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 Zahdiصنف الزھديمعلومات عن 
 أ.د.عبدالباسط عودة ابراھیم

صنف اقتصادي مھم یسمى في بعض اقطار الخلیج العربي (زھیدي) وفي ایران (زاھدي اوا 
زادي) وكلمة ازادي بالفارسیة تعني النبل ،وتشیر بعض الدراسات والمصادر الى وجود ضربین 
او ساللتین من الزھدي احدھما تنتج ثمار صغیرة الحجم واالخرى متوسطة وكذلك وجود فحل 

المعروفة بقولھ ( اشتھیت األزاد، وأنا ”) الھمذاني في مقامتھ (البغدادیة الزمانبدیع زھدي، ذكره 
شك أن ھذا الصنف ربما كان قدیما ھنا قبل بغداد  وال معروف ذكره  صنف (األزاد)   و )ببغداد

المنصور، وربما انتقل من ھذه المنطقة إلى العراق بواسطة سكان  التي أنشأھا الخلیفة أبو جعفر
استقروا ھناك، علما أن مدینة الموصل قد شھدت استقرارا كبیرا ألزد عمان  منطقة الذینھذه ال

لشمس الدین أبي عبد  أحسن التقاسیم في معرفة األقالیموفي كتاب  ،اإلسالمیة األولى في العصور
ھـ) وھو من اھل المائة الرابعة للھجرة 104هللا  محمد الشامي المقدسي، المعروف بالبشاري (ت

ً من أجناس التمور في البصرة وحدھا)،   منھا  (ذكر ما یقارب التسعة وأربعین جنسا
الضبي،والحرثي ،والخیشوم ، والطبرزد ،والخستواني واالزاد ،والمعقلي 
،والكرامي،والعروسي، والباذنجاني،واالبراھیمي، والیعضوض،واالبراھیمي،والبرني،وبیض 

لموسائي من المدینة والینقطع الرطب من البصرة اال البغل والصحیاني الذي نقلھ ابو احمد ا
 شھرین فقط في السنة،والتمر المعیقلي سمي نسبة الى نھر المعقل في البصرة .

ورد ذكر تمر المعیقلي مع تمور اخرى مشھورة في بعض البلدان حیث ذكر المقدسي  ان ھناك 
المروة، مسقرمكة، مصین عمان،  ثمانیة اجناس من التمور النظیر لھا (صیحاني المدینة، وبردي

ومن تمور البصرة المشھورة  معقلي البصرة، وازاد الكوفة، انقلي اصفر، كرماساني كرمان) . 
البرني والشھریز ،فقد ذكر الجاحظ ان الخلیفة العباسي ابا جعفر المنصور كتب الى سلم بن قتیبة 

یم وعقر نخلھم ، فكتب الیھ سلم بأي یأمره بھدم دور من خرج مع ابراھبن مسلم لما واله البصرة 
ذلك نبدأ بالدور ام بالنخیل ؟ فكتب الیھ ابوجعفر المنصور اما بعد فاني لو كتبت الیك بإفساد 

 تمرھم لكتبت تستأذني بأیة نبدأ بالبرني ام الشھریز.

یحتل الزھدي في العراق المرتبة االولى من حیث عدد االشجار واالنتشار وھو یشغل النسبة 
كبر من نخیل مناطق العراق الوسطى بینما یأتي في المرتبة الرابعة في البصرة بعد الحالوي اال

والخضراوي والسایر ، تمتاز االشجار بتحمل الظروف البیئیة  فھو مقاوم الرتفاع وانخفاض 
درجة الحرارة  وللجفاف ولمرض خیاس طلع النخیل  وتنجح زراعتھ في مدیات مختلفة من 

فسیلة،  ادخل الى الوالیات المتحدة  30ز بإنتاجھ ألكبر عدد من الفسائل یصل الى الترب  ویمتا
 في نتشر زراعتھ   زراعي تجاري صنفوزرع في كالیفورنیا ، ھو   1902االمریكیة عام 

من اجمالي  %67.45و مثل انتاج الزھدي ما نسبتھ ،   العراق زراعة النخیل في. مناطق جمیع
انتاجھ  في المناطق الوسطى من العراق وبشكل خاص محافظتي بابل تمور العراق ،ویتركز 

