
الفصل الرابعالفصل الرابع

التیـلالتیـل  --١١
إلسم العلمىإلسم العلمىاا

        cannabinuscannabinusHibiscusHibiscus
KenafKenafاإلسم اإلنجلیزى   اإلسم اإلنجلیزى   

MalvaceaeMalvaceaeالفصیلة الخبازیة الفصیلة الخبازیة 



الفصل الرابعالفصل الرابعأھداف أھداف 
llوحدةوحدة  إنتاجیةإنتاجیة  زیادةزیادة  ووسائلووسائل  المختلفةالمختلفة  الزراعیةالزراعیة  بالعملیاتبالعملیات  ملمًاملمًا  الطالبالطالب  یكونیكون  أنأن  

  فىفى  والسائدةوالسائدة  المختلفةالمختلفة  البیئیةالبیئیة  الظروفالظروف  فىفى  الثانویةالثانویة  األلیافاأللیاف  محاصیلمحاصیل  منمن  المساحةالمساحة
..زراعتھزراعتھ  مناطقمناطق

llاأللیافاأللیاف  محاصیلمحاصیل  زراعةزراعة  ومناطقومناطق  اإلحصائىاإلحصائى  المركزالمركز  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن  
..مصرمصر  فىفى  الثانویةالثانویة

llالثانویةالثانویة  األلیافاأللیاف  محاصیلمحاصیل  منمن  المختلفةالمختلفة  واألصنافواألصناف  األنواعاألنواع  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن    
..
llالمناسبةالمناسبة  البیئیةالبیئیة  واإلحتیاجاتواإلحتیاجات  المختلفةالمختلفة  النموالنمو  مراحلمراحل  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن  

..  الثانویةالثانویة  األلیافاأللیاف  لمحاصیللمحاصیل
llالمختلفةالمختلفة  الزراعةالزراعة  وطرقوطرق  ومیعادومیعاد  المناسبةالمناسبة  التربةالتربة  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن  

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

..  رىرى  – – تسمیدتسمید
llاأللیافاأللیاف  محاصیلمحاصیل  لحصادلحصاد  المناسبالمناسب  المیعادالمیعاد  تحدیدتحدید  كیفیةكیفیة  علىعلى  الطالبالطالب  یتعرفیتعرف  أنأن  

..علیھاعلیھا  المؤثرةالمؤثرة  والعواملوالعوامل  المحصولالمحصول  وكمیةوكمیة  الثانویةالثانویة



األھمیة االقتصادیة وتركیب البذوراألھمیة االقتصادیة وتركیب البذور

. . یمكن استخدامھ كمحصول زیت یمكن استخدامھ كمحصول زیت ١١..

..قابل لألكل حیث ال تحتوى البذور على مادة الجیسبول قابل لألكل حیث ال تحتوى البذور على مادة الجیسبول ٢٢..

% % ٣٠٣٠ح امض أولی ك ،   ح امض أولی ك ،   % % ٣٠٣٠یتركب زیت ب ذور التی ل م ن    یتركب زیت ب ذور التی ل م ن    ٣٣..
ح   امض ح   امض %%١٦١٦ح   امض لینولینی   ك ،ح   امض لینولینی   ك ،%%١١١١ح   امض لینولی   ك ،ح   امض لینولی   ك ،

 . .حامض استیاریكحامض استیاریك%%٦٦بالماتیك ،بالماتیك ،
یس    تخدم مس    حوق ب    ذرة التی    ل ومس    تخلص الب    ذور ف    ى     یس    تخدم مس    حوق ب    ذرة التی    ل ومس    تخلص الب    ذور ف    ى     ٤٤..

..األغراض الطبیة والعالجیة قدیمًااألغراض الطبیة والعالجیة قدیمًا



األصنافاألصناف
  والسوقوالسوق  قصیرقصیر  والصنفوالصنف  القطنالقطن  حقولحقول  حولحول  الصنفالصنف  ھذاھذا  زراعةزراعة  ودودتستس  ::البلدىالبلدى--١١

    قلیلقلیل  والمحصولوالمحصول  ارجوانیةارجوانیة  بقعبقع  ذاتذات  واألزھارواألزھار  مفصصةمفصصة  واألوراقواألوراق  السمكالسمك  قلیلةقلیلة
    ..ناعمةناعمة  لینةلینة  واأللیافواأللیاف

  مسننةمسننة  كاملةكاملة  واألوراقواألوراق  منھامنھا  وأسمكوأسمك  البلدىالبلدى  منمن  ارتفاعاارتفاعا  أكثرأكثر  السوقالسوق  ::األفرنكىاألفرنكى- - ٢٢
    البلدىالبلدى  منمن  أكبرأكبر  والمحصولوالمحصول  متأخرمتأخر  والنضجوالنضج  الحمراءالحمراء  البقعالبقع  منمن  خالیةخالیة  واألزھارواألزھار
نوعًانوعًا  خشنةخشنة  واأللیافواأللیاف

  والنضجوالنضج  منفصصةمنفصصة  وأوراقوأوراق  اخضراخضر  بساقبساق  وتتمیزوتتمیز  ٣٣٣٣  رقمرقم  الساللةالساللة  وھىوھى    ::١١  جیزةجیزة- - ٣٣
..كبیرةكبیرة  المحصولالمحصول  وكمیةوكمیة  مبكرمبكر

  مفصصةمفصصة  غیرغیر  وأوراقوأوراق  أرجوانىأرجوانى  بساقبساق  وتتمیزوتتمیز  ١٣١٣  رقمرقم  الساللةالساللة  وھىوھى  ::٢٢  جیزةجیزة- - ٤٤
..كبیرةكبیرة  المحصولالمحصول  وكمیةوكمیة  نوعًانوعًا  متأخرمتأخر  والنضجوالنضج

  والنضجوالنضج  مفصصةمفصصة  واألوراقواألوراق  حمراءحمراء  بساقبساق  وتتمیزوتتمیز٥٣٥٣  رقمرقم  الساللةالساللة  وھىوھى    ::٣٣  جیزةجیزة- - ٥٥
..كبیرةكبیرة  المحصولالمحصول  وكمیةوكمیة  نوعًانوعًا  مبكرمبكر

  ومتوسطومتوسط  مفصصةمفصصة  والورقةوالورقة  أحمرأحمر  ساقھساقھ  لونلون  الصنفالصنف  وھذاوھذا  ::٣٣--٦١٦١//٥١٥١  الساللةالساللة- - ٦٦
  والعمروالعمر  سمسم٣٣٥٣٣٥  الفعالالفعال  والطولوالطول  مم٤٤  للنباتللنبات  الكلىالكلى  والطولوالطول  النضجالنضج  فىفى  التبكیرالتبكیر
    أخضرأخضر  محصولمحصول  طنطن  ٢٢٢٢  الفدانالفدان  ویعطىویعطى  یومیوم  ٢٠٠٢٠٠  الثمرىالثمرى  النضجالنضج  عندعند
..جرامجرام٦٠٠٦٠٠..٢٥٢٥  بذرةبذرة  األلفاأللف  ووزنووزن  بذوربذور  كجمكجم  ٤٣١٤٣١  وو  الیافالیاف  كجمكجم١٠٣١١٠٣١،،



اإلحتیاجات الجویةاإلحتیاجات الجویة
llشماالشماال  ٥٥  ٤٥٤٥  عرضعرض  خطخط  منمن  الممتدةالممتدة  المنطقةالمنطقة  فىفى  التیلالتیل  زراعةزراعة  تمتدتمتد  

  المنطقةالمنطقة  فىفى  زراعتھزراعتھ  تجودتجود  أنھأنھ  إالإال  جنوباجنوبا  ٥٥  ٤٠٤٠  عرضعرض  خطخط  حوالىحوالى  إلىإلى
..جنوبًاجنوبًا  ٥٥  ٣٠٣٠  عرضعرض  وخطوخط  شماًالشماًال  ٥٥  ٣٠٣٠  عرضعرض  خطخط  بینبین  المنحصرةالمنحصرة

llومنومن  القصیرالقصیر  النھارالنھار  نباتاتنباتات  ضمنضمن  المنزرعةالمنزرعة  التیلالتیل  أصنافأصناف  ویعتبرویعتبر  
  النباتاتالنباتات  مجموعةمجموعة  ضمنضمن  یعتبریعتبر  التیلالتیل  أنأن  البعضالبعض  یرىیرى  أخرىأخرى  جھةجھة

