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تحسين بعض صفاته في  (.Beta vulgaris L) الشوندر السكري لنباتات قطع الشماريخ الزهرية  تأثير
  الشكلية والنوعية

  (2)ومحمد علي علي (2)*وانتصار الجباوي  (1)محمود سيدوو  (1)فادي عباس

 ، سورية. حمصالهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز بحوث حمص، (. 1)
 ، سورية. دمشقالهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، إدارة بحوث المحاصيل، (. 2)
 (.dr.entessara@gmail.com. البريد االلكتروني: د. انتصار الجباوي المؤلف المعني بالمراسلة: *)

 12/08/2016تاريخ القبول:    11/06/2016تاريخ االستالم: 

 الملخص
المنطقة الوسطى التي في راعة الشوندر السكري في سورية وبخاصة ز عوقات متعد ظاهرة الشمرخة في حقول الشوندر السكري من 

الشوندر  لمزارعيمادية كبيرة خسائر  سببتحيث  ،الخريفيةتتعرض النخفاض درجات الحرارة خالل موسم النمو في الزراعة 
البحث هدف لذلك  ،بة السكر في جذور الشوندر السكري من أثر سلبي كبير في انخفاض نس لهالما  على حّد سواءالسكر  وشركات
ربعة أصناف من الشوندر والنوعية أل الشكليةدراسة تأثير قطع الشماريخ الزهرية في الحد من آثارها السلبية في الصفات إلى 

 بيبلوسو  DS9008)(، واثنان متعددا األجنة Parade/اراديوب Inverstar/نفرستاراثنين منها وحيدا الجنين )إالسكري، 
(Byblos.)  تصميم القطع المنشقة نفذت التجربة باستخدامSplit plot designفي  ة، حيث توضعت مواعيد قطع الشماريخ الزهري

وجود فروق معنوية بين األصناف المدروسة نتائج ال بينتاألصناف في القطع الثانوية، وبثالثة مكررات. و القطع الرئيسية 
(P<0.05 فقد تراوحت نسبة الشمرخة بين ،)الصنف %، وكان 0.0% و45DS 9008  أكثر األصناف حساسية للشمرخة إذ

%(. أدى 0ث لم يظهر في نباتاته أي شمراخ زهري )%(، بينما كان الصنف بيبلوس أكثرها مقاومة حي67بلغت نسبة شمرخته )
%، في حين أدى قطع الشماريخ الزهرية المتأخرة إلى 10.7قطع الشماريخ الزهرية المبكرة إلى ارتفاع متوسط وزن الجذر بنسبة 

% فقط. أما بالنسبة لنسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية والتي يعتبر ارتفاعها مؤشرًا سلبيًا وتؤثر 1رفع متوسط وزن الجذر بنسبة 
% في حين 16.9سلبًا في عملية تصنيع السكر، فقد أدى قطع الشماريخ الزهرية المبكرة إلى ارتفاع هذا المؤشر بالمتوسط بنسبة 

 %. 5.5س بنسبة أدى قص الشماريخ الزهرية المتأخرة إلى رفع البرك
 قطع الشماريخ.نسبة الشمرخة، الشوندر السكري، أصناف  الكلمات المفتاحية:

 
 المقدمة:

بلغت المساحة المزروعة بهذا المحصول نحو  وقديعد محصول الشوندر السكري المصدر الوحيد لصناعة السكر في سورية، 
( طنًا من جذور الشوندر السكري, 316855هكتارًا عروة خريفية( أنتجت ) 6179هكتارًا عروة شتوية، و 217هكتارًا ) 6396

 (.2013طن/هكتار )وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي,  49.5وبمردود قدره 
ومن ثم  ،الحوامل الزهرية عام الثاني تظهروفي ال ،األوراق والجذورلينتج نمو في العام األول يالشوندر السكري نبات ثنائي الحول، 

لكن أحيانًا يعطي نبات الشوندر السكري الحوامل الزهرية في العام األول التي تعقد و  (،2009وبالتالي الثمار )الجباوي، األزهار 
اإلنتاجية في وحدة  تخفضوهي ظاهرة سلبية في حقول الشوندر ألنها  ،طلق على هذه الظاهرة اسم الشمرخةلتعطي ثمارًا، ي
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 .(Al Jbawi et al., 2015)   المواصفات التصنيعية للجذور فيتؤثر سلبًا و مساحة، ال
: هي ظاهرة فيزيولوجية غير طبيعية، تحدث في العام األول من نمو نبات الشوندر السكري، حيث يتجه النبات نحو الشمرخةو 

 Buttner et)قيمة اقتصادية  اليس له وربذوي ثمارًا تحاختصار دورة حياته وإعطاء شماريخ زهرية تحمل أزهارًا ضعيفة تعطي 
al., 2010). 

