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 االهمية االقتصادية لصهاعة التمور وامكانيات تهمية صادراتها يف حمافظة البصرة

 

 م .بامسة كزار حشو 

 مركز دراسات البصرة واخلليج العربي

 جامعة البصرة

  املشتخلص

عمى المستوى العراقي وفي محافظة البصرة بصفة خاصة، إذ يسيم في تحتل التمور مكانة إقتصادية ىامة 
لذا يجب أن يوجد تزايد حالي  زيادة المنافع اإلقتصادية ومن ثم دوره في تحقيق األمن الغذائي الوطني

ومتوقع في إنتاج التمور بمحافظة البصرة مما يستوجب إيجاد قنوات جديدة الدخال التمور في تصنيع 
ة متنوعة فضبًل عن الصناعات التكاممية األخرى وىذا يساعد عمى تقميص االستيراد السنوي منتجات غذائي

لمتمور والحصول عمى قيمة مضافة أكبر ومن ثم رفع مردودىا االقتصادي .من ىذا المنطمق تبرز األىمية 
توصل ألفضل االقتصادية لمتمور والبحث في مجال تطوير صناعة التمور ومنتجاتيا في محافظة البصرة لم

تيدف ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء عمى  الظروف لبلستفادة منيا في صورة منتجات غذائية مصنعة.
االىمية االقتصادية لتمور في محافظة البصرة ومدى إمكانية مساىمتيا في تطوير الصناعات القائمة 

لبصرة مما يؤدي إلى تفعيل عمييا طبقًا لمتطمبات وطموحات التنمية الصناعية واالقتصادية بمحافظة ا
التنمية االقتصادية .كما سيتم التطرق إلى الخطط المستقبمية في مجال تصنيع التمور ومنتجاتيا والتي من 
شانيا االسيام في تطوير ىذا القطاع اليام وزيادة حجم الفرص االستثمارية المتاحة لقيام صناعات تكاممية 

 وجيييا نحو التجارة.تعتمد عمى التمور كونيا خامة ومن ثم ت

Abstract 
Dates occupies an important position on the economic level and in the province 
of Basra, as it contributes to increased economic benefits and then its role in 
achieving national food security.?So Should be no increase in current and 
expected in the production of dates in Basra province, which requires new 
channels to find to insert dates in the manufacture of a variety of food products as 
well as other complementary industries and this helps to reduce the annual 
import of dates and get added value greater and then raise their economic return. 
From this perspective highlights The economic importance of dates and research 
in the field of development of dates and products industry in the province of 
Basra to reach the best conditions to take advantage of them in the form of 
processed food products. This study aims to shed light on the economic 
importance of the dates in the province of Basra and the possibility of their 
contribution to the development of existing industries them according to the 
requirements and aspirations of industrial and economic development in Basra 
province, leading to the activation of economic development. As will be 
discussed at future plans in the field of dates and products manufacturing, which 
would Contribute to the development of this important sector and increase the 
size of the investment opportunities available to the complementary industries 
dependent on the severity of dates and then being routed towards trade. 
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 مقدمة
 لو منيا جزء كل بأن إذ تمتاز األىمية بالغ اقتصادي مورد تعد ولذلك عطاءىا تتميز اشجار النخيل بتعدد

 ومن ثم وغيرىا، والصناعي والطبي الغذائي في المجال االستخدامات تعدد حيث من كبيرة اقتصادية فائدة
 في حالة وذلك كبير بشكل الوطني االقتصاد في الزراعي لمقطاع نسبة القيمة المضافة رفع في المساىمة
 .والتصنيعية والتسويقية اإلنتاجية الناحية من بيا واالىتمام االعتناء

التي  والغذائي الزراعي التصنيع وعمميات ونظم منشآت مجاالت في اليائمة التقنية التطورات من الرغم عمى
تطورات  من تستحقو بما التمور صناعة تحضى لم ، الماضي القرن نصف خبلل المتقدم العالم بيا اسيم
 وانتاج تطوير في متخصصة مصانع أو شركات وجود لعدم االول المقام في ذلك ويعزى. وىندسية تقنية
 ومن , العراق مثل عالمياً  انتاجيا الرائدة في الدول في التمور لتصنيع والتصنيعية المتطورة اليندسية النظم

 البحثية لممراكز الواضح الغياب التمور تصنيع وتقنيات نظم مجال في لمتخمف التقني الجوىرية االسباب
 مستوى عمى التطبيقية ألجراء البحوث كبيراً  تمويبلً  تتطمب والتي انتاج التمور في العراق في الحديثة
والتغميف  والتعبئة التصنيع وعمميات االنتاج وخطوط النظم اليندسية لتطوير الصناعي شبو المعمل

 والكيميائية اليندسية لمخواص من دراسات تتطمبووما  التمور من ناجحة جديدة منتجات واستنباط
 لترويج التسويقية الصبلحية والدراسات فترة دراسات عن فضبلً  والموضوعي الحسي والتقييم والميكروبية
 في البحوث المكثفة إلجراء المتخصصة لمجامعات البلزم التمويل ضعف اضافة الى .الجديدة المنتجات
 .لمتمور التحويمية لمصناعات واالقتصادية اليندسية المجاالت

لذا يجب عمى الحكومة المحمية أن تولي قطاع الصناعات الغذائية ومنيا صناعة التمورأىمية كبيرة وذلك 
من خبلل خطط وبرامج التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاممة .والتي تركز في معظميا عمى ضرورة 

والحيوانية المحمية التي تشكل المواد الخام لمتصنيع الغذائي،وتعد التمور  االستغبلل االمثل لمموارد الزراعية
من أىم المنتجات الزراعية التي تحظى بالتصنيع نتيجة الرتباط استيبلكيا بالعادات الغذائية ألىالي 

ة إذ المحافظة .وعمى الحكومة المحمية أن تقوم  بتطوير وتنمية زراعة النخيل بتشجيع من الحكومة المركزي
تحقق ارتفاعًا ممحوظًا في االنتاج مما يوجد فائضًا في محصول التمور بشكل عام ومن ثم توجيييا نحو 

 التجارة.
 : يمكن ايجاز اىمية البحث بالنقاط التالية:   اهمية البحث

ميمًا تنبع أىمية البحث في كونيا تتحدث عن شجرة مباركة ذكرىا القرآن الكريم، وتمثل مصدرًا اقتصاديًا -
لممواد الغذائية، ويمكن أن تقوم عمييا العديد من الصناعات الغذائية أو الصناعات األخرى، كما أنيا تمثل 
مكانية التخزين وخمق  محصواًل استراتيجيًا ومقاومًا يمكن أن يسيم في سد فجوة ميمة في األمن الغذائي وا 

 وربط القطاع الزراعي بالصناعي.فرص العمل وتحسين دخل المزارع واستغبلل األراضي الميمشة 
تأتي أىمية الدراسة انطبلقًا مما تؤديو الصادرات من التمور كمحفز لمنمو االقتصادي لممحافظة ىذا من -

جية ومن جية ثانية خطورة الموقف الذي تعيشو البصرة في اعتمادىا شبو الكمي عمى الصادرات النفطية 
 من جراء تراجع اسعار النفط .والمشاكل االقتصادية التي يمكن أن تحدث 
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تعد الدراسات المتعمقة باقتصاديات النخيل من الدراسات اليامة والمفيدة عند تخطيط وتنفيذ وتقييم  -
 سياسات واستراتيجيات إنتاجيا ودعميا. فيي تمثل دراسة شاممة وحديثة في ىذا المجال.

وواضعي السياسات االقتصادية والتنموية  لمدراسة أىمية كبيرة في أنيا سوف تزود الباحثين والخبراء-
 العراقية بالمعمومات التي تساعدىم في وضع ىذه السياسات.

وأخيرًا فإن لمدراسة قيمة عممية إذ يمكن استخدام نتائجيا في رسم سياسات مناسبة لبلستفادة من أشجار -
قامة العشرات من الصناعات المرتبطة بيا، وعبلج كافة المشكبل ت والعراقيل التي تواجو النخيل ، وا 

  صناعة منتجات النخيل.
 مشكمة البحث

 يكون أن ينبغي الذي النخيل قطاع السيما البصرة في الزراعي القطاع وضع بتدىور البحث مشكمة تمثمت
ولم تحظ دراسة الجوانب االقتصادية لتصنيع التمور ,اإلجمالي المحمي الناتج في إسياماً  القطاعات أكثر

من االىتمام الذي حظيت بو دراسة الجوانب االستيبلكية والتسويقية لمتمور والتي ركزت عمييا بنفس القدر 
 معظم الدراسات االقتصادية المحمية في البصرة.

 فرضية البحث
 البصرة بسبب الخاصة بالتمور في التحويمية لمصناعات تراجع يبنى البحث عمى الفرضية آالتية:وجود 

 رغم العالمية، التصنيع وحركة الصناعية التنمية عممية مواكبة قدرتيا من معد إلى أدى مختمفة، ظروف
 .لتطويرىا الجيدة اإلمكانات توّفر

 هدف البحث
 التحويمية الصناعات أىمية عن الكشف من خبلل الى تحميل الجوانب االقتصادية لمتمور البحث ييدف 

 في عمييا واإلعتماد أكبر بشكل دورىا لتأخذ المقترحات ثم تقديم ومن االقتصادية القائمة عمى التمور،
بشكل خاص كما تيدف الدراسة ىذه   في العراق بشكل عام والبصرة واالجتماعي االقتصادي الواقع تغيير
 الى :
إلقاء الضوء عمى الجوانب العديدة لمصناعات القائمة عمى منتجات النخيل، ومدى إمكانية  -

 الغذائية.ىذه الصناعات في تطوير الصناعات 
 القاء الضوء عمى الوضع الراىن النتاج التمور في البصرة . -
العمل عمى وضع سياسات وتوصيات لمتغمب عمى مشكبلت قطاع النخيل في البصرة وكيفية  -

 تطوير الصناعات القائمة عمى منتجات النخيل.
معرفة الطرق المؤدية إلى تعزيز وتطوير جودة منتجات أشجار النخيل في البصرة  -

 الصناعات المرتبطة بيذه المنتجات.و 
التطرق الى اولويات البحث العممي المستقبمية في مجال تصنيع التمور ومنتجاتيا في  -

 البصرة.
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 البحث يةمنهج
 عن فضبلً  الدولي وتصنيفيا االقتصادية واإلجتماعية لمتمور وأىميتيا التحويمية الصناعة البحث تناول

 عمييا أعتمد التي بالمصادر قائمة ثم بخبلصة وتوصيات البحث واختتم أىمية تنميتيا، دراسة 
تعتمد الدراسة عمى االسموب التحميمي المستند الى بيانات منشورة من مصادر مختمفة كمنظمة .البحث

والنشرات االحصائية الخاصة بمديرية زراعة البصرة ،وغيرىا من مصادر  FAO)االغذية والزراعة )
لضوء عمى الوضع الراىن النتاج التمور والصناعات القائمة عمييا.وكذلك التطرق المعمومات وذلك اللقاء ا

إلى كيفية تطوير صناعة التمور وأىم مقومات البحث والتطوير في ىذا المجال .ىذا فضبًل عن اولويات 
قد والنجازالبحث فالبحث العممي التي من شانيا المساىمة في ظيور صناعة قائمة عمى التمور في البصرة.

 تم تناول الموضوع من خبلل المداخل األتية:
 والصناعات القائمة عميها :لتمور في البصرة  المبحث االول:االهمية االقتصادية

يعد النخيل  ذات أىمية اقتصادية كبيرة في العالمين العربي  لتمور: ا النتاج اواًل:األهمية االقتصادية
واالسبلمي نظرًا لما تعطيو ىذه الشجرة المباركة من ثمار ذات أىمية غذائية وطبية عالية فضبًل عن 

وليا أىمية عمى المستويين االقتصادي والبيئي وذلك  (1)استخدام التمور في كثير من الصناعات الغذائية 
ومنتجاتيا االخرى تسيم بجزء كبير من الدخل القومي، تنتمي نخمة التمر إلى العائمة النخيمية لكون ثمارىا 

إلى جانب ذلك فان حبوب المقاح ليا فوائد غذائية وطبية عالية ، إذ يمكن اجمال محتويات حبوب  (2)
% بروتينات ونسبة كبيرة من 35% دىون و 5% سكريات ، و 35% ماء و 12-10المقاح ب 

ومحتواىا من الكاربوىيدرات  (3)حماض الدىنية والفيتامينات ومعادن الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم اال
أكثر تحمبًل لظروف البيئة الزراعية القاسية وىي  (5)ومن العناصر الكبرى (4)والبروتينات والفينوالت 

ن كمية الحاصل تعد  (6)الجافة  الخارجية كارتفاع وانخفاض درجات الحرارة وقمة المياه في التربة والرياح وا 
ن جودة الحاصل ليس امن أىم الصفات التي يبحث عنيا المز  رعون إذ تعطي مردودات اقتصادية عالية وا 

 %70 حوالي ينتج العراق أن في النخمة البصرية لشجرة االقتصادية األىمية وتكمن .(7)من السيل قياسيا 
 ىذه الشجرة دور ألىمية كبير دليل بين المحافظات،وىذا األولى البصرة المرتبة تحتل العالمي، اإلنتاج من

 اقتصادياً  استثماراً  المباشر المباشر وغير اإلنتاج يستثمر عندما العراقي االقتصاد دعم إمكانية في المباركة
 ذات منتجات إلى النخيل شجرة منتجات كافة وتحويل واالقتصادية والتوزيعية التقنية الكفاءة رفع في أمثل

ل فتتضمن مشاريع يالنخ لغرس صبلحاً راق الع ببلد أكثر البصرة كانت مضافة، واذا قيمة اقتصادية
 :مشتقات التمور ما يمي

في أنيا تحتل مكانة متميزة من الناحية االقتصادية  :وتكمن قيمتيا الغذائيةالقيمة الغذائية لمتمور -1
إذ إن ثمارىا تتقدم عمى غيرىا من  (8)ثمارىا الغذائية خاصة في القطاع الزراعي، وتكمن أىميتيا في قيمة 

ثمار الفاكية االخرى من الناحية الغذائية الحتواىا عمى نسبة عالية من السكريات والفيتامينات واالحماض 
ويحتوي كل من  الجزء المحمي ونوى التمر عمى االحماض الدىنية المشبعة والغير  (9)االمينية والبروتينات 

 في الفاكية انواع أغنى ويمكن استخدام زيت نوى التمر كبديل عن زيت الطعام التقميدي .وىي (10)مشبعة 
  (11) %70 إلى تصل قد التي السكريات الطبيعية من محتواىا
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 االنسان مايحتاجو التمر، وىو من كجم لكل حرارية سعرة 3000 إلى تصل كالورية بقيمة الرطب وزنيا من
  .(1)اليومي لنشاطو البالغ

 عمى إلحتوائيا لممعادن منجمًا طبيعياً  تعد فانيا لمطاقة عالي كمصدر الغذائية التمور أىمية عن وفضبلً 
 والحديد والماغنيسيوم والكالسيوم البوتاسيوم عمى تشتمل االنسان جسم لبناء االىمية غاية في كميات

اضعاف  بخمسة تقدر الفمورين مادة من عالية نسبة عمى احتوائيا فضبًل عن ، والفسفور والصوديوم
 كميات عمى التمور تحتوي كما ، االسنان تسوس منع عمى العنصر ىذا يساعد إذ االخرى الفواكو ماتحتويو

 ونواىا التمور لب في الميمة المكونات ومن .الفوليك حمض فضبًل عن ب و أ فيتامينات مناسبة من
 قيم حدود متوسط (1جدول) يوضح لبلنسان الميمة التغذوية المكونات من التي تعد الطبيعية األلياف

 . والجاف رطبال، التمر لب من غم 100 لكل المكونات التغذوية
 التمر لب من غم 100 لكل التغذوية ( القيمة1جدول )

 خاف ذَر طازج ذَر اىَنىُ

 182-163 كالوري 231 الكالوريت السعزيت القيوت

 1512-617 غن 6714-2218 الزطوبي الوحتوى

 218-216 غن 115-718 بزوتيٌاث

 211-712 غن214-715 دهوى

 6615-6118 غن2515 كزبوهيدارث

 714-117 غن314-115 الياف

 116-714 غن714117 رهاد

 272-48 هلغن23 كالسيوم

 274-52 هلغن247 فسفور

 2216-217 هلغن517 حديد

 هلغن537 - بوتاسيوم

 هلغن2415 هايكزوغن 264-227 أ فيتاهيي

 هلغن7178-7172 - ثياهيي

 هلغن7125-712 - ريبوفالفيي

 هلغن 111-213 م هلغن518-313 ًياسيي

 هلغن 26-27 - تزيبتوفاى

 www.iraq-datepalms.net ، 2012المصدر الشبكة العراقية لنخمة التمر ، 
بأن التمر بالمقارنة مع الُمنتجات الغذائية األخرى يتمَيز بنسبٍة عالية من الواردة في الجدول المؤشرات  تدل

ما التركيب الكيميائي أالتمر  من كغم حرارية  لكل سعرة 3000الُسعرات الحرارية، أذ يحتوي عمى أكثر من 
النسبة % تمثل السكريات 82لمتمور فيمتاز باحتوائيا عمى نسبة عالية من المواد الصمبة الذائبة تبمغ 

غم  216غم وبروتينات  7815% 3119، فضبًل عن نسبة رطوبة بين (2)%78-70االعمى إذ تبمغ 
 غم %عمى التوالي. 115-016ودىون بنسبة 019

 ميمة تدوينات شريعتو في دون فإنو حمواربي، أيام السيما البابمين أيام من قديم العراق النخمة في وتاريخ
 التشريع إن يقال أن ويصح شرائع من ذلك تبل وما التممود وفي التوراة  في وكذا النخل والغرس في

 وىي الشجرة العراق، بتاريخ مقرون أنو واألصح أولو، يعرف ال بل بكثير أقدم كان عن النخل والتدوين
 .(3)كثيرة آيات في الكريم، القرآن في الطيبة المذكورة

http://www.iraq-datepalms.net/
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ويعتقد بعض المؤرخين إن السومريين ىم أول من زرعوا شجرة نخمة التمر واستخدموا ثمارىا كغذاء اساسي 
نمو  )*(. إذ تمر الثمار بمراحل (1)وذلك في وادي دجمة والفرات منذ أكثر من ثبلثة االف سنة قبل الميبلد 

بلل ىذه المراحل تحدد قيمتيا مختمفة من العقد حتى النضج وىي الحبابوك والخبلل والرطب والتمر، خ
 .(2)الغذائية 

وقد أدخل البابميون واآلشوريون التمر في بعض الوصفات الطبية . ووصف ماء التمر مع ماء الورد 
والحميب لممعدة وعسر البول. ووصف مسحوق نوى التمر مع شحم الخنزير لمرضوض واألورام، وكذلك 

ل إنيم كانوا يصنعون شراًبا من نسغ النخمة يسمى شراب مسحوق النوى وماء الورد لمداواة العيون، ب
 .(3) الحياة.

