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 صنف التفاح غولدن ديليشيسونوعية ثمار  إنتاجلتقليم الصيفي في تأثير ا
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 الملخص
 التفاح صنف أشجار على ،بحمص ،منطقة ضهر القصيرأحد البساتين الخاصة في  في البحث أجري 

مواسم الخالل ،  Malus domesticaمطعمة على األصل البذري  ،ةسن 16بعمر  ديليشيس غولدن
 أشجار نتاجإ في الصيفي للتقليم مختلفين موعدين تأثير دراسةتبيان  بهدف وذلك 2017و 2016، 2015
 حيثالتقليم الصيفي، عملية في الموسم التالي لتطبيق  للثمار النوعية والصفات ،سيديليش غولدن التفاح

 باإلضافة ثاني كموعد تموز من خيراأل العشرو  أول كموعد حزيران من خيراأل العشر لخال الثمار تقليم تم
 المواعيد باقي على معنويا   تموز من خيراأل العشر موعد تفوق  النتائج أظهرت .صيفي تقليم بدون  للشاهد

يم في العشر في كال موسمي التجربة، حيث بلغ متوسط اإلنتاج عند تطبيق التقل شجاراأل إنتاج زيادة في
 وجود عدمكما بينت النتائج كغ في الموسم الثاني،  70كغ في الموسم األول و 61.67األخير من تموز 

  .الثمار وصالبة الكلية الذائبة الصلبة المواد نسبة في تأثيرهامن حيث  الثالثة المواعيد بين معنوية فروق 
 .، نسبة المواد الصلبة الذائبة، الصالبةاجاإلنتتقليم صيفي، غولدن ديليشيس، :  الكلمات المفتاحية

:المقدمة  
 Malus (Phipps  وللجنس   Maloideaeتحت العائلة و  Rosaceaeالعائلة الوردية ( Malus domestica Borkh)التفاح  يتبع

et al., 1990) ديليشيس غولدن الصنف يتميز، حيث من أهم أصناف التفاح المنتشرة في سوريةيعد صنف التفاح غولدن ديليشيس ، و 
 كثيرة نقاط عليها لماعة، ملساء رقيقة القشرة ذهبي، أصفرذات لون  الحجم، كبيرةبأنها  الثمارتتميز و  اإلثمار، في التبكيرو  اإلنتاج بغزارة

 ،وآخرون  حامد) أيلول شهر من اعتبارا   بالنضج الثمار وتبدأ ممتاز، المذاق عطرية، رائحة وذ ،عصيري  فاتح أصفر اللب الرؤية، واضحة
2006.) 

با إلى منتصف القرن السابع عشر، إال أن تطبيق هذه التقنية لم يلَق انتشارا  واسعا  حتى القرن و ام التقليم الصيفي في أور يعود استخد
تطبيق التقليم الصيفي في الواليات المتحدة األميركية يعود إلى  ن  إلى أ Crassweller, (1999) ويشير ،(Saure, 1989) العشرين

التقليم الصيفي في أشجار الفاكهة وخاصة التفاح  ثيرإجراء األبحاث المتعلقة بتأ م إال أن 1920 – 1900الفترة الممتدة ما بين عامي 
  .م 1975لم يأخذ مداه إال بعد عام 
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 ،درات الضرورية لألشجاريالتقليم الصيفي يختلف عن التقليم الشتوي بكونه يزيل مساحة ورقية منتجة للكربوه أن   Polomski (2000)بين 
بموعد إجراء التقليم الصيفي، وشدة  :يتعلق بمجموعة من العوامل تتمثل فاضاالنخالذي قد يؤدي إلى خفض معدل النمو، لكن هذا األمر 

التقليم الصيفي المتبع، وبنوع التقليم الصيفي المطبق من حيث إزالة الطرد بشكل كامل أو إجراء عملية قص مع ترك جزء قاعدي من 
تلون ونوعية ثمار إلى أن الهدف من إجراء التقليم الصيفي يتمثل بتحسين  Ferree and Warrington (2002)أشار كما  ،الطرد

