
 
 

 فاضل سلٌمان القٌم.د



 الفروع األولٌة الخضرٌة كعامل محدد لإلنتاج

فروع خضرية 
 طرفية 

   جانبية خضرية براعم

فالفروع الخضرٌة الطرفٌة هً 

امتداد للفرع الخضري ابتداء من 

 القمة النامٌة 

فرع خضري طرفً ذي 

 سالمٌات طوٌلة 
فرع خضري طرفً ذي 

 سالمٌات قصٌرة 

فرع خضري طرفً ذي سالمٌات 

 قصٌرة جداً 

 
 بضخامة ٌتمٌز مبكر

 القرٌب وموقعه حجمه

 إذا الورقة عنق من

 السنة نفس فً نما

 و مبكراً  فرعاً  أعطى

 لٌعطً ساكناً  ٌبقى قد

  بعد التالٌة السنة فً

 الزهري التحرٌض

 قد أو زهرٌة نورة

 الحق وقت فً ٌسقط

 ساعات تتوفر لم إذا

  الالزمة البرودة

متأخر ٌقع الالبرعم 

الفرع  محورناحٌة 

صغٌر  الخضري

الحجم قد ٌبقى ساكناً 

مدة سنتٌن أو ثالث 

لٌعطً بعد ذلك فرعاً 

هو  وخضرٌاً متأخرا 

  الذيالفرع البدٌل 

 هٌكل الشجرة ٌحدد 

. 





 الدورة البٌولوجٌة لشجرة الزٌتون 

تنمو  السنة األولى

الفروع الخضرية أثر 

 موجتين من النمو 

وهننذ تا  : السنننة النانيننة 
عالقة باإلنتاج إت تبدأ فنذ 
 –شنننننننور  ألنننننننانو  ا و  

ألننانو  الننننانذ بنننالت ري  
الزهننر  الننت  ي تبننز ت ننايز 

 نننننن  نننننننم  وفننننننذ الربينننننن  
أخينننننرا   واإلزهنننننار فال تننننند 

نضننننننا الن نننننننار  ون ننننننو  
اللتا  يست را  خنال  فتنر  

يبنننننندأ نضننننننا  والصنننننني  
الن ننار فننذ أواخننر الخرينن  

 .أوائ  الشتاء  و

الموجة 

األولى فً 

 والربٌع 

هً األقوى 

 األهم و

الموجة 

: الثانٌة 

فً 

 الخرٌف 



جنس زهرة الزٌتون فً  والزهرٌة  النورة

 األصناف المحلٌة 

أزهار الزٌتون على فروع خضرٌة نمت خالل الربٌع والخرٌف  السنة تتشكل 

زهرة تحمل شجرة  40-10الواحدة ٌتراوح بٌن  النورةالسابقة وتحمل 

 (أو غٌر كاملة )زٌتون أزهارا كاملة إضافة إلى األزهار وحٌدة الجنس 

 

ونمةوذج الفةرع الخضةري الةذي ٌحمل ةا  النةوراتتكةون  بةٌنعالقةة وطٌةدة  هناك

تحمةل  وقد بٌنةت الدراسةات السةابقة إن األفةرع المثمةرة ذات السةالمٌات الطوٌلةة

 أو الكاملةة مقارنةة مةع األفةرع المثمةرة ذات السةالمٌات القصةٌرة الخنثى األزهار

ولكن وجود األزهةار المةذكرة علةى الشةجرة ٌعمةل علةى اسةت الك جةزء كبٌةر مةن 

الغةةذاء دون أي مسةةاهمة فةةً إنتاجٌةةة الشةةجرة األمةةر الةةذي ٌةة دي إلةةى خفةةض 
 .المحصول بنسبة تتوافق مع  نسبة األزهار المذكرة 

 



