
       
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                    مديرية اإلحصاء الزراعي

 
  2022انتاج الحنطة والشعير 



  

 

 شكر وتقدير

 

 

حصاء بالشكر إيتقدم الجهاز المركزي لل

والتقدير الى كافة الجهات التي ساهمت 

الزراعة  في إصدار التقرير، لاسيما وزارة

عمال الميدانية أبالتنسيق والمتابعة بال

حصاء في إضافة الى مديريات الإبال

 المحافظات.
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7  
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 مقدمة
تقوم مديرية اإلحصاء الزراعي بتوفير بيانات عن مختلف أوجه النشاط الزراعي وتعتبر مسوح المحاصيل الحقلية   

 وسخخخل المسخخخوحات الموسخخخمية وتنفذ بوافل مرتين في السخخخنة والموسخخخ  الشخخختو  أضخخخخ  وأالتي تنفذها المديرية من 

وتصخخدر المديرية تقاريرها نتام للمحاصخخيل الحقلية الرسيسخخة واليانوية  سخختخرام مراخخرات اإلالموسخخ  الصخخيفي   إل

ذات العروتين والربيعية محاصخخخخيل واللسخخخخبعة محاصخخخخيل رسيسخخخخة هي والحناة  الشخخخخعير  الشخخخخل   القان   السخخخخنوية

وتقرير والخضراوات ضافة الى تقارير المحاصيل اليانوية باإل   البااطا الذرة الصفراء  زهرة الشمس والخريفية  و

 تجميعي لجميل المحاصيل.

ذاسي للبلد من الغتي يسخخخختخرم مناا مراخخخخرات  لقيا  اأنتام الحناة والشخخخخعير من التقارير المامة الإيعتبر تقرير 

سخخخاسخخخي للغذاء وتزر  في أدر فدم المحاصخخخيل الحقلية التي عرفر زراعتاا في العال   مصخخخأحيث تعتبر الحناة من 

 واسعة وخاصة في المحافظات الشمالية .  بمساحات العراق
 

 مناجية التقرير 
نتام محصخخخولي الحناة إسخخختفسخخخار الموفعي   فيما يت  تقدير طار للمحاصخخخيل الحقلية عن طريل اإلتت  عميلة جمل اإل

تعتمد سخختخدام أسخخلوع العينة الابقية العشخخواسية متعدرة المراحل المقترنة باأسخخالي  الموضخخوعية التي إوالشخخعير ب

زارعين المشخخمولين بالعينة  الحصخخار لحقوا الم القيا  الفعلي للمسخخاحات المزروعة وتنفيذ العدر المزم من تجارع

طار المحاصيل الحقلية الشتو  خما اار   انون الياني واباط من خما تحقيل الزيارة الميدانية لتجمعات إيجمل 

 او الشع  الزراعية وفل التنسيل مل وزارة الزراعة. الحاسزين الزارعين للمحاصيل الحقلية في القرى 

طار المحاصيل الحقلية جميل الحاسزين الزارعين للمحاصيل الحقلية والرسيسة  اليانوية  في ذلك الموس  إيسجل في 

حتسخخاع إويبوع الحاسزين في جداوا   خضخخرأمنتجة  متضخخرر  علف ووالمسخخاحات المزروعة للمحاصخخيل المزروعة 

طار المنتج والمتضخخخخرر رواء وفئات المسخخخخاحة المزروعة وفل اإلوفل المحصخخخخوا والقاا  ووسخخخخيلة اإل حج  العينة

ختيار المزارعين المشمولين بالقيا  والحصار بموج  جداوا خاصة إوالعلف االخضر على مستوى القضاء  ويت  

 وعلى مستوى  ل فئة . %  1.5ختيار عينة من مزارعي الحناة والشعير لغرض القيا  والحصار وبنسبة  وإب

يار حزيران  لغرض فيا  المسخخخاحات المزروعة لحقوا آتنفذ الزيارات الميدانية لعينة الحصخخخار في اخخخار ونيسخخخان  

   2م 40ة الحصار وـخخـخخـخخغ بقعـخخـخخـخخطار المنتج   تبلحصار لإلالارع ـخخـخخـخخجراء تجإزين وـخخـخخـخخة المنتخبة من الحاسـخخـخخـخخـخخالعين

و ويوزن  8×  م 5ن و ـخخخخخخخخبضخخلعي نتاجاا مل التبن وتوزن الحبوع بعد إم   تنتخ  زاوية الجنوع الغربي لاا عشخخواسيا

سخخخخخختخرام وزن الحبوع الصخخخخخخافي ويعامل وزن الحبوع إالفصخخخخخخل ويت  تقدير التبن بارح وزن الحبوع مل التبن و

 حات المزروعة.الصافي بمعامل التجفيف ويعامل وزن التبن بمعامل التجفيف فبل احتساع الغلة للمسا

نتام على مسخختوى المحافظة والقضخخاء في العراق وتنشخخر في هذا التقرير على مسخختوى المحافظة تقدر مراخخرات اإل 

 والعراق فقط.
 

