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 ةـــالمقدم
ــــات االنســــانیة حیــــث ورد  ــــذ القــــدم مكانــــة هامــــة فــــي المجتمع ـــوأت النخلــــة من تبـ

ـــب الســـماویة،  ـــراث والتـــاریخ والكت ـــي كتـــب الت ذكرهـــا الســـومریون و اســـمها كثیـــرًا ف
والبــــابلیون واآلشــــوریون وممــــا یثبــــت توغــــل وجــــود النخلــــة فــــي القــــدم بجنــــوب 

فیهــــا النخیــــل إذ بــــدأت فــــي عصــــر  كــــان یكتـــبالتــــي العـــراق العالمــــة المســــماریة 
الواقعــــة علــــى ) اریــــدو(مدینــــة وتعتبــــر   .م.ق) 2400-3000(فجــــر الســــالالت 

ـــوب  12مســـافة  ـــل ) أور(مـــیًال جن ـــل األلـــف الرابـــع قب ـــت قائمـــة فـــي اوائ مـــن مـــدن مـــا قبـــل الطوفـــان كان
ــــ. المــــیالد ــــى مشــــارف منطق ــــذاك عل ــــت حین ــــل إذ كان ــــة رئیســــة لزراعــــة النخی ــــت كونهــــا منطق ة ولقــــد ثب
ــــل األهــــوار ــــه النخی ــــان وجــــد ب ــــد مــــن المــــؤرخین اول مك ــــي یعتبرهــــا العدی ــــراق والت ــــوب الع ــــي جن  . ف

  
ــــي المــــادة  ــــا ورد ف ــــذكر م ــــة بعضــــًا مــــن نصوصــــها ن ــــت النخل ــــي خصّ ) 59(ومــــن مســــلة حمــــورابي الت

ــــن(بتغــــریم مــــن یقطــــع نخلــــة واحــــدة بنصــــف  َ وتشــــیر المــــادة . مــــن الفضــــة أي حــــوالي نصــــف لبــــرة) م
ـــــي  بأنـــــه إذا عهـــــد) 64( م ثلث مالـــــك إلـــــى فـــــالح لتلقـــــیح نخیـــــل بســـــتانه والعنایـــــة بـــــه فعلیـــــه أن یســـــّل

إذا أهمـــــل : (فتــــنص علـــــى) 65(أمـــــا المـــــادة . الحاصــــل إلـــــى صـــــاحب البســــتان ویأخـــــذ لنفســـــه الثلــــث
الفــــالح تلقــــیح النخیــــل وســــبب نقصــــًا فــــي الحاصــــل فعلیــــه أن یــــؤدي ایجــــار البســــتان أســــوةً بالبســــاتین 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاورة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ).المجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ـــــ ـــــرآن الك ـــــي الق ـــــة وف ـــــالى النخل ـــــر اهللا ســـــبحانه وتع ـــــرة منهـــــا ) 21(ریم ذك ـــــرة باســـــم النخـــــل ) 13(م م

مــــرات باســــم النخیــــل ومــــرة واحــــدة باســــم لینــــة، ولقــــد خــــص الحــــدیث النبــــوي الشــــریف ) 7(والنخلــــة، و
ــــث الشــــریفة التــــي تعطــــي هــــذه الشــــ ــــد مــــن األحادی ــــة بالعدی ــــة أهمیتهــــا كغــــذاء ودواء جر النخل ة المبارك

ـــك كمـــا ذك ـــر ذل ـــاب والفالســـفةوكســـاء وغی ـــى بهـــا الشـــعراء  رهـــا الكتّ ـــة  وتغن ـــاجم العربی ـــي المع كـــرت ف وُذ
    .كثیراً 
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  وكیف جاءت فكرة عمل موقع الشبكة العراقیة لنخلة التمر, والیوم األمسالنخلة بین 
  

 ورســــوم ومنحوتــــات تماثیــــل فــــي النخلــــة ظهــــرت فقــــد تاریخــــه، لعمــــق العــــراق فــــي النخلــــة عمــــر امتــــد
ـــة ـــر قبـــل جداری ـــدماء العـــراقیین اهتمـــام مـــدى یظهـــر ممـــا ســـنة االف خمســـة مـــن اكث  الشـــجرة بهـــذه الق

