
الفصل الرابع

الدراسة العملیة للمحاصیل السكریة



أھداف الفصل الرابع

nمن المختلفة واألصناف األنواع أھم على الطالب یتعرف أن  
.السكریة المحاصیل

nمن السكریة المحاصیل تمییز على القدرة للطالب یكون أن  
الورقة – الساق –الجذر( لھا الموفولوجى الوصف حیث

.)البذرة –والنورة الزھرة –



قصب السكرقصب السكر  --١١
SUGAR CANESUGAR CANE

Saccharum spp.Saccharum spp.



الموطن األصلىالموطن األصلى
nnالھندالھند((  أسیاأسیا  شرقشرق  بجنوببجنوب  اإلستوائیةاإلستوائیة  وتحتوتحت  اإلستوائیةاإلستوائیة  المناطقالمناطق((..

الوضع التقسیميالوضع التقسیمي
nnالسكرالسكر  قصبقصب  نباتنبات  یتبعیتبع::
nn  الفلقةالفلقة  وحیدةوحیدة  النباتاتالنباتات  صفصف                          ClassClass :: MonocotyledonMonocotyledon
nnالعشبیاتالعشبیات  رتبةرتبة                                                                      OrderOrder :: GraminalesGraminales
nn  النجیلیةالنجیلیة  والعائلةوالعائلة                    FamilyFamily :: GramineaeGramineae (Poaceae)(Poaceae)
nn  والجنسوالجنس                                                                                      GG.:.: SaccharumSaccharum

SaccharumSaccharumتقسیم جنس القصب تقسیم جنس القصب 
nوالتى والمنزرعة البریة السكر قصب أنواع من العدید یتبعھ الجنس وھذا 

  بدرجات معظمھا یدخل كما إنتشارھا ومدى الصفات فى بینھا فیما تختلف
  التھجین طریق عن وذلك العالم فى المنزرعة القصب أصناف إنتاج فى متفاوتة

 إنتاج فى كبیرة أھمیة ذات أنواع خمسة عمومًا یتبعھ الجنس وھذا .بینھا فیما
:وھى السكر قصب وتربیة



  S. officinarumS. officinarum  ::القصب النبیلالقصب النبیل- - ١١
nاألصناف معظم یتبعھ حیث اإلطالق على األنواع أھم ھو النوع وھذا 

  یسمى لذا الجودة عالیة بصفات یمتاز كما .العالم مستوى على المنزرعة
Noble النبیل بالقصب" cane".  
nوإنخفاض العریضة واألوراق السمیكة بالسیقان النوع ھذا نباتات وتتمیز 

 كبیرًا عددًا النوع ھذا ویعطى .السكر نسبة وإرتفاع بالسیقان األلیاف نسبة
 إصابتھ سھولة علیھ یعاب ولكن المالئمة الظروف تحت الخلفات من

  ن( النوع ھذا فى الكروموسومات وعدد .الموزایك مرض خاصة باألمراض
.)كروموسوم ٤٠ =

  S. sinenseS. sinense  ::القصب الصینىالقصب الصینى--٢٢
nإلى السمك المتوسطة الصلبة والسیقان النمو بقوة النوع ھذا نباتات تتمیز 

 متوسطة فتكون السكر نسبة أما بالسیقان األلیاف نسبة تزداد كما الرفیعة
  .متوسطة إلى ضیقة تكون واألوراق

nفى أما النورة محورة على جدًا الطویل الحریرى الشعر بوجود یتمیز كما 
  .عامًا معدومًا أو جدًا قصیر یكون الحریرى الشعر ھذا فإن النبیل القصب
.)كروموسوم ٥٩ = ن( النوع ھذا فى الكروموسومات وعدد



..SS    ::الھندالھند  شمالشمال  قصبقصب  - - ٣٣ barbaribarbari  
nوصلبة رفیعة سیقانھ أن حیث صفاتھ معظم فى الصینى القصب مع یتشابھ النوع وھذا ، 

