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 2020انتاج الحنطة والشعیر لسنة 
 
 

 مقدمة
 

وتعتب�ر مس�وح المحاص�یل الحقلی�ة الت�ي تنف�ذھا تقوم مدیریة اإلحصاء الزراعي بتوفیر بیانات عن مختل�ف أوج�ھ النش�اط الزراع�ي   
ن في السنة (الموس�م الش�توي ،الموس�م الص�یفي ) ، الس�تخراج سوحات الموسمیة وتنفذ بواقع مرتیالمدیریة  من اضخم واوسع الم

والثانویة، وتصدر المدیریة تقاریرھا الس�نویة  لس�بعة محاص�یل رئیس�ة ھ�ي (الحنط�ة ،  الحقلیة الرئیسة لمؤشرات االنتاج للمحاصی
 تق��اریرباالض��افة ال��ى ) وال��ذرة الص��فراء والبطاط�ا زھ�رة الش��مسللمحاص��یل  بع�روتین الربیعی��ة والخریفی��ة ، القط��ن،، الش��لبالش�عیر

 المحاصیل الثانویة وتقریر تجمیعي لجمیع المحاصیل.
لقیاس االمن الغذائي للبل�د حی�ث تعتب�ر الحنط�ة   والشعیر من التقاریر المھمة التي یستخرج منھا مؤشراتیعتبر تقریر انتاج الحنطة 

وخاص�ة واس�عة   بمس�احات  كمصدر اساسي للغ�ذاء وت�زرع ف�ي الع�راق  في العالم من اقدم المحاصیل الحقلیة التي عرفت زراعتھا 
  في المحافظات الشمالیة .

 
 منھجیة التقریر 

لجمیع المحافظ�ات ع�دا المحافظ�ات (واس�ط ،النج�ف،ذي ق�ار طار للمحاصیل الحقلیة عن طریق االستفسار الموقعي اإلبیانات جمع تم 
 في تقدیرات مؤشراتھا.حیث تم االعتماد على بیانات وزراة الزراعة ومیسان) بسبب الظروف غیر المستقرة في المحافظات أعاله 

نشغال الجھاز المركزي لإلحصاء في اإلعداد والتحضیر لتنفیذ التعداد السكاني لم یتم تنفی�ذ االس�الیب الموض�وعیة (القی�اس ونظراً إل 
 مدیریات اإلحصاء والزراعة في المحافظات . بینتقدیر متوسط غلة الدونم بالتعاون وتم والحصاد) 

 
 

 الشمول 
 

 افظات (نینوى،كركوك،دیالى ،االنبار وصالح الدین ).وبعض القرى في المح لم یتم شمول اقلیم كردستان
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 مدیریة االحصاء الزراعي/ الجھاز المركزي لالحصاء/ العراق
 



 2020انتاج الحنطة والشعیر لسنة 
 
 

                                                                                                                                       

 تحلیل النتائج
 

 طة محصول الحن
 أوال : اإلنتاج 

%) عن إنت�اج الس�نة الماض�یة 6.43( نسبتھ قدرت رتفاعبأ 2020للموسم الشتوي  ) ألف طن6238قدر إنتاج الحنطة (  •
) أل�ف ط�ن بنس�بة 1417( األول من حیث اإلنت�اج وال�ذي ق�در المركز نینوىمحافظة ) ألف طن، احتلت 4343( قدرحیث 

 مجم�وع) م�ن %0.13( ) ألف طن بنسبة811قدر إنتاجھا ( لتيوا واسطافظة ، تلیھا محإالنتاج  مجموع%) من 7.22(
 بنس��بةو عل��ى الت��والي ) أل��ف ط��ن633،627حی��ث ق��در إنتاجھ��ا (وكرك��وك)  ص��الح ال��دین( تي، تلیھ��ا مح��افظإالنت��اج 

كم�ا ف�ي  النت�اج%) م�ن مجم�وع إ1.44( كلت بقیـــة المحافظ�ات نس�بة مق�دارھافیمـــــا ش إالنتاج %) من مجموع1.10(
 ).2جدول (

