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  لمقدمةا

)التخطيط ظل في الجديد البناء(  

 

  

ــرز ــه تب ــاء أهمي ــ األحص ــي هلمكانت ــل ف ــات تحلي ــاس البيان ــليم كأس ــيط س ــام للتخط ــة الع  للدول

ــاع ــاص والقط ــاع ان .الخ ــلوب أتب ــداول اس ــوم الج ــه والرس ــرائط البياني ــائية والخ ــر األحص  يني

 علــى والتعــرف الصــائبة القــرارات تخــاذإو البيانــات لتحليــل والمخططــين البــاحثين مأمــا لطريــقا

  .تنمية وبرامج خطط وإعداد اإلحتياجات لتحديد المواقع

 هـذا  انشـطة  مجمـل  بـين  الصـلة   لتوثيـق  الزراعـي  للقطـاع  أطلـس  اعـداد  تـم  المجـال  هـذا  وفي

ــث القطــاع ــات األحصــاءات تلعــب حي ــرا دورا والبيان ــي لبشــريا للنشــاط كبي ــادين شــتى ف  المي

  .الزراعي القطاع في وخاصة األنشطة هذه في الخالقة الطاقات عن وتكشف

 دفــع فــي دور لــه ممــا التخطيطيــة تالمجــاال مختلــف فــي لألفــادة الجهــد اهــذ يســهم ان أملــين

 .التوفيق اهللا ومن الحبيب لعراقنا خدمة األمام الى النمو عجله

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 أقدم أبحاث رئيس/  الفهد يحيى

 القطاعات تحطيط دائرة
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   - تمهيد_ 

   العربية الزراعية األحصاءات * 

 الصــادر العربــي المــواطن معيشــة بمســتوى لالرتقــاء االقتصــادية العربيــة القمــة إعــالن تضــمن

ــن ــة ع ــة القم ــادية العربي ــة االقتص ــة والتنموي ــي واالجتماعي ــدت الت ــة عق ــت بدول ــي الكوي  ف

ــاير/20 ــانون(ين ــاني ك ــرة 2009)الث ــأن فق ــاءاإل بش ــنص حص ــى ت ــوفير((  عل ــات ت  البيان

ــرات ــائية والمؤش ــة اإلحص ــرورية، الدقيق ــات الض ــيط لعملي ــم التخط ــات ورس ــاذ السياس  واتخ

ــرارات ــبة الق ــي المناس ــاالت ف ــة مج ــادية التنمي ــة االقتص ــوير واالجتماعي ــز وتط ــدرات وتعزي  ق

  .))اإلحصائية أجهزتها

  

 فرعيــا برنامجــا القــادمين للعقــدين المســتدامة العربيــة راعيــةالز التنميــة إســتراتيجية تضــمنت كمــا

ــوير ــات لتط ــات تقني ــدى واالتصــاالت المعلوم ــدعامات كإح ــية ال ــة الرئيس ــة للزراع ــا الحديث  أنتاج

ــويقا ــديرا وتس ــذي وتص ــق وال ــدف يحق ــتراتيجي اله ــاص اإلس ــتخدام الخ ــوارد باس ــة الم  الزراعي

 التــي التنمويــة المكونــات مــن عــدد علــى جالبرنــام هــذا ويشــمل، تكــاملي منظــور مــن العربيــة

ــل جمــع أســاليب بتطــوير تهــتم ــة اإلحصــاءات وتحلي  ونشــر المعلومــات قواعــد وإنشــاء الزراعي

ــات ــة المعلوم ــأتي، الزراعي ــذه وت ــات ه ــمن المكون ــات ض ــة المكون ــة ذات التنموي ــي األولوي  ف

ــل ــي العم ــي الزراع ــترك العرب ــة المش ــألداء الداعم ــي ل ــاء المؤسس ــا للوف ــذ تبمتطلب  تنفي

ــات لهــذه إن كمــا، اإلســتراتيجية ــة أهــدافا المكون ــرتبط تنموي ــاء ت ــل جمــع بأســاليب باالرتق  وتحلي

ــاءات ــة اإلحص ــوفير الزراعي ــات لت ــاءات البيان ــة واإلحص ــاملة الدقيق ــدعم والش ــة ل ــنع عملي  ص

 العربيــة المنطقــة فــي والدارســين والبــاحثين القــرار ومتخــذي المهتمــين لكافــه. القــرارات واتخــاذ

  .خارجهاو
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  -:  السكان

%) 69,0( نسبة الحضرية المناطق سكان وشكل 2009 سنة في نسمة مليون) 31,6( العراق سكان عدد قدر*

 وكان%) 31,0( بنسبة الريفية المناطق في نسمة مليون) 9,8( مقابل نسمة مليون) 20,8( السكان عدد قدر حيث

 أعلى) 1977 - 1957( الفترة في السكاني النمو معدل وسكل ماليين) 4,8( حوالي 1947 سنة في السكان عدد

 المدن باقي على بغداد العاصمة تهيمن، الحد هذا عند وأستقر%) 3( الى أنخفض ثم%) 3,2( سكاني نمو معدل

 بنسبة السكان ربع تقريباً تستقطب فهي لذلك فيها واإلقتصادية السياسية األنشطة تتركز حيث العراق في

 نصف تشكل محافظات ثالث هناك المقابل وفي العراق، مساحة من%) 15( سوى مساحتها تشكلوال%) 21,2(

  . والنجف والمثنى األنبار هي فقط السكان من%) 11( فيها يقيم العراق مساحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  .نمية الزراعيةالمنظمة العربية للت) / 2008(لسنة ) 28(الكتاب السنوي * 

  .الجهاز المرآزي لإلحصاء) 2009(نتائج الحصر والترقيم لسنة / المصدر * 
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  )1( رقم جدول

  2009 لسنة والبيئة المحافظات حسب العراق سكان عدد* 

 المحافظات
 نسبة المحافظات الى العراق الريفنسبة الحضر الى 

 % مجموع % ريف % حضر
 9.8 3106948 39.2 1218451 60.8 1888497 نينوى
 4.2 1325853 28.3 375713 71.7 950140 آرآوك
 4.3 1371035 52.1 713680 47.9 657355 ديالى
 4.7 1483359 51.6 764776 48.4 718583 األنبار
 21.2 6702538 12.8 860220 87.2 5842318 بغداد
 5.5 1729666 52.8 913630 47.2 816036 بابل
 3.2 1013254 33.5 339530 66.5 673724 آربالء
 3.6 1150079 42.1 483888 57.9 666191 واسط

 4.2 1337786 55.8 746388 44.2 591398 صالح الدين
 3.9 1221228 28.9 353288 71.1 867940 النجف
 3.4 1077614 43.5 469289 56.5 608325 القادسية
 2.2 683126 56.3 384347 43.7 298779 المثنى
 5.5 1744398 37.1 646962 62.9 1097436 ذي قار
 2.9 922890 27.6 254772 72.4 668118 ميسان
 7.6 2405434 20.1 482325 79.9 1923109 البصرة

 86.1 27275208 33.0 9007259 67.0 18267949 محافظة 15مجموع 
 4.8 1532081 16.8 257991 83.2 1274090 اربيل
 3.4 1072324 26.6 285725 73.4 786599 دهوك
 5.6 1784853 15.1 269078 84.9 1515775 سليمانية

مجموع محافظات 
 13.9 4389258 18.5 812794 81.5 3576464 األقليم

 100.0 31664466 31.0 9820053 69.0 21844413المجموع الكلي للعراق
 - - - - - 69.0 الحضر
 - - - - - 31.0 الريف

  

  

  

  

  

  .الجهاز المرآزي لإلحصاء) 2009(نتائج الحصر والترقيم لسنة / المصدر * 
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  )1(رقم  خارطة

  2009النسبة المئوية لخارطة توزيع السكان حضر وريف لكل محافظة لسنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

االنبار     

صالح الدين

ديالى   

بغداد

واسط

ميسان 

البصرة 

ذي قار 

المثنى

النجف

كركوك

اربيل     
دهوك  

نينوى    

بابل    

ديوانية  

 

سليمانية

ANBAR

NAJAF

ALMUTHANA

BASRAH

MAYSAN

WASIT

DIWANIYAH

BABILKARBALA

DIYALA

SULAYMANIYAHKIRKUK

DAHUK

NINAWA

SALAH AD-DIN

DHI-QAR

كربالء 

ARBIL

BAGHDAD

51.6

73.4

60.8

83.2

84.9

71.7

52.155.8

56.3

57.9

66.5

87.2

52.8

62.9

71.1

62.9

حدودالمحافظات

النسب المئوية العداد سكان الحضر والريف     

حدود العراق

نسبة عدد سكان الحضر

نسبة عدد سكان الريف
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  )2( رقم جدول

  )باأللف( 2009 – 1977 للسنوات العراق سكان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مجموع السنةالتسلسل

 

 مجموع السنةالتسلسل
1 *1977 12000 18 1994 20007 
2 1978 12405 19 1995 20536 
3 1979 12821 20 1996 21124 
4 1980 13238 21 1997 22046 
5 1981 13669 22 1998 22702 
6 1982 14110 23 1999 23382 
7 1983 14586 24 2000 24086 
8 1984 15077 25 2001 24813 
9 1985 15585 26 2002 25565 
10 1986 16110 27 2003 26340 
11 1987 16335 28 2004 27139 
12 1988 16882 29 2005 27963 
13 1989 17428 30 2006 28810 
14 1990 17890 31 2007 29682 
15 1991 18419 32 2008 31895 
16 1992 18949 33 2009  *31665 
17 1993 19478       

  .حسب نتائج التعدادات العامة للسكان* 

  )9820(والريف ) 21845(لحضر بلغ عدد سكان ا) 2009(نتائج الحصر والترقيم لسنة ** 
-5- 
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  الطبيعية االحوال

  

  والمناخية الجغرافية الخصائص  * 

  :الموقع

 من تركيا تحدها العربي الوطن من الشرقي القسم وتشكل اسيا قارة غرب جنوب في العراق جمهورية تقع

 والعربية والكويت العربي والخليج الغرب من السعودية والعربية واالردن وسوريا الشرق من وايران الشمال

 48ْ 45’و 38ْ 45’طول خطي وبين شماأل 37ْ 22’و 29ْ 5’ عرض خطي بين وتمتد الجنوب من لسعوديةا

  .شرقا

  :المساحة

  .مربع متر كيلو 435052 العراق مساحة تبلغ

  :العراق سطح اقسام

       :                                                                                  الرسوبي السهل .1

 ويمتد مربع متر كيلو 132500 يساوي اـــــم او العراق مساحة ربع الرسوبي السهل يحتل

 على بلد مدينة بين ويمتد) مربع متر كيلو 250 وعرضه متر كيلو 650 طوله( مستطيل شكل على

 رانيةاالي والحدود الشمال جهة من الفرات نهر على االسود التل منطقة في الرمادي ومدينة دجلة نهر

 .والبحيرات األهوار منطقة ضمنها وتدخل الغرب جهة من الصحراويه والهضبه الشرق جهة من

:                                                                                 الصحراوية الهضبة .2

 مربع رمت كيلو 168552 او العراق مساحة نصف من أقل حوالي وتحتل العراق غرب في تقع

  .الجزيرة منطقة ضمنها وتدخل متر )1000-100( بين اارتفاعه ويتراوح

 

 

 
الجهاز المرآزي لإلحصاء وتكنلوجيا ) 2009 – 2008(المجموعة األحصائية السنوية / المصدر * 

  .المعلومات
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                                                                                 : الجبلية المنطقة .3

 ورياس مع المشتركه حدوده الى وتمتد العراق من الشرقي والشمال الشمالي القسم في المنطقة تقع

 )92000(قريبا العراق مساحة ربع المنطقه هذه وتحتل والشرق والشمال الغرب في وايران وتركيا

 . متر كيلو

 

 :    المتموجة المنطقة .4

 الشمال اقصى في العالية الجبال وبين الجنوب في الواطئة السهول بين انتقالية منطقة وهي

 مربع متر كيلو )67000(او الجبليه المنطقة مساحة نصف وتحتل العراق في الشرقي والشمال

 متر) 200- 100( من ارتفاعها ويتراوح الجبلية المنطقة خارج مربع متر كيلو )42000( منها

 .متر ) 450 الى 200( من ارتفاعها ويتراوح الجبلية المنطقة ضمن مربع متر كيلو )25000(و
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  :المناخ

 البحر مناخ تتبع نظامها في مطارهأو مداري شبه قاري مناخه إن إال، اليةالشم المعتدلة المنطقة ضمن قالعرا يقع

 تقسيم ويمكن صيفا وتنعدم والربيع الخريف وكذلك الشتاء فصل في مطاراأل معظم تسقط حيث، المتوسط األبيض

  :هي أنواع ثالث الى العراق مناخ
  

  متوسط األبيض البحر مناخ .1

 وتتراوح الجبال قمم فوق الثلوج تسقط حيث البارد بشتائها وتمتاز رقيالش الشمال في الجبلية المنطقة وتشمل

 درجة 35 عن الحرارة درجات تزيد ال لطيف معتدل وصيفها سنويا مليمتر) 1000-400( بين ما األمطار كمية

 عمران وحاج وشقالوة الدين صالح مصيف مثل العديدة بالمصايف اشتهرت لذا،أجزائها معظم في مئوية

  .وغيرها وسرسنك
  

  السهوب مناخ .2

 ضمن الغالب في ويقع الجنوب في الحار الصحراوي والمناخ الجبلية الشمالية المنطقة بين انتقالي مناخ وهو

 المراعي لقيام الكمية هذه وتكفي ملمتر )200- 40( بين ما السنوية أمطاره وتتراوح المتموجة المنطقة حدود

  .الفصلية
  

  الحار الصحراوي المناخ.3

    بين ما فيه السنوية أمطاره وتتراوح العراق سطح من% 70 ويشمل الغربية والهضبة الرسوبي السهل ويسود

 درجات تصل حيث، والشتاء والصيف والنهار الليل مابين الكبير الحراري بالمدى ويمتاز مليمتر) 20-50(

 درجة فوق الحرارة درجات ىوتبق الدافئ الجو يسود الشتاء فصل وفي مئوية درجة )50_45( بين ما الحرارة

  .ليال لبضع إال ذلك دون ما إلى تهبط وال دمانجاإل

 صافية بسماء مصحوبة جافه باردة تكون الشتاء ففي السنة فصول أثناء العراق على الغربية الشمالية الرياح تهب

 شتاءا شرقية شمالية او شرقية رياح تهب كما العالية الحرارة درجات من وتقلل الجو تلطف فإنها الصيف في إما

 الغيوم وتجلب ورطبة نسبيا دافئة فهي الشرقية الجنوبية الرياح أما صافية وسماء قارصة ببرودة مصحوبة

 .األحيان بعض في األمطار
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  :الطبيعي اإلنبات مناطق

  الجبلية واألعشاب الغابات منطقة .1

 أنباتا العراق مناطق أكثف وتعتبر ،لمتوسطا البحر منطقة حدود وفي يةالعال الجبال منطقة في الغابات هذه تقع

 الثالثين أما المنطقة مساحة من% 70 حوالي النباتات وتغطي. الحرارة واعتدال األمطار وفرة بسبب وذلك

 والجوز واللوز البلوط أشجار هي المنطقة هذه نباتات أهم وان والشجيرات الحشائش فتشمل الباقية بالمائة

  . الخضراء وحبه الصنوبر

  السهوب نطقهم .2

 نباتاتها معظم وتتكون،  الرسوبي للسهل الشرقية األطراف من وقسما) المتموجة( الجبلية شبه األراضي تشمل

  .والشوكية البصلية النباتات وبعض الحشائش من

  األنهار ضفاف منطقة .3

 أهمها شوحشائ وشجيرات اشجار من الطبيعي نباتها ويتكون العراق مناطق مختلف في األنهار ضفاف تشمل

 اإلنسان زرعها أشجار األنهار ضفاف على وتنمو. والشوك والعاقول السوس وعرق واألثل والصفصاف الغرب

  .والنخيل الحمضيات أشجار مثل

  االهوار منطقة .4

 وتقع رؤوسه على والقرنة والناصرية العمارة مدن تقع مثلث شكل على وتكون الرسوبي السهل جنوب في تقع

  .والبردي القصب هو الطبيعي ونباتها ،الحمار وهور الحويزة هور العراق راهوا أهم المنطقة هذه في

  الصحراوي المنطقة .5

 للتفاوت ونتيجة. والشرقية الشمالية أطرافه عدا ما الرسوبي والسهل الصحراوية الهضبة المنطقة هذه تشمل

 ومكيفه قليله المنطقة هذه نباتات جعل القليلة األمطار وكذلك والنهار والليل والشتاء الصيف بين للحرارة الكبير

 النباتات من وغيرها واألشواك والسدر والقصيوم األثل هي النباتات واهم.  القاسية الظروف لهذه نفسها

 .الصحراوية
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  أعــــداد الثــــروة الحيوانيــــة

 *)1955(سـنة  فـي   فـي الريـف  ما يفوق علـى السـتين بالمائـة مـن سـكان العـراق        كان 

ــنة  %)31,0( واصــبح ــة س ــات  ) 2009**(االن لغاي ــن الحيوان ــوع م ــة ن ــتم بتربي ــان يه وك

ــى     ــدادها عل ــو اع ــي ترب ــر الت ــون راس ) 17(او اكث ــام  (ملي ــن االغن ــار/ م / واالبق

ــاعز/ الجــاموسو ــال / والم ــول / والجم ــر/ والخي ــي  )والحمي ــا ***)1955(ســنه ف ــر م واكث

كمــا ...المجــاورة هــو االغنــام واالبقــار  البلــدانيصــدر العــراق مــن هــذه الحيوانــات الــى 

الــى الواليــات المتحــده واالقطــار /والشــعر/ والمــاعز/ واالغنــام/البقــر/يصــدر ايضــا جلــود

 ).1955( من سنةإبتداء االوربيه وسوريا ولبنان 

  

 

ــت   ــح  بين ــائج المس ــة  نت ــروة الحيواني ــوطني للث ــنة /( ال ــل  ) 2008(لس ــن قب ــذ م المنف

ــاء  ــزي لألحص ــاز المرك ــة   / الجه ــي ووزارة الزراع ــاء الزراع ــه األحص ــداد ) مديري أن أع

المـــــاعز / رأس) 7722375(االغنـــــام  منهـــــا رأس) 12093063(الحيوانـــــات 

ــار /   )1474845( ــاموس ال) /2552113(االبقـ ــل/  )285437(جـ ــا ) 58293(االبـ كمـ

حيـث بلغـت نسـبة اعـداد االبقـار الـى اجمـالي اعـداد الحيوانـات فـي           ) 1(في الجدول رقـم  

والمـــــاعز %) 63,86(واالغنـــــام %) 2,36(والجـــــاموس %) 21,10(العـــــراق 

 %).0,48(واالبل %) 12,20(

 

 

 

 

 
  .آما في الجدول التالي) 1964(و) 1955(ة لعام وزارة اإلقتصاد الدائرة الرئيسية المجموعة اإلحصائية السنوي/ المصدر * 

  .الجهاز المرآزي لإلحصاء) 2009(من نتائج الحصر والترقيم لسنة ** 

 .1955في سنة ) 432332(وعدد الحمير ) 52925(عددد الخيول آان *** 
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  -:االغنام  2-2

وية ذات اليــة  العريضــة وترعــى ياالســان االغنــام فــي العــراق هــي مــن جــنس االغنــام  

بمـا   تقتـات خالل السـنة فـي المراعـي الموجـودة فـي الجبـال والسـهول واراضـي البـور و         

والشــعير والــذرة البيضــاء  التــبنلــف فــي االراضــي المزروعــة واالعــالف الخضــراء وخيت

  -:واالعالف الجافة وتنقسم الى ثالث عروق تتباين بالنسبة للمناطق التي تربى فيها

  

  -:دي االعرق الكر 2-2-1

راســه ، أبــيض اللــون علــى الغالــب يتصــف بأنــه يربــى فــي المنــاطق الجبليــة الشــمالية  

  .صوفه خشن، اسود وكذا اطرافه 

  

  -:العرق العواسي  2-2-2

وتكثــر تربيتــه فــي االراضــي الشــمالية الغربيــة ووســط العــراق وهــو معــروف بالمقاومــة  

ـ    ة فـي طلـب المرعـى صـوفه اقصـر االانـه انعـم مـن         وقابليته على قطـع المسـافات الطويل

لــون الــراس  اريغلــب فــي افــراده  بيــاض لــون الجســم واحمــر، دي اصــوف العــرق الكــر

ـ وتوجد في المنطقة الواق، ة فـي الشـمال الغربـي مـن الموصـل قطعـان غنميـة منتخبـة مـن          ع

  ) . النعيميات(هذا العرق تعرف ب 

  

  -:العرق العرابي  2-2-3

ــاعم  فشــويعــرف ايضــا بال  ــه صــوف ن ــراق ل ــة مــن الع ــي الســهول الجنوبي ــى ف الي يرب

  .   وقصير وتختلط فيه االلوان وهو اكثر مقاومه من عرق الكرادي والعواسي 
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  -:الماعز  2-3

رغم وجود هـذه الحيوانـات فـي كافـة انحـاء العـراق فانهـا تربـى بـاالخص فـي المنـاطق             

العـيش وانتـاج الحليـب حتـى وان قلـت      علـى   االشمالية علـى نطـاق واسـع وتتميـز بقـدرته     

المراعي حيـث ال تقـوى االبقـار واالغنـام علـى الجـوع وهنـاك ضـربان مـن المـاعز فـي            

  .العراق
  

  -:العرق االعتيادي  2-3-1

لون شـعره اسـود وقصـير علـى الغالـب وهـو يكـاد يكـون منتشـرا فـي كافـة            يتصف بكونه 

  .انحاء العراق
  

  -:العرق المرعزي 2-3-2

منـاطق الجبليـة الشـمالية شـعره طويـل ونـاعم ينتسـب الـى المـاعز االنقـراوي           يربى فـي ال 

  .  عروفمال
  

  -:البقر 2-4

  -:في العراق عرقان من البقر هما 

ابقـار المنــاطق الجنوبيــة الـذي يشــير ســنامها ولغــدها الـى العــرق االســيوي وهــي     2-4-1

  .ذات اجسام معتدلة والوان متباينة  
  

فــي الجبــال وشــمال العــراق ومعظمهــا اســود اللــون صــغير  االبقــار التــي تربــى 2-4-2

  .الجسم ظهرها مستوي وانتاجها للحليب قليل

  

ال بـاس بهــا   كميـات ويـدر  ) دسـفي الت(التـزاوج  هجـين نتيجـة   ثالـث  وهنـاك ضـرب    2-4-3

  .من الحليب
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  -: الجاموس  2-5

ــه علــى النمــو ) Water Buffaloes(المــاء  ويســمى أيضــاً بجــاموس بصــورة يتميــز بقدرت

جيدة نتيجة حصـوله علـى المحـيط الـذي يترعـرع فيـه ويربـى مـن أجـل حليبـه وال سـيماً            

  .في مناطق األهوار

  

  -:  الجمال 2-6

ــان     ــراق عرق ــي الع ــال ف ــدو والجم ــائر الب ــال عش ــم الجم ــة معظ ــى يتربي ــوري(تعن ) الخ

واألول مشــهور بقدرتــه علــى تحمــل العطــش والصــبر علــى الجــوع أكثــر مــن ) الجــودي(و

السـهول  فـي المنـاطق الشـمالية الغربيـة مـن العـراق والجـودي فـي         ) الخـوري (ني يربى الثا

للنقــل كمـا يصـدر قســم   الجنوبيـة وتربـى مــن أجـل حليبهـا ووبرهــا واسـتخدامها كواسـطة       

  .دول الخليج كما فيمصر وألغراض التربية  كما فيمنها ألغراض الذبح 

  

  : لمحة تأريخية عن أعداد الحيوانات في العراق

 .2008عداد الحيوانات في العقود الماضية ولغاية ا 

 .مليون رأس) 17,0( 1955اعداد الحيوانات لسنة  

 .مليون نسمة) 4812798( 1955اعداد السكان لسنة  

 1955لسنة / فرد /  رأس/  3,5= متوسط حصة الفرد من أعداد الحيوانات   

 .نسمة)  29682081( بلغت 2008تقديرات عدد السكان لسنة  

 ).12093063(بلغ  2008اد الحيوانات في سنة أعد 

  2008لسنة / فرد /  رأس/ 0,4= متوسط حصة الفرد من أعداد الحيوانات  
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

)1-1(جدول رقم   

1964المجموعة الحيوانية لسنة   

  جاموس   ابل   خيل   بغال   حمير  لواءال

  األبقار    

  أغنام   ماعز 

   
ب
حلو

ر 
غي

N
O
T 

ن 
مد
 ال
في

ب 
حلو

ال
 

 15821 430 3258 3088 37173 46930 14213 94793 607078 بغداد
 77527 20454 5118 39476 3582 77532 1435 240074 1421068 الموصل
 7523 0 2261 1350 15528 58990 1000 6170 186210 البصرة
 37303 13 11345 13400 92493 233654 2043 26984 1450880 العمارة
 122601 0 27291 54404 35465 284834 500 218624 2029465 الناصرية
 76060 1017 20668 15772 18652 129239 200 64994 1308946 الديوانية
 25859 255 4598 2657 5516 51360 368 53719 512391 الحلة
 11935 185 1414 43935 2000 45234 1650 8826 179850 آربالء
 11511 412 7224 16557 780 42819 165 39584 844098 الرمادي
 26933 1943 5686 474 2498 76725 300 105465 567782 ديالى
 25971 10198 7630 47 930 38104 500 218247 277050 اربيل
 20000 25000 4000 4000 2206 87960 2040 300000 70000 آرآوك
 39985 11476 8346 0 2545 167131 253 372265 321684 السليمانية

 43385 322 13350 6679 5254 89510 234 96743 633703 وتالك
 542414 71705 122189 201839 224622 143002224901 1846488 10410205 المجموع

  

 لقد جمعت المعلومات االحصائية في هذا الجدول بصورة مباشرة من قبل األطباء والموظفين الصحيين البيطريين في كافة أنحاء/ مالحظة 

  .قالعرا

    .1964المجموعة االحصائية لسنة / المصدر * 
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

 

  )1-2(جدول رقم 

  2008 - 1964للسنوات  )باأللف(عدد الحيوانات حسب النوع 

  

  -:مالحظة 

  .لم يشمل أقليم كردستان 2001سنة  – 1

  .وزارة الزراعةوزي لإلحصاء الجهاز المرك 2008لسنة / الحيوانية  المسح الوطني للثروةبضمنها أقليم كردستان  2008سنة  – 2

  

  

  

 1964 النوع
 YEARالسنة                    

1974 % 1976 % 1978 % 1986 % 2001 % *2008 % 
 %7722 63.86 %6009 74.02 %8981 73.76 %9723 71.23 %8401 62.98 %10410 8526 63.90 أغنام
 %1475 12.20 %736 9.07 %1476 12.12 %2059 15.08 %2989 22.41 %1846 2584 19.37 ماعز
 %2552 21.10 %1232 15.18 %1578 12.96 %1698 12.44 %1804 13.52 %1455 2048 15.35 ابقار
 %286 2.37 %118 1.45 %141 1.16 %170 1.25 %146 1.09 %225 184 1.38 جاموس
 %58 0.48 %23 0.28 %0 0.00 %0 0.00 %0 0.00 %202 0 0.00 إبل

 %12093 100 %8118 100 %12176100 %13650100 %13340 100 %14139 13342100  إجمالي الحيوانات
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  )1-3(جدول رقم 

  الجهاز المركزي لإلحصاء) 2001(أعداد الحيوانات حسب المحافظات مسح 

  

 الجاموس % الماعز % األبقار % األغنام % المحافظات

 6616 5.6 79133 10.7 43615 11937693.5 19.9 نينوى
 1326 1.1 54141 7.4 72062 5.8 553433 9.2 آرآوك
 5935 5.0 130347 17.7 113328 9.2 538073 9.0 ديالى
 329 0.3 51816 7.0 86362 7.0 767906 12.8 األنبار
 34346 29.2 22634 3.1 135725 11.0 101662 1.7 بغداد
 5034 4.3 37619 5.1 142421 11.6 223452 3.7 بابل
 4556 3.9 5183 0.7 22784 1.8 41378 0.7 آربالء
 7097 6.0 122982 16.7 147656 12.0 550449 9.2 واسط

 1653 1.4 61750 8.4 101613 8.2 639628 10.6 صالح الدين
 10403 8.8 5385 0.7 38609 3.1 85358 1.4 النجف
 6573 5.6 62312 8.5 89970 7.3 277808 4.6 القادسية
 1967 1.7 28539 3.9 24908 2.0 253277 4.2 المثنى
 6534 5.5 49867 6.8 96740 7.9 362561 6.0 ذي قار
 11061 9.4 18301 2.5 86799 7.0 368454 6.1 ميسان
 14348 12.2 6289 0.9 29555 2.4 51931 0.9 البصرة

 117778 100 736298 1232147100 6009139100 100.00 المجموع الكلي
  

  

  

  

  

  

  

  ).2007(اإلحصائية السنوية لسنة  المجموعة/ الجهاز المرآزي لإلحصاء / المصدر * 
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  )1-4(جدول رقم 

  على مستوى المحافظاتسبة المئوية والن) 2008(أعداد الحيوانات حسب النوع لسنة 

  % المجموع  % الجمال  % الماعز  % األغنام % الجاموس  % األبقار المحافظات 
 12.12 1466078 20.97 12224 7.73 114000 16.15 1247225 4.89 13961 3.08 78668 نينوى
 6.62 800644 0.00 0 5.43 80058 7.60 586776 1.47 4195 5.08 129615 آرآوك
 7.95 961271 0.60 350 13.06 192640 7.38 569860 2.75 7859 7.47 190562 ديالى
 8.76 1059139 4.19 2443 5.14 75855 10.48 809479 0.19 542 6.69 170820 األنبار
 3.53 426671 0.00 0 2.24 33098 1.40 107787 16.75 47809 9.32 237977 بغداد
 4.39 531256 4.55 2651 3.54 52172 3.02 232896 3.99 11396 9.09 232141 بابل
 0.87 105753 0.49 288 0.52 7709 0.57 43755 4.44 12663 1.62 41338 آربالء
 8.50 1028096 8.42 4911 11.97 176558 7.38 570040 3.77 10749 10.41 265838 واسط

 7.93 958597 0.92 535 5.85 86282 8.76 676779 0.94 2678 7.53 192323 صالح الدين
 1.53 184536 4.87 2838 0.47 6969 1.15 88439 7.46 21303 2.55 64987 النجف
 4.55 549796 8.76 5109 5.89 86821 3.81 294283 4.38 12489 5.92 151094 القادسية
 3.04 367501 12.36 7205 2.87 42375 3.48 268537 2.44 6963 1.66 42421 المثنى
 5.67 685857 14.23 8293 4.94 72794 4.98 384297 17.27 49283 6.71 171190 ذي قار
 4.80 580284 11.50 6705 1.71 25167 5.05 390165 8.49 24245 5.25 134002 ميسان
 1.47 178128 8.13 4741 0.58 8568 0.71 54765 20.22 57704 2.05 52350 البصرة
 81.73 9883607 100.00 58293 106106671.94 81.91 6325083 99.44 283839 215532684.44 المحافظات

                          
 1.67 202167 0.00 0 4.04 59591 1.69 130327 0.00 0 0.48 12249 دهوك
 3.35 404944 0.00 0 8.73 128773 1.50 115932 0.00 0 6.28 160239 اربيل

 13.25 1602739 0.00 0 15.28 225409 14.91 1151033 0.56 1598 8.80 224699 سليمانية
 18.27 2209850 0.00 0 28.06 413773 18.09 1397292 0.56 1598 15.56 397187 أقليم آردستان

 100.00 12093063 100.00 58293 1474839100.00 100.00 7722375 100.00 285437 2552513100.00 العراق
  %100.00 %0.48 %12.20 %63.86 %2.36 %21.11 النسبة المئوية

عدم التطابق بسبب التقريب *

  .الجهاز المرآزي لإلحصاء ووزارة الزراعة) / 2008(المسح الوطني للثروة الحيوانية / المصدر * 



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجزء األول

 

10 - 1  

 

  

 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  )1-1(رقم  ارطةخ

  2008لخارطة توزيع أعداد الحيوانات حسب المحافظات مسح سنة  المئويةالنسبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الجهاز المرآزي /  2008باإلعتماد على المسح الوطني للثروة الحيوانية لسنة / مصدر البيانات *   
  .لإلحصاء ووزارة الزراعة

