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 مقدمة 

تعتبر التمور من أهم الثروات الوطنٌة إلى جانب الثروات الطبٌعٌة األخرى كالنفط الخام والموارد     

وتارٌخ النخلة فً العراق قدٌم جداً حٌث اختلف المؤرخون حول تحدٌد مكان نشأة األخرى فً العراق . 

لنخٌل ان لم ٌكن موطنه االصلً ، النخٌل واتفقوا على قدم النخل ، وان العراق اقدم موطن وجدت فٌه ا

وقد ذكرت النخلة فً االلواح والرقم السومرٌة انها شجرة مقدسة ، وقد اتقن السومرٌون والسامٌون 

اصول غرس النخٌل وتنمٌتها واتخذوا النخٌل ظالالً  ةباالضافه الى اسالٌب زراعة الحبوب فن البستن

لرٌاح والبرد على النحو الذي ٌمارسه الفالحون لحماٌة الخضروات والنباتات االخرى من الشمس وا

 الٌوم فً العراق .

قتصادي مهم فً ضمان استمرار حٌاة المستوطنٌن االوائل فً إالشك فً انه كان ألشجار النخٌل دور 

 منفوائدها واستعماالتها . ومما ٌؤٌد قدم وجود اشجار النخٌل فً القسم الجنوبً  تعددهذه المنطقة ل

عالمة المسمارٌة التً ٌكتب فٌها النخٌل قد جاءت فً كتابات عصر فجر السالالت             العراق أن ال

با والتمور العراقٌة معروفة منذ عشرات السنٌن فً اورق.م ( . ان اسواق  0022 – 0222) 

 والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة واالسواق االسٌوٌة وغٌرها .

شرات االنتاج ألكثر نتاج التمور سنوٌاً وهو ٌتضمن مؤتصدر مدٌرٌة االحصاء الزراعً تقرٌر ا

انتشاراً فً العراق . وٌنفذ العمل االحصائً بالتعاون مع وزارة الزراعة من خالل اصناف التمور 

حصاء فً المحافظات وٌتضمن التقرٌر مؤشرات عن اعداد االشجار إلالشعب الزراعٌة ومدٌرٌات ا

االنتاج لمختلف انواع التمور على مستوى المحافظات المنتجة ومتوسط االنتاجٌة للشجرة الواحدة و

لعدم وجود  (نٌنوى)كركوك و تًللتمور حٌث من الجدٌر بالذكر انه الٌتم شمول اقلٌم كردستان ومحافظ

 لصعوبة الوضع االمنً.( )االنبار محافظة،اضافة لعدم شمول نخٌل أساساَ فً هذه المحافظات

فبالرغم من استقرار الوضع االمنً فً بعض االقضٌة االانه التتوفر  لدٌنصالح ااما بالنسبة لمحافظة 

  بٌانات من تلك المحافظة .

  

 منهجية التقرير

 -لتقدير انتاج التمور البد من توفير عاملين :

 عدد أشجار النخٌل المنتج . 

  متوسط انتاجٌة النخلة المنتجة الواحدة. 

ل الذي وصل الى العمر األنتاج ،اما النخٌل المنتج فعال ان النخٌل فً مرحلة االنتاج ٌمثل النخٌ

 فٌمثل النخلة المنتجة فعالً خالل سنة تنفٌذ المسح.

الواحدة من خالل تصمٌم عٌنة النخٌل التً وفرها مسح أشجار الفواكه والنخٌل  انتاجٌة النخلة ٌتم تقدٌر 

) ناحٌة( الى  ضمن الوحدات االدارٌة حٌث تم تقسٌم بساتٌن النخٌل فً الحٌازات الزراعٌة 9191لعام 

( نخلة وقد تكون حٌازة واحدة أو جزء من  022وحدات معاٌنة أولٌة بحٌث تتضمن كل وحدة حوالً ) 

) ناحٌة ( ٌتم اختٌار  ة حٌازات صغٌرة ، وعلى اساس حجم المجتمع فً الوحدة االدارٌةحٌازة أو عد  

، وتم اختٌار عدد من % ( من حجم المجتمع92ــ % 0 ) عدد من وحدات المعاٌنة االولٌة تتراوح بٌن

( نخلة ضمن كل وحدة معاٌنة اولٌة بطرٌقة  90 – 92اشجار النخٌل المنتجة ٌتراوح عددها بٌن ) 

العٌنة النظامٌة ببداٌة عشوائٌة لغرض الجنً الفعلً ، تم تحدٌث أعداد النخٌل حسب نتائج التعداد 

مٌة اشجار الفواكه والنخٌل وفق الطرٌقة المتفق علٌها مع لجنة وتم تن 0229الزراعً الشامل لعام 

