
التدریبات العملیة
:الھدف من ھذا الجزء

  األلیاف محاصیل أھم على للتعرف للطالب فرصة إعطاء•
.المصریة الزراعة ظروف تحت المنزرعة

  حیة نماذج بعرض وذلك المزرعة داخل الطالب تدریب•
.األلیاف لنباتات

  محاصیل نباتات على التعرف على للطالب الفرصة إعطاء•
  – األوراق –الساق –الجذر نوع ناحیة من األلیاف
.البذور –الثمار –األزھار

  المختلفة األصناف بین التمیز كیفیة على الطالب تدریب•
  التمیز على المقدرة لھ الطالب یكون بحیث الواحد للنبات
  .بسھولة األصناف بین



Ciassieication of cropsتقسیم المحاصیل 
.   Cereals or grain cropsمحاصیل الحبوب ١.
. Legumes for seedمحاصیل البقول الغذائیة ٢.
.   Forage cropsمحاصیل العلف األخضر ٣.
.   Fiber cropsمحاصیل األلیاف ٤.
.   Oil cropsمحاصیل الزیت ٥.
.   Sugar cropsمحاصیل السكر٦.
.  محاصیل الصبغات٧.
.   Medical cropsالمحاصیل الطبیة ٨.



Fiber cropsمحاصیل األلیاف 
 للحصول أساسًا تزرع المحاصیل من مجموعة ھى   

 نوعًا ٢٠٠٠ حوالى وتضم منھا النباتیة األلیاف على
  . العالم أنحاء فى وموزعة مختلفة عائالت ًتتبع نباتیا

 تبعًا أما أقسام عدة إلى عمومًا األلیاف محاصیل وتنقسم    
 یلى وفیما الصناعیة لالستعماالت أو األلیاف لمصدر
.المحاصیل لھذه العام التقسیم



  التقسیم تبعًا لمصدر األلیاف: أوال
:حیث تنقسم المحاصیل إلى ثالثة مجموعات رئیسیة ھى 

ألیاف نباتیة ومصدرھا النباتات االقتصادیة مثل القطن والتیل ١.
:وغیرھا وھذه تنقسم إلى 

.  مجموعة النباتات ذات األلیاف القصیرة•
. مجموعة النباتات ذات األلیاف الطویلة•
ألیاف حیوانیة ومصدرھا حیوانى مثل الصوف ووبر الجمال وشعر .    ٢

.الماعز والحریر الطبیعى
ألیاف صناعیة وتصنع ھذه بطرق كیماویة مختلفة مثل الحریر .    ٣

.الصناعى والنایلون بأنواعة المختلفة



التقسیم تبعًا لالستعماالت الصناعیة:ثانیًا

:وفیة تنقسم محاصیل األلیاف الرعدة مجموعات منھا
سواء فى ذلك األلیاف الناعمة أو األلیاف : مجموعة ألیاف النسیج - ١

.الخشنة
ومنھا السمار الحلو : مجموعة ألیاف الحصر واألسبتة والقبعات - ٢

.والسمار المر بمصر
.ومعظمھا من األلیاف الصلبة: مجموعة ألیاف المكانس والفرش - ٣
وأھمھا القطن والكابوك وألیاف الكتان : مجموعة ألیاف التنجید - ٤

).مشاق الكتان(القصیرة 



Cottonالقطن 
Family Malvaceae

العائلة الخبازیة
Gossypium spp



  :مقدمة•
  المساحة حیث من العالم فى ألیاف محصول أھم القطن یعتبر

  وتبلغ األلیاف وجودة العالمى اإلنتاج حیث ومن المنزرعة
  محاصیل مساحة من %٨٥ حوالى منھ المنزرعة المساحة
  . إنتاجھا مجموع من%٦٥ حوالى إنتاجھ ومتوسط األلیاف

  جنسًا ٥٠- ٤٠ حوالى تضم التى الخبازیة العائلة القطن یتبع و     
  االستوائیة المناطق فى نباتاتھا وتنتشر نوع ١٠٠ وحوالى

  .والمعتدلة



و ھناك العدید من األصناف البریة إال أنة یوجد أربعة أنواع •
-:منزرعة في العالم وھي

زوجًا من الكروموسومات  ٢٦أقطان الدنیا الجدیدة وتحتوى على ١.
-:وھى

 G.hirsutum) األیالند(القطن األمریكى •
G.barbadenseقطن سى أیالند أو قطن بیرو •
-:زوجًا من الكروموسمات وھى ١٣أقطان الدنیا القدیمة وتحتوى على . ٢
 G.arboriumالقطن الھندى أو اآلسیوي •
   G.herbaceumالقطن األفریقى •



