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 مقدمة

 

وتعتبفر مسفوا المحاصفيل الحقليفة التفي تن ف  ا تقوم مديرية اإلحصاء الزراعي بتوفير بيانات عن مختلف  ووهفا النشفاط الزراعفي   
ن في السنة )الموسفم الشفتو، لالموسفم الصفي ي ال ل رسفتخراج سوحات الموسمية وتن   بواقع مرتيالمديرية  من اضخم واوسع الم

والثانويةل وتصدر المديرية تقارير ا السفنوية  لسفبعة محاصفيل رئيسفة  في )الحنطفة ل  الحقلية الرئيسة لمؤشرات ارنتاج للمحاصي
 تقففاريربارضففافة الفف  ال والفف ر  الصفف راء والبطاطفا ز فر  الشففم للمحاصففيل  بعفروتين الربيعيففة والخري يففة ل القطففنلل الشففل الشفعير

 المحاصيل الثانوية وتقرير تهميعي لهميع المحاصيل.
لقيا  ارمن الغ ائي للبلفد حيفت تعتبفر الحنطفة   والشعير من التقارير المهمة التي يستخرج منها مؤشراتيعتبر تقرير انتاج الحنطة 

وخاصفة واسفعة   بمسفاحات  كمصدر اساسي للغف اء وتفزرف ففي العفرا   في العالم من اقدم المحاصيل الحقلية التي عرفت زراعتها 
  في المحافظات الشمالية .

 

 منههية التقرير 
 

نتاج محصولي الحنطة والشعير باسفتخدام ويتم تقدير فيما  ل تتم عميلة همع ارطار للمحاصيل الحقلية عن طريق ارست سار الموقعي
وسلو  العينة الطبقية العشوائية متعدد  المراحل المقترنة باألسفالي  الموضفوعية التفي تعتمفد القيفا  ال علفي للمسفاحات المزروعفة 

الحصاد لحقول المزارعين المشمولين بالعينةل يهمفع اطفار المحاصفيل الحقليفة الشفتو، خفالل شفهر،  تن ي  العدد الالزم من تهار و
كففانون الثففاني وشففباط مففن خففالل تحقيففق الزيففار  الميدانيففة لتهمعففات الحففائزين الففزارعين للمحاصففيل الحقليففة فففي القففر  او الشففع  

 الزراعة. الزراعية وفق التنسيق مع وزار  
يسهل في اطار المحاصيل الحقلية هميع الحفائزين الفزارعين للمحاصفيل الحقليفة )الرئيسفة ل الثانويفةال ففي  لف  الموسفم والمسفاحات 
المزروعة للمحاصيل المزروعفة منتهفةل متضفررل علف  اخضفر ويبفو  الحفائزين ففي هفداول احتسفا  حهفم العينفة وففق المحصفول 

ت المسفاحة المزروعفة وففق ارطفار المنفتم والمتضفرر والعلف  ارخضفر علف  مسفتو  القضفاءل ويفتم والقطاف ووسيلة اررواء وفئا
اختيار المزارعين المشمولين بالقيا  والحصاد بموه  هداول خاصة باختيار عينفة مفن مزارعفي الحنطفة والشفعير لغفرا القيفا  

 %ال كحد ودن  وعل  مستو  كل فئة . 1.5والحصاد وبنسبة  )
لغرا قيا  المساحات المزروعة لحقول العينة المنتخبة مفن  الحزيرانلايار شهر )نيسانلرات الميدانية لعينة الحصاد في تن   الزيا

تنتخف  زاويفة الهنفو  الغربفي ال م  8×  م 5 ) ال بضلعين 2م 40الحائزين واهراء تهار  حصاد لالطار المنتم ل تبلغ بقعة الحصاد )
تبن وتوزن الحبو  بعد ال صفل ويفتم تقفدير التفبن بطفرا وزن الحبفو  مفع التفبن واسفتخراج وزن لها عشوائياً ويوزن انتاهها مع ال

الحبو  الصافي ويعامل وزن الحبو  الصافي بمعامفل الته يف  ويعامفل وزن التفبن بمعامفل الته يف  قبفل احتسفا  الغلفة للمسفاحات 
 المزروعة.

