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 صنف مرمي

 حسن خالد العكيدي د .أ
  

  من األصناف الحديثة  -
 من التمور الطرية -

 .أحمر اللون) اليسر(الخالل  -

 الثمرة بيضوية منطاولة -

 الحجم متوسط -

 الرطب ذات لون أحمر مسمر -

 التمر أسمر داكن -

 تؤكل في مرحلة الرطب -

 ذا نكهة مميزة -

 مريم بنت عمران سمي بهذا االسم ألن نخلته قصيرة لذا سميت باسم سيدتنا -

  
  مزايا نخلة مريم

  الجذع نحيف وقصير
  السقف أخضر اللون إلى الزرقة قليالً 

  العرجون أصفر برتقالي
  متوسط المقاومة لألمالح

  ؟؟؟ للحفاف
  .لم أحصل على تحليل للقيمة الغذائية ألنه ليس من األصناف التجارية

 
  صنف سلطاين

  من التمور الطرية
   إلى اللون البرتقاليالخالل أصفر اللون قليالً  -
 التمرة بيضوية متطاولة مستديرة القاعدة -

 حلو الطعم -

 متوسط/ الحجم  -

 الرطب ذا لون عسلي فاتح -

 متوسط النضج -



www.iraqi-datepalms.net 2013 

 

 2

 يؤكل بمرحلة الرطب -

 يعتبر من التمور المكبوسة -

 ذات نكهة مميزة -

  
  نخلة السلطاني

  الجذع ضخم -
 الرأس ضخم وقصير -

 السقف أخضر اللون متقارب وطويل -

 أصفر برتقالي العرجون -

 مقاوم للحفاف -

 مقاوم للملوحة -

 الحلة/منطقة الفرات األوسط  -

 
  الصنف خضراوي

  من األصناف الجيدة والمرغوبة
  مزايا التمر

  الخالل أصفر مخضر إلى برتقالي -
 التمرة بيضوية الشكل مستديرة القاعدة -

 خفيفة المادة العيصية -

 متوسط الطول  –العرجون أصفر مخضر إلى برتقالي  -

 ؟؟ المذاق قليالً رطب عنبري اللون مشوب بخضرة خفيفة ال -

 التمر أحمر اللون مشوب بغبره ؟؟؟ -

 هشة –البشرة متوسطة السمك  -

 القشرة قد تنفضل على اللحم -

 اللحم لين القوام ومائع -

 التمرة قليلة األلياف لذيذة الطعم -

 ذات نكهة مميزة -

 غم 10- 9وزن التمرة  -
  

  مزايا نخلة الخضراوي



www.iraqi-datepalms.net 2013 

 

 3

  الجذع نحيف -
 السعف قليل العدد -

 السقف منبسط -

 النخلة نشطة وسريعة النمو -

 منطقة األشواك واسعة وعددها كبير -

 الصنف متاح -

 مقاوم للملوحة -

 مقاوم للجفاف -

  
  التحليل الكيماوي

  غم10-9        وزن التمر 
  النوى% 
  63.8              سكريات متحولة% 
  صفر        سكروز%
  63.8        سكريات %
 %T.S.S        72.5  

  Fe        2حديد 
  Mg                35مغنيسيوم 
  k        650بوتاسيوم 
  Na                  3صوديوم 
  صفر        كولسترول

  Cal        268طاقة 
  

  املكتوم

  تمر المكتوم

  )يسر(صفراء اللون عند مرحلة الخالل األصفر  -
 تمرته قليلة المادة العفصية -

 شكل التمرة بيضوي أو أسطواني -

 ة أو كستنائيةعند النضج التمرة حمراء مسمر  -

 القشرة متوسطة السمك -
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 ولذيذة الطعم - )طري(لحم التمرة لين مائع  -

 التمرة قليلة األلياف عند النضج -

 التمرة تؤكل في جميع مراحل النمو -

 متأخر النضج -

  
  شجرة نخلة المكتوم

  ذات جذع معتدل الضخامة -
 السعف أخضر فاتح مشوب بغبرة شمية -

 أعقاب السعف خضراء اللون -

 ي من نصل السعف عند األطرافالخوص متدل -

 العرجون أصفر برتقالي -

 مقاوم للملوحة -

 مقاوم للجفاف -

 Soft Dateمن التمور الطرية  -

  مالبري

  التمرة
  ثمرة البريح صفراء ذات طالع مشمشي مشطب بحمرة -
 )البسر(في مرحلة الخالل األصفر  -

