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لعدة  النوعية صفات الوالشتوية فيالعروتين الخريفية  تأثير

  الرقةفي ) .Beta vulgaris L (لعلفيلشوندر امن ا أصناف
  

  )3( وانتصار الجباوي) 2(يوسف نمر و)1(محمد بغدادي
  

  الملخّص
 الموسـم   ، خالل  العامة للبحوث العلمية الزراعية    الهيئة،  مركز بحوث الرقة  ذت التجربة الحقلية في     فّنُ

 ، النوعية ألربعة أصناف من الشوندر العلفي وحيد الجنـين         الصفات، بهدف مقارنة    2012/2011الزراعي  
 Starmon، والـصنف سـتارمون      Splendidsالصنف سـبلينديدس     و ،Jamonوهي الصنف جامون    

ـ   إذْ زرعت . في العروتين الخريفية والشتوية   ،  Vermonوأخيراً الصنف فيرمون     ة خـالل    العروة الخريفي
نفـذت  . جينـوري / زرعت العروة الشتوية خالل شهر كـانون الثـاني         في حين  اكتوبر/ولشهر تشرين األ  

  . وبثالثة مكرراتSplit plot designالتجربة وفق تصميم القطع المنشقة من الدرجة األولى 
ريفيـة مقارنـةً    زراعة الشوندر العلفي في العروة الخ      أفضلية   T-Testأظهرت نتائج اختبار المقارنة     

كما تفوق الصنف وحيد الجنين فيرمون على بـاقي األصـناف فـي معظـم               . الشتوية لكن بنسبة ضئيلة   ب
 من أجل الحصول على مواصفات نوعية جيدة لمحصول الـشوندر   . الصفات النوعية تاله الصنف ستارمون    

على أن تستكمل دراسـات      الزراعة الخريفية والشتوية ضمن ظروف محافظة الرقة         يمكن ومن ثم العلفي،  
كمية السماد  ومسافات الزراعة،   وكمواعيد القلع،   (أخرى مكملة لهذا البحث فيما يتعلق بالمعامالت األخرى         

، واختبار أصناف أخرى وحيدة ومتعددة األجنـة مـن مـصادر            )إلخ...الواجب إضافتها ومواعيد إضافتها     
  .مختلفة
  

،  الصفات النوعيـة   ة الخريفية، العروة الشتوية،   لعروالشوندر العلفي، ا  : الكلمات المفتاحية 
  .الصنف
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Effect of autumn and winter in the quality 

characteristics of several varieties of fodder beet 
(Beta vulgaris L.) in AL Raqqa 

 
 

Bagdadi, M. )1( , Y. Nemr (2) and E. Al-Jbawi )3(  

 
Abstract 

The field experiment was conducted Al Raqqa research station, the General 
Commission for Scientific Agriculture Research (GCSAR),.  during the 
2011/2012- growng season to compare quality traits of four monogerm fodder 
beet varieties, i.e. Jamon, Splendids, Starmon and Vermon. The experiment 
was run in Autumn during November and in Winter during January. 
Experiment was carried out in accordance with the split plot design with three 
replications. The results of the comparison test T-Test preference fodder beet 
cultivation in the autumn compared with winter, but by a small percentage in 
most of the quality traits. The results also showed that the monogerm variety 
Vermon was the best in most of the quality traits as compared with the other 
varieties, followed by Starmon. It was recomended to cultivate fodder beet in 
both autumn and winter under Al Raqqa conditions, but after conducting a 
complementary researches concerns the other agricultural treatments as, lifting 
time, plant spacing, fertilization …etc, and to test more monogerm and 
multigerm varieties from different sources.  
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  المقدمة
 العائلــة الــسرمقية إلــىBeta vulgaris var. crassa   الــشوندر العلفــييتبــع

Chenopodiace     ومعروف عالمياً باسم Mangel )Martin  ،1976(    منشأه منطقة حوض ،
  في اً جذري محصوالًبوصفه  البحر األبيض المتوسط، زرع في بداية القرن السادس عشر          

من المحاصـيل الزراعيـة المحـدودة       الشوندر العلفي   ). Kipps  ،1970(ألمانيا وإيطاليا   
لماشـية،  لألعالف من أجل تغذية ا    بوصفه مصدراً مهماً    الزراعة في معظم بلدان العالم،      

 فضالً عن إمكانية  ،  )Gaivoronskii  ،1981( ألبقارإلى ا  بالطاقة   اً غني اًوذلك لكونه مصدر  
 ؛1971 وزمـالؤه،  Abou El-Hassan(زراعته في المناطق الهامشية والترب المالحـة  

Rammah ،أقل رعةزالل العلفي الشوندر محصولخدمة  تمتطلبا أن اكم ،)1984 وزمالؤه 
 ).2008 وزمالؤه، Roth (السكري وندرالشع م بالمقارنة

