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 تأثير طرق ومعدل إضافة البورون في الخصائص اإلنتاجية والنوعية لصنفين من الشوندر السكري 

 (3)وأحمد العبداهلل (3)ونهلة المحمود (3)وزهير الجاسم (3)وزياد اإلبراهيم (2)وثامر الحنيش (2)*الجباوي وانتصار (1)هيام النومان

 
 دير الزور، سورية. (. قسم المحاصيل، كلية الزراعة، جامعة الفرات،1)
 (. قسم بحوث الشوندر السكري، إدارة بحوث المحاصيل، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية.2)
 (. مركز البحوث العلمية الزراعية بدير الزور، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دير الزور، سورية.3)
 (.dr.entessara@gmail.comللمراسلة: د.انتصار الجباوي، البريد االلكتروني: *)

 18/06/2015تاريخ القبول:    08/03/2015تاريخ االستالم: 

 :الملخص

فوي تربوة ، 2011/ 2010، سوورية، الو ل الموسوم حقلية في محطة بحوث المريعية التابعة لمركز بحوث دير الزورالتجربة النفذت 
 NPKيبلغ محتواها من اآلزوت المعودني، والفوسوفور المتواا والبوتوام المتبوادل  %32% والسلت 40ها ينسبة الطين ف طينية سلتية

فة . لدراسووة توو طير طوورق ومعوودل إ وواppm( 1.56)محتواهووا موون البووورون  علووا التوووالي،  مووا ppm( 121.5 :10.9 :4.1فهووي )
 حودهما وحيود الجنوين )اسوكوربيون( والصونر اآلالور متعودد  البورون في الالصائص اإلنتاجية والنوعية لصنفين من الشوندر السوكري

، وبط طووة مكووررات. تو ووعت Split plot designموون الدرجووة االولووا. نفووذت التجربووة وفووق تصووميم القطوو  المنشووقة األجنووة )نووادر(
 معوودالت  الرئيسووية وتو ووعت معاملووة األصوونار فووي القطوو  الطانويووة،  حيووث تووم اسووتالدام  ربوو  معووام ت السووماد البوووروني فووي القطوو

لووا علوور  ومعوودلين ل( /هكتوواركووغ بوراكم 20، 5،10،15وهووي )% بووورون( 11علووا شووكل بوووراكم )إل ووافة البووورون إلووا التربووة 
وبهوذا  ،باإل وافة إلوا معاملوة الشواهد، (/هكتوارغ بوراكمكو 20غ، كو 10)% بوورون( 11المجموع الورقي  ي ًاعلا شكل بوراكم )

الصووفات  ًا فوويمعنويوولووم تو طر معاملوة اللووط البووورون مو  التربووة بينووت النتووائ   ن  معودالت. سووتةبلغوت معوودالت اإل ووافة مون البووورون 
 رون علوا النبوات.لذلك لم يظهر فيها نقص للبوو   PPM 1.56جيدة زراعة في تربة  نسبة البورون فيها الالمدروسة وهذا يعود إلا 

 المردود الجذري طن/هكتار. و بينما  ظهرت معاملة ر  البورون علا األوراق تفوقًا في نات  السكر الفعلي طن/هكتار، 

 ، صفات إنتاجية ونوعية.،  صناريبورونالتسميدالشوندر سكري،  الكلمات المفتاحية :

 المقدمة:
 حد  هم المحاصيل الصناعية التي تزرع من  جل الحصول علا السكر من جذوره.  Beta vulgaris Lالشوندر السكري  . يعتبر 

 22.5نحو  2012بلغت المساحة المزروعة بهذا المحصول عام وهو المصدر الوحيد لصناعة السكر في القطر العربي السوري، 

)إحصائيات وزارة الزراعة  طن/هكتار 45.5ألف هكتارًا أنتجت مليون طن من جذور الشوندر السكري، وبمردود قدره 

 (.2012واإلصالح الزراعي، 

يستهلك الشوندر السكري العناصر الغذائية الكبرى بكميات كبيرة ال ل مراحل نموه، ونقصها ي دي إلا انالفاض في المردود ونسبة 
يستهلك الشوندر السكري من التربة  ي ًا بعض العناصر الصغرى  كما. المستاللصالسكر في جذوره وكذلك انالفاض في السكر 