ف�ي األراض�ي الحنط�ة إنت�اج  ف�ي ح�ین ق�در%) 3.80) ألف طن بنسب�ـة (5008قدر إنتاج الحنطة في األراضي المرویة ( 
 ).4و3كما في جدول ( %)7.19) الف طن بنسبة (1230( الدیمیة

 
 

 : المساحة  ثانیاً 
 نس���بتھ ق���درت رتف���اعبأ 2020 وي) أل���ف دون���م للموس���م الش���ت8574محص���ول الحنط���ة (لق���درت المس���احة المزروع���ة  •

 .)1كما في جدول () ألف دونم 6331( قدرت%) عما كانت علیھ في الموسم الماضي والتي 4.35(
) م���ن إجم���الي المس���احة المزروع���ة %8.98) أل���ف دون���م بنس���بة (8475ق���درت المس���احة المحص���ودة لھ���ذا الموس���م ( •

 ).2ا في جدول (مك بالمحصول
%) ف��ي ح��ین ق��درت المس��احة 5.69) أل��ف دون��م بنس��بة (5958اض��ي المروی��ة (ق��درت المس��احة المزروع��ة ف��ي األر •

كم���ا ف���ي %) م���ن إجم���الي المس���احة المزروع���ة 5.30) أل���ف دون���م بنس���بة (2616المزروع���ة ف���ي األراض���ي الدیمی���ة (
 ).4و3جدول(

) أل�ف دون�م ف�ي المحافظ�ات (نینوى،كركوك،دیالى،بابل،واس�ط وص�الح 20.9قدرت المساحة المتض�ررة بس�بب الحرائ�ق ( •
 .) دونم فقط653، علما ان المساحة المتضررة بسبب الحرائق في محافظة دیالى ھي () 2الدین) كما في جدول (

 

  : متوسط الغلة ثالثاً 
 بأرتف�اع 2020) كغ�م للموس�م الش�توي 6.727إجمالي المس�احة المزروع�ة ( قدر متوسط غلة الدونم الواحد على أساس •

  .)2كما في جدول ( ) كغم1.686( قدرحیث  2019%) عن سنة 0.6نسبتھ ( قدرت
%) ع��ن 6.4( نس��بتھ ق��درت رتف��اعبا) كغ��م 1.736ق��در متوس��ط غل��ة ال��دونم الواح��د عل��ى أس��اس المس��احة المحص��ودة ( •

 ).2كما في جدول (كغم  )6.703( قدرالموسم الماضي حیث 
 ) كغ�م5.840في األراضي المرویة (على اساس المساحة المزروعة قدر متوسط غلة الدونم الواحد من محصول الحنطة  •

قدر متوسط غلة الدونم الواحد من محصول الحنطة على اساس المساحة المزروعة في االراضي فیما   )4كما في جدول (
 ) .3ل () كغم كما في جدو470.5الدیمیة (

 
 

  : التبن رابعاً 
 ).5كما في جدول ( 2020) ألف طن لسنة 12349قدر مجموع إنتاج تبن الحنطة ( •
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 محصول الشعیر 
 
 أوال : اإلنتاج  

الماض�یة  ع�ن إنت�اج الس�نة %)7.15(بتھ نس قدرت رتفاعبأ 2020للموسم الشتوي  ) ألف طن1756قدر إنتاج الشعیر ( •
 ) أل�ف ط�ن بنس�بة1360( درول من حیث اإلنت�اج وال�ذي ق�المركز األ نینوىاحتلت محافظة  ،طن) ألف 1518( قدرحیث 

كم��ا ف��ي  %) م��ن مجم��وع إالنت�اج6.22( ـدارھاة المحافظ��ات نس��بة مق�قی�، فیم��ا ش��كلت بنت�اج الم�ن مجم��وع إ %)4.77(
  ).6جدول (

