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واقع نخيل التمر
في البصرة

تعد نخلة �لتمر )phoenix dactylifera ,L( من 

�أ�صجار �لفاكهة �مل�صتدمية �خل�صرة، ذ�ت �أهمية 

�قت�صادية كبرية مما يجعلها ت�صاهم يف �لدخل 

�لقومي بجزء كبري يف �لعاملني �لعربي و�الإ�صلمي 

ثمار  من  �ملباركة  �ل�صجرة  هذه  تعطيه  ملا  نظرً� 

ذ�ت �أهمية غذ�ئية �إذ حتتوي �لثمار على ن�صبة 

بها  باأ�ض  ال  ون�صبة  �لكربوهيدر�ت  من  مرتفعة 

من �لدهون و�لربوتني ف�صًل عن �حتو�ئها على 

A ون�صبة متو�صطة من  ن�صبة كبرية من فيتامني 

�لكال�صيوم  �أملح  من  عالية  ون�صبة   B فيتامني 

و�لف�صفور و�حلديد.

مكانة  �القت�صادية  �لناحية  من  �لنخيل  يحتل 

�إذ  �لعر�ق،  يف  �لزر�عي  �لقطاع  يف  خا�صة 

كب�ض  وعمليات  �لنخيل  ب�صاتني  �أر��صي  ي�صتغل 

�الأجز�ء  من  �مل�صتقة  و�ل�صناعات  �لتمور 

ن�صبة  ت�صغيل  يف  للنخلة  و�لثمرية  �خل�صرية 

كبرية من �لعمال.

للتمور  �ملنتجة  �لدول  �أهم  من  �لعر�ق  يعد 

مليون   30 من  �أكرث  على  يحتوي  �إذ  �لعامل  يف 

يزيد  رمبا  �أو  �لعدد  هذ�  ن�صف  وحو�يل  نخلة، 

ت�صتهر  �إذ  �لب�صرة.  حمافظة  يف  ينت�صر  قليل 

�لعامل  يف  نخيل  غابة  باأكرب  �لب�صرة  حمافظة 

�لتي جتود  �لنخيل  �أ�صناف  بتنوع  تتميز  وكذلك 

زر�عتها يف �أر��صيها، فقد ذكر )�أبو بكرة( �أحد 

�أ�صحاب عتبة بن غزو�ن وهو �أول من زرع �صجرة 

�لنخيل يف �لب�صرة �صنة 15 للهجرة، وبعده زرع 

�الآخرون.

طول  على  �لب�صرة  يف  �لنخيل  �أ�صجار  وتنت�صر 

100 ميل نقطة  �صفاف �صط �لعرب �لذي طوله 

�لتقاء نهر دجلة بالفر�ت يف منطقة �لقرنة حتى 

�أ�صجار  تزدهر  �إذ  �لعربي،  �خلليج  يف  م�صبه 

�لنخيل يف هذه �ملنطقة لوجود �لرتبة �لر�صوبية 

ولتوفر �ملياه و�ل�صقي بو��صطة ظاهرة �ملد و�جلزر 

مما ي�صهل عملية �لري و�لبزل.

وكذلك ينت�صر يف �لب�صرة عدد كبري من �أ�صناف 

�لنخيل �لزر�عية، فمن �جلدير بالذكر �إن نخلة 

حاليًا  �لب�صرة  يف  �النت�صار  �لو��صعة  �لربحي 

و�لعامل قد مت �كت�صافها من �أ�صل بذري يف منطقة 

�لب�صرة قبل �أكرث من مئة عام يف �إحدى �لقرى 

�لتابعة لق�صاء �أبي �خل�صيب وهو �صنف غيباين 

�إكثارها  على  فعمدو�  برحاء  �أر�ض  يف  )بذري( 

عن طريق زر�عة ف�صائلها، فانت�صر �صيتها ونقلت 

و�لبلد�ن  �لعر�ق  من  �أخرى  ومناطق  بغد�د  �إىل 

�لواليات  مثل  �الأخرى  �لعامل  ودول  �ملجاورة 

�ملتحدة �الأمريكية.

نبتت  �لتي  �الأر�ض  �إىل  ن�صبة  برحي  �صميت  وقد 

فيها )�ر�ض برحاء( وهكذ� بد�أت تطلق �الأ�صماء 

�لذي  �ملكان  �إىل  ن�صبة  �إما  �لنخيل  �أ�صناف  على 

�لذي  �ل�صخ�ض  ��صم  �إىل  ن�صبة  �أو  فيه  ظهرت 

�كت�صفها �أو جلبها من مكان �آخر، وقد ذكرت 

منـال زبـاري �سـبتي

ماج�صتري كلية �لزر�عة ـ ق�صم �لب�صتنة و�لنخيل

رئي�صة ق�صم �لتوثيق يف مركز در��صات �لب�صرة 

�لتابع جلامعة �لب�صرة ـ �لعر�ق
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بع�ض �مل�صادر �أن بع�ض �الأ�صماء �أطلقت �عتمادً� 