تتبنناي  فتننر  التلتننيا الم الننة  نن  صننن   خننر فتنند تألننو  أرب ننة أيننام وت تنند إلنن  
ن انيننة أيننام و نن  أهننم أسننباإل انخمننا  اإلنتاجيننة فننذ ب نن  أصنننا  الزيتننو  
ترافننف فتننر  ا زهننار بوطننو  ا  طننار أدة إلنن  زينناد  ألبيننر  فننذ نسننبة الرطوبننة 
النسننبية   ننا ي ننو  دو  انتشننار  بننوإل الطلنن  فننذ هننتع ال ننرو  فنن   ج ينن  
ا زهننار الألا لننة التننذ ألاننن   تمت ننة خننال  اليننو ي  اللننتي  سننبتا  الوطننو  لنن  

 .تخصإل وتألو  فتر  التلتيا الم الة   دو ة
تطين  / شنباط/ فنذ نواينة اآلزو عنصنر وقد أشار  ا ب اث إل  أ  إضنافة 

فتر  التلتيا الم الة وتلك ل ا هتا ال نصر  ن  تنينير علن  فتنر   ينا  البويضنا  
ويزيد    فتر  ال صو  عل  إن ار غزير، وقد يألو  اإلن ار  سنت يال  بنالتلتيا 
الننتاتذ بننالرغم  نن  ألننو  أعضننائوا الجنسننية ألا لننة وتلننك بسننبإل  نناهرتذ ال تننم 

 .وعدم التوافف



 عوامل وراثٌة

عوامل  عوامل بٌئٌة

 فٌزٌولوجٌة

الخدمات 

 الزراعٌة 

أسباب انخفاض 

اإلنتاجٌة فً بعض 

 أصناف الزٌتون 



 عوامل وراثٌة

ت نننننندد عننننننددا   نننننن  عناصننننننر 
اإلنتنناج علنن   سننتوة ا زهننار 

 :   ن 
 تطلبنننننننا  الصنننننننن   ننننننن   -

سنننناعا  البننننرود  الضننننرورية 
 .للت ري  الزهر 

  انا  ب ن  ا صننا   ن   -
  اهر  عدم التوافف التاتذ 

ت  ننننننن  ا زهنننننننار لنننننننب    -
 .ال وا   ال ناخية

 فٌزٌولوجٌةعوامل 

تت لف بالترأليإل الألي او   نسجة 
النبا  وبالغتاء ال خز  فذ 

أنسجتز فتد وجد أ   الة النبا  
الغتائية فذ المترتي  قب  وب د 
اإلزهار لوا تينير عل  عدد 
ا زهار ال تألونة وعل  عدد 

الن ار التذ ت تد وتست ر عل  
الشجر   ت  النضا وقد ال   
ألنير    البا ني  قلة تألوي  
البراعم الزهرية عل  ا شجار 
التذ ت انذ نتصا  فذ ال واد 

 الألربوهيدراتية

. 

 الخدمات الزراعٌة 

خد ا  لل
 السيئة الزراعية

 ن  التتليم 
الجائر والتطا  
بال صا يساه ا  
ألنيرا  فذ تدنذ 
وأ يانا  ان دام 

 اإلنتاجٌة

. 

أسباب انخفاض اإلنتاجٌة فً 

 بعض أصناف الزٌتون 



تظ ر فً 

األصناف الكبٌرة 

الحجم وتقل فً 

 األصغر

 الصنف

تظ ر فً األصناف التً 

احتٌاجات ا من البرودة 

عالٌة أو عندما ٌكون 

الشتاء دافئ أو عندما 

ٌتخلله موجات جافه حٌث 

ٌتأخر األزهار وٌتعرض 

الرتفاع درجة الحرارة 

 .ورٌاح الخماسٌن

 

احتٌاجات 

األصناف من 

 البرودة شتاءاً 

هطول األمطار وارتفاع 

الرطوبة الجوٌة والضباب 

ٌ دى إلى عدم إتمام عملٌة 

 .التلقٌح

.  م وهبوب الرٌاح الجافة

ٌ دى إلى قتل حبوب اللقاح 

وارتفاع درجة الحرارة عن 
c˚ 32   

 .المٌاسموجفاف 

الظروف الجوٌة 

الغٌر مالئمة 

 وقت األزهار



 تشكل الزٌتو  نضج الثمرة

نقص ٌٌبدأ نضج ثمرة الزٌتون فً الفترة التً 

ٌطلق  وبأنسجة الثمار،  الٌخضورالمحتوى 

على الطور " النضج األخضر" مصطلح علٌه 

الذي تبلغ فٌه كل الثمار لوناً أخضر فاتحاً، بعد 

أو تلون  األنثوسٌانٌنأٌام قلٌلة من بدء تراكم 

حٌن ا تفقد الثمار صال بت ا  واألسود بالثمار 

ٌمكن أن تستخرج النواة بالضغط على اللب  و

 بهو المحتوى الزٌتً لٌس دلٌالً موثوقاً . 

