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في  على شكل أكوام مكشوفة (Beta vulgaris.L)تأثير فترة تخزين الشوندر السكري 
 التكنولوجية والتصنيعية للجذور الخصائص 

 
  (2)وأحمد العبداهلل (1)*انتصار محمد الجباوي

 entessarj@hotmail.com(. قسم بحوث الشوندر السكري، إدارة بحوث المحاصيل، دمشق، سورية، البريد االلكتروني 1)
 (. مركز البحوث العلمية الزراعية في دير الزور، دير الزور،  سورية.2)

 (.dr.entessara@gmail.com)*للمراسلة: د. انتصار الجباوي. البريد اإللكتروني: 
 

 22/08/2015تاريخ القبول:    07/08/2015تاريخ االستالم: 
 

 الملخص:
تشرين الثاني(  15في العروتين الخريفية ) 2009/2010و 2008/2009تمت هذه الدراسة خالل الموسمين الزراعيين 

آب( في محطة بحوث المريعية بمركز البحوث العلمية الزراعية بدير الزور التابع للهيئة العامة للبحوث العلمية  1والصيفية )
الزراعية )األصناف: صنف شوندر سكري وحيد الجنين وصنف متعدد األجنة( دراسة تأثير بعض المعامالت الزراعية، بهدف 

وفق تصميم أيام( وموعد الزراعة )الخريفية والصيفية( في الصفات التكنولوجية والتصنيعية  10والبيئية )فترة ما بعد القلع وهي 
ترة بقاء جذور الشوندر السكري مخزنة في العراء بثالثة مكررات. أظهرت النتائج أن إطالة ف RCBD  القطاعات الكاملة العشوائية 

قد أدى إلى ارتفاع نسبة المواد الذائبة في العصير )البريكس%(، وبشكل تدريجي يوميًا اعتبارًا من اليوم األول للقلع وحتى اليوم 
% في العروة 36.08العاشر، مما أدى إلى تدهور جميع  المواصفات التصنيعية للجذور، حيث ارتفعت نسبة البريكس بمعدل 

% وذلك للصنفين المدروسين. وانخفضت نسبة السكروز )%( في 24.69الخريفية في حين بلغ معدل االرتفاع في العروة الصيفية 
% في العروتين الخريفية والصيفية على 12.48% و21.76الجذور، وبلغ االنخفاض في اليوم العاشر مقارنًة مع اليوم األول 

% للعروتين الخريفية 8.82، 4.57بمعدل  لمدروسين للصنفين المختبرين. كما انخفضت نقاوة العصير )%(التوالي، للصنفين ا
عند القلع والصيفية على الترتيب، وعلى الرغم من ارتفاع معدل االنخفاض في نسبة النقاوة في العروة الصيفية عن العروة الخريفية 

%( مقارنة مع العروة الخريفية 71.17هاية فترة التخزين في العروة الصيفية )إال أن هناك ارتفاع واضح في قيمة النقاوة في ن
، 14.58أيام من القلع( بمعدل  10مع نهاية فترة التخزين )بعد  انخفض المحتوى الرطوبي في الجذور بنسبة كبيرة%(. و 68.26)

 10ية فترة تخزين جذور الشوندر السكري )بعد . كما انخفض وزن الجذر في نها% للعروتين الخريفية والصيفية على التوالي7.16
. أوضحت الدراسة أن الصنف ديتا وحيد الجنين % للعروتين الخريفية والصيفية على التوالي14.5، 26.18بمعدل  أيام من القلع(،

نتائج أفضلية الزراعة بينت الله قابلية أقل للتدهور واالحتفاظ بالخصائص النوعية بشكل أكبر من الصنف أكاال متعدد األجنة. كما 
الصيفية على الزراعة الخريفية عند القلع وبعد القلع )خالل فترة التخزين( في الحفاظ على الخصائص التصنيعية والمحتوى 

 الرطوبي ووزن الجذر للشوندر السكري.

 الشوندر السكري، األصناف، فترة التخزين، التخزين في العراء، العروة الخريفية، العروة الصيفية. الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة:
تأأأتي أهميأأة الشأأوندر السأأكري مأأن كونأأه المصأأدر الثأأاني للسأأكر بعأأد قصأأب السأأكر علأأى المسأأتوى العأأالمي، إذ يسأأتخر  منأأه حأأوالي 

ول الوحيد المستخدم في سورية إلنتأا  السأكر، بل أت المسأاحة المزروعأة بهأذا % من إجمالي السكر المنتج عالميًا، وهو المحص40
طن/هكتأأار  45.5ألأأف هكتأأارًا أنتجأأت مليأأون طأأن مأأن جأأذور الشأأوندر السأأكري، وبمأأردود قأأدره  22.5نحأأو  2012المحصأأول عأأام 

 (.2012)وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي، 
والتصنيع إلى تدهور في مواصفاته التصنيعية )ذبول وتفكك السأكروز(، وخاصأة فأي  يتعّرض الشوندر السكري في الفترة مابين القلع

 تأدنيارة يأددي إلأى الحأر  درجأات فأي االرتفاع هذا. م˚ 45–35فترة الصيف إذ يتعّرض خاللها إلى درجات حرارة مرتفعة تتراوح بين 
فأأأي مواصأأأفات جأأأذور الشأأأوندر السأأأكري التكنولوجيأأأة خصوصأأأًا انخفأأأاض نسأأأبة السأأأكروز، وارتفأأأاع نسأأأبة المأأأواد الالسأأأكرية وبالتأأأالي 

