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  التمور يف حمافظة البصرة إنتاج واقع زراعة النخيل و

  

  

  
  

  املقدمة

  رات ارا ا  اقا  رج اوام ا زرا 

 د اد،  ٣٥٠٠ا    ن اقان ا  ا ا ر ا

   ر١٩٢٧) ا ١٤٨٢٣٢ ا  أي   دون أي ا  ط (

.ا  ا ذ  م ج اما  

  تج اذ اما ط ا  اقب ا  ةا و

  ةا  ل با  راس  ١٠٠  وا   

 م ا ات ووا ي دم   ما  ا ا ا

 رة ذا   وى ب وا    م   

  ات اا ا ه ا  ير اوا ة او ا 

  اا واا  اته ا  ا ء ا ط 

.  

  ه اة  ار ار ا  ذ  اان ا اذ ان 

 ة ااد ا  ر و وا ا ا  ا 

و   م  ري ا اذ ا ا    ا   

  اا   ون واا   س  رات ومرا

   ة م     ح  وا   وم

.ر واوا ا  

 املدرس املساعد

 حممد مسري محد

 كلية الرتبية للعلوم االنسانية -جامعة البصرة 
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  ر ااوات واا زرا  ا  ارا 

 ،ا ل ا ءودة او ارة ا   تا و

و   ا  ا و و ا وان ن ذ رة 

زرا ا  ا   ص  د   ان  ل ت

 ت اوا  ا ر واا  ت و  وا

  ا   ااء ا  ه اة.

  مشكلة البحث:

ا  وا زرا ا وامج ار   اة وى ره 

.وم  جما   او  

  البحث:فرضية 

 اب اا  ة اا  ر وج اوام زرا  ر دو

  اام و   ااق   و اة  ص.

  هدف البحث: 

 رمو  ةا   رج اوام زرا درا ا ف ا

ار او ار   و ال ا ض ا   ى 

.ا  رج اوام زرا   

  مربرات البحث: 

  و ا  جوام زرا  م  ةا  

 ق اع اا    ةا رد ال ا را

 ة اق اا  وام  ةا   رات ا

 د م ا     امج ا   ات 

  ا  راا ما  ءرا   اقا 

   اة.
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  يل وانتاج التمور:مقومات زراعة النخ

اا ا :او    ا را ا طا  ةا  :

  ة با ة وا    دور  ج طت ام 

م  ا    را ا وامج ار وذ ب ة 

:-  

١ .  روا ا   ا   وى ةا  با   ان

 ُ ةوا ات اا ب اا  ه  ا ا ا

ا وه اة ا أي اي ام  ة  أي   ار 

.ا  ر ا  

 ا  ود ار ا ل  ا   اة  . ا٢

 ذ  د  اول ا ر  ات اة  دي 

 ار ا  ار و   ا اي  ورة 

 ا  ودة و فا زرا ا ةة واف ا

.ر ال ا ا م   

. و اب اى ان  اة ن  درت اارة وع ٣

  وات اارة   ا  مج  اف  ار.

٤ا  دة  ر امف ا د اراان و  . و ا

 ر اا   طء اب ا ضوا  ت

)  ة اا   ا   وا ١٠٩١٢٤ا  دو (

١(١٩٨٠(.  

: الظروف املناخية
ً
  ثانيا

 اا     ر ا    ت اا 

ا.  
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:  در اارة  ا اا ا اة  زرا . در اارة١

  روا طا و ارة اا  ر اذج اوام ا

  وف را م و ا  اًءر اا  ة

  و  ان  و  دون ان  اءوا ع وا

) ا ا ˚٣٥را و  ة ز، و  اض (

 ا ا  اقا  د ا و ا را

  ءا م  ارةا م ن و ا ا  وا

) ا ١٨˚  ( دي  ، را وم ن ا

  ف ر ازا   ارةت ادر  ع ارا

ازر وام ر  ال ب اح ا ان  اة 

  ير وازا   اقا  ر ااز  ض 

ام  ن  ارةت ادر  ع ارا ء وة ا ء

ا  )٢(.  

