
الفصل الثالثالفصل الثالث

بنــجر الســـــكربنــجر الســـــكر

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

Fam. ChenopodiaceaeFam. Chenopodiaceae



أھداف الفصل الثالثأھداف الفصل الثالث
 ھمیتھأ ومعرفة السكر بنجر محصول على التعرف فى الطالب  مھارةمھارة  تنمیةتنمیة١.

.اإلقتصادیة
.مصر فى السكر بنجر زراعة ومناطق اإلحصائى المركز على الطالب یتعرف أن٢.
. السكر بنجر من المختلفة األصناف على الطالب یتعرف أن٣.
  لبنجر المناسبة البیئیة اإلحتیاجاتو المختلفة النمو مراحل على الطالب یتعرف أن٤.

. السكر
  لبنجر المختلفة الزراعة وطرق ومیعاد المناسبة التربة على الطالب یتعرف أن٥.

. السكر
 وحدة إنتاجیة زیادة ووسائل المختلفة الزراعیة بالعملیات ملمًا الطالب یكون أن٦.

  فى والسائدة المختلفة البیئیة الظروف فى السكر بنجر محصول من المساحة
.زراعتھ مناطق

 مقاومة –  خف –ترقیع من المحصول رعایة عملیات على الطالب یتعرف أن٧.
. رى –تسمید –حشائش

  مكافحتھا وكیفیة السكر بنجر تصیب التى والمرضیة الحشریة اآلفات  معرفة٨.
.المحصول على أضرارھا لتقلیل

 المحصول وكمیة المناسب الحصاد میعاد تحدید كیفیة على الطالب یتعرف٩.
.علیھا المؤثرة والعوامل



مقدمةمقدمة
nالسكروز إنتاج بغرض تزرع التى الھامة المحاصیل من بنجرالسكر یعتبر  

 من الناتجة السكر كمیة وتبلغ – الناحیة ھذه فى القصب یلى وھو )السكر(
  .السكر من العالم إنتاج من %٥٠- ٤٠ من أكثر الحاضر الوقت فى البنجر

nیدخل وھو شماًال ˚ ٦٠ و ٣٥ عرض خطى بین السكر بنجر زراعة تنتشر 
  إذ أوروبى محصول یعتبر وھو .نوعُا والباردة المعتدلة المنطقة نباتات ضمن
  المتحدة والوالیات وألمانیا روسیا وتعتبر %٥٢ حوالى وحدھا أوروبا تنتج

.زراعتھ مناطق أھم وبلجیكا وتشیكوسلوفاكیا وبولندا وفرنسا
nوتصلح والقبلى البحرى الوجھین فى مصر فى السكر بنجر ةزراع یمكن 

 وجاناكلیس أبیس ومنطقة البحیرة بمحافظة الدلتا غرب شمال الواقعة األراضى
 األراضى بإستثناء النوباریة ترعة جنوبو الدین شھاب حفیرو والحامول
  بنجر زراعة إنتشرت الحاضر الوقت وفى .الحصى نسبة فیھا تزداد التى الرملیة
 ١٥٠ من أكثر حوالى إلى حالیا المنزرعة المساحة وصلت حتى مصر فى السكر
 فى وذلك البنجر من السكر إلستخراج مصانع عدة إنشاء تم كذلك .فدان ألف

 وتقوم . الفیوم و الدقھلیة بمحافظة وبلقاس الشیخ بكفر الحامول منطقة
.النوباریة بمنطقة مصنع بإنشاء الحكومة



ألھمیة اإلقتصادیة لزراعة بنجر السكرألھمیة اإلقتصادیة لزراعة بنجر السكراا
:یستعمل البنجر فى أغراض كثیرة أھمھا

nویستخدم والكسب والموالس اللب عنھ یتخلف والتى الجذور من السكروز إستخراج 
 الكحول صناعة أھمھا صناعات عدة فى الموالس یستخدم كما للماشیة كعلف اللب

.وغیرھا العضویة األحماض من وكثیر الخمائر وإنتاج ومشتقاتھ
nجیدة غذائیة قیمة لھا وھى سیالج إلى تحول أو للحیوان أخضر كعلف العروش تستخدم 

 لھا أن ویالحظ المھضومھ الغذائیة والعناصر البروتین من عالیة نسبة على تحتوى إذ
.الدریس أو التبن مع ً دائما تعطى أن یجب لذا للحیوانات مسھل تأثیر

:یأتى لما وذلك لھ مكمل ھولكن السكر لقصب منافسًا یعتبر السكر بنجر أن صحیحًا لیسو
nبالوجھ یزرع السكر قصب بینما )معتدلة مناطق محصول( بالدلتا یزرع السكر بنجر 

 بنجر زراعة فى التوسع فإن ولھذا )إستوائیة وتحت إستوائیة مناطق محصول( القبلى
  .المنتجة الكلیة السكر كمیة زیادة إلى سیؤدى السكر

nالمقاومة النباتات من یعتبر حیث والمستصلحة الجدیدة األراضى فى السكر بنجر یزرع 
 منطقة فى وخاصة الملحیة المناطق فى تھزراع فى التوسع یمكن ذلك وعلى للملوحة
 وخصوبتھا نفاذیتھا وزیادة التربة تركیب تحسین إلى زراعتھ ؤدىت كما الدلتا شمال
 فى تتحلل والتى یتركھا التى الحقلیة المخلفات حجم وكبر الجذرى مجموعة لتعمق نتیجة
  .والخصبة الجیدة األراضى فى یزرع السكر قصب بینما التربة



نمو البنجرنمو البنجر
nالمتضخم الجذر ویكون األول العام فى خضریًا نموًا ینمو الحول ثنائى نبات البنجر  

  فى الجذور ترك أو بزراعة الثانى العام فى بینما )اإلقتصادى الجزء( بالغذاء
 الحوامل تتكون وقد .والثمار األزھار لتحمل الزھریة السوق تستطیل األرض
  باإلزھار الظاھرة ھذه وتسمى الزراعة من األول العام فى النباتات لبعض الزھریة
 فى( السكر بنجر لمنتجى خسائر تسبب وھى Bolting الحنبطة أو المبكر
 .)الخارج

nیلى كما عدیدة بأطوار نموال أثناء فى النبات ویمر:
.طور اإلنبات - ١
)یوم ٢١٠-١٤٠(العام األول طور النمو الخضرى األول - ٢
طور التخصص - ٣
طور النمو الخضرى الثانى - ٤
العام الثانىطور التھیئة لإلزھار - ٥
طور اإلزھار وتكوین الثمار - ٦



موسم النمو األولموسم النمو األول: : أوًالأوًال
::اإلنباتاإلنبات  طورطور  - - ١١
nnإنباتھاإنباتھا  ویكتملویكتمل  مم̊˚  ٣٠٣٠--٤٤  بینبین  تتراوحتتراوح  حرارةحرارة  درجةدرجة  فىفى  أیامأیام  ٥٥--٤٤  بعدبعد  البذورالبذور  تنبتتنبت  

..مم̊˚  ٢٠٢٠  ھىھى  لإلنباتلإلنبات  حرارةحرارة  درجةدرجة  وأنسبوأنسب  أیامأیام١٠١٠- - ٧٧  بعدبعد
::األولاألول  الخضرىالخضرى  النوالنو  طورطور  - - ٢٢
nnسطحسطح  ومساحةومساحة  وزنوزن  متوسطمتوسط  یزدادیزداد  كماكما  النباتالنبات  أوراقأوراق  عددعدد  یزدادیزداد  الطورالطور  ھذاھذا  فىفى  

    األوراقاألوراق  وزنوزن  یزدادیزداد  العمرالعمر  وبتقدموبتقدم  ..التاجالتاج  علىعلى  متزاحمةمتزاحمة  األوراقاألوراق  وتوجدوتوجد  الورقةالورقة
  الجذرالجذر  أماأما  ..بالتدریجبالتدریج  یقلیقل  ثمثم  سریعًاسریعًا  الخضرىالخضرى  النموالنمو  یكونیكون  البدایةالبدایة  وفىوفى  ..والجذوروالجذور
    حتىحتى  ذلكذلك  بعدبعد  الزیادةالزیادة  فىفى  ویستمرویستمر  الخضرىالخضرى  النموالنمو  عنعن  متأخرًامتأخرًا  النضجالنضج  فىفى  فیبدأفیبدأ
    ..النموالنمو  موسمموسم  نھایةنھایة

nnالمحافظةالمحافظة  فىفى  تستخدمتستخدم  الضوئىالضوئى  التمثیلالتمثیل  عملیةعملیة  عنعن  الناتجةالناتجة  الكربوھیدراتیةالكربوھیدراتیة  الموادالمواد  
    ھذهھذه  عنعن  زادزاد  وماوما  ..بالنباتبالنبات  الحیویةالحیویة  العملیاتالعملیات  وإستمراروإستمرار  النباتالنبات  حیاهحیاه  علىعلى

  وزیادةوزیادة  للنباتللنبات  الجذرىالجذرى  للمجموعللمجموع  وخاصةوخاصة  األنسجةاألنسجة  تكوینتكوین  فىفى  یستخدمیستخدم  اإلحتیاجاتاإلحتیاجات
..السكرىالسكرى  محتواةمحتواة



::التخصصالتخصص  طورطور  --٣٣
nnناتجاتناتجات  إستخدامإستخدام  الطورالطور  ھذاھذا  فىفى  یتمیتم  حیثحیث  بالجذربالجذر  السكروزالسكروز  تركیزتركیز  یزدادیزداد  وفیھوفیھ    

  بینبین  فاصلفاصل  حدحد  ھناكھناك  ولیسولیس  بالجذربالجذر  السكروزالسكروز  وزیادةوزیادة  التخزینالتخزین  فىفى  الضوئىالضوئى  التمثیلالتمثیل
  أنھماأنھما  أىأى  بالجذوربالجذور  السكروزالسكروز  نسبةنسبة  إلرتفاعإلرتفاع  التخصصالتخصص  وطوروطور  الخضرىالخضرى  النموالنمو  طورطور

  منمن  فائضفائض  وجودوجود  عندعند  إالإال  الجذورالجذور  وتضخموتضخم  نمونمو  إلىإلى  النباتالنبات  یتجھیتجھ  والوال  سویًاسویًا  یسیرانیسیران
  یلزمیلزم  ممامما  أكثرأكثر  باألوراقباألوراق  الكربوھیدراتیةالكربوھیدراتیة  الموادالمواد  كمیاتكمیات  تصبحتصبح  عندماعندما  أىأى  السكرالسكر
  الخضرىالخضرى  المجموعالمجموع  یصلیصل  عندماعندما  طبیعیًاطبیعیًا  ھذاھذا  ویحدثویحدث  األساسیةاألساسیة  اإلحتیاجاتاإلحتیاجات  للوفاءللوفاء
..ةةالمناسبالمناسب  المناخیةالمناخیة  الظروفالظروف  تحتتحت  لھلھ  حجمحجم  اقصىاقصى  إلىإلى

nn العوامل التالیةالعوامل التالیة  یتوقف معدل نمو الجذر وتخزین السكروز علىیتوقف معدل نمو الجذر وتخزین السكروز علىوعمومًا وعمومًا::  
  النموالنمو  عملیتىعملیتى  فىفى  منھمنھ  المستخدمةالمستخدمة  الكمیةالكمیة  عنعن  والزائدوالزائد  یومیًایومیًا  المنتجالمنتج  السكرالسكر  كمیةكمیة  --أأ

..والتنفسوالتنفس
    الحصادالحصاد  عملیةعملیة  تسبقتسبق  التىالتى  الفترةالفترة  فىفى  الباردالبارد  المناخالمناخ  یؤدىیؤدى  حیثحیث  ::المناخیةالمناخیة  العواملالعوامل  --بب

