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 چکیده

خاك دارد. لذا  باها نهادههای هرز و مخلوط کردن کود و سایر بستر مناسب بذر، کنترل علف ورزی نقش مهمی در تأمینخاك

 تأثیرمنظور بررسی در این تحقیق، به ای دارد.خاك اهمیت ویژه برداری و حفظ پایداریدر بهره ورزیخاك مدیریت صحیح

 ورزیخاكهای رقم و الین امیدبخش گندم در سیستم 23ورزی بر عملکرد دانه و سایر صفات زراعی، های مختلف خاكروش

های کامل پایه بلوك با طرح خردشدههای در قالب آزمایش کرت آزمایشی ،(ورزیخاكو بی ورزیخاكمرسوم، کم)مختلف 

 1397-98 ق گرمسیر )شهرستان کوهدشت( در استان لرستان در سال زراعیتصادفی با سه تکرار در مزارع دیم زارعین مناط

از نظر عملکرد  موردبررسیهای و ارقام و الین ورزیخاكهای از تجزیه واریانس بین سیستم آمدهدستبهنتایج  بر اساساجرا شد. 

بیانگر واکنش  ورزیخاك تیمار سیستم ×دار بودن اثر متقابل رقم/الین معنی داری وجود داشت. همچنیندانه اختالف معنی

را  ورزیخاكمناسب برای هر سیستم  الین/این امر لزوم انتخاب رقم .بود ورزیخاكها به تیمار سیستم متفاوت ارقام و الین

 ،ورزیخاكرقم و الین برتر گندم از نظر عملکرد دانه و سایر صفات مطلوب زراعی در سه سیستم  10نماید. در بین مشخص می

گرم استان لرستان برای کاشت در مناطق گرم و نیمهتوان میرا  Line17 و KANZ*4/KS85-8-4 های امیدبخشو الین رقم پایا

 به کشاورزان توصیه نمود. ورزیخاكدر هر سه سیستم 
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  1401، 1، شماره 3و ژنتیک گیاهی، جلد  تولید  

