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 2017تقریر انتاج اشجار الحمضیات لسنة 
 

 مقدمة
ھومس��ح ض��من الخط��ة الس��نویة و 2017إنت��ـاج أش��جار الحمض��یات لس��ـنة  مس��ح أنج��زت مدیری��ة اإلحص��اء الزراع��ي تقری��ر   

الحل��و ، الاللنك��ـي و  اللیم��ـونالبرتق��ال ، اللیم��ـون الح��امض ، ( خمس��ة أن��واع رئیس��ة ھ��ي للجھ��از المرك��زي لالحص��اء ویغط��ي
 .) النـارنج

وعلى الرغم من أھمیة الحمضیات كأحد األغذیة األساسیة في سلة المس�تھلك العراق�ي إال أن إنتاجھ�ا ال یف�ي باحتیاج�ات الس�وق 
 .العراقیة ویتم تعویض النقص عن طریق االستیراد من الدول المجاورة 

ولغرض رسم سیاسة واضحة لمتخذي القرار تدعم الحكومة رفع مستویات االنتاج وصوالً الى االكتفاء الذاتي لذا تعتمد مدیریة 
االحصاء الزراعي في خطتھا السنویة على أصدار تقریر إنتاج أشجار الحمضیات سنویاً وذلك لتوفیر مؤشرات عن إنتاج 

ونظراً للوضع االمني في المحافظات (نینوى ، وحسب المحافظات ،  یھا اعاله المشار الخمسة أنواع من أشجار الحمضیات 
االنبار ، صالح الدین ) فقد تعذر الحصول على بیانات متوسط االنتاجیة الشجار الحمضیات، وعلیھ تم تحلیل النتائج والمقارنة 

 في ھذا التقریر .ستان مع العام الماضي للمحافظات المشمولة فقط ولم یتم شمول محافظات اقلیم كورد
 
 

 -منھجیة التقریر :
ویتم تنفیذ مسح  1979باألستناد على عینة الفواكھ والحمضیات التي صممت عام   الفواكھالحمضیات ویتم تقدیر انتاج 

اولھما عدد االشجار المثمرة والثاني ھو  بتقدیر مؤشرین وذلك الصیفي  سمالحمضیات بالموسم الشتوي ومسح الفواكھ بالمو
 یوفر الجھاز المركزي لالحصاء ھذین المؤشرین من خالل تنمیة أعداد أشجاروالمنتجة الواحدة متوسط انتاجیة الشجرة 

الفواكھ المصنفة الى أشجار في مرحلة االنتاج وأشجار لم تبلغ مرحلة االنتاج واالشجار المغروسة خالل  اشجارالحمضیات و
العام السابق ، ویتحدد متوسط أنتاجیة الشجرة  من خالل بیانات العینة التي تجمع بواسطة االستفسار من خالل تحقیق زیارة 

على العینة  ین یعتمد التقریروواحدة للحائزین المشمولین بالعینة خالل فترة التسویق وعادة تكون في منتصف موسم التسویق 
 -وحسب المجموعات االتیة :الموضحة في الجداول ادناه ) على مستوى القضاء  البساتین المتناسبة مع حجم المجتمع ( عدد

 أشجار الحمضیات وتشمل كل من ( البرتقال ، النارنج ، لیمون حامض ، لیمون حلو واللنكي ) ( للموسم الشتوي ) . - أ
 أشجار العنب فقط (للموسم الصیفي) - ب

 الصیفي) (للموسمأشجار الرمان والتین والزیتون   -جـ 
األشجار التفاحیة وذات النواة الصلبة وتشمل كل من ( التفاح بأنواعھ ، عرموط ، الخوخ ، مشمش ، كوجھ    -د

 (للموسم الصیفي)واأللوبالو )
 

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

 %2 بستان فأكثر 1000
 

یتم تحدیث العینة وأعداد أشجار الفواكھ حسب  والعینة النظامیة ببدایة عشوائیة بالعینة من خالل  ةتم اختیار البساتین المشمول
وحدثت  1978المسوح المتخصصة والتعدادات الزراعیة وقد تم تصمیم العینة استناداً الى تعداد أشجار الفواكھ والنخیل لعام 

اد أشجار الفواكھ حسب التصنیف العمري وأعتمدت معدالت نمو أعد 1989العینة في مسح أشجار الفواكھ والنخیل لعام 
 .2001بیانات التعداد الزراعي الشامل لعام باالستناد الى  2006الموضح مسبقاً من خالل أسلوب لجنة علمیة في عام 
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 تحلیل النتائج
 -وفیما یلي أھم المؤشرات الواردة في ھذا التقریر:

 

 محصول البرتقال 
 

 أوالً: اإلنتاج
 نس�ـبتھا ق�درتبزی�ادة ) 1كما في ج�دول ( للمحافظات المشمولة 2017) طــن للموســم الشـتوي 74774(بـقدر إنتاج البرتقال 

 المرك�ز األول م�ن حی�ث اإلنت�اج وال�ذي ق�در بغ�داداحتل�ت محافظ�ة  ،طن) 73460( قُدر والذيعن الموســم الماضي ) % 1.8(
ي % ) عــمـ�ـا ك�ـان عل�ـیھ ف� 2.3 (نسـبتھا  قدرتوبزیادة % ) من مجـمــوع إنتـاج الـعــراق 45.9) طـن بنـــسبة (34286(

) %35.3) ط�ن بنس�بة ( 26432  حیث قدر إنتاجھ�ا ( دیالى) طــن ، تلـیھـا محافظة 33505( قدر الذيالموســــم المـــاضي 
) ط�ن ، ف�ي 25974( قُ�در ال�ذيم الماض�ي علیھ ف�ي الموس�% ) عما كان  1.8( انسبتھ بزیادة قدرت من مجموع إنتاج العراق

% ) م�ن  13.5) ط�ن بنس�بة ( 10092 المرك�ز الثال�ث م�ن حی�ث كمی�ة اإلنت�اج فق�د ق�در إنتاجھ�ا ( واس�ط حین احتلت محافظ�ة
فیم�ا  ) ط�ن ،10268%) عم�ا ك�ان علی�ھ ف�ي الموس�م الماض�ي حی�ث ك�ان ( 1.7( نسبتھ قدرت بانخفاضمجموع إنتاج العراق 

 .)2،3كما في جدول ( % ) من مجموع إنتاج العراق  5.3( كلت بقیة المحافظات نسبة مقدارھاش
 
 

 ثانیًا : متوسط اإلنتاجیة 
% ) عم�ا ك�ان علی�ھ ف�ي  1.8 ( نس�ـبتھُ  ق�درت  بارتف�اع 2017) كغ�م للموس�م الش�توي 16.8ق�در متوس�ط إنتاجی�ة الش�جرة ( 

 .) كغم 16.5الموسم الماضي حیث كان (
 

 اللیمون الحامض محصول
 

 اإلنتاج  -أوالً :
 قدرت بانخفاض) 1كما في جدول ( للمحافظات المشمولة 2017) طن للموسم الشتوي 3658قدر إنتاج اللیمون الحامض (

ول مـن حیث اإلنتاج والذي المـركـز األ واسط، احتلت محافظـة ) طن 3698( قُدر الذي% ) عن الموسم الماضي 1.1( نسبتھ
% ) عما كان علیھ في 11.4نسبتھ ( قدرت بانخفاض) من مجموع إنتاج العراق %38.1 () طن بنســبة 1395(قـدر 

 یث كمیة اإلنتاج فقد قدر إنتاجھاالمركز الثاني من ح بغداد، في حین احتلت محافظة ) طن1574الموسم الماضي حیث كان (
ن علیھ في الموسم % ) عما كا3.2(  نسبتھُ  قدرت نخفاضبامن مجموع أنتاج العراق  %)29.6طن بنسبة ( ) 0811(

)  769( أنتاجھاالمركز الثالث من حیث كمیة اإلنتاج فقد قدر  دیالىفي حین احتلت محافظة طن،   )1171( قُدر الذيالماضي 
في الموسم الماضي حیث  علیھِ %) عما كان 25.4( نسـبتھ قدرت بارتفاعالعراق  إنتاجمن مجموع  %)21.0( ةطن ،بنسب

 .)2،4كما في جدول () من مجموع إنتاج العراق %11.3طن ، فیما شكلت بقیة المحافظات نسبة مقدارھا () 613( قُدر
 

 متوسط اإلنتاجیة  -ثانیًا :
% ) عم�ا ك�ان علی�ھ ف�ي 1.3 ( نس�ـبتھُ  ق�درت بأنخف�اض   2017للموس�م الش�توي   ) كغ�م15.7متوسط إنتاجیة الش�جرة ( قدر

  .) كغم   15.9( قُدرالموسم الماضي حیث 
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 محصول اللیمون الحلو 
 

