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بنــجر الســـــكربنــجر الســـــكر

Sugar beetSugar beet
Beta vulgaris, Beta vulgaris, L.L.

F. ChenopodiaceaeF. Chenopodiaceae



الوضع التقسیمىالوضع التقسیمى

:یتبع بنجر السكر•
          Class:Dicotyledonseصف النباتات ذات الفلقتین         

 :Order    الرتبة        
Chenopodiales

 :.Fam           العائلة الرمرامیة  
Chenopodiaceae



 نوع ١٤٠٠ و جنس ١٠٠ حوالى تضم العائلة وھذه•
 الحقلیة المحاصیل من جدًا قلیل عدد العائلة ھذه ویتبع

 السكر بنجر ویتبع .السكر بنجر أھمھا اإلقتصادیة
 األنوع من العدید الجنس ھذا ویتبع Betaالجنس
 أنواع أھم من vulgaris ویعتبر والمنزرعة البریة
.المنزرعة البنجر



: ھى أنواع تحت ثالث النوع ھذا یضم•
Sugar السكر بنجر - ١ beet 
Fodder beetبنجر العلف  - ٢
Table المائــدة بنجر - ٣ beet



الموطن األصلى

 ھو السكر بنجر لمحصول األصلى الموطن یعتبر•
 األخص وعلى المتوسط األبیض البحر حوض منطقة
 نشأة ترجح التى األراء إلى ذلك ویرجع القوقاز منطقة
.B البرى البنجر من المنزرع السكر بنجر

maritima على األن حتى بریًا ینمو زال ما والذى 
.ألوربا الجنوبى الساحل طول



الوصـف النبـاتىالوصـف النبـاتى

:الجذرى المجموع•
 سم١٥٠ عن تزید لمسافة التربة فى یتعمق وتدى السكر لبنجر الجذرى المجموع•

: إلى ویقسم
Crown :التاج منطقة - ١
 بالمجموع القزمیة الساق إتصال منطقة أنھا أى الرأس من القمى الجزء وتمثل•

 وزن من %١٥-١٠ المنطقة ھذه وتمثل .مخروطى شكل ذات تكونو الجذرى
 بین تتراوح السكر من منخفضة نسبة على وتحتوى .البالغ للنبات الغض الجذر
.%٧٠ النقاوة ودرجة %١٦.٥- ١١.٨



Neck  :)العنق( الرقبة منطقة -٢
 المجموع فى منطقة أعرض وتعتبر التاج تلى التى المنطقة وھى•

 ألنھا ثانویة جذور أو أوراق تحمل ال الرقبة ومنطقة .للنبات الجذرى
 الجزء ھى المنطقة ھذه وتعتبر .السفلى الجنینیة السویقة تمثل

 یمكن ما أعلى بھا السكروز نسبة حیث السكر بنجر لجذر اإلقتصادى
  .%٢٠-١٦.٥ بین تتراوح حیث الجذرى المجموع مكونات لباقى
 نقاوة درجة وتبلغ الجذر طول من %٢٠-١٠ المنطقة ھذه وتمثل

.%٨٠ المنطقة ھذه فى العصیر



ساق قرصیة

الرقبة

الجذر

التاج

األوراق



RootRoot    ::  الجذرالجذر  منطقةمنطقة  --٣٣
 من مبطط وتدى والجذر مباشرة الرقبة منطقة تلى التى المنطقة وھى•

 ١٥٠ عن تزید لمسافة التربة فى یتعمق المخروطى الشكل یأخذ الجانبین
 متضخم ویكون الرقبة بمنطقة  یتصل الجذر من العلوى والجزء سم
 لیعطى تدریجیًا فیستدق منھ السفلى الجزء أما الغذائیة المواد بھ زنتتخ

المخروطى الشكل الجذر



  كمثریة مستطیلة السكر بنجر جذور تكون ما وغالبًا•
  متقابالن )تجویفان( إخدودان الجذر على ویوجد.الشكل
  فى اإلخدودین ھذین فى منتشرة الثانویة الجذور وتوجد
  الطبقة فى أفقیًا تمتد الثانویة والجذور مزدوجین صفین

  فى الموجودة الجذور بینما سم٥٠-٤٠ للتربة السطحیة
 قد لمسافة عمودیًا تمتد التربة سطح عن البعید السفلى الجزء
.م٢٠٥-٢ تصل



  الجذر جانبى على الموجودین اإلخدودین تعمق مدى ویدل•
  الجذر ویمثل المنزرع الصنف فى السكر نسبة إرتفاع على
  نسبة أن كما.الجذرى المجموع طول من %٨٠-٦٥

  تتاروح حیث العنق منطقة من أقل تكون الجذر فى السكروز
  المنطقة ھذه فى النقاوة درجة وتبلغ %١٧.٣- ١٤.٦ بین
٨٠%.