 .على النضج ، ألنه ما ٌزال فً طور التجمع

 للثمار النضج األخضر



 تشكل الزٌتو  نضج الثمرة

ٌقترن نضج الزٌتون بنقص 

تراكم  ومحتوى سكر الثمار 

 ومختلف المركبات العطرٌة، 

و التربٌنات ،  الكحوالتخاصة 

السكرٌة  الكحوالتتلعب  و

دوراً م ماً فً  المنثولالسٌما 

أن ن اٌة تغٌر األلوان  و، ذلك

ٌشكل مرحلة معبرة  ةالخارجٌ

السٌما  وفً نضج الزٌتون 

تراكم الزٌت ثم تنقص كثٌراً 
 .سرعة هذا التجمع

   للثمار ئًاٌكٌمالالنضج  



 تشكل الزٌتو  نضج الثمرة

تعتبر ن اٌة الفترة الخطٌة لتراكم 

الزٌت اللحظة المثلى لقطاف الزٌتون 

قد ٌ دي تأخٌرها إلى ضٌاع الثمار  و

نقص الجودة بدون تحسٌن كمٌة  و

الزٌت الناتجة ، وانخفاض الجودة 

 وٌمكن أن ٌرتبط بمشاكل صحٌة 

القطاف المبكر قبل  وفقدان النك ة ، 

انت اء المرحلة الخطٌة لتراكم الزٌت 

ال ٌعنً ضٌاع الكمٌة بل كذلك 

الحصول على زٌت مر ٌحتاج إلى 
 .الترسٌب مدة طوٌلة

 ي للثمارقتصاداال النضج

http://kenanaonline.com/photos/1238050/1238050282/gallery_1238050282.jpg?1304342272


 ٌحتاج ا التً الغذائٌة العناصر إضافة إن

  ما تربة إلى أسمدة صورة على النبات

 حد إلى خصوبت ا مستوى رفع  دفٌ

 عنصر نقص .أفضل إنتاج ٌكون كً أمثل

 باإلضافة والبورون البوتاسٌوم و اآلزوت

  الكربوهٌدرات من المخزون قلة إلى

 كانون فً الزهري التحول وقت  خصوصا

 األزهار نسبة زٌادة إلى ٌ دى وشباط أول

 قله وبالتالً (المبٌض مختزلة) المذكرة

 .الحمل انتظام وعدم المحصول

 نقص المٌاه والعناصر المعدنٌة

 فً الزٌتون (المعاومة)تبادل الحمل  رةهظا
 نقص سام مناسب



تزداد شدة 

 فى المعاومة

 البعلٌةالزراعات 

 عن المروٌة

 فً الزٌتون (المعاومة)تبادل الحمل  رةهظا

 ؟؟؟؟؟



 فً الزٌتون (المعاومة)تبادل الحمل  رةهظا

فً  المعاومةتقل 

األصناف التً تنضج 

وتمٌل . ثمارها مبكرا

إذا  للمعاومةاألشجار 

 تأخر القطاف

من أجل جمع الثمار 

للتخلٌل األسود 

 .واستخراج الزٌت

 موعد النضج والقطف

 عيروني

 صفراوي

 خضراوي



 فً الزٌتون (المعاومة)تبادل الحمل  رةهظا

تمٌل بعض 

األصناف إلى 

وتزٌد  المعاومة

إذا  المعاومةحدة 

كانت نسبة 

الزٌت فً الثمار 

مرتفعة 

والمحصول 

غزٌرا وحجم 

الثمار صغٌرا 

 والعكس صحٌح،

 الصنف

 الصورانً الخضٌري

 الدرماللً



 فً الزٌتون (المعاومة)تبادل الحمل  رةهظا

تتضح ظاهرة 

فً  المعاومة

األشجار كلما 

 العمر ب اتقدم 

 عمر الشجرة



حٌث إن ثمار الزٌتون تحمل . ٌعتبر التقلٌم من أهم عملٌات الخدمة الم ثرة على اإلنتاج

