
تقليم اال�شجار املثمرة
Pruning trees



Background about the project

This manual was prepared as a part of the OTI project “Vocational Trainings on 
Carpet Weaving in Fakiha village & pruning in Aanjar” which was  implemented by 
the Society for the Protection of Nature in Lebanon (SPNL) through the generous 
support of OTI Lebanon in Anjar –Kfar Zabad Himas. 

Highlights

The Bekaa was highly affected by the Syrian crisis. Around 350,000 registered 
Syrian refugees reside as per April 2014 official statistics. Their presence 
engendered basic resources and increased competition over job opportunities.  
In order to mitigate the crisis tensions in the Bekaa & reduce resource and 
economic strains on the affected Hima communities, namely Hima Anjar& Kfar 
Zabad , OTI Lebanon has contributed in meeting  the livelihood stresses of those 
communities through this  project.

Objective

The following project aimed to offer alternative income generating activities for 
women and youngsters, thus reducing the competition over job opportunities 
between the host communities and the Syrian refugees. Furthermore, it 
contributed to scaling up  scaling the traditional pruning practices of old farmers 
and offered them new pruning techniques which contributed to improve their 
agriculture, considered the main source of livelihood in the Bekaa. .

Through the project around 30 Lebanese and Syrian men were trained on 
new pruning techniques between March and April 2014, through a three-days 
extensive workshop and ongoing vocational training supported by a technical 
assistant. Trainees were provided with the pruning tools to facilitate their access 
to job. . 

Back ground info about SPNL and Hima 

The Society for the Protection of Nature in Lebanon-SPNL, is the BirdLife 
National Partner. SPNL is a national, non-geographic, non-sectorial, non-political 
environmental NGO established in 1986. It is a member in IUCN, MedWet, Med 
NGO network, WANA Forum, and a founding member of the Lebanese Environment 
Forum. Its mission revolves around the protection of nature, birds and biodiversity 
of Lebanon with and for people, and the promotion of sustainable use of natural 
resources. Within this context, SPNL is currently advocating the revival of the 
tradition ’”Al Hima”’ which is a  community based management system which 
dates back to 1500 year ago. SPNL is reviving this approach on the national and 
international level for the involvement of the local communities in the sustainable 
management of natural resources and thus improving their livelihoods. 
Hima is a traditional community based approach for the conservation and 
sustainable use of natural resources that has been prevalent in the Arabian 
Peninsula for more than 1500 years. It started with the tribal system and the 
need to secure their livelihood in harsh environment. The Hima approach evolved 
with the Islamic culture that added to it values such as equity, common good, 
equal opportunity, common decision making,… Hybrid Hima promoted by SPNL 
merges between modern scientific approaches with the traditional hima values 
embedded in our culture.
Since 2004, SPNL has been advocating and reviving the Hima community approach  
in collaboration with municipalities – local authourities, for conserving and 
upgrading the livelihood of the local communities through promoting sustainable 
use of natural resources and providing alternative job opportunities.

Information about the Manual

The following Manual is intended to anyone who is interested to learn about the 
pruning techniques for the different types of fruit trees. It provides an over view 
about pruning with illustrations. It also highlights the importance of pruning, the 
different techniques depending on tree type, equipment to be used, and timing. 
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معلومات عامة حول الم�شروع

لقد اأعددنا الدليل التايل كجزء من م�سروع "دورات التدريب املهني حول حياكة ال�سجاد يف قرية الفاكهة 
وتقليم الأ�سجار يف عنجر" ملكتب OTI التي تنفذها جمعية حماية الطبيعة يف لبنان )SPNL( من خالل 

الدعم ال�سخي ملكتب OTI لبنان يف حمى عنجر-كفرزبد.

نقاط رئي�شية:

لقد تاثرت منطقة البقاع  بالنزوح ال�سوري ، حيث ُيقدر عدد ال�سوريني امل�سجلني  يف هذه املنطقة بحوايل 
350،000 ن�سمة بناء على الح�ساءات الر�سمية  التي متت يف ني�سان 2014 . ان وجود النازحني اثر ب�سكل 

�سديد على املوارد احلالية وزاد املناف�سة على فر�ص العمل.

املوارد  على  ال�سغوط  من  واحلد  املنطقة  هذه  يف  الأزمة  عن  الناجمة  التوترات  تخفيف  اأجل  ومن 
والو�سع القت�سادي للمجتمعات الأهلية التي تعي�ص حول احلمى، وبالتحديد حمى عنجر وكفر زبد، 
�ساهم مكتب OTI لبنان يف امل�ساعدة على مواجهة ال�سغوط احلياتية لهذه املجتمعات من خالل تنفيذ 

هذا امل�سروع.

