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 العراق  زراعة النخيل وانتاج التمور يف
  االستاذ الدكتور عبد الباسط عودة ابراهيم

  

  :المقدمة

، وهــــــو مــــــأخوذ مــــــن الكلمــــــة الســــــومرية جشــــــمار               )Jishimmaru( هــــــو جشــــــمارو االســــــم البــــــابلي لنخلــــــة التمــــــر
)Jishimmar .( ويطلق علـى التمـر باللغـة السـومرية زولومـا)Zulumma( أمـا فـي اللغـة اآلراميـة فتسـمى النخلـة ،

ويقــال تمــر تلمــون عــن تمــر البحــرين، ) . Tamart(، وبالحبشــية تمــرة )Tamar(، وبالعبريــة تامــار )Diqla(دقلــة 
ويعنـي الحـالوة، ) BNRT(أو بنـرت ) BNR(وتمرمجان عن تمر عمان، وفي الهيروغليفية يسمى نخيل التمر بنـر 

مـأخوذ مـن ) Phoenix( واالسم اليوناني فينكس . وهو مقتبس من الفارسية) خرما(ية ويسمى التمر في اللغة الهند
، حيــث كــان الفينيقيــون يملكــون النخــل وهــم الــذين نشــروا زراعتــه فــي حــوض البحــر األبــيض )Phoenicia(فينيقيــا 

وتعنـــي العبريـــة األصـــل )  Dachel( مشـــتقة مـــن كلمـــة دقـــل ) Date(وديـــت ) Dactylis(المتوســـط، و داكتلـــيس 
أن كــل مــا ال يعــرف اســمه مــن التمــر فهــو دقــل، )) كتــاب النبــات((وذكــر أبــو حنيفــة الــدينوري فــي مؤلفــه . األصــابع

وال يـزال أصـل نخلـة التمـر غيـر معـروف حتـى .وواحدته دقلة، وهي األدقال، وهكذا يسمى النخيل البذري في العـراق
تطـور منـه النخيـل الحـالي، ) Wild date palm(  وقتنا الحاضر، والسبب في ذلك هو عدم وجود نخيل تمر بـري

أشــار إلــى أن نخيــل التمــر المعــروف حاليــًا نشــأ مــن حــدوث طفــرة  ) 1972(،البكــر ولكــن بعــض البــاحثين، ومــنهم 
، وبســـبب تعاقـــب األجيـــال بفعـــل التهجـــين )Phoenix canariensis -نخيـــل الكنـــاري ( وراثيـــة لنخيـــل الزينـــة 
 (المختلفة تكون نخيل التمر، فيما يشير آخرون إلى أن أصل نخيـل التمـر هـو نخيـل السـكر الطبيعي بين األنواع 

Phoenix sylvestvis .(،وٕان ما يؤكـد هـذه االعتقـادات هـو التشـابه بـين  الذي يسمى النخيل البري أو الوحشي
عــت بينهــا العديــد مــن ومنهــا نخيــل التمــر، ولكــن هــذه األنــواع وٕان جم)  Phoenix(األنــواع العائــدة للجــنس فيــنكس

الصفات المتشابهة إال أنها ال زالت بعيدة عن بعضها في الكثير من الخصائص والصفات األخرى بحيث ال يمكـن 
  . اعتبار أيًا منها أصًال للثاني، وتبقى اآلراء بحاجة إلى اإلسناد العلمي والتاريخي لتحديد أصل نخلة التمر 

  Arecaنســبة إلــى أكبــر جــنس فيهــا    Arecaceaeاســمها مــؤخرًا إلــى  قــد بــدل  (Palmae)والعائلــة النخيليــة  
الذي يدخل على أسماء جميع العوائل النباتيـة األخـرى ، تضـم هـذه   aceaeوكذلك لخلو اسمها األول من مقطع  

جــنس، وأهــم أجناســها مــن الناحيــة االقتصــادية وعالقتهــا بحيــاة اإلنســان أربعــة أجنــاس، هــي حســب   200العائلــة  
  :األهمية كما يلي

 Date) (.Phoenix dactyl fera L)}وهو الجنس الذي يتبعـه نخيـل التمـر : Phoenixالجنس   .1

palm)}. 

 Coconut (.Cocos nucifera L)} )  جوز الهند({وهو جنس نخيل النارجيل : Cocosالجنس  .2

palm. 

 .{(Oil palm) (.Elaies  gunneinsis L)}وهو جنس نخيل الزيت : Elaiesالجنس   .3
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، وتسـمى النخلـة )Washingtonia palm(وهـو جـنس نخيـل واشـنطونيا : Washingtonالجـنس  .4

 .(Washingtonia filifera)} {(Fan or Theardpalm)ية المروحية أو الخيط
  

  .نوع من أنواع النخيل )  4000( ويتبع هذه األجناس ما يقارب 
    

  :والتصنيف النباتي لنخلة التمر كما يلي
  

 Plant  النباتية Kingdom  المملكة
 Anthophyta  النباتات الوعائية المزهرة Phylum  القبيلة
 Angiospermae  البذورمغطاة  Class  الصف
 Monocotayledonae  ذوات الفلقة الواحدة Subclass  الشعبة
 Palmalea  النخيليات Order  الرتبة
 Arecaceae ( Palmae )  النخيلية Family  العائلة
 Genus   Phoenix  الجنس
 Species   dactylifera  النوع

  

( إن اسم الجنس ) . Phoenix dactylifera( ويكون االسم العلمي لنخلة التمر حسب نظام التسمية الثنائية 
فيعني االسم اإلغريقي للشجرة حاملة ) داكتي ليفرا ( يشير إلى االسم القديم لمدينة فينيقية، أما اسم النوع ) فينكس

  .عذوق كاألصابع في اليد،  حيث تكون الثمار في ال)Fingers bearing(األصابع  
، )(Morphological، والمظهرية Physiological)(وبمرور الزمن حدثت تغيرات في الخصائص الفسيولوجية 

، حيث توجد أعداد كبيرة (Variety)، مما تطلب تمييزها وتصنيفها تحت مفهوم الصنف genetical)(والوراثية 
تعبير نباتي عام يشمل األصناف البرية واألصناف ) Variety(إن الصنف . من أصناف نخيل التمر المختلفة

