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السكري  صفات النوعية واإلنتاجية لمشوندرتأثير طريقة التصريم ومستوى القطع في ال
(Beta vulgaris L.) 

   (1) *لبنى نصر حيدر

       قسم المحاصيل الحقلية، كلية الزراعة، جامعة حلب، حلب، سورية. (.1)

 (.  lubnanaser82@gmail.com. البريد اإللكتروني: د. لبنى نصر حيدر)*لممراسمة: 

 7/03/2020 تاريخ القبول:  12/07/2019تاريخ االستالم: 

 الممخص
نفذ ىذا البحث في مركز البحوث العممية الزراعية في الغاب بمحافظة حماة عمى صنؼ الشوندر 

. استخدـ في 2009و  2008في العروة الشتوية مف الموسميف الزراعييف  السكري وحيد الجنيف باراداي
التجربة تصميـ القطاعات العشوائية المنشقة ألكثر مف مرة وبثالثة مكررات، بيدؼ دراسة تأثير طريقة 
التصريـ )المحدب واألفقي( ومناطؽ تطبيؽ القطع عمى الجذور )التصريـ( )عند منبت األوراؽ الخضراء 

سـ أسفؿ منبت األوراؽ الخضراء( عمى الصفات الكمية والنوعية لمصنؼ المدروس  3سـ و 2سـ و1و
مف الشوندر السكري. أظيرت النتائج زيادة معنوية في اإلنتاجية الجذرية في المعامالت التي طبؽ عمييا 

وسط طف/ىكتار( وزيادة معنوية في مت70.2طريقة التصريـ المحدب حيث أعطت إنتاجية جذرية قدرىا )
غ( وأعطت أيضًا زيادة معنوية في نسبة السكر في العصير وبمغت النسبة  810وزف الجذر )

%( وزيادة معنوية أيضًا لكمية السكر 80.39%( وأيضًا أعطت أعمى قيمة لنقاوة العصير )15.42)
ج طف/ىكتار( وأظيرت النتائ 7.88طف/ىكتار( وزيادة معنوية لمردود السكر الفعمي ) 9.69النظري )

زيادة معنوية في اإلنتاجية الجذرية في المعامالت التي طبؽ فييا القطع عند مستوى منبت األوراؽ 
طف/ىكتار( وأعطت أيضًا زيادة معنوية في نسبة  73.01الخضراء حيث أعطت إنتاجية جذرية قدرىا )

غت النسبة %( وأعطت أيضًا زيادة معنوية في نسبة السكر في العصير وبم14.23السكر في الجذور )
%( وأيضًا أعطت أعمى قيمة لنقاوة 19.43%( وأعطت أيضًا زيادة معنوية في قراءة بريكس )15.62)

طف/ىكتار( وزيادة معنوية  10.45%( وزيادة معنوية أيضًا لكمية السكر النظري )80.42العصير )
 غ(.                                                  820طف/ىكتار( وزيادة معنوية في متوسط وزف الجذر ) 8.45لمردود السكر الفعمي )

 .قطعومستوى  ،طريقة تصريـ ، الشوندر السكري:  الكممات المفتاحية
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 :المقدمة
% 33المصدر الثاني لمسكر بعد قصب السكر عمى المستوى العالمي إذ يسيـ بحوالي  .Beta vulgaris L يعتبر الشوندر السكري

ألؼ ىكتارًا أنتجت  26( نحو 2011بمغت المساحة المزروعة في سوريا بيذا المحصوؿ عاـ ) مف إجمالي السكر المنتج عالميًا. 
(. ىناؾ حاجة 2011طف/ىػ)المجموعة اإلحصائية الزراعية،  69.4السكري، وبمردود قدره  ( ألؼ طف مف جذور الشوندر1805)

ممحة لتغطية العوز مف السكر األبيض، مف خالؿ زيادة المساحات المزروعة بيذا المحصوؿ مف جية ورفع المردود وتحسيف الخواص 
د الحصاد في الحقؿ والمصنع مف جية أخرى، كما يتطمب األمر التكنولوجية )لرفع مردود السكر في وحدة المساحة( وتقميؿ الفاقد بع

%( مما يؤدي إلى زيادة كمية 19-17اعتماد زراعة األصناؼ المحسنة مف الشوندر السكري التي تمتاز بارتفاع نسبة السكر فييا) 
ليامة لإلنساف والتي أصبحت كمياتو ال طف سكر / ىكتار أو أكثر تقريبًا.  يعتبر السكر مف المواد الغذائية ا 10السكر الناتجة إلى 

تكاد تكفي لسد حاجة جميع سكاف العالـ، فازدادت أسعاره بشكؿ كبير، مما دعا العديد مف الدوؿ المتطورة إلى البحث عف بديؿ مناسب 
عض المواد لمادة السكروز الطبيعية الناتجة عف محصولي الشوندر السكري وقصب السكر. فاستعيض عف السكروز وبشكؿ جزئي بب

الكيميائية الشديدة الحالوة مثؿ السكريف والدولسيف والسيكالميف والتي أثبت أنيا تتراكـ  في بعض أجزاء الجسـ وتؤدي إلى خمؽ أمراض 
مختمفة دوف أف تحمؿ أي قيمة غذائية، لذا منع استخداميا في الصناعات الغذائية واقتصر عمى استعماؿ السكريف حصرًا في بعض 

.لذا توجيت أغمب األبحاث العالمية في الوقت الحاضر نحو المحاصيؿ السكرية (1992)قاسم، الخاصة بمرضى السكري  المنتجات
)قصب السكر والشوندر السكري( مف أجؿ زيادة اإلنتاج وتحسيف المواصفات التكنولوجية ليذه المحاصيؿ. ىناؾ دراسة قد تمت مف قبؿ 

(Binford and Traveller,2000  )  شؼ عف أىمية التصريـ في الشوندر السكري، وأشارت النتائج إلى انخفاض المردود لمك
الجذري نتيجة عممية التصريـ، ولكف بالمقابؿ تحقؽ زيادة كميات السكر نتيجة زيادة كميات السكر وذلؾ بنتيجة ارتفاع نسبة السكر 