 المواقــــع اهــــم مــــن للعــــراق الوحیــــد المنفــــذو  العربــــي الخلــــیج علــــى تطــــل التــــي البصــــرة المباركــــة، وتعــــد
ــــي التمــــر لتصــــدیر ــــراق ف ــــر فیهــــا وتوجــــد الع ــــبس لتصــــنیع المعامــــل مــــن الكثی ــــث التمــــور وك ــــان  حی ك

  .العالمیة االسواق الى طن الف) 350( من یقرب ما هناك من یصدر العراق
  

بعــــد ان كــــان العــــراق یحتــــل الموقــــع االول  نخلــــة ملیــــون 16 الــــى العــــراق فــــي النخیــــل اعــــداد تتناقصــــ
ـــالم  ـــي الع ـــى المـــدن زحـــف وبســـبب المتواصـــلة الحـــروب مسلســـلل نتیجـــةف ـــل بســـاتین عل  واقامـــة ،النخی
ــــات لمــــا تســــببهاضــــافة  ،فیهــــا والشــــوارع الطــــرق وشــــق العمرانیــــة المشــــاریع  واخطرهــــا الزراعیــــة االف

رتفــــاع نســــبة الملوحــــة واهمــــال والحفــــارات مــــن اذى للنخلــــة ، كمــــا ان ال  والــــدوباس الحمیــــرة اتحشــــر 
ـــى  المـــزارعین لبســـاتینهم لعـــدم جـــدوى اســـعار التمـــور وزیـــادة كلـــف العملیـــات الزراعیـــة اثـــره الواضـــح عل

ـــي العـــراق ـــل ف ـــدهور بســـاتین النخی ـــان اضـــ .ت ـــي ب ـــل هـــذا دفعن ـــوني كمخـــتص وأجـــد ك ـــین عی ـــة ب ع النخل
ــــذا دولیــــا لهــــا علــــى شــــبكة االنترنــــت لعــــرض تلــــك المشــــكلة للعــــالم واالســــتفادة مــــن ذوي الخبــــرة  منف
   : ساعدني النجاز الشبكة عوامل عدیدة منها للمساهمة في اعادة رونق العراق ونخله لقد

  
رشادي متكامل في مركز واحد سهل الوصول الیه ی .1 ٕ بحث في موضوع غیاب أرشیف علمي وا

النخیل الذي یعتبر العمود الفقري لالقتصاد الوطني للعراق والدول العربیة واالسالمیة ومصدر 
 .غذائي مهم للعدید من الناس

تراكم الخبرة العملیة في مجال اعداد المقاالت وتصلیحها وتبویبها واعادة صیاغة بعضها  .2
 لتتناسب مع الشبكة

) Server(وایجاد خازن للموقع   Domainعامل مع شراء وجود أولیات تقنیة عن كیفیة الت .3
 .وكیفیة ادخال المعلومات المهمة

وجود أرشیف علمي وارشادي عن النخیل في مكتبتي سهل  لي الحصول على المعلومات  .4
 .االساسیة التي یبدأ بها الموقع
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اء والباحثین قوة شبكة العالقات الشخصیة العلمیة واالجتماعیة مع المؤسسات العلمیة والعلم .5
 .والمهتمین في مجال النخیل مهد للحصول على معلومات ومواضیع عدیدة

الكفایة المالیة لتحمل تكالیف شراء الموقع وخازنه ومصممه وسكرتاریة الشبكة وضمان  .6
 .دیمومته

القدرة العلمیة والمعرفة الدقیقة لمدیر الشبكة بحیثیات موضوع النخیل والمهتمین به بالعراق  .7
 .العربي والعالم والوطن

المواظبة والمتابعة الدقیقة لكادر الشبكة وكذلك متابعة الباحثین والمهتمین الرسال نتاجهم  .8
 .وفعالیاتهم

  
فریـــــق  بتشـــــكیل 1/12/2007 فـــــي احیـــــت المبـــــادرة عنـــــدي للبـــــدء االمـــــور هـــــذه كـــــل