التھجین بین األنواع المنزرعة من جنس 
:Gossypium

یمكن أن ینجح التھجین بین األنواع األربعة المنزرعة من ھذا الجنس    
ویسھل نجاح التھجین بین األنواع الثنائیة وبعضھا فینجح التھجین بین  

G..herbaceum & G.arborim  كما ینجح التھجین بین األنواع
 & G..hirsutumالرباعیة وبعضھا فیسھل التھجین بین 

G.barbadense   وینشأ عن التھجین بین األنواع الثنائیة واألنواع
.   الرباعیة



أصناف القطن المصرى
Egyptian cotton cultivars

 العالمى للتقسیم طبقًا تندرج المصریة األصناف جمیع فإن وعمومًا    
-:ھما رئیسیین قسمین تحت التیلة طول حسب

Extra-long stapleاألقطان الطویلة الممتازة ١.
 وتشمل أكثر أو بوصة ١ ٨/٣ القسم ھذا فى التیلة طول ویبلغ      

  .٨٤ وجیزة ٧٧ جیزة ، ٧٦ ،جیزة ٧٠ ،جیزة ٤٥ جیزة األصناف
 Long stapleاألقطان الطویلة .   ٢

 بوصة١ ٥/١٦ ، ١ ٨/١ بین القسم ھذا فى التیلة طول ویتراوح      
 ، ٨١ جیزة ، ٨٠ جیزة ، ٨٥ ،جیزة ٨٩ جیزة األصناف وتشمل
. ٨٦ جیزة ، ٩٠ جیزة ، ٨٣ جیزة



نالمحافظة على أصناف القط
لقد لوحظ أن أصناف القطن عند زراعتھا لمدة طویلة فإن صفاتھا 
تتغیر بل ویتدھور محصولھا وصفات جودتھا ویبدو ذلك واضحًا 

من سلسلة األصناف التى ظھرت وزرعت على نطاق واسع ثم 
تدھورت واندثرت وحل محلھا أصناف جدیدة 

:تدھور أصناف القطن یرجع أساسًا إلى ثالثة عوامل رئیسیة وھىو    
.الخلط المیكانیكى ١.
. الخلط الوراثى وحدوث الطفرات الطبیعیة ٢.
. حدوث اإلنعزاالت الو راثیة فى األصناف ٣.



وللمحافظة على األصناف المنزرعة من التدھور واإلبقاء علیھا  •
بمواصفاتھا القیاسیة ألطول فترة ممكنة اتخذت وزارة الزراعة 

-:عدة خطوات لتالفى تدھور األصناف أھمھا
.  Variety renewalتجدید األصناف ١.
.  Varietal zoningتحدید مناطق زراعة األصناف  ٢.
وتلجأ الوزارة إلى سیاسة تركیز أصناف القطن فى مناطق خاصة •

-:لعدة أسباب منھا 
مالءمة الظروف الجویة مثل الحرارة والرطوبة وغیرھا لجودة نمو  - ١

.بعض األصناف فى بعض المناطق دون بعض اآلخر
.عدم حدوث خلط میكانیكى لألصناف  - ٢
.عدم حدوث تلقیح خلطى مما یؤدى إلى تدھور الصنف - ٣
سھولة تخصیص محلج أو عدة محالج ال یحلج فیھا سوى صنف واحد  - ٤

مما یؤدى إلى إمكانیة المحافظة على نقاوة الصنف بسھولة ودون 
.عناء كبیر 



 االختبارات العملیة الھامة لدراسة صفات صنف من األصناف

. نعومة الشعر١.

.النضج٢.

.  الطول٣.

.الشوائب٤.

.  متانة الغزل٥.

.نمرة الخیط او عدد الخیط٦.

.متانة الخیط٧.

.درجة انتظام الخیط٨.

معامل البرم٩.
العقد٠١.
. معدل الحلج١١.



 مستوى حیث من تقدم فى اآلن المصرى القطن أن القول یمكن•
  من استجد ما بفضل وذلك الغزلیة الصفات حیث ومن االنتاج
 محكم نظام فى نقاوتھا على وبالمحافظة الصفات ممتازة أصناف
-:طریق عن وذلك

ببذور نقیة ) سنوات٥-٣كل(إمداد الزراع فى فترات منتظمة ١.
.ومحسنة 

.مراقبة نقاوة بذرة القطن المعدة للتقاوى ٢.

.تعمیم تقاوى اإلكثار  ٣.

.١٩٥٩انشاء صندوق تحسین األقطان المصریة فى عام  ٤.

.القضاء على عوامل التھجین الطبیعى بین األصناف ٥.

.عدم التصریح ألى محلج بحلج أصناف القطن األخرى ٦.