 فصل   نهاية ترتبط تربية الماشية بدرجة كبيرة باألعالف المقدمة لها كماً ونوعاً، وفي          
مما يستدعي ضرورة زراعة مثل هـذه       . الصيف تقل عادةً األعالف الخضراء الطازجة     

ألعالف المحاصيل من أجل توفير األعالف الخضراء الطازجة التي تفضلها الماشية عن ا           
وبشكل عام تشكل المساحات المزروعة بالمحاصـيل العلفيـة         . المخزنة بالطرق المختلفة  

  .)2000 وزمالؤه، Niazi (المساحات المزروعة بالمحاصيل األخرىبنسبة قليلة مقارنة 
عزت الدراسات أسباب التباين في المردود الجذري في الشوندر العلفي إلى اخـتالف             

األصـناف والمعـامالت    وطول فترة اإلضاءة،    وقوام التربة،   و الظروف البيئية، : كل من 
فعلى سبيل المثال تسهم زراعة النباتات بالكثافة النباتية المثلـى فـي            . الزراعية المختلفة 

فادة من الماء والضوء، ورفع     ا يتيح للنبات اإل    مم ؛استغالل النبات الواحد للمساحة الغذائية    
 ومـن ثـم   ي تسهم في زيادة المادة الجافة في الجـذور،          لت ا كفاءة عملية التمثيل الضوئي   

؛ Rose  ،1992 و Salisbury(الحصول على إنتاج جذري مرتفع فـي وحـدة المـساحة            
Freckleton ،1999 وزمالؤه.(  

 المؤشرات النوعية   فيتأثير موعد الزراعة    مدى  ) 2011( زمالؤهااختبرت الجباوي و  
، Jamon  ،Splendids( العلفي وحيد الجنـين      أربعة أصناف من الشوندر    للشوندر العلفي 

Starmon  ،Vermon(  ،     تـشرين األول     15في موعدين للزراعـة )   العـروة الخريفيـة (  
نت النتائج عدم وجود تـأثير معنـوي لمواعيـد          ، وبي )العروة الشتوية ( كانون الثاني    15و

ريفيـة الخكانت في الـزراعة    ، و مواد الكربوهيدراتية الزراعة واألصناف في نســبة ال    
حقق ألصناف فقد إلى اا بالنسبة أم. على التوالي%) 11.7-%12.4(زراعــة الشتوية وال

إلـى  باقي األصناف المختبرة بالنسبة     بمقارنة   %) 12.6( أعلى نسبة    Splendidsالصنف  
  .المعامالت جميعها
رت  تأئير موعد الزراعة والحصاد واألصناف لنبات الشوندر التي ج         عنوفي دراسة   

 تفوق موعد الزراعة )1983 (Martin، وجد )نيوزيلندا(بالمناطق الجافة في سـانتربوري 
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  بـاقي المواعيـد  بمقارنـةً  ) هكتـار /اً طن2.5(مردود السكر إلى  بالنسبة 1 تشرين 19في  
 وقد يعزى ذلك إلى ارتفاع الوزن الطـازج للجـذور           هذا،  ) تشرين الثاني  23 أيلول،   23(
 في مردود السكر ودليل     Monoblankكما لوحظ تفوق الصنف     . أقلنسبة مادة جافة    إلى  و

نت الدراسة كما بيYellowdaeno .ونسبة السكر مقارنةً بالصنف    ) LAI(المساحة الورقية   
تفوق الزراعة في شهر أيلول بنسبة السكر في الجذور الطازجة ونسبة السكر في المـادة               

 ذا االرتفاع في نسبة السكر إلـى ارتفـاع  الجافة على باقي مواعيد الزراعة، وقد يعزى ه       
 األمر الذي يعني ارتفاع استقبال األشعة الشمسية، والتمثيل         ؛LAI)( دليل المساحة الورقية  

 تأثير الصنف في مردود الـسكر للـشوندر         عن) Martin) 1980وفي دراسة    .الضوئي
 كما أكد  . ذه الصفة هإلى  ن وجود فروق معنوية بين األصناف المختبرة بالنسبة         العلفي، بي

Martinتأثر استجابة الصنف بموعد الزراعة في مواقع معينة) 1982(زمالؤه  و. 
 أفضل المعامالت الزراعيـة التـي يجـب         عنعدم وجود دراسات سابقة     إلى  ظراً  ون

 من تنفيذ بحـث     ، كان البد  ةتقديمها لهذا المحصول العلفي العالي القيمة الغذائية في سوري        
هم في زيادة المـردود الجـذري مـع         التي تس ومواعيد الزراعة    صنافأللمعرفة أفضل ا  

  .ةلك لمختلف عروات الزراعة في سوريالمحافظة على القيمة الغذائية كمادة علفية، وذ
  فاهداأل

تحديـد أنـسب    و،  العلفيدراسة تأثير العروة والصنف في الصفات النوعية للشوندر         
 .العلفيأعلى نوعية لمحصول الشوندر  بما يتالءم مع ؛عروة للزراعة وأفضل صنف

