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 إنتاج احملاصيل واخلضراوات 
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 فريق اعداد التقرير

 مدير مديرية االحصاء الزراعي -   السيد اثير محمد ناجي عزت 

 مديرية االحصاء الزراعي -  يمصطفى جمعه حماد 

 

 

 العاملين على اصدار التقرير

 عبير كامل حسن  

 عدي رجا عنيد  

 مصطفى جمعه حمادي  

 عمر جواد باقر  

 

 مدراء االحصاء في المحافظات

  احصاء نينوى –نوفل سليمان طلب 

  احصاء كركوك –درياه عبد الجليل محمد 

  احصاء ديالى –جاسم سعيد حسين 

  احصاء االنبار –على فخري عبد الملك 

 احصاء بغداد -احمد اسماعيل ابراهيم 

 احصاء بابل-عالء حسن حميد 

  احصاء كربالء –عباس طامي عناد 

  احصاء واسط –عادل لطيف غافل 

 احصاء صالح الدين  -عمر عادل محيي 

  جفاحصاء الن –فاضل عبد الحر عبد 

  احصاء القادسية  –محمد عبد مرشد 

  احصاء المثنى –انمار طالب صالح 

  احصاء ذي قار –خالد احمد فرحان 

  احصاء ميسان –علي عريان صالح 

  احصاء البصرة  –شهدي عبد االمير صاحب 

  



 في المحافظات الزراعي مشرفي االحصاء

 

 المثنى     مديرية احصاء  - عبدالحسنوهاب عبد الخضر 

  بغداد                 مديرية احصاء -مهدي سعيدصالح  

 واسط             مديرية احصاء -احمد سعد فاضل  

 ميسان                 مديرية احصاء -عالء جاسم خليف 

 القادسية           مديرية احصاء -احمد عبد المحسن عبد الرحيم 

  االنبار             مديرية احصاء -مهند نافع اسعد 

 ذي قار                 مديرية احصاء - ند عبد العباس خلفمه 

 البصرة                مديرية احصاء - حوراء مصطفى ناصر 

  نينوى              مديرية احصاء -محمد احمد صالح 

 كركوك            مديرية احصاء -زين العابدين عبدالواحد شكر 

 النجف             مديرية احصاء  - حسين جبار عنيد 

  صالح الدين       مديرية احصاء  -ياسين  حميدسرمد 

 ديالى مديرية احصاء -ميثم عبد المعين جبر              

 بابل                  مديرية احصاء -محمد حسين حسن 

 كربالء                مديرية احصاء -قاسم فاضل خضير 

 لجنة التنسيق االحصائي

 االحصاء الزراعيوزارة التخطيط/الجهاز المركزي لالحصاء/ / السيد اثيرمحمد ناجي عزت 

  وزارة التخطيط/الجهاز المركزي لالحصاء/ االحصاء الزراعي/ الست نضال جاسم سيد  

  السيد احمد عراك شالل / وزارة التخطيط / دائرة تخطيط القطاعات 

 السيد فراس عبد االمير عبد السادة / وزارة الزراعه /دائرة التخطيط والمتابعه 

 السيد محمد جاسب عبد / وزارة الزراعه / دائرة  التخطيط والمتابعه 

 يد عماد حميد كامل / وزارة الزراعه / دائرة التخطيط والمتابعهالس 

  السيد احمد صالح الموسوي / وزارة الزراعه / قسم مراقبة االسعار 

 السيد زيد عبد المهدي / الموارد المائية/ دائرة التخطيط 

 التخطيط والمتابعه / وزارة الزراعه / دائرة الثروة الحيوانية عالء حسين عبد السيد 



 وعات والتحليلضمحتويات المو

 
 
 

 الجداول االحصائية
 

 رقم الصفحه  وعضالمو

 6 (.7171-7112(: مقارنة المساحة المزروعه واالنتاج للمحاصيل والخضراوات حسب المجاميع للسنوات )1جدول )

 9 (7ل ). 7171ة المزروعه ومتوسط االنتاجية واالنتاج للحبوب على مستوى العراق لسنة (: المساح7جدول )

 01 .7171لمحاصيل الخضراوات على مستوى العراق لسنة  (: المساحة المزروعه ومتوسط االنتاجية واالنتاج3جدول )

 00 .7171ى مستوى العراق لسة للمحاصيل العلفية عل (: المساحة المزروعه ومتوسط االنتاجية واالنتاج4جدول )

