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 1 الجھاز المركزي لالحصاء/ العراق -مدیریة االحصاء الزراعي
 

  مقدمة 
 
 2016لسنة  ) 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

  . وخریفیة
نیات حیث یعتبر من المحاصیل المھمة والتي تستخدم والدر األبصالمحصول البطاطا فھو ضمن مجموعة  أما

وتزرع البطاطا  صناعات الغذائیة كالجبس وغیرھا،استخدامھا في كثیر من ال إلى باإلضافة نسانلالكغذاء 
    .بعروتین ربیعیة وخریفیة 

ً ونظر في االمن الغذائي والصناعي للعراق فان ھیكلیة االنتاج الزراعي في العراق  ھمیة ھذه المحاصیلإل ا
وتشجیع والتنمیة المستدامة  للموارد الزراعیة نحو االستغالل االمثلالسیاسات الزراعیة االرتقاء بتحتاج الى 

والمقاومة للجفاف  الجودةاالصناف النباتیة عالیة  یثة والتوسع في استخداماستخدام التقانات الزراعیة الحد
المبیدات  ونشر والملوحة وتطویر كفاءة استغالل الموارد الطبیعیة والحد من ھدرھا وخاصة االراضي والمیاه

المحلیة لھذه زیادة االنتاج وسد الحاجة الى  الزراعیة واالسمدة والمستلزمات الزراعیة االخرى فأن ذلك یؤدي
  المحاصیل المھمة .

  
  منھجیة التقریر 

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

والمقصود بالطبقات  على مستوى القضاء ونوع ووسیلة االرواءالمراحل والمقترنة باالسالیب الموضوعیة 
) دونم وتنتھي بفئة  10فئات تبدأ من فئة ( اقل من  )6(بالنسبة لمحصول القطن وعددھا ھي فئات المساحة 

          ة ــ) فئة تبدأ من فئ 11ة ( ــــعدد فئات المساحفإن بالنسبة لمحصول الذرة الصفراء  أمادونم  فأكثر) 120(
)  6فئات المساحة (  فإن عدد بطاطا ) دونم اما محصول ال فأكثر 5000(ي بفئة ـــــ) دونم وتنتھ 5( اقل من 
عدد المزارعین حسب ) دونم حیث یتم تبویب  فأكثر 41) دونم وتنتھي بفئة (  3من فئة ( اقل من فئات تبدأ 

 س، في المرحلة االولى یتم اختیار المزارعین المشمولین بعملیة القیا (الطبقات) فئات المساحة المزروعة
 الكلي لكل فئة وعلى مستوى القضاء المزارعین% ) كحد ادنى من عدد  1.5والحصاد الفعلي وبنسبة ( 

التي یتم فیھا تنفیذ تجارب الحصاد في حالة ، اما المرحلة الثانیة فھي مرحلة اختیار الحقول  وطریقة الري
قل ـــاد داخل الحـــمرحلة الثالثة فھي مرحلة اختیار بقعة الحصـــال أما،  الحائزوجود اكثر من حقل لدى 

النسبة لمحصول الذرة ب 2م )5×  5( و نـــول القطـــبة لمحصـــبالنس 2) م 10×  10(  احةــمسـالمختار وب
   .بالنسبة لمحصول البطاطا  2م ) 4×  4الصفراء ( 

  
ار،وتعذر شمول ا دین لمحافظات (نینوى ،االنب بب سوء كركوك وقضاء الحویجة من محافظة  ) صالح ال بس

  ایضاً. علما بانھ لم یتم شمول إقلیم كردستان،م امكانیة الوصول الى الحقول المزروعة الوضع االمني وعد
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  تحلیل النتائج
 

  محصول القطن 
  : اإلنتاج  أوالً 

 یفي) 84(  محصول القطن إنتاج قدر ادة 2016 طن للموسم الص دارھ بزی م  )9( امق طن عن الموس
                 .  %)  12وقدرت نسبة الزیادة (، للمحافظات المشمولةطن  )75( قدرالماضي الذي 

