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 نورًا لدربي.والنجاح بفضمو تعالى ميداة إلى الوالدين الكريمين حفظيما اهلل وأداميما 
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لى أخوتي وأخواتي   وا 

وكل من ساندني من قريب أو بعيد بمعمومة أو دعم مادي أو معنوي 

 شيًاء



 

 

 وعشفاٌ شكش

 

 أسخارَا انفاضم

يف سبيم  َخقذو إنيك جبضيم انشكش وعظيى االيخُاٌ جضاء يا قذيج نُا
َُا َسأل وإٌ كُا غري قادسيٍ عهى انىفاء بفضهكى فئ إجناص يزكشة ختشجُا..

 .جضاكى اهلل عُا كم خري  اهلل انعظيى أٌ جياصيكى بقذس يا حسخحقىٌ..

انخي كاٌ نُا ششف قبىهلا يُاقشت هزِ وانشكش يىصىل نهجُت املُاقشت 
اقشًا و األسخارة انذكخىس جهشة عهي بىحهيهيس يُانشسانت واملخكىَت يٍ: 

 .هاجش عثًاَي سئيساً 

انزيٍ ساعذوَا يٍ خالل حقذيى مجيع ، كًا َذيٍ بانشكش ملسؤويل املخابش
انخسهيالث وخمخهف انخىضيحاث واملعهىياث املقذيت يٍ طشفهى إلجناص 

 هزا انبحث.



 

 

    الممخص
, قمنا بدراسة تيدؼ إلى Beta vulgaris Lبيدؼ تقدير محتوى البيتاليف في البنجر األحمر 

معرفة تأثير الزراعة المختمطة عمى نمو البنجر وعمى الخصائص المورفولوجيا والفسيولوجيا وكذا 

 تركيز صبغة البيتاليف في جذور البنجر.

المورفولوجيا والفسيولوجية تفوقا في حالة الزراعة المختمطة أظيرت نتائج دراسة الخصائص      

 )البنجر/الفوؿ(.

 كميات مف صبغة البيتاليف بتركيز احتوى عمى (B)الدراسة إلى أف البنجر المنفردتوصمت             

 ضمف الزراعة المختمطة. ( BF)يفوؽ الكميات التي يحتوييا البنجر المختمط 

استخالص صبغة البيتاليف باستعماؿ الميثانوؿ كمذيب لو فعالية أكثر أكدت الدراسة أف      

مقارنة مع الماء المقطر, في حيف أف زيادة حجـ المذيب لو تأثير سمبي عمى كمية البيتاليف 

 المستخمص مف البنجر.

ومف خالؿ ىذه النتائج توصمت دراستنا إلى أف نبات البنجر ال يتأثر سمبا بالزراعة      

وىذا مما يشجع عمى استغالؿ المساحات الزراعية في أكثر مف منتوج  ة مع الفوؿ, المختمط

 خالؿ الموسـ الواحد.

البنجر األحمر, الزراعة المختمطة, الخصائص المورفولوجيا, الخصائص الكممات المفتاحية: 

 الفسيولوجية, البيتاليف.

 وعشفاٌ شكش



 
 

Résumé 

 
 

             Afin d'estimer la teneur en bétalaïnes de la betterave rouge Beta 

vulgaris L, nous avons mené une étude visant à connaitre l'effet de culture 

mixte  sur la croissance des betteraves, des caractères morphologiques et 

physiologiques, ainsi que la concentration en pigment bétalaïnes dans les 

racines des betterave. 

            Les résultats de l'étude des caractéristiques morphologiques et 

physiologiques ont montré une supériorité dans le cas de la culture mixte 

( betterave/fève). 

            L'étude a conclu que les betterave seule contenaient plus de 

pigment bétalaïnes à une concentration qui dépassait les quantités 

contenues dans les betteraves/fève en culture mixte. 

       L'étude a confirmé que l'extraction du colorant de bétalaïnes en 

utilisant du méthanol comme solvant est plus efficace que l'eau distillée et 

que la volume de solvants croissante a un effet négatif sur la quantité de 

bétalaïnes extrait du la betterave.   

            Cette étude montrée que la culture de betterave n'est pas affectée 

négativement par la culture mixte avec la fève, cela encourage 

l'exploitation des zones agricoles dans plus d'un produit au cours d'une 

saison. 

Mots clés: betterave rouge, la culture mixte, la caractères                           

morphologique et physiologiques, bétalaïnes.  

  



 
 

Abstract 

 

          In order to estimate the betalain content of red beet Beta vulgaris L, we 

conducted a study to know the effect of mixed culture on the growth of beets, 

morphological and physiological characteristics, as well as the concentration 

of betalain pigment in the roots of beets.   

          The results of the study of morphological and physiological 

characteristics showed a superiority in the case of the mixed culture 

(beet/beans). 

           The study concluded that the beet alone contained more betalain 

pigment at a concentration that exceeded the amounts contained in the 

beet/beans in mixed culture. 

          The study confirmed that extraction of betalain dye using methanol as a 

solvent is more efficient than distilled water and that increasing solvent 

volume has a negative effect on the amount of betalain extracted from the 

beet.   

          This study showed that the beet crop is not negatively affected by the 

mixed crop with bean, which encourages the exploitation of agricultural areas 

in more than one product during a season. 

Key words: beet, mixed cultivation, morphological and physiological 

characteristics, betalains.  
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 مقدمة
أحدث أسموب الحياة الحديث تغيرات في الحالة الصحية لشرائح مختمفة مف السكاف, مثؿ أمراض 
القمب والسرطاف والسكري. وبالتالي, فقد أصبح مف الضروري إدخاؿ الفواكو والخضراوات في 

 (.Liliana and Oana,2020 اـ الغذائي اليومي. )النظ

يعد البنجر األحمر أو ما يسمى بالشمندر األحمر مف أىـ المحاصيؿ الزراعية الصحية اذ يعتبر 
أحد أىـ الخضراوات الغنية بالمواد الغذائية والمركبات ذات فوائد طبية والتي ينفرد بيا نبات 

إلى محتواه العالي مف السكر والكربوىيدرات كما أنو  البنجر عف باقي النباتات وىذا باإلضافة
يعتبر عالج فعاؿ لحاالت األنيميا, عالوة عمى فوائده الصحية يعتبر البنجر األحمر مف 

 (.Jain and Singhai, 2012المنتوجات التجميمية الميمة. )

المعروؼ أيضا باسـ جذر الشمندر, مصدرا طبيعيا أساسيا  Beta vulgarisيعتبر جذر
لألصباغ المستخدمة عادة كممونات في مجموعة كبيرة مف المنتجات الغذائية. تتكوف أصباغ 

التي تمنح  Betacyaninsمف جزأيف رئيسييف قابميف لمذوباف في الماء:  Beta vulgarisجذر 
 Hilda and) أصفر برتقالي. كموف Betaxanthinsالموف األحمر البنفسجي و 

Anita.,2020). 

أشارت العديد مف الدراسات إلى طرؽ مختمفة في استخالص وتقدير محتوى البيتاليف عند البنجر 
ذلؾ قمنا بدراسة تقدير محتوى البيتاليف في البنجر األحمر, اعتمدنا عمى األحمر مف أجؿ 

في منطقة الوادي فكانت األولى مف حقؿ البنجر لمبنجر اختيار نوعيف مف المحاصيؿ الزراعية 
 : البنجر مع الفوؿ.مزروع منفردا أما الثاني فكاف مف حقؿ مختمط 

 وتيدؼ دراستنا لإلجابة عمى السؤاليف :

 ما ىي الطرؽ األمثؿ لتقدير محتوى البيتاليف في البنجر؟

 ما ىو تأثير الطرؽ الزراعية عمى كمية البيتاليف؟



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الجزء النظري



 
 

 
  

 الفصل األول: عموميات البنجر األحمر
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 نبذة تاريخية
البنجر مف أقدـ الخضروات التي عرفتيا البشرية . يعتقد أف البنجر نشأ عمى طوؿ يعتبر      

.في القرف الخامس عشر, كاف الروماف يزرعوف )ساحؿ البحر األبيض المتوسط )بنجر البحر

والتي كانت تسمى البنجر الروماني. كاف البنجر الروماني  ,البنجر ألوراقو التي يتغذوف عمييا

أبيض أو أسود الموف, ولكننا نجد اليوـ أيضا بنجرًا أحمر داكنا أو أصفر الموف. في نياية القرف 

الخامس عشر, كاف البنجر يزرع ليس فقط ألوراقو ولكف أيضا لجذوره في جميع أنحاء أوروبا. 