:   امج ار ا   ار ل ة ا . ار٢

 ا  ةا   را  را   را وم

داد ام ا ودي ا وث ت ة  ا وا

 ان ر ا    )٣(دي  ا ا  و ار

 ح وب ا ره ا   بوا ا 

  أ  زا ة ا ان و و مر ازا 

ا  ار   ادة اح  ق  ت ذ

٤(ا(.  

٣ا طاو . ا  ي اا   ا طع ادي ار :

  را و  (وا طا )   ر ا
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رع م اط ا   ذ ا  ام ان 

  و طا   ض طأ او ط ةا

 ا ا ( ا)  ان ا اري  ا ن 

ات اط ا و ر ان ا ط   اط ذ

 وا اض ا وا  لداد ا و

  .)٥(م مر اف ار ة

:  ا ور  وم و  ارض ور   . اح٤

  ا و  و ار  اة ا 

 ا  اات  ارات ا  ان ص 

 اا  ةح اة أي ان اح اا وو  ا

ر  وك   داء، و اح ا ر ا

 () را  ا ج وم ارا ا  ءا

ا ا م م ار   اط وا، و اح 

ة واا طا  روا ر اا  ا  او 

 از ٦(ا(  رة اا (ا) حر  و ،

ا رة   امج ار  ل ا ض 

   (ا ) وا اض   (اوي) 

   ةا  يء اف ا دي ا  

ا ا   ا ا  اط  ا ا اي رح 

   او اوام   ر ا ه  دةز  

 مع اة و و ال  وزم  دي ار 

) ض ا ر م  را اا ات ا

ر اا   ا   يا (را)٧( .  
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: ج ار ا ا ت ة  اه   ا   . اه٥

ا  رة  ا   و اة  ظوف  ة 

   ا   ف واا و ا طا  لا

 ات اا ا  لا  ن ام   ةا  اذ ،ا

  اقب ا  ةا   ء، اا ا ا  ج

  رة وى ب اذا   ا  ي  ك

 وار ه ا ا ا  د   ا   ا

   ةات اا ا ا  ا   با  ه

      ات ذ  و ا 

  ةا ات ا و ()  ف ا زرا

 ب وا  با  ء و ه ا  را 

و ى ه اات ا وا ا  وث ل ه 

، ا ان ه ا ا   ا  ا  )٨(اي

.ت اا  دات واا  و   

  وانتاج التمور:واقع زراعة النخيل 

 وا ر   اقا  رج اوام ا زرا ط 

) ا اق وا    د   ةا  ٦٤٣٦٤٣٩ (

  ٩(١٩٨٠(  طا   را ما ا ب اا  ف 

وا ا   ا  ري ط  فا اق، ورا 

 ا ر ا  تا  د  ان زرا ا  اقا

 – ٤.٥و  اذ ام   اة و اب ا رب وود (

٥.٥()١٠(وا ا ت او    ك ، و اض ب

    و  ر ا ن زرا  ر ت
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)   رة ا و ،ما  او ١٤٠ اا ا   (

)٨٥  اقا  ا  ى انا م و اا وا   (

ا ر و اقا  ر اا  زرا  ت ى

 ء  ود او ا    ض ا طا  و

 وات واع اام ب ون وات واوا ر اا

اة  ا اب  ارا ا واة  ا   امج ا ا

 (  ٢٣-١٤ ان ن امج ا  ا واط ا وود (

)  ١اا   ا ا رس  ا اع  ارا واول (

  اقا  اد ار واج ا١٩٩٧ام.  

  )١ول (

ا ج واموا د ااف اج ام   

  اا ر١٩٩٧  

  

  

  

  

  
  

  
راا  ا ر: اا-   ا ا  ا راا

 ق اا  ج اام – ١٩٩٨.  