بحركة السكريات إلا  ماكن تالزينها  ع قتهومن وظائر البورون  BO2ها البورون الذي يمتصه النبات علا صورة بورات مو ه
 (.1995)العطمان ، 
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 Guptaته قابلة ل متصاص من قبل النبات )%فقط من كمي 5يتواجد عنصر البورون في جمي   نواع الترب ولكن بشكل متفاوت 
et al.,  1985 وتسبب الكميات الكبيرة منه تسمم النبات وتعتبر زيادة الكالسيوم  هم  سباب نقص البورون بسبب وجود ت اد ،)

ذا يو ح يقل امتصاص البورون من قبل النبات وه PHا ارتفاع رقم فوجود الكالسيوم بتركيز مرتف  عند  ،بين هذين العنصرين
 ,Loueللمحاصيل  ةسبب سمييحقيقة  ن وجود البورون بتركيز مرتف  والذي ينظر إليه علا  نه تركيز سام في ظرور  الرى ال 

 (. ويمكن  ن يحدث نقص البورون نتيجة ارتفاع مستوى الماء األر ي وسوء التهوية. ( 1993
يولوجية التي تحدد بدورها نمو وتطور إنتاجية النبات فقد ذكر كل من يلعب عنصر البورون دورًا هامًا في العديد من الوظائر الفيز 

(  ن البورون يلعب دورًا كبيرًا في تمطيل البروتينات والكربوهيدرات واألحماض Singh, 1998( و) 1990)طوشان وحموي، 
السكريات وانالفاض وتيرة عملية  النووية و ن نقصه ي دي إلا بطء النمو وانالفاض اإلنتاج وتدني نوعيته. كما ي دي إلا تراكم

ل ت مين السكريات للجذور ويطبط نموها مما يعيق امتصاص بعض العناصر الغذائية من التربة فيترافق نقص لالتمطيل ال وئي ويق
 (.  Saenz , 2001) البورون ظهور  عراض اصفرار األوراق المميزة لنقص بعض العناصر الصغرى

التربة ومحتوى التربة من  PHتوجد العديد من العوامل التي ت طر علا امتصاص البورون من قبل النبات ومن  هم هذه العوامل 
 (. Gupta et al ., 1990البورون ورطوبة التربة ودرجة الحرارة والتفاعل م  العناصر األالرى كالكالسيوم )

ها من عنصر البورون وكذلك قدرتها علا تحمل تراكيز مرتفعة منه حتا (  ن النباتات تالتلر في متطلباتYau, 2000ووجد )
علا مستوى الصنر مما يدعو إلا االعتقاد ب ن للتركيب الوراطي للنبات دورًا مهمًا في ذلك.ويصنر الشوندر السكري من النباتات 

اء الري، وتستفيد جدًا من التسميد بالبورون، ذات االحتياجات العالية من البورون والتي تتحمل تركيزات عالية منه في التربة وم
جزء في المليون. وي دي نقص البورون إلا  0.5ويحتاج الشوندر السكري إلا توفر عنصر البورون في التربة بتركيز يزيد عن 

وت القمم النامية ينية متناطرة علا سطح الجذور  و قريبة من حلقات النموفي الشوندر السكري، كما تمظهور بق  بنية  و سوداء فل  
 (. 1989 ،للجذور ) حمد عبد المنعم حسن

 ن  ،حول ت طير عنصر البورون علا إنتاجية الشوندر السكري في منطقة الغاب نفذوها( في دراسة 1999وبين )الجداوي والمحمد، 
 هم العناصر الصغرى إلنتاج الشوندر السكري يعتبر من النباتات ذات االحتياجات العالية من البورون واعتبر  ن البورون من 

الشوندر السكري إذ يساعد علا نقل السكريات والعناصر الغذائية من األوراق إلا الجذور حيث يلعب دورًا مهمًا في تكوين الاللية 
 النباتية ويزيد من إالصاب البوي ات وتطور البذور ويعد عامً  مهمًا في عمليات التطور.

