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Abstract: 
 

     Volume global production of dates 7.1 metric tons in 2009, 

according to estimates by the Food and Agriculture FAO including 3 

million metric tons production volume top twenty countries in the 

world production of dates comes on the list of those countries Egypt, 

Iran and Saudi Arabia in the top of the first three, and the UAE came 

ranked fourth globally inproduction dates volume production of 755 

thousand metric tons by 11% of global output, and Iraq production was 

50,700 metric tons.The total global exports of dates 807 thousand tons 

for the year 2009                                                                       
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 مارات العربية المتحدةنتاج التمور في العراق ودولة اإلإ
 )دراسة مقارنة(   والمممكة العربية السعودية

 

                                                                       
 المشيداني  حسين بان عميم.م.                                                         
 دارة واالقتصاد/جامعة البصرةكمية اإل                                                      

 
 ص :خالمم
وفقا لتقديرات منظمة  9002طن متري لعام  1.7العالمي لمتمور  اإلنتاجبمغ حجم      

عشرين دولة عمى مستوى  أىم إنتاجمميون طن متري حجم  3والزراعة الفاو منيا  األغذية
يرانالعالم لمتمور ويأتي عمى قائمة تمك الدول مصر  إنتاج والسعودية في المراكز الثالث  وا 
طن  لفأ 177 إنتاجالتمور بحجم  إنتاججاءت بالمرتبة الرابعة عالميا في  اراتواإلم،  األولى

طن متري .  ألف 70100 العالمي ، والعراق بمغ إنتاجو اإلنتاج% من  77متري بنسبة 
 . 9002ألف طن لعام  701وبمغت  الصادرات العالمية من التمور 
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 :المقدمـة

 إلىيرجع تأريخيا  إذالمباركة من أقدم أشجار الفاكية في العالم نخيل التمر تعتبر شجرة     
وذكرىا في أكثر من سورة في  اإلنسانيةأحقاب بعيدة فقد خمقيا اهلل سبحانو وتعالى لخير 

محكم آياتو مما يدل عمى أىميتيا وخيرىا لمبشرية جمعاء . وأن أىم ما عرف عن النخمة كان 
سنة ق.م ، ولثمار نخيل التمر القيمة الغذائية العالية  0000 إلىفي بابل التي يمتد تأريخيا 

أنيا تحتوي عمى ما يقرب من ، كما  اإلنسانمصدرًا ممتازًا لمطاقة الحرارية لجسم  تعد إذ
% من السكريات من الوزن الطازج كما تحتوي عمى كميات كبيرة من األمالح المعدنية 70

وم والحديد و كالبوتاسيوم والمغنيسي اإلنسانجسم والعناصر النادرة ذات األىمية الكبيرة ل
عمى الحركة والنشاط  اإلنسانوىذه العناصر تساعد  (B6،B2،B،A)مثل  مجموعة الفيتامينات

(7)ب عصاألاوصحة الجياز اليضمي وموازنة السوائل الجسمية وصحة 
 . وىناك نوعان من  

( كيموجرامًا ويكون ليا مجموع جذري جيد 90-79الفسائل فسائل كبيرة الحجم تزن من )
( 3-9ائل صغيرة الحجم )تم الفصل بأيدي ماىرة ، وفس إذاونسبة النجاح فيو مرتفعة 

ويفصل ىذا النوع من الفسائل عن األم ويزرع أما في مشاتل خاصة أو بيوت  كيموجرامات
حة لمنمو ، وغالبًا ما تكون نسبة نجاح ىذه الفسائل مرتفعة عند بالستيكية لتوفير نسبة صال
 )9)نقميا إلى المكان المستديم . 

 ثـدف البحـى
بيان تطور زراعة أشجار النخيل في دولة األمارات العربية المتحدة  إلىييدف البحث      

 النسجية ، مقارنة بالعراق .الزراعة  باستخداموالمممكة العربية السعودية 
 ث ــة البحـمشكم
 إذ، لى بطبيعة تعد ىي بحد ذاتيا ثروةالعراق من البمدان التي أغناىا اهلل سبحانو وتعا     

عمى زراعة أنواع وأصناف مختمفة من المحاصيل والغالت  هيتميز بطبيعة متنوعة تساعد
ة من بيرة لشريحة واسعأىمية ك من جعل النشاط الزراعي ذا يمكنوالزراعية المختمفة مما 

 ايم بجزء كبير من الدخل القومي ، ولكن في السنوات األخيرة شيد العراق تراجعالسكان ويس
 الذي تعرض لو البمد . االقتصاديفي أعداد النخيل وتدىور زراعتو بسبب الحروب والحصار 
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 فرضيـة البحث
في الوقت الحاضر يحاول العراق زيادة أعداد أشجار النخيل وذلك عن طريق تطبيق      

 وىذه مميون نخمة 77اليًا يممك العراق تقنية الزراعة النسيجية ، وح باستخدامالنخيل  استنساخ
مميون نخمة  30 إلىحيث ىناك خطط موضوعة لزيادة أعداده  ليست من الزراعة النسيجية

 الزراعة النسيجية . باستخداملمقبمة  خالل العشر سنوات ا
 -وليذا سنتناول في البحث ما يمي :

 الفصل األول : طرق زراعة النخيل .
العربية المتحدة والمممكة العربية  اإلماراتنتاج التمور في العراق ودولة الفصل الثاني : إ

 السعودية .
حسب بر في اإلمارات والسعودية والعراق وأصناف النخيل مو الت أنواعالفصل الثالث :
 : االستنتاجات والتوصيات .  الرابع  نضجيا. الفصل

 

 الفصل األول
 طـرق زراعـة النخيل

، ويذكر بعض الباحثين  اإلنسانتعد شجرة نخيل التمر من أقدم األشجار التي زرعيا       
بالد ما بين النيرين )دجمة والفرات( أو منطقة الخميج العربي ،  إلىزراعتيا يعود  أصل أن

، وقد عرفت منطقة الخميج بزراعة النخيل والممارسات الفنية  الكتابات القديمة أثبتو وىذا ما
وكما ىو معروف لنا (  3).رقبل الميالد عمى أقل تقديــ 9700األساسية المرتبطة بيا منذ عام 

  -: (4)ر بطريقتين فــأن نخيل التمر يتكاث
عن طريق زراعة البذور، والطريقة الخضرية من خالل استخدام الفسائل  اإلكثارطريقة      
، في حين التجاري اإلنتاجمناسبة ألغراض ن طريقة زراعة البذور تعد غير إذ إ .اإلكثارفي 
النخيل من خالل الفسائل عممية بطيئة وتقتضي جيدًا كبيرًا ، وال يمكنيا أن تمبي  إكثارأن 