الهدف

مّت تنفيذ امل�سروع التايل بهدف تقدمي ن�ساطات بديلة لتوليد املداخيل للن�ساء وال�سباب، وبالتايل تخفي�ص 
التناف�ص على فر�ص العمل بني املجتمعات امل�سيفة  والنازحني ال�سورين. عالوة على ذلك، �ساهم امل�سروع 
فهم على  الأ�سجار وعرَّ ال�سن لتقليم  الكبار  املزارعون  التي يتبعها  التقليدية  املمار�سات  يف رفع م�ستوى 

تقنيات تقليم جديدة �ساهمت يف حت�سني زراعتهم التي ت�سكل امل�سدر الرئي�سي لك�سب رزقهم.

ومن خالل هذا امل�سروع، مّت تدريب حوايل 30 مواطناً لبنانياً و�سورياً على تقنيات التقليم اجلديدة خالل 
�سهري اآذار وني�سان عام 2014 يف ور�سة عمل مكثفة دامت ثالثة اأيام مع تدريب مهني متوا�سل بوجود 

م�ساعدة تقنية. وح�سل املتدربون اأي�ساً على معدات التقليم.

معلومات عامة حول جمعية حماية الطبيعة في لبنان )SPNL( والحمى

 )BirdLife هي ال�سريك الوطني للمجل�ص العاملي حلماية الطيور SPNL-جمعية حماية الطبيعة يف لبنان
)International. تاأ�س�ست جمعية حماية الطبيعة يف لبنان عام 1986 وهي منظمة وطنية غري حكومية، 
وغري حمددة مبنطقة جغرافية معينة، وغري طائفية اأو �سيا�سية، وهي ع�سو يف الحتاد العاملي للمحافظة 
على الطبيعة )IUCN( ومنظمة MedWet و�سبكة املنظمات غري احلكومية يف منطقة البحر املتو�سط 
ومنتدى WANA وهي اأي�ساً ع�سو موؤ�س�ص يف املنتدى البيئي اللبناين. وتتمحور مهمتها حول حماية 
النا�ص، وترويج  اأجل  النا�ص ومن  العمل مع  لبنان من خالل  البيولوجي يف  والتنوع  والطيور  الطبيعة 
 SPNL-ال�ستخدام امل�ستدام للموارد الطبيعية. ويف هذا ال�سياق، تدعو جمعية حماية الطبيعة يف لبنان
حالياً اإىل اإعادة اإحياء تقليد "احلمى" الذي ي�سكل نهجاً لإدارة املوارد ي�ستند اإىل املجتمع املحلي ويعود 
اإحياء هذا النهج على امل�ستويني الوطني والدويل   SPNL اإىل ما قبل 1500 �سنة. تعيد جمعية  تاريخه 

لإ�سراك املجتمعات املحلية يف الإدارة امل�ستدامة للموارد الطبيعية، وبالتايل حت�سني �سبل معي�ستهم.
احلمى هو نهج تقليدي ي�ستند اإىل املجتمع املحلي للمحافظة على املوارد الطبيعية وال�ستخدام  نظام 
هذا  ا�ستخدام  بداأ  �سنة.   1500 يزيد عن  ما  منذ  العربية  اجلزيرة  �سبه  يف  �سائداً  كان  وقد  لها  امل�ستدام 
النظام مع النظام القبلي واحلاجة اإىل تاأمني �سبل العي�ص يف بيئة قا�سية. تطّور نظام احلمى مع احل�سارة 
اإليه قيم مثل امل�ساواة وال�سالح العام وتكافوؤ الفر�ص واتخاذ القرارات ب�سورة  اأ�سافت  الإ�سالمية التي 
ج لها جمعية SPNL ما بني النهج العلمي احلديث  م�سرتكة... تدمج احلمى الهجينة التي تروِّ

والقيم التقليدية للحمى التي ت�شكل جزءًا ال يتجزاأ من ثقافتنا.
املحلي  املجتمع  اإىل  ي�ستند  الذي  احلمى  نظام  اإحياء  اإعادة  اإىل   2004 العام  منذ   SPNL جمعية  تدعو 
بالتعاون مع البلديات وال�سلطات املحلية بهدف املحافظة على �سبل عي�ص املجتمعات املحلية وحت�سينها 

من خالل ت�سجيع ال�ستخدام امل�ستدام للموارد الطبيعية وتوفري فر�ص العمل البديلة.

