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  - مقـــدمة: 
هذه المحاصيل من الفيتامينات واالمالح  هما تحتويبأنواعها من المحاصيل الغذائية المهمة بسبب  تعتبر الفواكه

  العراق.تزرع أشجار الفواكه بكثرة في المناطق الوسطى والشمالية في  االنسان،الضرورية لديمومة حياة 
 لذااالكتفاء الذاتي  وصوالً الىرفع مستويات االنتاج الحكومة ولغرض رسم سياسة واضحة لمتخذي القرار تدعم 

سنوياً وذلك على أصدار تقرير إنتاج أشجار الفواكه الصيفية في خطتها السنوية  مديرية االحصاء الزراعي تعتمد
 المشمش، التفاح، الرمان، (العنب،هي عشرة أنواع من أشجار الفواكه الصيفية عن إنتاج مؤشرات  لتوفير

شمول اقليم كردستان في هذا  ولم يتم المحافظات،وحسب  والزيتون)الخوخ  الكوجه، االلوبالو، التين، العرموط،
 التقرير.

  
  :وطرق احتساب المؤشرات المفاهيم

  
ب عدد االشجار المثمرة في متوسط ويحتسب بضرالفواكه الصيفية  ألشجاراالنتاج  اتكمي اإلنتاج: مجموع

  الواحدة.شجرة لل النتاجيةا

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

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

  -  التقرير:منهجية 
ا عدد االشجار المثمرة و اني هو يتم تقدير انتاج الفواكه باالعتماد على عاملين اولهم ة الشجرة الث متوسط انتاجي

  المنتجة الواحدة.
ة الشجرة المنتجة الواحدة لإلحصاءيوفر الجهاز المركزي  ا عدد االشجار المثمرة ومتوسط انتاجي  مؤشرين هم

اج  ة االنت غ مرحل م تبل اج وأشجار ل ة االنت ي مرحل ى أشجار ف ه المصنفة ال داد أشجار الفواك ة أع من خالل تنمي
داد الزراعحسب  ق شجار المغروسة خالل العام السابواال ائج التع ام نت ق  2001ي الشامل لع ة المتف ق الطريق وف

ة الشجرة 2006مع وزارة الزراعة سنة  مشتركةعليها مع لجنة  ة  ويتحدد متوسط أنتاجي ات العين من خالل بيان
رة التسويق  ة خالل فت ائزين المشمولين بالعين ارة واحدة للح ق زي التي تجمع بواسطة االستفسار من خالل تحقي

تم استخراج متوسط موسم التسويق وعادة ما تكون في منتصف  ة البسيط للقضاء لي ويحتسب متوسط اإلنتاجي
 اإلنتاجية المرجحة على مستوى المحافظة .

على مستوى القضاء وحسب المجموعات  البساتين) (عدديعتمد التقرير على العينة المتناسبة مع حجم المجتمع و
  - االتية: 
، ليمون حلو  حامض،ليمون  النارنج، (البرتقال،وتشمل كل من  للموسم الشتوي أشجار الحمضيات  - أ

 .اللنكي)
 .فقطأشجار العنب   -ب

  والزيتون.أشجار الرمان والتين   - جـ 
 كوجه  مشمش، الخوخ، عرموط، بأنواعه، (التفاح شجار التفاحية وذات النواة الصلبة وتشمل كل مناأل   - د

  األلوبالو)،
  
  
  
  
  



 2020الفواكه الصيفية لسنة اشجار نتاج اتقرير 
 

 2                                العراق /لإلحصاءركزي الجهاز الم - مديرية االحصاء الزراعي

  
 

 عدد البساتين في القضاء ولكل مجموعةتحديد حجم العينة حسب 

  نسبة أختيار العينة  عدد البساتين في القضاء

  100أقل من 
%على أن ال يقل العدد المختار عن 10

  ) بساتين في القضاء5(
  %7  200أقل من الى  100
  %5  350أقل من الى  200
  %4  500أقل من الى  350
  %3  750أقل من الى  500
  %2.5  1000أقل من الى  750

  %2  فأكثر 1000
 

يتم تحديث العينة وأعداد أشجار  العينة،في  ةألختيار البساتين المشمولعشوائية وتعتمد العينة النظامية ببداية 
الفواكه حسب المسوح المتخصصة والتعدادات الزراعية وقد تم تصميم العينة استناداً الى تعداد أشجار الفواكه 

