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               مـأخوذ مـن الكلمـة السـومرية جشـمار      وهو ،)Jishimmaru( جشمارو هواالسم البابلي لنخلة التمر
)Jishimmar.(  ويطلق على التمر باللغة السومرية زولوما)Zulumma(،   أما في اللغة اآلرامية فتسـمى

 تمر ويقال تمر تلمون عن.  )Tamart(وبالحبشية تمرة  ،)Tamar(وبالعبرية تامار  ،)Diqla(النخلة دقلة 
 )BNRT(أو بنرت  )BNR(وفي الهيروغليفية يسمى نخيل التمر بنر  ،عمان وتمرمجان عن تمر ،البحرين

         واالسم اليونـاني فيـنكس  . وهو مقتبس من الفارسية )خرما(ويسمى التمر في اللغة الهندية  ،ويعني الحالوة
) Phoenix(  مأخوذ من فينيقيا)Phoenicia(، ا يملكون النخل وهـم الـذين نشـرو    ونحيث كان الفينيقي

      مشتقة من كلمة دقـل  )Date(وديت  )Dactylis(و داكتليس  ،زراعته في حوض البحر األبيض المتوسط
) Dachel(  وذكر أبو حنيفة الدينوري في مؤلفه . العبرية األصل وتعني األصابع))أن كـل   ))كتاب النبات

 .يسمى النخيل البذري في العـراق وهكذا ، وهي األدقال ،وواحدته دقلة ،ما ال يعرف اسمه من التمر فهو دقل
    والسبب في ذلك هو عدم وجود نخيل تمر بري  ،ال يزال أصل نخلة التمر غير معروف حتى وقتنا الحاضرو
) Wild date palm( ومنهم  البكر  ،ولكن بعض الباحثين ،تطور منه النخيل الحالي)أشار إلـى   ،)1972

 Phoenix -نخيل الكنـاري  ( طفرة وراثية لنخيل الزينة  من حدوث أأن نخيل التمر المعروف حالياً نش

canariensis(،   وبسبب تعاقب األجيال بفعل التهجين الطبيعي بين األنواع المختلفة تكون نخيـل التمـر، 
يسـمى  الـذي  . )Phoenix sylvestvis (أن أصل نخيل التمر هو نخيل السكر إلى ن وفيما يشير آخر

ما يؤكد هـذه االعتقـادات هـو التشـابه بـين األنـواع العائـدة للجـنس         وإن ،النخيل البري أو الوحشي
ولكن هذه األنواع وإن جمعت بينها العديد من الصفات المتشابهة ال  ،ومنها نخيل التمر)  Phoenix(فينكس

زالت بعيدة عن بعضها في الكثير من الخصائص والصفات األخرى بحيث ال يمكن اعتبار أياً منهـا أصـالً   
اختلفـت اآلراء  و .وتبقى اآلراء بحاجة إلى اإلسناد العلمي والتاريخي لتحديـد أصـل نخلـة التمـر     ،للثاني

لكن الشيء المؤكد أنها عرفت فـي الحضـارات    ،والدراسات في تحديد الموطن األصلي ألشجار نخيل التمر
  .يزل النخيل أهم شجرة عربية  لماالتي قامت على األرض العربية منذ أقدم العصور و

المتخصص في العائلة النخيلية إلى أن الموطن األصـلي الـذي    Odardo Beccariار العالم االيطالي أش
ذكر أن هناك جنس من النخيل ال ينتعش نمـوه إال فـي    فقد ،نشأت فيه نخلة التمر هو منطقة الخليج العربي

 ،قاوم الملوحة إلى حد بعيدوهو ي ،حيث تندر األمطار وتتطلب جذوره وفرة الرطوبة ،المناطق شبه االستوائية
  .وسواحل الخليج العربي ،إيران يوجنوب ،الهند يوهذه المواصفات تتوفر في مناطق غرب
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ن نشأة نخلة التمر منذ عصور ما قبل التاريخ هو في المنطقة شبه أ Decandolleبينما ذكر العالم الفرنسي 
شـمال خـط    ْ 35و10 بين خطي عرض نديز وتنحصر ألالجافة التي تمتد من السنغال حتى حوض نهر ا

  .االستواء
  4000التي يمتد تاريخها إلى    وذكر العديد من المؤرخين أن أقدم ما عرف عن النخيل كان في  مدينة بابل

كما وأن  مدينة أريدو  وهي من مـدن مـا    ،وال يستبعد أن يكون قد عرف قبل هذا التاريخ ،سنة قبل الميالد
  . رئيسة لزراعة نخيل التمرقبل الطوفان كانت منطقة 

