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  مقدمة

والموارد  ط الخامالنفكتعتبر التمور من أهم الثروات الوطنية إلى جانب الثروات الطبيعية األخرى     
د مكان ل تحديوتاريخ النخلة في العراق قديم جداً حيث اختلف المؤرخون حو العراق.األخرى في 

ه كن موطنين لم لنخيل اموطن وجدت فيه ا أقدموان العراق  ل،يالنخنشأة النخيل واتفقوا على قدم 
مريون ن السووقد اتق مقدسة،السومرية انها شجرة  االرقام الواحوقد ذكرت النخلة في  االصلي،

وا ا واتخذنميتهاصول غرس النخيل وت ةفن البستنووالساميون باالضافه الى اساليب زراعة الحبوب 
ي نحو الذى الياح والبرد علالنخيل ظالالً لحماية الخضروات والنباتات االخرى من الشمس والر

  العراق.يمارسه الفالحون اليوم في 
ذه هائل في االو السكانقتصادي مهم في ضمان استمرار حياة إفي انه كان ألشجار النخيل دور  كال ش

 نملجنوبي قسم اومما يؤيد قدم وجود اشجار النخيل في ال واستعماالتها.فوائدها  تعددالمنطقة ل
             لسالالتجر المسمارية التي يكتب فيها النخيل قد جاءت في كتابات عصر فالعراق أن العالمة ا

 باواور التمور العراقية معروفة منذ عشرات السنين فيق.م ) . ان اسواق  2400 – 2000( 
  وغيرها.والواليات المتحدة االمريكية واالسواق االسيوية 

 ج ألكثرنتاشرات االمور سنوياً وهو يتضمن مؤتصدر مديرية االحصاء الزراعي تقرير انتاج الت
ل من خال لزراعةوينفذ العمل االحصائي بالتعاون مع وزارة ا العراق.انتشاراً في اصناف التمور 

الشجار اد احصاء في المحافظات ويتضمن التقرير مؤشرات عن اعدإلالشعب الزراعية ومديريات ا
نتجة ظات المحافتوى الممختلف انواع التمور على مسومتوسط االنتاجية للشجرة الواحدة واالنتاج ل

عراق ي الفالتمور  إلنتاجللتمور ويعتبر صنف الزهدي الصنف الرئيس والذي يشكل مركز الثقل 
ردستان ل اقليم كمن الجدير بالذكر انه اليتم شمو%) من مجموع انتاج العراق و54ويساهم بحوالي (

  . يل أساساَ في هذه المحافظاتلعدم وجود نخ )نينوى(كركوك و تيومحافظ
  

  منهجية التقرير
  -عاملين: لتقدير انتاج التمور البد من توفير 

  ةالمنتجعدد أشجار النخيل. 
  الواحدة.متوسط انتاجية النخلة المنتجة 

فعال  المنتج لنخيلا ، اماياإلنتاجان النخيل في مرحلة االنتاج يمثل النخيل الذي وصل الى العمر 
 المنتجة فعالً خالل سنة تنفيذ المسح. فيمثل النخلة

 ح أشجار الفواكهالواحدة من خالل تصميم عينة النخيل التي وفرها مس انتاجية النخلة يتم تقدير 
 ةــداريلوحدات االان النخيل في الحيازات الزراعية ضمن ــم بساتيـحيث تم تقسي 1989والنخيل لعام 

تكون حيازة  ) نخلة وقد 500تضمن كل وحدة حوالي ( ( ناحية) الى وحدات معاينة أولية بحيث ت
ة لوحداجم المجتمع في ـاس حــة حيازات صغيرة ، وعلى اسواحدة أو جزء من حيازة أو عدّ 

% ) من 10ــ % 2(  ( ناحية ) يتم اختيار عدد من وحدات المعاينة االولية تتراوح بين   ةـاالداري
) نخلة  15 – 10لنخيل المنتجة يتراوح عددها بين ( ، وتم اختيار عدد من اشجار احجم المجتمع

م تحديث علي ، تالف ضمن كل وحدة معاينة اولية بطريقة العينة النظامية ببداية عشوائية لغرض الجني
لفواكه والنخيل وفق وتم تنمية اشجار ا 2001أعداد النخيل حسب نتائج التعداد الزراعي الشامل لعام 

  .  2006لجنة مشتركة مع وزارة الزراعة عام  فيالطريقة المتفق عليها 
في  الزراعةوصاء اما متوسط اإلنتاجية للنخلة حسب الصنف فتم تقديره بالتعاون بين مديريات اإلح

  .المحافظات
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                                                                  تحليل النتائج                                                            

  التقرير:فيما يأتي أهم المؤشرات الواردة في هذا 
 نسبته  رقدّ  بارتفاع) ألف طن 735.4(االصناف  ولجميع2020 للموسم إنتاج التمور  قّدر

حتلت ا )،1(كما في جدول  طن ألف )639.3( قّدر%) عن إنتاج العام الماضي والذي 15(
%) 17.2بة (ألف طـن بنسـ) 126.2(قدر يث اإلنتاج والذي محافظة بغداد المركز األول من ح

