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 4891 الثالثالعدد  ،مرـــــــــخلة التـــــــمجلة نصدور 

 
 

 نخلة التمرالجزء االول من العدد الثالث لمجلة  4891صدر المشروع االقليمي في تموز )يوليو( 

 وثناء القراءخبر قصير وبعض المعلومات عن التوثيق حاز العدد على اعجاب  بحوث، 9محتويا على 

جميع انحاء والمعلومات في  ومراكز التوثيقوالمكتبات  من اخصائي النخيل ومراكز البحوث الزراعية

                                                            .العالم

االول  تحت الطبع ويتوقع صدوره في كانون التمر( )نخلةالجزء الثاني من العدد الثالث من مجلة  

استعمال بعض المعايير في فصل وزراعة وإعادة جدار الخلية  أبحاث:على وسيحتوي  4891 ديسمبر()

. تيسرات , تحليل مواد النكهة في م ف. جبر وب –وتكوين الكالس من بروتوبالست النخيل والجزر 

كيب الكيماوي ه . جدوع وآخرون التر –تمور الزهدي باستخدام جهاز الكروموتوغراف الغازي 

أحمد , التغيرات في شمشاد  وم.س.ع . باعنقود  –الصناف التمور الهامة بدولة االمارات العربية المتحدة 

جي . م. سومينا وآخرون ,  –اوي لبذور ثالثة أصناف من نخيل التمر أثناء االنبات التركيب الكيم

. شكر وأ . أ . محسن , المحتوى التانيني م .م  –استعمال عصير التمر في بعض المقبالت المجمدة 

أ . م. م. نظام الدين وآخرون تأثير موقع التخديش وطراز زراعة  –والبكتيني لتمر الزهدي ومخلفاته 

تقليم أ . أ الصالح , تأثير  –تحية أكبار البن وحشيه  التمر:نخله  بذورالبذرة على فترة االنبات ونسبته في 

ف . أ . حسين وآخرون ادخال  –على بعض الصفات النوعية والكمية للثمار صنف زهدي  التمر.نخيل 

د فصل ــــالنوري وآخرون , كذلك  يوج فاروق –نات ــالتمور ومنتجاتها في تصنيع بعض انواع المعج

الملخصات التي تنشرها منظمة االغذية والزراعة   ضمن  التمر(نخلة ات )تويــ. تنقل محق ـــعن التوثي

  االخرى.الدولية  والملخصات AGRIS/SDI  المتحدة  لألمم

 

ترحب بأراء ومقترحات القراء وتبدي استعدادها الستقبال ونشر البحوث  التمر( )نخلةهيئة تحرير مجلة 

 ل:ويكمن حصول نسخة من المجلة بالمجان بالكتابة  والتمور.المتعلقة بالنخيل 

  

الشرق  القليمي لبحوث النخيل والتمور فير النخيل والتمور نشرة يصدرها مشروع المركز االمصدر اخبا

 ( 4891( ديسمبر )6االدنى وشمال افريقيا , العدد )

 
 

 رئيس التحرير مجلة نخلة التمر
 المشروع االقليمي للنخيل والتمور

 الكراده الشرقية 40091 ب.ص. 

 العراق . –بغداد                                                                                     
 
 


