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 لعمفيلشوندر ااألصناف من النوعية الصفات اإلنتاجية و مقارنة 
(Beta vulgaris L. ) حمص محافظة في في موعدين من العروة الشتويةمزروعة 
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 22/03/2020تاريخ القبول:    01/03/2020تاريخ االستالم: 

 الممخص
يفمم ا التجربممة الحقميممة يممي الهيئممة العامممة لمبحمموث العمميممة الزراعيممة يممي مركممز حمممص،  ممالل الموسمممين 

اإليتاجيممة واليوعيممة ل مسممة  صمميام الصممفاا  ، بهمم،م مقاريممة 2018/2019و 2017/2018الممزراعيين 
، Tarine، وSV Four 16، وVarians، وCaribouممممن الاممموي،ر العمفمممي وحيممم، الجيمممين و مممي: 

يممي موعمم،ين لمزراعممة  ممالل العممروص الاممتوية، و ممما ميتصممم اممهر اممباط وميتصممم اممهر   ار. ، Lipariو
وبثالثممة مكممرراا.  Split plot designالمياممقة مممن ال،رجممة ا ولمم   القطمم تصممميم يفمم ا التجربممة ويمم  

قمميم ليتاجيممة  عممم  مممن الجمم ور ل عممم  لمحصممو  يممي ميتصممم اممهر اممباطالزراعممة   يضمممية يتممائ ال ظهممرا 
الجيممين الم تبممرص،  ممما الزراعممة يممي الموعمم، الثممايي بميتصممم  صمميام الوحيمم،ص والعمممم ا  ضممر، لجميمم  ا

اممهر   ار يفضممل يممي حممال كممان الهمم،م مممن الزراعممة  ت ممزين الممما،ص عممم  اممكل مجففمماا لمحصممول عممم  
عممم  مسممتوو عممرواا الزراعممة، تفممو  و  ضممرث.يسممبة  عممم  مممن الممما،ص الجايممة والبممروتين يممي المجممموع ال 

بمماقي ا صمميام يممي معظممم الصممفاا اإليتاجيممة واليوعيممة الم،روسممة. عممم   Lipariالصمميم وحيمم، الجيممين 
 ميتصممم امممهر اممباط ولتايمممة ميتصممم امممهر   ار،ن الموعمم، المياسمممر لمزراعممة    توصممي يتممائ  ال،راسمممة

ضمن ظروم حمص، عمم   ن  تيفم  ،راسماا   مرو مكمممة لهم ا البحمث ييمما يتعمم  بالمعمامالا ا  مرو 
لمم  لضمماية ل)مواعيمم، القممم ، مسمماياا الزراعممة، كميممة السممما، الواجممر لضممايتها ومواعيمم، اإلضمماية ...للممخ(، 

 ا تبار  صيام   رو وحي، ومتع،، ا جية من مصا،ر م تمفة.

 .،  صيامالصفاا اليوعيةالصفاا اإليتاجية، ، موع، الزراعة، العمفي،ر الاويالكممات المفتاحية: 
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 :المقدمة
 Mangel (Alومعروم عالميًا باسم  Chenopodiaceمن العائمة السرمقية Beta vulgaris var. crassa)  (يع، الاوي،ر العمفي 

Jbawi, 2019القرن السا،س عار كمحصول ج رث يي كل من  (، مياأه  و ميطقة حوض البحر ا بيض المتوسط، زرع يي ب،اية
يطاليا ) (. الاوي،ر العمفي من المحاصيل الزراعية المح،و،ص الزراعة يي معظم بم،ان العالم، عم  الرغم من Al JBawi, 2019 لماييا وا 

، (Gaivoronskii, 1981)  ميته كمص،ر  ام لألعالم من  جل تت ية المااية، و لك لكويه مص،ر غيي بالطاقة باليسبة لألبقار 
 ,.Abou El-Hassan et al., 1971; Rammah et alباإلضاية إلمكايية زراعته يي المياط  الهاماية والترر المالحة )

  .بالت زين السكرياا تمك لفق،  عم  لمت مر، ومقاومة القابمة السكرياا بارتفاع السكرث الاوي،ر عن العمفي الاوي،ر (. يتميز;1984
 (. Roth et al., 2008السكرث ) م  الاوي،ر بالمقارية  قل لمزارعة العمفي الاوي،ر محصول مباامتط  ن كما