تاريخية إلى أن موطن نخلة التمر األول هو الجـزء الجنـوبي مـن جزيـرة العـرب                     الدراسات الوأشارت 
بعض النصوص األثرية عـن نخلـة    A.H.Sayceوترجم  ]العراق  يوجنوب) المدينة المنورة / اليمن (  [

التي يناطح سعفها السماء وتتعمق جذورها في األغوار البعيدة هي أن الشجرة المقدسة ( التمر حيث ورد فيها 
  ،)Tree of life(الشجرة التي يعتمد عليها العالم في رزقهم فقد كانت بحق شجرة الحياة 

 
 التعريف �

جزء الثمرة القريب من القمع  )جفاف أوتيبس(الذنب األبيض هو تصلب " أبو خشيم" الضرر الفسلجي 
فاتحة اللون يمتد اتساعها حسب شدة اإلصابة ويحصل هذا التصـلب بسـبب    حيث يكون بشكل حلقة

توقف نمو الخاليا في هذه المنطقة في مرحلة الرطب ويستمر حتى مرحلة التمـر، واإلصـابة بهـذا    
وال حشرية بل هـي ظـاهرة   ) فطريات، بكتريا، فيروسات(الضرر ال يحدث نتيجة لمسببات مرضية 

  .ة وبشكل خاص الحرارة والرياح الجافةفسلجية سببها الظروف الجوي
أحـد أصـناف    وتظهر في العراق على العديد من األصناف وبشكٍل خاص صنف الحالوي الذي يعد

االقتصادية الذي تنتشر زراعته في محافظة البصره ومعظم تمور هذا الصنف تصـدر إلـى خـارج    
ب سنوياً بهذا الضرر بنسبة تتراوح ما العراق معبأة بالصناديق الكرتونية أو الخشبية ولكن الثمار تصا

  %.60 – 40إلى وفي بعض السنوات ، وقد تصل النسبة %30 – 25بين 
 

 األسباب �

 

قلة مياه الري، كما أن الجفاف خالل المرحلة الخضراء يؤدي إلى زيادة نسبة اإلصابة بهذا الضـرر   -
 .تي الخالل، والرطبوالجفاف في مرحل بنسبة أكبر مما لو تعرضت الثمار لنقص مياه الري،

  .طول فترة الجفاف، والظروف المناخية الحارة تزيد من نسبة اإلصابة بهذا الضرر -
 .من الرطب إلى تمر هبوب الرياح الشمالية الحارة الجافة في مرحلة تحول الثمار -
  .عمر النخلة يتناسب طردياً مع نسبة اإلصابة -
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  أعراض اإلصابة �

القريب من القمع على شكل حلقة فاتحة اللون يمتد اتساعها حسـب شـدة   جفاف وتصلب جزء الثمرة 
اإلصابة ، ويحصل هذا التصلب بسبب توقف نمو الخاليا في هذه المنطقة فـي مرحلتـي الخـالل ،    

، لوحظ أن األجزاء المصابة تتميز باحتوائها على نسبة عاليـة  )1977(وفي دراسة عبد اهللا . والرطب
، وتميزت خاليـا  % 6.1في حين كانت النسبة باألجزاء غير المصابة %  16.5من السكروز بلغت 

األجزاء المصابة بكونها متراصة منتظمة الشكل كما في مراحل النضج األولى، أما خاليـا األجـزاء   
وبينت الدراسة علـى أن  . ذلك من خالل تشريحها السليمة فكانت منحلة بسبب تكسر جدرانها، وظهر

 :لتي تلعب دوراً في نضج الثمار هو سبب حصول هذا الضرر، وكما يليضعف نشاط األنزيمات ا
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، إلى وجود فروقات معنوية بين المحتوى الرطوبي في النصف القمعي )1991( وأشار جاسم وإبراهيم
للثمار المصابة  والنصف الذنبي، وكذلك كانت كمية الكالسيوم في الجزء المصاب أعلى مـن غيـر   

  :المصاب في مرحلة التمر، وكما يلي
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 االنتشار �

في المغرب، وليبيا ، والواليات المتحدة األمريكية، حيث يسمى الذنب األبيض أو ابيضـاض الـذنب،       
 ).كسب( وبغداد ، وفي المنطقة الوسطى)أبو خشيم(وفي العراق يسمى في البصرة 

