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  مقدمة
ة اإلحصاء الزراعي سنویاً بإنجاز  ر تقوم مدیری اج الشلب وزھرة الشمس، تقری یل یعتبر وإنت محصول الشلب من المحاص

یل الصیفیة، من مجموعة الحبوب والرئیسة  ین المحاص ة خاصة من ب ھ أھمی رات األوسط وتتركز ول ات الف ي محافظ ھ ف زراعت
ي یسھل ریھا اه أو الت ي تغمر بالمی اطق الت ى المن اج ، وخاصة في محافظتي النجف والقادسیة، وتقتصر زراعتھ عل رتبط إنت وی

ي اج الشلب ف ي زراعة وإنت ً ف ً مھما ب دورا ً بتوفر المیاه حیث إن وفرة المیاه تلع  المحصول بحكم مساحة زراعتھ المحددة رسمیا
  كمیة اإلنتاج المحلي. سبب في تذبذبی المیاه المطلوبة بالموعد المحدد ن عدم توفیر كمیةواالعراق 

اما محصول زھرة الشمس فیعتبر من المحاصیل الرئیسة من مجموعة المحاصیل الزیتیة ویزرع بالعروة الخریفیة ویعتبر من 
ة  ناعات الغذائی ي الص دخل ف ي ت ة  الت ھ المحاصیل المھم اه وتوج ة المی رة بسبب قل نوات االخی ي الس ھ ف ھ انحسرت زراعت اال ان

  .لھم التي تحقق االرباح ذات االنتاجیة عالیة  واتاالخضر المزارعین لزراعة محاصیل 
  

  منھجیة التقریر
محصولي الشلب وزھرة یتم تقدیر إنتاج والمحاصیل الحقلیة ( الرئیسة والثانویة ) موسمیا تنفذ مدیریة االحصاء الزراعي مسوح 

باستخدام العینة العشوائیة الطبقیة والمتعددة المراحل  حاصیل الحقلیة الرئیسة للموسم الصیفي وذلكممن بیانات مسح ال الشمس
ات المساحة ، على مستوى القضاء ونوع ووسیلة االرواء والمقترنة باالسالیب الموضوعیة  المزروعة المقصود بالطبقات ھي فئ

ن 6) فئة حیث تبدأ من فئة (اقل من 11ددھا (وعللمحصول  م بالنسبة لمحصول 5) دونم بالنسبة لمحصول الشلب و(اقل م ) دون
فأكثر) دونم للمحصولین حیث یتم تبویب بیانات االطار على ھذه الطبقات، في المرحلة االولى  5000زھرة الشمس وتنتھي بفئة (

ة 1.5س والحصاد الفعلي وبنسبة (یتم اختیار المزارعین المشمولین بعملیة القیا ي لكل فئ زارعین الكل %) كحد أدنى من عدد الم
ي والقطاع وعلى مستوى القضاء واالرواء ذ تجارب الحصاد ف ا تنفی تم فیھ ، اما المرحلة الثانیة فھي مرحلة اختیار الحقول التي ی

×  8ار بقعة الحصاد داخل الحقل المختار وبمساحة (حالة وجود اكثر من حقل لدى المزارع، اما المرحلة الثالثة فھي مرحلة اختی
ار  2) م5×  5بالنسبة لمحصول الشلب و( 2) م5 ذ جمیع ھذه المراحل بواسطة االختی تم تنفی بالنسبة لمحصول زھرة الشمس وی

دار النالعشوائي التي تبعد العداد عن التحیز والتحكم الشخصي.  ي ویتم تكبیر بیانات عینة القیاس والحصاد واص ا ف ائج وتحلیلھ ت
  ھذا التقریر.

  
وعدم وراوه ) في محافظة االنبار  وقضائي (عانھ وقضاء الحویجة في محافظة كركوك )  وىنین ( محافظة  علما انھ لم یتم شمول

دین   ار وصالح ال افظتي االنب ي مح مولة ف یة المش ي االقض رى ف ھ الق مول كاف ي ش بب الوضع االمن دم بس ى ع افة ال مول اض ش
  اقلیم كردستان .محافظات 

  
  المصطلحات والمفاھیم المستخدمة:

 المساحة المحصودة+ المساحة المتضررة+ مساحة العلف االخضر. (دونم) اجمالي المساحة المزروعة = 

 ) متوسط الغلة (كغم/دونم) .) ×) = المساحة المحصودة (دونمكغماألنتاج 

  اجمالي المساحة المزروعة. اإلنتاج=(كغم/دونم)الغلة الجمالي المساحة / 

 النتاج / المساحة المحصودة.=إ(كغم/دونم)مساحة المحصودة لالغلة ل 

 . العروة : المقصود بھا ھي ان النبات یزرع مرتین في السنة 
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  تحلیل النتائج
 

 : محصول الشلب
وذلك بسبب قرار منع زراعة  2018انخفاض حاد بالمساحات المزروعة بمحصول الشلب للموسم الصیفي  بینت نتائج التقریر    