وحديثًا ربطت البحوث العممية بين مرض السرطان وبين المغنيسيوم وجاء في بعض التقارير العممية أن 
سكان البداوة ال ينتشر بينيم مرض السرطان نتيجة لغنى أغذيتيم والسيما التمور بعنصر المغنيسيوم كما 

مما سبق نرى أن ىذا .التمور عمى عنصر الفوسفور الذي يعد الغذاء األىم لمخبليا العصبية تحتوي
عميو والو وسمم إذ يقول ) إن التمر يذىب الداء وال داء فيو(  مصداق لقول الرسول العربي محمد صمى اهلل

حميمًا  التمر خرج وليدىاأطعموا نساءكم في نفاسين التمر فإنو من كانت طعاميا في نفاسيا  وقولو ) (4)
يمكن ان نطمق لقب شجرة إياه(. )فإنو كان طعام مريم حين ولدت ولو أراد اهلل طعامًا خيرًا منو ألطعميا (5)

كما إن اشجار  (7)وىي سيدة الشجر وعروس الواحات ،وشجرة العرب (6)الحياة عمى شجرة نخيل التمر 
المختمفة وتعد احد وسائل مكافحة التصحر في العديد النخيل زرعت كمصدات لمرياح عمى حواف المزارع 

من االقطار العربية لكونيا توفر الحماية لبلشجار لمنباتات التي تزرع معيا أو تحتيا وتعطي ىذه الشجرة 
 . (8)منظرًا جميبًل اذا نظر الييا من االسفل عمى انيا مظمة ) شمسية ( تحمي كل ما ىو تحتيا

راعة أشجار النخيل صناعة تتطمب الميارة واالبداع وىي من ز نين:توفير فرص العمل لممواط-2
،التحضير والتخطيط وفق خطوات وبرنامج  الممارسات التي تحتاج إلى جيدًا وعمبًل مكثفًا بدءًا من االعداد

زمني محسوب يبدأ من إن اختيار وتحديد االرض ثم اعدادىا وتجييزىا ثم عممية الزراعة و ما يتبعيا من 
عمميات الخدمة )الري ،التسميد ،التنبيت ، الوقاية والمكافحة( وصواًل إلى االنتاج وما يرافقو من خطوات ) 

لتسويق أو التصنيع ( وىذا يحتاج إلى ايدي عاممة لذا  جني الثمار ومعامبلت ما بعد الجني ثم االعداد
 . (9) فيي تسيم في توفير فرص العمل في مناطق زراعتيا كافة

لخزن المبرد والتجفيف وعمميات  ن أيضًا أن يرافق ذلك تطوير الصناعات الزراعية المبلئمة في مجالوُيمكِ 
عمل وزيادة  التعبئة واالعداد والتجييز والتغميف لمتمور، وىذا األمر يؤدي بدوره إلى توفير المزيد من فرص

سبعة أيام عمل أو   في المتوسطٍ   وتحتاج زراعة نخيل التمر. (1)دخل المزارع والعاممين في خدمة النخيل
اكثر في السنة عن كل طن ُمنتج من ثمار التمر، في ظل استخدام المْيكنة الُمتكاممة ليذه الصناعة. وىذا 
التقدير الحسابي تم بناؤه بالنسبة لمنشاطات الحقمية فقط، وال يشمل التعبئة والتصنيع. فإذا ما نظرنا إلى 

العمل الزراعي اليدوي واستخدام   بصرة )من دون مْيكنة(، والمبنيُة فقط عمىزراعة النخيل التقميدية في ال
وىنا تبرز أىمية  (2)مقبول  يوم عمل/ السنة/ىكتار تقدير 170العمالة بشكل مباشر، فإن الحاجة إلى 

ويمكن القول إن زراعة النخيل   النخيل في توفير الوظائف وفرص العمل في قطاع زراعة أشجار النخيل،
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إن تشجيع  .(3)يوم عمل في العام 171000عمى المستوى التجاري لمائة ىكتار تتطمُب  انتاج التمورو 
الصناعات الريفية والصناعات المنزلية يمكن أن يوفر فرص عمل عديدة ومتنوعة لممرأة الريفية ويسيم في 

مدة عمى التمور يسيم في .كما إن تشجيع الصناعات الريفية والتقميدية المعت(4)تشجيع المشاريع الصغيرة
 .تحسين الدخل والمستوى المعيشي لؤلسرة وبشكل خاص المرأة

: لشجرة النخيل دور اقتصادي واجتماعي ىام آخر في الكثير من البمدان التي تحقيق زيادٍة في الدخل-3
فإن  تقوم بزراعتيا. ففي واقع األمر، فإن شجرة النخيل تمثل ثمثي ُمتوسط الدخل، وعبلوة عمى ذلك،

األجزاء الُمختمفة لشجرة النخيل )كالعراجين الجافة، والسعف، والوريقات، واأللياف، وجذوع األشجار( يتم 
استخداميا في الكثير من الصناعات الصغيرة التي تُقدم سمعًا من المصنوعات اليدوية، ومواد البناء 

ر، والسقوف، مصدات الرياح، والتغميف، والكثير من االستخدامات األخرى )مثل مواد لعمل األسوا
.وىكذا فإن شجرة النخيل والمنتجات المشتقة منيا تقدم (5)والصناديق والسبلل؛ واألعمدة لتشييد المنازل(

ن عددًا كبيرًا من  دخبًل إضافيًا، وتوفر العمل لعدٍد كبير من المزارعين من غير ُمبلك األراضي.خاصة وا 
 مختمف المناطق ىم من صغار أو متوسطي الدخل.  يوأصحاب األراضي ف  مبلك بساتين النخيل

اشجار النخيل محصول قادر عمى تحقيق نظام مستدام لممعيشة في المناطق التي تعتمد عمى اإلنتاج 
دورًا اجتماعيًا ىامًا في تعزيز قاعدة المعيشة لمجموعٍة عريضة من السكان عن  الزراعي، وبذلك تؤدي

لريفية بداًل من الِيجرة إلى المراكز الحضرية والمدن، إذ يعتمد ا المناطقطريق مساعدتيم في اإلقامة في 
 النخيل توفر العمالة الموسمية  وخاصة النساء.  عميو دخل الكثير من اأُلَسر ، اذ أن عددًا كبيرًا من بساتين

ستغبلل : تمثل اشجار النخيل احدى الدعامات االساسية لبلمن الغذائي واال األمن الغذائي  تحقيق-4
االقتصادي ، اذ يشكل التمر مصدرًا غذائيًا لمسكان ، فضبًل عن دوره في توفير المستمزمات لبعض 

تسيم  إذ (6)الصناعات الحرفية المحمية ولكون شجرة التمر تمثل مصدرًا ميمًا لمدخل بنسبة ال يستيان بيا 
موسمية، كما أن التمور التي يتم شجرة النخيل في إن إنتاج الغذاء ولن يظل معتمدًا عمى األمطار ال

ومصدر الغمة أو الثمر ال  (1)تخزينيا بعد إنتاج المحصول توفر الغذاء طوال العام حتى الموسم القادم 
والخارجية، إذ إنو ال يتأثر   يتأثر بالجفاف المؤقت ويمكن نقل التمر بسيولة ويسر إلى األسواق المحمية

ثمينة لمغاية إذ يستيمك طازجًا أو مصنعًا في كٍم ىائل من المنتجات بالتخزين. ويعد التمر سمعة زراعية 
المختمفة التي تشكل قيمة مضافة. وبصورة عممية فإن جميع أجزاء شجرة النخيل ذات أغراض مفيدة 

 لئلنسان.
إن تحسين وتطوير صناعة التمور وتحويميا إلى مشتقات ثانوية عالية الجودة واالستفادة من التمور 

الجودة في إنتاج منتجات تحويمية جديدة ذات قيمة عالية إضافة إلى تشجيع قيام صناعات  منخفضة
غذائية محمية تعتمد عمى التمور كمادة أولية سيعمل ببل شك عمى زيادة مساىمة القطاع الزراعي في الناتج 

ن خبلل تحسين المحمي وتحقيق األمن الغذائي المنشود وبما يتفق مع التوجيات العامة لمدولة وذلك م
ميزان المدفوعات الخارجية بتقميل الكميات المستورة من السكريات ومشتقاتيا والتي يمكن أن تحل التمور 

 بديبًل عنيا. 
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 التمر فاكية تحول التي الصناعات ىي):لمتمور )اقتصاديات أجزاء النخمة التحويمية الصناعات ثانيًا :
 ومربيات وعصائر التمر ودبس التمور عجائن مباشر مثل كغذاء استخداميا يمكن جديدة منتجات الى

 منتجات من العديد في ادخاليا و التمور، وخل التمور وحمويات االطفال وأغذية الدين قمر ورقائق التمور
 الفركتوز وسائمى الفركتوز عالي التمر وشراب السكر السائل استخدامات مثل االخرى الغذائية الصناعات
 في الخبز خميرة واستخدام ، المعمبة وحفظ الفواكو الغازية المشروبات صناعة في النقاء عاليي والجموكوز

 الرئيسية المتكاممة لمعمميات عرض يمي الخ وفيما... االخرى المخابز ومنتجات الخبز صناعة قطاع
 : المنتجات التحويمية أىم إلنتاج البلزمة

 صناعة تعبئة وكبس التمور:-1
النشاط السائد لمصانع التمور في البصرة إذ تقوم المصانع باستبلم التمور وفحصيا ثم تشكل ىذه الصناعة 

واحد مكابس التمور  تبخيرىا )لقتل الحشرات واطوارىا( ثم غسميا وفرزىا وتجفيفيا ثم تعبئتيا وكبسيا.
لعراقية مثل المتميزة في العرق يقع في البصرة في منطقة أبي الخصيب ينتج ويسوق ويصدر انواع التمور ا

 فضبًل عن مصنع تمور البصرة والمسجل في غرفة التجارة العراقية . (2):الساير 
ويمكن القول بان المظير والتغميف ليذه المنتجات لم تتجاوب مع متطمبات السوق العالمية ولم تكن عمى 

ات والمقاييس العالمية المستوى الذي يؤىميا لممنافسة بشكل كبير،لذلك البد من االخذ في االعتبار المواصف
 .(3)عند معاممة وكبس وتغميف التمور لتتماشى مع طموحات المستيمك

كما تجدر االشارة إلى إن معظم الكميات المنتجة من التمور في محافظة البصرة وطرق تسويقيا مازالت 
كميات كبيرة منيا تتبع االساليب القديمة في تعبئتيا وتخزينيا وتسويقيا لممستيمك ،ونتيجة لذلك فأن 

تتعرض لمتمف في كل موسم مع تكدس كميات ضخمة من اصناف التمور ذات النوعيات منخفضة الجودة 
 . وغير المرغوبة بدرجة عالية من قبل المستيمك مما يؤدي إلى تدني اسعارىا

جد يمكن استخدام عجينة التمور في صناعة المعجنات والحمويات ،وكان يو : التمور صناعة عجائن-2
طمب متزايد عمى عجائن التمور نظرًا لدخوليا في صناعة الحمويات الشرقية والبسكويت من قبل بعض 

 .(4)مصانع االغذية
  التمور: من السائل صناعة السكر-3

إن  عموماً  القول ويمكن .كافة االولية النباتية المنتجات بين السكر من نسبة عمى باحتوائيا التمور تتميز
 بعدة تفوق التمور في السكريات نسبة فان وبذلك سكريات ىي التمور في والجافة الصمبة الموادارباع  ثبلثة

 تتميز كما (1).العالم في السكر النتاج المستخدمين السكر قصب وفي السكري البنجر نسبتيا في اضعاف
 االحادية الكموكوز السكريات من االغمب عمى ىي فييا الموجودة السكرية المادة بكون الناضجة التمور

الثنائية  السكريات من ىو والقصب البنجر في الموجود السر إن حين في (متساوية بنسب والفركتوز
يعد فصل سكر الفركتوز من ).اليومي االستيبلك في عادة نتناولو الذي المتبمور السكر وىو (السكروز

التمور من أفضل الطرق النتاج مواد ذات قيمة اقتصادية عالية،إذ يعد الفركتوز من السمع عالية 
السعر.عرفت التمور باحتوائيا عمى كميات وافرة من الفركتوز،بالرغم من ذلك ال توجد طريقة اقتصادية في 

كر الفركتوز مادة ذات درجة حبلوة عالية إذ تبمغ الوقت الحالي النتاج سكر الفركتوز من التمور.تعد س
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 والرتفاع.(2)% قدر حبلوة السكروز ومن ثم يمكن تقميل كمية السكر المضافة لبلغذية 173درجة حبلوتو 
السكريات في  إن ومع .السكر النتاج اولية كمادة استعماليا إلى االنظار اتجيت التمور في السكريات نسبة

 تحويميا الصعوبة من يجعل مما الجو من الرطوبة امتصاص عمى تميعة لقابميتيام بكونيا تتصف التمور
 تبقى االعتيادي لمسكر كبديل عديدة مجاالت في السائل بقواميا استعماليا امكانية فأن .سكر متبمور إلى

 دفع المحمية االسواق في التمر من انتاجيا يمكن التي االحادية السكريات توفر عدم إن .(3)قائمة 
 :ياتي الغذائية وكما منتجاتيم تصنيع الثنائية في السكر البموري السكريات استخدام إلى الصناعيون

 :ياتي الغذائيت وكوا

 ( الكميات المستيمكة من السكر البموري 2جدول)
 سْح /طِ اىف اىسائو اىسنر اىً اىحاخح اىَسرهينح اىدهح

 27 اىغازَح اىَشروتاخ ٍعاٍو

 4 واىَثيداخ اىرعيُة ٍعاٍو

 2 االهيُح اىحيىَاخ ٍعاٍو

 2 اىَْسىٍ االسرهالك

 2 واحرُاطٍ ٍرفرق اسرهالك

 17 اىَدَىع

 ، 1997،  1زيادة انتاج التمور رقم الدراسة  ، 2010المصدر:وزارة الزراعة ، 
 الصناعات ىذه حاجة توفير المكانية سنوياً  طن ألف 20 منو يتبين من الجدول إن السكر الثنائي استخدم

 المثمجات صناعة وفي والحمويات كالمعجنات الغذائية الصناعات في السائل السكر استعمال وباالمكان
 :ياتي وكما البموري لمسكر استبدال بنسبة والمشروبات الغازية

 الغذائية الصناعات في السائل السكر ( استعمال3جدول )
 اىسائو اىسنر اسرثذاه ّسثح اىَْرىج ّىع

 %277 اىنُل اىثسند اىسَا، ٍِ اىيقٌ، اىَعدْاخ:اىثقالوج،

 %57 واىَسقىه اىحيى حاٍض اىحيىَاخ اىدنيُد،

 %14 اىغازَح واىَشروتاخ اىَثيداخ صْاعح

 1997،  1زيادة انتاج التمور رقم الدراسة  ، 2010المصدر وزارة الزراعة ، 
 التمور وتغميف تعبئة مصانع مخمفات وتمور الرخيصة التمور من عالي الفركتوز السكر إنتاج ويمكن
 والتي والترشيح االستخبلص لعمميات الثانوية النواتج من القصوى فضبًل عن االستفادة رئيسة خام كمادة
إن مساىمة البحث العممي في تطوير طريقة اقتصادية لفصل  بااللياف الطبيعية. بمحتوياتيا الغنية تتميز

في البصرة سوف يعطي نتائج وتوصيات ميمة لمقطاع الخاص.ويبقى تحميل الفركتوز من اصناف التمور 
 الجانب االقتصادي اساسيًا في تحديد مدى جدوى انتاجة.

