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قصب السكرقصب السكر
SUGAR CANESUGAR CANE

Saccharum spp.Saccharum spp.



الموطن األصلىالموطن األصلى

..))األقصىاألقصى  الشرقالشرق((أسیاأسیا  شرقشرق  بجنوببجنوب  اإلستوائیةاإلستوائیة  وتحتوتحت  اإلستوائیةاإلستوائیة  المناطقالمناطق••

الوضع التقسیميالوضع التقسیمي
::السكرالسكر  قصبقصب  نباتنبات  یتبعیتبع••
ClassClass                                  الفلقةالفلقة  وحیدةوحیدة  النباتاتالنباتات  صفصف  •• :: MonocotyledonMonocotyledon
OrderOrder                                                                              العشبیاتالعشبیات  رتبةرتبة•• :: GraminalesGraminales
FamilyFamily                                                                      النجیلیةالنجیلیة  والعائلةوالعائلة  •• :: GramineaeGramineae
GenousGenous                                                                                والجنسوالجنس  •• :: SaccharumSaccharum



SaccharumSaccharumتقسیم جنس القصب تقسیم جنس القصب 
    البریةالبریة  السكرالسكر  قصبقصب  أنواعأنواع  منمن  العدیدالعدید  یتبعھیتبعھ  الجنسالجنس  وھذاوھذا••

  إنتاجإنتاج  فىفى  متفاوتةمتفاوتة  بدرجاتبدرجات  معظمھامعظمھا  یدخلیدخل  والتىوالتى  والمنزرعةوالمنزرعة
    طریقطریق  عنعن  وذلكوذلك  العالمالعالم  فىفى  المنزرعةالمنزرعة  القصبالقصب  أصنافأصناف
    أنواعأنواع  خمسةخمسة  عمومًاعمومًا  یتبعھیتبعھ  الجنسالجنس  وھذاوھذا  ..بینھابینھا  فیمافیما  التھجینالتھجین

::وھىوھى  السكرالسكر  قصبقصب  وتربیةوتربیة  إنتاجإنتاج  فىفى  كبیرةكبیرة  أھمیةأھمیة  ذاتذات



وھذا النوع ھو أھم األنواع على اإلطالق حیث أن النوع  وھذا النوع ھو أھم األنواع على اإلطالق حیث أن النوع  ••
األصلى الذى تحتوى نباتاتھ على نسبة عالیة من السكر ذو  األصلى الذى تحتوى نباتاتھ على نسبة عالیة من السكر ذو  

"  "  Noble caneNoble caneبالقصب النبیل بالقصب النبیل ""الجودة العالیة لذا یسمى الجودة العالیة لذا یسمى 
وتتمیز نباتات  وتتمیز نباتات  . . لھذا تتبعھ أھم األصناف التجاریة فى العالملھذا تتبعھ أھم األصناف التجاریة فى العالم

ھذا النوع بالسیقان السمیكة واألوراق العریضة وإنخفاض  ھذا النوع بالسیقان السمیكة واألوراق العریضة وإنخفاض  
ویعطى ھذا  ویعطى ھذا  . . السكرالسكرنسبة األلیاف بالسیقان وإرتفاع نسبة نسبة األلیاف بالسیقان وإرتفاع نسبة 

النوع عددًا كبیرًا من الخلفات تحت الظروف المالئمة ولكن  النوع عددًا كبیرًا من الخلفات تحت الظروف المالئمة ولكن  
یعاب علیھ سھولة إصابتھ باألمراض خاصة مرض یعاب علیھ سھولة إصابتھ باألمراض خاصة مرض 

    ٤٠٤٠==نن((وعدد الكروموسومات فى ھذا النوع وعدد الكروموسومات فى ھذا النوع   ..الموزایكالموزایك
).).كروموسومكروموسوم

S. officinarumS. officinarum  ::القصب النبیلالقصب النبیل--١١



تتمیز نباتات ھذا النوع بقوة النمو والسیقان الصلبة تتمیز نباتات ھذا النوع بقوة النمو والسیقان الصلبة ••
المتوسطة السمك إلى الرفیعة كما تزداد نسبة األلیاف المتوسطة السمك إلى الرفیعة كما تزداد نسبة األلیاف 

