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  -:دمة ـــمق

بأنواعھا من المحاصیل الغذائیة المھمة بسبب ماتحتویھ ھذه المحاصیل من الفیتامینات واالمالح  تعتبر الفواكھ
  .الضروریة لدیمومة حیاة االنسان ، تزرع أشجار الفواكھ بكثرة في المناطق الوسطى والشمالیة في العراق 

ً الىرفع مستویات االنتاج الحكومة ولغرض رسم سیاسة واضحة لمتخذي القرار تدعم   لذااالكتفاء الذاتي  وصوال
ً وذلك في خطتھا السنویة  مدیریة االحصاء الزراعي تعتمد على أصدار تقریر إنتاج أشجار الفواكھ الصیفیة سنویا

 ، المشمش التفاح ، ھي ( العنب ، الرمان ،عشرة أنواع من أشجار الفواكھ الصیفیة عن إنتاج مؤشرات  لتوفیر
ً انھ لم یتم شمول اقلیم وحسب المحافظات ، الكوجھ ، الخوخ والزیتون ) العرموط ، التین ، االلوبالو  ، علما

  .والمحافظات غیر المستقرة أمنیاً كردستان في ھذا التقریر 
  

  -:منھجیة التقریر 
متوسط انتاجیة الشجرة الثاني ھو و یتم تقدیر انتاج الفواكھ باالعتماد على عاملین اولھما عدد االشجار المثمرة

  .المنتجة الواحدة 
المؤشرین من خالل تنمیة أعداد أشجار الفواكھ المصنفة الى أشجار في ھذین یوفر الجھاز المركزي لالحصاء 

 مرحلة االنتاج وأشجار لم تبلغ مرحلة االنتاج واالشجار المغروسة خالل العام السابق ، ویتحدد متوسط أنتاجیة
الشجرة  من خالل بیانات العینة التي تجمع بواسطة االستفسار من خالل تحقیق زیارة واحدة للحائزین المشمولین 

  وعادة تكون في منتصف موسم التسویق .تسویق البالعینة خالل فترة 
جموعات ) على مستوى القضاء وحسب الم لبساتینیعتمد التقریر على العینة المتناسبة مع حجم المجتمع ( عدد ا

  - االتیة :
( للموسم  النارنج ، لیمون حامض ، لیمون حلو واللنكي ) أشجار الحمضیات وتشمل كل من ( البرتقال ،  -  أ

 . الشتوي )
 .فقطأشجار العنب   - ب

  أشجار الرمان والتین والزیتون .  -جـ 
مشمش ، الخوخ ، ،  عرموط ، التفاح بأنواعھ ( شجار التفاحیة وذات النواة الصلبة وتشمل كل مناأل   -د

  وبالو )لكوجھ واأل
  

 تحدید حجم العینة حسب عدد البساتین في القضاء ولكل مجموعة

  نسبة أختیار العینة  عدد البساتین في القضاء

%على أن ال یقل العدد المختار عن 10  100أقل من 
  ) بساتین في القضاء5(

  %7  200أقل من الى  100
  %5  350أقل من الى  200
  %4  500أقل من الى  350
  %3  750أقل من الى  500
  %2.5  1000أقل من الى  750

  %2  فأكثر 1000
 

البساتین المشمولین في العینة ، یتم تحدیث العینة وأعداد أشجار  ألختیارعشوائیة وتعتمد العینة النظامیة ببدایة 
ً الى تعداد أشجار الفواكھ  الفواكھ حسب المسوح المتخصصة والتعدادات الزراعیة وقد تم تصمیم العینة استنادا

د وأعتمدت معدالت نمو أعدا 1989وحدثت العینة في مسح أشجار الفواكھ والنخیل لعام  1978والنخیل لعام 
من خالل أسلوب  2001بیانات التعداد الزراعي الشامل لعام  في المعتمدأشجار الفواكھ حسب التصنیف العمري 

  . 2006أعتمدتھ لجنة علمیة منذ عام 
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  تحلیل النتائج 

وتم تحلیل النتائج بالمقارنة مع بیانات العام الماضي للمحافظات المؤشرات الواردة في التقریر  أھموفیما یلي 
  -:2015المشمولة في بیانات سنة 

  أنخفاض بللمحافظات المشمولة  2015) طن للموسم الصیفي 271835الصیفیة (الفواكھ  إنتاجقدر
 ) طن .287815( قدرالموسم الماضي حیث  إنتاج%) عن 5.6( قدرت نسبتھ

