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 تأثیر الكثافة النباتیة واالصناف في حاصل البنجر السكري وبعض الصفات النوعیة لھ
 أیاد طلعت شاكر 

الموصل جامعة/ كلیة الزرعة والغابات / قسم المحاصیل الحقلیة   
 

 الخالصة
في )  ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢و  ٢٠٠٢ – ٢٠٠١( الزراعیین  اجریت التجربة خالل الموسمین

و  ٧٤.١( طینیة لدراسة تأثیر ثالثة كثافات نباتیة وھي  موقع القبة بمحافظة نینوى في تربة مزیجیة
حادي أ(  Veroفي ثالثة أصناف من البنجر السكري وھي ) ھكتار / ألف نبات  ١١١.١و  ٨٨.٩

حیث أشارت نتائج البحث الى أن ) . متعدد االجنة (  Oscar polyو  Desprezوالصنفان ) الجنین 
حاصل الجذور وحاصل السكر الكلي وحاصل السكر المستخلص قد بلغ : أعلى معدل معنوي للصفات 

/ نبات  ألف ٨٨.٩الكثافة النباتیة ×  Veroالصنف  ×  ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢الموسم : في التداخل الثالثي 
 ٢٠٠٢كما تفوق الموسم . على التوالي ،ھكتار / طن  ٣.٣٤و  ٧.٤٨و  ٥٥.٣ھكتار وكان مساویا الى 

لم تكن ھناك أیة فروقات معنویة في . في نفس الصفات  ٢٠٠٢ – ٢٠٠١معنویا على الموسم  ٢٠٠٣–
في ھذه الصفة  Desprezبینما تفوق الصنف ، النسبة المئویة للسكر عند دراسة تأثیر الكثافة النباتیة 

وصلت النسبة المئویة لنقاوة العصیر السكري أعلى معدل لھا عند . على بقیة االصناف االخرى 
ھكتار حیث كانت / ألف نبات  ٧٤.١الكثافة النباتیة ×  Vero الصنف×  ٢٠٠٢ – ٢٠٠١الموسم 

  % . ٨٤مساویة الى 
  

  المقدمة
، لصنف اجر السكري ھو الكثافة النباتیة وامن العوامل المؤثرة في نمو وحاصل ونوعیة البن

أنھ یمكن الحصول على حاصل عالي من الجذور والسكر عندما تتراوح ) ١٩٩٣( Smitفقد وجد 
) ١٩٩٥(  Lauerبینما الحظ ، ھكتار / ألف نبات  ١١٠ – ٧٠الكثافة النباتیة للبنجر السكري ما بین 

وزیادة في حاصل السكر ، كغم من الجذور / غم  ٨-٣زیادة في النسبة المئویة للسكر وبمقدار 
المستخلص وفي نقاوة العصیر السكري وقلة في نسبة الفقد بالموالس عند إزدیاد الكثافة النباتیة من 

إن أعلى حاصل من السكر ) ١٩٩٩(  Riceكما إستنتج . ھكتار / ألف نبات  ١١٢الى  ٨٨.٦
ھو عندما تكون الكثافة  Triploidأو  Diploidالمستخلص سواء كان البنجر السكري من النوع 

كما حصل على زیادة طفیفة في حاصل الجذور ولكنھا لم ، ھكتار / ألف نبات  ٧٥النباتیة مساویة الى 
حیث تمكنا من الحصول ) ٢٠٠٤(  Halisو  Tahsinوفي تجربة قام بھا . تصل الى حد المعنویة 

بینما إنخفضت نسبة الرماد في الجذور عند زراعة ، على زیادة في حاصل السكر وكمیة المادة الجافة 
( وآخرون      Riceكما حصل . ھكتار / ألف نبات  ١١٦و  ٩٤و  ٨١البنجر السكري بكثافات نباتیة 

على زیادة قلیلة في حاصل السكر  Triploidعند زراعة أصناف من البنجر السكري نوع   ) ١٩٨٢
الھدف من إجراء ھذا . ھكتار / ألف نبات  ٩٥إلى   ٥٠ المستخلص عند إزدیاد الكثافة النباتیة من

مقارنة )  Oscar polyو  Vero(   البحث ھو معرفة مدى تأقلم االصناف الجدیدة المستوردة 
تحت ظروف محافظة نینوى ضمن الكثافات النباتیة المختلفة ) صنف قدیم (  Desprezبالصنف 

  .ي وتأثیر ذلك في نمو وحاصل ونوعیة البنجر السكر
  

  مواد البحث وطرائقھ
في موقع القبة ضمن  ٢٠٠٣-٢٠٠٢و   ٢٠٠٢-٢٠٠١أجري البحث خالل الموسمین الزراعیین  

حیث تم زراعة ثالثة أصناف من . محافظة نینوى وفي حقول المزارعین في تربة مزیجیة طینیة 
نین   صنف أحادي الج(  Veroإثنان منھا أصناف جدیدة ومستوردة وھي ، البنجر السكري 

