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          التوزيع اجلغرافي لنخلة التمر

مقـدمـة

آسيا  قارتي  في  العالم خاصة  في  الواسع  االنتشار  ذات  األنواع  من   Phoenix dactylifera التمر  نخلة  تعد 
وأفريقيا حيث تنجح زراعتها جتارياً في أي منطقة  يتوفر فيها املاء وعوامل املناخ املالئمة ، شكل )1( يوضح 
التوزيع  اجلغرافي Geographical Distribution  لنخلة التمر في القارات اخلمس  في الوقت احلاضر مع العلم 

بأن زراعة نخلة التمر في األمريكتني وأستراليا تعتبر من الزراعات احلديثة .  

من الشكل ميكن مالحظة مايلي   : 

 Indus األندس  وادي  التمر من  نخلة  ميتد حزام  الشمالي   الكرة   وأفريقيا في نصف  آسيا  قارتي   •  في 
Valley شرًقا وحتى احمليط األطلنطي Atlantic Ocean غربًا مبسافة تقدر بحوالي 8000 كم  ومن الشمال 
ٕالى اجلنوب مبسافة تقدر  بحوالي 2000 كم تغطي هذة املنطقة  حوالي 3 % من سطح  الكرة األرضية 
أي حوالي 000 000 16 كم2 منها حوالي 1 % قابلة للزراعة ونخلة التمر تغطي 0.03 % من هذه املنطقة 

 .)4,2(

 Kalahari desert في نصف الكره اجلنوبي لقارة أفريقيا مت ادخال زراعة نخلة التمر في صحراء كاالهاري  •
في جنوب افريقيا وفي مناطق اخرى من جنوب القارة .

•  في األمريكيتني مت ادخال زراعة نخلة التمر في صحراء كولورادو Colorado desert في أمريكا الشمالية 
وفي صحراء اتاكاما Atacama desert ومناطق اخري من أمريكا اجلنوبية. 

•  في استراليا مت ٕادخال زراعة نخلة التمر في الصحراء الكبرى Great central desert وسط استراليا )3( .

. 33o.51 25 وo.03 بني خطي عرض

النواحي  من  استعراضه  يفضل  العالم  في  التمر  لنخلة  اجلغرافي  للتوزيع  واقعية   للحصول على صورة  
التالية :

 latitude التوزيع اجلغرافي  حسب خطوط العرض  •

 Altitude التوزيع اجلغرافي حسب اإلرتفاع أو اإلنخفاض عن سطح البحر  •

•  التوزيع اجلغرافي الرقمي حسب  القارات والدول اعتماداً على بيانات  نخلة التمر من حيث املساحة واإلنتاج 
والعدد  . 

مت  البحر  سطح  عن  اإلنخفاض  أو  اإلرتفاع  حسب  أو  العرض   خطوط  حسب  التمر  لنخلة  اجلغرافي  التوزيع 
ٕاستعراضها  بالتفصيل في    باب  » العوامل الطبيعية احملددة ملناطق زراعة  نخلة التمر في العالم » ولكن 
نظراً للعالقة الوثيقة بني خطوط العرض وٕانتشار زراعة نخلة التمر رأينا من األفضل  ان نستعرض  بشكل موجز 
التوزيع اجلغرافي حسب خطوط العرض  قبل استعراض املوضوع الرئيسي وهو التوزيع اجلغرافي الرقمي حسب  

ٕاجمالي دول العالم وٕاجمالي القارات  وٕاجمالي كل دولة من حيث املساحة واإلنتاج . 
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التوزيع  اجلغرافي

  لنخلة التمر حسب خطوط العرض

متتاز  نخلة التمر بقدرتها على النمو واإلنتاج في ظروف مناخية متباينة حيث تنتشر املزارع التجارية  من خط 
عرض  2O.0  شماالً ٕالى خط عرض38O.0 شماالً في نصف الكرة الشمالي في حني تنتشر زراعتها من خط عرض 
5O.05 جنوباً ٕالى خط عرض 33O.0 جنوباً في نصف الكرة اجلنوبي وقد تتجاوز هذه ااخلطوط شماال ً أو جنوباً في 

بعض الدولة فيما يلي بعض االمثلة )2 ، 3 ، 4 ( :

نصف الكرة األرضية الشمالي 

 احلدود الشمالية

 Kizyl 39 شماالً في كيزل أرفاتO.0 أقصى خط عرض توجد عنده مزارع  جتارية لنخلة التمر هو خط عرض •
Aravat عند حافة صحراء تركمانستان وٕان كان يزرع شمال هذا اخلط  كأشجار زينة كما هو احلال في 

الريفيرا Riviera عند خط عرض 44O.0 شماالً

• في أوروبا تعتبر ٕالشي Elche )اسبانيا( التي تقع عند خط عرض 38O.17 شماالً  هي املنطقة  الوحيدة في 
أوروبا التي تزرع فيها نخلة التمر  جتاريا مع مال حظة أن الثمار ال  تصل ٕالى مرحلة النضج النهائي ) التمر (.

 35O.0 30 شماالً  وO.0 احلدود الشمالية  ملعظم الدول املنتجة للتمور مناطق اإلنتاج تقع بني  خطي عرض •
شماالً  حسب الدول أو املنطقة.

احلدود اجلنوبية

• احلدود اجلنوبية  ملعظم مناطق اإلنتاج تقع بني  خطي عرض  3O.0 و 8O.0 شماالً  حسب الدول أو املنطقة 
مع مالحظة أن معظمها يقع في أفريقيا.

• أدنى خط عرض تزرع عندة نخلة التمر هو 8O.40 شماالً  في الكاميرون عند ري بابا Rei Buba وٕان كان يزرع 
.  Genale  1 شماالً  في الصومال عند جنيلO.47عند خط عرض

• في أمريكا الشمالية  احلدود الشمالية لزارعة نخلة التمر تقع عند خط عرض 33O.43 شماالً  عند أنديو 
 Bucaramanga 8 شماالً في بوكارماجناO.7أما احلدود اجلنوبية فتقع عند خط عرض Indio/ca كاليفورينا

في كوملبيا. 

 نصف الكرة  األرضية اجلنوبي 

• في استراليا تزرع نخلة التمر بني  خطي عرض 25O.03 جنوباً عند جازجوين Gasgoune وخط عرض

PetraBore 33 جنوباً عند بترابورO.51 و خط عرض 

 29O.0وخط عرضTabora 5 جنوباً في تنزانياعند تابوراO.0  في أفريقيا تزرع نخلة التمر بني  خطي عرض •
Henkries Foutein  جنوباً في جنوب أفريقيا عند هنكريزفوتني

ساوجونكالو عند  البرازيل  في  جنوباً   6O.54 عرض  خطي  بني  التمر  نخلة  تزرع  اجلنوبية  أمريكا  في   •
أمريكا  قارة  Cruze de eje  وفي  غرب  دل يج  االرجنتني  عند كروز  في  30O.45  جنوباً  و    SaoGoncalo
اجلنوبية فتزرع نخلة التمر عند خط عرض 6O.55 جنوباً عند شيكاليو Chiclayo في بيرو و متتد جنوبا عند 

خط عرض 18O.22  جنوباً عند أيركا Ariaca في تشيلي. 



5

الفصل األول 

التوزيع اجلغرافي لنخلة التمر

          

مدى دقــة وانتظام 

 إحصائيات وبيانات نخلة التمر 

عن  الصادرة  اإلحصائيات  فيها  مبا  التمر  بنخلة  اخلاصة  واإلحصائيات  البيانات  أن  القول  ميكن  عامة  بصفة 

املنظمات الدولية مثل FAO  أو  املنظمة العربية للتنمية الزراعية  أو اخلاصة بالدول ) 1 ، 5 ، 6  ، 7 ( وغيرها 

تفتقر إلى الدقة   وال ميكن اإلعتماد عليها بدرجة كبيرة في معظم األحيان حتى لو مت األشارة اليها على أنها 

بيانات رسمية   Official data فهي التعكس الواقع احلقيقي لنخلة التمر  في الدول املنتجة للتمور من حيث 

املساحة واإلنتاج و معدالت اإلنتاج والتعداد والتطور الزمني وغيرها وسنستعرض بعض األمثلة لتأكيد ذلك.    

بالرغم من عدم  إطمئنانا لهذة البيانات إال أننا نضطر الستخدامها   إلنها املصادر الوحيدة املتوفرة لدينا 

حالًيا  ، لذلك  ننصح  بإعتبارها مــٔوشـرات للوضع الراهن أو للوضع السابق  لنخلة التمر في بلد معني أو 
لفترة زمنية معينة .

في محاولة لتحنب قدر كبير من سلبيات عدم دقة تناسق وانتظام البيانات أو اإلحصائيات  في معظم البالد 
املنتجة للتمور قمنا بعرض البيانات على النحو التالي:

مت استخدام متوسطات  اخلمس سنوات من 2010 الى 2014 في احلاالت التالية :  •

عند مقارنة بيانات الدول أو القارات اخلاصة باملساحة واإلنتاج  ومعدالت اإلنتاج وعدد أشجار   .1
نخلة التمر.

إلعطاء فكرة عن الوضع الراهن أو احلالي لنخلة التمر  للدول املنتجة للتمور.   .2

استعراض  بيانات نخلة التمر على شكل منحنيات  إلطول فترة زمنية  ممكنة شملت الفترة  من سنة   •
1961 الى سنة 2014 في احلاالت التالية :

لدراسة التطور الزمني   ملساحة وٕانتاج  كل دولة .  .1

لدراسة التطور الزمني   ملساحة واإلنتاج ٕاجمالي العالم   أو مجاميع بعض الدول مثل ٕاجمالي   .2
الوطن العربي أو شبة اجلزيرة العربية وغيرها .

• اختيار السنوات 1961  و 1980و  2000 وغيرها للمقارنة بني وضع نخلة التمر في القرن املاضي ووضعها 
الراهن  )السنوات من 2010 الى 2014( . 

في اجلزء التالي نستعرض فيما يلي بعض األمثلة على عدم انتظام و تناسق  ودقه البيانات واإلحصائيات 
ومنافاتها للمنطق في بعض احلاالت.
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 مدى دقة وانتظام 

بيانات  التطور الزمني ملساحة وإنتاج نخلة التمر

سيتم استعراض مدى دقة بيانات  التطور الزمني ملساحة وٕانتاج نخلة التمر على النحو التالي :

1. على مستوى بعض الدول 

2. على مستوى ٕاجمالى دول العالم 

1- مدى دقة وانتظام البيانات على مستوى الدول   : 

   تعتبر  ٕايران واإلمارات والسعودية ، من أهم الدول املنتجة للتمور،  أمثله جيدة لعدم انتظام بيانات التطور 
الزمني  خالل الفترة من من سنة 1961 الى سنة 2014  . 