  اإلنتاج  -اوالً :
ق�درت  بانخف�اض) 1كم�ا ف�ي ج�دول ( للمحافظ�ات المش�مولة 2017 ) ط�ـن للموس�ـم الش�ـتوي776قدر إنـتاج اللیم�ون الحـ�ـلو (

األول من حی�ث اإلنت�اج وال�ذي المركز  بغداد) طن ، احتلت محافظة  779( قُدر% ) عـن الموســـم  الماضي حیث 0.4 ( نسبتھ
علی�ھ ف�ي الموس�م  % ) عم�ا ك�ان 0.4(نس�بتھ  ق�درت بارتف�اع% ) من مجم�وع إنت�اج الع�راق 58.1 ( ) طن بنسبة 451(قدر 

%) م�ن مجم�وع إنت�اج  24.0 ) ط�ن بنس�بة ( 186 حیث ق�در إنتاجھ�ا ( واسط) طن ، تلیھا محافظة  449( قُدرالماضي حیث 
) طن، ف�ي ح�ین احتل�ت محافظ�ة 194( قُدر%) عما كان علیھ في الموسم الماضي حیث  4.1  (نسبتھ  قُدرت بانخفاضالعراق 

 بارتف�اع% ) من مجم�وع إنت�اج الع�راق 16.2 ) طن بنسبة ( 126المركز الثالث من حیث كمیة اإلنتاج فقد قدر إنتاجھا ( دیالى
لت بقی��ة المحافظ��ات نس��بة ، فیم��ا ش��كط��ن) 118(  قُ��درَ % ) عم��ا ك��ان علی��ھ ف��ي الموس��م الماض��ي حی��ث  6.8(  نس��بتھ  قُ��درت

 .)2،5كما في جدول (%) من مجموع إنتاج العراق  1.7( مقدارھا
 متوسط اإلنتاجیة  -ثانیًا :

لموس�م الماض�ي وھ�و مس�اوي لمتوس�ط انتاجی�ة الش�جرة ل 2017) كغم للموس�م الش�توي  12.9قدر متوسط إنتاجیة الشجرة ( 
 .) كغم 12.9 ( قُدرَ حیث 

 
 محصول الاللنكي 

 
 اإلنتاج  -اوالً :

 نس��بتھ ق��درت بارتف��اع) 1كم��ا ف��ي ج��دول ( للمحافظ��ات المش��مولة 2017) ط��ن للموس��م الش��توي 2743ق��در إنت��اج الاللنك��ي (
المرك��ز األول م��ن حی��ث اإلنت��اج وال��ذي ق��در  بغ��داد) ط��ن ، احتل��ت محافظ��ة 2711% ) ع��ن الموس��م الماض��ي حی��ث ك��ان(1.2(
% ) عم��ا ك��ان علی��ھ ف��ي الموس��م 1.7بلغ��ت نس��بتھ ( بانخف��اض% ) م��ن مجم��وع إنت��اج الع��راق  48.7( ) ط��ن بنس��بة1336(

% ) م�ن مجم�وع إنت�اج  29.3) ط�ن بنس�بة (803حی�ث ق�در إنتاجھ�ا( دی�الى) ط�ن ، تلیھ�ا محافظ�ة 1359( ق�درالماضي حیث 
) ط�ن ، ف�ي ح�ین احتل�ت محافظ�ة 692( ق�در% ) عما كان علیھ في الموسم الماضي حیث  16.0( انسبتھ قدرت بزیادةالعراق 

 بانخفاض% ) من مجموع إنتاج العراق  20.5) طن بنسبة (562فقد قدر إنتاجھا ( اإلنتاجالمركز الثالث من حیث كمیة  واسط
 ) طن ، فیما شكلت بقیة المحافظات نس�بة مق�دارھا 618% ) عما كان علیھ في الموسم الماضي حیث كان  (9.1(نسبتھ  قُدرت

 .)2،6كما في جدول (% ) من مجموع إنتاج العراق  1.5(
 متوسط اإلنتاجیة  -ثانیًا : 

% ) عم�ا ك�ان علی�ھ ف�ي الموس�م 1.5(نس�بتھ  قُدرت بارتفاع 2017) كغم للموسم الشتوي 13.5قدر متوسط إنتاجیة الشجرة (
 ) كغم .13.3( قدرالماضي حیث 

 
 محصول النارنج 

 اإلنتاج  -اوالً :
 انس��بتھ قُ��درت بزی��ادة) 1كم��ا ف��ي ج��دول (للمحافظ��ات المش��مولة  2017 ) ط��ن للموس��م الش��توي 17025الن��ارنج (ق��در إنت��اج 

