
الفصل الثانىالفصل الثانى
الكتانالكتان

اإلسم العلمىاإلسم العلمى
Linum usitatissimum,Linum usitatissimum,LL

 Flax Flax  اإلسم اإلنجلیزىاإلسم اإلنجلیزى
Fam. LinaceaeFam. Linaceae  الفصیلة الكتانیةالفصیلة الكتانیة



الفصل الثانىالفصل الثانىأھداف أھداف 
llوحدةوحدة  إنتاجیةإنتاجیة  زیادةزیادة  ووسائلووسائل  المختلفةالمختلفة  الزراعیةالزراعیة  بالعملیاتبالعملیات  ملمًاملمًا  الطالبالطالب  یكونیكون  أنأن  

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

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

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

..  رىرى  – – تسمیدتسمید
llوكمیةوكمیة  الكتانالكتان  لتقلیعلتقلیع  المناسبالمناسب  المیعادالمیعاد  تحدیدتحدید  كیفیةكیفیة  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن  

..علیھاعلیھا  المؤثرةالمؤثرة  والعواملوالعوامل  المحصولالمحصول



مقدمةمقدمة
llوبعضھاوبعضھا  حولىحولى  األنواعاألنواع  ھذهھذه  وبعضوبعض  نوعًانوعًا  ٩٠٩٠  حوالىحوالى  الكتانالكتان  جنسجنس  تتبعتتبع  

  منمن  واسعواسع  نطاقنطاق  فىفى  وتعیشوتعیش  عشبیةعشبیة  الكتانالكتان  جنسجنس  نباتاتنباتات  ومعظمومعظم  معمرةمعمرة
  جنسجنس  منمن  الوحیدالوحید  المنزرعالمنزرع  والنوعوالنوع  األرضیةاألرضیة  والظروفوالظروف  الحرارةالحرارة  درجاتدرجات
  أوأو  ألیافألیاف  كمحصولكمحصول  ویزرعویزرع  UsitatissimumUsitatissimum  النوعالنوع  ھوھو  الكتانالكتان

..زیتزیت  كمحصولكمحصول  أوأو  الیافالیاف  كمحصولكمحصول
llافغانستانافغانستان  ھوھو  للكتانللكتان  األصلىاألصلى  الموطنالموطن  أنأن  الروسىالروسى  فافلوففافلوف  ویرىویرى  

  وآسیاوآسیا  أسبانیاأسبانیا  فىفى  المتوسطالمتوسط  البحرالبحر  حوضحوض  ومنطقةومنطقة  والھندوالھند  ویخارىویخارى
  ھوھو  المنزرعالمنزرع  الكتانالكتان  أنأن  واستنتجواستنتج  ومصرومصر  والجزائروالجزائر  وتونسوتونس  الصغرىالصغرى
LinumLinum  انجیستفولیمانجیستفولیم  لینیملینیم  البرىالبرى  النوعالنوع angustifoliumangustifolium  

    ..  المتوسطالمتوسط  البحرالبحر  حوضحوض  وموطنھوموطنھ



القیمة اإلقتصادیةالقیمة اإلقتصادیة
llمعامعا  ھماھما  أوأو  التالیینالتالیین  الرئیسینالرئیسین  الغرضینالغرضین  ألحدألحد  الكتانالكتان  یزرعیزرع::
llالبذورالبذور  منمن  الزیتالزیت  استخراجاستخراج--١١..
llالسوقالسوق  منمن  األیافاألیاف  استخراجاستخراج--٢٢..  
ll٢٣٢٣((  البروتینالبروتین  نسبةنسبة  بأرتفاعبأرتفاع  الكتانالكتان  وكسبوكسب  لبذورلبذور  الكیمائىالكیمائى  التركیبالتركیب  ویتمیزویتمیز - -

    ))٣٩٣٩..٠٠--٣٧٣٧..٠٠((  والكالسیوموالكالسیوم  ))١١..٢٥٢٥--٧٧..٢٤٢٤((  الذائبةالذائبة  والكربوھیدراتوالكربوھیدرات))٢٦٢٦
    بارتفاعبارتفاع  الكتانالكتان  بذوربذور  كسبكسب  ویتمیزویتمیز  الكتانالكتان  ببذورببذور  ))٨٨٨٨..٠٠--٧١٧١..٠٠((  والفسفوروالفسفور

    والرمادوالرماد  ))%%٦٦..٢٨٢٨((  الذائبةالذائبة  والكربوھیدراتوالكربوھیدرات  ))%%٧٧..٣٢٣٢((  البروتینالبروتین  نسبةنسبة
))٩٨٩٨..١١١١((..
llالكتانالكتان  بذوربذور  زیتزیت  ویتمیزویتمیز  الكسبالكسب  ویتبقىویتبقى  الحارالحار  بالزیتبالزیت  الكتانالكتان  زیتزیت  ویسمىویسمى    

  الفوسفاتیداتالفوسفاتیدات  منمن  نوعانوعا  كبیرةكبیرة  كمیاتكمیات  علىعلى  الخامالخام  الزیتالزیت  ویحتوىویحتوى  خاصةخاصة  برائحةبرائحة
    الرقمالرقم  ویبلغویبلغ  الزیتالزیت  استعمالاستعمال  قبلقبل  الموادالمواد  ھذهھذه  فصلفصل  ویجبویجب  المسیولوجینیةالمسیولوجینیة  والموادوالمواد
    ٤٧٢٤٧٢..١١--٤٦٨٤٦٨..١١  ٥٥مم٢٥٢٥  درجةدرجة  فىفى  األنكساراألنكسار  ومعاملومعامل  ١٣٢١٣٢--٩٩٩٩  للزیتللزیت  الیدوىالیدوى
    واألستیاریكواألستیاریك  ٢٢..٦٦  البالمتیكالبالمتیك  وحامضوحامض  ٥٥..١١  للتصبنللتصبن  القابلةالقابلة  غیرغیر  الموادالمواد  ونسبةونسبة
    ٥٥..٩٩  المشبعةالمشبعة  العضویةالعضویة  واألحماضواألحماض  ٢٢..٠٠  ولجنوسیركولجنوسیرك  ٥٥..٠٠  واألراكیركواألراكیرك  ٥٥..٢٢

..٤٤..٤٧٤٧  لینولینكلینولینك  وحامضوحامض  ١١..٢٤٢٤  لینولكلینولك  وحامضوحامض  ٠٠..١٩١٩  األولیكاألولیك  وحامضوحامض



المركز اإلحصائىالمركز اإلحصائى
llمنمن  الماضیةالماضیة  السنواتالسنوات  فىفى  بمصربمصر  الكتانالكتان  منمن  المنزرعةالمنزرعة  المساحةالمساحة  تباینتتباینت  

  فدانفدان  الفالف٣٠٣٠  حوالىحوالى  مصرمصر  فىفى  المنزرعةالمنزرعة  المساحةالمساحة  وتبلغوتبلغ  ألخرألخر  عامعام
  محافظاتمحافظات  فىفى  موزعةموزعة  البحرىالبحرى  بالوجھبالوجھ  فدانفدان  ٢٨٢٦٩٢٨٢٦٩  مساحةمساحة  منھامنھا
  كفركفر  ))٤٧٢٥٤٧٢٥((  الغربیةالغربیة    ))٣٩٢٣٣٩٢٣((  البحیرةالبحیرة  كالتالىكالتالى  البحرىالبحرى  الوجةالوجة
    الشرقیةالشرقیة  ))٤٢٦٤٢٦((  دمیاطدمیاط  ))٥٢٧٥٥٢٧٥((  والدقھلیھوالدقھلیھ  ))٧٣٨٠٧٣٨٠((  الشیخالشیخ

