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اعداد وتداول محاصيل األلياف

الطولبينالنسبةمرونةبهمتجانسجسمھي:الليفة•

جداكبيرةوالعرض

زرع اإلنسان ھذه المجموعة من المحاصيل الستخراج األلياف❑

. النباتية منھا لصناعة ما يلزم من كساء

تتبع عائالتنباتياً نوع اً ٢٠٠٠تضم محاصيل األلياف ما يقرب من ❑

.منتشرة في كثير من مناطق العالم

نوع٢٠٠لكن ال تستخرج األلياف بطريقة اقتصادية إال من حوالي ❑

.وتستعمل األلياف الناتجة من معظمھا لالستھالك. فقط



:  يتوقف نضج وجنى القطن علي عدة عوامل منھا : نضج وجنى القطن 

فىيرالتبكعلىيساعدالجافالحارالطقسألنوذلك:القطنبھاالمنزرعالمنطقة❑

الجنىىفالقبلىالوجهمناطقتبكرلذلكرطوبةوأكثرحرارةاألقلالطقسعنالنضج

.البحرىالوجهمناطقتسبقالمناطقوھذهالوسطىمصرمناطقوتسبق

.التيلةةطويلاألصنافعنالنضجمبكرةالتيلةقصيرةفاألصناف:طنالقصنف❑

فىةالمتأخراألقطانمنأبكرتنضجالزراعةفىالمبكرةفاألقطان:الزراعةموعد❑

الزراعة

لىإللنباتاتيتيحواسعةمسافاتعلىفالزراعة:الزراعيةالمعامالتاختالف❑

والمبالغةتىاآلزوالتسميدفىالمبالغةوكذلك،نضجهفيتأخرالخضرىالنموفىاالتجاه

إھمالفإنوكذلكنضجهوتأخرالخضرىالنمونحوالنباتاتجاهعلىيساعدالرىفى

.طبيعىغيرالنضجويكوننضجهفتبكرللعطشالقطنوتعرضالزراعيةالعمليات

علىالنضجفىأقطانھاتبكربالرطوبةاالحتفاظقليلةالخفيفةفالتربة:التربةنوع❑

.الثقيلةاألراضىفىالمنزرعةاألقطان

القطن     Cotton أوال محصول



نطالواجب مراعاتھا عند جنى القطأھم النقا

الجنيةأثناءالنباتاتعلىطبيعىغيرتفتحوالمتفتحالمصاباللوزتركضرورة•

زيادةتالىوبالالناتجالقطنرتبةلرفعوذلكحدىعلىبعدفيماوتقطفوالثانيةاألولى

.ثمنه

.ھاببعضالمختلفةالجنياتأقطانخلطوعدمحدةعلىجنيةكلأقطانعزليفضل•

عواملللتعرضھافترةزيادةأنإذطويلةفترةالنباتعلىالمتفتحاللوزتركعدم•

.األقطانھذهجودةعلىتأثرالجوية

رطوبةدتزيالحتىالندىتطايربعدالجنىيبدأبلمبكراً القطنجنىفىالبدأعدم•

.عليھاوتؤثرالمجنيةاألقطان



:اآلتيةالعوامللفعلالتساقطيرجع•

نتيجة العمليات الزراعية وغيرھاميكانيكية إصابة النبات بأضرار ❑

صفه وراثيه متصله بكل صنف❑

.النباتية وغيرھابالحشرات أو األمراض أصابة النبات ❑

.األخصابعدم حدوث ❑

.النباتاتتعطيش ❑

.كمية األكسجين باألرضنقص ❑

.الماء األرضىإرتفاع مستوى ❑

له بين سرعة تمثل الغذاء بالنبات وسرعة استھالك اللوز النامياضطراب التوازن ❑

ان تمثيل تعتبر مكاألوراق والتى ومما يؤيد ھذا سقوط اللوز الصغير فى مدة وجيزة بإزالة 