ات الحساسة لنقص البورون إذ  ن نقصه في التربة ي دي إلا ظهور مرض القلب األجور في يعتبر الشوندر السكري من النبات
جذور الشوندر السكري  و ما يسما العفن الجار. وي دي إلا موت بداءات القمم النامية وبداءات األوراق حديطة التشكل وتظهر 

ال األوراق وعروقها وتجر هذه األوراق وتموت حيث  عراض نقص البورون علا األوراق الحديطة حيث تلتر حوافها ويسود  نص
يبد  موت األوراق من المركز إلا األطرار وتصفر األوراق الطرفية القديمة وتصبح مغطاة ببق  غامقة تشبه الصد  وتذبل وتموت. 

نسجة الجذرية المتعفنة جافة بعد ذلك تبد  األنسجة الجذرية بالتعفن وتبد  من الر م طم تتعمق إلا الرقبة طم جسم الجذر وتصبح األ
 (.2005)غريبو وآالرون،  وشيئًا فشيئًا يصبح قلب الجذر مجوفاً 

يظهر نقووص البووورون عنوودما يكووون يعووال  نقووص البووورون با ووافة البووورات إلووا التربووة  و الوور  الووورقي فووي حالووة اإلصووابة الالفيفووة.
فوي األرا وي متوسوطة   P.P.Mجوزء بوالمليون  0.5لقووام، فوي األرا وي الفيفوة ا  P.P.Mجوزء بوالمليون  0.3محتوى التربة حوالي

حوول  ة(. ونظرًا لقلة األبحاث في سووري2009في األرا ي الطقيلة القوام. )الجباوي وآالرون،   P.P.Mجزء بالمليون  0.8و القوام،
 لألهدار التالية : ثت طير البورون علا الشوندر السكري  جري هذا البح

 إل افة البورون إلا التربة للحصول علا  علا إنتاجية من الجذور والسكر.تحديد  ف ل طريقة – 1
 تحديد معدل اإل افة المطالي من البورون للحصول علا  علا إنتاجية من الجذور والسكر. - 2
 دراسة مدى استجابة صنفي الشوندر السكري قيد الدراسة )سكوربيون وحيد الجنين ونادر متعدد األجنة(. –3
 ة التفاعل المتبادل بين طريقة ومعدل اإل افة المطالي للحصول علا  علا إنتاجية من الجذور والسكر.دراس – 4
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 مواد البحث وطرائقه:

 موقع البحث :  – 1
 نفذ البحث في محطة بحوث المريعية التابعة لمركز بحوث دير الزور، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، سورية.

 تحليل التربة :  – 2
حدد نوع التربة وذلك ب الذ عينات عشوائية من تربة الموق  المدروم و جري لها تحليل ميكانيكي وكيميائي. وقد  ظهر تحليول التربوة 

 النتائ  التالية : 
 في دير الزور )المريعية(ميكانيكيًا وكيميائيًا  تحليل تربة الموقع. 1 جدولال

 النتروجين  طين % سلت % رمل %

 المعدني

PPM 

الفوسفور 

 المتاح

PPM 

 المتبادل البوتاس 

PPM 

الذواب  البورون 

 بالماء

PPM 

28 32 40 4.1 10.9 121.5 1.56 

من الجدول السابق نجد  ن التربوة متوسوطة القووام طينيوة سولتية فقيورة بواآلزوت المعودني والبوتاسويوم المتبوادل ،متوسوطة المحتووى مون 
 المتاا وغنية بالبورون الذواب بالماء.الفوسفور 

 مواد البحث:  – 3
تووم اسووتالدام صوونفين يسووتالدمان للزراعووة فووي العووروة الصوويفية  حوودهما وحيوود الجنووين )سووكوربيون( واآلالوور أصننناا الشننوندر :  –أواًل 

 متعدد األجنة )نادر(.

 عوامل الدراسة: -ثانيًا 

إل وووافة البوووورون إلوووا التربوووة ومعووودلين لرشوووه علوووا األوراق باإل وووافة إلوووا معاملوووة الشووواهد حيوووث بلغوووت  معووودالتتوووم اسوووتالدام  ربعوووة 
 ( يبين طريقة ومعدل إ افة البورون:2معدالت اإل افة من البورون ستة معدالت والجدول )

