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  1 الجهاز المركزي لالحصاء/ العراق -مديرية االحصاء الزراعي

   مقدمةال
 
،  2021نة ــــلس ) البطاطا،القطن ، الذرة الصفراء ( تقرير إنتاج محاصيلالزراعي  اإلحصاءمديرية  أنجزت   

والذي انحسرت زراعته في العراق  مجموعة المحاصيل الصناعية الصيفية من القطنصول يعتبر مححيث 
  بصورة كبيرة.

لتي تزرع بعروتين (ربيعية وخريفية) وضمن مجموعة امحاصيل الالصفراء فهو من محصول الذرة  أما   
منها في صناعة  يستفادو لإلنسانوحبوب كما تستخدم كغذاء  خضرأوتستخدم على نطاق واسع كعلف  الحبوب

  .الزيوت النباتية الكثير من المنتجات الصناعية وخاصة
حاصيل المهمة والتي تستخدم نيات حيث يعتبر من الموالدر األبصالمحصول البطاطا فهو ضمن مجموعة  أما

وتزرع البطاطا  صناعات الغذائية كالجبس وغيرها،استخدامها في كثير من ال إلى باإلضافة نسانلالكغذاء 
    .)ربيعية وخريفية (بعروتين 

في االمن الغذائي والصناعي للعراق فان هيكلية االنتاج الزراعي في العراق  همية هذه المحاصيلإل اً ونظر
وتشجيع والتنمية المستدامة  للموارد الزراعية نحو االستغالل االمثلالسياسات الزراعية االرتقاء ب تحتاج الى

والمقاومة للجفاف  الجودةاالصناف النباتية عالية  استخدام التقانات الزراعية الحديثة والتوسع في استخدام
المبيدات  ونشر خاصة االراضي والمياهوالملوحة وتطوير كفاءة استغالل الموارد الطبيعية والحد من هدرها و

  .الزراعية واالسمدة والمستلزمات الزراعية االخرى
  .حلية لهذه المحاصيل المهمةة المزيادة االنتاج وسد الحاجالى  فأن ذلك يؤدي وبالتالي

  منهجية التقرير   
 
طبقية العشوائية متعددة البطاطا ) باستخدام العينة ال،الصفراء محاصيل ( القطن، الذرة  إنتاجتم تقدير ي

والمقصود بالطبقات  على مستوى القضاء ونوع ووسيلة االرواءالمراحل والمقترنة باالساليب الموضوعية 
) دونم وتنتهي بفئة  10فئات تبدأ من فئة ( اقل من  )6(هي فئات المساحة بالنسبة لمحصول القطن وعددها 

          ة ــ) فئة تبدأ من فئ 11ة ( ــــعدد فئات المساحفإن صفراء بالنسبة لمحصول الذرة ال أمادونم  فأكثر) 120(
)  6فئات المساحة (  فإن عدد ) دونم اما محصول البطاطا  فأكثر 5000(ي بفئة ـــــ) دونم وتنته 5( اقل من 
ين حسب عدد المزارع) دونم حيث يتم تبويب  فأكثر 41) دونم وتنتهي بفئة (  3من فئة ( اقل من فئات تبدأ 

 س، في المرحلة االولى يتم اختيار المزارعين المشمولين بعملية القيا (الطبقات) فئات المساحة المزروعة
 الكلي لكل فئة وعلى مستوى القضاء المزارعين% ) كحد ادنى من عدد  1.5والحصاد الفعلي وبنسبة ( 

يتم فيها تنفيذ تجارب الحصاد في حالة  التي، اما المرحلة الثانية فهي مرحلة اختيار الحقول  وطريقة الري
قل ـــاد داخل الحـــمرحلة الثالثة فهي مرحلة اختيار 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
   .النسبة لمحصول البطاطا ب 2م ) 4×  4الصفراء ( 