 
   محصول العنب 

   اإلنتاج  - اوالً 
العام  إنتاج%) عن 6.2بزیادة قدرت نسبتھا ( 2015) طن للموسم الصیفي 93629العنب ( إنتاجقدر 

حیث قدر  اإلنتاجمن حیث  األولكز المر دیالى) طن ، احتلت محافظة 88178( قدرالماضي حیث 
%) عما كان 9.4العراق ، بزیادة قدرت نسبتھا ( إنتاج%) من مجموع 67.76) طن بنسبة (63438(

) 12124( إنتاجھاحیث قدر  النجف) طن ، تلیھا محافظة 57994( قدرعلیھ في العام الماضي حیث 
%) عما كان علیھ في 3.9( بأنخفاض قدرت نسبتھالعراق  إنتاج%) من مجموع 12.95طن بنسبة (

 إنتاجھاالمركز الثالث حیث قدر  بابل ) طن ، في حین احتلت محافظة12613( قدرالعام الماضي حیث 
%) عما كان 14.6( ھقدرت نسبت بانخفاض%) من مجموع انتاج العراق 9.55) طن بنسبة (8945(

%) 9.74) طن ، فیما شكلت بقیة المحافظات نسبة مقدارھا (7808( قدرعلیھ في العام الماضي حیث 
من مجموع انتاج اشجار  %)34.4وشكل محصول العنب نسبة مقدارھا (العراق  إنتاجمن مجموع 

  . الفواكھ الصیفیة في العراق
  

   اإلنتاجیةمتوسط  –ثانیاً 
%) عما كان 5.1بزیادة قدرت نسبتھا ( 2015) كغم لسنة 26.8الشجرة الواحدة ( إنتاجیةقدر متوسط 

تحقق في محافظة بغداد  لإلنتاجیةمتوسط  أعلى) كغم ، وان 25.5( قدرعلیھ في العام الماضي حیث 
  )كغم .7.2حیث قدر ( صرةبالفي محافظة  لإلنتاجیةكغم في حین قدر اقل متوسط  )30.1(حیث قدر 

  
  محصول الرمان 

 ً    اإلنتاج –اوال
 إنتاج%) عن 18.8( بأنخفاض قدرت نسبتھ 2015) طن للموسم الصیفي 98683الرمان ( إنتاجقدر 

حیث قدر  اإلنتاجمن حیث  األول) طن ، احتلت محافظة دیالى المركز 121557( قدرالعام الماضي حیث 
%) عما 20.5( أنخفاض قدرت نسبتھالعراق ب إنتاج%) من مجموع 90.65بنسبة () طن 89456(

لھذا العام  إنتاجھاحیث قدر  بغداد) طن ، تلیھا محافظة 112479( قدركان علیھ في العام الماضي حیث 
%) عما كان علیھ 4.3العراق بزیادة قدرت نسبتھا ( إنتاج%) من مجموع 3.81) طن بنسبة (3757(

%) من 5.54فیما شكلت بقیة المحافظات نسبة مقدارھا () طن ، 3602( قدرفي العام الماضي حیث 
 أشجار إنتاج%) من مجموع 36.3محصول الرمان نسبة مقدارھا ( إنتاجالعراق وشكل  إنتاجمجموع 

  الفواكھ الصیفیة في العراق .
  

   اإلنتاجیةمتوسط  –ثانیاً 
%) عما 18.2( بأنخفاض قدرت نسبتھ 2015) كغم لسنة 26.0الشجرة الواحدة ( إنتاجیةقدر متوسط 

 بغدادتحقق في محافظة  لإلنتاجیةمتوسط  أعلى) كغم . وان 31.8( قدركان علیھ في العام الماضي حیث 
  ) كغم .9.0حیث قدر ( البصرةتحقق في محافظة  لإلنتاجیة) كغم واقل متوسط 37.3حیث قدر (
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  محصول التفاح 

 ً    اإلنتاج –اوال
 إنتاج%) عن 7.6بزیادة قدرت نسبتھا ( 2015) طن للموسم الصیفي 42307التفاح ( إنتاجقدر 

حیث  اإلنتاجمن حیث  األول) طن ، احتلت محافظة بغداد المركز 39306( قدرالعام الماضي حیث 
%) 14.6العراق بزیادة قدرت نسبتھا ( إنتاج%) من مجموع 90.70) طن بنسبة (38372قدر (