  تركیزتركیز  منمن  یخفضیخفض  الحارالحار  المناخالمناخ  سسالعكالعك  علىعلىوو  السكروزالسكروز  تركیزتركیز  زیادةزیادة  إلىإلى
  ..المتاخرالمتاخر  الحارالحار  الطقسالطقس  منمن  ضررًاضررًا  اقلاقل  المبكرالمبكر  الحارالحار  الطقسالطقس  أنأن  كماكما  ..السكروزالسكروز
    أنأن  حیثحیث  اللیلاللیل  حرارةحرارة  درجةدرجة  إنخفاضإنخفاض  عندعند  أقصاهأقصاه  السكروزالسكروز  تركیزتركیز  یصلیصل  وعمومًاوعمومًا
  منمن  منمن  كلكل  علىعلى  النھارالنھار  حرارةحرارة  درجاتدرجات  عنعن  وضوحًاوضوحًا  أكثرأكثر  اللیلاللیل  حرارةحرارة  درجةدرجة  تاثیرتاثیر
  ..السكروزالسكروز  ةةونسبونسب  النموالنمو







موسم النمو الثانىموسم النمو الثانى: : ثانیًاثانیًا
::الثانىالثانى  الخضرىالخضرى  النموالنمو  طورطور  - - ٤٤
nnالثانىالثانى  العامالعام  فىفى  النباتالنبات  أوراقأوراق  تنموتنمو  األرضاألرض  فىفى  تركھاتركھا  عندعند  أوأو  الجذورالجذور  بزراعةبزراعة..
  ::لألزھارلألزھار  التھیئةالتھیئة  طورطور  - - ٥٥
nnأىأى  فىفى  لألزھارلألزھار  البنجرالبنجر  نباتاتنباتات  وتتھیأوتتھیأ  الطویلالطویل  النھارالنھار  نباتاتنباتات  منمن  البنجرالبنجر  نباتنبات  یعتبریعتبر  

    أوأو  النباتاتالنباتات  بتعریضبتعریض  وذلكوذلك  البذورالبذور  سكونسكون  فترةفترة  ماعداماعدا  حیاتھاحیاتھا  أطوارأطوار  منمن  طورطور
    ..المنخفضةالمنخفضة  الحرارةالحرارة  لدرجةلدرجة  نموھانموھا  أثناءأثناء  بالماءبالماء  والمبللةوالمبللة  ساكنةساكنة  الغیرالغیر  البذورالبذور
  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  وعمومًاوعمومًا  ..ذلكذلك  وغیروغیر  النباتالنبات  وعمروعمر  الصنفالصنف  علىعلى  ذلكذلك  ویتوقفویتوقف
  منمن  مرحلةمرحلة  اىاى  خاللخالل  شھرًاشھرًا  ٢٢- - ١١  ولمدةولمدة  مم̊˚  ٧٧--٤٤  بینبین  تتراوحتتراوح  لإلزھارلإلزھار  المھیأةالمھیأة
..النباتالنبات  نمونمو  مراحلمراحل

::اإلزھاراإلزھار  طورطور  - - ٦٦
nnوالنھاروالنھار  المرتفعةالمرتفعة  الحرارةالحرارة  لدرجاتلدرجات  لإلزھارلإلزھار  المتھیئةالمتھیئة  النباتاتالنباتات  تتعرضتتعرض  عندماعندما  

  إلىإلى  بالجذوربالجذور  المختزنةالمختزنة  الغذائیةالغذائیة  الموادالمواد  وتنتقلوتنتقل  الزھریةالزھریة  السوقالسوق  تستطیلتستطیل  الطویلالطویل
  الموادالمواد  تنتقلتنتقل  ذلكذلك  عندعند  واإلخصابواإلخصاب  التلقیحالتلقیح  یحدثیحدث  ثمثم  األزھاراألزھار  فتكونفتكون  الزھریةالزھریة  السوقالسوق
  یموتیموت  ثمثم  تكوینھاتكوینھا  یكتملیكتمل  أنأن  إلىإلى  الثمارالثمار  إلىإلى  المختلفةالمختلفة  النباتالنبات  اءاءززأجأج  منمن  الغذائیةالغذائیة
..النباتالنبات





أنواع البنجرأنواع البنجر

    
Sea المسمى البنجر من البرى النوع نموی• beet العلمى وإسمھ Beta

maritima ھذا ومن أوروبا جنوب المتوسط األبیض البحر حوض شواطئ على  
  .اإلنتخاب أو بالتھجین سواء المزروعة البنجر أنواع جمیع نتجت البرى النوع

:ھى أنواع تحت ثالث زرعنالم البنجر من ویوجد•
.Fodder beetبنجر العلف  -ب.Sugar beetبنجر السكر  -أ
 .Vegetable beetبنجر المائدة  -ج



بنجر السكربنجر السكر  أصنافأصناف
nالظاھریة الصفات من كثیر فى السكر بنجر أصناف بین كبیر تباین وجودی 

 یعتبر لذلك .والحشرات األمراض ومقاومة والمحصولیة والفسیولوجیة
 العوامل أھم من البیئیة ظروفلل لمنطقة تأقلمة ومدى الصنف إختیار
  .المساحة وحدة إلنتاجیة المحددة

nیأتى ما السكر بنجر من الجید الصنف فى توافرھا الواجب الصفات ومن:
nالنضج فى التبكیر-٢.البادرات وقوة اإلنبات نسبة إرتفاع-١.
nللجذور المنتظم الشكل-٤.السكروز نسبة إرتفاع-٣.
nوالحشرات لألمراض المقاومة-٥.
nالزراعة لمنطقة واألقلمة المالئمة-٦.
nالخضرى بالمجموع بالمقارنة الجذرى المجموع كبر-٧.



حالیًا فى مصرحالیًا فى مصربنجر السكر المنزرعة بنجر السكر المنزرعة أصناف أصناف 

nnتوجد فى مجموعتین توجد فى مجموعتین جمیع األصناف التى تزرع فى مصر مستوردة من الخارج وجمیع األصناف التى تزرع فى مصر مستوردة من الخارج و::
Multigerm VarietiesMultigerm Varieties: : أصناف عدیدة األجنةأصناف عدیدة األجنة- - ١١

    - - أسوس بولى أسوس بولى   ––راس بولى راس بولى   ––مارینا بولى مارینا بولى   --أوسكار بولى أوسكار بولى ––بیتا بولى بیتا بولى   ––سیرزبولى سیرزبولى       
..فریدافریدا––جلوریا جلوریا ––توبتوب  ––تربل تربل   --بلینو بلینو   ––كوامیرا كوامیرا 

VarietiesVarieties  MonogermMonogerm: : ةةأصناف وحیدة األجنأصناف وحیدة األجن- - ٢٢
..إیفاإیفا  ––سوفى سوفى   ––ھیلما ھیلما         



اإلحتیاجات الجویةاإلحتیاجات الجویة
nnوعلىوعلى  النباتاتالنباتات  تنتجھاتنتجھا  التىالتى  السكرالسكر  كمیةكمیة  علىعلى  الجویةالجویة  العواملالعوامل  تؤثرتؤثر  

  أطوارأطوار  منمن  طورطور  لكللكل  المالئمةالمالئمة  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  وتختلفوتختلف  ..لإلزھارلإلزھار  تھیئتھاتھیئتھا
  وتقعوتقع  مم̊˚  ٢٠٢٠  حرارةحرارة  درجةدرجة  فىفى  قویةقویة  بادراتبادرات  تنتجتنتج  حیثحیث  ..النباتالنبات  حیاةحیاة

  للنباتاتللنباتات  أضرارأضرار  وتحدثوتحدث  مم̊˚  ٢٣٢٣--٢٠٢٠  بینبین  للنموللنمو  المثلىالمثلى  الحرارةالحرارة  درجةدرجة
  الجذورالجذور  وزنوزن  ینخفضینخفض  كماكما  جدًاجدًا  منخفضةمنخفضة  حرارةحرارة  لدرجةلدرجة  تعرضتتعرضت  إذاإذا

..مم̊˚  ٢٣٢٣  عنعن  لیًاللیًال  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  بإرتفاعبإرتفاع
nnتتھیأتتھیأ  حتىحتى  منخفضةمنخفضة  حرارةحرارة  لدرجةلدرجة  البنجرالبنجر  نباتاتنباتات  عرضعرضتتتت  أنأن  ویجبویجب  

--٤٤  حرارةحرارة  لدرجةلدرجة  بتعریضھابتعریضھا  لألزھارلألزھار  النباتاتالنباتات  تتھیأتتھیأ  وعمومًاوعمومًا  ..لألزھارلألزھار
  بتعریضھابتعریضھا  لألزھارلألزھار  المتھیئةالمتھیئة  النباتاتالنباتات  تزھرتزھر  ثمثم  اًًاشھرشھر  ٢٢--١١  لمدةلمدة  مم̊˚  ٧٧

..المرتفعةالمرتفعة  الحرارةالحرارة  لدرجةلدرجة



التربة المالئمة  التربة المالئمة  
nnأنأن  المفضلالمفضل  منمن  أنھأنھ  إالإال  نسبیًانسبیًا  التربھالتربھ  منمن  واسعواسع  مدىمدى  فىفى  السكرالسكر  بنجربنجر  زراعةزراعة  تنجحتنجح  

  قدقد  أنھأنھ  ولوولو  الصرفالصرف  وجیدةوجیدة  خصبةخصبة  عمیقةعمیقة  البنجرالبنجر  لزراعةلزراعة  المخصصةالمخصصة  التربةالتربة  تكونتكون
  تلكتلك  مثلمثل  وفىوفى  الخفیفةالخفیفة  األرضاألرض  أوأو  الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى  بعضبعض  فىفى  أیضًاأیضًا  بنجاحبنجاح  زرعزرع

  الغنیةالغنیة  العضویةالعضویة  الموادالمواد  ومنومن  الرىالرى  میاهمیاه  منمن  كبیركبیر  كمیةكمیة  یتطلبیتطلب  الخفیفةالخفیفة  األراضىاألراضى
..الغذائیةالغذائیة  بالعناصربالعناصر

nnوال تفضل زراعة بنجر السكر فى التربة الثقیلة لألسباب اآلتیةوال تفضل زراعة بنجر السكر فى التربة الثقیلة لألسباب اآلتیة::
..تقلل من نسبة اإلنبات نتیجة تماسكھا خاصًة بعد الرىتقلل من نسبة اإلنبات نتیجة تماسكھا خاصًة بعد الرى  --أأ
..تحد من نمو الجذور فتكون الجذور صغیرة الحجم وغیر منتظمة النموتحد من نمو الجذور فتكون الجذور صغیرة الحجم وغیر منتظمة النمو  --بب
..صعوبة قلع الرؤوس وفصل الطین منھا بعد القلعصعوبة قلع الرؤوس وفصل الطین منھا بعد القلع  --جج
nnمنمن  یعتبریعتبر  لذلكلذلك  غیرهغیره  منمن  أكثرأكثر  الملوحةالملوحة  تتحملتتحمل  التىالتى  المحاصیلالمحاصیل  منمن  السكرالسكر  بنجربنجر  

  یكونیكون  أنھأنھ  إالإال  ..اإلستصالحاإلستصالح  حدیثةحدیثة  األراضىاألراضى  فىفى  زراعتھازراعتھا  یمكنیمكن  التىالتى  المحاصیلالمحاصیل
    ..اإلنباتاإلنبات  طورطور  فىفى  للملوحةللملوحة  حساسحساس

nnملوحتھاملوحتھا  تكونتكون  التىالتى  األراضىاألراضى  فىفى  السكرالسكر  بنجربنجر  زراعةزراعة  فىفى  بالتوسعبالتوسع  نصحنصحیی  وعمومًاوعمومًا    
  معمع  البادراتالبادرات  ونموونمو  اإلنباتاإلنبات  مرحلةمرحلة  فىفى  بالرىبالرى  اإلھتماماإلھتمام  معمع  ملیموزملیموز  ٤٤  حدودحدود  فىفى

