ةٌان ضدفي خول يسح اهًداضٌن اهشخوًث
اذار 8104

ارتفاع نستوى إىتاج الحيطة في إقليم كوردستان بيسبة %2
ً
ارحفاغا ةَستث  %8هوًوسى اهشخوي  8103-8102خٌد ةوؼ اجًاهي اٍخاج االقوٌى  011051040ظٌ وذهك ةاهًقارٍث يع
شهد اٍخاج اهدَعث

اهًوسى اهشخوي  8102-8108خٌد لان االٍخاج ً 011111211
ظَا.وغوى يسخوى يدافظات االقوٌى سجوج يدافظث ارةٌن %01

ويدافظث دهوك %81ويدافظث اهسوًٌاٌٍث %80و ويدافظث خوتجث  %2وإدارة گريٌان  %3يٌ اجًاهي يدطول اهدَعث هوًوسى اهشخوي
.8103-8102

ً
ىقصا في االىتاج بيسبة %22
نحصول الشعير سجل

حَاقص اٍخاج يدطول اهشػٌر ةَستث  %28ولان االٍخاج غوى يسخوى يدافظات االقوٌى هوًوسى اهشخوي  511508 8103-8102ظَ ًا و
ةاهًقارٍث االٍخاج اهًوسى اهشخوي  8102-8108اهذي لان  0221120ظٌ.ايا غوى يسخوى اهًدافظات سجوج يدافظث اهسوًٌاٌٍث  %05و
يدافظث ارةٌن  %84و وإدارة گريٌان  %01و ويدافظث دهوك  ،%2ايا يدافظث خوتجث فقد سجوج ٍستث %0يٌ اجًاهي اٍخاج اهشػٌر
هالقوٌى هوًوسى اهشخوي .8103-8102

إىخفاض اىتاج نحصول الحهص بيسبة %22

اٍخفظ اٍخاج يدطول اهدًص في اقوٌى لوردسخان ةَستث  %81خٌد ةوؼ اجًاهي االٍخاج هوًوسى اهشخوي ً 21012 8102-8108
ظَا ايا
ً
ظَا فقط غوى يسخوى اقوٌى لوردسخان .وغوى يسخوى اهًدافظات سجوج
في اهًوسى اهشخوي  8103-8102فقد ةوؼ االٍخاج 81181

يدافظث دهوك ٍستث  %24و يدافظث اهسوًٌاٌٍث %20و يدافظث ارةٌن ٍستث  %04و يدافظث خوتجث ةَسث  %4ايا إدارة گريٌان اهَستث

لاٍج  %2يٌ اجًاهي اٍخاج اهدًص في اقوٌى لوردسخان.

في اهًوسى اهشخوي  8103-8102وةاهًقارٍث يع اٍخاج اهدًص هوًوسى اهشخوي  8102-8108فقد اٍخفظ اٍخاج في يدافظث ارةٌن
ً
ارحفاغا ةَستث ،% 50 ،%21
ويدافظث دهوك ةَستث  %04 ،%28غوى اهخواهي أيا في يدافظخي اهسوًٌاٌٍث،خوتجث ،إدارة گريٌان فسجوج
 %010غوى اهخواهي

اٍخاج اهًداضٌن اهشخوًث في اقوٌى لوردسخان
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الهساحات الهزروعة بالحيطة في اقليم كوردستان ازدادت بيسبة %81
ً
دوًٍا  ،وةاهًقارٍث يع اهًوسى اهشخوي
في اهًوسى اهشخوي  2017-8102ةوؾج اجًاهي اهًساخات اهًزروغث ةًدطول اهدَعث 812151142
ً
دوًٍا وةذهك ًرحفع اهَستث اهى  %04وغوث يسخوى اهًدافظات لاٍج ٍستث يدافظث ارةٌن%22و
 8102-8108اهتاهؾث 818151232

يدافظث اهسوًٌاٌٍث %81ويدافظث دهوك ةَسث %80وادارة گريٌان  %02ويدافظث خوتجث  %8يٌ اجًاهي اهًساخات اهًزروغث
يدطول اهدَعث هوًوسى اهشخوي .8103-8102

اىخفاض نعدل الغلة لهحصول الحيطة بيسبة %28
ةوؼ يػدل ؽوث اهدوٍى اهواخد يٌ اهدَعث  200لؾى هوًوسى اهشخوي  8103-8102وةاهًقارٍث يع اهًوسى اهشخوي  8102-8108هَاك
اٍخفاض ةَستث  %80خٌد لان يػدل اهؾوث 435لؾى هودوٍى اهواخد في جًٌع يدافظات االقوٌى خٌد لاٍج ٍستث يدافظث ارةٌن % 22
ويدافظث اهسوًٌاٌٍث  %82ويدافظث دهوك ةَستث  %04وإدارة گريٌان ةَستث  %02ويدافظث خوتجث ةَستث .%8
ايا ةَستث هوزراغث اهًروًث فقد لان يػدل اهؾوث  322لؾى /دوٍى هوسَوات .8103-8102

اىخفاض نعدل الغلة لهحصول الشعير (الزراعة الديهية) بيسبة %22

ةوؼ يػدل ؽوث اهدوٍى اهواخد يٌ اهشػٌر  821لؾى هودوٍى واخد هوًوسى اهشخوي  8103-8102وةاهًقارٍث يع يػدل اهؾوث في اهًوسى

اهشخوي  8102-8108هَاك اٍخفاض ةَستث  %21خٌد لان يػدل اهؾوث  238لؾى هودوٍى اهواخد وغوى يسخوى اهًدافظات لاٍج ٍستث
يدافظث ارةٌن  % 21ويدافظث اهسوًٌاٌٍث ةَستث %81ويدافظث دهوك ةَستث  %2وادارة گريٌان ةَستث  %21ويدافظث خوتجث ةَستث
.%01
ايا ةَستث هوزراغث اهًروًث فقد لان يػدل اهؾوث  228لؾى /دوٍى هوسَوات .8103-8102

اىخفاض كلفة زراعة الدوىم واحد نو نحصول الحيطة في اقليم كوردستان بيسبة%2

اٍخفضج لوفث زراغث اهدوٍى اهواخد يٌ يدطول اهدَعث في اقوٌى لوردسخان هوًوسى اهشخوي  8103-8102ةَستث  8 %واهتاهؼ

 0801111دًَار وةاهًقارٍث يع لوفث زراغث اهدوٍى اهواخد هوًوسى اهشخوي  8102-8108لاٍج اهموفث  0801111دًَار غوى يسخوى
اهًدافظات وةاهًقارٍث يع اهًوسى اهشخوي  8102-8108فإن لوفث زراغث اهدوٍى اهواخد يٌ اهدَعث في يدافظات ارةٌن 1اهسوًٌاٌٍث،إدارة
گريٌان ،خوتجث اٍخفضج ةَسب  %22 ،%01 ،%80 ،%08غوى اهخواهي ةًٌَا ارحفػج اهموفث في يدافظث دهوك ةَستث .%82

اٍخفاض غدد اهًزارغٌٌ هوًداضٌن اهشخوًث هوًوسى  2282-2282بيسبة%4
غدد اهًزارغٌٌ في يدافظات اقوٌى لوردسخان
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هًزًد يٌ اهًػوويات اهرجاء االحطال ب:
االًًٌنcontact@krso.gov.krd :
اهترًد االهمخروٍيwww.krso.gov.krd :
حوفون009640662559170 :
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سلسلة21:

