منـال زبـاري �سـبتي

ماج�ستري كلية الزراعة ـ ق�سم الب�ستنة والنخيل
رئي�سة ق�سم التوثيق يف مركز درا�سات الب�صرة
التابع جلامعة الب�صرة ـ العراق

واقع نخيل التمر
في البصرة
تعد نخلة التمر ( )phoenix dactylifera ,Lمن
�أ�شجار الفاكهة امل�ستدمية اخل�ضرة ،ذات �أهمية
اقت�صادية كبرية مما يجعلها ت�ساهم يف الدخل
القومي بجزء كبري يف العاملني العربي والإ�سالمي
نظر ًا ملا تعطيه هذه ال�شجرة املباركة من ثمار
ذات �أهمية غذائية �إذ حتتوي الثمار على ن�سبة
مرتفعة من الكربوهيدرات ون�سبة ال ب�أ�س بها
من الدهون والربوتني ف� ً
ضال عن احتوائها على
ن�سبة كبرية من فيتامني  Aون�سبة متو�سطة من
فيتامني  Bون�سبة عالية من �أمالح الكال�سيوم
والف�سفور واحلديد.
يحتل النخيل من الناحية االقت�صادية مكانة
خا�صة يف القطاع الزراعي يف العراق� ،إذ
ي�ستغل �أرا�ضي ب�ساتني النخيل وعمليات كب�س
التمور وال�صناعات امل�شتقة من الأجزاء
اخل�ضرية والثمرية للنخلة يف ت�شغيل ن�سبة
كبرية من العمال.
يعد العراق من �أهم الدول املنتجة للتمور
يف العامل �إذ يحتوي على �أكرث من  30مليون
نخلة ،وحوايل ن�صف هذا العدد �أو رمبا يزيد
قليال ينت�شر يف حمافظة الب�صرة� .إذ ت�شتهر
حمافظة الب�صرة ب�أكرب غابة نخيل يف العامل
وكذلك تتميز بتنوع �أ�صناف النخيل التي جتود
زراعتها يف �أرا�ضيها ،فقد ذكر (�أبو بكرة) �أحد
�أ�صحاب عتبة بن غزوان وهو �أول من زرع �شجرة

النخيل يف الب�صرة �سنة  15للهجرة ،وبعده زرع
الآخرون.
وتنت�شر �أ�شجار النخيل يف الب�صرة على طول
�ضفاف �شط العرب الذي طوله  100ميل نقطة
التقاء نهر دجلة بالفرات يف منطقة القرنة حتى
م�صبه يف اخلليج العربي� ،إذ تزدهر �أ�شجار
النخيل يف هذه املنطقة لوجود الرتبة الر�سوبية
ولتوفر املياه وال�سقي بوا�سطة ظاهرة املد واجلزر
مما ي�سهل عملية الري والبزل.
وكذلك ينت�شر يف الب�صرة عدد كبري من �أ�صناف
النخيل الزراعية ،فمن اجلدير بالذكر �إن نخلة
الربحي الوا�سعة االنت�شار يف الب�صرة حالي ًا
والعامل قد مت اكت�شافها من �أ�صل بذري يف منطقة
الب�صرة قبل �أكرث من مئة عام يف �إحدى القرى
التابعة لق�ضاء �أبي اخل�صيب وهو �صنف غيباين
(بذري) يف �أر�ض برحاء فعمدوا على �إكثارها
عن طريق زراعة ف�سائلها ،فانت�شر �صيتها ونقلت
�إىل بغداد ومناطق �أخرى من العراق والبلدان
املجاورة ودول العامل الأخرى مثل الواليات
املتحدة الأمريكية.
وقد �سميت برحي ن�سبة �إىل الأر�ض التي نبتت
فيها (ار�ض برحاء) وهكذا بد�أت تطلق الأ�سماء
على �أ�صناف النخيل �إما ن�سبة �إىل املكان الذي
ظهرت فيه �أو ن�سبة �إىل ا�سم ال�شخ�ص الذي
اكت�شفها �أو جلبها من مكان �آخر ،وقد ذكرت
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حمافظة الب�صرة قدمي ًا �إال �أنها اليوم تعرفت
ب�أ�سماء حملية �أخرى نظر ًا لعدم وفر امل�صادر
التي ت�صنفها ب�صورة ر�سمية موثوقة لدى
اجلهات احلكومية املعنية بها.

