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  مقدمة ال
 
 2018لسنة  ) البطاطا،القطن ، الذرة الصفراء  ( محاصيل إنتاجالزراعي تقرير  اإلحصاءمديرية  أنجزت   

وتقتصر زراعته في العراق على صنف  ،مجموعة المحاصيل الصناعية الصيفية من القطنصول يعتبر مح
  .لميزاته الجيدة  واحد فقط

وضمن مجموعة الحبوب ، وتستخدم الذرة  أيضاحاصيل الصيفية مالالصفراء فهو من محصول الذرة  أما   
الكثير منها في صناعة  يستفادو لإلنسانخضر وحبوب كما تستخدم كغذاء أالصفراء على نطاق واسع كعلف 

  . ربيعية وخريفية بعروتينالزيوت النباتية وتزرع الذرة الصفراء في العراق  من المنتجات الصناعية وخاصة
نيات حيث يعتبر من المحاصيل المهمة والتي تستخدم والدر األبصالبطاطا فهو ضمن مجموعة محصول ال أما

وتزرع البطاطا  صناعات الغذائية كالجبس وغيرها،استخدامها في كثير من ال إلى باإلضافة نسانلالكغذاء 
    .بعروتين ربيعية وخريفية 

للعراق فان هيكلية االنتاج الزراعي في العراق في االمن الغذائي والصناعي  همية هذه المحاصيلإل اً ونظر
وتشجيع والتنمية المستدامة  للموارد الزراعية نحو االستغالل االمثلالسياسات الزراعية االرتقاء بتحتاج الى 

والمقاومة للجفاف  الجودةاالصناف النباتية عالية  استخدام التقانات الزراعية الحديثة والتوسع في استخدام
المبيدات  ونشر تطوير كفاءة استغالل الموارد الطبيعية والحد من هدرها وخاصة االراضي والمياهوالملوحة و

ة المحلية لهذه زيادة االنتاج وسد الحاجالى  الزراعية واالسمدة والمستلزمات الزراعية االخرى فأن ذلك يؤدي
  المحاصيل المهمة والتي أنحسر زراعتها في السنوات األخيرة.

  

  قرير منهجية الت
 
البطاطا ) باستخدام العينة الطبقية العشوائية متعددة ،الصفراء محاصيل ( القطن، الذرة  إنتاجتم تقدير ي

والمقصود بالطبقات  على مستوى القضاء ونوع ووسيلة االرواءالمراحل والمقترنة باالساليب الموضوعية 
) دونم وتنتهي بفئة  10من فئة ( اقل من فئات تبدأ  )6(هي فئات المساحة بالنسبة لمحصول القطن وعددها 

          ة ــ) فئة تبدأ من فئ 11ة ( ــــعدد فئات المساحفإن بالنسبة لمحصول الذرة الصفراء  أمادونم  فأكثر) 120(
)  6فئات المساحة (  فإن عدد ) دونم اما محصول البطاطا  فأكثر 5000(ي بفئة ـــــ) دونم وتنته 5( اقل من 

عدد المزارعين حسب ) دونم حيث يتم تبويب  فأكثر 41) دونم وتنتهي بفئة (  3من فئة ( اقل من أ فئات تبد
 س، في المرحلة االولى يتم اختيار المزارعين المشمولين بعملية القيا (الطبقات) فئات المساحة المزروعة

 ة وعلى مستوى القضاءالكلي لكل فئ المزارعين% ) كحد ادنى من عدد  1.5والحصاد الفعلي وبنسبة ( 
التي يتم فيها تنفيذ تجارب الحصاد في حالة ، اما المرحلة الثانية فهي مرحلة اختيار الحقول  وطريقة الري

قل ـــاد داخل الحـــمرحلة الثالثة فهي مرحلة اختيار بقعة الحصـــال أما،  الحائزوجود اكثر من حقل لدى 
النسبة لمحصول الذرة ب 2م )5×  5( و نـــول القطـــبة لمحصـــسبالن 2) م 10×  10(  احةــمسـالمختار وب
   .بالنسبة لمحصول البطاطا  2م ) 4×  4الصفراء ( 

  

  الشمول
  

وكاالقضية ( راوة ، عنه ) من محافظة االنبار وو محافظة نينوىتعذر شمول   قضاء الحويجة من محافظة كرك
الح ااالضافة الى عدم شمول جميع قرى ب ات ص دين واالنبارمحافظ مولةل ية المش بب لالقض ي  بس الوضع االمن