 قّدرلماضي حـيث عن أنتاج العـام ا %)6.7( نسـبتهُ  تقّدر بانخفاضمن مجمـوع إنتاج العـراق 
سبة ) ألف طن بن117.9إنتاجها ( قّدر) ألف طن ، تليها محافظة بابل والتي 135.2(
الماضي حيث  %) عن إنتاج الـعام26( نسبته قّدر بارتفاعمن مجموع إنتاج العراق ) 16.0%(

 )88.1( إنتاجها رقدّ المركز الثالث والتي  ديالى، في حين احـتلت محافظـة ) ألف طن93.6( قّدر
مقدارها  %) من مجموع إنتاج العراق فيما شكلت بقية المحافظات نسبة12( ألف طن بنسبة

 . )2كما في جدول ( %) من مجموع إنتاج العراق54.8(
 

  عن 18.8نسبته ( قّدر بارتفاع) ألف طن 396.7مجموع إنتاج الزهدي في العراق ( قّدر (%
 اج التمورموع إنتمن مج )%54.0( ) ألف طن وبنسـبة334( قّدرإنتاج العام الماضي والذي 

ع ) من مجمو%11.2، في حين شكل صنف الخسـتاوي نسـبة مقدارها ()1(كما في جدول 
ن إنتاج العام ع%) 15.6( نسبته تقّدر ارتفاعب) ألف طن 82.4نتاجه (إ قّدرحيث إنتاج التمور 

ة مقدارها ) ألف طن بنسب36.4أنتاج الخضراوي ( قّدر) ألف طن، و71.3( قّدرالماضي حيث 
الماضي حيث  %) عن إنتاج العام12.7( نسبته قّدر بارتفاع%) من مجموع إنتاج التمور 4.9(

ج التمور حيث %) من مجمـوع إنتا3.9(نسـبة مقدارهــــا ) ألف طن ، وشكل الساير32.3(قّدر
 قّدرلماضي حيث ا%) عن إنتاج العام 4.4نسـبته  (ت قّدر رتفاعبا طن ) ألف28.6إنتاجه ( قّدر

تاج التمور %) من مجموع إن26) ألف طن وشكلت بقية األصناف نسبة مقدارها (27.4إنتاجه (
 ).3( كما في جدوللف طن ) أ191.3أنتاج بقية األصناف ( قّدرحيث 

 
 لنخلة تحققت في ) كغم وان أعلى متوسط إلنتاجية ا68.2متوسط إنتاجية النخلة المنتجة ( قّدر

 البصرةافظـة مح للنخلـة فيم واقل متوسط إنتاجيـة ) كغ90.3( قّدرحيث  صالح الدين محافظة
توسط مقت أعلى على مستوى االصناف فقد تحقو .)2في جدول ( كما) كغم 44.4( قّدر حيث

 نسـبته ّدرق بارتفاع) كغم 72.9(  قّدرإلنتاجية النخلة المنتجة في صنف الزهــــدي حيث 
وسط إنتاجية مت قّدرفي حين  ،) كغم61.8( قّدر%) عن متوسط إنتاجية العام الماضي حيث 18(

ماضي عام ال%) عن متوسط إنتاجية ال14.4نسبته ( قّدر بارتفاعكغم  )66.6( الخستاوي صنف
 نسبته تقّدر اعبارتف) كغم 66( قّدرفقد  الخضراويأما متوسط إنتاجية ، كغم )58.2( قّدرحيث 

نتاجيـة متوسـط إ قّدر، و) كغم(58 قّدر%) عن متوسط إنتاجية العام الماضي حيث 13.8(
ية العام الماضي %) عن متوسـط إنتاج7.2(  نسبته قّدر  بارتفاع كغم )67.1(األنـواع األخـرى

 .  )3كما في جدول ( ) كغم62.6( قّدرحيث 

 
ات ذا ل الجه ن قب ة شاملة م ى مراجع اج ال راق تحت ة ت العالقان سياسة انتاج التمور في الع

يط وا ارة والتخط ناعة والتج ة والص وزراء ووزارات الزراع س ال ي مجل ة ف اع والمتمثل لقط
ات  ذه الجه ين ه ادة االن الخاص التجاري وبالتنسيق ب اج لتطوير وزي ق منات ي وتحقي فسة ف

ع حجم  ا يتناسب م ور وبم ى تطوير صناعة التم جيع عل ذلك التش ة وك ب االسوق العالمي لطل
ل الصادرات   اد اسواقيجإلعلى هذا المنتج الوطني الذي من الممكن ان يساهم في تنوع هيك

ث ان الت ة حي ة والعالمي واق العربي ى االس ور ال ن التم ائض م ريف الف ور تكمناسبة لتص  ادم
 .تكون السلعة الوحيدة التي يوجد فيها فائض للتصدير 

  

  

  

 

 



Table (1)جدول (1)

معدل التغ السنوي %اإلنتاج (طن)
ة النخلة    متوسط إنتاج
           ً        المنتجة فع

(كغم / نخلة )

ة النخلة  متوسط إنتاج
 مرحلة اإلنتاج ( كغم 

/نخلة)

