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 الُملّخص

 2009/2010سورية خالل الموسمين الزراعيين في  محافظة دير الزورب في مركز البحوث العلمية الزراعية البحث هذا فذن  
لصنفين من الشوندر السكري، التكنولوجية اإلنتاجية وا، بهدف دراسة تأثير طريقة الزراعة في بعض الصفات 2010/2011و

(. ُزرعت التجربة بثالث طرق للزراعة، Redaوالثاني متعدد األجنة وهو ريدا ) (،Ditaديتا )أحدهما وحيد الجنين، وهو 
، بحيث تكون المسافة بين النبات واآلخر على على خطوطالثالثة طريقة الو سم(  100و 50)عرض الثلم طريقتين على أثالم 
أوضحت نتائج  وبأربعة مكررات. Split plot design. ُنفذت التجربة وفق تصميم القطع المنشقة سم 20نفس الخط )الثلم( 

 الصفات لمعظمبالنسبة  (Vصناف )وعدم وجود تأثير معنوي لأل( Mطريقة الزراعة )لالتحليل التجميعي التأثير المعنوي 
إلى أهمية الزراعة على أثالم بالمقارنة لمقارنة المتوسطات، ( LSD0.05نتائج اختبار أقل فرق معنوي ) أشارتالمدروسة، كما 

ونسبة المردود الجذري وناتج السكر الفعلي  بالزراعة على خطوط مع أفضلية نسبية للزراعة على أثالم التي أدت إلى ارتفاع
الزراعة على أثالم هي ، وبالتالي يمكن اعتبار (على التوالي % 17.5/هكتار و طن 10.1و طن/هكتار 65.9السكر )

 .الصيفية الجديدة في محافظة دير الزور في سورية األفضل في الزراعة

 ، أصناف الشوندر السكري.والتكنولوجيةطريقة الزراعة، الصفات اإلنتاجية الكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة

المركز الثاني في العالم بعد محصول قصب السكر كأحد أهم مصادر إنتاج السكرفي العديد من بلدان يحتل الشوندر السكري 
 % من اإلنتاج الكلي العالمي من السكر. 40يعطي ما يقارب و  العالم التي يتصف مناخها بالبرودة واالعتدال،

لغت المسااحة المزروعاة بهاذا المحصاول عاام حيث بُيعد محصول الشوندر السكري في سورية المصدر الوحيد لصناعة السكر، 
طن/هكتاار )إحصاائيات وزارة  45.5ألف هكتارًا أنتجت مليون طان مان جاذور الشاوندر الساكري، وبماردود قادر   22.5نحو  2012

 (.2012الزراعة واإلصالح الزراعي، 

)الرقاة وديار الازور( حديثاة العهاد، لاذا نجاد أن ُتعد زراعة الشاوندر الساكري فاي العاروة الصايفية فاي المنطقاة الشارقية مان ساورية 
هناااح حاجااًة كبياارًة إلجاارا  العديااد ماان الدراسااات إليجاااد أفضاال التوصاايات الفنيااة لتحسااين إنتاجيااة ونوعيااة الشااوندر السااكري فااي هااذ  

لشااوندر السااكري اومااًا و طريقااة الزراعااة ماان العواماال المهمااة المحااددة إلنتاجيااة جميااع المحاصاايل الزراعيااة عموُتعااد   العااروة الجدياادة،
خصوصااًا، فتحديااد الطريقااة المثلااى لزراعااة الشااوندر السااكري هااو أحااد العواماال المهمااة التااي تسااهم فااي زيااادة المااردود، وتحسااين نساابة 
السااكر والصاافات التكنولوجيااة، حيااث يتحقااق االسااتغالل األمثاال لوحاادة المساااحة واسااتهالح العناصاار الغذائيااة ماان التربااة واالسااتفادة 

 ,Photosynthetic efficiency (Shbaraماان الطاقااة الشمسااية، األماار الااذي يااؤدي إلااى زيااادة كفااا ة النبااات التمثيليااة  المثلااى

2004 .) 
سام  20سام، وبمساافة  50، والمساافة باين الخطاوط هكتارنبات/ ألف 100ُيزرع الشوندر السكري في سورية بكثافة نباتية قدرها 

 20، 15(. كما أوضحت دراسة أخرى ُنفذت في سورية حول تأثير مسافات الزراعة )2003 بين النباتات ضمن الخط نفسه )رقية،
سم( قد أعطت أفضل  50×20سم( بين النباتات على الخط الواحد للشوندر المزروع في العروة الخريفية، أن الكثافة النباتية ) 25و