ية التي يتـ فييا قطع األوراؽ مف قمـ جذور الشوندر السكري عممية التصريـ بأنيا العمم (Asadi,2009)وزيادة نقاوة العصير. وعرؼ 
وقطع الجزء الذي يحتوي عمى قواعد منبت األوراؽ، وأف مقدار الجزء المزاؿ مف قمة الجذر تختمؼ مف منطقة إلى أخرى ولكف عادة يتـ 

(أف تصريـ جذور الشوندر 2008رون، طحمة وآخقطع الجذور بشكؿ متماثؿ أسفؿ منبت األوراؽ الخضراء.  وأظيرت نتائج أبحاث ) 
(  أف التوزيع  لمسكر غير متجانس في جذور 2009)العودة، السكري تؤدي إلى تحسيف الصفات التكنولوجية في ىذا المحصوؿ. وذكر

لى الذيؿ ليصؿ ألعمى نسبة لو في أكثر  الشوندر السكري، حيث يالحظ زيادة المحتوى مف السكر باالتجاه العمودي لمجذر مف الرأس وا 
أجزاء الجذر عرضًا ثـ ينخفض تدريجيًا مع االتجاه نحو منطقة الذيؿ، وتزداد نسبة السكر في االتجاه األفقي مف المركز إلى طبقات 
الجذر المتوسطة ثـ ينخفض مف جديد عند قشرة الجذر. والنقص في محتوى الجذر مف السكروز يترافؽ دائمًا مع زيادة لممواد الغير 

 فاض نقاوة العصير، لذلؾ تكوف عجينة المواد الغير سكرية عالية في مناطؽ الجذر ذات المحتوى األقؿ مف السكروز. سكرية وانخ
أف اليدؼ مف تصريـ جذور الشوندر السكري ىو تحقيؽ نتائج مرضية وجيدة لممنتج  (Binford and Traveller,2000)لقد أشار

لى تحقيؽ فقد أقؿ مف الجذور وزيادة المردود الجذري ونظافة ولمصنع السكر، فالمنتج يطمح إلى زيادة كمية  السكر المستخمص وا 
الجذور وتقميؿ الجروح في الجذور وزيادة الربح وبالمقابؿ تيدؼ شركات السكر إلى ارتفاع كمية السكر الناتجة في واحدة المساحة، 

ؼ اإلنتاج وتقميؿ الفاقد في نسبة السكر بعد الحصاد مف وانخفاض األجراـ وانخفاض كمية السكر الفاقد مع الموالس، وخفض تكالي
خالؿ خفض معدؿ التنفس في جذور الشوندر السكري. أشارت الدراسات  أف التصريـ في الشوندر السكري يجب أف يكوف بشكؿ أفقي 
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راؽ عف الجذر يجب أف تكوف عند إجراء الحصاد اآللي أما عند إجراء الحصاد اليدوي فينصح بالتصريـ المحدب، وأف منطقة فصؿ األو 
سـ عف أعمى رأس الجذر. وأف إجراء التصريـ  2عند منبت األوراؽ الخضراء السفمى، وأف ارتفاع منطقة القطع يجب أف ال تتجاوز 

 % باختالؼ منطقة القطع. 20.7 – 12.9أسفؿ منبت األوراؽ الخضراء )منطقة األوراؽ القديمة( تؤدي إلى فقد المردود مف 
أف التصريـ غير السميـ يؤدي إلى زيادة الفقد في المردود الجذري في الحقؿ، وعند إجراء  (Slovtsova, 1986)تائج أوضحت ن

الحصاد اآللي يجب أف يكوف القطع بشكؿ أفقي، ويجب أف ال تتعدى منطقة القطع مكاف اتصاؿ نصؿ األوراؽ الخضراء السفمى في 
 % حسب منطقة القطع.   28.4 – 16.4المردود الجذري في الشوندر السكري مف الجذر، وأف التصريـ الجائر يؤدي إلى خفض 

أف التصريـ الجائر في الشوندر السكري يؤدي إلى زيادة المواد العمفية عمى حساب الفقد في المردود  (Doktorova,1987)أشار 
سـ ، 1وف أسفؿ منبت األوراؽ السفمى الخضراء بػ الجذري، حيث بينت المواصفات القياسية األلمانية أف التصريـ الصحيح يجب أف يك

% ويتوافؽ ىذا مع ما ذكره 20 – 15سـ تؤدي إلى فقد في المردود الجذري بنسبة 2وأف زيادة منطقة القطع أسفؿ الحد السابؽ بػ 
(Babro,2006) ، وبيف(Binford and Traveller,2000)  ميمة وتيدؼ إلى إزالة جزء مف قمة الجذر  أف عممية التصريـ

والتي تحتوي عمى أعمى نسبة مف الشوائب وغير المرغوبة وأخفض نسبة سكر وأنشط منطقة نمو، وعند تطبيؽ التصريـ بشكؿ مناسب 
األطناف وتؤدي إلى سيزداد المردود في واحدة المساحة.  وأف التصريـ الجائر يسبب خسائر في اإلنتاج الجذري وخسارة في الوزف تقدر ب

تعريض الجذر في أماكف القطع إلى زيادة معدؿ تنفس الجذور المعرضة لمقطع وفتح الخاليا البرانشيمية في قمة الجذر وتعريضيا 
 10لمتموث والعدوى وىذا يعكس زيادة في فقداف السكرزو. وبينوا أيضًا أف كؿ جذر يتـ تصريمو بشكؿ غير مناسب فإنو يسبب خسارة 

ف إزالة ما يعادؿ  1/2طف/ فداف والتي تعد خسارة عالية والحد الموصى بو 1لكؿ فداف وخسارة دوالر  أونص يعد  1طف لكؿ فداف وا 
 طف لكؿ فداف. 1.1زيادة مفرطة عف الكمية المحددة لكؿ جذر ويسبب خسارة في اإلنتاج تعادؿ 
، مما يتطمب توفير مواد  4يوجد في محافظة حماة )تؿ سمحب( معمؿ لمسكر بطاقة تصنيعية قدرىا  آالؼ طف شوندر سكري في اليـو

إف دراسة طريقة التصريـ واعتماد الطريقة السميمة يحقؽ زيادة المردود بشكؿ عاـ وزيادة مردود السكر بشكؿ  أولية لتشغيؿ ىذا المعمؿ.
ا البحث لتأميف المادة األولية ذات خاص وتحسيف الخواص التكنولوجية في الشوندر السكري وتقميؿ الفاقد في المحصوؿ. يسعى ىذ

النوعية الجيدة لمعمؿ السكر وتوفير مادة عمفية لحيوانات المزرعة ، ليذا كاف مف الميـ دراسة تأثير طرؽ التصريـ في الصفات 
 :ييدؼ ىذا البحث إلىاإلنتاجية  والتكنولوجية في الشوندر السكري. 