معلومات حول الدليل

الدليل التايل موّجه اإىل كل �سخ�ص مهتم بالتعلم حول تقنيات تقليم خمتلف اأنواع الأ�سجار املثمرة. 
اأهمية  على  ال�سوء  ي�سلط  كما  تو�سيحية.  �سور  مع  الأ�سجار  تقليم  حول  عامة  نظرة  يوفر  وهو 
املنا�سب  والوقت  امل�ستخدمة،  واملعدات  الأ�سجار،  لنوع  تبعاً  امل�ستخدمة  املختلفة  والتقنيات  التقليم، 

للقيام بذلك.
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 أهمٌة التقلٌم

 :إلى التقلٌم ٌهدف
ٌجعلها مما وللصنف للمنطقة مناسبااً وشكلاً هٌكلاًبعدًزرعهاً الشجرة إعطاء 

 .والجوٌة المناخٌة للعوامل مقاومة أكثر
وكمااً تحسٌن وبالتالًوًتوزٌعهً تنظٌمًالحملًا  .اإلنتاجًنوعاًا
 الضعٌفة ،المتكسرة ،المرٌضة األغصان كل من الشجرة لٌصتخ. 
 وغٌرها وقطاف حراثة من البستان داخل الزراعٌة العملٌات تسهٌل. 
 الحمل فً التناوب ظاهرة وتخفٌف السنوي الحمل تنظٌم  
والجذور إٌجادًتوازنًغذائًًبٌنًالنموًالخضريًواإلثمار. 
 دخولًسنًاإلثمارًفًًوقتًمبكر. 

 توقٌت التقلٌم

طور  ٌبدأًتقلٌمًاألشجارًالمثمرةًعادةًبعدًدخولًالنباتًمرحلة: تقلٌم شتوي 1.
الربٌعًايً مباشرةًوٌمكنًاالستمرارًبعملٌةًالتقلٌمًحتىًبداٌةًفصل السكون
 تأخٌره الباردة المناطق فً وٌفضل وشباطالثانً  تشرٌن بٌن الواقعة الفترة
 .بأسبوعٌن البراعم تفتح قبل ما إلى

 
وًٌجريًفًًالصٌفًأثناءًنشاطًاألشجارًوًذلكًخللًعملٌاتً: تقلٌم صٌف2ً.

تربٌتهاًبالنسبةًلألشجارًالصغٌرةًأوًبغرضًتوجٌهًالنموًالخضريًلألشجارً
 .المثمرة

 تقلٌم االشجار المثمرة

فادي سركٌس.  م  
 2014  

  ما هو التقلٌم ؟ 

 األفرع قص من ألشجاره المزارع بها ٌقوم هامة زراعٌة عملٌة هو
 وٌعطً والمرٌضة ضرورٌة والغٌر مناسبة الغٌر واألغصان

  متوازنااً وحمل مناسبااً شكلاً لشجرةا
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 تقلٌم التربٌة

 :وفقًطرقًمتعددةًتختلفًحسبًنوعًالشجرةًاهمهاًالشجرةًٌةٌكلتتمًتربٌةًه
 :الشكلًالحر1.

 الشكلًالطبٌعًًالحر•
 الشكلًالهرمً•
 الشكلًالكأسً•

 
 الحائطًالثمريًاوًالتربٌةًالجدارٌة2.

 
 

 تقلٌم التربٌة

الحر الطبٌعً الشكل:   
فًًهذهًالطرٌقةًتتركًاألشجارًلتنموًطبٌعٌاًمنًغٌرًتوجٌهًوًعندهاًتكبرًتهذبً
عنًطرٌقًأزالهًاألفرعًالمتداخلةًأوًالمتعارضةًوًتكونًاألشجارًالمرباهًبهذهً

الطرٌقةًمخروطٌةًالشكلًتقرٌباًوًقاعدتهاًمتسعةًوًرأسهاًضٌقةًوًٌأتًًفًًذلكً
بانًالساقًاألصلٌةًللشجرةًتنموًبدونًتقلٌمًثمًتربًًعلٌهاًعدةًأفرعًجانبٌةًتقلً

وًتمتازًهذهًالطرٌقةًبقوةًهٌكلًالشجرةًوً أطوالهاًتدرٌجٌاًكلماًاتجهناًإلًًالقمة
اللزمًمماًٌصعبًمنًإجراءًالعملٌاتً تحملهاًإالًانهاًتكونًمرتفعةًأكثرًمن

