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 مقدمة
 وتعتب�ر مس�وح المحاص�يل الحقلي�ة الت�ي تنف�ذھا تقوم مديرية اإلحصاء الزراعي بتوفير بيانات ع�ن مختل�ف أوج�ه النش�اط الزراع�ي

ن في الس�نة (الموس�م الش�توي ،الموس�م الص�يفي ) ، الس�تخراج سوحات الموسمية وتنفذ بواقع مرتيالمديرية  من اضخم واوسع الم
والثانوية، وتصدر المديرية تقاريرھا الس�نوية  لس�بعة محاص�يل رئيس�ة ھ�ي (الحنط�ة ،  الحقلية الرئيسة مؤشرات االنتاج للمحاصيل

 تق��اريرباالض�افة ال��ى ) وال��ذرة الص�فراء والبطاط��ا زھ�رة الش��مسللمحاص��يل  بع��روتين الربيعي��ة والخريفي�ة ، القط�ن،، الش��لبالش�عير
  المحاصيل الثانوية وتقرير تجميعي لجميع المحاصيل.

لقياس االمن الغذائي للبلد حي�� تعتب�ر الحنط�ة   والشعير من التقارير المھمة التي يستخرج منھا مؤشراتتبر تقرير انتاج الحنطة يع
وخاص�ة واس�عة   بمس�احات  كمصدر اساسي للغ�ذاء وت�زرع ف�ي الع�راق  في العالم من اقدم المحاصيل الحقلية التي عرفت زراعتھا 

   في المحافظات الشمالية .
بس�بب الوض�ع  في ھذا التقرير )،قضاء الحويجة في محافظة كركوكنبار، صالح الديناللما بانه لم يتم شمول المحافظات (نينوى، اع

 اقليم كردستان. باالضافة الى عدم شمول االمني
  

 منھجية التقرير 

محص�ولي الحنط�ة والش�عير باس�تخدام  ي�تم تق�دير انت�اجتم عميلة جمع االط�ار للمحاص�يل الحقلي�ة ع�ن طري�ق االستفس�ار الم�وقعي وت
الموض�وعية الت�ي تعتم�د القي�اس الفعل�ي للمس�احات المزروع�ة  باألس�اليبأسلوب العينة الطبقية العشوائية متعددة المراحل المقترنة 

 يالل ش�ھرخ� الش�توييجمع اط�ار المحاص�يل الحقلي�ة  ،حقول المزارعين المشمولين بالعينةلالحصاد  وتنفيذ العدد الالزم من تجارب
للمحاص��يل الحقلي��ة ف��ي الق��رى او الش��عب  ال��زارعينك��انون الث��اني وش��باط م��ن خ��الل تحقي��ق الزي��ارة الميداني��ة لتجمع��ات الح��ائزين 

  الزراعية وفق التنسيق مع وزارة الزراعة. 
ل�ك الموس�م والمس�احات ، الثانوي�ة) ف�ي ذ (الرئيس�ةجميع الح�ائزين ال�زارعين للمحاص�يل الحقلي�ة يسجل في اطار المحاصيل الحقلية 

عل�ف اخض�ر ويب�وب الح�ائزين ف�ي ج�داول احتس�اب حج�م العين�ة وف�ق المحص�ول  ،متض�رر المزروعة للمحاصيل المزروع�ة منتج�ة،
وي�تم  ،مس�توى القض�اء ىالمن�تج والمتض�رر والعل�ف االخض�ر عل�والقطاع ووسيلة االرواء وفئات المس�احة المزروع�ة وف�ق االط�ار 

جداول خاصة باختيار عينة م�ن مزارع�ي الحنط�ة والش�عير لغ�ر� القي�اس ولين بالقياس والحصاد بموجب اختيار المزارعين المشم
  . ) كحد أدنى وعلى مستوى كل فئة% 1.5وبنسبة  ( والحصاد

تنف�ذ الزي��ارات الميداني�ة لعين��ة الحص��اد ف�ي ش��ھري اي��ار وحزي�ران لغ��ر� قي��اس المس�احات المزروع��ة لحق��ول العين�ة المنتخب��ة م��ن 
وب الغرب�ي لھ�ا جن�م تنتخب زاوي�ة ال 8×  م 5) بضلعين  2م 40ئزين واجراء تجارب حصاد لالطار المنتج ، تبلغ بقعة الحصاد (الحا

وزن  واس��تخراجي��تم تق��دير الت��بن بط��رح وزن الحب��وب م��ع الت��بن وت��وزن الحب��وب بع��د الفص��ل وعش��وائياً وي��وزن انتاجھ��ا م��ع الت��بن 
احتس�اب الغل�ة للمس�احات  قب�لويعام�ل وزن الت�بن بمعام�ل التجفي�ف صافي بمعام�ل التجفي�ف الحبوب الصافي ويعامل وزن الحبوب ال

  .المزروعة
  تقدر مؤشرات االنتاج على مستوى القضاء والمحافظة والعراق وتنشر في ھذا التقرير على مستوى المحافظة والعراق فقط. 