 )التانين(الثمرة خالية من المادة العصية  -

 .الشكل بيضوي أما الرطب فتكون شفاف وعسلي اللون -

 حمراء مسمرة فاتحة –التمرة  -

 قشرة التمرة رقيقة وملتصقة باللحم -

 اللحم كهرماني اللون -

 الطعم لذيذ وشديد الحالوة -

 خالي من األلياف  -

 قوام التمرة طرية -

 يؤكل بكل مراحل النضج -

 بيضوي الشكل –الحجم متوسط إلى صغير  -

 مبكر في النضج -
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 غم 10- 8الوزن  -

  
  منخلة البري

  ذات جذع متوسط الضخامة
  العرجون أصفر مخضر
  السعف متوسط الطول

  أعقاب السعف خضرة اللون
  مقاوم للحفاف مقاوم للملوحة

  
  التحليل الكيماوي

  غم10.65        وزن الثمرة 
  %8        نسبة النوى

  %55        سكر مختزل
  صفر                   سكروز

  55      مجموع السكريات
  61.8          موع المواد الصلبة الذائبةمج
  

  التبرزل

  )البسر(الخالل أصفر اللون 
    أسطواني الشكل
  متوسط الحجم

  قليل الحالوة وشلل الطعم
  الرطب كهرماني مائل إلى العتمة

  لين ومائع
  أليافه قليلة

  القشرة الخارجية ال تنكمش نحو اللب
  يؤكل في مرحلة الرطب
  دلةحالوة التمر متميزة ومعت

  يعتبر من التمور المكبوسة
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  مزايا شجرة التبرزل

  الجذع متوسط الضخامة -
 السقف متوسط -

 الطول قائم ذات لون أخضر فاتح -

 منطقة األشواك واسعة -

يتميز هذا الصنف بانشطار القمة النامية أي يعطي نخيل  -
 متفرع

 مقاوم لألمالح -

  مقام للحفاف -
  
  

  صنــــف تمـــر ا�براھيمي
  

  
  احمر كمثري ) بسر ال( الخ�ل  
  �  الشكل متطاول قلي

  متوسط الحجم
  قليل الح�وة وغير ھش  

  ) العفصية ( قليل المادة المشللة 
  الرطب بنفسجي الى اسود اللون

  القوام مائع كثير التساقط  
  تنكمش القشرة الخارجية نحو اللب  
  طعمه يقارب طعم صنف البربن  

  يؤكل أو يستھلك رطبا أو يكبس 
  
  لــــــة ا�براھيمـــــــينخ
  

  النخلة كبيرة 
  من تمور المنطقة الوسطى

  رأس النخلة كبير والجذع ضخم
  السعف طويل وقوي ومتقارب 

  الخوص عريض ومتقارب 
  العرجون اصفر اللون 

  مقاوم للجفاف
  مقاوم للملوحة 
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  متــــر صنف سعادة

  
  طور البسر احمر اللون
  الشكل اھليجي متطاول 

  كبير الحجم 
  طور الرطب الحجم كبير 

  اللون احمر
  الطعم قابض في طور البسر والرطب

 التمر احمر مسمر لذيذ وذو نكھة مميزة 
 

  مزايا النخلة 
  

  نخلة سعادة ذات رأس متناظر 
  السعف اخضر اللون 

  الجذع متوسط الضخامة 
  العرجون اخضر مصفر 

  النضج مبكر
  مقاوم للجفاف 

  متوسط المقاومة للملوحة
 
 

    
  متـــر  صنــــف قنطـــار

 
  اصفر اللون ) الخ�ل ( البسر 

  الشكل بيضوي معكوس
  الذنب مخروطي قصير
  القمع متوسط الى كبير
  الرطب ذو لون عسلي 

  القوام مائع
  التمر ذھبي اللون لين القوام ذا نكھة مميزة 

  خالي من اpلياف
  تمر , رطب , يؤكل خ�ل 

  ةحبة التمر متوسطة الى صغير
  

  نخلة القنطار 
  

  جذع نحيف 
  السعف كثيف وطويل
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  نصل السعفة اخضر مبقع
  الخوص قصير وعريض

  أشواكه كثيرة وكبيرة
  العرجون اصفر

  مقاوم للملوحة
 مقاوم للجفاف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

    
 


