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 :ثَيػةكى
 

 دزاوة  و بة يةكَيم هة بؤ دابني كسدُى ئابووزيةكى بةَٓيص ثَيويطتٌاْ بة كػتوكاهَيلى جَيطري و ثَيػلةوتوو ٓةية بؤية هة شؤزَيم هة ووَهاتاْ بايةخى شؤزى ثَى        
دةزفةتى بامشاْ بؤ  ذَيسخاُى ئابووزى ئةذًاز دةكسَيت ضوثاع و ضتايؼ بؤ خواى طةوزة و ًئسةباْ كة ئَيٌة هةَ ٓةزَيٌةدا خاوةُى ئاو و خاكَيلى طوجناويّ وثايةكاُى 

ئةوةى جَيطاى ئاًاذةية ُةبووُى ثالْ و زةخطاوة تاوةكو هة شؤزبةى بوازةكاُى ئةَ كةزتة كازى تَيدا بلةيّ و ثَيداويطتيةكاُى خؤزاكى تَيدا دابني بلةيّ بةَهاَ 
و ذًازة ٓةية كة وَيِةى بةزُاًةيةكى تؤكٌةية بؤ ثَيػلةوتّ و ضاكطاشى و ضازةضةزكسدُى طسفتةكاْ , بؤية بؤ ئةوةى ثالَُيلى بامشاْ ٓةبَيت ثَيويطتٌاْ بة داتا 

 زاضتةقيِةى بازودؤخةكةًاْ بؤ ُيػاْ بدات .

ى هة طةَي وةشازةتى كػتوكاَي و ضةزضاوةكاُى ئاو ٓةوَهى داوة ئةَ ئةزكة جَى بة جَى بلات ئةًةؽ هة زَيطاى ئةجناًداُى زووثَيوةكاُى دةضتةى ئاًازى ٓةزَيٍ بة ٓاوكاز
 كػتوكاَهى بؤ وةزشةكاُى ضاَي و بةزوبووًةجياواشةكاْ كة هة ثالُى ضاالُةدا كازى هة ضةز دةكات.

 

زووثَيواُة تيػم خبسَيتة ضةز  خاَهة الواشةكاُى كةزتى كػتوكاَي هة طوُد و ُاحيةو قةشاكاُى ٓةزَيٍ ٓةزوةٓا ئةو طسفتاُة دةتواُسَيت هة زَيطاى ئةجناًداُى ئةَ جؤزة 
 خبسَيِة زوو كة زوبةزووى جووتيازاْ دةبِةوة هة ًاوةى ضاُدُى بةزوبووًةكاُياْ .

 

ثؤزتةى ىَل ثَيلٔاتووة بةغَيلى ئةو زاضتياُةًاْ هة كَيوطةكاْ و شةوية ضاُدزاوةكاْ بؤ كة ئةَ زا 2102 – 2102زووثَيوى ضاُدزاوى بةزوبووًى شضتاُة بؤ وةزشى 
ةًالُدُى بؤ ئةجناَ بدةيّ دةطواشَيتةوة ٓةوَهٌاْ داوة هةَ زاثؤزتة زَيرة جياواشةكاُى بةزٓةَ و بسغت و تَيضوو بؤ زووبةزةضاُدزاوةكاْ هة ضةز ئاضتى يةن دؤمن خ

و داتاكاْ بة غَيوةى خػتةو وَيِةى ئاًازى ُيػاْ دزاوْ تاوةكوو خوَيِةز ئاضاْ تس بتواَُيت ضوودى  2102 – 2100ة طةَي وةزشى ضاُدُى ٓةزوةٓا بةزاوزدى بلةيّ ه
 ىَل ببيَِيت .
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 ضوودةكاُى زووثَيو          

 

 .خةًالُدُى  بسغتى يةن دؤمن هة زووبةزة ضاُدزاوةكاْ  

 

 .خطتِةزووى تةواوى زووبةزة ضاُدزاوةكاُى ٓةزَيٍ  

 

 .خةًالُدُى بسى بةزٓةًةكاُى شضتاُة  

 

 .خةًالُدُى تَيضووُةكاْ بؤ يةن دؤمن هة بةزوبووًةكاُى ضاُدزاوى شضتاُة 

 

  .ديازى كسدُى بسى شةوية ثةييِلساوةكاْ 

 

 .زَيرةى ئةو شةوياُةى بةزوبووًةكاُياْ تووغى ئافةت ٓاتووة 

 

 .تؤثؤطسافى شةوية بةكازٓاتووةكاْ بؤ ضاُدُى بةزوبووًى شضتاُة 

  

 .ذًازةى ئةو جووتيازاُةى بةغدازبووْ هة ضاُدُى بةزوبووًى شضتاُة 
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 ئاًاجنى زووثَيو            

 

هة زَيطاى   ئةو  كػتوكاَي   كة ثةيوةُدى ٓةبَيت بة كةزتى ئاًاجنٌاْ هةَ زووثَيوة دابني كسدُى داتا و شاُيازية بؤ طػت داًةشزاوة و  اليةَُيم        
 ُيػاُدةزاُةى خوازةوة :

 

 .خطتِةزووى داتاى تايبةت بة كةزتى كػتوكاَي هة ضةز ئاضتى طوُد و غازةكاُى ٓةزَيٍ 

 

 .و زووبةزخةًالُدُى جياواشى هة َُيواْ وةزشى ضاُدْ هة طةَي وةزشةكاُى ثَيػووتسى خؤى هة زووى بةزٓةَ و تَيضووْ  

 

 .خطتِة زووى طسفتة كػتوكاَهيةكاْ و ٓؤكازة ضسوغتيةكاْ كة تووغى بةزوبووَ ٓاتووْ و جووتياز تووغى شياُى ئابووزى دةكات  
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 زَيباشى كاز     

 غَيواشى زووثَيو 

طةزًياْ  هة زَيطا ى ضةزداُى ًةيداُى بؤ    غَيواشى ئةو زووثَيوة طػتية ثػت دةبةضتَيت بة ٓةًوو طوُد و كةزتةكاْ هة ثازَيصطاكاُى ٓةزَيٍ و ئيدازةى  
 -فؤزًى تايبةت كة بة دوو قؤُاغ ئةجناَ دزا : طوُدةكاْ و ثةيوةُدي كسدُى زاضتةوخؤ بة جوتيازةكاْ بؤ ثسكسدُةوةى 

 ةكةَقؤُاغى ي

زؤذ تيٌةكاْ كازى ًةيداُياْ ئةجناَ دا تةواوى طوُدةكاُى ٓةزَيٍ هةَ قؤُاغة ضةزداْ كساْ , جووتياز ياْ  45كؤكسدُةوةى ضوازضَيوة دةطسَيتةوة كة 
 ئةجنووًةُى طوُد وةالًدةزى ثسضيازةكاْ بوو.

 قؤُاغى دووةَ:

زؤذ تيٌةكاْ كازى ًةيداُياْ ئةجناَ دا هة ٓةز ضاًجوَيلى ديازى كساو دوو كَيوطة داواكساو  33ة بة غَيواشى ضاًجَى ئةجناَ دزا بة ثػت بةضنت بة داتاى ضوازضَيو
 بوو كة تاقى كسدُةوةى تَيدا ئةجناَ بدزَيت.

 كادزى زووثَيو:

ئيدازةى طةزًياْ ثَيم ٓاتووة , كة ٓةز تيٌياْ هة   3تيٍ بؤ ثازَيصطاى دٓؤن و  8تيٍ بؤ ضوَيٌاُى و  33تيٍ بؤ ٓةوهَيس و 9تيٌى ئاًازى  كة  33ثَيلَٔيِاُى 
ة هة هيرُةكاُى توَيرةز ثَيم ٓاتووة كة يةكَيلياْ هة بةزَيوةبةزايةتيةكاُى ئاًازة و ئةوةى تسياْ هة بةزَيوةبةزايةتيةكاُى كػتوكاَي ثَيم ٓاتووْ جط 2تيٌَيم هة 

 ٓةُطى هة طةَي وةشازةتى كػتوكاَي هة ٓةزَيٍ.ٓةًآةُطى و ضةزثةزغتيازاُى ُاوةُدى و ًةيداُى  و ًةيداُيةكاْ بة ٓةًا

 ثَيلٔاتة و ًةبةضتةكاُى فؤزَ 

  -بسغت   -)تَيضوو بة ًةبةضتى وةزطستِى داتا و شاُيازيةكاْ هةو جووتيازاُةى بةزوبووًى شضتاُةياْ ضاُدووة و ئاًادة كسدُى ُيػاُدةزى ثَيويطت هة زووى  
 ة هةَ بةغاُةى خوازةوة:بةزٓةَ ( ثَيلٔاتةى فؤزًى دزوَيِة بسيتى ي

 ( تا كؤتايى فؤزًةكاْ بؤ ٓةزتيٌَيم .1ذًازةكسدُى فؤزًةكاْ هة ذًازة )  -شجنريةى فؤزَ:

 ذًازةى تيٌى ِزووثَيوةكة دةُوضسَيت .  -ذًازةى تيٍ:

 ثازَيصطا , قةشا , ُاحية , كةزت و طوُد . -ُاو و َٓيٌا :

 ( ئةطةز ضيابَيت .3( ئةطةز طسدبَيت و ذًازة )2ةويةكة شوزط بَيت و ذًازة )( دةُوضسَيت ئةطةز ش1ذًازة)  -تؤثؤطسافى شةوى :

 ( ُاوى ضياُى جووتيازةكة دةُوضسَيت .1هة بسطةى ) -0

( و 4ذًازة )( و بةزٓةًى ُيطم 3ًى ُؤن ذًازة )( و بةزٓة2( و بةزٓةًى جؤ ذًازة )1( جؤزى بةزٓةَ دةُوضسَيت , ئةطةز طةمن بوو ذًازة )2هة بسطةى ) -2
 ( .5ضةوشةوات ذًازة )

 ( زووبةزى ضاُدزاو بة بةزوبووًة كةدةُوضسَيت 3هة بسطةى ) -2

 -( ٓةشاز ديِاز بؤ ئةَ بِسطاُةى خوازةوة :1333( َتَيضوى بةزٓةًى يةن دؤمن )4هة بسطةى ) -4

 ( تَيضوى كَياَلْ ٓةذًاز دةكسَى بؤ كسَى ى , ياْ ) كسَى ى ئاذةَي + كسَى ى كسَيلاز (1.4هة بسطةى ) -5
 ( تَيضووى تؤوى ضاُدزاو بؤ يةن دؤمن  بؤ ًةبةضتى كِسيِى تؤوى ضاُدزاو بؤ ئةَ شةوياُة كة تةزخاْ كساوْ بؤ ضاُدُى بةزٓةَ 2.4هة بسطةى ) -6
 تَيضووُى ضاُدْ دةطسَيتةوة بؤ ئةو كسَيلازاُةى تؤوةكة دةضَيِّ بة ئاًَيس ياْ بة دةضت  -( تَيضووى تؤكسدْ :3.4هة بسطةى ) -7

 ( تَيضووى ئاوداْ دةُووضسَيت هة ضةزةتاى وةزشى ئاوداْ تاوةكوو كؤتاى وةزشى ئاوداْ 4.4هة بسطةى ) -8

 ( تَيضووى ثةيني بةكازدَيت بؤ ضاُدُى يةن دؤمن ,هة جووتياز ثسضياز دةكسَى ئايا كَيَوطةكة ثةييِى ثَيوةية ياْ ُا؟5.4هة بسطةى ) -9
 . ئةطةز )ُةخَيس( بوو دةضيتة ثسضيازى دواتس 
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 َهَى( بوو جؤزى ثةييِةكةو كسَى ى تَيضووى ثةييِةكةو كسَى ى كسَيلاز دةُوضسَى . ئةطةز ثةييِى يؤزيا بة كازٓاتبو بة دوو جاز كؤى ئةطةز )بة
 ٓةزدوو جازةكة ئةذًاز دةكسَى و دةخسَيتة ضةز تَيضووى ثةييِى يؤزياو . بؤ ٓةًوو ثةييِةكاْ ٓةًاْ غَيوةية  

 سَيتة ُاوخان بؤ ضوود وةزطستّ هة ثَيلٔاتةى ثَيويطتةكاُى شةوى و شيادكسدُى بةَٓيصى بةزٓةَ . تَيبيِى/ ثةيني ًاددةييةكة كة دةخ 

 -دووجؤز ثةيني ٓةية :

 -ثَيم ٓاتووة هة ثامشاوةكاُى ِزووةن و ئاذةَي كة غى كساوةتةوة و ضةُديّ جؤزى ٓةية طسيِطرتيِياْ : -ثةييِى ئؤزطاُيم : 

 : ثةييَِيم هة ثامشاوةى ِزةقى ياْ غوى ئاذةَي هةطةَي ٓةُدَيم ثامشاوةى ِزووةكى كة بةكازدَيت بة غَيوةيةكى طػتى بؤ شةوى و  ثَيم ٓاتووة هة -ثةييِى ئاذةَهى
 هةوةزطاكاْ .

 : دةكسَى كة غى ًةبةضت هةو ِزووةكاُةى كة دةضَيِسَيت بؤ تَيلةَي كسدُياْ هةطةَي خان ياْ ثامشاوةى ئةو ِزووةكاُةى كة هةشةوى تَيلةَي  -ثةييِى ضةوش
 دةبَيتةوة كازى ثةييِى ئاذةَهى دةكات .

 -دوو جؤزة : -ثةييِى كيٌياوى : 

 : )هة يةن ثَيلٔاتة ثَيم دَيت كة ئةويؼ ُايرتؤجيِة . -ثةييِى ضادة)يؤزيا 

 : ثةييِى تَيلةَهة- (( ضَى ثَيلٔاتةى ضةزةكى ثَيم دَيت )3ثَيم دَيت هة شؤزتس ثَيلٔاتةى خؤزاكى , وة هةN.P.K )                          . و ُاو دةبسَيت بة ثةييِى تةواو 

 ( خاوَيّ كسدُةوةى تؤوةكاْ ثَيؼ ضاُدْ بة ًاددةى كيٌياوى )زاكطيى( كة ِزةُطى ضوزة تَيلةَي دةكسَى و ٓةُدَيم ًاددةى كيٌيايى تس ٓة6.4ْخاُةى ) -01
 بؤ ئةَ ًةبةضتة بةكازدَيّ .