 01 .7171لمحاصيل البقوليات على مستوى العراق لسنة  (: المساحة المزروعه ومتوسط االنتاجية واالنتاج5جدول )

 01 .7171للمحاصيل الصناعية على مستوى العراق لسنة  (: المساحة المزروعه ومتوسط االنتاجية واالنتاج6جدول )

 01 .7171للمحاصيل الزيتية على مستوى العراق لسنة  المساحة المزروعه ومتوسط االنتاجية واالنتاج(: 2جدول )

 01 .7171لمحاصيل الدرنيات واالبصال على مستوى العراق لسنة  (: المساحة المزروعه ومتوسط االنتاجية واالنتاج8جدول )

 06 .7171لمحاصيل البذور على مستوى العراق لسنة  (: المساحة المزروعه ومتوسط االنتاجية واالنتاج9جدول )

 

 محتويات االشكال البيانية
 

 
 رقم الصفحه  وعضالمو

 7 (.7171-7112( : المساحة المزروعه لمحاصيل الحبوب للسنوات )1شكل )

 7 (.7171-7112( :كمية االنتاج لمحاصيل الحبوب للسنوات )7شكل )

 8 (.7171-7112)الخضراوات، العلفية ، الدرنيات واالبصال( للسنوات ) ( :المساحة المزروعه بمحاصيل3شكل )

 8 (.7171-7112(: كمية االنتاج بمحاصيل )الخضراوات ، العلفية ، الدرنيات واالبصال ( للسنوات )4شكل )

 

 رقم الصفحه  وعضالمو

 0 المقدمة.

 1 منهجية التقرير.

 1 تحليل النتائج.
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  مقدمة
   

المحاصيل والخضراوات لسنة  إنتاجتقرير أنجزت مديرية اإلحصاء الزراعي في الجهاز المركزي لإلحصاء    

وهو تقرير تجميعي للمحاصيل والخضراوات للموسمين الشتوي والصيفي وحسب مجاميع اإلنتاج النباتي  2021

المحاصيل لبقوليات ، المحاصيل الصناعية ، الحبوب ، الخضراوات ، المحاصيل العلفية ، ا) وتشمل مجموعة 

، ويعد هذا التقرير من التقارير المهمة لكونه يتضمن بيانات تفصيلية  ( البذورو الزيتية ، الدرنيات واالبصال

النباتي  اإلنتاجة ولجميع المحاصيل والخضراوات في زراعيلوتجميعية على مستوى المحصول والمجاميع ا

 . وية والصيفيةباستثناء الفواكه الشت

 تفصيلية عن المساحات المزروعة وكمية االنتاج ومتوسط االنتاجية للمحاصيلهذا التقرير بيانات  يوفر    

التخطيط والتنبؤ  ألغراضذات العالقة بالبيانات المطلوبة  لرفد الجهات األساسيةالقواعد  والتي تعتبر من الزراعية

ووزارة الزراعة  لإلحصاءنها وزارة التخطيط والجهاز المركزي ورسم السياسات الزراعية واالقتصادية وم

 البحثية.ذات العالقة والباحثين والجهات  األخرىوالجهات 

المفردات االساسية لسلة المستهلك  أهمللمحاصيل والخضراوات الواردة في التقرير تمثل احد  اإلنتاجكميات  أن

 .نسبة كبيرة من احتياجات الغذاء االساسية العراقي كالخبز والزيوت والخضراوات والتي تشكل

، حيث ان السوق والمستهلك العراقي تفي بمتطلبات  فهي ال األستراتيجية أهميتهاهذه السلع وعلى الرغم من  إن

اي ان هناك فجوة غذائية الغذائية  االحتياجاتال يؤمن الطموح في تلبية  المحاصيل الزراعيةلجميع االنتاج المحلي 

بسبب  هذه السلع منذ عشرات السنين إنتاجوذلك لوجود عجز كبير في اح لالستهالك واالنتاج المحلي المت بين

االستيراد من  إلىاللجوء  يتملذا   عدم فاعلية المكافحة ونقص المستلزمات والتجهيزات الزراعية ،الوضع االمني

رة سياسة زراعية للنهوض بالواقع الزراعي تكثيف الجهود لبلو لسد العجز مما يتطلبالعربية والعالمية  األسواق

    للمواطن العراقي. المعاشيباألقتصاد العراقي والمستوى في العراق وفي جميع األتجاهات وبالتالي النهوض 
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 منهجية التقرير
  

 المحاصيل العلفية ،،  الخضراواتوهي مجموعة ) الحبوب ، لزراعية يتم التوصل إلى بيانات المجاميع ا     

