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امللخــ�ص

التي  الزراعية  املحا�صيل  اأهم  من  التمور  تعد 

ينتجها العراق ويحاول هذا البحث التطرق اىل 

واقع انتاج التمور يف العراق للمدة من )2009-

االقت�صادي  التحليل  اجراء  مت  حيث   ،)80

ن�صف  ب�صيغتها  االنحدار  معادلة  وبا�صتخدام 

يف  م�صتمر  انخفا�ض  وجود  وتبني  اللوغاريتمية 

اعداد النخيل يف العراق و لقد كان معدل النمو 

   )%0.2( املنتجة  التمور  كميات  يف  ال�صنوي 

هو  )الزهدي(  �صنف  وان  البحث  مدة  خالل 

واإن   ، العراق  يف  اإنتاجا  التمور  اأ�صناف  اأكرث 

�صنف )ال�صاير( هو الذي حقق اأعلى معدل منو 

�صنوي خالل مدة الدرا�صة بلغ )0.9%( يف حني 

كان �صنف )اخل�صتاوي( قد حقق اأقل معدل منو 

�صنوي وهو  )0.3%(، وان حمافظة )بابل( هي 

املحافظة االأوىل يف اإنتاج التمور يف العراق بينما 

خالل  االأخرية  هي  )مي�صان(  حمافظة  كانت 

مدة البحث. وان انتاج التمور يف العراق قد تطور 

من )597( األف طن يف عام 1980 اىل )645(

األف طن يف عام 9200  ، كما قام البحث بو�صع 

معادالت االجتاه الزمني لالإنتاج وتوقعات االإنتاج 

لالأعوام 2010، 2015 ، 2020

املقدمة

الرئي�صة  القطاعات  من  الزراعي  القطاع  يعد 

حيث  العامل،  دول  من  كثري  اقت�صاديات  يف 

الذي  الدور  خالل  من  القطاع  هذا  اأهمية  تربز 

التنموية  اخلطط  اأهداف  حتقيق  يف  به  ينه�ض 

الذي  الدور  بحكم  الدول  لهذه  االقت�صادية 

حتتله الزراعة كقطاع اإنتاجي حيوي يف الن�صاط 

اأن  ميكن  الزراعي  القطاع  اإن  االقت�صادي. 

ي�صهم اإ�صهاما ملحوظا يف الناجت القومي املحلي 

القطاع  بهذا  االهتمام  يجب  ولذا  دولة،  الأية 

واملنتجات  وال�صلع  املحا�صيل  باإنتاج  واالهتمام 

الزراعية بكافة اأ�صكالها واأنواعها وخا�صة ال�صلع 

وكذلك  اال�صرتاتيجية  االأهمية  ذات  واملحا�صيل 

ال�صناعات  وتطور  ن�صوء  يف  ت�صهم  التي  تلك 

الوطنية كما ت�صهم يف تعزيز التجارة اخلارجية 

الزراعية من خالل ت�صديرها. ويف العراق حتتل 

التمور مكانة متميزة يف هذا املجال . 

تنتمي نخلة التمر اىل العائلة النخيلية والتي تعد من 

اأقدم اأ�صجار الفاكهة بالعامل ، وتنت�صر زراعة نخيل 

التمر يف املناطق اال�صتوائية و�صبة اال�صتوائية، وان 

زراعته ارتبطت تاريخيا بالوطن العربي، لذا يعد 

�صط  وباخل�صو�ض  التمر  لنخيل  االأ�صلي  املوطن 

العرب وراأ�ض اخلليج العربي ومنه انتقل اىل جميع 

املناطق ذات اجلو املالئم لزراعتها )1(.  

املنطقة  يف  زراعته  تنح�صر  العراق  ويف 

املح�صورة بني منديل وتكريت عند خط عر�ض 

35 درجة �صماال وحتى الفاو عند خط عر�ض 30 

درجة جنوبا ، ولنخلة التمر اأ�صناف عديدة جدا 

يف العراق حيث بلغ عدد االأ�صناف امل�صجلة من 

التمور )627( �صنفا )2( .

يف  انت�صارا  الفاكهة  اأنواع  اأكرث  من  التمور  وتعد 

خ�صو�صا  العراق  ويف  عموما  العربي  الوطن 

من  وتزيد  متيزها  التي  خ�صائ�صها  اأبرز  ومن 

لفرتات  خزنها  اإمكانية  هي  ال�صحية  مزاياها 

طويلة دون تعر�صها للف�صاد والتلف، وتعد التمور 

العديد  على  الحتوائها  مركزا  �صحيا  غذاء 

االن�صان  جل�صم  املفيدة  الغذائية  العنا�صر  من 

وم�صدرا غنيا بالطاقة الرتفاع ن�صبة ال�صكريات، 

وتن�صط عمليات ت�صنيع التمور يف البلدان املنتجة 

بهدف ا�صتغالل الفائ�ض والتالف واالنواع الرديئة 

ال�صناعات  من  عدد  وجد  اإذ  التمور  ومتبقيات 

واال�صتغالل  الوا�صع  لالإنتاج  مكانها  الغذائية 

االمثل لهذه امل�صادر مثل �صناعة الدب�ض واخلل، 

احللويات  �صناعة  يف  اجليدة  االنواع  تدخل  كما 

 .)3( للت�صدير  املعدة  امل�صنعة  التمور  واإعداد 

عدد  يف  ومتقدمًا  متميزًا  موقعًا  العراق  ويحتل 

حيث  العربي  الوطن  يف  التمور  واإنتاج  النخيل 

ــ بني الدول  ــ بعد م�صر  يحتل املرتبة )الثانية( 

يف  النخيل  عدد  يقدر  للتمور.  املنتجة  العربية 

الوطن العربي بحدود )64( مليون نخلة وي�صكل 
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عدد  اإجمايل  من   )%67  ( حوايل  العدد  هذا 