 ف�ي ح�ین ق�در انت�اج الش�عیر ف�ي االراض�ي%) 6.77) أل�ف ط�ـن بنسب�ـة (1363( الدیمی�ةقدر إنتاج الشعیر في األراضي  •
 ).8و7كما في جدول ( %)4.22) الف طن بنسبة (393( مرویةال

          
 : المساحة  ثانیا

                               نس�����بتھ ق�����درت  رتف�����اعبأ ) أل�����ف دون�����م 4528محص�����ول الش�����عیر (ل 2020ق�����درت المس�����احة المزروع�����ة لس�����نة  •
 .)6كما في جدول () ألف دونم 3721( قدرت موسم الماضي حیث) عما كانت علیھ في ال21.7(%

%) م���ن إجم���الي المس���احة المزروع���ة 3.99) أل���ف دون���م بنس���بة (4495ق���درت المس���احة المحص���ودة لھ���ذا الموس���م ( •
 . )6كما في جدول ( بالمحصول

رت المساحــــــ��ـة فیم��ا ق��د %) 5.80) أل��ف دون��م بنس��بة (3646( دیمی��ةق��درت المساحــــ��ـة المزروع��ة ف��ي األراض��ي ال •
كم�ا ف�ي  إجم�الي المس�احة المزروع�ة بالش�عیر%) م�ن 5.19) ألف دون�م بنس�بة (882( المرویةالمزروعة في األراضي 

 ).8و 7جدول (
 ) الف دونم في المحافظات (نینوى،دیالى،صالح الدین).12قدرت المساحة المتضررة بسبب الحرائق ( •

 
         : متوسط الغلة ثالثا      
 ق�درت بإنخف�اض 2020) كغ�م للموس�م الش�توي 8.387متوسط غلة الدونم الواحد على أساس المساحة المزروعة ( قدر •

  .)6كما في جدول ( ) كغم1.408( قدر حیث الماضي الموسم%) عن 0.5نسبتھ (
ع�ن %) 7.7( نس�بتھ ق�درت بإنخف�اض) كغ�ـم 7.390قدر متوسط غلة ال�دونم الواح�د عل�ى أس�اس المس�احة المحص�ودة ( •

 ).6كما في جدول () كغم 1.423(قدر الموسم الماضي والذي 
 ) كغ�م5.445( على اساس المساحة المزروع�ة قدر متوسط غلة الدونم الواحد من محصول الشعیر في األراضي المرویة •

 .)8و7جدول ( كما في) كغم 8.373حصول الشعیر في االراضي الدیمیة (ین قدر متوسط غلة الدونم الواحد من محفي 
 
 

 رابعا : التبن   
 ).9كما في جدول ( 2020) ألف طن لسنة 3476قدر مجموع إنتاج تبن الشعیر ( •

 3 مدیریة االحصاء الزراعي/ الجھاز المركزي لالحصاء/ العراق
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  Table (1)                                                                                                                                                                        

الشعیرالحنطة

WheatBarley

*20154147-51.41003-78.3
**20163697-10.910625.9
**2017421614.0820-22.8
**20183154-25.2601-26.7
***20196331100.73721519.0
***2020857435.4452821.7
*20152645-47.7330-74.2
**2016305315.449951.2
**20172974-2.6303-39.3
**20182178-26.8191-37.1
***2019434399.41518696.5
***2020623843.6175615.7
*2015637.97.6328.719.1
**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

     مقارنة المساحة المزروعة وكمیة االنتاج ومتوسط الغلة لمحصولي الحنطة والشعیر للسنوات                    
(2020-2015) 

Comparison of  cultivated area, production quantity and average yield of 
Wheat and Barley for (2015-2020)  

       السنوات  التفاصیل
Yaer     Details

Crop      المحصول

نسبة التغیر 
السنویة %

نسبة التغیر 
السنویة%

جدول رقم (1)

***عدا اقلیم كردستان وبعض القرى في المحافظات نینوى ،كركوك ،دیالى،االنبار وصالح الدین .

اجمالي المساحة 
المزروعة 

(1000) دونم

كمیة االنتاج 
المتحقق 

(1000) طن

    متوسط الغلة   
 (كغم/ دونم)

Cultivated 
Area (000) 

Donum

Production 
(000) Ton

Average 
Yield 

(Kg/Donum)

*عدا اقلیم كردستان والمحافظات نینوى،صالح الدین، االنبار.
**عدا اقلیم كردستان والمحافظات نینوى،صالح الدین، االنبار،قضاء الحویجة من محافظة كركوك وبعض القرى  في محافظة دیالى.



