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 الموطن األصلً للزٌتون



 

 

 مقدمة

لتأسٌس بستان الزٌتون ال بد من دراسة العوامل المؤثرة فً 

 :الموقع المراد زراعته ومن أهم هذه العوامل

 األصناف التربة و المناخٌة العوامل ٌضم الذي الموقع
 التأسٌس مرحلة فً ٌرتكب خطاء وأي .المختارة واألصول

 . تالفٌها ٌمكن ال أضرار إلى حتما ستؤدي

 التربة الموقع

 األصناف



 التربة

 القطاف

 الخدمات الزراعٌة

 المعاومة

 الصنف

 المناخ

 العوامل المؤثرة على زراعة وإنتاج الزٌتون فً سورٌا



 المتطلبات البٌئٌة لشجرة الزٌتون

ٌنتشر الزٌتون فً القطر العربً 

السوري على ارتفاعات متباٌنة 

أمتار فً  10من سطح البحر من 

متر  1000الالذقٌة إلى أكثر من 

فً السوٌداء ومن طابق 

متوسطً رطب فً  بٌومناخً

صافٌتا إلى الطابق الجاف جداً 

والعذب فً تدمر والرقة ومن 

فً % 49رطوبة نسبٌة قدرها 

 طرطوسفً % 67  دمشق إلى

وٌتراوح معدل هطول األمطار فً 

ملم فً 274مناطق الزٌتون بٌن 

 1100ازرع إلى أكثر من حوالً 

 ملم فً صافٌتا 

 أصناف انتشار من الرغم وعلى

 بٌومناخٌة طوابق ضمن الزٌتون

 متباٌنة بٌئٌة ظروف وتحت متعددة

 المنخفضة الحرارة درجات حٌث من

 – األول كانون ) الشتاء فصل خالل
 على سواءً  ( شباط – الثانً كانون

 المناطق فً أو السوري الساحل

 تزهر األصناف هذه أن نجد الداخلٌة

 ساعات توفر على ٌدل مما جٌداً 

 مناطق فً لها الالزمة البرودة

 إنتاجٌتها اختلفت وان انتشارها

 , أخرى ألسباب ٌعود قد والذي

 التً البٌئة المرونة ٌبٌن الذي األمر

 .الزٌتون شجرة بها تتمتع
 



 درجة الحرارة

تؤثر درجة الحرارة تأثثرًرا بيرأرا  أ  
على مأأأخ   أأأير تثثرر أأأاالنياتأأأات 

 الحرورأأأأأأة مأأأأأأخ با أأأأأأة ال ملرأأأأأأات
امتصأأاص وتي أأأر وتأأأن س وينأأأا  

ط توزرأأ  ارتيأأإإضأأا ة إلأأى ضأأو   
سأط  البأرة  األنواع النياترأة علأى

تأأأأأؤثر درجأأأأأة ،بمأأأأأا يها األرضأأأأأة
الحأأأأرارة يمأأأأبر ميامأأأأر  و  رأأأأر 
ميامأأأأأر  أأأأأ  بأأأأأر وظر أأأأأة مأأأأأخ 

الحرورأأأأأأأأة للنيأأأأأأأأات ،  الوظأأأأأأأأا  
 وامتصأأأأاص والن اذرأأأأةباالنتمأأأار 

الما  وتي أر  و أ  با أة ال ملرأات 
 . البرمرا رة للتحور الغذا  

ت ضر مجرة الزرتأوخ المنأاخ الم تأدر إذ  خ 
متوسأأط الحأأرارة  أأ  منأأاطا زراعأأة الزرتأأوخ 

و خ الحأأأأرارة ( 20 - 15 ەC)تتأأأأراوح يأأأأرخ 
 ەC)ال ظمأأى المطل أأة رمبأأخ  خ ترت أأ  إلأأى 

بمأأأا  خ درجأأأة ، دوخ حأأأدوث ضأأأرر(   40
الحرارة الدنرا المطل ة رجب  ال تأن  ض عأخ 

(C -5 7-إلأأى )بمأأا رجأأب . تحأأت الصأأ ر
تجنأأب الزراعأأة  أأ  منأأاطا م رضأأة لحأأدوث 

