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الملّخص
ُنّفــذت التجربــة الحقليــة فــي محطــة المريعيــة التابعــة لمركــز البحــوث العلميــة الزراعيــة فــي ديــر الــزور خــالل 
موســمي 2009/2010 و2010/2011، بهــدف دراســة تأثيــر طريقتــي ري )رذاذ وســطحي( وخمســة مســتويات 
مــن التســميد اآلزوتــي )0، 60، 120، 180 و 240 كــغ N/هكتــار(، فــي الصفــات التكنولوجيــة واإلنتاجيــة لعــدة 
ــدا )Reda( و  ــا )Dita(، واثنيــن متعــددي األجنــة ري ــد الجنيــن ديت أصنــاف مــن الشــوندر الســكري، صنــف وحي
نــادر)Nadir(، فــي العــروة الصيفيــة. تمــت الزراعــة خــالل شــهر آب وفــق تصميــم القطــع تحــت المنشــقة، بأربعــة 
مكــررات. أظهــرت النتائــج ايجابيــة إضافــة 180 كــغ N/هكتــار للحصــول علــى مواصفــات إنتاجيــة ونوعيــة جيــدة 
لمحصــول الشــوندر الســكري فــي العــروة الصيفيــة. كمــا تفــوق الصنــف وحيــد الجنيــن ديتــا علــى باقــي األصنــاف 
فــي معظــم الصفــات المدروســة. كمــا ُينصــح باســتخدام الــري بالــرذاذ لمــا لــه مــن تأثيــر فــي رفــع كل مــن نســبة 
ــن/ ــطحي )15.9 %، 67.2 ط ــري الس ــة بال ــار( مقارن ــذري )73.7 طن/هكت ــردود الج ــكر )16.2 %( والم الس
ــًة  هكتــار( علــى التوالــي، يترافــق ذلــك مــع  توفيــر كميــة مــن المــاء المســتهلكة بنســبة ال تقــل عــن 20 % مقارن

بالــري الســطحي. 

الكلمــات المفتاحيــة: الشــوندر الســكري، العــروة الصيفيــة، طرائــق الــري، التســميد اآلزوتــي، الصفــات النوعيــة، 
الصفــات اإلنتاجيــة، األصنــاف.

المقــــدمة
ينتـــمي الشــوندر الســكري Beta vulgaris var saccharifera للفصيلــة الســرمقية Chenopodiaceae وهــو مــن المحاصيــل 
ــار  ــة والثم ــة الشــماريخ الزهري ــي الســنة الثاني ــوع الخضــري والجــذور، وف ــى المجم ــي الســنة األول ــي تشــكل ف ــة الحــول الت ثنائي
)Smith et al.,1982 (. المنتــج الرئيــس مــن الشــوندر الســكري هــو الســكر الــذي تتــراوح نســبته فــي الجــذور بيــن 22-13 % 
)Cattanach et al., 1991(، وقــد ترتفــع فــي األصنــاف الحديثــة إلــى 24 % )Getz, 2000(. وهــو يلــي محصــول قصــب الســكر 
مــن حيــث المســاحة المزروعــة واإلنتــاج العالمــي، حيــث بلــغ اإلنتــاج العالمــي مــن الســكر الناتــج عــن جــذور الشــوندر الســكري 
حوالــي 38.6 مليــون طــن، وكان النصيــب األكبــر مــن هــذا اإلنتــاج ألوروبــا 21.4 مليــون طــن )Lich,s, 2006(. وتأتــي أهميــة 
الشــوندر الســكري فــي القطــر العربــي الســوري كونــه المصــدر الوحيــد فــي صناعــة الســكر. ويعــد مــن المحاصيــل االســتراتيجية 
الهامــة، الــذي يأتــي بالمرتبــة الثالثــة بعــد محصولــي القمــح والقطــن. حيــث تقــدر المســاحة المزروعــة بمحصــول الشــوندر الســكري 
حوالــي 26 ألــف هكتــارًا تنتــج نحــو )1.8( مليــون طــن مــن جــذور الشــوندر الســكري وبمــردود قــدره 69.4 طن/هكتــار )المجموعــة 

اإلحصائيــة الزراعيــة الســنوية، 2011(.
يتأثــر نمــو الشــوندر الســكري بشــكل أســاس بــكل مــن اآلزوت وكميــة المــاء المقدمــة لــه، وفــي ظــروف الحقــل باإلمــكان التحكــم فــي 

.)Houba, 1973( كميــة المــاء المضافــة وذلــك عــن طريــق نظــام الــري المتبــع
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وجــد) Smith et al., 1981( أن تبايــن اســتجابة أصنــاف الشــوندر الســكري إلضافــة الســماد اآلزوتــي قــد يعــزى إلى اختــالف النظام 

المحصولــي، والظــروف البيئيــة مثــل الحــرارة واألمطــار. وتــؤدي كميــات اآلزوت الزائــدة عــن حاجــة نبــات الشــوندر الســكري إلــى 

انخفــاض نســبة الســكروز وارتفــاع نســبة البركــس فــي الجــذور، لــذا أصبــح مــن المهــم االهتمــام بكميــة اآلزوت المضافــة ألن تقديــر 

قيمــة اإلنتــاج للفــالح تتــم علــى أســاس نســبة الســكر وليــس علــى أســاس وزن الجــذور. ويعتبــر اختيــار الصنــف مهمــًا فــي التقليــل 

مــن تأثيــر كميــات اآلزوت الزائــدة الناتــج عــن عــدم القــدرة علــى التحكــم فــي الظــروف البيئيــة أو الناجــم عــن ســوء إدارة المزرعــة.