المتزايد عمى أنواع نخيل التمر المختمفة، لذا من الضروري أن نستخدم تقنية و الطمب السريع 
نتاجيا هأشجار  إلكثارزراعة أنسجة نخيل التمر   عمى نطاق واسع . وا 
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حول العالم تنتج نخيل التمر لألغراض التجارية من  وىناك عدد قميل من المختبرات     
خالل تقنيات زراعة األنسجة النباتية ومن أىميا مختبر الحقول الممكية في المممكة المغربية، 

مارات المتحدة مشاتل الساحل ي المممكة المتحدة وشريكيا في اإلومؤسسة تنمية نخيل التمر ف
يكيا في األمارات الوثبة ماريونيت، مؤسسة األخضر، ومؤسسة ما ريونيت في فرنسا وشر 

 نخيل التمر في نامبيا .
أما في دول الخميج العربي فيناك مختبر واحد عمى أقل تقدير لكل دولة ونذكر من     

لتنمية النبات في المممكة العربية السعودية ، ومعيد  ألمثمة المختبر السعودي األمريكيا
لكويت ومختبر زراعة األنسجة النباتية في جامعة األمارات الكويت لألبحاث العممية في دولة ا

 .ومديرية الزراعة في البصرة  النخيل في جامعة البصرة أبحاثومركز .   (5)في مدينة العين 
 (6) -وىي :في المختبرات المذكورة سابقًا  ن دولياً وىناك طريقتان رئيسيتان معتمدتا

نباتات غير  إنباتجنسي ، وىذه الطريقة مبنية عمى  : ىي تشكل األجنة الال األولىالطريقة 
 مصابة من أجنة جسدية وىذه التقنية شائعة في المختبرات الخاصة التجارية .

الطريقة الثانية : تشكل األعضاء الخضرية من خالل الفسائل سيولة نقل الفسائل وزراعتيا 
 آخر . إلىمن مكان 

 الفصل الثاني
 نتاج التمور في العراقإ

التجارية لمتمور وىي  األصنافحسب ب وأخرىفي العراق بين سنة  اإلنتاجيتذبذب      
وىي البرحي والبريم  األخرى األصنافالزىدي والخستاوي والساير والخضراوي ومجموعة 

 060العراق من صنف الزىدي  إنتاجوالديري والمكتوم والحالوي والجبجاب وغيرىا. حيث بمغ 
% في حين  66الف طن وبنسبة  607العراق البالغ  إنتاجمن مجمل  7270الف طن عام 

الف طن وبنسبة  607العراق البالغ  إنتاجمن مجمل  9002الف طن عام  397 كان إنتاجو
لمثمرة النخمة ا إنتاجالنخمة الواحدة فقد كان  إنتاجيةالتمور وتذبذب  أسعار% . وانخفاض 70
 (1). 9002كغ عام  63و 9000كغ عام  70 إلىكغ ووصل  67مايقارب  9009عام 

 المثمرة في العراق واألشجارالتمور والمساحة  إنتاج( يبين  7والجدول ) 
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   (1جدول)

 ( 2002 – 2002يبين إنتاج التمور والمساحة  واألشجار المثمرة في العراق للسنوات )
 

 
اإلنتاج  

ألف طن 
 لعام

2002 

األشجار 
المثمرة 

(0000  )

شجرة لعام  
2002 

المساحة 
المثمرة 

ألف 
هكتار    

لعام 
2002 

اإلنتاج   
ألف طن  

لعام 
2002 

األشجار 
المثمرة 

(0000 )
شجرة لعام  

2002 

المساحة 
المثمرة 

ألف 
 هكتار

لعام     
2002 

اإلنتاج 
ألف طن 

لعام 
2002  

األشجار 
المثمرة 

(0000  )
شجرة لعام 

2002 

المساحة 
المثمرة 

 ألف
هكتار 

لعام 
2002 

متوسط 
اإلنتاج 
للفترة 

(2002-
2002 ) 

51711 059611 99111 17611 011111 91511 11111 011111    1951        60111 

  ، 30المجمد  المنظمة العربية لمتنمية الزراعية ، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية ، المصدر : 
 17ص ، 9070الخرطوم ،           

الصادرة عن وزارة التخطيط  9002 -9007السنوية لعام  اإلحصائيةوبحسب المجموعة      
مميون نخمة وذلك   77 بـالنخيل  في العراق  أشجار أعداداز المركزي  حيث قدرت ــــــوالجي

                                                                                                                 (8)-ألسباب عديدة نذكرىا :

اآلباء واألجداد المتوفين  إلىالشديد لبساتين النخيل القائمة بسبب عائدية ممكيتيا  اإلىمال -7
 بزراعة فسائل جديدة لتحل محميا .        االىتمامعدم  إلىوتدني أسعار التمور مما أدى 

غراقالزراعي  اإلنتاجعدم تفعيل قوانين حماية  -9 السوق العراقي بأنواع التمور المستوردة  وا 
 وبأسعار زىيدة .                                              

قات ومشاكل غياب الجيات الرسمية المتخصصة التي ترعى النخيل والتمور وتحديد معو  -3
 ووضع الحمول والمعالجات الالزمة ليا .                                          اإلنتاج

 األخضرالذي تؤديو النخمة في تحسين البيئة وتشكيل الغطاء النباتي  الدور الكبير إغفال -0
 لمعظم بساتين الفواكو وخصوصًا الحمضيات لحمايتيا من الظروف البيئية القاسية

بداءة طرائق تصنيع وتسويق التمور مما يزيد من معدالت اليدر في كميات التمور     -7
 .                                                اإلنتاجالمعدة لمتصنيع وبالتالي رفع تكاليف 

التقانات في مجال خدمة النخيل وخاصة خدمات مكننة التمقيح  إدخالتراجع العراق في  -6
 والمكافحة وتصنيع منتجات النخيل األخرى عدا التمور .                          والجني

اآلفات واألمراض الزراعية خالل السنوات األخيرة مما يتطمب وضع برنامج منظم  انتشار -1
 إنتاجيتو.                                                                                  تحد النخيل و في  لمحد من األخطار التي تسببيا ودوري لمكافحة األمراض واآلفات
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 .ومعاممة صغيرة وأسواقسكنية  راضيأقطع  إلىتحويل الكثير من البساتين النخيل   -7
األثر الكبير والواضح عمى تدىور  رت عمى العراق في فترات سابقةكان لمحروب التي م -2

 ذه الزراعة . واقع ى
 إلى أدىالزراعية في نيري دجمة والفرات  لألراضيالعذبة  المياهانخفاض مناسيب   -70

لنخيل التمر وان لمدول  اإلنتاجيةالمباشر في انخفاض  األثر ونسب المموحة والذي لارتفاع 
في تدىور الزراعة من خالل خفض الحصة المائية لمعراق  اً مباشر  اً المتشاطئة مع العراق دور 

ثر سمبا عمى تدىور القطاع أالعراقية مما  األراضيمن خالل فتح مبازل تمك الدول في  أو
 الزراعي العراقي .  