تجأأدر اامأأارة  نأأا إلأأى  خ مأأجرة . الصأأ ر 
يمأبر  لتثمأرالزرتوخ تتطلأب ي أض اليأرودة 

طير   ايتدا  مخ مهر بانوخ الثان  وحتأى 
نرساخ  و خ احتراجاتها مأخ اليأرودة ت تلأ  

-500/حسأأب الصأأن  والتأأ  ت أأدر يحأأدود 
 .( 7+ ەC)ساعة على درجة حرارة/ 2000



   الفٌنولوجٌةالمتطلبات الحرارٌة  لشجرة الزٌتون خالل أطوارها 

 ال رنولوج الطور 

 موالنالص ر 

 الز ررة النوراتنمو 

 ااز ار

 اا صاب

 السبوخ الصر  

  طر الل حة

 الحرارة المي مةدرجات 

9 -10c˚ 

14-15 c˚  

18-19c˚  

21-22c˚  

35-38c˚   

  ˚40c بثر مخ 



خ للضو  محية الزرتوخ مجرة  وان  اض النمو  ض   إلى رؤدي ن صه وا 
 ينا  على ر مر  هو ، للطاقة األساس  المصدر ر تير بما .اانتاج

  ت     ورؤثر الهرمونات ينا  على ور مر الصيغات مخ و رر  البلورو رر
 على النياتات وتوزر  األنسجة وتمبر النياتات نمو و   الثغور وا  يا
 ، تبورنه مراحر بر    النيات على الضو  ورؤثر   ،االرضرة البرة سط 
 يها ر وم الت  الوظا   با ة و   له الممرزرخ وتربريه مبله    رؤثر  هو
 النمو مظا ر مخ  رر   و لتز ررل ، النيات استجاية على ورطلا .

   ) .الضو   التواقت/ النهاررة الضو رة ال ترة لطور تي ا ، ال ضري
 مرحلة مخ االنت ار عند م رخ وقت    النيات رحتاجها الت  الضو  بمرة
 .(مرحلة إلى

 الضو  



  تثثرر الرراح على النياتات

 األبسجرخ    النياتات على الير   التثثرر ذات الهوا   ازات   م
 وثان  التن س ل ملرة ضروري  األبسجرخ ، البريوخ  بسرد وثان 
  عملرة    الرراح وتؤثر، الضو   للينا  ضروري البريوخ  بسرد
 ور ت د الضو   الينا  م در ان  اض المدردة الرراح وتسيب النت 

 م در وان  اض التن س م در رزداد ، النت  م در لزرادة نترجة ه ن
 الرراح لتثثرر الم رضة النياتات    النمو م در و الضو   الينا 

     ،   رى إلى ز رة مخ الل اح حيوب ن ر ي ملرة ت وم  الرراح.
 الهوا   التل ر   رها رتم الت  الز ررة النياتات

  



 الرطوبة الجوٌة

على م در  الرطوية النسيرة مخ عوامر الير رة الهامة نظًرا لبونها تؤثر ميامرة ت د
 .   النيات والتي ر مخ سط  الترية النت عملرت  

 الزرتوخ لنمو مساعد عامر الدا لرة المناطا    المن  ضة الجورة الرطوية ت تير
    وال رش التثقلم الزرتوخ لمجرة رمبخ و ،الما رة احتراجاتها مخ رزرد ذلك لبخ

 عرضة  بثر تبوخ قد  نها إال .ال الرة الجورة الرطوية حرث الساحلرة المناطا
 .الطاووس عرخ و اصة اآل ات مخ يال درد لإلصاية

 عٌن الطاووس



 اختٌار الصنف المالئم

 رتم المي مة الير رة والظرو  المناسية الترية تو ر حرث مخ الموق  دراسة ي د
 :التالرة الم اررر و ا الصن  ا ترار
 قايلرة الصن  للتثقلم م  ظرو  الترية وال وامر المنا رة السا دة    منط ة

 .الزراعة 
   ( صنا  زرت، زرتوخ ما دة ) الغرض مخ زراعة الصن  . 
مدى تحمر الصن  للج ا  وتو ر مرا  الري إخ دعت الحاجة. 
 درجة التبثر  الزراع  ويالتال  قوة النمو وحجم األمجار. 
  لم اومةالظا رة  تهاوحساسرم اومة الصن  لآل ات واألمراض . 
  تحدرد موعد ال طا  وموعد النضج. 

