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أهداف التقليم

من املهم جدًا اإجراء التقليم �ضنويًا ب�ضوره معتدله وتف�ضيل ذلك على التقليم اجلائر املتبع مره كل ب�ضعة اأعوام وذلك 
لتفادي االخالل بتوازن ال�ضجره. وقبل اإجراء عملية التقليم يجب بلورة �ضيا�ضة وا�ضحه تبعًا لو�ضع اال�ضجار وظروف 

الب�ضتان:

يف الب�ساتني حديثة الغر�س:
املنا�ضب  الوقت  يف  العمليه  بهذه  القيام  وعدم  االغرا�س.  وت�ضميم  بناء  هو  الب�ضاتني  هذه  يف  التقليم  من  الهدف  اإن 
من �ضاأنه اأن يخلق م�ضاكل يف امل�ضتقبل وبوا�ضطة التقليم فاإننا نتوخى بناء هيكل ثابت لل�ضجره ي�ضل اىل كامل حجمه 
وي�ضاهم يف التبكري يف االخ�ضاب واالثمار اأبكر ما ميكن. باال�ضافه اىل ذلك فاإن ت�ضميم هيكل منا�ضب للتعهد يقلل 

من تكلفة االنتاج.

في البساتين المثمرة )البالغة(:

لعملية التقليم يف هذه الب�ضاتني عدة اأهداف اأهمها:
املحافظه على خ�ضوبة اال�ضجار واحل�ضول على منتوج مرتفع من الثمار ذات اجلوده العاليه ل�ضنوات عديده.. 1
   املحافظه على منو خ�ضري معتدل ومتجدد �ضنويًا ومتوازن مع النموات الثمرية، حيث اأن عدد االغ�ضان الثمريه . 2

هو اأمر هام بالن�ضبه لل�ضنوات القادمه. و�ضمان احل�ضول على كمية كافيه من االوراق هو �ضرط ا�ضا�ضي النتاج ثمار 
كبريه ذات جوده منا�ضبه.

   اإتاحة ت�ضرب ال�ضوء جلميع اأجزاء ال�ضجره مع االخذ بعني االعتبار علو اال�ضجار والبعد بني اأ�ضطر ال�ضجر. وعدم . 3
و�ضول كمية كافيه من ال�ضوء يوؤدي اإىل جفاف االغ�ضان و�ضقوط الرباعم واملهاميز وبالتايل فراغ جوف ال�ضجرة 

و�ضعف عقد الثمار واإنتاج ثمار �ضغرية احلجم وعدمية اللون.
  خف الثمار: اإذ اأن بوا�ضطة التقليم نزيل اأغ�ضانًا مثمره، وهذه العمليه مهمه ب�ضكل خا�س يف اال�ضجار اللوزيه التي . 4

ينبغي خف )تفريد( الثمار فيها. ويف هذه احلاله فاإن اإعتبارات التقليم هي ترك جمموع خ�ضري يحمل الكميه 
املطلوبه من الثمار.

  ت�ضميم �ضجرة تتيح اإجراء عملية الر�س واملكافحه ب�ضهوله وو�ضول مواد الر�س اىل جميع اأجزاء ال�ضجره.. 5
   ت�ضهيل عمليات القطف والتفريد اليدوي للثمار.. 6
    ت�ضهيل مرور الرتكتور وادوات العمل املختلفه بني ا�ضطر اال�ضجار دون عراقيل.. 7
   اإزالة االغ�ضان اجلافه واملك�ضوره للمحافظه على �ضجره �ضليمه و�ضحيحه وملنع ت�ضرب م�ضببات االمرا�س. . 8

في البساتين الهرمة )القديمة(:

اإن الهدف من التقليم يف هذه الب�ضاتني التي يقل فيها جتدد النمو وحتمل كميه قليله من  الثمار �ضغرية احلجم هو اإيجاد 
حل منا�ضب مل�ضاكل �ضعف النمو وكذلك ترميم الب�ضتان وجتديد هياكل اال�ضجار وحت�ضني اإ�ضتيعاب العنا�ضر الغذائيه.



