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 1 اندٓاص انًشكض٘ نالحصاء/ انؼشاق -يذٚشٚت االحصاء انضساػٙ
 

 مقدمة ال
 

 2020نغُت  ( انبطاغا،انقطٍ ، انزسة انصفشاء  ) يحاصٛم إَتاجانضساػٙ تقشٚش  اإلحصاءيذٚشٚت  أَدضث   

ٔانز٘ اَحغشث صساػتّ فٙ انؼشاق بصٕسة  يدًٕػت انًحاصٛم انصُاػٛت انصٛفٛت يٍ انقطٍصٕل ٚؼتبش يح

ٔظًٍ  شٔتٍٛ )سبٛؼٛت ٔخشٚفٛت(انتٙ تضسع بؼًحاصٛم انانصفشاء فٕٓ يٍ يحصٕل انزسة  أيا ،كبٛشة 

يُٓا  ٚغتفادٔ نإلَغاٌخعش ٔحبٕب كًا تغتخذو كغزاء أتغتخذو ػهٗ َطاق ٔاعغ كؼهف يدًٕػت انحبٕب ٔ

 .انضٕٚث انُباتٛت  انكثٛش يٍ انًُتداث انصُاػٛت ٔخاصتفٙ صُاػت 

ًت ٔانتٙ تغتخذو َٛاث حٛث ٚؼتبش يٍ انًحاصٛم انًٓٔانذس األبصاليحصٕل انبطاغا فٕٓ ظًٍ يدًٕػت  أيا

ٔتضسع انبطاغا  صُاػاث انغزائٛت كاندبظ ٔغٛشْا،اعتخذايٓا فٙ كثٛش يٍ ان إنٗ باإلظافت َغاٌنالكغزاء 

   . (سبٛؼٛت ٔخشٚفٛت)بؼشٔتٍٛ 

َتاج انضساػٙ فٙ انؼشاق ٙ ٔانصُاػٙ نهؼشاق فاٌ ْٛكهٛت األٍ انغزائفٙ األي ًْٛت ْزِ انًحاصٛمإل ا  َٔظش

ٔتشدٛغ ٔانتًُٛت انًغتذايت  نهًٕاسد انضساػٛت يثمَحٕ األعتغالل األانغٛاعاث انضساػٛت باالستقاء تحتاج انٗ 

ٔانًقأيت نهدفاف  اندٕدةصُاف انُباتٛت ػانٛت األ عتخذاوإعتخذاو انتقاَاث انضساػٛت انحذٚثت ٔانتٕعغ فٙ إ

انًبٛذاث  َٔشش ظٙ ٔانًٛاِسانطبٛؼٛت ٔانحذ يٍ ْذسْا ٔخاصت األعتغالل انًٕاسد اإٔانًهٕحت ٔتطٕٚش كفاءة 

ت انًحهٛت نٓزِ َتاج ٔعذ انحاخصٚادة األانٗ  خشٖ فأٌ رنك ٚؤد٘انضساػٛت ٔاألعًذة ٔانًغتهضياث انضساػٛت األ

 .انًحاصٛم انًًٓت 

 

 يُٓدٛت انتقشٚش 
 

 يشحهت خًغ بٛاَاث اإلغاس  -
لجمٌع المحافظات سار الموقعً ستفعن طرٌق األ)للموسم الشتوي( طار للمحاصٌل الحقلٌة اإلبٌانات جمع تم  

حٌث تم  هذه المحافظاتمٌسان( بسبب الظروف غٌر المستقرة فً ات )واسط ،النجف،ذي قار، عدا المحافظ
 ة الزراعة فً تقدٌرات مؤشراتها.االعتماد على بٌانات وزار

الظروف ٌر بسبب مؤشرات التقررة الزراعة فً تقدٌرات اعتماد على بٌانات وزتم اإلفقد أما الموسم الصٌفً 
 .كورونا  جائحةنتٌجة لالصحٌة وحظر التجوال 

 

