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  مقدمة

 
ذھا تقوم مدیریة اإلحصاء الزراعي بتوفیر بیانات عن مختلف أوجھ النشاط الزراعي    ي تنف ة الت ر مسوح المحاصیل الحقلی وتعتب

ن في السنة (الموسم الشتوي ،الموسم الصیفي ) ، الستخراج سوحات الموسمیة وتنفذ بواقع مرتیالمدیریة  من اضخم واوسع الم
والثانویة، وتصدر المدیریة تقاریرھا السنویة  لسبعة محاصیل رئیسة ھي (الحنطة ،  الحقلیة الرئیسة لمؤشرات االنتاج للمحاصی

ة ، القطن،، الشلبالشعیر ة والخریفی روتین الربیعی رة الشمسللمحاصیل  بع ا زھ ذرة الصفراء والبطاط ى ) وال اریرباالضافة ال  تق
  المحاصیل الثانویة وتقریر تجمیعي لجمیع المحاصیل.

لقیاس االمن الغذائي للبلد حیث تعتبر الحنطة   والشعیر من التقاریر المھمة التي یستخرج منھا مؤشراتیعتبر تقریر انتاج الحنطة 
راق  في العالم من اقدم المحاصیل الحقلیة التي عرفت زراعتھا  ي الع وخاصة واسعة   بمساحات  كمصدر اساسي للغذاء وتزرع ف

   في المحافظات الشمالیة .
ار، صالح الدینالعلما بانھ لم یتم شمول المحافظات (نینوى، ا وكنب ي محافظة كرك ي محافظة  ،قضاء الحویجة ف رى ف وبعض الق

 اقلیم كردستان. باالضافة الى عدم شمول بسبب الوضع االمني في ھذا التقریر)  دیالى
  

 منھجیة التقریر 
 
ق االت ة عن طری وقعي وتم عمیلة جمع االطار للمحاصیل الحقلی اج محصولي الحنطة والشعیر باستخدام ستفسار الم دیر انت تم تق ی

ي للمساحات المزروعة  اس الفعل د القی ي تعتم أسلوب العینة الطبقیة العشوائیة متعددة المراحل المقترنة باألسالیب الموضوعیة الت
ة  یجمع ،حقول المزارعین المشمولین بالعینةلالحصاد  وتنفیذ العدد الالزم من تجارب  يخالل شھر الشتوياطار المحاصیل الحقلی

ائزین  ات الح ة لتجمع ارة المیدانی ق الزی الل تحقی ن خ باط م اني وش انون الث زارعینك عب  ال رى او الش ي الق ة ف یل الحقلی للمحاص
  الزراعیة وفق التنسیق مع وزارة الزراعة. 

ة جمیع الحائزین الزارعین للمحاصیل الیسجل في اطار المحاصیل الحقلیة  ك الموسم والمساحات  (الرئیسةحقلی ي ذل ة) ف ، الثانوی
ق المحصول  ،متضرر المزروعة للمحاصیل المزروعة منتجة، ة وف ي جداول احتساب حجم العین ائزین ف وب الح ف اخضر ویب عل

ار  ق االط ف االخضر علوالقطاع ووسیلة االرواء وفئات المساحة المزروعة وف تج والمتضرر والعل تم اءمستوى القض ىالمن ، وی
اس  اختیار المزارعین المشمولین بالقیاس والحصاد بموجب جداول خاصة باختیار عینة من مزارعي الحنطة والشعیر لغرض القی

  . %) كحد أدنى وعلى مستوى كل فئة 1.5والحصاد وبنسبة  (
اس المساحات المزروع ران لغرض قی ار وحزی ي شھري ای ة الحصاد ف ة لعین ة من تنفذ الزیارات المیدانی ة المنتخب ول العین ة لحق

ي جنتنتخب زاویة ال) م  8×  م 5 ( ) بضلعین 2م 40الحائزین واجراء تجارب حصاد لالطار المنتج ، تبلغ بقعة الحصاد ( وب الغرب
ً ویوزن انتاجھا مع التبن  بن وتوزن الحبوب بعد الفصل ولھا عشوائیا وب مع الت بن بطرح وزن الحب  وزن واستخراجیتم تقدیر الت

ف الحبوب الصافي ویعامل وزن الحبوب الصافي بمعامل التجفیف  ل التجفی بن بمعام لویعامل وزن الت ة للمساحات  قب احتساب الغل
  .المزروعة