حدودالمحافظات

النسب المئوية العداد الحيوانات   

حدود العراق

اعداد الحيوانات

المحافظات االعلى نسبة
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  )1-2(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .الجهاز المرآزي لإلحصاء ووزارة الزراعة/ 2008ح الوطني للثروة الحيوانية بيانات المس/ المصدر

أعدادنسبة مئوية
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  )1-2(رقم  خارطة

  2008ات مسح سنة حسب المحافظ األبقارعداد أل خارطة النسب المئوية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1-8(ص ) / 1-4(جدول رقم / المصدر * 

حدودالمحافظات

النسب المئوية العداد االبقار   

حدود العراق

اعداد االبقار 

المحافظات االعلى نسبة
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  )1-3(رقم  خارطة

  2008حسب المحافظات مسح سنة  الجاموسعداد أل خارطة النسب المئوية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )1-8(ص ) / 1- 4(جدول رقم / المصدر *

 

حدودالمحافظات

النسب المئوية العداد الجاموس   

حدود العراق

اعداد الجاموس

المحافظات االعلى نسبة
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  )1-4(رقم  خارطة

  2008حسب المحافظات مسح سنة  األغناملخارطة توزيع أعداد  المئويةالنسبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )1-8(ص ) / 1- 4(جدول رقم / المصدر *

 

حدودالمحافظات

النسب المئوية العداد االغنام   

حدود العراق

اعداد االغنام

المحافظات االعلى نسبة
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  )1-5(رقم  خارطة

  2008حسب المحافظات مسح سنة  الماعزلخارطة توزيع أعداد  المئويةلنسبة ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1-8(ص ) / 1- 4(جدول رقم / المصدر *

 

حدودالمحافظات

النسب المئوية العداد الماعز   

حدود العراق

اعداد الماعز

المحافظات االعلى نسبة
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

   )1-6(رقم  خارطة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .دائرة التخطيط الزراعي سابقًا/ إعداد يحيى الفهد وزارة التخطيط  1989الزراعي األطلس / المصدر *
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

 االنتاج الحيواني 

اللحوم ) االبل ،الجاموس  ،الماعز ،البقر ، األغنام (اللحوم الحمراء ( تشمل المنتجات الحيوانية 

/ البيض ) جميع منتجات االلبان من الحليب الخام /(الحليب الخام ) / االسماك  ،الدجاج (البيضاء 

 .تدخل في قنوات االغذية االستيراتيجية وسلم اولويات االمن الغذائي 

 

لشعوبها عن طريق االنتاج المحلي  الحيوانية تسعى مختلف بلدان العالم لتوفير المنتجات 

جها باعتبارها احد اهم السلع التي تفي بمتطلبات واالستيراد في حالة عدم توفر االمكانيات النتا

اشباع حاجة جسم االنسان من البروتين الحيواني واحد اهم المعايير لقياس وتطور رفاهية 

 .الشعوب

 

تسعى السياسة اإلقتصادية للدول أن يأتي القطاع الزراعي في مساهمته بالناتج المحلي اإلجمالي  

اإلمكانيات متوفرة للنهوض بهذا القطاع اإلستراتيجي وذلك من  في المرتبة الثانية بعد النفط وكل

أو إعتماد مبدأ (خالل زيادة اإلنتاج الزراعي واإلستثمارات من قبل القطاع العام والخاص 

وزيادة التخصيصات اإلستثمارية والدعم والحد من الهجرة والموازنة بين إستخدام  )المشاركة

ض عن النقص الحاصل في االرياف للقوى العاملة النشيطة وزيادة المكننة والموارد البشرية للتعوي

وتخفيض الفقر وتحسين االنتاج الحيواني والنباتي وخفض البطالة وخلق فرص العمل والتوظيف 

مستوى المعيشة وسؤ التغذية للعوائل الفقيرة ورفع متوسط استهالك الفرد من مصادر البروتين 

 ،الدجاج (اللحوم البيضاء ) االبل ،الجاموس  ،الماعز ،البقر ، غناماأل (اللحوم الحمراء (الحيواني 

ويعتبر نشاط الثروة ) البيض) جميع منتجات االلبان من الحليب الخام /(الحليب الخام ) / االسماك 

 .الحيوانية من األهمية في مساهمته بإنتاج المحلي اإلجمالي
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  )1-5(جدول رقم 

  2008 ‐ 1999ت المنتجات الحيوانية للسنوا * 

  )اللحوم البيضاء طن(تقديرات أولية  * 

  

  )1-6(جدول رقم 

  )طن( 2008 ‐ 1999صيد األسماك البحرية والنهرية للسنوات 

 

 2010 ** 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 المنتجات الحيوانية
 100(اللحوم الحمراء 

 1549 1523 1497 1386 1363 1341 1320 1319 1305 655 702 549 )طن

 100(اللحوم البيضاء 
 826 871 848 947 1124 943 647 742 1680 1203 994 812 )طن

 282 277 2724 2671 2621 2571 2527 2509 2475 14401 11537 9388 )طن 100(الحليب 
 8116 8079 8043 8007.4 7971.6 7935.7 7900 7864.7 8180 9371 7583 6504 )طن 100(الصوف 
 485 477 469 460.1 452.1 444.2 436.5 428.9 421.4 3660 2741 2070 )طن 100(الشعر 
 2702 2677 2651.6 2626.8 2602.5 2578.1 2555.1 2611.8 2615.7 920 1241 1148 )طن 100(الجلود 

 652 705 915.6 807.7 932 1034 964 604 1059 875 834 637 )طن 100(بيض المائدة 

 2010 ** 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 االسماك
 46381 44358 41432 41697 41167 31560 15495 18105 16015 13588 12416 14387 النهرية 
 9490 8645 6421 12745 15666 3101 2888 2904 29524 12410 15194 16057 البحرية
 55871 53003 47853 54442 56833 34661 18383 21009 45539 25998 27610 30444 المجموع

  ).2009 – 2008(المجموعة اإلحصائية السنوية / الجهاز المرآزي لإلحصاء / المصدر * 

  ).2010(تقرير التقديرات المكتبية لإلنتاج الحيواني لسنة / الجهاز المرآزي لإلحصاء / المصدر ** 
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  )1-7(جدول رقم 

  طن 1000/ تقديرات إنتاج اللحوم الحمراء 

  

  )1-2(شكل رقم 

  إنتاج اللحوم الحمراء ألف طن 

  2008 ، الماعز ، األبقار ، الجاموس ، األبل ، لسنةاألغنام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 من عمل الباحث) 2008(التقديرات إعتمادًا على طريقة الحسابات القومية مسح  )الواقع(اإلنتاج الحالي 

اللحوم السسنوات
 ومعدل النم %نسبة التغيير األبل  الجاموس الماعز األبقاراألغنام  الحمراء

2003 131.1 42.2 77.6 5.5 5.1 0.8 - 

%2.69 

2004 132.5 42.3 77.7 5.5 5.2 0.8 (+) 0.9 
2005 133.7 42.5 79.3 5.6 5.4 0.9 (+) 0.9 
2006 136 42.7 80.9 5.7 5.6 0.9 (+) 1.7 
2007 138.1 42.9 82.6 5.8 5.8 1 (+) 1.5 
2008 149.7 44.2 90.2 6.2 7.2 1.9 (+) 8.4 

                  
2008**228 53.9 148.4 8.5 14.2 3 (+) 52.3 %11.70 
2009**232.5 54.1 151.7 8.7 14.7 3.2 (+) 2.0 %10.23 

  ).2008(إعتمد الباحث في التقديرات على بيانات المسح الوطني للثروة الحيوانية لسنة * * 

   .2001المعتمدة على مسح الثروة الحيوانية لسنة / تقديرات دائرة الحسابات القومية * 
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  )1-3(شكل رقم 

  )الف طن( 2009 – 2003للسنوات إنتاج اللحوم الحمراء * 

  

  

 الف طن

  .من عمل الباحث) / 1-42(ص ) / 1- 8(جدول رقم / المصدر *
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  )1-8(جدول رقم 

  الحيوانات المذبوحة في المجازر

  

  )1-9(جدول رقم 

  
  
  

األغنام لسنة / الماعز / البقر / الجاموس / الجمال / بلغت نسبة الذبحيات ألعداد الحيوانات /  1 مالحظة

  %).18,12(الى إجمالي أعداد الحيوانات /  1964

  .بسبب الظروف التي مر بها البلد 2008ال تتوفر بيانات لسنة /  2 مالحظة

  

 اللواء
 األغنام الماعز البقر الجاموس الجمال

1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 1955 1954 
 173 162 5907 5283 47604 37656 136017 150659 593352 540221 بغداد
 26 52 500 234 17973 15173 82539 77150 193013 12550 الموصل
 2 26 1238 1684 21472 20827 1633 2606 83519 86321 البصرة
األلوية 
 2072 2345 3201 5215 83145 74906 208981 192763 511270 446825األخرى

 2273 2585 10846 12416 170194 148562 429170 423178 1381154 1085917 المجموع

 اللواء
 األغنام الماعز البقر الجاموس الجمال

1964 1963 1964 1963 1964 1963 1964 1963 1964 1963 
 5336 4747 11248 9602 71900 63829 234402 235515 926781 936795 بغداد
 77 30 228 53 13773 14523 43161 47865 202886 209726 الموصل
 16 8 5570 5637 29276 22258 3590 4679 133418 125638 البصرة
 102 166 284 698 16929 13226 2444 3957 16781 17472 العمارة
 101 131 531 556 15648 16535 1610 2226 31809 36425 الناصرية
 655 684 298 551 19099 17569 7369 6336 53939 44863 الديوانية
 147 224 136 74 15178 14865 8883 9312 95274 72228 الحلة
 3882 4783 1012 1440 12121 10543 9323 8168 116300 108523 آربالء
 217 117 1 10 6707 8127 9105 12229 62757 63767 الرمادي
 0 0 8 4 6762 5266 22680 21322 50272 63991 ديالى
 0 0 33 31 5630 5152 27153 29942 46200 64074 اربيل
 0 1 355 117 13442 13441 69830 70593 104394 112750 آرآوك
 1 0 45 11 6017 4633 51833 40136 32432 39615 السليمانية
 29 27 11 47 15003 15731 10417 10304 23049 30562 الكوت
 10563 10918 19760 18831 247485 225698 501800 502584 1896292 1926429 المجموع

  ) .1955(المجموعة األحصائية السنوية لعام / وزارة االقتصاد الدائرة الرئيسية / المصدر * 

  .1964المجموعة اإلحصائية لسنة / المصدر * 
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  الحليب الخام

  )1-10(جدول رقم 

 على مستوى العراق2008الحليب الخام المنتج حسب نوع الحيوان لسنة 

  

  أ )1-4(شكل رقم 

  طن على مستوى العراق) / 2008(الحليب المنتج سنوياً حسب نوع الحيوان لسنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

إجمالي  األبل الجاموس األبقار الماعز األغنام التفاصيل
 الحليب

 -  18 76 875 701 3359 1000 اإلناث المخصبة
 -  61.80 72.40 52.50 72.40 72.40  % نسبة اإلناث الحلوب
 -  11 55 459 508 2432 عدد اإلناث الحلوب

 -  102 1035.5 788.26 72.48 51.78 آغم/ إنتاجية األنثى 
 -  1122 36181156953 12592937084 طن/ إجمالي الحليب 

نسبة الحليب المنتج بعد إستبعاد 
 -  19.20 84.75 79.50 66.40 53.20 % حليب الرضاعة

 427883 215 28764048410 24624 66994 إنتاج الحليب الصافي

إعتمادًا على طريقة الحسابات القومية / التقديرات من عمل الباحث / التحليل اإلحصائي / مالحظة  * 
  ).2008(ومسح ) الجهاز المرآزي لإلحصاء(
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  ) 1-5(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

/ وزارة التخطيط هيئة التخطيط الزراعي سابقًا ) 1989(األطلس الزراعي لعام / المصدر  *   
  إعداد يحيى الفهد رئيس أبحاث أقدم
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  )1-6(شكل رقم 

  على مستوى العراق 2008نسبة إستخدامات الحليب المنتج حسب نوع الحيوان لسنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .من عمل الباحث) / 2008(البيانات المسح الوطني للثروة الحيوانية لسنة / صدر الم * 
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  )1-11(جدول رقم 

  سنة/ معدالت إنتاج الحليب الخام كغم 
 

عدد أيام إنتاج األنثى في  سنة/ معدل إنتاج األنثى آغم  الحيوانات
 السنة

معدل اإلنتاج 
 يوم/ آغم 

 0.6 سنه/ يوم  86 سنه/ آغم  51.78 األغنام

 3.6 سنه/ يوم  219 سنه/ آغم  788.26 األبقار

 0.6 سنه /يوم  120 سنه/ آغم  72.48 الماعز

 4.5 سنه/ يوم  230 سنه/ آغم  1035.5 الجاموس

 1.8 سنه/ يوم  57 سنه/ آغم  102 األبل
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .الجهاز المرآزي لإلحصاء/ مديرية الحسابات القومية / المصدر  *   
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  )1-12(جدول رقم 

  2008لمحافظات لسنة أعداد األغنام والماعز والجمال المجزوزة ومعدل وزن الجزة حسب ا

 المحافظات
 الوبر/ الجمال  الشعر/ الماعز  الصوف/ األغنام 

 طن  آغم/ الوزن  المجزوزة طن آغم/ الوزن  المجزوزة طن آغم/ الوزن  المجزوزة
 - - - 19.86 0.9 22065 204.6 1.9 107666 وكده

 25.85 2.7 9575 39.7 1 39697 1724.7 11498051.5 نينوى
 - - - 90.79 0.7 129705 1703.5 10646601.6 السليمانية
 - - - 19.08 1 19076 827.5 1.7 486744 آرآوك
 - - - 33.66 0.4 84146 149.5 1.4 106786 اربيل
 0.30 1.9 156 55.79 0.5 111578 505.1 1.1 459190 ديالى
 0.50 3.3 153 28.22 1 28216 1277.1 1.8 709482 األنبار
 - - - 7.56 1.3 5812 153 1.9 80540 بغداد
 0.35 1.5 235 3.07 1.4 2191 312.8 1.6 195518 بابل
 0.10 1.8 56 0.32 1.7 190 713.8 1.7 41986 آربالء
 3.54 1.7 2080 11.44 0.7 16346 610.5 1.2 508758 واسط

 0.50 2 250 40.06 1.1 40060 1050.1 1.9 552683 صالح الدين
 0.65 1.8 362 0.4 1.6 237 110 1.4 78560 النجف
 2.42 1.8 1344 5.58 1.1 5076 240.6 1.1 218717 القادسية
 1.71 1.5 1140 2.76 1.3 2119 363.8 1.6 227346 المثنى
 3.79 2.3 1648 10.85 0.8 13563 334.8 1.2 279021 ذي قار
 3.05 1 3045 0.28 1 280 308.5 0.9 342735 ميسان
 7.80 1.9 4107 0.31 1 314 73.8 1.5 49204 البصرة
 50.56 1.4 24151 364.5 1.03 520671 9989.1 66594011.5 مجموع

 .الجهاز المرآزي لإلحصاء وزارة التخطيط) / 2008(المسح الوطني لثروة الحيوانية لسنة / المصدر  * 



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجزء األول

 

27 - 1  

 

  

 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  )1-7(رقم  خارطة

  حسب المحافظات 2008كمية الصوف المجزوزة لألغنام لسنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ).2008(للثروة الحيوانية لسنة  المسح الوطني/ المصدر   

حدودالمحافظات

كمية الصوف المجزوزلالغنام بالطن   

حدود العراق

آمية الشعرالمجزوز

المحافظات االعلى نسبة
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  )1-8(رقم  خارطة

  طن/  حسب المحافظات 2008لسنة  شعر الماعز المجزوزةكمية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حدودالمحافظات

كمية شعرالماعزالمجزوز بالطن  

حدود العراق

آمية الشعرالمجزوز

المحافظات االعلى نسبة

 ).2008(المسح الوطني للثروة الحيوانية لسنة / المصدر 
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  )1-13(جدول رقم 

  

  

  

  

  )1-14(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )الف دينار( 2004/2005/2006ت الصادرات من الجلود لسنوا

 2006 2005 2004 السنوات

 1682231 2842 537 الجلود وجلود الفراء المدبوغة

 2008 - 1999جدول أنتاج الجلود والصوف والشعر للفترة من 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 المنتجات الحيوانية
) 1000(الجلود 

 2652  2627 2603 2578 2555 2612 2616 920 1241 1148 عدد

 8043  8007 7972 7936 7900 7865 8180 9371 7583 6504 )طن(الصوف 

 469  460 452 444 437 429 421 3660 2741 2070 )طن(الشعر 

 .مصدر البيانات الجهاز المرآزي لإلحصاء * 
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

 لحوم الدجاج/ انتاج اللحوم البيضاء 

 

بانخفاض مقداره ) 2008( طن لسنة) 36925(اق من دجاج اللحم قدر مجموع انتاج العر 

%) 8,4(طن بنسبه ) 40301(حيث كان ) 2007(طن من اجمالي انتاج العراق لسنة ) 3376(

ويرجع سبب االنخفاض في االنتاج الى عدة اسباب منها ارتفاع تكاليف االنتاج وارتفاع اسعار 

وقدر إنتاج العراق من دجاج  ائي وغيرها من االسباباالعالف واالنقطاع المستمر للتيار الكهرب

طن من إجمالي انتاج العراق لسنة ) 2841(بإنخفاض مقداره  2009طن لسنة ) 34084(اللحم 

، ويرجع سبب 1987 *الف طن في سنة  200في حين كان إنتاج العراق  %)7,7(بنسبة  2008

 ..ة والداخلية إضافة الى األسباب اعالهاالنخفاض في اإلنتاج الى الحروب واإلضطرابات السياسي

 

من اجمالي  2008لسنة  %)99,35(طن بنسبة ) 36794(قدر انتاج مشاريع القطاع الخاص  

وهو ما ينسجم مع (انتاج العراق وهذا ما يؤشر ان االنتاج يتركز في مشاريع  القطاع الخاص 

كانت مساهمته ضئيلة جدا  في الحكومأما القطاع ) توجهات سياسة الدولة بدعم النشاط الخاص 

 ويسد العجز عن طريق االستيراد وبكميات كبيرة ،االنتاج ال يفي بمتطلبات االسواق المحلية وهذا

ومن الضروري إنشاء مشاريع االنتاج الحيواني باإلعتماد على مبدأ الشراكة بين القطاع العام 

 .إلدارة بيد القطاع الخاصالقطاع الخاص وا%) 51(القطاع العام و%) 49(بنسبة  والخاص

 

من خالل مساهمة القطاع الخاص بشكل  من الضروري تقديم الدعم لمربي قطاع تربيه الدجاج 

 دجدااالمهات واالالنتاج دجاج اللحم وانتاج بيض المائدة و حقول عمالقةكبير لمشاريع الدواجن ل

ستثمار العربي واألجنبي وتشجيع األباألعتماد على مبدا الشراكة بين القطاع العام والخاص 

 .الطلب ةلنهوض بهذا القطاع وتلبيل

 

  

 
 الدائرة الزراعية سابقًا/ وزارة التخطيط  1989لسنة / األطلس الزراعي أعداد يحيى الفهد  * 
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

وقدر عدد ) 2008(مشروعا لسنة ) 6048(قدر عدد مشاريع الدواجن المجازة في العراق  

مشروع تسمين افراخ ) 1230(منها  )% 25,5(مشروعا بنسبة ) 1524(المشاريع المنتجة فعال 

وقدر عدد المشاريع تحت التشيد ) نتاج البيضا(مشروع تربية ) 275(س ويمشروع تفق) 21(و

مشروعا بنسبة ) 4021(والمشاريع المتوقف عن العمل %) 8,3(مشروعا بنسبة ) 503(

)66,5 .(% 

 

قدر عدد  فقد 2009لسنة ) عدا إقليم كردستان(المجازة في العراق عدد مشاريع الدواجن أما  

وقدر عدد المشاريع المنتجة  ،2009لسنة مشروعاً ) 5577(مشاريع الدواجن المجازة في العراق 

مشروع ) 27(و ،مشروع تسمين أفراخ) 1241(منها %) 26,1(مشروعاً بنسبة ) 1456(فعالً 

مشروعاً بنسبة ) 442(مشروع تربية كما قدر عدد المشاريع تحت التشييد ) 194(و  ،تفقيس

 %).66,0(مشروعاً بنسبة ) 3679(والمشاريع المتوقفة عن العمل ) 7,9%(

 

مشروعين تفقيس و واحد خاص للمشروع ) 4(قدر عدد المشاريع الحكومية المباعة والمؤجرة  

علماً أن ) ماعز/ أبقار / أغنام (مشروع لها تخصصات أخرى ) 3(تربية دجاج ولل إثنين مخصص

 .بعض المشاريع لديها أكثر من تخصص واحد

 

  

  

 

 

 

 

   مديرية اإلحصاء الزراعي/ الجهاز المرآزي لإلحصاء /  2009تقرير الدواجن لسنة / المصدر * 
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  )1-15(جدول رقم 

 على مستوى العراق)  2009 – 2004( للمدةانتاج دجاج اللحم  

  

  )1-16(جدول رقم 

 

 

  طن) 1000(كمية أنتاج دجاج اللحم   السنة
 نسبة التغير

  % السنوي

2004 46.3 -  
2005 59.7(28.94)+ 
2006 55.6(6.87)‐ 
2007 40.3(25.52)‐  
2008  36.9(8.44)‐ 
2009 34.1(7.59)‐ 

 حافظاتحسب الم) 2008(آمية الدجاج المنتج لسنة 

 المحافظات
عدد مشاريع دجاج 

القطاع / اللحم 
الخاص

عدد مشاريع دجاج 
 القطاع العام/ اللحم 

طن / آمية اإلنتاج 
 القطاع الخاص

طن / آمية اإلنتاج 
 القطاع العام

اإلنتاج  يإجمال
 )طن(

 60 0 1840 0 1840 نينوى
 35 0 2103 0 2103 آرآوك
 29 0 500 0 500 ديالى
 72 0 1180 0 1180 االنبار
 175 0 2629 0 2629 بغداد
 304 0 8923 0 8923 بابل
 62 0 1769 0 1769 آربالء
 97 0 6679 0 6679 واسط

 66 0 742 0 742 صالح الدين
 37 1 1561 93 1654 النجف
 103 0 1462 0 1462 القادسية
 83 1 4928 38 4966 المثنى
 73 0 2160 0 2160 ذي قار
 28 0 183 0 183 ميسان
 4 0 135 0 135 البصرة
 1228 2 36794 131 36925 المجموع

  ).2009) / (2008(المجموعة اإلحصائية لسنة / الجهاز المرآزي لإلحصاء / المصدر  * 
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

   -: مالحظة

  )4522/ ( المتوقفةوعدد الحقول تحت التشييد  ،حقل) / 1230(إذا كان عدد الحقول المنتجة  

أقليم  اعد( حقول المتوقفة والتي تحت األنشاءأنتاج ال تقديرألف طن  135,752=   

  )كردستان

) = 135,752) + (36,794( سيكونتوقعات األنتاج لحقول دجاج اللحم في القطاع الخاص  وبهذا فإن

بين القطاع العام والخاص ) الشراكة(نشاء مشاريع ألخطط التنمية  مما يدعو لوضعألف طن ) 172,677(

  .حيث إن القطاع العام يقترب أنتاجه من الصفر
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  

  )1-9(رقم  خارطة

  2008لكمية أنتاج لحوم الدجاج حسب المحافظات لسنة  المئويةالنسب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .مديرية اإلحصاء الزراعي/ الجهاز المرآزي لإلحصاء / مصدر البيانات 

حدودالمحافظات

النسبة المؤية لكمية إنتاج لحوم الدجاج     

حدود العراق

آمية اإلنتاج

المحافظات االعلى نسبة
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  

  )1- 10(رقم  خارطة

  2008لعدد مشاريع دجاج التربية وبيض المائدة حسب المحافظات لسنة  المئويةالنسب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .راعيمديرية اإلحصاء الز/ الجهاز المرآزي لإلحصاء / مصدر البيانات 

حدودالمحافظات     

ــدة النسب المئوية لمشاريع الدجاج وبيض المائ

حدود العراق

دجاج عدد مشاريع ال

المحافظات االعلى نسبة  

عدد مشاريع البيض 
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  

  )1-17(جدول رقم 

 انتاج بيض المائدة
  

  )1-18(جدول رقم 

 مليون بيضة/ الكمية ) 2009(و ) 2008(آمية البيض المنتجه من بيض المائدة والتفقيس دجاج التربية المنتج فعًال لسنة 

عدد مشاريع دجاج  المحافظة
 2008 التربية

 بيض المائدة المنتج
2008   

بيض التفقيس 
 2008 المنتج

عدد مشاريع دجاج 
 2009 التربية

 بيض المائدة المنتج
2009   

 31391  10 5529 15993 7 نينوى
 19579 3  18000 72000 45 ديالى
 15120 21  0 1800 15 األنبار
 356999 150  0 302000 150 بغداد
 3420 1  0 23319 13 بابل
 1750 3  0 1530 3 ءآربال
 3750 2  0 3192 8 واسط

 24900 3  965 11196 9 صالح الدين
 3124 1  1030 286 2 القادسية
 - -  0 630 1 المثنى
 - -  0 3200 2 ذي قار
 460033 194  25524 435146 255 المجموع
ريع دجاج التربية بنسبة مليون في حقول مشا) 460,7(قدر كمية بيض المائدة المنتج في القطاع الخاص  

 .2008من إجمالي إنتاج العراق لسنة %) 50,3(

  2008لسنة  )366,9+  88,0+  25,5+  435,1( مليون بيضة مائدة  916= اإلنتاج  يإجمال

مشاريع الثروة /من إجمالي إنتاج العراق %) 9.6(مليون بيضة بنسبة ) 88(قدرت كميات بيض المائدة المنتج  

 .2008لسنة  عةالحيوانية المبا

 .2008لسنة  من إجمالي إنتاج العراق%) 40,1(مليون بيضة بنسبة ) 366,9(قدر إنتاج دجاج التربية المنزلية  

 مليون بيضة/ تقديرات إنتاج البيض 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات

 704.6 916 808 932 1034 964 604 اإلنتاج
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

من %) 65,3(بنسبة  2009لسنة مليون بيضة ) 460/(قدرت كميات بيض المائدة المنتج في القطاع الخاص  

  .2009نفس الكمية لسنة  2008إجمالي إنتاج العراق وكمية أنتاج القطاع الخاص لسنة 

  )1-19(جدول رقم 

  حسب القطاع على مستوى العراق 2009عدد مشاريع الدواجن المجازة والمنتجة فعالً والتي تحت التشييد والمتوقفة لسنة 
  

 المجموع تعاوني حكومي خاص المشاريع

 5577 - 4 5573 المشاريع المجازة
 1456 - 3 1453 المشاريع المنتجة فعًال

 26.1 - 75 26.1 %لنسبة ا
 442 - - 442 المشاريع تحت التشييد

 7.9 - - 7.9 %النسبة 
 3679 - 1 3678 المشاريع المتوقفة

 66 - 25 66 %النسبة 
 100 - 100 100 مجموع النسب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .الجهاز المرآزي لإلحصاء 2009تقرير مسح الدواجن لسنة / مصدر البيانات *   
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 (%)آمية الدجاج المنتج  )طن(آمية الدجاج المنتج  عدد مشاريع دجاج اللحم القطاع المحافظة

 نينوى
 1.21 410 19 خاص
 - - - حكومي
 - - - تعاوني

 آرآوك
 10.51 3568 40 خاص
 - - - حكومي
 - - - تعاوني

 ديالى
 1.76 599 63 خاص
 - - - حكومي
 - - - تعاوني

 االنبار
 5.69 1930 117 خاص
 - - - حكومي
 - - - تعاوني

 بغداد
 4.88 1655 149 خاص
 - - - حكومي
 - - - تعاوني

 بابل
 29.64 10063 258 خاص
 - 110 2 حكومي
 - - - تعاوني

 آربالء
 0.53 180 55 خاص
 - - - حكومي
 - - - تعاوني

 واسط
 4.71 1600 130 خاص
 - - - حكومي
 - - - تعاوني

صالح 
 الدين

 3.53 1200 62 خاص
 - - - حكومي
 - - - تعاوني

 النجف
 6.13 2082 44 خاص
 - - - حكومي
 - - - تعاوني

 القادسية
 10.72 3638 106 خاص
 - - - حكومي
 - - - تعاوني

 المثنى
 12.93 4389 84 خاص
 - 35 1 حكومي
 - - - تعاوني

 ذي قار
 5.30 1800 71 خاص
 - - - حكومي
 - - - تعاوني

 ميسان
 0.66 225 29 خاص
 - - - حكومي
 - - - تعاوني

 رةالبص
 1.79 609 11 خاص
 - - - حكومي
 - - - تعاوني

 المجموع
 100.00 33948 1238 خاص
 - 136 3 حكومي
 - - - تعاوني

 - 34084 1241 المجموع الكلي

  الجهاز المرآزي لإلحصاء/  2009تقرير مسح الدواجن لسنة / مصدر البيانات * 
 

  )1- 20(جدول 

 حسب القطاع على مستوى المحافظات 2009كمية دجاج اللحم المنتج لسنة 
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  )1- 11(رقم  خارطة

  2008لعدد مشاريع دجاج التربية وبيض المائدة حسب المحافظات لسنة  المئويةالنسب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

االنبار      

صالح الدين 

ديالى     

بغداد 

واسط  

ميسان   

البصرة     

ذي قار 

المثنى 

النجف

كركوك

اربيل     

دهوك  

نينوى     

بابل    

ديوانية      

 

سليمانية    

ANBAR

NAJAF

ALMUTHANA

BASRAH

MAYSAN

WASIT

DIWANIYAH

BABILKARBALA

DIYALA

SULAYMANIYAH
KIRKUK

DAHUK

NINAWA

SALAH AD-DIN

BAGHDAD

DHI-QAR

كربالء 

ARBIL

5.69

1.21

0

0

0

10.51

3.53

1.76

4.71

0.66

5.3

1.79

0.53

6.13

4.88

10.72

12.93

29.64

  .مديرية اإلحصاء الزراعي/ مرآزي لإلحصاء الجهاز ال/ مصدر البيانات 

حدودالمحافظات

النسب المئوية العداد الدجاج   

حدود العراق

مشاريع الدجاج

المحافظات االعلى نسبة
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  )1-21(جدول رقم 

  على مستوى العراق) 2009 – 2004(كمية بيض المائدة المنتج للسنوات 

  

  

  

  

  

  )1-7(شكل رقم 

  

  

  

آمية بيض المائدة المنتج  السنة
 بيضة) 1000(

2004 963899 
2005 1033936 
2006 932051 
2007 807729 
2008 915594 
2009 704652 

  الجهاز المرآزي لإلحصاء 2009تقرير الدواجن لسنة / مصدر البيانات * 
 

 الف بيضة

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

963,899 1,033,936 932,051 807,729 915,594 704,652 
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  )1-22(رقم  جدول

  حسب القطاع على مستوى العراق 2009كمية وقيمة انتاج بيض المائدة لسنة 

  

المشاريع الحكومية المباعة و  التفاصيل
التربية  تعاوني حكومي  خاص المؤجرة

 المجموع المنزلية

) 1000(عدد البيض 
 704652 239699 - - 460033 4920 بيضة

 86658401 25168395 - -60698006 792000 دينار) 1000(القيمة 

  

  )1-8(شكل رقم 

  حسب القطاعات على مستوى العراق 2009كمية انتاج بيض المائدة لسنة 

  

  

500 

450 

400 

350 

300

250 

200 

150 

100 

50 

0 
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  )1-23(جدول رقم 

  1987 - 1980إنتاج لحوم الدجاج وبيض المائدة للسنوات 

  

  

  

  

  

  

  

  

 مليون بيضة/ بيض المائدة  طن/ لحوم الدجاج  السنوات

1980 57800 957000 

1981 64600 941000 

1982 154700 956000 

1983 112600 823000 

1984 160000 829000 

1985 190500 1229000 

1986 220700 1636000 

1987 200800 1482000 

/ إعداد يحيى الفهد / وزارة التخطيط  1989األطلس الزراعي لسنة / مصدر البيانات * 
  رئيس أبحاث أقدم
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  )1- 12(رقم  خارطة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  تم بيع جميع مشاريع القطاع العام الى القطاع الخاص

إعداد يحيى ) 1989األطلس الزراعي لسنة (خطة بحوث وزارة التخطيط / المصدر * 
 .ابقًادائرة التخطيط الزراعي س/ رئيس أبحاث / الفهد 
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  )1-9(شكل رقم 