5 ا

    1000 دونم       

     1000 طن

   كغم /دونم

Figure(1)شكل
المساحة المزروعة بمحصولي الحنطة والشعیر للسنوات (2015- 2020)

Area cultivated for Wheat and Barley for (2020-2015) 

Wheat and Barley production for  (2015-2020)        
كمیة االنتاج لمحصولي الحنطة والشعیر للسنوات (2015- 2020)

Figure  (2)  شكل

*عدا اقلیم كردستان والمحافظات نینوى،صالح الدین، االنبار.

***عدا اقلیم كردستان وبعض القرى في المحافظات نینوى ،كركوك ،دیالى،االنبار وصالح الدین .

Figure(3)  شكل
متوسط غلة الدونم الواحد لمحصولي الحنطة والشعیر للسنوات (2015- 2020)

Average yield of Wheat and Barley per donum for (2015-2020)

**عدا اقلیم كردستان والمحافظات نینوى،صالح الدین، االنبار،قضاء الحویجة من محافظة كركوك وبعض القرى  في محافظة دیالى.
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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

17675141720822.7524.8528.3Ninevah**27003262682651نینوى

151062732410.1960.2962.5Kirkuk**653295651785كركوك

131485717489.2840.1856.6Diala**680606667458دیالى

493942431382625602850884.6577.2660.9Anbarاالنبار

15568315568301338312.1859.6859.6Baghdadبغداد

1702954654.7982.5983.1Babylon**300720300550بابل

1038791017772102980401.6943.8963.3Karbalaكربالء

9473749472948081138413.0856.5856.5Wasitواسط

86163310110.1846.2847.2Salah-Aldeen**748189747328صالح الدین

2549482546742741867303.0732.4733.2Al-Najafالنجف

55104555104504952247.9898.7898.7Al-Qadisiyaالقادسیة

25389825389801549752.5610.4610.4Al-Muthnnaالمثنى

34871034871002572434.1737.7737.7Thi-Qarذي قار 

3500003494605402482964.0709.4710.5Maysanمیسان

31068310680227350.4731.8731.8Al-Basraالبصرة

85736838474763989206238392100.0727.6736.1Totalالمجموع

     طـــــن

*لم یتم شمول بعض القرى في المحافظات (نینوى،كركوك،دیالى ،االنبار وصالح الدین).

Figure (4) شكل  

Quantity of wheat production by governorate for 2020
كمیة االنتاج لمحصول الحنطة  حسب المحافظات لسنة 2020

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمیة اإلنتاج لمحصول الحنطة حسب المحافظات لسنة 2020*

Governerates
(دونم)

production 
(Ton)

                                                                                                                                                                        Table (2)    جدول رقم (2)

المحافظات

   االنتاج    المساحة المزروعة 
(طن)

Cultivated area, average yield per donum and production of Wheat by governerate for 2020

النسبة المئویة 
%

  ** المساحة المتضررة بالكامل بسبب الحرائق عدا محافظة دیالى تضرر (653) دونم فقط بسبب الحرائق.
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  جدول رقم (3)
Cultivated 

area متوسط الغلة average yield

(Donum) (كغم / دونم) KG/Donum

المساحة  اجمالي المساحة
المحصودة

المساحة 
المتضررة

 اجمالي 
المساحة

المساحة 
المحصودة

Total areaHarvested 
area

Damaged 
areaTotal areaHarvested 

area
23452282327608176201118965477.1480.7Ninevahنینوى
13755313741314080546585.6586.2Kirkukكركوك
1249501249500.00.0Dialaدیالى

6248906248900.00.0AL-Anbarاالنبار
57826578071931051537.0537.1Salah-Aldeenصالح الدین

