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  2021الشمس لسنة  انتاج الشلب وزھرة

1  العراق \الجھاز المركزي لالحصاء \مديرية االحصاء الزراعي

 

  مقدمة
از  نوياً بإنج ة اإلحصاء الزراعي س وم مديري ر تق رة الشمس، تقري اج الشلب وزھ ر وإنت ن يعتب محصول الشلب م

زراعته في محافظات وتتركز وله أھمية خاصة من بين المحاصيل الصيفية، من مجموعة الحبوب والمحاصيل الرئيسة 

الفرات األوسط وخاصة في محافظتي النجف والقادسية، وتقتصر زراعته على المناطق التي تغمر بالمياه أو التي يسھل 

اً ، ريھا اه تلعب دوراً مھم رة المي ويرتبط إنتاج المحصول بحكم مساحة زراعته المحددة رسمياً بتوفر المياه حيث إن وف

ي اج الشلب ف راق  في زراعة وإنت ةواالع وفير كمي ة بالموعد المحدد ن عدم ت اه المطلوب ذبتي المي ة  سبب في تذب كمي

  اإلنتاج المحلي.

ة  العروة الخريفي زرع ب اما محصول زھرة الشمس فيعتبر من المحاصيل الرئيسة من مجموعة المحاصيل الزيتية وي

ة  رة بسبب ويعتبر من المحاصيل المھمة  التي تدخل في الصناعات الغذائي ه في السنوات االخي ه انحسرت زراعت اال ان

  .لھم رباح ألالتي تحقق اوعالية النتاجية إلذات ا واتاالخضر المياه وتوجه المزارعين لزراعة محاصيل  تذبذب كميات

  

  منھجية التقرير

ً إلتنفذ مديرية ا تقدير إنتاج محصولي يتم و حصاء الزراعي مسوح المحاصيل الحقلية ( الرئيسة والثانوية ) موسميا

ك الشلب وزھرة الشمس ة الرئيسة للموسم الصيفي وذل ة العشوائية إب من بيانات مسح المحاصيل الحقلي ستخدام العين

وع ووسيلة ا ساليب الموضوعية ألالطبقية والمتعددة المراحل والمقترنة با ى مستوى القضاء ون المقصود ، رواءألعل

ات المساحة  ات ھي فئ ددھا (المزروعة للمحصول بالطبق ل من 11وع ة (اق دأ من فئ ة حيث تب م  )6) فئ بالنسبة دون

ة ( )5لمحصول الشلب و(اقل من  أكثر 5000دونم بالنسبة لمحصول زھرة الشمس وتنتھي بفئ م للمحصولين  )ف دون

زارعين الم ار الم تم اختي ة القياس حيث يتم تبويب بيانات االطار على ھذه الطبقات، في المرحلة االولى ي شمولين بعملي

بة ( ي وبنس اد الفعل اء واالرواء1.5والحص توى القض ى مس ة وعل ل فئ ي لك زارعين الكل دد الم ن ع ى م د أدن  %) كح

ر من والقطاع ة وجود اكث ذ تجارب الحصاد في حال ا تنفي تم فيھ ، اما المرحلة الثانية فھي مرحلة اختيار الحقول التي ي

ة الث ار وبمساحة (حقل لدى المزارع، اما المرحل ل المخت ة الحصاد داخل الحق ار بقع ة اختي ة فھي مرحل  2) م5×  8الث

لب و( ول الش بة لمحص طة  2) م5×  5بالنس ل بواس ذه المراح ع ھ ذ جمي تم تنفي مس وي رة الش ول زھ بة لمحص بالنس

ات عن التحيز والتحكم الشخصي.  الباحث الميدانيبعد تُ ختيار العشوائي التي إلا ر بيان تم تكبي ة القياس والحصاد وي عين

  علما انه لم يتم شمول محافظات اقليم كردستان .،  واصدار النتائج وتحليلھا في ھذا التقرير

  

  المصطلحات والمفاھيم المستخدمة

 المساحة المحصودة+ المساحة المتضررة+ مساحة العلف االخضر. (دونم) جمالي المساحة المزروعةإ = 

 دونم) .\متوسط الغلة (كغم) ×المحصودة (دونم) = المساحة كغمنتاج (إلا 

  اجمالي المساحة المزروعة. \اإلنتاج =دونم)\(كغمجمالي المساحة إلالغلة 

 المساحة المحصودة. \نتاج =اإلدونم)\(كغممساحة المحصودة لالغلة ل 

  : عنى به ان النبات يزرع مرتين بالسنةيالعروة. 

