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 المستخلص:
 

االنتاجية للتربة يعد امرا ضروريا ولزاما لتطبيق عدة تقانات منها تنظيم استخدام الميكنة حاصل الحنطة االقتصادي مع الحفاظ على الحالة  يعد

الزراعية. وعلية نفذت هذه الدراسة البحثية بهدف تشخيص نمو وحاصل خمسة اصناف من الحنطة تحت نظامين من الحراثة. اذ تضمنت التجربة 

و العراق, اما نظامي الحراثة فقد تضمنا عملية الحراثة وبدون حراثة. اخضعت  Cymtoو  Puraو  Azarو  Adenaعاملين هما: االصناف: 

وق مستويات عاملي الدراسة للتوزيع العشوائي تحت نظام القطاعات المنشقة بتصميم القطاعات تامة التعشية بثالثة مكررات. اظهرت النتائج تف

سم 602.68) سم( ومساحة ورقة العلم 86.62في ارتفاع النبات ) Azarالصنف 
7

 01.96سم( وعدد الحبوب بالسنبلة ) 77.61( وطول السنبلة )

حبة سنبلة
-7

غم سنبلة 6.07في وزن الحبوب بالسنبلة ) Cymto(. بينما تفوق الصنف 
-7

غم(  87.71في وزن الف حبة ) Adena( وتفوق الصنف 

م2غم  110.70وحاصل الوحدة التجربية )
-7

سم 022.00سم( وومساحة ورقة العلم ) 86.91ارتفاع النبات )(. كما تفوقت معاملة الحراثة في 
7

 )

غم سنبلة 7.27ووزن الحبوب بالسنبلة )
-7

م2غم  197.70غم( وحاصل الوحدة التجربية ) 67.06( ووزن الف حبة )
-7

(. اثر التداخل معنويا بتفوق 

باعلى متوسط لمساحة ورقة العلم وطول السنبلة عند نظام  Azarسم(, بينما تفوق الصنف 700.61الصنف العراق عند الحراثة في ارتفاع النبات )

سم696.77عدم الحراثة )
7

غم  6.76عند الحراثة في وزن الحبوب بالسنبلة ) Cymtoسم(, بالتتابع. بينما تفوق الصنف 76.61( وطول السنبلة )

سنبلة
-7

م2غم  897.70( وحاصل الوحدة التجربية )
-7

   غم(. 722.00اثة في وزن الف حبة )عند الحر Adena( وتفوق الصنف 
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ABSTRACT: 
 

Economical wheat yield increase had become urgently necessity with conservation of soil production. This is 

necessary so it is to apply many techniques such as regularization of agricultural machinery. Thus, this research 

study conducted to derive the growth and yield of five wheat cultivars over two tillage systems. Where the trial 

contained two factors, those are the first is cultivars viz. adena, azar, pura, cymto and Iraq, the second one is two 

tillage systems viz. tillage and non-tillage. The levels of two factors were subjected to randomized distribution 

using split block design in RCBD with three replicates. Results derived that Azar performance was the most 

superior in plant height of 96.34 cm, flag leaf area of 654.39 cm
2
, spike length of 12.67 cm and grains no of 

57.83 grain spike
-1

. While Cymto was gave the biggest grain weight per spike of 3.02 g spike
-1

. Adena was 

superior in thousandth grain weight of 91.17 g and experimental unit yield of 770.20 g 4 m
-2

. Furthermore, 

tillage achieved the best plant height of 93.87 cm, flag leaf area of 544.50 cm
-2

, grain weight per spike of 2.41 g 

spike
-1

, thousandth grains weight of 62.53 g and experimental unit yield of 781.10 g. Moreover, interaction has 

significantly effect that Iraq cv was superior in plant height of 100.67 cm under till system, whereas Azar gave 

highest  flag leaf area of 686.22 cm
2
 and spike length of 13.67 cm under no-till. Cymto was superior in grains 

weight per spike of 3.16 g spike
-1

 and experimental unit yield of 981.10 g 4 m
-2

 under till system. Adena was 

achieved the heaviest thousandth grains of 144.00 g under till system.  
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 المقدمــــة: 
 