ولذا بات من األولويات لتطوير قطاع النخيل واستعادتو لمكانة الصدارة في العراق      
م والقروض الميسرة الصحراوية وأرض الجزيرة والبادية وتأمين الدعوتشجيع استغالل األراضي 

 اإلنتاجيةعمى زيادة  و تحسين البساتين القديمة والعملنشاء بساتين حديثة أإلممزارعين في 
النخيل من حيث الكمية  إنتاجيةوالعمل عمى تحسين  اإلكثارالوسائل الحديثة في  بإتباعوذلك 

 والنوعية وتعظيم الفوائد المتأتية من زراعة النخيل . 
                                                                                      (9) -ومن أىم المشاريع التي تنفذىا الييئة العامة لمنخيل في العراق ما يمي :     

زيادة أعداد النخيل  إلىوييدف ىذا المشروع  -تين أميات  النخيل :بسا إنشاءمشروع  -7
النادرة  األصناف)الفسائل( والمحافظة عمى  اإلكثارالموجودة في العراق من خالل توفير مادة 

وذلك عن طريق أنشاء بساتين  التقانات الحديثة بزراعة النخيل استخدامكذلك  االنقراضمن 
تزرع بكثافة نباتية  ا( دونم0630مجموع مساحتيا ) ا( موقع97محافظة وبواقع ) 73نخيل في 

% أفحل ، وقد تم 0نادرة  و أصناف% 76% أصناف تجارية و70تشمل  أنمضاعفة عمى 
 .          9097لغاية  باإلدامةويستمر العمل   9077ويستعمل لغاية  9000البدء بالزراعة 

السيطرة عمى عمميات خدمة الفسائل  إلىوييدف ىذا المشروع  -مشروع مشاتل الفسائل : -9
المغروسة بوقت واحد لزيادة نسبة نجاح زراعتيا وتقميل اليدر في الجيد والمستمزمات بغرض 

المستديمة بنسبة نجاح  األرضالحصول عمى فسائل ذات مواصفات جيدة يمكن زراعتيا في 
 ألف فسيمة .                  977دونمًا مزروعة فييا  977عالية وبأسعار بيع جيدة وتم تنفيذ 
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النخيل عن طريق قيام  أعدادزيادة  إلىوييدف المشروع  -مشروع تأىيل بساتين النخيل: -3
ة بتوفير مبالغ فسائل النخيل لممزارعين بداًل من النخيل الذي تعرض لمدمار أو التقدم أاليي

 .             جميعيامحافظات العراق  وفي 9001المشروع في عام  ابتدأبالعمر أو الذي أصيب بآفات 
وييدف المشروع  -تقنية حديثة لزراعة النخيل وتسويق التمور: إلدخال إرشاديمشروع  -0
نشاءء وحدات لتوضيب التمور وتعبئتيا وتغميفيا نشاإ لمصناعات التي تعتمد  إنتاجيةخطوط  وا 

حبوب المقاح وتعبئتيا وتخزينيا ومختبرات لمسيطرة النوعية  استخالصعمى التمور ووحدات 
( وحدات 7) نشاءإويتم ذلك عن طريق  ، توفير فرص لتدريب الكوادر الزراعية إلى إضافة

 قار والبصرة وعمى مدى سبعلمتوضيب والصناعات التحويمية في بغداد وبابل وواسط  وذي 
 سنوات .                                                                                    

نتاجمشروع زراعة  -7 تعد  -وردة :فسائل النخيل المنتجة بالزراعة النسيجية المحمية والمست وا 
نباتات خالية من األمراض  إلنتاجل عابشكل ف استخدمتىذه الزراعة من التقانات التي 
بزمن قياسي وأن مدة  التلمحصول عمى أعداد كبيرة من الشت الفيروسية كما أنيا تقنية سريعة

فسائل نخيل منتجة بالزراعة النسيجية  استيرادوتشمل  9001( سنوات تبدأ من 7المشروع )
ا ىدية مختبرات لمزراعة النسيجية أحداى بإنشاءكما ستقوم الوزارة  ، راعتيا لدى المزارعينوز 

 إنشاءهسيكون في بغداد محطة النخيل في الزعفرانية واآلخر الذي سيتم و  اإلماراتدولة من 
 منظمة الفاو .                          بر آخر ممول مننشاء مختإفي النجف األشرف وسيتم 

نشاء وتجييز مختبرات الزراعة إ إلىمشروع تأىيل قطاع النخيل : وييدف المشروع  -6
نشاءالنسيجية واليندسة الوراثية  نشاء، I P Mمختبر الـ وا   وتجييز مصنع لتعبئة التمور وا 

وتطوير قدرات العاممين من  إرشادية( محطات 3ألغراض التدريب والسيطرة النوعية وتأىيل )
أما فيما   FAO – UNIDO لتخصصية وىذا المشروع ممول منتدريبية اخالل الدورات ال

إنشاء مختبرات خاصة  9079يخص تطور الزراعة النسيجية في العراق حيث يجري في عام 
ضمن وحدة أبحاث النخيل في كمية الزراعة بجامعة بغداد في بالزراعة النسيجية لنخيل التمر 

اعة النسيجية وكذلك إنشاء مختبر بيولوجيا جزيئية إلجراء البحوث حول إكثار النخيل بالزر 
  .لبحوث البصمة الوراثية واستخداميا في تشخيص األصناف العراقية األصيمة لنخيل التمر
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   967                                           2016( لسنة 2-1( العدد) 44مجمة الخميج العربي المجمد)

 إنتاج التمور في دولة األمارات العربية المتحدة 
أم  لالستيرادكانت أ سواءً عمى ثمث كمية التجارة الدولية لمتمور  اإلماراتتستحوذ دولة      

