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 1 / العراقمديرية االحصاء السراعي/ الجهاز المركسي لالحصاء
 

 
 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 .

وبعف  القفر  ففي محافظفة  لقضفاء الحويهفة ففي محافظفة كركفو نبفارل صف ا الدينرعلما بانا لم يتم شمول المحافظفات )نينفو ل ا
 اقليم كردستان. بارضافة ال  عدم شمول بسب  الوضع ارمني في   ا التقريرال  ديال 
 

 منههية التقرير 
 

يفتم تقفدير انتفاج محصفولي الحنطفة والشفعير باسفتخدام ست سفار المفوقعي وتم عميلة همع ارطفار للمحاصفيل الحقليفة عفن طريف  ارت
وسلو  العينة الطبقية العشوائية متعدد  المراحل المقترنة باألسفالي  الموضفوعية التفي تعتمفد القيفا  ال علفي للمسفاحات المزروعفة 

 ،خف ل شفهر الشفتو،اطفار المحاصفيل الحقليفة  يهمفع لحقول المزارعين المشمولين بالعينةلالحصاد  وتن ي  العدد ال زم من تهار 
للمحاصففيل الحقليففة فففي القففر  او الشففع   الففزارعينكففانون الثففاني وشففباط مففن خفف ل تحقيفف  الزيففار  الميدانيففة لتهمعففات الحففائزين 

 الزراعية وف  التنسي  مع وزار  الزراعة. 
ل الثانويفةال ففي  لف  الموسفم والمسفاحات  )الرئيسفةحقليفة هميع الحفائزين الفزارعين للمحاصفيل اليسهل في اطار المحاصيل الحقلية 

علف  اخضفر ويبفو  الحفائزين ففي هفداول احتسفا  حهفم العينفة وفف  المحصفول  لمتضفرر المزروعة للمحاصيل المزروعفة منتهفةل
ل ويفتم اءمسفتو  القضف  المنفت  والمتضفرر والعلف  ارخضفر علفوالقطاف ووسيلة اررواء وفئات المسفاحة المزروعفة وفف  ارطفار 

اختيار المزارعين المشمولين بالقيا  والحصاد بموه  هداول خاصة باختيار عينفة مفن مزارعفي الحنطفة والشفعير لغفر  القيفا  
 . %ال كحد ودن  وعل  مستو  كل فئة 5.9والحصاد وبنسبة  )

ة لحقفول العينففة المنتخبفة مففن تن ف  الزيفارات الميدانيففة لعينفة الحصفاد فففي شفهر، ايفار وحزيففران لغفر  قيفا  المسففاحات المزروعف
و  الغربفي هنفتنتخف  زاويفة الال م  >×  م 9 ) ال بضلعين 6م 84الحائزين واهراء تهار  حصاد ل طار المنت  ل تبلغ بقعة الحصاد )

 وزن واسفتخراجيفتم تقفدير التفبن بطفرا وزن الحبفو  مفع التفبن وتوزن الحبو  بعد ال صفل ولها عشوائياً ويوزن انتاهها مع التبن 
احتسفا  الغلفة للمسفاحات  قبفلويعامفل وزن التفبن بمعامفل الته يف  الحبو  الصافي ويعامل وزن الحبو  الصافي بمعامفل الته يف  

 .المزروعة
 تقدر مؤشرات ارنتاج عل  مستو  القضاء والمحافظة والعرا  وتنشر في   ا التقرير عل  مستو  المحافظة والعرا  فقط. 
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 تحليل النتائ 
  

 محصول الحنطة 
 وور < اإلنتاج 

  ( ال عفن 2.6) نسفبتا قدرت نخ ا بأ 2017للموسم الشتو،  للمحافظات المشمولة ال ول  طن2974قدر إنتاج الحنطة%
 األول مففن حيففت اإلنتففاج والفف ، قففدر المركففز واسففطال ولفف  طففنل احتلففت محافظففة 7497) قففدرإنتففاج السففنة الماضففية حيففت 

        ال ولف  طفن بنسفبة894وال ، قدر إنتاهها ) ديال ل تليها محافظة إرنتاج  مهموف%ال من =.:6ال ول  طن بنسبة )45>)
%ال مففن ;.54) ال ولفف  طففن بنسففبة>75حيففت قففدر إنتاههففا )القادسففية تليهففا محافظففة  لإرنتففاج  مهمففوفال مففن 59.5%)