 الشموا 

نبار لمحافظات ونينوى  ر وك ريالى  اأفلي   ررستان وبعض القرى في اإت  اموا جميل المحافظات عدا محافظات 

 وصمح الدين . 
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 تحليل النتاسج
ومتوسط نتام بالمساحات المزروعة واإل نخفاض عامإبينر نتاسج التقديرات النااسية أنتام محصولي الحناة والشعير 

عتمار على الر  الديمي المساحات المزروعة باإلمعظ  غلة الدون  لاذا الموس  مقارنة بالموس  الماضي بسب  تضرر 

  من مجمو  المساحة المزروعة % 55.2المساحات المتضررة للمحصولين و  حيث فدرت نسبة ماارلقلة اأ

 لاذا السب .نتام في معظ  المحافظات اإل مية نخفاض إضافة الى باإل
 

 محصوا الحناة 

 أوال : اإلنتام 
 عن إنتام 34.7 نخفاض فدرت نسخخخخبته وإب 2022  ألف طن للموسخخخخ  الشخخخختو  2765فدر إنتام الحناة و  %

المر ز اأوا من حيث اإلنتام والذ  صمح الدين حتلر محافظة إ  ألف طن  4234السنة الماضية  حيث فدر و

  352والتي فدر إنتاجاا وواسخخخخط %  من مجمو  إالنتام   تلياا محافظة 19.5  ألف طن بنسخخخخبة و540فدر و

بة و تام  تلياا محافظ%12.7ألف طن بنسخخخخخخ تاجاا نينوى  ة  من مجمو  إالن ألف طن    326وحيث فدر إن

%  من مجمو  56اكلر بقيـخخخخخـخخخخخـخخخخخة المحافظات نسبة مقدارها و فيما%  من مجمو  إالنتام 11.8و وبنسبة

  .4  وجدوا و1دوا وإالنتام  ما في ج

في حين فدر إنتام الحناة %  99.1  ألف طن بنسبـخخخخخخة و2739فدر إنتام الحناة في اأراضي المروية وفيما 

  .2%   ما في جدوا و0.9  الف طن بنسبة و26وفي اأراضي الديمية 
 

و : المساحة   ثانيا
 فدرت نسبته نخفاضبإ 2022  ألف رون  للموس  الشتو  7487فدرت المساحة المزروعة لمحصوا الحناة و                           

  .1  ألف رون   ما في جدوا و9464%  عما  انر عليه في الموس  الماضي والتي فدرت و20.9و

 من إجمالي المساحة المزروعة 53.3  ألف رون  بنسبة و3990فدرت المساحة المحصورة لاذا الموس  و  %

  .4ا  ما في جدوا وبالمحصو

 في حين فدرت المساحة 52.6  ألف رون  بنسبة و3936فدرت المساحة المزروعة في اأراضي المروية و  %

%  من إجمالي المسخخاحة المزروعة  ما في 47.4  ألف رون  بنسخخبة و3551المزروعة في اأراضخخي الديمية و

  .2و جدوا
 

و : متوسط الغلة   ثاليا

   2022   غ  للموس  الشتو  369.3الواحد على أسا  إجمالي المساحة المزروعة وفدر متوسط غلة الدون 

  . 1   غ   ما في جدوا و 447.3حيث فدر و الموس  الماضي%  عن 17.4نخفاض فدرت نسبته وإب

 4.2فدرت نسبته و رتفا بإ   غ   692.8فدر متوسط غلة الدون  الواحد على أسا  المساحة المحصورة و  %

  .4   غ   ما في جدوا و 664.9الماضي حيث فدر و عن الموس 

 سخخخا  المسخخخاحة المزروعة في اأراضخخخي المروية أون  الواحد من محصخخخوا الحناة على فدر متوسخخخط غلة الد