 مواد البحث و طرائقه
، 2012/2011، خالل الموسم الزراعـي    الرقةالتجربة الحقلية في مركز بحوث      ذت  نُفّ

إذْ ،  والشتويةفي العروتين الخريفية     العلفي النوعية  للشوندر     الصفاتبهدف مقارنة بعض    
 خالل  الشتوية زرعت العروة    حينفي   ،تشرين األول  خالل شهر    الخريفية العروة   زرعت
 حيـد الجنـين   و العلفي من الشوندر    أربعة أصناف ، واستخدم للزراعة    الثاني كانونشهر  

 فيرمـون ،  Starmon سـتارمون ،  Splendids سـبلينديدس ،  Jamon جـامون  :تضمنت
Vermon)   شركةDeprez المـردود  دبازديـا  عمومـاً    وتمتاز هذه األصناف   ). ، فرنسا  

لـون  (جذور ضخمة وملونـة     ب، و  ومحتواها من المادة الجافة     المساحة  في وحدة  الجذري
مة زراعتها في البيئات    ءانخفاض في نسبة السكروز ومال    ب و ..)أصقر، برتقالي، أحمر الخ   

مة الكبيرة ء والمال،وفي الترب الفقيرة، وسهولة حصادها يدوياًالجافة في المناطق المعتدلة    
  .)Desprez، 1992 للحصاد اآللي

سم، والحراثة الثانية على عمق ) 30(هزت األرض للزراعة بحراثة أولى على عمق ج
سم، وذلك بعد إضـافة األسـمدة العـضوية،    ) 10(سم، والحراثة الثالثة على عمق    ) 20(

 2م) 40( إلى قطع مـساحة كـل منهـا          وقُسمت،  وسويتْوحرثت األرض بالكالتيفاتور،    
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والمسافة بين النباتات   ،  سم) 60(فة بين الخطوط    المسام،  ) 5(رض  ـم، والع ) 8(ول  ـبط
خطوط، وُأضيفت األسـمدة الفوسـفاتية      ) 8(تحتوي كل قطعة    سم،  ) 25 ( نفسه على الخط 

 على دفعتين، نـصف     فُأضيفتوالبوتاسية دفعةً واحدة قبل الزراعة، أما األسمدة اآلزوتية         
 وذلك على   ؛جراء عملية التفريد  الثانية بعد إ  الكمية قبل الزراعة مع باقي األسمدة والدفعة        

حسب توصيات وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي المطبقة علـى         بأساس تحليل التربة و   
حـسب  ب تيا ر10 -6   المحصول منُأعطيكما . تين العرواتينالشوندر السكري في ه

 الـشتوية  تينلعروإلى ا بة  ـن الزراعة بالنس  ـ م اً يوم 180لع المحصول بعد    ـق، و العروة
الخصائص الكيميائية والميكانيكية للتربة في موقع تنفيـذ        ) 1(ح الجدول   ويوض .لخريفيةوا

  .البحث
  .2012/2011 التحليل الميكانيكي والكيميائي لتربة الموقع خالل موسم الزراعة (1)الجدول 

  %التحليل الميكانيكي  التحليل الكيميائي لمستخلص عجينة التربة

  طين  سلت  رمل
  قوام التربة

اآلزوت 
المتاح 
ppm  

 الفوسفور
المتاح 
ppm 

البوتاس 
المتاح 
ppm 

 البورون
المتاح 
ppm 

حموضة 
  PHالتربة 

لكهربائي االتوصيل 
  سم/ميليموز

الكالسيوم  كربونات
CaCo3 

  26.25  1.41  8.01  0.1  309  2  6.5  سلتية طينية  34.88  44  21.12
   : المدروسة النوعيةالصفات

في فرن التجفيـف    إذْ جفّفت    :ي الخضري والجذر  ينلجافة في المجموع  نسبة المادة ا  
سبت النسبة المئوية للمادة الجافة تمامـاً       وح . م حتى ثبات الوزن    105على درجة حرارة    

  :اآلتية حسب المعادلةب
  100 ×  وزن العينة الرطب  %=النسبة المئوية للمادة الجافة   وزن العينة الجافة

 قدرت نسبة الرماد بحرق عينة      : من المجموع الخضري والجذور    كّلنسبة الرماد في    
  درجة مئويـة   550حرارة    غ من المادة الجافة هوائياً في المرمدة على درجة         10مقدارها  

  :اآلتية  وحسبت نسبة الرماد في العينة من خالل المعادلة، ساعة12مدة 
  100 ×  وزن العينة الجافة هوائياً  =للرماد في العينة الجافة هوائياًالنسبة المئوية   ن الرمادوز

  :يالمجموع الخضري والجذرفي نسبة المادة العضوية ل
  (%).  الرماد – 100 = (%)المادة العضوية 