 ال.8كما في هدول ) رنتاج%ال من مهموف إ7.;8) فيمـــــا شكلت بقيـــة المحافظات نسبة مقدار ا إرنتاج مهموف
ففي األراضفي حنطفة الإنتفاج  ففي حفين قفدر%ال 9.6=ال ول  طن بنسبفـة )75>6قدر إنتاج الحنطة في األراضي المروية ) 

 ال.8كما في هدول ) %ال>.8ال ال  طن بنسبة )587) الديمية
 

 

 < المساحة  ثانياً 
  رت فاف بأ ;645 للموسفم الشفتو،للمحافظفات المشفمولة ال ولف  دونفم :865محصول الحنطة )لقدرت المساحة المزروعة

 .ال5كما في هدول )ال ول  دونم ;=:7) قدرت%ال عما كانت عليا في الموسم الماضي والتي 58.4) نسبتا قدرت

 ( ال مفففن إهمفففالي المسفففاحة المزروعفففة %8.==ال ولففف  دونفففم بنسفففبة )4190قفففدرت المسفففاحة المحصفففود  لهففف ا الموسفففم
 ال.8ا في هدول )مك بالمحصول

 ( ال فففي حففين قففدرت المسففاحة 7.6=ال ولفف  دونففم بنسففبة )3930قففدرت المسففاحة المزروعففة فففي األراضففي المرويففة%
الل 6كمفا ففي هفدول )%ال مفن إهمفالي المسفاحة المزروعفة >.:ال ول  دونم بنسبة ):>6الديمية )المزروعة في األراضي 

%ال مفن مسفاحة ارراضففي 7.8;) ال الف  دونفم بنسففبة654) شفبا مضففمونة ارمطفارففي  فيمفا قفدرت المسفاحة المزروعففة
%ال مفن :.:6) بنسفبة ال الف  دونفم:;) الديمية اما المساحة المزروعفة ففي ارراضفي  يفر مضفمونة ارمطفار فقفد قفدرت

 ال.7كما في هدول ) المساحة المزروعة في ارراضي الديمية
 

 

  < متوسط الغلة ثالثاً 

 ( 645ال كغففم للموسففم الشفففتو، 49.9;قففدر متوسففط  لففة الفففدونم الواحففد علفف  وسفففا  إهمففالي المسففاحة المزروعفففة;  
 .ال5ول )كما في هد ال كغم;.69>) قدرحيت  :645%ال عن سنة :.58نسبتا ) قدرتنخ ا  بأ

 (  ال عفن 58.8) نسفبتا قفدرت بانخ فا ال كغفم >.=4;قدر متوسط  لة الدونم الواحد عل  وسفا  المسفاحة المحصفود%
 ال.8كما في هدول )ال كغم 9.=6>) قدرالموسم الماضي حيت 

  ال كغفم64.7;في األراضي المروية )عل  اسا  المساحة المزروعة قدر متوسط  لة الدونم الواحد من محصول الحنطة 
 ال.6كما في هدول )

 
 

  < التبن رابعاً 

 ( ال.;كما في هدول ) ;645ال ول  طن لسنة ;57;قدر مهموف إنتاج تبن الحنطة 
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 محصول الشعير 
 
 وور < اإلنتاج  

 ( عفن %ال 7.=7)بتا نسف قدرت بأنخ ا  ;645للموسم الشتو،  للمحافظات المشمولة ال ول  طن747قدر إنتاج الشعير
 ول مفن حيفت اإلنتفاج والف ، قـــفـدرالمركفز األ القادسفيةاحتلفت محافظفة  لال ول  طن==8) قدرالماضية حيت  إنتاج السنة

ال ولفف  طففن 88) الفف ، قـففـدر إنتاههففا ميسففان فظففةل تليهـــــففـا محانتففاج رمففن مهمففوف إ %ال68.6) ال ولفف  طففن بنسففبة7;)
%ال 56.6ال ول  طن بنسبة );7حيت قدر إنتاههــــا )  ، قارل تليهــــا محافظة نتاج ر%ال مــــن مهموف إ58.9) بنسبة