  تقدر مؤشرات االنتاج على مستوى القضاء والمحافظة والعراق وتنشر في ھذا التقریر على مستوى المحافظة والعراق فقط. 
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  تحلیل النتائج
  

اه أضاف 2018في المساحة المزروعة واالنتاج  لسنة  عام بینت نتائج التقریر أنخفاض ار وشحة المی ى وذلك بسبب قلة األمط ة ال
   موسمھا والعواصف الترابیة .بسبب ھطول االمطار في غیر الدونم متوسط الغلة انخفاض 

   
  محصول الحنطة 

  أوال : اإلنتاج 
  ) اضبأ 2018للموسم الشتوي  للمحافظات المشمولة ) ألف طن2178قدر إنتاج الحنطة درت نخف %) 26.8( نسبتھ ق

ز واسططن، احتلت محافظة ) ألف 2974( قدرعن إنتاج السنة الماضیة حیث  در المرك ذي ق اج وال ث اإلنت  األول من حی
اج  مجموع%) من 33.6) ألف طن بنسبة (732( ا محافظة إالنت ا ( القادسیة، تلیھ در إنتاجھ ذي ق ف طن 284وال ) أل

وع) من %13.0( بنسبة اج  مجم ا محافظة إالنت ل، تلیھ ا ( باب در إنتاجھ ث ق ف طن بنسبة222حی %) من 10.2( ) أل
 ).4كما في جدول ( النتاج%) من مجموع إ43.2( فیمـــــا شكلت بقیـــة المحافظات نسبة مقدارھا إالنتاج مجموع

در%) 96.9) ألف طن بنسبـة (2110قدر إنتاج الحنطة في األراضي المرویة (  ي حین ق اج  ف ي األراضي الحنطة إنت ف
  ).4كما في جدول ( %)3.1) الف طن بنسبة (68( الدیمیة

  
 

ً ث   : المساحة  انیا
  نخفاضبأ 2018 للموسم الشتويللمحافظات المشمولة ) ألف دونم 3154محصول الحنطة (لقدرت المساحة المزروعة 

 .)1كما في جدول () ألف دونم 4216( قدرت%) عما كانت علیھ في الموسم الماضي والتي 25.2( نسبتھ قدرت
 ) م ذا الموس ودة لھ احة المحص درت المس بة (3135ق م بنس ف دون ة %99.4) أل احة المزروع الي المس ن إجم ) م

 ).4ا في جدول (مك بالمحصول
 ) ة ي المروی ي األراض ة ف احة المزروع درت المس بة (2955ق م بنس ف دون احة 93.7) أل درت المس ین ق ي ح %) ف

ا %) من إجمالي المساحة المزروعة 6.3) ألف دونم بنسبة (199المزروعة في األراضي الدیمیة ( ي جدول (كم )، 2ف
درت المساحة المزروعة ا ق ي  فیم ارف م بنسبة198( شبھ مضمونة االمط ف دون %) من مساحة االراضي 99.3( ) ال

درت د ق ار فق مونة االمط ر مض ي غی ي االراض ة ف احة المزروع ا المس ة ام بة1( الدیمی م بنس ف دون ن 0.7( ) ال %) م
 .)3كما في جدول ( المساحة المزروعة في االراضي الدیمیة

 
  

 ً    : متوسط الغلة ثالثا
 ) نخفاض بأ 2018) كغم للموسم الشتوي 690.5قدر متوسط غلة الدونم الواحد على أساس إجمالي المساحة المزروعة

 .)1كما في جدول ( ) كغم705.5( قدرحیث  2017%) عن سنة 2.1نسبتھ ( قدرت
 ) ى أساس المساحة المحصودة دونم الواحد عل ة ال م ) ك694.7قدر متوسط غل اضغ درت بانخف %) عن 2.1( نسبتھ ق

 ).4كما في جدول () كغم 709.8( قدرالموسم الماضي حیث 
  كغم1.714في األراضي المرویة (على اساس المساحة المزروعة قدر متوسط غلة الدونم الواحد من محصول الحنطة ( 

 ).2كما في جدول (
  
 

 ً    : التبن رابعا
 ) 7كما في جدول ( 2018طن لسنة  ) ألف5351قدر مجموع إنتاج تبن الحنطة.( 
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  محصول الشعیر 
  
