
Nut TreesNut Treesأشجار النقل أشجار النقل 

ثمار تلك األشجار جافة أى أن أغلفة المبیض كلھا جافةثمار تلك األشجار جافة أى أن أغلفة المبیض كلھا جافة••
NutNutویطلق علیھا بندقةویطلق علیھا بندقة••
تحتوى على نسبة عالیة من الدھونتحتوى على نسبة عالیة من الدھون••
كما أن معظمھا تحتاج إلى جو بارد ومنھاكما أن معظمھا تحتاج إلى جو بارد ومنھا  ••

WalnutsWalnuts: : الجوز الجوز §§
ÑÑ أھمھا الجوز العجمى أھمھا الجوز العجمىJuglans regiaJuglans regia
ÑÑ أنواع الجوز كلھا تتبع عائلة واحدة ھى أنواع الجوز كلھا تتبع عائلة واحدة ھىJuglandaceaeJuglandaceae



Nut TreesNut Treesأشجار النقل أشجار النقل 

  HazelnutsHazelnuts: : البندق البندق §§
ÑÑ اإلسم العلمى اإلسم العلمىCorylus avellaneCorylus avellane  
ÑÑ یقع تحت العائلة یقع تحت العائلةBetulaceaeBetulaceae
ÑÑ تحتاج أشجاره عادة إلى برودة عالیة فى الشتاء تحتاج أشجاره عادة إلى برودة عالیة فى الشتاء..
  ChestnutsChestnuts: : أبو فروة أبو فروة §§

ÑÑ یتبع العائلة یتبع العائلةFagacoaeFagacoae
ÑÑ أشجاره أیضًا تحتاج إلى برودة عالیة فى الشتاء أشجاره أیضًا تحتاج إلى برودة عالیة فى الشتاء
ÑÑ ال تناسبھ المناطق الدافئة شتاء ال تناسبھ المناطق الدافئة شتاء..
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أشجار النقل كلھا تتمیز بأنھا أشجار وحیدة المسكن تحمل براعمھا الزھریة أشجار النقل كلھا تتمیز بأنھا أشجار وحیدة المسكن تحمل براعمھا الزھریة ••
المذكرة منفصلة عن البراعم الزھریة المؤنثة المذكرة منفصلة عن البراعم الزھریة المؤنثة 

الشكلالشكل  تكون األزھار المذكرة فى نورات طویلة زھریةتكون األزھار المذكرة فى نورات طویلة زھریة••
لذلك أعطیت مجموعة أشجار النقل ھذه إسم أشجار النقل ذات األزھار الھربة         لذلك أعطیت مجموعة أشجار النقل ھذه إسم أشجار النقل ذات األزھار الھربة         ••

Catkin boaring nut troosCatkin boaring nut troos  
. . تحمل ھذه األشجار حبوب لقاح بكمیات كبیرة جدًا وھى خفیفة تحملھا الریاح تحمل ھذه األشجار حبوب لقاح بكمیات كبیرة جدًا وھى خفیفة تحملھا الریاح ••
أما األزھار المؤنثة فتحمل فى مجامیع طرفیة وقمم المیاسم فى األزھار المؤنثة أما األزھار المؤنثة فتحمل فى مجامیع طرفیة وقمم المیاسم فى األزھار المؤنثة ••

..تكون مفرطحة وعریضة لیمكنھا إستقبال حبوب اللقاح التى تحملھا الریاح تكون مفرطحة وعریضة لیمكنھا إستقبال حبوب اللقاح التى تحملھا الریاح 
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Pistachio nutsPistachio nuts: : الفستق الفستق §§
ÑÑ لھ عدة أنواع أھمھا تجاریًا فى العالم ھو لھ عدة أنواع أھمھا تجاریًا فى العالم ھوPistchia veraPistchia vera  
ÑÑ الفستق یتبع عائلة الفستق یتبع عائلةAacardiaceaeAacardiaceae  ))التى یتبعھا المانجوالتى یتبعھا المانجو  (  (
ÑÑ  تجود زراعتھ فى حوض البحر األبیض المتوسط  تجود زراعتھ فى حوض البحر األبیض المتوسط
ÑÑ یحتاج عادة إلى برودة أكثر قلیًال من إحتیاجات اللوز یحتاج عادة إلى برودة أكثر قلیًال من إحتیاجات اللوز..
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AlmondAlmond: : اللوز اللوز §§
ÑÑیعتبر من الناحیة اإلستھالكیة ضمن مجموعة أشجار النقلیعتبر من الناحیة اإلستھالكیة ضمن مجموعة أشجار النقل
ÑÑ لكنھ كما سبق دراستھ یتبع مجموعة الفواكھ ذات النواة الحجریة من لكنھ كما سبق دراستھ یتبع مجموعة الفواكھ ذات النواة الحجریة من

..ناحیة تقسیم محاصیل الفاكھة ناحیة تقسیم محاصیل الفاكھة 



 Pecan Pecanالبیكان البیكان 
  Carya pecanCarya pecan: : اإلسم العلمى اإلسم العلمى 

