
 

تقلٌم التفاح 

 

ثروت سلٌم رضوان . م   

 محطة البحوث العلمٌة الزراعٌة فً كسب 

مركز البحوث العلمٌة الزراعٌة بالالذقٌة  



  ً  :   التصنٌف والوصف النبات

 .Malus- pyrus- cydonia)) أهم األجناس التابعة لها ,  Rosaceae: العائلة 

البراعم الزهرٌة  مختلطة طبٌعة  -التلقٌح  خلطً   –شجرة متوسطة الحجم  

   .ثمارها قابلة للتخزٌن - قمتهتتكشف إلى فرٌع صغٌر  ٌنتهً بمجموعة أزهار عند 

ًالموطن األصل: 

الظروف المناسبة لزراعته: 

عملٌات الخدمة األساسٌة بعد تأسٌس البستان: 

 :مقدمة



أو تقصٌر بعض األجزاء الحٌة أو المٌتة من الشجرة بهدف التنشٌط   قطع أو إزالةهو :تعرٌفه

 أزهاراً أو ثماراً , جذوراً أو خضرٌاً أو فرعاً ثمرٌاً قد تكون األجزاء المزالة , والوظٌفًالحٌوي 

 وذلك بهدف المحافظة على حٌاة ونمو األشجار وتحسٌن القدرة اإلنتاجٌة كماً ونوعاً خالل مراحل

 .حٌاتها

خف األزهار والثمار –التقلٌم التجدٌدي  -التقلٌم اإلثماري –تقلٌم التربٌة : أشكاله. 

 :المفهوم العام للتقلٌم



 :وحدات اإلثمارالرئٌسة عند أشجار التفاح

:قبل اجراء عممية التقميم  اإلثماري ال بد أن يكون لدينا إلمام بوحدات اإلثمار الرئيسة     
  

.تنشأ من برعم خضري جانبي عمى فرع بعمر سنة  تستمر في النمو عدة سنوات   : الدوابرالثمرية -  
سم ينتهي ببرعم زهري 15نموبعمر سنة طوله أكثرمن: الطرد الثمري -  
.ينتهي ببرعم زهري , سم  15نمو أقل من :  الطرد الرمحي  -  
(.يحوي مدخرات غذائية وحراشف ينشأ عنها إما طرد ثمري أو رمحيانتفاخ : الثمرية المحفظة )   
   





 ًالتقلٌم  الشتوي  -أول: 

  ٌجرى فً فترة سكون األشجار بعد تساقط

أي أن الفترة المناسبة واألمثل إلجراء ,األوراق
 3 -2عملٌة التقلٌم تكون بعد تساقط األوراق بـ 

وقبل تٌقظ البراعم بفترة قرٌبة كونه , أسبوع

 .  ٌزٌد عدد البراعم المتٌقظة وقوتها

 

 

 

 

 

 

 :  مواعٌد  التقلٌم



.يتم البدء في التقميم  من األعمى إلى أسفل الشجرة -1  
تقصر الفروع الكبيرة النامية لألعمى من فوق أقرب فرع  -2

.جانبي متجه لألعمى  
.تقصر الفروع المتدلية  ويتم توجيهها لألعمى  -3  
يزال قسم من األفرع الثانوية في حال تزاحمها مع بعضها  -4

.البعض  
تنظف الشجرة من السرطانات واألفرع المائية واألفرع  -5

.المصابة أو الميتة  



   
األغصان ذات الزوايا الحادة جدًا في الثمث العموي من الشجرةإزلة  -  
أما , خضرياً البراعم العموية ستعطي نموًا )تقصيرها : النمو الخضريةطرود  -

تقميمه ستكون البراعم السفمية ساكنة عدم , السفمية  تعطي أعضاء اثمار
. (والوسطية مثمرة  

. بشكل عامالرمحية ال تقمم الطرود -  
. التشكيالت الفتيةتجرى عممية خف لتشجيع : الثمرية التشكالت  -   

.تجمع نواتج التقميم وتحرق -  
.ترش األشجار بالزيت الشتوي -  



 :  بعض أخطاء التقلٌم اإلثماري عند التفاح

برعم : قص خاطئ
ترك  –للداخل 

مسافة كبٌرة بعد 

 البرعم

 