مممما  ،تممرتبط تربيممة المااممية ب،رجممة كبيممرص بمما عالم المق،مممة لهمما كمممًا ويوعممًا، ويممي يصممل الصمميم تقممل عمما،ًص ا عممالم ال ضممرا  الطازجممة
يسمت،عي ضمرورص زراعمة مثمل  مم ه المحاصميل ممن  جمل تممويير ا عمالم ال ضمرا  الطازجمة التمي تفضمممها الماامية عمن ا عمالم الم زيممة 
بمممالطر  الم تمفمممة. وبامممكل عمممام تامممكل المسممماحاا المزروعمممة بالمحاصممميل العمفيمممة يسمممبة قميممممة يسمممبًيا بالمقاريمممة مممم  المسممماحاا المزروعمممة 

 .(Niazi et al., 2000) ،م عا،ًص ا راضي الرممية والساحمية المستصمحة ح،يثًا لزراعة المحاصيل العمفية بالمحاصيل ا  رو، وتست
وق، عزا ال،راساا  سبار التباين يي المر،و، الج رث يي الاوي،ر العمفي لل  ا تالم كل من: الظروم البيئية، قوام التربمة، طمول يتمرص 

 . (Mohanna et al., 2019)  ية الم تمفةاإلضا ص، ا صيام والمعامالا الزراع
تارين الثايي(، وبييا  23تارين ا ول و 19 يمول،  23العمفي يي ثالثة مواعي، زراعة ) ( صيفين من الاوي،ر1983) Martin،رس 

طن/ كتار( مقاريًة م  باقي المواعي،. وق، يعزو  لك لل   2.5اليتائ  تفو  موع، الزراعة يي اهر تارين ا ول يي مر،و، السكر )
يي مر،و، السكر و،ليل المساحة الورقية  Monoblankتفو  الصيم ارتفاع الوزن الطازج لمج ور ويسبة ما،ص جاية  قل. كما لوحظ 

(LAI ويسبة السكر مقاريًة بالصيم )Yellowdaeno كما بييا ال،راسة تفو  الزراعة يي اهر  يمول بيسبة السكر يي الج ور .
ا مر ال ث  LAIيسبة السكر لل  ارتفاع الطازجة ويسبة السكر يي الما،ص الجاية عم  باقي مواعي، الزراعة، وق، يعزو   ا االرتفاع يي 

 يعيي ارتفاع استقبال ا اعة الامسية، والتمثيل الضوئي.
( حول تأثير الصيم يي مر،و، السكر لماوي،ر العمفي، بين وجو، يرو  معيوية ما بين ا صيام 1980) Martinويي ،راسة لمباحث 

 ( تأثر استجابة الصيم بموع، الزراعة يي مواق  معيية.1982و  رون ) Martinالم تبرص باليسبة له ه الصفة. كما  ك، 
ويظرًا لع،م وجمو، ،راسماا سمابقة حمول  يضمل المعمامالا الزراعيمة التمي يجمر تقم،يمها لهم ا المحصمول العمفمي العمالي القيممة الت ائيمة يمي 

لج رث م  المحايظة عم  القيمة الت ائية كما،ص سورية، كان الب، من تيفي  بحث لمعرية  يضل المعامالا التي تسا م يي زيا،ص المر،و، ا
تح،ي،  يسمر موعم، ، به،م ،راسة تأثير موع، الزراعة والصيم يي الصفاا اإليتاجية واليوعية لماوي،ر العمفي إلى يهدف البحث عمفية.

 لمحصول الاوي،ر العمفي.جي،ص يوعية  اا  عم  ليتاج و  يعطي  لمزراعة و يضل صيم 
 وطرائقه:مواد البحث 

بهمم،م مقاريممة بعممض  2018/2019و 2017/2018تممم تيفيمم  التجربممة الحقميممة يممي مركممز بحمموث حمممص،  ممالل الموسمممين الممزراعيين 
يمي موعم،ين لمزراعمة، حيمث تمما زراعمة الموعم، ا ول يمي  وحيم، الجيمين لاوي،ر العمفيل مسة  صيام من ا اإليتاجية واليوعيةالصفاا 
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( ال صمائص الكيميائيمة والميكاييكيمة لمتربمة يمي 1ويوضم  الجم،ول ) يمي ميتصمم امهر   ار، ع، الثاييزراعة المو و ميتصم اهر اباط 
 موق  تيفي  البحث.