معدالت نمو أعداد  واعتمدت 1989وحدثت العينة في مسح أشجار الفواكه والنخيل لعام  1978والنخيل لعام 
من خالل أسلوب  2001بيانات التعداد الزراعي الشامل لعام  في المعتمدمري أشجار الفواكه حسب التصنيف الع

  .2006أعتمدته لجنة علمية منذ عام 
  

  تحليل النتائج 
  .2019 لسنةالعام الماضي  وتم تحليل النتائج بالمقارنة مع بياناتالمؤشرات الواردة في التقرير  أهموفيما يلي 

  
  

  نسبته قدر بارتفاعللمحافظات المشمولة  2020) طن للموسم الصيفي 858177الصيفية (الفواكه  إنتاجقدر 
 .)1كما في جدول () طن 832046( قدرالموسم الماضي حيث  إنتاج%) عن 3.14(
 

   محصول العنب 
   اإلنتاج  - اوالً 
العام  إنتاج%) عن 0.33( قدرت نسبته بارتفاع 2020) طن للموسم الصيفي 421868العنب ( إنتاجقدر 

من حيث  األولكز المر صالح الدين، احتلت محافظة  )1كما في جدول ( ) طن420466( قدرالماضي حيث 
حيث قدر  ديالىتليها محافظة  ،العراق  إنتاج%) من مجموع 69.83) طن بنسبة (294609(حيث قدر  اإلنتاج
المركز  النجف العراق، في حين احتلت محافظة إنتاج%) من مجموع 19.46) طن بنسبة (82096( إنتاجها

%) من مجموع انتاج العراق ، فيما شكلت بقية المحافظات 3.82) طن بنسبة (16120( إنتاجهاالثالث حيث قدر 
من مجموع  %)49.16وشكل محصول العنب نسبة مقدارها (العراق  إنتاج%) من مجموع 6.89نسبة مقدارها (

  .)2و  1(كما في جدول  انتاج اشجار الفواكه الصيفية في العراق
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   اإلنتاجيةمتوسط  –ثانياً 
قدرت  رتفاعبا )1(كما في جدول  2020) كغم لسنة 36.32الشجرة الواحدة ( إنتاجيةقدر متوسط 

 لإلنتاجيةمتوسط  أعلىوان  كغم،) 36.01( قدر%) عما كان عليه في العام الماضي حيث 0.86( هنسبت
 واسطفي محافظة  لإلنتاجيةكغم في حين قدر اقل متوسط  )38.35(حيث قدر  ديالىتحقق في محافظة 

  .)2(كما في جدول  كغم )20.00حيث قدر (
  

  محصول الرمان 
   اإلنتاج –اوالً 

كما في (%) 9.94( نسبته قدر بارتفاع 2020) طن للموسم الصيفي 241671الرمان ( جقدر إنتا
من  األول) طن ، احتلت محافظة ديالى المركز 219822( قدرالعام الماضي حيث  إنتاجعن  )1جدول 
العراق ، تليها محافظة  إنتاجمن مجموع  %)54.94) طن بنسبة (132767حيث قدر ( اإلنتاجحيث 

العراق  إنتاج%) من مجموع 38.28) طن بنسبة (92503لهذا العام ( إنتاجهاحيث قدر  صالح الدين
%) من 3.50) طن بنسبة (8454( المركز الثالث حيث قدر إنتاجها كربالءفي حين احتلت محافظة 

العراق  إنتاج%) من مجموع 3.28فيما شكلت بقية المحافظات نسبة مقدارها ( مجموع إنتاج العراق ،
الفواكه الصيفية في  أشجار إنتاج%) من مجموع 28.16محصول الرمان نسبة مقدارها ( إنتاجوشكل 
  .)2و  1(كما في جدول   العراق

  

   اإلنتاجيةمتوسط  –ثانياً 
%) عما 9.19( قدرت نسبته بارتفاع 2020) كغم لسنة 37.20الشجرة الواحدة ( إنتاجيةقدر متوسط 

تحقق في محافظة  لإلنتاجيةمتوسط  أعلىوان  ) كغم،34.07( قدركان عليه في العام الماضي حيث 
) كغم 18.00حيث قدر ( واسطتحقق في محافظة  لإلنتاجية) كغم واقل متوسط 38.60حيث قدر ( ديالى