 إنتاجھاحیث قدر  واسط) طن ، تلیھا محافظة 33482( قدرعما كان علیھ في العام الماضي حیث 
 بأنخفاض قدرت نسبتھالعراق  إنتاج%) من مجموع 6.36) طن بنسبة (2691لھذا العام (

شكلت بقیة المحافظات ) طن فیما 3131( قدر%) عما كان علیھ في العام الماضي حیث 14.1(
محصول التفاح نسبة مقدارھا  إنتاجوشكل العراق  إنتاج%) من مجموع 2.94نسبة مقدارھا (

  الفواكھ الصیفیة في العراق . أشجار إنتاج%) من مجموع 15.6(
  

     اإلنتاجیةمتوسط  –ثانیاً 
%) 3.8(أنخفاض قدرت نسبتھ ب 2015) كغم لسنة 33.0الشجرة الواحدة ( إنتاجیةقدر متوسط 

تحقق في  لإلنتاجیةمتوسط  ىاعل) كغم. وان 34.3( قدرعما كان علیھ في العام الماضي حیث 
) 7.6حیث قدر (بابل تحقق في محافظة  لإلنتاجیة) كغم واقل متوسط 36.4حیث قدر ( بغدادمحافظة 

  كغم .
  
  
  محصول المشمش 

 ً    اإلنتاج –اوال
 إنتاج%) عن 5.2بزیادة قدرت نسبتھا ( 2015) طن للموسم الصیفي 13479المشمش ( إنتاجقدر 

حیث قدر  اإلنتاجمن حیث  األولالمركز  بغداد) طن ، احتلت محافظة 12815( قدرالعام الماضي حیث 
%) عما كان 7.3العراق بزیادة قدرت نسبتھا ( إنتاج%) من مجموع 74.08) طن بنسبة (9985(

لھذا العام  إنتاجھاحیث قدر  دیالى) طن ، تلیھا محافظة 9303( قدرعلیھ في العام الماضي حیث 
%) عما كان 12.10العراق بزیادة قدرت نسبتھا ( إنتاج%) من مجموع 11.0) طن بنسبة (1482(

المركز الثالث حیث قدر  كربالء ) طن في حین احتلت محافظة1322( قدرعلیھ في العام الماضي حیث 
%) عما 2.4العراق بزیادة قدرت نسبتھا ( إنتاج%) من مجموع 9.17() طن بنسبة 1236( إنتاجھا

) طن فیما شكلت بقیة المحافظات نسبة مقدارھا 1207( قدركان علیھ في العام الماضي حیث 
%) من 5.0نسبة مقدارھا ( المشمشمحصول  إنتاجالعراق وشكل  إنتاج%) من مجموع 5.75(

  الفواكھ الصیفیة في العراق . أشجار إنتاجمجموع 
  

   اإلنتاجیةمتوسط  –ثانیاً 
%) عما كان 1.4بزیادة قدرت نسبتھا ( 2015) كغم لسنة 28.2الشجرة الواحدة ( إنتاجیةقدر متوسط 

تحقق في محافظة بغداد حیث  لإلنتاجیةمتوسط  أعلى) كغم. وان 27.8( قدرعلیھ في العام الماضي حیث 
  ) كغم .12.0حیث قدر ( المثنىتحقق في محافظة  لإلنتاجیة) كغم واقل متوسط 35.1قدر (
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  العرموطمحصول 

 ً    اإلنتاج –اوال
 إنتاج%) عن 9.6( بأنخفاض قدرت نسبتھ 2015) طن للموسم الصیفي 6784(العرموط  إنتاجقدر 

حیث قدر  اإلنتاجمن حیث  األولالمركز  بغداد) طن ، احتلت محافظة 7503( قدرالعام الماضي حیث 
%) عما 17.1( أنخفاض قدرت نسبتھالعراق ب إنتاج%) من مجموع 52.37) طن بنسبة (3553(

لھذا العام  إنتاجھاحیث قدر  دیالى) طن ، تلیھا محافظة 4284( قدركان علیھ في العام الماضي حیث 
%) عما 26.1العراق بزیادة قدرت نسبتھا ( إنتاج%) من مجموع 24.51) طن بنسبة (1663(

