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 يف حمافظة القادسية   زراعة القطن وصناعةاملنسىجات القطنية والعالقة بينهما
 حسينرحمن رباط  م.                                                                      

 جامعت القادسيت /كليت االداب                                                                                                          

 الخالصة : 
تهػػػتـ ثير مػػػل وػػػف ثيػػػ كؿ ثيمػػػبالمن كثيباومػػػن  ايمػػػبالام ثيبسػػػم من    سػػػ   ثيبوػػػك ثيسػػػراب   ػػػمف  

وختلؼ وباطؽ ثيعايـ   كوحافظن ثيقا سمن شأبها شأف  اق  ثيوباطؽ ثيت  آخذم تشه  بوكثن سرابمان كثضحان 
   1979واض    يذث قاوم ثيحركوػن للػت تأسػمص ومػبي بسػمي ثي مكثبمػن لػاـ وبذ ثيس عمبام وف ثيقلف ثي

يتشػػلمؿ لػػ   ر مػػل وػػف ثيرػػكث ل ثيابمػػن ك مػػل ثيابمػػن   تقػػؿ لػػف  ػػن  ث ؼ وكظػػؼ  يلتخاػػم  وػػف بسػػ ن 
ثي طاين كثيبهك   ايكثقي ثيمبال  كلفي ثيوستكل ثيوعاش  يلوحافظن   فضػنن لػف ثسػت وال ثيوػا و ث كيمػن 

 ايبسػػ ن ثيقلملػػن فػػ  ثيعولمػػن ثيمػػبالمن   ث  ثف فػػ  ثيسػػبكثم ث خمػػلو شػػه  ثيومػػبي ثبخاػػا  فػػ   )ثيقطػػف 
ث بتاج  س   مػعك ن ثيحمػكؿ للػت ثيوػا و ث كيمػن كثبقطػاع ثيتمػال ثيرهل ػا   كتعطػؿ ثيع مػ  وػف ثيورػا ف 

 60000ثيوحلػػ   ايوبت ػػام ث  ب من فضػػن لػػف تبػػاق  فػػ  وسػػاحن وحمػػكؿ ثيقطػػف وػػف  ؽك ػػ ك ثيسػػك 
 كبـ  س   وح ك من ثستنـ ثيرومام ثيوبت ن كثبخاا  سعلها وقالبن  ايترايمؼ ثي لثلمن  3000 كبـ ثيت 

كشحن ثيوماه ف   ع  ثيوكثسـ   وي ثهواؿ ثيورافحن ينفام ثي لثلمن ثيت  تمم  ثيوحمكؿ كلػ ـ ثت ػاع 
لك مبػػ   عػػ  لولمػػن ت هػػل ضػػكث ط فػػ  لولمػػن تسػػوم  ثيوحمػػكؿ حمػػ  مقػػـك  عػػ  ثيانحػػمف  ايتسػػوم  ثيبت

هوػاؿ ثي بمػن ث كيػت كلػ ـ ثياػل   ػمف ثي مبػام   يػذث قاوػم و ملمػن  لثلػن  ثيب ام وي سؤ لولمن ثي بػ    كثه
 تأسػمص وشػلكع تطػكمل ثيمػبالام ثيقطبمػن فػ  باحمػن ثي ػ مل يلكقػكؼ للػت  2006وحافظن ثيقا سػمن سػبن 

م ا  ثيحلكؿ كبشل ثيكل  ثي انح   أستخ ثـ ثيطلؽ ثيعلومن ثيح م ن يلبهك  ثس ا  ت هكل  لثلن ثيقطف كثه
 كثقػػػي  لثلػػػن ثيوحمػػػكؿ كثيتػػػ  تضػػػوبم  لثلػػػن مػػػبامف هوػػػا ثشػػػكل ك شػػػاتا كثسػػػتخ ثـ طلمقػػػن ح م ػػػن فػػػ  
ثيورافحػػن ثيحمكمػػن  ػػ  ن ث يورافحػػن ثيرموما مػػن   فضػػنن لػػف ثسػػتخ ثـ وبظكوػػن ثيػػلم  ػػايتبقمط يوعاي ػػن شػػحن 

ك و  ايتل ػػن كثسػػتخ ثـ ث سػػو و ثيعضػػكمن  ػػ  ن وػػف ث سػػو و ثيرموما مػػن ثيومػػاه كثيػػتخل  وػػف ث وػػن  ثيوك ػػ
 يلحااظ للت ثي م ن وف ثيتلك  . 

 مقدمة : 
تع  ثيمبالن ثيتحكملمن كوبها مبالن ثيبسمي وف ثيمبالام ثيت  ثخػذم تحظػت  أهومػن ر مػلو يػ ل ثيع مػ   

ثيعاولػػن ك ايتػػاي  تخاػػم  بسػػ ن ثي طايػػن   ث وػػل وػػف  لػػ ثف ثيعػػايـ   يقػػ لتها للػػت ثسػػتمعا  لػػ   ر مػػل وػػف ث مػػ م 
ثيػػذم مػػؤ م  ػػ كله ثيػػت  بػػاا ثساسػػمام ث قتمػػا  ثيوتػػمف كتطػػكمل ثيهمرػػؿ ث  توػػال  فػػ  ر مػػل وػػف ثيوبػػاطؽ ثيباومػػن 

ث عػا  ث توالمػن كثقتمػا من وػي يوػا فمهػاوف  كوبها وحافظن ثيقا سمن   يذث تـ ثختمػال مػبالن ثيلػ ؿ كثيبسػمي ثيقطبػ 
كوػػام ثيتػػكطف ثيمػػبال  ث خػػلل  ث  ثف ثبخاػػا  ثسػػت وال ثيوػػكث  ث كيمػػن ثي ثخلػػن فػػ  ثيعولمػػن ثيمػػبالمن  تػػكثفل وق

كث لتوػػا  للػػت ثسػػتملث  ثيقطػػف وػػف ثيخػػالج  لػػا  و ملمػػن  لثلػػن ثيوحافظػػن  تاسػػمص لػػ و وشػػالمي ثلشػػا من كخ ومػػن 
طػل  ث فرػا  كثيوعلكوػام ثيح م ػن وػف كوبها وشلكع تطكمل ثيمبالام ثيقطبمػن فػ  باحمػن ثي ػ مل فػ  قضػاا لاػؾ ي
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ث ػػؿ  مػػا و ث بتػػاج ثي لثلػػ   فػػ  تلػػؾ ثيباحمػػن  بهػػاثر ل ثبتا اكفمهػػا لػػ   ر مػػل وػػف ثيوػػ ثللمف معولػػكف   لثلػػن هػػذث 
 ثيوحمكؿ.

 تتو ؿ وشرلن ثي ح   ع و ثس لن كه  روا مأت  :  اواًل : مشكمة البحث :
 ام ثيمبالمن كثيطاقام ث بتا من يومبي بسمي ثي مكثبمن ؟ وا ه  ثيعكثوؿ ثيورابمن كثيوكقعمن كثيعولم -
 هؿ ث ورابام ثي للثفمن وتاحن ي لثلن وحمكؿ ثيقطف كوا هككثقي ث بتاج ثي لثل  يه  ايوحافظن ؟-
 هؿ هبايؾ لنقن  كثست وال يوحمكؿ ثيقطف ف  مبالن ثيبسمي  ايوحافظن ؟   -

 ف  ث  ا ن للت ث س لن ثلنه .  تبطلؽ فلضمن ثي ح ثانيًا : فرضية البحث : 
ثيعكثوػػػؿ ثيورابمػػػن كثيوكقعمػػػن يلومػػػبي تشػػػوؿ سماسػػػن ثي كيػػػن كث مػػػ م ثيعاولػػػن كثيومػػػاه كثيوػػػكث  ث كيمػػػن كثيكقػػػك  -

كثيطاقػػن كثيبقػػؿ   ثوػػا ثيعولمػػام ثيمػػبالمن فتشػػوؿ لػػ و ثقسػػاـ وبهػػا قسػػـ ثيلػػ ؿ كتحضػػملثته كثيبسػػمي كتحضػػملثته 
 2010-1979و ثيبكلمػػن   ثوػػا ثيطاقػػام ث بتا مػػن فتتو ػػؿ  ا بتػػاج كثيو معػػام يلوػػ و كثيبسػػمي كثيترولػػن كثيسػػمطل 

 كه   ط معن ثيحاؿ  مف ث بخاا  كث لتااع . 
ث ورابػػػام ثي للثفمػػػن وتاحػػػن ي لثلػػػن وحمػػػكؿ ثيقطػػػف  ايوحافظػػػن وػػػف حمػػػ  تػػػكفل وتطل ػػػام ثيوبػػػا  كثيتل ػػػن -

بتػػػاج يلوحمػػػكؿ وػػف حمػػػ  ثيوسػػػاحن كث بتػػاج كث بتا مػػػن فهػػػك كثيوػػكثل  ثيوا مػػػن كث مػػ م ثيعاولػػػن   ثوػػػا كثقػػي ث 
 وت امف  مف ث بخاا  كث لتااع ك مل وت ابص وف حم  ثيتك مي ثيوراب   مف ثقضمن ثيوحافظن كبكثحمها.

 %.2مؿ ثيت ف  ثيوحافظن ض ملن   ث  كمثست والوحمكؿ ثيقطف ف  مبالن ثيبسمي  -

ت ثيوػػػػػبهي ثيبظػػػػػاو  لم تحلمػػػػػؿ ثيعكثوػػػػػؿ ثيورابمػػػػػن كثيوكقعمػػػػػن ثلتوػػػػػ  ثي حػػػػػ  للػػػػػ ثالثاااااًا : مااااان   البحاااااث :
يلومػػبي)ثيوكث  ث كيمػػن ك ث مػػ م ثيعاولػػن كثيكقك كثيطاقػػن كثيومػػاه  كللػػت ثيوػػبهي ثيوحمػػكي  وػػف خػػنؿ ثي حػػ  

 لف ثيوتطل ام ثي للثفمن ي لثلن وحمكؿ ثيقطف ف  ثيوحافظن ك ماف ثهومته ث قتما من . 
 ػػؿ حػػ ك  ثي حػ    لثسػػن ومػبي بسػػمي ثي مكثبمػػن ثيكثقػي فػػ   بػػك  و مبػن ثي مكثبمػػن  فضػػن تو رابعاًا : حاادود البحااث :

    32 – 24 ك    31 - 17لػػف  لثسػػن وحمػػكؿ ثيقطػػف فػػ  لوػػـك  وحافظػػن ثيقا سػػمن ثيكثقعػػن  ػػمف  ث لتػػ  لػػل  
ن وػػي خوػػص  شػػلقان   تشػػرؿ ثيحػػ ك  ث  ثلمػػن يلوحافظػػن حػػ ك ثن وشػػتلر   45 – 49 ك    44 -24شػػوا ن كخطػػ  طػػكؿ 

وحافظام ه   ا ؿ وف ثيشواؿ كثيو بت وػف ثي بػك    ثوػا وحػافظت  كثسػط كذم قػال فتحػ ثها وػف ثيشػلؽ كثيشػواؿ 
)            ت لػػػس وسػػػاحن ثيوحافظػػػن ثيرلمػػػن1ثيشػػػلق     مبوػػػا تحػػػ ها وحافظػػػن ثيب ػػػؼ وػػػف ثيلػػػل    خلمطػػػن لقػػػـ )

  2 عػن ثقضػمن كثحػ ل لشػلو باحمػن   خلمطػن لقػـ ). كتتأيؼ وف خوص لشلو كح و ث ثلمن    كثقي ثل   1) 2رـ8153
  . 

