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 اإليكاَاخ اجلغرافيح املراحح نقياو صُاػح انىرق يف حمافظح انقادسيح

 و.رمحٍ رتاط حسني                       خالصح انثحث :                                                                                  
                                                                                                                       جايؼح انقادسيح /كهيح اآلداب                                                                                                                                                                                                  

العالم لمعالجة  في مختمف دولور االقتصادي التي يعول عمييا المقومات الحديثة لمتط من تعد الصناعة
لمتغيرات االقتصادية واالجتماعية زادت عممية االستيالك خاصة،ونتيجة  مشكمة البطالة واستيراد السمع االستيالكية

 إلى البحث الدول النامية . لذا ييدف بعض مموارد المحمية فيالستعمال األمثل لوجود تفكير جدي في اعدم يقابميا 
ة يالطبيع السيما اإلمكاناتالجغرافية المتاحة في منطقة الدراسة وتوظيفيا في صناعة الورق  اإلمكانات إبراز

اعية كالقش من الحنطة مخمفات المحاصيل الزر  ارد المائية التي تساعد عمى توافركالسطح والمناخ والتربة والمو 
يعطي  الطن الواحد من الحبوب أناظير البحث  ذإالالزمة لمصناعة ،  األوليةالمادة  إليجادوالشعير والشمب 

دخال% بسبب تحديث وسائل التغذية الحيوانية 5ن الحاجة ىو من القش والفائض ع طنا1.1 المكننة الزراعية  وا 
توافر سعف  أىمية مىمن القش ، فضال ع ا( طن14495) 2011جة لعام وبناء  البيوت الحديثة فان الكمية المنت

لسعفة الواحدة واحدة ووزن اسعفات سنويا من نخمة  يتضح بان عممية قص عشر إذ،  أيضا وليةأمادة النخيل ك
 وسائل الطاقة تعمالض عن الحاجة بسبب ارتفاع المستوى المعاشي واسفيي % منيا25، وان  يساوي كيموغرام واحد

، كما  2011عام  ( طنا2727)من سعف النخيل تصلالتدفئة ، فان الكمية المنتجة  أوالحديثة سواء في الطبخ 
من  اطن 1 تجاليكتار الواحد ين إناعتبرنا  إذابساتين النخيل ،  في الذي ينتشر نبات الحمفا تتوافر مادة أخرى ىي

منطقة النورية  أشجار غابات استثمار مىفضال ع،  اطن 9225.7الحمفا سنويا فمعنى ذلك يمكن الحصول عمى 
يمكننا   وثم دونم 2000من  أكثر إلىالتشجير  مساحة بشكل اقتصادية مع زيادةدونم  500البالغة مساحتيا 
 سنويا كمدخالت لمصناعة . اطن 26447الحصول عمى 

، لما يمتمك من  القادسية في محافظة النباتات الطبيعية انتشارا وكثافة أكثربان  القصب البري ىو  اتضح
ة والفرعية والثانوية الرئيسالمبازل  أطوالفر مجموع اتو  عمى النمو السريع حتى بعد القطع إذرايزومات عقدية تساعده 

تم دراسة ، كما  الورق صناعةواستثمارىا في نمو  كم  2099.5 أطواليا مجمعة في منطقة الدراسة البالغةوال
،  بانواعة منيا  الورقناعية ضح بان المحافظة تمثل سوقا واسعا لمعديد من المنتجات الصاالقتصادية وات اإلمكانات
بنسبة نسمة  572937النشطين اقتصاديا سكان المحافظة  مجموع بمغ إذمؤىالت بشرية  عدة وجود فضال عمى

  . % من مجموع سكان المحافظة53.2
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 : يقذيح

 إن دراسة وتحميل  بمد ، أليبالواقع االقتصادي واالجتماعي لمنيوض  األساسيةالركائز  ىإحدتعد الصناعة 
ن قرار االختيار تأتي من خالل حقيقة االرتباط الوثيق بي التي تساعد عمى قيام صناعة ما واألسباب والعوامل
مكانية  مإقمي وأمنطقة  أيةالجغرافية المتاحة في  اإلمكاناتيكون من خالل معرفة  األمرالمشروع وىذا نجاح  وا 

الصناعي مع   اإلنتاجومستمزمات  اإلمكاناتتمك المناطق التي تتوافر فييا  ىإحدلقادسية ىي جغرافي ومحافظة ا
االستيالك  أماكن إلىموقع المصنع ونقميا  إلى األولية، فضال عن سيولة وصول المواد  األخرىتوافر الخدمات 

 اعي .وما يتبعيا من خدمات جانبية تسيل عمل قيام المشروع الصن

 تتمثل مشكمة البحث بالسؤال التالي : مشكمة البحث : -1
وتوظيفيا لقيام صناعة الورق ذات الطمب  في محافظة القادسية الجغرافية المتاحة اإلمكاناتىل يمكن استثمار 

 ؟ السوق المحمي في المحافظة الكبير في
 فرضية البحث :  -2

م صناعة الورق بالمحافظة ، لما ىذه الصناعة من طمب كبير لقيا المتاحةالجغرافية  اإلمكاناتيمكن استثمار     
 . وسواىا سعة من مختمف المؤسسات الحكوميةوا وأسواق محمية

 البحث : أهمية  -3
لقيام صناعة الورق في  الطبيعية واالقتصادية اإلمكاناتيسمط الضوء عمى  البحث من كونو أىمية تأتي

 الورق صناعة ستيالكية منياالصناعات االفي   بمد من نقص كبيرلتي يعاني منيا اللظروف االمحافظة في ظل ا
 وفق الخارطة االستثمارية ىذا المشروع اآلنيشكل  أنالمختمفة ، لذا ينبغي  لإلمكاناتن سوء االستثمار مناتج   ىذا

 .يالكيةاعتبرت ىذه الصناعة است إنبعد  عمى المحافظة موارد ماليةلكي يدر  الصناعي
 :منهج البحث   -4

 عة الورق في محافظة القادسية  تحميل عوامل قيام صنا من خالل لموضوعيالبحث عمى المنيج ا اعتمد
ة يا تحديد الموارد الطبيعيضوئ فييتم  فية المتاحة حتىىذه الصناعة من اإلمكانات الجغرا استفادةوكيفية 

   .   إمكانية إقامة ىذه الصناعة تساعد عمى واالقتصادية التي
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 بحث حدود ال -5

تمتد بين دائرتي عرض  التي،  األوسطتشمل حدود البحث محافظة  القادسية الواقعة ضمن منطقة الفرات 
 عدة محافظات ، وىي تشترك مع  0 45 – 49و  0 44 – 24شماال ، وخطي طول  0 32 – 24و  0 31 – 17

 تحدىا الشرق والشمال الشرقي من أماالمثنى من الجنوب ، محافظة بابل التي تحدىا من الشمال و  ىي محافظة 
( تبمغ مساحة المحافظة الكمية 1خريطة ) .محافظة واسط وذي قار ، بينما تحدىا محافظة النجف من الغرب 

حدى عشرة بو  .( 1) 2كم 434128% من مجموع مساحة العراق البالغة  1،9بنسبة  2كم 8153 اقع أربعة أقضية وا 
 (.   2،خريطة) ناحية

 :هيكمية البحث  -6

 الورق صناعةفي تزويد  أىميتياالطبيعية في المحافظة ومدى  اإلمكاناتتضمن البحث مقدمة ودراسة 
النباتات الطبيعية من سعف النخيل و من بالمواد األولية من خالل االستفادة من مخمفات المحاصيل الزراعية و 

  فضال عنقيام صناعة الورق ،ل اصادية التي يمكن استثمارىاإلمكانات االقت منوتطبيقاتو العممية ، وكذلك 
   ممخص البحث بالمغة االنكميزية .والتوصيات مع  االستنتاجات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقع منطقة الدراسة من العراق (1خريطة رقم )

 1994، بغداد  1111111: 1بمقياس رسم  اإلداريةالمصدر : الهيئة العامة للمساحة ، خريطة العراق 
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 :انغثيؼيح نقياو صُاػح انىرق  اإليكاَاخ: أوال

لمناخ والتربة الطبيعية من السطح وا اإلمكاناتقيام صناعة ما ينبغي التعرف عمى  إمكانيةعند الحديث عن 
 :وسنتأول أىميا عمى النحو األتيالتي يمكن استثمارىا لقيام مثل ىذه الصناعة واستمرارىا رد المائية والموا

 :انسغح  -1

ايجابية في  أثار، فالمناطق العالية ليا في تحديد مواقع النشاط الصناعيمباشر  أثر طبوغرافيالتباين السطح 
مياه  إلييافتنصرف  ليا المجاورة األراضيستواىا كثيرا عن توطين المواقع الصناعية مقارنة بالمناطق التي يقل م

من  جزء المحافظةوأراضي   ( .2)صناعية فييا  أنشطةتوطين  أمكانيةحد ما  إلىتقيد  التي الزائدة واإلمطارالبزل 
 األرضاع يبمغ ارتف إذالغربي باتجاه الجنوب والجنوب الشرقي العام من الشمال  انحداره السيل الرسوبي الذي يكون

في الديوانية االرتفاع ليصل  نخفضيالسنية ثم  ناحية م في 22م فوق مستوى سطح البحر و  24 ارةغالد ناحية في

 في محافظة القادسية اإلدارية( الوحدات 2خريطة رقم )

 2111، بغداد ،  511111:  1ساحة ، خريطة محافظة القادسية بمقياس رسم المصدر : الهيئة العامة للم
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جنوب   أقصىنخفض في يم ثم  17الحمزة  قضاء م وفي 18.5 إلى جنوب الديوانية يرالسد ناحية  فيو م  21 إلى
 ( .3)م  10 إلى ليصل شرق المحافظة

 عمى ذلك تبتر مما ي  ،ىو انحدار بطيءالمحافظة  أجزاءلمعظم  العام دار السطحانحإن  وعميو يمكن القول
مكانيةجوانب ايجابية تتمثل في سيولة الحركة  من المصنع ثم  الى تواجدىا أماكنمن  األولية المواد إيصال وا 

 والبدير،غارة وعفك المحافظة وخاصة في كل من الد أراضيمعظم  إنكز االستيالك فضال عن امر  إلى إيصاليا
التي الزائدة  واإلمطارمياه البزل  إليياالتي تنصرف  المنخفضة باألراضيمما يساعد عمى توطين الصناعة مقارنة 

 الجنوبية الشرقية من المحافظة . باألجزاءالمتمثمة الصناعية  األنشطةحد ما من توطين  إلىتحد 

 : ( وعمى النحو األتي3كما في خريطة رقم ) ةرئيس أقسام أربعة إلىيمكن تقسيم مظاىر سطح المحافظة عمية و 

 مساحتيا إجمالي% من 90.9يشكل  إذالمحافظة  أجزاءيغطي السيل الفيضي معظم  : انسهم انفيضي-أ
( ، ويتميز السيل الفيضي بارتفاع منسوبو 2كم 7414.8تبمغ مساحتو في المحافظة )( ، إذ 2كم 8153البالغة )

 .( 4) ا ابتعدنا عن ىذه المجاريكممويبدأ باالنخفاض  م(3-0.5إذ يتراوح بين ) نياراألبالقرب من مجاري 
  :ُخفضاخ انضحهح املغًىرج تانغريٍيُغقح امل -ب

انحسرت تدريجيا  إن المياهمن سطح المحافظة قبل بناء سدة اليندية  اخر أتتمثل ببقايا االىوار لتشكل جزءا 
طبقة في في تركيا وسد ال كيبان بناء سد بعدنير الفرات  تصريف انخفاضن فضال ع 1913بعد بناء السد منذ عام 

في  الجزء الشمال الشرقي وىور  الواقع سوى ىور الدلمج فييا نتيجة لذلك تراجعت مساحة االىوار ولم يبق سوريا ،
 إلىتحولت هلل ر اوىو يور راكان كالكثير منيا  تا جفابن نجم في الجزء الشمالي الغربي من المحافظة ، بينم

من النباتات الطبيعية من القصب  أنواعوجود  عمىمحصول الشمب ، فضال  زراعةمنخفضات مطمورة يمارس فييا 
 .( 5)% من المساحة الكمية لممحافظة  4،1وتشكل نسبة  2( كم340،2) وتبمغ مساحة ىذه المنطقةوالبردي، 

 : املساحاخ انريهيح -ج

تنحصر  إذالحمزة تابعة لقضاء السيما في ناحية الشنافية البية من المحافظة ر غالجنوبية ال األجزاءتنتشر في 
 بين ا انتقالياذلك تعد نطاقل ،الغربية لمحافظة القادسية اإلداريةفي المنطقة الواقعة بين نير الفرات شرقا والحدود 