المركز الثالث  كركوك) طن في حین احتلت محافظة 1319( قدركان علیھ في العام الماضي حیث 
 بأنخفاض قدرت نسبتھالعراق  إنتاج%) من مجموع 8.26) طن بنسبة (560( إنتاجھاحیث قدر 

فیما شكلت بقیة المحافظات نسبة ) طن 863( قدر%) عما كان علیھ في العام الماضي حیث 35.1(
نسبة مقدارھا  العرموطمحصول  إنتاجالعراق وشكل  إنتاج%) من مجموع 14.86مقدارھا (

  الفواكھ الصیفیة في العراق . أشجار إنتاج%) من مجموع 2.5(
  

  متوسط االنتاجیة  –ثانیاً 
%) 12.0( نسبتھ تبانخفاض قدر 2015) كغم لسنة 21.2الشجرة الواحدة ( إنتاجیةقدر متوسط 

وان اعلى متوسط لالنتاجیة تحقق في ) كغم. 24.1( قدرتعما كان علیھ في العام الماضي حیث 
حیث قدر  واسط) كغم واقل متوسط لالنتاجیة تحقق في محافظة 32.2حیث قدر ( كركوكمحافظة 

  ) كغم.8.6(
  
  
 التین محصول 

 ً    اإلنتاج –اوال
العام  إنتاج%) عن 1.7بزیادة قدرت نسبتھا ( 2015) طن للموسم الصیفي 3018( التین إنتاجقدر 

) 990حیث قدر ( اإلنتاجالمركز االول من حیث  واسط) طن ، احتلت محافظة 2968( قدرالماضي حیث 
%) عما كان علیھ في العام 4.4( االعراق بزیادة قدرت نسبتھ إنتاج %) من مجموع32.80طن بنسبة (

) طن بنسبة 496حیث قدر انتاجھا لھذا العام ( بغداد) طن ، تلیھا محافظة 948( قدرالماضي حیث 
%) عما كان علیھ في العام 20.5(قدرت نسبتھ  ضبأنخفاالعراق  إنتاج%) من مجموع 16.43(

) 383( إنتاجھاالمركز الثالث حیث قدر  القادسیة) طن في حین احتلت محافظة 624( قدرالماضي حیث 
%) عما كان علیھ في 8.19( االعراق بزیادة قدرت نسبتھ إنتاج %) من مجموع12.70طن بنسبة (

%) من مجموع 38.07) طن فیما شكلت بقیة المحافظات نسبة مقدارھا (354العام الماضي حیث كان (
الفواكھ  أشجار إنتاج%) من مجموع 1.1نسبة مقدارھا ( التینالعراق وشكل انتاج محصول  إنتاج

  الصیفیة في العراق .
  

   اإلنتاجیةمتوسط  –ثانیاً 
%) عما كان 3.3( ابزیادة قدرت نسبتھ 2015كغم لسنة ) 15.8الشجرة الواحدة ( إنتاجیةقدر متوسط 

 النجفتحقق في محافظة  لإلنتاجیة) كغم. وان اعلى متوسط 15.3( قدرعلیھ في العام الماضي حیث 
  ) كغم .10.6حیث قدر (سط او) كغم واقل متوسط لالنتاجیة تحقق في محافظة 28.9حیث قدر (

   



 2015تقریر أنتاج الفواكھ الصیفیة لسنة 
 

5 
 

  
  االلوبالومحصول 

 ً    اإلنتاج –اوال
 إنتاج%) عن 5.6قدرت نسبتھ ( بأنخفاض 2015) طن للموسم الصیفي 3426( االلوبالوقدر انتاج 

حیث قدر  اإلنتاجمن حیث  األولالمركز  بغداد) طن ، احتلت محافظة 3628( قدرالعام الماضي حیث 
%) عما 3.12قدرت نسبتھ ( بأنخفاضالعراق  إنتاج%) من مجموع 64.89) طن بنسبة (2223(

لھذا العام  إنتاجھاحیث قدر  دیالى) طن ، تلیھا محافظة 2534( قدركان علیھ في العام الماضي حیث 
%) عما كان 2.17( االعراق بزیادة قدرت نسبتھ إنتاج%) من مجموع 26.09) طن بنسبة (894(

%) 9.02) طن فیما شكلت بقیة المحافظات نسبة مقدارھا (763( قدرعلیھ في العام الماضي حیث 
%) من مجموع انتاج 1.3نسبة مقدارھا ( االلوبالومحصول  إنتاجالعراق وشكل  إنتاجمن مجموع 

  اشجار الفواكھ الصیفیة في العراق .
  

