
  

  

 املقومات الزراعية لقيام الصناعات الغذائية
 يف حمافظة القادسية 

                                        السيد رمحن رباط حسني                                           د.فاضل حمسن يوسف       
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  خالصة البحث :
الغذائية اؼبرتكزة على اساليب تكنولوجية حديثة قاعدة من قواعد التقدم االقتصادي الي بلد, فان العمل على االرتقاء هبا تعد الصناعة     

الكوادر التقنية واالدارية العاملة يف  من خالل حصر شامل للقدرات االنتاجية اؼبتاحة والتعرف على مصادر تقنيات االنتاج اؼبستخدمة وتطور
مستندة على اساس حقول االنتاج واالعتماد على مبدأ التنسيق بني قطاع االنتاج الزراعي واالنتاج الصناعي الغذائي, واقرتاح مشاريع صناعية 

ها االقتصادية, يؤدي اىل زبيف حدة البطالة دراسات علمية مثل توفري اؼبواد االولية على اختالفها واستثمارىا اعبيد والعمل على زيادة قيمت
 عيشة وربررىا من التخلف والتبعة.فيها . وبالتايل رفع مستوى اؼب

 اؼبقدمة:
من مكان اىل تباينها اعبغرافية يف جوىرىا مهما اختلفت صيغ تعريفها تعين بدراسة ظواىر سطح االرض , وربليل العوامل اليت توضح     

وعلى الرغم من صغر مساحة ما يشغلو ىذا النشاط الصناعي يف الظواىر البشرية اليت تتباين من مكان الخر ايضاً  اخر. والصناعة ظاىرة من
ت مكان وجد فيو على العكس من الزراعة فلها امهية حيوية يف حياة االنسان وامنو وتزداد ىذه االمهية مع ما تتناولو اعبغرافية من موضوعاأي 

 من اؼبواضيع السرتاتيجية اؼبهمة يف اغلب الدراسات اعبغرافية. صناعية حبيث اصبح الغذاء
 

 ومن ىنا تربز يف اطار ىذا االىتمام مشكلة جغرافية واضحة تتطلب معرفة العوامل اليت توضح اغبقائق اليت عملت على توطن ىذه الصناعة يف
ية زراعية سواء كانت حيوانية او نباتية والن االنتاج الزراعي يف مكان معني. وتزداد ىذه االمهية مع ما ترتبط بو ىذه الصناعات من مواد اول

تغريات جغرافية ارتبطت بعض ىذه اؼبتغريات ارتباطًا وثيقًا خبطط التنمية الصناعية اليت شهدىا بالعراق , مل يبق على وترية واحدة بل مر 
د امرا مفيداً للكشف عما اصاب تلك من تغري ربت تنوع الصناعات القطر.ؽبذا فان معرفة صور التغري الزراعي وتبدل درجات انتاج االرض يع

تو اعصنوتعددىا فان بعضًا منها ميثل االساس يف اقتصاديات الدول, ولعل الغذاء من الركائز اليت الميكن لالنسان االستغناء عنو, لذا فان 
تها وان ربقيق االمن الغذائي اصبح ضرورة هتدد سيادة البلدان البلدان وحرياستغالل باتت على درجة كبرية من االمهية بسبب ما لو من اثر 

 واستقالؽبا.
 
 



  

  

والصناعات الغذائية فرع من فروع الصناعات التحويلية, احتلت مرتبة متقدمة يف سلم ىذذه الفذروع حذا جذاءت باؼبرتبذة االوىل 
 يف التصنيف الدويل للفعاليات االقتصادية.

International standard  classification of all economic Activities . 

 (ISICويرمز لو)
وامنذا يعتمذد وبشذكل كبذري علذى كفايتهذا علذى اسذاس وجودىذا وخالصة القول ان ربديد متطلبات قيام ىذه الصناعة ال يذتم     

يذذذذذىب اىذذذذل اعبغرافيذذذذون عذذذذن دكرىذذذذا يف دراسذذذذاهتم . يف حذذذذني ونوعيتهذذذذا ومذذذذن   اختيذذذذار موقعهذذذذا , الن موقذذذذع كلمذذذذة ال ينفذذذذك 
 االقتصاد اىل اغبديث عن التوطن يف احباثهم.

 مقومات الصناعات الغذائية 
ومن اؼبعروف ان عوامل توطن الصناعات الغذائية بشكل عذام ىذي منتجذات زراعيذة نباتيذة وحيوانيذة ولغذرض الوقذوف علذى      

 :االيتوعلى النحو  استطراقهامقومات ىذه الصناعة البد من 
 )اػبامات الزراعية (ولية الزراعية اواًل: اؼبواد اال

وىي اؼبواد اليت تصذنع منهذا حاجذات االنسذان اؼبختلفذة وىذذه اؼبذواد اؼبهمذة يف الصذناعة , فالصذناعات التحويليذة ىذي ربذول      
ر , وىذذي بذذذلك ارقذذى صذذو وتغذذري شذذكل اؼبذذادة االوليذذة الزراعيذذة اىل مذذادة اخذذرى اكثذذر مالئمذذة غباجذذات االنسذذان واشذذباع رغباتذذو 

وعليو فذان ىذذه اؼبذواد االوليذة اؼبسذتخدمة يف كذل صذناعة وامهيذة كذل منهذا وموقعهذا ( 1)استغالل االنسان للموادر البيئية الطبيعية 
وكلفتهذذا القليلذذة عنذذد وصذذوؽبا اىل اؼبصذذنع بصذذورة مباشذذرة مذذن اغبقذذل ... كلهذذا ( 2)ومذذدى توافرىذذا, وامكانيذذة وجذذود خامذذات بديلذذة

