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  :صناف التمور العراقیةأ

 فيو  صنف 627 نحو وحده العراق فيو  ،)صنف 2000( من اكثرحوالي  العالم في التمور اصناف عدد یبلغ   

 500( یقارب ما االخرى العالم ودول ةفریقیاأل ةالعربی الدول ةبقی وفي )صنف 400( لیبیا فيو  )صنف 400( ایران

وان اسباب تخصص منطقة معینة بزراعة صنف معین ، المنطقة االخرىعن  صنافهاأ في تختلف منطقه وكل )صنف

  :یمكن حصرها بما یأتي

   .الصنف لذلك علیها الحصول ةوسهول الفسائل ةوفر  - 1

  .االرض ةطبیعو  المناخ لمالئمه المنطقه تلك في االصناف زراعه مالئمه  - 2

 الظروف تحملو  الحمل ةوغزار  ةالجید ةالنوعی من االصناف لتلك ةالمرغوب المزایابسبب  علیها زارعمال طلب كثره - 3

  .ةالمناخی

  : تسمیة االصناف العراقیة

 التمور في ةبارز  صفه عن التمور اسماء وتعبر ،ةالنوا ةزراع من االصناف تزاید نتیجه لهار حص ال النخیل اصناف

 اصابع ،ويلیل ، جوزي( مثل والحجم الشكل الى تشیر االصناف وبعض، )خضراويوال االصفر، االشقر، االحمر( مثل

) ةر یبكا ،مبكر ،ةحلو  ،سكر ،ةمایع( مثل ضجهن ومیعاد التمور ةنوعی الى یشیر ما وبعضها ،)بطیخيو  العروس

 واجدي یتالت منطقهال على سمي وبعضها )ابراهیميو  عباسل دق ،موسىدقل  ،الدین جمال( مثل مكتشفها باسم وبعضها

  ).بهرزيو  بصراوي ،بغدادي(  مثل فیها الصنف
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  صنف تمور البرحي

 في )التانینات(ة القابض ةصیفالع ةالماد من ثمارها خلوبسبب  وذلك ةالحلو  ةالعراقی االصناف من رحىب الصنف یعد  

ثمار هذا الصنف في  ؤكلت اذ االخرى االصناف عن یمیزه ما وهذ التمر ةمرحل الى )رسالب( االصفر الخالل ةمرحل

  .الكلیة العراق تمور من )%11.5( نسبته ما يالبرحصنف  ویحتل، والتمر رطبالو  خاللمرحلة ال

  

  القیمة الغذائیة لثمار البرحي في مرحلة الرطب

  .)غرام 8.2( ةالثمر  وزن معدل - 1

  .%)8( الثمار حجم الى البذور ةنسب - 2

  %).0(السكروز ة ونسب %) 63.4( المختزله السكریات ةالكلی السكریات ةنسب - 3

  مزایا تمور صنف البرحي

  والنضج هیرز بالت ةالمبكر  االصناف من برحي الصنف - 1

 في ةثمر ال لونو  اصفر یكون الخالل ةمرحل في ةثمر ال لونو  اخضر یكون الكمري ةمرحل في البرحي ةثمر  لون - 2

    .وفي مرحلة التمر یكون بني محمر بني یكون الرطب مرحله

  ).مس 2.3( ةالثمر  قطرو  )مس 3.7 - 3.2( من البرحي ةثمر  طول یتراوح - 3

  ).ملم 6- 5( بین یتراوح فیها ياللحم الجزء وسمك شفافه ونصف طریه تكون البرحي ةثمر  - 4

  .خشبي بني الى فاتح بني یكون النواة لون - 5

  .السكر من العالي محتواهال وذلك ةسكری المذاق ةحلو  )البسر( الخالل ةمرحل في البرحي ةثمر  - 6

   .ةالصالب ةمتوسط او ةمتماسك الخالل ةمرحل في البرحي ةثمر  - 7

  .ةخاص ةنكه ذات المذاق ةحلو  التمر ةمرحل في البرحي ةثمر  - 8
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  صنف تمور الزهدي

 االول القسم قسمین على الزهدي تمور وتستهلك ،انتاجا ةالعراقی االصناف اكبر من ةالعراقی الزهدي تمور دعت  