 مرحلة العٌنة  -
إلنشغال الجهاز المركزي لإلحصاء فً اإلعدداد والتحيدٌر لتنفٌدذ التعدداد السدكانً لدم ٌدتم تنفٌدذ االسدالٌب نظراً 

والزراعدة فدً  المويوعٌة )القٌاس والحصاد( وتم تقدٌر متوسط غلة الدونم بالتعاون بدٌن مددٌرٌات اإلحصداء
 .للموسمٌن الشتوي والصٌفًالمحافظات 

 

 انشًٕل
 

شوًٕل  ٔكوزنك نوى ٚوتى بؼط انقشٖ فٙ انًحافظاث )َُٕٖٛ ،كشكوٕ  ،دٚوانٗ ،االَبواس ،صوالذ انوذٍٚ (تؼزس شًٕل 

 اٚعا . إقهٛى كشدعتاٌ
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 2 اندٓاص انًشكض٘ نالحصاء/ انؼشاق -يذٚشٚت االحصاء انضساػٙ
 

 

 تحهٛم انُتائح
 

 انقطٍ  يحصٕل
   ( 60سث انًغواحت انًضسٔػوت )، فًٛوا قوذ   2020ٙ ( غٍ نهًٕعوى انصوٛف22َتاج يحصٕل انقطٍ )إس قذ

فووٙ انغووُٕاث عووتقشاسٚت صساػتووّ إٔػووذو  بصووٕسة ػايووت تانًحصووٕل يتزبزبوو صساػووتدَٔووى ،ػهًووا اٌ 

 .(1، كًا فٙ اندذٔل )االخٛشة

 

 

  يحصٕل انزسة انصفشاء

 أٔال : اإلَتاج 

   نهًٕعووى غووٍ  أنووف (419.3) (انخشٚفٛووتتٍٛ )انشبٛؼٛووت ٔهؼووشٔنانووزسة انصووفشاء يحصووٕل  إَتوواج سقووذ

 أنوف (473. 1)سقوذ  انوز٘ ٔانًاظوٙ  انًٕعوىغوٍ ػوٍ  أنف( 53.7) ِيقذاسض َخفابا 2020 انصٛفٙ

 .(1كًا فٙ خذٔل ) %(11.4)بُغبت  ٍغ
   س إَتواج يحصوٕل انوزسة قوذ   ( أنف غوٍ فوٙ حو1ٍٛ)انشبٛؼٛت  انزسة انصفشاء نهؼشٔةإَتاج يحصٕل  سقذ

كًوا  االَتواج نهؼوشٔتٍٛيوٍ يدًوٕع %( 99.8) ٍ بُغوبتأنف غو (418.6نهؼشٔة انخشٚفٙ ) انصفشاء 

 (.6( ٔ)5فٙ خذٔل )

 
 

 : انًغاحت ثاَٛا  

   ( 405.4) (انخشٚفٛتتٍٛ )انشبٛؼٛت ٔهؼشٔنإخًانٙ انًغاحت انًضسٔػت بًحصٕل انزسة انصفشاء  سقذ

 ػٍ انًٕعى (%21.3)َخفاض االَغبت  سثٔقذ  أنف دَٔى ( 109.7 (ِيقذاس ضفاخَاب ف دَٔىأن

 . (1كًا فٙ خذٔل ) دَٔى أنف( 515.2) قذس  انًاظٙ انز٘ 

       فوٙ  ( أنــوـف دَٔوى1) انشبٛؼٛوت انزسة انصفشاء نهؼـــــــشٔةإخًانٙ انًغاحت انًضسٔػت بًحصٕل  سقذ

أنووف دَٔووى ( 404.6نهؼووشٔة انخشٚفٛووت )انووزسة انصووفشاء سث انًغوواحت انًضسٔػووت بًحصووٕل حووٍٛ قووذ  

 .  (6( ٔ)5كًا فٙ خذٔل ) غاحت انًضسٔػت نهؼشٔتٍٛانً يٍ إخًانٙ %(99.8) بُغبت

   

 