 سميمة ليذه العممية في الخواص اإلنتاجية والتكنولوجية لمحصوؿ الشوندر السكري.دراسة تأثير طريقة التصريـ وتحديد الطريقة ال -
 تحديد مستوى القطع األفضؿ الذي  يعطي أفضؿ الخواص اإلنتاجية والتكنولوجية. -

  Materials and Methodsمواد وطرائق البحث -3
الزراعية في الغاب، والذي يقع في منتصؼ سيؿ الغاب عمى نفذ البحث في أراضي مركز البحوث العممية  موقع تنفيذ البحث: 3-1

ـ. يسود منطقة الدراسة صيؼ حار وجاؼ مع شتاء بارد وماطر 174ويرتفع عف سطح البحر  36.19وخط طوؿ  35.23خط عرض 
( بعض 1يف الجدوؿ )( ممـ، يب674مع فصميف انتقالييف يتصفاف باعتداليما وعدـ استقرار الطقس فييما، ويبمغ معدؿ اليطوؿ المطري)

 المعطيات المناخية لموقع الدراسة خالؿ موسمي النمو وفي مراحؿ النمو المختمفة.
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 تنفيذ البحثفترة (: الظروف المناخية السائدة في موقع البحث خالل 1جدول )

 انشهر

 درجت انحرارة انصغري 

 ) ْو (

 درجت انحرارة

 انؼظًً) ْو (

 كًُت انهطىل

 انًطرٌ ) يهى (

8002 8002 8002 8002 8002 8002 

 803.2 8..2 80.2 82 8.2 2.5- شباط

 23.2 20.4 82 32.2 0.2 8.2 آرار

 42 3.2 82 34.2 2.2 3.8 َُساٌ

 2.8 34.2 32.2 34 4 2.2 أَار

 0 82.2 22.2 28.2 23.2 28.2 حسَراٌ

 22.2 2.2 22 32.2 22 .2 تًىز

 0 8.2 22 22.2 22 22 آب

 322.2 222.4 انهطىل انًطرٌ خالل يىسى انًُى )يهى(يجًىع 

 (2002و  2002)عن التقارير الشهرية لمحطة األرصاد الجوية في الغاب خالل الموسمين 

المتعادلػة إلػى خفيفػة القاعديػة،  (pH)تتصؼ التربة التي أجريت فييا ىذه التجربة بقواميػا الطينػي، وبدرجػة تفاعميػا :تحميل التربة -3- 
( باإلضػافة إلػى مػا سػبؽ تتصػؼ التربػة 2،3كما تمتاز بمحتواىا المتوسط إلى المرتفع مػف الكربونػات الكميػة، وىػي غيػر مالحػة الجػدوؿ )

توسػط إلػى جيػد مػف أيضًا بمحتواىػا المتوسػط إلػى الجيػد مػف المػادة العضػوية، وبغناىػا بالفوسػفور القابػؿ لإلفػادة، كمػا أنيػا ذات محتػوى م
 البوتاسيـو القابؿ لإلفادة، لكنيا فقيرة المحتوى بالنتروجيف المعدني وبالبوروف القابؿ لإلفادة . 

 (:التحميل الميكانيكي وبعض الخصائص الكيميائية األساسية لمتربة في موقع التجربة 2الجدول )

 انؼًك

 )سى(

 انتحهُم انًُكاَُكٍ

pH 
EC 

mS/cm 

CaCO3 

% 
 ريم

% 

 سهت

% 

 طٍُ

% 

0-30 28 20 22 4.3 0.3 82.02 

30 -.0 22 2 22 4.3 0.2 88.22 
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 (: بعض الخصائص الخصوبية األساسية لمتربة في موقع التجربة 3الجدول )

 انؼًك

 )سى(

OM 

% 

N P K B 

ppm  

0-30 3.88 28.4 32.. 840 
0.88 

30-60 3.08 28.2 82 822 0.22 

 وطرائقه:مواد البحث 
% ونسبة النقاوة 85وىو صنؼ وحيد الجنيف، نسبة اإلنبات ال تقؿ عف   PARADEتـ  زراعة صنؼ الشوندر المادة النباتية: -3-3

، وتـ الحصوؿ عمى ىذا الصنؼ مف قبؿ المؤسسة العامة إلكثار البذار، وىو صنؼ متحمؿ لمرض الرايزومانيا، % 99ال تقؿ عف 
 ومعتمد لمزراعة في منطقة الغاب لمعروة الشتوية. 

 :والتحميل اإلحصائي المعامالت -3-4 
 :Mمعامالت طريقة التصريـ  -أولً  
 التصريـ المحدب. -*
 التصريـ األفقي -*

 :Sمعامالت مستوى القطع  -ثانياً 
 عند منبت األوراؽ الخضراء السفمى  -1
 سـ أسفؿ منبت األوراؽ الخضراء السفمى 1  -2
 سـ أسفؿ منبت األوراؽ الخضراء  السفمى 2 -3
 سـ أسفؿ منبت األوراؽ الخضراء السفمى 3 -4

 قطعة تجريبية. 24مكررات =  3مستوى *  4معاممة طريقة تصريـ *  2
 2ـ32= 4*8مساحة القطعة التجريبية 

حيث وزعت المعامالت في القطع التجريبية بثالثة مكررات واختير تصميـ القطاعات المنشقة في توزيع المعامالت عمى القطع 
 التجريبية بحيث شغمت طريقة التصريـ القطع الرئيسية و مناطؽ القطع شغمت القطع المنشقة.