العام السابق المعرضة للضوء والموجودة عادة فً المحٌط الخارجً  نمواتعلى 

 -60للمجموع الخضري، لذلك ٌوجه التقلٌم دائما نحو تنشٌط نمو أغصان جدٌدة وبعمق 

مع  المعاومةسم للداخل من أجل إنتاج ثمار ذات مواصفات جٌدة والحد من ظاهرة  ٨0

 .التقلٌل من فرص اإلصابة باآلفات واألمراض

وٌتم التقلٌم عادة بعد جمع المحصول وٌ جل إلى ما بعد سقوط أكبر كمٌة من األمطار 

 .حٌث ٌكون التقلٌم خفٌفا إلى متوسطا عند وفرة األمطار وجائر عند قلت ا

مجمىعت العملياث المطبقت علً األشجار لتعديل الشكل الطبيعي لىمىها 

محددا وتمكيىها مه " وذلك بتقىيت أو تىجيه تطىر األغصان إلعطائها شكال

وقد تشمل في أوقاث معيىت علً إحياء أو تجديد , تحقيق اإلوتاجيت القصىي

 .كل أو جزء مه الشجرة 





 توزع األغصان المثمرة

 يوجد ال الزيتو   شجار أليسيةال تربيةال
 الويأللية  فرعا    بالدنا فذ هايبرر   ا
 تسبإلف الش س  ش ة تت ر  قد

  يوية عل  يؤنر   ا الل اء ا تراف
 .الشجر 

ف وتقشر اللحاء مع وجود لتأثر الق

 أفرخ مائية كثيفة



 غٌر مقلمة

 مقلمة



 جدٌدة ثمرٌةإزالة األفرع واألغصان ال رمة لتشجٌع نمو أفرع 1.

 التخلص من األفرع الجافة والمتشابكة والمصابة والمتزاحمة مع خف األفرع النامٌة2.

بقلب الشجرة مما ٌتٌح وصول الضوء وال واء إلى أجزاء الشجرة وٌقلل فرص اإلصابة           

 باآلفات واألمراض

 م وذلك للحد من استطراد األشجار ف4ًإزالة أو تقصٌر األفرع النامٌة رأسٌا أكثر من  -3

 .االرتفاع وبالتالً س ولة إجراء عملٌات الخدمة والجمع    

 .إزالة السرطانات واألفرخ المائٌة الغٌر مرغوب فٌ ا بصفة مستمرة. 4 

 فً حالة اتجاه اإلثمار نحو محٌط األشجار ٌتم إجراء التقلٌم لتقرٌب اإلثمار للداخل وعدم. 5 

 .تعرٌة األفرع     

 فً حالة الزراعة على مسافات ضٌقة ال ٌ دى التقلٌم إلى زٌادة المحصول ولكن ٌتحسن. 6 

 .المحصول عند خف األشجار     

 ٌراعى بعد التقلٌم رش األشجار بأي مركب من مركبات النحاس. ٧ 



  

 تتلنننننننيم االسنننننننتبدا 
الننننننننننننت  يسنننننننننننن ا 
بال  اف ننننننة علنننننن  
التنننننننننواز  ب زالنننننننننة 
المننننننننروع ال   ننننننننر  
وتشجي  ن نو فنروع 