  )1987_  1980(ج المنتج للمدة لحوم الدجا

  

  )1- 10(شكل رقم 

  رئيس أبحاث أقدم/ إعداد يحيى الفهد / وزارة التخطيط  1989األطلس الزراعي لسنة / مصدر البيانات * 

1.8 

1.6 
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  لحوم األسماك/ ضاء يإنتاج اللحوم الب

  

 حسب المهنه) 2008(تقرير مسح مزارع األسماك لسنة 

عدد مزارع األسماك حسب المهنة 
 %النسبة  غير الزراعية %النسبة  الزراعية احب المزرعةالرئيسية لص

1509 1261 83.6 248 16.4 

  

  

 كلي المنتجة والمتوقفة وتحت االنشاءعدد المزارع ال

عدد 
المزارع 
 الكلي

المزارع 
منتجة  % المنتجة

 لألسماك
منتجة 

لألصبعيات

منتجة 
لألسماك 
 واألصبعيات

تحت  % المتوقفة
  % االنشاء

2712 1509 56 1428 15 66 1139 42 64 2.4 

  

 طن) / 2008 -  1999(للمدة صيد األسماك البحرية والنهرية 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنوات

   41697 41167 31560 15495 18105 16015 13588 12416 14387 النهرية 

   12745 15666 3101 2888 2904 29524 12410 15194 16057 البحرية

 47853 54442 56833 34661 18383 21009 45539 25998 27610 30444 المجموع

 )2008(مزارع حسب البيئة الرئيسية لصاحب المزرعة لسنة العدد 

 %النسبة  مزارع في الحضر %النسبة  مزارع في الريف عدد مزارع األسماك حسب البيئة

1509 1488 98.6 21 1.4 

)1-24(جدول رقم   

)1-25(جدول رقم   

)1-26(جدول رقم   

)1-27(جدول رقم   

بضمنها ) 2008(تقرير مسح مزارع األسماك لسنة / الجهاز المرآزي لإلحصاء / المصدر * 
  إقليم آردستان العراق
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  )1-28(جدول رقم 

  2008لسنة  تحت األنشاء/ قفة المتو/ المنتجة / العدد الكلي لمزارع األسماك 

  

  

  

  

  

 تحت اإلنشاء المتوقفة  المنتجة  % العدد الكلي المحافظة 

 1 9 5 0.55 15 نينوى 
 16 93 14 4.54 123 آرآوك 
 2 37 4 1.59 43 ديالى
 0 9 15 0.88 24 األنبار
 0 497 42 19.87 539 بغداد
 0 21 694 26.36 715 بابل

 0 9 161 6.27 170 آربالء 
 16 59 73 5.46 148 اسطو

 0 246 36 10.40 282 صالح الدين
 0 29 45 2.73 74 النجف 
 0 11 98 4.02 109 القادسية
 3 19 50 2.65 72 المثنى
 6 5 11 0.81 22 ذي قار
 0 0 14 0.52 14 ميسان 
 8 22 72 3.76 102 البصرة
 52 1066 1334 90.41 2452 المجموع

           أقليم آردستان
 0 7 16 0.85 23 دهوك
 7 34 117 5.83 158 أربيل 
 5 32 42 2.91 79 سليمانية
 12 73 175 9.59 260 المجموع
 64 1139 1509 %100.00 2712 العراق

  مديرية اإلحصاء الزراعي/ الجهاز المرآزي لإلحصاء /  2008تقرير مسح المزارع األسماك لسنة / المصدر * 
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  )1- 13(رقم  خارطة

  على مستوى العراق والمشمولة بالمسح 2008للعدد الكلي لمزارع االسماك المنتجة لسنة  المئويةالنسب 

  

  )1-69(ص ) / 1- 29(جدول رقم / مصدر البيانات  * 

حدودالمحافظات

النسب المؤية للعدد الكلي لألسماك المنتج

حدود العراق

األسماك المنتجة

المحافظات االعلى نسبة
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  )1-11(كل رقم ش

  

  على مستوى العراق 2008عدد مزارع األسماك المنتجة والمتوقفة وتحت اإلنشاء لسنة 
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  

  )1- 12(شكل رقم 
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 اإلنتاج الحيواني في العراق

 

  على مستوى العراق 2008عدد مزارع األسماك المنتجة لألسماك والمنتجة لألصبعيات والمنتجة لألسماك واألصبعيات سنة 

  ه اصحاب مزارع االسماك هي كما يلي في الجدول التاليأن أهم المشاكل التي تواج

  .2008مزارع االسماك سنة لعدد األجابات الكلي التي جاءت في المسح  المئويةيمثل الجدول النسب 

  )1-29(جدول رقم 

نقص  المشاآل
الموارد 

 %البشرية 

نقص األدوية 
والخدمات 

% 
تذبذب %قلة العلف 

 %األسعار 

عدم آفاءة 
يق نظام التسو

% 

تدهور 
العوامل 

 %الوراثية 

المخاطر 
 %األمنية 

نقص المياه 
وتدهور 

 %نوعيتها 
 %أخرى 

عدد 
اإلجابات 
 المحافظات الكلي

 2120 18.2 19 11 1.3 4.7 9 24.3 12.3 0.2 مجموع المحافظات 

 493 20.5 20.7 0 3.6 8.7 5.9 27.8 9.1 3.7 إقليم آردستان

 2613 18.6 19.3 8.9 1.8 5.5 8.4 24.9 11.7 0.9 المجموع الكلي

  .يعتبر هذا الجدول من األهمية وضرورة دراسته جيداً/ التقرير

 .وحدة) 38726(لمزارع األسماك من أصل %) 7,8(الهالكات لألسماك من مختلف األعمار للعراق بضمنها أقليم كردستان يقدر عدد  

 .%)32,0(الخريف  ،%)19,9(الصيف  ،%)7,0(الربيع  ،%)41,2(الشتاء / للعراق حسب المواسم لمبيعات مزارع األسماك  المئويةتقدر النسبة  

في مساهمته بالناتج المحلي  يؤمل حصول إنتشار واسع لمزارع األسماك بعد ظهور بوادر واعدة في دعم القطاع الزراعي ليكون في المرتبة الثانية بعد النفط 

 .الزراعيلمجمل القطاع تحقيق هذا الهدف األمكانيات متوفرة ل الناألجمالي 

) 2712(من أصل ) 1139(الخ وتقديم السلف والقروض وتشغيل المزارع المتوقفة والبالغة عددها ... فإذا ما تم توفير أعالف والمستلزمات واألدوية واللقاحات  

الذي يعوض حصول زيادة كبيرة في كمية االنتاج لسد الطلب المتنامي والعجز  مزرعة أسماك إضافة الى االستثمارات الجديدة والتي ستقود بالمحصلة النهائية الى

شة العاملين في هذه عن طريق االستيراد اضافة الى تنمية الثروة السمكية في االنهار والسدود والخزانات واالسماك البحرية وهذا سيؤدي الى تحسين مستوى معي

 .زيادة عدد العاملين في هذا النشاط والقضاء على جزء من البطالة وحدوث هجرة عكسية من المدينة الى الريفالمهنه وتقليل حجم االستيرادات من االسماك و



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 
                                                                                                                                                   

 

 

 اجلزء الثاين

 الجزء الثاني

األطلس اإلحصائي الزراعي

 األطلس اإلحصائي الزراعي

  االنتاج النبايت

 



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

 

  اإلنتاج النباتي - 2

 )اإلقتصاد األخضر(األهمية اإلستراتيجية  -

 محصول الحنطة والشعير -

  

والشعير ذات أهمية إقتصادية وإستراتيجية تتصل بالغذاء اليومي لإلنسان عتبر محصول الحنطة ي – 1

التي عرفت زراعتها في العالم كمصدر أساسي للغذاء والحيوان وتعتبر الحنطة من أقدم المحاصيل الحقلية 

ويزرع في العراق بمساحات واسعة وخاصة بالمحافظات الشمالية أما محصول الشعير فهو األخر يعتبر 

محاصيل اإلقتصادية المهمة ويزرع في كافة أنحاء العراق ويشكل أحد أهم مصادر الغذاء للثروة من ال

الحيوانية أما كمية اإلنتاج واإلنتاجية لهذين المحصولين فال تزال محدودة مقارنة بمثيالتها في دول العالم 

نات لوحظ توفر األمكانيات األخرى وفي الغالب يسد العجز عن طريق اإلستيراد لكن من خالل تحليل البيا

مليون طن كهدف لمحصول الحنطة لما تبقى من الخطة الخمسية         ) 5(الالزمة للوصول الى 

إقليم  م كردستان فمن المتوقع إن إنتاجوعند توفر بيانات عن إنتاج المحصول في أقلي) 2014 – 2012(

ون طن ومع األهمية التي أولتها خطة ملي) 839,200(الى ) 2011(قد يكون قد إقترب لسنة  كردستان

يقدر حوالي ) 2014(للقطاع الزراعي فإن اإلنتاج المتوقع لسنة  )2014 – 2010(التنمية الوطنية    

 - 2012(للخطة الخمسية  لما تبقى من الخطة الخمسية لمحصول الحنطة هدف **مليون طن) 5(

السياسة اإلقتصادية  معهذا الهدف بما ينسجم يمكن تحقيقه وكل األمكانيات متوفرة للوصول الى ) 2014

... والزراعة ... المياه (للدولة بأن يأتي القطاع الزراعي بعد النفط في مساهمته بالناتج المحلي اإلجمالي 

  .ي األمن الغذائي واألمن الوطنيعنت... وتربية الحيوان نفط دائم 

  

  

  

  

  
  .الجهاز المرآزي لإلحصاء/ تقديرات دائرة اإلحصاء الزراعي / مصدر ال *

  .من عمل الباحث) التقديرات(من األطلس ) 2- 16(يرجى مالحظة ص ** 

 .ألف طن) 3648,1(مع إقليم آردستان ) 2011(إنتاج الحنطة لسنة /  1مالحظة 



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

الغلة باألراضي المروية وأستخدام المرشات يتطلب مضاعفة  هإن الوصول الى األهداف أعال – 2

وتحسين البذور وإستخدام المكننة ودعم المزارعين وإنشاء محطات البحوث والدراسات ووضع القوانين 

والتشريعات للمحافظة على ثروتنا الوطني وإنشاء جمعية مستهلكي المياه وتحسين إدارة المياه وتوفير 

لزراعية حيث هناك تباين كبير بين أسعار الحقل وأسعار المفرد مما الطاقة الكهربائية ونقل المنتجات ا

وتعدد الوسطاء مما يحرم الفالحين المنتجين من الحصول على أسعار جيدة لمنتجاتهم %) 50(يصل الى 

ألسعار المفرد بسبب أرتفاع أجور النقل مما يؤدي الى عدم  قياساًحيث إن أسعار الحقل قد تكون مدنية 

منافسة السلع المستوردة كماً ونوعاً وسعراً والبد من وضع رؤيا كاملة وخطة عشرية  قدرتنا على

  .للنهوض بالقطاع الزراعي األنتاج الحيواني والنباتي والخدمات
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 األمن الغذائي 2-1

 األمن الغذائي قبل تطبيق النفط مقابل تحقيقلعب االنتاج الزراعي في العراق دوراً مهما في   -

غير إن القطاع الزراعي أصبح بعيداً األن عن توفير الكميات الكافية من المواد الغذائية الغذاء 

ض الغذاء عموماً السيماً بالنسبة ألغذية المواد التموينية على رعلسكان العراق ويعتمد 

ألخرى دوراً اإلستيرادات بشكل كبير جداً والبد من التأكيد إن لثقل المواد التموينية وأنظمة الدعم ا

مهماً في حياة الفقراء أو السكان غير األمنين غذائياً وأبعاد شبح المجاعة عنهم فغالبية تلك األسر 

لما كان يصعب عليهم تأمين السلة ) البطاقة التموينية(العام  توزيعالتعتمد بشكل كبير على نظام 

  .الغذائية من األسواق

  

لمحلي توزيع المواد التموينية في حين يلعب األنتاج ا توفير الغذاء بشكل كبير على نظام يحدد   -

من مجموع الحبوب %) 80(من المواد التموينية  الحنطةدورراً ثانوياً ويشكل الرز والطحين و

الطاقة الغذائية للعراقيين و ،%)60(النصف  علىوما يزيد ) 2003 - 1997(المتوفرة للفترة من 

  .تأتي من الحبوب

  

محاصيل الحبوب في جانب األنتاج أو في جانب االستهالك ويأتي الرز في  من أهم تعد الحنطة  -

نظام البطاقة التموينية الحنطة المستهلكة مصدرها المرتبة الثانية مع اإلشارة الى أن غالبية 

وأما األنتاج المحلي من القمح يشكل ثلث المعروض من هذا المحصول  )واإلستيراد من الطحين(

أما الحبوب األخرى كالشعير والذرة فتنتج أيضاً على الرغم . ز المنتج محلياًخالل سنة ويفضل الر

من إنها تستخدم كعلف حيواني وتأتي الخضراوات والفواكه بالمرتبة الثانية في أهميتها في 

التسويق بعد الحبوب أمأ الحليب واللحوم والبيض وهي وإن كانت مهمة إال إنها تنتج بكميات قليلة 

لعلم إن كل األمكانيات متوفرة للنهوض بالقطاع الزراعي اإلنتاج الحيواني والنباتي مع ا نسبياً

وتسعى السياسة اإلقتصادية للدولة أن يأتي القطاع الزراعي بالمرتبة الثانية بعد النفط في مساهمته 

  .بالناتج المحلي اإلجمالي



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

مصادر (ين الحيوانيمن مصادر البروت )يوم/فرد/غرام/صفر(تحتوي الحصة التموينية على  -

لحوم (اللحوم البيضاء ) األبل/الجاموس/الماعز/األغنام/ البقر/اللحوم الحمراء/البروتين الحيواني

يوجد حليب ) جميع منتجات األلبان من الحليب الخام(الحليب الخام /البيض )  /األسماك/ الدجاج 

  .جداً في الحصة التموينيةالباودر بشكل قليل 

لبروتين الحيواني في الحصة التموينية للعوائل الفقيرة ودون مستوى الفقر أدى نقص مصادر ا  -

  الخ... الى سوء التغذية والهزال وفقر الدم والتقزم 

  

  * مناطق العجز والفائض 2 – 2

إن اإلنتاج واألستهالك ال يتوزع بشكل متكافئ عبر مناطق البالد ويمكن التذكير بأن توفر الغذاء مايزال 

أهم المحاصيل في العراق  تعتبر الحنطةالى حد كبير و) البطاقة التموينية( العام توزيعالظام يعتمد على ن

المتاحة لألستهالك مصدره خارج العراق  الحنطةسواء من حيث األنتاج واألستهالك وإن غالبية كميات 

ذا المحصول في كميات العرض من ه إال أنه ال يشكل أكثر من ثلث للحنطةوعلى الرغم من أنتاج العراق 

سواء أعتمد الري أم األمطار التي غالباً ما تعتمد عليها المحافظات محصول شتوي  ةطالحنعتبر تالعام 

أما في مناطق الوسط والجنوب فهي تعتمد على الري ) السليمانية/ أربيل / دهوك /  نينوى(شمال العراق 

تشكل المحافظات التي تقع غرب  وتتركز زراعته حول حوض نهري دجلة والفرات والمن األنهار 

أما المحاصيل األخرى كالشعير والذرة فهي تنتج في العراق ولكنها  الحنطةالعراق دوراً يذكر في إنتاج 

  .تستخدم في الغالب كعلف حيواني

  

وتأتي الخضروات والفواكه في الدرجة الثانية من حيث أهميتها في األنتاج والتسويق أما الحليب   3 – 2

 إنها تنتج بكميات قليلة نسبياًأظهرت نتائج م الحمراء والبيضاء والبيض فهي وإن كانت مهمة إالواللحو

المنتجة محلياً تعد تحليل البيانات الصادرة من الجهاز المركزي لإلحصاء إن الكميات المتوفرة من الحبوب 

  .)2010 - 2005(رة للفت الحنطةالى اإلنتاج التقديري لمحصول  )2-1(رقم منخفضة ويشير الجدول 

  
  ) 2008(الجهاز المرآزي لالحصاء / العراق قسم التحليل الشامل لآلمن الغذائي والفئات الهشة في / المصدر  *
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من %) 61,7( بنسبة تغير بلغت) 2010(الف طن للموسم الشتوي ) 2748(قدر إنتاج الحنطة   4 – 2

الف طن احتلت محافظة نينوى المركز األول من حيث اإلنتاج ) 1700(حيث كان ) 2009(إنتاج سنة 

  ).2- 2(من مجموع األنتاج كما في الجدول رقم %) 25,1(بنسبة 

   

إنخفاض جوهري في كمية اإلنتاج واإلنتاجية في األراضي الديمية  بعض السنوات يالحظ في 5 – 2

 بعض المواسمالحنطة والشعير وخاصة في األراضي الديمية بسبب شحة سقوط األمطار خالل  يلمحصول

بضالله على مستوى اإلنبات خالل الموسم وعدم حدوث إنبات للمحاصيل أصالً أو حصول  يلقيوالذي 

الى تضرر جميع األراضي الديمية المزروعة  يؤديبات ضعيف لم يرقى الى مستوى النضوج مما إن

اإلنتاج واإلنتاجية لمحصول الحنطة والشعير على  اضإنخفبالحنطة والشعير على التوالي وذلك بسبب 

اإلنتاج  إن السبب األساسي لعدم إنتظام كميات. األنتاج في األراضي الديمية ضعفالتوالي وذلك بسبب 

هو تذبذب كميات األمطار بين سنة وأخرى وخاصة في العقد األخير مما يتطلب إنتهاج سياسة زراعية 

تتناسب والمعطيات المؤثرة على اإلنتاج والتي تمثل بالتركيز على الزراعة العمودية في األراضي 

مة المشاريع اإلروائية الجديدة المروية والعمل بأتجاه توسيع األبار اإلصطناعية باإلضافة الى تطوير وإقا

كلما كان ذلك ممكناً إلضافة أراضي جديدة ضمن رقعة األراضي الزراعية المروية لضمان تحقيق الكفاية 

اإلنتاجية من المحاصيل اإلستراتيجية وخاصة محصولي الحنطة والشعير وتجنب الهدر بالمواد 

ير كالبذور واألسمدة وأجور الحراثة وأجور والمستلزمات التي تنفق سنوياً في زراعة الحنطة والشع

العمال والتي ال يقابلها أي إيراد يذكر في بعض السنوات أو إيرادات محدودة ال تتناسب واألموال والجهود 

) 2101,3(قدر إنتاج القمح في األراضي المروية حيث  )األراضي الديمية(المصروفة في سنوات أخرى 

الف طن بنسبة ) 647,5(در إنتاج القمح في األراضي الديمية في حين ق%) 76,4(ألف طن بنسبة 

ونتيجة لما ورد اعاله نالحظ أن تأمين مياه السقي لألراضي الديمية وحتى البعض منها يحقق %) 23,6(

زراعة مستديمة وواعدة في هذه المناطق كما أنه يؤدي الى إستقرار  أقتصادي وإجتماعي للسكان في هذه 

لمستوى المعيشي وإرتفاع مستويات الدخول إضافة ألمكانية حصول تنوع زراعي المناطق وتحسين ا

  .هادف في هذه المناطق عند ضمان أستقرار وتدفق الموارد المائية
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ومن مالحظة خارطة الخط المطري وخارطة إنتاج الحنطة والشعير يتضح لنا إن أنتاج الحنطة بالنسبة 

لم إن الشعير يتحمل الجفاف وينمو بالشكل جيد أفضل من م 300للزراعة الديمية تحت الخط المطري 

  .*محصول الحنطة بالنسبة الى الزراعة الديمية

  **) 2010(لسنة إنتاج الشلب   6 – 2

مواد البطاقة التموينية بشكل كبير لتأمين  علىسكان الريف في محافظات كربالء والمثنى والبصرة  يعتمد

عن هذه المحافظات  وبعد محصول الحنطة والشعير اإلنتاج من المواد الغذائية بسبب إنخفاض كميات

  .المناطق الحضرية وأسواق المواد الغذائية الكبرى

على الرغم من المميزات النسبية المتوفرة في إنتاج محصول الشلب من مياه وتربة وأيدي  1 –6 – 2

طلبات الحد األدنى من إحتياجات بمت إال إن إنتاج هذا المحصول ال يرقى عاملة وإرتفاع متوسط األنتاج 

الشلب الذي يعتبر من و الحنطة العراق لهذين المحصولين ذات الطبيعة األستراتيجية وخاصة محصولي

أجود أنواع الشلب المنتجة في العالم والذي يالقي قبوالً إستهالكياً غير محدد في األسواق المحلية 

  .والعالمية

) 112,5(ألف طن فأنها تساوي ) 173,1(ج من الشلب والتي قدرت ومن خالل قراءة عميقة لكمية األنتا

أي معامل تحويل الشلب الى رز لعام %) 65(ألف طن رز وفق المعايير المعتمدة لعملية التصفية والبالغة 

وبما أن حاجة العراق الى الرز ووفق مؤشرات البطاقة التموينية ال تقل عن مليون طن سنوياً ) 2009(

والمطاعم والتهريب اإلجتماعية المناسبات ك ،نوات األستهالكية عدا األستهالك العائلييضاف لها الق

الف طن والذي يمثل اإلستيرادات ألغراض البطاقة التموينية ) 1224(وغيرها فأن الرقم يكون أكثر من 

رز الى إستيراد القطاع الخاص واألنتاج المحلي وبذلك يكون مجموع أستهالك العراق لل باإلضافة

وهي نسبة مخيفة تؤشر أن أنتاج العــراق من %) 1188(الف طن واما نسبة العجز فبلغت ) 1336,5(

  وإن نسبة الكفاية األنتاجية الرز اليزال هامشياً وال يكفي اال ألشباع جزء بسيط من إحتياجاته األساسية
 فان العجز يسد عن طريق وبالتالي فقط %) 8,4(بلغت ) نسبة األنتاج المحلي الى مجموع األستهالك(

  

 
  دائرة التخطيط الزراعي/ وزارة التخطيط /  1989األطلس الزراعي لسنة : المصدر *

 مديرية األحصاء الزراعي/ الجهاز المرآزي لإلحصاء / المصدر ** 
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الحكومي للبطاقة التموينية وكذلك اإلستيراد الخاص من مختلف دول العالم وخاصة دول جنوب اإلستيراد 

شرق اسيا مثل فيتنام وتايلندإضافة للواليات المتحدة األمريكية وإذا تم أحتساب القيمة المقدرة للرز 

دوالر ) 652,1(ألف دينار أي ما يعادل ) 763(بلغ  كمتوسط لسعر الطن والذي) 2009(المستورد لسنة 

مليون دوالر وهي مبالغ ) 798,2(مليار دينار أو ما يعادل ) 934(فأن قيمة الرز المستورد قد بلغت 

كبيرة جداً ال يمكن األستهانة بها خاصة إذا ما علمنا أن كمية العجز من الرز يمكن أنتاجها في العراق في 

على الرغم من الجفاف ونقص المياه، وذلك عن طريق أستخدام الزراعة الجافة  ظل ظروف بيئية محددة

وأستنباط أنواع أخرى من البذور تتكيف مع ظروف البيئية والمناخ، وبالمحصلة النهائية توفير هذه المبالغ 

خرى الكبيرة التي توجه لألستيراد الى مسارات التنمية واإلستثمار في القطاع الزراعي والقطاعات األ

وهي مبالغ كبيرة بال شك تنهك الخزينه العامة إضافة ألرتفاع دخول المزارعين من زراعة هذا المحصول 

على  الثغراتإن بقاء الحال كما هو عليه يؤشر أحد أهم . وزيادة القيمة المضافة في القطاع الزراعي

يات الحديثة في الزراعة وأتباع السياسة الزراعية في العراق والتي يمكن معالجتها من خالل أتباع التقن

سياسة زراعية واعدة تفي بمتطلبات النهوض بالقطاع الزراعي في العراق وزيادة تخصيصاته في خطة 

) 2019(ووضع خطة عشرية لغاية سنة  *)2014_  2012(ولما تبقى من الخطة التنمية الوطنية 

ت ووضع األهداف للوصول الى اإلنتاج الوطني لإلنتاج النباتي والثروة الحيوانية وإعداد البحوث والدراسا

بما يساهم في األهمية النسبية بالناتج المحلي اإلجمالي ليأتي بالمرتبة الثانية بعد النفط أحد أبرز األهداف 

  .للدولة في خطط التنمية الوطنيةالسياسية واإلقتصادية 

  

  

  إنتاج الشلب/  مديرية األحصاء الزراعي/ الجهاز المرآزي لإلحصاء / المصدر *
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  )2-1(جدول رقم 

  الى ما يلي 2011تشير التقديرات األولية ألنتاج محصول الحنطة والشعير لسنة : مالحظة

 عدا إقليم كردستان%) 18,1(بنسبة ) 507,6(والديمية %) 81,9(بنسبة ) 2301,2(قدر إنتاج الحنطة في األراضي المروية  طن) 2808,9(محصول الحنطة  2011 تقديرات أنتاج -

 عدا إقليم كردستان%) 44,1(بنسبة ) 361,4(والديمية %) 55,9(بنسبة ) 458,8(قدر إنتاج الشعير في األراضي المروية  طن) 802,2(محصول الشعير  2011 نتاجتقديرات إ -

-  

مع التأكيد على مضاعفة الغلة وإستخدام المكننه وتحسين  )2014 -  2010(خطة التنمية الوطنية مليون طن يمكن تحقيقه بعد إضافة إنتاج إقليم كردستان كهدف ) 5(إن الوصول الى أنتاج محصول الحنطة 

   .الري بالرش والتنقيط أسلوبودعم المزارعين وإعتماد البذور وتأسيس ورش الصيانة وتأجير المكائن واألالت الزراعية في كل محافظة بدعم من القطاع العام تابعة لوزارة الزراعة 

 

  

 

السنوات
 الف طن/  )2010 -  2005( للمدةوالشعير والشلب واالنتاجية الحنطة لمحاصيل  والغلة نتاجواأل المساحة تقديرات

 نسبة التغيير السنوي لألنتاج الشلب الشعير الحنطة
 الشلبالشعيرالحنطة  الغلة األنتاجالمساحة الغلة األنتاجالمساحة الغلة األنتاجالمساحة

20
09

 - 
20

05
 

2005 6411 2228 347.6 4253 754 177.4 428.2 308.7 720.8 32+ 6- 23+ 

2006 6054 2286 377.6 4104 719 244 507.7 363.3 723 3+ 22- 18+ 

2007 6280 2203 350.8 4375 748 171 407.4 392.8 789.8 4- 19- 8+ 

2008 5741 1255 218.6 5396 404 74.9 339 248.2 731.9 43- 45- 37- 

2009 5050 1700 336.7 2818 502 178 219.7 173.1 787.6 36+ 24+ 30- 

2010 5544 2748 495.8 4027 1137 282.4 191.9 155.8 812.1 62+ 127+ 10- 
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  )2-1(شكل  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  من عمل الباحث) / 2-8(ص ) 2- 1(جدول رقم /  البيانات مصدر *
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308.7 363.3 392.8 248.2.2 173.1 155.8754 719 748 404 502 1137 2228 2286 2203 1255 1700 2748 
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  )2-2(جدول رقم 

  

   )2011(قدر إنتاج محصول الحنطة والشعير لسنة  -: مالحظة 

 .طن بسبب موسم األمطار الجيد) 2808,9( 2011الحنطة لسنة  -

  طن) 802,2( 2011الشعير لسنة  -

  

  

  

  

 طن/  2010إنتاج محصول الحنطة والشعير 

 الشعير الحنطة المحافظات
 %األهمية النسبية 

 الشعير الحنطة
 52.27 25.1 594437 689700 نينوى 
 5.3 13.36 60259 367100 آرآوك
 2.18 5.3 24811 145700 ديالى
 0.48 5.99 5422 164700 االنبار
 0.72 3.6 8142 98900 بغداد
 2.71 5.88 30786 161700 بابل
 0.35 0.34 3988 9300 آربالء
 6.34 11.34 72204 311500 واسط

 0.94 8.58 10720 235700 صالح الدين
 0.33 4.67 3749 128600 النجف
 11.53 7.95 131179 218400 الديوانية
 2.73 0.96 30987 26500 المثنى
 7.9 3.35 89694 92000 ذي قار
 5.87 2.96 66864 81400 ميسان
 0.35 0.62 3927 16900 البصرة
 %100 %100 1137169 2748100 المجموع

  مديرية األحصاء الزراعي/ الجهاز المرآزي لإلحصاء / المصدر *



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

  )2-2(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 طن

  ).2-10(ص ) 2- 2(جدول رقم /  البيانات مصدر *



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

  )2-1( خارطة رقم

2010األهمية النسبية ألنتاج محصول الحنطة في المحافظات الوسطى والجنوبية لسنة   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).2-10(ص ) 2- 2(جدول رقم /  البيانات مصدر *  



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

)2-2( خارطة رقم  

2010في المحافظات الوسطى والجنوبية لسنة  الشعيراألهمية النسبية ألنتاج محصول   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حدودالمحافظات

النسبة المئوية النتاج محصول الشعير    

حدود العراق

محصول الشعير

المحافظات االعلى نسبة

  ).2-10(ص ) 2- 2(جدول رقم /  البيانات مصدر *



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

)2-3( خارطة رقم  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
دائرة التخطيط / خطة بحوث وزارة التخطيط  1989األطلس الزراعي لسنة / المصدر *

 . رئيس أبحاث/ إعداد يحيى الفهد / الزراعي سابقًا 



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

)2-4( خارطة رقم  

  

  

  .وزارة التخطيط/  1989األطلس الزراعي لسنة / المصدر *

  .من إنتاج العراق%) 10) (السليمانية / أربيل / دهوك / لمحافظة (نسبة إنتاج الشعير / مالحظة 



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

  أ )2-3(جدول رقم 

  حسب المحافظات) 2011(و ) 2010(تقديرات انتاج محصول الحنطة لسنوات  * 

 المحافظات
محصول الحنطة 

)طن(االنتاج   
االهمية 
 النسبية

محصول الحنطة 
)طن(االنتاج   

االهمية 
 نسبة التغير النسبية

2010سنة  2011سنة  %   % % 
13.5) - ( 21.1 596724 25.1 689731 نينوى  
14.6) - ( 11.1 313552 13.3 367076 آرآوك  
96.7(+)  10.2 286664 5.3 145712 ديالى  
117.9(+)  6.9 194242 6.0 164745 االنبار  
85.1(+)  6.5 183130 3.6 98941 بغداد  
13.9(+)  6.6 184171 5.9 161733 بابل  
ءآربال  9339 0.3 3635 0.1 ) - (61.1  
0.8(+)  11.2 314048 11.3 311544 واسط  

308) - ( 8.1 226807 8.6 235657صالح الدين  
16.9) - ( 3.8 106875 4.7 128611 النجف  
7.6) - ( 7.2 201899 7.9 218426 القادسية  
18.3(+)  1.1 31379 1.0 26523 المثنى  
28.3 )- ( 2.4 66224 3.4 92412 ذي قار  
2.7(+)  3.0 83588 3.0 81420 ميسان  
5.9) - ( 0.6 15962 0.6 16970 البصرة  
% 100 2748840 المجموع  2808900 100 %  2.2 %  

  الجهاز المرآزي لإلحصاء / دائرة اإلحصاء الزراعي / المصدر * 
  أ: 



[ راعياألطلس اإلحصائي الز ]  الجوزء الثاني

 

  ب) 2-3(جدول رقم 

  )طن 1000) (من عمل الباحث(توقعات انتاج الحنطة 

)2014-2012(توقعات انتاج الحنطة للسنوات  2014تقديرات سنة    

فعلي*  يفعل*  مخطط**  مخطط**  مخطط***  معدل  
)طن( 1000 النمو  

 2010 2011 2012 2013 2014 %  
عدا إقليم آردستان/ بديل أول  11 3841.6 3460.9 3117.9 2808.9 2748.8 الحنطة  
مع إقليم آردستان) / 5000(ثاني 11 4989.2 4494.8 4049.4 3648.1 - الحنطة  
عدا إقليم آردستان/ بديل اول  5 949.5 904.3 861.2 820.2 1137.2 الشعير  
إقليم آردستان مع/ بديل ثاني  10 1200.8 1091.6 1091.4 902.4 1137.2 الشعير  

  الجدول أعاله من عمل الباحث/  1مالحظة 

  ) عدا اقليم كردستان(الجهاز المركزي لالحصاء / المصدر دائرة االحصاء الزراعي / فعلي * 