عداده للتخزين له أهمية كبيرة فالقلع عندما يكون في جأو 2005انخفاض النقاوة )الباقوني وصادق،  (. لذا فإن تنظيم قلع الشوندر وا 
فأي هأذه الحالأة مقاومأة الجفأاف، هأذا الجفأاف الأذي يأددي مسأتقباًل فأي المخأزن لأتعفن الجأذور خأالل حار وجاف ال يسأتطيع الجأذر 

أيأام مأن التخأأزين ويصأبح الجأذر غيأأر صأالح للتصأنيع، مأأن أجأل ذلأك البأأد أن يكأون القلأع فأأي هأذه الحالأة فأأي وقأت قصأأير  5-10
تخأأزين جأأذور الشأأوندر السأأكري عنأأد درجأأات حأأرارة علأأى أهميأأة  Kenter and Hofman, (2009)ويأأورد فأأورًا للمصأأنع. وأّكأأد 
. ووجأأدا أّن ت يأأر تركيأأز السأأكروز فأأي الجأأذور كأأان قلأأياًل نسأأبيًا عنأأد تخأأزين صأأالحية الجأأذور للتصأأنيعمنخفضأأة كونهأأا تطيأأل فتأأرة 

اض نوعيأأأة والرافينأأأوز وانخفأأأ المرجأأأع السأأأكر مأأأن كأأأل تشأأأّكل إلأأأى أّدى لكأأأن  م˚20و  م˚7أيأأأام بأأأدرجات  حأأأرارة  110الجأأأذور لمأأأدة 
 الجذور.

وقد بّينت دراسات حول أسباب التدهور الحاصل في جذور الشوندر السكري بعد القلع أن العامل الهام واألساسي في حدوث 
. كما يزداد المحتوى من المواد الصلبة ((EL-Geddawi, 1988الت يرات أثناء تخزين جذور الشوندر السكري هو فقد الماء 

 ,EL-Geddawiجذور الشوندر السكري في الهواء الطلق أو نتيجة إطالة الفترة ما بين القلع والتصنيع )الذائبة أثناء تخزين 
1988; Mousa, 1990; Zalat, 1993; Klotz and Finger, 2002; Yousif, Nariman and Abou El-magd, 

أو آلي(، ومعدل التنفس، واألمراض واآلفات  تتأثر قابلية جذور الشوندر السكري للتخزين بكل من عملية القلع )يدوي(. و 2004
 ;Bugbee, 1993التي قد تتعرض لها جذور الشوندر السكري أثناء التخزين، والظروف البيئية المحيطة خالل وبعد القلع )

Jaggard et al., 1997; Strausbaugh et al., 2008 .) 
الحقليأة  الزراعأةنع مأن أهأم مراحأل إنتاجأه، فقأد تكأون فأي المصأا تسأليمهيعتبر جمع محصول الشوندر من الحقل إلأى مكأان 

جيدة ولكن تأخر القلع أو الشحن وأثره الضار يددي إلى فقد في كمية السّكر المّدخر، ويتوقف تأأمين متطلبأات المصأنع بمأادة أوليأة 
ي إنتا  الشوندر مأن حيأث الكأم بشكل مستمر على كفاءة عمليات القلع والنقل، حيث يددي التأخر في هذه العمليات لخسارة كبيرة ف

 والنوع. 
زيأأادة تركيأأز السأأكر األحأأادي سأأكر الفركتأأوز الأأذي ينأأتج عأأن تحلّأأل سأأكر  يسأأببارتفأأاع نشأأاط أنأأزيم السأأكروز سأأينتاز بعأأد القلأأع  إن

 وكأذلك(، Klotz and Finger, 2004تأأثر نشأاط هأذا األنأزيم بدرجأة حأرارة التخأزين وطأول فتأرة التخأزين )يالسكروز الثنأائي، كمأا 
 ,Mousa, 1990; Abou-Shady) أنأزيم اإلنفرتيأز بكأل مأن ظأروف التخأزين وطأول الفتأرة مأا بأين القلأع والتخأزين يتأأثر نشأاط

1994; Hozayen, 2002  .)   
( لتقأأدير الت يأأرات الكميأأة والوصأأفية التأأي تطأأرأ علأأى محصأأول الشأأوندر 1988) El-Geddawiأشأأارت نتأأائج الدراسأأة التأأي نفأأذها 

إلى ازدياد نسبة المأواد الصألبة الذائبأة مأع اخأتالف ظأروف يددي تخزين جذور الشوندر السكري  أن ي في الفترة ما بعد القلع،السكر 
(، والتي تنعكس سلبًا بدورها على نقأاوة العصأير التأي تتعلأق بشأكل أساسأي بفتأرة تخأزين الجأذور Abou-Shady, 1994التخزين )

-Elلل السكر المخزن في الجأذور والمتسأبب عأن درجأات الحأرارة العاليأة المالزمأة لفتأرة القلأع )في الحقل بعد القلع، وذلك بسبب تح
Geddawi, 1988). 
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دير الزور والرقة( في فترة الصيف  محافظتيومن المعروف أن ارتفاع درجات الحرارة عند القلع في المناطق الشرقية )
خالل شهري حزيران وتموز قد حّد من التوسع في زراعة محصول الشوندر السكري في هذه المناطق في العروة الخريفية. حيث 

سبة كمية السكريات المخزونة نتيجة الزدياد معدل تنفس النبات. وبالنتيجة فإن ن وتستهلكتتباطأ نتيجة لذلك عملية تخزين السكر 
الحالوة تنخفض وتتدنى مواصفات الشوندر التصنيعية. لذلك قامت الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بإجراء تجارب على 
المحصول في مركزي بحوث الرقة ودير الزور بناًء على دراسة مسبقة للظروف البيئية المناسبة لنمو ونضج الشوندر السكري 