  بنفسبنفس  ضوئیةضوئیة  ساعةساعة  ١٥١٥--٥٥..١٤١٤  حدودحدود  فىفى  نباتاتھنباتاتھ  تزھرتزھر  إذإذ  المحایدةالمحایدة
  ضوئیةضوئیة  ساعاتساعات  ١٠١٠  لفترةلفترة  فیھافیھا  تتعرضتتعرض  ظروفظروف  فىفى  أزھارھاأزھارھا  كفاءةكفاءة
  حیثحیث  العالمالعالم  منمن  الشمالیةالشمالیة  المناطقالمناطق  إلىإلى  نقلتنقلت  إذاإذا  التیلالتیل  نباتاتنباتات  تزھرتزھر  والوال

  التیلالتیل  ینموینمو  جینجین  علىعلى  طویلةطویلة  واإلضاءةواإلضاءة  منخفضةمنخفضة  الحرارةالحرارة  درجاتدرجات
  طولطول  عنعن  النظرالنظر  بصرفبصرف  الحارةالحارة  وشبةوشبة  الحارةالحارة  المناطقالمناطق  فىفى  ویزھرویزھر
  لإلضاءةلإلضاءة  التیلالتیل  نباتاتنباتات  إستجابةإستجابة  أنأن  البعضالبعض  ویعتقدویعتقد  الضوئیةالضوئیة  الفترةالفترة
    ..صنفیھصنفیھ  صفةصفة



میعاد الزراعةمیعاد الزراعة

llبنحوبنحو  زراعتھزراعتھ  وتتأخروتتأخر  القطنالقطن  زراعةزراعة  میعادمیعاد  فىفى  التیلالتیل  یزرعیزرع    
    تأثیرتأثیر  یقلیقل  حتىحتى  حولھحولھ  زراعتھزراعتھ  حینحین  القطنالقطن  عنعن  یومایوما  عشرینعشرین

    زراعةزراعة  تأخیرتأخیر  ویمكنویمكن  لھلھ  المجاورةالمجاورة  القطنالقطن  نباتاتنباتات  علىعلى  التیلالتیل
..  الشتویةالشتویة  المحاصیلالمحاصیل  بعدبعد  ویونیوویونیو  مایومایو  إلىإلى  التیلالتیل



كمیة التقاوى ومسافات الزراعةكمیة التقاوى ومسافات الزراعة

llحالةحالة  فىفى  كجمكجم  ١٥١٥--١٢١٢  بینبین  للفدانللفدان  التقاوىالتقاوى  كمیةكمیة  تترواحتترواح    
  والمسافاتوالمسافات  القصبتینالقصبتین  فىفى  خطاخطا  ١٤١٤  بمعدلبمعدل  خطوطخطوط  فىفى  الزراعةالزراعة

    منمن  كجمكجم٢٢- - ٥٥..١١  یتركیترك  أنأن  علىعلى  سمسم١٥١٥  وبعضھاوبعضھا  الجورالجور  بینبین
  نثرًانثرًا  الزراعةالزراعة  فىفى  ذلكذلك  عنعن  التقاوىالتقاوى  كمیةكمیة  وتزدادوتزداد  للترقیعللترقیع  البذورالبذور

..الدمساوىالدمساوى  الزراعةالزراعة  فىفى  أوأو  المحراثالمحراث  خلفخلف  وتلقیطًاوتلقیطًا



األرض المالئمةاألرض المالئمة

llبأسبأس  الال  نموًانموًا  وینمووینمو  الطینیةالطینیة  األراضىاألراضى  فىفى  التیلالتیل  زراعةزراعة  تجودتجود    
    منمن  أكثرأكثر  الملوحةالملوحة  ویتحملویتحمل  نوعًانوعًا  الضعیفةالضعیفة  األراضىاألراضى  فىفى  بھبھ

    أنواعأنواع  جمیعجمیع  فىفى  صیفىصیفى  كمحصولكمحصول  التیلالتیل  یزرعیزرع  وعمومًاوعمومًا  القطنالقطن
    والرملیةوالرملیة  اإلستصالحاإلستصالح  حدیثةحدیثة  األراضىاألراضى  فیھافیھا  بمابما  األراضىاألراضى

  الذرةالذرة  أوأو  القطنالقطن  زراعةزراعة  فیھافیھا  یجودیجود  الال  التىالتى  األراضىاألراضى  أوأو  الخفیفةالخفیفة
  بزیادةبزیادة  والبذوروالبذور  األلیافاأللیاف  محصولمحصول  كمیةكمیة  وتزدادوتزداد  الشامیةالشامیة

  الشدیدةالشدیدة  األراضىاألراضى  فىفى  زراعتھزراعتھ  تنجحتنجح  والوال  األرضاألرض  خصوبةخصوبة
..الغدقةالغدقة  أوأو  الملوحةالملوحة



طرق الزراعةطرق الزراعة
llاألقلاألقل  علىعلى  مرتینمرتین  وتزحیفوتزحیف  حرثحرث  منمن  الكافیةالكافیة  الخدمةالخدمة  األرضاألرض  تخدمتخدم  

    بمعدلبمعدل  تخططتخطط  أوأو  مم٨٨××٣٣    أحواضأحواض  إلىإلى  األرضاألرض  تقسمتقسم  ثمثم  كافیةكافیة  بدرجةبدرجة
..اآلتیةاآلتیة  الطرقالطرق  بأحدبأحد  الزراعةالزراعة  وتستكملوتستكمل  القصبتینالقصبتین  فىفى  خطًاخطًا  ١٤١٤  --١٢١٢
llاألرضاألرض  تقسیمتقسیم  بعدبعد  التقاوىالتقاوى  تنثرتنثر  حیثحیث  ::العفیرالعفیر  بطریقةبطریقة  الزراعةالزراعة  

..األرضاألرض  تروىتروى  ثمثم  بالكركبالكرك  البذورالبذور  وتغطىوتغطى  أحواضأحواض  إلىإلى
llاألرضاألرض  تحرثتحرث  وفیھاوفیھا  ::المحراثالمحراث  خلفخلف  تلقیطتلقیط  حراثىحراثى  الزراعةالزراعة  

  لكبسلكبس  جیدًاجیدًا  تزحفتزحف  ثمثم  المحراثالمحراث  خلفخلف  التقاوىالتقاوى  وتلقطوتلقط  استحراثھااستحراثھا  عندعند
  الطریقتینالطریقتین  نجاحنجاح  أنأن  لوحظلوحظ  وقدوقد..أحواضأحواض  إلىإلى  تقسمتقسم  ثمثم  األرضاألرض  حبیباتحبیبات

..احداھااحداھا  باتباعباتباع  ینصحینصح  والوال  محدودمحدود  السابقتینالسابقتین
llأنأن  علىعلى  التسطیرالتسطیر  بماكیناتبماكینات  التیلالتیل  زراعةزراعة  یمكنیمكن::التسطیرالتسطیر  الزراعةالزراعة  

..المحصولالمحصول  وكمیةوكمیة  الزراعةالزراعة  مسافاتمسافات  تنتظمتنتظم  حتىحتى  اآللةاآللة  فتحاتفتحات  تنظمتنظم



تجھیز األرض للزراعةتجھیز األرض للزراعة



llالعفیرالعفیر  بالطریقةبالطریقة  خطوطخطوط  علىعلى  الزراعةالزراعة::  
llتمسحتمسح  ثمثم  القصبتینالقصبتین  فىفى  خطاخطا  ١٤١٤--١٠١٠  بمعدلبمعدل  وتخططوتخطط  األرضاألرض  تجھزتجھز  

  علىعلى  جورجور  فىفى  الخطالخط  منمن  العلوىالعلوى  الثلثالثلث  فىفى  البذورالبذور  وتزرعوتزرع  الخطوطالخطوط
  علىعلى  الزراعةالزراعة  وتنجحوتنجح  األرضاألرض  تروىتروى  ثمثم  بعضھابعضھا  منمن  سمسم١٠١٠  أبعادأبعاد