مواعيد التقليم:

هنالك موعدان رئي�ضيان للتقليم: التقليم ال�ضتوي والتقليم ال�ضيفي.

التقليم ال�ستوي:
   تفريد االغ�ضان. 1
   املحافظه على مبنى ال�ضجره. 2
   اإزالة االغ�ضان املائيه )اخلنازير(. 3
   اإزالة االغ�ضان املظلله جدًا قليلة املهاميز.. 4
   املحافظه على علو منا�ضب لل�ضجرة.. 5
   اإزالة االأغ�ضان ذات الزوايا احلادة جدًا يف الثلث العلوي من ال�ضجرة.. 6
   تق�ضري الفروع املتدليه وتوجيهها اىل االعلى.. 7



للتقليم. فاإذا  التدقيق يف املوعد املنا�ضب  النمو. لذا مهم  الغالب ت�ضجيع  ال�ضتوي هو على  للتقليم  ال�ضجره  اإن رد فعل 
اأجريت العمليه قريبًا من موعد تيقظ الرباعم فاإن التقليم يزيد من عدد الرباعم املتيقظه ومن قوة منوها، كما ي�ضاعد 
على االلتحام ال�ضريع للجروح. وعندما نقلم يف هذا املوعد فاإننا نقلل اأي�ضًا من �ضياع املواد احليويه لل�ضجره ونخفف 

اإ�ضعافها. 

ويف التقليم ال�ضتوي املبكر فمن املحتمل اأن يقل عدد الرباعم املتيقظه وي�ضعف النمو. واإذا كان الهدف من التقليم هو 
اإزالة االغ�ضان الزائده وكذلك يف اال�ضناف �ضديدة النمو فاإننا نبكر يف التقليم. يف حني اإننا نقوم بهذه العمليه يف فرتة 
متاأخره يف اال�ضجار حديثة ال�ضن وكذلك يف اال�ضجار ال�ضعيفه وامل�ضمحله اأو يف اال�ضناف قليلة احلمل وذلك بهدف 
التو�ضل اىل اكرب ق�ضط من النمو، ومن املهم مبكان مراقبة كمية االمطار حيث يوؤثر ذلك على نوعية وكمية التقليم 

ال�ضتوي، فاذا كانت كمية االمطار قليله وجب زيادة كمية التقليم للمحافظة على ال�ضجرة. 

التقليم ال�سيفي:
الرباعم . 1 انبات  له خوا�س يف عمر  كل �ضنف  باأن  )علما  اأعوام  وثالثة  واحد  عام  بني  يرتاوح عمرها  التي  الفروع  اإزالة    

الزهري( والتي ت�ضبب تظلياًل كثيفًا يف اأق�ضام ال�ضجره اخلارجيه والعلويه.

   اإزالة االغ�ضان املائيه )اخلنازير(. 2
   تق�ضري اأو توجيه ىالفروع املتدليه. 3
   اإ�ضالح التقليم ال�ضتوي- اإزالة اأغ�ضان كبريه من قواعدها يف اجلزء ال�ضفلي من ال�ضجره. 4

والتقليم ال�ضيفي يوؤدي اىل اإيقاف النمو اأو اإ�ضعافه بعد تق�ضري الفروع �ضديدة النمو كما يوؤدي اإىل حت�ضني االإ�ضاءة يف 
ال�ضجره ولون الثمار، وفعالية و�ضول مواد املكافحه اىل مكان وجود االفات. كما ي�ضاعد التلقيم ال�ضيفي على ت�ضجيع 
تكون الرباعم الثمريه للمو�ضم القادم وكذلك زيادة العقد يف بع�س اال�ضناف حيث يوؤدي التقليم ال�ضيفي اىل توجيه 

املواد الغذائيه اىل العناقيد الزهريه.

** نقاًل عن مقال خا�س �ضادر عن جملة جذور الزراعيه، العدد 12، كانون ثاين- �ضباط 1994.
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