 .2017/2018و 2016/2017. انخحهيم انًيكاَيكي وانكيًيائي نخشبت انًىقغ خالل يىسًي انضساػت 1انجذول 

 يىسى انضساػت

 

 انخحهيم انًيكاَيكي

% 

قىاو 

 انخشبت

أصوث 

 يؼذَي

 انفىسفىس

 انًخاح 

 انبىحاط 

 انًخاح

انبىسوٌ 

 انًخاح

انخحهيم انكيًيائي نًسخخهص 

 ػجيُت انخشبت
كشبىَاث 

انكانسيىو 

CaCO3 

% 

يادة 

 ػضىيت

% 

حًىضت 

 pHانخشبت 

يؼهق 

1:2.5 

انخىصيم 

انكهشبائي 

 ييهيًىص/سى

يسخخهص 

1:5 

     mg/kg  طيٍ سهج سيم 

2017/2018 31.26 28.64 40.10 
طيُيت 

 سيهيت
64.8 20.5 180 0.44 7.5 0.3 29 1.38 

2018/2019 29.31 25.50 54.81 
طيُيت 

 سيهيت
54.2 19.3 220 0.40 8 0.5 22 1.41 

( سمم، 10( سم، والحراثمة الثالثمة عمم  عمم  )20( سم، والحراثة الثايية عم  عم  )30ُجهزا ا رض لمزراعة بحراثة  ول  عم  عم  )
بطممول  2( م40و لمك بعمم، لضمماية ا سممم،ص العضموية، وُحرثمما ا رض بالكالتيفمماتور، وتممم تسمويتها، وتقسمميمها للمم  قطمم  مسماحة كممل ميهمما )

كمل قطعمة احتموا ( سمم، 25( سمم، والمسماية مما بمين اليباتماا عمم  يفمس ال مط )60لمساية ما بمين ال طموط )( م، ا5( م، والعرض )8)
(  طوط، وُ ضيفا ا سم،ص الفوسمفاتية والبوتاسمية ،يعمًة واحم،ص قبمل الزراعمة،  مما ا سمم،ص اتزوتيمة يمتم لضمايتها عمم  ،يعتمين، يصمم 8)

تحميمل التربمة وحسمر توصمياا ح،،ا الكمية ويم  يتمائ   الثايية بع، لجرا  عممية التفري،، والكمية قبل الزراعة م  باقي ا سم،ص وال،يعة 
قمممم  تمممم ريممماا. و  5وزارص الزراعمممة واإلصمممالح الزراعمممي المطبقمممة عمممم  الاممموي،ر السمممكرث يمممي العمممروص الامممتوية. كمممما تمممم لعطممما  المحصمممول 

 .يوم من الزراعة 180المحصول بع، 
 2018/2019و 2017/2018انسائذة في انًىقغ خالل يىسًي انضساػت . انظشوف انًُاخيت 2انجذول 

 األشهر

 7102/7102الموسم  7102/7102الموسم 

متوسط درجات 

 الحرارة العظمى

متوسط درجات 

 الحرارة الدنٌا

مجموع الهطول 

 الشهري

متوسط درجات 

 الحرارة العظمى

متوسط درجات 

 الحرارة الدنٌا

مجموع الهطول 

 الشهري

 121.7 5.26 13.67 124.3 7.11 16.54 شباط

 51.5 7.82 16.52 217.4 10.10 21.26 آذار

 27.5 9.38 19.68 53.2 12.09 25 نٌسان 

 0 15.94 30.51 32.9 17.74 29.11 أٌار

 0.1 20.67 32.32 0 19.74 30.20 حزٌران

 0 22 33.4 0 22.14 31.37 تموز

 0 23 34 0 22.53 31.49 آب

 حًص.يحطت األسصاد انجىيت في يشكض بحىد انًصذس :

 الصفات المدروسة:
 أواًل: الصفات النوعية:

    ا عيياا من الج ور وا ورا  بع، قم  المحصول وتم تحميل المكوياا الت ائية ييها وحسار ما يمي:
 نسبة المادة الجافة لكل من المجموع الخضري والجذور: -1

 ُوحسبا اليسبة المئوية لمما،ص الجاية تمامًا حسر المعا،لة:، ْم حت  ثباا الوزن 105  ،رجة حرارص التجفيم يي يرن التجفيم عمحيث تم 
 100×النسبة المئوية لممادة الجافة %= )وزن العينة الجافة/وزن العينة الرطب( 
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   نسبة البروتين الخام لكل من المجموع الخضري والجذور: – 2
 وي  المعا،لة: ق،را حسر طريقة كم،ا لو 

 100×%لممادة الجافة(مى أساس المادة الجافة هوائيًا/% لمبروتين الخام في المادة الجافة = )% لمبروتين الخام ع
 Polarimeter  (Bartens, 2003.): و لك باست ،ام جهاز نسبة السكر )%(قياس -3

 ثانيًا: الصفات اإلنتاجية:
)ال طين ال،ا ميين( من كل قطعة تجريبية وبع، تصريم اليباتاا تم وزن المجموع ال ضرث  ةالوسطىقمعا ج ور اليباتاا ي،ويًا لم طوط 

 ثم حسبا اإليتاجية يي وح،ص المساحة )طن/ كتار( كما يمي: 2ووزن الج ور مق،رًا بالكيموغرام/م
 إنتاجية الجذور )طن/هكتار(.  .1
 إنتاجية العمف األخضر )طن/هكتار(. .2

 والتحميل اإلحصائي:تصميم التجربة 
و بثالثمة مكمرراا، لتحميمل مصما،ر التبماين  Split plot designيف ا التجربة وي  تصميم القط  الميامقة ممن ال،رجمة ا ولم  

(ANOVA( لمعوامممل ا ساسممية والتفاعممل بييهمما يممي كممل موسممم، ثممم لجممرا  التحميممل التجميعممي لمعممروتين )Gomez and Gomez, 
1984).  