  جمیعجمیع  عندعند  اتباعھااتباعھا  سھولةسھولة  إلىإلى  باإلضافةباإلضافة  كبیرًاكبیرًا  نجاحًانجاحًا  خطوطخطوط
..المزارعینالمزارعین

llالدمساوىالدمساوى  الزراعةالزراعة:: - -
ll  زراعةزراعة  عندعند  غالبًاغالبًا  الطریقةالطریقة  ھذهھذه  وتتبعوتتبع  القطنالقطن  فىفى  الدمساوىالدمساوى  تماثلتماثل  

  البذورالبذور  وتوضعوتوضع  ساعةساعة٢٤٢٤  لمدةلمدة  التقاوىالتقاوى  تنقعتنقع  القطنالقطن  نباتاتنباتات  حولحول  التیلالتیل
  عادةعادة  الخطالخط  منمن  العلوىالعلوى  الثلثالثلث  فىفى  مناسبًامناسبًا  جفافًاجفافًا  األرضاألرض  جفافجفاف  عندعند

  وتغطىوتغطى  الوتدالوتد  أوأو  بالمنقرةبالمنقرة  یعملیعمل  مجرىمجرى  فىفى  سراسرا  البذورالبذور  أوتوضعأوتوضع
    ..الجافالجاف  بالثرىبالثرى  ثمثم  الرطبالرطب  بالثرىبالثرى  البذورالبذور  وتغطىوتغطى  البذورالبذور



زراعة التیلزراعة التیل



الخدمة بعد الزراعةالخدمة بعد الزراعة
llالترقیعالترقیع::
llالصنفالصنف  نفسنفس  منمن  ببذورببذور  األولىاألولى  الریةالریة  قبلقبل  الغائبةالغائبة  الجورالجور  ترقعترقع  

  المناطقالمناطق  منمن  الشتلالشتل  طریقةطریقة  اتباعاتباع  فیمكنفیمكن  بذرةبذرة  توجدتوجد  لملم  وإذاوإذا  المنزرعالمنزرع
..واحدواحد  وقتوقت  فىفى  والشتلوالشتل  الخفالخف  یكونیكون  بحیثبحیث  بالنباتاتبالنباتات  المتزاحةالمتزاحة

llالخفالخف::
ll  منمن  طولھاطولھا  یصلیصل  عندماعندما  الزراعةالزراعة  منمن  یومیوم  ٣٠٣٠--٢٠٢٠  بعدبعد  النباتاتالنباتات  تخفتخف    

  بعدبعد  العملیةالعملیة  ھذهھذه  وتتموتتم  بالجورةبالجورة  نباتاتنباتات  ٣٣--٢٢  یتركیترك  بحیثبحیث  سمسم  ١٢١٢--١٠١٠
  الجورةالجورة  فىفى  الباقیةالباقیة  النباتاتالنباتات  جذورجذور  تتأثرتتأثر  الال  حتىحتى  التسمیدالتسمید  وقبلوقبل  العزیقالعزیق
  وتتمیزوتتمیز  الخفالخف  عملیةعملیة  علىعلى  المحصولالمحصول  وجودةوجودة  كمیةكمیة  وتتوقفوتتوقف  تروىتروى

  وسھولةوسھولة  ألیافھاألیافھا  وجودةوجودة  تفرعھاتفرعھا  عدمعدم  أوأو  بقلةبقلة  المتقاربةالمتقاربة  النباتاتالنباتات
  المتباعدةالمتباعدة  النباتاتالنباتات  تفرعتفرع  ویزدادویزداد  البذورالبذور  محصولمحصول  وقلةوقلة  تقشیرھاتقشیرھا
..بذورھابذورھا  محصولمحصول  ویزدادویزداد  ألیافھاألیافھا  وتتصلبوتتصلب



التسمیدالتسمید

llبعدبعد  نتراتىنتراتى  سمادسماد  منمن  فدانفدان//  آزوتآزوت  كجمكجم٤٥٤٥  بمعدلبمعدل  التیلالتیل  یسمدیسمد    
  بعدبعد  األولىاألولى  دفعتیندفعتین  علىعلى  توضعتوضع  الرىالرى  وقبلوقبل  والخفوالخف  العزیقالعزیق
    یمكنیمكن  حتىحتى  النموالنمو  منمن  مبكرمبكر  طورطور  فىفى  والثانیةوالثانیة  مباشرهمباشره  الخفالخف
    وتؤخروتؤخر  الثانیةالثانیة  المرةالمرة  فىفى  النباتاتالنباتات  منمن  الضعیفالضعیف  تسمیدتسمید  إعادةإعادة
    ..النباتاتالنباتات  نضجنضج  اآلزوتىاآلزوتى  السمادالسماد  كمیةكمیة  زیادةزیادة



الرىالرى

llاألرضاألرض  طبیعةطبیعة  حسبحسب  یومایوما  ١٥١٥- - ١٠١٠  كلكل  النباتاتالنباتات  تروىتروى    
    وكمیةوكمیة  جودةجودة  علىعلى  العطشالعطش  ویؤثرویؤثر  الجوالجو  حرارةحرارة  ودرجةودرجة

  غزیرةغزیرة  ریةریة  ))الزراعةالزراعة  ریةریة((  األرضاألرض  وتروىوتروى  األلیافاأللیاف  محصولمحصول
    الخطوطالخطوط  فىفى  تركدتركد  التىالتى  المیاهالمیاه  منمن  بعدبعد  فیمافیما  یتخلصیتخلص  بحیثبحیث
  ذلكذلك  بعدبعد  الرىالرى  یوالىیوالى  ثمثم  بالصرفبالصرف  تضرةتضرة  أوأو  اإلنباتاإلنبات  فتعیقفتعیق
  حرارةحرارة  ودرجةودرجة  التربةالتربة  نوعنوع  حسبحسب  وذلكوذلك  النباتالنبات  حیاةحیاة  مدةمدة  طولطول
..الرىالرى  فترةفترة  إطالةإطالة  عدمعدم  مالحظةمالحظة  معمع  الجوالجو



النضج والحصادالنضج والحصاد
llعلىعلى  ذلكذلك  ویتوقفویتوقف  أشھرأشھر  ٦٦  نحونحو  بالحقلبالحقل  التیلالتیل  محصولمحصول  حیاةحیاة  تمتدتمتد  

  الرغبةالرغبة  حالةحالة  فىفى  النباتاتالنباتات  وتقطعوتقطع  منھامنھا  والغرضوالغرض  الزراعةالزراعة  میعادمیعاد
  كثیرًاكثیرًا  األلیافاأللیاف  صفاتصفات  وتتأثروتتأثر  النضجالنضج  تمامتمام  قبلقبل  ألیافھاألیافھا  علىعلى  للحصولللحصول

  لتماملتمام  اإلنتظاراإلنتظار  عندعند  األلیافاأللیاف  وخشونةوخشونة  متانةمتانة  وتزدادوتزداد  النباتالنبات  نضجنضج  بطوربطور
  علىعلى  للحصولللحصول  األزھاراألزھار  طورطور  فىفى  التیلالتیل  حصادحصاد  ویمكنویمكن  ..البذورالبذور  نضجنضج
..التیلةالتیلة  صفاتصفات  علىعلى  الزراعةالزراعة  مسافاتمسافات  وتؤثروتؤثر  ناعمةناعمة  ألیافألیاف

llبقلیلبقلیل  األرضاألرض  سطحسطح  تحتتحت  الشرشرةالشرشرة  أوأو  بالمنقرةبالمنقرة  التیلالتیل  نباتاتنباتات  تقطعتقطع  
  حادةحادة  بمنقرةبمنقرة  أوأو  التقلیمالتقلیم  بمقصبمقص  النباتالنبات  منمن  الطرفیةالطرفیة  األجزاءاألجزاء  وتقطعوتقطع
  قطعقطع  تأخیرتأخیر  ویؤدىویؤدى  منھامنھا  البذورالبذور  إلستخراجإلستخراج  الجرنالجرن  فىفى  وحدھاوحدھا  وتنتشروتنتشر
  األرضاألرض  علىعلى  وسقوطھاوسقوطھا  البذورالبذور  وانفراطوانفراط  الثمارالثمار  جفافجفاف  إلىإلى  التیلالتیل

  سبتمبرسبتمبر  فىفى  الحصادالحصاد  عملیةعملیة  ویتمویتم  المحصولالمحصول  منمن  كبیركبیر  جزءجزء  وضیاعوضیاع
..وأكتوبروأكتوبر