مورفولوجیا محاصیل األلیاف
FIBER CORPS

 وذلك الغذائیة المحاصیل بعد الثانى المركز فى األلیاف محاصیل تأتى   
 تسمى المحاصیل من الناتجة واأللیاف .للعالم بالنسبة األھمیة فى

 . األخرى المحاصیل من غیرھا عن لھا تمییزا النباتیة باأللیاف

 



القطن 
Cottonاالسم االنجلیزى 

    Malvaceae)الخبازیة(العائلة
Gossypium sp.



  بعض خصوصا شجرى أو شجیرى أو عشبى نبات القطن
  األقطان أغلب أن إال بطبیعتھ معمر وھو. البریة األقطان

  لالنتخاب نتیجة معمرة أصول من نشأت حولیة المزروعة
  موطنھ من وانتشرت زراعتھ تقدمت عندما المستمر الزراعى
.المعتدلة المناطق إلى اإلستوائى



System Rootالمجموع الجذرى

جذر نبات القطن وتدى طویل متفرع یستدق بسرعة فیصبح بعد نحو      
ویمكن تقسیم الجذر . قدم من سطح التربة فى سمك الجذور الجانبیة 

-:األصلى لنبات القطن تام النمو إلى ثالث مناطق 
.منطقة الجذور الجانبیة ١.
.باقى الجذر الرئیسى ٢.
. مجموعة سفلیھ من جذور صغیرة ٣.



العالقة بین طول الجذر و عمر النبات



 -:Stem الساق •
الساق األصلى لنبات القطن قائم بنمو نموا غیر محدود والنبات متفرع   

.ووحید الشعبة
-:  Monopodiumالفرع الخضرى أو الفرع الصادق•

ویشابھ الفرع الخضرى الساق األصلى فى النمو والوظیفة ویتكون من 
. سالمیات متساویة فى الطول تقریبا 

-: Sympodiumالفرع الثمرى أو الفرع الكاذب  •
ویتكون ھذا من عدة فروع قصیرة ینتھى كل منھا بزھرة وتكون ھذه 

.  الفروع سالمیات الفرع الثمرى الكاذب الشعبة 



نبات القطن في طور البادرة



شكل یوضح نمو البرعم الخضرى



یمكن تقسیم الساق األصلى للقطن إلى مناطق تبعا 
 لنمو األفرع النامیة على كل منطقھ كما یلى

.المنطقة العاریة ١.

.المنطقة الخضریة ٢.

.المنطقة الثمریة ٣.

.منطقة القمة ٤.



-:Leafالورقة •
األوراق مرتبھ على الساق والفروع الخضریة ترتیبا حلزونیا ونظام       

والورقة معنقة ذات اذنات تسقط  ٨/٣وضعھا فى األقطان المصریة 
وفى النادر ما Lobed bladeأحیانا فى طور مبكر وھى مفصصة 

) .  كما فى قطن استرالیا البرى(تكون كاملة 
-:Flowerالزھرة  •

-:زھرة القطن كاملة سفلیة وتتركب من األجزاء التالیة        
. Epicalyxتحت الكأس ١.
. Calyxالكأس ٢.
. Corollaالتویج ٣.
.  Androciumالطلع ٤.



:أجزاء الورقة والزھرة فى القطن



شكل یوضح الورقة والزھرة



تركیب الزھرة فى القطن



مراحل تكوین الزھرة



مراحل تلون الزھرة بعد اإلخصاب



-:نمو البرعم الزھرى•
یختلف طول فترة نمو البرعم الزھرى تبعًا للصنف والعوامل الجویة    

.یومًا  ٤٢واألرضیة وعمومًا یبلغ طول فترة نمو البرعم الزھرى 
system Floweringنظام التزھیر* 
بنظام خاص؛ فیبلغ طول ) تفتح األزھار(یمیل نبات القطن إلى التزھیر    

أیام ؛ بینما یبلغ طول فترة التزھیر  ٦نحو ) فترة التزھیر األفقیة 
.  الرأسیة نحو ثالثة أیام

موسم التزھیر فى مصر•
أن إنتاج األزھار فى مصر یبتدئ ببطء من أوائل یونیو ثم یزید بعد ذلك     

لیصل إلى درجتھ العظمى فى العشرة أیام األولى من یولیو ثم تنخفض 
.تدریجیًا ویكاد یقف بعد منتصف أغسطس



نظام التزھیر الھرمى فى القطن



-:التلقیح و اإلخصاب •
على أن ھناك نسبة  pollination Selfیغلب فى القطن التلقیح الذاتى 

.تقوم بھا الحشرات %٥من التلقیح الخلطى تقدر عامة بنحو 
- :تكوین اللوز•

علبة تنفتح مسكنھا إلى عدد من الفصوص یختلف  Bollلوزة القطن
باختالف عدد المساكن ویوجد على سطح اللوزة عدد كبیر من الغدد 
الراتنجیة تظھر كنقط قاتمة یعلوھا انخفاض كما فى أصناف القطن 