بالسیقان أما نسبة السكر فتكون متوسطة واألوراق تكون  بالسیقان أما نسبة السكر فتكون متوسطة واألوراق تكون  
كما یتمیز بوجود الشعر الحریرى  كما یتمیز بوجود الشعر الحریرى    ..ضیقة إلى متوسطةضیقة إلى متوسطة

الطویل جدًا على محورة النورة أما فى القصب النبیل فإن  الطویل جدًا على محورة النورة أما فى القصب النبیل فإن  
وعدد  وعدد    ..ھذا الشعر الحریرى یكون قصیر جدًا أو معدومًا عامًاھذا الشعر الحریرى یكون قصیر جدًا أو معدومًا عامًا

).).كروموسومكروموسوم  ٥٩٥٩  ==  نن((الكروموسومات فى ھذا النوع الكروموسومات فى ھذا النوع 

  S. sinenseS. sinense  ::القصب الصینىالقصب الصینى--٢٢



  والسیقانوالسیقان  التفریعالتفریع  كثیرةكثیرة  الطولالطول  قصیرةقصیرة  تكونتكون  النوعالنوع  ھذاھذا  نباتاتنباتات••
    منخفضةمنخفضة  السكرالسكر  ونسبةونسبة  مرتفعةمرتفعة  بھابھا  األلیافاأللیاف  نسبةنسبة  رفیعةرفیعة  تكونتكون

..ضیقةضیقة  واألوراقواألوراق

 S. spontaneumS. spontaneum: : القصب األسیوى البرىالقصب األسیوى البرى  --٣٣



  ھذاھذا  یستخدمیستخدم  لذالذا  لألمراضلألمراض  بمقاومتھبمقاومتھ  النوعالنوع  ھذاھذا  ویتمیزویتمیز••
  إلنتاجإلنتاج  األخرىاألخرى  األنواعاألنواع  معمع  الصناعىالصناعى  تھجینتھجین  فىفى  النوعالنوع

  یتبعھیتبعھ  النوعالنوع  وھذاوھذا  ..لألمراضلألمراض  المقاومةالمقاومة  الجدیدةالجدیدة  األصنافاألصناف
  شواطئشواطئ  علىعلى  بریًابریًا  ینموینمو  الذىالذى  البرىالبرى  المصرىالمصرى  القصبالقصب

..SS  والمصارفوالمصارف  والترعوالترع  النیلالنیل spontaneumspontaneum varvar..
egyptiumegyptium  النوعالنوع  ھذاھذا  فىفى  الكروموسوماتالكروموسومات  وعددوعدد    

  ))كروموسومكروموسوم  ٢٨٢٨--٤٨٤٨==نن٢٢((  ))كروموسومكروموسوم  ٥٦٥٦==نن((



..SS    ::))الھندىالھندى((  الھندالھند  شمالشمال  قصبقصب  --٤٤ barbaribarbari  
  صفاتھصفاتھ  معظممعظم  فىفى  الصینىالصینى  القصبالقصب  معمع  یتشابھیتشابھ  النوعالنوع  وھذاوھذا••

  بھابھا  األلیافاأللیاف  نسبةنسبة  ،،  وصلبةوصلبة  رفیعةرفیعة  سیقانھسیقانھ  أنأن  حیثحیث
  ضیقةضیقة  أوراقھأوراقھ  أنأن  إالإال  متوسطةمتوسطة  السكرالسكر  نسبةنسبة  أماأما  مرتفعةمرتفعة

  النضجالنضج  مبكرمبكر  النوعالنوع  ھذاھذا  أنأن  كماكما  الصینيالصیني  القصبالقصب  عنعن
    بھبھ  الكروموسوماتالكروموسومات  وعددوعدد  باألمراضباألمراض  ویصابویصاب

  ))كروموسومكروموسوم  ١٢٤١٢٤--٨٢٨٢==نن٢٢((



..SS  ::البرىالبرى  غینیاغینیا  قصبقصب  --٥٥ robustumrobustum  
    السمكالسمك  المتوسطةالمتوسطة  الصلبةالصلبة  والسیقانوالسیقان  النموالنمو  بقوةبقوة  النوعالنوع  ھذاھذا  یتمیزیتمیز••

  واألوراقواألوراق  ..منخفضةمنخفضة  السكرالسكر  ونسبةونسبة  مرتفعةمرتفعة  األلیافاأللیاف  نسبةنسبة  أنأن  كماكما
    یصلیصل  وقدوقد  بالموزایكبالموزایك  النوعالنوع  ھذاھذا  ویصابویصاب  العرضالعرض  متوسطةمتوسطة