تــؤدي إضافــة كميــات زائــدة مــن اآلزوت إلــى ازديــاد النمــو الخضــري نتيجــة ازديــاد وزن األوراق ومســاحتها، كمــا يحفــز اآلزوت 

نمــو أوراق جديــدة. ينعكــس ذلــك علــى نمــو الجــذور حتــى تصــل ألقصــى قيمــة لهــا. حيــث يــؤدي االزديــاد فــي المســاحة الورقيــة إلــى 

تظليــل األوراق الســفلية ممــا يؤثــر فــي كفــاءة التمثيــل الضوئــي لتلــك األوراق. وقــد بينــت الدراســات أنــه كلمــا ازدادت كميــة اآلزوت 

 .)Houba, 1973; Malnou et al., 2008( المضافــة كلمــا أّدى ذلــك النخفــاض كل مــن الســكروز والبركــس

ــت نســبة الســكروز  ــو كان ــى ول ــه حت ــة ل ــردود الجــذري أقصــى قيم ــق الم ــا يحق ــه عندم ــى ل ــه المثل ــي قيمت ــج الســكر الفعل ــغ نات يبل

منخفضــة )Malnou et al., 2008(. كمــا بينــت نتائــج الدراســة علــى عــدة مســتويات مــن التســميد اآلزوتــي )0، 60 و120 وحــدة 

ــي. ــط فــي ســرعة نمــو الغطــاء النبات ــار( أن اآلزوت ينحصــر دوره فق ــة للهكت آزوت نقي

اســتخدم عــّزام وآخــرون )2000( فــي تجربــة علــى الشــوندر الســكري للعــروة الخريفيــة خمســة معــدالت مــن الســماد اآلزوتــي وهــي: 

شــاهد، 200، 300، 400، 500 كغ/هكتــار مــادة فعالــة مــن أجــل تحديــد أفضــل معــدل إلضافــة اآلزوت، ووجــدوا أن إضافــة 200 

كغ/هكتــار مــن اآلزوت قــد زاد مــن مردوديــة وحــدة المســاحة بمعــدل 12 طن/هكتــار مقارنــة مــع الشــاهد، ومــع زيــادة معــدل اآلزوت 

بـــ 100 كغ/هكتــار عــن المعــدل الســابق لوحــظ زيــادة فــي المــردود الجــذري بحــدود 2.5 طن/هكتــار. أمــا عنــد اســتخدام معــدل 400 

كغ/هكتــار أصبــح المــردود أعلــى مــن الشــاهد بحــدود 32 طن/هكتــار. وعنــد زيــادة معــدل الســماد اآلزوتــي إلــى 500 كغ/هكتــار فقــد 

لوحــظ انخفــاض المــردود مــن الجــذور مقارنــة بالمعــدل 400 كغ/هكتــار.

يعــّد الشــوندر الســكري مــن النباتــات الشــرهة للمــاء ويجــب ري المحصــول مباشــرًة بعــد الزراعــة ويعتبــر موعــد الريــة األولــى هــو موعــد 

الزراعــة، ويختلــف عــدد الريــات التــي يحتاجهــا النبــات خــالل موســم نمــوه باختــالف طبيعــة التربــة والمنــاخ الســائد وموعــد الزراعــة 

وحجــم وعمــر النبــات وكميــة األمطــار الهاطلــة خــالل الموســم وغيــر ذلــك مــن العوامــل )الجبــاوي وآخــرون، 2009(.

 Furrow الــري علــى خطــوط ،Pivot irrigation وهنــاك عــدة طرائــق لــري محصــول الشــوندر الســكري نذكــر منهــا: الــري المحــوري

irrigation ، الــري بالدفقــات Surge irrigation، والــري بالــرذاذ ) Dean and Karen Sprinkler irrigation , 2006(. وقــد 

بينــت الدراســة التــي نفّذهــا )Topak et al., 2010( أن اتبــاع الــري بالتنقيــط لــري محصــول الشــوندر الســكري يوفــر 50 % مــن ميــاه 

 irrigation energy المقّدمــة للمحصــول. كمــا يوّفــر الــري بالتنقيــط 16.1 % مــن مدخــالت طاقــة الــري Full irrigation الــري الكليــة

input، حيــث بّينــوا أن اســتهالك طاقــة الــري بلــغ 60 % مــن مدخــالت الطاقــة الكلــي فــي إنتــاج الشــوندر الســكري.

إن اســتخدام طريقــة الــري بالــرذاذ توفــر فــي الجهــد كمــا تســاهم فــي تحســين الغلــة، لكــن تعتبــر طريقــة الــري علــى خطــوط مــن 

 Dean( أكثــر الطرائــق المتبعــة فــي ري محصــول الشــوندر الســكري، وتســتخدم فــي بعــض األحيــان طريقــة الــري فــي مســاكب

and Karen, 2006(. وتعتبــر طريقــة الــري الــرذاذي مــن الطرائــق الواعــدة فــي ري الشــوندر الســكري لترشــيد االســتهالك المائــي 

.)Janat and Somi, 2001( ــه ــاج ونوعيت وتحســين اإلنت

يهــدف البحــث إلــى دراســة تأثيــر اختــالف طريقــة الــري ومســتويات الســماد اآلزوتــي فــي بعــض الصفــات اإلنتاجيــة والتكنولوجيــة 

ألصنــاف الشــوندر الســكري، وتحديــد أنســب طريقــة للــري، وأفضــل كميــة مــن الســماد اآلزوتــي، التــي تحقــق أعلــى إنتاجيــة ونوعيــة 

للمحصــول فــي العــروة الصيفيــة.
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مـواد وطرائق البحث
نفــذت التجربــة الحقليــة فــي محطــة المريعيــة التابعــة لمركــز البحــوث العلميــة الزراعيــة فــي ديــر الــزور خــالل موســمي الزراعــة 
2010/2009 و2011/2010، حيــث تمــت زراعــة العــروة الصيفيــة خــالل شــهر آب. وزرعــت األصنــاف الــواردة بالجــدول )1(.

