
الفصل الثالثالفصل الثالث

السیسالالسیسال  --١١
,Agava sisalana,Agava sisalanaاإلسم العلمى اإلسم العلمى  pp

AgavaceaeAgavaceaeإسم العائلة إسم العائلة 
  SisalSisalاإلسم اإلنجلیزى اإلسم اإلنجلیزى 



الفصل الثالثالفصل الثالثأھداف أھداف 
llوحدةوحدة  إنتاجیةإنتاجیة  زیادةزیادة  ووسائلووسائل  المختلفةالمختلفة  الزراعیةالزراعیة  بالعملیاتبالعملیات  ملمًاملمًا  الطالبالطالب  یكونیكون  أنأن  

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

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

..  للسیسالللسیسال
llللسیسالللسیسال  المختلفةالمختلفة  الزراعةالزراعة  وطرقوطرق  ومیعادومیعاد  المناسبةالمناسبة  التربةالتربة  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن  

..
llحشائشحشائش  مقاومةمقاومة  ––ترقیعترقیع  منمن  المحصولالمحصول  رعایةرعایة  عملیاتعملیات  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن – –  

..  رىرى  – – تسمیدتسمید
llوكمیةوكمیة  السیسالالسیسال  لحصادلحصاد  المناسبالمناسب  المیعادالمیعاد  تحدیدتحدید  كیفیةكیفیة  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن  

..علیھاعلیھا  المؤثرةالمؤثرة  والعواملوالعوامل  المحصولالمحصول



مقدمةمقدمة
ll  یعتبر األلیاف التى تستخرج من أوراق السیسال من ضمن األلیاف  یعتبر األلیاف التى تستخرج من أوراق السیسال من ضمن األلیاف

::وتستخدم فى األغراض التالیةوتستخدم فى األغراض التالیة  Hard Hard FibersFibersالمتینة جدًاالمتینة جدًا
ll  صناعة الحبال لبعض األعمال البحریة خاصةصناعة الحبال لبعض األعمال البحریة خاصة . .
ll صناعة الحقائب والسجاجید والمشایات والدواسات وصناعة صناعة الحقائب والسجاجید والمشایات والدواسات وصناعة

..األكیاساألكیاس
ll كما یستخدم عصیر األوراق فى استخراج الكورتوزون الطبى كما یستخدم عصیر األوراق فى استخراج الكورتوزون الطبى

باإلضافة إلى استخراج الشموع وھى من النوع الجاف ذات درجة باإلضافة إلى استخراج الشموع وھى من النوع الجاف ذات درجة 
إنصھار عالیة والبقایا الجافة من األلیاف الناتجة من عملیة التمشیط إنصھار عالیة والبقایا الجافة من األلیاف الناتجة من عملیة التمشیط 

  Sodium PectateSodium Pectateتستخدم فى صناعة بكتات الصودیوم تستخدم فى صناعة بكتات الصودیوم 
ویمكن إستخراج غاز المیثان من تخمیر البقایا الطازجة وتستعمل ویمكن إستخراج غاز المیثان من تخمیر البقایا الطازجة وتستعمل 

بقایا األوراق فى صناعة الكحول وحمص األوكسالیك وانتاج بعض بقایا األوراق فى صناعة الكحول وحمص األوكسالیك وانتاج بعض 
..أنواع األوراق والناتج من بقایا األوراق فى التسمیدأنواع األوراق والناتج من بقایا األوراق فى التسمید



نبات السیسالنبات السیسال



نبات السیسالنبات السیسال



تكاثر السیسالتكاثر السیسال

    منمن  الجدیدةالجدیدة  النمواتالنموات((,,  البالبلالبالبل,,  بالسرطاناتبالسرطانات))خضرىخضرى((  جنسىجنسى  الال
بالبذوربالبذور  جنسىجنسى))الریزوماتالریزومات