محصول الشوندر السكري، لالمتأخرة، وتعد الشمرخة المبكرة األكثر ضررًا و المتوسطة المبكرة، و هناك ثالثة أنواع للشمرخة هي 
ب انخفاضًا في نسبة السكر والمردود الجذري باإلضافة إلى سرعة تلف الجذور أثناء التخزين وصعوبة عملية التصنيع تسبّ  كونها

 .(Al Jbawi et al., 2015)  بسبب تحول أنسجة الجذر إلى خشب وسللوز 
) حييرارة وطييول فتييرة اإلضيياءة( وبعييض المعييامالت الزراعييية الدراسييات واألبحيياث حييول أسييباظ هييذه الظيياهرة، أن العامييل البيئييي  تشييير

عيد مين تمثل: موعد الزراعة والكثافية النباتيية والتيوازن الغيذائي للعناصير الموجيودة فيي التربية والم يافة ومين أهمهيا السيماد ا زوتيي، 
هنيياك شييرطين أساسيييين لحييدوث . (2010)سبسييبي، أهييم العوامييل المييؤثرة فييي حييدوث هييذه الظيياهرة باإلضييافة إلييى العامييل الييوراثي 

أسييابيع،  8-4م لمييدة ° 10-4(، وذلييك بتعييريض النباتييات لييدرجات حييرارة تتييراوح مييا بييين Vernalizationالشييمرخة، همييا: التقسييية )
 (.Abo-Elwafa et al., 2013يتبعها طول فترة اإلضاءة خالل النهار مما يحث النبات على اإلزهار وإنتاج البذار )

الشماريخ الزهرية بيدًء  وظهورالعروة الخريفية، ( اختالف نسبة الشمرخة حسب  الصنف وذلك عند الزراعة في 2007وجد )عباس، 
% للصينف رييزور 3% للصينف ديتيا و1من بداية الشهر السادس في موقعي حمص والغاظ، ولم تتجياوز نسيبتها فيي موقيع حميص 

 % للصنف ريزور.2% للصنف ديتا و1أما في الغاظ فكانت 
 تشكيل الشماريخ الزهريةليستخدم السكر المخزن في الجذور ألن النبات ، السكر من محتوى الجذور منظاهرة الشمرخة قلل ت
(Ayaz et al., 1996). 

، لحيرارة المنخف يةمين اسيتة أسيابيع القابلية للشيمرخة تظهير شيماريخًا زهريية عنيد تعرضيها لالسيالالت أن  Gaafar, (2005) أشيار
 . للحرلرة المنخف ةأسبوعًا  ألكثر من اثني عشرإال إذا تعرضت  فال تعطي شماريخ زهريةللشمرخة  المتحملةالسالالت  بينما

حيث وصلت نسبتها في بعض الحقول  1998تسببت ظاهرة الشمرخة في إلغاء زراعة العروة الخريفية في محافظة حمص في عام 
جارظ التي أجريت خالل األعوام الماضية كشفت عن وجود تباينات ، إال أن الت(2010)سبسبي،  % 90)منطقة النقيرة(  إلى 

(، ومع 2010وراثية كبيرة بين األصناف، حتى أن بعض األصناف المتعددة األجنة أبدت نسبًا منخف ة من الشمرخة )سبسبي، 
اعة العروة الخريفية وتفوق همية زر نظرًا ألهذه الظاهرة، و  اجعتر ت دة الجنين المتحملة للشمرخة بدأتإدخال بعض األصناف وحي

 يهدف البحث إلى، 2012و 2011(، وبعد توقف زراعة العروة الشتوية في الموسمين 2007مردودها على العروة الشتوية )عباس، 
عملية قطع الشماريخ الزهرية في وتحديد أثر أصناف الشوندر السكري )وحيدة ومتعددة األجنة(،  في بعضدراسة ظاهرة الشمرخة 