 .  التفاح المنتجة
تربية  يعد التقليم الصيفي تقنية ذات أهمية كبيرة، لكن تطبيقه ال يعد حتميا ، حيث تستثنى من ذلك تلك البساتين التي يتم فيها تربية الغراس

 ,Autio)   إنشاء البستان، كذلك تستثنى من التقليم الصيفي تلك األشجار التي يطبق عليها تقليم شتوي جيدصحيحة وسليمة منذ بداية 
1990; Tan Li et al., 2003b; Parker, 2007)،  وفي مثل هذه الحالة يقتصر إجراء التقليم الصيفي على إزالة الطرود الشحمية

 علىالتقليم الصيفي يقتصر لذا ، (Palmer et al., 1992; Mizutani et al., 2000) غير المرغوبة، النامية داخل تاج األشجار
تقنية فعالة في هو  ذلكك ،(Polomski, 2000)أي نمو خضري غير مرغوب به سواء تم ذلك في بداية موسم النمو أو خالله إزالة 

  .(Suare, 1987) توجيه األشجار نحو نمو وتطور مرغوب
وهذا يتوافق مع الفترة الممتدة من منتصف  ،عد إجراء التقليم الصيفي يتم بعد تشكل البرعم النهائي للطرودمو  أن   Garcia, (1998)ينب

شهر تموز إلى منتصف شهر آب، حيث تكون األشجار في هذه الفترة قد دخلت في سكون فيزيولوجي، األمر الذي يؤدي إلى عدم إعطاء 
يمتد من  يأن موعد إجراء التقليم الصيف Herrera, (2006) (2006)أشار كما ،جديدة عند إجراء التقليم الصيفي نموات خضرية
 , 'McIntosh' , 'Cortland' , 'Gala' :مثل أصناف التفاحآب، وذلك للعديد من  منتصف شهرتموز وحتى  منتصف شهر

'Jonagold'  'Strains' , 'Golden delicious'  يحسن من تلون الثمار من جهة، ويزيد حيث أن إجراء التقليم الصيفي في هذه الفترة
آب، ألن إجراءه بعد هذا  20كما يشير أيضا  إلى أن التقليم الصيفي يجب أن ينتهي قبل  ،من تركيز الكالسيوم في الثمار من جهة أخرى 

  .التاريخ سوف يؤدي إلى إلحاق ضرر باألشجار خالل فصل الشتاء
الماء عند األشجار البالغة تبعا  لشدة التقليم المتبعة، وإلى زيادة نفاذية الضوء إلى داخل قلب استهالك  منتطبيق التقليم الصيفي  يقلل

تطبيق التقليم  ( أن  2003بين العيسى ) .(Ferree and Warrington, 2002; Ta Li 2003a) األشجار كثيفة التاج األشجار خاصة  
ة ومن نسبة ل من إصابة الثمار بالنقرة المر  ل  قمن الكالسيوم وفي درجة تلونها، و  الصيفي في شهر حزيران أدى إلى زيادة في محتوى الثمار

 فقد الثمار لوزنها في أثناء التخزين، دون أن يؤثر ذلك في إنتاج األشجار.
 نيالمزارعأغلب التي يعتمد عليها  ةقانطالقا  من أهمية شجرة التفاح في منطقة ظهر القصير كأحد الزراعات األساسية السائدة في المنط

كأحد عمليات الخدمة المتبعة لدى ، ونظرا  ألهمية تطبيق التقليم الصيفي زيادة إنتاجه من ثمار التفاحللدائم االمزارع سعي و  في معيشتهم،
 لتحقق من الموعد األمثل لتطبيق التقليم الصيفي بهدف زيادة اإلنتاج.لالبحث  تبرز أهمية إجراء هذا، مزارعي المنطقةعدد من 

تأثير تطبيق التقليم الصيفي ضمن موعدين مختلفين دراسة و  تأثير موعد تطبيق التقليم الصيفي في اإلنتاجية دراسةيهدف البحث إلى لذا 
 في بعض الصفات النوعية للثمار المنتجة عند القطاف.
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 ه:وطرائق مواد البحث
  المادة النباتية:

 والمسافات( Malus domestica) البذري  األصل على مطعمة سنة 16 بعمر ديليشيس غولدن التفاح صنف أشجار على البحث أجري 
 .، ونظام التربية المتبع هو طريقة الملك المعدلم 6×  6 الزراعية

 مكان تنفيذ البحث:
على خط طول وهي  ،غرب مدينة حماة كم 56، والتي تبعد بحمصضمن منطقة ضهر القصير،  الخاصة البساتينأحد البحث في  ُنفذ

E 36, 20, 55.00  وخط عرضN 34, 52, 08.30،  ضمن منطقة وتقع ، متر 1000و 900 بين عن سطح البحريتدرج ارتفاعها و
درجة الحرارة ومتوسط معدل ملم،  1400ل الهطول المطري السنوي وهي ذات تربة بركانية بازلتية، ويبلغ متوسط معد ،االستقرار األولى

 .%74.68النسبية المعدل السنوي للرطوبة ، ومتوسط 0م 9.4 ةمعدل درجة الحرارة الدنيا السنوي، ومتوسط 0م 18 ةالسنوي القصوى 
 المعامالت:

 أشجار الشاهد ) ال تقلم تقليم صيفي(. .1
 شهر حزيران. العشر األخير منأشجار تقلم صيفيا  خالل  .2
 شهر تموز.العشر األخير من أشجار تقلم صيفيا  خالل  .3

 :القراءات المدروسة
 .)كغ(شجرة ال إنتاجية .1
حيث تم إزالة قشرة الثمرة  ft, 327موديل  Penetrometerوذلك باستخدام جهاز البنتروميتر  :2درجة صالبة الثمار كغ/سم .2

 انبين متقابلين من الثمرة.من ج 2سم 1بمساحة حوالي 
 .Refractometerجهاز  باستخداموذلك  نسبة المواد الصلبة الذائبة )%(: .3

 التحليل اإلحصائي:و  بةتصميم التجر 
قطاعات،  3عت على مكررات لكل معاملة وز   9معامالت و 3كاملة على الشكل التالي: العشوائية القطاعات ال بتصميممت التجربة صم  

 (.SPSS) اإلحصائي التحليلالتحليل اإلحصائي باستخدام برنامج  وأجري 
 النتائج:

 :أواًل: تأثير موعد التقليم الصيفي في إنتاج أشجار كل معاملة
وجود تأثير معنوي لتطبيق  يالحظحيث  ،األول البحثخالل موسم لكل من المعامالت المدروسة األشجار  ية( متوسط إنتاج1يبن الشكل )
األشجار المقلمة صيفيا   يةث بلغ متوسط إنتاجيالشاهد، حو م الصيفي في شهر تموز بالمقارنة مع إجراءه خالل شهر حزيران عملية التقلي

 األشجار المقلمة صيفيا  خالل شهر حزيران والشاهد على التوالي. فيكغ  47كغ و 45.44 بالمقابل بلغكغ  61.67خالل شهر تموز 
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 0.05LSD   =4.9، 2016موسم الخالل  (كغ ) الشجرة يةمتوسط إنتاج .1الشكل 

 يةكغ، وبفروقات معنوية عن متوسط إنتاج 75 خالل شهر تموز التقليم الصيفي الشجرة لدى تطبيق يةوفي الموسم الثاني بلغ متوسط إنتاج
كغ على التوالي،  58كغ، و 62.33 لهما يةالشاهد حيث سجل متوسط اإلنتاجو األشجار المطبق عليها التقليم الصيفي خالل شهر حزيران 

 (.2الشكل )

 
 0.05LSD    =5.7، 2017موسم الخالل  (كغ) الشجرة يةمتوسط إنتاج .2الشكل 

 (:2متوسط صالبة الثمار )كغ/سم ثانيًا: تأثير موعد التقليم الصيفي في
 التقليم معامالتي من لكل القطاف ندع غولدن التفاح صنف ثمار صالبة في معنوي  فرق  وجود عدم (4( و)3كل من الشكلين ) بين