  أوال : اإلنتاج  

 ) عن %) 37.1(بتھ نس قدرت بأنخفاض 2018للموسم الشتوي  للمحافظات المشمولة ) ألف طن191قدر إنتاج الشعیر
ز األ القادسیةاحتلت محافظة  ،) ألف طن303( قدرالماضیة حیث  إنتاج السنة ث اإلالمرك ـدرول من حی ذي قـــ اج وال  نت

 ) ألف طن بنسبة35( الذي قــدر إنتاجھا المثنى فظة، تلیھــــــا محانتاج المن مجموع إ %)33.9( ) ألف طن بنسبة65(
ـا ( میسان، تلیھــــا محافظة نتاج ال%) مــــن مجموع إ18.6( در إنتاجھـــ ث ق ف طن بنسبة (26حی %) من 13.5) أل

  ).10كما في جدول ( %) من مجموع إالنتاج34.0( قیة المحافظات نسبة مقـــــدارھانتاج فیما شكلت بالمجموع إ
 ) ة ي األراضي المروی ـة (184قدر إنتاج الشعیر ف ف طـن بنسب ي االراضي96.7) أل اج الشعیر ف در انت ي حین ق  %) ف

 ).8كما في جدول ( %)3.3) الف طن بنسبة (6الدیمیة (
          

  : المساحة  ثانیا
 درت نة  ق ة لس احة المزروع عیر (ل 2018المس ول الش م 601محص ف دون اضبأ ) أل درت  نخف بتھ ق                               نس

 .)1كما في جدول () ألف دونم 820( قدرت %) عما كانت علیھ في الموسم الماضي حیث26.7(
 ) مالي المساحة المزروعة بالمحصول%) من إج89.4) ألف دونم بنسبة (537قدرت المساحة المحصودة لھذا الموسم 

 . )10كما في جدول (
 ) ة ي المروی ي األراض ة ف ـة المزروع درت المساحــــ بة (580ق م بنس ف دون ـة  %) 96.5) أل درت المساحــــــ ا ق فیم

ي جدول  إجمالي المساحة المزروعة بالشعیر%) من 3.5) ألف دونم بنسبة (21المزروعة في األراضي الدیمیة ( كما ف
ـ)8( ار  ة، فیما قدرت المساحـــة المزروعة في األراضي شبـــھ مضمون ـة (20(االمط م بنسبــــــ ـف دون ) %94.1) ألــ

درت  ـد ق ار فقــ ر مضمونھ األمط ي األراضي غی ا المساحة المزروعة ف م 1( من مساحة األراضي الدیمیة أم ف دون ) أل
 ).9كما في جدول ( ةاحة المزروعة في األراضي الدیمی) من المس%5.9( بنسبة

  
  

          : متوسط الغلة ثالثا      
 ) ى أساس المساحة المزروعة م 317.1قدر متوسط غلة الدونم الواحد عل للموسم الشتوي للمحافظات المشمولة ) كغ

  .)1كما في جدول ( ) كغم369.4( قدر حیث الماضي الموسم%) عن 14.2نسبتھ ( قدرت نخفاضبأ  2018
  ى أساس المساحة المحصودة (قدر متوسط غلة ـم 354.8الدونم الواحد عل اضبأ) كغ درت نخف %) عن 7.5( نسبتھ ق

 ).10كما في جدول () كغم 383.4(قدر الموسم الماضي والذي 
 كغم317.9( على اساس المساحة المزروعة قدر متوسط غلة الدونم الواحد من محصول الشعیر في األراضي المرویة ( 

 .)8كما في جدول () كغم 295.8حصول الشعیر في االراضي الدیمیة (ة الدونم الواحد من مین قدر متوسط غلحفي 
 
  

  رابعا : التبن   
 ) 13كما في جدول ( 2018) ألف طن لسنة 471قدر مجموع إنتاج تبن الشعیر.( 



    Table (1)  جدول رقم (1)

الشعيرالحنطة

WheatBarley

201373766.7336418.0

2014852815.6463237.7

2015*4147-51.4*1003-78.3
2016**3697-10.9**10625.9
2017**421614.0**820-22.8
2018**3154-25.2**601-26.7

2013417836.4100320.6

2014505521.0127827.4

2015*2645-47.7*330-74.2
2016**305315.4**49951.2
2017**2974-2.6**303-39.3
2018**2178-26.8**191-37.1