  ايضاً. علما بانه لم يتم شمول إقليم كردستان،وعدم امكانية الوصول الى الحقول المزروعة 
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  تحليل النتائج
ا   فراء ، البطاط ذرة الص ن ، ال يل( القط ة بالمحاص )  بينت نتائج التقرير انخفاض ملحوض بالمساحة المزروع

  لمائية اضافة الى قرار منع زراعة محصول الذرة الصفراء للسبب ذاته .بسبب الشحة ا
 

  محصول القطن 
  : اإلنتاج  أوالً 

 م  )49( مقداره بأنخفاض 2018 طن للموسم الصيفي) 37(  محصول القطن إنتاج قدر طن عن الموس
         .  %)  57.0( نخفاضاالوقدرت نسبة ، للمحافظات المشمولةطن  )86( قدرالماضي الذي 

           
 ً   : المساحة  ثانيا

  ن قدر ول القط ة بمحص احة المزروع م   )132(إجمالي المس داره بانخفاضدون ن ) 793( مق م ع دون
 %).85.7(االنخفاض وقدرت نسبة ، للمحافظات المشمولةدونم  )925( قدرالموسم الماضي الذي 

ابق وهي واسط ومن المالحظ عدم زراعة المحصول في المحافظات الزارعة له  م الس الل الموس خ
  والقادسية وتركزت زراعته خالل هذا الموسم في المحافظات االنبار وصالح الدين .

  
 ً   : متوسط الغلة  ثالثا

 در ن ق ول القط ن محص دونم م ة ال ط غل م )280.3( متوس مكغ اس  / دون ى أس اليعل احة  إجم المس
بت قدرت أرتفاعب المزروعة ن الموسم الماض %)201.4( هنس ذي ع دري ال م )93.0( ق مكغ  / دون

  .للمحافظات المشمولة
  

   محصول الذرة الصفراء
  أوال : اإلنتاج 

 للموسم الصيفيطن  ألف )63.3( )الخريفيةتين (الربيعية ولعرولالذرة الصفراء محصول  إنتاج قدر 
 نط ألف )185.3( قدرالماضي الذي  الموسمطن عن  ألف) 122( همقدار انخفاضب 2018

 . %)65.8( اإلنخفاضنسبة  وقدرت، ت المشمولةللمحافظا
 

  

 ً   : المساحة ثانيا
 55.8( )الخريفيةتين (الربيعية ولعرولإجمالي المساحة المزروعة بمحصول الذرة الصفراء  قدر (

 عن الموسم %)74.9( إلنخفاضانسبة  وقدرتألف دونم ) 167( همقدار انخفاضب ف دونمأل
 .  للمحافظات المشمولة مدون ألف) 222.8( قدرَ الماضي الذي 

   
 

  ثالثاً: متوسط الغلة 
 فراء  طمتوس قدر ذرة الص ول ال ن محص دونم م ة ال روتينغل ة) للع ة والخريفي ) 1133.8( (الربيعي

م مكغ ى  / دون اسعل الي أس ة  إجم احة المزروع اعابالمس در رتف بته  تق ن  %)36.3(نس ع
 . المزروعةالمساحة  إجمالي أساسعلى   / دونمكغم )831.6(قدرذي ـــم الماضي الـــــــالموس
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  محصول البطاطا

  
  اإلنتاجأوالً: 

 انخفاضب 2018طن لسنة  ألف) 165.6(الخريفية و تين الربيعيةاطا للعروالبط محصول إنتاج قدر 
 ةنسب وقدرتطن  ألف )266.8(قدرطن عن الموسم الماضي الذي  ألف) 101.2(مقداره 

 . %)37.9( نخفاضاال
 إنتاجمن مجموع %) 64.5(طن بنسبة  ألف) 106.8(الربيعية  للعروة محصول البطاطا إنتاج قدر 

 ألف )58.8 ( الخريفية للعروة محصول البطاطا إنتاجوالخريفية في حين قدر العروتين الربيعية 
  العروتين. إنتاجمن مجموع ) %35.5( طن بنسبة 

  
  

  ثانياً: المساحة
 و إجمالي قدر االمساحة المزروعة بمحص ة  ل البطاط ة والخريفي روتين الربيعي ف ) 24.6( للع  أل

م  اضابدون داره  نخف م 13.9(مق ف دون اضب) ال درت انخف بت ق م  %)36.1( هنس ن الموس ع
 دونم . ألف )38.4(قدر الماضي الذي 

