
الفصل األولالفصل األول

القطنالقطن

     .Gossypium sp.     Gossypium spاإلسم العلمى    اإلسم العلمى    
CottonCotton  اإلسم اإلنجلیزى اإلسم اإلنجلیزى 

   Fam: Malvaceae   Fam: Malvaceae  العائلةالعائلة



الفصل األولالفصل األولأھداف أھداف 
llوحدةوحدة  إنتاجیةإنتاجیة  زیادةزیادة  ووسائلووسائل  المختلفةالمختلفة  الزراعیةالزراعیة  بالعملیاتبالعملیات  ملمًاملمًا  الطالبالطالب  یكونیكون  أنأن  

  مناطقمناطق  فىفى  والسائدةوالسائدة  المختلفةالمختلفة  البیئیةالبیئیة  الظروفالظروف  فىفى  القطنالقطن  محصولمحصول  منمن  المساحةالمساحة
..زراعتھزراعتھ

llمصرمصر  فىفى  القطنالقطن  زراعةزراعة  ومناطقومناطق  اإلحصائىاإلحصائى  المركزالمركز  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن..
llالقطنالقطن  منمن  المختلفةالمختلفة  واألصنافواألصناف  األنواعاألنواع  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن..
llالمناسبةالمناسبة  البیئیةالبیئیة  واإلحتیاجاتواإلحتیاجات  المختلفةالمختلفة  النموالنمو  مراحلمراحل  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن  

..للقطنللقطن
llللقطنللقطن  المختلفةالمختلفة  الزراعةالزراعة  وطرقوطرق  ومیعادومیعاد  المناسبةالمناسبة  التربةالتربة  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن..
llحشائشحشائش  مقاومةمقاومة  ––ترقیعترقیع  منمن  المحصولالمحصول  رعایةرعایة  عملیاتعملیات  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن – –  

..  رىرى  – – تسمیدتسمید
llوكمیةوكمیة  القطنالقطن  لجنىلجنى  المناسبالمناسب  المیعادالمیعاد  تحدیدتحدید  كیفیةكیفیة  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن  

..علیھاعلیھا  المؤثرةالمؤثرة  والعواملوالعوامل  المحصولالمحصول



تطور أصناف القطنتطور أصناف القطن
llالفرنسىالفرنسى  المھندسالمھندس  بالصدفةبالصدفة  الحظالحظ  علىعلى  محمدمحمد  عھدعھد  فىفى١٨٢٠١٨٢٠  عامعام  فىفى- - ١١  

JomelJomel  الصدفةالصدفة  بمحضبمحض  ببوالقببوالق  األورفلىاألورفلى  بكبك  محمدمحمد  بحدیقةبحدیقة  ینموینمو  قطنقطن  وجودوجود  
  جوملجومل  صنفصنف  بإسمبإسم  ذلكذلك  بعدبعد  لیصبحلیصبح  بعدبعد  فیمافیما  مواسممواسم  لعدةلعدة  النباتالنبات  ھذاھذا  إكثارإكثار  تمتم

  وانتخبوانتخب  سكالریدسسكالریدس  جانجان  جاءجاء  ثمثم  ..متمیزةمتمیزة  تكنولوجیةتكنولوجیة  بصفاتبصفات  یتمیزیتمیز  والذىوالذى
    علىعلى  یتھافتونیتھافتون  األجانباألجانب  الغزالونالغزالون  بدأبدأ  والذىوالذى  بعدبعد  فیمافیما  بإسمةبإسمة  سمىسمى  الذىالذى  الصنفالصنف
  سنواتسنوات  عدةعدة  بعدبعد  الصنفالصنف  ھذاھذا  تدھورتدھور  ثمثم  ..المتمیزةالمتمیزة  التكنولوجیةالتكنولوجیة  لصفاتةلصفاتة  إستیرادةإستیرادة
..األشمونىاألشمونى  صنفصنف  وظھروظھر

llوبیرووبیرو  والبرازیلوالبرازیل  أمریكاأمریكا  منمن  أصنافأصناف  إستیرادإستیراد  إلىإلى  جومیلجومیل  قطنقطن  نجاحنجاح  ادىادى- - ٢٢    
  وأمكنوأمكن  جومیلجومیل  وقطنوقطن  األمریكیةاألمریكیة  األقطاناألقطان  بینبین  طبیعىطبیعى  تھجینتھجین  حدثحدث  حیثحیث  والھندوالھند

    طویلةطویلة  لفترةلفترة  سادساد  والذىوالذى  ١٩٨٦١٩٨٦  سنةسنة  األشمونىاألشمونى  الصنفالصنف  علىعلى  للحصولللحصول  اإلنتخاباإلنتخاب
..المصریةالمصریة  لألقطانلألقطان  أبًاأبًا  األشمونىاألشمونى  الصنفالصنف  ویعتبرویعتبر  جومیلجومیل  قطنقطن  انقرضانقرض  ثمثم
llإستیرادإستیراد  إلىإلى  القطنالقطن  فىفى  التجارىالتجارى  اإلنتخاباإلنتخاب  أدىأدى  األمریكیةاألمریكیة  األھلیةاألھلیة  الحربالحرب  بعدبعد- - ٣٣  

..أبلندأبلند  سىسى  اسماسم  تحتتحت  بمصربمصر  زرعتزرعت  والتىوالتى  أمریكاأمریكا  منمن  ابالندابالند  سىسى  قطنقطن
llأصلأصل  یعتبریعتبر  والذىوالذى  البحرىالبحرى  بالوجةبالوجة  عفیفىعفیفى  میتمیت  الصنفالصنف  ظھرظھر  ١٨٨٢١٨٨٢  سنةسنة  فىفى- - ٤٤  

..بیمابیما  بإسمبإسم  بأمریكابأمریكا  إدخالھإدخالھ  وتموتم  بمصربمصر  التیلةالتیلة  طویلةطویلة  األصنافاألصناف



تابع تطور أصناف القطنتابع تطور أصناف القطن

llبطولبطول  یمتازیمتاز  والذىوالذى  ١٩٠٦١٩٠٦  سنةسنة  اسكالریدساسكالریدس  الصنفالصنف  ظھرظھر- - ٥٥    
    تدھورتتدھورت  ثمثم  ١٩٥٢١٩٥٢  عامعام  فىفى  المساحةالمساحة  منمن  %%  ٩٠٩٠  واحتلواحتل  التیلةالتیلة
    منمن  عددعدد  الحكومةالحكومة  أصدرتأصدرت  لذالذا  بالذبولبالذبول  إلصابتةإلصابتة  صفاتةصفاتة
..لحمایتةلحمایتة  القوانینالقوانین

llلحقوللحقول  القطنالقطن  لبحوثلبحوث  رئیسیانرئیسیان  مركزانمركزان  الحكومةالحكومة  نشأتنشأت- - ٦٦    
    الجمیزةالجمیزة  فىفى  والثانىوالثانى  الجیزةالجیزة  فىفى  احداھمااحداھما  النقاوةالنقاوة  إختبارإختبار

    وأمكنوأمكن  النقاوةالنقاوة  إختبارإختبار  حقولحقول  فىفى  السالالتالسالالت  أحسنأحسن  إلنتخابإلنتخاب
  جیزةجیزة  مثلمثل  الحدیثةالحدیثة  األصنافاألصناف  بعضبعض  إنتاجإنتاج
..  الطولالطول  فائقفائق  ٤٥٤٥وو  ٨١٨١وو٩٠٩٠وو٧٧٧٧وو٨٦٨٦وو٨٥٨٥وو٨٩٨٩



القطنالقطن
ll  أنواع جنس ال جوسبیومأنواع جنس ال جوسبیوم  :: - -
llأربوریومأربوریوم  جوسبیومجوسبیوم  --١١  GG..arboriumarborium ,, LL..  أقطانأقطان  منمن    

..))وأفریقیاوأفریقیا  أسیاأسیا((  القدیمةالقدیمة  الدنیاالدنیا
ll٢٢--GG..herbaciumherbacium  أسیاأسیا((  القدیمةالقدیمة  الدنیاالدنیا    أقطانأقطان  منمن    

..))وأفریقیاوأفریقیا
ll     بالجامیطات  بالجامیطات    ١٣١٣وعدد كروموسومات النوعین السابقین وعدد كروموسومات النوعین السابقین

..بالخالیا الجسمیةبالخالیا الجسمیة٢٦٢٦وو
ll  ٣٣  --GG..barbadensebarbadense  قطنقطن  ویتبعھویتبعھ  الجدیدةالجدیدة  الدنیاالدنیا    منمن    

..المصریةالمصریة  واألقطانواألقطان  أبلندأبلند  سىسى
ll  ٤٤--GG..herbaciumherbacium  الجدیدةالجدیدة  الدنیاالدنیا    أقطانأقطان  منمن..
llبالجامیطاتبالجامیطات  ٢٦٢٦  السابقینالسابقین  النوعینالنوعین  كروموسوماتكروموسومات  وعددوعدد    

..الجسمیةالجسمیة  بالخالیابالخالیا  ٥٢٥٢وو



تركیب البذورتركیب البذور
ll أوًال التركیب التشریحي أوًال التركیب التشریحي::

ll      تنمو البذور بسرعة جدًا بعد اإلخصاب حتى الیوم الثامن  تنمو البذور بسرعة جدًا بعد اإلخصاب حتى الیوم الثامن
عشر ثم تنخفض سرعة النمو بعد ذلك ویكتمل حجم البذرة بعد  عشر ثم تنخفض سرعة النمو بعد ذلك ویكتمل حجم البذرة بعد  

    ..یوم من اإلخصابیوم من اإلخصاب  ٢١٢١
ll  وتتركب البذرة من األنسجة التالیة من الداخل للخارج كما یلىوتتركب البذرة من األنسجة التالیة من الداخل للخارج كما یلى::

القصرةالقصرة- - 33  البشرةالبشرة--22  الشعر والزغبالشعر والزغب  --١١              
الطبقة العمادیة الطبقة العمادیة --66      الطبقة البللوریةالطبقة البللوریة- - 55    الطبقة الملونة الخارجیةالطبقة الملونة الخارجیة--44                
إلندوسبرمإلندوسبرماا--99              النیوسیلةالنیوسیلة--88            الطبقة الملونة الداخلیة الطبقة الملونة الداخلیة --  77                
الجنین الجنین - - 1010                



التركیب التشریحي لبذرة القطنالتركیب التشریحي لبذرة القطن



ألیاف القطن تحت المجھرألیاف القطن تحت المجھر
یتضح فیھا جزیئات السلیلوز المترسبة غلي جدار اللیفة من الداخلیتضح فیھا جزیئات السلیلوز المترسبة غلي جدار اللیفة من الداخل



ألیاف القطن تحت المجھرألیاف القطن تحت المجھر



ll ثانیًا التركیب الكیمیائي ثانیًا التركیب الكیمیائي : :--
llمستخلصمستخلص  %%٢٧٢٧وو  خامخام  بروتینبروتین  %%١٩١٩  حوالىحوالى  علىعلى  المصرىالمصرى  القطنالقطن  بذوربذور  تحتوىتحتوى    

  ویتبقىویتبقى  خامخام  ألیافألیاف  %%٢٠٢٠وو  ذائبةذائبة  كربوھیدراتكربوھیدرات  %%٢٩٢٩وو  رمادرماد  %%٥٥..٤٤  وو  إیثیرىإیثیرى
  مقشورمقشور  غیرغیر  الكسبالكسب  منمن  نوعاننوعان  ویوجدویوجد  الزیتالزیت  إستخالصإستخالص  بعدبعد  البذورالبذور  منمن  كسبكسب
  والمستخلصوالمستخلص  البروتینالبروتین  نسبةنسبة  بإرتفاعبإرتفاع  المقشورالمقشور  الكسبالكسب  ویتمیزویتمیز  مقشورمقشور  وكسبوكسب
  كسبكسب  ویتمیزویتمیز  ..  مقشورمقشور  الغیرالغیر  كسبكسب  فىفى  عماعما  الخامالخام  األلیافاأللیاف  نسبةنسبة  ونقصونقص  األثیرىاألثیرى
  ..والكالسیوموالكالسیوم  الكاروتینىالكاروتینى  المحتوىالمحتوى  بانخفاضبانخفاض  القطنالقطن

ll التركیب الكیماوى لكسب بذرة القطن التركیب الكیماوى لكسب بذرة القطن  :  :
ll        وتدلوتدل  الفیتامیناتالفیتامینات  بعضبعض  فىفى  غنىغنى  أنھأنھ  إالإال  الكاروتینالكاروتین  فىفى  فقیرفقیر  القطنالقطن  بذرةبذرة    كسبكسب    

  عليعلي  السامةوالسامةو  الجسیبولالجسیبول  مادةمادة  وجودوجود  علىعلى  األمریكیةاألمریكیة  الزراعةالزراعة  وزارةوزارة  إحصائیاتإحصائیات
  ١٣١٣..٦٦  والنیاسنوالنیاسن  ٣٥٣٥..٦٦  بانثونیكبانثونیك  وحامضوحامض  ملیجرامملیجرام  ٠٨٠٨..٤٤  بمقداربمقدار  الریبوفالفینالریبوفالفین

    القطنالقطن  بذوربذور  كسبكسب  منمن  رطلرطل  لكللكل  ملیجرامملیجرام



ll    صفات الزیتصفات الزیت::--
llخاصةخاصة  ونكھةونكھة  برائحةبرائحة  القطنالقطن  بذرةبذرة  زیتزیت  یتمیزیتمیز- - ١١..
llبالبذوربالبذور  الملونةالملونة  الموادالمواد  بعضبعض  لوجودلوجود  المحمرالمحمر  البنىالبنى  بلونةبلونة  یتمیزیتمیز- - ٢٢..
llفف٥٥  ٦٠٦٠- - ٥٠٥٠  عنعن  منخفضةمنخفضة  حرارةحرارة  درجاتدرجات  فىفى  القطنالقطن  بذرةبذرة  زیتزیت  یتجمدیتجمد- - ٣٣..
llغیرغیر  الموادالمواد  مقدارمقدار  ویبلغویبلغ    جلسریدیةجلسریدیة  غیرغیر  موادمواد  القطنالقطن  بذرةبذرة  بزیتبزیت  ویوجدویوجد- - ٤٤  

أكثرأكثر  أوأو  %%٢٢  الحارةالحارة  الدھنیةالدھنیة  األحماضاألحماض  إستبعادإستبعاد  معمع  الجلسریدیةالجلسریدیة
llوالرافینوزوالرافینوز  وبثمانوبثمان  جامسونجامسون  لدراساتلدراسات  تبعًاتبعًا  الخامالخام  القطنالقطن  بزیتبزیت  ویوجدویوجد- - ٥٥    

    والبروتیوزوالبروتیوز  والفسفوسترولینوالفسفوسترولین  والفسفوسنتروالتوالفسفوسنتروالت  والفوسفاتیداتوالفوسفاتیدات  والبنتوزانوالبنتوزان
    والموادوالمواد  الحارةالحارة  الدھنیةالدھنیة  واألحماضواألحماض  والكلورفیلوالكلورفیل  والزانثوفیلوالزانثوفیل  والببتونوالببتون

..وغیرھاوغیرھا  المسیولوجینیةالمسیولوجینیة
llالزیوتالزیوت  منمن  بكثیربكثیر  أكثرأكثر  مشبعةمشبعة  دھنیةدھنیة  أحماضأحماض  علىعلى  القطنالقطن  بذرةبذرة  زیتزیت  ویحتوىویحتوى- - ٦٦  

  منمن  القطنالقطن  بذرةبذرة  زیتزیت  تركیبتركیب  وتختلفوتختلف  ..  الیودىالیودى  الرقمالرقم  فىفى  معھمعھ  المتساویةالمتساویة  األخرىاألخرى
..آخرآخر  إلىإلى  صنفصنف



األصناف وتوزیعھااألصناف وتوزیعھا
llفىفى  األصنافاألصناف  زراعةزراعة  تركیزتركیز  سیاسةسیاسة  إلىإلى  الزراعةالزراعة  وزارةوزارة  تلجأتلجأ  

::األتیةاألتیة  لألسبابلألسباب  خاصةخاصة  مناطقمناطق
llلجودةلجودة  وغیرھاوغیرھا  والرطوبةوالرطوبة  الحرارةالحرارة  مثلمثل  الجویةالجویة  الظروفالظروف  مالءمةمالءمة  --  ١١  

  صنفصنف  مثلمثل  اآلخراآلخر  البعضالبعض  دوندون  المناطقالمناطق  بعضبعض  فىفى  األصنافاألصناف  بعضبعض  نمونمو
..  دمیاطدمیاط  فيفي  زراعتةزراعتة  یتركزیتركز  ٤٥٤٥  جج
llاألصنافاألصناف  المیكانیكىالمیكانیكى  الخلطالخلط  حدوثحدوث  عدمعدم  --٢٢..
llصنفصنف  سوىسوى  فیھافیھا  یحلجیحلج  الال  محالجمحالج  عدةعدة  أوأو  محلجمحلج  تخصیصتخصیص  سھولةسھولة  --٣٣  

  بسھولةبسھولة  الصنفالصنف  نقاوةنقاوة  علىعلى  المحافظةالمحافظة  إمكانیةإمكانیة  إلىإلى  یؤدىیؤدى  ممامما  واحدواحد
..كبیركبیر  ءءعناعنا  ودونودون

ll  ووسطھاووسطھا  الدلتاالدلتا  بشمالبشمال  التیلةالتیلة  الطویلةالطویلة  األصنافاألصناف  تركیزتركیز  ویرجعویرجع  
  وتكوینوتكوین  المناطقالمناطق  بھذهبھذه  المرتفعةالمرتفعة  والرطوبةوالرطوبة  المعتدلةالمعتدلة  الحرارةالحرارة  لمالءمةلمالءمة
..  التیلةالتیلة



أھم أصناف القطن الجدیدةأھم أصناف القطن الجدیدة
llاألصناف فائقة الطولاألصناف فائقة الطول: : أوًالأوًال::
llالسابعةالسابعة  العقدةالعقدة  عندعند  ثمرىثمرى  فرعفرع  أولأول  ––الخضرىالخضرى  النموالنمو  متوسطمتوسط  ::٧٠٧٠  جیزةجیزة- - ١١ – –  