2013566.527.9298.32.2

2014592.84.6275.8-7.5

2015*637.97.6*328.719.1
2016**825.729.4**470.243
2017**705.5-14.6**369.4-21.4
2018**690.5-2.1**317.1-14.2

 في محافظة ديالى) 

**(عدا اقليم كردستان والمحافظات نينوى،صالح الدين، االنبار،قضاء الحويجة من محافظة كركوك وبعض القرى

اجمالي المساحة 
(1000) دونم

Total area     
(1000) Donum

*(عدا اقليم كردستان والمحافظات نينوى،صالح الدين، االنبار)

كمية االنتاج 
المتحقق (1000) 

طن

    متوسط الغلة    
(كغم/ دونم)

Average 
Yield 

(KG/Donum)

 Product  
(1000) Ton

     مقارنة المساحة المزروعة وكمية االنتاج ومتوسط الغلة لمحصولي الحنطة والشعير للسنوات                     
(2018-2013)

Comparison of  cultivated area, product quantity and average yield of wheat 
and barley for (2013-2018)  

التفاصيل
       

السنوات       
Yaer

Details

Crop      المحصول

نسبة التغير 
السنوية %

نسبة التغير 
السنوية%
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   كغم /دونم

Figure  (2)  شكل

Figure  (1)  شكل

Figure(3)  شكل

**(عدا اقليم كردستان والمحافظات نينوى،صالح الدين، االنبار،قضاء الحويجة من محافظة كركوك وبعض القرى  في محافظة ديالى) 

*(عدا اقليم كردستان والمحافظات نينوى،صالح الدين، االنبار)

Figure (2) شكل

Average yield production of Wheat and Barley per donum for (2013‐2018)

كمية االنتاج لمحصولي الحنطة والشعير للسنوات (2013- 2018)

المساحة المزروعة لمحصولي الحنطة والشعير للسنوات (2013- 2018)

متوسط غلة الدونم الواحد لمحصولي الحنطة والشعير للسنوات (2013- 2018)

Area cultivated for Wheat and Barley for (2013‐2018) 

1000 دونم       
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Table (2)  جدول رقم (2)
Cultivated 

area
 متوسط الغلة 

average 
yield

(Donum) (كغم / دونم) KG/Donum

 اجمالي 
المساحة

المساحة
المحصودة

المساحة
المتضررة

 اجمالي
المساحة

المساحة 
المحصودة

Total area
Harvested 

area
Damaged 

area
Total area

Harvested 
area

29545142935456190582109843714.1718.7Irrigatedالمروية

 68042341.2341.2Rain fed-199427199427الديمية

31539413134883190582177885690.5694.7Totalالمجموع

Table (3)  جدول رقم (3)
Cultivated 

area
 متوسط الغلة 

average 
yield

(Donum) (كغم / دونم) KG/Donum

 اجمالي 
المساحة

المساحة
المحصودة

المساحة
المتضررة

 اجمالي
المساحة

المساحة 
المحصودة

Total area
Harvested 

area
Damaged 

area
Total area

Harvested 
area

مضمونة 
االمطار

------
Rain fall 

guaranteed 

شبه مضمونة 
االمطار

197983197983-67331340.1340.1
Rain semi 
guaranteed 

غير مضمونة 
االمطار

14441444-711492.4492.4
Rain not 

guaranteed 

68042341.2341.2Total-199427199427المجموع

   االنتاج    المساحة المزروعة 
(طن) (دونم)

*(عدا اقليم كردستان والمحافظات نينوى،صالح الدين، االنبار،قضاء الحويجة من محافظة كركوك وبعض القرى  في محافظة ديالى) 

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج لمحصول الحنطة حسب طريقة اإلرواء للقطاع الخاص 
لسنة 2018*

االرواء

   االنتاج    المساحة المزروعة 
(طن)

االرواء

الرمز (- ) يعني الكمية صفر أو مقاربة إلى الصفر . 