 ثانثا : يتٕعػ انغهت 

   ( 1034.3) )انشبٛؼٛوت ٔانخشٚفٛووت( نهؼووشٔتٍٛغهووت انوذَٔى يوٍ يحصووٕل انوزسة انصوفشاء  ػيتٕعو سقوذ

ػوووٍ  %(12.6)َغوووبتّ  ثسقوووذ   استفووواعبانًغووواحت انًضسٔػوووت  إخًوووانٙ أعووواطػهوووٗ  / دَٔوووىكغوووى

 .(1كًا فٙ خذٔل )  / دَٔىكغى (918.3)قذسز٘ ـــى انًاظٙ انـــــــانًٕع

   فًٛوا ( كغوى/ دَٔوى896.5) ل انوزسة انصوفشاء نهؼوشٔة انشبٛؼٛوتس يتٕعػ غهت انذَٔــوـى يوٍ يحصوٕقذ  

%( ػووٍ انًٕعووى 12.6سث َغووبتّ )قووذ   ( كغووى / دَٔووى باستفوواع1034.6نخشٚفٛووـت )س نهؼــــــووـشٔة اقووذ  

 (5عاط إخًوانٙ انًغواحت انًضسٔػوت كًوا فوٙ خوذٔل )( كغى/ دَٔى ػهٗ أ918.8س)انًاظٙ انز٘ قذ  

(ٔ6). 



 0202تقرٌر انتاج القطن والذرة الصفراء والبطاطا لسنة 

 

 3 اندٓاص انًشكض٘ نالحصاء/ انؼشاق -يذٚشٚت االحصاء انضساػٙ
 

 

 يحصٕل انبطاغا
 

 اإلَتاجأٔال : 

 استفاع ب 2020غٍ نغُت  أنف( 674.8)انخشٚفٛت ٔ تٍٛ انشبٛؼٛتاغا نهؼشٔانبط يحصٕل إَتاج سذ  ق

 االستفاع تَغب ٔقذسثغٍ  أنف (392.3)سقذ  غٍ ػٍ انًٕعى انًاظٙ انز٘  أنف( 282.5)يقذاسِ 

 .(1كًا فٙ خذٔل ) %(72.0)

   إَتاجيٍ يدًٕع %( 22.8)غٍ بُغبت  أنف( 154.1)انشبٛؼٛت  نهؼشٔة إَتاج يحصٕل انبطاغا سقذ 

غٍ  أنف (520.7) انخشٚفٛت نهؼشٔة يحصٕل انبطاغا إَتاجس ٔانخشٚفٛت فٙ حٍٛ قذ  انؼشٔتٍٛ انشبٛؼٛت 

 .(9( ٔ)8كًا فٙ خذٔل ) االَتاج نهؼشٔتٍٛيٍ يدًٕع  %(77.2)بُغبت 

 
 

 ثاَٛا : انًغاحت

   دَٔوى  أنوف (96.5)نهؼوشٔتٍٛ انشبٛؼٛوت ٔانخشٚفٛوت  انًغاحت انًضسٔػوت بًحصوٕل انبطاغوا إخًانٙ سقذ

ت َغوب سثذ  ٔقو ( أنوف دَٔوى56.4س )ػوٍ انًٕعوى انًاظوٙ انوز٘ قوذ  ( انوف دَٔوى 40.1)يقذاسِ  استفاعب

 ( .1كًا فٙ خذٔل سقى ) %(71.1) االستفاع

   بت ـدَٔوى بُغو فــوـأن( 21.9)انشبٛؼٛوت  شٔةــــــوـنهؼ نبطاغواا بًحصوٕل ضسٔػتانًغاحت انً إخًانٙ سقذ

سث انًغواحت فوٙ حوٍٛ قوذ   ٔػوت نهؼوشٔتٍٛ انشبٛؼٛوت ٔانخشٚفٛوتيٍ يدًٕع انًغواحت انًضس %(22.7)

 إخًووانٙيووٍ  %(77.3) دَٔووى بُغووبت أنووف (74.6)انخشٚفٛووت  نهؼووشٔة انًضسٔػووت بًحصووٕل انبطاغووا