خاصذذة اؼبنتجذذات الزراعيذذة السذذريعة التلذذف الذذيت ( 3)ربديذذد حقذذائق التذذوطن الرئيسذذية يف صذذناعات كثذذرية عومذذل ؽبذذا ثذذاثري مباشذذر يف
لالسذذذتغالل بطذذذول مسذذذافة نقلهذذذا, لعذذذدم ربملهذذذا النقذذذل ؼبسذذذافات طويلذذذة كاػبضذذذروات والفواكذذذو  صذذذالحيتها و تفقذذذد خصائصذذذها

 rawعها بذذذالقرب مذذذن مصذذذادر اؼبذذذواد االوليذذذة  تقذذذام مصذذذان لذذذذاوااللبذذذان وبعذذذض منتجاهتذذذا واالظبذذذاك بوسذذذائل نقذذذل عاديذذذة و 

waterial orinented))  يف حذذذني ان ىنذذذاك مذذذواد زراعيذذذة تكلذذذف عمليذذذات نقلهذذذا اجذذذور كبذذذرية وخباصذذذة ان صذذذناعاهتا
تستخدم منها كميات كبرية كالقمح والشعري والذرز, لذذلك يفضذل ان تقذام مثذل ىذذه الصذناعات بذالقرب مذن مصذادر انتاجهذا, 

كزىذرة الشذمس والتمذور والذذرة الصذفراء وغريىذا, لذايفضذل اوليذة زراعيذة تقذد جذزءاً كبذرياً مذن وز ذا بعذد تصذنيعها   فضاًل عن ـبواد
( 4)( weight loosing industriesان تقذام ىذذه الصذناعات ايضذاً بذالقرب مذن مصذادر انتاجهذا , وىذذا مذا يسذمى )

 لنحو االيت:ولغرض االطالع على ىذه اؼبواد االولية ميكن تناوؽبا على ا
اؼبسذتثمرة بزراعذذة اغببذوب: وسبثذل يف القمذذح والشذعري والذذرز , اد تضذم ؿبافظذة القادسذذية مسذاحة واسذذعة مذن االراضذي الزراعيذذة -1

مذذن اؼبسذذاحة اؼبسذذتغلة بالزراعذذة يف اؼبنطقذذة , توزعذذت بذذني اقضذذية  8614( دوًل أي نسذذبة 71322314اغببذذوب تقذذدر حبذذوايل) 
  الديوانيذة ولتسذليط الضذوء علذى ىذذه احملاصذيل  نقسذمها اىل حة لكذل مذن قضذاء الشذامية وعفذك احملافظة ولكن باسبقية واض

 ما يلي 



  

  

القمح: وىو من احملاصيل الشتوية والسرتاتيجية اؼبهمة لكونو مادة غذائية رئيسية يف غذاء الفرد, اضذافة اىل اتسذاع زراعتذو  -أ  
( دوًل عذذذذذذذام 74941شذذذذذذهد زيذذذذذذذادة يف اؼبسذذذذذذاحات اؼبزروعذذذذذذذة مذذذذذذن) وتشذذذذذذجيعها مذذذذذذذن قبذذذذذذل الدولذذذذذذذة يف السذذذذذذنوات االخذذذذذذذرية, اد

 ( 1انظر جدول ) 2222( دوًل عام 267685اىل)1992
 
 (1جدول )

 (2222-1992اؼبساحات اؼبزروعة واالنتاج واالنتاجية حملصول القمح يف ؿبافظة القادية للسنوات)
 

 االنتاجية/كغم/دوًل االنتاج/طن  اؼبساحة/دوًل السنوات 
1992 74941 22954 32603 
1991 95216 62269 63403 
1992 174121 59122 33905 
1993 237824 46542 19506 
1994 252273 47192 18807 
1995 252622 82228 31903 
1996 225952 61637 27207 
1997 234685 77974 33202 
1998 266341 53146 19905 
1999 268654 122826 37503 
2222 267685 112841 42105 

 اؼبصدر: وزارة الزراعة , مديرية زراعة ؿبافظة القادسية , غرفة العمليات , بيانات غري منشورة.
 
 
 1999حيث يتضح من اعبدول السابق الزيادة الواضحة يف اؼبساحة اؼبستغلة بزراعة ىذا احملصول حا بلغت دروهتا عام  

كغم/دوًل عام 42105وصلت اىل  1992  كغم/دوًل عام32603ومثال دلك يقال عن االنتاجية يف حني كانت 
. يتفاوت انتاج ؿبصول القمح يف ؿبافظة القادسية بني الوحدات االدارية, اد جاء قضاء الشامية باؼبرتبة االوىل وبواقع 2222
احتل قضاء اغبمزة اؼبرتبة  ( طن, يف حني1396206( طن, احتل قضاء عفك اؼبرتبة الثانية بنصيب )4689705انتاج )

 (  2) ( طن جدول488605( طن فيما ضم قضاء الديوانية )721402ثة دبجموع )الثال
 (2جدول )

 (2111-1991من) يف ؿبافظة القادسية للمدة االقضية اؼبساحات اؼبزروعة واالنتاج واالنتاجية حملصول الشعري حسب 



  

  

 االنتاجية/كغم/دوًل االنتاج/طن  اؼبساحة/دوًل السنوات 
 23203 488605 2121101 الديوانية
 41908 4689705 11169306 الشامية
 15806 721402 4547409 اغبمزة

 18708 1396206 7431309 عفك 
 28807 7295808 25266305 احملافظة 

 اؼبصدر: وزارة الزراعة , مديرية زراعة ؿبافظة القادسية , غرفة العمليات , بيانات غري منشورة.
زراعتذذو يف السذذنوات االخذرية المهيتذذو يف الوقذذت اغباضذذر بوصذذفو مذذادة داخلذذة الصذذناعة الشذعري : وىذذو ؿبصذذول شذذتوي بذذرزت  -ب