سخخخا  المسخخخاحة المزروعة في أ   غ  فيما فدر متوسخخخط غلة الدون  الواحد من محصخخخوا الحناة على 695.8و

  . 2   غ   ما في جدوا و7.3راضي الديمية واأ

 
 

و : التبن   رابعا

 7 ما في جدوا و 2022  ألف طن لسنة  6649فدر مجمو  إنتام تبن الحناة و.  
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 محصوا الشعير 
 

 : اإلنتام  أوالو  
 عن إنتام السنة  45.8نخفاض فدرت نسبته وإب 2022  ألف طن للموس  الشتو  144فدر إنتام الشعير و  %

  44.8حتلر محافظة القارسية المر ز اأوا من حيث اإلنتام والذ  فدر وإ  ألف طن  267الماضية حيث فدر و

ألف طن   24.8والذ  فدر إنتاجاا و المينىمحافظة ياا تلام  %  من مجمو  إالنت31.0 و ألف طن بنسخخخخخخبة

اخخخكلر   فيما %14.0بنسخخخبة وألف طن   20.2حيث فدر إنتاجاا و واسخخخطتلياا محافظة و%   17.2بنسخخخبة و

  . 10و    1و دواــا في جــو  إالنتام  مـــ%  من مجم 37.8بقية المحافظات نسبة مقـدارها و

  ـة و144و المروية فدر إنتام الشعير في اأراضي من مجمو  اإلنتام الكلي  ما في %   100  ألف طـن بنسب

  .8جدوا و
          

و   : المساحة  ثانيا
  نخفاض فدرت نسخخخخخبته                               إ  ألف رون   ب2309لمحصخخخخخوا الشخخخخخعير و 2022فدرت المسخخخخخاحة المزروعة لسخخخخخنة

  .1  ألف رون   ما في جدوا و3092  عما  انر عليه في الموس  الماضي حيث فدرت و% 25.3و

 المزروعة %  من إجمالي المساحة  15.8  ألف رون  بنسبة و 365 فدرت المساحة المحصورة لاذا الموس  و

  . 10بالمحصوا  ما في جدوا و

 ة %   فيما فدرت المساحــــــ82.7   ألف رون  بنسبة و1910ة المزروعة في اأراضي الديمية وفدرت المساح

%  من إجمالي المساحة المزروعة بالشعير  17.3  ألف رون  بنسبة و 399المزروعة في اأراضي المروية و

  .8 ما في جدوا و
 

و                 : متوسط الغلة ثاليا

 بإنخفاض  2022 غ  للموس  الشتو     62.6فدر متوسط غلة الدون  الواحد على أسا  المساحة المزروعة و

  . 1   غ   ما في جدوا و86.2و %  عن الموس  الماضي حيث فدر27.4فدرت نسبته و

 فدرت نسخخخبته  رتفا بإ  غـخخخخخخخخخ   396.3 فدر متوسخخخط غلة الدون  الواحد على أسخخخا  المسخخخاحة المحصخخخورة و                             

  .10   غ   ما في جدوا و385.6%  عن الموس  الماضي والذ  فدر و 2.8و

  سخخا  المسخخاحة المزروعة أفدر متوسخخط غلة الدون  الواحد من محصخخوا الشخخعير في اأراضخخي المروية على

  .8   غ   ما في جدوا و362.7و
 

و     : التبن  رابعا
 13 ما في جدوا و 2022  ألف طن لسنة  327 فدر مجمو  إنتام تبن الشعير و.  
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   Figure (1) لشك     

   0222 الحنطة  حسب المحافظات لسنة نتاج لمحصولكمية اإل

Quantity of wheat production by governorate for 2022 
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Figure   (2)كل ش
    

Figure ( 2شكل)   

2022حسب المحافظات لسنة  نتاج لمحصول الشعيركمية اإل  

Quantity of barley production by governorate for 2022 
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  Table (1)                                                                                                                                                                        

الشعيرالحنطة

yaerWheatBarley

*20174,21614.0820-22.8

*20183,154-25.2601-26.7

**20196,331100.73,721519.0

**20208,57435.44,52821.7

**20219,46410.43,092-31.7

**20227,487-20.92,309-25.3

*20172,974-2.6303-39.3

*20182,178-26.8191-37.1

**20194,34399.41,518696.5

**20206,23843.61,75615.7

**20214,234-32.1267-84.8

**20222,765-34.7144-45.8

*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

**2021447.3-38.586.2-77.8

**2022369.3-17.462.6-27.4

 إجمالي المساحة   

  المزروعة  

دونم (1000)