 لعرا  وتنشر في   ا التقرير عل  مستو  المحافظة والعرا  فقط.اوالقضاء في المحافظة  تقدر مؤشرات ارنتاج عل  مستو  
 
 

 الشمول 

 
وبعففا القففر  فففي المحافظففات )نينو لكركو لديففال  لارنبففار وصففالا  اقلففيم كردسففتان تففم شففمول هميففع المحافظففات عففدا محافظففات

  ال.الدين
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 تحليل النتائم
 

له ا الموسم مقارنة ومتوسط غلة الدونم األنتاج ببينت نتائم التقديرات النهائية ألنتاج محصولي الحنطة والشعير ونخ اا عام 
لقلة ارمطار وونخ اا ارنتاج في معظم  لمزروعة بارعتماد عل  الر، الديميبالموسم الماضي بسب  تضرر المساحات ا

 .المحافظات له ا السب  

 
 محصول الحنطة 
 وور : اإلنتاج 

  ( ال عففن تنتففاج السففنة 32.1) نسففبتا قففدرت بأنخ ففاا 2021للموسففم الشففتو،  ال ولفف  طففن4234قففدر تنتففاج الحنطففة%
ال ولف  طفن 810) األول من حيت اإلنتاج وال ، قفدر المركز واسطمحافظة ال ول  طنل احتلت 6238) قدرحيت   الماضية
ال %12.1) ال ولف  طفن بنسفبة511قفدر تنتاههفا ) لتفيوا القادسفيةل تليهفا محافظفة ترنتاج  مهموف%ال من 1.19بنسبة )

       بنسفبةو واليعل  الت ال ول  طن416ل 417حيت قدر تنتاهها )ال صالا الدينل ديال ) تيتليها محافظ لترنتاج مهموفمن 
كمفا  رنتفاج%ال مفن مهمفوف ت49.1) كلت بقيـــة المحافظات نسبة مقدار افيمـــــا ش ترنتاج %ال من مهموف 9.8ل 9.9)

 ال.4ال وهدول )1في هدول )
ففي األراضفي الحنطفة تنتفاج  ففي حفين قفدر%ال 97.7ال ول  طن بنسبفـة )4134) قدر تنتاج الحنطة في األراضي المروية 

 ال.2كما في هدول ) %ال2.3ال ال  طن بنسبة )99) الديمية
 

 

 ً  : المساحة  ثانيا
  نسفففبتا قفففدرت رت فففافبأ 2021 ال ولففف  دونفففم للموسفففم الشفففتو،9464محصفففول الحنطفففة )لقفففدرت المسفففاحة المزروعفففة 

 .ال4وهدول ) ال1كما في هدول )ال ول  دونم 8574) قدرت%ال عما كانت عليا في الموسم الماضي والتي 10.4)

 ال مفففن تهمفففالي المسفففاحة المزروعفففة %67.3ال ولففف  دونفففم بنسفففبة )6367المحصفففود  لهففف ا الموسفففم ) قفففدرت المسفففاحة
 ال.4ا في هدول )مك بالمحصول

 ( ال فففي حففين قففدرت المسففاحة 62.5ال ولفف  دونففم بنسففبة )5913قففدرت المسففاحة المزروعففة فففي األراضففي المرويففة%
 ال.2كما في هدول)تهمالي المساحة المزروعة  %ال من37.5ال ول  دونم بنسبة )3551المزروعة في األراضي الديمية )

 
 

 ً   : متوسط الغلة ثالثا

 ( بأنخ فاا 2021ال كغم للموسم الشتو، 447.3قدر متوسط غلة الدونم الواحد عل  وسا  تهمالي المساحة المزروعة 
  .ال1كما في هدول ) ال كغم727.6) قدرحيت  2020%ال عن سنة 38.5نسبتا ) قدرت

 ال عفن 9.7) نسفبتا قفدرت بأنخ فااال كغفم 664.9لواحفد علف  وسفا  المسفاحة المحصفود  )قدر متوسط غلفة الفدونم ا%
 ال.4كما في هدول )ال كغم 736.1) قدرالموسم الماضي حيت 