الجدول )1(: نوعية ومصادر أصناف الشوندر السكري المدروسة

الجدول )2(: معدالت السماد اآلزوتي المدروسة 

اسم الشركة بلد المنشأ نوع البذار  اسم الصنف باللغة
األجنبية

 اسم الصنف باللغة
العربية

SES بلجيكا
وحيد الجنين Dita ديتا
متعدد األجنة Reda ريدا
متعدد األجنة Nadir نادر

ُجّهــزت األرض للزراعــة بفالحــة أولــى علــى عمــق )30( ســم، والفالحــة الثانيــة علــى عمــق )20( ســم، والفالحــة الثالثــة علــى عمــق 
)10( ســم، وذلــك بعــد إضافــة األســمدة العضويــة، وُحرثــت األرض بالكالتيفاتــور، وتــم تســويتها، وتقســيمها إلــى قطــع مســاحة كل 
منهــا )40( م2 بطـــول )8( م، والعـــرض )5( م، المســافة مــا بيــن الخطــوط )50( ســم، والمســافة مــا بيــن النباتــات علــى نفــس الخــط 
)15( ســم، تحتــوي كل قطعــة )8( خطــوط، وُأضيفــت األســمدة الفوســفاتية والبوتاســية دفعــًة واحــدة قبــل الزراعــة علــى شــكل ســوبر 
ــار  ــورون B/هكت ــغ ب ــع 0.5  ك ــار(، م ــيوم )50 %( )50 كغ/هكت ــلفات البوتاس ــار( وس ــي )46 %( )18.4 كغ/هكت ــفات ثالث فوس
)الجــداوي والمحمــد، 1999(، أمــا األســمدة اآلزوتيــة فتــم إضافتهــا علــى دفعتيــن علــى شــكل يوريــا )%46( )92 كغ/هكتــار( وفــق 
الجــدول )2(، نصــف الكميــة قبــل الزراعــة )46 كغ/هكتــار( مــع باقــي األســمدة والدفعــة الثانيــة )46 كغ/هكتــار( بعــد إجــراء عمليــة 
التفريــد، وذلــك علــى أســاس تحليــل التربــة وحســب توصيــات وزارة الزراعــة واإلصــالح الزراعــي المطبقــة علــى الشــوندر الســكري 

فــي العــروة الخريفيــة. 

صّممت التجربة الحقلّية على النحو التالي:
أ- معاملــة الــري بالــرذاذ: تتألــف مــن تســعة مرشــات بتصريــف 1.25 م3/ســا عنــد ضغــط تشــغيل 3 بــار، وكل أربعــة مرشــات بتباعــد 

9×12 م يعتبــر مكــرر يضــم ثالثــة أصنــاف وخمــس معامــالت ســمادية، حيــث تــزرع ثمانيــة خطــوط لــكل صنــف.
ب-الــري الســطحي )علــى خطــوط(: تتألــف مــن أربعــة مكــررات وكل مكــرر يضــم خمــس معامــالت ســمادية آزوتيــة، وكل معاملــة 
ســمادية تضــم ثالثــة أصنــاف، مســاحة القطعــة التجريبيــة )40( م2 بطــول )8( م، والعــرض )5( م، تحتــوي كل قطعــة علــى ثمانيــة 

خطــوط.
المسافة بين الخطوط في كافة معامالت التجربة )50( سم، والمسافة ما بين النباتات على نفس الخط )15( سم.

تــم أخــذ عينــات ترابيــة قبــل زراعــة التجربــة مــن األعمــاق )0-60( ســم إلجــراء التحاليــل الميكانيكيــة والكيميائيــة لتربــة الموقــع، 
حيــث يوضــح الجــدول )3( بعــض الخصائــص الكيميائيــة والفيزيائيــة للتربــة فــي موقــع تنفيــذ البحــث.

معدالت السماد اآلزوتي المضافةرمز المعاملة
N0)شاهد )بدون إضافة
N160 وحدة نقية تعادل 130.4 كغ يوريا/هـكتار
N2120 وحدة نقية تعادل 260.9 كغ يوريا/هـكتار
N3180 وحدة نقية تعادل 391.3 كغ يوريا/هـكتار
N4240 وحدة نقية تعادل 521.7 كغ يوريا/هـكتار
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الجدول )3(: التحليل الميكانيكي والكيميائي لتربة الموقع خالل موسمي الزراعة

قوام التحليل الميكانيكي %
التربة

التحليل الكيميائي

اآلزوت طينسلترملموسم الزراعة
المتاح 
مغ/كغ

الفوسفور 
المتاح 
مغ/كغ

البوتاس 
المتاح 
مغ/كغ

البورون 
المتاح 
مغ/كغ

مادة 
عضوية 

%

حموضة 
التربة 
PH

التوصيل 
الكهربائي 

dS/m

كربونات 
الكالسيوم 
CaCO3

لومية 2010/2009333829
طينية

12.09.6183.31.12.27.82.033

2011/201030403011.610.0190.31.12.97.22.230

تميــزت تربــة محطــة المريعيــة  فــي ديــر الــزور بأنهــا لوميــة طينيــة، ومحتواهــا مــن المــادة العضويــة متوســط، وتعــد غنيــة بــاآلزوت 
المتــاح والفوســفور المتــاح، وجيــدة المحتــوى بالبوتاســيوم المتــاح، وغيــر مالحــة ونســبة كربونــات الكالســيوم فيهــا مــن متوســطة إلــى 

عاديــة، وهــي مالئمــة لزراعــة محصول الشــوندر الســكري.
أعطــي المحصـــول 9 رّيــات فــي الــري الســطحي و13 ريــة فــي الــري الــرذاذي )الجــدول 4(، وتــم قـــلع المحصـــول بعـــد 210 يـــوم 

مـن الـزراعـة.
الجدول )4(: االستهالك المائي )م3/هكتار( لمحصول الشوندر السكري المزروع في العروة الصيفية للموسمين 2010/2009 و2011/2010