و  0.05عيمم، مسممتويي ثقممة  SPSS 14ا التحميممل اإلحصممائي لكايممة الصممفاا التممي اممممتها ال،راسممة باسممت ،ام بريممام  تممم لجممرا  عمميمما
 عم  التوالي. 0.01

 النتائج والمناقشة:
 أواًل: تأثير موعد الزراعة والصنف في الصفات النوعية لمشوندر العمفي:

 نسبة المادة الجافة في المجموع الخضري )%(: -1
( وجو، يروقاا معيوية باليسبة لصفة يسبة الما،ص الجايمة يمي المجمموع ال ضمرث بمين ا صميام الم تبمرص يمي موعم،ث 3يوض  الج،ول )

% يي الموع، ا ول والثايي عم  التوالي.  ما باليسمبة لألصميام يقم، تفمو  الصميم 14.27و  12.08الزراعة. بمغ متوسط   ه اليسبة 
Lipari  يمي كمل ممن موعم،ث الزراعمة وبفمار   معيموث  الم تبرص يي صفة يسبة الما،ص الجايمة يمي المجمموع ال ضمرث عم  باقي ا صيام 

يممي  الموضممحة  التحميممل التجميعممي عممم  مسممتوو موعمم،ث الزراعممة يتممائ  بممين تو  %( عممم  التمموالي. 12.01و 13.08) وبمتمما اليسممبة 
يممي ميتصممم   ار  وبمسمتوو معيمموث تفمو  الموعمم، الثممايي حيممث الزراعممة، صمميام الاموي،ر العمفممي يممي موعم،ث  ،ا  ( لمقاريممة 3الجم،ول )

يممي  لالموعمم، ا و %( يممي صممفة يسممبة الممما،ص الجايممة يممي المجممموع ال ضممرث مقاريممًة ممم   14.42)وبمتمما يسممبة الزيمما،ص بالمتوسممط العممام 
للم  زيما،ص  لتفماوا يمي يسمبة الزيما،ص وقم، يعمو، ا %( و لك عم  مسمتوو ا صميام الم تبمرص، 12.08) حيث بمتا الزيا،ص ميتصم اباط

  .(2كما  و موض  يي الج،ول ) يتراا السطوع الامسي، ومجموع ،رجاا الحرارص التراكمية التي تعرض لها المحصول
 :نسبة المادة الجافة في المجموع الجذري )%( -2

ممم  ا يضمممية  الجمم رث معيويممة يممي موعمم،ث الزراعممةصممفة يسممبة الممما،ص الجايممة يممي المجممموع لكايمما التباييمماا ممما بممين ا صمميام الم تبممرص 
والمتوسممط العممام  %( يممي كممل مممن موعمم،ث الزراعممة ا ول والثممايي  15.13و  16.88و  13.39) حيممث كايمما اليسممبة Tarineلمصمميم 
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ا،ص الجايمة يمي (. كمما تظهمر يتمائ  تحميمل  م ه الصمفة وجمو، يروقماا معيويمة باليسمبة لصمفة يسمبة المم3لمموع،ين عمم  التموالي )الجم،ول، 
%( عمم  الموعم، ا ول يمي ميتصمم  15.36ميتصمم   ار ) -الزراعمة الثمايي  المجموع الج رث بين موع،ث الزراعة حيث تفو  موعم،

 %(. 11.41اهر اباط )
يمي   ه الصفة يي موعم،ث الزراعمة عمم  مسمتوو ا صميام لموحظ وجمو، يمرو  معيويمة يمي صمفة يسمبة المما،ص الجايمة  ،ا  ول،و مقارية  

يممي ا ممتالم  لممه عالقممة  اممارا الع،يمم، مممن ال،راسمماا  ن ا ممتالم الظممروم البيئيممة (. 3كممما  ممو موضمم  يممي الجمم،ول ) المجممموع الجمم رث
 (.Salisbury and Rose, 1992; Freckleton et al., 1999الما،ص الجاية يي ج ور الاوي،ر العمفي )

 نسبة البروتين في المجموع الخضري )%(: -3
( وجممو، يروقمماا ظا ريممة باليسممبة لصممفة يسممبة البممروتين يممي المجممموع ال ضممرث بممين ا صمميام الم تبممرص يممي موعمم،ث 3) يوضمم  الجمم،ول

% يي الموع، ا ول والثايي عمم  التموالي. كمما كايما الفمرو  غيمر معيويمة باليسمبة  12.37و  12.31الزراعة. بمغ متوسط   ه اليسبة 
 لألصيام عم  مستوو موع،ث الزراعة.