JuglandacoseJuglandacose: : العائلة العائلة 

أحدث أصناف النقل إنتشارًا وقد نجحت زراعتھ فى مصر فى بعض المساحات أحدث أصناف النقل إنتشارًا وقد نجحت زراعتھ فى مصر فى بعض المساحات   ••
التجریبیة بوزارة الزراعة بالقناطر الخیریة التجریبیة بوزارة الزراعة بالقناطر الخیریة 

كذلك فى بعض المزارع الخاصة ویمكن إعتبار الدلتا بما فى ذلك ساحل البحر كذلك فى بعض المزارع الخاصة ویمكن إعتبار الدلتا بما فى ذلك ساحل البحر ••
..األبیض المتوسط منطقة مالئمة جدًا لزراعتھ األبیض المتوسط منطقة مالئمة جدًا لزراعتھ 



 Pecan Pecanالبیكان البیكان 
  Carya pecanCarya pecan: : اإلسم العلمى اإلسم العلمى 

JuglandacoseJuglandacose: : العائلة العائلة 

::الوصف النباتى الوصف النباتى ••
شجرة متساقطة األوراق كبیرة الحجم شجرة متساقطة األوراق كبیرة الحجم §§
مرتفعة ومعمرة مرتفعة ومعمرة §§
األوراق مركبة ریشیة والوریقات مستطیلة مسننة سمیكة وبریة وھى حدیثة األوراق مركبة ریشیة والوریقات مستطیلة مسننة سمیكة وبریة وھى حدیثة §§

ملساء عند بلوغھا ملساء عند بلوغھا 
المجموع الجذرى وتدى طویل المجموع الجذرى وتدى طویل §§
تنمو األشجار ببطء فى بدایة حیاتھا تنمو األشجار ببطء فى بدایة حیاتھا §§
لذلك ال تثمر إال بعد مدة طویلة لذلك ال تثمر إال بعد مدة طویلة §§
    وذلك من سبب عدم إنتشارھا بجانب صعوبة تطعیمھاوذلك من سبب عدم إنتشارھا بجانب صعوبة تطعیمھا§§



 Pecan Pecanالبیكان البیكان 
  Carya pecanCarya pecan: : اإلسم العلمى اإلسم العلمى 

JuglandacoseJuglandacose: : العائلة العائلة 

::اإلزھار والتلقیح اإلزھار والتلقیح ••
سنوات سنوات   ٤٤--٣٣تحمل الشجرة بعض الثمار فى سن تحمل الشجرة بعض الثمار فى سن §§
سنوات سنوات   ٧٧لكنھا ال تحمل محصوًال تجاریًا قبل مضى لكنھا ال تحمل محصوًال تجاریًا قبل مضى §§
..سنة ومن عادتھا الحمل المتبادل سنة ومن عادتھا الحمل المتبادل   ١٥١٥قد تصل إلى قد تصل إلى §§
الشجرة وحیدة المسكن تحمل نورات زھریة مذكرة منفصلة عن األزھار الشجرة وحیدة المسكن تحمل نورات زھریة مذكرة منفصلة عن األزھار   §§

.  .  المؤنثة على نفس الشجرة المؤنثة على نفس الشجرة 
البرعم الزھرى المذكر عبارة عن برعم مركب یحتوى على ثالث براعم أو البرعم الزھرى المذكر عبارة عن برعم مركب یحتوى على ثالث براعم أو §§

أكثرأكثر



 Pecan Pecanالبیكان البیكان 
  Carya pecanCarya pecan: : اإلسم العلمى اإلسم العلمى 

JuglandacoseJuglandacose: : العائلة العائلة 

تحمل البراعم الزھریة المذكرة جانبیًا على أفرع حدیثة بعمر سنة وتظھر تحمل البراعم الزھریة المذكرة جانبیًا على أفرع حدیثة بعمر سنة وتظھر §§
..قبل البراعم المؤنثة قبل البراعم المؤنثة 

أما البراعم الزھریة المؤنثة فھى مختلطة تتفتح عن نمو خضرى ینتھى أما البراعم الزھریة المؤنثة فھى مختلطة تتفتح عن نمو خضرى ینتھى   §§
.  .  طرفیًا باألزھار المؤنثة طرفیًا باألزھار المؤنثة 

الزھرة المؤنثة تتكون من مبیض یتكون من كربلتین بغرفة واحدة بداخل الزھرة المؤنثة تتكون من مبیض یتكون من كربلتین بغرفة واحدة بداخل §§
غالف زھرى مكون من أربعة مصاریع غالف زھرى مكون من أربعة مصاریع 

ھى تكون الغالف الخارجى للثمرة وإلختالف میعاد تفتح أعضاء التذكیر عن ھى تكون الغالف الخارجى للثمرة وإلختالف میعاد تفتح أعضاء التذكیر عن §§
میعاد تفتح أعضاء التأنیث ینصح بزراعة أكثر من صنف واحد حتى یحدث میعاد تفتح أعضاء التأنیث ینصح بزراعة أكثر من صنف واحد حتى یحدث 

.  .  التلقیح الخلطى بواسطة الریاح التلقیح الخلطى بواسطة الریاح 
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JuglandacoseJuglandacose: : العائلة العائلة 

