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 مقذمة

محصيو  الشيلب ميل المحاصيي  يعتنير وإنتياج الشيلب وزهيرة الشيمس  تقريير تقوم مديرية اإلحصاء الزراعي  سينوياب نجنزياز 

زراعتي  يي  محايتيال ال يرال ا وسي  وتتركيز ولي  ههميية صاصية ميل نييل المحاصيي  الصيي ية  مل مزموعة الحنيوب والرئيسة 

وييرتن  إنتياج   وصاصة ي  محايتت  النزف والقادسيية  وتقتصير زراعتي  عليم المنيا ي التي  تلمير نالميياي هو التي  يسي   ري يا

 المحصو  نحكم مساحة زراعت  المحددة رسمياب نتوير المياي حيث إل ويرة المياي تلعب دوراب م ماب يي  زراعية وإنتياج الشيلب يي 

 كمية اإلنتاج المحل . سنب ي  تذنذبي المياي الم لونة نالموعد المحدد ل عدم تويير كميةواالعراي 

اما محصو  زهرة الشمس ييعتنر مل المحاصي  الرئيسة مل مزموعة المحاصي  الزيتية وتتركيز زراعتي  يي  محايتية نليداد 

 تدص  ي  الصناعال اللذائية .ويزرع نالعروة الصري ية ويعتنر مل المحاصي  الم مة  الت  

 

 منهجية الحقشيش

يتم تقدير إنتاج محصول  الشلب وزهرة والمحاصي  الحقلية ) الرئيسة والثانوية ( موسميا تن ذ مديرية االحصاء الزراع  مسوح 

والمتعددة المراحي   ناستصدام العينة العشوائية ال نقية حاصي  الحقلية الرئيسة للموسم الصي   وذلكممل نيانال مسح ال الشمس

المزروعية المقصود نال نقال ه  يئال المساحة   علم مستوى القضاء ونوع ووسيلة االرواء والمقترنة ناالساليب الموضوعية 

( دونيم نالنسينة لمحصيو  5( دونم نالنسنة لمحصو  الشلب و)اق  مل 6( يئة حيث تنده مل يئة )اق  مل 11وعددها )للمحصو  

يأكثر( دونم للمحصوليل حيث يتم تنويب نيانال اال ار علم هذي ال نقال  ي  المرحلة االولم  5000ن ئة ) زهرة الشمس وتنت  

%( كحد هدنم مل عدد الميزارعيل الكلي  لكي  يئية 1.5يتم اصتيار المزارعيل المشموليل نعملية القياس والحصاد ال عل  وننسنة )

لة الثانية ي   مرحلة اصتيار الحقو  الت  يتم يي ا تن ييذ تزيارب الحصياد يي    اما المرحوالق اع وعلم مستوى القضاء واالرواء

×  8حالة وزود اكثر مل حق  لدى المزارع  اما المرحلة الثالثة ي   مرحلة اصتيار نقعة الحصاد داص  الحق  المصتار ونمسياحة )

تن ييذ زمييه هيذي المراحي  نواسي ة االصتييار  نالنسنة لمحصو  زهرة الشمس وييتم 2( م5×  5نالنسنة لمحصو  الشلب و) 2( م5

ويتم تكنير نيانال عينة القياس والحصياد واصيدار النتيائت وتحليل يا يي  العشوائ  الت  تنعد العداد عل التحيز والتحكم الشصص . 

 هذا التقرير.

 

اضياية نسنب الوضه االمني  وقضاء الحويزة ي  محايتة كركوك االننار  صالح الديل( وىعلما ان  لم يتم شمو  المحايتال )نين

 اقليم كردستال .شمو  محايتال الم عدم 

 

 المص لحال والم اهيم المستصدمة:

 المساحة المحصودة+ المساحة المتضررة+ مساحة العلف االصضر. )دونم( ازمال  المساحة المزروعة = 

 ( ( = المساحة المحصودة )دونمكلما نتاج )×. )متوس  الللة )كلم/دونم 

  اإلنتاج / ازمال  المساحة المزروعة.=)كلم/دونم(الللة الزمال  المساحة 

  النتاج / المساحة المحصودة.=إ)كلم/دونم(الللة لمساحة المحصودة 

 . العروة : المقصود ن ا ه  ال الننال يزرع مرتيل ي  السنة 
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 جحليل النحائح

 

 محصىل الشلب

ورلك لعىدة صساعة هزا  7102بينث نحائح الحقشيش اسجفاع ملحىظ بالمساحة المضسوعة بمحصىل الشلب للمىسم الصيفي    

 المحصىل في محافظة ديالً  باالضافة الً صيادة المساحات المضسوعة بالمحصىل في المحافظات االخشي .