 9002عام  االستيرادلمتصدير من خـالل تبوأىا المرتبة األولى في جانب التصدير والثانية في 
ألف طن ،  966% بكمية بمغت 33عمى ثمث كميـة الصادرات العالمية  استحوذت،حيث 

،  اإلمارات إلى باإلضافةفيما ضمت قائمة أىم خمس دول مصدرة لمتمور من حيث الكمية 
% من إجمالي الصادرات العالمية من 99 حصتوألف طن حيث شكمت  710بكمية  العراق

% ، وتونس بكمية 77ألف طن شكمت  797التمور . وجاءت باكستان بالمرتبة الثالثة بكمية 
يران% ، 70ألف طن شكمت  11 % ، فيما بمغت إجمالي صادرات 2ألف طن بكمية  62 وا 

% من إجمالي الصادرات العالمية . أما من 77ألف طن شكمت  177ىذه الدول مجتمعة  
ألف طن  976التمور بكمية  استيرادمارات تحتل المرتبة الثانية في فاإل االستيرادجانب 
. 6بحصة  األولىالمرتبة  احتمت% من كمية الواردات العالمية بعد اليند التي 37. 7بحصة 

الواردات العالمية من التمور % من كمية 63. 7حوالي ثمثي  استوردتا% أي أن الدولتين 37
% ثم فرنسا واليمن 7. 7ألف طن شكمت  73المرتبة الثالثة بكمية ب، والمغرب  9002عام 

 اإلجمالي% من 9. 6ألف طن شكمت حصة كل دولة  90عمى التوالي بكمية لكل منيما 
% 10. 3ألف طن شكمت  610العالمي فيما بمغت كمية مستوردات الدول الخمس األولى 

 األولىخالل األشير التسعة  تراجع اإلماراتالعالمي ، وأخيرًا لوحظ في دولة  اإلجماليمن 
وذلك  9002% لمكمية مقارنة بعام 39% لمقيمة  و76ث تراجع بنسبة إذ حد 9070من عام 

عادةلكل من الصادرات  االنخفاضنتيجة حدوث تزامن في  . ويقدر  (10)التصدير والواردات  وا 
مميون نخمة حيث دخمت األمارات  00أعداد النخيل في دولة األمارات العربية المتحدة بحوالي 
وىذا  يرجع  .(11)9002عام  النخيلموسوعة غينيس كأول دولة في العالم في أعداد أشجار 

دعم مدخالت اإلنتاج  فضال عنزراعة أشجار النخيل  استمرار التوسع السريع في إلى
الزراعي ودعم أسعار التمور إضافة إلى توفير التسييالت الالزمة لتسويق التمور وتشير 

وتقدر نسبة األشجار ( مميون شجرة 00. 100000اإلحصائيات الحديثة إلى وجود ما يقارب )
 ( طن سنوي لمسنوات171607% ووصمت كمية اإلنتاج إلى )37حوالي بمنيا المثمرة 

(9000-9002)                           
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   960                                           2016( لسنة 2-1( العدد) 44مجمة الخميج العربي المجمد)

  (12)-وتتصف صناعة التمور المتطورة في دولة األمارات العربية المتحدة بالصفات اآلتية :   
 باألمن الغذائي . اإلسيام -7
 التنوع في المحاصيل . -9
 القيمة الغذائية الفائقة .  -3
 األراضي . استصالح -0
 خمق فرص وظيفية . احتماالت -7
 تحقيق الدخل . -6
 السيطرة عمى التصحر . -1
 عائدات من العمالت األجنبية .  -7

 (2جدول )

عداد أشجار النخيل ومتوسط انتاجيتة  يبين إجمالي  متوسط إنتاج التمور وا 
( 2009- 2000لدولة اإلمارات العربية المتحدة ولسنوات اإلنتاج  )   

 المصدر:         
                                                                              الشؤون الزراعية ، موقع عمى شبكة النت  إحصاءات،  اإلماراتلدولة  والمياهوزارة البيئة              

www.moew.gov.ae                                                                                                            
 

النخمة متوسط إنتاجية 
 )كغم/النخمة(

إعداد أشجار النخيل 
 المثمرة

اإلنتاج متوسط 
 )طن(

 اإلمارة

 أبو ظبي 594.483 33.476.000 56
 دبي 15.743 727.818 46
 الشارقة 61.325 2.229.399 36
 عجمان 4.309 200.466 46
 أم القيوين 4.049 172.870 42
 رأس الخيمة 50.651 2.189.450 43
 الفجيرة 27.041 1.703.997 63

إجمالي متوسط  757.601 40.700.000 332
سنوات اإلنتاج 

(2000-2009 ) 

http://www.moew.gov.ae/
http://www.moew.gov.ae/


 بان علي حسني . م م.                                         واململكة العربية السعودية  مارات العربية املتحدةالتمور يف العراق ودولة اإل نتاجإ

   961                                           2016( لسنة 2-1( العدد) 44مجمة الخميج العربي المجمد)

 المممكة العربية السعودية نتاج التمور فيإ

وال تتجاوز نسبة المصدر  كثر من مميون طن سنويًا ،نتاج التمور في السعودية أيبمغ إ     
وتعد التمور في السعودية  (73)9077% من مجمل المنتج محميًا عام 1من التمر المنتج سوى 

نتاجيتيامة يجب المحافظة عمييا وتحسين جودتيا ميو  إستراتيجيةسمعة  . ومن أىم الطرق  وا 
نتاج وتحسين جودة التمور ىي مراحل ما بعد الحصاد المختمفة من فرز لممحافظة عمى إ

ة األخيرة مدوتدريج وتعبئة ونقل وتخزين وتداول ألن االنخفاض الكبير في أسعار التمور في ال
. وقد (70)نتاجًا وتسويقاً الطرق المثمى لمتعامل مع المنتج إتباع وا االحترافيةيحتم التوجو نحو 

ساعدت خطوات الدعم والتشجيع الحكومي لمزارعي التمور في زيادة الرقعة الزراعية 
لزراعة ا استخدامفي المممكة  انتشرتبعًا لذلك وقد  اإلنتاجالمخصصة لمتمور وزيادة كمية 

خاليًا من  بحيث يعتبر المنتج الكيماويةالمبيدات واألسمدة  استخدامالتي تحد من العضوية 
كما يقدر  9002مميون نخمة في عام  97ىذه المواد ويقدر عدد النخيل في المممكة بحوالي 

 اىتمتصنف تنتشر في مختمف المناطق الزراعية ، كما  000بحوالي  األصنافعدد 
الحكومة السعودية بالجانب التصنيعي والتسويقي وتشجيع فرص االستثمار لتصنيع منتجات 

