
 في الزيتون( إعادة الشباب)تقليم اإلرجاع 

 فاضل القٌم.د
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التً األساسٌة العملٌات إن 

 كالتقلٌم للبستان تجري

 اآلفات ومكافحة والتسمٌد

 شؤنها من الصحٌحة، والفالحة

 وعلى .األشجار عمر إطالة

 الزٌتون شجرة أن من الرغم

 طوٌلة سنوات تعمر أن تستطٌع

 أن إال ؛مهملة كانت وإن حتى

 ضعًٌفا ٌكون ونموها إنتاجها

 .الحالة هذه مثل فً جداً 

 مرحلة تصل التً األشجار

 إال إصالحها ٌمكن ال الهرم

 اإلرجاع تقلٌم بواسطة

البساتٌن تحتاج كما 

 عادٌة، تبدو التً

 إرجاعً لتقلٌم أحٌاناً 

 .الجائر للتقلٌم أو

 ٌنطبق األمر وهذا

 زاد ًتال األشجار على

 الحد عن ارتفاعها

 هٌكل وذات المطلوب،

 ال والتً األفرع؛ كثٌر

 كمٌة سوى تحمل

 النموات من قلٌلة

 فً الخضرٌة

 علٌها وتكثر أطرافها،

 .الجافة األفرع

 تقليم اإلرجاع 



 ٌجب ، إرجاعً تقلٌمال إجراء عند

 خوفاً  ؛بالكلس الرئٌسٌة األفرع طالء

 الشمس، لضربة تتعرض أن من

 فً .بالتقلٌم المبالغة عدم أٌضا وٌجب

ا، تقلم التً البساتٌن بعض ًٌ  قد سنو

 الحالة هذه مثل وفً اإلنتاج، ٌنخفض

 لتغٌٌر إرجاعً تقلٌم إجراء ٌجب

 وٌفضل جدٌد، بخشب الرئٌسٌة األفرع

 منخفضة، الجدٌدة األفرع تكون أن

 .قطعت التً األفرع باتجاه تربى وأن

 أحٌانا تنمو القطع لعملٌة نتٌجة

 واحدة نقطة من كثٌرة جانبٌة  أفرع

 خف ٌجب لذلك متقاربة نقاط عدة أو

 ..الصٌف فصل خالل النموات هذه

 تقليم اإلرجاع 



 تقليم اإلرجاع 

رجاعً تجري اإلتقلٌم العملٌة 

بشكل رئٌسً على أشجار الزٌتون 

، التً لم ةوالهرم ةالمهمل ةالبعلٌ

تقلم لمدة طوٌلة، ولم تتلق خدمات 

أخرى كالتسمٌد، أو األشجار 

المصابة بعٌن الطاووس، ولم ٌكافح 

 فٌها هذا المرض لسنوات عدٌدة



بالطريقببب   إرجاعهبببايجبببب عبببدم 
العاديبب و وكلبب  ذن اببكا اذشببجار 

؛ (اللحبا ) القلب تعتمد فقط على 
لببببببكل  فببببببان التقلببببببيم والت ببببببميد 

يببأ  و  خ مدمبب   مببر و لببن بوالتز 
تفيبببد فبببي إرجببباع ابببكا اذشبببجار 

ن تبم جيبد لوضع صبحي و حتبى وان
فببي م ببأ . قطببع اذفببرع الرةي ببي 

اكا الحال  ال ننصح  بو  بقطبع 
اذشجار قريًببا مبن  بطح التربب و 
 ببم تربيتهببا مببن جديببد مببن اذفببرع 
الناميبب و  و تربيببب إحببد  اذفببرع 

فبببي ال بببن  . الجديبببدة بعبببد  بببن 
 النمبوات  مبالتالي  للقطع يجبب 

التببببي مرجببببت قريًبببببا مببببن مبببببان 
 .القطعو وتر  بضعها

األشجار ذات الخشب المتآكل والمتعفن وال 

 إصالحها مكنٌ



ٌّة ولكنها عالٌة جدا  أشجار صح

اببببكا اذشببببجار يجببببب تمفيضببببها عببببن 
طريبببببل إزالببببب  مرببببببز الشبببببجرة وبهبببببكا 
الطريق  يتبش  الجز  الداملي ال بفلي 

 نمببببواتلهببببا الببببكخ معنببببع مببببن إعطببببا  
مضبببري  فبببي ال بببابل؛ ب ببببب الت ليبببأ 

 .الناتج من اذفرع العالي 
 نمببببواتبعبببد مببببرور  ببببن  مبببن  هببببور 

جديبببدة نببببد  بتمفيفهبببا وتربيببب  بعضبببها 
بأفرعو  م نببد  بتقصبير اذفبرع الطويلب  
بالتببببدريج؛ واحببببًدا تلببببو ا مببببرو ضببببمن 

.  بنوات 3 -2برنامج  نوخ يمتد من 
ويمبن القيام بهبكا العمليب  مبرة واحبدة؛ 

 إال  نه يمشى من ضرب  الشمس



األشجار العرٌضة والعالٌة غٌر 

 المتناسقة

 

هذا النوع من األشجار فً 

ٌتم تقصٌر ارتفاع األفرع 

الخارجة عن محٌط الشجرة؛ 

سواء كانت فً العرض، التً 

قد تعٌق عملٌات الحراثة، أو 

األفرع المتجهة إلى أعلى، 

وكذلك قص األفرع المٌتة 

معظم األشجار فً . والجافة

هذه المجموعة قد تخدع 

الناظر إلٌها من الخارج؛ 

فتبدو صحٌة؛ إال أنه بالنظر 

لداخلها نجد الكثٌر من األفرع 

 .الجافة