 مقدمه

 ،کننده غذای بشرعنوان بستر کشت گیاهان و تأمیناك بهخ

ترین منابع در کشاورزی ترین و ارزشمندهمواره یکی از مهم

بستر مناسب بذر،  تأمینورزی نقش مهمی در است. خاك

کش و سایر های هرز و مخلوط کردن کود، آفتکنترل علف

. (Brainard et al., 2013)ها به خاك دارد افزودنی

توجهی به خاك و حفظ حاصلخیزی و پایداری آن و بی

طرفه و بدون برگشت از خاك طی برداری یکبهره

در  یشوبکمورزی مرسوم و سنتی روندی است که خاك

بسیاری از مناطق دنیا وجود داشته و باعث مشکالتی 

ها و ادوات، فرسایش همچون فشردگی ناشی از تردد ماشین

بقایای گیاهی و مصرف انرژی و هزینه  خاك ناشی از حذف

 بدیهی است. (Hemmat et al., 2004)زیاد خواهد شد 

این امر با مدیریت خاك از طریق استفاده از  جلوگیری از

حفاظتی قابل دستیابی است  ورزیخاكهای روش

(Shirani et al., 2002).  که اغلب  خشکیمهنخاك مناطق

زارهای ایران نیز در این نواحی قرار دارند از محتوای دیم

های مواد آلی بسیار پایینی برخوردار هستند. اعمال سیستم

های اخیر موجب خصوص در دههورزی شدید بهخاك

زارها، حاصلخیزی خاك، کاهش کاهش میزان مواد آلی دیم

 ,Zarea)عملکرد و فرسایش آبی و بادی مزارع شده است 

از جمله عوامل مؤثر در فرسایش خاك زراعی،  (.2010

برای گیاه در  استفادهقابلکاهش مواد غذایی و رطوبت 

های های زراعی بدون پوشش و نیز استفاده از روشزمین

باشد. در واقع با نگهداری بخش ورزی مرسوم میخاك

کوچکی از بیوماس گیاهی و ترکیب آن در خاك از طریق 

توان ضریب ورزی حفاظتی، میهای خاكوشاجرای ر

گرمسیری  تولیدی خاك و حاصلخیزی آن را در اراضی دیم

ورزی حفاظتی عبارت خاك .(Shafiee, 1992) بخشیدبهبود 

ورزی که در آن پیش است از هر نوع سامانه کاشت یا خاك

درصد از بقایای  30از انجام کشت، سطح مزرعه را حداقل 

ورزی خاك .(Lal, 1997)پوشانده باشد  ماندهگیاهی باقی

رشد در جهان بوده که از  هب حفاظتی رویکردی جدید و رو

میلیون هکتار از  111به  1999میلیون هکتار در سال  45

 Derpsch)افزایش یافته است  2009اراضی زراعی در سال 

et al., 2010). سطح  هرساله که دهدها نشان میبررسی

های زراعی در دنیا به دلیل فشردگی و زیادی از زمین

ورزی حفاظتی سیستم خاك ،روندفرسایش خاك از بین می

های مفید ورزی یکی از روشخاكورزی و بیخاكشامل کم

 Limousin) شودمحسوب میبرای جلوگیری از این مسائل 

et al., 2007) .ورزی مرسوم با حداکثر استفاده روش خاك

دار و دیسک طی ورزی مانند گاوآهن برگرداناز ادوات خاك

خوردن ساختمان طبیعی خاك همبهچند مرحله باعث 

ورزی حفاظتی اغلب باعث های خاكروش ،شودسطحی می

گیاه شده  استفادهقابلکاهش فرسایش و افزایش مقدار آب 

روش  یژهوبهها، روش ولی کاربرد درازمدت این

ورزی ممکن است آثار نامطلوبی مانند تراکم بر خاكبی

کارگیری به. (Pagliai et al., 1995)خاك داشته باشد 

ورزی حفاظتی در بسیاری از کشورهای های خاكسیستم

میالدی آغاز  1980پیشرو در کشاورزی، در اواخر دهه 

مقابل  های مربوط به حفاظت خاك درگردید و نگرانی

جویی در انرژی، رویه و صرفهورزی بیفرسایش و خاك

ورزی مرسوم موجب رفته برای خاكکارهسوخت و زمان ب

ادامه این روند با سرعت بیشتری شد. در حال حاضر بسیاری 

نیز در حال  توسعهدرحالو  یافتهتوسعهاز کشورهای کمتر 

ورزی های خاكکارگیری و گسترش انواع سیستمبه

 (.Asudar and Sabzhhazar, 2008)باشند اظتی میحف

گذاشتن بقایای گیاهی در باقی یلبه دلورزی حفاظتی خاك

خاك، باعث کاهش پتانسیل فرسایش آبی و بادی، رواناب، 

تبخیر و تعرق از سطح خاك و افزایش نفوذپذیری آب در 

خاك، درصد رطوبت خاك و بهبود ساختمان خاك و در 

های هرز سرکوبی یا تغییر در فلور علف بعضی حاالت باعث

با توجه به نقش بسیار مهم . (Singh et al., 2003)شود می

رطوبت در تولید عملکرد در زراعت دیم باید از وسایلی برای 

ورزی استفاده نمود که کمترین تلفات رطوبتی ایجاد خاك

ترکیب بقایای گیاهی با خاك سبب بهبود خصوصیات  ،گردد

شیمیایی و بیولوژی خاك شده که خود ظرفیت فیزیکی، 

نگهداری آب خاك را از طریق کاهش تبخیر، افزایش 

صورت افزایش مواد آلی خاك موجب افزایش در هر  ،دهدمی

های خاك و کمک به تجزیه میزان فعالیت میکروارگانیسم

شود و وجود رطوبت کافی نیز در میزان بقایای گیاهی می

ی است استفاده از گاوآهن بدیه تجزیه دخیل است.

دار با ایجاد کلوخه و برگرداندن خاك عمقی به برگردان

شخم  یسطح خاك، موجب ایجاد خلل و فرج زیاد در الیه

دهد. شده و وزن مخصوص ظاهری خاك را کاهش می

، کمتر بوده ورزیخاكاین عملیات در روش کم کهیدرحال

 Hejazi et) اردوجود ند یکلبهنیز  ورزیخاكو در روش بی

al., 2010)،  روش  یریکارگبهافزایش وزن ظاهری خاك با
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 Jin)توسط سایر محققان گزارش شده است  ورزیخاكبی

et al., 2011; Nyamangara, 2014) . تحقیقات نشان داده

در خاك و راندمان استفاده  شدهیرهذخاست که مقدار آب 

از آب و رشد و عملکرد گیاه سویا و ذرت بخصوص در عمق 

ورزی بیشتر از خاكبی صورتبهمتر در کشت سانتی 30-0

 Jin. (Shuang et al., 2013)ورزی مرسوم بوده است خاك

سال گزارش  11با انجام آزمایش طی  (2011) نو همکارا

متر سانتی 0-30نمودند که ذخیره رطوبتی خاك در عمق 

متر و میلی 60ورزی خاكبرای گندم زمستانه در روش بی

متر بود که در میلی 8/55ورزی مرسوم برای روش خاك

درصد  3/19ورزی خاكمجموع ذخیره رطوبتی در روش بی

ورزی های مختلف خاكروش ای اثربهبود یافت. در مطالعه

ورزی بر خاكورزی و بیخاكورزی مرسوم، کمشامل خاك

عملیات  یازموردنخواص خاك، مصرف سوخت، زمان 

قرار گرفت. نتایج  یموردبررسورزی و عملکرد گندم خاك

جویی در ورزی حفاظتی باعث صرفهنشان داد که خاك

عملیات  یازموردندرصد و زمان  77مصرف سوخت به میزان 

ورزی مرسوم درصد نسبت به خاك 84ورزی به میزان خاك

 (2013)و همکاران  Safari. (Afzalinia et al., 2009)شد 

های ، اثر بقایا در سطح پنج درصد و اثر روشندنشان داد

بر عملکرد دانه گندم  مختلف کاشت در سطح یک درصد

بر عملکرد  ورزیخاكکه اثر حالی، دردارد دارتأثیری معنی

بر رشد  ورزیخاكاثر  داری نداشته و معموالًثیر معنیتأ

 شوددر خصوصیات خاك حاصل می محصول از طریق تغییر

هدف از انجام  پذیرد.صورت می یآرامبهکه این تغییر روند 

ورزی های مختلف خاكروش این تحقیق بررسی تأثیر

دانه و ( بر عملکرد ورزیخاكو بی ورزیخاك)مرسوم، کم

الین امیدبخش گندم در مزارع  رقم و 23سایر صفات زراعی، 

دیم زارعین مناطق گرمسیر )شهرستان کوهدشت( در 

 استان لرستان بوده است.

 

 هامواد و روش

 مواد گیاهی و مشخصات آزمایش

ورزی بر های مختلف خاكروش تأثیرمنظور بررسی به

رقم و الین امیدبخش  23عملکرد دانه و سایر صفات زراعی، 

مرسوم، )مختلف  ورزیخاكهای گندم در سیستم

در قالب آزمایش  آزمایشی (ورزیخاكو بی ورزیخاكکم

های کامل تصادفی با با طرح پایه بلوك خردشدههای کرت

های نوآوری ارتقای امنیت غذایی در سه تکرار در پایگاه

مزارع دیم زارعین مناطق گرمسیر )شهرستان کوهدشت( 

اسامی  اجرا شد. 1397-98در استان لرستان در سال زراعی 

های مورد ارزیابی گندم در شهرستان کوهدشت ارقام و الین

در قطعات  یازموردناست. مقادیر کود  شده ارائه 1در جدول 

مورد آزمایش بر اساس نتایج تجزیه خاك مصرف شد. بدین 

نصف  .کیلوگرم در هکتار اوره اعمال شد 100ترتیب که، 

میزان کود اوره در هنگام کاشت و مابقی آن در هنگام 

های مورد ارزیابی در دهی مصرف شد. ارقام و الینساقه

ورزی مرسوم، سه روش خاك شهرستان کوهدشت در

در تیمار  ورزی ارزیابی شدند.خاكورزی و بیخاكکم

دار ورزی مرسوم، یک مرحله شخم با گاوآهن برگردانخاك

ورزی نیز خاكدر روش کم و یک مرحله دیسک انجام شد.

ورزی، بقایای خاكدر تیمار بی از دیسک استفاده گردید.