  الشمول  
  

دين )تعذر شمول  الح ال ار ،ص ي  بعض القرى في المحافظات (نينوى ،كركوك ،ديالى ،االنب ع األمن بب الوض بس
 ً   ايضاً. إقليم كردستان محافظات ه لم يتم شمولبأن علما
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  2 الجهاز المركزي لالحصاء/ العراق -مديرية االحصاء الزراعي

  تحليل النتائج
ح   ر  توض ائج التقري اضنت و إنخف ة  ظملح احة المزروع اجبالمس يللل واالنت ن ، محاص فراء ، (القط ذرة الص ال

  .2021 لسنةإنخفاض الحصة المائية ) بسبب  البطاطا
  محصول القطن   

  : اإلنتاج  أوالً 
 يفي) 3( محصول القطن إنتاج قدر م الص ن للموس اضبإ  2021 ط داره نخف م  )19( مق ن الموس ن ع ط

ي جدول ( %)86.4( نخفاضاالوقدرت نسبة طن ،  )22( قدرالذي  2020سنة الماضي       .)2كما ف
                ً   : المساحة  ثانيا

  دونم عن الموسم ) 47( مقداره بانخفاضدونم   )13(إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القطن قدر
 .)2كما في جدول ( %)78.3(االنخفاض وقدرت نسبة ، دونم  )60( قدرالماضي الذي 

  ً در   : متوسط الغلة  ثالثا دون ق ة ال ط غل نمتوس ول القط ن محص م )230.8( م م مكغ اس  / دون ى أس اليعل احة  إجم المس
ذي  %)37.1( هنسبت قدرانخفاض ب المزروعة ي ال م الماض ن الموس درع م )366.7( ق مكغ ا  / دون كم
 .)2( في جدول

   
  محصول الذرة الصفراء 

در    أوال : اإلنتاج اج ق ول  إنت فراء محص ذرة الص رولال ة ولع ةتين (الربيعي ف )374.4( )الخريفي ن  أل نةط  2021 لس
مطن عن  ألف) 45( همقدار إنخفاضب ي  الموس ذيالماض در ال ف )419.3(ق بة ( نط أل  %)10.7بنس

 .)2كما في جدول (
  

 
   ً   : المساحة ثانيا

 325.9( )الخريفيةتين (الربيعية ولعرولإجمالي المساحة المزروعة بمحصول الذرة الصفراء  قدر (
الماضي  )عن الموسم%19.6 (االنخفاضنسبة  وقدرتألف دونم ) 79.5 (همقدار بإنخفاض ف دونمأل

 .)2كما في جدول ( دونم ألف) 405.4( قدرَ الذي 
   

  ثالثاً: متوسط الغلة  
 فراء  طمتوس قدر ذرة الص روتينغلة الدونم من محصول ال ة) للع ة والخريفي م) 1148.8( (الربيعي / كغ

ة  إجمالي أساسعلى  دونم در اعبإرتفالمساحة المزروع بته  تق ي  )%11.1(نس م الماض ن الموس ع
  .)2كما في جدول ( المزروعةالمساحة  إجمالي أساسعلى   / دونمكغم )1034.3(قدرذي ـــال
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  3 الجهاز المركزي لالحصاء/ العراق -مديرية االحصاء الزراعي

 
  محصول البطاطا

  اإلنتاجأوالً:   
 بإنخفاض  2021طن لسنة  ألف) 466.1(الخريفية و تين الربيعيةاطا للعروالبط محصول إنتاج قدر

 ةنسب وقدرتطن  ألف )674.8( قدر طن عن الموسم الماضي الذي ألف) 208.7(مقداره 
 إنتاجمن مجموع %) 29.1(طن بنسبة  ألف) 135.8(الربيعية  للعروة إنتاج محصول البطاطا قدر     .)2كما في جدول (  %)30.9(االنخفاض 

 للعروة طامحصول البطا إنتاجفي حين قدر ) 8كما في جدول (والخريفية العروتين الربيعية 
 الربيعية والخريفية االنتاج للعروتينمن مجموع ) %70.9( طن بنسبة ألف )330.3( الخريفية