 الزراعٌة

 ادوات التقلٌم

 انواع التقلٌم

ٌرمًًإلىًتشكٌلًهٌكلًالشجرةًمنًحٌثًاإلرتفاعًوالحجمً: تقلٌم التربٌة1.
والمجموعًالخضريًوكثافةًالنموًوتحدٌدًزواٌاًالتفّرع،ًللوصولًبالشجرةً

 .الىًحالةًاإلنتاجًاإلقتصاديًعندًبلوغًمرحلةًاإلثمار
 

الغاٌةًمنهًهًًالحفاظًعلىًإستمرارٌةًإثمارًالشجرةًوالحصولً: تقلٌم اإلثمار2.
علىًإنتاجًثمريًذيًنوعٌةًجٌدة،ًوالحفاظًعلىًالشجرةًلتكونًقوٌةًبحٌثً

عواملًتتمكنًمنًحملًاإلنتاجًالثمريًومقاومةًالكسرًوالصمودًبوجهًال
 .الجوٌة
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 تقلٌم التربٌة

 ( :القائد المركزي ) لشكل الهرمً ا
 

 

 تقلٌم التربٌة

 ( :الملك المعدل ) الشكل الهرمً المعدل 
بحٌثًتتعرضًجمٌعً فًًهذهًالطرٌقةًمنًالتربٌةًٌكونًقلبًالشجرةًمفتوحاًا

 .أجزاءًالشجرةًلإلضاءةًبشكلًجٌدًإضافةًللتوزعًالمتجانسًلإلثمار
وتنفذًعنًطرٌقًقصًالفرعًاألساسًًعلىًارتفاعًمناسبًمماًٌؤديًإلىً

أفرعًمتجهةًللخارجًوموزعة4ًً-3خروجًأفرعًجانبٌةًعلٌه،ًٌتمًانتخابً
إلىًأعلىًلٌأخذًمكانً معًمراعاةًتركًالفرعًالعلويًلٌنموًرأسٌاًا جٌداًا توزٌعاًا

الفرعًالرئٌسًًوٌعتبرًالفرعًالملكًالمعدل،ًوتقلمًاألفرعًالجانبٌةًتقلٌماًا
وتربىًأفرعًثانوٌةًعلىًفرعًالملكًالمعدلًواألفرعًالجانبٌةًبنفسً متوسطاًا

 .النظامً،ًوالشكلًالتالًًٌوضحًخطواتًتطبٌقًالطرٌقة
  

 
 

 تقلٌم التربٌة

 :الحر الطبٌعً الشكل

 تقلٌم التربٌة

( :القائد المركزي ) لشكل الهرمً ا 
للشجرة،ًٌتكونًمنًفرعًأساسًً متٌناًا تعتبرًطرٌقةًسهلةًالتطبٌق،ًتعطًًهٌكلًا

منتظماًا4ً-3مركزي،ًفًًالسنةًاألولىًتنتخبًعلٌهً أفرعًجانبٌةًموزعةًتوزٌعاًا
تشكلًالطابقًاألولًفًًهٌكلًالشجرةً،ًوفًًالسنةًالثانٌةًٌتمًتشكٌلًالطابقً

أفرعًعلىًالفرعًالمركزيًوتقلمًبشكلًأقصرًبحٌثًتكون4ًً-3الثانًًبانتخابً
هرمٌاا،ًوالشكلً.. متوازنةًمعًمستوىًالطابقًاألول،ًوهكذاً فتأخذًالشجرةًشكلًا

 .التالًًٌوضحًخطواتًتطبٌقًالطرٌقة
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 تقلٌم التربٌة

 :الشكل الكأسً

 تقلٌم التربٌة

الحائط الثمري او التربٌة الجدارٌة: 
الصولًمقزمةًاوًشبهًمقزمةًتسمحًًتستعملًبشكلًعامًطرٌقةًالتربٌةًعلىًأسلك

باالنتاجًالمبكرًابتداءًمنًعمرًثلثًسنواتًوهىًوإنًكانتًمكلفةًعندًاإلنشاءً
لكنهاًتعتبرًأفضلًطرقًالتربٌةًحٌثًتكونًكلًأعضاءًالشجرةًمعرضةًلإلضاءةً

والتهوٌةًوٌسهلًإجراءًجمٌعًعملٌاتًالخدمةًبهاًمنًرشًوتقلٌمًوكذلكًجمعً
 .المحصولًوًهًًتتخدًاشكالًمتعددةً