على �ل�صفات �ملظهرية �لبارزة يف �لثمرة لنخلة 

�الأ�صناف  بني  �لتفريق  لغر�ض  وذلك  �لتمر 

�ملختلفة ك�صفة لون )�خللل( كاالأحمر و�الأ�صقر 

وبي�صا وخ�صر�وي �أو �العتماد على �صفة �حلجم 

�أ�صابع  �لغز�ل،  غلف  جوزي،  مثل  و�ل�صكل 

�لعرو�ض، ليلوي، خيارة وبطيخي، �أو ح�صب نوعية 

�لثمار مثل حلوة، مايعة، �صكر. وبع�صها �الآخر ما 

يدل على وقت �لن�صج مثل مكر وبكرية.

وهكذ� فقد �قرتن كل �صنف با�صم معني متييزه 

نوع  �إىل  جميعها  تعود  �لتي  �الأ�صناف  باقي  عن 

ويف   )phoenix dactyifera, l( �لتمر  نخلة 

�لتمر  �أ�صناف زر�عية كثرية من نخيل  �لب�صرة 

و�مل�صتهر  بكرثة  يزرع  �لذي  ولكن  �ملئات،  تبلغ 

جتاريًا منها قليل، يف حني �أن �الأ�صناف �لتجارية 

لي�صت باأجود �الأ�صناف، فهناك �أ�صناف تفوقها 

ويحظى  و�لكمية  �لنوعية  �جلودة  حيث  من 

وعددً�  �نت�صارً�  �أقل  �أنها  �إال  بخ�صائ�ض ممتازة 

�صنف  �لدهن،  �أم  �صنف  �لقنطار،  �صنف  مثل 

جند  ما  نادرً�  �إذ  خل�ض،  و�صنف  مو�صى  دكلة 

�ملحلية  �الأ�صو�ق  غرت  قد  �الأ�صناف  لهذه  ثمارً� 

يف  �مل�صتهلك  ذوق  ت�صتحوذ  �أنها  من  وبالرغم 

ال  فقط،  �لب�صرة  يف  ولي�ض  �الأر�ض  بقاع  كل 

هذه  �إعد�د  يف  �لتدين  مدى  نلحظ  فاليوم  �أنه 

�أو  �لب�صاتني  يف  منها  �ملزروعة  �صو�ء  �الأ�صناف 

حتى يف �حلد�ئق �ملنزلية، �إذ �أن عدد بع�صها ال 

�أن جتد  �لو�جب  �ليد، فمن  �أ�صابع  يتجاوز عدد 

و�لرعاية  �الهتمام  يوليها  من  �الأ�صناف  هذه 

�للزمة لينقذها من �النقر��ض و�الندثار ويعيد 

وهبها  و�قت�صادية  غذ�ئية  ثورة  الأنها  �زدهارها 

�لرحمن لهذه �الأر�ض �ملباركة.

�ملر�جع  بع�ض  تطرقت  فقد  عمومًا 

 )1962 )�لعز�وي،  �الإح�صائية  �أو  �لعلمية 

و)�لفيا�ض،1965( و)�لبكر، 1972( �إال �أن عدد 

�لب�صرة  حمافظة  يف  �ملوجودة  �لنخيل  �أ�صناف 

زر�عي،  �صنف   )200،  300  ،146( بلغ  قد 

�أن هذه �الأرقام غري دقيقة لكونها لي�صت  ويبدو 

�أنها  �إال  �أنها متباينة ب�صكل كبري(  متقاربة )�أي 

مثبتة علميًا و�إح�صائيًا و�أي�صًا ر�صميًا.

جمموع  �أن  �أي�صًا  �مل�صادر  �أحد  ذكر  كما 

بلغ حو�يل  قد  �لعر�ق  �الإناث يف  �لنخيل  �أ�صجار 

�ملثمرة  �الأ�صجار  عدد  و�أن  نخلة   )15911000(

الأهم  وبالن�صبة  نخلة،   )13663000( منها 

�لب�صرة  حمافظة  يف  حاليًا  �ملنت�صرة  �الأ�صناف 

وباأعد�د قليلة جدً� يف خمتلف مناطق �ملحافظة 

منطقة  يف  �ملتو�جد  �لدهن  �أم  �صنف  منها 

�لفرج،  كوت  حمزم،  بلد  �جلز�ئر،  حمد�ن، 

�ل�صبيليات، �جلبيلة.

