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 2015تقریر انتاج القطن والذرة الصفراء والبطاطا لسنة 
 

 1 ي لالحصاء/ العراقالجھاز المركز -مدیریة االحصاء الزراعي
 

  مقدمة 
 
 2015لسنة  ) البطاطا،القطن ، الذرة الصفراء  ( محاصیل إنتاجالزراعي تقریر  اإلحصاءمدیریة  أنجزت   

 وتقتصر زراعتھ في العراق على صنف واحد فقط ،ویتصدر القطن مجموعة المحاصیل الصناعیة الصیفیة
  .جودة األقلعلیھ دون األنواع األخرى  وللمحافظة العالمیةواق المحلیة وــــلمیزاتھ الجیدة وقبولھ في األس

وضمن مجموعة الحبوب ، وتستخدم الذرة  أیضامحاصیل الصیفیة الالصفراء فھو من محصول الذرة  أما   
منھا في صناعة  یستفادو لإلنسانخضر وحبوب كما تستخدم كغذاء أالصفراء على نطاق عالمي واسع كعلف 
ربیعیة  بعروتینیوت النباتیة وتزرع الذرة الصفراء في العراق الز الكثیر من المنتجات الصناعیة وخاصة

  .تزرع في كافة محافظات العراقعلماً انھ  الذرة الربیعیة لھذا العام غیر انھ لم یتم زراعةو وخریفیة،
نیات حیث یعتبر من المحاصیل المھمة والتي تستخدم والدر األبصالمحصول البطاطا فھو ضمن مجموعة  أما

صناعات الغذائیة كالجبس وغیرھا،وتزرع البطاطا استخدامھا في كثیر من ال إلى باإلضافة نسانلالكغذاء 
  .   بابل  ،واسط  ،بغدادالمحافظات وتتركز زراعتھا في بعروتین ربیعیة وخریفیة  

 ةاإلستراتیجیان محاصیل القطن والذرة الصفراء والبطاطا تدخل في قائمة السلع  إلیھ اإلشارةومما تجدر 
) 0.1( إنتاجھحتیاجات السوق العراقیة وخاصة محصول القطن الذي قدر إال یفي بمتطلبات  إنتاجھاومازال 

في معظم انحاء العراق،  حتیاجات احد المصانع القائمة والمنتشرةإفي لتوفیر تكال  وھي كمیةألف طن فقط 
القادسیة وغیرھا من المحافظات وفي حیث تنتشر مصانع الغزل والنسیج الحكومیة واالھلیة في بغداد وبابل و

على شكل خامات او  الغالب یتم اللجوء الى االسواق العربیة والعالمیة لسد العجز الكبیر من ھذه السلعة سواء
ألف طن على  )162.9(، )182.3( غزول.اما الذرة الصفراء والبطاطا فان كمیة االنتاج لكل منھما قدرت

ً ال تتناسب  على ھذه السلع ویتم تعویض النقص باالستیراد من  حجم الطلب المحلي معالتوالي وھي ایضا
ً االسواق العربیة والعالمیة، ونظر في االمن الغذائي والصناعي للعراق فان ھیكلیة  ھمیة ھذه المحاصیلإل ا

 زراعیةللموارد ال نحو االستغالل االمثلالسیاسات الزراعیة االرتقاء باالنتاج الزراعي في العراق تحتاج الى 
االصناف النباتیة عالیة  وتشجیع استخدام التقانات الزراعیة الحدیثة والتوسع في استخداموالتنمیة المستدامة 

والمقاومة للجفاف والملوحة وتطویر كفاءة استغالل الموارد الطبیعیة والحد من ھدرھا وخاصة  الجودة
توفیر الى  زمات الزراعیة االخرى فأن ذلك یؤديالمبیدات الزراعیة واالسمدة والمستل ونشر االراضي والمیاه

  وارتفاع المستوى المعیشي للمزارعین. التقنیاتلتصدیر وتطویر لفائض 
  

  منھجیة التقریر 
 
البطاطا ) باستخدام العینة الطبقیة العشوائیة متعددة ،الصفراء محاصیل ( القطن، الذرة  إنتاجتم تقدیر ی

ضوعیة والمقصود بالطبقات ھي فئات المساحة بالنسبة لمحصول القطن المراحل والمقترنة باالسالیب المو
بالنسبة لمحصول الذرة  أمادونم  فأكثر) 120() دونم وتنتھي بفئة  10فئات تبدأ من فئة ( اقل من  )6(وعددھا 