 . طريقة ومعدل إضافة البورون2الجدول 

 معدل اإلضافة طريقة اإلضافة رمز المعاملة
B1 0 شاهد 
B2 كغ بوراكم/هكتار 5 اللط م  التربة قبل الزراعة 
B3 كغ بوراكم/هكتار 10 اللط م  التربة قبل الزراعة 
B4 كغ بوراكم/هكتار 15 اللط م  التربة قبل الزراعة 
B5 كغ بوراكم/هكتار 20 اللط م  التربة قبل الزراعة 
B6 كغ بوراكم/هكتار  10 ر  علا المجموع الال ري 
B7  كغ بوراكم/هكتار  20 المجموع الال رير  علا 

 تصميم التجربة والتحليل اإلحصائي: – 4
، وبط طوة مكوررات. تو وعت معوام ت السوماد البووروني Split plot design نفذت التجربة وفق تصميم القطو  المنشوقة لمورة واحودة

 البذاروزرعت  م( x5 3) 2م 15القطعة التجريبية في القط  الرئيسية وتو عت معاملة األصنار في القط  الطانوية. بلغت مساحة 
سوووم وبلوووغ العووودد الكلوووي للقطووو   20الووور سوووم وبوووين النبوووات واآل 50المسوووافة بوووين الالوووط واألالووور  ،الطووووط المسوووة ووومن القطعوووة علوووا 

. وحللووت البيانووات إحصووائيًا حسووب الطوورق القياسووية 42مكووررات    x 3صوونفان  x2معوودالت وطوورق إ ووافة للبووورون  7التجريبيووة 
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تمووت الزراعووة  %.5 داللووةعنوود مسووتوى  L.S.Dحيووث حسووبت الفووروق المعنويووة بووين المتوسووطات باسووتالدام االتبووار  قوول فوورق معنوووي 
وذلك بعد تجهيوز األرض للزراعوة. حيوث  جريوت حراطتوان متعامودتان وحراطوة سوطحية لتكسوير الكودر طوم نعموت  18/8/2011بتاريخ 

 شكل مطابق للتصميم المستالدم. التربة وقسمت األرض إلا القط  التجريبية ب
(، 3 ما بالنسبة لألسمدة فقود   ويفت األسومدة المعدنيوة حسوب توصويات وزارة الزراعوة واإلصو ا الزراعوي وهوي مبينوة فوي الجودول )

ريوات فوي الموسوم، كموا تموت عمليوات  8رويت األرض بعود إ وافة السوماد مباشورًة طوم تتالوت السوقايات حسوب حاجوة النبوات وبمعودل 
 (. 3دمة المالتلفة من ري وتعشيب وتفريد ومكافحة لألمراض والحشرات ال ل موسم النمو  كما هو مبين في الجدول )الال

 الخدمات الزراعية المقدمة للتجربة  .3جدول ال
 البيان الزراعية الخدمات
 18/8/2011 الزراعة تاريخ
  28/2/2012  الفطام تاريخ
 18/3/2012 القلع تاريخ

 مرات 5 العزيق مرات عدد
 ريات 8 الري مرات عدد

 القار ة الال راء + الدودة الدودة بالحشرات اإلصابة
  كودلتا المستعمل المبيد
 20/9/2011 المكافحة تاريخ

 + الدقيقي بالبياض اإلصابة
 % 70توبسينام  المستعمل المبيد
 25/10/2011 المكافحة تاريخ

 قمح السابق المحصول
 (هكتار)كغ/ 380 (هكتارالمضافة )كغ/ اآلزوت كمية
 (هكتار)كغ/ 90 (هكتارالمضافة )كغ/ الفوسفور كمية
 (هكتار)كغ/ 120 (هكتارالمضافة )كغ/ البوتاس كمية

 18/3/2012 العينات تحليل تاريخ
 المريعية ديرالزور/ محطة بحوث مركز مالبر العينات تحليل مكان

 
 الصفات المدروسة:  –4
 الصفات التكنولوجية )النوعية(: - 1 – 4
 Refractometer(، قُوود رت باسووتعمال جهوواز الرفراكتوووميترTSS) Total Soluble Solidsنسووبة المووواد الصوولبة الذائبووة  -

(AOAC, 2000). 
-Le(، وذلووك تبعووًا لطريقووة Sacharimeterنسووبة السووكروز: قُوود رت نسووبة السووكروز فووي العجينووة باسووتعمال جهوواز السووكاريميتر ) -

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

× 100 نسبة النقاوة%   
نسبة السكر %

TSS
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 الصفات االنتاجية )الكمية(: - 2 – 4
ُصوور مت النباتووات بفصوول المجموووع الال ووري عوون المجموووع الجووذري، وُوزن و ُحصوودت ط طووة الطوووط داالليووة موون القطعووة التجريبيووة، 
 المجموع الجذري لتقدير المردود الجذري )طن/هكتار(. 