..األراضىاألراضى  تلكتلك  مثلمثل  لظروفلظروف  تحملھاتحملھا  تثبتتثبت  التىالتى  األصنافاألصناف  زراعةزراعة



nnأوأو  واحدواحد  عنعن  ناتجناتج  وھذاوھذا  الملوحةالملوحة  تحملتحمل  علىعلى  العالیةالعالیة  القدرةالقدرة  لةلة  البنجرالبنجر  نباتنبات  أنأن  وجدوجد  
  أھمأھم  ومنومن  ..الملوحةالملوحة  تحملتحمل  علىعلى  القدرةالقدرة  النباتالنبات  تكسبتكسب  والتىوالتى  التالیةالتالیة  اآللیاتاآللیات  منمن  أكثرأكثر
--::یأتىیأتى  ماما  اآللیاتاآللیات  ھذهھذه

::الخلیةالخلیة  مستوىمستوى  علىعلى  اإلقصاءاإلقصاء- - ١١
nnمضخاتمضخات  طریقطریق  عنعن  الفجوةالفجوة  إلىإلى  السیتوبالزمالسیتوبالزم  منمن  للصودیومللصودیوم  قصاءقصاءإإ  یحدثیحدث  حیثحیث    

    الصودیومالصودیوم  ایونایون  نقلنقل  علىعلى  القدرةالقدرة  لھالھا  إنزیماتإنزیمات  إالإال  ھىھى  ماما  المضخاتالمضخات  وھذهوھذه  األغشیةاألغشیة
..بالخلیةبالخلیة  اإلسموزیھاإلسموزیھ  وضبطوضبط  لرفعلرفع  وذلكوذلك  البوتاسیومالبوتاسیوم  بأیونبأیون  وإستبدالةوإستبدالة  الفجواتالفجوات  إلىإلى
::العزلالعزل- - ٢٢
nnالتىالتى  األوراقاألوراق  أعناقأعناق  أوأو  القدیمةالقدیمة  األوراقاألوراق  إلىإلى  الصودیومالصودیوم  أیونأیون  وعزلوعزل  توزیعتوزیع  بھبھ  یقصدیقصد  

..الحساسةالحساسة  المناطقالمناطق  فىفى  وجودھاوجودھا  منمن  بدًالبدًال  حساسیةحساسیة  أقلأقل  تكونتكون
::اإلختیاریةاإلختیاریة- - ٣٣
nnإمتصاصإمتصاص  یقللیقلل  أوأو  یمنعیمنع  حیثحیث  الجذورالجذور  سطحسطح  علىعلى  قصاءقصاءاإلاإل  باإلختیاریةباإلختیاریة  ویقصدویقصد  

..البوتاسیومالبوتاسیوم  إمتصاصإمتصاص  معدلمعدل  وزیادةوزیادة  الصودیومالصودیوم
::العناصرالعناصر  بعضبعض  وجودوجود  نسبةنسبة  تعدیلتعدیل- - ٤٤
nnالصودیومالصودیوم  ومثلومثل  البوتاسیومالبوتاسیوم  إلىإلى  الصودیومالصودیوم  مثلمثل  العناصرالعناصر  نسبةنسبة  تعدیلتعدیل  بذلكبذلك  یقصدیقصد  

  المتحملةالمتحملة  النباتاتالنباتات  أنأن  ویالحظویالحظ  ..اإلختیاریةاإلختیاریة  صفةصفة  طریقطریق  عنعن  وذلكوذلك  الكالسیومالكالسیوم  إلىإلى
  عنعن  الكالسیومالكالسیوم  وكذلكوكذلك  ،،  الصودیومالصودیوم  طریقطریق  عنعن  البوتاسیومالبوتاسیوم  نسبةنسبة  زیادةزیادة  للملوحةللملوحة
..الصودیومالصودیوم

اآللیات الفسیولوجیة التى تجعل نبات بنجر السكر لھ القدرة على تحمل الملوحةاآللیات الفسیولوجیة التى تجعل نبات بنجر السكر لھ القدرة على تحمل الملوحة



nnالخلیةالخلیة  مثاناتمثانات  علىعلى  النباتاتالنباتات  بعضبعض  إحتواءإحتواء- - ٥٥::
nnھذهھذه  تفرزتفرز  ثمثم  األمالحاألمالح  فیھافیھا  تتجمعتتجمع  ملحیةملحیة  مثاناتمثانات  علىعلى  النباتاتالنباتات  ھذهھذه  تحتوىتحتوى  حیثحیث  

..آخرىآخرى  وسیلةوسیلة  أىأى  أوأو  الندىالندى  بواسطةبواسطة  وتزالوتزال  سطحسطح  إلىإلى  األمالحاألمالح
nnالسیتوبالزمالسیتوبالزم  فىفى  الحرالحر  الماءالماء  كمیةكمیة  زیادةزیادة- - ٦٦::
nnعنصرعنصر  تركیزتركیز  تقلیلتقلیل  علىعلى  یعملیعمل  ممامما  النباتاتالنباتات  ھذهھذه  خالیاخالیا  فىفى  الحرالحر  الماءالماء  یزدادیزداد  حیثحیث    

..لھلھ  الضارالضار  اآلثراآلثر  تقلیلتقلیل  وبالتالىوبالتالى  الصودیومالصودیوم
nnالثغورالثغور  وغلقوغلق  فتحفتح  فىفى  التحكمالتحكم- - ٧٧::
nnالتربةالتربة  منمن  الماءالماء  إمتصاصإمتصاص  یقلیقل  وبالتالىوبالتالى  الماءالماء  فقدفقد  یقلیقل  الثغورالثغور  غلقغلق  طریقطریق  فعنفعن    

  ..آخرىآخرى  مرةمرة  الثغورالثغور  تتفتحتتفتح  السببالسبب  زوالزوال  وعندوعند  ))المالحالمالح((
nnالسیتوبالزمالسیتوبالزم  فىفى  الموجودةالموجودة  العضویةالعضویة  الذائباتالذائبات  بعضبعض  تخلیقتخلیق- - ٨٨::
nnوذلكوذلك  إسموزیتھاإسموزیتھا  تعدیلتعدیل  علىعلى  تعملتعمل  إنھاإنھافف  ملحىملحى  وسطوسط  فىفى  النباتاتالنباتات  ھذهھذه  وجوحوجوح  عندعند    

  عنعن  عبارةعبارة  وھىوھى  ..الجلیسینالجلیسین  – – البرولینالبرولین  مثلمثل  العضویةالعضویة  المركباتالمركبات  بعضبعض  بتخلیقبتخلیق
  لصالحلصالح  اإلسموزىاإلسموزى  الضغطالضغط  لرفعلرفع  السیتوبالزمالسیتوبالزم  فىفى  تكوینھاتكوینھا  یزیدیزید  أمینیةأمینیة  أحماضأحماض
..للماءللماء  النباتالنبات  إمتصاصإمتصاص



لنباتلنباتعلى اعلى اھم التاثیرات التى تحدثھا الملوحة ھم التاثیرات التى تحدثھا الملوحة أأ
::السمىالسمى  التأثیرالتأثیر- - ١١
nnكانكان  سواءسواء  النباتالنبات  علىعلى  سمیةسمیة  األیوناتاألیونات  أخطرأخطر  منمن  الصودیومالصودیوم  أیونأیون  أنأن  وجودوجود  حیثحیث  

  إلىإلى  وحودةوحودة  تؤدىتؤدى  حیثحیث  الستوبالزمالستوبالزم  فىفى  أوأو  نفسھنفسھ  النباتالنبات  بیئیةبیئیة  أوأو  الجذرالجذر  بواسطةبواسطة
..بالنباتبالنبات  فسیولوجیةفسیولوجیة  إضطراباتإضطرابات  حدوثحدوث

--::الفسیولوجىالفسیولوجى  العطشالعطش  حدوثحدوث- - ٢٢
nnترفعترفع  الجذورالجذور  بیئةبیئة  فىفى  توجدتوجد  التىالتى  اآلیواناتاآلیوانات  فأنفأن  ملحیةملحیة  بیئةبیئة  فىفى  النباتاتالنباتات  زراعةزراعة  عندعند    

  بصورةبصورة  الماءالماء  إمتصاصإمتصاص  النباتاتالنباتات  تستطیعتستطیع  فالفال  التربةالتربة  لملوحةلملوحة  األسموزىاألسموزى  الضغطالضغط
..ههتوافرتوافر  منمن  بالرغمبالرغم  جیدةجیدة

- - ::التنفسالتنفس  معدلمعدل  فىفى  زیادةزیادة  حدوثحدوث- - ٣٣
nnإلحتیاجإلحتیاج  وذلكوذلك  بالنباتاتبالنباتات  ))الھدمالھدم((  التنفسالتنفس  معدلمعدل  زیادةزیادة  إلىإلى  الملوحةالملوحة  زیادةزیادة  یؤدىیؤدى  حیثحیث  

  األقصاءاألقصاء  عملیةعملیة  ألجراءألجراء  أوأو  التربةالتربة  منمن  الماءالماء  فىفى  إلمتصاصإلمتصاص  كبیرةكبیرة  طاقةطاقة  إلىإلى  النباتاتالنباتات
..الفجواتالفجوات  إلىإلى



- - ::الضوئىالضوئى  البناءالبناء  عملیةعملیة  معدلمعدل  إنخفاضإنخفاض  - - ٤٤
nnالتمثیلالتمثیل  عملیةعملیة  تقلیلتقلیل  وبالتالىوبالتالى  الخضراءالخضراء  البالستیداتالبالستیدات  علىعلى  األمالحاألمالح  تؤثرتؤثر  حیثحیث  

  التخلصالتخلص  عملیةعملیة  فىفى  الناتجةالناتجة  الطاقةالطاقة  منمن  كبیركبیر  قدرقدر  إستخدامإستخدام  نتیجةنتیجة  وذلكوذلك  الضوئىالضوئى
..األمالحاألمالح  منمن

- - ::البروتینالبروتین  تخلیقتخلیق  تقلیلتقلیل- - ٥٥
nnیقلیقلفف  عضویةعضویة  كذائباتكذائبات  األسموزیةاألسموزیة  ضبطضبط  عملیةعملیة  إلىإلى  األمینیةاألمینیة  األحماضاألحماض  توجھتوجھ  

..البروتیناتالبروتینات  تخلیقتخلیق
--::النباتاتالنباتات  علىعلى  المبكرةالمبكرة  الشیخوخةالشیخوخة  ظھورظھور- - ٦٦
nnوظھوروظھور  النباتاتالنباتات  إصفرارإصفرار  وبالتالىوبالتالى  الكلوروفیلالكلوروفیل  تكوینتكوین  علىعلى  الملوحةالملوحة  تؤثرتؤثر  حیثحیث    

..ةةمبكرمبكرالال  الشیخوخةالشیخوخة



الزراعةالزراعة  یعادیعادمم
nnعلىعلى  األمثلاألمثل  الزراعةالزراعة  میعادمیعاد  تحدیدتحدید  یتوقفیتوقف::

  إنتشارإنتشار  --  الزراعةالزراعة  منطقةمنطقة  ––  السائدةالسائدة  المناخیةالمناخیة  الظروفالظروف  --  الصنفالصنف
  موسمموسم  --  السابقةالسابقة  المحاصیلالمحاصیل  منمن  األرضاألرض  خلوخلو  --  الزراعیةالزراعیة  اآلفاتاآلفات

    ..المصنعالمصنع  فىفى  العصیرالعصیر

nnوھىوھى  عرواتعروات  ثالثثالث  فىفى  عموماعموما  السكرالسكر  بنجربنجر  ویزرعویزرع::
nسبتمبر منتصف حتى أغسطس شھر بدایة من :مبكرة عروة.
nأكتوبر منتصف حتى سبتمبر منتصف من :ریالتبك متوسطة عروة.
nنوفمبر شھر نھایة حتى أكتوبر منتصف من :متأخرة عروة.  

vvأكتوبرأكتوبر  شھرشھر  خاللخالل  السكرالسكر  بنجربنجر  زراعةزراعة  یفضلیفضل  عموماعموما..



