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 1  الجھاز المركزي لالحصاء / العراق – زراعياالحصاء المدیریة 
 

  
   مقدمة

    
المحاصیل والخضراوات لسنة  إنتاجتقریر أنجزت مدیریة اإلحصاء الزراعي في الجھاز المركزي لإلحصاء    

وھو تقریر تجمیعي للمحاصیل والخضراوات للموسمین الشتوي والصیفي وحسب مجامیع اإلنتاج النباتي  2016
المحاصیل لبقولیات ، المحاصیل الصناعیة ، الحبوب ، الخضراوات ، المحاصیل العلفیة ، ا( وتشمل مجموعة 

، ویعد ھذا التقریر من التقاریر المھمة لكونھ یتضمن بیانات تفصیلیة  ) البذورو الزیتیة ، الدرنیات واالبصال
النباتي  اإلنتاجة ولجمیع المحاصیل والخضراوات في زراعیلوتجمیعیة على مستوى المحصول والمجامیع ا

 . ویة والصیفیةباستثناء الفواكھ الشت
 تفصیلیة عن المساحات المزروعة وكمیة االنتاج ومتوسط االنتاجیة للمحاصیلھذا التقریر بیانات  یوفر    

التخطیط والتنبؤ  ألغراضذات العالقة بالبیانات المطلوبة  لرفد الجھات األساسیةالقواعد  والتي تعتبر من الزراعیة
ووزارة الزراعة  لإلحصاءنھا وزارة التخطیط والجھاز المركزي ورسم السیاسات الزراعیة واالقتصادیة وم

  ذات العالقة والباحثین والجھات البحثیة . األخرىوالجھات 
التي تشكل المفردات  المنتجات أھمللمحاصیل والخضراوات الواردة في التقریر تمثل احد  اإلنتاجكمیات  أن

على مدار الساعة مثل الخبز والزیوت والخضراوات  إلیھاجة لسلة المستھلك العراقي والتي ترتبط الحا األساسیة
  من احتیاجات الغذاء للمستھلك العراقي .كبیرة والتي تشكل نسبة 

، حیث ان السوق والمستھلك العراقي تفي بمتطلبات  فھي ال األستراتیجیة أھمیتھاھذه السلع وعلى الرغم من  إن
اي ان ھناك فجوة غذائیة الغذائیة  االحتیاجاتیؤمن الطموح في تلبیة  ال المحاصیل الزراعیةلجمیع االنتاج المحلي 

 ھذه السلع منذ عشرات السنین إنتاجوذلك لوجود عجز كبیر في من حیث المتاح لالستھالك واالنتاج المحلي 
اللجوء  ویتم  عدم فاعلیة المكافحة ونقص المستلزمات والتجھیزات الزراعیة ، شحة المیاه ، الوضع االمنيبسبب 

تكثیف الجھود لبلورة سیاسة زراعیة للنھوض  لسد العجز مما یتطلبالعربیة والعالمیة  األسواقاالستیراد من  إلى
 المعاشيباألقتصاد العراقي والمستوى بالواقع الزراعي في العراق وفي جمیع األتجاھات وبالتالي النھوض 

     للمواطن العراقي.
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  منھجیة التقریر

   
المحاصیل العلفیة ، ،  الخضراواتوھي مجموعة ( الحبوب ، لزراعیة لتوصل إلى بیانات المجامیع ایتم ا     

) من خالل تجمیعھا من  البذورو واألبصالالبقولیات ، المحاصیل الصناعیة ، المحاصیل الزیتیة ، الدرنیات 
  موسمین الشتوي والصیفي .ولل والخضراواتالتقاریر الصادرة من المدیریة للمحاصیل الرئیسة والثانویة 

  
ئیسة ( الحنطة ، الشعیر ، الشلب ، زھرة الشمس ، القطن ، الذرة الصفراء والبطاطا ) ویتم وتشمل المحاصیل الر

لھا باالعتماد على استخدام العینة الطبقیة العشوائیة متعددة المراحل والمقترنة باالسالیب  اإلنتاجاحتساب 
لمساحات المزروعة وتنفیذ العدد الالزم من تجارب الحصاد في حقول لالفعلي الموضوعیة التي تعتمد القیاس 