، وبلغ انتاج محافظات (دیالى ،واالنبار وبغداد،وبابل  %50وكربالء التي تنتج ما نسبت 
الف طن  بینما كان انتاج  352.8،وكربالء ،وواسط ،وصالح الدین ،والنجف ،والقادسیة ) 

طن وبلغ انتاج العراق الكلي من  23.18مثنى،وذي قار) المحافظات الجنوبیة (البصرة،میسان، ال
 ).2106الف طن (البدري، 376.2تمور الزھدي 

 مواصفات الصنف

v مندمج النخلة راس . 
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v الضخامة متوسط الجذع . 
v ممیزة عالمة النخلة وتعطي عادة تجف القدیم السعف اطراف ، منتظم االنحناء بسیط اخضر السعف  ،

 . القشرة من قلیل بحافتیھا یلتصق خضراء متوسطة الى ضیقة السعف اعقاب والخوص متدل قلیال .
v  السعفة طول ربع تمثل شواكاال منطقة. 
v الغلظ ومتوسط الطول متوسط برتقالي اصفر العرجون . 
v الحجم ومتوسط منعكس بیضوي شكلھا ، الطعم عفصیة صفراء البسر مرحلة الخاللفي  الثمار . 
v الرطب عسلي 
v بني الجافوالقسم  مسمر احمر من الثمرة القسم اللین ، جاف نصف التمر . 
v بارز القمع ، باللحم ملتصقة سمیكة القشرة . 
v الذعة وسكریة خاصة اللحم وطعم نكھة . 
v متأخر متوسط النضج . 
v یصلح للخزن المبرد في مرحلة الرطب 
v من االصناف الصناعیة المتمیزة 

v .نخلة الزھدي تتحمل الجفاف و الملوحة 

v  فسیلة   . 30صنف انتاجا للفسائل الخضریھ حیث یصل عدد فسائلھ إلى اكثر 

 صناعة التمور في العراق

من مجمل إنتاج العراق البالغ  1980ألف طن عام  460بلغ إنتاج العراق من صنف الزھدي   
من مجمل إنتاج  2009ألف طن عام  325في حین كان إنتاجھ  %66ألف طن وبنسبة  601

من اإلنتاج الكلي   %54,2نسبة  2016وبلغ عام ، %50ألف طن وبنسبة  645العراق البالغ 
للتمور في العراق   ، یذھب القسم األعظم منھ إلى الصناعات التحویلیة المختلفة للتمور و منھا 
السكر السائل ، الدبس ، الكحول ، الخل ، الخمیرة ، ألن ھذا الصنف یتصف بمزایا جیدة جدا ً 

السكر الموجودة فیھ إضافة الى إنھ  من األصناف النصف جافة ، و تموره ومن أھمھا كمیة 
 .تتحمل فترات خزن طویلة ، وتتمیز نخلة الزھدي بإنتاجیتھا العالیة 

 العراق في التمور ال نتاج الثقل مركز یشكل والذي الرئیسي الصنف الزھدي صنف یعتبر
 اقلیم شمول الیتم انھ بالذكر الجدیر ومن العراق انتاج مجموع من  %  54.4  بحوالي ویساھم
 المحافظات، اضافة ھذه في أساساَ  نخیل وجود لعدم )ونینوى كركوك( ومحافظتي كردستان
  2018قدر انتاج تمور الزھدي لعام  .االمني الوضع لصعوبة )االنبار( محافظة شمول لعدم

یوضح  ).1رقم ( )% عن السنة السابقة والجدول3.9) الف طن  بزیادة قدرھا (351.6(
 انتاجیة اھم االصناف العراقیة وانتاجیة النخلة الواحدة 

 

).   انتاجیة اھم االصناف العراقیة وانتاجیة النخلة الواحدة1جدول رقم (  
 

انتاجیة النخلة 
 (كغ)

نسبة من ال
% االنتاج الكلي  

 االنتاجیة
 (الف طن)