Kind الصنفYear   السنةProduction (Ton)
Annual      change 

rate%

Average yield per 
productive palm 

(kg/palm)

 Average yield per 
palm in production 

stage  (kg/palm)

2016615,2112.164.963.3
2017618,8180.664.663.1
2018646,1634.466.765.2
2019639,315-1.159.758.3
2020735,35315.068.266.7
2016333,1610.471.669.8
2017338,2571.572.270.3
2018351,5583.974.072.2
2019334,014-5.061.860.3
2020396,68618.872.971.2

مقارنة كمية إنتاج التمور ومتوسط اإلنتاجية للنخلة المنتجة والتي في مرحلة اإلنتاج في العراق
للسنوات (2016  -2020)

Comparison between dates production and average yield per productive palm in
 production stage in Iraq ( 2016 -2020)

 Allجميع االصناف
Kinds

Details ل التفاص

Zahdi زهدي

3 ة االحصاء الزرا / الجهاز المركزي لالحصاء/ العراق مدي



 
in  Iraq (2016-2020)

Figure  (1) شكل

كمية إنتاج التمور لجميع األصناف مقارنة بإنتاج صنف الزهدي في العراق للسنوات( 2016 – 2020 ) 

Dates production of all kinds comparing with Zahdi production in Iraq 2016-2020

Figure  ( 2 ) شكل

متوسط إنتاجية النخلة المنتجة لجميع األصناف مقارنة بإنتاجية صنف الزهدي في العراق للسنوات (2016 –2020) 

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

Totalعمنتج فعالغ منتج  مرحلة اإلنتاجالمنتجة فعالالمجم

palms 
 Young
palms

 Not
productive

productiveTotal productive
 in production

Stage
Production 

(ton)
٪

2,615,993400,810813,4262,6141,399,1431,401,75763.062.988,12112.0Dialaديالى

1,156,036259,296266,05813,283617,399630,68259.057.836,4245.0Anbarاالنبار

2,212,334239,317125,4053211,847,2911,847,61268.368.3126,23217.2Baghdadبغــداد

2,049,239256,323337,81101,455,1051,455,10581.181.1117,94716.0Babylonبابل

1,609,049180,273104,10653,8961,270,7741,324,67063.460.880,55211.0Kerbalaكربالء

899,235178,719139,9642,031578,521580,55284.984.649,1316.7Wasitواسط

697,152176,057248,3660272,729272,72990.390.324,6203.3Salah aldeenصالح الدين

580,44055,75526,58823,666474,431498,09764.261.230,4644.1AL-Najafالنجف

1,349,388212,390549,9471,372585,679587,05182.181.948,0556.5AL-Qadisiyaالقادسية

1,218,643267,436314,84143,518592,848636,36664.560.138,2455.2Al-muthannaالمثنى

1,046,754207,45199,89336,987702,423739,41070.667.149,5976.7Thi  Qarذي قار

206,84816,72115,0644,639170,424175,06359.057.410,0481.4Mysanميسان

1,199,489171,826157,97461,391808,298869,68944.441.335,9174.9Basrahالبصرة

المجموع 
(االناث)

16,840,6002,622,3743,199,443243,71810,775,06511,018,78368.266.7735,353100.0Female

508,14131,0919,3660467,684467,684Malesالذكور

17,348,7412,653,4653,208,809243,71811,242,74911,486,46768.266.7735,353100.0Totalالمجموع الكلي

عدد اشجار النخيل ومتوسط اإلنتاجية واإلنتاج حسب المحافظة لسنة 2020

Counts of Palms, average yield and production at governorates  for2020

Planted in 
2019

ع عدد  مجم
ل النخ

Governorateالمحافظة

ل ال  النخ
لغ  لم ت

مرحلة اإلنتاج

المغروسة خالل 
عام 2019

اإلنتاج (طن)
ة   االهم
ة س ال

ل  مرحلة اإلنتاج النخ

Palms in production stage 

ة النخلة ( كغم /  متوسط إنتاج
نخلة)

 Average productivity per 
palm

5 ة االحصاء الزرا / الجهاز المركزي لالحصاء/ العراق مدي



 Average productivity per palmat governorates level for 2020

Figure  (4) شكل

متوسط إنتاجية النخلة المنتجة فعالً  على مستوى المحافظات لسنة 2020

Figure  (3) شكل

كمية إنتاج التمور على مستوى المحافظات لسنة  2020

Dates production at governorates level for2020
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عدد/ النخيل اشجار
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Table (3)جدول (3)

في مرحلة اإلنتاجمنتج فعالالمجموعمنتج فعالغير منتج

Not 
productive

productiveTotalproductive
in 

production 
Stage

6,929,479882,315476,368130,2805,440,5165,570,79672.971.2396,68654.0Zahdiزهدي

1,759,701275,842246,93601,236,9231,236,92366.666.682,37511.2Khistawiخستاوي

1,317,181172,796580,57838,124525,683563,80754.450.728,5923.9Sayerساير

791,553128,10890,52921,220551,696572,91666.063.536,4044.9Khadrawiخضراوي

661,67069,852136,59126,319428,908455,22745.843.219,6522.6Hillawiحالوي

1,162,775203,734476,3831,713480,945482,65862.462.230,0044.1Dearyديري

4,218,241889,7271,192,05826,0622,110,3942,136,45667.166.3141,64019.3Othersأنواع خرى