 تقلٌم التربٌة

 ( :الملك المعدل ) الشكل الهرمً المعدل 
  

 
 

 تقلٌم التربٌة

ًالشكل الكأس: 
فًًهذهًالطرٌقةًتكونًاألشجارًالمرباهًذاتًجذعًقصٌرًتخرجًمنهًمنًنقطً  

متقاربةًثلثةًأوًأكثرًمنًاألفرعًالرئٌسٌةًبطولًمتساويًتقرٌباًوًتنموًعلٌهاً
أفرعًأخريًثانوٌةًوًذلكًتبدوًالشجرةًكالكأسًوًمفتوحةًمنًالوسطًوًتمتازًهذهً
الطرٌقةًبسهولةًجمعًالثمارًوًمقاومةًاآلفاتًنظراًلقلةًارتفاعًاألشجارًكماًتكونً

الثمارًذاتًجودةًعالٌةًوًلكنًمنًأهمًعٌوبهاًتأخرًوصولًاألشجارًإلًًعمرً
اإلثمارًوًقلةًالمحصولًنظراًلشدةًالتقلٌمًوًكذلكًضعفًالهٌكلًالعامًللشجرةًوً

 تستعملًهذهًالطرٌقةًفًًتربٌةًأشجارًالمشمشًوًالتٌنًوًالخوخً
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 تقلٌم التربٌة

 :أهم الشروط الواجب مراعاتها ماٌلً
 
ٌحددًارتفاعًالجذعًوقتًتقلٌمًالتقصٌرًأثناءًالزراعةً،ًوبصورةًعامةًٌقصًالفرعًعلىً: ارتفاعًالجذع -أ

سمًمنًسطحًاألرضًفًًاألشجارًمتوسطةًالحجمًمنًاللوزٌاتًوٌتركًأطولًمنًذلكًف70ًًً-60ارتفاعً
 .األشجارًالكبٌرةًمنها

بعدًتحدٌدًارتفاعًالجذعًتنتخبًعلٌهًاألفرعًالجانبٌةًالتًًستكونًاألفرعًالرئٌسٌةً: انتخابًاألفرعًالجانبٌةً -ب
بقدرًاإلمكانًحولًمحٌطًالشجرةً. للشجرةًلمدةًسنتٌن حلزونٌاًا علىًاالفرعًالمختارةًانًتكونًموزعةًتوزٌعاًا

 .درجة65ً-45فلًٌخرجًفرعانًمنًمستوىًواحدًعلىًالجذعًًوانًتكونًزاوٌةًانتخابًاألفرعًبٌنً
 
تقلمًاألفرعًالطوٌلةًالقوٌةًبشكلًأخفًمنًاألفرعًالمتوسطةًوالضعٌفةًبطولً : تربٌةًاألفرعًالرئٌسٌة -ج

ٌتدلىًنحوًاألرض70ً-50ٌتراوحًبٌنً ضعٌفاًا  .سمًألنهًلوًزادًعنًذلكًٌكونًالفرعًرخواًا
 

وفًًالشتاءًالتالًًلماًسبقًٌنتخبًعلىًكلًفرعًثلثةًأوًأربعًأفرعًثانوٌةًوتربىًبنفسًالطرٌقةًالسابقةًمعً
مراعاةًأنًأطوالًتلكًالفروعًٌجبًأنًتكونًمناسبةًلطولًالفرعًاألصلًًالذيًنمتًعلٌهًلبعدهًعنًجذعً

 .الشجرةًثمًٌستأصلًماعداًذلكًمنًالفروعًالضعٌفةًوالمتزاحمةًوالمتداخلةًوالمتجهةًإلىًأسفل

 تقلٌم االثمار

 :ٌؤثر تقلٌم االثمار فً
 
 .  خفضًعددًاألزهارًالكاملةًوٌتبعهًخفضًفىًاإلنتاجًالثمرى :          التزهٌرً•
 .نسبةًاألزهارًالعاقدةالرتفاعً:      العقدًالثمرى•
 .البراعمًالمزالة شدةًالتقلٌمًوعددتبعاًلإنتاجًالثمارًانخفاضًفًًً:نتاجًالمحصولًأ•
 .حجمًالثمرةازدٌادًً:       حجمًالثمر•
 .عًنوعٌةًالثمرةًفىًاألشجارًالمقلمةاتفار:   نوعٌةًالثمرةً•
 تأثٌرًمباشرًاٌجابًًاوًسلبً:        لونًالثمار•