 .)2(كما في جدول 
 

  محصول التفاح 
   اإلنتاج –اوالً 
كما في (%) 4.72بزيادة قدرت نسبتها ( 2020) طن للموسم الصيفي 79413التفاح ( إنتاجقدر 

من  األول) طن ، احتلت محافظة بغداد المركز 75831( قدرالعام الماضي حيث  إنتاجعن ) 1جدول 
العراق، تليها محافظة  إنتاج%) من مجموع 53.28) طن بنسبة (42313حيث قدر ( اإلنتاجحيث 
في  العراق إنتاج%) من مجموع 22.90) طن بنسبة (18188لهذا العام ( إنتاجهاحيث قدر  االنبار

%) 17.07() طن بنسبة 13559المركز الثالث حيث قدر إنتاجها ( صالح الدينحين احتلت محافظة 
العراق  إنتاج%) من مجموع 6.75فيما شكلت بقية المحافظات نسبة مقدارها ( من مجموع إنتاج العراق

الفواكه الصيفية في  أشجار إنتاج%) من مجموع 9.25محصول التفاح نسبة مقدارها ( إنتاجوشكل 
  ).2و  1(كما في جدول العراق 

  
  
  
  
  



 2020الفواكه الصيفية لسنة اشجار نتاج اتقرير 
 

 4                                العراق /لإلحصاءركزي الجهاز الم - مديرية االحصاء الزراعي

     اإلنتاجيةمتوسط  –ثانياً 
عما %) 4.43(قدرت نسبته  بارتفاع 2020) كغم لسنة 30.17الشجرة الواحدة ( إنتاجيةقدر متوسط 

 لإلنتاجيةمتوسط  ىاعل. وان )1كما في جدول ( ) كغم28.89( قدركان عليه في العام الماضي حيث 
حيث  كربالءتحقق في محافظة  لإلنتاجية) كغم واقل متوسط 36.50حيث قدر ( بغدادتحقق في محافظة 

 .)2(كما في جدول ) كغم 15.00قدر (
  

  محصول المشمش 
   اإلنتاج –اوالً 
%) عن 0.34( بانخفاض قدرت نسبته 2020) طن للموسم الصيفي 34609المشمش ( إنتاجقدر 
المركز  صالح الدين، احتلت محافظة  )1كما في جدول ( ) طن34728( قدرالعام الماضي حيث  إنتاج
، تليها العراق إنتاج%) من مجموع 47.89) طن بنسبة (16573حيث قدر ( اإلنتاجمن حيث  األول

العراق  إنتاج%) من مجموع 28.09) طن بنسبة (9721لهذا العام ( إنتاجهاحيث قدر  بغدادمحافظة 
%) من 7.32) طن بنسبة (2535( إنتاجهاالمركز الثالث حيث قدر  نينوى في حين احتلت محافظة

العراق  إنتاج%) من مجموع 16.70العراق فيما شكلت بقية المحافظات نسبة مقدارها ( إنتاجمجموع 
الفواكه الصيفية في  أشجار إنتاج%) من مجموع 4.03نسبة مقدارها ( المشمشمحصول  إنتاجوشكل 
  ).2و  1(كما في جدول  العراق 

  

   اإلنتاجيةمتوسط  –ثانياً 
%) عما 0.15قدرت نسبته ( بانخفاض 2020) كغم لسنة 32.51الشجرة الواحدة ( إنتاجيةقدر متوسط 

 لإلنتاجيةمتوسط  أعلى. وان )1كما في جدول ( ) كغم32.56( قدركان عليه في العام الماضي حيث 
 كربالءتحقق في محافظة  لإلنتاجية) كغم واقل متوسط 38.00حيث قدر ( صالح الدينتحقق في محافظة 

  .)2(كما في جدول ) كغم 12.90حيث قدر (
  
 

  العرموطمحصول 
   اإلنتاج –اوالً 
 إنتاج%) عن 0.54( قدرت نسبته بانخفاض 2020) طن للموسم الصيفي 15567(العرموط  إنتاجقدر 

 األولالمركز  صالح الدين، احتلت محافظة  )1كما في جدول ( ) طن15652( قدرالعام الماضي حيث 
العراق ، تليها محافظة  إنتاج%) من مجموع 44.14) طن بنسبة (6871حيث قدر ( اإلنتاجمن حيث 