Monogerm   ( وھو من نوعDiploid  وOscar poly  ) صنف متعدد االجنةMultigerm  (
وھو صنف متعدد (    Desprezو  صنف  قدیم  للمقارنة  وھو   ،  Polyploidوھو من نوع 

  .   Triploidمن  نوع )  االجنة  



  ــــــــــــــــــــــــــ 
  ١٥/٣/٢٠٠٦وقبولھ  ٢٥/٩/٢٠٠٥تاریخ تسلم البحث 

  
  ٢٠٠٦)١(العدد ) ٣٤(المجلد                      )ISSN  1815-316X(            مجلة زراعة الرافدین                

ھكتار / ألف نبات  ١١١.١و  ٨٨.٩و  ٧٤.١وقد تم  زراعة كل صنف في ثالثة كثافات نباتیة وھي 
، یة كاملة ووفق تصمیم القطع المنشقة حیث وزعت المعامالت في ثالثة مكررات في قطاعات عشوائ

تمت الزراعة في . حیث كانت الكثافة النباتیة ضمن القطع الثانویة واالصناف ضمن القطع الرئیسیة 
وكانت ، مرز / م ٤منتصف تشرین الثاني في مروز وعددھا أربعة مروز داخل اللوح الواحد وبطول 

    .مسافات الزراعة بعد اجراء عملیة الخف كاالتي 
  .ھكتار / ألف نبات  ١١١.١= سم بین مرز وآخر  ٤٥× سم بین نبات وآخر  ٢٠
  .ھكتار / ألف نبات  ٨٨.٩= سم بین مرز وآخر  ٤٥× سم بین نبات وآخر  ٢٥
  . ھكتار / ألف نبات  ٧٤.١= سم بین مرز وآخر  ٤٥×سم بین نبات وآخر  ٣٠

ھكتار وعلى / كغم نتروجین  ١٢٠وبمقدار )  N% ٤٦( اضیف النتروجین على شكل یوریا 
اما السماد ، نصف الكمیة عند الزراعة والنصف االخر بعد شھر ونصف من الزراعة ، دفعتین 

كغم  ١٠٠وبمقدار )  P2O5%  ٤٨( الفوسفاتي فأضیف على شكل سوبر فوسفات الكالسیوم الثالثي 
أجري القلع في منتصف و. ھكتار حیث أضیفت كل الكمیة عند إعداد االرض قبل الزراعة / فسفور 

لمكافحة ) مرتین ( كما اجریت عملیات العزق والتعشیب خالل فترة نمو النبات ، شھر حزیران 
أجریت عملیات الري التكمیلي حسب حاجة النبات بعد إنقطاع االمطار وتوقف عن الري قبل . االدغال 

. تجریبیة بالطریقة الوزنیة  تم حساب حاصل الجذور الفعلي في كل وحدة. شھر من موعد قلع الجذور 
حیث قدرت النسبة ، اما الصفات النوعیة للبنجر السكري فقد تم تقدیرھا في معمل السكر بالموصل 

وبإستخدام محلول ھیدروكسید االلمنیوم في ھضم  Saccharometerالمئویة للسكر بواسطة جھاز 
  وحسبت ، الجذور 

  للسكر %                                               
    ١٠٠× ــــــــــــــــــ = النسبة المئویة لنقاوة العصیر السكري 

  للمواد الصلبة الذائبة الكلیة  %                                         
أما .   Refractometerحیث تم تقدیر نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلیة بواسطة جھاز 

  :فقد تم حسابھ كما في المعادلة التالیة ) ھكتار / طن ( حاصل السكر الكلي 
  .للسكر % × ) ھكتار / طن ( حاصل الجذور ) = ھكتار / طن ( حاصل السكر الكلي 

وآخرون          Dexterفقد تم حسابھ وفق المعادلة ) االبیض ( أما حاصل السكر المستخلص 
  .للسكر القابل لالستخالص % × حاصل الجذور = وھي ) ١٩٦٧(

  )لنقاوة العصیر %- ١٠٠)    (لنقاوة الموالس%  -١(                                                                              
  ـــــــــــــ  × ــــــــــــ ) للفقد في المعمل%  -للسكر = ( % للسكر القابل لالستخالص % حیث أن 

  )لنقاوة العصیر )      ( % لنقاوة الموالس % -  ١٠٠(                                                                 

تستعمالن %  ٦٢.٥= ونسبة نقاوة الموالس ، % ٠.٣= مع العلم إن نسبة الفقد في المعمل 
وفقا لما  ٠.٠٥تم إجراء التحلیل االحصائي للتجربة وإختبار دنكن عند مستوى إحتمال . أرقاما ثابتة 

كانت البیانات المناخیة لكال الموسمین حسب تقریر محطة االنواء ) . ١٩٨٠(ورده الراوي وخلف هللا أ
  . الجویة في الرشیدیة كأالتي 