بع�ض امل�صادر �أن بع�ض الأ�سماء �أطلقت اعتماد ًا
على ال�صفات املظهرية البارزة يف الثمرة لنخلة
التمر وذلك لغر�ض التفريق بني الأ�صناف
املختلفة ك�صفة لون (اخلالل) كالأحمر والأ�شقر
وبي�ضا وخ�ضراوي �أو االعتماد على �صفة احلجم
وال�شكل مثل جوزي ،غالف الغزال� ،أ�صابع
العرو�س ،ليلوي ،خيارة وبطيخي� ،أو ح�سب نوعية
الثمار مثل حلوة ،مايعة� ،سكر .وبع�ضها الآخر ما
يدل على وقت الن�ضج مثل مكر وبكرية.
وهكذا فقد اقرتن كل �صنف با�سم معني متييزه
عن باقي الأ�صناف التي تعود جميعها �إىل نوع
نخلة التمر ( )phoenix dactyifera, lويف
الب�صرة �أ�صناف زراعية كثرية من نخيل التمر
تبلغ املئات ،ولكن الذي يزرع بكرثة وامل�شتهر
جتاري ًا منها قليل ،يف حني �أن الأ�صناف التجارية
لي�ست ب�أجود الأ�صناف ،فهناك �أ�صناف تفوقها
من حيث اجلودة النوعية والكمية ويحظى
بخ�صائ�ص ممتازة �إال �أنها �أقل انت�شار ًا وعدد ًا
مثل �صنف القنطار� ،صنف �أم الدهن� ،صنف
دكلة مو�سى و�صنف خال�ص� ،إذ نادر ًا ما جند
ثمار ًا لهذه الأ�صناف قد غرت الأ�سواق املحلية
وبالرغم من �أنها ت�ستحوذ ذوق امل�ستهلك يف
كل بقاع الأر�ض ولي�س يف الب�صرة فقط ،ال
�أنه فاليوم نالحظ مدى التدين يف �إعداد هذه
الأ�صناف �سواء املزروعة منها يف الب�ساتني �أو
حتى يف احلدائق املنزلية� ،إذ �أن عدد بع�ضها ال
يتجاوز عدد �أ�صابع اليد ،فمن الواجب �أن جتد
هذه الأ�صناف من يوليها االهتمام والرعاية
الالزمة لينقذها من االنقرا�ض واالندثار ويعيد
ازدهارها لأنها ثورة غذائية واقت�صادية وهبها
الرحمن لهذه الأر�ض املباركة.
عموم ًا فقد تطرقت بع�ض املراجع
العلمية �أو الإح�صائية (العزاوي)1962 ،
و(الفيا�ض )1965،و(البكر� )1972 ،إال �أن عدد
�أ�صناف النخيل املوجودة يف حمافظة الب�صرة
قد بلغ (� )200، 300 ،146صنف زراعي،
ويبدو �أن هذه الأرقام غري دقيقة لكونها لي�ست
متقاربة (�أي �أنها متباينة ب�شكل كبري) �إال �أنها
مثبتة علمي ًا و�إح�صائي ًا و�أي�ض ًا ر�سمي ًا.