الثمرة بندقة تنشأ من مبیض مكون من كربلتین بھ بویضة واحدة الثمرة بندقة تنشأ من مبیض مكون من كربلتین بھ بویضة واحدة ••
بعد اإلخصاب ینمو اإلندوسبرم بدرجة أكبر من الجنینبعد اإلخصاب ینمو اإلندوسبرم بدرجة أكبر من الجنین••
عندما تصل الثمرة إلى حجمھا الطبیعى تكون القشرة الداخلیة ممتلئة باإلندوسبرم  عندما تصل الثمرة إلى حجمھا الطبیعى تكون القشرة الداخلیة ممتلئة باإلندوسبرم  ••
بینما یكون الجنین صغیر الحجم ثم ینمو بسرعة بعد ذلكبینما یكون الجنین صغیر الحجم ثم ینمو بسرعة بعد ذلك••
یضغط على اإلندوسبرم ویحولھ إلى طبقة ورقیة رقیقة تحیط بالجنین المكون من یضغط على اإلندوسبرم ویحولھ إلى طبقة ورقیة رقیقة تحیط بالجنین المكون من ••

..فلقتین كبیرتین فلقتین كبیرتین 
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::التكاثر التكاثر ••
) :) :الثمارالثمار((البذور البذور §§

ÑÑ  یشترط أن تكون تامة النضج ممتلئة وخالیة من األمراضیشترط أن تكون تامة النضج ممتلئة وخالیة من األمراض
ÑÑ مأخوذة من أشجار قویة وتزرع البذور إما عقب الجمع مباشرة فى مأخوذة من أشجار قویة وتزرع البذور إما عقب الجمع مباشرة فى

أكتوبر ونوفمبر أكتوبر ونوفمبر 
ÑÑ ساعات أو تعامل بمحلول ساعات أو تعامل بمحلول   ٤٤فى ھذه الحالة تنقع البذور فى الماء ولمدة فى ھذه الحالة تنقع البذور فى الماء ولمدة

النشادر المركز لمدة دقیقتینالنشادر المركز لمدة دقیقتین
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JuglandacoseJuglandacose: : العائلة العائلة 

ÑÑ قد تزرع البذور فى مارس قد تزرع البذور فى مارس
ÑÑفى ھذه الحالة تجفف فى الشمس لمدة یومینفى ھذه الحالة تجفف فى الشمس لمدة یومین
ÑÑبعد جمع المحصول ثم تخزن فى رمل رطببعد جمع المحصول ثم تخزن فى رمل رطب
ÑÑ أو یجرى لھا عملیة الكمر البارد لتقصیر فترة طور السكون أو یجرى لھا عملیة الكمر البارد لتقصیر فترة طور السكون
ÑÑ سم أو سم أو   ٢٠٢٠عامة تزرع البذور إما فى مراقد البذرة فى سطور على بعد عامة تزرع البذور إما فى مراقد البذرة فى سطور على بعد

فى صنادیق عمیقة أو قصارىفى صنادیق عمیقة أو قصارى
ÑÑ أسابیع أسابیع   ٤٤--٣٣تنبت بعد تنبت بعد..
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التطعیم بالعینالتطعیم بالعین§§
ÑÑ  بطریقة الرقعة أو الحلقة على شتالت البیكان البذریةبطریقة الرقعة أو الحلقة على شتالت البیكان البذریة
ÑÑ ذلك فى منتصف الصیف أو یولیو وأغسطس ذلك فى منتصف الصیف أو یولیو وأغسطس
ÑÑ سنوات مع تغطیة سنوات مع تغطیة   ٣٣- - ٢٢لنجاح التطعیم یجب أال یقل عمر الشتلة عن لنجاح التطعیم یجب أال یقل عمر الشتلة عن

..مكان التطعیم جیدًا مكان التطعیم جیدًا 
ÑÑ  فى حالة التطعیم بالرقعة یزال البرعم بقطعة مربعة من القلف مساحتھا  فى حالة التطعیم بالرقعة یزال البرعم بقطعة مربعة من القلف مساحتھا

سمسم  ٢.٥٢.٥حوالى حوالى 
ÑÑ ثم تنقل مساحة مماثلة على األصل وتوضع الرقعة مباشرة مكان الجزء ثم تنقل مساحة مماثلة على األصل وتوضع الرقعة مباشرة مكان الجزء

    المزالالمزال
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::الجو المناسب الجو المناسب ••
یحتاج البیكان إلى برودة قلیلة وال یتحمل الصقیعیحتاج البیكان إلى برودة قلیلة وال یتحمل الصقیع§§
.  .  یمكن للبراعم أن تتفتح فى الشتاء الدافىء یمكن للبراعم أن تتفتح فى الشتاء الدافىء §§
عمومًا یحتاج إلى صیف طویل عمومًا یحتاج إلى صیف طویل §§
لكن شدة الحرارة صیفًا تسبب تكوین ثمار فارغةلكن شدة الحرارة صیفًا تسبب تكوین ثمار فارغة§§
كما أن شدة الرطوبة تسبب أیضًا مرض الجرب كما أن شدة الرطوبة تسبب أیضًا مرض الجرب §§
یالحظ أن ریاح الخماسین تسبب سقوط كثیر من األزھار وبالتالى قلة یالحظ أن ریاح الخماسین تسبب سقوط كثیر من األزھار وبالتالى قلة §§