عمى مر السنيف. في القرف الثامف عشر ظير البنجر األصفر.  تمت زراعة عدة أنواع مف البنجر

المصدر المحتمؿ لمسكر   Andrews Marggrafاكتشؼ الكيميائي األلماني  ,1747في عاـ 

طور الروسيوف نوعا آخر يسمى بنجر السكر, الذي تمت  ,في البنجر. في القرف التاسع عشر

احتوى بنجر السكر عمى  ,مف السكر. في األصؿزراعة جذوره الطويمة البيضاء المدببة لمحتواه 

% سكر.    17-16% سكر وفي ثمانينات القرف التاسع عشر تـ تطوير بنجر السكر بنسبة  6

, حيث كانت الجذور رفيعة  كاف جذر الشمندر في العصور الوسطى مختمفا عف بنجر اليـو

  ,كاف البنجر يؤكؿ كغذاء. واليوـ ,وطويمة, لذلؾ يزرع بنجر اليـو بجذور مستديرة ممتمئة. تقميديا

 (.Harsh and Milind, 2016)يتـ التعرؼ عميو كغذاء وظيفي.
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 البنجر األحمر

 الوصف النباتي: 

وىو ثنائي الحوؿ,  (Chénopodiaceae)البنجر األحمر نبات عشبي, مف الفصيمة الرمرامية  

ذو موسميف لمنمو حيث يكمؿ نموه الخضري في موسـ النمو األوؿ ثـ يتجو نحو اإلزىار في 

موسـ النمو الثاني وتكتمؿ حينيا دورة حياتو. الجذر وتدي ينتفخ في جزئو العموي وسويقتو 

فمى. فيتكوف الجزء المستعمؿ في الغذاء. وتظير عمى الجذر المتضخـ المقطوع الجنينية الس

عرضيا قشرة حمراء مائمة إلى البنفسجي وحمقات نمو منفصمة عف بعضيا بطبقات مف الخاليا 

البرانشيمية التي تخزف فييا المواد الكربوىيدراتية والصبغة الحمراء البيتا ليف. الموطف األصمي ىو 

ألبيض المتوسط وتنتشر زراعتو حاليا في أمريكا وأوروبا وبشكؿ اقؿ في اليند. حوض البحر ا

وتكمف القيمة الغذائية لمشمندر األحمر في مواده السكرية والبروتينات والفيتامينات مثؿ: 

 B.(Jain and Singhai,2012.))أكثر مف الجزر( والفيتاميف  Cالفيتاميف

 التصنيف:

 النباتية المممكة:

 النباتات المزىرة الشعبة:

 ثنائية الفمقة الطائفة:

  Chenopodiaceaeالرمرامية العائمة: 

   Caryophyllalesالقرنفمياتالرتبة: 
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 Amaranthaceaeالقطيفية  الفصيمة:

 Beta الجنس:

 Beta vulgaris L النوع:

 دورة نمو البنجر:
البنجر نباتات ثنائية الحوؿ تنتج البذور خالؿ السنة الثانية مف النمو, الزىور محاطة 

سـ . ال تزىر  120بأوراؽ شبيية بأوراؽ الشجر وتنمو عمى ىيكؿ شبيو بسنابؿ يبمغ ارتفاعو 

حتى تنضج جذورىا وتعيش شيًرا واحًدا في درجات حرارة باردة. يستغرؽ إنبات البذور مف خمسة 

يمكف حرث البنجر بدًءا مف أوائؿ شير أكتوبر ويمكف حصاده مبكًرا لمحصوؿ   .ة أياـإلى عشر 

 (Topoleski, 1981)سـ.  8-6عمى الجذر الناضج عندما تكوف الجذور بقطر 

 ويمر النبات في أثناء النمو بأطوار عديدة كما يمي:

  زراعة البذور

( 210-140ـ األوؿ )موسال وؿ                         طور النمو الخضري األ  يـو

 طور النمو الخضري الثاني

 ـ الثانيموسال                            طور التييئة لإلزىار    

 طور اإلزىار وتكويف الثمار
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 أوال: الموسم األول

 :زراعة البذور
تحتوي بذور الشمندر عمى طبقة صمبة , لذا عادة ما يتـ نقعيا البذور في الماء لساعات, تزرع 

سـ. ثـ  25سـ في صفوؼ متباعدة بحوالي  15-10سـ و  2البذور في صفوؼ الخندؽ بعمؽ 

 (Bird and Christine,2003)تغطيتيا برفؽ بالتربة التي تحتوي عمى مواد عضوية.

 األول:طور النمو الخضري 
في ىذا الطور يزداد عدد أوراؽ النبات كما يزداد متوسط وزف و مساحة األوراؽ وتوجد اوراؽ 

متزاحمة في التاج . وبتقدـ العمر يزداد وزف األوراؽ والجذور, وفي البداية يكوف النمو الخضري 

في الزيادة سريعا ثـ يقؿ تدريجيا أما الجذر فيبدأ في النضج متأخرا عف النمو الخضري ويستمر 

 (.2005بعد ذلؾ حتي نياية موسـ النمو)بدوي, محسف عبد العزيز,

 فالدورة الزراعيت للبنجر تمر بمراحل: (Bird and Christine,2003) بوحس

: تحتوي بذور الشمندر عمى طبقة صمبة , لذا عادة ما يتـ نقعيا البذور في البذور زراعة-1

سـ في صفوؼ  15-10سـ و  2الماء لساعات, تزرع البذور في صفوؼ الخندؽ بعمؽ 

 سـ. ثـ تغطيتيا برفؽ بالتربة التي تحتوي عمى مواد عضوية. 25متباعدة بحوالي 

يوًما لتنبت حسب درجة الحرارة. مشاىدة األوراؽ  14إلى  10: تستغرؽ البذور مف اإلنبات-2

سـ  15الصغيرة التي تظير بازغة مف خالؿ التربة. بتخفيؼ كثافة الشتالت الصغيرة إلى مسافة 

سـ لتقميؿ االزدحاـ الذي يؤدي إلى ضعؼ  5بعيًدا عف بعضيا عندما يصؿ ارتفاعيا إلى حوالي 

 نمو الجذور.
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أسابيع  مف  3-2ر بعد جنبىذه المرحمة تتكوف شتالت الفي ر: جنبن شتالت جذر اليتكو -3

الزرع ومتكونة مف ورقتيف, ويفضؿ بقاء التربة محافظة عمى رطوبة الشتالت الصغيرة ولكف ليس 

 .Lignificationمبممة. فالري العميؽ المنتظـ يمنع البنجر مف التخشب 

يمكف في ىذه المرحمة نقؿ الشتالت عندما يبمغ طوليا حوالي جاىزة لمزراعة:  رجنبشتالت ال -4

تـ جمبيا, وينصح دوما بدفع التربة بقوة حوؿ جذور الشتمة ,  التيسـ. أو زرع الشتالت  10-15

ولكف ال تدفع ألسفؿ مف األعمى ألف ىذا يمكف أف يضغط التربة حوؿ منطقة الجذر ويوقؼ نمو 

 الجذور بشكؿ جيد.

ر خالؿ األسابيع التالية , جنبيظير النمو السريع لجذر ال في ىذه المرحمة ر:جنبنمو نبات ال -5

 سترى الجذع ونمو األوراؽ والبصمة الصغيرة عندما تبدأ في النمو.

