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ترین میزان بذر در ارقام گندم تحت تنش شوريبررسی مناسب

داود افیونی 
٭

  

  

چکیده

  

عملکرد ارقام گندم کویر، مهدوي، شیراز و روشن )  عدد بذر در متر مربع650 و 575، 500، 425، 350(اثر پنج میزان بذر 

 اراضی اصالح  شوري، زهکشی وقیقاتدر ایستگاه تح 1379-80و  1378-79 در شرایط تنش شوري در دو سال زراعی

براي . هاي کامل تصادفی با سه تکرار بودطرح آماري یک آزمایش فاکتوریل در قالب بلوك.  اصفهان بررسی شدرودشت

نتایج نشان داد که اثر میزان بذر بر تغییرات عملکرد دانه، .  دسی زیمنس بر متر استفاده شد12 حدود EC از آب داراي  آبیاري

دار و بر تغییرات ارتفاع بوته و تعداد  سنبله در واحد سطح، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت معنیتعداد

 عدد در 500تا (اثر افزایش میزان بذر . دار بودتفاوت ارقام مورد بررسی از نظر کلیه صفات معنی. دار نبوددانه در سنبله معنی

 500در شرایط این آزمایش، تعداد . دار نبودولی مقدار بیشتر بذر بر عملکرد دانه معنی. دانه شدباعث افزایش عملکرد ) متر مربع

 کیلوگرم عملکرد دانه 3267با (ترین میزان بذر و رقم روشن  مناسب)  کیلوگرم عملکرد دانه در هکتار2890با (بذر در متر مربع 

ان بذر سبب افزایش تعداد سنبله در متر مربع و عملکرد بیولوژیکی و افزایش میز. ترین رقم تشخیص داده شد مناسب) در هکتار

رابطه رگرسیونی عملکرد دانه با میزان بذر در محدوده میزان بذر مورد مطالعه، . کاهش وزن هزار دانه و شاخص برداشت گردید

  .    از نوع خطی بود

  

   ارقام، تنش شوري، عملکرد دانه، گندم، میزان بذر:کلمات کلیدي 

!!

  

   ایران- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان اصفهان، اصفهان - ٭
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مقدمه