في حين  ،العراق إنتاج%) من مجموع 29.29) طن بنسبة (4559لهذا العام ( إنتاجهاحيث قدر  بغداد
%) من مجموع 13.73) طن بنسبة (2138( إنتاجهاالمركز الثالث حيث قدر  ديالىاحتلت محافظة 

العراق وشكل  إنتاج%) من مجموع 12.84فيما شكلت بقية المحافظات نسبة مقدارها ( العراق، إنتاج
الفواكه الصيفية في العراق  أشجار إنتاج%) من مجموع 1.81نسبة مقدارها ( العرموطمحصول  إنتاج

  ).2و  1(كما في جدول  
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  متوسط االنتاجية  –ثانياً 
%) عما 1.04( قدر نسبته بانخفاض 2020) كغم لسنة 28.53الشجرة الواحدة ( إنتاجيةقدر متوسط 

 لإلنتاجيةوان اعلى متوسط . )1كما في جدول ( ) كغم28.83( قدرتكان عليه في العام الماضي حيث 
 كربالءتحقق في محافظة  لإلنتاجية) كغم واقل متوسط 39.00حيث قدر ( كركوكتحقق في محافظة 

 .)2(كما في جدول  ) كغم10.00حيث قدر (
  
 

 التين محصول 
   اإلنتاج –اوالً 
العام  إنتاج%) عن 0.62( نسبته تقدر بارتفاع 2020) طن للموسم الصيفي 9322( التين إنتاجقدر 

المركز االول من حيث  صالح الدين، احتلت محافظة )1كما في جدول () طن 9265( قدرالماضي حيث 
 نينوى، تليها محافظة العراق  إنتاج %) من مجموع36.19طن بنسبة () 3374حيث قدر ( اإلنتاج

العراق في حين احتلت  إنتاج%) من مجموع 27.28) طن بنسبة (2543حيث قدر انتاجها لهذا العام (
 إنتاج %) من مجموع11.46) طن بنسبة (1069( إنتاجهاالمركز الثالث حيث قدر  واسطمحافظة 
العراق وشكل انتاج  إنتاج%) من مجموع 25.07فيما شكلت بقية المحافظات نسبة مقدارها ( العراق،

(كما في الفواكه الصيفية في العراق  أشجار إنتاج%) من مجموع 1.09نسبة مقدارها ( التينمحصول 
  ).2و  1جدول  

  

   اإلنتاجيةمتوسط  –ثانياً 
%) عما 0.76( نسبته قدر بارتفاع 2020كغم لسنة ) 22.58الشجرة الواحدة ( إنتاجيةقدر متوسط 

 لإلنتاجية. وان اعلى متوسط )1كما في جدول ( ) كغم22.41( قدركان عليه في العام الماضي حيث 
حيث  واسط تحقق في محافظة لإلنتاجيةمتوسط  ل) كغم واق33.00حيث قدر ( كركوكتحقق في محافظة 

  .)2(كما في جدول ) كغم 11.24قدر (
 
 
 

  االلوبالومحصول 
   اإلنتاج –اوالً 

 إنتاج%) عن 1.89نسبته ( قدر بانخفاض 2020) طن للموسم الصيفي 15061( االلوبالوقدر انتاج 
من  األولالمركز  صالح الدين، احتلت محافظة )1كما في جدول () طن 15351( قدرالعام الماضي حيث 

العراق ، تليها محافظة  إنتاج%) من مجموع 66.93) طن بنسبة (10080حيث قدر ( اإلنتاجحيث 
، في حين العراق إنتاج%) من مجموع 23.56) طن بنسبة (3549لهذا العام ( إنتاجهاحيث قدر  بغداد

%) من مجموع إنتاج 6.65) طن بنسبة (1001المركز الثالث حيث قدر إنتاجها ( ديالىاحتلت محافظة 
 إنتاجالعراق وشكل  إنتاج%) من مجموع 2.86فيما شكلت بقية المحافظات نسبة مقدارها ( العراق،

(كما %) من مجموع انتاج اشجار الفواكه الصيفية في العراق 1.76نسبة مقدارها ( االلوبالومحصول 
  ).2و  1في جدول  
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  متوسط االنتاجية  –ثانياً 
%) 1.91قدرت نسبته ( بانخفاض 2020) كغم لسنة 31.83قدر متوسط انتاجية الشجرة الواحدة (