, فقذذذد اخذذذذت اػببذذذز بعذذذد خلطذذذو مذذذع دقيذذذق القمذذذح , ولكونذذذو ميثذذذل احذذذد اؼبذذذواد االوليذذذة اؼبسذذذتخدمة يف صذذذناعة العلذذذف اغبيذذذوا  
 2222دوًل عام ( 234294اىل ) 1991( دوًل عام 222424مساحات اؼبزروعة هبذا احملصول تتوسع من )

 (3جدول )
 (2222-1992اؼبساحات اؼبزروعة واالنتاج واالنتاجية حملصول الشعري يف ؿبافظة القادسية للسنوات )

 /كغم/دوًلاإلنتاجية االنتاج/طن اؼبساحة/دوًل السنوات
1992 378448 99531 262.9 
1991 222424 65472 323.4 
1992 332847 63781 192.7 
1993 277244 47352 172.7 
1994 262586 33256 127.6 
1995 267742 39943 149.1 
1996 314246 39781 126.5 
1997 264625 32667 123.4 
1998 314415 26572 84.5 
1999 313752 9928 31.5 
2222 234294 45852 195.7 

 غري منشورة . اؼبصدر: وزارة الزراعة,مديرية زراعة ؿبافظة القادسية, غرفة العمليات , بيانات
ويتذذذوزع انتذذذاج 2222كغذذذم/دوًل عذذذام 19507اىل  1992كغذذذم /دوًل عذذذام 19207مذذذن  يذذذةرافذذذق دلذذذك تذبذذذذب يف االنتاج

( طذن 1552404الشعري على صبيع الوحدات االدارية يف منطقة الدراسذة , جذاء قضذاء عفذك باؼبرتبذة االوىل اد سذاىم حبذوايل)



  

  

( طذذن تذذاله 521203حذذني احتذذل قضذذاء الديوانيذذة اؼبرتبذذة الثالثذذة دبجمذذوع )( طذذن يف 1132309قضذذاء اغبمذذزة دبجمذذوع ) يليذذو
 (   4( طن انظر جدول )321209بعة اد بلغ ؾبموع انتاجو )راقضاء الشامية باؼبرتبة ال

 
 

 (4جدول رقم )
 2222-1992يف ؿبافظة القادسية للمدة من  االقضية اؼبساحات اؼبزروعة واالنتاج واالنتاجية حملصول الشعري حسب 

 االنتاجية/كغم/دوًل االنتاج/طن اؼبساحة/دوًل السنوات
 38.2 5212.3 36299 الديوانية
 186.2 3213.2 16179 الشامية
 142.6 11323.9 82523 اغبمزة
 126.4 15524.4 19448214 عفك

 12604 3487106 32746104 احملافظة
 غرفة العمليات , بيانات غري منشورة . اؼبصدر: وزارة الزراعة , مديرية زراعة ؿبافظة القادسية ,

 
 
الرز:سبثذل زراعذذة ؿبصذذول الذذرز يف ؿبافظذة القادسذذية مكانذذة ىامذذة لتذوفر شذذروط زراعتذذو اؼبتمثلذذة بذدرجات اغبذذرارة اؼبالئمذذة واؼبيذذاه -ج

% مذذذذن 18أي نسذذذذبة  1999-1992( دوًل للمذذذذدة 133248واػبذذذربة اؼبوروثذذذذة عذذذذن زراعتذذذذو اد بلغذذذذت اؼبسذذذاحة اؼبزروعذذذذة )
ساحة اؼبزروعة باغببوب للمحافظة ورغم صغر اؼبساحة اؼبزروعة باحملصول اال ان انتاجية الذدوًل منهذا مرتفعذة قياسذاً باحملاصذيل اؼب

(كغذذم/دوًل 12604( كغذذم/دوًل للقمذذح و)28806عذذن)(كغذذم/دوًل هذذدىا التزيذذد 59409السذذابقة فيمذذا بلذذغ معذذدل انتاجذذو )
 (5للشعري انظر جدول )

 
 
 
 
 

 (5جدول )
 ساحات اؼبزروعة واالنتاج واالنتاجية حملصول الرز يف ؿبافظة القادسية للسنواتاؼب



  

  

1992-1999* 
 االنتاجية/كغم/دوًل االنتاج/طن اؼبساحة/دوًل السنوات
1992 132277 79124 62801 
1991 141156 111278 78609 
1992 128448 123814 82802 
1993 113258 46384 41202 
1994 113136 61547 544 
1995 122897 57382 56807 
1996 125753 44489 42206 
1997 121547 52217 49205 
1998 127839 78742 732.1 
1999 91195 45287 49605 

 اؼبصدر: وزارة الزراعة,مديرية زراعة ؿبافظة القادسية,غرفة العمليات ,بيانات غري منشورة.
الل دلك العام .يتفاوت توزيع وانتاج ؿبصول الذرز بذني اقضذية احملافظذة حيذث لشحة اؼبياه خ 2222*مل يزرع ؿبصول الرز عام

يف اقضذية الديوانيذة واغبمذزة وعفذك ( طذن , بينمذا كذان االنتذاج 6582501احتل قضاء الشذامية اؼبرتبذة االوىل ,اد بلذغ انتاجذو )
 (6( طن على التوايل جدول )47608( طن و)982409(طن و)32276)

 (6جدول )
 1999-1992يف ؿبافظة القادسية للمدة من االقضية صول الرز حسب حملاؼبزروعة واالنتاج واالنتاجية اؼبساحات 

 االنتاجية/كغم/دوًل االنتاج/طن اؼبساحة/دوًل الوحدة االدارية
 66203 322706 458409 الديوانية
 62909 .65825 12792409 الشامية
 65307 982409 1522805 اغبمزة
 8603 ..476 551202 عفك

 59409 7915404 13324805 احملافظة
 اؼبصدر: وزارة الزراعة,مديرية زراعة ؿبافظة القادسية, غرفة العمليات, يانات غري منشورة.      

