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 أصناف النخیل في الوطن العربي

  االستاذ الدكتور
  عبدالباسط عودة ابراهیم

  خبیر بستنة النخیل
 date 1956@yahoo.com/سلطنة عمان

یختلف عدد أصناف نخیل التمر في مناطق زراعته المختلفة، وهذا یعود إلى اإلكثار البذري، حیث أصبحت هذه األصناف في 
تزاید مستمر، ونتجت أصناف من طریقة اإلكثار هذهبلغت الشهرة العالمیة، ومنها الفرض في عمان، والبرني في الجزیرة 

المغرب، وتختلف األصناف في تسمیاتها التي یرجع بعضها إلى اللون أو الشكل العربیة، والبر حي في العراق، والمجهول في 
ویتراوح عدد .أو موعد النضج أو إحدى الصفات الممیزة للنخلة، أو السم مالكها، أو السم المنطقة التي عرف فیها أول مرة 

في العراق، ولكن األصناف ذات القیمة  650صنفًا في مصر، و 36األصناف المعروفة في األقطار العربیة ما بین 
ویالحظ انتشار . صناف  المعروفة في كل قطراألصنفا من هذه األصناف وحسب   10-50االقتصادیة یتراوح عددها ما بین 

ویمكن تقسیم أصناف نخیل التمر المنتشرة في . بعض األصناف في أكثر من دولة عربیة، وبشكل خاص الدول المتجاورة
نتاج النخیل إلى ثالثة مجامیع اعتمادًا على المعاییر اآلتیة مناطق زراعة ٕ   :وا

  .أو  فیالمنطقة)المزرعة(عدد أشجار الصنف المزروعة في البستان الواحد  - 1
  .تواجد إنتاج هذه األصناف في األسواق المحلیة والخارجیة - 2
 .توافر فسائلها بأعداد تساعد على إكثارها وانتشارها - 3

 
  :ورة في اعاله   یمكن وضع أصناف النخیل ضمن  ثالثة اقسام اساسیة وكما یلي  وفي ضوء  النقاط  المذك

  :األصناف الرئیسیة

نخله ویتوفر إنتاجها من التمور في األسواق المحلیة  250تشمل األصناف التي یزید عدد أشجارها في البستان أو المنطقة عن 
  .دد فسائلها بحیث یمكن إكثارها ونشرها بشكل كبیر ویصدر إلى األسواق الخارجیة وتمتاز بغزارة ع

  :األصناف الثانویة 

نخله ویتوافر إنتاجها من التمور في األسواق المحلیة   200 - 20هي التي یتراوح  عدد أشجارها في البستان  الواحد ما بین 
ونشر زراعتها، وخاصة ذات بكمیات محدودة وعدد فسائلها محدود نسبیا ویمكن لبعض هذه األصناف أن تكون رئیسة بإكثارها 

  .المواصفات الثمریة الجیدة منها 
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  :األصناف النادرة

نخلة فأقل في البستان الواحد أو المنطقة، وتكون فسائلها قلیلة، وهذه تشمل معظم األصناف البذریة  20هي التي یتواجد منها 
  .ونشرهاالتي یمكن بعد تحدید صفاتها اختیار األصناف الجیدة منها إلكثارها 

  :إن انتشار أي صنف من أصناف النخیل في منطقة معینة أو قطر من األقطار أو عدة أقطار یرجع لعاملین أساسیین هما

  

  :العامل الوراثي 

، وهو الذي یتحكم في التعبیر عن )genotype(كما هو معروف فأن أصناف النخیل تختلف في تركیبها الوراثي أو الجیني 
وغیر المورفولوجیة ومن أهم تلك الصفات القدرة على إنتاج الفسائل، وهذه هي ) الخضریة والثمریة( الصفات المورفولوجیة

وكما هو معروف فإن .الصفة المحددة النتشار صنف معین، ألن الفسائل هي الوسیلة األساسیة في المحا فظة على الصنف 
وعدد هذه الفسائل یختلف من صنف آلخر حیث ) juvenile phase(نخلة التمر تنتج الفسائل في المرحلة الفتیة من حیاتها 

وهذه صفة متوارثة من جیل آلخر .فسیلة في صنف الزهدي    30-36فسائل في صنف البر حي، و 8-10تكون ما بین 
  .ولذلك تعتبر شجرة النخیل بطیئة التكاثر الخضري مقارنة بأشجار الفاكهة التي تتكاثر بالعقل 

  