Irrigation

Irrigation
(دونم)

product 
(Ton)

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج لمحصول الحنطة حسب المناطق المطرية للقطاع 
الخاص لسنة 2018*

 Cultivated area, average yield per donum and product of Wheat by the mean of
irrigation of private sector for 2018

Cultivated area, average yield per donum and product of Wheat by rain fed areas of 
private sector for 2018

Symbol (-) means Zero or almost Zero

product 
(Ton)
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Cultivated 
area

 متوسط الغلة 
average 

yield

(Donum) (كغم / دونم) KG/Donum

 اجمالي 
المساحة

المساحة 
المحصودة

المساحة 
المتضررة

 اجمالي 
المساحة

المساحة 
المحصودة

Total area
Harvested 

area
Damaged 

area
Total area

Harvested 
area

2015919.3579.1579.1Kirkuk-348096348096كركوك

2097489.6713.4713.4Diala-293994293994ديالى

1283901230685322911414.2709.9740.6Baghdadبغداد

22208610.2872.1872.1Babylon-254656254656بابل

3763936965674287231.3763.1777.0Karbalaكربالء

73176733.6772.2772.2Wasit-947658947658واسط

20211419286892461242865.7614.9644.4Al-Najafالنجف

28396413.0660.4660.4Al-Qadisiya-430000430000القادسية

100185966323553481882.2481.0498.7Al-Muthnnaالمثنى

14577214571755854793.9586.4586.6Thi-Qarذي قار 

2327042324962081352756.2581.3581.8Maysanميسان

156370.7477.7477.7Al-Basra-3273332733البصرة

31539413134883190582177885100.0690.5694.7Totalالمجموع

     طـــــن

Figure (4) شكل  

Quantity of wheat product by governorate for 2018
لسنة 2018 المحافظات حسب الحنطة  لمحصول االنتاج كمية

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج لمحصول الحنطة حسب المحافظات لسنة 2018*

Governerates

(دونم)

production 
(Ton)

                       Table (4)    جدول رقم (4)

المحافظات

   االنتاج    المساحة المزروعة 
(طن)

Cultivated area, average yield per donum and product of Wheat by governerate for 2018

النسبة 
المئوية %

*(عدا اقليم كردستان والمحافظات نينوى،صالح الدين، االنبار،قضاء الحويجة من محافظة كركوك وبعض القرى  في محافظة ديالى) 
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  جدول رقم (5)
Cultivated 

area
 متوسط الغلة 

average 
yield

(Donum) (كغم / دونم) KG/Donum

 اجمالي
المساحة

المساحة
المحصودة

المساحة
المتضررة

 اجمالي
المساحة

المساحة 
المحصودة

Total area
Harvested 

area
Damaged 

area
Total area

Harvested 
area

67331340.1340.1Kirkuk-197983197983كركوك

711492.4492.4Diala-14441444ديالى

68042341.2341.2Total-199427199427المجموع

  جدول رقم (6)
Cultivated 

area
 متوسط الغلة 

average 
yield

(Donum) (كغم / دونم) KG/Donum

 اجمالي
المساحة

المساحة
المحصودة

المساحة
المتضررة

 اجمالي
المساحة

المساحة 
المحصودة

Total area
Harvested 

area
Damaged 

area
Total area

Harvested 
area

134260894.4894.4Kirkuk-150113150113كركوك

209037714.5714.5Diala-292550292550ديالى

128390123068532291141709.9740.6Baghdadبغداد

222086872.1872.1Babylon-254656254656بابل

376393696567428723763.1777.0Karbalaكربالء

731767772.2772.2Wasit-947658947658واسط

2021141928689246124286614.9644.4Al-Najafالنجف

283964660.4660.4Al-Qadisiya-430000430000القادسية

10018596632355348188481.0498.7Al-Muthnnaالمثنى

1457721457175585479586.4586.6Thi Qarذي قار

232704232496208135275581.3581.8Maysanميسان

15637477.7477.7Al-Basra-3273332733البصرة

29545142935456190582109843714.1718.7Totalالمجموع

  Table (5)                       

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج في المناطق الديمية لمحصول الحنطة حسب 
المحافظات لسنة 2018 *

Governorates

(دونم)

production 
(Ton)

المحافظات

المساحة المزروعة 

Cultivated area, average yield per donum and quantity of wheat product  
in rain fed area  by governorate for 2018  

   االنتاج    
(طن)

*(عدا اقليم كردستان والمحافظات نينوى،صالح الدين، االنبار،قضاء الحويجة من محافظة كركوك وبعض القرى  في محافظة ديالى) 

  Table (6)                       

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج في المناطق المروية لمحصول الحنطة حسب المحافظات 
للقطاع الخاص لسنة 2018*

Cultivated area, average yield per donum and product quantity of Wheat in 
irrigated area for private sector by governorate  for 2018