فت�صري  العراق  يف  اأما   .)4( العامل  يف  النخيل 

كان  العراق  يف  النخيل  عدد  اأن  اىل  امل�صادر 

القرن  �صتينات  حتى  نخلة  مليون   )30( بحدود 

املا�صي )5(، غري اأن هذا العدد اأخذ بالتناق�ض 

ت�صري  حيث  الزمن  مرور  مع  �صريع  وب�صكل 

يف  النخيل  اأ�صجار  عدد  اأن  اىل  االح�صاءات 

العراق و�صل اإىل ) 9.5( مليون نخلة تقريبا يف 

عام 2005 )6(. ويعود ذلك اإىل اأ�صباب عديدة 

منها حدوث تو�صع يف املدن اأدى اإىل قطع اأعداد 

واالآفات  االأمرا�ض  وانت�صار  النخيل  من  كبرية 

امكانية  وجود  وعدم  والدوبا�ض  املن  وخ�صو�صا 

ملكافحة جميع اأ�صجار النخيل امل�صابة مما يوؤدي 

اإنتاج االأ�صجار وموتها اإ�صافة اإىل ما  اإىل توقف 

�صببته االأعمال الع�صكرية من قطع الأعداد كبرية 

من اأ�صجار النخيل.

م�سكلة البحث

ــ  الزراعية  املحا�صيل  من  تعد  التمور  اأن  رغم 

ي�صل  مل  اإنتاجها  اأن  اإال  جدا  املهمة  ال�صناعية 

ميتلك  العراق  اأن  رغم  ــ  املطلوب  امل�صتوى  اىل 

ناحية  من  ــ  النخيل  اأ�صجار  من  هائال  عددا 

الت�صدير وت�صنيع التمور، كما اأن حجم االنتاج 

االأخرية  ال�صنوات  يف  ينخف�ض  اأخذ  التمور  من 

ب�صكل ملحوظ وموؤثر هذا عدا عن تذبذبه خالل 

�صنوات البحث، ووجود عدة موؤثرات �صببت ذلك 

يحاول هذا البحث ح�صرها وحتديدها. كما اأن 

اأعداد النخيل يف العراق يف تناق�ض م�صتمر رغم 

دورها االقت�صادي.

هدف البحث: 

العراق  يف  التمور  اإنتاج  واقع  على  التعرف  ــ   1

اإجماال ولكل �صنف ، وكذلك التعرف على م�صتوى 

االإنتاج لكل حمافظة من املحافظات التي ينت�صر 

فيها النخيل خالل مدة البحث. 

عام  ب�صكل  للتمور  االإنتاج  ــ حتديد معدل منو   2

مع  البحث،  مدة  خالل  العراق  يف  �صنف  ولكل 

�صنف  ولكل  لالإجمايل  لالإنتاج  تنبوؤات  و�صع 

ل�صنوات قادمة )2010 -2020-2015(.

3 ــ حتديد االأ�صباب والعوامل املوؤثرة على تذبذب 

حجم االإنتاج وتراجعه خالل مدة البحث.

املواد وطرائق العمل 

1 ــ واقع اإنتاج التمور يف العراق

اأهم  من  تعترب  التمور  اأن  فيه  ال�صك  مما 

املحا�صيل وال�صلع الزراعية التي تنتج يف العراق، 

م�صتوى  على  �صواء  مهم  املح�صول  هذا  كون 

ا�صتخدامه  عند  اأو  املبا�صر  الفردي  اال�صتهالك 

الدب�ض  كاإنتاج  املختلفة  ت�صنيعه  جماالت  يف 

نوى  ا�صتخدام  اىل  اإ�صافة  واحللويات  واخلل 

التمر كعلف حيواين.

التمور  من  كثرية  اأ�صناف  العراق  يف  تنتج 

وال�صاير  والزهدي  اخل�صتاوي  هو  اأهمها  لعل 

واخل�صراوي واحلالوي اإ�صافة اىل اأنواع اأخرى 

تكون كمياتها وهي منفردة قليلة وغري اقت�صادية 

والربحي  واجلبجاب  والربمي  الديري  وهي 

واالزرق  واملريحاج  والتربزل  والرببن  واملكتوم 

يف  التمور  اإنتاج   )1  ( اجلدول  ويو�صح  ازرق. 

اأنواعها اخلم�صة الرئي�صة للمدة  العراق وح�صب 

اجلدول  من  نالحظ  حيث   ،)2009-1980(

التي  االأ�صناف  اأكرث  هو  )الزهدي(  �صنف  اأن 

تنت�صر زراعتها يف العراق ويحتل اإنتاجه املرتبة 

التمور  اأ�صناف  بني  من  التمور  اإنتاج  يف  االأوىل 

الرئي�صة يف العراق خالل مدة البحث حيث بلغ 

اإنتاجه يف عام 1980 حوايل)460.5( األف طن 

من املجموع الكلي النتاج التمور يف العراق البالغ 

م�صكال  العام  لذلك  طن  األف   )597( حوايل 

بذلك ما ن�صبته ) %77.2 ( من جممل االنتاج 

2009حوايل  عام   اإنتاجة  كان  حني  يف  الكلي، 

ن�صبته  ما  بذلك  م�صكال  طن  األف   )325(

العراق  يف  التمور  اإنتاج  جممل  من   )%50.3(

طن.  األف   )645( حوايل  والبالغ  العام  لذلك 

وو�صل اأعلى اإنتاج له يف عام 2002 باإنتاج قدره 

)690.8( األف طن ومبا ن�صبته ) %75.1( من 

جممل اإنتاج التمور يف ذلك العام ، اأما اأقل اإنتاج 

األف طن  بلغ )183(  1984 حيث  فكان يف عام 

ومبتو�صط اإنتاج �صنوي بلغ )421775( األف طن. 