عند مستوى  LSDوقورنت المتوسطات باختبار  Genstat-v5تـ إجراء التحميؿ اإلحصائي باستخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي 
 %.5معنوية 

 خطوات تنفيذ البحث: -3-5
 :  تحضير التربة لمزراعة -3-5-1

أجريت فالحة أساسية عميقة بعد حصاد المحصوؿ السابؽ )شعير(، ومف ثـ أجريت فالحة عميقة متعامدة مع الفالحة األولى. أضيفت 
 120األسمدة المعدنية بناًء عمى توصيات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي بالمعدالت التالية: أضيؼ السماد الفوسفوري بمعدؿ 

/ىػ عمى شكؿ K2Oكغ  120%. أضيؼ السماد البوتاسي بمعدؿ 46عمى شكؿ سوبر فوسفات ثالثي  قبؿ الزراعة P2O5كغ/ىكتار 
/ىػ عمى ثالث دفعات، ثمثيا قبؿ Nكغ  180( بمعدؿ N%46% قبؿ الزراعة. أضيؼ السماد اآلزوتي )يوريا50سمفات البوتاسيـو 
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/ىػكتار عمى شكؿ Bكغ  2د. أضيؼ السماد البوروني بمعدؿ الزراعة والثمث الثاني بعد التفريد والثمث األخير بعد شير مف التفري
 % قبؿ الزراعة.10سوليبور 

. حيػث جػرت الزراعػة بتػاري  2009و 2008: جرى تنفيذ ىذه التجربػة فػي العػروة الشػتوية مػف الموسػميف الػزراعييف الزراعة -3-5-2
سػػـ،  20سػػـ وبػػيف النبػػات واآلخػػر  50ف الخػػط واآلخػػر فػػي كػػال الموسػػميف الػػزراعييف، وتمػػت يػػدويًا عمػػى خطػػوط البعػػد بػػي 15/2/2008

 خطوط.  8حيث احتوت كؿ قطعة تجريبية عمى 
: أجػػري ترقيػػع بسػػيط بعػػد الزراعػػة، كمػػا أجػػري التفريػػد عنػػد اكتمػػاؿ الػػزوج األوؿ مػػف األوراؽ الحقيقيػػة وبدايػػة الترقيععع والتفريععد -3-5-3

 ظيور الزوج الثاني مف األوراؽ الحقيقية. 
تػـ تنفيػذ عمميػة العزيػؽ مػرتيف فقػط، وأجريػت عمميػة الػري بػالرذاذ باسػتخداـ ميػاه شػبكة ري الغػاب. وتػـ إيقػاؼ زيق والري: الع -3-5-4

(.  21الري قبؿ ثالثة أسابيع مف القمع )مدة الفطاـ   يـو
مػو باسػتخداـ المبيػدات : تـ مكافحة اآلفات )الحشرية والفطرية( التي أصيب بيػا المحصػوؿ خػالؿ موسػمي النمكافحة اآلفات -3-5-5

 المناسبة. 
 : تـ القمع بالطريقة اليدوية وأجري التصريـ وفؽ الطريقتيف المحدب واألفقي وعند المستويات األربعة لمناطؽ القطع. القمع -3-5-6
جراء االختبار  القراءات والدراسات: -3-6  ات التالية:تـ أخذ العينات مف كافة المعامالت المستخدمة بيدؼ تسجيؿ القراءات وا 
بػػػثالث مكػػػررات، حسػػػب  2ـ 10: حسػػػبت اإلنتاجيػػػة الجذريػػػة بعػػػد حصػػػاد النباتػػػات مػػػف مسػػػاحة اإلنتعععاج الجعععذري طن/ كتعععار -3-6-1

معامالت التجربة مف وسط القطعة التجريبية بعد استبعاد الخطوط الجانبية ثـ وزنت الجذور بعد تصريميا وفؽ معامالت التجربػة بميػزاف 
 وتحويميا إلى واحدة المساحة )طف/ىكتار(. 2ـ 10اجية الجذرية بناًء عمى إنتاجية مساحة حساس وحسبت اإلنت

بثالثػػة مكػػررات، حسػػب  2ـ 10: حسػػبت اإلنتاجيػػة الورقيػػة بعػػد حصػػاد النباتػػات مػػف مسػػاحة اإلنتععاج الععورقي )طن/ كتععار( -3-6-2
ية ثـ وزنت األوراؽ بعد تصريـ الجذور ثـ وزنت األوراؽ بميػزاف معامالت التجربة مف وسط القطعة التجريبية بعد استبعاد الخطوط الجانب

 وتحويميا إلى واحدة المساحة طف/ىكتار. 2ـ10حساس وحسب اإلنتاج الورقي بناًء عمى إنتاجية مساحة 
بػػػثالث مكػػػررات، حسػػػب  2ـ 10حسػػػب متوسػػػط وزف الجػػذور بعػػػد حصػػػاد النباتػػػات مػػف مسػػػاحة متوسعععط وزن الجعععذور) (:  -3-6-3

ت التجربة مف وسط القطعة التجريبية بعد استبعاد الخطوط الجانبية بعد تصريـ الجذور وتـ عد الجذور ومف ثـ قسـ وزف الجذور معامال
 ـ. 10عمى عدد الجذور في مساحة 

)الطريقػػػة البػػػاردة(  بطريقػػػة االسػػػتخالص باالنتشػػػار مػػػف عجينػػػة الشػػػوندر نسعععبة السعععكر فعععي الجعععذور )درجعععة الحعععالوة  (: -3-6-4
وىػػي الطريقػػة المتبعػػة فػػي مخػػابر المؤسسػػة العامػػة لمسػػكر ومخػػابر تحميػػؿ  (Polarimeter)جيػػاز االسػػتقطاب األوتومػػاتيكي  عماؿباسػػت

 . (Bartens,2003)الشوندر السكري في الييئة العامة لمبحوث العممية الزراعية 
تـ تحديده باسػتخداـ الطريقػة ذاتيػا المسػتخدمة فػي تحديػد نسػبة السػكر فػي الجػذور بعػد أخػذ العصػير استقطاب العصير) (: -3-6-5

 . (Bartens,2003)مف العجينة 
: تعبػػر النسػػبة المئويػػة لممػػواد المنحمػػة فػػي العينػػة المختبػػرة عػػف كميػػة (%Brix)نسععبة المععواد الصععمبة الذائبععة فععي العصععير -3-6-6