 خضري درماللي صوراني زيتي



 التربة

ٌمكن زراعة أشجار الزٌتون بنجاح 

فً أنواع متباٌنة من األراضً بشرط 
كما تنجح زراعة  .توفر الصرف الجٌد

أشجار الزٌتون فً األراضً المحتوٌة 

على نسبة مرتفعة من كربونات 

الكالسٌوم, وٌتأثر نمو أشجار الزٌتون 

وٌقل عن معدله فً األراضً الثقٌلة 

والتً تحتفظ برطوبتها لفترة طوٌلة, 

لذلك ٌجب تجنب زراعة الزٌتون فً 

 األراضً الثقٌلة سٌئة الصرف

كما أن زراعة أشجار 

الزٌتون فً األراضً 

 بالدبالالخصبة الغنٌة 

إلى اتجاه األشجار  ٌؤدى

للنمو الخضري على 
ولمعظم  .حساب اإلثمار

أشجار الزٌتون المقدرة 

على تحمل الجفاف 

وملوحة التربة ومٌاه 

الري بدرجة كبٌرة, 

وٌؤدى انتظام الري 

والتسمٌد المناسب 

والخدمة الجٌدة إلى تقلٌل 

  .أضرار الملوحة

 أشجار إنتاجٌة وتقل

 فً عةوالمزر الزٌتون

  أو الرملٌة التربة

 ٌتم والتً الكلسٌة

 نتٌجة عذبه بمٌاه رٌها

 عنصري لنقص

 والنحاس البورون

 جفاف إلى ٌؤدى الذي

  البراعم وتساقط

 لألغصان األبطٌة

 ستحمل التً الجدٌدة

 وٌؤدى , المحصول

 التسمٌد برنامج تطبٌق

 والخدمة المتكامل

 رفع إلى الجٌدة

 اإلنتاجٌة

1 

2 

3 



 العالقة بٌن الرقم الهٌدروجٌنً وبعض خصائص التربة

أموووووووالح فوسوووووووفات الحدٌووووووود مووووووون تتكوووووووون 

واأللمونٌوم وفوسفات هذٌن العنصرٌن قلٌلوة 

الماء فً األراضً شودٌدة الحمضوٌة بالذوبان 

/ 5 / عوووون ٌوووودروجٌنًهالالتووووً ٌقوووول رقمهووووا 

ولووووووذلك ال ٌسووووووتطٌع النبووووووات امتصاصووووووها ,

 والحصووول منهوووا علوووى موووا ٌلزموووه مووون غوووذاء

األرقووووووووام  ذات فسووووووووفوري أمووووووووا األراضووووووووً

الحمضووٌة القرٌبووة موون درجووة  ٌنٌووةجٌدروهال

فإنووه ٌكووون هنوواك قوودر / 7 -5 / التعووادل بووٌن

مالئم مون القواعود فوً التربوة مثول الكالسوٌوم 

, وبووذلك ٌمكوون  البوتاسووٌوم و الماغنٌسووٌوم و

القاعدٌوووة  أن تتكووون فوسوووفات هوووذه العناصووور

وهً قابلٌة للذوبان فً الماء بسهولة وبوذلك 

وٌحصووول منهوووا  ٌسوووتطٌع النبوووات أن ٌمتصوووها

 على غذائه الفسفوري

التغذٌة 

  الفسفورٌة

 من كثٌر ذوبان درجة ٌدروجٌنًهال الرقم ٌحدد

 والزنك الحدٌد أمالح مثل المعدنٌة األمالح

 األمالح من وغٌرها الماغنسٌوم و نٌزغوالمن

 محلول ٌكون وعندما , النبات لتغذٌة الالزمة

  الرقم مرتفع أي القلوٌة شدٌد التربة

 الحدٌد أمالح تصبح كثًٌرا ٌدروجٌنًهال

ا الذوبان عدٌمة البسٌطة ًٌ  ٌفقد ولذلك , نسب

 شدٌدة المحالٌل هذه بتأثٌر األخضر لونه النبات

 كوسٌط ٌعمل الحدٌد عنصر لكون نظرا القلوٌة

 التربة كانت إذا أما , الكلوروفٌل تكوٌن فً