المجموع 
16,840,6002,622,3743,199,443243,71810,775,06511,018,78368.266.7735,353100.0Femaleاناث

508,14131,0919,3660449,951449,951Malesالذكور

17,348,7412,653,4653,208,809243,71811,225,01611,468,73468.266.7735,353100.0Totalالمجموع

الصنف

عدد أشجار النخيل ومتوسط اإلنتاجية واإلنتاج حسب األصناف في العراق لسنة 2020

المغروسة خالل 
عام 2019

 Planted in
2019

مجموع عدد النخيل

Total palms

اإلنتاج  (طن)

Production 
(ton)

%

       متوسط إنتاجية النخلة             
   ( كغم /نخلة)

 Productivity per 
palmAverage

count of Palms, average yield and production by kinds in Iraq for 2020

النخيل التي لم 
تبلغ مرحلة 

اإلنتاج 
 Young
palms

Kinds

Palms in production stage

النخيل في مرحلة اإلنتاج

8 ة االحصاء الزرا / الجهاز المركزي لالحصاء/ العراق مدي



Figure (5) شكل

نسبة كمية إنتاج التمور حسب األصناف في العراق لسنة 2020

Dates production Ratio by kind in Iraq for 2020

Figure  (6) شكل

متوسط إنتاجية النخلة في مرحلة اإلنتاج حسب األصناف في العراق لسنة 2020

Average yield per palm in production stage by kinds in Iraq 2020
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9 ة االحصاء الزرا / الجهاز المركزي لالحصاء/ العراق مدي



Table(4)جدول (4)

50,36711,9743,4552,4144439,8669,60288,121Diyalaديالى

27,7726,99623486001,14736,424Anbarاالنبار

56,38113,3465441,93038262053,029126,232Baghdadبغداد

80,92616,0761,4452,9933535,14111,013117,947Babylonبابل

63,6728,5661387431026496,68280,552Kerbelaكربالء

28,4966,6324201,7091,04136510,46849,131Wasitواسط

12,0563,5295632881,0951246,96524,620Slah aldeenصالح الدين

20,6804,0767961,5474362822,64730,464AL-Najafالنجف

30,0162,5712,7951,53858230410,24948,055AL-Qadisiyaالقادسية

12,0402,6412,0233,4721,5474,89411,62838,245AL-Muthannaالمثنى

9,8431,7396,75614,5598484,87510,97749,597Thi  Qarذي قار

1,5198661,5352,7921336372,56610,048Mysanميسان

2,9183,3638,0991,93312,6902,2474,66735,917Basrahالبصرة

396,68682,37528,59236,40419,65230,004141,640735,353Totalالمجموع

المحافظات

كمية إنتاج التمور حسب األصناف والمحافظات لسنة 2020
 Dates production by kind and governorates for2020

اإلنتاج  ( طن )

المجموعأنواع أخرىديريحالويخضراويسايرخستاويزهدي
Governorate

10 ة االحصاء الزرا / الجهاز المركزي لالحصاء/ العراق مدي



Table(5)جدول (5)

ديريحالويخضراويسايرخستاويزهدي
أنواع 
أخرى

المجموع

ZahdiKhistawiSayer KhadrawiHillawiDearyOthersTotal

64.160.043.060.047.278.160.062.9Dialaديالى

56.760.750.063.70066.457.8Anbarاالنبار

70.964.481.654.659.462.367.468.3Baghdadبغداد

85.674.070.077.074.963.375.081.1Babylonبابل

61.658.048.756.755.052.059.060.8Kerbelaكربالء

90.384.580.064.068.351.779.284.6Wasitواسط

88.0104.0130.092.090.0105.086.090.3Slah aldeenصالح الدين

59.865.061.861.863.360.766.061.2AL-Najafالنجف

100.381.560.077.780.950.058.081.9AL-Qadisiyaالقادسية

63.560.057.560.056.057.159.260.1AL-Muthannaالمثنى

71.059.455.870.157.061.274.067.1Thi  Qarذي قار

60.662.144.667.347.155.456.057.4Mysanميسان

41.860.041.934.536.739.550.941.3Basrahالبصرة

71.266.650.763.543.262.266.366.7Totalالمجموع

Governorate المحافظات

Average productivity KG                                                       ( كغم ) متوسط اإلنتاجية

متوسط إنتاجية النخلة في مرحلة اإلنتاج حسب األصناف والمحافظات لسنة 2020
Average productivity per palm in production stage by kinds and governorates for2020

11 ة االحصاء الزرا / الجهاز المركزي لالحصاء/ العراق مدي



12 ة االحصاء الزرا / الجهاز المركزي لالحصاء/ العراق مدي



       Table(6)

اإلنتاج (طن)

في مرحلة اإلنتاجالمنتجة فعالالمجموعمنتج فعالغير منتج
 Production

(ton)