انتاج الحنطة للمحافظات الوسطى  2014تقديرات سنة ) / مع اقليم كردستان/  نيبديل ثا/ الحنطة(مخطط  **

  .مليون طن) 5(يساوي مليون طن اقليم كردستان ) 1(مليون طن و) 4(والجنوبية 

  من االطلس  2-1يمكن الرجوع الى صفحة / 2  مالحظة

صدر دائرة االحصاء الم) 2011(طن حنطة لسنة ) 829.22(تقديرات انتاج اقليم كردستان /  3 مالحظة

  الزراعي 

 2011 – 5005ومعدل نمو الشعير للسنوات  2010 – 2005للسنوات  8.6اعتمد الباحث معدل نمو الشعير  *

وبسبب تذبذب انتاج الشعير فقد افترض الباحث مع توفر الظروف المالئمة ومع توجهات اهداف %) 1.4(هو 

معدل نمو %  5=  2 ÷) 1.4+  8.6(الباحث على معدل نمو  اعتمد) 2014 – 2010(خطة التنمية الوطنية 

) 2014 – 2012) (ولما تبقى من الخطة(هدف للخطة الوطنية الخمسية ) 2014 – 2012(الشعير للسنوات 

  ) .عدا اقليم كردستان(بديل اول 

 – 2012(للسنوات افترضه الباحث الهمية هذا المحصول للثروة الحيوانية ) %10(والبديل الثاني معدل نمو ** 

من انتاج العراق يمكن الرجوع الى %  10لزيادة االنتاج واذا افترضنا نسبة انتاج الشعير القليم كردستان ) 2014

من االطلس لعدم توفر البيانات  عن اقليم كردستان فان توقعات انتاجنا من الشعير مع اقليم كردستان  15-2ص 

وكل االمكانيات متوفرة لتحقيق ) 2014 – 2012(بقى من الخطة طن لما ت) 1200000(يساوي ) 2014(لسنة 

  .االهداف للقطاع الزراعي 

معدل نمو الحنطة ) 2014-2012(يمكن اإلعتماد على البديل الثاني للحنطة والشعير كهدف للخطة الخمسية  / 4مالحظة 

  .أفضل البدائل%) 10(والشعير %) 11(

  ب: 

  ب: 



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

  )2-4(جدول رقم 

   الف طن/  2010 - 2002 للمدةمحافظات الوسطى والجنوبية في ال الحنطةإنتاج 

 % 2010 % 2009 % 2008 % 2007 % 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 المحافظات

 25.1 689.7 11.1 188.2 1.3 15.9 14.6 320.4 20.6 500.8 17 378.2 2.4 30.7 26.5 616.5 36.6 954.1 نينوى
 13.3 367.1 15.8 268.8 13.3 166.5 13.2 289.1 9.9 240.7 15.4 342.7 18.3 236.7 19.2 445.4 13.7 352.2 آرآوك
 5.3 145.7 5 85.5 11.9 149.2 10.6 233 10.6 258 9.9 220.5 10.3 133.6 7.6 177.4 5.3 135.4 ديالى
 6 164.7 3.2 54 4.5 57.4 3.6 79.7 3.1 76.6 1.7 38 2 25.8 2.7 63.7 2.7 67 األنبار
 3.6 98.9 5.3 89.6 7.7 96.3 3.7 80.6 3.9 95 4.4 97.2 4.8 63.3 2.6 60.8 3.2 83.6 بغداد
 5.9 161.7 8.1 138.4 8.2 102.7 4.5 99.9 3.8 92.8 4.2 93.4 4 51.4 5.9 137.3 2.9 76.2 بابل
 0.3 9.3 0.4 6.8 0.3 3.9 0.2 4.6 0.2 5.1 0.3 6.8 0.5 6.1 0.3 7.5 0.5 12.6 آربالء
 11.3 311.5 14.1 240.5 16.3 204.9 14.2 312.1 11.8 288.5 18.4 410.8 21.7 282.2 13.2 306.4 11.9 307.1 واسط

 8.6 235.7 7.7 130.8 5.2 63.8 6.7 148.5 5 122.7 5.1 114.3 6.8 88.4 6.1 141.1 7.6 197.1 صالح الدين
 4.7 128.6 5.3 89.9 6.8 85.3 6.1 135.3 4.4 107.1 3.5 78 4.1 54.1 3.5 81 5.6 144 النجف
 7.9 218.4 12.7 215.8 11.4 142.9 10.8 238.5 9.8 237.9 9.3 208.7 11.2 145.7 5.9 138.3 4.8 125 الديوانية
 1 26.5 1.4 23.2 0.5 7.1 0.6 14.1 0.6 14.8 0.6 13.1 1.5 19.7 0.9 15.6 0.2 6.3 المثنى
 3.4 92.4 4.6 78.4 6 75.5 4.6 101.1 4.3 104.7 2.9 64.3 3.8 50.2 1.6 37.3 1.2 30.6 ذي قار
 3 81.4 4.2 70.8 5.3 66.4 5.6 123.6 5.2 125.4 6.7 148.2 7.5 97.8 3.4 79.7 3 78.8 ميسان
 0.6 16.9 1.1 19.6 1.3 16.7 1 22.4 6.8 166.4 0.6 14.4 1.2 15.4 0.9 21.1 0.8 19.3 البصرة
 100 2748.5 100 1700.3 100 1254.5 100 2202.9 100 2436.5 100 2228.6 100.1 1301.1 100.3 2329.1 100 2589.3 المجموع

  عدم توفر بيانات عن إقليم كردستان/ مالحظة 

  

  

م مديرية اإلحصاء الزراعي، تقارير إنتاج الجهاز المرآزي لإلحصاء / المصدر *   
 )2010 – 2002(الحنطة والشعير للمدة 



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

  )2-5(جدول رقم 

  )طن( 2010 – 2002انتاج الشعير حسب المحافظة للسنوات 

  .عدم توفر بيانات عن إلقليم كردستان/ مالحظة 

  

 % 2010 % 2009 % 2008 % 2007 % 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 المحافظات

 52.3 594437 11.2 56292 0.1 362 28.5 212943 43.6 401212 33.5 252444 46.4 375032 0 0 0 0 نينوى
 5.3 60259 3.7 18777 3.8 15823 4.7 35455 3.5 32332 3.1 23573 1.1 9033 3.9 12600 6.6 17700 آرآوك
 2.2 24811 1.9 9752 5.8 23436 4.9 36606 4.4 40538 5.7 43074 3.5 27840 10.9 34800 5.1 13400 ديالى
 0.5 5422 0.5 2737 0.5 1977 0.3 2490 0.3 2390 0.2 1665 0.3 2307 0.9 2950 0.7 1800 األنبار
 0.7 8142 1.2 6076 7.7 31064 1 7284 0.6 5626 1.1 8447 0.7 5405 1.4 4340 1.7 4500 بغداد
 2.7 30786 5.4 26833 4.9 19766 3.2 23213 2.3 20718 2.4 18082 2 15978 9.6 30640 5.2 13640 بابل
 0.4 3988 0.6 2915 0.7 2663 0.4 3102 0.3 2364 0.3 2455 0.3 2066 0.5 1750 1.6 4110 آربالء
 6.3 72204 14.8 74070 13.9 56058 10.3 77355 7.1 64868 9.3 69887 7.2 58002 16.8 53800 23.7 62630 واسط

 0.9 10720 1.6 7824 1.4 5734 1 7120 1.2 10774 1.1 8152 1.7 13982 1.8 5700 3.1 8300 صالح الدين
 0.3 3749 0.2 1250 0.4 1430 0.3 2408 0.2 1590 0.3 1999 0.2 1407 0.3 860 1.1 3000 النجف
 11.5 131179 24.1 120764 19.8 79885 17.6 131852 14.9 136600 16.1 121112 13.2 106121 27.3 87600 19.2 50900 الديوانية
 2.8 30987 7.2 36234 3.2 12802 3 22328 2.1 19481 2.4 18114 3.8 30292 8.7 27900 5.6 14800 المثنى
 7.9 89694 16.1 80529 25.9 104533 12.6 94601 10.2 95050 11.9 90139 12 96967 14.1 45400 13.6 35940 ذي قار
 5.9 66864 10.9 54457 10.9 44228 11.5 86067 8.8 80845 12 90909 6.8 54795 1.9 6010 8.1 21500 ميسان
 0.3 3927 0.6 2998 1 4238 0.7 5467 0.5 4919 0.6 4385 0.8 6218 1.9 6010 4.7 12520 البصرة
 100 1137169 100 501508 100 403999 100 748291 100 919307 100 754437 100 805445 100 320360 100 264740 المجموع

تقارير إنتاج / مديرية اإلحصاء الزراعي /  الجهاز المرآزي لإلحصاء/ المصدر * 
 )2010 - 2002(الحنطة والشعير للمدة 



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

  )2-6(جدول رقم 

  2007والعراق لسنة  ةفي بعض الدول العربي الحنطةإلنتاج ومتوسط اإلنتاجية لمحصول ا *

  

  

  

  

  

  

  

  

  مالحظة

طارمية دغار بـ (في السابق منذ أكثر من أربعة عقود كانت منطقة الطارمية تسمى ( الباحث  تحليلمن 

  :وكان متوسط غلة الدونم لمحصول الحنطة كاألتي )))أسم على مسمى(دغار ) 100(

 )كيلو غرام( 2000= األدغار  .1

2.          =2000  ×100 

 )كيلو غرام( 200000=          .3

 لمحصول الحنطة كمعدل/ دونم ) 1(كيلو غرام يزرع  25 .4

5.          =2000 ÷ 25 

 .لزراعة محصول الحنطة/ دونم  80=          .6

7.          =200000 ÷80 

لتسمية متوسط الغلة لمنطقة الطارمية أسم على مسمى أستحقت ا) دونم/كغم ( 2500=          .8

عما عليه في بقية العراق في  في زراعة محصول الحنطةانية التفوق مكعن جدارة هذا يعني إ

 .الدول

المساحة دونم أما ) 1,551,155(تبلغ  2008ى لسنة المساحة المتضررة في محافظة نينو: مالحظة

  .سابقفي الجدول ال كما) 2008(سنة في  أدى الى إنخفاض اإلنتاجدونم ) 94005(المحصودة 

 الدول
  األنتاجية

 )متوسط غلة الدونم(
          

 الف طن/ األنتاج 

 2024 351 العراق

 5620 1405 السعودية

 4041 606 سورية

 7375 1618 مصر

 803 645 السودان

 2007الكتاب السنوي لسنة / المنظمة العربية للتنمية الزراعية/ المصدر * 



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

  )2-7(جدول رقم 

على مستوى المحافظات 2010محصول الشلب لسنة  انتاج*

/ االنتاج المحافظات
 الغلة آغم % طن

 900.6 0.51 797 ديالى

 838.6 0.94 1460 بابل

 826.4 52.97 82546 النجف

 788.6 42.31 65930 القادسية

 898.5 2.66 4150 المثنى

 849.9 0.50 776 ذي قار

 680 0.11 170 ميسان

 812.1 100 155829 المجموع

 .الجهاز المرآزي لإلحصاء مديرية اإلحصاء الزراعي/  المصدر* 



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

  )2-5( خارطة رقم

على مستوى المحافظات 2010لخارطة توزيع أنتاج الشلب لسنة  المئويةالنسبة *

حدودالمحافظات

النسب المئوية النتاج محصول الشلب    

حدود العراق

محصول الشلب

المحافظات االعلى نسبة

  ).2-20(ص ) 2- 7(جدول رقم /  البيانات مصدر *



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

  )2-6( خارطة رقم
 

 

 .وزارة التخطيط/  1989األطلس الزراعي لسنة / ر المصد*



[ لزراعياألطلس اإلحصائي ا ]  الجوزء الثاني

 

 الطاقات الخزنية للحبوب*

  الواقع : اوأل

لعموم الشعب وخاصة الحبوب ويشمل الخزن بنية أرتكازية ستراتيجية كونها ترتبط بتأمين االمن الغذائي 

وهو احد انشطة وزارة  )الحنطة والشعيروالشلب(الحبوب محاصيل هذا القطاع السايلوات ومخازن خزن

  .الشركة العامة للحبوب حاليا/ ة التجار

سايلو بمختلف السعات الخزنية حيث تتراوح  )45(يبلغ عدد سايلوات خزن حبوب في محافظات العراق 

 نظراً. و العمودي والسايلو القببيالف طن بنوعية السايل )150-10(زنية للسايلو الواحد مابين الطاقات الخ

الرتباط الخزن باالمن الغذائي وبسبب الحروب التي مر بها العراق فقد كان من الضروري تأمين خزين 

مليون  )4,5(ي الى حوال 2008جيد من الحبوب الرئيسية حيث تم تطوير الطاقات الخزنية لتصل في عام 

الف طن من الشلب موزعة على معظم محافظات العراق وتأتي في  )350(من الحنطة والشعير و طن

مقدمة المحافظات من حيث الطاقات الخزنية نينوى تليها صالح الدين ثم بغداد وكركوك وتأتي في ادنى 

قة خزنية لهذين المحصولين سلم تدني الطاقات الخزنية للحنطة والشعير السليمانية حيث التوجد اي طا

  .الف طن )40(تتجاوز الطاقات الخزنية فيها عن فال  ،ذي قار ،المثنى ،محافظات كربالءأما ، فيها

  

  

  

  

  

  

  

  

 )2014 -  2010(الخطة الوطنية الخمسية /  المصدر* 



[ لزراعياألطلس اإلحصائي ا ]  الجوزء الثاني

 

  )2-7( خارطة رقم

  2010طن لسنة الف / في السايلوات ) ة والشعيرطالحن(الطاقة الخزنية الحالية *

  

  

حدودالمحافظات

سايلوات الحنطة والشعير  

حدود العراق

المحافظات االعلى نسبة

سايلوات  

  ).2-25(ص ) 2- 8(جدول رقم /  البيانات مصدر *



[ لزراعياألطلس اإلحصائي ا ]  الجوزء الثاني

 

  ذالسايلوات تحت التنفي – 1

  سايلو معدني في ذي قار 2- 1

  سايلو معدني في كربالء 3- 1

  إعادة التأهيلسايلوات  – 2

  سايلو الدورة في بغداد 1- 2

  سايلو خان ضاري في بغداد 2- 2

  مالحظة 

) 1020000(والطاقات الخزنية المقترحة للسايلوات ، طن) 392000(الطاقات الحالية للسايلوات مجموع 

  )2014 - 2010(طن إضافة لسنوات الخطة 

  )2-8(جدول رقم 

   2014 - 2010 إضافتها خالل سنوات الخطة الخمسية الطاقة الخزنية المقترح*

 المحافظة

الطاقة الخزنية للسايلوات ومخازن الشرآة العامة لتجارة 
األهمية النسبية  )الحنطة والشعير(الحبوب العامة 

للطاقة الخزنية 
للسايلوات 

) طن(المقترحة 
%  

الخزنية  الطاقة
الحالية للحبوب في 

 )طن(السايلوات 

حاجة المحافظة 
من الحبوب لمدة 

حنطة (ستة أشهر 
 طن) شعير+ 

الطاقة الخزنية 
للسايلوات 

 )طن(المقترحة 

 11.75 120000 77142 20000 آرآوك
صالح 
 9.80 100000 79380 10000 الدين

 11.75 120000 91074 10000 االنبار
 9.80 100000 72444 42000 واسط
 11.75 120000 70962 15000 القادسية
 5.88 60000 44610 10000 المثنى
 7.84 80000 61764 10000 آربالء
 11.75 120000 116154 20000 ذي قار
 7.84 80000 64998 10000 ميسان
 11.75 120000 165672 125000 البصرة
 100% 1020000 844200 272000  المجموع

  
 )2014_  2010(خطة التنمية الوطنية /  المصدر* 



[ لزراعياألطلس اإلحصائي ا ]  الجوزء الثاني

 

  لمشاكل والتحديات ا: ثانيا

 .قدم بعض السايلوات والحاجة الى اعادة تأهيلها  .1

 .تخلف اساليب أدارة وتشغيل السايلوات  .2

  الرؤية : ثالثا

الحنطة (األستراتيجية محاصيل الاالمن الغذائي من ة الستيعاب متطلبات تأمين ممستداوسائل خزن امنية و

  )والرز

  االهداف:رابعا

 االهداف العامة  .1

 .ازن استراتيجية من الحنطة والرز تكفي لمدة ستة اشهر على األقل تأمين مخ 

 .انشاء سايلوات وأماكن جيدة لخزن الحنطة والشلب  

 االهداف الكمية  .2

موزعة  2014_2010يبين الطاقات الخزنية المقترح اضافتها خالل سنوات الخطة الخمسية  )8(الجدول 

 حسب المحافظات

  -:مايلي)2014_2010(جاء في خطة التنمية الخمسية .. ايلوات الس/المشاكل والتحديات/الخزن 

  قدم بعض السايلوات والحاجة الى اعادة تاهيلها

  تخلف أساليب وتشغيل السايلوات

 

 

 



[ لزراعياألطلس اإلحصائي ا ]  الجوزء الثاني

 

 المحاصيل الرئيسية -

وألهمية هذا المحصول كان البد من  محاصيل الحبوببعد الذرة الصفراء تأتي بالمرتبة الثانية  -

 .)2- 8(والخارطة ) 2-9(ا في الجدول رقم عرضه بشكل منفرد كم

  

  )2-9(جدول رقم 

  2010اإلنتاج ومتوسط الغلة لمحصول الذرة الصفراء لسنة  *

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الصفراء إن محافظة بابل جائت في المرتبة األولى في أنتاج محصول الذرة ) 8(رقم الخارطة  تبين

، إن التخصص في زراعة المحاصيل الثالثةجة ومحافظة كركوك بالدرجة الثانية ومحافظة بغداد بالدر

والبد من التركيز على هذا الجانب في األنتاج والتكامل االقتصادي  يقود الى تنفيذ مشاريع زراعية متكاملة

والى جانب ذلك تربية  بين المحافظات والتخصص الدقيق مثل زراعة الحنطة والشعير في محافظة نينوى

در دخل المزارعين وتربية أكثر من نوع من الحيوانات بإختالف الحيوانات الثروة الحيوانية لتنويع مصا

  .في طبيعة حصولها على غذاء والعلف

  

األنتاج  المحافظات
 )طن(

 آغم/ متوسط الغلة 
األهمية النسبية 

المساحة المحصودة إجمالي المساحة
 0.03 542.2 217.9 90 نينوى
 22.1 610.3 610.3 58714 آرآوك
 3.4 518.4 516.9 9442 ديالى
 3.7 292.6 307.5 9883 األنبار
 20.1 608.5 608.5 53590 بغداد
 25.3 647.9 647.9 67495 بابل
 1.6 610 610 4287 آربالء
 11.4 532.7 532.7 30260 واسط

 4.4 571.6 571.6 11587 صالح الدين
 0.1 91.5 49.2 336 النجف
 0.9 360.1 360.1 2322 القادسية
 0 297.3 297.3 11 المثنى
 1 346.7 346.7 2666 ذي قار
 6 683 683 16016 ميسان
 100 ــ ــ 266699 المجموع

 .مديرية اإلحصاء الزراعي/ الجهاز المرآزي لإلحصاء /  المصدر* 



[ لزراعياألطلس اإلحصائي ا ]  الجوزء الثاني

 

  )2-8( خارطة رقم

  2010لسنة ) الربيعية والخريفية(الذرة الصفراء للعروتين  األهمية النسبية إلنتاج محصول*

  

  



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

ب )2-8( خارطة رقم  

  

  

وزارة التخطيط هيئة التخطيط الزراعي سابقًا إعداد يحيى ) 1989(األطلس الزراعي لسنة  / البيانات مصدر *
  .رئيس باحثين أقدم/ الفهد 



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

  )2-10(جدول رقم 

  2010ومتوسط الغلة لمحصول البطاطة للعروتين الربيعية والخريفية لسنة  األنتاج*

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )طن(األنتاج  المحافظات
 آغم/ متوسط الغلة 

إجمالي 
 المساحة

المساحة 
 المحصودة

 5051 5051 42418 نينوى

 3875.7 3875.7 93977 األنبار

 3179.8 3179.8 46682 بغداد

 4789.6 4789.6 9038 بابل

 4834.8 4834.8 11120 واسط

 900 900 225 صالح الدين

 2912.4 2912.4 399 القادسية

 4500 4500 261 المثنى

 4416.7 4416.7 477 ميسان

 ــ ــ 204597 المجموع

  .مديرية اإلحصاء الزراعي/ الجهاز المرآزي لإلحصاء / البيانات مصدر *



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

  )2-9( خارطة رقم                                  

  2010لخارطة توزيع أنتاج محصول البطاطا حسب المحافظات لسنة  المئويةالنسبة *  

  

حدودالمحافظات 

النسب المئوية لمحصول البطاطة بالطن

حدود العراق

محصول البطاطة

المحافظات االعلى نسبة

  ).2-31(ص ) 2- 10(جدول رقم /  البيانات مصدر *



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

  

  )2- 11(جدول رقم 

  2010انتاج محصول الطماطة حسب المحافظات للعروتين الربيعية والخريفية لسنة *

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المحافظات
 )دونم/ آغم (متوسط األنتاجية 

األهمية طن/ األنتاج 
للمساحة  %النسبية 

 المنتجة
ألجمالي 
 المساحة

 1.53 15502 3022.5 3022.5 نينوى

 0.39 3945 1657.7 1657.7 آرآوك

 8.00 81041 5931.4 5931.4 ديالى

 3.27 33117 1459.8 1459.8 األنبار

 16.02 162262 5100 5100 بغداد

 6.49 65770 4600 4600 بابل

 0.86 8673 2900 2900 آربالء

 8.27 83837 3500 3500 واسط

 6.02 60951 3500 3500 صالح الدين

 8.73 88418 7677.2 7677.2 النجف

 1.78 18001 8800 8800 لقادسيةا

 1.14 11589 5500 5500 المثنى

 1.23 12502 3500 3500 ذي قار

 0.66 6681 3734.6 3734.6 ميسان

 35.62 360888 80000 80000 البصرة

 100 1013177 ــ ــ المجموع

  .مديرية اإلحصاء الزراعي/ الجهاز المرآزي لإلحصاء /  البيانات مصدر *



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

  )2-10( خارطة رقم

  التجميعي 2010انتاج محصول الطماطة لسنة *

  

)2-12(جدول رقم   

حدودالمحافظات

النسب المئوية لمحصول الطماطة   

حدود العراق

محصول الطماطة

المحافظات االعلى نسبة

  ).2-32(ص ) 2- 11(جدول رقم /  البيانات مصدر *



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

  التجميعي 2010لسنة  انتاج محصول البصل*

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2-11( خارطة رقم

 المحافظات
 )دونم/ آغم (متوسط األنتاجية 

 األهمية النسبية طن/ األنتاج 
للمساحة  % لإلنتاج

 المنتجة
ألجمالي 
 المساحة

 25.40 22473 2444.8 2444.8 نينوى

 3.03 2682 2629.4 2629.4 آرآوك

 9.89 8747 1838 1838 ديالى

 25.63 22680 2471.7 2471.7 األنبار

 10.78 9541 2424.7 2424.7 بغداد

 1.96 1731 1284.1 1284.1 بابل

 1.46 1294 366.7 366.7 آربالء

 2.89 2559 1163.2 1163.2 واسط

 3.16 2800 1600 1600 صالح الدين

 0.07 62 1476.2 1476.2 النجف

 2.47 2181 1615.6 1615.6 القادسية

 0.04 38 1583.3 1583.3 المثنى

 11.67 10328 1665.8 1665.8 ذي قار

 1.53 1358 1886.1 1886.1 ميسان

 0.00 0 0 0 البصرة

 100 88474 ــ ــ المجموع

  .مديرية اإلحصاء الزراعي/ الجهاز المرآزي لإلحصاء /  البيانات مصدر *



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

  تجميعيال 2010لمحصول انتاج البصل بأنواعه لسنة  المئويةخارطة توزيع النسب *

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الحمضيات

حدودالمحافظات  

النسب المئوية لمحصول البصل بالطن    

حدود العراق

محصول البصل

المحافظات االعلى نسبة

  ).2-34(ص ) 2- 12(جدول رقم /  البيانات مصدر *



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

 .النارنج –الالنكي  –الليمون حلو  –الليمون حامض  –البرتقال  -

  )واسط –ديالى  –بغداد  –صالح الدين (يتركز اإلنتاج في المحافظات الوسطى  -

ال لك العراقي اال ان انتاجهاهوعلى الرغم  من اهمية الحمضيات كاحد  االغذية االساسية في سلة المست

دول المجاورة وخاصة الويتم تعويض النقص عن طريق االستيراد من . يفي باحتياجات السوق العراقية 

في السنوات االخيرة بعد انخفاض االنتاج بشكل ملموس  بسبب اصابة اشجار الحمضيات بمرض الذبابة  

بسبب ضعف  وسمملاواستمرار  تاثيره على  شكل تدريجي خالل السنوات السابقةوانتشاره ب ،البيضاء

علما  بان ، المعالجة وقلة استخدام المبيدات للحد من تاثير هذا المرض على انتاج الحمضيات في العراق

لما تبقى من االشجار  تاثير المرض  تسبب في هالك اعداد كبيرة من اشجار الحمضيات وتدني االنتاجية

متتالية وتدني كميات االنتاج واالنتاجية خفاقات الاالتدني كميات االنتاج وعلى الرغم من  وبالتالي

باإلضافة  الحرصإن والهالكات في اعداد االشجار لمختلف انواع الحمضيات خالل السنوات السابقة اال 

توفير بعض المستلزمات الضرورية وخاص مواد المكافحة والمبيدات نامل ان  الى جهود المزارعين على

ن تستمر هذه السياسة للخروج من دائره التراجع والعوده الى تساهم في رفع مستويات انتاج  ويؤمل ا

معدالت السابقة في االنتاج واالنتاجية وصوال للمعدالت العالمية ودول الجوار والتي قدر فيها متوسط ال

كغم للشجرة الواحدة في االردن والتي تعتبر هي االخرى منخفضة مقارنة )  40,6( االنتاجية بحدود 

كغم فقط وهو معدل )  13,5(  قدر متوسط  انتاجية شجرة البرتقال في العراق بحدوداالخرى بالدول 

لحمضيات في العراق وان متوسط االنتاجية لالشجار  ل األولى الشجرةإنها تعتبر  منخفض جدا علما

  .البرتقالإنتاجية  ت تقترب من معدلاالخرى من الحمضيا

  

  

  



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

  )2-13(جدول رقم 

 على مستوى العراق 2009حسب أنواعها مقارنة بسنة  2010ة أشجار الحمضيات لسنة األنتاج ومتوسط إنتاجي*

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

متوسط إنتاجية الشجرة الواحدة  )شجرة(عدد األشجار المثمرة  نوع الفاآهة
 نسبة التغير  )طن(اإلنتاج  )آغم(

2009 2010 2009 2010 2009 2010 % 
 3.6- 97907 101543 13.5 14.1 7263240 7222194 البرتقال
الليمون 
 4.6 4191 4008 13.1 12.5 319067 321426 الحامض

 1.2 1176 1162 13.5 13.4 87007 86471 الليمون الحلو
 0.2- 3668 3675 12.5 12.9 293043 283845 الاللنكي
 0.8- 8586 8656 12.6 12.8 683569 674075 النارنج

  ).2010(تقديرات الحمضيات لسنة / مديرية اإلحصاء الزراعي / الجهاز المرآزي لإلحصاء /  البيانات مصدر *



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

  )2-14(جدول رقم 

 حسب المحافظات 2010ال لسنة أشجار البرتقأنتاج *

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عدد األشجار  نوع الفاآهة
 )شجرة(المثمرة 

متوسط إنتاجية 
الشجرة الواحدة 

 )آغم(
األهمية النسبية  )طن(اإلنتاج 

 %لإلنتاج 

 0 1 402 251 نينوى
 0 10 801 1263 آرآوك
 12.7 12409 808 1410161 ديالى
 4.7 4556 13.2 345118 االنبار
 33.3 32636 16.8 1942613 بغداد
 8.6 8434 13.2 638922 واسط

 37.7 36864 14.4 2559994 صالح الدين
 1.1 1094 9.5 115131 بابل
 1.7 1710 7.3 234195 آربالء
 0 26 6.9 3763 النجف
 0.1 62 15.2 4055 القادسية
 0.1 94 15.6 6019 المثنى
 0 0 0 0 ذي قار
 0 1 6.8 140 ميسان
 0 10 6 1615 البصرة
 100 97907 13.5 7263240 المجموع

/ مديرية اإلحصاء الزراعي / الجهاز المرآزي لإلحصاء /  البيانات مصدر *
  ).2010(تقديرات إنتاج أشجار الحمضيات لسنة 



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

  )2-12( خارطة رقم

 حسب المحافظات 2010النسب المئوية ألنتاج أشجار البرتقال لسنة *

  

حدودالمحافظات

النسب المئوية العداد البرتقال   

حدود العراق

اعداد البرتقال 

المحافظات االعلى نسبة

  ).2-38(ص ) 2- 14(جدول رقم /  البيانات مصدر *



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

  )2-15(جدول رقم 

 حسب المحافظات 2010أنتاج أشجار الليمون الحامض لسنة *

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عدد األشجار  نوع الفاآهة
 )ةشجر(المثمرة 

متوسط إنتاجية 
الشجرة الواحدة 

 )آغم(
األهمية النسبية  )طن(اإلنتاج 

 %لإلنتاج 

 0 0 0 0 نينوى
 0 1 11.4 54 آرآوك
 4.6 192 3.6 53409 ديالى
 10.1 422 14.2 29691 االنبار
 25.6 1073 15 71527 بغداد
 23 965 14.2 67965 واسط

 27.4 1147 20.6 55676 صالح الدين
 5.4 224 13 17234 بابل
 3.2 135 6.7 20221 آربالء
 0.3 12 8 1519 النجف
 0.3 13 12.8 999 القادسية
 0 1 4.4 219 المثنى
 0 0 0 0 ذي قار
 0 0 0 0 ميسان
 0.1 6 10 553 البصرة
 100 4191 13.1 319067 المجموع

/ مديرية اإلحصاء الزراعي / الجهاز المرآزي لإلحصاء /  البيانات مصدر *
  ).2010(تقديرات إنتاج أشجار الحمضيات لسنة 



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

  )2-13( خارطة رقم

 حسب المحافظات 2010لليمون الحامض لسنة النسب المئوية ألنتاج أشجار ا*

  

حدودالمحافظات

النسب المئوية العداد الليمون الحامض

حدود العراق

اعداد الليمون الحامض

المحافظات االعلى نسبة

  ).2-40(ص ) 2- 15(جدول رقم /  البيانات مصدر *



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

  )2-16(جدول رقم 

 حسب المحافظات 2010أنتاج أشجار الليمون الحلو لسنة *

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عدد األشجار  نوع الفاآهة
 )شجرة(المثمرة 

متوسط إنتاجية 
الشجرة الواحدة 

 )آغم(
األهمية النسبية  )طن(اإلنتاج 

 %لإلنتاج 

 0 0 0 0 نينوى
 0 0 0 0 وكآرآ

 8.8 104 7.2 14493 ديالى
 1.5 18 13.7 1287 االنبار
 37.2 437 15.7 27834 بغداد
 10.7 126 7.8 16095 واسط

 40.1 471 19.5 24160 صالح الدين
 0.9 11 8.8 1296 بابل
 0.5 6 4 1513 آربالء
 0.3 3 8.5 329 النجف
 0 0 0 0 القادسية
 0 0 0 0 المثنى
 0 0 0 0 ذي قار
 0 0 0 0 ميسان
 0 0 0 0 البصرة
 100 1176 ــ 87007 المجموع

/ مديرية اإلحصاء الزراعي / الجهاز المرآزي لإلحصاء /  البيانات مصدر *
  ).2010(تقديرات إنتاج أشجار الحمضيات لسنة 



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

  )2-14( خارطة رقم

  حسب المحافظات 2010النسب المئوية إلنتاج أشجار الليمون الحلو لسنة *

  

  

حدودالمحافظات

النسب المئوية العداد الليمون   

حدود العراق

اعداد الليمون الحلو

المحافظات االعلى نسبة

  ).2-42(ص ) 2- 16(جدول رقم /  البيانات رمصد *



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

  

  )2-17(جدول رقم 

 حسب المحافظات 2010أنتاج أشجار الاللنكي لسنة *

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عدد األشجار  الفاآهة نوع
 )شجرة(المثمرة 