 من كثٌر ذوبان درجة فإن الحمضٌة شدٌدة

 نٌزغوالمن والحدٌد األلمونٌوم مثل العناصر

 العناصر هذه تصبح أن حد إلى تزداد والزنك

 أن هذا من ٌتبٌن , للنبات السمٌة شدٌدة

 أكثر هً التعادل درجة من القرٌبة األراضً

 النباتات معظم لنمو مالئمة األراضً أنواع

التغذٌة 

 الحدٌدٌة



 قطف الثمار

ٌتم قطف الثمار بغرض التخلٌل األخضر عندما ٌكتمول حجمهوا وٌتحوول 

لونها من األخضر الغامق إلى األخضر الفاتح أو قبول بودء تلوون الثموار 

وٌتم القطف بغرض التخلٌل األسود عندما ٌكتمل تلوون الثموار . مباشرة

باللون األسود وٌصول عموق اللوون األسوود داخول الثمورة إلوى أكثور مون 

وٌووتم قطووف الثمووار السووتخراج الزٌووت عنوودما ( اللووب)ثلووث سوومك اللحووم 

ٌكتموول حجووم الثمووار وٌتحووول لونهووا إلووى األصووفر المشوووب بووالحمرة أو 

األسووود واللووب زهووري وٌصوواحب ذلووك عووادة بوودء تسوواقط الثمووار طبٌعٌووا 

وفوى كوول الحوواالت ٌجووب أن ٌووتم القطووف فووً المرحلووة التووً ٌتحقووق فٌهووا 

 .التوازن بٌن كمٌة الزٌت وجودته العالٌة 



 القطاف الٌدوي

 أفضل من وهى

 ال حٌث الجمع طرق

 ضرر أي ٌحدث

 الثمار أو لألشجار

 هذه على وٌعاب

 احتٌاجها الطرٌقة

 األٌدي من لكثٌر

 وٌنصح العاملة

 لقطف بإتباعها

 بغرض الثمار

 بنوعٌة التخلٌل



 القطف بالهز

وتستخدم لجمع 

الزٌتون األسود 

حٌث ٌتم هز 

األفرع آلٌا أو 

.  ٌدوٌا كل أسبوع

وفً هذه الحالة 

 تتطلب الكثٌر من

 .األٌدي العاملة



 القطف باستخدام األمشاط

تسبب هذه الطرٌقة 

تساقط نسبة كبٌرة 

من األوراق 

 .وتكسٌر لألغصان



تستخدم آالت متنوعة تحدث 

حركة ترددٌة لجذع الشجرة 

واألفرع الهٌكلٌة لمدة بضع 

 وٌتطلب استخدام اآلالت . ثوان

تربٌة األشجار على ساق  -

 - ٨0واحدة ارتفاعها من 

 .سم  100

من %  90ٌنتج عنه تساقط  -

 الثمار

الزراعة على مسافات ال تقل  -

 م 7- 6عن 

 الجمع باآللة



 القطف بالعصا

ال ٌنصح 

باستخدامها حٌث إن 

مضارها المٌكانٌكٌة 

كثٌرة لألشجار 

 .  والثمار

 وتؤدى إلى

 النمواتتكسٌر 

الجدٌدة التً تحمل 

محصول العام 

 .التالً

 الجمع الكٌماوي

ٌوجد الكثٌر من 

التً  (إلتفونكا)المواد

تساعد على سقوط 

الثمار عند الهز, إال 

أن تأثٌر هذه المواد 

على زٌت الزٌتون 

وعلى الصحة العامة 

 .لم ٌحسم حتى اآلن

يؤثر استعمال 

  إلتفونا
 تطور في قليالا 

 الثمرة إثيلين

 بتقدم يزداد الذي

 يعتبر و النضج

 هذه استعمال

 النفصال المادة

 كابحاا  الثمار

  لتشكل

 األنثوسيانين

  يرفع و الحيوي

 و السيتوكين

 األكسينات بعض



 المراحل األساسٌة  لتأسٌس بساتٌن الزٌتون

إتباع التقنٌات الحدٌثة فً إنشاء البستان 

