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  لقطاع النخيل والتمور في العراق أفضلنحو مستقبل 
  

  حسن خالد حسن العكيدي .د.أ

   خبير النخيل والتمور
  

  النخيل في العراق: الجزء األول 
  
  

  المقدمة 

عامة والعراق خاصة أفضل فاكهة عرفها التاريخ القديم والحديث  واإلسالميةلقد وهب اهللا امتنا العربية 
وهي فاكهة الصحراء والتي تغذي عليها الغني والفقير على . لى مر الزمن وعرفتها شعوب العالم ع

والتي جاء ذكرها في جميع ) النخلة(هي نتاج سيدة الشجر ) التمر(الفاكهة اللذيذة المذاق  هذهالسواء 
  . النبوية ولم تحظى شجرة على مثل هذا التكريم  وباألحاديثالكتب السماوية 

  

  العراق ونخلة التمر ) 1(
  

بحق كما وهو  األزمانبلد الرافدين هو غابة النخيل على مر  أنتشير الدراسات والمراجع العلمية على 
نوعًا  650من  أكثرفهو يضم  تمرةالنخيل في العالم وأشتهر العراق بتنوع  أصلتشير الدراسات هو 

لعراق مصدرًا لتنوع الشجرة في العراق عبر العصور جعل ا لهذهالتراكم الزمني  همن ذلك تنتج وأكثر
مابين األنواع وجعله يتصدر دول العالم المنتجة للتمور حيث كان يضم أكثر من نتيجة التضارب  ثماره
من  أكثر إلىفي الخمسينيات حيث تعدى انتاجة السنوي  اإلحصائياتمليون نخله كما تشير  32

األلوان فقد  إلىزان أما بالنسبة والحجوم المختلفة وكذلك األو  األشكالذات طن من التمور ) 500.000(
أن ، البني المحمر ، البني المسمر ، البني المسود ، ألبندقيمابين األصفر ، الترابي الذهبي ، تراوحت 

 إلىالعالم خصوصًا  إلىهذا الكم الكبير من التمور كان ينتج بالطرق التقليدية البسيطة وكان يصدر 
هي البرحي ، الساير ،  وايطالياوفرنسا  أمريكا إلىلتي تصدر الدول الغربية ومن أهم أصناف التمور ا

 ألزهديالهند وباكستان فكان يصدر  إلىالتمور التي تصدر  أماالخ .... الحالوي ، األشرس ، الخضري 
.  ألزهديفكان يصدر لها بقية أنواع التمور األخرى ومن أهمها  األوروبيةوالجبجاب أما الدول الشرقية 

يرتفع  أنكما أسلفنا كان ينتج بالطرق البسيطة التقليدية والمفروض كان البد  اإلنتاجمن هذا الكم  أن
نتيجة التطور الحاصل في عالم التقنيات الزراعية الحديثة ولكن المتتبع للموضوع يرى العكس  اإلنتاج
كبير في أعداد المتتالية من الخمسينيات ولحد اآلن والجدول التالي يوضح التناقص ال اإلحصاءاتنتيجة 

  .النخيل في العراق 
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  النقص الحاصل  الفرق النسبي  مليون نخله/ العدد  السنة

  ــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ  32  1952
  مليون 2.1  سنة 13.ــــ  29.9  1965
  مليون 11.4 سنة 11.ـــ  21.4  1978
  مليون 16  سنة 17. ـــ  16.3  1994
  مليون 1.4  سنة 2.ـــ  15.2  1996
  مليون 1  سنة 5.ـــ  13.943  2001

  

ين لم استطع من جمع معلومات عن السنومن الجدول يظهر بان االنخفاض بأعداد النخيل كبير ومخيف و 

 وأتمنىاألعداد  هذهسنوات وال بد ان هنالك تغيرات في ) 10(مدة ليست قصيرة  يحتى اآلن وه 2001مابين 

  تكون إيجابية  أن

  
  

  التمور  أنتاج -2
  

تين سـنة الماضـية مـابين مـد وجـزر حسـب الحالـة السياسـية السـائدة والتـي أنتاج التمور متذبذب خـالل السـ أن
وغلقهــا ، قلــة األيــدي المــاهرة فــي هــذا  األســواقتــؤثر علــى اقتصــاد الــدول وعلــى أســعار التمــور نتيجــة انفتــاح 

نخلـة /كغـم 30ــــ26 إلـىنخلـة /كغـم 80ــ70النخلـة مـن  ةإنتاجيـوالتـي تـؤثر سـلبًا علـى  أجورهـاالقطاع وارتفـاع 
  -:ولهذه الظاهرة أسباب أخرى وهي 