هم المحاصيل الحبوبية kمن ا يعد محصول الحنطة

المستخدمة لتغذية االنسان في دول العالم الثالث, ال سيما 

العراق الذي يعتمد اغلب سكانه على الخبز. يمتلك 

المحصول دور حيوي في االقتصاد الوطني في اي جزء 

من العالم. الجفاف عامل محدد ومهم السيما في المراحل 

زهار وامتالء الحبة الحرجة من نمو الحنطة كمرحلة األ

مما يسبب خسائر رئيسة  في انتاجية الحنطة في المناطق 

الجافة وشبه الجافة, لذا فالحفاظ على رطوبة التربة في 

مراحل النمو الحرجة السيما عند امتالء الحبة ذو اهمية 

اقتصادية إلنتاج الحنطة. ان في دول العالم الثالث 

ثة التقليدية بسبب كالعراق الزالت تستخدم  طرائق الحرا

عدم توافر معلومات كفؤة عن الحد األدنى من الحراثة او 

تقانات بدون حراثة او الزراعة الحافظة التي تقلل من 

متطلبات الطاقة وتقليل تعرية التربة وفقدان رطوبتها 

السيما في المناطق ذات الترب الصحراوية, اذ يزداد 

 Neugschwandferالحاصل عند قلة االمطار )

. ان استخدام عمليات حراثة غير (2015واخرون, 

تقليدية ومناسبة تقلل من الطفح السطحي و تزيد معدالت 

الغيض مما يسبب حفظ رطوبة التربة, فقد اشارت العديد 

-noمن المراجع الى ان تقانات الحراثة الصفرية 

tillage  او الحدود الدنيا منها تمتلك المقدرة على مسك

ر مما في التقانات التقليدية في التربة الماء بدرجة اكب

(Martinez  ,و  7009واخرونLeghari  ,واخرون

واخرون,  Khaliq(, وتقليل استخدام المبيدات )7070

واخرون,  Kosutic(, وتقليل استهالك الطاقة )7076

. تمثل الحراثة الحافظة مدى واسع من عمليات (7000

بة وتقليل الحراثة التي يراد منها حفظ رطوبة التر

تعريتها باإلبقاء على اكثر من ثلث سطح التربة مغطى 

ببقايا المحصول )كما يفعل الفالحون في جنوب العراق 

بنثر بذور الشعير او الحنطة في حقول الرز(, مما يزيد 

و  7077واخرون,  Mikanovaالكربون العضوي )

Agenbag ,7077 اذ تساعد المادة العضوية تحت ,)

واخرون,  Zamirية في زيادة الحاصل )الحراثة الصفر

. فقد تتضمن (7077واخرون,  Abdipurو 7076

الحراثة الحافظة  عمق سطحي فعال بدون قلب التربة اي 

اوالمختزلة او الحراثة  no-tillageانعدام الحراثة 

باالمشاط النابضة او القرصية   shallowالضحلة 

(Peigne ,عموما فأن انظمة الح7001واخرون .) راثة

الحافظة ) بدون حراثة او الحد االدنى ( تحسن من 

الكربون العضوي في التربة وسعة الماء المتوفر للنبات 

 Bhattacharyaوانتقال الماء في التربة وتجمعاتها  ) 

( 7077واخرون ) Bilalis(.  بين   7009واخرون, 

الكلي كانا مرتفعين في التربة   (N)ان مسامية التربة و

للحراثة الحافظة ) بدون حراثة او الحد األدنى( الخاضعة 

كما اشاروا الى ان حاصل الحنطة قد تأثر بأنظمة 

 Paniforالحراثة واختالف األصناف, اذ تفوق الصنف 

لقد  تحت الحراثة الحافظة بإعطاء اعلى حاصل حبوب.