 لإلنتاجية. وان اعلى متوسط )1كما في جدول ( ) كغم32.45( قدرعما كان عليه في العام الماضي حيث 
حيث  بابلتحقق في محافظة  لإلنتاجية) كغم واقل متوسط 35.00حيث قدر ( بغدادتحقق في محافظة 

 .)2(كما في جدول  ) كغم12.50قدر (
  
  

 الكوجه محصول 
  االنتاج  –اوالً 
%) عن انتاج العام 2.98( قدر نسبته بارتفاع 2020) طن للموسم الصيفي 3109( الكوجه إنتاجقدر 

من حيث  األولالمركز  صالح الدين، احتلت محافظة )1(كما في جدول ) طن 3019( قدرالماضي حيث 
حيث  كربالء، تليها محافظة العراق إنتاج%) من مجموع 39.27) طن بنسبة (1221حيث قدر ( اإلنتاج
، في حين احتلت %) من مجموع انتاج العراق37.15) طن بنسبة (1155لهذا العام ( إنتاجهاقدر 

 %) من مجموع إنتاج العراق،16.02() طن بنسبة 498(المركز الثالث حيث قدر إنتاجها  بغدادمحافظة 
محصول  إنتاج%) من مجموع انتاج العراق وشكل 7.56فيما شكلت بقية المحافظات نسبة مقدارها (

 1جدول (كما في %) من مجموع انتاج اشجار الفواكه الصيفية في العراق 0.36نسبة مقدارها ( الكوجه
  ). 2و 
  

   اإلنتاجيةمتوسط  –ثانياً 
%) عما 3.39( نسبته قدر بارتفاع 2020) كغم لسنة 21.03الشجرة الواحدة ( إنتاجيةقدر متوسط 

 لإلنتاجية. وان اعلى متوسط )1(كما في جدول  ) كغم20.34( قدركان عليه في العام الماضي حيث 
 كربالء تحقق في محافظة لإلنتاجية) كغم واقل متوسط 31.40حيث قدر ( صالح الدينتحقق في محافظة 

 .)2(كما في جدول ) كغم 15.00حيث قدر (
  
 

 محصول الخوخ 
   اإلنتاج –اوالً 
العام  إنتاج%) عن 6.86( اقدرت نسبته بزيادة 2020) طن للموسم الصيفي 3645( الخوخ إنتاجقدر 

 اإلنتاجمن حيث  األولالمركز  نينوى، احتلت محافظة )1(كما في جدول ) طن 3411( قدرالماضي حيث 
حيث قدر  واسطالعراق ، تليها محافظة  إنتاج%) من مجموع 73.64) طن بنسبة (2684حيث قدر (

في حين احتلت محافظة ، العراق إنتاج%) من مجموع 11.11) طن بنسبة (405لهذا العام ( إنتاجها
العراق  إنتاج%) من مجموع 8.18) طن بنسبة (298( إنتاجهاالمركز الثالث حيث قدر  صالح الدين

محصول  إنتاجالعراق وشكل  إنتاج%) من مجموع 7.07فيما شكلت بقية المحافظات نسبة مقدارها (
 1(كما في جدول الفواكه الصيفية في العراق  أشجار إنتاج%) من مجموع 0.43نسبة مقدارها ( الخوخ

 ). 2و 
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   اإلنتاجيةمتوسط  –ثانياً 
%) عما 6.68( اقدرت نسبته بزيادة 2020) كغم لسنة 20.11الشجرة الواحدة ( إنتاجيةقدر متوسط 

 لإلنتاجيةمتوسط  أعلى. وان )1(كما في جدول  ) كغم18.85( قدركان عليه في العام الماضي حيث 
 كربالءتحقق في محافظة  لإلنتاجية) كغم واقل متوسط 32.00حيث قدر ( كركوكتحقق في محافظة 

 .)2(كما في جدول  ) كغم10.00حيث قدر (
  

 الزيتون محصول 
   اإلنتاج –اوالً 
 إنتاج%) عن 1.71(نسبته  قدر بانخفاض 2020) طن للموسم الصيفي 33912( الزيتون إنتاجقدر 

من حيث  األولالمركز  االنبار، احتلت محافظة )1(كما في جدول ) طن 34501( قدرالعام الماضي حيث 
 نينوىالعراق ، تليها محافظة  إنتاج%) من مجموع 35.53) طن بنسبة (12050حيث قدر ( اإلنتاج