ـــــة  لتأســـــیس متخصـــــص تحـــــت اشـــــرافي وتمـــــویلي الشخصـــــي ـــــة لنخل الشـــــبكة العراقی
التعریــــف بالنخلــــة وزراعتهــــا والعملیــــات  اهــــدافها مــــن التــــي datepalms.net -www.iraqiالتمــــر

ــــة الالزمــــة لخــــدمتها ووســــائل تصــــنیع منتجاتهــــا وجمیــــع التقانــــات والبحــــوث المنشــــورة عنهــــا  الزراعی
النخلـــــة مـــــن ب العلمـــــاء وكـــــل مالـــــه عالقـــــة, ثاالبحـــــا, الفعالیـــــات, متابعـــــة وعـــــرض جمیـــــع االنشـــــطةو 

متقـــــدم مـــــن الناحیـــــة االكادیمیـــــة والتقنیـــــة حیـــــث كـــــرس لـــــه مـــــدخلو  خـــــالل موقـــــع الكترونـــــي عـــــالمي
  .ومصمم متفرغ وتم التعاقد مع شركة بهدف تطویره بشكل دوري ویومي, بیانات

  
  في موقع النخیل العراق  الشریحة المستهدفة

ـــد اعـــداد الموقـــع بمـــا یتوافـــق مـــع طـــرح مـــواد تركـــز فـــي عناوینهـــا ومضـــمونها علـــى شـــجرة النخیـــل  بع
ـــل االمـــ ـــر وانتـــاج ووقایـــة وتســـویق وكافـــة التقنیـــات الحدیثـــة ور التـــي تتعلـــق بهـــا وك مـــن زراعـــة وتكثی

  أصبح للموقع زوار من شرائح مختلفة تتمثل في, التي تزید من انتاج النخلة
    وبشجرة النخیل خاصة, الناس العادیون وكل من له ادنى اهتمام بالزراعة عامة 
 والدكتوراةوطلبة الماجستیر الباحثون , طالب العلم 

 المؤسسات والجمعیات المهتمة بالنخیل والزراعة, المزارعون 

  المهتمون بالعلماء واالختراعات على صعید الوطن العربي 
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  وقع رغم تعقیداته التقنیة وتشعبها اال انه اصبح صدیقا لمحركات البحثمرونة الم
  

ـــــة لنخلـــــة التمـــــر ـــــین صـــــف ان المتصـــــفح لموقـــــع الشـــــبكة العراقی حاته التـــــي یـــــتم اضـــــافتها والمتنقـــــل ب
للموقـــع بشــــكل یــــومي یــــرى مــــدى المرونــــة التــــي اكتســــبها الموقــــع بعــــد الحملــــة التطویریــــة والتســــویقیة 

ـــــه ـــــة التصـــــمیم لیكـــــون متوافقـــــا مـــــع , التـــــي طبقـــــت علی ـــــم اعـــــادة تطـــــویر الموقـــــع مـــــن ناحی حیـــــث ت
اضـــــافة وكـــــذلك ســـــرعة الوصـــــول الیـــــه جعلتـــــه یتقـــــدم رتبـــــة بعـــــد ان تـــــم , متصـــــفحات االنترنـــــت كلهـــــا

 google ,yahooباالضــــافة الــــى تســــجیله داخــــل محركــــات البحــــث الشــــهیرة , لــــه الخفیفــــة الرســــومات
ـــعبه فـــــي الشـــــبكة العنكبوتیــــة یصـــــل الـــــى بلـــــدان اكثـــــر حـــــول العـــــالم msnو   ,االمــــر الـــــذي جعـــــل تشــ

  واالشكال البیانیة التالیة توضح ماوصل الیه الموقع

 

 
 زیادة نسبة تصفح مواضیع الموقع للزائر الواحد خالل شهر 300%, وخالل 3 اشهر %80

 
 

  
احتل موقع الشبكة العراقیة  Google 2009ائیات ملیون موقع في العالم حسب احص 250من بین 

الشهیر بعد تحسینه في  Alexaموقع  بناء على نتائج تحلیل 4.555.620لنخلة التمر المرتبة 
  ملیون خالل شهر واحد ومستمر نحو التقدم 2محركات البحث لیحقق تقدما تجاوز 
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 نسبة زیادة عدد الزوار خالل 1 شهر 200%, وخالل 3 اشهر %90