اأعلى  فكان  اخل�صتاوي  �صنف  اإىل  بالن�صبة  اأما 

اإنتاج له يف عام 2002  حيث بلغ ) 70.3( األف 

طن واأقل اإنتاج يف عام  2008حيث بلغ )19.3( 

بلغ )43508(  �صنوي  اإنتاج  األف طن ومبتو�صط 

فكان  ال�صاير  ل�صنف  بالن�صبة  اأما  طن.  األف 

اأعلى اإنتاج له يف عام 3200 حيث بلغ )61.2( 

 1988 عام  يف  فكان  اإنتاج  اأقل  اأما  طن،  األف 

حيث بلغ )3( اآالف طن ومبتو�صط اإنتاج �صنوي 
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املجموعاال�سناف  االخرىاحلالوياخل�سراويال�سايراخل�ستاويالزهديال�سنة

1980    4650002800036000105001480047000601300
1981260000240001750089001520044500370100
19822925002700080005400330037700373900
1983248500220001500086001750033200344800
19841830002150085005100560027400251100
198530050026000105007500650039100390100
19863410002800075006300870042600434100
19872580002100045004700220032300322700
19882875002450030004500230034200356000
198938850038000800010200680036800488300
199042654049480094911800056342080545020
199144568048130092111840077743590566220
19923617203634005320626431033790478310
19934699700443715300012260147205386658130
19945028005702021760013170225505852727700
19956743706944018130019460173408220880940
19966050900526229220019202260006872797450
19975751800514827940017720190805874750140
19986817900579033330026372912008451903200
19995573400607635140020550218368100828070
200068234006540312200305802512968801023950
2001654240063313178002480223001103601011350
20026908900703336290019152642007639990720
200355456004734612700444932220012851989040
20043137500513312300017371373003969482820
20052719100445013140014870175804203438350
20062730200461014740016740176564120487020
20072925604340012670152301637059770440000

20082700001930054406720950039040350000

200932500066700306202798021300173400645000

4217752384518373149421500159970597527.5متو�صط املدة
37,782.277.261.486.493.839.6%معامل االختالف

جدول رقم )1( انتاج التمور يف العراق للمدة )1980 - 2009( وح�سب اال�سناف الرئي�سية )طن(

امل�ســـــدر:

وتكنولوجيا  لالح�صاء  املركزي  اجلهاز   / االإمنائي  والتعاون  التخطيط  1 ــ  وزارة 

املعلومات. املجاميع االح�صائية ل�صنوات البحث  )1980ــ2005( بغداد. العراق.

2 ــ  وزارة التخطيط والتعاون االمنائي / اجلهاز املركزي لالح�صاء وتكنولوجيا املعلومات 

 . العراق   . بغداد   .  2006 �صنة  يخ�ض  فيما   .  2006 ل�صنة  البيئية  االح�صاءات  تقرير 

2007. ع . �ض . 291  . �ض 40ــ41 . وعامي 2007 و2008 من موقع اجلهاز على  ال�صبكة 

العاملية  www.cosit.gov.iq اأما عام 2009 فبيانات غري من�صورة.
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ومبتو�صط   1984 عام  يف  طن  األف   )27.4(

�صنويا.  طن  األف   )599.7( بلغ  �صنوي  اإنتاج 

العراق  يف  ككل  للتمور  اإنتاج  اأعلى  كان  لقد 

طن  األف   )931.5( بلغ  حيث   2000 عام  يف 

عام  العراق  يف  للتمور  اإنتاج  اأقل  كان  حني  يف 

األف طن ومبتو�صط  بلغ )251.5(  1984 حيث 

األف طن.  بلغ )597527.5(  كلي  �صنوي  اإنتاج 

يف  التمور  اإنتاج  ملجمل  االختالف  معامل  اإن 

تذبذب  وجود  يوؤ�صر   )%39.6( والبالغ  العراق 

هو  اختالف  معامل  اأعلى  وكان  االنتاج.  يف 

كان  حني  يف   ،)%  93.8( االأخرى  لالأ�صناف 

كان  37.7%(.لقد   ( الزهدي  ل�صنف  اأقلها 

�صعر الكيلو غرام الواحد من التمور هو  )655( 

وهو   2009 عام  يف  عام  كمعدل  للكغم  دينارًا 

التمور  اإنتاج  ولتذبذب  ن�صبيا.  منخف�ض  �صعر 

اأ�صباب كثرية لعل من اأهمها هو: 

الفالحني  فبل  من  النخيل  ب�صاتني  1 ــ  اإهمال 

اجور  ارتفاع  ب�صبب  الب�صاتني  وا�صحاب 

العمل.

2 ــ  عدم مكافحة االآفات واالأمرا�ض التي ت�صيب 

النخلة املثمرة.

العراق  يف  النخيل  ب�صاتني  من  الكثري  ـ  اإن  3ـ 

االإنتاج  مرحلة  جتاوزت  قدمية  ب�صاتني  هي 

االقت�صادي، مما جعل الفالح ال يعتني بعمليات 

النخلة من  النخيل )التكريب، تنظيف  خدمة 

الف�صائل الزائدة، ا�صتخدام اال�صمدة(. 

4ــ  ارتفاع كلفة عمليات خدمة النخيل كونها يدوية 

يف جميع مراحلها وحتى عملية جني التمور وما 

ي�صببه ذلك من تلف كميات كبرية من التمور.