  ال.54كما في هدول ) %ال من مهموف إرنتاج5.=8) قية المحافظات نسبة مقـــــدار انتاج فيما شكلت برمن مهموف إ

 ( ال ففي حفين قفدر انتفاج الشفعير ففي ارراضفي6.8=ال ولف  طفـن بنسبفـة )4>6قدر إنتاج الشعير ففي األراضفي المرويفة% 
 ال.>كما في هدول ) %ال:.;ال ال  طن بنسبة )67ية )الديم
          

 < المساحة  ثانيا
  نسفففففبتا قفففففدرت  نخ فففففا بأ ال ولففففف  دونفففففم 64>محصفففففول الشفففففعير )ل ;645قفففففدرت المسفففففاحة المزروعفففففة لسفففففنة                               

 .ال5دول )كما في هال ول  دونم 54:6) قدرت %ال عما كانت عليا في الموسم الماضي حيت>.66)

 ( ال من إهمفالي المسفاحة المزروعفة بالمحصفول7.:=ال ول  دونم بنسبة )4=;قدرت المساحة المحصود  له ا الموسم% 
 . ال54كما في هدول )

 ( فيمففا قففدرت المساحــــــففـة  %ال :.6=ال ولفف  دونففم بنسففبة )=9;قففدرت المساحــــففـة المزروعففة فففي األراضففي المرويففة
كمفا ففي هفدول  إهمالي المساحة المزروعة بالشفعير%ال من 8.;ال ول  دونم بنسبة )5:)المزروعة في األراضي الديمية 

ال %;.;9ال ولــفـ  دونفم بنسبــــــفـة ):7)ارمطفار  ةل فيما قدرت المساحـــة المزروعة في األراضفي شبــفـا مضمونفـال>)
ال ولف  دونفم :6) فقــفـد قفدرت  من مساحة األراضي الديمية وما المساحة المزروعة في األراضفي  يفر مضفمونا األمطفار

 ال.=كما في هدول ) احة المزروعة في األراضي الديميةال من المس%86.7) بنسبة
 
 

         < متوسط الغلة ثالثا      

 ( للموسفم الشفتو، للمحافظفات المشفمولة ال كغفم 8.=:7قدر متوسط  لة الفدونم الواحفد علف  وسفا  المسفاحة المزروعفة
  .ال5كما في هدول ) ال كغم4.6;8) قدر حيت الماضي الموسم%ال عن 65.8ا )نسبت قدرت نخ ا بأ  ;645

 (  ال عفن 64.6) نسفبتا قفدرت نخ فا بأال كغفـم 7.8>7قدر متوسط  لة الدونم الواحد عل  وسا  المسفاحة المحصفود%
 ال.54كما في هدول )ال كغم 4.7>8)قدر الموسم الماضي وال ، 

 ال كغفم:.=:7) عل  اسا  المساحة المزروعفة عير في األراضي المرويةقدر متوسط  لة الدونم الواحد من محصول الش 
 .ال>كما في هدول )ال كغم >.;:7 حصول الشعير في ارراضي الديمية )ين قدر متوسط  لة الدونم الواحد من محفي 

 
 

 رابعا < التبن   
 ( ال.57كما في هدول ) ;645ال ول  طن لسنة ;=:قدر مهموف إنتاج تبن الشعير 



                                                                                                                                                                        Table (1)  (1)جدول رقم 

الشعيرالحنطة

WheatBarley

20126914-2850-

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

20123062-832-

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

2012442.9-292-

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

 ( في محافظة ديالى

     مقارنة المساحة المزروعة وكمية االنتاج ومتوسط الغلة لمحصولي الحنطة والشعير للسنوات                     

(2017-2012)

Comparison of  cultivated area, product quantity and average yield of wheat 

and barley for (2012-2017)  

التفاصيل

       

السنوات       

Yaer

Details

Cropالمحصول      

نسبة التغير 

%السنوية 

نسبة التغير 

%السنوية

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

اجمالي المساحة 

دونم (1000)

Total area     

(1000) Donum

كمية االنتاج 

 (1000)المتحقق 

طن

 Product  

(1000) Ton

    متوسط الغلة    

(دونم/ كغم)

Average Yield 

(KG/Donum)

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

5



 

دونم/ كغم   

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 (2012-2017)