 انتاج وتسويق الدبس من التمور )عسل الرطب أو التمر(: -4
الدبس ىو عبارة عن سائل سكري كثيف ينتج من بعض أصناف التمور أو الرطب، ويتكون أساسًا من 

 لعصير مركز محمول % من الوزن الجاف، والدبس85ادة السكرية والتي تصل نسبتيا إلى حوالي الم
%  115-1و السكرية % من المواد65-60الذائبة و  الصمبة المواد %( من72-70عمى) يحتوي التمور
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وي دبس يحت الممونة االمينية والمواد والحوامض البروتين من الضئيمة محتوياتو فضبًل عن ذائبة امبلح
%)معظميا من الجموكوز والفركتوز( مع 84التمر عمى نسب عالية من السكريات المختزلة تصل إلى 

% ،ىذا فضبًل عن 216القميل من السكروز.كما يحتوي دبس التمر عمى نسبة من البروتين تصل إلى 
نصحون بخفض ما احتوائو عمى كمية منخفضة من الصوديوم نسبة إلى البوتاسيوم إذ يعد ذلك ميزة لمن ي

 ( كما يحتوي دبس التمر عمى نسبة جيدة من فيتامين أ،ب .1يتناولونو من الصوديوم)
في البصرة ، وحسب إحصائيات وزارة  خاصة لمتمور القديمة التحويمية المنتجات أحد التمر دبس يعد 

 كغم 1 بكمية الدبس من العراقي المواطن استيبلك االولية التقديرات التخطيط والتعاون االنمائي تحدد
 فان ذلك عمى وعبلوة .سنة/طن الف (18( إلى يصل البشري اجمالي االستيبلك معدل فأن وبذلك .سنوياً 
 طمبيت وغيرىا والصاص الخل وانتاج الحمويات مثل القائمة الصناعات الغذائية بعض في الدبس دخول
  بحدود الصناعات ىذه تستيمك حين في 1995خبلل عام    ىذه المادة من طن الف (35) حوالي توفير
   .(2)1985في عام   طن الف 20

اسعار  يجعل قد معينة انتاجية مواسم في المحمية االسواق في التمور اسعار انخفاض إن من وبالرغم
 سعره معدل يبمغ إذ أكبر اقتصادية جدوى ذو يبقى الدبس تصدير إن غير لمبعض مجزية التصدير

 شدة بسبب التمور لطن دوالر  (540-500مقابل ) الواحد لمطن ( دوالر5000- 1250)  التصديري من
 لو المنافسة ضعف رغم الدبس، تصدير عمميات محدودية إن .(3العالم) في التمور عمى اسواق التنافس

 فأن لذلك .االنتاجية الطاقات في والعجز المحمي االنتاج محدودية بسبب كانت االسواق الخارجية، في
ن احدى الدبس تصدير فرص سيوسع مضافة انتاجية طاقات ايجاد  مشروع توظيف ىي الطاقات ىذه وا 
وىو .السكر ىذا انتاج عممية في مرحمة وسطية الدبس انتاج باعتبار الدبس انتاج في السائل السكر انتاج

ين، الذي عصير التمر السائل. ويستعمل غذاء وحموى، وفي صناعة بعض األطعمة األخرى كالسكنجب
 وقد تطورت .يتخذ دواء أيًضا. ويكون استعمال الدبس محمًيا، ويجري تصديره إلى خارج العراق كذلك

قبل  من انتاجو تم بل ، الماضيين العقدين خبلل واضحة بصورة صناعي مستوى عمى انتاجو تقنيات
واقميميًا  محمياً  الواسع التجاري باالنتشار يحظي لم أنو بيد ، متميز بمستوى التمور منتجات مصانع بعض
 التغذوية. القيمة عالي غذائي كمنتج بو والتعريف تسويقو جيود لقصور ربما وعالمياً 
ن مستقببلً  لمتمور الناجحة التحويمية المنتجات يصبح من المؤمل أن ومن  لمعديد واسعة ابواب لو تفتح وا 
 االلبان ومنتجات العصائر صناعات مثل المختمفة الغذائية الصناعات في قطاعات االستخدامات من

 صناعي مستوى عمى التمر دبس إلنتاج البلزمة المتكاممة العمميات أىم ومن .االطفال واغذية كريم واآليس
يمكن لدبس التمر أن يكون بديبًل لمسكر في كثير من المنتجات  الغذائية أو يدخل في صناعة المشروبات .

ني اكسيد الكربون وبعض المواد المحسنة لمطعم والنكية وتقييم افضل االضافات الغازية باضافة غاز ثا
والعصائر،فعمى سبيل المثال بمغت كمية الواردات من عصير الفواكو لمحافظة البصرة ما يزيد عن الف 

 طن بتكمفة تتجاوز مميون دوالر .
والمثمجات والحموى دون التاثير في يمكن ادخال دبس التمور في صناعة الحمويات والكيك والبسكويت 

الصفات التصنيعية أو التخزينية الي منتج منيا،فعمى سبيل المثال تم استبدال السكر بدبس التمر في 
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صناعة خبز الشرائح إذ اعطت االرغفة التي بيا دبس التمر حجم رغيف أعمى من تمك المحتوية أو غير 
% من وزن 6بس التمر بالسكر في الخبز بنسب تصل الى المحتوية عمى سكر ومن ثم امكانية استبدال د

 (.4دقيق القمح المستعمل)
 التمور الميمون )الستريك( من حامض انتاج-5

 وتكمن األىمية الصناعات من العديد في الميمة االقتصادية المنتجات أحد الميمون حامض يعد
 في : الصناعية من المجاالت العديد في واستخدام نتيجة عميو المتزايد الطمب في المنتج ليذا االقتصادية

 الغازية المشروبات الغذائية استخداماتو وتتضمن .الكيميائية والصناعات والمنتجات الصيدالنية االغذية
 وفي ، ومثبت لمنكية كمعزز الحمويات وفي ، المشروب إلستساغة المناسبة تمنح الحموضة منكية كمادة

 التحمية منتجات في التكميمية الفاكية ونكيات لمحموضة وكمضفي ، كعامل إستحبلب الجبن صناعة
 الخضروات في اإلنزيمات لنشاط وكمثبط ، والمعمبات الفطائر والجمي وحشوات والمربيات الجيبلتينية
 .الطازجة االسماك في والرائحة والنكية الطازج لمون وكمحافظ ، المعالجة والفاكية
فضبًل  األدوية تحضير في جيد كمنظم واسعة تطبيقات السيتريك فمحمض الصيدالنية الصناعات أما في

 . (1الحموضة ) مضادات انتاج في واستخداماتو األسكوربيك حمض تثبيت في استخدامو عن
 والعصائر المشروبات صناعة في % كما70بنسبة الغذائية الصناعات في الميمون حامض يستعمل

 كما التجميل ومستحضرات االدوية صناعة في %12بنسبة ويستعمل النكية، ومواد والحموى والجمي
 وينتج.(2وغيرىا ) الصدا وازالة المعادن تنظيف مثل االخرى الصناعات % في18بنسبة  ويستعمل
وذلك  والخمائر كالفطريات المجيرية االحياء وباستخدام التخمرات بواسطة  الميمون الستريك حامض
 من واحد طن والنتاج التمور من المنتج السائل والسكر الدبس مثل بالسكر غنية بيئات عمى بتنميتيا

 ان الى ,حالياً  واسع تجاري مستوى عمى والينتج الزىدي، تمر من أطنان 4  الى يحتاج حامض الميمون
 تمور من طن الف 15من انتاجيا يمكن طن االف 4 بحوالي تقدر الميمون حامض من القطر حاجة

 . (3)الزىدي الصافية
 التمور لسكريات التخمر عممية إذ تجرى بسيولة التمر من الخل التمور:يصنع من والكحول الخل انتاج-6

 :وىما مرحمتين عمى
 خميرة أو النبيذ خميرة باستخدام اثيمي كحول إلى االحادي التمر سكر تحول فيو ويتم :الكحولي التخمر - أ

الفطريات،ينتج الكحول وبتراكيز مختمفة من التمر وتقدر الطاقة  من معدومة سبلالت عمى البيرة الحاوية
( الف طن ويستخدم الكحول المنتج الغراض طبية أو 20المتاحة الستيبلك التمور في ىذا السياق بـ )

صناعية في طبلء االخشاب والورنيش وفي صناعة الخل . فضبًل عن انتاج المشروبات الكحولية ويمكن 
اجة العراق من المواد الكحولية بل وانتاج الكحول الغراض االسواق الخارجية وىي في ىذا الجانب سد ح

 صناعة يمكن أن يتميز بيا إنتاجنا الوطني. 
 معقم غير بكر خل باضافة ذلك يتم إذ خميك حامض إلى الكحول تحول فيو ويتم :الخميكي التخمر - ب

سكر  جزء 100 كل من وينتج الخميك حامض إلى الكحول تحول التي الخميك حامض بكتيريا عمى يحتوي
الخميك  حامض ( % من5-4عمى) التجاري الخل ويحتوي خميك، (% حامض55-50حوالي ) احادي



 

 

 77 

 الف 20 من انتاجيا يمكن طبي كحول لتر مبليين 5 و لتر مميون 20 ب الخل من القطر حاجة وتقدر
 .(4الزىدي) من تمور طن

والخل غذاء،يستعمل في صناعة أغذية أخرى كالمخمبلت والسكنجبين، وكان يستخدم في جبلء بعض 
%حامض الخميك( من التمور فضبًل عن استخدام الدبس غير 4المعادن وغيرىا يكون انتاج الخل )

اص المناسب لبلستيبلك البشري وينتج الخل في معامل النعمانية وكرببلء فضبًل عن معامل القطاع الخ
ن اإلمكانية  والبيوت ولمخل استخدامات كثيرة في المخمبلت والصاص والزيتون والمايونيز وغيرىا، وا 

 الف طن سنويًا من التمور.  25المتاحة في إنتاج الخل تصل الى 
 صناعة حمويات التمور:-7

الميمة بيا  تاتي أىمية ادخال التمور في صناعة الحمويات في البصرة نتيجة لتوفر العناصر الغذائية
وصفاتيا الممتازة وصبلحية بعضيا لمتصنيع والحفظ ووفرة انتاجيا.وأنو لمن الجدير أن تبذل الجيود لوضع 
اسس سميمة وسريعة لمحصول عمى أكبر فائدة من التمور وذلك بتحسين وسائل تصنيعيا وادخاليا في 

قيمة مضافة أكبر ومن ثم رفع  منتجات جديدة تتميز بمواصفات تجارية لكي يسيم ذلك في الحصول عمى
 المردود االقتصادي ليا وفتح اسواق جديدة لمتصدير والمساعدة عمى تقميص الفائض السنوي لبلنتاج.

لقد انخفض معدل االستيبلك السنوي من التمور لمفرد بالبصرة في السنوات الماضية بدرجة كبيرة لعدة 
الغذائية والتوسع في استيبلك االنواع المختمفة من اسباب منيا ارتفاع مستوى المعيشة وتغير االنماط 

الحمويات ،االمر الذي جعل من التمور حموى ثانوية بعد أن كانت غذاء اساسيًا لمعظم االفراد فضبًل عن 
 توفر الفاكية االخرى طوال السنة باسعار منافسة .

الىتمام بتطوير التقنية الخاصة مع زيادة انتاج التمور كان لزامًا عمى الميتمين بمجال تصنيع التمور ا
بحمويات التمور وضرورة ابتكار انماط جديدة من المنتجات التي تعتمد عمى التمور أو أحد منتجاتيا 
الثانوية مادة اولية في صناعتيا بحيث تبلئم رغبات وذوق المستيمك وتتماشى مع النمط الغذائي السائد 

 (.1االن )
ديدة في مجال التغذية باستخدام التمور ويكفي ىنا اإلشارة إلى بعض وال ينقطع الحديث عن األفكار الج

األفكار الجديدة في مجال استخدام التمور مثل كيك التمر و تورتة التمر بالجوز و مثمجات التمر 
)الجيبلتي( والتمر المفتت و لفائف التمر بجوز اليند و مسحوق التمر سريع الذوبان و بسكويت التمر و 

 ر و المخمل المصنوع من التمر وىناك أيضًا بديل الكاتشب مصنوع من التمر.فطيرة التم
مربى التمور:تصنع مربى التمر من ثمار التمر الناضجة أو البسر.يمكن لمتمور أن تدخل بشكل كبير -8

في صناعة المربيات وتحتل حيزًا مناسبًا من سوق المربيات بالبصرة.ورغم الطمب المتزايد عمى المربيات 
 البصرة بصفة عامة إال أنو ال توجد صناعة ليا في البصرة.ب
 مثل عالمية شركات مستوى عمى وحتى التطبيقية البحوث من العديد في التمور مربيات انتاج بنجاح تم

 البحوث خبلل من التمور مربيات وجودة بمستوى لبلرتقاء واسعاً  مازال المجال إن بيد ، ىيرو ونستمة
 . الرصينة
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يمكن تصنيع لفائف تمر الدين من عصير التمر الرائق المصفى  الدين( : تمر )التمر لفائف صناعة -9
كبديل عن لفائف قمر الدين خاصة في حالة عدم وجود وفرة بثمار المشمش، وتمثل خطوات صناعتو في 
تركيز مستخمص التمر واضافة احماض وفانيميا ثم وضع المستخمص في صوان معرضة لمشمس لمدة 

ايام ثم تنتقل لمكان مظمل جيد التيوية حتى تمام الجفاف ثم تمف الرقائق المجففة في ورق سيموفان  ثبلثة
 درجة مئوية لحين تسويقيا. 10 -8ممون وتخزن تحت درجة حرارة 

 صالحة غير تمور استخدام باالمكان أنو إلى الدراسات تشير:التمور من الخبز خميرة انتاج-10
 صناعة % في12 بنسبة سكريات عمى الحاوي عصير التمر الستخبلص اولية كمواد البشري لبلستيبلك

 لمسكر العامة المنشأة معامل في القطر في والطرية الجافة الخبز خميرة والطرية تنتج الجافة الخبز خميرة
 من المستوردة الكميات اجمالي من % 12-10 تمثل وىذه محافظة نينوى في البنجر من المستخرج
 ينتج طن 7000 بحوالي الخبز خميرة من السنوية حاجة القطر وتقدر التركية أو الفرنسية اىميا مناشيء

 6000 بطاقة يكون أن يجب الخبز خميرة مشروع النتاج بأقامة التفكير فعند لذا طن 1000 محمياً  منيا
عصير التمر ( ويستخدم معمل الموصل حاليًا الموالس بداًل من 2القطر) حاجة لتغطية السنة في طن

الف طن تمر  18النتاج الف طن سنويًا فقط وىناك خميرة العمف )التوريبل( وقد شيد مشروع الستيبلك 
 في المنطقة الجنوبية لكن االنتاج متوقف حاليًا بسبب نقص االدوات االحتياطية .

جيا التصنيع الغازية:لقد ساعد التقدم العممي الحاصل في تكنولو  التمور ومشروبات التمور عصائر-11
الغذائي والتطور في أساليب الحفظ والتخزين عمى انتشار صناعة المشروبات المرطبة والعصائر المركزة 
التي يتزايد األقبال عمى استيبلكيا في العالم وباألخص الدول التي تتسم بالمناخ الحار ومنيا العراق فضبًل 

ية أو الخضروات الطبيعية ذات القيمة عن إن ىذة المنتجات محضرة من مزج مركزات عصائر الفاك
الغذائية العالية ومواد النكية والمون الطبيعية أو المصنعة والمواد السكرية واألحماض العضوية المناسبة 
ويتم تخفيف العصائر المركزة بالماء لتعطي شرابًا مشابيًا لمعصير الطبيعي لمفاكية الممثل ليا من حيث 

 الطعم والنكية والمون. 
الف طن من السكر السائل من التمور التي تعد مصدرًا غنيًا بالسكريات إذ تصل  30ج العراق سنويًا ينت

أن ألدخال السكر السائل في صناعة المشروبات المرطبة والعصائر المركزة أىمية % ،80-60نسبتيا إلى
ال التصنيع الغذائي من السكروز في مجالف طن  600 أقتصادية بالنسبة الى العراق الذي يستيمك سنوياً 

 (3وال ينتج سوى نصف ىذة الكمية تقريبا)
 الفنية انتاجيا جدوى لدراسة والتطوير البحث من جيود مزيد إلى فتحتاج الغازية التمور مشروبات أما 

لذلك فان محاولة ادخال عصير التمر في صناعة المشروبات الغازية .صناعي مستوى عمى واالقتصادية
ليا أىمية اقتصادية إذ تعد المشروبات الغازية احدى القنوات الميمة لتصريف التمور صناعيًا وذلك 

 (.1الحتواء التمور عمى نسبة عالية من السكر والفيتامينات واالمبلح المعدنية ذات القيمة الغذائية العالية )
تعد سكريات التمور من البدائل المناسبة ذلك ألن استخداميا يحسن المردود االقتصادي لمتمور ويوجد لذا 

قنوات مجدية لتصريف ىذة الثروة القومية اليامة ومن ثم توفير العمبلت الصعبة التي يمكن توظيفيا في 
 نشاطات تنموية أخرى .
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انيا ال تقف عند  الفاكية ذات االىمية االقتصادية في العراقواحدة من أىم أشجار قيوة نواة التمر :  -12
ىذا فقد استفاد الفبلح من كل اجزائيا ومنيا نواة التمر فقد استثمرت بتحويميا الى مشروب قيوة ذات مذاق 
طيب ال تختمف عن القيوة المعروفة ، لكنيا تتميز عن القيوة بما تحممو من منافع صحية ، إذ انيا مقوية 

اب ومعالجة لحاالت مثل الربو والعيون واالغشية المخاطية وخافضة لمحرارة وغيرىا الكثير ،ويساعد لبلعص
نوى التمر في تسكين اآلم االسنان وذلك بتكسير النواة وجعميا في الفم واستحبلبيا فتقوم المادة الموجودة 

خمة انيا ) كريمة ( فيي كميا ولعل اكثر صفة تنعت بيا الن (.2فييا بالتخدير لتميزىا بطعم مر وقابض)
 خير ، إذ ال يرمي منيا شي فتيب صاحبيا كل ما تممك .