    غیرغیر  فاتحةفاتحة  خضراءخضراء  اللوزةاللوزة  - -     فاتحفاتح  أخضرأخضر  لونلون  ذاتذات  الحجمالحجم  متوسطةمتوسطة  األوراقاألوراق
  أخضرأخضر  الزغبالزغب  لونلون  – – زغبیةزغبیة  مبططةمبططة  مخروطیةمخروطیة  البذرةالبذرة  ––الشكلالشكل  مخروطیةمخروطیة  المعةالمعة
..أبیضأبیض  الشعرالشعر  – – البترولىالبترولى  للونللون  مائلمائل

llأخضرأخضر  لونلون  ذاتذات  الحجمالحجم  متوسطةمتوسطة  األوراقاألوراق  – – الخضرىالخضرى  النموالنمو  قوىقوى  ::٨٨٨٨  جیزةجیزة- - ٢٢  
    لونھالونھا  ومدببةومدببة  معقوفةمعقوفة  اللوزةاللوزة  - -   غائرغائر  والتفصیصوالتفصیص  الملمسالملمس  ناعمةناعمة  جلدیةجلدیة  فاتحفاتح

  الشعرالشعر––غامقغامق  بنىبنى  لونھالونھا  والقصرةوالقصرة  الحجمالحجم  متوسطةمتوسطة  البذرةالبذرة  - -   مصفىمصفى  أخضرأخضر
..كریمىكریمى  أبیضأبیض

llاألوراقاألوراق  ––الرابعةالرابعة  العقدةالعقدة  عندعند  ثمريثمري  فرعفرع  أولأول  ––النموالنمو  متوسطمتوسط  ::٤٥٤٥  جیزةجیزة  - - ٣٣  
    لونلون  – – الحجمالحجم  كبیرةكبیرة  اللوناللون  بنیةبنیة  البذرةالبذرة  ––غامقغامق  أخضرأخضر  لونلون  ذاتذات  الحجمالحجم  متوسطةمتوسطة
))ملليمللي  ٤٢٤٢((  األصنافاألصناف  أطولأطول  جدًاجدًا  طویلةطویلة  اسلشعیراتاسلشعیرات  ––فاتحفاتح  كریميكریمي  الشعرالشعر



تابع األصنافتابع األصناف
llأقطان طویلة التیلة و تزرع بالوجة البحرىأقطان طویلة التیلة و تزرع بالوجة البحرى: : ثانیًاثانیًا::
llفرعفرع  أولأول  یبدأیبدأ  ––الثمرىالثمرى  التفریعالتفریع  غزیرغزیر––الخضرىالخضرى  النموالنمو  متوسطمتوسط::٨٥٨٥  جیزةجیزة- - ١١  

  األوراقاألوراق  ––النضجالنضج  مبكرمبكر  ––السادسةالسادسة  تكونتكون  ماما  غالبًاغالبًا  منخفضةمنخفضة  عقدةعقدة  منمن  ثمرىثمرى
    كبیرةكبیرة  اللوزةاللوزة  ––جلدىجلدى  ملمسملمس  وذاتوذات  سمیكةسمیكة  أخضرأخضر  لونھالونھا  ––الحجمالحجم  متوسطةمتوسطة
  عاریةعاریة  شبةشبة  البذرةالبذرة  ––القمةالقمة  ناحیةناحیة  جدًاجدًا  مستدقةمستدقة    المعالمع  فاتحفاتح  أخضرأخضر  لونھالونھا  الحجمالحجم
..أبیضأبیض  الشعرالشعر  ولونولون  غامقغامق  صدئىصدئى  الزغبالزغب

llفرعفرع  أولأول  یبدأیبدأ  ––خضراءخضراء  الساقالساق  – – والثمرىوالثمرى  الخضرىالخضرى  النموالنمو  قوىقوى::٨٦٨٦  جیزةجیزة- - ٢٢    
    أخضرأخضر  لونلون  ذاتذات  الحجمالحجم  كبیرةكبیرة  األوراقاألوراق  – – الثامنةالثامنة  أوأو  السابعةالسابعة  العقدةالعقدة  منمن  ثمرىثمرى
بالعنقبالعنق  النصلالنصل  إتصالإتصال  عندعند  قرمزیةقرمزیة  أوأو  حمراءحمراء  بقعةبقعة  توجدتوجد  ––الملمسالملمس  جلدیةجلدیة  غامقغامق
  زغبیةزغبیة  الحجمالحجم  متوسطةمتوسطة  البذرةالبذرة  ––فاتحفاتح  أخضرأخضر  لونھالونھا  الحجمالحجم  متوسطةمتوسطة  اللوزةاللوزة  ––

..أبیضأبیض  الشعرالشعر  لونلون  وو  اخضراخضر  الزغبالزغب  ولونولون
llالسادسةالسادسة  العقدةالعقدة  منمن  التكوینالتكوین  فىفى  ثمرىثمرى  فرعفرع  أولأول  یبدأیبدأ  النضجالنضج  مبكرمبكر::٨٩٨٩  جیزةجیزة- - ٣٣  

  واألوراقواألوراق  الفضىالفضى  اللوناللون  إلىإلى  یمیلیمیل  لمعةلمعة  بةبة  فاتحفاتح  أخضرأخضر  األوراقاألوراق  لونلون  السابعةالسابعة  أوأو
  ––الساقالساق  معمع  ٥٥  ٤٥٤٥  بزاویةبزاویة  أعلىأعلى  إلىإلى  تتجةتتجة  الثمریةالثمریة  األفرعاألفرع––الحجمالحجم  متوسطةمتوسطة
البیاضالبیاض  شاھقشاھق  أبیضأبیض  الشعرالشعر  ولونولون  فاتحفاتح  أخضرأخضر  الزغبالزغب  ولونولون  زغبیةزغبیة  البذرةالبذرة



تابع أصناف القطنتابع أصناف القطن
llالطولالطول  متوسطةمتوسطة  القبلىالقبلى  بالوجةبالوجة  تزرعتزرع  أصنافأصناف  ::ثالثاثالثا::
llذاتذات  الساقالساق  – – الثمریةالثمریة  األفرعاألفرع  كثیركثیر    الخضرىالخضرى  النموالنمو  قوىقوى  النباتالنبات::٨٠٨٠  جیزةجیزة- - ١١    

    العقدةالعقدة  منمن  یبدأیبدأ  ثمرىثمرى  فرعفرع  أولأول  ––النضجالنضج  قربقرب  بالحمرةبالحمرة  مشوبمشوب  فاتحفاتح  أخضرأخضر  لونلون
  لونلون  ذاتذات  الملمسالملمس  ناعمةناعمة  التفصیصالتفصیص  عمیقعمیق  الحجمالحجم  متوسطةمتوسطة  الورقةالورقة  غالبًاغالبًا  الثامنةالثامنة
    عاریةعاریة  شبةشبة  البذرةالبذرة  ––الملمسالملمس  المعةالمعة  المعةالمعة  خضراءخضراء  اللوزةاللوزة  – – المعالمع  غامقغامق  أخضرأخضر

  كریمىكریمى  القطنالقطن  الشعرالشعر  لونلون  --    فاتحفاتح  بنىبنى  لونةلونة  القمةالقمة  علىعلى  خفیفخفیف  زغبزغب  أثارأثار  بھابھا
..غامقغامق

llاألوراقاألوراق  – – السادسةالسادسة  العقدةالعقدة  عندعند  ثمرىثمرى  فرعفرع  أولأول  ––النضجالنضج  مبكرمبكر  ::٨٣٨٣  جیزةجیزة- - ٢٢  
  المعةالمعة  غیرغیر  فاتحةفاتحة  خضراءخضراء  اللوزةاللوزة  --  باھتباھت  أخضرأخضر  لونلون  ذاتذات  الحجمالحجم  متوسطةمتوسطة
  الشعرالشعر  – – باھتباھت  أخضرأخضر  الزغبالزغب  لونلون  – – الزغبالزغب  قلیلةقلیلة  البذرةالبذرة  – – الشكلالشكل  مخروطیةمخروطیة

..فاتحفاتح  كریمىكریمى  لونلون  ذوذو
llالنبات طویل ذو لون أخضر مشوب بحمرة والقطاع العرضى النبات طویل ذو لون أخضر مشوب بحمرة والقطاع العرضى ::٩٠٩٠جیزة جیزة - - ٣٣

توجد بقعة حمراء عند توجد بقعة حمراء عند ––الورقة متوسطة الحجم والتفصیص متوسط الورقة متوسطة الحجم والتفصیص متوسط ––مضلع مضلع 
.  .  أول فرع ثمرى یتكون عند العقدة السادسة أو السابعةأول فرع ثمرى یتكون عند العقدة السادسة أو السابعة. . اتصال العنق بالنصل اتصال العنق بالنصل 

الشعر لونة كریمى فاتحالشعر لونة كریمى فاتح



مراحل نمو القطنمراحل نمو القطن
llویشملویشمل: : أوًال  طور اإلنباتأوًال  طور اإلنبات::
llالقطنالقطن  بذوربذور  تنبتتنبت  الال  حیثحیث  سكونسكون  مرحلةمرحلة  فىفى  القطنالقطن  بذوربذور  تدخلتدخل  ::البذورالبذور  سكونسكون- - ١١  

  یرجعیرجع  وقدوقد  نوعًانوعًا  القدیمةالقدیمة  البذورالبذور  إنباتإنبات  تماثلتماثل  بسرعةبسرعة  التفتحالتفتح  حدیثحدیث  لوزلوز  منمن  الناتجةالناتجة
  أوأو  أسابیعأسابیع  بعضبعض  مرورمرور  یقتضيیقتضي  الذىالذى  األمراألمر  فسیولوجیافسیولوجیا  األجنةاألجنة  نضجنضج  لعدملعدم  السكونالسكون
    اإلنباتاإلنبات  علىعلى  قادرةقادرة  تكونتكون  أنأن  قبلقبل  أشھرأشھر

llالبادراتالبادرات  ونموونمو  البذورالبذور  إنباتإنبات- - ٢٢::
ll          المحاصیلالمحاصیل  بذوربذور  عنعن  األكسجیناألكسجین  منمن  كبیرةكبیرة  كمیاتكمیات  القطنالقطن  بذوربذور  إلنباتإلنبات  یلزمیلزم  

  بذرةبذرة  جنینجنین  ویحتوىویحتوى  ..البروتینالبروتین  وو  الزیتالزیت  منمن  غالیةغالیة  نسبةنسبة  غليغلي  ألحتوائھاألحتوائھا  األخرىاألخرى
  وعلىوعلى  أمثالأمثال  ٨٨  یعادلیعادل  الزیتالزیت  منمن  مقدارمقدار  علىعلى  ))النسبةالنسبة  أساسأساس  علىعلى  الحسابالحساب((  القطنالقطن
  منمن  كلكل  كانكان  ولماولما  باألذرةباألذرة  الموجودةالموجودة  الكمیاتالكمیات  أمثالأمثال  ٥٥  یعادلیعادل  البروتینالبروتین  منمن  مقدارمقدار
  مركباتمركبات  إلىإلى  لیتحوللیتحول  األكسجیناألكسجین  منمن  كبیرةكبیرة  كمیاتكمیات  إلىإلى  یحتاجیحتاج  والبروتینوالبروتین  الزیتالزیت
    كمیاتكمیات  القطنالقطن  لبذورلبذور  یلزمیلزم  لھذالھذا  المحورالمحور  إلىإلى  تصلتصل  حتىحتى  الجنینالجنین  داخلداخل  حركتھاحركتھا  یسھلیسھل
..األخرىاألخرى  المحاصیلالمحاصیل  بذوربذور  منمن  لكثیرلكثیر  یلزمیلزم  عماعما  تنبتتنبت  حتىحتى  األكسجیناألكسجین  منمن  كبیرةكبیرة



مراحل أنبات البذور في القطنمراحل أنبات البذور في القطن



llمراحل اإلنبات فى القطنمراحل اإلنبات فى القطن



تابع مراحل نمو القطنتابع مراحل نمو القطن

llالخضرىالخضرى  النموالنمو  طورطور  ::ثانیًاثانیًا  stagestagegrowthgrowthVegetativeVegetative    
ll          إلىإلى  البذورالبذور  إنباتإنبات  وقتوقت  منمن  القطنالقطن  لنباتلنبات  الخضرىالخضرى  النموالنمو  فترةفترة  تمتدتمتد  

  النموالنمو  طورطور  وتختلفوتختلف  ..النباتالنبات  علىعلى  الزھریةالزھریة  البراعمالبراعم  تكوینتكوین  وقتوقت
  األرضاألرض  وخصوبةوخصوبة  الزراعةالزراعة  ومیعادومیعاد  المنزرعالمنزرع  للصنفللصنف  تبعاتبعا  الخضرىالخضرى

  البراعمالبراعم  وتتكونوتتكون  العواملالعوامل  منمن  ذلكذلك  وغیروغیر  باألرضباألرض  الرطوبةالرطوبة  وكمیةوكمیة
..یومًایومًا٦٠٦٠  حوالىحوالى  بعدبعد  القطنالقطن  نباتاتنباتات  علىعلى    الزھریةالزھریة

llوھىوھى  النباتالنبات  منمن  الخضریةالخضریة  األجزاءاألجزاء  الخضرىالخضرى  النموالنمو  طورطور  أثناءأثناء  وینمووینمو    
::--
llالجذورالجذور- - ١١  RootsRoots  األوراقاألوراق- - ٢٢  LeavesLeaves    السوقالسوق- - ٣٣  StemsStems    



القطن بعد اإلنباتالقطن بعد اإلنبات



مراحل النمو الخضري في القطنمراحل النمو الخضري في القطن

llمرحلة النمو الخضرىمرحلة النمو الخضرى



تابع مراحل النمو فى القطنتابع مراحل النمو فى القطن

llالثمرىالثمرى  النموالنمو  طورطور  ::ثالثًاثالثًا::
llالبراعمالبراعم  تكوینتكوین  وقتوقت  منمن  ابتداءابتداء  الزھرىالزھرى  النموالنمو  طورطور  یمتدیمتد  

    باختالفباختالف  الفترةالفترة  ھذهھذه  طولطول  ویختلفویختلف  النضجالنضج  تمامتمام  إلىإلى  الزھریةالزھریة
    ورطوبتھاورطوبتھا  األرضاألرض  وخصوبةوخصوبة  الجوالجو  حرارةحرارة  ودرجةودرجة  الصنفالصنف
    خمسةخمسة  إلىإلى  أربعةأربعة  نحونحو  الفترةالفترة  ھذهھذه  وتمتدوتمتد  ..العواملالعوامل  منمن  وغیرھاوغیرھا
::علىعلى  المرحلةالمرحلة  ھذهھذه  وتشملوتشمل  ..أشھرأشھر

llالزھریةالزھریة  األفرعاألفرع  نمونمو--١١..
llالزھریةالزھریة  البراعمالبراعم  نمونمو--٢٢..        
llاللوزاللوز  نمونمو--٣٣..



نظام التزھیر الھرمى فى القطننظام التزھیر الھرمى فى القطن



موقع الفرع الزھري علي النباتموقع الفرع الزھري علي النبات



مراحل تكوین الزھرة في القطنمراحل تكوین الزھرة في القطن



قطاع عرضي في زھرة القطنقطاع عرضي في زھرة القطن



مراحل تفتح زھرة القطنمراحل تفتح زھرة القطن



llشكل اللوزة فى القطنشكل اللوزة فى القطن



العالقة بین عدد األیام من الزراعة و نضج العالقة بین عدد األیام من الزراعة و نضج 
اللوزةاللوزة



العالقة بین عدد األیام من الزراعة و كمیة اللوز المتكونالعالقة بین عدد األیام من الزراعة و كمیة اللوز المتكون



مراحل تكوین اللیفة بعد اإلخصابمراحل تكوین اللیفة بعد اإلخصاب



الفرق بین الفرع الخضرى والثمرىالفرق بین الفرع الخضرى والثمرى

llالفرع الثمرىالفرع الثمرى
llمنمن  الساقالساق  علىعلى  الثمرىالثمرى  الفرعالفرع  ینشأینشأ- - ١١    

..الثمریةالثمریة  المنطقةالمنطقة
llفىفى  األصلىاألصلى  الساقالساق  الثمرىالثمرى  الفرعالفرع  یشبةیشبة  الال- - ٢٢    

..والوظیفةوالوظیفة  النموالنمو
llحیثحیث  الطولالطول  فىفى  متساویةمتساویة  غیرغیر  السالمیاتالسالمیات- - ٣٣  

..الساقالساق  عنعن  بعدتبعدت  كلماكلما  السالمیةالسالمیة  طولطول  یقلیقل
llابطىابطى((  برعمانبرعمان  ورقةورقة  كلكل  ابطابط  فىفى  یوجدیوجد- - ٤٤    

..ساكنساكن  األبطىاألبطى  البرعمالبرعم  یظلیظل  ))وجانبىوجانبى
llعلىعلى  مباشرةمباشرة  الزھریةالزھریة  البراعمالبراعم  تحملتحمل- - ٥٥    

الثمریةالثمریة  األفرعاألفرع

llالفرع الخضرىالفرع الخضرى
llالساقالساق  علىعلى  الخضرىالخضرى  الفرعالفرع  ینشأینشأ- - ١١  

الخضریةالخضریة  المنطقةالمنطقة  منمن
llالساقالساق  الخضرىالخضرى  الفرعالفرع  یشبةیشبة- - ٢٢  

..والوظیفةوالوظیفة  النموالنمو  فىفى  األصلىاألصلى
llفىفى  متساویةمتساویة  سالمیاتسالمیات  منمن  یتكونیتكون- - ٣٣  

..تقریبُاتقریبُا  الطولالطول
llاوراقةاوراقة  منمن  ورقةورقة  كلكل  ابطابط  فىفى  یوجدیوجد- - ٤٤  

..))وجانبىوجانبى  ابطىابطى((  برعمانبرعمان
llمباشرةمباشرة  الزھریةالزھریة  البراعمالبراعم  تحملتحمل  الال- - ٥٥  

..الخضریةالخضریة  األفرعاألفرع  علىعلى



التساقط فى القطنالتساقط فى القطن
llیرجع التساقط لفعل العوامل اآلتیةیرجع التساقط لفعل العوامل اآلتیة::
llإصابة النبات بأضرار میكانیكیة نتیجة العملیات الزراعیة وغیرھا إصابة النبات بأضرار میكانیكیة نتیجة العملیات الزراعیة وغیرھا --١١

..
llإصابة النبات بالحشرات أو األمراض النباتیة وغیرھاإصابة النبات بالحشرات أو األمراض النباتیة وغیرھا--٢٢..
llعدم حدوث األخصابعدم حدوث األخصاب--٣٣..
llتعطین النباتاتتعطین النباتات--٤٤..
llنقص كمیة األكسجین باألرضنقص كمیة األكسجین باألرض--٥٥..
llإرتفاع مستوى الماء األرضىإرتفاع مستوى الماء األرضى--٦٦..
llوسرعةوسرعة  بالنباتبالنبات  الغذاءالغذاء  تمثلتمثل  سرعةسرعة  بینبین  التوازنالتوازن  اضطراباضطراب--٧٧  