هاي زیرکشت و  درصد زمین13در دنیا حدود 

 درصد اراضی مورد آبیاري با مشکل 50 تا 30

به عنوان مثال حدود ). 13(شوري مواجه هستند 

ي  میلیون هکتار از اراضی کشور پاکستان دارا2/6

هاي در ایران نیز بخش). 9(باشد  مشکل شوري می

هاي  نظیر دشت(وسیعی از اراضی کشاورزي 

خیز قزوین و مغان، گرگان و گنبد، آزادگان، حاصل

  ورامین تا گرمسار، سیستان و فارس تا نوار

اي جنوب کشور و اراضی حاصلخیز اطراف حاشیه

به نحوي تحت تأثیر مشکل شوري ) زاینده رود

تدریج از نظر شود بهکه این امر سبب میهستند 

اگر چه در ). 8(کشاورزي دچار محدودیت شوند 

  حال حاضر از منابع آب و خاك شور استفاده

آید که در آینده به ناچار  شود ولی به نظر میمی

  ). 7(استفاده از این منابع بیشتر شود 

گندم ماده غذایی اصلی و مهمترین محصول 

 مناطق خشک و نیمه خشک زراعی در بسیاري از

جهان است و چون بسیاري از این مناطق با مشکل 

  شوري مواجه هستند لذا عملکرد در این مناطق

  ).9(یابد تدریج کاهش میبه

آستانه تحمل شوري گندم حدود شش دسی 

، 4/7،5/9زیمنس بر متر است و هدایت الکتریکی 

، 10ترتیب سبب  دسی زیمنس بر متر به20 و 13

شود   درصد کاهش عملکرد گندم می100 و 50 ،25

)13.(  

چون عملکرد دانه تحت تأثیر عوامل ژنتیکی و 

مدیریت زراعی است لذا براي عملکرد دانه قابل 

قبول در شرایط تنش شوري الزم است، عالوه بر 

انتخاب ارقام مناسب، عملیات مدیریتی نظیر تعیین 

  .میزان بذر مناسب نیز مورد توجه قرار گیرد

ترین تراکم بوته براي حداکثر  مناسبمعموالً

. شود عملکرد از طریق انجام آزمایشات مشخص می

هرچه شرایط رشد بیشتر نامساعد باشد نقش تعداد 

در یک تحقیق ). 5(بوته در عملکرد بیشتر است 

هاي معمولی مشخص شد که کاهش عملکرد گندم

و دوروم مورد پرورش در گلخانه و تحت تنش 

هاي حاصل از  ناشی از کاهش تعداد سنبلهشوري 

کاهش پنجه در شرایط ). 15(ها در گیاه بود  پنجه

تنش شوري و اثر آن بر عملکرد در شرایط 

بررسی سهم ). 11(اي نیز مشاهده شده است  مزرعه

هاي مختلف در عملکرد گندم تحت تنش ساقه

تواند تا شوري نشان داده است که شوري خاك می

هاي حامل سنبله را اد و باروري پنجهحد زیادي تعد

با افزایش شدت شوري، . در واحد بوته کاهش دهد

براساس واحد (سهم ساقه اصلی در عملکرد دانه 

 درصد در شرایط بدون 25 - 35از ) سطح زمین

  یابد ولی سهم درصد افزایش می80تنش، به 

). 16(یابد هاي اولیه در عملکرد دانه کاهش میپنجه

 اثر سه تیمار شوري بر شش رقم گندم در بررسی

 در اثر افزایش شوري آب آبیاريمشخص شد که 

). 3( بود دار تعداد سنبله در متر مربع معنیکاهش
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 ژنوتیپ گندم و رابطه آن 42بررسی عملکرد دانه 