، وهو Cultivarالزراعية االقتصادية كافة، ولغرض تمييز األصناف الزراعية االقتصادية أطلق عليها تعبير 
، وهو يشير إلى اسم الصنف واسم الشخص أو المنطقة التي وجد Cultivated Varietyمشتق من كلمتان هما 

 phoenix dactylifera(، وبهذا يكون االسم العلمي لصنف نخيل التمر الحالوي  )c.v(تصرًا فيها ويشار له مخ
L.cv.Hillawi  .(   

  

وأحيانًا تظهر أفراد من أصناف النخيل تختلف عن الصنف األصلي في بعض الصفات وتكون مشابهة له في 
صفات أخرى، وٕاذا ما اتضح أن الصفات الجديدة موروثة وثابتة وتنتقل إلى األجيال عن طريق اإلكثار الخضري، 

اد النخيل ذات تركيب وراثي موحد وهي مجموعة من أفر ). (Cloneفإن األفراد الجدد تكون ما يعرف بالساللة 
وتكون ناشئة أو مشتقة من نخلة واحدة من أحد األصناف المعروفة وبالطرائق الخضرية، وفي النخيل يوجد عدد 
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قليل من السالالت المعروفة لبعض األصناف، ومثال على ذلك صنف الخضراوي في العراق، حيث توجد منه 
، وهذه السالالت تختلف فيما بينها )وي بغداد ، وخضراوي مندلي خضراوي بصرة ، وخضرا( ثالث سالالت هي 
  .في حجم الثمرة فقط 

وهنــاك ســاللتان للصـــنف دقلــة نــور، واالخـــتالف بينهمــا هــو أن إحـــداهما مبكــرة النضــج واألخـــرى متــأخرة، وصـــنف 
سـاللتان همـا  وللصـنف الـذكري غنـامي توجـد. الحياني فـي مصـر توجـد منـه سـاللتان تختلفـان فـي حجـم الثمـرة فقـط

الغنامي األخضر والغنامي األحمر، االختالف بينهما فـي حجـم ولـون الطلعـة التـي يكـون لـون غالفهـا أحمـر وأكبـر 
   .حجمًا في الغنامي األحمر

 

   موطن نخيل التمر
اختلفــت اآلراء والدراســات فــي تحديــد المــوطن األصــلي ألشــجار نخيــل التمــر، لكــن الشــيء المؤكــد أنهــا عرفــت فــي 

  .الحضارات التي قامت على األرض العربية منذ أقدم العصور ولما يزل النخيل أهم شجرة عربية 
المتخصص في العائلة النخيلية إلى أن الموطن األصلي الذي نشأت  Odardo Beccariأشار العالم االيطالي 

عش نموه إال في المناطق شبه فيه نخلة التمر هو منطقة الخليج العربي، فقد ذكر أن هناك جنس من النخيل ال ينت
االستوائية، حيث تندر األمطار وتتطلب جذوره وفرة الرطوبة، وهو يقاوم الملوحة إلى حد بعيد، وهذه المواصفات 

  .تتوفر في مناطق غربي الهند، وجنوبي إيران، وسواحل الخليج العربي
مــا قبــل التــاريخ هــو فــي المنطقــة شــبه أن نشــأة نخلــة التمــر منــذ عصــور  Decandolleبينمــا ذكــر العــالم الفرنســي 

  شمال خط االستواء  ْ 35و10الجافة التي تمتد من السنغال حتى حوض نهر األنديز وتنحصر بين خطي عرض  
.  

وذكر العديد من المؤرخين أن أقدم ما عرف عن النخيل كان في منطقة ما بين النهرين وخاصة في مدينة بابل 
سنة قبل الميالد، كما وأن  مدينة أريدو  وهي من مدن ما قبل الطوفان  4000التي يمتد تاريخها إلى أكثر من 

  . كانت منطقة رئيسة لزراعة نخيل التمر
وأشارت الدراسات التاريخية إلى أن موطن نخلة التمر األول هو الجزء الجنوبي من جزيرة العرب  اليمن، البحرين 

بعض النصوص األثرية عن نخلة ) A.H.Sayce(وترجم  ، وجنوبي العراق )، المدينة المنورة )أرض دلمون(
أن الشجرة المقدسة التي يناطح سعفها السماء وتتعمق جذورها في األغوار البعيدة هي ( التمر حيث ورد فيها 

الشجرة التي يعتمد عليها العالم في رزقهم فقد كانت بحق شجرة الحياة، وعلى هذا تمثلت في أوقات مختلفة في 
 .  وورد في اآلثار العراقية والعربية  إشارات كثيرة عن نخيل التمر). وآشورهياكل بابل 

  

كـان أول ظهـور موثـق لشـجرة نخلـة التمـر فـي العـالم القـديم فـي مـواقعي  تـل عـوويلي وتـل أبـو شـهرين فـي  )1
حيــث عثــر علــى الكثيــر مــن . ســنة  قبــل المــيالد 4000،  فــي أقصــى جنــوب العــراق )اور(مدينــة اريــدو 

 .لسومرية التي تدل على مدى قدم النخيل في تلك المنطقةالنقوش ا
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تتفق اآلراء وبعض النصوص القديمة التي أظهرت النخلة مظهر الشجرة المباركة ومنبع الخيرات إلهـًا مـن  )2
 .آلهة بعض الديانات االغريقية القديمة على أنها أقدم وأشهر األشجار المعروفة منذ القدم

لشــجرة المحرمــة فــي أنقــاض الحضــارة الســومرية التــي يرجــع تاريخهــا إلــى تــم اكتشــاف قصــة آدم وحــواء وا )3
ســنة قبــل المــيالد، حيــث عثــر علــى لــوح يحتــوي علــى رجــل وعلــى رأســه قلنســوة ذات قــرنين وامــرأة  2700

عاريـة الــرأس جالســين وبينهمــا نخلــة تحمــل عــذقين مــن التمــر واليــد اليمنــى للرجــل ممتــدة قــرب أحــد العــذوق 
ى للمرأة تقطف التمـر مـن العـذق الثـاني وهنـاك أفعـى منتصـبة وراء المـرأة تحثهـا علـى أكـل بينما اليد اليسر 

 .ثمار الشجرة المحرمة وهي التمر
يحتــوي ) ســنة قبــل المــيالد  2730(يوجـد فــي المتحــف العراقــي فــي بغــداد خــتم يرجــع إلــى عصــر األكــديين  )4