  مدةمدة  فىفى  الصغیرالصغیر  اللوزاللوز  سقوطسقوط  ھذاھذا  یؤیدیؤید  ومماومما  لھلھ  الناميالنامي  اللوزاللوز  استھالكاستھالك
..بالنباتبالنبات  الغذاءالغذاء  تمثیلتمثیل  مكانمكان  تعتبرتعتبر  والتىوالتى  األوراقاألوراق  بإزالةبإزالة  وجیزةوجیزة



محصول القطن الزھرمحصول القطن الزھر



االحتیاجات البیئیة للقطناالحتیاجات البیئیة للقطن
llمم  ٤٠٤٠--١٥١٥  بینبین  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  منمن  نطاقنطاق  فىفى  القطنالقطن  بذوربذور  وتنبتوتنبت  ::الحرارةالحرارة--أأ  

    درجاتدرجات  فىفى  ویسرعویسرع  المنخفضةالمنخفضة  الحرارةالحرارة  درجاتدرجات  فىفى  القطنالقطن  بذوربذور  انباتانبات  وببطئوببطئ
..مم  ٣٥٣٥- - ٣٣٣٣  فىفى  لإلنباتلإلنبات  المثلىالمثلى  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  تبلغتبلغ  حتىحتى  المرتفعةالمرتفعة  الحرارةالحرارة

llنطاقنطاق  فىفى  والثمرىوالثمرى  الخضرىالخضرى  طورھاطورھا  فىفى  القطنالقطن  نباتاتنباتات  وتنمووتنمو  
    لدرجةلدرجة  طویلةطویلة  لفترةلفترة  النباتاتالنباتات  تتعرضتتعرض  أالأال  ویجبویجب  مم  ٥٥..٣٧٣٧--١٢١٢  بینبین  حرارىحرارى
    لنمولنمو  المثلىالمثلى  الحرارةالحرارة  درجةدرجة  وتبلغوتبلغ  ..بالغةبالغة  أضرارأضرار  لھالھا  یحدثیحدث  وأالوأال  العظمىالعظمى  الحرارةالحرارة
..مم٣٢٣٢- - ٣٠٣٠  القطنالقطن

llالخضرىالخضرى  نموهنموه  أجلأجل  منمن  یحتاجیحتاج  القطنالقطن  بأنبأن  عموماعموما  القولالقول  ویمكنویمكن  
  تعریضتعریض  ویؤدىویؤدى  واألثمارواألثمار  األزھاراألزھار  فترةفترة  أثناءأثناء  سیماسیما  والوال  دافئدافئ  جوجو  إلىإلى  والثمرىوالثمرى
    الخناقالخناق  لمرضلمرض  وتعریضھاوتعریضھا  نموھانموھا  بطءبطء  إلىإلى  المنخفضةالمنخفضة  الحرارةالحرارة  لدرجاتلدرجات  البادراتالبادرات

    أثناءأثناء  فىفى  النباتاتالنباتات  تعرضتتعرضت  إذاإذا  نموهنموه  اإلكتمالاإلكتمال  قبلقبل  الكبیرالكبیر  اللوزاللوز  منمن  كثیركثیر  یتفتحیتفتح  كماكما
  النسبیةالنسبیة  الجویةالجویة  الرطوبةالرطوبة  انخفاضانخفاض  معمع  المرتفعةالمرتفعة  الحرارةالحرارة  لدرجاتلدرجات  النضجالنضج  طورطور

    الناتجالناتج  المحصولالمحصول  كمیةكمیة  تقلتقل  إذإذ  القطنالقطن  زراعةزراعة  تأخیرتأخیر  عندعند  الظاھرةالظاھرة  ھذهھذه  وتالحظوتالحظ
صفاتةصفاتة  وتنحطوتنحط



llتأثیرًاتأثیرًا  اإلضاءةاإلضاءة  وشدةوشدة  اإلضاءةاإلضاءة  فترةفترة  طولطول  تؤثرتؤثر  ::اإلضاءةاإلضاءة- - بب    
    المنزرعةالمنزرعة  األقطاناألقطان  أغلبأغلب  وتسلكوتسلك  القطنالقطن  نباتنبات  نمونمو  علىعلى  بالغابالغا
    علىعلى  الضوئیةالضوئیة  الفترةالفترة  طولطول  یؤثریؤثر  الال  أىأى  المحایدةالمحایدة  النباتاتالنباتات  سلوكسلوك
  سیماسیما  والوال  المعمرةالمعمرة  األقطاناألقطان  بعضبعض  وتسلكوتسلك  النباتاتالنباتات  أزھارأزھار
  القصیرةالقصیرة  النھارالنھار  نباتاتنباتات  سلوكسلوك  االستوائیةاالستوائیة  األقطاناألقطان

llجوجو  إلىإلى  التیلةالتیلة  الطویلةالطویلة  األقطاناألقطان  تحتاجتحتاج    ::الجویةالجویة  الرطوبةالرطوبة--جج    
    أثناءأثناء  %%٧٠٧٠  عنعن  النسبیةالنسبیة  الجویةالجویة  الرطوبةالرطوبة  تقلتقل  الال  بحیثبحیث  رطبرطب
  للتیلةللتیلة  الجیدةالجیدة  الصفاتالصفات  لتكوینلتكوین  رطبرطب  جوجو  یلزمیلزم  إذإذ  اللوزاللوز  نضجنضج
    المنوفىالمنوفى  مثلمثل  التیلةالتیلة  طویلةطویلة  األصنافاألصناف  زراعةزراعة  تتركزتتركز  ولھذاولھذا

    علىعلى  الجویةالجویة  الرطوبةالرطوبة  تؤثرتؤثر  كماكما  الدلتاالدلتا  شمالشمال  فىفى  وغیرھاوغیرھا
    باآلفاتباآلفات  القطنالقطن  إصابةإصابة  إلىإلى  الضبابالضباب  یؤدىیؤدى  إذإذ  األمراضاألمراض  أنتشارأنتشار

..الحشریةالحشریة



تأثیر شدة اإلضاءة وتركیز ثانى أكسید الكربون على معدل التمثیل الضوئىتأثیر شدة اإلضاءة وتركیز ثانى أكسید الكربون على معدل التمثیل الضوئى



تأثیر درجة حرارة الورقة على معدل التمثیل الضوئىتأثیر درجة حرارة الورقة على معدل التمثیل الضوئى



اإلحتیاجات األرضیةاإلحتیاجات األرضیة
llوالطینیةوالطینیة  الثقیلةالثقیلة  الطینیةالطینیة  األرضاألرض  فىفى  القطنالقطن  زراعةزراعة  تنجحتنجح    

    الخفیفةالخفیفة  الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى  فىفى  زراعتھزراعتھ  یجوزیجوز  والوال  الصفراءالصفراء
  فىفى  ولفقرھاولفقرھا  القطنالقطن  لنمولنمو  الالزمةالالزمة  بالرطوبةبالرطوبة  احتفاظھااحتفاظھا  لعدملعدم
    فىفى  القطنالقطن  زراعةزراعة  ینجحینجح  والوال  یزرعیزرع  وقدوقد  الغذائیةالغذائیة  الموادالمواد

    القطنالقطن  نباتاتنباتات  وتتحملوتتحمل  والمالحةوالمالحة  والقلویةوالقلویة  الغدقةالغدقة  األراضىاألراضى
    زراعةزراعة  تجودتجود  والوال  المحاصیلالمحاصیل  منمن  كثیركثیر  منمن  غیرھاغیرھا  عنعن  الملوحةالملوحة
    لتھییجلتھییج  الخصوبةالخصوبة  الزائدةالزائدة  والسواحلوالسواحل  الجزائرالجزائر  بأراضىبأراضى  القطنالقطن

    بمثلبمثل  النباتاتالنباتات  إثمارإثمار  ویقلویقل  الخضرىالخضرى  نموھانموھا  وزیادةوزیادة  النباتاتالنباتات
    النباتاتالنباتات  تصابتصاب  كماكما  النباتاتالنباتات  نضجنضج  یتأخریتأخر  كماكما  ..األراضىاألراضى  ھذهھذه

    الخصبةالخصبة  األراضىاألراضى  یناسبیناسب  وعمومًاوعمومًا  القرنفیلةالقرنفیلة  اللوزاللوز  بدودةبدودة
  ..المبكرةالمبكرة  القطنالقطن  أصنافأصناف



معدل التمثیل الضوئى خالل مراحل نمو النباتمعدل التمثیل الضوئى خالل مراحل نمو النبات



العالقة بین عدد األیام من الزراعة و دلیل مساحة األوراقالعالقة بین عدد األیام من الزراعة و دلیل مساحة األوراق



حركة الكربوھیدرات خالل النبات في المراحل العمریة  حركة الكربوھیدرات خالل النبات في المراحل العمریة  
المختلفةالمختلفة



الدورة الزراعیةالدورة الزراعیة
ll          ترتیبترتیب  علیھعلیھ  یتوقفیتوقف  رئیسيرئیسي  محصولمحصول  وھووھو  صیفىصیفى  محصولمحصول  القطنالقطن  یعتبریعتبر  

  سمیتسمیت  األرضاألرض  نصفنصف  فىفى  زرعزرع  فإذافإذا  زراعتھزراعتھ  مناطقمناطق  فىفى  بھبھ  توصفتوصف  التىالتى  الدورةالدورة
  القطنالقطن  ویزرعویزرع..  ثالثیةثالثیة  الدورةالدورة  سمیتسمیت  المساحةالمساحة  ثلثثلث  فىفى  زرعزرع  وإذاوإذا  ،،  ثنائیةثنائیة  الدورةالدورة

    الصیفىالصیفى  الرفیعةالرفیعة  الذرةالذرة  مثلمثل  الصیفیةالصیفیة  المحاصیلالمحاصیل  عقبعقب  المستدیمالمستدیم  الرىالرى  مناطقمناطق  فىفى
  األرضاألرض  تتركتترك  أنأن  علىعلى  الشامیةالشامیة  كالذرةكالذرة  النیلیةالنیلیة  محاصیلمحاصیل  بعدبعد  أوأو  الصیفىالصیفى  واألرزواألرز
  حشةحشة  منھمنھ  تؤخذتؤخذ  ))تحریشتحریش((  مؤقتمؤقت  برسیمًابرسیمًا  تزرعتزرع  أوأو  القطنالقطن  زراعةزراعة  حتىحتى  بورًابورًا

    تزرعتزرع  التىالتى  المحاصیلالمحاصیل  أماأما  القطنالقطن  لزراعةلزراعة  األرضاألرض  تجھیزتجھیز  یتأخریتأخر  الال  حتىحتى  واحدةواحدة
..وغیرھاوغیرھا  والفولوالفول  والبرسیموالبرسیم  والشعیروالشعیر  كالقمحكالقمح  شتویةشتویة  فھىفھى  القطنالقطن  عقبعقب

ll        تزرعتزرع  حیثحیث  والخیاروالخیار  كالبصلكالبصل  األجلاألجل  قصیرةقصیرة  المحاصیلالمحاصیل  بعضبعض  علیھعلیھ  تحملتحمل  وقدوقد  
  عدیمعدیم  ویصبحویصبح  الثمریةالثمریة  الفروعالفروع  تكوینتكوین  علىعلى  تؤثرتؤثر  الال  حتىحتى  واسعةواسعة  مسافاتمسافات  علىعلى

  أوأو  البرسیمالبرسیم  منمن  بدًالبدًال  قبلھقبلھ  الفولالفول  زراعةزراعة  أوأو  القطنالقطن  تعقیرتعقیر  القانونالقانون  حرمحرم  وقدوقد..الحجرالحجر
..))  أحادیةأحادیة  قطنقطن  دورةدورة((  رجیعًارجیعًا  زراعتھزراعتھ



میعاد الزراعةمیعاد الزراعة
llدرجةدرجة  علىعلى  أساسًاأساسًا  للقطنللقطن  المناسبالمناسب  الزراعةالزراعة  میعادمیعاد  یتوقفیتوقف    

    ::))الزراعةالزراعة  منطقةمنطقة((  األرضاألرض  حرارةحرارة
llالمنطقتینالمنطقتین  ھاتینھاتین  فىفى  القطنالقطن  یزرعیزرع  ::والوسطىوالوسطى  العلیاالعلیا  مصرمصر--١١    

    أالأال  ویجبویجب  مارسمارس  ١٥١٥  إلىإلى  مارسمارس  أولأول  منمن  الممتدةالممتدة  الفترةالفترة  فىفى
..مارسمارس  منتصفمنتصف  عنعن  االضطراریةاالضطراریة  الظروفالظروف  فىفى  الزراعالزراع  یتأخریتأخر

llمنمن  الثانىالثانى  النصفالنصف  منمن  ابتداءابتداء  الدلتاالدلتا  فىفى  القطنالقطن  یزرعیزرع::الدلتاالدلتا--٢٢    
    بجنوببجنوب  بالزراعةبالزراعة  ویبكرویبكر  مارسمارس  شھرشھر  نھایةنھایة  إلىإلى  مارسمارس  شھرشھر
    یجوزیجوز  والوال  الشمالیةالشمالیة  بالمناطقبالمناطق  متأخرًامتأخرًا  یزرعیزرع  أنأن  علىعلى  الدلتاالدلتا
    تأثیرتأثیر  منمن  لذلكلذلك  لمالما  مارسمارس  شھرشھر  نھایةنھایة  عنعن  الزراعةالزراعة  تأخیرتأخیر
..المحصولالمحصول  علىعلى  ضارضار



العالقة بین مواعید زراعة وحصاد القطن في العالمالعالقة بین مواعید زراعة وحصاد القطن في العالم



فوائد التبكیر فى الزراعةفوائد التبكیر فى الزراعة

llالمنتظمالمنتظم  والرىوالرى  المرتفعالمرتفع  للتسمیدللتسمید  الغلةالغلة  المرتفعةالمرتفعة  األصنافاألصناف  إستجابةإستجابة--١١  
  واضحواضح  تأثیرتأثیر  المعامالتالمعامالت  لھذهلھذه  الیكونالیكون  بینمابینما  المبكرةالمبكرة  الزراعةالزراعة  حالةحالة  فىفى

    ..المتأخرةالمتأخرة  الزراعةالزراعة  فىفى  األصنافاألصناف  ھذهھذه  إستجابةإستجابة  علىعلى
llظروفظروف  فىفى  اللوزاللوز  وینضجوینضج  وتلوزوتلوز  تزھرتزھر  إذإذ  المحصولالمحصول  كمیةكمیة  زیادةزیادة--٢٢  

..مالئمةمالئمة  جویةجویة
llالرتبةالرتبة  وارتفاعوارتفاع  المحصولالمحصول  كمیةكمیة  زیادةزیادة--٣٣..
llودودةودودة  القرنفلیةالقرنفلیة  اللوزاللوز  بدونبدون  لإلصابةلإلصابة  النباتاتالنباتات  تعرضتعرض  فترةفترة  نقصنقص--٤٤  

..الشوكیةالشوكیة  اللوزةاللوزة
llإعدادإعداد  فىفى  الفرصةالفرصة  زیادةزیادة  إلىإلى  ھذاھذا  ویؤدىویؤدى  مبكرًامبكرًا  المحصولالمحصول  جنىجنى--٥٥  

..الشتویةالشتویة  المحاصیلالمحاصیل  لزراعةلزراعة  جیدًاجیدًا  األرضاألرض
ll



عالقة المحصول بمیعاد الزراعةعالقة المحصول بمیعاد الزراعة



تأثر المحصول بمیعاد الزراعةتأثر المحصول بمیعاد الزراعة



أضرار التأخیر فى الزراعةأضرار التأخیر فى الزراعة
llالمحصولالمحصول  كمیةكمیة  نقصنقص- - ١١..
llاللوزاللوز  دودةدودة  سیماسیما  والوال  الضارةالضارة  اآلفاتاآلفات  لمھاجمةلمھاجمة  النباتاتالنباتات  تعرضتعرض  إحتمالإحتمال  زیادةزیادة- - ٢٢    

..والقرنفلیةوالقرنفلیة  الشوكیةالشوكیة
llالتیلةالتیلة  طولطول  علىعلى  ضارًاضارًا  تأثیرًاتأثیرًا  ویؤثرویؤثر  الحلیجالحلیج  تصافىتصافى  نقصنقص- - ٣٣..
llیتأخرونیتأخرون  القبلىالقبلى  الوجھالوجھ  فىفى  المزارعینالمزارعین  منمن  كثیرًاكثیرًا  فإنفإن  التأخیرالتأخیر  أضرارأضرار  منمن  وبالرغموبالرغم    

    أحیانًاأحیانًا  زراعتھزراعتھ  ویمتدویمتد  أبریلأبریل  شھرشھر  فىفى  غالبًاغالبًا  فیزرعونھفیزرعونھ  المناسبالمناسب  الموعدالموعد  عنعن  عنعن
    قبلقبل  مبكرمبكر  شتوىشتوى  محصولمحصول  زراعةزراعة  یمكنھمیمكنھم  حتىحتى  وذلكوذلك  مایومایو  شھرشھر  أوائلأوائل  إلىإلى

    كالفولكالفول  القطنالقطن  محصولمحصول  قبلقبل  مبكرمبكر  شتوىشتوى  محصولمحصول  قبلقبل  مبكرمبكر  شتوىشتوى  محصولمحصول
    تعرضتعرض  بإحتمالبإحتمال  المزارعالمزارع  علمعلم  ومعومع  المبكرالمبكر  القمحالقمح  وأحیانًاوأحیانًا  والشعیروالشعیر  والعدسوالعدس  البلدىالبلدى

  لزراعةلزراعة  السابقالسابق  الشتوىالشتوى  المحصولالمحصول  أنأن  إالإال  للنقصللنقص  الحاالتالحاالت  ھذهھذه  مثلمثل  فىفى  المحصولالمحصول
..القطنالقطن  زراعةزراعة  تأخیرتأخیر  حالةحالة  فىفى  المحتملالمحتمل  النقصالنقص  عنعن  یعوضھیعوضھ  القطنالقطن



كمیة التقاوىكمیة التقاوى

llالعواملالعوامل  منمن  كثیركثیر  علىعلى  للزراعةللزراعة  الالزمةالالزمة  التقاوىالتقاوى  كمیةكمیة  وتتوقفوتتوقف  
  ومعدلومعدل  الجورالجور  بینبین  والمسافاتوالمسافات  ومیعادھاومیعادھا  الزراعةالزراعة  طریقةطریقة  وأھمھاوأھمھا