  ))٢٠٧٢٠٧((  القلیوبیةالقلیوبیة  ))١٤٧١٤٧((  المنوفیةالمنوفیة  ))٢٢٠٠٢٢٠٠((  اإلسماعلیةاإلسماعلیة  ))٣٩٨٦٣٩٨٦((
  الفیومالفیوم  بمحافظةبمحافظة  فدانفدان١٥٠١٥٠  مساحةمساحة  الوسطىالوسطى  بمصربمصر  ویزرعویزرع  ..  فدانفدان
  منمن  %%٢٢..٢٢  حوالىحوالى  الكتانالكتان  منمن  العربیةالعربیة  مصرمصر  جمھوریةجمھوریة  إنتاجإنتاج  ویمثلویمثل
    ..للكتانللكتان  العالمىالعالمى  اإلنتاجاإلنتاج

llمنتظمامنتظما  توزیعًاتوزیعًا  العربیةالعربیة  مصرمصر  بجمھوریةبجمھوریة  المنزرعةالمنزرعة  المساحةالمساحة  تتوزعتتوزع  والوال  
  الكلیةالكلیة  المساحةالمساحة  منمن  %%  ٤٤..٩٩٩٩  حوالىحوالى  البحرىالبحرى  بالوجةبالوجة  یزرعیزرع  إذإذ

  والدقھلیةوالدقھلیة  الشیخالشیخ  كفركفر  محافظاتمحافظات  فىفى  الكتانالكتان  زراعةزراعة  وتتركزوتتركز  المنزرعةالمنزرعة
..والشرقیةوالشرقیة  والبحیرةوالبحیرة  والغربیةوالغربیة



أصناف الكتانأصناف الكتان
::٧٧جیزة جیزة 

ویتمیز بتفوقة على الصنف ویتمیز بتفوقة على الصنف   ١٩٩٠١٩٩٠تم استنباط ھذا الصنف عام تم استنباط ھذا الصنف عام 
فى محصول القش والبذور ومقاوم لمرض فى محصول القش والبذور ومقاوم لمرض ) ) ٥٥((التجارى القدیم جیزة التجارى القدیم جیزة 

صدأ الكتان الزھرة ذات لون أزرق وتم إحاللھ محل الصنف جیزة صدأ الكتان الزھرة ذات لون أزرق وتم إحاللھ محل الصنف جیزة 
ویبلغ متوسط محصول الفدان من القش ویبلغ متوسط محصول الفدان من القش . . فى شمال ووسط الدلتافى شمال ووسط الدلتا) ) ٥٥((

..فدانفدان//كجم كجم ٦٥٠٦٥٠فدان ومن البذور فدان ومن البذور //طن طن ٣.١٣.١حوالى حوالى 
::٨٨جیزة جیزة 

ویتمیز بتفوقة على الصنف التجارى ویتمیز بتفوقة على الصنف التجارى   ١٩٩٠١٩٩٠تم استنباطھ أیضًا عام تم استنباطھ أیضًا عام 
فى محصول القش والبذور ، مقاوم لمرض صدأ فى محصول القش والبذور ، مقاوم لمرض صدأ ) ) ٦٦((القدیم جیزة القدیم جیزة 

الكتان الزھرة ذات لون أزرق مشوب ببنفسجى عند حواف البتالت الكتان الزھرة ذات لون أزرق مشوب ببنفسجى عند حواف البتالت 
ویزرع فى جنوب الدلتا ومحافظتى الفیوم وبنى سویف ویبلغ ویزرع فى جنوب الدلتا ومحافظتى الفیوم وبنى سویف ویبلغ 

فدان من فدان من //كجمكجم٧٥٠٧٥٠فدان، فدان، //طنطن٢.٩٢.٩متوسط محصول الفدان من القش متوسط محصول الفدان من القش 
..البذورالبذور



..أصناف الكتان الجدیدة ومناطق زراعتھاأصناف الكتان الجدیدة ومناطق زراعتھا
ویتمیز بتفوقة على الصنف ویتمیز بتفوقة على الصنف   ١٩٩٩١٩٩٩تم استنباطة عام تم استنباطة عام ::١١سخا سخا --١١  

فى محصولى القش والبذور مقاوم لمرض صدأ فى محصولى القش والبذور مقاوم لمرض صدأ ) ) ٧٧((التجارى جیزة التجارى جیزة 
الكتان الزھرة لونھا أزرق مشوب بقرنفلى ویجرى حالیا إحاللة محل الكتان الزھرة لونھا أزرق مشوب بقرنفلى ویجرى حالیا إحاللة محل 

ومتوسط إنتاج ومتوسط إنتاج . . فى شمال ووسط الدلتا فى شمال ووسط الدلتا ) ) ٧٧((الصنف التجارى جیزة الصنف التجارى جیزة 
..فدانفدان//كجمكجم٧٤٠٧٤٠فدان ومن البذور فدان ومن البذور //طنطن٤.٤٤.٤الفدان من القش حوالى الفدان من القش حوالى 

ویتمیز بتفوقھ على الصنف ویتمیز بتفوقھ على الصنف   ١٩٩٩١٩٩٩تم استنباطة عام تم استنباطة عام ::٢٢سخا سخا --٢٢
فى محصول القش والبذور مقاوم لمرض صدأ فى محصول القش والبذور مقاوم لمرض صدأ ) ) ٨٨((التجارى جیزة التجارى جیزة 

الكتان الزھرة لونھا أزرق مشوب بقرتفلى ویجرى حالیًا إحاللة محل الكتان الزھرة لونھا أزرق مشوب بقرتفلى ویجرى حالیًا إحاللة محل 
فى جنوب وشرق الدلتا باإلضافة إلى فى جنوب وشرق الدلتا باإلضافة إلى ) ) ٨٨((الصنف التجارى جیزة الصنف التجارى جیزة 

محافظتى الفیوم وبنى سویف ویبلغ متوسط إنتاج الفدان من القش محافظتى الفیوم وبنى سویف ویبلغ متوسط إنتاج الفدان من القش 
..فدانفدان//كجمكجم٨٢٥٨٢٥فدان ومن البذور حوالى فدان ومن البذور حوالى //طن طن ٤٤حوالى حوالى 



مراحل اإلنبات فى الكتانمراحل اإلنبات فى الكتان



تابع مراحل النموتابع مراحل النمو



اإلحتیاجات الجویةاإلحتیاجات الجویة
llحیثحیث  الكتانالكتان  نباتاتنباتات  وجودةوجودة  نمونمو  علىعلى  بالغًابالغًا  تأثیرَاتأثیرَا  الجویةالجویة  العواملالعوامل  تؤثرتؤثر  

  وتؤدىوتؤدى  الحرارةالحرارة  المعتدلالمعتدل  الجوالجو  فىفى  جیدًاجیدًا  نموًانموًا  الكتانالكتان  نباتاتنباتات  تنموتنمو
  ووفرةووفرة  والبذوروالبذور  األزھاراألزھار  وتكوینوتكوین  النباتاتالنباتات  تفرعتفرع  زیادةزیادة  إلىإلى  الحرارةالحرارة
..األلیافاأللیاف  وقصروقصر  وضعفوضعف  خشونةخشونة  معمع  البذورالبذور  محصولمحصول

ll  تكوینتكوین  علىعلى  مصرمصر  فىفى  الشتاءالشتاء  أثناءأثناء  السائدةالسائدة  الحرارةالحرارة  درجاتدرجات  وتساعدوتساعد  
  المنزرعالمنزرع  الكتانالكتان  ألیافألیاف  جودةجودة  ویالحظویالحظ  والبذوروالبذور  لأللیافلأللیاف  الكتانالكتان  نباتاتنباتات
  الجوالجو  ویشجعویشجع  القطرالقطر  مناطقمناطق  ببقیةببقیة  المنزرعالمنزرع  عنعن  البحرىالبحرى  الوجةالوجة  فىفى

..للنباتاتللنباتات  الخضرىالخضرى  النموالنمو  بالغیومبالغیوم  الملبدالملبد
llوكمیةوكمیة  التعطینالتعطین  وبعدوبعد  قبلقبل  الكتانالكتان  محصولمحصول  كمیةكمیة  نقصنقص  إلىإلى  النتائجالنتائج  أشارتأشارت    