گونه داری شد و هیچگندم سال گذشته روی سطح خاك نگه

ورزی انجام نپذیرفت. کاشت توسط ماشین عملیات خاك

 کاشت مستقیم انجام پذیرفت. مساحت هر پالت آزمایشی

مترمربع در نظر گرفته شد. زمین محل آزمایش در  100

نخود بوده و در بقایای کاه و کلش  کشت یرزسال گذشته 

بذر مصرفی میزان  های گندم کاشت شد.نخود، ارقام و الین

دانه در مترمربع  350-380بر اساس وزن هزار دانه، با تراکم 

در نظر گرفته شد. عمق کاشت برای محصوالت مورد ارزیابی 

متر بود. در هنگام کشت برای ضدعفونی بذور سانتی 5-4

های قارچی از سموم سیستمیک رایج استفاده علیه بیماری

برگ از و پهنبرگ های هرز باریکد. برای کنترل علفش

 ،های تاپیک و گرانستار استفاده شد. در طول فصلکشعلف

برداری از های زراعی الزم یادداشتمراقبتانجام ضمن 

دهی، تاریخ رسیدگی و صفاتی همچون تاریخ سنبله

ها و آفات شایع در حساسیت یا تحمل نسبت به بیماری

، ارقام و ورزیخاكمنطقه انجام شد. در هر سه سیستم 

برداری انجام گرفت های مورد ارزیابی کاشت و یادداشتالین

برای  یمترمربعنمونه دو  5تعداد  هر کرتو زمان برداشت از 

عنوان تکرار برآورد عملکرد و اجزای عملکرد گرفته شد و به

گیری عملکرد در پایان فصل پس از اندازه ارزیابی گردید.

رد و اجزاء میانگین پنج نمونه عملک بر اساسبرداشت، 

ها در هر سه سیستم کشت با هم عملکرد ارقام و الین

ورزی و بهترین مقایسه شد و در نهایت بهترین روش خاك

الزم به  های کاشت مشخص گردید.ارقام برای این سیستم

هـــای حاصـــل از آوری دادهپـــس از جمـــع ذکر است

ها تجزیه واریانس داده ای )کالستر( وتجزیه خوشه آزمایش،



 
  1401، 1، شماره 3و ژنتیک گیاهی، جلد  تولید  

و  MSTAT-C و SPSS 18 هایافزاربــا استفاده از نرم

انجــام  Word افزارنرمترسیم جداول بــا استفاده از 

 LSDاز آزمــون  نیز هــاــرای مقایســه میانگینب گرفــت.

درصد استفاده شد. در ســطح احتمال پنج

 
 

 (1397-98های مورد ارزیابی گندم در شهرستان کوهدشت )سال زراعی نام و شجره ارقام و الین -1جدول 

 ردیف رقم / شجره

 Paya 1)پایا(  

SERI.1B*2/3/KAUZ*2/BOW//KAUZ*2/4/MNCH/3*BCN 2 

22SAWSN-142/3/PASTOR//MUNIA/ALTAR 84/4/SHAMISS-3 3 

AMIRA-2//CHAM-6/SHUHA-14/3/SAMIRA-9 4 

VEE/PJN//2* KAUZ/3/SHUHA-4/FOW-2 5 

KAUZ S/SERI/3/TEVEE S //CROW/VEES 6 

DAJAJ-5/4/CHEN/AEGILOPSSQUARROSA (TAUS)//BCN/3/KAUZ 7 

ZARAFA-5/FLAG-6//MILAN/PASTOR 8 

DAJAJ-5/4/CHEN/AEGILOPS SQUARROSA(TAUS)//BCN/3/KAUZ/5/WELL1*2/KIRITATI 9 
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 اجرای آزمایش مشخصات جغرافیایی مکان

درجه  33 موقعیت جغرافیایی شهرستان کوهدشت در مدار

دقیقه طول  40 درجه و 47دقیقه عرض شمالی و  36و 

دقیقه عرض شمالی  36درجه و  33شرقی و ارتفاع متوسط 

دقیقه طول شرقی و ارتفاع متوسط آن از  40 درجه و 47و 

باشد. میانگین حداقل درجه متر می 1200سطح آزاد دریا 

گراد، حداکثر درجه حرارت سانتی 8/7حرارت سالیانه 

گراد و میانگین بارندگی درازمدت در سانتی 7/25سالیانه 

  .باشدمتر میمیلی 450این شهرستان 

 

 

 



 
های...های گندم تحت سیستمعملکرد دانه و خصوصیات زراعی ارقام و الین بررسی  

 عات بارندگی مناطق اجرای پژوهشآمار و اطال

در  1397-98در سال زراعی  شدهنازلکل بارندگی 

(. 2متر بود )جدول میلی 4/791شهرستان کوهدشت معادل 

در شهرستان کوهدشت طی سال زراعی اجرای آزمایش، در 

و  9/248، 9/256ترتیب فصل پاییز، زمستان و بهار به

نازل گردید. حداقل مطلق درجه متر بارندگی میلی 6/285

درجه  -1/6، به میزان 1396-97حرارت در سال زراعی 

و حداکثر مطلق درجه حرارت معادل  ماهیدگراد در سانتی

بوده است. حداقل  خردادماهگراد در درجه سانتی 8/38

ماه و گراد در بهمندرجه سانتی 3/0متوسط دما به میزان 

گراد در درجه سانتی 3/35حداکثر متوسط دما به میزان 

بوده است. همچنین حداقل متوسط رطوبت نسبی  خردادماه

و حداکثر متوسط رطوبت  خردادماهدرصد در  36به میزان 

 بود.  آذرماهدرصد در  77نسبی به میزان 

 

 

 

 

 

 کوهدشتدر شهرستان  1397-98سال زراعی ی فاکتورهای آب و هوای -2جدول 

متوسط حداکثر 

 (°Cدما )

  

متوسط حداقل 

 (°Cدما )

  

دمای زیر 

 صفر

 (تعداد روز)
 

رطوبت 

 (%) نسبی

 

متوسط دما 

(C°) 

 

دمای حداکثر 

 (°Cمطلق )

  

دمای حداقل 

 (°Cمطلق )

  

بارندگی     

(mm) 

 

       

 فاکتور

 
 

 ماه

 مهر 3/12 9 35 6/20 38 - 1/11 2/30

 آبان 6/135 1/3 1/25 2/13 70 - 1/7 9/18

 آذر 109 -3/1 7/18 6/8 77 6 3/3 14

 دی 1/82 -1/6 8/14 9/5 72 17 5/0 3/11

 بهمن 2/103 -9/3 7/14 2/6 71 16 3/0 1/12

 اسفند 6/63 -6/2 8/17 7 71 16 8/0 2/13

 فروردین 5/283 -3/1 8/23 6/11 71 4 8/5 4/17

 اردیبهشت 1/2 -4/0 6/32 4/16 58 1 2/7 6/25

 خرداد 0 7/8 8/38 7/24 36 - 14 3/35

 جمع 4/791     60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  1401، 1، شماره 3و ژنتیک گیاهی، جلد  تولید  