  

لعرض المادة في كل قسم  واصداره هفي بدایة تصمیمه تصمیم جدید للموقع مختلف عنولقد تم اعتماد 
واضیع ل بین صفحات وملعن القسم االخر حتى الیشعر الزائر او الباحث بالتشابه والم بشكل مختلف

الزائر انطباعا ان هناك جهدا كبیرا قد بذله االمر الذي اكسبه مرونة وسهولة في التصفح واعطى , الموقع
وزوار , االمر الذي جعل الموقع صدیقا لمحركات البحث, الموقع القائمون على تطویر وتنسیق واشهار

 كما تشیر الیه االشكال التالیة الموقع

 
 

  بعد تحسین أداء الموقع في محركات البحث, اكتوبر 17سبتمبر الى  17 لموقعاار الشكل یبین ازدیاد عدد زو 
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 2010لشهر سبتمبر  استخدام الموقعملخص احصائیات 

 1339 زیارة خالل اسبوع 

  1106 صفحة یتم تصفحها یومیا 

 3.05 صفحات تقریبا یتم تصفحها من قبل كل زائر 

 77.74 %زیارات جدیدة للموقع 

  
 

  )1(جدول رقم , فهرسة المواضیع الموجودة في الموقع ملخص
  

  المالحظات  عدد المواضیع  الروابط الداخلیة  الرابط على الموقع/ العنوان 
    11    النخیل في التراث العراقي

  
  

مؤسسات الدول المهتمه 
  بالنخیل

 الهیئه العامه للنخیل .1
 المزروعات لوقایةالهیئه العامه  .2
 الهیئه العامه لإلرشاد .3

ق یلشــــركه العراقیــــه لتصــــنیع وتســــو ا .4
 التمور

  وحدة بحوث النخیل .5

  
  
4  

  

    48    مقاالت علمیة
  

  بحوث علمیة وأطاریح
 رسائل ماجستیر .1
 أطاریح دكتوراه .2
 بحوث علمیة منفرده .3

  ملخصات بحوث علمیه .4

  
  
170  

  

الندوات والمؤتمرات المهتمه 
  بالنخیل

    
4  

  

     نخلة التمرل العراقیةالجمعیة  .1  الجمعیات العلمیة العراقیه
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  2  الجمعیة العراقیة لوقایة النبات .2
    8    عملیات خدمة النخیل
    114    أصناف التمورالعراقیه

    6    زراعة االنسجه
    4    معدات خدمة النخیل
    9    الزراعه العضویة

التوصیف الوراثي لألصناف 
  العراقیه

  4    

    13    أخبار المحافظات
  
  

علماء وباحثون عراقیون عرب 
  وأجانب

 علماء وباحثون في الذاكره .1
 علماء عراقیون في المهجر .2

 علماء عرب متمیزون .3
 علماء أجانب وبحوث علمیه .4

 السیره الذاتیه 

 بحوث علمیة  

  
  
47  
  
  

  

  

  )2(اقرأ المزید في جدول رقم   60  والقوارض واالمراض والحلم الحشرات   آفات النخیل
  

  أرشیف النخیل
  

 األرشیف بحوث ومعلومات من  .1

 ة وأرشیفالبكر ذاكر  .2
  عروض عن النخیل .3

  
44  

  
  

  

  
  النخیل في عیون الفن

 النخیل في الشعر العربي .4
 النخیل في الغناء العراقي .5

  البوم صور .6

  
84  

  

    24    النخیل في الدول العربیه
    2    زارعین الحقلیهالممدراس 

    70    كتب متخصصه في النخیل
    3    براءات إختراع

    45    حلویات ومعجنات التمور
    5    النخیل و الطاقة

    19    المواقع المهتمه بالنخیل
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  )2(جدول رقم , آفات النخیل واعداد المواضیع المضافة لكل منها
  

  عدد المواضیع  اسم االفة   عدد المواضیع  اسم االفة  

  2  عنكبوت الغبار –حلم   11  1  دودة الطلع  1
  

  2  خیاس طلع النخیل  12  7  دوباس النخیل  2
  2  اللفحة السوداء  13  1  الحمیرة حشرة   3
  1  موت الفسائل  14  2  حفار ساق النخیل ذو القرون الطویلة     3
  1  التبقع الكرافیولي  15  2  حفار عذق النخیل  4
  1  البلعت  16  1  حفار سعف النخیل  5