26155912522828927631230562470.5487.8Totalالمجموع

  جدول رقم (4)
Cultivated 

area متوسط الغلة average yield

(Donum) (كغم / دونم) KG/Donum

المساحة  اجمالي المساحة
المحصودة

المساحة 
المتضررة

 اجمالي 
المساحة

المساحة 
المحصودة

Total areaHarvested 
area

Damaged 
areaTotal areaHarvested 

area
35509835504355298243839.9840.0Ninevahنینوى
51574251437213705467781060.21063.0Kirkukكركوك
668111667458653571748855.8856.6Dialaدیالى

43145343138271285088660.8660.9AL-Anbarاالنبار
1556831556830133831859.6859.6Baghdadبغداد
300720300550170295465982.5983.1Babylonبابل

103879101777210298040943.8963.3Karbalaكربالء
94737494729480811384856.5856.5Wasitواسط

690363689521842602050872.1873.1Salah-Aldeenصالح الدین
254948254674274186730732.4733.2Al-Najafالنجف

5510455510450495224898.7898.7Al-Qadisiyaالقادسیة

2538982538980154975610.4610.4Al-Muthnnaالمثنى

3487103487100257243737.7737.7Thi Qarذي قار
350000349460540248296709.4710.5Maysanمیسان
3106831068022735731.8731.8Al-Basraالبصرة

5958092595193561575007830840.5841.4Totalالمجموع

  Table (4)                                                                                                                                                                        

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمیة اإلنتاج في المناطق المرویة لمحصول الحنطة حسب المحافظات 
للقطاع الخاص لسنة 2020

Cultivated area, average yield per donum and production quantity of Wheat in 
irrigated area for private sector by governorate  for 2020

المحافظات

   االنتاج    المساحة المزروعة 
(طن)

Governorates
(دونم)

production 
(Ton)

  Table (3)                                                                                                                                                                        

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمیة اإلنتاج في المناطق الدیمیة لمحصول الحنطة حسب المحافظات 
لسنة 2020

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 2020  

   االنتاج    
(طن)
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  جدول رقم (5)

المساحة المحصودة 
(دونم)

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

Harvested area 
(Donum)

  Wheat hay 
average yield 
(kg/Donum)

 Wheat hay 
product (ton)

84747631457.112348578Wheatالحنطة

*عدا اقلیم كردستان وبعض القرى من المحافظات نینوى،صالح الدین، االنبار، كركوك، دیالى.

  Table (5)                                                                                                                                                                        

المساحة المحصودة ومتوسط غلة الدونم الواحد واإلنتاج  لتبن الحنطة للقطاع الخاص لسنة 2020*

Cropالمحصول

 Area harvested, average yield per donum and production of wheat hay  of 
private Sector for 2020
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 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
36352703623177120930136016677.4374.2375.4Ninevahنینوى
623762370031010.2497.2497.2Kirkukكركوك
672246358536390298731.7444.4469.8Dialaدیالى
1759814866940179272450.4411.7487.4Anbarاالنبار
1719716584061388160.5512.6531.6Baghdadبغداد
4461633425011191148120.8332.0443.1Babylonبابل

5091390124994119510.1383.2500.1Karbalaكربالء
751747517400314941.8418.9418.9Wasitواسط

15636149876458581980.5524.3547.0Salah-Aldeenصالح الدین
819281920035280.2430.7430.7Al-Najafالنجف

206548206548001055296.0510.9510.9Al-Qadisiyaالقادسیة
14692214692200510542.9347.5347.5Al-Muthnnaالمثنى

14182014182000577863.3407.5407.5Thi-Qarذي قار 
1400001394315690726474.1518.9521.0Maysanمیسان
96200962.400.000Al-Basraالبصرة

4528487449484917554160841756200100.0387.8390.7Totalالمجموع

طـــــــن

Figure (5) شكل
*لم یتم شمول بعض القرى في المحافظات (نینوى،كركوك،دیالى ،االنبار وصالح الدین).