  ووجودووجود  باألرضباألرض  الموجودةالموجودة  األمالحاألمالح  ومقدارومقدار  األرضاألرض  ونوعونوع  التخطیطالتخطیط
..  عدمھعدمھ  منمن  الزغبالزغب

llالزراعةالزراعة  حالةحالة  فىفى  فدانفدان//كجمكجم  ٧٠٧٠--٦٠٦٠  وترقیعھوترقیعھ  الفدانالفدان  لزراعةلزراعة  ویلزمویلزم  
  بعدبعد  الزراعةالزراعة  فىفى  فدانفدان//كجمكجم٤٥٤٥--٤٠٤٠  الشكالشك  بطریقةبطریقة  كدابةكدابة  ریةریة  بدونبدون
  أوأو  العریضالعریض  المضربالمضرب  أوأو  بالشكبالشك  البذورالبذور  وضعتوضعت  سواءسواء  الكدابةالكدابة  الریةالریة

  بالمضرببالمضرب  الكدابةالكدابة  الریةالریة  بعدبعد  الزراعةالزراعة  فىفى  فدانفدان  كجمكجم٣٠٣٠--٢٥٢٥  الدمساوىالدمساوى
  منزرعةمنزرعة  بذوربذور  استخداماستخدام  حالةحالة  فىفى  التقاوىالتقاوى  كمیةكمیة  وتقلوتقل  ..  القمعىالقمعى
    ..الزغبالزغب



عالقة محصول القطن بدلیل مساحة األوراق و عدد األیام من عالقة محصول القطن بدلیل مساحة األوراق و عدد األیام من 
الزراعةالزراعة



معاملة التقاوى قبل زراعتھامعاملة التقاوى قبل زراعتھا
llواسراعواسراع  الزراعةالزراعة  تسھیلتسھیل  بغرضبغرض  الزراعةالزراعة  قبلقبل  التقاوىالتقاوى  تعاملتعامل  

  الكائناتالكائنات  مھاجمةمھاجمة  منمن  والبادراتوالبادرات  البذورالبذور  وحمایةوحمایة  اإلنباتاإلنبات  وتحسینوتحسین
..  األزھاراألزھار  وإسراعوإسراع  النباتاتالنباتات  نمونمو  وتشجیعوتشجیع  الدقیقةالدقیقة  الحیةالحیة

ll   ونذكر فیما یلى أھم ھذه المعامالت ونذكر فیما یلى أھم ھذه المعامالت..
llإزالة الزغب إزالة الزغب --١١FuzzFuzz
llالتنظیف التنظیف --٢٢CleaningCleaning
llالمعاملة بدرجات الحرارة المرتفعة المعاملة بدرجات الحرارة المرتفعة --٣٣High temperature High temperature 
llالتبخیر التبخیر --٤٤FumigationFumigation
llالنقع فى الماء النقع فى الماء --٥٥SoakingSoaking
llاألرتباع األرتباع --٦٦VernalizationVernalization
llالمعاملة بالمھلكات الفطریة المعاملة بالمھلكات الفطریة --٧٧FungicidesFungicides



تابع معاملة التقاوىتابع معاملة التقاوى
llالزغبالزغب  إزالةإزالة--١١  FuzzFuzz
llھذهھذه  وتتبعوتتبع  البذورالبذور  علىعلى  منمن  والزغبوالزغب  القصیرالقصیر  الشعرالشعر  إزالةإزالة  عملیةعملیة  عنعن  عبارةعبارة  ھوھو    

  السىالسى  بأصنافبأصناف  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  تتبعتتبع  الال  كماكما  بالماكیناتبالماكینات  القطنالقطن  یزرعیزرع  حیثحیث  العملیةالعملیة
SeaSea    أیلنداأیلندا IslandIsland  إزالةإزالة  عملیةعملیة  وتجرىوتجرى  بالزغببالزغب  بذورھابذورھا  تغطىتغطى  الال  التىالتى  

::وھماوھما  رئیسیتینرئیسیتین  بطریقتینبطریقتین  الزغبالزغب
llالمیكانیكیةالمیكانیكیة  الطریقةالطریقة  MechanicalMechanical methodsmethods  ..
llالكیماویةالكیماویة  الطریقةالطریقة  ChemicalChemical methodsmethods  ..

llالمیكانیكیةالمیكانیكیة  الطریقةالطریقة  أوًالأوًال  MechanicalMechanical methodsmethods
llتشابھتشابھ  منشاریةمنشاریة  بحالجاتبحالجات  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  فىفى  والزغبوالزغب  القصیرالقصیر  الشعرالشعر  ویزالویزال  

  بعضھابعضھا  منمن  المناشیرالمناشیر  تقریبتقریب  ویجبویجب  الصغیرةالصغیرة  بأسنانھابأسنانھا  وتتمیزوتتمیز  العادیةالعادیة  الحالجاتالحالجات
..بكفاءةبكفاءة  عملھاعملھا  اآللةاآللة  لتؤدىلتؤدى



llالكیمائیةالكیمائیة  الطریقةالطریقة  ثانیًاثانیًا  ChemicalChemical methodsmethods
ll    وأھمھاوأھمھا  الكیمائیةالكیمائیة  المركباتالمركبات  منمن  كثیركثیر  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  فىفى  وتستخدموتستخدم  

..  اإلیدروكلوریكاإلیدروكلوریك  وحامضوحامض  المركزالمركز  الكبریتیكالكبریتیك  حامضحامض

ll  الطریقةالطریقة  فىفى  الزغبالزغب  إزالةإزالة  عملیةعملیة  منمن  الناتجةالناتجة  الفوائدالفوائد  وتتلخصوتتلخص  
::فىفى  المیكانیكیةالمیكانیكیة

llالتقاوىالتقاوى  وتوفیروتوفیر  باآللةباآللة  زراعتھازراعتھا  عندعند  البذورالبذور  تداولتداول  سھولةسھولة  --أأ..
llمنمن  %%٥٥  حوالىحوالى  تعادلتعادل  إذإذ  والزغبوالزغب  القصیرالقصیر  الشعرالشعر  منمن  اإلستفادةاإلستفادة  --بب  

..كثیفكثیف  بزغببزغب  المغطاةالمغطاة  األصنافاألصناف  فىفى  البذورالبذور  وزنوزن
llاإلنباتاإلنبات  نسبةنسبة  إرتفاعإرتفاع  --جج  GermenationGermenation
llأحیانًاأحیانًا  المحصولالمحصول  كمیةكمیة  زیادةزیادة  --دد  ..



llبالطریقةبالطریقة  الزغبالزغب  إزالةإزالة  طریقةطریقة  علىعلى  ویؤخذویؤخذ  
--::یلىیلى  فیمافیما  تلخصھاتلخصھا  األموراألمور  بعضبعض  الكیمائیةالكیمائیة

llالتكالیفالتكالیف  كثرةكثرة  --١١
llبدقةبدقة  العملیةالعملیة  اجراءاجراء  عدمعدم  عندعند  اإلنباتاإلنبات  نسبةنسبة  انخفاضانخفاض  --٢٢
llماكیناتماكینات  صممتصممت  ولقدولقد  العملیةالعملیة  إجراءإجراء  وخطورةوخطورة  صعوبةصعوبة  --٣٣    

..خطورةخطورة  فیھفیھ  ولیسولیس  سھالسھال  بھابھا  العملیةالعملیة  اجراءاجراء  یصبحیصبح  خاصةخاصة
llالتنظیفالتنظیف--٢٢  ..
llھذهھذه  بواسطةبواسطة  ویمكنویمكن  حلجھاحلجھا  بعدبعد  البذورالبذور  بتنظیفبتنظیف  ینصحینصح  

    البذورالبذور  وكذلكوكذلك  بالبذوربالبذور  المختلفةالمختلفة  الغریبةالغریبة  الموادالمواد  إزالةإزالة  العملیةالعملیة
..باألمراضباألمراض  والمصابةوالمصابة  النموالنمو  كاملةكاملة  غیرغیر



llالمرتفعةالمرتفعة  الحرارةالحرارة  بدرجاتبدرجات  المعاملةالمعاملة- - ٣٣  ..
ll٥٥٥٥  بینبین  تتراوحتتراوح  حرارةحرارة  لدرجاتلدرجات  حلجھاحلجھا  بعدبعد  مصرمصر  فىفى  القطنالقطن  تقامىتقامى  بذوربذور  تعرضتعرض - -

  تفقدتفقد  والوال  القرنفلیةالقرنفلیة  اللوزاللوز  دیداندیدان  یرقاتیرقات  لقتللقتل  المباخرالمباخر  فىفى  دقائقدقائق  خمسخمس  لمدةلمدة  ٥٥مم٥٨٥٨
..الظروفالظروف  ھذهھذه  تحتتحت  اإلنباتاإلنبات  علىعلى  قدرؤتھاقدرؤتھا  البذورالبذور

llالتبخیرالتبخیر- - ٤٤  ..
llتحتتحت  األیدروسیانیكاألیدروسیانیك  حامضحامض  بغازبغاز  الدولالدول  بعضبعض  فىفى  التقاوىالتقاوى  القطنالقطن  بذوربذور  تبخرتبخر  قدقد  

    فىفى  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  تتبعتتبع  والوال  بھابھا  المختلفةالمختلفة  بالبذوربالبذور  الضارةالضارة  الكائناتالكائنات  لقتللقتل  تفریغتفریغ
..مصرمصر

llالماءالماء  فىفى  النقعالنقع- - ٥٥  ..
llیلجأیلجأ  الجنینالجنین  الماءالماء  وصولوصول  سھولةسھولة  عدمعدم  إلىإلى  یؤدىیؤدى  ممامما  للقصرةللقصرة  الكبیرالكبیر  للسمكللسمك  نظرانظرا    

    فىفى  البذورالبذور  نقعنقع  إلىإلى  الدمساوىالدمساوى  بالطریقةبالطریقة  الزراعةالزراعة  وعندوعند  مصرمصر  فىفى  الزراعالزراع  بعضبعض
..  إنباتھاإنباتھا  سرعةسرعة  بغرضبغرض  الماءالماء



llویعاب على ھذه الطریقة ما یلىویعاب على ھذه الطریقة ما یلى:: - -
llحساسیة بذور القطن للنقع فى الماءحساسیة بذور القطن للنقع فى الماء  - - ١١..
llتلف البذور إن لم تزرع بعد نقعھا إذ ال تتحمل مدة یوم أو یومین بعد النقع تلف البذور إن لم تزرع بعد نقعھا إذ ال تتحمل مدة یوم أو یومین بعد النقع   - - ٢٢

..إذ تنبت وتفقد حیویتھاإذ تنبت وتفقد حیویتھا
llصعوبة زراعتھا بآالت وزیادة نسبة التالف منھاصعوبة زراعتھا بآالت وزیادة نسبة التالف منھا  - - ٣٣..
llموتھا عند زراعتھا فى أرض جافةموتھا عند زراعتھا فى أرض جافة  - - ٤٤..
llسكونھا أو بطء انباتھا عند زراعتھا فى أرض مرتفعة الرطوبة لمنع غالف سكونھا أو بطء انباتھا عند زراعتھا فى أرض مرتفعة الرطوبة لمنع غالف   - - ٥٥

..الماء حول البذرة من دخول كمیات كافیة من األكسجین إلى الجینالماء حول البذرة من دخول كمیات كافیة من األكسجین إلى الجین
llاإلرتباع اإلرتباع --٦٦::
ll مرات حتى مرات حتى   ٤٤- - ٣٣وتجرى عملیة األرتباع فى بعض الدول بترطیب بذور القطن وتجرى عملیة األرتباع فى بعض الدول بترطیب بذور القطن

..  ترتفع نسبة الرطوبة بھاترتفع نسبة الرطوبة بھا
llالمعاملة بالمھلكات الفطریةالمعاملة بالمھلكات الفطریة--٧٧  ..
ll     یمكن التغلب على جراثیم األمراض المحمولة على البذور وكذلك جراثیم یمكن التغلب على جراثیم األمراض المحمولة على البذور وكذلك جراثیم

األمراض الموجودة باألرض قریبا من البذور بمعاملة التقاوى بالمھلكات  األمراض الموجودة باألرض قریبا من البذور بمعاملة التقاوى بالمھلكات  
..الفطریةالفطریة



تجھیز األرض للزراعةتجھیز األرض للزراعة

ll عملیات الخدمة قبل الزراعة من اھم العوامل التى تؤدى إلى إنتاج عملیات الخدمة قبل الزراعة من اھم العوامل التى تؤدى إلى إنتاج
محصول قطن جید والتى ترتبط بطریقة الزراعة إرتباط وثیق والتى محصول قطن جید والتى ترتبط بطریقة الزراعة إرتباط وثیق والتى 

::یجب إجراؤھا مبكرا والتى تتلخص فى النقاط التالیةیجب إجراؤھا مبكرا والتى تتلخص فى النقاط التالیة
ll مرات متعامدة ویفضل أن یكون مرتین أما إذا مرات متعامدة ویفضل أن یكون مرتین أما إذا   ٣٣--٢٢حرث األرض من حرث األرض من

..حرثاتحرثات  ٣٣كان المحصول السابق أرز فیجب أن تجرى كان المحصول السابق أرز فیجب أن تجرى 
ll ترك األرض فترة كافیة بین الحرثات للتشمیس لما لھ من أھمیة ثم ترك األرض فترة كافیة بین الحرثات للتشمیس لما لھ من أھمیة ثم

..التزحیف والتخطیط وإقامة القنى والبتونالتزحیف والتخطیط وإقامة القنى والبتون
ll ضرورة العمل بقدر اإلمكان على استواء سطح األرض إلتقان عملیة ضرورة العمل بقدر اإلمكان على استواء سطح األرض إلتقان عملیة

..الرى بحیث یمكن للماء أن یصل إلى كل أجزاء الحقلالرى بحیث یمكن للماء أن یصل إلى كل أجزاء الحقل



تجھیز األرض للزراعةتجھیز األرض للزراعة



طرق زراعة القطنطرق زراعة القطن
llھىھى  طرقطرق  بثالثبثالث  القطنالقطن  زراعةزراعة  یتمیتم::الیدویةالیدویة  الزراعةالزراعة  طرقطرق  ::أوًالأوًال::
llجافةجافة  أرضأرض  فىفى  الجافةالجافة  البذرةالبذرة  زراعةزراعة  تتمتتم  حیثحیث  ))الشكالشك  طریقةطریقة((  العفیرالعفیر  الزراعةالزراعة- - ١١  

النباتاتالنباتات  ضعفضعف  ––التقاوىالتقاوى  كمیةكمیة  كثرةكثرة  ::علیھاعلیھا  ویعابویعاب  للزراعةللزراعة  األرضاألرض  تجھیزتجھیز  بعدبعد
..الجورالجور  تشققتشقق  ––
llالدمسالدمس((  الباردالبارد  علىعلى  الزراعةالزراعة  قبلقبل  األرضاألرض  رىرى  یتمیتم  وفیھاوفیھا  الدمساوىالدمساوى  الزراعةالزراعة- - ٢٢((    

  ھذهھذه  وتتمیزوتتمیز  منقوعةمنقوعة  ببذرةببذرة  الزراعةالزراعة  تتمتتم  ))أیامأیام٧٧- - ٥٥((  األرضاألرض  استحراثاستحراث  وبعدوبعد
..الزراعةالزراعة  تبكیرتبكیر  ––الحشائشالحشائش  مقاومةمقاومة  ––الزراعةالزراعة  زیةزیة  بتوفیربتوفیر  الطریقةالطریقة

llوبعدوبعد  الزراعةالزراعة  قبلقبل  غزیراغزیرا  ریًاریًا  األرضاألرض  تروىتروى  حیثحیث  ::المزدوجالمزدوج  الرىالرى  طریةطریة- - ٣٣  
  وتمتازوتمتاز  ..الحشائشالحشائش  وكثیرةوكثیرة  والملحیةوالملحیة  الثقیلةالثقیلة  األراضىاألراضى  فىفى  تتمتتم  ماما  وغالباوغالبا  زراعتھازراعتھا

..النباتاتالنباتات  انتظامانتظام  – – التقاوىالتقاوى  وتوفیروتوفیر  الزراعةالزراعة  فىفى  بالتبكیربالتبكیر  الطریقةالطریقة  ھذهھذه
llالمسافةالمسافة  وتكونوتكون  قصبتینقصبتین//خطخط  ١١١١  بمعدلبمعدل    الطرقالطرق  ھذهھذه  فىفى  التخطیطالتخطیط  یكونیكون  وعمومًاوعمومًا    

  مسافةمسافة  فتكونفتكون  ٩٠٩٠جج  ،،  ٨٩٨٩جج  ،،  ٨٦٨٦جج  عداعدا  ماما  األصنافاألصناف  لجمیعلجمیع  سمسم  ٢٠٢٠  الجورالجور  بینبین
    ..سمسم  ٢٥٢٥  الجورالجور  بینبین  الزراعةالزراعة



تجھیز األرض للزراعةتجھیز األرض للزراعة



زراعة القطن ألیًازراعة القطن ألیًا



زراعة القطن ألیًازراعة القطن ألیًا



زراعة القطن ألیًازراعة القطن ألیًا



شكل النباتات المزروعة بالمیكنةشكل النباتات المزروعة بالمیكنة



ll        الترقیعالترقیع  ::
llخلطخلط  یحدثیحدث  الال  حتىحتى  زراعتھازراعتھا  تمتم  التىالتى  البذرةالبذرة  نفسنفس  منمن  أنھأنھ  التأكدالتأكد  یجبیجب..
llالزراعةالزراعة  منمن  یومیوم  ١٥١٥((  البادراتالبادرات  ظھورظھور  إتمامإتمام  عقبعقب  الترقیعالترقیع  عملیةعملیة  تتمتتم  أنأن  یجبیجب    

  علىعلى  تظللتظلل  مختلفةمختلفة  أعمارأعمار  ذاتذات  نباتاتنباتات  الحقلالحقل  فىفى  تنموتنمو  الال  حتىحتى  ))األكثراألكثر  علىعلى
    ..المحصولالمحصول  ونقصونقص  النموالنمو  ضعفضعف  إلىإلى  یؤدىیؤدى  وھذاوھذا  بعضھابعضھا

llكاألتىكاألتى  الترقیعالترقیع  یجرىیجرى  قلیلةقلیلة  الغائبةالغائبة  الجورالجور  نسبنسب  كانتكانت  إذاإذا::
llالجافالجاف  الثرىالثرى  یزالیزال  ثمثم  الماءالماء  فىفى  ساعةساعة  ١٨١٨--١٢١٢بب  الزراعةالزراعة  قبلقبل  البذورالبذور  تنقعتنقع--١١    