إيــران 

    التطور الزمني في املساحة واإلنتاج :

 2014 1961 الى سنة  ايران)1( خالل الفترة من سنة  عند تتبع بيانات املساحة واإلنتاج لنخلة التمر في 
شكل )2(  نالحظ مايلي :

التطور الزمني للمساحة : 

تطور املساحة في ٕايران ميكن استعراضة كما يلي : 

- من من سنة 1961 الى سنة 1981 تراوحت املساحة بني 78 و 82 الف هكتار   وفي سنة 1982 زادت 
املساحة  في سنة واحدة حوالي  40 الف هكتار لتصبح 120.9 الف هكتار .

- من من سنة 1982 الى سنة 2014   لوحظ عدم تناسق أو  انتظام في البيانات حيث تراوحت 
املساحة من 103 الى 238 الف هكتار  ففي السنوات من2004 الى 2006 كانت  املساحة حوالي 
240 الف هكتار  انخفضت خالل الفترة من سنة 2008 الى سنة 2014  الى حوالي 155 الف هكتار  

بفارق يعادل حوالي 85 الف هكتار  .

التطور الزمني لإلنتاج :

  لوحظ أن تطور اإلنتاج في ٕايران ال يواكب  التغيرات في  املساحة وميكن استعراضة كما يلي :

- من سنة 1961 الى سنة 1981 تراوح اإلنتاج  بني 231 و 310 الف طن   وفي سنة 1982 زاد ااإلنتاج  
في سنة واحدة حوالي  155 الف طن ليصبح 386 ألف طن  عند املقارنة بسنة 1981.

- ابتداًء من سنة 1983 زاد اإلنتاج حوالي 200 الف طن ليصبح 458 الف طن  ثم بدأ يزداد تدريجياً 
بطريقة شبة منتظمة الى ان وصل الى أكثر من مليون طن  في السنوات من 2008 الى 2014  مع 

مالحظة  انه خالل هذة الفترة حدث انخفاض في املساحة يقدر بحوالي 85 الف هكتار .
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اإلمارات 

       التطور الزمني في املساحة وإلنتاج  :  

عند تتبع بيانات املساحة واإلنتاج لنخلة التمر في اإلمارات )1( خالل الفترة من سنة 1961 الى سنة 2014 
شكل )2(  نالحظ مايلي :

التطور الزمني في  املساحة :

 تطور املساحة في اإلمارات ميكن استعراضة على مرحلتني : 

األولى :  من سنة 1978  الى سنة 1987 تراوحت املساحة  من 5.6 الى 6.6 الف هكتار وفي العشر سنوات 

          التالية تراوحت  املساحة بني 22 و الى 36 الف هكتار  اى ان املساحة تضاعفت أكثر من أربع مرات .  

الثانية : من سنة 1999  الى سنة 2010 لوحظت زيادة  غير عادية في املساحة حيث تراوحت من 170 الى 

197 الف هكتار اى بزيادة أكثر من 140الف هكتار   بينما  وفي األربع سنوات التالية  انخفضت 
املساحة بحوالي 135 الف هكتار حيث تراوحت  املساحة بني 28 و 41 الف هكتار .

التطور الزمني في اإلنتاج : 

تطور اإلنتاج في اإلمارات كان انعكاس واضح   لتطور املساحة وميكن استعراضة على مرحلتني ايضاً : 

األولى :  من سنة 1978  الى سنة 1987 تراوح اإلنتاج   من 39 الى 79 الف طن وفي العشر سنوات التالية 

تراوح اإلنتاج  بني 141 و الى 290 الف طن  اى  أن اإلنتاج تضاعف   حوالى أربع مرات .   

الثانية : من سنة 1999  الى سنة 2010  لوحظت زيادة  غير عادية في اإلنتاج حيث تراوح  من 536 الى 757 

الف طن  اى بزيادة أكثر من 400الف طن   بينما  وفي األربع سنوات التالية  انخفض اإلنتاج بحوالي 
500 الف طن حيث تراوح اإلنتاج   بني 221 و الى 225 الف طن .

هذة التغيرات احلادة في مساحة وإنتاج نخلة التمر في اإلمارات انعكست بشكل واضح على التغيرات في 
بيانات اجمالي العالم وإجمالي الدول العربية وإجمالي شبه اجلزيرة العربية  خاصة بيانات الفترة  من سنة 

1999 الى سنة 2010   .
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شكل )2 (  التطور الزمني العمودي  للمساحة واإلنتاج في كل من اإلمارات وٕايران - في اإلمارات الحظ اإلرتفاع العمودي في  املساحة 
اإلنتاج بينما واإلنخفاض عمودي بعد حوالي عشرة سنوات ،في ايران الحظ اإلنخفاض الشبة عمودي للمساحة دون ان يواكبها ٕانخفاض 

في اإلنتاج )1( .         

السعودية 

   التطور الزمني في املساحة واإلنتاج 

عند تتبع بيانات املساحة واإلنتاج لنخلة التمر في السعودية )1( خالل الفترة من سنة 1961 الى سنة 
2014 شكل )2(  نالحظ مايلي:

 التطور في املساحة واإلنتاج ميكن استعراضة  على مرحلتني : 

األولى : الزيادة السنوية الشبه  منتظمة في مساحة وٕانتاج نخلة التمر من خالل الفترة من من سنة

 1961 الى سنة  1989  مع زيادة واضحة في  املعدل خالل الفترة من 1990 ٕالى  2000   حيث ذادت 
املساحة من  72.40 ٕالى 142.45 ألف هكتار في حني ذاد أإلنتاج من 528.07 ٕالى817.88 ألف طن .

الثانية : ٕانخفاض واضح في اإلنتاج واملساحة سنة 2014   حيث انخفض اإلنتاج بحوالي 230 ألف طن في 

2013 حيث  ٕالى    2005 من  بالسنوات  مقارنة  ألف هكتار   50 بحوالي  املساحة  انخفضت  حني 
تراوح اإلنتاج من  977.0 ٕالى 1095.2  ألف طن بينما تراوحت املساحة من 150.1 ٕالى161.9 ألف 

هكتار  )1( .

هذا االنخفاض غير مبرر لألسباب التالية :

2006 ٕالى سنة  2014 ) من سنة    - استقرار املساحة واإلنتاج بشكل واضح للسنوات السابقة لسنة 
.)2013

زيادة عدد أشجار نخلة التمر بشكل واضح  سنة 2014 حيث وصل عدد أشجار نخلة التمر ٕالى حوالى    -
28.6 مليون نخلة في حني تراوح العدد من 22.3 ٕالى25.1 مليون نخلة خالل الفترة م من سنة 2006 الى 

سنة 2013  )7,8 (
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2-  مدى دقة وانتظام البيانات على مستوى إجمالي دول العالم   :

عند استعراض ٕاحصائيات الفاو FAOSTAT  من سنة 1961 الى سنة 2014   )1( للمساحة واإلنتاج  ومعدل اإلنتاج 
يالحظ غياب بيانات بعض الدول  لسنوات متتد إلكثر من 20 سنة  وبالرغم  من ذلك  يشار الى مجموع باقي الدول 
كأنه اجمالي مساحة العالم    World Area Harvest   او ٕاجمالي ٕانتاج العالم World production أو مجموعة 

 ،Afirca Area Harvest أو مساحة أفريقيا  Asia production من الدول في قارة معينة مثل ٕانتاج آسيا

فيما يلي بعض األمثلة :

ليبيا والكويت : غياب بيانات اإلنتاج من 1961 الى 1996  •

• العراق  وليبيا وتشاد : غياب بيانات املساحة من 1961 الى 1984 بينما بيانات اإلنتاج متوفرة من1961 
الى 2014 

على  االنتاج  تقسيم  عند  اإلنتاج  معدل  على  واضح  بشكل  يؤثر  اإلنتاج  أو  املساحة  بيانات  غياب 
املساحة

• قطر  :  غياب بيانات املساحة  و اإلنتاج من 1961 الى 1978

ناميبيا :  غياب بيانات املساحة واإلنتاج من 1961 الى 1996   •

فلسطني : غياب بيانات املساحة واإلنتاج من 1961 الى 1990  •

سوريا : غياب بيانات املساحة واإلنتاج من 1961 الى 1996  •

البانيا : غياب بيانات املساحة واإلنتاج من 1961 الى 2003   •

الكميرون : غياب بيانات املساحة واإلنتاج من 1961 الى 1984  •

هذ الغياب قد يكون أحد األسباب في انخفاض مساحة او ٕانتاج نخلة التمر خالل الفترة من سنة 1961 الى سنة 
1980 خاصة عند غياب بيانات دولة  رئيسية مثل العراق التي تقدر فيها مساحة نخلة التمر في الوقت الراهن 

حوالي 15 ٪ من ٕاجمالي مساحة نخلة التمر في العالم  )جدول 5(

مدى دقة وإنتظام 

بيانات معدالت إنتاج نخلة التمر 

تقدر معدالت اإلنتاج عادة بعدة طرق أهمها :

•  طن / هكتار :  وذلك يقسمه اإلنتاج الكلي على اجمالي مساحة نخلة التمر في بلد معني.

•   كيلوجرام / نخلة : وذلك بقسمة اإلنتاج الكلي على عدد أشجار نخلة التمر في بلد معني. 

في  متبعة  الطريقة  وهذه   )  hg/ ha( واختصارها     :  )   hectogram / hectare( هكتار   / هكتوجرام   •
)Conversion base : 1 hg = 0.1.kg(    FAOSTAT ٕاحصائيات الفاو
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نستعرض فيما يلى بعض األمثلة :

معدل اإلنتاج - طن / هكتار

1- متوسط العالم ملعدل إلنتاج : 

 تشير بيانات جدول )1( ٕالى   متوسط  معدل اإلنتاج  جلميع الدول املنتجة للتمور  للسنوات  من 1961 الى 
2014 على فترات 10 سنوات  ومنه نالحظ عدم وجود تفاوت كبير في معدالت اإلنتاج حيث تراوحت من 5.5 
الى 7.6 طن / هكتار )خالل أكثر من 50 سنة ( قد يرجع ذلك الى أن معدل اإلنتاج الناجت ميثل متوسط أكثر 

من 35 دولة )1(. 