 .في حمص ن ا ثار السلبية للشمرخةالحد م
 مواد البحث وطرائقه:

لكين ليم ، 2013/2014-2011/2012ثالثية مواسيم زراعيية متتاليية نفذ البحث فيي مركيز البحيوث العلميية الزراعيية بحميص خيالل 
( يوضييا الظييروف البيئييية السييائدة خييالل تلييك 1، والجييدول )2013/2014تكيين الظييروف البيئييية مواتييية للشييمرخة سييوى فييي الموسييم 

أسابيع خيالل شيهري كيانون األول والثياني، مميا  8-4م لمدة ° 10-4حيث تعرضت النباتات لدرجات حرارة تتراوح ما بين المواسم، 
 (.Abo-Elwafa et al., 2013حث النبات على الشمرخة )
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( مصيدر 2األجنية، ويوضيا الجيدول ) امتعيدد انالجنيين وصين اوحييد انمن الشيوندر السيكري، صينف استخدم في الدراسة أربعة أصناف
  هذه األصناف وحساسيتها لظاهرة الشمرخة اعتمادًا على نتائج اختبارها في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية لعدة سنوات.

 .2013/2014-2011/2012متوسط درجات الحرارة خالل المواسم  .1الجدول 
 2013/2014الموسم  2012/2013الموسم  2011/2012الموسم  موسم الزراعة

 الشهر

متوسط درجة 

 الحرارة العظمى

 م°

متوسط درجة 

الحرارة 

 الصغرى

 م°

متوسط درجة 

 الحرارة العظمى

 م°

متوسط درجة 

 الحرارة الصغرى

 م°

درجة  متوسط

 الحرارة العظمى

 م°

متوسط درجة 

الحرارة 

 الصغرى

 م°

 15.0 27.9 11.8 24.6 12.3 25.4 أكتوبر/تشرين األول

تشرين 

 6.32 17.2 نوفمبر/الثاني
19.6 11.0 

18.6 8.6 

 2.2 10.9 6.4 14.0 4.7 13.9 ديسمبر/كانون األول

 4.3 10.8 3.9 9.9 3.1 11.7 يناير/كانون الثاني

 3.7 11.1 7.5 15.3 3.8 12.1 فبراير/شباط

 7.6 19.3 8.9 18.4 7.1 17.9 مارس/آذار

 9.8 22.3 12.9 12.2 10.4 21.3 أبريل/نيسان

 14.1 26.0 16.6 26.6 14.2 26.5 مايو/أيار

 18.4 30.4 20.4 29.7 21.6  31.0  يونيو/حزيران

 21.6 33.8 21.4 31.7 21.5 32 يوليو/تموز

 21.9 31.6 20.6 31.0 21.6 32 أغسطس/آب

 .وحساسيتها لظاهرة الشمرخة ومصدرها المختبرةاألصناف  .2الجدول 
 الحساسية للشمرخة بلد المنشأ نوع البذار اسم الصنف باللغة األجنبية اسم الصنف باللغة العربية

 حساس أمريكا وحيد Parade بارادي

 مقاوم هولندا وحيد Inverstar إنفرستار

 مقاوم هولندا متعدد Byblos بيبلوس

DS 9008 DS 9008 حساس الدانمارك متعدد 

 50المسيافة بيين الخطيو   و  ،سيم 20ضيمن الخيط نفسيه   المسيافة بيين النبيات وا خير .15/10فيي العيروة الخريفيية زرعت األصيناف 
م، عيرض القطعية التجريبيية  8خطو ، طول الخط الواحيد  8، وعدد الخطو  في القطعة الواحدة 2م 32مساحة القطعة التجريبية . سم
م. تميزت تربة موقع تنفيذ البحث بأنها تربة رملية، طينية، متوسطة المحتوى من المادة الع وية، وذات محتوى مرتفع مين البوتياس  4

وحيدة/هكتار( عليى شيكل يورييا  200بمعيدل ) Nتية. وأضييف السيماد ا زوتيي والفوسفور، لذا لم يتم إضافة األسمدة البوتاسية والفوسفا
كييي يوريا/هكتييار( علييى ثييالث دفعييات، الثلييث األول قبييل الزراعيية، والثلييث الثيياني بعييد التفريييد، والثلييث األخييير بعييد  435% )تعييادل  46