    وتروىوتروى  الجافالجاف  بالتراببالتراب  ذلكذلك  بعدبعد  وتغطىوتغطى  الرطبالرطب  الترابالتراب  فىفى  البذرةالبذرة  وتوضعوتوضع
..ذلكذلك  بعدبعد  الجورالجور

llالزراعةالزراعة  قبلقبل  الماءالماء  فىفى  بنقعھابنقعھا  ینصحینصح  الال  الزغبالزغب  منزوعةمنزوعة  البذورالبذور  حالةحالة  فىفى--٢٢..
ll**  المحایاةالمحایاة  ریةریة  قبلقبل  زراعتھازراعتھا  تعادتعاد  جدًاجدًا  كبیرةكبیرة  الغائبةالغائبة  الجورالجور  نسبةنسبة  كانتكانت  إذاإذا    

..المحایاةالمحایاة  ریةریة  ذلكذلك  بعدبعد  األرضاألرض  تروىتروى  ثمثم  مباشرةمباشرة



llالخفالخف  ::
llفىفى  العزیقالعزیق  إجراءإجراء  بعدبعد  مباشرةمباشرة  الثانیةالثانیة  الریةالریة  قبلقبل  الخفالخف  إجراءإجراء  یتمیتم  

..المبكرةالمبكرة  الزراعاتالزراعات
ll٢٨٢٨--٢١٢١((  مباشرةمباشرة  ریةالمحایاةریةالمحایاة  قبلقبل  إجرائةإجرائة  یتمیتم  المتأخرةالمتأخرة  ازراعاتازراعات  فىفى  

..))الزراعةالزراعة  منمن  یومیوم
llالزراعاتالزراعات  جمیعجمیع  فىفى  الثانیةالثانیة  الحقیقیةالحقیقیة  الورقةالورقة  تكوینتكوین  بدایةبدایة  عندعند  الخفالخف  یتمیتم    

..حقیقیةحقیقیة  ورقةورقة  أولأول  ظھورظھور  عندعند  فیكونفیكون  المتأخرةالمتأخرة  الزراعاتالزراعات  أماأما  المبكرةالمبكرة
llوالضعیفةوالضعیفة  المسرولةالمسرولة  النباتاتالنباتات  ظھورظھور  إلىإلى  یؤدىیؤدى  الخفالخف  فىفى  التأخیرالتأخیر..
llاألوراقاألوراق  عددعدد  فىفى  البادراتالبادرات  أقوىأقوى  ناحیةناحیة  منمن  بادرتینبادرتین  أحسنأحسن  إختیارإختیار  یتمیتم  

..الیسرىالیسرى  بالیدبالید  تحجزتحجز  ثمثم  الحقیقیةالحقیقیة
llالال  حتىحتى  شدیدشدید  بإحتراسبإحتراس  الیمنىالیمنى  بالیدبالید  األخراألخر  تلوتلو  واحدواحد  النباتاتالنباتات  تقلیعتقلیع  یتمیتم  

..الیسرىالیسرى  بالیدبالید  الجورالجور  حولحول  التكتیمالتكتیم  یتمیتم  ثمثم  الجذورالجذور  تتقطعتتقطع
llالنباتاتالنباتات  تتعرضتتعرض  الال  حتىحتى  واحدةواحدة  مرةمرة  الخفالخف  یجرىیجرى  أنأن  األفضلاألفضل  منمن    

  الظروفالظروف  بعضبعض  فىفى  ولكنولكن  أخرىأخرى  مرةمرة  الجذورالجذور  لتقطعلتقطع  الجورالجور  فىفى  المتبقیةالمتبقیة
..مرتینمرتین  علىعلى  إجراؤةإجراؤة  یمكنیمكن  األمراضاألمراض  وإنتشاروإنتشار  السیئةالسیئة



تسمید القطنتسمید القطن
llالتسمید بالسماد البلدىالتسمید بالسماد البلدى- - ١١::
llالعناصرالعناصر  فىفى  فترةفترة  عنعن  رغمارغما  ألنھألنھ  القطنالقطن  لنباتلنبات  مفیدًامفیدًا  یعتبریعتبر  ––  توفرتوفر  إذاإذا  ––  البلدىالبلدى  السمادالسماد  

  الطبیعیةالطبیعیة  التربةالتربة  خواصخواص  تحسینتحسین  علىعلى  تساعدتساعد  عضویةعضویة  موادمواد  علىعلى  یحتوىیحتوى  فإنھفإنھ  الرئیسیةالرئیسیة
  والسمادوالسماد  ..النادرةالنادرة  الغذائیةالغذائیة  بالعناصربالعناصر  النباتالنبات  یمدیمد  كماكما  بالرطوبةبالرطوبة  االحتفاظاالحتفاظ  علىعلى  وتساعدھاوتساعدھا

  بنثربنثر  الخاصةالخاصة  اآلالتاآلالت  بواسطةبواسطة  الحقلالحقل  فىفى  نثرنثر  ویمكنویمكن  للزراعةللزراعة  األرضاألرض  قبلقبل  یضافیضاف  البلدىالبلدى
..السمادالسماد

llالتسمید الفوسفاتىالتسمید الفوسفاتى- - ٢٢::
llقبلقبل  للفدانللفدان  ٥٥أأ٢٢فوفو//١٥١٥  الكالسیومالكالسیوم  فوسفاتفوسفات  سوبرسوبر  كجمكجم١٥٠١٥٠--١٠٠١٠٠  بمعدلبمعدل  یضافیضاف  

  مراعاةمراعاة  ویجبویجب  الخطالخط  طنطن  فىفى  سرسبةسرسبة  المحایاهالمحایاه  ریةریة  قبلقبل  تتمتتم  التأخیرالتأخیر  حالةحالة  وفىوفى  التخطیطالتخطیط
  علىعلى  حدهحده  علىعلى  منھامنھا  كلكل  توضعتوضع  بلبل    اآلزوتیةاآلزوتیة  األسمدةاألسمدة  معمع  الفوسفاتیةالفوسفاتیة  األسمدةاألسمدة  خلطخلط  عدمعدم

..التسمیدالتسمید  قبلقبل  خلطھاخلطھا  یمكنیمكن  التىالتى  النوشادرالنوشادر  سلفاتسلفات  باستثناءباستثناء  الجورةالجورة  جانبىجانبى
llالتسمید البوتاسىالتسمید البوتاسى- - ٣٣::
ll كجم كبریتات بوتاسیوم للفدان فى حالة نقصھ فى التربة ویتم كجم كبریتات بوتاسیوم للفدان فى حالة نقصھ فى التربة ویتم ٥٠٥٠یضاف بمعدل یضاف بمعدل

..ذلك بعد الخف بجوار الجور دون خلط السماد البوتاسى مع األسمدة األخرىذلك بعد الخف بجوار الجور دون خلط السماد البوتاسى مع األسمدة األخرى



llاآلزوتىاآلزوتى  التسمیدالتسمید--أأ::    
llللفدانللفدان  أزوتأزوت  كجمكجم٦٢٦٢  بمعدلبمعدل  اآلزوتیةاآلزوتیة  الكیماویةالكیماویة  األسمدةاألسمدة  تضافتضاف  

  الثانیةالثانیة  والدفعةوالدفعة  مباشرةمباشرة  الخفالخف  عقبعقب  األولىاألولى  متساویتینمتساویتین  دفعتیندفعتین  علىعلى
  لظروفلظروف  المحایاهالمحایاه  قبلقبل  الخفالخف  تمتم  ماما  إذاإذا  حالةحالة  فىفى  أماأما  التالیةالتالیة  الریةالریة  قبلقبل

  الریةالریة((  تلیھاتلیھا  التىالتى  الریةالریة  فىفى  الثانیةالثانیة  الدفعةالدفعة  وتضافوتضاف  ریھریھ  تتركتترك  تأخیرھاتأخیرھا
..األزھاراألزھار  قبلقبل  ذلكذلك  یتمیتم  أنأن  علىعلى  ))الثالثةالثالثة

llإضافةإضافة  حالةحالة  فىفى  للفدانللفدان  أزوتأزوت  كجمكجم١٥١٥--١٠١٠  المقررالمقرر  منمن  یخصمیخصم  
  علىعلى  الخدمةالخدمة  وأثناءوأثناء  الزراعةالزراعة  قبلقبل  فدانفدان//  ٢٢مم٢٠٢٠  بمعدلبمعدل  البلدىالبلدى  السمادالسماد

  الزراعةالزراعة  حالةحالة  فىفى  وكذلكوكذلك  متحلالمتحلال  قدیماقدیما  البلدىالبلدى  السمادالسماد  یكونیكون  أنأن
  مسمدةمسمدة  خضرخضر  محاصیلمحاصیل  بعدبعد  المقررالمقرر  المعدلالمعدل  ھذاھذا  ویخفضویخفض  المتأخرةالمتأخرة
  األسمدةاألسمدة  منمن  كبیرةكبیرة  كمیاتكمیات  إلیھاإلیھا  مضافًامضافًا  أوأو  غزیرًاغزیرًا  أزوتیًاأزوتیًا  تسمیداتسمیدا

  أخرىأخرى  ناحیةناحیة  منمن  الثالثةالثالثة  الریةالریة  قبلقبل  ثانیةثانیة  كدفعةكدفعة  ویضافویضاف  العضویةالعضویة
  فىفى  فدانفدان//  أزوتأزوت  كجمكجم٧٥٧٥  حتىحتى  ))كجمكجم٦٢٦٢((  اآلزوتىاآلزوتى  المعدلالمعدل  ھذاھذا  یزدادیزداد
    ..٨٩٨٩  جیزةجیزة  أوأو  ))٩٢٩٢  مباركمبارك((٨٥٨٥  جیزةجیزة  الجدیدینالجدیدین  الھجینینالھجینین  حالةحالة



ما یجب مراعاتھ عند التسمیدما یجب مراعاتھ عند التسمید
llالنیتروجینالنیتروجین  منمن  كبیرةكبیرة  كمیاتكمیات  إلىإلى  تحتاجتحتاج  الرملیةالرملیة  األراضىاألراضى  فىفى  

..الیوریاالیوریا  استخداماستخدام  وعدموعدم  العضوىالعضوى  التسمیدالتسمید  معمع  والبوتاسیوموالبوتاسیوم
llالكبریتالكبریت  أوأو  الزراعىالزراعى  الجبسالجبس  إضافةإضافة  منمن  البدالبد  القلویةالقلویة  األراضىاألراضى  فىفى  

..الخدمةالخدمة  أثناءأثناء
llالتأثیرالتأثیر  ذاتذات  األسمدةاألسمدة  استخداماستخدام  منمن  التقلیلالتقلیل  یجبیجب  الملحیةالملحیة  األراضىاألراضى  فىفى  

  سلفاتسلفات((  مثلمثل  الحامضىالحامضى  التأثیرالتأثیر  ذاتذات  األسمدةاألسمدة  ویفضلویفضل  القلوىالقلوى
..))األمونیوماألمونیوم

llاالھتماماالھتمام  معمع  %%٢٥٢٥  بنسبةبنسبة  النیتروجینىالنیتروجینى  التسمیدالتسمید  معدلمعدل  خفضخفض  
..بقولیاتبقولیات  بعدبعد  الزراعةالزراعة  حالةحالة  فىفى  الفوسفاتىالفوسفاتى  بالتسمیدبالتسمید

llفىفى  التأخیرالتأخیر  حالةحالة  فىفى  %%٢٠٢٠  بمعدلبمعدل  النیتروجینىالنیتروجینى  التسمیدالتسمید  معدلمعدل  خفضخفض  
..الخضرىالخضرى  النموالنمو  فترةفترة  لنقصلنقص  وذلكوذلك  الزراعةالزراعة



التسمید النیتروجینى فى القطن و عالقتة بالمحصولالتسمید النیتروجینى فى القطن و عالقتة بالمحصول



أسباب ظاھرة الھیاجأسباب ظاھرة الھیاج

llالخصوبةالخصوبة  والشدیدةوالشدیدة  الخصبةالخصبة  األراضىاألراضى  فىفى  النباتیةالنباتیة  الكثافةالكثافة  زیادةزیادة..
llالنباتاتالنباتات  حاجةحاجة  عنعن  النیتروجینىالنیتروجینى  التسمیدالتسمید  معدالتمعدالت  زیادةزیادة..
llالحرارةالحرارة  درجةدرجة  إرتفاعإرتفاع  معمع  الرىالرى  میاةمیاة  كمیةكمیة  زیادةزیادة..
llالسالمیةالسالمیة  طولطول  إستطالةإستطالة  إلىإلى  یؤدىیؤدى  ممامما  الخفالخف  عملیةعملیة  فىفى  التأخیرالتأخیر..
llالمحایاةالمحایاة  ریةریة  تأخیرتأخیر((  الخضرىالخضرى  النموالنمو  مرحلةمرحلة  فىفى  القطنالقطن  تصویمتصویم((..



حقل قطن بھ ھیاج في النمو الخضري حقل قطن بھ ھیاج في النمو الخضري 
))الحظ ارتفاع النباتاتالحظ ارتفاع النباتات((



عالج ظاھرة الھیاجعالج ظاھرة الھیاج

llبمعدلبمعدل  التزھیرالتزھیر  بعدبعد  والثانیةوالثانیة  ،،    الخفالخف  بعدبعد  مرتینمرتین  البیكسالبیكس  بمادةبمادة  الرشالرش    
  نتیجةنتیجة  اللوزاللوز  ونضجونضج  العقدالعقد  زیادةزیادة  إلىإلى  یؤدىیؤدى  ھذاھذا  ،،  فدانفدان//جمجم  ٣٠٣٠

..الزائدالزائد  الخضرىالخضرى  النموالنمو  علىعلى  السیطرةالسیطرة
llللساقللساق  النامیةالنامیة  القمةالقمة  بإزالةبإزالة  الخضرىالخضرى  الھیاجالھیاج  حالةحالة  فىفى  التطویشالتطویش  

  فرعفرع  ١٥١٥--١٤١٤  فسیولوجىفسیولوجى  عمرعمر  علىعلى  الخضریةالخضریة  واألفرعواألفرع  الرئیسىالرئیسى
..المتأخرةالمتأخرة  للزراعاتللزراعات  ١٢١٢--١٠١٠  ،،  المبكرةالمبكرة  للزراعةللزراعة  ثمرىثمرى

llالكالسیومالكالسیوم  فوسفاتفوسفات  سوبرسوبر  كجمكجم  ٥٥  منمن  مكونمكون  رشرش  محلولمحلول  إستخدامإستخدام  
  التزھیرالتزھیر  بدایةبدایة  عندعند  والرشوالرش  فدانفدان//بوتاسیومبوتاسیوم  سلفاتسلفات  كجمكجم  ٥٥  ++  األحادىاألحادى
  النباتاتالنباتات  غزارةغزارة  درجةدرجة  حسبحسب  أسبوعینأسبوعین  بعدبعد  ثانیةثانیة  مرةمرة  الرشالرش  ویكررویكرر
..ذلكذلك  بعدبعد  الرشالرش  ویوقفویوقف  نموھانموھا  وقوةوقوة



ظاھرة الربط المبكرظاھرة الربط المبكر

llتوقفتوقف  یتمیتم  وفیھاوفیھا  الخضرىالخضرى  الھیاجالھیاج  ظاھرةظاھرة  عكسعكس  الظاھرةالظاھرة  ھذهھذه    
    نقصنقص  معمع  مبكرًامبكرًا  الثمرىالثمرى  النموالنمو  إلىإلى  واتجاھھواتجاھھ  الخضريالخضري  النموالنمو
  األراضىاألراضى  فىفى  الصورةالصورة  ھذهھذه  وتظھروتظھر  الخضرىالخضرى  النموالنمو  فىفى  واضحواضح
..الغدقةالغدقة  واألراضىواألراضى  القلویةالقلویة  والشدیدةوالشدیدة  الملحیةالملحیة

llعالجھاعالجھا::
ll١٠١٠  كلكل  مراتمرات  ثالثثالث  أوأو  مرتینمرتین  %%١١  الیوریاالیوریا  بمحلولبمحلول  الرشالرش--

    ومحلولومحلول  الصغرىالصغرى  العناصرالعناصر  تضافتضاف  أمكنأمكن  وإذاوإذا  یومیوم  ١٥١٥
..البوتاسیومالبوتاسیوم  سلفاتسلفات



عالج الخلل الغذائى لنباتات القطن خالل مرحلة التزھیرعالج الخلل الغذائى لنباتات القطن خالل مرحلة التزھیر
llفىفى  رشرش  الموصىالموصى  بخالفبخالف  أخرىأخرى  مرةمرة  فف//كجمكجم٥٥  بمعدلبمعدل  البوتاسیومالبوتاسیوم  سلفاتسلفات  رشرش    

    بعدبعد  اللوزةاللوزة  حجمحجم  وصغروصغر  الثمرىالثمرى  الحملالحمل  ونقصونقص  الخضرىالخضرى  المجموعالمجموع  ضعفضعف  حالةحالة
..األولىاألولى  الرشةالرشة  منمن  یومایوما١٥١٥

llالصغرىالصغرى  العناصرالعناصر  ألحدألحد  تفتقرتفتقر  التىالتى  األراضىاألراضى  حالةحالة  فىفى  MinorMinor oror tracetrace
elementselements))المنزرعةالمنزرعة  القطنالقطن  النباتاتالنباتات  رشرش  یمكنیمكن  فأنھفأنھ  ))منجنیزمنجنیز  ،،  زنكزنك  حدیدحدید    

    الترتیبالترتیب  علىعلى  ))جمجم٤٠٤٠جم،جم،٤٠٤٠كجم،كجم،٦٠٦٠((  بمعدلبمعدل  التزھیرالتزھیر  بدایةبدایة  فىفى  األراضىاألراضى  ھذهھذه  فىفى
بھابھا  األستفادةاألستفادة  معدلمعدل  وزیادةوزیادة  امتصاصھاامتصاصھا  لسھولةلسھولة  المخلبیةالمخلبیة  الصورةالصورة  فىفى
llبمحلولبمحلول  رشھارشھا  یمكنیمكن  التزھیرالتزھیر  فتراتفترات  خاللخالل  الخضرىالخضرى  للنموللنمو  المتجھةالمتجھة  األقطاناألقطان    

  األسبوعاألسبوع  وحتىوحتى    التزھیرالتزھیر  بدایةبدایة  منمن  الفترةالفترة  فىفى  فف//كجمكجم٥٥  بمعدلبمعدل  فوسفاتفوسفات  السوبرالسوبر
    المعدلالمعدل  زیادةزیادة  یمكنیمكن  فأنھفأنھ  للنموللنمو  المتقدمةالمتقدمة  المراحلالمراحل  حالةحالة  فىفى  أماأما  التزھیرالتزھیر  منمن  الرابعالرابع
..فف//كجمكجم١٠١٠  إلىإلى
llوتعریضوتعریض  األوراقاألوراق  إسقاطإسقاط  علىعلى  للمساعدةللمساعدة  أیضًاأیضًا  فوسفاتفوسفات  السوبرالسوبر  استخداماستخدام  یمكنیمكن  

  منمن  بمعدلبمعدل  التزھیرالتزھیر  موسمموسم  إنتھاءإنتھاء  بعدبعد  الموسمالموسم  نھایةنھایة  فىفى  والھواءوالھواء  للشمسللشمس  اللوزاللوز
..أنذاكأنذاك  الخضرىالخضرى  المجموعالمجموع  طبیعةطبیعة  حسبحسب  فف//كجمكجم١٥١٥--١٠١٠



اإلحتیاجات المائیةاإلحتیاجات المائیة

llریاتریات  ١٠١٠--٨٨  نحونحو  إلىإلى  نموهنموه  فترةفترة  خاللخالل  القطنالقطن  یحتاجیحتاج    
ll  عواملعوامل  عدةعدة  علىعلى  القطنالقطن  رىرى  ویتوقفویتوقف::--
llفىفى  القطنالقطن  رىرى  عنعن  یغنىیغنى  قدقد  ارتفاعھارتفاعھ  أنأن  إذإذ  األرضىاألرضى  الماءالماء  مستوىمستوى  --١١  

..األرضياألرضي  الماءالماء  إلىإلى  تصلتصل  القطنالقطن  جذورجذور  ألنألن  الشھرالشھر  ھذاھذا
llربطربط((  نموهنموه  توقفتوقف  الذىالذى  المبكرالمبكر  القطنالقطن  رىرى  یوقفیوقف  --٢٢((  ..
llاألزھاراألزھار  منمن  أكثرأكثر  أوأو  %%٢٠٢٠  نسبةنسبة  بھبھ  توجدتوجد  الذىالذى  القطنالقطن  رىرى  یستمریستمر  --٣٣  

..الصغیرالصغیر  واللوزواللوز
llخفیفًاخفیفًا  یكونیكون  أنأن  یجبیجب  مسرىمسرى  شھرشھر  خاللخالل  القطنالقطن  رىرى  --٤٤..