يممي موعمم، الزراعممة ا ول  Caribouبممين مواعيمم، الزراعممة وا صمميام باليسممبة لهمم ه الصممفة وتفممو  الصمميم  وجممو، تفاعممل معيمموث لمموحظ  
  (.3كما  و مبين يي الج،ول ) %(13.15متوسط ق،ره ))ميتصم اباط( ب

 :نسبة البروتين في المجموع الجذري )%( -4
موعم،ث الزراعمة، وقم، تفمو   عمم  مسمتوو صفة يسبة البروتين يي المجموع الج رث لبين ا صيام الم تبرص ظ وجو، تبايياا معيوية حلو 

لمموعممم،ين عمممم  المتوسمممط العمممام %( يمممي كمممل ممممن الموعممم، ا ول والثمممايي و  7.63و 7.12و  8.14) ، وبمتممما اليسمممبة Cariboالصممميم 
عيوية باليسبة لصفة يسبة البروتين يي المجموع . كما تظهر يتائ  تحميل   ه الصفة وجو، يروقاا م(3كما موض  يي الج،ول ) التوالي

 %(.6.69%( عم  الموع، الثايي )7.44الج رث ما بين موع،ث الزراعة حيث تفو  الموع، ا ول )
يي موعم،  Caribouمواعي، الزراعة وا صيام باليسبة له ه الصفة وتفو  الصيم متوسطاا  معيوية التفاعل بين ( 3) ويبين الج،ول 

 .%(8.14متوسط ق،ره )ول )ميتصم اباط( بالزراعة ا 
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 َسبت انًادة انجافت في انًجًىع انخضشي وانجزسي )%(، وَسبت انبشوحيٍ في انًجًىع انخضشي وانجزسي )%( نخًست أصُاف .3 جذولان

 .يىػذيٍ نهضساػتفي  انجُيٍوحيذ  انؼهفييٍ انشىَذس 

 يىػذ انضساػت

(D) 

 انصُف

(V) 

َسبت انًادة انجافت في 

 انًجًىع انخضشي

َسبت انًادة انجافت في 

 انًجًىع انجزسي

َسبت انبشوحيٍ في 

 انًجًىع انخضشي

َسبت انبشوحيٍ في 

 انًجًىع انجزسي

% % % % 

 يُخصف شباط

Caribou 12.04 10.32 13.15 8.14 

Varians 11.27 11.1 10.45 6.98 

SV Four 16 11.64 10.24 13.08 8.02 

Tarine 12.38 13.39 12.8 6.72 

Lipari 13.08 12.01 12.05 7.34 

 7.44 12.31 11.41 12.08 انًخىسظ

 يُخصف آراس

Caribou 14.65 14.45 12.67 7.12 

Varians 13.55 15.29 12.62 6.62 

SV Four 16 13.66 14.17 12.2 6.94 

Tarine 13.74 16.88 11.99 6.5 

Lipari 15.76 16.02 12.4 6.8 

 6.79 12.37 15.36 14.27 انًخىسظ

 يخىسظ انًىػذيٍ

Caribou 13.34
b 

12.38
b 

12.91
a 

7.63
a 

Varians 12.41
c 

13.2
ab 

11.54
b 

6.80
bc 

SV Four 16 12.65
bc 

12.21
b 

12.64
a 

7.48
a 

Tarine 13.06
bc 

15.13
a 

12.39
ab 

6.61
c 

Lipari 14.42
a 

14.01
ab 

12.23
ab 

7.07
b 

 7.12 12.34 13.39 13.18 انًخىسظ

LSD0.05 

D=0.45**, 

V=0.67*, 

D*V=0.88* 

D=0.61, V=2.12, 

D*V=2.69* 

D=0.74, 

V=1.02, 

D*V=1.33* 

D=0.65*, 

V=0.38*, 

D*V=0.59* 

 .على التوالً 1010و 1010مستوى ثقة  عندفروقات معنوٌة  وجود عنًت*، ** 

 نسبة السكر في المجموع الجذري )%(: -5
كايا التبايياا ما بين ا صيام الم تبرص يمي صمفة يسمبة السمكر يمي المجمموع الجم رث معيويمة عمم  مسمتوو موعم،ث الزراعمة وتفمو  يمي 

