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  نبذة تاریخیة عن النخیل

سمي  ( الطباشیري العصر في سنة لیونم 80 منذ ینوالباحث العلماء یقول كما الطبیعیة رحلتها النبتة بدأت   

 البدایات يف النبتة أنویبدو  ).ءبیضا وأصبحت تكلست النهریة التي بالعصر الطباشیري نتیجة لوجود الطحالب

 ثم نوم , عبةالص الطبیعیة المتغیرات مع قلمالتأ على ادرةق تكان , المزهرة النباتات عائلة عن انفصالها ومنذ

 راقالع في العربي جالخلی دول فيتحدیدا  طأألوس رقالش في زراعتها ت بدأ  .سنةلیون م 60 ونح لقب اراالنتش

  .سنة 6000 نحو قبل , خاصة

                         

 في معروف النخیل كان قالوا المؤرخین وجمیع بابل ةمنطق يف ةوخاص راقالع يف وه النخیل نعرف ع ام دمأق   

 رالتم  واألشوریون نلیو الباب لادخ دوق المیالد لقب نةس 3500 لقب رمص وفي .المیالد لقب نةس 4000 لقب راقالع

 الهضم وعسر للمعدة الورد اءم مع التمر ماء یوصف كما والقرح الدمامل تطبیب في كاستعمالها الطبیة وصفاتهم يف

 في رتوذك السماویة الكتب يف النخلة قدست .والبابلیین السومریین دعن الدینیة الطقوس من یعدالنخیل  تلقیح وان

 لها الن الشعراء ابه وتغنت النبویة األحادیث راتبعش رتوذك القرآنیة اآلیات راتبعش جیدالم رآنوالق واإلنجیل وراةالت

 قملع راقالع في ةالنخل رعم دوأمتوالسومریین  األشوریین والبابلیین دعن ةمقدس توكان اإلنسان معیشة في أهمیة

 ىدم رٌظهی امم نةس أالف ةخمس نم أكثر لقب جداریه ومورس ومنحوتات تماثیل في ةالنخل رتظه دفق ,تاریخه

 یینالعراق اهتمام كدتؤ  المسماریة درالمصا في اتمعلوم وردت ذلكك ,ةالمبارك جرةالش بهذه القدماء العراقیین اهتمام

النخیل في بقاع العالم المختلفة حیث توجد في اسبانیا وقرطاجة ثم  أشجاركما تنتشر  .االقتصادیة دتهالفائ بزراعتها

وساعد على نشره هناك وجود القبائل  أفریقیاكذلك یزرع بالصحراء الغربیة واالستوائیة من ، اخذ الرومان من البرابرة

زراعة  أدخلت أمریكاوفي . بمعرفة احد المهاجرین 1766النخیل من البذور عام  أشجارالرحل وفي المكسیك زرعت 

 أهممن  أفریقیاكما تعتبر منطقة الشرق ومنطقة شمال . والجزائر وٕایرانالنخیل بواسطة القبائل التي انتقلت من العراق 

وقدماء المصریین ) تمارا( التي تطلق على التمر فالعبریون یسمونها  األسماءالدلیل على ذلك تعدد مناطق نموه و 
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وبعضها یشیر الى الشجرة  أصنافهفمنها یدل على التمر بمختلف لتعدد تسمیتها بالفارسیة  إضافة) بنر( یسمونها 

  .نفسها

  اآلراء حول أصل النخیل في العراق 

تمر انحدر من أصل نخیل الزینة المنتشرة في المنطقة الواقعة بین غربي الهند وجزر الكناري إن نخیل ال: الرأي األول

  .نتیجة طفرة وراثیة

وحشیة تكونت نتیجة التهجین الطبیعي المستمر بین هذه الضروب على  أشجارالنخیل هي  أشجار إن: الرأي الثاني

  .اآلنلم یعثر على نخل التمر بحالته الوحشیة لحد  ألنهال یمكن االعتماد علیه  الرأيوهذا ، مدى العصور

 Phoenix االسم العلمي للنخلة فهو أماویقصد بها التمور غیر المعروفة  Digla باآلرامیةتسمى النخلة     

dactylifera ، اسم النوع أما، یعود اسم الجنس الى الفینیقیین إذ dactylis  فھي كلمة عربیة مأخوذة من كلمة

Dachal وبعض الدول  إیرانثم انتشرت الى موطن النخلة هو جنوب العراق إن  .والتي جاءت منها كلمة التمر

شماال ) 35 – 10(وان النخیل دائما ما یكون متواجد في المناطق المحصورة بین خطوط عرض ، العربیة المجاورة

فترة النضج التام باإلضافة الى نسبة رطوبة ألنها تحتاج الى أجواء حارة في الصیف والتي تبدأ من فترة التلقیح الى 

لذلك یكون وقت التلقیح في شهري آذار ونیسان ویبدأ القطف في شهر تموز واألشهر  )%35- 30( تتراوح بین 

    .في الهند وباكستان یكون النضج غیر تام الختالل في نسبة الرطوبة أما، الالحقة

  