كانت  حيث ،في كال موسمي الدراسة األول والثاني الشاهد معاملة مع بالمقارنة وذلك تموز، في الصيفي والتقليم حزيران، في الصيفي
 التي األشجار رثما عندوعند الشاهد، و حزيران  في الصيفي التقليم معامالت عند 2سم/كغ 8.22، و2سم 8.13 ،2سم/كغ 8.06 الصالبة
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 8.39و ،2سم/كغ 8.27 الصالبة بلغت على التوالي، وفي الموسم الثاني في الموسم األول تموز شهر في الصيفي التقليم عليها طبق
 الشاهد والتقليم الصيفي في حزيران وفي تموز على التوالي. عند  2سم/كغ 8.5و، 2سم

 
 0.05LSD   =0.35، 2016موسم الخالل  (2)كغ/سم متوسط صالبة الثمار .3الشكل 

 
 0.05LSD   =0.34، 2017موسم الخالل  (2)كغ/سممتوسط صالبة الثمار  .4الشكل 

 في نسبة المواد الصلبة الذائبة )%(:: تأثير موعد التقليم الصيفي ثالثاً 
 الذائبة لصلبةا المواد نسبة في ةمعنوي اتقو فر  حدوث إلى حدة على كال   وتموز حزيران شهري  من كل خالل الصيفي التقليم تطبيق يؤد   لم

 خالل فقط شتوي  تقليم عليها طبق التي الشاهد أشجار ثمار مع بالمقارنة وذلك القطاف، عند ديليشيس غولدن التفاح صنف لثمار الكلية
 التي األشجار ثمار فيو  ،% 12.65 الشاهد أشجار ثمار فيفي الموسم األول  الذائبة الصلبة المواد نسبة بلغت حيث السكون، موسم
 خالل الصيفي التقليم عليها طبق التي غولدن التفاح صنف أشجار ثمار وأما في%  12.57 حزيران شهر في صيفي تقليم عليها أجري 
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معاملة التقليم الصيفي  في% 13.1(، وفي الموسم الثاني بلغت نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية بين 5الشكل ) % 12.76 تموز شهر
 .(6 الشكل)في الشاهد،  12.65و معاملة التقليم الصيفي خالل شهر تموز،  يف% 13.39خالل شهر حزيران و

 
 0.05LSD   =0.49، 2016موسم الخالل )%( متوسط نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية  .5الشكل 

 
 0.05LSD    =0.52، 2017موسم الخالل )%( متوسط نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية  .6الشكل 

 المناقشة:
بالمقارنة مع في الموسم التالي لتطبيق عملية التقليم الشجرة  يةشهر تموز إلى زيادة متوسط إنتاج أواخرلتقليم الصيفي في أدى تطبيق ا

في تشجيع تشكل براعم ثمرية على الجزء  التقليم الصيفي إلى دور عود سببهقد يومع تطبيق التقليم الصيفي في شهر حزيران و  ،الشاهد
تطبيق التقليم الصيفي على الطرود الخضرية ألشجار صنف التفاح غولدن أن مت في هذه الفترة، حيث ل  المتبقي من الطرود التي ق

 ،ا  قصير  ا  نمو النمو هذا النمو فقد كان  عليه وإن حدثإلى إعادة نمو البرعم الذي تم إجراء القص يؤد   لم ديليشيس في آخر شهر تموز
في الموسم التالي لعملية على تمايز واحد من البراعم المتبقية على األقل إلى تشكل ثمري على تقوية البراعم المتبقية و شجع  األمر الذي
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قبل تشكل البرعم  األول يتم إجراءه ،موعدين إلجراء التقليم الصيفيوجود  وابين نالذي( Garcia et la., 2004)وهذا ما يتفق مع التقليم 
صف حزيران إلى آخر حزيران، حيث يؤدي تطبيق التقليم الصيفي في هذا الموعد النهائي للطرود بعمر سنة، في الفترة الممتدة من منت