 تم حساب نات   السكر الفعلي )طن/هكتار(  بتطبيق المعادلة: -

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

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

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

 
 .حيث يقد ر المردود الجذري )طن/هكتار(

 النتائج والمناقشة: 

 نسبة السكروز %: تأثير طرق ومعدل إضافة البورون في- 1
ومعووام ت البوورون وطريقووة إ ووافته ( تبوين  نووه لوم تظهوور فروقوات معنويووة بوين الصوونفين المدروسوين 4مون الوو ل معطيوات الجوودول )

  ppm 1.56بسبب محتوى التربة المرتف  مون البوورون الوذواب والبوالغ من حيث نسبة السكروز %. والتفاعل ما بين عوامل الدراسة 
( حوول تو طير نقوص البوورون علوا الشووندر 2009لذلك لم يظهر فيها نقص للبورون علا النبات وهذا ما  كدتوه )الجبواوي وآالورون، 

 السكري.

 تأثير طرق ومعدل إضافة البورون في نسبة النقاوة %:- 2
 كان اللطًا م  التربة  و رشه علا ( إلا وجود فروق معنوية لت طير طرق ومعدل إ افة البورون سواء 4معطيات الجدول ) رلم تش

المجموع الال ري وكذلك لت طير األصنار في نسبة النقاوة %، بينما نجد  ن الصنر اسكوربيون  عطا  علا نسبة نقاوة % 
( علا التوالي. 89.04، 88.08( حيث بلغت هذه النسبة بالمتوسط )B5 ،B7( تحت ت طير معاملتي البورون المدروسة )ر)للعصي
 B7كما نجد  ن المعاملة  .(87.08، 86.86( في الصنر نادر عند المعاملتين السابقتين )رانت نسبة نقاوة % )للعصيبينما ك

 عطت  علا نسبة نقاوة % )للعصير( بالمقارنة م  معام ت البورون المدروسة.  ي ًا لم تظهر فروق  وللصنر اسكوربيون
 معنوية للتفاعل بين عامل الصنر وعامل البورون. 

 تأثير طرق ومعدل إضافة البورون في نسبة المواد الصلبة الذائبة )البركس( % : - 3
( عدم وجود فروق معنوية بين المعام ت التجريبية سواء كانت لألصنار  و لطرق ومعدل إ افة 4 و حت النتائ  في الجدول )

المواد الصلبة الذائبة )البركم( %  ي لم يحدث وت طير صفة نسبة  فيالبورون )إ افًة إلا التربة  و رشًا علا المجموع الال ري( 
( 24.13إلا  22. حيث تراوحت نسبة المواد الصلبة الذائبة )البركم( % بالمتوسط من )ةمعنوي لهذه المعام ت علا هذه الصف

 % بين كافة المعام ت التجريبية المدروسة.
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 % لصنفين من الشوندر السكري (TSSنسبة السكروز والنقاوة والبركس ). تأثير معدل وطريقة إضافة البورون في 4الجدول 

 معاملة البورون
(B) 

طريقة إضافة 
 البورون

 الصنا
(V) 