ومػبي بسػمي ثي مكثبمػن كمقػي فػ   تضػوبم همرلمػن ثي حػ  و ح ػمف   تبػاكؿ ث كؿ تعلمػؼ  خامسًا : هيكمية البحاث :
ثل عػػػن بقػػػاط   لاي ػػػم ثيبقطػػػن ث كيػػػت ب ػػػذو تالمخمػػػن لػػػف ثيومػػػبي فموػػػا ضػػػوم ثي ابمػػػن ثيعكثوػػػؿ ثيورابمػػػن كثيوكقعمػػػن 

ثي مكثبمن   ثوا ثي اي ػن فقػ  تخممػم  ايعولمػام ث بتا مػن فػ  حػمف تباكيػم ثيلث عػن ثيطاقػام ث بتا مػن يومبي بسمي 
تباكؿ  لثلن ثيقطف ف  وحافظن ثيقا سمن كمقي هذث ثيو ح  ف   ن ػن بقػاط   باقشػم فيلومبي   ثوا ثيو ح  ثي اب  

  ثوػا ثيبقطػن ثي ابمػن فتتعلػؽ  كثقػي ث بتػاج ثي لثلػ   ث كيت ث ورابام ثي للثفمن ثيوتاحن ي لثلن ثيقطف ف  ثيوحافظن
يلقطػف فػ  ثيوحافظػػن   ثوػا ثيبقطػػن ثي اي ػن فقػػ  تباكيػم ثسػت وال ث بتػػاج ثي لثلػ  يوحمػػكؿ ثيقطػف فػػ  ومػبي بسػػمي 

 ثي مكثبمن . 
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 املبحث األول 
 الديىاسية  نصن  سسي مبتعريف 

 اواًل : نبذة تاريخية عن المصنع .  
ثيو ػػػػلل ث سػػػػاص  بشػػػػاا ومػػػػبي بسػػػػمي ثي مكثبمػػػػن هكتحقمػػػػؽ ث عػػػػا  ثقتمػػػػا من كث توالمػػػػن وتو لػػػػن  

 ايسماسن ثيحركومن  تخام  بس ن ثي طاين ف  ثيوحافظن وف خنؿ تشلمؿ ل   وف ثيركث ل ثيابمن كث  ثلمن 
  كمشلؿ ثيومبي  1975كظؼ   كهرذث حملم ثيوكثفقن ث بشاا لاـ   تقؿ لف  ن ن ث ؼ كخوسوا ن و

كتو ػػػػػؿ وسػػػػػاحن ث  بمػػػػػن ثيخامػػػػػن  ا قسػػػػػاـ ث بتا مػػػػػن كثيخ ومػػػػػن  2ـ420000وسػػػػػاحن وػػػػػف ث ل  ت لػػػػػس 
ث ل هػػػا وشػػػم و وػػػف ثيهمارػػػؿ ثيح م مػػػن   ثوػػػا ثي كثبػػػ  كثيسػػػقكؼ فهػػػ  وػػػف ثي لمػػػم ثيوػػػ طف  )*  2ـ120241

ف ثي باا ث لتمػا م كثيوتو لػن  أ بمػن ث  ثلو كث سػتعنوام كثيخػ وام ثيهب سػمن كثي  ا ثيململ وبها وشم  و
ولمػكف  مبػال للثقػ  لم  3411291058ك ومي ث  بمن وف ثيوكث  ثيوستكل و ف  حمبه    للم رلان ث بشػاا 

 ن ث باه:  ح ك  وا ن ولمكف  ك ل آبذثؾ كلكرلم للواؿ ثيتبامذ ثيت ثيشلرام ث  ب من ث  ب من ثيوقاكي
شػػلرن يػػكمص فمشػػل ث يوابمػػن  لوػػاؿ ثيهب سػػن ثيو بمػػن كثيخػػ وام رػػايترممؼ كثيت لمػػ  كثيرهل ػػاا كث سػػاين -1

 كثيولث ؿ كوحطام ث طااا كثيكلش  رافن ثبكثلها كوبها ثياللمن  ثخؿ ث قساـ ث بتا من . 
 شلرن ثياالمورص ث س ابمن  لواؿ ثقساـ ثيل ؿ كتحضملثته . -2

 مكبمبواترص ث يوابمن  لواؿ تحضملثم ثيبسمي .  شلرن-3

 شلرن  مرابكؿ ثي ل مرمن  لواؿ قسـ ثيبسمي . -4

 شلرن ركو مرص ث يوابمن كثيت  قاوم  تبامذ كتبمم  كتشلمؿ ثيورا ف  روقاكؿ ل مس . -5

  وبتمػػؼ ك ػ ل ثيتشػلمؿ ثيت لم ػػ  فػ 1977ثرتولػم ثلوػاؿ ثيهب سػػن ثيو بمػن كتبمػم  ثيورػػا ف بهامػن لػػاـ 
رشػػػلرن لاوػػػن تا عػػػن ثيػػػت ثيوؤسسػػػنثيعاون يلمػػػبالام  1/5/1979ك ػػػ ل ث بتػػػاج ثيت ػػػالم فػػػ   1978لػػػاـ 

ثيبسم من آبذثؾ كق  تـ ثل ث  ثيخطن ث بتا مػن ثيوطلك ػن كتػـ ثبتػاج لػ   وػف ث مػباؼ ثيقطبمػن كثيوخلكطػن 
 كثلتو  حمبها ثيتلوم  ثيخا   تلؾ ث مباؼ كه  : 

هوػػامكف كثبتهػػم  1001% ك ػػ لم  مػػبؼ 100هػػ  ثمػػباؼ قطبمػػن  1000لقػػـ  ث مػػباؼ ثيتػػ  تحوػػؿ-ث
 قواش تللمؼ .  1064 مبؼ 

 2001هػػػ  ثمػػػباؼ وخلكطػػػن قطػػػف د  كيمسػػػتل ك ػػػ لم  مػػػبؼ  2000ث مػػػباؼ ثيتػػػ  تحوػػػؿ لقػػػـ - 
 ثبكثل.  2056 كيمستل كثبتهم  مبؼ 

  ه  ث مباؼ ثيوبت ن وف وا و ثياسرك . 3000ث مباؼ ثيت  تحوؿ لقـ -ج

% ك ػػ لم  مػػبؼ 100هػػ  ث مػػباؼ ثيوبت ػػن وػػف وػػا و ثي كيمسػػتل  4000ث مػػباؼ ثيتػػ  تحوػػؿ لقػػـ - 
 .  4004كثبتهم  مبؼ  4001

 ع   ولكل ثقؿ وف سبن كبمؼ للت ثبتا ه ثياعل  ثيتحقم ث ل  ركث ل ثيومبي  ػاي مش ثيعلثقػ   
مف ثيعػل  كث  ابػ   ووػا  علػه مختلػؼ ف  ثيحل  ثيعلثقمن ث ملثبمن كثلتو  حمبهػا فػ  ثيتشػلمؿ للػت ثيكثفػ 
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لف ثيومابي ثيقطبمن ث خلل ثيت  ظلم وحافظن للت تالمخها وف خػنؿ تكث ػ  ث لػ  ركث لهػا فػ  ثيعوػؿ 
- 1988وبشػأو لاوػن   وػف وػامص  1988-1977  ثضافن ثيت ذيؾ ول ثيومػبي  عػ و ثبظوػن لوػؿ وػف 

ثيػػػػت ح مػػػػلثف  1994  وػػػػف رػػػػابكف ثي ػػػػاب  ومػػػػبي تػػػػا ي ثيػػػػت ثيوبشػػػػاو ثيعاوػػػػن يلمػػػػبالام ثيقطبمػػػػن  1993
% وف 30ثم ح شلرن وساهون لاون   كهذث بظاـ   م  يـ مب ح تط مقه حم  يـ متـ  مي ثر ل وف 1998

ثسهـ ثيشلرن يركف ثيسهـ ثيكثح  خاضي يلو ث  ثيعلب   يذث كمؿ ح  ث ختباؽ كتكقؼ ثي مي ك قمػم ثيشػلرن 
ثيعوؿ  بظاـ و ايص ث  ثلو ثيػذم يػـ مسػتطمي ثف مقػ ـ شػم ان  حم  تـ 1996ثيعاون تعاب  ثيع ين حتت لاـ 

ف  ثلا و تلكمي  مي ث سػهـ ك عػ  فشػؿ هػذث ثيبظػاـ مػ ل ثوػل  الػا و هػذه ثيشػلرن ثيػت ثيقطػاع ث شػتلثر  
   8/6/1998كثلمػػ  ثلت ػػاط ثيشػػلرن كثلت الهػػا رومػػبي تػػا ي ثيػػت ثيشػػلرن ثيعاوػػن يلمػػبالام ثيقطبمػػن فػػ  

مػػبي هػػك ثحػػ   ومػػبي فػػ  ث بشػػاا كآخػػل ومػػبي فػػ  ثيتحػػ م   ثذ تػػـ تحػػ م  رافػػن كيحػػ  ث ف معػػ  ثيو
 سػػت  ثؿ  عػػ  ورا بػػه  1990كرابػػم هبػػاؾ فرػػلو لػػاـ  1990-1989ثيومػػابي ثيبسػػم من ث خػػلل لػػاـ 

 ن مػػن ) لكسػػمن ثيمػػبي  كتكقػػؼ ثيعوػػؿ  هػػا يظػػلكؼ ثي لػػ  آبػػذثؾ   ثبتا مػػن  CTB وا ػػن كلشػػلكف واربػػن 
تلان تتو ؿ  ايل كؿ ثيقطبمن كثيوخلكطن  بول وختلاػن كثبتػاج ثبػكثع ل مػ و وػف ث قوشػن ثيومبي وتبكلن كوخ

  ثيػػؼ وتػػل طػػكي  40650ثيقطبمػػن كثيوخلكطػػن ثيوتبكلػػن   ك طاقػػن ثبتا مػػن تمػػومومن قػػ لها              )
   2)  طف وف ثيل كؿ ثيقطبمن سبكمان 8130وف ث قوشن ثيقطبمن كثيوخلكطن ك)

 المكانية والموقعية لمصنع نسي  الديوانية : ثانيًا : العوامل
مقي ثيومبي ف  و مبن ثي مكثبمن ثيتا عن يقضاا ثي مكثبمن   كق  ثتخذ وكضعان يه للت ثيطػلؽ ثيكثمػؿ  

  كق  ثختمل ثيومبي ف  هذث ثيوكقػي يعػ و ثسػ ا  كهػ  3 مف و مبن ثي مكثبمن كقضاا ثيحو و   خلطمن لقـ )
 : 

ثي كيػػن  باسػػها   بػػاا ومػػبي ثك لػػ و ومػػابي فػػ  وبطقػػن وػػا يػػذيؾ فهػػ  تقػػـك سماسػػن ثي كيػػن : تقػػـك -1
 تع م  ثيطػلؽ كت كمػ  ثيوبطقػن  ايخػ وام ثين وػن وػف ثيومػاه كث بػالو كثيو ػالم كثيوػ ثلص كثيوستشػامام 

كهػػذث وػػا تػػـ فعػػنن فػػ  ومػػبي بسػػمي ثي مكثبمػػن ثذ قاوػػم   3(ك عػػ  ثيكحػػ ثم ثيسػػربمن وػػف ث ػػؿ لوايهػػا
ن يلمبالام ثيبسم من   باا ثيومبي يلتقلمؿ وف ثي طاين وف خػنؿ تشػلمؿ لػ   ر مػل وػف ثيشلرن ثيعاو

ث مػػػ م ثيعاولػػػن  فضػػػنن لػػػف تػػػكفل  عػػػ  ثيعكثوػػػؿ ثي للثفمػػػن ثيوتاحػػػن وػػػف ثيظػػػلكؼ ثيوباخمػػػن كثيتل ػػػن 
 كثيوكثل  ثيوا من ثيسطحمن  ثيون ون ي لثلن ثيقطف ف  قضا   لاؾ كثيحو و   كللت ضكا ذيؾ تـ  باا
ثيومػػبي يتبومػػن ثيوحافظػػن كتطكملهػػا وػػف ثيباحمػػن ثيمػػبالمن ك ايتػػاي  لفػػي ثيوسػػتكل ثيوعاشػػ  يلسػػراف   

 هذث وا ته ؼ ثيمه ثيسماسن ثيحركومن ف  لولمن ثختمال ثيوشالمي ثيمبالمن . 
ث م م ثيعاولػن : وحافظػن ثيقا سػمن وػف ثيوحافظػام ثيتػ  شػه م بوػكثن سػرابمان كثضػحان فقػ   لػس لػ   -2

ثي ػػػايس      ثيعػػػلثؽ % وػػػف و وػػػكع سػػػراف315  بسػػػون  بسػػػ ن 423006)  1977بها فػػػ  تعػػػ ث  لػػػاـ سػػػرا
  يػػذث تػػـ ثختمػػال مػػبالن ثيبسػػمي  فمهػػا يلػػل  )** . كهػػ  فػػ   مػػا و وسػػتولو  4)  بسػػون12000497)
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تشػػلمؿ لػػ   وػػف ثيرػػكث ل ثيابمػػن كث  ثلمػػن   تقػػؿ  لػػف  ن ػػن ث ؼ كخوسػػوا ن كذيػػؾ وػػف خػػنؿ  مػػا و 
 ساـ ثيابمن كث بتا من كثيخ ومن كثقساـ ث ثلمن كتسكمقمن ف  ثيومبي. ث ق

روػػػا هػػػك  2010  لػػػاونن يعػػػاـ 3543 لػػػس ثيو وػػػكع ثيرلػػػ  يلعػػػاولمف فػػػ  ومػػػبي بسػػػمي ثي مكثبمػػػن )  
  فقػػػ  ثحتلػػػم ث قسػػػاـ ث بتا مػػػن كثيابمػػػن )ثيلػػػ كؿ كتحضػػػملثته كتحضػػػملثم ثيبسػػػمي 1وكضػػػح فػػػ   ػػػ كؿ )
سمطلو ثيبكلمن كثيتخطمط كثيوتا عن كثياح  ثيهب س  كثيتمبمي  ثيولت ن ث كيت كرابػم كثيبسمي كثيترولن كثي
  لاونن    اام ث قساـ ثيخ ومػن  ايولت ػن ثي ابمػن     ) ولرػ  2671% ك كثقي )7514بس ن ثيعاولمف فمها 