 نتایج و بحث

های گندم از نظر عملکرد و سایر مقایسه ارقام و الین

مرسوم در  ورزیخاکصفات زراعی در سیستم 

 شهرستان کوهدشت

از نظر  موردمطالعهرقم و الین گندم  23ای تجزیه خوشه

مرسوم  ورزیخاكعملکرد و سایر صفات زراعی در سیستم 

ه تمایز دو و بر اساس فاصله اقلیدسی منجر ب 2به روش وارد

عنوان (. در خوشه اول به1گروه خوشه گردید )شکل 

، 4، 3، 2، 1های رقم و الین با شماره 13، خوشه ینتربزرگ

با خصوصیات غالب  ،21و  20، 19، 16، 11، 10، 7، 6، 5

نظیر عملکرد دانه بیشتر، بیشترین طول سنبله، بیشترین 

طول ریشک، بیشترین تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه 

 ،خوشه ینترکوچکعنوان باال قرار گرفتند. در خوشه دوم به

، 17، 15، 14، 13، 12، 9، 8های با شماره رقم و الین 10

لب کمترین تعداد روز تا با خصوصیات غا ،23و  22، 18

ترین، بیشترین ارتفاع بوته، بیشترین دهی، زودرسسنبله

باال قرار  نسبتاًتعداد سنبله در مترمربع و وزن هزاردانه 

ها در سیستم گرفتند. میانگین عملکرد دانه ارقام و الین

کیلوگرم در هکتار  2000تا  1150مرسوم از  ورزیخاك

مرسوم،  ورزیخاكستم . در سی(3)جدول  متغیر بود

های گندم نشان داد که مقایسه عملکرد دانه ارقام و الین

و رقم پایا به  Line 17، 3، 11، 6شماره  هایارقام و الین

                                                                                                                                                                                     
 

2 Ward 

، 1980، 1985، 2000ترتیب با میانگین عملکرد دانه 

کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را  1893و  1970

رقم و الین برتر از نظر عملکرد دانه  5 جزءدارا بودند و 

الین و رقم گندم  69با بررسی  Hosseinpur (2019)بودند. 

در مزارع کشاورزان در شهرستان کوهدشت، عملکرد باالی 

کمترین . را گزارش نمود 11و  6های شماره رقم پایا و الین

با میانگین عملکرد دانه  8عملکرد دانه در الین شماره 

گرم در هکتار مشاهده شد. ارقام کبیر، کریم و کیلو 1150

Line17 روز، کمترین تعداد  144دهی با تعداد روز تا سنبله

دهی را داشتند. ارقام آفتاب و آسمان با تعداد روز تا سنبله

ترین ارقام بودند. بیشترین روز، زودرس 173روز تا رسیدگی 

رین آن متر( و کمتسانتی 109ارتفاع بوته در رقم آسمان )

متر( مشاهده شد. بیشترین سانتی 68) 16در الین شماره 

سنبله  Berghouta (568تعداد سنبله در مترمربع به ارقام 

سنبله در مترمربع( و کریم  524در مترمربع(، کوهدشت )

سنبله در مترمربع( مربوط بود. رقم پایا از بیشترین  468)

بیشترین طول متر( برخوردار بودند. سانتی 14طول سنبله )

مشاهده شد. رقم پایا و الین  Zagavin-2ریشک نیز در رقم 

تعداد دانه در سنبله، بیشترین تعداد دانه  71با   6شماره 

در سنبله را داشتند. بیشترین وزن هزار دانه در رقم 

Zaghavin-2 (34  الین شماره ،)33و رقم آسمان ) 10گرم 

 گرم( مشاهده شد.



 
های...های گندم تحت سیستمعملکرد دانه و خصوصیات زراعی ارقام و الین بررسی  

 
 مرسوم در شهرستان کوهدشت ورزیخاكن گندم از نظر عملکرد و سایر صفات زراعی در سیستم رقم و الی 23ای )کالستر( جزیه خوشهت -1شکل 

 

های گندم از نظر عملکرد و سایر مقایسه ارقام و الین

در شهرستان  ورزیخاکصفات زراعی در سیستم کم

 کوهدشت

از نظر  موردمطالعهرقم و الین گندم  23ای تجزیه خوشه

به  ورزیخاكد و سایر صفات زراعی در سیستم کمعملکر

روش وارد و بر اساس فاصله اقلیدسی منجر به تمایز سه 

الین  8(. در خوشه اول تعداد 2شکل )گروه خوشه گردید 

، در خوشه دوم تعداد 11و  9، 8، 7، 6، 5، 3، 2های با شماره

 21، 20، 19، 17، 16، 15، 10های رقم و الین با شماره 8

، 1های رقم و الین با شماره 7و در خوشه سوم تعداد  ،22و 

قرار گرفتند. در سیستم  23و  18، 14، 13، 12، 4

، کریم، Secondroueهای ، ارقام و الینورزیخاكکم

به ترتیب با میانگین  16ه الین شمار و Line17کوهدشت، 

کیلوگرم در  1903و  1957، 1973، 1990، 2005عملکرد 

رقم و  5 جزءهکتار بیشترین عملکرد دانه را دارا بودند و 

. کمترین (3جدول ) الین برتر از نظر عملکرد دانه بودند

 1113با میانگین عملکرد  7عملکرد دانه در الین شماره 

دهی . تعداد روز تا سنبلهکیلوگرم در هکتار مشاهده شد

روز متغیر بود.  142-150های مورد ارزیابی بین ارقام و الین

دهی در ارقام آفتاب و آسمان و کمترین تعداد روز تا سنبله

دهی روز تا سنبله 150با  7بیشترین آن در الین شماره 

-180ها بین مشاهده شد. تعداد روز تا رسیدگی ارقام و الین

روز تا رسیدگی(،  175) 4بود. الین شماره  روز متغیر 175

روز تا  175-76)با  Line 17ارقام پایا، آفتاب، آسمان و 

بودند. بیشترین ارتفاع  ترین الین و ارقامرسیدگی(، زودرس

متر( و کمترین آن در الین سانتی 109بوته در رقم آسمان )