Cultivated Area 

(1000) Donum

كمية اإلنتاج  

طن (1000)

    Production        

(1000) Ton

(2022- 2017)مقارنة المساحة المزروعة وكمية اإلنتاج ومتوسط الغلة لمحصولي الحنطة والشعير للسنوات 

Comparison of  cultivated area, production quantity and average yield of Wheat and 

Barley for (2017-2022)  

Detailsالتفاصيل

Cropالمحصول      

نسبة التغير 

%السنوية 

نسبة التغير 

%السنوية

(1)جدول رقم 

السنوات

Average Yield 

(Kg/Donum)

.عدا إقليم كردستان وبعض القرى في المحافظات نينوى ،كركوك ،ديالى،االنبار وصالح الدين **

.عدا إقليم كردستان والمحافظات نينوى،صالح الدين، االنبار،قضاء الحويجة من محافظة كركوك وبعض القرى  في محافظة ديالى*

متوسط الغلة

(دونم/ كغم)
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 دونم       1000    

 طن1000     

دونم/   كغم 

.عدا إقليم كردستان وبعض القرى في المحافظات نينوى ،كركوك ،ديالى،االنبار وصالح الدين **

Figure( 5)شكل  

(2022- 2017)متوسط غلة الدونم الواحد لمحصولي الحنطة والشعير للسنوات 

Average yield of Wheat and Barley per donum for (2017-2022)

.عدا إقليم كردستان والمحافظات نينوى،صالح الدين، االنبار،قضاء الحويجة من محافظة كركوك وبعض القرى  في محافظة ديالى*

                السنوات

السنوات

Figure( 3)شكل

(2022- 2017)المساحة المزروعة لمحصولي الحنطة والشعير للسنوات 

Area cultivated for Wheat and Barley for (2017-2022) 

Wheat and Barley production for  (2017-2022)        

(2022- 2017)كمية اإلنتاج لمحصولي الحنطة والشعير للسنوات 

Figure  ( 4)شكل  

                السنوات
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Table (2)(2)  جدول رقم 

Cultivated 

area
average yield متوسط الغلة 

(Donum) ( دونم/ كغم) KG/Donum

 إجمالي 

المساحة

المساحة 

المحصودة

المساحة 

المتضررة

 إجمالي 

المساحة

المساحة 

المحصودة

Total areaHarvested 

area

Damaged 

area

Total 

area

Harvested 

area

                   3,936,1043,870,93465,1702,738,739695.8707.5Irrigatedالمروية

                   Rain fed       3,551,092119,4153,431,67725,9537.3217.3الديمية

                       7,487,1963,990,3493,496,8472,764,692369.3692.8Totalالمجموع

Table (3)(3)  جدول رقم 

Cultivated 

area
average yield متوسط الغلة    اإلنتاج

(Donum)(طن) ( دونم/ كغم) KG/Donum

 إجمالي 

المساحة

المساحة 

المحصودة

المساحة 

المتضررة

إجمالي 

المساحة

المساحة 

المحصودة
Total areaHarvested 

area

Damaged 

area

Total 

area

Harvested 

area

   Rain fall guaranteed              352,233119,415232,81825,95373.7217.3مضمونة األمطار

 1,924,14701,924,14700.00.0Rain semi guaranteedشبه مضمونة األمطار

   1,274,71201,274,71200.00.0Rain not guaranteedغير مضمونة األمطار

                         3,551,092119,4153,431,67725,9537.3217.3Totalالمجموع

Irrigation

(دونم)

production 

(Ton)

Cultivated area, average yield per donum and product of Wheat by the mean of irrigation of private

2022 المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج لمحصول الحنطة حسب طريقة اإلرواء للقطاع الخاص لسنة 

sector for 2022

اإلرواء

   اإلنتاج    المساحة المزروعة 

(طن)

اإلرواء

المساحة المزروعة 

Irrigation

(دونم)

production 

(Ton)