 .(9( ٔ)8كًا فٙ خذٔل ) ٍٛانًغاحت انًضسٔػت نهؼشٔت

 
 

 

 ثانثا : يتٕعػ انغهت  

 

   ( كغى/ دَٔى ػهوٗ 6994.6)يتٕعػ غهت انذَٔى يٍ يحصٕل انبطاغا نهؼشٔتٍٛ انشبٛؼٛت ٔانخشٚفٛت  سقذ

س %( ػوٍ انًٕعوى انًاظوٙ انوز٘ قوذ  0.5سث َغوبتّ )أعاط إخًوانٙ انًغواحت انًضسٔػوت بأستفواع قوذ  

 ( .1( كغى/ دَٔى كًا فٙ خذٔل )6957.5)

   ( كغى/دَٔووى 4.7038) انبطاغــــــووـا نهؼووشٔة انشبٛؼٛووت س يتٕعووػ غهووت انذَٔــووـى يووٍ يحصووٕلقووذ
 ٔنهؼــــــوـشٔةكغوى/ دَٔوى  (6537.3س )%( ػوٍ انًٕعوى انًاظوٙ انوز٘ قوذ  7.7َغوبتّ ) سثبأستفاع قوذ  

س ذ  %( ػووٍ انًٕعوى انًاظووٙ انوز٘ قوو2.0سث َغوبتّ )فواض  قووذ  خباَ / دَٔووىكغوى( 6981.8انخشٚفٛوـت )

 .( 9( ٔ)8كًا فٙ خذٔل ) ػهٗ أعاط إخًانٙ انًغاحت انًضسٔػت( كغى/دَٔى 7126.7)

 



  Table (1)     

إجمالي المساحة  

Total Area

المساحة المحصودة 

Harvested Area

المساحة المتضررة 

Damaged Area

مساحة العلف األخضر 

 Green Forage 

Area

 Production 

(Ton)

إجمالي المساحة  

Total Area

المساحة المحصودة 

Harvested Area

6060022366.7366.7القطن

4054273620884812385274193451034.31158.1الذرة الصفراء

964809647826748406994.66994.8البطاطا

2020للقطاع الخاص على مستوى العراق لسنة  (القطن الذرة الصفراء ، البطاطا)المساحة المزروعة ومجموع االنتاج ومتوسط الغلة لمحصولي 

Cultivated Area ,Production and Average Yield for ( Cotton ,Maize and Potatoes) for Private Sector at Iraq 

Level for 2020

                 (1)جدول 

المحصول

(دونم)المساحة المزروعة  

(طن)اإلنتاج 
 Average    (دونم/كغم)متوسط غلة الدونم 

Yield (Kg/Donum)
(donum) Cultivated Area 

         4



Table (2)(2)جدول 

البطاطاالذرة الصفراءالقطنالسنوات

YearCottonMaizePotatoes

*20155.02290245

*20166.973040318
*20179.32228384
*20181.3558246

**20190.265152564
20200.64054965

*20150.7518231629
*20160.8425951907
*20170.8618532668
*20180.376331656

**20190.0247323924
20200.2241936748

*2015154.0796.16652.9
*2016120.5853.95999.6
*201793.0831.66939.4
*2018280.31133.86744.4

**201976.9918.36957.5
2020366.71034.36994.6

على مستوى العراق  (القطن،الذرة الصفراء ،البطاطا)مقارنة المساحة المزروعة ومجموع االنتاج ومتوسط الغلة لمحاصيل 

(2020 -2015)للسنوات 

Cultivated Area Comparing to Production and AverageYield For 

(Cotton,Maize,Potatoes) at Iraq Level for (2015-2020)

المحصول

إجمالي المساحة المزروعة          

 Totalدونم               (100)

Cultivated Area (100) 

donum

 Production    (طن100)اإلنتاج 

(100) Ton

       متوسط غلة الدونم                 

 Average              (دونم/كغم)