  ال كغفم699.2في األراضي المروية )عل  اسا  المساحة المزروعة قدر متوسط غلة الدونم الواحد من محصول الحنطة 
وسفط غلفة الفدونم الواحفد مفن محصفول الحنطفة علف  اسفا  المسفاحة المزروعفة ففي قفدر متفيما   ال6و 2كما في هدول )

 ال .5و 2ال كغم كما في هدول )27.9ارراضي الديمية )
 
 

 ً   : التبن رابعا

 ( ال.7كما في هدول ) 2021ال ول  طن لسنة 10463قدر مهموف تنتاج تبن الحنطة 
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 محصول الشعير 
 
 وور : اإلنتاج  

 الماضفية  عن تنتاج السنة %ال84.8 )بتا نس قدرت بأنخ اا 2021للموسم الشتو،  ال ول  طن267عير )قدر تنتاج الش
 ال ولف  طفن بنسفبة65) درول مفن حيفت اإلنتفاج والف ، قفالمركفز األ القادسيةاحتلت محافظة  لال ول  طن1756) قدرحيت 

فيمفا شفكلت  ال علف  التفواليل%14.3ل%14.7تليها محافظتي )ميسان والمثن ال بنسبة )لنتاج رمن مهموف ت %ال4.24)
  ال.10كما في هدول ) %ال من مهموف ترنتاج6.46) ـدار اة المحافظات نسبة مققيب

  ال فففي حففين قففدر انتففاج الشففعير فففي ارراضففي3.5ال ولفف  طففـن بنسبففـة ).114) الديميففةقففدر تنتففاج الشففعير فففي األراضففي% 
 .ال8كما في هدول ) %ال7.94ال ال  طن بنسبة )252.4) مرويةال

          

 : المساحة  ثانيا
  نسفففففبتا قفففففدرت بأنخ فففففاا ال ولففففف  دونفففففم 3092)محصفففففول الشفففففعير ل 2021قفففففدرت المسفففففاحة المزروعفففففة لسفففففنة                               

 .ال1كما في هدول )ال ول  دونم 4528) قدرت ال عما كانت عليا في الموسم الماضي حيت31.7)%

  ال من تهمفالي المسفاحة المزروعفة بالمحصفول22.4ال ول  دونم بنسبة )691)قدرت المساحة المحصود  له ا الموسم% 
 . ال10كما في هدول )

 فيمففا قففدرت المساحــــــففـة  %ال 0.78ال ولفف  دونففم بنسففبة )2412) ديميففةقففدرت المساحــــففـة المزروعففة فففي األراضففي ال
كمفا ففي  سفاحة المزروعفة بالشفعيرتهمفالي الم%ال مفن 0.22ال ول  دونفم بنسفبة )680) المرويةالمزروعة في األراضي 

 ال.8هدول )
 

         : متوسط الغلة ثالثا      

 ( قفدرت بإنخ فاا 2021ال كغفم للموسفم الشفتو، 2.86قدر متوسط غلة الدونم الواحد علف  وسفا  المسفاحة المزروعفة 
  .ال1كما في هدول ) ال كغم8.387) قدر حيت الماضي الموسم%ال عن 8.77نسبتا )

 ال عفن %1.3) نسفبتا قفدرت بإنخ فااال كغفـم 6.385دونم الواحفد علف  وسفا  المسفاحة المحصفود  )قدر متوسط غلة الف
 ال.8ل10كما في هدول )ال كغم 390.7)قدر الموسم الماضي وال ، 

 ال كغفم9.370) عل  اسا  المساحة المزروعفة قدر متوسط غلة الدونم الواحد من محصول الشعير في األراضي المروية 
 .ال8هدول ) كما فيال كغم 9.5حصول الشعير في ارراضي الديمية )ة الدونم الواحد من مين قدر متوسط غلحفي 

 
 

 رابعا : التبن   
 ( ال.13كما في هدول ) 2021ال ول  طن لسنة 540قدر مهموف تنتاج تبن الشعير 



  Table (1)                                                                                                                                                                        