الحة قنوات لتصريف التمور الص إليجادمى التمور كمادة خام ، كما تسعى غذائية تعتمد ع
التي معونات غذائية وبشكل خاص التمور  بإرساليم المممكة لمتصدير خارج المممكة ، وتس

 . (77)ألف طن من التمور في بعض األحيان  70 إلىوصمت 

عام  والمياهقامت وزارة الزراعة  الزراعة النسيجية في السعودية فقدتطور  إلىبالنسبة  أما     
 والمياهالزراعة  ألبحاثالنباتية بالمركز الوطني  األنسجةمختبر لزراعة  بإنشاءه  7002

 األنسجةحقول لزراعة  نخيل  إلنشاءمشتمين وخصصت مساحات  إنشاءبالرياض وشمل ذلك 
ثماره نموهلدراسة  الممتازة من نخيل البمح  األصناف إكثاربالمختبر  أىدافمستقبال وتمثمت  وا 

ة ىي البرحي ،الخالص ،السكري ، نبتة سمطان. رئيس أصناف أربعحيث تم التركيز عمى 
جراء النباتية  األنسجةزراعة  باستخدامومستقبمو زراعة النخيل  أىميةالتطبيقية عمى  األبحاث وا 

في عام  جنتاباإل مختبرال بيذه التقنية وقد بدأوتدريب الكوادر الوطنية لمقيام بجميع المراحل 
  (76)شتمة في السنة. 90000حوالي  إلىه ووصمت طاقة المختبر  7077
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   971                                           2016( لسنة 2-1( العدد) 44مجمة الخميج العربي المجمد)

عداد النخيل  ومتوسط إنتاجيتونتاوالجدول اآلتي يبين إجمالي إ في المممكة  ج التمور وا 
 (2010 – 2002العربية السعودية لمسنوات )

 (3جدول )
عداد النخيل ومتوسط إنتاجيتو في المممكة العربية السعودية يبين إجمالي إنت لمسنوات اج التمور وا 

(2002 -2010 ) 
متوسط إنتاجية  إعداد أشجار النخيل المثمرة  اإلنتاج )طن( السنوات

 النخمة)كغم/نخمة(
2002 829.540 20.849.602 25 
2003 884.088 21.324.111 24 
2004 941.293 22.287.857 23 
2005 970.488 22.625.983 23 
2006 977.036 23.085.542 23 
2007 982.546 23.218.660 23 
2008 986.409 23.458.299 23 
2009 991.660 23.634.310 23 
2010 991.546 23.437.090 23 

                                               Moa.gov.sa .wwwوزارة الزراعة السعودية،موقع عمى شبكة النت،  المصدر:        
 ،والكتاب اإلحصائي السنوي العشرون، الكتاب اإلحصائي السنوي الثالث والعشرون                  

 والكتاب اإلحصائي السنوي الرابع والعشرون.                  
 

مميون نخمة في عام  90عداد النخيل من اع أمن خالل الجدول السابق نالحظ ارتف     
( في عام 792700والزيادة في إنتاج التمور من) 9070مميون نخمة في عام  93إلى  9009
لنخيل حيث ، بسبب زيادة المساحة المزروعة با 9070( في عام 227706) إلى 9009

 ( ألف ىكتار70)7211ىكتار بعدما كانت في عام  707000 إلى 9000وصمت في عام 
نتاجوتمثل زراعة النخيل  مة لمقطاع الزراعي السعودي ميحد الدعائم االقتصادية الالتمور أ وا 

 ة لكثير من المواطنين والمزارعين .من مصادر الدخل الرئيسو 
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 9001مس التعاون الخميجي  لعام جمالي التمور المنتجة في دول مجويصل إ    
% ،سمطنة عمان 31مارات التالي اإلتمور وموزعة عمى الشكل ( طن من ال 9000277)

 (17) .%07% ، السعودية 7% ، البحرين 7% ، الكويت 7% ، قطر 79

وفقًا لتقديرات     2009طن متري عام م( 1 ,7العالمي من التمور ) اإلنتاجوبمغ حجم      
مميون طن متري حجم إنتاج أىم عشرين دولة عمى  3لفاو( منيا منظمة األغذية والزراعة )ا

يراننتاج العالم لمتمور ، ويأتي عمى قائمة تمك الدول مصر مستوى إ والسعودية في المراكز  وا 
نتاج التمور بحجم إ إنتاجالمرتبة الرابعة عالميًا في بالثالث األولى ، بينما جاءت األمارات 

 ألف 607 نتاجو، والعراق بمغ إالعالمي اإلنتاج% من 77ألف طن متري بنسبة  177
 9002ألف طن متري خالل عام  701 الصادرات العالمية من التموروبمغت كمية ( 18).طن

% مقارنة بعام 0بنسبـة  انخفاضاالذي سجل أيضًا  9007% مقارنة بعام 77 بانخفاض
 9002 % عام9بنسبة  ارتفاعا، في حين شيدت كمية الواردات العالمية من التمور  9001
  (72)ي ظل األزمة المالية العالمية .يجابيًا فمما يعد مؤشرًا إ 9007بعام 

 

 الفصل الثالث

 حسب نضجيابأنواع التمور في اإلمارات والسعودية والعراق وأصناف النخيل 
   (90)يمي من أىم أنواع التمور في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومناطق انتشارىا ما

 أبوفي  ويوجد القميل  منوقة ورأس الخيمة : ويوجد في إمارة الفجيرة والشار جش الفمقة  -7
 كجم ونوعية الثمار جيدة. 10-70 إلى ظبي ويصل معدل إنتاج غمة النخمة

ت الرطوبة النسبية العالية عدا المناطق الساحمية ذا اإلماراتالبرحي : واسع االنتشار في  -9
كجم  790-70 و إلىإنتاجصنفا تجاريا ومن أفضل األصناف ويصل معدل  ويعد
 .لمنخمة

 -00النخمة من  إنتاجونوعية الثمار جيدة ويصل معدل كافة اإلمارات  يوجدخشكار :  -3
 كجم . 60

معدل إنتاجية من األصناف التجارية و  كافة ويعداإلمارات  في زراعتونتشر خصاب : ت -0
 كجم . 790 -700النخمة عالي جدا من 
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تميز من األصناف التجارية وي ويعد ثمارهلجودة كافة اإلمارات  خالص : يزرع في  -7
 كجم .  60 -00نتاج النخمة من لمجفاف ويكون معدل إ بمقاومتو