 
 م فـــأل) 13.3( الربيعية  روةـــــــللع لبطاطاا بمحصول المساحة المزروعة إجمالي قدر بة ـبنس  دون

درت المساحة  %) 54.3( ين ق ي ح ة  ف من مجموع المساحة المزروعة للعروتين الربيعية والخريفي
ا ول البطاط ة بمحص روة المزروع ة  للع ف )11.2(الخريفي بة  أل م بنس ن  %)45.7(دون اليم  إجم
 .المساحة المزروعة للعروتين

 
  
  

  ثالثاً: متوسط الغلة  
 ة البطاطا للعرو محصول متوسط غلة الدونم من قدر م) 6744.4(تين الربيعية والخريفي / كغ

ن الموسم  )%2.8( هنسبتقدرت  نخفاضبأالمساحة المزروعة  إجمالي أساسعلى  دونم ع
 . / دونمكغم) 6939.4(قدر الماضي الذي 

 
 ـمن محصول البطاطم ـــمتوسط غلة الدون قدر ة اــــــ روة الربيعي م)  8020.6(  للع م/كغ اع دون  بأرتف

 ةـالخريفي روةـــــــللعوكغم/ دونم  ) 7512.7(قدر عن الموسم الماضي الذي  )%6.8(نسبته  قدرت 
ن الموسم الماضي %) 16.2( قدرت نسبته انخفاضب دونم/كغم) 5230.7( ذي ع درال ) 6239.7( ق

 المساحة المزروعة . إجمالي أساسعلى  /دونمكغم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجداول اإلحصائیة 



إجمالي المساحة  
Total Area

المساحة المحصودة 
 Harvested

Area

المساحة المتضررة 
 Damaged

Area

مساحة العلف 
 Green  األخضر
Forage Area

 Production 
(Ton)

إجمالي المساحة  
Total Area

المساحة المحصودة 
 Harvested

Area

37280.3345.8-13210725القطن

558374651912668052633071133.81360.9الذرة الصفراء

1655896744.46745.8-24552245475البطاطا

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

المساحة المزروعة ومجموع االنتاج ومتوسط الغلة للمحاصيل (القطن ، الذرة الصفراء ، البطاطا) للقطاع الخاص لسنة 2018 
على مستوى العراق

The sign (-) means the quantity is zero or approximated zero        

Cultivated Area ,Production and Average Yield for Cotton,Maize and Potatoes for Private 
Sector at Iraq Level for 2018

     Table (1)  جدول (1)                 

المحصول

المساحة المزروعة  (دونم)

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

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

         4



Table (2)جدول (2)

البطاطاالذرة الصفراءالقطنالسنوات

YearCottonMaizePotatoes

201353079811518
*20143337811070
*201552290245
*20166.973040318
*20179.32228384

**20181.3558246
201327783136473

*20141428934023
*20150.7518231629
*20160.8425951907
*20170.8618532668

**20180.376331656
2013523.51041.64265.0

*2014414.2765.23761.0
*2015154.0796.16652.9
*2016120.5853.95999.6
*201793.0831.66939.4

**2018280.31133.86744.4
جة  محافظة كركوك ار) وقضاء الح نوى وصالح الدين واالن *عدا محافظة (ن

مقارنة المساحة المزروعة ومجموع االنتاج ومتوسط الغلة لمحاصيل (القطن ، الذرة الصفراء ، البطاطا) للسنوات  
(2013-2018) على مستوى العراق

Cultivated Area Comparing to Production and AverageYield For 
(Cotton,Maize,Potatoes) at Iraq Level for (2013-2018)

المحصول

Average Yield 
(kg/donum)

متوسط غلة الدونم (كغم/دونم)

اجمالي المساحة المزروعة 
(100) دونم

Total Cultivated Area 
(100) donum

االنتاج (100) طن

Production (100) Ton

االضافة ا عدم شمول جميع  جة  محافظة كركوك  ار والح نوى وقضاء (راوة، عنه) محافظة االن ** عدا محافظة ن
ضا . م كردستان ا ة المشمولة ولم يتم شمول إقل ار لالقض القرى  محافظ صالح الدين واالن
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Figure) 1(شكل  
)2018- 2013(لمحصول القطن للسنوات ) دونم100(المساحة المزروعة بـ

Culivated Area (Donum) for Cotton Crop  for (2013- 2018(
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االضافة ا عدم شمول جميع القرى  جة  محافظة كركوك  ار والح نوى وقضاء (راوة، عنه) محافظة االن * عدامحافظة ن
ضا . م كردستان ا ة المشمولة ولم يتم شمول إقل ار لالقض  محافظ صالح الدين واالن
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Figure) 2(شكل  
)2018- 2013(للسنوات الصفراء  لمحصول الذرة) دونم100(المساحة المزروعة بـ