 يومًا من الزراعة. 240على عمر قلع المحصول  .الزراعة هو القما مواسمشهر من التفريد. المحصول السابق خالل 
 :الشمرخة أنواع
وتم  ،ت التجربة في نهاية موسم الزراعةنسبة الشمرخة الكلية: بأخذ عدد النباتات المتشمرخة )الكلية( في كل معاملة من معامال -1

 حسابها كالتالي:
 100× الكلي في وحدة المساحة(  عدد النباتاتباتات المتشمرخة في وحدة المساحة/نسبة الشمرخة الكلية %= )عدد الن

في كل  شهر نيسان، ما تظهر في بداية والتي عادةً ، مبكرةنسبة الشمرخة المبكرة: بأخذ عدد النباتات المتشمرخة بصورة  -2
 وتم حساظ نسبة الشمرخة المبكرة كالتالي: ،معاملة من معامالت التجربة

× عدد النباتات الكلي فيي وحيدة المسياحة( وحدة المساحة/في  شهر نيسانفي نسبة الشمرخة المبكرة %= )عدد النباتات المتشمرخة 
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100. 
في كل معاملة  شهر حزيراننسبة الشمرخة المتأخرة: بأخذ عدد النباتات المتشمرخة بشكل متأخر والتي عادًة ما تظهر خالل  -3

 من معامالت التجربة, والتي تم حسابها كما يلي:
عدد النباتات المتشمرخة الكلي في وحدة /في وحدة المساحةشهر حزيران )عدد النباتات المتشمرخة في نسبة الشمرخة المتأخرة %= 

 .100× المساحة( 
 الصفات المدروسة:

  :في كيل مكرر لتقديركل معاملة جذور( من  5وأخذت عينة )يوم من الزراعة،  240التجربة في الوقت المحدد للقلع بعد  قلعت
 (.غوزن الجذر/نبات ) -1
 طول الجذر/نبات )سم(. -2
 قطر الجذر/نبات )سم(. -3

تختليف  ،Gohari and Rouhy (1993)طريقية ل وفقياً مسياحة المسيطا اليورقي  تحيدد (:2مسااحة األورا//نباات )سام -4
 سم. 16مساحة األوراق حسب طولها فيما إذا كانت أقل أو أكبر من 

LA=-201.2558+12.401 L+13.35 W……………………..L>16 cm 

LA=6.4736+0.84138 L.W………………………………….L<16cm 

 مساحة النبات= مجموع مساحة جميع األوراق.
 Refractometer (AOAC, 2000.)بواسطة جهاز الريفراكتومتر  )%(: قدرت نسبة البركس:  -5

 تصميم التجربة والتحليل اإلحصائي: 
في القطع الرئيسية  ةتوضعت مواعيد قطع الشماريخ الزهري، حيث Split plot designالمنشقة نفذت التجربة وفق تصميم القطع 

وقورن بين  GenStat.v 12باستخدام برنامج  اً إحصائي . حّللت النتائجالقطع الثانوية، وبثالثة مكررات أما األصناف فوّزعت في
 .%5 داللةعند مستوى L.S.D  معنوي  المتوسطات باستخدام اختبار أقل فرق 

 :النتائج والمناقشة
 نسبة الشمرخة:-1

 الصيينف( نسييبة الشييمرخة المبكييرة والمتييأخرة والكلييية فييي كافيية األصييناف المدروسيية. كانييت نسييبة الشييمرخة معدوميية فييي 3يبييين الجييدول )
. بلغت نسبة الشمرخة المبكرة، والتي تعد األكثر تأثيرًا في الصيفات بيبلوس وبالتالي اعتبر مقاومًا، ولم يدخل ضمن التحليل اإلحصائي

بعد استبعاد  -%(، وأقلها45.2) DS 9008إلنتاجية والنوعية لمحصول الشوندر السكري، أعلى نسبة لها في الصنف متعدد األجنة ا
%(، وقد أّكدت العديد من الدراسات اخيتالف أصيناف 2.4في الصنف وحيد الجنين إنفرستار ) -الصنف بيبلوس النعدام الشمرخة فيه
 (.  Al JBawi et al., 2015؛ 2010ألجنة في نسبة الشمرخة )سبسبي، الشوندر السكري وحيد ومتعدد ا