( من خالل تجميعها من  البذورو واألبصالالبقوليات ، المحاصيل الصناعية ، المحاصيل الزيتية ، الدرنيات 

 وللموسمين الشتوي والصيفي . والخضراواتالتقارير الصادرة من المديرية للمحاصيل الرئيسة والثانوية 

 

، القطن ، الذرة الصفراء والبطاطا ( ويتم ئيسة ) الحنطة ، الشعير ، الشلب ، زهرة الشمس وتشمل المحاصيل الر

لها باالعتماد على استخدام العينة الطبقية العشوائية متعددة المراحل والمقترنة باالساليب  اإلنتاجاحتساب 

لمساحات المزروعة وتنفيذ العدد الالزم من تجارب الحصاد في حقول لالموضوعية التي تعتمد القياس الفعلي 

وفقاً للفئات المثبتة بجداول  اإلطارتوزيع المساحات المزروعة من جداول ن بالعينة حيث يتم المزارعين المشمولي

الفئات الخاصة بكل محصول ويتم اختيار المزارعين المشمولين بالقياس والحصاد بموجب هذه الجداول وبنسبة 

 وعلى مستوى كل فئة . أدنىكحد % (  5.1) 

 

االستفسار المباشر من  أسلوبوات فيتم تقدير اإلنتاج لها باستخدام اخضربالنسبة للمحاصيل الثانوية وال أما

متوسط  أماللموسمين الشتوي والصيفي  اإلطار إعداد أثناءالمزارعين عن المساحة المزروعة بالمحاصيل 

ضمان العينة النظامية ببداية عشوائية ل أسلوبتسويق المحصول وذلك باستخدام في فترة  هفيتم تقدير اإلنتاجية

موقعية للمزارع المنتخب  بزيارةفي القضاء وتقوم الفرق الميدانية  اإلداريةوحدات ال كافةتوزيع المزارعين على 

هذا  إلىيتم التوصل  أوالمحاصيل التي يقوم بزراعتها  إنتاجيةعن متوسط  لالستفسارفي منتصف فترة التسويق 

على مستوى القضاء  اإلنتاجيةحيث يتم احتساب متوسط المتوسط بداللة المساحة المزروعة والكمية المسوقة 

المتحقق في كل  اإلنتاج أوزانالدونم الواحد على مستوى المحافظة باستخدام  إلنتاجيةالمستوى المرجح ويحتسب 

لكل محصول  اإلنتاجقضاء وكذلك الحال بالنسبة للمتوسط على مستوى العراق ، بالتالي يتم احتساب تقديرات 

 من خالل المعادلة م وذلك خالل الموس

 للدونم الواحد لكل قضاء  اإلنتاجيةمتوسط  ×المساحة المزروعة بالمحصول اإلنتاج=

 إنتاجيةثم على مستوى المحافظة والعراق ويتضمن التقرير بيانات تفصيلية عن المساحة المزروعة ومتوسط 

 .على مستوى العراق  اإلنتاجالدونم الواحد وكمية 

 ة:اجمالي المساح

 ( او بعض هذه االجزاء.المتضررةووتتضمن )المنتجة  هي مجموع المساحة الكلية المزروعة

 المساحة المنتجة:

 هي مساحة االرض المزروعة المنتجة وتساوي المساحة الكلية او اقل منها.

 المساحة المتضررة:

ساوي المساحة الكلية او اقل هي مساحة االرض المزروعة التي تضررت بعد زراعتها بسبب الكوارث الطبيعية وت

 منها. 

 لم يتم شمول إقليم كردستان  هانعلماً 
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 :تحليل النتائج 
بينت نتائج التقرير انخفاضا ملحوضا في المساحات واالنتاج للمحاصيل والخضراوات وذلك بسبب انخفاض 

 .اتظفي بعض المحاف 0205الحصة المائية المخصصة لزراعته خالل الموسم الصيفي لسنة 
 

 أوال : اإلنتاج 
( 4012) مقداره بانخفاض 0205سنة ل ( ألف طن9091) والخضراوات إجمالي كمية اإلنتاج للمحاصيلقدر       

كما   %(12.6) مقدارها  انخفاض( ألف طن ، وبنسبة 11121ي قدر )ذوال 0202ألف طن عن إنتاج سنة 
   ( .1مبين في جدول )

 