(2016- 2012)كمية االنتاج لمحصولي الحنطة والشعير للسنوات 

(2017- 2012)المساحة المزروعة لمحصولي الحنطة والشعير للسنوات 

(2017- 2012)متوسط غلة الدونم الواحد لمحصولي الحنطة والشعير للسنوات 

Area cultivated for Wheat and Barley for (2012-2017) 

       دونم 1000

طن 1000   

Wheat and Barley product for  (2012-2017)        
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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

39304263904643257832830984720.3725.0Irrigatedالمروية

 143152501.4501.4Rain fed-285480285480الديمية

42159064190123257832974136705.5709.8Totalالمجموع

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
------

Rain fall 

guaranteed 

شبه مضمونة 

االمطار
209501209501-101629485.1485.1

Rain semi 

guaranteed 

غير مضمونة 

االمطار
7597975979-41523546.5546.5

Rain not 

guaranteed 

143152501.4501.4Total-285480285480المجموع

   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 

*2017لسنة 

االرواء

   االنتاج    المساحة المزروعة 

(طن)

االرواء

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

Irrigation

Irrigation

(دونم)

product 

(Ton)

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

*2017الخاص لسنة 

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

irrigation of private sector for 2017

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

private sector for 2017

Symbol (-) means Zero or almost Zero

product 

(Ton)
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Cultivated 

area
 متوسط الغلة 

average 

yield

(Donum) ( دونم/ كغم) KG/Donum

 اجمالً 

المساحة

المساحة 

المحصودة

المساحة 

المتضررة

 اجمالً 

المساحة

المساحة 

المحصودة

Total area
Harvested 

area

Damaged 

area
Total area

Harvested 

area

2355727.9656.0656.0Kirkuk-359078359078كركوك

44971915.1721.3721.3Diala-623452623452دٌالى

1599845.4844.7844.7Baghdad-189389189389بغداد

3260023258941082783969.4854.0854.3Babylonبابل

43344402713073315691.1728.3783.9Karbalaكربالء

80065226.9757.0757.0Wasit-10576641057664واسط

219365206978123871668535.6760.6806.1Al-Najafالنجف

31766410.7619.6619.6Al-Qadisiya-512669512669القادسٌة

17924116920610035744902.5415.6440.2Al-Muthnnaالمثنى

2089672087871801237014.2592.0592.5Thi-Qarذي قار 

2968939.9726.9726.9Maysan-408437408437مٌسان

386431.3437.6437.6Al-Basra-8829888298البصرة

42159064190123257832974136100.0705.5709.8Totalالمجموع

طـــــن     

Figure (4) شكل  

Quantity of wheat product by governorate for 2017
2017 لسنة المحافظات حسب  الحنطة لمحصول االنتاج كمٌة

*2017المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمٌة اإلنتاج لمحصول الحنطة حسب المحافظات لسنة 

Governerates

(دونم)

production 

(Ton)

                                                                                                                                                                        Table (4)  (4)  جدول رقم 

المحافظات

   االنتاج    المساحة المزروعة 

(طن)

Cultivated area, average yield per donum and product of wheat by governerate for 2017

النسبة 

%المئوٌة 

 (عدا اقلٌم كردستان والمحافظات نٌنوى،صالح الدٌن، االنبار،قضاء الحوٌجة من محافظة كركوك وبعض القرى  فً محافظة دٌالى)*

0

200000

400000

600000

800000

1000000

ية
كم

 
ج

تا
الن

ا
 

 