 

 أوالً : اإلنحاج 

 مقدارينارت اع  (3وشك  ) (1كما موضح ي  الزدو  ) 2017هلف  ل للموسم الصي    (265.9) بصو  الشلقدر إنتاج مح

 .(%46.6) االرت اعنسنة  وقدرلهلف  ل   (181.3) قدر ل عل الموسم الماض  الذي  هلف( 84.6)

  

 ثانياً : المساحة   

هلف دونم عل الموسم الماض  ( 67.9)مقداري  رت اعناهلف دونم ( 222.1)قدر إزمال  المساحة المزروعة نمحصو  الشلب 

 .(1كما ي  الشك  ) (%44.0) رت اعاالنسنة  قدرلهلف دونم  و( 154.2) قدرالذي 

 

 ثالثاً : محىسط الغلة 

  نسنت قدرل رت اعناكلم علم هساس إزمال  المساحة المزروعة ( 1197.0)قدر متوس  غلة الدونم مل محصو  الشلب 

 . (5كما ي  الشك  ) علم اساس ازمال  المساحة المزروعةكلم ( 51175.) قدرعل الموسم الماض  الذي ( 1.8%)

 

 

 : محصىل صهشة الشمس

 أوالً : اإلنحاج 

 (4وشك  ) (1كما موضح ي  الزدو  ) 2017 ل للموسم الصي    (486)الخشيفية  ةللعشو صهشة الشمسصو  قدر إنتاج مح

 .)%46.8) النص اضانسنة  وقدرل ل   (914) قدر ل عل الموسم الماض  الذي ( 428)مقداري  انص اضن

  

 ثانياً : المساحة   

هلف ( 1)مقداري  نص اضناهلف دونم ( 1.1) الخشيفيةو جين الشبيعيةللعشو صهشة الشمسقدر إزمال  المساحة المزروعة نمحصو  

 .(2كما ي  الشك )%( 47.8) نص اضالانسنة  وقدرلهلف دونم  ( 2.1) قدردونم عل الموسم الماض  الذي 

 

 ثالثاً : محىسط الغلة 

كلم عل الموسم الصي   الماض  ( 447.5 ) الصري يةو تيل الرنيعيةللعرو زهرة الشمسقدر متوس  غلة الدونم مل محصو  

 .(6الشك )كما ي   (%1.8قدرل نسنت  )ارت اع اساس ازمال  المساحة المزروعة ن كلم علم (439.4) قدرالذي 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجداول اإلحصائية 



Table (1)(1) جدول

العلف مساحة المساحة المساحة اجمالً

االخضرالمتضررةالمحصودة المساحة

HarvestedDamagedGreen Total AreaHarvested

AreaAreaForage Area(Ton)Area

2658521197.01224.4Paddy-2220962171334963الشلب

486447.5447.9Sun Flower-108610851الشمس زهرة

 2017للقطاع الخاص لسنة  (الشلب ، زهرة الشمس)المساحة المزروعة وكمٌة االنتاج ومتوسط الغلة للمحاصٌل 

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

Total Area

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

Cultivated area, production and average yield  (Paddy , Sun flower) of private sector for 2017

Production

Cropالمحصودة المساحة المساحة اجمالً المحصول
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                                                                                                                                                                        Table (2)   (2)جدول 

زهرة الشمسالشلب

PaddySun Flower

2012318887

2013383876

20143172*34

20151104*18

20161542*21

20172221*11

2012361342

2013451837

20144030*18

20151092*8

20161813*9

20172659*5

20121133.5484.5

20131177.2487.2

20141270.4*539.1

2015988.9*441.3

20161175.5*439.4

20171197.0*447.5

مقارنة المساحة المزروعة وكمٌة االنتاج ومتوسط الغلة لمحصولً الشلب وزهرة الشمس 

(2017-2012)للسنوات 

Cultivated area comparing with production and average yield 

of Paddy and Sun Flower for (2012-2017)  