 االقتصاديةاألهمية  �

في الشماريخ الخارجيـة،  %  20 – 6تختلف نسبة اإلصابة بين ثمار العذق الواحد، إذ تتراوح ما بين     
في الشماريخ الداخلية للعذق، كما تتراوح نسبة اإلصابة في البساتين القريبة من األنهـار  %  9 – 1و

، ويسبب هذا الضرر % 70 – 20، وفي البساتين البعيدة ما بين  % 13 – 8ومصادر الري ما بين 
انخفاضاً في القيمة االقتصادية للتمور المصابة، حيث يبلغ سعر الطن من التمور غير المصابة سـبعة  

 .أضعاف سعر الطن من التمور المصابة
 المعالجات �

زراعة أشجار النخيل قرب األنهار، حيث تتوافر الرطوبة بالنسبة لألصناف الحساسة لإلصـابة بهـذا    )1
 .وخاصة صنف الحالويالضرر، 

 .قطع العذوق عندما تكون أغلبية ثمارها في مرحلة الرطب وإنضاجها صناعياً )2
 NAAجزء بـالمليون و   200، 100، 50بتركيز  GA3 منظمي النمو باستخدام) 1995(قام إبراهيم  )3

بدء مرحلة الخالل وحسبت نسبة اإلصـابة   6/7جزء بالمليون رشت على الثمار في  50، 25بتركيز 
ت إلى خفض نسبة اإلصابة وتفوقت المعاملـة  ال، حيث أدت جميع المعامبالضرر الفسلجي أبو خشيم

وا�>/�ول ا7/89 4/5�6 3!/2� ا01/��       باألوكسين في خفض نسبة اإلصابة مقارنة بالمعاملة بـالجبرلين 

*�=> ��ر أ@: 
    

�����ن GA3  ا���Bر3�������ن EF  NAAء ��ق ��HIي  EFء K Lأ�  

32.81  
50  100  200  25  50  

1.96  
28.66  18.96  17.36  19.15  15.37  

  

، إلى أن )2001(تغطية العذوق في مرحلتي الخالل، والرطب باألكياس حيث أشار إبراهيم والجابري  )4
تكييس ثمار صنفي الحالوي، والزهدي باستعمال أكياس ورقية ، وأكياس من البولي اثيلين أدى إلـى  

نيسان بعد عملية التلقـيح مباشـرة واسـتمرت    1كيست العذوق في  لضررخفض نسبة اإلصابة بهذا ا
العذوق باألكيـاس بشـكٍل كامـل    أدخلت  ،عملية التكييس طول موسم النمو وحتى موعد جني الثمار

وربطت من األعلى على العرجون وكانت نهايتها السفلى مسدودة واألكياس المستخدمة كانت أبعادهـا  
سم وبدلت األكياس مع نمو الثمار وبعـد إجـراء    0.5ثقب قطر الثقب  40سم مثقبة بـ ) 60 × 46(

ثقب قطـر   80سم ومثقبة بـ ) 120 × 60( حزيران بأكياس أكبر حجماً بأبعاد  15عملية التدلية في 
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سم وحسبت نسبة اإلصابة بالضرر الفسلجي أبو خشيم بأخذ خمسة شماريخ من كل عـذق   0.5الثقب 
 :وقسمت على العدد الكلي لثمار العينة حسب المعادلةوحسب عدد الثمار المصابة 

  

 %�  ا�01
�����  ��د ا�%��ر ا

× 100  
7�"�  ��د ا�%��ر ا

     
  :وآ�� 7�6
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� ورق أ�
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 :&2ل ا�T8S أ+�د

 a 16.36 4.60 4.93 8.21 14.52 19.58 ا�_^وي
 3.28 1.33 1.71 3.58 4.09 8.09 ا�Dه2ي

  a 9.30 b 5.89 c 3.82 d 2.96 d 14.13 :&2ل ا�'&%:�=
 

 .نقع التمر المصاب بالماء لمدة نصف ساعة ثم تخزينه بعد تغطيته بغطاء مناسب )5
 .م 75نقع التمر المصاب لمدة خمس دقائق بماء تبلغ حرارته  )6
ْم لمـدة   8 _حـرارة  ، إلى أن تجميد الثمار علـى درجـة   )1973(أشار بنيامين وآخرون  )7

، وبعـدها اسـتعملت   %  40ْم ورطوبة  30ساعتين ثم تعريض الثمار إلى درجة حرارة 
) % 70، 60، 50( ونسب رطوبـة مختلفـة  م ) 80ْ، 70، 60، 50، 40(درجات حرارة  

