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 1                               الجهاز المركزي لالحصاء/ العراق -مديرية االحصاء الزراعي

 -:دمة ـــمق

بأنواعها من المحاصيل الغذائية المهمة بسبب ماتحتويه هذه المحاصيل من الفيتامينات واالمالح  تعتبر الفواكه

 .الضرورية لديمومة حياة االنسان ، تزرع أشجار الفواكه بكثرة في المناطق الوسطى والشمالية في العراق 

 لذااالكتفاء الذاتي  وصوالً الىرفع مستويات االنتاج الحكومة ولغرض رسم سياسة واضحة لمتخذي القرار تدعم 

على أصدار تقرير إنتاج أشجار الفواكه الصيفية سنوياً وذلك في خطتها السنوية  مديرية االحصاء الزراعي تعتمد

 ، المشمش التفاح ، هي ) العنب ، الرمان ،عشرة أنواع من أشجار الفواكه الصيفية عن إنتاج مؤشرات  لتوفير

المحافظات اضافة علماً انه تم ، وحسب المحافظات ، الكوجه ، الخوخ والزيتون ( الو العرموط ، التين ، االلوب

 و لم يتم شمول اقليم كردستان في هذا التقرير. )نينوى، االنبار، صالح الدين(

 
 :وطرق احتساب المؤشرات المفاهيم

 
ب عدد االشجار المثمرة في متوسط ويحتسب بضرشجار الفواكه الصيفية الكمية االنتاج مجموع   :اإلنتاج

 شجرة الواحدة . النتاجيةا

 . سن االثمار والذي يختلف من شجرة الى اخرى وتمثل عدد االشجار التي وصلت الىعدد االشجار المثمرة: 

التي تجمع الجني لكل نوع فاكهة على مستوى القضاء و عينةحتسب من خالل بيانات وي األنتاجية :متوسط  
 االستفسار للحائزين المشمولين بالعينة خالل فترة التسويق.بواسطة 

 -:منهجية التقرير 

متوسدط انتاجيدة الشدجرة الثداني هدو يتم تقدير انتاج الفواكه باالعتماد على عاملين اولهما عددد االشدجار المثمدرة و

 المنتجة الواحدة.

 ومتوسدط انتاجيدة الشدجرة المنتجدة الواحددةمؤشرين هما عددد االشدجار المثمدرة يوفر الجهاز المركزي لالحصاء 

من خدالل تنميدة أعدداد أشدجار الفواكده المصدنفة الدى أشدجار فدي مرحلدة االنتداج وأشدجار لدم تبلد  مرحلدة االنتداج 

وفدق الطريقدة المتفدق  1002نتائج التعداد الزراعدي الشدامل لعدام حسب  ق شجار المغروسة خالل العام السابواال

مدن خدالل بياندات العيندة  ويتحدد متوسط أنتاجية الشجرة 1002مع وزارة الزراعة سنة  مشتركةعليها مع لجنة 

التي تجمع بواسطة االستفسار من خدالل تحقيدق زيدارة واحددة للحدائزين المشدمولين بالعيندة خدالل فتدرة التسدويق 

خراج متوسدط ويحتسدب متوسدط اإلنتاجيدة البسديط للقضداء ليدتم اسدتوعادة ما تكون في منتصف موسدم التسدويق 

 اإلنتاجية المرجحة على مستوى المحافظة .

( على مستوى القضاء وحسب  لبساتينيعتمد التقرير على العينة المتناسبة مع حجم المجتمع ) عدد او

 -المجموعات االتية :

) للموسم  النارنج ، ليمون حامض ، ليمون حلو واللنكي ( أشجار الحمضيات وتشمل كل من ) البرتقال ، - أ
 . الشتوي (

 .فقطأشجار العنب  - ب
 أشجار الرمان والتين والزيتون .  -جـ 
مشمش ، الخوخ ، ،  عرموط ، التفاح بأنواعه ) شجار التفاحية وذات النواة الصلبة وتشمل كل مناأل   -د

 وبالو (لكوجه واأل
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 تحديد حجم العينة حسب عدد البساتين في القضاء ولكل مجموعة

 نسبة أختيار العينة البساتين في القضاءعدد 

 200أقل من 
%على أن ال يقل العدد المختار عن 20

 ( بساتين في القضاء5)

 %7 100أقل من الى  200

 %5 050أقل من الى  100

 %4 500أقل من الى  050

 %0 750أقل من الى  500

 %1.5 2000أقل من الى  750

 %1 فأكثر 2000

 

في العينة ، يتم تحديث العينة وأعداد أشجار  ةألختيار البساتين المشمولعشوائية وتعتمد العينة النظامية ببداية 