ايى شيادة )االدغاي( ئةطةز بةزةُطازبووُةوةى طيايى شيادةكسا هة كَيَوطة تَيضووى يةن دؤمن دةُووضسَى و ٓةزوةٓا ( بةزةُطازبووُةوةى طي7.4هة بسطةى )  -00
 تَيضووى كسَيلاز و كسَى ى ئاوداْ بة ديِاز بؤ يةن دؤمن .

 ةوةزة كػتوكاَهيةكاْ ؟( بةزةُطازبووُةوةى ئافاتى كػتوكاَهى , ئايا كَيَوطة بةزةُطاز بؤتةوة هة ئافاتى شيِد8.4هة بسطةى )  -02

( تَيضووى كؤكسدُةوةى بةزوبووَ )حؿاد( ئةطةز كؤكسدُةوةى بةزوبووَ بةدةضتى بوو ياْ بة ٓؤى ئاًَيسى تايبةت بة كؤكسدُةوة بوو 9.4هة بسطةى )  -02
 طػت ثازة تَيضووةكاْ ئةذًاز دةكسَى تا كاتى بةدةضت َٓيِاُى تؤو .

 َوة , كسَى ى خاوَيّ كسدُةوةى داُةوَيَوة ئةذًاز دةكسَى )بؤ يةن دؤمن هة بةزٓةَ( .( خاوَيّ كسدُةوةى داُةوَي13.4هة بسطةى )  -04

 ( ٓؤيةكاُى طواضتِةوة ئةذًازدةكسَى هة كؤى بةزٓةًى يةن دؤمن .11.4هة بسطةى )  -05

 ( ٓى تس )ٓةُدَى جاز كِسيِى جطةزةو ئاًادةكسدُى خؤزان بؤ غؤفَيسةكاْ و كسَيلازةكاْ( 11.4هة بسطةى )  -06

   زيلسدُى ثازضةى دزوَيِة:ديا

 بؤ ديازيلسدُى ئةو ثازضة شةويةى كة ثَيويطتة دزوَيِةى بؤ بلسَيت ثَيويطتة ئةَ كةي وثةالُة ئاًادةبلسَيت :

 فيتة ثَيواُة -1

 غيػى ضتوُى داز  -2
 ثَيوةزى ًةيداُى  -3

 ضةكوضى داز )كوتلى داز( -4

 ضادز -5

 زاضتةى ديازيلسدُى قوِزُة -6

 طوزيظ -7

 داع -8

 بَيريِط -9
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دةكسَيت,  ةثاؽ طةيػتِى تيٌى كاز بؤ فيَود ضوازدةوزةى ِزووبةزة ضاُدزاوةكة بة ٓؤى ضتووُى داز ديازي دةكسَيت بةثَى ى  ئةَ كازة زةمسى زووبةزةك   
ووُى ية ئاًَيسى ضت َ ثاُى دةبَيت. بؤ ئةوةى كة بصاُني قوزُةكاُى ئةَ ثازضةية 4َ و  5بة غَيوةى الكَيػة بةدزَيرى  23َ2ثازضةى تاقى كسدُةوةكة 

ُيػاْ دةكسَيت بة غيػى اْ بّ هة ثَيواُة.ثاغاْ قوزُةكاْ  زاضتةى ديازيلسدُى قوزُة بةكاز بَٔيِدزَيت ياخود قوزُةكاْ بةزاًبةز يةن ثيَويطتة يةكط
    ةئاضاُى ديازي بلسَيت. ب  ئاضِى و بةطووزيظ دةبةضرتَيت بؤ ئةوةى ثازضةكة بةئاضاُى جيابلسَيتةوة و ئةو بةزوبووًةى ُاو ئةَ ثازضةية 

  

 ثاُى عػوائى                                                                                                                                                             

                                                                          

                             

 

                                                                        

 وَيِةى ديازيلسدُى زووبةز و ثاُى ثازضة دزوَيِة                     

 

 داُةوَيوة )قاًيؼ هةطةَي كا(كَيػاُى 

 

ؼ هة طةَي كا ( ئةو ثسؤضةى دزوَيِةية ئةجناَ ئةدزَيت بة ٓاوكازى هة طةَي جوتياز بة بةكازَٓيِاُى ثَيوةزى ًةيداُى بةزٓةًةكةى ثَى دةثَيوزَيت )قاًي  
   و هة فؤزَ دا تؤًاز دةكسَيت .

  

 كَيػى ضافى )اهوشْ  اخلاهـ(

ُةوَيوة بةقةضةهةكةيةوة داُةكاْ  هة قاضةَي جيادةكسَيِةوة هة ضةز ثازضة قوًاغَيم  بة بةكازَٓيِاُى كوتلى داز و بَيريِط دواى ديازى كسدُى كَيػى دا
 دواتس بةزٓةًةكة كَيؼ دةكسَيت و هة فؤزًةكة تؤًاز دةكسَيت . 

 

 ِزَيطاى ٓةَهبرازدُى قةبازةى منووُة)ضاًجَى(: 

ى طسووث )حطب اهفئات( دةبَيت و هةضةز ئاضتى يةكةى كازطَيسى قةشا , ئيِحا ِزَيرةيةكى  زووبةزةضاُدزاوةكاْ بةغَيلى بةثَىدابةؽ كسدُى جووتياز بةضةز 
 % ئةو طوُداُةى كة ضاُدزاوى شضتاُةياْ تَيداية بؤ ٓةز01بة وةزطستِى تايبةت ٓةهدةبرَيسدزَى بؤ ٓةز طسووثَيم بةَ جؤزة ُاوى طوُدةكاْ ديازى دةكسَيت , 

( وةزطرياوة بؤ عشوائى منتظمكَيوطة داُسا بؤ ئةجناًداُى تاقى كسدُةوة , ضوود هة غَيواشى ضاًجوى ٓةزةًةكى زَيم ) 2قةشايةكى ٓةزَيٍ و هة ٓةز طوُدَيليؼ 
 وةزطستِى ضاًجَوى زووثَيو بةَ غَيوةية :

 

 

دريَذى 
 عشوائي
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ذًازةى طوُد هة ضاًجَوى  قةشا ثازَيصطا #
 طةمن

ذًازةى طوُد هة 
 جؤضاًجَوى 

 4 6 خةبات ٓةوهَيس 1
 9 13 دةغتى ٓةوهَيس ٓةوهَيس 2
 4 5 زةواُدوش ٓةوهَيس 3
 12 14 ضؤزاْ ٓةوهَيس 4
 12 17 غةقالوة ٓةوهَيس 5
 3 7 ضؤًاْ ٓةوهَيس 6
 12 15 كؤية ٓةوهَيس 7
 4 9 ًَيسطةضؤز ٓةوهَيس 8
 7 8 ُاوةُدى ٓةوهَيس ٓةوهَيس 9

 13 21 ثػدةز ضوَيٌاُى 13
 13 11 ثَيِحوَيّ ضوَيٌاُى 11
 21 32 ضةًضةًاَي ضوَيٌاُى 12
 3 3 دةزبةُدخياْ ضوَيٌاُى 13
 12 16 دؤكاْ ضوَيٌاُى 14
 5 13 زاُية ضوَيٌاُى 15
 3 11 ضةيد ضادق ضوَيٌاُى 16
 13 13 غازبازذَيس ضوَيٌاُى 17
 3 6 غازةشووز ضوَيٌاُى 18
 7 9 قةزةداغ ضوَيٌاُى 19
 4 6 ًاوةت ضوَيٌاُى 23
 12 23 ُاوةُدى ضوَيٌاُى ضوَيٌاُى 21
 7 11 ٓةهةجبة ضوَيٌاُى 22
 13 23 ئاكسَى دٓؤن 23
 7 7 ئاًَيدى دٓؤن 24
 9 17 بةزدةزةؽ دٓؤن 25
 4 7 ُاوةُدى دٓؤن دٓؤن 26
 5 18 مسَيَى دٓؤن 27
 4 17 غَيخاْ دٓؤن 28
 3 11 شاخؤ دٓؤن 29
 13 14 كةالز طةزًياْ 33
 11 11 كفسى طةزًياْ 31
 9 11 خاُةقني طةزًياْ 32
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 داتا و غى كسدُةوة

غى كسدُةوةياْ بؤ   (Excelفؤزًةكاُى ًةيداُى هة اليةْ بةزَيوةبةزايةتيةكاُى ئاًاز تؤًاز كساوْ دواتس هة دةضتةى ئاًاز بة ضوود وةزطستّ هة بةزُاًةى )
 ئةجناَ دزاوة و  ئةَ دوو ياضايةى خوازةوة بؤ دةزَٓيِاُى جياواشيةكاْ و طةوزةكسدُى قةبازةى ضاًجَى بة كازٓاتووْ كة ئةًاُةْ :

 

1-Similarity Ratio:- 

 

  

 

 

  -2مئويةفسوقات  

 

 ًدى

133 --------------------------* = 

 عدد اهفئات                                                                                                    
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 ئةجناًى زووثَيو     

, بؤ ٓةز بةزوبووًَيم هةزووى زووبةزو بسغت و بةزٓةَ  هةضةز ئاضتى  2113 -2112دواى تةواو بووُى ضةزجةَ قؤُاغةكاُى زووثَيوى بةزوبووًى شضتاُة 
 و قةشاكاْ ئةَ ئةجناًاُةًاْ بؤ دةزدةكةوَي:ثازَيصطاكاْ 

 هة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ طةمن بةزشتسيّ زَيرةى زووبةز و بةزٓةًى 

زووبةزى طػتى ضاُدزاوى طةمن هة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ كة دةكاتة  31%بةزشتسيّ زَيرةى زووبةزى ضاُدزاو دةكةوَيتة ثازَيصطاى دٓؤن  كة دةطاتة ُصيلةى 
تؤْ  بسغتى طةمن هةثازَيصطاى دٓؤن   384103.5بةزٓةًةكةى دةكاتة  37%ّ زَيرةى بةزٓةًيؼ  دةكةوَيتة ٓةًاْ ثازَيصطا بةزَيرةى دؤمن , بةزشتسي711118

 )كغٍ/دؤمن(. 48589بسيتى ية هة 

 بؤ ثازَيصطاكاُى تسيؼ بةَ غَيوةيةى خوازةوةية:
 تؤْ. 317590.8كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى دةطاتة  48684دؤمن , بسغتةكةى دةكاتة ُصيلةى 63682885ثازَيصطاى ٓةوهَيس: زووبةزةكةى بسيتى ية هة 
 تؤْ. 281178.2كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى دةطاتة  48689دؤمن , بسغتةكةى دةكاتة ُصيلةى 641117ثازَيصطاى ضوَيٌاُى: زووبةزةكةى بسيتى ية هة 

 تؤْ.      52991.8كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى دةطاتة  21182ةى دةكاتة ُصيلةى دؤمن , بسغتةك272719طةزًياْ: زووبةزةكةى بسيتى ية هة 

 ثازَيصطاى ٓةوهَيسهة  طةمن بةزشتسيّ و ُصًرتيّ زَيرةى بةزٓةًى - 
تؤْ  , بسغتةكةى ُصيلةى 101608.4 وبةزٓةًةكةى دةطاتة   32%قةشاى ُاوةُدى ٓةوهَيس كة دةكاتة ُصيلةى  دةكةوَيتة بةزشتسيّ  زَيرةى بةزٓةًى طةمن 

تؤْ بسغتةكةى  دةكاتة  1055.7 و بةزٓةًةكةى دةطاتة  183% كغٍ/دؤمن . ُصًرتيّ  زَيرة ى بةزٓةًى طةمن هة قةشاى ضؤًاُة كة دةكاتة ُصيلةى 58986
 .كغٍ/دؤمن 456.6   ُصيلةى

 قةشاكاُى تسى ثازَيصطاى ٓةوهَيس بةَ غَيوةيةى خوازةوةية:بسغت و بةزٓةًى 
 تؤُة. 52307.2كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى  54389قةشاى خةبات : بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى  

 تؤُة.2239 كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى  49981قةشاى  ًَيسطةضؤز: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى  
 تؤُة. 4250كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى  49185قةشاى ضؤزاْ: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى  

 تؤُة. 1536.2كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى  48188قةشاى  زةواُدش: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى  
 تؤُة. 79052كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى  45285 قةشاى  دةغتى ٓةوهَيس: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى 

 تؤُة. 43649.2كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى  43285قةشاى  كؤية: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى  
 تؤُة. 31893.2كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى  43185وة: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى قةشاى غةقال

 

 ثازَيصطاى ضوَيٌاُىهة  طةمن بةزشتسيّ و ُصًرتيّ زَيرةى بةزٓةًى -  
كغٍ/دؤمن  51382تؤْ, بسغتةكةى ُصيلةى  4853486 وبةزٓةًةكةى دةطاتة  17%كة دةكاتة ُصيلةى  دوكاْ قةشاى  دةكةوَيتة بةزشتسيّ  زَيرةى بةزٓةًى طةمن

 528.1   تؤْ بسغتةكةى  دةكاتة ُصيلةى134186 و بةزٓةًةكةى دةطاتة 185% . ُصًرتيّ  زَيرة ى بةزٓةًى طةمن هة قةشاى ًاوةتة كة دةكاتة ُصيلةى

 .كغٍ/دؤمن
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 قةشاكاُى تسى ثازَيصطاى ضوَيٌاُى بةَ غَيوةيةى خوازةوةية:بسغت و بةزٓةًى 
 تؤُة.556689كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى  635.2قةشاى ثَيِحوَيّ : بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى  