  منمن  اإلضاءةاإلضاءة  شدةشدة  بخفضبخفض  التظلیلالتظلیل  كثافةكثافة  بزیادةبزیادة  والبذوروالبذور  األلیافاأللیاف  محصولمحصول
    كلكل  نقصنقص  ثمثم  المصریةالمصریة  الظروفالظروف  فىفى  الكاملالكامل  الضوءالضوء  شدةشدة  منمن  %%٣٣٣٣  ::%%١٠٠١٠٠
    ذلكذلك  منمن  أكبرأكبر  بمقداربمقدار  اإلضاءةاإلضاءة  شدةشدة  بانخفاضبانخفاض  الفعالالفعال  والطولوالطول  النباتالنبات  ارتفاعارتفاع  منمن
    اللیفیةاللیفیة  للخلیةللخلیة  الكلیةالكلیة  المساحةالمساحة  نقصتنقصت  حیثحیث  اللیفیةاللیفیة  الخلیةالخلیة  صفاتصفات  علىعلى

    بتظلیلبتظلیل  للخلیةللخلیة  العرضىالعرضى  بالمقطعبالمقطع  الثانوىالثانوى  الجدارالجدار  ومساحةومساحة  القناةالقناة  ومساحةومساحة
..النباتاتالنباتات



اإلحتیاجات األرضیةاإلحتیاجات األرضیة
llوالغدقةوالغدقة  والملحیةوالملحیة  الرملیةالرملیة  باألراضىباألراضى  الكتانالكتان  زراعةزراعة  تجودتجود  الال    

    متجانسةمتجانسة  مستویةمستویة  خصبةخصبة  كانتكانت  لولو  حتىحتى  الحشائشالحشائش  كثیرةكثیرة  أوأو
    تكونتكون  حیاتھاحیاتھا  أوائلأوائل  فىفى  الكتانالكتان  تصاحبتصاحب  التىالتى  والحشائشوالحشائش

    وافضلوافضل  الكتانالكتان  نباتاتنباتات  علىعلى  وتؤثروتؤثر  النموالنمو  فىفى  منھامنھا  أسرعأسرع
    أوأو  الخفیفةالخفیفة  الطینیةالطینیة  األراضىاألراضى  ھىھى  الكتانالكتان  إلنتاجإلنتاج  األراضىاألراضى
    الكافیةالكافیة  الغذائیةالغذائیة  العناصرالعناصر  علىعلى  المحتویةالمحتویة  الصرفالصرف  جیدةجیدة  الثقیلةالثقیلة
    متجانسةمتجانسة  مستویةمستویة  األرضاألرض  تكونتكون  انان  ویجبویجب  النباتالنبات  إلحتیاجإلحتیاج
    لمحصوللمحصول  السابقةالسابقة  المحاصیلالمحاصیل  نمونمو  منمن  ذلكذلك  علىعلى  ویستدلویستدل
    األلیافاأللیاف  جودةجودة  نقصنقص  إلىإلى  یؤدىیؤدى  األرضاألرض  إستواءإستواء  وعدموعدم  الكتانالكتان
..الكتانالكتان  منمن  الناتجةالناتجة



تأثیر ملوحة التربة على نمو الكتانتأثیر ملوحة التربة على نمو الكتان



الدورة الزراعیةالدورة الزراعیة
llقبلقبل  األرضاألرض  نفسنفس  فىفى  الكتانالكتان  زراعةزراعة  عدمعدم  یفضلیفضل  

  المجموعالمجموع  إلنتشارإلنتشار  وذلكوذلك  سنواتسنوات  ثالثةثالثة  مضىمضى
  ولذلكولذلك  السطحیةالسطحیة  الطبقةالطبقة  فىفى  الكتانالكتان  منمن  الجذرىالجذرى

  بدونبدون  زراعتھزراعتھ  تكرارتكرار  أنأن  كبیركبیر  إحتمالإحتمال  ھناكھناك  فإنفإن
  فىفى  العناصرالعناصر  إزالةإزالة  علىعلى  یعملیعمل  زمنیةزمنیة  فواصلفواصل
  إحدىإحدى  بعدبعد  الكتانالكتان  ویزرعویزرع  السطحیةالسطحیة  الطبقةالطبقة

  بعدبعد  أوأو  قطنقطن  بعدبعد  أوأو    بقولبقول  بعدبعد  ..التالیةالتالیة  المحاصیلالمحاصیل
    شامیةشامیة  ذرةذرة



التسمیدالتسمید
llالوادىالوادى  أراضىأراضى  فىفى::
llاواو  أحادىأحادى  فوسفاتفوسفات  سوبرسوبر  كجمكجم  ١٠٠١٠٠  بمعدلبمعدل  الفوسفاتىالفوسفاتى  السمادالسماد  یضافیضاف  

..الثالثىالثالثى  فوسفاتفوسفات  سوبرسوبر  سمادسماد  منمن  یقابلةیقابلة  ماما
llخصوبةخصوبة  جسبجسب  آزوتآزوت  وحدةوحدة  ٥٥٥٥--٤٥٤٥  بمعدلبمعدل  اآلزوتىاآلزوتى  السمادالسماد  یضافیضاف  

  القشالقش  منمن  عالىعالى  محصولمحصول  علىعلى  للحصولللحصول  السابقالسابق  والمحصولوالمحصول  التربةالتربة
  ٣٣  علىعلى  اآلزوتىاآلزوتى  السمادالسماد  یضافیضاف  حیثحیث  ..الجودةالجودة  عالیةعالیة  وألیافوألیاف  والبذوروالبذور
  الریةالریة  قبلقبل  – – الثانیةالثانیة  الریةالریة  قبلقبل  – – المحایاةالمحایاة  ریةریة  قبلقبل((  متساویةمتساویة  دفعاتدفعات
..الباكرالباكر  الصباحالصباح  فىفى  نثرًانثرًا  ))الثالثةالثالثة
llالجدیدةالجدیدة  األراضىاألراضى  فىفى::
llالكالسیومالكالسیوم  فوسفاتفوسفات  السوبرالسوبر  سمادسماد  منمن  كجمكجم  ١٥٠١٥٠  یضافیضاف..
llاألخیرةاألخیرة  الحرثةالحرثة  قبلقبل  %%  ٤٨٤٨  بوتاسیومبوتاسیوم  سلفاتسلفات  كجمكجم  ٥٠٥٠..
llالیوریاالیوریا  إستخدامإستخدام  یفضلیفضل  والوال  %%٥٥..٢٠٢٠  نشادرنشادر  سلفاتسلفات  آزوتآزوت  وحدةوحدة  ٧٥٧٥  

    كلكل  التسمیدالتسمید  یكونیكون  أنأن  علىعلى  متساویةمتساویة  دفعاتدفعات  ٤٤  علىعلى  الكتانالكتان  لمحصوللمحصول
..مباشرةمباشرة  الرىالرى  وقبلوقبل  یومیوم  ١٥١٥



طرق الزراعةطرق الزراعة
llالبدارالبدار  الزراعةالزراعة  طریقةطریقة--١١::
llالشرائحالشرائح  فىفى  البذورالبذور  تنثرتنثر  حیثحیث  الكتانالكتان  زراعةزراعة  فىفى  الشائعةالشائعة  الطریقةالطریقة  وھىوھى    

..التقاوىالتقاوى  توزیعتوزیع  إنتظامإنتظام  لضمانلضمان  متعامدینمتعامدین  إتجاھینإتجاھین  فىفى  لألرضلألرض  الطولیةالطولیة
llالرىالرى  بعدبعد  البذورالبذور  نثرنثر  أىأى  اللمعةاللمعة  علىعلى  الزراعةالزراعة  طریقةطریقة  إتباعإتباع  یمكنیمكن  كماكما    