               5000(ي بفئة ـــــ) دونم وتنتھ 5ة ( اقل من ــ) فئة تبدأ من فئ 11ة ( ــــعدد فئات المساحفإن الصفراء 
) دونم وتنتھي  3من فئة ( اقل من ) فئات تبدأ  6فئات المساحة (  فإن عدد ) دونم اما محصول البطاطا  فأكثر

، في  (الطبقات) عدد المزارعین حسب فئات المساحة المزروعة) دونم حیث یتم تبویب  فأكثر 41بفئة ( 
% ) كحد  1.5والحصاد الفعلي وبنسبة (  سن بعملیة القیاالمرحلة االولى یتم اختیار المزارعین المشمولی

، اما المرحلة الثانیة فھي مرحلة  وطریقة الري الكلي لكل فئة وعلى مستوى القضاء المزارعینادنى من عدد 
مرحلة ـــال أما،  الحائزالتي یتم فیھا تنفیذ تجارب الحصاد في حالة وجود اكثر من حقل لدى اختیار الحقول 

بة ـــبالنس 2) م 10×  10(  احةــمسـقل المختار وبـــاد داخل الحـــة فھي مرحلة اختیار بقعة الحصالثالث
بالنسبة لمحصول البطاطا ،  2م ) 4×  4النسبة لمحصول الذرة الصفراء ( ب 2م )5×  5( و نـــول القطـــلمحص

رقام العشوائیة التي تبعد العداد عن ستخدام جدول االإویتم تنفیذ ھذه المراحل بواسطة االختیار العشوائي ب
  .التحیز والتحكم الشخصي
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 2 ي لالحصاء/ العراقالجھاز المركز -مدیریة االحصاء الزراعي
 

  تحلیل النتائج
ذر ن وال ول القط اج محص اثر انت وى ةت ات (نین ا للمحافظ فراء والبطاط ار، الص دین ،االنب الح ال ذر  )ص د تع فق

ى یل الحصول عل ذه المحاص ات ھ ات المذكور بیان بب سوء الوضع  ةللمحافظ ة االمني اعاله بس وعدم امكانی
ً  قلیم كردستانإعلما بانھ لم یتم شمول ،وكذلك ھجرة المزارعین  ةالوصول الى الحقول المزروع   .ایضا

 
  محصول القطن 

  : اإلنتاج  أوالً 
 ألف طن  )1.3( مقداره نخفاضبإ 2015 طن للموسم الصیفي ألف) 0.1(  محصول القطن إنتاج قدر

ان  ذي ك ي ال ف )1.4(عن الموسم الماض مولةن ط أل ات المش ت نسبة للمحافظ اض     ، وكان االنخف
)92.9 .  (%                    

  
 ً   : المساحة  ثانیا

  دونم  ألف) 2.8( مقداره نخفاضإبدونم  ألف )0.5(إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القطن قدر
ان  ذي ك ي ال م الماض ن الموس م  )3.3(ع ف دون مولةأل ات المش بة للمحافظ ت نس اضاإل، وكان  نخف

)84.8. (%  
  

 ً   : متوسط الغلة  ثالثا
 در ن ق ول القط ن محص دونم م ة ال ط غل م )154.0( متوس مكغ اس  / دون ى أس اليعل احة  إجم المس

بت بلغت نخفاضبإ المزروعة ان  %)62.8( ھنس ذي ك ي ال م الماض م )414.2(عن الموس مكغ  / دون
  .للمحافظات المشمولة

  
   محصول الذرة الصفراء

  أوال : اإلنتاج 
 2015 للموسم الصیفيطن  ألف )182.3(الخریفیة  ةلعرولالذرة الصفراء محصول  إنتاج قدر 
 نط ألف )289.3( الماضي الذي كانالخریفي الموسم طن عن  ألف) 107.0( همقدار نخفاضإب

المرتبة  بابل،  كركوكالمحافظات  تحتلحیث  %)37.0( نخفاضاإل، وكانت نسبة للمحافظات المشمولة
 . االنتاج على التوالي االولى في

 
  

 ً   : المساحة ثانیا
 ف دونمأل) 229.0(الخریفیة  ةلعرولإجمالي المساحة المزروعة بمحصول الذرة الصفراء  قدر 

الخریفي  عن الموسم %)39.4( نخفاضاإلوكانت نسبة ألف دونم ) 149.1( همقدار نخفاضإب
   .  للمحافظات المشمولة دونم ألف) 378.1( الماضي الذي كان

 
  ثالثاً: متوسط الغلة 

 ذرة الصفراء  طمتوس قدر ن محصول ال دونم م ة ال رولغل ة (ة لع م) 796.1الخریفی مكغ ى  / دون عل
الماضي الخریفي م ـــــــعن الموس %)4.0(بلغت نسبتھ  بزیادةالمساحة المزروعة  إجمالي أساس