2022  المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج لمحصول الحنطة حسب المناطق المطرية للقطاع الخاص لسنة 

sector for 2022

 Cultivated area, average yield per donum and product of Wheat by rain fed areas of private 
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Cultivated 

area
 متوسط الغلة 

average 

yield

(Donum) ( دونم/ كغم) KG/Donum

 إجمالي 

المساحة

المساحة 

المحصودة
المساحة المتضررة

 إجمالي 

المساحة

المساحة 

المحصودة

Total area
Harvested 

area

Damaged 

area

Total 

area

Harvested 

area

3,771,465550,8333,220,632326,33911.886.5592.4Ninevahنينوى

500,256321,211179,045255,9039.3511.5796.7Kirkukكركوك

86,80181,7025,09952,7821.9608.1646.0Dialaديالى

205,520204,644876139,2515.0677.6680.5Anbarاالنبار

79,29779,2772059,0342.1744.5744.7Baghdadبغداد

146,294146,2940128,5414.6878.6878.6Babylonبابل

103,903103,60030389,1813.2858.3860.8Karbalaكربالء

514,161514,1610352,25112.7685.1685.1Wasitواسط

765,793719,03346,760540,33019.5705.6751.5Salah-Aldeenصالح الدين

199,815199,676139120,8824.4605.0605.4Al-Najafالنجف

480,872480,8720312,77911.3650.4650.4Al-Qadisiyaالقادسية

288,195249,55538,640144,0015.2499.7577.0Al-Muthnnaالمثنى

188,375185,1053,270134,2784.9712.8725.4Thi-Qarذي قار 

112,592110,5292,06380,1722.9712.1725.3Maysanميسان

43,85743,857028,9681.0660.5660.5Al-Basraالبصرة

7,487,1963,990,3493,496,8472,764,692100.0369.3692.8Totalالمجموع

2022المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج لمحصول الحنطة حسب المحافظات لسنة 

Governerates

(دونم)

production 

(Ton)

                                                                                                                                                                        Table (4)  (4)  جدول رقم 

المحافظات

المساحة المزروعة 
(طن)   اإلنتاج    

Cultivated area, average yield per donum and production of Wheat by governerate for 2022

النسبة 

%المئوية 
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(5)  جدول رقم 
Cultivated 

area
average yield متوسط الغلة 

(Donum) ( دونم/ كغم) KG/Donum

 إجمالي 

المساحة

المساحة 

المحصودة

المساحة 

المتضررة

 إجمالي 

المساحة

المساحة 

المحصودة

Total area
Harvested 

area
Damaged areaTotal area

Harvested 

area

3,326,700119,4153,207,28525,9537.8217.3Ninevahنينوى

177,6320177,63200.00.0Kirkukكركوك

46,760046,76000.00.0Salah-Aldeenصالح الدين

3,551,092119,4153,431,67725,9537.3217.3Totalالمجموع

(6)  جدول رقم 

Cultivated 

area
average yield متوسط الغلة 

(Donum) ( دونم/ كغم) KG/Donum

 إجمالي 

المساحة

المساحة 

المحصودة

المساحة 

المتضررة

إجمالي 

المساحة

المساحة 

المحصودة

Total area
Harvested 

area

Damaged 

area

Total 

area

Harvested 

area

444,765431,41813,347300,386675.4696.3Ninevahنينوى

322,624321,2111,413255,903793.2796.7Kirkukكركوك

86,80181,7025,09952,782608.1646.0Dialaديالى

205,520204,644876139,251677.6680.5AL-Anbarاالنبار

79,29779,2772059,034744.5744.7Baghdadبغداد

146,294146,2940128,541878.6878.6Babylonبابل

103,903103,60030389,181858.3860.8Karbalaكربالء

514,161514,1610352,251685.1685.1Wasitواسط

719,033719,0330540,330751.5751.5Salah-Aldeenصالح الدين

199,815199,676139120,882605.0605.4Al-Najafالنجف

480,872480,8720312,779650.4650.4Al-Qadisiyaالقادسية

288,195249,55538,640144,001499.7577.0Al-Muthnnaالمثنى

188,375185,1053,270134,278712.8725.4Thi Qarذي قار

112,592110,5292,06380,172712.1725.3Maysanميسان

43,85743,857028,968660.5660.5Al-Basraالبصرة

3,936,1043,870,93465,1702,738,739695.8707.5Totalالمجموع

  Table (5)                                                                                                                                                                        

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج في المناطق الديمية لمحصول الحنطة حسب المحافظات 

2022لسنة 

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 2022  

   اإلنتاج    

(طن)

  Table (6)                                                                                                                                                                        

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج في المناطق المروية لمحصول الحنطة حسب 