وتاسيساً على مذا تقذدم فذان منطقذة الدراسذة ورغذم قلذة انتذاج اغببذوب فيهذا اال ان قيذام صذناعات غذائيذة اعتمذاداً علذى مذا ينذت   
ان ميثل قاعدة لصناعة غذائية كصناعة خزن اغببوب وهتيئتها وطحنها وصذناعة اػببذز والصذمون واؼبعجنذات وصذناعة  فيها ميكن

اؼبعكرونذذة وصذذناعة البسذذكويت وصذذناعة اغذيذذة االطفذذال فضذذالً عذذن امهيذذة ـبلفذذات اغببذذوب )القمذذح والشذذعري( يف انتذذاج اعذذالف 
 يشو.مركزة للحيوانات والدواجن, اىل جانب جرش الرز وهتب



  

  

 ة:ياحملاصيل الصناع -2
وىذذي ؿباصذذيل الذذذرة الصذذفراء والقطذذن وزىذذرة الشذذمس, اد تضذذم ؿبافظذذة القادسذذية مسذذاحة واسذذعة مذذن االراضذذي الزراعيذذة         

% مذذذن ؾبمذذذوع اؼبسذذذاحة اؼبسذذذتغلة زراعيذذذاً يف 5( دوًل اي بنسذذذبة 4254602واؼبسذذذتثمرة بزراعذذذة ىذذذذه احملاصذذذيل تقذذذدر حبذذذوايل )
ت بذذني اقضذية احملافظذذة ولكذن باسذبقية واضذذحة لكذل مذذن قضذاء عفذك واغبمذذزة   الديوانيذة ولتسذذليط الضذوء علذذى احملافظذة, توزعذ

 ىذه احملاصيل نقسمها اىل ما يايت:
الذرة الصفراء : وىي من احملاصيل الصناعية اؼبهمذة الداخلذة يف صذناعات غذائيذة ـبتلفذة مثذل اسذتخالص النشذا, فضذالً عذن -أ 

يذذة يف انتذذاج اعذذالف كثذذرية مركذذزة كثذذرية للحيوانذذات والذذدواجن لذذذلك اخذذذت اؼبسذذاحات اؼبزروعذذة هبذذذا احملصذذول فائذذدهتا كمذذادة اول
 (.7.جدول )1999( دوًل عام 25488اىل) 1991( دوًل عام 4184تتوسع من)

 (7جدول)
 1999-1992الذرة الصفراء يف ؿبافظة القادسيةاؼبساحات اؼبزروعة واالنتاج واالنتاجية حملصول 

 االنتاجية/كغم/دوًل االنتاج/طن اؼبساحة/دوًل لسنواتا
1992 8215 227201 251 
1991 4184 933 22209 
1992 8876 1784 22209 
1993 9565 1913 222 
1994 7521 135201 17909 
1995 8222 151507 18909 
1996 12479 213202 215 
1997 42353 11992 2971 
1998 38391 4716 1228 
1999 25488 6142 242.9 
2222 1282 216 19906 

 اؼبصدر: وزارة الزراعة, مديرية زراعة ؿبافظة القادسية, غرفة العمليات, بيانات غري منشورة.
يتبذذذذاين توزيذذذذع انتذذذذاج ؿبصذذذذول الذذذذذرة الصذذذذفراء بذذذذني اقضذذذذية باظذذذذة القادسذذذذية اد جذذذذاء قضذذذذاء اغبمذذذذزة باؼبرتبذذذذة االو ذذذذل حيذذذذث بلذذذذغ 

(طذذن, يف حذذني بلذذغ انتذذاج قضذذائي  99218 احتذذل قضذذاء الديوانيذذة باؼبرتبذذة الثانيذذة وبواقذذع انتذذاج)( طذذن, يف حذذني1176انتاجذذو)
 (.8( على التوايل انظر جدول )97203( طن و)97605عفك والشامية )

 (8جدول )
 2222-1992يف ؿبافظة القادسية للمدة من حسب االقضية لذرة الصفراءصول احملاؼبساحات اؼبزروعة واالنتاج واالنتاجية 

 االنتاجية/كغم/دوًل االنتاج/طن اؼبساحة/دوًل الوحدة االدارية



  

  

 18306 99208 542205 الديوانية
 49304 97208 1972 الشامية
 34204 1176 3434 اغبمزة
 22404 97605 966602 عفك

 24909 511706 2247205 احملافظة
 رفة العمليات, بيانات غري منشورة.اؼبصدر: وزارة الزراعة, مديرية زراعة ؿبافظة القادسية, غ

اغبذذارة واؼبعتدلذذة يف العذذامل, اد يذذتم االسذذتفادة منذذو يف بالد الذذالقطذذن: وىذذو مذذن احملاصذذيل الصذذناعية اؼبهمذذة واكثرىذذا رحبذذاً يف  -ب
  %( ويف صذذناعة الزيذذوت النباتيذذة والصذذابون باالضذذافة اىل26-18صذذناعات ـبتلفذذة مثذذل اسذذتخراج الزيذذت مذذن البذذذور وبنسذذبة )

بشذكل كبذري فيمذذا  توسذعت زراعذة ىذذا احملصذذول (  5)كسذبو البذذور الذيت تسذذتعمل علفذاً لالبقذار بعذد خلطهذذا دبذواد العلذف االخذذرى
اخذذذذت زراعتذذذو باالرتفذذذاع اؼبتبذذذاين يف السذذذنوات الالحقذذذة خاصذذذة مذذذن عذذذام  1992دوًل عذذذام (122كانذذذت اؼبسذذذاحة اؼبزروعذذذة )