 )Culivated Area (Donum) for  Maize Crop  for (2013- 2018
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Figure) 3(شكل                  
)2018-2013(لمحصول االبطاطا للسنوات ) ونمد 100(المساحة المزروعة بـ

 )Culivated Area (Donum) for Potatoes Crop  for (2013- 2018
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االضافة ا عدم شمول جميع القرى جة  محافظة كركوك  ار والح نوى وقضاء (راوة، عنه) محافظة االن * عدامحافظة ن
ضا . م كردستان ا ة المشمولة ولم يتم شمول إقل ار لالقض   محافظ صالح الدين واالن
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Figure) 4(شكل                  
)2018-2013(لمحصول القطن للسنوات ) طن 100(كمية االنتاج بـ

)Prouction (Ton) For Cotton Crop for (2013-2018
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Figure) 5(شكل                
)2018-2013(للسنوات   لمحصول الذرة الصفراء) طن 100( كمية االنتاج بـ

)Prouction (Ton) For  Maize Crop for (2013-2018
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االضافة ا عدم شمول جميع القرى جة  محافظة كركوك  ار والح نوى وقضاء (راوة، عنه) محافظة االن * عدامحافظة ن
ضا . م كردستان ا ة المشمولة ولم يتم شمول إقل ار لالقض   محافظ صالح الدين واالن

Figure (7) شكل

متوسط الغلة بـ( كغم ) لمحصول القطن للسنوات (2018-2013)
Average Yield (Kg) For Cotton Crop  for (2013-2018)
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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                
)2018- 2013(لمحصول البطاطا للسنوات ) طن 100( كمية االنتاج بـ

)Prouction (Ton) For   Potatoes Crop for (2013-2018
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االضافة ا عدم شمول جميع القرى جة  محافظة كركوك  ار والح نوى وقضاء (راوة، عنه) محافظة االن * عدامحافظة ن
ضا . م كردستان ا ة المشمولة ولم يتم شمول إقل ار لالقض   محافظ صالح الدين واالن

Average Yield (Kg) For Potatoes Crop  for (2013-2018)

Figure (8) ل ش
ـ(كغم ) لمحصول الذرة الصفراء للسنوات (2018-2013) متوسط الغلة 
Average Yield (Kg) For Maize Crop  for (2013-2018)

Figure (9) ل                 ش
طاطا للسنوات (2018-2013) ـ(كغم ) لمحصول ال متوسط الغلة 
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Table (3)جدول (3)

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

2400.0400.0Al_Anbar--55االنبار

35275.6343.1Salah Al-Den-12710225صالح الدين

37280.3345.8Total-13210725المجموع

المساحة المزروعة ومجموع اإلنتاج ومتوسط الغلة لمحصول القطن للقطاع الخاص لسنة 2018 على مستوى المحافظات المشمولة

 Cultivated Area ,Production and Average Yield for Cotton for private Sector at Governorate 
Level for 2018

Governorate المحافظة

المساحة المزروعة (دونم)

اإلنتاج (طن)

متوسط غلة الدونم (كغم/دونم)

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

10      



Table (4)جدول (4)

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

449881410.91410.9Kirkuk--3188731887كركوك*

Diala---8--8ديالى

3241140021839839258.9599.3Al_Anbarاالنبار*

6492135645.8803.5Baghdad-33062657بغداد

6236386.8611.7Babylon-726103بابل

3621541214.21239.4Karbala-17741738كربالء

94266.7666.7Wasit-156واسط

109267276563594116621067.41602.8Salah al_denصالح الدين*

219531.6531.6Al-Najaf--412412النجف

17653.8653.8Al-Qadisiya--2626القادسية

1226551.81209.1Al-Muthanna-222210141208المثنى

Maysan---1294--1294ميسان

558374651912668052633071133.81360.9Totalالمجموع

Cultivated Area(Donum)  for Maize (Spring and autumn) at Governorates Level for 2018
ع مستوى المحافظات المشمولة

المساحة المزروعة ومجموع اإلنتاج ومتوسط الغلة لمحصول الذرة الصفراء للعروتين (الربيعية والخريفية) للقطاع الخاص لسنة 
2018 على مستوى المحافظات المشمولة *