   
 ً   : المساحة  ثانیا

  در ن ق ة بمحصول القط احة المزروع الي المس م   )697(إجم ادةدون دارھا بزی ن ) 210( مق م ع دون
  %).43.1( بزیادة قدرت نسبتھا، للمحافظات المشمولةدونم  )487( قدرالموسم الماضي الذي 

  
 ً   : متوسط الغلة  ثالثا

 د ن رق ول القط ن محص دونم م ة ال ط غل م )120.5( متوس مكغ اس  / دون ى أس اليعل احة  إجم المس
ان  %)21.8( ھنسبت قدرت نخفاضبإ المزروعة ذي ك ي ال م الماض م )154.0(عن الموس مكغ  / دون

  .للمحافظات المشمولة
  

   محصول الذرة الصفراء
  أوال : اإلنتاج 

 للموسم طن  ألف )259.5( )الخریفیةربیعیة وتین (اللعرولالذرة الصفراء محصول  إنتاج قدر
 نط ألف )182.3( الماضي الذي كان الموسمطن عن  ألف) 77.2( اھمقدار بزیادة 2016 الصیفي

 . %)42.3( الزیادة، وكانت نسبة للمحافظات المشمولة
 

  

 ً   : المساحة ثانیا
 304.0( )الخریفیةة وتین (الربیعیلعرولإجمالي المساحة المزروعة بمحصول الذرة الصفراء  قدر (

الماضي  عن الموسم %)32.8( الزیادةوكانت نسبة ألف دونم ) 75.0( اھمقدار بزیادة ف دونمأل
 .  للمحافظات المشمولة دونم ألف) 229.0( قدرَ الذي 

   
 

  ثالثاً: متوسط الغلة 
 كغم) 853.9( (الربیعیة والخریفیة) للعروتینغلة الدونم من محصول الذرة الصفراء  طمتوس قدر /

م ى  دون اسعل الي أس احة المزروعة  إجم ادةالمس درت بزی بتھ ق ـعن الموس %)7.3( انس م ــــــ
 . المزروعةالمساحة  إجمالي أساسعلى   / دونمكغم )796.1(قدرذي ـــالماضي ال
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  محصول البطاطا

  
  اإلنتاجأوالً: 
 بزیادة 2016طن لسنة  ألف) 190.7(  اطا للعروتین الربیعیة والخریفیةالبط محصول إنتاج قدر 

 الزیادة ةنسب وقدرتطن  ألف  )162.9(قدرطن عن الموسم الماضي الذي  ألف) 27.8( امقدارھ
)17.1(% . 

 إنتاجمن مجموع %) 45.5(طن بنسبة  ألف) 86.8(الربیعیة  للعروة إنتاج محصول البطاطا قدر 
 ألف )103.9 ( الخریفیة للعروة طاطامحصول الب إنتاجوالخریفیة في حین قدر العروتین الربیعیة 

  العروتین. إنتاجمن مجموع ) %54.5( طن بنسبة 
  

  

  ثانیاً: المساحة
 م  ألف ) 31.8( للعروتین الربیعیة والخریفیة  المساحة المزروعة بمحصول البطاطا إجمالي قدر دون

    قدر اضي الذي عن الموسم الم %)29.8(  انسبتھ بزیادة قدرت) الف دونم  7.3بزیادة مقدارھا (
 دونم . ألف )24.5 (
 

 بة ـبنس  دونم فـــأل) 12.7( الربیعیة  روةـــــــللع لبطاطاا بمحصول المساحة المزروعة إجمالي قدر
احة  %) 39.9( درت المس من مجموع المساحة المزروعة للعروتین الربیعیة والخریفیة  في حین ق

ا ة  للعروة المزروعة بمحصول البطاط ف )19.1(الخریفی بة  أل م بنس اليمن  %)60.1(دون  إجم
 .المساحة المزروعة للعروتین

 
  
  

  ثالثاً: متوسط الغلة  
 على  / دونمكغم) 5999.6(البطاطا للعروتین الربیعیة والخریفیة  محصول متوسط غلة الدونم من قدر

       ذي كانعن الموسم الماضي ال )% 9.8ا (ھنسبتبأنخفاض قدرت المساحة المزروعة  إجمالي أساس
 . / دونمكغم) 6652.9(
 