Not  
productive

productiveTotalproductive
in production 

Stage

873,00767,98119,1721,864783,990785,85464.264.150,367Zahdiزهدي

359,63463,42996,6370199,568199,56860.060.011,974Khistawiخستاوي

371,1518,026282,771080,35480,35443.043.03,455Sayerساير

اوي 55,8777,8067,836040,23540,23560602,414Khadrawiخ

22,9916,3917,2227508,6289,37851.347.2443Hillawiحالوي

618,364141,031351,0040126,329126,32978.178.19,866Dearyديري

314,969106,14648,7840160,039160,03960609,602Others  أنواع أخرى

ع االناث Total 2,615,993400,810813,4262,6141,399,1431,401,7576362.988,121  مجم

48,9841,435348047,20147,201Malesالذكور

ع 2,664,977402,245813,7742,6141,446,3441,448,95863.062.988,121Totalالمجم

النخيل التي لم تبلغ 
مرحلة اإلنتاج

Young palms

مجموع عدد 
النخيل

 Planted
in2019

عدد اشجار النخيل ومتوسط االنتاجية واالنتاج حسب االصناف والمحافظات لسنة 2020
Palms, average yield and production by kind and governorates for 2020

Kinds

  Governorate:Diala       محافظة :ديالى
  جدول (6)

النخيل في مرحلة اإلنتاج

Palms in production stage

        متوسط إنتاجية النخلة        
(كغم/نخلة)

Average productivity

المغروسة 
خالل عام 

2019

الصنف

Total palms

13 ة االحصاء الزرا / الجهاز المركزي لالحصاء/ العراق مدي



Al - Anbar     Governorate:  

في مرحلة اإلنتاجالمنتجة فعالالمجموعمنتج فعالغير منتج

Not  
productive

productiveTotalproductive
in production 

Stage

977,886236,712251,11713,283476,774490,05758.256.727,772Zahdiزهدي

136,62615,8685,5060115,252115,25260.760.76,996Khistawiخستاوي

6068462046046050.050.023Sayerساير

اوي 17,9494,0396,27607,6347,63463.763.7486Khadrawiخ

22,9692,5933,097017,27917,27966.466.41,147Othersأنواع اخرى

ع االناث Total 1,156,036259,296266,05813,283617,399630,68259.057.836,424مجم

18,04224960017,73317,733Malesالذكور

ع ال  Total 1,174,078259,545266,11813,283635,132648,41559.057.836,424المجم

Kinds

Total palms
 Young
palms

 Planted in
2019

Production (ton)

اإلنتاج (طن)

     تابع جدول (6)
  محافظة االنبار

المغروسة 
خالل عام 

2019

        متوسط إنتاجية النخلة        (كغم/نخلة)النخيل في مرحلة اإلنتاج

Palms in production stageAverage productivity

الصنف

مجموع عدد 
النخيل

النخيل التي لم 
تبلغ مرحلة 

اإلنتاج

14 ة االحصاء الزرا / الجهاز المركزي لالحصاء/ العراق مدي



في مرحلة اإلنتاجالمنتجة فعالالمجموعمنتج فعالغير منتج

Not  
productive

productiveTotalproductive
in production 

Stage

943,597109,74438,6600795,193795,19370.970.956,381Zahdiزهدي

243,79927,4959,0750207,229207,22964.464.413,346Khistawiخستاوي

11,8782,7152,49306,6706,67081.681.6544Sayerساير

اوي 46,5428,1953,000035,34735,34754.654.61,930Khadrawiخ

10,5512,5601,5613216,1096,43062.559.4382Hillawiحالوي

21,0735,8405,27609,9579,95762.362.3620Dearyديري

934,89482,76865,3400786,786786,78667.467.453,029Others  أنواع أخرى

ع االناث Total 2,212,334239,317125,4053211,847,2911,847,61268.368.3126,232  مجم

81,0837,3042,296071,48371,483Malesالذكور

ع 2,293,417246,621127,7013211,918,7741,919,09568.368.3126,232Totalالمجم

الصنف

مجموع عدد 
النخيل

النخيل التي لم 
تبلغ مرحلة 

اإلنتاج

المغروسة 
خالل عام 

2019

النخيل في مرحلة اإلنتاج
             متوسط إنتاجية النخلة           

                         (كغم /نخلة )

Kinds
Palms in production stageAverage productivity

 Total
palms

 Young
palms

 Planted
in 2019

اإلنتاج (طن)

 Production
(ton)

     تابع جدول (6)
Governorate:Baghdadمحافظة :بغداد

15 ة االحصاء الزرا / الجهاز المركزي لالحصاء/ العراق مدي



في مرحلة اإلنتاجالمنتجة فعالالمجموعمنتج فعالغير منتج

Not  
productive

productiveTotalproductive
in production 

Stage

1,066,00391,55528,8670945,581945,58185.685.680,926Zahdiزهدي

257,20430,0239,9400217,241217,24174.074.016,076Khistawiخستاوي

65,90425,37419,887020,64320,64370.070.01,445Sayerساير

اوي 85,79717,82229,099038,87638,87677.077.02,993Khadrawiخ

7,4521,3361,40304,7134,71374.974.9353Hillawiحالوي

198,10517,46499,426081,21581,21563.363.35,141Dearyديري

368,77472,749149,1890146,836146,83675.075.011,013Others  أنواع أخرى

ع االناث Total 2,049,239256,323337,81101,455,1051,455,10581.181.1117,947  مجم

68,5722,055546065,97165,971Malesالذكور

ع 2,117,811258,378338,35701,521,0761,521,07681.181.1117,947Totalالمجم

الصنف

مجموع عدد النخيل
النخيل التي لم 
تبلغ مرحلة 

اإلنتاج

المغروسة خالل 
عام 2019

النخيل في مرحلة اإلنتاج
             متوسط إنتاجية النخلة          

              (كغم /نخلة )