 تؤُة.1977683كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى  555.5قةشاى زاُية: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى  
 تؤُة. 3654182كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى .534 4ادق: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى ؾقةشاى ضةيد 

 تؤُة. 2744389كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى  518.7قةشاى ٓةهةجبة: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى  
 تؤُة. 4565985 كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى 28183 : بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةىضةًضةًاألقةشاى  

 تؤُة. 7349كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى  51381قةشاى  قةزةداغ: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى  
 تؤُة. 1827581كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى  47289قةشاى ثػدةز: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى 

 تؤُة. 183186 كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى 46387قةشاى غازباذَيس: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى 
 تؤُة. 819181كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى  46285قةشاى  دةزبةُدخياْ: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى 

 تؤُة. 3835388 كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى 44889قةشاى ُاوةُدى ضوَيٌاُى: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى  
 تؤُة. 2241587 كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى 41285قةشاى غازةشووز: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى  

 طةزًياْهة  طةمن بةزشتسيّ و ُصًرتيّ زَيرةى بةزٓةًى -  

 .5178تؤْ, بسغتةكةى ُصيلةى  1912181وبةزٓةًةكةى دةطاتة   36%كة دةكاتة ُصيلةى  دةكةوَيتة قةشاى خاُةقنيبةزشتسيّ  زَيرةى بةزٓةًى طةمن 

تؤْ بسغتةكةى  دةكاتة 1689981 و بةزٓةًةكةى دةطاتة  32%كغٍ/دؤمن . ُصًرتيّ  زَيرة ى بةزٓةًى طةمن هة قةشاى كفسى ية كة دةكاتة ُصيلةى 
 .كغٍ/دؤمن .2173ُصيلة

 تؤُة.1717186كغٍ/دؤمن  بةزشتسيّ ئاضتى بسغتى طةزًياْ  ثَيم دةَٓيَِى , بةزٓةًةكةغى  248.9بسغتى طةمن هةقةشاى كةالز دةطاتة ُصيلةى 

 ثازَيصطاى دٓؤنهة  طةمن بةزشتسيّ و ُصًرتيّ زَيرةى بةزٓةًى -  

 تؤْ, بسغتةكةى ُصيلةى 12159185وبةزٓةًةكةى دةطاتة   31ُصيلةى %كة دةكاتة دةكةوَيتة قةشاى بةزدةزةؽ بةزشتسيّ  زَيرةى بةزٓةًى طةمن 

تؤْ بسغتةكةى  دةكاتة 167189و بةزٓةًةكةى دةطاتة  184% كغٍ/دؤمن . ُصًرتيّ  زَيرة ى بةزٓةًى طةمن هة قةشاى ئاًَيدى ية كة دةكاتة ُصيلةى615.6
 .كغٍ/دؤمن ُصًرتيّ ئاضتى بسغتى دٓؤن ثَيم دةَٓيِى 256.5 ُصيلةى

 

 قةشاكاُى تسى ثازَيصطاى دٓؤن بةَ غَيوةيةى خوازةوةية:بسغت و بةزٓةًى 
 تؤُة. 111787كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى  66682قةشاى غَيخاْ : بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى 

 تؤُة. 1166389كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى  530.2قةشاى ُاوةُدى دٓؤن: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى  
 تؤُة. 3596185كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى  484.5قةشاى شاخؤ: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى 

 تؤُة. 3523984 كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى 435قةشاى ئاكسَى: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى  
 تؤُة. 6718984كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى  413.3 قةشاى  ضيٌَيى: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى
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  ّهة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ جؤ زَيرةى زووبةز و بةزٓةًىبةزشتسي 

زووبةزى طػتى ضاُدزاوى جؤ هة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ كة دةكاتة  36%بةزشتسيّ زَيرةى زووبةزى ضاُدزاو دةكةوَيتة ثازَيصطاى ضوَيٌاُى  كة دةطاتة ُصيلةى 
 .كغٍ/دؤمن 37489جؤ هةثازَيصطاى ضوَيٌاُى  بسيتى ية هة تؤْ  بسغتى46198.9 كة دةكاتة  33% دؤمن , زَيرةى بةزٓةَ بسيتى ية هة146413

 بؤ ثازَيصطاكاُى تسيؼ بةَ غَيوةيةى خوازةوةية:
كغٍ/دؤمن كة بةزشتسيّ ئاضتى بسغتى جؤية هة ضةز ئاضتى  43283دؤمن , بسغتةكةى دةكاتة ُصيلةى 137141ثازَيصطاى ٓةوهَيس: زووبةزةكةى بسيتى ية هة 

 تؤْ.57088.4 دةطاتة  ثازَيصطاكاْ, بةزٓةًةكةى
 تؤْ. 22574.7كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى دةطاتة  39583دؤمن , بسغتةكةى دةكاتة ُصيلةى 5312685ثازَيصطاى دٓؤن: زووبةزةكةى بسيتى ية هة 

     تؤْ.  14157.6كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى دةطاتة  217دؤمن , بسغتةكةى دةكاتة ُصيلةى 72669طةزًياْ: زووبةزةكةى بسيتى ية هة 

 ثازَيصطاى ٓةوهَيسهة جؤ  بةزشتسيّ و ُصًرتيّ زَيرةى بةزٓةًى -
 41781تؤْ  , بسغتةكةى ُصيلةى  18777.1وبةزٓةًةكةى دةطاتة   33%كة دةكاتة ُصيلةى  ٓةوهَيس قةشاى دةغتى دةكةوَيتةبةزشتسيّ  زَيرةى بةزٓةًى جؤ 

 45487   تؤْ بسغتةكةى  دةكاتة ُصيلةى 198.7 و بةزٓةًةكةى دةطاتة  183%كغٍ/دؤمن . ُصًرتيّ  زَيرة ى بةزٓةًى جؤ هة قةشاى ضؤًاُة كة دةكاتة ُصيلةى 

 .كغٍ/دؤمن

 قةشاكاُى تسى ثازَيصطاى ٓةوهَيس بةَ غَيوةيةى خوازةوةية:بسغت و بةزٓةًى 
 تؤُة. 2035.4كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى  51184قةشاى ضؤزاْ : بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى  

 تؤُة. 209.7كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى  48883قةشاى  ًَيسطةضؤز: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى  
 تؤُة. 13769كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى  47484قةشاى كؤية: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى  

 تؤُة. 697.5كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى  46185قةشاى  زةواُدش: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى  
 تؤُة. 15419.7كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى 41981 قةشاى  ُاوةُدى ٓةوهَيس: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى 

 تؤُة. 2563.7كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى  41285 قةشاى  خةبات: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى 
 تؤُة. 3427.5كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى  27289قالوة: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى قةشاى غة

 هة ثازَيصطاى ضوَيٌاُىجؤ  بةزشتسيّ و ُصًرتيّ زَيرةى بةزٓةًى -
تؤْ, بسغتةكةى ُصيلةى  22631.6وبةزٓةًةكةى دةطاتة  49 %قةشاى ضةًضةًاهة كة دةكاتة ُصيلةى  دةكةوَيتةبةزشتسيّ  زَيرةى بةزٓةًى جؤ 

 تؤْ بسغتةكةى  دةكاتة ُصيلةى 322 بةزٓةًةكةى دةطاتة  0.7%كة دةكاتة ُصيلةى  غازةشووزكغٍ/دؤمن . ُصًرتيّ  زَيرة ى بةزٓةًى جؤ هة قةشاى 283.6

 .كغٍ/دؤمن 383.3

 قةشاكاُى تسى ثازَيصطاى ضوَيٌاُى بةَ غَيوةيةى خوازةوةية:بسغت و بةزٓةًى 
 تؤُة.215781كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى  495.8قةشاى غازباذَيس : بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى  

 تؤُة.258888كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى  483.3 قةشاى قةزةداغ : بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى
 تؤُة.551286كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى  476.5قةشاى ثَيِحوَيّ: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى  

 تؤُة. 92786كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى  466.7قةشاى ًاوةت: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى  
 تؤُة. 117582كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى  458.7 قةشاى ٓةهةجبة: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى

 تؤُة.114783كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى  412.5دةزبةُدخياْ: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى  قةشاى
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 تؤُة.63782كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى  312.5 بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى: زاُيةقةشاى 

 تؤُة. 287887 كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى 335.4قةشاى ُاوةُدى ضوَيٌاُى: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى 
 تؤُة. 388284 كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى 316.4دوكاْ: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى  قةشاى

 تؤُة. 347.7 كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى 281.3ادق: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى  ؾقةشاى ضةيد 
 تؤُة. 231188 كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى 16787قةشاى ثػدةز: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى  

 

 هة طةزًياْ جؤ  بةزشتسيّ و ُصًرتيّ زَيرةى بةزٓةًى -
كغٍ/دؤمن .  170.7تؤْ, بسغتةكةى ُصيلةى  7212وبةزٓةًةكةى دةطاتة   51%كة دةكاتة ُصيلةى  كفسىقةشاى  دةكةوَيتة جؤبةزشتسيّ  زَيرةى بةزٓةًى 
 .كغٍ/دؤمن 201.7 تؤْ بسغتةكةى  دةكاتة ُصيلة 267982 و بةزٓةًةكةى دةطاتة  19%هة قةشاى خاُةقيِة كة دةكاتة ُصيلةى  جؤُصًرتيّ  زَيرة ى بةزٓةًى 

 تؤُة. 427684كغٍ/دؤمن  بةزشتسيّ ئاضتى بسغتى طةزًياْ  ثَيم دةَٓيَِى , بةزٓةًةكةغى  248.7بسغتى طةمن هةقةشاى كةالز دةطاتة ُصيلةى  

 

 هة ثازَيصطاى  دٓؤنجؤ  بةزشتسيّ و ُصًرتيّ زَيرةى بةزٓةًى -
 464.4 تؤْ, بسغتةكةى ُصيلةى 1261781وبةزٓةًةكةى دةطاتة  56%كة دةكاتة ُصيلةى  دةكةوَيتة قةشاى بةزدةزةؽبةزشتسيّ  زَيرةى بةزٓةًى جؤ 

 258.7 تؤْ بسغتةكةى  دةكاتة ُصيلةى 47881و بةزٓةًةكةى دةطاتة  2%هة قةشاى شاخؤية كة دةكاتة ُصيلةى  جؤكغٍ/دؤمن . ُصًرتيّ  زَيرة ى بةزٓةًى 

 .كغٍ/دؤمن ُصًرتيّ ئاضتى بسغتى دٓؤن ثَيم دةَٓيِى

 قةشاكاُى تسى ثازَيصطاى دٓؤن بةَ غَيوةيةى خوازةوةية:بسغت و بةزٓةًى 
 تؤُة. 121182كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى  51183قةشاى ُاوةُدى دٓؤن : بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى 

 تؤُة. 122789كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى 418.8قةشاى غَيخاْ: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى  
 تؤُة. 319182 كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى 387.1قةشاى ئاكسَى: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى  

 تؤُة. 282187كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى 367.6 ضيٌَيى: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى قةشاى
 تؤُة. 114985كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى  36185قةشاى ئاًَيدى: بسغتةكةى  دةطاتة ُصيلةى 

 

 هة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ ُؤن بةزشتسيّ زَيرةى زووبةز و بةزٓةًى 

كغٍ/دؤمن 11982, بسغتةكةى دةطاتة ُصيلةى 58%دؤمنة بةزَيرةى  1791689بةزشتسيّ زَيرةى زووبةزى ضاُدزاوى ُؤن دةكةوَيتة ثازَيصطاى دٓؤن  كة بسةكةى 
 تؤْ . 199184,بةزشتسيّ زيرةى بةزٓةًى ُؤن هةضةزئاضتى ثازَيصطاكاُى ٓةزَيٍ  دةكةوَيتة ٓةًاْ ثازَيصطا كة بسةكةى دةطاتة 

 بةزو بسغت و بةزٓةًى ُؤن هةثازَيصطاكاُى تس بةَ غَيوةيةى خوازةوةية:زوو
 تؤْ. 66282كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى  بسيتى ية هة  11184دؤمن, بسغتةكةى دةطاتة ُصيلةى 526588ثازَيصطاى ٓةوهَيس: زووبةزةكةى بسيتى ية هة 
 تؤْ.  811كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى  بسيتى ية هة  14181دةطاتة ُصيلةى دؤمن, بسغتةكةى 6399ثازَيصطاى ضوَيٌاُى: زووبةزةكةى بسيتى ية هة 

 تؤْ. 2682كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى  بسيتى ية هة 887دؤمن, بسغتةكةى دةطاتة ُصيلةى 1127طةزًياْ: زووبةزةكةى بسيتى ية هة 
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  هة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ ُيطم  بةزشتسيّ زَيرةى زووبةز و بةزٓةًى 

كغٍ/دؤمن 6185, بسغتةكةى دةطاتة ُصيلةى 56%دؤمنة بةزَيرةى  425دةكةوَيتة ثازَيصطاى دٓؤن  كة بسةكةى  ُيطم زووبةزى ضاُدزاوى بةزشتسيّ زَيرةى
 تؤْ . 4881هةضةزئاضتى ثازَيصطاكاُى ٓةزَيٍ  دةكةوَيتة ٓةًاْ ثازَيصطا كة بسةكةى دةطاتة  يطم,بةزشتسيّ زيرةى بةزٓةًى ُ

 هةثازَيصطاكاُى تس بةَ غَيوةيةى خوازةوةية: ُيطمزووبةزو بسغت و بةزٓةًى 
 تؤْ. 2384كغٍ/دؤمن, بةزٓةًةكةى  بسيتى ية هة  151دؤمن, بسغتةكةى دةطاتة ُصيلةى 156ثازَيصطاى ٓةوهَيس: زووبةزةكةى بسيتى ية هة 
 تؤْ.  14من, بةزٓةًةكةى  بسيتى ية هة كغٍ/دؤ 11188دؤمن, بسغتةكةى دةطاتة ُصيلةى 178ثازَيصطاى ضوَيٌاُى: زووبةزةكةى بسيتى ية هة 