متوسط إنتاجية 
الشجرة الواحدة 

 )آغم(
األهمية النسبية  )طن(اإلنتاج 

 %لإلنتاج 

 0 0 0 0 نينوى
 0 0 0 0 آرآوك
 9.2 104 5.9 57394 ديالى
 1.8 18 12.4 5220 االنبار
 43.6 437 15.4 103840 بغداد
 13.3 126 13.2 36912 واسط

 31.2 471 13.7 83496 صالح الدين
 0.5 11 11.3 1537 بابل
 0.3 6 3.2 4198 آربالء
 0.1 3 8.5 446 النجف
 0 0 0 0 القادسية
 0 0 0 0 المثنى
 0 0 0 0 ذي قار
 0 0 0 0 ميسان
 0 0 0 0 البصرة
 100 1176 ــ 293043 المجموع

/ مديرية اإلحصاء الزراعي / الجهاز المرآزي لإلحصاء /  البيانات مصدر *
  ).2010(تقديرات إنتاج أشجار الحمضيات لسنة 



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

  )2-15( خارطة رقم

  حسب المحافظات 2010شجار الاللنكي لسنة النسب المئوية إلنتاج أ*

  

حدودالمحافظات

النسب المئوية العداد الاللنكي   

حدود العراق

اعداد الاللنكي

المحافظات االعلى نسبة

  ).2-44(ص ) 2- 17(جدول رقم /  البيانات مصدر *



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

  

  )2-18(جدول رقم 

 حسب المحافظات 2010أنتاج أشجار النارنج لسنة *

عدد األشجار  نوع الفاآهة
)شجرة(المثمرة   

متوسط إنتاجية 
الشجرة الواحدة 

)آغم(  
)طن(اإلنتاج  األهمية النسبية  

%لإلنتاج   

 0 0 0 0 نينوى
 0 3 10 297 آرآوك
 8.7 748 7.6 98384 ديالى
 1.2 101 14.1 7146 االنبار
 41.8 3584 13.2 271536 بغداد
 21.3 1824 12.5 145883 واسط

 20 1719 15.8 108798 صالح الدين
 3.3 284 16.2 17554 بابل
 3.1 268 8.9 30115 آربالء
 0.4 37 14.9 2507 النجف
 0.2 17 13.5 1280 القادسية
نىالمث  0 0 0 0 

 0 0 0 0 ذي قار
 0 0 0 0 ميسان
 0 1 11.1 69 البصرة
 100 8586 ــ 683569 المجموع

  

  

  

  

  

  

  

/ زراعي مديرية اإلحصاء ال/ الجهاز المرآزي لإلحصاء /  البيانات مصدر *
  ).2010(تقديرات إنتاج أشجار الحمضيات لسنة 



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

  

  )2-16( خارطة رقم

  حسب المحافظات 2010النسب المئوية إلنتاج اشجار النارنج لسنة *

  

حدودالمحافظات

النسب المئوية العداد النارنج   

حدود العراق

اعداد النارنج

المحافظات االعلى نسبة

  ).2-46(ص ) 2- 18(جدول رقم /  البيانات مصدر *



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

  )2-19(جدول رقم 

  على مستوى العراق 2008حسب أنواعها مقارنة بسنة  2009اإلنتاج ومتوسط إنتاجية أشجار الفواكه للموسم الصيفي لسنة * 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نوع الفاآهة
 )طن(اإلنتاج )آغم(ط إنتاجية الشجرة الواحدة متوس )شجرة(عدد األشجار المثمرة 

% 
2008 2009 2008 2009 2008 2009 

 46.6 194731 203223 19.26 20.38 10110629 9972035 العنب
 29 120887 115041 24.44 23.51 4946832 4893893 الرمان
 8.8 36576 36362 25.33 26.8 1444175 1356696 التفاح
 4.4 18339 18952 25.41 27.59 721680 686946 المشمش
 3 12489 12508 24.69 25.12 505882 497938 العرموط
 2.1 8870 9473 22.46 24.18 394955 391722 التين

 2.2 9024 9874 25.85 29.51 349060 334598 االلو بالو
 0.4 1781 1866 16.13 17.95 110384 103974 الكوجه
 0.4 1526 1339 18.79 18.35 81219 72986 الخوخ
 3.1 12992 10840 22.53 22.28 576556 486528 الزيتون
 100 417215 419478 - - 19241372 18797316 المجموع

/ مديرية اإلحصاء الزراعي / الجهاز المرآزي لإلحصاء /  البيانات مصدر *
  ).2009(تقديرات إنتاج أشجار الفواآه الصيفية لسنة 



[ الزراعي األطلس اإلحصائي ]  الجوزء الثاني

 

  )2-20(جدول رقم 

  حسب المحافظات 2009إنتاج محصول العنب للموسم الصيفي لسنة *

عدد األشجار  نوع الفاآهة
 )شجرة(المثمرة 

متوسط إنتاجية 
الشجرة الواحدة 

 )آغم(
 % )طن(اإلنتاج 

 2.1 4094 16.1 254314 نينوى
 0.1 309 14.4 21462 آرآوك
 19.8 38589 16 2411820 ديالى
 0.3 548 27.5 19940 االنبار
 2.8 5565 29.7 187389 بغداد
 0.1 211 17.4 12139 واسط

 64.7 125947 19.5 6458812 صالح الدين
 2 3851 17.3 222591 بابل
 0.1 105 18 5830 آربالء
 7.9 15325 30.5 502461 النجف
 0 33 23.2 1421 القادسية
 0 19 15.8 1200 المثنى
 0 1 10.6 94 ذي قار
 0 - - - ميسان

 0.1 134 12 11156 صرةالب
 100 194731 19.26 10110629 المجموع

  

  

  

  

  

  

  
/ مديرية اإلحصاء الزراعي  /الجهاز المرآزي لإلحصاء /  البيانات مصدر *

  ).2009(تقديرات إنتاج أشجار الفواآه الصيفية لسنة 



[ الزراعي األطلس اإلحصائي ]  الجوزء الثاني

 

  )2-17( خارطة رقم

  حسب المحافظات 2009النسب المئوية إلنتاج محصول العنب للموسم الصيفي لسنة *

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حدودالمحافظات

النسب المئوية العداد العنب   

حدود العراق

اعداد العنب

المحافظات االعلى نسبة

  ).2-49(ص ) 2- 20(جدول رقم /  البيانات مصدر *



[ الزراعي األطلس اإلحصائي ]  الجوزء الثاني

 

  )2-21(جدول رقم 

  حسب المحافظات 2009إنتاج محصول الرمان للموسم الصيفي لسنة *

عدد األشجار  آهةنوع الفا
 )شجرة(المثمرة 

متوسط إنتاجية 
الشجرة الواحدة 

 )آغم(
 % )طن(اإلنتاج 

 1.1 1365 19.7 69266 نينوى
 0.1 173 27 6404 آرآوك
 71.6 86531 25 3461237 ديالى
 1.5 1821 32.7 55699 االنبار
 2.5 3003 30.6 98137 بغداد
 0.2 235 18.8 12513 واسط

 19.3 23333 25.5 915025 صالح الدين
 0.9 1081 18.4 58727 بابل
 2.4 2916 12 242988 آربالء
 0 57 11.8 4848 النجف
 0.2 203 22 9207 القادسية
 0.1 91 18.6 4885 المثنى
 0 9 8.4 1074 ذي قار
 0 2 14.6 137 ميسان
 0.1 67 10 6685 البصرة
 100 120887 24.44 4946832 المجموع

  

  

  

  

  

  

/ مديرية اإلحصاء الزراعي / الجهاز المرآزي لإلحصاء /  البيانات مصدر *  
  ).2009(تقديرات إنتاج أشجار الفواآه الصيفية لسنة 



[ الزراعي األطلس اإلحصائي ]  الجوزء الثاني

 

  )2-18( طة رقمخار

  حسب المحافظات 2009النسب المئوية إلنتاج محصول الرمان للموسم الصيفي لسنة *

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حدودالمحافظات

النسب المئوية العداد الرمان   

حدود العراق

اعداد الرمان

المحافظات االعلى نسبة

  ).2-51(ص ) 2- 21(جدول رقم  / البيانات مصدر *



[ الزراعي األطلس اإلحصائي ]  الجوزء الثاني

 

  )2-22(جدول رقم 

  حسب المحافظات 2009للموسم الصيفي لسنة  التفاحإنتاج محصول *

عدد األشجار  نوع الفاآهة
 )شجرة(المثمرة 

متوسط إنتاجية 
الشجرة الواحدة 

 )آغم(
 % )طن(إلنتاج ا

 2.7 984 21.9 44947 نينوى
 0.1 23 20.6 1118 آرآوك
 4.6 1698 19.9 85341 ديالى
 13.9 5087 21.7 234410 االنبار
 39.3 14372 30.3 474321 بغداد
 6.5 2385 22.5 106002 واسط

 31.9 11686 24.6 475032 صالح الدين
 0.6 213 16 13292 بابل
 0.2 67 13.3 5020 آربالء
 0.1 18 9.8 1833 النجف
 0.1 25 12.8 1960 القادسية
 0 14 24.2 579 المثنى
 0 1 11.4 88 ذي قار
 0 - - - ميسان
 0 3 12.9 232 البصرة
 100 36576 25.33 1444175 المجموع

  

  

  

  

  

  

/ مديرية اإلحصاء الزراعي / الجهاز المرآزي لإلحصاء /  البيانات مصدر *  
  ).2009(تقديرات إنتاج أشجار الفواآه الصيفية لسنة 



[ الزراعي األطلس اإلحصائي ]  الجوزء الثاني

 

  )2-19( خارطة رقم

  المحافظات حسب 2009النسب المئوية إلنتاج محصول التفاح للموسم الصيفي لسنة *

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حدودالمحافظات

النسب المئوية العداد التفاح   

حدود العراق

اعداد التفاح

المحافظات االعلى نسبة

  ).2-53(ص ) 2- 22(جدول رقم /  البيانات مصدر *



[ الزراعي األطلس اإلحصائي ]  الجوزء الثاني

 

  )2-23(جدول رقم 

  حسب المحافظات 2009إنتاج محصول المشمش للموسم الصيفي لسنة *

عدد األشجار  نوع الفاآهة
 )شجرة(المثمرة 

متوسط إنتاجية 
الشجرة الواحدة 

 )آغم(
 % )طن(اإلنتاج 

 9.5 1751 22.5 77830 نينوى
 0.4 69 27.9 2476 آرآوك
 4.8 873 14 62347 ديالى
 5.8 1064 28 37998 االنبار
 30.8 5654 31.5 179489 بغداد
 2.4 436 20.1 21677 واسط

 39.1 7174 28.7 249969 صالح الدين
 0.8 139 14.5 9568 بابل
 5.9 1073 15 71509 آربالء
 0.3 63 13.1 4813 النجف
 0.2 29 12.4 2345 القادسية
 0 8 10.4 769 المثنى
 0 1 4.7 213 ذي قار
 0 - - - ميسان
 0 5 7.4 677 البصرة
 100 18339 25.41 721680 المجموع

  

  

  

  

  

  

  
/  مديرية اإلحصاء الزراعي/ الجهاز المرآزي لإلحصاء /  البيانات مصدر *

  ).2009(تقديرات إنتاج أشجار الفواآه الصيفية لسنة 



[ الزراعي األطلس اإلحصائي ]  الجوزء الثاني

 

  )2-20( خارطة رقم

  حسب المحافظات 2009النسب المئوية إلنتاج محصول المشمش للموسم الصيفي لسنة *

  

  

حدودالمحافظات

النسب المئوية العداد المشمش   

حدود العراق

اعداد المشمش

المحافظات االعلى نسبة

  ).2-55(ص ) 2- 23(جدول رقم /  البيانات مصدر *



[ الزراعي األطلس اإلحصائي ]  الجوزء الثاني

 

  

  )2-24(جدول رقم 

  حسب المحافظات 2009إنتاج محصول العرموط للموسم الصيفي لسنة *

عدد األشجار  نوع الفاآهة
 )شجرة(المثمرة 

متوسط إنتاجية 
الشجرة الواحدة 

 )آغم(
 % )طن(اإلنتاج 

 5.8 718 23.2 30962 نينوى
 7.1 886 45 19696 آرآوك
 8.5 1063 16.9 62884 ديالى
 3.3 413 22.8 18109 االنبار
 30.6 3824 29 131857 بغداد
 4.1 514 19.6 26246 واسط

 36.3 4533 24.5 185025 صالح الدين
 3.4 422 20.5 20575 بابل
 0.5 66 10.6 6248 آربالء
 0.3 31 10.5 2963 النجف
 0.1 14 13.6 1028 القادسية
 0 2 15.3 131 المثنى
 0 - - - ذي قار
 0 - - - ميسان
 0 3 19 158 البصرة
 100 12489 24.69 505882 المجموع

  

  

  

  

  

  

/ مديرية اإلحصاء الزراعي / الجهاز المرآزي لإلحصاء /  البيانات مصدر *
  ).2009(تقديرات إنتاج أشجار الفواآه الصيفية لسنة 



[ الزراعي األطلس اإلحصائي ]  الجوزء الثاني

 

  

  )2-21( ارطة رقمخ

  حسب المحافظا 2009النسب المئوية إلنتاج محصول العرموط للموسم الصيفي لسنة *

حدودالمحافظات

النسب المئوية العداد العرموط   

حدود العراق

اعداد العرموط

المحافظات االعلى نسبة

  ).2-57(ص ) 2- 24(جدول رقم /  البيانات مصدر *



[ الزراعي األطلس اإلحصائي ]  الجوزء الثاني

 

  

  )2-25(جدول رقم 

  حسب المحافظات 2009إنتاج محصول التين للموسم الصيفي لسنة *

عدد األشجار  نوع الفاآهة
 )شجرة(المثمرة 

متوسط إنتاجية 
الشجرة الواحدة 

 )آغم(
 % )طن(اإلنتاج 

 13.2 1167 20.4 57213 نينوى
 0.7 67 40.3 1664 آرآوك
 2.1 185 7 26467 ديالى
 3.1 273 27.7 9859 االنبار
 5.1 448 22.3 20073 بغداد
 13.1 1160 12.9 89927 واسط

 52.9 4692 35 134062 صالح الدين
 2.2 197 10.1 19517 بابل
 1.4 122 11.8 10298 آربالء
 1.5 137 14.3 9581 النجف
 4 352 30 11728 القادسية
 0.1 11 13.1 838 المثنى
 0 2 5.5 364 ذي قار
 0 1 11.5 87 ميسان
 0.6 56 17.1 3277 البصرة
 100 8870 22.46 394955 المجموع

  

  

  

  

  

  
/ مديرية اإلحصاء الزراعي / الجهاز المرآزي لإلحصاء /  البيانات مصدر *

  ).2009(تقديرات إنتاج أشجار الفواآه الصيفية لسنة 



[ الزراعي األطلس اإلحصائي ]  الجوزء الثاني

 

  )2-22( خارطة رقم

  المحافظاتحسب  2009النسب المئوية إلنتاج محصول التين للموسم الصيفي لسنة *

  

  

حدودالمحافظات

النسب المئوية العداد التين   

حدود العراق

اعداد التين

المحافظات االعلى نسبة

  ).2-59(ص ) 2- 25(جدول رقم /  البيانات مصدر *



[ الزراعي األطلس اإلحصائي ]  الجوزء الثاني

 

  )2-26(جدول رقم 

  حسب المحافظات 2009إنتاج محصول األلوبالو للموسم الصيفي لسنة *

عدد األشجار  نوع الفاآهة
 )شجرة(المثمرة 

متوسط إنتاجية 
الشجرة الواحدة 

 )آغم(
 % )طن(اإلنتاج 

 2.7 247 22.2 11110 نينوى
 0.4 33 17.8 1858 آرآوك
 3.9 355 12.8 27708 ديالى
 2.6 237 27.2 8713 االنبار
 15.2 1375 24.9 55204 بغداد
 1 90 13.8 6537 واسط

 73.3 6611 28.5 231977 صالح الدين
 0.2 17 14.2 1197 بابل
 0.4 32 14.2 2259 آربالء
 0.1 7 15.8 442 النجف
 0.2 20 9.7 2055 القادسية
 0 0 0 0 المثنى
 0 0 0 0 ذي قار

 0 0 0 0 يسانم
 0 0 0 0 البصرة
 100 9024 25.85 349060 المجموع

  

  

  

  

  

  

/ مديرية اإلحصاء الزراعي / الجهاز المرآزي لإلحصاء /  البيانات مصدر *  
  ).2009(الفواآه الصيفية لسنة تقديرات إنتاج أشجار 



[ الزراعي األطلس اإلحصائي ]  الجوزء الثاني

 

  )2-23( خارطة رقم

  حسب المحافظات 2009النسب المئوية إلنتاج محصول األلوبالو للموسم الصيفي لسنة *

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حدودالمحافظات

النسب المئوية العداد الوبالو   

حدود العراق

اعداد الوبالو

المحافظات االعلى نسبة

  ).2-61(ص ) 2- 26(جدول رقم /  البيانات مصدر *



[ الزراعي األطلس اإلحصائي ]  الجوزء الثاني

 

  )2-27(جدول رقم 

  حسب المحافظات 2009إنتاج محصول الكوجة للموسم الصيفي لسنة *

عدد األشجار  نوع الفاآهة
 )شجرة(المثمرة 

متوسط إنتاجية 
الشجرة الواحدة 

 )آغم(
 % )طن(اإلنتاج 

 7.2 128 18.7 6863 نينوى
 0.1 1 11.8 85 آرآوك
 0.7 13 12.1 1071 ديالى
 8 143 26.7 5362 االنبار
 9.9 176 23.5 7505 بغداد
 2 35 18.4 1902 واسط

 31.4 559 22.5 24844 صالح الدين
 1.8 32 13.6 2357 بابل
 38.8 691 11.5 60116 آربالء
 0.1 2 10.2 197 النجف
 0 1 12.2 82 القادسية
 0 0 0 0 المثنى
 0 0 0 0 ذي قار
 0 0 0 0 ميسان
 0 0 0 0 البصرة
 100 1781 16.13 110384 المجموع

  

  

  

  

  

  

/ مديرية اإلحصاء الزراعي / الجهاز المرآزي لإلحصاء /  البيانات مصدر *  
  ).2009(تقديرات إنتاج أشجار الفواآه الصيفية لسنة 



[ الزراعي األطلس اإلحصائي ]  الجوزء الثاني

 

  )2-24( خارطة رقم

  حسب المحافظات 2009للموسم الصيفي لسنة  النسب المئوية إلنتاج محصول الكوجة*

  

حدودالمحافظات

النسب المئوية العداد الكوجة   

حدود العراق

اعداد الكوجة

المحافظات االعلى نسبة

  ).2-63(ص ) 2- 27(جدول رقم /  البيانات مصدر *



[ الزراعي األطلس اإلحصائي ]  الجوزء الثاني

 

  

  )2-28(جدول رقم 

  حسب المحافظات 2009إنتاج محصول الخوخ للموسم الصيفي لسنة *

عدد األشجار  نوع الفاآهة
 )شجرة(المثمرة 

متوسط إنتاجية 
الشجرة الواحدة 

 )آغم(
 % )طن(اإلنتاج 

 54.4 830 18.8 44155 نينوى
 0.1 2 37.7 53 آرآوك
 7.8 119 15 7961 ديالى
 1.8 28 26 1080 االنبار
 5 77 20.2 3816 بغداد
 10.3 157 15 10452 واسط

 18.8 287 24.6 11665 صالح الدين
 0.1 2 12 166 بابل
 0.3 4 14.6 274 آربالء
 0.1 1 11.8 85 النجف
 1.2 18 12.8 1409 القادسية
 0 0 0 0 المثنى
 0 0 0 0 ذي قار
 0 0 0 0 ميسان
 0.1 1 9.7 103 البصرة
 100 1526 18.79 81219 المجموع

  

  

  

  

  

  

  

/ مديرية اإلحصاء الزراعي / الجهاز المرآزي لإلحصاء /  البيانات مصدر *
  ).2009(تقديرات إنتاج أشجار الفواآه الصيفية لسنة 



[ الزراعي األطلس اإلحصائي ]  الجوزء الثاني

 

  )2-25( خارطة رقم

  حسب المحافظات 2009النسب المئوية إلنتاج محصول الخوخ للموسم الصيفي لسنة *

  

  

حدودالمحافظات

النسب المئوية العداد الخوخ   

حدود العراق

اعداد الخوخ

المحافظات االعلى نسبة

  ).2-65(ص ) 2- 28(جدول رقم /  البيانات مصدر *



[ الزراعي األطلس اإلحصائي ]  الجوزء الثاني

 

  

  )2-29(جدول رقم 

  حافظاتحسب الم 2009للموسم الصيفي لسنة الزيتون إنتاج محصول *

عدد األشجار  نوع الفاآهة
 )شجرة(المثمرة 

متوسط إنتاجية 
الشجرة الواحدة 

 )آغم(
 % )طن(اإلنتاج 

 41.7 5424 22.3 243224 نينوى
 2.9 370 28 13227 آرآوك
 3.5 455 14.9 30555 ديالى
 15.4 2002 30.3 66086 االنبار
 18.7 2435 24.7 98573 بغداد
 0.7 89 16.4 5412 واسط

 15.9 2068 18.7 110566 صالح الدين
 0.5 67 15.7 4266 بابل
 0.2 27 19.6 1380 آربالء
 0.2 20 15.5 1287 النجف
 0.1 10 15.5 646 القادسية
 0 4 16.7 240 المثنى
 0 1 15.2 66 ذي قار
 0 0 0 0 ميسان
 0.2 20 19.5 1028 البصرة
 100 12992 22.53 576556 المجموع

  

  

  

  

  

  

/ مديرية اإلحصاء الزراعي / الجهاز المرآزي لإلحصاء /  البيانات مصدر *
  ).2009(تقديرات إنتاج أشجار الفواآه الصيفية لسنة 



[ الزراعي األطلس اإلحصائي ]  الجوزء الثاني

 

  

  )2-26( رطة رقمخا

  حسب المحافظات 2009النسب المئوية إلنتاج محصول الزيتون للموسم الصيفي لسنة *

حدودالمحافظات

النسب المئوية العداد الزيتون   

حدود العراق

اعداد الزيتون

المحافظات االعلى نسبة

  ).2-67(ص ) 2- 29(جدول رقم /  البيانات مصدر *



[ الزراعي األطلس اإلحصائي ]  الجوزء الثاني

 

  

  التمور

تعتبر التمور من اهم الثروات الوطنية الى جانب الثروات الطبيعية االخرى كالنفط الخام والموارد  

ة المنتجة للتمور حيث تميز العراق بأنتاجه ويعتبر العراق من الدول الرئيسي. االخرى في العراق 

ألصناف عديدة ونادرة مقارنة بباقي الدول المنتجة اال ان اعداد االشجار انخفضت في خالل الفترة 

الماضية بشكل كبير نتيجة الظروف التي مرت على العراق باالضافة الى اصابة اعداد كبيرة من اشجار 

تويات ال تتناسب مع تكاليف انتاجه مما ادى الى عزوف الكثير النخيل باالمراض وانخفاض اسعاره بمس

من المزارعين عن االهتمام بهذه الشجرة  واالتجاه الى زراعة المحاصيل والخضروات البديلة التي تزرع 

تحتها بأعتبارها توفر ايرادات مجزية افضل من التمور مما ادى انخفاض كبير في االنتاج المتحقق علماً 

ت العامة للدوله لم تعير االهتمام الكافي والرعاية لهذا المحصول االستراتيجي سواء في مجال ان السياسا

التصنيع او التصدير اال في حدود ضيقة ولو قدر تصنيع التمور محليا من قبل الدولة او القطاع الخاص 

ودعم المزارعين وتم تصديرها كمنتجات صناعية او تمور خام واالهتمام بنظافتها وتعبئتها وتغليفها 

بالمستلزمات وتسويقها محلياً وخارجيا لكان لهذا المحصول شأن اخر في رفد ميزانية الدولة بأحد اهم 

نظراً لسمعة اسواق التمور ، صادرات السلع الزراعية وتوفير دخل سنوي معيشي مناسب للمزارعين

واالسواق االسيوية وغيرها ونعقد  العراقية منذ عشرات السنين في اوربا والواليات المتحدة االمريكية

   .االمال على توفير الفرص البديلة ألعطاء هذا المورد االقتصادي بما يتناسب واهميته االقتصادية

  

  

  

  

  

  

  

  



[ الزراعي األطلس اإلحصائي ]  الجوزء الثاني

 

  )2-30(جدول رقم 

  مقارنة إنتاج التمور ومتوسط اإلنتاجية للنخلة المنتجة والتي في مرحلة اإلنتاج *

  العراق على مستوى) 2010 - 2006(للسنوات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 التفاصيل
متوسط إنتاجية النخلة  )طن(االنتاج 

 )آغم(المنتجة فعًال 

متوسط إنتاجية النخلة 
في مرحلة االنتاج 

 السنة الصنف )آغم(

 جميع االصناف

2006 432360 54.9 54.9 
2007 430861 54.9 53.1 
2008 476318 60.3 57.4 
2009 507002 62.4 59.5 
2010 566829 67.6 64.5 

 زهدي

2006 273016 56.5 56.4 
2007 265492 56.6 54 
2008 302393 64.8 61 
2009 315431 67 63.1 
2010 353896 74.8 70.2 

  .مديرية اإلحصاء الزراعي/ الجهاز المرآزي لإلحصاء /  البيانات مصدر *



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

  )2-31(جدول رقم 

  على مستوى المحافظات 2010أشجار النخيل ومتوسط اإلنتاجية واإلنتاج لسنة *

  

  

مجموع عدد  المحافظة
 النخيل

التي لم النخيل 
تبلغ مرحلة 
 االنتاج

المغروسة خالل 
 2010عام 

 )آغم(متوسط إنتاجية النخلة  النخيل في مرحلة االنتاج
 % )طن(اإلنتاج 

في مرحلة  المنتجة فعًال المجموع منتج فعًال غير منتج
 االنتاج

 0 93 69.3 69.3 1342 1342 0 811 1266 3419 آرآوك
 12 68146 60.5 1125846112584660.5 0 358396 348066 1832308 ديالى
 7.3 41567 80.1 83.4 518997 498343 20654 22993 48862 590852 االنبار
 13.7 77519 64.5 1202908120290864.5 0 652517 196537 2051962 بغداد
 16.2 91496 76.5 1212565121256576.5 0 128785 229588 1570938 بابل
 11.4 64808 53.7 120719466.1 980657 226537 67987 167348 1442529 آربالء
 6.6 37570 81.6 82 460486 458344 2142 66278 128620 655384 واسط

 2.9 16370 90.7 90.7 180358 180358 0 71401 87250 339009 صالح الدين
 4.9 27661 59.5 63.8 464979 433729 31250 20526 60435 545940 النجف
 4.8 27319 71.5 71.5 381853 381853 0 84563 81942 548358 القادسية
 3.5 19513 52.5 55.4 371499 352457 19042 115313 166750 653562 المثنى
 5.8 32674 55.8 59.3 584993 550507 34486 193407 259423 1037823 ذي قار
 1.3 7580 56.5 59 134105 128391 5714 10512 26279 170896 ميسان
 9.6 54513 57.5 61.5 947533 886763 60770 98657 203623 1249813 البصرة
 100 566829 64.5 8394063879465867.6 400595 1892146 126927932005989 المجموع

  .مديرية اإلحصاء الزراعي/ الجهاز المرآزي لإلحصاء /  البيانات مصدر *



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

  )2-27( خارطة رقم

  حسب المحافظات 2010النخيل لسنة  عدد*

  

حدودالمحافظات

النسب المئوية العداد النخيل   

حدود العراق

اعداد النخيل 

المحافظات االعلى نسبة

  ).2-71(ص ) 2- 31(جدول رقم /  البيانات مصدر *



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

  )2-28( خارطة رقم

  حسب المحافظات 2010لنسب المئوية إلنتاج النخيل لسنة ا*

  

  ).2-72(ص ) 2- 31(رقم جدول /  البيانات مصدر *

حدودالمحافظات

النسب المئوية العداد التمور   

حدود العراق

اعداد التمر

المحافظات االعلى نسبة



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

  )2-32(جدول رقم 

  حسب األصناف والمحافظات 2010إنتاج التمور لسنة *

 المحافظة
 )طن(اإلنتاج 

 المجموع الكلي
 أنواع أخرى ديري حالوي خضراوي ساير خستاوي زهدي

 93 35 1 1 12 0 3 41 آرآوك
 68146 7877 1181 142 1512 1073 8887 47474 ديالى
 41567 1045 12 10 125 26 6994 33355 االنبار
 77519 13290 237 218 1442 199 10218 51915 بغداد
 91496 5171 912 154 907 274 10978 73100 بابل
 64808 4114 160 34 374 67 8380 51679 آربالء
 37570 7837 362 393 1499 222 4420 22837 واسط
 16370 2873 57 163 301 99 2446 10431ينصالح الد
 27661 2129 206 313 1246 718 3195 19854 النجف
 27319 1849 245 280 750 234 996 22965 القادسية
 19513 5866 845 618 1724 1020 930 8510 المثنى
 32674 6202 3912 399 9052 5267 1153 6689 ذي قار
 7580 1337 553 109 1857 1651 550 1523 ميسان
 54513 15051 4188 18558 4062 8143 988 3523 البصرة
 566829 74676 12871 21392 24863 18993 60138 353896 المجموع

  

  

  

  .مديرية اإلحصاء الزراعي/ الجهاز المرآزي لإلحصاء /  البيانات مصدر *



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجوزء الثاني

 

  )2-33(جدول رقم 

  على مستوى العراق 2010أشجار النخيل ومتوسط اإلنتاجية واإلنتاج حسب األصناف لسنة *

مجموع عدد  الصنف
 النخيل

ي لم النخيل الت
تبلغ مرحلة 
 االنتاج

المغروسة خالل 
 2010عام 

اإلنتاج  )آغم(متوسط إنتاجية النخلة  النخيل في مرحلة االنتاج
 % )طن(

في مرحلة  المنتجة فعًال المجموع منتج فعًال غير منتج
 االنتاج

 62.4 353896 70.2 4749838504185474.8 292016 212077 613134 5867065 زهدي
 10.6 60138 59.6 1009116100911659.6 0 78618 191149 1278883 اويخست

 3.3 18993 50.5 56.3 375899 337227 38672 159249 150513 685661 ساير
 4.4 24863 52.5 56.3 473367 442008 31359 81577 136071 691015 خضراوي
 3.8 21392 55.1 59.5 388277 359585 28692 42082 86667 517026 حالوي
 2.3 12871 61.1 61.6 210824 208916 1908 221839 147032 579695 ديري

 13.2 74676 57.7 1287373129532158 7948 1096704 681423 3073448 انواع أخرى
 100 566829 64.5 8394063879465867.6 400595 1892146 2005989 12692793 المجموع
 - - - - 481542 481542 0 9038 33883 524463 الذآور

المجموع 
 - - - -88756059276200 400595 1901184 2039872 13217256 الكلي

  

  

  

  

  .مديرية اإلحصاء الزراعي/ الجهاز المرآزي لإلحصاء /  البيانات مصدر *



 

الثالثاجلزء   

 الجزء الثالث

األطلس اإلحصائي الزراعي

 األطلس اإلحصائي الزراعي

  إنتاج األعالف



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجزء الثالث

 

10 - 3  
 

 إنتاج األعالف

 

   االعالف

الف طن احتلت محافظة االنبار المركز االول ) 1025.7) (2008(قدر انتاج محصول الجت لسنة  -اوال

  %)22.3(/ )% 29(وبنسبة ) 228.4) / (299.1(تليها محافظة بابل حيث قدرت كمية االنتاج لكل منها 

) 8918.8(ية الدونم الواحد في االنبار من  مجموع االنتاج على التوالي في حين قدر اعلى متوسط  النتاج

  . كغم) 1887.5(كغم واقل متوسط غلة محافظة البصرة ) 6335.9(كغم تليها محافظة ذي قار 

  ) .2010(الف طن لسنة ) 877(قدر مجموع  انتاج تبن الشعير  -ثانيا

  ) .2010(الف طن لسنة ) 2102(قدر مجموع انتاج تبن الحنطة  -ثالثا

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجزء الثالث

 

2 - 3  
 

 إنتاج األعالف

  

)3-1(كل رقم ش  

  2008لسنة ) الشتوي+ الصيفي (إلنتاج محصول الجت ومتوسط إنتاجية الدونم واإلنتاج للمحاصيل العلفية  المئويةالنسب *