الشعيرالحنطة

WheatBarley

**20163,697-10.91,0625.9

**20174,21614.0820-22.8

**20183,154-25.2601-26.7

***20196,331100.73,721519.0

***20208,57435.44,52821.7

***20219,46410.43,092-31.7

**20163,05315.449951.2

**20172,974-2.6303-39.3

**20182,178-26.8191-37.1

***20194,34399.41,518696.5

***20206,23843.61,75615.7

***20214,234-32.1267.00-84.8

**2016825.729.4470.243.0

**2017705.5-14.6369.4-21.4

**2018690.5-2.1317.1-14.2

***2019686.1-0.6408.128.7

***2020727.66.0387.8-5.0

***2021447.3-38.586.2-77.8

Average 

Yield 

(Kg/Donum)

    متوسط الغلة 

(دونم/ كغم)   

.عدا اقليم كردستان وبعض القرى في المحافظات نينوى ،كركوك ،ديالى،االنبار وصالح الدين ***

.عدا اقليم كردستان والمحافظات نينوى،صالح الدين، االنبار*

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

.ديالى

اجمالي المساحة 

المزروعة 

دونم (1000)

Cultivated 

Area (000) 

Donum

كمية االنتاج 

المتحقق 

طن (1000)

Production 

(000) Ton

     مقارنة المساحة المزروعة وكمية االنتاج ومتوسط الغلة لمحصولي الحنطة والشعير للسنوات   

(2021-2016)

Comparison of  cultivated area, production quantity and average yield 

of Wheat and Barley for (2016-2021)  

التفاصيل

       

السنوات       

Yaer

Details

Cropالمحصول      

نسبة التغير 

%السنوية 

نسبة التغير 

%السنوية

(1)جدول رقم 

4



 دونم       1000    

 طن1000     

دونم/   كغم 

                السنوات

السنوات

Figure( 1)شكل

(2021- 2016)المساحة المزروعة بمحصولي الحنطة والشعير للسنوات 

Area cultivated for Wheat and Barley for (2016-2021) 

Wheat and Barley production for  (2016-2021)        

(2021- 2016)كمية االنتاج لمحصولي الحنطة والشعير للسنوات 

Figure  ( 2)شكل  

                السنوات

.عدا اقليم كردستان والمحافظات نينوى،صالح الدين، االنبار*

.عدا اقليم كردستان وبعض القرى في المحافظات نينوى ،كركوك ،ديالى،االنبار وصالح الدين ***

Figure( 3)شكل  

(2021- 2016)متوسط غلة الدونم الواحد لمحصولي الحنطة والشعير للسنوات 

Average yield of Wheat and Barley per donum for (2016-2021)

.عدا اقليم كردستان والمحافظات نينوى،صالح الدين، االنبار،قضاء الحويجة من محافظة كركوك وبعض القرى  في محافظة ديالى**
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Table (2)(2)  جدول رقم 

Cultivated 

area
 متوسط الغلة 

average 

yield

(Donum) ( دونم/ كغم) KG/Donum

 اجمالي 

المساحة

المساحة 

المحصودة

المساحة 

المتضررة

 اجمالي 

المساحة

المساحة 

المحصودة

Total area
Harvested 

area

Damaged 

area
Total area

Harvested 

area

5,913,4695,871,89241,5774,134,475699.2704.1Irrigatedالمروية

 3,550,756495,3193,055,43799,23927.9200.4Rain fedالديمية

9,464,2256,367,2113,097,0144,233,714447.3664.9Totalالمجموع

Table (3)(3)  جدول رقم 

Cultivated 

area
 متوسط الغلة 

average 

yield

(Donum) ( دونم/ كغم) KG/Donum

 اجمالي 

المساحة

المساحة 

المحصودة

المساحة 

المتضررة

 اجمالي 

المساحة

المساحة 

المحصودة

Total area
Harvested 

area

Damaged 

area
Total area

Harvested 

area

مضمونة 

االمطار
387,209216,240170,96947,855123.6221.3

Rain fall 

guaranteed 

شبه مضمونة 

االمطار
1,799,026279,0791,519,94751,38428.6184.1

Rain semi 

guaranteed 

غير مضمونة 

االمطار
1,364,52101,364,52100.00.0

Rain not 

guaranteed 

3,550,756495,3193,055,43799,23927.9200.4Totalالمجموع

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

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج لمحصول الحنطة حسب المناطق المطرية للقطاع 