بذور وقلع الجذور حيث الظروف البيئية مناسبة لنضج المحصول وتخزين السكر. من خالل النتائج لتحديد مواعيد جديدة لزراعة ال
( وقلع الجذور في منتصف شهر شباط حيث تراوحت  15/8و 1/8تبين إمكانية زراعة الشوندر السكري في المواعيد المبكر) 

طن/هأكتار في دير الزور وتراوحت حالوة الجذور  51-42طن/هأكتار في الرقة و 65-40إنتاجية الجذور في هذه المواعيد إلى 
% في دير الزور.  ولم تظهر أية شماريخ زهرية على النباتات )الجباوي  15.8و 14.8% في الرقة  و 18.0-14.5بين 

 (.2007والجزائري، 
الحاصأل فأي جأذور الشأوندر  ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث في التأكيد على أهمية العروة الصيفية في التقليل من التدهور 

دراسأأة تأأأثير بعأأض المعأأامالت النباتيأأة )األصأأناف:  -1 :يهأأدف البحأأث إلأأىلأأذا  السأأكري بعأأد القلأأع بالمقارنأأة مأأع العأأروة الخريفيأأة.
أيأأام( وموعأأد الزراعأأة )الخريفيأأة  10صأأنف شأأوندر سأأكري وحيأأد الجنأأين وصأأنف متعأأدد األجنأأة( و البيئيأأة )فتأأرة مأأا بعأأد القلأأع وهأأي 

 فية( في الصفات النوعية لمحصول الشوندر السكري والمحتوى الرطوبي في الجذر ووزن الجذر.والصي
مقارنأأة تأأأثير الفتأأرة مأأا بعأأد القلأأع فأأي كأأل مأأن الصأأفات النوعيأأة والمحتأأوى الرطأأوبي ووزن  جأأذور الشأأوندر السأأكري فأأي العأأروة  -2

 الخريفية والصيفية.
 مواد وطرائق البحث:

المريعية بمركز بحوث دير الزور التأابع للهيئأة العامأة للبحأوث العلميأة الزراعيأة بحوث في محطة  نفذت تجربتان حقليتان 
فأأأي العأأأروتين الخريفيأأأة )منتصأأأف شأأأهر تشأأأرين األول(  2009/2010و 2008/2009فأأأي سأأأورية، خأأأالل الموسأأأمين الأأأزراعيين 

للزراعأة  األصأناف المعتمأدة وهمأا مأن )أكأاال( األجنأة متعأدد آخأروحيد الجنين )ديتأا(، و  باستخدام صنفوالصيفية )بداية شهر آب( 
 في كال العروتين الخريفية والصيفية في دير الزور. 

هّأزت األرض للزراعأة بحراثأة أولأى علأى عمأق ) ( 30استخدم تصميم القطاعات الكاملة العشوائية بثالثأة مكأررات فأي كأل عأروة ، ج 
رثأأأت األرض ثأأأم ( سأأأم، وذلأأأك بعأأأد إضأأأافة األسأأأمدة العضأأأوية، 10مأأأق )( سأأأم، و الثالثأأأة علأأأى ع20سأأأم، والثانيأأأة علأأأى عمأأأق ) ح 

( 6( م، تحتأأوي كأأل قطعأأة )3( م، وعأأرض )6بطأأول ) 2( م18بالكالتيفأأاتور، وتأأم تسأأويتها، وتقسأأيمها إلأأى قطأأع مسأأاحة كأأل منهأأا )
الفوسفاتية والبوتاسأية دفعأًة واحأدة قبأل ( سم، وأ ضيفت األسمدة 20( سم، والمسافة بين النباتات )50خطوط، المسافة بين الخطوط )

الزراعأأة، أمأأا األسأأمدة اآلزوتيأأة فأأتم إضأأافتها علأأى دفعتأأين، نصأأف الكميأأة قبأأل الزراعأأة مأأع بأأاقي األسأأمدة والدفعأأة الثانيأأة بعأأد إجأأراء 
شوندر السكري فأي عملية التفريد، وذلك على أساس تحليل التربة وحسب توصيات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي المطبقة على ال

يوم من الزراعة بالنسأبة للزراعأة الصأيفية،  210رية حسب العروة. قلع المحصول بعد  12-8كل عروة. كما تم إعطاء المحصول 
 يوم بالنسبة للزراعة الخريفية. 240وبعد 

 الصفات المدروسة:
 الصفات التكنولوجية )النوعية(:

أيأام مأن  10التجربأة علأى مأدار مأن  لفة مأن خمسأة جأذور مأن كأل قطعأة تجريبيأةقلعت التجربة في الموعد المحدد وأخذت عينة مد 
 أجل تقدير:

رت باسأأأتعمال جهأأأاز قأأأدّ  :Total Soluble Solids  (TSS)نسببببة الببببريكأ )ا( أو المبببواد الصبببلبة الذائببببة .1
 ).   (Refractometer AOAC, 2000) (الرفراكتوميتر
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(، وذلأك تبعأًا Sacharimeterتَم تقدير نسأبة السأكروز فأي العجينأة باسأتعمال جهأاز السأكاريميتر ) نسبة السكروز )ا(: .2
 .Le-Docte, (1927)لطريقة 

  كاآلتي:  Oldfield, (1961) Carruthers andح سبت تبعًا لطريقة   نسبة النقاوة )ا(: .3
  100( * TSSنسبة النقاوة % = )نسبة السكر / 

 ي مخبر الشوندر السكري في محطة المريعية في مركز بحوث دير الزور. أجريت هذه التحاليل ف
 المحتوى الرطوبي للجذور:

  م حتى ثبات الوزن. ◦85غ(، وضعت في فرن التجفيف على درجة حرارة  100قدر بأخذ وزن معلوم من عجينة جذور الشوندر )
 تصميم التجربة والتحليل اإلحصائي: 

( للعوامأأل ANOVAبثالثأأة مكأأررات، لتحليأأل مصأأادر التبأأاين )  RCBDالقطاعأأات الكاملأأة العشأأوائيةنفأأذت التجربأأة وفأأق تصأأميم 
  .(Gomez and Gomez, 1984)األساسية والتفاعل بينها في كل موسم على حدة، ثم أجري التحليل التجميعي للموسمين 

وتقدير أقل فرق معنأوي  GenStat v12برنامج  باستخدامتم إجراء عمليات التحليل اإلحصائي لكافة الصفات التي شملتها الدراسة 
( (L.S.D 5عند مستوى داللة .% 

 النتائج والمناقشة:
 أواًل: تأثير الفترة ما بعد القلع في الصفات النوعية للشوندر السكري:

 كأ ا:ينسبة البر  -1-1
ضأأم كأأاَل مأأن اآلزوت األمينأأي، والبوتاسأأيوم، تمثأأل نسأأبة البأأريكس نسأأبة المأأواد الصأألبة الذائبأأة فأأي جأأذور الشأأوندر السأأكري، والتأأي ت

والصأأوديوم باإلضأأافة إلأأى السأأكروز. تتوقأأف نسأأبة ارتفأأاع أو انخفأأاض كأأل عنصأأر مأأن العناصأأر المكونأأة للبأأركس علأأى العديأأد مأأن 
زوت العوامأأل، نأأذكر منهأأا: الصأأنف، التسأأميد اآلزوتأأي، وظأأروف التخأأزين مأأا بعأأد الحصأأاد. إن ارتفأأاع نسأأبة الشأأوائب المتمثلأأة بأأاآل

 األميني، والبوتاسيوم، والصوديوم يددي إلى إعاقة استخالص السكر أثناء التصنيع في معامل السكر.
( وجأود فروقأات معنويأة بأين أيأام التخأزين فأي صأفة نسأبة البأريكس لجأذور الشأوندر السأكري، حيأث مأع 1تبين النتأائج فأي الجأدول )

% 25.93% في اليوم العاشأر بمعأدل 30.93% في اليوم األول إلى 19.77إطالة فترة تخزين الجذور ارتفعت نسبة البريكس من 
( ارتفاع 1. كما يوضح الجدول )للصنفين المدروسين% وذلك 22.07فاع في العروة الصيفية في العروة الخريفية في حين بلغ االرت

أيام( في العروة الخريفية وبشكل معنوي لدى مقارنتها مع العروة الصيفية. وتبين النتائج  10نسبة البريكس خالل كافة أيام التخزين )
%  6.83عة أدى إلأأى زيأأادة نسأأبة البأأريكس فأأي الجأأذور بمعأأدل سأأا 24أن تأأرك جأأذور الشأأوندر السأأكري مكومأأة فأأي العأأراء فتأأرة 

% في العأروتين الخريفيأة والصأيفية علأى التأوالي. وقأد يعأود السأبب فأي ذلأك إلأى انخفأاض محتأوى الجأذور مأن المأاء نتيجأة 2.71و
 Klotz andتوصأأل إليأأه ) عمليأأة البخأأر نظأأرًا الرتفأأاع درجأأات الحأأرارة خأأالل فتأأرة مأأا بعأأد القلأأع. وقأأد توافقأأت هأأذه النتأأائج مأأع مأأا

Finger, 2002; Youssif and Abou El-Magd, 2004  حيث أكدت هذه الدراسات أن إطالة فترة تخزين الشوندر السكري )
 بعد القلع قد أدت إلى ارتفاع نسبة المواد الصلبة الذائبة )البريكس(.

لخريفيأة ومعنويأة فأي العأروة الصأيفية، وذلأك علأى مسأتوى في صفة نسبة البريكس ظاهرية في العأروة ا الصنفينالفروقات بين  كانت
%( من الصنف 23.17و 26.38حيث أعطى الصنف ديتا )وحيد الجنين( نسبة بريكس أعلى )فترة التخزين للجذور ما بعد القلع، 

 ي.%( في نهاية فترة التخزين في العروة الخريفية والصيفية على التوال20.96و 25.47أكاال )متعدد األجنة( )
( أثرًا معنويًا في صفة البريكس، ممأا يأدل علأى تأأثر أداء الصأنف V*D) على مستوى التفاعالت من الدرجة األولى، أظهر التفاعل

مما يدكد على أهمية عدم تخزين الجذور في الحقل لفتأرة طويلأة حتأى ولأو كانأت عأدة أيأام مع إطالة فترة تخزين الجذور في الحقل، 
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وحيأأد  الصأأنف ديتأأا أقأأل تأأدهورًا مأأن  الصأأنف أكأأاال متعأأدد الجنأأينوبصأأورة عامأأة هور فأأي نسأأبة البأأركس. وذلأأك مأأن أجأأل تقليأأل التأأد
 (.1 الجنين بالنسبة لصفة البريكس% )الجدول،

. تأثير طول فترة تخزين جذور صنفين من الشوندر السكري المزروع في العروتين الخريفية والصيفية في نسبة البريكأ )ا( 1الجبدول 
 (.2009/2010و 2008/2009الموسمين  )متوسط

 (Dفترة التخزين )