 القشرة ثم البشرة طبقات تظھر بالجذر عرضى قطاع عمل وعند•
  الخالیا من بطبقات  بعضھا  عن تفصل والتى النمو حلقات ثم

  وتكون الجذر وسط فى فتوجد الخشبیة األوعیة أما .البرانشیمیة
  تأخذ النمو حلقات أن ویالحظ النجمة شكل وتأخذ غامق لون ذات
  لون ذات تكون البرانشیمیة الخالیا طبقات أما الغامق اللون
البیضى الشكل تأخذ وخالیاھا أبیض

A-      األوراقB-       الساق القرصیةC-         الرقبةD-        البذرةE - الجذر



 الحلقات فان وبذلك الخالیا ھذه فى  السكر تخزین ویتم•
  من محتواھا فى غنیة تكون البرانشیمیة الخالیا من البیضاء

  السكروز تركیز أن وجد كما العالیة النقاوة ذو السكروز
  فى الداخلیة الحلقات عن الخارجیة الحلقات فى مرتفع یكون
  النمو حلقات من اللون الغامقة الحلقات أما المنطقة نفس
.منخفض السكروز من محتواھا یكون



::لسـاقلسـاقاا••
  قزمیة تكون الزراعة من األول العام فى السكر بنجر ساق•

 للنبات الجذرى المجموع من القمى الجزء وتمثل جدًا قصیرة
 الزراعة من الثانى العام فى أما .مخروطى شكل ذات وتكون
  من طولھ یصل الذى الزھرى الشمراخ مكونة الساق تستطیل

  قصیرة أوراق وتحمل متفرعة السوق وتصبح سم١٢٠-٦٠
.األفرع ھذه آباط فى والثمار البذور وتتكون





األوراقاألوراق

– وعریضة نسبیًا الحجم كبیرة معنقة بسیطة السكر بنجر فى الورقة•
 مثلث أو قلبى أو الشكل بیضاوى الورقة ونصل أخضر لون ذات مجعدة

 فى والتعریق ومجعد وغض سمیك والنصل الصنف حسب متطاول أو
 بارز الوسطى العرق أما واضحة تكون الثانویة والعروق شبكى النصل
 الثانویة والعروق الوسطى العرق ولون نوعًا  وسمیك جدًا وواضح
 مموجة حافة ذو یكون  والنصل األنواع بعض فى كما أحمر أو أبیض
.المع أملس وسطح



  لون العنق ویأخذ نوعًا وسمیك طویل یكون الورقة عنق أما•
.عمومًا الوسطى العرق

  أكبرھا فیكون حلزونیًا ترتیبًا الساق على األوراق تترتب•
  وحجمًا عمرًا أحدثھا أما الخارج فى الموجودة وحجمًا عمرًا

.القزمیة الساق قمة أو مركز إلى فاألقرب





األزھـاراألزھـار

  جذور بزراعة الزراعة من الثانى العام فى األزھار تظھر•
  السابق العام حقل فى بتركھا أو آخر حقل فى األول العام
 لذا القدیمة األوراق آباط من الزھریة الشماریخ تتكون حیث
  جائر بشكل الجذور تقطع أوال الثمار على للحصول یجب
 عند ذلك ویحدث .كاملة المختزلة الساق بمنطقة یحتفظ وأن
  من منخفضة حرارة لدرجة بتعریضھ لإلزھار النبات تھیئة
  آباط فى األزھار تحمل طویل ونھار شھر ٢-١ لمدة م˚ ٧- ٤

.الزھریة للشماریخ العدیدة الفروع



 جالسة متناظرة سفلیة خنثى كاملة السكر بنجر فى والزھرة•
  إثنین كل الغالب فى مجتمعة اللون خضراء الحجم صغیرة

 واحدة زھرة توجد األنواع بعض وفى معًا أزھار ثالث أو
  كأس من تتكون البتالت عدیمة والزھرة .فرع كل إبط فى

  یتكون وطلع متحدة تویجیة أوراق خمس عن عبارة تویجى
  ومتاع تویجیة ورقة داخل توجد سداه كل أسدیة خمس من

.واحد ومبیض شعب ثالث ذى بمیسم ینتھى قلم من یتكون





::الثمـارالثمـار
  كرة مكونة أكثر أو زھرتین إلتحام نتیجة تتكون الشكل كیسیة الثمرة•

Ball الخارجى سطحھا یكون حیث والحواف الشكل منتظمة غیر 
 صلب الفلینى الغالف یكون كما واضحة نتوءات علیھ توجد مجعد

 البنجر بذور إنبات من یقلل مما المثبطة المواد بعض على یحتوى
 المحمر البنى أو األسود إلى الفاتح البنى اللون تأخذ والثمرة .عمومًا
  ، سم٣ طولھا



 .Multigerm بذور ٦- ٢ على تحتوى الغالب فى والثمرة•
 وحیدة تكون السكر بنجر من أصناف بعض ھناك أن إال

  وتسمى واحدة بذرة على الثمرة تحتوى أى األجنة
Monogerm.



::البذورالبذور••
  مم٣ طولھا منبسطة الشكل كلویة الحجم صغیرة البذرة•

  سھل ھش غالف داخل توجد مم١.٥ وسمكھا مم٢ وعرضھا
  المستدیرة النھایة وفى محمر بنى أو داكن بنى لون ذو الكسر
  بھ یحیط التى اإلنبات أوراق توجد للجذیر والمقابلة للبذرة
.الجذیر بقمة یحیط والذى واإلندوسبرم المخزن الغذاء





تمارینتمارین