احتل�ت محافظ�ة بغ�داد المرك�ز األول م�ن حی�ث اإلنت�اج وال�ذي ق�در  ،) ط�ن 16886( قُ�در% ) عن الموسم الماض�ي حی�ث 0.8(
علی�ھ ف�ي الموســ�ـم  ق�در% ) عم�ـا 0.1(  ق�درت نس�بتھُ  بانخف�اض) من مجموع إنتاج العــراق %46.2) طن بنسـبة (7858(

% ) م�ن مجم�وع  22.7) ط�ن بنس�بة ( 3867 ( حی�ث ق�در إنتاجھ�ا دی�الى) طن ، تلیھ�ا محـ�ـافظة 7862(  قدرالمـاضي حیث 
) ط�ـن ، ف�ي ح�ین احت�ـلت  3806( ق�در%ِ) عما كان علیھ ف�ي الموس�م الماض�ي حی�ث 1.6( نسبتھا  قدرتإنتاج العراق بزیادة 

% ) م�ن مجم�وع إنت�اج 22.2) ط�ن بنس�بة ( 3783( فق�د ق�ـدر إنتاجھ�ا اإلنت�اجالمرك�ز الثال�ث م�ن حی�ث كمی�ة  واس�طمحافظ�ة 
كلت بقی��ة ) ط��ن ، فیم��ا ش��3775( قُ��درعلی��ھ ف��ي الموس��م الماض��ي حی��ث  ك��ان% ) عم��ا 0.2(   نس��بتھا ق��درت بزی��ادةالع��راق 

 . ) 7،2كما في جدول (% ) من مجموع إنتاج العراق 8.9  ( المحافظات نسبة مقدارھا
 

 متوسط اإلنتاجیة  -ثانیُا :
موس�م الماض�ي لل وھ�ي مس�اویة لمتوس�ط انتاجی�ة الش�جرة 2017 ) كغ�م للموس�م الش�توي 27.1قدر متوسط إنتاجیة الشجرة (

 . )27.1( قُدرَ حیث 
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معدل التغير 

لالنتاج 

Change

rate for

product

201620172016201720162017%

4450116444570516.516.873460747741.8

23210323268615.915.736983658-1.1

603266001212.912.9779776-0.4

20311120261113.313.5271127431.2

62244762909427.127.116886170250.8

55681035570108--97534989761.5

2016201720162017201620172016201720162017

259742643261376911812669280338063867

3350534286111710814494511359133678627858

1928196224124012132519562598

1723791826ـ160618081051236

10268100921574139519418661856237753783

5962ــــ85812628

3131ــــ941132222

734607477436983658779776271127431688617025  المجموع

2016 حسب انواعها مقارنة بانتاج سنة 2017كمية االنتاج الشجار الحمضيات للمحافظات المشمولة لسنة 

Compaison production  for citrus fruit for 

2016- 2017 for  governorates

Diala

Baghdad

Babylon

Kerbela

Wasit

AL-Najaf

AL-Qadisiya

Total

بابل

كربالء

واسط

النجف

 القادسية

الاللنكيالليمون الحلو

ديالى

بغداد

(2):جدول 

 الليمون الحامض البرتقال

 (طن)االنتاج 

production  (ton)

 (طن)االنتاج 

production  

(ton)

Compaison production average yield for citrus fruit for 

2016- 2017 for covered governorates

الاللنكي

النارنج

(ton)

( شجرة/ كغم  )

fruitfulNo. of fruitfulProductionالفاكهه

treestrees

(1):جدول 

نوع 

Orange

 2016 حسب انواعها مقارنة بسنة 2017كمية االنتاج ومتوسط انتاجية اشجار الحمضيات للمحافظات المشمولة لسنة 

االنتاجمتوسط انتاجية عدد االشجار 

( طن )
No. of

Table : ( 1 )            

Fruits kind

الشجرة الواحدة(شجرة  )المثمرة 

GOV المحافظة

المجموع

البرتقال

الليمون الحامض

الليمون الحلو

Sour Lemon

Sweet Lemon

Mandarin

Bitter orange

Total

النارنج

 (طن)االنتاج 

production  

(ton)

 (طن)االنتاج 

production  (ton)

 (طن)االنتاج 

production  

(ton)

Table : ( 2 )            

4



طن

2017كميات انتاج اشجار الحمضيات حسب المحافظات المشمولة لسنة : (2)شكل 

Shape(2): Quantity of citres trees production for covered governorates for 2017
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 (3):جدول 