هب سػػمن    ك كثقػػي ثيتػػ لم  كثي حػػ  كثيتطػػكمل كثيوشػػالمي كثيحوامػػن ثيذثتمػػن كثيعنقػػام كثيوشػػلؿ كثيخػػ وام ثي
% كضػػػػوم 816لاوػػػػؿ ك بسػػػػ ن  303%   ثوػػػػا ث قسػػػػاـ ث  ثلمػػػػن لػػػػ   لوايهػػػػا 16لاوػػػػؿ ك بسػػػػ ن  569

)ث  ثلمػػن كث  ثلو ثيعلمػػا كثيحسػػا ام كثيحاسػػ ن ث يرتلكبمػػن كثيقابكبمػػن كثيوخػػا ف كثيسػػنون ثيمػػبالمن كثيلقا ػػن 
  سػالام   كرابػم 7 تػمف   وػ و ثيك  ػن ثيكثحػ و )ثي ثخلمن كثيت المن   ايولت ن ث خملو   ثيعوؿ متـ للت ك 

  لاوؿ متك لكف فػ  2813% لم  كثقي )7914بس ن ثيذركل وف ل   ثيعاولمف ولتاعن   ثن ثذ كملم ثيت 
ث قسػػاـ ث بتا مػػن كثيابمػػن كثيخ ومػػن ك سػػموا ثيتخطػػمط كثيوتا عػػن كثيولث ػػؿ ثي خالمػػن ككلشػػن ثيسػػ ارن ككحػػ و 

  لاولػػن تتػػك ع فػػ  قسػػـ ثيلػػ ؿ كثيبسػػمي 730% ك حػػ ك  )2016ابػػم بسػػ ن ث بػػا  ث طاػػاا ثيػػذثت    فموػػا ر
 كتحضملثم ثيبسمي كثقساـ ثخلل . 

ثيومػػاه : ثيع مػػ  وػػف ثيوشػػالمي ثيمػػبالمن تػػ ك   ايومػػاه وػػف ثيشػػ رن ثيكطبمػػن ينسػػاين    مبوػػا تعوػػؿ  عػػ  -3
ي مكثبمػن ثيػذم مقػـك  سػح  ثيومػاه ثيومابي  أبشاا خ ثبام خامن  ها   و لوا هك ثيحاؿ ف  ومػبي بسػمي ث

/  3ـ200وػػف شػػط ثي مكثبمػػن   ثيػػت ثيومػػبي لػػف طلمػػؽ  ػػن  وضػػخام مقػػ ل ح ػػـ ثيسػػح  يرػػؿ وضػػخن)
  متاػػػلع وبػػػه فػػػللمف ث كؿ مػػػذه  ثيػػػت كحػػػ و ثبتػػػاج ثيومػػػاه 3ـ1500سػػػالن  ثيػػػت حػػػك  ل مسػػػ  ح وػػػه )

  كفمه مت وي فػ  Filter waterؽ )  كثي اب  ثيت كح و ثبتاج وماه ثيشل  كثيحلمSoft waterثيمبالمن )
     مبوػػا سػػعن خػػ ثف ومػػاه ثيشػػل  3ـ500ـ كترػػكف سػػعن خػػ ثف ثيومػػاه ثيمػػبالمن )35خػػ ثف ر مػػل ثلتاالػػه 

  يلل  ث طااا   متـ تلذمن ثيومػبي  ايومػاه ثيمػبالمن ثيػت ثيولث ػؿ ثي خالمػن كوحطػام 3ـ180كثيحلمؽ )
/مكوػان    ثوػا ومػاه ثيشػل  كثيحلمػؽ فمػتـ تلذمػن 3ـ625ه ) ثيترممؼ كثيلسؿ كثيت مم  كثيم ا ن ك وعػ ؿ قػ ل 

/ مكومػان  3ـ565 ومي ث قساـ  ومػاه ثيشػل  كثيوبػاطؽ ثيوخممػن  طاػاا ثيحلمػؽ ك وعػ ؿ قػ له          )
(5   . 

ثيوكث  ث كيمن : با لثن   ثن ثف تقكـ مبالن وا للت بكع كثح  وػف ثيوػكث  ث كيمػن كثبوػا تسػتخ ـ ثيمػبالن -4
. فوػػف حمػػ    6)ثحػػ و و وكلػػن وػػف ثيوػػكث  ث كيمػػن ثيتػػ  تختلػػؼ فموػػا  مبهػػا وػػف حمػػ  ط معتهػػا كت هم هػػاثيك 

% 100ط معتها ب   ثف ومبي بسمي ثي مكثبمن معتو  للػت وػ خنم ل مسػه و ػؿ ثيقطػف ثيػذم مشػرؿ بسػ ن 
فمشػػػرؿ بسػػػ ن %  ايبسػػػ ن ينقوشػػػن ثيوخلكطػػػن   ث يمػػػاؼ ثيمػػػبالمن )ثي كيمسػػػتل   35ينقوشػػػن ثيقطبمػػػن ك 

  Na2So2%  ثوا ثيو خنم ثي ابكمن تتو ؿ  ايوكث ثيرموماكمن وف ر لمتم  ثيمك مـك  65
 ( عدد المشتغمين في مصنع نسي  الديوانية 1جدول )
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 النسبة المئوية من المجموع الكمي العدد  القسم 
 2 58 ثيوخا ف 

 012 8 ثيحاس ن ث يرتلكبمن 
 011 3 ثي ح  كثيتطكمل 

 016 23 مط كثيوتا عن ثيتخط
 016 23 ثيوشالمي 

 511 181 ثيسمطلو ثيبكلمن 
 3 96 ثيحوامن ثيذثتمن 
 113 48 ثيعنقام 
 312 115 ث  ثلمن 

 011 5 ث  ثلو ثيعلما 
 016 23 ثيلقا ن ثي ثخلمن 
 018 31 ثيحسا ام 
 011 5 ثيقابكبمن 
 012 8 ثيت المن 

 1812 648 ثيل ؿ كتحضملثته 
 10 352 حضملثم ثيبسمي ت

 28 990 ثيبسمي 
 816 306 ثيترحلن 

 615 231 ثيخ وام ثيهب سمن 
 414 159 ثيتمبمي

 013 12 ثياح  ثيهب س  
 114 50 ثيسنون ثيمبالمن 
 013 12 ولر  ثيت لم  
 414 156 ثيوشلؿ 
 %100 3543 ثيو وكع 

 بسمي ثي مكثبمن   قسـ ثيحاس ن ث يرتلكبمن  ثيوم ل : ثيشلرن ثيعاون يلمبالام ثيبسم من   ومبي
  كهػػػػك وػػػػا و وسػػػػتكل و كفا ػػػػ تها تقلمػػػػؿ رومػػػػن N2H4-10H2Oكهكوبتػػػػكج وحلػػػػ   ػػػػ مؿ ثيهمػػػػ لث ف ) 

ث كرسػػ مف ثيػػذث   فػػ  ثيوػػاا كثيػػذم مسػػ   تيرػػؿ فػػ  ث با مػػ    فضػػنن لػػف فكسػػاام ثيمػػك مكـ ثي ن ػػ  
(Na3 Po4 فضػن     7)تسػل  ثوػن  ثير لمتػام ثيػت سػطح ث با مػ   كفا  ته ثيحااظ للػت ثيقال مػن كموبػي

ثيت ث م اغ ثيت  متـ ثستخ ثوها ف  قسػـ ثيترولػن يمػ ا ن ث قوشػن   ثوػا وػف حمػ  ت هم هػا فوعظػـ هػذه 
% وػف ثيقطػف ثيوحلػ  8% وف ثيقطػف كثيلػ كؿ وػف سػكلما كثمػلثف ك 90ثيوكث  تستكل ها وف ثيخالج  بس ن 
% وػف ثيوحافظػن . ثوػا بسػ ن ثيااقػ  تمػؿ 2ؿ كرلرػكؾ وػف بػكع ثي هػل ك م ك  ثيومبي وف وحػايي ثيوكمػ
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% كتل ي هذه ثيبس ن ثيت ل و ثس ا  وبها فق ثف ثيقطػف ثيشػكث   كث تل ػن  عػ  لولمػن حلػي ثيقطػف 12ثيت 
ثيخاـ هذه ثيبس ن وف ثيااق  تورف هذه ثيمبالن وف ثيتكطف ثوا ف  وباطؽ ثبتاج وكث ها ث كيمن ثك  ػايقل  

 سػػػكثؽ ث سػػػتهنرمن   كللمػػػه تكمػػػؼ  أبهػػػا مػػػبالن  مػػػل ولت طػػػن  وكثقػػػي وعمبػػػن ثك مػػػبالن ر مػػػلو وػػػف ث
 footloose industryثيحلرن 

(8  . 
ثيكقك  كثيطاقن : متـ ت كم  ثيومبي  ايطاقن ثيرهل ا مػن وػف شػ رن ثيرهل ػاا ثيكطبمػن ثذ  لػس و وػؿ وػا تػـ -5

رملك كثط / سالن شهلمان . ثوا و وكع 26400وا مقال   2010ثستهنره وف ثيطاقن ثيرهل ا من خنؿ لاـ 
يتل حم  متـ بقله وػف ومػات ثي مكثبمػن ضػوف وحافظػن 205000ثيكقك  ثيسا ؿ ثيوستخ ـ ف  ثيومبي  لس 

يتػل وبػه ثيػباط ث سػك  ثيػذم مسػتخ ـ  30000ثيقا سمن لف طلمؽ ثيسمالثم ثيح م ن ثيت  تمؿ سعتها ثيت 
يتػػػل   ثوػػػا  مػػػم ثيػػػ م ؿ )ثيرػػػا    195000خػػػال كمسػػػتهلؾ شػػػهلمان وػػػا وقػػػ ثله فػػػ  تشػػػلمؿ ولث ػػػؿ يتكيمػػػ  ثي 

يتػل    7000ثيوستخ ـ ف  قسـ ثيترولن كثيبقلمام كتشلمؿ وكيػ و ثيومػبي ينبػالو مسػتهلؾ شػهلمان وػا وقػ ثله 
خ ـ يتل شهلمان . كثيلا  ثيسا ؿ ثيوسػت3000فموا مستخ ـ ثيباط ث  م  ف  قسـ ثيترولن يلط الن وا وق ثله 

   ثسطكثبن . 30ف  ثيولث ؿ كثيكلش ثيعاون يقطي ثيوعا ف كثيلحاـ مستهلؾ شهلمان وا وق ثله          )
% تػأت   عػ ها بسػ ن ثسػتهنؾ 9511ثحتلم بسػ ن ثسػتهنؾ ثيػباط ث سػك   ايولت ػن ث كيػت   حمػ   لػس 

هنؾ ثيل مسػػػػ  % ك هػػػػذث مرػػػػكف ث سػػػػت115%    ػػػػـ ثيػػػػباط ث  ػػػػم   بسػػػػ ن 314 مػػػػم ثيػػػػ م ؿ )ثيرػػػػا   
يوشتقام ثيباط هك ثيباط ث سك  يهذث تك    ايومػبي خ ثبػام يلخػ ف هػ  خ ثبػاف يلػباط ث سػك  ك سػعن 

 يتل يلكثح  يلوشتقام ث خلل .  50000يتل يلكثح  كخ ثبمف سعن  1500000
   عػػػ  ثيبقػػػؿ : معػػػ  ثيبقػػػؿ ثحػػػ  وقكوػػػام ثيمػػػبالن ثيح م ػػػن    ف ثيسػػػلعن ثيوبت ػػػن   ترػػػكف يهػػػا قموػػػن ث-6

. كمػػتـ رػػذيؾ بقػػؿ ثيعوػػاؿ وػػف وقػػل سػػرباهـ ثيػػت وكثقػػي ثلوػػايهـ   9)ثممػػايها ثيػػت ث سػػكثؽ ث سػػتهنرمن
 سػػػموا  ذث رابػػػم هبػػػاؾ طػػػلؽ تػػػل ط  ػػػمف وبػػػاطؽ ت وعػػػام ثيعوػػػاؿ كثيوكقػػػي ثيمػػػبال    يػػػذيؾ تسػػػعت 

قي ومبي بسمي . كهذث وا متضح وف وك   10)ثيومابي ثيت ثيتلر  ف  ثيوكثقي ثيت  مسهؿ ثيكمكؿ ثيمها
ثي مكثبمن ثيذم مقي للت ثح  ثهػـ ثيطػلؽ ثيتػ  تػل ط وحافظػن ثيقا سػمن  ايوحافظػام ثي بك مػن روحافظػن 

 ثيو بت كذم قال كثي ملو . 
 
