
190

  المشمشتأثیر التقلیم الشتوي في بعض الصفات الثمریة ألشجار

Prunus armeniaca L. 1- صنف لبیب -  

  

  مصطفى عیادة عداي الحدیثي و ولید عبد الغني أحمد الراوي

  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة

  

  خالصةال

ابو غریب . غدادجامعة ب/كلیة الزراعة /أجریت هذه الدراسة في بستان المشمش التابع لقسم البستنة 

بعمر اربع سنوات لمعرفة تأثیر التقلیم الشتوي في -1- وعلى صنف المشمش لبیب 2009-2008للموسمین 

  t1h1 ،25 %t2h2وبمستویات بال (h)والتقصیر (t)(بعض الصفات الثمریة حیث استخدم عامال تقلیم الخف 

لیة على وفق تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة، نظمت المعامالت بتجربة عام. لمعاملتي التقلیم t3h3% 33و

أجریت معامالت التقلیم للعاملین كلیهما في بدایة شهر . شجرة واحدة لكل وحدة تجریبیةوبواقعمكرراتبثالث

قد t3h2سم فما فوق أظهرت النتائج ان المعاملة 6عملیة تقلیم التقصیر على النموات ذات طول شتملتشباط وا

% 26.37و16.96القیم والتي هي أعلىأعطتباقي المعامالت في نسبة العقد حیث لىًا عتفوقت معنوی

20.46و18.93وزن وحجم الثمرة والبالغ لمعدل وأعلىشجرة /كغم30.03و22.18شجرة بـ للوأعلى حاصل 

لموسمي % 19.60و18.50ذائبة والبالغة الصلبة المواد للنسبة وأعلىثمرة / 3سم21.67و19.49ثمرة و/غم

لم تتأثر النسبة المئویة و . الدراسة على التوالي في حین كانت أقل القیم لهذه القیاسات في معاملة المقارنة

  .معامالت التقلیمر بلثمافي اللحموضة الكلیة 

  

Effect of winter pruning on some fruit characteristics of apricot trees
Prunus armeniaca L. c.v. Labeeb -1-

  

Mustafa. E. A. Al-Hadethi and Waleed A. A. Al-Rawi
College of Agriculture/ University of Baghdad

  

Abstract
This study was conducted in the apricot  orchard , Horticultural Department , 

College of Agriculture – University of  Baghdad . Abu  Ghraib . during the growing 
seasons of 2008 – 2009. Apricot trees Labeeb – 1  cultivar, four year old were used . 
The study included two methods of pruning , the first method was thinning (t) and the 
second method was heading (h) , in each method three level of pruning was used no 
pruning ( t1or h1 ) , removing 25 % (t2 or h2) or 33 % ( t3 or h3) branches of the trees . 
Each treatment replicated three times at Factorial   Experiment with RCBD . pruning  
was done during February on the branches with 6 cm long and over. The experimental 
results showed that thinning 33% and heading 25% of branches (t3h2) significantly 
gave the highest fruit set percentage of 16.96 and 26.37% and the highest yield per 
trees of 22.18 and 30.03 Kg/ trees and the highest average fruit Wight of 18.93 and 
20.46 g/fruit and fruit size of 19.49 and 21.67 cm3/ fruit and highest T.S.S of 18.50 
and 19.60% for both seasons respectively, while the lowest value of these parameters 
were found in the control treatment. The total fruit acidity does not influenced by 
method of pruning.

  

  البحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث األول
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  المقدمة

 Prunusواسمه العلمي هو Rosaceaeالى العائلة الوردیة Apricotتعود أشجار المشمش 

armeniaca L. وقد تسمى أیضًاArmeniaca Vulgaris)1.( أن كلمةApricot تعود الى األغریق حیث

سنة في 5000تاریخ شجرة لمشمش یعود الى ة المبكرة انالتي تعني بالفاكهAL-Praecoxكان یسمى بـ 

وتشیر مصادر أخرى الى ان موطنه هو شمال الصین، إذ زرع فیها ). Yu)2الصین نسبة الى عهد األمبراطور 

) 4(طن وتحتل تركیا المركز األول باإلنتاج 3068925یبلغ اإلنتاج العالمي من المشمش )..3(سنة 4000قبل 

طنًا، ویصل 16322شجرة وتنتج بحدود 655975جار المشمش في العراق بما یقرب من  ویقدر عدد أش

أن ثمرة المشمش هي مصدر ممتاز للسكریات، وتحتوي على ).5(كغم 24.9متوسط انتاج الشجرة الواحدة نحو 