   ٢٠٠٣-٢٠٠٢و  ٢٠٠٢-٢٠٠١البیانات المناخیة لموسمي الزراعة ): ١(الجدول 
 

 أشھر السنة
  ٢٠٠٣-٢٠٠٢الموسم   ٢٠٠٢-٢٠٠١الموسم  

المعدل الشھري  
 )ْم ( للحرارة 

معدل 
الرطوبة 

 (%)النسبیة 

كمیة  
  االمطار

 )ملم (  

المعدل الشھري 
 )مْ (للحرارة 

معدل 
الرطوبة 
النسبیة 
(%) 

كمیة  
  االمطار

 )لم م(  

 ١٤.٤  ٧١.٠  ١٥.٧  ٦.٩ ٥٨.٣  ١٣.٣  تشرین الثاني
 ١٠٢.٢ ٨٦.٥ ٧.٩ ٥٧.٤ ٧٦.١ ١٠.٥ كانون االول

 ٧٩.٧ ٧٦.٨ ٩.٤ ٥٤.٠ ٧٧.٠ ٧.٠ كانون الثاني 
 ١٠٢.٣ ٧٣.٣ ٩.٥ ١٧.٩ ٦٥.٤ ١٠.٣ شباط
 ٣٦.٠ ٦٧.٤  ١١.٦ ١٢٠.٧ ٦٤.٧ ١٣.٧ آذار

 ٣.٤ ٦٤.٤ ١٩.٠ ٧٧.٣ ٦٨.٤ ١٧.٨ نیسان



 ١.٢ ٥٢.٣ ٢٤.٩ صفر  ٤٦.٥ ٢٤.٠ مایس
 صفر  ٢٩.٠ ٣٢.٩ صفر ٢٧.٣ ٣١.٣ حزیران
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  النتائج والمناقشة

الى إن حاصل جذور البنجر السكري قد إزداد معنویا عند ) ٢(تبین نتائج الجدول  :حاصل الجذور 
%  ٣.٢ھكتار وبزیادة مقدارھا / طن  ٤٨.١ھكتار وكان مساویا الى / ألف نبات  ٨٨.٩الكثافة النباتیة 

مما یعني أن حاصل . على التوالي ، ھكتار  / الف نبات  ١١١.١و  ٧٤.١قارنة بالكثافتین م ٧.٨و
الجذور یقل عند الكثافة النباتیة القلیلة بسبب قلة عدد النباتات في وحدة المساحة وكذلك عند الكثافة 

. العناصر الغذائیة النباتیة العالیة بسبب زیادة المنافسة بین نباتات البنجر السكري في إمتصاص الماء و
/ طن  ٥١.١حیث بلغ حاصل الجذور ، معنویا على بقیة االصناف االخرى  Veroوتفوق الصنف 

وقد یرجع ذلك  Oscar polyو  Desprezمقارنة بالصنفین %  ١٣.٨و  ١٨.٠ھكتار وبزیادة مقدارھا 
صوصا ان ھذا كان أفضل مما إنعكس ذلك على على حاصلھ من الجذور وخ Veroالى ان نمو الصنف 

  .  والتي تتمیز بحاصلھا العالي من الجذور  Monogermالصنف من االصناف االحادیة الجنین 
وكان مساویا الى  ٢٠٠٣-٢٠٠٢أما بالنسبة لتأثیر مواسم الزراعة فقد تفوق معنویا الموسم 

ادة الى وتعزى أسباب الزی ٢٠٠٢-٢٠٠١مقارنة بالموسم %  ٥.٣ھكتار وبزیادة مقدارھا / طن  ٤٧.٦
وھي ( شباط وآذار ، كانون الثاني : وخالل أشھر ٢٠٠٣-٢٠٠٢أن مجموع كمیة االمطار في الموسم 

 ٢١٨كانت مساویة الى ) االشھر االولى المحددة للنمو الخضري في الزراعة الخریفیة للبنجر السكري 
  .ملم  ١٩٢.٦ والتي كانت مساویة الى ٢٠٠٢-٢٠٠١ملم وھي نوعما أفضل من نفس االشھر للموسم 

 Veroویالحظ من الجدول نفسھ وجود تفوق معنوي في حاصل الجذور عند تداخل الصنف 
كذلك تفوقت . ھكتار / طن  ٥٣.٦حیث كان مساویا الى ، ھكتار / ألف نبات  ٨٨.٩مع الكثافة النباتیة 

ھكتار وكان /  ألف نبات ٨٨.٩مع الكثافة النباتیة  ٢٠٠٣-٢٠٠٢معنویا نفس الصفة عند تداخل الموسم 
أما بالنسبة للتداخل بین المواسم واالصناف فقد تفوق معنویا الصنف . ھكتار / طن  ٤٩.٢مساویا الى 