و  Line17متر( مشاهده شد. ارقام سانتی 61) 5شماره 

Miki-3  سنبله در مترمربع،  492و  500به ترتیب با

بیشترین تعداد سنبله در مترمربع را داشتند. کمترین تعداد 

سنبله در  302) 9سنبله در مترمربع به الین شماره 

مترمربع( مربوط بود. بیشترین طول سنبله در رقم پایا و 

 Kakaieمتر( مشاهده شد. سانتی 11) 2الین شماره 

رقم و الین گندم نان  17 روی با انجام تحقیقی بر (2019)

گزارش نموده است با افزایش مساحت برگ پرچم طول 

عبارتی با افزایش مساحت برگ یابد. بهسنبله نیز افزایش می

پرچم، توان گیاه در جهت افزایش توان فتوسنتزی سوق 

یافته که این امر به افزایش طول سنبله جهت افزایش تولید 

شود. بیشترین طول ریشک در رقم نجر میدانه م

Secondroue  مشاهده شد. الین شماره  23و الین شماره

دانه در سنبله( و  60بیشترین تعداد دانه در سنبله ) 16

دانه در سنبله( کمترین آن را دارا بود.  29) 4الین شماره 

فصل تنوع زیادی بین ارقام و  در شرایط تنش خشکی آخر



 
  1401، 1، شماره 3و ژنتیک گیاهی، جلد  تولید  

رزیابی از نظر وزن هزار دانه وجود داشته های مورد االین

در  هاآناست که بیانگر امکان انتخاب رقم و استفاده از 

که وزن هزار طوریباشد. بههای اصالحی گندم میبرنامه

گرم متغیر بود. بیشترین  14-5/33ها بین دانه ارقام و الین

 23گرم( و الین شماره  5/33وزن هزار دانه در رقم کریم )

مشاهده شد.  7گرم( و کمترین آن در الین شماره  30)

Mollasadeghi   وDadbakhsh (2011)  با انجام آزمایشی بر

ها داری بین ارقام و الینهای گندم، تفاوت معنیارقام و الین

از نظر وزن دانه در سنبله تحت شرایط تنش بعد از گلدهی 

گرده در های شدن دانهمشاهده نمودند که علت آن را عقیم

زمان تنش و ایجاد حالت غیرعادی در فتوسنتز و انتقال مواد 

ها بیان به دانه و در نتیجه کاهش وزن دانه در ارقام و الین

 نمودند.

 

 
 در شهرستان کوهدشت ورزیخاكرقم و الین گندم از نظر عملکرد و سایر صفات زراعی در سیستم کم  23ای )کالستر( تجزیه خوشه -2شکل 

 

های گندم از نظر عملکرد و سایر مقایسه ارقام و الین

در شهرستان  ورزیخاکصفات زراعی در سیستم بی

 کوهدشت

از نظر  موردمطالعهرقم و الین گندم  23ای تجزیه خوشه

به  ورزیخاكعملکرد و سایر صفات زراعی در سیستم بی 

به تمایز دو گروه روش وارد و بر اساس فاصله اقلیدسی منجر 

رقم و الین  11. در خوشه اول تعداد (3 شکل)خوشه گردید 

 21و  20، 19، 16، 15، 11، 10، 7 ،6، 5، 3های با شماره

، 2، 1های رقم و الین با شماره 12و در خوشه دوم تعداد 

ار گرفتند. در قر 23و  22، 18، 17، 14، 13، 12، 9، 8، 4

ها بین ، عملکرد دانه ارقام و الینورزیخاكسیستم بی

های کیلوگرم در هکتار متغیر بود. الین 2182تا  1003

و شماره  23های شماره ، الینPaya، رقم 2، شماره 4شماره 

، 1862، 1865، 2182ترتیب با میانگین عملکرد دانه به 3

ن عملکرد دانه را کیلوگرم در هکتار بیشتری 1720و  1780

با میانگین عملکرد  8. الین شماره (3)جدول  دارا بودند

کیلوگرم در هکتار، کمترین عملکرد دانه را دارا بود.  1003

روز  151تا  144ها بین دهی ارقام و الینتعداد روز تا سنبله

دهی در رقم آسمان متغیر بود. کمترین تعداد روز تا سنبله

دهی( و بیشترین آن در تا سنبله روز 144)با  Line17و 

دهی( مشاهده شد. روز تا سنبله 151با ) 7الین شماره 

روز  183تا  174ها بین تعداد روز تا رسیدگی ارقام و الین

 176و  174به ترتیب با  Line17متغیر بود. رقم آسمان و 

ترین ارقام بودند. رقم آسمان با روز تا رسیدگی، زودرس

با ارتفاع بوته  16متر و الین شماره سانتی 110ارتفاع بوته 

، به ترتیب بیشترین و کمترین ارتفاع بوته را مترسانتی 64



 
های...های گندم تحت سیستمعملکرد دانه و خصوصیات زراعی ارقام و الین بررسی  

های مورد دارا بودند. تعداد سنبله در مترمربع ارقام و الین

سنبله در مترمربع متغیر بود.  548تا  268ارزیابی بین 

 و کمترین آن Line17بیشترین تعداد سنبله در مترمربع در 

ها مشاهده شد. طول سنبله ارقام و الین 23در الین شماره 

متغیر بود. بیشترین آن به رقم پایا  مترسانتی 6-11بین 

تا  33ها بین مربوط بود. تعداد دانه در سنبله ارقام و الین

دانه در سنبله متغیر بود. تنوع در تعداد دانه در ارقام  62

های اصالحی مهدهد که این صفت در برناگندم نشان می

باشد. بیشترین تعداد دانه در سنبله به می تغییرقابلگندم 

و رقم پایا مربوط بود. رقم  6، 2، 11های شماره الین

Zaghavin-2  به ترتیب با وزن هزار دانه  23و الین شماره

 گرم، بیشترین وزن هزار دانه را دارا بودند. 32.5و  34

 
 
 
 

 
 

 (1397-98های گندم از نظر عملکرد دانه و سایر صفات زراعی در شهرستان کوهدشت )سال زراعی الین ارقام و مقایسه -3جدول 
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CT RT NT CT RT NT CT RT NT CT RT NT CT RT NT 