  : العامل االقتصادي

، وتشكل عامال أساسیا في إكثاره وانتشاره ومثال على ذلك صنف  أن جودة الصفات الثمریة للصنف تجعل الطلب علیه كبیرًا
نتاجیته الجیدة انتشر في العراق 1913البرحي المشهور، الذي نتج عن بذرة اكتشف في مدینة البصرة سنة  ٕ ، ولجودة ثماره وا

یوضح أعداد أصناف النخیل وأهم هذه األصناف في بعض الدول العربیة المنتجة )  1(  والجدول رقم . والوطن العربي والعالم 
  .للنخیل والتمور
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  .أهم األصناف وأعدادها في بعض الدول العربیة)  1(  الجدول رقم 

  

  

 أهم األصناف عدد األصناف القطر

 خضري/ خنیزي/ نبوت سیف/ خالص/ رزیز 400 المملكة العربیة السعودیة

 دقلة بیضا/ غارس/ دقلة نور 200 الجزائر

 جهل/بوفقوس/المجهول 220 المغرب

 كنتا/ آكوة/بوحاتم/مناخر/دقلة نور 250 تونس

 سیوي/ سماني/حیاني/زغلول/أمهات 36 مصر

 650 العراق
/ خضراوي/سایر/حالوي/زهدي

 .بریم/جبجاب /دیري/خستاوي/ أشرسي/بریم/میرحاج/برحي/

 .الحالوي/الغرس/سكري/ تاغیات/تالیس/العروسأصبع   392 لیبیا

 .المرزبان/الخنیزي/ الخالص/الهاللي/المزریان/السملي 100 البحرین

 200 سلطنة عمان
خالص / الخمري/أم السال/البرني/النغال/الهاللي
 .مبسلي/ بونارنجة/ فرض/خالص عمان/الظاهرة

 .حمراء/حاشدي/مدیني/ مجراف/جزاز 60 الیمن

 .مشرق ودلقاي/كلمه/مدینه/الجوندیله/التموده/البركاوي 200 السودان

 .سكان/  تیكدرت/امریزیكه/أم عریش/احمر 100 موریتانیا

 120 اإلمارات
جش / أبو كیبال /فرض/خالص/هاللي/شهلة/نغال
 .لولو/ربیع
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  :وتقسم أصناف التمور حسب نسبة الرطوبة فیها إلى

  )(Sof datesالتمور الطریة  .1
، والنسبة العلیا للسكریات % 35 – 25وتمتاز هذه المجموعة بارتفاع المحتوى الرطوبي فیها، حیث یتراوح ما بین 

من السكریات الكلیة، ونسبة %  98 – 95حیث تمثل ) الكلوكوز والفركتوز() المختزلة(فیها هي السكریات األحادیة 
وتمتاز بطراوة الثمار، وتستهلك في مرحلتي الخالل والرطب،  )السكروز() غیر المختزلة(قلیلة من السكریات الثنائیة 

یران، ودول الخلیج العربي والمناطق الساحلیة لشمال إفریقیا ٕ ومثال . وتنتشر أصناف هذه المجموعة في العراق ،وا
 .علیها الخضراوي، والبرحي، والحالوي، والسایر، والزغلول ، والسماني، وخنیزي

 )Semidry dates(ه الجافة التمور شبه الطریة أو شب .2
في مرحلة التمر، وتتمیز بارتفاع نسبة السكریات %  25 –15تتراوح نسبة الرطوبة في تمور هذه المجموعة ما بین 

فیها أعلى من المجموعة األولى، ومن أصناف هذه المجموعة ) السكروز(األحادیة، ولكن نسبة السكریات الثنائیة 
  .المكتومالزهدي، والمجهول، والخالص، و 

 )(Dey datesالتمور الجافة  .3
، وتمتاز بصالبة الثمار عند النضج حیث تكون سهلة النقل والخزن، وتكون %15تكون نسبة الرطوبة فیها أقل من 

نسبة السكریات الثنائیة فیهاعالیة مقارنة بالسكریات األحادیة، وثمارها تصل إلى مرحلة التمر دون المرور بمرحلة 
افها في جنوبي مصر، وفي السودان، والمغرب، والجزائر، ولیبیا، والعراق، والسعودیة، ومنها دقلة تنشر أصن. الرطب

في ) (Fruit textureإن درجة صالبة او طراوة الثمار . نور، وبرتمودا، وبركاوي، والدیري، واألشرسي، وكسب
فالثمار الطریة تخلو من . في الثمرةأصناف التمور لها صلة وثیقة بنسبة السكریات المختزلة إلى نسبة السكروز 