 (9انظر جدول) 1999-1998غت دروهتا يف عامي   اخذت باالرتفاع حسث بل 1997حا عام  1992
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (9جدول )
 2222-1992نواتاؼبساحات اؼبزورعة واالنتاج واالنتاجية حملصول القطن يف ؿبافظة القادسية للس

 االنتاجية/كغم/دوًل االنتاج/طن اؼبساحة/دوًل السنوات
1992 122 2709 272 
1991 - - - 
1992 712 125.3 17505 



  

  

1993 296 8104 27306 
1994 423 12604 29708 
1995 259 92 35502 
1996 71 22 32908 
1997 7192 2121 29409 
1998 13622 267509 19607 
1999 13266 356404 27207 
2222 12332 1789 17301 

 .  اؼبصدر: وزارة الزراعة, مديرية زراعة ؿبافظة القادسية, غرفة العمليات, بيانات غري منشورة
يتفذذذذاوت انتذذذذاج ؿبصذذذذول القطذذذذن يف منطقذذذذة  الدراسذذذذة بذذذذني وحداتذذذذو االداريذذذذة, اد جذذذذاء قضذذذذاء عفذذذذك باؼبرتبذذذذة االوىل وبواقذذذذع انتذذذذاج قذذذذدره 

 (12( طن على التوايل جدول )25111( طن و)25202(طن , يف حني بلغ انتاج قضائي الديوانية واغبمزة )254505)
 (12جدول )

 يف ؿبافظة القادسية  االقضيةحسب  القطنصول حملنتاجية اؼبساحات اؼبزروعة واالنتاج واال
 2222-1992للمدة من

 االنتاجية/كغم/دوًل االنتاج/طن اؼبساحة/دوًل الوحدة االدارية
 26104 25205 96401 الديوانية
 - - - الشامية
 96106 25101 261 اغبمزة
 23601 254505 1277708 عفك

 25402 324901 1222209 احملافظة
 اؼبصدر: وزارة الزراعة, مديرية زراعة ؿبافظة القادسية, غرفة العمليات, بيانات غري منشورة.

وتصذل  منهذازىرة الشذمس: ومذن احملاصذيل الصذيفية الذيت تذدخل يف  صذناعات غذائيذة متنوعذة اد تسذتخرج الزيذوت النباتيذة   -ج
% 35-32سذنة كمذا وتسذتخدم ـبلفاهتذا يف غذذاء اؼباشذية الحتوائهذا علذى اصنافو احمل % يف بعض52% واىل 42اىل حوايل 
 2222( دوًل عذام 1745)اىل1993عذام ( دوًل 854. االمر الذي ادى اىل اتساع مساحاتو اؼبزروعذة مذن) (6)من الربوتني

 ( 11.انظر جدول )1999-1998يف حني بلغ اقصى ارتفاع لو خالل سنوات 
 (11جدول )

 واالنتاج واالنتاجية حملصول زىرة الشمس يف ؿبافظة القادسية للسنوات اؼبساحات اؼبزورعة
1992-2222 

 االنتاجية/كغم/دوًل االنتاج/طن اؼبساحة/دوًل السنوات



  

  

1992 4586 3236 26905 
1991 - - - 
1992 2222 49204 24205 
1993 854 212 24509 
1994 728 196 26902 
1995 164 39 23708 
1996 1312 42202 32503 
1997 1495 43207 28701 
1998 8222 2456 327 
1999 16955 3351 19706 
2222 1745 368 21208 

 اؼبصدر: وزارة الزراعة, مديرية زراعة ؿبافظة القادسية, غرفة العمليات, بيانات غري منشورة.
افذذة, اال ان انتاجذذو الكبذذري اقتصذذر علذذى قضذذاء يتذذوزع انتذذاج ىذذذا احملصذذول علذذى الوحذذدات االداريذذة يف منطقذذة الدراسذذة ك        

طذذذن (52207اؼبرتبذذة الثانيذذة ودبجمذذوع )( طذذن يليذذو قضذذاء اغبمذذذزة ب162703عفذذك الذذذي جذذاء باؼبرتبذذة االوىل وسذذذاىم حبذذوايل)
 (12(طن انظر جدول )9601اؼبرتبة الثالثة اد بلغ ؾبموع انتاجو )احتل قضاء الديوانية 

 
 
 
 

 (12جدول )
           يف ؿبافظة القادسية للمدة االقضيةحسب  زىرة الشمسة واالنتاج واالنتاجية ؿبصول اؼبساحات اؼبزروع

 2222-1992من
 االنتاجية/كغم/دوًل االنتاج/طن اؼبساحة/دوًل الوحدة االدارية

 12303 9601 778 الديوانية
 - - - الشامية
 27209 52207 183902 اغبمزة
 29407 162713 545308 عفك

 27303 222601 827208 فظةاحملا
 رفة العمليات, بيانات غري منشورةاؼبصدر: وزارة الزراعة, مديرية زراعة ؿبافظة القادسية, غ



  

  

إنشذاء صذناعة زيتيذة  بناءاً على ما تقذدم فذان امكانيذة هذاح زراعذة ىذذه احملاصذيل والتوسذع فيهذا مسذاحة وانتاجذاً يسذهل عمليذة   
يف منطقذذذة الدراسذذذة وىذذذذا االنشذذذاء سذذذوف يظهذذذر تذذذاثريه يف ربسذذذني اؼبدينذذذة الذذذيت يقذذذام فيهذذذا يف موقذذذع ـبتذذذار ولعذذذدم وجذذذود مصذذذنع 