المحافظات

   االنتاج    المساحة المزروعة 
(طن)

Governorates
(دونم)

production 
(Ton)
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  جدول رقم (7)

المساحة 
المحصودة (دونم)

متوسط غلة التبن 
(كغم/دونم)

انتاج التبن (طن)

Harvested area 
(Donum)

  Wheat hay 
average yield 
(kg/Donum)

 Wheat hay 
product (ton)

31348831706.85350618Wheatالحنطة

في محافظة ديالى) 

*(عدا اقليم كردستان والمحافظات نينوى،صالح الدين، االنبار،قضاء الحويجة من محافظة كركوك وبعض القرى  

  Table (7)                               

المساحة المحصودة ومتوسط غلة الدونم الواحد واإلنتاج  لتبن الحنطة للقطاع الخاص لسنة 
2018

Cropالمحصول

 Area harvested, average yield per donum and production of wheat 
hay  of private sector for 2018
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  جدول رقم (8)

 متوسط الغلة
average 

yield

KG/Donum (كغم / دونم)

 اجمالي 
المساحة

المساحة
المحصودة

المساحة
المتضررة

مساحة العلف
االخضر

 اجمالي 
المساحة

المساحة 
المحصودة

Total area
Harvested 

area
Damaged 

area
Green 

forage area
Total 
area

Harvested 
area

580205516304820655695184432317.9357.2Irrigatedالمروية

6215295.8295.8Rain fed--2100821008الديمية

601213537312820655695190647317.1354.8Totalالمجموع

  جدول رقم (9)

 متوسط الغلة
average 

yield

KG/Donum (كغم / دونم)

 اجمالي 
المساحة

المساحة
المحصودة

المساحة
المتضررة

مساحة العلف
االخضر

 اجمالي 
المساحة

المساحة 
المحصودة

Total area
Harvested 

area
Damaged 

area
Green 

forage area
Total 
area

Harvested 
area

-------مضمونة االمطار
Rain fall 

guaranteed 

شبه مضمونة 
االمطار

1977119771--5717289.2289.2
Rain semi 
guaranteed 

غير مضمونة 
االمطار

12371237--498402.6402.6
Rain not 

guaranteed 

6215295.8295.8Total--2100821008المجموع

  Table (8)                     

  Table (9)                     

Irrigation

Symbol (-) means Zero or almost Zeroالرمز (- ) يعني الكمية صفر أو مقاربة إلى الصفر . 

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج لمحصول الشعير حسب المناطق المطرية للقطاع الخاص لسنة 
*2018

Cultivated area, average yield and quantity of barley product by rain fed areas of private 
sector for 2018

(Donum)(دونم)

*(عدا اقليم كردستان والمحافظات نينوى،صالح الدين، االنبار،قضاء الحويجة من محافظة كركوك وبعض القرى  في محافظة ديالى) 

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج لمحصول الشعير حسب طريقة اإلرواء للقطاع الخاص لسنة 
*2018

Cultivated area, average yield per donum and barley product by the mean of irrigation of 
private sector for 2018

االرواء

   االنتاج    Cultivated areaالمساحة المزروعة 
(طن)

Irrigation
(Donum)(دونم)

production 
(Ton)

production 
(Ton)

االرواء

   االنتاج    Cultivated areaالمساحة المزروعة 
(طن)
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 متوسط الغلة 
average 

yield

KG/Donum (كغم / دونم) 

 اجمالي 
المساحة

المساحة 
المحصودة

المساحة
المتضررة

مساحة العلف
االخضر

 اجمالي 
المساحة

المساحة 
المحصودة

Total area
Harveste

d area
Damaged 

area
Green 

forage area
Total area

Harvested 
area

65043.4302.9302.9Kirkuk--2147521475كركوك

44057493.0309.3316.8Diala-1858518145ديالى

12845121126854854662.9425.5451.3Baghdadبغداد

11324139337.3316.9426.8Babylon-4396832644بابل

434116321226976560.3151.1402.0Karbalaكربالء

887129566.8375.4385.4Wasit-3450833621واسط

2811750.6498.3504.3Al-Najaf-23582330النجف

6455633.9395.0395.0Al-Qadisiya--163431163431القادسية

133496123078744629723539618.6265.1287.6Al-Muthnnaالمثنى

534765295630490178579.4333.9337.2Thi Qarذي قار 

1067167419433324892581513.5241.9347.9Maysanميسان

43205840.397.1344.7Al-Basra-60141694البصرة

601213537312820655695190647100.0317.1354.8Totalالمجموع

طـــــــن

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج لمحصول الشعير حسب المحافظات لسنة 2018*