في  زراعتومن األصناف التجارية وتجود  كافة ويعد اإلمارات خنيزي : يوجد في  -6
من األصناف الممتازة ويصل معدل إنتاج  لتي تتسم بالرطوبة العالية ويعدالمناطق ا
 كجم . 70 -60النخمة من 

-60نتاج النخمة من جيدة جدا ، ويصل معدل إ ونوعيتوكافة  ماراترزيز: يوجد في اإل  -1
 كجم .  70

من األصناف الجيدة جدا ويصل  نتشار ويعدظبي ونادر اال أبوصقعي : يتركز في أمارة  -7
 كجم.  10 -60النخمة من  إنتاجمعدل 

واسع ىو من األصناف التجارية و  كافة ويعدمارات في اإل زراعتوىاللي : تنتشر  -2
 كجم . 10-70ويصل معدل إنتاج النخمة من االنتشار 

 كجم.  10 -70النخمة من  إنتاجظبي ويصل معدل  أبوىيري : نادر ويتركز في إمارة  -70

نتاجيةوحدة بحثية  أسستقد ف اإلماراتفيما يخص تطور الزراعة النسيجية لدولة  أما       وا 
جل من أ اإلماراتجامعة متكاممة تسمى وحدة دراسات وبحوث تنمية النخيل والتمور في 

كبر المختبرات الوحدة أحد أ ىذهاالىتمام بكل القضايا المتعمقة بنخيل التمر في البالد وتضم 
نتاجوفي الع  ومنالنباتية ، باستخدام تقنيات زراعة األنسجة  الم إلكثار نخيل التمر مختبريا وا 
                                                        (21)-:يمي ىذا المختبر  ما أىداف

 أنواع ألفضلنخيل التمر عمى نطاق واسع من خالل زراعة األنسجة النباتية  إكثار – 7
        .اإلماراتالنخيل المتوافرة في 

نتاجو إكثارالجيود البحثية والتطويرية وتعزيزىا في مجال  إطالق -9  جأنت. وقد نخيل التمر وا 
سنوي قدرة  إنتاجمختمفة ولقد حقق المشروع  أنواعمن   9000نخمة عام  900000المختبر 

من  اصنف 71النباتية  األنسجة دخل مختبر زراعةولقد أ 9007ون نخمة في بداية عام ممي
عمى  لإلكثارالتمور الخاضعة حاليا  أصنافجماعيا ومن  األصناف إكثارنخيل التمر ويتم 

 برحي ، جش رممي ، خالص، نبتة سيف ، سكري، نطاق واسع في المختبر ىي ) بومعان ،
(99)مكتومي ، لولو،صقعي، خضراوي، ىاللي ، رزيز، سمطانة، خنيزي(. خصاب ،
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 أنواع التمور في السعودية 
صنف من النخيل مسجمة في مختمف  700سجمت المصادر العممية وجود أكثر من      

األصناف في الوطن العربي ومعظميا في الجزيرة  ىذه% من  20األقطار التي تزرع فييا و
 (93) -يمي : األصناف المزروعة في السعودية  ومناطق انتشارىا ما أىمالعربية ، ومن 

قة الحائل والمدينة المنورة والقصيم وسميت بالحموة األصناف الحموة وتنتشر في منط -7
 لحالوة مذاقيا فيي تأكل بمحا ورطبا وتمرا .

األصناف السكرية وىي تزرع في القصيم وفي وسط نجد وىي منتشرة في مختمف مناطق  -9
 المممكة .

 أصناف أكثراألصناف البرحية وىذا الصنف منتشر في معظم مدن المممكة وىو من  -3
 .في مدينة البصرةخاصة بفيو العراق و  لو األصميالموطن  أما أمريكال التي زرعت في النخي
صنف الخالص يزرع في اإلحساء شرقي السعودية وىذا الصنف نقي وجودتو عالية  -0

 وطيب المذاق .
 المدينة المنورة وىذا الصنف من أفضل التمور .صنف العنبرة تشتير بو  -7
صنف الخضراوي وىو نخيل جيد ذو صفات عالمية ويزرع في ليبيا وبمدان المغرب  -6

 . األخرىفي البمدان  زراعتوالعربي ومنيا انتشرت 
من أصناف النخيل الممتازة وىي  وىو من نخيل منطقة الرياض وتعد صنف نبتة سيف -1

 أطيب نخمة وتتساوى في جودتيا مع أصناف الخالص والبرحي والسكري .
في مناطق المممكة في  زراعتوصنف نبتة سمطان ىو صنف جديد وممتاز وانتشرت  -7

 السنين األخيرة . 
وىناك أصناف من النخيل تفوق الحصر في مختمف مناطق زراعة النخيل في العالم  -2

 تحمل أسماء أشخاص الذين استنبتوىا أو المناطق التي استنبتت فييا . 
 

 أنواع التمور في العراق 
% من  77الخارج وتمثل  إلىالتي تصدر تمورىا التجارية في العراق  األصنافىم أ     
% ويتركز في المنطقة  03 نسبتو انتشارا ويمثل ما واألكثرالنخيل ىي الزىدي  أشجارعدد 



 بان علي حسني . م م.                                         واململكة العربية السعودية  مارات العربية املتحدةالتمور يف العراق ودولة اإل نتاجإ

   971                                           2016( لسنة 2-1( العدد) 44مجمة الخميج العربي المجمد)

تتركز في  وىذه%  6% والخضراوي  73% والحالوي  93الساير  أصناف يميوالوسطى 
التي يصل المحمية والنادرة  األخرى األصنافباقي  أما. البصرة عمى ضفاف شط العرب 

صنف فتبمغ نسبة انتشارىا في جميع مناطق زراعة النخيل في  600 من أكثر إلىعددىا 
من حيث جودة الثمار ونكيتيا المتميزة صنف البرحي الذي  األصناف أىم% ومن  77العراق 

تحول من صنف عة النسيجية ليزراالمن  اإلكثارعن طريق  األقطارانتشر في العديد من 
 صنف تجاري ميم .  إلىمحمي 

 (  4الجدول )
 أىم أصناف النخيل ومناطق انتشارىا في العراق

 
 أىم األصناف  المنطقة 
البرحي ،البريم،  الحالوي، الخضراوي، الساير، الديري، الخصاب، الكبكاب، قنطار،  البصرة

 الدىن . أمعويد، حويز، حساوي ، ليموي، 
 شرسي، خضراوي ديالى ،السكري، ميرحاج، مكاوي، زىدي .األ ديالى 
خضراوي بغداد ، خستاوي ، الساير، مكتوم ، برين، برحي ،اشرسي ،السكري،  بغداد 