  ھذاھذا  فىفى  الكروموسوماتالكروموسومات  وعددوعدد  مم١٠١٠--٨٨  منمن  أحیانًاأحیانًا  النباتالنبات  طولطول
..))كروموسومكروموسوم  ٨٢٨٢--٧٢٧٢==نن٢٢((النوعالنوع

  وھووھو  الجنسالجنس  ھذاھذا  یتبعیتبع  القصبالقصب  منمن  نوعًانوعًا  أخیرًاأخیرًا  إكتشفإكتشف  وقدوقد••
SS..eduleedule  وھذاوھذا  اإلستوائیةاإلستوائیة  المناطقالمناطق  فىفى  ینموینمو  برىبرى  نوعنوع  وھووھو  

..الغضالغض  الزھرىالزھرى  الحاملالحامل  أكلأكل  بغرضبغرض  أحیانًاأحیانًا  ویزرعویزرع  عقیمعقیم  النوعالنوع



الوصـف النباتـىالوصـف النباتـى

::  Root systemRoot systemالمجموع الجذرى المجموع الجذرى   --١١
    Primary rootsPrimary rootsالجـذور األولیة  الجـذور األولیة  --أأ
وھى الجذور التى تنمو عند إنبات الحبة فى حالة الزراعة بالحبوب حیث وھى الجذور التى تنمو عند إنبات الحبة فى حالة الزراعة بالحبوب حیث ••

یظھر جذر أولى سرعان ما یختفى ویحل محلھ مجموعة جذور أخرىیظھر جذر أولى سرعان ما یختفى ویحل محلھ مجموعة جذور أخرى



  حلقةحلقة  منمن  بالعقلبالعقل  الزراعةالزراعة  حالةحالة  فىفى  األولیةاألولیة  الجذورالجذور  تتكونتتكون  كماكما••
    سالمیاتسالمیات  منمن  سالمیةسالمیة  كلكل  عقدةعقدة  فوقفوق  الموجودةالموجودة  الجذورالجذور
  بوظیفتھابوظیفتھا  تقومتقوم  أنھاأنھا  األولیةاألولیة  الجذورالجذور  ومصیرومصیر..الساقالساق

  محلھامحلھا  ویحلویحل  وتموتوتموت  تضمحلتضمحل  ثمثم  والتثبیتوالتثبیت  باإلمتصاصباإلمتصاص
..األصلیةاألصلیة  بالجذوربالجذور  تسمىتسمى  والتىوالتى  العرضیةالعرضیة  الجذورالجذور



AdventitiousAdventitious  العرضیةالعرضیة  الجـذورالجـذور  --بب rootsroots  
  عقدةعقدة  كلكل  عنعن  الموجودةالموجودة  الجذورالجذور  حلقةحلقة  منمن  تخرجتخرج  التىالتى  الجذورالجذور  وھىوھى••

  ..القاعدیةالقاعدیة  فروعھافروعھا  وو  التربةالتربة  سطحسطح  تحتتحت  الموجودةالموجودة  الساقالساق  عقدعقد  منمن
    ویحلویحل  النموالنمو  فىفى  النباتالنبات  تقدمتقدم  كلماكلما  االضمحاللاالضمحالل  فىفى  تأخذتأخذ  الجذورالجذور  وھذهوھذه
    السفلیةالسفلیة  الساقالساق  عقدعقد  منمن  تنموتنمو  والتىوالتى  جدیدةجدیدة  عرضیةعرضیة  جذورجذور  محلھامحلھا

  مجموعمجموع  یتكونیتكون  ذلكذلك  وعلىوعلى  الحدیثةالحدیثة  القاعدیةالقاعدیة  الفروعالفروع  منمن  أوأو  الجدیدةالجدیدة
  وإلىوإلى  ..مم٢٢  إلىإلى  الجذرىالجذرى  المجموعالمجموع  تعمقتعمق  یصلیصل  ..متجددمتجدد  كبیركبیر  جذريجذري

..سمسم  ٣٥٣٥--١٠١٠  منمن  الجانبینالجانبین



AirAir  الھوائیةالھوائیة  الجـذورالجـذور  --جج rootsroots::
  فوقفوق  الموجودةالموجودة  الساقالساق  عقدعقد  منمن  تخرجتخرج  التىالتى  الجذورالجذور  وھىوھى••