2010/20092011/2010الشهر
االستهالك المائيعدد الريات

م3/ هكتار
االستهالك المائيعدد الريات

م3/ هكتار

ري رذاذيري سطحيري رذاذيري سطحيري رذاذيري سطحيري رذاذيري سطحيآب
12792648332770981أيلول

128746821312081336تشرين األول
117713521212111077تشرين الثاني
1298010501212261078كانون األول
1292112501211531253كانون الثاني

2223581520111212584شباط
----2224961578آذار

--------نيسان
--------أيار

--------حزيران
--------المجموع

9139192708081387806309

الصفات المدروسة:
1 - الصفات اإلنتاجية )الكمية(:

ُحصــدت ثالثــة خطــوط داخليــة مــن القطعــة التجريبيــة، وُصّرمــت النباتــات بفصــل المجمــوع الخضــري عــن المجمــوع الجــذري، 
وُوزن المجمــوع الجــذري لتقديــر المــردود الجــذري )طن/هكتــار(. 

- تم حساب ناتج السكر الفعلي )طن/هكتار( بتطبيق المعادلة:
ناتج السكر الفعلي )طن/ هكتار( = ) نسبة النقاوة % × ناتج السكر النظري(/100

ويحسب ناتج السكر النظري )طن/هكتار( من المعادلة:
ناتج السكر النظري )طن/هكتار( = )نسبة السكر % × المردود الجذري(/100
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2 - الصفات التكنولوجية )النوعية(:
 )Refractometer( ُقّدرت باستعمال جهاز  ،Total Soluble Solids )نسبة المواد الصلبة الذائبة )البركس -

.)AOAC, 2000(
.Le-Docte )1927( تبعًا لطريقة ،)Sacharimeter( نسبة السكروز: ُقّدرت نسبة السكروز في العجينة باستعمال جهاز -

- نسبة النقاوة: ُحسبت تبعًا لطريقة )Carruthers and Oldfield )1961  كاآلتي:

TSS/)% نسبة النقاوة % =  100 ×)نسبة السكر

أجريت هذه التحاليل جميعها في مخبر الشوندر السكري في مركز البحوث العلمية الزراعية في دير الزور )محطة المريعية(. 
ــم القطــع تحــت المنشــقة Split split plot design، وبأربعــة  ــم التجربــة والتحليــل اإلحصائــي: ُنفــذت الّتجربــة وفــق تصمي تصمي
مكــررات، لتحليــل مصــادر التبايــن )ANOVA( للعوامــل األساســية والتفاعــل بينهــا، وتــم إجــراء عمليــات التحليــل اإلحصائــي لكافــة 

الصفــات التــي شــملتها الدراســة باســتخدام برنامــج Genestat.7 وتقديــر أقــل فــرق معنــوي L.S.D عنــد مســتوى احتماليــة 5 %.

النتـائج  والمناقــشة

1 - المردود الجذري )طن/هكتار(:
ــي المــردود الجــذري  ــرذاذي ف ــري ال ــة ال ــوق طريق ــي المــردود الجــذري، وتف ــري ف ــة ال ــر طريق ــن تأثي يوضــح الجــدول )5( تباي

ــاف  ــى مســتوى األصن ــار(، عل ــري الســطحي )67.2 طن/هكت ــى ال ــكتار( عل )p<0.05( كمتوســط عــام للموســمين )73.7 طن/هـ

ومســتويات الســماد اآلزوتــي المدروســة، كمــا تفــوق الصنــف ديتــا وحيــد الجنيــن )73.8 طن/هكتــار( علــى بقيــة األصنــاف نــادر 

ــن  ــا بي ــة فيم ــاٍت معنوي ــود فروق ــًا وج ــج أيض ــح النتائ ــة. وتوض ــروق معنوي ــار( وبف ــدا )68.0 طن/هكت ــار( و ري )69.5 طن/هكت

معــدالت التســميد اآلزوتــي )p<0.05(، حيــث تفوقــت المعاملــة )180 وحــدة نقيــة( مــن الســماد اآلزوتــي )77.2 طن/هكتــار( علــى 

ــي المعامــالت )الجــدول 5(. باق

فقــد أظهــرت نتائــج التحليــل، علــى مســتوى التفاعــالت، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )5( عــدم وجــود تأثيــر معنــوي لــكل مــن 

التفاعــالت )I*V( و)I*N( و)V*N( و )I*N*V(، ممــا يــدل علــى عــدم وجــود تأثيــر لكافــة عوامــل الدراســة مجتمعــًة )طريقــة 

ــد يرجــع لعامــل دون اآلخــر.  ــر ق ــة المــردود الجــذري، وأن هــذا التأثي ــاف( فــي صف ــري ومســتويات التســميد اآلزوتــي واألصن ال

أعطــت زراعــة الصنــف ديتــا باتبــاع طريقــة الــري الــرذاذي وإضافــة 240 وحــدة نقيــة مــن الســماد اآلزوتــي أعلــى مــردود جــذري 

92.2 طن/هكتــار. وهــذا يتطابــق مــع )Malnou et al., 2008( الــذي أشــار إلــى أن إضافــة كميــات إضافيــة مــن اآلزوت تــؤدي 

إلــى ازديــاد معــدالت النمــو الخضــري للنبــات نتيجــة زيــادة وزن ومســاحة األوراق، باإلضافــة إلــى تحفيــزه علــى نمــو وتشــكل أوراق 

جديــدة، فعالــة فــي عمليــة التمثيــل الضوئــي، وإنتــاج المــادة الجافــة التــي تســاهم بشــكل إيجابــي فــي زيــادة نمــو الجــذور األعظمــي، 