يمكف حصاد األوراؽ مف حوالي ستة أسابيع , قـ بإزالة األوراؽ الخارجية أواًل ولكف اترؾ • 

 التخزيني في النمو.األوراؽ الداخمية, بحيث تستمر الجذر 

ات. احرص عمى إزالة األعشاب الضارة عند ظيورىا , ألنيا تتنافس عمى المساحة والمغذي• 

 ر.جنبعدـ إتالؼ نبات ال

عندما ينضج الجذر التخزيني,  يبرز  قميال لسطح التربة ويفضؿ منع  الجذر التخزيني: نمو -6

كانت التربة رطبة جًدا , فسوؼ تتعفف جفاؼ التربة والحفاظ عمى رطوبة معتدلة لمجذر فإذا 

ذا كاف الجذر التخزيني جاًفا جًدا, فسوؼ يتشقؽ.  الجذر التخزيني. وا 

أسبوًعا  12إلى  10ر بشكؿ عاـ جاىًزا لمحصاد بعد حوالي جنبيكوف جذر ال ر:جنبحصاد ال-7

ـ كما يمكف مم 50ـ و مم 30مف البذر. يمكف حصاد البنجر الصغير عندما يتراوح عرضو بيف 
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ر ليصبح كبيًرا جنبكما ينصح دوما بأال تترؾ جذر التركو حتى يصؿ إلى حجـ برتقالة صغيرة. 

 جًدا ألنو سيصبح قاسًيا ويفقد نكيتو.

 ثانيا: موسم النمو الثاني

 طور النمو الخضري  الثاني: 
 بزراعة الجذور أو عند تركيا في األرض تنمو أوراؽ النبات في العاـ الثاني. 

 طور التييئة لإلزىار: 
يعتبر نبات البنجر مف نباتات النيار الطويؿ, تتييأ نباتات البنجر إلزىار في أي طور مف 

اطوار حياتيا ماعدا فترة سكوف البذور وذلؾ بتعريض النباتات او البذور غير ساكنة والمبممة 

 مر النبات وغير ذلؾبالماء اثناء نموىا لدرجة الحرارة المنخفضة ويتوقؼ ذلؾ عمى الصنؼ وع

شير خالؿ أي مرحمة مف  2-1ولمدة  °ـ7-4وعموما درجة الحرارة المييأة إلزىار تتراوح بيف 

 (.2003مراحؿ نمو النبات) الشوني, كماؿ عبد العزيز 

 طور اإلزىار وتكوين الثمار:
عندما تتعرض النباتات المتييئة إلزىار لدرجات الحرارة المرتفعة والنيار الطويؿ تستطيع السوؽ 

الزىرية وتنتقؿ المواد الغذائية المختزنة بالجذور الى السوؽ الزىرية فتكوف الزىار ثـ يحدث التمقيح 

كتمؿ تكوينيا ثـ واإلخصاب عند ذلؾ تنتقؿ المواد الغذائية مف اجزاء النبات المختمفة الى اف ي

 (.1998عبد الجواد,(يموت النبات 
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 دورة نمو البنجر األحمر :1ةوثيق

 فوائده:
أف جذر البنجر مصدر ميـ لمواد  (Ceclu and Viorela,2020)أفاد العديد مف الباحثيف

كيميائية نباتية تعزز الصحة, تحتوي البوليفينوؿ, الكاروتينات, الفيتامينات الموجودة في جذر 

البنجر عمى مضادات األكسدة, ومضادات االلتياب ومضادة لمسرطاف و أنشطة حماية الكبد 

لدموية, وارتفاع ضغط الدـ السكري و أمراض القمب و االوعية ا وليا أيضا فوائد مضادة لمرض

استخداـ البنجر كمكوف في المنتجات الغذائية المختمفة يضفي تأثيرات  والتئاـ الجروح. لذلؾ فإف

 مفيدة عمى صحة االنساف ويوفر فرصة لتطوير أغذية وظيفية مختمفة.

 :يحتوي البنجر عمى نسبة عالية مف الحديد يجدد خاليا الدـ الحمراء ويعيد  فقر الدم

 عمى اتاحة في البنجر يساعد محتوى النحاس ويمد الجسـ باألوكسجيف الطازج.تنشيطيا 

 الحديد اكثر لمجسـ.        

 :البيتيف  السرطانbetaine وىو حمض أميني موجود في البنجر, لو خصائص ميمة ,

 لمسرطاف.مضادة 
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 :شرب عصير البنجر بانتظاـ يساعد في تخفيؼ االمساؾ المزمف. اإلمساك 

 :خمط القميؿ مف الخؿ مع كوب صغير مف عصير البنجر وتدليكو عمى  قشرة الرأس

فروة الرأس بأطراؼ االصابع وتركو لمدة ساعة ثـ شفطو. مع تكرار العممية يوميا حتى 

 تختفي قشرة الرأس.

 :العسؿ مع عصير البنجر وشربو مرتيف أو ثالث مرات في األسبوع  مزيج قرحة المعدة

 عمى معدة خاوية لمقضاء عمى القرحة.

 :يحتوي البنجر عمى ألياؼ قابمة لمذوباف, والتي ثبت أيضا أف ليا  خفض الكوليسترول

 (.Yashwant,2015القدرة عمى خفض الكوليستروؿ. )

  الذاكرة عف طريؽ زيادة تدفؽ الدـ إلى يساعد البنجر في تقميؿ أثار الخرؼ وفقداف

 الدماغ.

  أظيرت العديد مف الدراسات أف البنجر األحمر ىو مصدر جيد لمضادات األكسدة

 نباتات فعالية. 10الطبيعية, كونو مف بيف أكثر 

 .يحتوي البنجر عمى معادف طبيعية تقوي العظاـ 

 .يستيمؾ عصير البنجر أيضا كعالج طبيعي لمضعؼ الجنسي 

 ات عصير البنجر:مكون

بالعناصر الغذائية  غنيأف عصير البنجر  (Jasmitha and Shenoy,2018)أشار العالماف

 التالية:

 :البنجر مصدر جيد لحمض الفوليؾ وفيتاميف الفيتاميناتc   كما أنو يحتوي عمى كميات

 عمى شكؿ بيتاكاروتيف. Aوفيتاميف  B3, B2, B1صغيرة مف فيتاميف 
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 :الفسفور, البوتاسيوـ والصوديـو باإلضافة إلى  المعادن , غني بالكالسيـو , المغنيزيـو

 كميات أقؿ مف الحديد, الزنؾ, النحاس, المنغنيز والسيمينيوـ.

 :عمى الرغـ مف أف البنجر الخاـ يتكوف أساسًا مف الماء  األحماض األمينية

ع األحماض األمينية والكربوىيدرات, إال أنو يحتوي أيضا عمى كميات صغيرة مف جمي

 )البروتينات(.

 :سعرة حرارية35 سـ عمى 5تحتوي حبة البنجر مقاس  السعرات الحرارية. 

 يمكف أف تساعد الفالفنويدات في تقميؿ أكسدة كوليستروؿ البروتيف  مضادات األكسدة:

الدىني منخفض الكثافة, مما قد يؤدي إلى تمؼ جدراف الكاروتينات في الشراييف ومنو 

 النوبات القمبية والحوادث.

 :يأتي الموف األحمر لمبنجر مف مادة اؿ المون المضاد لمسرطانBétacyanine  التي

 طاف القولوف.تمنع اإلصابة بسر 

 :مخزوف السيميكا الغني الذي يحتويو يسمح باالستخداـ األمثؿ لمكالسيـو في  السيميكا

 الجسـ وىو ضروري أيضا لصحة الجمد, الشعر, األظافر والعظاـ.

.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني: البيتالين
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  البيتالين:
مف المعروؼ أف البيتاليف ىي أىـ المركبات الموجودة في جذر البنجر. وىي عبارة عف 

مستقمبات نباتية ثانوية ليا خصائص كيميائية ووظائؼ بيولوجية وأطياؼ لونية مماثمة 

 لألنثوسيانيف. ومع ذلؾ فإف األنثوسيانيف و البيتاليف ال يتعايشاف أبدا معا في النباتات. 

عف أصباغ نيتروجينية مائية يمكف تقسيميا إلى مجموعتيف رئيسيتيف وفقا لتركيبيا  البيتاليف عبارة

 الكيميائي ولونيا.