جدول   )1(   املتوسط العام ملعدل ٕانتاج ٕاجمالي دول العالم  خالل الفترة من سنة 1961 الى سنة 2014 و ذلك 
على فترات كل منها عشر سنوات مت اضافة متوسط السنوات من 2010 - 2014 للمقارنة بإعتبار انها متثل الوضع 

الراهن .

 

2- متوسط الدولة ملعدل اإلنتاج :

يوضح جدول )2( متوسط  معدل اإلنتاج  لبعض الدول املنتجة للتمور كمتوسط  للسنوات  من 2010 الى 
2014    ومنه نالحظ وجود تفاوت  كبير في معدالت اإلنتاج حيث تراوحت من 1.6 الى 33.9 طن / هكتار قد 

يرجع ذلك الى أن معدل اإلنتاج الناجت ميثل متوسط دولة واحدة )1(

جدول  )2(  املتوسط اخلاص ملعدالت اإلنتاج لبعض الدول الرئيسة  في انتاج التمور البيانات متوسط خمس سنوات 
 )2014 - 2010(
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معدل اإلنتاج - كجم / نخلة 

في دراسة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية )6( على معدالت اإلنتاج في بعض الدول العربية أوضحت  التباين 
الكبير في معدالت اإلنتاج )كجم / نخلة( حيث تراوحت من 8 الى 108 وميكن تقسيمها الى اجملاميع التالية : 

املغرب وموريتانيا : حوالي 8 كجم / نخلة.  -

قطر وعمان وتونس : من 28 الى 35 كجم / نخلة  -

اإلمارات واجلزائر وسوريا والعراق : من 46 الى 51 كجم / نخلة  -

البحرين والسعودية والسودان والكويت : من60 الى 66 كجم / نخلة  -

مصر : 108 كجم / نخلة   -

معدل اإلنتاج - هكتوجرام / هكتار

منظمة الفاو  FAO  تستخدم هذا املعدل  عند عرض  اإلحصائيات الزراعية )للتحويل من هكتوجرام  / هكتار الى 
طن / هكتار يقسم الرقم على 10000( ويستخدم عادة في احلاالت التالية : 

1- للمقارنة بني  متوسطات جميع الدول خالل فترة زمنية معينة 

 وجد عند مقارنة املعدالت للفترة من  1961الى 2014  أنها  تراوحت من 51,121 الى 80,942 هكتوجرام / 
هكتار ، يالحظ عدم وجود فرق كبير في معدل االنتاج وهذا يرجع ٕالى أن كل رقم ميثل متوسط حوالي 35 

دوله.

2-  للمقارنة بني  معدالت إنتاج الدول في سنة معينة : 

- في  سنة 2014 تراوح املعدل من 197,49.0 )تشاد(  الى332,682.0   )مصر ( هكتوجرام / هكتار  
هذا املدى ميثل املقارنة بني معدالت االنتاج بني 35 دولة.

- في  سنة 1990 تراوح املعدل من 135,16 ) اليمن (  الى   248,425 )مصر( هكتوجرام / هكتار هذا 
املدى ميثل املقارنة بني معدالت ٕانتاج 32 دولة .

- في  سنة 1961 تراوح املعدل من 230,77.0 ) تركيا (  الى   296,296.0 )اسبانيا( هكتوجرام / هكتار 
هذه املدى ميثل مقارنة بني معدالت 23 دولة.

هذه املدى الواسع في معدالت االنتاج يرجع ٕالى أن كل رقم ميثل دوله واحدة.

مالحظات هامة على بيانات معدل اإلنتاج 

عند مقارنة بيانات معدل اإلنتاج كأرقام مطلقة بدون توضيح  كيفية حساب  مساحة نخلة التمر أو أعدادها  أو 
مرحلة النضج التى يتم فيها جمع الثمار   تكون البيانات املتحصل عليها بعيدة  عن الواقع خاصة عند املقارنة  

بني سنوات معينة أو دول معينة وهذا يرجع ٕالى :
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1- قسمه اإلنتاج الكلي على إجمالي املساحة 

أو  األشجار  الغير مثمرة  املساحات  ٕالى  ٕاضافة  يرجع  الدولة قد  -  مصدر اخلطأ على مستوى   
حديثة الغرس أو الذكور  أو  أشجار  تنسيق احلدائق والشوارع يؤدي الى معدالت ٕانتاج منخفضة 

المتثل الواقع  .

- مصدر اخلطأ على مستوي العالم غياب بيانات بعض الدول من حيث املساحة أو اإلنتاج أو اإلثنني 
معاً في بعض السنوات 

2- تباين  معدالت اإلنتاجية للنخلة الواحدة
 قد يرجع التباين  الى اختالف األصناف املزروعة في كل قطر أو  منطقة فضالً عن تباين عمليات 

اخلدمة والرعاية باإلضافة ٕالى اختالف املناخ والظروف احمليطة بالنخلة .

3- إختالف مرحلة النضج التي يتم فيها جمع الثمار
الرطوبة في أنسجة  اإلنتاج  حيث تختلف نسبة  تأثر بشكل كبير على معدل  النضج   مرحلة 
الثمار ففي مرحلة اخلالل  متثل حوالي 50 % أو أكثر  في مرحلة الرطب تتراوح من  30 ٪  الى 35 ٪  
بينما في مرحلة التمر متثل حوالي 15% أو أقل وعلى ذلك األصناف التى جتمع ثمارها في مرحلة 
اخلالل يكون معدل ٕانتاجها مرتفع في حني أن األصناف التي جتمع في مرحلة التمر يكون معدل 
ٕانتاجها منخفض ٕاذا متت املقارنة كأرقام مطلقة بينما في الواقع يرجع الفرق  الى احملتوى الرطوبي 
للثمار  وليس الى محتوى الثمار من املادة اجلافة خاصة السكريات والتي تكون نسبتها مرتفعة 

في مرحلة التمر ومنخفضة في مرحلة اخلالل .

 لتوضيح ذلك نعرض املثال التالي :

- في السعودية مساحة نخلة التمر  حوالي 146.4 الف هكتار تنتج حوالي 978.5 الف طن أي أن 
معدل اإلنتاج حوالي 6.7 طن/ هكتار. )البيانات متوسط السنوات 2010-2014( . 

التمر في  نخلة  ٪  من مساحة   28 اى حوالى  الف هكتار   40.8 التمر  نخل  - في مصر مساحة 
السعودية ولكنها تنتج حوالي 1.384 مليون طن اى حوالي 141 ٪  من أنتاج السعودية ومعدل 

اإلنتاج في مصر يقدر بحوالي 33.9 طن / هكتار )البيانات متوسط السنوات 2010-2014(.

في  الثمار   فيها  تستهلك  أو  جتمع  التي  النضج  مرحلة  ٕالى  رئيسة  بصفه  يرجع  رأينا  في  الكبير  الفارق  هذا   
ثمار  معظم   تستهلك  مصر  في  بينما  التمر  مرحلة  في  الرئيسة  األصناف  ثمار  معظم  تستهلك  السعودية 
األصناف الرئيسة  في مرحله اخلالل )اللون األصفر أو األحمر (  أو في مرحلة الرطب خاصة في منطقة دلتا النيل و 

املناطق الساحلية التي يتواجد فيها حوالي 50% من ٕاجمالي  نخلة التمر في مصر  .
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مدى دقة وانتظام 

بيانات أعداد نخلة التمر

من أهم أسباب عدم  دقة وانتظام بيانات أعداد نخلة التمر ما يلي :

1- غياب بيانات بعض الدول  
نستعرض فيما يلي احصائيات املنظمة العربية للتنمية والزراعة لتقدير مدى دقة وانتظام بيانات أعداد 
نخلة التمر في الوطن العربي،   تقدر املنظمة العربية للتنمية والزراعة )6( ٕاجمالي  عدد أشجار نخلة 

التمر  املثمرة على مستوى الدول العربية كما يلي:

- في سنة 2001 مت تقدير اجمالي  عدد أشجار نخلة التمر على مستوى الدول العربية  86.212 
مليون نخلة واجلدول ال يشمل اليمن و ليبيا وفلسطني والصومال.

- في سنة 2008 مت تقدير عدد أشجار نخلة التمر على مستوى الدول العربية 62.289 مليون نخلة 
واجلدول ال يشمل تونس والسعودية والسودان  وعمان وفلسطني والصومال.

- في سنة 2010 مت تقدير عدد أشجار نخلة التمر على مستوى الدول العربية 70.951. مليون نخلة 
واجلدول ال يشمل تونس والسعودية والسودان  وفلسطني والصومال.

وجود بعض الدول  في بعض السنوات وغيابها في سنوات أخرى  تعطي انطباع  بعدم  وجود تطور منتظم  
في ٕاجمالي أعداد نخلة التمر الوطن العربي   فمثالً   مت تقدير عدد أشجار نخلة التمر في الوطن العربي  
عام 2008 بحوالي 62.3 مليون نخلة ارتفع ٕالى 70.9 عام 2010 هذه الزيادة ال ترجع ٕالى زيادة حقيقة في 

تعداد نخلة التمر  في الوطن العربي وٕامنا ترجع ٕالى ٕاضافة 7.5 مليون نخلة لعمان . 

2-   الفجوة الكبيرة بني عدد النخيل املثمر وغير املثمر 
 في ٕاحصائيات بعض الدول ال يتم حتديد عدد أو نسبة األشجار الغير املثمرة أو احلديثة الغرس أو الذكور 

وفي بعض احلاالت يتم  ٕادخال نخيل الشوارع في التعداد وهذة األشجار  لها قيمة اقتصادية لثمارها. 

  في مارس سنة 2009 منحت موسوعة جينيس العاملية Guinness World Records  دولة اإلمارت العربية 
املتحدة شهادة علمية باعتبارها أول دولة في العالم من حيث زراعة أشجار النخيل والتي بلغ عددها 40 
مليوناً و700 ألف نخلة  بينما احصائيات املنظمة العربية للتنمية والزراعة تقدر عدد أشجار نخلة التمر 

في االمارات بحوالي 16.3 مليون نخلة مثمرة  للسنوات من 2008  ٕالى 2010 )6 ( .

استخدام مثل هذة البيانات  يؤدي الى:

-  ارقام  غير واقعية في معدالت اإلنتاج  عند قسمة ٕاجمالي اإلنتاج على العدد الكلي ألشجار 
النخيل خاصة .

