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  2020الشمس لسنة  تقرير انتاج الشلب وزهرة

1  مديرية االحصاء الزراعي/ الجهاز المركزي لالحصاء/ العراق

  مقدمة
از  ة اإلحصاء الزراعي سنوياً بإنج وم مديري ر تق رة الشمس، تقري اج الشلب وزه ر وإنت ن المحاصيل يعتب محصول الشلب م

وب والرئيسة  ين المحاصيل الصيفية، من مجموعة الحب ن ب ة خاصة م ه أهمي ز ول رات األوسط وتترك ي محافظات الف ه ف زراعت

ا ي يسهل ريه اه أو الت ر بالمي ي تغم اطق الت ى المن ه عل افظتي النجف والقادسية، وتقتصر زراعت ي مح اج ، وخاصة ف رتبط إنت وي

ي اج الشلب ف ي زراعة وإنت اً ف اه تلعب دوراً مهم  المحصول بحكم مساحة زراعته المحددة رسمياً بتوفر المياه حيث إن وفرة المي

  كمية اإلنتاج المحلي. سبب في تذبذبي المياه المطلوبة بالموعد المحدد ن عدم توفير كميةواالعراق 

ن  اما محصول زهرة الشمس فيعتبر من المحاصيل الرئيسة من مجموعة المحاصيل الزيتية ويزرع بالعروة الخريفية ويعتبر م

ة  ي الصناعات الغذائي رة بسبب المحاصيل المهمة  التي تدخل ف ي السنوات االخي ه ف ه انحسرت زراعت اتاال ان ذب كمي اه  تذب المي

  .لهم التي تحقق االرباح ذات االنتاجية عالية  واتاالخضر وتوجه المزارعين لزراعة محاصيل 

  منهجية التقرير

 التقرير مؤشراتتم تقدير ، السكاني  التعداد لتنفيذ والتحضير اإلعداد في لإلحصاء المركزي الجهاز إلنشغال نظراً 
وبالتعاون مديريات الزراعة بيانات على  باالعتماد 2020للموسم الصيفي لسنة (الشلب وزهرة الشمس) لمحصولي 

  .المحافظاتوالتنسيق مع مديريات االحصاء في 

  المصطلحات والمفاهيم المستخدمة:

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

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

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

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

 . العروة : المقصود بها هي ان النبات يزرع مرتين في السنة 



  2020الشمس لسنة  تقرير انتاج الشلب وزهرة

2  مديرية االحصاء الزراعي/ الجهاز المركزي لالحصاء/ العراق

 

  
  
  

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

بمحصول زهرة  زروعةزيادة المساحة الم التقريرواشر في بعض المحافظات محصول الشلب خالل الموسم المخصصة لزراعة 

  .المحافظاتبعض في  الشمس

  

 : محصول الشلب
   أوالً : اإلنتاج 

) 110.5( مقدارهبانخفاض  )2كما موضح في الجدول ( 2020ألف طن للموسم الصيفي  )464.2( بصول الشلقدر إنتاج مح

  .)%19.2( االنخفاضنسبة  وقدرتألف طن،  )574.7( قدرطن عن الموسم الماضي الذي  ألف

  

  ثانياً : المساحة   

ألف دونم عن الموسم الماضي ) 104.5(مقداره  بأنخفاضألف دونم ) 406.9(قدر إجمالي المساحة المزروعة بمحصول الشلب 

  . )2(جدول كما في  )% 20.4 ( االنخفاض نسبة قدرتألف دونم، و) 511.4( قدرالذي 

  

  ثالثاً : متوسط الغلة 

 قدرعن الموسم الماضي الذي )%1.5( هنسبت قدرتبأرتفاع  دونم/كغم) 1140.8(قدر متوسط غلة الدونم من محصول الشلب 

  .)2( الجدولكما في  ساس اجمالي المساحة المزروعةأعلى  دونم/كغم) 1123.9(

  

  : محصول زهرة الشمس
  

  أوالً : اإلنتاج 

 رتفاعاب )2كما موضح في الجدول ( 2020طن للموسم الصيفي  )1909(الخريفية  ةللعرو زهرة الشمسصول قدر إنتاج مح

    %) 133.9( االرتفاعنسبة  وقدرتطن، ) 816( قدرطن عن الموسم الماضي الذي  )1093(مقداره 

  ثانياً : المساحة   

) 1592( مقداره بأرتفاعدونم  )2991( 2020لسنة  الخريفيةللعروة  زهرة الشمسقدر إجمالي المساحة المزروعة بمحصول 

  . )2( الجدولكما في %) 113.8( االرتفاعنسبة  وقدرتدونم،  )1399( قدردونم عن الموسم الماضي الذي 

  

  ثالثاً : متوسط الغلة 

عن  %)9.4( وقدرت نسبة االرتفاع ،دونم/كغم) 638.2( الخريفيةللعروة  زهرة الشمسمحصول لقدر متوسط غلة الدونم 

  . )2( الجدولكما في ساس اجمالي المساحة المزروعة أ على دونم/كغم )583.3( قدرالموسم الصيفي الماضي الذي 

  



Table (1)جدول (1)

االنتاج  

المساحة المساحة اجمالي 

المتضررةالمحصودةالمساحة 

HarvestedDamagedTotal AreaHarvested

AreaArea(Ton)Area

4068624063744884641591140.81142.2Paddyالشلب

2991299101909638.2638.2Sun Flowerزهرة الشمس*

* عدم شمول بعض القرى بسبب الوضع االمني

المساحة المزروعة وكمية االنتاج ومتوسط الغلة للمحاصيل (الشلب  وزهرة الشمس) للقطاع الخاص لسنة 2020