Yield (kg/donum)

في محافظة االنبار والحويجة في محافظة كركوك باالضافة الى عدم شمول جميع القرى في  (راوة، عنه)عدا محافظة نينوى وقضاء * 

.محافظتي صالح الدين واالنبار لالقضية المشمولة ولم يتم شمول إقليم كردستان ايضاً

عدم شمول بعض القرى بسبب الوضع االمني** 
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 Figure( 1)شكل  

 (2020-2015)لمحصول القطن للسنوات ( دونم100)المساحة المزروعة بـ 
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في محافظة االنبار والحويجة في محافظة كركوك باالضافة الى عدم شمول جميع القرى في محافظتي  (راوة، عنه)عدا محافظة نينوى وقضاء * 

.صالح الدين واالنبار لالقضية المشمولة ولم يتم شمول إقليم كردستان ايضاً

عدم شمول بعض القرى بسبب الوضع االمني** 
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4054 
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 Figure( 2)شكل  
 (2020-2015)للسنوات الصفراء  لمحصول الذرة( دونم100)المساحة المزروعة بـ 

 (Culivated Area (Donum) for  Maize Crop  for (2015- 2020 
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 Figure( 3)شكل   
 (2020-2015)للسنوات  لمحصول البطاطا( دونم100)المساحة المزروعة بـ 

 (Culivated Area (Donum) Potatoes Crop  for (2015- 2020 
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عدم شمول بعض القرى بسبب الوضع االمني** 

في محافظة االنبار والحويجة في محافظة كركوك باالضافة الى عدم شمول جميع القرى في محافظتي صالح  (راوة، عنه)عدا محافظة نينوى وقضاء * 

.الدين واالنبار لالقضية المشمولة ولم يتم شمول إقليم كردستان ايضاً

0.75 
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 Figure( 4)شكل                  

 (2020-2015)لمحصول القطن للسنوات ( طن100)كمية االنتاج بـ 

(Prouction (Ton) For Cotton Crop for (2015-2020 
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 Figure( 5)شكل                

 (2020-2015)للسنوات   لمحصول الذرة الصفراء( طن100) كمية االنتاج بـ 

(Prouction (Ton) For  Maize Crop for (2015-2020 
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في محافظة االنبار والحويجة في محافظة كركوك باالضافة الى عدم شمول جميع القرى في  (راوة، عنه)عدا محافظة نينوى وقضاء * 

.محافظتي صالح الدين واالنبار لالقضية المشمولة ولم يتم شمول إقليم كردستان ايضاً

عدم شمول بعض القرى بسبب الوضع االمني** 

Figure (7)شكل 

(2020-2015)لمحصول القطن للسنوات  (كغم  )متوسط الغلة بـ 

Average Yield (Kg) For Cotton Crop  for (2015-2020)
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 Figure( 5)شكل                
 (2016-2011)للسنوات   لمحصول الذرة الصفراء( طن ) كمية االنتاج بـ

Prouction (Ton) For  Maize Crop for (2011-2016) 

 Figure( 6)شكل                

 (2020-2015)لمحصول البطاطا للسنوات ( طن 100) كمية االنتاج بـ 

(Prouction (Ton) For   Potatoes Crop for (2015-2020 
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في محافظة االنبار والحويجة في محافظة كركوك باالضافة الى عدم شمول جميع القرى في  (راوة، عنه)عدا محافظة نينوى وقضاء * 

.محافظتي صالح الدين واالنبار لالقضية المشمولة ولم يتم شمول إقليم كردستان ايضاً

عدم شمول بعض القرى بسبب الوضع االمني** 

Average Yield (Kg) For Potatoes Crop  for (2015-2020)

Figure (8)شكل 

(2020-2015)لمحصول الذرة الصفراء للسنوات  (كغم )متوسط الغلة بـ 

Average Yield (Kg) For Maize Crop  for (2015-2020)

Figure (9)                شكل 

(2020-2015)لمحصول البطاطا للسنوات  (كغم )متوسط الغلة بـ 
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Table (3)(3)جدول 