Bétacyanine   تعطي الموف األحمر البنفسجي في حيف أفBétaxanthine   تعطي أصباغ

ذر في ج  Bétaxanthineو   Bétacyanineصفراء. ىناؾ تناقضات فيما يتعمؽ بالنسب بيف 

في جذر البنجر أعمى   Bétacyanineمى الرغـ مف أنو يبدو واضحا أف محتوى البنجر, ع

يمثؿ حوالي   Bétacyanine. أفاد بعض المؤلفيف أف   Bétaxanthineبكثير مف 

% 50_70كاف بيف   Bétacyanine% مف اجمالي البيتاليف في حيف وجد آخروف أف 80_90

يحدد لوف الجذر, والمحتوى العالي مف مف اجمالي البيتاليف. االختالؼ في ىذه النسب 

Bétacyanine  .يضفي صبغة حمراء أرجوانية نموذجية 

(  Bétaxanthine 33و Bétacyanine 60بيتاليف مختمؼ )  90تـ العثور عمى أكثر مف 

في الطبيعة. عمى الرغـ مف العدد الكبير مف المركبات التي يشير إلييا مصطمح البيتاليف, فإف 

Bétacyanine  :الموجودة في أعمى تركيز في البنجر بترتيب تنازلي ىي probetamin, 

neobetanin, isobetanin, betanin  . 

  الموجودة في جذر البنجر, أيضا بترتيب تنازلي:  Bétaxanthineفي حالة 
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protulaxanthin, miraxanthin, indicaxanthin, vulgaxanthin2, vulgaxanthin1 .

(Dominguez and Paulo et al,2020 .) 

 التركيب الكيميائي:

 

 التركيب الكيميائي لمبيتاليف:2وثيقةال

(A) Resonance structure of betalain (B) Basic structure of betacyanin (C) 

Basic structure of betaxanthin 

(Paredes-Lopez ,2003). 

 التخميق الحيوي:
مرتبطة باألنثوسيانيف , وىي أصباغ حمراء توجد في معظـ النباتات.  betalainsكاف يعتقد أف 

 أصباغ قابمة لمذوباف في الماء توجد في فجوات الخاليا anthocyaninو  betalainsفكؿ مف 

  تختمؼ مف الناحية الييكمية والكيميائية عف األنثوسيانيف betalainsالنباتية. ومع ذلؾ , فإف 
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(. وعمى ;Francis, 1999Stafford, 1994(يتـ العثور عمى االثنيف في نفس النبات مًعا  ـول

عمى النيتروجيف بينما ال تحتوي عميو األنثوسيانيف  betalainsسبيؿ المثاؿ , تحتوي  

Robinson, 1963)(. 

عبارة عف مشتقات إندوؿ عطرية يتـ تصنيعيا مف التيروزيف.  betalainsمف المعروؼ اآلف أف 

. البيتاليف  ((Stafford, 1994 ال ترتبط كيميائيا باألنثوسيانيف وال حتى مركبات الفالفنويد 

, ويتكوف مف سكر وجزء مموف. يتـ تعزيز تركيبيا عف طريؽ glucosideعبارة عف جميكوسيد 

  ) .Salisbury et Ross 1991( الضوء.

بيتاليف األكثر دراسة ىو بيتانيف , ويشتير بو الشمندر األحمر ويمكف استخراجو مف جذور 

البنجر األحمر تحديدا. البيتانيف ىو جميكوسيد , ويتحمؿ إلى سكر الجموكوز والبيتانيديف 

Robinson, 1963)( .يتـ استخدامو كعامؿ تمويف طعاـ , والموف حساس لدرجة الحموضة .

betalains  األخرى المعروفة التي تحدث في البنجر ىيisobetanin  و ,probetanin  ,

نديكسانثيف )بيتاكسانثيف المشتؽ neobetaninو . يتأثر الموف والقدرة المضادة لألكسدة لمبيتانيف وا 

. تـ اإلبالغ )Gonçalves et al. 2013(مف بروليف إؿ( بتسخيف الميكروويؼ العازؿ لمكيرباء 

 أنواع ( لتحسيف االستقرار المائي لبعض2,2,2-trifluoroethanol) TFEعف إضافة 

betalains  في محموؿ مائي(Bartoloni et al. 2013).  عالوة عمى ذلؾ , تـ استخداـ

 الكالسيـو في لمكشؼ عف ثنائي بيكولينات europium(III)-betanin يوروبيوـ-مركب بيتانيف

 .B. cereusاألبواغ البكتيرية , بما في ذلؾ عصيات الجمرة الخبيثة وبروسيال سيريس 

.(Gonçalves et al. 2013) 

يزوامارانثيف   ; amaranthineكما يوجد نوع آخر ميـ جدا مف البيتاسيانيف وىو أمارانثيف وا 

https://en.vvikipedla.com/wiki/Europium
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isoamaranthine  مف أنواع جنس , يتـ استخالصوAmaranthus   التابع لمعائمة النباتية

 .Amaranthaceae القطيفية

وتقتصر أصباغ نبات البيتاليف األصفر واألحمر البنفسجي عمى العديد مف العائالت في ترتيب 

Caryophyllales  حيث تمعب مادة البيتاسيانيف أدواًرا بيولوجية مماثمة لألنثوسيانيف. يتـ ,

إلى فئتيف فرعيتيف ,  L-DOPAمف حمض األميني التيروزيف مف خالؿ  Betalainsتصنيع 

betacyanins  األحمر واألرجواني( و(betaxanthins  الخطوة األولى في التخميؽ .)األصفر(

 3وثيقةالكما ىو موضح في  .L-DOPAاليف ىي التحمؿ المائي لمتيروزيف لتشكيؿ الحيوي لمبيت

(Rasika et al,2016).     

 

 التخميؽ الحيوي لمبيتاليف: 3وثيقةال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9
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 مصادره:
 Beta vulgaris. L (Strack et al.,2003)المصدر الرئيسي لمبيتاليف ىو الشمندر األحمر 

 ،Beta vulgaris L. ssp. cicla  (Cai et al., 1998)كما يتواجد في السمؽ السويسري 

 وثمار الصبار    Amaranthus sp  (Stintzing et al., 2002b)حبوب أو أوراؽ القطيفة 

 .Hylocereus  ((Vaillant et al., 2005 وOpuntia (Kugler et al., 2004 ) مثؿ:

 أنواع نباتية منتجة لمبيتاليف :4ةالوثيق

 Red beet(A)الشمندر األحمر  Amaranthus (B)القطيفة Opuntia (C)الصبار

 Hylocereus(D)فاكية التنيف

 فوائده:
 أف لمبيتاليف فوائد عديدة نذكر منيا: ((Liliana and Oana,2020 أشار كال مف 
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  يقمؿ البيتاليف مع المركبات الفينولية األخرى مف تمؼ الدىوف المؤكسدة وقد يقمؿ أيضا

 المفاصؿ والعظاـ واألوعية الدموية.مف التياب 

  يظير البيتاليف تأثيرات مضادة لاللتيابات ومضادة لمجذور الحرة, مما يساعد عمى تنظيـ

 االضطرابات المرتبطة باإلجياد التأكسدي لدى البشر.

  يستخدـ البيتاليف أيضا كمضافات في صناعة األغذية بسبب خصائصيا الممونة

 ية لمذوباف في الماء ونقص سميتيا.الطبيعية وقابميتيا العال

  لتعزيز الموف األحمر لمعجوف الطماطـ, الحساء, الحمويات, المربى, اليالـ وااليس كريـ

 يتـ استخداـ البنجر الطازج أو مسحوؽ البنجر أو مستخمصات األصباغ.

 و أكبر تتمثؿ المزايا الرئيسية لمبيتاليف كمضادات لألكسدة الغذائية في توافرىا الحيوي, وى

مف معظـ مركبات الفالفنويد, واستقرارىا الفائؽ مقارنة باألنثوسيانيف. عمى الرغـ مف أنيا 

تستخدـ كموف غذائي, اال أنيا ال تزاؿ قميمة الدراسة فيما يتعمؽ بإمكانية مضادات 

 األكسدة..