--::البالبلالبالبل
البالبل تعتبر نموات خضریة تنشأ من برعم دقیق محمى  البالبل تعتبر نموات خضریة تنشأ من برعم دقیق محمى      

.  .    بقنابة أو قنیبة توجد على عنق الزھرةبقنابة أو قنیبة توجد على عنق الزھرة
    --::المشتلالمشتل

یجب مالحظة أن كال من السرطانات والبالبل أجزاء خضریة  یجب مالحظة أن كال من السرطانات والبالبل أجزاء خضریة    
.  .    وأن اختیار أى منھا  یرجع إلى حجمھا فقط أو قوه نموھاوأن اختیار أى منھا  یرجع إلى حجمھا فقط أو قوه نموھا



شمراخ زھرى للسیسالشمراخ زھرى للسیسال



  التسمیدالتسمید  فىفى  السیسالالسیسال  صناعةصناعة  مخلفاتمخلفات  تستخدمتستخدم  --::المشتلالمشتل  تسمیدتسمید
    لحالةلحالة  تبعًاتبعًا  وذلكوذلك  الكیماویةالكیماویة  أوأو  العضویةالعضویة  األسمدةاألسمدة  تستخدمتستخدم  كماكما

    ..  التربةالتربة
    --::السرطاناتالسرطانات

  مباشرةمباشرة  األرضاألرض  سطحسطح  تحتتحت  قاعدیةقاعدیة  ریزوماتریزومات  السیسالالسیسال  نباتنبات  یطلقیطلق      
  تطلقتطلق  ثمثم  سمسم١٥١٥  حتىحتى  أفقیًاأفقیًا  وتمتدوتمتد  سمسم  ٣٣--٥٥..١١  منمن  سمكھاسمكھا  ویتراحویتراح
  وتسمىوتسمى  جدیدةجدیدة  نباتاتنباتات  معطیةمعطیة  أعلىأعلى  إلىإلى  جدیدةجدیدة  نمواتنموات  الریزماتالریزمات  ھذهھذه

  ..  بالسرطاناتبالسرطانات
  --::السیسالالسیسال  مزارعمزارع  إنشاءإنشاء
  السطحیةالسطحیة  الطبقةالطبقة  أنأن  مراعاةمراعاة  یجبیجب  المستدیمةالمستدیمة  المزرعةالمزرعة  تجھیزتجھیز  عندعند
    زراعةزراعة  ویمكنویمكن  المختلفةالمختلفة  الخدمةالخدمة  عملیاتعملیات  وتجرىوتجرى  خصبةخصبة  تكونتكون

  ..  مجھزةمجھزة  الغیرالغیر  أوأو  محروثةمحروثة  الغیرالغیر  األراضىاألراضى  فىفى  السیسالالسیسال



  --::للزراعةللزراعة  البالبلالبالبل  أوأو  السرطاناتالسرطانات  تجھیزتجھیز
  تجنبتجنب  ویجبویجب  بالفأسبالفأس  أوأو  بالیدبالید  برفقبرفق  السرطاناتالسرطانات  أوأو  الشتالتالشتالت  تقلعتقلع      

..بالشتالتبالشتالت  أضرارأضرار  أىأى  إحداثإحداث

llالشتالتالشتالت  تدریجتدریج:: - -
    وعموماوعموما  بعضھابعضھا  معمع  المتماثلةالمتماثلة  الشتالتالشتالت  زراعةزراعة  علىعلى  العملالعمل  یجبیجب
    ..  المشتلالمشتل  فىفى  مرباهمرباه  شتالتشتالت  طنطن  ٣٣- - ٢٢  الفدانالفدان  یحتاجیحتاج

llالزراعةالزراعة  مسافاتمسافات  PlantPlant spacingspacing::--
    النباتالنبات  یشغلھایشغلھا  التىالتى  المساحةالمساحة  وتكونوتكون  صفوفصفوف  فىفى  الزراعةالزراعة  تجرىتجرى
    النباتالنبات  عددعدد  یزیدیزید  وھذاوھذا  مم  ١١××٢٢  أوأو  مم٥٥..١١  ××٣٣  أوأو  مم٥٥..٢٢××  ٥٥..٢٢