  ظة كركوك .علما انه تم اعتماد تقديرات وزارة الزراعة لقضاء داقوق في محاف
 

  تحليل النتائج 
  محصول الحنطة 

  أوال : اإلنتاج 
) ع�ن 15.4( نس�بته قدرت بأرتفاع 2016لشتوي للموسم ا للمحافظات المشمولة ) ألف طن3053قدر إنتاج الحنطة (%

 األول م��ن حي��� اإلنت��اج وال��ذي ق��در المرك��ز واس��ط) أل��ف ط��ن، احتل��ت محافظ��ة 2645( ق��درإنت��اج الس��نة الماض��ية حي��� 
        ة) أل�ف ط�ن بنس�ب588والذي قدر إنتاجھا ( ديالى، تليھا محافظة  إالنتاج مجموع%) من 20.7) ألف طن بنسبة (631(
%) م��ن 13.3( ) أل��ف ط��ن بنس��بة406حي��� ق��در إنتاجھ��ا (القادس��ية ، تليھ��ا محافظ��ة  إالنت��اج مجم��وعم��ن  )19.3%(

 النتاج.%) من مجموع إ46.7( فيمـــــا شكلت بقيـــة المحافظات نسبة مقدارھا إالنتاج مجموع
ف�ي األراض�ي الحنط�ة ج إنت�ا ف�ي ح�ين ق�در%)  94.5 ) ألف طن بنسبـة (2885قدر إنتاج الحنطة في األراضي المروية (

  .%)5.5) الف طن  بنسبة (168( الديمية

  : المساحة  ثانيا
 نخف�ا� بأ 2016 للموسم الش�توي للمحافظات المشمولة) ألف دونم 3697محصول الحنطة (لقدرت المساحة المزروعة

 ) ألف دونم .4147%) عما كانت عليه في الموسم الماضي والتي كانت (10.9( نسبته قدرت
) م���ن إجم���الي المس���احة المزروع���ة %99.5) أل���ف دون���م بنس���بة (3680ق���درت المس���احة المحص���ودة لھ���ذا الموس���م (

.بالمحصول
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) ف���ي ح���ين ق���درت المس���احة 92.3) أل���ف دون���م بنس��بة (3412ق��درت المس���احة المزروع���ة ف���ي األراض��ي المروي���ة (%
فيم�ا ق�درت المس�احة لي المس�احة المزروع�ة %) من إجم�ا7.7) ألف دونم بنسبة (285المزروعة في األراضي الديمية (

%) م��ن مس��احة االراض��ي الديمي��ة ام��ا المس��احة 75.4( ) ال��ف دون��م بنس��بة215( ش��به مض��مونة االمط��ارف��ي  المزروع��ة
%) من المساحة المزروع�ة ف�ي 24.6(  ) الف دونم بنسبة70( المزروعة في االراضي غير مضمونة االمطار فقد قدرت

  .االراضي الديمية
  

   : متوسط الغلة لثاثا
) رتف�اعبأ  2016) كغ�م للموس�م الش�توي 825.7قدر متوسط غلة الدونم الواحد على أساس إجمالي المساحة المزروعة  

 . ) كغم637.9( قدرحيث  2015%) عن سنة 29.4نسبته ( قدرت
) �ع�ن 27.5( تهنس�ب ق�درت بان�ف�ا�) كغ�م 829.5قدر متوسط غلة الدونم الواحد على أس�اس المس�احة المحص�ود (%

 ) كغم .650.5( قدرالموسم الماضي حيث 
) كغم 845.4قدر متوسط غلة الدونم الواحد من محصول الحنطة في األراضي المروية (. 
   : التبن رابعا
) 2016) ألف طن لسنة 4772قدر مجموع إنتاج تبن الحنطة. 