 القصب عن ضیقة أوراقھ أن إال متوسطة السكر نسبة أما مرتفعة بھا األلیاف نسبة
ن( بھ الكروموسومات وعدد باألمراض ویصاب النضج مبكر النوع ھذا أن كما الصیني

 )كروموسوم ٦٢ – ٤١=
..SS  ::البرىالبرى  األسیوىاألسیوى  القصبالقصب  - - ٤٤ spontaneumspontaneum    
nاأللیاف نسبة رفیعة تكون والسیقان التفریع كثیرة الطول قصیرة تكون النوع ھذا نباتات 

.ضیقة واألوراق منخفضة السكر ونسبة مرتفعة بھا
nمع الصناعى تھجین فى النوع ھذا یستخدم لذا لألمراض بمقاومتھ النوع ھذا ویتمیز 

 القصب یتبعھ النوع وھذا .لألمراض المقاومة الجدیدة األصناف إلنتاج األخرى األنواع
                    والمصارف والترع النیل شواطئ على بریًا ینمو الذى البرى المصرى

S. spontaneum var. egyptium النوع ھذا فى الكروموسومات وعدد 
. )كروموسوم ٢٨-٤٨=ن٢( )كروموسوم ٥٦=ن(
..SS  ::البرىالبرى  غینیاغینیا  قصبقصب  - - ٥٥ robustumrobustum  
nاأللیاف نسبة أن كما السمك المتوسطة الصلبة والسیقان النمو بقوة النوع ھذا یتمیز 

  بالموزایك النوع ھذا ویصاب العرض متوسطة واألوراق .منخفضة السكر ونسبة مرتفعة
-٧٢=ن٢(النوع ھذا فى الكروموسومات وعدد م١٠-٨ من أحیانًا النبات طول یصل وقد
.)كروموسوم ٨٢

nnوھووھو  الجنسالجنس  ھذاھذا  یتبعیتبع  القصبالقصب  منمن  نوعًانوعًا  أخیرًاأخیرًا  إكتشفإكتشف  وقدوقد  SS..eduleedule  برىبرى  نوعنوع  وھووھو    
  الزھرىالزھرى  الحاملالحامل  أكلأكل  بغرضبغرض  أحیانًاأحیانًا  ویزرعویزرع  عقیمعقیم  النوعالنوع  وھذاوھذا  اإلستوائیةاإلستوائیة  المناطقالمناطق  فىفى  ینموینمو
..الغضالغض



الوصـف النباتـىالوصـف النباتـى
::المجموع الجذرىالمجموع الجذرى

nnالقصبالقصب  زراعةزراعة  فىفى  المتبعةالمتبعة  للوسیلةللوسیلة  تبعًاتبعًا  الجذرىالجذرى  المجموعالمجموع  شكلشكل  یختلفیختلف  
  أوأو  ))الجدیدةالجدیدة  األصنافاألصناف  وإنتاجوإنتاج  التربیةالتربیة  برامجبرامج  فىفى((  الحبوبالحبوب  تستخدمتستخدم  حیثحیث
..اإلنتاجاإلنتاج  بغرضبغرض  الزراعةالزراعة  عندعند  العقلالعقل

nnالحبوبالحبوب  إستخدامإستخدام  عندعند  أوًالأوًال::
nنوعین من یتكون لیفى جذرى مجموع الحالة ھذه فى الجذرى المجموع 

:وھم الجذور من
):):الجنینیةالجنینیة((  لجـذور األولیةلجـذور األولیةاا  --١١
nجذر یظھر حیث الجذیر على الحبة إنبات عند تنمو التى الجذور وھى 

.أخرى جذور مجموعة محلھ ویحل یختفى ما سرعان أولى
::))العرضیةالعرضیة((  الثانویةالثانویة  الجذورالجذور  --٢٢
nالتربة سطح أسفل الموجودة الساق عقد من تخرج التى الجذور وھى 

.للنبات الرئیسى الجذرى المجموع تمثل وھى



::عند إستخدام العقلعند إستخدام العقل: : ثانیًاثانیًا
nفعند .العرضیة الجـذور وھى الجذور من واحد نوع یوجد الحالة ھذه فى 