 )يوم(

 العروة الخريفية

 المتوسط

 العروة الصيفية

 T-Test المتوسط
 (V) الصنف (V) الصنف

 ديتا

 )وحيد(

 أكاال

 )متعدد(

 ديتا

 )وحيد(

 أكاال

 )متعدد(

1 20.20 19.34 19.77 19.94 18.12 19.03 ns 

2 21.24 21.20 21.22 20.46 18.65 19.56 * 

3 22.94 22.33 22.64 21.36 19.40 20.38 * 

4 24.43 23.72 24.08 22.32 19.88 21.10 * 

5 25.56 26.40 25.98 22.78 20.51 21.65 ** 

6 27.48 26.55 27.02 23.48 21.17 22.33 ** 

7 28.74 27.41 28.08 24.25 21.87 23.06 ** 

8 30.48 28.45 29.47 25.00 22.60 23.80 ** 

9 30.87 29.25 30.06 25.64 23.32 24.48 ** 

10 31.81 30.05 30.93 26.48 24.06 25.27 ** 

 ** 22.06 20.96 23.17 25.92 25.47 26.38 المتوسط

L.S.D 0.05 (V) = ns  (D) = 0.77  

(V*D) = 1.43 

(V) = 2.63  (D) = 0.48 (V*D) = 2.11 
 

 .0.05مستوى ثقة  عندفروقات معنوية وجود تعني عدم  ns  .التواليعلى  0.05و  0.01مستوى ثقة  عند** و* المعنوية   

 نسبة السكروز ا: -1-2
 24فروقأأات معنويأأة بأأين أيأأام التخأأزين بالنسأأبة للسأأكروز، حيأأث انخفضأأت نسأأبة السأأكروز بعأأد مأأرور  ( إلأأى وجأأود2يشأأير الجأأدول )

% فأأي العأأروة الصأأأيفية. وصأألت نسأأبة السأأأكروز فأأي نهايأأة فتأأأرة 14.82% فأأي العأأروة الخريفيأأأة، 14.11سأأاعة مأأن القلأأع بمعأأأدل 
% 12.48% و21.76%  في العروتين الخريفية والصيفية على التوالي. وبلغ معأدل االنخفأاض 12.97% و11.04التخزين إلى 

بالمقارنأأة مأأع محتأأوى الجأأذور مأأن السأأكر بعأأد القلأأع ، وذلأأك  فأأي العأأروتين الخريفيأأة والصأأيفية علأأى التأأوالي فأأي نهايأأة فتأأرة التخأأزين
 يتسارع معدله بارتفأاع درجأات الحأرارة حيثمباشرًة. ويعود السبب في انخفاض نسبة السكروز إلى حدوث عملية التنفس في الجذور 

 Vanga and Vanga, 1955; Wyse and Dexter, 1971; Oldfield et) تتوافق هذه النتائج مأع مأا توصأل إليأه كأاًل مأن
al., 1980.نستنتج وجوب توريد جذور الشوندر مباشرة بعد القلع .) 

لم توجد فروق معنوية بين الصنفين في العروة الخريفية في وجدت فروق معنوية بين الصنفين المدروسين فأي العأروة الصأيفية حيأث 
أيام(.  10والصيفية ، وذلك على مستوى فترة التخزين ) العروة%( في 12.40%( على الصنف أكاال )15.46تفوق الصنف ديتا )

 متعأدد الصأنف أكأاالقابلية أقل للتدهور واالحتفاظ بنسبة سكروز بشأكل أكبأر مأن  لهالجنين  وحيد الصنف ديتاأن  من ذلك نستنتجو 
 األجنة.

  



 2016 - (2)العدد –( 3)المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  3 , Number 2 , Dec 2016 

116 

 

ن الخريفية والصيفية في نسبة السكروز )ا( . تأثير طول فترة تخزين جذور صنفين من الشوندر السكري المزروع في العروتي2الجبدول 
 (.2009/2010و 2008/2009)متوسط الموسمين 

 (Dفترة التخزين )

 )يوم(

 العروة الخريفية

 المتوسط

 العروة الصيفية

 T-Test المتوسط
 (V) الصنف (V) الصنف

 ديتا

 )وحيد(

 أكاال

 )متعدد(

 ديتا

 )وحيد(

 أكاال

 )متعدد(

1 14.62 13.60 14.11 15.92 13.72 14.82 ns 

2 13.69 13.37 13.53 15.90 13.43 14.67 ns 

3 13.32 12.91 13.12 15.74 13.36 14.55 ns 

4 13.08 12.69 12.89 15.74 13.45 14.60 ns 

5 13.08 12.76 12.92 15.55 12.65 14.10 ns 

6 12.92 12.16 12.54 15.35 12.05 13.70 ns 

7 12.54 11.70 12.12 15.25 11.95 13.60 ns 

8 12.40 11.35 11.88 15.25 11.35 13.30 ns 

9 11.89 10.97 11.43 14.97 11.03 13.00 ns 

10 11.57 10.50 11.04 14.90 11.04 12.97 ns 

 ** 13.93 12.40 15.46 12.56 12.20 12.91 المتوسط

L.S.D 0.05 (V) = ns  (D) = 0.36  

(V*D) = 0.63 

(V) = 0.50  (D) = 0.32 

 (V*D) = 0.50 
 

 .0.05مستوى ثقة  عندفروقات معنوية وجود تعني عدم  ns  .التواليعلى  0.05و  0.01مستوى ثقة  عند** و* المعنوية   

 نسبة النقاوة ا: -1-3
( انخفاض نسبة النقاوة للعصير في جذور الشوندر السكري مع إطالة فترة تخزين الجذور، إذ مع نهاية فترة التخزين 3يبين الجدول )