 بأنخفاض قدرت كغم )  6825.4(  للعروة الربیعیة اـــــــمن محصول البطاطم ـــمتوسط غلة الدون قدر 
بتھ  ذي  )6.8(نس ي ال م الماض ن الموس در ع م  ) 7323.5(ق م/ دون ـللعوكغ  ةـالخریفی روةــــــ

كغم ) 5332.6(  قدرالذي عن الموسم الماضي كغم %)  2.2( بزیادة قدرت نسبتھا  كغم) 5448.3(
 المساحة المزروعة . إجمالي أساسعلى 



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

84120.5120.5Cotton--697697القطن

3039692669511026226756259546853.9972.3Maizeالذرة الصفراء

1907025999.66129.5Potatoes-3178631112674البطاطا

                                                

Cultivated Area ,Production and Average Yield for Cotton,Maize and Potatoes for Private 
Sector at Iraq Level for 2016

     Table (1)  جدول (1)                 

المحصول

المساحة المزروعة  (دونم)
اإلنتاج (طن)

متوسط غلة الدونم (كغم/دونم)    
 Average Yield

(Kg/Donum)

Crop

  Cultivated Area(donum)

        The sign (-) means the quantity is zero or approximated zero  الرمز (- ) یعني الكمیة صفر أو مقاربة إلى الصفر . 

المساحة المزروعة ومجموع االنتاج ومتوسط الغلة للمحاصیل (القطن ، الذرة الصفراء ، البطاطا) للقطاع الخاص لسنة 2016 
على مستوى العراق
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Table (2)جدول (2)
البطاطاالذرة الصفراءالقطنالسنوات
YearCottonMaizePotatoes

201154251841618
201265560581740
201353079811518

*20143337811070
*201552290245
*201673040318
201134533575574
201226650345861
201327783136473

*20141428934023
*20150.7518231629
*20160.8425951907
2011637.1647.63445.5
2012406.1830.93368.9
2013523.51041.64265.0

*2014414.2765.23761.0
*2015154.0796.16652.9
*2016120.5853.95999.6

* عدا المحافظات (نینوى ،االنبار ،صالح الدین ) وقضاء الحویجة في محافظة كركوك.

* عدا المحافظات (نینوى ،االنبار ،صالح الدین ) وقضاء الحویجة في محافظة كركوك.

مقارنة المساحة المزروعة ومجموع االنتاج ومتوسط الغلة لمحاصیل (القطن،الذرة الصفراء ،البطاطا) للسنوات 
(2011-2016) على مستوى العراق

Cultivated Area Comparing to Production and AverageYield For 
(Cotton,Maize,Potatoes) at Iraq Level for (2011-2016)

المحصول

Average Yield 
(kg/donum)

متوسط غلة الدونم (كغم/دونم)

اجمالي المساحة المزروعة 
(100) دونم
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Production (100) Ton

542 

655 

530 

33 
5 7 0

100

200

300

400

500

600

700

2011 2012 2013 *2014 *2015 *2016

 Figure) 1(شكل  
 )2016-2011(لمحصول القطن للسنوات ) الدونم(المساحة المزروعة بـ

 Culivated Area (Donum) for Cotton Crop  for (2011- 2016) 

          5



* عدا المحافظات (نینوى ،االنبار ،صالح الدین ) وقضاء الحویجة في محافظة كركوك.
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 Figure) 2(شكل  
 )2016-2011(للسنوات الصفراء  لمحصول الذرة) الدونم(المساحة المزروعة بـ

 )Culivated Area (Donum) for  Maize Crop  for (2011- 2016 
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 Figure) 3(شكل                  
 )2016-2011(لمحصول االبطاطا للسنوات ) الدونم(المساحة المزروعة بـ

 )Culivated Area (Donum) for Potatoes Crop  for (2011- 2016 
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* عدا المحافظات (نینوى ،االنبار ،صالح الدین ) وقضاء الحویجة في محافظة كركوك.
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 Figure) 4(شكل                  
 )2016-2011(لمحصول القطن للسنوات ) طن ( كمیة االنتاج بـ

)Prouction (Ton) For Cotton Crop for (2011-2016 
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 Figure) 5(شكل                
 )2016-2011(للسنوات   لمحصول الذرة الصفراء) طن ( كمیة االنتاج بـ

)Prouction (Ton) For  Maize Crop for (2011-2016 
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* عدا المحافظات (نینوى ،االنبار ،صالح الدین ) وقضاء الحویجة في محافظة كركوك.