%( يي كل من الموع، ا ول والثايي والموع،ين عم  التوالي )الج،ول،  9.74و  9.90و  SV Four 16 (9.57  ه الصفة الصيم 
 الصفة وجو، يروقاا ظا رية باليسبة لصفة يسبة السكر يي المجموع الج رث ما بين موع،ث الزراعة.(. كما تظهر يتائ  تحميل   ه 4
يممي موعمم، الزراعممة  Caribou( معيويممة التفاعممل بممين مواعيمم، الزراعممة وا صمميام باليسممبة لهمم ه الصممفة وتفممو  الصمميم 4ويبممين الجمم،ول ) 

 %(. 8.14متوسط ق،ره )ا ول )ميتصم اباط( ب
يام ومواعي، الزراعمة. صبين ا  لي المجموع الج رث باليسبة لمتفاع( ع،م وجو، يرو  معيوية يي صفة يسبة السكر ي4ول )ويبين الج،

( و ممي عمم،م وجمو، تممأثير معيمموث لمواعيم، الزراعممة وا صمميام يممي 2011وقم، توايقمما  مم ه اليتمائ  ممم  يتممائ  ال،راسمة التممي يفمم  ا الجبماوث )
 ،ر العمفي المزروع.صفة يسبة السكر يي ج ور الاوي
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وحيذ  انؼهفييٍ انشىَذس  ألسبؼت أصُافوإَخاجيت انجزوس وانؼهف األخضش )طٍ/هكخاس(   َسبت انسكش في انًجًىع انجزسي )%( .4 جذولان

 .يىػذيٍ نهضساػت في انجُيٍ

 يىػذ انضساػت

(D) 

 انصُف

(V) 

َسبت انسكش في انًجًىع 

 انجزسي
 األخضشإَخاجيت انؼهف  إَخاجيت انجزوس

 طٍ/هكخاس طٍ/هكخاس %

 يُخصف شباط

Caribou 7.8 167.8 47.3 

Varians 8.25 181.5 43.9 

SV Four 16 9.57 188.2 43.0 

Tarine 9.92 183.7 48.4 

Lipari 9.24 196.4 40.5 

 44.6 183.5 8.96 انًخىسظ

 يُخصف آراس

Caribou 7.69 135.0 42.9 

Varians 9.35 137.2 40.6 

SV Four 16 9.9 126.6 39.6 

Tarine 8.95 127.3 47.7 

Lipari 9.69 136.5 38.3 

 41.8 132.5 9.11 انًخىسظ 

 انًىػذيٍيخىسظ 

Caribou 7.74
c 

151.4
b 

45.1
b 

Varians 8.8
b 

159.3
ab 

42.2
c 

SV Four 16 9.74
a 

157.4
ab 

41.3
c 

Tarine 9.43
ab 

155.5
ab 

48.0
a 

Lipari 9.46
ab 

166.4
a 

39.4
d 

 43.2 158.0 9.03 انًخىسظ

LSD0.05 
D=1.71, V=0.75**, 

D*V=1.36 

D=4.95**, V=12.21*, 

D*V=15.59* 

D=1.31*, V=1.28*, 

D*V=1.72* 

 .على التوالً 1010و 1010مستوى ثقة  عندفروقات معنوٌة  وجود عنًت*، ** 

 لمشوندر العمفي:ثانيًا: تأثير موعد الزراعة والصنف في الصفات اإلنتاجية 
 إنتاجية الجذور )طن/هكتار(:-1

ا صيام الم تبرص يي صفة ليتاجية الج ور معيوية عم  مستوو موع،ث الزراعة وتفو  يي  م ه الصمفة  متوسطاا  كايا التبايياا بين
المتوسممط العممام طن/ كتممار( يممي كممل مممن الموعمم، ا ول والثممايي و  166.4و 136.5و 196.4) حيممث بمتمما المتوسممطاا Lipariالصميم 

وجمو، يروقماا معيويمة بمين موعم،ث الزراعمة ممن  الصمفة  قميم  م ه  . كمما تظهمر (4كما  و موض  يمي الجم،ول ) وع،ين عم  التواليلمم
 المم ث  عطمم   م اممهر   ارصممميت -طن/ كتممار( عممم  الموعمم، الثممايي  183.5) حيممث  عطمم   ميتصممم اممباط -وتفممو  الموعمم، ا ول 

 طن/ كتار(. 132.5)
يي موعم، الزراعمة  Lipariباليسبة له ه الصفة وتفو  الصيم  الصيمبين مواعي، الزراعة و  وجو، تفاعل معيوث  (4كما يبين الج،ول ) 