 وأصبح هرمًا  اإلنتاجيالنسبة العظمى من نخيل العراق قد تجاوز العمر  .1
 عدم اهتمام الفالح العراقي بترقيع النخيل الهرم بفسيل جديد  .2
 نخيل التوسع العمراني أحتل الكثير من المساحات المزروعة بال .3
  اإليرانية –اقتالع أشجار النخيل اثناء الحرب العراقية  .4
  األمريكيتدمير الكثير من أشجار النخيل من قبل االحتالل  .5
 .واسم دور كبير في تدمير هذة الثروة حيث تم بيع الكثير من النخيل الى الدول المجاورة حلل .6
 ل بديلة الماهرة وندرتها أو انقراضها بسبب توفر فرص عم األيديقلة  .7
 ) للنخيل  ليتدني العائد الما( تدني أسعار التمور في االسواق المحلية والعالمية  .8
وارتفاع مستوى الماء االرضي علمًا بـأن لمشـاكل الملوحـة أثـر كبيـر ارتفاع نسبة الملوحة في التربة  .9

 .على كم ونوع التمور المنتجة 
 لى الخضر والفواكة االخرى عزوف الفالح عن خدمة النخيل بسبب ظهور طلب متزايد ع .10
 األمراض والحشرات لعبت دور كبير في تدني انتاجية النخيل في العراق  .11
هجرة العقول العراقية في حقل النخيل والتمور الى الدول المنتجة للتمور ، األمارات ، ُعمان ،  .12

راق وكافة الدول هذة العقول التي شهد لها الع. قطر ، األردن ، ليبيا ، الجزائر ، تونس ، أمريكا 
المنتجة للنخيل والتمور بأنها أفضل كوادر غذت المعرفة ببحوثها ودراساتها وهي اآلن تطور 
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الكوادر  بهذهالتي أهتمت على الدول بعض الدول المنتجة للنخيل والتمور وبصماتها واضحة 
 العراقية 

 والمشاكل  غياب الجهة المتخصصة التي ترعى النخيل والتمور وتذلل كافة الصعوبات .13
 شحة مياة الري  .14

  

  أصناف التمور العراقية  -3
                 

لقد أشرت الى ان التمور العراقية متميزة في نوعيتها وكميتها حيث كان العراق يصـدر الـى العـالم كافـة                        
الـخ ...الحـالوي ، الزهـدي ، الخضـراوي ،  ي، األشرسـاألنواع وبكميات مثل البرحي ، الساير ، الخستاوي 

وهنا البد من وقفة ألن المنظور الحالي يشير الى خالف ذلك فكمـا نوضـحها فـي . من االصناف العراقية 
             : الجدول التالي 

              

  السنة  النسبة المئوية  النوع

  الخمسينات  43  ألزهدي
  السبعينات  47  ألزهدي
  2008بعد   90  ألزهدي

   
  

  انحسرت كما في هذا الجدول  فإنهالوان األخرى أما األ 

  

  السنة  النسبة المئوية  النوع

  الخمسينات  57  األلوان األخرى
  السبعينات  53 األلوان األخرى
  2008بعد   10 األلوان األخرى

  
  

ومـن الجــدولين يظهــر ان نسـبة الزهــدي فــي التمــور العراقيـة قــد زادت بشــكل كبيـر وان نســبة التمــور الملونــة 
بـألوان التمـور المختلفـة وهنـا البـد مـن األهتمـام .، مـن ثانيـًا 6، 5، 4، 3الخرى قد انخفضت نتيجة الفقرة ا

وأكثارهـــا بالزراعـــة النســـيجية ومـــن اهمهـــا االصـــناف التجاريـــة المهمـــة فـــي عالمنـــا اليـــوم وهـــي دجلـــة نـــور ، 
الـخ مـن التمـور العراقيـة .. رقألزرق از المدجول ، البرحي ، الساير ، الحالوي ، الخضراوي ، األشرس ، ا

  .في العالم  يال صدى تجار والتي 
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  غلة النخلة العراقية  -4

بيئيـة وهـي التربـة الصـالحة والمـاء  أساسـياتمن المعروف ان النخلة فـي كـل مكـان هـي شـجرة تحتـاج الـى 
ا البــد مـــن بشــكل جيــد وهنــ إنتاجهـــاحتـــى تســتطيع النخلــة مــن طــرح ) وقايــة ( وحمايــة ) تســميد ( وتغذيــة 

  االشارة الى مايلي 
  

 النخيل ينتمي الى فئات عمرية مختلفة وهي  -1

  سنة   3 - - 1الفسيلة             -أ
  سنة   5 ―3  النشو           -ب

  فما فوق   5     الفتي         -جـ            
  سنة مثمر ولكن انتاجية ضعيفة  80اكثر من     الهرم           -ء            

  
 )بما تطرحة من ثمار ( ان غلة النخلة تقاس بانتاجها الكلي  -2

  لألصناف الحلوة       –  ل حلوخال -1
 لكافة االصناف       -   رطب     -2
 لكافة االصناف        –   تمر      -3