كمیة التقاوى كمیة التقاوى 
nnمنمن  كجمكجم  ٦٦- - ٤٤  بینبین  ماما  واحدواحد  فدانفدان  لزراعةلزراعة  الالزمةالالزمة  البذورالبذور  كمیةكمیة  تتراوحتتراوح  

MultigermMultigerm  األجنةاألجنة  عدیدةعدیدة  الثمارالثمار seedsseeds  

nnمفصصةمفصصة  ببذورببذور  الزراعةالزراعة  عندعند  النصفالنصف  إلىإلى  التقاوىالتقاوى  كمیةكمیة  خفضخفضتنتن  
TechnicalTechnical  میكانیكیًامیكانیكیًا monogermmonogerm  ثمارثمار((  المفردةالمفردة  البذورالبذور  أوأو  

GeneticGenetic  ))وراثیًاوراثیًا  األجنةاألجنة  وحیدةوحیدة monogermmonogerm..    

nnالعادیةالعادیة  البذورالبذور  سعرسعر  ضعفضعف  سعرھاسعرھا  وراثیًاوراثیًا  األجنةاألجنة  وحیدةوحیدة  والبذوروالبذور    
  فصلفصل  تمتم  والتىوالتى  میكانیكیًامیكانیكیًا  الجنینالجنین  األحادیةاألحادیة  البذورالبذور  أماأما  ..))األجنةاألجنة  المتعددةالمتعددة((

  بعضبعضبب  خارجیةخارجیة  بقشرةبقشرة  المفصولةالمفصولة  البذورالبذور  تغلفتغلف  ممثث  میكانیكیًامیكانیكیًا  منھامنھا  البذورالبذور
  البذورالبذور  بإسمبإسم  وتعرفوتعرف  والحشریةوالحشریة  الفطریةالفطریة  المطھراتالمطھرات  أوأو  الحافظةالحافظة  الموادالمواد

  أجنةأجنة  قممقمم  لتأثرلتأثر  نتیجةنتیجة  حیویتھاحیویتھا  ضعفضعف  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  علىعلى  ویؤخذویؤخذ  ..المغلفةالمغلفة
..التفصیصالتفصیص  بعملیةبعملیة  البذورالبذور  ھذهھذه



طریقة الزراعةطریقة الزراعة
qqاألجنةاألجنة  عدیدةعدیدة  ألصنافألصنافاا  زراعةزراعة  طریقةطریقة::
nnبینھابینھا  المسافةالمسافة  خطوطخطوط  وعلىوعلى  منھامنھا  كلكل  بینبین  سمسم  ١٥١٥  بعدبعد  علىعلى  جورجور  فىفى  الیدویةالیدویة  الزراعةالزراعة  

  ٤٤  التقاوىالتقاوى  معدلمعدل((  بذوربذور  ٤٤--٣٣  منمن  ةةجورجور  كلكل  فىفى  ویوضعویوضع  ))قصبتینقصبتین//خطخط  ١٢١٢  ((  سمسم  ٦٠٦٠
  ..))فدانفدان//كجمكجم



qqاألجنةاألجنة  وحیدةوحیدة  األصنافاألصناف  زراعةزراعة  طریقةطریقة::
nnلزراعةلزراعة  تكفىتكفى  بذرةبذرة  ألفألف  ١٠٠١٠٠  منھامنھا  بكلبكل  وحداتوحدات  فىفى  البذورالبذور  تعبأتعبأ  الحالةالحالة  ھذهھذه  وفىوفى  

  األجنةاألجنة  وحیدةوحیدة  البذورالبذور  وتزرعوتزرع  ..خفخف  إلىإلى  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  تحتاجتحتاج  والوال  فدانفدان  ٥٥..٢٢
::بطریقتینبطریقتین

    ::اآللیةاآللیة  الزراعةالزراعة  - - ١١
nnوتقاوىوتقاوى  ))قصبتینقصبتین//خطخط  ١٢١٢((  الخطوطالخطوط  بینبین  سمسم  ٦٠٦٠  مسافةمسافة  علىعلى  الزراعةالزراعة  وتتموتتم    

  فىفى  واحدةواحدة  بذرةبذرة((  بذرتینبذرتین  كلكل  بینبین  سمسم  ١٥١٥  أىأى  الطولىالطولى  المترالمتر  فىفى  بذرةبذرة  ٧٧--٥٥  بمعدلبمعدل
..))الجورةالجورة

::الیدویةالیدویة  الزراعةالزراعة  - - ٢٢
nnقصبتینقصبتین//خطخط  ١٢١٢  بمعدلبمعدل  خطوطخطوط  علىعلى  یدویًایدویًا  األجنةاألجنة  وحیدةوحیدة  األصنافاألصناف  زراعةزراعة  یمكنیمكن    

..الجورةالجورة  فىفى  واحدةواحدة  بذرةبذرة  وتوضعوتوضع  سمسم  ١٥١٥  واألخرىواألخرى  الجورةالجورة  بینبین  المسافةالمسافة  وتكونوتكون





والخفوالخف  الترقیعالترقیع

nnویظھرویظھر  الزراعةالزراعة  منمن  أیامأیام  ١٠١٠  بعدبعد  اإلنباتاإلنبات  ویكتملویكتمل  أیامأیام  ٥٥  بعدبعد  البنجرالبنجر  بذوربذور  تنبتتنبت    
    ..األجنةاألجنة  العدیدةالعدیدة  بالبذوربالبذور  الزراعةالزراعة  عندعند  نباتنبات  ٢٥٢٥- - ٥٥  منمن  الواحدةالواحدة  ةةبالجوربالجور

nnمنمن  إسبوعینإسبوعین  حوالىحوالى  مرورمرور  بعدبعد  الترقیعالترقیع  عملیةعملیة  تجرىتجرى  غائبةغائبة  جورجور  وجودوجود  عندعندفف  
    فىفى  البذورالبذور  نقعنقع  ویفضلویفضل  المنزرعالمنزرع  الصنفالصنف  نفسنفس  ببذورببذور  الترقیعالترقیع  عملیةعملیة  وتتموتتم  ..الزراعةالزراعة
    ..اإلنباتاإلنبات  منمن  لإلسراعلإلسراع  ساعةساعة  ٢٤٢٤  لمدةلمدة  الجارىالجارى  الماءالماء

nnیومیوم  ٣٠٣٠--٢٥٢٥((  النباتالنبات  علىعلى  حقیقیةحقیقیة  أوراقأوراق  ٦٦--٤٤  تكونتكون  بعدبعد  الخفالخف  عملیةعملیة  إجراءإجراء  یجبیجب  
..بالجورةبالجورة  واحدواحد  نباتنبات  تركتركبب  ))الزراعةالزراعة  منمن



nnالنباتاتالنباتات  شتلشتل::
nnأنأن  إالإال  نموھانموھا  وتستكملوتستكمل  زراعتھازراعتھا  وتنجحوتنجح  شتلھاشتلھا  یمكنیمكن  الخفالخف  عملیةعملیة  منمن  الناتجةالناتجة  النباتاتالنباتات  

::یلىیلى  لمالما  وذلكوذلك  فیھافیھا  مرغوبمرغوب  غیرغیر  العملیةالعملیة  ھذهھذه
..ووزنھاووزنھا  حجمھاحجمھا  فیقلفیقل  كبیركبیر  حدحد  إلىإلى  نموھانموھا  یقفیقف  المشتولةالمشتولة  النباتاتالنباتات  جذورجذور  - - ١١
  إزالتھاإزالتھا  معھامعھا  یصعبیصعب  لدرجةلدرجة  التربةالتربة  أجزاءأجزاء  منمن  كثیرًاكثیرًا  فروعھافروعھا  بینبین  وتحملوتحمل  الجذورالجذور  تتشعبتتشعب  - - ٢٢

..ىىالطبیعالطبیع  اإلستقطاعاإلستقطاع  نسبةنسبة  منمن  زیدزیدیی  ممامما  للتصنیعللتصنیع  إلعدادھاإلعدادھا  الجذورالجذور  غسیلغسیل  عندعند
..تصنیعھاتصنیعھا  ویصعبویصعب  جودتھاجودتھا  قلقلتتفف  فیھافیھا  األلیافاأللیاف  نسبةنسبة  زیادةزیادة  - - ٣٣
..المشتولةالمشتولة  النباتاتالنباتات  فىفى  والعروشوالعروش  األوراقاألوراق  نسبةنسبة  زیادةزیادة  - - ٤٤



العزیقالعزیق
nnحیاهحیاه  منمن  األولىاألولى  األطواراألطوار  فىفى  تتمتتم  أنأن  ویجبویجب  عزقاتعزقات  ٣٣--٢٢  منمن  السكرالسكر  بنجربنجر  یحتاجیحتاج  

  ..حصولحصولممالال  بادراتبادرات  علىعلى  الحشائشالحشائش  تتغلبتتغلب  أنأن  وقبلوقبل  النباتالنبات
nnحقیقیةحقیقیة  ورقاتورقات  ٤٤  علىعلى  السكرالسكر  بنجربنجر  بادراتبادرات  تكونتكون  عندماعندما  األولىاألولى  العزقةالعزقة  تجرىتجرىفف  

  بعدبعد  جدیدجدید  منمن  الحشائشالحشائش  بادراتبادرات  ظھورظھور  عندعند  أحیانًاأحیانًا  الثالثةالثالثة  وكذاوكذا  الثانیةالثانیة  العزقةالعزقة  وتتموتتم
  ..البنجرالبنجر  أوراقأوراق  تتشابكتتشابك  أنأن  قبلقبل  العزیقالعزیق  عملیةعملیة  منمن  اإلنتھاءاإلنتھاء  ویجبویجب  ..األولىاألولى  العزقةالعزقة

nnیجبیجب  كذلككذلك  بالفأسبالفأس  النباتاتالنباتات  روؤسروؤس  خدشخدش  منمن  اإلحتراساإلحتراس  العزیقالعزیق  أثناءأثناء  ویراعىویراعى    
  حیثحیث  الشمسالشمس  أشعةأشعة  منمن  لحمایتھلحمایتھ  بالتراببالتراب  الرأسالرأس  منمن  المكشوفالمكشوف  الجزءالجزء  تغطیةتغطیة
..المحصولالمحصول  علىعلى  ذلكذلك  یؤثریؤثر

nnوجودوجود  عدمعدم  أوأو  وجودوجود  فىفى  بنجاحبنجاح  تستخدمتستخدم  والتىوالتى  الحشائشالحشائش  مبیداتمبیدات  تستعملتستعمل  كماكما    
::ھاھاومنومن  المحصولالمحصول

nnالرىالرى  وقبلوقبل  الزراعةالزراعة  بعدبعدفدانفدان//لترلتر  ٢٢جولتكسجولتكس
nnالرىالرى  وقبلوقبل  الزراعةالزراعة  بعدبعدفدانفدان//لترلتر  ٣٣بیرادیربیرادیر
nnبشھربشھر  الزراعةالزراعة  بعدبعدفدانفدان//لترلتر  ٥٥..٢٢بیتانالبیتانال
nnخاصةخاصة  األوراقاألوراق  عریضةعریضة  الحشائشالحشائش  تنقیةتنقیة  ستمرارستمراراإلاإل  یجبیجب  المبیداتالمبیدات  إستعمالإستعمال  عندعندوو  

..المبیداتالمبیدات  علیھاعلیھا  تعملتعمل  الال  والتىوالتى  البرىالبرى  البنجرالبنجر  أوأو  السلقالسلق  نباتنبات