 بةزٓةًى ُيطلى ُةبووة .طةزًياْ: 

 هة ضةز ئاضتى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ ثةيني كسا وزَيرةى زووبةزى 

 ى زووبةزى طػتى ضاُدزاوى طةمن.73%بؤ بةزوبووًى طةمن  زَيرةى ضةدى ئةو زووبةزاُةى كةثةيني كساوْ بسيتى ية هة  -

 ى زووبةزى طػتى ضاُدزاوى جؤ.41%بؤ بةزوبووًى جؤ زَيرةى ضةدى ئةو زووبةزاُةى كةثةيني كساوْ بسيتى ية هة  -

 هة ضةز ئاضتى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ ئافاتى كػتوكاَهىزَيرةى زووبةزى تووغبوو بة 

 زووبةزى طػتى ضاُدزاو.ى 5%بؤ بةزوبووًى طةمن  زَيرةى ضةدى ئةو زووبةزاُةى كةتووغى ئافات بووْ دةطاتة ُصيلةى  -

 ى زووبةزى طػتى ضاُدزاو.5%بؤ بةزوبووًى جؤ  زَيرةى ضةدى ئةو زووبةزاُةى كةتووغى ئافات بووْ دةطاتة ُصيلةى  -

 

     :هة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ جؤو  طةمنتَيضووُى يةن دؤمن هة زووبةزى ضاُدزاو بؤ بةزوبووًى 

 171كة بسةكةى  دةطاتة ُصيلةى  34%بةشتسيّ ئاضتى تَيضووْ بؤ بةزوبووًى طةمن هة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ هة ثازَيصطاى ضوَيٌاُى تؤًازكساوة  بةزَيرةى  -
ٓةشاز ديِاز بؤ  67صيلةى و بسةكةى دةطاتة ُ 14% ٓةشاز ديِاز بؤ ٓةز دؤمنَيم, ُصًرتيّ ئاضتى تَيضووى طةمن هة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ  هة طةزًياُة كة زَيرةى 

 ٓةزدؤمنَيم.

 تَيضووى  طػتى  بةزوبووًى طةمن  هةثازَيصطاكاُى ٓةوهَيسو دٓؤن  :
 ٓةشاز ديِازة. 142ثازَيصطاى ٓةوهَيس : تَيضووى طػتى يةن دؤمن 

 ٓةشاز ديِازة. 116ثازَيصطاى دٓؤن : تَيضووى طػتى يةن دؤمن  
 

ٓةشاز  156كة بسةكةى  دةطاتة ُصيلةى  33%هة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ هة ثازَيصطاى ضوَيٌاُى تؤًازكساوة  بةزَيرةى بةشتسيّ ئاضتى تَيضووْ بؤ بةزوبووًى جؤ  -
 ٓةشاز ديِاز بؤ ٓةزدؤمنَيم. 71و بسةكةى دةطاتة ُصيلةى  15%ديِاز بؤ ٓةز دؤمنَيم, ُصًرتيّ ئاضتى تَيضووى جؤ هة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ  هة طةزًياُة كة زَيرةى 

 طػتى  بةزوبووًى جؤ  هةثازَيصطاكاُى ٓةوهَيسو دٓؤن  :  تَيضووى
 ٓةشاز ديِازة. 131ثازَيصطاى ٓةوهَيس : تَيضووى طػتى يةن دؤمن 

 ٓةشاز ديِازة. 117ثازَيصطاى دٓؤن : تَيضووى طػتى يةن دؤمن  
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 2313-2312هةثازَيصطاكاُى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ  : زووبةز و بسغت و بةزٓةًى طةمن1خػتةى 

 ثازَيصطا
 

 زووبةزى ضاُدزاو
Area/Donum   

 بسغت
Yield Kg/Donum 

 بةزٓةَ      
Production/Ton 

 

Governorate 

 

 Erbil 317590.8 486.4  636,828.5        ٓةوهَيس

 Sulaimany 281178.2 486.9  640,117.0        ضوَيٌاُى

 Garmyan  52,991.8           200.2  272,719.0        طةزًياْ

 Dohuk  384,103.5         485.9  710,008.0        دَٓون

 Kudistan Region  1,035,864.4     414.8  2,259,672.5     ٓةزَيٌى كوزدضتاْ 

 
 2313-2312 طةمن هةثازَيصطاكاُى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ بؤ وةزشى شضتاُى: زَيرةى زووبةزو بةزٓةًى 1 ىغَيوة       

 
بةزَيرةى   2312-2311بؤ وةزشى شضتاُى طةمن بسغتى   بةبةزاوزد هةطةَي2313-2312هة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ بؤ وةزشى شضتاُى  طةمنبةزشبووُةوةى  بسغتى 

%021 

 
 هة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ طةمن: زَيرةى ضةدى جياواشى زووبةز,بسغت و بةزٓةًى 2خػتةى        

 بةزٓةَ)تؤْ(  ت )كغٍ/دؤمن(بسغ زووبةز)دؤمن(  وةزشى كػتوكاَي

2011-2012 2270502.0 188.2 381284.5 

2012-2013 2259672.5 414.8 1035864.4 

 %172+ %120+ %0.5- زَيرةى جياواشى
 

 كَيؼ و بةزٓةًى كا بؤ بةزوبووًى طةمن هة ثازَيصطاكاُى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ :3خػتةى 

 بةزٓةًى كا/تؤْ     زووبةزضاُدزاو)طةمن(   كَيػى كا كغٍ/دؤمن  ثازَيصطا

  520,826.4                       636,828.5               817.8                     ٓةوهَيس

  600,639.4                       640,117.0               938.3                     ضوَيٌاُى

  564,256.1                       710,008.0               794.7                     دٓؤن

 (تؤْ)بةزٓةَ 

 (دؤمن)زووبةز 

 دَٓون طةزًياْ ضوَيٌاُى ٓةوهَيس

31% 
27% 

5% 

37% 28% 28% 

12% 

31% 
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 هة ثازَيصطاكاُى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ طةمن: زَيرةى ضةدى جياواشى زووبةزو بسغت و بةزٓةًى 4خػتةى 

 بةزٓةَ )تؤْ( بسغت )كغٍ/دؤمن( زووبةز )دؤمن( وةزشى كػتوكاَي ثازَيصطا

 ٓةوهَيس
2011-2012 628827.5 243.8 101292.4 

2012-2013 636828.5 486.4 317590.8 

 %214 %99+ %1+ زَيرةى جياواشى   

 ضوَيٌاُى
2011-2012 727646.5 256.6 161779.3 

2012-2013 640117.0 486.9 281178.2 

 %74 %90+ %12- زَيرةى جياواشى   

 طةزًياْ
2011-2012 202880.5 36.6 1969.7 

2012-2013 272719 200.2 52991.8 

 %2590 %447+ %34+ زَيرةى جياواشى   

 دَٓون
2011-2012 711147.5 215.9 116243.1 

2012-2013 710008 485.9 384103.5 

 %230 %125+ %0.2- زَيرةى جياواشى  
 

 2313-2312هةثازَيصطاى ٓةوهَيس بؤ وةزشى شضتاُى طةمن: زووبةزو بةزٓةًى 2غَيوةى 

 
 

 2313-2312هةثازَيصطاى ضوَيٌاُى بؤ وةزشى شضتاُى طةمن: زووبةزو بةزٓةًى 3غَيوةى 
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 2313-2312هةثازَيصطاى دٓؤن بؤ وةزشى شضتاُى طةمن : زووبةزو بةزٓةًى4غَيوةى                                       

 

 

 2313-2312هة طةزًياْ بؤ وةزشى شضتاُى طةمن: زووبةزو بةزٓةًى 5غَيوةى 
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 ثازَيصطا
Governorate قةشا 

 

 زووبةز
Area/Donum 

 بسغت
Yield 

Kg/Donum 

 بةزٓةَ
Production/Ton 

 

District 

 

 ٓةوهَيس
Erbil 

 Nawande Hawler  101,608.4  589.6                172,334.5            ُاوةُدى ٓةوهَيس

 Dashte Hawler  79,052.0     452.5                 174,700.5            دةغتى ٓةوهَيس

 Khabat  52,307.2  544.0                96,153.0              خةبات

 Koya  43,649.2  432.5                100,923.0            كؤية

 Shaqlawa  31,893.2  430.5                74,084.0              غةقالوة

 Rawandoz  1,536.2  481.8                3,188.5                زةواُدش

 Soran  4,250.0  491.5                8,647.0                ضؤزاْ

 Mergasor  2,239.0  499.1                4,486.0                ًَيسطةضوز

 Choman  1,055.7    456.6              2,312.0                ضؤًاْ

 ضوَيٌاُى 
Sulaimany 

 Nawande Sulaimany  38,353.8  448.9                85,439.5              ُاوةُدى ضوَيٌاُى

 Pshdar  18,275.1  473.0                38,636.5              ثػدةز

 Penjwen  5,566.9  635.2                8,764.0                ثَيِحويّ

 Darbandekhan  8,090.1  462.5                17,492.0              دةزبةُدخياْ

 Dukan  48,534.6  513.2                94,572.5              دوكاْ

 Ranya  19,776.3  555.6                35,594.5              زاُية

 Saed Sadiq  36,541.2  534.4                68,378.0              ضةيد ؾادق

 Sharbazher  1,830.6  463.8                3,947.0                غازباذَيس

 Sharazur  22,415.7  412.5                54,341.0              غازةشووز

 Chamchamal  45,659.5  280.3                162,895.0            ضةًضةًاي

 Qaradakh  7,349.0  503.1                14,607.5              قةزةداغ

 Mawat  1,341.6  528.1                2,540.5                ًاوةت

 Halabja  27,443.9  518.7                52,909.0              ٓةَهةجبة

 دٓؤن
Dohuk 

 Nawande Dohuk 11,663.9  530.2                21,999.0              ُاوةُدى دٓؤن

 Akre 35,239.4  435.0                81,010.0              ئاكسَي

 Zakho 35,961.5  484.5                74,224.0              شاخؤ

 Bardarash 120,590.5  615.6                195,891.0            بةزدةزةؽ

 Semel 67,189.4  413.3                162,568.0            ضيٌيى

 Shekhan 111,787.0  666.2                167,798.0            غَيخاْ

 Amede 1,671.9  256.5                6,518.0                ئاًَيدى

 طةزًياْ
Garmyan 

 Kalar 17,071.6  248.9                68,588.0              كةالز

 Kfre 16,899.1  173.2                97,570.0              كفسى 

 Khanaqen 19,021.1  178.5                106,561.0            خاُقني

                2102-2102هةثازَيصطاكاُى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ  بؤ وةزشى شضتاُى  طةمنبسغت و بةزٓةًى و زووبةز :5خػتةى 
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 2313-2312 هةثازَيصطاكاُى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ بؤ وةزشى شضتاُىجؤ : زووبةز, بسغت و بةزٓةًى 6خػتةى 

 ثازَيصطا
 زووبةزى ضاُدزاو
Area/Donum   

 بسغت       
Yield Kg/Donum 

 بةزٓةَ    
Production/Ton 

Governorate 

 Erbil  57,088.4        432.3             137,140.0     ٓةوهَيس

 Sulaimany  46,198.9        374.9             146,413.0     ضوَيٌاُى

 Garmyan  14,157.6        207.0             72,669.0       طةزًياْ

 Dohuk  22,574.7        395.3             53,126.5       دَٓون

 Kudistan Region  140,019.6      352.4             409,348.5     ٓةزَيٌى كوزدضتاْ 

 

 2313-2312 هةثازَيصطاكاُى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ بؤ وةزشى شضتاُى جؤ: زَيرةى زووبةزو بةزٓةًى 6 ىغَيوة

 

 028%بةزَيرةى   2312-2311بسغتى جؤ بؤ وةزشى شضتاُى   بةبةزاوزد هةطةَي2313-2312هة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ بؤ وةزشى شضتاُى  جؤبةزشبووُةوةى  بسغتى  

 
 هة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ جؤ: زَيرةى ضةدى جياواشى زووبةز, بسغت و بةزٓةًى 7خػتةى 

 بةزٓةَ)تؤْ( بسغت)كغٍ/دؤمن( زووبةز)دؤمن( وةزشى كػتوكاَي

2011-2012 339406.0 154.2 41740.7 

2012-2013 409348.5 352.4     140,019.6  

 %235+ %128+ %21+ زَيرةى جياواشى

   

 كوزدضتاْهة ثازَيصطاكاُى ٓةزَيٌى  جؤكَيؼ و بةزٓةًى كا بؤ بةزوبووًى : 8خػتةى

 بةزٓةًى كا)تؤْ( ى جؤزووبةزضاُدزاو كَيػى كا)كغٍ/دؤمن( ثازَيصطا

  95,945.6                         137,140.0               699.6                     ٓةوهَيس

  120,865.9                       146,413.0               825.5                     ضوَيٌاُى

  41,558.9                         53,126.5                 782.3                     دٓؤن

 

 (تؤْ)بةزٓةَ

 (دؤمن)زووبةز

 ٓةوهَيس
 ضوَيٌاُى

 طةزًياْ
 دَٓون

41% 33% 

10% 

16% 

34% 
36% 

18% 13% 
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 هة ثازَيصطاكاُى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ جؤ: زَيرةى ضةدى جياواشى زووبةز,بسغت و بةزٓةًى 9خػتةى 