  التبقع البني على السعف  17  5  سوسة النخیل الحمراء  6
2 
  

  15  خرىأمراض أ  18  1  )دابة االرض(االرضة   7
  --   قوارض وطیور  19  2  الحشرات القشریة  8
  3  وسائل مكافحة  20  3  حشرات اخرى ومفاتیح تصنیفیة  9
        1  حشرات التمور المخزونة  10
  
  

  والتطورات التي مر بها الموقع حصائیاتاالملخص الهم 
 ــــــــــــــــــــــع ــــــــــــــــــــــاریخ  زوار الموق ــــــــــــــــــــــن ت ــــــــــــــــــــــوبر/20 – 2007/دیســــــــــــــــــــــمبر/1م  2010/اكت

ــــدل ال ــــین الشــــكل ادنــــاه مع ــــل شــــهرین باســــتثناء الجــــزء یب زیــــادة فــــي عــــدد الــــزوار مقســــمة ك
ولغایــــة تــــاریخ  2007یومــــا منـــذ بدایــــة تاسیســـه فــــي نهایــــة عـــام  18االخیـــر الــــذي مثـــل مــــدة 

ــائزة حیــــث یالحـــظ ارتفــــاع عــــدد الــــزوار بشـــكل یتناســــب مــــع مواضــــیع الشــــبكة  تقـــدیم طلــــب الجــ
ــــع فــــروع واختصاصــــات النخیــــل العراقــــي ــــي تناولــــت جمی ــــة والعربــــي اضــــافة  المتعــــددة الت لنوعی

المقــــاالت العلمیــــة االختصاصــــیة التــــي تضــــاف بشــــكل دوري اذ تمــــت اعــــادة طباعــــة اكثــــر مــــن 
ــــــة 3000 ــــــة غطــــــت البحــــــوث العلمی ــــــوراة, االطــــــاریح, ورق ــــــاء , رســــــائل ماجســــــتیر ودكت العلم

ـــــل, والبـــــاحثون ـــــات النخی ـــــة , آف ـــــع االمـــــور التـــــي لهـــــا صـــــلة وعالق الكتـــــب المتخصصـــــة وجمی
  .رة في قائمة محتویات موقع الشبكة سابقاوالمذكو  بالنخیل
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  زائر 106272  2010حتى تاریخ اكتوبر  2007العدد االجمالي لزوار الموقع منذ تأسیسه دیسمبر 
  

  زوار الموقع حسب البلدان عربیا وعالمیاتوزیع 

ماب  بهدف معرفة مدى انتشار وتوزیع زوار الموقع على مستوى العالم تم االشتراك مع موقع كلستر
-http://www2.clustrmaps.com/counter/maps.php?url=http://www.iraqi

datepalms.net 
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أن هناك زیارات یبین الجدول ادناه مدى عدد الزوار مقسمین على دولهم بترتیب تصاعدي اذ یالحظ ب
یلیهما االردن والوالیات , دولة تقدمت علیها المملكة العربیة السعودیة وجمهوریة العراق 68مختلفة من 

بینما تبوأت , ثم االمارات العربیة المتحدة فالجزائر فالكویت, المتحدة االمریكیة وجمهویة مصر العربیة
المرتبة التالیة من عدد  )المملكة المتحدة, مغربال, تونس, سلطنة عمان, لیبا, سوریا(الدول التالیة 

  .ترتیبا اقل دولة 45وماعدا ذلك فلقد شكلت مجموعة دول عربیة واجنبیة عددها  الزوار

ان تعدد الزوار من دول مختلفة عربیة واجنبیة قد عكس بشكل كبیر مقدار تكرار الزیارات على موقع 
یستفید منها المزارع والفني  میة فنیة واكادیمیة وتطبیقیةشبكة النخیل العراقیة وماتحتویه من مادة عل

مما دفع معد الشبكة ان یبذل جهودا كبیرة للبحث والتقصي عن المعرفة , والباحث العلمي وغیر ذلك
الخاصة بالمعلومات النخلیة لیعرضها لزوار الموقع بأسلوب سلس ومبسط مع مراعاة خصوصیات النخبة 