جػػزء مػػف عصػػير الشػػوندر السػػكري، ويطمػػؽ عمييػػا مصػػطمح البػػريكس، ولقػػد جػػرى تقػػدير البػػريكس  100 السػػكروز والمػػواد المنحمػػة فػػي
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الػذي يعتمػد عمػى مبػدأ تحديػد قرنيػة االنكسػار لممحاليػؿ المطمػوب تحديػد المػادة الجافػة   (Refractometer)بواسطة جيػاز الرفراكتػومتر 
 . (AOAC,2000)المنحمة فييا، حيث تتناسب قرنية االنكسار طردًا مع تركيز المادة

تعػػد نقػػاوة العصػػير مػػف أىػػـ الؤشػػرات التكنولوجيػػة، ويمكػػف مػػف خػػالؿ ىػػذا المؤشػػر معرفػػة مػػدى نضػػج   نقععاوة العصععير) (: -3-6-7
مكانية استخالص السكر منو، وكمما كانت نوعية الجذور جيػدة كممػا ازدادت نقػاوة العصػير)%(، وتػـ حسػاب نقػاوة العصػير  المحصوؿ وا 

 ة التالية: مف العالق
 .100نقاوة العصير) ( = استقطاب العصير  / البريكس   *

 ,Champman and Pratt)100= وزف الجػذور )طف/ىكتػار( * درجػة الحػالوة /كميعة السعكر النظريعة)طن/ كتار(  - 3-6-8 
1961.) 

 Champman and)100العصػير/(= كمية السػكر النظريػة )طف/ىكتػار( * نقػاوة كمية السكر الفعمية)الغمة( )طن/ كتار -3-6-9
Pratt, 1961  .) 

 Results and Discussionالنتائج والمناقشة   -4
  اإلنتاج الجذري )طن/ كتار(: -4-1

تعد الغمة اليدؼ الرئيسي الذي يزرع مف أجمو أي محصوؿ وىو مقياس ىاـ يعبر عف جودة العمميات الزراعية المنفذة والتي تنعكس 
 اج ونوعيتو.إيجابًا عمى كمية اإلنت

( فيما يتعمؽ بتأثير طريقة التصريـ في اإلنتاج الجذري في متوسط الموسميف 4أظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي مف خالؿ الجدوؿ )
 68.9طف/ىكتار إلى  66.1وجود فروؽ معنوية بيف طريقتي التصريـ المحدب واألفقي، حيث ازدادت اإلنتاجية الجذرية مف 

 (Babro,2006) طريقة التصريـ المحدب بالمقارنة مع التصريـ األفقي وتتفؽ ىذه النتائج مع ما أشار إليو طف/ىكتار لدى استخداـ 
الذيف وجدوا أف التصريـ في الشوندر السكري يجب أف يكوف بشكؿ محدب عند إجراء الحصاد اليدوي مما يؤدي  (Asadi,2009)و

ة أىمية طريقة التصريـ بالنسبة إلى نبات الشوندر السكري. وفيما يتعمؽ بمنطقة قطع إلى تحسيف إنتاجية الجذور كمًا تؤكد النتائج السابق
( إلى تفوؽ معنوي 4الجذور عند إجراء التصريـ في كال الطريقتيف األفقي والمحدب في متوسط الموسميف. تشير النتائج في الجدوؿ )

الخضراء باإلنتاج الجذري مقارنة مع مناطؽ القطع األخرى، وكانت  لممعامالت التي تمت فييا عممية التصريـ عند منطقة منبت األوراؽ
أعمى إنتاجية في حالة القطع عند منبت األوراؽ الخضراء حيث وصؿ اإلنتاج الجذري لمشوندر السكري كمتوسط لطريقتي التصريـ إلى 

طف/ىكتار  62.35ألوراؽ الخضراء إلى سـ أسفؿ منبت ا3( طف/ىكتار. وانخفض المردود الجذري في حاؿ إجراء القطع عند 73.01)
التي تضمنت أف التصريـ الجائر في جذور الشوندر  (Binford and Traveller,2000)وتأتي ىذه النتيجة متوافقة مع نتائج  

 السكري يؤدي إلى خفض المردود الجذري بسبب ضياع قسـ كبير مف الجذور مع األوراؽ. 
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 2009و 2008ومستوى القطع في اإلنتاج الجذري )طن/ كتار(، متوسط الموسمين  ( تأثير طريقة التصريم4جدول )
 انًتىسظ Mطرَقت انتصرَى  Sيُطقت انقطغ 

 أفقٍ يحذب

 43.02 42.4 42.2 ػُذ يُبت األوراق انخضراء

 2..2. 2. 40.3 سى أسفم يُبت األوراق انخضراء1

 2.2. 3. 4.8. سى أسفم يُبت األوراق انخضراء2

 8.32. 0.4. 2. أسفم يُبت األوراق انخضراء سى3

 4.2. 2... 2.2. انًتىسظ

L.S.D 0.0 5 (M=1.34   S =2.48   M×S=1.56) C.V% 8.9 

 اإلنتاج الورقي:  -4-2
بشكؿ عاـ ولنسبة السكروز المخزنة في الجذر بشكؿ خاص، حيث أف السكروز  الوضع السميـ لألوراؽ ميـ جدًا لنمو نبات الشوندر

يتركب في األوراؽ أواًل مف خالؿ عممية التمثيؿ الضوئي ثـ يتحرؾ إلى خاليا الجذر )الخاليا البرانشيمية( ليتخزف فييا، حيث أف 
 (Asadi,2009). معظـ السكروز يتخزف في جذر الشوندر السكري 

تفوؽ اإلنتاجية الورقية في المعامالت التي طبؽ عمييا طريقة التصريـ األفقي حيث بمغت اإلنتاجية   (5في الجدوؿ )أظيرت النتائج 
طف/ىكتار، ويعود  32.2طف/ىكتار مقارنة مع المعامالت التي طبؽ عمييا التصريـ المحدب وبمغت اإلنتاجية الورقية  36.02الورقية 

لمزالة مف الجذر مع األوراؽ في التصريـ األفقي عمى عكس التصريـ المحدب وىذا يتفؽ مع ما ذكره السبب في ذلؾ إلى زيادة الكميات ا
(Babro,2006) وجود فروؽ معنوية بيف معامالت مناطؽ القطع األربعة،   (5. أما بالنسبة إلى مناطؽ القطع نالحظ مف )جدوؿ

سـ أسفؿ منبت األوراؽ الخضراء عمى باقي 3ث طبؽ القطع عند مستوى حيث نالحظ تفوؽ اإلنتاج الورقي في معاممة القطع الرابعة حي
سـ أسفؿ منبت األوراؽ الخضراء ثـ يميو اإلنتاج 2معامالت القطع، أعقب ذلؾ منطقة القطع الثالثة حيث طبؽ القطع عند مستوى 

(. ويعود السبب في 5اؽ الخضراء) جدوؿ سـ أسفؿ منبت األور 1الورقي الناتج عف معاممة القطع الثانية حيث طبؽ القطع عند مستوى 
 ىذه االختالفات إلى تغير مناطؽ القطع التي ينتج عنيا تغير في الكميات المزالة مف النبات. 