ً للفئات المثبتة بجداول  اإلطارتوزیع المساحات المزروعة من جداول المزارعین المشمولین بالعینة حیث یتم  وفقا
لجداول وبنسبة الفئات الخاصة بكل محصول ویتم اختیار المزارعین المشمولین بالقیاس والحصاد بموجب ھذه ا

  وعلى مستوى كل فئة . أدنىكحد % )  1.5( 
  

االستفسار المباشر من  أسلوبوات فیتم تقدیر اإلنتاج لھا باستخدام ابالنسبة للمحاصیل الثانویة والخضر أما
متوسط  أماللموسمین الشتوي والصیفي  اإلطار إعداد أثناءالمزارعین عن المساحة المزروعة بالمحاصیل 

العینة النظامیة ببدایة عشوائیة لضمان  أسلوبتسویق المحصول وذلك باستخدام في فترة  هفیتم تقدیر اإلنتاجیة
موقعیة للمزارع المنتخب  بزیارةفي القضاء وتقوم الفرق المیدانیة  اإلداریةوحدات ال كافةتوزیع المزارعین على 

ھذا  إلىیتم التوصل  أوتي یقوم بزراعتھا المحاصیل ال إنتاجیةعن متوسط  لالستفسارفي منتصف فترة التسویق 
على مستوى القضاء  اإلنتاجیةالمتوسط بداللة المساحة المزروعة والكمیة المسوقة حیث یتم احتساب متوسط 

المتحقق في كل  اإلنتاج أوزانالدونم الواحد على مستوى المحافظة باستخدام  إلنتاجیةالمستوى المرجح ویحتسب 
لكل محصول  اإلنتاجنسبة للمتوسط على مستوى العراق ، بالتالي یتم احتساب تقدیرات قضاء وكذلك الحال بال

  من خالل المعادلة خالل الموسم وذلك 
  للدونم الواحد لكل قضاء  اإلنتاجیةمتوسط  ×المساحة المزروعة بالمحصول =إلنتاجا

 إنتاجیةحة المزروعة ومتوسط ثم على مستوى المحافظة والعراق ویتضمن التقریر بیانات تفصیلیة عن المسا
 .على مستوى العراق  اإلنتاجالدونم الواحد وكمیة 

  اجمالي المساحة:
  ) او بعض ھذه االجزاء.المتضررةووتتضمن (المنتجة  المساحة الكلیة المزروعةھي مجموع 

  المساحة المنتجة:
  ھي مساحة االرض المزروعة المنتجة وتساوي المساحة الكلیة او اقل منھا.

  مساحة المتضررة:ال
مساحة االرض المزروعة التي تضررت بعد زراعتھا بسبب الكوارث الطبیعیة وتساوي المساحة الكلیة او اقل  ھي

   منھا.
ً انھ لم یتم شمول إقلیم ً ،كردستان  علما وقضاء  صالح الدین ،االنبار،لوضع االمني في المحافظات (نینوى ل ونظرا
  .مع البیانات من مدیریات االحصاء في المحافظات تعذر ج )الحویجة في محافظة كركوك
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 :تحلیل النتائج 

  أوال : اإلنتاج 
 2016في سنة  للمحافظات المشمولة ) ألف طن6180( والخضراوات إجمالي كمیة اإلنتاج للمحاصیلقدر       

 تفاعار ) ألف طن ، وبنسبة5369( قدري ذوال 2015) ألف طن عن إنتاج سنة 811( مقداره بأرتفاع
    .)  1وكما مبین في جدول (   %)15.1( مقدارھا 

  
  الحبوب 

طن  ألف)  727مقداره ( بأرتفاع 2016في سنة  للمحافظات المشمولة طن ألف) 3993إنتاج الحبوب ( قدر
) ، فیما شكلت %22.3 ( االرتفاع نسبة وقدرت ،ألف طن  )3266( قدري ذوال 2015سنة  إنتاجعن 

وقدر انتاج ، والخضراوات %) من مجموع إجمالي كمیة اإلنتاج للمحاصیل64.6(الحبوب نسبة مقدارھا 
 كماو نتاج مجموعة الحبوبأ% ) من مجموع 76.5 طن بنسبة مقدارھا ( ألف) 3053محصول الحنطة (

  .  ) 2(  و ) 1(  الجدولینمبین في 
  

  الخضراوات 
 )172( دارهمق نخفاضإب 2016سنة في  للمحافظات المشمولة ) ألف طن1014إنتاج الخضراوات ( قدر

