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 "  تقليم أشجار الزيتوندورة تدريبية بعنوان" 
 5102/  4 / 9 – 6خالل الفترة 

 

  5102 / 4 / 6 االثنينيوم 

حول أىمية أشجار الزيتون ووضعيا المركز  بكممة لمدكتورة ماجدة مفمح رئيس م افتتاح الدورة وفق البرنامجت
 . االقتصادي الرافد لالقتصاد الوطني 

قدميا د. فاضل القيم بعنوان " تأسيس بساتين الزيتون"  بدأت فعاليات الدورة وفقًا لمبرنامج بمحاضرة بعد ذلك -
لتأسيس بستان الزيتون ال بد من دراسة العوامل المؤثرة في الموقع المراد زراعتو وتم التوضيح في المحاضرة أنو 

 أوأي خط , األصناف واألصول المختارة و ومن أىم ىذه العوامل: الموقع الذي يضم العوامل المناخية والتربة
تباع التقنيات الحديثة في إنشاء البستان ا  و  ,إلى أضرار ال يمكن تالفييا  يرتكب في مرحمة التأسيس ستؤدي حتماً 

 . بمناطق االستصالح الجديدة
األشجار لتأخذ  وتوجيويقصد بالتربية تيذيب حيث ثم قدم د. إيياب أحمد محاضرة بعنوان " تقميم التربية"  -

يساىم  حيث ,وحتى بدء اإلثمار الخضريمرحمة النمو  فيويتم ذلك  ,يخالف شكميا بدون تربية معيناً  شكالً 
 :االتجاىات الحديثة لتربية أشجار الزيتون إلىتيدف  . تقميم في تنظيم اإلنتاج وتحسين النوعيةال

 الكرويوىو الشكل شبو  الطبيعيشجرة الزيتون لتأخذ شكميا  توجيو. 
  (أفرع 4 – 3سم مع أقل عدد من األفرع الييكمية ) 088-88قصيرة التربية عمى ساق 
 ( .3.5عمميـات الخـدمة )ال يزيد عن  ـةنكنتـالءم مـع الزراعـة المكثفـة ومخفـض قمـة الشجرة بمـا ي 

ينتشر في  الزيتونقدم د. ربيع زينة محاضرة بعنوان " المتطمبات البيئية لشجرة الزيتون " حيث وضح أن  -
 0888أمتار في الالذقية إلى أكثر من  08العربي السوري عمى ارتفاعات متباينة من سطح البحر من  القطر

متر في السويداء ومن طابق بيومناخي متوسطي رطب في صافيتا إلى الطابق الجاف جدًا والعذب في تدمر 
ول األمطار في % في طرطوس ويتراوح معدل ىط67  % في دمشق إلى49والرقة ومن رطوبة نسبية قدرىا 

ممم في صافيتا وعمى الرغم من انتشار  0088ممم في ازرع إلى أكثر من حوالي 474مناطق الزيتون بين 
أصناف الزيتون ضمن طوابق بيومناخية متعددة وتحت ظروف بيئية متباينة من حيث درجات الحرارة المنخفضة 

اًء عمى الساحل السوري أو في المناطق شباط ( سو  –كانون الثاني  –خالل فصل الشتاء ) كانون األول 
الداخمية نجد أن ىذه األصناف تزىر جيدًا مما يدل عمى توفر ساعات البرودة الالزمة ليا في مناطق انتشارىا 
وان اختمفت إنتاجيتيا والذي قد يعود ألسباب أخرى , األمر الذي يبين المرونة البيئة التي تتمتع بيا شجرة 

  الزيتون.
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بعنوان " فسيولوجيا وبيولوجيا شجرة الزيتون " حيث تم  محاضرة د. ربيع زينة ةقدم د. فاضل القيم بمشارك -
التوضيح أن العوامل الفسيولوجية تتعمق بالتركيب الكيماوي ألنسجة النبات وبالغذاء المخزن في أنسجتو فقد وجد 

ار أن حالة النبات الغذائية في الفترتين قبل وبعد اإلزىار ليا تأثير عمى عدد األزىار المتكونة وعمى عدد الثم
التي تعقد وتستمر عمى الشجرة حتى النضج وقد الحظ كثير من الباحثين قمة تكوين البراعم الزىرية عمى 

تنمو الفروع حيث الدورة البيولوجية لشجرة الزيتون و تبيين  . األشجار التي تعاني نقصًا في المواد الكربوىيدراتية
نسبة لمسنة الثانية تكون ذات عالقة باإلنتاج إذ تبدأ في أما بال السنة األولىفي الخضرية أثر موجتين من النمو 

كانون الثاني بالتحريض الزىري الذي يعقبو تمايز في الربيع و من ثم اإلزىار فالعقد و  –شيري كانون األول 
أخيرًا نمو  و نضج الثمار المذان يستمران خالل فترة الصيف و يبدأ نضج الثمار في أواخر الخريف و أوائل 

  اء .الشت
قدم د. فاضل القيم محاضرة بعنوان " التقميم اإلثماري والتجديدي واإلرجاعي لشجرة الزيتون " حيث وضح د.  -

مجموعة العمميات المطبقة عمى األشجار لتعديل الشكل الطبيعي لنموىا  ىو فاضل القيم أن التقميم اإلثماري
وتمكينيا من تحقيق اإلنتاجية القصوى, وقد تشمل  داً محد ألغصان إلعطائيا شكالً وذلك بتقوية أو توجيو تطور ا

 في أوقات معينة عمى إحياء أو تجديد كل أو جزء من الشجرة . 

عندما يقل اإلنتاج نتيجة ىرم األشجار و كبر عمرىا أو إصابتيا باألمراض  لو أنمجأما بالنسبة لمتقميم التجديدي 
واآلفات أو إىمال عمميات الخدمة. حيث يتم قطع األفرع اليرمة غير المنتجة إلتاحة الفرصة لنمو أفرع 

 ديد.لطريقة التج خالل عدة سنوات طبقاً  وأغصان جديدة تشكل ىيكل الشجرة ويتم ذلك مرة واحدة أو تدريجياً 
ويجب عند تنفيذ ىذا التقميم قطع جزء من المجموع الجذري لتنشيط تكوين جذور ماصة جديدة مع االىتمام 

 بعمميات الخدمة المختمفة من )تسميد وري ومقاومة آفات وتقميم(. 
 أما إذا كانت األشجار ىرمة نتيجة إصابة المجموع الجذري باألمراض ال فائدة من إجراء تقميم تجديد ليا.

التي لم تقمم  ةواليرم ةالميمم ةرجاعي تجري بشكل رئيسي عمى أشجار الزيتون البعمياإلتقميم العممية وضح أن أو 
لمدة طويمة, ولم تتمق خدمات أخرى كالتسميد, أو األشجار المصابة بعين الطاووس, ولم يكافح فييا ىذا المرض 

  .لسنوات عديدة
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محطة بحوث الصنوبر حيث قام بجولة ميدانية إلى  د. فاضل القيم و م. رامي عدرهبرفقة  قام المتدربون
في األيام السابقة حول تقميم  اً نظريألنواع التقميم التي تم شرحيا  المتدربون بإشراف المدربين بتطبيق عممي

 التربية والتقميم اإلثماري و التقميم اإلرجاعي والتجديدي .
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 المتدربين و أجاب المدربون عمييا بحضور د. ماجدة مفمح رئيس المركز تم عقد مناقشة وطرح أسئمة من قبل
 .وقام المتدربون بتقييم خطي لمدورة التدريبية 