لل العطش، ویفتت مجموعة ثمینة من العناصر المعدنیة والفیتامینات وتأثیرها مرطب ومبرد للمعدة ومقوي للدم ویق

یكون جانبیًا أوعلى أفرع بعمر سنة اما یكون الحمل في اشجار المشمش جانبیًا )7، 6(الحصى وطارد للدیدان 

هو عبارة عن فن تحویر طبیعة نمو Pruningالتقلیم ).  1(سنة 5-3على دوابر حیث تعیش هذه الدوابر 

، أو هو عملیة قطع أجزاء حیة أو میتة من النباتات بغیة وٕاثمار الشجرة لتعطي محصوًال كبیرًا ذا جودة عالیة

أضافٍة الى .التوصل الى بناء هیكل قوي للشجرة واستمرار حملها لمدة طویلة والمساعدة في انتظام الحمل السنوي

التأثیر في الصفات النوعیة والكمیة للثمار من خالل فتح قلب الشجرة، وتعریض أكبر جزء من الثمار لضوء 

، أما تقلیم )الخشب القدیم(وتقلیم الخف هو ازالة الفرع بكامله من منطقة أتصاله بالفرع الرئیسي ).9، 8(الشمس

یكون هدف تقلیم التقصیر هو تقلیل severityالتقصیر فهو ازالة جزء من األغصان وحسب الشدة المطلوبة 

حصول على ثمار ذات حجم وصفات جودة عدد الثمار النامیة على الفرع الواحد بحیث یكون العدد مناسبًا لل

عالیة أو یكون الهدف تقلیل تأثیر السیادة القمیة والمساعدة على تشجیع التفرعات الجانبیة وزیادة عدد األفرع 

  ).9(الثمریة التي تحمل الثمار 

أن الهدف من هذا البحث هو معرفة تأثیر طریقة، وشدة التقلیم والتأثیر في بعض الصفات الثمریة 

وأجراء مقارنة بین تقلیم الخف، وتقلیم التقصیر من حیث التأثیر وتحدید - 1-شجار المشمش صنف لبیب أل

  .أفضل شدة لكل نوع من أنواع التقلیم المستخدم

  

  المواد وطرائق العمل

ابو غریب، - جامعة بغداد-كلیة الزراعة–أجریت هذه الدراسة في بستان المشمش التابع لقسم البستنة 

بعمر اربع سنوات والمغروسة على ابعاد - 1-لبیبصنف المشمش أشجاروعلى 2009-2008ین وللموسم

. الخضري ولسنتي الدراسةمتجانسة في النموشجرة 27إذ انتخبت . على أصل المشمش البذريالمطعمة م 3×4

  . اوي بالتسوأجریت كافة عملیات الخدمة المطلوبة لألشجار كالري والتسمید والتعشیب والمكافحة

Thinningأستخدم في هذه التجربة عاملي تقلیم الخف و  out وتقلیم التقصیر ،heading back

  :وبذلك تكون العوامل والمعامالت كاآلتي

Thinningعامل تقلیم الخف   .أ out ویرمز له بالرمزtویتضمن المعامالت األتیة:  

  .1tویرمز له ) مقارنة(بدون تقلیم .1

t2ویرمز له من األفرع % 25تقلیم خف .2

t3من األفرع ویرمز له % 33تقلیم خف .3

  :ویتضمن المعامالت األتیة  hویرمز لهbackheadingعامل تقلیم التقصیر  .ب
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  .h1ویرمز له ) مقارنة(بدون تقلیم .1

.h2طول النموات السنویة ویرمز له من % 25تقلیم تقصیر .2

.h3من طول النموات السنویة ویرمز له % 33تقلیم تقصیر .3

معامالت على وفق تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة 9=3×3لك تكون التجربة عاملیة وبعاملین وبذ

Randomized Compelte Block Design(RCBD) واعتبرت الشجرة الواحدة وحدة وبثالث مكررات

  .شجرة27وبذلك یكون عدد األشجار التي خضعت للدراسة تجریبیة

لنموات لعاملین في بدایة شهر شباط وان عملیة تقلیم التقصیر أجریت إجریت عملیات التقلیم ولكال ال

  .ولكال الموسمین سم فما دون فقد ُعدت عدًا 5اما فما فوق سم6ذات الطول 

 Least Significantحللت نتائج الدراسة أحصائیًا وقورنت المتوسطات حسب إختبار أقل فرق معنوي 