) ، فیما 14.5%( نخفاضاإلة نسب وقدرت ،) ألف طن 1186 (قدروالذي  2015ة ألف طن عن إنتاج سن
، والخضراوات %) من مجموع إجمالي كمیة اإلنتاج للمحاصیل16.4شكلت الخضراوات نسبة مقدارھا (

%) من مجموع انتاج مجموعة 28.3 طن بنسبة مقدارھا ( ألف) 287محصول الطماطة ( إنتاجوقدر 
  .  ) 3(  و ) 1(  الجدولینمبین في  كماو الخضراوات

  
  

  المحاصیل العلفیة 
) 217( مقدراه بارتفاع 2016في سنة للمحافظات المشمولة ) ألف طن 924إنتاج المحاصیل العلفیة ( قدر

، فیما % ) 30.7( االرتفاعنسبة  قدرتو) ألف طن ، 707( قدروالذي  2015ألف طن عن إنتاج سنة 
 %) من مجموع إجمالي كمیة اإلنتاج للمحاصیل15.0شكلت المحاصیل العلفیة نسبة مقدارھا (

) من مجموع انتاج %65.3طن بنسبة مقدارھا ( ألف) 603وقدر انتاج محصول الجت ( ،والخضراوات
  . ) 4(  و)  1(  الجدولینوكما مبین في  مجموعة المحاصیل العلفیة

  
  

 بقولیاتال 
) الف طن عن 6( مقداره بأرتفاع 2016في سنة  للمحافظات المشمولة طن ألف) 13إنتاج البقولیات ( قدر

%) وشكلت البقولیات نسبة 85.7( االرتفاعنسبة  وقدرت) الف طن 7( قدروالذي  2015أنتاج سنة 
 الماشتاج محصول وقدر ان والخضراوات من مجموع إجمالي كمیة اإلنتاج للمحاصیل%) 0.2مقدارھا (

وكما مبین في  ) من مجموعة انتاج مجموعة البقولیات %97.7نسبة مقدارھا (شكلت طن  ألف) 12.7(
  . )  5(  و)  1(  الجدولین
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    الصناعیة المحاصیل 

المحاصیل  ، وشكلت  2016في سنة  للمحافظات المشمولة الف طن )12(الصناعیة  المحاصیل إنتاج قدر
 إنتاجویشكل والخضراوات  %) من مجموع إجمالي كمیة اإلنتاج للمحاصیل0.2قدارھا (الصناعیة نسبة م

المحاصیل الصناعیة ) من مجموع إنتاج %97.5ألف طن بنسبة مقدارھا ( )11.7( قصب السكرمحصول 
  .  ) 6(  و ) 1(  الجدولینكما مبین في و

  
  
   المحاصیل الزیتیة  

شكلت المحاصیل الزیتیة  ، و 2016في سنة  للمحافظات المشمولة ن) ألف ط3إنتاج المحاصیل الزیتیة ( قدر
محصول  أنتاجوقدر والخضراوات،  %) من مجموع إجمالي كمیة اإلنتاج للمحاصیل0.05نسبة مقدارھا (

كما مبین و مجموعة المحاصیل الزیتیة إنتاج%) من مجموع 66.7طن بنسبة مقدارھا ( ألف) 2( السمسم
  . )  7(  و ) 1(  الجدولینفي 

  
   واألبصالالدرنیات  

) 20( مقداره بأرتفاع 2016في سنة  للمحافظات المشمولة ) ألف طن207إنتاج الدرنیات واألبصال ( قدر
، فیما شكلت %) 10.7( االرتفاعنسبة  وقدرت ، ) ألف طن187( قدروالذي  2015ألف طن عن إنتاج سنة 

، وقدر  والخضراوات للمحاصیل اإلنتاجكمیة  إجماليموع ِ%) من مج3.3نسبة مقدارھا ( الدرنیات واألبصال
%) من مجموعة انتاج الدرنیات واالبصال 92.3طن بنسبة مقدارھا ( ألف) 191انتاج محصول البطاطا (

  .  ) 8(  و ) 1(  الجدولینكما مبین في و
 

 محاصیل البذور 
نسبة مقدارھا  البذورشكلت و،  2016في سنة  للمحافظات المشمولة ) ألف طن14( البذورقدر إنتاج 

بذور الذرة %ِ) من مجموع إجمالي كمیة اإلنتاج للمحاصیل والخضراوات ، وقدر انتاج محصول 0.2(
) و 1( الجدولینالبذور وكما مبین في %) من مجموعة انتاج 92.9) ألف طن بنسبة مقدارھا (13( البیضاء

)9( . 
 