 



 

 
 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء التطبيقي
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 الفصل األول: مواد وطرق الدراسة



 

 
 

 منطقة الدراسة: 

 الموقع الجغرافي لمنطقة وادي سوف:1-
متكوف مف شقي  39تقع منطقة وادي سوؼ في الوادي الوالية الجزائرية المعروفة الحاممة لمعدد 

وادي سوؼ و وادي ريغ و ىما مختمفاف في بعض العادات و التقاليد و في طبيعة أرضيما و 

في زمف تعميرىما و غير ذلؾ و بحثنا ىذا خاص بوادي سوؼ , فيو يقع في الجية الشمالية 

شماال عمى امتداد نحو  34و  31الشرقية مف الجنوب الجزائري ينحصر فمكيا بيف دائرتي عرض

 8و  6كمـ مف منطقة سطيؿ ػ الحدود الشمالية ػ إلى غدامس جنوبا و بيف خطي طوؿ   620

كمـ و مف منطقة وادي ريغ غربا إلى الحدود مع تونس شرقا. يحده مف  160شرقا عمى مسافة 

الشماؿ واليات تبسة و خنشمة و بسكرة و مف الغرب الجمفة و ورقمة و مف الجنوب ورقمة و مف 

 ـ مك 600الحدودي مع الجميورية التونسية, و يبعد عف الجزائر العاصمة نحو الخط  الشرؽ 

 (2010-2009)حسونة عبد العزيز, بمدية. 30يحتوي حاليا عمى 

 محطة الدراسة: 2-
تعتبر منطقة واد سوؼ منطقة ذات إنتاج فالحي متنوع حيث تساىـ في إنتاج مختمؼ 

المختمطة. ومف اجؿ دراسة تأثير ىذه األخيرة عمى المزروعات مف خالؿ الزراعات الحقمية 

البنجر األحمر تـ اختيار محطة لمدراسة تعرؼ المحطة بأنيا قطعة أرض محدودة المساحة 

لدراسة األنواع, يكوف اختيارىا اعتمادا عمى معايير أساسية تضمف توفر الشروط الالزمة لتواجد 

 (.Daget et Gordon, 1982 )(Duranton et al, 1982) األنواع فييا.
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 الموقع الجغرافي لمحطة الدراسة : 5ةالوثيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة ميدانية لمنطقة الدراسة : 6الوثيقة
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 ((BFحقؿ البنجر المختمط :8ةالوثيق     ( (Bحقؿ البنجر المنفرد  :7ةالوثيق

 اختيار عينات الدراسة:3-
ألجؿ مساءًا  2021جانفي  29بتاريخ BF) و B) نباتات عشوائيا مف كؿ حقؿ 10تـ اختيار 

 بكمية العمـو الطبيعة والحياة. 14و 13 ,12أخذ القياسات في المخبر 

  الوسائل و المحاليل المستعممة: 

 : يوضح الوسائؿ والمحاليؿ المستعممة في التجارب1جدول

 المحاليل األجيزة المستعممة األدوات

 ماء مقطر ميزاف عادي اختبار أنابيب

 ميثانوؿ ميزاف حساس بيشر

  جياز الرج ىاوف

 آلة الطحف اتقفاز 

 الحاضنة الحرارية ورؽ ألمنيـو
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جياز المطيافية الضوئية  عمب بتري

(spectrophotomètre 

UV-SHMDZU 1800) 

 سحاحة

 مشرط

      

 

 

 

               

   جياز المطيافية الضوئية :10ةالوثيق                              الحاضنة الحرارية :9ةالوثيق

  

 

 جياز الميزاف الحساس :11ةالوثيق
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 الخصائص المدروسة:

 الخصائص المورفولوجيا:1-

 الوزن الرطب لمجذر التخزيني
مجموعة مف النباتات تـ قياس الوزف الرطب لمجذر التخزيني في نياية موسـ النمو وذلؾ بأخذ 

اذ تـ قطع الجزء الخضري عند اتصالو بالجذور ثـ ونقميا إلى المخبر  (Bو BF )مف كؿ حقؿ

 وزنت النباتات بالميزاف.

 الوزن الرطب لممجموع الخضري
 تـ قياس الوزف الرطب لممجموع الخضري ) األوراؽ والسيقاف(  في نياية موسـ النمو وذلؾ بأخذ

اذ تـ قطع الجزء الخضري عند اتصالو ونقميا إلى المخبر مجموعة مف النباتات مف كؿ حقؿ 

 النباتات بالميزاف. بالجذور ثـ وزنت

 الوزن الرطب والوزن الجاف لمورقة
نقميا إلى المخبر اذ تـ قياس الوزف الرطب لمورقة وذلؾ بأخذ مجموعة مف األوراؽ مف كؿ حقؿ و 

الجاؼ لألوراؽ السابقة بواسطة الميزاف الحساس  ثـ تـ قياس الوزفوزنت كؿ ورقة عمى حدى 

أياـ ثـ قدر الوزف  5ولمدة ° ـ 60بعد تجفيفيا بواسطة الحاضنة الحرارية عمى درجة حرارة 

 الجاؼ لكؿ ورقة.

 المساحة الورقية
نباتات بصورة عشوائية مف كؿ حقؿ, حيث تـ  3أوراؽ ؿ 9قطع معمومة المساحة مف  9تـ اخذ 

 أياـ إلى حيف الجفاؼ التاـ وحسب وزف كؿ قطعة 5ولمدة  °ـ60 تجفيفيا عمى درجة حرارة 
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حدى مف القطع الورقية ثـ تـ وزف الورقة كاممة. وبعد ذلؾ تـ حساب المساحة الورقية  عمى

 (.Dvornic,1965حسب المعادلة التالية: )

 )الورقة + القطعة الورقية(الوزف الجاؼ ؿ × مساحة قطعة ورقية   =المساحة الورقية لكؿ ورقة 

 الوزف الجاؼ لقطعة ورقية                             

 الخصائص الفيزيولوجية2-

 تقدير محتوى الماء في األنسجة الورقية
 التالية:( وحسب المعادلة Turner,1981تـ تقدير محتوى الماء بطريقة )

  الوزف الجاؼ. -الوزف الرطب 

 تقدير محتوى الماء في مساحة ورقية معينة
 الوزف الجاؼ( / الوزف الرطب. –)الوزف الرطب 

 تقدير محتوى الماء في الجذر التخزيني 
 تـ تقدير محتوى الماء بالطريقة التالية:

 الوزف الجاؼ لمشريحة× تركيز الماء =  الوزف الرطب لمجذر 

 الرطب لمشريحة الوزف

 تقدير محتوى )تركيز( البيتالين في الجذر التخزيني:
 لدراسة تركيز البيتاليف قمنا بتقطيع حبات البنجر األحمر إلى شرائح ثـ جففت في الحاضنة

ثـ قمنا بطحنيا لمحصوؿ عمى مسحوؽ ناعـ  ,أياـ 5لمدة  °ـ 40الحرارية في درجة حرارة 

 لمبنجر.
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غ مف البنجر مف كؿ حقؿ وأذيبت في محاليؿ مف الميثانوؿ المخففة 0.1أخذت كتؿ بمقدار 

 مؿ(.15-10-5ومحاليؿ مف الماء المقطر ) %50بنسبة 

عند طوؿ  Spectrophotomètreدقيقة تمت قراءة المطياؼ  15بعد عممية الرج لمدة 

حيث تـ  Bétaxanthineلممركب  480nmو  Bétacyanineلممركب  538nmالموجتيف

 BC  = [A (DF)(MW)Vd/εL] البيتاليف بالعالقة التالية:  يزقياس ترك

C تركيز البيتاليف :  

A االمتصاصية :  

:DF  بالمئة  50نسبة التخفيؼ stintzing.F.G,2003).) 