2022المحافظات للقطاع الخاص لسنة 

Cultivated area, average yield per donum and production quantity of Wheat in 

irrigated area for private sector by governorate  for 2022

المحافظات

   اإلنتاج    المساحة المزروعة 

(طن)

Governorates
(دونم)

production 

(Ton)
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(7)  جدول رقم 

المساحة المحصودة 

(دونم)

متوسط غلة التبن 

(دونم/كغم)

       إنتاج التبن     

(طن)   

Harvested area 

(Donum)

  Wheat hay 

average yield 

(kg/Donum)

 Wheat hay 

production 

(ton)

3,990,3491666.36,649,289Wheatالحنطة

  Table (7)                                                                                                                                                                        

2022المساحة المحصودة ومتوسط غلة الدونم الواحد واإلنتاج  لتبن الحنطة للقطاع الخاص لسنة 

Cropالمحصول

 Area harvested, average yield per donum and production of wheat hay  of 

private Sector for 2022
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 متوسط الغلة 
average 

yield

KG/Donum (دونم/ كغم ) 

 إجمالي 

المساحة

المساحة 

المحصودة

المساحة 

المتضررة

مساحة العلف 

االخضر

 إجمالي 

المساحة

المساحة 

المحصودة

Total area
Harvested 

area

Damaged 

area

Green 

forage area

Total 

area

Harvested 

area

Irrigated  398,359364,57494932,836144,493362.7396.3المروية

Rain fed  1,910,31101,910,311000.00.0الديمية

Total  2,308,670364,5741,911,26032,836144,49362.6396.3المجموع

 متوسط 

الغلة

average 

yield

KG/Donum (دونم/ كغم ) 

إجمالي 

المساحة

المساحة 

المحصودة

المساحة 

المتضررة

مساحة العلف 

االخضر

 إجمالي 

المساحة

المساحة 

المحصودة

Total area
Harvested 

area

Damaged 

area

Green 

forage area

Total 

area
Harvested 

area

   Rain fall guaranteed 0000000مضمونة األمطار

 Rain semi guaranteed 251,9820251,9820000شبه مضمونة األمطار

   Rain not guaranteed 1,658,32901,658,3290000غير مضمونة األمطار

                         Total     1,910,31101,910,3110000المجموع

  Table (9)                                                                                                                                                                        

2022المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج لمحصول الشعير حسب طريقة اإلرواء للقطاع الخاص لسنة 

Cultivated area, average yield per donum and barley product by the mean of irrigation of private 

sector for 2022

  Table (8)                                                                                                                                                                        

االرواء

   اإلنتاج    Cultivated areaالمساحة المزروعة 

(طن)

Irrigation

(Donum)(دونم)

production 

(Ton)

2022المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج لمحصول الشعير حسب المناطق المطرية للقطاع الخاص لسنة 

Cultivated area, average yield and quantity of barley product by rain fed areas of private sector for 

2022

   اإلنتاج    

(طن)

Irrigation

(Donum)(دونم)

production 

(Ton)

(8)  جدول رقم 

(9)  جدول رقم 

االرواء

Cultivated areaالمساحة المزروعة 
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 متوسط الغلة 
average 

yield

KG/Donum (دونم/ كغم ) 

 إجمالي 

المساحة

المساحة 

المحصودة

المساحة 

المتضررة

مساحة العلف 

األخضر

إجمالي 

المساحة

المساحة 

المحصودة

Total areaHarvested 

area

Damaged 

area

Green 

forage 

area

Total 

area

Harvested 

area

1,897,28901,897,289000.00.00.0Ninevahنينوى

8,7003,8194,88101,7841.2205.1467.1Kirkukكركوك

8,5726,9287269181,4961.0174.5215.9Dialaديالى

8,5927,890166862,8912.0336.5366.4Anbarاالنبار

6,1005,99501052,9652.1486.1494.6Baghdadبغداد

13,44011,85101,5895,1623.6384.1435.6Babylonبابل

3,0442,228108061,0970.8360.4492.4Karbalaكربالء

51,98051,88809220,18214.0388.3389.0Wasitواسط

19,85510,6698,1411,0455,0323.5253.4471.6Salah-Aldeenصالح الدين

1,0019831804450.3444.6452.7Al-Najafالنجف

111,342111,32701544,83831.0402.7402.8Al-Qadisiyaالقادسية

71,80270,51901,28324,81017.2345.5351.8Al-Muthnnaالمثنى

40,36040,181179015,95911.0395.4397.2Thi-Qarذي قار 

65,26440,296024,96817,83212.3273.2442.5Maysanميسان

1,329001,3290000.0Al-Basraالبصرة

2,308,670364,5741,911,26032,836144,493100.062.6396.3Totalالمجموع

2022المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج لمحصول الشعير حسب المحافظات لسنة 