..المحصول المحصول 
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JuglandacoseJuglandacose: : العائلة العائلة 

::األرض المناسبة األرض المناسبة ••
أفضل أرض ھى الصفراء الخفیفة الحمضیة الجیدة الصرف والتھویة أفضل أرض ھى الصفراء الخفیفة الحمضیة الجیدة الصرف والتھویة §§
من ناحیة أخرى ال یجود فى األرض ذات المستوى المائى األرضى المرتفع من ناحیة أخرى ال یجود فى األرض ذات المستوى المائى األرضى المرتفع §§
حیث أن جذوره متعمقة وتدیة حیث أن جذوره متعمقة وتدیة §§
كما ال یزرع فى األرض الرملیة والضعیفة كما ال یزرع فى األرض الرملیة والضعیفة §§
حیث یتشعب المجموع الجذرى كثیرًا فى مثل ھذه األراضىحیث یتشعب المجموع الجذرى كثیرًا فى مثل ھذه األراضى§§
..إال إذا توافرت األغذیة الكافیة خصوصًا فى األرض الرملیة إال إذا توافرت األغذیة الكافیة خصوصًا فى األرض الرملیة   §§
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JuglandacoseJuglandacose: : العائلة العائلة 

::مسافات الزراعة مسافات الزراعة ••
متر لكبر حجم متر لكبر حجم   ١٠١٠متر تصل عادة إلى متر تصل عادة إلى   ٧٧یفضل أال تقل المسافة عن یفضل أال تقل المسافة عن §§

..األشجار األشجار 
::التسمید التسمید ••

األسمدة العضویة اآلزوتیة أفضل بكثیر من األسمدة المعدنیة اآلزوتیةاألسمدة العضویة اآلزوتیة أفضل بكثیر من األسمدة المعدنیة اآلزوتیة§§
حیث أن األشجار تأخذ إحتیاجاتھا من العناصر الغذائیة األخرى بجانب حیث أن األشجار تأخذ إحتیاجاتھا من العناصر الغذائیة األخرى بجانب §§

متر مكعب من السماد البلدى متر مكعب من السماد البلدى   ٢٠٢٠اآلزوت ویكتفى الفدان بحوالى اآلزوت ویكتفى الفدان بحوالى 
كجم سوبر فوسفات مع السماد البلدى أثناء الشتاء كجم سوبر فوسفات مع السماد البلدى أثناء الشتاء   ٢٠٠٢٠٠كم وجد أن إضافة كم وجد أن إضافة §§

كجم سلفات بوتاسیوم على ثالث كجم سلفات بوتاسیوم على ثالث   ١٥٠١٥٠كجم نترات الجیر مع كجم نترات الجیر مع   ١٥٠١٥٠وإضافة وإضافة 
..دفعات أثناء الربیع والصیف یؤدى إلى نتائج جیدة دفعات أثناء الربیع والصیف یؤدى إلى نتائج جیدة 



 Pecan Pecanالبیكان البیكان 
  Carya pecanCarya pecan: : اإلسم العلمى اإلسم العلمى 

JuglandacoseJuglandacose: : العائلة العائلة 

::الرى الرى ••
.  .  توافر الماء للرى عامل مھم جدًا لنجاح زراعة األشجار وإثمارھا توافر الماء للرى عامل مھم جدًا لنجاح زراعة األشجار وإثمارھا §§
فعطش األشجار بعد عقد الثمار بفترة شھر ونصف یسبب صغر حجم الثمار فعطش األشجار بعد عقد الثمار بفترة شھر ونصف یسبب صغر حجم الثمار §§
ویسبب صغر ویسبب صغر ) ) نمو الجنیننمو الجنین((كذلك العطش أثناء الفترة األخیرة من نمو الثمار كذلك العطش أثناء الفترة األخیرة من نمو الثمار §§

..وإنكماش حجم اللحم وإنكماش حجم اللحم 



 Pecan Pecanالبیكان البیكان 
  Carya pecanCarya pecan: : اإلسم العلمى اإلسم العلمى 

JuglandacoseJuglandacose: : العائلة العائلة 

::التقلیم التقلیم ••
::األشجار الصغیرة األشجار الصغیرة §§

ÑÑ    ال تقلم األشجار بدرجة تذكر إال إذا كانت األفرع غیر موزعة توزیعًا  ال تقلم األشجار بدرجة تذكر إال إذا كانت األفرع غیر موزعة توزیعًا
..جیدًا جیدًا 

::األشجار المثمرة األشجار المثمرة §§
ÑÑ   تبلغ األشجار بطبیعتھا حجمًا كبیرًا تبلغ األشجار بطبیعتھا حجمًا كبیرًا
ÑÑ بالتالى یكون من الصعوبة تقلیمھا بالتالى یكون من الصعوبة تقلیمھا
ÑÑ كما أن تكالیف تقلیمھا تكون مرتفعة كما أن تكالیف تقلیمھا تكون مرتفعة..