و�صنف �لربحي، �حللوي، �ل�صاير، �خل�صر�وي 

�ملحافظة  مناطق  �أغلب  يف  زر�عتهم  �ملنت�صر 

وخ�صو�صًا يف �حلد�ئق �ملنزلية. و�صنف حت�صيني 

و�أجمدي �ملنت�صر�ن يف منطقة �لتح�صينية و�صنف 

�لقنطار �ملنت�صر يف منطقة ق�صاء �أبي �خل�صيب 

،كوت  حمزم  بلد  حمد�ن،  )منطقة  منها 

و�صنف  �ل�صبيليات(  �لزهري،  حمولة  �لبلجان، 

�لبلجان،  كوت  منطقة  يف  �ملنت�صر  مو�صى  دقلة 

باب �صليمان، حمولة �لزهري، �جلزيرة. و�صنف 

حمد�ن،  حمزم،  بلد  منطقة  يف  �ملنت�صر  هليل 

يف  �ملنت�صر  �حمر  برمي  و�صنف  �فري�ض.  كوت 

�ل�صغري،  �جلبا�صي  حمد�ن،  �ملحافظة،  مركز 

باب �لزبري، �لهارثة.

�لرب��صعية،  �ملنت�صر يف حمد�ن،  فر�صي  و�صنف 

حمزم،  بلد  �ل�صغري،  �جلبا�صي  �لكرمة، 

�ملنت�صر  �خلل�ض  و�صنف  �جلمعيات.  �جلنينة، 

�أبي �خل�صيب، وغريها  ق�صاء  �أغلب مناطق  يف 

يف  منت�صرة  تكون  قد  �لتي  �الأ�صناف  من  �لكثري 

تعرفت  �ليوم  �أنها  �إال  قدميًا  �لب�صرة  حمافظة 

�مل�صادر  وفر  لعدم  نظرً�  �أخرى  حملية  باأ�صماء 

لدى  موثوقة  ر�صمية  ب�صورة  ت�صنفها  �لتي 

�جلهات �حلكومية �ملعنية بها.

على �صبيل �ملثال نذكر �الأ�صناف �لتي كنا ن�صمع 

بها، منها �صنف �بنحماد �أبو �ل�صويد، �أبو فيا�ض، 

�لبي�ض،  �أم  �لبغد�دي،  �إ�صحاق،  حلوي،  �حمر 

�أم �حللى، �أم �لدرمي، �أم �ل�صينية، �أم �حللول، 

بديعة،  �أم عبدة،  �أم در�ع،  �أم ح�صنة،  ثابت،  �أم 

�لعبد، خ�صريية، حوز، حناية  زند  �لبنات،  ريق 

�مللية، حمر�، حليلي، جمايلي، تنور، ��صحاقي، 

جبا�صي، تكلنة، �دخيني، �أبو بقيع،�أم �جل�صاري، 

تفاحة، بيو�صي، بي�ض �لبلبل، بني رعية، بنو�صي، 

بن عمار، بنت �صهلن، بنت �ل�صيخ، بنت �لبحر، 

فريحة، معلنة، هربة، هديل، وطف، خ�صريية، 

ربه،  طبخ  عطري،  مد�دي،  مهمال،  نر�صيان، 

�ملحلية  �الأ�صناف  من  �لكثري  وغريها  �صهلنة، 

و�لتي مت ذكرها يف �مل�صادر �لقدمية.

ن�صميها  ما  �أو  �الأ�صناف  هذه  �أين  �الآن  �لت�صاوؤل 

�الأ�صناف �لتجارية يف حمافظة �لنخيل �ليوم؟ .

�لعر�ق  يف  �لنخيل  �إنتاجية  �أن  حاليًا  معروف 

�أ�صبحت  خا�ض  ب�صكل  �لب�صرة  ويف  عام  ب�صكل 

وقد  �مللئمة  �لبيئية  �لظروف  ظل  يف  متدنية 

يف  �لنخيل  يف  �الإنتاج  يف  �لو��صح  �لتدين  يعزى 

�خلارجية  �حلروب  �إىل  �أ�صا�صي  ب�صكل  �لعر�ق 

و�لد�خلية �لتي خا�صها، �إ�صافة �إىل عدم �لكفاءة 

زر�عة  �ملتاحة يف  �لزر�عية  �ملو�رد  ��صتخد�م  يف 

و�إنتاج �لنخيل و�العتماد على �الأ�صاليب �الإنتاجية 

�لتقليدية و�لبطء يف ��صتخد�م وتطبيق �لتقنيات 

��صتخد�م  نتائج  يف  �مل�صد�قية  وعدم  �ملتطورة 

هذه �لتقنيات و�لتي تعرف بتقنية زر�عة �الأن�صجة 

�إكثار  هو  �لتقنية  لهذه  �لرئي�صية  �ملميز�ت  )من 

باأعد�د  �لزر�عة  يف  �مل�صتخدم  �لنباتي  �لن�صيج 

هائلة وحتمل نف�ض �صفات نبات �الأم �ملاأخوذ منه 

عمليات  ��صتخد�م  عدم  �إىل  وكذلك  �لن�صيج(، 

تعترب  و�لتي  ب�صورة �صحيحة  �لزر�عية  �خلدمة 

من �أهم �لعو�مل �ملوؤثرة على جناح زر�عة و�إنتاج 

�لنخيل يف �لب�صرة.