حسب طريقة كلداهل وفق    برت  د قُ :نسبة البروتين الخام المجموع الخضري والجذور     
  :اآلتية المعادلة

  100 ×  للمادة الجافة%  =الجافة للبروتين الخام في المادة%   للبروتين الخام على أساس المادة الجافة هوائياً%
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ـ  : من المجموع الخضري والجذور    كّلفي  نسبة األلياف الخام     رت فـي العينـات     د قُ
وحسبت نسبة األلياف الخام ) AOAC ،2000(المجففة هوائياً بواسطة جهاز تقدير األلياف    

  :تالية الفي المادة الجافة من المعادلة
  100 ×  للمادة الجافة%  = الخام في المادة الجافةلأللياف%    الخام على أساس المادة الجافة هوائياًلأللياف%

 إن دراستها في أصناف     إذْ وقد درست هذه الصفة كمؤشر،       :(%)نسبة السكر   قياس  
           سبة السكر   ن الشوندر العلفي ليس بتلك األهمية كما في أصناف الشوندر السكري، التي تعد

  ).Polarimeter )Bartens ،2003 باستخدام جهاز نسبة السكر قيسقد  وفيها هي األساس،
 المنشقة مـن    القطعذت التجربة وفق تصميم     فّنُ  :تصميم التجربة والتحليل اإلحصائي   

) ANOVA( وبثالثة مكررات، لتحليل مصادر التباين Split plot design األولىالدرجة 
 للعـروتين  التحليـل التجميعـي   ُأجرية والتفاعل بينها في كل موسم، ثم   للعوامل األساسي 

)Gomez و Gomez  ،1984 .(ي شملتها الدراسة  ـ عمليات التحليل اإلحصائي الت    ُأجريتو 
  للفرق بـين متوسـطي عينتـين   T واختبار SPSS 14برنامج  تخدامـباسكلّها لصفات ل
)Steelو Torrie ،1960(.  

  
  النتائج والمناقشة

 :ير العروة والصنف في الخصائص النوعية للشوندر العلفيتأث
عدم وجود فرق ) 2(ح الجدول يوض (%):نسبة المادة الجافة في المجموع الخضري 

صفة نسبة المادة الجافة في المجموع الخضري بين األصناف المختبرة إلى  بالنسبة   معنوي
فـي العـروة    % 81.1 و 83.0 بةـذه النس ـبلغ متوسط ه  و. في العروة الخريفية والشتوية   

 قد حقـق   الصنف فيرمونكانفألصناف  إلى ا ا بالنسبة   أم. الخريفية والشتوية على التوالي   
 باقي األصناف المختبرة في صفة نسبة المـادة الجافـة فـي المجمـوع               عن أعلى قيمة 
  .على التوالي%)  82.9 و84.6(في كل من العروتين الخريفية والشتوية والخضري 
كانت التباينات بين األصناف المختبرة  (%):مادة الجافة في المجموع الجذري نسبة ال

في صفة نسبة المادة الجافة في المجموع الجذري معنوية في العروة الخريفية والشتوية مع 
في كل من العـروة   %) 87.2 و86.1 و88.4(األفضلية في هذه الصفة للصنف ستارمون      

كما تظهـر   ). 2الجدول  (التجميعي للعروتين على التوالي     التحليل  في  الخريفية والشتوية و  
صفة نسبة المادة الجافـة فـي       إلى  نتائج تحليل هذه الصفة وجود فروقات معنوية بالنسبة         

علـى العـروة     %) 84.5(تفوقت العروة الخريفيـة     إذْ   ،المجموع الجذري بين العروتين   
   %).82.2(الشتوية 
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وتين الخريفية والشتوية على مستوى األصناف       مقارنة سلوك هذه الصفة في العر      عند
  لوحظ وجود فروق معنوية في صفة نسبة المادة الجافـة     )2(ح في الجدول    كما هو موض ،

 اخـتالف الظـروف البيئيـة      أن    إلى أشارت العديد من الدراسات   . في المجموع الجذري  
 العلفـي    المادة الجافة فـي جـذور الـشوندر        تباين يسهم في    والتركيب الوراثي للصنف  

)Salisburyو Rose ،1992 ؛Freckleton ،1999 وزمالؤه.(  
الرماد عبارة عن الجزء المتبقي من المواد        (%):نسبة الرماد في المجموع الخضري      

 حرقاً  س600º-500األولية للمادة العلفية بعد حرقها في درجات حرارة عالية تراوح بين            
أكسيد الكربون وبخـار المـاء      إلى   متحولة  تحترق المادة العضوية بشكل كامل     إذْ ،كامالً

 وقد ينتج من حرق المواد البروتينيـة        ،واألمونيا، وتبقى األمالح المعدنية على شكل رماد      
  .كميات بسيطة جداً من الكبريت والفوسفور