الفواكه حسب المسوح المتخصصة والتعدادات الزراعية وقد تم تصميم العينة استناداً الى تعداد أشجار الفواكه 

وأعتمدت معدالت نمو أعداد  2717وحدثت العينة في مسح أشجار الفواكه والنخيل لعام  2771والنخيل لعام 

من خالل أسلوب  1002بيانات التعداد الزراعي الشامل لعام  في المعتمدالتصنيف العمري  أشجار الفواكه حسب

 . 1002أعتمدته لجنة علمية منذ عام 

 

 تحليل النتائج 
وتم تحليل النتائج بالمقارنة مع بيانات العام الماضي للمحافظات المؤشرات الواردة في التقرير  أهموفيما يلي 

زيادة بعدد االشجار المثمرة ومتوسط االنتاجية واالنتاج الشجار  وجدتعلما ، 1021المشمولة في بيانات سنة 

 -: الفواكه وذلك لشمول المحافظات )نينوى ، االنبار و صالح الدين(

 

  نسبته قدر بارتفاعللمحافظات المشمولة  1027( طن للموسم الصيفي 101042الصيفية )الفواكه  إنتاجقدر 

 .(2كما في جدول )( طن 001544) قدرالموسم الماضي حيث  إنتاج%( عن 245.77)

 

   محصول العنب 

  اإلنتاج  -اوالً 

العام  إنتاج%( عن 142.22بزيادة قدرت نسبتها ) 1027( طن للموسم الصيفي 410422العنب ) إنتاجقدر 

من حيث  األولكز المر صالح الدين، احتلت محافظة  (2كما في جدول ) ( طن123083) قدرالماضي حيث 

حيث قدر  ديالىتليها محافظة  ،العراق  إنتاج%( من مجموع 27.50( طن بنسبة )171105)حيث قدر  اإلنتاج

%( عما كان 0.42) نسبته قدر بارتفاعالعراق  إنتاج%( من مجموع 10.01( طن بنسبة )15445) إنتاجها

 إنتاجهاالمركز الثالث حيث قدر  النجف طن ، في حين احتلت محافظة (11515) قدرعليه في العام الماضي حيث 

%( عما كان عليه في 0.11) هنسبت قدر بارتفاع%( من مجموع انتاج العراق 4.01( طن بنسبة )21270)

 إنتاج%( من مجموع 5.86شكلت بقية المحافظات نسبة مقدارها )( طن ، فيما 27472) قدرالعام الماضي حيث 

 من مجموع انتاج اشجار الفواكه الصيفية في العراق %(50.50وشكل محصول العنب نسبة مقدارها )العراق 

 .(2و  1)كما في جدول  
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  اإلنتاجيةمتوسط  –ثانياً 

قدرت  رتفاعبا (2)كما في جدول  1027( كغم لسنة 02.02الشجرة الواحدة ) إنتاجيةقدر متوسط 

متوسط  أعلى( كغم ، وان 04.24) قدر%( عما كان عليه في العام الماضي حيث 0.75) هنسبت

في  لإلنتاجيةكغم في حين قدر اقل متوسط  (07.10)حيث قدر  ديالىتحقق في محافظة  لإلنتاجية

 . (1)كما في جدول  كغم ( 25.10حيث قدر ) واسطمحافظة 

 

  محصول الرمان 

  اإلنتاج –اوالً 

كما في )%( 11.51) نسبته قدر بارتفاع 1027( طن للموسم الصيفي 127111الرمان ) إنتاجقدر

من  األول( طن ، احتلت محافظة ديالى المركز 120400) قدرالعام الماضي حيث  إنتاجعن  (2جدول 

 تقدر بزيادةالعراق  إنتاجمن مجموع  %(50.70( طن بنسبة )221050حيث قدر ) اإلنتاجحيث 

صالح ( طن، تليها محافظة 108071) قدر%(عما كان عليه في العام الماضي حيث 7.10) انسبته

في حين العراق  إنتاج%( من مجموع 07.27( طن بنسبة )17151لهذا العام ) إنتاجهاحيث قدر  الدين

%( من مجموع 0.25( طن بنسبة )2701المركز الثالث حيث قدر إنتاجها ) كربالءاحتلت محافظة 

، ( طن 2510%( عما كان عليه في العام الماضي حيث قدر )5.05إنتاج العراق ،بارتفاع قدر نسبته )

محصول  إنتاجالعراق وشكل  إنتاج%( من مجموع 3.46فيما شكلت بقية المحافظات نسبة مقدارها )

)كما في جدول   الفواكه الصيفية في العراق أشجار إنتاج%( من مجموع 12.41ا )الرمان نسبة مقداره

 (.2و  1

 