2021الخاص لسنة 

Cultivated area, average yield per donum and product of Wheat by rain fed areas of 

private sector for 2021

االرواء

   االنتاج    المساحة المزروعة 

(طن)

Irrigation

(دونم)

product 

(Ton)

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج لمحصول الحنطة حسب طريقة اإلرواء للقطاع 

2021الخاص لسنة 

Cultivated area, average yield per donum and product of Wheat by the mean of 

irrigation of private sector for 2021

االرواء

   االنتاج    المساحة المزروعة 

(طن)

Irrigation

(دونم)

product 

(Ton)
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Cultivated 

area
 متوسط الغلة 

average 

yield

(Donum) ( دونم/ كغم) KG/Donum

 اجمالي 

المساحة
المساحة المتضررةالمساحة المحصودة

 اجمالي 

المساحة

المساحة 

المحصودة

Total area
Harvested 

area

Damaged 

area

Total 

area

Harvested 

area

3,689,509959,0442,730,465392,1569.3106.3408.9Ninevahنينوى

681,540444,976236,564330,5017.8484.9742.7Kirkukكركوك

617,337604,91612,421416,9019.8675.3689.2Dialaديالى

281,034263,45517,579202,7544.8721.5769.6Anbarاالنبار

154,520154,5200116,2252.7752.2752.2Baghdadبغداد

302,994302,94153270,1956.4891.8891.9Babylonبابل

73,63472,98465072,3271.7982.3991.0Karbalaكربالء

1,105,8911,103,6112,280809,64519.1732.1733.6Wasitواسط

738,930667,31171,619417,1389.9564.5625.1Salah-Aldeenصالح الدين

209,714208,0661,648111,4182.6531.3535.5Al-Najafالنجف

711,420711,4200510,65112.1717.8717.8Al-Qadisiyaالقادسية

260,802237,85822,944132,2303.1507.0555.9Al-Muthnnaالمثنى

330,128330,1280248,6395.9753.2753.2Thi-Qarذي قار 

263,445262,654791174,5124.1662.4664.4Maysanميسان

43,32743,327028,4220.7656.0656.0Al-Basraالبصرة

9,464,2256,367,2113,097,0144,233,714100.0447.3664.9Totalالمجموع

     طـــــن

Figure (4) شكل  

Quantity of wheat production by governorate for 2021

2021كمية االنتاج لمحصول الحنطة  حسب المحافظات لسنة 

2021المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج لمحصول الحنطة حسب المحافظات لسنة 

Governerates

(دونم)

production 

(Ton)

                                                                                                                                                                        Table (4)  (4)  جدول رقم 

المحافظات

المساحة المزروعة 
(طن)   االنتاج    

Cultivated area, average yield per donum and production of Wheat by governerate for 2021