  ).9كما في جدول (
  

ة  المساحة المزروعة بمحصول البطاطا إجمالي قدر   ثانياً: المساحة   ف) 76.7(للعروتين الربيعية والخريفي م  أل دون
اض داره  بإنخف م 19.8(مق ف دون م ) ال ن الموس در (ع ذي ق ي ال م 96.5الماض ف دون  درتوق ) أل

در  .)2كما في جدول ( %)20.5( النخفاضة انسب الي ق ة إجم احة المزروع ول المس اا بمحص ـللع لبطاط ة  روةــــــ ـأل) 19.4(الربيعي م فــ   دون
ة  %) 25.3(بة ـبنس ة والخريفي روتين الربيعي ة للع دول من مجموع المساحة المزروع ي ج ا ف كم

ي ) 8( ي ح اف ول البطاط ة بمحص احة المزروع درت المس روة ن ق ة  للع ف )57.3(الخريفي م  أل دون
 .)9كما في جدول ( المساحة المزروعة للعروتين إجماليمن  %)74.7(بنسبة 

 
  
) 6079.4(ن الربيعية والخريفية ــالبطاطا للعروتي ولـمحص م منــوسط غلة الدونـمت قدر      ثالثاً: متوسط الغلة    

عن الموسم  )%13.1( هنسبتقدرت  بإنخفاضالمساحة المزروعة  إجمالي أساسعلى  دونم/كغم
 للعروة الربيعية اـــــــمن محصول البطاطالمزروعة إلجمالي المساحة م ـــمتوسط غلة الدون قدر   .)2كما في جدول ( / دونمكغم) 6994.6(قدر الماضي الذي 

) على 9،()8( يكما في جدول دونم / كغم) 5769.2( ةـالخريفي روةـــــــللعو دونم / كغم) 6994.3(
 التوالي.



  Table (1)     

(donum)Cultivated

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

131303230.8230.8القطن
325906312167653472053744001148.81199.4الذرة الصفراء

76673765541194661276079.46088.9البطاطا

المساحة المزروعة ومجموع االنتاج ومتوسط الغلة للمحاصيل (القطن ، الذرة الصفراء ، البطاطا) للقطاع الخاص على مستوى 
العراق لسنة 2021

Cultivated Area ,Production and Average Yield for (Cotton,Maize and Potatoes) for Private 
Sector at Iraq Level for 2021

جدول (1)                 

المحصول

المساحة المزروعة  (دونم)
متوسط غلة الدونم (كغم/دونم)     اإلنتاج (طن)

(Kg/Donum)Average Yield 

         4



Table (2)جدول (2)
البطاطاالذرة الصفراءالقطنالسنوات
YearCottonMaizePotatoes

*20166.973040318
*20179.32228384
*20181.3558246

**20190.265152564
20200.64054965

**20210.133259767
*20160.8425951907
*20170.8618532668
*20180.376331656

**20190.0247323924
20200.2241936748

**20210.0337444661
*2016120.5853.95999.6
*201793.0831.66939.4
*2018280.31133.86744.4

**201976.9918.36957.5
2020366.71034.36994.6

**2021230.81148.86079.4

                 مقارنة إجمالي المساحة المزروعة ومجموع االنتاج ومتوسط الغلة للمحاصيل                   
(القطن،الذرة الصفراء ،البطاطا) للقطاع الخاص على مستوى العراق للسنوات (2021-2016)

Cultivated Area Comparing to Production and AverageYield For 
(Cotton,Maize,Potatoes) at Iraq Level for (2016-2021)

المحصول

 Production اإلنتاج (100) طن
Ton (100)

Total Cultivated Area (100) 
donum

إجمالي المساحة المزروعة (100) 
دونم

       متوسط غلة الدونم                 
 Average Yield (كغم/دونم)

(kg/donum)

* عدا محافظة نينوى وقضاء (راوة، عنه) في محافظة االنبار والحويجة في محافظة كركوك باالضافة الى عدم شمول جميع القرى في محافظتي صالح الدين 
واالنبار لالقضية المشمولة .