الرىالرى
nnإلىإلى  الرىالرى  میاهمیاه  زیادةزیادة  تؤدىتؤدى  حیثحیث  للماءللماء  جدًاجدًا  الحساسةالحساسة  المحاصیلالمحاصیل  منمن  السكرالسكر  بنجربنجر    

  توقفتوقف  إلىإلى  المیاهالمیاه  قلةقلة  تؤدىتؤدى  كماكما  الفطریةالفطریة  األمراضاألمراض  بعضبعض  إلىإلى  الجذورالجذور  تعرضتعرض
  موسمموسم  خاللخالل  النباتالنبات  یحتاجھایحتاجھا  التىالتى  الریاتالریات  عددعدد  وتختلفوتختلف  ..المحصولالمحصول  ونقصونقص  النموالنمو

  وعمروعمر  حجمحجم  --  الزراعةالزراعة  موعدموعد  --  السائدالسائد  المناخالمناخ  --  الرىالرى  طبیعةطبیعة  ::بإختالفبإختالف  الزراعةالزراعة
..الموسمالموسم  خاللخالل  الساقطةالساقطة  األمطاراألمطار  كمیةكمیة  --  النباتالنبات

nnالنقاطالنقاط  مراعاةمراعاة  معمع  نموهنموه  موسمموسم  خاللخالل  منتظمةمنتظمة  خفیفةخفیفة  ریاتریات  إلىإلى  السكرالسكر  بنجربنجر  یحتاجیحتاج    
::التالیةالتالیة

  ثمثم  ..الزراعةالزراعة  خطوطخطوط  المیاهالمیاه  تعلوتعلو  بحیثبحیث  غزیرًاغزیرًا  ریُاریُا  الزراعةالزراعة  ریةریة  األرضاألرض  تروىتروى  - - ١١
..الزراعةالزراعة  منمن  أیامأیام  ٥٥  بعدبعد  خفیفةخفیفة  ةةریری  تروىتروى

  النباتاتالنباتات  وحاجةوحاجة  التربةالتربة  طبیعةطبیعة  حسبحسب  علىعلى  متقاربةمتقاربة  فتراتفترات  علىعلى  ذلكذلك  بعدبعد  الرىالرى  یتمیتم  - - ٢٢
  ..الجوالجو  حرارةحرارة  إشتدادإشتداد  عندعند  خاصةخاصة  ولیًالولیًال  خفیفًاخفیفًا  الرىالرى  یكونیكون  أنأن  مراعاةمراعاة  معمع  للماءللماء

  ..الشمسالشمس  غروبغروب  بعدبعد  أوراقھاأوراقھا  ذبولذبول  إستمرارإستمرار  منمن  النباتاتالنباتات  حاجةحاجة  علىعلى  یستدلیستدل  - - ٣٣
    ..الذبولالذبول  مرحلةمرحلة  إلىإلى  النباتاتالنباتات  وصولوصول  قبلقبل  دائمًادائمًا  الرىالرى  یتمیتم  أنأن  ویفضلویفضل

  میعادمیعاد  حسبحسب  علىعلى  أسابیعأسابیع  ٤٤- - ٢٢  حوالىحوالىبب  تقلیعتقلیعالال  قبلقبل  ةةریری  أخرأخر  النباتاتالنباتات  تعطىتعطى  - - ٤٤
..التربةالتربة  ونوعونوع  السائدةالسائدة  الجویةالجویة  والظروفوالظروف  الزراعةالزراعة

  األمطاراألمطار  لكمیةلكمیة  تبعًاتبعًا  ریاتریات  ١٠١٠- - ٧٧  حوالىحوالى  نموهنموه  موسمموسم  خاللخالل  السكرالسكر  بنجربنجر  یحتاجیحتاج  - - ٥٥
    كثیرةكثیرة  تفرعاتتفرعات  تكوینتكوین  إلىإلى  النباتالنبات  حاجةحاجة  عنعن  الرىالرى  فىفى  الزیادةالزیادة  وتؤدىوتؤدى  ..الساقطةالساقطة

..الجذورالجذور  فىفى





التسمیدالتسمید
nnكبیرةكبیرة  كمیاتكمیات  إلىإلى  یحتاجیحتاج  لذلكلذلك  لألرضلألرض  المجھدةالمجھدة  المحاصیلالمحاصیل  منمن  السكرالسكر  بنجربنجر  یعتبریعتبر  

    طبیعیًاطبیعیًا  ینموینمو  لكىلكى  ))والبوتاسبةوالبوتاسبة  یةیةاتاتسفسفوووالفوالف  النیتروجینیةالنیتروجینیة((  الكیماویةالكیماویة  األسمدةاألسمدة  منمن
  التربةالتربة  تحلیلتحلیل  یلزمیلزم  بلبل  السكرالسكر  بنجربنجر  لتسمیدلتسمید  ثابتثابت  تسمیدتسمید  برنامجبرنامج  وضعوضع  یمكنیمكن  والوال
..المتباینةالمتباینة  السمادیةالسمادیة  العناصرالعناصر  منمن  التربةالتربة  إحتیاجاتإحتیاجات  لتقدیرلتقدیر  فیھافیھا  سیزرعسیزرع  التىالتى

nnالتربةالتربة  ةةخصوبخصوب  – – التربةالتربة  نوعنوع  ::تبعًاتبعًا  السكرالسكر  لبنجرلبنجر  السمادیةالسمادیة  اإلحتیاجاتاإلحتیاجات  تختلفتختلف   - -  
  ..السائدةالسائدة  البیئیةالبیئیة  الظروفالظروف  - -   الزراعةالزراعة  موسمموسم  - -   الزراعیةالزراعیة  الدورةالدورة

nnویمكنویمكن  الجیدةالجیدة  األراضىاألراضى  حالةحالة  فىفى  فدانفدان//آزوتآزوت  كجمكجم  ٧٥٧٥  بإضافةبإضافة  یوصىیوصى  عمومًاعمومًاوو  
  ویضافویضاف  للفدانللفدان  أزوتأزوت  كجمكجم  ٨٥٨٥  إلىإلى  الضعیفةالضعیفة  األراضىاألراضى  حالةحالة  فىفى  المعدلالمعدل  ھذاھذا  زیادةزیادة
    الثانیةالثانیة  والدفعةوالدفعة  مباشرةمباشرة  الخفالخف  بعدبعد  األولىاألولى  متساویتینمتساویتین  دفعتیندفعتین  علىعلى  اآلزوتىاآلزوتى  السمادالسماد
..بشھربشھر  األولىاألولى  بعدبعد

nnوعلىوعلى  صناعىصناعى  أوأو  طبیعىطبیعى  كانكان  سواءسواء  العضوىالعضوى  للتسمیدللتسمید  السكرالسكر  بنجربنجر  یستجیبیستجیب  كماكما    
  ..زراعتھازراعتھا    یسبقیسبق  لملم  التىالتى  الصحراویةالصحراویة  األراضىاألراضى  األخصاألخص

nnویفضلویفضل  لفدانلفدانلل  ))بوتاسیومبوتاسیوم  سلفاتسلفات  كجمكجم  ٥٠٥٠((  بوتاسیومبوتاسیوم  وحدةوحدة  ٢٤٢٤  یضافیضاف  كذلككذلك    
..االزوتىاالزوتى  للسمادللسماد  الثانیةالثانیة  الدفعةالدفعة  معمع  البوتاسىالبوتاسى  السمادالسماد  إضافةإضافة

nnینتجینتج  الذىالذى  التاجالتاج  أوأو  القلبالقلب  عفنعفن  منھامنھا  القلویةالقلویة  وخاصةوخاصة  األراضىاألراضى  بعضبعض  فىفى  تظھرتظھر  قدقد  
  البوراكسالبوراكس  بإضافةبإضافة  المرضالمرض  ھذاھذا  تفادىتفادى  ویمكنویمكن  ––  البورونالبورون  عنصرعنصر  نقصنقص  عنعن

..فدانفدان//كجمكجم  ٥٥..٢٢  بمعدلبمعدل





))التقلیعالتقلیع((الحصاد الحصاد 
nnخصوبةخصوبة  --  الزراعةالزراعة  موعدموعد  - -   الصنفالصنف  ::منھامنھا  العواملالعوامل  منمن  بكثیربكثیر  السكرالسكر  بنجربنجر  نضجنضج  یتأثریتأثر  

..السائدةالسائدة  الجویةالجویة  والظروفوالظروف  الزراعةالزراعة  منطقةمنطقة  --  التسمیدالتسمید  معدالتمعدالت  --  التربةالتربة
nnلمعرفةلمعرفة  وتحلیلھاوتحلیلھا  البنجرالبنجر  رؤوسرؤوس  منمن  عیناتعینات  أخذأخذبب  المناسبالمناسب  الحصادالحصاد  موعدموعد  تحدیدتحدید  یمكنیمكن  

  یعتبریعتبر  كماكما  ..األقصىاألقصى  الحدالحد  إلىإلى  السكروزالسكروز  نسبةنسبة  وصولوصول  عندعند  ذلكذلك  یعتبریعتبروو  السكروزالسكروز  نسبةنسبة
..السكرالسكر  بنجربنجر  فىفى  النضجالنضج  عالماتعالمات  منمن  منھامنھا  السفلىالسفلى  خاصةخاصة  وتدلیھاوتدلیھا  األوراقاألوراق  إصفرارإصفرار



nnإلزالةإلزالة  بعضھابعضھا  معمع  الرؤوسالرؤوس  تضربتضرب  ثمثم  یدویًایدویًا  السكرالسكر  بنجربنجر  فىفى  الرؤوسالرؤوس  إقتالعإقتالع  ویتمویتم  
  ثمثم  سكاكینسكاكین  بواسطةبواسطة  التاجالتاج  منطقةمنطقة  منمن  األوراقاألوراق  قطعقطعتت  ثمثم  بھابھا  العالقةالعالقة  واألتربةواألتربة  الطینالطین
  الذىالذى  التلفالتلف  منمن  للتقلیلللتقلیل  السكرالسكر  بنجربنجر  بأوراقبأوراق  وتغطىوتغطى  صغیرةصغیرة  أكوامأكوام  شكلشكل  علىعلى  توضعتوضع
..المصنعالمصنع  إلىإلى  نقلھانقلھا  فىفى  التأخیرالتأخیر  عندعند  علیھاعلیھا  یطرأیطرأ



nnالتاجالتاج  منطقةمنطقة  منمن  األوراقاألوراق  قطعقطع  بعملیتىبعملیتى  تقومتقوم  ماكیناتماكینات  الحالىالحالى  الوقتالوقت  فىفى  وتوجدوتوجد  
  التاجالتاج  منطقةمنطقة  منمن  الخضریةالخضریة  األجزاءاألجزاء  قطعقطع  فیھافیھا  یتمیتم  حیثحیث  میكانیكیًامیكانیكیًا  الرؤوسالرؤوس  وقلعوقلع

  ..الرؤوسالرؤوس  قلعقلع  عملیةعملیة  تجرىتجرى  ثمثم  التربةالتربة  سطحسطح  فوقفوق  منمن  خاصةخاصة  سكاكینسكاكین  بواسطةبواسطة
  أكیاسأكیاس  فىفى  تعبأتعبأ  حیثحیث  أعلىأعلى  إلىإلى  ترفعھاترفعھا  خاصةخاصة  سالسلسالسل  علىعلى  الجذورالجذور  تمررتمرر  ذلكذلك  بعدبعد
..المصنعالمصنع  إلىإلى  لنقلھالنقلھا  عرباتعربات  علىعلى  تحملتحمل  أوأو