 قص خاطئ

قص سلٌم فً الجهة 

 والتلحٌم

 قص خاطئ

 ؟فوق البرعم القص 

 

نحو الجهة  45ْبزاوٌة ، مائالً ال ٌكون أعلى بكثٌر من البرعمالبرعم و من مكان قرٌباً ٌكون القطع منخفض كثٌراً ال )

 ً مم وطرفه العلوي فوق رأس البرعم  3-2المعاكسة للبرعم بحٌث تكون نهاٌته نحو األسفل فوق مركز البرعم بحوال

 ً ً نرغب بتوجٌه النمو نحوها شكل، مم 3-2بحوال النمو توجٌه فإذا أردنا . ٌتم القص على برعم مناسب حسب الجهة الت

ً إذا أردنا توجٌه النمو نحو الداخل وعلى , خارجًنحو الخارج نقص على برعم   .واألعلىبرعم داخل



: بعض أخطاء التقلٌم اإلثماري عند التفاح  

1 2 

3 

 ٌجب ازالتها

 ُجرد من النموات الثمرٌة

 خشب نافر 



التفاح سنوياً فى الشتاء يؤدى إلى ضعف النمو الخضرى وزيادة كبيرة فى المحصول مع رداءة أشجار تقميم عدم   
 .  ينخفض المحصول تدريجياً ثم صفات الثمار 

أفرع متشابكة وغٌر مقبولة 

وناتج ثماره سٌئة وسهولة 

 مهاجمتها من الحشرات 

وصول -تهوٌة  جٌدة 

ثمار جٌدة : اشعةاشمس جٌد 

 وعدم توفر مالذ للحشرات



  :الصٌفًالتقلٌم  -ثانٌاً 
 

حسب العدٌد . ) ٌتم عادة فً  آٌار وأوائل حزٌران, لتوجٌه النمو الخضري لألشجارٌجرى 
(.تحسٌن جودة ونوعٌة الثمارمن الدراسات المرجعٌة أدى إلى   

 

إزالة الفروع التً ٌتراوح عمرها بٌن عام واحد إلى ثالث أعوام والتً تسبب تظلٌالً كبٌراً  -

(.تحسٌن الضاءة وتقلٌل أو اٌقاف النمو واضعافه.) فً أقسام الشجرة الخارجٌة والعلوٌة   

(السرطانات) إزالة األغصان المائٌة  -  

.تقصٌر أو توجٌه الفروع المتدلٌة -  

إصالح التقلٌم الشتوي بازالة األغصان الكبٌرة من قواعدها فً الجزء السفلً للشجرة إن لزم 

.األمر  



 

وتتم العملٌة  التً تحملها الشجرة عدد الثمار عبارة عن ازالة وهً 
تجري عملٌة الخف إما  ٌدوٌاً و . الخارج من داخل الشجرة باتجاه 

بعد السقوط الطبٌعً فً شهر حزٌران عندما ٌكون قطر الثمرة قد )
 .أو باستخدام مواد كٌمٌائٌة, (بلغ حوالً السنتمتر

 :بهدف 

 

 من المواد الكربوهٌدراتٌة ماتنتجه األوراق التوازن بٌن كمٌة احداث
 .وبٌن ماتحتاجه 

 الكبٌرة منها والذي ٌنتج عن الثقل األفرع خصوصاً كسر تقلٌل
 .الكبٌر للثمار المحمولة علٌها

ٌخفف من نسبة اإلصابات الحشرٌة. 

 

 ً  :خف الثمار -ثالثا
 



وبالتالً ٌمكن تلخٌص أهمٌة التقلٌم السنوي للتفاح بعد دخوله    

:مرحلة اإلثمار  
  
 
 

. تأمٌن الحصول على كمٌة  ونوعٌة جدٌدة  من الثمار دون اجهاد الشجرة -  

ً لها خالل فترة التربٌة( هٌكل )المحافظة على شكل  - .الشجرة الذي أعط  

(.تنظٌم النتاج وتقلٌل المعاومة)استمرار اإلنتاج من عام آلخر -  

المساعدة  فً دخول أشعة الشمس والتهوٌة  لداخل الشجرة  وذلك للمساعدة فً تكوٌن الدوابر الثمرٌة  وتلوٌن  -

. الثمار وتقلٌل العدٌد من اإلصابات المرضٌة والحشرٌة  