  
ي ألن ليس هنالك احصائية دقيقة ألنتاج النخلة الفعل نغير واقعية أل 2،1لذا فأن غلة النخلة العراقية من خالل 

  والرطب كما في كافة االصناف اليحسب لذا تكون الغلة منخفضة مابين  ) كالبرحي ( ماتستهلك من خالل حلو 
  وزن التمر المنتج للنخيل                                                                      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= التالية  نخلة باالعتماد على المعادلة/ كغم  64 -19
  عدد النخيل                                                                           

التمر الجاف  لذا تكون المعادلة للنخلة + الرطب + الحلو المستهلك والمفروض ان تحسب كمية الخالل 
   2009 – 1991الجدول التالي يوضح غلة النخلة لألعوام  صحيحة كغلة وعموماً 

  

  نخلة/ معدل إنتاجية النخلة كغم   أنتاج التمور ألف طن  السنة

1991  566  38،7  
1995  881  60،3  
2001  906،790  65  
2004  760  54  
2005  757  59  
2006  757  60  
2008  957  69 -70  
2010  420  30  
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كغم  120 األدنىالحد (  أنتاجهاذا ماقورنت مع نخيل بعض الدول التي دخلت في متدينة جدًا ا اإلنتاجيةأن هذة 
 800 – 500فيها الى  اإلنتاجيصل  األصنافنخلة اذا ماأستثنيا بعض / كغم  300والحد األقصى ) نخلة / 

   - :لذا وجب االهتمام والرعاية بالنخلة العراقية من النواحي التالية ) خالصي العماني( نخلة /كغم 
  

  للنخلة  اإلنتاجيةكفاءة عملية التسميد من حيث الكم والنوع وتحديد الفترات الزمنية للتسميد لزيادة الكفاءة  -1
الى مرحلة الخالل وحتى ظهور اللون  ألجمريفترة نمو الثمار من مرحلة  أثناءاالهتمام بكمية الري  -2

 1000 -لتر 600ذة المرحلة الى حتاج النخلة في هتلة حاسمة في حجم الثمرة لذا وهي مرح األصفر
تخفض كمية  األصفرسقيتان وبعد ظهور اللون  أسبوعوتكون في كل ) رية (  سقيهنخلة بكل /  لتر

 الترطيب العالي واالنتفاخات ي عملية فوتال اإلنضاجالريات حسب برنامج ري لتسريع عملية 
 .لتمر ات ابخف ح –خف الشماريخ  –خف القطوف  –بانواعة / عملية الخف  -3
 .المكافحة لكافة األفات واألمراض بالطرق الحديثة  -4
 .عملية التعشيب المستمر  -5
االهتمـــام بعمليـــات خدمـــة النخلـــة مـــن قطـــع الســـعف المنتهيـــة حيوتيـــة ، التكريـــب ، التشـــويك ، التدليـــة ،  -6

 . الخ .... التكييس 
ديـة ومعنويـة للبسـاتين ذات وائر تقديريـة ماجـالبسـاتين بالعنايـة بالنخلـة وخـدمتها ووضـع  أصحابتشجيع  -7

 االنتاج والنوعية العالية 
 العمل على وضع خطة عملية  لتنمية ثروة النخيل في العراق  -8
 تحسين وسائل خزن التمور وتعقيمها ونقلها  -9

 ) مكننة عمليات الجني ( تحسين عمليات الجني  - 10
 تجارية جديدة  أصنافزراعة  - 11
 مزارع حديثة إلقامةيع المستثمرين تشج - 12
والعربية في مجال النخيل والتمور مما تكسب العاملين ثقافة  واإلقليميةركة في المعارض الدولية المشا - 13

 . في موضوع النخيل والتمور  جديدة
 )  اإلرشاديةضعف الكوادر ( في هذا المجال  واإلعالم اإلرشادتفعيل دور  - 14
 . تقديم الدعم بكافة أشكاله الى مزارعي النخيل  - 15

  

  في العراق استهالك التمور  -5

من خالل الدراسات نرى ان استهالك التمور هو اآلخر في تدني واضح نتيجة توفر الكثير من السلع المنافسة 
  كالشيكوالتة والحلويات والسكاكر المختلفة والجدول التالي يوضح حصة الفرد العراقي من التمور سنويًا 

  

  

  العام/ حصة الفرد   نتاجحصة الفرد من اال   االنتاج الفائض  نفوس العراق   السنة 

  غم 161  كغم 58  410  مليون نسمة 7  1952
  غم 63  كغم 23  415  مليون  18  1977
  غم  91  كغم 33  676  مليون 20  1994
  غم  14  ـــــــــــــــ  757  مليون 27  2006
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قل ومن الجدول نرى بأن حصة الفرد في انخفاض وذلك النخفاض االنتاج السنوي ومن خالل عملي في ح
  النخيل والتمور ولفترة طويلة ومن خالل البحوث والدراسات ظهر لي 