 
 
 
 
 

 (3خريطة )
 موقع مصنع نسي  الديوانية من محافظة القادسية 
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 كمتـ فمه ثبتاج   كؿ وختلان ثيبول قطبمن كوخلكطن كمضـ ثيقسـ ل و شع  قسم الغزل وتحضيراته : -1
 وتاحن كثيعاطلن كثيعاولن حايمان كثهوها : ثيبذرلها  تاامملها وف حم  ل   ثيورا ف كطاقاتها ثيتمومومن 

شػػع ن ثيبااشػػام كفمهػػا مػػتـ تاتػػمح ثيقطػػف كتبظماػػه وػػف ثيشػػكث   كثبتا ػػه للػػت هم ػػن ولاػػام يتلذمػػن ورػػا ف -ث
  8934كطاقتهػا ثيتمػومومن ) واربػن  كيسػتل ثسػ ابمن ثيمػبي 2ورا ف ولاام قطػف ك 6ثيرال  كتشوؿ للت 

 واربن وستهلرن بظوم ثستوالو شط   ها .  2  طف   للوان  أبه تك   7147طف كثيوتاحن )
  واربػن 70شع ن ثيرال  : كه  ولحلن تحكمؿ ثيولاام ثيت شلمط وف خنؿ لولمػن ثيتسػلمح   كتشػوؿ )- 

  30 واربػػن لكسػػمن   كتك ػػ  )18  طػػف ك )5116  طػػف كثيوتاحػػن )8487ثسػػ ابمن كطاقاتهػػا ثيتمػػومومن ) 
 واربن وستهلرن بظوم ثستوالو شط  يها . 

شع ن ثيسح  : كفمها متـ سح  ثيشعملثم ي ما و ثبتظاـ ثيشلمط كتتركف وف ولحلتمف ث كيػت كثي ابكمػن  -ج
  4  طػػف  ػػلل تحػػكمل )6717  طػػف كثيوتاحػػن )8397  واربػػن ثسػػ ابمن كطاقاتهػػا ثيتمػػومومن )18كتضػػـ )

 ا يتلذمن ورا ف ثيل ؿ ثيبها   ذثم ثيطلؽ ثيواتك  ثيلكسمن . ورا ف وبه

شػػػع ن ثيتوشػػػمط : يلػػػل  ثبتػػػاج  ػػػ كؿ لفمعػػػن م ػػػلم توشػػػمط ثيقطػػػف يلػػػتخل  وػػػف ثيشػػػعملثم ثيقمػػػملو - 
  ورا ف ولاػام 3  وبها وستهلرن بظوم ثستوالو شط   ها . ك )7  واربن توشمط سكمسلمن )17كتشوؿ )

 ظوم يها ثستوالو شط  . توشمط كثح و وبها وستهلرن ب

  واربػػن  ػـل ثسػػ ابمن 26شػع ن ثي ػػـل : يلػل  ثبتػػاج  ػ كؿ و ػػلـك يتلذمػن ورػػا ف ثيلػ ؿ ثيحلقػػ  تشػوؿ )-ق
  وبهػا وسػتهلرن بظوػم ثسػتوالو 10  طػف . )6646  طف كثيوتاحن )8308ثيمبي كطاقاتها ثيتمومومن ) 

 ثستوالو شط   ها .    ورا ف  ـل لفمي ثس ابمن ثيمبي وستهلرن بظوم4شط   ها ك)

  واربػن حلقػ  ثسػ ابمن ثيمػبي 134شع ن ثيل ؿ ثيبها   : كه  ثيولحلػن ثيبها مػن  بتػاج ثيلػ ؿ كتشػوؿ )-ك
  واربػػن وبهػػا وسػػتهلرن بظوػػم ثسػػػتوالو 52  طػػػف . )6504  طػػف كثيوتاحػػن )7102طاقاتهػػا ثيتمػػومومن )

  2490  طػف كثيوتاحػن )2777من )  واربن  ػ ؿ طػلؼ واتػك  لكسػمن طاقاتهػا ثيتمػومو28شط   ها ك )
 طف . 

  ورػػا ف  كم  خلفػػ  ثمطايمػػػن وسػػتهلرن تػػػـ 6شػػع ن ثيػػ كم : كفمهػػػا مػػتـ  ػػـل خمطػػػمف ثك ثر ػػل كتشػػػوؿ )- 
  وبها وستهلرن تػـ تبظػمـ ثسػتوالو شػط   هػا 5  ورا ف  كم لا م )9تبظمـ ثستوالو شط   ها . كتك   )

   ورا ف  كم لا م فقط . 4  كثي اق  )

  مؽ : واربن كثح و كفمها متـ تط مؽ خمطمف ثك ثر ل يتق موها يورا ف ثي كم ف  ماين ثيبااشام . ثيتط- 

تاتمح ثيو لكـ : كهػ  واربػن كثحػ و فػ  مػاين ثيبااشػام تقػـك  تاتػمح ثيو ػلكـ ثيتػايؼ كتحكملػه ثيػت قطػف -ط
 يلل  ثلا و ثستخ ثوه ف  ثيخلطن . 

متـ فمه ثل ث  خمكط ثيل ؿ يتشوؿ ث  ها ثم ثيكثقعن للمها  كهك ثيقسـ ثيذمقسم النسي  وتحضيراته : -2
 ث باا لولمن ثيبسمي كتبقسـ ثيخمكط ثيوستخ ون  بتاج ث قوشن ثيت بكلمف : 

 خمكط طكيمن )س ثا  -
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 خمكط للضمن )يحاـ  . -

 تتركف تحضملثم ثيبسمي وف خوص شع  :
ك مبػػػه ثيلػػػ ؿ ثيػػػت  رػػػل  ح ػػػـ كطػػػكؿ وباسػػػ  تػػػ كملثم ثي رػػػل : مػػػتـ فمهػػػا تػػػ كمل ثيلػػػ كؿ كتحكملهػػػا وػػػف  -ث

 ست وال ثطكؿ كقم فػ  ثيعولمػام ث بتا مػن ثينحقػن كرػذيؾ مػتـ فمهػا ثيػتخل  وػف لمػك  ثيلػ ؿ كخامػن 
واربػػػن  طاقػػػن تمػػػومومن       23ثيوبػػػاطؽ ثيضػػػعمان كثيسػػػومرن لػػػف طلمػػػؽ خػػػمط ثيشػػػ  فػػػ  ثيواربػػػن   كلػػػ  ها 

 وستهلرن تـ تبمظـ ثستوالو شط   ها .  واربن 16  وبها 4818  طف كثيوتاحن )10143)
ت كملثم ثيلحون : متـ فمها يؼ ثيخمكط وف  رلو ثيت واسػكلو تلرػ  فػ  ثيورػكؾ يتمػبي خمػكط للضػمن - 

حسػػػػ  لػػػػ   ثيحػػػػػذفام ثيوطلك ػػػػن كهػػػػذه ثيشػػػػػع ن تعػػػػاب  ثبػػػػػ  ال ر مػػػػل يتكقػػػػؼ ثسػػػػػتملث  ثيوػػػػكث  ث حتماطمػػػػػن 
مػػن ينلتوػػا  للػػت ثيورػػا ف ث كتكواتمرمػػن كثيتػػ    تحتػػاج ثيتخممػػمن كولػػا لو ثيعػػايـ يهػػذث ثيخطػػكط ث بتا 

واربػػن  12  طػػف وبهػػا 2688  طػػف كوتاحػػن )4866  واربػػن  طاقػػن تمػػومومن )22ثيػػت واسػػكلو كلػػ  ها )
 وستهلرن تـ تبظمـ ثستوالو شط   ها . 

حػػ  ها ثيتسػػ من : ثيلػػل  وػػف لولمػػن ثيتسػػ من ثبتػػاج وطػػاكم سػػ ثا  بهامػػام وعلكوػػن ك ػػاطكثؿ وعلكوػػن م-ج
ثيمبؼ ثيوطلك  ثبتا ه كملثل  ف  هذه ثيشع ن بكلمن ثيلػ كؿ ثيوبت ػن كبسػ ن قطكلاتهػا يتأ ملهػا ثيو اشػل 

 للت راااو ث بتاج كبكلمته ف  حاين ثيبسمي كه  للت بكلمف : 

 ورا ف .  4ثيتس من ث سطكثبمن كفمها -
  طف.2677كثيوتاحن ) طف 4544ثيتس من ثيشلمطمن كفمها واربن . كطاقاتها ثيتمومومن )-

ثيتبشمن : كفمها متـ ت ومي وطاكم ثيمبؼ ثيوبت ن وػف ولحلػن ثيتسػ من  عػ  تبشػ تها يلػل   مػا و وتابػن - 
ثيس ثا وف خنؿ ثضافن خلطن وف ثيوكث   بس  وعلكفػن تحظػل فػ  وطػ ن ثيبشػأ كمػتـ تالملهػا فػ  حػك  

مل  ضػلط وعػمف ك عػ ها موػل ثيسػ ثا وػف ثيبشأ يمول وف خنيها ثيس ثا ك ع ها مول وف خنؿ لك م ثيع
خنؿ سلب لثم ت امؼ يمم ح  اه  يلعوؿ ف  وطكل كثح و تبقؿ ثيت ماين ثيبسمي كه  تتركف وف ثل ي 

  3443  طف كثيوتاحن )3443ث يوابمن ككثح و لكسمن  طاقن تمومومن ) Suckerورا ف  ن ن وف شلرن 
 طف . 

الو لػػف ث خػػاؿ خمػػكط ثيسػػ ثا رػػؿ خػػمط للػػت حػػ و وػػف خػػنؿ بمػػل لولمػػن ثيلقػػ  هػػ  ل ػػ:ك ثيلقػػ  كثيتعقمػػ  -هػػػ
وك ك  ف  ثيلستام  تلتم  وعمف للت ثسػاص ثيتلرمػ  ثيبسػم    ػـ ث خػاؿ هػذه ثيخمػكط فػ  ث ػكث  ثيوشػط 
كحس  ثيوكثماام ثيوطلك ن وف تح م  لل  ثيقواش ثك تح م  ل   خمكط ثيس ثا ف  كح و ثيقماص   ثوا 

لقػػ  خمػػكط ثيسػػ ثا يلوطػػكل ثيػػكثل و وػػف ثيتبشػػمن وػػي بهامػػام ثيوطػػكل ثيوبتهػػ   لولمػػن ثيتعقمػػ  : فهػػ  لولمػػن
 س ث ها ف  ثيواربن . 

كهك ثيقسـ ثيذم متـ فمه ثبتاج  ومي ث مػباؼ ثيوطلك ػن وػف ثيقوػاش ثيخػاـ كهػك مترػكف  قسم النسي  :-3
  ولمكف 40850)   واربن رلها وركر ن كطاقاتها ثيتمومومن1500وف و وكلن وف ورا ف بسمي  مرابكؿ )
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واربػػػن تػػػـ تبظػػػمـ  432  ولمػػػكف وتػػػل   للوػػػان  ػػػاف لػػػ   ثيورػػػا ف ثيوسػػػتهلرن وبهػػػا 32500وتػػػل كثيوتاحػػػن )
 ثستوالو شط   ها . 

 كتمبؼ هذه ثيورا ف يتح م  بكع ثيبسمي ثيوطلك  ثيت بكلمف : 
ام كورا ف ذثم وركؾ ورا ف ثي ك   كه  بكلمف ورا ف ث ل ي وكثرمؾ  بتاج ثقوشن ثيول عالنوع االول : 

 كثح   بتاج بقشام وعمبن ف  ثيقواش متـ ثختمالها حس  ثيوطلك  .
 ثيورا ف ثيعا من كه  ورا ف تعوؿ  ايراوام كتح م  بكع ثيبسمي ثيوطلك  . النوع الثاني :

فػػ  هػػذث ثيقسػػـ مػػتـ ثروػػاؿ ثيقوػػاش ثيخػػاـ ثيوسػػحك  وػػف قسػػـ ثيبسػػمي يلػػل  ط التػػه  قساام التكممااة :-4
 كت هم ه . كمشوؿ ثيقسـ للت ل و شع  كثهوها :  كمما ته

شع ن ثيتحضملثم : متـ فمها لولمن ث ثين ثيشعملثم ثي ػال و كخماطػن ث قوشػن  ػـ لولمػن ث ثيػن ثيبشػأ  عولمػن -ث
 ثيلسؿ  ـ لولمن قمل ثيقواش ير  مرتس  ثيلكف ث  م  . 