 .  0222مشتركة مع وزارة الزراعة عام 

ٌتم استخدام عمال لغرض قطع وجنً عتوق التمر من النخٌل المختار ومن ثم فصل التمور من 

ثبٌت الوزن بواسطة المٌزان الحقلً وٌتم ت التمورمن نتاج الخرافٌش واجراء عملٌة الوزن لصافً اإل

 . لهذا الغرضدة على شكل دفعات فً الجداول المع  
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 فٌما ٌأتً أهم المؤشرات الواردة فً هذا التقرٌر :
 ر ( ألف طن 290.0( للمحافظات المشمولة ولجمٌع األصناف 0292إنتاج التمور للموسم  قد 

ر بزٌادة ر%( عن إنتاج العام الماضً والذي 0.9) ات نسبتهقد   ( ألف طن220.3) قد 
رالمركز األول من حٌث اإلنتاج والذي  بغداد، احتلت محافظة  للمحافظات المشمولة  قد 

ر%( من مجمـوع إنتاج العـراق بزٌادة 91.1( ألف طـن بنسـبة )902.1) نسـبتها  تقد 
ر%( عن أنتاج العـام الماضً حـٌث 9.1) والتً ابل ( ألف طن ، تلٌها محافظة ب999.2) قد 

ر ربأنخفاض راق %( من مجموع إنتاج الع90.1) ( ألف طن بنسبة12.0إنتاجها ) قد  ت قد 
ر%( عن إنتاج الـعام الماضً حٌث 0.9نسبته ) ( ألف طن ، فً حٌن احـتلت 19.0) قد 

رالمركز الثالث والتً  دٌالىمحافظـة  %( من 93.9) ألف طن بنسبة (90.2) إنتاجها قد 
ر بانخفاضمجموع إنتاج العراق  ر%( عن إنتاج العام الماضً حٌث 2.0)نسبته  تقد   قد 

%( من مجموع إنتاج 02.9فٌما شكلت بقٌة المحافظات نسبة مقدارها )لف طن ا (90.3)
 . (0وكما فً جدول ) العراق

 

  ر ر بزٌادةللمحافظات المشمولة ( ألف طن 333.0مجموع إنتاج الزهدي فً العراق ) قد  ت قد 
ر%( عن إنتاج العام الماضً والذي 2.0) انسبته %( 00.0( ألف طن وبنسـبة )330.2) قد 
( من مجموع 92.0مجموع إنتاج التمور، فً حٌن شكل صنف الخسـتاوي نسـبة مقدارها ) من

رحٌث  إنتاج التمور ر ارتفاعب( ألف طن 20.0إنتاجه ) قد  %( عن إنتاج 3.1) نسبته تقد 
رالعام الماضً حٌث  ر( ألف طن، و20.9) قد  ( ألف طن بنسبة 32.9) أنتاج الخضراوي قد 

رإنتاج التمور بزٌادة  %( من مجموع0.2مقدارها ) %( عن إنتاج العام 3.2)نسبتها  تقد 
رالماضً حٌث  %( من مجمـوع 0.9(نسـبة مقدارهــــا الساٌر( ألف طن ، وشكل 01.1)قد 

رإنتاج التمور حٌث  ر رتفاعبا( ألف 00.3إنتاجه ) قد  %( عن إنتاج العام 9.2نسـبته  )ت قد 
رالماضً حٌث  %( 02.0كلت بقٌة األصناف نسبة مقدارها )( ألف طن وش00.1إنتاجه ) قد 

رمن مجموع إنتاج التمور حٌث  وكما فً جدول ( ألف طن 929.0أنتاج بقٌة األصناف ) قد 
(0). 

 

 ر وان أعلى متوسط  ةافظات المشمولحللم( كغم 20.1متوسط إنتاجٌة النخلة المنتجة ) قد 
رحٌث  واسط إلنتاجٌة النخلة تحققت فً محافظة م واقل متوسط إنتاجٌـة للنخلـة ( كغ99.0) قد 

ر  حٌث البصرة هو فً محافظـة على مستوى و.(0وكما فً جدول ) ( كغم02.2) قد 
رأعلى متوسط إلنتاجٌة النخلة المنتجة فً صنف الزهــــدي حٌث  االصناف فقد تحققت  قد 

ر بزٌادة( كغم 19.2) ر%( عن متوسط إنتاجٌة العام الماضً حٌث 0.1) نسـبته تقد   قد 
ر( كغم فً حٌن 21.2) ر رتفاعبا( كغم 20.2متوسط إنتاجٌة صنف الخستاوي ) قد  نسبته  تقد 
ر%( عن متوسط إنتاجٌة العام الماضً حٌث 9.2) ( كغم أما متوسط إنتاجٌة 29.2) قد 