Vero  ھكتار / طن  ٥٢.٧في حاصل الجذور وكان مساویا الى  ٢٠٠٣-٢٠٠٢في الموسم الزراعي
ضل في ھذا الموسم مقارنة كان أف) ومنھا المناخیة ( مما یشیر الى تأثیر العوامل الوراثیة والبیئیة 

وھذا بدوره إنعكس في التداخل الثالثي حیث بلغ أعلى معدل لحاصل الجذور  ٢٠٠٢– ٢٠٠١بالموسم 
ھكتار وكان / ألف نبات  ٨٨.٩وعند الكثافة النباتیة  Veroوللصنف  ٢٠٠٣-٢٠٠٢عند الموسم  

  .ھكتار/طن  ٥٥.٢مساویا الى 
) ھـ/طن(ناف والكثافات النباتیة وتداخالتھا في حاصل الجذور تأثیر موسمي الزراعة واألص): ٢(الجدول

.                                                                             للبنجر السكري  
  موسمي
  الزراعة

  موسمي)ھـ / ألف نبات ( الكثافة النباتیة   األصناف
  ×الزراعة 

  األصناف

  متوسط
  األصناف

  متوسط
  موسمي
  الزراعة

٧٤‚١  ٨٨‚٩  ١١١‚١  

٢٠٠٢- ٢٠٠١  Desprez ھـ ٤١‚٩  ح ٤٢‚٠  ح-و ٤٣‚٦  خ ٤٠‚٢      
Vero  ب٤٩‚٣  ج٤٩‚٤  ب٥٢‚٠  د٤٦‚٦      

Oscarpoly  د٤٤‚٣  و- د٤٤‚٥  دھـ٤٥‚٣  ح- ز٤٣‚١      
٢٠٠٣- ٢٠٠٢  Desprez  ج د٤٤‚٧  و- د٤٥‚٣  دھـ٤٦‚٠  ح٤٢‚٧      

Vero  أ٥٢‚٧  ب٥٣‚١  أ٥٥‚٢  ج٤٩‚٩      
Oscarpoly  ج٤٥‚٥  و- د٤٥‚٢  د٤٦‚٣  و- د٤٤‚٩      

  ×األصناف 
  الكثافات النباتیة

Desprez  ج٤٣‚٣    ھـ٤٣‚٧  دھـ٤٤‚٨  و٤١‚٥    
Vero  أ٥١‚١    ب٥١‚٣  أ٥٣‚٦  ج٤٨‚٣    

Oscarpoly  ب٤٤‚٩    دھـ٤٤‚٩  د٤٥‚٨  ھـ٤٤‚٠    
×موسمي الزراعة

  الكثافة النباتیة
  ب٤٥‚٢      ج٤٥‚٣  ب٤٧‚٠  د٤٣‚٣  ٢٠٠٢- ٢٠٠١
  أ٤٧‚٦      ب٤٧‚٩  أ٤٩‚٢  ج٤٥‚٨  ٢٠٠٣- ٢٠٠٢

  متوسط الكثافة 
  النباتیة 

        ب٤٦‚٦  أ٤٨‚١  ج٤٤‚٦  

  %.٥األحرف المتشابھة ضمن العمود الواحد الیوجد بینھا فروقات معنویة تحت مستوى *
  

عدم وجود فروقات معنویة في النسبة المئویة للسكر ) ٣(یالحظ من الجدول :   النسبة المئویة للسكر
الى أن ) ١٩٩٥( Lauerبینما توصل ، الثالثة وللموسمین الزراعیین والتداخل بینھما  للكثافات النباتیة



ھكتار قد أدى الى زیادة النسبة المئویة للسكر لكنھا / الف نبات  ١١٢الى  ٤٢زیادة الكثافة النباتیة من 
  لم تؤثر 

  ٢٠٠٦)١(العدد ) ٣٤(المجلد                      )ISSN  1815-316X(            مجلة زراعة الرافدین                
في ھذه الصفة وكانا مساویین  Oscar polyو  Desprezوتفوق معنویا الصنفین . في حاصل الجذور 

ویعزى ذلك  Veroمقارنة بالصنف %  ٠.٥و  ٠.٧على التوالي وبزیادة مقدارھا  ١٤.٢و  ١٤.٤الى 
من ذلك أن االصناف المتعددة االجنة یكون محتوى نستنتج . الى عوامل وراثیة متعلقة بالصنف نفسھ 

أما بالنسبة للتداخل بین االصناف . جذورھا من السكر أعلى مقارنة باالصناف االحادیة الجنین 
وذلك عند تداخلھ مع الكثافة  Desprezوالكثافات النباتیة فقد بلغ أعلى معدل لھذه الصفة عند الصنف 

وھذا یعني أن الكثافة النباتیة العالیة كان %  ١٤.٦وكان مساویا الى  ھكتار/ ألف نبات  ١١١.١النباتیة 
لھا تأثیر إیجابي في عملیة تجمیع السكر بالجذور عند تفاعلھا مع العوامل الوراثیة المتعلقة بالصنف 