 2009و 2008( تأثير طريقة التصريم ومناطق القطع في اإلنتاج الورقي )طن/ كتار(، متوسط الموسمين 5جدول )

 Sيُطقت انقطغ 
 Mطرَقت انتصرَى 

 انًتىسظ
 أفقٍ يحذب

 30.42 33.22 .82.0 ػُذ يُبت األوراق انخضراء

 38.22 33.22 32.42 سى أسفم يُبت األوراق انخضراء1

 32.32 34.22 .33.2 سى أسفم يُبت األوراق انخضراء2

 34.23 32.22 32.22 سى أسفم يُبت األوراق انخضراء3

 32.22 08..3 38.8 انًتىسظ

L.S.D 0.0 5 (M=2.18   S =1.79      M×S=2.91 ) C.V% 9.17 

يعد متوسط وزف الجذر أحد أىـ الصفات اإلنتاجية في الشوندر السكري. أوضحت النتائج أف المعامالت وزن الجذر ) (:  -4-3
األفقي، حيث بمغ متوسط وزف الجذر في  التي طبؽ عمييا التصريـ المحدب كاف متوسط وزف الجذر فييا أعمى مف معامالت التصريـ

( ، وأوضح 6غ عمى الترتيب وىذا يعود إلى االختالؼ في الكميات المزالة مف الجذر )جدوؿ  775.4غ وفي الثانية  826.2األولى 
ف األفقي بمنطقة القطع الجذور عند إجراء التصريـ في كال الطريقتي وفيما يتعمؽ. (Binford and Traveller,2000)ذلؾ كؿ مف 
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والمحدب نالحظ أف أعمى متوسط وزف لمجذر كاف في المعامالت التي طبؽ عمييا القطع عند مستوى منبت األوراؽ الخضراء، حيث 
سـ أسفؿ 3غ بينما كاف أقؿ متوسط لمجذر ىو في المعامالت التي طبؽ عمييا القطع عند مستوى  828.3بمغ متوسط وزف الجذر 

 غ.763.3وصؿ إلى منبت األوراؽ الخضراء حيث 

 2009و 2008( تأثير طريقة التصريم ومناطق القطع في متوسط وزن الجذر ) ( ، متوسط الموسمين 6جدول )

 انًتىسظ Mطرَقت انتصرَى  Sيُطقت انقطغ 

 أفقٍ يحذب

 282 203 223 ػُذ يُبت األوراق انخضراء

 222 223 282 سى أسفم يُبت األوراق انخضراء1

 423 420 232 األوراق انخضراءسى أسفم يُبت 2

 4.3 432 428 سى أسفم يُبت األوراق انخضراء3

 200.2 442 .28 انًتىسظ

L.S.D 0.0 5 (M=3.48   S =2.18        M×S=2.87   ) C.V% 4.18 

 نسبة السكر في الجذر :   -4-4
السكري ىو الحصوؿ عمى السكر، وتعد نسبة السكروز في جذور الشوندر السكري مف أىـ  إف اليدؼ األساسي مف زراعة الشوندر

بينت النتائج عدـ وجود فروؽ معنوية بالمقارنة بيف نسبة  7المؤشرات التكنولوجية في المحصوؿ. تبيف النتائج المعروضة في الجدوؿ )
%( ونسبة السكر في المعامالت التي طبؽ عمييا طريقة 13.96السكر في المعامالت التي طبؽ عمييا طريقة التصريـ المحدب ) 

)العودة وآخرون، ( ويعود السبب إلى التوزيع الغير متجانس لمسكر في جذر الشوندر السكري 7%(  ) جدوؿ 13.59التصريـ األفقي )
تشير النتائج إلى تفوؽ معنوي وفيما يتعمؽ بمنطقة قطع الجذور عند إجراء التصريـ في كال الطريقتيف األفقي والمحدب  (.2009

% عمى غيرىا مف المعامالت، يمييا نسبة السكر في 14.23لممعامالت التي فييا عممية التصريـ عند منبت األوراؽ الخضراء وبمغت 
% وكانت أقؿ نسبة لمسكر في المعامالت 13.96سـ أسفؿ منبت األوراؽ الخضراء 1المعامالت التي طبؽ عمييا القطع عند مستوى 

(  ويعزى السبب إلى 7% )جدوؿ 13.35سـ أسفؿ منبت األوراؽ الخضراء وبمغت النسبة 3التي طبؽ عمييا القطع عند مستوى 
 . (2008( )طحمة وآخرون، 2009)العودة وآخرون، اختالؼ أماكف توزع السكر في الجذر وىذا يتفؽ مع

 2009و 2008( ، متوسط الموسمين %ومناطق القطع في نسبة السكر في الجذر ) ( تأثير طريقة التصريم7جدول )
 انًتىسظ Mطرَقت انتصرَى  Sيُطقت انقطغ 

 أفقٍ يحذب

 22.83 22.02 22.22 عند منبت األوراق الخضراء

 .23.2 23.23 22.00 سم أسفل منبت األوراق الخضراء2

 .23.2 23.23 2..23 سم أسفل منبت األوراق الخضراء8

 23.32 23.00 23.40 سم أسفل منبت األوراق الخضراء3

 2..23 23.22 2..23 انًتىسظ

L.S.D 0.0 5 (M=0.45    S =0.14        M×S=0.25   ) C.V% 4.1 

 نسبة السكر في العصير )استقطاب العصير (:  -4-5
التصريـ األفقي والمعامالت التي طبؽ عمييا التصريـ أظيرت نتائج البحث وجود فروؽ معنوية بيف المعامالت التي طبؽ عمييا 