اضافة الى انخفاض متوسط غلة الدونم  الموسم ھذا ھذا المحصول في جمیع المحافظات بسبب الجفاف وقلة سقوط االمطار خالل 
    ار الحصة المائیة .لمحصول الشلب بسبب  تأخر زراعة  المحصول  في المحافظات بأنتظ

  
   أوالً : اإلنتاج 
 نخفاضبإ )3وشكل () 2و ( )1كما موضح في الجدول (  2018ألف طن للموسم الصیفي  ) 18.2  ( بصول الشلقدر إنتاج مح

  .)% 93.2 نخفاض (االنسبة  وقدرتألف طن،  )  265.9  ( قدرطن عن الموسم الماضي الذي  ألف)   247.7 ( مقداره
    

  ثانیاً : المساحة   
ألف دونم عن الموسم )   200.4  (مقداره  بانخفاضألف دونم )   21.7  (قدر إجمالي المساحة المزروعة بمحصول الشلب 

  .)1كما في الشكل ( )% 90.2 ( نخفاضاالنسبة  قدرتألف دونم، و)    222.1 ( قدرالماضي الذي 

  

  ثالثاً : متوسط الغلة 
            ھنسبت قدرت بانخفاضكغم على أساس إجمالي المساحة المزروعة )   838.4(قدر متوسط غلة الدونم من محصول الشلب 

  . )5كما في الشكل ( على اساس اجمالي المساحة المزروعةكغم )   1197.0  ( قدرعن الموسم الماضي الذي ) %  30.0  (
  

  
  : محصول زھرة الشمس

  
  أوالً : اإلنتاج 
 )4وشكل ( )1كما موضح في الجدول ( 2018طن للموسم الصیفي  ) 69  (الخریفیة  ةللعرو زھرة الشمسصول قدر إنتاج مح

  ( 85.8 %)النخفاضانسبة  وقدرتطن، )   486  ( قدرطن عن الموسم الماضي الذي )   417  (مقداره  انخفاضب
    

  ثانیاً : المساحة   
)  950(مقداره  نخفاضبادونم )   135 ( 2018لسنة  الخریفیةللعروة   زھرة الشمسقدر إجمالي المساحة المزروعة بمحصول 

  .)2( كما في الشكل%)   87.6( نخفاضالانسبة  وقدرتدونم، )  1085 (  قدرألف دونم عن الموسم الماضي الذي 

  

  ثالثاً : متوسط الغلة 
               قدركغم عن الموسم الصیفي الماضي الذي ) 511.1( الخریفیةللعروة  زھرة الشمسقدر متوسط غلة الدونم من محصول 

  .)6( كما في الشكل )%  14.1  قدرت نسبتھ (ارتفاع اساس اجمالي المساحة المزروعة ب كغم على )   447.9(
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Table (1)جدول (١)

مساحة العلفالمساحة المساحة اجمالي 
االخضرالمتضررةالمحصودةالمساحة 

HarvestedDamagedGreen Total AreaHarvested
AreaAreaForage Area(Ton)Area

18196838.4838.9Paddy-217022169012الشلب

13512411069511.1556.5Sun Flowerزھرة الشمس

المساحة المزروعة وكمیة االنتاج ومتوسط الغلة للمحاصیل (الشلب  وزھرة الشمس) للقطاع الخاص لسنة ٢٠١٨ 

متوسط الغلة ( كغم/دونم)المساحة المزروعة (دونم)

Total Area

االنتاج (طن) Cultivated area (Donum)Average Yield (KG/Donum)

Cul vated area, produc on and average yield  (Paddy , Sun flower) of private sector for 2018

Production
Cropالمساحة المحصودةاجمالي المساحة المحصول 
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Table (2)   جدول (٢)

زھرة الشمسالشلب
PaddySun Flower

2013383876
20143172*34
20151104*18
20161542*21
20172221*11
2018217**1
2013451837
20144030*18
20151092*8
20161813*9
20172659*5
2018182**1
20131177.2487.2
20141270.4*539.1
2015988.9*441.3
20161175.5*439.4
20171197.0*447.5
2018838.4**511.1

اجمالي المساحة 
(١٠٠) دونم

Total area (100) 
Donum

 الى عدم شمول كافة القرى في االقضیة المشمولة في محافظتي االنبار وصالح الدین بسبب الوضع االمني.