%(، مقارناًة ماع بااقي الكثافاات )سبسابي  16.82ونسبة سكر )  ( /هكتارطن 19.02)وسكري ( /هكتارطن 71.10إنتاج جذري )
 (.2012، وآخرون

التربة من العوامل المحددة لمسافات الزراعة، ففي دراسة أجريات للتوصال ألفضال كثافاة نباتياة وطريقاة زراعاة للشاوندر ُيعّد قوام 
زراعاة علاى جاانبي الخاط بحياث تكاون المساافة السكري في أراضي مستصلحة حديثُا ورملياة فاي مصار، أوضاحت النتاائج أفضالية ال

 ,.Leilahet alنبات/هكتاار) 114240سم بين النباتات علاى نفاس الخاط والتاي تحقاق كثافاة مقادارها  25سم و  70بين الخطوط 
2005 .) 

(، والتي Seadhet al., 2013ُيعد  اتباع الطريقة المثلى في الزراعة من العوامل المهمة والمؤثرة في إنتاجية الشوندر السكري )
 على الرغم من أهميتها لم تنل حق ها بشكل جيد على صعيد الدراسات واألبحاث.

التااأثير المعنااوي لطريقاة الزراعااة فااي وزن كال ماان المجمااوع الجاذري والااورقي، ونساابة المجمااوع  Zahooret al., (2007)باين 
 الجذري إلى المجموع الورقي وكل من المردود الجذري والورقي.

بي نت العدياد مان األبحااث أن اتبااع الطريقاة اآللياة فاي الزراعاة لهاا تاأثير إيجاابي فاي زياادة الماردود الجاذري والساكري ومكوناتهاا  كما
وذلح بشرط أن يتم تسوية األرض باالليزر وتاتم  (El-Geddawyet al., 2008لدى مقارنتها بالطريقة التقليدية )الزراعة اليدوية( )

 (.El-Maghrabyet al., 2008مما ينعكس إيجابًا على كل من طول الجذر وقطر  ) فالحتها جيدًا وعميقاً 

 الخريفية للعروتين السكري الشوندر لزراعةالمثلى  الطريقة هي خطوط في الزراعة أن، (2009 وآخرون، الجباوي)لقد أشار 
 الشوندر لزراعةالمثلى  الكثافة هي الهكتار، في نبات ألف 100تحقق والتي( 20×50) الزراعية المسافة وُتعد، سورية في والشتوية
.سورية في والشتوية الخريفية للعروتين السكري
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 :البحث من الهدف

هاادف البحااث إلااى دراسااة تااأثير طريقااة الزراعااة فااي بعااض الصاافات اإلنتاجيااة والتكنولوجيااة لصاانفين ماان الشااوندر السااكري وحيااد ي
ومتعدد األجنة، وبالتالي تحديد أنسب طريقة زراعة، بما يتال م مع أعلى إنتاجية ونوعية ألصاناف الشاوندر الساكري المساتخدمة فاي 

 الجديدة.الصيفية في  العروة البحث 
 

 مواد البحث وطرائقه

 2010/2009سااورية خااالل الموساامين الاازراعيين فااي  محافظااة دياار الاازورب فااي مركااز البحااوث العلميااة الزراعيااةالبحااث ُنف ااذ ا
منشأها ) لصنفين من الشوندر السكريوالتكنولوجية بهدف دراسة تأثير طريقة الزراعة في بعض الصفات اإلنتاجية  2011/2010و

العروة الصيفية خالل في زراعة ال( حيث تم ت Reda) ريدا وهو متعدداألجنة والثاني ،(Dita) وهوديتا وحيدالجنين، أحدهما (بلجيكا
 .على التوالي( 16و 19/يونيو )بتاريخ شهر تموز

 والميكانيكياة الكيميائياة الخصاائ  أهام يباين الاذي( 1) الجادول فاي النتاائج ووضاعت الزراعاة قبال التجرباة موقاع تربة تحليل تم
 .  للتربة والخصوبية

 . التحليل الميكانيكي والكيميائي لتربة الموقع خالل موسمي الزراعة.1 الجدول

ppmppm ppm ppm 

PHCaCo3 

2010/20092348297.023200.28.21.224

2011/20102549266.333000.27.92.025

 المعادني اآلزوتبا فقيارة، متملحاة غيار قاعدية، طيني سلتي قوام ذات التجربة تربة أن( 1) الجدول يف الموضحة النتائج من يالحظ
 .الكلية الكربونات من المحتوى متوسطة، المتبادل والبوتاسيوم المتاح الفوسفورو 

 :بيةيالتجر  المعامالت
 :للزراعة طرق بثالثة التجربة ُزرعت(: M) الزراعة طريقة معامالت-1

 .الثلمطرفي  علىالشوندر  وزرع سم، 50واآلخر الثلم بين المسافة كانت حيث أثالم على الزراعة: األولى الطريقة -* 
 وفااي الااثلمطرفااي  علااى الشااوندر وزرع ساام 100واآلخاار الااثلم بااين المسااافة كاناات حيااث أثااالم علااى الزراعااة: الثانيااة الطريقااة -*
 .سم 50 وهي النباتات بين المطلوبة المسافة ليحقق وسطه
 .الخط من واحدطرف  على والزراعة سم 50 واآلخر الخط بين المسافة حيث خطوط على الزراعة:  الثالثة الطريقة -*

 ألاف 100 قادرها نباتياة كثافاة الزراعاة طارق كال وتحقاق، سام 20 نفساها والاثلم الخاط من لكل واآلخر النبات بين المسافة كانت
 .هكتار/نبات

 :السكري الشوندر منصنفين  البحث في زرع (:V) األصناف -2
 .(Dita) ديتا وهو الجنين، وحيدالصنف األول -*
 .(Reda) ريدا وهو األجنة متعدد الثانيالصنف -*
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طول الخاط و خطوط،  8عدد الخطوط في القطعة الواحدة بالنسبة للزراعة على خطوط، بلغ ، 2م 32مساحة القطعة التجريبية بلغت 
سم بلغ عدد األثاالم فاي القطعاة التجريبياة  50أما في طريقة الزراعة على أثالم بعرض م.  4عرض القطعة التجريبية و م،  8الواحد 

ُأضاايفت األسامدة الفوساافاتية والبوتاسااية سام ثلمااين.  100أثاالم، فااي حاين بلااغ عاادد األثاالم فااي طريقاة الزراعااة علااى أثاالم بعاارض  4
دفعتين، نصف الكمية قبل الزراعة مع باقي األسمدة والدفعة الثانية  ة فتم إضافتها علىقبل الزراعة، أما األسمدة اآلزوتي   دفعًة واحدةً 

بعد إجرا  عملية التفريد، وذلح على أساس تحليل الترباة وحساب توصايات وزارة الزراعاة واإلصاالح الزراعاي المطبقاة علاى الشاوندر 
 . في كال الموسمين اتري 6كما تم إعطا  المحصول  ة،العرو  ذ السكري في ه

المحصااول السااابق فااي الاادورة الزراعيااة خااالل  علمااًا أن ماان الزراعااةشااباط/فبراير(  20و 23)بتاااريخ يومااًا  210بعااد لااع المحصااول قُ 
نتااج المجماوع الخضاري، ثام  ُأخاذت  موسمي الزراعة هو القمح. ُحصدت الخطوط الثالثة الداخلياة مان أجال تقادير اإلنتااج الجاذري واا

 .التكنولوجية كل قطعة تجريبية، لتقدير الصفات  كغ من 25عي نة من الجذور بوزن 
 الصفات المدروسة:

 الصفات اإلنتاجية )الكمية(: -1
 ُحصدت ثالثة خطوط داخلية من القطعة التجريبية، وُوزنت النباتات بالكامل لتقدير: 

 المردود البيولوجي )طن/هكتار(. -
 ُصر مت النباتات بفصل المجموع الخضري عن المجموع الجذري، وُوزن المجموع الجذري لتقدير المردود الجذري )طن/هكتار(.  -
 ُوزن المجموع الخضري لتقدير المردود الورقي )طن/هكتار(. -
 تم حساب ناتج  السكر الفعلي )طن/هكتار(  بتطبيق المعادلة: -

ناتج السكر النظري ×نسبة النقاوة%=  ناتج السكر الفعلي )طن/هكتار( 
100

 
 ويحسب ناتج السكر النظري )طن/هكتار( من المعادلة:

المردود الجذري× نسبة السكر%ناتج السكر النظري )طن/هكتار(  = 
100

 
 حيث يقد ر المردود الجذري )طن/هكتار( 

 الصفات التكنولوجية )النوعية(: -2
 Refractometer(، قُااد رت باسااتعمال جهاااز الرفراكتااوميترTSS) Total Soluble Solidsنساابة المااواد الصاالبة الذائبااة  -

(AOAC, 2000). 
-Le(، وذلااح تبعااًا لطريقااة Sacharimeterنساابة السااكروز: قُااد رت نساابة السااكروز فااي العجينااة باسااتعمال جهاااز السااكاريميتر ) -

Docte (1927). 
 كاآلتي: Carruthers and Oldfield (1961)نسبة النقاوة: ُحسبت تبعًا لطريقة    -

× 100 نسبة النقاوة% = 
نسبة السكر %

𝑇𝑆𝑆
 

 في مخبر الشوندر السكري في مركز بحوث دير الزور. جميعها أجريت هذ  التحاليل 
 

 تصميم التجربة والتحليل اإلحصائي: 
( للعوامل ANOVAلتحليل مصادر التباين )، وبأربعة مكررات، Split plot designُنفذت الت جربة وفق تصميم القطع المنشقة 

 Gnestat.7األساسية والتفاعل بينها، وتم إجرا  عمليات التحليل اإلحصائي لكافة الصفات التي شملتها الدراسة باستخدام برنامج 
%.5عند مستوى ثقة  L.S.Dوتقدير أقل فرق معنوي 
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 النتائج والمناقشة

 (:طن/هكتارالمردود البيولوجي ) -1

( فروقًا معنوية بين الصنفين المدروسين وطريقة الزراعة 2نتائج تحليل التباين ومقارنة المتوسطات )الجدول  تظهر
وهذا يدل على اختالف أدا  وسلوح الصنف  2009/2010المتبعة والتفاعل بين الصنف وطريقة الزراعة خالل موسم الزراعة 

( طن/هاكتار عند زراعته على 77.3صنف ريدا أعلى مردود بيولوجي )المدروس باختالف طريقة الزراعة المتبعة حيث حقق ال
فروق غير معنوية بين األصناف وطرق الزراعة  2010/2011سم، بينما أظهرت نتائج الموسم الزراعي  50أثالم بعرض 

ة وهذا يدل على اختالف والتفاعل بين الصنف وطريقة الزراعة ويبين التحليل التجميعي للبيانات فروق معنوية بين موسمي الزراع
معنوي للظروف البيئية السائدة خالل موسمي الزراعة، وتشير النتائج إلى فروق معنوية بين طرق الزراعة حيث أظهر الصنفين 

سم مقارنة بباقي الطرق وهذا يعزى إلى صعوبة وصول ميا  الري بخاصية الرشح  50أداً  مرتفعًا عند الزراعة على أثالم بعرض 
سم وهذا انعكس سلبًا على كفا ة التمثيل الضوئي وتراكم المادة  100المزروعة وسط الثلم عند الزراعة على أثالم بعرض  للنباتات
 الجافة.

 ( لصنفين من الشوندر السكري  خالل موسمي الزراعة.طن/هكتار. تأثير طريقة الزراعة في المردود البيولوجي )2الجدول 

M 

2010/2009 
 

2011/2010 
 

V V V 

   

50 71.5 77.3 74.4 a 29.4 29.2 29.3 a 50.5 53.2 51.9 a 

100 65.1 64.0 64.6 b 28.3 27.5 27.9 a 46.7 45.7 46.2 b 

20X50 52.3 61.5 56.9 c 31.1 29.2 30.1 a 41.7 45.3 43.5 b 

63.0 67.6 65.3 29.6 28.6 29.1 46.3 48.1 47.2 

L.S.D 5% 
M =5.3 , V=2.3,  

M * V =4.6 

M =ns , V=ns,  

M * V =ns 

Y= 2.1 ,  

M =2.8 , V=ns, 

M * V =ns 

 n.s  0.05تعني عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى ثقة. 
 

 (:طن/هكتارالمردود الجذري ) -2

حيث حقق الصنفين أعلى متوسط عند  2009/2010( فروقًا معنوية بين طرق الزراعة خالل موسم 3تظهر النتائج )الجدول 
كانت الفروق غير معنوية بين الصنفين  طن/هكتار( لصفة المردود الجذري في حين 85.2سم )100الزراعة على أثالم بعرض 

لم يظهر الصنفين أو طرق الزراعة والتفاعل بينهما أية فروق  2010/2011والتفاعل بين الصنف وطريقة الزراعة، وفي موسم 
 LSD Yمعنوية، وأشارت نتائج التحليل التجميعي للبيانات إلى فروق معنوية بين الظروف البيئية السائدة خالل موسمي الزراعة )

( وفروق غير معنوية بين الصنفين وكان التفاعل بين الصنف وطريقة الزراعة معنويًا، وخلصت النتائج إلى أن الزراعة  1.7=
على التوالي مقارنة بالزراعة على  18.4و 19.5سم أد ت إلى زيادة في المردود الجذري بنسبة  100سم أو  50على أثالم بعرض 

خطوط.
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 لصنفين من الشوندر السكري خالل موسمي الزراعة.( /هكتارطنفي المردود الجذري )طريقة الزراعة والمسافة بين النباتات  تأثير. 3الجدول 

M 

2010/2009 
 

2011/2010 
 

V V V 

   

50 79.7 79.7 79.7 b 51.1 49.7 50.4 a 65.4 64.7 65.0 a 

100 91.5 78.9 85.2 a 44.4 48.9 46.7 a 67.9 63.9 65.9 a 

20X50 56.2 59.5 57.8 c 49.4 46.9 48.2 a 52.8 53.2 53.0 b 

75.8 72.7 74.2 48.3 48.5 48.4 62.0 60.6 61.3 

L.S.D 5% 
M =5.8 , V=ns,  

M * V =ns 

M =ns , V=ns,  

M * V =ns 

Y= 1.7 ,  

M =4.1 , V=ns, 

M * V =4.3 

  n.s  0.05تعني عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى ثقة. 

% مقارنة مع الزراعة 18.4و 19.5وعليه ُيستنتج أن الزراعة على أثالم بصفة عامة قد أد ت إلى ارتفاع المردود الجذري بنسبة 
 على خطوط. 

 (:طن/هكتارالمردود الورقي ) -3

عند الزراعة على  2009/2010طن/هاكتار على التوالي في موسم  77.3و 71.5حقق الصنفين ديتا وريدا أعلى مردود ورقي 
والتفاعل بينهما كان غير معنويًا ( أن تباين األصناف وطرق الزراعة 4سم وتبين نتائج تحليل التباين )الجدول  50أثالم بعرض 

والتحليل التجميعي للبيانات  2009/2010في موسمي الزراعة والتحليل التجميعي للبيانات باستثنا  تباين طرق الزراعة في موسم 
 ، وبي نت نتائج التحليل التجميعي تأثير معنوي للظروف البيئية السائدة خالل موسم2010/2011وتباين األصناف في موسم 

طن/هاكتار( مرتفع مقارنة  51.9سم أد ت إلى مردود ورقي ) 50الزراعة وخلصت النتائج إلى أن الزراعة على أثالم بعرض 
 بالطرق األخرى. 

 ( لصنفين من الشوندر السكري  خالل موسمي الزراعة.طن/هكتار.تأثير طريقة الزراعة والمسافة بين النباتات في المردود الورقي )4الجدول 

M 

2010/2009 
 

2011/2010 
 

V V V 

   

50 71.5 77.3 74.4 a 29.4 29.2 29.3 a 50.5 53.2 51.9 a 

100 65.1 64.0 64.6b 28.3 27.5 27.9 a 46.7 45.7 46.2 b 

20X50 52.3 61.5 56.9c 31.1 29.2 30.1 a 41.7 45.3 43.5 c 

63.0 67.6 65.3 29.6 28.6 29.1 46.3 48.1 47.2 

L.S.D 5% 
M =5.8 , V=ns,  

M * V =ns 

M =ns , V=1.9,  

M * V =ns 

Y= 2.1 ,  

M =2.8 , V=ns, 

M * V =ns 

   n.s  0.05مستوى ثقة  عندتعني عدم وجود فروقات معنوية. 

 (:طن/هكتارناتج السكر الفعلي ) -4

( تأثير طريقة الزراعة في صفة ناتج السكر الفعلي حيث ارتفع ناتج السكر الفعلي عند الزراعة على 5توضح النتائج في الجدول )
سم والزراعة على خطوط  50طن/هاكتار وبفروق معنوية مقارنة بقيم الزراعة على أثالم بعرض  10.1سم إلى  100أثالم بعرض 

اعل بين الصنف وطريقة الزراعة غير معنويًا وهذا يؤكد أن هذ  الفروق تعود حصرًا إلى طرق في حين كان تباين األصناف والتف
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البيئية السائدة من موسم إلى آخر على أدا  كل صنف عند الزراعة  ف( أهمية تأثير الظرو 5الزراعة وأظهرت النتائج )الجدول 
 بإحدى الطرق المدروسة.

 لصنفين من الشوندر السكري  خالل موسمي الزراعة.( /هكتارطنفي ناتج السكر الفعلي )طريقة الزراعة والمسافة بين النباتات  تأثير. 5الجدول 

M 

2010/2009 
 

2011/2010 
 

V V V 

   

50 12.0 11.3 11.6 b 8.1 7.8 7.9 a 10.0 9.5 9.8 b 

100 13.8 11.8 12.8 a 7.0 8.0 7.5 b 10.4 9.9 10.1 a 

20X50 8.1 8.7 8.4 c 7.9 7.4 7.6b 8.0 8.1 8.0 c 

11.3 10.6 11.0 7.6 7.7 7.7 9.5 9.2 9.3 

L.S.D 5% 
M =0.6 , V=ns,  

M * V =ns 

M =0.2 , V=ns,  

M * V =ns 

Y= 0.4 ,  

M =0.4 , V=ns, 

M * V =ns 

          n.s  0.05تعني عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى ثقة. 

 (:% TSS) البركسقراءة نسبة المواد الصلبة الذائبة أو  -5

%(، وذلح 22.4سم ) 50كمتوسط عام في الزراعة على أثالم بعرض  البركس(قرا ة ارتفاع نسبة المواد الصلبة الذائبة ) يالحظ
وهنا البد من التنويه إلى أن ارتفاع هذا المؤشر له داللة سلبية. فارتفاع هذا المؤشر ، (6 ضمن كافة ظروف التجربة )الجدول

عملية استخال  السكروز أثنا  عملية يعني ارتفاع نسبة الشوائب كالصوديوم والبوتاسيوم واآلزوت األميني، التي تسهم في إعاقة 
التصنيع وتزيد من فقد السكر في الموالس. فكلما انخفض هذا المؤشر في الصنف أو ضمن المعاملة، دل  ذلح على ارتفاع نوعية 

نوية سم يؤدي إلى ارتفاع نسبة المواد الصلبة الذائبة )%( وبفروق مع 100مما سبق نجد أن الزراعة على أثالم بعرض  الجذور.
مقارنة بالطريقتين األخريتين، بينما كانت الفروق بين األصناف والتفاعل بين الصنف وطريقة الزراعة غير معنوية في موسمي 

 الزراعة والتحليل التجميعي للبيانات، كما تؤكد النتائج على تأثر هذ  الصفة بالظروف البيئية السائدة في كل موسم.
 لصنفين من الشوندر السكري  خالل موسمي الزراعة. في نسبة المواد الصلبة الذائبة )%(طريقة الزراعة والمسافة بين النباتات تأثير  .6الجدول 

M 

2010/2009 
 

2011/2010 
 

V V V 

   

50 22.6 21.3 22.0 a 22.6 21.9 22.3 b 22.6 21.6 22.1 b 

100 21.9 21.7 21.8 a 22.5 23.5 23.0 a 22.2 22.6 22.4 a 

20X50 21.4 20.8 21.1 a 22.5 23.0 22.8 a 22.0 21.9 21.9 a 

22.0 21.3 21.6 22.5 22.8 22.7 22.3 22.0 22.1 

L.S.D 5% 
M =ns , V=ns,  

M * V =ns 

M =0.3 , V=ns,  

M * V =0.4 

Y= 0.2 ,  

M =0.7 , V=ns, 

M * V =ns 

 n.s  0.05تعني عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى ثقة. 
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 نسبة السكر )%(: -6

في حين لم يظهر الصنفين  2009/2010موسم تظهر طريقة الزراعة على أثالم فرق معنوي مقارنة بالزراعة على خطوط في 
 2010/2011المدروسين أية فروق معنوية في موسمي الزراعة والتحليل التجميعي للبيانات وكذلح طرق الزراعة في موسم 