%، ومأأأأن 4.57% فأأأأي العأأأأروة الخريفيأأأأة بمعأأأأدل 68.26% إلأأأأى 71.53أيأأأأام مأأأأن القلأأأأع( انخفضأأأأت نسأأأأبة النقأأأأاوة مأأأأن  10)بعأأأأد 
روة الصأأيفية، وعلأأى الأأرغم مأأن ارتفأأاع معأأدل االنخفأأاض فأأي نسأأبة النقأأاوة فأأي % فأأي العأأ 8.83% بمعأأدل 71.17% إلأى 78.06

العأأأروة الصأأأيفية عأأأن العأأأروة الخريفيأأأة إال أن هنأأأاك ارتفأأأاع واضأأأح فأأأي قيمأأأة النقأأأاوة فأأأي نهايأأأة فتأأأرة التخأأأزين فأأأي العأأأروة الصأأأيفية 
 %(. 68.26%( مقارنة مع العروة الخريفية )71.17)

غيأأر  علأأى مسأأتوى فتأأرة التخأأزين فأأي العأأروة الصأأيفية، فأأي حأأين كانأأت الفروقأأات فين المدروسأأينالصأأنكانأأت الفروقأأات معنويأأة بأأين 
الصأأنف ديتأأا فأأي صأأفة نسأأبة النقأأاوة  زيأأادة( إلأأى 3. كمأأا يشأأير الجأأدول )الخريفيأأةفأأي العأأروة  الصأأنفين المختبأأرينمأأا بأأين  معنويأأة 

%(،  77.39الصنف ديتا )في حين تفوق ة الخريفية، %( في العرو 67.01%( لكن بفروقات ظاهرية على الصنف أكاال )69.10)
 %( في العروة الصيفية. 70.62بفرق معنوي على الصنف أكاال )

ويعود سبب انخفاض نسبة النقاوة إلى ارتفاع نسبة البريكس وانخفاض نسبة السأكروز فأي الجأذور خأالل فتأرة التخأزين. نسأتنتج عأدم 
 ,.Buzanov et al) ا للمعمل بعد القلع مباشرًة. وقد توافقت النتائج مع ما توصل إليهوتوريدهفي العراء تخزين الجذور المحصودة 

1969; Youssif and Abou El-Magd, 2004). 
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. تأثير طول فترة تخزين جذور صنفين من الشوندر السكري المزروع في العروتين الخريفية والصيفية في نسبة النقاوة )ا( 3الجبدول 
 (.2009/2010و 2008/2009)متوسط الموسمين 

 (Dفترة التخزين )

 )يوم(

 العروة الخريفية

 المتوسط

 العروة الصيفية

 T-Test المتوسط
 (V) الصنف  (V) الصنف

 ديتا

 )وحيد(

 أكاال

 )متعدد(

 ديتا

 )وحيد(

 أكاال

 )متعدد(

1 72.70 70.36 71.53 80.01 76.11 78.06 ** 

2 70.68 68.79 69.74 79.36 74.52 76.94 ** 

3 69.83 66.30 68.07 78.47 72.69 75.58 ** 

4 69.81 65.25 67.53 76.85 72.02 74.44 ** 

5 68.42 62.86 65.64 76.87 70.83 73.85 ** 

6 65.81 64.71 65.26 76.96 69.50 73.23 ** 

7 66.19 67.20 66.70 76.60 69.23 72.92 ** 

8 65.82 67.83 66.83 75.73 68.17 71.95 * 

9 73.44 68.63 71.04 76.76 67.15 71.96 ns 

10 68.32 68.20 68.26 76.32 66.02 71.17 ns 

 ** 74.01 70.62 77.39 68.06 67.01 69.10 المتوسط

L.S.D 0.05 (V) = ns  (D) = 3.26  

(V*D) = 6.22 

(V) = 3.90  (D) = 1.76 (V*D) = 3.22 
 

 .0.05مستوى ثقة  عندفروقات معنوية وجود تعني عدم  ns  .التواليعلى  0.05و  0.01مستوى ثقة  عند** و* المعنوية   

 ثانيًا: تأثير الفترة ما بعد القلع في المحتوى الرطوبي )ا( في جذور الشوندر السكري:
الجأذور، إذ مأع نهايأة فتأرة التخأزين ( انخفاض المحتوى الرطوبي في جذور الشأوندر السأكري مأع إطالأة فتأرة تخأزين 4يبين الجدول )

 % في العروة الصيفية.7.16%، وبمعدل 14.58أيام من القلع( انخفض المحتوى الرطوبي في العروة الخريفية بمعدل  10)بعد 
 علأى مسأتوى فتأرة التخأزين فأي كأال العأروتين الخريفيأة والصأيفية ، حيأث حقأق الصنفين المدروسينبين  غير معنويةكانت الفروقات 

 (. 4 %(. )الجدول،72.80و  68.75%( بالمقارنة مع الصنف ديتا )73.52و 69.58الصنف أكاال قيمة أعلى )
 العديأد مأن البأاحثين  ويعود سبب االنخفاض في المحتوى الرطوبي إلى ارتفاع درجات الحرارة خالل فترة التخأزين. فقأد بينأت دراسأات

 (.EL-Geddawi, 1988ثناء تخزين جذور الشوندر السكري هو فقد الماء )أن العامل الهام واألساسي في حدوث الت يرات أ
. تأثير طول فترة تخزين جذور صنفين من الشوندر السكري المزروع في العروتين الخريفية والصيفية في المحتوى الرطوبي )ا( 4الجبدول 