  اإلنتاجيةمتوسط  –ثانياً 

%( عما 7.11) قدرت نسبته بارتفاع 1027( كغم لسنة 04.07الشجرة الواحدة ) إنتاجيةقدر متوسط 

تحقق في محافظة  لإلنتاجيةمتوسط  أعلى( كغم . وان 02.51) قدركان عليه في العام الماضي حيث 

( كغم 27.10حيث قدر ) واسطتحقق في محافظة  لإلنتاجية( كغم واقل متوسط 07.10حيث قدر ) بغداد

 .(1)كما في جدول 

 

  محصول التفاح 

  اإلنتاج –اوالً 

كما في )%( 51.75بزيادة قدرت نسبتها ) 1027( طن للموسم الصيفي 75102التفاح ) إنتاجقدر 

من  األول( طن ، احتلت محافظة بغداد المركز 47244) قدرالعام الماضي حيث  إنتاجعن ( 2جدول 

بانخفاض قدرت  العراق إنتاج%( من مجموع 52.21( طن بنسبة )41557حيث قدر ) اإلنتاجحيث 

حيث  االنبار( طن ، تليها محافظة 45122) قدر%( عما كان عليه في العام الماضي حيث 7.10) نسبته

في حين احتلت  العراق إنتاج%( من مجموع 12.27( طن بنسبة )22050لهذا العام ) إنتاجهاقدر 

%( من مجموع 22.47( طن بنسبة )21500المركز الثالث حيث قدر إنتاجها ) صالح الدينمحافظة 

وشكل العراق  إنتاج%( من مجموع 6.22فيما شكلت بقية المحافظات نسبة مقدارها ) إنتاج العراق

الفواكه الصيفية في العراق  أشجار إنتاج%( من مجموع 7.22محصول التفاح نسبة مقدارها ) إنتاج

 (.2و  1)كما في جدول  
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   اإلنتاجيةمتوسط  –ثانياً 

%( 27.05)قدرت نسبته  بانخفاض 1027( كغم لسنة 11.17الشجرة الواحدة ) إنتاجيةقدر متوسط 

 لإلنتاجيةمتوسط  ىاعل. وان (2كما في جدول ) ( كغم05.11) قدرعما كان عليه في العام الماضي حيث 

حيث  كربالءتحقق في محافظة  لإلنتاجية( كغم واقل متوسط 02.70حيث قدر ) بغدادتحقق في محافظة 

 .(1)كما في جدول ( كغم 20.10قدر )

 

  محصول المشمش 

  اإلنتاج –اوالً 

%( عن 210.12بزيادة قدرت نسبتها ) 1027( طن للموسم الصيفي 04711المشمش ) إنتاجقدر 

المركز  صالح الدين، احتلت محافظة  (2كما في جدول ) ( طن25527) قدرالعام الماضي حيث  إنتاج

، تليها العراق إنتاج%( من مجموع 41.52( طن بنسبة )22141حيث قدر ) اإلنتاجمن حيث  األول

العراق  إنتاج%( من مجموع 11.17بنسبة )( طن 7127لهذا العام ) إنتاجهاحيث قدر  بغدادمحافظة 

( طن في حين 22515) قدر%( عما كان عليه في العام الماضي حيث 25.14) انسبتهقدرت  بانخفاض

 إنتاج%( من مجموع 1.55( طن بنسبة )1770) إنتاجهاالمركز الثالث حيث قدر  نينوى احتلت محافظة

 إنتاجالعراق وشكل  إنتاج%( من مجموع 14.67العراق فيما شكلت بقية المحافظات نسبة مقدارها )

)كما الفواكه الصيفية في العراق  أشجار إنتاج%( من مجموع 4.27نسبة مقدارها ) المشمشمحصول 

 (.2و  1في جدول  

 

  اإلنتاجيةمتوسط  –ثانياً 

%( عما 0.17) ابزيادة قدرت نسبته 1027( كغم لسنة 01.52الشجرة الواحدة ) إنتاجيةقدر متوسط 

 لإلنتاجيةمتوسط  أعلى. وان (2كما في جدول ) ( كغم02.04) قدركان عليه في العام الماضي حيث 

 كربالءتحقق في محافظة  لإلنتاجية( كغم واقل متوسط 01.20حيث قدر ) صالح الدينتحقق في محافظة 

 .(1)كما في جدول ( كغم 20.20حيث قدر )

 

 

  العرموطمحصول 

  اإلنتاج –اوالً 

%( عن 200.20) قدرت نسبته بارتفاع 1027( طن للموسم الصيفي 25251)العرموط  إنتاجقدر 

المركز  صالح الدين، احتلت محافظة  (2كما في جدول ) ( طن7111) قدرالعام الماضي حيث  إنتاج