  محصول الشعير 
  أوال : اإلنتاج  

) ع�ن %) 51.2(بته نس� ارتف�اع ق�درتب 2016للموس�م الش�توي  للمحافظات المشمولة ) ألف طن499قدر إنتاج الشعير
 ول م�ن حي�ث اإلنت�اج وال�ذي قـــ�ـدرالمرك�ز األ القادس�يةاحتل�ت محافظ�ة  ،) ألف طن330( قدرالماضية حيث  إنتاج السنة

) أل�ف ط�ن 98( إنتاجھ�ا ال�ذي قـ�ـدر ميس�ان فظ�ة، تليھـــــ�ـا محانت�اج الم�ن مجم�وع إ %)25.1( ) ألف طن بنس�بة125(
%) 12.9) ألف طن بنسبة (64حيث قدر إنتاجھــــا ( ذي قار، تليھــــا محافظة نتاج ال%) مــــن مجموع إ19.7( ةبنسب

  .%) من مجموع إالنتاج42.3( قية المحافظات نسبة مقـــــدارھانتاج فيما شكلت بالمن مجموع إ
) ف�ي ح�ين ق�در انت�اج الش�عير ف�ي االراض�ي90.4أل�ف ط�ـن بنسب�ـة ( )451قدر إنتاج الش�عير ف�ي األراض�ي المروي�ة (% 

    %).9.6) الف طن بنسبة (48الديمية (


  : المساحة  ثانيا
 نس�����بته ق�����درت بأرتف�����اع  ) أل�����ف دون�����م  1062محص�����ول الش�����عير (ل 2016ق�����درت المس�����احة المزروع�����ة لس�����نة                

 ) ألف دونم .1003( قدرت يه في الموسم الماضي حيث%) عما كانت عل 5.9(
) م���ن إجم���الي المس���احة المزروع���ة 97.8) أل���ف دون���م بنس���بة (1039ق���درت المس���احة المحص���ود� لھ���ذا الموس���م (%

 . بالمحصول
) فيم��ا ق��درت المساحــــــ��ـة  %) 90.9 ) أل��ف دون��م بنس��بة (965 ق��درت المساحــــ��ـة المزروع��ة ف��ي األراض��ي المروي��ة

، فيم�ا ق�درت  إجمالي المساحة المزروعة بالش�عير%) من 9.1  ) ألف دونم بنسبة (97روعة في األراضي الديمية (المز
) م��ن مس��احة %58.8 ) ألــ��ـف دون��م بنسبــــــ��ـة (57(االمط��ار  المساحــ��ـة المزروع��ة ف��ي األراض��ي شبــ��ـه المضمون��ـه

               ) أل��ف دون��م بنس��بة 40( مض��مونه األمط��ار فقــ��ـد ق��درت األراض��ي الديمي��ة أم��ا المس��احة المزروع��ة ف��ي األراض��ي غي��ر 
   . احة المزروعة في األراضي الديمية) من المس41.2%(

 
متوسط الغلة ثالثا :          
) للموس�م الش�توي  للمحافظ�ات المش�مولة) كغ�م 470.2 قدر متوسط غلة الدونم الواحد عل�ى أس�اس المس�احة المزروع�ة

 .  ) كغم328.7( قدر حيث 2015%) عن سنة 43.0نسبته ( قدرت رتفاعبأ  2016
) �ع�ن 38.1( نس�بته ق�درت رتف�اعا) كغ�ـم ب480.3قدر متوسط غل�ة ال�دونم الواح�د عل�ى أس�اس المس�احة المحص�ود (%

 ) كغم .347.9(قدر الموسم الماضي والذي 
 ين قدر متوسط غلة ال�دونم حفي  ) كغم467.7المروية (قدر متوسط غلة الدونم الواحد من محصول الشعير في األراضي

 ) كغم .495.2حصول الشعير في االراضي الديمية (الواحد من م
 

  رابعا : التبن   
 . 2016) ألف طن لسنة 780قدر مجموع إنتاج تبن الشعير (        



الجداول األحصائية
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          Table (1)  جدول رقم (1)

الشعيرالحنطة
WheatBarley

201165433651
201269142850
201373763364

85284632
*4585*1425

2015*4147*1003
2016**3697**1062
20112809820
20123062832
201341781003

50551278
*3043*546

2015*2645*330
2016**3053**499
2011429.3224.6
2012442.9292.0
2013566.5298.3

592.8275.8
*663.7*383.5

2015*637.9*328.7
2016**825.7**470.2

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

اجمالي المساحة 
(1000) دونم

Total area     
(1000) Donum

كمية االنتاج المتحقق 
(1000) طن

 Product  (1000) 
Ton

    متوسط الغلة    
(كغم/ دونم)

Average Yield 
(KG/Donum)

2014

2014

2014

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

     مقارنة المساحة المزروعة وكمية االنتاج ومتوسط الغلة لمحصولي الحنطة والشعير للسنوات              
(2011-2016)       

Comparison of  cultivated area, product quantity and average yield of 
wheat and barley for (2011-2016)  