سببت الحراثة الصفرية زيادة المسامية والسعة الحقلية و 

الجاهزة, لذا يستنتج ان  بصيغتها NPKSعناصر 

الحراثة الصفرية مالئمة للحفاظ على عناصر التربة و 

 Alamتحقيق حاصل مثالي في نظام الزراعة ) 

(. قد تسبب الحد االدنى من الحراثة مع 7072واخرون, 

% في حاصل  78.0بقايا النباتات زيادة معنوية بمقدار 

تقلل الحد  الحبوب الحنطة  مقارنة بالحراثة التقليدية كما

%, فقد  70.7االدنى من الحراثة من االرواء بمقدار 

يعزى السبب الى مالئمة حرارة التربة بسبب المغطيات 

و ارتفاع رطوبة التربة في الجزء العلوي من التربة, لذا 

يستخلص بان الحد االدنى من الحراثة بوجود بقايا 

لحنطة النباتات وتقليل االرواء كان اكثر فائدة في انتاج ا

  Yangالشتوية بعد الذرة الصفراء في شمال الصين

( ان 7077واخرون )  Jug(. وجد 7076واخرون ) 

واالمشاط القرصية قد حسنت  نظام  بدون حراثة

الصفات النوعية للحنطة الشتوية وقد تمثل بديل عن 

الحراثة التقليدية. لذا نفذ هذا البحث بهدف تقييم تاثير 

وحاصل خمسة اصناف من  نظامي الحراثة في نمو

 حنطة الخبز.
 

 المواد والطرائق:
 

نفذت تجربة حقلية في حقول ابو غريب خالل الموسم 

بهدف تقييم تاثير نظامي  7076 -7070الشتوي لعام 

الحراثة في نمو وإنتاجية خمسة أصناف من الحنطة 

 .(Cymtoو  Puraو  Azarو  Adena)العراق و

ى اعماق لتحديد نسجة اخذت عينات التربة عشوائيا عل

التربة وكانت مزيجيه طينية, أستخدم تصميم القطاعات 

بنظام القطاعات المنشقة  (RCBDالعشوائية الكاملة )

 بثالثة مكررات. 

( م سقي الحقل 7* 7وكانت مساحة الوحدة التجريبة )

حد االشباع )الطربسة( بعد عمل اكتاف حول الحقل لمنع 

ع قياس مستمر لنسبة تسرب المياه, ثم ترك ليجف م

-70الرطوبة فعند وصول الرطوبة ضمن حدود النسبة  

%  طبقت انظمة الحراثة  فقد ُسير الجرار والمحراث 79

ضمن معامالت الحراثة, ضمن العمق والسرعة 

وكانت  70/77/7070المقررة. وتمت الزراعة بتاريخ 

طريقة الزراعة نثرا. طبقت عمليات خدمة المحصول 

ي ومكافحة اآلفات. قيست صفات الدراسة من تسميد ور

كارتفاع النبات ومساحة ورقة العلم وعدد النباتات بالمتر 

المربع وطول السنبلة والحاصل االحيائي وعدد الحبوب 

بالسنبلة وزن النبات )غم( وزن الحبوب بالسنبلة )غم( و 

وزن الف حبة وحاصل الحبوب للوحدة التجربية.
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 :التحليل االحصائي 
 

النتائج وفق التصميم المتبع باستخدام البرنامج  حللت

االحصائي الجاهز المرفق ضمن برنامج التحليل 

واستخدم اقل فرق معنوي  Genstatاالحصائي المسمى 

L.S.D   الختبار متوسطات  0.00تحت مستوى احتمال

 معامالت الدراسة. 
 