  متوسط االنتاجیة  –ثانیاً 
%) عما 4.0بزیادة قدرت نسبتھ ( 2015) كغم لسنة 19.3انتاجیة الشجرة الواحدة ( قدر متوسط

) كغم. وان اعلى متوسط لالنتاجیة تحقق في محافظة 20.1( قدركان علیھ في العام الماضي حیث 
  ) كغم.12.3حیث قدر ( بابل) كغم واقل متوسط لالنتاجیة تحقق في محافظة 23.1حیث قدر ( دیالى

  
  
 الكوجھ محصول 

 ً   االنتاج  –اوال
%) عن انتاج العام 9.3بزیادة قدرت نسبتھا ( 2015) طن للموسم الصیفي 1687( الكوجھ إنتاجقدر 

حیث قدر  اإلنتاجمن حیث  األولالمركز  كربالء) طن ، احتلت محافظة 1543( قدرالماضي حیث 
%) عما كان 16.1( االعراق بزیادة قدرت نسبتھ إنتاج%) من مجموع 76.53) طن بنسبة (1291(

) 311لھذا العام ( إنتاجھاحیث قدر  بغداد) طن ، تلیھا محافظة 1112علیھ في العام الماضي حیث كان (
%) عما كان علیھ في 4.3( نسبتھقدرت  بأنخفاص%) من مجموع انتاج العراق 18.44طن بنسبة (

%) من مجموع 5.03شكلت بقیة المحافظات نسبة مقدارھا () طن فیما 325( قدرالعام الماضي حیث 
%) من مجموع انتاج اشجار الفواكھ  0.6نسبة مقدارھا ( الكوجھمحصول  إنتاجانتاج العراق وشكل 
  الصیفیة في العراق .

  
   اإلنتاجیةمتوسط  –ثانیاً 

%) عما كان 9.0( ابزیادة قدرت نسبتھ 2015) كغم لسنة 15.7الشجرة الواحدة ( إنتاجیةقدر متوسط 
حیث  بغدادتحقق في محافظة  لإلنتاجیة) كغم. وان اعلى متوسط 14.4( قدرعلیھ في العام الماضي حیث 

  ) كغم .10.4حیث قدر ( دیالى،واسط تحقق في محافظة لإلنتاجیة) كغم واقل متوسط 19.1قدر (
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 محصول الخوخ 
 ً    اإلنتاج –اوال
 إنتاج%) عن 36.2قدرت نسبتھ ( بأنخفاض 2015) طن للموسم الصیفي 554( الخوخ إنتاجقدر 

حیث قدر  اإلنتاجمن حیث  األولالمركز  واسط) طن ، احتلت محافظة 869( قدرالعام الماضي حیث 
%) عما 18.2( بأنخفاض قدرت نسبتھ العراق إنتاج%) من مجموع 48.74) طن بنسبة (270(

لھذا العام  إنتاجھاحیث قدر  بغداد) طن ، تلیھا محافظة 330( قدركان علیھ في العام الماضي حیث 
%) عما كان 9.4قدرت نسبتھ ( بأنخفاضالعراق  إنتاج%) من مجموع 27.98) طن بنسبة (155(

المركز الثالث حیث قدر  دیالى) طن في حین احتلت محافظة 171علیھ في العام الماضي حیث كان (
%) 20.7( بأنخفاض قدرت نسبتھالعراق  إنتاج%) من مجموع 21.48) طن بنسبة (119( إنتاجھا

) طن فیما شكلت بقیة المحافظات نسبة مقدارھا 150عما كان علیھ في العام الماضي حیث كان (
%) من مجموع 0.2نسبة مقدارھا ( الخوخمحصول  إنتاجالعراق وشكل  إنتاج%) من مجموع 1.8(

  الفواكھ الصیفیة في العراق . أشجار إنتاج
  

   اإلنتاجیةمتوسط  –ثانیاً 
%) 8.3(بأنخفاض قدرت نسبتھ  2015) كغم لسنة 11.0الشجرة الواحدة ( إنتاجیةقدر متوسط 

تحقق في  لإلنتاجیةمتوسط  أعلى) كغم. وان 12.0( قدرعما كان علیھ في العام الماضي حیث 
حیث قدر  واسطتحقق في محافظة  لإلنتاجیة) كغم واقل متوسط 34.0حیث قدر ( كركوكمحافظة 