 .على رجلين بينهما نخلة التمر
المحـراث، والثـور المجـنح، والشـجرة المقدسـة، ونخلـة [دسون أربعة أشياء هـي اآلشوريون في العراق كانوا يق )5

 680(، وعثر عليها منقوشة على تاج وضع في أعلى محراب للعبادة يعـود إلـى عصـر أسـرحدون  ]التمر
 ). سنة قبل الميالد  669 –

مــا  1970 – 78( تــم اكتشــاف لــوح ســومري يرجــع إلــى عهــد الملــك شوســن مــن الســاللة الســومرية الثالثــة  )6
يحتــوي علــى وصــف كامــل لبســتان نخيــل يعــود إلــى معبــد إلــه مدينــة أومــا، وقســم اللــوح إلــى ) قبــل المــيالد

لمثمــر ثمانيــة أقســام كــل منهــا يمثــل صــنف مــن األصــناف المزروعــة، وثبــت عمــر النخيــل المثمــر وغيــر ا
 . وكمية الغلة

مــا قبــل  1750 – 1792( ســنة بــين   42حمــورابي ســادس ملــوك الســاللة البابليــة األولــى والــذي حكــم   )7
مـادة   282، وهو واضع أول شريعة في التاريخ والمعروفة باسم مسلة حمورابي والتي تألفت مـن  )الميالد

 :ونذكر منها . خصص سبع مواد فيها عن نخلة التمر
  

غ مـن الفضـة  225أكدت على حماية النخلة ، حيث فرضت فيها غرامـة قـدرها  :  )59(المادة  �
 .على كل من يقطع نخلة واحدة

نظمــت أصــول المغارســة والعالقــة بــين صــاحب األرض والمغــارس أو البســتاني، :  )60( المــادة �
يقــوم البســتاني بغــرس األرض بالفســيل واالعتنــاء بــه لمــدة أربــع ســنوات،  [: ونصــت علــى مــا يلــي

 . ]وفي السنة الخامسة يقسم حاصل البستان مناصفة بين صاحب األرض والبستاني
خاصـــة بعمليـــة التلقـــيح، حيـــث خصصـــت ثلـــث حاصـــل البســـتان مـــن التمـــر إلـــى :  )64(المـــادة  �

 .ار والعناية بهاالفالح أو البستاني الذي يقوم بعملية تلقيح األشج
االهتمـــام بعمليـــات الخدمـــة،  حيـــث فرضـــت علـــى الفـــالح أو البســـتاني أن يـــدفع :  )65(المـــادة  �

 .إلى قلة في إنتاج التمر إيجار البستان كامًال للمالك إذا سبب إهماله وعدم عنايته باألشجار
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 .يينتعتبر عملية تلقيح أشجار النخيل من الطقوس الدينية لدى السومريين والبابل )8
ويسـتفيدون مـن النخيـل فوائـد عديـدة ) شـراب الحيـاة(كان البابليون يحضـرون شـرابًا مـن نسـغ النخلـة يسـمى  )9

 .فائدة في األغنية التدمرية القديمة 800فائدة وردت في القصيدة البابلية و  365تبلغ 
د النخيـل، وٕان أي بلـ) مـور –تـاد (النخيل شجرة مقدسة لدى سكان تدمر، وٕان كلمـة تـدمر هـي تحريـف لــ   )10

 .، وكان التدمريون يكرمون ضيوفهم بتقديم التمر إليهمPalmaمشتق من ) Palmyra(اسم بالميرا 
سـنة قبـل  3000يعتبر شمال السودان من أقدم مواطن زراعـة النخيـل فـي العـالم، ويرجـع تـاريخ ذلـك إلـى   )11

 . الميالد
 سنة قبل الميالد 4000البحرين، ويعود ذلك إلى  تعتبر نخلة التمر من أقدم األشجار التي عرفها أهل  )12
عثــر علــى نــواتي تمــر متفحمتــين بجزيــرة دلمــا فــي إمــارة أبــو ظبــي، وأكــدت الدراســات أنهمــا تعــودان إلــى  )13

( ،  وتـــم اكتشـــاف نـــوى التمـــر فـــي موقـــع الهيـــل فـــي مدينـــة العـــين )ســنة  قبـــل المـــيالد 4670 – 5110(
، وتؤكـد هـذه )سـنة  قبـل المـيالد 2200(الشـارقة وأم القـويين ، وتـل أبـرق بـين ) سنة قبـل المـيالد 2900

االكتشافات أن دولة اإلمارات العربية المتحدة أقدم مستهلك للتمور في العالم، وهذا يتوافق مع رأي العالم 
 .وهو أن منطقة الخليج العربي هي أول منطقة لزراعة نخيل التمر في العالم Beccariاإليطالي 

 :نيل فلقد وجدت إشارات تدل على وجود النخيل في العصور القديمة منها أما في وادي ال  )14
  

 : اآلتي ويكتب بالهيروغليفية على النحو) بنر أو بنرت(في مصر القديمة يسمى نخيل التمر  �
 

  

  

، في مقبـرة الزريقـات قـرب أرمنـت وهـو موميـاء )Rien Hardtرين هارت ( ما عثر عليه الدكتور  �
 .سعف النخيلملفوفة في حصير من 

( عثــر فــي إحــدى مقــابر ســقارة علــى نخلــة صــغيرة كاملــة تلــف موميــاء مــن عصــر األســرة األولــى  �
 ).سنة قبل الميالد  3200

بــالجيزة فــي ) رع ور(اســتعمل قــدماء المصــريين جــذوع النخيــل فــي ســقوف مقــابرهم كمــا فــي مقبــرة  �
ق األسرة الرابعة بأشجار نخيل ، كما ازدانت حدائ)سنة قبل الميالد  2720(عصر األسرة الرابعة 
  .بسقارة  Methonالتمر كما في حديقة 
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  :خلة في تاريخ دلمونالن

وفي دراسة عن تـاريخ دلمـون إلـى أن نخلـة التمـر ارتبطـت بتـاريخ البحـرين منـذ القـدم وحتـى الوقـت الحاضـر، حيـث 
حتـى أنهـم امتـدحوا النخلـة فـي أشـعارهم التـي لعبت دورًا اقتصاديًا هامًا وكـان تمـر دلمـون مشـهورًا فـي بـالد الرافـدين 