 المحافظات 

8



(5)  جدول رقم 

Cultivated 

area
 متوسط الغلة 

average 

yield

(Donum) ( دونم/ كغم) KG/Donum

 اجمالً 

المساحة

المساحة 

المحصودة

المساحة 

المتضررة

 اجمالً 

المساحة

المساحة 

المحصودة

Total area
Harvested 

area

Damaged 

area
Total area

Harvested 

area

101629485.1485.1Kirkuk-209501209501كركوك

41523546.5546.5Diala-7597975979دٌالى

143152501.4501.4Total-285480285480المجموع

(6)  جدول رقم 

Cultivated 

area
 متوسط الغلة 

average 

yield

(Donum) ( دونم/ كغم) KG/Donum

 اجمالً 

المساحة

المساحة 

المحصودة

المساحة 

المتضررة

 اجمالً 

المساحة

المساحة 

المحصودة

Total area
Harvested 

area

Damaged 

area
Total area

Harvested 

area

133943895.5895.5Kirkuk-149577149577كركوك

408196745.6745.6Diala-547473547473دٌالى

159984844.7844.7Baghdad-189389189389بغداد

326002325894108278396854.0854.3Babylonبابل

4334440271307331569728.3783.9Karbalaكربالء

800652757.0757.0Wasit-10576641057664واسط

21936520697812387166853760.6806.1Al-Najafالنجف

317664619.6619.6Al-Qadisiya-512669512669القادسٌة

1792411692061003574490415.6440.2Al-Muthnnaالمثنى

208967208787180123701592.0592.5Thi Qarذي قار

296893726.9726.9Maysan-408437408437مٌسان

38643437.6437.6Al-Basra-8829888298البصرة

39304263904643257832830984720.3725.0Totalالمجموع

 (عدا اقلٌم كردستان والمحافظات نٌنوى،صالح الدٌن، االنبار،قضاء الحوٌجة من محافظة كركوك وبعض القرى  فً محافظة دٌالى)*

  Table (6)                                                                                                                                                                        

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمٌة اإلنتاج فً المناطق المروٌة لمحصول الحنطة حسب المحافظات 

*2017للقطاع الخاص لسنة 

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

irrigated area for private sector by governorate  for 2017

المحافظات

   االنتاج    المساحة المزروعة 

(طن)

Governorates

(دونم)

production 

(Ton)

  Table (5)                                                                                                                                                                        

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمٌة اإلنتاج فً المناطق الدٌمٌة لمحصول الحنطة حسب 

 *2017المحافظات لسنة 

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 2017  

   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)

41901231703.47137414Wheatالحنطة

 (ديالى محافظة في

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 

2017

Cropالمحصول

 Area harvested, average yield per donum and production of wheat 

hay  of private sector for 2017
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(8)  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

758756728793128328680280418369.6384.8Irrigatedالمروية

22696367.8367.8Rain fed--6170561705الديمية

820461790498128328680303114369.4383.4Totalالمجموع

(9)  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

-------مضمونة االمطار
Rain fall 

guaranteed 

شبه مضمونة 

االمطار
3557635576--12940363.7363.7

Rain semi 

guaranteed 

غير مضمونة 

االمطار
2612926129--9756373.4373.4

Rain not 

guaranteed 

22696367.8367.8Total--6170561705المجموع

 (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 

2017*

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

private sector for 2017

االرواء

   االنتاج    Cultivated areaالمساحة المزروعة 

(طن)

Irrigation

(Donum)(دونم)

production 

(Ton)

production 

(Ton)

االرواء

   االنتاج    Cultivated areaالمساحة المزروعة 

(طن)

  Table (8)                                                                                                                                                                        

  Table (9)                                                                                                                                                                        

Irrigation

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 

2017*

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

sector for 2017

(Donum)(دونم)
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 متوسط الغلة 
average 

yield

KG/Donum (دونم/ كغم ) 

 اجمالً 

المساحة

المساحة 

المحصودة

المساحة 

المتضررة

مساحة العلف 

االخضر

 اجمالً 

المساحة

المساحة 

المحصودة

Total area
Harveste

d area

Damaged 

area

Green 

forage area
Total area

Harvested 

area

146704.9384.5384.5Kirkuk--3815238152كركوك

279369.2364.7364.7Diala--7659676596دٌالى

766103783.4526.6547.9Baghdad-1970918943بغداد

6134548872512468190746.3310.9390.3Babylonبابل

10166538136474924490.8240.9455.1Karbalaكربالء

3586111.8433.0433.0Wasit--8282482824واسط

28792208667415210.5528.3688.9Al-Najafالنجف

7330024.2359.0359.0Al-Qadisiya--204156204156القادسٌة

11163311004222613653586311.8321.3325.9Al-Muthnnaالمثنى

10862310689733013963705212.2341.1346.6Thi Qarذي قار 

4378514.5472.1472.1Maysan--9275092750مٌسان

11628367719793212250.4105.3333.2Al-Basraالبصرة

820461790498128328680303114100.0369.4383.4Totalالمجموع

طـــــــن

*2017المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمٌة اإلنتاج لمحصول الشعٌر حسب المحافظات لسنة 