  الجذورالجذور  ھذهھذه  وتقوموتقوم  الثانویةالثانویة  فروعھافروعھا  وكذلكوكذلك  التربةالتربة  سطحسطح
  بالجذوربالجذور  أیضًاأیضًا  وتسمىوتسمى  والتثبیتوالتثبیت  باإلمتصاصباإلمتصاص  بوظیفتھابوظیفتھا
    القرمزىالقرمزى  أوأو  األخضراألخضر  اللوناللون  الجذورالجذور  ھذهھذه  وتأخذوتأخذ  الدعامیةالدعامیة

  وصولھاوصولھا  مجردمجرد  معمع  التفریعالتفریع  فىفى  الجذورالجذور  ھذهھذه  وتأخذوتأخذ
..التثبیتالتثبیت  اإلمتصاصاإلمتصاص  علىعلى  قدرتھاقدرتھا  یزیدیزید  ممامما  للتربةللتربة



::  StemStem    السـاقالسـاق  --٢٢
--٢٢  وسمكھاوسمكھا  مم٥٥- - ٢٢  منمن  طولھاطولھا  مصمتةمصمتة  إسطوانیةإسطوانیة  قائمةقائمة  القصبالقصب  فىفى  الساقالساق••

..الصنفالصنف  حسبحسب  مخططمخطط  أحمرأحمر  أوأو  أبیضأبیض  لونھالونھا  سمسم٥٥
  سالمیةسالمیة  ٣٥٣٥--١٠١٠  السالمیاتالسالمیات  عددعدد  وسالمیاتوسالمیات  عقدعقد  منمن  الساقالساق  وتتكونوتتكون••

  حسبحسب  والقطروالقطر  الطولالطول  فىفى  تختلفتختلف  الشكلالشكل  برمیلیةبرمیلیة  أوأو  إسطوانیةإسطوانیة  والسالمیةوالسالمیة
  السالمیةالسالمیة  سمكسمك  منمن  أقلأقل  العقدالعقد  عندعند  الساقالساق  سمكسمك  عمومًاعمومًا  یكونیكون  كماكما  الصنفالصنف
  فأقصرفأقصر  الوسطیةالوسطیة  أماأما  طوًالطوًال  السالمیاتالسالمیات  أقصرأقصر  القاعدیةالقاعدیة  والسالمیاتوالسالمیات..نفسھانفسھا
    ..طوًالطوًال



    ::ھىھى  واضحةواضحة  مناطقمناطق  بأربعبأربع  تحاطتحاط  عقدةعقدة  وكلوكل••
  العقدةالعقدة  أسفلأسفل  شمعىشمعى  أبیضأبیض  لونلون  ذاتذات  وھىوھى  ::الشمعیةالشمعیة  المنطقةالمنطقة--١١

..مباشرةمباشرة
    نقطنقط  ھیئةھیئة  علىعلى  الجذورالجذور  بدایاتبدایات  بھابھا  یتواجدیتواجد  ::الجذریةالجذریة  المنطقةالمنطقة--٢٢

..  حلقاتحلقات  ٣٣--١١  حلقاتحلقات  فىفى  الندبالندب  فیھافیھا  ویتواجدویتواجد  اللوناللون  بنیةبنیة



    لونھالونھا  الجذریةالجذریة  المنطقةالمنطقة  أعلىأعلى  توجدتوجد  ::المرستیمىالمرستیمى  النموالنمو  منطقةمنطقة--٣٣
..السالمیةالسالمیة  باقىباقى  لونلون  منمن  أفتحأفتح

    وھىوھى  بالساقبالساق  الورقةالورقة  غمدغمد  إتصالإتصال  أثرأثر  وھىوھى  ::الندبةالندبة  منطقةمنطقة--٤٤
    إبطىإبطى  برعمبرعم  المنطقةالمنطقة  ھذهھذه  فىفى  ویتواجدویتواجد  دقیقدقیق  تسنینتسنین  مسننةمسننة
    علىعلى  بالتبادلبالتبادل  موزعةموزعة  البراعمالبراعم  ھذهھذه  وتكونوتكون  الورقةالورقة  بغمدبغمد  یغطىیغطى
    نباتاتنباتات  مكونةمكونة  تتكشفتتكشف  كامنةكامنة  البراعمالبراعم  ھذهھذه  تظلتظل  الساقالساق  جانبىجانبى
....البراعمالبراعم  ھذهھذه  علىعلى  محتویةمحتویة  عقلعقل  زراعةزراعة  عندعند  جدیدةجدیدة