أو اجمالي  أرقام غير واقعية عند عرض أجمالي بيانات الدول األخرى مثل شبه اجلزيرة العربية   -
الوطن العربي أو اجمالي العالم.
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الفصل الثاني

    التوزيع اجلغرافي لنخلة التمر

 التوزيع اجلغرافي 

والتطور الزمني في املساحة واإلنتاج لنخلة التمر

 من سنة 1961 الى سنة 2014

شهدت زراعة نخلة التمر  خالل الفترة من 1961 الى 2014 تطورات كبيرة من حيث املساحة واإلنتاج  خاصة 
خالل الفترة من 1990  الى 1995 التى متيزت بالزيادة  السريعة في املساحة واإلنتاج   ووصلت الى اقصاها خالل 

السنوات من  2010   الى 2014.

للحصول على صورة واضحة على تطور زراعة نخلة التمر في  الدول املنتجة للتمور  رأينا من األفضل  استعراض 
التوزيع اجلغرافي والتطور الزمني لنخلة التمر النحو التالي  : 

اجمالي العالم : التطور الزمني  ملساحة وإنتاج  نخلة التمر كمجموع سنوي جلميع الدول  خالل   •
الفترة من 1961 الى 2014 )رسم بياني (.

مع  املقارنة  مع   2014 الى   2010 من  للفترة  كمتوسط  واإلنتاج  املساحة  تطور   : القارات  إجمالي   •
السنوات 1961، 1971 ، 1981 ، 1991 ، 2000

مع  املقارنة  مع   2014 الى   2010 من  للفترة  كمتوسط  واإلنتاج  املساحة  تطور   : الدولة   إجمالي   •
السنوات 1961و 1980  و 2000 . 

العالم 

 التطور الزمني في املساحة واإلنتاج خالل الفترة

 من 1961 الى 2014

يوضح شكل ) 3( تطور مساحة وٕانتاج نخلة التمر خالل السنوات من 1961 الى 2014 وذلك   كمجموع لكل الدول 
( التطور في مساحة نخلة التمر وٕانتاجها كمجموع لكل الدول   1( املنتجة للتمور   كذلك يوضح اجلدول رقم 
 FAOSTAT املنتجة للتمور على فترات طول كل منها 10 سنوات تقريبا )مت استخالص البيانات من ٕاحصائيات الفاو

لسنة 2016 (
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الوضع في القرن احلالي  : 

كمتوسط للسنوات من 2001  الى  2009 تقدر املساحة الكلية لنخلة التمر في العالم بحوالي  1.123   •
مليون هكتار تنتج حوالي 6.802 مليون  طن مبعدل ٕانتاج  حوالي 6.03 طن للهكتار

•  كمتوسط للسنوات من 2010  الى   2014    تقدر املساحة الكلية لنخلة التمر في العالم بحوالي  
1.122 مليون هكتار تنتج حوالي 7.465 مليون  طن مبعدل ٕانتاج  حوالي 6.65 طن للهكتار . 

الوضع في القرن املاضي

كمتوسط للسنوات من 1961  الى  1965 تقدر املساحة الكلية لنخلة التمر في العالم بحوالي 257.8   •
ألف  هكتار تنتج حوالي 1.842 مليون  طن مبعدل ٕانتاج  حوالي 7.74 طن للهكتار مع األخذ في اإلعتبار 
عدم توفر بيانات بعض الدول ومن أهمها  مساحة نخلة التمر في العراق خالل الفترة من سنة 1961 الى 

سنة 1965.

•  كمتوسط للسنوات من 1981  الى 1985 تقدر املساحة الكلية لنخلة التمر في العالم بحوالي  423.59 
الف هكتار تنتج حوالي 2.622 مليون  طن مبعدل ٕانتاج  حوالي 6.269 طن للهكتار . 

•  كمتوسط للسنوات من 1991 الى 1995  تقدر املساحة الكلية لنخلة التمر في العالم بحوالي  733.82 
الف هكتار تنتج حوالي 4.234 مليون  طن مبعدل ٕانتاج  حوالي 5.761 طن للهكتار . 

 1961 ٕاجمالي سنة  وذلك عند مقارنة   مرات   4 اكثر من  واإلنتاج تضاعفت  املساحة  أن كل من  يالحظ 
مبتوسطات اجمالي سنوات 2014-2010 .

    
  شكل ) 3( التطور الزمني ملساحة وٕانتاج نخلة التمر خالل السنوات من 1961 الى 2014 وذلك  كمجموع سنوي 

جلميع الدول املنتجة للتمور.      
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يالحظ من شكل )8( وجداولى ) 3 ، 4 (  مايلي : 

الزيادة التدريجية واملنتظمة في تطور كل من املساحة واإلنتاج وعدم حدوث تغيرات حادة ورمبا يرجع ذلك الى   •
أن البيانات متثل مجموع أكثر من 35 دولة  وقد الجند هذا الوضع عند استعراض البيانات اخلاصة بكل دولة . 

•  تشابه منحنيات التطور في كل من املساحة واإلنتاج  مما يدل على ان التطور في اإلنتاج هو انعكاس 
للتطور في املساحة وقد يرجع ذلك الى أن  البيانات متثل مجموع أكثر من 35 دولة

•    للمقارنة مت اضافة متوسط املساحة واإلنتاج للسنوات من  2010  الى2014 والتي ثمثل الوضع احلالي 
لزراعة نخلة في العالم حيث مت تقدير ٕاجمالي املساحة بحوالي 1.122 مليون  هكتار ومت تقدير ٕاجمالي 

اإلنتاج   بحوالي  7.465 مليون طن .

الزيادة  السريعة في تطور كل من املساحة واإلنتاج  بدأت خالل الفترة من 1990  الى 1995 واستمرت   •
حتى 2005 - 2007 حيث ٕانخفض معدل الزيادة بشكل واضح .

القارات   

التوزيع اجلغرافي و التطور الزمني في املساحة واإلنتاج خالل الفترة

 من 1961 الى 2014

تنتشر مناطق زراعة نخلة التمر في القارات اخلمس  ونستعرض في مايلي الدول املنتجة للتمور في كل قارة :  

آسيا : فلسطني ، البحرين ، قطر ، ٕايران ، باكستان ، السعودية ، اإلمارات ، عمان، اليمن ، الصني ، تركيا، 
سوريا، األردن ، الكويت ، العراق . 

افريقيا : اجلزائر ، بينني ، الكاميرون ، تشاد ، مصر ، كينيا ، ليبيا ، موريتانيا ، املغرب ، ناميبيا ، النيجر ، 
الصومال ، السودان ، تونس ، سويزالند  

األمريكَتني  : كوملبيا ، املكسيك ، بيرو ، الواليات املتحدة . 

بيانات جدولي )4,3 ( وشكل  )4( توضح التطور الكبير في كل من املساحة واإلنتاج عند مقارنة بني الوضع الراهن  
لزراعة نخلة التمر   والذي ميثله متوسط السنوات من2010 الى 2014  وبني وضع زراعة نخلة التمر خالل الفترة 

من سنة 1961الى2000  .

1- التوزيع اجلغرافي لنخلة التمر حسب القارات

من اجلداول والشكل ميكن مالحظة مايلي :

حوالى   99 ٪ من ٕاجمالي انتاج العالم   يأتي من  قارتي آسيا وأفريقيا  حيث  تنتج آسيا   حوالي 57 ٪    •
في حني تنتج افريقيا حوالي 42 ٪. 

• حوالي  98 ٪ من  ٕاجمالي مساحة نخلة التمر  توجد في قارتي آسيا وأفريقياحيث  تزرع آسيا حوالي 
62 ٪  في حني تزرع افريقيا حوالي 36 ٪  والباقي اقل من  2 ٪ موزع بني قارات  أمريكا الشمالية وأمريكا 

اجلنوبية وأستراليا  .
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•    حوالي 1  ٪ فقط من ٕانتاج نخلة التمر  موزع بني قارات  أمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبية وأستراليا

لم يتم ٕادراج قارة  استراليا  في اجلداول حيث تقدر مساحة نخلة التمر بحوالي 100 هكتار ومن املتوقع أن   •
تزداد املساحة في املستقبل القريب  لتوفر الظروف املناخية في عدة مناطق جنوب ووسط  استراليا )3(.

شكل )4( التوزيع اجلغرافي ملساحة وٕانتاج نخلة التمر حسب القارات ، يالحظ أن نسب املساحة واإلنتاج لقارة آسيا أعلى 
بشكل واضح من نسب أفريقيا.

2- التطور الزمني لنخلة التمر حسب القارات

مساحة نخلة التمر حسب القارات : 

قارة آسيا 

في القرن املاضي تطورت املساحة  136.2 ألف هكتار  سنة 1961  الى451.6  ألف هكتار 1991 ثم قفز   •
ٕالى 778.2 ألف هكتار سنة 2000.

في بداية القرن احلالي )2014-2001 ( لم يالحظ  تطور  كبير في املساحة وٕامنا ٕانخفاض قليل  حيث مت   •
تقديرها  بحوالي 707.3 ألف هكتار   سنة 2014  

2014 نالحظ زيادة في املساحة  بحوالي  1961 مع مساحتها سنة  عند مقارنة مساحة نخلة  سنة   •
571.7  ألف هكتار م  خالل فترة حوالي 53  سنة وٕان املساحة تضاعف حوالي 5.2 مرة . 

قارة أفريقيا 

في القرن املاضي تطورت املساحة بشكل بطيء  من 101.8  ألف هكتار سنة 1961  الى201.5   ألف   •
هكتار سنة 1991  ثم تطور ٕالى 268.6  ألف هكتار سنة 2000

في بداية القرن احلالي )2014-2001 ( لوحظ  تطور  كبير في املساحة  حيث مت تقديرها  بحوالي 413.6   •
ألف هكتار   سنة 2014  

2014 نالحظ زيادة في املساحة  بحوالي  1961 مع مساحتها سنة  عند مقارنة مساحة نخلة  سنة   •
311.8 ألف هكتار  خالل فترة حوالي 53  سنة وٕان املساحة تضاعف حوالي 4.0 مرة . 
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جدول )3( التوزيع اجلغرافي لنخلة التمر في العالم -ٕاجمالي املساحة حسب القارات للسنوات 2010-2014 مع 
املقارنة املقارنة بسنوات 1961 - 1971  - 1981 - 1991 - 2000 

إنتاج نخلة التمر حسب القارات :

قارة آسيا 

في القرن املاضي تطور اإلنتاج من من0.989 مليون طن سنة 1961  الى2.424  مليون طن سنة 1991 ثم   •
قفز ٕالى 4.416 مليون طن سنة 2000.