 Cultivated Area, Production and Average Yield for Spring and Autumn Maize for  
 private Sector at Governorate level for 2018

Governorate

ة)  لسنة 2018  ف ة والخ ع ـ (الدونم ) لمحصول الذرة الصفراء للعروت (ال المساحة المزروعة 
Figure(10) ل ش

 المحافظة

المساحة المزروعة (دونم)

اإلنتاج (طن)

متوسط غلة الدونم (كغم/دونم)

 Cultivated Area(Dounm)
 Average Yield 

(Kg/Donum)

االضافة ا عدم شمول  جة  محافظة كركوك  ار والح نوى وقضاء (راوة، عنه) محافظة االن * عدا محافظة ن
ة المشمولة . ار لالقض جميع القرى  محافظ صالح الدين واالن
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االضافة ا عدم شمول جميع القرى   جة  محافظة كركوك  ار والح نوى وقضاء (راوة، عنه) محافظة االن * عدا محافظة ن
ة المشمولة. ار لالقض محافظ صالح الدين واالن

Figure (11) شكل

متوسط الغلة  الجمالي المساحة بـ( كغم ) لمحصول الذرة الصفراء للعروتين (الربيعية والخريفية)  لسنة 2018 على مستوى 
المحافظات المشمولة

Average Yield (Kg) For Maize Crop at  Governorates level for 2018

Figure (12) شكل

Production (Ton) for Maize (Spring and Autumn) at Governorate level for 2018 

كمية االنتاج بـ ( الطن )  لمحصول الذرة الصفراء للعروتين (الربيعية والخريفية)  لسنة 2018 على مستوى المحافظات 
المشمولة

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

*كركوك *االنبار بغداد بابل كربالء واسط صالح 
*الدين

النجف القادسية المثنى

44988

839 2135
63

2154
4

11662

219 17 1226

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

1400.0

1600.0 1410.9

258.9

645.8

86.8

1214.2

266.7

1067.4

531.6
653.8

551.8

12



13



Table (5)جدول (5)

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

325102.0294.1Baghdad-4917بغداد

21000.01000.0Wasit--22واسط

327137.3368.4Total-5119المجموع

Table (6)جدول (6) 

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

449881410.91410.9Kirkuk--3188731887كركوك*

Diala---8--8ديالى

3241140021839839258.9599.3Al_Anbarاالنبار*

6172130654.0806.8Baghdad-32572640بغداد

6236386.8611.7Babil-726103بابل

3621541214.21239.4Karbala-17741738كربالء

92153.8500.0Wasit-134واسط

109267276563594116621067.41602.8Salah al_denصالح الدين*

219531.6531.6Al-Najaf--412412النجف

17653.8653.8Qadisiya--2626القادسية

1226551.81209.1Al-Muthanna-222210141208المثنى

Maysan---1294--1294ميسان

557864650012668020633001134.71361.3Totalالمجموع

المساحة المزروعة ومجموع اإلنتاج ومتوسط الغلة لمحصول الذرة الصفراء الربيعية للقطاع الخاص لسنة 2018 على مستوى 
المحافظات المشمولة

 Cultivated Area, Production and Average Yield for Spring Maize for private Sector at 
Governorate Level for 2018

 المحافظة

المساحة المزروعة (دونم)

Governorate

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

 Cultivated Area(Dounm)

Governorate

 Average Yield 
(Kg/Donum)

المساحة المزروعة ومجموع اإلنتاج ومتوسط الغلة لمحصول الذرة الصفراء الخريفية للقطاع الخاص لسنة 2018 على مستوى 
المحافظات المشمولة

 Cultivated Area, Production and Average Yield for Autumn Maize for private Sector at 
Governorate Level for 2018

المحافظة

المساحة المزروعة (دونم)

اإلنتاج (طن)

متوسط غلة الدونم (كغم/دونم)

 Cultivated Area(Dounm)
 Average Yield 

(Kg/Donum)

االضافة ا عدم شمول جميع القرى  جة  محافظة كركوك  ار والح نوى وقضاء (راوة، عنه) محافظة االن * عدا محافظة ن
ة  المشمولة. ار لالقض  محافظ صالح الدين واالن
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Table (7)