    ::القصبالقصب  فىفى  التفریعالتفریع
  اإلبطیةاإلبطیة  البراعمالبراعم  منمن  قاعدیًاقاعدیًا  تفریعًاتفریعًا  یتفرعیتفرع  النجیلیاتالنجیلیات  كباقىكباقى  القصبالقصب••

    التربةالتربة  سطحسطح  أسفلأسفل  المتواجدةالمتواجدة  الساقالساق  عقدعقد  منمن  عقدةعقدة  كلكل  عندعند  الموجودةالموجودة
  والظروفوالظروف  الصنفالصنف  حسبحسب  خلفةخلفة  ٥٠٥٠--٥٥  بینبین  یتراوحیتراوح  الخلفاتالخلفات  وعددوعدد
  ومنومن  السالمیةالسالمیة  داخلداخل  بتجویفبتجویف  تحمىتحمى  اإلبطیةاإلبطیة  والبراعموالبراعم  ..البیئیةالبیئیة

..األوراقاألوراق  بأغمادبأغماد  الخارجالخارج
  عنعن  القاعدیةالقاعدیة  السالمیاتالسالمیات  فىفى  نسبتھنسبتھ  وتزدادوتزداد  السكروزالسكروز  الساقالساق  ویخزنویخزن••

..اإلسكلرانشیمیةاإلسكلرانشیمیة  الخالیاالخالیا  فىفى  یخزنیخزن  حیثحیث  الطرفیةالطرفیة  السالمیاتالسالمیات



::  ھماھما  السیقانالسیقان  منمن  نوعیننوعین  ویوجدویوجد••
  التربةالتربة  سطحسطح  فوقفوق  الموجودةالموجودة  وھىوھى  ::الھوائیةالھوائیة  السیقانالسیقان- - ١١

..السكروزالسكروز  ستخراجستخراجإلإل  عامعام  كلكل  تقطعتقطع  والتىوالتى
  التربةالتربة  سطحسطح  تحتتحت  الموجودةالموجودة  وھىوھى  ::األرضیةاألرضیة  السیقانالسیقان- - ٢٢

  منمن  جدیدةجدیدة  خلفةخلفة  لتعطىلتعطى  التالىالتالى  للعامللعام  األرضاألرض  فىفى  وتبقىوتبقى
    منمن  األرضاألرض  فىفى  عمومًاعمومًا  القصبالقصب  ویتركویترك  الھوائیةالھوائیة  السیقانالسیقان

..ذلكذلك  منمن  أكثرأكثر  وأحیانًاوأحیانًا  سنواتسنوات  ٣٣- - ٢٢



::  LeavesLeaves  األوراقاألوراق  --٣٣
  فىفى  ویوجدویوجد  متقابلینمتقابلین  صفینصفین  فىفى  الساقالساق  جانبىجانبى  علىعلى  بالتبادلبالتبادل  األوراقاألوراق  توجدتوجد••

::  منمن  تتكونتتكون  النجیلیاتالنجیلیات  كأوراقكأوراق  عامةعامة  والورقةوالورقة  واضحواضح  برعمبرعم  ورقةورقة  كلكل  إبطإبط
  ویعملویعمل  تمامًاتمامًا  الساقالساق  سالمیةسالمیة  یغلفیغلف  الذىالذى  الورقةالورقة  منمن  الجزءالجزء  وھووھو  ::الغـمدالغـمد••

  المؤشراتالمؤشرات  منمن  السالمیةالسالمیة  منمن  الرخوةالرخوة  واألجزاءواألجزاء  البراعمالبراعم  حمایةحمایة  علىعلى  الغمدالغمد
  بیضاءبیضاء  طویلةطویلة  كثیفةكثیفة  بشعیراتبشعیرات  یغطىیغطى  الغمدالغمد  وسطحوسطح  والحشراتوالحشرات  الخارجیةالخارجیة