عالمات النضج والحصاد فى التیلعالمات النضج والحصاد فى التیل



حصاد التیل ألیًاحصاد التیل ألیًا



التعطین واستخراج األلیافالتعطین واستخراج األلیاف
llمنھامنھا  كلكل  قطرقطر  حزمحزم  فىفى  تربطتربط  ثمثم  أوراقھاأوراقھا  لتجفلتجف  قطعھاقطعھا  بعدبعد  أیامأیام  ٣٣--٢٢  النباتاتالنباتات  تتركتترك  

..سمسم  ٢٥٢٥--٢٠٢٠
llالجارىالجارى  الماءالماء  أوأو  الراكدالراكد  الماءالماء  فىفى  أماأما  التعطینالتعطین  یتمیتم..
llتقشیرھاتقشیرھا  عندعند  األلیافاأللیاف  انفصالانفصال  بسھولةبسھولة  التعطینالتعطین  عملیةعملیة  تمامتمام  علىعلى  التعرفالتعرف  یمكنیمكن..
llلتساعدلتساعد  الرطوبةالرطوبة  منمن  قلیلةقلیلة  نسبةنسبة  بھابھا  والعیدانوالعیدان  عادةعادة  النباتاتالنباتات  بتقشیربتقشیر  األوالداألوالد  یقومیقوم    

  أخشابأخشاب  منمن  وخلوھاوخلوھا  األلیافاأللیاف  بنظافةبنظافة  األوالداألوالد  تقشیرتقشیر  ویتمیزویتمیز  التقشیرالتقشیر  عملیةعملیة  فىفى
..یومیًایومیًا  األلیافاأللیاف  منمن  كجمكجم  ١٠١٠--٧٧  بتقشیربتقشیر  الولدالولد  ویقومویقوم  التیلالتیل

llوتتحركوتتحرك  الواسعةالواسعة  المساحاتالمساحات  زراعةزراعة  حالةحالة  فىفى  المیكانیكیةالمیكانیكیة  باآلالتباآلالت  األلیافاأللیاف  وتفصلوتفصل    
    خوصخوص  منمن  سكاكینسكاكین  منمن  اآللةاآللة  وتتركبوتتركب  آخرآخر  إلىإلى  مكانمكان  منمن  عجالتعجالت  علىعلى  اآلالتاآلالت  ھذهھذه
    حصیرةحصیرة  علىعلى  النباتاتالنباتات  وتتحركوتتحرك  ..  متحركمتحرك  علوىعلوى  واألخرواألخر  ثابتثابت  سفلىسفلى  إحداھاإحداھا  حدیدحدید
    ویالحظویالحظ  الحدیدالحدید  خوصخوص  بینبین  ویتساقطویتساقط  الخشبالخشب  فینكسرفینكسر  اآللةاآللة  منمن  الجزءالجزء  ھذاھذا  إلىإلى

  إلىإلى  خاصةخاصة  عبواتعبوات  فىفى  األلیافاأللیاف  تعبأتعبأ  المنكسرةالمنكسرة  العیدانالعیدان  فتاتفتات  ببعضببعض  األلیافاأللیاف  اختالطاختالط
    وبلبیسوبلبیس  بشبرابشبرا  الجوتالجوت  لمنتجاتلمنتجات  العامةالعامة  الشركةالشركة  بمعرفةبمعرفة  لتعطینھالتعطینھا  رئیسیةرئیسیة  معاطنمعاطن
    ..التیلالتیل  وتقشیروتقشیر  تعطینتعطین  عملیاتعملیات  عنعن  اآلالتاآلالت  ھذهھذه  أغنتأغنت  وقدوقد  ..  تعطینھتعطینھ  تتوالىتتوالى  والتىوالتى

ll  القصیرةالقصیرة  النباتاتالنباتات  حالةحالة  فىفى  الخشبالخشب  منمن  بقطعةبقطعة  وتنفضوتنفض  النباتاتالنباتات  تدقتدق  وقدوقد    
  عملعمل  فىفى  العیدانالعیدان  منمن  الخشبالخشب  فتاتفتات  علىعلى  الطریقةالطریقة  بھذهبھذه  الناتجةالناتجة  األلیافاأللیاف  وتحتوىوتحتوى
    ..السمیكةالسمیكة  الحبالالحبال



كمیة المحصول وصفات الجودةكمیة المحصول وصفات الجودة

llكمیةكمیة  ویعطىویعطى  خضراءخضراء  عیدانعیدان  طنطن  ٢٠٢٠--١٨١٨  التیلالتیل  فدانفدان  یعطىیعطى    
    ذلكذلك  ویتوقفویتوقف  فف//  كجمكجم١٥٠٠١٥٠٠--٧٥٠٧٥٠  بینبین  ماما  ألیافألیاف  محصولمحصول

    العملیاتالعملیات  منمن  وغیرةوغیرة  بالرىبالرى  والعنایةوالعنایة  األرضاألرض  خصوبةخصوبة  علىعلى
    ٥٥  ::٥٥..٢٢  منمن  البذورالبذور  محصولمحصول  كمیةكمیة  وتتراوحوتتراوح  ..الزراعیةالزراعیة

..فف//أردبأردب



صفات التیلةصفات التیلة

llاللیفةاللیفة  طولطول  ویبلغویبلغ  األصنافاألصناف  باختالفباختالف  األلیافاأللیاف  طولطول  یختلفیختلف  
    نعومةنعومة  وتتوقفوتتوقف  ..میكرونمیكرون  ملليمللي  ١٩١٩  وعرضھاوعرضھا  مللیمترامللیمترا٧٥٧٥..٣٣

  فىفى  عادةعادة  األلیافاأللیاف  ھذهھذه  وتوجدوتوجد  األلیافاأللیاف  لجنینلجنین  نوعنوع  علىعلى  األلیافاأللیاف
    األلیافاأللیاف  وتمتازوتمتاز  اللجنیناللجنین  منمن  بطبقةبطبقة  ملتصقةملتصقة  مجموعاتمجموعات

    ألیافألیاف  وتنتھىوتنتھى  تتوسطھاتتوسطھا  التىالتى  القناةالقناة  ووضوحووضوح  قطرھاقطرھا  باستدارةباستدارة
    علىعلى  التیلالتیل  الیافالیاف  وتحتوىوتحتوى  الشكلالشكل  مستدیرةمستدیرة  بأطرافبأطراف  التیلالتیل

..والكتانوالكتان  القطنالقطن  فىفى  عماعما  الماءالماء  منمن  أكبرأكبر  مقدارمقدار



ألیاف التیل اللحائیةألیاف التیل اللحائیة



ألیاف التیلألیاف التیل



بذور التیلبذور التیل



صفات زیت بذور التیلصفات زیت بذور التیل

llبینبین  التصبنالتصبن  ورقمورقم  ،،  ١٠١٠--٢٢  بینبین  الزیتالزیت  حموضةحموضة  وقموقم  یتراوحیتراوح    
    ،والرقم،والرقم  ٠٠..١١  --٥٥..٠٠  المتصبنةالمتصبنة  غیرغیر  والموادوالمواد  ،،  ١٨٩١٨٩--١٨٧١٨٧

..٤٦٥٩٤٦٥٩..١١  اإلنكساراإلنكسار  ومعاملومعامل  ٩٤٩٤--٩٠٩٠  الیودىالیودى
llفىفى  الزیتالزیت  استخالصاستخالص  بعدبعد  البذورالبذور  منمن  الناتجالناتج  الكسبالكسب  ویستعملویستعمل    

    علىعلى  یحتوىیحتوى  الغذائیةالغذائیة  بالموادبالمواد  غنىغنى  والكسبوالكسب  الماشیةالماشیة  تغذیةتغذیة
    ،،  زیتزیت  %%٧٦٧٦..٩٩  ،،  بروتینبروتین  %%٨١٨١..٢٩٢٩  ،،  رطوبةرطوبة  %%٢٦٢٦..٩٩
    ..%%٦٦٦٦..١٥١٥  الخامالخام  األلیافاأللیاف  نسبةنسبة  وتبلغوتبلغ