رالدٌري فقد  ر بانخفاض( كغم 00.0) قد  العام عن متوسط إنتاجٌة  %(9.9) نسبته تقد 
رحٌث الماضً  ر، وكغم ( 02.9(قد   ( كغم20.0(متوسـط إنتاجٌـة األنـواع األخـرى قد 

ر رتفاعبا ر%( عن متوسـط إنتاجٌة العام الماضً حٌث 0.3) نسبته تقد   ( كغم22.9) قد 
 .  (3وكما فً جدول )
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ان سٌاسةةة انتةةاج التمةةور فةةً العةةراق تحتةةاج الةةى مراجعةةة شةةاملة مةةن قبةةل الجهةةات ذات العالقةةة 

ً مجلةةس الةةوزراء ووزارات الزراعةةة والصةةناعة والتجةةارة والتخطةةٌط والقطةةاع والمتمثلةةة فةة

ٌجةةاد اسةةواق مناسةةبة لتصةةرٌف الفةةائض مةةن إلالخةةاا التجةةاري وبالتنسةةٌق بةةٌن هةةذه الجهةةات 

التمور الى االسواق العربٌةة والعالمٌةة حٌةث ان التمةور تكةاد تكةون السةلعة الوحٌةدة التةً ٌوجةد 

رها بشةكل خةام بعةد تنظٌفهةا وتعبئتهةا وتغلٌفهةا او تصةةنٌعها فٌهةا فةائض للتصةدٌر وٌمكةن تصةدٌ

بالجوز واللةوز والمطٌبةات وهةذا امةر لةٌس بالصةعب ومةا سةٌتركه هةذا االمةر مةن تنةوع لهٌكةل 

 قتصاد العراقً .         إلالصادرات وارتفاع المستوى المعٌشً للمزارعٌن وتطور ا

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Table (1)(1) جدول

(طن) اإلنتاج
 التغٌر معدل

% السنوي

    النخلة إنتاجٌة متوسط

         فعالً المنتجة      

( نخلة/  كغم)  

 إنتاجٌة متوسط

 مرحلة فً النخلة

(نخلة/ كغم ) اإلنتاج

الصنف 

Kind

السنة   

Year

Production 

(Ton)

Annual      

change rate%

Average yield per 

productive palm 

(kg/palm)

 Average yield 

per palm in 

production 

stage  (kg/palm)

20126554505.971.168.3

20136761113.268.065.4

2014662447-2.066.364.8

*20145948791.364.660.2

2015602348-9.163.762.6

20166152112.164.963.3

20123761561.177.273.3

2013368719-275.071.1

2014360645-2.271.169.1

*20143151195.469.167.2

**2015331981-7.969.668.5

**20163331610.471.669.8

يقارَت كًَت إَتاج انتًور ويتوسط اإلَتاخَت نهُخهت انًُتدت وانتٌ فٌ يرحهت اإلَتاج فٌ انؼراق

(2016 – 2012)نهسُواث 

Comparison between dates production and average yield per productive palm in

 production stage in Iraq  (2012 -2016)

(الدٌن صالح ، االنبار ) عدا المحافظات بٌانات**

 المشمولة للمحافظات 2014 بٌانات*

جمٌع 

األصناف 

All kinds

Details التفاصٌل

   زهدي

Zehdi

4 



 ( 2016 – 2012)كًَت إَتاج انتًور ندًَغ األصُاف يقارَت بإَتاج صُف انزهذً فٌ انؼراق نهسُواث 

كغم         

in  Iraq (2012-2016)

Figure  (1)شكم 

Dates production of all kinds comparing with Zehdi production in Iraq (2016-2012)

Figure  ( 2 )شكم رقى 

 (2016 – 2012)       يتوسط إَتاخَت انُخهت انًُتدت ندًَغ األصُاف يقارَت بإَتاخَت صُف انزهذً فٌ انؼراق نهسُواث 

Average yield per productive palm of all kinds comparing with Zehdi production 
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Table (2)(2) جدول