 بةزٓةَ )تؤْ( بسغت )كغٍ/دؤمن( زووبةز )دؤمن( وةزشى كػتوكاَي ثازَيصطا

 ٓةوهَيس
2011-2012 110176.0 153.6 11633.1 

2012-2013 137140.0 432.3 57088.4 

 %391+ %181+ %24+ زَيرةى جياواشى   

 ضوَيٌاُى
2011-2012 120915.5 234.9 22406.4 

2012-2013 146413.0 374.9 46198.9 

 %106+ %60+ %21+ زَيرةى جياواشى   

 طةزًياْ
2011-2012 58224 - 0.0 

2012-2013 72669 207.0 14157.6 

 %100+ %100+ %25+ زَيرةى جياواشى   

 دَٓون
2011-2012 50090.5 228.5 7701.2 

2012-2013 53126.5 395.3 22574.7 

 %193+ %73+ %6+ زَيرةى جياواشى   

 ُةبووُى بةزٓةَ  هةوضاَهةدا -

 2313-2312هةثازَيصطاى ٓةوهَيس بؤ وةزشى شضتاُى جؤ : زووبةزو بةزٓةًى7غَيوةى 

 

 2313-2312هةثازَيصطاى ضوَيٌاُى بؤ وةزشى شضتاُى جؤ: زووبةزو بةزٓةًى 8غَيوةى 
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 2313-2312هةثازَيصطاى دٓؤن بؤ وةزشى شضتاُى جؤ : زووبةزو بةزٓةًى9غَيوةى 

 

 
 2313-2312ؤ وةزشى شضتاُىهة طةزًياْ ب جؤ: زووبةزو بةزٓةًى 13غَيوةى 
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 2102-2102هة ثازَيصطاكاُى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ  بؤ وةزشى شضتاُى  جؤبسغت و بةزٓةًى و  زووبةز: 01خػتةى

 ثازَيصطا
Governorate 

 قةشا
 

 زووبةز
Area/Donum 

 بسغت
Yield Kg/Donum 

 بةزٓةَ
Production/Ton District 

 

 ٓةوهَيس
Erbil 

 Nawande Hawler  15,419.7        419.1              36,792.5        ٓةوهَيسُاوةُدى 

 Dashte Hawler  18,777.1        407.1              46,124.0        دةغتى ٓةوهَيس

 Khabat  2,563.7           412.5              6,215.0          خةبات

 Koya  13,769.0        474.4              29,024.0        كؤية

  3,427.5           272.9              12,559.5        غةقالوة

Shaqlawa 

 

 Rawandoz  695.7              461.5              1,507.5          زةواُدش

 Soran  2,035.4           500.4              4,067.5          ضؤزاْ

 Mergasor  201.7              488.3              413.0             ًَيسطةضوز

 Choman  198.7              454.7              437.0             ضؤًاْ

 ضوَيٌاُى 
Sulaimany  

 Nawande Sulaimany  2,878.7        335.4              8,583.0          ُاوةُدى ضوَيٌاُى

 Pshdar  2,300.8        167.7              13,719.5        ثػدةز

 Penjwen  5,502.6        476.5              11,548.0        ثَيِحويّ

 Darbandekhan  1,047.3        412.5              2,539.0          دةزبةُدخياْ

 Dukan  3,882.4        316.4              12,270.5        دوكاْ

 Ranya  637.2            312.5              2,039.0          زاُية

 Saed Sadiq  347.7            281.3              1,236.0          ضةيد ؾادق

 Sharbazher  2,057.1        495.8              4,149.0          غازباذَيس

 Sharazur  322.0            383.3              840.0             غازةشووز

 Chamchamal  22,631.6      283.6              79,801.0        ضةًضةًاي

 Qaradakh  2,588.8        483.3              5,356.5          قةزةداغ

 Mawat  927.6            466.7              1,987.5          ًاوةت

 Halabja  1,075.2        458.7              2,344.0          ٓةَهةجبة

 دٓؤن
Dhok 

 Nawande Dohuk  1,200.2           510.3              2,352.0          ُاوةُدى دٓؤن

 Akre  3,090.2           387.1              7,983.0          ئاكسَي

 Zakho  478.1  258.7              1,848.0          شاخؤ

 Bardarash  12,607.1         464.4              27,147.0        بةزدةزةؽ

 Semel  2,821.7           367.6              7,676.0          ضيٌيى

 Shekhan  1,227.9           418.8              2,932.0          غَيخاْ

 Amede  1,149.5           360.5              3,188.5          ئاًَيدى

 طةزًياْ
Garmyan 

 Kalar  4,276.4         248.7              17,195.0        كةالز

 Kfre  7,202.0         170.7              42,191.0        كفسى 

 Khanaqen  2,679.2         201.7              13,283.0        خاُقني
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 2313-2312 هةثازَيصطاكاُى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ بؤ وةزشى شضتاُى ُؤن: زووبةز,بسغت و بةزٓةًى 11خػتةى 

 زووبةزى ضاُدزاو ثازَيصطا
Area/Donum 

 بسغت
Yield Kg/Donum 

 بةزٓةَ
Production/Ton 

Governorate 

 Erbil 662.2  101.4         5,265.8       ٓةوهَيس

 Sulaimany 801.0  141.1         6,399.0       ضوَيٌاُى

 Garmyan 26.2  8.7             1,127.0       طةزًياْ

 Dohuk 1991.4  119.2         17,906.9     دَٓون

 Kudistan Region 3480.8  92.6           30,698.7     ٓةزَيٌى كوزدضتاْ 
 

 2313-2312 هةثازَيصطاكاُى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ بؤ وةزشى شضتاُى ُؤن: زَيرةى زووبةزو بةزٓةًى 11 ىغَيوة

 

 5%بةزَيرةى   2312-2311بةبةزاوزد هةطةَي  بسغتى ُؤن بؤ وةزشى شضتاُى 2313-2312بةزشبووُةوةى  بسغتى ُؤن  هة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ بؤ وةزشى شضتاُى 
 

 هة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ ُؤن: زَيرةى ضةدى جياواشى زووبةز و بسغت و بةزٓةًى 12 خػتةى                                    

 بةزٓةَ)تؤْ( بسغت)كغٍ/دؤمن( زووبةز)دؤمن( ى كػتوكاَيوةزش

2011-2012 41402.7 88.4 4213.8 

2012-2013 30698.7 92.6 3480.8 

 %07- %5+ %26- زَيرةى جياواشى
 

 هة ثازَيصطاكاُى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ ُؤن: زَيرةى ضةدى جياواشى زووبةز,بسغت و بةزٓةًى 13 خػتةى

 بةزٓةَ )تؤْ( بسغت )كغٍ/دؤمن( زووبةز )دؤمن( كػتوكاَيوةزشى  ثازَيصطا

 ٓةوهَيس
2011-2012 11015.7 116.2 1353.5 

2012-2013 5265.8 101.4 662.2 

 %51- %13- %52- زَيرةى جياواشى   

 ضوَيٌاُى
2011-2012 10288.0 101.8 1114.6 

2012-2013 6399.0 141.1 801.0 

 %28- %39+ %38- زَيرةى جياواشى   

 طةزًياْ
2011-2012 469 56.3 26.5 

2012-2013 1127 8.7 26.2 

 %1- %85- %140+ زَيرةى جياواشى   

 دَٓون
2011-2012 19630 79.4 1719.2 

2012-2013 17906.9 119.2 1991.4 

 %16+ %50+ %9- زَيرةى جياواشى   
 

 (دؤمن)زووبةز 

 (تؤْ)بةزٓةَ 

 ٓةوهَيس
 ضوَيٌاُى

 طةزًياْ
 دَٓون

17% 

21% 

4% 

58% 

19% 
23% 

1% 

57% 
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 2313-2312هة ثازَيصطاى ٓةوهَيس بؤ وةزشى شضتاُى ُؤن : زووبةزو بةزٓةًى12غَيوةى 

 

 2313-2312هة ثازَيصطاى ضوَيٌاُى بؤ وةزشى شضتاُى ُؤن : زووبةزو بةزٓةًى13غَيوةى    

 

 2313-2312هة ثازَيصطاى دٓؤن بؤ وةزشى شضتاُى ُؤن : زووبةزو بةزٓةًى14غَيوةى    

 

 2313-2312بؤ وةزشى شضتاُىهة طةزًياْ  ُؤن : زووبةزو بةزٓةًى15غَيوةى    
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 زووبةز, بسغت و بةزٓةًى ُؤن هةثازَيصطاكاُى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ  بؤ وةزشى شضتاْ: 04خػتةى 
         

 ثازَيصطا
Governorate  

 زووبةز قةشا  
Area/Donum 

 بسغت

Yield Kg/Donum 
 بةزٓةَ

Production/Ton 
District 

 

 ٓةوهَيس
Erbil 

 Nawande Hawler  2.2            83  26.0         ُاوةُدى ٓةوهَيس

 Dashte Hawler  40.6         78  520.0       دةغتى ٓةوهَيس

 Khabat  8.6           112  77.0         خةبات

 Koya  266.7       154  1,731.5    كؤية

 Shaqlawa  264.0       126  2,095.0    غةقالوة

 Rawandoz  9.4           97  97.3         زةواُدش

 Soran  65.1         101  645.0       ضؤزاْ

 Mergasor  2.8           99  28.5         ًَيسطةضوز

 Choman  2.9           63  45.5         ضؤًاْ

 ضوَيٌاُى 
Sulaimany 

 Penjwen  41.9              103.3        406.0       ثَيِحويّ

 Pshdar  97.9              115.5         848.0       ثػدةز

 Dukan  254.1            131.2        1,936.5    دوكاْ

 Saed Sadiq  110.0            288.0        382.0       ضةيد ؾادق

 Sharbazher  89.2              121.3        735.5       غازباذَيس

 Chamchamal  58.6              46.0          1,273.0    ضةًضةًاي

 Halabja  149.3            182.5        818.0       ٓةهةجبة

 دٓؤن
Dhok 

 Nawande Dohuk  164.6               126.0        1,306.0    ُاوةُدى دٓؤن

 Akre  332.3               126.0        2,637.0    ئاكسَي

 Zakho  57.7                 129.3        446.0       شاخؤ

 Bardarash  621.7               99.0          6,280.0    بةزدةزةؽ

 Semel  101.4                116.0         874.0       ضيٌيى

 Shekhan  616.1               110.0         5,601.0    غَيخاْ

 Amede  97.7                 128.0        762.9       ئاًَيدى

 طةزًياْ
Garmyan 

 Kalar    -                -              127.0       كةالز

 Kfre    -                -                -             كفسى 

 Khanaqen 26.2  26.2          1,000.0    خاُقني
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 2313-2312 هةثازَيصطاكاُى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ بؤ وةزشى شضتاُى ُيطم: زووبةز,بسغت و بةزٓةًى 15خػتةى 

 ثازَيصطا
 زووبةزى ضاُدزاو
Area/Donum 

 بسغت
Yield Kg/Donum 

 بةزٓةَ
Production/Ton 

Govetnorate 

 Erbil  23.4              150.0        156.0          ٓةوهَيس

 Sulaimany  14.0              110.8        178.0          ضوَيٌاُى

 Garmyan    -                   -              1.0              طةزًياْ

 Dohuk  48.1            60.5          425.0          دَٓون

 Kudistan Region  85.5            80.3          760.0          ٓةزَيٌى كوزدضتاْ
 

 2313-2312 هةثازَيصطاكاُى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ بؤ وةزشى شضتاُى ُيطم: زَيرةى زووبةزو بةزٓةًى 16 ىغَيوة

 

 26%بةزَيرةى   2312-2311بسغتى ُيطم بؤ وةزشى شضتاُى  بةبةزاوزد هةطةَي2313-2312هة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ بؤ وةزشى شضتاُى  ُيطمبةزشبووُةوةى بسغتى 

 هة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ ُيطم: زَيرةى ضةدى جياواشى زووبةز, بسغت و بةزٓةًى 16خػتةى 

 بةزٓةَ)تؤْ( بسغت)كغٍ/دؤمن( زووبةز)دؤمن( وةزشى كػتوكاَي

2011-2012 573.5 78.7 46.5 

2012-2013 760.0 107.1 85.5 

 %84 %36 %33 زَيرةى جياواشى

 
 هة ثازَيصطاكاُى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ ُيطم: زَيرةى ضةدى جياواشى زووبةز,بسغت و بةزٓةًى 17خػتةى 

 بةزٓةَ )تؤْ( بسغت )كغٍ/دؤمن( زووبةز )دؤمن( وةزشى كػتوكاَي ثازَيصطا

 ٓةوهَيس
2011-2012 111.0 132.1 14.7 
2012-2013 156.0 150.0 23.4 

 %60+ %14+ %41 زَيرةى جياواشى   

 ضوَيٌاُى
2011-2012 234.0 68.3 15.3 
2012-2013 178.0 110.8 14.0 

 %9- %62+ %24- زَيرةى جياواشى   

 طةزًياْ
2011-2012 15 40.0 0.6 
2012-2013 1 0.0 0.0 

 %100- %100- %93- زَيرةى جياواشى   

 دَٓون
2011-2012 213.5 74.4 15.9 
2012-2013 425 60.5 48.1 

 %203+ %19- %99+ زَيرةى جياواشى   

 (دؤمن)زووبةز 

 (تؤْ)بةزٓةَ 

 ٓةوهَيس
 ضوَيٌاُى

 طةزًياْ
 دَٓون

21% 

23% 

0% 

56% 

27% 
16% 

0% 

56% 
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 2313-2312هة ثازَيصطاى ضوَيٌاُى بؤ وةزشى شضتاُى ُيطم : زووبةزو بةزٓةًى17غَيوةى 

 

 2313-2312هة ثازَيصطاى دٓؤن بؤ وةزشى شضتاُى ُيطم : زووبةزو بةزٓةًى18غَيوةى 

 

 

 زووبةز, بسغت و بةزٓةًى ُيطم هةثازَيصطاكاُى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ  بؤ وةزشى شضتاْ: 08خػتةى 
 