في مطلع القرن احلالي )2001-2014 ( لم يالحظ  تطور  كبير في اإلنتاج حيث مت تقديرة  بحوالي 4.161    •
مليون طن سنة 2014  

عند مقارنة ٕانتاج سنة 1961 مع ٕانتاج سنة 2014 نالحظ زيادة في اإلنتاج  بحوالي 3.172 مليون طن    •
خالل فترة حوالي 53  سنة وٕان اإلنتاج تضاعف حوالي 4.2 مرات  . 

قارة أفريقيا 

في القرن املاضي تطور اإلنتاج بشكل بطيء  من 0.825 مليون طن سنة 1961  الى2.424  مليون طن   •
سنة 1991  ثم قفز ٕالى 2.660 مليون طن سنة 2000

في بداية القرن احلالي )2014-2001 ( لم يالحظ  تطور  كبير في اإلنتاج حيث مت تقديرة  بحوالي 3.387    •
مليون طن سنة 2014  

  عند مقارنة ٕانتاج سنة 1961 مع ٕانتاج سنة 2014 نالحظ زيادة في اإلنتاج  بحوالي 2.562 مليون طن  خالل فترة 
حوالي 53  سنة  وٕان اإلنتاج تضاعف حوالي 4.1 مره . 
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جدول   )4(   التوزيع اجلغرافي لنخلة التمر في العالم - اإلنتاج  حسب القارات للسنوات  2010-2014 مع املقارنة 
بسنوات1961 - 1971  - 1981 - 1991 - 2000 

الدول 

 التطور الزمني في املساحة واإلنتاج خالل الفترة

 من 1961 الى 2014

الرقم سنويا  حيث بدأت بعض  العالم ويزداد هذا  40 دولة من دول  التمر جتارياً في أكثر من  زراعة نخلة  تنتشر 
الدول ٕادخال زراعة نخلة التمر ضمن نشاطها الزراعي ويساعد على ذلك سهولة نقل األصناف اجليدة  على شكل 

شتالت صغيرة يتم تكاثرها باستخدام مزارع األنسجة . 

إلعطاء صورة واضحة بقدر اإلمكان عن مساحة وٕانتاج  نخلة التمر في دول العالم مت جتهيز جدول رقم )5( واخلاص 
باملساحة وجدول رقم )6( اخلاص باإلنتاج من بيانات وٕاحصائيات الفاو )FAOSTAT ( لتوضيح مايلي : 

• الوضع الراهن لزراعة نخلة التمر في كل دولة ويشمل .

- متوسط املساحة واإلنتاج لكل دولة للسنوات من 2010 الى 2014 بهدف احلصول على رقم  قريب 
من الواقع يعكس وضع زراعة نخلة التمر في كل دولة 

- ترتيب تنازلي للدول  حسب مشاركتها كنسبة  مئوية  في املساحة واإلنتاج   وقد مت احلصول على 
هذة النسب بقسمة متوسط اخلمس سنوات لكل دولة  على متوسط ٕاجمالي اخلمس سنوات.

• وضع زراعة نخلة التمر  في القرن املاضي وقد مت ٕاختيار السنوات 1961و 1980  و2000 بهدف  :

- تتبع مؤشرات تطور املساحة واإلنتاج في كل دولة باعتبار هذه السنوات ممثلة لوضع نخلة التمر 
في القرن املاضي . 

- املقارنة بني الدول من حيث املساحة واإلنتاج إلطول فترة زمنية ممكنة تشمل وضع نخلة التمر 
في القرن املاضي والفترة احلالية.
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  التوزيع اجلغرافي 

حسب مساحة نخلة التمر  في كل دولة

 

 تشير بيانات جدول  )5( وشكل  )3(   ٕالى ما يلي : 

أن املساحات  التى تزرع  فيها نخلة التمر تتركز  في عدد محدود من الدول  تصل نسبتها الى اكثر من 

70 ٪  من اجمالى مساحة نخلة التمر في العالم  وهذه الدول تشمل العراق )14.8٪(،اجلزائر )14.5 ٪(،   ايران 

)13.6 ٪ ( ، السعودية )13.0 ٪(  ، باكستان  )8.0 ٪(  ،اإلمارات )5.9 ٪ ( ، املغرب )5.2 ٪(  .هذه النسب متثل 

متوسط للفترة من 2010 - 2014 

باستثناء اجلزائر توجد هذه الدول في قارة  آسيا التى يزرع فيها حوالى 62 ٪  من اجمالي العالم .

 

   

شكل )5(  النسبة املئوية ملشاركة الدول املنتجة للتمور  من ٕاجمالي مساحة وٕانتاج العالم

يالحظ في احلالتني أن أربع دول تغطي أكثر من 50 % من ٕاجمالي اإلنتاج أو ٕاجمالي املساحة 
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جدول )5( التوزيع اجلغرافي لنخلة التمر في العالم - الترتيب تنازلي حسب نسبة مساحة كل دولة 
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التوزيع اجلغرافي 

حسب إنتاج نخلة التمر  في كل دولة

يالحظ من بيانات  جدول )6( وشكل  )4(  ما يلي :

أن معظم  ٕانتاج  لنخلة التمر يتركز  في عدد محدود من الدول  تصل نسبتها الى اكثر من 70 ٪   نخلة   •
التمر في العالم  وهذه الدول تشمل مصر ) 18.5 ٪(  ٕايران )14.6 ٪( السعودية. ) 13.1 ٪ ( اجلزائر )10.5 ٪(  

،العراق )8.2 ٪(،  ، باكستان  )7.1 ٪( . .هذه النسب متثل متوسط للفترة من 2010 - 2014 

•  توجد هذه الدول في قارتي   آسيا  وأفريقيا 

مدى العالقة بني املساحة  و اإلنتاج  في الدول املنتجة للتمور 

يالحظ من جدولي )5,4(  وشكل )4( واعتماداً على اإلحصائيات والبيانات املتوفرة حالياً ميكن القول  بأنه التوجد 
عالقة مباشرة أو خطية بني املساحة  وكمية اإلنتاج في معظم  الدول املنتجة للتمور مبعنى ترتيب آلدول حسب 

املساحة ليس من الضروري أن يتطابق مع ترتيب الدول من حيث اإلنتاج   وميكن توضيح ذلك باألمثلة  التالية :

العراق  :  

تقع العراق في املرتبة اخلامسة من حيث اإلنتاج حيث يقدر اإلنتاج بحوالي 636.2 الف طن أي مايعادل 8.5 ٪ من 
ٕاجمالي ٕانتاج العالم  في حني تقع العراق في املرتبة األولى من حيث املساحة املنتجة والتي تقدر بحوالي 

166.6 الف هكتار  أي مايعادل حوالي 14.8 ٪  من اجمالي املساحة املنتجة للتمور في  العالم  .

مصر  : 

 تقع مصر  في املرتبة األولى من حيث اإلنتاج والذي يقدر بحوالي 1.384 مليون طن أي مايعادل حوالي 18.5 ٪  
من اجمالي ٕانتاج العالم   في حني  تقع مصر  في املرتبة التاسعة من حيث املساحة املنتجة  حيث تقدر 
في   للتمور  املنتجة  املساحة  ٕاجمالي  ٪ من   3.6 مايعادل  أي  الف هكتار    40.8 بحوالي  املنتجة  املساحة 

العالم .

املغرب  : 

 تقع املغرب  في املرتبة الرابعة عشر من حيث اإلنتاج والذي يقدر بحوالي 104.1 الف طن أي مايعادل 2.0 ٪  
من اجمالي ٕانتاج العالم   في حني  تقع املغرب  في املرتبة السادسة من حيث املساحة املنتجة  حيث 
تقدر املساحة املنتجة بحوالي 58.9 الف هكتار  أي مايعادل 5.3 ٪ من ٕاجمالي املساحة املنتجة للتمور في 

العالم .

• ميكن مالحظة نفس اإلجتاة في معظم الدول املنتجة للتمور .
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جدول رقم )6( التوزيع اجلغرافي لنخلة التمر في  العالم - الترتيب تنازلي حسب نسبة إنتاج كل دولة
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أسباب عدم وجود عالقة مباشرة بني املساحة  وكمية اإلنتاج في بعض الدول  : 

1-  اجمالي املساحة يتوقف :

- اضافة أو عدم اضافة  مساحات النخل  الغير مثمر  مثل املزارع احلديثة الغرس أو الذكور أو نخل 
الشوارع الذي يزرع بهدف الزينة  الى مجموع  األشجار املثمرة  او املساحة املثمر ، اضافة املساحات 

الغير مثمرة  تؤدي الى خفض معدل اإلنتاج عن املعدل احلقيقي .   

-  عدد األشجار لكل هكتار أو  كثافة  الزراعة حيث يزداد اإلنتاج بزيادة عدد النخل املثمر في وحدة 
املساحة  

2- اجمالي اإلنتاج يتوقف على : 

- مرحلة النضج التى تستهلك عندها الثمار ) خالل ، رطب ، متر ( حيث ينخفض  محتوى الثمار من 
الرطوبة كلما تقدمت الثمار في النضج مما ينعكس على معدل اإلنتاج )  كجم / نخلة (

- كثافة الزراعة أو املسافة بني األشجار  في وحدة املساحة . 

- ٕانتاجية األصناف السائدة  في الدولة  ) كجم / نخلة ( 

- مدى العناية باملزرعة من حيث الري والتسميد وخدمة رأس النخلة  وغيره .

3- تباين معدالت اإلنتاج  :

 hg معدل اإلنتاج يعبر عنه عادة بإنتاج النخلة الواحدة ) كجم / نخلة ( أو انتاج الهكتار ) طن / هكتار ( أو
ha )1 hg = 0.1 kg / (  وسيتم  استعراض معدالت اإلنتاج على النحو التالي : 

معدالت إنتاج كمتوسط للعالم 

بيانات جدول  )1( توضح  معدالت اإلنتاج ) طن / هكتار ( خالل الفترة من سنة1961  الى سنة 2014 
على فترات كل منها عشر سنوات حيث يالحظ أن معدالت اإلنتاج كمتوسط سنوي جلميع الدول 
املنتجة للتمور لم يتطور كثيراً حيث تراوح املعدل من 5.5  الى  7.7  طن / هكتار خالل الفترة من 

سنة  .

معدالت إنتاج كمتوسط لبعض الدول : 

بيانات جدول  )2( توضح  معدالت اإلنتاج ) طن / هكتار ( كمتوسط الفترة من سنة 2010  الى سنة 
2014 لبعض الدول حيث يالحظ التباين الكبير في معدالت اإلنتاج والذي قديرجع ذلك الى : 

- مرحلة النضج التى جتمع فيه ثمار األصناف السائدة في بلد معني .