 . نسبة الشمرخة )%( وأنواعها في مختلف األصناف المدروسة.3الجدول 
 نسبة الشمرخة المبكرة نسبة الشمرخة الكلية نوع البذار الصنف

نسبة الشمرخة 

 المتأخرة

 1.7 2.4 4.1 وحيد  إنفرستار

DS 9008  22.4 45.2 67.6 متعدد 

 16.6 30.2 46.8 وحيد  بارادي

 0 0 0 متعدد  بيبلوس
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 نوع الشمرخة وقطع الشماريخ في:تأثير -2
    : وزن الجذر/نبات)غ( -2-1

وزن الجذر للنبات على مستوى في صفة األصناف بين ( P≤0.05)إلى وجود فروق معنوية اإلحصائي نتائج التحليل  أظهرت
 ،على التواليغ(  1194، 941الصنفين بارادي وإنفرستار )على غDS 9008 (1260  )الصنف حيث تفوق  كافة المعامالت،
)سبسبي،  األكثر حساسية للشمرخة، ويعزى ذلك إلى تراكم األلياف في جذور هذا الصنف بشكل كبير DS 9008رغم أن الصنف 

المعاملة بدون قطع. مقارنًة مع % 1.0و 10.7 بنسبة وزن الجذر ارتفاعإلى والمتأخرة  قطع الشماريخ المبكرة ىكما أد، (2010
% مقارنًة مع النباتات المبكرة الشمرخة والمتأخرة 14.4و  82.7وارتفاع وزن الجذر في النباتات غير المتشمرخة )الشاهد( بنسبة 

 (.4على التوالي )الجدول 
 أصناف من الشوندر السكري. لثالثة (وزن الجذر )غفي وقطع الشماريخ  تأثير نوع الشمرخة .4 جدولال

 الصنف

(V) 

 بدون شمرخة

 )شاهد(

 (Bنوع الشمرخة )

 متأخرة مبكرة المتوسط

  القطعبعد  قطعبدون   القطعبعد  قطعبدون 

 c941 1039 1015 793 712 1147 بارادي

 b1194 1449 1541 758 660 1562 انفرستار

DS 9008 1692 1036 1117 1213 1241 a1260 

 1132 1243 1256 889 803 1467 المتوسط

0.05LSD V=56.6*,  B=73.0*,   V*B=126.5* 

CV% 7.8 

 : طول الجذر/نبات )سم( -2-2
سم(  30.0أعلى قيمة ) DS 9008عدم تأثر صفة طول الجذر بالصنف أو بنوع الشمرخة، حيث أعطى الصنف ( 5يبين الجدول )

 سم( على التوالي. 29.4و 29.8مقارنة مع الصنفين بارادي وإنفرستار )
 أصناف من الشوندر السكري. لثالثة طول الجذر )سم(في وقطع الشماريخ  تأثير نوع الشمرخة .5 جدولال

 الصنف

(V) 

 بدون شمرخة

 )شاهد(

 (Bنوع الشمرخة )

 متأخرة مبكرة المتوسط

  القطعبعد  قطعبدون   القطعبعد  قطعبدون 

 a29.8 30.2 30.7 29.1 29.9 29.1 بارادي

 a 29.4 29.4 29.5 29.4 29.5 29.3 انفرستار

DS 9008 30.2 29.9 31.0 29.9 29.0 a 30.0 

 29.7 29.5 30.0 29.8 29.8 29.6 المتوسط

0.05LSD V=0.84,  B=1.01,   V*B=1.88 

CV% 4.5 

 : الجذر/نبات )سم( قطر -2-3
سيييم فييي المعاملييية الشيياهد )بيييدون  13.7 , وبفييروق معنويييية حتييىسيييم فييي الشيييمرخة المبكييرة بيييدون قطييع 9.9قطيير الجيييذر ميين  يتييراوح

الصنف بيارادي وبشكل معنوي على سم(  12.5) الصنف إنفرستار كما تفوق  شمرخة( وذلك على مستوى كافة األصناف المدروسة.
 (.5)الجدول, سمDS 9008 (10.4  )سم(، والصنف  11.9)