 تقلٌم التربٌة

 :الحائط الثمري

 تقلٌم التربٌة

 :الحائط الثمري
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 أسس تقلٌم اللوزٌات

علىًدوابرً: اللوز4ً. طبٌعةًالحملًتشبهًطبٌعةًحملًالمشمش،ًفالبراعمًالزهرٌةًبسٌطةًمعظمهاًتحملًجانبٌاًا
علىًأفرعًعمرهاًسنةً معمرةًقدًتصلًإلىًخمسًسنواتًأوًأكثرًوقلٌلًمنًالبراعمًالزهرٌةًٌحملًجانبٌاًا

 .واحدةًأيًمنًنواتًالعامًالسابق
 

زهراتًوهذه5ًً-2البراعمًالزهرٌةًبسٌطةًتتكشفًعنًعددًمحدودًمنًاألزهارًٌتراوحًبٌنً: الكرز5ًً.
علىًدوابرًمعمرةًٌصلًعمرهاًإلىًعشرةًسنواتًوأفرعًعمرًسنةًواحدةًمنًنواتً البراعمًتحملًجانبٌاًا

 .العامًالسابق

 أسس تقلٌم اللوزٌات

 :طرٌقة تقلٌم اإلثمار فً اللوزٌات
ًٌنحصرًتقلٌمًأشجارًاللوزٌاتًالمثمرةًفًًإزالةًاألفرعًالمتشابكةًالتًًتمنعًدخولًالضوءًإلى

قلبًالشجرةًوبعضًاألفرعًالتًًسمكهاًحوالًًبوصةًبحٌثًنحصلًعلىًنموًجدٌدًٌتجددًبهً
معًتركًاألفرعًالتًًعمرهاًسنةًواحدة1/5ً  . الخشبًالمثمرًسنوٌاًا

 
  ًتقصٌرًاألفرعًالعلٌاًإلىًأفرعًجانبٌةًخارجةًقوٌةًوذلكًللحدًمنًارتفاعًالشجرةًولتشجٌعًنمو

ألنهاًهًًالتًًتحملًالثمار  .الدوابرًعلىًاألفرعًالتًًعمرهاًسنةًنظراًا
 
إزالةًاألفرعًالجافةًوالمصابةًوالمتزاحمةًوالمائلةًإلىًأسفل. 

 
  

 تقلٌم االثمار

ًٌعتبرًمنًأهمًالعواملًالمحددةًلإلنتاجًحٌثًٌؤمنًالتوازنًاألمثلًبٌنًالنمو
ٌتطلّبًمعرفةًنظرٌةًوتطبٌقٌة،ًالخضريًواإلثمار،ً ولكًًٌكونًناجحاًا

وبالتالًًخبرةًطوٌلةًبكلًنوعًمنًأنواعًاألشجارًالمثمرة،ًألنًلكلًمنهاً
خصائصًذاتٌةًتتمٌزًبهاًعنًغٌرهاًمنًحٌثًالبراعمًالزهرٌةًوالثمرٌةً

   .وأمكنةًتموضعهاًعلىًاألفرعًالحدٌثةًأوًاألغصانًالهٌكلٌةًوغٌرها
 

 :وًمنًهناًضرورةًتقسٌمًاالشجارًالمثمرةًالىًنوعٌن
 اللوزٌات1.
 التفاحٌات2ًً.
 

 أسس تقلٌم اللوزٌات

 :طبٌعة الحمل فً اللوزٌات
 

علىًأفرعًخضرٌةًمنًنمواتًالعامًالسابق  :الدراق1. وٌمٌزًاألفرعً. البراعمًالزهرٌةًبسٌطةًتحملًجانبٌاًا
التًًتحملًالبراعمًأنًكلًعقدةًموجودةًعلىًفرعًتحملًثلثةًبراعمًالوسطىًمنهاًبرعمًخضريً

والبرعمٌنًالجانبٌٌنًبراعمًزهرٌةًًوعادةًتظهرًالبراعمًالزهرٌةًقبلًاألوراق،ًوتتمٌزًالبراعمًالزهرٌةً
منًالبراعمًالخضرٌةًالتًًتكونً عنًالبراعمًالخضرٌةًبأنًاألولىًتكونًمستدٌرةًالشكلًوأكثرًانتفاخاًا