 ا راا و ر ااد اا رم  ام ا    
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   اج ومة واا ١٩٨٠  و ر ااد اا و

  جما اذ  ٢٠١٢و ا  ت واا  ف م

 د ار ا   ) دو ا٢١٢٠٣ ا  ء او (

)١٢٣٤١٤٠   (١٩٨٠ ) ول   ٢و  ا ا  (

٢٠١٢ ) ٤٥٣ا) ا و  ر اد ا ا ٣١٧١٠) دو و  (

) و ا د  ذ ا    ٣ا و   ول (

  ١٩٨٦اء اب اا اام و  ه ا  در 

ال ه ا اذ   ا ا ا   ا ت 

  ن با  ه  ا ل اا   اك وب ام

ا را   ىا    تا ب  اا  ان 

ا ا ا  ١٩٨٠) ر    اه    ٢٨اره (

)١١()١.٢(    ها    ر٢٠١٢  رون اه ا  

 وا اود  د واات    ور ا ا اود 

 اا  ءو ا ء او ا  لا اق وا 

 ا   ا راا راا  ا  با

   رم  اده١٩٨٠وا  ٢٠١٢و  ذا اا د ا وا

 ن   ) ا  م ا٣،٢ا ض  ء او اول (

  ا   ادوا ١٩٨٠ا  ٢٠١٢و   ض اا ر

  ١٩٨٠ا   ا  جمان ا ٢٠١٢ا ) ٩٤٠٢٦٧ا رم  (

 ١٩٨٠ ) ٤٤٤٧٦٠٠ا ع مر وارما  ها  ض وذ  (

.ا  
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  ١٩٨٠ات  ا  )٢ول (

  

  

  

  

  
  

  

  ا    ،ةا   را ا ر: اا

  .١٩٨٠اة،  ر، 

  ٢٠١٢إت  ا وامج   )٣ول (

  

  

  

  

  

  
  

  

 ،ا  ،ةا  زرا  :ررة، ا  ت رم

٢٠١٢.  

 ا امج وا ا  وااده  م اة وء 

 ا ب اة ا ا ا ا ب م ا وا ما
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ا اب اا  ةا م  ن لا   ن اا ام

  ا ا    يا اما ب  ٢٠٠٣وا 

 ظ  راا طب ا  يا ة اظ   ا اما

   ند ا دةوز ات اد ا  ا ١٩٨٠ا  

) ن ا د ١٢()١٥٠٠٠٠٠( م  ازداد ٢٠١٢     ا ا

م ، ان ل ان  ا  ارا ا اظ ا واع 

 ا   يا ى او دوى اا   صا

  ام  صوا ع اا   ر وا راا 

   جما   را  جم٧٧٦٨٨٢٢٨( ١٩٨٠ى ا  (

   ٢٠١٢ا ) ١٤٥٨٣٤١٥ا  جما  ضا م و  (

) د ا ث ىول (٨١(٣+٢%) ا رط٢+١) وا.(  

) رط١(   ةا   ر اا زرا ط١٩٨٠  
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ار: ا د  ا ا ، رط  اة 

  ، اد.١٩٩٧)  ١:٥٠٠،٠٠٠ادار س (

) رط٢(  

  ةا   ر اا زرا ط٢٠١٢  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، ا ا  د ر: اة  اا  رط

  ، اد.١٩٩٧)  ١:٥٠٠،٠٠٠ادار س (

  أسباب تدهور زراعة النخيل وانتاج التمور 

١   ةا   لا   ا  ه اما ا .

  ازا ا و ا ا  اة.

٢ ا  ت  وا ا زرا  ا ا  ان .

 ه ا  ط د ا او ا اا ا  د
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 راد او   ام و  ر اا  ز وا

 ط ا  ا    وا ا  لي وات ا

)     اوح ة أرا ا راا را١٥٠- ٥٠ا٢  (

   و اث ا راا ا اا  ا ادى ذ

 ض ري ا ات اروا  ن وا ه ا ط و

  ا ت اوا واا  ة و   ج ا

  رةا و  ءى ا ضا و ط دي ا 

  ا ا ورداء مض اوا ا     اروا

وا وا ا ا.   

٣  ص ا رت وظا  و وا درات اا .