5 ــ  هذا عدا عن التغريات االقت�صادية ومتغريات 

اخرى مرت على العراق خالل مدة البحث، 

واأهمها التطور احلا�صل يف الزحف ال�صكاين 

كبرية  اأعداد  قطع  على  ذلك  واأثر  العمراين 

العراقية-  من �صجر النخيل وكذلك احلرب 

كبرية  العداد  قطع  من  �صببته  وما  االيرانية 

بالباقي  االعتناء  واهمال  النخيل  من 

ال�سكل البياين رقم )1( اإنتاج �سنف )الزهدي( يف 

العراق للمدة 1980 - 2009

ال�سكل البياين رقم )5( اإنتاج �سنف )احلالوي( يف 

العراق للمدة 1980 -2009

ال�سكل البياين رقم )6( اإنتاج التمور ب�سكل عام يف 

العراق للمدة 1980 -2009

ال�سكل البياين رقم )2( اإنتاج �سنف )اخل�ستاوي( 

يف العراق للمدة 1980 -2009

اإنتاج �سنف )ال�ساير( يف  ال�سكل البياين رقم )3( 

العراق للمدة 1980 -2009

ال�سكل البياين رقم )4( اإنتاج �سنف )اخل�سراوي( 

يف العراق للمدة 1980 -2009

ل�صنف  وبالن�صبة   ، طن  األف   )19078.5( بلغ 

 2003 عام  يف  له  اإنتاج  اأعلى  فكان  اخل�صراوي 

له  اإنتاج  اأقل  اأما  طن،  األف   )44.4( بلغ  حيث 

األف طن  بلغ )4.5(  1988 حيث  فكان يف عام 

ومبتو�صط اإنتاج �صنوي بلغ )14942( األف طن، 

اإنتاج  اأعلى  فكان  ل�صنف احلالوي  بالن�صبة  اأما 

طن  األف   )32.2( كان  حيث   2003 عام  يف  له 

بلغ  حيث   1987 عام  يف  اإنتاج  اأقل  كان  بينما 

اإنتاج �صنوي  األف طن ومبتو�صط  االإنتاج )2.2( 

بلغ )1500( األف طن، وبالن�صبة لالأنواع االأخرى 

فكان اأعلى اإنتاج لها جمتمعة يف عام 9200 حيث 

اإنتاج  اأقل  بلغ  حني  يف  طن  األف   )173.4( بلغ 
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وخ�صو�صا يف حمافظتي الب�صرة ومي�صان.

6 ــ  انخفا�ض اأ�صعار التمور على خمتلف اأنواعها. 

وكما هو وا�صح باجلدول رقم )3(.

7 ــ قلة الدعاية املرافقة لعملية ت�صدير التمور 

لقد متيز اإنتاج التمور االإجمايل )بكل ا�صنافها( 

كان  عما    2009 عام  موجبة خالل  تغري  بن�صب 

عليه يف عام 1980 وكانت ن�صبة التغري )%7.5( 

بحدود  لالإنتاج  االح�صائي  املدى  وكان 

)43700( طن ، ولقد كان عام 2000 هو العام 

العراق  للتمور يف  انتاج  اف�صل  فيه  الذي حتقق 

 2002 عام  كان  حني  يف  البحث.  مدة  خالل 

الرئي�صة  االنواع  النتاج  االعوام  اف�صل  من  هو 

االوىل )الزهدي، اخل�صتاوي( . يف حني حتقق 

عام  يف  )ال�صاير(  ل�صــــنف  انتاج  اف�صل 

اأما بالن�صبة الإنتاجية النخلة يف العراق   .2003

 )2( اجلدول  من  فنالحظ  اال�صناف  وجلميع 

وبا�صتمرار  انخق�صت  قد  النخلة  انتاجية  ان 

من )65( كغم/ نخلة يف عام 2002 اىل )64( 

 .2009 كغم للنخلة يف عام 

يف  التمر  نخلة  اإنتاجية   )2( رقم  جدول 

البحث  الثمان االأخرية من  لل�سنوات  العراق 

)2002-2009(  )كغم/نخلة(

جدول رقم )3 ( اأ�سعار التمور يف العراق خالل املدة من 1980- 2009   ) دينار / طن (

امل�سدر :

وموقع  الزراعي.  االح�صاء  املعلومات/  وتكنولوجيا  لالح�صاء  املركزي  اجلهاز  االمنائي/  والتعاون  التخطيط  وزارة 

www. cosit gov .iq. اجلهاز على ال�صبكة العاملية

االإنتاجيةال�سنة

200265

200361.3

200461.7

200556

200654.9

200761

200862.5

200964

اأ�سعار الزهدياملتو�سط العامال�سنة
 اأ�سعار االأ�سناف

االأخرى

198043.163353.33

198146.163656.33

198246.163656.33

1983665280

1984806595

19859682110

1986115100130

1987177.5145210

1988207.5175240

1989232.5175290

1990391.66288.33495

1991508.33375641.66

1992190013002500

199312000900015000

1994360002700045000

19959500065000125000

1996190000120000260000

1997225000100000350000

199819500090000300000

1999211000203000223000

2000256000244000269000

2001242000238000261000

2002231000223000241000

2003274000266000294000

2004278300180000298000

2005295000        160000285200

2006388800237000419200

2007447300283000536800

2008587500302000633200

2009655000325000680500

134501.3102495.4174843.7املتو�صط

امل�ســــــــدر :

املركزي  اجلهاز  االمنائي/  والتعاون  التخطيط  وزارة 

الزراعي.  االح�صاء   / املعلومات  وتكنولوجيا  لالح�صاء 

 www. cosit. العاملية  ال�صبكة  على  اجلهاز  وموقع 

gov .iq
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الكبري  االأثر  لها  التمور كان  اأ�صعار  اأن  املوؤكد  من 

لالهتمام  واملزارعني  التمور  منتجي  ا�صتجابة  يف 

اأن االأ�صعار ب�صورة عامة  بالنخيل والتمور، حيث 

عدم  من  حالة  وجود  �صبب  مما  جمزية  تكن  مل 

االهتمام لدى منتجي التمور. واجلدول )3( يو�صح 

�صنف  متور  واأ�صعار  عام  كمتو�صط  التمور  اأ�صعار 

تكون  لكي  االأخرى  االأ�صناف  واأ�صعار  )الزهدي( 

وانتاجية  اإنتاج  مع  ربطها  عند  اأو�صح  ال�صورة 

التمور. حيث رغم حدوث ارتفاع م�صتمر فيها اإال 

اأنها بقيت غري جمزية ملنتجي التمور واملزارعني.

اأما بالن�صبة اإىل معدل النمو ال�صنوي  الإنتاج التمور 

االإجمايل والإنتاج كل �صنف على حدة فان اجلدول 

جدول رقم )4 ( معدالت النمو ال�سنوي والرقم القيا�سي للتغاير الإنتاج التمور يف 

العراق والإنتاج كل �سنف على حدة للمدة )2009-1980(

% من االإنتاج الكلي   2006 % من االإنتاج الكلي  2000 % من االإنتاج الكلي1990    املحافظة

11.9     5162   12.4    11620   14     7635      دياىل

9        3885   5.2     4928    6.7     3667     االنبار

12.2     5310   12.4     11560    4.7    2580      بغداد

15.2       6588   24     22063   27.4   14934     بابل

12.4     5373   15.1    14137   19     10357     كربالء

7.4      3218   3.6     3359        3.4    1835     وا�صط

2.2       980     1.8      1717     4.1    2219   �صالح الدين

5.6      2429   2.7     2539    4.5    2489     النجف

3.6       1554   4.6      4341    6.7    3681    القاد�صية 

3       1323   1.1     1072    1.7    921      املثنى

4.6      2010   5.6      5289    3.9    2124     ذي قار

1.2      542    0.8     795     0.7    403      مي�صان
11.1     4835    10.4     9732    3     1647     الب�صرة