حدودالمحافظات

النسب المؤية ألنتاج الجت

حدود العراق

إنتاج الجت

المحافظات األعلى نسبة

  ).3-3(ص ) 3- 1(جدول رقم / مصدر البيانات  *



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجزء األول

 

3 - 3  
 

 إنتاج األعالف

  )3-1(جدول رقم 

  طن تجميعي/  2010أنتاج محصول الجت لسنة *

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المحافظات
 )دونم/ آغم (متوسط األنتاجية 

األهمية النسبية طن/ األنتاج 
 ألجمالي المساحة لمساحة المنتجةل %

 0.45 4056 6288.4 6288.4 نينوى

 0.00 0 0 0 آرآوك

 0.00 0 0 0 ديالى

 31.69 287309 8987.7 8987.7 األنبار

 15.22 137978 7227 7227 بغداد

 16.07 145745 3762.2 3762.2 بابل

 6.79 61541 4682.8 4682.8 آربالء

 1.85 16815 2402.1 2402.1 واسط

 0.16 1409 1487.9 1487.9 صالح الدين

 2.67 24199 3889.3 3889.3 النجف

 3.16 28657 2146.3 2146.3 القادسية

 3.24 29358 3403 3403 المثنى

 16.41 148747 10351.2 10351.2 ذي قار

 1.84 16728 3700 3700 ميسان

 0.46 4144 1900 1900 البصرة

 100 ــ ــ 60227.9 المجموع

  .مديرية اإلحصاء الزراعي/ الجهاز المرآزي لإلحصاء /  مصدر البيانات *



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجزء األول

 

4 - 3  
 

 إنتاج األعالف

  )3-2(رقم  خارطة

  طن) / 2010(ألنتاج محصول الجت لسنة  المئويةخارطة توزيع النسب *

  

حدودالمحافظات

النسب المؤية لمحصول الجت بالطن

حدود العراق

محصول الجت

المحافظات األعلى نسبة

  ).3-3(ص ) 3- 1(جدول رقم / ت مصدر البيانا *



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجزء األول

 

5 - 3  
 

 إنتاج األعالف

  )3-2(جدول رقم 

  2008العلف المستخدم للحيوانات وحسب المحافظه لسنة  التوزيع النسبي لألعالف حسب نوع*

ت
انا
يو
لح
ا

 

 المحافظات

وك
ده

وى 
نين

نية 
يما
سل
ال

 

يل
رب
ا

لى 
ديا

ار 
النب
ا

 

داد
بغ

بل 
با

الء 
رب
آ

 

سط
وا

ين 
الد

ح 
صال

 

ف
نج
ال

سية 
قاد
ال

 

نى
لمث
ا

ار 
ي ق

ذ
ان 

يس
م

وك 
رآ
آ

رة 
ص
الب

 

مجموع العراق 
% 

 األعالف

ار
البق
ا

 

 15.20 2.4 16.6 27.6 18.8 16 23.9 14 2.8 17 13.3 8.6 7.9 6.3 17.1 27.7 30.4 30.6 24.7 مرآز
 44.20 48.1 28.1 31.4 36.6 44 47.6 52.6 52.7 33.1 62 65.2 63.2 73.4 32.7 20 11.2 14.2 21.5 اعالف خضراء
 17.70 17.2 16.4 9.2 19.1 17 12.6 8.3 18.4 7.8 14.9 12.1 11 6.8 17.3 30 49.9 29.1 47.4 اعالف خشنة
 22.90 32.3 39 31.8 25.5 23 15.9 25 26.2 42.1 9.8 14.2 17.9 13.4 32.9 22.3 8.6 26.1 6.4 مخلفات

نام
الغ
ا

 

 21.20 1.4 25.1 28.7 20.2 19.3 27.1 17.4 4.1 28.3 14.2 9.9 7.8 14.7 18.4 40.8 29.3 39.4 29.8 مرآز
 34.70 52.8 18.7 33 41.9 33.3 53.1 42.2 34.4 30.1 59.6 63.2 54.6 59.1 29.9 18.2 12.3 10 23.9 اعالف خضراء
 19.70 19.4 15.9 9.9 16.3 20.6 16.1 13.7 24.5 7.2 17.3 10.1 8.8 11.1 14 21.7 50.7 22.9 40.5 اعالف خشنة
 24.40 26.3 40.3 28.4 21.6 26.8 3.7 26.7 36.9 34.4 8.9 16.8 28.9 15.1 37.7 19.4 7.7 27.7 5.8 مخلفات

عز
لما
ا

 

 21.90 1.7 22.5 26.7 14 16.7 28.3 20.6 2.4 27.6 35 10.8 6.6 15.6 19.3 36.3 27.7 43.3 27.1 مرآز
 31.60 45.8 19.1 34.2 46.7 30 47.8 41.9 29.4 29.2 58.6 61.3 52.4 46.4 30.1 20.3 12.2 9.8 25.7 اعالف خضراء
 19.40 15 14.6 9.3 18.5 23.9 19.8 10.3 30.7 9.5 3.6 10.5 10.8 20.6 11.7 25.4 51.5 16.5 41.1 اعالف خشنة
 27.00 37.5 43.9 29.8 20.8 29.4 4 27.2 37.4 33.7 2.6 17.5 30.3 17.5 38.9 17.9 8.6 30.4 6.1 مخلفات

س
مو
جا
ال

 

 17.80 0.5 8.4 32.7 14 23.5 36.6 24.7 3.8 24.4 20.1 23.1 14.6 4.5 21.8 - 16.6 24.8 - مرآز
 41.30 50.3 26 30.2 46.4 44.8 40 40.4 27.3 25.6 49.3 49.5 33.2 46.1 20.4 - 20.7 15.4 - اعالف خضراء
 16.00 14.8 6.5 14.3 18.4 7.9 3.4 8.8 28.6 5.4 16.9 11.1 29.9 18 25.9 - 23.9 41.3 - اعالف خشنة
 24.90 34.5 59.2 22.8 21.2 23.8 20 26.1 40.3 44.5 13.7 16.4 22.3 31.4 31.9 - 38.8 18.5 - مخلفات

ال
جم
ال

 

 15.90 - - 32.5 6 7 6.7 6.1 1.2 34.4 17.5 27.8 - 9.2 12.5 - - 29.5 - مرآز
 23.50 32 - 19.8 31.9 18.2 48 11.5 13.5 25.4 32.5 20.1 - 36.6 37.5 - - 1.1 - اعالف خضراء
 31.40 7 - 14.5 20.3 48.2 30.6 68.3 36.9 15.8 10 10.2 - 35.4 13.8 - - 57.1 - اعالف خشنة
 29.10 61 - 33.2 41.8 26.3 14.7 14.1 48.5 24.4 40 42 - 18.8 36.83 - - 12.3 - مخلفات

  .الجدول من عمل الباحث) 2008(الجهاز المرآزي لإلحصاء ووزارة الزراعة لسنة / المسح الوطني للثروة الحيوانية /  مصدر البيانات *



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجزء األول
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 إنتاج األعالف

%) 73.4(أعلى نسبة لألستخدامات العلف األخضر محافظة األنبار  4رقم كما نالحظ في الجدول  

النجف %) 52.7(صالح الدين %) 62.0(كربالء %) 63.2(وبغداد %) 65.2(يليها محافظة بابل 

وبالنتيجة فإن أستخدام العلف %) 48.1(البصرة %) 44.0(المثنى %) 47.6(القادسية %) 52.6(

الشعير الذرة البيضاء خالفاً / التبن / األخضر يعطي مذاق وجودة للحوم مع األعالف الخشنة 

%) 14.2(ونينوى %) 11.7(للعلف المركز وأقل محافظة تستخدم العلف األخضر السليمانية 

 .بالنسبة الى األبقار

وأقل %) 30.4(والسليمانية %) 30.6(ركز محافظة نينوى أعلى محافظة تستخدم العلف الم 

%) 7.9(وبغداد %) 6.3(واالنبار %) 2.4(محافظة تستخدم العلف المركز محافظة البصرة 

 %).13.3(وكربالء %) 2.8(وصالح الدين 

والسليمانية %) 30.6(حافظة تستخدم االعالف الخشنة محافظة نينوى االعالف الخشنة اعلى م 

هذا بالنسبة الى األبقار ويمكن مالحظة الجدول بالنسبة الى األغنام %) 27.6(يسان وم%) 30.4(

 .الجمال/ الجاموس / الماعز / 

العلف + ذرة بيضاء / شعير / تبن ./ األعالف الخشنة. / مخلفات زراعية وصناعية -: مالحظة 

تي تحتوي على نحصل على لحوم عالية الجودة، وعدم إستخدام األعالف المركز ال/ األخضر 

مركزات طحن العظام خاصة إذا كانت العظام المطحونة من حيوانات مصابة بمرض جنون البقر 

لنحافظ على هذه الثروة الحيوانية ونسعى ليأتي القطاع الزراعي في مساهمته بالناتج المحلي 

/ الزراعة/ المياه(وكل األمكانيات متوفرة لتحقيق األهداف / األجمالي في المرتبة الثانية بعد النفط 

  ).نفط دائم/ وتربية الحيوان

  

  

  

  



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجزء األول
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 إنتاج األعالف

  )3-3(جدول رقم 

  2008حسب المحافظات لسنة ) األبل / الجاموس/ الماعز/ األغنام/ األبقار(لمصادر التغذية التوزيع النسبي *

  

  

ات
وان
حي
ال

 

 المحافظات

وك
ده

وى 
نين

ية 
مان
سلي
ال

 

يل
رب
ا

لى 
ديا

ار 
النب
ا

 

داد
بغ

 

بل
با

الء 
رب
آ

سط 
وا

 

 ال
الح
ص

ين
د

 

ف
نج
ال

ية 
دس
لقا
ا

 

نى
مث
ال

ار 
ي ق

ذ
ان 

يس
م

وك 
رآ
آ

رة 
ص
الب

 

مجموع 
 %العراق 

 التغذية

ار
البق
ا

 

 44.70 13.1 43 36.3 16.8 48.5 41.9 63.7 66.8 26.4 63.3 68.9 59 76.1 30.5 17.8 17.4 12.5 22.8 الغذاء المنتج ذاتيًا
 32.20 61.2 30.7 41.3 35.6 41.7 40.5 27 19.2 35.3 25.4 17.4 16.2 21 32.1 47.3 46 67 31.1 شراء
 23.10 25.7 26.3 22.4 47.6 9.8 17.6 9.3 14.1 38.2 11.3 13.7 24.8 2.9 37.4 34.9 36.6 20.5 46.1 الرعي

نام
الغ
ا

 

 27.00 9.3 31.9 37.3 12.9 33.2 38.1 41.7 39.8 12.9 48.7 45.1 38.6 53.1 23.4 15.3 11.2 8.6 18 الغذاء المنتج ذاتيًا
 38.60 55.4 41.6 39.9 32 47.6 39.3 34.3 30.6 37.3 29.1 12.7 12.5 36.1 33.2 55.8 48.6 63.3 38.5 شراء
 34.30 35.4 26.5 22.8 55.1 19.1 22.6 23.9 29.6 49.7 22.2 42.3 49 10.7 43.4 28.9 40.2 28.1 43.4 الرعي

عز
لما
ا

 

 23.40 4.5 30.6 35.6 9.3 29.8 40.8 40.5 34.6 10.1 34.4 45.8 42.3 37.9 21.2 14.6 11.7 8.6 18 الغذاء المنتج ذاتيًا
 39.90 81.6 42.3 40.5 26.4 51.4 36.6 31.6 38.3 36.3 34.4 15.2 8.4 44.8 32.8 53.4 45 64.4 35.5 شراء
 36.70 13.9 27.1 23.9 64.3 18.9 22.6 27.9 27 53.5 31.1 39 49.3 17.3 46.0 32 43.3 27 46.5 الرعي

س
مو
جا
ال

 

 17.60 4.9 1.4 29.4 8.6 22.7 38.6 28.1 9.5 3.2 38.2 34.8 5.3 25.4 2.5 - 2.8 4.2 - الغذاء المنتج ذاتيًا
 57.10 65.4 61.2 43.1 39.8 67.5 55.7 52.1 39.5 85.9 40.2 55.7 92.9 63.6 81.8 - 75 88.7 - شراء
 25.30 29.7 37.4 27.5 51.6 9.8 5.7 19.9 51 10.9 21.5 9.4 1.8 11 15.7 - 22.2 7.1 - الرعي

ال
جم
ال

 

 7.70 - - 1.8 19.4 8.8 7.7 2.4 4.6 6.3 2.5 7 - 3.9 2.5 - - 7 - الغذاء المنتج ذاتيًا
 41.90 36.6 - 67 26.3 54.8 46.4 20.5 41.9 33.3 22.5 36.7 - 35 27.5 - - 52 - شراء
 50.40 63.4 - 31.2 54.3 36.4 46 77.1 53.5 60.4 75 56.3 - 61.1 70.0 - - 41 - الرعي

  .ول من عمل الباحثالجد) 2008(الجهاز المرآزي لإلحصاء ووزارة الزراعة لسنة / المسح الوطني للثروة الحيوانية /  مصدر البيانات *



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجزء األول
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 إنتاج األعالف

  )3-1(شكل رقم 

  2008التوزيع النسبي لألعالف إجمالي العراق لسنة *

  
  ).3-5(ص ) 3- 4(جدول رقم / مصدر البيانات  *



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجزء األول
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 إنتاج األعالف

  )3-2(شكل رقم 

  التوزيع النسبي لمصادر التغذية إجمالي العراق*

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).3-7(ص ) 3- 5(جدول رقم / مصدر البيانات  *



[ طلس اإلحصائي الزراعياأل ]  الجزء الثالث
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 إنتاج األعالف

  )3-4(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المحافظات
الذرة البيضاء محصول) دونم/آغم (متوسط األنتاجية *

األنتاج 
للمساحة  )طن(

 المنتجة
ألجمالي 
 المساحة 

ألجمالي المساحة 
 % 

 0 0 0 0 نينوى
 0 0 0 0 آرآوك
 0 0 0 0 ديالى
 18143 16.61 4345.6 4345.6 األنبار
 4474 4.1 2722.9 2722.9 بغداد
 2700 2.47 1672 1672 بابل
 0 0 0 0 آربالء
 2300 2.11 1919.6 1919.6 واسط

صالح 
 1233 1.13 1500 1500 الدين

 0 0 0 0 النجف
 311 0.29 9.7 9.7 ديوانية
 75790 69.39 4870.8 4870.8 المثنى
 3203 2.93 350 350 ذي قار
 0 0 0 0 ميسان

 1066 0.98 2479.1 2479.1 البصرة 
 109220 100 ــ ــ المجموع

  .مديرية اإلحصاء الزراعي/ الجهاز المرآزي لإلحصاء /  مصدر البيانات *



[ طلس اإلحصائي الزراعياأل ]  الجزء الثالث
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 إنتاج األعالف

  )3-3(ل رقم شك

  2008لخارطة انتاج محصول الذرة البيضاء حسب المحافظات مسح سنة  المئويةالنسب *

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ).3-19(ص ) 3- 6(جدول رقم / مصدر البيانات  *

حدودالمحافظات

النسب المؤية لمحصول الجت بالطن

حدود العراق

محصول الذرة البيضاء

المحافظات األعلى نسبة



[ طلس اإلحصائي الزراعياأل ]  الجزء الثالث
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 إنتاج األعالف

  محصول فول الصويا في صناعة االعالف *

على الرغم من ان فول الصويا كان معروفا منذ االف السنين في بالد الشرق االقصى وبخاصة الصين 

لم يعرف فوائده الحقيقية الكاملة اال ايام الحرب العالمية الثانية عندما عز على الناس  ومنشوريا فان العالم

في بلدنا ويجب تشجيع واعطاء البذور والقروض (القمح وهددت المجاعة العالم بشبحها الرهيب لذلك 

التي .. .والمنح الى المزارعين لزراعة هذا المحصول االستراتيجي وخاصة الى القرى العصرية مجانا 

ومنذ ذلك الحين انتشرت زراعة  فول الصويا في مختلف البلدان ووضعت دراسات ) توسس االن حديثا 

وكتب حول الفوائد الضخمة التي يعطيها هذا النبات الذي يشبه اللوبيا في شكله لكنه يعتبر اغنى الحبوب 

كامال بكل ما في  الكلمة من معنى  على االطالق بما فيه من فوائد ممتازة ويمكن اعتبار فول الصويا غذاء

فهو اغنى من القمح بالمواد البروتينية بنسبة اربعة اضعاف واغنى من حليب البقر في الكالسيوم بنسبة 

  .والفيتامينات بنسبة تبلغ عشرة اضعاف...الضعف واغنى من جميع الحبوب والبقول بالمعادن 

فعكفوا على دراسته واكتشاف فوائده ،ظارهم اليهوقد كانت الحرب سببا في اتجاه علماء التغذية بان

  .واستطاعوا ان يزيلو منه طعمه المر باصطناع غذاء جديد  قوامه فول الصويا

بروتينية  من وزنه مواد% 37فول الصويا على ..وبعض االغذية االخرى ولهذا جعلوه طعاما يحتوي 

  . 406ا قيمته الحرورية فتبلغ الياف سليلوزية ام% 47ية وومواد نش %24مواد دهنية و%  18و

وهناك صناعة تعتمد على ... وال تفتقر الفوائد التي يقدمها فول الصويا على النبتة نفسها بحالتها العادية

هذا الفول بصورة رئيسية فمنه يستخرج نوع من الزبدة الصناعية قيمته الغذائية كبيرة ويستخدم القسم 

لكيمياوية كما تعطي اوراقه الخضر المجففه للمواشي كعلف المتبقي من ذلك في عدد من الصناعات ا

  ...ممتاز كذلك يدخل في العالئق 

ونظرا لكثرة .حتى جذوره تفيد االرض التي تزرع فيها بتثبيتها االزوت فيها... بالنسبة للماشية والدواجن

الحليب العادي المواد الدهنية في فول الصويا فقد امكن استخراج مستحلب خاص منه اكثر فائدة من 

  .ويؤخذ ممزوجا بالماء المغلي

  .كما استخرج من هذا المستحلب نوع خاص من الجبن غني المواد الدهنية والفسفورية

  .بري القبانيالدآتور ص/ الغذاء ال الدواء / المصدر * 



[ طلس اإلحصائي الزراعياأل ]  الجزء الثالث
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 إنتاج األعالف

على الزراعة في بالدنا العربية والعراق خاصة الى اجتذاب هذا  لماذا اليعتمد المسؤولون: واننا نتسال

على نطاق واسع ليسهم في رفع المستوى الغذائي بارخص  النبات الغذائي الممتاز والى زراعته في ارضنا

؟ وخاصة في القرى العصرية ..التكاليف ال سيما وان مناخ بالدنا المعتدل يالئم هذا النبات كل المالئمة

  .لألنتاج النباتي التي تؤوسس في بالدنا االن ومحطات التجارب والبحوث

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                           



[األطلس اإلحصائي الزراعي] زء الثانيالج  

 
                                                                                                                                                   

 

 

 اجلزء الرابع

ء الرابعالجز  

األطلس اإلحصائي الزراعي

 األطلس اإلحصائي الزراعي

  املكننه الزراعية -

  



[األطلس اإلحصائي الزراعي] زء الثانيالج  

 

  :المكننة الزراعية  -

يتضح من الجدول  المئوية لألسر التي يمكنها الحصول على الموجودات األنتاجية المكننة الزراعية النسب

إن األسر في الريف أكثر ميالً من األسر الحضرية ألمتالك مثل هذه الموجودات السيماً سيارات ) 1-4(

  2008والساحبات لسنة ) بيك أب(الحمل 

  

  )4-1(جدول رقم *

  % مولدة المحافظات
سيارة حمل 

 )بيك أب(
% 

سيارة 
 % شخصية

سيارة أجرة 
 % جرار %ى تكسي

 5 5 27 8 57   ديالى
 4 9 13 5 49   اربيل

 6 4 34 9 71   آرآوك
 0 6 24 2 56   السليمانية
 2 3 35 8 26   دهوك
 5 2 24 15 35   االنبار
 4 3 41 7 60   بغداد

 1 2 14 4 45   البصرة
 8 4 37 7 22   آربالء
 2 5 14 4 53   النجف
 2 4 26 3 53   نينوى
 2 5 18 5 39   ذي قار
 2 2 29 7 37   ميسان
 5 5 13 3 29   واسط
 6 3 46 19 53   بابل

 4 5 22 6 47 صالح الدين
 1 4 13 2 45   القادسية
 3 4 15 7 34   المثنى

 البيئة
 1 4 28 3 52 حضر

 10 5 24 16 49 ريف

 4 4 27 7 51 المجموع

  
 )2008(التحليل الشامل لألمن الغذائي والفئات الهشة في العراق / الجهاز المرآزي لإلحصاء / المصدر * 



[األطلس اإلحصائي الزراعي] زء الثانيالج  

 

  )4-1(رقم  خارطة

  )سيارات األجرة/ سيارات الحمل / جرار (لزراعية النسب المئوية لألسر في الريف التي تمتلك المكننه ا*
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حدودالمحافظات

عدد المكننة الزراعية حسب المحافظات    

حدود العراق

عدد سيارات األجرة

عدد سيارات الحمل

عدد الجرارات

 )2008(ي العراق التحليل الشامل لألمن الغذائي والفئات الهشة ف/ الجهاز المرآزي لإلحصاء / المصدر * 



[األطلس اإلحصائي الزراعي] زء الثانيالج  

 

تأسيس محطات لتصليح ولصيانة وتأجير المكائن واألالت الزراعية من المهم جداً على وزارة الزراعة 

الخ في كل محافظة مدعومة من قبل ) ........ تركتر(والساحبات ..... ومنها الحاصدات والباذرات (

التي تمتد الى أكثر من ) تدخل ضمن المشاريع األستثمارية(زارة الزراعة وتابعة الى وزارة الزراعة و

  )مشاريع تنمية األقاليم(مشاركة ) / أو مشاريع مشتركة(محافظة لدعم القطاع الزراعي 

 .؟%) 4(بنسبة ) 4- 1(التكسي كما في الجدول (والسؤال لماذا يمتلك المزارعون سيارات  

زويد المزارعين حسب الحيازات الزراعية أو أمتالكهم لثورة الحيوانية على أن ال يقل يمكن ت 

طن حسب رغبته بسعر أسعار السوق ) 2(طن أو ) بيك أب(دونم ) 25 - 15(أمتالك الحائز 

سنوات دون مقدمة وفوائد ) 5(لكي ال يبيعها للحصول على فارق السعر بأقصات طويلة األجل 

زين المزارعين أما بالنسبة لألسر التي تمتلك الثورة الحيوانية أو الحائزين على هذا بالنسبة للحائ

من صنف واحد أو ) 50(الثورة الحيوانية على أن ال يقل أمتالك األسر لثورة الحيوانية عن 

ال يهم إذا كانت الحيازة من صنف واحد أو صنفين أو أكثر ومنعهم من ) أغنام ، ماعز(صنفين 

 .)عن طريق اإلذن(وترقيم الحيوانات  حيازة التكسي

ويتم . للحائز أو األسر) 2(واألبل ) 2(والجاموس ) 10(بالنسبة الى األبقار على أن اليقل عن  

ترقيم الحيوان من قبل البيطرة لمنع حدوث عملية التكرار ومعرفة مناطق تواجد الثورة الحيوانية 

 .وتطوير كلية الطب البيطري

 .وتوفير الطاقة الكهربائية والمياه وخلق هجرة معاكسة من المدن الى الريف أنشاء الطرق الريفية 

 .األبل/ الجاموس / الماعز / األغنام / تأسيس محطات تربية األبقار  

 .تأسيس القرى العصرية إلنتاج النباتي المعمول بها حالياً 

 .تأسيس القرى العصرية لإلنتاج الحيواني 

اع العام والخاص لإلستثمار في المشاريع الزراعية اإلنتاج النباتي إعتماد مبدأ الشراكة بين القط 

القطاع الخاص كذلك الشركات العربية %) 51(القطاع العام و %) 49(والحيواني بنسبة 

كذلك الصناعات الزراعية الغذائية واإلنتاج ) اإلستثمارية (واألجنبية ضمن القوانين والتشريعات 

معامل غزل الصوف واألنسجة / دباغة الجلود /  الصوفعامل م/ مصانع اللحوم (الحيواني 

/ معامل األلبان / مصانع العلف / صناعة المالبس الجلدية واألحذية والجلدية / والوبر والشعر 



[األطلس اإلحصائي الزراعي] زء الثانيالج  

 

األنسجة القطنية معامل تفريط / التعليب / مصانع معجون الطماطة / الخ ... الحليب الباودر 

طماطة في البصرة يمكن الرجوع الى الخرائط وهي خارطة الذرة في بابل وكركوك ومعجون ال

المياه والزراعة وتربية ) اإلنتاج النباتي والحيواني(الطريق للمشاريع اإلستثمارية الزراعية 

  .الحيوان نفط دائم تعني األمن الغذائي واألمن الوطني
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  2010لسنة أعداد الحاصدات العاملة في محافظات العراق *
  
  
  
  
  
  
  
  
 وزارة الزراعة شعبة تكنلوجيا المعلومات/ المصدر *   

حدودالمحافظات

عدد الحاصدات العاملة حسب المحافظات

حدود العراق

عدد الحاصدات

المحافظات األعلى نسبة
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  2010العاملة في محافظات العراق لسنة  الساحباتأعداد 

حدودالمحافظات

عدد الساحبات العاملة حسب المحافظات  

حدود العراق

عدد الساحبات 

المحافظات األعلى نسبة

 البيانات/  وزارة الزراعة شعبة تكنلوجيا المعلومات/ المصدر * 
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 5- المياه  والتربة:

منها تشغل نسبة % ) 27( مليون هكتار )  43,3( تبلغ مساحات االراضي الكلية للعراق *  5-1

( .......مليون هكتار عالية الخصوبة)  4,4( مليون هكتار )  11,1( االراضي الصالحة للزراعة وتمثل 

وتشكل ......... هكتار غير صالحة  مليون)  2( مليون هكتار متوسطة الخصوبة في حين )  7,4

على مياه االمطار التي يزرع نصفها سنوياً % ) 50( االراضي المزروعة التي تعتمد على الري حوالي 

وفيرة في ... فأن مصادر الماء تعد .... ومن وجهة نظر اقليمية .... تقريباً وانماط الزراعة المعتمدة 

لمصدران الرئيسيان ألرواء االراضي الزراعية في العراق بكمية ويعد نهر دجلة والفرات ا) 14*(العراق 

مليار متر مكعب في السنوات )  44( مليار متر مكعب في السنوات الجيدة والى )  77( ماء تصل الى 

ومع ذلك ... كما تستخدم المياه السطحية في شمال العراق وبعض مناطق الصحراء الغربية .... الجافة 

د المائية اشارة الى ان العراق يعاني من النقص في المياه التي قد تسبب جفافاً واسعة فأن وزارة الموار

لما .... خالفاً .... نتيجة السياسات المائية التي تتبناها دول الجوار باالضافة الى المواسم الشتوية الجافة 

  .معتاد.... هو 

يتضح لنا من )  1( والجدول رقم )  1 (واذا الحظنا الشكل البياني في الصفحة التالية رقم **  5-2

)  1990( خالل تحليل البيانات االحصائية ان معدل االيرادات لنهر دجلة والفرات وروافده للفترة الزمنية 

مليار متر مكعب يتضح لنا انه ليس لدينا مشكلة في المياه بقدر سوء )  60.41( بلغ )  2009(    ولغاية 

.موارد المياهواالستغالل االمثل لاالدارة   

  

   

  

  

  .الجهاز المرآزي لإلحصاء التحليل الشامل لألمن الغذائي والفئات الهشة في العراق/ المصدر *   
* FAO / WFP Crop. Food supply and nutrition assessment  
** mission to Iraq, 23 September 2003  
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تم اعتماد التنبؤات االتجاهية بأسلوب االنحدار والتي اشارت الى االستقرار النسبي أليرادات *  5-3

في حين اظهرت نتائج التنبؤ أليرادات مياه )  2015 – 2009( المياه لنهر الفرات خالل المدة المتنبأ بها 

 الت النمو السنوي المركب أليرادات نهري دجلة والفراتنهر دجلة بالتذبذب والتراجع فبعد ان كانت معد

 - ( وانخفض هذين المعدلين الى )  2008 – 1990( على التوالي خالل المدة % )  0,8( و %) 1,8-(

والسبب في ذلك يعود )  2015 – 2009( خالل المدة المتنبأ بها . على التوالي % )  0,4( و % )  2,7

تركيا وايران وسوريا على هذين النهرين وروافدهما وظروف التغيرات  الى االثار السلبية لمشارع

الى التراجع الكمي والنوعي في االيرادات  مما أدى، المناخية وفترات الجفاف وشحة االمطار في المنطقة 

 الطبيعي في اسوأ الحاالت عن معدالته% )  30 (لكن هذه التأثيرات في نهر دجلة لم تتجاوز . السنوية 

يعة النهر داخل العراق وبعكسه نهر الفرات حيث يالحظ هناك تأثير كبير للمشاريع المقامة في اعلى لطب

، وان هذا التأثير يحصل في االمد القصير بسبب الفترة الزمنية الالزمة لمأل السدود الجديدة ، النهر 

سنوات بينما عمليا )  10 – 5( فيالحظ ان فترة مأل السدود الجديدة تستغرق تحت الظروف الطبيعية من 

وبالنتيجة التأثير على مناسيب وايرادات النهر ) سنة  2( ما يحدث حاليا هو االمالء في فترة ال تتجاوز 

يظهر لنا ان معدل ايرادات المياه )  1( والجدول المرفق رقم ) 1(ومن خالل مالحظة الشكل البياني رقم 

وتشير بعض ) مليار متر مكعب  60,41( بلغ ) 2009–1990( لنهري دجلة والفرات خالل الفترة

مليار متر مكعب في السنوات )  77( الدراسات التي اشرنا اليها سابقا الى ان ايرادات النهرين تصل الى 

مليار متر )  44( والى حوالي ) كانت جيدة  2011/  2010ان االمطار لسنة / الممطرة ( الجديدة 

ر نتائج التنبؤات االتجاهية بأسلوب االنحدار الى توقع ان تكون وتشي... مكعب في السنوات الجافة 

في ... مليار متر مكعب وان مدة حدة المشكلة ستكون في حوض الفرات )  48,4( االيرادات حوالي 

االمد القصير لكنها ستخف باالمد الطويل مع توفر الظروف المناخية الجيدة لسقوط االمطار وتراكم الثلوج 

بمحاولة استغاللنا وطمعاً ) الخاسرة (   بهذه الورقة التلويحال وتوفر المياه الجوفية وان على قمم الجب

خير دليل على )  2011،  2010(         بمواردنا النفطية ستنتهي بالفشل ان شاء اهللا وان االمطار لسنة

 2011 – 2010( سنة مليون طن ل)  1( بما يقارب * ث ارتفع انتاجنا للحنطةذلك وتبشر بأنتاج وفير حي

ة نوكذلك انتاج الشعير واذا تم اضافة اقليم كردستان ومضاعفة الغلة واستخدام المكن)  2009( عن سنة ) 

  .في العراق الجهاز المرآزي لإلحصاء) 2008/ (ن الغذائي والفئات الهشةمع التحليل الشامل لألم/ المصدر * 
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ي والري بالتنقيط وتحسين البذور ودعم المزارعين عوالمرشاة وتحسين طرق الر) التكنلوجيا ( الحديثة 

ة الزراعة زارا الى الفالحين مدعومة من قبل ووتأسيس ورش صيانة المكائن واالالت الزراعية وتأجيره

وخطط فرعية ووضع اكثر من البديل لألهداف للقطاع الزراعي  عشريةفي كل محافظة ووضع خطة 

  .محلي اإلجماليللمحافظات سيؤدي ذلك الى زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج ال

  

االولية لجهاز  طن وتشير النتائج حصول الحنطةلم )2748840(بلغ  ) 2010( انتاجنا لسنة  ان  5-4

طن عدا اقليم كردستان ولو اضفنا ) 2858900(بلغ )  2011( المركزي لالحصاء ان انتاج الحنطة لسنة 

مليون طن واذا ما توفرت العوامل التي ذكرناها )  4( اقليم كردستان فمن المتوقع ان يصل انتاجنا الى 

مليون طن واذا استمر التركيز )  5( سيصل الى )  2014( الحنطة لسنة اعاله فأن انتاجنا من محصول 

على مضاعفة غلة الدونم واالسباب التي ذكرناها في الجزء الثاني من االطلس االنتاج النباتي فمن المتوقع 

