله در)ره دو پيرروی کررد و ام ردا مرا مصررف کرود
نتیجه گیر

افدایش و سپس کاهش یافت .بک ه قام سو)ه در درک
کود بي روون در سيرار  70کيلوگرم بي روون در هک رار و

که سفاوت مرب رق گيالبه ما رقر محلری جم ریمرو)ی

مرای مصررف سیسريحی بي رروون در سيررار  31کيلروگرم

مه نوان یکی از والدین رق گيالبره) از ب رر رلکررد

بي روون در هک ار ما ديب مسريار کرری سرا سيررار معردی

دابه و ارسفاع موسه در ساههای جزمایش ،یکسان و پایدار

کاهش یافت) ،مشاهده دد .میایسه دو درک  0و  1بيرد

مود ،مه طروری کره رلکررد دابره رقر گيالبره در کليره

بشان می دهد که داخم مردادت در رق گيالبه بسربت

سحوح کودی و در هر دو ساه جزمایش بسربت مره رقر

مه رق جم ی مو)ی در سح ما سری قرار دارد کره ایرن

محلی جم یمرو)ی مره طرور معنریداری ميشر ر و ارسفراع

موضوع میسوابد دلير خرومی مررای ميشر ر مرودن ميردان

موسه جن در هرين درایم مه طور معنریداری کر رر مروده

رلکرد رق گيالبه بسربت مره رقر جم ریمرو)ی مادرد.

است .مر اساو ب ای مه دسرت جمرده مررای رقر محلری

گيالبه دک  )2بسبت مه رق جم یمو)ی دک  )7بيد

صررورت سیسرريم در چپرسررر و مصرررف  31کيلرروگرم

دلي دییری مرای ما سر مودن رلکرد دابه رقر گيالبره

بي روون در هک ار مدون سیسريم در ردرت و مررای رقر

بسرربت مرره رقرر جم رریمررو)ی و مررا سر مررودن منحنرری

گيالبه مصرف  31کيلوگرم بي روون در هک ار ما سیسريم

کرارایی زرا رری مصرررف بي رروون در مصرررف سیسرريحی

و مصرررف  31-110کيلرروگرم بي ررروون در هک ررار مررا

بسرربت مرره درريوه مرردون سیسرريم جن مرروده و مرریسوابررد

سیسيم ،مره سرسيرب مررای چپرسرر و ردرت قامر سوصريه

دليلی مرای اب خاب ديوه سیسيحی مصرف کود بي رروون

است .ما سر مودن کرارایی زرا ری مصررف بي رروون در

مررای رقر گيالبرره در ردررت مادررد .مابرران و هرکرراران

رق گيالبه بسبت مه رق جم یمو)ی بيرد دلير دییرری

 )Mannan et al., 2010ما ارزیامی اثر میادیر صرفر،20 ،

مرای ما سر مودن رلکرد دابه رق گيالبه بسبت مره رقر

 70 ،01و  111کيلوگرم بي رروون در هک رار مرر صرفات

جم رریمررو)ی و مررا سر مررودن منحنرری کررارایی زرا رری

زرا ی و رلکرد چهار وبوسيرپ مررب ماسرراسی اظهرار

مصررف بي ررروون در مصررف سیسرريحی بسربت مرره درريوه

داد ند که مصرف بي رروون سراثير مثب ری مرر مسرياری از

مدون سیسيم جن موده و مریسوابرد دليلری مررای اب خراب

صفات گياهی دادت ،مه طوری که ميش رین ارسفاع موسه،

ديوه سیسيحی مصرف کود بي روون مرای رق گيالبره در

سعرداد پن ره در م رمرمر  ،سعرداد خودره در م رمرمر و

ردت مادد .ما سر مودن کارایی زرا ی مصرف بي رروون
در

رلکرد دابه ما مصرف 111کيلوگرم بي روون در هک ار

رق ر گيالبرره در سيرارهررای سیسرريحی کررود بي ررروون مررا

مدست جمد .هاکيو و هاکيو )Haque and Haque, 2016
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مرا سر مررودن کررارایی زرا ری مصرررف بي ررروون در رقر

جم ی مو)ی مصرف  70کيلوگرم بي روون در هک رار مره

] [ Downloaded from agrobreedjournal.ir on 2023-01-07

 1این است که بیحه اوج منحنی مرای مصررف سیسريحی

مر اساو ب ای جزمایش حاضر میسوان اظهار دادت

1931  سامس ان،2  دراره،  )لد بوزده،""م له لوم زرا ی ایران

دهنده مرسری کارایی مصرف کود بي روون رق گيالبه و

 کيلرروگرم مررر کيلرروگرم) بسرربت مرره رقر12/0 حررداکثر

.مرسری ديوه سیسيم کود مرر دريوه مردون سیسريم اسرت

 بشان،) کيلوگرم مر کيلوگرم12 جم یمو)ی ما ميابیين
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Effect of rate and split application of nitrogen fertilizer on growth and grain
yield of rice (Oryza sativa L.) cvs. Gilaneh and Abjiboji
Kavoosi, M.1, and M. Allahgholipour2

ABSTARCT
Kavoosi, M., and M. Allahgholipour. 2017. Effect of rate and split application of nitrogen fertilizer on growth and grain yield
of rice (Oryza sativa L.) cvs. Gilaneh and Abjiboji. Iranian Journal of Crop Sciences. 19(2): 165-180. (In Persian).

To evaluate response of two rice cultivars to different rate of nitrogen fertilizer, an field experiment was
carried-out with three factors including cultivar at two levels (Gilaneh and Abjiboji), nitrogen fertilizer
application at two levels (split and non-split) and rate of nitrogen fertilizern at five levels (0, 60, 75, 90 and 105
kg.ha-1 nitrogen from urea source). These factors were arranged as factorial in randomized complete block
design with three replications at the experimental field of rice research institute (Rasht) and rice research station
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of Chaparsar (Tonkabon) in two growing years 2014 and 2015. Grain yield, plant height, harvest index and
agronomic nitrogen use efficiency were measured. The results revealed that the difference between Gilaneh and
Abjiboji (A local cultivar) for grain yield and plant height was the same in two growing seasons. However, the
grain yield of Gilaneh was significantly higher than Abjiboji, and its plant height was significantly shorter than
this local rice cultivar at all levels of fertilizer in two growing seasons. Also, the response of graing yield of these
two rice cultivars to nitrogen fertilizer was different in two locations (Rasht and Chaparsar). Therefore,
management of nitrogen fertilizer application should be different in Rasht and Chaparsar. The superiority of
nitrogen use efficiency of Gilaneh in split application of nitrogen fertilizer (Max. 18.5 kg.kg-1) compare to
Abjiboji (12 kg.kg-1), revealed the superiority of Gilaneh and split application of nitrogen fertilizer. For Abjiboji
split application of 75 kg.ha-1 nitrogen fertilizer (with grain yield of 3830 kg.ha-1) can be recommended in
Chaparsar, and 90 kg.ha-1 nitrogen fertilizer as nonsplit in Rasht (with grain yield of 4050 kg.ha -1) were suitable.
However, for Gilaneh, new improved rice cultivar, split application of 90 and 90-105 kg.ha-1 nitrogen fertilizer
can be recommended in Chaparsar and Rasht (with grain yield of 5050 and 4650 kg.ha -1), respectively were
more suitable.
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