ممــا ينعكــس علــى ارتفــاع المــردود الجــذري الــذي وصــل ضمــن ظــروف التجربــة الراهنــة إلــى حــدود 8.8 %.
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ns: عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمالية 5 %.
2 - ناتج السكر الفعلي )طن/هكتار(:

 )p<0.05( تأثيــر عامــل طريقــة الــري فــي ناتــج الســكر الفعلــي، حيــث تفوقــت طريقــة الــري الــرذاذي فــي ناتــج الســكر الفعلــي )يوضــح الجــدول )6
كمتوســط عــام للموســمين )10.2 طن/هكتــار( علــى الــري الســطحي )9.2 طن/هكتــار( وذلــك علــى مســتوى معــدالت التســميد اآلزوتــي واألصنــاف 
المدروســة، وتفــوق الصنــف ديتــا وحيــد الجنيــن )10.2 طن/هكتــار( علــى الصنفيــن متعــددي األجنــة نــادر )9.5 طن/هكتــار( وريــدا )9.5 طن/هكتــار(.

كمــا توضــح بيانــات الجــدول )6( وجــود فروقــات معنويــة فيمــا بيــن معامــالت التســميد اآلزوتــي، حيــث أعطــت المعاملــة 180 وحــدة نقيــة 
مــن التســميد اآلزوتــي أعلــى قيمــة )10.4 طن/هكتــار(. نســتنتج ممــا ســبق أفضليــة الــري الــرذاذي للحصــول علــى أعلــى مــردود ســكري 
فــي وحــدة المســاحة، علــى أن يضــاف 180 وحــدة نقيــة مــن الســماد اآلزوتــي، وزراعــة األصنــاف وحيــدة الجنيــن. فناتــج الســكر الفعلــي 
 Malnou et al.,( يبلــغ القيمــة المثلــى لــه عندمــا يحقــق المــردود الجــذري أقصــى قيمــة لــه حتــى ولــو كانــت نســبة الســكروز منخفضــة
2008(. أشــارت نتائــج التحليــل )الجــدول 6( إلــى عــدم معنويــة التفاعــالت مــن الدرجــة األولــى والثانيــة، ممــا يؤكــد علــى عــدم تأثيــر 

عامــل دون اآلخــر. كمــا نســتنتج أن اتبــاع طريقــة الــري الــرذاذي فــي الزراعــة قــد أدى إلــى ارتفــاع المــردود الســكري بنســبة 9.8 %.
الجدول )6(: تأثير طريقة الري و مستويات التسميد اآلزوتي في ناتج السكر الفعلي )طن/هكتار( ألصناف الشوندر السكري

طريقة 
الري
 )I(

معدل 
التسميد 
اآلزوتي
 )N(

المتوسطمتوسط الموسمينالمتوسطالموسم 2011/2010المتوسطالموسم 2010/2009
)V( الصنف)V( الصنف)V( الصنف

ديتا
وحيد

ريدا
متعدد

نادر
متعدد

ديتا
وحيد

ريدا
متعدد

نادر
متعدد

ديتا
وحيد

ريدا
متعدد

نادر
متعدد

ري 
سطحي

07.87.37.57.58.68.48.28.48.27.97.98.0

609.48.39.79.28.68.78.18.59.08.58.98.8
1209.99.510.09.88.99.48.89.09.49.59.49.4
 18010.810.210.310.49.59.49.59.510.29.89.910.0
24011.010.08.09.710.29.610.510.110.69.89.39.9

69.366.565.763.565.268.765.967.167.2 71.066.270.7المتوسط
ري 
رذاذي

010.08.28.68.98.87.87.27.99.48.07.98.4
6010.79.610.610.310.510.69.910.310.610.110.310.3
12010.99.610.810.59.810.79.29.910.410.210.010.2
 18013.111.210.411.511.49.59.310.112.310.49.910.8
24012.010.912.511.812.510.410.611.212.310.711.611.5

11.39.910.610.610.69.89.29.911.09.99.910.2المتوسط
10.69.59.810.09.99.59.19.510.29.59.59.7المتوسط العام
 LSD 0.05  I= 0.58  N=0.87  V=0.67  I*N=ns