العراق ، تليها  إنتاج%( من مجموع 40.75( طن بنسبة )2177حيث قدر ) اإلنتاجمن حيث  األول

العراق  إنتاج%( من مجموع 17.54( طن بنسبة )4214لهذا العام ) إنتاجهاحيث قدر  بغدادمحافظة 

( طن في حين احتلت 4074) قدر%( عما كان عليه في العام الماضي حيث 5.10بزيادة قدرت نسبتها )

 إنتاج%( من مجموع 24.25( طن بنسبة )1125) إنتاجهاالمركز الثالث حيث قدر  ديالىمحافظة 

( طن فيما 1051) قدر%( عما كان عليه في العام الماضي حيث 7.20) اقدرت نسبته بزيادةالعراق 

محصول  إنتاجالعراق وشكل  إنتاج%( من مجموع 21.02شكلت بقية المحافظات نسبة مقدارها )

)كما في جدول  الفواكه الصيفية في العراق  أشجار إنتاج%( من مجموع 2.11نسبة مقدارها ) العرموط

 (.2و  1
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 متوسط االنتاجية  –ثانياً 

%( عما 22.10) قدر نسبته بارتفاع 1027( كغم لسنة 11.10الشجرة الواحدة ) إنتاجيةقدر متوسط 

وان اعلى متوسط لالنتاجية . (2كما في جدول ) ( كغم15.71) قدرتكان عليه في العام الماضي حيث 

 كربالء( كغم واقل متوسط لالنتاجية تحقق في محافظة 07.00حيث قدر ) كركوكتحقق في محافظة 

 .(1)كما في جدول  ( كغم20.50حيث قدر )

 

 

 التين محصول 

  اإلنتاج –اوالً 

 إنتاج%( عن 271.47) نسبته قدر بانخفاض 1027( طن للموسم الصيفي 7125) التين إنتاجقدر 

المركز االول من  صالح الدين، احتلت محافظة (2كما في جدول )( طن 0204) قدرالعام الماضي حيث 

، تليها محافظة العراق  إنتاج %( من مجموع07.12( طن بنسبة )0500حيث قدر ) اإلنتاجحيث 

العراق في حين  إنتاج%( من مجموع 12.12( طن بنسبة )1417حيث قدر انتاجها لهذا العام ) نينوى

 إنتاج %( من مجموع20.72( طن بنسبة )777) إنتاجهاالمركز الثالث حيث قدر  واسطاحتلت محافظة 

( طن فيما شكلت 707%( عما كان عليه في العام الماضي حيث كان )2.21) نسبته قدر بارتفاعالعراق 

نسبة  التينالعراق وشكل انتاج محصول  إنتاج%( من مجموع 14.57بقية المحافظات نسبة مقدارها )

 (.2و  1)كما في جدول  الفواكه الصيفية في العراق  أشجار إنتاج%( من مجموع 2.22مقدارها )

 

  اإلنتاجيةمتوسط  –ثانياً 

%( عما 01.21) نسبته بانخفاض قدر 1027كغم لسنة ( 11.42الشجرة الواحدة ) إنتاجيةقدر متوسط 

 لإلنتاجية. وان اعلى متوسط (2كما في جدول ) ( كغم22.22) قدركان عليه في العام الماضي حيث 

كربالء و  ل متوسط لالنتاجية تحقق في محافظتي( كغم واق04.70حيث قدر ) النجفتحقق في محافظة 

 .(1)كما في جدول ( كغم 20.40حيث قدر )سط او

 

 

 

  االلوبالومحصول 

  اإلنتاج –اوالً 

 إنتاج%( عن 140.11نسبته ) قدر رتفاعبأ 1027( طن للموسم الصيفي 25052) االلوبالوقدر انتاج 

من  األولالمركز  صالح الدين، احتلت محافظة (2كما في جدول )( طن 4424) قدرالعام الماضي حيث 

العراق ، تليها محافظة  إنتاج%( من مجموع 21.01( طن بنسبة )20452حيث قدر ) اإلنتاجحيث 

بزيادة العراق  إنتاج%( من مجموع 11.70( طن بنسبة )0417لهذا العام ) إنتاجهاحيث قدر  بغداد

، في حين احتلت ( طن0042) قدر%( عما كان عليه في العام الماضي حيث 4.17) انسبته تقدر

%( من مجموع إنتاج العراق 2.71( طن بنسبة )2001المركز الثالث حيث قدر إنتاجها ) ديالىمحافظة 

فيما شكلت بقية  ( طن752%( عما كان عليه في العام الماضي حيث قدر )1.51بارتفاع قدر نسبته )

نسبة  االلوبالومحصول  إنتاجالعراق وشكل  إنتاج%( من مجموع 1.47المحافظات نسبة مقدارها )