تختلف المواد العلفية في احتوائها على الرماد، فتقل نسبته في المواد العلفيـة النباتيـة       
تـراوح  . اد العلفية الحيوانية نتيجة وجود مسحوق العظم واللحم والـسمك         وتزداد في المو  

 فـي   دراساتحسبب، واًرماد% 9-3 على نسبة الكسبةوتحتوي % 30  -20نسبته بين 
 نالحظ نسبة الرماد  ) 1987(ث نيوجيرسي   ومكونات المواد العلفية وتحليلها في مراكز بح      

 %)3.9(كـغ  / غ 39، وفي الجـذور ةـادة جافـ كمكغ/غ 34 في نبات الشوندر السكري
  . %6.9وفي مادة الموالس 

لصفة نسبة الرماد في المجمـوع الخـضري بـين           القيم الخاصة ) 2(ح الجدول   يوض 
 % 4.3 و 4.2بلغ متوسط هذه النسبة      إذْ ،األصناف المختبرة في العروة الخريفية والشتوية     

ـ   ألصناف فقد   إلى ا سبة  ا بالن أم. في العروة الخريفية والشتوية على التوالي      صنف كـان لل
ين الخريفيـة   ـن العروت ـوع الخضري في كل م    ـاد في المجم  ـستارمون في نسبة الرم   

  . باقي األصناف المختبرةبالنسبة إلى، وهي األعلى %)4.5 ( هاسـنفوالشتوية القيمة 
يبي      لمقارنة سلوك  ) 2(ح في الجدول    ن التحليل المشترك على مستوى العروتين الموض

 الزراعـة   أن نسبة الرماد فـي    أصناف الشوندر العلفي في العروتين الخريفية والشتوية،        
 وذلك على مستوى    ؛ %)4.2(العروة الخريفية   بمقارنةً   %) 4.3(الشتوية بالمتوسط العام    

   .األصناف المختبرة
كانت التباينات بين األصناف المختبرة فـي        (%):نسبة الرماد في المجموع الجذري      

سبة الرماد في المجموع الجذري غير معنوية في العروة الخريفية والـشتوية مـع              صفة ن 
في كـل مـن العـروة        %) 8.5 و 8.7 و 8.4(األفضلية في هذه الصفة للصنف فيرمون       

كما تظهر نتائج   ). 2الجدول  (الخريفية والشتوية والتحليل التجميعي للعروتين على التوالي        
في  هانفس حققت القيمة    أنهاموع الجذري بين العروتين     تحليل لصفة نسبة الرماد من المج     ال

  %).7.6(العروة الخريفية والشتوية 
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ولدى مقارنة سلوك هذه الصفة في العروتين الخريفية والشتوية على مستوى األصناف     
في، لوحظ عدم وجود فروق معنوية في صفة نسبة الرماد )2(ح في الجدول كما هو موض 

  . المجموع الجذري
 ألربعة أصـناف  (%)في المجموع الخضري والجذري والرماد نسبة المادة الجافة (2)  لجدوال

  . والشتويةالخريفيةتين  في العروالجنين وحيد العلفيمن الشوندر 
  نسبة الرماد  نسبة المادة الجافة

  المجموع الجذري  المجموع الخضري  المجموع الجذري  المجموع الخضري
 موعد
  الزراعة

)D(  
  الصنف

)V(  %  %  %  %  
 6.8 4.3 83.3 82.2  جامون

 7.8 3.9 81.3 82.8  سبلينديدس
 7.3 4.5 88.4 82.4  ستارمون
 8.4 3.9 85.0 84.6  فيرمون

الزراعة 
  الخريفية

 7.6 4.2 84.5 83.0  المتوسط
  LSD (V)  0.05 ns sig  ns ns 

 6.5 4.5 81.9 78.4  جامون
 7.7 3.9 78.2 81.9  ينديدسسبل

 7.5 4.5 86.1 81.4  ستارمون
 8.7 4.1 82.7 82.9  فيرمون

الزراعة 
  الشتوية

 7.6 4.3 82.2 81.1  المتوسط
  LSD (V)  0.05 ns sig ns ns 

 6.6 4.4 82.6 80.3  جامون
 7.7 3.9 79.7 82.3  سبلينديدس
 7.4 4.5 87.2 81.9  ستارمون

متوسط 
  العروتين

 8.5 4.0 83.9 83.7  فيرمون
 7.6 4.2 83.4 82.1  المتوسط  
  LSD (V)  0.05 0.8 sig ns 0.4 
  T-Test (D) sig sig ns ns 
n.s      فروقات معنوية وجود تعني عدم) > p 0.05.(  

مكونـات  التشمل المـادة العضويـة  :نسبة المادة العضوية في المجموع الخـضري    
ـ  العروة الخريفية    في أفضلية   لوحظ  ، و عدا الرماد جميعها   الغذائية سـبلينديدس   ينصنفلل

