






منذ ظهور االنسان على سطح االرض وهويحاول الحصول على موارد من البيئة 

ليستخدمها في ملبسه باعتبار ان الملبس من ضروريات الحياة فكان في البداية

يستخدم االعشاب وجلود الحيوانات وفرائها في صنع مالبسه، ثم استطاع بعد ذلك

لتي ان يكتشف االلياف النباتية ليصنع منها الخيوط التي هي المادة االزمة لمالبسه ا

ثبت من دراسة الحضارات القديمة ان االنسان عرفها منذ االف السنين والتي 

اصبحت اليوم من اهم الصناعات الحديثة في العالم،ولوان زراعة االلياف النباتية 

تهدف الى الحصول على الملبس من الدرجة االولى اال ان بعضها يعتبر من    

.                                       المحاصيل المهمة مثل القطن والكتان وغيرها





Gossypium SPP.القطن

اقدم ما وجد في سجالت التاريخ عن القطن هو وجود انسجة قطنبة في الهند حيث 

االف سنة كما وجدت عينات من االقمشة المصنوعة 3وجدت مدفونة منذ اكثر من 

. سنة في بيرو باميركا الجنوبية2500من القطن يرجع تاريخها الى اكثر من 

وتتعدد استعماالت القطن في الصناعة إذ إن أهم جزء في القطن هو االلياف الذي 

يدخل في صناعة االنسجة القطنية، كما يتم استخدام بذور القطن في انتاج الزيت 

الذي يدخل في العديد من الصناعات الغذائية، كما يدخل القطن في صناعة الورق 

والوسادات والبالستك، فضال عن استعمال بقايا القطن من قبل المزارعين بمزجه مع 

.                                                         التربة



Jute الجوت

و هو نبات ينمو في المناطق االستوائية يزرع لغرض الحصول على اليافه الطويلة وه

احد اكثلر االلياف الطبيعية تكلفة وياتي بعد القطن من حيث الكمية المنتجة 

واالستخدامات المتنوعة اذ يمكن غزل هذه االلياف على شكل خيوط خشنة وقوية 

تدخل في صناعة االلقمشة والحبال والحقائب واالحذية كما وتدخل اليافه في صناعة 

السجاد 



Linumالكتان

هونوع من انواع النباتات التي يحصل االنسان من خالل اليافه على انواع من 

يعتبر من اقوى الخيوط الطبيعية اذ سم، 100_15االقمشة اذ يبلغ طول اليافه من

وهو من اقدم انواع االنسجة حيث تعود صناعته الى عصر ماقبل التاريخ ويعتبر 

المصريين القدماء من اوائل من قاموا بزراعة الكتان وكانوا يستعملوه في طقوسهم 

م بسبب مشاكل التعطين 1977الدينية، اما في العراق فلم يزرع االبعد عام 

1979و1978هكتار بين عامين 1500واستخراج االلياف وقد تم زراعة مساحة 

. كبداية للتوسع في زراعة هذا المحصول الليفي المهم





Wood انواع واصناف الخشب

الخشب هومادة عضوية يمتص الرطوبة وهومادة قابلة للتشكل اي يتخذ اوضاعا مختلفة في نموه 
.استجابة للمؤثرات الخارجية ويؤتى به من النباتات الخشبية وتحديدا االشجار والشجيرات،كما 

Fagus خشب الزان

يمكن الحصول عليها من اشجار الزان،تختلف انواع اشجار الزان حيث يوجد منها انواع مختلفة 
منها الزان المكسيكي والياباني، يدخل خشب الزان في صناعات عديدة اهمها صناعة االثاث 

.ومختلف االدوات الخشبية

Quercus خشب السنديان

يعد احد انواع الخشب الغير معروفة والغير شائعة والذي يتم الحصول عليه من النصف الشمالي من
الكرة االرضية والذي يتميز بعدة سمات منها القوة والمرونة وله عدة الوان منها االبيض واالحمر 

.واالسود، يشترك مع خشب الزان في صناعة االثاث وكثير من االشياء الفاخرة



انواع واصناف الخشب 

Ash woodخشب المران

يدخل ضمن انواع االخشاب الصلبة والمرنة في نفس الوقت، يشتهر بعدة انواع اهمها 
االوربي  ومن الوانه االسود واالحمر،نظرا لمرونته فانه يدخل في صناعة االقواس 

.ومضارب االلعاب المختلفة

Cork الفلين

يعتبر شجر البلوط المصدر االساسي للفلين وهومن االشجار دائمة الخضرة ويصل
مترا وتجدد الشجرة 15عام ويبلغ طوله في هذه الفترة 400عمر هذه االشجار الى 

اعوام والقلف هوالمادة الشمعية التي تتحول الى فلين اي ان 8نمومايسمى القلغ كل 
ة واالغطياكثر، ويستعمل الفلين في سدادات القوارير بعد كل عملية تقشيريكثر 

.هندفي اسبانيا والبرتغال وغابات كاليفورنيا والنموهذه االشجار للماء، ويكثر العازلة 
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