%100   43209  %100  93152   %100    54492    املجموع

جدول رقم )5( التوزيع اجلغرايف الإنتاج التمور يف العراق ح�سب املحافظات ل�سنوات 

خمـــــتارة من املدة )90-2006(   ) االإنتاج  10 اأطنان(

  امل�سدر :

وتكنولوجيا  لالح�صاء  املركزي  اجلهاز  االمنائي/  والتعاون  التخطيط  1 ــ  وزارة 

املعلومات. املجاميع االح�صائية ال�صنوية لالعوام 1990-2005 بغداد ــ العراق.

2 ــ   وزارة التخطيط والتعاون االمنائي/ اجلهاز املركزي لالإح�صاء وتكنولوجيا املعلومات. 

تقرير االح�صاءات البيئية ل�صنة 2006. بغداد. العراق . 2007 . فيما يخ�ض �صنة 2006 

امل�سدر : احت�صبت من قبل الباحث باالعتماد على بيانات اجلدول )1(

الرقم القيا�سي للتغايرمعدل النمو ال�سنويال�سنف

0.0020.36جممل انتاج التمور

0.0010.37الزهدي

0.0030.90اخل�صتاوي

0.0050.46اخل�صراوي

0.0091.12ال�صاير

0.0041.11احلالوي

0.0011.06االنواع االخرى
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قد  العراق  يف  التمور  اإنتاج  جممل  اأن  يبني   )4(

بلغ  البحث  مدة  خالل  �صنوي  منو  معدل  �صجل 

)0.2%(، اأما الرقم القيا�صي للتغاير والذي يعك�ض 

مدى اال�صتقرار يف االإنتاج خالل مدة البحث فقد 

بلغ )36( مما يدل على وجود نوع من اال�صتقرار 

منو  معدل  كان  ولقد  العراق،  يف  التمور  اإنتاج  يف 

اخل�صتاوي  اأما   ،)%0.1( الزهدي  �صنف  انتاج 

فكان معدل منوه �صالبا وبلغ )0.04%( ، وال�صاير 

 )%0.4( واحلالوي   )%( واخل�صراوي   )%0.9(

واالأنواع االأخرى )0.1-%(.

وبا�ستخدام املعادلة االآتية:                                      

   Ln Y=A+BT

حيث  /  Y  = املتغري التابع املراد قيا�ض معدل 

النمو له للمدة )80-2009( وهو االنتاج .

T    = الزمن او عدد ال�صنوات )30-1(.

 A   = احلد الثابت. 

 B    =  ميل معادلة االنحدار وميثل معدل النمو 

ال�صنوي 

اأما الرقم القيا�صي للتغاير فهو عبارة عن اخلطاأ 

املعياري ملعادلة االنحدار املقدرة .

يف  التمور  النتاج  اجلغرايف  التوزيع   -2

العراق 

الإنتاج  اجلغرايف  التوزيع  درا�صة  اأهمية  تتعاظم   

العراق  حمافظات  يف  تركيزها  بح�صب  التمور 

كثريا لكون التمور تعد من ال�صلع الزراعية املهمة 

ومت�صعبة،  متعددة  ت�صويقية  م�صالك  لها  والتي 

تنظيم  اأهمية  اىل  التطرق  جدا  املفيد  من  ولعله 

التمور  اإنتاج  مناطق  من  لكل  اجلغرايف  التوزيع 

ا�صتخداماتها من  واأوجه  لل�صنف من جهة  وفقا 

جهة موازية �صواء اأكان ذلك الغرا�ض اال�صتهالك 

وجتميع  ت�صلم  مراكز  اإقامة  الغرا�ض  او  املبا�صر 

التمور واماكن التخزين العادية واملربدة واملجمدة 

بح�صب اأ�صناف التمور وطور الن�صج واالنتاج، اأو 

الإقامة معامل ت�صنيع التمور ومنتجاتها )1(.

ويو�صح اجلدول )5( التوزيع اجلغرايف الإنتاج التمور 

االأ�صا�صي  الغر�ض  اإن  العراق.  حمافظات  ح�صب 

من ا�صتعرا�ض التوزيع اجلغرايف الإنتاج التمور على 

م�صتوى حمافظات العراق هو للتعرف على حجم 

ن�صبية  اأهمية  االإنتاج لكل حمافظة وما ميثله من 

اإنتاج التمور الكلي يف العراق، وهذا �صوف  ملجمل 

ي�صاعد على معرفة مدى ما ميكن اأن يوجه من رعاية 

اإنتاجه يف كل حمافظة، وكذلك  لتطوير  واهتمام 

ر�صم ال�صيا�صات اخلا�صة بتطوير اجلانب الت�صنيعي 

الن�صبية  واالأهمية  الن�صبية  امليزة  حمافظات  يف 

العالية الإنتاج التمور من ناحية اإن�صاء م�صانع.  

التعليب واملخازن املربدة ومعامل منتجات 

التمور االأخرى. 