فٌتم عمل .بمناطق االستصالح الجدٌدة

خرٌطة للمزرعة توضح أبعادها وأقسامها 

 مصداتالمختلفة وشبكة الطرق, موقع 

الرٌاح, شبكة نظام الري بالتنقٌط, مسافة 

الزراعة, األصناف مع إجراء التحلٌالت 

الالزمة لدراسة خواص التربة ومصادر 

 .الري

ٌجب االهتمام بتجهٌز التربة قبل الزراعة 

بالتخلص من األعشاب والحشائش بالحرث 

, مع إجراء الحرث العمٌق للتربة والعزٌق

الثقٌلة لتفتٌت طبقة تحت سطح التربة الصماء 

التً  .باستخدام محارٌث تحت سطح التربة

العوامل من  وهًلتربة لتعتبر عملٌة نقب 

و  البعلٌةالهامة لنجاح زراعة الزٌتون 

المروٌة وتتم خالل فصل الصٌف الذي ٌسبق 
   /سم 100 – ٨0 /موسم الزراعة ولعمق

 إنشاء البستان



 لتربة افوائد نقب 

كسر الطبقات الصماء 

وخلخلة التربة 

وتهوٌتها لتأمٌن نفاذ 

الماء ووسط مناسب 

 النتشار جذور النباتات

 
تخفٌف انجراف التربة 

وتزٌد من قدرتها على 

االحتفاظ بكمٌات زائدة 

من الماء حتى فصل 

الجفاف وبالتالً 

مقاومة الجفاف وزٌادة 

 اإلنتاج

تحسٌن الوضع 

الخصوبة للتربة 

وذلك بزٌادة النشاط 

( والتهوٌة ) الحٌوي 

 .فً عمق التربة 



 لتربة افوائد نقب 

اإلثمار سن فً األشجار تدخل 

 .مبكر توق فً
 عمق تحسٌن على تساعد 

 األتربة فً خاصة الزراعٌة التربة

 .السطحٌة
 الحجارة إخراج على تساعد 

 إلى التربة عمق فً المتوضعة
 والتخلص جمعها وبالتالً السطح

 . منها
 العامل النقب عملٌة تكون تكاد 

 تزٌد التً المناطق إلدخال الوحٌد

 مم عن أمطارها معدالت

 المناطق إطار ضمن سنوٌاً 

 .بالزٌتون للتشجٌر الصالحة

 متعامدٌن باتجاهٌن التربة نقب ٌتم أن وٌجب 

 مع مقارنة الجور عمق من ٌخفف وهذا

 الجور فٌها تكون التً منقوبةال غٌر األراضً

 وٌعقب اكبر عمالً  تتطلب وبالتالً عمقاً  أكثر

 وتمشٌط الكبٌرة األحجار إزالة النقب عملٌة

 التربة لتنعٌم القرصٌة باألمشاط األرض لسطح
 . للزراعة تمهٌداً 



 الفالحة

تتم اعتباراً من شهر تشرٌن 

الثانً وحتى كانون األول 

وذلك عقب هطول األمطار 

: وتساعد هذه الفالحة على

زٌادة مقدرة التربة على 

استٌعاب مٌاه األمطار فً 

.  فصلً الخرٌف والشتاء 

االحتفاظ بأكبر كمٌة من الماء 

لالستفادة منه فً فصل 

 .الجفاف 

( 3) تحرث بساتٌن الزٌتون فً مرحلة التربٌة بمعدل 

فالحات ٌمكن تقسٌمها وفقاً لزمن إجراؤها إلى فالحة 

 فالحة صٌفٌة سطحٌة متكررة . فالحة ربٌعٌة. خرٌفٌة

 الفالحة الخرٌفٌة

        الربٌع فصل فً تتم

 ( نٌسان – آذار )

 تكون أن وٌجب

 الفالحة على عمودٌة

 ٌزٌد وال الخرٌفٌة

 سم10 عن عمقها

 وقلب دفن منها والغاٌة

 فً النامٌة األعشاب

 تخشبها قبل التربة

 الماء من الفاقد وتقلٌل

 التربة من البخر نتٌجة
. 