% من المساحة الكمية  3،7وىي تؤلف نسبة ،  2كم 306 نحوالسيل الفيضي واليضبة الغربية التي تغطي  أراضي
 .( 6)لممحافظة 
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 : انريهيح انكثثاٌ -د

قضاء  أراضي يقع ضمن ذإالجنوبية الشرقية  األجزاءفي  منيا األول ركز وجود الكثبان الرممية بنطاقينيت  
سيل الفيضي ريبة المجاورة لمغاليوائية التي جمبتيا الرياح الشمالية ال اإلرساباتعفك ، وقد تكونت ىذه الكثبان بفعل 

عرض ت ثمجفاف طويل  إلىتعرض المنطقة  إلى أدىواليضبة الغربية ، فضال عن تغيير مجرى شط الدغارة مما 
( م ، وىي غير ثابتة وتشكل 3-1ىاللية يتراوح ارتفاعيا من ) أشكاالىذه الكثبان  تتخذ، التعرية الريحية  إلىالتربة 

الجنوبية الغربية من  األجزاءالنطاق الثاني فينتشر في  أما. ( 7)افظة لممح اإلجمالية% من المساحة 1.3اليوم نسبة 
 أنيا أالتجاه الرياح وسرعتيا ا بسبب تغيير اثابت في ناحية الشنافية وليست ليا شكال المحافظة ضمن قضاء الحمزة
 .ليفي الغالب تأخذ الشكل الطو 

في تنوع المناخ ومن ثم تنوع المحاصيل  الزراعية من  سيمفان تنوع مظاىر السطح بالمحافظة أوبناء عمى ما تقدم  
فر اتنوع نسبة السميموز في تمك النباتات التي تو  وما تضم من نبات الحمفا ثم النخيل وأشجارالحنطة والشعير والشمب 

 لصناعة الورق في محافظة القادسية . أولية تمدخال

 

 

 

 

 

 

 

 

 : املُاخ -2

 ( مظاهر السطح في محافظة القادسية 3خريطة رقم )                    

 1997،  11111111:  1المصدر : الهيئة العامة للمساحة خريطة العراق الطبيعية ، مقياس الرسم 

 منخفضات مناطق ال
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والتسويق فمكل  واإلنتاجمقدمة العوامل الطبيعية المؤثرة في العمميات الزراعية  يعد المناخ بعناصره المختمفة في
. ولمعرفة اآلثار العامة  (8)منطقة دون أخرى ىذا ما يفسر تجمع ، و صول زراعي متطمبات مناخية معينة مح

 .اآلتية طيات المناخيةالمع وفقدراسة عناصره  المترتبة لممناخ عمى النباتات الطبيعية والمحاصيل الزراعية ينبغي
 :درجح احلرارج -أ
من نمو المحاصيل  األرض عناصر المناخ ، لتأثيرىا اليام عمى المظاىر الحياتية فوق سطح أىمتعد درجة الحرارة من  

يتحدد نمو المحاصيل الزراعية ، أخرىمن جية وتحديد مواسميا من جية  الجغرافيالزراعية والنباتات الطبيعية وتوزيعيا 
 متطمباتو . لكل محصول (9)الدرجات الحرارية المثالية  إلى إضافةدة وفق درجات حرارية قصوى ودرجات حرارية دنيا عا

 فيي تنمو وتجود في ظميا .

انساقغح )يهى( وقيى انرثخر  واإليغار )%(( املؼذالخ انشهريح وانسُىيح نذرجح احلرارج )و( وانرعىتح انُسثيح1جذول )
 (2007 – 1971ىاَيح نهًذج ))يهى( يف حمغح انذي

 التبخر )ممم( )ممم( اإلمطار الرطوبة النسبية معدل درجة الحرارة الشهرية األشهر
 83.0 24.1 78 11.3 كانون الثاني

 114.6 16.2 57 13.6 شباط
 191.5 14.6 48 17.3 آذار
 275.3 18.2 42 24.1 نيسان
 396.6 3.6 31 29.6 مايس
 499.0 - 26 33.5 حزيران
 552.7 - 25 35.4 تموز
 504.3 - 27 35.3 أب
 389.6 - 28 32.0 أيمول
 266.5 4.8 38 26.7 األولتشرين 

 142.6 18.4 53 18.5 تشرين الثاني
 82.3 18.1 67 12.6 األولكانون 

 3498 118.0 42.5 24.1 المعدل / المجموع
 . 2007عامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي،قسم المناخ ،بغداد ،بيانات غير منشورة،جميورية العراق ،وزارة النقل والموصالت،الييئة الالمصدر:

يبمظظغ المعظظدل  الشظظيري  إذمعظظدالت درجظظات الحظظرارة تبظظدأ باالرتفظظاع ابتظظداءا مظظن شظظير مظظايس  أن( 1مظظن جظظدول ) يالحظظظ
لكظظظل منيمظظظا عمظظظى  0م 35.3، 35.4بمظظظغ  إذلظظظدرجات الحظظظرارة  معظظظدال عمظظظىأ بآو م بينمظظظا سظظظجل شظظظيري تمظظظوز 0 29.6
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 بمظغ المعظدل إذ األولوتشظرين  أيمظولنيايظة فصظل الصظيف فظي شظيري  الترتيب ، وتبدأ بعدىا باالنخفاض التدريجي فظي
 األوللكل منيما عمى الترتيب بعظدىا تبظدأ درجظات الحظرارة باالنخفظاض ابتظداءا مظن شظيري كظانون  0م 26.7،  32. 0

لكظظل منيمظظا عمظظى التظظوالي ، وتبظظدأ بعظظدىا باالرتفظظاع  0م 13.6،  11.3،  12.6بمظظغ المعظظدل  إذوكظظانون الثظظاني وشظظباط 
 لكل منيما عمى التوالي . 0م 24.1،  17.3ونيسان لتسجل معدل  آذارالتدريجي في نياية فصل الشتاء في شيري 

االيجظظابي فظظي تنظظوع  األثظظر، ممظظا لظظو  خظظرآليتضظظح ممظظا تقظظدم تبظظاين درجظظات الحظظرارة فظظي المحافظظظة مظظن فصظظل 
مظظواد الفر اعديظظدة مظظن النباتظظات الطبيعيظظة )الحمفظظا ، القصظظب( ، ممظظا يظظو  أنظظواعالنخيظظل ونمظظو  وأشظظجارمحاصظظيل الحقميظظة ال
 الورق . إلنتاجخام ال

 :انرساقظ املغري  -ب

 يأمظن خظالل القيمظة الفعميظة ليظا ،  اإلمطظار أىميظةالنبظاتي ،  وتقظاس  إلنتظاجفظي اتأثيرا مباشرا  اإلمطارتؤثر 
بمغ  إذفي منطقة الدراسة بقمة كميتيا ،  اإلمطار. تتسم  (10)دورتو  إتمامفي  فعال النبات االستفادة منيا التي يستطيع
 األولبالتسظظاقط فظظي نيايظظة شظظير تشظظرين  اإلمطظظار( تبظظدأ 1) ( ممم.جظظدول118.0نوي لمتسظظاقط المطظظري )المتوسظظط السظظ

ممم ثم 24.1قيمة ليا في شير كانون الثاني  أعمى بمغممم وتستمر بالزيادة حتى ت 4.8معدليا بكميات قميمة جدا بمغ 
وتتصظف بالتذبظذب  وأيمظول وأبحزيظران وتمظوز  أشظيربالتنظاقص التظدريجي حتظى نيايظة مظايس ، وتنقطظع تمامظا فظي تبدأ 
بصظورة مباشظظرة فظظي العمميظظات الزراعيظظة فظظي يعتمظظد عمييظظا لظظذا ال  ،مواعيظد تسظظاقطيا أومظظن ناحيظظة الكميظظة  انتظاميظظاوعظدم 

يظة مظن ايجاب أثظارا يكون ليظا يفي اإلمطارالتي تتساقط  األشيرطقة الدراسة ، وىذا ال يعني عدم االستفادة منيا في من
فظي فصظل الصظيف  أمظانباتات حولية في منطقة الدراسة ،  الزراعية ، فضال عمى خالل تقميل عدد الريات لممحاصيل

( فظظي األنيظظاريظظتم االعتمظظاد عمظظى المظظوارد المائيظظة السظظطحية )، لظظذا  وأيمظظول وأبحزيظظران وتمظظوز  أشظظيرتنقطظظع تمامظظا فظظي 
 .وخاصة في زراعة محصول الشمبالنشاط الزراعي 

 

 

  :انرعىتح انُسثيح -ج

مظن شظير تشظرين الثظاني  الشظتاءتختمف معدالت الرطوبة النسبية في المحافظة بحسب فصول السظنة ال سظيما 
بمظظغ ي إذفيظظي ترتفظظع فظظي فصظظل الشظظتاء  ، األوليايظظة تشظظرين ن إلظظىنيايظظة شظظير نيسظظان والصظظيف مظظن شظظير مظظايس  إلظظى
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ارتفظظظاع معظظظدالت الرطوبظظظة  أن( . 1% جظظظدول )29،1بمظظظغ معظظظدليا  إذ% وتظظظنخفض فظظظي فصظظظل الصظظظيف 57،5معظظظدليا 
كبيظظظرة مظظظن  اأعظظظدادالشظظظتاء يعنظظظي تقميظظظل عظظظدد الريظظظات لممحاصظظظيل الزراعيظظظة وبسظظظاتين النخيظظظل ونمظظظو  أشظظظير أثنظظظاءالنسظظظبية 

زيظظادة عمميظظات التبخظظر  إلظظى الصظظيف يظظؤدي أشظظير أثنظظاءيظظة ، بينمظظا انخفظظاض معظظدالت الرطوبظظة النسظظبية النباتظظات الحول
 زيادة عدد الريات لممحاصيل الزراعية الصيفية )الشمب( . إلىالذي يؤدي  األمر

 :انرثخر  -د

غ المعظظدل بمظظ إذباالرتفظظاع التظظدريجي ابتظظداءا مظظن شظظير مظظايس  تبظظدأمعظظدالت التبخظظر  أن( 1يالحظظظ مظظن جظظدول )
لتصظظل فظظي  األمطظظارمعظظدالتيا فظظي فصظظل الصظظيف بسظظبب ارتفظظاع درجظظات الحظظرارة وانقطظظاع  أعمظظىممظظم وسظظجمت  396،6

يكظظظون معظظدل  التبخظظظر فظظظي فصظظظل و ممظظم لكظظظل منيظظظا عمظظى الترتيظظظب ،  449،504.3.552.7 وأبشظظير حزيظظظران وتمظظظوز 
ع فظي معظدالت التبخظر يكظون متزامنظا مظع  ممظم ، وىظذا االرتفظا 434،7 األولنياية تشرين  إلىالصيف من شير مايس 

 ( .1ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التساقط المطري ، جدول )

ممظم لكظل منيمظا عمظى  83.0،  82.31وكظانون  الثظاني  األولمعدل التبخظر فقظد سظجل فظي شظير كظانون  أوطأ أما
ارتفظاع قظيم  أنممظم .  148.2نحظو  نيايظة شظير نيسظان إلظىالترتيب ، ويبمغ في فصل الشظتاء مظن شظير تشظرين الثظاني 

التبخظظظر فظظظي المحافظظظظة يتطمظظظب زيظظظادة عظظظدد الريظظظات المحاصظظظيل الصظظظيفية مثظظظل الشظظظمب لتعظظظويض الظظظنقص الحاصظظظل فظظظي 
 والنمو والنضج بسبب ارتفاع درجات الحرارة في ساعات النيار . اإلنباتالمتطمبات الحيوية من 

 :انرتتح  -3

، وتختمظف  أمتظارنحظو  إلظىبظين السظنتمترات  سظمك مظاعمظى  األرضسظطح  طظيغوىي الطبقة اليشة المفتتظة التظي ت
والغطظاء النبظاتي  األصظميةور صظخىظم ىظذه العوامظل الواتكوينيظا ،  إلظى أدتحسب العوامل التي ب أخرى إلىمن منطقة 

 (11).  واإلنسانوالمناخ والكائنات الحية والزمن 

شط الديوانية ، شظط ك الفرات والجداول المتفرعة منو طة نير تربة محافظة القادسية ىي تربة رسوبية منقولة بواس
لكظل طبقظة نسظيج خظاص  أية الطباقيظة فممظا جعميظا تمتظاز بصظ األموشط الشامية ، فيظي لظم تنشظأ فظوق مادتيظا الدغارة 

بسظظبب  وعمظظى العمظظوم فظظان التربظظة بالمحافظظظة تمتظظاز بفقرىظظا بظظالمواد العضظظوية .بحسظظب نوعيظظة العوالظظق المترسظظبة وكمياتيظظا
بظظالمواد  التربظظةعوامظظل تزويظظد  أىظظمطبيعظظة مناخيظظا الصظظحراوي الظظذي يظظنعكس عمظظى النبظظات وخاصظظة الحشظظائش التظظي تعظظد 

 ( وكما يأتي :4خريطة ) أصنافخمسة  إلىفي محافظة القادسية  كن تصنيف التربم. وي (12)العضوية 
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  :األَهار أكرافذرتح  -أ

شظط الحمظة والحظدود الشظمالية مظن المحافظظة فظي قريظة  نيايظةبتظداءا مظن تنتشر ىذه التربة عمى جظانبي نيظر الفظرات ا
بظدير ، كمظا  توجظد ناحيظة ال قضظاء الحمظزة والجظداول فظي  لجنوبيظة مظن المحافظظة فظينيايظة الحظدود ا إلظىصدر الظدغارة 

تربظة عمظى وجظود ال جنظوب المحافظظة ، فضظال عمظىمظزة مدينظة الح إلظىالسظنية  ىذه التربة عمى ضفاف النير فظي ناحيظة
فظي محافظظة يدخل الحظدود  أن إلىة مع  محافظة النجف بير غجوانب شط الشنافية من دخولو لممحافظة من الحدود ال

 المثنى .