، والنسبة العالیة فیها هي للسكریات األحادیة المختزلة  ، أما )فركتوز –كلوكوز(السكروز أو نسبته فیها قلیلة جدًا
 .األصناف الجافة القوام فالحالة فیها معكوسة مما یكسبها القوام الصلب

  

  :ثالث مجامیع هيوقسمت أصناف التمور حسب تحملها ألضرار المطر إلى 

  الدیري ، والخستاوي، والثوري، والخضراوي، والحالوي، والخصاب، والسایر، : األصناف األكثر تحمًال لألمطار وهي
  .وفرض

 الزهدي، والخالص، والبرحي، والهاللي، ونغال، وشیشي: األصناف متوسطة المقاومة ألضرار المطر وهي. 
 یتیما، والحیاني، والغرس، وجش ربیع، وخنیزيدقلة نور، و : األصناف الحساسة للمطر وهي. 
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 :وتقسم أصناف النخیل حسب معدل درجات الحرارة إلى 

  وهي األصناف المبكرة النضج 21أصناف تحتاج إلى معدل درجات حرارة ، ْ   .م
  وهي األصناف المتوسطة النضج 24أصناف تحتاج إلى معدل درجات حرارة ، ْ  .م
  وهي األصناف المتأخرة النضج 27حرارة أصناف تحتاج إلى معدل درجات ، ْ  .م
  وهي األصناف المتأخرة جداً  29أصناف تحتاج إلى معدل درجات حرارة ، ْ  .م

  

 :وتقسم أصناف النخیل حسب مقاومتها للبرد كاآلتي

  األصناف المقاومة)Resistance  : (الزهدي ، والحیاني، واألشرسي، والخستاوي، والسایر، والثوري.  
 وسطة المقاومة األصناف مت)Moderate :( ،دقلة نور، والبرحي، والدیري، والعامري، والقنطار، والخضراوي

 .والمكتوم، والمناخر، والمجهول
  األصناف الحساسة للبرد)Sensitive :(البریم، والغرس، والحالوي، والخالص، والفرسي. 

  :2المنتجة للتمور وكما موضح في الجدول ویمكن تقسیم أصناف النخیل حسب موعد النضج في بعض الدول العربیة 

  

  .تقسیم أصناف النخیل حسب موعد النضج في بعض الدول العربیة المنتجة للتمور).  2(  جدول رقم 

 المتأخرة جداً  المتأخرة النضج المتوسطة األصناف مبكرة النضج الدولة

 العراق
الحالوي، البریم، السایر، 
 الخضراوي، حساوي، قنطار

الخستاوي، البرحي، 
األشرسي، بربن، خیارة، 
 تبرزل، كبكاب، المكتوم

شویثي أحمر، لیلوي، 
 خصاب زهدي، الدیري، عوید

المملكة العربیة 
 السعودیة

 غرة، بكیرة، حاتمي، الحلیلة
خنیزي، ارزیز، أم رحیم، 
نبوت سیف، خالص، 
 السكري، برني، صقعي

لولو، روثان المدینة، 
 شهل الغبرة، الحلوة

 خصاب عصفور

اإلمارات 
العربیة 
 المتحدة

 غرة ، نغال، أبو كیبال، سایر
خنیزي، برمعان، شیشي، 
مكتومي، حاتمي، برحي، 

 لولو
 خصاب، هاللي جش ربیع، فرض، رزیز

برتمودة، جوندیلة، ساكوتي،  أمهات، الحیاني مصر
 سماني، زغلول

  بنت عیشة، سیوي

 حالوي، بكراري، خضوري لیبیا
حمراي، صعیدي، آبل، 

  تاغیات، تاسفرت تالیس بستیتان
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النغال، الخمري، جش بطاش،  سلطنة عمان
 الدموس

خالص الظاهرة، الفرض، 
 الزبد، خالصعمان، الخنیزي

  هاللي عمان، شهل

 خصاب مناخر، العلیق دقلة نور، فطیمي كنته، لمس تونس

 المواجي، البجیرة، غرة البحرین
الخالص، الخنیزي، 

 السلمي، صبو المرزبان
خصاب 

 عصفور، هاللي

سایر علیالت، بوستحمي  أدمو، بوفقوس مبروك بوسلخین، بوفقوس، موسى المغرب
 السوداء

جهیل، مجهول، 
 ایكالن

 