ما یجب مراعاتھ عند الرىما یجب مراعاتھ عند الرى
llكانكان  إذاإذا  حالةحالة  فىفى  الزراعةالزراعة  منمن  أسابیعأسابیع  ٤٤--٣٣  بعدبعد  ))المحایاهالمحایاه((  األولىاألولى  الریةالریة  تتمتتم  

..أرزأرز  السابقالسابق  المحصولالمحصول
ll١٥١٥--١٢١٢  كلكل  الرىالرى  یوالىیوالى  المحایاهالمحایاه  ریةریة  منمن  یومیوم  ٢٠٢٠  بعدبعد  تتمتتم  التىالتى  الثانیةالثانیة  الریةالریة  بعدبعد    

..))بالحوالبالحوال  رىرى((  الرىالرى  إحكامإحكام  ضرورةضرورة  معمع  یومیوم
llالرىالرى  عندعند  مراعاتةمراعاتة  یجبیجب  ماما::
llفىفى  وخاصةوخاصة  األحوالاألحوال  منمن  حالحال  بأىبأى  النباتاتالنباتات  تعطیشتعطیش  وعدموعدم  الرىالرى  فتراتفترات  إنتظامإنتظام  

..المحصولالمحصول  علىعلى  أثرةأثرة  ینعكسینعكس  بمابما  والتلویزوالتلویز  التزھیرالتزھیر  فترةفترة
llالحرالحر  إشتدادإشتداد  وقتوقت  الرىالرى  عدمعدم..
llمعمع  ))التغریقالتغریق((  كمیتةكمیتة  زیادةزیادة  أوأو  فتراتةفتراتة  بتقصیربتقصیر  سواءسواء  الرىالرى  فىفى  المغاالةالمغاالة  عدمعدم  

  یولیویولیو  شھرىشھرى  وخاللوخالل  النباتالنبات  لحیاةلحیاة  األولىاألولى  الفترةالفترة  فىفى  الرىالرى  ضبطضبط  علىعلى  الحرصالحرص
..الكبیرالكبیر  اللوزاللوز  وترمیخوترمیخ  الصغیرالصغیر  واللوزواللوز  الوسواسالوسواس  لتساقطلتساقط  منعًامنعًا

llالحرارةالحرارة  درجةدرجة  إرتفاعإرتفاع  حالةحالة  فىفى  الرىالرى  فتراتفترات  تقصیرتقصیر  یجبیجب..
llنضجةنضجة  تمتم  قدقد  النباتالنبات  علىعلى  اللوزاللوز  منمن  %%٨٠٨٠  یكونیكون  عندماعندما  للقطنللقطن  ریةریة  أخرأخر  تكونتكون..



طرق الرى للزراعة اآللیةطرق الرى للزراعة اآللیة

llالتربةالتربة  وطبیعةوطبیعة  الظروفالظروف  حسبحسب  الرىالرى  طرقطرق  تختلفتختلف  
::أھمھاأھمھا  ومنومن  الحقلالحقل  وطبوغرافیةوطبوغرافیة

llوالرىوالرى  المستدیمةالمستدیمة  بالبرابخبالبرابخ  الرىالرى  ومنھاومنھا  سطحیةسطحیة--١١  
..الثقوبالثقوب  ذاتذات  باألنابیبباألنابیب  والرىوالرى  بالسیفونبالسیفون

llبالرشبالرش  والرىوالرى  بالرشاشاتبالرشاشات  الرىالرى  ومنھاومنھا  ھوائیةھوائیة--٢٢  
..المحورىالمحورى



ll  الحشائشالحشائش  مقاومةمقاومة  ::
ll    وھماوھما  ھامتینھامتین  بطریقتینبطریقتین  القطنالقطن  بحقولبحقول  الحشائشالحشائش  علىعلى  التغلبالتغلب  ویمكنویمكن::
ll          الكیماویةالكیماویة  المقاومةالمقاومة- - ٢٢  العزیقالعزیق- - ١١
ll        العزیقالعزیق::
ll          القطنالقطن  ویحتاجویحتاج  األرضاألرض  فىفى  النباتاتالنباتات  وتثبیتوتثبیت  الحشائشالحشائش  ألستئصالألستئصال  القطنالقطن  یعزقیعزق  

  قبلقبل  عزقةعزقة  ٤٤- - ٣٣  القطنالقطن  فىفى  العزیقالعزیق  مراتمرات  عددعدد  وتصلوتصل    مرةمرة  منمن  أكثرأكثر  العزیقالعزیق  إلىإلى
  الریشةالریشة  منمن  الترابالتراب  نقلنقل  یجبیجب  عزقةعزقة  كلكل  وفىوفى  النباتالنبات  حیاةحیاة  منمن  األولىاألولى  ریاتریات  ٤٤- - ٣٣الال

..العمالةالعمالة  الریشةالریشة  إلىإلى  البطالةالبطالة
llسنسن  إلیةإلیة  یصلیصل  الذىالذى  العمقالعمق  إلىإلى  المناسبالمناسب  الجفافالجفاف  جفافھاجفافھا  بعدبعد  األرضاألرض  عزقعزق  یتمیتم  

..الفأسالفأس
ll      **  الجذورالجذور  تقطعتقطع  الال  حتىحتى  العزیقالعزیق  إجراءإجراء  عندعند  اإلحتراساإلحتراس  یجبیجب..
ll      **  األرضاألرض  عنعن  بعیدًابعیدًا  وإخراجھاوإخراجھا  تقلیعھاتقلیعھا  بعدبعد  الحشائشالحشائش  منمن  التخلصالتخلص  یجبیجب  

..إنتشارھاإنتشارھا  زیادةزیادة  إلىإلى  یؤدىیؤدى  األرضاألرض  فىفى  تركھاتركھا  أنأن  حیثحیث  وإعدامھاوإعدامھا



المقاومة الكیمائیةالمقاومة الكیمائیة
llالعشبیةالعشبیة  المبیداتالمبیدات  باستخدامباستخدام  كیمائیاكیمائیا  القطنالقطن  معمع  النامیةالنامیة  الحشائشالحشائش  تقاومتقاوم  

..  البادراتالبادرات  ظھورظھور  بعدبعد  أوأو  البادراتالبادرات  ظھورظھور  قبلقبل
ll        فدانفدان//كجمكجم٢٥٢٥..١١  بمعدلبمعدل  للبللللبلل  قابلقابل  مسحوقمسحوق  %%٨٠٨٠  كوكورانكوكوران  مبیدمبید  أھمھاأھمھا  ومنومن  

    للفدانللفدان  ماءماء  لترلتر٢٠٠٢٠٠  معمع  وذلكوذلك  فدانفدان  //٣٣سمسم٧٥٠٧٥٠  بمعدلبمعدل  مستحلبمستحلب  %%٢٤٢٤  جولجول  أوأو
    الحولیةالحولیة  الحشائشالحشائش  لمكافحةلمكافحة  وذلكوذلك  اللرىاللرى  وقبلوقبل  الزراعةالزراعة  بعدبعد  الخطوطالخطوط  علىعلى  رشارشا

    أمیكسأمیكس  أومبیدأومبید  فدانفدان//لترلتر٧٧..  بمعدلبمعدل٥٠٠٥٠٠  ستومبستومب  مبیدمبید  یستخدمیستخدم  حینحین  فىفى  الشتویةالشتویة
    بعدبعد  الخطوطالخطوط  علىعلى  رشارشا  ماءماء  لترلتر  ٢٠٠٢٠٠معمع  فدانفدان  //  لترلتر٥٥..٢٢  بمعدلبمعدل  مستحلبمستحلب  %%٤٨٤٨

  ..الصیفیةالصیفیة  الحولیةالحولیة  الحشائشالحشائش  لمكافحةلمكافحة  الرىالرى  وقبلوقبل  الزراعةالزراعة
ll٥٠٠٥٠٠ستومبستومب  خلیطخلیط  یستخدمیستخدم  ممامما  والصیفیةوالصیفیة  الشتویةالشتویة  الحشائشالحشائش  ولمكافحةولمكافحة  

  ++  للفدانللفدان  لترلتر  ٢٢  بمعدلبمعدل  مستحلبمستحلب  %%٤٨٤٨  امبكسامبكس  أوأو  فدانفدان//  لترلتر١١..١١  بمعدلبمعدل
    وقبلوقبل  الزراعةالزراعة  بعدبعد  الخطوطالخطوط  علىعلى  رشًارشًا  للفدانللفدان  كجمكجم  واحدواحد  بمعدلبمعدل  %%٨٠٨٠  كوتورانكوتوران

  كجمكجم٥٥..٢٢  بمعدلبمعدل  البللالبلل  قابلقابل  مسحوقمسحوق  %%٥٠٥٠  اكسترااكسترا  كوتورانكوتوران  استخدماستخدم  كماكما  الرىالرى
  السابقةالسابقة  المعامالتالمعامالت  جمیعجمیع  ومعومع  الرىالرى  وقبلوقبل  الزراعةالزراعة  بعدبعد  الخطوطالخطوط  علىعلى  رشارشا  فدانفدان//

    لتسلیكلتسلیك  الزراعةالزراعة  منمن  أسابیعأسابیع  ٧٧--٦٦  بعدبعد  وذلكوذلك  ))خربشةخربشة((  سطحیةسطحیة  غرفةغرفة  إجراءإجراء  یمكنیمكن
  ..المختلفةالمختلفة  الحشائشالحشائش  منمن  والتخلصوالتخلص  الخطوطالخطوط



نضج وجنى القطننضج وجنى القطن
llنضج القطن  یتوقف على عوامل كثیرة من أھمھانضج القطن  یتوقف على عوامل كثیرة من أھمھا::
llفىفى  التبكیرالتبكیر  علىعلى  یساعدیساعد  الجافالجاف  الحارالحار  الطقسالطقس  ألنألن  وذلكوذلك  القطنالقطن  بھابھا  المنزرعالمنزرع  المنطقةالمنطقة- - ١١  

  الجنىالجنى  فىفى  القبلىالقبلى  الوجھالوجھ  مناطقمناطق  تبكرتبكر  لذلكلذلك  رطوبةرطوبة  وأكثروأكثر  حرارةحرارة  األقلاألقل  الطقسالطقس  عنعن  النضجالنضج
..البحرىالبحرى  الوجھالوجھ  مناطقمناطق  تسبقتسبق  المناطقالمناطق  وھذهوھذه  الوسطىالوسطى  مصرمصر  مناطقمناطق  وتسبقوتسبق

llفاألصناف قصیرة التیلة مبكرة النضج عن األصناف طویلة التیلةفاألصناف قصیرة التیلة مبكرة النضج عن األصناف طویلة التیلة: : صنف القطنصنف القطن- - ٢٢  .  .
llفاألقطان المبكرة فى الزراعة تنضج أبكر من األقطان المتأخرة فى فاألقطان المبكرة فى الزراعة تنضج أبكر من األقطان المتأخرة فى : : موعد الزراعةموعد الزراعة- - ٣٣

الزراعة الزراعة 
llإلىإلى  للنباتاتللنباتات  یتیحیتیح  واسعةواسعة  مسافاتمسافات  علىعلى  فالزراعةفالزراعة  ::الزراعیةالزراعیة  المعامالتالمعامالت  اختالفاختالف- - ٤٤  

  اآلزوتىاآلزوتى  التسمیدالتسمید  فىفى  المبالغةالمبالغة  وكذلكوكذلك  ،،  نضجھنضجھ  فیتأخرفیتأخر  الخضرىالخضرى  النموالنمو  فىفى  االتجاهاالتجاه
  وكذلكوكذلك  نضجھنضجھ  وتأخروتأخر  الخضرىالخضرى  النموالنمو  نحونحو  النباتالنبات  اتجاهاتجاه  علىعلى  یساعدیساعد  الرىالرى  فىفى  والمبالغةوالمبالغة

  غیرغیر  النضجالنضج  ویكونویكون  نضجھنضجھ  فتبكرفتبكر  للعطشللعطش  القطنالقطن  وتعرضوتعرض  الزراعیةالزراعیة  العملیاتالعملیات  إھمالإھمال  فإنفإن
..طبیعىطبیعى

llنوع التربة فالتربة الخفیفة قلیلة االحتفاظ بالرطوبة تبكر أقطانھا فى النضج على نوع التربة فالتربة الخفیفة قلیلة االحتفاظ بالرطوبة تبكر أقطانھا فى النضج على - - ٥٥
.  .  األقطان المنزرعة فى األراضى الثقیلة األقطان المنزرعة فى األراضى الثقیلة 



llتعقیر القطنتعقیر القطن::
ll سم من سم من ٤٠٤٠--٣٠٣٠إذا ترك القطن بدون تقطیع مع تقلیمھ بعض الشئ وبقاء حوالى إذا ترك القطن بدون تقطیع مع تقلیمھ بعض الشئ وبقاء حوالى

الساق فى األرض ثم رویت األرض فى أوائل الربیع فإن البراعم تتكشف وینمو الساق فى األرض ثم رویت األرض فى أوائل الربیع فإن البراعم تتكشف وینمو 
على النباتات فروعًا ثمریة جدیدة تعطى محصوًال ال بأس بھ من القطن الذى  على النباتات فروعًا ثمریة جدیدة تعطى محصوًال ال بأس بھ من القطن الذى  

..یسمى قطن عقیر فى ھذه الحالةیسمى قطن عقیر فى ھذه الحالة
llمثلمثل  الشتاءالشتاء  فىفى  نسبیًانسبیًا  الدافئةالدافئة  المناطقالمناطق  بعضبعض  فىفى  تتبعتتبع  ھذهھذه  التعقیرالتعقیر  وعملیةوعملیة    

  فىفى  أماأما  ..  سنواتسنوات  ٤٤--٣٣  األرضاألرض  فىفى  عادةعادة  القطنالقطن  یبقىیبقى  حیثحیث  وبیرووبیرو  البرازیلالبرازیل
  القطنالقطن  نباتاتنباتات  فإنفإن  المتحدةالمتحدة  الوالیاتالوالیات  مناطقمناطق  كبعضكبعض  الباردالبارد  الشتاءالشتاء  ذاتذات  المناطقالمناطق
    فىفى  القطنالقطن  تعقیرتعقیر  یمكنیمكن  الال  ولذلكولذلك  الباردالبارد  الشتاءالشتاء  مدةمدة  األرضاألرض  فىفى  بقیتبقیت  إذاإذا  تموتتموت

..المناطقالمناطق  ھذهھذه
llمنمن  التعقیرالتعقیر  عملیةعملیة  تنجحتنجح  أنأن  یمكنیمكن  فإنھفإنھ  مصرمصر  فىفى  المحلیةالمحلیة  للظروفللظروف  بالنسبةبالنسبة  

  أثناءأثناء  كامنةكامنة  وبراعمھاوبراعمھا  حیھحیھ  تبقىتبقى  أنأن  القطنالقطن  لنباتاتلنباتات  یمكنیمكن  حیثحیث  الجویةالجویة  الناحیةالناحیة
    مارسمارس  أوائلأوائل  أوأو  فبرایرفبرایر  أواخرأواخر  فىفى  األرضاألرض  تروىتروى  عندماعندما  تنشطتنشط  ثمثم  الشتاءالشتاء  فصلفصل
  وبائىوبائى  بشكلبشكل  اإلصابةاإلصابة  وتتضاعفوتتضاعف  بشدةبشدة  باآلفاتباآلفات  القطنالقطن  إصابةإصابة  لوحظلوحظ  ولكنولكن

  القطنالقطن  تعقیرتعقیر  بمنعبمنع  قانونًاقانونًا  تسنتسن  الحكومةالحكومة  جعلجعل  ممامما  العملیةالعملیة  ھذهھذه  بممارسةبممارسة
  ..بالجمھوریةبالجمھوریة