Kinds
Palms in production stageAverage productivity

Total palmsYoung palms
 Planted in

2019

اإلنتاج (طن)

 Production
(ton)

 تابع جدول (6)
Governorate:Babylon محافظة : بابل

16 ة االحصاء الزرا / الجهاز المركزي لالحصاء/ العراق مدي



في مرحلة اإلنتاجالمنتجة فعالالمجموعمنتج فعالغير منتج

Not  
productive

productiveTotalproductive
in production 

Stage

1,164,67198,86232,35253,896979,5611,033,45765.061.663,672Zahdiزهدي

172,89218,9086,2910147,693147,69358.058.08,566Khistawiخستاوي

4,8871,47058602,8312,83148.748.7138Sayerساير

اوي 23,5355,8974,535013,10313,10356.756.7743Khadrawiخ

3,9011,14090501,8561,8565555102Hillawiحالوي

23,1047,2623,363012,47912,47952.052.0649Dearyديري

216,05946,73456,0740113,251113,25159.059.06,682Others  أنواع أخرى

ع االناث Total 1,609,049180,273104,10653,8961,270,7741,324,67063.460.880,552  مجم

54,7881,117303053,36853,368Malesالذكور

ع 1,663,837181,390104,40953,8961,324,1421,378,03863.460.880,552Totalالمجم

الصنف

مجموع عدد 
النخيل

النخيل التي لم 
تبلغ مرحلة 

اإلنتاج

المغروسة 
خالل عام 

2019

النخيل في مرحلة اإلنتاج

Kinds
Palms in production stageAverage productivity

 Total
palms

 Young
palms

 Planted
in2019

 Production
(ton)

       متوسط إنتاجية النخلة             
           (كغم /نخلة )

اإلنتاج (طن)

 تابع جدول (6)
Governorate:Kerbela  محافظة : كربالء

17 ة االحصاء الزرا / الجهاز المركزي لالحصاء/ العراق مدي



في مرحلة اإلنتاجالمنتجة فعالالمجموعمنتج فعالغير منتج

Not  
productive

productiveTotalproductive
in production 

Stage

404,33663,64425,0522,031313,609315,64090.990.328,496Zahdiزهدي

102,68017,6086,587078,48578,48584.584.56,632Khistawiخستاوي

10,2572,7552,25305,2495,2498080420Sayerساير

اوي 35,3996,3512,348026,70026,70064.064.01,709Khadrawiخ

36,26310,24110,781015,24115,24168.368.31,041Hillawiحالوي

9,7571,73495807,0657,06551.751.7365Dearyديري

300,54376,38691,9850132,172132,17279.279.210,468Others  أنواع أخرى

ع االناث Total 899,235178,719139,9642,031578,521580,55284.984.649,131  مجم

27,4311,398418025,61525,615Malesالذكور

ع 926,666180,117140,3822,031604,136606,16784.984.649,131Totalالمجم

الصنف

مجموع عدد 
النخيل

النخيل التي لم 
تبلغ مرحلة 

اإلنتاج

المغروسة 
خالل عام 

2019

النخيل في مرحلة اإلنتاج

Kinds
Palms in production stageAverage productivity

 Total
palms

 Young
palms

 Planted
in2019

 Production
(ton)

       متوسط إنتاجية النخلة              
        (كغم /نخلة )

اإلنتاج (طن)

 تابع جدول (6)
Governorate:Wasit  محافظة : واسط

18 ة االحصاء الزرا / الجهاز المركزي لالحصاء/ العراق مدي



المنتجة فعالالمجموعمنتج فعالغير منتج
في مرحلة 

اإلنتاج

Not  
productive

productiveTotal
productiv

e

in 
production 

Stage

198,70143,56018,1460136,995136,995888812,056Zahdiزهدي

44,7056,6104,158033,93733,9371041043,529Khistawiخستاوي

32,3432,32625,68504,3324,332130130563Sayerساير

اوي 9,8183,4713,21803,1293,12992.092.0288Khadrawiخ

93,7278,60972,953012,16512,16590.090.01,095Hillawiحالوي

2,03054830101,1811,181105105124Dearyديري

315,828110,933123,905080,99080,99086.086.06,965Others  أنواع أخرى

ع االناث Total 697,152176,057248,3660272,729272,72990.390.324,620  مجم

1,6051,232373000Malesالذكور

ع 698,757177,289248,7390272,729272,72990.390.324,620Totalالمجم

Governorate: Salah aldeen

Kinds

Palms in production stageAverage productivity

النخيل التي لم 
تبلغ مرحلة 

اإلنتاج

 Young
palms

 Planted
in2019

 Production
(ton)