  

  



  2021الشمس لسنة  انتاج الشلب وزھرة

2  العراق \الجھاز المركزي لالحصاء \مديرية االحصاء الزراعي

 

 
  تحليل النتائج

 

ً بينت نتائج التقرير  ً  انخفاضا انخفاض الحصة الشلب وذلك بسبب  لمحصولفي المساحات المزروعة واالنتاج  ملحوظا

   .في بعض المحافظات 2021الصيفي لسنة  خالل الموسمته المائية المخصصة لزراع

  

  : محصول الشلب
 

   أوالً : اإلنتاج 

مقداره  بإنخفاض )2الجدول ( كما موضح في 2021ألف طن للموسم الصيفي  )422.5( قدر إنتاج محصول الشلب

  ).%9.0( نخفاضإلانسبة  وقدرت) ألف طن، 464.2( قدرألف طن عن الموسم الماضي الذي ) 41.7(

  

  ثانياً : المساحة   

) ألف دونم عن الموسم 21.9مقداره ( بإنخفاض) ألف دونم 384.9قدر إجمالي المساحة المزروعة بمحصول الشلب (

  .)2(جدول كما في  )% 5.4( نخفاضإلا نسبة قدرتألف دونم، و) 406.9( قدرالماضي الذي 

  

  ثالثاً : متوسط الغلة 

عن الموسم  )%3.8( هقدرت نسبت بإنخفاض ونمد\) كغم1097.5قدر متوسط غلة الدونم من محصول الشلب (

  .)2( الجدولكما في  ساس اجمالي المساحة المزروعةأعلى  دونم\) كغم1140.8( قدرالماضي الذي 

  

  : محصول زھرة الشمس
  

  أوالً : اإلنتاج 

 )2كما في الجدول ( 2021) طن للموسم الصيفي 1183إنتاج محصول زھرة الشمس للعروة الخريفية (قدر 

  .%)38.0نخفاض (إل) طن ، وقدرت نسبة ا1909) طن عن الموسم الماضي الذي قدر (726نخفاض مقداره (إب

    

  ثانياً : المساحة   

 بإنخفاضدونم  )2381( 2021لسنة  الخريفيةللعروة  المساحة المزروعة بمحصول زھرة الشمسقدر إجمالي 

كما في %) 20.4(نخفاض إلانسبة  وقدرتدونم،  )2991( قدر) دونم عن الموسم الماضي الذي 610( مقداره

   .)2( الجدول

  

  ثالثاً : متوسط الغلة 

 نخفاضإلا وقدرت نسبة ،دونم\كغم) 496.9( الخريفيةللعروة  محصول زھرة الشمسلقدر متوسط غلة الدونم 

كما في ساس اجمالي المساحة المزروعة أ على دونم\كغم )638.2( قدرعن الموسم الصيفي الماضي الذي %) 22.1(

  . )2( الجدول

  



Table (1)جدول (1)

إجمالي 
المساحة

المساحة 
المحصودة

المساحة  
المتضررة

إجمالي المساحة
المساحة 
المحصودة

Total Area
Harvested 

Area
Damaged 

Area
Total Area

Harvested 
Area

3849263847411854224631097.51098.0Paddyالشلب

238122281531183496.9531.0Sun Flowerزھرة الشمس*

* عدم شمول بعض القرى بسبب الوضع االمني

المساحة المزروعة وكمية االنتاج ومتوسط الغلة لمحصولي (الشلب، زھرة الشمس) للقطاع الخاص لسنة 2021

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

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

Cultivated area, production and average yield  (Paddy , Sun flower) of private sector for 
2021

Cropالمحصول 

االنتاج (طن)  

(Ton)
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     Table (2)   جدول (2)

زھرة الشمسالشلب

PaddySun Flower

20161542*21

20172221*11

2018217**1

20195114***14

2020406930

2021384924

20161813*9

20172659*5

2018182**1

20195747***8

2020464219

2021422512

20161175.5*439.4

20171197.0*447.5

2018838.4**511.1

20191123.9***583.3

20201140.8638.2

20211097.5496.9

100 دونم

*عدا محافظات (نينوى وصالح الدين واالنبار وقضاء الحويجة في محافظة كركوك) .

إجمالي المساحة المزروعة لمحصول الشلب للسنوات (2021-2016)

Figure (1) شكل

Cultivated area for paddy Crop for (2016-2021)

** عدم شمول محافظة نينوى وقضاء الحويجة في محافظة كركوك واالقضية (راوه وعنه) في محافظة االنبار باإلضافة الى عدم 
شمول كافة القرى في االقضية المشمولة في محافظتي االنبار وصالح الدين بسبب الوضع االمني.