.  المصرى 
-:seedالبذور  •

یحتوى كل مسكن على عدد من البذور الناضجة یختلف فى أغلب 
. بذور ٩: ٧األقطان المزروعة من 



مراحل النضج في اللوزة



قطاع مجھري لشعرة القطن



العالقة بین عدد اللوز المتفتح علي النبات و اللوز الكلي



یمكن تقسیم البذور من حیث توزیع الزغب 
 والشعر علیھا إلى

.بذور تحمل زغبًا فقط وجمیع أقطانھا بریة  - ١
.بذور تحمل شعرًا وزغبًا كما فى أغلب أقطان األبالند األمریكیة - ٢
بذور تحمل شعرًا فقط وتسمى بالبذور العاریة كما فى بعض أقطان  - ٣

.الدنیا الجدیدة كالسي أیلند واألقطان المصریة



لوزة متفتحة فى القطن



)الحلج(القطن الزھر و الشعر و البذرة 



القطن الزھر قبل الحلج



فرع ثمري كامل التفتح



نباتا مكتملة النمو الخضري



شكل یوضح البذور فى نبات القطن



-:Lintالشعرة  •
تنشأ شعرة القطن من طبقة البشرة والشعرة تتكون من خلیة واحدة تنشأ 

من خالل البشرة بامتداد واستطالة جدارھا الخارجي ویبدأ تكوین 
.الشعر فى یوم تفتح الزھرة أو بعدة مباشرًا 

-: Fuzzالزغب •
وینشأ من خالیا البشرة بطریقة مماثلة لنشوء الشعر إال أن نموه فى 

.الطول محدود فال یزید عن بضعة مللیمترات قلیلة 
-: Sheddingالتساقط •

تسقط البراعم الزھریة أو األزھار أو اللوز فى األدوار المختلفة من     
األولى وھى فترة تكوین :ویزداد التساقط فى فترتین رئیسیتین . النمو

.البراعم الزھریة ، والثانیة وھى فترة التلویز 



یرجع تساقط األزھار لفعل العوامل البیئیة إلى 
كثیر من المسببات منھا

إصابة النبات بأضرار میكانیكیة نتیجة للعملیات الزراعیة كمرور  - ١
.العمال أثناء العزق والرش والتعفیر وخالفھ

.إصابة النباتات بالحشرات واألمراض النباتیة وغیرھا - ٢
.عدم حدوث اإلخصاب - ٣
.تعطیش النبات - ٤
نقص كمیة األكسجین باألرض مما ینتج عنھ ظاھرة العطش  - ٥

. Physiological drougheالفسیولوجى للنباتات 
ارتفاع مستوى الماء األرضى مما یسبب اختناق الجذور والحد من  - ٦

.نموھا
اضطراب التوازن بین سرعة تمثیل الغذاء بالنبات وسرعة استھالك - ٧

.اللوز النامى لھ 



-:الزھرة•
یتفرع الساق قریبًا من القمة تفرغًا مشطیا إلى عدد من الفروع تحمل 

األزھار علیھا ولون األزھار أما أن تكون أبیض أو أزرق أو بنفسجى 
. فاتح أو بنفسجى غامق أو أحمر وذلك بحسب األصناف

-:الثمرة•
مستدیرة نوعًا ما یتراوح قطرھا  Capsuleالثمرة فى نبات الكتان علبة   

مم وتحتوى على عشرة مساكن  ١٥: ٨مم وطولھا بین  ١٢: ١٠بین 
. بكل مسكن بذرة واحدة 

 -:البذرة•
البذرة بیضیھ الشكل مستدقة نوعًا ما من الطرف سطحھا أملس ناعم    

ویختلف لونھا من األصفر إلى البنى وتختلف البذور فى الحجم فنجد 
.أنھا أكبر حجمًا فى كتان البذور منھا فى كتان األلیاف 



لكتانا
Linum usitatissimum

Flaxاالسم اإلنجلیزى 
 Linaceaeالعائلة الكتانیة 
-:الوصف النباتى

یعتبر الكتان أھم محصول إقتصادى من الناحیتین الصناعیة والغذائیة    
 ١٥٠جنسا وحوالى  ١٤فى العائلة الكتانیة التى تحتوى على حوالى 

.نوعا تنتشر انتشارا واسعا بالعالم



نبات الكتان



- :المجموع الجذرى•
 وتدى جذر من ،ویتكون نوعا الغور قلیل الكتان فى الجذري المجموع  

 منھ سم،وتمتد١٢٠-٦٠ نحو إلى طولھ ویصل التربة فى رأسیا ینمو
 سطح من قریبا العلوى جزئھ من خصوصا عدیدة جانبیة جذور
.التربة