Figure (7) شكل
متوسط الغلة بـ( كغم ) لمحصول القطن للسنوات (2016-2011)

Average Yield (Kg) For Cotton Crop  for (2011-2016)
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 Figure) 5(شكل                
 )2016-2011(للسنوات   لمحصول الذرة الصفراء) طن ( كمیة االنتاج بـ

Prouction (Ton) For  Maize Crop for (2011-2016( 

 Figure) 6(شكل                
 )2016-2011(لمحصول البطاطا للسنوات ) طن ( كمیة االنتاج بـ

)Prouction (Ton) For   Potatoes Crop for (2011-2016 
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Average Yield (Kg) For Potatoes Crop  for (2011-2016)

* عدا المحافظات (نینوى ،االنبار ،صالح الدین ) وقضاء الحویجة في محافظة كركوك.

Figure (8) شكل
متوسط الغلة بـ(كغم ) لمحصول الذرة الصفراء للسنوات (2016-2011)

Average Yield (Kg) For Maize Crop  for (2011-2016)

Figure (9) شكل
متوسط الغلة بـ(كغم ) لمحصول البطاطا للسنوات (2016-2011)
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Table (3)جدول (3)

إجمالي 
المساحة  
 Total
Area

المساحة 
المحصودة 

Harvested
Area 

المساحة 
المتضررة  

 Damaged
Area

مساحة العلف 
األخضر  
 Green
 Forage

Area

 Production
(Ton)

إجمالي المساحة 
Total Area 

المساحة 
المحصودة  

 Harvested
Area

37137.5137.5Baghdad--269269بغداد
47109.8109.8Wasit--428428واسط

84120.5120.5Total--697697المجموع

                                                             

.

المساحة المزروعة ومجموع اإلنتاج ومتوسط الغلة لمحصول القطن للقطاع الخاص لسنة 2016 على مستوى المحافظات المشمولة

المساحة المزروعة بـ (الدونم) لمحصول القطن  لسنة 2016 على مستوى المحافظات المشمولة           
Culivated Area (Donum) for Cotton Crop  at  Governorates level for 2016

 Cultivated Area ,Production and Average Yield for Cotton for private Sector at Governorate 
Level for 2016

المحافظة

المساحة المزروعة (دونم)

اإلنتاج (طن)

متوسط غلة الدونم (كغم/دونم)

Governorate

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

Figure(10)  شكل
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Prouction (Ton) For Cotton Crop at Governorates level for 2016

 Figure(11)  شكل  
 كمیة االنتاج بـ (طن) لمحصول القطن  لسنة 2016 على مستوى المحافظات المشمولة

طن

                               

    Figure(12) شكل       
متوسط الغلة بـ( كغم ) لمحصول القطن  لسنة 2016 على مستوى المحافظات المشمولة
Average Yield (Kg) For Cotton Crop at  Governorates level for 2016
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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

683621681.81681.8Karkuk--4064940649كركوك*
428477633.2635.2Diala-1338713345دیالى
569165686847131986562.0562.5Baghdadبغداد
806901017.71029.4Babylon-7928778383904بابل

120738581140420888916738.51039.0Kerbelaكربالء
50996433927598637963744.4874.9Wasitواسط
268419431166251648614.0848.2Al-Najafالنجف

8734294560.1632.1Al-Qadisiya-76666793القادسیة
Al-Muthanna----182-182المثنى
6911442.61442.6Thi Qar--479479ذي قار
2072216519443.61000.1Maysan-3724016518میسان
Basrah---112399-2410البصرة