إجمالي المساحة  

Total Area

المساحة 

المحصودة 

Harvested 

Area

المساحة 

المتضررة  

Damaged 

Area

Production 

(Ton)

إلجمالي المساحة  

Total Area

للمساحة المحصودة 

 Harvested 

Area

6060022366.7366.7Babylonبابل

6060022366.7366.7Totalالمجموع

2020المساحة المزروعة ومجموع اإلنتاج ومتوسط الغلة لمحصول القطن للقطاع الخاص حسب المحافظة لسنة 

 Cultivated Area ,Production and Average Yield for Cotton for private Sector at Governorate 

Level for 2020

المحافظة

(دونم)المساحة المزروعة 

(طن)اإلنتاج 

(دونم/كغم)متوسط غلة الدونم 

Governorate

 Cultivated Area     (Dounm)Average Yield (Kg/Donum)

10      



Table (4)(4)جدول 

إجمالي المساحة 

 Total Area

المساحة 

المحصودة 

Harvested 

Area

المساحة 

المتضررة  

Damaged 

Area

مساحة العلف 

األخضر  

Green 

Forage 

Area

Production 

(Ton)

إلجمالي المساحة 

 Total Area

للمساحة 

المحصودة  

Harvested 

Area

204602046000307471502.81502.8Ninevah*نينوى

9484294842001746481841.51841.5Kirkuk*كركوك

227095001320563248.0592.6Diala*ديالى

31037310370021022677.3677.3Al_Anbar*االنبار

39887398870031375786.6786.6Baghdadبغداد

79043772063371500888191123.71150.4Babylonبابل

682660762505006557960.61079.2Karbalaكربالء

70528705280048119682.3682.3Wasitواسط

134759000422525010351768.21150.1Salah al_den*صالح الدين

105000105000.00.0Al-Najafالنجف

48204820003142651.9651.9Al-Qadisiyaالقادسية

5554550100228410.8501.1Al-Muthannaالمثنى

396996827032872377495.1552.8Maysanميسان

9350093500.00.0Basrahالبصرة

4054273620884812385274193451034.31158.1Totalالمجموع

Cultivated Area(Donum)  for Maize (Spring and autumn) at Governorates Level for 2020

2020للقطاع الخاص حسب المحافظة لسنة  (الربيعية والخريفية)المساحة المزروعة ومجموع اإلنتاج ومتوسط الغلة لمحصول الذرة الصفراء للعروتين 

  Cultivated Area, Production and Average Yield for Spring and Autumn Maize for private Sector at 

Governorate level for 2020 

Governorate

 2020حسب المحافظة  لسنة  (الربيعية والخريفية)لمحصول الذرة الصفراء للعروتين  (الدونم )المساحة المزروعة بـ 

 Figure (10)شكل 

المحافظة

(دونم)المساحة المزروعة 

(طن)اإلنتاج 

(دونم/كغم)متوسط غلة الدونم 

 Cultivated Area          (Dounm) 
 Average Yield 

(Kg/Donum)

عدم شمول بعض القرى بسبب الوضع االمني* 
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Figure (11)شكل 

2020حسب المحافظة لسنة  (الربيعية والخريفية)لمحصول الذرة الصفراء للعروتين  (كغم  )متوسط الغلة بـ 

Average Yield (Kg) For Maize Crop at  Governorates level for 2020

Figure (12)شكل 

Production (Ton) for Maize (Spring and Autumn) at Governorate level for 2020 

2020حسب المحافظة لسنة  (الربيعية والخريفية)لمحصول الذرة الصفراء للعروتين  (الطن  )كمية االنتاج بـ 
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Table (5)(5)جدول 

إجمالي 

المساحة  

Total 

Area

المساحة 

المحصودة 

Harvested 

Area

المساحة 

المتضررة  

Damaged 

Area

مساحة العلف 

األخضر  

Green 

Forage 

Area

Production 

(Ton)