هدف طموح وكل )  2019 –2014 – 2010(  العشريةمليون طن للخطة )  10( ان يصل انتاجنا الى 

مع االهداف االخرى ومنها الثروة الحيوانية )  2019( متوفرة للوصول الى هذا الهدف عام  االمكانيات

ليأتي القطاع الزراعي بالمرتبة الثانية في مساهمته بالناتج المحلي االجمالي بعد النفط والعمل على التكامل 

بأنتاج محصول االقتصادي بين المحافظات وعلى سبيل المثال اذا كانت محافظة البصرة متخصصة 

الطماطة وتأتي بالمرتبة االولى باالنتاج قياساً للمحافظات يمكن الرجوع الى الخارطة في الجزء الثاني من 

االطلس في الصفحات السابقة فأننا يجب ان نعمل على دعم محافظة البصرة لتشجيعها على االستمرار 

ل معجون الطماطة وربط حقول االنتاج والتخصص بزراعة هذا المحصول وتشجيع االستثمار ألنشاء معام

بالنقل بواسطة القطارات الى المحافظات والقدرة على التصدير لهذا المحصول من الموانيء والغاء كثير 

من الحلقات التي تؤدي الى ارتفاع سعر المحصول من الحقل ووصوله الى المستهلك هذا مثال بسيط في 

  .ستثمارية الزراعية وهو احد اهداف اعداد االطلس الزراعيالوقت الحاضر لخارطة الطريق للمشاريع اال
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ان خالصة تحليل النتائج ان حجم االيرادات المائية ليس المشكلة االكبر في قطاع الموارد المائية   5-5

، بل هي السياسات المائية لدول الجوار وسوء ادارة واستخدام الموارد المائية في العراق، في العراق

من المياه الزراعية تذهب % )  50 – 40( استخدام المياه حقلياً واذا ما علمنا ان حوالي وضعف كفائة 

ومن جانب اخر لو . ناهيك عن ارتفاع ضائعات التبخر في وسط وجنوب العراق ، هدرا وضائعات حقلية

رع في وان التس، منها % )  25( تم وضع مقاييس ألستخدام المياه الزراعية والمنزلية سيوفر حوالي 

برامج االستصالح االراضي دون التخطيط لمتطلباتها واحتياجاتها وحصصها المائية ستكون خارج العملية 

اضافة الى قلة استخدام التقنيات الحديثة في الري ومحسنات ، الزراعية وهذا هدرا لالموال والجهود 

ام ما واستخد، ن كفاءة استخدامه التربة وغيرها من الممارسات الزراعية التي تحافظ على المياه وتزيد م

في مشاريع حصاد المياه لتجميع مياه االمطار والسيول واعادة  والتوسع، متوفر من مياه جوفية وابار

مثل سد الموصل (  تأهيل السدود الكبيرة والمتوسطة القائمة حاليا والتي ال تستغل كامل طاقاتها الخزنية

 .ري انجاز مشروع ربط دجلة بالفراتومن الضرو) سد بخمة (      وانشاء السدود الكبيرة ) والعظيم 

 .سنتطرق الى هذا المشروع بالتفصيلفي الصفحات القادمة 

 

من االنتاج المحلي وان غالبية المحاصيل تزرع في % )  70( تشكل نمط الزراعة المروية   5-6

من % )  40( كل حوالي السهول الممتدة بين نهري دجلة والفرات من بغداد الى البصرة حيث تش

راضي المزروعة في البلد وتساهم المشاريع التي تقع شمال بغداد في زراعة بقية المحاصيل وان األ

  .% ) 5 – 4( المساحات التي تستخدم المياه السطحية او الطبقات الصخرية المائية ال تشكل سوى نسبة 

  

   ات للمشاريع االستثمارية لسنوات الخطة وعلى ضوء ما جاء اعاله يتضح لنا ان توزيع التخصيص  5-7

يرجى ... ال تتناسب مع االهمية النسبية وحجم هذا القطاع ونؤكد على زيادتها )  2014 – 2010( 

والحسابات  )انتاج ( ء االول اهداف الخطة  والجز اريثممراجعة الخطة الجزء الثاني البرنامج االست

ان نسبة كبيرة من االراضي العالية الخصوبة  ة القطاع الزراعيالقومية الناتج المحلي االجمالي ألنشط
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مليون % )  11,1( ان حوالي ... الصالحة اللزراعة واالراضي المتوسطة الخصوبة ال يتم زراعتها 

منها % )  42( منها عالية الخصوبة و % )  40( ان ضي الصالحة للزراعة تقسم كاالتي هكتار االرا

نستصلح االراضي ... منها غير صالحة للزراعة تحتاج الى استصالح % )  18( صالحة للزراعة و 

  ؟..الزراعية وليس هناك من يزرعها 

  

  )5-1(جدول رقم 

   الواردات المائية لنهري دجلة والفرات في العراق*

 – 1990للمدة   3م مليار/  2009

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

إرادات نهر دجلة  السنة
 وروافده

إرادات نهر 
 المجموع الفرات

1991 - 1990 30.87 12.40 43.27 
1992 - 1991 62.72 12.15 74.87 
1993 - 1992 66.36 12.37 78.73 
1994 - 1993 44.85 15.33 60.18 
1995 - 1994 65.63 23.90 89.53 
1996 - 1995 38.85 30.00 68.85 
1997 - 1996 42.66 27.64 70.30 
1998 - 1997 49.90 28.91 78.81 
1999 - 1998 18.80 18.61 37.41 
2000 - 1999 18.85 17.23 36.08 
2001 - 2000 21.13 9.56 30.69 
2002 - 2001 43.00 10.95 53.95 
2003 - 2002 49.48 27.40 76.88 
2004 - 2003 45.51 20.54 66.05 
2005 - 2004 38.10 17.57 55.67 
2006 - 2005 44.60 20.60 65.20 
2007 - 2006 39.86 19.33 59.19 
2008 - 2007 20.37 14.70 35.07 
2009 - 2008 47.69 19.32 67.01 

  .دائرة التخطيط والمتابعة/ بيانات وزارة الموراد المائية / المصدر * 
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  )5-1(رقم  شكل

  3م مليار/  2009 – 1990للمدة  الواردات المائية لنهري دجلة والفرات في العراق*

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .من عمل الباحث) / 5-5(ص ) 5- 1(جدول رقم / مصدر البيانات * 

  .في أدنى مستوى) 3ملم30,69( يقل عن يالحظ في الجدول إن معدل اإليرادات لنهري دجلة والفرات ال/ مالحظة 
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 * 2009االيرادات السنوية لسنة   5-8

   مليار متر مكعب في حين قدرت االيرادات السنوية لروافده )  20,4( قدرت االيرادات السنوية لنهر دجلة 

ر مليار متر مكعب وبأضافة كمية االيرادات للروافد يكون المجموع الكلي لنه)  27,29( 

مليار متر مكعب )  19,32( مليار متر مكعب وقدرت االيرادات السنوية لنهر الفرات ) 47,69(.....دجلة

لمتجدد من المياه وع الكلي لأليرادات السنوية لنهر دجلة وقدر الخزين امن المجم) %40,5(وتشكل 

مليار متر )  2,965( مليار متر مكعب في حين قدر الخزين الثابت القابل لالستثمار )  3,46( الجوفية 

  .عبمليار متر مك)  6,425( مكعب وقدر الخزين االستثماري 

  

  السدود والخزانات :  5-9

م في حين قدر المنسوب االعتيادي لكل من سد دوكان )  615,75( تيادي لسد دهوك قدر المنسوب االع

م على التوالي وسجلت السدود االخرى مثل )  330,00( ، )  511,00( وسد دربندخان وسد الموصل 

اما بحيرات الثرثار والحبانية ، سد العظيم وسد حمرين مناسيب اقل على الرغم من اهميتها الستراتيجية 

، ) 65,00( لرزازة فأنهما مخصصان ألغراض السيطرة على مياه الفيضان وقدر منسوبهما الفيضاني وا

  .م على التوالي )  40,00( ، )  51,50( 

  

  االراضي المستصلحة   5-10

الف دونم في محافظة واسط )  476( الف دونم منها )  1618( قدر مجموع االراضي المستصلحة 

الف )  1956,5( ين قدر مجموع مساحة االراضي االراضي شبه المستصلحة في ح% )  29,4( وبنسبة 

وقدر مجموع مساحة االراضي % )  37,5( الف دونم في محافظة بابل وبنسبة )  733,7( دونم منها 

  .فقط % )  16,3( الف دونم في محافظة القادسية وبنسبة )  7462,1( غير المستصلحة 
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  اطوال المبازل  5-11

كم وبجميع انواعها الرئيسية والفرعية والثانوية والمجمعة )  85623,8( موع اطوال المبازل قدر مج

وقدرت اطوال المبازل % )  27,5( كم في محافظة واسط وبنسبة )  23516,5( والحقلية والوديان منها 

  .من المجموع الكلي ألنواع المبازل االخرى % )  60,5( كم وبنسبة )  51759,9( الحقلية 

  

  اطوال الجداول والقنوات   5-12

كم وبجميع انواعها الرئيسية والفرعية )  47229,5( قدر المجموع الكلي ألطوال الجداول والقنوات 

وقدرت اطوال القنوات % )  30,9( كم في محافظة ديالى وبنسبة )  9892,7( والثانوية والحقلية منها 

  .من مختلف انواع اطوال الجداول والقنوات % )  39,3( كم وبنسبة )  18568,0( الحقلية 

  

  االغمار لمناطق االهوار   5-13

كم )  2420( كم مربع منها )  5560( قدر مجموع المساحة المغمورة وغير المغمورة الكلية لالهوار 

)  1377( ، %) 31,7(كم مربع لهور الحمار وبنسبة ) 1763(، ) % 43,5(مربع لهور القرنة وبنسبة 

  % ) . 24,8( لهور الحويزة وبنسبة  كم مربع

 

  المياه والزراعة*  5-14

من إجمالي الماء المستهلك وإلنتاج طن واحد من الحبوب %) 88(تستخدم الزراعة في العالم حوالي 

طن من الماء أما في المناطق الجافة فيرتفع هذا الرقم بشكل كبيبر في العراق يوضح ) 1000(نحتاج الى 

  .ستهالك المائي محسوباً بالطن إلنتاج طن واحد من المحاصيلالجدول األتي األ

  

والذي جاء  2009تقرير الموارد المائية لسنة / الجهاز المرآزي لإلحصاء مديرية اإلحصاء الزراعي /  المصدر *   
  2003الجهاز المرآزي لإلحصاء ووزارة الموارد المائية منذ عام / ثمرة لجهود متواصلة بين وزارة التخطيط 
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السدود والخزاناتالمياه و  

  )5-2(جدول رقم 

  من المحاصيل اإلستهالك المائي إلنتاج طن واحد

  

  

  

  

  

  وهذا يعكس أمرين في غاية الخطورة

  تدني الغلة بشكل كبير  –األول 

  الهدر الكبير في الري الحقلي –الثاني 

لمحات ميدانية (وكتاب  2004إعتمد اعداد الجدول على بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء عام  مالحظة

يوضح مدى ) 3(وجدول رقم ) 1990/ سماعيل من الزراعة اإلروائية في العراق تاليف حميد نشأت إ

  عدالت العالممتدني إنتاجية وحدة المساحة لمحصول الحنطة في العراق مقارنة بدول المنطقة و

  

  

  

  

  

 شمال وسط جنوب المحصول
 4915 6020 6635 الحنطة
 9042 8437 11710 الشعير
 9676 10377 18247 الرز

 5095 6390 5422 الذرة الصفراء
 6869 9084 12523 زهرة الشمس

  )هالك المائي محسوباً بالطن ألنتاج طن واحد من المحاصيل في العراقالجدول يمثل اإلست(
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السدود والخزاناتالمياه و  

  

  )5-3(جدول رقم 

  جدول يبين معدل غلة األرض لمحصول الحنطة الزراعة اإلروائية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الدولة
نسبة التطور  ) هكتار/ آغم (معدل غلة األرض 

% 81 - 79 1991 1992 1993 93 - 91 
 35 2517 2546 2550 2454 1863 العالم
 47 2497 2568 2529 2393 1697 أسيا 
 56 1709 1557 1656 1915 1098 أفريقيا
 8 755 766 694 806 701 العراق
 29 8072 8540 8015 7661 6280 هولندا
 119 1244 1060 1469 1202 568 األردن
 101 4523 4528 4487 4554 2249 السعودية
 53 1535 1652 1533 1420 1003 إيران
 14 2118 2189 2039 2127 1852 ترآيا
 58 2170 2618 2206 1686 1371 سوريا
 61 5151 5351 5255 4816 3192 مصر
 35 1443 1609 1565 1154 1065 اليمن
 97 2022 1381 2412 2274 1028 السودان
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السدود والخزاناتالمياه و  

  

  خط الفقر المائي   5-16

لقد اتفقت منظمات االمم المتحدة على تعريف خط الفقر المائي او ندرة المياه على انه حصة الفرد الواحد 

عندما تصبح  (water stress)يجب ان ال تقل عن الف متر مكعب سنوياً وان عتبة الفقر او الشد المائي 

تشير الى ان مقدار استهالك المياه اخذ  لتوقعاتامتر مكعب سنوياً ويالحظ ان  1500حصة الفرد اقل من 

  .خالل العشرين سنة القادمة% )  40( بالزيادة حيث سيرتفع بنسبة 

  

 48اكثر من  2025ان منطقتنا العربية تواجه االن مشكلة الفقر المائي ويتوقع ان تكون هناك في العام 

افراد سوف  3من كل  2المائي اي ان هناك  دولة في مختلف ارجاء العالم تعاني من مشكلة الشد او الفقر

فنهر النيل الذي تتشارك بمياهه تسع دول في افريقيا من ضمنها مصر ، يعانون من هذه المشكلة 

، مليون نسمة  150مليون بعدما كانوا  340الى  2025والسودان سيرتفع عدد السكان المستفيدين منه عام 

وكما هو معروف نهر الفرات الذي تشترك ، وفلسطين المحتلة ونهر اليرموك تشترك فيه سوريا واالردن 

يمثل التوقعات )  4( في معنا تركيا وسوريا ونهر دجلة الذي تشاركنا فيه تركيا والجدول التالي رقم 

ونالحظ من ما ورد اعاله ان  1015الى  1990المستقبلية أليرادات المياه لنهري دجلة والفرات للمدة من 

% )  3(   دة عدد السكان والذي يبلغ لبعض هذه الدولامائي تأتي بالدرجة االولى بسبب زيمشكلة الفقر ال

  % ). 1( ويفترض ان ال يزيد عن 
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السدود والخزاناتالمياه و  

  )5-4(جدول رقم 

  2015الى  1990التوقعات المستقبلية إليرادات المياه لنهري دجلة والفرات للمدة من *

فرد من نصيب ال عدد السكان*  المجموع دجلة الفرات السنة
 )3م(الواردات 

1990 12.4 30.87 43.27 18363904 2356.3 
1991 12.15 62.72 74.87 18931860 3954.7 
1992 12.37 66.36 78.73 19517381 4033.8 
1993 15.33 44.85 60.18 20121012 2990.9 
1994 23.9 65.63 89.53 20743311 4316.1 
1995 30 38.85 68.85 21384857 3219.6 
1996 27.64 42.66 70.3 22046244 3188.8 
1997 28.91 49.9 78.81 22046244 3574.8 
1998 18.61 18.8 37.41 22702211 1647.9 
1999 17.23 18.85 36.08 23382068 1543.1 
2000 9.56 21.13 30.69 24085784 1274.2 
2001 10.95 43 53.95 24813365 2174.2 
2002 27.4 49.48 76.88 25564835 3007.3 
2003 20.54 45.51 66.05 26340227 2507.6 
2004 17.57 38.1 55.67 27139585 2051.2 
2005 20.6 44.6 65.2 27962968 2331.7 
2006 19.33 39.86 59.19 28810441 2054.5 
2007 14.7 20.37 35.07 29222081 1200.1 
2008 19.32 47.69 67.01 30577798 2191.5 

       1.8- 0.8 %معدل النمو السنوي المرآب  ** 
2009 22.81 9.3 32.11 31496406 1019.5 
2010 19.8 32.3 52.1 32437949 1606.1 
2011 19.9 31.5 51.4 33402567 1538.8 
2012 20 30.7 50.7 34392179 1474.2 
2013 20 29.8 49.8 35423944 1405.8 
2014 20.1 29 49.1 36486663 1345.7 
2015 20.2 28.2 48.4 37581263 1287.9 

       2.7- 0.4 %معدل النمو السنوي المرآب 
  ).2008 – 1990/ ( دائرة اإلحصاء الزراعي –بيانات الجهاز المرآزي لإلحصاء  / المصدر 

يرجى الرجوع ) رتم االعتماد على تنبؤات االتجاهية باسلوب االنحدا/( ).2015 – 2009(التقديرات من عمل الباحث ** 
  . من هذا الفصل ) 5- 2(الى ص 

  

  
تقديرات إسقاطات السكان الجهاز المرآزي لإلحصاء دائرة اإلحصاء السكاني حيث إن /  المصدر * 

  .سنويًا لكن هذا المعدل من المتوقع أن ينخفض في السنوات المقبلة%) 3(معدل نمو السكان يقدر 
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السدود والخزاناتالمياه و  

  الواقع المائي في العراق   5-17

تم تشخيص مشكلة المياه على انها ذات ثالث ابعاد االول مرتبط بالتغيرات المناخية العالمية والثاني محلي 

لعراقية خارج داخلي بسبب سوء ادارة الموارد المائية والثالث بعد اقليمي بسبب كون مصادر المياه ا

  .الحدود العراقية 

وعلى ضوء الدراسات المستقبلية التأكيد على تأسيس قناة تربط نهر دجلة بالفرات في موقع جنوب بغداد 

وشمال سدة الهندية اضافة الى سد لشط العرب لتنظيم تصريف المياه الى الخليج واقتراح فتح قناة 

  .ألستثمار بحر النجف كخزان مائي طبيعي 

ب ظهور الحضارات العراقية القديمة يرجع باالساس للوفرة المائية التي حظي بها العراق لقد كان ان سب

للنهرين الخالدين دوراً كبيراً في النهضات الحضارية العراقية المتعاقبة وان اي خلل خطير في دور هذين 

ا يجب النظر للمشكلة النهرين قد ينعكس بصورة كبيرة وهائلة على كافة جوانب الحياة في العراق لذ

ول مؤقتة بل يجب العمل لمدى البعيد في لالمائية ليس على اساس المرحلة الحالية ومحاولة الوصول الى ح

  .*محاولة توفير االمن المائي والغذائي للمجتمع العراقي

  

  ن الدول في مجال المياه المشترك التعاون االقليمي بي  5-18

وا والتي تصنف من اكثر المناطق جفافاً في العالم والطلب المستقبلي يقع العراق ضمن منطقة االسك -1

ق العالم وتعتبر اقل مناط 2025 – 2000في الفترة من % )  50( على المياه سيزداد بنسبة اكثر من 

         متر مكعب حوالي 1000دة حيث يبلغ معدل حصة الفرد السنوية اقل من مشاركة في المياه المتجد

من ضمنها ) متر مكعب  7234( وهي دون مستوى الفقر ويبلغ المعدل العالمي ) مكعب  متر 876( 

وبينها ستة دول تنخفض هذه الحصة الى ) متر مكعب  500( ثمناية دول تصل حصة الفرد فيها اقل من 

  .دولة في العالم مائياً 15وهي من بين افقر ) متر مكعب  200( 

عادل شريف الحسيني ومحمد عز . لة المياه في العراق األسباب والحلول المقترحةمشك/  المصدر * 
  ).2009/ (الدين الصندوق أيلول 
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السدود والخزاناتالمياه و  

ي دجلة والفرات والنيل ومنابعها خارج منطقة االسكوا وتوجد فيها ان االنهار الرئيسية في المنطقة ه

بالوجين بين دولة عمان ودولة ، بازلت بين االردن وسوريا : اربعة مكامن للمياه الجوفية الكبيرة 

مكمن ديزي ، بين مصر وتشاد والسودان وليبيا ) حجر رملي ( مكمن النوبة ، االمارات العربية المتحدة 

من مصادر المياه المستخدمة % )  11( وتشكل المياه الجوفية ، بين االردن والسعودية )  حجر رملي( 

  .في الكويت% )  100( في العراق الى % )  3( في االسكوا وتتراوح نسبة االستخدام بين 

  .من مصادر مياهها من الخارج % )  70( سوريا  -2

يمكن تسهيله من خالل تبني المؤسسات المسؤولة ، باً التحاور بين الدول المتشاطنة غالباً مايكون صع -3

  .للموضوع 
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السدود والخزاناتالمياه و  

  )5-5(جدول رقم 

  على مستوى العراق 2009مواقع وإستخدامات السدود والخزانات لسنة *

السد أو 
 الموقع الخزان

 األستخدامات

الزراعة 
 والري

السيطرة 
على 

الفيضانات

توليد 
الطاقة  
الكهربائية

 أخرى السياحة

 - 1 - - 1 آم شمال مدينة دهوك) 2(يقع على نهر دجلة بمسافة  سد دهوك
سد 

 1 1 1 1 1 آم) 60(يقع على نهر دجلة شمال مدينة الموصل بمسافة  الموصل

 1 1 1 1 1 آم من الشمال الغربي لمدينة السليمانية) 60(يقع على الزاب األسفل على بعد  سد دوآان

آم مؤخرة مصب نهر ) 1.5(وعلى بعد ) دميرقابو(ظيم في مضيق يقع على نهر العالسد العظيم
 - 1 1 1 1 )طوزجاي(

سد 
 1 1 1 1 1 آم جنوب شرق مدينة السليمانية) 65(يقع على نهر ديالى عند مضيق دربندخان وعلى بعد  دربندخان

 1 1 1 1 1 آم شمال سد ديالى) 8(يقع على نهر ديالى بمسافة  سد حمرين
 1 1 1 1 1 آم من مدينة حديثة ) 7(على نهر الفرات بمسافة يقع  سد حديثة
بحيرة 
 الثرثار

آم الى الشمال الغربي من مدينة بغداد في اراضي الجزيرة الواقعة بين ) 160(تقع على بعد 
 - 1 - 1 1 نهري دجلة والفرات

بحيرة 
 - 1 - 1 1 لرماديتقع البحيرة على الضفة اليمنى من نهر الفرات جنوب شرق مدينة ا الحبانية

  .الى إستخدامات السد أو الخزان) 1(يشير رقم 
  .بعدم االستخدام لألغراض المذآورة في أعلى الجدول) -(تشير عالمة 

  

سد ....... ) /600(مة بخسد ) / 400(سد دوكان ) / 750(سد الموصل / القدرة الكهربائية للمحطات الكهرومائية ميكا واط للسدود  مالحظة

  (    )سد العظيم (    ) / سد دهوك ) / 660(سد حديثة ) / 50(سد حمرين ) / 240(سد دربندخان ) / 600(ة الفتح

  .مديرية اإلحصاء الزراعي) / 2009(تقديرات الموارد المائية / الجهاز المرآزي لإلحصاء /المصدر *   
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السدود والخزاناتالمياه و  

  )5-6(جدول رقم 

  على مستوى العراق 2009األنهار الرئيسية وروافدها لسنة *

  

  

  

  

المحافظات التي يمر 
 بها

 االنهر الروافد المنبع الموقع

 الرئيسية

، نينوى ، دهوك 
بغداد ، صالح الدين 

، ميسان ، واسط ، 
.البصرة   

يدخل الحدود 
العراقية في الجزء 

لي عند منطقة الشما
فيشخابور ويتجه 

نحو الجنوب 
.الشرقي   

من ) وان ( ينبع من بحيرة 
المرتفعات الجنوبية الشرقية من 

.ترآيا   

 

 

العراق+ ترآيا   

العراق+ ترآيا   

 

ترآيا+ ايران   

 العراق

العراق+ ايران    

 

 

 

 

 الخابور

الزاب 
 الكبير

الزاب 
 الصغير

 العظيم

 ديالى

 نهر دجلة

،  بابل، االنبار 
، النجف ، آربالء 
، ذي قار ، القادسية 

.البصرة   

يدخل الحدود 
العراقية في الجزء 
الشمالي الغربي 

عند مدينة حصيبة 
ويتجه نحو الجنوب 

.الشرقي   

) فرات صو( يتكون من رافدين هما 
في المرتفعات ) مراد صو ( و 

.الترآية   

آما تصب فيه عدد من الفروع داخل 
.االراضي السورية   

ر الفراتنه   

  .مديرية اإلحصاء الزراعي) / 2009(تقديرات الموارد المائية / الجهاز المرآزي لإلحصاء /المصدر * 
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السدود والخزاناتالمياه و  

  )5-7(جدول رقم 

  على مستوى العراق 2009اإلغمار لمناطق األهوار لسنة 

أسم  اسم الهور ت
 المحافظة

المساحة قبل 
 )2آم(التجفيف 

 )2آم(المساحة بعد اإلنعاش 
مجموع المساحة المغمورة 

 )2آم(لمغمورة وغير ا
نسبة 
%اإلغمار  المستبعدة من 

) 2آم* (اإلغمار 
غير المغمورة 

 )2آم(حاليًا 
المغمورة حاليًا 

 )2آم(

 الحويزة 1
 62.5 1055 659 396 745 1800 ميسان
 0 322 0 322 228 550 البصرة
 47.9 1377 659 718 973 2350 المجموع

2 

األهوار 
الوسطى 

أهوار (
 ةالكرن

 13.8 1230 170 1060 222 1450 ميسان
 6.5 155 10 145 345 500 البصرة
 15.6 1035 161 874 15 1050 الناصرية
 14.1 2420 341 2079 582 3000 المجموع

 الحمار 3
 55.6 563 313 250 605 1200 البصرة
 34.7 1200 416 784 600 1800 الناصرية
 41.3 1763 729 1034 1205 3000 المجموع

4 
المجموع 
الكلي لكل 
 محافظة

 36.3 2285 829 1456 967 3250 ميسان 
 25.8 2235 577 1658 615 2850 الناصرية
 31.1 1040 323 717 1178 2250 البصرة

 31.1 5560 1729 3831 2760 8350 المجموع الكلي لألهوار
  .اعية والسكنية وتلك التي خصصت لوزارة النفط لوجود أبار نفطية فيهااألراضي المستبعدة من اإلغمار هي من األراضي الزر* 

  

  

  .مديرية اإلحصاء الزراعي) / 2009(تقديرات الموارد المائية / الجهاز المرآزي لإلحصاء /المصدر *   
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السدود والخزاناتالمياه و  

  )5-2(رقم  شكل

  ) . المساحة(كيلومتر مربع /  على مستوى العراق 2009االغمار لمناطق االهوار لسنة *

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ).5_  17(ص ) 5 –7(جدول رقم / المصدر * 
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السدود والخزاناتالمياه و  

  )5-8(جدول رقم 

  افظاتعلى مستوى المح 2009اطوال الجداول والقنوات حسب اصنافها لسنة *

  

  

  

 المحافظة
 )ط. آم (القنوات الحقلية  )ط. آم (الثانوية  )ط. آم (الفرعية  )ط. آم (الرئيسية 

األهمية النسبية  المجموع
 ترابي مبطن معلق ترابي مبطن معلق ترابي مبطن معلق ترابي مبطن معلق %

 2.35 1113.3 - 693.8 - 22.0 5.2 - 9.5 181.548.2 8.5 144.6 - نينوى
 6.56 3100.9 120.0 2200.048.9 95.0 133.0 - 49.0 173.0 - 160.0 122.0 - رآوكآ

 20.92 9892.7 2342.75262.6 - 430.3 708.7 - 328.5 171.4 - 503.8 144.7 - ديالى
 2.63 1243.5 - - - 526.4 296.9 98.5 55.0 80.9 7.0 68.0 13.597.3 االنبار
 6.77 3202.5 451.0 280.2 450.0 300.9 516.8 - 438.0 332.8 - 174.7 258.1 - بغداد
 5.89 2782.7 693.0 795.5 - - - - 607.6 39.0 - 592.0 55.6 - بابل
 0.59 280.3 - 23.0 - 43.9 17.7 - 81.1 39.5 - 62.4 12.7 - آربالء
 20.39 9638.0 2659.0 - 370.0 2500.0 - - 1632.0 614.0 20.0 1675.0 168.0 - واسط

صالح 
 7.80 3689.5 1392.0272.0 285.3 94.0 805.7 41.5 302.5 241.1 22.6 66.7 166.1 - الدين

 1.37 648.8 - - - - - - 180.7 5.0 - 461.8 1.3 - النجف
 4.91 2322.6 - - - 380.0 2.6 - 846.0 91.0 - 901.0 102.0 - القادسية
 0.90 424.4 - - - 72.0 - - 178.7 - - 170.1 3.6 - المثنى
 14.01 6623.2 - - - 1751.0 - - 3392.2 - - 1480.0 - - ذي قار
 1.33 630.2 - 136.0 93.0 110.0 18.2 - 91.0 61.0 - 89.0 32.0 - ميسان
 3.57 1686.9 - - - - - - 535.4 - - 1007.5 144.0 - البصرة
 100.00 47279.5 3398.35712.19457.6 6325.5 140.02504.8 8727.2 231.11896.9 7420.5 13.51452.0 المجموع

  .يمديرية اإلحصاء الزراع) / 2009(تقديرات الموارد المائية / الجهاز المرآزي لإلحصاء /المصدر * 
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السدود والخزاناتالمياه و  

  )5-1(رقم  خارطة

  على مستوى المحافظات 2009اطوال الجداول والقنوات حسب اصنافها لسنة *

  

  

  

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

االنبار   

صالح الدين 

ديالى   

بغداد

واسط

ميسان  

البصرة

ذي قار 

المثنى

النجف

كركوك

اربيل    

دهوك  

نينوى    

بابل    

ديوانية  

 

سليمانية

ANBAR

NAJAF

ALMUTHANA

BASRAH

MAYSAN

WASIT

DIWANIYAH

BABIL
KARBALA

DIYALA

SULAYMANIYAH

KIRKUK

DAHUK

NINAWA

SALAH AD-DIN

BAGHDAD

DHI-QAR

كربالء 

ARBIL

2.63

2.35

7.8

6.56

20.92

20.39

1.33
14.01

3.57

0.9

4.91

1.37

0.59

6.77

5.89

  ).5_  18(ص ) 5 – 8(جدول رقم / المصدر * 

حدودالمحافظات   

النسب المئوية ألطوال الجداول والقنوات    

حدود العراق

المحافظات االعلى نسبة

أطوال الجداول والقنوات  
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السدود والخزاناتالمياه و  

  )5-9(جدول رقم 

  2009منسوب السدود والخزانات لسنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

هو أعلى منسوب يمكن الوصول اليه أثناء فترة الفيضان لغرض إستيعاب : المنسوب الفيضاني   *

  . الموجات الفيضانية أمام السد

  

هو أعلى منسوب يمكن الوصول اليه في خزن المياه ألغراض التشغيل للري : المنسوب اإلعتيادي   **

  .وتوليد الطاقة الكهربائية

  

  

 السد أو الخزان
 السعة الكلية

)م( ** المنسوب اإلعتيادي )م( * المنسوب الفيضاني
 615.75 618.80 سد دهوك
 330.00 335.00 سد الموصل
 511.00 515.00 سد دوآان
 131.50 143.00 السعد العظيم
 485.00 493.50 سد دربندخان
 104.00 107.50 سد حمرين
 147.00 150.20 سد حديثة

 63.00 65.00 بحيرة الثرثار
 51.00 51.50 بحيرة الحبانية
 0.00 40.00 بحيرة الرزازة

  .مديرية اإلحصاء الزراعي) / 2009(تقديرات الموارد المائية / الجهاز المرآزي لإلحصاء /المصدر * 
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السدود والخزاناتالمياه و  

  )5-4(رقم  شكل

  متر/  2009المنسوب الفيضاني واإلعتيادي للسدود والخزانات لسنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).5_  21(ص ) 5 –9(جدول رقم / المصدر * 



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجزء الخامس

 

23 - 5  
 

السدود والخزاناتالمياه و  

  السدود المنفذة وتحت التنفيذ  5-20

مع تطور الحياة وإزدياد الحاجة للمياه والذي أثر على معدالت تزويد العراق من إحتياجاته المائية كان 

وتعمل على توفير المنشأت المائية التي من شأنها أن تتجاوز البد للدولة العراقية أن تواكب هذا التطور 

  .األهداف القديمة المذكورة أعاله والتوجه نحو مشاريع خزن واسعة

ة أدناه نقدم إستعراضاً لما هو متوفر وما هو تحت التنفيذ من سدود وخزانات إضافة ول المذكورافي الجد