 یطلق جذور عقدة كل عن الموجودة الجذور حلقة من تخرج العقل زراعة
 إلى یؤدى مما الغذائیة والعناصر الماء بإمتصاص تقوم العقلة جذور علیھا
  .البراعم ونمو نشاط

nمنطقة من یخرج التربة سطح فوق الرئیسى الساق وتكوین البراعم نمو عند 
 علیھا یطلق جذور التربة سطح تحت الموجودة الساق عقد من الجذور
 للساق الجذرى المجموع تكوین تمام عند .الرئیسى للساق العرضیة الجذور
 وعلى االضمحالل فى العقلة جذور تأخذ الحدیثة القاعدیة الفروعو الرئیسى

  .متجدد كبیر جذري مجموع یتكون ذلك
nسم ٣٥-١٠ من الجانبین وإلى م٢ إلى الجذرى المجموع تعمق یصل.



::السـاقالسـاق
nإسطوانیة قائمة القصب فى الساق 

 وسمكھا م٥- ٢ من طولھا مصمتة
 أو أحمر أو أبیض لونھا سم٥- ٢

.الصنف حسب مخطط
nوسالمیات عقد من الساق وتتكون 

 سالمیة ٣٥-١٠ السالمیات عدد
 برمیلیة أو إسطوانیة والسالمیة

 والقطر الطول فى تختلف الشكل
 عمومًا یكون كما الصنف حسب
 من أقل العقد عند الساق سمك
 .نفسھا السالمیة سمك

  طوًال أقصر القاعدیة والسالمیات
 كلما السالمیات طول ویتزاید
 )الساق منتصف( أعلى إلى إتجھنا

  . البنات قمة عند طولھا یقل تم



nnھىھى  واضحةواضحة  مناطقمناطق  بأربعبأربع  تحاطتحاط  عقدةعقدة  وكلوكل::    
  أبیض لون ذات وھى :الشمعیة المنطقة- ١

.مباشرة العقدة أسفل شمعى
 غمد إتصال أثر وھى :الورقة ندبة منطقة- ٢

 .دقیق تسنین مسننة وھى بالساق الورقة
 یغطى إبطى برعم المنطقة ھذه فى ویتواجد

 موزعة البراعم ھذه وتكون الورقة بغمد
 البراعم ھذه تظل الساق جانبى على بالتبادل
 عند جدیدة نباتات مكونة تتكشف كامنة
.البراعم ھذه على محتویة عقل زراعة

  الجذور بدایات بھا یتواجد :الجذریة المنطقة- ٣
 الندب فیھا ویتواجد اللون بنیة نقط ھیئة على
. حلقات ٣- ١ حلقات فى

 المنطقة أعلى توجد :المرستیمى النمو منطقة- ٤
 سالمیة كل وأسفل عقدة كل فوق الجذریة

.السالمیة باقى لون من أفتح لون ذات وھى



: : التفریع فى القصبالتفریع فى القصب
nقاعدیًا تفریعًا یتفرع النجیلیات كباقى القصب 

 من عقدة كل عند الموجودة اإلبطیة البراعم من
 وعدد التربة سطح أسفل المتواجدة الساق عقد

 الصنف حسب خلفة ٥٠-٥ بین یتراوح الخلفات
 تحمى اإلبطیة والبراعم .البیئیة والظروف
 بأغماد الخارج ومن السالمیة داخل بتجویف
.األوراق

nفى نسبتھ وتزداد السكروز الساق ویخزن 
 الطرفیة السالمیات عن القاعدیة السالمیات

.اإلسكلرانشیمیة الخالیا فى یخزن حیث
n ھماویوجد نوعین من السیقان :
 سطح فوق الموجودة وھى :الھوائیة السیقان- ١

.السكروز ستخراجإل عام كل تقطع والتى التربة
 سطح تحت الموجودة وھى :األرضیة السیقان- ٢