Cultivated area, average yield  per donum and production of barley by governorate for 2022

النسبة 

%المئوية 

                                                                                                                                                                        Table (10)  (10)  جدول رقم 

المحافظات

Cultivated areaالمساحة المزروعة 
   اإلنتاج    

(طن)

Governerates

(Donum)(دونم)

production 

(Ton)
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(11)  جدول رقم 

 متوسط الغلة 
average 

yield

KG/Donum (دونم/ كغم ) 

 إجمالي 

المساحة

المساحة 

المحصودة

المساحة 

المتضررة

مساحة العلف 

األخضر

إجمالي 

المساحة

المساحة 

المحصودة

Total area
Harvested 

area

Damaged 

area

Green 

forage area

Total 

area

Harvested 

area

1,897,28901,897,289000.00.0Ninevahنينوى

4,88104,881000.00.0Kirkukكركوك

8,14108,141000.00.0Salah-Aldeenصالح الدين 

1,910,31101,910,311000.00.0Totalالمجموع

 متوسط الغلة 
average 

yield

KG/Donum (دونم/ كغم ) 

إجمالي 

المساحة

المساحة 

المحصودة

المساحة 

المتضررة

مساحة العلف 

األخضر

إجمالي 

المساحة

المساحة 

المحصودة

Total area
Harvested 

area

Damaged 

area

Green 

forage area

Total 

area

Harvested 

area

3,8193,819001,784467.1467.1Kirkukكركوك

8,5726,9287269181,496174.5215.9Dialaديالى

8,5927,890166862,891336.5366.4Anbarاالنبار

6,1005,99501052,965486.1494.6Baghdadبغداد

13,44011,85101,5895,162384.1435.6Babylonبابل

3,0442,228108061,097360.4492.4Karbalaكربالء

51,98051,88809220,182388.3389.0Wasitواسط

11,71410,66901,0455,032429.6471.6Salah-Aldeenصالح الدين

1,001983180445444.6452.7Al-Najafالنجف

111,342111,32701544,838402.7402.8Al-Qadisiyaالقادسية

71,80270,51901,28324,810345.5351.8Al-Muthnnaالمثنى

40,36040,181179015,959395.4397.2Thi-Qarذي قار

65,26440,296024,96817,832273.2442.5Maysanميسان

1,329001,32900.00.0Al-Basraالبصرة

398,359364,57494932,836144,493362.7396.3Totalالمجموع

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج في المناطق الديمية لمحصول الشعير حسب المحافظات للقطاع 

2022الخاص لسنة  

المحافظات

Cultivated areaالمساحة المزروعة 

المساحة المزروعة ومتوسط غلة الدونم الواحد وكمية اإلنتاج في المناطق المروية لمحصول الشعير حسب المحافظات للقطاع 

2022الخاص لسنة 

 Cultivated area, average yield per donum and quantity of Barley production in rain fed area for 

private sector by governorate for 2022

   اإلنتاج    

(طن)

Governerates

(Donum)(دونم)

production 

(Ton)

  Table (11)                                                                                                                                                                        

Cultivated area, average yield per donum and quantity of barley production in irrigated area for 

private sector by governorate for 2022

المحافظات

   اإلنتاج    Cultivated areaالمساحة المزروعة 

(طن)

Governerates

(Donum)(دونم)

production 

(Ton)

  Table (12)                                                                                                                                                                         (12)  جدول رقم
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(13)  جدول رقم 

المساحة المحصودة 

(دونم)
(كغم)متوسط غلة التبن 

      إنتاج التبن     

(طن) 

Harvested area 

(Donum)

  Barley hay 

average yield (kg)

  Barley hay 

production 

(ton)

364,574897.6327,238Barleyالشعير

المساحة المحصودة ومتوسط غلة الدونم الواحد واإلنتاج  لتبن الشعير للقطاع الخاص 

2022لسنة 

 Area harvested, average yield per donum and production of  

Barley hay of Private Sector for 2022

المحصول

  Table (13)                                                                                                                                                                        

Crop
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