  مزدوجةمزدوجة  صفوفصفوف  فىفى  الزراعةالزراعة  ویمكنویمكن  نباتنبات  ٢١٠٠٢١٠٠  إلىإلى  بالفدانبالفدان
    ..  مسافاتمسافات  علىعلى



التسمیدالتسمید

llوعمومًاوعمومًا  والبوتاسیوموالبوتاسیوم  الكالسیومالكالسیوم  ھىھى  العناصرالعناصر  أھمأھم  
  فىفى  السمادالسماد  یوضعیوضع  زراعتھازراعتھا  قبلقبل  األرضاألرض  تسمدتسمد
  النباتالنبات  حولحول  تنثرتنثر  التالیةالتالیة  السنواتالسنوات  فىفى  الجورالجور



قطع األوراققطع األوراق
  إستخالصإستخالص  صعوبةصعوبة  لتفادىلتفادى  جفافھاجفافھا  قبلقبل  أىأى  خضراء،خضراء،  وھىوھى  األوراقاألوراق  تقطعتقطع

  ھوھو  العاملالعامل  بھبھ  یقومیقوم  ماما  أولأول  وو  سكینسكین  بواسطةبواسطة  القطعالقطع  ویجرىویجرى  منھامنھا  األلیافاأللیاف
  ذلكذلك  بعدبعد  الورقالورق  یقطعیقطع  ثمثم  الوخزالوخز  لتفادىلتفادى  تقلیمتقلیم  بمقصبمقص  الطرفیةالطرفیة  الشوكةالشوكة  قطعقطع
  منظمةمنظمة  حزمحزم  فىفى  األوراقاألوراق  تجمعتجمع  ثمثم  ٤٥٤٥  بزاویةبزاویة  مائلةمائلة  تكونتكون  عادةعادة  وھىوھى

  سنواتسنوات  ٤٤- - ٣٣  بعدبعد  األوراقاألوراق  قطعقطع  فىفى  یبدایبدا  وعادةوعادة  العامالعام  طولطول  القطعالقطع  ویستمرویستمر
..  القطعالقطع  عملیةعملیة  فىفى  ویؤثرویؤثر  سنویًاسنویًا  ذلكذلك  بعدبعد  تقطعتقطع  ثمثم  الزراعةالزراعة  منمن

..القطعالقطع  عندھاعندھا  سیجرىسیجرى  التىالتى  النموالنمو  مرحلةمرحلة--١١
..  القطعالقطع  دوراتدورات  تعددتعدد--٢٢
..القطعالقطع  درجةدرجة--٣٣
..  ورقةورقة٢٤٢٤  حوالىحوالى  بالنباتبالنبات  یتركیترك  خفیفخفیف--أأ
  ویقللویقلل  النباتاتالنباتات  قصرقصر  إلىإلى  تؤدىتؤدى((  ورقاتورقات  ٨٨  حوالىحوالى  بالنباتبالنبات  یتركیترك  جائرجائر- - بب

..  ))للنباتللنبات  األخضراألخضر  المسطحالمسطح  لقلةلقلة  التالىالتالى  المحصولالمحصول
  علىعلى  یتوقفیتوقف  وھذاوھذا  ورقةورقة  ١٨١٨--١٦١٦  منمن  قطعقطع  كلكل  بعدبعد  النباتالنبات  یتركیترك  عادةعادة  ولكنولكن

..العاملالعامل  مھارةمھارة



--::دورات القطعدورات القطع
  منمن  فإنھفإنھ  السیسالالسیسال  حقولحقول  فىفى  القطعالقطع  یبدأیبدأ  أنأن  بمجردبمجرد