حمافظة  اأن  نالحظ   )5( اجلدول  خالل  ومن 

حيث  من  االأوىل  املرتبة  احتلت  قد  )بابل( 

بقية  اىل  قيا�صا  العراق  يف  التمور  انتاج  حجم 

املحافظات وطيلة مدة البحث حيث كان انتاجها 

ما  م�صكال  طنًا  حوايل)149340(   1990 عام 

يف  التمور  اإنتاج  جممل  من   )%27.4( ن�صبته 

اىل  فيها  االإنتاج  حجم  انخف�ض  ولكن  العراق، 

)6588( طنًا عام 2006 م�صكال بذلك ما ن�صبته 

العراق.  يف  التمور  اإنتاج  جممل  من   )%15.2(

وهذا ي�صاعد وا�صعي ال�صيا�صات الت�صنيعية على 

ايالء هذه املحافظة اأهمية اأكرب عند و�صع امل�صائل 

املتعلقة بت�صنيع التمور ومنتجاتها. يف حني كانت 

حمافظة )مي�صان( اأقل حمافظات القطر اإنتاجا 

للتمور حيث كان اإنتاجها بحدود )4030( طن يف 

عام 1990 م�صكال ما ن�صبته )0.27%( فقط من 

جممل اإنتاج التمور يف القطر لذلك العام وو�صل 

م�صكال   2006 عام  اإنتاجها اىل )542( طن يف 

يف  التمور  اإنتاج  جممل  من   )%1.2( ن�صبته  ما 

جدا  ب�صيطة  كميات  هناك  كانت  ولقد  العراق، 

حمافظة  يف  انتجت  التمور  من  تذكر  والتكاد 

يكن  مل  حني  يف  البحث.  مدة  خالل  )كركوك( 

)اربيل،  ال�صمالية  املحافظات  يف  اإنتاج  هناك 

دهوك وال�صليمانية (.

م�ساهمة  ون�سبة  التمور  3 .  �سادرات 

املحلي  الناجت  يف  التمور  اإنتاج  قيمة 

االإجمايل للمدة )2008-1980(

التمور  من  العراق  �سادرات   )5( رقم  جدول 

للمدة)1980 - 2008(    ) األف طن(

ال�سادرات   ال�سنة       

1980186
1981155
1982120
1983105
198424.32
198535
198645
1987157
1988100
1989110

     1990     145
     199130
     1992 22
     199310
     199430
     199530
     199639
     199739
     199830
     199930
     200030
     20014
     20028
     2003 5
     200423.5
     2005 147
     2006112.5

200737.06

200833.1

63.53املتو�صط   

امل�ســـــــدر :

التجارة  كتاب  )الفاو(  املتحدة  والزراعة لالأمم  الغذاء  1-  منظمة 

ال�صنوي. االأعداد )44-57( روما ــ ايطاليا. 

2-  موقع منظمة الغذاء والزراعة لالأمم املتحدة )الفاو( 

www.fao.org/statistics/year book/trade
على  املعلومات   وتكنولوجيا  لالح�صاء  املركزي  اجلهاز  3-  موقع 

يخ�ض  ما  يف   www. cosit gov .iq. العاملية  ال�صبكة 

2007 و2008.
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ال�صادرات  اأهم  هي  التمور  اأن  فيه  ال�صك  مما 

بلد  باأنه  ي�صتهر  اأنه  حيث  للعراق،  الزراعية 

عول  ولقد  الزمان،  قدمي  منذ  والتمور  النخيل 

العراق كثريا يف �صنوات م�صت على �صادراته من 

متوره وخ�صو�صا االأنواع املمتازة �صواء ب�صورتها 

وتغليفها  وتعبئتها  ت�صنيعها  بعد  اأو  الطازجة 

ب�صورة تليق بهذا املنتج املهم . 

ويو�صح اجلدول )6 ( �صادرات العراق من التمور 

اأن  اجلدول  يبني  حيث   ،)1980-2008( للمدة 

حيث   2005 عام  يف  كان  للتمور  ت�صدير  اأعلى 

كانت التمور امل�صدرة بحدود)147( األف طن يف 

حني كانت اأقل كمية م�صدرة هي )4( اآالف طن 

وذلك يف عام 2001 ولقد كان متو�صط الكميات 

هي  الدرا�صة  مدة  خالل  التمور  من  امل�صدرة 

الكميات  انخف�صت  ولقد  طن.  (األف   ( بحدود 

عليه  كانت  عما   1991 عام  من  بحدة  امل�صدرة 

من  لعل  اأ�صباب  بعدة  ذلك  ارتبط  ولقد  �صابقا 

وبالذات  ككل  التمور  اإنتاج  انخفا�ض  اأهمها 

االأ�صناف ال�صاحلة للت�صدير ف�صال عن تراجع 

اأن  كما  حمليا،  ا�صتهالكها  وتزايد  اإنتاجيتها 

يف  العراقية  للتمور  تدفع  كانت  التي  االأ�صعار 

وكذلك حتديد  تكن جمزية  العاملية مل  االأ�صواق 

االقت�صادي  احل�صار  خالل  لت�صديرها  الدولة 

كل  املحلية،  اال�صواق  يف  ا�صتخدامها  لغر�ض 

ذلك �صبب تدين �صادرات التمور العراقية كمية 

 2005 وارتفعت يف عامي  اأنها عادت  اإال  وقيمة، 

و2006 كما مو�صح باجلدول.

�سادرات  حجم  يو�سح   )7( رقم  البياين  ال�سكل 

العراق من التمور للمدة 1980 -2009

جدول رقم )7( ن�سبة م�ساهمة قيمة اإنتاج التمور يف الناجت املحلي 

االإجمايل يف العراق للمدة )2008-1980(

ال�سنة      

 الناجت املحلي االإجمايل

 باالأ�سعار اجلارية)مليون

)دينار

قيمة اإنتاج التمور 

)مليون دينار(

 ن�سبة م�ساهمة قيمة

 اإنتاج التمور اإىل قيمة

% الناجت املحلي االإجمايل

198015647.220.170.13

198111215.913.480.12

198212554.212.580.10

198312461.417.500.14

198414420.115.860.11

198514887.335.140.24

198614459.135.700.25

19871760052.860.30

198819432.266.680.34

198920407.9103.780.51

199022848.3194.750.85

199121313.3251.21.18

199256813.6303.10.53

1993140517.91649.91.17

1994703821.324759.53.52

19952252263.894307.44.19

1996255630764617.72.53

19973286924.760634.51.84

19984467004.776477.751.71

19995377090.5830221.50

200040470980.290117.70.35

200134108514.499725.550.29

200234123696105303.80.30

20032056225698818.70.48

20043704925279312.90.21

200549990679.677177.70.12

20069558800080155.50.10

200710782850082222.90.9

200837044200079231.70.7

امل�سدر 

القومية.  احل�صابات  دائرة  املعلومات.  وتكنولوجيا  لالإح�صاء  املركزي  اجلهاز  االإمنائي.  والتعاون  التخطيط  1-  وزارة 

تقارير املوازين ال�صلعية ل�صنوات الدرا�صة. بغداد - العراق.