نسبة المادة العـضوية فـي       في صفة    األصناف المختبرة   باقي على)  %96.1 (وفيرمون
التوالي على  )  %95.9 و 96.1 (سبلينديدس وفيرمون  ناق الصنف تفوو،  المجموع الخضري 
   .)3الجدول ( باقي األصنافبالنسبة إلى وبفروق معنويةفي العروة الشتوية 

سلوك األصناف المختبرة على مستوى كل من العروتين الخريفية         ) 3(ح الجدول   يوض
نـسبة المـادة العـضوية فـي        صفة  إلى   الخريفيةالزراعة  في   تشابهاًنجد   إذْ،  والشتوية
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ا على مستوى عروات    أم).  %95.7 (الشتويةمع العروة   ) % 95.8 (المجموع الخضري 
 الخريفيـة العروة  بة العضوية في المجموع الخضري      نسبة الماد الرتفاع في   ا الزراعة فإن 
 إلى اختالف الظروف البيئية عند الحصاد، ففي موعد حصاد العـروة            الشتويةعن العروة   

 ،س° 37وس  °10 بين   العظمىرارة  ـ راوح متوسط درجات الح    أيار خالل شهر    الخريفية
 خـالل   شتويةالفي حين راوح متوسط درجات الحرارة العظمى في موعد حصاد العروة            

هذا االرتفاع في درجات الحرارة في نهاية موسـم         إذ يساعد    س° 44وس  ° 20تموز بين   
على سرعة اصفرار المجموع    ) شهر تموز  (الشتوية في العروة    نبات الشوندر العلفي  نمو  

 أيـار  المقلوع في شهر     الخريفي العلفيفي حين يحافظ الشوندر     . الخضري للنبات وجفافه  
 يقـدم   أخـضر  بوصفه علفـاً   فادة منه  يمكن اإل  ومن ثم ضري بالكامل،   على المجموع الخ  

  . مباشرةً لتغذية الماشية أو تخزينه على شكل سيالج
ألربعة  (%) في المجموع الخضري والجذري       والبروتين الخام  نسبة المادة العضوية   )(3جدولال

  .وية والشتالخريفيةتين  في العروالجنين وحيد العلفي من الشوندر أصناف
 موعد
  الزراعة

)D(  
  الصنف

)V(  
نسبة المادة العضوية 

في المجموع 
  % الخضري

نسبة المادة 
العضوية في 
  %المجموع الجذري

نسبة البروتين 
الخام في المجموع 

  %الخضري

نسبة البروتين 
الخام في المجموع 

  % الجذري
 6.7 13.8 93.2 95.7  جامون

 6.6 13.6 92.2 96.1  سبلينديدس
 6.9 14.2 92.7 95.5  ستارمون

الزراعة 
  الخريفية

 6.7 15.0 92.7 96.1  فيرمون
 6.7 14.2 92.7 95.8  المتوسط  
  LSD (V)  0.05 ns ns 0.5 ns 

 7.2 14.4 93.5 95.5  جامون
 6.7 13.5 92.3 96.1  سبلينديدس
 7.3 14.2 92.5 95.5  ستارمون

الزراعة 
  الشتوية

 6.8 15.3 91.3 95.9  فيرمون
 7.0 14.3 92.4 95.7  لمتوسطا  
  LSD (V)  0.05 ns ns 0.5  0.4  

 7.0 14.1 93.4 95.6  جامون
 6.6 13.5 92.3 96.1  سبلينديدس
 7.1 14.2 92.6 95.5  ستارمون

متوسط 
  العروتين

 6.8 15.1 92.0 96.0  فيرمون
 6.9 14.2 92.6 95.8  المتوسط  
  LSD (V)  0.05 ns 0.4 0.3 0.4  
  T-Test (D) ns ns ns ns  

n.s      فروقات معنوية وجود تعني عدم) > p 0.05.(  
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 بلغـت قـيم هـذه      جامون الصنف    في  :نسبة المادة العضوية في المجموع الجذري     
 93.5 - 93.2(والـشتوية والعـروتين      في العروة الخريفية     في المجموع الجذري  صفة  ال
 وللعـروتين  .اف المختبـرة  ودون فرق معنوي عن باقي األصن      على التوالي  %) 93.4و

 الخريفيةالعروة  في   نسبة المادة العضوية في المجموع الجذري كانت النسبة       بالنسبة لصفة   
  ).3( الجدول ، كما هو مبين في) %92.4 (الشتويةالعروة و)  92.7%(

 وزن   مركب عضوي معقد ذو    البروتين :البروتين الخام في المجموع الخضري    نسبة  
 مـا مـن    يحتوي في تركيبه على نسبة جيدة وثابتـة نوعـاً         ،رويجزئي مرتفع وقوام غ   

. سجين والكبريت والفوسفور والحديد   ربون والهيـدروجين واألوك   الك عن فضالً ،اآلزوت
ـ  صفة نسبة  إلى   بالنسبة   معنويةوجود فروقات   ) 3(ح الجدول   يوض ام فـي  البـروتين الخ