  لتفادىلتفادى  منتظمةمنتظمة  فتراتفترات  علىعلى  العملیةالعملیة  تكرارتكرار  الضرورىالضرورى
  شھرشھر١٢١٢أوأو٩٩أوأو٦٦  كلكل  القطعالقطع  ویفضلویفضل  األوراقاألوراق  فىفى  الفقدالفقد

  ٦٦  كلكل  القطعالقطع  أفریقیاأفریقیا  فىفى  والشائعوالشائع  النموالنمو  طبیعةطبیعة  حسبحسب
..أشھرأشھر

llاالستخالصاالستخالص  ماكیناتماكینات  بواسطةبواسطة  یتمیتم  --::األلیافاأللیاف  استخالصاستخالص  ..  
llوتمشیطھاوتمشیطھا  تجفیفھاتجفیفھا  ثمثم    األلیافاأللیاف  غسیلغسیل..



صفات نباتات السیسال النموذجیةصفات نباتات السیسال النموذجیة
    ..  غزیرغزیر  المرغوبةالمرغوبة  األوراقاألوراق  منمن  النباتالنبات  إنتاجإنتاج  یكونیكون١١..
  فىفى  بسھولةبسھولة  تداولھاتداولھا  یمكنیمكن  حتىحتى  سمسم١٤٠١٤٠--١٣٠١٣٠الورقةالورقة  طولطول  یكونیكون٢٢..

  لأللیافلأللیاف  االستخالصاالستخالص  وعملیةوعملیة  المختلفةالمختلفة  العملیاتالعملیات
    النموذجىالنموذجى  النباتالنبات  أوراقأوراق  تشبھتشبھ  أنأن  یجبیجب  األوراقاألوراق  شكلشكل  حیثحیث  منمن٣٣..

AgavaAgava  النوعالنوع  أوراقأوراق sisalanasisalana    استخالصاستخالص  عملیةعملیة  تكونتكون  حتىحتى  
  ..سھلةسھلة  األلیافاأللیاف

  ..األشواكاألشواك  منمن  تمامًاتمامًا  خالیةخالیة  ملساءملساء  األوراقاألوراق  حافةحافة  تكونتكون  أنأن  یجبیجب٤٤..

..%%٤٤  عنعن  یقلیقل  الال  أنأن  یجبیجب  القطعاتالقطعات  كلكل  منمن  األلیافاأللیاف  نسبةنسبة  متوسطمتوسط٥٥..

  والشحنوالشحن  التحزیمالتحزیم  تتحملتتحمل  حتىحتى  جامدةجامدة  األوراقاألوراق  تكونتكون  أنأن  یجبیجب٦٦..
  ..األلیافاأللیاف  استخالصاستخالص  آلةآلة  فىفى  ووضعھاووضعھا  والنقلوالنقل



  المبكرالمبكر  والنضجوالنضج  السریعالسریع  بالنموبالنمو  النباتاتالنباتات  تتمیزتتمیز  أنأن  یجبیجب  ..٧٧
    ..  الزراعةالزراعة  منمن  سنتینسنتین  بعدبعد  قطعةقطعة  أولأول  اجراءاجراء  یمكنیمكن  حتىحتى

    ..  مناسبةمناسبة  الغیرالغیر  البیئیةالبیئیة  للظروفللظروف  المقاومةالمقاومة  ..٨٨
  علىعلى  القدرةالقدرة  ولھاولھا  الزراعةالزراعة  سھلةسھلة  النباتاتالنباتات  تكونتكون  أنأن  یجبیجب  ..٩٩

  ..  قوىقوى  جذرىجذرى  مجموعمجموع  تكوینتكوین
  نعمومتھانعمومتھا  مدىمدى  فىفى  تختلفتختلف  أنأن  یجبیجب  لأللیافلأللیاف  بالنسبةبالنسبة  ..١٠١٠

    ..  المختلفةالمختلفة  النموالنمو  فتراتفترات  باختالفباختالف  وصالبتھاوصالبتھا



كمیة المحصولكمیة المحصول
--٤٠٤٠  منمن  الواحدالواحد  للنباتللنبات  المحصولالمحصول  متوسطمتوسط