  
  ثانیا: المساحة 

في سنة للمحافظات المشمولة ) ألف دونم 6075المزروعة بالمحاصیل والخضراوات (إجمالي المساحة قدر        
نسبة  وقدرت،  ) ألف دونم6253والتي كانت ( 2015) ألف دونم عن سنة 178( مقدارهُ بانخفاض   2016

  ).1كما مبین في جدول ( %)2.8(  االنخفاض
  
   الحبوب 

بانخفاض  2016في سنة للمحافظات المشمولة  ) ألف دونم 5217(المساحة المزروعة بالحبوب  قدرت
 النخفاضانسبة  وقدرتنم ، ) ألف دو5458والتي كانت ( 2015) ألف دونم عن سنة 241( مقدارهُ 

المساحة  إجمالي%) من مجموع 85.9الحبوب نسبة مقدارھا (المساحة المزروعة ب، فیما شكلت %) 4.4(
%) لسنة 0.7مساحة المتضررة من المزروعة للحبوب (نسبة ال وقدرت المزروعة بالمحاصیل والخضراوات

  .)2) و (1كما مبین في الجدولین ( 2016
 
   الخضراوات  

 بإنخفاض 2016في سنة  للمحافظات المشمولة دونم ) ألف377المساحة المزروعة بالخضراوات ( قدرت
%) 19.4( النخفاضانسبة  وقدرت) ألف دونم ، 468والتي كانت ( 2015) ألف دونم عن سنة 91( مقداره

المساحة المزروعة  إجمالي%) من مجموع 6.2(الخضراوات نسبة مقدارھا المساحة المزروعة بفیما شكلت 
  %) لسنة 0.6نسبة المساحة المتضررة من المزروعة للخضراوات ( وقدرت بالمحاصیل والخضراوات

  ).3) و (1كما مبین في الجدولین ( 2016
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  ةالمحاصیل العلفی 

 2016في سنة للمحافظات المشمولة ) ألف دونم 342مساحة المزروعة بالمحاصیل العلفیة (ال قدرت
 األرتفاعنسبة  وقدرت ، ) الف دونم 257والتي كانت ( 2015عن سنة  الف دونم )85( مقدارهُ  بأرتفاع

 اليإجم%) من مجموع 5.6المحاصیل العلفیة نسبة مقدارھا (المساحة المزروعة ب %) فیما شكلت 33.1(
  .)1كما مبین في الجدول ( والخضراوات المساحة المزروعة بالمحاصیل

  
   البقولیات 

  مقداره بأرتفاع 2016في سنة  للمحافظات المشمولة) ألف دونم 33( المساحة المزروعة بالبقولیات قدرت
یما ، ف%) 120( األرتفاعنسبة  وقدرت) ألف دونم ، 15والتي كانت ( 2015دونم عن سنة الف ) 18(

المساحة المزروعة  إجمالي%) من مجموع 0.5لبقولیات نسبة مقدارھا (المساحة المزروعة باشكلت 
 2016%) لسنة 0.5( للبقولیاتنسبة المساحة المتضررة من المزروعة  وقدرت والخضراوات بالمحاصیل

  ).5) و (1كما مبین في الجدولین (
  

  المحاصیل الصناعیة 
شكلت و 2016في سنة للمحافظات المشمولة  دونم ألف) 3الصناعیة ( اصیلللمح المساحة المزروعة قدرت

%) من مجموع إجمالي المساحة المزروعة 0.05المحاصیل الصناعیة نسبة مقدارھا (المساحة المزروعة ب
  . )1وكما مبین في جدول ( والخضراوات بالمحاصیل

  
   المحاصیل الزیتیة 

 بأرتفاع 2016في سنة للمحافظات المشمولة ) ألف دونم 13یة (المساحة المزروعة بالمحاصیل الزیت قدرت
، فیما %)30( االرتفاعنسبة  وقدرت) ألف دونم ، 10والتي كانت ( 2015) ألف دونم عن سنة 3( مقداره