       السنوات      التفاصيل
Yaer 

Crop      المحصول
Details

5



مديرية االحصاء الزراعي / الجهار املركزي لالحصاء / العراق 6

انتاج الحنطة والشعير لسنة 2016

كغم /دونم

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

Figure (2) شكل

Figure  (1)  شكل

Average yield production of wheat and barley per donum for (2011‐2016)

كمية االنتاج لمحصولي الحنطة والشعير للسنوات (2011- 2016)

المساحة المزروعة لمحصولي الحنطة والشعير للسنوات (2011- 2016)

Wheat and barley product for  (2011‐2016) 

متوسط غلة الدونم الواحد لمحصولي الحنطة والشعير للسنوات (2011- 2016)

Area cultivated with wheat and barley for (2011‐2016) 
1000 دونم       

1000 طن

Figure (3)شكل

0

2000

4000

6000

8000

10000

2011 2012 2013 2014 *2014 2015 2016

 الحنطة

 الشعير

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2011 2012 2013 2014 *2014 2015 2016

 الحنطة

 الشعير

0

200

400

600

800

1000

2011 2012 2013 2014 *2014 2015 2016

 الحنطة

 الشعير

6 ا



7مديرية االحصاء الزراعي / الجهار املركزي لالحصاء / العراق

انتاج الحنطة والشعير لسنة 2016

كغم /دونم

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

Figure (2) شكل

Figure  (1)  شكل

Average yield production of wheat and barley per donum for (2011‐2016)

كمية االنتاج لمحصولي الحنطة والشعير للسنوات (2011- 2016)

المساحة المزروعة لمحصولي الحنطة والشعير للسنوات (2011- 2016)

Wheat and barley product for  (2011‐2016) 

متوسط غلة الدونم الواحد لمحصولي الحنطة والشعير للسنوات (2011- 2016)

Area cultivated with wheat and barley for (2011‐2016) 
1000 دونم       

1000 طن

Figure (3)شكل
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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 areaHarvested 
area

Damaged 
areaTotal areaHarvested 

area

34122793395415168642884741845.4849.6Irrigatedالمروية

168198590.2590.2Rain fed-284967284967الديمية

36972463680382168643052939825.7829.5Totalالمجموع

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 areaHarvested 
area

Damaged 
areaTotal areaHarvested 

area
مضمونة 
 Rain fall------االمطار

guaranteed 
شبه مضمونة 
 121305563.3563.3Rain semi-215333215333االمطار

guaranteed 
غير مضمونة 
 46893673.4673.4Rain not-6963469634االمطار

guaranteed 

168198590.2590.2Total-284967284967المجموع

Cultivated area, average yield per donum and product of wheat by rain fed areas of 
private sector for 2016

Symbol (-) means Zero or almost Zero

product 
(Ton)

(عدا اقليم كردستان والمحافظات نينوى،صالح الدين، االنبار،قضاء الحويجة من محافظة كركوك) 

   االنتاج    المساحة المزروعة 
(طن) (دونم)

(عدا اقليم كردستان والمحافظات نينوى،صالح الدين، االنبار،قضاء الحويجة من محافظة كركوك) 

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج لمحصول الحنطة حسب طريقة اإلرواء للقطاع الخاص 
لسنة 2016

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 2016

 Cultivated area, average yield per donum and product of wheat by the mean of
irrigation of private sector for 2016

7



مديرية االحصاء الزراعي / الجهار املركزي لالحصاء / العراق 8

انتاج الحنطة والشعير لسنة 2016

Cultivated 
areaمتوسط الغلة average 

yield
(Donum)(كغم / دونم)KG/Donum

 اجمالي 
المساحة

المساحة 
المحصودة

المساحة 
المتضررة

 اجمالي 
المساحة

المساحة 
المحصودة

Total areaHarvested 
area

Damaged 
area

Total 
area

Harvested 
area

2395897.8669.9669.9Kirkuk-357627357627كركوك

58828819.3949.6949.6Diala-619530619530ديالى

1191383.9955.7955.7Baghdad-124665124665بغداد

324912324904832120410.5988.6988.6Babylonبابل

3302932207822257470.8779.5799.4Karbalaكربالء

63110720.7884.9884.9Wasit-713224713224واسط

2135282126508781881566.2881.2884.8Al-Najafالنجف

40579813.3856.8856.8Al-Qadisiya-473627473627القادسية

16029314691813375893092.9557.2607.9Al-Muthnnaالمثنى

1515495.0746.5746.5Thi-Qar-203026203026ذي قار 

39793039614917812581858.5648.8651.7Maysanميسان

348691.1459.7459.7Al-Basra-7585575855البصرة

36972463680382168643052939100.0825.7829.5Totalالمجموع

     طـــــن

Figure (4) شكل  

Quantity of wheat product by governorate for 2016
لسنة 2016 المحافظات حسب الحنطة  لمحصول االنتاج كمية