النسبة المئوية 

%
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(5)  جدول رقم 

Cultivated 

area
 متوسط الغلة 

average 

yield

(Donum) ( دونم/ كغم) KG/Donum

 اجمالي 

المساحة

المساحة 

المحصودة
المساحة المتضررة

 اجمالي 

المساحة

المساحة 

المحصودة

Total area
Harvested 

area
Damaged areaTotal area

Harvested 

area

3,221,732495,3192,726,41399,23930.8200.4Ninevahنينوى

233,4180233,41800.00.0Kirkukكركوك

12,421012,42100.00.0Dialaديالى

15,287015,28700.00.0AL-Anbarاالنبار

67,898067,89800.00.0Salah-Aldeenصالح الدين

3,550,756495,3193,055,43799,23927.9200.4Totalالمجموع

(6)  جدول رقم 

Cultivated 

area
 متوسط الغلة 

average 

yield

(Donum) ( دونم/ كغم) KG/Donum

 اجمالي 

المساحة

المساحة 

المحصودة
المساحة المتضررة

 اجمالي 

المساحة

المساحة 

المحصودة

Total area
Harvested 

area
Damaged areaTotal area

Harvested 

area

467,777463,7254,052292,917626.2631.7Ninevahنينوى

448,122444,9763,146330,501737.5742.7Kirkukكركوك

604,916604,9160416,901689.2689.2Dialaديالى

265,747263,4552,292202,754763.0769.6AL-Anbarاالنبار

154,520154,5200116,225752.2752.2Baghdadبغداد

302,994302,94153270,195891.8891.9Babylonبابل

73,63472,98465072,327982.3991.0Karbalaكربالء

1,105,8911,103,6112,280809,645732.1733.6Wasitواسط

671,032667,3113,721417,138621.6625.1Salah-Aldeenصالح الدين

209,714208,0661,648111,418531.3535.5Al-Najafالنجف

711,420711,4200510,651717.8717.8Al-Qadisiyaالقادسية

260,802237,85822,944132,230507.0555.9Al-Muthnnaالمثنى

330,128330,1280248,639753.2753.2Thi Qarذي قار

263,445262,654791174,512662.4664.4Maysanميسان

43,32743,327028,422656.0656.0Al-Basraالبصرة

5,913,4695,871,89241,5774,134,475699.2704.1Totalالمجموع

  Table (6)                                                                                                                                                                        

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج في المناطق المروية لمحصول الحنطة حسب المحافظات 

2021للقطاع الخاص لسنة 

Cultivated area, average yield per donum and production quantity of Wheat in 

irrigated area for private sector by governorate  for 2021

المحافظات

   االنتاج    المساحة المزروعة 

(طن)

Governorates

(دونم)

production 

(Ton)

  Table (5)                                                                                                                                                                        

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

2021لسنة 

Governorates

(دونم)

production 

(Ton)

المحافظات

المساحة المزروعة 

Cultivated area, average yield per donum and quantity of wheat production  in 

rain fed area  by governorate for 2021  

   االنتاج    

(طن)
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(7)  جدول رقم 

المساحة 

(دونم)المحصودة 

متوسط غلة التبن 

(دونم/كغم)
(طن)انتاج التبن 

Harvested area 

(Donum)

  Wheat hay 

average yield 

(kg/Donum)

 Wheat hay 

product (ton)

6,367,2111643.310,463,109Wheatالحنطة

  Table (7)                                                                                                                                                                        

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

2021

Cropالمحصول

 Area harvested, average yield per donum and production of wheat 

hay  of private Sector for 2021
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(8)  جدول رقم 

 متوسط الغلة 
average 

yield

 (دونم/ كغم ) 
KG/Donu

m
 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

680,543619,9396,33054,274252,437370.9407.2Irrigatedالمروية

2,411,91871,3492,340,569014,1445.9198.2Rain fedالديمية

3,092,461691,2882,346,89954,274266,58186.2385.6Totalالمجموع

(9)  جدول رقم 

 متوسط الغلة 
average 

yield

 (دونم/ كغم ) 
KG/Donu

m
 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

0000000مضمونة االمطار
Rain fall 

guaranteed 

شبه مضمونة 

االمطار
486,91871,349415,569014,14429.0198.2

Rain semi 

guaranteed 

غير مضمونة 

االمطار
1,925,00001,925,000000.00.0

Rain not 

guaranteed 

2,411,91871,3492,340,569014,1445.9198.2Totalالمجموع

االرواء

   االنتاج    Cultivated areaالمساحة المزروعة 

(طن)

Irrigation

(Donum)(دونم)

production 

(Ton)

  Table (9)                                                                                                                                                                        

2021المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج لمحصول الشعير حسب طريقة اإلرواء للقطاع الخاص لسنة 

Cultivated area, average yield per donum and barley product by the mean of irrigation of 

private sector for 2021

  Table (8)                                                                                                                                                                        

االرواء

   االنتاج    Cultivated areaالمساحة المزروعة 

(طن)

Irrigation

(Donum)(دونم)

production 

(Ton)