Difference(L.S.D)10(0.05وعلى مستوى أحتمال.(  

  الصفات المدروسة 

  (%)نسبة العقد .1

ومن ثم حساب التزهیر الكاملفي فرع هیكلي كامل في مرحلة الكلي بحساب عدد األزهار تجاستخر و 

  :اآلتي ك، ومن ثم حساب نسبة العقد شهر آذاراالسبوع الثاني منفي عدد الثمار العاقدة

  =نسبة العقد 
  عدد الثمار العاقدة

 ×100  
  عدد األزهار

  %النسبة المئویة للثمار المتبقیة . 2

االسبوع األخیر من شهر نیسانلثمارفي الفسلجي لنضجالعند حسبت النسبة المئویة للثمار المتبقیة

  :حسب المعادلة اآلتیة

  =للثمار المتبقیة  % 
  عدد الثمار المتبقیة

 ×100  
  عدد الثمار العاقدة

  )كغم(حاصل الشجرة الواحدة .3

  .حسب حاصل الشجرة بضرب معدل وزن الثمرة في عدد الثمار بالشجرة الواحدة مقدرًا بالكیلوغرام

  )3سم(وحجم الثمرة ) غم(متوسط وزن .4

ثمار من كل وحدة تجریبیة بأستعمال میزان كهربائي حساس من ) 10(حسب معدل وزن الثمرة بوزن 

  .درًا بالغرامثم أستخرج معدل وزن الثمرة مق(Metller)نوع 

2000ثمار لكل وحدة تجریبیة بوساطة أسطوانة مدرجة سعة ) 10(أما حجم الثمرة فقد تم قیاس أحجام 

  .وحسبت كمیة الماء المزاح، ثم أستخرج حجم الثمرة مقدرًا بالسنتمتر المكعب3سم

  ) ملم(متوسط قطر الثمرة .5

ثم استخرج معدل قطر الثمرة (verinier)ه ثمار لكل وحدة تجریبیة بوساطة القدم) 10(قیست أقطار 

  .مقدرًا بالملیمترالواحدة 

  (T.S.S)النسبة المئویة للمواد الصلبة الذائبة الكلیة . 6

لكل وحدة ثمار ) 5(قیست النسبة المئویة للمواد الصلبة الذائبة الكلیة في الثمار بأخذ قطرة من عصیر 

  .على الجهاز مباشرةً Hand Refrecctometerوقیاسها باستعمال جهاز تجریبیة 

  Total Acidityالنسبة المئویة للحموضة الكلیة . 7
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سحیح مع هیدروكسید الصودیوم تباللكل وحدة تجریبیة ثمار ) 5(تقدر الحموضة الكلیة في عصیر 

NaoH وهو ) الستریك(عیاري وبأستعمال دلیل الفینونفثالین، وحسبت على أساس حامض اللیمون ) 0.1(قوة

  :السائد في ثمار المشمش وحسب المعادلة اآلتیة

  ×عیاراتها× حجم القاعدة% = الحموضة الكلیة
  الوزن المكافئ لحامض الستریك

×  
100  

  حجم العصیر  1000

  .) 7(64صافي المكافئ لحامض الستریك الوزن ال

  

  النتائج والمناقشة

ثمار المتبقیة وحاصل الشجرة الواحدة للموسمین تأثیر التقلیم الشتوي في النسبة المئویة لعقد الثمار وال.1

)2008-2009 (  

أعلى نسبة عقد لألزهار اعطتقد تفوقت معنویًا حیث t3h2أن المعاملة) 1(یتضح من نتائج الجدول 

معاملة عن % 157و83.95سبة زیادة بلغت للموسمین على التوالي وبن% 26.37و16.96النسبة بلغتحیث 

  .أقل نسبة عقد ولسنتي الدراسةالمقارنة التي أعطت

قد یعزى األختالف في نسبة عقد األزهار الى تأثیر التقلیم في أزاله عدد من النموات أي إزالة لعدد من 

مما یعطي الفرصة لألزهار المتبقیة ألخذ حصة كافیة من الخزین الغذائي والماء والهرمونات البراعم الزهریة

قل من األزهار عما اذا كانت األشجار غیر مقلمة وبذلك تزداد نسبة عقد الثمار وغیرها والتي تكون كافیة لعدد أ

وتشیر النتائج في الجدول . إذ وجدوا ان تقلیم االشجار یعطي اعلى نسبة عقد)12، 11(وتتفق هذه النتائج مع 