با صفات مختلف در شرایط تنش شوري نشان داد 

که همبستگی تعداد سنبله در مترمربع با عملکرد دانه 

تعداد سنبله در واحد ). 1(دار بود ثبت و معنیم

هاي بارور  سطح به تعداد ساقه اصلی و تعداد پنجه

عموماً محصول دانه در ). 17(در گیاه بستگی دارد 

گندم درحالتی حداکثر است که تعداد سنبله در 

اثر میزان ). 10(واحد سطح در یک حد معین باشد 

وصیات بذر و روش کاشت بر عملکرد و سایر خص

 550گندم در شرایط تنش شوري مطالعه شده و 

دانه در متر مربع به عنوان تراکم مناسب براي منطقه 

  ).4(یزد پیشنهاد شده است 

طورکلی یکی از روشهاي جبران کاهش به

عملکرد در شرایط سخت محیطی از طریق افزایش 

در یک تحقیق به . تراکم کاشت پیشنهاد شده است

 جبران قسمتی از کاهش منظور بررسی امکان

عملکرد ناشی از شوري آب، از طریق افزایش میزان 

بذر، یک آزمایش با پنج میزان بذر و سه سطح 

شوري آب آبیاري بر روي رقم روشن در بیرجند 

نتایج نشان داد که اثر مقادیر مختلف بذر . اجرا شد

بر ارتفاع، تعداد پنجه، طول سنبله، تعداد سنبلچه در 

اد دانه در سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد سنبله، تعد

دار بود ولی تأثیر آن بر عملکرد کاه دانه گندم معنی

در این تحقیق . دار نبودو شاخص برداشت معنی

بیشترین مقدار عملکرد دانه از بیشترین میزان بذر 

درضمن، . حاصل شد)  کیلوگرم بذر266یعنی (

 شوري نتایج آزمایش نشان داد که در کلیه سطوح

آب آبیاري، با افزایش میزان بذر عملکرد دانه نیز 

هاي متعددي براي تعیین  آزمایش). 6(افزایش یافت 

میزان بذر مناسب براي ارقام گندم در شرایط بدون 

تنش انجام گرفته است ولی درمورد میزان بذر در 

در . شرایط تنش شوري کمتر مطالعه شده است

دیر مختلف بذر تحقیق حاضر هدف بررسی اثر مقا

بر عملکرد، اجزاي عملکرد و  برخی خصوصیات 

  .باشدارقام گندم در شرایط تنش شوري می

  مواد و روشها

و  1378-79سال زراعی دو  تحقیق دراین 

  شوري، زهکشی ودر ایستگاه تحقیقات 80-1379

 کیلومتري شرق 60 رودشت واقع در اراضیاصالح 

 29 درجه و 32ر ایستگاه مذکور د. دشاصفهان اجرا 

 دقیقه طول 10 درجه و 52دقیقه عرض شمالی و 

 1560شرقی واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا 

بندي جدید  خاك این منطقه مطابق رده. متر است

 Tipic haplosalid،Fine mixedصورت  هآمریکایی ب

 Zarandid در سري  وشود بندي می طبقه Termic و

  ).2(قرار گرفته است 

 0 - 30 سال قبل از کاشت از عمق در هر

  متري خاك براي تعیین خصوصیات آنسانتی

نتایج تجزیه خاك در هر . گیري مرکب شدنمونه

ه شده یارا) 1(هاي آزمایش در جدول  سال ازیک

.است
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  هاي آزمایش سال هر یک از خاك قبل از کشت درایشنتایج آزم - 1جدول 

  

سال زراعی

هدایت 

  الکتریکی

)ds/m(

اسیدیته 

کل اشباع

کربن آلی

)درصد(

فسفر

قابل جذب

)ppm(

پتاسیم

قابل جذب

)ppm(

Ca++

+Mg++

میلی اکی (

  )واالن در لیتر

Na+  

  میلی(

  اکی واالن

  )در لیتر

ها مجموع کاتیون

   اکی واالن میلی(

)در لیتر

79-1378  2/8  4/7  68/0  6/24  260  662995  

80-1379  4/9  7/7  52/0  7/19  265  52  28  80  

  

، 500، 425، 350شامل (اثر پنج میزان بذر 

بر خصوصیات )  عدد بذر در متر مربع650 و 575

کویر، مهدوي، شیراز و (عملکرد چهار رقم گندم 

هاي در یک آزمایش فاکتوریل درقالب بلوك) روشن

مساحت هر . کامل تصادفی با سه تکرار بررسی شد

 شش یفرد شش شامل متر مربع 2/7 آزمایش پالت

مقدار بذر . بودمتر  یسانت 20 ردیف فواصل با متري

الزم براي کاشت هر تیمار، باتوجه به وزن هزار دانه 

 توسط هر رقم و میزان بذر موردنظر توزین و

از نوع  ( غالتهاي بذرکار مخصوص کشت آزمایش

Wintersteiger( تاریخ کاشت در سال . دش کشت

. آذر ماه بود 3 آبان ماه و در سال دوم، 28اول 

کودهاي شیمیایی براساس نتایج آزمایش خاك 

  .مصرف شد

براي تأمین شرایط مناسب براي جوانه زدن 

ي اول ها آبیاريها،ها و استقرار اولیه مناسب آنبوته

کیفیت مناسب و  زاینده رود با با آب رودخانهو دوم

هاي بعدي با   و آبیاريdS/mبا شوري حدود یک 

زیمنس  دسی12الکتریکی حدود آب داراي هدایت 

براي تأمین هدایت الکتریکی . بر متر انجام شد

رود، با آب زهکش موردنظر، آب رودخانه زاینده

) داراي هدایت الکتریکی زیاد(موجود در ایستگاه 

  . به نسبت الزم مخلوط شد

در این آزمایش براي صفات تعداد روز تا 

دن سنبله دادن و تعداد روز تا بلوغ یا رسی

   درصد50براساس مشاهده در (فیزیولوژیکی 

، ارتفاع بوته، عملکرد دانه، تعداد )هاي هر کرتبوته

سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله، وزن 

هزار دانه، عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت 

براي محاسبه تعداد روز تا سنبله . داده برداري شد

مشاهده آنها در دادن و رسیدن فیزیولوژیکی، تاریخ 

ها ثبت و فاصله زمانی  درصد بوته50هر تیمار و در 

براي تعیین ارتفاع . آنها از تاریخ کاشت محاسبه شد

طور تصادفی در  بوته هر تیمار، تعداد پنج بوته به
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هاي مختلف هر کرت انتخاب و ارتفاع آنها قسمت