 نسبة السكروز
)%( 

 نسبة النقاوة
)%( 

TSS 
)%( 

B1 شاهد 
 )بدون إضافة(

 اسكوربيون

 23.66 82.72 16.33 )وحيد الجنين(

 نادر

 23.53 86.66 16.37 )متعدد األجنة(

B2 

 خلط مع التربة

 اسكوربيون

 23.03 88.06 16.2 )وحيد الجنين(

 نادر

 23.50 88.87 16.91 )متعدد األجنة(

B3 
 اسكوربيون

 22.70 82.27 16.61 )وحيد الجنين(

 نادر

 23.83 87.20 17.69 )متعدد األجنة(

B4 
 اسكوربيون

 23.90 88.07 16.31 )وحيد الجنين(

 نادر

 23.53 87.06 16.67 األجنة()متعدد 

B5 
 اسكوربيون

 23.06 88.08 16.56 )وحيد الجنين(

 نادر

 22.73 86.86 15.63 )متعدد األجنة(

B6 
رش على المجموع 

 الخضري

 اسكوربيون

 23.33 87.55 17.13 )وحيد الجنين(

 نادر

 23.63 86.72 16.73 )متعدد األجنة(

B7 
 اسكوربيون

 24.13 89.04 17.36 )وحيد الجنين(

 نادر

 24.07 87.80 17.20 )متعدد األجنة(

 23.47 86.93 16.69 المتوسط

LSD 0.05 
B=ns, V=ns, 

B*V=ns 

B=ns, V=ns, 

B*V=ns 

B=ns, V=ns, 

B*V=ns 

ns 0.05: تعني عدم وجود فروق معنوية عند مستوى داللة 
 

 طن/هكتار: تأثير طرق ومعدل إضافة البورون في المردود الجذري- 4

بينت نتائ  التحليل االحصائي إلا وجود فروق معنوية عالية في المردود الجذري عائد لت طير الصنر وقد تفوق الصنر  سكوربيون 
، 39.71، 41.09، 41.63لصنر اسكوربيون )لوكان بالمتوسط  علا الصنر نادر بمتوسط وزن الجذور بكافة معام ت البورون

، B1 ، B2 ،B3 ،B4 ،B5 ،B6لطرق ومعدل إ افة البورون ) علا التوالي كتار( طن/هو43.87، 38.32، 40.26، 36.93
B7البورون  معام ت ( علا التوالي. بينما لم يكن هناك فروق معنوية في المردود الجذري عائدة لت طير البورون والتفاعل بين

ة التي استالدم فيها الصنر اسكوربيون وطريقة ر  البورون وقد تفوقت المعامل (.5ما بينته النتائ  في الجدول ) اهذو والصنر 
المعاملة التي استالدم فيها  في حين  عطت، كتارطن/هو (43.87حيث  عطت وزن جذري بالمتوسط ) B7علا المجموع الال ري 

 .كتارطن/هو (33.32وزن جذري بالمتوسط )  B6الصنر نادر وطريقة ر  البورون علا المجموع الال ري
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 تأثير طرق ومعدل إضافة البورون في ناتج السكر الفعلي طن/هكتار:- 5
( إلا وجود فروق معنوية عالية في متوسط إنتاج السكر الفعلي عائد لت طير الصنر وقد تفوق 5الجدول )  شارت البيانات في

 ( 6.8،  5.8،  5.9،  5.3،  5.3،  5.9،  5.8الصنر اسكوربيون علا الصنر نادر بنات  السكر الفعلي بلغ بالمتوسط  )
( علا التوالي. بينما لم يكن B1  ، B2 ،B3  ، B4 ،B5  ،B6  ،B7علا التوالي لطرق ومعدل إ افة البورون ) كتارطن/هو

هناك فروق معنوية في انتاج السكر الفعلي عائد لت طير البورون والتفاعل بين البورون والصنر. كما  ظهرت النتائ  تفوق المعاملة 
الفعلي للسكر  نتاج علا إ ( حيث  عطتB7استالدم فيها الصنر اسكوربيون وطريقة ر  البورون علا المجموع الال ري ) التي

التي استالدم فيها الصنر نادر وطريقة اللط البورون م  التربة قبل   عطت المعاملة، بينما كتار( طن/ه6.8بلغ بالمتوسط )
( 1999وهذا ما و حه )الجداوي والمحمد،  كتار( طن/ه4.6لغ بالمتوسط )بي فعلالسكر من النتاج إ  قل( B5و  (B4 الزراعة

حيث اعتبر  ن البورون من  هم العناصر الصغرى إلنتاج الشوندر السكري إذ يساعد علا نقل السكريات والعناصر الغذائية من 
 األوراق إلا الجذور.