  ٨٨  ::٦٦  منمن  تتراوحتتراوح  لمدةلمدة  سنویًاسنویًا  ورقةورقة٥٠٥٠
    ..  سنواتسنوات



أسئلة وتمارین على السیسالأسئلة وتمارین على السیسال

llتكلم عن األھمیة اإلقتصادیة لنبات السیسال؟تكلم عن األھمیة اإلقتصادیة لنبات السیسال؟  ١١سس
llعدد طرق التكاثر فى السیسال؟عدد طرق التكاثر فى السیسال؟  ٢٢سس
llتكلم عن التسمید فى السیسال؟تكلم عن التسمید فى السیسال؟  ٣٣سس
llما ھى صفات نباتات السیسال النموذجیة؟ما ھى صفات نباتات السیسال النموذجیة؟  ٤٤سس



الصبارالصبار  --٢٢
Aloe vulgarisAloe vulgarisاإلسم العلمى اإلسم العلمى 
LiliaceaeLiliaceaeالعائلة العائلة 

  AloeAloeاإلسم اإلنجلیزى اإلسم اإلنجلیزى 



مقارنة بین الصبار والسیسالمقارنة بین الصبار والسیسال
السیسالالسیسال

الورقة كاملة الحافة ذات لون أخضر الورقة كاملة الحافة ذات لون أخضر 
..غامقغامق

. . الورقة تحتوى على مادة كاویةالورقة تحتوى على مادة كاویة
توجد شوكة فى قمة الورقة توجد شوكة فى قمة الورقة 
..والورقة سمیكة وعریضةوالورقة سمیكة وعریضة

الساق ریزومیة أرضیة توجد فوق الساق ریزومیة أرضیة توجد فوق 
..سطح التربةسطح التربة

الجذر لیفى یمتد فى جمیع  الجذر لیفى یمتد فى جمیع  
اإلتجاھات قرب سطج األرض  اإلتجاھات قرب سطج األرض  

ویتولد من الساق األرضیة فسائل ویتولد من الساق األرضیة فسائل 
ھى عبارة عن سوق عصیریة  ھى عبارة عن سوق عصیریة  

..تمتد تحت سطح التربةتمتد تحت سطح التربة

الصبارالصبار
  ولونھاولونھا  أشواكأشواك  علیھاعلیھا  الورقةالورقة--

  شكلشكل  فىفى  توجدتوجد  فاتحفاتح  أخضرأخضر
..الساقالساق  علىعلى  وردىوردى

  مادةمادة  علىعلى  األوراقاألوراق  تحنوىتحنوى--
  فىفى  شوكةشوكة  توجدتوجد  والوال  عصیریةعصیریة

..ضیقةضیقة  والورقةوالورقة  القمةالقمة
أرضیةأرضیة  ریزومیةریزومیة  الساقالساق
..التربةالتربة  سطحسطح  فوقفوق  توجدتوجد
مدادمداد  الجذرالجذر



یتكاثر خضریا بواسطة األبصالیتكاثر خضریا بواسطة األبصال
  وتقطعوتقطع  األمطاراألمطار  سقوطسقوط  بعدبعد  عرضاعرضا  سمسم٥٠٥٠  صفوفصفوف  فىفى  الصبارالصبار  ویزرعویزرع
  ویستمرویستمر  الزراعةالزراعة  منمن  الثانىالثانى  العالمالعالم  فىفى  ))اإلقتصادىاإلقتصادى  الجزءالجزء((  األوراقاألوراق
..عاماعاما١٢١٢  لمدةلمدة  باألرضباألرض  نموهنموه