الغذاء بالنبات

نطفي القطالتساق



تخزين القطن❑

ً ترتبأكوامفيسائباإماالقطنيخزن• ً ترتيبا يتمأنإلىوذلكنظيفةمخازنفيخاصا

عمليةعدبمباشرةأكياسفييعبأأوالمحالجإلىلنقلهالخيشمنأكياسفييعبأبيعه

.والفرزالجنى

يةاألرضالرطوبةمنلحفظھاالخشبمنعروقعلىصفوففياألكياسوضعيجب•

.تحتھااألمطارمياهتراكممنأو

بالقانونعمالوذلكعامكلمنمارسآخربعدماإلىيستمرالالزھرالقطنتخزين•

يثحاللوزدودتيلمقاومةوذلكالتاريخھذاقبلالزھريةاألقطانجميعحلجيحتمالذى

دقائق١٠لمدةم٥٧-٥٥درجةعليالساخنبالھواءالبذورمعاملةالحلجعمليةتتضمن

اللوزديدانوعذارىيرقاتلتقتل



:ريقتين رئيستين ھما طن بطيفرز الق

ثممبرومهاللتساقطويھزونهأيديھمبينالقطنالعماليرفعوفيھا:اليدويةالطريقة•

.وينظفباليدالقطنيفتح

.الطرزمنذلكغيرأودورانيةأومسطحةتكونإماوھى:الغرابيل•

الحتىتعبئتهقبل%٨.٥عنالزھربالقطنالرطوبةنسبةتزيدأالمراعاةيجب•

األكياستكونأنويجبفرزهبعدأكياسفيالقطنويعبأالقطنلونيصفرأويتعفن

غزالونالمنهيشكوالذىاألمرالسوداءالبقعةيسببالذىالقطرانمنسيماوالنظيفة

.الزھرالقطنمنكجم٢٠٣.٥-١٤٢نحوويسع

فرز وتعبئة القطن



Flax الكتان : ثانيا 

ومعظممعمرةوبعضھاحولياألنواعھذهوبعضنوعاً ٩٠حوالىالكتانجنستتبع•

والظروفالحرارةدرجاتمنواسعنطاقفىوتعيشعشبيةالكتانجنسنباتات
ويزرعUsitatissimumالنوعھوالكتانجنسمنالوحيدالمنزرعوالنوعاألرضية