  الحبوب 

 0202سنة  إنتاجطن عن  ألف( 1751مقداره ) بانخفاض 0201سنة ل طن ألف (7025إنتاج الحبوب ) قدر
( ، فيما شكلت الحبوب نسبة مقدارها %02.1) االنخفاض نسبة وقدرت ،ألف طن  (5555) قدري ذوال

( 0010وقدر انتاج محصول الحنطة )، والخضراوات %( من مجموع إجمالي كمية اإلنتاج للمحاصيل75.1)
  .(0) و (1) الجدولينمبين في  كماو نتاج مجموعة الحبوبأ%( من مجموع 52.2)ارها طن بنسبة مقد ألف

 

  الخضراوات 
 0202ة ألف طن عن إنتاج سن (85) دارهمق بانخفاض 0201سنة ل ( ألف طن0160إنتاج الخضراوات ) قدر

ة مقدارها ، فيما شكلت الخضراوات نسب (%1.5) االنخفاضة نسب وقدرت ،ألف طن  (0002 ( قدروالذي 
( 500محصول الطماطة ) إنتاجوقدر ، والخضراوات ( من مجموع إجمالي كمية اإلنتاج للمحاصيل01.5%)

 و ( 1)  الجدولينمبين في  كماو ( من مجموع انتاج مجموعة الخضراوات%10.0طن بنسبة مقدارها ) ألف
 (1 )  . 
 
 

  المحاصيل العلفية 
( ألف طن عن إنتاج سنة 105) مقداره بانخفاض 0201 لسنة( ألف طن 1262إنتاج المحاصيل العلفية ) قدر

، فيما شكلت المحاصيل العلفية (  %10.0) االنخفاضنسبة  قدرتو( ألف طن ، 1025) قدروالذي  0202
وقدر انتاج محصول  ،والخضراوات %( من مجموع إجمالي كمية اإلنتاج للمحاصيل55.7نسبة مقدارها )

وكما مبين  من مجموع انتاج مجموعة المحاصيل العلفية (%06.0نسبة مقدارها )طن ب ألف( 020الجت )
 . ( 0)  و(  1)  الجدولينفي 

 
 

 البقوليات 
والذي  0202( الف طن عن أنتاج سنة 5) مقداره بارتفاع 0201 لسنة طن ألف( 10إنتاج البقوليات ) قدر
من %( 0.15نسبة مقدارها ) لبقولياتاوشكلت  االرتفاع ضعف السنه الماضية وقدرالف طن  (5) قدر

وكما مبين  طن ألف( 0.7) الماشوقدر انتاج محصول  والخضراوات مجموع إجمالي كمية اإلنتاج للمحاصيل
 (.7( و )1في الجدولين )



 2021المحاصيل والخضراوات لسنة  انتاجتقرير
 

 4  الجهاز المركزي لالحصاء / العراق – حصاء الزراعياالمديرية 
 

 
 

 :المحاصيل الصناعية 
( طن 00، بينما قدر انتاج المحاصيل الصناعية )0201لسنة ( طن 0.003قدر انتاج المحاصيل الصناعية )

بسبب قلة انتاج محصول القطن حيث  للمحاصيل الصناعية حيث نالحظ تدني مستوى االنتاج 0202في سنة 
وعدم زراعة محصولي  0210لسنة  ( طن06757بينما كان انتاج القطن ) 0201( طن لسنة 0.003بلغت )

م تحقيق مردود وهذا يدل على عزوف المزارعين على زراعة تلك المحاصيل لعد وقصب السكرالتنباك 
 .خالل هذه الفترة اقتصادي لها

 

  المحاصيل الزيتية 
( الف طن عن أنتاج سنة 1مقداره ) بانخفاض ،0201 لسنة ( ألف طن6إنتاج المحاصيل الزيتية ) قدر

شكلت المحاصيل الزيتية نسبة  و %(33.3) االنخفاضنسبة  تالف طن وقدر (2)والذي قدر  0202
( و 1والخضراوت كما مبين في الجدولين ) ع إجمالي كمية اإلنتاج للمحاصيل%( من مجمو2.25مقدارها )

(5).  
 