المغروسة خالل 
عام 2019

النخيل في مرحلة اإلنتاج
       متوسط إنتاجية النخلة   

اإلنتاج (طن)(كغم /نخلة )
مجموع عدد 

النخيل

 تابع جدول (6)
  محافظة : صالح الدين

الصنف

 Total
palms

19 ة االحصاء الزرا / الجهاز المركزي لالحصاء/ العراق مدي



في مرحلة اإلنتاجالمنتجة فعالالمجموعمنتج فعالغير منتج

Not  
productive

productiveTotalproductive
in production 

Stage

385,32530,0119,45323,666322,195345,86164.259.820,680Zahdiزهدي

75,9018,7344,464062,70362,70365.065.04,076Khistawiخستاوي

15,4541,3221,259012,87312,87361.861.8796Sayerساير

اوي 29,9473,3681,551025,02825,02861.861.81,547Khadrawiخ

9,1439531,30606,8846,88463.363.3436Hillawiحالوي

5,66368233804,6434,64360.760.7282Dearyديري

59,00710,6858,217040,10540,10566.066.02,647Others  أنواع أخرى

ع االناث Total 580,44055,75526,58823,666474,431498,09764.261.230,464  مجم

32,6171,419396030,80230,802Malesالذكور

ع 613,05757,17426,98423,666505,233528,89964.261.230,464Totalالمجم

الصنف

مجموع عدد 
النخيل

النخيل التي لم 
تبلغ مرحلة 

اإلنتاج

المغروسة 
خالل عام 

2019

النخيل في مرحلة اإلنتاج

Kinds
Palms in production stageAverage productivity

 Total
palms

 Young
palms

 Planted
in 2019

 Production
(ton)

           متوسط إنتاجية النخلة         
                (كغم /نخلة )

اإلنتاج (طن)

  تابع جدول (6)
Governorate:AL-Najaf  محافظة : النجف

20 ة االحصاء الزرا / الجهاز المركزي لالحصاء/ العراق مدي



في مرحلة اإلنتاجالمنتجة فعالالمجموعمنتج فعالغير منتج

Not  
productive

productiveTotalproductive
in production 

Stage

336,08027,4229,5001,372297,786299,158100.8100.330,016Zahdiزهدي

47,9199,6946,685031,54031,54081.581.52,571Khistawiخستاوي

317,68864,691206,413046,58446,58460.060.02,795Sayerساير

اوي 25,6383,8272,018019,79319,79377.777.71,538Khadrawiخ

8,16970826307,1987,19880.980.9582Hillawiحالوي

8,2881,34387106,0746,07450.050.0304Dearyديري

605,606104,705324,1970176,704176,70458.058.010,249Others  أنواع أخرى

ع االناث Total 1,349,388212,390549,9471,372585,679587,05182.181.948,055  مجم

37,4993,9721,295032,23232,232Malesالذكور

ع 1,386,887216,362551,2421,372617,911619,28382.181.948,055Totalالمجم

الصنف

مجموع عدد 
النخيل

النخيل التي لم 
تبلغ مرحلة 

اإلنتاج

المغروسة 
خالل عام 

2019

النخيل في مرحلة اإلنتاج

Kinds
Palms in production stageAverage productivity

Total palms
 Young
palms

 Planted
in 2019

 Production
(ton)

      متوسط إنتاجية النخلة             
           (كغم /نخلة )

اإلنتاج (طن)

 تابع جدول (6)
Governorate:AL-Qadisiyaمحافظة : القادسية

21 ة االحصاء الزرا / الجهاز المركزي لالحصاء/ العراق مدي



في مرحلة اإلنتاجالمنتجة فعالالمجموعمنتج فعالغير منتج

Not  
productive

productiveTotalproductive
in production 

Stage

273,65659,76724,35316,719172,817189,53669.763.512,040Zahdiزهدي

69,2756,03519,231044,00944,00960602,641Khistawiخستاوي

46,1483,9876,987035,17435,17457.557.52,023Sayerساير

اوي 74,9537,5739,4843,47454,42257,89663.8603,472Khadrawiخ

41,2063,6679,914027,62527,62556.056.01,547Hillawiحالوي

91,3581,2074,4991,71383,93985,65258.357.14,894Dearyديري

622,047185,200240,37321,612174,862196,47466.559.211,628Others  أنواع أخرى
ع    مجم

االناث
1,218,643267,436314,84143,518592,848636,36664.560.138,245 Total

30,3351,440388028,50728,507Malesالذكور

ع 1,248,978268,876315,22943,518621,355664,87364.560.138,245Totalالمجم

الصنف

مجموع عدد 
النخيل

النخيل التي لم 
تبلغ مرحلة 

اإلنتاج

المغروسة 
خالل عام 

2019

النخيل في مرحلة اإلنتاج

Kinds
Palms in production stageAverage productivity

Total palms
 Young
palms

 Planted
in 2019

 Production
(ton)