كمیة االنتاج لمحصول الشعیر حسب المحافظات لسنة 2020
Quantity of barley production by governorate for 2020

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمیة اإلنتاج لمحصول الشعیر حسب المحافظات لسنة 2020*

Cultivated area, average yield  per donum and production of barley by governorate for 2020

النسبة 
المئویة %

                                                                                                                                                                        Table (6)    جدول رقم (6)

المحافظات

   االنتاج    Cultivated areaالمساحة المزروعة 
(طن)

Governerates
(Donum)(دونم)

production 
(Ton)
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  جدول رقم (7)

 average متوسط الغلة 
yield

KG/Donum (كغم / دونم) 

المساحة  اجمالي المساحة
المحصودة

المساحة 
المتضررة

مساحة العلف 
االخضر

 اجمالي 
المساحة

المساحة 
المحصودة

Total areaHarvested 
area

Damaged 
area

Green forage 
areaTotal areaHarvested 

area
363527036231771209301360166374.2375.4Ninevahنینوى
40024002001843460.5460.5Kirkukكركوك
361403614000.00.0Dialaدیالى

101209209200.00.0Wasitاالنبار
222921656401077483.2497.5Salah-Aldeenصالح الدین

3646127362934416691921363086373.8375.6Totalالمجموع

  جدول رقم (8)

 average متوسط الغلة 
yield

KG/Donum (كغم / دونم) 

المساحة  اجمالي المساحة
المحصودة

المساحة 
المتضررة

مساحة العلف 
االخضر

 اجمالي 
المساحة

المساحة 
المحصودة

Total areaHarvested 
area

Damaged 
area

Green forage 
areaTotal areaHarvested 

area
22352235001258562.9562.9Kirkukكركوك
636106358525029873469.6469.8Dialaدیالى

16586148662017007245436.8487.4Anbarاالنبار
171971658406138816512.6531.6Baghdadبغداد
446163342501119114812332.0443.1Babylonبابل

509139012499411951383.2500.1Karbalaكربالء
75174751740031494418.9418.9Wasitواسط

134071282205857121531.1555.4Salah-Aldeenصالح الدین
81928192003528430.7430.7Al-Najafالنجف

20654820654800105529510.9510.9Al-Qadisiyaالقادسیة
1469221469220051054347.5347.5Al-Muthnnaالمثنى
1418201418200057786407.5407.5Thi-Qarذي قار
140000139431569072647518.9521.0Maysanمیسان
96200962000Al-Basraالبصرة

88236086550586315992393114445.5454.2Totalالمجموع

Cultivated area, average yield per donum and quantity of barley production in irrigated area 
for private sector by governorate for 2020

المحافظات

   االنتاج    Cultivated areaالمساحة المزروعة 
(طن)

Governerates
(Donum)(دونم)

production 
(Ton)

  Table (8)                                                                                                                                                                        

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمیة اإلنتاج في المناطق الدیمیة لمحصول الشعیر حسب المحافظات للقطاع الخاص 
لسنة  2020

المحافظات

Cultivated areaالمساحة المزروعة 

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمیة اإلنتاج في المناطق المرویة لمحصول الشعیر حسب المحافظات للقطاع الخاص 
لسنة 2020

 Cultivated area, average yield per donum and quantity of Barley production in rain fed area 
for private sector by governorate for 2020

   االنتاج    
(طن)

Governerates
(Donum)(دونم)

production 
(Ton)

  Table (11)                                                                                                                                                                        
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  جدول رقم (9)

المساحة المحصودة 
(دونم)

متوسط غلة التبن 
Cropانتاج التبن (طن)(كغم)

Harvested area 
(Donum)

  barley hay 
average yield(kg)

  barley hay 
production (ton)

4494849773.43476316Barleyالشعیر

المساحة المحصودة ومتوسط غلة الدونم الواحد واإلنتاج  لتبن الشعیر للقطاع الخاص لسنة 2020

 Area harvested, average yield per donum and production of  
Barley hay of Private Sector for 2020

المحصول

  Table (7)                                                                                                                                                                        
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