% 80.56و82.47نسبة مئویة للثمار المتبقیة أذ أعطت هذه المعاملةعلى أاعطتقد t3h2ان المعاملة ذاته 

عن معاملة المقارنة التي % 36.50و35كنسبة مئویة للثمار المتبقیة للموسمین على التوالي وبنسبة زیادة بلغت  

، 13(ما توصل إلیهوتتفق هذه النتائج معقیة ولسنتي الدراسة على التوالي أعطت أقل نسبة مئویة للثمار المتب

  .من ان التقلیم ادى الى التقلیل من نسبة تساقط الثمار وبالتالي زاد من النسبة المئویة للثمار المتبقیة)14

أعلى حاصل للشجرة ائهاعطتفوقت معنویًا بإقدt3h2الى ان المعاملة )1(تشیر نتائج الجدول كما 

ى التوالي وبنسبة زیادة بلغت كغم للموسمین عل30.03و22.18حیث بلغ الحاصلالواحدة ولسنتي الدراسة 

  .سنتي الدراسةفي عن معاملة المقارنة التي اعطت أقل حاصل % 81.34و59.11

قد تأثر بمعامالت التقلیم، ألن التقلیم أدى الى إنه ) كغم(حاصل الشجرة الواحدة وتعزى هذه الزیادة في 

وهذه العوامل ساعدت نفسها مبین في الجدول كمونسبة الثمار المتبقیة من الثمار العاقدةنسبة العقدفيزیادة

من ان التقلیم )16، 15(ما وجده وتتفق هذه النتائج مع. على زیادة حاصل الشجرة الواحدة في األشجار المقلمة

  . الشتوي أدى الى زیادة في كمیة الحاصل

  

  

  

  

  

) كغم(متبقیة وحاصل الشجرة الواحدة تأثیر التقلیم الشتوي في النسبة المئویة لعقد الثمار والثمار ال) 1(جدول 

  )2009-2008(ین مللموس
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  المعامالت
  )كغم(الواحدة حاصل الشجرة  %الثمار المتبقیة  %نسبة العقد

2008  2009  2008  2009  2008  2009  

(t1h1)9.22المقارنة c10.24 c61.09 c59.02 c13.94 d16.56 e

t1h214.14 ab15.63 bc65.84 c69.85 bc15.82 cd23.02 b
t1h313.32 ab12.96 c65.00 c66.86 c14.74cd20.60 bc
t2h111.06 bc12.11 e71.78 bc70.87 bc15.98 cd20.38 bcd
t2h213.82 ab16.32 b75.86 ab76.14 ab20.06 ab23.22 b
t2h312.21 bc13.54 bc63.74 c64.38 c14.22 d19.32 cde
t3h113.43 ab11.49 c64.26 c68.54 bc13.96 d16.85 e
t3h216.96 a26.37 a82.47 a80.56 a22.18 a30.03 a
t3h313.85 ab14.18 bc74.44 ab63.87 c17.84 bc17.03 de

L.S.D 5%  4.092.898.318.643.193.31

  ).2009- 2008(ین مللموستأثیر التقلیم الشتوي في متوسط وزن وحجم وقطر الثمرة .2

وقطر بإعطائها أعلى معدل لوزن وحجم قد أنفردت t3h2أن المعاملة) 2(یتضح من نتائج الجدول 

غم كمعدل لوزن الثمرة للموسمین على التوالي وبنسبة زیادة 20.46و18.93الثمرة ولسنتي الدراسة، فقد اعطت 

قل معدل وزن للثمرة ولسنتي الدراسة وقد أعطت عن معاملة المقارنة التي اعطت أ% 64.21و57.75بلغت 

عن % 68.38و47.21كمعدل لحجم الثمرة للموسمین على التوالي وبنسبة زیادة بلغت 3سم21.67و19.49

كما اعطت ایضًا أكبر قطر للثمار ولسنتي معاملة المقارنة والتي اعطت اقل معدل لحجم الثمرة ولسنتي الدراسة

عن معاملة % 46.30و36.14ملم ولسنتي الدراسة وبنسبة زیادة بلغت 28.92و29.08الدراسة فقد اعطت 

  .المقارنة التي أعطت أقل قطر للثمرة للموسمین على التوالي

قد تعزى هذه الزیادة في معدل وزن وحجم الثمرة الى دور التقلیم في زیادة نشاط النمو الخضري 

دة مساحة الورقة وكمیة الكلوروفیل وینتج عن ذلك قوة في وزیا.والمتمثلة بزیادة طول النموات الخضریة 