إلجمالي 

المساحة  

Total 

Area

للمساحة 

المحصودة  

Harvested 

Area

80080000720900.0900.0Ninevah*نينوى

60600051850.0850.0Kirkuk*كركوك

86086000771896.5896.5Totalالمجموع

Table (6) (6)جدول 

إجمالي 

المساحة  

Total 

Area

المساحة 

المحصودة 

Harvested 

Area

المساحة 

المتضررة  

Damaged 

Area

مساحة العلف 

األخضر  

Green 

Forage 

Area

Production 

(Ton)

إلجمالي 

المساحة  

Total 

Area

للمساحة 

المحصودة  

Harvested 

Area

196601966000300271527.31527.3Ninevah*نينوى

9478294782001745971842.11842.1Kirkuk*كركوك

227095001320563248.0592.6Diala*ديالى

31037310370021022677.3677.3Al_Anbar*االنبار

39887398870031375786.6786.6Baghdadبغداد

79043772063371500888191123.71150.4Babilبابل

682660762505006557960.61079.2Karbalaكربالء

70528705280048119682.3682.3Wasitواسط

134759000422525010351768.21150.1Salah al_den*صالح الدين

105000105000.00.0Al-Najafالنجف

48204820003142651.9651.9Qadisiyaالقادسية

5554550100228410.8501.1Al-Muthannaالمثنى

396996827032872377495.1552.8Maysanميسان

9350093500.00.0Basrahالبصرة

4045673612284812385274185741034.61158.8Totalالمجموع

2020المساحة المزروعة ومجموع اإلنتاج ومتوسط الغلة لمحصول الذرة الصفراء الربيعية للقطاع الخاص حسب المحافظة لسنة 

 Cultivated Area, Production and Average Yield for Spring Maize for private Sector at 

Governorate Level for 2020

 المحافظة

(دونم)المساحة المزروعة 

Governorate

(طن)اإلنتاج 

(دونم/كغم)متوسط غلة الدونم 

 Cultivated Area          (Dounm) 

Governorate

 Average Yield 

(Kg/Donum)

2020المساحة المزروعة ومجموع اإلنتاج ومتوسط الغلة لمحصول الذرة الصفراء الخريفية للقطاع الخاص حسب المحافظة لسنة 

 Cultivated Area, Production and Average Yield for Autumn Maize for private Sector at Governorate 

Level for 2020

المحافظة

(دونم)المساحة المزروعة 

(طن)اإلنتاج 

(دونم/كغم)متوسط غلة الدونم 

عدم شمول بعض القرى بسبب الوضع االمني* 

 Cultivated Area          (Dounm) 
 Average Yield 

(Kg/Donum)
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Table (7)

إجمالي 

المساحة  

Total 

Area

المساحة 

المحصودة 

Harvested 

Area

المساحة 

المتضررة  

Damaged 

Area

Productio

n (Ton)

إلجمالي 

المساحة  

Total 

Area

للمساحة 

المحصودة  

Harvested 

Area

241382413801322125477.35477.3Ninevah*نينوى

550306000.06000.0Kirkukكركوك

14121412077915517.75517.7Diala*ديالى

191021910021250016543.96544.6Al_Anbar*االنبار

414524145203353628090.48090.4Baghdadبغداد

242124210224719281.79281.7Babylonبابل

134134010287671.67671.6Karbalaكربالء

513351330347346766.86766.8Wasitواسط

255725570153906018.86018.8Salah al_den*صالح الدين

12612608216515.96515.9Al-Qadisiyaالقادسية

964809647826748406994.66994.8Totalالمجموع

Cultivated Area (Donum) for Potatoes (Spring and Autumn) at Governorate Level for 2020

للقطاع الخاص  حسب  (الربيعية والخريفية)المساحة المزروعة ومجموع اإلنتاج ومتوسط الغلة لمحصول البطاطا للعروتين 