1 149 145 145 177 176 177 84 82 85 272 330 316 7/13  9/10  11 

2 149 149 146 177 180 178 80 73 79 348 306 430 8/9  7/10  9/9  

3 147 149 149 181 178 183 75 65 74 326 366 320 6/10  8/8  10 

4 149 145 147 176 175 177 81 73 84 262 396 494 1/8  4/7  9 

5 147 149 150 178 177 182 72 61 73 242 380 402 7/7  4/9  9 

6 149 145 149 181 177 180 78 67 74 400 420 310 6/10  1/9  9/8  

7 149 150 151 178 180 182 78 72 74 316 358 376 9 9/9  9 

8 146 145 146 174 178 177 75 71 72 452 354 434 8 8/8  6/7  

9 146 147 146 174 177 177 80 75 78 382 302 438 8/9  7/9  8/9  

10 149 148 149 176 178 180 72 78 73 358 362 364 3/8  4/7  8 

11 149 149 149 179 179 181 73 70 69 336 348 316 4/8  2/9  8/9  

12 144 146 146 174 177 179 83 79 78 316 404 318 4/10  3/10  7/9  

13 146 142 145 173 176 178 77 80 76 412 388 392 11 6/9  10 

14 146 143 144 173 176 176 109 109 110 420 352 414 6/9  4/8  8 

15 149 148 148 174 178 179 78 74 72 568 458 358 1/7  3/6  7 

16 149 149 150 181 180 180 68 64 64 300 362 284 9/6  8/6  5/6  

17 149 149 148 175 179 180 89 84 77 524 408 314 2/11  7/9  10 

18 144 144 144 174 176 174 92 87 78 412 500 548 4/8  8/7  8/6  

19 148 148 148 178 179 179 77 76 71 440 492 310 3/7  1/6  4/6  

20 147 149 149 177 178 180 79 75 72 380 376 484 4/7  7/6  4/6  

21 148 148 149 177 180 180 77 76 71 392 326 412 9/6  7/6  6/7  

22 144 146 145 175 178 177 80 74 72 468 400 436 7/9  6/9  4/8  

23 145 145 145 176 177 178 95 93 80 400 430 268 4/8  4/10  7/9  

Mean 147  147  147   176  178  179 81 76 76 379 383 380 9 7/8  6/8  

CTخاك :( ورزی مرسومConventional tillage ،)RT خاك: کم( ورزیReduced tillage ،)NTخاك : بی( ورزیNo tillage) 
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CT             خاك :( ورزی مرسومConventional tillage ،)RTکم خاك :( ورزیReduced tillage ،)NTخاك : بی( ورزیNo tillage) 
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CT RT NT CT RT NT CT RT NT CT RT NT CT RT NT 

1 71 53 60 31 5/26  23 9505 8225 9050 1893 1697 1862 20 21 21 

2 52 58 61 25 22 19 8800 6325 9542 1880 1323 1865 21 21 20 

3 68 55 50 30 16 22 7717 7325 7200 1980 1518 1720 26 21 24 

4 34 29 33 5/29  26 21 9083 7692 10225 1818 1340 2182 20 17 21 

5 33 51 53 19 15 18 8975 7250 8525 1768 1530 1717 20 21 20 

6 71 43 61 18 14 16 8992 7608 7525 2000 1608 1652 22 21 22 

7 52 57 50 15 14 22 8808 7000 5800 1518 1113 1572 17 16 27 

8 39 41 35 25 18 17 8708 7342 7908 1150 1180 1003 13 16 13 

9 50 52 57 29 18 23 8300 7758 7550 1707 1558 1482 21 20 20 

10 38 55 49 33 5/26  5/24  8450 7242 7083 1738 1620 1420 21 22 20 

11 38 57 62 32 25 5/22  8675 6875 5817 1985 1372 1402 23 20 24 

12 48 56 57 5/26  24 5/23  9150 7392 6875 1887 1430 1318 21 19 19 

13 36 39 37 5/31  5/26  27 9100 7342 8075 1602 1357 1560 18 18 19 

14 33 44 33 33 22 21 9733 10125 9263 1250 1640 1013 13 16 11 

15 43 49 47 28 18 20 9183 7750 6933 1827 1808 1430 20 23 21 

16 46 60 44 27 27 5/27  7775 7517 7150 1727 1903 1358 22 25 19 

17 33 49 38 5/30  28 27 10700 8800 8092 1817 1973 1668 17 22 21 

18 37 44 39 25 5/19  21 9225 9450 7563 1970 1957 1578 21 21 21 

19 43 30 43 24 28 18 8100 8675 6200 1707 1892 1313 21 22 21 

20 44 46 39 5/26  24 20 8150 8917 6467 1632 2005 1390 20 22 21 

21 38 37 39 34 29 34 7883 7542 6042 1750 1725 1193 22 23 20 

22 40 41 40 32 5/33  30 8962 7567 6075 1835 1990 1292 20 26 21 

23 43 43 40 30 30 5/32  8208 7617 8308 1852 1817 1780 23 24 21 

Mean 45 47 46 28 23 23 8791 7797 7533 1752 1624 1512 20 21 20 



 
های...های گندم تحت سیستمعملکرد دانه و خصوصیات زراعی ارقام و الین بررسی  

 
 

 ورزی در شهرستان کوهدشترقم و الین گندم از نظر عملکرد و سایر صفات زراعی در سیستم بی خاك 23ای )کالستر( تجزیه خوشه -3شکل 

 

 