 النتائج والمناقشة:
 

 ارتفاع النبات )سم(
 

قد تفوق في  Azarان الصنف  (7-جدول)يالحظ من 

سم, تاله الصنف  86.62صفة ارتفاع النبات اذ اعطى 

Adena (82.00 ( ثم الصنف العراق ,)87.61سم 

ادنى متوسط الرتفاع  puraسم(, بينما اعطى الصنف 

سم(. كما يتبين من جدول ان نظام  11.00النبات )

الحراثة قد تفوق معنويا على معاملة بدون الحراثة, اذ 

سم. مقارنة مع معاملة بدون حراثة  86.91عطى ا

 سم. 92.16اعطت 
   

 . تأثير نظامي الحراثة واالصناف في ارتفاع النبات )سم(1-جدول

 حراثة بدون حراثة االصناف
متوسط 

 االصناف

Pura 00.00 80.00 00.00 

 71.20 100.20 81.20 العراق

Cymto 87.00 87.00 87.00 

Azar 71.20 100.00 72.3. 

Adena 87.33 77.20 7..00 

LSD0.05 1.11 للتداخل 

 73.80 03..8 متوسط نظم الحراثة

LSD0.05 1.00                     0.82 
 

كذلك يشير الجدول الى وجود تداخل معنوي بين 

المعامالت فقد تفوق الصنف )العراق( عند الحراثة 

ما سم. بين 700.61باعلى متوسط الرتفاع النبات بلغ 

عند عدم الحراثة ادنى متوسط  Puraاعطى الصنف 

 سم. 10.00الرتفاع النبات بلغ 
 

مساحة ورقة العلم )سم
1

:) 
 

(. وجود فروق معنوية عالية بين 7-يالحظ من )جدول

االصناف ونظامي الحراثة وتداخالتها فقد تفوق الصنف 

Azar  في مساحة ورقة العلم اذ اعطى اعلى

سم 602.68متوسط بلغ 
7
 Puraبينما اعطى الصنف  .

سم 611.21ادنى متوسط )
7

(. كما يشير الجدول نفسه 

الى تفوق نظام الحراثة في مساحة ورقة العلم اذ اعطى 

سم 022.00بلغ اعلى متوسط 
7
بينما اعطى نظام بدون  

سم 210.67حراثة ادنى متوسط لمساحة ورقة العلم )
7

 .)

نويا بتفوق بين االصناف ونظامي الحراثة مع اثر التداخل

باعلى متوسط في حالة الحراثة وعدم  Azarالصنف 

سم 696.77و 677.01الحراثة بلغ 
7

, بالتتابع, بينما 

في حالة عدم الحراثة اقل متوسط  Pura  اعطى الصنف

سم 669.87للصفة بلغ 
7
 . 

 

 (1. تاثير نظامي الحراثة واالصناف في مساحة ورقة العلم )سم1-جدول

 حراثة بدون حراثة االصناف
متوسط 

 االصناف

Pura 328.71 382.01 300..0 

 73.01. 201.73 11..38 العراق

Cymto 007.10 200.01 00..82 

Azar 282.11 211.00 20..37 

Adena .03.11 010..0 .02.07 

LSD0.05 2.08 للتداخل 

 00...0 00.31. متوسط نظم الحراثة

LSD0.05 0.18                       ..73 

 

 طول السنبلة )سم(
 

(. وجود فروق معنوية عالية بين 6-يالحظ من )جدول

االصناف ونظامي الحراثة وتداخالتها فقد تفوق الصنف 

Azar  في طول السنبلة, اذ اعطى اعلى متوسط بلغ

سم( ثم الصنف  11.17) Puraسم, تاله الصنف 77.61

Adena (9.67  بينما اعطى الصنفان العراق و .)سم

Cymto سم, لكل  9.96دنى متوسط متساٍو للصفة بلغ )ا

منهما(. لم يؤثر تغيير نظام الحراثة معنوياً في هذه 

الصفة. كما يتبين من الجدول وجود تداخالت معنوية بين 

عند الحراثة  Azarمتوسطات الصفة فقد اعطى الصنف 

سم بينما اعطى   77.61اعلى متوسط لطول السنبلة بلغ 

سم. 9.66حراثة ادنى متوسط بلغ الصنف العراق عند ال

اما التداخل بين االصناف ونظام بدون حراثة فقد اعطى 

وعدم حراثة اعلى متوسط  Azarالتداخل بين الصنف 

و  Adenaسم بينما اعطى التداخل للصنفين 76.61بلغ 

Cymto  سم, لكل  9.61مع عدم حراثة ادنى متوسط بلغ

 منهما.
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 امي الحراثة واالصناف في طول السنبلة )سم(. تأثير نظ3-جدول