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

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

2021

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

for 2021
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 متوسط الغلة 
average 

yield

 (دونم/ كغم ) 
KG/Donu

m
 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

2,406,42771,3492,335,078014,1445.35.9198.2Ninevahنينوى

3,8644053,45902260.158.5558.0Kirkukكركوك

41,33439,2742,0322816,0916.0389.3409.7Dialaديالى

17,04913,522313,4966,9882.6409.9516.8Anbarاالنبار

10,52510,18803375,2772.0501.4518.0Baghdadبغداد

42,58428,129014,45512,0164.5282.2427.2Babylonبابل

2,0771,44506327530.3362.5521.1Karbalaكربالء

74,10374,0980531,77611.9428.8428.8Wasitواسط

20,42917,3507442,3357,8362.9383.6451.6Salah-Aldeenصالح الدين

1,0141,014004720.2465.5465.5Al-Najafالنجف

167,031167,0310065,04024.4389.4389.4Al-Qadisiyaالقادسية

113,027110,7132,314038,14014.3337.4344.5Al-Muthnnaالمثنى

72,65972,6590028,71010.8395.1395.1Thi-Qarذي قار 

118,63684,1113,24131,28439,11214.7329.7465.0Maysanميسان

1,702001,7020000Al-Basraالبصرة

3,092,461691,2882,346,89954,274266,581100.086.2385.6Totalالمجموع

طـــــــن

Figure (5)شكل 

2021كمية االنتاج لمحصول الشعير حسب المحافظات لسنة 

Quantity of barley production by governorate for 2021

2021المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج لمحصول الشعير حسب المحافظات لسنة 

Cultivated area, average yield  per donum and production of barley by governorate for 2021

النسبة 

%المئوية 

                                                                                                                                                                        Table (10)  (10)  جدول رقم 

المحافظات

   االنتاج    Cultivated areaالمساحة المزروعة 

(طن)

Governerates

(Donum)(دونم)

production 

(Ton)
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(11)  جدول رقم 

 متوسط الغلة 
average 

yield

KG/Donum (دونم/ كغم ) 

 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

2,406,42771,3492,335,078014,1445.9198.2Ninevahنينوى

3,45903,459000.00.0Kirkukكركوك

2,03202,032000.00.0Dialaديالى

2,411,91871,3492,340,569014,1445.9198.2Totalالمجموع

(12)  جدول رقم 

 متوسط الغلة 
average 

yield

KG/Donum (دونم/ كغم ) 

 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

40540500226558.0558.0Kirkukكركوك

39,30239,27402816,091409.4409.7Dialaديالى

17,04913,522313,4966,988409.9516.8Anbarاالنبار

10,52510,18803375,277501.4518.0Baghdadبغداد

42,58428,129014,45512,016282.2427.2Babylonبابل

2,0771,4450632753362.5521.1Karbalaكربالء

74,10374,0980531,776428.8428.8Wasitواسط

20,42917,3507442,3357,836383.6451.6Salah-Aldeenصالح الدين

1,0141,01400472465.5465.5Al-Najafالنجف

167,031167,0310065,040389.4389.4Al-Qadisiyaالقادسية

113,027110,7132,314038,140337.4344.5Al-Muthnnaالمثنى

72,65972,6590028,710395.1395.1Thi-Qarذي قار

118,63684,1113,24131,28439,112329.7465.0Maysanميسان

1,702001,70200.00.0Al-Basraالبصرة

680,543619,9396,33054,274252,437370.9407.2Totalالمجموع

Cultivated area, average yield per donum and quantity of barley production in irrigated 

area for private sector by governorate for 2021

المحافظات

Cultivated areaالمساحة المزروعة 
   االنتاج    

(طن)

Governerates

(Donum)(دونم)

production 

(Ton)

  Table (12)                                                                                                                                                                        

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

2021الخاص لسنة  

المحافظات

Cultivated areaالمساحة المزروعة 

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

2021الخاص لسنة 

 Cultivated area, average yield per donum and quantity of Barley production in rain fed 

area for private sector by governorate for 2021

   االنتاج    

(طن)

Governerates

(Donum)(دونم)

production 

(Ton)

  Table (11)                                                                                                                                                                        
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  جدول رقم (13)

المساحة المحصودة 
(دونم)

متوسط غلة التبن 
(كغم)

Cropانتاج التبن (طن)

Harvested area 
(Donum)

  Barley hay 
average 
yield(kg)

  Barley hay 
production (ton)

691,270781.9540,474Barleyالشعير

المساحة المحصودة ومتوسط غلة الدونم الواحد واإلنتاج  لتبن الشعير للقطاع الخاص 
لسنة 2021

 Area harvested, average yield per donum and production of  
 Barley hay of Private Sector for 2021

المحصول

  Table (13)                      
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