های گندم از نظر عملکرد و سایر مقایسه ارقام و الین

در شهرستان  ورزیخاکصفات زراعی در سه سیستم 

 کوهدشت

تجزیه واریانس عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک ارقام و 

 ورزیخاكتحت سه سیستم زراعی ) موردبررسیهای الین

( نشان داد که تفاوت ورزیخاكو بی ورزیخاكمرسوم، کم

ها برای عملکرد دانه و عملکرد داری بین ارقام و الینمعنی

 داری اثر متقابلبیولوژیک وجود دارد و همچنین معنی

تیمار سیستم زراعی بیانگر واکنش متفاوت ارقام × رقم/الین 

(. میانگین 4ها به تیمار سیستم زراعی بود )جدول و الین

های های گندم در سیستمعملکرد دانه ارقام و الین

به ترتیب  ورزیخاكو بی  ورزیخاكمرسوم، کم ورزیخاك

 دستبه کیلوگرم در هکتار  1512و  1624، 1752به میزان 

(. با توجه به کاهش هزینه تولید )شامل 4آمد )شکل 

، ورزیخاكسازی بستر بذر، انرژی و ...( در روش بیآماده

پذیر دم افزایش عملکرد، این روش توجیهحتی در صورت ع

های اولیه و گاهی حتی است. عدم افزایش عملکرد در سال

 ورزیخاكنسبت به  ورزیخاكکاهش عملکرد در روش بی

و بهبود  نیاز به زمان برای احیا سوم با در نظر گرفتنمر

کیفیت خاك، ماده آلی خاك و فعالیت ریزجانداران، منطقی 

های میانگین عملکرد دانه ارقام و الینرسد. به نظر می

نشان داد،  ورزیخاكهای مختلف مختلف گندم در سیستم

در سیستم  4بیشترین میزان عملکرد دانه به الین شماره 

کیلوگرم در هکتار( و  2182)به میزان  ورزیخاكیب

در سیستم  8کمترین آن مربوط به الین شماره 

کیلوگرم در هکتار( تعلق  1003)به میزان  ورزیخاكبی

های گندم مورد ارزیابی در . ارقام و الین(5)جدول  داشت

بندی بر اساس عملکرد دانه رتبه ورزیخاكسه سیستم 

در هر سه  23و شماره  Line17های ینشدند. رقم پایا و ال

های رقم و الین برتر بودند. الین 10 جزء ورزیخاكسیستم 

و ارقام کریم و کوهدشت در دو  Berghouta، 2، 3، 6شماره 

رقم و الین برتر بودند. برخی از  10 جزء ورزیخاكسیستم 

 10 جزء ورزیخاكها نیز فقط در یک سیستم ارقام و الین

. (6)جدول  رقم و الین برتر از نظر عملکرد دانه بودند

های بنابراین این موضوع نشان داد که ارقام و الین

های مختلف های متفاوتی در سیستمواکنش موردبررسی

ها در که، برخی ارقام و الینطورینشان دادند. به ورزیخاك

، برخی دیگر در دو سیستم ورزیخاكهر سه سیستم 

عملکرد  ورزیخاكو بعضی دیگر در یک سیستم  رزیوخاك

و ارقام پایا،  Line17، 4شماره  هایالینباالیی داشتند. 



 
  1401، 1، شماره 3و ژنتیک گیاهی، جلد  تولید  

 جزء 173-176آسمان و آفتاب با تعداد روز تا رسیدگی 

های مورد ترین رقم و الین در بین ارقام و الینزودرس

. (3جدول ) بودند ورزیخاكارزیابی در هر سه سیستم 

ارزیابی در های مورد ارتفاع بوته برای ارقام و الین

متر سانتی 61-110بین  ورزیخاكهای مختلف سیستم

متغیر بود. بیشترین ارتفاع بوته در هر سه سیستم 

نتایج . تعلق داشت Line17به ارقام پایا، آسمان و  ورزیخاك

 Line17نشان داد که رقم کریم و  مترمربعتعداد سنبله در 

در  مترمربعرقم و الین برتر از نظر تعداد سنبله در  10 ءجز

های بودند. همچنین ارقام و الین ورزیخاكهر سه سیستم 

Miki3 ،Berghouta ارقام پایا، آفتاب، 8، شماره 6، شماره ،

رقم  10 جزء ورزیخاكآسمان و کوهدشت در دو سیستم 

بیشترین  بودند. مترمربعو الین برتر از نظر تعداد سنبله در 

 ورزیخاكطول سنبله به رقم پایا در هر سه سیستم 

و  3، 9شماره های اختصاص داشت. ارقام پایا، کبیر و الین

رقم و الین برتر از نظر تعداد دانه در سنبله در  10 جزء 2

بودند. رقم پایا با بیشترین تعداد  ورزیخاكهر سه سیستم 

لکرد دانه باالیی دانه در سنبله و طول سنبله بیشتر، از عم

برخوردار بود. این امر بیانگر این  ورزیخاكدر سه سیستم 

های اصالحی با طول سنبله مطلب است که با انتخاب الین

طور توان بهبیشتر و تعداد دانه در سنبله بیشتر می

توان صفات مذکور غیرمستقیم عملکرد را افزایش داد و می

های ای انتخاب الینعنوان مالك انتخاب مناسبی بررا به

در های اصالحی گندم مدنظر قرار داد. گندم در برنامه

 (2018) و همکاران Alipourتوسط  شدهانجاممطالعه 

مشخص شده است که صفات تعداد دانه در سنبله و وزن 

های بومی افزایش هزار دانه در ارقام زراعی نسبت به توده

نشان دادند و این صفات بیشترین اثر مستقیم و مثبت بر 

عملکرد دانه داشتند. نتایج میانگین وزن هزار دانه نشان داد، 

ر وزن و رقم کریم از نظ Zaghavin-2، 23های شماره الین

مطلوب بودند. ارقام  ورزیخاكهزار دانه در هر سه سیستم 

 جزء Line17و  4های شماره پایا، کوهدشت و آسمان و الین

 از نظر ورزیخاكرقم و الین برتر در هر سه سیستم  10

بیوماس بودند. از نتایج میانگین ارتفاع بوته مشخص شد که 

بیشترین ارتفاع بوته را داشتند. به  Line17رقم آسمان و 

با ارتفاع باال از بیوماس باالیی  Line17عبارتی رقم آسمان و 

برخوردار بودند. در تحقیقات بسیاری همبستگی مثبت بین 

نیز  23ارتفاع بوته و بیوماس گزارش شده است. الین شماره 

الین مطلوبی از نظر شاخص برداشت در هر سه سیستم 

نشان داد که  آمدهدستبهنتایج  طورکلیبه. بود ورزیخاك

های مختلف های مورد ارزیابی در سیستمارقام و الین

، واکنش متفاوتی از نظر عملکرد دانه و سایر ورزیخاك

صفات زارعی نشان دادند، این امر لزوم انتخاب رقم مناسب 

 طورهمان نماید.را مشخص می ورزیخاكبرای هر سیستم 

رقم و الین برتر  10در بین  مشخص است، 6از جدول  که

گندم از نظر عملکرد دانه و سایر صفات مطلوب زراعی در 

، رقم پایا با عملکرد دانه باال در هر ورزیخاكسه سیستم 

، زودرسی، ارتفاع بوته باال، طول ورزیخاكسه سیستم 

سنبله بیشتر، تعداد دانه در سنبله و بیوماس باال از برتری 

توان رقم مذکور با رسد میردار بود. به نظر مینسبی برخو

عملکرد دانه باال به همراه صفات مطلوب زراعی را برای 

کاشت در مناطق گرم و نیمه گرم استان لرستان در هر سه 

ن به کشاورزان توصیه نمود. همچنین الی ورزیخاكسیستم 

از لحاظ ، ورزیخاكدر هر سه سیستم  23شماره 

، تعداد سنبله دانه، زودرسی، ارتفاع بوته های عملکردویژگی

برتری نشان ، وزن هزار دانه و شاخص برداشت مترمربعدر 

، ورزیخاك. عالوه بر عملکرد دانه باال در هر سه سیستم داد

های مطلوب زراعی همچون زودرسی، ارتفاع بوته باال، ویژگی

 Line 17در  بیشترو بیوماس  مترمربعتعداد سنبله در 

و  23های شماره توان الینمی ترتیب بدینمشاهده شد. 