ُقم الطينية كتبت على الر.  
وورد فــي مــدونات بــالد الرافــدين أن االلــه أوتــو إلــه الشــمس عمــد إلــى إخــراج المــاء العــذب مــن أرض دلمــون ثــم قــام  

أوكـل إلـى إنـزاك إلـه اإلله أنكي بإحياء دلمون بمنحها المياه العذبة، واعتقدوا أن اإللـه أنكـي هـو الـذي خلـق النخلـة و 
  .دلمون الرئيسي حراسة دلمون والعناية بها

لقــد ظهــر إنــزاك كإلــه للشــمس فــي األختــام الدلمونيــة ويرمــز لــه بالغزالــة أو كإلــه النخلــة ويرمــز لــه بالنخلــة والســعفة 
  .ويعني النخلة ورطبها) الحلو(ومعنى إنزاك 

وظهــرت النخلــة فــي األختــام بأشــكال مختلفــة علــى شــكل لقــد عبــرت األختــام الدلمونيــة عــن أنمــاط الحيــاة فــي دلمــون 
  .نخلة كاملة أو فسيلة أو سعفة وهي ترمز إلى اإلله إنزاك إله النخلة

  .تتركز عناصر األختام حول النخلة والعناية بها وتسخير الحيوانات لذلك وكذلك تظهر زراعة الفسائل
سعفة ووضع الدلمونيين أطراف سعف النخيل والتمر تظهر النخلة في دلمون على شكل شجرة كاملة أو على شكل 

  . مع موتاهم
  

  زراعة النخيل

درجة شماًال حتى  35تنحصر زراعة النخيل في العراق في المنطقة الممتدة بين مندلي وتكريت عند خط عرض 
  .درجة جنوباً  30مدينة الفاو عند خط عرض 
وميســـان، وواســـط، وذي قـــار، والمثنـــى، والقادســـية، محافظـــة عراقيـــة هـــي البصـــرة،  13تنتشـــر زراعـــة النخيـــل فـــي 

: والنجف، وكربالء، وبابل، واألنبار، وبغداد، وديـالى، وصـالح الـدين، والمحافظـات الرئيسـة فـي زراعـة النخيـل هـي
  :وفيما يلي أهم مناطق زراعة النخيل في المحافظات الرئيسة. البصرة، وبابل، وبغداد، وديالى، وواسط، وذي قار

  
  
  

  المناطق  فظةالمحا

  .الدير، شط العرب، الهارثة، المدينة، القرنة، أبي الخصيب  البصرة
  .الناصرية، سوق الشيوخ، الغراف، الجبايش  ذي قار
  الكوت، الصويرة، العزيزية، بدرة  واسط
  .الكرادة، أبو غريب، اليوسفية، الكاظمية، األعظمية  بغداد
  .بعقوبة، مندلي، الخالص، خانقين  ديالى
  .الحلة، الهندية، االسكندرية  بابل

  هيت، راوه، عانة، الرمادي  األنبار
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  طرائق وأنظمة زراعة النخيل في العراق
   

  :الزراعة في منطقة البصرة -
  :تعتبر طريقة الزراعة متميزة لعدة عوامل هي

، وهــذه Tide)(إن بســاتين النخيــل علــى ضــفاف شــط العــرب تــروى مــرتين يوميــًا بفعــل حركــة المــد والجــزر  �
 .الميزة الطبيعية غير موجودة في بلد آخر منتج للتمور

 .توفر درجات الحرارة الالزمة النضاج جميع أصناف التمور �
 . عدم سقوط األمطار الصيفية خالل موسم النضج �
تحـــت أشـــجار ) العنـــب، والرمـــان، والســـدر، والمـــانجو(تمتـــاز بســـاتين النخيـــل فيهـــا بزراعـــة أشـــجار الفاكهـــة  �

 .، وزراعة الخضروات المختلفةالنخيل
 

  الزراعة في المناطق األخرى
تمتاز بالنظام المكثف والنظام المتسع ودائمًا تزرع أشجار الحمضيات والفاكهة الحجرية النواة تحـت أشـجار النخيـل 

األعالف وهذا ما هو سائد في بغداد وديالى وكربالء وبابل، أما في المناطق األخرى فتزرع الخضروات ومحاصيل 
  .تحت أشجار النخيل

  

  الزراعات البينية

يمكـــن اســـتغالل أرض بســـتان النخيـــل، أي المســـافة بـــين األشـــجار، بزراعـــات بينيـــة مختلفـــة، كالمحاصـــيل الحقليـــة 
والخضــراوات واألشـــجار المثمـــرة، وهـــذا يعتمــد علـــى طبيعـــة تربـــة البســـتان، وارتفــاع مســـتوى المـــاء األرضـــي، ونســـبة 

فـإذا كانـت التربـة مالحـة يمكـن زراعـة الشـعير . ميـاه الـري، وطريقـة زراعـة األشـجار أو الفسـائلالملوحة فـي التربـة و 
فــي الســنوات األولــى كــي تســهم فــي استصــالح التربــة، وبعــد ذلــك يمكــن زراعــة الخضــراوات أو ) الجــت( والفصــة 

ها وقصر عمرها مقارنة مع أشجار الفاكهة متساقطة األوراق مثل العنب، والرمان، واألجاص، والخوخ، لسرعة إثمار 
أشــجار الفاكهــة األخــرى، ويمكــن زراعــة التفــاح والكمثــرى، وال ينصــح بزراعــة أشــجار المشــمش لكبــر حجــم األشــجار 

  .وكثرة تظليلها، وجميع األشجار التي ذكرت تزرع مع زراعة الفسائل مباشرة لالستفادة من مردودها االقتصادي
  

سـنوات، يمكـن إزالـة أشـجار الفاكهـة متسـاقطة األوراق، وزراعـة أشـجار  10بعد أن تصل أشجار النخيـل إلـى عمـر 
والمــوز، كمــا هــو ) المــانجو(الحمضــيات بأنواعهــا المختلفــة تحــت أشــجار النخيــل، كمــا يمكــن زراعــة أشــجار العنبــة 