االهمية النسبيةاالنتاج

%لالنتاج (طن)

productRelative

(ton)importance

of product
2643235.3ديالى
3428645.9بغداد
19622.6بابل

18082.4كربالء
1009213.5واسط
810.1النجف

1130.2القادسية
74774100.0المجموع

االهمية النسبيةاالنتاج
%لالنتاج (طن)

productRelative

(ton)importance
of product

76921.0ديالى

108129.6بغداد

2406.5بابل

1233.4كربالء

139538.1واسط

280.8النجف

220.6القادسية

3658100.0المجموع

18.6

16.9

1421057Diala

2017كمية انتاج اشجار محصول البرتقال حسب المحافظات لسنة 

عدد االشجار المثمرة

(شجرة)

متوسط االنتاجية 

( شجرة/ كغم  )

Gov المحافظة 

fruitul trees

(tree)

Average

 productivity

(Kg / tree)

Quantity of  Orange production  by governorates for 2017

Number of 

Table(3)                                

Total 444570516.8
AL-Qadisiya

2016839
116087
205452
672801

6973
6496

8.8
15.0

AL-Najaf

Baghdad
Babylon
Kerbela
Wasit

17.0

بسبب الوضع االمني (نينوى،االنبار،صالح الدين)لم يتم شمول المحافظات 

 productivity
(tree)(Kg / tree)

Average

fruitul trees

17.4
11.6

5784913.3Diala

2017كمية انتاج اشجار محصول الليمون الحامض حسب المحافظات لسنة 

Quantity of Sour Lemon  production  by governorates for 2017

              Table(4) (4) جدول  

المحافظة 

متوسط االنتاجية عدد االشجار المثمرة

Gov

)(شجرة) شجرة/ كغم  )
Number of 

7082619.7Wasit

6754916.0Baghdad

1559415.4Babylon

170547.2Kerbela

248811.3AL-Najaf

23268615.7Total

132616.6AL-Qadisiya
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االهمية النسبيةاالنتاج

%لالنتاج (طن)

productRelative

(ton)importance

of product
12616.2ديالى
45158.1بغداد
131.7بابل

18624.0واسط
776100.0المجموع

االهمية النسبيةاالنتاج
%لالنتاج (طن)

productRelative
(ton)importance

of product
80329.3ديالى
133648.7بغداد

190.7بابل

230.8كربالء

56220.5واسط

2743100.0المجموع 20261113.5Total

37616.2Kerbela

4570912.3Wasit

Average

13.7Babylon

5353115.0Diala
9821413.6Baghdad

1396

(tree)

 productivity
(tree)(Kg / tree)

6001212.9

2017كمية انتاج اشجار محصول الاللنكي حسب المحافظات لسنة 

Quantity of  Mandarin production  by governorates for 2017
                 Table(6):(6) جدول 

متوسط االنتاجية عدد االشجار المثمرة

Gov
)(شجرة) شجرة/ كغم  )

Number of 

Wasit

fruitul trees

2017كمية انتاج اشجار محصول الليمون الحلو حسب المحافظات لسنة 

Quantity of Sweet Lemon  production  by governorates for 2017

Table(5)                (5) جدول : 

المحافظة 

متوسط االنتاجية عدد االشجار المثمرة

Gov

)(شجرة) شجرة/ كغم  )

Number of Average

fruitul trees productivity

المحافظة 

(Kg / tree)

بسبب الوضع االمني (نينوى،االنبار،صالح الدين)لم يتم شمول المحافظات 

130149.7Diala
2785216.2Baghdad
14179.1Babylon

Total
1772910.5
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                 Table(7):(7) جدول 

االهمية النسبيةاالنتاج

%لالنتاج (طن)

productRelative

(ton)importance

of product
386722.7ديالى
785846.2بغداد
5983.5بابل

8264.9كربالء
378322.2واسط
620.3النجف

310.2القادسية
17025100.0المجموع

المحافظة 

متوسط االنتاجية عدد االشجار المثمرة

Gov

)(شجرة) شجرة/ كغم  )

Number of Average

fruitul trees productivity

(tree)(Kg / tree)

Babylon

10924235.4Diala

2017كمية انتاج اشجار محصول النارنج حسب المحافظات لسنة 

Quantity of   bitter Orange production  by governorates for 2017

295320.9AL-Najaf

3163626.1Kerbela
16814022.5Wasit

29652026.5Baghdad

بسبب الوضع االمني (نينوى،االنبار،صالح الدين)لم يتم شمول المحافظات 

125325.1AL-Qadisiya

1935030.9

62909427.1Total
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