كما بلغ أعلى معدل معنوي للنسبة المئویة للسكر عند تداخل الموسم . وسلبي مع حاصل الجذور 
الموسم : وأظھر التداخل الثالثي % .  ١٤.٥وكان مساویا الى  Desprezع الصنف  م ٢٠٠٢-٢٠٠١
ھكتار تفوقا معنویا في / ألف نبات  ١١١.١الكثافة النباتیة ×  Desprezالصنف   ×  ٢٠٠٢-٢٠٠١

  % .  ١٤.٧النسبة المئویة للسكر حیث كان مساویا الى 
  

افات النباتیة وتداخالتھا في النسبةالمئویة للسكر               تأثیر موسمي الزراعة واألصناف والكث): ٣(الجدول 
  .  للبنجرالسكري

  موسمي
  الزراعة

  موسمي   )ھـ / ألف نبات ( الكثافة النباتیة   األصناف
  ×الزراعة 
  األصناف

  متوسط 
  األصناف

  متوسط 
  موسمي
  الزراعة

٧٤‚١  ٨٨‚٩  ١١١‚١  

٢٠٠٢- ٢٠٠١  Desprez  أ١٤‚٥  ج-أ١٤‚٤  أب١٥‚٤  أ١٤‚٧      
Vero  ب ج١٣‚٨ب ج١٣‚٦  ج-أ١٣‚٨  ج-أ١٣‚٩      

Oscarpoly  أب١٤‚٢  ج-أ١٤‚٠  ج-أ١٤‚٢  ج-أ١٤‚٤      
٢٠٠٣- ٢٠٠٢  Desprez  أب١٤‚٢  ج-أ١٤‚٠  ج-أ١٤‚٢  ج-أ١٤‚٤      

Vero  ج١٣‚٦  ج١٣‚٤  ب ج١٣‚٦  ج-أ١٣‚٧      
Oscarpoly  أب١٤‚١  ج-أ١٤‚١  ج-أ١٤‚١  ج-أ١٤‚٢      

  ×األصناف 
  الكثافات النباتیة

Desprez  أ١٤‚٤    ج-أ١٤‚٢  أب١٤‚٤  أ١٤‚٦    
Vero  ب١٣‚٧    ج١٣‚٥  ب ج١٣‚٧  ب ج١٣‚٨    

Oscarpoly  أ١٤‚٢    ج-أ١٤‚١  أج١٤‚٢  أب١٤‚٣    
  موسمي الزراعة

  الكثافة النباتیة×
  أ١٤‚٢      أ١٤‚٠  أ١٤‚٢  أ١٤‚٣  ٢٠٠٢- ٢٠٠١
  أ١٤‚٠      أ١٣‚٨  أ١٤‚٠  أ١٤‚١  ٢٠٠٣- ٢٠٠٢

  لكثافة متوسط ا
  النباتیة

        أ١٣‚٩  أ١٤‚١  أ١٤‚٢  

  %. ٥األحرف المتشابھة ضمن العمود الواحد الیوجد بینھا فروقات معنویة تحت مستوى * 
  

ویبین ، تعتمد ھذه الصفة على كل من حاصل الجذور والنسبة المئویة للسكر  :حاصل السكر الكلي 
وي لحاصل السكر ھكتار أعطت أعلى معدل معن/ ألف نبات  ٨٨.٩إن الكثافة النباتیة ) ٤(الجدول 

و  ٧٤.١مقارنة بالكثافتین %  ٦.٥و  ٤.٢ھكتار وبزیادة مقدارھا / طن  ٦.٧٤الكلي وكان مساویا الى 
بینما الحظ آخرون ان حاصل السكر الكلي یزداد عند الكثافة . ھكتار على التوالي / ألف نبات  ١١١.١

) ھكتار / ألف نبات  ٧١و  ٥٨(القلیلة ویقل عند الكثافة ) ھكتار / ألف نبات  ١١٦(النباتیة العالیة 
Tahsin  وHalis  ،)تفوق الصنف ) . ٢٠٠٤Vero  حیث بلغ حاصل السكر ، معنویا في ھذه الصفة
 Oscarو  Desprezمقارنة بالصنفین %  ٩.٦و  ١٢.١ھكتار وبزیادة مقدارھا / طن  ٦.٩٧الكلي 
poly  الكبیرة في حاصل الجذور للصنف  حیث یعزى سبب ھذا التفوق الى الزیادة، على التواليVero 

معنویا في ھذه الصفة حیث كان  ٢٠٠٣-٢٠٠٢وتفوق موسم الزراعة . مقارنة باالصناف االخرى 
وذلك بسبب  ٢٠٠٢-٢٠٠١مقارنة بالموسم %  ٣.٩ھكتار وبزیادة مقدارھا / طن  ٦.٦٤مساویا الى 

في ) لعدم وجود فروقات معنویة فیھا بغض النظر عن النسبة المئویة للسكر ( إرتفاع حاصل الجذور 
مع الكثافة  Veroإزداد حاصل السكر الكلي وتفوق معنویا عند تداخل الصنف  ٢٠٠٣-٢٠٠٢الموسم 