شـجار جاري في مناطق زراعة النخيل في العـراق، حيـث تـوفر أشـجار النخيـل الحمايـة الالزمـة لنمـو وٕاثمـار هـذه األ
مــع مراعــاة مســافات الزراعــة وانتظامهــا، ويمكــن اإلشــارة إلــى الزراعــات البينيــة مــن خــالل دراســة واقــع النخيــل فــي 
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، حيــث أشــاروا إلــى زراعــة عــدد مــن أشــجار الفاكهــة بــين )2001(محافظــة البصــرة التــي قــام بهــا إبــراهيم وآخــرون 
  . أشجار النخيل تختلف أنواعها وأعدادها من منطقة إلى أخرى

  

فلقــد لــوحظ انتشــار زراعــة أشــجار العنــب والرمــان والتــين والمــانجو فــي بســاتين منطقــة أبــي الخصــيب، بينمــا يهــتم 
مـن مجمـوع %  43مزارعو منطقتي شط العرب والدير بزراعة أشجار السدر والعنب، وشكلت أشـجار السـدر نسـبة 

 6.4،  8.1،  20.6،  21.8األخـرى بنسـب  أشجار الفاكهـة فـي المحافظـة، تليهـا العنـب والرمـان والتـين والفاكهـة
مــــن مجمــــوع محاصــــيل %  54.1علــــى التــــوالي، أمــــا زراعــــة الخضــــراوات فقــــد شــــكلت المحاصــــيل الورقيــــة نســــبة 

%.  8.9، والطماطم % 17.8، والخيار %19.2الخضراوات والمحاصيل الحقلية المزروعة، تليها البامياء بنسبة 
  :بما يلي ويمكن تحديد فوائد الزراعات البينية

  
  

اســــتغالل المســــافات بــــين أشــــجار النخيــــل، خصوصــــًا فــــي المراحــــل األولــــى مــــن إنشــــاء البســــاتين بزراعــــة  �
  .محاصيل أو أشجار سريعة النمو وذات مردود اقتصادي جيد

االســتفادة مــن ميــاه الــري التــي تــروى بهــا هــذه المحاصــيل واألشــجار فــي ري أشــجار النخيــل خاصــة عنــد  �
 .استعمال الري السطحي

إن مخلفـــات أو بقايـــا الخضـــراوات والمحاصـــيل الحقليـــة يمكـــن االســـتفادة منهـــا كمصـــدر للمـــادة العضـــوية  �
 .لتحسين خواص تربة البستان

إن رعايـــة وخدمـــة محاصـــيل الخضـــراوات وخاصـــة العـــزق وٕازالـــة الحشـــائش تـــوفر بيئـــة جيـــدة لنمـــو جـــذور  �
 .النخيل

ى يــوفر الكثيـــر مــن عمليـــات الخدمــة التـــي إن زراعــة أشـــجار مســتدامة مـــع النخيــل وكـــذلك محاصــيل أخـــر  �
  .تستفيد منها أشجار النخيل كالتسميد والري وحراثة التربة وغيرها

  

  :إنتاج التمور

الزهدي والخستاوي والساير (يتذبذب إنتاج التمور في العراق بين سنة وأخرى وحسب أصناف التمور التجارية وهي 
البرحي، والبريم، والديري، والمكتوم، والتبرزل، والحالوي، : والخضراوي، ومجموعة األصناف األخرى وهي

من مجمل إنتاج العراق  1980ألف طن عام  460فقد بلغ إنتاج العراق من صنف الزهدي . وغيرها) والجبجاب
من مجمل إنتاج العراق  2009ألف طن عام  325في حين كان إنتاجه % 66ألف طن وبنسبة  601البالغ 
  .2009-1980والجدول التالي يوضح إنتاج العراق خالل الفترة %. 50وبنسبة ألف طن  645البالغ 
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  اإلنتاج ألف طن  السنة

1980  601  

1985  390  

1990  545  

1995  880  

2000  1023  

2005  438  

2008  350  

2009  645  
  

  :ويتضح من الجدول تذبذب إنتاج التمور وهذا يمكن أن يعود ألسباب عديدة منها

 .بساتين النخيل بسبب ارتفاع تكاليف عمليات الخدمةإهمال  .1
 .عدم إجراء عمليات المكافحة لآلفات التي تصيب أشجار النخيل .2
 .قدم بساتين النخيل وتجاوز األشجار لألعمار اإلنتاجية .3
التغيرات االقتصادية والزحف العمراني إضافة إلى اآلثار السلبية للحرب العراقية اإليرانية والحروب  .4

 .األخرى التي تعرض لها البلد
ما يقارب  2002انخفاض أسعار التمور وتذبذب إنتاجية النخلة الواحدة فقد كان إنتاج النخلة المثمرة عام  .5

 .2009كغ عام  63و  2004كغ عام  54كغ ووصل إلى  65
 

  ).طن(والجدول التالي يوضح إنتاجية التمور حسب المحافظات 
  

  المحافظة
  السنة

1990  2000  2006  
  51620  116200  76350  ديالى
  38850  49280  36670  األنبار
  53100  115600  25800  بغداد
  65880  220630  149340  بابل

  53730  141370  103570  كربالء
  32180  33590  18350  واسط

  4800  17170  22190  صالح الدين
  24290  25390  24890  النجف
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  15540  43410  36810  القادسية
  13230  10720  9210  المثنى
  20100  52890  21240  ذي قار
  5420  7950  4030  ميسان
  48350  97320  16470  البصرة
  432090  931520  544920  المجموع

  
  :ونالحظ من الجدول أعاله

إن محافظة بابل احتلت المرتبة األولى في إنتاج التمور في العراق في حين كانت محافظة ميسان أقل  .1
 .للتمورالمحافظات إنتاجًا 

 .2006وعام  1990أحسن إنتاجًا مقارنة بعام  2000كان عام  .2
  

  :صادرات التمور

إلى تذبذب ) 2010(أشار البدري  2008-1980تعد التمور أهم صادرات العراق الزراعية، وخالل الفترة من عام 
 145لى وترتفع إ 1985ألف طن عام  35انخفضت إلى  1980ألف طن عام  186الصادرات فبعد أن كانت 

ألف طن  33ووصلت إلى  2003ألف طن عام  8و  1995ألف طن عام  30لتصل إلى  1990ألف طن عام 
  .2008عام 

  

وكانت نسبة مساهمة قيمة إنتاج التمور من الناتج المحلي متذبذبة حسب كمية اإلنتاج وأسعار التمور وكانت 
وٕان انخفاض % 0.7بحدود  2008وأقل نسبة مساهمة عام  1995عام % 4.19أعلى نسبة مساهمة هي 