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج لمحصول الحنطة حسب المحافظات لسنة 2016

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 2016
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المئوية %
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9مديرية االحصاء الزراعي / الجهار املركزي لالحصاء / العراق

انتاج الحنطة والشعير لسنة 2016

Cultivated 
areaمتوسط الغلة average 

yield
(Donum)(كغم / دونم)KG/Donum

 اجمالي 
المساحة

المساحة 
المحصودة

المساحة 
المتضررة

 اجمالي 
المساحة

المساحة 
المحصودة

Total areaHarvested 
area

Damaged 
area

Total 
area

Harvested 
area

2395897.8669.9669.9Kirkuk-357627357627كركوك

58828819.3949.6949.6Diala-619530619530ديالى

1191383.9955.7955.7Baghdad-124665124665بغداد

324912324904832120410.5988.6988.6Babylonبابل

3302932207822257470.8779.5799.4Karbalaكربالء

63110720.7884.9884.9Wasit-713224713224واسط

2135282126508781881566.2881.2884.8Al-Najafالنجف

40579813.3856.8856.8Al-Qadisiya-473627473627القادسية

16029314691813375893092.9557.2607.9Al-Muthnnaالمثنى

1515495.0746.5746.5Thi-Qar-203026203026ذي قار 

39793039614917812581858.5648.8651.7Maysanميسان

348691.1459.7459.7Al-Basra-7585575855البصرة

36972463680382168643052939100.0825.7829.5Totalالمجموع

     طـــــن

Figure (4) شكل  

Quantity of wheat product by governorate for 2016
لسنة 2016 المحافظات حسب الحنطة  لمحصول االنتاج كمية

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج لمحصول الحنطة حسب المحافظات لسنة 2016

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 2016
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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 areaHarvested 
area

Damaged 
areaTotal areaHarvested 

area
121305563.3563.3Kirkuk-215333215333كركوك
46893673.4673.4Diala-6963469634ديالى

168198590.2590.2Total-284967284967المجموع

  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 areaHarvested 
area

Damaged 
areaTotal areaHarvested 

area
118284831.3831.3Kirkuk-142294142294كركوك
541395984.5984.5Diala-549896549896ديالى
119138955.7955.7Baghdad-124665124665بغداد
3249123249048321204988.6988.6Babylonبابل

330293220782225747779.5799.4Karbalaكربالء
631107884.9884.9Wasit-713224713224واسط
213528212650878188156881.2884.8Al-Najafالنجف

405798856.8856.8Al-Qadisiya-473627473627القادسية

1602931469181337589309557.2607.9Al-Muthnnaالمثنى

151549746.5746.5Thi Qar-203026203026ذي قار
3979303961491781258185648.8651.7Maysanميسان
34869459.7459.7Al-Basra-7585575855البصرة
34122793395415168642884741845.4849.6Totalالمجموع

  Table (5)                       

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج في المناطق الديمية لمحصول الحنطة حسب 
المحافظات لسنة 2016

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 2016  

   االنتاج    
(طن)

  Table (6)                       

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج في المناطق المروية لمحصول الحنطة حسب المحافظات 
للقطاع الخاص لسنة 2016

Cultivated area, average yield per donum and product quantity of wheat in 
irrigated area for private sector by governorate  for 2016

المحافظات

   االنتاج    المساحة المزروعة 
(طن)

governorates
(دونم)

production 
(Ton)

9



مديرية االحصاء الزراعي / الجهار املركزي لالحصاء / العراق 10

انتاج الحنطة والشعير لسنة 2016

  جدول رقم (7)

المساحة 
المحصودة (دونم)

متوسط غلة التبن 
انتاج التبن (طن)(كغم/دونم)

Harvested area 
(Donum)

  Wheat hay 
average yield 
(kg/Donum)

 Wheat hay 
product (ton)

36803821296.64771983Wheatالحنطة

(عدا اقليم كردستان والمحافظات نينوى،صالح الدين، االنبار،قضاء الحويجة من محافظة كركوك) 

  Table (7)                               

المساحة المحصودة ومتوسط غلة الدونم الواحد واإلنتاج  لتبن الحنطة للقطاع الخاص لسنة 
2016

Cropالمحصول

 Area harvested, average yield per donum and production of wheat 
hay  of private sector for 2016

10



11مديرية االحصاء الزراعي / الجهار املركزي لالحصاء / العراق

انتاج الحنطة والشعير لسنة 2016

  جدول رقم (7)