فضذذالً عذذن  (7)واؼبنذذاطق احمليطذذة هبذذا خصوصذذاً وان تنذذوع االنتذذاج الصذذناعي  يعتذذرب مذذن اؼبعذذايري اؼبسذذتخدمة يف تطذذور اؼبذذدن الفقذذرية 
كافحذذة االفذذات الزراعيذذة كذذل دلذذك يعمذذل علذذى ربفيذذز االنتذذاج اغبديثذذة كاؼبكننذذة الزراعيذذة واالظبذذدة وماسذذتخدام الوسذذائل العلميذذة 

 .( 8)الزراعي 
 
 
 
 اػبضروات: -3

والبصذذذذل والرقذذذذي والبطذذذذيذ والباميذذذذا اد ربتذذذذل زراعتهذذذذا يف احملافظذذذذة مسذذذذاحة قذذذذدرىا وتشذذذذمل الطمذذذذاطم والبادهذذذذان واػبيذذذذار         
اعياً يف احملافظة علذى الذرغم مذن صذغر اؼبسذاحة الذيت اؼبستغلة زراعتها زر احة ؾبموع اؼبس% من 303( دوًل أي نسبة 27783)

تشذذغلها اػبضذذروات الصذذيفية والشذذتوية اال ان امهيتهذذا يف دعذذم االقتصذذاد الزراعذذي وتذذوفري متطلبذذات السذذكان مذذن الغذذذاء اصذذبحت 
 واضحة: 

 
 
 
 

 (13جدول )
 مساحة اػبضروات الصيفية والشتوية يف ؿبافظة القادسية

 2222-1992للسنوات 
مسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاحة   السنوات

اػبضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذروات 
 الصيفية/دوًل

 
 من اجملموع %

مسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاحة 
اػبضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذروات 

 الشتوية/دوًل

 
 من اجملموع%

ؾبمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوع مسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاحة 
 اػبضروات يف احملافظة 

1992 28787 9117 2612 803 31397 
1991 5612 9909 5 201 5615 
1992 23289 89 285505 11 2594405 
1993 15877 9802 29205 108 1616705 
1994 33662 9306 2316 604 35978 



  

  

1995 42388 8603 61716 1307 49124 
1996 44183 8801 5961 1109 52144 
1997 45312 8806 5841 1104 51151 
1998 38122 8802 5122 1108 43222 
1999 36612 8804 4828 1106 41418 
2222 32122 89 3982 11 36282 

 افظة القادسية, غرفة العمليات, بيانات غري منشورة.اؼبصدر: وزارة الزراعة, مديرية زراعة ؿب
 ًل( دو 31397( ان اؼبسذذاحة اؼبزروعذذة باػبضذذروات اخذذذت توسذذعاً واضذذحاً, فقذذد كانذذت مسذذاحتها)13ويتضذذح مذذن اعبذذدول ) 

( دوًل 52144دبسذذذاحة ) 6,,199799حذذذا بلذذذغ اعالىذذذا يف  1994( دوًل عذذذام 35978وصذذذلت اىل ) 1992عذذذام 
اىل جانذذب زيذذادة االقبذذال علذذى تذذوفر متطلبذذات زراعتهذذا خاصذذة اؼبيذذاه التذذوايل, ويعذذود ىذذذا التوسذذع اىل ( دوًل علذذى 51151و)

اسذذذتهالك اػبضذذذروات بشذذذكل عذذذام لذذذرخق شبنهذذذا نسذذذبياً وقيمتهذذذا الغذائيذذذة العاليذذذة فا ذذذا تتميذذذز بكو ذذذا مصذذذدراً ىامذذذا للفيتامينذذذات 
 عذن اهذالء النظذرة القدميذة لذزراع ىذذه احملاصذيل واؼبرتسذخة  يف دىنيذة فضذالً ( 9)واالمالح اؼبعدنية وغين بالكاربوىيدرات والربوتذني

واعبذدول االيت ( 12)اؼبزارعني اؼبفروضة بالعادات والتقاليد فضالً عن ان زراعتها  تعترب مرحبة الرتفاع اسعارىا وقصر فصذل منوىذا 
 يوضح نسب مساحات زراعتها يف احملافظة .

 
 

 (14جدول )
 2222-1992يف ؿبافظة القادسية من االقضية  يفية والشتوية حسبمساحة اػبضروات الص

 %من اجملموع مساحة اػبضروات يف احملافظة الوحدة االدارية
 1205 2926 الديوانية
 6207 17425 الشامية
 1103 3152 اغبمزة
 1505 4282 عفك

 122 27783 احملافظة
 لقادسية, ,قسم االنتاج النبايت.اؼبصدر: وزارة الزراعة, مديرية زراعة ؿبافظة ا    

اىل  منطقذذة الوحذذدات االداريذذة اال ا ذذا تتبذذاين مذذنويتضذذح مذذن اعبذذدول السذذابق بانذذو مسذذاحة اػبضذذروات تتذذوزع علذذى صبيذذع       
د دلذك اىل اتسذاع و % مذن ؾبمذوع اػبضذروات يف احملافظذة, ويعذ6207اخرى . اد تظهر اكثر تركز ؽبا يف قضاء الشامية وبنسبة 



  

  

قضذذية مذذن حيذذث اؼبسذذاحة اؼبزروعذذة بينمذذا تقذذل ال اربيف القضذذاء اؼبذذذكور وؾباورتذذو ؿبافظذذة النجذذف, فهذذو  تذذل اكذذاحملليذذة السذذوق 
 مساحة زراعتو يف اقضية عفك واغبمزة وقضاء الديوانية.

مباشذرة يف وبصذورة من كميات االنتاج واؼبساحات اؼبزروعة اؼبشار اليها سلفاً اال ان معظذم االنتذاج يسذتهلك ؿبليذاً وعلى الرغم 
 حني ميكن اعتمادىا كمواد اولية وقيام صناعات غذائية نظرا ػبلو منطقة الدراسة ؼبصنع تعليب اػبضروات بانواعها اؼبختلفة.