، في حين احتلت محافظة العراق إنتاج%) من مجموع 27.08) طن بنسبة (9183( إنتاجهاحيث قدر 
فيما  %) من مجموع إنتاج العراق،26.99() طن بنسبة 9153المركز الثالث حيث قدر إنتاجها ( بغداد

محصول  إنتاجالعراق وشكل  إنتاج%) من مجموع 10.40شكلت بقية المحافظات نسبة مقدارها (
(كما في جدول الفواكه الصيفية في العراق  أشجار إنتاج%) من مجموع 3.95نسبة مقدارها ( الزيتون

  ). 2و  1
  

   اإلنتاجيةمتوسط  –ثانياً 
 عما%) 0.82نسبته ( قدر بانخفاض 2020) كغم لسنة 25.51الشجرة الواحدة ( إنتاجيةقدر متوسط 

 لإلنتاجيةمتوسط  أعلىوان  ).1كغم (كما في جدول  )25.72( قدرحيث كان عليه في العام الماضي 
حيث  واسطتحقق في محافظة  لإلنتاجية) كغم واقل متوسط 33.40حيث قدر ( كركوكتحقق في محافظة 

  .)2(كما في جدول ) كغم 15.70قدر (



ProductionProduction

Relative 
importance %

change rate %

20192020201920202019202020202020
11,674,91511,613,78336.0136.32420,466421,86849.160.33

6,452,3786,495,70534.0737.20219,822241,67128.169.94
2,624,4962,632,22928.8930.1775,83179,4139.254.72
1,066,4291,064,43232.5632.5134,72834,6094.03-0.34

542,980545,55328.8328.5315,65215,5671.81-0.54
413,434412,85922.4122.589,2659,3221.090.62
473,109473,16532.4531.8315,35115,0611.76-1.89
148,430147,81020.3421.033,0193,1090.362.97
180,916181,21818.8520.113,4113,6450.436.86

1,341,3391,329,19125.7225.5134,50133,9123.95-1.71
24,918,42624,895,945832,046858,177100.003.14 المجموع

الخوخ

 fruit

االهمية النسبية 
لالنتاج

Table(1)جدول (1)

Peachs
Olives
Total

معدل التغير لالنتاج

االنتاج ومتوسط انتاجية أشجار الفواكه للموسم الصيفي لسنة 2020 حسب انواعها مقارنة بسنة 2019 على مستوى العراق 
Production and aveage yield of fruitful trees for  summer season by kind  compared 

with 2020 at Iraq level for 2019

Plums
Greengages

Figs

(كغم / شجرة)
Average yield per tree

  (kg / tree)

Grapes

Pears

Pomegranate

Production

(ton)

Apples
Apricots

     اإلنتاج  ( طن )      
عدد االشجار المثمرة ( شجرة) 

No. of fruitful trees

التين

متوسط انتاجية الشجرة الواحدة

نوع الفاكهة

الزيتون

الكوجه
االلوبالو

التفاح
المشمش
العرموط

العنب
الرمان
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المصدر: جدول رقم (1)

Figure ( 1)  شكل

Fruit production  for summer season by kind for 2020 comparing with 2019 for covered 
إنتاج الفواكه للموسم الصيفي لسنة 2020 حسب انواعها مقارنة بسنة 2019 

governorates

العنب الرمان التفاح المشمش العرموط التين االلوبالو الكوجه الخوخ الزيتون

2020 421,868 241,671 79,413 34,609 15,567 9,322 15,061 3,109 3,645 33,912

2019 420,466 219,822 75,831 34,728 15,652 9,265 15,351 3,019 3,411 34,501
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Figure (2) شكل
انتاج اشجار الفواكه حسب النوع للموسم الصيفي في العراق لسنة 2020

Fruit trees production for  summer season by kind at Iraq level  for 2020

الفواكه

Average yield per tree of  summer season by kind  at Iraq level for 2020

Figure ( 3 ) شكل

الفواكه

متوسط انتاجية الشجرة حسب النوع للموسم الصيفي في العراق لسنة 2020

المصدر: جدول رقم (1)

المصدر: جدول رقم (1)
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Table(2)
Crop: Grape

عدد االشجار 
المثمرة

االهمية النسبيةاالنتاجمتوسط االنتاجية

لالنتاج %( طن )( كغم / شجرة )(شجرة)