%( 16.5مظل )%( ومظن الر  21.3%( ومظن الطظين ) 60،20رين بمغ معدلو )غمحتواىا من الب تتميز ىذه التربة
مظا يسظيل متوسظطة م نسجو وم/ يوم وىي بذلك ذات نفاذية معتدلة  0،70غرينية تبمغ نفاذيتيا  مزيجوتعد ىذه التربة 

ارتفاعيظظا  أسظظيمحركظظة المظظاء واليظظواء وتغمغظظل جظظذور النباتظظات فييظظا وبظظذلك تكظظون قابميتيظظا لالحتفظظاظ بالمظظاء قميمظظة ، كظظذلك 
زل  الطبيعظي الميظاه الجوفيظة فييظا والبظ أن فضظال عمظى م2.5 –1.5ا حظوالي يظالنسظبي عظن مسظتوى المنظاطق المجظاورة ل

 (13)ميموز / سم( م 8بمغ معدليا ) إذىذه التربة قميمة المموحة  أصبحت النيرالذي يمارسو 

فضظال  ،النخيظل وأشظجارىذه التربة مالئمة لزراعظة المحاصظيل الزراعيظة المختمفظة  أصبحتوفي ضوء ما تقدم 
، التظظي الطرفظظة والصفصظظافوالبظظردي و القصظظب  أىميظظا عمظظى ضظظفاف األنيظظار و العديظظد مظظن الشظظجيرات الطبيعيظظةمظظن  عمظظى

قصظظظيرة مظظظع القظظظش المحاصظظظيل الزراعيظظظة فظظظي اسظظظتخراج العجينظظظة السظظظميموزية كمظظظادة الخظظظام فظظظي  كأليظظظافيمكظظظن اسظظظتثمارىا 
 صناعة الورق .

 : األَهار أحىاضذرتح  -ب

فظي عمظوم  يظرظفيي ت ترب انتشارا في المحافظة لذاال أوسعوىي من  األنيارتنتشر ىذه التربة بعيدا عن مجاري 
ينخفض محتواىا من  بينما%( من الطين  30.6%( من الغرين و)59.9وتحتوي ىذه التربة عمى حوالي )محافظة،ال

النفاذيظظة وبمعظظدل مقظظظداره  ئظظظةردي أي%( ، لظظذا تعظظظد تربظظة طينيظظة غرينيظظة ، تغمغظظظل المظظاء فييظظا بطيئظظة ، 8.4الرمظظل الظظى )
% فظي حظين تظنخفض نسظبة  60-40يتظراوح بظين  إذ أقسظاميابعظض  فظي يظزدادنسبة دقائق الطين  أن أالم/يوم  0.38

 تكالالمش أىم.لذلك فان  (14)المجاورة  األراضيم عن  2.2 – 1.8بمعدل  أراضيياالرمل فييا ، ونتيجة النخفاض 
( 8.3 – 7.9تصظل درجظة مموحتيظا ) ذإ،  األمظالحالتي تتواجو ىظذا النظوع مظن التظرب ىظو زيظادة نسظبة تعرضظيا لتجمظع 

 . (15)يموز رسم مم
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زراعظة المحاصظيل الحقميظة  ىظي فيما يخص الزراعة في ىذه التربة فان ابظرز المحاصظيل الزراعيظة التظي تسظود فييظا
تكظون  بينمظامميمظوز / سظم  11يتحمظل مموحظة  إذقياسظا بغيظره  األمظالحالسيما محصول الشعير لتحممو  األولىبالدرجة 

غمرىظا الميظاه كمظا ىظو  الشظمب عنظد زراعظةتشغل فظي  أراضييابعض  أن أالة ، ىذه التربة قميمة المالئمة لزراعة الحنط
يمكظظظن االسظظظتفادة مظظظن مخمفظظظات المحاصظظظيل  ثظظظمالنخيظظظل و  أشظظظجارزراعظظظة  . فضظظظال عمظظظى( 16)الحظظظال فظظظي قضظظظاء الشظظظامية 

 لمصناعة . أوليةالمتواجدة في القش وسعف النخيل كمواد 

    :ذرتح املُخفضاخ االهىار املغًىرج -ج

شمالي الشرقي من المحافظة في قضظائي الشظامية و عفظك الشمالي الغربي والىذا النوع من التربة في الجزء  ديوج
ثقيمظظظة قميمظظظة المسظظظامية وبسظظظبب  نسظظظجو( مظظظن الطظظظين ، وبظظظذلك تكظظظون ذات %58%( مظظظن الغظظظرين و) 38تحتظظظوي عمظظظى )

فوقظظظو ، فظظظي معظظظظم  أوبظظظة مظظظن السظظظطح انبسظظظاطيا وانخفظظظاض مسظظظتواىا يرتفظظظع فييظظظا مسظظظتوى الميظظظاه الجوفيظظظة ، وتكظظظون قري
 أمظظا/ سظظم ( مميمظظوز45 –20فتتظظراوح مظظا بظظين ) األمظظالحتكظظون تربظظة رديئظظة الصظظرف ترتفظظع فييظظا  نسظظبة  لظظذلكالحظظاالت .

التحمظل بعظد  إلظى%( بسظبب تعظرض النباتظات الفصظمية التظي تنمظو فييظا 3-2محتواىا من المادة العضوية فيقدر بنحظو )
ويزرع فظي ىظذه التربظة محصظول الشظمب والشظعير والعديظد مظن النباتظات التظي  (17)رة العالية درجات الحرا بمساعدةموتيا 

تتحمل المموحة العالية مثل القصظب والبظردي والصفصظاف والطرفظة ، فضظال عظن انتشظار مسظاحات واسظعة مظن بسظاتين 
( والجظظزء الشظظمالي 4)جظظدول  دونمظظا 5819وقضظظاء الديوانيظظة  دونمظظا 26151النخيظظل فظظي قضظظاء الشظظامية والتظظي تقظظدر 

فر ىظظظذه النباتظظظات الطبيعيظظظة اتظظظو   أندي وبالتظظظالي يمكظظظن ر نمظظظو فيظظظو القصظظظب والبظظظيج التظظظي مليظظظور الظظظدالشظظظرقي المتمثمظظظة ب
 والمحاصيل الزراعية عجينة سميموزية لصناعة الورق .

 :ذرتح انكثثاٌ انريهيح  -د

لحظدود محافظظة  واسظط وذي قظار ة والمتاخمظة تنتشر ىذه التربة في الجزء  الشرقي والجنوبي الشرقي فظي المحافظظ
السنوية وزيادة نسبة التبخر عمى مقدار التساقط مما  األمطاروالمثنى وتكونت تحت ظروف مناخية جافة وبسبب قمة 

التي يزيد  ليالليةجعميا فقيرة بالمواد العضوية ، ونتيجة لدور الرياح السائدة ال سيما الشمالية الغربية ظيرت الكثبان ا
بدير ، تتصظف ىظذه التربظة بنفاذيتيظا العاليظة ال في الكثبان الرممية عند ناحية  كما ىو الحال أمتارارتفاعيا عمى ثالثة 

 ( 18) .% 9والطين  %10.5% والغرين  80.5الحتوائيا عمى نسبة عالية من الرمل بمغت 
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اصظظيل ىنالظظك مح أن أاليظظة مظظن الرمظظل ، رغم قمظظة المظظواد العضظظوية ونفاذيتيظظا العاليظظة الحتوائيظظا عمظظى نسظظبة عالبظظالو 
نحظو  إلظىالميظاه الالزمظة لمظري ، ممظا يظؤدي  إيصالوات وخاصة بعد االتربة مثل الخضر زراعية تتكيف مع طبيعة ىذه 

اسظتمرار  إلظىالقصيرة ، وعممية االىتمام واالستمرار بيذه الطريقة يؤدي  األليافوالشجيرات ذات  األعشابالعديد من 
 لمصناعة . أولية افر مواداتات الطبيعية مما يو و ىذه النبامن

 :انرتتح انصحراويح اجلثسيح  -هـ

الجنوبيظظظظة الغربيظظظظة مظظظظن المحافظظظظظة فظظظظي المنطقظظظظة  األجظظظظزاءفظظظظي   2( كظظظظم306.5تنتشظظظظر ىظظظظذه التربظظظظة بمسظظظظاحة تبمظظظظغ )
، وتعظظد جظظزءا مظظن مظظع محظظافظتي النجظظف والمثنظظى غربظظا  اإلداريظظةالمحصظظورة بظظين نيظظر الشظظنافية )الفظظرات شظظرقا( والحظظدود 

مظن الصظخور  اإلحجظام مختمفظةطظي سظطحيا ذرات غت ذإبخشونة نسظجتيا ونفاذيتيظا العاليظة  تتميزاليضبة الغربية التي 
فييا  األمالح. وندرة ( 19)% من محتواىا 60تبمغ نسبتيا من مادة الجبس حوالي  إذوالرمل  صىحالجبسية الصمبة وال
الميظظاه الجوفيظظة  أمظظاسظظم ،  25كظظذلك تتميظظز بضظظحالة عمقيظظا الظظذي ال يتجظظاوز ( مميمظظوز/ سظظم ، 4 –لتتظظراوح بظظين )صظظفر

 .( 20)م(  50 – 10بين ) أعماقيافتتراوح 

 إلظىن تظم التخطظيط لزراعتيظا فيظي تحتظاج ، واالزراعظي فظي ىظذه التربظة  اإلنتظاجومما تقدم يالحظ صعوبة عمميات 
 ة وتكاليف مالية عالية .متخصصبحوث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( انواع الترب في محافظة القادسية4خريطة رقم )
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 :املىارد املائيح انسغحيح  -4

بسظبب المنظاخ الصظحراوية الجظاف الظذي  األمطظارتعتمد محافظة القادسية عمى المظوارد السظطحية بشظكل كبيظر لقمظة 
منشظظظظاطات االقتصظظظظادية الزراعيظظظظة د المائيظظظظة السظظظظطحية المظظظظورد الظظظظرئيس لالمظظظظوار  أصظظظظبحتالمحافظظظظظة ، لظظظظذا  إليظظظظوتنتمظظظظي 

 ( 5فظة  القادسية ، خريطة )في محا األنيار أىمفيما يمي و ، لطبيعية ولمنمو النباتات ا كافة والصناعية

 :شظ انذيىاَيح  -أ

 أمظظاكظظم ،  123مظظن ذنائظظب شظظط الحمظظة ويسظظير فظظي المجظظرى القظظديم لنيظظر الفظظرات ، يبمظظغ طولظظو يتفظظرع شظظط الديوانيظظة 
. ويبدأ شط الديوانية جريانظو (21) دونما 500000/ ثا ، ويروي مساحة تقدر بحوالي  3م 60طاقتو التصريفية الفعمية 

شظافعية مظارا بناحيظظة  –مشظروع ديوانيظظة  إلظىمظن صظدر الظدغارة مظظارا بناحيظة السظنية ثظم يختظظرق مدينظة الديوانيظة ثظظم يصظل 
ويسظظتمر حتظظى يظظدخل قضظظاء الرميثظظة فظظي  98.00الحمظظزة عنظظد كيمظظومتر ثظظم مركظظز قضظظاء  8.30السظظدير عنظظد كيمظظومتر 

 .( 22)محافظة المثنى 

 