    وذلكوذلك  التربةالتربة  مھدمھد  وتھیئةوتھیئة  تنعیمھاتنعیمھا  یصعبیصعب  التىالتى  األراضىاألراضى  فىفى  وذلكوذلك  مباشرةمباشرة
    وحدةوحدة  فىفى  النباتاتالنباتات  منمن  عددعدد  أعلىأعلى  علىعلى  للحصولللحصول  بالحقلبالحقل  اإلنباتاإلنبات  نسبةنسبة  لزیادةلزیادة

..المساحةالمساحة
llالمیكنةالمیكنة  إستخدامإستخدام--٢٢::
ll  یعتبر أالت التسكیر فى زراعة الكتان ھةى الطریقة الحدیثة المثلى حیث  یعتبر أالت التسكیر فى زراعة الكتان ھةى الطریقة الحدیثة المثلى حیث

::تمتاظز باألتىتمتاظز باألتى
llخفض تكالیف اإلنتاجخفض تكالیف اإلنتاج..
ll سم وبالتالى  سم وبالتالى    ٧.٥٧.٥إنتظام توزیع التقاوى بالحقل ونعلى مسافات منتظمة إنتظام توزیع التقاوى بالحقل ونعلى مسافات منتظمة

..مم تتمیز بصالحیتھا إلنتاج الغزلمم تتمیز بصالحیتھا إلنتاج الغزل  ١.٥١.٥الحصول على سیقان قطرھا الحصول على سیقان قطرھا 
llتزفیر غطاء مناسب للتقاوىتزفیر غطاء مناسب للتقاوى..
llسھولة نقاوة الحشائشسھولة نقاوة الحشائش..



زراعة الكتانزراعة الكتان



ویجب مالحظة اآلتى فى جمیع طرق زراعة الكتانویجب مالحظة اآلتى فى جمیع طرق زراعة الكتان
  تغطىتغطى  ولذلكولذلك  التربةالتربة  منمن  لغطاءلغطاء  یحتاجیحتاج  والوال  الحجمالحجم  صغیرةصغیرة  الكتانالكتان  بذرةبذرة--١١

..خفیفخفیف  بغطاءبغطاء
  أجزاءأجزاء  جمیعجمیع  علىعلى  البذورالبذور  توزیعتوزیع  یتمیتم  أنأن  البدارالبدار  عملیةعملیة  فىفى  یراعىیراعى--٢٢

  متعامدینمتعامدین  إتجاھینإتجاھین  فىفى  التقاوىالتقاوى  تنثرتنثر  أنأن  ویمكنویمكن  بالتساوىبالتساوى  األرضاألرض
..التقاوىالتقاوى  فىفى  التجانسالتجانس  لضمانلضمان

  علىعلى  الندىالندى  ویساعدویساعد  الیومالیوم  نفسنفس  فىفى  والتروىوالتروى  التقاوىالتقاوى  ببدارببدار  ینصحینصح--٣٣  
..الرىالرى  میاهمیاه  تنقلھاتنقلھا  فالفال  بالتربةبالتربة  البذورالبذور  إلتصاقإلتصاق

..الریاحالریاح  ھبوبھبوب  وقتوقت  التقاوىالتقاوى  بداربدار  یتمیتم  أالأال  یجبیجب--٤٤
..الرىالرى  عملیةعملیة  لتنظیملتنظیم  أمكنأمكن  ماما  صغیرةصغیرة  األحواضاألحواض  تكونتكون  أنأن  یراعىیراعى--٥٥
..اآلتىاآلتى  نضمننضمن  وبذلكوبذلك  أحواضأحواض  إلىإلى  األرضاألرض  تقسیمتقسیم  عندعند  البتانھالبتانھ  إستعمالإستعمال--٦٦
  بجانببجانب  تنموتنمو  التىالتى  للنباتاتللنباتات  فرصةفرصة  تتركتترك  الال  وبذلكوبذلك  رفیعةرفیعة  البتونالبتون  تكونتكون  أنأن--أأ

    ..  القوىالقوى  للنموللنمو  البتنالبتن



كمیة التقاوىكمیة التقاوى

llالوادىالوادى  أراضىأراضى  فىفى  --١١::
llالتسطیرالتسطیر  بمكیناتبمكینات  الزراعةالزراعة  عندعند  فدانفدان//كجمكجم  ٧٥٧٥  یستخدمیستخدم..
llالبدارالبدار  بالطریقةبالطریقة  الزراعةالزراعة  عندعند  فدانفدان//كجمكجم  ٨٠٨٠..
llالرملیةالرملیة  األراضىاألراضى  فىفى--٢٢::
llمثلمثل  فىفى  الناتجةالناتجة  النباتاتالنباتات  وتتمیزوتتمیز    فدانفدان//كجمكجم  ٧٠٧٠  یستخدمیستخدم  

..لأللیافلأللیاف  العالیةالعالیة  بالجودةبالجودة  األراضىاألراضى  ھذةھذة



عبوات تقاوى الكتانعبوات تقاوى الكتان



الكثافة النباتیة فى الكتانالكثافة النباتیة فى الكتان



العالقة بین الكثافة النباتیة ومحصول البذورالعالقة بین الكثافة النباتیة ومحصول البذور



یجب أن یراعى ما یلى عند إختیار التقاوىیجب أن یراعى ما یلى عند إختیار التقاوى

    ألیافألیاف  تنتجتنتج  حتىحتى  الغریبةالغریبة  البذورالبذور  منمن  خالیةخالیة  البذورالبذور  تكونتكون  أنأن--١١
    والكبروالكبر  الحارةالحارة  وبالذاتوبالذات  الحشائشالحشائش  بذوربذور  منمن  وخالیةوخالیة  متجانسةمتجانسة
..عالیةعالیة  إنباتإنبات  نسبةنسبة  وذاتوذات  والحامولوالحامول  والخردلوالخردل

    باللونباللون  علیھاعلیھا  التعرفالتعرف  ویمكنویمكن  جدیدةجدیدة  البذورالبذور  تكونتكون  أنأن--٢٢
..  الالمعالالمع  الرمادىالرمادى

::اآلتیةاآلتیة  للعواملللعوامل  تبعًاتبعًا  التقاوىالتقاوى  كمیةكمیة  تختلفتختلف  عامعام  وبوجھوبوجھ
  البذورالبذور  حجمحجم--٣٣    ..الزراعةالزراعة  طریقةطریقة--٢٢..الزراعةالزراعة  منمن  الغرضالغرض--١١
    المرادالمراد  الصنفالصنف- - ٦٦        ..اإلنباتاإلنبات  نسبةنسبة--٥٥  ..النظافةالنظافة  نسبةنسبة  --٤٤

..زراعتھزراعتھ



میعاد الزراعةمیعاد الزراعة
ll  األولاألول  النصفالنصف  ھوھو  الكتانالكتان  لزراعةلزراعة  میعادمیعاد  أنسبأنسب  

  الثالثالثالث  األیبوعاألیبوع  یتجاوزیتجاوز  االاال  علىعلى  نوفمبرنوفمبر  شھرشھر  منمن
  یؤدىیؤدى  ذلكذلك  عنعن  التأخیرالتأخیر  أنأن  حیثحیث  الشھرالشھر  ھذاھذا  منمن
  القشالقش  محصولىمحصولى  منمن  كلكل  فىفى  تدریجىتدریجى  نقصنقص  إلىإلى

  فىفى  الزراعةالزراعة  عندعند  %%٣٠٣٠  إلىإلى  یصلیصل  قدقد  والبذوروالبذور
  نباتاتنباتات  لتزھیرلتزھیر  وذلكوذلك  دیسمبردیسمبر  شھرشھر  منتصفمنتصف
  الخضرىالخضرى  للنموللنمو  الكاملالكامل  النموالنمو  یكنملیكنمل  ولمولم  الكتانالكتان
  القشالقش  محصولىمحصولى  إنتاجإنتاج  علىعلى  سلبًاسلبًا  أثرةأثرة  ینعكسینعكس  ممامما