      متوسط إنتاجية النخلة                 
        (كغم /نخلة )

اإلنتاج (طن)

  تابع جدول (6)
Governorate:AL-Muthana  محافظة : المثنى

22 ة االحصاء الزرا / الجهاز المركزي لالحصاء/ العراق مدي



في مرحلة اإلنتاجالمنتجة فعالالمجموعمنتج فعالغير منتج

Not  
productive

productiveTotalproductive
in production 

Stage

183,17133,09311,4299,191129,458138,64976.071.09,843Zahdiزهدي

41,6988,4963,934029,26829,26859.459.41,739Khistawiخستاوي

174,16237,21115,9507,795113,206121,00159.755.86,756Sayerساير

اوي 267,02144,34315,05415,551192,073207,62475.870.114,559Khadrawiخ

30,5577,7907,885014,88214,88257.057.0848Hillawiحالوي

107,36520,4177,284079,66479,66461.261.24,875Dearyديري

242,78056,10138,3574,450143,872148,32276.374.010,977Others  أنواع أخرى

ع االناث Total 1,046,754207,45199,89336,987702,423739,41070.667.149,597  مجم

53,9724,5791,405047,98847,988Malesالذكور

ع 1,100,726212,030101,29836,987750,411787,39870.667.149,597Totalالمجم

الصنف

مجموع عدد 
النخيل

النخيل التي 
لم تبلغ 

مرحلة اإلنتاج

المغروسة 
خالل عام 

2019

النخيل في مرحلة اإلنتاج

Kinds
Palms in production stageAverage productivity

 Total
palms

 Young
palms

 Planted
in 2019

 Production
(ton)

      متوسط إنتاجية النخلة                   
      (كغم /نخلة )

اإلنتاج (طن)

 تابع جدول (6)
Governorate:Thi Qar محافظة : ذي قار

23 ة االحصاء الزرا / الجهاز المركزي لالحصاء/ العراق مدي



في مرحلة اإلنتاجالمنتجة فعالالمجموعمنتج فعالغير منتج

Not  
productive

productiveTotalproductive
in production 

Stage

29,4383,2291,129025,08025,08060.660.61,519Zahdiزهدي

17,0731,4721,654013,94713,94762.162.1866Khistawiخستاوي

42,0263,8143,8192,44431,94934,39348.044.61,535Sayerساير

اوي 50,2326,4242,3082,19539,30541,5007167.32,792Khadrawiخ

3,41228730002,8252,82547.147.1133Hillawiحالوي

12,482755223011,50411,50455.455.4637Dearyديري

52,1857405,631045,81445,81456.056.02,566Others  أنواع أخرى

ع    مجم
االناث

206,84816,72115,0644,639170,424175,06359.057.410,048 Total

9,86978524608,8388,838Malesالذكور

ع 216,71717,50615,3104,639179,262183,90159.057.410,048Totalالمجم

الصنف

مجموع عدد 
النخيل

النخيل التي لم 
تبلغ مرحلة 

اإلنتاج

المغروسة 
خالل عام 

2019

النخيل في مرحلة اإلنتاج

Kinds
Palms in production stageAverage Productivity

 Total
palms

 Young
palms

 Planted
in 2019

 Production
(ton)

       متوسط إنتاجية النخلة            
            (كغم /نخلة )

اإلنتاج (طن)

  تابع جدول (6)
Governorate:Mysan  محافظة : ميسان

24 ة االحصاء الزرا / الجهاز المركزي لالحصاء/ العراق مدي



في مرحلة اإلنتاجالمنتجة فعالالمجموعمنتج فعالغير منتج

Not  
productive

productiveTotalproductive
in production 

Stage

93,60816,7357,1388,25861,47769,73547.541.82,918Zahdiزهدي

190,29561,47072,774056,05156,05160.060.03,363Khistawiخستاوي

224,67719,02112,41327,885165,358193,24349.041.98,099Sayerساير

اوي 68,8458,9923,802056,05156,05134.534.51,933Khadrawiخ

394,29826,17022,09825,248320,782346,03039.636.712,690Hillawiحالوي

65,1865,4512,840056,89556,89539.539.52,247Dearyديري

162,58033,98736,909091,68491,68450.950.94,667Others  أنواع أخرى

ع االناث Total 1,199,489171,826157,97461,391808,298869,68944.441.335,917  مجم

43,3444,1061,292037,94637,946Malesالذكور

ع 1,242,833175,932159,26661,391846,244907,63544.441.335,917Totalالمجم

الصنف

مجموع عدد 
النخيل

النخيل التي لم 
تبلغ مرحلة 

اإلنتاج

المغروسة 
خالل عام 

2019

النخيل في مرحلة اإلنتاج

Kinds
Palms in production stageAverage productivity

 Total
palms

 Young
palms

 Planted
in 2019

 Production
(ton)

       متوسط إنتاجية النخلة                
        (كغم /نخلة )

اإلنتاج (طن)

 تابع جدول (6)
Governorate:Basrah  محافظة : البصرة

25 ة االحصاء الزرا / الجهاز المركزي لالحصاء/ العراق مدي