Cultivated area, average yield  per donum and product of barley by governorate for 2018

النسبة 
المئوية %

                     Table (10)    جدول رقم (10)

المحافظات

   االنتاج    Cultivated areaالمساحة المزروعة 
(طن)

Governerates
(Donum)(دونم)

production 
(Ton)

  Figure (5) شكل
كمية االنتاج لمحصول الشعير حسب المحافظات لسنة 2018

Quantity of barley product by governorate for 2018

*(عدا اقليم كردستان والمحافظات نينوى،صالح الدين، االنبار،قضاء الحويجة من محافظة كركوك وبعض القرى في محافظة ديالى) 
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  جدول رقم (11)

 متوسط الغلة 
average 

yield

KG/Donum (كغم / دونم) 

 اجمالي 
المساحة

المساحة
المحصودة

المساحة
المتضررة

مساحة العلف
االخضر

 اجمالي 
المساحة

المساحة 
المحصودة

Total area
Harvested 

area
Damaged 

area
Green 

forage area
Total area

Harvested 
area

5717289.2289.2Kirkuk--1977119771كركوك

498402.6402.6Diala--12371237ديالى

6215295.8295.8Total--2100821008المجموع

  جدول رقم (12)

 متوسط الغلة 
average 

yield

KG/Donum (كغم / دونم) 

 اجمالي 
المساحة

المساحة
المحصودة

المساحة
المتضررة

مساحة العلف
االخضر

 اجمالي 
المساحة

المساحة 
المحصودة

Total area
Harvested 

area
Damaged 

area
Green 

forage area
Total area

Harvested 
area

787461.9461.9Kirkuk--17041704كركوك

4405251302.7310.6Diala-1734816908ديالى

1284512112685485466425.5451.3Baghdadبغداد

1132413933316.9426.8Babylon-4396832644بابل

43411632122697656151.1402.0Karbalaكربالء

88712956375.4385.4Wasit-3450833621واسط

281175498.3504.3Al-Najaf-23582330النجف

64556395.0395.0Al-Qadisiya--163431163431القادسية

1334961230787446297235396265.1287.6Al-Muthnnaالمثنى

53476529563049017857333.9337.2Thi Qarذي قار

10671674194333248925815241.9347.9Maysanميسان

432058497.1344.7Al-Basra-60141694البصرة

580205516304820655695184432317.9357.2Totalالمجموع

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج في المناطق الديمية لمحصول الشعير حسب المحافظات للقطاع 
الخاص لسنة  2018*

المحافظات

Cultivated areaالمساحة المزروعة 

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج في المناطق المروية لمحصول الشعير حسب المحافظات للقطاع 
الخاص لسنة 2018*

 Cultivated area, average yield per donum and quantity of Barley product in rain fed 
area for private sector by governorate for 2018

   االنتاج    
(طن)

Governerates
(Donum)(دونم)

production 
(Ton)

  Table (11)                    

*(عدا اقليم كردستان والمحافظات نينوى،صالح الدين، االنبار،قضاء الحويجة من محافظة كركوك وبعض القرى في محافظة ديالى) 

Cultivated area, average yield per donum and quantity of barley product  in irrigated 
area for private sector by governorate for 2018

المحافظات

   االنتاج    Cultivated areaالمساحة المزروعة 
(طن)

Governerates

(Donum)(دونم)

production 
(Ton)

  Table (12)                    
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  جدول رقم (13)

المساحة المحصودة 
(دونم)

متوسط غلة التبن 
(كغم)

انتاج التبن (طن)

Harvested area 
(Donum)

  barley hay 
average 
yield(kg)

  barley hay 
production (ton)

537312877.4471438Barleyالشعير

في محافظة ديالى) 

  Table (13)                               

المساحة المحصودة ومتوسط غلة الدونم الواحد واإلنتاج  لتبن الشعير للقطاع الخاص لسنة

Cropالمحصول

 Area harvested, average yield per donum and product of  barley 
hay  of private sector for 2018

*(عدا اقليم كردستان والمحافظات نينوى،صالح الدين، االنبار،قضاء الحويجة من محافظة كركوك وبعض القرى  

*2018
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