2-  وزارة التخطيط والتعاون االإمنائي. اجلهاز املركزي لالإح�صاء وتكنولوجيا املعلومات. تقارير ح�صابات الدخل القومي 

ل�صنوات الدرا�صة. بغداد - العراق.
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يف  التمور  اإنتاج  قيمة  مل�صاهمة  بالن�صبة  اأما 

اجلدول  من  فنالحظ  االإجمايل  املحلي  الناجت 

بتذبذب  متذبذبة  كانت  الن�صبة  هذه  اإن   )7(

ن�صبة  اأعلى  بلغت  لكنها  التمور   واأ�صعار  االإنتاج 

قيمة  م�صاهمة  ن�صبة  كانت  حيث   1995 عام  يف 

بحدود  االإجمايل  املحلي  الناجت  يف  التمور  اإنتاج 

م�صاهمة  ن�صبة  اأقل  كانت  حني  يف   )%4.19(

  )% بحدود )0.7  كانت  عام )2008( حيث  يف 

ويت�صح من اجلدول انخفا�ض م�صاهمة التمور يف 

اأ�صباب  لعدة  العراق  االإجمايل يف  املحلي  الناجت 

العاملية  اأ�صعارها  وتدين  اإنتاجها  انخفا�ض  منها 

  t  حم�صوبة على ا�صا�ض م�صتوى معنوية )0.05 ( .
2 

Coefficient of Determination هو معامل التحديد  R 

Durbin Watson   هو اختبار دربن وات�صون D .W

جممل اإنتاج التمور

Lin( Yt 0.002 +12.91 = )T 
                                   ).2.63(  )94.884(t
2
R        19%= F         6.95=D.W1.54= 

الزهدي        

Lin )Yt( =13.70 +0.001 T
)90.72(   )1.42(                                   t
2
R=%0. 6      F=2.03       D.W=  0.43

Lin )Yt( = 10.35 - 0.003 Tاخل�صتاوي       
)30.71(   )-2.28(                               t
2
R=%15       F=5.22          D.W=1.13

Lin)Yt( = 8.76 +0.009 Tال�صاير         
)20.71(   )1.76(                                t
2
R= %0.9     F=2.78      D.W= 2.66

Lin)Yt(= 8.72 +0.054Tاخل�صراوي       
)30.64(    )4.71(                               t
2
R=%44    F=3.46        D.W=1.26

Lin)Yt( =9.14+0.0652T احلالوي      
t        )10.34(     )2.77(
2
R=%10    F=3.68       D.W= 1.59

Lin)Yt(=10.30 - 0.001Tاالأنواع االأخرى
)25.38(  )-0.52(                                 t
2
R=%.010        F=0.27       D.W= 1.95

هو املتغري امل�صتقل ومن خالل ال�صيغة الن�صف 

لوغاريتمية حيث كانت معادالت االجتاه الزمني 

واعتمادا على اجلدول )1(  كاالتي :

كل  يف  التحديد  معامل  قيمة  خالل  من  يت�صح 

كان  التمور  اإنتاج  على  الزمن  تاأثري  اأن  معادلة 

لكل  اأو  التمور  اإنتاج  ملجمل  اأكان  �صواء  �صعيفا 

�صنف.

اأما توقعات االإنتاج لالأعوام 2020-2015-2010 

فيو�صحها اجلدول )8(.

حيث نالحظ من اجلدول )8( اإن توقعات االنتاج 

الإجمايل اإنتاج التمور كانت )65343( طنًا يف عام 

2010 و )64693( طنًا يف عام 2015 و)64049( 

نف�صه  اجلدول  يو�صح  كما   .2020 عام  يف  طنًا 

توقعات االإنتاج لالأ�صناف املختلفة لنف�ض االأعوام.

النتائج

1.  االنخفا�ض امل�صتمر يف عدد اأ�صجار النخيل يف 

العراق والأ�صباب عديدة حيث انخف�ض العدد من 

)30( مليون نخلة يف �صتينيات القرن املا�صي 

لي�صل اىل )9.5( مليون نخلة عام 2005.

2.  وجود منو ب�صيط يف كميات التمور املنتجة يف 

العراق للمدة ) 1980-2009( حيث كان معدل 

 %)0.2( بحدود  التمر  الإنتاج  ال�صنوي  النمو 

حيث ازداد  االإنتاج من )601300( طن يف عام 

1980 اىل )645000( طن يف عام 2009. 

3.  كان �صنف )الزهدي( هو اأكرث اأ�صناف التمور 

اأ�صناف  تفوق  يعك�ض  العراق، مما  اإنتاجا يف 

اأ�صناف  على  االإنتاج  يف  الثانية  الدرجة 

الدرجة االأوىل.

التمور  الإنتاج  اأف�صل عام  2000 هو  4.  كان عام 

حيث   ،)2009-80( املدة  خالل  العراق  يف 

كان االإنتاج )931540( طنًا .

5.  تراجع اإنتاجية �صجرة النخيل لت�صل اىل)64( 

كغم /نخلة يف عام 2009.

6.  حقق �صنف )ال�صاير( اأعلى معدل منو �صنوي بني 

للتمور( من  كاأ�صجار وكانتاج  النخيل )  واإهمال 

قبل املزارعني واأ�صحاب ب�صاتني النخيل .

النتائج واملناق�سة

ن�صف  ال�صيغة  البحث  هذا  ا�صتخدم  لقد 

الزمني  االجتاه  معادلة  الإيجاد  اللوغاريتمية 

الإنتاج التمور االإجمايل والإنتاج كل �صنف وكذلك 

من  �صنف  ولكل  التمور  ملجمل  االإنتاج  توقعات 

-2010 لالعوام  العراق  يف  التمور  اأ�صناف 

يكون  انحدار  معادلة  خالل  من   .2020-2015

الزمن  وعن�صر  التابع  املتغري  هو  االإنتاج  فيها 
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جدول رقم )8( توقعات االإنتاج لالأعوام 2010-2015-2020 الجمايل 

التمور ولكل �سنف على حدة )10 اأطنان(

2020              20102015    ال�سنف             

64049    64693   65343    اإجمايل اإنتاج التمور     

36222 38461 41665الزهدي          

5257 49515102 اخل�صتاوي          

2508  2362 2247ال�صاير        

 381850016551اخل�صراوي         

 51027026 3668احلالوي       

731384129022   االأنواع االأخرى    

اأ�صناف التمور الرئي�صة وبواقع )0.9%( �صنويا 

يف حني كان �صنف )اخل�صتاوي( اأقلها حيث كان 

)-0.3%( خالل املدة )2009-80(.