  .مساهمة التمور في الناتج المحلي اإلجمالي في العراق يعود النخفاض اإلنتاج وتدني األسعار في السوق العالمية
  

، ولحد اآلن مثل الحروب واإلهمال 1980تعرض نخيل التمر في العراق إلى العديد من العوامل خالل الفترة من 
) 16(مما أدى إلى تناقص أعداد أشجار النخيل حتى وصل إلى ما يقارب . باآلفاتوارتفاع الملوحة واإلصابة 

ألف طن حسب آخر اإلحصاءات الرسمية الصادرة في العراق عام  550مليون شجرة، وبلغ اإلنتاج إلى ما يقارب 
  1وكما في الجدول  1998
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  .إنتاجيتها في العراقعدد أشجار النخيل الكلي، وعدد المثمر منها، ومتوسط . 1الجدول 
  

  عدد األشجار الكلي  المحافظة
عدد األشجار 

  المثمرة

متوسط إنتاجية 

  )كغ(النخلة 

  مجموع اإلنتاج

  )طن(

  22195  42.1  1527000  6434000  صالح الدين
  76355  45.4  1682000  21594000  ديالى
  25800  57.0  453000  6516000  بغداد

  36665  57.6  637000  7984000  األنبار
  149340  47.6  3139000  37065000  بابل

  103576  54.8  1889000  21183000  كربالء
  24890  42.8  581000  6367000  النجف

  36810  47.1  782000  8348000  القادسية
  9210  55.7  165000  2287000  المثنى

  21240  28.4  747000  8675000  ذي قار 
  18350  39.0  470000  6662000  واسط

  4030  26.6  152000  2011000  ميسان
  16470  12.6  130700  27407000  البصرة

  544931  43.5  12354700  162533000  المجموع

   

  صناعة التمور في العراق

ولو استعرضنا بعض األنشطة التصنيعية في العراق كأحد الدول الرائدة في هذا المجال سابقًا لوجدنا أن االهتمام 
من إنتاج %  60تركز على أربعة مشاريع صناعية مهمة تعتمد على ثمار صنف الزهدي الذي يمثل أكثر من 

  .2العراق وكما مبين في الجدول 
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  .التمور في العراقأهم مصانع . 2الجدول 
  

  اسم المشروع
  كمية التمور الداخلة 

  )طن(في التصنيع 

  كمية اإلنتاج الرئيسي 

من المادة المصنعة 

  )طن(

المنتجات األخرى 

الناتجة عن التصنيع 

  )طن(

  41000  السكر السائل
30000  

  سكر سائل
  مواد علفية 10000

  21000  خميرة التوريال
5400   
  خميرة

  مواد علفية 5600

  8000  المنتجات الكحولية
  كحول  2400

  اثيلي عالي النقاوة
  كحول صناعي 0.300
  مواد علفية 2

  2000  الخل الطبيعي
  ماليين لتر  5

  خل
  ـــــ

  
وهي سائدة على المستوى المنزلي والتجاري ويبلغ عدد ) الدبس(يضاف إلى ذلك صناعات عصير التمر المركز 

  . مكبس أهلي صغير 100إضافة إلى أكثر من ) 5(مصانع التمور الرئيسية في العراق 
  

  أهم أصناف النخيل في العراق

مــن عــدد أشــجار %  85وأهــم األصــناف التجاريــة فــي العــراق والتــي تصــدر تمورهــا إلــى الخــارج، وتمثــل مــا نســبته 
، ويتركــز فــي المنطقــة الوســطى تليــه % 43النخيــل فــي العــراق هــي الزهــدي وهــو األكثــر انتشــارًا ويمثــل مــا نســبته 

ركز في منطقة البصرة على ضفاف ، وهذه تت%) 6(، والخضراوي %)  13(، والحالوي %) 23(أصناف الساير 
صـنف فتبلـغ نسـبة  600شط العرب أما باقي األصناف األخرى المحلية والنادرة والتي يصـل عـددها إلـى أكثـر مـن 

، ومن أهم األصناف العراقية المحلية والذي يتقـدم علـى % 15انتشارها في جميع مناطق زراعة النخيل في العراق 
ار، ونكهتهـــا المتميـــزة صــنف البرحـــي الـــذي انتشـــر فــي العديـــد مـــن األقطـــار جميــع األصـــناف مـــن حيـــث جــودة الثمـــ

ومـن األصـناف . األخرى عن طريق اإلكثار بالزراعة النسـيجية، وتحـول مـن صـنف محلـي إلـى صـنف تجـاري مهـم
ي، المحلية األخرى البريم، والخستاوي، والمكتوم، واألشرسي، والكبكاب، والديري، وتوضع أصناف التبرزل، والحساو 

لنخيـل يبين أهم أصناف ا 3وميرحاج، وسكري، وأشقر، وأم الدهن، وقنطار في مجموعة األصناف النادرة والجدول 
  .ومناطق انتشارها في العراق
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  .أهم أصناف النخيل ومناطق انتشارها في العراق. 3الجدول 

  

  أهم األصناف  المنطقة

الديري، أم الدهن، الخصاب، الكبكاب، قنطار، البرحي، البريم، الحالوي، الخضراوي، الساير،   البصرة

  .عويد، حويز، حساوي، ليلوي

  .األشرسي، خضراوي ديالى، السكري، ميرحاج، مكاوي، زهدي  ديالى

  .خضراوي بغداد، خستاوي، الساير، مكتوم، بربن، برحي، أشرسي، السكري، تبرزل، زهدي  بغداد

  .زهدي، سلطاني، عوينة أيوب، تبرزل  بابل

  .خياره، زهدي، مكتوم، خستاوي، بربن  األنبار

  .البرحي، الحالوي، خضراوي، الساير، شويثي، قنطار  ذي قار

  .أشرسي، مير حاج، زهدي، ساير  واسط

غنامي أخضر، غنامي أحمر، غالمي، : المعروفة فهي ) األفحل(أما األصناف المذكرة   

  .ري، خكري وردي، خكري كربطلي، سميسميكرصاصي، خ

  
  :أصناف النخيل الذكرية

  :يوجد في العراق العديد من أصناف النخيل الذكرية هي
صنف الغنامي الـذي توجـد منـه سـاللتان همـا الغنـامي األخضـر والغنـامي األحمـر والعـزق بينهمـا هـو لـون  .1