سيم(  14.6سيم(، فيي حيين وصيلت إليى ) 8.7) لصنف بارادي وحيد الجنينبدون قطع الشماريخ المبكرة لأدنى قيمة  بلي قطر الجذر
في المعاملة الشاهد )بدون شمرخة( للصنف إنفرستار. ويالحظ أن تقارظ قيمة قطر الجذر في المعاملة الشاهد مع باقي المعامالت 

 (. 6ي الصنف إنفرستار، وذلك النخفاض نسبة الشمرخة في هذا الصنف )الجدول ف
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 أصناف من الشوندر السكري. لثالثة قطر الجذر )سم(في وقطع الشماريخ  تأثير نوع الشمرخة .6 جدولال
 الصنف

(V) 

 بدون شمرخة

 )شاهد(

 (Bنوع الشمرخة )

 متأخرة مبكرة المتوسط

  القطعبعد  قطعبدون   القطعبعد  قطعبدون 

 b11.9 13.5 14.3 9.5 8.7 13.5 بارادي

 a 12.5 12.1 11.9 12.3 11.6 14.6 انفرستار

DS 9008 13.0 9.2 9.9 9.7 10.0 c10.4 

 11.6 11.8 12.0 10.6 9.9 13.7 المتوسط

0.05LSD V=0.51*,  B=0.66*,   V*B=1.15* 

CV% 3.7 

 : (2نبات )سم/مساحة األورا/ -2-4
وبشييكل معنييوي علييى  ،(2سييم 1649الصيينف إنفرسييتار فييي صييفة مسيياحة األوراق للنبييات )إلييى تفييوق  اإلحصييائيتشييير نتييائج التحليييل 

ويعزى ذلك النخفاض نسبة الشمرخة في هذا الصنف )الجدول  على التوالي، (2سم 1288و 1342) DS 9008الصنفين بارادي وا
, في حين كانت الفروق (2سم 1454ومعاملة الشمرخة المتأخرة بعد قطع الشماريخ ) الشاهد(. كانت الفروق ظاهرية بين المعاملة 2

 (.7 وذلك على مستوى كافة األصناف المدروسة )الجدول مع باقي المعامالت معنوية
 أصناف من الشوندر السكري. لثالثة (2سممساحة األورا//نبات )في وقطع الشماريخ  تأثير نوع الشمرخة .7 جدولال

 الصنف

(V) 

 بدون شمرخة

 )شاهد(

 (Bنوع الشمرخة )

 متأخرة مبكرة المتوسط

  القطعبعد  قطعبدون   القطعبعد  قطعبدون 

 b1342 1375 1414 1128 1281 1511 بارادي

 a1649  1574 1447 1867 1793 1563 انفرستار

DS 9008 1413 1035 1187 1390 1413  c1288 

 1426 1454  1417  1394  1370  1496  المتوسط

0.05LSD V=58.7*,  B=75.8*,   V*B=131.3* 

CV% 5.6 

 : )%( نسبة البركس -2-5
فارتفاع هذا المؤشر يعني ارتفاع البد من التنويه أن ارتفاع نسبة البركس يعتبر مؤشرًا سلبيًا وتؤثر سلبًا في عملية تصنيع السكر، 

والبوتاسيوم وا زوت األميني التي تساهم في إعاقة عملية استخالص السكروز أثناء التصنيع وتزيد من  منسبة الشوائب كالصوديو 
نتائج  تظهر(. 2010)سبسبي،  فاقد السكر في الموالس, فكلما انخفض هذا المؤشر, دّل على ارتفاع نوعية الجذور تكنولوجياً 

نسبة البركس على مستوى كافة في صفة األصناف بين ( P≤0.05)ة ( إلى وجود فروق معنوي8حة في الجدول )التحليل الموّض 
%(  20.3، 21.0وإنفرستار ) DS 9008الصنفين وبشكل معنوي على %(  22.7) الصنف باراديحيث تفوق  المعامالت،
، وهذا ما (3ويعزى االنخفاض في نسبة البركس في الصنف إنفرستار النخفاض نسبة الشمرخة بنوعيها )الجدول  ،على التوالي