 .   ن ر  جديد 



   التفرٌدتقلٌم 

لتأمٌن ت وٌة المجموع 

الخضري والمحافظة 

على الشجرة بحالة 

إزالة )توازن جٌد وذلك 

الفروع المائٌة ،إزالة 

الفروع القوٌة جداُ، 

إزالة التفرعات ال رمة 

غٌر المنتجة وإزالة 

الخشب المٌت والفروع 

 ( .المشوهة



 تتليم التجديد
إت يسن ا  التمريند أل   لتتليم  

بتجدينند  ننن م للطننرود ال دينننة 
والتننننننذ فننننننذ السنننننننة ال تبلننننننة 

 ن رينننننةسنننننتت و  إلننننن  فنننننروع 
بتشجي وا والد  طنرود خضنرية 
جدينننند  فننننذ قاعنننند  التمرعننننا  
ال   ننر  لننتلك ف ننننا نؤألنند علنن  
تطبيننف التتلننيم بانت ننام سنننويا  

 عل   ج وع أغصا  الشجر 



  تقلٌم التقرٌب

ٌطبق فً حال 

ابتعاد الفروع 

المثمرة عن 

مركز تفرع ا 

نتٌجة نموها 

 الطولً



إصابت ا أو عمرها كبر و األشجار هرم نتٌجة اإلنتاج ٌقل عندما التجدٌدي التقلٌم إلى نلجئ 

 المنتجة غٌر ال رمة األفرع قطع ٌتم حٌث .الخدمة عملٌات إهمال أو واآلفات باألمراض

 أو واحدة مرة ذلك وٌتم الشجرة هٌكل تشكل جدٌدة وأغصان أفرع لنمو الفرصة إلتاحة

 .التجدٌد لطرٌقة طبقا سنوات عدة خالل تدرٌجٌا

 ماصة جذور تكوٌن لتنشٌط الجذري المجموع من جزء قطع التقلٌم هذا تنفٌذ عند وٌجب 

  .(وتقلٌم آفات ومقاومة وري تسمٌد) من المختلفة الخدمة بعملٌات االهتمام مع جدٌدة

من فائدة ال باألمراض الجذري المجموع إصابة نتٌجة هرمة األشجار كانت إذا أما مالحظة 

 .ل ا تجدٌد تقلٌم إجراء



تقلٌم األشجار على 

 مستوى األفرع ال ٌكلٌة
تقلٌم األشجار على  

 مستوى سطح األرض

 عند ال ٌكلٌة األفرع تقصر
 ،نسبٌاً  فتٌة أغصان مستوى
 الجذع بقاء الطرٌقة هذه سٌئات
 هرمة، بحالة ال ٌكلٌة واألفرع
 ال وائً المجموع ٌتجدد وعندما
 إلى تعود ما سرعان لألشجار
 من بد وال األصلً، وضع ا
 كل التقلٌم من الشكل هذا تكرار
 أي ٌوجد ال إذن . سنوات بضع
 .لألشجار الكامل بالتجدٌد أمل

 األم للشجرة الجذري المجموع ٌبقى

 المجددة األشجار تربٌة ٌمكن ، هرماً 

 جذوع، عدة على أو واحد جذع على

 إلى تعود الشجرة أن البدٌ ً ومن

 لدى أكبر بسرعة األصلً وضع ا

 إن مثالً، جذوع ثالثة على تربٌت ا

 فً عائقاً  ٌقف التقلٌم من الشكل هذا

 القطاف تعمٌم حال فً المستقبل

 المٌكانٌكً



قطع األفرع الثانوٌة 

فً حالة سالمة 

الجذع واألفرع 

ال ٌكلٌة من 

 .اإلصابة

تقلٌم تدرٌجً 

لألفرع ال ٌكلٌة 

خالل عدة سنوات 

أو تقلٌم ا دفعة 

واحدة على ارتفاع 

سم من  50

 .المنشأ



قطع الجذع على 

ارتفاع متر من 

 سطح األرض

 

تربٌة فرع خضري 

جدٌد من أسفل 

الشجرة ثم قطع 

 .  الشجرة

قطع الشجرة عند 

سطح األرض مع 

مراعاة دهن 

أماكن القطع 

 بعجٌنة بوردو



 عثة الزٌتون ذبابة ثمار الزٌتون أعراض اإلصابة بحفار ساق الزٌتون



 الفرتسلٌوم عٌن الطاووس