 ثازَيصطا      
Governorate 

 قةشا
 زووبةز         

Area/Donum 

 بسغت         

      Yield 

Kg/Donum    

 بةزٓةَ       
Production/Ton    

District 

 ضوَيٌاُى 
Sulaimany 

 Pshdar 1.6  100.0                16.0                 ثػدةز

 Dukan 3.2  87.5                  36.0                 دوكاْ

 Saed Sadiq 6.8  180.0                38.0                 ضةيد ؾادق

 Sharbazher 1.2  100.0                11.5                 غازباذَيس

 Mawat 1.2  86.6                  14.0                 ًاوةت

 دٓؤن
Dhok 

 Nawande Dohuk -    -                     29.0                 ُاوةُدى دٓؤن

 Akre 21.5  101.8                300.0               ئاكسَي

 Shekhan 16.0  191.0                84.0                 غَيخاْ

 Amede 1.6  130.3                12.0                 ئاًَيدى

 

 -

 5.0

 10.0

 15.0

 20.0

 25.0

 30.0

 35.0

 40.0

 ًاوةت غازباذَيس ضةيد ضادق دوكاْ ثػدةز

 تؤْ/بةزٓةَ دؤمن/زووبةز

 -

 100.0

 200.0

 300.0
 تؤْ/بةزٓةَ دؤمن/زووبةز
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 تؤبؤطسافى شةوى

بةزشتسيّ  تةختايى يةكاْ بؤ ضاُدُى بةزوبووًةكاْدةزكةوتووة كة زووبةزة  2313-2312بة ثَى ى ئةو شاُيازياُةى كة وةزطرياوة هة زووثَيوى بوزبووًى شضتاُة 
 %1.7  , بؤ ُاوضة غاخاويةكا37.5ْى زووبةزى طػتى, طسدةالْ %  63.8زَيرةياْ ٓةية هة شةوي ية كػتوكاَهيةكاْ كةدةطاتة زَيرةى %

 زَيرةى تؤثؤطسافى شةوي ية كػتوكاَهيةكاْ هةٓةزَيٌى كوزدضتاْ :19غَيوةى 

 

 شةوي ية كػتوكاَهيةكاْ هة ضةز ئاضتى ثازَيصطاكاُى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ : تؤبؤطسايف 19خػتةى 

 %زَيرةى ضةدى ثَيلٔاتةى شةوى  ثازَيصطا

 ٓةوهَيس

 %45.1 تةختايى

 %0.3 غاخاوى

 %54.6 كسدةالْ

 ضوَيٌاُى

 %70.7 تةختايي

 %26.6 طسدةالْ

 %2.7 غاخاوى

 دٓؤن

 %60.4 تةختايى 

 %36.6 كسدةالْ

 %3.0 غاخاوى

 طةزًياْ

 %73.9 تةختايى

 %26.1 كسدةالْ

 %0.0 غاخاوى

 

 

 

 

60.8% 

37.5% 

1.7% 

 تةختايي
 طسدةالْ
 غاخاوى
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 2313-2312ثةيني كسدُى زووبةزة ضاُدزاوةكاُى بةزوبووًى شضتاُة 

 طةمن 
ى  73زَيرةى % (دؤمن ثةيني كساوة  كةدةكاتة 1652531.7( دؤمن  ,)2259672.5هة كؤى طػتى زووبةزى ضاُدزاوى طةمن هة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ  كة دةطاتة) 

 .2313-2312زووبةزى ضاُدزاوى طةمن بؤ وةزشى شضتاُى 

 : زَيرةى ثةيني كسدُى زووبةزة ضاُدزاوةكاُى  طةمن هة ضةز ئاضتى ثازَيصطاكا23ْخػتةى 

 زيرةى زووبةزى ثةيني كساو زووبةزى ثةيني كساو زووبةزى ضاُدزاو   ثازَيصطا

 %85  542,768.3             636,828.5     ٓةوهَيس

 %64  412,764.0             640,117.0     ضوَيٌاُى

 %80  568,151.4             710,008.0     دٓؤن

 %47  128,817.9             272,719.0     طةزًياْ

 
 (.يوريا، مركب، عضوى، هيرتهة)جؤزةكاُى ثةيني: جؤزى ئةو  ثةييِاُةى كةبةكازٓاتووْ  بؤ ثةييِى شةويةكاْ بسيتني  

 : جؤزةكاُى ثةيني بؤ ضاُدزاوةكاُى بةزوبووًى طةمن هة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ 23ى غَيوة
 

 

 

 

 

 

 

 

39% 

28% 
0% 

4% 

28% 

1% 0% 

 يوريا
 مركب
 عضوى
 هيرت

 مركب+يوريا
 عضوى+مركب
 عضوى+يوريا
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  : زَيرةى ضةدى بةكازَٓيِاُى جؤزةكاُى ثةيني بؤ بةزوبووًى طةمن هةثازَيصطاكاُى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ 21 خػتةى

 زَيرةى ضةدى% زووبةزى ثةيني كساو            جؤزى ثةيني  ثازَيصطا

  ٓةوهَيس

 %8.3  45,148.9              يوريا

 %23.6  128,249.0            مركب

 %68.1  369,370.3            يوريا+مركب

  ضوَيٌاُى

 %15.5  63,916.6              يوريا

 %42.5  175,480.2            مركب

 %0.4  1,690.4                عضوى

 %4.1  17,009.2              هيرت

 %30.7  126,882.4            يوريا+مركب

 %6.7  27,785.2              مركب+عضوى

  دٓؤن

 %56.2  319,197.0            يوريا

 %28.6  162,664.3            مركب

 %0.5  2,769.1                هيرت

 %14.7  83,521.0              يوريا+مركب

  طةزًياْ

 %7.0  9,019.3                يوريا

 %8.7  11,210.4              مركب

 %0.3  356.7                   عضوى

 %52.6  67,772.1              هيرت

 %30.7  39,542.2              يوريا+مركب

 %0.7  917.2                   يوريا+عضوى
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 جؤ 
ى زووبةزى   43(دؤمن ثةيني كساوة  كةدةكاتة زَيرةى %213237( دؤمن  ,)439348.5هة كؤى طػتى زووبةزى ضاُدزاوى جؤ هة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ  كة دةطاتة) 

 .2313-2312ضاُدزاوى جؤ بؤ وةزشى شضتاُى 

 كسدُى زووبةزة ضاُدزاوةكاُى جؤ هة ضةز ئاضتى ثازَيصطاكاْ: زَيرةى ثةيني 22خػتةى 

 زيرةى زووبةزى ثةيني كساو زووبةزى ثةيني كساو زووبةزى ضاُدزاو   ثازَيصطا

 %23  30,885.6                  137,140.0       ٓةوهَيس

 %45  66,190.7                  146,413.0       ضوَيٌاُى

 %84  44,554.8                  53,126.5         دٓؤن

 %31  22,379.5                  72,669.0         طةزًياْ

 

 .يوريا، مركب، عضوى، هيرت/  جؤزةكاُى ثةيني: جؤزى ئةو  ثةييِاُةى كةبةكازٓاتووْ  بؤ ثةييِى شةويةكاْ بسيتني هة 

 : جؤزةكاُى ثةيني بؤ زووبةزة ضاُدزاوةكاُى بةزوبووًى جؤ هة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ 21ى غَيوة

 

 

 

 

 

 

 
 

 

55% 29% 

0% 
2% 

13% 

 يوريا 1% 0%
 مركب
 عضوى
 هيرت

 مركب+يوريا
 عضوى+يوريا
 عضوي+مركب



 2102 - 2102زووثَيوى ضاُدزاوى بةزوبووًى شضتاُة 

 

  بةغى ئاًازى كػتوكاَي    –دةضتةى ئاًازى ٓةزَيٍ                                                    31 

        
 

 
 

 : زَيرةى ضةدى بةكازَٓيِاُى جؤزةكاُى ثةيني بؤ بةزوبووًى جؤ هةثازَيصطاكاُى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ 23 خػتةى

 زَيرةى ضةدى% زووبةزى ثةيني كساو      جؤزى ثةيني ثازَيصطا

 ٓةوهَيس

 %29.5  9,115.1           يوريا

 %47.3  14,601.7         مركب

 %23.2  7,168.8           يوريا+مركب

 ضوَيٌاُى

 %34.9  23,067.6         يوريا

 %21.8  14,398.9         مركب

 %1.8  1,175.4           عضوى

 %2.9  1,910.1           هيرت

 %30.6  20,276.0         يوريا+مركب

 %8.1  5,362.8           مركب+عضوى

 دٓؤن
 %82.2  36,633.3         يوريا

 %17.8  7,921.5           مركب

 طةزًياْ

 %30.0  6,720.3           يوريا

 %36.1  8,070.8           مركب

 %14.2  3,183.3           هيرت

 %17.2  3,858.5           يوريا+مركب

 %2.4  546.6              يوريا+عضوى
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 ئافاتى كػتوكاَهى   

 طةمن 
(دؤمن تووغى ئافاتى كػتوكاَهى بووة  كةدةكاتة زَيرةى 135323( دؤمن  ,)2259672.5هة كؤى طػتى زووبةزى ضاُدزاوى طةمن هة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ  كة دةطاتة) 

 .2313-2312زووبةزى ضاُدزاوى طةمن بؤ وةزشى شضتاُى ى   %5.1

 زَيرةى زووبةزة ضاُدزاوةكاُى طةمن كة تووغى ئافات بووة هة ضةز ئاضتى ثازَيصطاكاْ :24خػتةى 

 زيرةى ضةدى% زووبةزى توغبوو بةئافات زووبةزى ضاُدزاو  ثازَيصطا

 %2.4  15,581.3                   636,828.5         ٓةوهَيس

 %6.8  43,526.7                     640,117.0         ضوَيٌاُى

 %2.3  16,087.1                   710,008.0         دٓؤن

 %22.1  60,179.6                   272,719.0         طةزًياْ

 

 , تفحٍ, ٓيرت. ضوُة/بسيتني هةجؤزةكاُى ئافات: جؤزى ئةو ئافاتاُةى كة بةزوبووًى طةمن  تووغي بووة  

 زَيرةى ضةدى جؤزى ئافاتة كػتوكاَهيةكاْ كةتووغى بةزوبووًى طةمن ٓاتووة هة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ  :22ى غَيوة

 
 

 زَيرةى ضةدى جؤزى ئافاتة كػتوكاَهيةكاْ  كةتووغى بةزوبووًى طةمن ٓاتووة هةضةزئاضتى ثازَيصطاكاْ :25خػتة  

 زَيرةى ضةدى% زووبةزى تووغبوو  جؤزى ئافات ثازَيصطا

 ٓةوهَيس

 %6.3  981.5             ضوُة

 %64.0  9,978.6          تفحٍ

 %29.7  4,621.2          ٓيرت

 ضوَيٌاُى

 %3.5  633.9             ضوُة

 %16.9  3,063.8          تفحٍ

 %79.7  14,473.7        ٓيرت

 %100.0  16,087.1        تفحٍ دٓؤن

 طةزًياْ
 %55.0  33,121.7        تفحٍ

 %45.0  27,057.9        ٓيرت

 

78% 

20% 

2% 

 ضوُة ٓيرت تفحٍ
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 جؤ 
 5.2(دؤمن تووغى ئافاتى كػتوكاَهى بووة  كةدةكاتة زَيرةى %23755( دؤمن  ,)439348.5هة كؤى طػتى زووبةزى ضاُدزاوى جؤ هة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ  كة دةطاتة)

 .2313-2312ضاُدزاوى جؤ بؤ وةزشى شضتاُى ى زووبةزى 

 : زَيرةى زووبةزة ضاُدزاوةكاُى جؤ كة تووغى ئافات بووة هة ضةز ئاضتى ثازَيصطاكا26ْخػتةى 

 زيرةى ضةدى % زووبةزى توغبوو بةئافات زووبةزى ضاُدزاو  ثازَيصطا

 %1.5  2,066.9                      137,140.0    ٓةوهَيس

 %7  10,211.4                    146,413.0    ضوَيٌاُى

 %2.2  1,165.8                      53,126.5      دٓؤن

 %12.8  9,324.8                      72,669.0      طةزًياْ

 

 /تفحٍ, ٓيرت.جؤزةكاُى ئافات: جؤزى ئةو ئافاتاُةى كة بةزوبووًى جؤ  تووغي بووة  بسيتني هة
 

 : زَيرةى جؤزى ئافاتة كػتوكاَهيةكاْ كةتووغى بةزوبووًى جؤ ٓاتووْ هة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ 23ى غَيوة

 

 زَيرةى ضةدى جؤزى ئافاتة كػتوكاَهيةكاْ  كةتووغى بةزوبووًى جؤ ٓاتووة هةضةزئاضتى ثازَيصطاكاْ: 27ىخػتة

 زَيرةى ضةدى% زووبةزى تووغبوو  جؤزى ئافات  ثازَيصطا

 ٓةوهَيس
 %14.9  307.8               تفحٍ

 %85.1  1,759.1            ٓيرت

 %100.0  10,211.4          ٓيرت ضوَيٌاُى

 دٓؤن
 %64.1  747.3               تفحٍ 

 %35.9  418.5               ٓيرت

 %100.0  9,324.8            ٓيرت طةزًياْ

 

 

 

90% 

10% 

 تفحٍ ٓيرت
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 بؤضووُى جووتياز هةضةز زَيرةى بازاْ بازيّ     
 

 هة ثازَيصطاى ٓةوهَيس2313 -2312: زَيرةى بازاْ بازيّ بؤ بةزوبووًةكاُى وةزشى شضتاُةى 24 غَيوةى                                      

 
 

 ثازَيصطاى ضوَيٌاُىهة 2313-2312: زَيرةى بازاْ بازيّ بؤ بةزوبووًةكاُى وةزشى شضتاُةى 25 غَيوةى

 

 هة ثازَيصطاى دٓؤن2313-2312زَيرةى بازاْ بازيّ بؤ بةزوبووًةكاُى وةزشى شضتاُةى : 26غَيوةى 

 

 هة طةزًياْ 2313-2312: زَيرةى بازاْ بازيّ بؤ بةزوبووًةكاُى وةزشى شضتاُةى 27 غَيوةى