 بها كثيوخلكطن . شع ن ثيم ا ن : كمتـ فمها م ا ن ث قوشن كت اماها ثيقطبمن و- 

 شع ن ثيت هم  : كمتـ فمها تعلم  ث قوشن كت هم ها ثيت ثياح  ثيبها  . -ج

 شع ن ثيط الن : كمتـ فمها ط ي ث قوشن . - 

 مما ن ثيل كؿ : كمتـ فمها م ا ن ثيل كؿ .-ق

  ثيعمػك  ت لم ف  هذث ثيقسـ ثيسمطلو كثيوتا عن يولثحؿ ث بتاج رافن كتشخمقسم السيطرة النوعية : -5
كث خطاا ثيبكلمن يلل  وعاي تها وف ق ؿ ث قساـ ثيوعبمن كثيكمكؿ  ها ثيت ثيحػ ك  ثيوسػوك   هػا ث تػ ثاثن 
وػػف ثيلػػ ؿ كحتػػت بهامػػن قسػػـ ثيترولػػن ثضػػافن ثيػػت شػػع ت  ثياحػػ  ثي ػػ ث   يلقوػػاش ثيخػػاـ كثياحػػ  ثيبهػػا   

 ع  ن كثيتللمؼ . يلقواش ثي اه  كت هم ه ف  قسـ ثيترولن  ـ ت لم للمه لولمن ثيت
ت ػػلم ثياحكمػػام فػػ  ثيوخت ػػل ثيام مػػاكم للػػت ثبتػػاج ثيلػػ كؿ ثضػػافن ثيػػت قمػػاص طػػكؿ تملػػن ثيقطػػف  

كثيبعكون كثيوتابن كبولو ثيل كؿ كث ستطاين   ثوا ف  ثيوخت ل ثيرموماكم تركف ثياحكمام للت لمبام وػف 
افن ثيػت فحػ  ثيوتابػن   أت ػاه ث بتاج فػ  قسػـ ثيترولػن ياحػ  لػلك  كك ف ثيقوػاش كلػ   ثيحػذفام ثضػ

ثيسػػػػ ثا كثيلحوػػػػن ك  ػػػػام ث مػػػػ اغ حتػػػػت ثيلسػػػػمؿ كثيتعػػػػل  كرػػػػذيؾ ت ػػػػلم فحكمػػػػام ث مػػػػ اغ كثيوػػػػكث  
ثيرموماكمػػن كوػػ ل مػػنحمتها فػػ  لولمػػن ثيط الػػن كثيمػػ ا ن كفػػ  وخت ػػل ث سػػاين ت ػػلم لولمػػام فحػػ  

 .  11)ثيوماه ثيمبالمن كثيعسلو كوماه ثيشل 
 تاجية والمبيعات : رابعا: الطاقات االن

  وتػػل 40650000مقػػـك ثيومػػبي  ابتػػاج رافػػن ثبػػكثع ثيلػػ كؿ ثيقطبمػػن كثيوخلكطػػن  طاقػػن تمػػومومن ) 
  وتل طكي  وػف ث قوشػن ثيوسػلحن كثيووشػطن ثيلفمعػن كثيللمظػن ثضػافن 32500000طكي  ك طاقن فعلمن )

ثيول عػػام  بكلمهػػا ثيمػػما  كثيشػػتكم ثيػػت ثبػػكثع وختلاػػن وػػف ثقوشػػن ثي ػػك لمف ثي ػػال و كثيشلثشػػؼ كثيرلمتػػكف ك 
كثيرتػػػمـ كثقوشػػػن ثخػػػلل  وكثمػػػااتها ثيابمػػػن ثيوطلك ػػػن   فضػػػنن لػػػف ومػػػا قن ك ثلو ثيمػػػبالن ثيعلثقمػػػن للػػػت 

 عػػػ   لثسػػػن ثي ػػػ كل ث قتمػػػا من  2007وشػػػلكع   مػػػ  يلوبت ػػػام ثيط مػػػن فػػػ  ومػػػبي بسػػػمي ثي مكبمػػػن لػػػاـ 
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يػػت و ػػؿ هرذثوشػػالمي تسػػاهـ فػػ  لفػػ  ث سػػكثؽ ثيعلثقمػػن ك هومتػػه وػػف ثيباحمػػن ث قتمػػا من كيحا ػػن ثيعػػلثؽ ث
   . 2  كؿ ) 12) ايوبت ام ثيط من رايشاش كثي اب ج 

 
 ( االقمشة القطنية والمخموطة المنتجة في مصنع  نسي  الديوانية 2جدول )

 البوليسترات القطنيات
 النوع  الرقم  النوع  )* ثيلقـ

 شلثشؼ 2009 رلمتكف )ستا ل  1003
 ول عام 2054  ا و 1006
    ك لمف 1030
   رمتـ 1047
   شاش د  اب ج 1049
    مالؽ 1063
   تغليف 1064

   ولوؿ 2036
ثيوم ل : ثيشػلرن ثيعاوػن يلمػبالام ثيبسػم من   ومػبي بسػمي ثي مكثبمػن   تقلمػل شػاوؿ لػف ثيومػبي يعػاـ 

2009   28  . 
 )*( الرقم : يقصد به درجة دقة الخيط . 

وبت ػػام  مػل بوطمػػن لم  مػل ل مسػػن مرلػػؼ ثيومػبي  أبتا هػػا حسػ  ثيطلػػ  ثيػذم مقػػ ـ ثيػػت هبايػؾ  
ثيومػػبي وػػف ق ػػؿ  عػػ  ثيػػ كث ل ثيحركومػػن فػػ  وحافظػػن ثيقا سػػمن  كثيتػػ    تشػػرؿ بسػػ ن لايمػػن وػػف ثبتػػاج 
ثيومػػبي كوبهػػػا ت كمػػػ  وستشػػػامام ثيوحافظػػن  ايوبت ػػػام ثيوختلاػػػن و ػػػؿ شلشػػؼ لسػػػل و وػػػي  طػػػااثم قبػػػاب  

س مف ك اب  ثكرسم  ثيرال كف كون ص ثيعولمام ثي لثحمن   فضنن لف ثبتاج    م لوؿ ثيت ثيكلش ث كر
ثيابمن ف  رلمن ثيهب سن ف   اوعن ثيقا سمن وي ثبتاج قلمؿ وف ثي كث ل يلسمالثم كثيوباس ام ضوف ثيحػ ك  

 ث  ثلمن يلوحافظن . 
لم وبػذ  ػ ل ثيتشػلمؿ فهػ  فػ  حايػن  مػا و  2010-1979ثوا  ايبس ن يرومػن ث بتػاج ثيوتحققػن يلوػ و  

كلوكوان  ما و ث بتاج كتحقمؽ ثر ل بس ن يلو و ثلػنه معػك  ثيػت لػ و لكثوػؿ  1990- 1979وستولو يلو و 
 وبها : 

 
 سالن .  12ثيعوؿ  ايومبي  ك  تمف و و رؿ ك  ن -1
   . ح ث ن ثيومبي وف حم  ث  م كثيورا ف وي ل ـ ثبقطاع ثيتمال ثيرهل ا-2
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 تكفل ثيوكث  ث كيمن ثيوستكل و وف ثيخالج  سهكين كولكبن . -3

وتومػ  لػف ث لػكثـ  1988ثيطاقن ث بتا من ثيتمومومن يلومبي ه  ثساص ثيعوؿ   حمػ  بنحػظ لػاـ -4
وتل طػكي  وتحقػؽ   ثوػا  ايبسػ ن يقموػن ثيو معػام فهػ   47702081ثيسا قن كثينحقن ف  ث بتاج   ثذ  لس 

ولمػػكف  مبػػال . ك عػػ  هػػذه ثيوػػ و ثخػػذ ثيومػػبي متذ ػػذ   أبتا ػػه  ػػمف  29067224اعػػن ثذ  للػػم ث خػػلل ولت
كهػذث معػك  ثيػت مػعك ن ثيحمػكؿ للػت  2002-1991ث بخاا  كث لتااع كخامن ثيو و ثيوحمكلو  ػمف 

  وػػف ثيوػػكث  ث كيمػػن ثي ثخلػػن  ا بتػػاج فضػػنن لػػف قلػػن قطػػي ثيلمػػال كثبقطػػاع ثيتمػػال ثيرهل ػػا   كظػػلكؼ ثي لػػ
بستطمي ثيقكؿ  ػاف ث بتػاج ثيمػبال   2008-2003ثيباحمن ثيسماسمن   ثوا  ايبس ن ثيت ثيو و وا  مف لاـ 

ولمكف وتل طكي    كهذث  ط معن ثيحػاؿ معػك   3-1يومبي بسمي ثي مكثبمن حافظ للت ثبتاج متلثك  وا  مف 
 و فػ   عػ  ث حمػاف هػذه ث سػعال ثيت ث لثؽ ثيسكؽ ثيوحل   ايوبتكج ث  ب ػ  وػف ث قوشػن ك أسػعال  همػ

  تسػػاكم رلاػػن ثيوػػا و ث كيمػػن ووػػاث  ل  شػػرؿ و اشػػل للػػت تسػػكمؽ وبت ػػام ومػػابي كشػػلرام ر مػػلو كوبهػػا 
ومبي بسمي ثي مكثبمن للت ثيل ـ وػف تخاػم  ث سػعال كثيتػ  كمػلم  كف رلاػن ث بتػاج   كهػذث معػك  ثيػت 

وػي لػ ـ تاعمػؿ  كل ثي هػا  ثيولرػ م يلتقمػمص كثيسػمطلو  ل ـ تاعمؿ قابكف حوامن ثيوبت ام كثيسلي ثيكطبمن
ثيبكلمػػن يل ضػػا ي كثيسػػلي ثي ثخلػػن ثيػػت ثي لػػ  وػػف  ومػػي وبػػاطؽ ثيعػػايـ  ووػػا ثبعرػػص  ػػ كله ثيػػت  خػػكؿ ثبػػكثع 

-2009وختلان وف ثيون ص كث قوشن  كف ثيوستكل ثيوطلك    ثوا  ايبس ن يلو و ثيوحمكلو وا  ػمف لػاـ 
ولمػػكف وتػػل طػػكي    كهػػذث معػػك  ثيػػت تطػػكمل  4-2فػػ  ث بتػػاج تتػػلثك  وػػا  ػػمف  ب ػػ   مػػا و كثضػػحن 2010

 ع  ثيخطكط ث بتا من كثلا و تأهملها كثيو اشلو  ايعوؿ ف  وشلكع ثيوبت ام ثيط من كثيحااظام   فضنن 
وا لف ثف وبت ام ومبي بسمي ثي مكثبمن ثخذم تشه  ق ك ن  م ثن ي ل ثير مل وف ثيقطالمف ثيعاـ كثيخا  ي

توتا  وف  ك و  كثسعال وباس ن  ا ضافن ثيت تل من ثيومبي ير مػلوف طل ػام ثيوسػتهلرمف لػف طلمػؽ فػتح 
ثيحػػػكثل كث سػػػتواع ثيػػػت ل  ػػػاتهـ كتبامػػػذ تلػػػؾ ثيل  ػػػام وػػػف خػػػنؿ ثلػػػ ث  بقشػػػام وطلك ػػػن كبكلمػػػام قوػػػاش 

ؼ ل مسػ  هػك رسػ  ول ك ن وف ق لهـ كثيت ثكؿ ثيوستول حكؿ ث سعال ثيوطلكحن يلكمكؿ ثيت تحقمؽ هػ 
ثر ل ل   وف ثيعونا كللت بطاق  ثيقطاع ثيعاـ كثيخا  . ثوا  ايبسػ ن يقموػن ثيو معػام فهػ  ث خػلل فػ  
ثلتااع للت ثيلقـ وف تذ ذ ها وف سبن  خلل كيربها ثم حم ثر ل ثستقلثلثن كثبتظاوان ف  ثي ما و ث ت ثاثن وف 

 مبػػال لػػف قموػػن  1090778415 معػػام قػػ لها   حمػػ  حقػػؽ ثيومػػبي فػػ  هػػذث ثيعػػاـ قموػػن و 1997لػػاـ 
 مبػػال  4500602220   عػػ  ذيػػؾ ثخػػذم قموػػن ثيو معػػام تلتاػػي ثيػػت ثف كمػػلم ثيػػت  1996و معػػام لػػاـ 
كثسػػػتولم قموػػػن  1997 مبػػػال لػػػف قموػػػن و معػػػام  30409823805لم   مػػػا و قػػػ لها  1998للثقػػػ  لػػػاـ 

ثلتاعػػم ثمضػػان ثيػػت ثف  2002كلػػاـ  2001 مبػػال لػػاـ  8824025565ثيو معػػام  اي مػػا و ثيػػت ثف  للػػم 
ثر ػػل ث لػػكثـ فػػ  قموػػن ثيو معػػام لػػف ث لػػكثـ  2002 مبػػال   كيهػػذث معػػ  لػػاـ  17448011675كمػػلم 