حيث  اارا لل   (2011توايقا م  يتائ  ال،راسة التي يف  ا الجباوث )  ه اليتائ  %(. 196.4متوسط ق،ره )ا ول )ميتصم اباط( ب
 اعي، الزراعة وا صيام يي صفة ليتاجية الج ور لماوي،ر العمفي.معيوث لمو تفاعل وجو، 

 إنتاجية العمف األخضر )طن/هكتار(:-2
كايممما التباييممماا بمممين ا صممميام الم تبمممرص يمممي صمممفة ليتاجيمممة العممممم ا  ضمممر معيويمممة عمممم  مسمممتوو موعممم،ث الزراعمممة وتفمممو  الصممميم 

Tarine الموعممم،ين عمممم  متوسمممط يمممي كمممل ممممن الموعممم، ا ول والثمممايي و طن/ كتمممار(  48.0و 47.7و 48.4) حيمممث بمتممما المتوسمممطاا



 

Mansour et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(2): 154-163 April 2020 
 

 2020 إبرٌل/نٌسان 163-154(: 2)7 السورٌة للبحوث الزراعٌةالمجلة  –وآخرون  منصور 161

 - مم ه الصممفة وجممو، يروقمماا معيويممة بممين موعمم،ث الزراعممة وتفممو  الموعمم، ا ول  متوسممطاا كممما تظهممر  (.4كممما يممي الجمم،ول ) التمموالي
 41.8) المتوسمط  حيمث بممغ اهر   ار ميتصم-مقارية بالموع، الثايي  طن/ كتار(  44.6)حيث  عط  متوسط بمغ  ميتصم اباط 
 طن/ كتار(.

 الموعم، Tarineتفمو  الصميم حيمث  لصمفة ايتاجيمة العمممباليسبة  الصيم( معيوية التفاعل بين مواعي، الزراعة و 4كما يبين الج،ول ) 
( Mohanna et al., 2019) . وقم، توايقما  م ه اليتمائ  مم  يتمائ  ال،راسمة التمي يفم  ا48.4متوسمط قم،ره )ا ول )ميتصمم امباط( ب

 صفة ليتاجية العمم ا  ضر لماوي،ر العمفي.ل والصيمبين الموع، معيوث  تفاعل وجو، والتي  ظهرا 
 االستنتاجات:

لمحصول عم  ليتاجية  عم  من الج ور والعمم ا  ضمر لجميم   موع، لمزراعة  تعتبر الزراعة يي ميتصم اهر اباط  يضل -
العمفيمة ت زين الما،ص  و  ما الزراعة يي الموع، الثايي بميتصم اهر   ار يفضل يي حال كان اله،م من الزراعة  ،ا صيام

 عم  اكل مجففاا لمحصول عم  يسبة  عم  من الما،ص الجاية والبروتين يي المجموع ال ضرث.
 الصفاا اإليتاجية واليوعية الم،روسة.  عم  باقي ا صيام يي معظم Lipari تفو  الصيم يق، عم  مستوو عرواا الزراعة، -

 :التوصيات
 ظمروم حمممص، يمي ميتصمم امهر امباط ولتايمة ميتصمم امهر   ار، ممن بزراعمة  م ا المحصمول يمي المم،و يتمائ  التوصمي  -

كمية السما، الواجر لضايتها ومواعيم، لضمايتها و مساياا الزراعة، و مقم ، ل يسر مواعي،  لتح،ي، ،راساا   رو عم   ن تجرو 
 وحي، ومتع،، ا جية من مصا،ر م تمفة.ج،ي،ص  صيام م  ل، ال  ...للخ(

 المراجع:
Abou El- Hassan, A.; S. El- Samman; A. Radwan; and G. Stino (1971). The Nutritive Value of Fodder Beet 

under the ARE Conditions. U.A.R.J. Anim. Prod., (11): 233. 

AL-Jbawi,  E.M. (2019). Fodder Beet in the world and Syria. LAP LAMBERT Academic publishing. ISBN-13: 

978-620-0-43537-8. Pp 56. 

http://www.morebooks.shop/bookprice_offer_a946c1bf94dd342f84edaebc7104e310c26f11c4?locale=

gb&currency= EUR 

Bartens, A. (2003). International Commision for Uniform Methods of Sugar   Analysis (I.C.U.M.S.A). 

Encompassing methods Book Third Supplements. Verlag, Berlin, Germany. 385 p. 

Freckleton, R.P.; A.R. Watkinson; D.J. Webb; and T.H. Thomas (1999). Yield of Sugar Beet in Relation to 

Weather and Nutrients. Agric. Forest Meteorology., (93): 39-51.  