No.of AverageProduction

fruitful treesyieldRelative

(kg / tree)importance %

16,58829.684920.12Ninevehنينوى
16,40520.183310.08Kirkukكركوك
2,140,71538.3582,09619.46Dialaديالى
34,02225.708740.21Al_Anbarاألنبار
319,84233.2010,6192.52Baghdadبغداد
518,68431.0016,0793.81Babylonبابل

8,11828.402310.05Kerbelaكربالء
19,24520.003850.09Wasitواسط

8,018,74136.74294,60969.83Salah Al-Deenصالح الدين
520,00531.0016,1203.82Al-Najafالنجف

1,41822.30320.01AL-Qadisiyaالقادسية
11,613,78336.32421,868100.00Totalالمجموع 

عدد االشجار 
المثمرة

االهمية النسبيةاالنتاجمتوسط االنتاجية

لالنتاج %( طن )( كغم / شجرة )(شجرة )

No.of AverageProduction

fruitful treesyieldRelative

(kg / tree)importance %

22,33333.507480.31Ninevehنينوى
5,78035.002020.08Kirkukكركوك
3,439,56338.60132,76754.94Dialaديالى
50,29626.001,3080.54Al_Anbarاألنبار
102,10738.203,9001.61Baghdadبغداد
49,67424.001,1920.49Babylonبابل

281,78430.008,4543.50Kerbelaكربالء
14,05018.002530.10Wasitواسط

2,513,67336.8092,50338.28Salah Al-Deenصالح الدين
5,82123.001340.06Al-Najafالنجف

10,62419.802100.09AL-Qadisiyaالقادسية
6,495,70537.20241,671100.00Totalالمجموع 

المحافظة 

production  
(ton)

Governorate

انتاج اشجار الفواكه للموسم الصيفي لسنة 2020 حسب المحافظات 

 محصول : الرمان

محصول : العنب 
جدول (2)

Crop: pomegranate                  

Fruitful trees production of summer season by governorates for 2020

production  
(ton)

Governorate المحافظة 
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Table(2)con.
Crop:Apple

عدد االشجار 
المثمرة

االهمية النسبيةاالنتاجمتوسط االنتاجية

لالنتاج %( طن )( كغم / شجرة )(شجرة)

No.of AverageProduction

fruitful treesyieldRelative

(kg / tree)importance %

26,89531.708531.07Ninevehنينوى
1,08230.00320.04Kirkukكركوك
88,82922.301,9812.49Dialaديالى
733,36824.8018,18822.90Al_Anbarاألنبار
1,159,25936.5042,31353.28Baghdadبغداد
11,51115.101740.22Babylonبابل

9,48715.001420.19Kerbelaكربالء
122,66817.702,1712.74Wasitواسط

479,13028.3013,55917.07Salah Al-Deenصالح الدين
2,632,22930.1779,413100.00Totalالمجموع 

Crop:Apricot
عدد االشجار 

المثمرة
االهمية النسبيةاالنتاجمتوسط االنتاجية

لالنتاج %( طن )( كغم / شجرة )(شجرة )

No.of AverageProduction

fruitful treesyieldRelative

(kg / tree)importance %

90,53228.002,5357.32Ninevehنينوى
2,51832.00810.23Kirkukكركوك
67,54134.582,3366.75Dialaديالى
46,91925.701,2063.48Al_Anbarاألنبار
277,74835.009,72128.09Baghdadبغداد
7,80415.201190.34Babylonبابل

79,32712.901,0232.96Kerbelaكربالء
47,58818.008572.48Wasitواسط

436,12538.0016,57347.89Salah Al-Deenصالح الدين
8,33019.001580.46Al-Najafالنجف

1,064,43232.5134,609100.00Totalالمجموع 

Governorate
المحافظة 

production  
(ton)

 تابع جدول (2) 
 محصول : التفاح 

 محصول : المشمش

Governorateالمحافظة 

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

عدد االشجار 
المثمرة

االهمية النسبيةاالنتاجمتوسط االنتاجية

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

fruitful treesyieldRelative

(kg / tree)importance %

3,41726.00890.57Ninevehنينوى
17,32639.006764.34Kirkukكركوك
69,64630.702,13813.73Dialaديالى
20,43020.104112.64Al_Anbarاألنبار
175,33726.004,55929.29Baghdadبغداد