..والبذوروالبذور



الرىالرى
  وتتراوحوتتراوح  الموسمالموسم  خاللخالل  ریاتریات  ٦٦- - ٥٥  إلىإلى  الكتانالكتان  یحتاجیحتاج  ::الوادىالوادى  أراضىأراضى  فىفى--١١

..یومیوم  ٢٥٢٥--٢٠٢٠  الریاتالریات  بینبین  الفترةالفترة

  التربةالتربة  نوعنوع  حسبحسب  أیامأیام  ٤٤--٢٢  كلكل  الرىالرى  یتمیتم  ::الجدیدةالجدیدة  اآلراضىاآلراضى  فىفى  الرىالرى--٢٢
..الجوالجو  وحالةوحالة

::یلىیلى  ماما  یراعىیراعى  أنأن  یجبیجب
..  الرىالرى  أثناءأثناء  البذورالبذور  تنقلتنقل  الال  حتىحتى  الباردالبارد  علىعلى  الزراعةالزراعة  ریةریة  تكونتكون  أنأن- - ١١
  زراعةزراعة  فىفى  التبكیرالتبكیر  یجبیجب  ولذلكولذلك  الشتویةالشتویة  السدةالسدة  قبلقبل  ریتینریتین  أوأو  ریةریة  الكتانالكتان  رىرى  یجبیجب- - ٢٢

..الزراعةالزراعة  منمن  یومیوم  ٢٥٢٥  حوالىحوالى  بعدبعد  المحایاةالمحایاة  ریةریة  تكونتكون  وأنوأن  الكتانالكتان
..النباتاتالنباتات  رقادرقاد  فىفى  تتسببتتسبب  الال  حتىحتى  ریاحریاح  وجودوجود  عدمعدم  حالةحالة  فىفى  الكتانالكتان  رىرى  یجبیجب- - ٣٣
  إلنتاجإلنتاج  الزراعةالزراعة  حالةحالة  وفىوفى  ریةریة  ٣٣--٢٢  یروىیروى  األلیافاأللیاف  إنتاجإنتاج  الكتانالكتان  زراعةزراعة  حالةحالة  فىفى- - ٤٤

..ریاتریات  ٤٤  یروىیروى  البذورالبذور



مقاومة الحشائشمقاومة الحشائش
llاألوراقاألوراق  العریضةالعریضة  الشتویةالشتویة  الحولیةالحولیة  الحشائشالحشائش  الكتانالكتان  نباتاتنباتات  یصاحبیصاحب  

  محصولمحصول  تصاحبتصاحب  التىالتى  الحشائشالحشائش  أھمأھم  منمن  األوراقاألوراق  ضیقةضیقة  وكذلكوكذلك
..والصامةوالصامة  الحارةالحارة  الكتانالكتان

ll  المراحلالمراحل  فىفى  الكتانالكتان  لحشائشلحشائش  الیدویةالیدویة  النقاوةالنقاوة  عملیةعملیة  إجراءإجراء  ویجبویجب  
  میكانیكیةمیكانیكیة  أضرارأضرار  تحدثتحدث  الال  حتىحتى  قلیلةقلیلة  كانتكانت  إذاإذا  النموالنمو  منمن  األولىاألولى
  مقاومتھامقاومتھا  یجبیجب  كثیفةكثیفة  بصورةبصورة  الحشائشالحشائش  وجودوجود  حالةحالة  وفىوفى  للنباتللنبات

  للحشائشللحشائش  للفدانللفدان  لترلتر  نصفنصف  بمعدلبمعدل  فیوزولیدفیوزولید  الحشائشالحشائش  مبیدمبید  بإستخدامبإستخدام
  وذلكوذلك  للفدانللفدان  لترلتر  نصفنصف  بمعدلبمعدل  البرومینالالبرومینال  مبیدمبید  أوأو  األوراقاألوراق  ضیقةضیقة

  أطوالأطوال  تكونتكون  عندماعندما  وذلكوذلك  األوراقاألوراق  والعریضةوالعریضة  الضیقةالضیقة  للحشائشللحشائش
  المبیداتالمبیدات  إستخدامإستخدام  فىفى  التأخیرالتأخیر  یجبیجب  والوال  سمسم  ١٢١٢--٨٨  منمن  النباتاتالنباتات
  ھذهھذه  إستخدامإستخدام  یجبیجب  كماكما  للكتانللكتان  أضرارأضرار  تحدثتحدث  الال  حتىحتى  ذلكذلك  عنعن  العشبیةالعشبیة
  تأثیرھاتأثیرھا  حتىحتى  باألرضباألرض  الرطوبةالرطوبة  منمن  عالیةعالیة  نسبةنسبة  وجودوجود  أثناءأثناء  المبیداتالمبیدات
  بنباتاتبنباتات  أضرارأضرار  حدوثحدوث  عدمعدم  إلىإلى  باإلضافةباإلضافة  الحشائشالحشائش  مقاومةمقاومة  فىفى  الفعالالفعال
..الكتانالكتان



مكافحة اآلفاتمكافحة اآلفات
llبرتقالیةبرتقالیة  صغیرةصغیرة  بثراتبثرات  شكلشكل  علىعلى  المرضالمرض  ھذاھذا  أعراضأعراض  تظھرتظھر  ::  الكتانالكتان  صدأصدأ  

    والبذوروالبذور  القشالقش  محصولمحصول  ضعفضعف  ویسببویسبب  لألوراقلألوراق  العلوىالعلوى  السطحالسطح  علىعلى  اللوناللون
  البقعالبقع  ھذهھذه  عندعند  اللیفیةاللیفیة  الخیوطالخیوط  لتقطعلتقطع  نظرًانظرًا  األلیافاأللیاف  جودةجودة  إنخفاضإنخفاض  إلىإلى  باإلضافةباإلضافة
  عملیةعملیة  إجراءإجراء  عندعند  األلیافاأللیاف  منمن  إزالتھاإزالتھا  صعوبةصعوبة  إلىإلى  باإلضافةباإلضافة  الساقالساق  علىعلى  السوداءالسوداء
  مقاومةمقاومة  أصنافأصناف  إنتاجإنتاج  ھىھى  المرضالمرض  ھذاھذا  لمقاومةلمقاومة  الوحیدةالوحیدة  والوسیلةوالوسیلة  ..التبییضالتبییض
..الكتانالكتان  صدأصدأ  لمرضلمرض

llالتربةالتربة  فطریاتفطریات  منمن  مجموعةمجموعة  عنعن  المرضالمرض  ھذاھذا  یتسببیتسبب  ::الكتانالكتان  بادراتبادرات  لفحةلفحة  
    البذرةالبذرة  كانتكانت  إذاإذا  وخاصةوخاصة  الرطبةالرطبة  الثقیلةالثقیلة  األرضاألرض  فىفى  بالمرضبالمرض  اإلصابةاإلصابة  وتزدادوتزداد

    بالفطریاتبالفطریات  إصابتھاإصابتھا  منمن  یسھلیسھل  ممامما  والكسوروالكسور  الشروخالشروخ  منمن  نسبةنسبة  بھابھا  المنزرعةالمنزرعة
    لإلصابةلإلصابة  قابلیةقابلیة  أكثرأكثر  الصفراءالصفراء  البذرةالبذرة  ذاتذات  األصنافاألصناف  أنأن  والمالحظوالمالحظ  للمرضللمرض  المسببةالمسببة

..المرضالمرض  بھذابھذا
ll  ودودةودودة  األمریكیةاألمریكیة  اللوزاللوز  ودودةودودة  الصغرىالصغرى  القطنالقطن  ورقورق  بدودةبدودة  الكتانالكتان  یصابیصاب  كماكما    