اجمالً المساحة 

دونم (100)

Total area 

(100) Donum

 Production  

(100) Ton

Details

Cropالمحصول      

التفاصٌل
   السنوات    

Year

 Figure(1)شكل 

 (2017-2012)المساحة المزروعة لمحصول الشلب للسنوات 

كمٌة االنتاج 

طن (100)المتحقق 

    متوسط الغلة    

(دونم/ كغم)

Average Yield 

(KG/Donum)

 دونم100

وقضاء الحوٌجة فً محافظة كركوك (نٌنوى وصالح الدٌن واالنبار)عدا محافظة *

Cultivated area for paddy crop for(2012-2017)
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 دونم100

 طن100

 طن100

 Figure(2)شكل 

 (2017-2012)المساحة المزروعة لمحصول زهرة الشمس للسنوات 

 (2017-2012) للسنوات الشمس زهرة لمحصول المتحقق االنتاج كمٌة

 Figure(4) شكل

Production for Sun Flower Crop for(2012-2017)

 (2017-2012) للسنوات الشلب لمحصول المتحقق االنتاج كمٌة

 Figure(3) شكل

Cultivated area for Sun Flower Crop for(2012-2017)

Production for Paddy Crop for(2012-2017)
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Average Yield for Sun Flower Crop for(2012-2017)

 (2017-2012) للسنوات الشمس زهرة لمحصول الغلة متوسط

 Figure(5) شكل

 (2017-2012) للسنوات الشلب لمحصول الغلة متوسط

 Figure(6) شكل

Average Yield for Paddy Crop for(2012-2017)
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Table (3)

average yield متوسط الغلة 

(KG/Donum) (دونم/ كغم ) 

 اجمالً 

المساحة

المساحة 

المحصودة

المساحة 

المتضررة

مساحة العلف 

االخضر
المساحة المحصودة اجمالً المساحة

Total 

area

Harvested 

area

Damaged 

area

Green 

forage area
Total area

Harvested 

area

5537714.4714.4Diala--77517751دٌالى 

51321245.01245.0Babylon--41224122بابل

1439651086.41127.8Al-Najaf-1325151276494866النجف

1065621512.81512.8Al-Qadisiya--7043970439القادسٌة

1825534.4542.7Al-Muthnna-3415336352المثنى

2102778.5787.3Thi-Qar-2700267030ذي قار

729631.7640.0Maysan-1154113915مٌسان

2658521197.01224.4Total-2220962171334963المجموع

 على مستوى المحافظات2017المساحة المزروعة وكمٌة االنتاج ومتوسط الغلة لمحصول الشلب للقطاع الخاص لسنة 

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

level for 2017

المحافظة

    االنتاج     Cultivated areaالمساحة المزروعة 

(طن)

Governorate

(Donum)(دونم)

production 

(Ton)

(3) جدول 

7         



 Figure(7)شكل 

 على مستوى المحافظات2017المساحة المزروعة لمحصول الشلب لسنة 

 على مستوى المحافظات2017متوسط الغلة لمحصول الشلب لسنة 

Cultivated area for Paddy Crop for 2017

 Figure(8)شكل 

Average Yield for Paddy Crop for(2012-2017)
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  Table (4)                                                                                                                                                                        

متوسط الغلة

(الدونم/ كغم)

average yield

(KG/Donum)

2678.6Paddyالشلب 581612 217133

Cropالمحصول

 للقطاع الخاص على 2017المساحة المحصودة ومتوسط غلة الدونم الواحد واالنتاج لتبن الشلب لسنة 

مستوى العراق

Harvested area, average yield and hay paddy production per donum by 

private sector for  2017 at Iraq level

المساحة المحصودة

(4)جدول 

انتاج التبن

(طن)

Hay production

(Ton)

(دونم)

Harvested area

(Donum)

     10     ا



average yield متوسط الغلة 

(KG/Donum) (دونم/ كغم ) 