- مدى العناية بالعمليات الزراعية وخدمة رأس النخلة .  

مرحلة  في  يدخل  لم  الذي  النخل  مساحات  ٕادخال  أهمها  املساحة  تقدير  في  أخطاء   -
اإلنتاج الى اجمالي املساحة . 
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الفصل الثالث

      التوزيع اجلغرافي لنخلة التمر في العالم

الوطن العربي 

 التوزيع اجلغرافي والتطور الزمني في املساحة واإلنتاج خالل الفترة

 من 1961 الى 2014

مقــدمــة 

وثقافة  ولغة  تاريخ  ذات  جغرافية  منطقة  على  يطلق  سياسي  جغرافي  مصطلح  هو  العربي  الوطن 
مشتركة، ميتد الوطن العربي من احمليط األطلسي غرباً ٕالى بحر العرب واخلليج العربي شرقاً، شامالً الدول 

التي تنضوي في جامعة الدول العربية  )شكل 5 ( وهي :

شبه اجلزيرة العربية :  اإلمارات  -  البحرين   -  الكويت  -  السعودية  -   عمان  -    قطر    -  اليمن.

شمال أفريقيا :  مصر   -   السودان   -   ليبيا   -   تونس   -   اجلزائر   -   املغرب   -   موريتانيا.

شرق أفريقيا :   الصومال    -   جيبوتي   -   جزر  القمر.

الهالل اخلصيب :  األردن   -   العراق   -   سوريا   -   لبنان   -   فلسطني.

شكل )6( الوطن العربي  يشمل 22 دولة تقع في غرب آسيا وشمال أفريقيا وشرقها وميتد خالل 41 خط عرض و43 
خط طول ، دولة جزر القمر  تقع بني خطي عرض 13o  - 11o جنوباً . 
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 تبلغ مساحة الوطن العربي حوالي 14 مليون كم 2  أي مايعادل  حوالي 10 ٪   من مساحة العالم وميتد خالل 41 
خط عرض و43 خط طول وهذا واضح مما يلي :

   

أ- خطوط العرض :

 37.0 الصومال( وخط عرض  درجة جنوب خط االستواء )جنوب   2.0 العربي بني خط عرض  الوطن  ميتد   
درجة شمال خط االستواء)احلدود السورية التركية( اما دولة جزر القمر فتقع بني خطي عرض  11.0 درجة و 
13.0درجة جنوباً أي أن الوطن العربي ميتد خالل 39 خط عرض اودائرةعرض متصلة و 2 دائرة عرض منفصلة 

دائرة عرض( مبسافة تقدر بحوالي 4500 كم . )اجمالي41  

ب- خطوط الطول :

  ميتد الوطن العربي خالل 43 خط طول متتد من خط طول 60.0 درجة اول مكان تشرق فيه الشمس على 
الوطن العربي)راس احلد في عمان( الى خط طول 17.0 درجة شرقاً اخر مكان تغيب فيه الشمس عن الوطن 

العربي )في موريتانيا ( مبسافة تقدر بحوالي 7500 كم.

سنستعرض التطور في مساحة وٕانتاج نخلة التمر في الوطن العربي على النحو التالي : 

ٕالى   2010 العربي  كمتوسط للسنوات من  الوطن  دول  وٕانتاج جميع  الراهن إلجمالي مساحة  الوضع   • 
2014 مع املقارنة بإجمالي العالم . 

اجمالي املساحة واإلنتاج  جميع دول الوطن العربي للسنوات1961  و  1980و 2000 كمؤشر لوضع نخلة   •
التمر في القرن املاضي .

مشاركة الوطن العربي في مساحة و أنتاج نخلة التمر في العالم

تعد شجرة نخلة التمر  من األشجار ذات االنتشار الواسع في أقطار الوطن العربي حيث تتطابق احتياجاتها  
البيئية مع الظروف املناخية السائدة في العديد من مناطق الوطن العربي   وهذا انعكس على  نسبة 

مشاركة الوطن في مساحة وٕانتاج  نخلة التمر في العالم .

شكل )8( يوضح ٕاجمالي  مساحة وٕانتاج نخلة التمر في الوطن العربي بإجمالي املساحة واإلنتاج في العالم ومنه 
نالحظ  مايلي : 

• 74.5 ٪  من ٕاجمالي انتاج نخلة التمر في  العالم يتم ٕانتاجة في الوطن العربي وهذا  يعادل حوالي 5.560 
مليون طن بينما ٕاجمالي اإلنتاج  في العالم7.465 مليون طن   . ) متوسط للسنوات من 2010 الى 2014(

• 74.7 ٪ من اجمالي مساحة نخلة التمر في  العالم يتم زراعتها  في الوطن العربي وهذايعادل 837.9 الف 
هكتار بينما ٕاجمالي املساحة في العالم 1.122 مليون هكتار   ) متوسط للسنوات من 2010 الى 2014 (
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شكل )8( التوزيع اجلغرافي لنخلة التمر : النسبة املئوية إلجمالي مساحة وٕانتاج  جميع دول الوطن العربي من 
ٕاجمالي مساحة وٕانتاج  جميع دول العالم املنتجة للتمور . 

جدول رقم )7(  التوزيع اجلغرافي لنخلة التمر : مقارنة بني ٕاحمالي مساحة دول الوطن العربي وٕاجمالي مساحة 
الدول الغير عربية املنتجة للتمور 
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جدول رقم )8( التوزيع اجلغرافي لنخلة التمر : مقارنة بني ٕاجمالي ٕانتاج جميع دول الوطن العربي وٕاجمالي ٕانتاج 
الدول الغير عربية

الوطن العربي

التطور الزمني ملساحة وإنتاج نخلة التمر

شكل ) 7( التطور  الزمني ملساحة وٕانتاج نخلة التمر خال ل الفترة من عام 1961 ٕالى عام 2014  الحظ معدل الزيادة 
السريعة خالل الفترة من سنة 1990 الى سنة 2005  ومتاثل كل من منحنى املساحة ومنحنى اإلنتاج  مما يدل على 
وجود عالقة مباشرة بني اإلنتاج  واملساحة وقد يرجع ذلك ٕالى أن كل سنة  متثل متوسط 18 دولة  مما يقلل من فرص 

التغيرات الغير منتظمة .  

1- التطور الزمني للمساحة 

الوضع الراهن إلجمالي مساحة جميع دول الوطن العربي : 

بيانات جدول رقم )7( كمتوسط للسنوات من 2010 ٕالى 2014   توضح ٕاجمالي مساحة نخلة التمر جلميع 
، من هذة  العالم  التمر في  التمر  الى ٕاجمالي مساحة نخلة  العربي   ونسبة هذة املساحة  الوطن  دول 

البيانات نالحظ مايلي :

• تقدر  ٕاجمالي مساحة نخلة التمر بحوالي 837.9 الف هكتار وذلك كمتوسط من سنة 2010 الى سنة 
  . 2014

• تراوح ٕاجمالي املساحة من 776.0 سنة 2011 ٕالى 938.8 الف  هكتار  سنة 2014 مما يدل على أن التطور 
الزمني للمساحة كان محدوداً وبدون تغيرات حادة ورمبا يرجع ٕالى أن األرقام متثل متوسط 18 دولة 

• ارتفاع اجمالي املساحة سنة 2010  )938.8الف هكتار  ( يرجع ٕالى اإلرتفاع الغير طبيعي في مساحة 
نخلة التمر في اإلمارات والذي مت تعديلة في السنوات التالية  ٕالى الوضع القريب من الواقع . لذلك فضلنا 

ٕاستثناء مساحة 2010 في املقارنة.



29

مقارنة  بني املساحة  في الوضع الراهن واملساحة في القرن املاضي 

بدراسة بيانات جدول )7( ميكن مالحظة مايلي: 

• في سنة 1961 مت تقدير مساحة  نخلة التمر بحوالي 166.9    ألف هكتار بينما في سنة 2000 مت تقدير 
املساحة بحوالي  759.9 ألف هكتار  أي أن املساحة تضاعفت حوالي 4.5 مرات . 

•في الفترة من سنة 2000 ٕالى سنة 2014  لوحظ  تطور محدود  في املساحة يقدر بحوالي 10 ٪ حيث 
مت تقدير متوسط املساحة  من سنة 2010 الى سنة 2014    بحوالي  837.9  ألف هكتار  في حني كانت 

759.9 ألف هكتار في  سنة 2000

• نسبة ٕاجمالي  مساحة نخلة التمر جلميع دول الوطن العربي ٕالى ٕاجمالي مساحة دول العالم املنتجة 
للتمور  بقيت فوق 67 ٪  خالل الفترة من سنة 1961 ٕالى سنة 2014 مما يدل على عدم حدوث تطور كبير 

في مساحة نخلة التمر في الدول الغير عربية .

• في الفترة من سنة 1961 - 1980 بيانات بعض الدول لم تكن متوفرة خاصة مساحة نخلة التمر في 
العراق  وهذا قد يكون أحد أسباب ٕانخفاض املساحة خالل هذه الفترة.
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2- التطور الزمني لإلنتاج : 

الوضع الراهن إلجمالي إنتاج جميع دول الوطن العربي : 

بيانات جدول رقم )8(  توضح ٕاجمالي ٕانتاج نخلة التمر لكل دول الوطن العربي   ونسبة هذا اإلنتاج الى ٕاجمالي 
مساحة نخلة التمر التمر في العالم ، من هذة البيانات نالحظ مايلي :

2010 الى سنة  5.560 مليون طن  وذلك كمتوسط من سنة  • يقدر  ٕاجمالي ٕانتاج نخلة التمر بحوالي 
  2014

كان  للمساحة  الزمني  التطور  أن  على  يدل  مما  مليون طن   5.743 ٕالى   5.315 من  اإلنتاج  ٕاجمالي  تراوح   •
محدوداً وبدون تغيرات حادة ورمبا يرجع ٕالى أن األرقام متثل متوسط 18 دولة  مما يساعد على جتنب التطورات 

الغير عادية في تتبع تطور كل دولة على انفراد

•  74.5 ٪  نسبة  ٕاجمالي ٕانتاج  كل دول الوطن العربي  ٕالى ٕاجمالي ٕانتاج العالم  كمتوسط من سنة 
2010 الى سنة 2014  

•  73.9 ٪ ٕالى 75.9 ٪ تراوحت  نسبة  ٕاجمالي ٕانتاج  كل دول الوطن العربي  ٕالى ٕاجمالي ٕانتاج العالم   خالل 
الفترة من سنة 2010 الى سنة 2014   مما يدل على أن التطور الزمني لنسبة اإلنتاج  كانت محدوداً وبدون 

تغيرات حادة .