  .مزروعةالالمساحة  إجمالي أساسعلى   / دونمكغم )765.2(انـــــــذي كـــال
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 3 ي لالحصاء/ العراقالجھاز المركز -مدیریة االحصاء الزراعي
 

  
  محصول البطاطا

  
  اإلنتاجأوالً: 
 نخفاض إب 2015طن لسنة  ألف) 162.9(  اطا للعروتین الربیعیة والخریفیةالبط محصول إنتاج قدر

 نخفاضاإل ةوكانت نسبطن  ألف  )402.3(طن عن الموسم الماضي الذي كان ألف) 239.4( امقدارھ
)59.5(% . 

 إنتاجمن مجموع %) 73.0(طن بنسبة  ألف) 118.9(بیعیة الر للعروة إنتاج محصول البطاطا قدر 
 ألف )44.0 ( الخریفیة للعروة محصول البطاطا إنتاجوالخریفیة في حین قدر العروتین الربیعیة 

  العروتین. إنتاجمن مجموع ) 27.0( طن بنسبة 
  

  

  ثانیاً: المساحة
 م  ألف ) 24.5( ة والخریفیة للعروتین الربیعی المساحة المزروعة بمحصول البطاطا إجمالي قدر دون

 دونم . ألف )107.0 ( عن الموسم الماضي الذي كان  %)77.1(  بلغت نسبتھ نخفاضإب
 

 بة ـبنس  دونم فـــأل) 16.2( الربیعیة  روةـــــــللع لبطاطاا بمحصول المساحة المزروعة إجمالي قدر
احة من مجموع المساحة المزروعة للعروتین الربیعیة وال %) 66.1( درت المس خریفیة  في حین ق

ا ول البطاط ة بمحص روة المزروع ة  للع ف )8.3(الخریفی بة  أل م بنس ن  %)33.9(دون اليم  إجم
 .المساحة المزروعة للعروتین

 
  
  

  ثالثاً: متوسط الغلة  
 على  / دونمكغم) 6652.9(البطاطا للعروتین الربیعیة والخریفیة  محصول متوسط غلة الدونم من قدر

ان )% 76.9ا (ھبلغت نسبت بزیادةالمساحة المزروعة  اليإجم أساس ذي ك ي ال        عن الموسم الماض
 . / دونمكغم) 3761.0(
 

 در ة الدون ق ط غل ـمتوس ول البطاطم ــ ن محص ـم روة اــــــ ة  للع م 7323.5)(الربیعی ادةكغ ت  بزی بلغ
بتھ ان )74.5( انس ذي ك ي ال م الماض ن الموس م  ) 4197.6( ع م/ دون ــللعوكغ  ةـالخریفی روةـــــ

) 3025.8(  الذي كانكغم عن الموسم الماضي %)  76.2بلغت نسبتھا ( نخفاضإب  كغم) 5332.6(
 المساحة المزروعة . إجمالي أساسعلى كغم 



 
 
 

 

 الجداول األحصائیة
 
 
 



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

75154.0154.0Cotton--487487القطن

229038209521371015807182340796.1870.3Maizeالذرة الصفراء

1629156652.96793.8Potatoes-2448823980508البطاطا

                                                

Cultivated Area ,Production and Average Yield for Cotton,Maize and Potatoes for Private Sector at 
Iraq Level for 2015

  المساحة المزروعة ومجموع اإلنتاج ومتوسط الغلة للمحاصیل (القطن، الذرة الصفراء، البطاطا) للقطاع الخاص لسنة 2015 على 
مستوى العراق

     Table (1)  جدول (1)                 

اإلنتاج (طن)

المحصول

المساحة المزروعة  (دونم)

  Cultivated Area(donum)

Crop

متوسط غلة الدونم (كغم/دونم)    
 Average Yield

(Kg/Donum)

  The sign (-) means the quantity is zero or approximated zero         . الرمز (- ) یعني الكمیة صفر أو مقاربة إلى الصفر
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Table (2)جدول  (2)                                                              
البطاطاالذرة الصفراءالقطنالسنوات
YearCottonMaizePotatoes
20108234678521
201154251841618
201265560581740
201353079811518
20143337811070
201552290245
201045326672048
201134533575574
201226650345861
201327783136473
20141428934023
20150.7518231629
2010550.3570.13929.5
2011637.1647.63445.5
2012406.1830.93368.9
2013523.51041.64265.0
2014414.2765.23761.0
2015154.0796.16652.9