Chemical defoliationChemical defoliationالتوریق الكیماوى التوریق الكیماوى 

llأنأن  بعدبعد  القطنالقطن  أوراقأوراق  إزالةإزالة  ھوھو  الكیماويالكیماوي  بالتوریقبالتوریق  المقصودالمقصود    
    الطبیعىالطبیعى  حجمھاحجمھا  إلىإلى  النباتالنبات  علىعلى  اللوزاتاللوزات  معظممعظم  یصلیصل
    تضافتضاف  كیماویةكیماویة  موادمواد  بواسطةبواسطة  اإلزالةاإلزالة  ھذهھذه  وتتموتتم  الناضجالناضج
    طبیعیًاطبیعیًا  األوراقاألوراق  تسقیطتسقیط  علىعلى  وتعملوتعمل  التعفیرالتعفیر  أوأو  الرشالرش  بعملیاتبعملیات
    طبقةطبقة  تكوینتكوین  طریقطریق  عنعن  آخرآخر  سببسبب  ألىألى  أوأو  العمرالعمر  فىفى  لتقدمھالتقدمھا
    وتمنعوتمنع  الفرعالفرع  أوأو  والساقوالساق  الورقةالورقة  عنقعنق  بینبین  الخالیاالخالیا  منمن  عازلةعازلة
  الطبقةالطبقة  وھذهوھذه  فتسقطفتسقط  الورقةالورقة  إلىإلى  وو  منمن  والغذاءوالغذاء  الماءالماء  مرورمرور
AbscissionAbscission  باسمباسم  تعرفتعرف  الخالیاالخالیا  منمن  العازلةالعازلة layerlayer  



llالكیماوىالكیماوى  التوریقالتوریق  فوائدفوائد::
llاللوزاللوز  تفتحتفتح  فىفى  التبكیرالتبكیر  ..
llخصوصًاخصوصًا  العمالالعمال  كفاءةكفاءة  وزیادةوزیادة  الیدوىالیدوى  الجنىالجنى  عملیةعملیة  فىفى  اإلسراعاإلسراع  

..غزیرًاغزیرًا  القطنالقطن  نمونمو  یكونیكون  عندماعندما
llتصیبتصیب  التىالتى  الحشراتالحشرات  بعضبعض  مقاومةمقاومة  علىعلى  الكیماوىالكیماوى  التوریقالتوریق  یساعدیساعد  

    النضجالنضج  أثناءأثناء  المحصولالمحصول
llاللوزاللوز  تعفنتعفن  مرضمرض  مقاومةمقاومة..
llنسبةنسبة  فىفى  أقلأقل  العملیةالعملیة  فیھفیھ  تمتتمت  الذىالذى  القطنالقطن  منمن  الناتجةالناتجة  البذورالبذور  

  منمن  أعلىأعلى  جودتھاجودتھا  تكونتكون  ولذلكولذلك  الدھنیةالدھنیة  األحماضاألحماض  ونسبةونسبة  الرطوبةالرطوبة
..المعاملالمعامل  غیرغیر  القطنالقطن  منمن  الناتجةالناتجة  البذورالبذور

llعلىعلى  الخضراءالخضراء  األوراقاألوراق  وجودوجود  حیثحیث  كبیرةكبیرة  أھمیةأھمیة  الكیماوىالكیماوى  للتوریقللتوریق  
  منمن  تخفضتخفض  القطنالقطن  فىفى  خضراءخضراء  بقعبقع  وجودوجود  یسببیسبب  الجنىالجنى  عندعند  النباتاتالنباتات

  ..الحلجالحلج  عندعند  كثیرةكثیرة  تنظیفتنظیف  عملیاتعملیات  إلىإلى  ذلكذلك  عندعند  األمراألمر  ویحتاجویحتاج  رتبتھرتبتھ
..المیكانیكىالمیكانیكى  الجنىالجنى  عملیةعملیة  كفاءةكفاءة  أنأن  كماكما



llإضافتھاإضافتھا  وطریقةوطریقة  التوریقالتوریق  فىفى  المستعملةالمستعملة  الكیماویاتالكیماویات::
llحالةحالة  كلكل  ظروفظروف  بحسببحسب  وذلكوذلك  للرشللرش  محالیلمحالیل  أوأو  للتعفیرللتعفیر  مساحیقمساحیق  صورةصورة  فىفى  تضافتضاف..  

..التوریقالتوریق  عملیةعملیة  فىفى  إستعملتإستعملت  أوأو  نجحتنجحت  التىالتى  الكیماویاتالكیماویات  ومنومن
llللتعفیرللتعفیر  مساحیقمساحیق  صورةصورة  فىفى  تستعملتستعمل  كیماویاتكیماویات--أأ::
llالكالسیومالكالسیوم  سینامیدسینامید- - ١١  CalciumCalcium cyanamidecyanamide    
llالصودیومالصودیوم  أحادىأحادى  سینامیدسینامید- - ٢٢  MonosodiumMonosodium cyanamidecyanamide
llاآلتىاآلتى  منھامنھا  نذكرنذكر  للرشللرش  سوائلسوائل  تستعملتستعمل  كیماویاتكیماویات--بب  ::    
llPotassiumPotassium cyanatecyanate ,Sodium,Sodium chloratechlorate ,,
llFeloxFelox monochloroacetatemonochloroacetate sodiumsodium ,Animo,Animo--triazoletriazole ,, etcetc
llالموادالمواد  ھذهھذه  وتضافوتضاف  عادةعادة  المستعملةالمستعملة  الرشالرش  أوأو  التعفیرالتعفیر  بآالتبآالت  الموادالمواد  ھذهھذه  وتضافوتضاف    

    العفاراتالعفارات  وھىوھى  والحشراتوالحشرات  األمراضاألمراض  مقاومةمقاومة  فىفى  عادةعادة  المستعملةالمستعملة  الرشالرش  أوأو  التعفیرالتعفیر  بآالتبآالت
  التأثیرالتأثیر  إلحداثإلحداث  المناسبةالمناسبة  الكمیةالكمیة  تضافتضاف  أنأن  یجبیجب  ،،  الطائراتالطائرات  أوأو  والتعفیروالتعفیر  الرشالرش  وموتوراتوموتورات
    الموتالموت  تسببتسبب  سوفسوف  زادتزادت  وإذاوإذا  تسقطتسقط  الال  األوراقاألوراق  فانفان  الكمیةالكمیة  ھذهھذه  قلتقلت  وإذاوإذا  المطلوبالمطلوب

  المناسبةالمناسبة  والكمیةوالكمیة  الجنىالجنى  أثناءأثناء  بالقطنبالقطن  إختالطھاإختالطھا  یسببیسبب  وھذاوھذا  النباتالنبات  علىعلى  لألوراقلألوراق  السریعالسریع
    ..المائةالمائة  فىفى  ٩٠٩٠  فوقفوق  بنسبةبنسبة  لألوراقلألوراق  فعلىفعلى  تسقیطتسقیط  تسببتسبب



حقل قطن كامل التفتیححقل قطن كامل التفتیح



النضج التام لمحصول القطن قبل الجنىالنضج التام لمحصول القطن قبل الجنى



للوزة قطن كاملة التفتحللوزة قطن كاملة التفتح



نبات قطن كامل التفتیحنبات قطن كامل التفتیح



llجنى القطن یدویًاجنى القطن یدویًا::
llاللوزاتاللوزات  وتقطفوتقطف  واألطفالواألطفال  النساءالنساء  بھبھ  یقومیقوم  یدوًیایدوًیا  القطنالقطن  جنىجنى    

    جماعاتجماعات  یسیرونیسیرون  وھموھم  العمالالعمال  بواسطةبواسطة  باألیدىباألیدى  الناضجةالناضجة
    أوأو  الحقلالحقل  صاحبصاحب  خلفھمخلفھم  یسریسر  مستقیممستقیم  خطخط  فىفى  بعضھمبعضھم  بجانببجانب
    جنىجنى  بدونبدون  أقطانأقطان  تركترك  وعدموعدم  بالجنىبالجنى  العنایةالعنایة  لمالحظةلمالحظة  مراقبمراقب
    للعاملللعامل  ویمكنویمكن  بالتربةبالتربة  أوأو  الجافةالجافة  باألوراقباألوراق  إختالطھاإختالطھا  وعدموعدم
..  الیومالیوم  فىفى  كجمكجم  ٤٠٤٠  ::٣٥٣٥  نحونحو  یجنىیجنى  أنأن  المتوسطالمتوسط  فىفى
llعندعند  األولىاألولى  المرةالمرة  األقلاألقل  علىعلى  مرتینمرتین  القطنالقطن  یجنىیجنى  أنأن  یفضلیفضل    

    تفتحتفتح  تمامتمام  بعدبعد  الثانیةالثانیة  والجنیةوالجنیة  اللوزاللوز  منمن  %%٦٠٦٠  نحونحو  تفتحتفتح
    القطنالقطن  یجنونیجنون  المزارعونالمزارعون  معظممعظم  أنأن  المشاھدالمشاھد  ولكنولكن  الباقىالباقى
..تكالیفھاتكالیفھا  ألرتفاعألرتفاع  العمالةالعمالة  لنقصلنقص  واحدةواحدة  مرةمرة



جنى القطن یدویًاجنى القطن یدویًا



الجني الیدوي للقطنالجني الیدوي للقطن



ll أھم النقاط الواجب مراعاتھا عند جنى القطن أھم النقاط الواجب مراعاتھا عند جنى القطن::
llعلىعلى  طبیعىطبیعى  غیرغیر  تفتحتفتح  والمتفتحوالمتفتح  المصابالمصاب  اللوزاللوز  تركترك  ضرورةضرورة    

    علىعلى  بعدبعد  فیمافیما  وتقطفوتقطف  والثانیةوالثانیة  األولىاألولى  الجنیةالجنیة  أثناءأثناء  النباتاتالنباتات
..ثمنھثمنھ  زیادةزیادة  وبالتالىوبالتالى  الناتجالناتج  القطنالقطن  رتبةرتبة  لرفعلرفع  وذلكوذلك  حدىحدى

llأقطانأقطان  خلطخلط  وعدموعدم  حدةحدة  علىعلى  جانیةجانیة  كلكل  أقطانأقطان  عزلعزل  یفضلیفضل  
..  ببعضھاببعضھا  المختلفةالمختلفة  الجنیاتالجنیات

llزیادةزیادة  أنأن  إذإذ  طویلةطویلة  فترةفترة  النباتالنبات  علىعلى  المتفتحالمتفتح  اللوزاللوز  تركترك  عدمعدم  
..األقطاناألقطان  ھذهھذه  جودةجودة  علىعلى  تأثرتأثر  الجویةالجویة  للعواملللعوامل  تعرضھاتعرضھا  فترةفترة

llتطایرتطایر  بعدبعد  الجنىالجنى  یبدأیبدأ  بلبل  مبكرًامبكرًا  القطنالقطن  جنىجنى  فىفى  البداالبدا  عدمعدم    
    ..علیھاعلیھا  وتؤثروتؤثر  المجنیةالمجنیة  األقطاناألقطان  رطوبةرطوبة  تزیدتزید  الال  حتىحتى  الندىالندى



llجنى القطن آلیَاجنى القطن آلیَا
ll یتم جنى القطن آلیا فى كثیر من دول العالم وھذه اآلالت لھا مزایا فى یتم جنى القطن آلیا فى كثیر من دول العالم وھذه اآلالت لھا مزایا فى

سرعة الجنى إلمكان تھیئة الحقل للمحصول الشتوى التالى وتوفیر سرعة الجنى إلمكان تھیئة الحقل للمحصول الشتوى التالى وتوفیر 
األیدى العاملة ولكن یقابل ذلك انخفاض رتبة القطن المجموع باآللة األیدى العاملة ولكن یقابل ذلك انخفاض رتبة القطن المجموع باآللة 
وبالنسبة التى تتركھا االلة من األقطان بالحقل بعد الجنى والتى تبلغ وبالنسبة التى تتركھا االلة من األقطان بالحقل بعد الجنى والتى تبلغ 

من إجمالى المحصول حسب نوع القطن من إجمالى المحصول حسب نوع القطن % % ١٠١٠--٥٥فى المتوسط من فى المتوسط من 
وطریقة زراعتھ ونوع اآللة وموعد الجنى ومن المعتاد أن تجنى وطریقة زراعتھ ونوع اآللة وموعد الجنى ومن المعتاد أن تجنى 
اآللة القطن مرة واحدة بعد تمام نضجھ مما یعرض سقوط بعضة اآللة القطن مرة واحدة بعد تمام نضجھ مما یعرض سقوط بعضة 

..على األرض قبل الجنىعلى األرض قبل الجنى
ll جریت آالت جنى القطن فى منطقة النوباریة لجنى أقطان االبلند وقد جریت آالت جنى القطن فى منطقة النوباریة لجنى أقطان االبلند وقد

اعترض تشغلھا عدة صعوبات منھا عدم مالئمة أبعاد وحدات الجنى اعترض تشغلھا عدة صعوبات منھا عدم مالئمة أبعاد وحدات الجنى 
باآللة ألبعاد الخطوط المزروعة وأن وجود الخطوط نفسھا كانت باآللة ألبعاد الخطوط المزروعة وأن وجود الخطوط نفسھا كانت 

عائقًا الستخدام اآللة إذ أن التربة التى على قمة الخط كانت تختلط عائقًا الستخدام اآللة إذ أن التربة التى على قمة الخط كانت تختلط 
.  .  مع األقطان فتنخفض رتبتھ بدرجة كبیرةمع األقطان فتنخفض رتبتھ بدرجة كبیرة



حصاد القطن ألیًاحصاد القطن ألیًا



الجني اآللي للقطنالجني اآللي للقطن



حصاد القطن ألیًاحصاد القطن ألیًا



فرز وتعبئة القطنفرز وتعبئة القطن

llھماھما  رئیسیتینرئیسیتین  بطریقتینبطریقتین  القطنالقطن  یفرزیفرز  ::--
llأیدیھمأیدیھم  بینبین  القطنالقطن  العمالالعمال  یرفعیرفع  وفیھاوفیھا  إلیھاإلیھا  أشیرأشیر  وقدوقد  الیدویةالیدویة  الطریقةالطریقة  

..وینظفوینظف  بالیدبالید  القطنالقطن  یفتحیفتح  ثمثم  المبرمةالمبرمة  لتساقطلتساقط  ویھزونھویھزونھ
llالطرزالطرز  منمن  ذلكذلك  غیرغیر  أوأو  دورانیةدورانیة  أوأو  مسطحةمسطحة  تكونتكون  إماإما  وھىوھى::الغرابیلالغرابیل..
llقبلقبل  %%  ٥٥..٨٨  عنعن  الزھرالزھر  بالقطنبالقطن  الرطوبةالرطوبة  نسبةنسبة  تزیدتزید  أالأال  مراعاةمراعاة  یجبیجب  

  بعدبعد  أكیاسأكیاس  فىفى  القطنالقطن  ویعبأویعبأ  القطنالقطن  لونلون  یصفریصفر  أوأو  یتعفنیتعفن  الال  حتىحتى  تعبئتھتعبئتھ
  الذىالذى  القطرانالقطران  منمن  سیماسیما  والوال  نظیفةنظیفة  األكیاساألكیاس  تكونتكون  أنأن  ویجبویجب  فرزهفرزه
    نحونحو  ویسعویسع  الغزالونالغزالون  منھمنھ  یشكویشكو  الذىالذى  األمراألمر  السوداءالسوداء  البقعةالبقعة  یسببیسبب
..الزھرالزھر  القطنالقطن  منمن  رطلرطل  ٥٠٠٥٠٠--٣٥٠٣٥٠



ll تخزین القطن تخزین القطن::
llإلىإلى  وذلكوذلك  نظیفةنظیفة  مخازنمخازن  فىفى  خاصًاخاصًا  ترتیبًاترتیبًا  ترتبترتب  أكوامأكوام  فىفى  سائباسائبا  إماإما  القطنالقطن  یخزنیخزن  

  أكیاسأكیاس  فىفى  یعبأیعبأ  أوأو  المحالجالمحالج  إلىإلى  لنقلھلنقلھ  الخیشالخیش  منمن  أكیاسأكیاس  فىفى  یعبأیعبأ  بیعھبیعھ  یتمیتم  أنأن
..والفرزوالفرز  الجنىالجنى  عملیةعملیة  بعدبعد  مباشرةمباشرة

llالرطوبةالرطوبة  منمن  لحفظھالحفظھا  الخشبالخشب  منمن  عروقعروق  علىعلى  صفوفصفوف  فىفى  األكیاساألكیاس  وضعوضع  یجبیجب  
  ..تحتھاتحتھا  األمطاراألمطار  میاهمیاه  تراكمتراكم  منمن  أوأو  أوأو  األرضیةاألرضیة

llعمالعمال  وذلكوذلك  عامعام  كلكل  منمن  مارسمارس  آخرآخر  بعدبعد  ماما  إلىإلى  یستمریستمر  الال  الزھرالزھر  القطنالقطن  تخزینتخزین    
  لمقاومةلمقاومة  وذلكوذلك  التاریخالتاریخ  ھذاھذا  قبلقبل  الزھریةالزھریة  األقطاناألقطان  جمیعجمیع  حلجحلج  یحتمیحتم  الذىالذى  بالقانونبالقانون
    علىعلى  الساخنالساخن  بالھواءبالھواء  البذورالبذور  معاملةمعاملة  الحلجالحلج  عملیةعملیة  تتضمنتتضمن  حیثحیث  اللوزاللوز  دودتىدودتى
  وعلىوعلى  اللوزاللوز  دیداندیدان  وعذارىوعذارى  یرقاتیرقات  لتقتللتقتل  دقائقدقائق  ١٠١٠  لمدةلمدة  ٥٥مم٥٧٥٧--٥٥٥٥  درجةدرجة
  وتحلجھوتحلجھ  الحكومةالحكومة  تصادرهتصادره  المیعادالمیعاد  ھذاھذا  عنعن  القطنالقطن  حلجحلج  تأخرتأخر  إذاإذا  القانونالقانون  حسبحسب

  منمن  %%٢٥٢٥--٢٠٢٠  الشعیر،الشعیر،  القطنالقطن  منمن  %%١٠١٠    علىعلى  وتستولىوتستولى  صاحبةصاحبة  لحسابلحساب
..الزھرىالزھرى  القطنالقطن  منمن  رطلرطل––  ٥٠٠٥٠٠- - ٣٥٠٣٥٠  نحونحو  القطنالقطن  كیسكیس  ویسعویسع  ھذاھذا  البذورالبذور



YieldYield: : كمیة المحصولكمیة المحصول
llالصنفالصنف  وأھمھاوأھمھا  العواملالعوامل  منمن  كثیركثیر  علىعلى  القطنالقطن  محصولمحصول  كمیةكمیة  تتوقفتتوقف  

  وبلغوبلغ  وغیرھاوغیرھا  الزراعیةالزراعیة  والمعامالتوالمعامالت  والتقاوىوالتقاوى  األرضاألرض  وخصوبةوخصوبة  الزراعةالزراعة  ومنطقةومنطقة
    تبعاتبعا  الماضىالماضى  العامالعام  فىفى  المختلفةالمختلفة  لألصنافلألصناف  الزھرالزھر  للقطنللقطن  الفدانالفدان  محصولمحصول  متوسطمتوسط

--::یلىیلى  كماكما  الزراعةالزراعة  وزارةوزارة  إلحصائیاتإلحصائیات
ll٧٦٧٦وجیزة وجیزة ))٦.٥٤٦.٥٤((  ٧٠٧٠وجیزة وجیزة ))٥.١٥٥.١٥((٤٥٤٥جیزة جیزة : : األصناف طویلة التیلةاألصناف طویلة التیلة))أأ  

