




العوامل 
المؤثرة على 
 النمو واإلثمار

أعضاء النمو 
 واإلثمار



 أعضاء النمو واإلثمار -أولا 



 أعضاء النمو -1

 طرود النمو -  

 الطرود الصٌفٌة الباكورٌة -  

 الطرود الشحمٌة -  



 :طرود النمو

وهً طرود استمرار 

النمو تعمل على إطالة 

األفرع سنوٌاً، وبالتالً 

تزٌد من حجم تاج 

الشجرة، تتكون من 

البرعم النهائً لطرود 

السنة السابقة، تحتفظ هذه 

الطرود عند قاعدتها 

بندبات مغطاة بحراشف 

البراعم لتشكل منطقة 

 تسمى الحلقة السنوٌة



طرود تتشكل من براعم تكونت : الباكوريةالطرود الصيفية •
 .التفاحٌاتوتفتحت فً صٌف السنة نفسها، تشاهد نادراً فً 

 

طرود مستقٌمة وعمودٌة على خشب  :الشحميةالطرود •
، أو تكسر السًءالمنشأ، تظهر عند هرم الشجرة، أو التقلٌم 

األغصان، وتتكون من براعم ساكنة على خشب معمر قدٌم، 
تتمٌز هذه الطرود بطول المسافات بٌن العقد، وكبر حجم 

األوراق، ٌمكن االستفادة منها أثناء التقلٌم لتحوٌلها إلى 
 .  أغصان عادٌة



   :أعضاء اإلثمار -2

 الطرود الثمرٌة -  

 الطرود الرمحٌة -  

 التشكالت الثمرٌة الفتٌة -  

 التشكالت الثمرٌة المعمرة -  

 المحفظة الثمرٌة -  



 :الطرود الثمريت

نموات بعمر سنة 

 15وبطول أكثر من 

سم، تكون غالباً أقل 

ثخانة، وأكثر مرونة 

من طرود النمو، 

 ً منحنٌة قلٌالً، وتنته

 .غالباً ببرعم زهري



 :الطرود الرمحيت

نموات جانبٌة بعمر سنة 

سم حتى 5وبطول من 

سم، مستقٌمة، ثخٌنة  15

عند القاعدة أكثر من 

الرأس، تتوضع بزواٌا 

قائمة على خشب المنشأ، 

المسافات بٌن العقد 

قصٌرة، تنتهً غالباً 

 .ببرعم زهري



التشكالث الثمريت بعمر 

 :سنت

نموات قصٌرة بعمر سنة، 

سم، 3ٌصل طولها حتى 

براعمها الجانبٌة غٌر 

كاملة النضج، تنتهً 

ببرعم زهري أو خضري 

جٌد التكوٌن، تتمٌز بأنها 

هشة البنٌة، تعطً أحٌاناً 

طروداً خضرٌة بعد عدة 

 .سنوات من الحمل



 :التشكالث الثمريت الفتيت

هً أعضاء إثمار 

طرد ثمري، طرد )

رمحً، أو تشكل 

(  ثمري بعمر سنة

أثمرت وبعمر سنتٌن 

أو ثالث سنوات 

تحولت إلى تشكالت 

 ثمرٌة



التشكالث الثمريت 

 :المعمرة

نشأت عن التشكالت 

الثمرٌة الفتٌة وبعمر 

سنوات، 8أكثر من 

 .تمتاز بكثرة تفرعاتها



 :المحفظت الثمريت

انتفاخ قاعدي ٌقع تحت 

قاعدة الطرود الثمرٌة، 

غنً بالمواد الغذائٌة، 

تكون كبٌرة الحجم فً 

األجاص وبعض أصناف 

التفاح، تحتفظ هذه 

المحافظ بندبات تدل على 

 أمكنة تثبٌت الثمار علٌها



 طبيعت الحمل والبرعم الثمري

الحمل فً التفاح بشكل  •

 عام طرفً

 

 البرعم الزهري مختلط•



ا  العوامل المؤثرة على نمو وإثمار أشجار  -ثانيا

 التفاح 



 األصل المستخدم-1 



 تأثير األصل في الطعم

 التحكم في حجم األشجار الناتجة•

 التأثير في اإلزهار واإلثمار•

 التبكير في اإلنتاج•

 ثبات اإلنتاج ووفرته•

 التحمل لإلجهادات الالحيوية والمقاومة لآلفات•



 أنواع األصول

 

 

 

 

أصول 

 بذرية
 





 الصنف المستخدم -2

 األصناف مختلفة فً قوة نموها•

 األصناف مختلفة فً طبٌعة نموها •

 إثمارهااألصناف مختلفة فً طبٌعة •

 العوامل المؤثرة على نمو وإثمار أشجار التفاح و األجاص



 قوة نمو الصنف



 طبيعت نمو الصنف



 طبيعت اإلثمار

 الثمرٌة التشكالتٌتركز حملها على : المجموعة األولى•

والطرود  الرمحٌةٌتركز حملها على الطرود : المجموعة الثانٌة•
 الثمرٌة

 الثمرٌةٌتركز حملها على الطرود : المجموعة الثالثة•

 ٌتركز حملها جانبٌاً على طرود النمو: المجموعة الرابعة•

تتمٌز بنظام حمل مختلط ٌتوزع على مختلف : المجموعة الخامسة•
 أعضاء اإلثمار

 الثمرٌة التشكالتٌتركز حملها على : المجموعة السادسة•
 الرمحٌةوالطرود 



 المرحلت العمريت لشجرة التفاح -3

 أشجار فتٌة            أشجار مثمرة              أشجار هرمة

 

 األجاص والعوامل المؤثرة على نمو وإثمار أشجار التفاح 



 األشجار الفتيت



 األشجار المثمرة

تختلف األصناف فً طبٌعة •

حملها وٌتضمن ذلك توضع 

الثمار على نهاٌات طرود 

طوٌلة أم قصٌرة، عمر 

التشكالت المثمرة ، وكذلك 

مكان تركز الثمار على الفروع 

 الهٌكلٌة

 



 األشجار الهرمت

تشكالت مثمرة كبٌرة جداً، •

 .ومعقدة، مع نقاط نمو ضعٌفة

نمو ضعٌف جداً للطرود فً •

 .الجزء السفلً من التاج

نمو األغصان فً الجزء العلوي •

مما ٌحجب اإلضاءة عن 

 .األجزاء السفلٌة



 موقع األغصان ضمن تاج الشجرة -4 

 العملٌات الزراعٌة -5

 طبٌعة التربة -6

 العوامل المؤثرة على نمو وإثمار أشجار التفاح و األجاص