ا اًء  ل ا او ارة او ات  ادى ا ة ااد 

  ا ي اد ا  و ا  ء اا  ة

.ا   

٤ . ادى ا  ة ب ةا رد ال ا ف اا م

  ارع م ا ا  ا ا ات ام ض.

٥  اما اب اا   .١٩٨٠   ا    

  ت ال ا  وذ ت ا  ة اا

  ا  ا ا ٤٣٥٥٤( ٢٠١٢ د ا و دو (

  . )١٣()٢٩٤٤٦٨٠اف (

ا  ١٩٩٨/  (  ٣ر  ٢٨ ا  اب  (. م ا٦

)١.٢  ر٣ (/)١٤(  ٢٠١٣  ر  ا     

  ًد اا  با  يا ن اف وا  

ن وم ض رواه ا وا مر د واات وارو
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 ب وذا  م ر   ذ ا  رمه ا ه 

) ا  عر وارما   نري و ر  م  ٥م (

 ض امر وا   يا ا ما  ها و /د

 بادت ا  ا ٢٠٠٣  و ا    را و

 ا   ت وا ت وا ا)١٥(.  

٧ اا   ام  ا ا وا ا د  .

 ادى ا  وا ار    وا ا  ا 

وا  ا و ا اظ ا ذات ادود 

.دي اا  

.  ا م  ا  اة    و رت ٨

 وذ ادا   ا  در ه اي ا وااول 

 ا  او ا ى ا   م ا  زل ط 

 ادى ا  لي واات ا ل   نا  ل اا

     حا او  ءة ضوا م ى عار

.اد اوا    

٩ م ج ار ام .  ل  ر ا ا ل و

 رات ااض واا و   رات ااء اا

 وا وا  زا ت ا  و ي اوا

  او ي ارة ام  ا ا ارا   و

.ته ا  عر ا ار راا ما ود  

١٠ت اا  رة وا ت اا   .     

 ج اام  رف ات وادر ا وم دروا

ت اوا ا ا  ا ا  و تا   
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.م دةوا ا ح زرا  ةا اا ا  راا  

  التوصيات 

١ ،ا وض وا ص م ل و  اروا ا د .

 ر ا  ا  جمت ا د  ارا 

.ما  

اطق  ا دة  و اف ار ود اف  .٢

.دوى ا  ا  

. اطق   وارد را اف ا  ااق ا وااء ٣

.ت اا و وا رات ا  

٤ا اروا ا رو  ..و وا وا ا   

  .  ار  ا ازن ادة وام اة ت ار.٥

٦  تت و  ا وما د اا  ةا .

  و ار ود ور ا اي  ان   ا

.ا  

٧.ا و ج ام ر ااد اا  ا .  

٨ ل وي وات ا ءوام ي اق اط ي وه ا  .

  اط وا ا  ل زدة   اه.

٩  ،ر ا  ا اء اا . ر اا ل د

و  ادم  ن ي  واار  ان ار 

.  

. ا  ر ام ا  ل ار ا ا اء ت ١٠

 ا وا  م ان دي ا    ام وة 

.ا  

١١.   ررات و ول اوا وت اات ا  دةا  
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  ا ام  زرا وامج ار.

Abstract 
Date palme actual Status in Basrah Province .Basrah in considered 

as the most important in date plam in Iraq ,as the total number of it 
reach 6436439 trees in 1980 .It total production 77688228 Kes .Date 
palme occupies about 109124 donams in 1980 .At present 2012 the 
total number of date tress reduced to 1637199 and the production to 
14583415 Kes .This due to affect of the Iraq –Iran war of 1980-1988 
,the Gulf wars of 1990 and 2003 ,the problem of deteriation of water 
as it reduced from 28 billion cubis meters to 1.2 billion cobis meters 
(2013) .Its  Salinity also increase from 1 mmhos/cm to 5 at present 
.Furthermore , farmers prefares government jops due to low 
production increasing imported date and decreasing qovernment help 
and assesstance .Therfore ,several measures require to be taken 
inorder to improve date palme in the provines.  
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