 . مدببةًورفٌعة
 

البراعمًالزهرٌةًبسٌطةًحٌثًٌتفتحًكلًبرعمًعنًزهرةًواحدةًفقطًوتكونًهذهًالبراعمًجانبٌةً: المشمشً 2.
 .  وهًًإماًفردٌةًأوًمزدوجةًعندًالعقدًوعلىًأفرعًعمرهاًسنة

 
علىًدوابرًقصٌرةًمعمرةًتستمرًفًًاإلثمارًمدةً: الخوخ3ً. 6ًالبراعمًالزهرٌةًبسٌطةًومعظمهاًتحملًجانبٌاًا

 .الدوابرًتنموًعلىًأفرعًعمرهاًسنةًإلىًستًسنوات. سنواتًأوًأكثر
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 أسس تقلٌم اللتفاحٌات

ًبهدفًتكوٌنًتشكلتًثمرٌةًفتٌةًفًًاألشجارًالتًًدخلتًفًًطورًالشٌخوخةًٌتبعًماًٌل : 
الثمريًبتجدٌدًالفروعًالنصفًهٌكلٌةًمنًتاجًالشجرةًحٌثًٌتمًًقصٌنصحًإلىًجانبًال•

سنواتًإلىًنقطةًتفرعًتساعدًعلىًاستمرارًعملٌةًالنمو4ًً -3تقصٌرًبعضًاألفرعًبعمرً
 .الخضري،ًمعًاالستمرارًبعملٌةًالتقلٌمًالثمريًوإضافةًكمٌةًمنًاألسمدةًاآلزوتٌة

 
ٌتبعًعملٌةًالتجدٌدًاألولًًلألفرعًالنصفًالهٌكلٌةًوبفواصلًزمنٌةًتقدرًبخمسةًسنواتً•

سنواتًحٌث8ًً-7سنواتًوثالثةًعلىًاألفرعًبعمر6ًً-5عملٌاتًتجدٌدًثانٌةًلألفرعًبعمرً
 .سم7ًتقصرًمنًنقطةًالًٌزٌدًالقطرًعندهاًعنً

 نصائح عامة

: ماٌجب مراعاته عند إجراء التقلٌم  
ٌجب أن تكون منطقة القطع صغٌرة ما أمكن ناعمة الملمس وبذلك ٌسهل التئام األنسجة 1.

المقطوعة أما منطقة القطع الكبٌرة الخشنة الملمس فتتقرح األنسجة عندها وقد تتلف كل 
 .ما ترك من الفرع

 يٌجرى قطع الفرع بحٌث تكون منطقة القطع موازٌة للفرع الذى ترك دون تقلٌم والذ2.
 .ٌخرج علٌه أو منه الفرع المقطوع

 

 أسس تقلٌم التفاحٌات

 :ٌراعى فً تقلٌم التفاحٌلت ما ٌلً
ًحتىًتسمحًللضوءً, األفرعًالتًًعمرهاًسنةًواحدةًوإزالةًبعضًاألفرعًاألكبرًسناًاًقصٌتم

 .  بالتخللًإلىًقلبًالشجرةًللمساعدةًعلىًتكوٌنًالدوابرًالثمرٌةًولتحسٌنًتلونًالثمار
والسرطاناتًالمتكونةً, وكذلكًاألفرعًالقرٌبةًمنًسطحًاألرضً, تزالًاألفرعًالجافةًوالمصابة

 .منًاألصل
 
 

 

متوسطًطولًالنمواتً
عددًالبراعمًالمتروكةًبعدً وصفًقوةًالنمو السنوٌة

 التقلٌم

سم15ًأقلًمنً أوًقطعً/ برعم2ًً – 1 ضعٌفةًجدااً 
 تجدٌدي

سم30ً – 15 براعم5ً – 3 ضعٌفة   
سم50ً – 30 براعم8ً – 6 متوسطة   
سم100ً – 50 برعم11ً – 9 قوٌة   

سم100ًأكثرًمنً  قوٌةًجدااً 
سنة2ًً-1تتركًبدونًتقلٌمًلـً

أوًٌمكنًثنًًوتقوٌسً
 الطرود

ٌبنًالجدولًالتالًًعددً
البراعمًالمتروكةًبعدًالتقلٌمً

لقوةًالنمو  : تبعاًا

 أسس تقلٌم اللتفاحٌات

ًلتنظٌمًحملًالثمارًفًًمرحلةًاإلثمارًٌجبًأنًنحققًالتوازنًبٌنًالنمواتًالخضرٌةًوالنموات
الثمرٌة،ًوالمعٌارًاألساسًًلتنظٌمًالحملًهوًالعلقةًبٌنًعددًاألوراقًوالثمارًوالتًًتكونً