Totalاإلنتاج مرحلة فًفعال المنتجةالمجموعفعال منتجمنتج غٌر

 palms
Young 

palms

Not 

productive
productiveTotalproductive 

in production 

Stage

Production 

(ton)
٪

Kirkuk----------*كركوك

27478215724028078974241367098136752262.262.28499713.8Dialaدٌالى

AL-Anbar----------*االنبار

22130612315372171692761764079176435568.568.512089619.7Baghdadبغــداد

1406183140618368.568.59635015.7Babylon-2106593315903384507بابل

156879218723792573530021235980128898265.7638120913.2Kerbalaكربالء

844295192209119118184853112053296881.481.1432327.0Wasitواسط

Salah-  AlDeen----------*صالح الدٌن

58339066517253462324146828649152768.164.9318835.2AL-Najafالنجف

1546020394232604226121354634954756268.868.7376106.1AL-Qadisiyaالقادسٌة

9163771959591724213636451163354799760.756.7310575.0Al-muthannaالمثنى

10604772255121476133292065443268735263.360.3414576.7Thi  Qarذي قار

2149643639813838329616143216472849.648.680131.3Mysanمٌسان

13459922441331863517792583758391550846.042.1385076.3Basrahالبصرة

المجموع 

(االناث)
15147782266203927710592305099484175971468464.963.3615211100Female

450577450577Males-489446300628807الذكور

156372282692101277986623050999347521016526164.963.3615211100Totalالمجموع الكلً

.ٌشٌر الى عدم توفر البٌانات (-)الرمز *

2016ػذد اشدار انُخَم ويتوسط اإلَتاخَت واإلَتاج ػهي يستوى انًحافظاث نسُت 

Counts of Palms, average yield and production at governorates  for (2016)

Planted in 

2015

 عدد مجموع

النخٌل

Governorateانًحافظت

 لم التً النخٌل

 مرحلة تبلغ

اإلنتاج

 خالل المغروسة

2015 عام
(طن) اإلنتاج

  االهمٌة

النسبٌة

اإلنتاج مرحلة فً النخٌل

Palms in production stage 

/  كغم ) النخلة إنتاجٌة متوسط

(نخلة

 Average yield per palm
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طن      

كغم

النجف

القادسية

المثنى

قار ذي

ميسان

البصرة

Average yield per palm  at governorates level for 2016

Figure  (3)شكم 

2016كًَت إَتاج انتًور ػهي يستوى انًحافظاث نسُت   

Dates production at governorates level for 2016

Figure  (4)شكم 

2016يتوسط إَتاخَت انُخهت انًُتدت فؼالً  ػهي يستوى انًحافظاث نسُت 
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Table (3)(3)جدول 

فً مرحلة اإلنتاجمنتج فعالالمجموعمنتج فعالغٌر منتج

Not 

productive
productiveTotalproductive

in 

production 

Stage

55097305495701863031208164653041477385771.669.833316154.2Zahdiزهدي

1030947103094762.662.66450610.5Khistawiـ1469090240173197970خستاوي

16976453403118154213784150407254191350.246.7253104.1Sayerساٌر

767029150820670702430352483654913958.756.1308335.0Khadrawiخضراوي

613031113235528722472842219644692443.140.7182063.0Hillawiحالوي

1125924298854390559165343485843651155.555.3241333.9Dearyدٌري

39653339690761060864211681914225193539362.261.511906219.3Othersأنواع خرى

المجموع 

15147782266203927710592305099484175971468464.963.3615211100Femaleاناث

Malesـــ450577450577ـ489446300628807الذكور

156372282692101277986623050999347521016526164.963.3615211100Totalالمجموع

2016عدد أشجار النخٌل ومتوسط اإلنتاجٌة واإلنتاج حسب األصناف فً العراق لسنة 

المغروسة خالل 

2015عام 

Planted in 

2015

مجموع عدد 

النخٌل

Total palms

(طن)اإلنتاج  

Production 

(ton)

%

       متوسط إنتاجٌة النخلة         

(نخلة/كغم  )       

 yield per palmAverage

count of Palms, average yield and production by kinds in Iraq for 2016

النخٌل التً لم 

تبلغ مرحلة 

اإلنتاج 

Young 

palms

النخٌل فً مرحلة اإلنتاج

Kinds

Palms in production stage

ٌعنً الكمٌة صفر ( - )الرمز 

الصنف

9



Figure (5)شكم 

2016َسبت كًَت إَتاج انتًور حسب األصُاف فٌ انؼراق نسُت 

Dates production Ratio by kind in Iraq for 2016

كغم

Figure  (6)شكم 

2016يتوسط إَتاخَت انُخهت فٌ يرحهت اإلَتاج حسب األصُاف فٌ انؼراق نسُت 

Average yield per palm in production stage by kinds in Iraq 2016
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Table(4)(4) جدول