مقارنة  اإلنتاج  في الوضع الراهن واإلنتاج في القرن املاضي 

• في سنة 1961 مت تقدير ٕانتاج  نخلة التمر بحوالي 1.407   مليون طن بينما في سنة 2000 مت تقدير اإلنتاج 
بحوالي  4.661 مليون طن أي أن اإلنتاج تضاعف حوالي 3.3 مرات .

• في الفترة من سنة 2000 ٕالى سنة 2014  لوحظ تطور  في اإلنتاج بحوالي 19 ٪  حيث مت تقدير متوسط  
اإلنتاج  من سنة 2010 الى سنة 2014  بحوالي  5.560  ألف طن  في حني كان 4.661 مليون طن في  سنة 

2000

املنتجة  العالم  دول  ٕاجمالي مساحة  ٕالى  العربي  الوطن  دول  التمر جلميع  نخلة  ٕانتاج  ٕاجمالي   نسبة   •
للتمور  بقيت فوق 71 ٪  خالل الفترة من سنة 1961 ٕالى سنة 2014 مما يدل على عدم حدوث تطور كبير 

في ٕانتاج نخلة التمر في الدول الغير عربية .
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الوطن العربي

التوزيع اجلغرافي لنخلة التمر حسب القارات

بدراسة التوزيع اجلغرافي ملساحة و ٕانتاج نخلة التمر لقارتي آسيا وأفريقيا على مستوى األقطار العربية والذي 
توضحه بيانات  اجلداول رقم  )9 , 10 (  وشكل )8( وفًقا إلحصاء FAOSTAT ( وكمتوسط للسنوات من 2010 ٕالى 

2014 نالحظ مايلي :

املساحة: 

ٕاجمالي مساحة نخلة التمر لدول الوطن العربي837.9 الف هكتار منها 436.1 ألف  هكتار للدول العربية 
في قارة اسيا أى مايعادل٪52.1 في حني تبلغ مساحة نخلة التمر للدول العربية في قارة افريقيا مساحة 

401.8   ألف هكتار أي مايعادل  47.9 ٪

اإلنتاج: 

ٕاجمالي ٕانتاج نخلة التمر لدول الوطن العربي 5.560 مليون طن منها 2.433 مليون طن  للدول العربية في 
قارة اسيا أى مايعادل43.8 ٪ في حني يبلغ ٕانتاج نخلة التمر للدول العربية في قارة افريقيا3.127  مليون 

طن أي مايعادل  56.2 ٪

     شكل )9( التوزيع اجلغرافي لنخلة التمر : النسب املئوية ملساحة وٕانتاج دول الوطن العربي في قارتي آسيا وأفريقيا
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الوطن العربي 

التوزيع اجلغرافي  والتطور الزمني لنخلة التمر حسب الدول

 جدولي )9 ، 10(  وشكل )9( توضح التوزيع اجلغرافي لنخلة التمر على مستوى دول الوطن العربي  حيث مت ترتيبها   
ترتيباً تنازلياً حسب  املساحة أو اإلنتاج ملتوسط الفترة من من سنة 2010 الى سنة 2014   ومنها  نالحظ : 

شكل )10( التوزيع اجلغرافي لنخلة التمر  في الوطن العربي : نسبة مساحة وأنتاج كل دولة من  ٕاجمالي 
مساحة وٕانتاج الوطن العربي

1- التوزيع اجلغرافي والتطور الزمني للمساحة

• التوزيع اجلغرافي للمساحة: 

من جدول  رقم )9( وشكل  )9(  جند أن  مايقرب من71  ٪ من مساحة نخلة التمر تتركز في  خمس دول هي 
العراق )19.9 ٪( ، اجلزائر)19.5 ٪(  ، السعودية ) ٪16.7(  ، اإلمارات )8.0 ٪( ، املغرب )7.0 ٪( 

•التطور الزمني للمساحة: 

تراوح ٕاجمالي املساحة خالل الفترة من من سنة 2010 الى سنة 2014 من776  الى 939 ألف هكتار   في 
حني كان ٕاجمالي املساحة لسنتي 1961   و1980 يقدر بحوالي  166.9 و759.9 ألف هكتار علي التوالي .

•مالحظات على التطور الزمني للمساحة  :

 فيما يلي بعض التطورات الالفتة للنظر  في املساحة 
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العراق :

 املساحة لسنتي 2010 و2011 كانت حوالي 123 ألف هكتار ٕازدادت ٕالى 242 ألف هكتار اى مايعادل 119 
ألف هكتار وهذه زيادة غير واقعية  في فترة سنتني . 

اإلمارات :

 2011 197 ألف هكتار انخفضت في  170 ٕالى  2010 كانت تتراوح من  1999 ٕالى   املساحة للسنوات من 
والسنوات التالية ٕالى حوالي 30 ألف هكتار آى بفارق حوالي 140 ألف هكتار أو أكثر علماً بأن املساحة قبل 

1998 كانت حوالي 35 ألف هكتار . هذة التطورات غير منطقية وبعيدة جداً عن الواقع .

السعودية:

  املساحة لسنتي 2012 و2013 كانت حوالي 156 ألف هكتار ٕانخفضت ٕالى 107 ألف هكتار سنة 2014 اى 
مايعادل 50 ألف هكتار وهذه ٕانخفاض غير واقعي  في فترة سنة واحدة  . 

مع العلم أن عدد أشجار نخلة التمر في سنة 2014 أرتفع ٕالى 28.5 مليون نخلة في حني كان العدد حوالي 
25 مليون في 2013.

جدول رقم )9(  التوزيع اجلغرافي ملساحة نخلة التمر في دول الوطن العربي _ الترتيب تنازلي حسب نسبة املساحة  
في كل دولة   ٕالى ٕاجمالي مساحة  جميع دول الوطن العربي .
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2- التوزيع اجلغرافي والتطور الزمني لإلنتاج 

• توزيع اإلنتاج  :

 من جدول  رقم )10( وشكل  )9(  جند أن  مايقرب من75  ٪ من ٕانتاج نخلة التمر تتركز في   خمس دول هي  
مصر ) ٪24.9( ، السعودية  )17.6 ٪(  ،اجلزائر )14.2  ٪( العراق )11.1 ٪( ،  السودان ) 7.8٪( . 

•التطور الزمني لإلنتاج  :

  تراوح ٕاجمالي اإلنتاج خالل الفترة من من سنة 2010 الى سنة 2014 من 5.314  الى 5.743 مليون طن 
ومبتوسط 5.560 مليون طن  في حني كان ٕاجمالي اإلنتاج لسنتي 1961   و1980 يقدر بحوالي  1.407 و2.141  

مليون طن  علي التوالي أى اإلنتاج تضاعف 4 و2.6 مرات على التوالي  .

جدول رقم )10(  التوزيع اجلغرافي إلنتاج نخلة التمر في دول الوطن العربي _ الترتيب تنازلي حسب نسبة اإلنتاج  
في كل دولة   ٕالى ٕاجمالي ٕانتاج  جميع دول الوطن العربي .
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•مالحظات على التطور الزمني لإلنتاج  : 

فيما يلي بعض التطورات الالفتة للنظر  في اإلنتاج 

 العراق :

 اإلنتاج لسنة2000 كان حوالي 932 ألف طن  ٕانخفض  ٕالى 636 ألف طن للسنوات من 2010 ٕالى 2014  
اى مايعادل حوالي  296 ألف طن ويعتبر هذا اإلنخفاض كبير خالل للفترة املذكورة    علماً بأن اإلنتاج سنة 

1961 كان حوالي 350 ألف طن    .

 

اإلمارات : 

اإلنتاج للسنوات من 1999 ٕالى 2010 كان يتراوح من 757 ٕالى 825 ألف طن انخفض في 2011 والسنوات 
التالية ٕالى حوالي 238 ألف طن  أى بفارق من 520  ٕالى 587 ألف طن أو أكثر علماً بأن اإلنتاج قبل 1998 

كانت حوالي 240 ألف طن . هذة التطورات غير منطقية وبعيدة جداً عن الواقع .

السعودية:

  اإلنتاج للسنوات من  2010 ٕالى   2013  كانت حوالي 1.031مليون طن ٕانخفضت ٕالى 766.8 ألف طن  اى 
مايعادل حوالي  260  ألف طن وهذه ٕانخفاض غير واقعي  في فترة سنة واحدة

مع العلم أن عدد أشجار نخلة التمر في سنة 2014 أرتفع ٕالى 28.5 مليون نخلة في حني كان العدد حوالي 
25 مليون في 2013.

العالقة بني املساحة واإلنتاج في دول الوطن العربي 

تشير البيانات في جدولي )9 , 10 (  أنة ال تو جد عالقة مباشرة بني ٕاجمالي مساحة نخلة التمر في دولة 
معينة وٕاجمالي ٕانتاجها من  التمر ومن األمثلة الواضحة مصر والعراق واجلزائر واملغرب وغيرها .

في الفصل الثاني مت مناقشة هذة الظاهرة على مستوى دول العالم املنتجة للتمور مع شرح  لألسباب 
التى قد تؤدي اليها.
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الفصل الرابع

شبة اجلزيرة العربية

 الوطن العربي

التوزيع اجلغرافي والتطور الزمني لنخلة التمر

 في شبة اجلزيرة العربية

مقدمة 

شبه اجلزيرة العربية Arabian Peninsula  هي منطقة جغرافية تقع في جنوب غرب آسيا عند تالقي آسيا مع 
 3.238 أفريقيا وتاريخياً يطلق عليها جزيرة العرب وهي ثاني أكبر شبه قارة على وجه األرض وتغطي مساحة   

مليون كم ².  )1.250 مليون ميل² ( 

   

شكل )11( شبة اجلزيرة العربية  يالحظ التباين الكبير في املساحة حيث تشكل السعودية حوالي 67 ٪ 
من ٕاجمالي املساحة في حني متثل البحرين حوالي ٪0.02 من ٕاجمالي  املساحة .