  إنتاج التمور في العالم وبعض البلدان العربیة 

 یحتاج النخیل   لذا مناخ المنطقة یتبع وهذا التمور من لیل ق إنتاجها وبعضها التمور وبلدان دول عدة تنتج   

 النخیل  بأعداد الصدارة العراقحتل وا (40%) تتجاوز ال ورطوبة) °م (40 -47 من تتراوح حرارة الى والتمور

ملیون نخلة  )29(حوالي )1974(وبلغ عدد النخیل في العراق عام  )1969 - 1952  (للفترة بین  التمور وٕانتاج

طن في محافظات العراق بینما  )245592(في العام نفسه  إنتاجهابلغ  إذ ألزهديهي  إنتاجاالسالالت  وأكثر

 (32,360.000)الى  )1978(طن وارتفع عدد النخیل عام  )346117(الكلي من التمور الى  اإلنتاجوصل 

ملیون نخلة عام  )16(ملیون نخلة ثم تراجع الى) 22(النخیل في الثمانینات الى  أعدادنخلة وتراجعت 

دونم بینما كانت ضعف هذه المساحة عام  ألف )400(المزروعة بالنخیل الى  األراضيوتقدر  )2000(

بابل  وأصبحتفتراجعت البصرة  آنذاكالنخیل  إعدادوكانت محافظة البصرة تحتل الصدارة في  )1987(
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العالمي بصورة كبیرة نتیجة الحرب العراقیة  اإلنتاجوكربالء ومن ثم البصرة ودیالى وبغداد والقادسیة وقد تأثر 

وفي التمور عالمیا  أسعارانعكس ذلك على  إذعالمیا تین من المنتجین الرئیسین للتمور وكال الدول اإلیرانیة

العالمي للتمور  اإلنتاجوتزاید ، وباكستان واإلماراتوتونس والجائر  وٕایرانالمقابل احتلت مصر والسعودیة 

حسب  )2005(ملیون طن لسنة  )7(الى  )1978(ملیون طن عام  )1.85(عقود الماضیة من  األربعخالل 

بالطن  عالمیاإنتاج التمور یوضح كمیة  أدناه )1(رقم  والجدول) FAO(والزراعة  األغذیةمنظمة  إحصائیة

   .على التوالي )2014(و )2010(لعامي ) (FAOمنظمة  إحصائیةحسب 

  

  2014و  2010لعامي ) FAO(منظمة  إحصائیةالتمور عالمیا بالطن حسب  إنتاجكمیة ) 1(جدول رقم          

      

  الدولة   
  كمیة التمور بالطن

  )2012( FAO إحصائیة  )FAO )2010 إحصائیة

  1,501,799  1,352.950  مصر

  1,065,032  1,078.300  السعودیة

  1,083,720  1,078.300  اإلمارات

  245,000  775.000  إیران

  526,749  759.200  باكستان

  848,199  710.000  الجزائر

  676,111  566.830  العراق

  422.800  431.300  السودان

  269,000  276.400  عمان

  174,040  161.000  لیبیا
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  واقع زراعة النخیل وٕانتاج التمور في العراق 

الفاكهة من الظروف الجویة مساحة تقارب  أشجارمزروعة لحمایة  أوالنخیل المزروعة لوحدها  أشجارتغطي    

. من نخیل العالم%) 37(لذا یعد العراق اكبر منطقة زراعیة للنخیل المتالكه ، العراق أراضيدونم من  ألف )600(

منتجاتها  أنكما ، بارزة في االقتصاد الزراعي العراقي فضال عن كونها مصدرا غذائیا مهما أهمیةالتمور  إنتاجویحتل 

وفي تغذیة الحیوان والصناعات الحرفیة في العدید من الصناعات الغذائیة  أولیةتستعمل كمادة والعرضیة  األساسیة

وان ما ینتج محلیا یسد حاجة السوق وما یزید عن ذلك یصدر الى الخارج كما یعد العراق موطن للعدید من ، األخرى

مع ذلك عانت . التمور النادرة التي یصدر العدید من فسائلها الى الدول المجاورة وخاصة دول الخلیج العربي أصناف

المتردیة التي عانى منها  واألوضاعمتراكم خالل الحقبات الزمنیة الماضیة نتیجة للحروب  إهمالبساتین النخیل من 

كما وان ، المتدنیة بأسعارهاجراء بقاء التمور  أصحابهاقبل  الى عدم العنایة بها من باإلضافةالعراق لسنوات عدیدة 

انتقلت  إذالى تدهور النخیل  أدتكانت من العوامل الرئیسیة التي العاملة المتخصصة في خدمة النخیل  األیديقلة 

ل من اجل توفیر مردود اقتصادي مناسب لهم ونتیجة لذلك انخفض معد األخرى األعمالالى قطاعات  األیديهذه 

ارتفاع  إنكما ، كغم في السابق )100(كغم سنویا لكل نخلة بدال من  )21(بلغ  إذالنخلة الواحدة من التمر  إنتاجیة