 الدبس ،السائل السكر ومنهاة المختلف التمور على ةالقائم الصناعات الى هبیذف الثاني القسم اما المباشر لالستهالك

 فضال هافی ةالموجود السكر ةكمی اهمها ومن جدا ةجید بمزایا الصنف هذا لتمیز وذلك الخ، ةالخمیر  ،الخل ،الكحول

  :ةالتالی بالنقاط الزهدي صنف ثمار تمیزت ذلك عن

   .ةالجاف نصف االصناف من الزهري صنف یعتبر - 1

   .ةالمجاور  الدول يبزهد ةمقارن ةلزج غیر مورهت بان الزهدي صنف یتمیز - 2

  .ةطویلخزن  فترات تتحمل بانها الزهدي تمور تتمیز - 3

  ).مغك 130 -  90( بین ما تتراوح والتي لیةالعا بانتاجیتها الزهدي النخله تمیز - 4

  .فاتح بني اصفر التمر لونو  كهرماني الرطب لونو  اصفر يزهدال خالل لون - 5

  ).مس 2.5 - 2.4( بین یتراوح وقطرها )مس 4 - 3.4( بین یتراوح الثمره طول - 6

  .باللحم ةملتصق ةالتمر  ةوقشر  بیضاوي ةالتمر  شكل - 7

 نكهه و الخالل مرحله في قابض يصعف مذاق ذا یكون التمر من ياللحم والجزء التمره سطح على بارز القمع -8

  ).غرام 8.5 - 7.8( بین یتراوح ةالتمر  زنو و  ةوسكری لذیذة التمر لب وطعم

  

  صنف التمور الخستاوي

 ةمتعدد بصور استهالكها على الناس اصناف التمور العراقیة المهمة والتي اعتاد من الخستاوي تمور صنف تعد   

  وتعتبر تمور الخستاوي من التمور الطریة. البني الغامقة ولونها جیدال تهاونكه نوعیتهال وذلك الشتاء فصل في والسیما
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 صناعات في یدخل وكذلك المكبوس وغیر منها المكبوس والنوع االشكال ةمختلف عبوات في و ةطویل لمده تخزن التيو 

  .والبهارات المكسرات مع تخلط واحیانا والحلویات المعجناتك ةمختلف

  مزایا التمور

   .جدا ةجید ةنوعی ذات تكون الخستاوي مورت - 1

  الى  اصفر لالخال ةمرحل وفي اخضر الكمري ةمرحل في الخستاوي ةثمر  ولون ةاقبر  تكون الخستاوي تمر ةحب - 2

  .مشمشي

  .الرطب ةمرحل في یختفي ان الطعم هذا یلبث وال فصيع خستاويال خاللال طعم - 3

   .السمك ةمتوسط ةالثمر  ةقشر  و مستطیل بیضاوي ةالثمر  شكل - 4

   .االلیاف ةقلیل تكون ةثمر ال - 5

   .والخزن ةالتعبئ سهله وتكون ةالطری التمور من الخستاوي تمر تعتبر - 6

  .وتمر رطبك استهالكها یمكن - 7

  كبس وتعبئة التمور

 : كاالتي وتعلیبھا لكبسھا بمراحل التمور تمر
 : harvesting التمور جني1- 

 تلقى او االرض على مفروشة حصران على فتلقى ,التمر نضج بعد مره العثوق بقطع العراقیة التمور معظم تقطف

 تصنیفها عملیة تجرى , االرض على من التمور جمع عملیة اثناء الطریقة بهذه شكلها ویتشوه التمور ووتلوث ..مباشرة

 خشبیة صنادیق في وتوضع .االخرى واالوساخ ) الحشف(  والیابسة ناضجة الغیر التمور بابعاد وذلك اولیا تصنیفا

 البستان في للتمور تعفیر عملیة احیانا وتجرى )كغم(16  الواحد سعة  )بالستیكیة فاصبحت بعد فیما تطورت(

 تاخیر عدم من والبد .الحاصل نوعیة ردائة على تعمل البدائیة الجني طریقة استعمال ان .الحقلي التبخیر باستخدام

 . المالثیون بمادة المخزن ارضیة تعقیم من البدو  ،التمور مخازن وفي بالحشرات االصابة لمنع البستان في الحاصل