 .عالعلمیة التي تزور الموق

  
  
  
  
  
 

 عدد الزوار عدد الدول بلد الزائر

 1-10 35 دول غیر عربیة

 10-25 9 دول عربیة واجنبیة

, لبنان, النرویج, البحرین, فلسطین،سودان، یمن،المانیا،استرالیا،السوید
 قطر

10 50-26 

 51-100 6 المغرب, تونس, UKسوریا، لیبیا،عمان،  

 101-200 2 الكویت, الجزائر

 201-300 1 االمارات

مصر, امریكا, االردن  3 400-301 

 401-700 2 سعودیة,عراق 

  68  التي تمت زیارة الموقع منها مجموع عدد الدول 
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 الشبكة العراقیة لنخلة التمر أداة للتواصل بین العلماء والباحثین  
ین واالخرین اذ تم حققت الشبكة العراقیة لنخلة التمر تواصال متمیزا بین الباحثین العراقی لقد

أبرزت العلماء باحث عراقي مهتم بالنخیل وغیره كما  100اضافة السیرة الذاتیة ألكثر من 
العراقیین االوائل الذین ساهموا على مستوى العالم ممن توفاهم اهللا سبحانه وتعالى امثال ابو 

, ومبشر صالح وغیرهم واألستاذ الدكتور علي عبدالحسین وحیدر الحیدري النخیل عبدالجبار البكر
وبعض , أسسا جلیلة للعلم والمعرفةكما سلطت نافذة على علمائنا االعالم ممن تقاعدوا وأضافوا 

  .العلماء والعلماء األجانب المتمیزون في مجال النخیل
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 2009 - 2007لنسخة االولى للموقع سنة ا  
دد الزوار قبل بدء النسخة حیث وصل عوهي نسخة بدایة التأسیس لموقع شبكة النخیل العراقي 

  .زائر وتبین الصورة التالیة النموذج االول لالصدار 51000الجدیة المحدثة 
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  2010 – 2009النسخة الحدیثة للموقع سنة  
 ,Ajax(في هذه النسخة تم تطویر الموقع من الناحیة البرمجیة حیث تم استخدام احدث التقنیات 

JQuery (مع اضافة الكلمات الدلیلیة, موقع وطرق عرض مادتهالتي تحسن من سرعة أداء ال 

  )Meta keywords( ,وكذلك تسجیل الموقع في محركات البحث العالمیة  
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 منتدى النخیل العراقي 

وتلبیـة لرغبـة العدیـد  تمـت مالحظتهـا فـي موقـع شـبكة النخیـل العراقـيبناءا على المعطیات التفاعلیـة التـي 
ذة حواریـة یــتم فیهــا تبـادل االراء واالفكــار واالجابــة علـى بعــض التســاؤالت مـن المهتمــین بالنخیـل بفــتح نافــ

الخاصة بالنخیل تم استحداث منتدى النخیل العراقي الذي بدأ مع النسخة االولى بشـكل مبسـط وتـم تحویلـه 
كلیــا لیصــبح لــه نطــاق خــاص وســیرفر مســتقل حیــث اســتقبل عــددا مــن االعضــاء المتخصصــین فقــط بلــغ 

واستعمل هذا المنتدى لالعالن عن المناسبات والمؤتمرات والمعارض الخاصـة عضو  200 عددهم مایقارب
بالنخیـل فكـان لـه دور متمیــز فـي التواصـل بـین االعضــاء وغیـر االعضـاء وكانـت تلبــى االجابـة عـن جمیــع 
ــــــدیر الشــــــبكة او تحــــــول االســــــئلة لالختصاصــــــیین ــــــل م ــــــن قب ـــل امــــــا م ـــ   التســــــاؤالت الخاصــــــة بالنخی

  

  

  للجزء العلوي لمنتدى النخیل العراقي صورة مقتبسة
palms.net-date-http://iraqi  
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  مقتبسات من موقع شبكة النخیل العراقي
 علمیة مقاالت

  
 ماجستیر رسائل

  

 دكتوراة أطاریح

  