( وهو التأثير السلبي لنسبة الشمرخة في Dally et al., 2014; Hosseinian et al., 2014) أثبتته العديد من الدراسات 
و  16.9 بنسبة نسبة البركس ارتفاعإلى والمتأخرة  قطع الشماريخ المبكرة ىكما أدالصفات النوعية لجذور الشوندر السكري، 

 المعاملة بدون قطع. مقارنًة مع % 5.5
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 أصناف من الشوندر السكري. لثالثة (%نسبة البركس )في وقطع الشماريخ  تأثير نوع الشمرخة .8 جدولال
 الصنف

(V) 

 بدون شمرخة

 )شاهد(

 (Bنوع الشمرخة )

 متأخرة مبكرة المتوسط

  القطعبعد  قطعبدون   القطعبعد  قطعبدون 

 a22.7 24.5 23.1 21.8 20.1 24.2 بارادي

 c20.3 21.9 21.1 20.0 16.2 22.4 انفرستار

DS 9008 23.0 17.0 20.4 21.5 22.9 b21.0 

 21.3 23.1  21.9  20.7  17.7  23.2 المتوسط

0.05LSD V=0.60*,  B=0.78*,   V*B=1.35* 

CV% 3.2 

 االستنتاجات:
% فيي حيين أدى قطيع الشيماريخ الزهريية المتيأخرة 10.7أدى قطع الشماريخ الزهرية المبكرة إلى ارتفاع وزن الجذر بالمتوسيط بنسيبة 

%. أما بالنسبة لنسبة البركس فقد أدى قطع الشماريخ الزهرية المبكرة إلى ارتفاع هذا المؤشر بالمتوسط 1إلى رفع وزن الجذر بنسبة 
%. نسيتنتج أن قطيع الشيماريخ المبكيرة قيد 5.5أدى قطع الشماريخ الزهرية المتأخرة إلى رفع البركس بنسبة % في حين 16.9بنسبة 

ساهم في تحسين معظم مواصفات محصول الشوندر السيكري، فيي حيين قطيع الشيماريخ المتيأخرة ليم ييؤثر بصيورة معنويية فيي معظيم 
 المؤشرات المدروسة، وبالتالي من غير المجدي قطعها.

 جع:المرا
 .مجلة الزراعة ،منشورات وزارة الزراعة واالصالح الزراعي .أصناف واستخدامات عديدة –الشوندر (. 2009الجباوي، انتصار )

(29 :)41-43 .http://moaar.gov.sy/main/archives/661 
(، منشورات 482(. الشوندر السكري. نشرة إرشادية رقم )2009)وسمير الجداوي وموفق يبرق وسليم خوجة الجباوي، انتصار 

 ص.  64مديرية اإلرشاد الزراعي، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، دمشق. 
في من الشوندر السكري  تأثير موعد الزراعة والكثافة النباتية في ظاهرة الشمرخة واإلنتاجية لعدة أصناف(. 2010سبسبي، وائل )

 ص. 120. رسالة ماجستير، قسم المحاصيل، كلية الزراعة، جامعة حلب، حلب، سورية.محافظة حمص
(. دراسة نمو وتطور وتشكل غلة الشوندر السكري وحيد الجنين في المنطقة الوسطى )حمص و الغاظ(. 2007عباس, فادي )

 ص.  156 ، حمص، سورية.جامعة البعثقسم المحاصيل، كلية الزراعة، رسالة ماجستير, 
(. المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية، مديرية اإلحصاء والتعاون الدولي، وزارة الزراعة 2013وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي )

 واإلصالح الزراعي، دمشق، سورية.
AOAC. (2000). Association of Official Analytical Chemistry Officinal Methods of Analysis. 17th. 

Ed, Washington, DC USA. 2(44): 1-43. 

Abo-Elwafa, S. F.; H.M.A. Abdel-Rahi; M. Abou-Salama; and E.A. Teama (2013). Effect of Root 

Age and Day-Length Extension on Sugar Beet Floral Induction and Fertility.” World Journal 

of Agricultural Research. 1(5): 90-95. 

Al-Jbawi, E.M.; W. Sabsabi; G.A. Gharibo; A.E.A. Omar (2015). Effect of sowing date and plant 

density on bolting of four sugar beet (Beta vulgaris L.) varieties. International Journal of 

Environment. 4(2): 256-270. http://www.nepjol.info/index.php/IJE/article/view/12647 

Ayaz, S.; M. Akhtar; M. lshtiaq; and A. Rahmam (1996). Performance of some exotic sugar beet 

varieties for yield and quality characters. Sarhad. J. Agric., 12:517-520. 