غالف الطلعة وحجمها الـذي يكـون مشـوب بـالحمرة وأكبـر حجمـًا فـي الغنـامي األحمـر بينمـا تكـون الطلعـة 
 .حجمًا ولونها أخضر في الغنامي األخضر وكالهما يتميز بوفرة حبوب اللقاح وحيويتها العالية أصغر

 خكـــريعـــادي و  كـــريصـــنف الخكـــري وتوجـــد منـــه أربعـــة ســـالالت هـــي خكـــري كريطلـــي، خكـــري وردي وخ .2
 .سميسمي

 .الغالمي .3

 .الرصاصي .4

 
ال يعنـي عـدم وجـود سـالالت ذكريـة بذريـة وهذه هي األصـناف المعروفـة واألكثـر اسـتخدامًا فـي عمليـة التلقـيح وهـذا 

فبرايــر / أخــرى تســتخدم فــي عمليــة التلقــيح أن موســم إنتــاج الطلــع الــذكري يبــدأ فــي النصــف الثــاني مــن شــهر شــباط
أبريــل، وأن الصــنفين الغالمــي والخكــري العــادي همــا أبكــر األصــناف حيــث يظهــر الطلــع /ويمتــد لغايــة شــهر نيســان 

ثالـــث مـــن شـــهر شـــباط، أمـــا األصـــناف المتوســـطة فهـــي الغنـــامي األخضـــر واألحمـــر الـــذكري فيهمـــا فـــي األســـبوع ال
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مـارس بينمـا تزهــر األصـناف المتـأخرة فــي / والخكـري الـوردي حيـث يبــدأ ازهارهـا فـي األسـبوع األول مــن شـهر آذار 
يبــــين أهــــم   4والجــــدول  ). 2008مولــــود، (أواخــــر شــــهر آذار وأوائــــل نيســــان وهــــي خكــــري كريطلــــي والسميســــمي 

  .صفات األصناف المذكرة في العراقوام
  

  مواصفات أصناف النخيل الذكرية. 4جدول  
  

  الساللة/ الصنف 
/ عدد الشماريخ

  طلعة
  عدد الطلع

معدل وزن حبوب 

  )نخلة/ غ (اللقاح 

  حيوية

  (%)حبوب اللقاح 

  97  750  30  350  غنامي أخضر

  95  500  28  300  غنامي أحمر

  95  450  23  290  الغالمي

  93  500  23  280  الرصاصي

  96  600  27  285  خكري وردي

  93  590  23  350  خكري عادي

  94  500  23  190  خكري كريطلي

  96  750  25  300  خكري سميسمي

  
 :ويتضح من الجدول أعاله

  

أن صــنفي الغنــامي األخضــر واألحمــر والخكــري وااللــوردي هــي أكثــر األصــناف فــي معــدل إنتــاج  .1
المعاومــة فــي أشــجار النخيــل حيــث يجــب إجــراء عمليــات الخدمــة الطلــع مــع مراعــاة وجــود ظــاهرة 

 .وخاصة الري والتسميد وٕازالة الطلع المتكون آخر الموسم
 %. 90إن جميع األصناف ذات حيوية عالية إذ تجاوزت نسبة حيوية حبوب اللقاح  .2

  
 

   :وزارة الزراعة/ الهيئة العامة للنخيل
وبعدها تحولت  2000الوطني إلكثار وتحسين زراعة نخيل التمر في عام هذه الهيئة بدأت أوًال باسم البرنامج 

نشاطاته إلى الهيئة العامة للنخيل وهي الجهة الرسمية العلمية التي أخذت على عاتقها إعادة إعمار قطاع النخيل 
  .2005في العراق وذلك عام 
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موقعًا وكما موضح في ) 30( محافظة وتأسيس) 13(فقد قامت الهيئة بانشاء وتطوير محطات النخيل في 
محطة مخصصة ألنشاء بساتين امهات النخيل تضم جميع أصناف النخيل في ) 26(منها ) 1(الجدول رقم 

كل محطة تعتبر بنك وراثي ألصناف المنطقة او المحافظة عدا محطة أكد في محافظة ذي قار تم (العراق 
  ).ة باالضافة الى أصناف المحافظةاختيارها لتكون البنك الوراثي لجميع االصناف العراقي

والهدف منها الحفاظ على األصناف العراقية والعمل على تحسينها وٕاكثار األجود اقتصاديًا وٕاجراء البحوث  
الزراعية ومكافحة اآلفات التي تصيب النخيل واعتماد األساليب العلمية الحديثة في طريقة زراعة النخيل وتقانة 

تخصصة بقطاع النخيل ، باالضافة إلى انشاء مشاتل الفسائل إلى جنب بساتين األمهات الري وٕادخال المكننة الم
  . لغرض وذلك لتهيئة فسائل جيدة وناجحة لزراعة البساتين 

  
دونم يقدر عدد الفسائل المزروعة في المحطات المذكورة ) 3749(وقد بلغت المساحة اإلجمالية لتلك المحطات 

فسيلة لبساتين أمهات النخيل وهذا الرقم غير متحقق على أرض الواقع حاليًا ) 181000(، 2009لغاية نهاية عام 
وهي مزروعة ) ويتم ترقيع البساتين سنويًا وصوًال للرقم المذكور%  80 – 70ألن نسبة نجاح الفسائل هي بحدود (

 4(زرعت على مسافة م المعتمدة وفق آلية عمل المشروع عدا محطة الدوار فقد ) X 5 5(بموجب نظام الزراعة 
X 4 (م لتتالئم مع نوع منظومات الري بالتنقيط المتوفرة في حينها.  