.زيتكمحصولواليافكمحصولأوأليافكمحصول

ومنطقةوالھندوبخارىافغانستانھوللكتاناألصليالموطنأنالروسيفافلوفيرى•

أنواستنتجومصروالجزائروتونسالصغرىوآسياأسبانيافيالمتوسطالبحرحوض

.المتوسطالبحرحوضوموطنهالبرىالنوعھوالمنزرعالكتان



تجھيز المحصول عقب الحصاد❑

وتتمتالنباتامنالبذورفصلبالھديريقصد:(البذوراستخالص)الھدير-1❑

ً األحجارعلىالكبسولبضربمصرفى علىتثبتخاصةأمشاطتستخدموأحيانا

بالقشاراإلضردونالكبسولفينفصلالعيدانأسنانھابينوتمررالخشبمنعارضة

إلىيسلمحيثالمھدورالقشمنكجم٤٠-٣٠حوالىأخماسفىالكوارىتربطثم

.التجميعمراكز

لفقداتفادىبغرضوذلكوسمكهأطوالهحسبالقشفرزعمليةھى:التسوير-2❑

إنتظامىإلالتوصللغرضالثانيةأماالغزلمصانعبھاتقومالتيالسريحعمليةفى

جمعتحيثالعيدانسمكحسبتتفاوتالتعطيندرجةأنحيثالتصنيعوحدةفى

.للتعطينلتعدوأسفلأعلىمنتربطسم٢٠قطرھاقبضةفىالسيقان



تجھيز المحصول عقب الحصاد: تابع ❑ 隆

والتيةحيكائناتبھاتقومالعضويةالموادلتحليلاألولىالخطوةھي:ينطالتع-3❑

Bacillusالتعطينبكتيريا)دقيقة)تتواجد mylobacter)األرضعلىبكثرة

ليافاألعلىتؤثروالواللحاءالخشببيناالصقهالمادةتذيبالنباتاتسطحوعلى

عفنالتبكتريانشاطعدممراعاةمعالنباتساقمناألليافاستخالصمنھاوالغرض

صيفايوم١٢لمدةم-٣٠-٢٥حرارتهجارىماءذاتأحواضتستخدموحديثا

.شتاءوشھر

:يلىماإلجرائھاويشترط❑

كافيةمياهتوافر-1

م٣٢-٢٨)بينالمياهحرارةدرجةعلىالمحافظة-2

عندھاتتكاثرالتيالدرجةوھى(٦-٤)بينللمياهالحموضةرقمعلىالمحافظة-3

.البكتيريا



تتاباب

❑

التعطين ما يجب مراعاته في 
(يعطن القديم أسرع من الحديث)درجة نضج القش ودرجة جودته -1

ال تعطى ماء خالي من األمالح واألحماض مع عدم المغاالة في تجديد الماء حتى -2

الياف باھته لونھا بنى فاقده اللمعان

في أرجاء م مع انتظام الحرارة ٣٨التدرج في رفع درجة حرارة التعطين حتى -3

.نشاط البكترياوتقلل الحموضة تزيدالحوض قلة المياه 

ً القشفيهيغطىمعينةبأبعادأسمنتيةأحواضفيالتعطينويتم يصفىمثتماما

حرارةبدرجةبالمياهالحوضملئثمالقشغسيلبغرضساعات٤بعدالحوض

تزودأنويجبتمسأندونساعة٤٨لمدةوتكاثرھاالبكتيريالنمومناسبة

طينالتعمدةوتتراوحالمطلوبةالحرارةبدرجاتالمياهلتغييربمواسيراألحواض

ً تنقصأوالتعطينمدةتزدادوقدأيام٧-٤بين القشلنوعتبعا



تجھيز المحصول عقب الحصاد: تابع ❑ 隆研究意
义

لتجفيفھاطةاألربوتفككالقبضوتخرجالمياهتصفىالتعطينتمامبعد:التنشير-4•

.احدوبرباطتربطالجفافوبعدتقليبھامعھرمىشكلعلىرصھابعدالشمسفى

منلصللتخالبلجيكيةالمراوحعلىالمكسورةالعيدانضربعمليةھي:التخييم5-•

.التريبنتسمىخاصةبآلةالعمليةتلكوتتمباألليافالعالقالساس

حالمراوعلىضربھابإعادةتسمحرطوبةبدرجةاألليافتجھيزھي:الترطيب6-

افاألليوضعأووتركهالماءبرذاذاألليافبرشأماوتؤدىالصنعةبمراوحالمعروفة

.ساعة٢٤عنتقلالوالرطوبةالھواءمكيفةحجرةفى

نيمكحتىالصنعةمراوحعلىاألليافتصنيعإعادةعملياتھي:التصنيع7-•

ً التخلص .باألليافالعالقالساسمننھائيا



基因克

تجھيز المحصول عقب الحصاد: تابع❑

يتم تمشي األلياف على مشط خاص له أسنان وذلك بغرض إزالة : ط التمشي-8•

ألياف األلياف القصيرة وغير المنتظمة الوضع بالنسبة للكف فنحصل فى النھاية على

.متجانسة ذات طول واحد

تجرى عملية الفرز بغرض تدريج األلياف إلى درجات مختلفة من حيث:الفرز -9•

النعومة واألطوال ودرجة التعطين إلى آخره وفى حالة عدم إجرائھا فإنھا تعتبر ألياف

.مخلوطة

دير تجرى ھذه العملية بكبس األلياف المفروزة فى باالت بغرض التص: الكبس -10

.للخارج أو للمصانع المحلية