مقارنة المساحة المزروعة ومجموع االنتاج ومتوسط الغلة لمحاصیل (القطن،الذرة الصفراء ،البطاطا) للسنوات 
(2010-2015) على مستوى العراق

Cultivated Area Comparing to Production and AverageYield For 
(Cotton,Maize,Potatoes) at Iraq Level for (2010-2015)

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

Figure(1) شكل
المساحة المزروعة بـ(الدونم) لمحصول القطن للسنوات (2015-2010)

Culivated Area (Donum) for Cotton Crop  for (2010- 2015)
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Culivated Area (Donum) for Potatoes Crop  for (2010- 2015)

Figure (3) شكل
المساحة المزروعة بـ( الدونم) لمحصول البطاطا  للسنوات (2010- 2015) 

Figure (2) شكل
المساحة المزروعة بـ( الدونم) لمحصول الذرة الصفراء للسنوات (2010- 2015) 
Culivated Area (Donum) for Maize Crop  for (2010- 2015)
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Prouction (Ton) For Maize Crop  for(2010- 2015)

Figure (4) شكل
كمیة االنتاج بـ( طن) لمحصول القطن للسنوات (2015-2010) 

Production (Ton)  for Cotton Crop for (2010-2015)

Figure (5) شكل
كمیة االنتاج بـ( طن ) لمحصول الذرة الصفراء للسنوات (2015-2010)
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Prouction (Ton) For Potatoes Crop for (2010- 2015)

Average Yield (Kg) For Cotton Crop  for (2010-2015)

Figure (6) شكل
كمیة االنتاج بـ( طن ) لمحصول البطاطا للسنوات (2015-2010)

Figure (7) شكل
متوسط الغلة بـ( كغم ) لمحصول القطن للسنوات (2015-2010)
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Average Yield (Kg) For Maize Crop  for (2010-2015)

Average Yield (Kg) For Potatoes Crop  for (2010-2015)

متوسط الغلة بـ(كغم ) لمحصول الذرة الصفراء للسنوات (2015-2010)
Figure (8) شكل

متوسط الغلة بـ(كغم ) لمحصول البطاطا للسنوات (2015-2010)
Figure (9) شكل
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المساحة المزروعة ومجموع اإلنتاج ومتوسط الغلة لمحصول القطن للقطاع الخاص لسنة 2015 على مستوى المحافظات المشمولة 

Table (3)جدول (3)

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

4235.3235.3Babil--1717بابل
71151.1151.1Wasit--470470واسط

75154.0154.0Total--487487المجموع

.

المساحة المزروعة بـ (الدونم) لمحصول القطن  لسنة 2015 على مستوى المحافظات المشمولة           
Culivated Area (Donum) for Cotton Crop  at  Governorates level for 2015

 Cultivated Area ,Production and Average Yield for Cotton for private Sector at 
Governorate Level for 2015

Governorate  المحافظة

المساحة المزروعة (دونم)

اإلنتاج (طن)

متوسط غلة الدونم (كغم/دونم)

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

                                      Figure(10)  شكل                         
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Prouction (Ton) For Cotton Crop at  Governorates level for 2015

 Figure(11)  شكل  
 كمیة االنتاج بـ (طن) لمحصول القطن  لسنة 2015 على مستوى المحافظات المشمولة

طن

                               

    Figure(12) شكل       
متوسط الغلة بـ( كغم ) لمحصول القطن  لسنة 2015 على مستوى المحافظات المشمولة
Average Yield (Kg) For Cotton Crop at  Governorates level for 2015
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Table (4)جدول (4) 

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

554001211.71211.7Karkuk--4572145721كركوك
Diala---374--374دیالى
32372320706523717132529.2534.2baghdadبغداد
 50380483412037247197936.8976.3Babylonبابل

27737568611156822296.41087.3Kerbelaكربالء
2129351679.2679.6Wasit-4321143190واسط
22754862911498344151.2707.8Al-Najafالنجف

23322446361.0550.5Al-Qadisiya-67754443القادسیة
67223.3644.2Al-Muthanna-300104196المثنى
27022538156828761064.41133.2Thi Qarذي قار
3332831872104135226705801.3837.9Maysanمیسان
Basrah---8827--8827البصرة

229038209521371015807182340796.1870.3Totalالمجموع

Figure(13) شكل

Cultivated Area(Donum)  for Maize Automn at Governorates Level for 2013

المساحة المزروعة بـ (الدونم ) لمحصول الذرة الصفراء للعروة الخریفیة لسنة 2015 على مستوى المحافظات المشمولة

المساحة المزروعة ومجموع اإلنتاج ومتوسط الغلة لمحصول الذرة الصفراء الخریفیة للقطاع الخاص لسنة 2015 على مستوى 
المحافظات المشمولة