 :المكابس داخل التمور استالم 2-

 وحجمها نوعیتها حسب اولیا تصنیفا وتصنف وتوزن التمور وتستلم ،والقوارب  )العربات وسابقا( السیارات تستعمل

  وعند وصول التمور الى المكبس یتم فحصها عن طریق تفریغ بضع الصنادیق من عربة النقل ، بالحشرات واصابتها

على حصیر ویكشف عن التمر للتاكد من خلوه من الحشف والتعفن والشیص ) صندوق 30 - 20صندوق من كل  1(

وجد التمر سلیما وزنت بعض الصنادیق للتاكد من وزنها ثم  فأذا، واالصابة بالعنكبوت والخالل والرطب والمواد الغریبة

  :تدخل الى المكابس وهنالك یتم تصنیفها على اساس جودتها الى 
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  ). Selected( تمور درجة اولى او ممتازة  -أ

  ).  Good Average Quality( تمور درجة ثانیة  - ب

  ). Backed( تمور درجة ثالثة وتسمي  -ج

  .التمور الصناعیة اي التي تستعمل لالغراض الصناعیة -د

  

  
 

 : fumigation والتعفیر التبخیر 3-

تبخر التمور عادة عند خزنها في الحقل عند خزنها وكذلك تبخر عند وصولها الى المكابس وقد یعاد التبخیر مرة ثالثة 

التبخیر فعاال فیجب ان تكون نسبة القتل فیه  بعد تعبئتها وقبل ان تصدر لالسواق او تخزن لفترة طویلة ولكي یكون

  .لجمیع اطوار الحشرات ویتم التبخیر في غرف التبخیر االعتیادیة او في غرف التبخیر المفرغة من الهواء%) 100(

في المواد استعماال  سائلة او بصورة غاز ومن اكثر هذه هنالك العدید من المواد المستعملة في التبخیر وهي اما تكون

  :ومن ممیزاته، وهو بحالة غاز ) Methyl Bromid  )CH3Brتعفیر التمور هي برومید المثیل 

  . فعال جدا وسریع في قتل الحشرات -أ

  .سام جدا لالنسان - ب

  .ال یؤثر على المعادن عدا االلمنیوم -ج

  . غیر قابل لالشتعال واالنفجار -د

  .قلیل الذوبان بالماء  -ه
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ویمتاز برائحة حلوة نوعا ما وخاصة في التراكیز ) ppm 17( وان اعلى نسبة منه وتكون غیر ضارة لالنسان هي 

وذلك لیسهل الكشف %) 2(غاز برومید المثیل مع الكلوروبكرین وهو الغاز المسیل للدموع بنسبة  العالیة لذا یخلط

  .عنه

   :خیر یفضل ان تكونبغازات الت

   .الثمارسهلة النفاذ داخل  -أ

   .ال تؤثر في طعم ورائحة التمر - ب

  .غیر قابلة لالشتعال واالنفجار -ج

   .رخیصة الثمن -د

  .سهل التخیر اذا كان سائال واثقل من الهواء اذا كان بحالة غازیة =ه

  :كما ان فعالیة التبخیر تتأثر بعدة عوامل

  .درجة الحرارة والرطوبة -أ

  . شكل وحجم الغرفة ومدى احكام غلقها وعزلها عن الهواء الخارجي - ب

  .طریق ترتیب صنادیق التمر داخل غرفة التبخیر -ج

  .طریقة ادخال غاز التبخیر ومدى انتشاره داخل الغرفة -د 

  .مدة التبخیر -ه

  
توضع غرف التبخیر ما بین موقع االستالم وموقع الشحن ویفضل ان تكون غرف التبخیر ان تكون اما مكعبة او   

وان تجهز بمراوح تهویة تساعد على توزیع المادة المتبخرة في جو الغرفة كما  ،مستطیلة لسهولة انتشار المادة فیها
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عادة تستخدم مكابس بغداد والمنطقة  .انتهاء عملیة التبخیرتجهز بمراوح طاردة للتخلض من غاز التبخیر السام  بعد 

من حجم ) قدم 1000/بار1(الوسطى طریقة التعفیر تحت الضغط االعتیادیة وكمیة غاز مثل البرومید المستعملة 