سلبي واضح على  تأثیروقلة المبازل وتعطیل عملها لها  األراضينسب الملوحة في التربة وارتفاع مستوى میاه 

النخیل من  أعدادذلك الى انخفاض الى  وأدىالجنوبیة منها في المدن العراقیة وخاصة  وٕانتاجیتهابساتین النخیل 

 )%50(أي انخفاض بنسبة  )1994(نخلة في عام  16,250,000)(الى  )1952(نخلة عام  )(32,360,000

ورافق ذلك انخفاض واضح في إنتاجیة التمور الذي یعزى الى انخفاض أعداد أشجار النخیل اإلناث إذ انخفضت 

والذي بدوره انعكس سلبا ) 1993(عام  )(15,800,000الى  )1977(نخلة عام  )19,700,000(أعدادها من 

  ).2(وبصورة مباشرة على أعداد النخیل المثمر في العراق وكما هو مبین في الجدول رقم 
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  ةمعدل إنتاج التمور بالطن ومعدل أعداد النخیل المثمرة ومعدل أعداد النخیل اإلناث للفتر ) 2(جدول رقم 

  2011 - 1977من 

  معدل إنتاج التمور  الفترة الزمنیة  

  )طن 1000( 

  معدل أعداد النخیل المثمرة

  )ملیون نخلة (    

  معدل أعداد النخیل اإلناث

  )ملیون نخلة (    

1977 - 1987  415,54      15,80            19,70             

1988- 1993  502,67      11,60            15,80             

     2010  566.80      12.60            18.65             

     2011    619.20      13.40            18.77             

  

  أهم أسباب انخفاض أعداد أشجار النخیل في العراق

  الحروب الطویلة التي مرت بها البالد  - 1

  إدخالالى تخلف الزراعة وعدم  وأدىواقع النخیل في العراق الحصار االقتصادي الجائر الذى اثر سلبا على  - 2

    .المكننة الحدیثة الى البلد    

  .النخیل أشجارعزوف الكثیر من الفالحین عن الزراعة وخاصة النخیل الرتفاع تكالیف خدمة  - 3

  .بالحشرات التي تؤدي الى هالك النخیل اإلصابة - 4

  أراضي الزراعیة الى  األراضيوتحویل  وأبنیةشوارع  وٕانشاءالنخیل نتیجة للتوسع العمراني  أشجار وٕازالةقطع  - 5

       .        سكنیة   

  .األصناف المرغوبة للمستهلك بسبب عدم استعمال التقنیات الحدیثة في إكثارهاقلة  - 6

  .المخصصة إلرواء النخیل شحة المیاه - 7

  

          

  :فكانتالمؤثرة على نمو النخیل  أما العوامل الطبیعیة

  الحرارة - 1
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  الرطوبة  - 2

  الشمس أشعة - 3

  األمطار - 4

  طبیعة التربة  - 5

  

  أهم النقاط التي یجب العمل بها من اجل تطویر ثروة النخیل في العراق  

   .اإلنتاجدعم الجمعیات الفالحیة التعاونیة وتوجیهها لتقدیم الخدمات والخبرة الفنیة والتسلیف وتسویق  -1

  .وتنظیفها بصورة مستمرة األنهارالحلول المناسبة لمشاكل شحة المیاه عن طریق كري  إیجاد - 2

  مع القیام بحمالت ذات المناشئ العالمیة المناسبة  األسمدةالقیام بعملیات التسمید بصورة مستمرة واستخدام  - 3

   .األسمدةتوعویة عن كیفیة استخدام هذه     

  واألسالیبالنخیل الممتازة والمرغوبة عن طریقة اعتماد المكننة  أصنافالنخیل وخاصة  ألمهاتبساتین  إنشاء - 4

  .الحدیثة في خدمة النخیل    

  .لیات التلقیح والجني للنخیلوالوسائل الحدیثة في عم اآلالتاالعتماد على  - 5

  .للتمور اإلنضاجالصناعي المختلفة من اجل زیادة كفاءة وسرعة عملیة  اإلنضاجاستخدام طرق  - 6

  .االعتماد على الجودة وصنف التمر في عملیات شراء التمور من المنتجین - 7

  .مخازن ذات مواصفات عالمیة معتمدة من اجل خزن التمور بعد استالمها إنشاء - 8

  تطویر وتحسین عملیات كبس التمور من خالل استخدام المكابس الحدیثة باإلضافة الى استخدام أغلفة وعبوات  - 9

  .ذات مواصفات قیاسیة تنساب عملیات بیع وتصدیر التمور    

  .إنتاج مكابس جدیدة الستیعاب كمیات التمور الفائضة عن الحاجة -10

   .ر التمور عن طریق االعتماد على تقنیات زراعة األنسجةاالعتماد على الطرق الحدیثة إلكثا -11
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صنف  التمر نخیل في الصفات بعض دراسة .)2011( فاضل فوزي وسن,،البریسم -
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