المجموع

الكلً

ZahdiKhistawiSayerKhadrawiHillawiDearyOthers Total

Kirkuk--------كركوك

49604110023545258130857111224684997Dialaدٌالى

AL-Anbar--------االنبار

5859414494329210033745144591120896Baghdadبغداد

6620913188102620632353670995996350Babylonبابل

64934802612766290450692081209Kerbelaكربالء

2773054112521403756362731843232Wasitواسط

Salah Al-Deen--------صالح الدٌن

2208738778261514441294284431883AL-Najafالنجف

23418147716101025432293935537610AL-Qadisiyaالقادسٌة

972023831917294114114455823031057AL-Muthannaالمثنى

762214586655116326644164926241457Thi  Qarذي قار

12325871624185911852520688013Mysanمٌسان

2011260373993053134143758626938507Basrahالبصرة

3331616450625310308331820624133119062615211Totalالمجموع

ٌعنً الكمٌة صفر ( - )الرمز 

Governorate المحافظات

2016كًَت إَتاج انتًور حسب األصُاف وانًحافظاث نسُت 

Dates production by kind and governorates for 2016

(طن  )اإلنتاج  

أنواع أخرىدٌريحالويخضراويخستاويزهدي ساٌر

11



Table(5)(5) جدول

دٌريحالويخضراويساٌرخستاويزهدي
أنواع 

أخرى
المجموع

ZahdiKhistawiSayerKhadrawi HillawiDearyOthersTotal

Kirkuk--------كركوك

64.159.340.070.558.153.272.162.2Dialaدٌالى

AL-Anbar--------االنبار

77.973.157.464.661.057.358.568.5Baghdadبغداد

71.464.059.262.546.454.366.268.5Babylonبابل

64.057.051.151.755.340.165.463.0Kerbelaكربالء

95.574.251.356.060.254.060.781.1Wasitواسط

Salah Al-Deen--------الدٌن صالح

64.764.065.063.064.964.068.564.9AL-Najafالنجف

79.551.340.155.061.251.561.368.7AL-Qadisiyaالقادسٌة

57.864.059.056.458.053.954.556.7AL-Muthannaالمثنى

61.055.660.561.959.055.161.160.3Thi  Qarقار ذي

51.346.247.047.545.245.251.548.6Mysanمٌسان

31.842.138.335.036.867.570.042.1Basrahالبصرة

69.862.646.756.140.755.361.563.3Totalالمجموع

ٌعنً الكمٌة صفر ( - )الرمز 

Governorate المحافظات

Average yield KG                                                                 (كغم  )متوسط اإلنتاجٌة 

2016يتوسط إَتاخَت انُخهت فٌ يرحهت اإلَتاج حسب األصُاف وانًحافظاث نسُت 

Average yield per palm in production stage by kinds and governorates for 2016

12
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       Table(6)

(طٍ)اإلَتاج 

فٌ يرحهت اإلَتاجانًُتدت فؼالانًدًوعيُتح فؼالغَر يُتح
Production 

(ton)
Not  

productiv

e

productiveTotalproductive
in production 

Stage

77427777427764.164.149604Zahdi-8658387304118520زهدي

18552918552959.359.311002Khistawi-2781725018542458خستاوي

588085128861370611886138861340403545Sayerساٌر

366053660570.570.52581Khadrawi-56383137376041خضراوي

17016708946224244881530563.158.1308Hillawiحالوي

10734610734653.253.25711Deary-634872209162318364دٌري

16984716984772.172.112246Others-3074559032747281أخرى أنواع  

Total 27478215724028078974241367098136752262.262.284997االناث مجموع  

Males---4831248312-503331665356الذكور

27981545740678082534241415410141583462.262.284997Totalالمجموع

Planted 

in 2015

ٌعنً الكمٌة صفر ( - )الرمز 

2016ػذد اشدار انُخَم ويتوسط االَتاخَت واالَتاج حسب االصُاف وانًحافظاث نسُت 

Palms, average yield and production by kind and governorates for 2016

Kinds

  Governorate:Diala     دٍاني:  يحافظت 

(6) جدول  

انُخَم فٌ يرحهت اإلَتاج

Palms in production stage

             يتوسط إَتاخَت انُخهت    

كغى )                                

(َخهت /

Average yield

انًغروست 

خالل ػاو 

2015

انصُف

Total 

palms

انُخَم انتٌ 

نى تبهغ 

يرحهت 

اإلَتاج

Young 

palms

يدًوع 

ػذد انُخَم

14



فٌ يرحهت اإلَتاجانًُتدت فؼالانًدًوعيُتح فؼالغَر يُتح

Not  

productive
productiveTotalproductive

in production 

Stage

75220775220777.977.958594Zahdiـ88733510048734641زهدي

19827419827473.173.114494Khistawiـ233121263668481خستاوي

5735573557.457.4329Sayerـ1045130761640ساٌر

325133251364.664.62100Khadrawiـ4223771082616خضراوي

8837220711042765250552664.261337Hillawiحالوي

7864786457.357.3451Dearyـ1678552693652دٌري

76223676223658.558.544591Othersـ101429587024165035أخرى أنواع  

Total 22130612315372171692761764079176435568.568.5120896االناث مجموع  

Malesـــ800347124224407066670666الذكور

22930952386612194132761834745183502168.568.5120896Totalالمجموع

ٌعنً الكمٌة صفر ( - )الرمز 

             يتوسط إَتاخَت انُخهت         

(َخهت /كغى )                           