بینما أعطى تداخل الموسم ، ھكتار / طن  ٧.٣٣ھكتار وكان مساویا الى / ألف نبات  ٨٨.٩النباتیة 
   ٨٨.٩مع الكثافة النباتیة  ٢٠٠٣-٢٠٠٢الزراعي 

  ٢٠٠٦)١(العدد ) ٣٤(المجلد                      )ISSN  1815-316X(            زراعة الرافدین                 مجلة
وتفوق . ھكتار / طن  ٦.٨٥ھكتار أعلى معدل معنوي لھذه الصفة وكان مساویا الى / ألف نبات 

وكان  Veroنف مع الص ٢٠٠٣-٢٠٠٢معنویا حاصل السكر الكلي عند تداخل الموسم الزراعي 
ھكتار مما یدل على إستجابة ھذه المعاملة للتأثیر المشترك للعوامل المناخیة / طن  ٧.١٤مساویا الى 

وبلغ أعلى معدل معنوي لحاصل السكر الكلي في التداخل الثالثي ، والوراثیة في زیادة حاصل الجذور 
ھكتار وكان / الف نبات  ٨٨.٩الكثافة النباتیة ×  Veroالصنف ×  ٢٠٠٣-٢٠٠٢للموسم الزراعي 

  . ھكتار / طن  ٧.٤٨مساویا الى 
تأثیر موسمي الزراعة واألصناف والكثافات النباتیة وتداخالتھا في حاصل السكر الكلي ): ٤(الجدول

  .للبنجر السكري) ھـ/طن(
  موسمي
  الزراعة

  موسمي  )ھـ / ألف نبات ( الكثافة النباتیة   األصناف
  ×الزراعة 

  األصناف

  متوسط
  األصناف

  متوسط
  موسمي
  الزراعة

٧٤‚١  ٨٨‚٩  ١١١‚١  

٢٠٠٢- ٢٠٠١  Desprez  د٦‚٠٩  زح٦‚٠٤  ح-ھـ٦‚٣٢  ح٥‚٩١      
Vero  ب٦‚٧٩  ھـ- ج٦‚٧٢  أب٧‚١٨  ز- د٦‚٤٨      

Oscarpoly  ج د٦‚٢٩  ح- و٦‚٢٣  ز- د٦‚٤٣  ح- و٦‚٢١      
٢٠٠٣- ٢٠٠٢  Desprez  ج٦‚٣٤  ح-ھـ٦‚٣٤  و- د٦‚٥٣  ح- و٦‚١٥      

Vero  أ٧‚١٤  ج-أ٧‚١٢  أ٧‚٤٨  د-ب٦‚٨٣      
Oscarpoly  ج٦‚٤٣  ح- د٦‚٣٧  و- د٦‚٥٣  ح- د٦‚٣٨      

  ×األصناف 
  الكثافات النباتیة

Desprez  ب٦‚٢٢    دھـ٦‚١٩  ج د٦‚٤٣  ھـ٦‚٠٣    
Vero  أ٦‚٩٧    ب٦‚٩٢  أ٧‚٣٣  ب ج٦‚٦٦    

Oscarpoly  ب٦‚٣٦    دھـ٦‚٣٠  ج د٦‚٤٨  دھـ٦‚٢٩    
  راعةموسمي الز

  الكثافة النباتیة×
  ب٦‚٣٩      ج د٦‚٣٣  أب٦‚٦٤  د٦‚٢٠٠٢٢٠- ٢٠٠١
  أ٦‚٦٤      أب٦‚٦١  أ٦‚٨٥  ب ج٦‚٢٠٠٣٤٥- ٢٠٠٢

  متوسط الكثافة 
  النباتیة

        ب٦‚٤٧  أ٦‚٧٤  ب٦‚٣٣  

  %. ٥األحرف المتشابھة ضمن العمود الواحد الیوجد بینھا فروقات معنویة تحت مستوى *
  

أن نقاوة )  ١٩٧٧(  Martinو  Smithأستنتج كل من  . النسبة المئویة لنقاوة العصیر السكري 
عدم تأثر نقاوة ) ٢٠٠٤(  Halisو   Tahsinالعصیر السكري تزداد بزیادة الكثافة النباتیة بینما الحظ 

الى زیادة قلیلة في النسبة المئویة لنقاوة العصیر عند )  ٥( یشیر الجدول    . العصیر بالكثافة النباتیة 
وقد یعزى سبب ھذه الزیادة الى إنخفاض ) ھكتار / ف نبات أل ٨٨.٩و  ٤٧.١( الكثافات النباتیة القلیلة 