** عدم شمول بعض القرى في المحافظات (نينوى، كركوك، ديالى،االنبار، صالح الدين) بسبب الوضع األمني.
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 Figure) 1(شكل      
   Culivated Area (Donum) for Cotton Crop  for ) 2021-2016(   )2021-2016(لمحصول القطن للقطاع الخاص للسنوات ) دونم100(المساحة المزروعة بـ  إجمالي

          5



** عدم شمول بعض القرى في المحافظات (نينوى، كركوك، ديالى،االنبار، صالح الدين) بسبب الوضع األمني.

* عدا محافظة نينوى وقضاء (راوة، عنه) في محافظة االنبار والحويجة في محافظة كركوك باالضافة الى عدم شمول جميع القرى في محافظتي 
صالح الدين واالنبار لالقضية المشمولة .
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 Figure) 2(شكل  
 )2021-2016(للسنوات الصفراء للقطاع الخاص  لمحصول الذرة) دونم 100(إجمالي المساحة المزروعة بـ 

                 )Culivated Area (Donum) for  Maize Crop  for (2016-2021 
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 Figure) 3(شكل   
 )2021-2016(للسنوات للقطاع الخاص  لمحصول البطاطا) دونم 100( إجمالي المساحة المزروعة بـ 

        )Culivated Area (Donum) Potatoes Crop  for (2016-2021 
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* عدا محافظة نينوى وقضاء (راوة، عنه) في محافظة االنبار والحويجة في محافظة كركوك باالضافة الى عدم شمول جميع القرى في محافظتي صالح الدين 
واالنبار لالقضية المشمولة .

** عدم شمول بعض القرى في المحافظات (نينوى، كركوك، ديالى،االنبار، صالح الدين) بسبب الوضع األمني.
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 Figure) 4(شكل                  
 )2021-2016(لمحصول القطن للقطاع الخاص للسنوات ) طن 100( كمية االنتاج بـ 

)Prouction (Ton) For Cotton Crop for (2016-2021 
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 Figure) 5(شكل                
 )2021-2016(سنوات لل للقطاع الخاص لمحصول الذرة الصفراء) طن 100( ية االنتاج بـ كم

)Prouction (Ton) For  Maize Crop for (2016-2021 
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* عدا محافظة نينوى وقضاء (راوة، عنه) في محافظة االنبار والحويجة في محافظة كركوك باالضافة الى عدم شمول جميع القرى في محافظتي صالح 
الدين واالنبار لالقضية المشمولة.

Figure (7) شكل
متوسط الغلة بـ ( كغم ) إلجمالي المساحة لمحصول القطن للقطاع الخاص للسنوات (2021-2016)

Average Yield (Kg) For Cotton Crop  for (2016-2021)

** عدم شمول بعض القرى في  المحافظات (نينوى، كركوك، ديالى،االنبار، صالح الدين) بسبب الوضع األمني.
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 Figure) 5(شكل                
 )Prouction (Ton) For  Maize Crop for (2011-2016 )2016-2011(للسنوات   لمحصول الذرة الصفراء) طن ( كمية االنتاج بـ

 Figure) 6(شكل                
 )2021-2016(لمحصول البطاطا للقطاع الخاص للسنوات ) طن  100( كمية االنتاج بـ 

)Prouction (Ton) For Potatoes Crop for (2016-2021 
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Figure (8) شكل
متوسط الغلة بـ (كغم ) إلجمالي المساحة لمحصول الذرة الصفراء للقطاع الخاص للسنوات (2021-2016)

Average Yield (Kg) For Maize Crop  for (2016-2021)

Figure (9) شكل                
متوسط الغلة بـ (كغم ) إلجمالي المساحة لمحصول البطاطا للقطاع الخاص للسنوات (2021-2016)

* عدا محافظة نينوى وقضاء (راوة، عنه) في محافظة االنبار والحويجة في محافظة كركوك باالضافة الى عدم شمول جميع القرى في محافظتي صالح الدين 
واالنبار لالقضية المشمولة.