% 15.42% وفي الثانية 15.16أف نسبة السكر في العصير في األولى كانت  (8(. وأظيرت النتائج في الجدوؿ )8المحدب)جدوؿ 
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لى الكميات المزالة مف الجذر وجاءت ىذه النتيجة منسجمة مع )طحمة وآخرون، نتائج  وىذا يعود إلى أماكف توزع السكر في الجذر وا 
أما عف تأثير مناطؽ القطع عمى نسبة السكر في العصير نالحظ وجدو فروؽ معنوية بيف المعامالت التي طبؽ عمييا القطع  (.2008

%. وكانت أقؿ نسبة 15.62في أماكف مختمفة، حيث نالحظ أف أعمى نسبة كانت عند مستوى قطع عند منبت األوراؽ الخضراء 
 % .14.95سـ أسفؿ منبت األوراؽ الخضراء  3ير في المعامالت التي طبؽ عمييا عند مستوى لمسكر في العص

 2009و 2008( ، متوسط الموسمين %( تأثير طريقة التصريم ومناطق القطع في نسبة السكر في العصير )8جدول )
 انًتىسظ Mطرَقت انتصرَى  Sيُطقت انقطغ 

 أفقٍ يحذب

 8..22 22.20 22.22 ػُذ يُبت األوراق انخضراء

 22.32 22.32 22.38 سى أسفم يُبت األوراق انخضراء1

 22.82 22.28 22.22 سى أسفم يُبت األوراق انخضراء2

 22.22 22.20 22.02 سى أسفم يُبت األوراق انخضراء3

 22.82 .22.2 22.28 انًتىسظ

L.S.D 0.0 5 (M=0.25    S =0.14        M×S=0.21   ) C.V% 5.28 

 نسبة المواد الصمبة الذائبة في العصير  )قراءة بريكس  (: -4-6
أظيرت نتائج البحث عدـ وجود فروؽ معنوية بيف المعامالت التي طبؽ عمييا التصريـ األفقي والمعامالت التي طبؽ عمييا التصريـ 

نالحظ وجود فروؽ معنوية بيف المعامالت التي طبؽ عمييا  . أما عف تأثير مناطؽ القطع عمى قراءة بريكس  (9المحدب الجدوؿ )
%. وكانت أقؿ 19.43القطع في أماكف مختمفة، حيث نالحظ أف أعمى نسبة كانت عند مستوى قطع عند منبت األوراؽ الخضراء 

% وىذا يتفؽ مع 18.71سـ أسفؿ منبت األوراؽ الخضراء  3نسبة لمسكر في العصير في المعامالت التي طبؽ عمييا عند مستوى 
 (.2008)طحمة وآخرون،نتائج 
 2009و 2008(، متوسط الموسمين %( تأثير طريقة التصريم ومناطق القطع في قراءة بريكس )9جدول )

 انًتىسظ Mطرَقت انتصرَى  Sيُطقت انقطغ 

 أفقٍ يحذب

 22.23 22.02 22.44 ػُذ يُبت األوراق انخضراء

 22.38 22.32 22.82 سى أسفم يُبت األوراق انخضراء1

 22.22 22.02 22.38 سى أسفم يُبت األوراق انخضراء2

 22.42 22.43 2..22 سى أسفم يُبت األوراق انخضراء3

 .22.2 22.02 22.84 انًتىسظ

L.S.D 0.0 5 (M=0.31    S =0.214       M×S=0.35   ) C.V% 5.1 

 مردود السكر النظري  )طن/ كتار(: -4-7
أظيرت نتائج البحث إلى  وجود فروؽ معنوية بيف المعامالت التي طبؽ عمييا التصريـ األفقي والمعامالت التي طبؽ عمييا التصريـ 

وىذا يعود إلى   (10طف/ىكتار الجدوؿ ) 9.69طف/ىكتار وفي الثانية  9.03المحدب حيث بمغ مردود السكر النظري في األولى 
نت الكميات أكبر في المعامالت ذات التصريـ األفقي بينما كانت أقؿ في المعامالت ذات التصريـ الكميات المزالة مف الجذر كا

أما عف تأثير مناطؽ القطع عمى مردود  (.2008و)طحمة وآخرون، (Doktorova,1987)المحدب وىذا يتفؽ مع ما توصؿ إليو 
يا القطع في أماكف مختمفة، حيث نالحظ أف أعمى مردود السكر النظري نالحظ وجدو فروؽ معنوية بيف المعامالت التي طبؽ عمي

طف/ىكتار .وكاف أقؿ مردود لمسكر النظري 10.45كانت في المعامالت التي طبؽ عمييا القطع عند مستوى منبت األوراؽ الخضراء 
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ؽ المعامالت التي طبؽ طف/ىكتار ونالحظ تفو  8.36سـ أسفؿ منبت األوراؽ الخضراء  3في المعامالت التي طبؽ عمييا عند مستوى 
طف/ىكتار عند المستويات  2.06و 1.6و  0.66عمييا القطع عند مستوى منبت األوراؽ الخضراء عف غيرىا مف المعامالت بنسب 

 (.2008)طحمة وآخرون،الثاني والثالث والرابع عمى الترتيب.  وىذا يتفؽ مع نتائج 
 2009و 2008ومناطق القطع في مردود السكر النظري )طن/ كتار( ، متوسط الموسمين  ( تأثير طريقة التصريم10جدول )

 انًتىسظ Mطرَقت انتصرَى  Sيُطقت انقطغ 

 أفقٍ يحذب

 10.45 10.08 10.82 ػُذ يُبت األوراق انخضراء

 9.79 9.65 9.92 سى أسفم يُبت األوراق انخضراء1

 8.85 8.48 9.22 سى أسفم يُبت األوراق انخضراء2

 8.36 7.92 8.79 سى أسفم يُبت األوراق انخضراء3

 9.36 9.03 9.69 انًتىسظ

L.S.D 0.0 5 (M=0.586    S =0.316      M×S=0.416   ) C.V% 3.4 

 نسبة المواد الصمبة الذائبة في مردود السكر الفعمي  )طن/ كتار(: -4-8
أظيرت نتائج البحث وجود فروؽ معنوية بيف المعامالت التي طبؽ عمييا التصريـ األفقي والمعامالت التي طبؽ عمييا التصريـ المحدب 