Kinds
Palms in production stageAverage yield

Total 

palms

Young 

palms

Planted 

in 2015

(طٍ)اإلَتاج 

Production 

(ton)

انصُف

يدًوع ػذد 

انُخَم

انُخَم انتٌ نى 

تبهغ يرحهت 

اإلَتاج

انًغروست 

خالل ػاو 

2015

انُخَم فٌ يرحهت اإلَتاج

(6) جدول تابع     

Governorate:Baghdadبغذاد:يحافظت 
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فٌ يرحهت اإلَتاجانًُتدت فؼالانًدًوعيُتح فؼالغَر يُتح

Not  

productive
productiveTotalproductive

in production 

Stage

92669592669571.471.466209Zahdiـ10447989039727706زهدي

206055206055646413188Khistawiـ245993307969142خستاوي

173361733659.259.21026Sayerـ21515627210170610ساٌر

330083300862.562.52063Khadrawiـ791852686619311خضراوي

5064506446.446.4235Hillawiـ842221951163حالوي

675826758254.354.33670Dearyـ1496723604346047دٌري

15044315044366.266.29959Othersـ363367102396110528أخرى أنواع  

Total 1406183140618368.568.596350ـ2106593315903384507االناث مجموع  

Malesـــ6672066720ـ695302252558الذكور

1472903147290368.568.596350Totalـ2176123318155385065المجموع

ٌعنً الكمٌة صفر ( - )الرمز 

             يتوسط إَتاخَت انُخهت      

(َخهت /كغى )                  

Kinds
Palms in production stageAverage yield

Total 

palms

Young 

palms

Planted 

in 2015

(طٍ)اإلَتاج 

Production 

(ton)

انصُف

يدًوع ػذد 

انُخَم

انُخَم انتٌ نى 

تبهغ يرحهت 

اإلَتاج

انًغروست 

خالل ػاو 

2015

انُخَم فٌ يرحهت اإلَتاج

(6) جدول تابع 

Governorate:Babylonبابم:  يحافظت 
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فٌ يرحهت اإلَتاجانًُتدت فؼالانًدًوعيُتح فؼالغَر يُتح

Not  

productive
productiveTotalproductive

in production 

Stage

1139453947243051453002961213101421567.66464934Zahdiزهدي

14080414080457578026Khistawiـ164537178915842خستاوي

2483248351.151.1127Sayerـ41571161513ساٌر

128101281051.751.7662Khadrawiـ2413373014022خضراوي

1628162855.355.390Hillawiـ37061267811حالوي

112271122740.140.1450Dearyـ2303492392568دٌري

10581510581565.465.46920Othersـ2097725565448303أخرى أنواع  

Total 156879218723792573530021235980128898265.76381209االناث مجموع  

Malesـــ5417154171ـ556851203311الذكور

162447718844092884530021290151134315365.76381209Totalالمجموع

ٌعنً الكمٌة صفر ( - )الرمز 

Kinds
Palms in production stageAverage yield

Total 

palms

Young 

palms

Planted 

in 2015

Production 

(ton)

       يتوسط إَتاخَت انُخهت           

(َخهت /كغى )             
(طٍ)اإلَتاج 

انصُف

يدًوع ػذد 

انُخَم

انُخَم انتٌ نى 

تبهغ يرحهت 

اإلَتاج

انًغروست 

خالل ػاو 

2015

انُخَم فٌ يرحهت اإلَتاج

(6) جدول تابع 

Governorate:Kerbelaكربالء:   يحافظت 
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فٌ يرحهت اإلَتاجانًُتدت فؼالانًدًوعيُتح فؼالغَر يُتح

Not  

productive

productiv

e
Totalproductive

in production 

Stage

3678825578921858184828838729023596.295.527730Zahdiزهدي

729307293074.274.25411Khistawiـ94120154365754خستاوي

4913491351.351.3252Sayerـ1014131692059ساٌر

250562505656561403Khadrawiـ3272756042067خضراوي

125651256560.260.2756Hillawiـ2858189337083حالوي

670767075454362Dearyـ94821960815دٌري

12056212056260.760.77318Othersـ30136210131879482أخرى أنواع  

Total 844295192209119118184853112053296881.481.143232االناث مجموع  

Malesـــ2567125671ـ276721580421الذكور

871967193789119539184855679155863981.481.143232Totalالمجموع

ٌعنً الكمٌة صفر ( - )الرمز 

Kinds
Palms in production stageAverage yield

Total 

palms

Young 

palms

Planted 

in 2015

Production 

(ton)