Average Yield (Kg) For Potatoes Crop  for (2016-2021)

** عدم شمول بعض القرى في المحافظات (نينوى، كركوك، ديالى،االنبار، صالح الدين) بسبب الوضع األمني.
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Table (3)جدول (3)

إجمالي المساحة  
Total Area

المساحة 
المحصودة 

 Harvested
Area

المساحة 
المتضررة  

 Damaged
Area

 Production
(Ton)

إلجمالي المساحة  
Total Area

للمساحة المحصودة  
Harvested Area

6601166.7166.7Wasitواسط
7702285.7285.7Salah al-denصالح الدين

131303230.8230.8Totalالمجموع

   المساحة المزروعة ومجموع اإلنتاج ومتوسط الغلة لمحصول القطن للقطاع الخاص حسب المحافظة لسنة 2021
 Cultivated Area ,Production and Average Yield for Cotton for private Sector at Governorate Level 

for 2021

المحافظة

المساحة المزروعة (دونم)
اإلنتاج (طن)

متوسط غلة الدونم (كغم/دونم)

Governorate

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

إلجمالي المساحة  
Total Area

للمساحة 
المحصودة  

 Harvested
Area

369336930065041761.21761.2Ninevahنينوى*
15634815577057802379391521.91527.5Kirkukكركوك*
2002000Dialaديالى*

23726205871008213115349646.9745.6Al_Anbarاالنبار*
2327623140013615763677.2681.2Baghdadبغداد
58805543474458053351907.3981.7Babylonبابل

383730992305083813993.71230.4Karbalaكربالء
1705815589014698987526.8576.5Wasitواسط

948192070274152541608.91656.8Salah al_denصالح الدين*
2002000Al-Najafالنجف

3491338310802431696.4718.6Al-Qadisiyaالقادسية
74857215224307410.4536.7Al-Muthannaالمثنى
24185221950199014377594.5647.8Maysanميسان
12545850669325259.2555.6Basrahالبصرة

325906312167653472053744001148.81199.4Totalالمجموع

Cultivated Area(Donum)  for Maize (Spring and autumn) at Governorates Level for 2021

المساحة المزروعة ومجموع اإلنتاج ومتوسط الغلة لمحصول الذرة الصفراء للعروتين (الربيعية والخريفية) للقطاع الخاص حسب 
  Cultivated Area, Production and Average Yield for Spring and Autumn Maize for private Sector at المحافظة لسنة 2021

 Governorate level for 2021

Governorate

إجمالي المساحة المزروعة بـ (الدونم ) لمحصول الذرة الصفراء للعروتين (الربيعية والخريفية) للقطاع الخاص حسب المحافظة لسنة 2021 
Figure(10) شكل

المحافظة

المساحة المزروعة (دونم)
اإلنتاج (طن)

متوسط غلة الدونم (كغم/دونم)
 Cultivated Area (Dounm)  Average Yield 

(Kg/Donum)

* عدم شمول بعض القرى بسبب الوضع االمني
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      * عدم شمول بعض القرى بسبب الوضع االمني

Figure (11) شكل

Average Yield (Kg) For Maize Crop at  Governorates level for 2021

Figure (12) شكل

            كمية االنتاج بـ ( الطن )  لمحصول الذرة الصفراء للعروتين (الربيعية والخريفية) للقطاع الخاص حسب المحافظة لسنة 2021

        متوسط الغلة بـ ( كغم ) إلجمالي المساحة لمحصول الذرة الصفراء للعروتين (الربيعية والخريفية) للقطاع الخاص حسب المحافظة لسنة 2021

Production (Ton) for Maize (Spring and Autumn) at Governorate level for 2021 
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Table (5)جدول (5)