-:الساق•
 األزھار، نھایاتھا فى تحمل التى الفروع من عدد إلى متفرع قائم الساق  

. القمة عند إال متفرع غیر طویل رفیع األلیاف كتان فى والساق
-:األوراق•

 ومتبادلة جالسة األذنات عدیمة كاملة ضیقة صغیرة بسیطة األوراق
. الساق على



قطاع عرضى فى ساق الكتان یوضح األلیاف اللحائیة



ألیاف الكتان تحت المجھر



مراحل نمو الكتان



:الزھرة•
  قمعى یكون فقد المختلفة الكتان أصناف فى أیضًا یختلف الزھرة وشكل•

Funnelform أمبوبى أو Tupular نجمى أو Starقرصى أو Disk 
:من وتتكون خماسیة سفلیة خنثى منتظمة الزھرة وعمومًا

 متساویة غیر الطرف مستدقة الشكل بیضیة مستدیمة سائبة سبالت ٥ :الكأس•
.الحجم

.السبالت طول ضعف طولھا یبلغ التساقط سریعة سائبة بتالت ٥ :التویج•
 سفلى قرص فى قواعدھا وتلتحم أسفل من خیوطھا تتفلطح سائبة أسدیة٥: الطلع•

  عن الزوائد ھذه طول یزید وال األسدیة مع متبادلة صغیرة زوائد   علیة توجد
 رحیقیة غدة خارجة من خیط كل قاعدة عند وتوجد أثریة أسدیة وتعتبر غالبًا مم١
.صغیر طولى مجرى نھایة فى

 مساكن ٥ من مكون والمبیض سائبھ خمسة األقالم ملتحمة قرابن ٥ :المتاع•
 من أى الكربلة ظھر من ینمو كاذب حاجز یفصلھما بویضتان مسكن بكل حقیقیة
 إلى مسكن كل فیقسم المركز إلى كثیرًا أو قلیال ویمتد الخارجى المبیض جدار
 واحدة بویضة مسكن كل فى مساكن عشرة من مكون كأنھ المبیض ویضھر إثنین

  . قمى المشیمى والوضع منعكسة والبویضة



قطاع عرضي في زھرة و ثمرة كتان



  بین قطرھا یتراوح ما نوعًا مستدیرة Capsule علبة الكتان نبات فى :الثمرة•
  بذرة مسكن بكل مساكن عشرة على وتحتوى مم ١٥ :٨ بین وطولھا مم ١٢ :١٠

 فى أما .البریة األنواع فى حاجزیًا إنفتاحًا التفتح عند العلبة وتنفتح ، واحدة
 فتظل بالمرة تنفتح ال أو القمة لدى جزئیًا العلبة فتنفتح المنزرعة الكتان األصناف

. الثمرة فى البذور
  :البذرة•

 لونھا ویختلف ناعم أملس سطحھا الطرف من ما نوعًا مستدقة الشكل بیضیھ البذرة
 كتان فى حجمًا أكبر أنھا فنجد الحجم فى البذور وتختلف البنى إلى األصفر من

 ٣.٥-٢.٥ وعرضھا مم ٦-٥ البذرة طول فمتوسط ، األلیاف كتان فى منھا البذور
.األلیاف كتان فى مم٣.٥- ٢ وعرضھا مم٥-٣ طولھا البذور، كتان فى مم

 تكوین أن وجد وقد الحار الزیت یسمى زیت % ٤٥ :٣٥ على الكتان بذور وتحتوى 
 سرعتھ على ویستمر التزھیر بعد التاسع أو السابع الیوم من بسرعة یبدأ الزیت
  إلى %٢ نحو من الزیت نسبة تزداد القصیرة المدة ھذه وفى یوم ١٨ /١٥ لمدة
 :٦ بنحو للبذور التام النضج قبل أقصاھا إلى تصل الزیت فنسبة. أكثر أو %٤٠
 تقلیع الممكن فمن إذا تمامًا البذور تنضج حتى ذلك بعد ثابتة تظل ثم أیام ٩

 أو البذور محصول فى ذلك یؤثر أن دون ویجف النبات ینضج أن قیل المحصول
.الزیت كمیة فى



بذور الكتان



أسئلة وتمارین على الكتان
:ارسم شكًال عامًا لنبات الكتان المقدم إلیك مبینًا-١•
منطقة التفریع على الساق  –الساق علیة األوراق  -الجذر•
ارسم شكًال أمامیًا وجانبیًا للزھرة فى الكتان-٢•
اشرح الزھرة وافحص أجزائھا المختلفة مستعینًا بعدسة مكبرة وافصلھا عن -٣•

.بعضھا على ورقة بیضاء ثم ارسم رسمًا توضیحیًا یبین األعضاء الزھریة بھا
افحص ثمار الكتان الموجودة أمامك ثم اعمل قطاعًا عرضیًا مبینًا المساكن  -٤•