  ) كغم.7.3(
  
 الزیتون محصول 

 ً    اإلنتاج –اوال
 إنتاج%) عن 12.5(قدرت نسبتھ  بأنخفاض 2015) طن للموسم الصیفي 8268( الزیتون إنتاجقدر 

حیث قدر  اإلنتاجمن حیث  األولالمركز  بغداد) طن ، احتلت محافظة 9448( قدرالعام الماضي حیث 
%) عما كان 11.4قدرت نسبتھ ( بانخفاضالعراق  إنتاج%) من مجموع 74.97بنسبة () طن 6198(

) طن 1390( إنتاجھاحیث قدر  كركوك) طن ، تلیھا محافظة 6999علیھ في العام الماضي حیث كان (
%) عما كان علیھ في العام 3.3العراق بزیادة قدرت نسبتھا ( إنتاج%) من مجموع 16.81بنسبة (

 إنتاج%) من مجموع 8.22) طن فیما شكلت بقیة المحافظات نسبة مقدارھا (1346( قدرالماضي حیث 
الفواكھ الصیفیة  أشجار إنتاج%) من مجموع 3.0نسبة مقدارھا ( الزیتونمحصول  إنتاجالعراق وشكل 

  في العراق .
  

   اإلنتاجیةمتوسط  –ثانیاً 
 عما%) 15.1نسبتھ ( قدرتبأنخفاض  2015) كغم لسنة 18.0الشجرة الواحدة ( إنتاجیةقدر متوسط 

 النجفتحقق في محافظة  لإلنتاجیةمتوسط  أعلىوان )  21.2( قدرحیث كان علیھ في العام الماضي 
  ) كغم .10.7حیث قدر ( بابلتحقق في محافظة  لإلنتاجیة) كغم واقل متوسط 38.5حیث قدر (
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   كغم

Figure (1) شكل
انتاج اشجار الفواكھ حسب النوع للموسم الصیفي في العراق لسنة 2015

Fruit trees production for  summer season by kind at Iraq level  for 2015

الفواكھ

Average yield per tree of  summer season by kind  at Iraq level for 2015

Figure ( 2 ) شكل
متوسط انتاجیة الشجرة حسب النوع للموسم الصیفي في العراق لسنة 2015
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Figure ( 3)  شكل

الفواكھ

طن

Fruit production  for summer season by kind for 2015 comparing with 2014 for covered governorates
إنتاج الفواكھ للموسم الصیفي لسنة 2015 حسب انواعھا مقارنة بسنة 2014 للمحافظات المشمولة
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Table(2)
Crop: Grape

عدد االشجار 
االھمیة النسبیةاالنتاجمتوسط االنتاجیةالمثمرة

لالنتاج %( طن )( كغم / شجرة )(شجرة)
No.of AverageProduction

fruitful treesyieldRelative
(kg / tree)importance %

Nineveh--*-*-*نینوى
1766619.33410.36Kirkukكركوك
219508628.96343867.76Dialaدیالى
AL-Anbar--*-*-*االنبار
27564430.182978.86Baghdadبغداد
46589019.289459.55Babylonبابل

730117.41270.14Kerbelaكربالء
1635714.42360.25Wasitواسط

Salah AL-Deen--*-*-*صالح الدین
50517024.01212412.95AL-Najafالنجف

140225.9360.04AL-Qadisiyaالقادسیة
101110.0100.01AL-Muthannaالمثنى

Thi-Qar----ذي قار
Misan----میسان
103927.2750.08Basrahالبصرة

349591926.893629100.00Totalالمجموع 

عدد االشجار 
االھمیة النسبیةاالنتاجمتوسط االنتاجیةالمثمرة

لالنتاج %( طن )( كغم / شجرة )(شجرة )
No.of AverageProduction

fruitful treesyieldRelative
(kg / tree)importance %

Nineveh----نینوى
567530.41730.18Kirkukكركوك
333790926.88945690.65Dialaدیالى
AL-Anbar----االنبار
10073137.337573.81Baghdadبغداد
5368421.011271.14Babylonبابل