كمیة المحصولكمیة المحصول

nnمنطقةمنطقة  --  التربةالتربة  خصوبةخصوبة  --  الزراعةالزراعة  موعدموعد  --  الصنفالصنف  ::تبعًاتبعًا  المحصولالمحصول  كمیةكمیة  ختلفختلفتت  
  ..المحصولالمحصول  خدمةخدمة  عملیاتعملیات  ––اإلنتاجاإلنتاج

nn٤٠٤٠- - ٣٠٣٠  یصلیصل  وقدوقد  الجذورالجذور  منمن  طنطن  ٢٥٢٥--١٥١٥  منمن  الفدانالفدان  إنتاجإنتاج  معدلمعدل  ویتراوحویتراوح  
..العروشالعروش  منمن  طنطن  ١٥١٥--٥٥  وحوالىوحوالى  فدانفدان//طنطن

nnفىفى  السكروزالسكروز  نسبةنسبة  تتوزعتتوزع  والوال  %%  ٢٢٢٢--١٢١٢  بینبین  فتتراوحفتتراوح  السكروزالسكروز  نسبةنسبة  أماأما    
    وكذلكوكذلك  والجذروالجذر  التاجالتاج  منطقةمنطقة  منخفضةمنخفضة  تكونتكون  فتكونفتكون  اًًامنتظممنتظم  اًًاتوزیعتوزیع  البنجرالبنجر  جذورجذور
    لمنطقةلمنطقة  الخارجیةالخارجیة  الطبقاتالطبقات  یمكنیمكن  ماما  أعلىأعلى  تكونتكون  حینحین  فىفى  الرقبةالرقبة  منطقةمنطقة  وسطوسط  فىفى

..الرقبةالرقبة



التركیب الكیمیائى لجذور البنجر
تركيب الجذرتركيب الجذر                                              

                            
%%٧٥٧٥ماء ماء %                      %                      ٢٥٢٥مادة جافة مادة جافة                             

%%٢٠٢٠مواد صلبة ذائبة مواد صلبة ذائبة     %%٥٥مواد صلبة غير ذائبة مواد صلبة غير ذائبة 

مواد صلبة ذائبة غير سكرية         مواد صلبة ذائبة سكرية مواد صلبة ذائبة غير سكرية         مواد صلبة ذائبة سكرية 
                    ١٦١٦                %%٤٤%%

مواد معدنية ذائبة مركبات عضوية غير نيتروجينية ذائبـة  مركبـات عضـوية    مواد معدنية ذائبة مركبات عضوية غير نيتروجينية ذائبـة  مركبـات عضـوية    
نتروجينية نتروجينية 

%%١.٨١.٨ذائبة ذائبة %%١.٤١.٤  %%٠.٨٠.٨        



nnتصنیعتصنیعلللل  بالنسبةبالنسبة  السكریةالسكریة  غیرغیر  الذائبةالذائبة  الصلبةالصلبة  الموادالمواد  ونسبةونسبة  النقاوةالنقاوة  درجةدرجة  أھمیةأھمیة::
..الجذورالجذور  منمن  إستخالصھاإستخالصھا  یمكنیمكن  التىالتى  السكروزالسكروز  كمیةكمیة  لتحدیدلتحدید  كمؤشراتكمؤشرات  تعتبرتعتبر  - - ١١
  عملیةعملیة  كفاءةكفاءة  علىعلى  خطیرةخطیرة  بدرجةبدرجة  تؤثرتؤثر  كبیرةكبیرة  بكمیةبكمیة  سكریةسكریة  الغیرالغیر  الذائبةالذائبة  الصلبةالصلبة  الموادالمواد  وجودوجود  - - ٢٢

  فىفى  الموادالمواد  ھذهھذه  منمن  ))جمجم  ٤٥٤٤٥٤((  كلكل  بأنبأن  القولالقول  ویمكنویمكن  ..المادىالمادى  الناتجالناتج  منمن  تقللتقلل  وبالتالىوبالتالى  التكریرالتكریر
  معمع  الكمیةالكمیة  ھذهھذه  تفقدتفقد  وبالتالىوبالتالى  التبلورالتبلور  منمن  سكروزسكروز  رطلرطل  ٨٨..١١--٥٥..١١  تمنعتمنع  المستخلصالمستخلص  العصیرالعصیر
..الموالسالموالس

nnالبیورنیةالبیورنیة  القواعدالقواعد  ––  البروتینالبروتین  ––  األمونیااألمونیا((  الذائبةالذائبة  النیتروجینیةالنیتروجینیة  المركباتالمركبات  الموادالمواد  تلكتلك  أھمأھم  ومنومن  ––  
  ––  السكسینیكالسكسینیك  ––  األكسالیكاألكسالیك((  النیتروجینیةالنیتروجینیة  غیرغیر  العضویةالعضویة  واألحماضواألحماض  ))األمینیةاألمینیة  واألحماضواألحماض
  المركباتالمركبات  تلكتلك  خطورةخطورة  وتزدادوتزداد  ))الستریكالستریك  ––  المالیكالمالیك  ––  الجلیكولیكالجلیكولیك  ––  الجلوتاریكالجلوتاریك  ––  المالونیكالمالونیك
  المشاكلالمشاكل  بعضبعض  إحداثإحداث  فىفى  سببًاسببًا  تكونتكون  ممامما  المرتفعةالمرتفعة  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  علىعلى  ثباتھاثباتھا  لعدملعدم  نتیجةنتیجة

    ..البلورةالبلورة  مرحلةمرحلة  إلىإلى  الوصولالوصول  قبلقبل  التصنیعیةالتصنیعیة
nnالسكرالسكر  بنجربنجر  ونوعیةونوعیة  نضجنضج  علىعلى  تؤثرتؤثر  التىالتى  العواملالعوامل  أھمأھم::    
nnالبیئیةالبیئیة  العواملالعوامل::

  والنھاروالنھار  اللیلاللیل  حرارةحرارة  درجةدرجة  ،،  اإلضاءةاإلضاءة  شدةشدة  ،،  الضوئیةالضوئیة  الفترةالفترة  ،،  خصوبتھاخصوبتھا  ودرجةودرجة  التربةالتربة  نوعیةنوعیة
..الصقیعالصقیع  ،،  ))سقوطھاسقوطھا  وموعدوموعد  كمیةكمیة((  الساقطةالساقطة  األمطاراألمطار  ،،
nnالزراعیةالزراعیة  العواملالعوامل::

الحشائشالحشائش((  ومقاومتھاومقاومتھا  اآلفاتاآلفات  ،،  الزراعةالزراعة  مسافاتمسافات  ،،  النموالنمو  موسمموسم  طولطول  ،،  الزراعةالزراعة  میعادمیعاد  ،،  الصنفالصنف
..الرىالرى  میاهمیاه  وكمیاتوكمیات  مواعیدمواعید  ،،  التسمیدالتسمید  ،،  ))حشراتحشرات  – – أمراضأمراض  ––



تربیة بنجر السكر 
nnالتلقیحالتلقیح  الخلطیةالخلطیة  النباتاتالنباتات  مجموعةمجموعة  أھمأھم  منمن  السكرالسكر  بنجربنجر  یعتبریعتبر    

    تراكیبتراكیب  ذاتذات  الفردیةالفردیة  المحصولالمحصول  ھذاھذا  نباتاتنباتات  فانفان  ذلكذلك  وعلىوعلى
    فالطرقفالطرق  ولھذاولھذا  ““  العواملالعوامل  متماثلةمتماثلة  غیرغیر  ““  خلطیةخلطیة  وراثیةوراثیة

::  ھىھى  المحصولالمحصول  ھذاھذا  تربیةتربیة  فىفى  المستخدمةالمستخدمة
"اإلجمالى"اإلنتخاب الكمى - ١
التربیة بإختبار النسل - ٢
األصناف التركیبیة - ٣
الھجین قوة من واإلستفادة الھجین األصناف - ٤



طرق تربیة بنجر السكرأھداف 
:السكروز نسبة زیادة- ١
nویقدر للمنتج الرئیسي الھدف ھو المساحة لوحدة السكر من الكلى الحاصل یعتبر 

 تلك فى للسكروز المئویة والنسبة الجذور محصول من"السكر محصول" السكر حاصل
 وأنھ للسكروز المئویة النسبة تنخفض الجذور محصول زاد إذا أنھ وجد ولقد .الجذور
 ولقد .لذلك تبعًا یقل الجذور حاصل فان التربیة برامج نتیجة السكروز نسبة زادت كلما
  قلیًال كان الجذور محصول أن إال %٢٢- ٢٠ فیھا السكروز معدل یتراوح أصناف ربیت

 بھا السكروز نسبة كانت التى باألصناف بالمقارنة وذلك السكر محصول قل وبالتالى
.بھا السكر محصول بإرتفاع إمتازت والتى %١٨-١٦

-:التخزین أثناء البطيء التدھور- ٢
nذلك وعلى للجذور تدھور حدوث إلى التصنیع إلى الحصاد من الفترة زیادة یؤدى  

 برامج طریق عن وذلك التدھور حدوث سرعة تقلیل بغرض الوسائل بعض أجریت
:إلى تھدف والتى التربیة

.للجذور التنفس من منخفض لمعدل اإلنتخاب -أ
.العفن بأمراض لإلصابة الجذور لمقاومة اإلنتخاب -ب
nیمكن مما باألمراض وإصابتھا التنفس سرعة فى وتباینھا األصناف إختالف وجد وقد 

.التدھور سرعة من والحد السكروز فى الفقد تقلیل التباین ھذا طریق عن



:لألمراض المقاومة- ٣
nتقدمًا وأحرزت كبیرًا بإھتمام السكر بنجر فى األمراض لمقاومة التربیة حظیت  

 أو لمرضین المقاومة صفة على تحتوى أصناف على الحصول أمكن حیث ممتازًا
  .أكثر

:المبكر اإلزھار عدم- ٤
nخسائر حدوث إلى یؤدى امم األول النمو موسم فى لإلزھار تتجھ األصناف بعض  

 تربیة برامج أجریت ذلك وعلى .للمربى مھمة الظاھرة وھذه للمنتج بالنسبة كبیرة
  الظاھرة ھذه" البارد الشتاء ظروف تحتاإلزھار مبكرة غیر أصناف إلستنباط عدیدة
."مصر فى تحدث وال أوروبا دول فى تحدث

:)الجنین( البذرة وحیدة ثمار إنتاج- ٥
nلتقلیل وذلك واحدة بذرة على تحتوى ثمار على للحصول تربیة برامج أجریت 

  على النباتات زراعة إمكانیة إلى باإلضافة المیكنة إستخدام وسھولة اإلنتاج تكالیف
.منتظمة مسافات

:آخرى ألغراض التربیة- ٦
nلھا السكرى المحلول نقاوة بإرتفاع تمتاز أصناف إستنباط فى التربیة برامج إھتمت  

 -للبرودة مقاومة أصناف إستنباط وكذلك ، المختلفة التصنیعیة الصفات إرتفاع كذلك
.إلخ ……… الجذور شكل إنتظام – النضج فى التبكیر – حةوللمل تحمل



خطوات إستخراج السكر من كل من القصب والبنجرخطوات إستخراج السكر من كل من القصب والبنجر
nnماما  القصبالقصب  وو  البنجرالبنجر  محصولىمحصولى  منمن  كلكل  فىفى  السكروزالسكروز  إستخراجإستخراج  عملیةعملیة  خطواتخطوات  تتشابھتتشابھ  

  إستخراجإستخراج  یتمیتم  وعمومًاوعمومًا  ..اإلستخالصاإلستخالص  عملیةعملیة  فىفى  تتمثلتتمثل  والتىوالتى  األولىاألولى  الخطوةالخطوة  عداعدا
::التالیةالتالیة  الخطواتالخطوات  فىفى  والبنجروالبنجر  القصبالقصب  منمن  السكروزالسكروز

::اإلستخالصاإلستخالص  - - ١١
nnإستخالصإستخالص  یتمیتم  حیثحیث  السكرالسكر  وبنجروبنجر  القصبالقصب  بینبین  تختلفتختلف  والتىوالتى  األولىاألولى  الخطوةالخطوة  وھىوھى  