MW   : الكتمة المولية : MW=308g   mol,عند البيتاكزنتيف MW=550g   mol   عند

 البيتاسيانيف

Vd الحجـ المحموؿ : 

(ε = 60,000 L/ (mol cm عند المحموؿ المحتوي عمى البيتاسيانيف 

(ε = 48,000 L/ (mol cm عند المحموؿ المحتوي عمى البيتاكزنتيف 

 L : 1يساوي ثابت 

 الدراسة االحصائية:
 B)بيف حقمي البنجر )الفروقات( لتحميؿ التبايف XLSTAT 2014 تـ االعتماد عمى برنامج 

 .(BFو
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 نتائج ومناقشةالفصل األول: 
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 نتائج ومناقشة: 

 :بعد تسجيؿ القياسات المدروسة تـ تنظيـ  النتائج في الجداوؿ واألعمدة البيانية كالتالي

 الخصائص المورفولوجيا:1-
 يوضح الخصائص المورفولوجيا لمبنجر األحمر :2جدول

 حقلال
وزن الجذر 
التخزيني 

 )غ(

وزن الجزء 
الخضري 

 )غ(

الوزن 
الرطب 
 لمورقة )غ(

الوزن 
الجاف 
 لمورقة )غ(

المساحة 
الورقية 

 (2)سم
B 99.80 102.9 5.47 0.68 68.24 

BF 209.21 305.45 12.12 1.33 195.85 

 الوزن الرطب لمجذر التخزيني:1-1

 

 البنجر األحمرعند الوزف الرطب لمجذر التخزيني  :12وثيقةال

يتضح مف الجدوؿ واألعمدة البيانية أف أكبر وزف لمجذر التخزيني لمبنجر األحمر سجمت في 

كما أف التحميؿ .وىي ضعؼ وزف الجذر التخزيني لمبنجر المنفرد غ 209.21بقيمة  BFالحقؿ 
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26 

  Ft=31.2905 البنجر والذي قيمتوحقمي اإلحصائي أكد وجود فرؽ معنوي بيف 

 .Fc=0.005و

 

 

 

 

 (Bالبنجر المنفرد ) :14ةالوثيق                              (BFالبنجر المختمط) :13ةالوثيق

                                              الوزن الرطب لمجزء الخضري:1-2

 

 البنجر األحمرعند الوزف الرطب لمجزء الخضري  :15وثيقةال

 يتبيف مف خالؿ الجدوؿ و األعمدة البيانية أف أكبر وزف رطب لممجموع الخضري في حقؿ

غ وىي ضعؼ الوزف الرطب لممجموع الخضري في حقؿ 305.45البنجر مع الفوؿ بقيمة 

والمقدر ب  البنجرحقمي كما أف التحميؿ اإلحصائي أكد وجود فرؽ معنوي بيف  البنجر المنفرد.

Ft=2.8853 و.Fc=0.1646  
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 الوزن الجاف لألوراق:1-3

 

 ألوراؽ البنجر األحمر: الوزف الجاؼ  16وثيقةال

 (BF)مف خالؿ الجدوؿ و األعمدة البيانية تـ تسجيؿ أكبر وزف جاؼ لألوراؽ في الحقؿ المختمط

 .غ0.68والذي قيمتو  B)غ وىي ضعؼ الوزف الجاؼ ألوراؽ البنجر المنفرد)1.33بقيمةو ذلؾ 

  Ft=11.3419 كما أف التحميؿ اإلحصائي أكد وجود فرؽ معنوي بيف أصناؼ البنجر

 .Fc=0.0039و

 

  

 

 (BFو B)مبنجرلاألوراؽ الجافة  :17ةالوثيق
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 الوزن الرطب لألوراق:1-4

 

 ألوراؽ البنجر األحمرالوزف الرطب  :18وثيقةال

يتضح مف خالؿ ما يظيره الجدوؿ واألعمدة البيانية أف أكبر وزف رطب لألوراؽ سجؿ عند 

غ وىو ضعؼ الوزف الرطب ألوراؽ البنجر المنفرد 12.12 ( والذي قدر ب(BFالحقؿ المختمط

 غ.5.47الذي قيمتو 

 

 

 

 

 (BFو B)مبنجرلاألوراؽ الطرية  :19ةالوثيق
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 الورقية:المساحة 1-5

 

 مبنجر األحمرلالمساحة الورقية  :20وثيقةال

نالحظ مف خالؿ نتائج الجدوؿ واألعمدة البيانية أف أكبر مساحة ورقية سجمت في الحقؿ 

كما أف التحميؿ اإلحصائي أكد وجود فرؽ  . 2سـ195.85والتي كانت قيمتيا BF)المختمط )

 .Fc=0.0001و Ft=22222 والمقدر ب لحقميفمعنوي بيف ا

 الخصائص الفيزيولوجيا:2-

 تقدير محتوى الماء في األوراق:1 -2
 : يوضح متوسط محتوى الماء في األوراؽ3جدول

 

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

BBF

 المتوسط

 الحقل

 الوزن

 متوسط محتوى الماء في األوراق)غ( الحقل

B 4.80 

BF 10.80 
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 لبنجر األحمراوراؽ أ: محتوى الماء في 21وثيقةال

أف أكبر محتوى لمماء في األوراؽ تـ تسجيمو عند مف خالؿ الجدوؿ واألعمدة البيانية نالحظ 

 ((Bغ وىو ضعؼ محتوى الماء عند البنجر المنفرد 10.80( والمقدر بBFالحقؿ المختمط)

والمقدر ب الحقميف كما أف التحميؿ اإلحصائي أكد وجود فرؽ معنوي بيف  غ. 4.80والذي قيمتو

Ft=6.3399 وFc=0.0228. 

 مساحة ورقية معينة:تقدير محتوى الماء في 2 -2
  يوضح تركيز الماء في مساحة ورقية معينة :4جدول

 حقلال
المحتوى المائي 

 لمورقة)غ(

الوزن الرطب 

 لمورقة)غ(

نسبة محتوى الماء 

في المساحة 

 غ(/الورقية)غ

B 4.80 5.47 87% 

BF 10.80 12.12 88% 
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 األحمر مبنجرل نسبة المحتوى المائي في المساحة الورقية :22وثيقةال

مف خالؿ النتائج التي يظيرىا الجدوؿ واألعمدة البيانية أف نسب المحتوى المائي في المساحة 

 ( والتي قدرت ب(BF( والمختمط (Bالورقية كانت متقاربة عند كؿ مف البنجر المنفرد 

 % عمى التوالي.88و87

 تقدير محتوى الماء في الجذر التخزيني:3 -2
 الماء في الجذر التخزيني: يوضح متوسط محتوى 5جدول

 الحقول
الوزن الرطب لمجذر 

 )غ(

الوزن الجاف 

 لمجذر )غ(

محتوى الماء في 

 الجذر )غ(

B 99.80 16.99 82.82 

BF 209.21 29.60 179.61 
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 مبنجر األحمرل: محتوى الماء في الجذر التخزيني 23وثيقةال

اتضح مف الخالؿ النتائج التي يظيرىا الجدوؿ واألعمدة البيانية أف أكبر محتوى لمماء في الجذر 

غ  وىي ضعؼ قيمة محتوى الماء في 179.61بقيمة   (BF)تـ تسجيمو عند الحقؿ المختمط 

كما أف التحميؿ اإلحصائي أكد وجود فرؽ  .غ82.82( والمقدر ب Bالجذر عند البنجر المنفرد )

 .Fc=0.1914و  Ft=2.4660البنجر والمقدر ب حقمي بيف معنوي 

 

 مبنجر األحمرل: المحتوى المائي لكؿ مف الورقة والجذر 24وثيقةال
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مف خالؿ الجداوؿ واألعمدة البيانية تبيف أف الجذر يحتوي عمى نسبة عالية جدا مف الماء مقارنة 

 . BF)وB مع األوراؽ في كال الحقميف )

 البيتالين في الجذر التخزيني:تقدير محتوى 4 -2
 

  في الماء المقطر  مبنجر المذابل  Betax: يوضح تركيز6جدول 

 

 

 

 

 

 

 

طر
ماء مق

 

 (Bالبنجر المنفرد )