Buttner, B.; S.F. Abou-Elwafa; W. Zhang; C. Jung; and A.E. Muller (2010). A Survey of EMS-

http://moaar.gov.sy/main/archives/661
http://www.nepjol.info/index.php/IJE/article/view/12647


Abbas et al., Syrian Journal of Agricultural Research 4(2): 141-149. June 2017 148 

 

Induced Biennial Beta vulgaris Mutant Reveals a Novel Bolting Locus Which is Unlinked to 

the Bolting Gene B. Theor. Appl. Genet., 121:1117-1131. 

Dally, N.; K. Xiaoa; D. Holtgräweb; and C. Jung (2014). The B2 Flowering Time Locus of Beet 

Encodes a Zinc Finger Transcription Factor. PNAS, 111(28): 10365–10370. 

www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1404829111. 

Gaafar, R.M. (2005). Fine mapping of the bolting gene of sugar beet (Beta vulgaris L) using BAC–

derived sequences. Thesis for phD. 155p.  

Gohari, G.; and A.V. Rouhy (1993). Estimation of leaf area in Sugar beet. Journal of Sugar Beet. 9: 

1-12. 

Gomez, K.A. and A.A. Gomez (1984). Statistical Procedures for Agricultural Research. A Wiley-

Inter-Science Publication, John Wiley and Sons, New York.  

Hosseinian, S.H.; N.M. Abdollahian; and H.N. Majnoon (2014). Effect of Bolting on The Yield and 

Quality of Two Sugar Beet  Varieties  in  Autumn  Sowing  Area in  Dezful  Region  of  Iran. 

Iranian Journal of Crop Sciences.  16(4): 265-277. 

 

 

  

http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1404829111


 2017. حزيران/يونيو 141-149(: 2)4 اجملةل السورية للبحوث الزراعية وآ خرون. عباس

    

 

149 

The Effect of Bolters Cutting in the Improvement of Morphological and Quality 

Traits of Sugar Beet (Beta vulgaris L.) 

Faddi Abbas(1) Mahmoud Sido(1) and Entessar Al-Jbawi*(2) and Mohammad Ali Ali(2) 

 (1). Agricultural Research in Homs, General Commission for Scientific Agricultural Research (GCSAR), 

Homs, Syria. 

(2). Crops Research Administration, GCSR, Damascus, Syria. 

(*Corresponding author: Dr. Entessar Al Jbawi,  E-Mail:dr.entessara@gmail.com). 

Received: 11/06/2016     Accepted: 12/08/2016 

Abstract: 

Sugar beet bolting is considered one of the main obstacles of sugar beet growing in the middle area 

of Syria, because of low temperatures during autumn sowing. This phenomenon caused big 

economic losses neither for the factories and the farmers, because of high reduction in sugar 

content. Regarding the importance of the issue an experiment was conducted in Homs Agricultural 

Research Center during 2013/2014 season, to study the effect of cutting bolters to limit its negative 

effect on the morphological and quality traits of four sugar beet varieties, tow are monogerm 

varieties i.e. Inverstar and Parade, while the other are multigerm varieties i.e. DS9008 and Byblos. 

Split plot design was used, where the dated of cutting bolters allocated in the maim plots, while the 

varieties were randomly distributed in the sub plot, with three replicates. The results exhibited a 

high bolting percentage (P<0.05) in the variety DS9008 (67%), which is considered the most 

sensitive varieties to bolting, while bolting was 0% for the variety Parade, which can be defined as 

the most resistant variety to bolting. The percentage of early bolting, which is classified as the most 

dangerous type of bolting, achieved the highest value (45%) in the variety DS9008, then Parade 

(30.2%), followed by Inverstar (2.4%), and finally Byblos (0%). Early bolters cut led to an increase 

in root weight in an average of 10.7%, while the increment in root weight was 1% for the medium 

bolters cut. In terms of brix%, early bolters cut led to an increase in brix in an average of 16.9%, 

while the increment in brix was 5.5% for the medium bolters cut.  

Keywords: Sugar beet varieties, Bolting percentage, Bloters cut. 

 

 

 