 Pecan Pecanالبیكان البیكان 
  Carya pecanCarya pecan: : اإلسم العلمى اإلسم العلمى 

JuglandacoseJuglandacose: : العائلة العائلة 

::األصناف األصناف ••
یبدأ نضج الثمار فى الوقت الذى یبلغ فیھ الغالف الصلب حجمھ الطبیعى یبدأ نضج الثمار فى الوقت الذى یبلغ فیھ الغالف الصلب حجمھ الطبیعى §§
حیث یكون نمو الجنین سریعًا فتقل الرطوبة بالثمرة ویزداد مقدار الدھن حیث یكون نمو الجنین سریعًا فتقل الرطوبة بالثمرة ویزداد مقدار الدھن §§

والبروتین والكربوھیدرات  والبروتین والكربوھیدرات  
كذلك یتغیر لون الغالف الخارجى من أخضر فاتح إلى أسود مخضركذلك یتغیر لون الغالف الخارجى من أخضر فاتح إلى أسود مخضر§§
كما أنھ یجف ویتجعد فینفصل إلى أجزائھا األربعة إبتداء من قمة الثمرة حتى كما أنھ یجف ویتجعد فینفصل إلى أجزائھا األربعة إبتداء من قمة الثمرة حتى §§

القاعدةالقاعدة
كما یتغیر لون الغالف البذرى الصلب من لون أبیض كھرمانى إلى أصفر كما یتغیر لون الغالف البذرى الصلب من لون أبیض كھرمانى إلى أصفر §§

عسلى عسلى 
..عندئذ تجمع الثمار إما بأن تترك لتقشط أو تجمع كما فى حالة اللوز عندئذ تجمع الثمار إما بأن تترك لتقشط أو تجمع كما فى حالة اللوز §§



 Pecan Pecanالبیكان البیكان 
  Carya pecanCarya pecan: : اإلسم العلمى اإلسم العلمى 

JuglandacoseJuglandacose: : العائلة العائلة 

::من أصنافھ التى ثبت نجاحھا فى مصر من أصنافھ التى ثبت نجاحھا فى مصر   ••
§§CurtisCurtis  

ÑÑمن األصناف المنتشرة كثیرة المحصولمن األصناف المنتشرة كثیرة المحصول
ÑÑ  الثمرة متوسطة الحجم مخروطیة الشكل قاعدتھا مدببةالثمرة متوسطة الحجم مخروطیة الشكل قاعدتھا مدببة
ÑÑ القشرة رفیعة جدًا القشرة رفیعة جدًا
ÑÑ لون اللحم ذھبى لون اللحم ذھبى..
§§MoneymakerMoneymaker

ÑÑ   الشجرة قویة النمو الشجرة قویة النمو
ÑÑ الثمرة صغیرة الحجم بیضیة مستدیرة الشكل الثمرة صغیرة الحجم بیضیة مستدیرة الشكل
ÑÑ القشرة متوسطة السمك سھلة التقشیر لونھا أسمر فاتح القشرة متوسطة السمك سھلة التقشیر لونھا أسمر فاتح..



JugloindaceaeJugloindaceaeالجوز العجمى الجوز العجمى 

یعتبر الجوز العجمى أكثر األنواع إنتشارًا یعتبر الجوز العجمى أكثر األنواع إنتشارًا   ••
یعتبر أیضًا محدود اإلنتشار فى مصریعتبر أیضًا محدود اإلنتشار فى مصر••
یقال أن المنشأ فى المنطقة الشرقیة لمنطقة الشرق األوسط وھضبة البلقان یقال أن المنشأ فى المنطقة الشرقیة لمنطقة الشرق األوسط وھضبة البلقان ••

..والیابان والھند وإیران والصین والیابان والھند وإیران والصین 



JugloindaceaeJugloindaceaeالجوز العجمى الجوز العجمى 

::الوصف النباتى الوصف النباتى ••
شجرة كبیرة الحجمشجرة كبیرة الحجم§§
األوراق مركبة ریشیة األوراق مركبة ریشیة §§
الوریقات بیضاویة مستطیلةالوریقات بیضاویة مستطیلة§§
..متر تقریبًا متر تقریبًا   ٢٠٢٠تعمر شجرة الجوز كثیرًا وترتفع األشجار ألكثر من تعمر شجرة الجوز كثیرًا وترتفع األشجار ألكثر من §§
المجموع الجذرى وتدى یتعمق لمسافات كبیرة المجموع الجذرى وتدى یتعمق لمسافات كبیرة §§



JugloindaceaeJugloindaceaeالجوز العجمى الجوز العجمى 

الثمرة بندقة تنشأ من مبیض مكون من كربلتین بھ بویضة واحدة الثمرة بندقة تنشأ من مبیض مكون من كربلتین بھ بویضة واحدة §§
..بعد اإلخصاب ینمو اإلندوسبرم بدرجة أكبر من الجنین بعد اإلخصاب ینمو اإلندوسبرم بدرجة أكبر من الجنین §§
من جدار المبیض  من جدار المبیض  ) ) اللحماللحم((تنشأ القشرة الداخلیة الصلبة التى تحیط بالجنین تنشأ القشرة الداخلیة الصلبة التى تحیط بالجنین §§
بینما ینشأ الغالف الخارجى الجلدى الذى ینشق وینفصل عن الثمرة عند بینما ینشأ الغالف الخارجى الجلدى الذى ینشق وینفصل عن الثمرة عند §§