 الصنف

 زھدي 351.6 54.4 74.0
 خستاوي 68.4 10.6 64.3
 خضراوي 34.5 5.3 64.3



	

3	
	

 دیري 26.2 4.1 56.1
 سایر 26.6 4.1 51.9
 حالوي 16.3 2.5 39.6
 اصناف اخرى 122.4 19.0 62.9

 
 )صفحة.26( 2018 التمور لسنة إنتاج /تقریرالجھاز المركزي لإلحصاء /مدیریة االحصاء الزراعي 

األنشطة التصنیعیة في العراق كأحد الدول الرائدة في ھذا المجال سابقاً لوجدنا أن االھتمام تركز 
والصنف صناعي من الدرجة ھمة تعتمد على ثمار صنف الزھدي  على أربعة مشاریع صناعیة م

 )   .2وكما مبین في الجدول رقم ( االولى حیث اعتمدت علیھ العدید من الصناعات

 . أھم مصانع التمور في العراق.)2(الجدول رقم 

 كمیة التمور الداخلة  اسم المشروع
 في التصنیع (طن)

 كمیة اإلنتاج الرئیسي 
 من المادة المصنعة (طن)

المنتجات األخرى الناتجة عن 
 التصنیع (طن)

 علفیة مواد 10000 (سكرسائل)30000 41000 السكر السائل
 مواد علفیة 5600 )خمیرة( 5400 21000 خمیرة التوریال

المنتجات 
 الكحولیة

اثیلي عالي كحول  2400 8000
 النقاوة
 

 كحول صناعي 0.300
 مواد علفیة 2

 ـــــ خلمالیین لتر  5 2000 الخل الطبیعي
یضاف إلى ذلك صناعات عصیر التمر المركز (الدبس) وھي سائدة على المستوى المنزلي 

 والتجاري  

 

 

 

 

   )(Fruit textureر صالبة أو طراوة الثما

في أصناف التم��ور لھ��ا ص��لة وثیق��ة بنس��بة  )(Fruit textureر إن درجة صالبة أو طراوة الثما
السكریات المختزلة إلى نسبة الس��كروز ف��ي الثم��رة. فالثم��ار الطری��ة تخل��و م��ن الس��كروز أو نس��بتھ 

فركت��وز)، أم��ا  –فیھا قلیلة ج��داً، والنس��بة العالی��ة فیھ��ا ھ��ي للس��كریات األحادی��ة المختزل��ة (كلوك��وز
م��ا یكس��بھا الق��وام الص��لب. وق��د یك��ون للمحت��وى األص��ناف الجاف��ة الق��وام فالحال��ة فیھ��ا معكوس��ة م

واالص���ناف  ذات التم���ور الجاف���ة .الرط���وبي ونس���بة األلی���اف ف���ي الثم���ار دوراً ف���ي ط���راوة الثمار
تنخفض نسبة االصابة فیھا بآفات (الحمی��رة وعث��ة الت��ین ودودة ثم��ار الرم��ان بینم��ا تم��ون االص��ابة 
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فتك��ون االص��ابة ب��دودة ثم��ار الرم��ان وعث��ة عالیة في االصناف نصف الجافة وف��ي التم��ور الطری��ة 
التین منخفضة ولك��ن االص��ابة تك��ون ش��دیدة بحش��رة الحمیرة،ول��وحظ ان حش��رة عث��ة الت��ین تفض��ل 

یب��ین محت��وى الرطوب��ة ونس��بة ) 4(.الج��دول رق��موض��ع بیوض��ھا عل��ى التم��ور نص��ف الجاف��ة ،و
 لوزن الجاف.السكریات في التمور الطریة والنصف جافة والجافة  محسوبة على اساس ا

) محتوى محتوى الرطوبة ونسبة الس��كریات ف��ي التم��ور الطری��ة والنص��ف جاف��ة 4الجدول رقم (
 والجافة.