 Beta Xتركيز  الحجم )مل(

5 1.27 

10 2.21 

15 1.71 

 (BFالبنجر المختلط )

 Beta X تركيز )مل( الحجم

5 1.08 

10 1.21 

15 1.31 
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 في الماء المقطر مبنجر المذابل Betax: تركيز 25وثيقةال

 مف خالؿ األعمدة البيانية نالحظ:

  مؿ كاف تركيز 5 عند الحجـBetax المختمط مقارنة بالبنجر المنفرد أكبر عند البنجر 

 /ؿ.غ1.27ب  والمقدر

  كاف تركيز  مؿ10عند الحجـBetax  مرتفع جدا عند البنجر المنفرد مقارنة بالبنجر

 غ/ؿ.2.21المختمط والمقدر ب 

  مؿ كاف تركيز 15عند الحجـBetax  كبير عند البنجر المنفرد مقارنة بالبنجر المختمط

 غ/ؿ.1.71والمقدر ب 

 كما نالحظ أف أكبر تركيز ؿBetax   مؿ بينما 10عند البنجر المنفرد كاف عند الحجـ

 مؿ.15عند البنجر المختمط كاف عند 
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 في الماء المقطر  ذابمبنجر المل  Betacy: يوضح تركيز7جدول
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ألصناؼ البنجر المذابة في الماء المقطر Betacy: تركيز 26وثيقةال
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 (Bالبنجر المنفرد )

 Cy Betaتركيز الحجـ )مؿ(

5 2.02 

10 3.33 

15 2.61 

 (BFالبنجر المختمط )

  Beta Cyتركيز الحجـ )مؿ(

5 1.43 

10 1.64 

15 1.39 
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 تبيف مف خالؿ األعمدة البيانية أف:

  تركيزBetacy  مؿ كاف أكبر في البنجر المنفرد بالمقارنة مع البنجر 5عند الحجـ

 غ/ؿ.2.02ذي قيمتو المختمط وال

  تركيزBetacy  مؿ كاف كبير جدا في البنجر المنفرد والمقدر ب 10عند الحجـ

 البنجر المختمط.غ/ؿ وىي ضعؼ قيمة التركيز عند 3.33

  تركيزBetacy  مؿ كاف أكبر في البنجر المنفرد مقارنة بالبنجر المختمط 15عند الحجـ

 غ/ؿ.2.61ذي قدر ب وال

 اتضح أيضا أف أكبر تركيز ؿBetacy   مف  عند كالوذلؾ  مؿ10كاف عند الحجـ

 البنجر المنفرد  والبنجر المختمط.

 في الميثانوؿ مبنجر المذابل Betax: يوضح تركيز 8جدول

 

 

 

 

 

 

 

ميثانول
 

 (Bالبنجر المنفرد )

  Beta Xتركيز  )مؿ(الحجـ 

5 3.26 

10 2.55 

15 2.09 

 (BFالبنجر المختمط )

 Beta Xتركيز  الحجـ )مؿ(

5 2.21 

10 2.08 

15 1.79 
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 في الميثانوؿ مبنجر المذابل Betaxتركيز  :27وثيقةال

 تبيف مف خالؿ األعمدة البيانية أف:

 تركيزBetax  البنجر كاف كبير جدا عند البنجر المنفرد بالمقارنة مع  مؿ5عند الحجـ

 غ/ؿ.3.26والمقدر ب المختمط  

 تركيزBetax  البنجر المنفرد مقارنة بالبنجر المختمط مؿ كاف كبير عند 10عند الحجـ

 غ/ؿ.2.55والمقدر ب 

 تركيزBetax  مؿ كاف أكبر عند البنجر المنفرد مقارنة بالبنجر المختمط15عند الحجـ 

 غ/ؿ.2.09والذي قدرت قيمتو ب 

 كما لوحظ أيضا أف أعمى تركيز ؿBetax  مؿ في كال مف البنجر 5كاف عند الحجـ

 المنفرد والبنجر المختمط.
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 في الميثانوؿ مبنجر المذابل  Betacyيوضح تركيز  :9جدول
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في الميثانوؿ مبنجر المذابل Betacyتركيز  :28وثيقةال
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 اتضح مف خالؿ األعمدة البيانية أف:

 تركيزBetacy  مؿ كاف مرتفع عند البنجر المنفرد مقارنة بالبنجر المختمط 5عند الحجـ

 .غ/ؿ5.10والذي كانت قيمتو 

 تركيزBetacy  مؿ كاف كبير عند البنجر المنفرد بالمقارنة مع البنجر 10عند الحجـ

 غ/ؿ.4.08والذي قدرت قيمتو ب  المختمط

 تركيزBetacy  مقارنة بالبنجر المختمط  مؿ كاف أكبر عند البنجر المنفرد15عند الحجـ

 غ/ؿ.3.23والذي كانت قيمتو 

 كما تبيف أيضا أف تركيزBetacy  حقميفمؿ في كال ال5كاف مرتفع عند الحجـ. 

 

 في الماء المقطر مبنجر المذابل Betacyو Betax: تركيز29وثيقةال

 مف خالؿ األعمدة البيانية نالحظ أف:

 تركيزBetacy مؿ متفوؽ عف تركيز5,10,15عند الحجـوBetax  عند نفس الحجـو

 .ذاباف في الماء المقطر( المBFو B) حقميففي كال ال
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  كما نالحظ أف تركيز كال مفBetacy وBetax  مؿ متفوؽ عند 5,10,15عند الحجـو

 مقارنة بالبنجر المختمط.البنجر المنفرد 

 

 في الميثانوؿ مبنجر المذابل Betacyو Betax: تركيز30وثيقةال

 تبيف مف خالؿ األعمدة البيانية أف:

 تركيزBetacy  مؿ أكبر بكثير مف تركيز15,10,5عند الحجوـBetax  عند نفس

 ( المذاباف في الميثانوؿ.BFوB )حقميف الحجوـ وعند كال ال

  كما نالحظ أيضا أف تركيز كال مفBetacy وBetax  مؿ كاف 15,10,5عند الحجـو

 مرتفع عند البنجر المنفرد بالمقارنة مع البنجر المختمط.
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 في)الماء المقطر والميثانوؿ( مبنجر المذابل Betacyو Betaxتركيز :31وثيقةال

 اتضح مف خالؿ األعمدة البيانية أف:

 تركيزBetax في الماء المقطر. في الميثانوؿ متفوؽ عف المذاب مبنجر المذابل 

 تركيزBetacy في الماء المقطر. مبنجر المذاب في الميثانوؿ متفوؽ عف المذابل 

 تركيزBetacy في الماء المقطر والميثانوؿ متفوؽ عف تركيز مبنجر المذابلBetax 

 في الماء المقطر والميثانوؿ. مبنجر المذابل

  تركيزكما نالحظ أيضا أفBetax وBetacy المقطر  ر المنفرد المذاب في الماءلمبنج

 لمبنجر المختمط المذاب في الماء المقطر Betacyو Betaxوالميثانوؿ متفوؽ عف تركيز

 والميثانوؿ.
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 الخالصة العامة
قمنا بدراسة تيدؼ إلى معرفة تأثير الزراعة  ,بيدؼ تقدير محتوى البيتاليف في البنجر األحمر

المختمطة عمى نمو البنجر وعمى الخصائص المورفولوجيا والفسيولوجية وكذا تركيز صبغة 

 البيتاليف في جذور البنجر.