..نضجھا من المحیط الزھرى نضجھا من المحیط الزھرى 



JugloindaceaeJugloindaceaeالجوز العجمى الجوز العجمى 

::اإلزھار والتلقیح اإلزھار والتلقیح ••
األزھار وحیدة الجنس وحیدة المسكن أى تحمل األزھار المذكرة منفصلة األزھار وحیدة الجنس وحیدة المسكن أى تحمل األزھار المذكرة منفصلة §§

..عن المؤنثة على نفس الشجرة عن المؤنثة على نفس الشجرة 
البرعم الزھرى المؤنث مختلط یحمل طرفیًا على خشب حدیث البرعم الزھرى المؤنث مختلط یحمل طرفیًا على خشب حدیث   §§
..عندما ینكشف ینمو منھ نمو خضرى ینتھى طرفیًا بنورات زھریة عندما ینكشف ینمو منھ نمو خضرى ینتھى طرفیًا بنورات زھریة §§
والزھرة المؤنثة تحمل موسمین كبیرین حتى یمكنھما إستقبال حبوب اللقاح والزھرة المؤنثة تحمل موسمین كبیرین حتى یمكنھما إستقبال حبوب اللقاح §§

التى تنتقل بالریاح  التى تنتقل بالریاح  
أما البراعم الزھریة المذكرة فتحتوى على األجزاء الزھریة فقط وتحمل أما البراعم الزھریة المذكرة فتحتوى على األجزاء الزھریة فقط وتحمل §§

..جانبیًا على نموات العام السابق جانبیًا على نموات العام السابق 
  



JugloindaceaeJugloindaceaeالجوز العجمى الجوز العجمى 

یالحظ أن األحوال الفسیولوجیة للبرعم عامة فى أواخر الصیف وأوائل الخریف یالحظ أن األحوال الفسیولوجیة للبرعم عامة فى أواخر الصیف وأوائل الخریف ••
السابق على تكوینھا تتدخل لحد كبیر فى تحدید مصیر البرعم إذا كان سینمو السابق على تكوینھا تتدخل لحد كبیر فى تحدید مصیر البرعم إذا كان سینمو 

..خضریًا أم زھریًا خضریًا أم زھریًا 
تظھر ظاھرة الدیكوجامى متمثلة فى تفتح األزھار المذكرة ونثر حبوب لقاحھا  تظھر ظاھرة الدیكوجامى متمثلة فى تفتح األزھار المذكرة ونثر حبوب لقاحھا  ••

قبل أن تتفتح األزھار المؤنثة وتصبح میاسمھا مستعدة إلستقبال حبوب اللقاح قبل أن تتفتح األزھار المؤنثة وتصبح میاسمھا مستعدة إلستقبال حبوب اللقاح 
أى أن األزھار مبكرة المتاع  أى أن األزھار مبكرة المتاع    ProtandrousProtandrousھذا ما یسمى ھذا ما یسمى ••
..من ھنا ینصح بزراعة أكثر من صنف فى المزرعة من ھنا ینصح بزراعة أكثر من صنف فى المزرعة ••



JugloindaceaeJugloindaceaeالجوز العجمى الجوز العجمى 

::الجو المناسب الجو المناسب ••
تتفاوت أصناف الجوز العجمى فى إحتیاجاتھا للبرودة  تتفاوت أصناف الجوز العجمى فى إحتیاجاتھا للبرودة  §§
إال أن دفء الشتاء یؤخر من تفتح البراعم وتساقط الكثیر من البراعم إال أن دفء الشتاء یؤخر من تفتح البراعم وتساقط الكثیر من البراعم §§

. . الزھریة وبالتالى قلة المحصول الزھریة وبالتالى قلة المحصول 
قد أجریت المحاوالت لتبین البراعم بواسطة الرش بالمستحلبات الزیتیة قد أجریت المحاوالت لتبین البراعم بواسطة الرش بالمستحلبات الزیتیة §§

بمفردھا أو المحتویة على أحد المواد الفینولیة بمفردھا أو المحتویة على أحد المواد الفینولیة 
..لكنھا لم تصادف نجاحًا لكنھا لم تصادف نجاحًا §§