 (.2و  1)كما في جدول  %( من مجموع انتاج اشجار الفواكه الصيفية في العراق 2.14مقدارها )
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 متوسط االنتاجية  –ثانياً 

%( عما 2.50) ابزيادة قدرت نسبته 1027( كغم لسنة 01.45قدر متوسط انتاجية الشجرة الواحدة )

. وان اعلى متوسط لالنتاجية (2كما في جدول ) ( كغم00.42) قدركان عليه في العام الماضي حيث 

حيث  بابل( كغم واقل متوسط لالنتاجية تحقق في محافظة 04.50حيث قدر ) بغدادتحقق في محافظة 

 .(1)كما في جدول  ( كغم22.20قدر )

 

 الكوجه محصول 

 االنتاج  –اوالً 

%( عن انتاج 10.71) بانخفاض قدر نسبته 1027( طن للموسم الصيفي 0027) الكوجه إنتاجقدر 

من حيث  األولالمركز  كربالء، احتلت محافظة (2)كما في جدول ( طن 2270) قدرالعام الماضي حيث 

نسبته  قدر بارتفاعالعراق  إنتاج%( من مجموع 40.22( طن بنسبة )2112حيث قدر ) اإلنتاج

حيث  الدينصالح ( طن ، تليها محافظة 2250%( عما كان عليه في العام الماضي حيث كان )2.22)

، في حين احتلت %( من مجموع انتاج العراق02.17( طن بنسبة )2220لهذا العام ) إنتاجهاقدر 

%( من مجموع إنتاج العراق 22.42( طن بنسبة )477المركز الثالث حيث قدر إنتاجها ) بغدادمحافظة 

فيما شكلت بقية  ( طن452%( عما كان عليه في العام الماضي حيث قدر )20.10بارتفاع قدر نسبته )

نسبة  الكوجهمحصول  إنتاج%( من مجموع انتاج العراق وشكل 2.02المحافظات نسبة مقدارها )

 (.2و  1)كما في جدول  %( من مجموع انتاج اشجار الفواكه الصيفية في العراق 0.02مقدارها )

 

  اإلنتاجيةمتوسط  –ثانياً 

%( عما 15.41) نسبته قدر بارتفاع 1027( كغم لسنة 10.04الشجرة الواحدة ) إنتاجيةقدر متوسط 

 لإلنتاجية. وان اعلى متوسط (2)كما في جدول  ( كغم22.12) قدركان عليه في العام الماضي حيث 

 ديالى تحقق في محافظة لإلنتاجية( كغم واقل متوسط 11.10حيث قدر ) صالح الدينتحقق في محافظة 

 .(1)كما في جدول ( كغم 20.00حيث قدر )

 

 

 محصول الخوخ 

  اإلنتاج –اوالً 

 إنتاج%( عن 511.45) اقدرت نسبته بزيادة 1027( طن للموسم الصيفي 0422) الخوخ إنتاجقدر 

من حيث  األولالمركز  نينوى، احتلت محافظة (2)كما في جدول ( طن 541) قدرالعام الماضي حيث 

حيث  واسطالعراق ، تليها محافظة  إنتاج%( من مجموع 70.21( طن بنسبة )1472حيث قدر ) اإلنتاج

نسبته  قدر بارتفاعالعراق  إنتاج%( من مجموع 20.77( طن بنسبة )021لهذا العام ) إنتاجهاقدر 

 صالح الدين( طن في حين احتلت محافظة 041%( عما كان عليه في العام الماضي حيث كان )7.20)

العراق فيما شكلت بقية  إنتاج%( من مجموع 1.47( طن بنسبة )117) إنتاجهاالمركز الثالث حيث قدر 

نسبة  الخوخمحصول  إنتاجالعراق وشكل  إنتاج%( من مجموع 7.52المحافظات نسبة مقدارها )

 (.2و  1)كما في جدول  الفواكه الصيفية في العراق  أشجار إنتاج%( من مجموع 0.42مقدارها )
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  اإلنتاجيةمتوسط  –ثانياً 

%( عما 57.12) اقدرت نسبته بزيادة 1027( كغم لسنة 21.15الشجرة الواحدة ) إنتاجيةقدر متوسط 

 لإلنتاجيةمتوسط  أعلى. وان (2)كما في جدول  ( كغم22.14) قدركان عليه في العام الماضي حيث 

 كربالءتحقق في محافظة  لإلنتاجية( كغم واقل متوسط 04.00حيث قدر ) كركوكتحقق في محافظة 

 .(1)كما في جدول  ( كغم2.70حيث قدر )

 