لصنفين من الشوندر  (ري والخضري وناتج السكر الفعلي )طن/هكتار. تأثير معدل وطريقة إضافة البورون في المردود الجذ5الجدول 
 السكري

 معاملة البورون
(B) 

طريقة إضافة 
 البورون

 الصنا
(V) 

 المردود الجذري
 )طن/هكتار(

ناتج السكر الفعلي 
 )طن/هكتار(

B1 شاهد 
 )بدون إضافة(

 اسكوربيون

 5.8 41.63 )وحيد الجنين(

 نادر

 4.8 34.99 )متعدد األجنة(

B2 

 خلط مع التربة

 اسكوربيون

 5.9 41.09 )وحيد الجنين(

 نادر

 5.6 37.20 )متعدد األجنة(

B3 
 اسكوربيون

 5.3 39.71 )وحيد الجنين(

 نادر

 5.6 37.62 )متعدد األجنة(

B4 
 اسكوربيون

 5.3 36.93 )وحيد الجنين(

 نادر

 4.6 33.59 )متعدد األجنة(

B5 
 اسكوربيون

 5.9 40.26 الجنين()وحيد 

 نادر

 4.6 33.32 )متعدد األجنة(

B6 
رش على المجموع 

 الخضري

 اسكوربيون

 5.8 38.32 )وحيد الجنين(

 نادر

 4.8 33.32 )متعدد األجنة(

B7 
 اسكوربيون

 6.8 43.87 )وحيد الجنين(

 نادر

 5.4 36.37 )متعدد األجنة(

   المتوسط

LSD 0.05 
B=ns, V=3.20, 

B*V=ns 

B=ns, V=0.22, 

B*V=ns 

ns 0.05: تعني عدم وجود فروق معنوية عند مستوى داللة 
 0.05: تعني وجود فروق معنوية عند مستوى داللة **
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 :الخالصة

تبين مما سبق  ن لألصنار وجود  دور كبير في الت طير علا الصفات المدروسة وهذا ما نجده من ال ل تفوق الصنر  -
الصفات اإلنتاجية المدروسة علا الصنر نادر، حيث  عطا  علا إنتاج من السكر الفعلي طن/هكتار، و علا اسكوربيون في 

ونسبة المواد الصلبة  متوسط من المردود الجذري طن/هكتار. بينما لم يظهر االت ر بين الصنفين في كل من نسبة السكروز%
 الذائبة )البركم( % ونسبة النقاوة % في الجذور.

 زراعة تمت في تربة  ن اللم ت دي معاملة اللط البورون م  التربة إلا  ي ت طير معنوي علا الصفات المدروسة وهذا يعود إلا  -
بينما  ظهرت معاملة ر  البورون ، لذلك لم يظهر فيها نقص للبورون علا النبات  PPM 1.56 عالية المحتوى من البورون 

 . المردود الجذري طن/هكتارو الفعلي طن/هكتار،  نات  السكر علا األوراق تفوقًا في
 لذلك يمكن أن نوصي بما يلي :

متابعة البحث بمعدالت تسميد  الرى بالبورون م  استالدام  صنار  الرى، م  االشارة إلا  همية هذا البحث التطبيقية والتي  -
 و رشًا علا األوراق لما له  همية في  تتمطل في إ افة البورون إلا التربة في حال  طبت تحليلها نقص في هذا العنصر،

 الت طير في إنتاج الشوندر السكري من الجذور والسكر.
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Abstract: 

The experiment was conducted at Al Muriea Station, Der Al Zur Agricultural Research Center, 

(GCSAR), Syria, during 2010/2011 season, in a loamy silt soil, the soil composed of 40 and 32% of 

clay and silt, respectively. NPK contents were 4.1:10.9:121.5 respectively, while boron content was 

1.56%. This study aims to study the effect of boron fertilizer application method and level on the 

production and quality traits of two sugar beet varieties, one was monogerm (Scorpion), the other 

was multigerm (Nadir). Split plot design with three replications was used. Boron fertilizer was 

appointed in the main plots, but the varieties were allocated randomly in the sub plots. Four levels 

of ground boron fertilizer were added to the soil (as Borax 11%) (5, 10, 15, and 20 Kg Borax/Ha), 

and two levels of spray boron fertilizer (as Borax 11%) were sprayed on the leaves (10, and 20 Kg 

Borax/Ha), besides the control treatment, the total treatments of boron addition were six. The results 

showed that ground boron application has no significant effects on the studied traits, because of the 

high content of boron in the soil 1.56 ppm. The results exhibited a significant effect of the spray 

boron on sugar and root yields (ton/ha). 

Keywords: Sugar beet, Varieties, Production and quality traits.      
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