براي . ها محاسبه شدگیري و سپس میانگین آناندازه

عداد سنبله در واحد سطح، از سطح معادل تعیین ت

براي تعیین .  متر مربع شمارش سنبله انجام شد6/0

طور  سنبله به20تعداد دانه در سنبله، از هر کرت 

ها تصادفی انتخاب و پس از کوبیدن، تعداد دانه آن

گیري عملکرد بیولوژیکی براي اندازه. شمارش شد

ا توسط ه متر مربع بوته2/1از یک سطح معادل 

پس از . داس از سطح زمین قطع و سپس توزین شد

هاي مذکور توسط تعیین عملکرد بیولوژیکی، بوته

کمباین آزمایشی غالت کوبیده و وزن دانه آنها 

تعیین و سپس شاخص برداشت از رابطه زیر 

  :محاسبه شد 

  

  شاخص برداشت) = عملکرد دانه/ عملکرد بیولوژیکی (× 100

  

 8/4 دانه از مساحت معادل براي تعیین عملکرد

هاي غالت  متر مربع از هر کرت با کمباین آزمایش

گیري از محصول دانه هر با نمونه. برداشت شد

  . کرت، وزن هزار دانه در هر تیمار محاسبه شد

هاي مربوط به هر سال ابتدا تجزیه   داده

واریانس ساده شد و در پایان سال دوم، تجزیه 

ها با استفاده از آزمون  گینمیان. واریانس مرکب شد

محاسبات آماري . چنددامنه دانکن مقایسه گردید

.  انجام شدMSTAT-C و SASافزارهاي توسط نرم

براي بررسی نوع رابطه بین عملکرد دانه با تیمارهاي 

میزان بذر، از روش تجزیه مجموع مربعات با 

  .اي متعامد استفاده شد استفاده از ضرایب چندجمله

  بحثنتایج و 

تجزیه واریانس مرکب براي صفات مورد 

اثر میزان . ارایه شده است) 2(بررسی، در جدول 

بذر بر تغییرات عملکرد دانه، تعداد سنبله در واحد 

سطح، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیکی و شاخص 

. دار نبوددار و بر سایر صفات معنیبرداشت معنی

  فاتتفاوت ارقام مورد بررسی از نظر کلیه ص

میانگین صفات مورد . )≥ P 01/0(دار بود معنی

بررسی در ارقام و مقادیر مختلف بذر، در جدول 

به (دو رقم روشن و شیراز . ارایه شده است) 3(

 3101 و 3267ترتیب با میانگین عملکرد دانه 

ترین ارقام در  پرمحصول) کیلوگرم دانه در هکتار

از (ان بذر با افزایش میز. شرایط این آزمایش بودند

میانگین عملکرد دانه )  بذر در متر مربع500 تا 350

بیشترین میانگین عملکرد ). ≥ P 01/0( بیشتر بود

مربوط به )  کیلوگرم دانه در هکتار2890به میزان (

ولی با افزایش .  عدد بذر در مترمربع بود500تیمار 

 عدد در مترمربع، تغییر در عملکرد 500تعداد بذر از 

اثر افزایش میزان بذر ). ≤ P 05/0( دار نبودیدانه معن

بر افزایش عملکرد دانه در شرایط تنش شوري 

 و 4(توسط محققین دیگر نیز گزارش شده است 

البته در بسیاري از مطالعات مقدار بذر مناسب ). 6

براي کشت ارقام گندم در شرایط بدون تنش، کمتر 

ال، به عنوان مث. از میزان مذکور گزارش شده است

مقدار بذر مناسب براي سه رقم گندم در شرایط 

 عدد در 400بدون تنش شوري، در منطقه اصفهان، 

ها تفاوت بین رقم). 2(متر مربع گزارش شده است 

  دار بوداز نظر تعداد سنبله در متر مربع معنی
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)05/0 P ≤ .( و رقم 512رقم روشن با میانگین 