 المحافظة

المساحة المزروعة (دونم)
اإلنتاج (طن)

متوسط غلة الدونم (كغم/دونم)

Governorate

 Cultivated Area, Production and Average Yield for Autumn Maize for private Sector at 
Governorate Level for 2015

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

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

13  



طن 

متوسط الغلة بـ( كغم ) لمحصول الذرة الصفراء للعروة الخریفیة لسنة 2015 على مستوى المحافظات المشمولة

كمیة االنتاج بـ (طن) لمحصول الذرة الصفراء للعروة الخریفیة لسنة 2015 على مستوى المحافظات المشمولة 
Figure(14) شكل

Figure(15) شكل

Production (Ton)  for Maize Automn at Governorates Level for 2015

 Average Yield(Kg) for Maize Autumn at Governorate Level for 2015
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Table (5)

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

2116393.96393.9Karkuk--3333كركوك
546750.06750.0Diala--88دیالى
1438546731.96895.8Baghdad-2136920861508بغداد
31154705.44705.4Babylon--662662بابل

1021023703627.53627.5Karbalaكربالء
152236653.46653.4Wasit--22882288واسط
206666.76666.7Al-Muthanna--33المثنى

682956.52956.5Al-Qadisiya--2323القادسیة
1629156652.96793.8Total-2448823980508المجموع

Cultivated Area(Donum)  for Potatoes (Spring and Autumn) at Governorate Level for 2015

المساحة المزروعة ومجموع اإلنتاج ومتوسط الغلة لمحصول البطاطا للعروتین (الربیعیة والخریفیة) لسنة 2015 على مستوى المحافظات 
المشمولة

Cultivated Area,Production and Average Yield for Potatoes(Spring and Autumn) at 
Governorate Level for 2015

جدول (5)

 المحافظة

المساحة المزروعة  (دونم)
اإلنتاج (طن)

متوسط غلة الدونم (كغم/دونم)

Governorate

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

Figure (16) شكل
المساحة المزروعة  بـ( الدونم ) لمحصول البطاطا للعروتین (الربیعیة والخریفیة)  لسنة 2015 على مستوى المحافظات
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 Average Yield(Kg) for Potatoes (Spring and Autumn) at Governorate Level for 2015

Figure(17) شكل
كمیة االنتاج بـ( طن )  لمحصول البطاطا للعروتین (الربیعیة والخریفیة)  لسنة 2015 على مستوى المحافظات المشمولة 
Production(Ton)  for Potatoes (Spring and Autumn) at Governorate Level for 2015

   Figure (18)  شكل
متوسط الغلة  بـ( كغم ) لمحصول البطاطا للعروتین (الربیعیة والخریفیة)  لسنة 2015 على مستوى المحافظات المشمولة 
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Table (6)

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

546750.06750.0Diala--88دیالى

1097637480.67746.7Baghdad-1467314169504بغداد

31154705.44705.4Babil--662662بابل

3703627.53627.5Karbala--102102كربالء

55567178.37178.3Wasit--774774واسط

482823.52823.5Al-Qadisiya--1717القادسیة

206666.76666.7Al-Muthanna--33المثنى

1189267323.57558.1Total-1623915735504المجموع

Table (7)

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

2116393.96393.9Ninevah--3333كركوك
340915091.25094.3Baghdad-669666924بغداد
96676385.16385.1Wasit--15141514واسط

203333.33333.3Qadisiya--66القادسیة
439895332.65335.2Total-824982454المجموع

(Kg/Donum)Average Yield 

 المحافظة

المساحة المزروعة ومجموع اإلنتاج ومتوسط الغلة لمحصول البطاطا الخریفیة للقطاع الخاص لسنة 2015 على مستوى المحافظات

Cultivated Area Productin and Average Yield for Spring Potatoes for Private 

المساحة المزروعة (دونم)
اإلنتاج (طن)

متوسط غلة الدونم (كغم/دونم)

Governorate

 Cultivated Area(Dounm)

جدول  (7) 
Sector at Governorates Level for 2015

 المساحة المزروعة ومجموع اإلنتاج ومتوسط الغلة لمحصول البطاطا الربیعیة للقطاع الخاص لسنة 2015 على مستوى المحافظات

 Cultivated Area ,Production and Average Yield for Spring Potatoes for Private Sector at 
Governorates Level for 2015

متوسط غلة الدونم (كغم/دونم)

Governorate

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

 المحافظة

المساحة المزروعة (دونم)
اإلنتاج (طن)

جدول (6) 
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