 :انذغارج  شظ -ب
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/ثظظا ، ويظظروي 3م 45طاقتظظو التصظظريفية الفعميظظة  أمظظاكظظم ،  65الفظظرع الثظظاني مظظن تفرعظظات شظظط الحمظظة ، ويبمظظغ طولظظو  
يظظة سظومر ومركظظز جريانظو بمركظظز الظدغارة وناح أثنظاء. ويمظظر شظط الظظدغارة  (23) دونمظا 750000مسظاحة تقظدر بحظظوالي 

 . ( 24)ر قضاء عفك وناحية البدي

 :شظ انشاييح  -ج

المحافظظظة مظظن جياتيظظا الشظظمالية  أراضظظييختظظرق  شظظط الينديظظة بعظظد فظظرع الكوفظظة ، إذ وىظظو الفظظرع الثظظاني مظظن تفرعظظات
كظظظم  80الغربيظظظة متجيظظظا نحظظظو الجنظظظوب مظظظارا بناحيظظظة الصظظظالحية ومركظظظز قضظظظاء الشظظظامية وناحيظظظة غمظظظاس ، ويبمظظظغ طولظظظو 

 ( 25).  دونما 150000/ثا ويروي مساحة تقدر بحوالي  3م 140وطاقتو التصريفية الفعمية ض

 :شظ  انكىفح )انفراخ( انشُافيح  -د

،  المحافظظة عنظد شظمال ناحيظة الشظنافية ، ويمتقظي بظذنائب شظط الشظامية أراضظيوىو امتداد لنير الكوفة ،  ويدخل 
محافظظظة المثنظظى ، ويبمظظغ  إلظظىالشظظنافية ، ويسظظتمر حتظظى يصظظل  أراضظظيالظظذي يختظظرق  بعظظدىا يبظظرز نيظظر الفظظرات الظظرئيس

. ضظظمن ( 26) دونمظظا 200000/ثظظا ، ويظظروي مسظظاحة تقظظدر بحظظوالي 3م 130كظظم وطاقتظظو التصظظريفية الفعميظظة  70 طولظظو
 ( .27)ناحية الشنافية التي وقعت عمى ضفافو مباشرة والقرى والتجمعات الريفية التابعة ليا أراضي

 بالمحافظظة لكظون نيظر الفظراتقيظام صظناعة الظورق  أمظامتظوافر الميظاه لظم يعظد يشظكل عقبظة  أنرض يبظدو عمن ىذا ال
تصفية لممياه وحدات  أنشاءتطمب يفر ، مما االمياه الصافية والنقية متو  إيجادعممية  ثمو   في محافظة القادسية ، يمر

الميظاه العذبظة فظان الكميظات اليائمظة مظن  ثمغالون من الماء ، و  38111فقط ، الن الطن الواحد من الورق يحتاج الى 
االقتظراب  أي، ممظا يظدفع بيظا  اإلنتظاجتكظاليف  فظي اقتصظاديات الموقظع وثظم األثظرالصناعة ليا اكبظر  التي تحتاجيا ىذه

ويميظة قظد اختظارت مواضظعيا  حنالحظظ العديظد مظن الصظناعات الت (28) األنيظارمن مصادر ىذه المياه وىظي  اإلمكانقدر 
 اإلسالةيتم الحصول عمى المياه بواسطة  أوليذا الغرض  أعدتتنصيب محطة المياه داخل المصنع  النير ألجل من

خمفظظظات المحاصظظظيل الداخمظظظة فظظظي صظظظناعة الظظظورق )م األوليظظظةفر المظظظادة اتظظظو  األولدوريظظظن  األنيظظظارتظظظؤدي  الوطنيظظظة ، وثظظظم
 المياه في العممية الصناعية . إسيام الزراعية( واألخر
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  :النبات الطبيعي -5
وامظظظل البيئظظظة التظظظي ينمظظو فييظظظا  النبظظظات وىظظظذه العوامظظل ىظظظي المنظظظاخ والتربظظظة عتتحظظد صظظظفة النبظظظات الطبيعظظظي بظظظروف 

 جميعيظا محافظة القادسية أراضي أن. وبما ( 29)النبات الطبيعي  فيوالسطح وتعمل ىذه العوامل معا في التأثير 
اتيا ىظظي السظظظائدة فظظظي المحافظظظظة والتظظظي مظظظن ابظظظرز صظظظف الصظظظحراويةتقظظع ضظظظمن المنظظظاخ الصظظظحراوي ، فظظظان النباتظظظات 

الشظظظوك االبريظظظة المغطظظظاة بطبقظظظة شظظظمعية لتقميظظظل كميظظظة التبخظظظر منيظظظا والجظظظذور بحثظظظا عظظظن الميظظظاه الباطنيظظظة ك األوراق
 . (30)والعاقول والصفصاف والقرنح

واعتظدال درجظة الحظرارة  األمطظارتنمظو مظع تسظاقط  أخظرىسيادة المنظاخ الصظحراوي ال يعنظي عظدم وجظود نباتظات  أن 
، نيسان ومايس( . كما ينمظو نبظات  آذارالربيع ) وأشيروكانون الثاني وشباط(  األولانون الشتاء )ك أشيروخاصة ، 

طظع سظنويا يق أن( والظذي يمكظن 3بالمحافظظة جظدول ) دونمظا( 36903الحمفا مع بساتين النخيل التي تقدر المسظاحة بظظ)
ة والثانويظة والمجمعظة التظظي ئيسظوالمبظازل الر المنخفضظظة  األراضظينمظظو نبظات القصظب فظي  ثظم ينمظو مجظددا ، فضظال عمظى

 ( .2كم ، جدول ) 2099.5 أطوالياتبمغ مجموع 

 ( الموارد المائية السطحية في محافظة القادسية 5خريطة رقم )

 . 2114( 1135محافظة القادسية ، القسم الفني ، خريطة رقم )المصدر: مديرية الموارد المائية في 
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يمكظن  األسظاستبعا لمظروف المناخية السظائدة وعمظى ىظذا  ألخرتختمف نوعية وكثافة النباتات الطبيعية من مكان 
 .( 31) األتيمالحظة التوزيع الجغرافي ليذه النباتات عمى النحو 

 أشظظظجارالتظظظي تكظظظون عمظظظى شظظظكل األنيظظظار وىظظظي النباتظظظات التظظظي تنمظظظو عمظظظى ضظظظفاف :  رألنيظظظاانباتظظظات ضظظظفاف -ا
نتشظر عمظى تالقصب والطرفظة والغظرب والصفصظاف والعظاقول والشظوك والثيظل والعوسظج و  أىمياوشجيرات وحشائش 

ك مظظن النباتظظات التظظي تمتمظظ ألنظظوالنباتظظات الطبيعيظظة انتشظظارا وكثافظظة  أكثظظرطظظول منطقظظة الدراسظظة ، ويعظظد القصظظب احظظد 
مظظظن  وأجظظظزاءرايزومظظظات عقديظظظة تسظظظاعده عمظظظى تكظظظوين نبظظظات كثيظظظف وسظظظريع النمظظظو وتشظظظغل ىظظظذه النباتظظظات مسظظظاحات 

نبات الطرفة والصفصاف وىما  نباتات بطيئظة النمظو والتكظاثر مقارنظة  باألىميةويميو  واألراضياف والمبازل ضفال
 ند دخول النير لمنطقة المنخفضات .نباتات البردي تنتشر بنطاق واسع وخاصة ع أنانو يالحظ  إالبالقصب 

النباتظات الصظظحراوية : وىظظي النباتظظات التظظي تنمظو فظظي  المنظظاطق البعيظظدة عظظن مجظرى النيظظر وقظظد اسظظتطاعت ىظظذه -ب
 والكعبية والكيصوم . طيعوالطر النباتات تكييف نفسيا لتحمل الجدب المستديم والحرارة العالية كالعاقول 

إذ ماا لصناعة الورق ،  أولية مدخالتتشكل  أنلنباتات الطبيعية التي يمكن ويتضح مما سبق وجود العديد من ا

القصب والبارد  ماع  بعا   نباتات ما تحتويه منكم و 2219.5 المبازل بالمحافظة  أطوالمجموع   أن علمنا

 ال علا ، فضا دونماا( 36913قدر بـ)ينتشر مع بساتين النخيل بمساحة ت حلفا الذ كال األخرىالنباتات الطبيعية 

في استخالص العجيناة الساليلوزية  األخرى األوليةالطرفة والصفصاف ، يمكننا االعتماد عليها مع باقي المواد 

العاراق مناذ السابعينات فاي فاي  فاي صاناعة الاورق ، وهاذا ماا تام العمال باه  أوليةالقصيرة كمادة  األليافذات 

 .بديلة عن الخشب  أوليةالقرن الماضي كمواد 

 االقرصاديح نقياو صُاػح انىرق اإليكاَاخاَي: املثحث انث
التظي ق ورأس المظال وقظوة العمظل والنقظل والسظو  األوليظةاالقتصادية فظي منطقظة الدراسظة بظالمواد  اإلمكاناتتتمثل 

 : النحو األتي وسنتأول بإيجاز عمىيمكن توظيفيا لقيام ىذه الصناعة 
 

 : األونيحاملىاد  -1
خامات معدنية  أونباتات طبيعية  أوخامات زراعية  ماإالمختمفة ، وىي  اإلنسانطالب ىي المواد التي تصنع منيا م

، )القصظبعممةالمستالنباتيظة  األليظافالذي يتم تحويميا الى عجينة بالورق من نوع   األوليةوفي منتجات الحرف  (32).
الظورق مظن الصظناعات التظي تتنظوع . كخامظات سظميموزية غيظر خشظبية الن صظناعة  (33)القش ، الحمفا ، سعف النخيل( 

الحمفا والقصب وسعف النخيل . وعند تسميط الضظوء عمظى  أوويمكن استبداليا مثل الخشب بالقش  األوليةفييا المواد 
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المتعظددة ممظا تسظاعدىا عمظى قيظام ىظذه  األصظنافنجدىا تمتمك مظن  األوليةمحافظة القادسية من حيث المواد  إمكانات
 ض ليذه المواد :الصناعة وفيما يمي عر 

 الخشب:-ا

عدم العنايظة  إلى أدتالعاممة الفنية والمتخصصة قد  األيديناعية وعدم وجود طصاال بالمشاجرقمة االىتمام 
مجمظوع المسظاحة المشظجرة فظي منطقظة النوريظة  أن . لظذا نجظد (34)بالغابات االصطناعية وتطويرىظا لسظنين طويمظة خمظت 

 352، بسظظبب تخصظظيص  ادونمظظ 522 ألشظظجاروالمسظظاحة الفعميظظة  ادونمظظ 2422عمظظى  لظظم تزيظظد لشظظافعيةاالتابعظظة لناحيظظة 
 تقميص المساحة . إلى أدت األشجاروالتدمير الذي تتعرض لو ىذه  اإلىمال إلى إضافةلزراعة النخيل  ادونم

 أكثظرعمييظا مظع زيظادة ىظذه المسظاحة الظى يعظول  أنيمكظن  األشجارمن  ادونم 522ىناك  إنيتضح مما سبق 
 األليظافالطويمظة مظع  األليظاففر اتظو  أنيمكن  ثمو لتشجير واالىتمام المستمرة بيا ،ا عادةإمن خالل  ادونم 2222ن م

مظن  أنتحضظير العجينظة السظميموزية المتكاممظة لقيظام صظناعة الظورق بالمحافظظة ، لفرة فظي منطقظة الدراسظة االقصيرة المتو 
 اقتصاديا . العمل سوف ال يكون تمك األشجار بدون

 :انقصة انربي  -ب
بالمحافظظة  اتنتشظر ىظذا النباتظوت (35)القصب ىو المصدر الثاني لممادة الخام بعظد الخشظب لصظناعة الظورق . 