أسئلة وتمارین على التیلأسئلة وتمارین على التیل

llتكلم عن أھم أصناف التیل؟تكلم عن أھم أصناف التیل؟  ١١سس
llتكلم عن میعاد الزراعة فى التیل؟تكلم عن میعاد الزراعة فى التیل؟  ٢٢سس
llتكلم عن اإلحتیاجات الجویة واألرضیة لنبات التیل؟تكلم عن اإلحتیاجات الجویة واألرضیة لنبات التیل؟  ٣٣سس
llتكلم عن أھم طرق الزراعة فى التیل؟تكلم عن أھم طرق الزراعة فى التیل؟  ٤٤سس
llتكلم عن طرق إستخراج األلیاف من التیل؟تكلم عن طرق إستخراج األلیاف من التیل؟  ٥٥سس
llتكلم عن التسمید فى التیل؟تكلم عن التسمید فى التیل؟٦٦سس



الصبارالصبار  --٢٢
Aloe vulgarisAloe vulgarisاالسم العلمى االسم العلمى 
LiliaceaeLiliaceaeالعائلة العائلة 

AloeAloeاالسم اإلنجلیزى االسم اإلنجلیزى 
      



  LilaceaeLilaceae  للعائلةللعائلة  التابعةالتابعة  الصبارالصبار  لنباتاتلنباتات  األصلىاألصلى  الموطنالموطن  یعتبریعتبر
    المتوسطالمتوسط  البحرالبحر  حوضحوض  فىفى  انتشرتانتشرت  ثمثم  إفریقیاإفریقیا  وشرقوشرق  شمالشمال

    ..  الھندالھند  غربغرب  حتىحتى
--::أنواع من الصبارات األول وھوأنواع من الصبارات األول وھو

١١ - -))AA..vulgaris,vulgaris,lamlam((  AloeAloe werawera  جنوبجنوب  فىفى  ینتشرینتشر  وھووھو    
..أمریكاأمریكا

٢٢ - -))AloeAloe ferox,ferox,MillMill((  أفریقیاأفریقیا  شمالشمال  فىفى  ینتشرینتشر  وھووھو..
٣٣ - -))AA..perryi,perryi,BakBak((  أفریقیاأفریقیا  جنوبجنوب  فىفى..



نبات الصبارنبات الصبار



Manchurian juteManchurian juteالجوت المنشورى الجوت المنشورى   - - ٣٣
Abutilon avicennaeAbutilon avicennae

  صفراءصفراء  واألزھارواألزھار  مم  ٣٣--٢٢  ارتفاعھارتفاعھ  یبلغیبلغ  قائمقائم  نباتنبات  المنشورىالمنشورى  الجوتالجوت    
  منمن  ١٩٣٠١٩٣٠  عامعام  مصرمصر  إلىإلى  الزراعةالزراعة  بوزارةبوزارة  النباتاتالنباتات  تربیةتربیة  قسمقسم  أدخلھأدخلھ

  ..  روسیاروسیا
llاالحتیاجات الجویة واألرضیةاالحتیاجات الجویة واألرضیة::--
  احتیاجاتاحتیاجات  معمع  المنشورىالمنشورى  للجوتللجوت  والضوئیةوالضوئیة  الحراریةالحراریة  االحتیاجاتاالحتیاجات  تماثلتماثل      

  فقطفقط  أشھرأشھر  ثالثةثالثة  نحونحو  باألرضباألرض  یمكثیمكث  المنشورىالمنشورى  الجوتالجوت  أنأن  إالإال  التیلالتیل
..التیلالتیل  احتیاجاتاحتیاجات  المنشورىالمنشورى  للجوتللجوت  األرضیةاألرضیة  االحتیاجاتاالحتیاجات  وتماثلوتماثل

llالعملیات الزراعیةالعملیات الزراعیة::--
    والتسمیدوالتسمید  والعزقوالعزق  والخفوالخف  ومیعادھاومیعادھا  الزراعةالزراعة  طرقطرق  تتشابھتتشابھ        

    ..  التیلالتیل  لمحصوللمحصول  مثیلتھامثیلتھا  معمع  المنشورىالمنشورى  الجوتالجوت  لمحصوللمحصول



llكمیة المحصولكمیة المحصول::--
    ٥٠٠٥٠٠- - ٤٠٠٤٠٠  بینبین  المنشورىالمنشورى  الجوتالجوت  محصولمحصول  كمیةكمیة  تتراوحتتراوح        

    وھىوھى  الرمادىالرمادى  األبیضاألبیض  بلونھابلونھا  األلیافاأللیاف  وتتمیزوتتمیز  للفدانللفدان  كجمكجم
  ..  العادىالعادى  الجوتالجوت  ألیافألیاف  منمن  أخشنأخشن

    --::الجوت والجوت األخضرالجوت والجوت األخضر. . 
    نحونحو  تضمتضم  والتىوالتى  TiliaceaeTiliaceae  الزیزفونیةالزیزفونیة  الفصیلةالفصیلة  الجوتالجوت  یتبعیتبع
    أوأو  أشجارأشجار  الفصیلةالفصیلة  ھذهھذه  ونباتاتونباتات  نوعانوعا  ٣٧٠٣٧٠  وحوالىوحوالى  جنسًاجنسًا  ٣٥٣٥

..  نادرةنادرة  حاالتحاالت  فىفى  أعشابأعشاب  تكونتكون  وقدوقد  شجیراتشجیرات

        



أسئلة وتمارین على الجوت المنشورىأسئلة وتمارین على الجوت المنشورى

llالتالیةالتالیة  العباراتالعبارات  أماأما  خطأخطأ  وعالمةوعالمة  صحصح  عالمةعالمة  ضعضع..
..العادىالعادى  الجوتالجوت  ألیافألیاف  عنعن  المنشورىالمنشورى  الجوتالجوت  ألیافألیاف  یفضلیفضل))  ((- - ١١
  السیسالالسیسال  ألیافألیاف  عنعن  المنشورىالمنشورى  الجوتالجوت  ألیافألیاف  غالبًاغالبًا  یفضلیفضل))  ((- - ٢٢

..والقنبوالقنب
    الرامىالرامى  فىفى  بینمابینما  معمرةمعمرة  المنشورىالمنشورى  الجوتالجوت  نباتنبات  ساقساق))  ((- - ٣٣

..النباتیةالنباتیة  باألفرخباألفرخ  وتتكاثروتتكاثر  حولیةحولیة



JuteJuteالجوت الجوت   - - ٤٤
Corchorus capsularisCorchorus capsularis,L,L

  األلیافاأللیاف  علىعلى  للحصولللحصول  ویزرعویزرع  نوعًانوعًا٤٠٤٠    حوالىحوالى  كوركورسكوركورس  جنسجنس  یتبعیتبع      
--::  وھماوھما  ھامانھامان  نوعاننوعان  الجنسالجنس  ھذاھذا  ویتبعویتبع

..الجوتالجوت- - ١١
. . ))الملوخیاالملوخیا((الجوت األخضرالجوت األخضر- - ٢٢
ll األھمیة االقتصادیة األھمیة االقتصادیة : :--

  األكیاساألكیاس  بھابھا  یعملیعمل  التىالتى  الخشنةالخشنة  المنسوجاتالمنسوجات  صناعةصناعة  فىفى  الجوتالجوت  یستعملیستعمل
    ..  الخیوطالخیوط  عملعمل  فىفى  ألیافھألیافھ  تستعملتستعمل  كماكما  التنجیدالتنجید  وأنسجةوأنسجة  والزكائبوالزكائب

llتركیب ألیاف الجوتتركیب ألیاف الجوت::--
..یختلف التركیب الكمیائى أللیاف الجوت عن ألیاف القطن والكتان یختلف التركیب الكمیائى أللیاف الجوت عن ألیاف القطن والكتان       



منظر عام لنباتات الجوتمنظر عام لنباتات الجوت



أوراق نبات الجوتأوراق نبات الجوت



نبات الملوخیةنبات الملوخیة



ثمار الجوت والملوخیةثمار الجوت والملوخیة



الثمرة فى الجوت والملوخیةالثمرة فى الجوت والملوخیة



ll اإلحتیاجات الجویة اإلحتیاجات الجویةClimatic requirementClimatic requirement::--
    الجویةالجویة  والرطوبةوالرطوبة  المرتفعةالمرتفعة  الحرارةالحرارة  إلىإلى  الجوتالجوت  نباتنبات  یحتاجیحتاج