 زىدي، تبرزل. 
 زىدي ، سمطاني ، عوينة ايوب ، تبرزل . بابل 

 خيارة ، زىدي ، مكتوم ، خستاوي ، برين. االنبار 

 ، حالوي ، خضراوي ، الساير، قنطارة ، شويثي .برحي  ذي قار 
 اشرسي ، ميرحاج ، زىدي ، ساير . واسط 

 
نتاج،زراعة النخيل  إبراىيمعبد الباسط عودة  المصدر:    ، موقع عمى9077التمور في العراق ،  وا 

      www.Iraqdatepalms.net.pdf-شبكة النت                
 
 
 

http://www.iraq-/
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 حسب نضجيا بأصناف النخيل 
 (90)  -ثالث مجموعات كما يمي : إلىيقسم موعد نضجيا  

 يونيو ومنيا وأوائلمايو  أواخرتبدأ النضج من  األصناف المبكرة النضج : – 7
 ) النغال ، بوتشيبال ، الصالني ، الخواطر ( .

 السابقة ومنيا  األصنافتبدأ النضج بعد  األصناف متوسطة النضج : – 9
شيل ، الخشكار، الخالص ، الرزيز، ابو ،جش فمجة ،عين بقر، جش نغال ، األ)الخنيزي 
 العذوق( .

وتتميز  أكتوبر أوائل إلى أغسطسنضجيا في منتصف  يبدأ األصناف المتأخرة النضج : – 3
الجيدة ومنيا )المولو، البرحي ، الفرض ،  األصنافعمى العديد من  باحتوائياالمجموعة  ىذه

الجبرى ، الياللي ، الخصاب ( وىناك أصناف من النخيل المخضرة كالخضراوي الصفراء 
الجبال والصفراء كالمولو والخالص  أبووالحمراء كالخنيزي والخصاب ، والحمراء الداكنة مثل 

 والشييمى وغير ذلك.معان  وأبووالبرحي والحالوي والجابري ونبتة سيف والياللي 
 

 الفصل الرابع
 االستنتاجات والتوصيـات

 االستنتاجات :
النخمة المثمرة في العراق  إنتاجن االستنتاج التالي ىو إ إلىمن خالل الدراسة توصمنا  – 1

 70 إلىالنخمة  إنتاجيةحيث وصمت  9000من عام  أعمىكغ  63 إلى 9002وصل عام 
 مميون نخمة . 77 إلىوصل  9002النخيل لعام  عدادأكغ وبينما 

جماليمميون نخمة  00100000 إلى اإلماراتالنخيل في  أعداديصل  -9  9000) اإلنتاج وا 
 ألعوامكغ  339 إلىمتوسط إنتاجية النخمة يصل  إجماليو  171607 إلى( 9002-
(9000-9002 . ) 
مميون نخمة  93031020 إلى 9070عام نخيميا  أعدادوصل فبالنسبة لمسعودية  أما -3

 إلى نفسو معاملمنخمة ل اإلنتاجيةومتوسط  اطن 227706 إلىوصل نفسو معام ل واإلنتاج
 كغ . 9363
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وفقا لتقديرات منظمة  9002طن متري لعام  1.7العالمي لمتمور  اإلنتاجبمغ حجم  – 7
عشرين دولة عمى مستوى  أىم إنتاجمميون طن متري حجم  3والزراعة الفاو منيا  األغذية
يرانالعالم لمتمور ويأتي عمى قائمة تمك الدول مصر  إنتاج والسعودية في المراكز الثالث  وا 
طن  ألف 177 إنتاجالتمور بحجم  إنتاججاءت بالمرتبة الرابعة عالميا في  واإلمارات،  األولى

 إذطن متري .  لفأ 70100 نتاجوالعالمي ، والعراق بمغ إ اإلنتاج% من  77متري بنسبة 
 .  9002طن لعام  ألف 701الصادرات العالمية من التمور بمغت  إن

 :التوصيـات
حممة وطنية لتحسين جودة التمور المنتجة حاليًا من خالل الفحص الدقيق  بإطالقالبدء  -7

يجاد شجار الميممة وغير ذلك من خالل إلألصناف الرديئة واألشجار اليرمة والفحول واأل
طة وزارة الزراعة والييئات المعنية بالزراعة والمختبرات اسيجري تنفيذه بو  األمدبرنامج طويل 

مشروع مختبر زراعة  إلى باإلضافةالنخيل  إكثاروالجامعات والقطاع الخاص وشركات 
 . اإلنمائيالمتحدة  األممالنباتية التابع لبرنامج  األنسجة

زراعي وحماية النباتات لكي تتبنى أفضل الممارسات ال اإلرشادتعزيز خدمات أقسام  -9
 والمعمومات لمتعامل مع أشجار النخيل منذ زراعتيا حتى حصادىا .

وتجييزىا بوسائل التفريغ جميعيا  اإلنتاجمناطق  التمور في استالمزيادة عدد مراكز  -3
 وأجيزة الوزن والمخازن المبردة والتحميل والنقل .

حديثًا لمواصمة األبحاث والدراسات  ةالمنشأالشبكة العالمية لنخيل التعاون مع برامج  -0
 ة ما بعد حصاد التمور .المعمومات الخاصة بمرحم وتبادل

 :اليوامش
       .www. ar. Wikipedia.org       فوائد تمور شجرة النخيل ، موقع عمى شبكة النت   -1
 أنواع الفسائل ، موقع عمى شبكة النت-9

www.alamuae.com /uae/showtopics-726.htm.         
 www.ar.wikipedia.org                         فن زراعة النخمة ، موقع عمى شبكة النت  -3
، اإلستراتيجيةت لمدراسات والبحوث ثروة خضراء ، مركز األمارا إلىنخيل التمر من مورد تقميدي  -0
 . 71، ص  9007، 7ط

http://www.ar.wikipedia.org/
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 .77ثروة خضراء ، مصدر سابق ، ص  إلىنخيل التمر من مورد تقميدي   -7
 طرق زراعة النخيل ، موقع عمى شبكة النت . -6

       www. Gchuae . com/ ar/ Date – palms – Development.                    
نتاج،زراعة النخيل  إبراىيمعبد الباسط عودة -1                                                          ، موقع عمى شبكة النت 9077التمور في العراق ، وا 

                                                          -www.Iraqdatepalms.net . pdf   
سعدون العجيل ، ) النيوض بالواقع الزراعي ألمن غذائي أفضل ( ، مجمة مؤسسة آفاق ، العدد  -7
 ، موقع عمى شبكة النت  9007( ، 2)

                  www. Afaqiraq . org / afaq / modules . php .                      
،  3-7ع النخيل في العراق ( ، ص حمد حسين المال الجبوري،) رؤيا مستقبمية عن قطاأفرعون  -2

 ورقة عمل ، موقع عمى شبكة النت 
www. Iraqi – date palms . net / Loaded files . Doc .                                