   واألبصالالدرنيات  

( ألف طن عن إنتاج سنة 022) مقداره بانخفاض 0201سنة ل ( ألف طن707إنتاج الدرنيات واألبصال ) قدر
 الدرنيات واألبصال ، فيما شكلت%( 26.8) االنخفاضنسبة  توقدر ، ( ألف طن741) قدروالذي  0202

، وقدر انتاج محصول  والخضراوات للمحاصيل اإلنتاجكمية  إجمالي%ِ( من مجموع 6نسبة مقدارها )
كما مبين في و%( من مجموعة انتاج الدرنيات واالبصال 57.7طن بنسبة مقدارها ) ألف( 066البطاطا )
 .  ( 5)  و ( 1)  الجدولين

 

 محاصيل البذور 
والذي قدر  0202( ألف طن عن إنتاج سنة 1مقداره ) بانخفاض ،0201 لسنة( ألف طن 7قدر إنتاج البذور )

ِ%( من مجموع 0.05شكلت البذور نسبة مقدارها )فيما  %(37.5) االنخفاض( ألف طن وقدرت نسبة 5)
( ألف طن وكما 0) بيضاءالذرة الوقدر انتاج محصول بذور  والخضراوات،إجمالي كمية اإلنتاج للمحاصيل 

 (.9( و )1) الجدولينين في مب
 

 
 

 المساحة ثانيا: 

 بانخفاض  0201 لسنة( ألف دونم 14425إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل والخضراوات )قدر        
 االنخفاضنسبة  توقدر،  ( ألف دونم17101والتي كانت ) 0202( ألف دونم عن سنة 517) مقداره

 (.1كما مبين في جدول ) %(4.7)
 
 

  بوبالح  

( ألف دونم 670) مقداره بانخفاض 0201ة لسن ( ألف دونم 11026المساحة المزروعة بالحبوب ) قدرت
المساحة ، فيما شكلت %(4.7)االنخفاضنسبة  توقدرنم ، ( ألف دو11562والتي كانت ) 0202عن سنة 

اصيل المساحة المزروعة بالمح إجمالي%( من مجموع 91.5الحبوب نسبة مقدارها )المزروعة ب
كما مبين في  0201%( لسنة 01.1نسبة المساحة المتضررة من المزروعة للحبوب ) وقدرت والخضراوات

 .(0( و )1الجدولين )
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   الخضراوات 
( ألف دونم عن 05) مقداره بانخفاض 0201 لسنة دونم ( ألف601المساحة المزروعة بالخضراوات ) قدرت
المساحة المزروعة فيما شكلت %( 0) االنخفاضنسبة  توقدر دونم،( ألف 605والتي كانت ) 0202سنة 

كما  المساحة المزروعة بالمحاصيل والخضراوات إجمالي%( من مجموع 4.2الخضراوات نسبة مقدارها )ب
 (.1و ) (1)مبين في الجدولين 

 
 

  ةالمحاصيل العلفي 
 دونم ألف (1) مقداره نخفاضبا 0201 لسنة( ألف دونم 011المساحة المزروعة بالمحاصيل العلفية ) قدرت

 شكلت المساحة%( فيما 2.0) االنخفاضنسبة  توقدر ،دونم ألف( 010والتي كانت ) 0202عن سنة 
 المساحة المزروعة بالمحاصيل إجمالي%( من مجموع 1المحاصيل العلفية نسبة مقدارها )المزروعة ب

 .(1كما مبين في الجدول ) والخضراوات
 

   البقوليات 
دونم عن سنة الف ( 7) مقداره بارتفاع 0201 لسنة( ألف دونم 00) حة المزروعة بالبقولياتالمسا قدرت

%( من 2.15لبقوليات نسبة مقدارها )المساحة المزروعة بافيما شكلت ، ( ألف دونم12والتي كانت ) 0202
 .(1كما مبين في الجدول )، والخضراوات المساحة المزروعة بالمحاصيل إجماليمجموع 

 
 

  محاصيل الزيتية ال 

( ألف دونم 16) مقداره بانخفاض 0201 لسنة( ألف دونم 11المساحة المزروعة بالمحاصيل الزيتية ) قدرت
المساحة ، فيما شكلت %(77) االنخفاضنسبة  توقدر( ألف دونم ، 02والتي كانت ) 0202عن سنة 

 بالمحاصيل المساحة المزروعة إجمالي%( من مجموع 0.09المحاصيل الزيتية نسبة مقدارها )المزروعة ب
 (.1)كما مبين في الجدول  والخضراوات

 

  واألبصالالدرنيات  
ألف  (15) مقداره بانخفاض 0201لسنة ( ألف دونم 117المساحة المزروعة بالدرنيات واألبصال ) قدرت

لمساحة افيما شكلت  %(10.2) االنخفاضنسبة  توقدر دونم،( ألف 110والتي كانت ) 0202دونم عن سنة 
 المساحة المزروعة بالمحاصيل إجمالي%( من مجموع 2.5نسبة مقدارها ) واألبصالالدرنيات المزروعة ب