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

Total Area

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

Cultivated area, production and average yield  (Paddy , Sun flower) of private sector for 2020

Production

Cropالمساحة المحصودةاجمالي المساحة المحصول 

(طن)
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      Table (2)  جدول (2)

زهرة الشمسالشلب
PaddySun Flower

20151104*18

20161542*21

20172221*11

2018217**1

20195114***14

2020406930

20151092*8

20161813*9

20172659*5

2018182**1

20195747***8

2020464219

2015988.9*441.3

20161175.5*439.4

20171197.0*447.5

2018838.4**511.1

20191123.9***583.3

20201140.8638.2

100 دونم

مقارنة المساحة المزروعة وكمية االنتاج ومتوسط الغلة لمحصولي الشلب وزهرة 
الشمس للسنوات (2020-2015)

Cultivated area comparing with production and average 
yield of Paddy and Sun Flower for (2015-2020)  

Details
Crop      المحصول

التفاصيل
   السنوات
Year

 Figure(1) شكل

اجمالي المساحة 
(100) دونم

Total area 
(100) Donum

كمية االنتاج 
المتحقق (100) 

طن

     متوسط الغلة  
 (كغم/ دونم)

Production 
(100) Ton

Average Yield 
(KG/ Donum)

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

** عدم شمول محافظة نينوى وقضاء الحويجة في محافظة كركوك واالقضية (راوه وعانه) في محافظة االنبار باإلضافة  الى عدم شمول

بعض القرى في االقضية المشمولة في محافظتي االنبار وصالح الدين بسبب الوضع االمني.

*** عدم شمول بعض القرى بسبب الوضع االمني

المساحة المزروعة لمحصول الشلب للسنوات (2020-2015) 

          Cultivated area for paddy crop for(2015-2020)
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100 دونم

100 طن

  100 طن

 Figure(2) شكل
المساحة المزروعة لمحصول زهرة الشمس للسنوات (2020-2015 )

Cultivated area for Sun Flower Crop for(2015-2020)

Production for Paddy Crop for(2015-2020)

 Figure(4) شكل

كمية االنتاج المتحقق لمحصول الشلب للسنوات (2020-2015 )
 Figure(3) شكل

Production for Sun Flower Crop for(2015-2020)

كمية االنتاج المتحقق لمحصول زهرة الشمس للسنوات (2020-2015) 
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Average Yield for Sun Flower Crop for (2015-2020)              

متوسط الغلة لمحصول زهرة الشمس للسنوات (2020-2015) 

 Figure(5) شكل

متوسط الغلة لمحصول الشلب للسنوات (2020-2015) 

Average Yield for Paddy Crop for(2015-2020)

 Figure(6) شكل               
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Table (3)

Cultivated
 area

 متوسط الغلة االنتاج
average 

yield
(Donum)(طن) (كغم / دونم) (KG/Donum)

 اجمالي 
المساحة

المساحة 
المحصودة

المساحة 
المتضررة

إلجمالي
المساحة

للمساحة المحصودة

Total 
area

Harvested 
area

Damaged 
area

Total area
Harvested 

area

3030017566.7566.7Ninevahنينوى 

2527252702068818.4818.4Dialaديالى 

13700137000150701100.01100.0Babylonبابل

8695869507392850.1850.1Wasitواسط

20581020581002515801222.41222.4Al-Najafالنجف

14550014550001634251123.21123.2Al-Qadisiyaالقادسية

1032698384886967674.7708.2Al-Muthanaالمثنى

102921029208763851.4851.4Thi-Qarذي قار

9982998208877889.3889.3Maysanميسان

4068624063744884641591140.81142.2Totalالمجموع

المساحة المزروعة وكمية االنتاج ومتوسط الغلة لمحصول الشلب للقطاع الخاص لسنة 2020حسب المحافظة

Cultivated area, production and average yield of Paddy for private Sector 
at governorates level for 2020

المحافظة

المساحة المزروعة 

Governorate

(دونم)

productio
n (Ton)

 جدول (3)

 Figure(7) شكل

متوسط غلة الدونم الجمالي المساحة المزروعة لمحصول الشلب لسنة 2020 حسب المحافظة

     Average Yield for Paddy Crop at governorates level for 2020
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            Table (4) جدول (4)

انتاج التبنمتوسط الغلةالمساحة المحصودة

(طن)(كغم/ الدونم)(دونم)

Harvested areaaverage yieldHay production

(Donum)(KG/Donum)(Ton)

4063742260.8918722Paddyالشلب

Cropالمحصول

المساحة المحصودة ومتوسط غلة الدونم الواحد واالنتاج لتبن الشلب لسنة 2020 للقطاع الخاص في العراق

Harvested area, average yield and hay paddy production per donum by private 
sector for  2020 at Iraq level

   9     ا



Table (5)
Cultivate

d area
 متوسط الغلة االنتاج

average 
yield

(Donum)(طن) (كغم / دونم) 
(KG/Donu

m)
 اجمالي 
المساحة

المساحة 
المحصودة

المساحة 
المتضررة

إلجمالي المساحة
للمساحة

المحصودة

Total area
Harveste

d area
Damaged 

 area
Total area

Harvested 
area

9319310650698.2698.2Ninevahنينوى

2000200001215607.5607.5AL-Anbarاالنبار

6060044733.3733.3Babilبابل

2991299101909638.2638.2Totalالمجموع

المساحة المزروعة وكمية االنتاج ومتوسط الغلة لمحصول زهرة الشمس للعروة الخريفية للقطاع الخاص لسنة 
2020     حسب المحافظة

 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 2020
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