( لو كفاءة عالية في الخصائص المورفولوجيا مثؿ BFأظيرت نتائج الدراسة أف البنجر المختمط )

لألوراؽ والمساحة الورقية مما يدؿ عمى  والوزف الرطب والجاؼ ,ينيالوزف الرطب لمجذر التخز 

 (.Bتفوقو في النمو الخضري مقارنة بالبنجر المنفرد )

( في المحتوى المائي BFتبيف نتائج دراسة الخصائص الفسيولوجية تفوؽ البنجر المختمط )

(. كما Bر المنفرد )غ وىو ضعؼ المحتوى المائي لألوراؽ عند البنج10.80لألوراؽ والمقدر ب

غ وىي ضعؼ قيمة 179.61في المحتوى المائي لمجذر والذي كانت قيمتو  سجؿ أيضا تفوقاً 

 .(Bالمحتوى المائي لمجذر عند البنجر المنفرد )

بتركيز يفوؽ بنجر المنفرد احتوى عمى كميات مف صبغة البيتاليف توصمت الدراسة إلى أف ال

 المختمط ضمف الزراعة المختمطة.الكميات التي يحتوييا البنجر 

أكدت الدراسة أف استخالص صبغة البيتاليف باستعماؿ الميثانوؿ كمذيب لو فعالية أكثر مقارنة 

مع الماء المقطر, في حيف أف زيادة حجـ المذيب لو تأثير سمبي عمى كمية البيتاليف المستخمص 

 مف البنجر.

بات البنجر ال يتأثر سمبا بالزراعة المختمطة مع ومف خالؿ ىذه النتائج توصمت دراستنا إلى أف ن

مف القيمة الغذائية والحيوية  مى نتائج ذات قيمة اقتصادية وتزيدتسمح بالحصوؿ عاذ الفوؿ, 
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وىذا مما يشجع عمى استغالؿ المساحات الزراعية في أكثر مف منتوج خالؿ الموسـ  لمبنجر.

 الواحد.
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 الممحق

 رات األوزاف الجافة ألوراؽ البنجريوضح تكرا: 1جدول 

 

 يوضح تكرارات األوزاف الرطبة ألوراؽ البنجر :2جدول

B 1 2 3 BF 1 2 3 

 4,92 11,31 7,12 1العينة  7,38 5,58 7,04 1العينة 
 9,73 9,45 17,62 2العينة  5,58 6,98 3,72 2العينة 

 10,22 10,84 25,15 3العينة  3,79 1,82 4,55 3العينة 
 

 يوضح تكرارات األوزاف الرطبة لمقطع الورقية :3جدول

B 1 2 3 BF 1 2 3 

 0,15 0,28 0,22 1العينة 0,37 0,37 0,36 1العينة

 0,33 0.34 0,38 2العينة 0,30 0,34 0,26 2العينة
 0,27 0,30 0,46 3العينة 0,30 0,24 0,28 3العينة

 مبنجرليوضح تكرارات المساحة الورقية : 4جدول

  

الوزن 
الجاف 
للورقة 
 الكاملة

B 
الورقة 

1 
الورقة 

2 
الورقة 

3 
BF 

الورقة 
1 

الورقة 
2 

الورقة 
3 

 0,59 1,29 0,85 1العينة  0,88 0,67 0,84 1العينة 

 1,18 1,14 1,87 2العينة  0,80 0,74 0,54 2العينة 

 1,08 1,31 2.38 3العينة  0,47 0,23 0,57 3العينة 

الوزن  
الجاف 
للقطعة 
 الورقية

B 
الورقة 

1 
الورقة 

2 
الورقة 

3 
BF 

الورقة 
1 

الورقة 
2 

الورقة 
3 

 0,02 0,03 0,02 1العينة  0,04 0,04 0,04 1العينة 

 0,03 0,03 0,03 2العينة  0,04 0,05 0,04 2العينة 

 0,02 0,03 0,03 3العينة  0,04 0,04 0,03 3العينة 
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المساحة 
 الورقية

B 
الورقة 

1 
الورقة 

2 
الورقة 

3 
BF 

الورقة 
1 

الورقة 
2 

الورقة 
3 

 122 176 174 1العينة  92 68 88 1العينة 

 161,3 156 253,3 2العينة  84 63,2 58 2العينة 

 220 178,6 321.3 3العينة  51 27 80 3العينة 

 مبنجرليوضح تكرارات الوزف الرطب لمجذر التخزيني  :5جدول

B 

 111,15g 1العينة 

 g 113,30 2العينة 
 74,96g 3العينة 

BF 

 g 182,11 1العينة 
 211,23g 2العينة 

 g 234,28 3العينة 

 مبنجرل يوضح  وزف الجزء الخضري: 6جدول

 )غ(وزن الجزء الخضري الحقل

B 

149,05 

59 

100,65 

BF 

97,56 

318,77 
500,03 

 يوضح تكرارات األوزاف الرطبة لشرائح البنجر : 7جدول

 رقم الشرائح نوع البنجر
الوزن 

 )غ(الرطب
 )غ(الوزن الرطب االجمالي

B 1: العينة 
1 21,27 

43,97 
2 22,71 

B 2: العينة 
1 18,75 

38,55 
2 19,81 

B 3: العينة 
1 13,48 

30,57 
2 17,15 

BF 1: العينة 
1 26,65 

49,96 
2 23,35 

BF 2: العينة 
1 29,61 

62,68 
2 33,09 

BF 3: العينة 
1 34,28 

63,50 
2 29,23 
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 يوضح تكرارات األوزاف الجافة لشرائح البنجر :8جدول

 رقم الشرائح العينات الحقل
الوزن 

 )غ(الجاف
 )غ(الوزن الجاف االجمالي

B 

 1العينة 
1 3.4368 

6.7996 
2 3.3628 

 2العينة 
1 3.3331 

7.0278 
2 3.6947 

 3العينة 
1 2.3357 

5.3638 
2 3.0281 

BF 

 1العينة 
1 4.1705 

8.6273 
2 4.4568 

 2العينة 
1 3.5229 

8.567 
2 5.0441 

 3العينة 
1 4.1685 

7.7277 
2 3.5592 

 قراءة المطياؼيوضح تكرارات  :9جدول

 B 3العينة 2العينة  1العينة  الحجم

ماء مقطر عند  0.892 0.696 0.795 مل5
طول الموجة 

480nm 
 0.797 0.525 0.746 مل10
 0.294 0.431 0.344 مل15

 B 3العينة  2العينة  1العينة  الحجم
ماء مقطر عند  0.948 0.784 0.909 مل5

طول الموجة 

538nm 
 0.842 0.543 0.797 مل10
 0.323 0.421 0.397 مل15

 B 3العينة  2العينة  1العينة الحجم

ميثانول عند  2.252 2.546 1.298 مل5
طول الموجة 

480nm 
 0.841 0.619 0.925 مل10

 0.324 0.539 0.437 مل15
 B 3العينة  2العينة  1العينة  الحجم

ميثانول عند  2.501 2.591 1.579 مل5
طول الموجة 

538nm 
 0.940 0.804 0.929 مل10
 0.422 0.560 0.429 مل15

 BF 3العينة  2العينة  1العينة الحجم
ماء مقطر عند  1.102 0.485 0.431 مل5

طول الموجة 

480nm 
 0.356 0.416 0.360 مل10
 0.302 0.296 0.217 مل15
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 BF 3العينة  2العينة  1العينة  الحجم

ماء مقطر عند  1.019 0.476 0.375 مل5
طول الموجة 

538nm 
 0.243 0.385 0.446 مل10

 0.200 0.177 0.228 مل10
 BF 3العينة  2العينة  1العينة  الحجم

ميثانول عند  2.026 1.964 0.885 مل5
طول الموجة 

480nm 
 0.625 0.719 0.605 مل10
 0.280 0.500 0.333 مل15

 BF 3العينة  2العينة  1العينة  الحجم

ميثانول عند  1.789 1.772 0.824 مل5
طول الموجة 

538nm 
 0.557 0.637 0.771 مل10

 0.238 0.460 0.303 مل15

 تكرارات محتوى الماء في األنسجة الورقية: يوضح 10جدول

BC 1 2 3 BF 1 2 3 
1 6.20 4.91 6.5 1 6.27 10.02 4.33 

2 3.18 6.24 4.78 2 15.75 8.31 8.55 
3 3.98 1.59 3.32 3 22.77 9.53 9.14 

 : يوضح تكرارات محتوى الماء في مساحة ورقية11جدول

BC تركيز الماء BF تركيز الماء 
1 14.08 1 22.90 

2 14.46 2 17.49 
3 17.79 3 17.37 

 

 

 

 

 

 

 