  إقتصادیةإقتصادیة  قیمةقیمة  لھالھا  لیسلیس  الكتانالكتان  نباتاتنباتات  تصیبتصیب  التىالتى  الحشراتالحشرات  أنأن  إالإال  الكتانالكتان  ثمارثمار
  تكوینتكوین  أثناءأثناء  الكتانالكتان  كبسولةكبسولة  تصیبتصیب  التىالتى  النفاسیاالنفاسیا  بحشرةبحشرة  الكتانالكتان  ویصابویصاب  معنویةمعنویة
..البذورالبذور  منمن  خالیًاخالیًا  الكبسولالكبسول  ویصبحویصبح  البذورالبذور  علىعلى  یتغذىیتغذى  حیثحیث  البذورالبذور



الحصاد الیدوى فى الكتانالحصاد الیدوى فى الكتان



حصاد الكتان عند الفراعنةحصاد الكتان عند الفراعنة



حصاد الكتان ألیًاحصاد الكتان ألیًا



طراز أخر من الحصاد اآللىطراز أخر من الحصاد اآللى



تجھیز المحصول عقب الحصادتجھیز المحصول عقب الحصاد
::))البذورالبذور  إستخالصإستخالص((  الھدیرالھدیر--١١

  الكبسولالكبسول  بضرببضرب  مصرمصر  فىفى  وتتموتتم  النباتاتالنباتات  منمن  البذورالبذور  فصلفصل  بھبھ  ویقصدویقصد
  منمن  عارضةعارضة  علىعلى  تثبتتثبت  خاصةخاصة  أمشاطأمشاط  تستخدمتستخدم  وأحیانًاوأحیانًا  األحجاراألحجار  علىعلى

  اإلضراراإلضرار  دوندون  الكبسولالكبسول  فینفصلفینفصل  العیدانالعیدان  أسنانھاأسنانھا  بینبین  وتمرروتمرر  الخشبالخشب
  القشالقش  منمن  كجمكجم  ٤٠٤٠--٣٠٣٠  حوالىحوالى  أخماسأخماس  فىفى  الكوارىالكوارى  تربطتربط  ثمثم  بالقشبالقش

..التجمیعالتجمیع  مراكزمراكز  إلىإلى  یسلمیسلم  حیثحیث  المھدورالمھدور
::التسویرالتسویر--٢٢

  تفادىتفادى  بغرضبغرض  وذلكوذلك  وسمكھوسمكھ  أطوالھأطوالھ  حسبحسب  القشالقش  فرزفرز  عملیةعملیة  وھىوھى
  الثانیةالثانیة  أماأما  الغزلالغزل  مصانعمصانع  بھابھا  تقومتقوم  التىالتى  السریحالسریح  عملیةعملیة  فىفى  الفقدالفقد

  التعطینالتعطین  درجةدرجة  أنأن  حیثحیث  التصنیعالتصنیع  وحدةوحدة  فىفى  إنتظامإنتظام  إلىإلى  التوصلالتوصل  لغرضلغرض
    قطرھاقطرھا  قبضةقبضة  فىفى  السیقانالسیقان  تجمعتجمع  حیثحیث  العیدانالعیدان  سمكسمك  حسبحسب  تتفاوتتتفاوت
..للتعطینللتعطین  لتعدلتعد  وأسفلوأسفل  أعلىأعلى  منمن  تربطتربط  سمسم  ٢٠٢٠



حقل كتان مزھرحقل كتان مزھر



حقل كتان مزھرحقل كتان مزھر



مراحل إستخراج األلیاف من النباتاتمراحل إستخراج األلیاف من النباتات



تجھیز محصول الكتان بعد الحصادتجھیز محصول الكتان بعد الحصاد



::التعطینالتعطین- - ٣٣
    بكتیریابكتیریا((  دقیقةدقیقة  حیةحیة  كائناتكائنات  بھابھا  تقومتقوم  العضویةالعضویة  الموادالمواد  لتحلیللتحلیل  األولىاألولى  الخطوةالخطوة  وھىوھى

  منھامنھا  والغرضوالغرض  النباتاتالنباتات  سطحسطح  وعلىوعلى  األرضاألرض  علىعلى  بكثرةبكثرة  تتواجدتتواجد  والتىوالتى  ))التعطینالتعطین
::یلىیلى  ماما  إلجرائھاإلجرائھا  ویشترطویشترط..النباتالنبات  ساقساق  منمن  األلیافاأللیاف  إستخالصإستخالص

..))٥٥مم٣٢٣٢--٢٨٢٨((  بینبین  المیاهالمیاه  حرارةحرارة  درجةدرجة  علىعلى  المحافظةالمحافظة- - ٢٢..كافیةكافیة  میاهمیاه  توافرتوافر- - ١١
    عندھاعندھا  تتكاثرتتكاثر  التىالتى  الدرجةالدرجة  وھىوھى  ))٦٦- - ٤٤((  بینبین  للمیاهللمیاه  الحموضةالحموضة  رقمرقم  علىعلى  المحافظةالمحافظة- - ٣٣

..البكتیریاالبكتیریا
  یصفىیصفى  ثمثم  تمامًاتمامًا  القشالقش  فیھفیھ  یغطىیغطى  معینةمعینة  بأبعادبأبعاد  أسمنتیةأسمنتیة  أحواضأحواض  فىفى  التعطینالتعطین  ویتمویتم

  بدرجةبدرجة  بالمیاهبالمیاه  الحوضالحوض  ملئملئ  ثمثم  القشالقش  غسیلغسیل  بغرضبغرض  ساعاتساعات  ٤٤  بعدبعد  الحوضالحوض
  أنأن  ویجبویجب  تمستمس  أنأن  دوندون  ساعةساعة  ٤٨٤٨  لمدةلمدة  وتكاثرھاوتكاثرھا  البكتیریاالبكتیریا  لنمولنمو  مناسبةمناسبة  حرارةحرارة
  مدةمدة  وتتراوحوتتراوح  المطلوبةالمطلوبة  الحرارةالحرارة  بدرجاتبدرجات  المیاهالمیاه  لتغییرلتغییر  بمواسیربمواسیر  األحواضاألحواض  تزودتزود

  ویجبویجب  القشالقش  لنوعلنوع  تبعًاتبعًا  تنقصتنقص  أوأو  التعطینالتعطین  مدةمدة  تزدادتزداد  وقدوقد  أیامأیام  ٧٧--٤٤  بینبین  التعطینالتعطین
  التعطینالتعطین  درجةدرجة  علىعلى  للكشفللكشف  القشالقش  منمن  عینةعینة  وتؤخذوتؤخذ  مغطاةمغطاة  األحواضاألحواض  تكونتكون  أنأن
  سلخسلخ  وإذاوإذا  واضحواضح  صوتصوت  لھلھ  ویسمعویسمع  الساقالساق  كسركسر  یتمیتم  حینماحینما  بتمامھابتمامھا  تعرفتعرف  التىالتى

..مفككةمفككة  اللیفیةاللیفیة  الحزمالحزم  وكأنوكأن  بسھولةبسھولة  األلیافاأللیاف  شریطشریط



::التنشیرالتنشیر--٦٦
    فىفى  لتجفیفھالتجفیفھا  األربطةاألربطة  وتفككوتفكك  القبضالقبض  وتخرجوتخرج  المیاهالمیاه  تصفىتصفى  التعطینالتعطین  تمامتمام  بعدبعد

..واحدواحد  برباطبرباط  تربطتربط  الجفافالجفاف  وبعدوبعد  تقلیبھاتقلیبھا  معمع  ھرمىھرمى  شكلشكل  علىعلى  رصھارصھا  بعدبعد  الشمسالشمس
::التخییمالتخییم- - ٥٥

  منمن  للتخلصللتخلص  البلجیكیةالبلجیكیة  المراوحالمراوح  علىعلى  المكسورةالمكسورة  العیدانالعیدان  ضربضرب  عملیةعملیة  وھىوھى
..التریبنالتریبن  تسمىتسمى  خاصةخاصة  بآلةبآلة  العملیةالعملیة  تلكتلك  وتتموتتم  باأللیافباأللیاف  العالقالعالق  الساسالساس