26644713.034643.51Kerbelaكربالء
1327923.43110.31Wasitواسط

Salah AL-Deen----صالح الدین
AL-Najaf----النجف

997027.62750.28AL-Qadisiyaالقادسیة
446815.1670.07AL-Muthannaالمثنى

Thi-Qar----ذي قار
Misan----میسان
58489.0530.05Basrahالبصرة

379801126.098683100.00Totalالمجموع 

الرمز ( -* ) یعني  عدم توفر البیانات

المحافظة 
production  

 (ton)

Governorate

انتاج اشجار الفواكھ للموسم الصیفي لسنة 2015 حسب المحافظات 

 محصول : الرمان

محصول : العنب 
جدول (2)

Crop: pomegranate                                     

Fruitful trees production of summer season by governorates for 2015

production  
 (ton)

Governorate المحافظة 

الرمز ( - ) یعني الكمیة صفر
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Table(2)con.
Crop:Apple

عدد االشجار 
االھمیة النسبیةاالنتاجمتوسط االنتاجیةالمثمرة

لالنتاج %( طن )( كغم / شجرة )(شجرة)
No.of AverageProduction

fruitful treesyieldRelative
(kg / tree)importance %

Nineveh----نینوى
98522.3220.05Kirkukكركوك
8636011.59932.35Dialaدیالى
AL-Anbar----االنبار
105417436.43837290.70Baghdadبغداد
123827.6940.22Babylonبابل

784312.91010.24Kerbelaكربالء
11600323.226916.36Wasitواسط

Salah AL-Deen----صالح الدین
244813.7340.08AL-Najafالنجف

AL-Qadisiya----القادسیة
AL-Muthanna----المثنى

Thi-Qar----ذي قار
Misan----میسان
Basrah----البصرة

128019533.042307100.00Totalالمجموع 

Crop:Apicot
عدد االشجار 

االھمیة النسبیةاالنتاجمتوسط االنتاجیةالمثمرة

لالنتاج %( طن )( كغم / شجرة )(شجرة )
No.of AverageProduction

fruitful treesyieldRelative
(kg / tree)importance %

Nineveh----نینوى
180126.1470.35Kirkukكركوك
6500222.8148211.00Dialaدیالى
AL-Anbar----االنبار
28448335.1998574.08Baghdadبغداد
855312.51070.79Babylonبابل

7631816.212369.17Kerbelaكربالء
4110614.96124.54Wasitواسط

Salah AL-Deen----صالح الدین
AL-Najaf----النجف

AL-Qadisiya----القادسیة
79512.0100.07AL-Muthannaالمثنى

Thi-Qar----ذي قار
Misan----میسان
Basrah----البصرة

47805828.213479100.00Totalالمجموع 

Governorate

 تابع جدول (2) 
 محصول : التفاح 

 محصول : المشمش

Governorateالمحافظة 
production  

 (ton)

المحافظة 
production  

 (ton)
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Table(2) con.
Crop: pear

عدد االشجار 
االھمیة النسبیةاالنتاجمتوسط االنتاجیةالمثمرة

لالنتاج %( طن )( كغم / شجرة )(شجرة)
No.of AverageProduction

fruitful treesyieldRelative
(kg / tree)importance %

Nineveh----نینوى
1738032.25608.26Kirkukكركوك
6653225.0166324.51Dialaدیالى
AL-Anbar----االنبار
15650422.7355352.37Baghdadبغداد
20058224416.50Babylonبابل

86249.4811.19Kerbelaكربالء
309898.62673.94Wasitواسط

Salah AL-Deen----صالح الدین
2031210.82193.23AL-Najafالنجف

AL-Qadisiya----القادسیة
AL-Muthanna----المثنى

Thi-Qar----ذي قار
Misan----میسان
Basrah----البصرة

32039921.26784100.00Totalالمجموع 

Crop: Fig
عدد االشجار 

االھمیة النسبیةاالنتاجمتوسط االنتاجیةالمثمرة

لالنتاج %( طن )( كغم / شجرة )(شجرة )
No.of AverageProduction

fruitful treesyieldRelative
(kg / tree)importance %

Nineveh----نینوى
136826.4361.19Kirkukكركوك
2547213.734911.56Dialaدیالى
AL-Anbar----االنبار
1993124.949616.43Baghdadبغداد
1753717.430510.11Babylonبابل