 لتعطى التالى للعام األرض فى وتبقى التربة
 ویترك الھوائیة السیقان من جدیدة خلفة

 سنوات ٣- ٢ من األرض فى عمومًا القصب
.ذلك من أكثر وأحیانًا



::األوراق األوراق 
nالساق جانبى على بالتبادل األوراق توجد 

 كل إبط فى ویوجد متقابلین صفین فى
  عامة والورقة واضح برعم ورقة

: من تتكون شریطیة
nالذى الورقة من الجزء وھو :الغـمد 

 الغمد ویعمل تمامًا الساق سالمیة یغلف
 من الرخوة واألجزاء البراعم حمایة على

 الخارجیة المؤشرات من السالمیة
 بشعیرات یغطى الغمد وسطح والحشرات

.اللون بیضاء طویلة كثیفة
nاللسین ویساھم شفاف غشائى :اللسیـن 

 إلى الندى أو المطر ماء وصول منع فى
 وبالتالى الساق وسالمیة الغمد بین ما

.البراعم حمایة
nفى أعلى من منحنى أو قائم :النصـل 

 مستدق طویل شریطى األصناف بعض
 سم٧ وعرضھ م٢ طولھ یصل قد الطرف
 دقیق تسنین مسننة حافتھ والنصل
 وواضح اللون أبیض الوسطى والعرق

 مغطى والنصل للنصل السفلى السطح من
 األوراق غرصوأ بیضاء كثیفة بشعیرات

.النورة تغلف التى ھى



nn النورة النورة : :
nمن تتكون األفرع عدیدة مفككة حریریة طرفیة سنبلیة 

 النورة وأفرع ثانویة أفرع إلى یتفرع رئیسي محور
 تكون واألفرع .السھم رأس یشبھ ما تكون مجملھا فى

 زوج یوجد عقدة كل وعند  وسالمیات عقد إلى مقسمة
 المناطق فى إال تظھر ال والنورات .السنیبالت من

.الزراعة من شھر ٢٤-١٢ بعد الحارة
nوالزھرة السنیبلة:  
nمعنقة إحداھا أزواج فى تتواجد القصب فى السنیبالت 

 قنبعتان توجد سنیبلة كل قاعدة وعند جالسة واألخرى
 فى والسنیبلة .طویلة حریریة شعور حوافھا على

 وعقیمة سفلیة إحداھا زھرتین على تحتوى القصب
.وخصبة علویة واألخرى

nعن عبارة إتبو عصافة من تتكون الخصبة الزھرة  
 قصیرة بیضاء خیوط ذات أسدیة ٣و صغیرتان زائدتان
 والمتك فصین من تكونی والمتك التزھیر عند تستطیل

 أو بیضى ومبیض األرجوانى إلى یتحول أصفر لونھ
 بویضة بھ ریشین میسمین یحمل مقلوب مخروطى

 عصیفة من فتتكون العقیمة السفلیة الزھرة أما .واحدة
.فقط وإتب



nnالسكرالسكر  قصبقصب  نباتنبات  یزھریزھر  لكىلكى  توافرھاتوافرھا  الواجبالواجب  الشروطالشروط::
.شھور ١٠-٨ عن تقل ال خضرى نمو فترة تتوفر أن - ١
 كسر أن حیث مستمر إظالم ساعة ١١.٥ إظالم وفترة ساعة ١٢.٥ حوالى إضاءة فترة تتوفر أن - ٢

.)المحدد العامل یعتبر( التزھیر من یمنع دقیقة ١٥-١٠ لحوالى ولو الظالم فترة
.%٩٥-٩٠ حوالى نسبیة رطوبة درجة تتوفر أن - ٣
.م٥ ٢٧.٥- ١٩ حوالى حرارة درجة تتوفر أن - ٤
nال اآلخر والبعض سنوات ٦-٥ كل یزھر وبعضھا سنویًا تزھر القصب أصناف بعض أن ویالحظ 

.اإلطالق على یزھر
nساعات ٣ بحوالى المتاع مبكر القصب ألن وذلك خلطى یكون القصب فى تم إذا والتلقیح.
nحیویتھا تفقد اللقاح حبوب أن السكر قصب نبات فى الطبیعى التلقیح حدوث ندرة أسباب ومن  