2020المحافظة لسنة 

Cultivated Area,Production and Average Yield for Potatoes(Spring and Autumn) for 

private Sector at Governorate Level for 2020

(7)جدول 

المحافظة

(دونم)المساحة المزروعة  

(طن)اإلنتاج 

(دونم/كغم)متوسط غلة الدونم 

Governorate

Cultivated Area (Dounm)
Average Yield 

(Kg/Donum)

Figure (13)شكل 

 2020حسب المحافظة لسنة  (الربيعية والخريفية)لمحصول البطاطا للعروتين  (الدونم  )المساحة المزروعة  بـ 

عدم شمول بعض القرى بسبب الوضع االمني* 
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عدم شمول بعض القرى بسبب الوضع االمني* 

 Average Yield(Kg) for Potatoes (Spring and Autumn) at Governorate Level for 2020

Figure(14)شكل 

 2020حسب المحافظة لسنة  (الربيعية والخريفية)لمحصول البطاطا للعروتين  (الطن)كمية االنتاج بـ 

Prouction (Ton) For Potatoes (Spring and Autumn) at Governorates level for 2020

   Figure (15)شكل  

 2020حسب المحافظة لسنة  (الربيعية والخريفية)لمحصول البطاطا للعروتين  (كغم  )متوسط الغلة  بـ 
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Table (8)

إجمالي 

المساحة  

Total Area

المساحة 

المحصودة 

Harvested 

Area

المساحة 

المتضررة  

Damaged 

Area

Production 

(Ton)

إجمالي 

المساحة  

Total Area

المساحة 

المحصودة  

Harvested 

Area

440744070226175132.15132.1Ninevah*نينوى

13651365074625466.75466.7Diala*ديالى

182180210535785.75850.0Anbar*االنبار

10002100020808928087.68087.6Baghdadبغداد

123712370106608617.68617.6Babilبابل

595904137000.07000.0Karbalaكربالء

303130310233127691.27691.2Wasitواسط

15521552073524737.14737.1Salah al-denصالح الدين

616103515754.15754.1Al-Qadisiyaالقادسية

218962189421541127038.47039.0Totalالمجموع

Table (9)

إجمالي 

المساحة  

Total Area

المساحة 

المحصودة 

Harvested 

Area

المساحة 

المتضررة  

Damaged 

Area

Production 

(Ton)

إلجمالي 

المساحة  

Total Area

للمساحة 

المحصودة  

Harvested 

Area

197311973101095955554.55554.5Ninevah*نينوى

550306000.06000.0kirkukكركوك

474703297000.07000.0Dialaديالى

189201892001239486551.26551.2Anbar*االنبار

314503145002544708091.38091.3Baghdadبغداد

118411840118119975.59975.5Babilبابل

757506158200.08200.0Karbalaكربالء

210221020114225433.95433.9Wasitواسط

10051005080387998.07998.0Salah al_den*صالح الدين

656504707230.87230.8Al-Qadisiyaالقادسية

745847458405207286981.86981.8Totalالمجموع

(طن)اإلنتاج 

(دونم/كغم)متوسط غلة الدونم 

Governorate

Cultivated Area (Dounm)
Average Yield 

(Kg/Donum)

عدم شمول بعض القرى بسبب الوضع االمني* 

2020المساحة المزروعة ومجموع اإلنتاج ومتوسط الغلة لمحصول البطاطا الخريفية للقطاع الخاص حسب المحافظة لسنة 

Cultivated Area Production and Average Yield for Autumn Potatoes for Private 

Sector at Governorates Level for 2020 

2020 المساحة المزروعة ومجموع اإلنتاج ومتوسط الغلة لمحصول البطاطا الربيعية للقطاع الخاص حسب المحافظة لسنة 

(دونم/كغم)متوسط غلة الدونم 

Governorate

Cultivated Area (Dounm)
 Average Yield 

(Kg/Donum)
 المحافظة

(دونم)المساحة المزروعة 

(طن)اإلنتاج 

(8)جدول 

Cultivated Area Production and Average Yield for Spring Potatoes for Private Sector 

at Governorates Level for 2020

 (9)جدول  

 المحافظة

(دونم)المساحة المزروعة 
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