*** عدم شمول بعض القرى في محافظات (نينوى، االنبار، صالح الدين) بسبب الوضع االمني

إجمالي المساحة 
(100) دونم

Total area 
(100) 

Donum

كمية اإلنتاج 
المتحقق (100) طن

  متوسط الغلة 
إلجمالي المساحة 

(كغم\ دونم)

مقارنة المساحة المزروعة وكمية االنتاج ومتوسط الغلة لمحصولي (الشلب، زھرة 
الشمس) للسنوات (2021-2016)

Cultivated area comparing with production and average 
yield of Paddy and Sun Flower for (2016-2021)  

Details

Crop      المحصول

التفاصيل
   السنوات    

Year

Production 
(100) Ton

Average 
Yield (KG/ 

Donum)

1542

2221

217

5114

4069
3849

0

1000

2000

3000
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5000

6000

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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100 دونم

100 طن

  100 طن

 Figure(4) شكل

كمية اإلنتاج المتحقق لمحصول الشلب للسنوات (2021-2016 )
 Figure(3) شكل

Production for Sun Flower Crop for (2016-2021)

كمية اإلنتاج المتحقق لمحصول زھرة الشمس للسنوات (2021-2016) 

 Figure(2) شكل
إجمالي المساحة المزروعة لمحصول زھرة الشمس للسنوات (2021-2016 )
Cultivated area for Sun Flower Crop for (2016-2021)

Production for Paddy Crop for (2016-2021)
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Average Yield for Sun Flower Crop for (2016-2021)               

متوسط الغلة إلجمالي المساحة لمحصول زھرة الشمس للسنوات (2021-2016) 

 Figure(5) شكل

متوسط الغلة إلجمالي المساحة لمحصول الشلب للسنوات (2021-2016) 

Average Yield for Paddy Crop for (2016-2021)

 Figure(6) شكل               
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Table (3)

Cultivated 
area

average yield متوسط الغلة 

(Donum) (كغم \ دونم) (KG\Donum)

 إجمالي المساحة
المساحة 
المحصودة

المساحة 
المتضررة

 إلجمالي 
المساحة

للمساحة المحصودة

Total area
Harvested 

area
Damaged 

area
Total areaHarvested area

53530.0530.0Ninevah-100100نينوى 

103311129.71129.7Babylon-91459145بابل

1971891970041852418371226.41227.6Al-Najafالنجف

158815968.9968.9Al-Qadisiya-163916163916القادسية

5993696.3696.3Al-Muthana-86078607المثنى

5308911.1911.1Thi-Qar-58265826ذي قار

126881.1881.1Maysan-143143ميسان

3849263847411854224631097.51098.0Totalالمجموع

     Average Yield for Paddy Crop at governorates level for 2021

المساحة المزروعة وكمية اإلنتاج ومتوسط الغلة لمحصول الشلب للقطاع الخاص حسب المحافظة لسنة 2021

Cultivated area, production and average yield of Paddy for private Sector at governorates 
level for 2021

المحافظة

المساحة المزروعة 

Governorate

(دونم)

production 
(Ton)

 جدول (3)

اإلنتاج (طن)

 Figure(7) شكل

متوسط غلة الدونم الجمالي المساحة المزروعة لمحصول الشلب حسب المحافظة لسنة 2021 

الرمز (-) تعني القيمة صفر او مقاربة الى الصفر 
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            Table (4)  جدول (4)

انتاج التبنمتوسط الغلةالمساحة المحصودة

(طن)(كغم \ الدونم)(دونم)

Harvested areaaverage yieldHay production

(Donum)(KG\Donum)(Ton)

3847413118.91199969Paddyالشلب

Cropالمحصول

المساحة المحصودة وكمية اإلنتاج ومتوسط غلة الدونم الواحد لتبن الشلب للقطاع الخاص في العراق لسنة 2021

Harvested area, average yield and hay paddy production per donum by private 
sector for  2021 at Iraq level

   9     ا



Table (5)
Cultivated 

area
average yield متوسط الغلة 

(Donum) (كغم \ دونم) (KG\Donum)
 إجمالي 
المساحة

المساحة
المحصودة

المساحة
المتضررة

إلجمالي 
المساحة

للمساحة المحصودة

Total 
area

Harvested 
area

Damaged 
area

Total area
Harvested 

area

17725152528.2200.0Ninevahنينوى

8938921476533.0533.6AL-Anbarاالنبار

609526.4526.4Baghdad-11571157بغداد

50602.4602.4Wasit-8383واسط

7583.3583.3Salah-Aldeen-1212صالح الدين

36610.2610.2Maysan-5959ميسان

238122281531183496.9531.0Totalالمجموع

* عدم شمول بعض القرى بسبب الوضع االمني

اإلنتاج (طن)

المساحة المزروعة وكمية اإلنتاج ومتوسط الغلة لمحصول زھرة الشمس للعروة الخريفية للقطاع الخاص حسب المحافظة لسنة 2021

 جدول (5)

المحافظة

المساحة المزروعة 

Governorate
(دونم)

production 
(Ton)

Cultivated area, production and average yield of Sun Flower(autumn) for private Sector at 
governorates level for 2021
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