997817.41745.76Kerbelaكربالء
9336410.699032.80Wasitواسط

Salah AL-Deen----صالح الدین
946228.92739.05AL-Najafالنجف

1344128.538312.70AL-Qadisiyaالقادسیة
69017.8120.40AL-Muthannaالمثنى

Thi-Qar----ذي قار
Misan----میسان
Basrah----البصرة

19124315.83018100.00Totalالمجموع 

Governorateالمحافظة 

 تابع جدول (2) 
 محصول : العرموط

 محصول : التین

Governorateالمحافظة 

production  
 (ton)

production  
 (ton)
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Table(2) con.
Crop: plum

عدد االشجار 
االھمیة النسبیةاالنتاجمتوسط االنتاجیةالمثمرة

لالنتاج %( طن )( كغم / شجرة )(شجرة)
No.of AverageProduction

fruitful treesyieldRelative
(kg / tree)importance %

Nineveh----نینوى
202615.0300.88Kirkukكركوك
3870123.189426.09Dialaدیالى
AL-Anbar----االنبار
11637819.1222364.89Baghdadبغداد
202412.3250.73Babylonبابل

416717.3722.10Kerbelaكربالء
1442112.61825.31Wasitواسط

Salah AL-Deen----صالح الدین
AL-Najaf----النجف

AL-Qadisiya----القادسیة
AL-Muthanna----المثنى

Thi-Qar----ذي قار
Misan----میسان
Basrah----البصرة

17771719.33426100.00Totalالمجموع 

عدد االشجار 
االھمیة النسبیةاالنتاجمتوسط االنتاجیةالمثمرة

لالنتاج %( طن )( كغم / شجرة )(شجرة )
No.of AverageProduction

fruitful treesyieldRelative
(kg / tree)importance %

Nineveh----نینوى
17012.020.12Kirkukكركوك
99610.4100.59Dialaدیالى
AL-Anbar----االنبار
1626019.131118.44Baghdadبغداد
325011.3372.19Babylonبابل

8328815.5129176.53Kerbelaكربالء
350210.4362.13Wasitواسط

Salah AL-Deen----صالح الدین
AL-Najaf----النجف

AL-Qadisiya----القادسیة
AL-Muthanna----المثنى

Thi-Qar----ذي قار
Misan----میسان
Basrah----البصرة

10746615.71687100.00Totalالمجموع 

Governorate

Governorate

 تابع جدول (2)  
 محصول : االلوبالو

                        Crop: greengage     محصول : الكوجھ

المحافظة 

المحافظة 
production  

 (ton)

production  
 (ton)
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Table(2) con.
Crop: peach

عدد االشجار 
االھمیة النسبیةاالنتاجمتوسط االنتاجیةالمثمرة

لالنتاج %( طن )( كغم / شجرة )(شجرة)
No.of AverageProduction

fruitful treesyieldRelative
(kg / tree)importance %

Nineveh----نینوى
14434.050.90Kirkukكركوك
747315.911921.48Dialaدیالى
AL-Anbar----االنبار
549328.215527.98Baghdadبغداد
32416.850.9Babylonبابل

Kerbela----كربالء
369747.327048.74Wasitواسط

Salah AL-Deen----صالح الدین
AL-Najaf----النجف

AL-Qadisiya----القادسیة
AL-Muthanna----المثنى

Thi-Qar----ذي قار
Misan----میسان
Basrah----البصرة

5040811.0554100.00Totalالمجموع 

Crop: Olive
عدد االشجار 

االھمیة النسبیةاالنتاجمتوسط االنتاجیةالمثمرة

لالنتاج %( طن )( كغم / شجرة )(شجرة )
No.of AverageProduction

fruitful treesyieldRelative
(kg / tree)importance %

Nineveh----نینوى
4601230.2139016.81Kirkukكركوك
4086911.24585.54Dialaدیالى
AL-Anbar----االنبار
36035717.2619874.97Baghdadبغداد
318310.7340.41Babylonبابل

120113.5160.19Kerbelaكربالء
513516.1831.00Wasitواسط

Salah AL-Deen----صالح الدین
224438.5861.04AL-Najafالنجف

AL-Qadisiya----القادسیة
19713.330.04AL-Muthannaالمثنى

Thi-Qar----ذي قار
Misan----میسان
Basrah----البصرة

45919818.08268100.00Totalالمجموع 

Governorate
production  

 (ton)

production  
 (ton)

Governorate

 تابع جدول (2)  
 محصول : الخوخ

 محصول : الزیتون

المحافظة 

المحافظة 
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