وكذلكًالعلقةًبٌنًالبراعمًالخضرٌةًوالزهرٌةًوهًًبنسبةً, ورقةًلكلًثمرة50ًً – 30بحدودً
لألعدادًالزائدةًمنًًقصبرعمًخضريًللبرعمًالزهري،ًلذلكًٌنصحًبالقٌامًبعملٌاتًال2-3ً

 .الثمارًوالبراعمًالزهرٌةًالمتكونةًعلىًالشجرة
 
ً،للنموًالخضريًالغزٌر ضرورةًعدمًتطبٌقًالتقلٌمًالجائرًلألشجارًالتًًبطورًاإلثمارًمنعاًا

 .الذيًٌستهلكًالموادًالمخزنةًلتكوٌنًالبراعمًالثمرٌةًوبالتالًًٌقلًإثمارًاألشجار
 
ًتتركًالدوابرًواألفرعًالثمرٌةًالقصٌرةًبدونًتقصٌرًإالًفًًحالًزٌادةًعددهاًحٌثًٌمكنًإزالة

أماًاألفرعًالثمرٌةًالطوٌلةًففًًحالًالحملًالطبٌعًًتتركًكاملةًبٌنماًتقصرًفًًً،البعضًمنها
 .حالًالحملًالغزٌرًمنًأحدًالبراعمًالخضرٌةًالمتطورة
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 نصائح عامة

ألن الزاوٌة . ٌزال األفرع التى تشكل زاوٌة قلٌلة أو كبٌرة مع الفرع التى تخرج علٌه3.
ه لكن إذا قلت عن ذلك كثٌراً ٌكون الفرعان متوازٌان 45المفضلة بٌن فرعٌن متالقٌٌن هى 

.  وإحتمال االنشطار فى المستقبل وارد، وذلك تحت ثقل المجموع الخضرى والثمرى علٌهما
أما إذا زادت زاوٌة التفرع لتكون قائمة أو قرٌبة من القائمة فإن الكسر أٌضاً وارد تحت 

 .ثقل المجموع الثمرى فٌما بعد
ألنه من األخطاء الشائعة إزالة األفرع الثانوٌة دون إزالة . ٌجرى تقلٌم األفرع الرئٌسة أوال4.

فالقائم على التقلٌم ٌصعب علٌه إزالة فرع رئٌسى حتى . الفرع الرئٌسى الذى اللزوم له
وٌجب إزالة . ولو كان إزالته ضرورٌة وهذا خطأ وٌؤدى إلى تشوه فى شكل وهٌكل الشجرة

 .الفرع المقلم كاملة فال ٌترك منه بقٌة وهو ما ٌعرف بالكعب أو مسح الفرع

 نصائح عامة

فى حالة تقلٌم التقصٌر وهى الذى ٌزال فٌه جزء من الفرع ٌراعى أن ٌكون القطع أعلى 5.
برعم بمسافة حتى الٌحدث جفاف مباشر للبرعم الطرفى الذى ترك نتٌجة للنتح والبخر منه 

 .بل تكون الجزء أعلى البرعم هو حماٌة للبرعم من الجفاف
 

إذا كبرت مساحة منطقة القطع عند إزالة أفرع كبٌرة ٌفضل تغطٌة سطح القطع ببعض 6.
 .أو الجٌر مع كبرٌتات نحاس. فى األلف 1المطهرات الفطرٌة مثل سٌانٌد الزئبق 

 
 .ٌجب جمع نواتج التقلٌم وإبعادها عن البستان والتخلص منها7.
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The Hima logo/visual brings in the relation of the 3 positions of 
the H letter in the arabic writing system, in the begining, the 
middle and the end of a word. As one might see a resemblance 
to the world hima, a visual illusion made by the superposition of 
the 3 H, thus creating an added layer. The usage of the arabic 
letters reffers to the arabic origines of the word, and flirts, in the 
way they are positioned and in the visual entity/shape that they 
form, with international aesthetics and standards, reflecting a 
modern concept. For, the logo can be used in several ways within 
a wide range of items, and can be implemented to create a 
diversity of patterns. Furthermore, the visual represents 3 or 
several directions that the word hima embraces, based on the 
multiple ‘h’ words that links to it . Also, the 3 entities of the visual 
represent the 3 entities of the hybrid Hima, a triangle that brings 
together humans, nature and the holestic approach, and form a 
whole -the Hima concept. 