Cultivated area, average yield  per donum and product of barley by governorate for 2017

النسبة 

%المئوٌة 

                                                                                                                                                                        Table (10)  (10)  جدول رقم 

المحافظات

   االنتاج    Cultivated areaالمساحة المزروعة 

(طن)

Governerates

(Donum)(دونم)

production 

(Ton)

  Figure (5)شكل 

2017كمٌة االنتاج لمحصول الشعٌر حسب المحافظات لسنة 

Quantity of barley product by governorate for 2017

 (عدا اقلٌم كردستان والمحافظات نٌنوى،صالح الدٌن، االنبار،قضاء الحوٌجة من محافظة كركوك وبعض القرى فً محافظة دٌالى)*
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(11)  جدول رقم 

 متوسط الغلة 
average 

yield

KG/Donum (دونم/ كغم ) 

 اجمالً 

المساحة

المساحة 

المحصودة

المساحة 

المتضررة

مساحة العلف 

االخضر

 اجمالً 

المساحة

المساحة 

المحصودة

Total area
Harvested 

area

Damaged 

area

Green 

forage area
Total area

Harvested 

area

12940363.7363.7Kirkuk--3557635576كركوك

9756373.4373.4Diala--2612926129دٌالى

22696367.8367.8Total--6170561705المجموع

(12)  جدول رقم 

 متوسط الغلة 
average 

yield

KG/Donum (دونم/ كغم ) 

 اجمالً 

المساحة

المساحة 

المحصودة

المساحة 

المتضررة

مساحة العلف 

االخضر

 اجمالً 

المساحة

المساحة 

المحصودة

Total area
Harvested 

area

Damaged 

area

Green 

forage area
Total area

Harvested 

area

1730671.6671.6Kirkuk--25762576كركوك

18180360.2360.2Diala--5046750467دٌالى

76610378526.6547.9Baghdad-1970918943بغداد

613454887251246819074310.9390.3Babylonبابل

1016653813647492449240.9455.1Karbalaكربالء

35861433.0433.0Wasit--8282482824واسط

2879220866741521528.3688.9Al-Najafالنجف

73300359.0359.0Al-Qadisiya--204156204156القادسٌة

111633110042226136535863321.3325.9Al-Muthnnaالمثنى

108623106897330139637052341.1346.6Thi Qarذي قار

43785472.1472.1Maysan--9275092750مٌسان

1162836771979321225105.3333.2Al-Basraالبصرة

758756728793128328680280418369.6384.8Totalالمجموع

 (عدا اقلٌم كردستان والمحافظات نٌنوى،صالح الدٌن، االنبار،قضاء الحوٌجة من محافظة كركوك وبعض القرى فً محافظة دٌالى)*

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

area for private sector by governorate for 2017

المحافظات

Cultivated areaالمساحة المزروعة 
   االنتاج    

(طن)

Governerates

(Donum)(دونم)

production 

(Ton)

  Table (12)                                                                                                                                                                        

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمٌة اإلنتاج فً المناطق الدٌمٌة لمحصول الشعٌر حسب المحافظات للقطاع 

*2017الخاص لسنة  

المحافظات

Cultivated areaالمساحة المزروعة 

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمٌة اإلنتاج فً المناطق المروٌة لمحصول الشعٌر حسب المحافظات للقطاع 

*2017الخاص لسنة 

 Cultivated area, average yield per donum and quantity of barley product in rain fed 

area for private sector by governorate for 2017

   االنتاج    

(طن)

Governerates

(Donum)(دونم)

production 

(Ton)

  Table (11)                                                                                                                                                                        
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(13)  جدول رقم 

المساحة 

(دونم)المحصودة 

متوسط غلة التبن 

(كغم)
(طن)انتاج التبن 

Harvested area 

(Donum)

  barley hay 

average 

yield(kg)

  barley hay 

production (ton)

790498881.5696824Barleyالشعير

 (في محافظة ديالى

  Table (13)                                                                                                                                                                        

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

2017*

Cropالمحصول

 Area harvested, average yield per donum and product of  barley 

hay  of private sector for 2017

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