المساحة 
المحصودة (دونم)

متوسط غلة التبن 
انتاج التبن (طن)(كغم/دونم)

Harvested area 
(Donum)

  Wheat hay 
average yield 
(kg/Donum)

 Wheat hay 
product (ton)

36803821296.64771983Wheatالحنطة

(عدا اقليم كردستان والمحافظات نينوى،صالح الدين، االنبار،قضاء الحويجة من محافظة كركوك) 

  Table (7)                               

المساحة المحصودة ومتوسط غلة الدونم الواحد واإلنتاج  لتبن الحنطة للقطاع الخاص لسنة 
2016

Cropالمحصول

 Area harvested, average yield per donum and production of wheat 
hay  of private sector for 2016

10
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مديرية االحصاء الزراعي / الجهار املركزي لالحصاء / العراق 12

انتاج الحنطة والشعير لسنة 2016

12



13مديرية االحصاء الزراعي / الجهار املركزي لالحصاء / العراق

انتاج الحنطة والشعير لسنة 2016

13



مديرية االحصاء الزراعي / الجهار املركزي لالحصاء / العراق 14

انتاج الحنطة والشعير لسنة 2016

  جدول رقم (8)

 average متوسط الغلة
yield

KG/Donum (كغم / دونم)
 اجمالي 
المساحة

المساحة
المحصودة

المساحة
المتضررة

مساحة العلف
االخضر

 اجمالي 
المساحة

المساحة 
المحصودة

Total areaHarvested 
area

Damaged 
area

Green 
forage area

Total 
area

Harvested 
area

964979942712837613891451328467.7478.8Irrigatedالمروية

47894495.2495.2Rain fed--9672496724الديمية

10617031039436837613891499222470.2480.3Totalالمجموع

  جدول رقم (9)

 average متوسط الغلة
yield

KG/Donum (كغم / دونم)
 اجمالي 
المساحة

المساحة
المحصودة

المساحة
المتضررة

مساحة العلف
االخضر

 اجمالي 
المساحة

المساحة 
المحصودة

Total areaHarvested 
area

Damaged 
area

Green 
forage area

Total 
area

Harvested 
area

 Rain fall-------مضمونة االمطار
guaranteed 

شبه مضمونة 
 28065491.9491.9Rain semi--5705257052االمطار

guaranteed 
غير مضمونة 
 19829499.8499.8Rain not--3967239672االمطار

guaranteed 

47894495.2495.2Total--9672496724المجموع

  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 
2016

Cultivated area, average yield and quantity of barley product by rain fed areas of private 
sector for 2016

(Donum)(دونم)

(عدا اقليم كردستان والمحافظات نينوى،صالح الدين، االنبار،قضاء الحويجة من محافظة كركوك)

(عدا اقليم كردستان والمحافظات نينوى،صالح الدين، االنبار،قضاء الحويجة من محافظة كركوك) 

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج لمحصول الشعير حسب طريقة اإلرواء للقطاع الخاص لسنة 
2016

Cultivated area, average yield per donum and barley product by the mean of irrigation of 
private sector for 2016

االرواء

   االنتاج    Cultivated areaالمساحة المزروعة 
(طن)

Irrigation
(Donum)(دونم)

production 
(Ton)

production 
(Ton)

االرواء

   االنتاج    Cultivated areaالمساحة المزروعة 
(طن)
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15مديرية االحصاء الزراعي / الجهار املركزي لالحصاء / العراق

انتاج الحنطة والشعير لسنة 2016

  جدول رقم (8)

 average متوسط الغلة
yield

KG/Donum (كغم / دونم)
 اجمالي 
المساحة

المساحة
المحصودة

المساحة
المتضررة

مساحة العلف
االخضر

 اجمالي 
المساحة

المساحة 
المحصودة

Total areaHarvested 
area

Damaged 
area

Green 
forage area

Total 
area

Harvested 
area

964979942712837613891451328467.7478.8Irrigatedالمروية

47894495.2495.2Rain fed--9672496724الديمية

10617031039436837613891499222470.2480.3Totalالمجموع

  جدول رقم (9)

 average متوسط الغلة
yield

KG/Donum (كغم / دونم)
 اجمالي 
المساحة

المساحة
المحصودة

المساحة
المتضررة

مساحة العلف
االخضر

 اجمالي 
المساحة

المساحة 
المحصودة

Total areaHarvested 
area

Damaged 
area

Green 
forage area

Total 
area

Harvested 
area

 Rain fall-------مضمونة االمطار
guaranteed 

شبه مضمونة 
 28065491.9491.9Rain semi--5705257052االمطار

guaranteed 
غير مضمونة 
 19829499.8499.8Rain not--3967239672االمطار

guaranteed 

47894495.2495.2Total--9672496724المجموع

  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 
2016

Cultivated area, average yield and quantity of barley product by rain fed areas of private 
sector for 2016