 الربٌعٌةالفالحة 
والغاٌة منها حفظ  الفالحات الصٌفٌة 

الرطوبة المخزونة 

فً التربة ألطول 

فترة ممكنة ذلك 

بإعاقة تبخر الماء 

نتٌجة تكسر 

األنابٌب الشعرٌة 

فً التربة من جهة 

والقضاء على 

األعشاب من جهة 

 أخرى 

 الصٌفٌة الفالحة



 تسمٌد بساتٌن الزٌتون قبل الغرس

د  عند وذلك العضوٌة األسمدة باستخدام غرسها قبل الزٌتون بساتٌن ُتسمَّ

 تضاف حٌث للزراعة األرض تخطط ثم بالتربة جٌداً  وتخلط األرض تحضٌر
 :للدونم التالٌة الكمٌات

10 46 فوسفات سوبر كغ 22 تعادل الكمٌة وهذه صافً فوسفور كغ% · 
10 50 بوتاس سلفات كغ 20 تعادل الكمٌة وهذه صافً بوتاس كغ% . 
3جٌداً  متخمر عضوي سماد 3م· 

سماد عضوي 

   ₃م3
 k دونم/ كغ/ p 20 دونم/كغ/22



 تخطٌط البستان

 تخطٌط فً كبٌر فارق ٌوجد ال

 األرض كانت سواءً  البستان

 أو رباعٌة زراعتها المراد

 طالما مستطٌل بشكل أو سداسٌة

 فً واحدة األشجار كثافة أن

 أفضل لكن المساحة وحدة

 الشكل هو المقترحة األشكال

 إجراء على ٌساعد كونه المربع

 وفً بسهولة الزراعٌة العملٌات

 األرض وخدمة االتجاهٌن كال

 المكننة وإدخال أفضل بشكل

 الزراعٌة

 االتجاه للخطوط وتعطً

 بصورة والشمالً الجنوبً

 الشمس أشعة معها تستطٌع

 األوراق لسطح التعرض

 فً هذا أعظمٌة بصورة

 فً أما المستوٌة األرض

 انحدارها ٌزٌد التً المناطق

 األشجار فتغرس %3 عن

 وذلك االنحدار خطوط حسب

 السٌول أضرار من للحد

 عملٌة وتتم االنجراف ومنع

  التربة نقب



. 

  غراس الزٌتون التكثٌف وأبعاد زراعة

 الصنف المزروع 

 وحجم الصن  نمو طير ة إخ
 ي رخ   ذ  رجب المجرة
 تبوخ الت   األصنا  االعتيار
           الحجم بيررة  مجار ا

  عزر ت ( عيادي -داخ -جلط )
 مخ ابير مسا ات على

  مجار ا تبوخ الت  األصنا 
 صوران  )       الحجم صغررة

  ( سطر  يو محزم –
 

 معدالت األمطار السنوٌة 

كلما زادت 

األمطار زاد 

عدد األشجار 

فً وحدة 

 المساحة 

 نقب التربة 

رساعد ن ب الترية 
وت درم ال دمات 
الزراعرة الم تل ة 
على ت لرر  ي اد 
الزراع وزرادة 

درجة التبثر     
 وحدة المساحة 

 خصوبة التربة 

تزداد م ها 
 بثا ة األمجار 



. 

: 

   غراس الزٌتون التكثٌف وأبعاد زراعة

 الزراعٌة المكننة

زراعأأأة الزرتأأأوخ تتطلأأأب الزراعأأأة  مبننأأأةإخ 
علأأأى  ي أأأاد م رنأأأة يحرأأأث تسأأأم  ياسأأأت دام 
اآلالت الم تل أأأة  مأأأثًي تأأأزرع الغأأأراس علأأأى 

م    حار است مار ال طا   )7×6) مسا ة 
مأأجرة /  25-20/ اآللأأ   ي يتبثرأأ  قأأدر  

 . دونمال   



 وأبعادها  الغراس حفر جوره

 
تح ر الجور    نهارة 
 صر الصر   و يدارة 
ال رر  ع ب االنتها  
مخ ت طرط األرض يغرة 
ت رضها ألم ة الممس 
يمبر با  يحرث روض  
تراب الطي ة السطحرة 