I*V= ns  N*V=ns  I*N*V=ns
 I= ns  N=0.39  V=ns  I*N=0.62

I*V=ns  N*V=ns  I*N*V=ns
  Y= 0.35  I= 0.6  N=0.48 V=0.34

  I*N=ns  I*V=ns  N*V=ns
I*N*V=ns

ns: عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمالية 5 %

ري 
رذاذي

062.154.057.157.861.752.150.454.761.953.153.856.2

6071.168.071.070.074.273.470.172.672.770.770.671.3

12084.171.080.178.474.473.466.171.379.372.273.174.9

 18096.882.193.090.680.570.366.872.588.776.279.981.6

24097.482.093.891.186.975.370.877.792.278.782.384.4

82.371.479.077.675.568.964.869.878.970.271.973.7المتوسط

76.668.874.973.471.067.364.267.573.868.069.570.5المتوسط العام

 LSD 0.05  I= 2.27  N=4.06  V=2.26  I*N=ns
I*V=3.02  N*V=ns  I*N*V=ns

  I= ns  N=1.64  V=ns  I*N=4.45  I*V=ns
N*V=ns  I*N*V=ns

  Y= 1.45 I= 2.12  N=2.33  V=1.35
I*N=ns  I*V=ns  N*V=ns  I*N*V=ns

طريقة 
الري
 )I(

معدل 
التسميد 
اآلزوتي
 )N(

المتوسطمتوسط الموسمينالمتوسطالموسم 2011/2010المتوسطالموسم 2010/2009

)V( الصنف)V( الصنف)V( الصنف

ديتا
وحيد

ريدا
متعدد

نادر
متعدد

ديتا
وحيد

ريدا
متعدد

نادر
متعدد

ديتا
وحيد

ريدا
متعدد

نادر
متعدد

ري 
سطحي

053.050.452.151.861.762.561.761.957.356.456.956.9

6066.162.868.365.764.261.759.261.765.162.263.763.7

12072.069.073.471.564.266.758.363.168.167.865.967.3

 18081.374.079.678.368.365.068.367.274.869.574.072.8

24082.474.680.279.174.272.570.072.278.373.575.175.6

69.366.565.763.565.268.765.967.167.2 71.066.270.7المتوسط

الجدول )5(: تأثير طريقة الري و مستويات التسميد اآلزوتي في المردود الجذري )طن/هـكتار( ألصناف الشوندر السكري
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:)% TSS( 3 - نسبة المواد الصلبة الذائبة أو البركس 
لوحــظ ارتفــاع نســبة المــواد الصلبــة الذائبــة )البركــس( كمتوســط عــام عنــد اتبــاع طريقــة الــري الــرذاذي )21.2 %(، وذلــك ضمــن كافــة 
ظــروف التجربــة، )الجــدول 7( وهــو فــرق ظاهــري قــد يعــزى ألســباب متعلقــة بظــروف تنفيــذ التجربــة. وهناالبــد مــن التنويــه إلــى أن 
ارتفــاع هــذا المؤشــر لــه داللــة ســلبية. فارتفــاع هــذا المؤشــر يعنــي ارتفــاع نســبة الشــوائب كالصوديــوم والبوتاســيوم واآلزوت األمينــي، 
التــي تســهم فــي إعاقــة عمليــة اســتخالص الســكروز أثنــاء عمليــة التصنيــع وتزيــد مــن فقــد الســكر فــي المــوالس. فكلمــا انخفــض هــذا 

المؤشــر فــي الصنــف أو ضمــن المعاملــة، دَل ذلــك علــى ارتفــاع نوعيــة الجــذور.
بنــاًء علــى مــا ســبق، فقــد أعطــت األصنــاف متعــددة األجنــة ريــدا و نــادر )21.1 %( قيمــًا أعلــى فــي درجــة البركــس مــن الصنــف وحيــد 
ــا )20.9 %( وبفروقــاٍت ظاهريــة، أمــا بالنســبة لباقــي المعامــالت فقــد لوحــظ ارتفــاع درجــة البركــس مــع ارتفــاع معــدل  الجنيــن ديت
التســميد اآلزوتــي، كمــا نســتنتج أن اتبــاع طريقــة الــري الــرذاذي وزيــادة معــدل التســميد اآلزوتــي يؤّديــان إلــى ارتفــاع درجــة البركــس.

الجدول )7(: تأثير طريقة الري و مستويات التسميد اآلزوتي في نسبة البركس )%(ألصناف الشوندر السكري
طريقة 
الري
 )I(

معدل 
التسميد 
اآلزوتي
 )N(

المتوسطمتوسط الموسمينالمتوسطالموسم 2011/2010المتوسطالموسم 2010/2009
)V( الصنف)V( الصنف)V( الصنف

ديتا
وحيد

ريدا
متعدد

نادر
متعدد

ديتا
وحيد

ريدا
متعدد

نادر
متعدد

ديتا
وحيد

ريدا
متعدد

نادر
متعدد

ري 
سطحي

020.421.221.321.020.621.020.920.820.521.121.120.9
6019.621.620.220.520.321.720.220.720.021.620.220.6
12021.221.220.921.120.720.521.220.821.020.821.020.9
 18020.419.922.520.921.321.221.221.220.820.621.921.1
24020.119.221.020.120.220.920.620.620.120.120.820.3

20.320.621.220.720.621.120.820.820.520.821.020.8المتوسط
ري 
رذاذي

021.921.421.821.721.521.921.621.721.721.621.721.7
6021.321.120.721.020.221.721.521.120.721.421.121.1

12021.022.421.821.720.521.721.621.220.722.121.721.5
 18022.120.620.221.020.921.321.821.321.520.921.021.1
24021.019.519.620.022.321.421.321.721.720.420.520.8

21.521.020.821.121.121.621.621.421.321.321.221.2المتوسط
20.920.821.020.920.821.321.221.120.921.121.121.0المتوسط العام
 LSD 0.05  I= ns  N=0.68  V=ns  I*N=ns

I*V=1.05  N*V=ns  I*N*V=ns
  I= ns  N=ns  V=ns  I*N=ns
I*V=ns  N*V=ns  I*N*V=ns

 Y= ns  I= 0.40  N= nsV=
  ns    I*N=ns  I*V=ns  N*V=ns

I*N*V=ns

ns: عدم وجود فروق معنوية ما بين المعامالت المدروسة عند مستوى احتمالية 5 %

 4 - نسبة السكروز )%(:
ــري  ــة ال ــاع طريق ــد اتب ــث بلغــت 16.2 % عن ــًا حي ــري )p<0.05( عموم ــة ال ــر نســبة الســكروز بطريق ــن الجــدول )8( تأث يبي
الــرذاذي و15.9 % فــي الــري الســطحي، وضمــن كافــة ظــروف هــذه التجربــة أظهــر الصنــف نــادر متعــدد األجنــة أفضليــة بنســبة 
الســكروز 16.2 % بالمقارنــة مــع الصنفيــن ديتــا وحيــد الجنيــن و ريــدا متعــدد األجنــة )16.0 %(. وقــد أعطــى معــدل الســماد 
اآلزوتــي فــي  المعاملــة الشــاهد )بــدون إضافــة( أعلــى نســبة ســكر)16.6 %( وبفروقــات معنويــة )p<0.05( مقارنــة بمعــدالت 
الســماد المختبــرة. ولوحــظ بصفــة عامــة انخفــاض نســبة الســكروز مــع ارتفــاع معــدل التســميد اآلزوتــي، الــذي يســاهم فــي ارتفــاع 
نســبة اآلزوت األمينــي الــذي يعتبــر مــن أهــم الشــوائب النتروجينيــة الموجــودة فــي جــذور الشــوندر الســكري والتــي تؤثــر ســلبًا 
فــي عمليــة اســتخالص الســكر )Hoffmann and Marlander, 2005(. وقــد توافقــت هــذه النتيجــة مــع العديــد مــن الدراســات 
)Houba, 1973; Malnou et al., 2008( التــي بينــت أنــه كلمــا ازدادت كميــة اآلزوت المضافــة كلمــا أّدى ذلــك النخفــاض 
الســكروز. وبلغــت أعلــى قيمــة لهــذا المؤشــر فــي المعاملــة الشــاهد عنــد عــدم إضافــة اآلزوت. علــى مســتوى التفاعــالت مــا بيــن 
طريقتــي الــري )I( ومعــدالت التســميد اآلزوتــي )N( واألصنــاف )V( فقــد تفــوق الصنــف ديتــا وحيــد الجنيــن عنــد اتبــاع طريقــة 
الــري الــرذاذي وعــدم إضافــة اآلزوت للتربــة )17.2 %( علــى كافــة المعامــالت المدروســة. نســتنتج ممــا ســبق أن اتبــاع طريقــة 