معػك  ثيػت  ػ ك ثيسػكؽ  2010-2003ثيس   ف  تذ ذ  قمون ثيو معػام وػا  ػمف لػاـ ثف ثيسا قن كثينحقن ك 
ثيتػ  قلػم تواوػان خػنؿ ثيسػبكثم ثيسػ عن ث خمػلو وػف  ثيوحل   رافن ثيوستكمام وف ق ؿ ثيوبت ام ثيوسػتكل و

لم لقا ػػػن بكلمػػػن ك  رولرمػػػن  ووػػػا ث ل ثيػػػت تضػػػلل ثيوبػػػتي ثيوحلػػػ   شػػػرؿ ر مػػػل حمػػػ  شػػػرلم ثيوبت ػػػام 



 16 

% كرابػم حمػػن ثيوبػتي ثيتلرػػ  20% وػف ثيسػكؽ فػػ  حػمف شػرؿ ثيوبػػتي ثيسػكلم  35ثيمػمبمن وػا معػػا ؿ 
 .  13)%3شرؿ وبها بسمي ثي مكثبمن ثقؿ وف% 30% ف  حمف رابم حمن ثيوبتي ثيوحل  15

 2212-1979( كمية االنتاج وقيمة المبيعات لمصنع نسي  الديوانية لممدة 3جدول )
 قيمة المبيعات )دينار( االنتاج المتحقق )متر طولي( السنة
1979 9583004 2634000 
1980 16044337 7773000 
1981 15762059 8057000 
1982 27727501 13582000 
1983 21656423 11096000 
1984 14322278 759000 
1985 29819185 18558000 
1986 28002252 16914402 
1987 33031609 20934399 
1988 47702081 29067224 
1989 29760177 18153707970 
1990 19722114 12030489540 
1991 2546810 1553554100 
1992 8125009 4956255490 
1993 10845275 6615617750 
1994 10022583 158778154 
1995 4740726 750300998 
1996 4644644 239925450 
1997 8097180 1090778415 
1998 9089060 4500602220 
1999 11213810 3916482000 
2000 11212960 4210610525 
2001 12125355 8824025565 
2002 13777541 17448011675 
2003 3663248 5104860430 
2004 3957472 1958839355 
2005 2488577 1853367998 
2006 1962667 2733819800 
2007 863530 881137770 
2008 1361218 603277042 
2009 2762291 840554706 
2010 4240486 1662511885 

 .  ثيتخطمط كثيوتا عنثيوم ل  ثيشلرن ثيعاون يلمبالن ثيبسم من   ومبي بسمي ثي مكثبمن   قسـ 
 

 املبحث الثاسي 
 زراعة القطن يف حمافظة القادسية 

ثيمػػاؼ ثيقطػػف ثقػػ ـ ث يمػػاؼ ثيب اتمػػن ثسػػتخ ثوان كثر لهػػا ثهومػػن وػػف ثيباحمػػن ث قتمػػا من كمعػػك  تػػالمن  
سبن   كق  ثستخ ـ ث بساف ثيماؼ ف  مبالن ون ص وبذ ثقػ ـ ث  وبػن  3000 لثلن ثيقطف ثيت ثر ل وف 

 ثذث تػـ مػبالن  ثيون ػص  وػف ثيقطػف فػ  ثيهبػ    14)معتق   أف ثيهب  ه  ثيوػكطف ث مػل  يشػ لو ثيقطػف. 
  كوف ثيهب  ثبتشلم  لثلن ثيقطف ثيت  قمن وبػاطؽ  بػك   ػل  آسػما كثيعػلثؽ كشػ ن   15)سبن  5000ق ؿ 

ثيلػػ كؿ كثيبسػػػمي   ثي  مػػلو ثيعل مػػػن . توتػػال ثيمػػػاؼ ثيقطػػف   ك تهػػػا كمػػنحمتها ينسػػػتخ ثـ فػػ  مػػػبالام 
فضنن لف ثبخاا  ثسعالها   كق  ثرس تها هذه ثيخمػا   ثهومػن وتومػ و كوربتهػا وػف ثيتاػكؽ للػت ثبػكثع 
ث يمػػػاؼ ث خػػػلل ثيط معمػػػن وبهػػػا كث مػػػطبالمن   كللػػػت ثيػػػل ـ وػػػف ثيتطػػػكلثم ثير مػػػلو ثيتػػػ  شػػػه ها ثبتػػػاج 
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% روػا تسػاهـ ثيمػاؼ ثيمػكؼ 13للت  ث يماؼ ث مطبالمن كثيحلمل ث مطبال    ت م  بس ن وساهوته
 .  16)% تساهـ  ها  قمن ث يماؼ ثيب اتمن كث مطبالمن ث خلل26% كثي اق  6 حكثي  

 اواًل : االمكانات الجغرافية المتاحة لزراعة القطن في محافظة القادسية . 
كللػػت ط معػػن  متكقػػؼ بوػػك ب اتػػام ثيقطػػف كراا تهػػا ث بتا مػػن للػػت ثمػػباؼ ثيقطػػف كمػػااتها ثيكلث مػػن 

ثيعكثوػؿ ثي م مػن ثيوتػكفلو فػ  وبػاطؽ ث بتػاج   روػػا متػأ ل ثبتػاج ثيقطػف  ايعكثوػؿ ثي شػلمن ك ػايطلؽ كثيكسػػا ؿ 
ثيوت عػػن فػػ  لولمػػام ث بتػػاج ثيوختلاػػن كتعػػ  لبامػػل ثيوبػػا  كثيتل ػػن كثيوكثلثيوا مػػن  كث مػػ م ثيعاولػػن   ثهػػـ 

 .  17)ثيعكثوؿ تأ ملثن ف  بوك كثبتاج ثيقطف
 المناخ : -1

معػػ  ثيوبػػا  ثحػػ  ثيعكثوػػؿ ث ساسػػمن ثيوػػؤ لو فػػ  ث بتػػاج ثي لثلػػ   شػػرؿ و اشػػل كث بتػػاج ثيوحمػػكي   
خمكمػػػان   ثذ ثف يرػػػؿ وحمػػػكؿ وتطل ػػػام وباخمػػػن وعمبػػػن مسػػػت م  يهػػػا كمظهػػػل تػػػأ مل ثيوبػػػا  فػػػ  ثبتػػػاج 

يضكا للت ثهـ ثيعبامل ثيوحاممؿ وف ثيباحمن ثيرومن كثيبكلمن   كيلل  تح م  ث ل ثيوبا  سمتـ تسلمط ث
 ثيوباخمن ذثم ثيتأ مل ثيكثضح ف  ثبتاج ثيقطف كروا مأت  : 

ث شػػػعاع ثيشوسػػػ  : مو ػػػؿ ث شػػػعاع ثيشوسػػػ  ثيػػػكثل  وػػػف ثيشػػػوص ثيػػػت  ػػػك ث ل  كسػػػطحها ثيطاقػػػن  -ث
ثيوحلرػن يلعولمػػام ثي كمػػن رافػن ثيتػػ  تحػػ   فػكؽ ثيسػػطح فػػ  ثي ػك   كيػػه ثهومػػن ر مػلو فػػ  لولمػػن ثيتلرمػػ  

    حمػػ  ثف  ػػ اثن قلػػمنن وػػف ثيضػػكا ثيول ػػ  م  ػػم فػػ  ثيب اتػػام يمبػػتي ثيلػػذثا  اعػػؿ لولمػػن ثيتو مػػؿ ثيضػػك 
يرؿ وحمكؿ ح ثف ضك ماف ح  ث بت كح  ثللت   ك  مورف ثيقمػاـ  عولمػن ثيتلرمػ  ثيضػك     .18)ثيضك  

ي ثيلػذثا   فػاذث خال هوا   كثف هباؾ ح ثن ثللت وف ثيضكا م لس ثيوحمكؿ فمه ثكج بشاطه فػ  لولمػن مػب
قلػػم ر افػػن ثيضػػكا لػػف ثيحػػ  ث  بػػت تكقاػػم لولمػػن ثيتلرمػػ  ثيضػػك   كتحكيػػم ث كلثؽ وػػف لولمػػن مػػبي 
ثيلػػذثا ثيػػت لولمػػن ثيتػػباص   ثوػػا ثذث  ث م ر افتػػه لػػف ثيحػػ  ثيحػػ  ث  بػػت يلتو مػػؿ ثيلػػذث   ثيػػت ثيحػػ  ثيػػذم 

مف ثيوطػػلك  فػػ  ثيهػػكثا تسػػوت هػػذه متعػػا ؿ فمهػػا ح ػػـ  ػػاب  ثكرسػػم  ثيرػػال كف ثيووػػت  وػػي ح ػػـ ث كرسػػ 
ثيحايػػػن  بقطػػػن ثيتعػػػا ؿ ثيضػػػك     كلبػػػ وا تلتاػػػي ر افػػػن ثيضػػػكا لػػػف هػػػذه ثيبقطػػػن )ثيتعػػػا ؿ ثيضػػػك    فػػػاف 
ثيوحمكؿ متحكؿ ثيت وستكل وك   ف  لولمن مػبي ثيلػذثا   تسػتول هػذه ثيحايػن فػ  ثي مػا و كتمػؿ ثيػت 

مػكؿ  ايتبػاق  حتػت متكقػؼ ثيوحمػكؿ لػف ثيقمػاـ ثك ها لب  ر افن ضػك من وعمبػن م ػ ل  عػ ها بشػاط ثيوح
 .  19) عولمن مبي ثيلذثا    ف ر افن ثيضكا ثيعايمن تقتؿ ثيوا و ثيخضلثا كق  تؤ م ثيت هنؾ ثيوحمكؿ

   مػػا و وعػػ  م قػػمـ ث شػػعاع ثيشوسػػ  فػػ  فمػػؿ ثيمػػمؼ ث تػػ ثاثن وػػف شػػهل 4 ػػ كؿ ) وػػف نحػػظم 
ذلكتهػػػا فػػػ  شػػػهل وػػػامص كح مػػػلثف كتوػػػك  كآ  ثذ  للػػػم )  آذثل ثيػػػت بهامػػػن شػػػهل تشػػػلمف ث كؿ حتػػػت ت لػػػس

للػػػػت ثيتلتمػػػػ    مقا لهػػػػا  مػػػػا و وعػػػػ ؿ  ثكمػػػػن سػػػػقكط  2 ولمكثط/سػػػػـ70512ك  76117ك  77412ك  67611
    78101 ك    81101 ك    77101ث شعن ثيشوسمن يترػكف قلم ػن وػف ثيعوك مػن فػ  ث شػهل ذثتهػا  ذ  للػم ) 

ذه ثيوػػ و ت ػػ ل  لثلػػن ثيوحامػػمؿ ثيمػػمامن كوبهػػا وحمػػكؿ ثيقطػػف ثيػػذم    للػػت ثيتػػكثي . كفػػ  هػػ   72101ك 
    20)بمسػاف روػا فػ  ثيوبطقتػمف ثيكسػطت كثي بك مػن وػف ثيعػلثؽ 15آذثل كحتػت  15م  ل وكل  ثي لثلن وػف 
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  ثوػػا فػػ    21)تؤخػػذ ثي مبػػن ث كيػػت وػػف ثيقطػػف فػػ  آكثخػػل آ  حتػػت   ثمػػن ثملػػكؿ فػػ  كسػػط ك بػػك  ثيعػػلثؽ
حظ ه ػػكط قػػمـ شػػ و ث شػػعاع ثيشوسػػ  ث تػػ اثن وػػف شػػهل تشػػلمف ثي ػػاب  ثيػػت بهامػػن شػػهل فمػػؿ ثيشػػتاا فػػبن

 كهذه ث شهل ه  خالج و و  لثلن وحمكؿ ثيقطف.  ش اط 
  متضح ثف رومن ثيضكا ثيكثمؿ للت و ثل ثيسبن مرا  يبوك ثيوحامػمؿ ثي لثلمػن 4كوف ثي  كؿ ) 

م ثيسػػطكع ثياعلػػ  فػػ  ثشػػهل  لثلػػن ثيقطػػف آذثل ثيوختلاػػن كوبهػػا وحمػػكؿ ثيقطػػف   ثذ   تقػػؿ لػػ   سػػالا
  سػػػػػالن / مػػػػػـك يرػػػػػؿ وبهوػػػػػا م لػػػػػس وعػػػػػ ؿ سػػػػػالام ثيسػػػػػطكع ثياعلػػػػػ  يامػػػػػؿ  814   719كبمسػػػػػاف لػػػػػف )

 سالن / مـك .  10.05ـ  مبوا م لس وع يها يامؿ ثيممؼ سالن / مك ..7ثيشتاا
ظػػن فػػ  فمػػل  كمتضػػح ووػػا سػػ ؽ ك ػػك  ت ػػامف كثضػػح فػػ  رومػػن ث شػػعاع ثيشوسػػ  ثيكثمػػؿ يلوحاف 

 ثيػػذم مهوبػػا هػػك فمػػؿ ثيمػػمؼ ك وػػاثف وعػػ ؿ سػػالام ثيسػػطكع ثيشوسػػ  ثياعلػػ  ثيمػػمؼ كثيشػػتاا   ث  ثف
سػػالن / مػػـك ثذف هػػك كفػػؽ وتطل ػػام كوقػػ ثل وػػ و ثيضػػكا ثيػػذم محتا هػػا ثيوحمػػكؿ   كهػػذث  10.05   هػػ 

تػػاي  تػػكفمل ثيوػػا و ثي ابػػ  مسػػال  للػػت تهم ػػن وسػػاحام كثسػػعن وػػف ث لثضػػ  ثي لثلمػػن ي لثلػػن ثيقطػػف ك اي
 ث كيمن يلعولمن ثيمبالمن . 