المساحة  إجمالي%) من مجموع 0.2المحاصیل الزیتیة نسبة مقدارھا (المساحة المزروعة بشكلت 
  ).1كما مبین في الجدول ( اواتوالخضر بالمحاصیل المزروعة

  
  واألبصالالدرنیات  

 بأرتفاع 2016في سنة للمحافظات المشمولة ) ألف دونم 41المساحة المزروعة بالدرنیات واألبصال ( قدرت
فیما %) 5.1( االرتفاعنسبة  وقدرت) ألف دونم ، 39والتي كانت ( 2015) ألف دونم عن سنة 2( مقداره

المساحة  إجمالي%) من مجموع 0.7نسبة مقدارھا ( واألبصالالدرنیات بالمساحة المزروعة شكلت 
ُدرت والخضراوات المزروعة بالمحاصیل  للدرنیات واالبصالنسبة المساحة المتضررة من المزروعة  وق

  ).8) و (1كما مبین في الجدولین ( 2016لسنة %) 1.6(
  

 محاصیل البذور 
شكلت المساحة ، و 2016في سنة للمحافظات المشمولة ونم ) ألف د49( بالبذورقدرت المساحة المزروعة 

 %) من مجموع إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصیل والخضراوات0.8نسبة مقدارھا ( بالبذورالمزروعة 
  ).1كما مبین في الجدول (

  
  

  
  
  

    



  
  

  
 الجداول اإلحصائیة

 
Statistical Tables  



 6                                                                                                                                                                                                  الجھاز المركزي لالحصاء/ العراق –2016نتاج المحاصیل والخضراوات إ    
         

  
  

  )  2016 – 2012مقارنة المساحة المزروعة واإلنتاج للمحاصیل والخضراوات حسب المجامیع للسنوات ( 
Comparison between the cultivated area and the production of  

 Crops and Vegetables by groups for (2012-2016) 
 

     Table(1)                                                                                                                                                                                            )1جدول( 
    Area (1000) donum                                                                                                                                                                دونم )  1000المساحة ( 

                                                                                                                                                                                                                           Production (1000) ton     ) طن 1000اإلنتاج (                           
                             

                                    
                                                       
                                    
                                    

                                   
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   .ضاء الحویجة في محافظة كركوكوق )*المحافظات المشمولة عدا(نینوى،االنبار،صالح الدین  
  ) یعني ان الكمیة صفر او مقاربة للصفر-الرمز ( -             

 
 

 التفاصیل

2012 2013  2014 2015  2016  

  تغیرالمعدل 
 سنوي لألنتاجال

%  
  

Details 
المساحة 
المساحة  اإلنتاج المزروعة

المساحة  اإلنتاج المزروعة
المساحة  اإلنتاج المزروعة

المساحة  اإلنتاج المزروعة
 اإلنتاج المزروعة

Area 
cultivat

ed 
Prod-
uction 

Area 
cultivat

-ed 
Prod-
uction 

Area 
cultivat-

ed 
Prod-
uction 

Area 
cultivat

-ed 
Produ
-ction 

Area 
cultivat-

ed 
Prod-
uction 

 Grains 22.3  3993  5217 3266 5458 7093 14011 6500 12086 4790 10861 الحبوب

 Vegetables 14.5-  1014  377 1186 468 3027 898 3736 1153 3758 1128 الخضراوات
المحاصیل  

 Fodder 30.7  924  342 707 257 1981 437 1872 425 1611 338 فیةالعل
Crops  

 Legumes 85.7  13  33 7 15 14 36 23 64 20 54 البقولیات
المحاصیل 
  Industrial -  12  3 12 3 10 6 36 55 37 68 الصناعیة

Crops   
المحاصیل 

 Oil Crops -  3  13 3 10 9 22 17 55 21 63 الزیتیة

الدرنیات 
 Buber and 10.7  207  41 187 39 484 149 785 217 722 234 ألبصالوا

bulbs 

 Seed 1300 14 49  1  3  -  -  -  -  -  -  البذور

 Total 15.1 6180 6075 5369 6253 12618 15559 12969 14055 10959 12746 المجموع
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  Figure ) 1شكل (                 
  ) 2016 –2012للسنوات (  الحبوبمحاصیل ل المساحة المزروعة         

           Area Cultivated of Grains for (2012 – 2016) 
 