 اىتمام عمى المتجددة الزراعية الموارد من االيثانول إنتاج التمور: حظي من اإليثانول)*( إنتاج-13
 المنتجات استيبلك لتخفيض حيوي كوقود الماضيين إلستخدامو العقدين خبلل مسبوق غير عالمي

 من االمريكية المتحدة الواليات فضبًل عن دولة البرازيل وتعد .كبيرة بصورة أسعارىا إزدادت التي البترولية
 عديدة وطبية وصيدالنية صناعية فالئليثانول استخدامات ذلك فضبًل عن .عالمياً  انتاجو الرئدة في الدول
 باستخدام التمور مخمفات من يثانولانتاج اال ويمكن (3).الخل إلنتاج خام كمادة استخدامو عن فضبلً 

 عمى انتاجو لجدوى الرئيسي تعد المحك االقتصادية الجوانب إن بيد ، بنجاح الحديثة الحيوية التقنيات
 صناعي. مستوى

ان المواد االولية المستخدمة في انتاج االيثانول الحيوي ىي مواد سكرية او سميموزرية كالتمور واالجزاء 
نخيل التمر، والبنجر السكري، وقصب السكر ، والذرة ، والموالس والفضبلت الزراعية  السميموزية في شجرة

االخرى. إذ تجري عمييا سمسمة من العمميات الحيوية والتحمل المائي والتخمر بواسطة انزيمات االحياء 
تمد كمية المجيرية التي تحول جزيئات السكر إلى ايثانول وليذا يطمق عميو اسم االيثانول الحيوي وتع

االيثانول الناتج عمى عدة عوامل منيا نوعية المادة االولية ونسبة السكريات )الكربوىيدرات( التي تحتوييا 
ويبلحظ إن الشجار النخيل والتمور درجة متفوقة في انتاج اايثانول الحيوي ليس فقط من التمور بل من 

 .رة كما ىو موضح بالجدول ادناهاجزاء اخرى كالميف وغيرىا لكونيا شجرة دائمة الخضرة ومعم
 ( نسبة مساىمة التمور في انتاج االيثانول الحيوي4جدول)

 ٍحرىي اىسنرَاخ فُها اىَادج االوىُح اىَسرخذٍح
مَُح االَثاّىه اىحُىٌ اىَْرح ٍِ 

 طِ واحذ ٍادج اوىُح ٍقذرج تاىيرر

 لتز 57 % سكزوس22 قصب السكز)هحصول هوسوي(

 لتز 225 %27 هوسوي(البٌجز السكزي)هحصول 

 لتز 264 ًشأ الذرة )هحصول هوسوي(

 لتز 177 %54 التوز )هحصول دائوي(

 2008، نيسان 38المصدر مجمة المرشد ،االدارة العامة لزراعة ابو ظبي ،العدد
لتر ،مع  280كمية االيثانول الحيوي المنتج من طن واحد من مادة التمر تبمغ يتبين من الجدول اعبله إن 

لتر من االيثانول الحيوي فضبًل عن  6300مبلحظة اليكتار الواحد من اشجار النخيل ينتج ما يقارب 
 استغبلل المخمفات االخرى كالنوى وااللياف في تصنيع منتجات غذائية اخرى.
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يمكن استخدام التمور غير الصالحة لبلستيبلك البشرى واأللياف صناعة االعالف الحيوانية: -14
وصناعة األعبلف الحيوانية  0وى في إنتاج أعبلف حيوانية ذات قيمة غذائية جيدة لمحيوان والسعف والن

من التمر من الصناعات اليامة التي تساعد في استغبلل كثير من التمور غير القابمة لبلستيبلك 
تصنيع ويمكن تدويرىا الى منتجات ذات قيمة اقتصادية والتخمص منيا كمموثات بيئية ،ويمكن  (1)البشرى

عبلئق أعبلف مختمفة وخمطيا مع كميات مناسبة من التمور بغرض تسمين الحيوانات ،اذ إن التمور 
تحتوي عمى كثير من السكريات مما يجعميا بديبًل ممتازًا لبعض مصادر الطاقة المركزة مثل الحبوب 

 . (2)كالشعير والذرة وغيرىا لمماشية والدواجن
عبلف في البصرة يمكن لمتمور ذات الدرجة المنخفضة وكذلك مخمفات تحت ظل الطمب المتزايد عمى اال

مصانع التمور أن تشكل مصدرًا مناسبًا لممواد الخام المستخدمة في صناعة االعبلف وذلك الحتوائيا عمى 
السكريات وااللياف والمعادن والفيتامينات وقد اوضحت العديد من الدراسات امكانية استخدام ىذه المواد في 

 تاج اعبلف لتغذية الحيوانات وكعبلئق لتسمين االغنام والعجول واالبقار الحموب.ان
: لقد ظيرت الغابات عمى سطح الكرة األرضية منذ مئات المبليين زراعة األشجار وحماية الغابات-15

ة من السنين، أي قبل ظيور أي أنواع متطورة من الحياة عمى األرض ، وىي تتعرض اليوم النتياكات ىائم
تيددىا باالنقراض، فيل يجوز أن تغض األسرة الدولية الطرف عن ىذا اإلجرام المتعمد برئة التنوع الحيوي 
في العالم بأسره؟ ففي إفريقيا، عمى سبيل المثال، تقدر استخدامات أخشاب الغابات لغايات التدفئة والطيو 

إلى إن األفارقة يستيمكون أكثر والبناء إلى نحو نصف ما يقطع من أشجار، وتشير بعض اإلحصاَءات 
% من حاجتيم لمطاقة اعتمادًا عمى األشجار واألعشاب.أما منظمة األمم المتحدة لؤلغذية والزراعة 70من 

FAO  فتشير إحصائياتيا إلى أن دواًل مثل إثيوبيا وىايتي يصل مصدر اعتمادىا عمى األشجار والمخمفات
مطاقة، فيما يتم حرق األخشاب في مواقد تقميدية ذات كفاَءة % من حاجتيا الكمية ل90العضوية إلى نحو 

. يشكل االعتداء عمى الغابات خطرًا داىمًا يقّوض محاوالت (3)% فقط من الطاقة المحترقة 15ال تزيد عن 
 الحفاظ عمى البيئة في وضع متزن، إذ تتناقص الغابات في البصرة سنويًا بمعدالت كبيرة.

كما يمثل قطاع النخيل أىمية اقتصادية واجتماعية لممجتمع البصري : التقميديةالصناعات والحرف -16
خاصة في ظل الظروف والتقمبات التي يتسم بيا القطاع الزراعي ومدى ما يرتبط بو مع المتغيرات التي 

 إذ  يمكن االعتماد عمييا لتوفير خامات من الجريد والجذوع بديمة. نتجت في أنظمة التجارة العالمية
األقفاص  منيا  اسقف لممنازل الطينية ، .لؤلخشاب بداًل من حرقيا أو دخوليا في صناعة بقايا النخيل

،كما يتم إنتاج الورق من الخوص وىو أشبو بورق البردي ويطور بإدخال لصيد األسماك أو الطيور 
ت متعددة كالتغميف مكثفات سميموزية وألوان طبيعية أو صناعية وتتيح في النياية ورق يصمح الستعماال

والزينة وبطاقات الدعوة وغيرىا ، أما االثاث فقد دخل فيو جميع أجزاء النخمة المذكورة سابقًا وتشمل الكرب 
وتدخل والعذق الذي تستغل أليافو إلنتاج مفارش سعفية وتمتاز ذات متانة وتصمح لبلستخدام الداخمي .

البصرة وبقية محافظات العراق ومن ابرزىا المراوح  اجزاء النخمة في الكثير من الصناعات الشعبية في
اليدوية ) الميافيف بالميجة الدارجة ( ، وسفرة الطعام واألقفاص والكراسي واألسرة المكانس والزنابيل 
وسبلل الخضر والفواكو كما تستخدم جذوع النخل في اقامة الجسور عمى االنير والتي تسمى الواحدة منيا 



 

 

 77 

من الدراسات إمكانية استخدام العديد من أجزاء النخمة واوضحت الكثير قيف الدور ، بـ ) الكنطرة ( وتس
 والنوى واأللياف في إنتاج منتجات مختمفة نمخصيا في االتي :

ينتشر ىذا النوع من الصناعات الريفية البسيطة في مناطق زراعة نخيل  الصناعات اليدوية )الريفية(:-أ
 0مة المختمفة التمر ويستخدم فيو أجزاء النخ

أثبتت الكثير من الدراسات إمكانية استخدام مخمفات النخيل كالسعف وبقايا التقميم الصناعات الحديثة:  -ب
زالتيا كمصادر ىامة لممواد الخام التي تدخل في العديد من الصناعات  وجذوع األشجار التي يتم قطعيا وا 

 الحديثة ومن ىذه الصناعات اآلتي :
( :ينتج ىذا النوع من الخشب المضغوط باستخدام مواد عديدة من الحبيبي )المضغوطصناعات الخشب   –

 مخمفات أشجار نخيل التمر التي تحتوي عمى السيميموز 
ولقد  0أجريت دراسات عديدة الستخدام مخمفات نخيل التمر في صناعة األوراق صناعة الورق : –

ـرج من سعف النخيل أقل من مثيمو الناتج من أوضحت تمك البحوث أن السيميموز الذي يمكن أن يستخ
شجرة الصنوبر ، كما أن إنتاج عجينة الورق من سعف النخيل تتطمب استخدام كميات كبيرة من المواد 

وفي أبحاث أخرى وجد بوجو عام أن سعف النخيل يمكن أن 0الكيميائية التي تزيد من تكمفة إنتاج الورق  
 0 (4)ت والكرتون وكرتون أطباق البيضيستفاد منو في صناعة ورق التوالي

عبارة عن مادة عديمة المون أو تميل إلى المون األصفر ، طيارة وغير قابمة  صناعة الفورفورال : –
ويستخمص الفورفورال من  0م  16117ْدرجة ودرجة غميانيا  111598لبلحتراق إذ إن كثافتيا النوعية 

  0 (5)بسيطة جذوع نخيل التمر والسعف بعمميات كيميائية 
دلت الدراسات الحديثة عمى إمكانية استخدام أوراق النخيل في استخبلص الشمع صناعات حديثة أخرى:  –

إذ باإلمكانية تطوير خبليا  (1)وبعض الزيوت الطيارة التي تستخدم في األغراض الدوائية ومواد التجميل
جيزة التبريد التبخري في البيوت تبريد مصنوعة من ليف وسعف النخيل وذلك بغرض استخداميا في أ

 .المحمية بداًل من خبليا التبريد المستوردة 
بالرغم من المقدرات الطبيعية والبشرية التي يمتمكيا قطاع النخيل في البصرة ، إال إنو يبقى عاجزًا عن 

ة تبعية تحقيق  االكتفاء الذاتي أو تغطيو السوق المحمي ، وتتعدى خطورة االمر ذلك إلى تسجيل البصر 
كبيرة لمخارج في المجال الغذائي ، ومن ثم فان اسيام قطاع النخيل في العممية التصديرية خارج قطاع 

( تطور صادرات 5النفط بنسب مقبولة قد يبقى بعيد المنال في ظل المشاكل التي نعيشيا.يوضح الجدول )
 التمور في البصرة. 

 2012-2010لممدة   ( التمور المصدرة من المؤاني في البصرة5جدول )

 اىسْح
 اىَدَىع اىَعقو خىر اىستُر

 اىىزُ)طِ( عذد اىىحذاخ اىثحرَح اىىزُ)طِ( عذد اىىحذاخ اىثحرَح اىىزُ )طِ( عذد اىىحذاخ اىثحرَح

1727 278 242825 5 2341 284 244277 

1722 272 67281 3 2725 274 77117 

1721 228 271728 25 11787 224 373826 

  2013المصدر: وزارة النقل،الشركة العامة لموانئ العراق،البصرة ، 
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ىذه الكمية  ويتبين من الجدول أن ىناك تذبذبا واضًحا فى كمية الصادارات من التمور في البصرة إذ بمغت
نحو  وبمغت 2012ألف طن كما بمغت أقصاىا عام  355388وقدرت بنحو  2010أدناىا عام 
وتتجة معظم صادرات التمور  يتجو الى االستيبلك المحمى أن معظم االنتاجبمعنى  ٓألف طن 404937

اال أن كمية الصادرات تعتبر ضئيمة  الى دول مجمس التعاون الخميجى وبعض الدول االسبلمية األخرى
 لمغاية مقارنة بصادرات دول أخرى.

 .واالستراتيجيات المطموبة لمتنمية المبحث الثاني :المكانة االنتاجية لمتمور
 وتقييم تخطيط وتنفيذ عند والمفيدة اليامة الدراسات من النخيل إنتاج باقتصاديات المتعمقة الدراسات تعد

 : إذ يمكن من خبلليا معرفة االتي ودعميا إنتاجيا واستراتيجيات سياسات
: تعد التمور من أىم الثروات الوطنية  يوي(اواًل : الوضع االنتاجي لمتمور في البصرة )انتاج الوقود الح

إلى جانب الثروات الطبيعية االخرى كالنفط الخام والموارد االخرى. ويعد العراق من الدول الرئيسة المنتجة 
لمتمور إذ تميز العراق بإنتاجو ألصناف عديدة ونادرة مقارنة بباقي الدول المنتجة وتتناول ىذه الجداول أىم 

سة في مايخص أعداد األشجار ولمختمف مراحل اإلنتاج ومتوسط اإلنتاجية واإلنتاج حسب المؤشرات الرئي
 األصناف . 

 2013( المساحة المزروعة من نخيل التمور لمبصرة لعام 6جدول )

 مالحظة التوجد بساتين حديثة االنشاء ) اذ لم يتم منح اجازات انشاء بساتين لحد تاريخ اعداد االحصائية (  2362539عدد النخيل الموجود فعاًل= 
 .2014زراعة البصرة ، شعبة النخيل ، احصائيات بساتين النخيل البصرة ، المصدر :استخرج الجدول استنادا إلى مديرية 

تراوحت بين  2013( إن المساحة المزروعة في مدينة البصرة من نخيل التمور لعام 6يتضح من الجدول )
إن أعمى مساحة مزروعة  (1) ،2012دونم عام 105975دونم  ،وحد اعمى بمغ  96786حد ادنى بمغ  

دونمًا في حين سجل قضاء السيبة انخفاضًا  12650باشجار النخيل كانت في قضاء شط العرب إذ بمغت 
، ياتي قضاء ابي الخصيب  2013دونم لمموسم الزراعي لعام  100في المساحة المزروعة بالنخيل بمغ 

دونم وجاء كل من  5500ثالثة بمساحة بمغت دونم ويحتل قضاء الدير المرتبة ال 9193ثانيًا بمساحة تبمغ 

اىشعثح 

 اىسراعُح

 

تساذُِ اىْخُو وعذد 

االصْاف اىَسرعح 

 اىَْردح واىصغُرج

اىثساذُِ اىقذََح راخ 

اىْخو اىعاىٍ غُر 

 اىقاتو ىيصعىد

اىثساذُِ اىرٍ خرفد 

 وازَو اىْخُو ٍْه
عذد  اىَدَىع اىنيٍ ىيْخُو اىثساذُِ اىَهَيح

االصْاف 

اىَساحح/  اىَسروعح

 دوٌّ
 عذد اىْخُو

اىَساحح/ 

 دوٌّ

عذد 

 اىْخُو

اىَساحح/ 

 دوٌّ
 عذد اىْخُو

اىَساحح/ 

 دوٌّ
 عذد اىْخُو

اىَساحح/ 

 دوٌّ
 عذد اىْخُو

 5 2377727 12232 17427 182 2285327 28838 22257 337 22627 342 اىفاو

 25 2152261 27737 2377 17 2141547 26784 2147 14 5761 277 اىسُثح

اتٍ 

 خصُةاى
8282 542177 2147 64777 1227 126577 3187 146377 26732 2172177 18 

 6 473842 25777 27477 247 57777 1777 27777 2777 373342 21547 شظ اىعرب

 7 213714 5477 4577 477 - - 2777 477 223514 4477 اىذَر

 7 77777 1477 27777 477 - - 27777 2777 57777 2777 اىْشىج

 6 64272 1477 8777 277 27777 577 21777 377 25272 2177 اىقرّح

 24 337777 22777 253257 3278 - - 77777 1777 284537 3782 اىَذَْح

 27 33421 787 - - - - - - 33421 787 اىستُر

 27 24653 251 - - - - - - 24653 251 سفىاُ

 - 4276128 85675 367667 27252 1833577 32443 132327 5512 2537248 25136 اىَدَىع
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دونم عمى التوالي. ويرجع سبب ذلك إلى توفر  1208دونم و  4891قضاء المدينة والقرنة بمساحة بمغت 
الظروف الطبيعية المتمثمة بالتربة الثقيمة والمياه إذ تزدىر زراعة اشجار النخيل في الترب الثقيمة وذلك 