إجمالي 
المساحة  
 Total
Area

المساحة 
المحصودة 

 Harvested
Area

المساحة 
المتضررة  

 Damaged
Area

مساحة العلف 
األخضر  
 Green

Forage Area
 Production

(Ton)
إلجمالي 
المساحة  

Total Area

للمساحة 
المحصودة  

 Harvested
Area

330330000Kirkukكركوك*
125100115324.0300.0Baghdadبغداد

1581033115319.0300.0Totalالمجموع

Table (6)جدول (6) 

إجمالي 
المساحة  
 Total
Area

المساحة 
المحصودة 

 Harvested
Area

المساحة 
المتضررة  

 Damaged
Area

مساحة العلف 
األخضر  
 Green

Forage Area
 Production

(Ton)
إلجمالي 
المساحة  

Total Area

للمساحة 
المحصودة  

 Harvested
Area

369336930065041761.21761.2Ninevahنينوى*
15631515577054502379391522.21527.5Kirkukكركوك*
2002000Dialaديالى*

23726205871008213115349646.9745.6Al_Anbarاالنبار*
231512313002115760680.7681.4Baghdadبغداد
58805543474458053351907.3981.7Babilبابل

383730992305083813993.71230.4Karbalaكربالء
1705815589014698987526.8576.5Wasitواسط

948192070274152541608.91656.8Salah al_denصالح الدين*
2002000Al-Najafالنجف

3491338310802431696.4718.6Qadisiyaالقادسية
74857215224307410.4536.7Al-Muthannaالمثنى
24185221950199014377594.5647.8Maysanميسان
12545850669325259.2555.6Basrahالبصرة

325748312157650170903743971149.31199.4Totalالمجموع

متوسط غلة الدونم (كغم/دونم)

* عدم شمول بعض القرى بسبب الوضع االمني

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

         المساحة المزروعة ومجموع اإلنتاج ومتوسط الغلة لمحصول الذرة الصفراء الربيعية للقطاع الخاص حسب المحافظـــة لسنة 2021
 Cultivated Area, Production and Average Yield for Spring Maize for private Sector at Governorate 

Level for 2021

 المحافظة

المساحة المزروعة (دونم)

Governorate

اإلنتاج (طن)
متوسط غلة الدونم (كغم/دونم)

 (Dounm)Cultivated Area   
Governorate

 Average Yield 
(Kg/Donum)

             المساحة المزروعة ومجموع اإلنتاج ومتوسط الغلة لمحصول الذرة الصفراء الخريفية للقطاع الخاص حسب المحافظة لسنة 
2021

 Cultivated Area, Production and Average Yield for Autumn Maize for private Sector at Governorate Level for 
2021

المحافظة

المساحة المزروعة (دونم)
اإلنتاج (طن)
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Table (7)

إجمالي 
المساحة  

Total Area

المساحة 
المحصودة 

 Harvested
Area

المساحة 
المتضررة  

 Damaged
Area

 Production
(Ton)

إلجمالي المساحة 
Total Area 

للمساحة المحصودة 
 Harvested 

Area
364553645501949455347.65347.6Ninevahنينوى*
10529579550284779.55253.9Dialaديالى*

2906288719175276031.36071.0Al_Anbarاالنبار*
301043009952018536705.26706.3Baghdadبغداد
363036300315498691.28691.2Babylonبابل

525204638903.88903.8Karbalaكربالء
234523450137005842.25842.2Wasitواسط

646405198109.48109.4Salah al_denصالح الدين*
220178500.08500.0Al-Najafالنجف

636305268349.28349.2Al-Qadisiyaالقادسية
76673765541194661276079.46088.9Totalالمجموع

اإلنتاج (طن)

Cultivated Area(Donum) for Potatoes (Spring and Autumn) at Governorate Level for 2021

المساحة المزروعة ومجموع اإلنتاج ومتوسط الغلة لمحصول البطاطا للعروتين (الربيعية والخريفية) للقطاع الخاص حسب المحافظة 
لسنة 2021

Cultivated Area,Production and Average Yield for Potatoes(Spring and Autumn) for private Sector 
at Governorate Level for 2021

جدول (7)