ريفيــة  كل من العروة الخ   قيمة في    أعلى   فيرمون، وقد حقق الصنف     المجموع الخضري 
مقارنـةً  على التـوالي     %) 15.1-15.3 -15.0(والشـتويـة وعلى مستوى العـروتين     

ه النسبة في في هذ تشـابهاًن التحليل المشترك ويبي. ) 3الجدول(باقي األصناف المختبرة ب
  . %)14.2 (الخريفـية العروة وفي%) 14.3 (الشـتويةالزراعة 
نسبة البروتين الخام فـي     في صفة    :(%)ي المجموع الجذري    البروتين الخام ف  نسبة  

 سـتارمون  في العروة الخريفية حقق الـصنف        ة المختبر األصناف بين   المجموع الجذري 
في العروة   %) 7.3(في حين تفوق الصنف ستارمون بشكل معنوي         ، %)6.9(قيمة  أعلى  

 التجميعي للموسمين على    لتحليلبالنسبة إلى ا  و %). 7.1(الشتوية وعلى مستوى العروتين     
الزراعـة الـشتوية    كانت فـي   أنَّهاتائج تحليل هذه الصفة ـتظهر ن ،  )3الجدول  (التوالي  

   %).6.7(وفي الزراعة الخريفية %) 7.0(
األلياف عبارة عن جميع ما تحتويه المادة        :األلياف الخام في المجموع الخضري    نسبة  

ما عدة   وإنّ اً واحد اًين، فاأللياف الخام ليست مركب    العلفية من السيللوز والهيميسيللوز واللجن    
. حسب نوعهـا وطريقـة تحـضيرها      بأخرى  إلى  مركبات تختلف نسبتها من مادة علفية       

 تراوح نسـبتها فـي التبن وقـشرة بـذور       تواء المواد العلفية من األلياف، إذْ       ويختلف اح 
   %. 6- 4ء ، وفي النباتات الخضرا %35، وفي الـدريس  % 45-20 القطن من 

نسبة األلياف الخـام فـي المجمـوع         في صفة    ة المختبر األصنافكانت التباينات بين    
في  %) 17.7(تفوق الصنف فيرمون    إذ   والشتوية،    معنوية في العروة الخريفية    الخضري

 %) 17.3(في العروة الشتوية بلغت أعلى قيمة في الصنف سبلينديدس          و ،العروة الخريفية 
نسبة األلياف الخام فـي  صفة إلى ظهر نتائج تحليل هذه الصفة بالنسبة كما ت).  4الجدول(

 العروة الـشتوية    مع %) 16.7( العروة الخريفية    تشابه العروتين بين   المجموع الخضري 
 على مستوى   والشتويةلدى مقارنة سلوك هذه الصفة في العروتين الخريفية          و  %).16.6(

   ـ    في   حظ وجود فروق معنوية    لو ،)4(ح في الجدول    األصناف كما هو موض  صفةهـذه ال
   .على باقي األصناف %) 17.3(وتفوق الصنف سبلينديدس 
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وجود فروق معنوية بين ) 4(يظهر الجدول  :األلياف الخام في المجموع الجذرينسبة  
 %) 9.3(ن جامون وفيرمـون     ، وتفوق الصنفا  األصناف المختبرة في العروة الشتوية فقط     

على التوالي   %) 8.2 و 8.5(ناف األخرى ستارمون وسبلينديدس      على األص   نفسها القيمةب
 كما تظهر نتائج تحليـل هـذه        .في صفة نسبة األلياف في المجموع الجذري لهذه الصفة        

نسبة األلياف الخـام فـي المجمـوع    صفة إلى  بالنسبة معنويةوجود فروقات عدم الصفة  
   %).8.8(العروة الشتوية و %) 8.9( العروة الخريفية  بينتشابهاًو العروتين بين الجذري

 على مستوى األصناف    والشتويةلدى مقارنة سلوك هذه الصفة في العروتين الخريفية         
  بـين األصـناف المختبـرة        لوحظ وجود فروق معنوية    ،)4الجدول  (ح في   كما هو موض

   %).9.4(وتفوق الصنف فيرمون 
 فـي   ة المختبـر  األصنافكانت التباينات ما بين      :نسبة السكر في المجموع الجذري    

وأعلـى   ، والشتوية  الخريفية ين معنوية في العروة   نسبة السكر في المجموع الجذري    صفة  
 العـروة في كل مـن     )  %6.5و 6.4 و 6.6 (ستارمونلصنف  وجدت في ا   الصفة   قيم لهذه 
كما تظهر  ). 4 الجدول(لى التوالي   ـ ع للعروتينيعي  ـليل التجم ـ والتح الشتوية و الخريفية
ـ  ـالعفي   السكر في المجموع الجذري   حليل نسبة   نتائج ت   وفـي  %) 5.7(ية  ـروة الخريف