  ل ن ثيحلثلو :  - 
-170وحمكؿ ثيقطف وف ثيوحاممؿ ثيممامن ثيذم محتاج ثيت فمؿ بوػك طكمػؿ متػلثك  وػا  ػمف ) 

ـ كمقػػؿ ث ب ػػام كت طػػ  سػػللته فػػ     34-33  تتػػلثك   ل ػػن ثيحػػلثلو ثيون وػػن ينب ػػام  ػػمف   22)مػػكـ  200
ـ     ف ثي ذكل تما   اياطلمام كثيعاف لب   لثلتها  14ـ كمتكقؼ ف   ل ن حلثلو ْ   1515 ل ن حلثلو 

ـ    كتتػػلثك   42فػػ   ل ػػام حػػلثلو كثط ػػن كذيػػؾ يتػػأخل ثب اتهػػا   كمتكقػػؼ ث ب ػػام لبػػ وا تػػ  ث  ثيحػػلثلو لػػف 
ـ  17-16ـ  كثيمللل 36-33ثي ل ن ثيو لت يبوك ثي ذكل وف 

(23   . 
في  السطوع الفعمي ( وزاوية سقوط االشعة الشمسية وساعات 2اع الشمسي )مميواط/سم( معدل قيم االشع4جدول )

  2228-1972محطة الديوانية لممدة 
 ساعات السطوع الفعمي ) ْ( زاوية سقوط االشعاع الشمسي  (2قيم االشعاع الشمسي )مميواط/سم االش ر

 614 36101 30313 رابكف ثي اب  
 713 45101 38416 ش اط 
 719 56101 48315 ل ثذث

 814 68101 59213 بمساف 
 915 77101 67611 وامص 
 1116 81101 77412 ح ملثف 
 1116 79101 76117 توك  
 1113 72101 70512 ث  
 1014 62101 60710 ثملكؿ

 815 50101 44813 تشلمف ث كؿ 
 712 39101 32613 تشلمف ثي اب  
 614 35101 26014 رابكف ث كؿ 

 .  2008وم ل : ثيهمأو ثيعاون ينبكثا ثي كمن ثيعلثقمن كثيلم  ثي ي ثي    قسـ ثيوبا     مابام  مل وبشكلو   ثي
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  2228-1972( معدل درجات الحرارة الصغرى والعظمى والش ري في محطة الديوانية لممدة 5جدول)
 

 ل درجة الحرارة الش رية معد معدل درجة الحرارة العظمى  معدل درجة الحرارة الصغرى  االش ر 
 1016 1516 517 رابكف ثي اب  

 1312 1917 617 ش اط 
 1812 2418 1117 ثذثل 
 2414 3114 1715 بمساف 
 2916 3615 2218 وامص 
 3113 3712 2514 ح ملثف 
 3519 4218 29 توك  
 3318 41 2616 ث  
 3215 4017 2413 ثملكؿ

 3617 3415 19 تشلمف ث كؿ 
 2016 2418 1614 مف ثي اب  تشل 

 13 1815 715 رابكف ث كؿ 
 2318 3016 17 ثيوع ؿ 

 . 2008ثيوم ل : ثيهمأو ثيعاون ينبكثا ثي كمن ثيعلثقمن كثيلم  ثي ي ثي    قسـ ثيوبا     مابام  مل وبشكلو   
حػػلثلو  تحتػػاج ب اتػػام ثيقطػػف وػػف ث ػػؿ بوكهػػا ثيخضػػلم كخػػنؿ وػػ و ثيت همػػل ثيػػت  ػػك  ثفػػ  ك ل ػػام 

وعت ين   كق  مؤ م ثبخاا   ل ػام ثيحػلثلو ثيػت تكقػؼ بوػك ثيب ػام    مبوػا ت ػؼ  ػك ثم ثيقطػف ثيمػلملو 
كتبضػػي ثي ػػك ثم ثير مػػلو ق ػػؿ ثرتوػػاؿ بوكهػػا ثذث تعػػل  ثيب ػػام  لتاػػاع  ل ػػام ثيحػػلثلو فػػ  ولحلػػن ث بتػػاج 

  .24)كخامن لب وا تبخا  بس ن ثيلطك ن ف  ثي ك

ضح ثف ث شػهل ثيػذم م ػ ل   لثلػن وػف شػهل آذثل كيلامػن شػهل آ  ثك ثيػت   مت5وف خنؿ   كؿ ) 
ـ    3318   1812بهامتػػػه كهػػػذثف ثيشػػػهلثف متومػػػ ثف  وعػػػ  م حلثلمػػػن ون وػػػن يبوػػػك هػػػذث ثيوحمػػػكؿ كهػػػ  

كمنحظ وف ثي  كؿ ثلنه ثمضان ثف وع  م  ل ام ثيحػلثلو ت ػ ل  ا لتاػاع ث تػ ثاثن وػف شػهل وػامص ثذ  لػس 
ـ     كث شهل ثيت  تلمه ثذ س ؿ ثللت وع ؿ ي ل ام ثيحلثلو فػ  شػهلم توػك  كآ  2916شهلم )ثيوع ؿ ثي
للت ثيتكثي    كت  ل  ع ها  ا بخاا  ثيت لم   ف  بهامن فمػؿ ثيمػمؼ فػ    ـ   3318ـ   3 519ثذ  لس )

 . يرؿ وبهوا للت ثيتلتم    ـ   3617ـ      3215)شهلم ثملكؿ كتشلمف ث كؿ ثذ  لس ثيوع ؿ 
  ـ   2016) عػ ها ت ػػ ل  ل ػػام ثيحػػلثلو  ا بخاػػا  ثيولحػػكظ ث تػػ ثاثن وػػف تشػػلمف ثي ػػاب  فسػػ ؿ وعػػ ؿ  

ك عػػ ها مسػػتول ثيوعػػ ؿ ثيشػػهلم  ا بخاػػا  يممػػؿ ث بػػت وعػػ ؿ يػػه فػػ  شػػهلم رػػابكف ث كؿ رػػابكف ثي ػػاب  
ا لتاػػاع ثيتػػ لم   فػػ  للػػت ثيتػػكثي    كت ػػ ل  عػػ ها     ـ   1312ـ      1016ـ      13كشػػ اط ثذ  لػػس ثيوعػػ ؿ )

للػػػت    ـ 2412ـ    1812)بهامػػػن فمػػػؿ ثيشػػػتاا كمسػػػتول  ا لتاػػػاع فػػػ  شػػػهل آذثل كبمسػػػاف يمسػػػ ؿ وعػػػ ؿ 
 ثيتلتم  . 
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تأسمسػػػان للػػػت وػػػا تقػػػ ـ ثف وعػػػ  م  ل ػػػام ثيحػػػلثلو   تلتاػػػي فػػػ  وبطقػػػن ثي لثسػػػن  حمػػػ  ت مػػػ  لػػػف  
ثبهػا   تػبخا  ثيػت وػا كف مػال ثيو ػكم وع  م ثيت  محتا ها وحمكؿ ثيقطف ث باا فمؿ ثيبوػك   روػا 

 حمػػ  تػػؤ ل فػػ  ثيبوػػك ثيخضػػلم كترػػكمف  ػػك ثم ثيقطػػف   يػػذث فػػاف وعػػ  م  ل ػػام ثيحػػلثلو ترػػكف ون وػػن 
 ي لثلن وحمكؿ ثيقطف ف  ثيوحافظن ك ايتاي  مورف تكفمل و خنم ل مسن يلومبي روكث  ثكيمن .

 االمطار:-ج
ولػػـ  11115ذ  كقلػػن رومتهػػا  ثذ  لػػس وتكسػػط ثيسػػبكم ينوطػػال تتومػػ  ث وطػػال فػػ  وبطقػػن ثي لثسػػن  ايتذ ػػ

ولػػػػـ  317قلملػػػػن  ػػػػ ث  لػػػػس وعػػػػ يها  رومػػػػام   ثذ ت ػػػػ ث ث وطال ايتسػػػػاقط فػػػػ  بهامػػػػن تشػػػػلمف ث كؿ6  ػػػػ كؿ )
ولػـ  ػـ ت ػ ث  ايتبػاق  ثيتػ لم   حتػت 2418 كتستول اي ما و حتت  لس ثللت قمون يها ف  شهل رابكف ثي ػاب 

بقطػػي تواوػػا فػػ  ح مػػلثف كتوػػك  كث  كثملػػكؿ  يػػذيؾ  معتوػػ  للػػت ث وطػػال فػػ   لثلػػن بهامػػن شػػهل وػػامص كت
وحمكؿ ثيقطف ف  ثيوحافظن يركف ثيوحمكؿ مما  ك ايتاي   تـ ث لتوا  للت ثيلم ف   ومي ثيعولمام 

   ثي لثلمن.
 
 الرطوبة النسبية :  -د

ن ثي لثسػػػن وت امبػػػن حسػػػ    ثف وعػػػ  م ثيلطك ػػػن ثيبسػػػ من فػػػ  وبطقػػػ6مظهػػػل وػػػف وعطمػػػام  ػػػ كؿ ) 
% 66فمػػكؿ ثيسػػبن  سػػموا ثيشػػتاا فػػ  لشػػهل رػػابكف ث كؿ كرػػابكف ثي ػػاب  كشػػ اط  وعػػ ؿ فمػػل  وقػػ ثله 

% . ثوػػا فػػ  2716كتػػبخا  فػػ  فمػػؿ ثيمػػمؼ ضػػوف لشػػهل ح مػػلثف كتوػػك  كآ   وعػػ ؿ فمػػل  وقػػ ثله 
فاػػ  فمػؿ ثيل مػػي مرػكف ثيوعػػ ؿ  فمػل  ثيسػبن ث بتقػػايممف ثيل مػي كثيخلمػػؼ فأبهوػا متقال ػػاف فػ  وعػ  تهوا  

 %.4213% ثوا ف  فمؿ ثيخلمؼ فمس ؿ وع ؿ وق ثله  4113وق ثله 
 باان للت وا تق ـ ك وا ثف وحمكؿ ثيقطف وف ثيوحاممؿ ثيممامن فاف ثبخاػا  وعػ  م ثيلطك ػن  

مؤ م ثيبس من ف  ثشهل ثيممؼ مؤ م ثيت  ما و لولمام ثيبتح كثيت خل وف سطح ثيوحمكؿ   ث ول ثيذم 
ثيت ثضطلث  ف  ثيعولمن ثيحماتمػن يػه ) ث ب ػام كثيبوػك ثيخضػلم كثيبضػي   كهػذث معبػ   مػا و لػ   ثيلمػام 

  لا و ثيتكث ف ثيحمات  .  
 التبخر : -ها

  ولػػـ   40214ا لتاػػاع ثيتػػ لم   ث تػػ ثاثن وػػف شػػهل وػػامص ثذث  لػػس ثيوعػػ ؿ )ت ػػ ل وعػػ  م ثيت خػػل   
  ولػػػـ للػػػت 51119   56014   50711كسػػػ لم ثللػػػت وعػػػ  م ثيت خػػػل فػػػ  ثشػػػهل ح مػػػلثف كتوػػػك  كث  )

    كهػػذث ث لتاػػاع فػػ  وعػػ  م ثيت خػػل مرػػكف وت ثوبػػان وػػي ثلتاػػاع وعػػ  م  ل ػػام ثيحػػلثلو 6ثيتػػكثي   ػػ كؿ )
  . ثوػػا ثكطػػأ وعػػ ؿ يلت خػػل فقػػ  سػػ ؿ شػػهلم رػػابكف ث كؿ 6  ك ) 5سػػاقط ثيوطػػلم    ػػ كؿ )كثبقطػػاع ثيت

   ولـ يرؿ وبهوا للت ثيتلتم  .8315   8919كرابكف ثي اب  )
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يذث فأف ثلتااع وع  م ثيت خل ثيت  متاكؽ وع  م ثيتساقط ثيوطلم ف  ثيوحافظن ث ت ثاثن وف شهل  
لمن يوحمكؿ ثيقطف كخامن ث بػاا   25) 14-12 و ل   ثيلمام وف )وامص ثيت بهامن شهل آ  متطل   ما

 فمؿ ثيممؼ )ح ملثف كتوك  كث   وك لن خنؿ وكسـ بوكه   وف ث ب ام كثيبوك ثيخضلم كثيبضي .
 