    طریقطریق  عنعن  اإلستخالصاإلستخالص  فیتمفیتم  السكرالسكر  بنجربنجر  أماأما  ..العصرالعصر  طریقطریق  عنعن  القصبالقصب  فىفى  العصیرالعصیر
..شرائحشرائح  إلىإلى  الجذورالجذور  تقطیعتقطیع  بعدبعد  ))الساخنالساخن  الماءالماء  فىفى  اإلذابةاإلذابة((  اإلنتشاراإلنتشار

::التنقیةالتنقیة  - - ٢٢
nnحیثحیث  خاصةخاصة  خزاناتخزانات  إلىإلى  ))البنجرالبنجر  أوأو  القصبالقصب  منمن  سواءسواء((  المستخلصالمستخلص  العصیرالعصیر  نقلنقل  یتمیتم  

  العصیرالعصیر  إلىإلى  ویضافویضاف  الماءالماء  بخاربخار  فیھافیھا  یمریمر  أنابیبأنابیب  بواسطةبواسطة  الغلیانالغلیان  درجةدرجة  إلىإلى  یسخنیسخن
    الموجودةالموجودة  الحموضةالحموضة  لمعادلةلمعادلة  وذلكوذلك  الكبریتالكبریت  أكسیدأكسید  وثانىوثانى  الجیرالجیر  لبنلبن  الحالةالحالة  ھذهھذه  فىفى
  لونلون  تبیضتبیض  علىعلى  الكبریتالكبریت  یعملیعمل  كماكما  الموجودةالموجودة  الشوائبالشوائب  ولترسیبولترسیب  العصیرالعصیر  فىفى

..العصیرالعصیر
::والتصفیةوالتصفیة  الترویقالترویق- - ٣٣
nnدقیقةدقیقة  ٢٥٢٥  لمدةلمدة  فیھافیھا  العصیرالعصیر  یبقىیبقى  حیثحیث  خاصةخاصة  أحواضأحواض  فىفى  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  تجرىتجرى  

..ذلكذلك  بعدبعد  النقىالنقى  العصیرالعصیر  یصفىیصفى  ثمثم  بالعصیربالعصیر  العالقةالعالقة  الموادالمواد  منمن  یوجدیوجد  ماما  فیھافیھا  یرسبیرسب



::التركیزالتركیز- - ٤٤
nnدرجةدرجة  إلىإلى  فیھافیھا  یسخنیسخن  حیثحیث  التبخیرالتبخیر  أحواضأحواض  إلىإلى  التصفیةالتصفیة  بعدبعد  النقىالنقى  العصیرالعصیر  ینقلینقل    

  ))الشرباتالشربات  قوامقوام((  ثقیلثقیل  قوامقوام  لھلھ  ویصیرویصیر  فیتركزفیتركز  البخارالبخار  أنابیبأنابیب  بواسطةبواسطة  الغلیانالغلیان
..ساعةساعة  نصفنصف  حوالىحوالى  العملیةالعملیة  ھذهھذه  وتستغرقوتستغرق

::التبلورالتبلور- - ٥٥
nnتدریجیًاتدریجیًا  التبلورالتبلور  یحدثیحدث  حیثحیث  تدریجیًاتدریجیًا  التبلورالتبلور  أحواضأحواض  إلىإلى  ذلكذلك  بعدبعد  العصیرالعصیر  ینقلینقل    

..أیضًاأیضًا
::التبریدالتبرید- - ٦٦
nnیوجدیوجد  ..للتبریدللتبرید  مم  ١٠١٠  حوالىحوالى  طولھاطولھا  إسطوانیةإسطوانیة  أنبوبةأنبوبة  فىفى  ذلكذلك  بعدبعد  المخلوطالمخلوط  یمرریمرر    

..ساعةساعة  نصفنصف  لمدةلمدة  وذلكوذلك  باردبارد  ماءماء  أنابیبأنابیب  بداخلھابداخلھا
::الفصلالفصل- - ٧٧
nnحیثحیث  ،،  الطاردةالطاردة  المركزیةالمركزیة  الحركةالحركة  بواسطةبواسطة  المحلولالمحلول  بقیةبقیة  عنعن  المتبلورالمتبلور  السكرالسكر  یفصلیفصل    

  المركزیةالمركزیة  الطردالطرد  بأجھزةبأجھزة  تدارتدار  الرفیعالرفیع  السلكالسلك  منمن  جدارھاجدارھا  إسطواناتإسطوانات  فىفى  الخلیطالخلیط  یوضعیوضع
  السكرالسكر  ویبقىویبقى  السلكىالسلكى  الجدارالجدار  خارجخارج  المحلولالمحلول  فینفذفینفذ  شدیدةشدیدة  بسرعةبسرعة  تدورتدور  والتىوالتى

    فیھافیھا  تضیقتضیق  حیثحیث  األجھزةاألجھزة  منمن  سلسلةسلسلة  فىفى  العملیةالعملیة  ھذهھذه  تكرارتكرار  ویتمویتم  ..بداخلةبداخلة  المتبلورالمتبلور
  المتبلورالمتبلور  السكرالسكر  ذلكذلك  بعدبعد  یعرضیعرض  ثمثم  ..السكرالسكر  تنقیةتنقیة  لزیادةلزیادة  وذلكوذلك  تدریجیًاتدریجیًا  السلكالسلك  ثقوبثقوب
    بالموالسبالموالس  عادةعادة  المسمىالمسمى  المحلولالمحلول  بقایابقایا  منمن  نھائیًانھائیًا  السكرالسكر  لتنظیفلتنظیف  الماءالماء  بخاربخار  إلىإلى

  ..الكحولالكحول  صناعةصناعة  فىفى  یستعملیستعمل  والذىوالذى





التغیرات التى تطرأ على عیدان القصب وجذور بنجر السكر بین  التغیرات التى تطرأ على عیدان القصب وجذور بنجر السكر بین  
الحصاد والتصنیعالحصاد والتصنیع

..وزنھاوزنھا  لنقصلنقص  یؤدىیؤدى  ممامما  طراوتھاطراوتھا  والجذوروالجذور  العیدانالعیدان  تفقدتفقد  - - ١١
..العصیرالعصیر  جودةجودة  صفاتصفات  فىفى  وإنخفاضوإنخفاض  السكروزالسكروز  فىفى  فقدفقد  - - ٢٢
..األحادیةاألحادیة  والسكریاتوالسكریات  سكریةسكریة  الغیرالغیر  الموادالمواد  نسبةنسبة  زیادةزیادة  - - ٣٣
nnأسبابأسباب  عدةعدة  إلىإلى  التدھورالتدھور  ھذاھذا  یرجعیرجع  وعمومًاوعمومًا  ::
..التدھورالتدھور  لعوامللعوامل  تحملھاتحملھا  مدىمدى  فىفى  بینھابینھا  فیمافیما  األصنافاألصناف  تختلفتختلف  ::األصنافاألصناف  - - ١١
    أوأو  العیدانالعیدان  فىفى  الحادثالحادث  التدھورالتدھور  حدوثحدوث  سرعةسرعة  علىعلى  تعملتعمل  حیثحیث  ::ألمراضألمراضبابا  اإلصابةاإلصابة  - - ٢٢

..الجذورالجذور
  تكونتكون  كماكما  والسكروزوالسكروز  الرطوبةالرطوبة  فىفى  الفقدالفقد  زیادةزیادة  إلىإلى  تؤدىتؤدى  حیثحیث  ::میكانیكیةمیكانیكیةالال  ضرارضراراألاأل  - - ٣٣

..سكرىسكرى  وسطوسط  فىفى  بسھولةبسھولة  تنموتنمو  والتىوالتى  المیكروباتالمیكروبات  وإنتشاروإنتشار  لنمولنمو  مالئممالئم  وسطوسط
  ھدمھدم  وتزیدوتزید  التدھورالتدھور  سرعةسرعة  إلىإلى  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  إرتفاعإرتفاع  یؤدىیؤدى  ::البیئیةالبیئیة  العواملالعوامل  - - ٤٤

  تؤدىتؤدى  الجویةالجویة  الرطوبةالرطوبة  زیادةزیادة  أنأن  كماكما  بسیطةبسیطة  أحادیةأحادیة  سكریاتسكریات  إلىإلى  السكروزالسكروز  وتحولوتحول
..وھدمھوھدمھ  السكروزالسكروز  تحولتحول  منمن  یزیدیزید  ممامما  الحیةالحیة  الكائناتالكائنات  نشاطنشاط  زیادةزیادة  إلىإلى

  تدھورتدھور  سرعةسرعة  إلىإلى  الفترةالفترة  ھذهھذه  لزیادةلزیادة  یؤدىیؤدى  حیثحیث  ::والنضجوالنضج  التلقیعالتلقیع  بینبین  الفترةالفترة  طولطول  - - ٥٥
..البنجرالبنجر  أوأو  للقصبللقصب  سواءسواء  اإلقتصادىاإلقتصادى  الجزءالجزء  فىفى  السكریةالسكریة  الموادالمواد



إنتقال وتجمع السكروز فى المحاصیل السكریةإنتقال وتجمع السكروز فى المحاصیل السكریة
nnبنجربنجر  جذورجذور  إلىإلى  ))البناءالبناء  مكانمكان((  األوراقاألوراق  منمن  بدورةبدورة  ینتقلینتقل  وأنوأن  البدالبد  الممثلالممثل  السكرالسكر  ألنألن  نظرًانظرًا  

  باألوراقباألوراق  النباتالنبات  یمثلھایمثلھا  التىالتى  السكرالسكر  كمیاتكمیات  أنأن  حیثحیثوو  ))التخزینالتخزین  مكانمكان((  القصبالقصب  وسوقوسوق  السكرالسكر
  منمن  جزءجزء  یخزنیخزن  لھذالھذا  ،،  النھارالنھار  أثناءأثناء  السكریةالسكریة  الموادالمواد  نقلنقل  فىفى  اللحاءاللحاء  سعةسعة  منمن  أكبرأكبر  تكونتكون

  فىفى  المؤقتالمؤقت  التخزینالتخزین  ھذاھذا  ویساعدویساعد  ،،  األوراقاألوراق  وأغمادوأغماد  بأنصالبأنصال  النھارالنھار  أثناءأثناء  المتكونةالمتكونة  السكریاتالسكریات
  عملیةعملیة  إستمراریةإستمراریة  علىعلى  یساعدیساعد  أنھأنھ  كماكما  الجذورالجذور  أوأو  السوقالسوق  إلىإلى  اللیلاللیل  أثناءأثناء  السكریاتالسكریات  نقلنقل

..األوراقاألوراق  فىفى  الضوئىالضوئى  التمثیلالتمثیل
nnللسكریاتللسكریات  والتجمعوالتجمع  باإلنتقالباإلنتقال  المقصودالمقصود::
nnاإلنتقالاإلنتقالTranslocationTranslocation::  بینھابینھا  ومنومن  ))المجھزةالمجھزة((  العضویةالعضویة  الذائباتالذائبات  حركةحركة  ھوھو  

    إلىإلى  ))األوراقاألوراق((  البناءالبناء  مكانمكان  أوأو  SourceSource  ))المنبعالمنبع((  المصدرالمصدر  منمن  النباتالنبات  خاللخالل  السكریاتالسكریات
    ..SinkSink  ))المصبالمصب((
nnالتجمعالتجمعAccumulationAccumulation::  أوأو  التركیزالتركیز  تدرجتدرج  عكسعكس  الذائباتالذائبات  وإنتقالوإنتقال  حركةحركة  علىعلى  یطلقیطلق  

..الموجبالموجب  النشطالنشط  اإلنتقالاإلنتقال
nnالقصبالقصب  نباتنبات  منمن  كلكل  فىفى  تنتقلتنتقل  التىالتى  السكریةالسكریة  الموادالمواد  نوعیةنوعیة  فىفى  مختلفةمختلفة  آراءآراء  ھناكھناك  كانتكانت  