 حراثة بدون حراثة االصناف
متوسط 

 االصناف

Pura 11.20 10.20 11.10 

 8.83 8.33 7.33 العراق

Cymto 8.20 7.00 8.83 

Azar 13.20 11.20 11.20 

Adena 8.20 10.20 7.20 

LSD0.05 1.08 للتداخل  

 10.00 0..10 متوسط نظم الحراثة

LSD0.05                   0.00غ م 

 

 

عدد الحبوب بالسنبلة )حبة سنبلة
-1

) 
 

. وجود فروق معنوية عالية بين 2يالحظ من جدول       

االصناف ونظامي الحراثة وتداخالتها فقد تفوق الصنف 

Azar  في عدد الحبوب بالسنبلة, اذ اعطى اعلى متوسط

حبة سنبلة 01.96بلغ 
-7

 Cymto (01.61, تاله الصنف 

حبة سنبلة
-7

حبة سنبلة Pura (07.71( ثم الصنف 
-7

 ,)

حبة سنبلة 07.71فالصنف العراق )
-7

(. بينما اعطى 

حبة سنبلة 48.67ادنى متوسط ) Adenaالصنف 
-7

 .)

كما يشير الجدول نفسه الى تفوق معنوي لنظام بدون 

الحراثة في طول السنبلة. اذ اعطى اعلى متوسط بلغ 

حبة سنبلة 06.71
-7

بينما اعطى نظام الحراثة ادنى  

حبة سنبلة 00.16متوسط لطول السنبلة )
-7

 .) 
 

 . تاثير نظامي الحراثة واالصناف في عدد الحبوب بالسنبلة.-جدول

 االصناف
بدون 

 حراثة
 حراثة

متوسط 

 االصناف

Pura 00.00 .7.33 01.10 

 01.10 20... 00.20 العراق

Cymto 02.00 07.33 00.20 

Azar 20.33 00.33 00.83 

Adena .0.33 00.00 .8.20 

LSD0.05 0.73 للتداخل 

 00.03 02.10 متوسط نظم الحراثة

LSD0.05 0.2.                       0.21 

 

اثر التداخل بين االصناف ونظامي الحراثة معنويا       

في متوسط عدد الحبوب بالسنبلة. اذ تفوق الصنف 

Azar 60.66بوب بالسنبلة بلغ باعلى متوسط لعدد الح 

حبة سنبلة
-7

في حالة عدم الحراثة, بينما اعطى الصنف  

حبة سنبلة 22.61العراق ادنى متوسط بلغ 
-7

في حالة  

 الحراثة.
 

 وزن الحبوب بالسنبلة )غم(:
 