الــري الــرذاذي وتقليــل معــدل التســميد اآلزوتــي يؤّديــان إلــى ارتفــاع نســبة الســكروز بنســبة 1.9 %.
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الجدول )8(: تأثير طريقة الري و مستويات التسميد اآلزوتي في نسبة السكروز )%( ألصناف الشوندر السكري
طريقة 
الري
 )I(

معدل 
التسميد 
اآلزوتي
 )N(

المتوسطمتوسط الموسمينالمتوسطالموسم 2011/2010المتوسطالموسم 2010/2009
)V( الصنف)V( الصنف)V( الصنف

ديتا
وحيد

ريدا
متعدد

نادر
متعدد

ديتا
وحيد

ريدا
متعدد

نادر
متعدد

ديتا
وحيد

ريدا
متعدد

نادر
متعدد

ري 
سطحي 

016.316.116.916.416.215.715.615.816.315.916.316.1
6015.915.415.915.715.616.515.816.015.816.015.915.9
12015.615.615.615.616.016.017.016.315.815.816.316.0
 18015.115.616.015.615.916.515.916.115.516.116.015.8
24015.015.015.015.015.815.216.815.915.415.115.915.5

15.615.515.915.715.916.016.216.015.715.816.115.9المتوسط
ري 
رذاذي

017.817.017.017.316.517.416.716.917.217.216.917.1
6016.816.117.016.616.216.516.116.316.516.316.616.5
12015.616.115.915.914.916.815.915.915.316.515.915.9
 18015.915.815.715.816.315.616.116.016.115.715.915.9
24015.014.715.1114.916.615.916.816.415.815.316.015.7

16.215.916.116.116.116.416.316.316.216.216.216.2المتوسط
15.915.716.015.916.016.216.316.216.016.016.216.1المتوسط العام
 LSD 0.05  I= ns  N=0.62  V=ns  I*N=ns

I*V=ns  N*V=ns  I*N*V=ns
  I= ns  N=ns  V=ns  I*N=ns
I*V=ns  N*V=ns  I*N*V=ns

  Y= 0.27  I= 0.333  N=0.42
  V=ns  I*N=ns  I*V=ns

N*V=ns  I*N*V=ns

ns: عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمالية 5 %

 5 - نسبة النقاوة )%(:
تعكــس هــذه الصفــة كفــاءة اســتخالص الســكر مــن جــذور الشــوندر الســكري، وبالتالــي ارتفــاع هــذه النســبة يــدل علــى ارتفــاع كميــة 
الســكر المســتخلصة. يوضــح الجــدول )9( تأثيــر طريقــة الــري فــي نســبة النقــاوة، حيــث أّدى تطبيــق طريقــة الــري الــرذاذي إلــى 

.)p<0.05( ارتفــاع النقــاوة بنســبة تــكاد ال تذكــر مقارنــة بالــري الســطحي
وعلــى مســتوى التباينــات فيمــا بيــن األصنــاف، فقــد تفــوق الصنــف ديتــا وحيــد الجنيــن والصنــف ريــدا متعــدد األجنــة )87.3%( 
علــى الصنــف نــادر )85.3 %( بنســبة النقــاوة فــي كافــة ظــروف التجربــة، وحقــق معــدل التســميد اآلزوتــي فــي المعاملــة الشــاهد 

أعلــى نســبة نقــاوة )87.5 %( وذلــك علــى مســتوى كافــة معامــالت التجربــة )الجــدول 9(.
علــى مســتوى التفاعــالت مــا بيــن طريقتــي الــري )I( ومعــدالت التســميد اآلزوتــي )N( واألصنــاف )V( فقــد تفــوق الصنــف ريــدا 
متعــدد األجنــة عنــد تطبيــق طريقــة الــري الــرذاذي وإضافــة 240 وحــدة نقيــة مــن اآلزوت )88.6 %( علــى مســتوى كافــة المعامالت 
المدروســة. نســتنتج ممــا ســبق أن اتبــاع طريقــة الــري الــرذاذي وتقليــل معــدل التســميد اآلزوتــي يؤّديــان إلــى ارتفــاع نســبة النقــاوة، 
نتيجــة ارتفــاع نســبة الســكروز فــي جــذور الشــوندر الســكري، فالنقــاوة تمثــل حاصــل قســمة نســبة الســكروز إلــى البريكــس كنســبة 
ــاع  ــة )Hassanin, 1991; Besheit and El-Gharbawy, 1991(، كمــا بينــت الدراســات تأثــر نســبة الســكر ســلبًا بارتف مئوي
معــدل التســميد اآلزوتــي نتيجــة ارتفــاع نســبة اآلزوت األمينــي الــذي يعيــق اســتخالص الســكروز مــن جــذور الشــوندر الســكري 