65% 

35% 

 بةغى كسد
 بةغى ُة كسد

71.3% 

28.4% 

0.3% 

 بةغى كسد
 بةغى ُةكسد
 شياتسة هةثَيويطت

70.3% 

29.4% 

0.4% 

 بةغى كسد
 شياتسة هة ثَيويطت
 بةغى ُةكسد

92% 

8% 

 بةغى ُةكسد 
 بةغى كسد
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 ثازَيصطا

 ثةيني ئاوداْ تؤكسدْ تؤو كَيالْ
ذةٓساوى 
 كسدُى تؤو

هةُاوبسدُى  
 طروطيا

 
 شياْ بةخػةكاْ

تَيضووى 
 دزوَيِة

خاوَيِلسدُةوةى 
 داُةوَيوة

تَيضووى 
 طواضتِةوة

 ٓيرت
كؤى ثازةى 

 تَيضوو
Governorate 

Tilling Seed Seeding Irrigation Fertilizer Pesticide 
Weed 

control 
Sterilization Harvesting Cleaning Transport Others 

Total 

costs 

 Erbil 141.6 2.9 5.3 11.2 35.4 0.4 1.6 1.4 21.8 5.4 2.3 26.2 27.7 ٓةوهَيس

 Sulaimany 170.1 14.2 11.5 10.3 26.9 0.2 6.1 3.0 35.8 3.1 8.8 26.5 23.7 ضوَيٌاُى

 Dohuk 116.0 2.4 6.5 5.1 18.2 0.3 5.3 2.1 24.3 0.1 8.2 24.5 19.0 دٓؤن

 Garmyan 66.9 3.0 3.3 0.6 13.2 0.1 0.6 0.7 3.3 0.9 2.1 24.3 14.7 طةزًياْ
 ديِاز0111*تَيضووى بةزٓةَ بؤ يةن دؤمن

 2102-2102هة ضةز ئاضتى ثازَيصطاكاْ  طةمنكؤى تَيضووى يةن دؤمن بؤ بةزوبووًى  :28 غَيوةى

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 2102-2102هة ضةز ئاضتى ثازَيصطاكاْ  طةمنتَيضووى يةن دؤمن بؤ بةزوبووًى  :28 خػتةى

141.6 
29% 

170.1 
34% 

116.0 
23% 

66.9 
14% 

 ٓةوهَيس
 ضوَيٌاُى
 دٓؤن
 طةزًياْ

ديِاز1000بة   تَيضووى  يةن دؤمن  
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 كؤى ثازةى تَيضوو بؤ بةزوبووًى طةمن هةٓةزَيٌى كوزدضتاْجياواشى : زَيرةى 29خػتةى 

 بةزٓةَتَيضووى  وةزشى كػتوكاَي

2011-2012 127.1 

2012-2013 123.6 

 %2.8- زَيرةى جياواشى

 %2.8بة زَيرةى 2312-2311وةزشى شضتاُى  بةبةزاوزد هةطةَي 2313-2312كةًبووُةوةى زَيرةى كؤى ثازةى تَيضوو بؤ بةزوبووًى طةمن  هةٓةزَيٌى كوزدضتاْ بؤ وةزشى شضتاُى 

 

 (2313-2312(: )2312-2311تَيضوو بؤ بةزوبووًى طةمن هة ثازَيصطاكاُى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ بؤ وةزشى شضتاُى ): زَيرةى جياواشى كؤى ثازةى 33 خػتةى

 تَيضووى بةزٓةَ وةزشى كػتوكاَي ثازَيصطا

 ٓةوهَيس
2011-2012 168.4 

2012-2013 141.6 

 
 %15.9- زَيرةى جياواشى

 ضوَيٌاُى
2011-2012 139.9 

2012-2013 170.1 

 
 %21.6+ زَيرةى جياواشى

 طةزًياْ
2011-2012 96.9 

2012-2013 66.9 

 
 %30.9- زَيرةى جياواشى

 دَٓون
2011-2012 103.4 

2012-2013 116.0 

 
 %12.2+ زَيرةى جياواشى
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 ثازَيصطا

 ثةيني ئاوداْ تؤكسدْ تؤو كَيالْ
ذةٓساوى كسدُى 

 تؤو

هةُاوبسدُى  
 طروطيا

 شياْ بةخػةكاْ
تَيضووى 
 دزوَيِة

خاوَيِلسدُةوةى 
 داُةوَيوة

تَيضووى 
 طواضتِةوة

 ٓيرت
كؤى ثازةى 

 تَيضوو
Governorate 

Tilling Seed Seeding Irrigation Fertilizer Pesticide 
Weed 

control 
Sterilization Harvesting Cleaning Transport Others 

Total 

costs 

 Erbil 129.9 3.3 4.9 11.0 37.8 0.2 0.8 0.6 16.4 3.1 2.6 23.4 25.6 ٓةوهَيس

 Sulaimany 155.8 14.0 9.0 11.7 25.4 0.2 3.6 2.4 27.1 0.4 9.2 25.7 27.2 ضوَيٌاُى

 Dohuk 116.8 2.9 5.9 7.8 21.5 0.1 5.0 1.8 20.4 0.0 9.5 24.5 17.5 دٓؤن

 Garmyan 70.7 3.7 3.5 0.4 14.3 0.0 0.2 0.1 4.6 1.2 2.2 25.9 14.5 طةزًياْ
 ديِاز1111*تَيضووى بةزٓةَ بؤ يةن دؤمن

 2102-2102هة ضةز ئاضتى ثازَيصطاكاْ  جؤكؤى تَيضووى يةن دؤمن بؤ بةزوبووًى  :29 غَيوةى

 

 

 

129.9 
27% 

155.8 
33% 

116.8 
25% 

70.7 
15% 

 ٓةوهَيس
 ضوَيٌاُى
 دٓؤن
 طةزًياْ

ديِاز1000بة   تَيضووى  يةن دؤمن  

 2102-2102تَيضووى يةن دؤمن بؤ بةزوبووًى جؤ هة ضةز ئاضتى ثازَيصطاكاْ  :20 خػتةى
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 كؤى ثازةى تَيضوو بؤ بةزوبووًى جؤ هةٓةزَيٌى كوزدضتاْجياواشى : زَيرةى 32خػتةى 

 

 

 
 17.8بة زَيرةى %2312-2311وةزشى شضتاُى  بةبةزاوزد هةطةَي 2313-2312شيادبووُى  زَيرةى كؤى ثازةى تَيضوو بؤ بةزوبووًى جؤ  هةٓةزَيٌى كوزدضتاْ بؤ وةزشى شضتاُى 

 

 (2313-2312(: )2312-2311جؤ هة ثازَيصطاكاُى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ بؤ وةزشى شضتاُى ) : زَيرةى جياواشى كؤى ثازةى تَيضوو بؤ بةزوبووًى33خػتةى 

 تَيضووى بةزٓةَ وةزشى كػتوكاَي ثازَيصطا

 ٓةوهَيس
2011-2012 100.9 

2012-2013 123.5 

 
 %22.3+ زَيرةى جياواشى

 ضوَيٌاُى
2011-2012 135.5 

2012-2013 155.8 

 
 %15.0+ زَيرةى جياواشى

 طةزًياْ
2011-2012 65.3 

2012-2013 70.7 

 
 %8.3+ زَيرةى جياواشى

 دَٓون
2011-2012 94.6 
2012-2013 116.8 

 
 %23.5+ زَيرةى جياواشى

 

 

 تَيضووى بةزٓةَ وةزشى كػتوكاَي

2011-2012 99.1 

2012-2013 116.7 

 %17.8+ زَيرةى جياواشى
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 2102-2102هة ثازَيصطاى ٓةوهَيس  طةمنتَيضووى يةن دؤمن بؤ بةزوبووًى  :24 خػتةى

 قةشا
 ثةيني ئاوداْ تؤكسدْ تؤو كَيالْ

ذةٓساوى 
 كسدُى تؤو

هةُاوبسدُى  
 طروطيا

 شياْ بةخػةكاْ
تَيضووى 
 دزوَيِة

خاوَيِلسدُةوةى 
 داُةوَيوة

تَيضووى 
 طواضتِةوة

 ٓيرت
كؤى ثازةى 

 تَيضوو
District 

Tilling Seed Seeding Irrigation Fertilizer Pesticide 
Weed 

control 
Sterilization Harvesting Cleaning Transport Others 

Total 

costs 

 2.7 2.9 3.1 19.8 0.1 1.9 1.4 11.1 15.3 0.0 27.6 14.2 ُاوةُدى ٓةوهَيس
100.1 

Erbil 

Center 

 Rawandoz 167.5 5.7 7.2 19.5 54.0 0.0 0.4 0.2 18.1 0.0 2.6 20.8 39.0 زةواُدوش

 Choman 206.1 4.6 10.4 25.7 56.8 0.7 1.4 0.3 16.4 20.0 3.5 23.4 42.9 ضؤًاْ

 Mergasor 171.4 3.5 6.1 23.0 53.2 0.7 0.9 0.0 16.4 0.0 2.2 28.9 36.8 ًَيسطة ضَوز

 Shaqlawa 142.6 0.6 5.4 0.6 32.3 1.4 1.9 1.9 48.6 0.2 4.4 32.5 12.8 غةقالوة

 Soran 175.1 3.9 7.1 22.4 54.7 0.2 0.3 0.0 21.9 7.3 4.0 21.1 32.2 ضَوزاْ

 Erbil Dasht 83.3 2.1 3.6 0.1 19.5 0.0 0.0 2.0 10.7 3.8 0.4 25.8 15.4 دةغتى ٓةوهَيس

 Khabat 119.8 1.2 2.6 3.9 20.3 0.0 4.6 4.0 32.0 2.1 1.4 30.5 17.3 خةبات

 Koya 108.3 2.2 2.2 2.6 8.1 0.8 2.8 2.6 20.7 0.0 2.5 25.0 38.6 كؤية

تَيلساى ثازةى 
 تَيضوو

27.7 26.2 2.3 5.4 21.8 1.4 1.6 0.4 35.4 11.2 5.3 2.9 141.6 Average 

Cost 
 ديِاز                                       1111*تَيضووى بةزٓةَ بؤ يةن دؤمن

 2102-2102هة ثازَيصطاى ٓةوهَيس طةمن  كؤى تَيضوو بؤ بةزوبووًى  :21 غَيوةى
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 2102-2102هة ثازَيصطاى ٓةوهَيس  جؤتَيضووى يةن دؤمن بؤ بةزوبووًى : 25 خػتةى

 قةشا
 ثةيني ئاوداْ تؤكسدْ تؤو كَيالْ

ذةٓساوى 
 كسدُى تؤو

هةُاوبسدُى  
 طروطيا

 شياْ بةخػةكاْ
تَيضووى 
 دزوَيِة

خاوَيِلسدُةوةى 
 داُةوَيوة

تَيضووى 
 طواضتِةوة

 ٓيرت
كؤى ثازةى 

 District تَيضوو

Tilling Seed Seeding Irrigation Fertilizer Pesticide 
Weed 

control 
Sterilization Harvesting Cleaning Transport Others Total costs 

 Erbil Center 72.4 2.1 2.9 0.4 12.8 0.0 0.5 2.9 7.6 5.6 0.0 25.4 12.3 ُاوةُدى ٓةوهَيس

 Rawandoz 186.8 5.5 4.8 21.0 72.0 0.0 0.2 0.0 25.0 4.0 2.8 22.5 29.0 زةواُدوش

 Choman 175.5 6.4 6.0 20.6 51.3 0.6 0.0 0.0 15.0 18.1 3.1 22.5 31.9 ضؤًاْ

 Mergasor 176.3 3.5 7.7 24.4 56.8 0.0 3.9 0.0 14.1 0.0 2.7 27.9 35.3 ًَيسطةضَوز

 Shaqlawa 112.5 0.8 3.3 0.0 33.3 1.0 1.2 1.6 28.5 0.0 3.6 24.8 14.3 غةقالوة

 Soran 170.8 4.4 8.4 18.3 53.3 0.2 0.5 0.0 23.5 0.0 4.7 23.3 34.1 ضؤزاْ

 Erbil Dasht 67.7 2.2 3.4 0.0 14.9 0.0 0.0 0.0 12.3 0.9 0.5 19.8 13.8 دة غتى ٓةوهَيس

 Khabat 63.8 0.6 2.9 1.1 12.5 0.0 0.0 2.5 4.4 0.0 0.0 28.4 11.4 خةبات

 Koya 85.6 3.2 2.5 2.6 8.6 0.0 0.6 0.5 8.7 2.0 3.5 18.1 35.4 كؤية

تَيلساى ثازةى 
 تَيضوو

25.6 23.4 2.6 3.1 16.4 0.6 0.8 0.2 37.8 11.0 4.9 3.3 129.9 
Average 

Cost 

 ديِاز                                        1111*تَيضووى بةزٓةَ بؤ يةن دؤمن

 2102-2102هة ثازَيصطاى ٓةوهَيس  جؤكؤى ثازةى تَيضوو بؤ بةزٓةًى  :20 غَيوةى
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 2102-2102تَيضووى يةن دؤمن بؤ بةزوبووًى طةمن هة ثازَيصطاى ضوَيٌاُى  :26 خػتةى

 قةشا
 ثةيني ئاوداْ تؤكسدْ تؤو كَيالْ

ذةٓساوى 
 كسدُى تؤو

هةُاوبسدُى  
 طروطيا

 تَيضووى دزوَيِة شياْ بةخػةكاْ
خاوَيِلسدُةوةى 

 داُةوَيوة

تَيضووى 
 طواضتِةوة

 ٓيرت
كؤى ثازةى 

 تَيضوو
District 

Tilling Seed Seeding Irrigation Fertilizer Pesticide 
Weed 

control 
Sterilization Harvesting Cleaning Transport Others 

Total 

costs 

 Sulaimany Center 110.9 2.8 3.0 0.0 18.3 0.0 4.0 3.2 32.0 0.4 4.4 22.8 20.2 ُاوةُدى ضوَيٌاُى