وىذا يعود إلى الكميات   (11طف/ىكتار الجدوؿ ) 7.88طف/ىكتار وفي الثانية  7.21حيث بمغ مردود السكر الفعمي في األولى 
مف الجذر كانت الكميات أكبر في المعامالت ذات التصريـ األفقي بينما كانت أقؿ في المعامالت ذات التصريـ المحدب وىذا  المزالة

أما عف تأثير مناطؽ القطع عمى مردود السكر الفعمي  (.2008و)طحمة وآخرون، (Doktorova,1987)يتفؽ مع ما توصؿ إليو 
التي طبؽ عمييا القطع في أماكف مختمفة، حيث نالحظ أف أعمى مردود كانت في نالحظ وجدو فروؽ معنوية بيف المعامالت 

طف/ىكتار. وكاف أقؿ مردود لمسكر الفعمي في  8.45المعامالت التي طبؽ عمييا القطع عند مستوى منبت األوراؽ الخضراء 
)طحمة ر وىذا يتفؽ مع نتائج طف/ىكتا 6.85سـ أسفؿ منبت األوراؽ الخضراء  3المعامالت التي طبؽ عمييا عند مستوى 

 (.2008وآخرون،
 2009و 2008( تأثير طريقة التصريم ومناطق القطع في مردود السكر الفعمي )طن/ كتار( ، متوسط الموسمين 11جدول)

 انًتىسظ Mطرَقت انتصرَى  Sيُطقت انقطغ 

 أفقٍ يحذب

 2.22 2.22 2.48 ػُذ يُبت األوراق انخضراء

 4.24 4.42 4.22 األوراق انخضراءسى أسفم يُبت 1

 22.. 8... .4.3 سى أسفم يُبت األوراق انخضراء2

 .... 80.. 4.20 سى أسفم يُبت األوراق انخضراء3

 4.22 4.82 4.22 انًتىسظ

L.S.D 0.0 5 (M=0.61    S =0.318       M×S=0.42   ) C.V% 5.6 

 نقاوة العصير  ) (: -4-6
أظيرت نتائج البحث وجود فروؽ معنوية بيف المعامالت التي طبؽ عمييا التصريـ األفقي والمعامالت التي طبؽ عمييا التصريـ المحدب 

. أما عف تأثير مناطؽ القطع عمى نقاوة العصير نالحظ   (12الجدوؿ ) 80.39وفي الثانية  79.39حيث بمغت النسبة في األولى 
معامالت التي طبؽ عمييا القطع في أماكف مختمفة، حيث نالحظ أف أعمى نسبة كانت عند مستوى قطع عند وجدو فروؽ معنوية بيف ال
سـ أسفؿ منبت  3%. وكانت أقؿ نسبة لنقاوة العصير في المعامالت التي طبؽ عمييا عند مستوى 81.42منبت األوراؽ الخضراء 



 

Haidar– Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(1): 1-14February 2021 
 

 2021 فبراير/شباط 14-1(: 1)8 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  – حيدر 12

 (.2008ن،)طحمة وآخرو% وىذا يتفؽ مع نتائج 79.59األوراؽ الخضراء 
 2009و 2008( ، متوسط الموسمين %( تأثير طريقة التصريم ومناطق القطع في نقاوة العصير )12جدول )

 انًتىسظ Mطرَقت انتصرَى  Sيُطقت انقطغ 

 أفقٍ يحذب

 20.28 20.42 20.02 عند منبت األوراق الخضراء

 20.23 20.24 42.32 سم أسفل منبت األوراق الخضراء2

 20.00 44.22 28.08 منبت األوراق الخضراءسم أسفل 8

 42.22 42.20 20.04 سم أسفل منبت األوراق الخضراء3

 20.02 2..42 20.32 انًتىسظ

L.S.D 0.0 5 (M=0.284    S =0.412       M×S=0.54   ) C.V% 5.8 

 الستنتاجات
 السكري أثرت  بشكؿ معنوي في معظـ الصفات اإلنتاجية والتكنولوجية. طريقة التصريـ في الشوندر نستنتج أف

نولوجية في نبات و تفوؽ معامالت تطبيؽ مستوى القطع  عند منبت األوراؽ الخضراء  معنويا في كثير مف الصفات اإلنتاجية والتك
 الشوندر السكري.

 التوصيات  -6
 ي:عمى ضوء النتائج التي تـ الحصوؿ عمييا نقترح مايم

 تطبيؽ طريقة التصريـ المحدب في الشوندر السكري. -1
 .األوراؽ الخضراءتطبيؽ القطع عند مستوى منبت   -2
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Abstract 

The present research was carried out at the Agricultural Scientific Research 

Center in Al Gab, Hama Governorate, Syria, to study the effect of the tapping 

method of roots (two methods, Convex and Horizontal) using 4 different levels 

of cutting (cutting at the green leaf stalk of crown, cutting at1cm below the 

green leaf stalk of crown cutting at 2cm below the green leaf stalk of crown, 

and cutting at 3 cm below the green leaf stalk of crown) on the production of 

sugar beet. The experiment was laid, according to split-split block design with 

three replications. Paradi variety was used in winter date during the seasons 

2008 and 2009. The results of this research showed that: the convex tapping 

method gave a significant increase in root yield of sugar beet (70.2 t/ha) and , 

sucrose (15.42%), purity (80.39%), theoretical sugar (9.69 t/ha), extractable 

sugar (7.77 t/ha) and root weight (810 g). Also, the  results showed that: the 

treatment of cutting  at the green leaf stalk of the grown gave a significant 

increase in root yield (73.01 t/ha), sucrose(14.23%), polarity (15.62%), Brix 

(19.43%), purity % (80.42%), theoretical sugar (8.45 t/ha), extractable sugar 

(8.45 t/ha) and root weight (820 g).  

Keyword: sugar beet, levels of cutting, Tapping method. 
 

 
 

 

  