 اجمالً 

المساحة

المساحة 

المحصودة

المساحة 

المتضررة

مساحة العلف 

االخضر

 اجمالً 

المساحة
المساحة المحصودة

Total area
Harvested 

area

Damaged 

area

Green 

forage area
Total area

Harvested 

area

475450.2450.2Baghdad--10551055بغداد

9409.1409.1Babylon--2222بابل

1250.0250.0Al-Muthnna--44المثنى

Thi-Qar----1-1ذي قار

1250.0250.0Maysan--44مٌسان

486447.5447.9Total-108610851المجموع

للقطاع الخاص لسنة  (الخرٌفٌة والربٌعٌة)المساحة المزروعة وكمٌة االنتاج ومتوسط الغلة لمحصول زهرة الشمس للعروتٌن

 على مستوى المحافظات2017

Cultivated area, production and average yield of Sun Flower(autumn & spring) by 

private Sector at governorates level for 2017

Table (5)(5) جدول 

المحافظة

Cultivated areaالمساحة المزروعة 
    االنتاج     

(طن)

Governorate

(دونم)

 على مستوى المحافظات2017متوسط الغلة لمحصول زهرة الشمس  للعروتٌن الخرٌفٌة والربٌعٌة لسنة 

Average Yield for Sun Flower Crop (autumn & spring) for 2017

(Donum)

production 

(Ton)

.وقضاء الحوٌجة فً محافظة كركوك (نٌنوى،االنبار،صالح الدٌن)عدا المحافظات * 

 Figure(9)شكل 

 على مستوى المحافظات2017المساحة المزروعة لمحصول زهرة الشمس للعروتٌن الخرٌفٌة والربٌعٌة لسنة 

Cultivated area for Sun Flower Crop (autumn & spring) for 2017

 Figure(10)شكل 
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average yield متوسط الغلة 

(KG/Donum) (دونم/ كغم ) 

 اجمالً 

المساحة

المساحة 

المحصودة

المساحة 

المتضررة

مساحة العلف 

االخضر

 اجمالً 

المساحة
المساحة المحصودة

Total area
Harvested 

area

Damaged 

area

Green 

forage area
Total area

Harvested 

area

Thi-Qar----1-1ذي قار

Total----1-1المجموع

average yield متوسط الغلة 

(KG/Donum) (دونم/ كغم ) 

 اجمالً 

المساحة

المساحة 

المحصودة

المساحة 

المتضررة

مساحة العلف 

االخضر

 اجمالً 

المساحة
المساحة المحصودة

Total area
Harvested 

area

Damaged 

area

Green 

forage area
Total area

Harvested 

area

475450.2450.2Baghdad--10551055بغداد

9409.1409.1Babylon--2222بابل

1250.0250.0Al-Muthnna--44المثنى

1250.0250.0Maysan--44مٌسان

486447.9447.9Total--10851085المجموع

    االنتاج     

(طن)

 على 2017المساحة المزروعة وكمٌة االنتاج ومتوسط الغلة لمحصول زهرة الشمس للعروة الربٌعٌة للقطاع الخاص لسنة  

مستوى المحافظات

Cultivated area, production and average yield of Sun Flower(spring) by private 

Sector at governorates level for 2017

Table (6)(6) جدول 

المحافظة

Cultivated areaالمساحة المزروعة 
    االنتاج     

(طن)

Governorate

(Donum)(دونم)

production 

(Ton)

Cultivated area, production  of Sun Flower(autumn) at governorates level for 2017

 على 2017المساحة المزروعة وكمٌة االنتاج ومتوسط الغلة لمحصول زهرة الشمس للعروة الخرٌفٌة للقطاع الخاص لسنة  

مستوى المحافظات

Cultivated area, production and average yield of Sun Flower(autumn) by private 

Sector at governorates level for 2017

Table (7)(7) جدول 

Figure(11)شكل 

 على مستوى المحافظات2017المساحة المزروعة واالنتاج لمحصول زهرة الشمس للعروة الخرٌفٌة لسنة 

Governorate

(Donum)(دونم)

production 

(Ton)

.وقضاء الحوٌجة فً محافظة كركوك (نٌنوى،االنبار،صالح الدٌن)عدا المحافظات * 

المحافظة

Cultivated areaالمساحة المزروعة 
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