::الترطیبالترطیب- - ٦٦
  المعروفةالمعروفة  المراوحالمراوح  علىعلى  ضربھاضربھا  بإعادةبإعادة  تسمحتسمح  رطوبةرطوبة  بدرجةبدرجة  األلیافاأللیاف  تجھیزتجھیز  وھىوھى

  األلیافاأللیاف  وضعوضع  أوأو  وتركھوتركھ  الماءالماء  برذاذبرذاذ  األلیافاأللیاف  برشبرش  أماأما  وتؤدىوتؤدى  الصنعةالصنعة  بمراوحبمراوح
..ساعةساعة  ٢٤٢٤  عنعن  تقلتقل  الال  والرطوبةوالرطوبة  الھواءالھواء  مكیفةمكیفة  حجرةحجرة  فىفى

::التصنیعالتصنیع--٧٧
    التخلصالتخلص  یمكنیمكن  حتىحتى  الصنعةالصنعة  مراوحمراوح  علىعلى  األلیافاأللیاف  تصنیعتصنیع  إعادةإعادة  عملیاتعملیات  وھىوھى
..باأللیافباأللیاف  العالقالعالق  الساسالساس  منمن  نھائیًانھائیًا



::التمشیطالتمشیط--٨٨
  إزالةإزالة  بغرضبغرض    وذلكوذلك  أسنانأسنان  لھلھ  خاصخاص  مشطمشط  علىعلى  األلیافاأللیاف  تنشیطتنشیط  یتمیتم

  فىفى  فنحصلفنحصل  للكفللكف  بالنسبةبالنسبة  الوضعالوضع  المنتظمةالمنتظمة  وغیروغیر  القصیرةالقصیرة  األلیافاأللیاف
..واحدواحد  طولطول  ذاتذات  متجانسةمتجانسة  ألیافألیاف  علىعلى  النھایةالنھایة

::الفرزالفرز--٩٩
  النعومةالنعومة  حیثحیث  منمن  مختلفةمختلفة  درجاتدرجات  إلىإلى  األلیافاأللیاف  تدریجتدریج  بغرضبغرض  تجرىتجرى

  فإنھافإنھا  إجرائھاإجرائھا  عدمعدم  حالةحالة  وفىوفى  آخرهآخره  إلىإلى  التعطینالتعطین  ودرجةودرجة  واألطوالواألطوال
..مخلوطةمخلوطة  ألیافألیاف  تعتبرتعتبر

  ::الكبسالكبس--١٠١٠
  التصدیرالتصدیر  بغرضبغرض  باالتباالت  فىفى  المفروزةالمفروزة  األلیافاأللیاف  بكبسبكبس  العملیةالعملیة  تجرىتجرى

..المحلیةالمحلیة  للمصانعللمصانع  أوأو  للخارجللخارج



تكوین التیلة بعد اإلخصابتكوین التیلة بعد اإلخصاب



ألیاف الكتان تحت المیكروسكوبألیاف الكتان تحت المیكروسكوب



كمیة المحصولكمیة المحصول

  كجمكجم  ٨٠٠٨٠٠  وو  المھدورالمھدور  القشالقش  منمن  طنطن  ٣٣  الفدانالفدان  یعطىیعطى
..المتوسطالمتوسط  فىفى  بذوربذور



الصفات التكنولوجیة أللیاف الكتانالصفات التكنولوجیة أللیاف الكتان
::كتان صنعة مسرحكتان صنعة مسرح--١١

األلیاف الصنعة المسرحة على الماكینات وتتمیز بأنھا متجانسة  األلیاف الصنعة المسرحة على الماكینات وتتمیز بأنھا متجانسة  
سم وال تقل نظافتھا سم وال تقل نظافتھا   ٥٥٥٥ومنتظمة فى األطوال وال یقل طولھا عن ومنتظمة فى األطوال وال یقل طولھا عن 

%.%.٩٩٩٩عن عن 
::كتان الصنعةكتان الصنعة--٢٢

سم وال سم وال   ٥٥٥٥األلیاف الصنعة المتجانسة المنتظمة الطول وال تقل عن األلیاف الصنعة المتجانسة المنتظمة الطول وال تقل عن 
%.%.  ٩٨٩٨تقل نظافتھا عن تقل نظافتھا عن 

::كتان الصنعة القصیركتان الصنعة القصیر--٣٣
سم وال سم وال   ٣٥٣٥ألیاف كتان صنعة متجانسة الطول وال یقل طولھا عھن ألیاف كتان صنعة متجانسة الطول وال یقل طولھا عھن 

%.%.  ٩٨٩٨سم وال تقل درجة نظافتھا عن سم وال تقل درجة نظافتھا عن   ٥٤٥٤یزید عن یزید عن 
::الكتان المنفوشالكتان المنفوش--٤٤

%.%.٩٦٩٦ألیاف الصنعة المفككة وال تقل درجة نظافتھا عن ألیاف الصنعة المفككة وال تقل درجة نظافتھا عن 



::قطة تسریحقطة تسریح--٥٥
ألیاف كتان قصیرة خالیة من العقد الناتجة عن عملیات التسریح على ألیاف كتان قصیرة خالیة من العقد الناتجة عن عملیات التسریح على 

%.%.٩٨٩٨الماكینات وال تقل درجة نظافتھا عن الماكینات وال تقل درجة نظافتھا عن 
::القطةالقطة--٦٦

%.%.٩٦٩٦ألیاف كتان قصیرة خالیة من العقد وال تقل نظافتھا عن ألیاف كتان قصیرة خالیة من العقد وال تقل نظافتھا عن 
::المشاقالمشاق--٧٧

    ٩٥٩٥ألیاف كتان قصیرة غیر متناسقة األطوال وال تقل درجة نظافتھا عن ألیاف كتان قصیرة غیر متناسقة األطوال وال تقل درجة نظافتھا عن 
..٢٢للمشاق رقم للمشاق رقم   ٩٠٩٠،،  ١١للمشاق رقم للمشاق رقم % % 

::القطاعالقطاع--٨٨
فضالت ألیاف الكتان القصیرة غیر المنتظمة وال تقل درجة نظافتھا عن فضالت ألیاف الكتان القصیرة غیر المنتظمة وال تقل درجة نظافتھا عن 

٩٠٩٠.%.%



صفات ألیاف الكتان وطرق تقدیرھاصفات ألیاف الكتان وطرق تقدیرھا
: : طول األلیافطول األلیاف--١١

یحسب طول األلیاف بالسم ویحسب طول األلیاف بأخذ متوسط أطوال العینات  یحسب طول األلیاف بالسم ویحسب طول األلیاف بأخذ متوسط أطوال العینات  
::العشوائیة المأخوذة وتقسم األلیاف من ناحیة الطول إلى الدرجات التالیةالعشوائیة المأخوذة وتقسم األلیاف من ناحیة الطول إلى الدرجات التالیة

..فأعلى ألیاف طویلة جدافأعلى ألیاف طویلة جدا  ٨٠٨٠الطول الطول 
..سم ألیاف طویلةسم ألیاف طویلة  ٧٩٧٩--٧٠٧٠
..سم ألیاف متوسطةسم ألیاف متوسطة  ٦٩٦٩--٦٠٦٠
..سم ألیاف قصیرةسم ألیاف قصیرة  ٥٩٥٩--٥٠٥٠

..سم ألیاف قصیرة جدًاسم ألیاف قصیرة جدًا  ٥٠٥٠أقل من أقل من 
::نعومة األلیافنعومة األلیاف--٢٢

ترجع النعومة أو الخشونة إلى مقدار سمك جدار اللیفة فكلما زاد السمك زادت ترجع النعومة أو الخشونة إلى مقدار سمك جدار اللیفة فكلما زاد السمك زادت 
::الخشونة والعكس صحیح ویحسب معامل النعومة بالمعادلة التالیةالخشونة والعكس صحیح ویحسب معامل النعومة بالمعادلة التالیة