كما منفذ في الواحات التابعة لهيئة التصحر، تبقى الفسائل لمدة ثمان سنوات بعدها ترفع الخطوط الوسطية ليصبح 
تل وفق نظام زراعة بأبعاد فسيلة في المشا) 274000(و بعدد . م) X 10 10(نموذج للبستان التجاري بمسافة 

)1 X 2,5 ( م، وهذا الرقم في حالة نجاح الفسائل المزروعة جميعًا إال أن نسبة نجاح الفسائل في المشاتل متدنية
وليس هنالك ترقيع للمشاتل بل بالعكس تستخدم فسائلها في ترقيع البساتين داخل %) 60 – 50(قد التتعدى نسبة 

ن لغرض تأهيل واخالف بساتينهم القديمة أو انشاء البساتين الحديثة ، إذ يتم بقاء المحطات وكذلك تسلم للمزارعي
الفسيلة في المشتل بفترة التتعدى السنتين تنقل بعدها وتكون حينئذ قد كونت مجموعة جذرية جيدة وتعطى نسبة 

والمساحات  يوضح محطات الهيئة ومواقعها حسب المحافظات 5والجدول %) . 96(نجاح تصل الى أكثر من 
  .النخيلالمزروعة ب
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 – 2004(يوضح محطات الهيئة العامة للنخيل والخطة الزراعية والمساحات والمواقع للفترة من . 5الجدول 

2009(  

  المحافظة  اسم المحطة  ت

المساحة 

  االجمالية 

  )دونم(

بساتين 

  )دونم(

مشاتل 

  )دونم(

  20  112  400  بغداد  الراشدية   .1

  6  30  62  بغداد  الربيع   .2

  7  24  32  بغداد  الزعفرانية   .3

  5  12  100  بغداد  اللطيفية   .4

  -  -  136  بغداد  *المدائن   .5

  -  70  116  االنبار  الفلوجة   .6

  -  90  100  االنبار  **الدوار   .7

  -  -  36  االنبار  ***محطة الدوار النسيجية في االنبار   .8

  10  90  110  صالح الدين  االسحاقي   .9

  15  90  150  ديالى  مندلي.10

  25  80  130  واسط  الكوت.11

  -  -  52  واسط  العزيزية.12

  20  140  235  ميسان  العمارة.13

  35  150  396  ذي قار  أكد.14

  21  80  150  القادسية  النورية.15

  -  -  100  القادسية  وحدة النورية.16

  -  20  20  القادسية  الديوانية.17

  -  -  500  المثنى  ***محطة النخيل النسيجية في بادية السماوة.18

  10  90  100  المثنى  الخضر.19

20.
النجف   النجف االشرف

  االشرف

244  150  40  

  -  -  255النجف محطة النخيل النسيجية في النجف .21
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  االشرف  ***االشرف

22.
كربالء   الحسينية

  المقدسة

67  40  10  

23.
كربالء   الرزازة

  المقدسة

128  100  5  

24.
محطة الرزازة النسيجية في كربالء 

  ***المقدسة

كربالء 

  المقدسة

72  -  -  

  -  -  50  بابل  المحاويل.25

  10  90  100  بابل  ابوسديرة.26

  -  70  121  البصرة  البصرة.27

  -  90  140  البصرة  البرجسية.28

  25  92  213  البصرة  القرنة.29

  10  100  279  البصرة  الفاو.30

  274  1810  4594  المجموع                               

  
  .محطة المدائن لم تستغل لوجود متجاوزين عليها * 

  .م ) ˣ 4 4(  في محطة الدوار على مسافةنظام الزراعة ** 

  .محطات النخيل النسيجية ستكون مخصصة لزراعة الفسائل النسيجية المحلية والمستوردة *** 

  

  الرؤية المستقبلية

إعادة إعمار بساتين النخيل المتدهورة والتي أنهتها الظروف السابقة التي تعرض لها العراق بإقامة  �
  .في مناطق محافظة البصره من القرنة حتى الفاو وعلى جانبي شط العربمشاريع رائدة وبشكٍل خاص 

إنشاء مجمعات لفسائل أصناف النخيل في كافة المحافظات للحفاظ على األصناف واالستفادة من  �
  .الفسائل في إعادة تأهيل البساتين

  .المحافظاتإدخال غراس مستوردة ناتجة عن الزراعة النسيجية موثوقة المصدر ونشرها في كافة  �
  .القيام بحمالت مكافحة مستمرة للقضاء على اآلفات المختلفة �
 .إقامة مخابر إلكثار النخيل بتقنيات الزراعة النسيجية �
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إعادة إعمار الصناعات المعتمدة على ثمار النخيل وأجزاء النخلة األخرى التي كانت سائدة وفعالة في  �
  .وتشجيع الصناعات المعتمدة. الفترات السابقة

  .نشيط العمل اإلرشادي والتوعية في مجال تطبيق عمليات الخدمة والرعاية الفنية للنخيلت �
  .تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في قطاع النخيل وخاصة في مجاالت التعبئة والخزن والتصدير �
  .تشجيع استخدام المكننة الزراعية في خدمة النخيل خاصة وأن العراق كان رائدًا في هذا المجال �
 .إقامة جمعيات تعاونية متخصصة في مجال النخيل وٕانتاج وتسويق التمور �

  

  

  :المعوقات التي تواجه زراعة النخيل

 923بعد أن كان  2005ألف طن عام ) 404(تشير آخر الدراسات إلى أن إنتاج التمور في العراق تراجع إلى 
ماليين دوالر مقارنة بعائدات تونس والجزائر التي  6وأن عائدات العراق من التمور بلغت . 2000ألف طن عام 

  .مليون دوالر على التوالي 42و  47بلغت 
  :ويواجه قطاع النخيل والتمور مشاكل عديدة مستمرة منذ أكثر من عشرين عامًا أهمها

اإلهمال وقلة العناية بأشجار النخيل من حيث إجراءات عمليات الخدمة المختلفة وبشكٍل خاص عمليات  .1
 .راثة، ومكافحة األعشاب، والتسميد ، والري المنتظم، وعمليات خدمة رأس النخلةالح

 .قلة األيدي العاملة المدربة في مجال خدمة النخيل، وارتفاع تكاليف عمليات الخدمة .2
إنعدام عمليات المكافحة المستمرة لآلفات المنتشرة والتي تسبب موت أشجار النخيل أو ضعف نموها  .3

 .هاوانخفاض إنتاجيت
السياسة السعرية وانخفاض العوائد المالية من النخيل والتي ال تتناسب مع الجهد المبذول في عمليات  .4

 .الخدمة
 .قلة المياه وارتفاع ملوحة المياه والتربة في المناطق الجنوبية .5
 .آثار الحروب وتدمير العديد من البساتين .6
 .الزحف العمراني على بساتين النخيل .7
  .عمليات الخزن والتعبئة والتسويق ضعف .8
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