  دونم 1000                                                                                                                                                
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  Figure ) 2شكل (            
  ) 2016 –2012نوات ( للس الحبوبمحاصیل كمیة اإلنتاج ل         

               Production quantity of Grains for (2012 – 2016) 
 

 طن 1000                                                                                                                                                   
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   Figure ) 3(  شكل

  الدرنات واالبصال) ،الزیتیة ،العلفیة،(الخضراوات المساحة المزروعة بمحاصیل 
  ) 2016 –2012للسنوات (  

Area cultivated of (Vegetables, Fodder, Oil , Buber) Crops  for (2012 – 2016) 
 

 
  دونم 1000                                                                                                                             
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  Figure ) 4شكل ( 
  حسب المجامیع الدرنات واالبصال) ،الزیتیة ،العلفیة ،(الخضراوات كمیة اإلنتاج لمحاصیل 

  ) 2016 –2012( للسنوات  
Production quantity of (Vegetables, Fodder, Oil , Buber) Crops 

for (2012 – 2016) 
 

 طن 1000                                                                                                                                
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  على مستوى العراق 2016لسنة  للحبوبواإلنتاج   اإلنتاجیةالمساحة المزروعة ومتوسط 
Cultivated area, average yield and production of cereal on Iraq level for 2016 

 
  Table (2)   )2(جدول      
       

 
 
* 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                 
  المزروعة بضمنھا مساحة العلف االخضر ةللمساح متوسط الغلة (كغم/دونم)*

  

  المحاصیل

  (دونم) المساحة
(donum)  Area 
  

  االنتاجمتوسط 
 (كغم/ دونم )

Average yield 
(Kg/Donum)  (طن) اإلنتاج  

Production 
)ton(  

 
 

crops 
  

 المزروعة
Cultivated 

 المتضررة
Damaged 

 المنتجة
Productive 

 منتجة / مزروعة
Productive/ 

Cultivated 
% 

 المزروعة
Cultivated 

 المنتجة
Productive 

  Wheat  3052939  829.5  825.7 99.5  3680382  16864  3697246  الحنطة 
  Barley  499222  480.3  470.2 97.9  1039436  8376  1061703  رالشعی

  Paddy  181320  1201.4  1175.5 97.8  150922  3325  154247  الشلب 
  Maize  259546  972.3  853.9 87.8  266951  10262  303969  ذرة صفراء 

  Total 3993027      5137691 38827 5217165  المجموع
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  على مستوى العراق 2016لسنة  الخضراواتلمحاصیل  واإلنتاج  اإلنتاجیةالمساحة المزروعة ومتوسط 
Cultivated area, average yield and Production of vegetables Crops 

 on Iraq level for 2016 
  
  Table (3)                                                      )3جدول (

  المحاصیل

  (دونم) المساحة
(donum)  Area 
  

  متوسط اإلنتاجیة
 (كغم/ دونم )

Average yield 
)Kg/Donum(  (طن) اإلنتاج  

Production 
)ton(  

 
crops 

 
 المزروعة  

Cultivated 
   

 المتضررة
Damaged   

 المنتجة
Productive   

 منتجة / مزروعة
Productive/ 

Cultivated 
%  

 المزروعة
Cultivated  

 المنتجة
Producti-
ve  

 Okra 46071 1315.0 1313.3 99.9 35035 44 35079  بامیا
 Green Beans 49861 1997.2 1997.2 100.0 24966 - 24966  باقالء خضراء

 Bean 31232 1533.2 1530.3 99.8 20370 39 20409  لوبیا
 Eggplants 102452 3071.1 3069.6 100.0 33407 16 33423  باذنجان
 Cauliflower 13483 2820.1 2819.5 100.0 4781 1 4782  قرنابیط
 Peas 203 646.5 646.5 100.0 314 - 314  بزالیا
 Carrot 2864 1559.1 1559.1 100.0 1837 - 1837  جزر
 Spinach 2306 1114.5 1114.5 100.0 2069 - 2069  سبانغ

 Green bean 1249 1250.3 1250.3 100.0 999 - 999  ضراءخفاصولیا 
 Cabbage 16164 2878.7 2877.2 99.9 5615 3 5618  لھانة

 Green onion 29506 1617.7 1617.6 100.0 18240 1 18241  بصل اخضر
 Squash 16925 2074.9 2074.4 100.0 8157 2 8159  بانواعھ شجر