  لذا فانها تحتاج ) قدم 5000(وان حجم الغرفة في هذه المكابس تصل الى ، تقریبا) °م15(الغرفة وعلى درجة حرارة 

وفي البصرة تستعمل طریقة التعفیر بالغرف الحدیدیة ، )ساعة 24- 12(من الغاز لمدة تعرض تتراوح بین ) بار 5(

اذ تدخل الصنادیق على عربات على عربات تتحرك على سكك حدیدیة الى داخل غرف ، تحت الضغط المخلخل

صیفا ) بار 5(دخال الغاز الى الغرف بضغط التعفیر ثم بعد ذلك تغلف هذه الغرف ویتم تفریغ الهواء اوال ثم یتم ا

وبعد االنتهاء یفتح صمام التفریغ لتفریغ الهواء ثم تقتح االبواب وتدفع ) ساعة 3- 2(صیفا لمدة ) بار 8(وترتفع الى 

     .العربات المحملة بالتمور على السكك الحدیدیة الى وحدات الكبس

  : Grading التصنیف4- 

 على العملیة هذه تجرى ان ویفضل, المرغوبة وغیر ) الیابسة( والحشف المشوهة التمور بعزل التصنیف عملیة تتم

  .الغسیل حوض الى یؤدي متحرك حزام

  
  

  : washing and cleaning والتنظیف الغسیل5-

 حوض في الماء ویتم استبدال الماء من  )رذاذ( رشاش الیها یوجه حیث ,الشوائب من للتخلص بالماء التمور تغسل

 العزل عملیات بعض علیها تجرى ثم ،مراوح ماستخدثم یتم تجفیف التمور المغسولة بأ ،الغسل عملیة بعد الغسیل

  .لالعالف او للتصنیع او خاصة كبس الغراض وتصریفها الجیدة غیر التمور بعض لعزل والتنقیة
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  انواع على العراق في وتتم: رالتمو  كبس - 6

والتمر الذي یكبس فیها اما . مشمع بورق الداخل من تغلف التي الخشبیة صنادیقال تستعمل : الخشبیة الصنادیق -أ

 .یكون منزوع النوى او یكبس مع النوى

والتمور المكبوسة ، مختلفة وباوزان بالسیلوفین تغلف قوالب بشكل التمور تكبس حیث : السیلوفین ورق استخدام - ب

 .ر المحشاة بالمكسراتبهذه الطریقة اما تكون منزوعة النوى او التمو 

 window- cartone . العلب انواع ضمنها من : الكارتونیة العلب -ج

  .الهواء من المفرغة اثیلین البولي اكیاس -د

 منها الصغیرة تدعى العامة للمعلومات ( مختلفة بحجوم النخیل سعف من تصنع اكیاس وهي : الخصاف -ذ

 .الرطل الى نسبةوتسمى بهذا االسم  ) بالرطیلیة

   ).كغم 75- 50( بوزن باكیاس الزهدي تمور بأتع ما عادة : االكیاس - ل

 القصدیر بمعدن مغطسال الحدید من صفائح عن عبارة وهي تنكة ومفردها التنك او : ةالمعدنی الصفائح -م

 والمكابس البیوت في تستخدم وهي ،تنك تدعى فاصبحت االنجلیزي اللفظ وحور tin can تدعى وهي المنصهر

 المعة بانها العبوات بهذه المعباه التمور وتتمیز وغیرها والحالوي البرحي تمور لكبس البصرة في تستخدما م وعادة

 .محلیاً  التمور هذه تستهلك ما وعادة

 في التمور من معینة كمیة توضع لم وتجفیفها غسلها بعد التمور فیها یكبس  :االعتیادیة اثیلین البولي اكیاس -ن

 تنكة في االكیاس من مجموعة تجمع واحیانا فیه التمر فیكبس مستطیل او مربع خشبي قالب في یوضع الذي الكیس

  .واحدة

  
  

  الفدیوات ادناه توضح اهم عملیات تعبئة وكبس التمور

https://www.youtube.com/watch?v=CKLjtF01Wr0    

https://www.youtube.com/watch?v=NfdB3U5UKSk   
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