.بسرعة

nالحبة فى القصب :
nبطیئة عنھا الناتجة النباتات تكون حیث المحصول بغرض الزراعة فى تستخدم ال القصب فى الحبة 

  أصناف إلستنباط التربیة وأغراض بالقصب الخاصة الوراثیة الدراسات فى فقط تستعمل ولكن النمو
.جدیدة

nأو بیضى شكل ذات والحبة مم٠.٥ وعرضھا مم ١.٥ طولھا یبلغ جدًا صغیرة تكون القصب وحبة  
  القصب فى والحبة .قمتھا عند بالحبة عالقة تكون القلم وبقایا مصفر بنى لون ذات مستطیل بیضى

.بسرعة حیویتھا تفقد العطب سریعة القصب وحبوب الحجم كبیر جنین ذات إندوسبرمیة





تمارین  
ضع عالمة صح أما العبارات الصحیحة وعالمة خطأ أمام العبارات الخطأ مع  :السؤال األول 
.التعلیل

 واألخرى معنقة احداھما أزواج فى السنیبالت تحمل طرفیة سنبلیة القصب فى ةالنور١.
.عقیمة علویة واألخرى خصبة سفلیة إحداھما زھرتین على تحتوى سنیبلة وكل جالسة

.الشكل إسطوانیة أو برمیلیة وتكون مناطق ثالثة من القصب فى العقلة تتكون٢.

. أكثر أو براعم ثالث على تحتوى عقل إستعمال یفضل القصب زراعة عند٣.

 قدرة عام بمتوسط %١٦-١٠ من السكر قصب سیقان فى السكروز نسبة تتراوح٤.
١٢% .

.الزراعة میعاد مع حصادھا میعاد لتقارب وذلك الخلفة من القصب عقل أخذ یفضل٥.

 مجموع إعطاء لضمان الطرفیة العقل من أكثر أعماق على الساقیة العقل زراعة یفضل٦.
.أكثر قاعدیة وفروع قوى جذرى

 منھا بكل جالسة سنیبالت تحمل السھم رأس یشبة ما تكون دالیة سنیبلة القصب النورة٧.
.زھرة

 لعملیة كأساس القاعدة عند السكروز مع القصب نبات بقمة الجلوكوز نسبة تقارب یتخذ٨.
.النضج



  كلما أمكنكلما أمكن  وضح بإیجاز مع الرسموضح بإیجاز مع الرسم  ::السؤال الثانىالسؤال الثانى
nnالمجموع الجذرى عند إستخدام الحبة أو العقلة عند زراعة القصبالمجموع الجذرى عند إستخدام الحبة أو العقلة عند زراعة القصب..
nnسالمیة كاملة لساق القصبسالمیة كاملة لساق القصب..
nn التفریع فى القصبالتفریع فى القصبنظام نظام..
nn الزھرة فى القصبالزھرة فى القصبالسنیبلة والسنیبلة وتركیب تركیب..



بنــجر الســـــكربنــجر الســـــكر  --٢٢
Sugar beetSugar beet

Beta vulgaris, Beta vulgaris, L.L.
F. ChenopodiaceaeF. Chenopodiaceae



الوضع التقسیمىالوضع التقسیمى
nیتبع بنجر السكر:

Class: Dicotyledonse                صف النباتات ذات الفلقتین       
Order: Chenopodiales      الرتبة      

Fam.: Chenopodiaceae           العائلة الرمرامیة 

nمن جدًا قلیل عدد العائلة ھذه ویتبع نوع ١٤٠٠ و جنس ١٠٠ حوالى تضم العائلة وھذه 
 Betaالجنس السكر بنجر ویتبع .السكر بنجر أھمھا اإلقتصادیة الحقلیة المحاصیل

 أھم من vulgaris ویعتبر والمنزرعة البریة األنوع من العدید الجنس ھذا ویتبع
.المنزرعة البنجر أنواع

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

الموطن األصلى
nالقوقاز منطقة أو األدنى الشرق منطقة ھو السكر بنجر لمحصول األصلى الموطن یعتبر 

.B البرى البنجر من المنزرع السكر بنجر نشأة ترجح التى األراء إلى ذلك ویرجع
maritima ألوربا الجنوبى الساحل طول على األن حتى بریًا ینمو زال ما والذى.