 النخیل أرشیف
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  موقعالمصادر والمراجع المهمة التي تم اعتمادها في ال بعض
o االدارة المتكاملة لمكافحة حشرة سوسة النخیل الحمراء، 1997 -عظم، خاجه محمدأ ،

 .ص32مطبعة جامعة السلطان قابوس، 

o نخلة التمر زراعتها ورعایتها، منشأة 2004 -براهیم،عاطف محمد و محمد لطیفإ،
 .ص785المعارف، 

o لعربیة، وزارة الزراعة ، امراض النخیل في دولة االمارات ا2002 - البلداوي،عبد الستار
  ص52والثروة السمكیة، 

o  ص1200العاني، مطبعة ، نخلة التمر ماضیها وحاضرها، 1972 -البكر، عبد الجبار . 

o  ص268، فسلجة وتشریح مورفولجي نخلة التمر، جامعة البصرة، 1980 –جبار حسن. 

o التمر، المكتب ، تكنولوجیا زراعة وانتاج نخیل 2006 -الجبوري، حمید و زاید،عبد الوهاب
 .ص515االقلیمي لمنظمة االغذیة والزراعة بالشرق االدنى،

o  بحث ودراسة في مجال مكافحة افات النخیل  20اكثر من .الجبوري، ابراهیم جدوع
 .والتمور

o ص100، حشرات النخیل والتمور، المركز االقلیمي، 1980  -الحیدري، حیدر. 

o  350فاتها في العراق ،جامعة بغداد، ، النخیل والتمور وا 1974–الحسین، علي عبد -
 .ص 400

o ص574، النخیل والتمور وافاتهما ، جامعة البصرة، 1985 - الحسین، علي عبد . 

o النخیل وانتاج التمور في دولة االمارات، 2000 -و خلفان، راشد محمد هحسن شبان ،
 .الزراعة والثروة السمكیة وزارة 

o منظمة ر النخیل فسلجتها جنیها وزراعتها،، ثما2006 - حسن شبانه و عبد الوهاب زاید       
 .ص132االغذیة والزراعة، 

o  وصف بعض اصناف نخیل التمر العراقیة، اللجنة 2002 -حسین، فرعون احمد ،
 ص70لتسجیل واعتماد االصناف الزراعیة،  الوطنیة

o وصف لخمسین صنفا من اصناف نخیل 2004 -حسین، فرعون احمد وسهام هاشم ،
 .ص103اقیة، البرنامج الوطني لتكثیر وتحسین زراعة النخیل، التمر العر 

o زراعة نخیل التمر، المكتب االقلیمي لمنظمة االغذیة والزراعة 2005-زاید، عبد الوهاب ،
 .ص349بالشرق االدنى، 
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o تصنیف النباتي والوصف المورفولجي، دائرة بلدیة ال، 2003 -غالب، حسام حسن علي
 .ص59ابو ظبي، 

o اشجار نخیل التمر من واقع دولة االمارات، بلدیة ابو 2006 -حسن علي غالب، حسام،
 .ص182ظبي، 

o اطلس اصناف نخیل التمر، مركز زاید للتراث والتاریخ، 2009 -غالب، حسام حسن علي،
  .ص2000مجلدات اكثر من  6جزئین

 
o البالط  ن،افات النخیل والتمور في سلطنة عمان، شؤو2005 - قناوي، مجدي محمد

 .ص341اني،السلط

o ص227، نخیل التمر في االمارات العربیة، ابو ظبي، 2004-كعكة،ولید عبد الغني. 

o افات النخیل في االردن، المركز الوطني للبحوث ,2007-منى مشعل وباسل عبیدات
 .ص112الزراعیة ونقل التكنولوجیا، 

o لعین ،سوسة النخیل الحمراء، قطاع الزراعة ا2008-مرسي،محمد عادل وعبداهللا محمد
 .ص27قسم الوقایة، 

o مجالت المرشد االماراتیة ، النخیل والتمور السعودیة، النخیل السودانیة وغیرها 

o ص 162، سوسة النخیل الحمراء، جامعة االمارات، 2001 -ولید عبد الغني واخرون. 

o ص200، ولیمة من التمور، وزارة االعالم االمارات، 2002 -یونس دانیال. 

  