 الزيتون محصول 

  اإلنتاج –اوالً 

 إنتاج%( عن 210.21)نسبته  قدر بارتفاع 1027( طن للموسم الصيفي 04502) الزيتون إنتاجقدر 

من حيث  األولالمركز  االنبار، احتلت محافظة (2)كما في جدول ( طن 21171) قدرالعام الماضي حيث 

 نينوىالعراق ، تليها محافظة  إنتاج%( من مجموع 01.00( طن بنسبة )22254حيث قدر ) اإلنتاج

، في حين احتلت محافظة العراق إنتاج%( من مجموع 17.01( طن بنسبة )20222) إنتاجهاحيث قدر 

%( من مجموع إنتاج العراق 11.17( طن بنسبة )7721المركز الثالث حيث قدر إنتاجها ) بغداد

فيما شكلت بقية  ( طن7112%( عما كان عليه في العام الماضي حيث قدر )5.12بارتفاع قدر نسبته )

نسبة  الزيتونمحصول  إنتاجالعراق وشكل  إنتاج%( من مجموع 10.06المحافظات نسبة مقدارها )

 (.2و  1)كما في جدول  الفواكه الصيفية في العراق  أشجار إنتاج%( من مجموع 4.25ا )مقداره

 

  اإلنتاجيةمتوسط  –ثانياً 

 عما%( 2.21نسبته ) قدر بارتفاع 1027( كغم لسنة 15.71الشجرة الواحدة ) إنتاجيةقدر متوسط 

 لإلنتاجيةمتوسط  أعلىوان  (.2كغم )كما في جدول  (15.02) قدرحيث كان عليه في العام الماضي 

حيث  واسطتحقق في محافظة  لإلنتاجية( كغم واقل متوسط 07.70حيث قدر ) النجفتحقق في محافظة 

 .(1)كما في جدول ( كغم 20.00قدر )



201820192019*201820192019*201820192019*20192019*20192019*

355278211674915352962334.6436.0136.0012308342046612706050.5336.30241.613.23

38120646452378386013931.5834.0733.8912040021982213083526.4237.3882.588.67

13859962624496138636235.8228.8933.634964475831466179.1113.3252.75-6.10

495071106642949310431.3432.5628.221551734728139144.173.98123.81-10.33

30178854298030583625.9228.8327.1478221565283011.882.37100.106.12

19203341343419310716.1622.4116.053104926531001.110.89198.49-0.13

14656447310914780430.4632.4531.9144641535147171.841.35243.885.67

10301914843010362316.2120.3417.331670301917960.360.5180.787.54

462751809164688811.8418.8512.6354834115920.410.17522.458.03

485585134133949157825.3125.7226.581229234501130654.153.73180.686.29

105211772491842610558064338544832046349997100.00100.00145.773.38

(طن  ) االنتاج       
 (شجرة )عدد االشجار المثمرة 

No. of fruitful trees

.(نينوى، االنبار و صالح الدين)بيانات المحافظات عدا * 

التين

متوسط انتاجية الشجرة 

الواحدة

نوع الفاكهة

الزيتون

الكوجه

االلوبالو

التفاح

المشمش

العرموط

العنب

الرمان

 على مستوى العراق 2018 حسب انواعها مقارنة بسنة 2019االنتاج ومتوسط انتاجية أشجار الفواكه للموسم الصيفي لسنة 

Production and aveage yield of fruitful trees for  summer season by kind  compared 

with 2019 at Iraq level for 2018

Plums

Greengages

Figs

( شجرة/ كغم  )

Average yield per tree

  (kg / tree)

Grapes

Pears

Pomegranates

Production

(ton)

Apples

Apricots

المجموع

الخوخ

 fruit

االهمية النسبية لالنتاج

Table(1)(1)جدول 

Peachs

Olives

Total

معدل التغير لالنتاج

Production

change rate %

Production

Relative importance %
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(1)جدول رقم : المصدر

Figure ( 1)شكل  

Fruit production  for summer season by kind for 2019comparing with 2018 for covered 

 2018 حسب انواعها مقارنة بسنة 2019إنتاج الفواكه للموسم الصيفي لسنة 

governorates

 الزيتون الخوخ الكوجه االلوبالو التين العرموط المشمش التفاح الرمان العنب

2019 420466 219822 75831 34728 15652 9265 15351 3019 3411 34501

2018 123083 120400 49644 15517 7822 3104 4464 1670 548 12292
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Figure (2)شكل 

2019انتاج اشجار الفواكه حسب النوع للموسم الصيفي في العراق لسنة 

Fruit trees production for  summer season by kind at Iraq level  for 2019

الفواكه

Average yield per tree of  summer season by kind  at Iraq level for 2019

Figure ( 3 )شكل 

الفواكه

2019متوسط انتاجية الشجرة حسب النوع للموسم الصيفي في العراق لسنة 

(1)جدول رقم : المصدر

(1)جدول رقم : المصدر

420466 

219822 

75831 

34728 
15652 9265 15351 3019 3411 

34501 
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 الفواكه
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Table(2)