الوصـف النبـاتىالوصـف النبـاتى
nالمجموع الجذرى:
n المجموع الجذرى لبنجر السكر وتدى یتعمق فى

:سم ویقسم إلى ١٥٠التربة لمسافة تزید عن 
Crown: منطقة التاج - ١
nمنطقة أنھا أى الرأس من القمى الجزء وتمثل 

  الجذرى بالمجموع القزمیة الساق إتصال
 المنطقة ھذه وتمثل .مخروطى شكل ذات تكونو

  .البالغ للنبات الغض الجذر وزن من %١٥-١٠
  تتراوح السكر من منخفضة نسبة على وتحتوى

.%٧٠ النقاوة ودرجة %١٦.٥- ١١.٨ بین

 Neck):  العنق(منطقة الرقبة  - ٢
nأعرض وتعتبر التاج تلى التى المنطقة وھى  

 ومنطقة .للنبات الجذرى المجموع فى منطقة
 ألنھا ثانویة جذور أو أوراق تحمل ال الرقبة
  ھذه وتعتبر .السفلى الجنینیة السویقة تمثل

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

.%٨٠ المنطقة ھذه فى العصیر

ساق قرصیة

الرقبة

الجذر

التاج

األوراق



RootRoot:  :  منطقة الجذر منطقة الجذر   - - ٣٣
nوالجذر مباشرة الرقبة منطقة تلى التى المنطقة وھى  

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

  تكون ما وغالبًا المخروطى الشكل الجذر لیعطى تدریجیًا
  على ویوجد.الشكل كمثریة مستطیلة السكر بنجر جذور
  الجذور وتوجد متقابالن )تجویفان( إخدودان الجذر

  صفین فى اإلخدودین ھذین فى منتشرة الثانویة
  الطبقة فى أفقیًا تمتد الثانویة والجذور مزدوجین
  فى الموجودة الجذور بینما سم٥٠- ٤٠ للتربة السطحیة
  عمودیًا تمتد التربة سطح عن البعید السفلى الجزء
.م٢٠٥-٢ تصل قد لمسافة

nجانبى على الموجودین اإلخدودین تعمق مدى ویدل 
 المنزرع الصنف فى السكر نسبة إرتفاع على الجذر
  المجموع طول من %٨٠-٦٥ الجذر ویمثل

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



nالبشرة طبقات تظھر بالجذر عرضى قطاع عمل وعند  
   بعضھا  عن تفصل والتى النمو حلقات ثم القشرة ثم

 الخشبیة األوعیة أما .البرانشیمیة الخالیا من بطبقات
  وتأخذ غامق لون ذات وتكون الجذر وسط فى فتوجد
  اللون تأخذ النمو حلقات أن ویالحظ النجمة شكل

  لون ذات تكون البرانشیمیة الخالیا طبقات أما الغامق
 تخزین ویتم البیضى الشكل تأخذ وخالیاھا أبیض
  البیضاء الحلقات فان وبذلك الخالیا ھذه فى  السكر
  من محتواھا فى غنیة تكون البرانشیمیة الخالیا من

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

.منخفض السكروز
nnلسـاقلسـاقاا::
nتكون الزراعة من األول العام فى السكر بنجر ساق  

  المجموع من القمى الجزء وتمثل جدًا قصیرة قزمیة
  فى أما .مخروطى شكل ذات وتكون للنبات الجذرى

  مكونة الساق تستطیل الزراعة من الثانى العام
 سم١٢٠-٦٠ من طولھ یصل الذى الزھرى الشمراخ
  وتتكون قصیرة أوراق وتحمل متفرعة السوق وتصبح
.األفرع ھذه آباط فى والثمار البذور