 Green Bell Pepper 16152 1537.3 1537.3 100.0 10507 - 10507  فلفل اخضر
 Turnip 10012 2473.9 2472.7 100.0 4047 2 4049  شلغم
 Lettuce 22790 1779.5 1778.9 100.0 12807 4 12811  خس
 Chard 4634 1451.8 1451.8 100.0 3192 - 3192  سلق
 Radish 4905 1501.8 1501.8 100.0 3266 - 3266  فجل

 Beetroots 2425 1917.0 1917.0 100.0 1265 - 1265  شوندر
 Water Melon 192013 3839.3 3699.0 96.3 50012 1899 51911  رقي مائدة

 Melon 70632 2773.3 2738.3 98.7 25469 325 25794  بطیخ
 Tomato 286596 5018.7 5017.8 100.0 57106 10 57116  طماطة

 Cucumber 91487 1778.5 1776.8 99.9 51440 51 51491  خیار بانواعھ
 Total 1013962    374901 2397 377298  المجموع
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 على مستوى العراق 2016لسنة  لمحاصیل العلفیةلالمساحة المزروعة ومتوسط اإلنتاجیة واإلنتاج 
Area Cultivated , Yield of Forage Crops and Production on Iraq level For 2016  

  
Table (4)                                                                                                                                                                                                                                      ) 4جدول(  

  
  

  المحاصیل
  

  (دونم) المساحة
(donum)  Area 
  

  متوسط اإلنتاجیة
 (كغم/ دونم )

Average yield 
)Kg/Donum(  (طن) اإلنتاج 

Production 
(ton)  

Crops  

 المزروعة
Cultivated  

 المتضررة
Damaged  

 المنتجة
Productive  

 منتجة / مزروعة
Productive/ 

Cultivated 
%  

 المزروعة
Cultivated  

 المنتجة
Productive  

  Alfalfa 602522 5018.3 5017.7 99.9 120064 15 120079  جت علف
  Clover 116196 3542.9 3542.9 100 32796 - 32796  برسیم
  Wheat/Forage - - - 100 13891 - 13891 علف  شعیر

  Sorghum/Forage 67999  618.6 617.5 99.8 109928 196 110124  بیضاء علف ذرة
  Maize/Forage - - - 100 26756 - 26756 صفراء علف ذرة

  Millet/Forage 14734 1700.4 1700.0 99.9 8665 2 8667  دخن علف 
  Forage Mixes 122108 4155.9 4155.9 100.0 29382 - 29382  مخالیط علفیة 

 Total 923559    341482 213 341695  المجموع
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  على مستوى العراق 2016لسنة   لبقولیاتا لمحاصیل واإلنتاج اإلنتاجیةالمساحة المزروعة ومتوسط  
Area Cultivated, Yield and Production of Legumes on Iraq level For 2016 

 
 

 Table (5)         )5جدول (    

  المحاصیل
  

  (دونم) المساحة
(donum)  Area 
  

  اإلنتاجیة متوسط
 (كغم/ دونم )

Average yield 
)Kg/Donum(  (طن) اإلنتاج  

Production 
)ton(  

Crops  

  المزروعة
Cultivated  

 المتضررة 
Damaged  

  المنتجة
Productive  

 منتجة / مزروعة 
Productive/  

Cultived 
%  

  المزروعة
Cultivated  

 ةالمنتج
 Productive  

 Chick-Peas 22 568.8 568.8 100 39 - 39 ص حم

 Lentil  3 200.0 200.0 100 16 - 16  عدس

 Dry Beans 4 571.4 571.4 100 7 - 7  باقالء یابسة

 Dry Bean 4 2000.0 2000.0 100 2 - 2  فاصولیا یابسة

 Mung Beans 12670 383.8 383.6 99.9 33009 18 33027   ماش

 Oat 180 986.7 540.9 54.8 182 150 332  شوفان

  Total 12883    33255 168 33423  موعالمج
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  على مستوى العراق 2016لسنة  لمحاصیل الصناعیةلواإلنتاج  اإلنتاجیةالمساحة المزروعة ومتوسط 
Area Cultivated , Yield and Production of Industrial Crops on Iraq level For 2016 

 
 

 Table (6)                        )                            6جدول (    
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  المحاصیل
  