  .لمائية هي ما قامت به الحكومة العراقية المتالحقةهذه المجموعة من المنشأت ا. للبحيرات الطبيعية
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السدود والخزاناتالمياه و  

  )5-10(جدول رقم 

 السدود المنفذة وتحت التنفيذ *

حجم الخزن  الموقع التنفيذ السد ت
 )3مليارم(

 6.8 )سليمانية(الزاب الصغير  1959 دوآان 1
 2.8 )سليمانية(نهر ديالى  1961 دربندخان 2
 2.4 )ديالى( نهر ديالى 1981 حمرين 3
 8.28 )أنبار(نهر الفرات  1986 حديثة 4
 11.11 )نينوى(نهر دجلة  1986 الموصل 5
 0.00256 )دهوك(نهر روباردة  1988 دهوك 6
 1.5 )ديالى(نهر العظيم  1999 العظيم 7
 17 أربيل تنفيذ جزئي بخمة 8
 10 )نينوى(نهر دجلة  تنفيذ جزئي بادوش 9

 0.499 )أنبار(نهر الفرات  ئيتنفيذ جز البغدادي 10
 0.032 )أنبار(نهر الفرات  1981 الرطبة 11
 0.004 )أنبار(نهر الفرات  1973 األبيله 12
 0.006 )أنبار(نهر الفرات  1974 األغري 13
 0.006 )أنبار(نهر الفرات  1976 الحسينية 14
 0.008 )أنبار(نهر الفرات  1977 شبيجة 15
 0.004 )أنبار(الفرات  نهر 1982 الرحالية 16
 0.007 )أنبار(نهر الفرات  1982 أم الطرقات 17
 0.0003 )أنبار(نهر الفرات  1976 سري 18
 0.025 )أنبار(نهر الفرات  2002 األبيض 19
 0.0053 )أنبار(نهر الفرات  2003 3حوران  20
 0.0042 )النجف(نهر الفرات  2005 حسب 21
 0.0049 )أنبار( نهر الفرات 2007 2حوران  22
 0.000764 سليمانية 2007 هراوة 23
 0.0009 ديالى 2007 قزانية 24
 0.00682 األنبار تحت التنفيذ المساد 25
 0.00362 ديالى تحت التنفيذ مندلي 26
 0.000752 آرآوك تحت التنفيذ شيرين 27
 0.00061 آرآوك تحت التنفيذ بلكانه 28
 0.038 كآرآو تحت التنفيذ خاصه جاي 29
 0.015 )آرآوك(نهر الزاب الصغير  1965 دبس 30
 للسيطرة )صالح الدين(نهر دجلة  1956 سامراء 31
 للسيطرة )واسط(نهر دجلة  1939 الكوت 32
 للسيطرة )ميسان(نهر دجلة  2004 العمارة 33
 للسيطرة )انبار(نهر الفرات  1956 الرمادي 34
 للسيطرة )ءآربال(نهر الفرات  1913 الهندية 35
 للسيطرة )انبار(نهر الفرات  1985 الفلوجة 36
 للسيطرة )نجف(نهر الفرات  1986 الكوفة 37
 للسيطرة )نجف(نهر الفرات  1986 العباسية 38

  

  .وزارة الموارد العراقية الهيئة العامة للسدود والخزانات/  المصدر *   
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السدود والخزاناتالمياه و  

  )5-11(جدول رقم 

  البحيرات والنواظم

  مليار متر مكعب    ) 81.35(مليار متر مكعب منها ) 85.39(يضاف الى الجدول بحيرة الثرثار كمية خزن كلي / مالحظة 

  ميت             

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 )3مليار م(حجم الخزن  الموقع التنفيذ الخزان  

 3.3 االنبار طبيعية بحيرة الحبانية 1
 85 االنبار طبيعية بحيرة ديالى 2
 26 آربالء طبيعية بحيرة الرزازة 3
   )واسط(نهر دجلة  1939 ناظم الغراف 4
   )االنبار(نهر الفرات  1956 ناظم الورار 5
   )االنبار(نهر الفرات  1948 ناظم الذبان 6
   )االنبار(نهر الفرات  1942 ناظم المجرة 7
   )االنبار(نهر الفرات  1976 ثار الرئيسيناظم مخرج الثرا 8
   )االنبار(نهر الفرات  1976 ناظم التقسيم 9
   )االنبار(نهر الفرات  1981 ناظم تقسيم 10
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السدود والخزاناتالمياه و  

  

لخزن  1956يعتبر خزان بحيرة الثرثار أكبر منخفض طبيعي في العراق وقد أستخدم منذ عام   5-21

نهر دجلة عن طريق قناة تحويل تبدأ عند سدة سامراء، وربط منخفض الثرثار فيما بعد الفائض من مياه 

لى النهرين كلما دعت وافية من مياه الري ابنهري دجلة والفرات وبذلك أصبح باإلمكان إعادة كميات 

ويمكن االستفادة من هذه المياه بانشاء مشروع تحلية إال إن مياه هذه البحيرة مالحة . الحاجة الى ذلك صيفاً

وعلى ضوء الجداول المذكورة يمكن أن نجد الخالصة التي تمت جدولتها في الجدول  العادة االستخدام

  ).ظمالسدود والنوا(توزيع المنشأت المائية ) 12(رقم 

  

  )5-12(جدول رقم 

  )السدود والنواظم(توزيع المنشأت المائية *

 المجموع نهر الفرات نهر دجلة المنطقة
 7 0 7 المنطقة الشمالية
 33 27 6 المنطقة الوسطى
 5 3 2 المنطقة الجنوبية

 45 30 15 المجموع
 60.5 8.881 51.619 )3مليار م(حجم الخزن للمنشأت فقط 

 174.8 136.61938.181 )3مليار م(شأت والبحيرات حجم الخزن للمن

  

  
  

  دراسات مستقبلية للوضع المائي  5-21

حاولت استشراق األفاق ] 5،6،7[ 1997 – 1994طرحت عدة دراسات صدرت ما بين عامي  5-21-1

) 14، 13(     يظهر الجدولين. 2020ض نهري دجلة والفرات ممتدتا الى عام المستقبلية لحاجة دول حو

  .المقادير المتوقعة للمياه لكل من تركيا وسوريا والعراق ولنهري الفرات ودجلة

  .عادل شريف الحسيني ومحمد عز الدين صندوق/ مشكلة المياه في العراق األسباب والحلول المقدمة   /المصدر * 
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السدود والخزاناتالمياه و  

  )5-13(جدول رقم 

  )مليون متر مكعب( 2020الحاجة المتوقعة للمياه لنهر الفرات حتى عام 

 )5(المصدر  )6(المصدر  )7(المصدر  الدولة
 21,600 21,500 14,500 ترآيا
 11,995 13,400 5,500 سوريا

 17,000 16,000 15,500 راقالع
 50,595 50,900 35,500 الحاجة الكلية
 32,720 31,000 31,680 الكمية المتوفرة

 17,875- 19,900- 3,820- التوازن

  

  

  )5-14(جدول رقم 

  )مليون متر مكعب( 2020الحاجة المتوقعة للمياه لنهر دجلة حتى عام 

 )5(المصدر  )6(المصدر  )7(المصدر  الدولة
 6,700 7,200 8,000 رآيات

 0 500 0 سوريا
 29,200 40,000 31,900 العراق

 38,700 47,700 39,900 الحاجة الكلية

-48,000 49,570 الكمية المتوفرة
52,600 49,200 

 10,500 4,900 - 9,670 التوازن

  

في المتوقع ولكن هناك إجماع على النقص إن كل دراسة تقدم تقديرات مختلفة عن األخرى  5-21-2

نهر الفرات مما يسترعي اإلنتباه بالنسبة لنهر الفرات هو كبر الحاجة المتوقعة مقابل الكمية إمدادات 

عدى المصدر (المحدودة المتوفرة والنقطة المهمة هي إن مقدار النقص المتوقع يقابل تقريباً حاجة العراق 

موارده من الفرات وربما إنقطاع النهر  وهذا ما يعني إمكانية تعرض العراق الى نقص كبير في)) 7(

  .تغيرات المناخ وحاجة تركيا بنظر اإلعتبارتماماً إذ أخذنا 

أما بخصوص نهر دجلة فأن الدراسات الثالثة تظهر الوفرة في مياه النهر وهذه نقطة مهمة سنحاول 

  .تناولها فيما بعد

  .عادل شريف الحسيني ومحمد عز الدين صندوق/ مشكلة المياه في العراق األسباب والحلول المقدمة /  المصدر * 

  .ادل شريف الحسيني ومحمد عز الدين صندوقع/ مشكلة المياه في العراق األسباب والحلول المقدمة /  المصدر * 



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجزء الخامس

 

28 - 5  
 

السدود والخزاناتالمياه و  

لذا فأن مشكلة المياه . والشمالية إن معظم المنشأت المائية تتركز في المنطقة الوسطى 5-21-2-1

  .))12(الحظ جدول (الحالية لم تظهر في هاتين المنطقتين 

  

  )5-5(رقم  شكل

  توزيع بعض المشاريع المائية المقامة على نهر دجلة*

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).5_  26(ص ) 5 –12(جدول رقم / المصدر * 
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السدود والخزاناتالمياه و  

  )5-6(رقم  شكل

  توزيع بعض المشاريع المائية المقامة على نهر الفرات*

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .بية في كونها منشأت للسيطرة فقطوالمشاريع المائية في المنطقة الجنتتميز  5-21-2-2

  .نهر دجلة وتتركز في محافظة األنبارسدود نهر الفرات أكثر عدداً من سدود  5-21-2-3

أكبر من الخزن في حوض نهر الفرات ) 5,81(سعة الخزن في حوض نهر دجلة حوالي  5-21-2-4

  .)7(الحظ الشكل رقم 

  

  

  

  ).5_  26(ص ) 5 –12(جدول رقم / المصدر * 
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السدود والخزاناتالمياه و  

  )5-7(رقم  شكل

  حجم الخزن المائي للمنشأت المقامة والبحيرات على النهرين*

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. مائيةاستخدامها كمصدر للطاقة الهيدرو يتميز الهدف االساسي لمعظم المشاريع اعاله في  5-21-2-5

  .فين مختلفين كثيراًبأن كال الهد شك اكثر من كونها خزانات مائية وال

ان  نهر الفرات لسببين اساسيين هما  اهمية في توفير المياه للعراق منان نهر دجلة اكثر   5-21-2-6

          تركيا ليس لها اي سد على هذا النهر وألسباب تتعلق بطبيعة المنطقة التي يمر بها النهر في تركيا

ان السبب الثاني ). هناك محاوالت لبناء سد على دجلة ولكنها محاوالت متعثرة ولم تتحقق لحد االن ( 

  .العراق البلد االساسي والوحيد الذي يمكنه االستفادة من هذا النهر الى اقصى مدى ممكن

  

  

  ).5_  26(ص ) 5 –12(جدول رقم / المصدر * 
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السدود والخزاناتالمياه و  

في ادارة  ضعفخارج الحدود بل هناك  طعلى ضوء ماسبق نجد بأن سبب المشكلة ليست فق  5-21-3

طور الزمني المشاريع وتوزيعها على النهرين كما ان هذه االدارات المتعاقبة لم تأخذ بنظر االعتبار الت

باالضافة لذلك فقد . لدول المنطقة ومحاولة توفير االمن المائي والغذائي العراقي مع التطور الحاصل 

لقد تم . عانى هذا القطاع الحيوي من اهمال كبير خالل هذه الفترة هو ماسبق وان تم التخطيط له قبالً 

الفترة دون ان يكون للعراق دور مماثل  انشاء عدد كبير من المنشات المائية في دول الجوار خالل هذه

لقد كان الزاماً على الحكومات العراقية المتعاقبة التعامل مع موضوع توفير . ألستثمار موارده المائية 

على ذلك نقترح . االمن المائي وكان هناك حالة غياب للقوانين الدولية الملزمة لتنظيم المياه ما بين الدول 

  :ما يلي 

من المالحظات اعاله نجد ان المنطقة الجنوبية تحت منطقة خالية من : ة تغذية الفرات قنا 5-21-3-1

وهذا مايستوجب . المشاريع المائية وهذا مايجب التأكيد عليه في اية خطة لمعاجلة مشكلة شحة المياه 

كبيرة جدا  ولكون نهر دجلة نهر عراقي بنسبة. دراسة طبوغرافية للمنطقة وامكانية انشاء سدود وخزانات 

كما تناولنا ذلك اعاله ولكون الوضع المائي فيه افضل مما هو عليه الحال في نهر الفرات لذا نقترح 

نعتقد بأن افضل موقع ، الفرات وتنظيم ديمومة المياه فيهمشروع ألنشاء قناة ما بين دجلة والفرات لتغذية 

تي يمكن ان تكون من منطقة جنوب بغداد ألنشاء القناة هو عند منطقة اقتراب النهرين من بعضهما وال

  :من ابرز فوائد هذه القناة هي . ومقابل الكوت تقريبا الى نهر الفرات شمال سدة الهندية 

  .ستعزز هذه القناة النقص الشديد المتوقع من الفرات االن وفي المستقبل وعلى مدار السنة  5-21-3-2

دجلة لصالح الفرات ويقلل كثيراً من اعتماد العراق ستمكن العراق من االستفادة من نهر   5-21-3-3

  .على تركيا وسوريا اضافة عن منح العراق قدرة مناورة سياسة مستقبالً

  .كما انها ستكون مصدر اساسي في استعادة هور الحمار المجفف للمياه  5-21-3-4

  .اء المنطقةيمكن تأسيس قنوات فرعية على جانبي هذه القناة مما يؤدي الى احي  5-21-3-5

  :اما المميزات التي تسهل تنفيذ هذا المشروع فهي   2-8
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السدود والخزاناتالمياه و  

  .كيلو متر وربما اقل 45قصر القناة حيث ال يتجاوز طولها   2-8-1

  .القناة تمر عبر ارض ترابية منبسطة سهلة الحفر والتنفيذ  8-2-2

  .طئةيمكن تنفيذها محلياً وبأمكانيات عراقية وخالل زمن قياسي وبكلفة وا  8-2-3

  

انشاء سد ينظم مرور المياه خالل شط العرب ويمنع الجريان العكسي من : سد وناظم شط العرب   5-22

  .وبذلك يتم الحفاظ على المياه العراقية من ملوحة مياه الخليج. الخليج وذلك شمال مدينة البصرة 

  

بائية بمعنى اخر لوال هذا ان الماء الذي تضخه تركيا يكون في معظمه بسبب توليد الطاقة الكهر  5-23

ان تركيا تحتاج الطاقة الكهربائية بكثرة خالل الشتاء . الضخ ال تتمكن تركيا من توليد طاقتها الكهربائية 

هنا يمكن . في حين نجد ان موقف العراق مختلف تماماً . لذا تقوم بالضخ بكثرة خالل هذا الفصل 

وهنا سيلعب خالل توفير اكبر عدد من الخزانات المائية  استثمار هذه الظاهرة بتركيز الخزن الشتائي من

تاسيس ناظم شط العرب المقترح دوراً في تنظيم تصريف المياه والحد من المد العكسي لمياه الخليج على 

  .  شط العرب 

  

االستفادة من منخفض بحر النجف كخزان مائي جديد لتوفير المساحة الواسعة دراسة امكانية   5-24

يبتعد هذا . وستكون قناة التغذية المقترحة مصدر اساسي ومهم من مصادر تغذية هذا الخزان  .للمنخفص

كيلو متر مربع وينخفض عن  435كيلو متر عن نهر الفرات ومساحته التقريبية  15الخزان المائي مسافة 

ان يحوي  لذا فهو خزان جيد حيث يمكن على ضوء هذه البيانات)  8( متر  40االرض المجاورة حوالي 

ونعتقد بان هناك كمية الباس بها ستكون خزن حي من هذه  ليون متر مكعب من المياه تقريباًم 17400

  . الكمية 

  :اضافة لهذه الحلول الستراتيجية هناك خطوات اضافية يمكن ان تعزز قدرة العراق المائية مثل 
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السدود والخزاناتالمياه و  

واالستفادة من . لتكنولوجيا الحديثة االهتمام بتطوير وادارة منظومات الري والبزل مع استخدام ا 5-25

المياه المالحة مع التأكيد على االستفادة القصوى من عنصر الزمن ألنه ولألسف يشكل هذا العنصر تحدي 

  .كبير للعراق المنهك وفي كافة المجاالت

  

الغاز  واالستفادة من وفرة. معالجات سريعة بتوفير تحلية في المحافظات التي تعاني من الملوحة   5-26

وبالذات يمكن استخدام الغاز الذي يتم حرقه للتخلص منه دون فائدة عدى تجنب . والنفط في تلك العمليات 

ت مثل هذا الغاز يمكن استخدامه في عمليات التحلية دون ان تحتاج الى نفقا. الضغط في ابار النفط 

  *.للطاقة

  

الجوفي عن طريق تغذيته  المكمن الىالداخلة  الخزين المتجدد يعني كمية المياه المياه الجوفية  5-20

الطبيعية من مياه االمطار او االنهار او المسطحات المائية فضالً عن التغذية االصطناعية بحسب نسبة 

  . ) 15( اه رقم كمية المياه المغذية للمكمن في وحدة الزمن كما في الجدول ادن

  .في طبقات المكمن الجوفي ةالمتواجدكمية المياه الجوفية  يعني: الخزين الثابت القابل لالستثمار  -ثانياً 

رار بخزينه ضلمكمن دون االيعني كمية المياه المحددة المسحوبة من ا: الخزين االستثماري  –ثالثاً 

  .الثابت

  

 

 

  

  

  
  .الصندوق عادل شريف الحسيني ومحمد عزالدين/ مشكلة المياه في العراق االسباب والحلول المقترحة /  المصدر * 

Faculty of Engineering and Physical Sciences / University of Surrey, Guildford Surrey 
GU2 XH, UK 
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السدود والخزاناتالمياه و  

  

  )5-15(جدول رقم 

 على مستوى العراق 2009مؤشرات المياه الجوفية لسنة *

ين المتجدد الخز % 2المساحة آم المنطقة
 سنة/3مليار م

الخزين الثابت القابل 
لإلستثمار مليار 

 سنة/3م

الخزين اإلستثماري 
 سنة/  3مليار م

 3.06 0.983 17.02.077 38962 المنطقة المتموجة
منطقة الجزيرة وشمال 

 0.845 0.392 10.00.453 22125 السهل الرسوبي

 2.52 1.59 73.00.93 168000 المنطقة الصحراوية
 6.425 2.965 3.46 100 229087 المجموع

  

  

  

وذلك عدم إمكانية  2008ورد في تقرير الجهاز المركزي لإلحصاء إن البيانات تمثل سنة / مالحظة 

علماً بأن المعلومات ) 2009(من تجهيز الجهاز المركزي لإلحصاء بالبيانات لسنة وزارة الموارد المائية 

ملغم في اللتر وإن ما يزيد عن هذا المعدل ) 4000(عن الملوحة التي تقل  أعاله تشمل المياه الجوفية ذات

  .سنجار متداخلة مع منطقة شمال السهل الرسوبي – ةغير صالح لإلستخدام وإن منطقة ربيع

  

  

  

  

  

  

  

  .مديرية اإلحصاء الزراعي) / 2009(تقديرات الموارد المائية / الجهاز المرآزي لإلحصاء /المصدر * 



[األطلس اإلحصائي الزراعي]  الجزء الخامس

 

35 - 5  
 

السدود والخزاناتالمياه و  

  )5-8(رقم  شكل

  على مستوى العراق 2009نسبة مساحة المياه الجوفية حسب المناطق لسنة *

  

  

  

  

  

  

  
  

  )5-9(رقم  شكل

  على مستوى العراق 2009كميات خزين المياه الجوفية حسب المناطق لسنة *

  

  

  

  

  

  

  

  ).5_  34(ص ) 5 –15(جدول رقم / المصدر * 

  ).5_  34(ص ) 5 –15(ل رقم جدو/ المصدر * 
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السدود والخزاناتالمياه و  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )5- 16(جدول رقم *

  )2010(سنة 

 عدد األبار الزراعية القطاع العام
الغير عاملة العاملة  المحافظة 
 0 7369 نينوى
 0 10899 آرآوك
 73 6478 ديالى

صالح 
 20 25824 الدين

 5 4518 األنبار
 0 1120 بغداد
 14 17 واسط
 0 770 آربالء
 0 1415 النجف
 27 102 القادسية
 0 755 المثنى
 0 28 ميسان
 5 4083 البصرة
 0 770 بابل
 0 35 ذي قار
 144 64183 المجموع

  

  )5- 17(جدول رقم *

  )2010(سنة 

 عدد األبار الزراعية القطاع الخاص
الغير عاملة العاملة  المحافظة 
 609 7372 نينوى
 584 10899 آرآوك
 218 6889 ديالى

صالح 
 2206 25959 الدين

 473 4604 األنبار
 6 1165 بغداد
 1 32 واسط
 157 875 آربالء
 90 1446 فالنج

 0 142 القادسية
 28 789 المثنى
 11 29 ميسان
 19 4098 البصرة
 117 718 بابل
 305 35 ذي قار
 4824 65052 المجموع

  

  .الجهاز المرآزي لإلحصاء/ المصدر * 
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السدود والخزاناتالمياه و  

  )5-2(رقم  خارطة

  )2010(النسب المئوية  ألعداد األبار الزراعية العاملة وغير العاملة في العراق لسنة *

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حدودالمحافظات   

النسب المئوية العداد االبار العاملة    

حدود العراق

ابار قطاع الخاص

المحافظات االعلى نسبة

ابار قطاع العام

  ).5_  36(ص ) 5 –16(جدول رقم / المصدر * 
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السدود والخزاناتالمياه و  

  )5-18(جدول رقم 

  ى المحافظاتعلى مستو 2009مساحة األراضي حسب نوع اإلستصالح لسنة *

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المحافظة
 غير المستصلحة  المستصلحة  شبه المستصلحة 

 المجموع
 % (الف دونم) %(الف دونم) % (الف دونم)

 631 8.46 631 0.00 0 0.00 0 نينوى
 120 1.61 120 0.00 0 0.00 0 آرآوك

 521.9 4.05 301.9 0.00 0 13.60 220 صالح الدين
 1252 8.85 660.7 7.84 153.3 27.07 438 ديالى
 558.5 3.26 243.5 6.54 128 11.56 187 بغداد
 1481 13.31 993 0.61 12 29.42 476 واسط
 239 1.93 144 2.81 55 2.47 40 االنبار
 1661.4 10.72 799.7 37.50 733.7 7.91 128 بابل
 411 2.75 205.5 10.50 205.5 0.00 0 آربالء
 180 2.41 180 0.00 0 0.00 0 النجف
 1775 16.27 1214 25.35 496 4.02 65 القادسية
 594 5.64 421 8.84 173 0.00 0 المثنى
 588 7.67 572 0.00 0 0.99 16 ذي قار
 727.8 9.11 679.8 0.00 0 2.97 48 ميسان
 296 3.97 296 0.00 0 0.00 0 البصرة
 11036.6 100 7462.1 100 1956.5 100 1618 المجموع

  .مديرية اإلحصاء الزراعي) / 2009(تقديرات الموارد المائية / الجهاز المرآزي لإلحصاء /المصدر * 
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السدود والخزاناتالمياه و  

  )5-3(رقم  خارطة

  على مستوى المحافظات 2009مساحة األراضي حسب نوع اإلستصالح لسنة *

 

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

االنبار    

صالح الدين 

ديالى   
بغداد

واسط

ميسان  

البصرة  

ذي قار 

المثنى

النجف

كركوك

اربيل     

دهوك  

نينوى    

بابل    

ديوانية  

 
سليمانية

ANBAR

NAJAF

ALMUTHANA

BASRAH

MAYSAN

WASIT

DIWANIYAH

BABIL
KARBALA

DIYALA

SULAYMANIYAH

KIRKUK

DAHUK

NINAWA

SALAH AD-DIN

BAGHDAD

DHI-QAR

كربالء 

ARBIL

  

  

حدودالمحافظات   

النسب المئوية لألراضي حسب نوع األستصالح     

حدود العراق

األراضي المستصلحة

األراضي غير المستصلحة

األراضي شبه المستصلحة

  ).5_  38(ص ) 5 –18(جدول رقم / المصدر * 
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السدود والخزاناتالمياه و  

  )5-19(جدول رقم 

  2008إستصالح األراضي *

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

األراضي  المحافظة
 المستصلحة

المجموع 
 % األراضي

 8.6 388485 214390 نينوى
 9.9 570475 246270 آرآوك
 14.5 1520604 360372 ديالى
 3.4 1214995 85500 االنبار
 11.0 1006920 274270 بغداد
 16.0 1589670 398133 بابل
 0.2 250000 3912 آربالء
 19.2 2184968 477104 واسط

 10.2 479178 253798 صالح الدين
 0.0 588454 0 النجف
 4.6 1654021 115000 القادسية
 0.0 303568 0 المثنى
 0.6 3114198 15500 ذي قار
 1.7 938850 41500 ميسان
 0.2 444251 5000 البصرة
 100.0 16248637 2490749 المجموع

  .مديرية اإلحصاء الزراعي) / 2009(تقديرات الموارد المائية / الجهاز المرآزي لإلحصاء /المصدر * 
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السدود والخزاناتالمياه و  

  )5-4(رقم  خارطة

  2008لسنة  ومجموع األراضي الكلي على مستوى المحافظاتالنسب الئوية لالراضي المستصلحة *

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

االنبار    

صالح الدين  ديالى   

بغداد

واسط

ميسان  

البصرة  

ذي قار 

المثنى

النجف

كركوك

اربيل     

دهوك  

نينوى    

بابل    

ديوانية  

 

سليمانية

ANBAR

NAJAF

ALMUTHANA

BASRAH

MAYSAN

WASIT

DIWANIYAH

BABILKARBALA

DIYALA

SULAYMANIYAH

KIRKUK

DAHUK

NINAWA

SALAH AD-DIN

BAGHDAD

DHI-QAR

كربالء 

ARBIL

7.5

2.4

2.9

3.5

9.4

6.2

9.8

13.4

1.5
5.8

2.7

19.2
10.2

3.6

1.9

8.6

9.9

10.2 14.5

19.2

16

0.2

3.4

0

0

0.2

1.7

0.6

4.6

11

حدودالمحافظات     

النسب المئوية لألراضي المستحصلة   

حدود العراق

مجموع األراضي

األراضي المستحصلة

  ).5_  40(ص ) 5 –19(جدول رقم / المصدر * 
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السدود والخزاناتالمياه و  

  )5-20(جدول رقم 

  على مستوى المحافظات 2009لمبازل حسب أنواعها لسنة أطوال ا*

 المحافظة
األهمية  المبازل

 المجموع الوديان الحقلية المجمعة الثانوية الفرعية الرئيسية %النسبية 
 1.44 1235.0 0.0 826.0 0.0 192.0 177.0 40.0 نينوى
 5.28 4517.0 200.0 2775.0 452.0 350.0 425.0 315.0 آرآوك
 17.50 14981.6 0.0 9295.0 3660.2 734.0 728.8 563.6 ىديال

 4.00 3424.7 0.0 1862.0 674.8 0.0 676.8 211.1 األنبار
 11.87 10167.0 0.0 7800.0 105.3 830.7 931.6 499.4 بغداد
 14.13 12101.2 0.0 4941.6 4724.2 1040.7 1067.3 327.4 بابل
 1.07 915.3 0.0 0.0 462.9 71.4 180.5 200.5 آربالء
 27.46 23516.5 0.0 17554.0 4111.0 107.0 1298.0 446.5 واسط

 5.12 4380.6 0.0 2203.3 1268.9 721.9 174.0 12.5 صالح الدين
 0.97 831.3 0.0 0.0 0.0 537.6 0.0 293.7 النجف
 6.37 5456.0 0.0 2738.0 0.0 1661.0 814.0 243.0 القادسية
 0.62 529.4 0.0 0.0 0.0 157.4 248.8 123.2 المثنى
 1.47 1258.9 0.0 287.0 0.0 250.4 298.0 423.5 ذي قار
 2.39 2042.4 0.0 1478.0 303.0 14.3 125.3 121.8 ميسان
 0.31 266.9 0.0 0.0 0.0 0.0 161.9 105.0 البصرة
 100.00 85623.8 200.0 51759.9 15762.3 6668.4 7307.0 3926.2 المجموع

 .ضمين قيم القواطع الجنوبية والشمالية والوسطى في أقيام المحافظات، ألن القواطع تشمل أآثر من محافظةلم يتم ت* 
`  

  

  

  

  

  

  

  

  .مديرية اإلحصاء الزراعي) / 2009(تقديرات الموارد المائية / الجهاز المرآزي لإلحصاء /المصدر * 
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السدود والخزاناتالمياه و  

  )5-5(رقم  خارطة

  على مستوى المحافظات 2009أطوال المبازل حسب أنواعها لسنة *

  

  

  

  

  

  

حدودالمحافظات

النسب المئوية للمبازل  

حدود العراق

المحافظات االعلى نسبة

أطوال المبازل

  ).5_  42(ص ) 5 –20(جدول رقم / المصدر * 



[ إلحصائي الزراعياألطلس ا ]  المصادر

 

  المصــــادر

 .املنظمة العربية للتنمية الزراعية) 2008(لسنة ) 28(الكتاب السنوي  

 .اجلهاز املركزي لإلحصاء) / 2009(نتائج احلصر والترقيم لسنة  

 نتائج التعدادات العامة للسكان 

 .اجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنلوجيا املعلومات) 2009 – 2008(اموعة اإلحصائية السنوية  

 ).1964(و ) 1955(اإلقتصاد الدائرة الرئيسية اموعة اإلحصائية السنوية لعام  وزارة 

 .1964اموعة اإلحصائية لسنة  

 .اجلهاز املركزي لإلحصاء/ مل يشمل إقليم كردستان ) 2001(مسح الثروة احليوانية لسنة  

 .ي لإلحصاءاجلهاز املركز/ بضمنها إقليم كردستان ) 2008(مسح الثروة احليوانية لسنة  

 ).2007(الاجلهاز املركزي لإلحصاء اموعة اإلحصائية السنوية لسنة  

/ إعداد حيىي الفهد (وزارة التخطيط هيئة التخطيط الزراعي ) 1989(األطلس اإلحصائي الزراعي لسنة  

 ).رئيس أحباث اقدم

 .هاز املركزي لإلحصاءاجل) 2008(مسح التحليل الشامل لألمن الغذائي والفئات اهلشة يف العراق لسنة  

 .اجلهاز املركزي لإلحصاء) / 2009 – 2008(اموعة اإلحصائية السنوية  

 ).2010(تقرير التقديرات املكتبية لإلنتاج احليواين لسنة  

 .اجلهاز املركزي لإلحصاء/ تقديرات دائرة احلسابات القومية  

 .مديرية اإلحصاء الزراعي/ اجلهاز املركزي لإلحصاء ) / 2009(تقديرات الدواجن لسنة  

 .بضمنها إقليم كردستانالعراق) 2008(تقديرات مسح مزارع األمساك لسنة  

 .م اجلهاز املركزي لإلحصاء) 2011(التقديرات األولية إلنتاج حمصول احلنطة والشعري لسنة  

 .اجلهاز املركزي لإلحصاء) / 2010 – 23002(تقارير إنتاج احلنطة والشعري للمدة  

 ).2007(الكتتاب السنوي لعام / املنظمة العربية للتنمية الزراعية  

 ).2014 – 2010(اخلطة الوطنية اخلمسية  

 .وزارة الزراعة شعبة تكنلوجيا املعلومات 



[ إلحصائي الزراعياألطلس ا ]  المصادر

 

 مسح التحليل الشامل لألمن الغذائي والفئات اهلشة يف العراق  

FAO / WFP Crop. Supply and nutrition assessment mission to 
Iraq 23 September 2003> 
 

 .دائرة التخطيط واملتابعة/ وزارة املوارد املائية  

 ).2009(تقرير املوارد املائية لسنة / مديرية اإلحصاء الزراعي / اجلهاز املركزي لإلحصاء  

 .دائرة اإلحصاء السكاين/ اجلهاز املركزي لإلحصاء / تقديرات إسقاطات السكان  

عادل شريف احلسيين وحممد عز الدين الصندوق / ألسباب واحللول املقترحة مشاكل املياه يف العراق ا 

 ).2009(أيلول 
Faculty of Engineering and physical sciences / university of 
surrey. Guildford surrey. GU2XH, UK. 

  .اهليئة العامة للسدود واخلزانا/ وزارة املوارد املائية  

  