وزن المجموعة  وزن المجموعة  )/)/٢٠٠٠٢٠٠٠((لیفة لیفة   X X 2020سم سم   ١٠١٠طول طول =  =  معامل النعومة معامل النعومة 
بالمللیجرامبالمللیجرام



::األلیافاأللیاف  متانةمتانة--٣٣
    لقطعلقطع  یلزمیلزم  الذىالذى  بالكجمبالكجم  الثقلالثقل  لتقدیرلتقدیر  دینامومیتردینامومیتر  جھازجھاز  یستخدمیستخدم
RKmRKm  رقمرقم  یحسبیحسب  ثمثم  لیفةلیفة  كلكل
::  عنعن  عبارةعبارة  وھووھو

    لقطعلقطع  الالزمةالالزمة  القوةالقوة  متوسطمتوسط  XX  ))٢٠٠٠٢٠٠٠((  بالممبالمم  لیفةلیفة  ٢٠٢٠  طولطول((
::بالمللیجرامبالمللیجرام  الوزنالوزن)/)/واحدةواحدة  لیفةلیفة
::إلىإلى  اللیفةاللیفة  متانةمتانة  حسبحسب  علىعلى  األلیافاأللیاف  وتقسموتقسم

..فأعلىفأعلى  ٥٥٥٥  جدًاجدًا  متینةمتینة--١١
..٥٥..٥٤٥٤--٥٠٥٠  متینةمتینة--٢٢
..٥٥..٤٩٤٩  --٤٥٤٥  المتانةالمتانة  متوسطةمتوسطة--٣٣
..٥٥..٤٤٤٤  --  ٤٠٤٠ضعیفةضعیفة--٤٤
..٤٠٤٠  منمن  أقلأقل  جدًاجدًا  ضعیفةضعیفة--٥٥



::لون األلیافلون األلیاف--٤٤
یعتمد على الخبرة فى تقدیرھا ویقسم لون ألیاف الكتان یعتمد على الخبرة فى تقدیرھا ویقسم لون ألیاف الكتان 

::إلىإلى
..أصفر فاتحأصفر فاتح--١١
..لبنى فاتح أو أخضر فاتحلبنى فاتح أو أخضر فاتح--٢٢
..بنى متوسط أو أخضربنى متوسط أو أخضر--٣٣
..بنى أو أخضر غامقبنى أو أخضر غامق--٤٤
..بنى غامق بنى محمر أسودبنى غامق بنى محمر أسود--٥٥



أسئلة وتمارین على الكتانأسئلة وتمارین على الكتان
الكتان؟الكتان؟  أصنافأصناف  أھمأھم  عنعن  تكلمتكلم  ١١سس
للكتان؟للكتان؟  اإلقتصادیةاإلقتصادیة  القیمةالقیمة  عددعدد  ٢٢سس
الكتان؟الكتان؟  لنباتلنبات  الجویةالجویة  اإلحتیاجاتاإلحتیاجات  عنعن  تكلمتكلم  ٣٣سس
  الدورةالدورة  فىفى  وموقعةوموقعة  الكتانالكتان  لنباتلنبات  األرضیةاألرضیة  اإلحتیاجاتاإلحتیاجات  عنعن  تكلمتكلم  ٤٤سس

الزراعیة؟الزراعیة؟
الكتان؟الكتان؟  لنباتلنبات  الجدیدةالجدیدة  األراضىاألراضى  فىفى  التسمیدالتسمید  عنعن  تكلمتكلم  ٥٥سس
أشرحھا؟أشرحھا؟  ثمثم  الكتانالكتان  لنباتلنبات  الزراعةالزراعة  طرقطرق  عددعدد٦٦سس
األرض؟األرض؟  ونوعونوع  الزراعةالزراعة  بطریقةبطریقة  وعالقتھاوعالقتھا  التقاوىالتقاوى  كمیةكمیة  عنعن  تكلمتكلم  ٧٧سس
الحصاد؟الحصاد؟  عقبعقب  المحصولالمحصول  تجھیزتجھیز  خطواتخطوات  اشرحاشرح  ٨٨سس
الكتان؟الكتان؟  أللیافأللیاف  التكنولوجیةالتكنولوجیة  الصفاتالصفات  عددعدد٩٩سس



..التالیةالتالیة  العباراتالعبارات  أماأما  خطأخطأ  وعالمةوعالمة  صحصح  عالمةعالمة  ضعضع
  تأثرتأثر  دوندون  یومیوم  ٩٩--٦٦  بحوالىبحوالى  النضجالنضج  تمامتمام  قبلقبل  الكتانالكتان  نباتنبات  تقلیعتقلیع  یمكنیمكن))  ((- - ١١

..المحصولالمحصول
..الحلوالحلو  بالزیتبالزیت  ویعرفویعرف  جافجاف  غیرغیر  زیتزیت  علىعلى  الكتانالكتان  بذوربذور  تحتوىتحتوى))  ((  - - ٢٢
..حقیقیةحقیقیة  مساكنمساكن  عشرةعشرة  علىعلى  تحتوىتحتوى  الكتانالكتان  نباتنبات  فىفى  الثمرةالثمرة))  ((  - - ٣٣
..القطنالقطن  ألیافألیاف  تصنیعتصنیع  منمن  المتخلفةالمتخلفة  األلیافاأللیاف  فضالتفضالت  ھوھو  المشاقالمشاق))  ((  - - ٤٤
..سنواتسنوات  ٣٣  مضىمضى  قبلقبل  األرضاألرض  نفسنفس  فىفى  الكتانالكتان  زراعةزراعة  یفضلیفضل))  ((  - - ٥٥
..الحامىالحامى  علىعلى  مباشرةمباشرة  الزراعةالزراعة  بعدبعد  الكتانالكتان  برىبرى  ینصحینصح))  ((  - - ٦٦
    بحاجزبحاجز  منشقمنشق  مسكنمسكن  كلكل    مساكنمساكن  ٥٥  علىعلى  تحتوىتحتوى  علبةعلبة  الكتانالكتان  فىفى  الثمرةالثمرة))  ((  - - ٧٧

..كاذبكاذب
..٨٨//٣٣  لھالھا  الزاوىالزاوى  واإلنفراجواإلنفراج  بسیطةبسیطة  الكتانالكتان  فىفى  الورقةالورقة))  ((  - - ٨٨
..المرتفعةالمرتفعة  النباتیةالنباتیة  بالكثافةبالكثافة  بالزراعةبالزراعة  األلیافاأللیاف  كتانكتان  علىعلى  الحصولالحصول  یمكنیمكن))  ((  - - ٩٩



::األقواساألقواس  بینبین  منمن  الصحیحةالصحیحة  اإلجابةاإلجابة  إخترإختر
))قرنقرن--مستطیلةمستطیلة  علبةعلبة- - مستدیرةمستدیرة  علبةعلبة((  الكتانالكتان  نباتنبات  فىفى  الثمرةالثمرة- - ١١
..))المنسوجاتالمنسوجات- - الخیشالخیش--الحبالالحبال((  الكتانالكتان  ألیافألیاف  منمن  تصنعتصنع- - ٢٢
    ))الصویاالصویا  فولفول--األرزاألرز--الشامیةالشامیة  الذرةالذرة((  عقبعقب  الكتانالكتان  زراعةزراعة  یفضلیفضل- - ٣٣

..الزراعیةالزراعیة  الدورةالدورة  فىفى
    علىعلى  تحتوىتحتوى  ))بذریةبذریة--ورقیةورقیة--لحائیةلحائیة((  الكتانالكتان  نباتنبات  فىفى  األلیافاأللیاف- - ٤٤

..الخالیاالخالیا  منمن  العدیدالعدید
    النضجالنضج  تمامتمام  قبلقبل  أقصاھاأقصاھا  الكتانالكتان  بذوربذور  فىفى  الزیتالزیت  نسبةنسبة  تصلتصل- - ٥٥

))یومًایومًا  ١٢١٢--١٠١٠  ،،  ٩٩- - ٧٧  ،،  ٦٦--٤٤((  بحوالىبحوالى