دول شبة اجلزيرة العربية 

اململكة العربية السعودية  - سلطنة ُعمان - دولة اإلمارات العربية املتحدة -

اجلمهورية اليمنية - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت.
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املوقع الفلكي  :

12.°30 أي أنها متتد بني حوالي عشرين درجة من  32.°12  شماال،  تقع شبه اجلزيرة العربية بني خطي عرض
درجات العرض أى أن جميع أراضي شبة اجلزيرة العربية  تقع ضمن خطوط عرض زراعة نخلة التمر  لذلك 
توجد املزارع التجارية حيثما يوجد املاء الصالح للري واإلرتفاع املناسب عن مستوى سطح البحر  كما أنها 
59.°40 شرًقا، وبذا يصبح امتدادها من الغرب ٕالى الشرق أربًعا  34.°40 وخط طول  متتد بني خط الطول

وعشرين درجة ) مالحظة : توجد اختالفات طفيفة لقيم خطوط الطول والعرض بني املراجع (

  أبعاد شبه اجلزيرة :

ساحلها  طول  ويبلغ  ميل،   1400 عدن  خليج  حتى  العقبة  خليج  رأس  من  الغربي  ساحلها  طول  يبلغ   
الشرقي من رأس اخلليج العربي شماال، حتى رأس احلد جنوبًا »أقصى اتساع خلليج عمان« 1500 ميل، ويبلغ 
امتدادها من بحر العرب جنوبًا ٕالى احلدود الشمالية للمملكة العربية السعودية 1600 ميل، أما عرضها 
في أضيق نطاق بني البحر األحمر واخلليج العربي فهو 750 ميال، وأما بني خليج عمان والبحر األحمر، فيصل 

االتساع ٕالى 1200 ميل.

املرتفعات :

خط  عند  أبها  في  احلال  هو  كما  املناطق  بعض  في  التمر  نخلة  لزراعة  عائًقا  اجلبلية  املرتفعات  تثمل   
التي تقع عند  والطائف  2093 متر  البحر بحوالي  ترتفع عن مستوى سطح  ًوالتي  °13.18 شماالً  عرض 
خط°29.31 والتي ترتفع عن مستوى سطح البحر بحوالي 1440 متر معظم  املزارع التجارية  لنخلة التمر 
في السعودية توجد على ارتفاع 500 الى 600 متر فوق سطح البحر في مناطق الرياض والقصيم واملدينة  
وعلى ٕارتفاع حوالي 1100 في جنران وحائل وعفيف  وبيشة وفي ُعمان توجد  الواحات على ارتفاعات تتراوح 

500 ٕالى 1000 متر

شبة اجلزيرة العربية

التطور الزمني ملساحة وإنتاج نخلة التمر في

بيانات جدولي ) 11,12 ( وشكل )12(  تظهر التطور الزمني الكبير في مساحة وٕانتاج نخلة التمر جلميع دول  
شبة اجلزيرة العربية حيث يالحظ تشابة كل من منحنى املساحة ومنحنى اإلنتاج خاصة خالل الفترة من 

1961  ٕالى 1998 مما يدل على ارتباط اإلنتاج باملساحة وانخفاض هذا اإلرتباط في السنوات التالية .

   وفيما يلي نستعرض بعض األرقام التي توضح مدى هذا لتطور

1- التطور الزمني  للمساحة 

من بيانات جدول ) 13(  ميكن مالحظة مايلي

في  سنة 1961  كانت مساحة نخلة التمر جلميع دول شبة اجلزيرة العربية حوالي 66 ألف هكتار اذدادت   •
ٕالى 98 ألف هكتار سنة 1980 .
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270 ألف هكتار أي أن املساحة  2014 بلغ حوالي  2010 الى سنة  متوسط املساحة للفترة من  سنة   •
تضاعفت 4 مرات مقارنة بسنة 1961 و 2.7 مرات مقارنة بسنة  1980        

مت جتنب املقارنة بالفترة من 1999 ٕالى 2010 لعدم االعتماد على  دقة بيانات اإلمارات .          •

2- التطور الزمني إلنتاج نخلة التمر:

من بيانات جدول )12(  ميكن مالحظة مايلي :

في  سنة 1961  كان ٕانتاج  نخلة التمر جلميع دول شبة اجلزيرة العربية حوالي259 ألف طن اذدادت ٕالى   •
519 ألف طن سنة 1980 .

اإلنتاج   أن  أي  مليون طن   1.762 حوالي  بلغ   2014 الى سنة   2010 من  سنة  للفترة  اإلنتاج  متوسط    •
تضاعف 6.8 مرات مقارنة بسنة 1961 و 3.4 مرات مقارنة بسنة  1980        

مت جتنب املقارنة بالفترة من 1999 ٕالى 2010 لعدم اإلعتماد على دقة بيانات اإلمارات.  •

شكل)12(   التطور الزمني ملساحة وٕانتاج نخلة التمر في شبة اجلزيرة العربية  الحظ  اإلرتفاع الغير طبيعي 
خالل الفترة من سنة 1999 الي سنة   2010 خاصة في املساحة ثم اإلنخفاض الشبه عمودي في السنوات 

التالية  هذا التطور الزمني الغير طبيعي يرجع ٕالى بيانات اإلمارات
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شبة اجلزيرة العربية

التوزيع اجلغرافي ملساحة وإنتاج لنخلة التمر  

نستعرض فيما الوضع الراهن لنخلة التمر في شبة اجلزيرة العربية وسنستخدم متوسط السنوات من من سنة 
210 الى سنة 2014 للمقارنة بهدف خفض التأثيرات السلبية لعدم دقة اإلحصائيات  ، املتوسط  مت استخدامه 

ايضاً  حلساب النسبة املئوية ملشاركة كل دولة من دول شبة اجلزيرة العربية في ٕاجمالي املساحة واإلنتاج .      

  

شكل )13( الوضع الراهن للتوزيع اجلغرافي لنخلة التمر في شبة اجلزيرة العربية  الحظ أن نسبة املساحة  
ونسبة اإلنتاج في السعودية تشكل أكثر من54 ٪ من ٕاجمالي شبة اجلزيرة العربية

1- التوزيع اجلغرافي ملساحة نخلة التمر 

من بيانات جدول ) 11(  ميكن مالحظة مايلي:

•  ٕاجمالي مساحة نخلة التمر في شبة اجلزيرة العربية   تقدر بحوالي 270.56. ألف هكتار  وهذة متثل 
العالم  لدول  ٕاجمالي  مساحتها  من   ٪  24.1 و  العربي  الوطن  في  ٕاجمالي مساحتها  من   ٪ حوالي32.3 

املنتجة للتمور .

تتركز معظم مساحة نخلة التمر في  شبة اجلزيرة العربية في السعودية حيث تقدر بحوالي 54.1 ٪ من   •
ٕاجمالي مساحتها تليها اإلمارات بحوالي  ٪24.8 شكل )13(  
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على  سلبياً  انعكس  والسعودية   اإلمارت  في  التمر  نخلة  نخلة  مساحة  في   الواقعي  غير  التطور    •
منحنيات ومتوسطات بيانات نخلة التمر في شبة اجلزيرة العربية .

جدول )11( التوزيع اجلغرافي والتطور الزمني  ونسبة مشاركة دول شبة اجلزيرة العربية في مساحة نخلة التمر، 

مت ٕاختيار بيانات السنوات  1961و1980 و 2000 للمقارنة مع الوضع الراهن ملساحة نخلة التمر .

مالحظات هامة حول املساحة في اإلمارات و السعودية 

اإلمارات :

انخفضت خالل  ألف هكتار   185 2010 حوالى  الى سنة   2000 الفترة من من سنة   كانت املساحة في 
3سنوات أي حوالي 160 ألف هكتار لتصبح مساحة نخلة التمر في اإلمارات حوالي 28 ألف هكتار   مما 
ترتب علية انخفاض مجموع املساحة  في شبة اجلزيرة العربية من 408 ألف هكتار من سنة 2010 الى 

243 ألف هكتار  سنة 2013 جدول )(    

 السعودية :

 كانت املساحة في الفترة من من سنة 2010 الى سنة 2013 حوالى 155 ألف هكتار انخفضت في سنة 
2014 ٕالى حوالي 107 ألف هكتار أى حوالي 48 ألف هكتار في سنة واحدة  ) ( مما أدى ٕالى انخفاض مجموع 
املساحة  في شبة اجلزيرة العربية من243.9 ألف هكتار  سنة 2013 الى 200.8 ألف هكتار  سنة 2014  

جدول )11( 
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2- التوزيع اجلغرافي إلنتاج نخلة التمر 

من بيانات جدول ) (  ميكن مالحظة مايلي :

•  ٕاجمالي  ٕانتاج  نخلة التمر في شبة اجلزيرة العربية   تقدر بحوالي 1.762   طن  وهذة متثل حوالي31.3 ٪ 
من ٕاجمالي ٕانتاج  الوطن العربي و 23.6 ٪ من ٕاجمالي  ٕانتاج  جميع دول العالم املنتجة للتمور .

يتركز معظم ٕانتاج نخلة التمر في  شبة اجلزيرة العربية في السعودية حيث يقدر بحوالي 55.5 ٪ من   •
ٕاجمالي ٕانتاحها تليها اإلمارات بحوالي  ٪20.2 شكل )13(  

اإلمارت  في  التمر  نخلة  نخلة  ٕانتاج  في   الواقعي  غير  التطور  أدى  املساحة  تطور  في  احلال  هو  •   كما 
اجلزيرة  شبة  في  التمر  نخلة  بيانات  ومتوسطات  منحنيات  على  سلبية  تأثيرات   ٕالى  أدى  والسعودية 

العربية

جدول رقم )12( التوزيع اجلغرافي والتطور الزمني  ونسبة مشاركة دول شبة اجلزيرة العربية في ٕانتاج نخلة التمر 

مت ٕاختيار بيانات السنوات  1961و1980 و 2000 للمقارنة مع الوضع الراهن إلنتاج نخلة التمر
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مالحظات هامة حول اإلنتاج  في اإلمارات والسعودية

 اإلمارات :

   كان اإلنتاج  سنة 2010 حوالى 825 ألف طن  انخفض ٕالى حوالى 239 ألف طن سنة2013  مما   
 ترتب علية انخفاض مجموع اإلنتاج في شبة اجلزيرة العربية  من 2.217 مليون طن من سنة 2010 الى  

1,556. مليون طن  سنة 2014  أى بفارق حوالي 660 ألف طن جدول )12(   

 السعودية :

كان اإلنتاج في الفترة من من سنة 2010 الى سنة 2013 حوالى مليون طن انخفض في سنة 2014 ٕالى 
حوالي766 ألف طن أى حوالي 230 ألف طن  في سنة واحدة مما أدى ٕالى انخفاض مجموع أإلنتاج    

في شبة اجلزيرة العربية من1.769 مليون طن سنة 2013 الى 1.556مليون طن  سنة 2014 . جدول )12( 
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