يتصظظف بمقاومتظظو أراضظظي قضظظاء الشظظامية ،  المنخفضظظة كمظظا ىظظو الحظظال فظظي واألراضظظيفظظي منظظاطق الجظظداول والمبظظازل 
كظم  2299.3ة والفرعية والثانويظة والمجمعظة فظي  المحافظظة ل الرئيسالمباز  أطواللممموحة العالية ، والذي يبمغ مجموع 

% 44.6نسظبة ليظا فظي قضظاء عفظك  أعمظى تبمغ بالمحافظة اإلدارية، وىي متباينة في توزيعيا المكاني بين الوحدات 
% لكظظل منيمظظا عمظظى 12.1% و13% ثظظم قضظظائي الحمظظزة والديوانيظظة بنسظظبة 32.3قضظظاء الشظظامية بنسظظبة  أراضظظي يميظظو

% 13% تمييظا ناحيظة الشظنافية بنسظبة 15بدير نسبة في ناحية ال أعمىعمى مستوى النواحي فقد سجمت  أماالترتيب ، 
 ( .2، جدول ) 12.3، ثم ناحية نفر بنسبة 

 األوليةالستخالص المادة  كافة اإلداريةيمكن استثمار القصب البري المنتشر في الوحدات عمى ما تقدم  ناءب
 متمظك رايزومظات تسظاعدىا عمظىي وألنظىذا النبات لو القدرة عمى النمو السريع بعد القطظع  أنعمما  في صناعة الورق ،

 القطع ثم االستثمار نحو الصناعة .لمنمو بعد  البيئةفر ليا االمبازل التي تو  طولأالنمو السريع ، فضال عن 
 
 
 
 
 

  2212نؼاو  اإلداري انىحذاخ ًؼح يف حمافظح انقادسيح حسةح وانفرػيح وانثاَىيح واجملاملثازل انرئيس أعىال( جمًىع 2جذول )

 النسبة المئوية من المجموع الكمي المبازل كم أطوالمجموع  الناحية القضاء



 18 

 الديوانية

 1.4 32 مركز قضاء الديوانية
 4.3 92 السنية
 6.4 135 الدغارة
 ظظ ظظ الشافعية
 12.1 255 المجموع

 الشامية

 9.7 224.5 يةمركز قضاء الشام
 7.8 164 الميناوية
 6.3 132.5 الصالحية
 6.5 137 غماس
 32.3 638 المجموع

 الحمزة

 ظظ ظظ مركز قضاء الحمزة
 ظظ ظظ السدير
 13 269 الشنافية
 13 269 المجموع

 عفك

 3.3 72 مركز قضاء عفك
 3 61 سومر
 12.3 262 نفر
 15 315 بديرال

 11 231.5 مشروع التربة 
 44.6 937.5 المجموع

 122 2299.5 المجموع الكمي

 2212المصدر :مديرية الموارد المائية في محافظة القادسية ،قسم اإلشراف والمتابعة ،بيانات غير منشورة لعام 
 
 
 انقش : -ج

راعيظظظة الزراعيظظظة وزيظظظادة المكننظظظة الز  واآلفظظظات األرضنظظظظرا لتحسظظظن وسظظظائل الزراعظظظة والسظظظقي ومكافحظظظة مموحظظظة 
حقميظظة )الحنطظظة الزراعظظة فظظي منطقظظة الدراسظظة تتوسظظع وخاصظظة المحاصظظيل ال أخظظذت فقظظد. (36)الزراعظظة  أسظظاليبوتحسظظين 

طنظا ، وىظو متبظاين بظين الوحظدات  124142من الحنطظة  اإلنتاج( بمغ مجموع 3من خالل جدول )والشعير والشمب( ،
% ثم قضائي الحمزة  36.4% يميو قضاء عفك بنسبة 42.2 لإلنتاجنسبة  أعمىسجمت قضاء الشامية  إذ،  اإلدارية

عمظى مسظتوى النظواحي فقظد تصظدرت نظاحيتي البظظدير  أمظظا% لكظل منيمظا عمظى التظوالي ، 5.3% و18.1والديوانيظة بنسظبة 
% لكظظل منيمظظا عمظظى الترتيظظب ، تمييمظظا مركظظز قضظظاء الشظظامية بنسظظبة  12.6% و 27.6وغمظظاس بقيظظة النظظواحي بنسظظبة 

 % .12.3ناوية بنسبة وناحية المي 1113
 أعمىقضاء عفك  سجل إذ،  أيضاطنا ، وىو متباين  43218لمحصول الشعير فقد بمغ  اإلنتاجمجموع  أما

% لكظظل منيمظظا 2% و17% ، يميظظو قضظظائي الديوانيظظة والشظظامية بنسظظبة  22.6% ثظظم قضظظاء الحمظظزة بنسظظبة  58.4نسظظبة 
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% تمييظا ناحيظة نفظر  29.5احية البظدير بقيظة النظواحي بنسظبة عمى مستوى النواحي ، فقد تصدرت ن أماعمى الترتيب ، 
 % .11.9% ثم مركز قضاء الحمزة بنسبة  14.6

االقضظية بنسظبة  بقيظة قضظاء الشظامية طنظا ، تصظدر 116371الشظمب فقظد بمظغ محصظول  بإنتاجما يتعمق  فيو 
عمظظى مسظظتوى النظظواحي  أمظظاقظظط . فظظي ناحيظظة الشظظنافية ف بيظظا اإلنتظظاجتركظظز  18.3قضظظاء الحمظظزة بنسظظبة  ا% تمييظظ81.7

% لكظظظل مظظظن الميناويظظظة ومركظظظز قضظظظاء 21.8% و33.4نظظظواحي قضظظظاء الشظظظامية بقيظظظة النظظظواحي بنسظظظبة  أيضظظظاتصظظظدرت 
 % .8.6ناحية الصالحية و  %  18.3الشامية ، تمييا ناحية الشنافية بنسبة 

الطظن الواحظد مظن الحبظوب لمظا كظان ،  طنظا 263529بمغ لممحاصيل الحقمية  اإلجمالي اإلنتاجمجموع  نإأي 
-2212، فظظان كميظظة القظظش التظظي سنحصظظل عمييظظا لمموسظظم الزراعظظي  (37)مظظن التظظبن والقشظظور اطنظظ 111الصظظافية يعطظظي 

غيظظر قميظظل مظظن ىظظذه الكميظظة مظظن التظظبن يسظظتعمل كعمظظف حيظظواني  جظظزءا نإ إذ.  )*(طنظظا  289881.9سظظوف تبمظظغ  2211
تقظظظل بسظظظبب تحظظظديث وسظظظائل التغذيظظظة  أخظظظذتىظظظذه الكميظظظة  أن إال وكظظظذلك لبنظظظاء البيظظظوت الطينيظظظة فظظظي الوقظظظت الحاضظظظر ،

دخالالحيوانية  كمية التبن الذي سوف يفيض عن الحاجة  أنرضنا تفا فإذاالمكننة الزراعية وبناء البيوت الحديثة .  وا 
طنظا مظظن التظبن سظظوف تفظيض عظظن الحاجظظة  14495 أن% فقظط مظظن الكميظة المنتجظظة سظنويا فمعنظظى ذلظظك 5الخاصظة ىظظو 

 تي يمكن استثمارىا في صناعة الورق بالمحافظة .وال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نهًحاصيم احلقهيح )احلُغح وانشؼري وانشهة(  واإلَراجانُخيم  وأشجار( انرىزيغ املكاَي نهًساحح املسرثًرج تانثساذني 3جذول )
 2211-2212انسراػي  نهًىسى اإلداريسة انىحذاخ حبيف حمافظح انقادسيح 
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المسااااحة المسااات مر  الشمب الشعير لحنطةا الناحية القضاء
 بالنخيل

 النخيل أشجار أعداد

 الديوانية

 اإلنتظظظظظظظظظظظظظظاج % طن اإلنتاج
 طن

 اإلنتظظظظظظظظظظظظظاج %
 طن

المسظظظظظظظظظظظاحة  %
 ادونم

 % العدد %

قضظظاء  مركظظز
 الديوانية

 3 38362 2.6 959 ظ ظ 11.8 5282 2.5 2622

 4.4 55843 5.2 1912 ظ ظ 1.6 699 2.4 447 السنية
 6.7 86492 5.8 2152 ظ ظ 1.8 777 1.2 1221 الدغارة
 2.2 28222 2.2 822 ظ ظ 1.8 755 1.2 1289 الشافعية
 16.3 228693 15.8 5819 ظ ظ 17 7311 5.3 5537 المجموع

مركز قضظاء  عفك
 عفك

 2.9 11515 1.9 695 ظ ظ 5.2 2242 2.6 2677

 1 12242 1 369 ظ ظ 9.1 3934 4.4 4628 سومر
 2.4 5222 2.4 163 ظ ظ 14.6 6266 1.8 1922 نفر

 1.2 15922 1.4 522 ظ ظ 29.5 12722 27.6 28742 البدير
 3.5 44875 4.7 1727 ظ ظ 58.4 25142 36.4 37925 المجموع

قضظظاء  مركظظز الحمزة
 الحمزة

 5.1 65638 5.5 2228 ظ ظ 11.9 5147 3 3267

 2.9 37214 2.6 963 ظ ظ 9 3829 1.7 1798 السدير 
 2.9 12222 2.6 215 1883 21252 1.7 755 13.4 1422 الشنافية
 8.9 114652 8.7 3226 18.3 21252 22.6 9731 18.1 18865 المجموع

قضظظاء مركظظز  الشامية
 الشامية

11816 11.3 272 2.6 25336 21.8 6245 16.4 226822 17.7 

 7.1 91422 14.1 5222 33.4 38882 2.2 74 12.3 12732 الميناوية
 13.4 171882 11.6 4297 8.6 12289 2.5 228 6 6265 الصالحية
 33.1 424362 28.7 12629 17.9 22816 2.7 282 12.6 13222 غماس
 71.3 914462 72.8 26151 81.7 95121 2 834 42.2 41813 المجموع

 122 1282682 122 36923 122 116371 122 43218 122 124142 المجموع الكمي

 2211مديرية زراعة محافظة القادسية ،قسم التخطيط والمتابعة ،قسم الشمب ،قسم اإلنتاج النباتي،بيانات غير منشورة  لعام مصدر :لا
 
 
 

 : احلهفا -د
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نظاطق مختمفظة فظي منطقظة الدراسظة ، مفظي التي تنتشر في بسظاتين النخيظل و و من النباتات الطبيعية المعمرة وى
بمظغ مجمظوع ( 3صظناعة الظورق ، مظن خظالل جظدول )ل أوليظةما تحتوي من الحمفا كمظواد يمكن توظيف ىذه المساحات و 

، فقظظد  اإلداريظظةتوزيعيظظا المكظظاني فيظظو متبظظاين بظظين الوحظظدات  أمظظا،  ادونمظظ 36923النخيظظل  بأشظظجارالمسظظاحة المسظظتثمرة 
خيظظل ، يميظظو قضظظاء الن بأشظظجار% مظظن مجمظظوع المسظظاحة المسظظتثمرة 72.8االقضظظية بنسظظبة  تصظظدر قضظظاء الشظظامية بقظظي

 لكظل مظن %1186و% 1،14% و1684% و28.7 إذ وصظمت إلظى% ثم قضائي الحمظزة وعفظك 15.8الديوانية بنسبة 
المسظظظاحات المسظظظتثمرة  إذ بمغظظظتالميناويظظظة والصظظظالحية عمظظظى الترتيظظظب ، ناحيظظظة و  غمظظظاس ومركظظظز قضظظظاء الشظظظاميةناحيظظظة 

النمظظظو السظظظنوي  أنمظظظن الحمفظظظا فمعنظظظى ذلظظظك  اطنظظظ 1نويا اعتبرنظظظا اليكتظظظار الواحظظظد ينمظظظو فيظظظو سظظظ إذا)*(ىكتظظظار 9225.75
فر افظي تظو  أىميظةالقصظيرة مظن  األليظاففظي منطقظة الدراسظة ، ومظا ليظذه  مظن الحمفظاطنا  9225.75لممساحة الكمية ىي 

 مدخالت ىذه الصناعة .
 