( y=0.2وتوضح النتائج تأثير معنوي للظروف البيئية السائدة في كل موسم زراعي على أدا  الصنفين تحت المعامالت المختلفة )
 .%17.4قيمة لنسبة السكر وصلت إلى  نوبالمتوسط حقق الصنفين المدروسي

 لصنفين من الشوندر السكري  خالل موسمي الزراعة. في نسبة السكر )%(طريقة الزراعة والمسافة بين النباتات تأثير . 7الجدول 

M 

2010/2009 
 

2011/2010 
 

V V V 

   

50 17.2 16.5 16.9 a 17.9 17.8 17.8 a 17.6 17.1 17.3 a 

100 17.0 17.1 17.0 a 17.7 18.3 18.0 a 17.3 17.7 17.5 a 

20X50 16.6 16.5 16.5 b 18.3 18.1 18.2 a 17.4 17.3 17.4 a 

16.9 16.7 16.8 18.0 18.0 18.0 17.4 17.4 17.4 

L.S.D 5% 
M =0.2 , V=ns,  

M * V =ns 

M =ns , V=ns,  

M * V =ns 

Y= 0.2 ,  

M =ns , V=ns, 

M * V =ns 

   n.s  0.05تعني عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى ثقة. 

 

 )%(:للعصيرنسبة النقاوة -7
تعكااس هااذ  الصاافة كفااا ة اسااتخال  السااكر ماان جااذور الشااوندر السااكري، وبالتااالي ارتفاااع هااذ  النساابة ياادل علااى ارتفاااع كميااة 

، وهي تنتج من حاصل قسمة نسبة السكروز على درجة البريكس مضروبًا بمائة لذلح أتت النتائج مشابهة لصفة السكر المستخلصة
 . (8سم على طريقتي الزراعة المدروستين )الجدول  100ريقة الزراعة على أثالم بمسافة نسبة السكر مع اإلشارة إلى تفوق  ط

 . تأثير طريقة الزراعة والمسافة بين النباتات في نسبة النقاوة )%( لصنفين من الشوندر السكري  خالل موسمي الزراعة.8الجدول 

M 

2010/2009 
 

2011/2010 
 

V V V 

   

50 87.4 88.9 88.1 a 87.9 87.8 87.9b 87.6 88.4 88.0 a 

100 89.2 87.2 88.2 a 88.8 89.4 89.1 a 89.0 88.3 88.6 a 

20X50 87.1 85.8 86.4 a 86.9 87.2 87.0c 87.0 86.5 86.7 a 

87.9 87.3 87.6 87.8 88.1 88.0 87.9 87.7 87.8 

L.S.D 5% 
M =ns , V=ns,  

M * V =ns 

M =0.8 , V=ns,  

M * V =ns 

Y= 0.8 ,  

M =ns , V=ns, 

M * V =ns 

  n.s  0.05تعني عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى ثقة. 

 :المقترحاتاالستنتاجات و 
 :التالية والتوصيات االستنتاجات إلى نخل  أن يمكن، إليها توصلنا التي النتائج على اعتماداً 

لم تظهر نتائج البحث داللة إحصائية على تفوق أي من الصنفين على اآلخر بالنسبة لكافة الصفات المدروسة، مما يتيح  -1
  الصيفية، وحيد )ديتا( ومتعدد األجنة )ريدا(.إمكانية زراعة الصنفين في العروة 
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Abstract 

The field experiment was carried out at the Scientific Agricultural Research Center, Der Al Zur, 

Syria, during the growing seasons 2009/2010 and 2010/2011, to determine the effect of planting 

method on some productivity and quality traits of two sugar beet varieties, one was monogerm 

i.e. Dita, while the other was multigerm i.e. Reda. The experiment was sown in three methods 

i.e. ridges (50 cm), ridges (100 cm), and rows, each planting method with plant distance (20 cm 

between plants). The experiment was laid out in a split plot design, with four replications. The 

combined analysis exhibited significant effect of the planting method (M) and non-significant 

effect of the varieties (V) for most of the studied traits. The results showed that planting in 

ridges were more important compared with sown in rows  however, planting  in ridges with 

width 100 cm caused  an increase in root and sugar yields, and sucrose% (65.9 ton/ha, 10.1 

ton/ha and 17.5 %, respectively). ).  We can consider planting in ridges the best planting method 

in summer season in Der Al Zur governorate in Syria. 

Keywords: Planting method, Productivity and quality traits, Sugar beet varieties. 
 

  