و  الجورة    حد جوانب 
 تراب الطي ة الس لرة    

تتوق   واالتجا  األ ر 
 ي اد الجور على  

ن ب  ووسرلة التباثر 
 .الترية

 

 سم/الجورة ي اد  وسرلة التباثر اليراخ

 رض 
 من وية

 قرمة-1

   مجذرة ضررة ع ر -2
 يذررة مط مة متور-3

50  ×50 ×50 

40  ×40  ×40 

 رض  رر 
 من وية

 قرمة -1

   مجذرة ضررة ع ر -2
 يذررة مط مة متور-3

80  ×80  ×80 

60  ×60  ×60 



 

 
 

 موعد الزراعة 

 كانون شهر من اعتباراً  النبات سكون فترة خالل الزٌتون غراس تزرع

 الغرس فً التبكٌر وٌفضل األمطار مٌاه من الغراس تستفٌد حٌث األول

 حتى البرد فٌها ٌشتد التً المناطق فً والتأخٌر األمطار معدالت قل كلما

 التربة كانت وإذا. الغراس تتضرر ال كً العصارة جرٌان قبٌل آذار شهر

 .شباط فً الغراس زراعة ٌمكن مروٌة



  
 ميحظة

 

 مخ  على الط م منسوب ربوخ  خ أ 1
 ·ردمها ي د الجورة سط  تراب منسوب

 مخ الط م ربوخ يحرث ةالغرس توض   خ أ 2
 ·ال بس ولرس الرراح منها تهب الت  الجهة

  تزرع ال رمة التباثر وسرلة بانت إذا  ما
 الساحلرة المناطا    سطحرة تبوخ يمبر
    عم اً  و بثر األمطار بثرة مخ  و اً 

 رطوية مخ تست رد ب  الدا لرة المناطا
 الصر   صر    الترية  عماا

 

يذررة  متورإذا بانت  راس الزرتوخ ناتجة عخ 
 مط مة رجب مراعاة ما رل 



 التثسرس مرحلة    الزرتوخ مجرة ت لرم

 

 بدون شكلها ٌخالف معٌنا شكال لتأخذ األشجار وتوجٌه تهذٌب بالتربٌة ٌقصد

 واالتجاهات .اإلثمار بدء وحتى الخضري النمو مرحلة فً ذلك وٌتم تربٌة

 :إلى تهدف الزٌتون أشجار لتربٌة الحدٌثة

 .الكروي شبه الشكل وهو الطبٌعً شكلها لتأخذ الزٌتون شجرة توجٌه1)

 الهٌكلٌة األفرع من عدد أقل مع سم100- ٨0 قصٌرة ساق على التربٌة2)

   .(أفرع 4 -3 )

 عملٌات ومٌكنة المكثفة الزراعة مع ٌتالءم بما الشجرة قمة خفض3)

  .(م 3.5 عن ٌزٌد ال)الخدمة

 على للحصول األشجار عمر من األولى سنوات الثالث خالل التقلٌم عدم4)

 .مبكرا اإلثمار مرحلة فً األشجار ودخول قوى جذري مجموع



  القرمالمزروعة بواسطة األشجارتربٌة  

 

 القرم استخدام لدى ٌالحظ

 خلفات نمو البساتٌن لتأسٌس

 والتً الواحدة القرمة من عدٌدة

 بعضها وتحمً بٌنها فٌما تتنافس

 لنمو األولى المراحل فً البعض

 فً األخٌرة هذه وتعتمد .األغصان

 المتوفرة المدخرات على غذائها

 هذه ترك ٌفضل .القرمة فً

 السنة حتى تقلٌم دون الخلفات

 أي الن .الخامسة وربما الثالثة

 ٌقابله الخلفات هذه لبعض استبعاد

 ما وهذا الجذور نمو فً تأخر

 األولى السنٌن فً تالفٌه ٌنبغً

 .البستان لتأسٌس

 