  :سؼف انُخيم -ه

ي متباينظة بظين الوحظدات نخمة ، وىظ 1282682( بمغ مجموع عدد النخيل في محافظة القادسية 3من جدول )
% ثظظم قضظائي الحمظظزة  16.3% ، يميظظو قضظاء الديوانيظظة بنسظبة  71.3نسظبة  أعمظظىسظجل قضظظاء الشظامية  إذ،  اإلداريظة

نظواحي قضظاء  أيضظاعمظى مسظتوى الناحيظة ، تصظدرت  أمظا% لكظل منيمظا عمظى التظوالي ،  3.5% و 8.9وعفك بنسظبة 
لكظل مظن غمظاس ومركظز قضظاء الشظامية عمظى التظوالي ، تمييظا ناحيظة % 17.7% و 33.1الشامية بقية النواحي بنسبة 

نخمظة يقظص سظعفيا  1291222% من ىظذا العظدد 85وان  ،% 7.1% ، ثم ناحية الميناوية  13.4الصالحية بنسبة 
% 75وان  اواحظد ا،ولمظا كظان معظدل وزن السظعفة الواحظدة يسظاوي كيموغرامظعشظر سظعفات لمنخمظة الواحظدة سنويا بمعظدل 

، فظظان  (38)المنزليظظة البسظظيطة والحظظرف والبنظظاء وغيظظر ذلظظك  األثظظاثالسظظنوي مظظن السظظعف يسظظتعمل لصظظناعة  إلنتظظاجامظظن 
طنظظا سظظنويا ، ولمظظا كظظان االسظظتعمال الخظظاص اخظظذ يقظظل بسظظبب ارتفظظاع  2727السظظنوي تبمظظغ  اإلنتظظاجالكميظظة الفائضظظة مظظن 
ية المستيمكة مظن السظعف سظوف مالتدفئة فان الك أووسائل الطاقة الحديثة سواء في الطبخ  عمالمستوى المعيشة واست

 في الصناعة . أوليةاستثمارىا كمواد  ثمزيادة عدد  النخيل والمحافظة عمى ىذه الثروة الزراعية و  أوتقل بشروط بقاء 
 العجينظظة أنلقيظظام صظظناعة الظظورق طالمظظا   أنفظظاالمظظذكورة  األوليظظةىظظذه المظظواد  عمظظى االعتمظظاد عمظظى مظظا تقظظدم يمكظظن وبنظظاء

 ىذه المواد وينتج منيا الورق . في فرةاالسميموزية ىي المادة الرئيسة متو 
 
 
 
 
 :انسىق  -2
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 أنصظحيح خارجيظا ،  أوكظان السظوق داخميظا  سواء ،امة لقيام ونجاح الصناعةييعد السوق احد المستمزمات ال
لسظوق المحمظي يظظل المظدخل ا أن الإخارجية ،  أسواقتحصد النجاح المطموب معتمدة عمى  أنصناعات كثيرة يمكن 

الخارجية وضمانة ليا عند حصول تغيظرات ىامظة فظي مسظتويات الطمظب ، كمظا انظو  األسواقلمصناعة نحو ولوج  األول
االقتصادي السويدي  أكدهوىذا ما  (39)شتى ألسبابخارجية  أسواقليس بوسع جميع الصناعات دائما الحصول عمى 

Trad Palander  قدرتو عمى اسظتيعاب السظمع الصظناعية ، لظذلك يعظد السظوق مظن مقومظات  السوق ودرجة أىميةعمى
فر اقيام الصناعة وتطورىا ، فقد تتوافر مقومات قيام الصناعة من مواد خام وقوى عاممظة ورأس مظال وغيرىظا وعظدم تظو 

.  (42)صناعةقياميا ونجاحيا وقد يكون السوق عامال حاسما في نجاح ال أمام أساسيةالسوق المناسب قد يكون عقبة 
 األوليظظةفظظي اتخظظاذ القظظرار لمموقظظع الصظظناعي مثظظل المظظواد  أىميظظةلظظو  األسظظواقحجظظم السظظوق الطبيعظظي وتوزيظظع  فظظان ذلكلظظ

 .  (41) األخرىالمدخالت  أوالعاممة  واأليديوالطاقة 
نسظمة يمثظل سظوقا واسظعا لمعديظد مظن  1277616زىظاء  2229ومحافظة القادسية بعدد سكانيا البظالغ فظي عظام 

شظظار الفقظظر اقتصظظاديا بسظظبب انت المتخمفظظة بأنواعيظظاالمنتجظظات الصظظناعية وبصظظفة خاصظظة فظظي مجظظال الصظظناعات الورقيظظة 
ولكن تغيرت ىذه الحالة بعد تبدل النظام السياسي وتحسنت ظروف السكان االقتصادية ، وانخفاض دخل المواطنين ،
ارتفعظظت رواتظظب  أنوكانظظت حصظظيمة ىظذه التغيظظرات  لميالعظاالظظنفط الخظام فظظي السظظوق  ألسظظعارومظن ثظظم االرتفظظاع المسظتمر 

سظظظاعدت ىظظظذه  2223ظيظظظر ذلظظظك واضظظظحا بعظظظد عظظظام  إذالقطظظظاع الخظظظاص مظظظرات عظظظدة ،  عمظظظال وأجظظظورمظظظوظفي الدولظظظة 
 أدىبطبيعظة الحظظال  األمظرالقطظاع العظام والخظاص ، وىظذا  مسظتوىالتغيظرات عمظى زيظادة القظدرة الشظرائية لممظواطنين عمظى 

ال تكفظي لسظد احتياجظات السظوق  أصظبحتمحمظي لمعديظد مظن الصظناعات حتظى الصظناعات المحميظة توسيع السوق ال إلى
مختمفظة وجديظدة لمعديظد مظن المنتجظات الصظناعية بصظورة عامظة والصظناعات  أنظواعاسظتيراد  إلىالمحمي مما خمق مجال 

ميظظظظة فظظظي زيظظظظادة اسظظظظتيالكيا ت التعميالمختمفظظظة بصظظظظورة خاصظظظظة . ونظظظظرا لمظظظظدور الظظظظذي تؤديظظظو المؤسسظظظظا بأنواعيظظظظاالورقيظظظة 
 (.4جدول ) عمى منتجات ىذه الصناعة المستمر الطمبالمؤسسات ذات  أىمتعد من  فإنياممنتجات الورقية لذا ل

 
 
 
 
 
 

 
 

 2212 – 2211 ( انرىزيغ املكاَي نهًؤسساخ انرؼهيًيح حبسة انىحذاخ االداريح يف حمافظح انقادسيح نؼاو4جذول )
 النسبة% المجموع الجامعةالمدارس المدارس المدارس المدارس المدارس رياض الوحدة 
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 المينية الثانوية اإلعدادية الثانوية االبتدائية فالاألط اإلدارية
 قضظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظاء

 الديوانية
16 222 52 24 19 5 1 339 4182 

 قضظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظظاء
 الشامية

5 141 24 7 13 1  191 2312 

 18 147  1 7 5 13 116 5 الحمزةقضاء 
 1786 145  1 11 3 15 111 4 قضاء عفك
 %122 882 1 8 52 39 124 592 32 المجموع

 . وزارة التربية،المديرية العامة لتربية محافظة القادسية ،قسم التخطيط التربوي ،شعبة اإلحصاء،بيانات غير منشورة-1المصدر:
 .انات غير منشورة وزارة التعميم العالي والبحث العممي،رئاسة جامعة القادسية ،شؤون الطمبة ،بي-2         

 
المركظظظز لقيظظظام  ( يالحظظظظ تركظظظز معظظظظم المؤسسظظظات التعميميظظظة فظظظي مركظظظز المحافظظظظة ، ممظظظا يؤىظظظل4مظظظن جظظظدول )
 2212 – 2211عظظدد المؤسسظظات التعميميظظة فظظي منطقظظة الدراسظظة لمعظظام الدراسظظي  إنويظيظظر كظظذلك صظظناعة الظظورق فيظظو ،

% مظظن مجمظظوع المؤسسظظات فظظي  4182شظظكمت نسظظبة مؤسسظظة  399 سسظظة وقظظد احتظظل قضظظاء الديوانيظظة عمظظىمؤ  822بمظظغ 
المحافظة حيث تتركز فييا المؤسسات التعميمية العميا في الجامعة والمعاىد واالعظداديات المينيظة )الزراعظة والصظناعة 

% وجاء قضاء الحمزة فظي  2312مؤسسة شكمت نسبة 191بالمرتبة الثانية بنحووالتجارة( ، بينما جاء قضاء الشامية 
%  1786مؤسسة وبنسبة  145بنحو  األخيرة% وقضاء عفك بالمرتبة  18مؤسسة وبنسبة  147الثالثة بنحو المرتبة 

. 
سظظوق  أفضظظلفيظظي تعظظد  اسظظتيالك المنتجظظات الورقيظظةليظظا دور فظظي عمميظظة  جميعيظظا وىظظذه المؤسسظظات التعميميظظة

 واألىميظظظةات الحكوميظظظة مظظظن المستشظظظفي األخظظظرىاسظظظتيالكي ليظظظذه الصظظظناعة ، فضظظظال عظظظن بظظظاقي المؤسسظظظات الحكوميظظظة 
والعيظظادات الخاصظظة والصظظيدليات ومختبظظرات التحاليظظل المرضظظية ، والمديريظظة العامظظة لتربيظظة محافظظظة القادسظظية والتسظظجيل 

ومديرية زراعظة  واألىميةالعقاري ومديرية بمديات ومديريات الجنسية بالمحافظة والبريد والضريبة والمصارف الحكومية 
ية التابعة ليا ومديرية الموارد المائية ومديرية الطرق والجسور ومديرية مرور الديوانية وغيرىظا القادسية والشعب الزراع
 التي تعد جميعيا السوق المحمي ليذه الصناعة . ومكاتب االستنساخ من المؤسسات الحكومية

 
 

 :رأش املال  -3
الصناعية الحديثة التي تتطمب يعد رأس المال المحرك الرئيس لقيام أي مشروع صناعي ، وخاصة المشاريع 

 واألبنيظظةوالعظظدد ووسظظائل النقظظل  واألدوات األوليظظةووسظظائل نقظظل الطاقظظة والمظظواد  اإلنتاجيظظةرأس مظظال كبيظظر لشظظراء المكظظائن 
 (42).  أنواعيابكل  واألثاث اإلنتاجية
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تظي واجيظت التنميظة يشظكل العقبظة الكبظرى اللظوطني الظالزم لمتنميظة الصناعية،في العراق كان تظوافر رأس المظال ا
ولكن بعد ارتفظاع عوائظد العظراق مظن صظناعة اسظتخراج الظنفط الخظام ومظا  الخمسينات أوائلاالقتصادية بصورة عامة حتى 

وقيظام صظناعات  (43)بصورة عامة  الصناعيةويل مشاريع التنمية ممادية ساعدت عمى ت إمكاناتوفرت ىذه العوائد من 
مكانظاتحتظاج الظى رأس مظال كثيظف ومسظتوى تقنظي عظال حديثة كصناعة الورق في المحافظظة ت كبيظرة مظن المظدخالت  وا 

القطاعظظظات االقتصظظظادية بمجمميظظظا مظظظن الزراعظظظة والظظظنفط والصظظظناعة  إنتاجيظظظةبزيظظظادة  أمظظظا،  واإلنتظظظاجفظظظي بدايظظظة التأسظظظيس 
بتخفظظظيض  أومتاحظظظة ، ال اإلنتظظظاجلعوامظظظل  األمثظظظلالتحويميظظظة والنقظظظل واالتصظظظاالت والكيربظظظاء والمظظظاء والتجظظظارة باالسظظظتثمار 

المظواد  (44)فظي مجظال اسظتثمار  األمظوالفر المزيظد مظن رؤوس اباالثنين معا ، لغرض تظو  أووترشيد معدالت االستيالك 
 كمدخالت صناعية . األولية

 8522مظن  1979- 1976بسبب اسظتمرار ارتفظاع دخظل العظراق مظن تصظدير الظنفط والظذي ارتفظع خظالل المظدة 
االقتصاد  فيعائدات النفط العراقي التأثير المباشر  أخذت. لذا  (45)مميون دوالر  43222من  أكثرمميون دوالر الى 
والعظراق يمتمظك مظن االحتيظاطي النفطظي يظة لالقتصظاد العراقظي ،والحيو  اإلنمائيظةر العممة الصظعبة لتنفيظذ افالوطني في تو 

 قتصظادية ليظا دور فظي تكظوين رأس المظال الثابظتاال األنشظطةفظان القطظاع النفطظي وبظاقي  ثم. و  (46)مميار برميل  115
تحقيظظق التنميظظة  ثظظمفظظي بنظظاء العديظظد مظظن المشظظاريع الصظظناعية ومنيظظا صظظناعة الظظورق فظظي محافظظظة القادسظظية و  الظظذي يسظظيم

 ( .5الصناعية الوطنية ضمن خطط وزارة التخطيط ومن خالل جدول )
 )يهيىٌ 2227 – 2224اجلاريح نهسُىاخ  تاألسؼارقرصاديح يف انؼراق اال األَشغحذكىيٍ رأش املال انثاتد حسة  إمجايل( 5جذول )

 ديُار ػراقي(
 األنشطة

 2004 االقتصادية
 األهمية

النسبية 
% 

2005 
 األهمية

النسبية 
% 

2006 
 األهمية

 2007 النسبية %
 األهمية

النسبية 
% 

 38.3 6.000.469 26.4 2.639.510 53.9 2.381.925 22.3 448.719 النفط الخام
الصناعات 
 التحويمية

200.063 9.9 86.666 2.0 3.220.347 32.1 330.590 2.1 

الكهرباء 
 والماء

1.368.935 67.8 1.950.983 44.1 4.163.628 41.5 9.339.082 59.6 

 100 15.670.142 100 10.023.485 100 4.419.575 100 2.017.718 المجموع

  82،ص 2229،بغداد،2214-2212التنمية الوطنية ،لمسنوات المصدر:جميورية العراق،وزارة التخطيط،خطة 
 

بنسظبة  األخظرىاالقتصظادية  األنشظطةتصظدر  2224بان نشاط الكيربظاء والمظاء عظام  أعالهيتضح من الجدول 
 أخظظرى% بينمظظا تصظظدر مظظرة 53.9بنسظظبة  األولظظىنالحظظظ نشظظاط الظظنفط الخظظام احتظظل المرتبظظة  2225عظظام  أمظظا% ، 6718