Crop: Grape

عدد االشجار 

المثمرة
االهمية النسبيةاالنتاجمتوسط االنتاجية

شجرة/ كغم  )(شجرة) %لالنتاج ( طن )( 

No.of AverageProduction

fruitful treesyieldRelative

(kg / tree)importance %

1684427.004550.11Ninevehنينوى

1657417.002820.07Kirkukكركوك

214685239.808544520.32Dialaديالى

3330721.507160.17Al_Anbarاألنبار

30198633.70101772.42Baghdadبغداد

51656924.10124492.96Babylonبابل

805226.502130.05Kerbelaكربالء

1906915.202900.07Wasitواسط

809514136.1029223569.50Salah Al-Deenصالح الدين

51915535.00181704.32Al-Najafالنجف

136624.80340.01AL-Qadisiyaالقادسية

1167491536.01420466100.00Totalالمجموع 

عدد االشجار 

المثمرة
االهمية النسبيةاالنتاجمتوسط االنتاجية

شجرة/ كغم  )(شجرة ) %لالنتاج ( طن )( 

No.of AverageProduction

fruitful treesyieldRelative

(kg / tree)importance %

2200629.906580.30Ninevehنينوى

572737.302140.10Kirkukكركوك

339224334.8011805053.70Dialaديالى

4849822.2010770.49Al_Anbarاألنبار

10207439.2040011.82Baghdadبغداد

5044920.5010340.47Babylonبابل

27953224.8069323.15Kerbelaكربالء

1386219.802740.12Wasitواسط

252173534.608725239.69Salah Al-Deenصالح الدين

576620.601190.06Al-Najafالنجف

1048620.102110.10AL-Qadisiyaالقادسية

645237834.07219822100.00Totalالمجموع 

 حسب المحافظات 2019انتاج اشجار الفواكه للموسم الصيفي لسنة 

الرمان:  محصول 

العنب : محصول 

(2)جدول 

Crop: pomegranate                                     

Fruitful trees production of summer season by governorates for 2019

production  

(ton)

Governorate المحافظة 

المحافظة 

production  

(ton)

Governorate
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Table(2)con.

Crop:Apple

عدد االشجار 

المثمرة
االهمية النسبيةاالنتاجمتوسط االنتاجية

شجرة/ كغم  )(شجرة) %لالنتاج ( طن )( 

No.of AverageProduction

fruitful treesyieldRelative

(kg / tree)importance %

2621525.206610.87Ninevehنينوى

106932.00340.04Kirkukكركوك

8843721.3018842.48Dialaديالى

73287721.901605021.17Al_Anbarاألنبار

115331836.904255756.12Baghdadبغداد

1168513.401570.21Babylonبابل

932613.201230.16Kerbelaكربالء

12252715.2018622.46Wasitواسط

47904226.101250316.49Salah Al-Deenصالح الدين

262449628.8975831100.00Totalالمجموع 

Crop:Apicot

عدد االشجار 

المثمرة
االهمية النسبيةاالنتاجمتوسط االنتاجية

شجرة/ كغم  )(شجرة ) %لالنتاج ( طن )( 

No.of AverageProduction

fruitful treesyieldRelative

(kg / tree)importance %

9028732.9029708.55Ninevehنينوى

250035.90900.26Kirkukكركوك

6757329.0019605.65Dialaديالى

4656221.409962.87Al_Anbarاألنبار

27975535.10981928.27Baghdadبغداد

794314.701170.34Babylonبابل

7995613.1010473.01Kerbelaكربالء

4702115.307192.07Wasitواسط

43647638.601684848.51Salah Al-Deenصالح الدين

835619.401620.47Al-Najafالنجف

106642932.5634728100.00Totalالمجموع 

 (2) تابع جدول 

التفاح :  محصول 

المشمش:  محصول 

Governorateالمحافظة 

production  

(ton)

Governorate
المحافظة 

production  

(ton)
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Table(2) con.