التربة والعناصر الغذائية في اقضية ابي الخصيب وشط العرب والفاو والقرنة لتوفر جزء كبير من الرطوبة و 
قياسًا بزراعة النخيل الحديثة نسبيًا في قضاء الزبير وكذا حاجة النخمة إلى الخدمة الزراعية المتمثمة بحراثة 

 عن االعمال التربة وتطيير جداول الري والتسميد والعزق ومكافحة االمراض واالفات التي تصيبيا ، فضبلً 
المستمرة في خدمة النخمة كالتكريب وقطع السعف وفصل الفسائل والتمقيح وتعديل العذوق وغيرىا. والجدول 

 .2013-2010والمغروسة خبلل المدة  ( يبين عدد النخيل في مرحمة االنتاج6)
  2013-2010( مجموع عدد النخيل في مرحمة االنتاج  والمغروسة في محافظة البصرة لممدة 7جدول )

 اىَغروسح خاله اىعاً اىْخُو اىرٍ ىٌ ذثيغ ٍرحيح االّراج ٍدَىع عذد اىْخُو اىسْح

0202 2187783 176527 88748 

0200 2238783 114724 223244 

0200 2354724 143287 1885322 

0202 25381212 1564667 1885322 

المصدر: استخرج الجدول استنادًا إلى جميورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لبلحصاء وتكنولوجيا المعمومات،مديرية 
 ، صفحات متفرقة . 2013-2012-2011-2010االحصاء الزراعي ،  تقرير انتاج التمور لمسنوات 

اتضح إن ىناك زيادة في عدد النخيل التي لم تبمغ مرحمة االنتاج من خبلل المؤشرات المستخرجة 
، بعد أن كان   2013الف نخمة عام 1073080والمغروسة ،اذ بمغ عدد النخيل في مرحمة االنتاج ، 

 .(8جدول ) 2011الف نخمة عام  983425المجموع نحو 
  2013-2011( عدد النخيل في مرحمة االنتاج لممدة 8جدول )

 فٍ ٍرحيح االّراجاىْخُو 

 اىَدَىع ٍْرح فعالا  غُر ٍْرح اىسْح

0200 57667 811544 872314 

0200 57665 837817 2778673 

0202 67884 2771774 2762777 

 المصدر: جميورية العراق ، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لبلحصاء وتكنولوجيا المعمومات،مديرية االحصاء الزراعي ،  تقرير انتاج
 .، صفحات متفرقة 2013-2012-2011-2010التمور لمسنوات 

ألف نخمة  651200وتشير الدالئل االحصائية إن عدد اشجار النخيل في قضاء ابي الخصيب يرتفع إلى 
الف نخمة في قضاء السيبة ، من مجموع عدد اشجار النخيل في المحافظة  6072فيما ينخفض العدد إلى 

، وجاء قضاء شط العرب بالمرتبة الثانية بعدد 2013ة لمموسم الزراعي مميون نخم 1640359والبالغ 
الف نخمة فيما جاءت اقضية المدينة والدير بالمرتبة الثالثة والرابعة بعدد  484453اشجار النخيل البالغة 
( ويعود ذلك 6الف نخمة عمى التوالي،جدول ) 114625الف نخمة و  195640اشجار النخيل البالغة 

ل اقضية الفاو وشط العرب وابي الخصيب بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى ساحة لمعمميات الى تحو 
مما عرض أكبر عدد من اشجار النخيل إلى اليبلك تقابمو قمة  1988-1980العسكرية بين اعوام 

االخبلق والعناية واالىتمام بالنخمة بصورة عامة . فضبًل عن اصابة اعداد كبيرة من اشجار النخيل 
المراض وانخفاض اسعاره بمستويات ال تتناسب مع تكاليف االنتاج مما أدى إلى عزوف الكثير من با
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المزارعين عن االىتمام بيذه الشجرة واالتجاه إلى زراعة المحاصيل والخضروات البديمة التي تزرع تحتيا 
نتاج المتحقق عممًا إن باعتبارىا توفر ايرادات مجزيو أفضل من التمور مما أدى إلى انخفاض كبير في اال

السياسات العامة لمدولة لم تمتفت لحد االن باالىتمام والرعاية ليذا المحصول االستراتيجي سواء في مجال 
التصنيع أو التصدير إال في حدود ضيقة ولو قدر إن التمور يتم تصنيعيا محميًا من قبل الدولة أو القطاع 

ر خام واالىتمام بنظافتيا وتعبئتيا وتغميفيا ودعم المزارعين الخاص وتم تصديرىا كمنتجات صناعية أو تمو 
بالمستمزمات وتسويقيا محميًا وخارجيًا لكان ليذا المحصول شان أخر في رفد ميزانية البصرة باحد أىم 
ن اسواق التمور العراقية معروفة  صادرات السمع الزراعية وتوفير دخل سنوي معيشي مناسب لممزارعين، وا 

السنين في اوربا والواليات المتحدة االمريكية واالسواق االسيوية وغيرىا ونعقد االمال عمى منذ عشرات 
 توفير الفرص البديمة العطاء ىذا الموارد االقتصادي بما يتناسب واىميتو االقتصادية.

رنة بباقي ويعد العراق من الدول الرئيسة المنتجة لمتمور إذ تميز العراق بإنتاجو ألصناف عديدة ونادرة مقا
 .(1) صنف من اصناف نخيل التمر 600الدول المنتجة ، إذ إن ىناك أكثر من 

وتكتسب محافظة البصرة الموقع المتقدم في البمد من حيث توفر االصناف التجارية الميمة السيما صنف  
 .(1)%( من اجمالي اعداد النخيل في البصرة27الحبلوي الذي يشكل نسبة )

ن أىم اصنافيا الت جارية في العراق ىي ) الزىدي والساير والحبلوي والخضراوي( ويشكل صنف الزىدي وا 
% والخضراوي  13% ثم يميو الحبلوي بنسبة 23% ويميو صنف الساير بنسبة قدرىا  43نسبة قدرىا 

 476318،ونتيجة لتقمص اعداد النخيل وتدني مستوى خدمة النخمة فقد انخفض انتاج التمور من (2)% 6
 .(9، جدول)2013الف طن خبلل  54718إلى نحو  2008في عام الف طن 

 حسب األصناف في محافظة البصرة 2013-2008( إنتاج التمورلممدة 9جدول )

 اىسْح

 االّراج طِ
اىَدَىع 

 دَرٌ حالوٌ خضراوٌ ساَر خسراوٌ زهذٌ اىنيٍ
اّىاع 

 اخري

1777 271282       365227 

1778 224322       476771 

1727 2412 877 7232 3751 27447 3277 24742 43422 

1722 2355 2175 7632 3111 17732 3247 25371 47481 

1721 257628 61223 14378 17387 12737 222254 565222 2217165 

1722 1722 2253 6587 1841 27477 3276 26723 43627 

وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لبلحصاء وتكنولوجيا المعمومات،مديرية المصدر: استخرج الجدول استنادًا الى جميورية العراق ، 
 ، صفحات متفرقة . 2013-2012-2011-2010االحصاء الزراعي ،  تقرير انتاج التمور لمسنوات 

( الف طن ، عن انتاج العام الماضي 54718، ولجميع االصناف )2013تراوح انتاج التمور لمموسم 
وفي مرحمة االنتاج  ( يوضح عدد االشجارالمنتجة فعبلً 10الف طن ، والجدول )( 1328276والذي كان )

 .لتمك االصناف
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 2013-2010النخيل ومتوسط اإلنتاجية لممدة  ( أشجار10) جدول

 اىْىع اىسْح

 ٍرىسظ االّراخُح ) مغٌ(/ّخيح

 دَرٌ حالوٌ خضراوٌ ساَر خسراوٌ زهذٌ
اّىاع 

 اخري

اىَدَىع 

 اىنيٍ

0202 
 5214 5217 6714 5717 4411 4312 5611 5418 اىَْردح فعال

 4614 5217 6714 4414 4112 3512 5611 5117 فٍ ٍرحيح االّراج

0200 
 5711 5517 7217 5314 4717 4612 6717 5715 اىَْردح فعال

 5711 5517 7217 4718 4213 3817 6717 5715 فٍ ٍرحيح االّراج

0200 
 5717 5716 5714 5712 4717 4317 5517 6417 اىَْردح فعال

 5413 5713 4817 4417 4318 3816 5517 6212 فٍ ٍرحيح االّراج

0202 
 5416 5411 7715 4612 2815 3718 3417 2717 اىَْردح فعال

 4117 4511 7715 4113 2517 3217 3417 2217 فٍ ٍرحيح االّراج

العراق ، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لبلحصاء وتكنولوجيا المعمومات،مديرية المصدر:استخرج الجدول اعتمادا عمى جميورية 
 .، صفحات متفرقة 2013-2012-2011-2010االحصاء الزراعي ،  تقرير انتاج التمور لمسنوات 
ن أعمى متوسط انتاجية النخمة تحققت في  2010( %عام 6115بمغ متوسط انتاجية النخمة المنتجة ) وا 

 2010،مقارنة  بانتاج عام 2013( % عام 3810بمغ مجموع انتاج الزىدي في البصرة )،و  2012عام 
( % 6712% من مجموع انتاج التمور ، في حين سجل صنف الخستاوي كمية مقدارىا )6519والذي كان 

 من مجموع انتاج التمور .
ة الواحدة وانخفاض من خبلل المؤشرات المستخرجة اتضح إن ىناك انخفاض في متوسط انتاجية النخم

يبلحظ ان المردود االقتصادي لنشاط زراعة النخيل بات منخفضًا كما كميات االنتاج والسيما الزىدي . 
وىذا اثر بدوره عمى مستوى  السنوات االخيرةحالو حال االنشطة االقتصادية الزراعية االخرى خاصة في 

 وانتاج التمور. االستثمار وتوفر العمالة البلزمة لزراعة وخدمة النخيل 
ويعزى سبب ىذا االنخفاض الى النقص الحاصل في اعداد النخيل نتيجة لمظروف التي مرت عمى العراق 
فضبًل عن اصابة اعداد كبيرة من اشجار النخيل باالمراض وعدم االىتمام الكافي بتمك االشجار ،والسبب 

ممارسة االعمال الزراعية في خدمة بساتين كذلك ىو تردي الوضع االمني والمؤسسي الذي اسيم في عدم 
النخيل ورعايتيا ورشيا بالمبيدات بواسطة الطائرات والمرشات االرضية مما ساعد أيضا عمى ارتفاع 
االصابات باالمراض المستوطنة في النخيل مثل الدوباس والحميرة والتي تصيب النخمة وانتاجيا من التمور 

ادي لزراعة النخيل وانتاج التمور في ضوء كمف االنتاج واسعار شراء ، ومن ثم انخفاض  المردود االقتص
التمور الحالية ومحدودية حجم االنتاج لمنخمة الواحدة ،. ومن ثم  ضعف صادرات المحافظة من التمور 
مقارنة بكمية إنتاجيا يعود بشكل رئيس إلى عدم االىتمام بالجانب التصنيعي والتسويقي ودراسة فرص 

بمدان المتقدمة ذات االىتمام بالمواصفات العالمية وتسويق المنتج في شكمو النيائي لممستيمك التصدير لم
الداخمي من خبلل تشجيع إقامة الكثير من الصناعات التي تعتمد عمى التمور.فضبًل عن عدم وجود 

تمور ومشتقاتيا دراسات دقيقة لواقع السوق المحمي واإلقميمي والعالمي لمعرفة حجم الطمب الحقيقي عمى ال
 في تمك األسواق وأسعارىا المتداولة ومعرفة أذواق ورغبات المستيمكين.



 

 

 77 

ومشكمة التصحر التي بدت تقضي عمى معظم االراضي الزراعية في البصرة بسبب ارتفاع نسب المموحة 
تحويل في مياه شط العرب ، فضبًل عن التوسع الحضري باتجاه االرياف وقطع االلف الفسائل ) النخيل( و 

البساتين الى قطع اراضي وبيعيا عمى شكل مساحات صغيرة لمسكن وىذا مما اثر عمى زراعة النخيل 
وانتاج التمور في البصرة بشكل كبير ، ىذا اضافة الى عوامل اخرى عديدة مثل الحروب وتموث البيئة 

 .المستوردة لمتمور المحمية التموروتحويل معظم المزارعيين الى الوظائف الحكومية والعقود ومن ثم منافسة 
ومما زاد المشكمة تعقيدًا ىو ارتفاع المردود االقتصادي النشطة زراعية اخرى وزيادة اجور العمل في 
القطاعات االقتصادية المختمفة مما أدى إلى نقل االىتمامات من زراعة النخيل وانتاج التمور إلى 

بحث عن انجح السبل لرفع مستوى المردود القطاعات االخرى. في ظل ىذا الواقع نرى ضرورة ال
االقتصادي لزراعة النخيل وانتاج التمور من خبلل زيادة االنتاج وخفض مكونات التكاليف المتعمقة بو 
وضمان االسس االقتصادية العادلة في تسعير التمور وتطوير التسويق ورفع كفاءتو وتنويع االستخدامات 

 الصناعية المربحة لمتمور والنخيل.
عمى الرغم من ذلك شيد البحث العممي في مجاالت انتاج وتصنيع التمور بالبصرة نشاطًا ممموسًا إذ 
اجريت العديد من الدراسات والبحوث واقيمت العديد من الندوات في مجال النخيل والتمور.كما تطرقت تمك 

العديد من الجوانب  الدراسات واالبحاث في مجال تصنيع التمور في الجامعات ومراكز البحوث واقيمت
كدراسة القيمة الغذائية لمتمور وخصائصيا الفيزيائية والتغيرات التي تحدث ليا اثناء مراحل النضج وخبلل 
التخزين،ودراسة مدى امكانية ادخال التمور في العديد من الصناعات ،وقد بدأت مراكز البحث والتطوير 

زراعة األنسجة ،واستخدام التقنيات الحديثة الخاصة بمحافظة البصرة في إجراء التجارب في مجال تقنية 
،وكذلك التحسين الوراثي لمتمور  DNA)باليندسة الوراثية لمخبليا النباتية بواسطة قطع الحمض النووي )

باستخدام تقنية زراعة األنسجة وقد نجح الباحثون في تمك المراكز في تنمية مزارع نسيجية من أصناف 
 التمور الممتازة.

ى مدى نجاح ىذه المحاوالت من عدميا رىينة دراسات الجدوى االقتصادية ليا وكذلك مدى تقبل ويبق
 المستيمك لممنتجات الغذائية المحتويو عمى التمور كاحد مكوناتيا. 

 ثانيًا:االستراتيجيات المطموبة وانعكاسها عمى تنمية الصادرات غير النفطية في البصرة
يحتل الغذاء مكان الصدارة في كل مشكمة اقتصادية ، فيو يؤثر في التجارة إذ ياتي في مقدمة السمع 
المتداولة في االسواق العالمية، والسيما اذا عممنا ان الغذاء اصبح سبلحًا فعااًل يستعمل في العبلقات 

تطوير الدور التنموي الذي يقوم بو  .وألجل(1)الدولية ، ويترك اثرًا في السياسات الداخمية والخارجية لمدول 
قطاع صناعة منتجات النخيل في محافظة، فإن الباحثة تقترح مجموعة من السياسات التطبيقية التي تسيم 
في تنمية ىذا القطاع وتعزيز القدرة التنافسية لصناعة منتجات النخيل في السوق المحمي واألسواق 

 النقاط التالية: الخارجية، ويمكن إجمالي ىذه المقترحات في
إن الخطوة االولى التي يجب أن تنفذ عمى أرض الواقع ىي ليست إعادة أعداد النخيل إلى سابق  -1

عيدىا إنما محاولة ايقاف انييار بساتين النخيل وانحسار اعدادىا من خبلل سن قوانين وتشريعات 
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يا ثم التفكير في إعادة تمنع تجريف بساتين النخيل ألي سبب والمحافظة عمى االعداد المتبقية من
 أعداد النخيل إلى سابق عيدىا.

كذلك فان من أىم خطوات انعاش زراعة النخيل ىو محاولة ايجاد المنافذ التسويقية التي يمكن من  -2
 خبلليا الحصول عمى مردود اقتصادي يشجع الفبلح عمى االىتمام ببساتين النخيل. 