حظظافظ نشظظاط الكيربظظاء والمظظاء عمظظى المرتبظظة  2227عظظام  أمظظا% ،  41.5وبنسظظبة  2226المظظاء عظظام نشظظاط الكيربظظاء و 
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بنظاء  إلظىيحتظاج  مظن ثظمالصظناعات التحويميظة يحتظل نسظبة ضظئيمة و  نشظاط% ، لظذا نسظتنتج بظان  5916وبنسبة  األولى
 الثابت .المال  رأسفي تكوين  األخرى االقتصادية األنشطةمؤسسات صناعية عديدة تساىم مع 

تأسيس العديد من الصظناعات ومنيظا صظناعة الظورق  أمامالمال لم يعد يشكل عقبة  رأسيتضح مما سبق بان 
بالمحافظة من خالل توظيف جظزء مظن عوائظد نشظاط الظنفط والكيربظاء والمظاء فظي بنظاء المبظاني وتظامين االحتياجظات فظي 

النقظل واسظتيعابيا بظنفس الكفظاءة  وأجظورالعمظال والمظوظفين  ورأجظالمكائن والمعدات وشراء المواد والوقود والطاقظة ودفظع 
 د الطبيعية الزراعية واالقتصادية المتاحة بالمحافظة .ر من خالل استثمار الموا

 
 :قىج انؼًم  -4

واختظراع  اوالتكنولوجيظرغم التطور الكبير في العمظم  اإلنتاجيعد عنصر العمل احد العوامل الرئيسة من عوامل 
دخظظالديثظظة الح اآلالت فظظي نجظظاح أي خطظظة تنميظظة  أساسظظيافر القظظوى العاممظظة المدربظظة يعظظد شظظرطا اتظظو ، فأنتظظاجفظظي  اآللظظة وا 

ويتحدد اثر العمظل فظي الصظناعة عمظى عظدد العمظال الظذي يمكظن اسظتثمار طاقظاتيم فظي الصظناعة ، وىظذا (47)صناعية . 
صظظناعة االعتمظظاد عمظظى قظظوة العمظظل المحميظظة فظظي المحافظظظة كممظظا كظظان بمقظظدور ال أوالعظظدد يعتمظظد  عمظظى عظظدد سظظكان البمظظد 

عمظى تركيظب السظكان وخاصظة  أيضظافر احتياجاتيا من العمال ، وعدد السكان المؤىمون لمعمل في الصظناعة يعتمظد اتو 
سظنة فمظا فظوق ، فكممظا كانظت الفئظة  65وسظنة 15اقظل مظن األخظرى( سنة مقارنة بالفئتين 65-15الفئة العمرية ما بين )

 .( 48)فر حاجة الصناعة من العاممين اتو  أمكنجزءا كبيرا من السكان كمما تمثل  األولى

محافظظظة القادسظظية جظظم السظظكان وتظظركيبيم العمظظري ، ففظظي يعتمظظد العمظظل فظظي عمظظوم الصظظناعات التحويميظظة عمظظى ح
% مظن مجمظوع 313ة شظكموا مظا نسظبتو منسظ 1277616حظوالي 2229تقظديرات السظكان لعظام  حسظببيبمغ عدد السظكان 

 2كم 8153صغر مساحة المحافظة البالغة من رغمال نفسو عمى ة العاممنس 32124988ان العراق البالغ عددىم سك
، فظظان كثافظظة السظظكان فظظي المحافظظظة تصظظل الظظى  (49) 2كظظم 434128% مظظن مجمظظوع مسظظاحة العظظراق البالغظظة 119بنسظظبة 
 . 2نسمة / كم 132.1

( نسظمة 423226) 1977مغ عدد سكانيا فظي تعظداد عظام ومحافظة القادسية شيدت نموا سكانيا واضحا فقد ب
( نسظظمة فظظي تعظظداد 559825نسظظمة ، ثظظم ارتفظظع الظظى ) 12222497% مظظن مجمظظوع سظظكان العظظراق البظظالغ  315بنسظظبة 
 1997نسمة في تعداد  751331نسمة ثم الى  16335199% من مجموع سكان العراق البالغ  314وبنسبة  1987
%  313وبنسظبة  2229حسظب تقظديرات بنسمة  1277616ن العراق ، ثم ارتفع الى % من مجموع سكا 314وبنسبة 

سظظظنة ازداد سظظظكان المحافظظظظة الظظظى  اثنظظظين ثالثظظظيننسظظظمة ، أي خظظظالل  32124988مظظظن مجمظظظوع سظظظكان العظظظراق البظظظالغ 
 ( .6( نسمة ، جدول )654612)

 2229 – 1997 – 1987-1977( ػذد انسكاٌ يف حمافظح انقادسيح وانؼراق نهسُىاخ 6جذول )
 النسبة المئوية سكان العراق سكان محافظة القادسية السنة
1977 423226 12222497 315 
1987 559825 16335199 314 
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1997 751331 22217684 314 
2229 1277616 32124988 313 

 2،ص 2لمحافظة القادسية،جدول رقم 1977ن لسنةالجميورية العراقية ،وزارة التخطيط،الجياز المركزي لإلحصاء،نتائج التعداد لمسكا-1المصدر:
 ،ص 1لمحافظة القادسية ،جدول رقم 1987،الجياز المركزي لإلحصاء،نتائج التعداد لمسكان لسنة طالجميورية العراقية ،وزارة التخطي-2           
  1ص 1لمحافظة القادسية ،جدولرقم 1997لمسكان لسنة جميورية العراق،ىيئة التخطيط،الجياز المركزي لإلحصاء،نتائج التعداد العام -3           
 ،ونتائج الحصر والترقيم  19،ص 2،جدول  2229،عدد سكان العراق لعام  2212سياسات السكانية،حالة سكان العراق المجنة الوطنية لم-4           

 . 2229لسكان محافظة القادسية لسنة              

( وكمظظا 64-15العمريظظة ) الفئظظة ضظظمنى السظظكان النشظظطين اقتصظظاديا مظظن تركيظظب السظظكان يمكظظن الحصظظول عمظظ
% مظن  5312نسظبتو  وأمانسمة  572937مجموع السكان النشطين اقتصاديا بمغ  أن( يتضح منو 7يوضحو جدول )

الذين  اإلفراديبحثون عن العمل ويعوضون عن  أومجموع سكان المحافظة ، فيي تمثل فئة قوة العمل والذين يعممون 
سظنة  65سنة والطالب والمجندون لمخدمة العسكرية وربات البيظوت والمتقاعظدون  15يبمغوا بعد سن العمل اقل من  لم

% مظظن مجمظظوع السظظكان النشظظطين  4614تصظظدر قضظظاء الديوانيظظة بنسظظبة  أعظظاله. ويالحظظظ مظظن الجظظدول  (52)فمظظا فظظوق 
يمكن القول بان  من ثمعمى التوالي ، و  % 14.1 %، 1882% ، 21.3اقتصاديا ، ثم الشامية والحمزة وعفك بنسبة 
 قضاء الديوانية يترشح لقيام ىذه الصناعة .

    2009(توزيع السكان حسب الفئات العمرية في محافظة القادسية لعام 7جدول)
 % المجموع قضاء الحمزة قضاء عفك قضاء الشامية قضاء الديوانية الفئة العمرية

15-19 54427 24976 16495 21421 117279 2215 
22-24 46146 21184 13991 18151 99472 1714 
25-29 39255 17929 11841 15362 84187 1417 
32-34 32535 14942 9863 12797 72135 1212 
35-39 26599 12212 8264 12462 57335 12 
42-44 22765 9532 6295 8167 44759 718 
45-49 16516 7581 5227 6496 35622 612 
52-54 12694 5827 3848 4993 27362 418 
55-59 9757 4522 2974 3857 21292 317 
62-64 7292 3348 2212 2868 15718 217 

 122 572937 124554 82588 122229 265766 المجموع

 .  2229المصدر :الييئة العميا لمتعداد العام لسكان محافظة القادسية ،نتائج الحصر والترقيم لعام 
مكانيظظةعامظظة تنقسظظم قظظوة العمظظل لممشظظاريع الصظظناعية لتحقيظظق التنميظظة الصظظناعية وبصظظورة  قيظظام صظظناعة الظظورق فظظي  وا 

 (51).  عمى محافظة القادسية

الظذين يتمتعظون بقاعظدة واسظعة  األشظخاصوالزراعيين والمدرسظين ، وىظم  واألطباءكالميندسين  يوناالختصاص - أ
ق الفنيظة فظي مجظال التنميظة الصظناعية ائواستحداث الطر  األفكارو من العمم والمعرفة والميارة والقدرة عمى توجي

ىظظظؤالء العممظظاء مظظدة طويمظظة ومجيظظود عممظظظي فظظي جامعظظة القادسظظية ضظظمن كميظظظة  إعظظداد وتأىيظظل، وتأخظظذ عمميظظة 
 واالقتصاد والجغرافية . واإلدارةاليندسة والزراعة 
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الميظظن العميظظا  أصظظحاببظظين  األوسظظطمكظظان ، وتحتظظل ىظظذه الفئظظة ال اإلنتظظاجالفنيظظون : ىظظم المالحظظظون ومشظظرفو  - ب
والمعامل ويتخظرج ىظؤالء الفنيظون مظن  اآلالتالميندسين في تصميح وتشغيل  أشرافوالعمال ، ويعممون تحت 
 منيظاعديظدة  أقسظامالصظناعة المينيظة فظي المحافظظة التظي اشظتممت عمظى  تدياواعظداالمعيد التقني في الديوانية 

 . الكيرباء والميكانيك والسيارات
الكتابيظظة والحسظظابية والماليظظة والمخظظازن والسظظكرتارية ، فتقظظوم بتصظظنيف  اإلعمظظال: تتظظولى ىظظذه الفئظظة  اإلداريظظون -جظظظ 

وتجميظظظع وحفظظظظ سظظظجالت العمميظظظات المختمفظظظة والتعامظظظل فظظظي النقظظظود ، والمسظظظتوى العممظظظي ليظظظذه الفئظظظة ىظظظي اعظظظداديات 
دارةواالقتصظظظاد التظظظي ضظظظمت قسظظظم االقتصظظظاد  اإلدارةة الديوانيظظظة وكميظظظفظظظي التجظظظارة فظظظي المحافظظظظة والمعيظظظد التقنظظظي   وا 

 والمحاسبة واالقتصاد والمالية والمصرفية.  اإلعمال
 
 :انُقم  -5

منظذ  أسظيمفي ، فقظد ار جغ إقميم أومنطقة  أيةالنشاط االقتصادي في  يانالمختمفة بمثابة شر  بأنماطويعد النقل 
فظي خمظق تطظورات بظل ثظورات لظيس فظي  الحظادي والعشظرينالقظرن  اتفظي القظرن العشظرين وبظداي كبيرةالقدم ، وبدرجة 

الزراعظظة والصظظناعة والتجظظارة فحسظظب ، بظظل فظظي كظظل انجظظاز ونشظظاط بشظظري ، وتتجسظظد ميمظظة النقظظل فظظي قصظظر الثغظظرة 
االسظتيالك  وأمظاكن اإلنتظاجالطبيعية )المسافة( الموجودة بين مناطق المواد الخام ومكان التصنيع ، وبين منظاطق 

 .(52) 

وىو يسظيل ىظذه العمميظة ، ويقمظل والمصظنع والسظوق، األوليةالمواد مقة الوصل بين النقل ىو ح أن أخرىبعبارة 
وزيظادة المنفعظة ، ممظا يظؤدي بظدوره الظى عمميظة النمظو  اإلنتاج اتفقويساعد عمى خفض ن األوليةمن تكاليف المواد 
 والتوسع الصناعي .