3039692669511026226756259546853.9972.3Totalالمجموع

المساحة المزروعة بـ (الدونم ) لمحصول الذرة الصفراء للعروتین (الربیعیة والخریفیة)  لسنة 2016 
Figure(13) شكل

Cultivated Area(Donum)  for Maize (Spring and autumn) at Governorates Level for 2016

المساحة المزروعة ومجموع اإلنتاج ومتوسط الغلة لمحصول الذرة الصفراء للعروتین (الربیعیة والخریفیة) للقطاع الخاص لسنة 
2016 على مستوى المحافظات المشمولة *

 Cultivated Area, Production and Average Yield for Spring and Autumn Maize for  
private Sector at Governorate level for 2016

 المحافظة

المساحة المزروعة (دونم)
اإلنتاج (طن)

متوسط غلة الدونم (كغم/دونم)

Governorate

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

* عدا المحافظات (نینوى ،االنبار ،صالح الدین ) وقضاء الحویجة في محافظة كركوك.

على مستوى المحافظات المشمولة
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Average Yield (Kg) For Maize Crop at  Governorates level for 2016

Figure (15) شكل

Production (Ton) for Maize (Spring and Autumn) at Governorate level for 2016

كمیة االنتاج بـ ( طن )  لمحصول الذرة الصفراء للعروتین (الربیعیة والخریفیة)  لسنة 2016 على مستوى المحافظات المشمولة

Figure (14) شكل

متوسط الغلة  الجمالي المساحة بـ( كغم ) لمحصول الذرة الصفراء للعروتین (الربیعیة والخریفیة)  لسنة 2016 على مستوى 
المحافظات المشمولة

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

68362 

8477 

31986 

80690 

8916 

37963 

1648 4294 691 

16519 

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

1400.0

1600.0

1800.0 1681.8 

633.2 562.0 

1017.7 

738.5 744.4 
614.0 560.1 

1442.6 

443.6 

13



14



Table (5)جدول (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

8888.9888.9Diala--99دیالى
8200.0200.0Wasit--4040واسط
207824.7824.7Maysan--251251میسان

223743.3743.3Total--300300المجموع

Table (6)جدول (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

683621681.81681.8Karkuk--4064940649كركوك
428469633.1635.0Diala-1337813336دیالى
569165686847131986562.0562.5Baghdadبغداد
806901017.71029.4Babylon-7928778383904بابل

120738581140420888916738.51039.0Kerbelaكربالء
50956433527598637955744.9875.5Wasitواسط
268419431166251648614.0848.2Al-Najafالنجف

8734294560.1632.1Al-Qadisiya-76666793القادسیة
Al-Muthanna----182-182المثنى
6911442.61442.6Thi Qar--479479ذي قار
2072216312441.01002.8Maysan-3698916267میسان
Basrah---112399-2410البصرة

3036692666511026226756259323854.0972.5Totalالمجموع

المساحة المزروعة ومجموع اإلنتاج ومتوسط الغلة لمحصول الذرة الصفراء الربیعیة للقطاع الخاص لسنة 2016 على 
مستوى المحافظات المشمولة

 Cultivated Area, Production and Average Yield for Spring Maize for private Sector at 
Governorate Level for 2016

المحافظة

المساحة المزروعة (دونم)
اإلنتاج (طن)

متوسط غلة الدونم (كغم/دونم)

Governorate

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

 Average Yield 
(Kg/Donum)

 Cultivated Area, Production and Average Yield for Autumn Maize for private Sector 
at Governorate Level for 2016

المساحة المزروعة ومجموع اإلنتاج ومتوسط الغلة لمحصول الذرة الصفراء الخریفیة للقطاع الخاص لسنة 2016 على 
مستوى المحافظات المشمولة

 المحافظة

المساحة المزروعة (دونم)
اإلنتاج (طن)

متوسط غلة الدونم (كغم/دونم)

Governorate

 Cultivated Area(Dounm)
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Table (7)

إجمالي المساحة  
Total Area

المساحة 
المحصودة 

 Harvested
Area

المساحة 
المتضررة  

 Damaged
Area

مساحة العلف 
األخضر  
 Green
 forage

Area

 Production
(Ton)