9,91310.00990.64Kerbelaكربالء
35,75520.257244.65Wasitواسط

213,72932.156,87144.14Salah Al-Deenصالح الدين
545,55328.5315,567100.00Totalالمجموع 

Crop: Fig
عدد االشجار 

المثمرة
االهمية النسبيةاالنتاجمتوسط االنتاجية

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

fruitful treesyieldRelative

(kg / tree)importance %

98,58525.802,54327.28Ninevehنينوى
1,58433.00520.56Kirkukكركوك
25,61020.005125.49Dialaديالى
9,37419.201801.93Al_Anbarاألنبار
19,89023.904755.10Baghdadبغداد
15,96922.233553.81Babylonبابل

9,75612.001171.26Kerbelaكربالء
95,07811.241,06911.46Wasitواسط

112,47230.003,37436.19Salah Al-Deenصالح الدين
9,87230.002963.18Al-Najafالنجف

14,66923.803493.74AL-Qadisiyaالقادسية
412,85922.589,322100.00Totalالمجموع 

Governorateالمحافظة 
production  

(ton)

 تابع جدول (2) 
 محصول : العرموط

 محصول : التين

Governorateالمحافظة 
production  

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

عدد االشجار 
المثمرة

االهمية النسبيةاالنتاجمتوسط االنتاجية

لالنتاج %( طن )( كغم / شجرة )(شجرة)

No.of AverageProduction

fruitful treesyieldRelative

(kg / tree)importance %

51920.00100.07Ninevehنينوى
2,04417.85360.24Kirkukكركوك
31,27032.001,0016.65Dialaديالى
10,18719.802021.34Al_Anbarاألنبار
101,40035.003,54923.56Baghdadبغداد
92212.50120.08Babylonبابل

3,29913.00430.28Kerbelaكربالء
8,53515.001280.85Wasitواسط

314,98932.0010,08066.93Salah Al-Deenصالح الدين
473,16531.8315,061100.00Totalالمجموع 

عدد االشجار 
المثمرة

االهمية النسبيةاالنتاجمتوسط االنتاجية

لالنتاج %( طن )( كغم / شجرة )(شجرة )

No.of AverageProduction

fruitful treesyieldRelative

(kg / tree)importance %

11725.6930.10Ninevehنينوى
1,02015.42160.51Dialaديالى
6,12523.001414.54Al_Anbarاألنبار
20,84823.9049816.02Baghdadبغداد
3,85019.54752.41Babylonبابل

76,97815.001,15537.15Kerbelaكربالء
38,87231.401,22139.27Salah Al-Deenصالح الدين
147,81021.033,109100.00Totalالمجموع 

Governorate

Governorate
المحافظة 

production  
(ton)

 تابع جدول (2)  
 محصول : االلوبالو

                    Crop: greengage     محصول : الكوجه

المحافظة 

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

عدد االشجار 
المثمرة

االهمية النسبيةاالنتاجمتوسط االنتاجية

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

fruitful treesyieldRelative

(kg / tree)importance %

117,20622.902,68473.64Ninevehنينوى
24932.0080.22Kirkukكركوك
7,60117.001293.54Dialaديالى
2,72813.00350.96Al_Anbarاألنبار
3,47221.00732.00Baghdadبغداد
41911.5050.13Babylonبابل

20110.0020.06Kerbelaكربالء
34,94611.6040511.11Wasitواسط

14,18321.002988.18Salah Al-Deenصالح الدين
21328.5060.16Al-Najafالنجف

181,21820.113,645100.00Totalالمجموع 

Crop: Olive
عدد االشجار 

المثمرة
االهمية النسبيةاالنتاجمتوسط االنتاجية

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

fruitful treesyieldRelative

(kg / tree)importance %

296,22331.009,18327.08Ninevehنينوى
50,63133.401,6914.99Kirkukكركوك
48,98830.601,4994.42Dialaديالى
547,74222.0012,05035.53Al_Anbarاألنبار
369,83524.759,15326.99Baghdadبغداد

1,09722.00240.07Kerbelaكربالء
5,30315.70830.24Wasitواسط

6,32425.101590.47Salah Al-Deenصالح الدين
3,04823.00700.21Al-Najafالنجف

1,329,19125.5133,912100.00Totalالمجموع 

Governorate
production  

(ton)

المحافظة 

production  
(ton)

Governorate

 تابع جدول (2)  
 محصول : الخوخ

 محصول : الزيتون

المحافظة 
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