بعـد التجميـد كانـت أحسـن     %  70م ، ورطوبة   75، حيث ظهر أن درجة لمدة ساعة
 . المعامالت إلزالة الضرر

ْم  60استعمال الرطوبة والحرارة بشكٍل مباشر وبدون تجميد حيث اتضح أن درجة الحرارة  )8
من الضرر وأعطت ثمار جيدة ولكنها ليست بمواصـفات  %  50أزالت %  20والرطوبة 

 . عالية

منظمات النمو لمعالجة هذا الضرر، حيث رشت الثمار ) 1973(استخدم بنيامين وآخرون،  )9
 :يوليو وكانت النتائج كما يلي/ سبوع  األول من شهر تموزبتراكيز مختلفة في األ

 
 %��*= اppm  =�%pqا�3
آm8:  D� ا�8'�
NNA 25 1.33 b 
GA3 300 6.66 b 

Etherel 75 26 a 
 a 28 ــــــــ ا���Bر3�

          

ي ، بدراسة تأثير االثيفون على نسبة اإلصابة بالضرر الفسـلج )2001(وقام جاسم وإبراهيم  )10
وقـدرت نسـبة    أبو خشيم، حيث استعملت تراكيز مختلفة ورشت على الثمار في مرحلـة الخـالل،  

 :كما يلي  اإلصابة بضرر أبو خشيم عند جني الثمار، وكانت النتائج
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��نYPا D
آO   �
ر أ�� ���� =�%pPا =*��%  

�\0  36.11  
500  28.48  
1000  26.89  
1500  28.63  
2000  29.20  

�قK Lي ��[ �!'�ى  أ��HI�0.05  1.89  

  والحظا وجود تأثير معنوي للمعاملة باالثيفون في تقليل نسبة اإلصابة بالضـرر الفسـلجي  
  .ppm 1000هو  وبتأثير معنوي وكان أفضل تركيز لكافة المعامالت، أبو خشيم

 

ة ، بدراسة تأثير التعفير بالكبريـت علـى نسـبة اإلصـاب    )2002(وقام إبراهيم وآخرون ) 11
بالضرر الفسلجي أبوخشيم في صنفي الحالوي والزهدي، حيث يستعمل الكبريت الزراعـي  

وبعد شهر في  6/ 10التعفير بموعدين عملية في السيطرة على عنكبوت الغبار، وتم إجراء 
وقدرت ) بدون تعفير، التعفير مرة واحدة، التعفير مرتين( وكانت معامالت الدراسة 7/  10

   :رر الفسلجي حسب المعامالت في مرحلة التمر وكانت النتائج كما يلينسبة اإلصابة بالض
    

  ا�'&%:�=
�
ر ا������ أ�� ����%� =�%pqا =*��   

 T8p ا�Dه2ي T8p ا�_^وي
�(ا���Bر3� �\I8 ون�(  19.2a 10.85 a 

�ة وا`�ة� ��\I'� 7K10/6  10.85b 9.3 b  ا
#�8�� ��\I'� 9.02c 8.6bc  10/7، و 7K10/6  ا

 

ويعزى السبب في انخفاض نسبة اإلصابة إلى أن الثمار المعاملة بالكبريت امتازت بارتفاع محتواها الرطوبي 
وكانت معاملة التعفير بالكبريت لمرتين أكثر فعالية في تقليل نسـبة الضـرر    .بنسبة أكبر من غير المعاملة

  .الفسلجي
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اE2UVW8 ا62CPOQ R<2? E<SF2TL8ت ا12CO8 و6L2Mت 62CJر E2FGH ا2CD8<          ). 1995( إ?<اه>;، 273: ا425678 123دة،    .1

 X1راDدآ E865وي رV[8ا \OM–  E3ا8^را E<Fا78_<ة  –آ EWQ6` / اق>W898ا E[LM. 
إصدار المركز العربي لدراسـات   -شجرة الحياة –نخلة التمر ). 2008. (إبراهيم، عبد الباسط عودة .2

 .صفحة 390 -)أكساد(لقاحلة المناطق الجافة واألراضي ا
تأثير عملية التكييس في بعض ). 2002(إبراهيم، عبد الباسط عودة، والجابري، خير اهللا موسى عواد،  .3

 2مجلة البصرة ألبحاث نخلـة التمـر المجلـد   . الصفات الفسلجية لثمار أربعة أصناف من نخيل التمر
 .39 – 31: 2، 1العدد
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