المحافظة

متوسط غلة الدونم (كغم/دونم)المساحة المزروعة  (دونم)

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

Figure (13) شكل
إجمالي المساحة المزروعة  بـ ( الدونم ) لمحصول البطاطا للعروتين (الربيعية والخريفية) للقطاع الخاص حسب المحافظة لسنة 2021

* عدم شمول بعض القرى بسبب الوضع االمني
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* عدم شمول بعض القرى بسبب الوضع االمني

Figure (14) شكل                   

   Figure (15) شكل                           
            متوسط الغلة بـ ( كغم ) ألجمالي المساحة لمحصول البطاطا للعروتين (الربيعية والخريفية) للقطاع الخاص حسب المحافظة  لسنة 2021 

كمية االنتاج بـ (الطن) لمحصول البطاطا للعروتين (الربيعية والخريفية) للقطاع الخاص حسب المحافظة لسنة 2021 
Prouction (Ton) For Potatoes (Spring and Autumn) at Governorates level for 2021

 Average Yield(Kg) for Potatoes (Spring and Autumn) at Governorate Level for 2021              
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Table (8)

إجمالي 
المساحة  
 Total
Area

المساحة 
المحصودة 

 Harvested
Area

المساحة 
المتضررة  

 Damaged
Area

 Production
(Ton)

إجمالي 
المساحة  
 Total
Area

المساحة 
المحصودة  

 Harvested
Area

625162510357295715.75715.7Ninevahنينوى*
10529579550284779.55253.9Dialaديالى*

562559339777076.57114.5Anbarاالنبار*
876587650681487775.07775.0Baghdadبغداد
176217620161069140.79140.7Babilبابل

343403329764.79764.7Karbalaكربالء
887887056496368.76368.7Wasitواسط

414103197780.57780.5Salah al-denصالح الدين
595904928339.08339.0Al-Qadisiyaالقادسية
1941319315981357806994.37029.8Totalالمجموع

Table (9)

إجمالي 
المساحة  
 Total
Area

المساحة 
المحصودة 

 Harvested
Area

المساحة 
المتضررة  

 Damaged
Area

 Production
(Ton)

إلجمالي 
المساحة  
 Total
Area

للمساحة 
المحصودة  

Harvested
Area 

302043020401592165271.45271.4Ninevahنينوى*
2344232816135505780.75820.4Anbarاالنبار*

213392133451337056265.86267.2Baghdadبغداد
186818680154438267.18267.1Babilبابل

181801317277.87277.8Karbalaكربالء
14581458080515521.95521.9Wasitواسط

232302008695.78695.7Salah al_denصالح الدين*
220178500.08500.0AL- Najafالنجف

440348500.08500.0Al-Qadisiyaالقادسية
5726057239213303475769.25771.4Totalالمجموع

جدول (9) 
Private Sector at Governorates Level for 2021

 المحافظة

               المساحـة الـمزروعة ومجموع اإلنـــتاج ومتوسط الغلة لمحصول البطاطا الخريفية للقطـــــــاع الخــــــاص            
    حسب المحافظة لسنة 2021

Cultivated Area Production and Average Yield for Autumn Potatoes for 

 المساحة المزروعــــــة ومجموع اإلنتـــــــــاج ومتوسط الغلــــة لمحصول البطاطــــــا الربيعـــية للقطاع الخاص 
حسب المحــــافظة لسنة 2021

متوسط غلة الدونم (كغم/دونم)

Governorate
(Dounm)Cultivated Area  Average Yield 

(Kg/Donum)
 المحافظة

المساحة المزروعة (دونم)
اإلنتاج (طن)

جدول (8)

Cultivated Area Production and Average Yield for Spring Potatoes for Private Sector 
at Governorates Level for 2021

المساحة المزروعة (دونم)
اإلنتاج (طن)

متوسط غلة الدونم (كغم/دونم)

Governorate
(Dounm)Cultivated Area  Average Yield

(Kg/Donum)

* عدم شمول بعض القرى بسبب الوضع االمني
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