 األوليةكبيرة في عممية توطنو الن موادىا  أىميةعنصر النقل  فييا يكونصناعة الورق من الصناعات التي 
فر فظي محافظظة القادسظية اق نقل سيمة ورخيصة ، وتتو ائكبيرة الحجم وخفيفة الوزن ورخيصة الثمن تحتاج الى طر 

شظبكة واسظعة مظن طظظرق النقظل ، فضظال عظظن وجظود عظدد كبيظر مظظن الشظاحنات وسظيارات الحمظظل التظي يكظون ليظظا دور 
 قيام ىذه الصناعة بالمحافظة .ميم في 

تمظر فظي  إذاقتصرت طظرق النقظل فظي المحافظظة عمظى طظرق النقظل البريظة بنوعييظا طظرق السظيارات وسظكك الحديظد ، 
 7.7وبنسظبة  اإلداريظةكظم داخظل حظدود المحافظظة  92البصظرة البظالغ طوليظا  –محافظة القادسية سظكك حديظد بغظداد 

 كم .117187برية في المحافظة البالغة الطرق ال ألطوال% من المجموع الكمي 
الطظرق البريظة  ألطظوال% مظن المجمظوع الكمظي  9213كظم وبنسظبة  128117 أطواليظاطظرق السظيارات فقظد بمغظت  أما
 ( يبين ذلك .8دة في المحافظة والجدول )المعب

  2212( اَىاع انغرق انربيح واعىاهلا او َسثها يف حمافظح انقادسيح نؼاو   8جذول )  
 النسبة المئوية الكمية النسبة المئوية الى المجموع طول الطريق )كم( أقسامو ع الطريقنو 
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  % 8.2 87 السريعة طرق السيارات
 %2781 293.5 الرئيسة
 % 23.8 257.6 الثانوية

 % 41.1 443.6 الريفية المعبدة
 % 92.3 % 122 1281.7 المجموع

 % 7.7  92 العريض السكك الحديدية
 %122  1171.7  المجموع

 ،بيانات غير منشورة.المصدر :مديرية الطرق والجسور في محافظة القادسية ،القسم الفني 
 ما يأتي : إلى أعالهوتصنف طرق النقل البرية المعبدة في المحافظة ، بما يظيره الجدول 

يختظرق المحافظظة مظن الشظمال  ذإالبصرة  –( بغداد 1طرق المرور السريع : وقد تمثمت بالطريق السريع رقم ) - أ
مسظظارات )ثظظظالث مسظظارات لكظظظل  وكظظم وىظظو طريظظظق حظظديث التصظظميم ذو اتجظظظاىين وسظظت 87الظظى الجنظظوب بطظظظول 

 اتجاه( وممرين لمطوارئ .
وتعظظظد مظظظن الطظظظرق الحديثظظظة الرابطظظظة لممظظظدن الميمظظظة مظظظع بعضظظظيا ومظظظن ثظظظم ربطيمظظظا بمراكظظظز  الطظظظرق الرئيسظظظة : - ب

% من المجموع  27.1كم وبنسبة  293.5 أطوالياسبعة طرق ومجموع بمغ عددىا  إذ،  األخرىالمحافظات 
الحمظظة ،  –الكمظظي لشظظبكة طظظرق النقظظل البريظظة المعبظظدة فظظي المحافظظظة ، واىظظم ىظظذه الطظظرق ىظظي )طريظظق الديوانيظظة 

الفجظر ، طريظق  –البظدير  –عفظك  –السظماوة ، طريظق الديوانيظة  –النجف ، طريق الديوانيظة  –طريق الديوانية 
عفظظك  –نفظظر  –القادسظظية المممحظظة( تمظظر ىظظذه الطظظرق عمظظى عظظدد مظظن مظظدن المحافظظظة وىظظي ديوانيظظة  –ية الشظظناف

كبيظرة فظي تظوطين  أىميظةالحمزة ، وما ليظذه الطظرق مظن  –السدير  –الشامية والديوانية  –الشافعية  –وديوانية 
 عدد كبير من الصناعات ومنيا صناعة الورق .

 اإلداريظظةالتظظي تعمظظل عمظظى ربظظط طظظرق النقظظل الرئيسظظة ببعضظظيا وربظظط الوحظظدات  الطظظرق الثانويظظة : وىظظي الطظظرق -جظظظ
 أطواليظظا( طريقظا وتبمظظغ 13كمراكظز االقضظظية والنظظواحي مظع بعضظظيا الظظبعض ، وقظد بمظظغ عظظددىا فظي منطقظظة الدراسظظة )

% مظظظن المجمظظظوع الكمظظظي لشظظظبكة طظظظرق النقظظظل البريظظظة المعبظظظدة فظظظي المحافظظظظة ، وتعمظظظل ىظظظذه  2318وبنسظظظبة  25716
 لطرق عمى نقل القوى العاممة الى المصنع من المراكز الحضرية التي تمر بيا .ا
الطظظرق الرئيسظظية وىظظي تكظظون  أوالطظظرق الريفيظظة المعبظظدة : وىظظي طظظرق رابطظظة المنظظاطق الريفيظظة بظظالطرق الثانويظظة  -د

بكة طرق النقل % من المجموع الكمي لش 4111كم وبنسبة  44316 أطوالياطريقا ويبمغ  49باتجاه واحد وعددىا 
)قظظش الحنطظظة والشظظعير  األوليظظةفظظي نقظظل المظظواد  أىميظظةالبريظظة المعبظظدة فظظي المحافظظظة ، وينبغظظي زيادتيظظا لمظظا ليظظا مظظن 

 ، لذا ينبغي االىتمام بيا . أخرىوالشمب( وسعف النخيل ومواد 
 :االسرُراجاخ

  :أىمياعدة  توصل البحث الى استنتاجات
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م فظوق مسظتوى سظطح البحظر ، ويظنعكس ايجابيظا  24-12تفظاع يتظراوح بظين انحظدار سظطح المحافظظة مظع ار  قمة -1
فر طظظرق ااالسظتيالكية بمرونظظة مظن خظالل تظو  األسظواقالمصظنع ثظم نقميظظا الظى  إلظى األوليظظةالمظادة  إيصظالفظي عمميظة 

 كم . 128117 أطواليا النقل البري المعبدة لمسيارات والبالغ مجموع
المائيظة يعنظي تنظوع المحاصظيل  المواردالترب مع  أنواعيف والشتاء وتعدد تباين درجات الحرارة في فصمي الص-2

النخيل ونمو العديظد مظن النباتظات الطبيعيظة كالحمفظا فظي  أشجارالزراعية كالحنطة والشعير والشمب واتساع مساحة 
 منطقة الدراسة .

صناعة الظورق ومنيظا المشظاجر  يعول عمييا في قيام أنيمكن  األوليةمن المواد  عدة أصنافتمتمك المحافظة -3
ونبظظات القصظظب البظظري  ادونمظظ 2222 إلظظى إعادتيظظا( ومظظن المؤمظظل ادونمظظ 522االصظظطناعية بمسظظاحة فعميظظة تقظظدر بظظظ)

تقظظظدر  2211كظظظم ومخمفظظظات المحاصظظظيل الزراعيظظظة )القظظظش( بكميظظظة منتجظظظة لعظظظام  229915المبظظظازل  أطظظظوالبمجمظظظوع 
 ( طن.14495بظ)

يمثظظل سظوقا واسظظعا لمعديظظد مظن السظظمع الصظظناعية بصظظورة  2229نسظمة لعظظام  1277616سظكان المحافظظظة البظظالغ -4
 عامة والمنتجات الورقية االستيالكية بصورة خاصة .

 5312نسظمة وبنسظبة  572937النشظطين اقتصظاديا بمظغ سكان ن مجموع ايتضح من تركيب سكان المحافظة ب-5
الختصاصظات اليندسظية واالقتصظادية والزراعيظة % من مجموع سكان المحافظة وىم يمثمظون قظوة العمظل بمختمظف ا

مكانية استثمار جزء من ىذه الطاقات البشرية في ىذا المجال والصناعية والفنية  .وا 

 
 :انرىصياخ

 ىي : مقترحاتواىم ال
الظظظذي تسظظظتطيع  اإلنتظظظاجينبغظظظي التنسظظظيق بظظظين المؤسسظظظات ذات العالقظظظة لظظظدعم الصظظظناعة وتقريظظظر نظظظوع وكميظظظة  -1

الماديظظة والفنيظظة ، فضظظال عظظن  اإلمكانظظاتفر االمحميظظة وتظظو  األوليظظةفر المظظواد اى ضظظوء تظظو عمظظ إنتاجظظوالمحافظظظة 
 الدائمة لممنتجات الورقية . األسواقتامين 

ريظظق زيظظادة عمميظظة التشظظجير فظظظي مظظن الخشظظب يكظظون عظظن ط األوليظظةتزويظظد الصظظناعة بمظظا تحتاجظظو مظظن المظظادة  -2
 ولكظي األخشظابقطوعة وتنظيم وخظزن ونقظل ىظذه الم األخشابالنورية ثم تصنيف  منطقة غير أخرىق مناط

 . االصطناعيةنستطيع تحقيق ذلك بصورة مرضية فانو ينصح بناء المصانع الخشبية بالقرب من المشاجر 

لضظظمان عمميظظة انسظظياب ىظظذه  األوليظظةتعظظين جيظظة مسظظؤولة تقظظوم بميمظظة التنسظظيق بظظين المصظظنع ومصظظادر المظظواد  -3
 . أيضا اإلنتاجعممية  وضمان األوليةمنتجات الحرف المواد و 

 35222كميظات كبيظرة مظن الميظاه تصظل الظى  إلظىتحتظاج  ألنياتامين المياه والطاقة الكيربائية ليذه الصناعة  -4
 التصنيع . عمميةغالون لمطن الواحد من الورق وذات النوعية الجيدة في 
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ذات  اإلنتظظظاجكظظظي يكظظظون لمصظظظناعة باسظظظتمرار ل يوالتكنولظظظوجرفظظظع المسظظظتوى الفنظظظي عنظظظد قيظظظام المصظظظنع ينبغظظظي   -5
، وان ذلظك  واألسظعارمظن حيظث الجظودة والنوعيظة  واألجنبيظةمواصفات ونوعيات جيدة تضظاىي السظمع العربيظة 

 الحديثة والكفؤة . واإلدارةالعاممة الفنية  واأليديفر المكائن الجيدة ايتحقق عن طريق تو 

عظادةعد التجديد ي -6 دالكيفظي  ومنظع القطظع التشظجير بعظد القطظع وا  وميمظا لممحافظظة  أساسظياالدولظة ليظا ركنظا  ارةوا 
الحاضظرة  لألجيظالال  اإلنتظاجوتظامين  واإلىمظالعمى المشاجر االصطناعية فظي منطقظة الدراسظة مظن التظدىور 

 . أيضاالقادمة  لألجيالفحسب بل 

 قيام صناعة الورق واستمرارىا يتم من خالل تطوير وسائل حصاد المحاصظيل الزراعيظة وعمميظة جمظع سظعف -7
لمفالحظين التظي تجعظل  لمعاشظيأرفظع المسظتوى  مظىالنخيل والعناية ببساتين النخيل وزيادة مساحتيا ، فضظال ع

 معقولة . وبأسعارىذه المصادر البديمة لمخشب مسالة اقتصادية  عمالواست إيصال إمكانيةمن 

من مخمفات المحاصظيل محميا  إنتاجياالقصيرة ممكن  األليافعممية الحصول عمى العجينة السميموزية ذات  -8
 26447ال تقظظل عظظن  2211نةالكميظظة المنتجظظة سظظ أني والحمفظظا عممظظا دالحقميظظة وسظظعف النخيظظل والقصظظب والبظظر 

 سوف ال يكون العمل اقتصاديا . اإلنتاجدون ذلك من  نإ إذسنويا  اطن
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Abstract 
     The industry is the most modern factor to develop the Economy which it is depended in different 

world countries to treat the problem of unemployment and import the consumable  goods especially , 

due to the economical and social changes the economic process is increased and there is not seriousness 

thinking to the exemplary using to the local sources in some developed countries , so that this research 

aiming to present the available Geographical capacities at the study area which must be employed in 

paper industry especially the nature as surface , climate , soil , and water resources which help to 

provide different crops as straw , wheat rice to find the raw material  required in industry so the 

research  has achieved that the one ton of seeds given 1.1 ton of straw and the surplus is 5% due to the 

modernization of  animal feeding means and using the agricultural technical , build modern houses so 

the produced amount for the 2011 is ( 14495) tons of straw , in addition to necessity to provide palms 

leaves as raw material also , it was clear that  cutting  ten palms leaves annually of one palm and the 

weight of one lea is one kilogram , and 25% of production is surplus of need due to the high level of  

income and using modern power equipments whether for cooking or heating , the production of palms 

leaves is ( 2727) tons in 2011 , the other material is oats if we consider the one  hectare produce  one 

ton annually that’s mean we could get on 92257 tons , besides invest Al-Nooria trees area amounting to 

500 donums economically with increase of planting area to more than 2000 as result possible to get on 

26447 tons each year as industry incomes .  

 

   Obviously that the reeds is the most natural plant available at the area and most abundant in Al-

Qadissya governorate due what its has of nodes to fast growth even after cutting it available on the long 

way of main canal , branches and sub-canals which gathering in study area amounting to 2099.5km to 

invest in grow the industry also studied the economical capacities , it was discovered that the 

governorate has wide range market  as papers with all its different kinds qualified humanitarian 

whereas the people working in this field is 572937 of 53.2% of population in this governorate  .     

 