مقارنة المساحة المزروعة وكمیة االنتاج ومتوسط الغلة لمحصولي الشلب وزھرة 
الشمس للسنوات (٢٠١٣-٢٠١٨)

Cultivated area comparing with production and average 
yield of Paddy and Sun Flower for (2013-2018)

Details
Crop      المحصول

   السنوات    التفاصیل
Year

*عدا محافظة (نینوى وصالح الدین واالنبار وقضاء الحویجة في محافظة كركوك .
** عدم شمول محافظة نینوى وقضاء الحویجة في محافظة كركوك واالقضیة (راوه وعانھ) في محافظة االنبار باإلضافة 

كمیة االنتاج 
المتحقق (١٠٠) 

طن

متوسط الغلة 
(كغم/ دونم)

Production 
(100) Ton

Average Yield 
(KG/ Donum)

 Figure(١) شكل
المساحة المزروعة لمحصول الشلب للسنوات (٢٠١٣-٢٠١٨) 

١٠٠ دونم   
Cultivated area for paddy crop for(2013-2018)
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100 دونم

100 طن

         100 طن

 Figure(2) شكل
المساحة المزروعة لمحصول زھرة الشمس للسنوات (2018-2013 )

كمیة االنتاج المتحقق لمحصول زھرة الشمس للسنوات (2018-2013) 
 Figure(4) شكل

Production for Sun Flower Crop for(2013-2018)

كمیة االنتاج المتحقق لمحصول الشلب للسنوات (2018-2013 )
 Figure(3) شكل

Cultivated area for Sun Flower Crop for(2013-2018)

Production for Paddy Crop for(2013-2018)
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Average Yield for Sun Flower Crop for(2013-2018)               
متوسط الغلة لمحصول زھرة الشمس للسنوات (2018-2013) 

 Figure(5) شكل
متوسط الغلة لمحصول الشلب للسنوات (2018-2013) 

Average Yield for Paddy Crop for(2013-2018)

 Figure(6) شكل               
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Table (3)

 average متوسط الغلة 
yield

(KG/Donum) (كغم / دونم) 
 اجمالي 
المساحة

المساحة 
المحصودة

المساحة 
المتضررة

مساحة العلف 
االخضر

 اجمالي 
المساحة المحصودةالمساحة

Total 
area

Harvested 
area

Damaged 
area

Green 
forage areaTotal areaHarvested 

area

2532575.2575.2Diala--44024402دیالى 
1086901.2901.2Babylon--12051205بابل

12505922.1922.9Al-Najaf-135611354912النجف
2052821.5821.5Al-Qadisiya--24982498القادسیة

21583.3583.3Maysan--3636میسان
18196838.4838.9Total-217022169012المجموع

المساحة المزروعة وكمیة االنتاج ومتوسط الغلة لمحصول الشلب للقطاع الخاص لسنة 2018 على مستوى المحافظات

Cultivated area, production and average yield of Paddy for private Sector at 
governorates level for 2018

المحافظة

    االنتاج     Cultivated areaالمساحة المزروعة 
(طن)

Governorate

(Donum)(دونم)

production 
(Ton)

 جدول (3)
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متوسط غلة الدونم الجمالي المساحة المزروعة لمحصول الشلب لسنة 2018 على مستوى المحافظات

 Figure(7) شكل
المساحة المزروعة لمحصول الشلب لسنة 2018 على مستوى المحافظات

Cultivated area for Paddy Crop for 2018

  Figure(8) شكل        

Average Yield for Paddy Crop at governorates level for 2018
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  Table (4)
متوسط الغلة
(كغم/ الدونم)

average yield

(KG/Donum)
2124.5Paddyالشلب 46080 21690

Cropالمحصول

المساحة المحصودة ومتوسط غلة الدونم الواحد واالنتاج لتبن الشلب لسنة 2018 للقطاع الخاص على 
مستوى العراق

Harvested area, average yield and hay paddy production per donum by 
private sector for  2018 at Iraq level

المساحة المحصودة
جدول (4)

انتاج التبن
(طن)

Hay production

(Ton)

(دونم)

Harvested area

(Donum)

     10     ا



average yield متوسط الغلة 

(KG/Donum) (كغم / دونم) 
 اجمالي 
المساحة

المساحة 
المحصودة

المساحة 
المتضررة

مساحة العلف 
االخضر

 اجمالي 
المساحة المحصودةالمساحة

Total areaHarveste
d area

Damaged 
area

Green 
forage area

Total 
area

Harvested 
area

40555.6555.6AL-Anbar--7272االنبار*
635211029460.3557.7salah Aldeenصالح الدین*

13512411069511.1556.5Totalالمجموع

وصالح الدین بسبب الوضع االمني.

المساحة المزروعة وكمیة االنتاج ومتوسط الغلة لمحصول زھرة الشمس للعروة الخریفیة للقطاع الخاص لسنة  2018 على 
مستوى المحافظات

Cultivated area, production and average yield of Sun Flower(autumn) by private Sector 
at governorates level for 2018

Table (5) جدول (5)

* عدم شمول االقضیة (راوه وعانھ) في محافظة االنبار باإلضافة الى عدم شمول كافة القرى في األقضیة المشمولة في محافظتي االنبار 

المحافظة

    االنتاج     Cultivated areaالمساحة المزروعة 
(طن)

Governorate
(Donum)(دونم)

production 
(Ton)
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