. وجود فروق معنوية عالية 0يالحظ من نتائج جدول 

بين االصناف ونظامي الحراثة وتوليفاتهما فقد تفوق 

في وزن الحبوب بالسنبلة, اذ اعطى  Cymtoف الصن

غم سنبلة 6.07اعلى متوسط بلغ 
-7

 Azar, تاله الصنف 

غم سنبلة 7.71)
-7

غم سنبلة 7.70( ثم الصنف العراق )
-

7
غم سنبلة Pura (7.09(, فالصنف 

-7
(. بيد ان الصنف 

Adena ( غم سنبلة 7.02اعطى ادنى متوسط
-7

(. كما 

معنوي لنظام الحراثة في يشير الجدول نفسه الى تفوق 

 7.27وزن الحبوب بالسنبلة اذ اعطى اعلى متوسط بلغ 

غم سنبلة
-7

بينما اعطى نظام بدون الحراثة ادنى متوسط  

غم سنبلة 7.71لوزن الحبوب بالسنبلة )
-7

(. كما يتبين من 

الجدول وجود فروق معنوية بين متوسطات التداخل فقد 

لحراثة اعلى مع ا Cymtoاعطى التداخل بين الصنف 

غم سنبلة 6.76متوسط لوزن الحبوب بالسنبلة بلغ 
-7
 

مع الحراثة  Adenaبينما اعطى التداخل بين الصنف 

غم سنبلة 7.06ادنى متوسط بلغ 
-7

. اما التداخل بين 

االصناف ونظام بدون حراثة فقد اعطى التداخل بين 

متوسط بلغ مع بدون حراثة اعلى  Cymtoالصنف 

غم سنبلة 7.91
-7

بينما اعطى التداخل بين الصنف  

  غم7.97العراق مع بدون حراثة ادنى متوسط بلغ 

سنبلة
-7

 
 

. تاثير نظامي الحراثة واالصناف في وزن الحبوب بالسنبلة 0-جدول

 )غم(

 حراثة بدون حراثة االصناف
متوسط 

 االصناف

Pura 1.02 1.07 1.08 

 1.10 7..1 1.81 العراق

Cymto 1.80 3.12 3.01 

Azar 1.00 1.12 1.10 

Adena 1.03 1.02 1.0. 

LSD0.05 

 للتداخل
0.1. 

متوسط نظم 

 الحراثة
1.10 1..1 

LSD0.05 0.17               0.10 

 

 وزن الف حبة )غم(
 

. الى وجود فروق معنوية بين 6-يشير جدول      

االصناف ونظامي الحراثة وتداخالتها. اذ تفوق الصنف 

Adena غم تاله  87.71ة فقد اعطى في وزن الف حب

غم( ثم الصنف العراق  26.92) Cymtoالصنف 

غم(. بيد ان  66.00) Puraغم(, فالصنف  20.66)

حقق ادنى متوسط لوزن الف حبة بلغ  Azarالصنف 

غم. اما نظامي الحراثة فقد اعطت معاملة  60.71

غم,  67.06الحراثة اعلى متوسط لوزن الف حبة بلغ 



 

 تأثير نظم الحراثة في نمو وحاصل خمسة اصناف من الحنطة                                                    خرونزيدان وا
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ة بدون حراثة ادنى متوسط بلغ بينما اعطت معامل 

 غم.  68.21
 

. تاثي نظامي الحراثة واالصناف في وزن الف حبة 2-جدول

 )غم(

 االصناف
بدون 

 حراثة
 حراثة

متوسط 

 االصناف

Pura 3..33 38.20 32.00 

 0.33. 2.33. 33... العراق

Cymto .8.00 .0.20 .2.8. 

Azar 31.33 38.00 30.10 

Adena 38.33 1...00 71.10 

LSD0.05 11.8 للتداخل. 

 21.03 0..37 متوسط نظم الحراثة

LSD0.05 11.00                   7.08 
 

اثر التداخل بين االصناف ونظامي الحراثة معنويا في 

 Adenaمتوسط وزن الف حبة )غم(. اذ تفوق الصنف 

غم في حالة الحراثة, بينما 722.00باعلى متوسط بلغ 

غم في  67.66ادنى متوسط بلغ  Azarاعطى الصنف 

 حالة عدم الحراثة.
 

م .حاصل الوحدة التجربية )غم  
-1

) 
 

وجود فروق معنوية في حاصل  1يالحظ من جدول 

الوحدة التجربية بين خمسة اصناف من الحنطة و نظامي 

اعلى  Adenaالحراثة وتداخالتها. اذ احرز الصنف 

دار متوسط لحاصل الوحدة التجربية من الحبوب بمق

م 2غم  110.70
-7

غم  177.00, تاله الصنف العراق )

م 2
-7

م 2غم  Cymto (690.80(, ثم الصنف 
-7

,) 

م 2غم  Azar  (662.80فالصنف
-7

(. بينما اعطى 

م 2غم  601.70ادنى متوسط بمقدار  Puraالصنف 
-7

 .

اما تحت نظام الحراثة فقد حقق معاملة الحراثة اعلى 

 197.70التجربية بلغ متوسط لحاصل الحبوب بالوحدة 

م 2غم 
-7

بينما اعطت معاملة بدون حراثة ادنى متوسط   

م2غم 088.70بلغ 
-7

. اثر التداخل بين االصناف 

ونظامي الحراثة معنويا في حاصل الوحدة التجربية 

م2غم
-7

باثقل الحبوب متوسط  Cymto. اذ تفوق الصنف 

م 2غم  897.70بلغ 
-7

في حالة الحراثة, بينما اعطى  

اخف حاصل حبوب بمتوسط بلغ  Cymtoصنف ال

م 2غم  680.90
-7

 في حالة عدم الحراثة. 

يبدو ان من بين العديد من العوامل التي تحور 

االختالفات بين المعامالت في بعض الصفات المدروسة 

 هو نوع التربة والمادة الوراثية فقد يمتلك نوع التربة
 

حاصل الوحدة . تاثير نظامي الحراثة واالصناف في 0-جدول

م .التجربية )غم 
1

) 

 االصناف
بدون 

 حراثة
 حراثة

متوسط 

 االصناف

Pura 2.3.80 000.20 200.10 

 011.00 8.0.20 077.00 العراق

Cymto 370.80 781.10 280.70 

Azar 211.00 000.80 22..70 

Adena 037.00 800.20 000.10 

LSD0.05 03.01 للتداخل 

 081.10 077.10 متوسط نظم الحراثة

LSD0.05 10.13                  13.3. 
 

 

دور مهم السيما اذا اختلف محتواها من الرطوبة 

والعناصر كالكاربون والمغنسيوم والنتروجين. ففي 

الترب الخفيفة فان محصول الحنطة يمتص العناصر 

بسهولة تحت عدم الحراثة والذي ينعكس على الحبوب.  

( حصلوا على اعلى 7077واخرون ) Bilalisاال ان 

وزن الف حبة وحاصل حبوب تحت الحراثة, كما 

اشاروا الى ان سبب تفوق بعض الصفات تحت عدم 

الحراثة يعزى الى قلة تبخر الماء من التربة. ان انظمة 

الحراثة المختلفة قد تحسن من خواص التربة الكيميائية 

والفيزيائية والميكانيكة كالرطوبة والكربون العضوي 

 Alamو Agenbag ,7077قلة نمو االدغال )و

( مما 7076واخرون,  Khaliqو  7072واخرون, 

تسهم في تحسين نمو ومكونات حاصل الحنطة. ان 

الحراثة التقليدية توفر مهد جيد للبذور مما ينعكس على 

( فهي المضخة 7070واخرون,  Leghariنمو الجذور )

مما يزداد  الرئيسة المتصاص العناصر والماء من التربة

عدد الحبوب بالسنبلة ووزن الف حبة وبالتالي يظهر جليا 

في حاصل الحبوب. ان اختالف االصناف في الصفات 

اعاله قد يعزى الى اختالف المادة الوراثية لتلك 

االصناف والتي تحدد تعبير الصنف عن مقدرته الكامنة 

العلى مستوى والتي تتمثل في المكونات المظهرية كما 

الذي يمتلك مقدرة كامنة  Azarليا في الصنف ظهر ج

تختلف عن بقية االصناف. كما ان تداخل المادة الوراثية 

مع عوامل البيئة يمتلك دورا فعاال في استخالص المقدرة 

الكامنة للمكونات الوراثية لصنف معين تحت تلك 

الظروف ال سيما الشدود غير الحيوية منها الشد 

ستجيب االصناف بانماط مختلفة الميكانيكي للتربة فقد ت

 Adenaو  Azarفقد كانت الفة المادة الوراثية الصناف 

هي االفضل فقد تجلت بشكل واضح في  Cymtoو 

 المكونات المظهرية للحنطة. 
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