
 بيان صحفي

 2016لسنة المحاصيل والخضروات تقرير انتاج 

سددنويا حيددض يتضددمن تدديا التقريددر م  ددرات يددن انتدداج المحاصدديل والخضددروات تصدد ر م يريددة اءحصدداا الترايددي تقريددر 

 .وغلة ال ونم يلى مستوى المحافظاتاءنتاج و المساحة المتروية والمساحة المحصو ة

 :الحبوب

 ( ألف طن3993ق ر إنتاج الحبوب ) ( ألدف طدن يدن 727مقد ار  ) أرتفاعب 2016في سنة  للمحافظات الم مولة

 .2015إنتاج سنة 

  مقد ار   انخفدا  ب 2016فدي سدنة للمحافظات الم دمولة  ( ألف  ونم 5217)ق رت المساحة المتروية بالحبوب 

 .2015( ألف  ونم ين سنة 241)

 

 :الخضروات

 ( ألدف طدن1014ق ر إنتاج الخضراوات ) ألدف  (172مقد ار  ) إنخفدا ب 2016فدي سدنة  للمحافظدات الم دمولة
 .2015طن ين إنتاج سنة 

 ( ألف377ق رت المساحة المتروية بالخضراوات ) إنخفا  مقد ار ب 2016في سنة   ونم للمحافظات الم مولة 
 .2015( ألف  ونم ين سنة 91)

 
 :المحاصيل العلفية

 ( ألف طن 924ق ر إنتاج المحاصيل العلفية ) ( ألدف 217) ارتفداع مقد ار   ب 2016فدي سدنة للمحافظات الم مولة
 .2015طن ين إنتاج سنة 

 ( ألدف  وندم 342ق رت المساحة المترويدة بالمحاصديل العلفيدة ) أرتفداع ب 2016فدي سدنة للمحافظدات الم دمولة
 .2015( الف  ونم ين سنة 85مق ار   )

 
 البقوليات:

 ( 13ق ر إنتاج البقوليات )( الف طدن يدن أنتداج 6بأرتفاع مق ار  ) 2016في سنة  للمحافظات الم مولة ألف طن
 .2015سنة 

 ( ألددف  ونددم 33قدد رت المسدداحة المترويددة بالبقوليددات ) أرتفدداع مقدد ار  ب 2016فددي سددنة للمحافظددات الم ددمولة 
 .2015 ونم ين سنة الف ( 18)

 
 :المحاصيل الصنايية

 ( 12ق ر إنتاج المحاصيل الصنايية) 2016في سنة  الف طن للمحافظات الم مولة . 

 ( ألف3ق رت المساحة المتروية للمحاصيل الصنايية ) 2016في سنة للمحافظات الم مولة   ونم. 
 

 المحاصيل التيتية:

 ( ألف طن3ق ر إنتاج المحاصيل التيتية ) 2016في سنة  للمحافظات الم مولة. 

 ( ألف  ونم 13ق رت المساحة المتروية بالمحاصيل التيتية ) مق ار   أرتفاعب 2016في سنة للمحافظات الم مولة
 .2015( ألف  ونم ين سنة 3)

 
 :الدرنات واالبصال

 ( ألف طن207ق ر إنتاج ال رنيات واألبصال ) ( ألدف 20مقد ار  ) أرتفداعب 2016فدي سدنة  للمحافظدات الم دمولة
 .2015طن ين إنتاج سنة 

  أرتفدداعب 2016فدي سددنة للمحافظدات الم ددمولة ( ألددف  ونددم 41واألبصدال )قد رت المسدداحة المترويدة بالدد رنيات 
 .2015( ألف  ونم ين سنة 2مق ار  )

 

 محاصيل البذور:

  2016في سنة  للمحافظات الم مولة ( ألف طن14) البيورق ر إنتاج. 
  2016في سنة للمحافظات الم مولة ( ألف  ونم 49) بالبيورق رت المساحة المتروية. 
 



 
 

 2016والنسبة المئويةللمحاصيل والخضروات لسنة  الج ول ا نا  يبين كمية اءنتاج )طن(

 النسبة% اءنتاج )طن( مجاميع المحاصيل

 64.6 3993027 الحبوب

 16.4 1013962 الخضروات

 14.9 923559 المحاصيل العلفية

 0.2 12883 البقوليات

 0.2 11801 المحاصيل الصنايية

 0.1 3275 التيتيةالمحاصيل 

 3.4 207054 ال رنات واءبصال

 0.2 14481 محاصيل البيور

 100.0 6180042 المجموع

 

 

2016انتاج مجاميع المحاصيل والخضروات لسنة كمية   

 

 م يرية اءحصاا الترايي / الجهات المركتي لالحصاا / العراق

6201( لسنة  10رقم البيان :  )   
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