    ..  االستوائیةاالستوائیة  المناطقالمناطق  فىفى  زراعتھزراعتھ  تجودتجود  ولھذاولھذا  قویاقویا  نموًانموًا  لینمولینمو
ll االحتیاجات األرضیة االحتیاجات األرضیةSoil requirementSoil requirement::--
    األراضىاألراضى  فىفى  ویجودویجود  األراضىاألراضى  أنواعأنواع  معظممعظم  فىفى  الجوتالجوت  ینموینمو        

..والثقیلةوالثقیلة  الخفیفةالخفیفة  الصفراءالصفراء  األراضىاألراضى  سیماسیما  والوال  الخصبةالخصبة
ll طرق الزراعة طرق الزراعةPlanting methodsPlanting methods::--

    األرضاألرض  لتنعیملتنعیم  حرثةحرثة  كلكل  عقبعقب  وتزحفوتزحف  مرتینمرتین  األرضاألرض  تحرثتحرث
    متعامدینمتعامدین  اتجاھیناتجاھین  فىفى  التقاوىالتقاوى  تنثرتنثر  ثمثم  البذورالبذور  المدرالمدر  وتكسروتكسر
    تقسمتقسم  ثمثم  التقاوىالتقاوى  لتغطیةلتغطیة  خفیفةخفیفة  بزحافةبزحافة  تزحفتزحف  أوأو  بالیدبالید  وتجربعوتجربع
..  ھادئاھادئا  ریاریا  األرضاألرض  وتروىوتروى  مم٥٥××٢٢  أحواضأحواض  إلىإلى  األرضاألرض



ll میعاد الزراعة میعاد الزراعةPlanting datePlanting date::--
  زراعةزراعة  میعادمیعاد  فىفى  ویزرعویزرع  بمصربمصر  صیفىصیفى  كمحصولكمحصول  الجوتالجوت  یزرعیزرع      

    ..  القطنالقطن
ll   كمیة التقاوى كمیة التقاوىSeeding rate Seeding rate ::--
  الزراعةالزراعة  وطریقةوطریقة  األرضاألرض  خصوبةخصوبة  حسبحسب  الجوتالجوت  تقاوىتقاوى  كمیةكمیة  تختلفتختلف      

..فدانفدان//  كجمكجم  ٦٦--٤٤  منمن  التقاوىالتقاوى  كمیةكمیة  وتتراوحوتتراوح  للتقاوىللتقاوى  الزراعیةالزراعیة  والقیمةوالقیمة
ll الترقیع الترقیعReplantingReplanting::--
..المحاباةالمحاباة  ربةربة  قبلقبل  األرضاألرض  منمن  الخالیةالخالیة  البقعالبقع  زراعةزراعة  تتمتتم      
ll الخف الخفThinningThinning:: - -
    تكونتكون  بحیثبحیث  سمسم  ١٥١٥- - ١٠١٠  ارتفاعھاارتفاعھا  یبلغیبلغ  حینماحینما  النباتاتالنباتات  تخفتخف        

    ..  سمسم١٠١٠  النباتاتالنباتات  بینبین  المسافةالمسافة



ll الرى الرىIrrigationIrrigation::--
    ربةربة  الجوتالجوت  ویروىویروى  صغیرصغیر  وھووھو  للماءللماء  حساسحساس  نباتنبات  الجوتالجوت

    الحرارةالحرارة  ودرجةودرجة  األرضاألرض  طبیعةطبیعة  حسبحسب  أیامأیام  ١٠١٠--٦٦  بعدبعد  المحاباةالمحاباة
..والتیلوالتیل  القطنالقطن  مثلمثل  یومیوم  ١٥١٥--١٠١٠  كلكل  یروىیروى  ثمثم
ll التسمید التسمیدFertilization Fertilization ::--

    الخصبةالخصبة  األرضاألرض  فىفى  الغزیرالغزیر  التسمیدالتسمید  إلىإلى  الجوتالجوت  یحتاجیحتاج  الال
    ٣٣مم٢٠٢٠  بمعدلبمعدل  العضوىالعضوى  بالسمادبالسماد  األرضاألرض  بتسمیدبتسمید  ویكتفىویكتفى

..  للفدانللفدان
ll النضج والحصاد النضج والحصادHarvestHarvest::--
    طولطول  ویتوقفویتوقف  الزراعةالزراعة  منمن  أشھرأشھر  ٤٤--٣٣  بعدبعد  الجوتالجوت  نباتنبات  ینضجینضج        

    ثالثثالث  وتوجدوتوجد  السائدةالسائدة  الجویةالجویة  الظروفالظروف  علىعلى  أساسًاأساسًا  الفترةالفترة  ھذهھذه
..  للحصادللحصاد  درجاتدرجات



llاستخالص األلیافاستخالص األلیاف::--
    طریقةطریقة  وتتشابھوتتشابھ  التعطینالتعطین  بطریقةبطریقة  الجوتالجوت  ألیافألیاف  إستخالصإستخالص  یتمیتم        

    المتبعةالمتبعة  الطرقالطرق  معمع  األلیافاأللیاف  واستخالصواستخالص  الجوتالجوت  فىفى  التعطینالتعطین
..  الكتانالكتان  ألیافألیاف  واستخالصواستخالص  تعطینتعطین  فىفى
ll كمیة المحصول كمیة المحصولYieldYield::--

    طنًاطنًا  ١٢١٢--١٠١٠  بینبین  القطعالقطع  عندعند  األخضراألخضر  المحصولالمحصول  كمیةكمیة  تتراوحتتراوح
    األلیافاأللیاف  كمیةكمیة  تتراوحتتراوح  ولھذاولھذا  %%  ٦٦--٤٤  بھابھا  األلیافاأللیاف  ونسبةونسبة  فدانفدان//

    إلىإلى  الخصبةالخصبة  باألراضىباألراضى  ترتفعترتفع  وقدوقد  للفدانللفدان  كجمكجم٦٠٠٦٠٠- - ٥٠٠٥٠٠  بینبین
    ..كجمكجم١٠٠٠١٠٠٠



أسئلة وتمارین على الجوت العادىأسئلة وتمارین على الجوت العادى

llالتالیةالتالیة  العباراتالعبارات  أماأما  خطأخطأ  وعالمةوعالمة  صحصح  عالمةعالمة  ضعضع..
            ألیافألیاف  أماأما  ناعمةناعمة  ألیافألیاف  والرامىوالرامى  والتیلوالتیل  الجوتالجوت  ألیافألیاف))  ((- - ١١

..خشنةخشنة  ألیافألیاف  فھىفھى  والقنبوالقنب  السیسالالسیسال
    العلیاالعلیا  أماأما  الحافةالحافة  كاملةكاملة  مفصصةمفصصة  التیلالتیل  فىفى  السفلىالسفلى  األوراقاألوراق))  ((- - ٢٢

..مسننةمسننة  بسیطةبسیطة  فھىفھى



الجوت األخضرالجوت األخضر  - - ٥٥
  Nalta Jute or Jews mallowNalta Jute or Jews mallow

Corchorus olitoriusCorchorus olitorius
Fam: Fam: TiliaceaeTiliaceae



llمقدمةمقدمة::
  ومنومن  األخضراألخضر  للجوتللجوت  األصلىاألصلى  الموطنالموطن  الھندالھند  یعتبریعتبر

  بھابھا  ینموینمو  إذإذ  لھلھ  موطنًاموطنًا  أفریقیاأفریقیا  تكونتكون  أنأن  المحتملالمحتمل
  الظاھرىالظاھرى  الشكلالشكل  فىفى  الملوخیاالملوخیا  تختلفتختلف  والوال  بریةبریة  كحشائشكحشائش

  بسوقبسوق  تتمیزتتمیز  الملوخیاالملوخیا  أنأن  إالإال  األخضراألخضر  الجوتالجوت  عنعن
  الملوخیاالملوخیا  أوراقأوراق  استعمالاستعمال  ویمكنویمكن  غضةغضة  وأوراقوأوراق

..بھابھا  المرالمر  الطعمالطعم  وجودوجود  لعدملعدم  كخضاركخضار



نبات الملوخیةنبات الملوخیة



الرامىالرامى  - - ٦٦
  Ramie or chinease silk plant Ramie or chinease silk plant 

Boehmeria niveaBoehmeria nivea, Gaud, Gaud
Fam: Fam: UrticaceaeUrticaceae



llمقدمةمقدمة::
  حوالىحوالى  علىعلى  UrticaceaeUrticaceae  الحریقیةالحریقیة  الفصیلةالفصیلة  تحتوىتحتوى
  فىفى  الفصیلةالفصیلة  ھذهھذه  نباتاتنباتات  وتنتشروتنتشر  نوعنوع  ٥٠٠٥٠٠  وو  جنساجنسا٥٠٥٠