  

  ) ، منتجات بيتية   جافه رطب تمور( الريفيون يتفوقون في كمية استهالك التمور ومنتجاتها  -1
  اهل المدن يتفوقون في استهالك التمور المعبأة والمغلفة والمكبوسة  -2
  وقون في استهالكهم للتمور اكثر من الفئات العمرية األخرى سنة يتف)  60 -50( الفئة العمرية  -3
  الذكور اكثر رغبة من االناث في استهالك التمور  -4
  . عزوف األطفال والشباب عن استهالك التمور بكافة انواعها ويفضلون الحلويات بمختلف انواعها  -5
  

  بساتين النخيل عند عمليات الجنيالهدر في  -6

الساللم لذلك تتضرر الكثير من الثمار  أوجني التمور بدائية باالعتماد على صاعود النخيل  التزال عمليات -1
  عند قطفها ورميها الى االرض بحيث تتعرض الى االتربة واالوساخ واالصابة بالحشرات 

  تطور االصابة بالحشرات اثناء جمع المحصول  -2
  .عدم فرز الثمار حسب النضج في الحقل  -3
  المتضرر من الثمار  عدم فرز -4
التمور غير الناضجة هي هدر كبير في حاصل + التمور المصابة + التمور المتضررة من الثمار ميكانيكيًا  -5

  .البساتين أكثر
  استخدام وسائل نقل غير مالئمة تزيد من الضرر وبالتالي الهدر  -6
  

  

  الهدر في مخازن التمور  -7

ثير من مخازن التمور ذات المواصفات الجيدة منها وغير الجيدة علمًا ان قسم األخيرة الكلقد انتشرت في السنوات 
من هذة المخازن ال تتوفر فيها شروط الخزن الصحي والمحافظة على مواصفات التمور من درجة حرارة الى 

صنف كما نعلم ولكل . والجافة  –والنصف جافة  –الطرية  –درجة رطوبة الى تعقيم وحسب أصناف التمور 
  مايلي  هعلمًا أن في الخزن الغير صالح سنواج. معاملة بيئية خاصة 

  ظاهرة التقشر  -1
 فينول اوكسيديز بولي ظاهرة التلون باللون الداكن نتيجة عمل انزيم -2
 ظاهرة ارتفاع الحموضة  -3
 . المخزنيهاالصابة بالحشرات  -4
 التعفن لالصناف الطرية والتي بها رطوبة عالية  -5

  

  ر الهدر في مكابس التمو 

  -:أن لعمليات الكبس في مكابس التمور هنالك عدد من االمور يستوجب الوقوف عندها 
 بأسلوبكل أصناف التمور تعامل بنفس الطريقة في المكابس ألن التمور الجافة تعامل  ليس المفروض -1

 والتمور الطرية تعامل باسلوب آخر وذلك من حيث 
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ى كميات من الماء اثناء الغسيل النها تؤثر التمور الطرية ال تحتاج ال -: عملية الغسيل )1(
التمور الجافة التي تحافظ على قوامها كما وان زيادة كمية المياة تزيد من / على قوام التمور 

  .نسبة الرطوبة وبالتالي تلف التمور ويزيد من عملية الهدر 
ستكون كمية الهدر  ددة ومحكمة ومسيطر عليها واال يجب ان تكون مح -:عملية التجفيف )2(

 قناكبر من حيث انتفاخ التمور وتقشيرها أما عملية الترطيب فهي االخرى تحتاج الى عمل مت
 وان أي خطأ سيعرض التمور الى التلف 

 عملية المحافظة على خطوط االنتاج بشكل معقم  )3(
 النها تمنع الكثير من عوامل التلف . عملية التعقيم للتمور مهمة  )4(
وهي كيفية  .ية التبريد والتجميد اثر كبير على نوعية التموران لعمل -: التبريد والتجميد )5(

التعامل مع كل صنف من االصناف وتحديد درجات الحرارة المثلى لها أما التجميد فأن 
تأثيرها كبير على التمور اذا جمدت وأخرجت ثم جمدت مرة اخرى فأن هذة العملية تؤثر على 

 نوعية التمور وبالتالي الهدر 
  

يزخر بالمبدعين والباحثين والذين سيساهمون في عودة العراق الى صدارة الدول المنتجة للتمور ان العراق 

  بأذن اهللا 

  

  
  

  

  ادرــالمص

  

  تقارير وزارة الزارعة  •

  2008ج وتجارة التمور ر الدكتور رعد سالم عن واقع انتاتقري •

 العراق األخضر  •

     خالد حسن العكيدي   كتاب نخلة التمر سيدة الشجر ودرة التمر للدكتور حسن •

    

  