 (دونم)المساحة 
Area (donum)   

  متوسط اإلنتاجیة 
  (كغم/ دونم )

  Average yield 
)Kg/Donum(  

اإلنتاج ( طن ) 
Production 

(ton) 
  

Crops  

 المزروعة
Cultivated   

 المتضررة
Damaged   

 المنتجة
Productive   

 منتجة / مزروعة
 Productive/ 
Cultivated 

%  

  المزروعة
 Cultivated   

 المنتجة     
Productive  

 Tinbak 47 337.8 337.8 100 138 - 138 تنباك
 Cotton  84  120.5  120.5 100  697  -  697 قطن

 Sugar  11670  5000.0  5000.0 100  2334  -  2334  كرقصب الس
Cane 

 Total 11801    3169 - 3169 المجموع
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  على مستوى العراق 2016لسنة  لمحاصیل الزیتیةلواإلنتاج  اإلنتاجیةالمساحة المزروعة ومتوسط 
Cultivated area, average yield and production of oil crops on Iraq level for 2016  

 
  
 

 Table (7)  )7جدول (    
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  
  
  
 
 
 

  المحاصیل

 (دونم)المساحة 
Area (donum)  

  

  اجیة متوسط اإلنت
  (كغم/ دونم )

  Average yield 
(Donum/Kg) 

   
اإلنتاج ( طن ) 
Production 

(ton) 
   

Crops  

 المزروعة
Cultivated   

 المتضررة
Damaged   

 المنتجة
Productive   

 منتجة / مزروعة
Productive/
Cultivated 

%  

 المزروعة
Cultivated  

 المنتجة
Productive  

  Sesame 2344 218.8 218.8  100 10712 - 10712  سمسم
  Sun flower 914  439.4  439.4 100  2080 -  2080  زھرة الشمس
  Peanut 17 500.0 500.0 100 33 - 33  فستق الحقل

 Total 3275    12825 - 12825  المجموع
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  على مستوى العراق 2016لسنة  لدرنیات واألبصاللالمساحة المزروعة ومتوسط االنتاجیة واإلنتاج 
Cultivated area, average yield and production of Bulbs and tubers Crops on Iraq level for 2016  

  
  Table (8)  )8جدول (    

  المحاصیل

 (دونم)المساحة 
Area (donum)  

  
  

  متوسط اإلنتاجیة 
  (كغم/ دونم )

  Average yield  
(Donum/Kg) 

   
اإلنتاج ( طن ) 
Production 

(ton) 
  

Crops  

 المزروعة
Cultivated   

 المتضررة
Damaged   

 المنتجة
Productive   

 منتجة / مزروعة
Productive/
Cultivated 

%  

 المزروعة
Cultivated  

 المنتجة
Productive  

 Potato  190702  6129.5  5999.6 97.9  31112  674  31786  بطاطا
 Garlic  2760 1289.7 1289.7 100 2140  - 2140  ثوم

 Dry onion  13592 1820.3 1820.3 100 7467  - 7467  *بصل یابس 
  Total 207054    40719 674 41393  المجموع

  
                  *  boiler onion   Dry onion includes                                                                                                                                       بصل الفسقھ البصل الیابس بضمنھ* 
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  على مستوى العراق 2016لسنة  لبذورلمحاصیل االمساحة المزروعة ومتوسط اإلنتاجیة واإلنتاج            
Cultivated area, average yield and production of seed on Iraq level for 2016                                                                                       

 
 Table(9)  )9جدول(                

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المحاصیل

  (دونم) المساحة
(donum)  Area 
  

  االنتاجمتوسط 
 (كغم/ دونم )

Average yield 
(Kg/Donum)  (طن) اإلنتاج  

Production 
)ton(  

 
 

crops 
  

  المزروعة
Cultivated  

  المتضررة
Damaged 

  المنتجة
Productive  

 منتجة / مزروعة
Productive/ 

Cultivated 
% 

  المزروعة
Cultivated  

  المنتجة
Productive  

  Sorghum seeds 12749 309.0 309.0 100 41261 12 41273  بیضاء بذور ذرة

 Seed millet  1729 216.6 216.6 100  7981  - 7981  دخن بذور

 Alfalfa seed  3 120.0 120.0 100 25 - 25  جت بذور

  Total 14481    49267 12 49279  المجموع