 اختٌار ٌتم الثالثة السنة من واعتبارا

 غٌر الشجرة ساق لتكوٌن خلفة أفضل

 تتوازن خلفة من أكثر وجود ٌالحظ انه

 من هاالتمثٌ مع واالتجاه القوة فً

 فً العدد تقلٌل ٌفضل لذلك الخلفات

  ولٌتم 5 او3 إلى للتربٌة المقبلة السنٌن

 ٌعمل .المناسبة الخلفة اختٌار دهاعب

 كافة إزالة إلى المزارعٌن بعض

 واحدة دفعة القرمة من النابتة الخلفات

 الشجرة ساق لتكون واحدة خلفة وترك

 إلٌه بالوصول نطمح ما هذا أن ولو

 إنجاز فً السرعة أن إال تدرٌجٌا

 تأثٌر إلى الساق سٌعرض التربٌة

 .المختلفة الجوٌة العوامل



 المجذرةتريرة األمجار يواسطة الغراس المط مة  و 

 الغراس توزر  ريحظ
 والم دة المجذرة  و المط مة
  و   اليساترخ لتثسرس
  رر يتريرة و مت اوتة يحجوم
 الغراس تريرة ،ور ضر موحدة
 األ رع تتوزع واحد ساا على

 يصورة قمته عند الهربلرة
   مرة التريرة لهذ . متوازنة
 بيرر تجانس تح را    يالغة
 . األمجار   



 عدم تقلٌم التربٌة خالل الثالث سنوات األولى وٌتحقق ذلك بإتباع اآلتً

 

 

- 30 الـتخرج على  نمواتإزالة أي 

سم السفلى من الساق بصفة  40

 .  مستمرة بقصفها بالٌد وهً غضة

قصف قمة الساق عندما ٌتعدى طولها 

 .  سم 1

المحافظة بصفة مستمرة على بقاء 

الساق فً الوضع القائم بوضع 

 .دعامة 

ابتداء من العام الرابع ٌتم اختٌار 

األفرع الهٌكلٌة للشجرة بحٌث ال 

تزٌد عن أربعة موزعة بانتظام 

 .على الساق 



عدم تقلٌم التربٌة خالل الثالث سنوات األولى وٌتحقق ذلك 

 بإتباع اآلتً

عدم خروج فرعٌن من نقطة 

   -واحدة

زواٌا خروج األفرع على الساق 

 .منفرجة

المسافة بٌن نقط خروج األفرع ال 

 .سم 10تقل عن 

إزالة األفرع غٌر المرغوبة ٌتم  

تدرٌجٌا خالل عدة سنوات 

لتجنب اندفاع األشجار نحو 

النمو الخضري وتأخر 

   .اإلثمار



 التقلٌم الخفٌف والتربٌة المنخفضة 

 :إلى وٌؤدى

قلة  -اإلثمار المبكر

حماٌة الساق  -التكالٌف 

 -من أشعة الشمس

 سهولة تنفٌذ عملٌات

الخدمة المختلفة من 

تقلٌم وجمع ومكافحة 

إعاقة  -آفات وأمراض

نمو الحشائش تحت 

األشجار وتقلٌل بخر 

الماء بفعل الظل 
 .انخفاض تأثٌر الرٌاح



تجنب السماح 

لألفرع 

الرئٌسٌة بأن 

تخرج كلها 

من نقطة 

واحدة ألنها 

تسبب ضعف 

 هذه النقطة

 التربٌة لغراس الزٌتون األخطاء الشائعة فً تقلٌم
 



 التربٌة لغراس الزٌتون األخطاء الشائعة فً تقلٌم
 

إبقاء عدد كبٌر  

من األفرع والتً 

ستصبح ضعٌفة 

وستمنع وصول 

أشعة الشمس 

للشجرة وتقلل من 
  .التهوٌة



 
 التربٌة لغراس الزٌتون األخطاء الشائعة فً تقلٌم

 

اصطناع شكل 

محدد لشجرة 
ألن  الزٌتون

ذلك ٌتطلب 

تقلٌماً قاسٌاً 

وٌزٌد من 

التعرض لضربة 
 .الشمس



 
 التربٌة لغراس الزٌتون األخطاء الشائعة فً تقلٌم

 

 الجائر التقلٌم

 ٌسبب والذي

 اإلثمار تأخٌر



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