  فىفى  تستطیلتستطیل  رقیقةرقیقة  جدرجدر  ذوذو  عصیریةعصیریة  خالیاخالیا  فىفى  الصبارىالصبارى  العصیرالعصیر  ویخزنویخزن  
  قطعقطع  بمجردبمجرد  الصبارىالصبارى  العصیرالعصیر  ویسقطویسقط  الطولىالطولى  الورقةالورقة  محورمحور  اتجاهاتجاه

aloeticaloetic((  الصباریةالصباریة  بالخالیابالخالیا  التىالتى  الخالیاالخالیا  لضغطلضغط  نتیجةنتیجة  األوراقاألوراق
cellscells((  المادةالمادة  علىعلى  الحصولالحصول  یتمیتم  والھندوالھند  إفریقیاإفریقیا  وجنوبوجنوب  شمالشمال  فىفى  وو  
  العصیرالعصیر  إستلقاءإستلقاء  یتمیتم  القطعالقطع  بعدبعد  ::  یلىیلى  كماكما  الصبارالصبار  منمن  الفعالةالفعالة

  ویتمویتم  صنادیقصنادیق  فىفى  یجمعیجمع  ثمثم  یجفیجف  لكىلكى  الجلدالجلد  منمن  ألواحألواح  علىعلى  الصبارىالصبارى
MoekeyMoekey((  glassyglassy((  إسمإسم  تحتتحت  أورباأوربا  إلىإلى  تصدیرهتصدیره aloesaloes ;;

lucidlucid vitreowvitreow  العصیرالعصیر  علىعلى  تطلقتطلق  تجاریةتجاریة  أسماءأسماء  وھىوھى  
    إسمإسم  علیھاعلیھا  فیطلقفیطلق  الكاملالكامل  الجفافالجفاف  عدمعدم  حالةحالة  وفىوفى  الجافالجاف  الصبارىالصبارى

))LiveyLivey && HepaticHepatic((..



أسئلة وتمارین على السیسالأسئلة وتمارین على السیسال
..ضع عالمة صح وعالمة خطأ أما العبارات التالیةضع عالمة صح وعالمة خطأ أما العبارات التالیة

..نبات السیسال من النباتات المعمرة بینما الرامى فحولىنبات السیسال من النباتات المعمرة بینما الرامى فحولى- - ١١
..نبات السیسال معمر یتكاثر بالسرطانات و البالبل وطریقة البالبل ھى األفضلنبات السیسال معمر یتكاثر بالسرطانات و البالبل وطریقة البالبل ھى األفضل- - ٢٢
..یحرج من نبات السیسال فى السنة الثانیة من حیاتة حامل زھرى یعلو كثیرًا فى الفضاءیحرج من نبات السیسال فى السنة الثانیة من حیاتة حامل زھرى یعلو كثیرًا فى الفضاء- - ٣٣
..یفضل عمل حبال السفن من ألیاف نبات السیسالیفضل عمل حبال السفن من ألیاف نبات السیسال- - ٤٤

::إختر اإلجابة الصحیحة من بین األقواسإختر اإلجابة الصحیحة من بین األقواس

).).الرطوبةالرطوبة--القلویةالقلویة- - الملوحةالملوحة((یفضل عمل الحبال من الیاف السیسال ألنھا تتحمل یفضل عمل الحبال من الیاف السیسال ألنھا تتحمل - - ١١
).).بذریة بذریة ––لحائیة ساقیة لحائیة ساقیة ––لحائیة ورقیة لحائیة ورقیة ((األلیاف المستخرجة من السیسال ھى ألیاف األلیاف المستخرجة من السیسال ھى ألیاف - - ٢٢
))الجوتالجوت  - - الرامى الرامى   --السیسالالسیسال((یفضل عمل الرتائن للمصابیح المتوھجة من الیاف یفضل عمل الرتائن للمصابیح المتوھجة من الیاف - - ٣٣
).).اإلثتیت معًااإلثتیت معًا––البالبل البالبل ––بالفسائل بالفسائل ((یتكاثر السیسال خضریًا یتكاثر السیسال خضریًا - - ٤٤