JugloindaceaeJugloindaceaeالجوز العجمى الجوز العجمى 

أشجار الجوز تعانى من الصقیع أشجار الجوز تعانى من الصقیع §§
مئویة تموت األزھار مئویة تموت األزھار   ٣٣oo--، ،   ٢٢--خاصة فى بدایة الشتاء فعند درجة حرارة خاصة فى بدایة الشتاء فعند درجة حرارة §§
م تموت النموات الحدیثة م تموت النموات الحدیثة   ٥٥oo- - ، ،   ٤٤- - عند اإلنخفاض من عند اإلنخفاض من §§
.      .      م م   ٣٠٣٠ooأما فى فترة سكون األشجار فتتحمل حتى أما فى فترة سكون األشجار فتتحمل حتى §§
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یناسب الجوز صیف معتدل الحرارة جاف نوعًا یناسب الجوز صیف معتدل الحرارة جاف نوعًا §§
ف أثناء موسم نمو الثمار یسبب إصابة ف أثناء موسم نمو الثمار یسبب إصابة ١٠٠١٠٠ooإرتفاع درجة الحرارة من إرتفاع درجة الحرارة من §§

الثمار بلفحة الشمس وتكون ثمار فارغة الثمار بلفحة الشمس وتكون ثمار فارغة 
كذلك إرتفاع درجة الحرارة فى الصیف فى أواخره یسبب إسوداد اللب كذلك إرتفاع درجة الحرارة فى الصیف فى أواخره یسبب إسوداد اللب §§
أما إنخفاض الحرارة صیفًا فتنتج عنھ تكون ثمار صغیرة الحجم أما إنخفاض الحرارة صیفًا فتنتج عنھ تكون ثمار صغیرة الحجم §§
عادة ال یتكون محصول مناسب جید الصفات فى المناطق المرتفعة الحرارة عادة ال یتكون محصول مناسب جید الصفات فى المناطق المرتفعة الحرارة §§

مئویة صیفًا مئویة صیفًا ٤٠٤٠ooعن عن 
..إرتفاع الرطوبة أثناء الصیف یؤدى إلى ظھور مرض التعفن التاجى إرتفاع الرطوبة أثناء الصیف یؤدى إلى ظھور مرض التعفن التاجى §§
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عمومًا تحتاج األشجار فى نموھا الخضرى والثمرى إلى جو جاف نسبیًا عمومًا تحتاج األشجار فى نموھا الخضرى والثمرى إلى جو جاف نسبیًا §§
یناسبھا أیضًا صیف معتدل الحرارة جاف نسبیًا وشتاء بارد یناسبھا أیضًا صیف معتدل الحرارة جاف نسبیًا وشتاء بارد §§
..كما أن الریاح تؤثر تأثیرًا ضارًا ألن خشب األشجار ھش نسبیًا كما أن الریاح تؤثر تأثیرًا ضارًا ألن خشب األشجار ھش نسبیًا §§



JugloindaceaeJugloindaceaeالجوز العجمى الجوز العجمى 

::التربة التربة ••
من أشد األشجار حساسیة للتھویة الردیئة والملوحة من أشد األشجار حساسیة للتھویة الردیئة والملوحة §§
یحتاج إلى أرض طمییة خصبة عمیقة جیدة التھویة والصرف خالیة من یحتاج إلى أرض طمییة خصبة عمیقة جیدة التھویة والصرف خالیة من §§

األمالح لعمق مترین على األقلاألمالح لعمق مترین على األقل
..كذلك ال تنجح زراعتھ فى األرض القلویة أو الرملیة الخفیفة كذلك ال تنجح زراعتھ فى األرض القلویة أو الرملیة الخفیفة §§



JugloindaceaeJugloindaceaeالجوز العجمى الجوز العجمى 

::طرق التكاثر طرق التكاثر ••
) : ) : الثمرةالثمرة((البذرة البذرة §§

ÑÑ تزرع فى مارس ویفضل الكمر البارد قبل الزراعة تزرع فى مارس ویفضل الكمر البارد قبل الزراعة..
::التطعیم بالعین فى الربیع واألصول المستعملة ھى التطعیم بالعین فى الربیع واألصول المستعملة ھى §§

ÑÑ الشتالت البذریة من الجوز العجمى الشتالت البذریة من الجوز العجمى  :  :
ØØمقاومة لمرض التعفن التاجىمقاومة لمرض التعفن التاجى
ØØ  حساسة لألمالححساسة لألمالح
ØØ  تصاب بفطر الجذور البلوطىتصاب بفطر الجذور البلوطى..
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ÑÑ الجوز األسود الجوز األسود::
ØØ   یبطىء نمو الطعوم فى السنوات األولى وجذره وتدى یصعب یبطىء نمو الطعوم فى السنوات األولى وجذره وتدى یصعب

..خلطھخلطھ
ÑÑ الجوز األمریكى الجوز األمریكى : :

ØØاصل منشطاصل منشط
ØØیصاب بالعفن التاجى والنیماتودایصاب بالعفن التاجى والنیماتودا
ØØمقاوم لفطر الجذور البلوطىمقاوم لفطر الجذور البلوطى..
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::مسافات الزراعة مسافات الزراعة ••
سنة سنة   ١٥١٥- - ١٠١٠متر على أن تخف األشجار بعد عمر متر على أن تخف األشجار بعد عمر   ٢٠٢٠--١٠١٠من من §§
..یزرع بینھا كأشجار مؤقتة على سبیل المثال الكمثرى یزرع بینھا كأشجار مؤقتة على سبیل المثال الكمثرى §§