عداد الحقيقية ألشجار النخيل لتكوين قاعدة فضبًل عن ضرورة اجراء احصاء عممي دقيق عن اال -3
بيانات يمكن من خبلليا وضع الخطط والمشاريع والحمول البلزمة والتفكير بشكل جدي في اقامة 

 .(2)مشاريع استثمارية تخدم ىذه الشجرة المباركة 
باالموال ضرورة االىتمام برمزية النخمة وشموخيا في المحافظة والتي عانقت تاريخو ورفدت اقتصاده  -4

البلزمة ،كما البد أن يستفاد من التمور العراقية محميًا كالترويج ليا من خبلل الخطوط الجوية وتقدم 
 مع الوجبات إلى المسافرين وبذلك يمكن التوسع بالترويج ليذه الثروة الدائمة.

حية لممواطن عند اىمية خمق ثقافة استيبلكية لمتمور محميًا من خبلل برامج ارشادية تبين الفوائد الص  -5
استيبلك كميات التمور، وأىمية أن تكون ىناك حمبلت منظمة اعبلمية تتعامل مع ىذا الموضوع 

 . (3). وتروج الىمية ىذه المادة التي كانت تمثل غذاء رئيسًا في السابق
يجاد مجموعة من  اإلطار المؤسسي : -6 إذ ترتكز إستراتيجية تنمية التمور عمى ضرورة خمق وا 

ت التي تخدم وتسيل عممية التصدير ، وتأخذ عمى عاتقيا إيجاد الحمول لمختمف العراقيل المؤسسا
التي تعترض العممية التصديرية ، سواء ما تعمق منيا بترويج الصادرات ، أو المنتجات الموجية 

ارض لمتصدير ، أو ما يتعمق بتمويل الصادرات أو ما يرتبط بتبادل المعمومات التجارية أو إقامة المع
 أو التعريف بالمنتج المحمي في المحافل الدولية .... الخ

: تعد جودة المنتج محورًا ىامًا من بين المحاور التي ترتكز عمييا إستراتيجية تنمية  جودة المنتج -7
تصنيع التمور ، ويأتي ذلك من خبلل أمرين اثنين ، األول يتمثل في إقامة نظم فحص السمع التي يتم 

ضمان الجودة المناسبة لؤلسواق الخارجية . واألمر الثاني ىو الحفاظ عمى سمعة تصديرىا من أجل 
المنتج من خبلل وضع نظام لمجودة أو إقامة ندوات داخمية ومعارض ترويج لجودة السمع وجودة 

 التصميم .
ضرورة توفير الحماية الجمركية لمصناعات المحمية القائمة عمى منتجات النخيل وخاصة صناعة  -8

، وصناعة األعبلف، من خبلل تطبيق سياسة إحبلل الواردات، بشكل تدريجي مدروس بما الدبس
 يسيم في تطوير تمك الصناعات ورفع جودة منتجاتيا.

إقامة مشاريع استراتيجية تخدم قطاع صناعة منتجات النخيل وخاصة مجمعات التبريد، إذ إن  -9
ل الحفظ بالتبريد من شأنو أن يمنع تردي استيعاب الكميات الفائضة من ثمار التمر والرطب من خبل

أسعار تمك الثمار مما سينعكس إيجابيًا عمى الوضع االقتصادي لممزارعين العاممين في ىذا القطاع، 
 ألن الحفظ بالتبريد يؤدي دورًا ميمًا من خبلل التحكم بعممية العرض والطمب في السوق المحمي.

 هتمام بأشجار النخيل من خالل ما يمي:تعزيز دور وزارة الزراعة العراقية في اال -10
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( مبليين فسيمة عمى األقل حتى 3االستمرار في تنفيذ خطتيا االستراتيجية والتي تستيدف زراعة )  - أ
 .2020عام 

التوسع في زراعة أصناف جديدة من أشجار النخيل ،وضرورة التركيز عمى األصناف األخرى شبو  - ب
ظة البصرة ، وىذا من شأنو أن يسيم في تقميل تكمفة الجافة والتي تتبلءم مع طبيعة مناخ محاف

اإلنتاج، ذلك لما تتميز بو تمك األصناف من ثمار ال تحتاج إلى تمك العمميات المكمفة ماديًا ، كما 
 أنيا أكثر سيولو في إنتاج التمور.

 م.تقديم الرعاية الكاممة لمزارعي النخيل، وتقديم الدعم المادي والفني والتقني البلزم لي - ت
العمل بكل الوسائل الممكنة والفعالة عمى مكافحة آفات النخمة يعد مرض خياس طمع النخيل من أىم  - ث

االمراض الفطرية التي تصيب النخيل واكثرىا انتشارًا في العراق . لقد سجل المرض الول مرة في 
وذكر إن مرض خياس النخيل ىو المرض الفطري الوحيد ذو   Allison 1952العراق من قبل 

إلى انتشاره في   Hussein 1958االىمية االقتصادية الذي يصيب النخيل في العراق . كما اشار 
منطقة البصرة وعزف ذلك إلى الجو الرطب السائد ىناك  إذ إن االعراض ال تظير إال بعد أن يغزو 

 .(1)ا الفطر االزىار والغبلف المحيط بي
عممية تطوير صناعة منتجات النخيل، يجب أن تخضع ألعمى معايير الجودة العالمية، بما يمنح تمك  - ج

المنتجات قدرة تنافسية عالية في التسويق، لذلك توصي الباحثة بضرورة تحسين مستويات الجودة في 
مية مثل األيزو عممية تصنيع منتجات النخيل، ويتم ذلك عن طريق تطبيق أحد أنظمة الجودة العال

(ISO ( والياسبHACCP ويمكن كذلك تحسين مستويات الجودة عن طريق الحصول عمى شيادة )
 الجودة .

( ووكالة WFPضرورة التوجو نحو المؤسسات العربية والدولية العاممة كبرنامج الغذاء العالمي ) - ح
النخيل وذلك من  ( والتي يمكن أن يكون ليا دور في دعم وتطوير قطاعUNRWAالغوث الدولية )

دخاليا ضمن  خبلل اعتمادىا عمى التمور المصنعة محميًا كمنتج يتميز بقيمتو الغذائية العالية، وا 
الوجبات المقدمة من قبميا ضمن أنشطة تغذية األطفال في المدارس أو المسنين، بداًل من التمور 

 المستوردة التي يتم شراؤىا من قبل المصنعين لتمك الوجبات.
ودعم دور المرأة الريفية من خبلل استثمار منتجات النخيل المتعددة في الصناعات المحمية تعزيز  - خ

ويشمل ذلك تنفيذ دورات تدريبية تأىيمية لمسيدات عمى حرف الصناعات الغذائية القائمة عمى منتجات 
النخيل كالرطب والدبس ومربى التمر وكذلك حرفة نسج خوص النخيل وصناعة السبلل والحبال 

 أدوات الزينة والقطع الفنية التراثية ..الخ.و 
إن زراعة النخيل وتطوير المنتجات والصناعات القائمة عمييا أصبح من األمور التي يحسن  -11

االلتفات إلييا وذلك لتحقيق مركز الصدارة في ىذا المجال الواعد اقتصاديًا وأمنًا غذائيًا فضبًل عن 
لعناية بيا والتسويق واالتجار والنقل والتصنيع وغيرىا من فتحو لفرص عمل متعددة، تشمل الزراعة وا

تأخذ في  -الفعاليات التي ال يمكن حصرىا من خبلل بحث. لذلك فإن القيام بدراسة بحثية شاممة 
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الحسبان كل المتغيرات ذات العبلقة  أصبح أمرًا في غاية األىمية، يميو التوجو إلى إخضاع تمك 
 ستخراج الكنوز التي تتواءم مع مكانة النخمة الحتوائيا عمييا.المنتجات لمبحث والتطوير ال

:واليدف من إنشاء ىذه المناطق في إطار  إنشاء المناطق الحرة والمناطق الصناعية التصديرية -12
إستراتيجية تنمية صادرات التمور، وىو جذب االستثمار الموجية لمتصدير والعمل عمى توفير الخدمات 

ىذه الصناعات بأسعار مدعمة ، وكذا تحديد مستويات األجور بما ال يؤدي  األساسية التي تحتاجيا
 إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج .

:ويكون ذلك عن طريق تسييل وتبسيط  تشجيع االستيراد وتسهيمه بهدف إعادة التصدير -13
اليف  إجراءات التموين بالسمع الوسيطة التي تدخل في إنتاج السمع الموجية لمتصدير، وكذا تخفيض تك

الحصول عمى بعض ىذه المدخبلت ، أو يكون ذلك عن طريق نظام إعادة التموين باإلعفاء والذي 
 .ىو من األنظمة الجمركية االقتصادية إصبلح النظام المصرفي 

نشاء ثبلثة مراكز نخيل في كل من ابي الخصيب وشط العرب  -14 إحداث دائرة متخصصة بالنخيل وا 
صناف والسبلالت الجيدة والمبلئمة بيئيًا من النخيل سواء المحمية منيا أو والفاو، والغاية منيا جمع األ

المستوردة لتكون بمثابة بساتين أميات ونواة التوسع الكمي والنوعي ليذه الشجرة المباركة ضمن الحزام 
البيئي المبلئم النتشار النخيل في القطر، كما تقوم لجان متخصصة من الوزارة بحصر وتوصيف 

 .سبلالت النخيل المحمية النتخاب األفضل منيا واعتمادىا كأصناف عراقية وتصنيف 
ويمكن لمبحث العممي أن يسيم في تطوير تصنيع التمور بمحافظة البصرة من خبلل برامج  -15

مشتركة لمبحوث ويجب أن يكون ذلك من أىم المتطمبات بين محافظات العراق. إذ يوجد عدم المام 
لبصرة باىمية مراكز البحث العممي والدور المناط بيا في خدمة صناعة كاف من القطاع الصناعي با

التمور ومن ىنا يجب العمل عمى ايجاد طريقة لربط المصانع بمراكز البحث العممي من خبلل 
سياسات وبرامج واضحة ،ادناىا تعريف المصانع بيذه المراكز ودورىا وامكاناتيا البشرية 

بين مراكز البحث العممي ومصانع التمور من خبلل معرفتنا لمدور  والتجييزية.يمكن تطوير العبلقة
المناط بكل من الجيتين ،وكما ىو معروف فان لمبحث العممي التطبيقي مردودًا ايجابيًا كبيرًا عمى 
مجتمعنا،ولن يحقق البحث العممي التطبيقي النتائج االيجابية اال من خبلل الربط بين مراكز االبحاث 

 نع  التمور.العممية ومصا
يمكن لمصانع التمور ان تتيح الفرصة لمباحثين المحميين لقضاء فترات معينة في الوحدات االنتاجية 
لغرض تفعيل وتبادل الخبرات الفنية والتطبيقية .وتجدر االشارة الى ضرورة تخصيص نسبة من الدخل 

ير تمك الصناعة او لحل االجمالي لمصانع التمور لغرض اجراء االبحاث الصناعية المتعمقة بتطو 
المشكبلت المتعمقة بيا.كما ينبغي لمراكز ومعاىد البحوث دعم البحوث المتخصصة في عمميات االنتاج 
ومراقبة الجودة وصواًل لما ىو افضل .ولكي تتمكن مراكز البحوث والتطوير من القيام بالدور المناط بيا 

لبحوث المتعمقة بانشطتيا ومنتجاتيا ومشاريعيا لكي ينبغي ان تتعاون معيا المؤسسات الخاصة في اجراء ا
 ال يبقى دور ىذه المراكز والمعاىد ىامشيًا ومقتصرًا عمى البحوث النظرية وغير التطبيقية.
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يمكن استخدام النخيل وبنجاح كبير في تنسيق الشوارع والجزر الوسطية والساحات والميادين  -16
ق والمنتزىات العامة ، وذلك لما توفره ىذه األشجار من ظل العامة وأمام المباني الحكومية وفي الحدائ

وجمال دون أن تزاحم عناصر أخرى نظرًا إلرتفاعاتيا العالية وسيقانيا الفردية الرفيعة غير المتفرعة 
وىي العناصر المثالية المطموبة في شجرة الشوارع إذ أنيا ال تعطل المرور سواء بالسيارات أو المشاة 

أسبلك التميفونات والكيرباء ويفضل زراعتيا وسط الجزر الوسطية العريضة لتوفير  وال تتداخل مع
مكانية نقميا وىي كبيرة السن والحجم وىذه الميزة ميمة في أعمال التنسيق  الظل وجمال المنظر ، وا 
 لئلسراع بالتنفيذ. كما تزرع أشجار النخيل في الحدائق والمنتزىات العامة وعمى المسطحات الخضراء

 كنماذج فردية ليا شخصيتيا الذاتية وكأشجار قائمة بحد ذاتيا. 
اإلىتمام من قبل الشركات والجيات المعنية بإنتاج اإلهتمام بضبط الجودة وعمميات التسويق:  -17

وتصنيع التمور بإيجاد اساليب حديثة وواضحة لتسويق منتجات التمور تقوم عمى مبدأ اإلىتمام 
ميف والتعبئة وتطوير اآلليات المناسبة لعمميات تشكيل وتجييز التمور بالجودة وتحسين عمميات التغ

 بما يتناسب مع متطمبات ومواصفات األسواق المحمية والخارجية.
اصدار القوانين والتشريعات التي تحرم قطع النخيل وازالة البساتين والي سبب كان اال بعد  -18

  .)*(استحصال موافقة الجيات المختصة
الدولية لمنخيل التي تعد نافذة عالمية لمتعريف بنخمة التمر ومن خبلل حث الجيات دعم الشبكة  -19

المعنية في الدولة وخاصة وزارة الزراعة والكميات المتخصصة عمى تزويد الشبكة بكافة النشاطات التي 
 تجري في العراق ذات العبلقة بالنخيل والتمور .

شراالبحاث العممية والدراسات التي تتناول كل ما اصدار مجمة عممية دورية محكمة تيتم حصرًا بن -20
 يتعمق بنخمة التمر أو تصنيع وتسويق التمور. 

التنسيق بين المنتجين ومصدري التمور من أجل إدخال البصرة إلى السوق العالمية لمتمور  -21
 (1).واستعادة موقعيا فيو 

نتجات تمك الشجرة من إن يتم إنشاء معيد وطني متخصص بزراعة النخيل والبحث والتطوير لم -22
تمور ومواد خادم أخرى. كما أن ذلك المعيد يمكن أن يقوم في البداية عمى شكل كرسي بحثي يجمب 

 لو المتخصصون ثم بعد ذلك يتوسع لكي يصبح معيدًا لو مكانتو الوطنية والعالمية.
ي ىذا تشجيع المستثمرين وحثيم عمى إنشاء المصانع المرخصة وتذليل معوقات االستثمار ف -23

 المجال الرتباط النخمة بجذور ماضينا وحاضرنا ومستقبمنا.
 التسويق لتحسين استخداميا يمكن التي الوسائل من العديد ثمةتحسين التسويق الداخمي لمتمور : -24

 :يمي ما أبرزىا ومن لمتمور، الداخمي
 .التمور لمنتجي التسويقية المعمومات توفير - أ

 التمور تسويق في الزراعية التعاونية الجمعيات دور تفعيل - ب
 :خبلل من التمور بتصنيع النيوض :يمكن التمور بتصنيع النهوض -25
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التحويمية  المنتجات بأىمية المستيمكين وتوعية المصنعة لمتمور واإلعبلن الدعاية برامج تكثيف - أ
 .واستخداماتيا لمتمور

 .التمور مصانع تتطمبيا التي بالمواصفات االلتزام بضرورة التمور منتجي توعية - ب
 .وتشجيعيا التمور التحويمية المصانع دعم - ت

إنشاء عدد من المؤسسات الحكومية الدعم الرسمي الحكومي لقطاع الصناعات والحرف التقميدية: -26
أو المدعمة حكوميا لمنيوض بيذا القطاع الحيوي والمؤثر في مختمف النواحي االجتماعية واالقتصادية 

ن المؤسسات الحكومية التي تسيم في دعم وتشجيع قطاع والسياسية والتعميمية في البصرة. م
 الصناعات الحرفية .