 الصنف

 وزن طازج

 (%رطوبة)

 سكروز (وزن جاف)

سكریات كلیة  (%)
(%) 

سكریات 
 مختزلة(%)

 طري
 ــ 84.8 84.8 27.3 برحي

 ــ 82.2 82.2 24.4 خضراوي

نصف 
 جاف

 38.5 38.6 77.1 24.1 دقلة نور

 5.3 70.4 75.7 22.2 دیري

 7.5 70.7 78.2 12.6 زھدي

 32.1 40.9 83 15.5 ثوري جاف

من  %7من وزن الثمرة و  %70تمثل  ]الكلوكوز والفركتوز[إن السكریات األحادیة (المختزلة) 
وزن البذرة، بینما تكون نسبة السكریات الثنائیة (غیر المختزلة) {السكروز} قلیلة، حیث بلغت 

 في بعض أصناف التمور العراقیة، كما یلي:

 السكروز % الصنف

 4.8 حالوي

 3.5 السأیر

 5.4 خضراوي

 12.7 الزھدي

 

اما الفركتوز  100التمور تختلف فدرجة حالوة السكروز ان حالوة السكریات األساسیة في 
والسكریات المختزلة األخرى  74.3أما الكلوكوز فتبلغ درجة حالوتھ  173فدرجة حالوتھ 

 .50فدرجة حالوتھا  تبلغ 
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التركیز المنخفض للسكریات المختزلة في التمور الجافھ  یكون بسبب  جفاف الثمار وھي على 
انزیم االنفرتیز بعملھ لتحویل السكروز إلى سكر مختزل خالل مرحلة النخلة وقبل ان یقوم 

النضج وقد یكون تثبیط عمل االنزیم راجع إلى نقص الرطوبة في انسجة الثمرة لذا یكون تركیز 
السكروز في التمور الجافھ مماثل لتركیزه في مرحلة البسر (الخالل) وان انسجة الثمار الجافھ 

شبیھة من الناحیة التشریحیة بأنسجة الثمار في طور  والنصف الجاف من الثمرة
البسر(الخالل)،وللعوامل البیئیة دور كبیر في تداخل اطوار نمو الثمار، ففي صنفي الزھدي 
واالشرسي وھما من االصناف نصف الجافھ في وسط العراق یكتمل نموھا في مرحلة الرطب 

جافھ بینما قمھ الثمرة تكون لینھ ومجعدة وداكنة وتصبح قاعدة الثمرة او المنطقة القریبة من القمع 
اللون في حین عند زراعة الصنفي في وادي الكوجال في كالیفورنیا لم تالحظ ھذه الحالة وكانت 

 الثمار طریة.

لقد أشارت الدرأسات إلى أن نسبة السكروز تكون عالیة في مرحلة الخالل وفي بعض األصناف 
 ).  5مبین في الجدول رقم (مقارنة بمرحلة التمر وكما  

 ) نسبة السكروز   في مرحلتي الخالل والتمر الخالل  في بعض األصناف5الجدول رقم (

 السكروز/ التمر % السكروز/ الخالل % الصنف

 0 33.2 الحالوي

 0 27.6 السأیر

 9.6 24.5 الزھدي

 0 24.2 الخضراوي

ولوحظت التغیرات في ثمار صنف الزھدي خالل المراحل المختلفة، حیث تراكمت السكریات 
الكلیة في األسبوع األخیر من مرحلة الحبابوك حتى األسبوع األخیر العاشر من عقد الثمار، یلیھا 
انخفاض مفاجئ في مرحلة الخالل بعدھا حصل تراكم سریع في منتصف مرحلة الرطب حیث 

بعدھا لوحظ ھبوط في معدل تراكم السكریات. وھذه النسب تنخفض في  %80وصلت إلى 
)، %40.2مرحلة التمر، وأن أعلى نسبة للسكروز في صنف الزھدي كانت في مرحلة الرطب (

) (Sugar caneوھذه تمثل أعلى نسبة من سكر المائدة یحتویھا محصول نباتي، فقصب السكر 
سكروز،  %17.5یحتوي على  )Sugar beet(سكروز، والبنجر السكري  %15یحتوي على 

وكذلك فإن نسبة السكروز عالیة في مرحلة الخالل في معظم األصناف، ولكن من الصعوبة 
 استخالص السكروز من ھذه الثمار صناعیاً لسرعة تحولھ إلى كلوكوز وفركتوز،
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