.والحواجز الكاذبة ومواضع البذور
.ارسم بذرة كتان مع عمل قطاعًا فى البذرة مبینًا األجزاء على الرسم-٥•
أمامك عینات بذور ألصناف مختلفة من الكتان والمطلوب التعرف علیھا -٦•

.والتمیز بینھا ورسمھا مبینًا شكل البذرة فى كل منھا



التیل
 Hibiscus cannabinus

 Kenafاإلسم اإلنجلیزى 
Fam: Malvaceaeالعائلة الخبازیة 



 قائمة السیقان م ٣ -٢ بین النبات طول یتراوح حولى نبات التیل یعتبر•
 القرمزى من الساق لون ویختلف األلیاف على وتحتوى أشواك علیھا
. للصنف تبعًا األخضر إلى األحمر إلى

 وعنق الصنف حسب على تفصیصھا ودرجة األوراق أشكال یختلف•
.الساق على بالتبادل األوراق وتحمل أشواك یكسوه طویل الورقة

 جالسة واألزھار قرمزى ووسطھا حمراء أو صفراء كبیر األزھار•
.الساق من العلیا األوراق آباط فى فردیة

.سم٢ :١ نحو طولھا یباغ تقریبًا كرویة الثمار•
. ثالثى منشورى شكلھا سمراء البذرة•
 ٣ جیزة ٢ جیزة ١ جیزة منھا مختلفة أصناف النبات ھذا من وتوجد•

 حمراء سیقانة والثانى مفصصة وسیقانة خضراء سیقانھ واألول
 والورقة مخضرة حمراء فسیقانة الثالث أما الشكل قلبیة والورقة
. مفصصة



نبات التیل



شكل یوضح أزھار نبات التیل



أسئلة وتمارین على التیل
إرسم نبات كامل لنبات التیل الذى أمامك وبین األجزاء  - ١•

.على الرسم
.إرسم بذرة التیل السمراء المضلعة الشكل- ٢•
الحظ حالة نباتات التیل المنزرعة بأرض المنزرعة فى  - ٣•

.مزرعة النماذج
أفصل أجزاء الزھرة ورتبھا على ورقة بیضاء وارسمھا - ٤•

.مبینًا األجزاء على الرسم
اعمل قطاعا فى ثمرة التیل مبینًا وضع البذور وبیین  - ٥•

.  األجزاء على الرسم



Corchorus capsularisالجوت 
Tiliaceae: العائلة الزیزفونیة

Jute:اإلسم اإلنجلیزى



 قائمة السیقان .م ٤-٢.٥ من إرتفاعة یبلغ حولى عشب نبات الجوت•
 والجودة المتانة اللحائیة األلیاف یعطى وھذا النبات قمة من ومتفرعة

.سم ٢-١ من الساق قطر ویبلغ
 وللورقة بالتبادل الساق على تحمل مستطیلة داكنة خضراء األوراق•

 عریض النصل .بوصة ٤-٢ من النصل طول ویتراوح قصیر عنق
 أذنتین وللورقة .منشاریة والحافة أعلى إلى بالتدریج ویستدق أسف من

-٢ من مكونة مجامیع فى توجد صفراء فصغیرة األزھار أما مدببتین
.٥-٢ من المبیض فى الحجرات عدد ویتراوح الوراق مقابل ٣

 وھى سم ٢- ١.٥ من قطرھا یتراوح  Capsule علبة صغیرة الثمرة•
 مصاریع ٥ إلى المصاریع طول على وتنشق القمة عند مبططة كرویة

 الجوت فى الثمرة بینما .البذور بین عرضیة حواجز توجد وال
  .مستطیل قرن األخضر

  .اآلخر عن وجة من محدبة بیضیة صغیرة البذور•



نبات الجوت



نبات الجوت



نبات الملوخیا



ثمار الجوت والملوخیة



الثمرة فى الجوت والملوخیة



أسئلة وتمارین على الجوت

.إرسم نبات كامل للجوت مبینًا األجزاء على الرسم- ١•
وثمرة الجوت األخضر    Capsuleإرسم ثمرة الجوت - ٢•

olitorious مع المقارنة بینھا.
اعمل قطاعا طولیا وأخر عرضیًا بثمار الجوت والجوت  - ٣•

.األخضر ثم ارسمھا وبین األجزاء على الرسم



Abutilon avicennaeالجوت المنشورى 
  Manchurian juteاإلسم اإلنجلیزى

 Malvaceaeالعائلة الخبازیة 



 من ١٩٣٠ عام مصر إلى الزراعة بوازرة النباتات تربیة قسم ادخلھ•
. مرفوضة صفات ذات سالالت واتنتخبت روسیا