.)Kenter and Hoffmann, 2008(
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الجدول )9(: تأثير طريقة الري و مستويات التسميد اآلزوتي في نسبة النقاوة )%(ألصناف الشوندر السكري
طريقة 
الري
 )I(

معدل 
التسميد 
اآلزوتي
 )N(

المتوسطمتوسط الموسمينالمتوسطالموسم 2011/2010المتوسطالموسم 2010/2009
)V( الصنف)V( الصنف)V( الصنف

ديتا
وحيد

ريدا
متعدد

نادر
متعدد

ديتا
وحيد

ريدا
متعدد

نادر
متعدد

ديتا
وحيد

ريدا
متعدد

نادر
متعدد

ري 
سطحي 

090.089.886.288.686.086.085.785.988.087.985.987.3
6090.085.989.788.586.385.987.086.488.285.988.387.5
12088.488.487.688.186.587.888.387.587.588.188.087.8
 18088.488.081.585.987.787.387.187.488.087.784.386.6
24089.289.766.181.787.186.788.987.588.188.277.584.6

89.288.382.286.686.786.787.486.988.087.584.886.8المتوسط
ري 
رذاذي

090.188.888.589.186.885.686.086.288.587.287.387.6
6089.387.787.888.387.487.587.587.588.487.687.687.9

12083.284.184.884.188.087.088.087.785.685.586.485.9
 18085.185.973.281.486.986.286.186.486.086.079.683.9
24081.990.388.086.786.986.988.987.584.488.688.487.1

85.987.384.585.987.286.687.387.086.687.085.986.5المتوسط
87.687.883.386.287.086.787.387.087.387.385.386.6المتوسط العام
 LSD 0.05  I= ns  N= ns V=ns  I*N=ns

I*V=ns  N*V=ns  I*N*V=ns
  I= ns  N=1.07  V=ns  I*N=ns

I*V=ns  N*V=ns  I*N*V=ns
  Y= ns  I= 0.25   N= ns  V=ns

  I*N=ns  I*V=ns  N*V=ns
I*N*V=ns

ns: عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمالية 5 %

االستنتاجات
يعــّد الــري الــرذاذي المتزامــن مــع إضافــة 180 وحــدة نقيــة مــن الســماد اآلزوتــي والتــي تعــادل 391.3 كغ/هكتــار )وهــي نفــس 
الكميــة الموصــى بهــا مــن قبــل وزارة الزراعــة واإلصــالح الزراعــي فــي ســورية للشــوندر الشــتوي والتــي تعــادل 180 وحــدة نقيــة 
مــن اآلزوت، وأقــل مــن الكميــة الموصــى بهــا للشــوندر الخريفــي والتــي تعــادل 200 وحــدة نقيــة مــن اآلزوت( مناســبًا للحصــول 
علــى مواصفــات إنتاجيــة وتكنولوجيــة جيــدة لنبــات الشــوندر الســكري )المــردود الجــذري وناتــج الســكر الفعلــي، ونســبة الســكروز 
والنقــاوة(، وذلــك لجميــع األصنــاف المختبــرة وحيــد ومتعــدد األجنــة، مــع مالحظــة تفــوق الصنــف ديتــا وحيــد الجنيــن علــى األصناف 

متعــددة األجنــة ريــدا و نــادر فــي صفــات المــردود الجــذري وناتــج الســكر الفعلــي، ونســبة الســكروز والنقــاوة.
مــن أجــل الحصــول علــى مواصفــات إنتاجيــة وتكنولوجيــة جيــدة لمحصــول الشــوندر الســكري، فإننــا نوصــي باالنتقــال إلــى طرائــق 
الــري الحديثــة )الــرذاذ( لمــا لهــا مــن أثــر فــي توفيــر الميــاه بنســبة 20 % وزيــادة اإلنتــاج الجــذري والســكري ونســبة الســكروز 
بنســبة )8.8 و9.8  و 1.9 %( علــى الترتيــب، وإضافــة 180 وحــدة نقيــة مــن اآلزوت )تعــادل 391.3 كــغ يوريا/هكتــار( وزراعــة 

األصنــاف وحيــدة الجنيــن ممــا يضمــن الحصــول علــى إنتــاج جيــد وبمواصفــات تكنولوجيــة أفضــل.
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Response of Mono and Multigerm Varieties of Sugar Beet )Beta vulgaris L.( to Nitrogen 
Fertilization, Using Two Irrigation Methods )Sprinkler – Furrow( During Summer Timen

Awadis Arslan)1(, Entessar Al Jbawi)1(, Ziad Al Ibrahim)2( & Khaled Al Ismaeel)2( 

Abstract

The field experiment was conducted at Al Mray’eya Research Station, Scientific Agricultural 
Research Center of Der- Al Zur )NE Syria( during 2009 / 2010 and 2010 / 2011 seasons, to study 
the effect of two methods of irrigation )sprinkler, furrow( and five levels of nitrogen fertilizers 
)0, 60, 120, 180 and 240(, on technological and production traits of three sugar beet varieties, 
i.e. Dita, Reda, and Nadir in summer time. The experiment was sown in August. A split split plot 
design was used with four replications. The results exhibited that the addition of 180 pure unit of 
nitrogen achieved the best technological and production traits. Dita monogerm variety surpassed 
the other varieties in most of the technological and production characters. It is recommended 
the sprinkler irrigation, because it increased sucrose percentage )16.2%( and root yield )73.7 
ton/ha(, as compared with furrow irrigation )15.9%, 67.2 ton/ha( respectively, besides sprinkler 
irrigation saves water consumption about 20% as compared with furrow irrigation method. 

Key words: Sugar beet, Summer time, Irrigation methods, Nitrogen fertilization, Technological 
traits, Production traits, Varieties.
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