إجمالي المساحة  
Total Area

المساحة 
المحصودة  

 Harvested
Area

443666.73666.7Diala--1212دیالى
1598166060.36065.1Baghdad-263712635021بغداد
82706130.56130.5Babylon--13491349بابل

1254464.34464.3Karbala--2828كربالء
217445668.46803.5Wasit-38363196640واسط
1395560.05560.0Al-Najaf--2525النجف

3654345.24345.2Al-Qadisiya--8484القادسیة
1992456.82926.5Al-Muthanna-816813المثنى

1907025999.66129.5Total-3178631112674المجموع

Cultivated Area(Donum)  for Potatoes (Spring and Autumn) at Governorate Level for 2016

المساحة المزروعة ومجموع اإلنتاج ومتوسط الغلة لمحصول البطاطا للعروتین (الربیعیة والخریفیة) للقطاع الخاص لسنة 2016 على 
مستوى المحافظات المشمولة

Cultivated Area,Production and Average Yield for Potatoes(Spring and Autumn) for private 
Sector at Governorate Level for 2016

جدول (7)

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 2016 على مستوى المحافظات المشمولة

* عدا المحافظات (نینوى ،االنبار ،صالح الدین ) وقضاء الحویجة في محافظة كركوك.
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 Average Yield(Kg) for Potatoes (Spring and Autumn) at Governorate Level for 2016

Figure(17) شكل
كمیة االنتاج ب(طن) لمحصول البطاطا للعروتین (الربیعیة والخریفیة) لسنة 2016 على مستوى المحافظات المشمولة

Prouction (Ton) For Potatoes (Spring and Autumn) at Governorates level for (2011-2016)

   Figure (18)  شكل
متوسط الغلة  بـ( كغم ) لمحصول البطاطا للعروتین (الربیعیة والخریفیة)  لسنة 2016 على مستوى المحافظات المشمولة 
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Table (8)

إجمالي 
المساحة  

Total Area

المساحة 
المحصودة 

Harvested
Area 

المساحة 
المتضررة  

 Damaged
Area

مساحة العلف 
األخضر  
 Green
 Forage

Area

 Production
(Ton)

إجمالي المساحة  
Total Area

المساحة 
المحصودة  

 Harvested
Area

670727108.17123.2Baghdad-9436941620بغداد

49086961.76961.7Babil--705705بابل

583411.83411.8Karbala--1717كربالء

141345938.75938.7Wasit--23802380واسط

1395560.05560.0Al-Najaf--2525النجف

3374212.54212.5Al-Qadisiya--8080القادسیة

1992456.82926.5Al-Muthanna-816813المثنى

868476825.46843.2Total-127241269133المجموع

Table (9)

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

443666.73666.7Diala--1212دیالى
927445476.55476.8Baghdad-16935169341بغداد
33625220.55220.5Babil--644644بابل

676090.96090.9Karbala--1111كربالء
76105226.69326.0Wasit-1456816640واسط

287000.07000.0Qadisiya--44القادسیة
1038555448.35637.9Total-1906218421641المجموع

 المساحة المزروعة ومجموع اإلنتاج ومتوسط الغلة لمحصول البطاطا الربیعیة للقطاع الخاص لسنة 2016 على مستوى المحافظات

Sector at Governorates Level for 2016

متوسط غلة الدونم (كغم/دونم)

Governorate

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

 المحافظة

المساحة المزروعة (دونم)
اإلنتاج (طن)

جدول (8)

Cultivated Area Production and Average Yield for Spring Potatoes for Private 

(Kg/Donum)Average Yield 

 المحافظة

المساحة المزروعة ومجموع اإلنتاج ومتوسط الغلة لمحصول البطاطا الخریفیة للقطاع الخاص لسنة 2016 على مستوى المحافظات

Cultivated Area Production and Average Yield for Autumn Potatoes for Private 

المساحة المزروعة (دونم)

اإلنتاج (طن)

متوسط غلة الدونم (كغم/دونم)

Governorate

 Cultivated Area(Dounm)

جدول  (9) 
Sector at Governorates Level for 2016
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