وبزیادة   Oscar polyو  Veroوتفوق معنویا الصنفین . نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلیة في العصیر 
( نستنتج من ذلك ان جذور      . على التوالي  Desprezمقارنة بالصنف %  ٣.٦و  ٤.٣مقدارھا 
ذات المحتوى العالي من السكر تمتاز بإنخفاض نقاوة العصیر السكري  أصنف البنجر السكري) رؤؤس

زیادة قلیلة في النسبة المئویة )  ٥( كما یبین الجدول . مقارنة باالصناف ذات المحتوى االقل من السكر 
وتفوقت ھذه الصفة معنویا ،  ٢٠٠٣-٢٠٠٢مقارنة بالموسم  ٢٠٠٢– ٢٠٠١لنقاوة العصیر في الموسم 

، %  ٨٣.٥ھكتار وكان مساویا الى / ألف نبات  ٧٤.١مع الكثافة النباتیة  Veroالصنف عند تداخل 
ھكتار زیادة معنویة / ألف نبات  ٧٤.١مع الكثافة النباتیة  ٢٠٠٢ -٢٠٠١بینما أظھر تداخل الموسم 

معنویا في ھذه الصفة ایضا عند    Oscar polyو   Veroوتفوق الصنفین % .  ٨٢.٤قلیلة بلغت 
كانت  ٢٠٠٢-٢٠٠١وھذا یعني إن الظروف المناخیة للموسم ،  ٢٠٠٢-٢٠٠١لھما مع الموسم تداخ

سببا في زیادة نقاوة العصیر السكري لتلك االصناف وبلغ أعلى معدل معنوي لھذه الصفة عند التداخل 
ھكتار وكان / ألف نبات  ٧٤.١الكثافة النباتیة ×  Veroالصنف ×  ٢٠٠٢-٢٠٠١الثالثي للموسم

  % .  ٨٤یا الى مساو
، النسبة المئویة للسكر ، وھو المحصلة النھائیة لكل من حاصل الجذور : حاصل السكر المستخلص 

حیث . نسبة الفقد بالمعمل والنسبة المئویة لنقاوة الموالس ، النسبة المئویة لنقاوة العصیر السكري 
/ ألف نبات  ٨٨.٩افة النباتیة تفوقا معنویا في حاصل السكر المستخلص عند الكث) ٦(یوضح الجدول 



و  ٧٤.١مقارنة بالكثافتین %  ٥.٥و  ٥.٢ھكتار وبزیادة مقدارھا / طن  ٣.٠٥ھكتار وكان مساویا الى 
  . ھكتار ، على التوالي / ألف نبات  ١١١.١
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تأثیر موسمي الزراعة واألصناف والكثافات النباتیة وتداخالتھا في النسبة المئویة لنقاوة ): ٥(الجدول 

  .العصیر للبنجر السكري
  موسمي
  الزراعة

  موسمي  )ھـ / ألف نبات ( الكثافة النباتیة   األصناف
الزراعة 

×  
  األصناف

  متوسط
  األصناف

  متوسط
  موسمي
  الزراعة

٧٤‚١  ٨٨‚٩  ١١١‚١  

٢٠٠٢- ٢٠٠١  Desprez  ج٧٩‚٦  ج و٨٠‚٢  و- د٧٩‚٩  وز٧٨‚٦      

Vero  أ٨٣‚١  أ٨٤‚٠  أب٨٣‚٣  ب ج٨٢‚٠      

Oscarpoly  أ٨٢‚٩  أب٨٣‚١  أب٨٢‚٩  أب٨٢‚٧      
٢٠٠٣- ٢٠٠٢  Desprez  ج٧٩‚٣  ھـ- ج٨٠‚٥  ھـ ز٧٩‚٤  ز٧٧‚٩      

Vero  أب٨٢‚٥  أب٨٣‚٠  أب٨٢‚٨  د-ب٨١‚٦      

Oscarpoly  ب٨١‚٧  ب ج٨٢‚٠  د-ب٨١‚٥  د-ب٨١‚٥      
  ×األصناف 

  الكثافات النباتیة
Desprez  ب٧٩‚٤    ج٨٠‚٤  ج٧٩‚٧  د٧٨‚٣    

Vero  أ٨٢‚٨    أ٨٣‚٥  أب٨٣‚١  ب٨١‚٨    

Oscarpoly  أ٨٢‚٣    أب٨٢‚٦  ب٨٢‚٢  ب٨٢‚١    
  موسمي الزراعة

  الكثافة النباتیة×
  أ٨١‚٨      أ٨٢‚٤  أ ب٨٢‚٠  ب ج٨١‚١  ٢٠٠٢- ٢٠٠١
  ب٨١‚١      أب٨١‚٨  ب ج٨١‚٢  ج٨٠‚٣  ٢٠٠٣- ٢٠٠٢

  متوسط الكثافة
  النباتیة

        أ٨٢‚١  أ٨١‚٦  ب٨٠‚٧  

  %. ٥األحرف المتشابھة ضمن العمود الواحد الیوجد بینھا فروقات معنویة تحت مستوى *
  

تأثیر موسمي الزراعة واألصناف والكثافات النباتیة وتداخالتھا في حاصل السكر ): ٦(الجدول
  . للبنجر السكري) ھـ/طن(المستخلص 