، به ترتیب بیشترین و 437مهدوي با میانگین 

با . کمترین تعداد سنبله در متر مربع را داشتند

افزایش میزان بذر تا بیشترین مقدار آن، تعداد سنبله 

میانگین تعداد دانه در . در متر مربع نیز افزایش یافت

اثر .  بودسنبله براي به رقم کویر بیشترین مقدار

دار افزایش میزان بذر بر تعداد دانه در سنبله معنی

نبود ولی تفاوت ارقام از نظر میانگین وزن هزار دانه 

وزن هزار دانه رقم ). ≥ P 05/0(دار بود  معنی

 0/32با میانگین (و کویر ) 9/41با میانگین (مهدوي 

اثر . ، به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار بود)گرم

دار بود ر در واحد سطح بر این صفت معنیمیزان بذ

)05/0 P ≤ .(500که با افزایش میزان بذر تا طوري به 

. دار نبودبذر در متر مربع تغییر در این صفت معنی

 عدد، میانگین 500ولی با زیاد شدن تعداد بذر از 

  طور محسوس کاهش یافت وزن هزار دانه به

)05/0 P ≤ .( گندم چون اجزاي عملکرد دانه در

داراي اثر متقابل بر یکدیگر هستند، لذا کاهش وزن 

توان ناشی  هزار دانه در اثر افزایش میزان بذر را می

از افزایش تعداد سنبله در متر مربع دانست که باعث 

ها و درنتیجه کاهش وزن افزایش رقابت بین سنبله

اثر تعداد بذر بر صفت ارتفاع . شودمی هزار دانه

ارتفاع بوته دو رقم ). ≤ P 05/0(بود دار نبوته معنی

. ترین بود ترین و کوتاه ترتیب بلندروشن و کویر به

عملکرد بیولوژیکی از جمله صفاتی است که در 

به . باشد شرایط تنش شوري مورد توجه محققین می

 و عملکرد بیولوژیکیهمبستگی مثبت عنوان مثال 

 نان در شرایط تنش شوري  گندم درعملکرد دانه

 و نیز همبستگی ماده خشک با عملکرد دانه )14(

گزارش ) 12(گندم دوروم در شرایط تنش شوري 

  . گردیده است

تحقیق حاضر نیز حداکثر عملکرد بیولوژیکی 

مربوط به دو رقم روشن و شیراز بود که عملکرد 

افزایش میزان بذر . دانه آن ها نیز بیشترین مقدار بود

شد که حداکثر آن باعث افزایش عملکرد بیولوژیکی 

   بذر در متر مربع نیز بود650مربوط به تیمار 

)01/0 P ≤ .( تفاوت ارقام مورد بررسی از نظر

). ≥ P 01/0(دار بود شاخص برداشت نیز معنی

معموال شاخص برداشت ارقام بومی به علت پابلند 

لذا شاخص . بودن کمتر از ارقام اصالح شده است

ام انتخاب شده از یکی از ارق(برداشت رقم روشن 

کمترین و رقم کویر ) هاي بومی اصفهانتوده

با افزایش تعداد بذر، شاخص . بیشترین مقدار بود

 درصد در کمترین تعداد بذر به 8/30برداشت از 

گرچه از .  در بیشترین میزان بذر کاهش یافت4/26

 500 و 425، 350نظر شاخص برداشت، تیمارهاي 

وه آماري بودند ولی با بذر در متر مربع جزو یک گر

افزایش بیشتر در میزان بذر، شاخص برداشت 

اثر میزان بذر بر هیچ یک ). ≥ P 01/0(کاهش یافت 

دهی و تعداد روز تا از صفات تعداد روز تا سنبله

  ).≤ P 05/0(دار نبود رسیدن فیزیولوژیکی معنی

 میزان بذر به )SS(تجزیه مجموع مربعات 

عملکرد دانه، نشان داد که هاي آن براي صفت مولفه

رابطه رگرسیونی عملکرد دانه با میزان بذر از نوع 

  ).4جدول (خطی بود 
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  دار در سطح احتمال یک درصد معنی**

  

  

  

  

  

  

  

  

میانگین مربعات   

  