Gaivoronskii, B A. (1981). Tubers in diet for cows. Poferativnyi zhrnal, Nut. Abstr. And Rev., 5 (58): 12-58.      

Gomez, K.A.; and A.A. Gomez (1984). Statistical procedures for agricultural research. A Wiley-Inter-Science 

Publication, John Wiley and Sons, New York. 

Martin, R.J. (1980). Yields and sugar contents of sugar beet and fodder beet cultivars. Proceedings of the 

Agronomy Society of New Zealand. 10 : 9-12. 

Martin, R.J.; Drewitt, E.G.; Sinton, S.M.; Tabley, F J.; Nicoll, A.P. (1982). Effect of sowing date on the yield 

and sugar content of sugar beet and fodder beet at four sites. Proceedings of the Agronomy Society of 

New Zealand 12 : 79-83. 

Martin, R.J. (1983). Effect of cultivar, sowing date, and harvest date on yields and sugar contents of beet on a 

dry land site in Canterbury. New Zealand Journal of Experimental Agriculture. 11:191 – 197. 

Mohanna, A.; E. Al-Jbawi; and J. Mansour (2019). The effect of planting dates and varieties interaction 

on productivity and some morphological and qualitative traits of fodder beet (Beta vulgaris 



 

Mansour et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(2): 154-163 April 2020 
 

 2020 إبرٌل/نٌسان 163-154(: 2)7 السورٌة للبحوث الزراعٌةالمجلة  –وآخرون  منصور 162

var. crassa). Syrian Journal of Agricultural Research. 6(2): 523-533. http://agri-research-

journal.net/sjar/wp-content/uploads/2019/07/v6n2p41-1.pdf  

Niazi, B.H.; J. Rozema; R.A. Broekman; and M. Salim (2000). Dynamics of growth and water relations 

of fodder beet and sea beet in response to salinity. Journal of. Agronomy and Crop Science. 

184: 101-109. 

Rammah, A.M.; F.M. Ali; and M.T. Hassan (1984). Evaluation of fodder beet cultivars for different 

locations and years. EMCIP Publication. (1): 215.  

Roth, G.; M.; and C. Houser (2008). Crop management research report. Penn State Univ. Dep. Crop 

and Soil Sci., 116 ASI Bldg. Univ. Park, PA 16802.  

Salisbury, F.B.; and C.W. Rose (1992). Plant physiology. Wadsworth Pub. Com., Inc., Belmont, 

California-USA. 



 

Mansour et al., – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(2): 154-163 April 2020 
 

 2020 إبرٌل/نٌسان 163-154(: 2)7 السورٌة للبحوث الزراعٌةالمجلة  –وآخرون  منصور 163

Comparison of Production and Quality Traits of Fodder Beet 

(Beta vulgaris var Crasssa) under two Winter Sowing Dates in 

Homs Governorate 

Julnar Mansour
(1)

 Entessar Al-Jbawi*
(2)

 Ahmad Muhanna
(1)

 and Faddi 

Abbas
(3)

 

(1). Faculty of Agriculture, Crops Department. Al Baath University, Syria. 

(2). Sugar Beet Department, Crops Research Administration, General Commission for 

Scientific Agricultural Research, (GCSAR), Damascus, Syria.  

(3). Homs Research Center, (GCSAR), Damascus, Syria. 

(*Corresponding author: Dr. Entessar Al JBawi. E-mail: dr.entessara@gmail.com and 

dr.entessara@gcsar.gov.sy). 

Received: 01/03/2020     Accepted: 22/03/2020 

Abstract 

The field experiment was conducted at the General Commission for Scientific 

Agriculture Research (GCSAR), Homs Research Center during 2017/2018 and 

2018/2019 seasons, to compare production and quality traits of five monogerm 

fodder beet varieties, i.e. Caribou, Varians, SV Four 16, Tarine and Lipari. The 

experiment was sown in winter (mid of February and mid Mars). A split plot 

design was used, with three replicates. The results showed the superiority of 

mid-February sowing date  to get higher values of production traits (root and 

shoot yields) for all studied varieties. While sowing fodder beet in mid-Mars is 

better if the purpose was to reserve the crop as dry forage and give it later for 

the animals, because this date gave higher dry matter. The results also showed 

that the monogerm variety Lipari was the best for most of the production and 

quality traits as compared with the other varieties.  The study recommend 

growing fodder beet in mid-February to mid-Mars under Homs conditions, but 

after conducting a complementary researches concerns the other agricultural 

treatments as, lifting time, plant spacing,  rate of fertilizer and applications 

…etc, and also to test more monogerm and multigerm new varieties from 

different sources. 

Key words: Fodder beet, Sowing date, Production traits, Quality traits, 

Varieties. 
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