  موسمي
  الزراعة

  
  األصناف

  موسمي  )ھـ/ألف نبات(الكثافة النباتیة 
  ×الزراعة 

  األصناف

  متوسط
  األصناف

  توسطم
  موسمي
  الزراعة

٧٤‚١  ٨٨‚٩  ١١١‚١  

٢٠٠٢-٢٠٠١  Desprez  ج٢‚٨٣  ھـ٢‚٧٨  دھـ٢‚٩٢  ھـ٢‚٧٨      

Vero  ب٣‚٠١  ھـ-ج٢‚٩٥  أب٣‚١٨  دھـ٢‚٩١      

Oscarpoly  ج٢‚٨٠  ھـ٢‚٧٧  دھـ٢‚٨٦  ھـ٢‚٧٧      

٢٠٠٣-٢٠٠٢  Desprez  ب٢‚٩٥  دھـ٢‚٩١  د-ب٣‚٠٤  دھـ٢‚٩١      

Vero  ‚أ٣‚١٩  ج-أ٣‚١٦  أ٣‚٣٤  د-ب٣‚٠٩      

Oscarpoly  ب ج٢‚٩٠  دھـ٢‚٨٧  ھـ-ب٢‚٩٦  دھـ٢‚٨٩      

  ×األصناف 
  الكثافات النباتیة

Desprez  ب٢‚٨٩    ج د٢‚٨٥  ب ج٢‚٩٨  ج د٢‚٨٥    

Vero  أ٣‚١٠    ب٣‚٠٥  أ٣‚٢٦  ب٣‚٠    

Oscarpoly  ب٢‚٨٥    د٢‚٨٢  د-ب٢‚٩١  ج د٢‚٨٣    

  موسمي الزراعة
  الكثافة النباتیة×

  ب٢‚٨٨      ج٢‚٨٣  ب٢‚٩٩  ج٢‚٨٢  ٢٠٠٢-٢٠٠١

  أ٣‚٠٢      ب٢‚٩٨  أ٣‚١١  ب٢‚٩٦  ٢٠٠٣-٢٠٠٢

  متوسط الكثافة 
  النباتیة

        ب٢‚٩٠  أ٣‚٠٥  ب٢‚٨٩  

  %. ٥ى األحرف المتشابھة ضمن العمود الواحد الیوجد بینھا فروقات معنویة تحت مستو*
  

ویعزى سبب التفوق الى الزیادة في حاصل الجذور عند تلك الكثافة النباتیة بغض النظر عن النسبة 
 Josephوتتفق ھذه النتائج مع ما توصل الیھ . المئویة للسكر والتي لم یظھر فیھا فروقات معنویة 

حیث كان مساویا  معنویا في ھذه الصفة على بقیة االصناف االخرى Veroوتفوق الصنف ) . ١٩٩٥(
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Vero  بینما . ھكتار / طن  ٣.٢٦ھكتار حیث كان مساویا الى / ألف نبات  ٨٨.٩مع الكثافة النباتیة
 Veroوالصنف  ٢٠٠٣-٢٠٠٢ھكتار مع الموسم / ألف نبات  ٨٨.٩كثافة النباتیة تفوق معنویا تداخل ال

والذي یعزى أیضا الى . ھكتار على التوالي / طن  ٣.١٩و  ٣.١١مع نفس الموسم حیث كانا مساویین 
التفوق في حاصل الجذور عند تلك المعامالت وبلغ أعلى معدل معنوي لھذه الصفة عند تداخل الموسم 

ھكتار حیث كان / ألف نبات  ٨٨.٩الكثافة النباتیة ×  Veroالصنف ×  ٢٠٠٣-٢٠٠٢الزراعي 
إن المعامالت التي تفوقت في ) ٦( و ) ٥(یستنتج من الجدولین . ھكتار / طن  ٣.٣٤مساویا الى 
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ABSTRACT 

      Experiment was conducted for two seasons : 2001-2002 and 2002-2003 at Al-
Kuba region , Nineva , with clay loam soil , to study the effect of three plant densities 
: 74100 , 88900 and 111100 plant ha-1with three varieties : Vero-monogerm ,Oscar 
Poly and Desprez- multigerm , on yield and some qualities of sugar beet characters . 
the results showed that the density 88900 plant ha-1× Vero  × growing season 2002-
2003 had high significant on root yield, total sugar yield and extractable sugar yield 
which gave 55.2, 7.48 and 3.34 t ha-1respectively . On other hand, the second season 
2002-2003 was more significantly than the first season in the above characteristic. No 
significant difference in sugar percentage was observed for plant density in both 
seasons, but Desprez variety had high significant. juice purity percentage had reached 
maximum (84%) with plant density 74100 plant ha-1× Vero variety at first season.  
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