  ھىھى  االستوائیةاالستوائیة  المناطقالمناطق  أنأن  إالإال  بالعالمبالعالم  المناطقالمناطق  منمن  كثیركثیر
  ھذهھذه  نباتاتنباتات  منمن  قلیلقلیل  ویزرعویزرع  االنتشاراالنتشار  مناطقمناطق  أھمأھم

    ..  ألیافألیاف  وكمحاصیلوكمحاصیل  زینةزینة  كنباتاتكنباتات  الفصیلةالفصیلة



نبات الرامىنبات الرامى



منظر لساق الرامىمنظر لساق الرامى



llأھمیة الرامىأھمیة الرامى::--
  منمن  كثیركثیر  صناعةصناعة  فىفى  وتستخدموتستخدم  الرامىالرامى  سوقسوق  منمن  األلیافاأللیاف  تستخرجتستخرج

  منمن  غیرهغیره  أوأو  القطنالقطن  معمع  أوأو  وحدھاوحدھا  أماأما  الرامىالرامى  ألیافألیاف  وتغزلوتغزل  المنسوجاتالمنسوجات
..  األلیافاأللیاف

llتركیب وصفات ألیاف الرامىتركیب وصفات ألیاف الرامى::--
  میكرونامیكرونا  ٥٥٥٥  وعرضھاوعرضھا  مممم  ١٤٠١٤٠  الرامىالرامى  منمن  األولیةاألولیة  اللیفةاللیفة  طولطول  یبلغیبلغ      

..مربعًامربعًا  میكرونامیكرونا  ٨١٥٨١٥  العرضىالعرضى  القطاعالقطاع  ومساحةومساحة  میكرونامیكرونا  ٣٠٣٠  وسمكھاوسمكھا
llاإلحتیاجات الجویةاإلحتیاجات الجویة::--
  ..رطبرطب  دافئدافئ  جوجو  إلىإلى  الرامىالرامى  یحتاجیحتاج        
llمیعاد الزراعةمیعاد الزراعة::--    

..مارسمارس  أوائلأوائل  حتىحتى  فبرایرفبرایر  أواخرأواخر  منمن  الرامىالرامى  یزرعیزرع          



llاألرض الموافقةاألرض الموافقة::--
..الصرفالصرف  جیدةجیدة  الخصبةالخصبة  الصفراءالصفراء  األراضىاألراضى  تفضلتفضل    
llالتقاوىالتقاوى::--
    ینصحینصح  والوال  الریزوماتالریزومات  أوأو  الخلفاتالخلفات  أوأو  بالبذوربالبذور  الرامىالرامى  یزرعیزرع        

..التربیةالتربیة  أغراضأغراض  فىفى  إالإال  بالبذوربالبذور  بالزراعةبالزراعة
ll  طریقة الزراعةطریقة الزراعة:: - -
    بمعدلبمعدل  وتخططوتخطط  حرثةحرثة  كلكل  عقبعقب  وتزحفوتزحف  مرتینمرتین  األرضاألرض  تحرثتحرث        

    أبعادأبعاد  علىعلى  النباتاتالنباتات  وتزرعوتزرع  القصبتینالقصبتین  فىفى  خطوطخطوط  ١٠١٠  أوأو  ٩٩
..سمسم٥٠٥٠--٤٠٤٠



llالتسمیدالتسمید::--
  فالرامىفالرامى  ولھذاولھذا  الغذائیةالغذائیة  العناصرالعناصر  منمن  كبیرةكبیرة  كمیاتكمیات  الرامىالرامى  نباتاتنباتات  تستنفذتستنفذ
    اعداداعداد  أثناءأثناء  البلدىالبلدى  السمادالسماد  منمن  مم٢٠٢٠--١٥١٥  نحونحو  ویضافویضاف  للسمادللسماد  شرهشره

..  للزراعةللزراعة  األرضاألرض
llالرىالرى::--
  تطولتطول  ثمثم  الرامىالرامى  نباتنبات  حیاةحیاة  منمن  األولىاألولى  الفترةالفترة  فىفى  بالرىبالرى  النباتالنبات  توالىتوالى      

..  الشتاءالشتاء  أثناءأثناء  رىرى  بدونبدون  النباتاتالنباتات  ویتركویترك  یومیوم١٥١٥  حوالىحوالى  إلىإلى  الرىالرى  فترةفترة
llالمحصولالمحصول::--

  الجزءالجزء  بتلونبتلون  النضجالنضج  ویتمیزویتمیز  النباتاتالنباتات  نضجنضج  عندعند  الرامىالرامى  سوقسوق  تقطعتقطع
  قبلقبل  السوقالسوق  قطعقطع  عدمعدم  ویجبویجب  الفاتحالفاتح  البنىالبنى  باللونباللون  الساقالساق  منمن  األسفلاألسفل
..األفرعاألفرع  تكوینتكوین



llمراعاة المحصول بعد القطعمراعاة المحصول بعد القطع::--
    لتؤخذلتؤخذ  السوقالسوق  تنموتنمو  حتىحتى  القطعالقطع  بعدبعد  وتروىوتروى  األرضاألرض  تسمدتسمد

    نحونحو  العامالعام  فىفى  للفدانللفدان  محصولمحصول  كمیةكمیة  وتبلغوتبلغ  وھكذاوھكذا  التالیةالتالیة  القطعةالقطعة
..  األلیافاأللیاف  منمن  أطنانأطنان  ٥٥..٢٢
ll استخالص األلیاف استخالص األلیاف::--
::وھماوھما  رئیسیتینرئیسیتین  عملیتینعملیتین  فىفى  الرامىالرامى  ألیافألیاف  استخالصاستخالص  ینحصرینحصر    
    الطبقةالطبقة  تفصلتفصل  وفیھاوفیھا  التقشیرالتقشیر  عملیةعملیة  وتسمىوتسمى  ::األولىاألولى  العملیةالعملیة- - ١١

..  خاصةخاصة  آالتآالت  أوأو  بالیدبالید  للسوقللسوق  الخارجیةالخارجیة
    األلیافاأللیاف  تنقعتنقع  وفیھاوفیھا  الصمغالصمغ  إزالةإزالة  عملیةعملیة  وتسمىوتسمى  ::الثانیةالثانیة  العملیةالعملیة- - ٢٢

..  ضغطضغط  تحتتحت  الكاویةالكاویة  الصوداالصودا  محصولمحصول  فىفى



لیفة الرامى تحت المجھرلیفة الرامى تحت المجھر



ألیاف رامىألیاف رامى



منتجات ألیاف الرامىمنتجات ألیاف الرامى



أسئلة وتمارین على نبات الرامىأسئلة وتمارین على نبات الرامى

llالتالیةالتالیة  العباراتالعبارات  أماأما  خطأخطأ  وعالمةوعالمة  صحصح  عالمةعالمة  ضعضع..
    باألفرخباألفرخ  ویتكاثرویتكاثر  الحولیةالحولیة  النباتاتالنباتات  منمن  الرامىالرامى  نباتنبات  ))  ((- - ١١

..النباتیةالنباتیة
llاألقواساألقواس  بینبین  منمن  الصحیحةالصحیحة  اإلجابةاإلجابة  إخترإختر::
    الحبالالحبال--الدقیقةالدقیقة  المنسوجاتالمنسوجات((  صناعةصناعة  فىفى  الرامىالرامى  الیافالیاف  تدخلتدخل- - ١١

..))المتوھجةالمتوھجة  المصابیحالمصابیح--والسفنوالسفن
    الخلیةالخلیة--الخالیاالخالیا  عدیدعدید--واحدةواحدة  خلیةخلیة((  بھابھا  لحائیةلحائیة  الرامىالرامى  ألیافألیاف- - ٢٢

..))مستطیلةمستطیلة
- - الجوتالجوت((  ألیافألیاف  منمن  المتوھجةالمتوھجة  والرتائنوالرتائن  الورقالورق  صناعةصناعة  یفضلیفضل- - ٣٣