 Pshdar 163.0 0.0 16.9 1.4 26.7 0.7 3.0 1.5 43.0 0.0 10.7 35.2 23.9 ثػدةز

 Penjwen 194.7 26.7 7.5 26.7 37.9 0.0 3.8 1.3 25.0 0.0 12.3 23.7 30.0 ثَيِحويّ

 Darbandikhan 177.3 23.3 16.7 20.7 19.3 0.0 14.3 4.0 19.3 10.0 10.7 15.7 23.3 دةزبةُدخياْ

 Dokan 146.2 6.5 6.4 3.9 27.0 0.0 3.1 2.0 37.8 0.4 7.5 23.4 28.6 دوكاْ

 Rania 244.7 0.0 10.6 23.3 57.8 0.5 16.1 3.7 56.2 4.4 8.8 42.2 21.1 زاُية

 Said Sadiq 194.6 13.4 14.1 0.0 32.5 0.9 7.1 1.5 48.6 16.8 4.8 27.7 27.2 ضةيد ؾادق

 Sharbazher 186.5 26.0 13.3 20.7 30.7 0.0 0.0 0.0 28.7 0.0 10.1 28.7 28.3 غازباذَيس

 Sharazoor 142.2 10.8 9.8 1.7 20.0 0.7 6.2 1.2 44.3 1.7 3.8 28.3 13.7 غازةشووز

 Chamchamal 87.4 3.7 5.0 4.7 17.6 0.0 0.0 3.8 3.2 0.0 4.6 22.5 22.5 ضةًضةًاي

 Qaradagh 162.0 21.3 15.3 8.7 18.6 0.0 11.7 10.7 20.9 7.2 14.1 16.1 17.4 قةزةداغ

 Mawat 183.0 30.0 13.8 20.6 24.4 0.0 0.0 0.0 32.5 0.0 9.3 27.5 25.0 ًاوةت

 Halabja 219.0 20.0 17.6 2.2 19.2 0.0 9.6 6.0 73.8 0.0 13.4 30.6 26.7 ٓةهةجبة

تَيلساى ثازةى 
 تَيضوو

23.7 26.5 8.8 3.1 35.8 3.0 6.1 0.2 26.9 10.3 11.5 14.2 170.1 Average Cost 

 ديِاز                            1111*تَيضووى بةزٓةَ بؤ يةن دؤمن

 2102-2102كؤى تَيضووى يةن دؤمن بؤ بةزوبووًى طةمن هة ثازَيصطاى ضوَيٌاُى  :22 غَيوةى                                                                                                
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 2102-2102هة ثازَيصطاى ضوَيٌاُى  جؤتَيضووى يةن دؤمن بؤ بةزوبووًى  :27 خػتةى

 قةشا
 ثةيني ئاوداْ تؤكسدْ تؤو كَيالْ

ذةٓساوى 
 كسدُى تؤو

هةُاوبسدُى  
 طروطيا

 تَيضووى دزوَيِة شياْ بةخػةكاْ
خاوَيِلسدُةوةى 

 داُةوَيوة

تَيضووى 
 طواضتِةوة

 ٓيرت
كؤى ثازةى 

 تَيضوو
District 

Tilling Seed Seeding Irrigation Fertilizer Pesticide 
Weed 

control 
Sterilization Harvesting Cleaning Transport Others 

Total 

costs 

 Sulaimany Center 116.2 3.0 4.2 0.0 18.3 0.0 0.8 1.4 30.1 0.0 5.1 25.8 27.5 ُاوةُدى ضوَيٌاُى

 Pshdar 198.5 0.0 7.4 0.9 19.7 0.0 3.0 2.2 43.2 0.0 9.8 54.4 57.9 ثػدةز

 Penjwen 184.9 18.6 5.6 37.9 40.9 0.0 0.0 1.8 18.4 0.0 8.5 24.1 29.3 ثَيِحويّ

 Darbandikhan 179.7 25.0 15.0 16.7 18.3 0.0 18.3 2.7 24.3 0.0 18.3 21.0 20.0 دةزبةُدخياْ

 Dokan 168.8 9.6 7.9 12.1 37.3 0.4 1.1 0.9 35.5 0.1 7.0 25.3 31.5 دوكاْ

 Rania 176.3 0.0 9.8 25.4 51.0 0.0 0.0 2.6 19.6 0.0 12.0 28.5 27.4 زاُية

 Said Sadiq 135.7 13.7 5.7 0.0 25.0 0.0 1.3 1.3 44.7 0.0 4.0 21.0 19.0 ضةيد ؾادق

 Sharbazher 197.0 28.5 13.8 23.2 33.8 0.0 0.0 0.0 27.9 0.0 10.1 28.9 30.6 غازباذَيس

 Sharazoor 116.3 15.7 5.3 0.0 19.0 0.0 3.0 2.0 29.0 0.0 4.0 21.0 17.3 غازةشووز

 Chamchamal 70.8 3.2 4.6 4.1 15.6 0.0 0.1 0.2 0.4 0.0 4.1 17.4 21.0 ضةًضةًاي

 Qaradagh 169.6 21.0 15.3 13.3 18.3 0.0 13.6 12.3 21.6 5.7 14.4 16.3 17.9 قةزةداغ

 Mawat 165.5 26.3 8.8 18.8 18.8 0.0 0.0 0.0 31.3 0.0 10.5 26.3 25.0 ًاوةت

 Halabja 146.8 17.4 13.1 0.0 14.1 2.5 5.0 4.3 25.9 0.0 11.1 24.0 29.4 ٓةهةجبة

تَيلساى ثازةى 
 تَيضوو

27.2 25.7 9.2 0.4 27.1 2.4 3.6 0.2 25.4 11.7 9.0 14.0 155.8 Average Cost 

 ديِاز1111*تَيضووى بةزٓةَ بؤ يةن دؤمن
 2102-2102هة ثازَيصطاى ضوَيٌاُى  جؤ كؤى تَيضووى يةن دؤمن بؤ ببةزوبووًى :22 غَيوةى                                                                            
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 2102-2102هة ثازَيصطاى دٓؤن  طةمنتَيضووى يةن دؤمن بؤ بةزوبووًى  :28 خػتةى

 قةشا
 ثةيني ئاوداْ تؤكسدْ تؤو كَيالْ

ذةٓساوى 
 كسدُى تؤو

هةُاوبسدُى  
 طروطيا

 شياْ بةخػةكاْ
تَيضووى 
 دزوَيِة

خاوَيِلسدُةوةى 
 داُةوَيوة

تَيضووى 
 طواضتِةوة

 ٓيرت
كؤى ثازةى 

 District تَيضوو

Tilling Seed Seeding Irrigation Fertilizer Pesticide 
Weed 

control 
Sterilization Harvesting Cleaning Transport Others 

Total 

costs 

 Akra 93.8 3.7 5.3 4.0 15.4 0.2 2.5 0.3 22.2 0.0 8.7 15.9 15.6 ئاكسَى

 ُاوةُدى
 103.5 1.7 1.3 0.9 24.3 0.6 2.2 0.6 26.7 0.0 1.5 19.0 24.7 دَٓون

Dohuk 

Center 

 Zakho 134.0 5.1 7.0 1.6 11.8 0.0 5.9 4.6 29.3 0.0 10.5 23.7 34.4 شاخؤ

 Bardarash 74.3 1.3 1.6 0.1 11.0 0.0 2.4 1.1 16.4 0.0 8.1 24.7 7.6 بةزدةزةؽ

 Semel 119.9 0.0 16.5 1.2 12.6 0.0 17.1 4.6 18.7 0.0 10.0 24.9 14.2 ضيٌيى

 Shekhan 132.2 0.4 7.4 1.1 14.3 1.4 6.0 1.5 44.2 0.5 12.4 30.7 12.4 غيخاْ

 Amede 154.1 4.6 6.5 26.7 38.1 0.0 1.0 1.8 12.4 0.0 6.2 32.5 24.2 ئاًَيدى

ثازةى  تَيلساى
 116.0 2.4 6.5 5.1 18.2 0.3 5.3 2.1 24.3 0.1 8.2 24.5 19.0 تَيضوو

Average 

Cost 

 ديِاز1111** تَيضووى بةزٓةَ بؤ يةن دؤمن

 2102-2102هة ثازَيصطاى دٓؤن  طةمنكؤى تَيضووى يةن دؤمن بؤ بةزوبووًى  :24 غَيوةى
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 2102-2102هة ثازَيصطاى دٓؤن  جؤتَيضووى يةن دؤمن بؤ بةزوبووًى  :29 خػتةى

 قةشا
 ثةيني ئاوداْ تؤكسدْ تؤو كَيالْ

ذةٓساوى 
 كسدُى تؤو

هةُاوبسدُى  
 طروطيا

 شياْ بةخػةكاْ
تَيضووى 
 دزوَيِة

خاوَيِلسدُةوةى 
 داُةوَيوة

تَيضووى 
 طواضتِةوة

 ٓيرت
كؤى ثازةى 

 تَيضوو
District 

Tilling Seed Seeding Irrigation Fertilizer Pesticide 
Weed 

control 
Sterilization Harvesting Cleaning Transport Others Total costs 

 Akra 92.6 4.7 6.7 1.2 13.7 0.0 2.7 0.0 21.3 0.0 8.7 20.2 13.4 ئاكسَى

 79.8 1.6 3.5 1.0 23.5 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 3.0 17.7 26.4 دَٓون ُاوةُدى
Dohuk 

Center 

 Zakho 121.3 5.5 4.5 1.1 20.2 0.0 2.8 1.2 31.7 0.0 12.3 22.2 19.8 شاخؤ

 Bardarash 78.6 2.4 2.3 0.0 11.5 0.0 2.4 0.3 12.2 0.0 8.1 31.6 7.9 بةزدةزةؽ

 Semel 155.4 0.0 11.7 5.6 13.4 0.0 21.8 2.6 45.0 0.0 11.5 32.2 11.6 ضيٌيى

 Shekhan 93.5 0.4 2.0 0.0 10.4 0.8 1.9 2.9 24.2 0.0 12.2 27.0 11.6 غيخاْ

 Amede 196.7 6.1 10.4 45.7 57.5 0.0 3.6 5.4 5.0 0.0 10.7 20.6 31.8 ئاًَيدى

تَيلساى ثازةى 
 116.8 2.9 5.9 7.8 21.5 0.1 5.0 1.8 20.4 0.0 9.5 24.5 17.5 تَيضوو

Average 

Cost 

 ديِاز1111*تَيضووى بةزٓةَ بؤ يةن دؤمن

 2102-2102هة ثازَيصطاى دٓؤن جؤ  كؤى تَيضووى يةن دؤمن بؤ بةزوبووًى :25 غَيوةى
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 2102-2102هة طةزًياْ  طةمنتَيضووى يةن دؤمن بؤ بةزوبووًى  :41 خػتةى

 قةشا
 ثةيني ئاوداْ تؤكسدْ تؤو كَيالْ

ذةٓساوى 
 كسدُى تؤو

 هةُاوبسدُى 
 طروطيا

شياْ 
 بةخػةكاْ

تَيضووى 
 دزوَيِة

خاوَيِلسدُةوةى 
 داُةوَيوة

تَيضووى 
 طواضتِةوة

 ٓيرت
كؤى ثازةى 

 تَيضوو
District 

Tilling Seed Seeding Irrigation Fertilizer Pesticide 
Weed 

control 
Sterilization Harvesting Cleaning Transport Others 

Total 

costs 

 Kalar 60.8 2.6 3.8 0.5 12.8 0.0 0.1 0.9 0.4 0.0 2.0 23.0 14.7 كةالز

 Kfri 66.6 3.0 3.0 1.1 13.4 0.2 0.4 0.6 1.8 0.8 2.3 24.7 15.2 كفسي

 Khanaqen 73.4 3.3 3.1 0.2 13.4 0.0 1.3 0.6 7.9 2.1 2.0 25.1 14.3 خاُةقني

تَيلساى ثازةى 
 تَيضوو

14.7 24.3 2.1 0.9 3.3 0.7 0.6 0.1 13.2 0.6 3.3 3.0 66.9 
Average 

Cost 

 ديِاز1111*تَيضووى بةزٓةَ بؤ يةن دؤمن

 2102-2102هة طةزًياْ  طةمنكؤى تَيضووى يةن دؤمن بؤ بةزوبووًى  :26 غَيوةى
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 2102-2102هة طةزًياْ  جؤتَيضووى يةن دؤمن بؤ بةزوبووًى  :40 خػتةى

 قةزا
 ثةيني ئاوداْ تؤكسدْ تؤو كَيالْ

ذةٓساوى 
 كسدُى تؤو

هةُاوبسدُى  
 طروطيا

شياْ 
 بةخػةكاْ

تَيضووى 
 دزوَيِة

خاوَيِلسدُةوةى 
 داُةوَيوة

تَيضووى 
 طواضتِةوة

 ٓيرت
كؤى ثازةى 

 تَيضوو
District 

Tilling Seed Seeding Irrigation Fertilizer Pesticide 
Weed 

control 
Sterilization Harvesting Cleaning Transport Others 

Total 

costs 

 Kalar 66.9 3.0 4.0 0.1 14.2 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 2.2 26.6 15.0 كةالز

 Kfri 68.3 3.9 3.0 0.3 13.1 0.0 0.1 0.0 4.3 0.6 2.2 26.2 14.5 كفسي

 Khanaqen 76.8 4.2 3.6 0.9 15.5 0.0 0.6 0.3 7.6 3.1 2.3 24.8 14.1 خاُةقني

تَيلساى ثازةى 
 تَيضوو

14.5 25.9 2.2 1.2 4.6 0.1 0.2 0.0 14.3 0.4 3.5 3.7 70.7 
Average 

Cost 

 ديِاز1111*تَيضووى بةزٓةَ بؤ يةن دؤمن

 2102-2102هة طةزًياْ  جؤكؤى تَيضووى يةن دؤمن بؤ بةزوبووًى  :27 غَيوةى
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دةستةى ئامارى هةرَيم --  وةزارةتى ثالن دانان  

www.krso.net 