..اللوناللون



  أوأو  المطرالمطر  ماءماء  وصولوصول  فىفى  اللسیناللسین  ویساھمویساھم  شفافشفاف  غشائىغشائى  ::اللسیـناللسیـن••
  وبالتالىوبالتالى  الساقالساق  وسالمیةوسالمیة  الغمدالغمد  بینبین  ماما  إلىإلى  األوراقاألوراق  علىعلى  الساقطالساقط  الندىالندى
..البراعمالبراعم  حمایةحمایة

  طویلطویل  شریطىشریطى  األصنافاألصناف  بعضبعض  فىفى  أعلىأعلى  منمن  منحنىمنحنى  أوأو  قائمقائم  ::النصـلالنصـل••
  حافتھحافتھ  والنصلوالنصل  سمسم٧٧  وعرضھوعرضھ  مم٢٢  طولھطولھ  یصلیصل  قدقد  الطرفالطرف  مستدقمستدق
  السطحالسطح  منمن  وواضحوواضح  اللوناللون  أبیضأبیض  الوسطىالوسطى  والعرقوالعرق  دقیقدقیق  تسنینتسنین  مسننةمسننة
  غرغرصصوأوأ  بیضاءبیضاء  كثیفةكثیفة  بشعیراتبشعیرات  مغطىمغطى  والنصلوالنصل  للنصلللنصل  السفلىالسفلى

..النورةالنورة  تغلفتغلف  التىالتى  ھىھى  األوراقاألوراق



    ::  النورةالنورة••
    محورمحور  منمن  تتكونتتكون  األفرعاألفرع  عدیدةعدیدة  مفككةمفككة  حریریةحریریة  طرفیةطرفیة  سنبلیةسنبلیة••

    تكونتكون  مجملھامجملھا  فىفى  النورةالنورة  وأفرعوأفرع  ثانویةثانویة  أفرعأفرع  إلىإلى  یتفرعیتفرع  رئیسيرئیسي
      وسالمیاتوسالمیات  عقدعقد  إلىإلى  مقسمةمقسمة  تكونتكون  واألفرعواألفرع  ..السھمالسھم  رأسرأس  یشبھیشبھ  ماما

    إالإال  تظھرتظھر  الال  والنوراتوالنورات  السنیبالتالسنیبالت  منمن  زوجزوج  یوجدیوجد  عقدةعقدة  كلكل  وعندوعند
..الزراعةالزراعة  منمن  شھرشھر  ٢٤٢٤--١٢١٢  بعدبعد  الحارةالحارة  المناطقالمناطق  فىفى



  ::والزھرةوالزھرة  السنیبلةالسنیبلة••
  واألخرىواألخرى  معنقةمعنقة  إحداھاإحداھا  أزواجأزواج  فىفى  تتواجدتتواجد  القصبالقصب  فىفى  السنیبالتالسنیبالت••

  شعورشعور  حوافھاحوافھا  علىعلى  قنبعتانقنبعتان  توجدتوجد  سنیبلةسنیبلة  كلكل  قاعدةقاعدة  وعندوعند  جالسةجالسة
  إحداھاإحداھا  زھرتینزھرتین  علىعلى  تحتوىتحتوى  القصبالقصب  فىفى  والسنیبلةوالسنیبلة  ..طویلةطویلة  حریریةحریریة

..وخصبةوخصبة  علویةعلویة  واألخرىواألخرى  وعقیمةوعقیمة  سفلیةسفلیة
  زائدتانزائدتان  عنعن  عبارةعبارة  إتبإتبوو  عصافةعصافة  منمن  تتكونتتكون  الخصبةالخصبة  الزھرةالزھرة••

  التزھیرالتزھیر  عندعند  تستطیلتستطیل  قصیرةقصیرة  بیضاءبیضاء  خیوطخیوط  ذاتذات  أسدیةأسدیة  ٣٣وو  صغیرتانصغیرتان
  األرجوانىاألرجوانى  إلىإلى  یتحولیتحول  أصفرأصفر  لونھالونھا  والمتكوالمتك  فصینفصین  منمن  تتكونتتكون  والمتكوالمتك

  بویضةبویضة  بھبھ  ریشینریشین  میسمینمیسمین  یحملیحمل  مقلوبمقلوب  مخروطىمخروطى  أوأو  بیضىبیضى  ومبیضومبیض
  وإتبوإتب  عصیفةعصیفة  منمن  فتتكونفتتكون  العقیمةالعقیمة  السفلیةالسفلیة  الزھرةالزھرة  أماأما  واألسدیةواألسدیة  واحدةواحدة