::التسمید التسمید ••
إحتیاجات األشجار الصغیرة لألزوت قلیلة إحتیاجات األشجار الصغیرة لألزوت قلیلة §§
إال أن األشجار الكبیرة عادة ما تستجیب لھذا العنصر بجانب العناصر إال أن األشجار الكبیرة عادة ما تستجیب لھذا العنصر بجانب العناصر §§

األساسیة األخرىاألساسیة األخرى
أخیرًا یكتفى باألسمدة الخضراء فى األراضى الجیدة العادیة مع اإلھتمام أخیرًا یكتفى باألسمدة الخضراء فى األراضى الجیدة العادیة مع اإلھتمام §§

..ببرنامج التسمید فى األراضى الرملیة بأسمدة معدنیة ببرنامج التسمید فى األراضى الرملیة بأسمدة معدنیة 
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::الرى الرى ••
معاملة األشجار المتساقطة األخرى التى سبق دراستھا معاملة األشجار المتساقطة األخرى التى سبق دراستھا §§
أسابیع بعد العقد أسابیع بعد العقد   ٦٦--٥٥مع مراعاة أن الحجم النھائى للثمرة یتجدد أثناء مع مراعاة أن الحجم النھائى للثمرة یتجدد أثناء §§
لذا تعطش األشجار ھذه الفترة یؤدى إلى صغر حجم الثمارلذا تعطش األشجار ھذه الفترة یؤدى إلى صغر حجم الثمار§§
كذا یجب عدم مالمسة ماء الرى لجذوع األشجار لمدة طویلة كذا یجب عدم مالمسة ماء الرى لجذوع األشجار لمدة طویلة   §§
..بمرض العفن التاجى بمرض العفن التاجى   حتى ال تصابحتى ال تصاب§§
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::التقلیم التقلیم ••
بالنسبة لتقلیم التربیة ال توجد دراسة كافیة لمعرفة أحسن طریقة بالنسبة لتقلیم التربیة ال توجد دراسة كافیة لمعرفة أحسن طریقة §§
..یفضل إتباع طریقة القائد المحور یفضل إتباع طریقة القائد المحور §§
أما بالنسبة لتقلیم اإلثمار فینحصر فى إزالة األفرع المصابة والجافة أما بالنسبة لتقلیم اإلثمار فینحصر فى إزالة األفرع المصابة والجافة §§

..والمتشابكة مع إزالة األفرخ المائیة والمتشابكة مع إزالة األفرخ المائیة 
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::كمیة المحصول كمیة المحصول ••
  ١٠٠١٠٠--٧٥٧٥تتراوح كمیة المحصول للشجرة التى وصلت لإلثمار الكامل من تتراوح كمیة المحصول للشجرة التى وصلت لإلثمار الكامل من           ••

..كیلوجرام كیلوجرام 
::أھم األصناف أھم األصناف ••

من أھم األصناف ذات اإلحتیاجات المحدودة من البرودة من أھم األصناف ذات اإلحتیاجات المحدودة من البرودة §§
بالتالى یمكن زراعتھا بنجاح فى المناطق الساحلیة فى مصر األصناف التالیةبالتالى یمكن زراعتھا بنجاح فى المناطق الساحلیة فى مصر األصناف التالیة§§

ÑÑ بالسنتیا بالسنتیاBlackmerBlackmer  ::
ØØ  الثمار بیضاویةالثمار بیضاویة
ØØ الغالف أملس الغالف أملس
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ØØ اللحم جید فاتح اللون اللحم جید فاتح اللون
ØØ یتمیز بظاھرة تبادل الحمل یتمیز بظاھرة تبادل الحمل..
ÑÑ بالك میر بالك میرBlackmerBlackmer  ::

ØØ  الثمار كبیرة الحجم مستطیلة الشكلالثمار كبیرة الحجم مستطیلة الشكل
ØØ صنف ممتاز مبكر النضج صنف ممتاز مبكر النضج..
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ÑÑ یوریكا یوریكاEurekaEureka  ::
ØØ   الثمرة كبیرة الحجم أكثر إستطالة من بقیة األصناف الثمرة كبیرة الحجم أكثر إستطالة من بقیة األصناف
ØØ تتأخر األشجار فى حمل الثمار تتأخر األشجار فى حمل الثمار..
ÑÑ إیرھاردت إیرھاردتErhardtErhardt  ::

ØØ  الثمرة مستدیرة نسبیًا متوسطة الحجمالثمرة مستدیرة نسبیًا متوسطة الحجم
ØØ القشرة ملساء القشرة ملساء
ØØ   اللحم جید فى المناطق الساحلیة اللحم جید فى المناطق الساحلیة
ØØ وھناك عدة أصناف أخرى مثل شیش وھناك عدة أصناف أخرى مثل شیشChaseChase   وكونكورد وكونكورد

ConcordConcord  ..
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::األمراض واآلفات الحشریة األمراض واآلفات الحشریة ••
.        .        العفن التاجى العفن التاجى §§
.      .      فطر الجذور البلوطى فطر الجذور البلوطى   §§
..اللفحة البكتیریة اللفحة البكتیریة   §§
    ..الدیدان الثعبانیة الدیدان الثعبانیة §§