Line 17 های مطلوب با عملکرد دانه باال و سایر ویژگی

گرم استان زراعی را برای کاشت در مناطق گرم و نیمه

به کشاورزان توصیه  ورزیخاكلرستان در هر سه سیستم 

 نمود.
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 های زراعی مختلفتجزیه واریانس عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک تحت سیستم –4جدول 

 منبع تغییرات
 

 درجه آزادی
 

 میانگین مربعات 

 بیولوژیک عملکرد

 میانگین مربعات 

 دانه عملکرد

 ns 232/205711 ns 019/49728 2 تکرار

 961/995518* 043/30325738* 2 تیمار سیستم زراعی

 483/64175 428/665132 4 خطای کرت اصلی

 992/277483* 275/4166612* 22 رقم/ الین

تیمار سیستم زراعی× رقم/ الین   44 *811/2041414 *542/154064 

 010/51832 934919 132 خطای کرت فرعی

   206 کل

 97/13 03/12  ضریب تغییرات )درصد(

 دارفاقد اختالف معنی nsدار در سطح پنج درصد و معنی *

 

 

 (1397-98در شهرستان کوهدشت )سال زراعی  ورزیخاكهای مختلف های گندم در سیستمالین ارقام و رتبه عملکرد دانه -5جدول 
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ورزی( در شهرستان خاكورزی و بیخاكورزی )مرسوم، کمهای مختلف خاكهای گندم در سیستممیانگین کل عملکرد دانه ارقام و الین -4شکل 
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  1401، 1، شماره 3و ژنتیک گیاهی، جلد  تولید  

 کلی گیرینتیجه

دهد که میانگین عملکرد دانه بررسی نتایج تحقیق نشان می

 ورزیخاكهای مختلف ندم تحت سیستمهای گارقام و الین

ها دارای باشد. همچنین برخی از ارقام و الینمتفاوت می

 ورزیخاكهای مختلف العمل متفاوت در سیستمعکس

هایی که باشند. بنابراین شناسایی و انتخاب ارقام و الینمی

عملکرد بیشتری  ورزیخاكبتوانند تحت شرایط بدون 

که  هرچندای برخوردار است. تولید نمایند از اهمیت ویژه

در مقایسه  ورزیخاكعملکرد برخی ارقام در شرایط بدون 

مرسوم در سال اول ممکن است کمتر باشد  ورزیخاكبا 

تواند عالوه های بعد میم در سالاما عملکرد بیشتر این ارقا

ی خاك، کنترل بر جبران عملکرد در بهبود حاصلخیز

ها و هزینه آالت، کاهشفرسایش، کاهش تردد ماشین

 10در این مطالعه در بین  ثر باشند.جویی در زمان مؤصرفه

رقم و الین برتر گندم از نظر عملکرد دانه و سایر صفات 

، رقم پایا با عملکرد ورزیخاكمطلوب زراعی در سه سیستم 

رسی، ارتفاع بوته ، زودورزیخاكدانه باال در هر سه سیستم 

باال، طول سنبله بیشتر، تعداد دانه در سنبله و بیوماس باال 

توان رقم رسد میاز برتری نسبی برخوردار بود. به نظر می

مذکور با عملکرد دانه باال به همراه صفات مطلوب زراعی را 

گرم استان لرستان در هر برای کاشت در مناطق گرم و نیمه

کشاورزان توصیه نمود. همچنین  به ورزیخاكسه سیستم 

از عملکرد دانه باالیی در هر سه سیستم  23الین شماره 

، زودرسی، ارتفاع بوته باال، تعداد سنبله در ورزیخاك

مترمربع، وزن هزار دانه و شاخص برداشت باالیی برخوردار 

، ورزیخاكبود. عالوه بر عملکرد دانه باال در هر سه سیستم 

زراعی همچون زودرسی، ارتفاع بوته باال، های مطلوب ویژگی

مشاهده  Line 17و بیوماس باال در  مترمربعتعداد سنبله در 

با  Line 17و  23های شماره توان الینمی ترتیب بدینشد. 

های مطلوب زراعی را برای عملکرد دانه باال و سایر ویژگی

گرم استان لرستان در هر سه کاشت در مناطق گرم و نیمه

 به کشاورزان توصیه نمود. ورزیخاكم سیست

 
 

 سپاسگزاری

بدینوسیله از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع 

طبیعی لرستان که اجرای طرح تحقیقاتی حاضر را با 

گردد. های مالی مساعدت نمودند، قدردانی میحمایت
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Abstract 

Tillage plays a vital role in providing a suitable seedbed, controlling weeds, mixing fertilizers, and other inputs. 

Therefore, proper tillage management is of special importance in exploiting and maintaining soil stability. In this 

study, to investigate the effect of different tillage methods on grain yield and other agronomic traits, 23 promising 

cultivars and lines of wheat in different tillage systems (conventional tillage, reduced tillage, and no-tillage) were 

evaluated in the form of split plots with a randomized complete block design with three replications. The 

experiment was conducted in dryland farms of tropical farmers (Kuhdasht city) in Lorestan province in the 2018-

19 growing season. The results showed a significant difference between tillage systems and cultivar/line in grain 

yield. Also, the significant interaction of cultivar/line × tillage system showed a different response of cultivars and 

lines to tillage system treatment. This order indicates the need to select the appropriate cultivar/line for each tillage 

system. Among the top 10 cultivars and wheat lines in grain yield and other desirable agronomic traits, Paya 

cultivar and promising lines KANZ * 4 / KS85-8-4 and Line17 can be planted in warm and semi-warm regions of 

Lorestan province in all three tillage systems recommended to farmers. 
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