شباط ،  97عمى ثمث كمية التجارة الدولية لمتمور ، صدرت في  اإلمارات استحواذدراسة حول   -70
 ، موقع عمى شبكة النت  9077

         www. Commerce – Logistique . alafdal net / t 140- topic .           
77- www . elaph . com / web / Enter tainment / 2009 / php .               
 واإلمكاناتضع الراىن ) زراعة نخيل التمر في دولة األمارات الو عبد الوىاب زيد ،  -79

 .727، ص  9007،  7، ط اإلستراتيجيةلمدراسات والبحوث  اإلماراتمركز  ،(المستقبمية
73- www . news qassim . com / news . php .                                      
   
70-www. qm Ksu . com / news . php .                                           
77-www. ejabat . google . com / ejabat / tread ? tid .                            
محمد بن سميمان السكران وصديق الطيب منير، تبني تقنية النخيل النسيجي بين زراع نخيل  -76

والزراعة ،جامعة الممك سعود  األغذيةمية عموم التمر بالمنطقة الوسطى في السعودية ،مركز بحوث ك
،موقع عمى شبكة النت 77ه ،ص 7091(،  سنة النشر  707، العدد)

arabic.pdf\www.colleges.ksu.edu.sa                                                     
صناعة التمور في الخميج  فاقوآ، ندوة النخمة حياة وحضارة، واقع بن محمد الحمدان عبداهلل -71

 .993ص ،9002 البحرين، نوفمبر، مركز عيسى الثقافي، الناشر جامعة الممك سعود، ،العربي

http://www.iraq-/
http://www.colleges.ksu.edu.sa/arabic.pdf
http://www.colleges.ksu.edu.sa/arabic.pdf
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                                                                                        والزراعة الفاو ، موقع عمى شبكة النت، األغذيةمنظمة  ، 9002العالمي لمتمور عام اإلنتاج -77
www.fao.org                                                                                   

 شبكة النت ،الصادرات العالمية لمتمور،موقع عمى   -72
                                               ogistique.alafdal.net - commerce www.                              

 ، موقع عمى شبكة النتاإلماراتالتمور في دولة  أنواع -90
                                                         .maktoob.com.php www.uaesm  

 20-72نخيل التمر من مورد تقميدي إلى ثروة خضراء ، )مصدر سابق ( ، ص  -97
 20ص ،ه المصدر اعال -99
 أصناف التمور المشيورة بالمممكة العربية السعودية ، وزارة الزراعة السعودية ،   -93

 .www.faclty.ksu.edu.sa.pdf                                     موقع عمى شبكة النت     
 أصناف النخيل حسب نضجيا ، موقع عمى شبكة النت  -90

alamuae.com /uae/showtopics-726.htm                                               
 المصادر والمراجـع

 اإلستراتيجيةمارات لمدراسات والبحوث اإل ثروة خضراء ، مركز إلىنخيل التمر من مورد تقميدي   -7
 . 9007،  7، ط

 طرق زراعة النخيل ، موقع عمى شبكة النت  -9

         www. Gcnuae . com / ar / Date – palms – Development .        

 ،غذائي أفضل ( ، مجمة مؤسسة آفاقسعدون العجيل ، ) النيوض بالواقع الزراعي ألمن   -3
 ، موقع عمى شبكة النت . 9007( ، 2العدد)

         www. Afaqiraq . org / afaq / modules – php .                                       

 لإلحصاء، وزارة التخطيط ، الجياز المركزي  9002- 9007السنوية لعام  اإلحصائيةالمجموعة  -0
 ، جميورية العراق .

فرعون أحمد حسين المـال الجبوري ، )رؤيا مستقبمية عن قطاع النخيل في العراق ( ، ورقة عمل ،  -7
 موقع عمى شبكة النت .

   www. Iraqi – date palms . net / uploade files . Doc .                                           
،  9077شباط ،  97عمى ثمث كميـة التجارة الدولية ، صدرت في  اإلماراتدراسة حول استحواذ  -6

 موقع عمى شبكة النت .

                www. Commerce – Logistique . alafdal net / t 140 – topic .     

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
http://www.uaesm/
http://www.faclty.ksu.edu.sa.pdf/
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 ، موقع عمى شبكة النت  اإلماراتأعداد النخيل في دولة   -1

    www. Elaph . com / web / Enter tainment / 2009 / php .                         
  

 واإلمكانات  العربية الوضع الراىن  اإلماراتعبد الوىاب زيد،) زراعة نخيل التمر في دولة  -7
 . 9007،  7ط ، اإلستراتيجية، مركز األمارات لمدراسات والبحوث  المستقبمية (

 .www.ar.wikipedia.org                 فن زراعة النخمة ،موقع عمى شبكة النت   -2

نتاج، زراعة النخيل إبراىيمعبد الباسط عودة   -70 ،موقع عمى شبكة  9077التمور في العراق ،  وا 
   datepalms.net.pdf-www.Iraq                                                       النت

 شبكة النت  موقع عمى الزراعية ، الشؤون إحصاءات، اإلماراتلدولة  والمياهوزارة البيئة  -77
www.moew.gov.ae                                                                                                      

،  30العربية ، المجمد  المنظمة العربية لمتنمية الزراعية ،الكتاب السنوي إلحصاءات الزراعية -79
 . 9070الخرطوم، 

     .           www.ar.wikipedia.orgفوائد تمور شجرة النخيل ،موقع عمى شبكة النت  -73

 موقع عمى شبكة النت، الفسائل ، أنواع -70
726.htm-www.alamuae.com/uae/showtopics                                                .   

محمد بن سليمان السكران وصديق الطيب منير، تبني تقنية النخيل النسيجي بين زراع نخيل  - 95
جامعة الملك  والزراعة ، األغذيةالتمر بالمنطقة الوسطى في السعودية ،مركز بحوث كلية علوم 

                        موقع على شبكة النت  ،99ه ،ص 9117(،  سنة النشر  915سعود ، العدد)
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