 وتتمیز أمتار ٣- ٢ من ارتفاعة یبلغ قائم نبات المنشورى الجوت•
 من المستوردة السالالت أما الخضراء بسیقانھا الروسیة السالالت

 من ارتفاعا وأكثر نموا أقوى وھى الحمراء بسقانھا فتتمیز الصین
.الروسیة السالالت

 بلونھا المنشورى الجوت ألیاف وتتمیز صفراء وخشبى األزھار•
 امتن أنھا أال المادى الجوت ألیاف من اخشن وھى الرمادى األبیض

 العادى الجوت مع خلطھا ویمكن العبوات صناعة فى أیضًا وتستعمل
 وتخزینھا نباتات تقطیع بامكانة المنشورى الجوت ویتمیز التیل مع أو

 محصول فى كما ذلك بعد منھا األلیاف وفصل تعطینھا ثم طویلة مدة
.الكتان

العملى التمرین•
.الرسم على األجزاء مبینا كامال المنشورى الجوت نبات ارسم- ١•
  .أرسمھ ثم البذور وضع مبینًا الثمرة فى قطاعا اعمل- ٢•



sisalana Agaveالسیسال 
Sisalاإلسم اإلنجلیزى 

 Amaryllidaceaeالعائلة النرجسیة 



نبات السیسال



 األوراق فى تتكون لحائیة جامدة ألیاف عن عبارة السیسال ألیاف•
 بمتانتھا تمتاز صلبة سمیكة سم ١٥٠-١٠٠ نحو إلى الطول فى وتصل

 ألیاف من األساسیة الوحدة طول وتیراوح ، المرونة قلیلة أنھا إال
 میكرونا٣٢- ٢٠ من العرض یتراوح بینما مم٤ إلى١٠٥ من السیسال
 األلیاف ولون مستدیرة األلیاف وأطراف الوسط فى األلیاف وتتضخم

. أبیض أو فاتح أصفر
 ساق لھ لیست األول أن ھو الصبار و السیسال بین النباتى والفرق•

 علیھا توجد وال الحافة تامة وأوراقھ األرض سطح فوق واضحة
 ساق فلھ الصبار نبات أما الورقة نھایة فى الموجودة سوى أشواك

 تشبھ التى األوراق من كبیرا عددا تحمل األرض سطح فوق واضحة
  .القویة األشواك من عددا حافتھا على تحتوى أنھا إال السیسال أوراق



نبات الصبار والسیسال



 دقیقة لیفیة جذریة فروع من یتكون سطحي جذري مجموع للنبات•
 سطح قرب اإلتجاھات جمیع فى النبات حول تمتد شبكة مكونة
 الساق من وتتولد نفسھ، النبات عن بعیدا أمتار لعدة تمتد وقد األرض

 بین األرض سطح تحن تمتد عصیریة سوق ھى فسائل األرضیة
 األرض سطح على ظھورھا وعند ، غذائھا فى األم وتشارك الجذور

 لحین جذورا وتكون لتستقل بالفأس عنھا تفصل أمھا عن بعیدا أو قریبا
. المستدیم المكان إلى رأسا نقلھا

 فى یعلو زھرى حامل حیاتھ نھایة قرب السیسال نبات من ینبثق•
 تتفتح ارتفاعھ أقصى إلى یصل وعندما أكثر أو قدما٢٠ الفضاء
 واألزھار قصیرة جانبیة فروع نھایات فى كثیفة مجامیع فى األزھار

 تنمو الذبول فى تبدأ وعندما ثمارا تكون قلما مصفر أخضر لون ذات
 نباتات تنمو لبراعم ھذه ومن ، الزھریة الفروع آباط فى براعم

 تماما األم تشبھ وھى الواحد للنبات٣٠٠٠-١٠٠٠ بمعدل صغیرة
 على تسقط تكوینھا وعند بوصة،٣ نحو البلبل وطول بالبالبل وتعرف
 تخترق المالئمة الظروف وتحت غالبا وأغسطس یولیو فى األرض
  .ویموت النبات یذبل البالبل انتاج ،وبعد وتنمو التربة جذورھا



شكل الشمراخ الزھرى للسیسال



نبات السیسال و الصبار



أسئلة وتمارین على السیسال

.ارسم نبات السیسال بالتفصیل- ١•
قارن بین السیسال والصبار- ٢•
.تكلم عن طریقة التكاثر فى السیسال- ٣•



Boemeria niveaالرامى
 Ramie chineseاإلسم اإلنجلیزى 

Silk plant or chinese Grass
Urticaceaeالعائلة الحریقیة 



  ثم سنوات ٤ -٣ حوالى باألرض یمكث معمر نبات الرامى•
. ذلك من أكثر یمكث وقد زراعتة تجدد