(Donum)(دونم)

(عدا اقليم كردستان والمحافظات نينوى،صالح الدين، االنبار،قضاء الحويجة من محافظة كركوك)

(عدا اقليم كردستان والمحافظات نينوى،صالح الدين، االنبار،قضاء الحويجة من محافظة كركوك) 

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج لمحصول الشعير حسب طريقة اإلرواء للقطاع الخاص لسنة 
2016

Cultivated area, average yield per donum and barley product by the mean of irrigation of 
private sector for 2016

االرواء

   االنتاج    Cultivated areaالمساحة المزروعة 
(طن)

Irrigation
(Donum)(دونم)

production 
(Ton)

production 
(Ton)

االرواء

   االنتاج    Cultivated areaالمساحة المزروعة 
(طن)

14

 average متوسط الغلة 
yield

KG/Donum (كغم / دونم) 
 اجمالي 
المساحة

المساحة 
المحصودة

المساحة
المتضررة

مساحة العلف
االخضر

 اجمالي 
المساحة

المساحة 
المحصودة

Total areaHarveste
d area

Damaged 
area

Green 
forage areaTotal areaHarvested 

area
293225.9497.1497.1Kirkuk--5898358983كركوك
482269.7555.8555.8Diala--8677286772ديالى
230106952.1487.8492.9Baghdad-2192721697بغداد
4091270075.4476.7513.8Babylon-5665652565بابل

67312841597329311840.2175.9416.8Karbalaكربالء
340386.8413.7413.7Wasit--8227582275واسط
20333960.7590.5612.1Al-Najaf-57515548النجف

5712540425.1539.7539.8Al-Qadisiya-232355232298القادسية
5491811.0387.4396.0Al-Muthnna-1417581386783080المثنى

1657371652431503446421112.9387.4388.6Thi Qarذي قار 
193750186212453030089843719.7508.1528.6Maysanميسان
9008632419266523840.5264.7377.0Al-Basraالبصرة
10617031039436837613891499222100.0470.2480.3Totalالمجموع

طـــــــن

  Figure (5) شكل
كمية االنتاج لمحصول الشعير حسب المحافظات لسنة 2016

Quantity of barley product by governorate for 2016

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج لمحصول الشعير حسب المحافظات لسنة 2016

Cultivated area, average yield  per donum and product of barley by governorate for 2016

النسبة 
المئوية %

                     Table (10)    جدول رقم (10)

المحافظات

   االنتاج    Cultivated areaالمساحة المزروعة 
(طن)

Governerates
(Donum)(دونم)

production 
(Ton)
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مديرية االحصاء الزراعي / الجهار املركزي لالحصاء / العراق 16

انتاج الحنطة والشعير لسنة 2016

  جدول رقم (11)

 average متوسط الغلة 
yield

KG/Donum (كغم / دونم) 
 اجمالي 
المساحة

المساحة
المحصودة

المساحة
المتضررة

مساحة العلف
االخضر

 اجمالي 
المساحة

المساحة 
المحصودة

Total areaHarvested 
area

Damaged 
area

Green 
forage areaTotal areaHarvested 

area
28065491.9491.9Kirkuk--5705257052كركوك
19829499.8499.8Diala--3967239672ديالى

47894495.2495.2Total--9672496724المجموع

  جدول رقم (12)

 average متوسط الغلة 
yield

KG/Donum (كغم / دونم) 

 اجمالي 
المساحة

المساحة
المحصودة

المساحة
المتضررة

مساحة العلف
االخضر

 اجمالي 
المساحة

المساحة 
المحصودة

Total areaHarvested 
area

Damaged 
area

Green 
forage areaTotal areaHarvested 

area

1257651.0651.0Kirkuk--19311931كركوك
28397602.9602.9Diala--4710047100ديالى
23010695487.8492.9Baghdad-2192721697بغداد
409127007476.7513.8Babylon-5665652565بابل

6731284159732931184175.9416.8Karbalaكربالء
34038413.7413.7Wasit--8227582275واسط
2033396590.5612.1Al-Najaf-57515548النجف

57125404539.7539.8Al-Qadisiya-232355232298القادسية
54918387.4396.0Al-Muthnna-1417581386783080المثنى
16573716524315034464211387.4388.6Thi Qarذي قار
1937501862124530300898437508.1528.6Maysanميسان
900863241926652384264.7377.0Al-Basraالبصرة
964979942712837613891451328467.7478.8Totalالمجموع