النمو من جديد خالل نفس موسم النمو الذي طبق ودت قد عا كون الطرود التي طبقت عليها عملية القص ،إلى حدوث نمو خضري زائد
الفترة الممتدة من منتصف شهر تموز إلى منتصف  وهذا يتوافق مع ،يتم إجراءه بعد تشكل البرعم النهائي والثاني ؛يالصيففيه التقليم 

مما يؤدي إلى عدم إعطاء نموات خضرية جديدة عند إجراء التقليم  ،شهر آب، حيث تكون األشجار قد دخلت فترة سكون فيزيولوجي
المتكونة، الت الثمرية التشك عددفي زيادة  ا  هام ا  الذي أوضح أن للتقليم الصيفي دور  Tan Li, (2001)، كما تتفق هده النتيجة مع الصيفي

 .ذلكالموعد المناسب لتحقيق  نتائج الدراسةإلى زيادة إنتاج األشجار، إنما لم األمر الذي من شأنه أن يؤدي 
 ندع الذائبة الصلبة المواد ونسبة الثمار، صالبة من كل في معنوي  فرق  حدوث إلى حزيران شهر خالل الصيفي التقليم إجراء يؤد   لم

 في الصيفي التقليم لتطبيق معنوي  تأثير وجود عدم وهو Garcia, (1998) إليه أشار ما مع يتفق وهذا الشاهد، مع بالمقارنة القطاف
 الصفات في معنوي  بشكل تموز شهر في الصيفي التقليم كما لم يؤثر .الثمار صالبةو  الذائبة، الصلبة المواد نسبة من كل في حزيران

 من (Ystaas et al., 1992; Garcia et al., 2004; Jones, 2007) الباحثين من العديد إليه أشار ما مع يتفق وهذا دروسةالم
 الثمار صالبة من كل في ملموس تأثير أي له ليس آب، 15و تموز 15 بين ما الممتدة الفترة خالل الصيفي التقليم تطبيق أن حيث

 التقليم تطبيق أن أشاروا الذين( Ystaas et al., 1992) مع النتيجة هذه تختلف لكن الثمار، وزن  ومتوسط ذائبة،ال الصلبة المواد نسبةو 
 Summer' التفاح صنف لثمار الذائبة الصلبة المواد نسبة خفض إلى أدى( وآب تموز شهري  خالل) المتأخر الموعد خالل الصيفي

Red 'في االختالف وإلى المطبق، الصيفي التقليم نوع إلى يعزى  أن يمكن الصيفي التقليم ونتائج معطيات بين الكبير االختالف هذا نوأ 
 .(Lord and Green, 1982 ) األشجار نمو قوة في االختالف وإلى الصيفي، بالتقليم المزالة األوراق عدد

 االستنتاجات:
 ،ق لدى تطبيق التقليم الصيفي خالل العشر األخير من شهر تموزتحقالذي الشجرة  يةوجود زيادة معنوية في متوسط إنتاج الدراسة بينت

 الشاهدمع  مقارنة   فيهاالكلية  الذائبة الصلبة المواد ونسبة الثمار صالبة تحسين في للمعنوية المذكور بالموعد التقليم تأثير يصل ولم
  .حزيران في الثاني التقليم وموعد
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Abstract 

The research was carried out in Dahr Al-Qusair Region-Homs during three 

successive seasons 2015, 2016 and 2017 on Golden delicious trees, to 

demonstrate the effect of summer pruning on two different periods on the 

productivity of pruning trees in the next season, and on qualities of fruits. The 

results showed that the last ten days of July had insignificant differences 

compared with other dates in increasing the production of trees. The average of 

production reached 61.67 kg in the first season and 70 kg in the next season. The 

results showed also, that there were insignificant differences between the three 

dates in their impact on firmness and TSS of fruits. 

Keyword: Summer pruning, Golden delicious, Productivity, Total soluble 

solids, Firmness. 
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