  المركبالمركب  ھوھو  السكروزالسكروز  بأنبأن  الباحثینالباحثین  بینبین  عامعام  إتفاقإتفاق  شبةشبة  فھناكفھناك  الحاضرالحاضر  الوقتالوقت  فىفى  أماأما  والبنجروالبنجر
  یكونیكون  حیثحیث  السكریةالسكریة  المحاصیلالمحاصیل  فىفى  وخاصةوخاصة  المنتقلةالمنتقلة  السكریاتالسكریات  منمن  الشائعةالشائعة  والصورةوالصورة  الرئیسىالرئیسى
  السكروزالسكروز  یبقىیبقى  كماكما  ،،  زمنزمن  ساعةساعة  خاللخالل  الكلیةالكلیة  الممثلةالممثلة  الموادالمواد  منمن  %%٩٠٩٠--٨٠٨٠  منمن  السكروزالسكروز

..السكریةالسكریة  المحاصیلالمحاصیل  فىفى  اللحاءاللحاء  قنواتقنوات  فىفى  إنتقالھإنتقالھ  خاللخالل  صورتھصورتھ  علىعلى



العوامل المؤثرة على إنتقال السكروز فى المحاصیل السكریةالعوامل المؤثرة على إنتقال السكروز فى المحاصیل السكریة
  ::  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  - - ١١
nnمثلمثل  النباتالنبات  فىفى  األساسیةاألساسیة  الحیویةالحیویة  العملیاتالعملیات  منمن  كثیركثیر  علىعلى  تؤثرتؤثر  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  أنأن  المعروفالمعروف  منمن    

    وو  معدلمعدل  علىعلى  مباشرمباشر  غیرغیر  أوأو  مباشرًامباشرًا  تأثیرًاتأثیرًا  بدورھابدورھا  تؤثرتؤثر  وھذهوھذه..وغیرھاوغیرھا  والتنفسوالتنفس  الضوئىالضوئى  التمثیلالتمثیل
    أعلىأعلى  تكونتكون  القصبالقصب  فىفى  السكروزالسكروز  إلنتقالإلنتقال  المثلىالمثلى  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  أنأن  وجدوجد  قدقدوو  ..المنتقلالمنتقل  السكروزالسكروز  كمیةكمیة
    حولحول  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  إنخفاضإنخفاض  أنأن  وجدوجد  وكذلكوكذلك..للنباتللنبات  الخضرىالخضرى  المجموعالمجموع  حولحول  مم̊˚  ٣٠٣٠  عنعن  بقلیلبقلیل

....السكرالسكر  قصبقصب  فىفى  اإلنتقالاإلنتقال  معدلمعدل  خفضخفض  إلىإلى  أدىأدى  الخضرىالخضرى  المجموعالمجموع  أوأو  الجذورالجذور
::  الضوءالضوء  - - ٢٢
nnأعلىأعلى  النھارالنھار  أثناءأثناء  اإلنتقالاإلنتقال  معدلمعدل  وأنوأن  ونھارًاونھارًا  لیًاللیًال  یحدثیحدث  السكرالسكر  قصبقصب  فىفى  السكروزالسكروز  إنتقالإنتقال  أنأن  وجدوجد  

..اللیلاللیل  أثناءأثناء  فىفى  مثیلھمثیلھ  منمن
::  الرطوبةالرطوبة  - - ٣٣
nnالرطوبةالرطوبة  بإنخفاضبإنخفاض  ویقلویقل  الرطوبىالرطوبى  المحتوىالمحتوى  بزیادةبزیادة  اإلنتقالاإلنتقال  یزدادیزداد..
::  السمادیةالسمادیة  العناصرالعناصر  - - ٤٤
nnالنباتاتالنباتاتفف  الطبیعیةالطبیعیة  السكروزالسكروز  إنتقالإنتقال  معدالتمعدالت  تتحققتتحقق  حتىحتى  جیدًاجیدًا  تسمیدًاتسمیدًا  مسمدًامسمدًا  النباتالنبات  یكونیكون  أنأن  یجبیجب  

..السكروزالسكروز  إنتقالإنتقال  معدلمعدل  فیھافیھا  یقلیقل  البوتاسیومالبوتاسیوم  أوأو  الفسفورالفسفور  أوأو  األزوتاألزوت  فىفى  نقصنقص  تعانىتعانى  التىالتى
::اإلنتقالاإلنتقال  علىعلى  المختلفةالمختلفة  النباتالنبات  أجزاءأجزاء  تأثیرتأثیر  - - ٥٥
nnویختلفویختلف  الساقالساق  إلىإلى  السكروزالسكروز  إنتقالإنتقال  زیادةزیادة  إلىإلى  تؤدىتؤدى  السكرالسكر  قصبقصب  نباتنبات  فىفى  األوراقاألوراق  إزالةإزالة  أنأن  لوحظلوحظ    

    بعمربعمر  السكروزالسكروز  إنتقالإنتقال  سرعةسرعة  تتأثرتتأثر  كذلككذلك  ..العلیاالعلیا  أوأو  السفلیةالسفلیة  كانتكانت  سواءسواء  األوراقاألوراق  لموقعلموقع  تبعًاتبعًا  ذلكذلك
    فىفى  ممامما  كثیرًاكثیرًا  أقلأقل  فیھافیھا  السكروزالسكروز  إنتقالإنتقال  سرعةسرعة  تكونتكون  ""السفلیةالسفلیة""  عمرًاعمرًا  األكبراألكبر  فاألوراقفاألوراق  الورقةالورقة
..""العلیاالعلیا""  عمرًاعمرًا  األصغراألصغر  األوراقاألوراق



أسئلة على الفصل الثالث
وضح مناطق زراعة بنجر السكر فى العالم مع تحدید حزام زراعتھ؟ ١س
ما ھى أھم مناطق زراعة بنجر السكر فى مصر ونوع التربة الممكن زراعتھ بھا؟ ٢س
الحدیثة المنزرعة حالیًا فى مصر من بنجر السكر مع ذكر األسس التى یجب  صناف األأھم ما ھى  ٣س

؟عن طریقھا إختیار عالیة اإلنتاج والجودة
علیھا؟ المؤثرة البیئیة العوامل وأھم السكر بنجر فى النمو مراحل بالشرح تناول ٤س
؟السكر بنجر من إنتاجیة أعلى على للحصول المناسبة البیئیة االحتیاجات عن تعرفھ ما قل ٥س
  ذلك وضح – المساحة وحدة إنتاجیة زیادة عوامل أھم من المناسب المیعاد فى الزراعة تعتبر ٦س

؟ وأفضلھا السكر بنجر فى المختلفة الزراعة مواعید إلى مشیرًا
؟السكر بنجر زراعة طرق أفضل ھى ما ٧س
السكر؟ بنجر فى وأنواعھ التسمید عن تكلم  ٨س
؟السكر بنجر فى الحشائش ومقاومة الرى بالشرح تناول ٩س
الملوحة؟ تحمل على القدرة لھ السكر بنجر تجعل التى الفسیولوجیة اآللیات ھى ما ١٠س
.الثقیلة الطینیة األراضى فى السكر بنجر زراعة یفضل ال لماذا ١١س
السكر؟ بنجر تربیة طرق أھداف ھى ما ١٢س
السكر؟ بنجر فى الكیمیائى واإلستقطاع الطبیعى اإلستقطاع عن تعرفھ ما قل ١٣س
  العوامل أھم وضح ثم – بالرسم ذلك موضحًا السكر بنجر لجذر الكیمیائى التركیب عن تكلم ١٤س

السكر؟ بنجر وجودة نضج على المؤثرة
 اإلختالف أوجھ ھى وما – السكر وبنجر قصب من السكر إستخالص خطوات عن تعرفھ ما قل ١٥س

بینھما؟



nالنقاط فى بإیجاذ تكلم السكریة للمحاصیل دراستك خالل من ١٦ س 
: التالیة

nعدم فى والسبب السكر بنجر إلزھار الالزمة البیئیة اإلحتیاجات 
.المناسبة الظروف تحت هإزھار

nالتقاوى كمیة إلى مشیرًا السكر بنجر فى المثلى الزراعة طریقة 
.األمثل الزراعة ومیعاد

nأھم إلى مشیرًا الجید السكر بنجر صنف فى توافرھا الواجب الصفات 
   .المنزرعة األصناف

nوالسمادیة المائیة األحتیاجات –والتسمید للرى األمثل البرنامج 
.السكر لبنجر

nوالعالم مصر فى السكریة المحاصیل ثانى السكر بنجر محصول یعتبر 
 قصب لمحصول مكمًال یعتبر ألنھ نظرًا قصوى أھمیة الدولة وتولى
 بنجر لمحصول اإلقتصادیة األھمیة إلى مشیرًا ذلك وضح - السكر
 والتغیرات والبنجر القصب من السكر إستخالص وخطوات السكر
القصب عیدان على تظھر التى



المراجع
:المراجع العربیة: أوًال 
n كلیة –برنامج التعلیم عن بعد فى مجال اإلرشاد الزراعى والتنمنیة الریفیة ) ٢٠٠٥(بدوى، محسن عبد العزیز

.جامعة جویلف الكندیة–كلیة الزراعة باونتاریو –جامعة المنصورة وقسم دراسات اإلرشاد الریفى  - الزراعة 
n القاھرة-دار المعارف-المعامالت- الجزء الثانى- إنتاج المحاصیل). ١٩٨٠(الخشن ،على على وأحمد ، أنور عبد الھادى.
n المحاصیل السكریة وإنتاج السكر فى ). ١٩٩٤(الدراسات اإلقتصادیة الدولیة باإلشتراك مع مجلس المحاصیل السكریة

.مصر والعالم
n الجمھوریة العراقیة-وزارة التعلیم العالى والبحث العلمى- المحاصیل الزیتیة والسكریة). ١٩٨١(رزق، توكل یونس.
n جامعة عین شمس– مطبوعات كلیة الزراعة  - محاضرات فى إنتاج السكر ). ١٩٨١(رزق، توكل یونس.
n محاصیل ) ١٩٩٣(الشاعر ، محمود ، سید عبد العزیز ، عبد العزیز قندیل ، محمد خیرى السید و سعد أحمد حالبو

.التعلیم المفتوح–جامعة القاھرة . الزیوت والسكر واأللیاف
n عالم الكمبیوتر والطباعة. نشأة وتقسیم محاصیل الحقل) ٢٠٠٣(الشونى، كمال عبد العزیز و أحمد عبد الصادق محمد.
n الدار العربیة للنشر والتوزیع . أساسیات اإلنتاج: مقدمة فى علم المحاصیل) ١٩٨٩(عبد الجواد ، أحمد عبد العظیم - 

.القاھرة
n مكتبة األنجلو المصریة . إنتاج محاصیل الحقل). ١٩٩٨(عبد الجواد ، أحمد عبد العظیم و عادل محمود أبوشتیھ–

.القاھرة -ش عماد الدین  ١٦٥
nمطبوعات  - زراعة المحاصیل الحقلیة ) ١٩٨٥(عبد الرءوف، محمد صبرى وعبد الھادى، شعبان  -كامل ، محمد سعید

.كلیة الزراعة جامعة
n جامعة المنصورة–كلیة الزراعة –قسم المحاصیل –مذكرة محاصیل السكر.
n أعداد مختلفة–منظمة األغذیة والزراعة ، الكتاب اإلحصائى السنوى لإلنتاج.
n ١٩٩٤،  ١٩٩٢المنظمة الدولیة للسكر عام.
nالمنظمة العالمیة للسكر ، الكتاب السنوى للسكر ، أعداد مختلفة.
n وزارة الزراعة–قصب السكر ) ٢٠٠٢(نشرات اإلرشاد الزراعى.
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