7.  كانت حمافظة )بابل( هي املحافظة االأوىل يف 

العراق من حيث اإنتاج التمور خالل مدة البحث 

يف حني كانت حمافظة )مي�صان( هي االخرية.

تغري  بن�صبة  االإجمايل  التمور  اإنتاج  8.  امتاز 

)موجبة( خالل مدة البحث حيث بلغت هذه 

الن�صبة )7.5(% للمدة )2009-80(.

9.  وجود حالة من عدم االهتمام باأ�صجار النخيل 

واأ�صحاب  املزارعني  من  كثري  لدى  وانتاجها 

ارتفاع  منها  عديدة  الأ�صباب  النخيل  ب�صاتني 

اأجور العمالة وانخفا�ض اأ�صعار التمور وغريها 

من االأ�صباب.

امل�صدرة  الكميات  يف  �صديد  تذبذب  10.  وجود 

لها  االإح�صائي  املدى  كان  حيث  التمور  من 

األف طن. وتراوحت بني  بحدود )153.9( 

)4( اآالف طن كحد اأدنى و)147( األف طن 

كحد اأعلى .

كقيمة  التمور  م�صاهمة  ن�صبة  11.  انخفا�ض 

االأهمية  رغم  االإجمايل  املحلي  الناجت  يف 

تراوحت  حيث  العراق،  يف  لها  االقت�صادية 

ن�صبة م�صاهمتها بني ) 4.19%( كحد اأعلى 

و )0.7 %( كحد اأدنى.

التو�سيات

واملزارعني  التمور  منتجي  دعم  على  1.  العمل 

من  )بابل(  حمافظة  يف  الب�صاتني  واأ�صحاب 

املحافظة  يف  للت�صويق  مراكز  اإن�صاء  خالل 

وم�صانع  واملجمدة  املربدة  املخازن  واإن�صاء 

والعمل  التمور.  منتجات  ومعامل  التعليب 

اأن ي�صمل ذلك كافة املحافظات املنتجة  على 

للتمور.

الدرجة  اأ�صناف  باإنتاج  2.  دعم عملية االهتمام 

معدالت  ذات  وخ�صو�صا  التمور  من  االأوىل 

وال�صاير  كاحلالوي  املرتفعة  ال�صنوي  النمو 

الأغرا�ض الت�صدير.

3.  دعم تاأ�صي�ض معامل اأو وحدات �صناعية الإنتاج 

وال�صيما  التمور  من  االأ�صا�صية  االأولية  املواد 

املكننة  واإدخال  التمر  و�صراب  التمر  عجينة 

ال�صحية  لل�صروط  توخيا  االإنتاج  يف  احلديثة 

واملوا�صفات القيا�صية.

عدم  بغية  التمور  ومنتجي  املزارعني  4.  دعم 

الدول  التجار من  اإىل  التمور  بيع  اإىل  اللجوء 

فادحة  ي�صببه ذلك من خ�صارة  وما  املجاورة 

منهم  احلا�صل  كل  و�صراء  الوطنية،  للرثوة 

وحتى الرديء والتالف مببالغ منا�صبة وتوزيعه 

)دب�ض،  التمر  م�صنعات  اإنتاج  معامل  اإىل 

خل( �صي�صهم يف تن�صيط حركة االإنتاج وتوفري 

فر�ض العمل.

اآفات  مكافحة  م�صتلزمات  بتوفري  5.  االهتمام 

رمزية  باأ�صعار  اأو  جمانا  النخيل  وح�صرات 

الأ�صحاب ب�صاتني النخيل.

العراقية  التمور  ت�صدير  مبو�صوع  6.  االهتمام 

متمثلة  عناية  املو�صوع  هذا  واإيالء  للخارج 

يف الرتكيز على زيادة اإنتاج واإنتاجية االأنواع 

املمتازة والقابلة للت�صدير مع توفري الدعاية 

عملية  خالل  حت�صينها  وحماولة  لها  الالزمة 

الت�صنيع باإ�صافة املك�صرات لها.

7.  و�صع اأ�صعار جمزية ال�صتالم التمور وخ�صو�صا 

اأ�صحاب  ت�صجيع  لغر�ض  املمتازة  االأنواع 

ب�صاتني النخيل على االهتمام بزيادة اإنتاجها 

واإنتاجيتها لزيادة م�صاهمتها يف الناجت املحلي 

االإجمايل. 

امل�ســـادر

يف  عراقي  برنامج  عامرة.  1.  البلداوي، 
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لواقع اإنتاج التمور يف العراق. ر�صالة ماج�صتري 

غري من�صورة. ق�صم االقت�صاد الزراعي - كلية 

الزراعة / جامعة بغداد- 1988 .

جتذير  �صالح.  حممد  ا�صماعيل  3.  احلن�صلي، 

با�صتعمال  ال�صغرية  التمر  نخيل  ف�صائل 

اطروحة  املغذي.  واملحلول  االوك�صينات 
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مطبعة  الزراعية.  لالح�صاءات  ال�صنوي 
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ثمار  ت�صويق  ح�صني.  حممد  خالد  6.  القي�صي، 

اقت�صادية  درا�صة   ( العراق  يف  التمر  نخلة 

من�صورة.  غري  دكتوراه  اأطروحة  حتليلية(. 

الزراعة/   كلية   - الزراعي  االقت�صاد  ق�صم 

جامعة بغداد - 2003.
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تقارير  القومية.  احل�صابات  املعلومات. 
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- العراق. �صنوات الدرا�صة.

االإمنائي.  والتعاون  التخطيط  10.  وزارة 
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