..فقطفقط



::السكرالسكر  قصبقصب  نباتنبات  یزھریزھر  لكىلكى  توافرھاتوافرھا  الواجبالواجب  الشروطالشروط••
..شھورشھور  ١٠١٠--٨٨  عنعن  تقلتقل  الال  خضرىخضرى  نمونمو  فترةفترة  تتوفرتتوفر  أنأن  - - ١١
  ساعةساعة  ٥٥..١١١١  إظالمإظالم  وفترةوفترة  ساعةساعة  ٥٥..١٢١٢  حوالىحوالى  إضاءةإضاءة  فترةفترة  تتوفرتتوفر  أنأن  - - ٢٢

  یمنعیمنع  دقیقةدقیقة  ١٥١٥- - ١٠١٠  لحوالىلحوالى  ولوولو  الظالمالظالم  فترةفترة  كسركسر  أنأن  حیثحیث  مستمرمستمر  إظالمإظالم
..))المحددالمحدد  العاملالعامل  یعتبریعتبر((  التزھیرالتزھیر  منمن

..%%٩٥٩٥--٩٠٩٠  حوالىحوالى  نسبیةنسبیة  رطوبةرطوبة  درجةدرجة  تتوفرتتوفر  أنأن  - - ٣٣
..مم٥٥  ٥٥..٢٧٢٧--١٩١٩  حوالىحوالى  حرارةحرارة  درجةدرجة  تتوفرتتوفر  أنأن  - - ٤٤



    وبعضھاوبعضھا  سنویًاسنویًا  تزھرتزھر  القصبالقصب  أصنافأصناف  بعضبعض  أنأن  ویالحظویالحظ••
    علىعلى  یزھریزھر  الال  اآلخراآلخر  والبعضوالبعض  سنواتسنوات  ٦٦--٥٥  كلكل  یزھریزھر

..اإلطالقاإلطالق
    القصبالقصب  ألنألن  وذلكوذلك  خلطىخلطى  یكونیكون  القصبالقصب  فىفى  تمتم  إذاإذا  والتلقیحوالتلقیح••

..ساعاتساعات  ٣٣  بحوالىبحوالى  المتاعالمتاع  مبكرمبكر
    قصبقصب  نباتنبات  فىفى  الطبیعىالطبیعى  التلقیحالتلقیح  حدوثحدوث  ندرةندرة  أسبابأسباب  ومنومن••

..بسرعةبسرعة  حیویتھاحیویتھا  تفقدتفقد  اللقاحاللقاح  حبوبحبوب  أنأن  السكرالسكر



    ::القصبالقصب  فىفى  الحبةالحبة••
    المحصولالمحصول  بغرضبغرض  الزراعةالزراعة  فىفى  تستخدمتستخدم  الال  القصبالقصب  فىفى  الحبةالحبة••

    تستعملتستعمل  ولكنولكن  النموالنمو  بطیئةبطیئة  عنھاعنھا  الناتجةالناتجة  النباتاتالنباتات  تكونتكون  حیثحیث
    وأغراضوأغراض  بالقصببالقصب  الخاصةالخاصة  الوراثیةالوراثیة  الدراساتالدراسات  فىفى  فقطفقط

..جدیدةجدیدة  أصنافأصناف  إلستنباطإلستنباط  التربیةالتربیة



    مممم  ٥٥..١١  طولھاطولھا  یبلغیبلغ  جدًاجدًا  صغیرةصغیرة  تكونتكون  القصبالقصب  وحبةوحبة••
    بیضىبیضى  أوأو  بیضىبیضى  شكلشكل  ذاتذات  والحبةوالحبة  مممم٥٥..٠٠  وعرضھاوعرضھا
    بالحبةبالحبة  عالقةعالقة  تكونتكون  القلمالقلم  وبقایاوبقایا  مصفرمصفر  بنىبنى  لونلون  ذاتذات  مستطیلمستطیل

    كبیركبیر  جنینجنین  ذاتذات  إندوسبرمیةإندوسبرمیة  القصبالقصب  فىفى  والحبةوالحبة  ..قمتھاقمتھا  عندعند
بسرعةبسرعة  حیویتھاحیویتھا  تفقدتفقد  سریعةسریعة  القصبالقصب  وحبوبوحبوب  الحجمالحجم



تمارین تمارین 