  االستنتاجات :
إن  لضعف إمكانات البحوث والتطوير واإلنجازات التقنية المتقدمة في الدول النامية لم يحدث اىتمام يذكر 

تقاتيا. وبسبب تمركز تجاه تطوير النظم اليندسية المناسبة وخطوط اإلنتاج المبلئمة لصناعة التمور ومش
ىذه الثروة في الدول النامية  ، والسيما العراق فإنو لم يكن ىناك دافع لدى الدول المتقدمة لبلىتمام بيذا 

 الجانب السيما مع احتمال أن تنافس تمك الصناعات صناعات قائمة ىناك. 
ت قد تطور إلى محصول وكنتيجة أولية مستنبطة من كل ما ورد أعبله، فإن القميل من أنواع النباتا -1

زراعي ذي صمة وثيقة بحياة اإلنسان مثمما ىو الحال بالنسبة لشجرة النخيل. وقد يعني لممرء أن يذىب 
بالقول إلى أبعد من ذلك، بأنو لو لم توجد شجرة النخيل، لكان توسع الجنس البشري في األجزاء الحارة 

 .غايةالجافة والقاحمة من العراق قد تقيد إلى حٍد كبير لم
والمنطقة الوحيدة كما انيا اىم مركز لتجارة التمور في العراق وتشتير البصرة بجودة أصناف تمورىا،  -2

 الخالية من النخيل ىي الزبير.
تتنوع عدد مشاريع مشتقات التمور والتي تتضمن انتاج الدبس ، والسكر السائل ، الكحول،  -3

بعض الصناعات القائمة عمى منتجات النخيل  توجد إمكانيات حقيقية لمتوسع فيالخل،...... الخ ،
ومخمفاتو، يمكن أن تنجح بقوة في بيئة محافظة البصرة، ولكن بحاجة إلى اىتمام ودعم من قبل 

 وزراتي الزراعة والصناعة.
األخرى،  مع الصناعات التشابكات من العديد تخمق والتي الميمة الصناعات من التمور صناعة تعد   -4

ء أشجار نخيل التمر المختمفة في كثير من الصناعات المحمية في مناطق إنتاج يمكن استخدام أجزا
التمور أو الصناعات المتطورة مثل صناعة الورق والخشب الحبيبي والفورفورال ، فضبًل عن منتجات 

  0صناعية أخرى 
 ينتج الخصيب ابي منطقة في البصرة محافظة في يقع العراق في المتميزة التمور مكابس من واحد -5

 العراقية. التمور انواع ويسوق ويصدر
تم القاء الضوء عمى مجاالت البحث العممي المتعمقة بتصنيع التمور في محافظة البصرة والعراق  -6

ومدى إمكانية مساىمتيا في تطوير الصناعات القائمة عمييا طبقًا لمتطمبات وطموحات التنمية 
 الصناعية واالقتصادية بمحافظة البصرة.
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رت الدراسة  إلى أىمية التوسع في تصنيع التمور باعتباره مطمبًا اقتصاديًا ممحًا يحقق أىداف كما أشا -7
المحافظة في تنويع مصادر الدخل وفتح آفاق فرص استثمارية واعدة لرجال األعمال في ىذا القطاع 

 االستراتيجي. 
 الوطني، رفع لبلقتصاد المضافة القيمة زيادة إلى يؤدي سوف المباركة الشجرة بيذه االىتمام إن -8

التجاري،  الميزان مستوى والوطني ،فضبًل عن تحسين المحمي المستوى عمى الغذائي األمن مستوى
 تعزيز .األخرى اإلنتاجية القطاعات بين االقتصادي التكامل البطالة، زيادة نسبة خفض

 الخارج من التمر مادة استيراد في تستخدم التي الصعبة العمبلت استنزاف من والحد االقتصادالوطني
 . المجاورة الببلد إلى اإلنتاج من الفائض تصدير منافذ خمق .

من ذلك كمو يتضح أن أمامنا ميمة كبيرة ومسؤولية أكبر تجاه احتضان زراعة النخيل ثانيًا/ التوصيات:
واالىتمام بمنتجاتو وتطوير الصناعات القائمة عميو، وذلك من أجل تحقيق األمن الغذائي من خبلل اإلنتاج 

تي تصب المحمي ولمحصول عمى عوائد اقتصادية مجزية، ولذلك فنحن مندوبون لتحقيق عدد من الميام ال
 في مصمحة تمك الشجرة المباركة وبمورتيا ومن ذلك: 

تذليل الصعاب التي تواجو زراعة النخيل سواء فيما يتعمق بتطويراالساليب أوالري أو التسويق أو  -9
 المشورة أو وسائل النقل والحفظ والتعبئة أو غير ذلك من األمور التي تسيل عمى المزارع وتحفظ حقو. 

وثروة وطنية متجددة  التمور كغذاء رئيسي ومصدر استراتيجي لؤلمن الغذائيالتأكيد عمى أىمية  -10
 بجانب الثروات الطبيعية األخرى في المحافظة.

إقامة شركة زراعية متخصصة بتسويق منتجات النخيل من تمور وغيرىا وتصنيعيا داخل  -11
وتشجع عمى اإلقبال  المحافظة وخارجيا، إن مثل تمك االمور التطويرية تساعد عمى حفظ حق المزارع

عمى ذلك النوع من الزراعة الذي سوف يجعل من المحافظة ذات مكانة زراعية متخصصة السيما أن 
 ىذا النوع من الزراعة والصناعات القائمة عميو ليس لو منافس إقميمي أو دولي. 

العائد إعتبار االستراتيجية الوطنية لمنيوض بنخيل التمر خارطة طريق ومرشد ىام نحو تعظيم  -12
 من النخيل ومنتجاتيا مع التأكيد عمى أىمية تفعيل أىداف ىذه االستراتيجية.

أىمية توفير إستراتيجية متكاممة لممحافظة عمى النخمة من األمراض المتعددة التي تصيبيا عن  -13
طريق تبني مبدأ المكافحة المتكاممة لآلفات بحصر ىذه اآلفات وتشخيص إضرارىا لمقضاء عمييا 

 ام فاعل لمحجر الزراعي لمنع انتشار ىذه األمراض.ووضع نظ
البحوث الخاصة بإختيار أحسن سبلالت أشجار النخيل المذكرة ) الفحول( من  اإلىتمام بتطبيق -14

أجل إكثارىا، والعمل عمى إنشاء مخازن مبلئمة لتخزين وحفظ حبوب المقاح لتكون في متنازل مزارعي 
 النخيل في الوقت المناسب لمتمقيح.

تطويرالبحوث المتعمقة باإلستفادة من مخمفات النخيل خاصة في مجال الصناعات الخشبية  -15
 والسعفية والمنتجات الحرفية األخرى.



 

 

 888 

تبني تطوير ودعم صناعات التمور التحويمية إلنتاج منتجات جديدة ذات قيمة مضافة من مادة  -16
احة في ىذا الجانب بغية اإلستفادة التمر الخام وعمل دراسات جدوى لمفرص اإلستثمارية المجدية المت

 منيا.
أىمية خمق ثقافة استيبلكية لمتمور محميًا من خبلل برامج ارشادية تبين الفوائد الصحية لممواطن   -17

عند استيبلك كميات التمور، وذلك بان تكون ىناك حمبلت منظمة اعبلمية تتعامل مع ىذا الموضوع 
  غذاء رئيسًا في السابق.وتروج ألىمية ىذه المادة التي كانت تمثل 

 دعم البنية االساسية التسويقية لمتمور وحل المشاكل التسويقية -18
دعم عمميات التصنيع فى مجال النخيل بما فى ذلك المنتجات والمخمفات الثانوية كمصدر لزيادة  -19

 دخل المزارع
مور خاصة زيادة االنفاق الحكومى والخاص عمى البحث العممى والتطوير والتدريب فى قطاع الت -20

 فى مجاالت تحسين األصناف والوقاية والتسويق والتصنيع
أىمية اعداد دراسات جدوى مشروعات تصنيع التمور ومخمفات النخيل النتاج األخشاب  -21

 .واألعبلف
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 المصادر
 اوال:الكتب 

نتاج التمور في الوطن العربي) الواقع الراىن،   .1 إبراىيم، د عبد الباسط عودة ،زراعة النخيل وا 
 ،(2013المعوقات، آفاق التطوير ( الطبعة األولى ) مركز جمعة الماجد لمنشر والتراث 

الجافة  المناطق ساتالدر  العربي المركز .الحياة شجرة التمر عودة،نخمة الباسط عبد براىيمإ .2
 2008، القاحمة راضيواأل

ابراىيم :عاطف محمد، خميف :محمد نظيف حجاج ، نخمة التمر زراعتيا ، رعايتيا ونتاجيا في  .3
 (2004الوطن العربي ، الطبعة الثالثة ، ) جميورية مصر العربية ، منشاة المعارف ، 

مصر احمد  :عبد الفتاح شحاتو،الصناعات القائمة عمى فاقد ومخمفات التمور،) جميورية  .4
 (1995الغربية، –،معيد بحوث وتكنولوجيا االغذية 

الحمدان :د. عبد اهلل بن محمد ، واقع وافاق صناعة التمور في الخميج العربي،في الندوة الدولية  .5
نوفمبر ،  24-23) النخمة حياة وحضارة ( مركز عيسى الثقافي ، مممكة البحرين، المنعقدة في 

2009 
د حصاد التمور في دولة االمارات العربية المتحدة ،في نخيل التمر الشاكر :سمير، تقنيات ما بع .6

من مورد تقميدي الى ثروة خضراء ) االمارات ، مركز االمارات لمدراسات والبحوث 
 (2006االستراتيجية،

بيش :مارك،ادلة من عمم االثار النباتية عمى استيبلك التمور في مرحمة مبكرة،في نخيل التمر  .7
الى ثروة خضراء ) االمارات ، مركز االمارات لمدراسات والبحوث من مورد تقميدي 

 (2006االستراتيجية،
تنجبيرج :مارجريتا، دراسة في اصول تدجين شجرة نخيل التمر ، في نخيل التمر من مورد  .8

 (2006تقميدي الى ثروة خضراء ) االمارات ، مركز االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية،
دخيل :عبد اهلل ، شجرة النخيل والزراعة الممحية الحيوية في دولة االمارات العربية المتحدة ، في  .9

نخيل التمر من مورد تقميدي الى ثروة خضراء ) االمارات ، مركز االمارات لمدراسات والبحوث 
 ( 2006االستراتيجية،

الندوة الدولية ) النخمة حياة سرحان: د. منصور محمد ، النخمة في النتاج الفكري البحريني،في  .10
 2009نوفمبر  24-23وحضارة( مركز عيسى الثقافي ، مممكة البحرين، 

شبانو :حسن عبد الرحمن ، اصناف نخيل التمر في دولة االمارات العربية المتحدة ، في نخيل    .11
التمر من مورد تقميدي الى ثروة خضراء ) االمارات ، مركز االمارات لمدراسات والبحوث 

 (  2006االستراتيجية ، 
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 ثانيًا :الدوريات
التميمي :ابتياج حنظل، تقدير ثبلثة عناصر في حبوب لقاح الصناف مختمفة من ذكور    .12

  2005، البصرة العراق،  2العدد  18النخيل ، مجمة البصرة لمعموم الزراعية ، مجمد 
العيد :صبلح محمد واخرون،التركيب الكيميائي والقيمة الغذائية لبعض انواع دبس التمر ودبس  .13

،مجمد، جميورية 2جامعة المنوفية ،العدد -السكر.مجمة المنوفية لمبحوث الزراعية،كمية الزراعة
  1999مصر العربية ،

،المجمة المصرية العيد :صبلح محمد واخرون، استبدال السكر بدبس التمر في صناعة الخبز  .14
 1998(، 11مجمد) 13لمعموم التطبيقية، العدد، ، 

العنبر :لمى جاسم محمد ، دراسة محتوى نوى التمر من الزيت واالحماض الدىنية لخمسة  .15
،  2-1، العدد  12اصناف من التمور العراقية ، مجمة البصرة البحاث نخمة التمر ، المجمد 

  2013السنة 
دة ، التغيرات في المحتوى البروتيني لثمار واوراق نخيل التمر صنف ابراىيم :عبد الباسط عو  .16

 2000، العدد الثاني ،13الساير خبلل تطور الثمار،مجمة البصرة لمعموم الزراعية ، المجمد 
اسماعيل :عبد المطيف سالم، تاثير المبيدات الفطرية عمى الفطر المسبب لمرض خياس طمع  .17

 1993الزراعية  ، المجمد الساس ، العدد االول ، النخميل ، مجمة البصرة لمعموم 
عباس :محمد حمزة ،كفاءة بعض المبيدات في تثبيط نمو الفطر المسبب لمرض خياس طمع  .18

 2004، العدد االول ، 17النخيل في البصرة، مجمة البصرة لمعموم الزراعية ،المجمد 
صنف الحبلوي مجمة البصرة  عباس :مؤيد فاضل، بعض النواحي الفسيولوجية لثمرة نخيل التمر .19

 2000، العدد الثاني ،13لمعموم الزراعية ، المجمد 
عباس :كاظم ابراىيم، ونوال ميدي حمود، زياد طارق العمي ، تاثير الخف والصنف في بعض  .20

الصفات الفيزيائية والكيميائية وبعض التغيرات التشريحية لثمار نخيل التمر في مرحمتي الخبلل 
،  22، المجمد  1بصرة لمعموم الزراعية ، كمية الزراعة جامعة البصرة، العددوالرطب ،مجمة ال

2009 ، 
عبد :عبد الكريم محمد واخرون  ، تركيز بعض العناصر النادرة ) النزرة ( في ثبلثة اصناف  .21

، 2، العدد  20زراعية  من حبوب لقاح نخيل التمر ، مجمة البصرة لمعموم الزراعية ، المجمد 
2007  

:عبد الكريم محمد، تقدير المحتوى الكربوىيدراتي والبروتيني والفينولي لحبوب لقاح ثبلثة عبد  .22
( البصرة 2-1العدد ) 4اصناف ذكرية لنخيل التمر ، مجمة البصرة البحاث نخمة التمر ، مجمد 

 2005العراق 
صناف عبد :عبد الكريم محمد، ابتياج حنظل التميمي ، تقدير ثبلث عناصر في حبوب لقاح ال .23

   2006، 1، عدد 19مختمفة ، مجمة البصرة لمعموم الزراعية، مجمد 
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عواد :خير اهلل موسى، نخمة التمر بين الواقع المؤلم والخيال، مجمة شواطى ’ عمي :حازم محسن .24
 . 2014، ايمول جامعة البصرة  6العدد 

نف المقاح عمى غالب :حسام حسن ، عثمان :اسعد خالد، العيداني: عمي جواد كاظم ، تاثير ص .25
بعض الصفات الطبيعية والكيمياوية لثمار صنف النخيل الحبلوي خبلل مرحمتي الخبلل 

 1990والرطب، مجمة البصرة لمعموم الزراعية ، المجمد الثالث ، العددان االول والثاني ، 
م الفكيكي :ضياء فالح،تقدير االحماض الدىنية لزيت نوى اربعة اصناف من نخيل التمر باستخدا .26

، 12كرموتوكرافيا الغاز المتصل بمطياف الكتمو ، مجمة البصرة البحاث نخمة التمر ، المجمد 
 2013، السنة  2-1العدد 

محسن :خيون عمي، تاثير بعض الفينامينات في تطوير الكاس الجنيني وتكون االجنة الخضرية  .27
، 1، العدد  19ية ، المجمد وانباتيا خارج الجسم الحي لنخيل التمر ، مجمة البصرة لمعموم الزراع

2006 ، 
 2008، نيسان 38مجمة المرشد ،االدارة العامة لزراعة ابو ظبي /العدد .28

 ثالثًا:الندوات والدورات: 
الجبوري :حميد جاسم ، اىمية اشجار نخيل التمر في دولة قطر ، وقائع وفعاليات الدورة  .29

االنتاج الزراعي ، منشورات المنظمة  التدريبية حول تطبيقات زراعة االنسجة النباتية في تحسين
 .2002يناير ، قطر الدوحة ،  27-21الزراعية في 

العبد :د. محمد مصطفى،المنتجات المشتقة من التمور الصناعية واالقتصاديات والتقنيات  .30
المستقبمية ، في الندوة الدولية ) النخمة حياة وحضارة ( مركز عيسى الثقافي ، مممكة البحرين 

  2009نوفمبر ،  24-23ة في ،المنعقد
د. عبد الباسط عودة ، واقع زراعة النخيل وانتاج التمور في الوطن العربي ، في الندوة : ابراىيم .31

 24-23المنعقدة مركز عيسى الثقافي ، مممكة البحرين ،الدولية ) النخمة حياة وحضارة ( 
 2009نوفمبر ، 

حمد أحمد عثمان ،  النخيل ، تقنيات بربندي :عبدالرحمن ، صبلح الدين الكردي ، عوض م .32
شبكة بحوث وتطوير النخيل ، المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي  0وآفاق 

 .2000القاحمة ، دمشق ، سوريا، 
الوضع الراىن  –عبد الوىاب،زراعة نخيل التمر في دولة االمارات العربية المتحدة  زيد: .33

التمر من مورد تقميدي الى ثروة خضراء ) االمارات ، مركز  في نخيل واالمكانات المستقبمية ،
 (2006االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية،

شطو ، عبد العزيز، أثر المعوقات التقنية واالقتصادية واالجتماعية عمى إنتاج مزارع الواحات  .34
-2-18- 16اكش مر  –المممكة المغربية   اصدارات الندوة العممية لبحوث النخيل : المغربية
1998 
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عباس :كاظم ابراىيم ، ىيفاء جاسم التميمي ، ندى عبد االمير عبيد ، تاثير التسميد البوتاسي  .35
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  2008، 6الثالثة ، العدد 

لمعموم  كاظم :ثامر عبد العالي ، دراسة في افاق التنمية الزراعية في العراق ، مجمة القادسية .37
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2007 
مصطفى: عبدالمنعم إبراىيم ، إدخال التمور في الصناعات الغذائية ، الدورة التدريبية حول  .38

 2000رأس الخيمة ، اإلمارات العربية المتحدة ،  0تقانات ما بعد جني التمور 
موسى :د. نظمي خميل ابو العطا ، النخيل بين االيات القرانية واالحاديث النبوية معجزة عممية ،  .39

في الندوة الدولية ) النخمة حياة وحضارة( مركز عيسى الثقافي ، مممكة البحرين ، المنعقدة 
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عبد الكريم محمد عبد واخرون  ، تركيز بعض العناصر النادرة ) النزرة ( في ثبلثة اصناف زراعية  من حبوب لقاح نخيل التمر ،  (1)
 .77،ص 2007، 2، العدد  20مجمة البصرة لمعموم الزراعية ، المجمد 

(2)AL-khafaf,s,r.m.k. al-shiraqui and h.r. shabana ,procccding the first international conference on date 
palm, al-ain, u.a.e , 1998,p9. 