كما ذكر �أحد امل�صادر �أي�ض ًا �أن جمموع
�أ�شجار النخيل الإناث يف العراق قد بلغ حوايل
( )15911000نخلة و�أن عدد الأ�شجار املثمرة
منها ( )13663000نخلة ،وبالن�سبة لأهم
الأ�صناف املنت�شرة حالي ًا يف حمافظة الب�صرة
وب�أعداد قليلة جد ًا يف خمتلف مناطق املحافظة
منها �صنف �أم الدهن املتواجد يف منطقة
حمدان ،اجلزائر ،بلد حمزم ،كوت الفرج،
ال�سبيليات ،اجلبيلة.
و�صنف الربحي ،احلالوي ،ال�ساير ،اخل�ضراوي
املنت�شر زراعتهم يف �أغلب مناطق املحافظة
وخ�صو�ص ًا يف احلدائق املنزلية .و�صنف حت�سيني
و�أجمدي املنت�شران يف منطقة التح�سينية و�صنف
القنطار املنت�شر يف منطقة ق�ضاء �أبي اخل�صيب
منها (منطقة حمدان ،بلد حمزم ،كوت
البلجان ،حمولة الزهري ،ال�سبيليات) و�صنف
دقلة مو�سى املنت�شر يف منطقة كوت البلجان،
باب �سليمان ،حمولة الزهري ،اجلزيرة .و�صنف
هاليل املنت�شر يف منطقة بلد حمزم ،حمدان،
كوت افري�س .و�صنف برمي احمر املنت�شر يف
مركز املحافظة ،حمدان ،اجلبا�سي ال�صغري،
باب الزبري ،الهارثة.
و�صنف فر�سي املنت�شر يف حمدان ،الربا�ضعية،
الكرمة ،اجلبا�سي ال�صغري ،بلد حمزم،
اجلنينة ،اجلمعيات .و�صنف اخلال�ص املنت�شر
يف �أغلب مناطق ق�ضاء �أبي اخل�صيب ،وغريها
الكثري من الأ�صناف التي قد تكون منت�شرة يف

على �سبيل املثال نذكر الأ�صناف التي كنا ن�سمع
بها ،منها �صنف ابنحماد �أبو ال�سويد� ،أبو فيا�ض،
احمر حالوي� ،إ�سحاق ،البغدادي� ،أم البي�ض،
�أم احلالى� ،أم الدرمي� ،أم ال�صينية� ،أم احللول،
�أم ثابت� ،أم ح�سنة� ،أم دراع� ،أم عبدة ،بديعة،
ريق البنات ،زند العبد ،خ�ضريية ،حوز ،حناية
املالية ،حمرا ،حليلي ،جمايلي ،تنور ،ا�سحاقي،
جبا�سي ،تكالنة ،ادخيني� ،أبو بقيع�،أم اجل�ساري،
تفاحة ،بيو�ضي ،بي�ض البلبل ،بني رعية ،بنو�شي،
بن عمار ،بنت �سهالن ،بنت ال�شيخ ،بنت البحر،
فريحة ،معالنة ،هربة ،هديل ،وطف ،خ�ضريية،
نر�سيان ،مهمال ،مدادي ،عطري ،طبخ ربه،
�سهالنة ،وغريها الكثري من الأ�صناف املحلية
والتي مت ذكرها يف امل�صادر القدمية.
الت�سا�ؤل الآن �أين هذه الأ�صناف �أو ما ن�سميها
الأ�صناف التجارية يف حمافظة النخيل اليوم؟ .
معروف حالي ًا �أن �إنتاجية النخيل يف العراق
ب�شكل عام ويف الب�صرة ب�شكل خا�ص �أ�صبحت
متدنية يف ظل الظروف البيئية املالئمة وقد
يعزى التدين الوا�ضح يف الإنتاج يف النخيل يف
العراق ب�شكل �أ�سا�سي �إىل احلروب اخلارجية
والداخلية التي خا�ضها� ،إ�ضافة �إىل عدم الكفاءة
يف ا�ستخدام املوارد الزراعية املتاحة يف زراعة
و�إنتاج النخيل واالعتماد على الأ�ساليب الإنتاجية
التقليدية والبطء يف ا�ستخدام وتطبيق التقنيات
املتطورة وعدم امل�صداقية يف نتائج ا�ستخدام
هذه التقنيات والتي تعرف بتقنية زراعة الأن�سجة
(من املميزات الرئي�سية لهذه التقنية هو �إكثار
الن�سيج النباتي امل�ستخدم يف الزراعة ب�أعداد
هائلة وحتمل نف�س �صفات نبات الأم امل�أخوذ منه
الن�سيج) ،وكذلك �إىل عدم ا�ستخدام عمليات
اخلدمة الزراعية ب�صورة �صحيحة والتي تعترب
من �أهم العوامل امل�ؤثرة على جناح زراعة و�إنتاج
النخيل يف الب�صرة.
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