اصر الغذائیة ومن ثم زیادة نشاط عملیة التركیب الضوئي، ومن ثم تزداد المواد المصنعة التي نأمتصاص الع

تنتقل من األوراق الى الثمار مسببة زیادة وزنها وحجمها وذلك لزیادة انقسام الخالیا واستطالتها أذ تساعد 

من ان تقلیم اشجار )17، 12(وتتفق هذه النتائج مع.ر الغذائیة على تنشیط األنظمة األنزیمیة المختلفةالعناص

  .المشمش یعطي اعلى معدل لوزن وحجم وقطر ثمار المشمش عن تلك الغیر مقلمة

  

  )2009-2008(حجم وقطر الثمرة للموسمین في متوسط وزن و تأثیر التقلیم الشتوي ) 2(جدول 

  المعامالت
  )ملم(معدل قطر الثمرة   )3سم(معدل حجم الثمرة   )غم(معدل وزن الثمرة 

2008  2009  2008  2009  2008  2009  

(t1h1)12.00  المقارنة b12.46 c13.24 b12.87 c21.36 b19.75 b

t1h212.69 b14.07 bc13.92 b15.47 bc25.17 b24.67 b
t1h312.36 b13.23 bc13.74 b13.67 bc22.89 b24.25 b
t2h112.13 b13.64 bc13.86 b13.93 bc23.75 b24.58 b
t2h212.66 b15.96 b14.24 b17.00 b22.25 b22.42 b
t2h313.30 b13.68 bc15.02 b15.50 bc23.33 b23.17 b
t3h112.78 b13.90 bc13.98 b14.40 bc21.55 b22.50 b
t3h218.93 a20.46 a19.49 a21.67 a29.08 a28.92 a
t3h313.30 b15.00 bc14.96 b16.67 b21.75 b23.17 b

L.S.d 5%  2.163.462.863.543.994.04

والحموضة الكلیة للموسمین .T.S.Sالنسبة المئویة للمواد الصلبة الذائبة الكلیة فيتأثیر التقلیم الشتوي .3

)2008-2009 (.  
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أعلى نسبة من المواد الصلبة الذائبة اعطتقد t3h2الى ان المعاملة )3(نتائج الجدول یتضح من 

عن معاملة % 38.91و37.03للموسمین على التوالي وبنسبة زیادة بلغت % 19.60و18.50الكلیة بلغت 

وقد .نتي الدراسةالمقارنة وللموسمین على التوالي والتي اعطت أقل نسبة من المواد الصلبة الذائبة الكلیة ولس

یرجع سبب زیادة النسبة المئویة للمواد الصلبة الذائبة الكلیة عند أجراء التقلیم الى دور التقلیم في زیادة نشاط 

النمو الخضري ومن ثم أمتصاص العناصر الغذائیة ودورها في كفاءة عملیة التركیب الضوئي ومن ثم زیادة 

إذ ) 17، 12(وتتفق هذه النتیجة مع الثمار فتزید من مكوناتها وخواصهاالمواد المصنعة في األوراق وانتقالها الى

  .وجدوا ان اشجار المشمش المقلمة تعطي اعلى نسبة من المواد الصلبة الذائبة الكلیة في الثمار 

فتشیر النتائج في الجدول نفسه الى ان جمیع التداخالت لم تختلف فیما بینها الحموضة الكلیة أما عن 

إذ وجدوا ان تقلیم األشجار لم یؤثر على حموضة )18، 12(معوتتفق هذه النتائجولسنتي الدراسةمعنویاً 

  .الثمار

  

والحموضة الكلیة   .T.S.Sتأثیر التقلیم الشتوي على النسبة المئویة للمواد الصلبة الذائبة الكلیة ) 3(جدول 

  )2009-2008(للموسمین 

  المعامالت
T.S.S.   الحموضة الكلیة)(%  

2008  2009  2008  2009  

(t1h1)13.50  المقارنة d14.11 d0.790.91

t1h217.00 abc16.04 bcd1.111.21
t1h314.16 cd17.46 abcd1.191.13
t2h114.50 cd15.42 cd1.191.06
t2h215.66 abcd18.81 ab1.091.12
t2h317.66 ab14.80 d1.131.19
t3h114.83 bcd18.40 ab1.211.19
t3h218.50 a19.60 a1.151.10
t3h315.16 bcd17.38 abcd1.141.12

L.S.d 5%  3.132.78N.SN.S
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