 اشجار النخيل: -4
تعذذذد ؿبافظذذذة القادسذذذية مذذذن ؿبافظذذذات القطذذذر الذذذيت تشذذذتهر بزراعذذذة اشذذذجار النخيذذذل فقذذذد بلغذذذت اؼبسذذذاحة اؼبزروعذذذة فيهذذذا          

% مذذذذذذذذن ؾبمذذذذذذذذوع عذذذذذذذذدد اشذذذذذذذذجار النخيذذذذذذذذل يف القطذذذذذذذذر والبالغذذذذذذذذة 501( خنلذذذذذذذذة وبنسذذذذذذذذبة738125( دوًل وبواقذذذذذذذذع )44279)
 (15انظر جدول )( 11)( خنلة14611322)

 اما اىم انواع الرئيسية من التمور يف احملافظة ىي ازىدي والعمرا  واػبستاوي.
 
 
 
 
 
 
 (15جدول)

 2222ؿبافظة  القادسية عام يف  االقضيةبساتني واعداد النخيل حسب مساحة 
 %من اجملموع العدد % من اجملموع اؼبساحة/دوًل الوحدة االدارية

 7508 559162 3706 17233 الديوانية
 4 29922 5507 24532 الشامية
 15 112124 4 1768 اغبمزة
 502 38921 107 748 عفك

 122 738125 122 44279 احملافظة
 ة زراعة ؿبافظة القادسية, قسم احملاصيل اغبقلية.اؼبصدر: وزارة الزراعة, مديري

ويتضح من اعبدول اعاله تفاوت اؼبساحات اؼبزروعة يف بساتني النخيل بني الوحدات االداريذة  يف احملافظذة اد ضذم قضذاء      
 (29922% يف حذذني كذذان عذذدد اشذذجار النخيذذل فيذذو )5507( دوًل وبنسذذبة 24532الشذذامية اكذذرب مسذذاحة منهذذا وبواقذذع )

( شذذجرة   يليذذو 559162% وبعذذدد )3806( دوًل وبنسذذبة 17233شذذجرة , يذذايت قضذذاء الديوانيذذة باؼبرتبذذة الثانيذذة ويضذذم )



  

  

مرتبذذذة اخذذذرى دبسذذذاحة ( شذذذجرة وميثذذذل قضذذذاء عفذذذك 112124%ودبجمذذذوع )4( دوًل وبنسذذذبة 1768قضذذذاء اغبمذذذزة ويضذذذم )
شبذذار ىذذذه االشذذجار يف قيذذام صذذناعات غذائيذذة ( شذذجرة وميكذذن ان تسذذاىم 38921% ودبجمذذوع )107( دوًل وبنسذذبة 748)

اؼبختلفذة واػبذل والسذكر السذائل وطبذرية التذوريال وحذامض الليمذون  والعلذف اغبيذوا  مذن النوعيذة الدبس بانواعذو متنوعة كصناعة 
ج مشذذروب دراسذذات اػباصذذة بانتذذاج مذذر  التمذذور وادخذذال التمذذور يف صذذناعة اػببذذز واؼبعجنذذات مذذع انتذذا الفضذذال عذذن  (12)الرديئذذة 

 (  13)غازي منها
 ثانياً: الثروة اغبيوانية 

جات نباتية واخرى حيوانية وتعد االخرية من اؼبواد االوليذة االساسذية يف الصذناعات تتنشطر اؼبنتجات الزراعية اىل نوعني من    
قادسذذذذية اد بلذذذذغ عذذذذددىا وتوجذذذذد صبذذذذع ىذذذذذه االنذذذذواع يف ؿبافظذذذذة الالغذائيذذذذة وتشذذذذمل )االغنذذذذام , االبقذذذذار , اؼبذذذذاعز , واعبذذذذاموس( 

 ( رأس كما يظهر يف اعبدول االيت :656298)
 
 
 
 
 
 

 (16جدول )
 1986اعداد الثروة اغبيوانية يف ؿبافظة القادسية لعام 

 %من اجملموع العدد)رأس( اؼبفردة
 6603 434933 االغنام
 18 117731 االبقار
 1409 98196 اؼباعز

 208 5238 اعباموس
 122 656298 احملافظة

نتذذذذائ  اؼبسذذذذح         اؼبصذذذذدر:صبهورية العذذذذراق , وزارة التخطذذذذيط , اعبهذذذذاز اؼبركذذذذزي لالحصذذذذاء , دائذذذذرة االحصذذذذاء الزراعذذذذي ,   
 .1986الشامل للثروة اغبيوانية يف القطر لعام 

ركذذز قضذذاء ( رأسذذاً , توزعذذت يف منذذاطق ـبتلفذذة اال ان م434933حيذذث تتصذذدر  االغنذذام اؼبرتبذذة االوىل, اد بلذذغ عذذددىا )    
( 117731وسذذومر والشذذنافية احتلذذت اؼبرتبذذة االوىل, بينمذذا جذذاءت االبقذذار باؼبرتبذذة الثانيذذة ودبجمذذوع )  راغبمذذزة ونذذواحي البذذدي



  

  

( رأس تركذزت 98169رأساً انتشرت يف مركز قضاء عفك ونواحي غماس والبدير يف حني احتل اؼباعز اؼبرتبذة الثالثذة وبواقذع ) 
( رأس تركذزت يف مركذز قضذاء 5238وسومر , اما اعباموس فاحتل مرتبة اخرية وبعدد)ير والدغارة يف قضاء عفك ونواحي البد

تذوطن الشامية والديوانية ونواحي اؼبهناويذة والسذنية والسذدير وهبذذا فذان اقضذية عفذك والشذامية والديوانيذة الذيت تتذوفر فيهذا عوامذل 
كمذواد اوليذة ؼبذا ميثلذو التخصذق  يف االنتذاج اغبيذوا  ضذمن تلذك   صناعات غذائية تعتمد على دبذح  اغبيوانذات وعلذى منتجاهتذا