عاطف محمد ابراىيم ،محمد نظيف حجاج خميف ، نخمة التمر زراعتيا ، رعايتيا ونتاجيا في الوطن العربي ، الطبعة الثالثة ، )  (3)
 .11( ص2004جميورية مصر العربية ، منشاة المعارف ، 

عبد الكريم محمد عبد، تقدير المحتوى الكربوىيدراتي والبروتيني والفينولي لحبوب لقاح ثبلثة اصناف ذكرية لنخيل التمر ، مجمة البصرة  (4)
 .19،ص 2005( البصرة العراق 2-1العدد ) 4البحاث نخمة التمر ، مجمد 

تمفة من ذكور النخيل ، مجمة البصرة لمعموم الزراعية ، مجمد ابتياج حنظل التميمي ، تقدير ثبلثة عناصر في حبوب لقاح الصناف مخ (5)
 . 45،ص2005، البصرة العراق،  2العدد  18

(6)John,F.S; Garry K.B. and Morgan, E..Acclimatizing tissue culture plants: Reducing  the Shock. 
Combined Proceedings International Plant Propagators Society.Vol. (53) (2003).pp86-90،. 

(7)Prasad, r. and j.f. power , soil fertility management for sustainable agriculture   lewis pub lishers m 
new york 1997 ,p 122. 

البصرة لمعموم محمد حمزة عباس ،كفاءة بعض المبيدات في تثبيط نمو الفطر المسبب لمرض خياس طمع النخيل في البصرة، مجمة  (8)
 .151، ص2004، العدد االول ، 17الزراعية ،المجمد 

عبد الكريم محمد عبد، ابتياج حنظل التميمي ، تقدير ثبلث عناصر في حبوب لقاح الصناف مختمفة ، مجمة البصرة لمعموم الزراعية،  (9)
 .  93،ص 2006، 1، عدد 19مجمد 

ضياء فالح الفكيكي،تقدير االحماض الدىنية لزيت نوى اربعة اصناف من نخيل التمر باستخدام كرموتوكرافيا الغاز المتصل بمطياف  (10)
 .17، ص 2013، السنة  2-1، العدد 12الكتمو ، مجمة البصرة البحاث نخمة التمر ، المجمد 

تمور في مرحمة مبكرة،في نخيل التمر من مورد تقميدي الى ثروة خضراء ) مارك بيش،ادلة من عمم االثار النباتية عمى استيبلك ال (11)
 .23( ص2006االمارات ، مركز االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية،

، القاحمة الجافة واألراضي المناطق ساتالدر  العربي لمركزالمارات ،اا (الحياة شجرة التمر ،نخمةبراىيمعودة إ الباسط عبد (12)
 .390،ص)2008



 

 

 887 

                                                                                                                                                                          

حسن عبد الرحمن شبانو ، اصناف نخيل التمر في دولة االمارات العربية المتحدة ، في نخيل التمر من مورد تقميدي الى ثروة خضراء  (13)
 . 474( ص 2006) االمارات ، مركز االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية ، 

 www.iraqi-datepalms.net، 2010د. ابراىيم جدوع الجبوري، النخل في تاريخ العراق، (14)

، العدد 13مؤيد فاضل عباس، بعض النواحي الفسيولوجية لثمرة نخيل التمر صنف الحبلوي مجمة البصرة لمعموم الزراعية ، المجمد  (15)
 .22-21،ص ص2000الثاني ،

ء بمسان أىل البصرة وىي الحبابوك من انفتاح الطمع وتمقيحو حتى بداية الثمرة ثم الجمري والخبلل وقد حددت تمك المراحل بخمسة اسما)*(
  . والرطب والتمر

عبد الباسط عودة ابراىيم ، التغيرات في المحتوى البروتيني لثمار وأوراق نخيل التمر صنف الساير خبلل تطور الثمار،مجمة البصرة (16)
 .13،ص2000، العدد الثاني ،13 لمعموم الزراعية ، المجمد

حميد جاسم الجبوري ، أىمية اشجار نخيل التمر في دولة قطر ، وقائع وفعاليات الدورة التدريبية حول تطبيقات زراعة االنسجة النباتية  (17)
 .13،ص2002يناير ، قطر الدوحة ،  27-21في تحسين االنتاج الزراعي ، منشورات المنظمة الزراعية في 

د. نظمي خميل ابو العطا موسى ، النخيل بين االيات القرانية واالحاديث النبوية معجزة عممية ، في الندوة الدولية ) النخمة حياة  (18)
 .  59،  ص2009نوفمبر  24-23وحضارة( مركز عيسى الثقافي ، مممكة البحرين ، المنعقدة بتاريخ 

كري البحريني،في الندوة الدولية ) النخمة حياة وحضارة( مركز عيسى الثقافي ، مممكة د. منصور محمد سرحان ، النخمة في النتاج الف (19)
 . 86،  ص2009نوفمبر  24-23البحرين، 

 عبد اهلل دخيل ، شجرة النخيل والزراعة الممحية الحيوية في دولة االمارات العربية المتحدة ، في نخيل التمر من مورد تقميدي الى ثروة (20)
 .247( ص2006مارات ، مركز االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية،خضراء ) اال

د. عبد الباسط عودة ابراىيم، من تاريخ سيدة الشجر ، في الندوة الدولية ) النخمة حياة وحضارة ومعرض منتجاتيا( مركز عيسى  (21)
 .34، ص2009نوفمبر  24-23الثقافي ، مممكة البحرين، المنعقدة بتاريخ 

مركز عبد الباسط عودة ابراىيم ، واقع زراعة النخيل وانتاج التمور في الوطن العربي ، في الندوة الدولية ) النخمة حياة وحضارة (  د. (22)
 .301، ص2009نوفمبر ،  24-23المنعقدة عيسى الثقافي ، مممكة البحرين ،

ل التمر من مورد تقميدي الى ثروة خضراء ) االمارات ، مركز مارجريتا تنجبيرج، دراسة في اصول تدجين شجرة نخيل التمر ، في نخي (23)
 .27( ص2006االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية،

د. عبد اهلل بن محمد الحمدان ، واقع وافاق صناعة التمور في الخميج العربي،في الندوة الدولية ) النخمة حياة وحضارة ( مركز عيسى  (24)
 . 222، ص2009نوفمبر ،  24-23، المنعقدة في الثقافي ، مممكة البحرين

 . 2011مديرية زراعة البصرة ، قسم التخطيط والمتابعة،  (25)

  www.iraqi-datepalms.net ،8د. عبد الباسط عودة ابراىيم، النخمة واالمن الغذائي ص (26)

اصدارات الندوة العممية لبحوث  عبد العزيز شطو ، أثر المعوقات التقنية واالقتصادية واالجتماعية عمى إنتاج مزارع الواحات المغربية (27)
 384-370ص 1998-2-18- 16مراكش  –المممكة المغربية  384-370 النخيل :



 

 

 887 

                                                                                                                                                                          

قتصاديات والتقنيات المستقبمية ، في الندوة الدولية ) النخمة حياة د. محمد مصطفى العبد ،المنتجات المشتقة من التمور الصناعية واال (28)
 .  298، ص2009نوفمبر ،  24-23وحضارة ( مركز عيسى الثقافي ، مممكة البحرين ،المنعقدة في 

مة دراسات امجد ياسر عبد الرضا ،دراسة جغرافية لبعض االمراض واالفات الزراعية التي تصيب النخيل في محافظة البصرة ،مج (29)
 . 145، ص 2008، 6البصرة ،جامعة البصرة ، مركز دراسات البصرة ، السنة الثالثة ، العدد 

في نخيل التمر من  الوضع الراىن واالمكانات المستقبمية ، –عبد الوىاب زيد ،زراعة نخيل التمر في دولة االمارات العربية المتحدة  (30)
 .192( ص2006ت ، مركز االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية،مورد تقميدي الى ثروة خضراء ) االمارا

  2012مكبس تمور البصرة ،البصرة، ابي الخصيب ،  (31)

 .2013الشركة العراقية لتصنيع التمور ، بصرة ،اليارثة،  (32)

سمير الشاكر، تقنيات ما بعد حصاد التمور في دولة االمارات العربية المتحدة ،في نخيل التمر من مورد تقميدي الى ثروة خضراء )  (33)
 .230( ص2006االمارات ، مركز االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية،

اليياة العربية لبلستثمار رؤية لمنيوض بصناعة السكريات من التمور،–د. شعبلن عموان المشايخي ،الصناعات التحويمية لمتمور  (36)
 . 26، ص 2009واالنماء الزراعي، 

(37)  Khalaf,M. Z. ; H. F. Al-Rubeai ; A. A. Al-Taweel and, F. H. Naher ,First record of Arabian 
Rhinoceros Beetle ،Oryctes agamemnon arabicus Fairmaire on Date Palm Trees in Iraq. Agriculture and 
Biology journal of North America, (2013), 4(3):349-351 . 

(38)  The Louisiana sugar industry 2008,sugar journal, USA, Jan, 2009,p22            

صبلح محمد العيد واخرون،التركيب الكيميائي والقيمة الغذائية لبعض انواع دبس التمر ودبس السكر.مجمة المنوفية لمبحوث  (39)
 .587-577،ص ص 1999،مجمد، جميورية مصر العربية ،2جامعة المنوفية ،العدد -الزراعية،كمية الزراعة

   www.iraqi-datepalms.net 2010دة انتاج التمور،زيا  1997/ 1العراق/ رقم الدراسة  -وزارة الزراعة  (40)

(41) Journal of agricultural and food chemistry,the changing industrial, molasses market, vol 
.58,2010,p44.  

(، 11،مجمد)13صبلح محمد العيد واخرون، استبدال السكر بدبس التمر في صناعة الخبز ،المجمة المصرية لمعموم التطبيقية،العدد،  (42)
 .285-271،ص ص1998

 www.iraqi 2012د.حسن خالد حسن العكيمي،مشروع إنتاج حامض الميمون من الموالس والتمور العراقيو، (43)

-datepalms.net 

(44) Cellulosic ethanol production at its new demo plant, sugar journal, march, USA, Louisiana, 
2009,p31. 

 www.iraqi-datepalms.netد.حسن خالد حسن العكيمي،التمور وانتاج حامض الستريك ) حامض الميمون (  (46)

د. بكري حسين حسن ، مستقبل الصناعات التحولية لمتمور ، في الندوة الدولية ) النخمة حياة وحضارة ( مركز عيسى الثقافي ، مممكة  (47)
 . 276، ص 2009نوفمبر ،  24-23البحرين ،المنعقدة 

http://www.iraqi-datepalms.net/


 

 

 888 

                                                                                                                                                                          

الغربية، –د بحوث وتكنولوجيا االغذية عبد الفتاح شحاتو احمد  ،الصناعات القائمة عمى فاقد ومخمفات التمور،) جميورية مصر ،معي (48)
 .59(،ص1995

(49) FAO STAT Database,2002  

 الشبكة العراقية لنخمة التمر، 2011حسن خالد العكيدي، واخرون، أستخدام السكر السائل في إنتاج المشروبات المرطبة، (50)

www.iraqi-datepalms.net 

-www.iraqi، الشبكة العراقية لنخمة التمر،  2010حسن خالد العكيدي ،واخرون ،انتاج مشروب غازي باستخدام عصير التمر ، (51)
datepalms.net 

 www.iraqi-datepalms.netشبكة نخمة التمر العراقية  2010فوائد نواة التمر قيوة نواة التمر ،  (52)

خرجة من مصادر طبيعية بواسطة عمميات بيولوجية لذا فيو مركب عضوي طبيعي يتم ىو ىو نوع من اليايدروكربونات المست )*(
استخدامو كمصدر لمطاقة. وفي الوقت الحاضر يعد من أىم االكتشافات في مجال الطاقة البديمة اليادفة لتقميل كميات الغازات السامة 

ل ظاىرة االحتباس الحراري او مايسمى بارتفاع درجة حرارة االرض المتصاعدة من دخان السيارات والمؤذية لطبقة االوزون والبيئة  تقمي
  2010.لمزيد من المعمومات ينظر : الشبكة العراقية لنخمة التمر ،قسم النخيل والطاقة ، 

(53) update:brazil and other Latin American cane- ethanol producers, sugar، journal,USA,DEC,2009. 

حمد العنبر ، دراسة محتوى نوى التمر من الزيت واالحماض الدىنية لخمسة اصناف من التمور العراقية ، مجمة البصرة لمى جاسم م (54)
 . 47، ص 2013، السنة  2-1، العدد  12البحاث نخمة التمر ، المجمد 

عبدالمنعم إبراىيم مصطفى ، إدخال التمور فـي الصـناعات الغذائيـة ، الـدورة التدريبيـة حـول تقانـات مـا بعـد جنـي التمـور ،رأس الخيمـة ،  (55)
 .9،ص2000اإلمارات العربية المتحدة ، 

(56)Martin Kaltschmitt and Hans Hartmann, Eds..Energie aus Biomasse.Grundlagen Techniken und 
Verfahren. Berlin Heidelberg, Springer(2001),p20. 

 .12المصدر السابق،ص (57)

شـبكة بحــوث وتطـوير النخيــل ،  0عبـدالرحمن بربنــدي ، صـبلح الــدين الكـردي ، عــوض محمـد أحمــد عثمـان ،  النخيــل ، تقنيـات وآفــاق  (58)
 .2000المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحمة ، دمشق ، سوريا، 

(59) AL-khateeb, A.A. Influence of different carbon sources and concentrations on in vitro root formation 
of date palm (Phoenix dactylifera L.) C.V. khanezi. Zagazig J. Agric.Res. 28 (3) , 2001,597-608. 

 .2014مديرية زراعة البصرة ، شعبة المتابعة والتخطيط ، احصائيات بساتين النخيل ،البصرة ،  (60)

ميدي حمود، زياد طارق العمي ، تاثير الخف والصنف في بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية وبعض  كاظم ابراىيم عباس، ونوال (61)
،  1التغيرات التشريحية لثمار نخيل التمر في مرحمتي الخبلل والرطب ،مجمة البصرة لمعموم الزراعية ، كمية الزراعة جامعة البصرة، العدد

 . 13، ص2009،  22المجمد 



 

 

 888 

                                                                                                                                                                          

الب ،اسعد خالد عثمان، عمي جواد كاظم العيداني ، تاثير صنف المقاح عمى بعض الصفات الطبيعية والكيمياوية لثمار حسام حسن غ (62)
 1990صنف النخيل الحبلوي خبلل مرحمتي الخبلل والرطب، مجمة البصرة لمعموم الزراعية ، المجمد الثالث ، العددان االول والثاني ، 

 .76ص

كاظم ابراىيم عباس ، ىيفاء جاسم التميمي ، ندى عبد االمير عبيد ، تاثير التسميد البوتاسي وموعد الخف في بعض الصفات  (63)
 .2، ص2011، 1، العدد 24االنتاجية لثمار نخمة التمر ، مجمة البصرة لممعموم الزراعية ، جامعة البصرة ، كمية الزراعة ، المجمد 

، العدد  9م ، دراسة في افاق التنمية الزراعية في العراق ، مجمة القادسية لمعموم االدارية واالقتصادية ، المجمد ثامر عبد العالي كاظ (64)
 .199، ص2007،جامعة القادسية ، كمية االدارة واالقتصاد ، السنة  2

. 2014، ايمول جامعة البصرة  6خير اهلل موسى عواد نخمة التمر بين الواقع المؤلم والخيال، مجمة شواطى العدد ’حازم محسن عمي (65)
 .13ص

خيون عمي محسن، تاثير بعض الفينامينات في تطوير الكاس الجنيني وتكون االجنة الخضرية وانباتيا خارج الجسم الحي لنخيل التمر  (66)
 44، ص2006، 1، العدد  19صرة لمعموم الزراعية ، المجمد ، مجمة الب

عبد المطيف سالم اسماعيل ، تاثير المبيدات الفطرية عمى الفطر المسبب لمرض خياس طمع النخميل ، مجمة البصرة لمعموم الزراعية ،  (67)
 .140ص1993، المجمد الساس ، العدد االول ، 

موادىا لحماية زراعة النخل وتعيده. فالمادة التاسعة والخمسون من شريعة حمورابي تنص عمى كما قننت شريعة حمورابي عدًدا من (68)
تغريم من يقطع نخمة واحدة بنصف )من( من الفضة، وال بد أن تكون ىذه الغرامة باىظو في ذلك العيد. وتنص المادة الستون عمى أنو: 

 .في العوض ألربع سنين وفي السنة الخامسة يتقاضى نصف الناتجإذا أعطى شخص أرضو آلخر ليغرسيا بستاًنا فميس لو الحق 

نتاج التمورفي الوطن العربي) الواقع الراىن، المعوقات، آفاق التطوير ( الطبعة األولى ) (69)  د عبد الباسط عودة إبراىيم ،زراعة النخيل وا 
 .414،(ص2013مركز جمعة الماجد لمنشر والتراث 

 