 (.2009/2010و 2008/2009في الجذور )متوسط الموسمين 

 (Dفترة التخزين )

 )يوم(

 العروة الخريفية

 المتوسط

 العروة الصيفية

 T-Test المتوسط
 (V) الصنف (V) الصنف

 ديتا

 )وحيد(

 أكاال

 )متعدد(

 ديتا

 )وحيد(

 أكاال

 )متعدد(

1 74.80 75.30 75.05 75.78 75.68 75.73 ns 

2 74.04 73.94 73.99 75.21 75.27 75.24 ** 

3 72.36 72.67 72.52 74.74 74.43 74.59 ** 

4 70.92 71.28 71.10 73.95 74.00 73.98 ** 

5 69.28 69.19 69.24 73.20 73.82 73.51 ** 

6 67.65 68.45 68.05 72.50 73.69 73.10 ** 

7 66.26 67.59 66.93 71.77 72.60 72.19 ** 

8 64.75 66.56 65.66 70.79 72.75 71.77 ** 

9 64.23 65.76 65.00 70.42 72.04 71.23 ** 

10 63.19 65.03 64.11 69.65 70.96 70.31 ** 

 ** 73.16 73.52 72.80 69.16 69.58 68.75 المتوسط

L.S.D 0.05 (V) = ns (D) = 0.70  

(V*D) = 1.07 

(V) = ns  (D) = 0.55 (V*D) = 1.41 
 

 .0.05مستوى ثقة  عندفروقات معنوية وجود تعني عدم  ns  .التواليعلى  0.05و  0.01مستوى ثقة  عند** و* المعنوية   
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 ثالثًا: تأثير الفترة ما بعد القلع في وزن الجذر للنبات الواحد )غ( للشوندر السكري:
أيأام مأن القلأع(، حيأث تنأاقص  10( انخفاض وزن الجذر في نهاية فترة تخزين جذور الشوندر السكري )بعأد 5يبين الجدول )   

% فأأي موعأد الزراعأأة الخريفيأأة،  45.92بمعأدل   فأأي اليأوم العاشأأر 623إلأى  فأي اليأأوم األول بعأد القلأأع غ 1152وزن الجأذر مأأن 
 24ترك جذور الشوندر السكري فتأرة  إن% في موعد الزراعة الصيفية. 28.5بمعدل   غ في اليوم العاشر 700غ إلى  979ومن 

 % في موعد الزراعة الخريفي والصيفي على التوالي.2.96و%  8.25ساعة بعد القلع أدى إلى انخفاض وزن الجذر بمعدل 
أعطأأى الصأأنف أكأأاال حيأأث لأأم تكأأن الفروقأأات معنويأأة بأأين الصأأنفين المدروسأأين ضأأمن كافأأة العوامأأل فأأي الزراعأأة الخريفيأأة،    

الصأيفية فقأد تفأوق غ(، أمأا فأي الزراعأة  797غ( مقارنة مع الصنف ديتا )وحيد الجنأين( ) 897)متعدد األجنة( وزن أعلى للجذر )
 غ(.  714غ( وبشكل معنوي على الصنف أكاال ) 960الصنف ديتا )

ويعود سبب انخفاض وزن الجذر النخفاض محتواه الرطوبي نتيجة عملية البخر، التي تتزايد مع ارتفاع درجات الحرارة. نستنتج 
نخفأأاض ملحأأوظ فأأي وزنهأأا، وهأأذا يأأدثر سأألبًا فأأي فأأي الحقأأل يأأددي الطويلأأة أن تأأرك جأأذور الشأأوندر السأأكري المحصأأودة فتأأرة زمنيأأة 

 ,.Jaggard et al., 1999; Sarwar et al)كاًل من النتائج مع ما توصل إليه  هذه اإلنتا  الجذري في وحدة المساحة. توافقت
 ( الذين أكدوا حدوث انخفاض في وزن جذور الشوندر السكري مع إطالة فترة التخزين.  2008

ول فترة تخزين جذور صنفين من الشوندر السكري المزروع في العروتين الخريفية والصيفية في وزن الجذر للنبات (: تأثير ط5الجبدول )
 (.2009/2010و 2008/2009الواحد )غ( )متوسط الموسمين 

 (Dفترة التخزين )

 )يوم(

 العروة الخريفية

 المتوسط

 العروة الصيفية

 T-Test المتوسط
 (V) الصنف  (V) الصنف

 ديتا

 )وحيد(

 أكاال

 )متعدد(

 ديتا

 )وحيد(

 أكاال

 )متعدد(

1 1098 1205 1152 1104 854 979 * 

2 991 1123 1057 1077 823 950 ns 

3 911 1035 973 1045 791 918 ns 

4 846 968 907 1014 780 897 ns 

5 801 906 854 973 732 853 ns 

6 752 842 797 936 692 814 ns 

7 696 790 743 906 660 783 ns 

8 659 743 701 876 631 754 ns 

9 624 701 663 848 597 723 ns 

10 589 656 623 823 576 700 ns 

 ns 837 714 960 847 897 797 المتوسط

L.S.D 0.05 (V) = ns  (D) = 23.6 

(V*D) = 147.3 

(V) = 169.8  (D) = 15.6 (V*D) = 

156.3 
 

 .0.05مستوى ثقة  عندفروقات معنوية وجود تعني عدم  ns  .التواليعلى  0.05و  0.01مستوى ثقة  عند** و* المعنوية   

 الخالصة:
 أدى إطالة فترة بقاء جذور الشوندر السكري مخزنة في العراء بعد القلع إلى:

 ألول للقلأأع وحتأأى اليأأوم ارتفأأاع نسأأبة المأأواد الذائبأأة فأأي العصأأير )البأأريكس%(، وبشأأكل تأأدريجي يوميأأًا اعتبأأارًا مأأن اليأأوم ا
% فأي العأروة الخريفيأة 36.08العاشر، مما أدى إلى تدهور جميع  المواصفات التصنيعية للجأذور، حيأث ارتفعأت بمعأدل 

 في العروة الصيفية وذلك على مستوى الصنفين المختبرين. %24.69و

  21.76مقارنأأأأًة مأأأأع اليأأأأوم األول انخفضأأأأت نسأأأأبة السأأأأكروز )%( فأأأأي الجأأأأذور، وبلأأأأغ االنخفأأأأاض فأأأأي اليأأأأوم العاشأأأأر %
 % في العروتين الخريفية والصيفية على التوالي، وذلك على مستوى الصنفين المختبرين.12.48و
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 )%( ( للعأروة الخريفيأة والصأيفية علأى التأوالي للصأنفين المدروسأين 8.82،  4.57بمعأدل )  انخفضت نقاوة العصأير%. 
نسبة النقاوة في العروة الصيفية مقارنة  بأالعروة الخريفيأة إال أن هنأاك ارتفأاع وعلى الرغم من ارتفاع معدل االنخفاض في 

 %(. 68.26%( مقارنة مع العروة الخريفية )71.17واضح في قيمة النقاوة في نهاية فترة التخزين في العروة الصيفية )

 14.58أيأأام مأأن القلأأع( بمعأأدل ) 10مأأع نهايأأة فتأأرة التخأأزين )بعأأد  انخفأأض المحتأأوى الرطأأوبي فأأي الجأأذور بنسأأبة كبيأأرة ،
انخفأض وزن الجأذر فأي نهايأة فتأرة تخأزين جأذور  %( للعروة الخريفيأة والصأيفية علأى التأوالي للصأنفين المدروسأين.16.7

% ( للعأأأأروة الخريفيأأأأة والصأأأأيفية علأأأأى الترتيأأأأب 14.50،  26.48) أيأأأأام مأأأأن القلأأأأع(، بمعأأأأدل 10الشأأأأوندر السأأأأكري )بعأأأأد 
 للصنفين المدروسين.

 لصنف ديتأا وحيأد الجنأين لأه قابليأة أقأل للتأدهور واالحتفأاظ بخصائصأه النوعيأة بشأكل أكبأر مأن الصأنف أكأاال متعأدد أن ا
 األجنة.

 المقترحات:
  توريأأد جأأذور الشأأأوندر السأأكري مباشأأرًة بعأأأد القلأأع لتجنأأب التأأأدهور الحاصأأل فأأي الصأأأفات التصأأنيعية لجأأذور الشأأأوندر

موعد القلع. لتجنب ارتفاع نسبة البريكس، وانخفاض كل من نسبة السأكروز ساعة من  24السكري ، بحيث ال تتجاوز 
والنقاوة والمحتوى الرطأوبي، وبالتأالي اإلسأاءة إلأى المواصأفات النوعيأة للجأذور وانخفأاض كفأاءة اسأتخالص السأكر فأي 

 معامل السكر.

 رة التخزين( في الحفاظ على الخصائص أفضلية الزراعة الصيفية على الزراعة الخريفية عند القلع وبعد القلع )خالل فت
التصأأأنيعية والمحتأأأوى الرطأأأوبي ووزن الجأأأذر للشأأأوندر السأأأكري، وذلأأأك ألن القلأأأع يكأأأون فأأأي الفتأأأرة التأأأي تأأأنخفض فيهأأأا 

 درجات الحرارة )شهر آذار/مارس(. 
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Abstract: 

The study was conducted during 2008/2009 and 2009/2010 seasons on autumn (15
th

 of November), 

and summer sowing dates (1
st
 of August) at Al Mureiia Research Station, Agricultural Research 

Center of Der Al Zur, General Commission for Scientific Agricultural Research (GCSAR), Syria, to 

study the effect of some agricultural treatments (varieties: one monogerm, and the other multigerm), 

and environmental conditions (the period after harvest during 1-10 days), and sowing dates (autumn 

and summer), on the technological and manufacture traits assigned in randomized completely block 

design (RCBD) with three replicates. The results showed that prolonging storage period of the 

harvested beet roots leads to high and gradually increment in the total soluble solids (brix %), from 

the first day to the last day of the studied storage period, and the percent of increment for all 

varieties in brix% at the end of storage period as compared with the first day were 36.08, 24.69% 

for autumn and summer sowing. In terms of sugar percentage, the percent of decrement in sucrose 

% at the end of storage period as compared with the first day was 21.76 and 12.48 % for autumn 

and winter sowing for all varieties, respectively. Also purity % decreased in a rate of 4.57% for 

autumn and 8.82% for summer sowing. In spite of high purity% at harvest for autumn sowing 

compared to summer sowing, but at the end of storage period the purity% on summer was higher 

(71.17%) when compared to autumn (68.26%). Water content decreased in a high percentage after 

10 days of harvest, the decrease percentage was 14.58% in autumn and 7.16 in summer for all 

genotypes. Root weight also decreased in a rate of 26.48% in autumn and 26.48% for summer after 

10 days of harvest. The conclusion is that the monogerm varieties are more resistant for 

deterioration compared to multigerm varieties. Also according to results of the study, it is obvious 

that sowing beet on summer is better than autumn sowing at harvest and pre harvest, to get the best 

quality characteristics, and good water content and root weight.  

 

Key words: Sugar beet varieties, Storage period, Piles in fields, Autumn sowing, Summer sowing. 

 

  