 (.5( و )1)كما مبين في الجدولين  والخضراوات
 

 محاصيل البذور 
( ألف دونم عن سنة 6مقداره ) بانخفاض  0201لسنة ( ألف دونم 17قدرت المساحة المزروعة بالبذور )

المساحة المزروعة بالبذور  %( وشكلت05.6) االنخفاضوقدرت نسبة  دونم،ألف  (01)كانت  والتي 0202
كما مبين في من مجموع إجمالي المساحة المزروعة بالمحاصيل والخضراوات  %(2.1)نسبة مقدارها 

 (.1الجدول )
  



2021 لسنة والخضراوات المحاصيل تقريرانتاج

Table (1)  (1)جدول 

دونم                                                                                                                                      ( 1000 )المساحة 

طن                                                                                                                                     ( 1000 )االنتاج  

نسبة التغير

المساحة 

المزروعة
اإلنتاج

المساحة 

المزروعة
اإلنتاج

المساحة 

المزروعة
اإلنتاج

المساحة 

المزروعة
اإلنتاج

المساحة 

المزروعة
%السنوي لألنتاج اإلنتاج

Area 

cultivat-ed

Prod-

uction

Area 

cultivat-ed

Prod-

uction

Area 

cultivat-ed
Produ-ction

Area 

cultivat-ed

Prod-

uction

Area 

cultivat-ed
Prod-uction

40.3Grains-5443372837692450109566910138608878132065297الحبوب

3.8Vegetables-41411053901382515171564822496212164الخضراوات

المحاصيل  

العلفية
45573122949444277343212074311060-12.2Fodder Crops 

299212791972414100.0Legumesالبقوليات

المحاصيل 

الصناعية
27110.030.0120.060.0220.0130.003-86.4

Industrial  

Crops  

المحاصيل 

الزيتية
1644220629913633.3Oil Crops

الدرنيات 

واألبصال
49282331807442613274511554526.8

Buber and 

bulbs

2578313421815537.5Seedالبذور

30.6Total-64335873443645131204798431514113103144259091المجموع

Details

( 2021 – 2017 )مقارنة المساحة المزروعة واإلنتاج للمحاصيل والخضراوات حسب المجاميع للسنوات 

Comparison between the cultivated area and the production of

 Crops and Vegetables by groups ) 2017 – 2021(

2021

التفاصيل

2017201820192020

  Area (1000) donum

  Production (1000) ton
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2021 لسنة والخضراوات المحاصيل تقريرانتاج

   Production quantity of Grains for )2017 – 2021(                       

( 2021– 2017 )     المساحة المزروعة لمحاصيل الحبوب للسنوات 

  Area Cultivated of Grains for )2017 – 2021(

Figure ( 1 )                شكل 

Figure ( 2 )           شكل 

( 2021– 2017 )      كمية اإلنتاج لمحاصيل الحبوب للسنوات 
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2021 لسنة والخضراوات المحاصيل تقريرانتاج

2017

2018

2019

2020

2021

 Production quantity  of (Vegetables,Fodder, Bulbs and Tubers( for (2017 – 2021)

Figure ( 3 )                شكل 

( 2021– 2017 )للسنوات  (الخضراوات ، العلفية،الدرنيات واالبصال)     المساحة المزروعة بمحاصيل 

  Area Cultivated of )Vegetables,Fodder, Bulbs and Tubers) for )2017 – 2021(

Figure ( 4 )                شكل 

( 2021– 2017 )للسنوات  (الخضراوات ، العلفية،الدرنيات واالبصال)     كمية االنتاج بمحاصيل 
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2021 لسنة والخضراوات المحاصيل تقريرانتاج

Table (2)(2)جدول      

(طن)اإلنتاج 

Production

(ton)

المنتجةالمزروعةمزروعة/ منتجة المنتجةالمتضررةالمزروعة

CultivatedDamagedProductive
Productive/ 

Cultivated
CultivatedProductive

%

 94642253097014636721167.3447.3664.94233714Wheatالحنطة

 3038187234689969128822.886.2385.6266581Barleyالشعير**

 3849261853847411001097.51098422463Paddyالشلب

 318701653431216797.91148.81199.4374400Maizeذرة صفراء**

13206039545063277554075297158Totalالمجموع

 Average yield (Kg/ Donum) for Cultivated area including forage areaللمساحة المزروعة بضمنها مساحة العلف االخضر                                           (دونم/كغم)متوسط الغلة   *