       يتوسط إَتاخَت انُخهت           

(َخهت /كغى )           
(طٍ)اإلَتاج 

انصُف

يدًوع ػذد 

انُخَم

انُخَم انتٌ نى 

تبهغ يرحهت 

اإلَتاج

انًغروست 

خالل ػاو 

2015

انُخَم فٌ يرحهت اإلَتاج

(6) جدول تابع 

Governorate:Wasitواسط:   يحافظت 
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فٌ يرحهت اإلَتاجانًُتدت فؼالانًدًوعيُتح فؼالغَر يُتح

Not  

productive
productiveTotalproductive

in production 

Stage

3799662953591292324131806134130269.464.722087Zahdiزهدي

605806058064643877Khistawiـ76654118334241خستاوي

12712127126565826Sayerـ150061500794ساٌر

240392403963631514Khadrawiـ2941639461431خضراوي

6791679164.964.9441Hillawiـ946314311241حالوي

459245926464294Dearyـ5746851303دٌري

415114151168.568.52844Othersـ67139174218207أخرى أنواع  

Total 58339066517253462324146828649152768.164.931883االناث مجموع  

Malesـــ3099830998ـ329081510400الذكور

61629868027257462324149928452252568.164.931883Totalالمجموع

ٌعنً الكمٌة صفر ( - )الرمز 

Kinds
Palms in production stageAverage yield

Total 

palms

Young 

palms

Planted 

in 2015

Production 

(ton)

           يتوسط إَتاخَت انُخهت       

(َخهت /كغى )                  
(طٍ)اإلَتاج 

انصُف

يدًوع ػذد 

انُخَم

انُخَم انتٌ نى 

تبهغ يرحهت 

اإلَتاج

انًغروست 

خالل ػاو 

2015

انُخَم فٌ يرحهت اإلَتاج

(6) جدول تابع  

Governorate:AL-Najafانُدف:   يحافظت 

19



فٌ يرحهت اإلَتاجانًُتدت فؼالانًدًوعيُتح فؼالغَر يُتح

Not  

productive
productiveTotalproductive

in production 

Stage

328738254518663121329341129462479.879.523418Zahdiزهدي

287972879751.351.31477Khistawiـ4270991114801خستاوي

401444014440.140.11610Sayerـ36953292984236404ساٌر

186361863655551025Khadrawiـ2267327891248خضراوي

7054705461.261.2432Hillawiـ7938679205حالوي

5693569351.551.5293Dearyـ78171451673دٌري

15261415261461.361.39355Othersـ766613261767352232أخرى أنواع  

Total 1546020394232604226121354634954756268.868.737610االناث مجموع  

Malesـــ3165931659ـ3669937911249الذكور

1582719398023605475121357800857922168.868.737610Totalالمجموع

ٌعنً الكمٌة صفر ( - )الرمز 

Kinds
Palms in production stageAverage yield

Total 

palms

Young 

palms

Planted 

in 2015

Production 

(ton)

      يتوسط إَتاخَت انُخهت            

(َخهت /كغى )            
(طٍ)اإلَتاج 

انصُف

يدًوع ػذد 

انُخَم

انُخَم انتٌ نى 

تبهغ يرحهت 

اإلَتاج

انًغروست 

خالل ػاو 

2015

انُخَم فٌ يرحهت اإلَتاج

(6) جدول تابع 

Governorate:AL-Qadisiyaانقادسَت: يحافظت 
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فٌ يرحهت اإلَتاجانًُتدت فؼالانًدًوعيُتح فؼالغَر يُتح

Not  

productive
productiveTotalproductive

in production 

Stage

23431047219190411496115308916805063.557.89720Zahdiزهدي

372293722964642383Khistawiـ732792201014040خستاوي

324953249559591917Sayerـ49530112255810ساٌر

78598182398215312949015521446056.42941Khadrawiخضراوي

243322433258581411Hillawiـ46532141558045حالوي

10094090309266165380991826445553.94455Dearyدٌري

333188740811080041662113448215110361.254.58230Othersأخرى أنواع  

Total 9163771959591724213636451163354799760.756.731057االناث مجموع  

Malesـــ2863828638ـ305981568392الذكور

9469751975271728133636454027157663560.756.731057Totalالمجموع

ٌعنً الكمٌة صفر ( - )الرمز 

Kinds
Palms in production stageAverage yield

Total 

palms

Young 

palms

Planted 

in 2015

Production 

(ton)