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج في المناطق الديمية لمحصول الشعير حسب المحافظات للقطاع 
الخاص لسنة  2016

المحافظات

Cultivated areaالمساحة المزروعة 

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج في المناطق المروية لمحصول الشعير حسب المحافظات للقطاع 
الخاص لسنة 2016

 Cultivated area, average yield per donum and quantity of barley product in rain fed 
area for private sector by governorate for 2016 

   االنتاج    
(طن)

Governerates
(Donum)(دونم)

production 
(Ton)

  Table (11)                    

Cultivated area, average yield per donum and quantity of barley product  in irrigated 
area for private sector by governorate for 2016

المحافظات

   االنتاج    Cultivated areaالمساحة المزروعة 
(طن)

Governerates

(Donum)(دونم)

production 
(Ton)

  Table (12)                    

16



17مديرية االحصاء الزراعي / الجهار املركزي لالحصاء / العراق

انتاج الحنطة والشعير لسنة 2016

  جدول رقم (11)

 average متوسط الغلة 
yield

KG/Donum (كغم / دونم) 
 اجمالي 
المساحة

المساحة
المحصودة

المساحة
المتضررة

مساحة العلف
االخضر

 اجمالي 
المساحة

المساحة 
المحصودة

Total areaHarvested 
area

Damaged 
area

Green 
forage areaTotal areaHarvested 

area
28065491.9491.9Kirkuk--5705257052كركوك
19829499.8499.8Diala--3967239672ديالى

47894495.2495.2Total--9672496724المجموع

  جدول رقم (12)

 average متوسط الغلة 
yield

KG/Donum (كغم / دونم) 

 اجمالي 
المساحة

المساحة
المحصودة

المساحة
المتضررة

مساحة العلف
االخضر

 اجمالي 
المساحة

المساحة 
المحصودة

Total areaHarvested 
area

Damaged 
area

Green 
forage areaTotal areaHarvested 

area

1257651.0651.0Kirkuk--19311931كركوك
28397602.9602.9Diala--4710047100ديالى
23010695487.8492.9Baghdad-2192721697بغداد
409127007476.7513.8Babylon-5665652565بابل

6731284159732931184175.9416.8Karbalaكربالء
34038413.7413.7Wasit--8227582275واسط
2033396590.5612.1Al-Najaf-57515548النجف

57125404539.7539.8Al-Qadisiya-232355232298القادسية
54918387.4396.0Al-Muthnna-1417581386783080المثنى
16573716524315034464211387.4388.6Thi Qarذي قار
1937501862124530300898437508.1528.6Maysanميسان
900863241926652384264.7377.0Al-Basraالبصرة
964979942712837613891451328467.7478.8Totalالمجموع

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج في المناطق الديمية لمحصول الشعير حسب المحافظات للقطاع 
الخاص لسنة  2016

المحافظات

Cultivated areaالمساحة المزروعة 

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج في المناطق المروية لمحصول الشعير حسب المحافظات للقطاع 
الخاص لسنة 2016

 Cultivated area, average yield per donum and quantity of barley product in rain fed 
area for private sector by governorate for 2016 

   االنتاج    
(طن)

Governerates
(Donum)(دونم)

production 
(Ton)

  Table (11)                    

Cultivated area, average yield per donum and quantity of barley product  in irrigated 
area for private sector by governorate for 2016

المحافظات

   االنتاج    Cultivated areaالمساحة المزروعة 
(طن)

Governerates

(Donum)(دونم)

production 
(Ton)

  Table (12)                    

16

  جدول رقم (13)

المساحة المحصودة 
(دونم)

متوسط غلة التبن 
انتاج التبن (طن)(كغم)

Harvested area 
(Donum)

  barley hay 
average 
yield(kg)

  barley hay 
production (ton)

1039436750.6780201Barleyالشعير

(عدا اقليم كردستان والمحافظات نينوى،صالح الدين، االنبار،قضاء الحويجة من محافظة كركوك) 

  Table (13)                               

المساحة المحصودة ومتوسط غلة الدونم الواحد واإلنتاج  لتبن الشعير للقطاع الخاص لسنة 
2016

Cropالمحصول

 Area harvested, average yield per donum and product of  barley 
hay  of private sector for 2016

17



مديرية االحصاء الزراعي / الجهار املركزي لالحصاء / العراق 18

انتاج الحنطة والشعير لسنة 2016

18



19مديرية االحصاء الزراعي / الجهار املركزي لالحصاء / العراق

انتاج الحنطة والشعير لسنة 2016

19
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انتاج الحنطة والشعير لسنة 2016
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