..قنطارًاقنطارًا))٤.٧٤٤.٧٤((  ٧٧٧٧وجیزة وجیزة ))٥.٢٨٥.٢٨((
llودندرة  ودندرة  ) ) ٧.٧٣٧.٧٣((  ٨٠٨٠وجیزة وجیزة ))٥.٥١٥.٥١((  ٧٥٧٥جیزة جیزة ::األصناف الطویلة الوسطاألصناف الطویلة الوسط))بب

وجیزة  وجیزة  ) ) ٥.٣٣٥.٣٣((  ٨٤٨٤وجیزة وجیزة ))٨.٥٠٨.٥٠((  ٨٣٨٣وجیزة وجیزة ))٤.٧٤٤.٧٤((  ٨١٨١وجیزة وجیزة ))٧.٥٧٧.٥٧((
..قنطارًاقنطارًا) ) ٦.١٣٦.١٣((  ٨٥٨٥

llبذرةبذرة  وأردبوأردب    ،،  كجمكجم٥٠٥٠  الشعیرالشعیر  قطنقطن  وقنطاروقنطار  كجمكجم٥٥..١٥٧١٥٧  ==  الزھرالزھر  القطنالقطن  قنطارقنطار  
..كجمكجم١٢١١٢١  القطنالقطن



القطن الزھر و الشعر و البذرةالقطن الزھر و الشعر و البذرة



القطن قبل الحلجالقطن قبل الحلج



llالقطنالقطن  لتیلةلتیلة  الطبیعیةالطبیعیة  الصفاتالصفات  ::--  
ll--المختبرةالمختبرة  العینةالعینة  فىفى  الناضجةالناضجة  للشعیراتللشعیرات  المئویةالمئویة  النسبةالنسبة  ھوھو  ::  النضجالنضج..
llالطولالطول- - ٢٢  ::  LengthLength
llالعینةالعینة  فىفى  الشعیراتالشعیرات  جمیعجمیع  ألطوالألطوال  الحسابىالحسابى  المتوسطالمتوسط  ھوھو  ::المتوسطالمتوسط  الطولالطول--أأ    

    ..المختبرةالمختبرة
llالتیلةالتیلة  طولطول--بب::  FibbersFibbers lengthlength  منمن  ٩٠٩٠- - ٧٥٧٥  لحوالىلحوالى  الطولالطول  متوسطمتوسط  ھوھو  

..المستعملالمستعمل  للجھازللجھاز  تبعًاتبعًا  للغزلللغزل  القابلةالقابلة  العینةالعینة  شعیراتشعیرات
llاإلستطالةاإلستطالة- - ٣٣::  EiEilolongationngation  الشعیراتالشعیرات  إستطالةإستطالة  لدرجةلدرجة  المئویةالمئویة  النسبةالنسبة  ھىھى  

..القطعالقطع  أثناءأثناء
llالمتانةالمتانة- - ٤٤::  StrengthStrength  بجھاربجھار  القیاسالقیاس  حالةحالة  فىفى  باألرطالباألرطال  القاطعالقاطع  الثقلالثقل  ھىھى    

    ملیجرامملیجرام  لوزنلوزن  ستیلومترستیلومتر  بجھازبجھاز  القیاسالقیاس  حالةحالة  فىفى  جراماتجرامات  بالكیلوابالكیلوا  أوأو  برسلىبرسلى
..الشعرالشعر  منمن  واحدواحد

llالنعومةالنعومة- - ٥٥  ::  FineaceFineace  مقدرًامقدرًا  القطنالقطن  شعرةشعرة  الطولىمنالطولىمن  السنتیمترالسنتیمتر  وزنوزن  ھىھى  
..المللیجرامالمللیجرام  منمن  ألفألف  مائةمائة  منمن  بجزءبجزء

llالمنظورةالمنظورة  وغیروغیر  المنظورةالمنظورة  والعوادموالعوادم  لألوساخلألوساخ  المئویةالمئویة  النسبةالنسبة  ھىھى  ::  الشوائبالشوائب  - - ٦٦    
..القطنالقطن  العالقةالعالقة



llالغزلالغزل  لخیوطلخیوط  الطبیعیةالطبیعیة  الصفاتالصفات::
llطولھاطولھا  لشلةلشلة  اإلنجلیزىاإلنجلیزى  بالرطلبالرطل  القاطعالقاطع  الثقلالثقل  ھىھى  ::الغزلالغزل  متانةمتانة--١١    

  المختبرالمختبر  الخیطالخیط  علیھاعلیھا  المغزولالمغزول  النمرةالنمرة  فىفى  مضروبًامضروبًا  یاردةیاردة  ١٢٠١٢٠
  منمن  تنتجتنتج  والتىوالتى  یاردةیاردة  ٨٤٠٨٤٠  والھنكوالھنك  الھنكاتالھنكات  بعددبعدد  النمرةالنمرة  وتعرفوتعرف
..الشعرالشعر  القطنالقطن  منمن  إنجلیزىإنجلیزى  رطلرطل  غزلغزل

llبالرطلبالرطل  سمسم٥٠٥٠  طولةطولة  مفردمفرد  لخیطلخیط  القاطعالقاطع  الثقلالثقل  ھىھى  ::الخیطالخیط  متانةمتانة--٢٢  
..اإلنجلیزىاإلنجلیزى

llوإنتظاموإنتظام  المغزولالمغزول  الخیطالخیط  تماثلتماثل  مدىمدى  ھىھى  ::الخیطالخیط  إنتظامإنتظام  درجةدرجة--٣٣  
..غزلةغزلة

llالخیطالخیط  منمن  الواحدةالواحدة  البوصةالبوصة  فىفى  البرماتالبرمات  عددعدد  ھوھو  ::البرمالبرم  معاملمعامل--٤٤  
..المغزولالمغزول

llغیرغیر  الشعیراتالشعیرات  إلتفافإلتفاف  منمن  الغزلالغزل  أثناءأثناء  تنتجتنتج  التىالتى  الكورالكور  ھوھو  ::العقدالعقد--٥٥  
..  لضعفھالضعفھا  الناضجةالناضجة



غزل ألیاف القطنغزل ألیاف القطن



قدرة تحمل ألیاف القطن للملوحةقدرة تحمل ألیاف القطن للملوحة



تجھیز غزل القطنتجھیز غزل القطن



خیوط غزل القطنخیوط غزل القطن



خیوط الغزل والمنسوجات فى القطنخیوط الغزل والمنسوجات فى القطن



تطور طول التیلة فى القطن األمریكى تطور طول التیلة فى القطن األمریكى 



طول اللیفة في أصناف القطن اإلمریكيطول اللیفة في أصناف القطن اإلمریكي



متانة التیلة فى القطنمتانة التیلة فى القطن



لقیاس جمیع صفات التیلةلقیاس جمیع صفات التیلة  HVIHVIجھاز جھاز 



مراحل قیاسات عینة القطنمراحل قیاسات عینة القطن
وزن العینةوزن العینة  --١١



تقدیر نسبة الشوائب بالعینةتقدیر نسبة الشوائب بالعینة  - - ٢٢



تمشیط العینةتمشیط العینة  - - ٣٣



تسریح العینةتسریح العینة  --٤٤



قیاس الطول الفعالقیاس الطول الفعال  - - ٥٥



بیانات العینة علي شاشة الكمبیوتر الخاصة بیانات العینة علي شاشة الكمبیوتر الخاصة 
HVIHVIبجھازبجھاز



األجھزة التقلیدیةاألجھزة التقلیدیة
جھاز ستیلومتر لقیاس المتانة جھاز ستیلومتر لقیاس المتانة   --١١



جھاز الفیبرونیر لقیاس النعومةجھاز الفیبرونیر لقیاس النعومة  - - ٢٢



مجزیئ سوتروبمجزیئ سوتروب  - - ٣٣



جھاز األستیلومیترجھاز األستیلومیتر



رتب القطنرتب القطن

llكاآلتىكاآلتى  تصاعدیًاتصاعدیًا  أصلیةأصلیة  رتبرتب  ستةستة  إلىإلى  المصرىالمصرى  القطنالقطن  تقسیمتقسیم::
llفیرفیر  فولىفولى--١١FullyFully FairFair                                  فیرفیر  جودجود--٢٢GoodGood FairFair
llفیرفیر  جودجود  فولىفولى--٣٣FullyFully GoodGood FairFair  جودجود--٤٤GoodGood  
llجودجود  فولىفولى--٥٥FullyFully GoodGood                      إكستراإكسترا--٦٦ExtraExtra
llالكاملةالكاملة  الرتبةالرتبة  تقسیمتقسیم  عندعند  مثًالمثًال  فیقالفیقال  أجزاءأجزاء  ٨٨  إلىإلى  رتبةرتبة  كلكل  قسمتقسمت  

ExtraExtra  بینبین && FullyFully goodgood  أوأو  رتبةرتبة  ٨٨//١١  ++  جودجود  فولىفولى  ++  ¼¼  
FullyFully  الحالةالحالة  ھذهھذه  فىفى  رتبةرتبة  النصفالنصف  عنعن  ویعبرویعبر  رتبةرتبة  ١٦١٦//١١  أوأو

GoodGood toto ExtraExtra  رتبةرتبة  88//33––  أوأو  44//11––  أوأو  88//11––  وإكستراوإكسترا  
..ماركةماركة  أوأو



llالتالیةالتالیة  المصطلحاتالمصطلحات  ماتستعملماتستعمل  وكثیرًاوكثیرًا::  
llStrictStrictالرتبةالرتبة  لھذهلھذه  النموذجالنموذج  مطابقةمطابقة  علىعلى  وتدلوتدل..
llAboutAboutرتبةرتبة  ٨٨//٣٣  بحوالىبحوالى  النموذجالنموذج  نقصنقص  علىعلى  وتدلوتدل..
llToToالرتبةالرتبة  ½½  زیادةزیادة  علىعلى  وتدلوتدل..
llShyShy      ))قلیًالقلیًال  الرتبةالرتبة  نقصنقص  علىعلى  وتدلوتدل))خفیفخفیف  أىأى..
llFullFull      عكسعكس  أىأى  قلیًالقلیًال  الرتبةالرتبة  زیادةزیادة  علىعلى  وتدلوتدل  ShyShy  
llرتبةرتبة  دوندون  التىالتى  واألقطانواألقطان  FullyFully  ٦٦  إلىإلى  وتقسموتقسم  مخلوطًامخلوطًا  قطنًاقطنًا  تعتبرتعتبر  

--::ًكاآلتىًكاآلتى  تصاعدیاتصاعدیا  مرتبةمرتبة  رتبرتب
ll١١--LowLow lowlow middingmidding        ٢٢--LowLow midmid..                        ٣٣--

MidMid    
ll٤٤--GoodGood midmid                                  ٥٥--MidMid fairfair                          ٦٦--FairFair



أسئلة وتمارین على القطنأسئلة وتمارین على القطن
llعدد أھم أصناف القطن؟عدد أھم أصناف القطن؟١١سس
llتكلم عن مراحل النمو الفسیولوجى فى القطن؟تكلم عن مراحل النمو الفسیولوجى فى القطن؟  ٢٢سس
llلماذا تخصص الدولة زراعة اصناف محدودة فى منطقة؟لماذا تخصص الدولة زراعة اصناف محدودة فى منطقة؟  ٣٣سس
llعدد مناطق الجذر الرئیسیة؟عدد مناطق الجذر الرئیسیة؟  ٤٤سس
llقارن بین الفرع الثمرى والفرع الخضرى؟قارن بین الفرع الثمرى والفرع الخضرى؟  ٥٥سس
llاذكر أھم أسباب التساقط فى القطن؟اذكر أھم أسباب التساقط فى القطن؟  ٦٦سس
llلماذا یفضل الزراعة فى المیعاد المناسب ؟ ماھى فوائد الزراعة المبكرة؟لماذا یفضل الزراعة فى المیعاد المناسب ؟ ماھى فوائد الزراعة المبكرة؟  ٧٧سس
llتكلم عن االحتیاجات البیئیة للقطن؟تكلم عن االحتیاجات البیئیة للقطن؟  ٨٨سس
llاذكر طریقة الزراعة فى القطن وما ھى أفضلھا؟اذكر طریقة الزراعة فى القطن وما ھى أفضلھا؟  ٩٩سس
llتكلم عن طرق الزراعة االلیة فى القطن؟تكلم عن طرق الزراعة االلیة فى القطن؟  ١٠١٠سس
llاشرح معاملة التقاوى قبل الزراعة اشرح معاملة التقاوى قبل الزراعة ١١١١سس..
llلماذا تجرى عملیة الخف والترقیع فى القطن؟لماذا تجرى عملیة الخف والترقیع فى القطن؟  ١٢١٢سس
llتكلم عن التسمید وأنواعھ فى القطن ؟ وضح كیفیة عالج الخلل الغذائى؟تكلم عن التسمید وأنواعھ فى القطن ؟ وضح كیفیة عالج الخلل الغذائى؟  ١٣١٣سس
llاذكر االحتباجات المائیة والرى فى القطن وطرق الرى ؟اذكر االحتباجات المائیة والرى فى القطن وطرق الرى ؟  ١٤١٤سس



llالتالیةالتالیة  العباراتالعبارات  أمامأمام  خطأخطأ  وعالمةوعالمة  صحصح  عالمةعالمة  ضعضع::
llاإلخصاباإلخصاب  علىعلى  القطنالقطن  نباتنبات  فىفى  الشعرالشعر  تكوینتكوین  یتكونیتكون))  ((- - ١١..
llومدببةومدببة  مستطیلةمستطیلة  تكونتكون))األسیوىاألسیوى((  الھندىالھندى  القطنالقطن  فىفى  اللوزةاللوزة))  ((- - ٢٢..
llالنھارالنھار  النباتاتالنباتات  منمن  وھووھو  بطبیعتةبطبیعتة  المعمرةالمعمرة  النباتاتالنباتات  منمن  القطنالقطن  نباتنبات))  ((- - ٣٣    

..المحایدةالمحایدة
llكاذبكاذب  فھوفھو  الثمرىالثمرى  الفرعالفرع  أماأما  المحورالمحور  صادقصادق  القطنالقطن  فىفى  الخضرىالخضرى  الفرعالفرع))  ((- - ٤٤    

المحورالمحور
llورقیةورقیة  ألیافألیاف  فھىفھى  القنبالقنب  ألیافألیاف  أماأما  بذریةبذریة  ألیافألیاف  القكنالقكن  ألیافألیاف))  ((- - ٥٥..
llاإلخصاباإلخصاب  علىعلى  القطنالقطن  فىفى  الشعرةالشعرة  تكوینتكوین  یتوقفیتوقف))  ((- - ٦٦..
ll٣٠٣٠  بنسبةبنسبة  الزھریةالزھریة  البراعمالبراعم  نمونمو  فترةفترة  فىفى  المصرىالمصرى  القطنالقطن  فىفى  التساقطالتساقط))  ((- - ٧٧--

..%%١٥١٥--١٠١٠  التلویزالتلویز  فترةفترة  وفىوفى  %%٤٠٤٠
llطط..الھندیةالھندیة  األقطاناألقطان  منمن  وھووھو  المصرىالمصرى  القطنالقطن  فىفى  غریبةغریبة  یعتبریعتبر  الھندىالھندى  القطنالقطن))  ((- - ٨٨
llالخصوبةالخصوبة  عالیةعالیة  والجزائروالجزائر  السواحلالسواحل  أراضىأراضى  فىفى  القطنالقطن  بزراعةبزراعة  ینصحینصح))  ((- - ٩٩..
llجومیلجومیل  قطنقطن  معمع  األبلنداألبلند  القطنالقطن  إختالطإختالط  عنعن  األشمونىاألشمونى  القطنالقطن  نشأنشأ))  ((--١٠١٠..



llإختر اإلجابة الصحیحة  من بین األقواسإختر اإلجابة الصحیحة  من بین األقواس::
llبیروبیرو--األمریكىاألمریكى((  القطنالقطن  نباتنبات  فىفى  البتالتالبتالت  أسفلأسفل  اإلرجوانیةاإلرجوانیة  البقعالبقع  تتواجدتتواجد- - ١١--

..))األفریقىاألفریقى
llوناعمةوناعمة  طویلةطویلة  تیلةتیلة  ذاتذات))األمریكىاألمریكى- - الھندىالھندى- - بیروبیرو((  القطنالقطن  نباتنبات  ألیافألیاف  تعتبرتعتبر- - ٢٢..
llمتوسطةمتوسطة- - الوسطالوسط  الطویلةالطویلة- - التیلةالتیلة  طویلةطویلة((  األقطاناألقطان  منمن  ٤٥٤٥  جیزةجیزة  القطنالقطن  یعتبریعتبر- - ٣٣  

))الطولالطول
llاألمریكىاألمریكى- - بیروبیرو((األقطاناألقطان  لمجموعةلمجموعة  ))الكباشالكباش((  الغریبالغریب  الھندىالھندى  القطنالقطن  ینتمىینتمى- - ٤٤--

))الھندىالھندى
llیومیوم  ٩٩--٣٣--٦٦((  حوالىحوالى  مدتھامدتھا  األفقیةاألفقیة  التزھیرالتزھیر  فترةفترة- - ٥٥((
llیومیوم  ٤٨٤٨--٥٠٥٠--٤٥٤٥((  حوالىحوالى  المصرىالمصرى  القطنالقطن  فىفى  اللوزةاللوزة  نضجنضج  مدةمدة  تصلتصل- - ٦٦((
llالملمسالملمس  خشنةخشنة  تیلةتیلة  ذاتذات  ))األمریكىاألمریكى- - الھندىالھندى- - بیروبیرو((  القطنالقطن  نباتنبات  ألیافألیاف  تعتبرتعتبر- - ٧٧..
llمنمن  ))٢٥٢٥--٢٠٢٠- - ١٥١٥((  الیومالیوم  منمن  إبتداًءإبتداًء  القطنالقطن  بألیافبألیاف  السیلیلوزالسیلیلوز  ترسیبترسیب  یبدأیبدأ- - ٨٨  

..اإلخصاباإلخصاب
llالخضریةالخضریة  ––الثمریةالثمریة((  المنطقةالمنطقة  فىفى  والثمریةوالثمریة  الخضریةالخضریة  األفرعاألفرع  تتكونتتكون- - ٩٩  --  

..))القمیةالقمیة
..))اإلخصاباإلخصاب- - التلقیحالتلقیح- - اإلزھاراإلزھار((  علىعلى  القطنالقطن  فىفى  الشعرالشعر  تكوینتكوین  یتوقفیتوقف--١٠١٠