.م ٢.٠ –١.٥من طولھا یصل قائمة الساق•
  طویلة اعناق ذات الشكل بیضیة عریضة قلبیة أوراقًا یحمل•

  تحمل وال فض أبیض والسفلى أخضر العلوى سطحھا ولون
  األلیاف لغرض كثیفة زراعتھا عند خصوصًا فروعًا الساق
  لتعطى جدیدة أفراخًا تخرج النمو فصل أثناء فى قطعھا وعند
.صغیرة والبذور أخرى قطعة



لیفة الرامى تحت المجھر



القنب
Cannabis Sativa

Hempاإلسم األنجلیزى 
Moraceaeالعائلة التوتیة 



 توجد التى اللحائیة األلیاف على للحصول اساسیًا القنب یزرع•
 قد كما األحبال و الدوبارة عمل فى وتستعمل السیقان فى

  األلیاف من وغیرھا والسیسال الصبار بألیاف یخلط
.المتشابھة

  األرتفاع فى یصل Dioecious المسكن ثنائى حولى النبات•
 األلیاف على تحتوى قائمة الساق .أمتار ثالثة حوالى إلى

.غائرا مفصصة واألوراق اللحائیة
  فى كما التعطین عملیة بواسطة الساق األلیاف تستخلص•

  كما والحبال الدوبارة صناعة فى تدخل وألیافة التیل و الكتان
 فى واحیانًا السجاد وصناعة غزل فى تدخل كما القول سبق

  فى یزرع ال المحصول ھذا أن بالذكر وجدیر الورق صناعة
  .اآلن لزراعتھ محاوالت أى توجد ال كما مصر



نبات القنب



نبات القنب



أسئلة وتمارین على القنب

افحص ألیاف القنب ودون ما تراه من فرق بینھا وبین  - ١•
.ألیاف الرامى

ما ھى أھم الدول المنتجة لھذا المحصول وما ھو مجموع  - ٢•
.  المساحة المنزرعة منھ وجملة إنتاجھ فى العالم



Ceiba pentandraالقطن الحریرى 
Silk cotton treeاالسم اإلنجلیزى 
Bombacaceaeالعائلة الحریریة 



.أكثر أو قدم١٠٠ نحو الحریرى القطن أو الكابوك ارتفاع یبلغ•
.وكبیرة قویة النباتات وافرع•
 قمة على قرص من ـو نوعًا مستدیر طبق من وریقات ٩ -٦ تخرج•

 ویبلغ مستدقة قمة وذات الحافة مستطیلة أو ومحیة والوریقات العق
 ، وبر أو شعر یغطیھا ال والوریقات بوصات ٦-٤ نحو طولھا

 وقد واحدة دفعة جمیعھا األوراق تسقط قد األوراق متساقطة األشجار
 فیكون مختلفة فترات فى النبات من المختلفة األجزاء أوراق تسقط
 حاوال النبات من األخر الجزء حین على عارى النبات من جزء
.لألوراق

 .غالبًا أوراق النبت فیھا یحمل ال التى الفترة أثناء عادة النباتات تزھر•
 ناعمة المعة وھى الحریرى القطن ثمار من فردیة بیضاء األزھار

 وتستعمل بیضاوى العرضى والمقطع م١.٥ نحو طولھا یبلغ شفافة
   .التنجید وفى النجاة احزمة صناعة فى األلیاف



نبات الكابوك



أوراق نبات الكابوك



أجزاء نبات الكابوك



أسئلة وتمارین على القطن الحریرى

وضح بالرسم شكل الورقة والتفریع فى نبات القطن - ١•
الحریرى؟

األھمیة اإلقتصادیة لأللیاف القطن الحریرى؟- ٢•



:قارن بین كل من•
.األلیاف الناعمة والخشنة- ١
.األلیاف البذریة واللحائیة- ٢
.كتان األلیاف والبذور- ٣
.السیسال والصبار- ٤
.الفرع الثمرى والخضرى فى القطن- ٥
.األقطان الخضریة والثمریة- ٦
.الجوت والملوخیا- ٧
معدل الحلیج ونمرة الخیط  - ٨



المراجع
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.القاھرة - والتوزیع للنشر العربیة الدار
 و محمد ، المجید عبد ؛ ھندى زیدان ، الحمید عبد ؛ لطفى أحمد ، السالم عبد- ٤

 على المتكاملة السیطرة ونظم القطن إنتاج )١٩٩٩( إسماعیل أحمد ، اهللا جاد
.األكادیمیة المكتبة .اآلفات

 – الزیوت تصنیع –آفاتة – زراعتة“ القطن )٢٠٠٠( على حسین ، موصلى- ٥
  .دمشق - الدین عالء دار .” بذورة من النباتیة الزبدة – السمن
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