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

427000.07000.0Diala--66ديالى

24633698.23698.2Al_Anbar--666666االنبار*

1271216729.96729.9Baghdad--1888918889بغداد

92736661.66661.6Babylon--13921392بابل

1996030.36862.1Karbala-33294كربالء

247217470.87470.8Wasit--33093309واسط

3696254.26362.1Salah al_den-59581صالح الدين*

168000.08000.0Al-Najaf--22النجف

11387848.37848.3Al-Qadisiya--145145القادسية

2474843.14843.1Al-Muthanna--5151المثنى

1655896744.46745.8Total-24552245475المجموع

Cultivated Area(Donum)  for Potatoes (Spring and Autumn) at Governorate Level for 2018

المساحة المزروعة ومجموع اإلنتاج ومتوسط الغلة لمحصول البطاطا للعروتين (الربيعية والخريفية) للقطاع الخاص لسنة 2018 على مستوى 
المحافظات المشمولة

Cultivated Area,Production and Average Yield for Potatoes(Spring and Autumn) for private Sector 
at Governorate Level for 2018

جدول (7)

المحافظة

المساحة المزروعة  (دونم)
اإلنتاج (طن)

متوسط غلة الدونم (كغم/دونم)

Governorate

 Cultivated Area(Dounm)
 Average Yield

(Kg/Donum)

Figure (13) شكل

المساحة المزروعة  بـ( الدونم ) لمحصول البطاطا للعروتين (الربيعية والخريفية)  لسنة 2018 على مستوى المحافظات المشمولة

ة المشمولة. ار لالقض االضافة ا عدم شمول جميع القرى  محافظ صالح الدين واالن ار  نوى وقضاء (راوة، عنه) محافظة االن * عدا محافظة ن
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ار  االضافة ا عدم شمول جميع القرى  محافظ صالح الدين واالن ار  نوى وقضاء (راوة، عنه) محافظة االن * عدا محافظة ن
ة المشمولة. لالقض

 Average Yield(Kg) for Potatoes (Spring and Autumn) at Governorate Level for 2018

Figure(14) شكل

كمية االنتاج ب(الطن) لمحصول البطاطا للعروتين (الربيعية والخريفية) لسنة 2018 على مستوى المحافظات المشمولة

Prouction (Ton) For Potatoes (Spring and Autumn) at Governorates level for 2018

   Figure (15)  شكل

متوسط الغلة  بـ( كغم ) لمحصول البطاطا للعروتين (الربيعية والخريفية)  لسنة 2018 على مستوى المحافظات المشمولة 
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Table (8)

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

427000.07000.0Diala--66ديالى

800808206.68206.6Baghdad--97589758بغداد

43046662.56662.5Babil--646646بابل

71400.07000.0Karbala-514كربالء

211437758.97758.9Wasit--27252725واسط

168000.08000.0Al-Najaf--22النجف

10047843.87843.8Al-Qadisiya--128128القادسية

2474843.14843.1Al-Muthanna--5151المثنى

1068438020.68023.1Total-13321133174المجموع

Table (9)

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

24633698.23698.2Al_Anbar--666666االنبار*

470415151.85151.8Baghdad--91319131بغداد

49696660.96660.9Babil--746746بابل

1926857.16857.1Karbala--2828كربالء

35786126.76126.7Wasit--584584واسط

3696254.26362.1Salah al_den-59581صالح الدين*

1347882.47882.4Qadisiya--1717القادسية

587465230.75231.2Total-11231112301المجموع

جدول  (9) 

Sector at Governorates Level for 2018

المساحة المزروعة (دونم)
اإلنتاج (طن)

متوسط غلة الدونم (كغم/دونم)

Governorate

 Cultivated Area(Dounm)

ة  ار لالقض االضافة ا عدم شمول جميع القرى  محافظ صالح الدين واالن ار  نوى وقضاء (راوة، عنه) محافظة االن * عدا محافظة ن
المشمولة.

 المساحة المزروعة ومجموع اإلنتاج ومتوسط الغلة لمحصول البطاطا الربيعية للقطاع الخاص لسنة 2018 على مستوى المحافظات 
المشمولة

Sector at Governorates Level for 2018

متوسط غلة الدونم (كغم/دونم)

Governorate

 Cultivated Area(Dounm)
 Average Yield 

(Kg/Donum)

 المحافظة

المساحة المزروعة (دونم)
اإلنتاج (طن)

جدول (8)

Cultivated Area Production and Average Yield for Spring Potatoes for Private 

(Kg/Donum)Average Yield 

 المحافظة

المساحة المزروعة ومجموع اإلنتاج ومتوسط الغلة لمحصول البطاطا الخريفية للقطاع الخاص لسنة 2018 على مستوى المحافظات 
المشمولة

Cultivated Area Production and Average Yield for Autumn Potatoes for Private 
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