اؼبنذذاطق اساسذذا ىامذذا يف التميذذز بذذني الرعذذي التقليذذدي غذذري االقتصذذادي والرعذذي التجذذاري االقتصذذادي فضذذالً عذذن التوسذذع يف تربيذذة 
اسذذذي علذذذى سذذذبيل اؼبثذذذال تتميذذذز اد مذذذا علمنذذذا ان سالسذذذة العو  ( 14)انذذذواع مذذذن اغبيوانذذذات سباشذذذياً مذذذع الظذذذروف الطبيعيذذذة السذذذائدة 

اىل جانذذب دلذذك ( 15)بتحملهذذا العذذيا يف اؼبنذذاطق اعبافذذة دات النباتذذات القليلذذة وبذذنفس الوقذذت تتحمذذل االمذذراض واغبذذرارة العاليذذة
ؿباصيل االعالف يف مواسم اعبفاف للحذد مذن ظذاىرة  صيانة اؼبراعي الطبيعية وضبايتها من االضرار اؼبختلفة والتوسع يف زراعتو

االمر الذي يؤدي اىل دعم الصناعات الغذائيذة بذاؼبواد االوليذة وربقيذق التذوطن الصذناعي الغذذائي ( 16)رتحال حبثًا عن اغبشائاال
يف منطقة الدراسة اؼبعتمدة على اؼبنتجات اغبيوانية كمواد اولية يف تذوفري منتجذات االلبذان )اغبليذب , اللذجل , اعبذجل( اضذافة اىل 

 اللحوم .
 
 
 
 

 الخاتمة
تركذز غذرض ىذذه الدراسذة علذى ربليذل عوامذل تذوطن الصذناعات الغذائيذة مذن مكذان الخذر يف ؿبافظذة القادسذية والكشذف        

صذولة  االنتذاج الزراعذي حالذة عن اؼبقومات الزراعية اليت ربدد هاح قيامها. وتعين اؼبقومات الزراعية اؼبتاحذة يف منطقذة الدراسذة و 
  االلتفاء واالستخدام الصناعي .

سبثلذذت اؼبقومذذات الزراعيذذة دبنتجذذات نباتيذذة واخذذرى حيوانيذذة سبثلذذت اؼبنتجذذات الزراعيذذة دبحاصذذيل صذذيفية واخذذرى شذذتوية وتضذذمنت 
ن كذذالقطللغذذذاء كذذالرز ومنهذذا مذذا يسذذتخدم الغذذراض صذذناعية  احملاصذذيل الصذذيفية ؾبموعذذة متعذذددة مذذن احملاصذذيل فيهذذا مذذا يسذذتخدم 

كالذذذرة الصذذفراء حيذذث تتميذذز ىذذذه احملاصذذيل بصذذغر مسذذاحتها بالنسذذبة حملاصذذيل   وزىذذرة الشذذمس وكعلذذف للحيوانذذات والذذدواجن
( دومنذذا ومسذذذاحة 25269305اغببذذوب الشذذتوية فبينمذذذا تصذذل مسذذذاحة القمذذح يف اقضذذذية الديوانيذذة والشذذذامية واغبمذذزة وعفذذذك) 

اقضذذية احملافظذذة ويتسذذع  ( دومنذذا تتسذذع ىذذذه اؼبسذذاحة بالنسذذبة حملصذذول الذذرز يف صبيذذع32746104الشذذعري يف االقضذذية نفسذذها )
ىذذذا الفذذذارق بالنسذذذبة حملاصذذيل الذذذذرة والقطذذذن وزىذذرة الشذذذمس . اىل جانذذذب دلذذذك كذذان للثذذذروة اغبيوانيذذذة مذذن اغنذذذام وابقذذذار ومذذذاعز 

دبذذا يكشذذف ودرجذذة  اؼبقومذذات  وجذذاموس شذذكالً اخذذر دلذذك لتلذذك اؼبقومذذات الصذذناعية. ولعذذل مذذن اؼبناسذذب ىنذذا ان نعذذرف تلذذك
وىذذو امذذر ميكذذن ان يكشذذف ظذذاىرة ؽبذذا امهيتهذذا يف رسذذم  ة فيهذذا , ودرجذذة عالقتهذذا بتوزيذذع ىذذذه اؼبقومذذاتالتذذوطن الصذذناعة الغذائيذذ



  

  

 ابعذذذاد التخطذذذيط الصذذذناعي وربديذذذد اذباىاتذذذو. علذذذى العمذذذوم تعكذذذس صذذذورة التوزيذذذع اعبغذذذرايف للصذذذناعات الغذائيذذذة تشذذذتتا واضذذذحا
لزراعيذذذذة اال انذذذذو يكشذذذذف حقيقذذذذة الصذذذذورة اعبغرافيذذذذة لتذذذذوطن وتباعذذذذد كبذذذذرياً  وان ىذذذذذا التوزيذذذذع وان جذذذذاء معتمذذذذدا علذذذذى اؼبقومذذذذات ا

 الصناعات الغذائية باالعتماد على اؼبقومات الزراعية .   
وخاسبة القول ان الصذناعات الغذائيذة الذيت قامذت يف ؿبافظذة القادسذية السبثذل سذوى حركذة مرنذة واسذعة تتفذق وتذوفر متطلبذات     

ة اؼبرنذذة لقيامهذذا واسذذتحودت كذذاخذذرى تشذذغل سذذوق احملافظذذة جذذاءت ىذذذه اغبر ىذذذه الصذذناعة. ونتجذذة لضذذعف منافسذذة صذذناعات 
 على سوقها مع مرونة اخرى لقيام صناعات غذائية غريىا . 
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