
 الجمسة العممية الثالثة                 
 التقميم
النموات والغير مرغوبة بطريقة عممية وبالوقت المناسب من السنة وذلك بعض ىو إزالة  التقميم :
ىو فن تحوير طبيعة النمو واإلثمار لمشجرة لتعطي محصول  النمو , أو وتوجيو لتشجيع

 اقتصادي وفير يتالءم مع الظروف المختمفة .
 التقميم : المقص .... المنشار.أدوات 

 فوائد التقميم: 
 تحسين نوعية الثمار 
 تكوين خشب حمل جيد في كافة أجزاء الشجرة 
 إيجاد توازن فيزيولوجي لمنمو الخضري والثمري 
  إيجاد التوازن في قوة نمو ألجزاء الشجرة العموية والقاعدية 
  التمثيل الضوئيتأمين اإلضاءة الكبيرة مما يساعد عمى زيادة عممية 
  والميتةالتخمص من األفرع المصابة باألمراض والحشرات واألفرع الجافة  
  التخمص من األفرع المتشابكة والمتصالبة 

يؤثر التقميم عمى مراحل النمو المختمفة وتختمف باختالف الجزء المزال من المجموع الخضري 
 عنو في المجموع الجذري لذلك ينقسم التقميم لقسمين: 

                                                                                            _تقميم اثماري : وىو األكثر تطبيقا ويقسم الى نوعين :تقميم تربية  مجموع الخضريتقميم ال -1
الممش اقل تطبيقًا ويتم فقط عند نقل الغراس من أرض المشتل بطريقة  :تقميم الجذور -2

 لألرض الدائمة.
 :أقسام التقميم

 أقسام: يقسم التقميم إلى عدة
 من حيث الغرض : -1
ويقصد بو إعطاء الشجرة الشكل والييكل المطموب تبعًا لنوع وصنف الشجرة  تقميم تربية: -أ

 سنوات . 4وعادة يطبق عمى الغراس حتى عمر 
 بيدف تحسين نوعية ومواصفات الثمار .يجرى عمى األشجار المثمرة سنويًا تقميم اإلثمار:  -ب
اليدف منو المحافظة عمى التوازن الخضري والثمري لضمان  تقميم تنظيمي وتنشيطي: -ج

اقتصادي جيد. والتقميم التنشيطي ) تقميم حفظ( يجرى عمى األشجار الحصول عمى محصول 
 .الكبيرة بيدف استعادة نشاط األشجار اليرمة 



 من ىذا التقميم التخمص من: : واليدف تقميم عالجي -د
 االفرع اليابسة حتى ال تكون ممجأ لمحشرات واألمراض 
 )األفرع المائية ) يكون منشأىا من األصول 
 السرطانات والخمفات إال في حالة التين والرمان 
 . األفرع الداخمية المتشابكة بقصد التيوية واإلضاءة 

  من حيث الموعد: -2
 أواخر الخريف وأوائل الشتاء وعند سكون العصارةينفذ خالل تقميم شتوي:  -أ

 .ينفذ خالل فترة سريان العصارةتقميم صيفي:  -ب
 من حيث كمية االفرع المقممة :  -3
 وىو إزالة جزء بسيط من نيايات األفرع . تقميم خفيف: -أ

وفيو يزال الجزء األكبر من الفرع مع عدم مس األفرع الرئيسية وعادة يقص  تقميم متوسط: -ب
 ثمث إلى نصف طول الفرع.

 وىو إزالة الفرع بالكامل. تقميم جائر: -ج
  من حيث النوع: -4
 تقميم تقصير: وىو إزالة جزء من الفرع ميما كان طولو سواء طوياًل أو قصيرًا. -أ

 الكامل.تقميم خف: وىو إزالة الفرع ب -ب
 من حيث العضو المقمم:  -5
 تقميم المجموع الخضري   -1
 تقميم الجذور -2

 او تقميم التربيةأشكال تربية تاج الشجرة: 
 عند تشكيل التاج يجب مراعاة ما يمي:

 أن تكون زوايا االتصال بين األفرع الييكمية وساق الشجرة زوايا قائمة أو أقل . -1
 تظم وبكافة االتجاىات .ون األفرع الييكمية موزعة بشكل منأن تك -2
 سم . 66الفرع الييكمي األول يجب أن يكون مبتعدًا عن سطح التربة مسافة  -3
 سم . 26-15البعد بين الفرع الييكمي األول والثاني  -4

 أواًل: طريقة الفرع المركزي الرئيسي ) الهرمي(:
 ( أفرع ىيكمية موزعة بشكل منتظم وزوايا  5 -3ينتخب عميو من )يكون لمشجرة محور رئيسي 

 االتصال قوية في ىذه الحالة.
 وتتمخص ىذه الطريقة باآلتي:



 سم. 06-66_ في السنة األولى تقص الغراس بطول من 1
 46أفرع قوية تقص بالتدريج في حال اليرمية العادية ب 4-3_ في السنة الثانية يختار من 2

م عن األسفل منيا ويترك الفرع س 16سم عند األفرع السفمية وثم تقصر األعمى منيا بمقدار
 المركزي.

وتقص بالطريقة التي تسمح بتشكل اليرم مع أفرع  4-3_ في السنة الثالثة يختار أيضا من 3
 سم. 56يقارب  قص الفرع المركزي عمى برعم خارجي بحيث يبقى طولو ما

 _ تتابع في السنوات الالحقة حتى تأخذ الشكل المطموب.4
 تتبع نفس الطريقة لكن بشكل عكسي كما ىو موضح في الرسم. بالنسبة لميرم المقموب

 

 
 
 
 
 

 :)القمب المجوف(:  ثانيًا: طريقة التربية الكأسية
نما يكون ليا مجموعة من األفرع الجانبية  ال يكون لمشجرة فرع رئيسي أو محور رئيسي مركزي وا 
والمتساوية والموزعة بانتظام , تتميز ىذه الطريقة بان الضوء يكون كافي ويصل لقمب الشجرة 

 الشجرة وقطف ثمارىا.ورأس الشجرة يكون منخفض نسبيًا مما يسيل عممية تقميم 
 وتتمخص ىذه الطريقة باآلتي:

 سم. 06-66_ في السنة األولى تقص الغراس بطول من 1
موزعة عمى محيط الشجرة بانتظام وتقص أفرع  4-3من  منيا _ في السنة الثانية يختار2

 سم مع مالحظة إزالة الفرع المركزي عمى مستوى آخر فرع. 25-26بطول 



 
النامية عمى األفرع السابقة فرعين إلى ثالثة أفرع موزعة  من األفرع_ في السنة الثالثة يختار 3

 د. 46-36, بحيث تكون زوايا األفرع من منتظمة عمى محيط الفرع وتكون المسافة والزوايا
مار كما ىو موضح ثنفس اآللية حتى تدخل األشجار طور اإل_ تتابع في السنوات الالحقة 4

 في الشكل.
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  ثالثًا: طريقة التربية بالفرع المركزي المحور أو القائد المعدل:
ىذه الطريقة تجمع مزايا الطريقتين السابقتين ففي المرحمة األولى تربى األشجار تربية ىرمية 
ومن ثم يقص المحور الرئيسي مع إبقاء البراعم الجانبية الموجودة في المحور الرئيسي بحالة 

عطاء فرع خضري جديد ليكون المحور الجديد لمشجرة وبيذه سميمة يسمح ألحد  البراعم بالنمو وا 
الطريقة سمح لمضوء بالدخول إلى الجزء القاعدي مع إمكانية تجديد الشجرة ) لحفاظنا عمى 

 المحور الرئيسي(



 
 
 

 التقميم اإلثماري: 
ع الخضري والثمري , يقصد بو تقميم األفرع الثانوية بيدف المحافظة عمى التوازن بين المجمو 

والتقميم اإلثماري مرتبط بطبيعة الحمل ) جانبي أم طرفي ( ) عمى نموات العام الماضي , عمى 
 دوابر .....( .

 
 
 

 