Crop: pear

عدد االشجار 

المثمرة
االهمية النسبيةاالنتاجمتوسط االنتاجية

شجرة/ كغم  )(شجرة) %لالنتاج ( طن )( 

No.of AverageProduction

fruitful treesyieldRelative

(kg / tree)importance %

334322.90770.49Ninevehنينوى

1721739.306774.33Kirkukكركوك

6900932.10221514.15Dialaديالى

2016519.603952.52Al_Anbarاألنبار

17448026.50462429.54Baghdadبغداد

978510.501030.66Kerbelaكربالء

3534519.306824.36Wasitواسط

21363632.20687943.95Salah Al-Deenصالح الدين

54298028.8315652100.00Totalالمجموع 

Crop: Fig

عدد االشجار 

المثمرة
االهمية النسبيةاالنتاجمتوسط االنتاجية

شجرة/ كغم  )(شجرة ) %لالنتاج ( طن )( 

No.of AverageProduction

fruitful treesyieldRelative

(kg / tree)importance %

9836625.30248926.86Ninevehنينوى

157733.90530.57Kirkukكركوك

2545419.304915.30Dialaديالى

933518.501731.87Al_Anbarاألنبار

1988724.104795.17Baghdadبغداد

1627017.702883.11Babylonبابل

979610.401021.10Kerbelaكربالء

9584310.4099710.76Wasitواسط

11262631.10350337.81Salah Al-Deenصالح الدين

972734.903393.66Al-Najafالنجف

1455324.103513.79AL-Qadisiyaالقادسية

41343422.419265100.00Totalالمجموع 

 (2) تابع جدول 

العرموط:  محصول 

التين:  محصول 

Governorateالمحافظة 

production  

(ton)

Governorateالمحافظة 

production  

(ton)
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Table(2) con.

Crop: plum

عدد االشجار 

المثمرة
االهمية النسبيةاالنتاجمتوسط االنتاجية

شجرة/ كغم  )(شجرة) %لالنتاج ( طن )( 

No.of AverageProduction

fruitful treesyieldRelative

(kg / tree)importance %

50220.30100.06Ninevehنينوى

259916.50430.28Kirkukكركوك

3155632.7010326.72Dialaديالى

1000417.301731.13Al_Anbarاألنبار

10112034.50348922.73Baghdadبغداد

91111.10100.07Babylonبابل

334812.20410.27Kerbelaكربالء

827012.301020.66Wasitواسط

31479933.201045168.08Salah Al-Deenصالح الدين

47310932.4515351100.00Totalالمجموع 

عدد االشجار 

المثمرة
االهمية النسبيةاالنتاجمتوسط االنتاجية

شجرة/ كغم  )(شجرة ) %لالنتاج ( طن )( 

No.of AverageProduction

fruitful treesyieldRelative

(kg / tree)importance %

11527.7030.10Ninevehنينوى

99310.00100.33Dialaديالى

605717.601073.54Al_Anbarاألنبار

2071124.0049716.46Baghdadبغداد

384816.40632.09Babylonبابل

7807115.70122640.61Kerbelaكربالء

3863528.80111336.87Salah Al-Deenصالح الدين

14843020.343019100.00Totalالمجموع 

  (2) تابع جدول 

االلوبالو:  محصول 

                        Crop: greengage         الكوجه:  محصول 

المحافظة 

production  

(ton)

Governorate

Governorate
المحافظة 

production  

(ton)
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Table(2) con.

Crop: peach

عدد االشجار 

المثمرة
االهمية النسبيةاالنتاجمتوسط االنتاجية

شجرة/ كغم  )(شجرة) %لالنتاج ( طن )( 

No.of AverageProduction

fruitful treesyieldRelative

(kg / tree)importance %

11720221.30249673.18Ninevehنينوى

24234.0080.23Kirkukكركوك

751716.801263.68Dialaديالى

264612.80341.00Al_Anbarاألنبار

358721.40772.26Baghdadبغداد

42514.6060.18Babylonبابل

1996.7010.03Kerbelaكربالء

3470610.6036810.79Wasitواسط

1418020.402898.47Salah Al-Deenصالح الدين

21226.3060.18Al-Najafالنجف

18091618.853411100.00Totalالمجموع 

Crop: Olive

عدد االشجار 

المثمرة
االهمية النسبيةاالنتاجمتوسط االنتاجية

شجرة/ كغم  )(شجرة ) %لالنتاج ( طن )( 

No.of AverageProduction

fruitful treesyieldRelative

(kg / tree)importance %

29579934.201011629.32Ninevehنينوى

5052232.6016474.78Kirkukكركوك

4896629.6014494.20Dialaديالى

54676720.401115432.33Al_Anbarاألنبار

38281225.50976228.29Baghdadبغداد

111518.80210.06Kerbelaكربالء

524813.30700.20Wasitواسط

719523.101660.48Salah Al-Deenصالح الدين

291539.901160.34Al-Najafالنجف

134133925.7234501100.00Totalالمجموع 

production  

(ton)

Governorate

  (2) تابع جدول 

الخوخ:  محصول 

الزيتون:  محصول 

المحافظة 

Governorate

production  

(ton)

المحافظة 
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