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



nnاألوراقاألوراق::
nكبیرة معنقة بسیطة السكر بنجر فى الورقة 

 لون ذات مجعدة– وعریضة نسبیًا الحجم
  قلبى أو الشكل بیضاوى الورقة ونصل أخضر

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

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

nحلزونیًا ترتیبًا الساق على األوراق تترتب 
 فى الموجودة وحجمًا عمرًا أكبرھا فیكون
  إلى فاألقرب وحجمًا عمرًا أحدثھا أما الخارج
.القزمیة الساق قمة أو مركز



nnاألزھـاراألزھـار::
nبزراعة الزراعة من الثانى العام فى األزھار تظھر  

  حقل فى بتركھا أو آخر حقل فى األول العام جذور
  من الزھریة الشماریخ تتكون حیث السابق العام
  الثمار على للحصول یجب لذا القدیمة األوراق آباط
  بمنطقة یحتفظ وأن جائر بشكل الجذور تقطع أوال

 تھیئة عند ذلك ویحدث .كاملة المختزلة الساق
  منخفضة حرارة لدرجة بتعریضھ لإلزھار النبات
  تحمل طویل ونھار شھر ٢-١ لمدة م˚ ٧-٤ من

  للشماریخ العدیدة الفروع آباط فى األزھار
.الزھریة

nسفلیة ناقصة خنثى السكر بنجر فى والزھرة 
  اللون خضراء الحجم صغیرة جالسة متناظرة
  معًا أزھار خمس أو ثالث كل الغالب فى مجتمعة

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

  متحدة تویجیة أوراق خمس عن عبارة تویجى
  داخل توجد سداه كل أسدیة خمس من یتكون وطلع
 بمیسم ینتھى قلم من یتكون ومتاع تویجیة ورقة
.واحدة بویضة بھ واحد ومبیض شعب ثالث ذى



nnالثمـارالثمـار::
nزھرتین إلتحام نتیجة تتكون الشكل كیسیة الثمرة 

  الشكل منتظمة غیر Ball كرة مكونة أكثر أو
  توجد مجعد الخارجى سطحھا یكون حیث والحواف

 الفلینى الغالف یكون كما واضحة نتوءات علیھ
  یقلل مما المثبطة المواد بعض على یحتوى صلب
  اللون تأخذ والثمرة .عمومًا البنجر بذور إنبات من

  طولھا المحمر البنى أو األسود إلى الفاتح البنى
  بذور ٦- ٢ على تحتوى الغالب فى والثمرة ، سم٣

Multigerm. من أصناف بعض ھناك أن إال 
 الثمرة تحتوى أى األجنة وحیدة تكون السكر بنجر
.Monogerm وتسمى واحدة بذرة على

nnالبذورالبذور::
nطولھا منبسطة الشكل كلویة الحجم صغیرة البذرة 

  داخل توجد مم١.٥ وسمكھا مم٢ وعرضھا مم٣
 بنى أو داكن بنى لون ذو الكسر سھل ھش غالف
  والمقابلة للبذرة المستدیرة النھایة وفى محمر
  الغذاء بھ یحیط التى اإلنبات أوراق توجد للجذیر
.الجذیر بقمة یحیط والذى واإلندوسبرم المخزن



تمارین
 الخطأ العبارات أمام خطأ وعالمة الصحیحة العبارات أما صح عالمة ضع :األول السؤال
التعلیل مع

nبالخارج تكون وحجمًا عمرًا األكبر حلزونیًا الساق على البنجر أوراق تترتب.
nالمتوسط األبیض البحر حوض منطقة البنجر لنبات األصلى الموطن.
nكتقاوى تصلح بذورا یكون فال أزھر وإذا عادة مصر فى السكر بنجر یزھر ال.
nالطلع مبكرة األزھار وألن الذكرى العقم بسبب بالریاح خلطى البنجر فى التلقیح.
nالرقبة منطقة عن البنجر فى الجذور منطقة فى النقاوة ودرجة السكر نسبة تزید.

  الرسم أمكن كلما مع بإیجاز وضح :الثانى السؤال
nالسكر لبنجر الجذرى المجموع.
nالسكر بنجر رذج فى عرضى قطاع.
nالسكر بنجر فى الورقة شكل.
nالسكر بنجر فى الزھرة تركیب.