                                                                                                                                                                                                  Excluding forage areaعدا مساحة العلف االخضر                                                                                                                                                                                            **

2021المساحة المزروعة ومتوسط اإلنتاجية واإلنتاج للحبوب على مستوى العراق لسنة 

Cultivated area, average yield and production of cereal on Iraq level for 2021

crops المحاصيل

(دونم)المساحة 

(donum)  Area

متوسط االنتاج*

(دونم / كغم)

Average yield

(Kg/Donum)
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2021 لسنة والخضراوات المحاصيل تقريرانتاج

    Table (3)(3)جدول 

(طن)اإلنتاج 

Production

(ton)

المنتجةالمزروعةمزروعة/ منتجة المنتجةالمتضررةالمزروعة

Cultivated  Damaged Productive 
Productive/ 

Cultivated
CultivatedProducti-ve

%

5000816499921001867.61868.293396Okraباميا

216820216821001538.31538.333354broad Beansباقالء خضراء

1759614175821001512.21513.426609String Beanلوبيا

5108731510561004222.04224.5215687Eggplantsباذنجان

6049060491002494.12494.115087Cauliflowerقرنابيط

11601161001025.91025.9119Peasبزاليا

1132011321001531.81531.81734Carrotجزر

1981019811001650.71650.73270Spinachسبانغ

2836128351001649.21649.74677beansفاصوليا خضراء

4401044011002655.52655.511687Cabbageلهانة

219090219091002758.82758.860442Green onionبصل اخضر

155050155051002294.72294.735579Squashشجر بانواعه

2157712215651002724.22725.858781Green Bell Pepperفلفل بأنواعه

5748057481002387.32387.313722Turnipشلغم

165710165711002281.62281.637809Lettuceخس

6397463931001931.41932.612355Chardسلق

7620176191002166.42166.716508Radishفجل

3712037121002688.32688.39979Beetrootsشوندر

8702343869801004343.44345.5377973Water Melonرقي مائدة

6308913630761003252.23252.8205175Melonبطيخ

130999551309441005680.75683.1744166Tomatoطماطة

8415580840751002204.12206.2185484Cucumberخيار بانواعه

707100857.1857.16Strawberryفراولة

202100500.0500.01Hurtomanهرطمان

6212022706209322163600Totalالمجموع

2021المساحة المزروعة ومتوسط اإلنتاجية واإلنتاج  لمحاصيل الخضراوات على مستوى العراق لسنة 

Cultivated area, average yield and Production of vegetables Crops

 on Iraq level for 2021

crops المحاصيل

(دونم)المساحة 

(donum)  Area

متوسط اإلنتاجية

(دونم / كغم)

Average yield

(Kg/Donum)
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2021 لسنة والخضراوات المحاصيل تقريرانتاج

    Table (4)(4)جدول 

(طن)اإلنتاج 

Production

(ton)

المنتجةالمزروعةمزروعة/ منتجة المنتجةالمتضررةالمزروعة

CultivatedDamagedProductive
Productive/ 

Cultivated
CultivatedProductive

%

13303501330351003695.23695.2491590Alfalfaجت علف

555660555661003689.63689.6205015Cloverبرسيم

542740542741000.00.00.0Wheat/Forageشعير علف

13496501349651001675.41675.4226119Sorghum/Forageذرة بيضاء علف

7205072051000.00.00.0Maize/Forageذرة صفراء علف

196270196271001042.01042.020452Millet/Forageدخن علف

264020264021004422.74422.7116767Forage Mixesمخاليط علفية

43107404310741059943Totalالمجموع

(Kg/Donum)

2021المساحة المزروعة ومتوسط اإلنتاجية واإلنتاج للمحاصيل العلفية على مستوى العراق لسنة 

Area Cultivated , Yield of Forage Crops and Production on Iraq level For 2021

Crops المحاصيل

(دونم)المساحة 

(donum)  Area

متوسط اإلنتاجية

(دونم / كغم)

Average yield
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2021 لسنة والخضراوات المحاصيل تقريرانتاج

Table (5)     (5)جدول 

(طن)اإلنتاج 

Production

(ton)

المنتجةالمزروعةمزروعة/ منتجة المنتجةالمتضررةالمزروعة

CultivatedDamagedProductiveProductive/Cultivated Productive

Cultivated

%

10010100300.0300.03Lentilعدس

7308073081001239.11239.19055Dry Beansباقالء يابسة

17040117039100286.4286.54881Mung Beansماش

57057100561.4561.432chickpessحمص

2441512441413971Totalالمجموع

2021 المساحة المزروعة ومتوسط اإلنتاجية واإلنتاج لمحاصيل البقوليات  على مستوى العراق لسنة 