      يتوسط إَتاخَت انُخهت            

(َخهت /كغى )             
(طٍ)اإلَتاج 

انصُف

يدًوع ػذد 

انُخَم

انُخَم انتٌ نى 

تبهغ يرحهت 

اإلَتاج

انًغروست 

خالل ػاو 

2015

انُخَم فٌ يرحهت اإلَتاج

(6) جدول تابع  

Governorate:AL-Muthanaانًثُي:   يحافظت 
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فٌ يرحهت اإلَتاجانًُتدت فؼالانًدًوعيُتح فؼالغَر يُتح

Not  

productive

productiv

e
Totalproductive

in production 

Stage

151496167939767836111657512493665.4617622Zahdiزهدي

262232622355.655.61458Khistawiـ3848591293133خستاوي

1509652998811051745410247210992664.960.56655Sayerساٌر

24288542025129721255817533018788866.361.911632Khadrawiخضراوي

11249112495959664Hillawiـ2243768944294حالوي

755707557055.155.14164Dearyـ100551187326249دٌري

35365810195110014745471470131515606361.19262Othersأخرى أنواع  

Total 10604772255121476133292065443268735263.360.341457االناث مجموع  

Malesـــ4753047530ـ5348045721378الذكور

11139572300841489913292070196273488263.360.341457Totalالمجموع

ٌعنً الكمٌة صفر ( - )الرمز 

Kinds
Palms in production stageAverage yield

Total 

palms

Young 

palms

Planted 

in 2015

Production 

(ton)

      يتوسط إَتاخَت انُخهت            

(َخهت /كغى )             
(طٍ)اإلَتاج 

انصُف

يدًوع ػذد 

انُخَم

انُخَم انتٌ 

نى تبهغ 

يرحهت اإلَتاج

انًغروست 

خالل ػاو 

2015

انُخَم فٌ يرحهت اإلَتاج

(6) جدول تابع 

Governorate:Thi Qarرً قار:  يحافظت 

22



فٌ يرحهت اإلَتاجانًُتدت فؼالانًدًوعيُتح فؼالغَر يُتح

Not  

productive
productiveTotalproductive

in production 

Stage

240052400551.351.31232Zahdiـ278932986902زهدي

126951269546.246.2587Khistawiـ1807638731508خستاوي

47409907037852417321373455450.5471624Sayerساٌر

4728360832100879382213910048.647.51859Khadrawiخضراوي

2609260945.245.2118Hillawiـ3600715276حالوي

116131161345.245.2525Dearyـ12594762219دٌري

401524015251.551.52068Othersـ58109129095048أخرى أنواع  

Total 2149643639813838329616143216472849.648.68013االناث مجموع  

Malesـــ87768776ـ9787769242الذكور

2247513716714080329617020817350449.648.68013Totalالمجموع

ٌعنً الكمٌة صفر ( - )الرمز 

Kinds
Palms in production stageAverage yield

Total 

palms

Young 

palms

Planted 

in 2015

Production 

(ton)

       يتوسط إَتاخَت انُخهت           

(َخهت /كغى )             
(طٍ)اإلَتاج 

انصُف

يدًوع ػذد 

انُخَم

انُخَم انتٌ نى 

تبهغ يرحهت 

اإلَتاج

انًغروست 

خالل ػاو 

2015

انُخَم فٌ يرحهت اإلَتاج

(6) جدول تابع  

Governorate:Mysanيَساٌ:   يحافظت 

23



فٌ يرحهت اإلَتاجانًُتدت فؼالانًدًوعيُتح فؼالغَر يُتح

Not  

productive

productiv

e
Totalproductive

in production 

Stage

8202113148556218190451216331144.631.82011Zahdiزهدي

618316183142.142.12603Khistawiـ2039444354398570خستاوي

23721332067121442797016503219300244.838.37399Sayerساٌر

1115091712270477737796038734038.4353053Khadrawiخضراوي

45649967670240282402834077336480139.436.813414Hillawiحالوي

556735567367.567.53758Dearyـ6443163552403دٌري

895508955070706269Othersـ1903756422836597أخرى أنواع  

Total 1345992244133186351779258375839155084642.138507االناث مجموع  

Malesـــ3743637436ـ4272040281256الذكور

1388712248161187607779258750199529444642.138507Totalالمجموع

ٌعنً الكمٌة صفر ( - )الرمز 

Kinds
Palms in production stageAverage yield

Total 

palms

Young 

palms

Planted 

in 2015

Production 

(ton)

       يتوسط إَتاخَت انُخهت           

(َخهت /كغى )             
(طٍ)اإلَتاج 

انصُف

يدًوع ػذد 

انُخَم

انُخَم انتٌ نى 

تبهغ يرحهت 

اإلَتاج

انًغروست 

خالل ػاو 

2015

انُخَم فٌ يرحهت اإلَتاج

(6) جدول تابع 

Governorate:Basrahانبصرة:   يحافظت 

24
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