منابع تغییرات

درجه آزادي

عملکرد دانه

تعداد سنبله 

در مترمربع

تعداد دانه در 

سنبله

وزن هزار 

دانه

ارتفاع 

بوته

عملکرد 

بیولوژیکی

شاخص 

برداشت

تعداد روز 

تا ظهور 

سنبله

تعداد روز تا 

رسیدن 

فیزیولوژیکی

  1  سال
**

58433196  
**

6/85155  2/20  
**

8/100  
**

7/3090  7292949
**  **

8/228  
**

1/320  0/1  

23170047  8/159  0/10  3/28  3/13742  145941  4  )در سال(تکرار 
**

  0/6  8/6  8/8  

  3  رقم
**

9370776
**

9/31952  
**

5/383  
**

5/650
**

0/3933196865681
****

8/128
**

0/201
**

2/103

  3  رقم* سال 
**

1851096  5/4385
**

2/36  1/1  
**

7/425  129245  3/0  7/0  5/2  

  4  میزان بذر
**

854092  
**

3/45807  9/10  3/23
*

8/6  4654073
**

  
**

2/11  7/0  1/1  

  0/1  1/2  0/0  3079  7/7  4/0  1145061/24654/2  4  میزان بذر* سال 

  12  میزان بذر* رقم 

159510  

5/3134  6/1  
**

0/12  5/3  138361
*

  6/0  8/0  6/1  

   بذر میزان  *   رقم  * سال

12  84800  2/1368  0/1  3/09/7  90  0/0  0/1  7/0  

  8/1  9/0  3/2  67197  0/11  3/7  8/8  1/3734  196316  76  خطا
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تیمار

  عملکرد دانه

کیلوگرم در (

  )هکتار

تعداد 

سنبله در 

متر مربع

تعداد دانه 

در سنبله

  وزن هزار

دانه 

  )گرم(

  ارتفاع بوته

  )مترسانتی (

عملکرد 

  بیولوژیکی

کیلوگرم در  (

  )هکتار

شاخص 

  برداشت

)درصد(

 روز تا ظهور تعداد

  سنبله

تعداد روز تا 

رسیدگی 

  فیزیولوژیکی

رقم

  کویر
b

2249  
bc

2/457  
a

7/38  
c

0/32  
b

3/57  7258
ca

0/31
d

5/140     
c

1/175  

  مهدوي
b

2198  
c

4/437  
b

1/32  
a

9/41  
b

1/60  7527
cb

2/29
c

1/143  
c

9/174  

  شیراز
a

3101  
ab

0/487  
b

2/31  
bc

7/33  
ab

0/67  10919
bb

4/28
a

8/146  
a

7/178  

  روشن
a

3267  
a

6/511  
b

6/31  
b

2/34  
a

9/82  12565
ac

0/26
b

7/143  
b

4/177  

تعداد بذر در متر مربع

350
b

2490  
d

7/416  
a

2/34  
a

1/36  
a

6/66  8086
ca

8/30
a

6/143  
a

5/176  

425
b

2514  
cd

9/444  
a

7/33  
a

5/36  
a

2/66  8574
cab

3/29
a

3/143  
a

3/176  

500
a

2890  
bc

5/478  
a

7/33  
a

0/36  
a

3/67  9968
bab

0/29
a

5/143  
a

8/176  

575
ab

2783  
ab

2/499  
a

8/32  
ab

2/35  
a

5/66  10423
abb

7/26
a

7/143  
a

6/176  

650
ab

2842  
a

4/527  
a

6/32  
b

9/33  
a

5/67  10771
ab

4/26
a

5/143  
a

5/176  
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ns

499/1

18375783757 درجه سوم-
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427/0

1757593757593 درجه چهارم-
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761492002196316خطاي آزمایش

** 
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  درصد
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The effect of seeding rate on wheat cultivars performance

under salinity stress

D. Afyooni *

Abstract

Effects of five seeding rates (350, 425, 500, 575 and 650 seeds per m2) on four wheat cultivars (Kavir, 

Mahdavi, Shiraz and Roshan) were studied under salinity stress, during 2000-2001 crop seasons in Roodasht 

Agricultural Research Station, Esfahan. A factorial experiment based on randomized complete block design 

with three replications was used. Plants were irrigated with saline water (with EC=12 ds/m) throughout the 

growing season. Two years combined analysis of variance showed that seeding rate had significant effect on 

grain yield, number of spikes per m2, thousand kernel weights, biomass and harvest index. However, the effects 

on plant height and number of grains per spike were not significant. Cultivars were significantly different in all 

studied traits. Increase in seed rate up to 500 seeds per m2 caused increase in grain yield, but seed rates more 

than 500 seeds per m2 did not cause more increase in grain yield. Therefore, 500 seeds per m2 that produced an 

average of 2890 kg/ha of grain yield, was the suitable seed rate under the conditions of this experiment. Increase 

in seed rate also caused increase in number of spikes per m2 and biomass, but decrease in thousand kernel 

weight and harvest index. Throughout the studied seed rate range, there was linear relationship between seed 

rate and grain yield.
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