Area Cultivated, Yield and Production of Legumes on Iraq level For 2021

(Kg/Donum)
Crops المحاصيل

(دونم)المساحة 

(donum)  Area

متوسط اإلنتاجية

(دونم / كغم)

Average yield
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2021 لسنة والخضراوات المحاصيل تقريرانتاج

Table (6)                                   (6)جدول 

المزروعةمزروعة/ منتجة 

 Productive/ Cultivated 

Cultivated

%

13013100230.8230.83Cottonقطن

130133Totalالمجموع

2021المساحة المزروعة ومتوسط اإلنتاجية واإلنتاج للمحاصيل الصناعية على مستوى العراق لسنة 

Area Cultivated , Yield and Production of Industrial Crops on Iraq level For 2021

Crops المحاصيل

(دونم)المساحة 

Area (donum) 

متوسط اإلنتاجية

(دونم / كغم)

 (طن  )اإلنتاج 

Production

  Average yield

(Kg/Donum)

المزروعة 

Cultivated

المتضررة 

Damaged

المنتجة 

Productive

     المنتجة 

Productive
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2021 لسنة والخضراوات المحاصيل تقريرانتاج

Table (7)(7)جدول 

 (طن  )اإلنتاج 

Production

(ton)

 

مزروعة / منتجة 

Productive/Cu

ltivated

%

773607736100275.9275.92134Sesameسمسم

2381153222893.6496.95311183Sun flowerزهرة الشمس

303123029100747.9748.42267Pistachioفستق الحقل

13148155129935584Totalالمجموع

2021المساحة المزروعة ومتوسط اإلنتاجية واإلنتاج للمحاصيل الزيتية على مستوى العراق لسنة 

Cultivated area, average yield and production of oil crops on Iraq level for 2021 

المحاصيل

(دونم)المساحة 

Area (donum)

(Donum/Kg)

 
Crops

المزروعة 

Cultivated

المتضررة 

Damaged

المنتجة 

Productive

المزروعة 

Cultivated

المنتجة 

Productive

متوسط اإلنتاجية

(دونم / كغم)

  Average yield
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2021 لسنة والخضراوات المحاصيل تقريرانتاج

Table (8)(8)جدول 

 (طن  )اإلنتاج 

Production

(ton)

مزروعة / منتجة 

Productive/Cu

ltivated

%

76673119765541006079.46088.9466127Potatoبطاطا

2882028821001636.41636.44716Garlicثوم

3571673356431002076.92081.174177Dry onionبصل بانواعه*

115271192115079545020Totalالمجموع

2021المساحة المزروعة ومتوسط االنتاجية واإلنتاج لمحاصيل الدرنيات واألبصال على مستوى العراق لسنة 

Cultivated area, average yield and production of Bulbs and tubers Crops on Iraq level for 2021 

المحاصيل

(دونم)المساحة 

Area (donum) 

 *All onion types includes boiler onionالبصل بانواعه بضمنه بصل الفسقه                                                                                                                                            * 

(Donum/Kg)

 

Crops

المزروعة 

Cultivated

المتضررة 

Damaged

المنتجة 

Productive

المزروعة 

Cultivated

المنتجة 

Productive

متوسط اإلنتاجية

(دونم / كغم)

  Average yield 
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2021 لسنة والخضراوات المحاصيل تقريرانتاج

Table(9)(9)جدول

(طن)اإلنتاج 

Productio

n

(ton)

المنتجةالمزروعةمزروعة/ منتجة المنتجةالمتضررةالمزروعة

CultivatedDamagedProductive
Productive/ 

Cultivated
CultivatedProductive

%

385623854100413.1413.31593Sorghum seedsذرة بيضاء بذور

10692010692100321.8321.83441Seed milletدخن بذور

240241002502506Watermelon seedبذور الرقي

145722145705040Totalالمجموع

2021المساحة المزروعه ومتوسط االنتاجية واالنتاج لمحاصيل البذور على مستوى العراق لسنة 

Cultivated area, average yield and production of seed on Iraq level for 2021 

crops المحاصيل

(دونم)المساحة 

(donum)  Area

متوسط االنتاج

( دونم/ كغم  )

Average yield

(Kg/Donum)
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