))القنبالقنب--الرامىالرامى



  القطن الحریرىالقطن الحریرى  --٧٧
  Silk cotton treeSilk cotton tree

Ceiba pentandraCeiba pentandra
Fam: Fam: BombacaceaeBombacaceae



llمقدمةمقدمة::
llالحریریةالحریریة  الفصیلةالفصیلة  تتضمنتتضمن  BombacaceaeBombacaceae    

  ھذهھذه  ونباتاتونباتات  نوعًانوعًا  ١٥٠١٥٠  وحوالىوحوالى  جنسًاجنسًا  ٢٠٢٠  نحونحو
  الفصیلةالفصیلة  ھذهھذه  نباتاتنباتات  وتنتشروتنتشر  ..أشجارأشجار  الفصیلةالفصیلة

  ھذهھذه  نباتاتنباتات  أوراقأوراق  ..بالعالمبالعالم  االستوائیةاالستوائیة  بالمناطقبالمناطق
  وأھموأھم  ..متساقطةمتساقطة  وأذناتھاوأذناتھا  سھمیةسھمیة  أوأو  كاملةكاملة  الفصیلةالفصیلة
  فىفى  الفصیلةالفصیلة  لھذهلھذه  التابعةالتابعة  االقتصادیةاالقتصادیة  النباتاتالنباتات
..الحریرىالحریرى  القطنالقطن  نباتاتنباتات



نبات الكابوكنبات الكابوك



نباتات القطن الحریرىنباتات القطن الحریرى



أسئلة وتمارین على الكابوكأسئلة وتمارین على الكابوك

llالتالیةالتالیة  العباراتالعبارات  أماأما  خطأخطأ  وعالمةوعالمة  صحصح  عالمةعالمة  ضعضع..
  صناعةصناعة  فىفى  الحریرىالحریرى  القطنالقطن  نباتنبات  ألیافألیاف  تدخلتدخل))  ((--١١

..النجاةالنجاة  ))أحزمةأحزمة((  أطواقأطواق
llاألقواساألقواس  بینبین  منمن  الصحیحةالصحیحة  االجابةاالجابة  اختراختر..

--الثمرةالثمرة--البشرةالبشرة((  خالیاخالیا  منمن  الحریرىالحریرى  القطنالقطن  ألیافألیاف  تنشأتنشأ
))القصرةالقصرة



القنبالقنب  --٨٨
Cannabis SativaCannabis Sativa

HempHempاإلسم األنجلیزى اإلسم األنجلیزى 
MoraceaeMoraceaeالعائلة التوتیة العائلة التوتیة 



llالتىالتى  اللحائیةاللحائیة  األلیافاأللیاف  علىعلى  للحصولللحصول  اساسًااساسًا  القنبالقنب  یزرعیزرع  
  وو  الدوبارةالدوبارة  عملعمل  فىفى  وتستعملوتستعمل  السیقانالسیقان  فىفى  توجدتوجد

  وغیرھاوغیرھا  والسیسالوالسیسال  الصبارالصبار  بألیافبألیاف  یخلطیخلط  قدقد  كماكما  األحبالاألحبال
..المتشابھةالمتشابھة  األلیافاأللیاف  منمن
llكماكما  التعطینالتعطین  عملیةعملیة  بواسطةبواسطة  الساقیةالساقیة  األلیافاأللیاف  تستخلصتستخلص  

  الدوبارةالدوبارة  صناعةصناعة  فىفى  تدخلتدخل  وألیافةوألیافة  التیلالتیل  وو  الكتانالكتان  فىفى
  وصناعةوصناعة  غزلغزل  فىفى  تدخلتدخل  كماكما  القولالقول  سبقسبق  كماكما  والحبالوالحبال
  أنأن  بالذكربالذكر  وجدیروجدیر  الورقالورق  صناعةصناعة  فىفى  واحیانًاواحیانًا  السجادالسجاد

  منمن  یعتبریعتبر  ألنھألنھ  مصرمصر  فىفى  یزرعیزرع  الال  المحصولالمحصول  ھذاھذا
  ..المخدرةالمخدرة  المحاصیلالمحاصیل



ألیاف قنبألیاف قنب



نبات القنبنبات القنب



العالقة بین الكثافة النباتیة ومحصول القنبالعالقة بین الكثافة النباتیة ومحصول القنب



أسئلة وتمارین على القنبأسئلة وتمارین على القنب

    مجموعمجموع  ھوھو  وماوما  المحصولالمحصول  لھذالھذا  المنتجةالمنتجة  الدولالدول  اذكرأھماذكرأھم  - - ١١
    ..العالمالعالم  فىفى  إنتاجھإنتاجھ  وجملةوجملة  منھمنھ  المنزرعةالمنزرعة  المساحةالمساحة

القنب؟القنب؟  ألیافألیاف  استخراجاستخراج  طریقةطریقة  عنعن  تكلمتكلم- - ٢٢
بمصر؟بمصر؟  القنبالقنب  زراعةزراعة  تحرمتحرم  لماذالماذا- - ٣٣
llخطأخطأ  وعالمةوعالمة  صحصح  عالمةعالمة  ضعضع..
  - - لحائیةلحائیة  – – بذریةبذریة((  ألیافألیاف  تكونتكون  القنبالقنب  نباتنبات  منمن  المستخرجةالمستخرجة  األلیافاأللیاف- - ١١

))ورقیةورقیة



المراجعالمراجع
    القاھرةالقاھرة  جامعةجامعة  ..األلیافاأللیاف  وو  السكرالسكر  ،،  الزیوتالزیوت  محاصیلمحاصیل  ))١٩٩٣١٩٩٣((  محمودمحمود  ،،  الشاعرالشاعر- - ١١

..القاھرةالقاھرة  --
..القاھرةالقاھرة  --  المدبولىالمدبولى  مكتبةمكتبة  ..والزیوتوالزیوت  األلیافاأللیاف  محاصیلمحاصیل  ))١٩٩٦١٩٩٦((  علىعلى  ،،  الدجوىالدجوى  - - ٢٢
  ..اإلنتاجاإلنتاج  أساسیاتأساسیات  ::المحاصیلالمحاصیل  علمعلم  فىفى  مقدمةمقدمة  ))١٩٨٩١٩٨٩((  العظیمالعظیم  عبدعبد  ،،  الجوادالجواد  عبدعبد- - ٣٣

..القاھرةالقاھرة  --  والتوزیعوالتوزیع  للنشرللنشر  العربیةالعربیة  الدارالدار
  وو  محمدمحمد  ،،  المجیدالمجید  عبدعبد  ؛؛  ھندىھندى  زیدانزیدان  ،،  الحمیدالحمید  عبدعبد  ؛؛  لطفىلطفى  أحمدأحمد  ،،  السالمالسالم  عبدعبد- - ٤٤

  علىعلى  المتكاملةالمتكاملة  السیطرةالسیطرة  ونظمونظم  القطنالقطن  إنتاجإنتاج  ))١٩٩٩١٩٩٩((  إسماعیلإسماعیل  أحمدأحمد  ،،  اهللاهللا  جادجاد
..األكادیمیةاألكادیمیة  المكتبةالمكتبة  ..اآلفاتاآلفات

  ––الزیوتالزیوت  تصنیعتصنیع  ––آفاتةآفاتة  – – زراعتةزراعتة““  القطنالقطن  ))٢٠٠٠٢٠٠٠((  علىعلى  حسینحسین  ،،  موصلىموصلى- - ٥٥
    ..دمشقدمشق  --  الدینالدین  عالءعالء  داردار  ..””  بذورةبذورة  منمن  النباتیةالنباتیة  الزبدةالزبدة  ––السمنالسمن

  ..الھامةالھامة  الحقلیةالحقلیة  المحاصیلالمحاصیل  زراعةزراعة  ))٢٠٠٢٢٠٠٢((  السالمالسالم  عبدعبد  الحمیدالحمید  عبدعبد  ،،  أرحیمأرحیم- - ٦٦
..األسكندریةاألسكندریة  - -   المعارفالمعارف  منشأةمنشأة

..الزراعةالزراعة  وزارةوزارة  ––األلیافاأللیاف  محاصیلمحاصیل  ))٢٠٠٤٢٠٠٤((  الزراعىالزراعى  اإلرشاداإلرشاد  نشراتنشرات--١٠١٠