   %).5.5(روة الشتوية ـالع
 على مستوى األصناف والشتويةلدى مقارنة سلوك هذه الصفة في العروتين الخريفية     و

  نسبة الـسكر فـي      في صفة     لوحظ وجود فروق معنوية    ،)4(ح في الجدول    كما هو موض
عدم وجود تأثير معنوي لمواعيد الزراعة واألصناف في          حين نجد  في .المجموع الجذري 

 تشرين  15(صفة نسبة السكر في جذور الشوندر العلفي المزروع في العروتين الخريفية            
 رجـة د والم  وآخرون  الدراسة التي نفذها الجباوي    في)  الثاني  كانون 15(والشتوية  ) األول

 في ريـف    2011-2010 السكري لموسم    در في التقرير السنوي لبحوث قسم الشون      نتائجها
ة عموماً إلى تأثير عروات الزراعة ومواعيـد       ـزي النتائج السابق  ـ  ويمكن أن نع    .دمشق

ـ    في الحصاد ومددالواحدة  الزراعة ضمن العروة  دة ـ إنتاجية نبـات الـشوندر فـي وح
المـادة  (المجموع الخضري ونسب الـصفات النوعيـة    المساحة وغلة الجذور والغلة من 

 أجريت فـي المملكـة    تجربة  في لوحظ إذْ،  ..)واد الكربوهيدراتية ـالجافة والبروتين والم  
مقارنـة  وال) تـشرين األول  في   الزراعة(العروة الخريفية   في   دراسة هذا التأثير  المتحدة ل 

 فـي    من الجذور  مرتفع الحصول على إنتاج  ) كانون الثاني ( العروة الشتوية    الزراعة في ب
 ازديـاد  إذْ إن  الورقيـة،    المساحة في دليل    لزيادة  نتيجة بفارق معنوي و ،الشتوية العروة

 النبات مع مـرور     مراحل نمو كميات األشعة الشمسية وازدياد عدد ساعات النهار خالل         
 النبات وازديـاد   في نمو أسهموبلوغ كميات هذه  األشعة درجات عليا في حزيران           الوقت

 الغذائيـة مـن  نسب المكونات   حساب   علىعلى زيادة في حجم الجذور       حجمه والحصول 
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سـبة الـسكر    باط عكسية بين وزن الجذور و     لوجود عالقة ارت    وذلك ؛مادة جافة والسكر  
  ).1999 وزمالؤه، Burke (والمادة الجافـة

، ونسبة السكر في المجمـوع  (%)نسبة األلياف في المجموع الخضري والجذري   (4)جدولال
  . والشتويةالخريفيةتين  في العروالجنين وحيد العلفيوندر  من الشألربعة أصناف  (%)الجذري 
   الزراعةموعد
)D(  

  الصنف
)V(  

نسبة األلياف في 
  المجموع الخضري

نسبة األلياف في 
  المجموع الجذري

نسبة السكر في 
  المجموع الجذري

 5.4 9.1 16.7  جامون
 5.0 8.4 17.3  سبلينديدس
 6.6 8.6 15.2  ستارمون
 5.8 9.4 17.7  فيرمون

الزراعة 
  الخريفية

 5.7 8.9 16.7  المتوسط
  LSD (V)  0.05 0.7 ns 0.3 

 5.0 9.3 17.0  جامون
 4.9 8.2 17.3  سبلينديدس
 6.4 8.5 15.8  ستارمون
 5.7 9.3 16.2  فيرمون

الزراعة 
  الشتوية

 5.5 8.8 16.6  المتوسط
  LSD (V)  0.05 0.9 0.5 0.5 

 5.2 9.2 16.8  جامون
 4.9 8.3 17.3  سبلينديدس
 6.5 8.6 15.5  ستارمون
 5.8 9.4 17  فيرمون
 5.6 8.9 16.7  المتوسط

LSD (V)  0.05 0.6 0.6  0.3 

متوسط 
  العروتين

T-Test (D) ns ns ns 
n.s      فروقات معنوية وجود تعني عدم) > p 0.05.(  

  

 الـشتوية مـن الزراعـة     اً  بنسبة ضئيلة جد  أفضل  تُعد  الزراعة الخريفية    بأنواستنتج  
تفـوق الـصنف     مع مالحظة  العلفي جيدة لنبات الشوندر     نوعيةللحصول على مواصفات    

  . المدروسةباقي األصناف على فيرمون
ضمن ظروف محافظة الرقـة علـى أن         الخريفية والشتوية الزراعة  بإمكانية  وصي  ي

كمواعيد القلع،  (األخرى  تستكمل دراسات أخرى مكملة لهذا البحث فيما يتعلق بالمعامالت          
 كمية السماد الواجب إضافتها ومواعيـد إضـافتها       و  والكثافة النباتية،  مسافات الزراعة، و

 . األجنة من مصادر مختلفةة ومتعددة، واختبار أصناف أخرى وحيد)إلخ...ونوعيتها
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