 (  2228-1972( معدالت التساقط المطري ومعدالت التبخر والرطوبة النسبية في محطة الديوانية لممدة )6جدول )
 التبخر )ممم( الرطوبة النسبية % مطار )ممم(اال االش ر

 8315 70 2418 رابكف ثي اب 
 11718 60 1711 ش اط
 19417 51 1414 ثذثل
 28016 42 1411 بمساف
 40214 31 411 وامص
 50711 27 0 ح ملثف
 56014 27 0 توك 
 51119 29 0 ث 
 38819 31 015 ثملكؿ

 27110 40 317 تشلمف ث كؿ
 14513 56 1414 اب تشلمف ثي 

 8919 68 1814 رابكف ث كؿ
 29611 4413 1115 ثيوع ؿ ثكثيو وكع

 .  2008   ثيوم ل : ثيهمأو ثيعاون ينبكثا ثي كمن ثيعلثقمن كثيلم  ثي ي ثي    قسـ ثيوبا     مابام  مل وبشكلو
 التربة :  -2

ن  عولمػام فم ما مػن )ومرابمرمػن  تعلؼ ثيتل ن  أبها تركمف ط مع  ف  تطػكل وسػتول مػبعتها ثيط معػ 
  Atmosphereكثيلػػػنؼ ثيلػػػا م  lithosphereك تاػػػالنم رموما مػػػن حماتمػػػن  ػػػمف ثيلػػػنؼ ثيمػػػخلم 

كهمأم فمها وطاي  ثيواا كثيهكثا كثيلذثا ثين ون يحماو رؿ  Biosphereكثيو اؿ ثيحمات  يلب ام كثيحمكثف 
بتػػػاج ثيلػػػنم ث قتمػػػا م ثيتػػػ  مسػػػتعولها ث بسػػػاف يلػػػذثا ثبػػػكثع ثيب اتػػػام   روػػػا  علتهػػػا ثيكسػػػط ثيون ػػػـ  

. ك مكلو لاون تل ن وحافظن ثيقا سمن توتػا   قلػن ثيوػكث  ثيعضػكمن  سػ    26)كرسا ه ثك ي ع  ومبكلاته
وكسومن ث وطال كثلتااع  ل ام ثيحلثلو ثيذم مؤ م   كله ثيت  ما و بسػ ن ثيت خػل كقلػن ثبحػ ثل ثيسػطح وػي 

  هبايػؾ لػ و 4اه ثي كفمػن معوػؿ للػت ثلتاػاع بسػ ن ث وػن  فمهػا .كوػف خػنؿ خلمطػن )ثلتااع وبسك  ثيومػ
 ثبكثع وف ثيتل  ف  وبطقن ثي لثسن كه  : 

 تربة اكتاف االن ار :  -أ
تل ن ثرتػاؼ ث بهػال توتػ  للػت  ػاب   بهػل ثياػلثم فػ  ثي بػك  ثيلل ػ  وػف ثيوحافظػن كللػت ثوتػ ث   

  شط ثي مكثبمػن كثيػ  الو  فهػ  توتػ  ث تػ ثاثن وػف ثيحػ ك  ث  ثلمػن ثيشػوايمن ثي  ثكؿ ثيوتاللن وبه كللت  اب 
يلوحافظػػن حتػػت بهامػػن ثيحػػ ك  ث  ثلمػػن وػػي وحافظػػن ثيو بت.تتومػػ  هػػذه ثيتل ػػن  أبهػػا تترػػكف وػػف ثيلػػلمف  لػػس 
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%    ك ػػذيؾ 1615%  فػػ  حػػمف  لػػس وعػػ ؿ وحتكثهػػا وػػف ثيلوػػؿ )2113%  كوػػف ثيطػػمف )601200وع يػػه )
ـ / مػػكـ  كذثم بسػػ ن وتكسػػطن ووػػا 0170 ػػن و م مػػن  لمبمػػن ذثم بااذمػػن وعت يػػن ثيسػػللن ثذ ت لػػس )ترػػكف تل 

مسهؿ حلرن ثيهكثا كثيواا كتلللؿ  ذكل ثيوحمكؿ فمها ك ذيؾ تركف قا لمتها للت ث حتااظ  ايوػاا قلملػن   
ظػلثن يوػا تتوتػي  ػه هػذه % كب27    بها تحتكم للت بس ن وف ثيواا ثي اه    ثوا بس ن ثيرلص ف لس حكثي  

ثيتل ػػػن وػػػف خمػػػا   ثمػػػ حم ثيوبػػػاطؽ ثيتػػػ  تبتشػػػل فمهػػػا وػػػف ثر لهػػػا ون وػػػن ينسػػػت وال ثي لثلػػػ  فػػػ  
% كهػ  211ثيوحافظن قماسان ثيت ثبكثع ثيتل  ث خلل   ووػا ثبعرػص للػت  مػا و ثيوػكث  ثيعضػكمن فمهػا ثيػت 

ها ثيبس   لف وستكل ثيوبػاطؽ ثيو ػاكلو يهػا ثللت بس ن ت للها هذه ثيتل ن ف  ثيوحافظن رذيؾ ساهـ ثلتاال
ـ   فضنن لف لوؽ ثيوماه ثي كفمن فمها كثي  ؿ ثيط مع  ثيذم موالسػه ثيبهػل ثمػ حم  215 – 115 حكثي  

. يقػ  ثبعرسػم هػذه ثيخمػا   للػت هػذث ثيػبوط   27)ولموك /سػـ 8هذه ثيتل ن قلملػن ثيولكحػن ثذ  لػس وعػ يها 
ي لثلن وحمكؿ ثيقطف كخامن ف  ث قساـ ثيشلقمن وػف ثيوحافظػن يسػهكين  وف ثيتل ن يمم ح بطاقان ون وان 

حلرن ثيواا كثيهكثا كتلللؿ  ذكل ثيوحمكؿ كقلن بس ن ثيطمف كثيلوؿ كث ون  فمها وي ثلتااع بس ن ثيوكث  
 ثيعضكمن وقالبن  ا بواط ث خلل وف ثيتل    ووػا معػ   ورابتهػا فػ  ثبتػاج وحمػكؿ ثيقطػف ك ايتػاي  بقلػه

 بحك ثيمبالن . 
 تربة احواض االن ار :  -ب

كتو ػػؿ ثيبطػػاؽ ثيوتػػاخـ يتل ػػن رتػػكؼ ث بهػػال كثي عمػػ و لػػف و ػػالم ث بهػػال كهػػ  وػػف ثكسػػي ثيتل ػػن  
% وػػف  5919ثبتشػػالثف  ثيوحافظػػن  يػػذيؾ فهػػ  تظهػػل فػػ  ث قضػػمن كثبكحمهػػا رافػػن. كتحػػكم للػػت حػػكثي  

%   يػذيؾ تعػ  تل ػن و م مػن 814لوػؿ يم لػس ا وػف ثي% وف ثيطمف ف  حمف مبخا  وحتكثه3016ثيللمف ك 
ـ / ثيمػػػـك ووػػػا معلقػػػؿ حلرػػػن ثيهػػػكثا كثيوػػػاا كتلللػػػؿ  ػػػذكل 01385ل م ػػػن ثيبااذمػػػن ك وعػػػ ؿ وقػػػ ثله   لمبمػػػن 

ثيوحمػكؿ ك ايتػاي  ترػكف قا لمتهػػا للػت ث حتاػاظ  ايوػاا ثر ػػل وػف تل ػن ث رتػاؼ   يػػذث ت ػل  ظػاهلو ثيلشػػح 
حػػم ظػػلكؼ ثيت خػػل ثيشػػ م  ظهػػكل ط قػػن وػػف ثيلكثسػػ  ثيولحمػػن فمهػػا للػػت بطػػاؽ )ثيب مػػ   كوػػا مػػب ـ لبػػه ت

.  لثلػػػػن   28)ولموك /سػػػػـ 16كثسػػػػي حمػػػػ   لػػػػس وعػػػػ ؿ ثيتكمػػػػمؿ ثيرهل ػػػػا   فػػػػ  وعظػػػػـ حماتهػػػػا ثر ػػػػل وػػػػف 
وحمػػػكؿ ثيقطػػػف فػػػ  هػػػذه ثيتل ػػػن ذثم طاقػػػن ثبتا مػػػن ضػػػعمان قماسػػػان  تل ػػػن رتػػػكؼ ث بهػػػال     ف ثسػػػتخ ثـ 

لػػت بطػػاؽ كثسػػي وػػف شػػأبه معوػػؿ للػػت ثم ػػا  ثبتػػاج  لثلػػ  كثسػػي يػػه وػػل ك ثم لايمػػن ث سػػو و ثيعضػػكمن ل
 ضوف و و  وبمن وعمبن وورف ث ستاا و وبه ف  ثيبطاؽ ثيمبال  . 

 تربة المنخفضات : -جا 
تتو ػػؿ هػػذه ثيتل ػػن فػػ  ثيوبػػاطؽ ثيوطوػػكلو كثكسػػي ثبتشػػال يهػػا فػػ  ثيقسػػـ ثيلل ػػ  وػػف ثيوحافظػػن ثيتػػ   

وهباكمػػن كثيمػػنحمن   فضػػنن لػػف شػػواؿ شػػلؽ ثيوحافظػػن حمػػ  مك ػػ  هػػكل ثيػػ يوي ثيػػذم تشػػوؿ ثيشػػاومن كثي
تت وي فمه وماه و  ؿ وشلكع ثيػ يوي فػ  وحافظػن كثسػط كقسػـ وػف ومػاه ثيومػ  ثيعػاـ كو خػلو ثيبمػل فػ  
ثقمػت  بػػك  شػػلؽ ثيوحافظػن . ثوػػا ط معػػن بسػ ن هػػذه ثيتل ػػن فهػ  ذثم بسػػ ن  قملػػن ثيوسػاومن تترػػكف وػػف 

% وف ثيطػمف   ك سػ   ثبخاػا  سػطحها كثب سػاطها ثمػ حم ذثم وسػتكل وػاا  58ثيللمف ك % وف 38
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ثلضػ  قلمػ  بتم ػن ث لتاػاع ثيوػاا ثي ػاطب    ووػػا  علهػا ل م ػن ثيمػلؼ   ثذث ثلتاعػم فمهػا بسػ ن ث وػػن  
ف ولموػك / سػـ   ثوػا وحتػكل هػذه ثيتل ػن وػف ثيوػا و ثيعضػكمن فمرػكف ثللػت وػف ثيبػكلم 45-20تتلكث  وف 

% ك ذيؾ مسػ   ترػلثل  لثلتهػا   فضػنن لػف بوػك ثيب اتػام ثيتػ  بوػك  212-115ثيسا قمف حم  تتلثك  وف 
. ك وػػػا ثف ثيقطػػػف وػػػف ثيوحامػػػمؿ  29)سػػػبكمان ثيتػػػ  تتعػػػل  يلتاسػػػن لبػػػ  ثلتاػػػاع  ل ػػػام ثيحػػػلثلو كثيلطك ػػػن

يػذث فػأف لولمػن   30)ثيعضػكمن ثيو ه و يلتل ن   كمتطل  ثبتا ه ك ك  ثيتل  ثيعومقن ثيخم ن كثيلبمن  ايوكث  
 ثستمن  ثقساـ كثسعن وف هذه ثيتل ن تم ح وف ثفضؿ ثبكثع ثيتل  ون ون  بتاج وحمكؿ ثيقطف.

 تربة الكثبان الرممية : -د
تسوت هذه ثيتل ن  تل ن لاؾ كذيؾ يركبها تشلؿ وساحام كثسعن ضوف ثيقضاا  مػكلو خامػن فػ   

 ابهػا ذثم بسػ ن خشػبن  سػ   ر ػل ح ػـ ثيػذلثم ثيوركبػن يهػا   رػذيؾ  ث   ثا ثيشلقمن   كتوتا  هذه ثيتل ن
. روػا رػاف يللمػا  ثيشػوايمن ثيلل مػن تػأ مل   31فقلها  ايوكث  ثيعضػكمن   فضػنن لػف قلػن ثيب ػام ثيط معػ  فمهػا

. ك ايتػػاي  فهػػ  تل ػػن  مػػل   32)ـ3-1كثضػػح فػػ  ترػػكمف ثير  ػػاف ثيلولمػػن ك حاهػػا  ثذ متػػلثك  ثلتاالهػػا  ػػمف 
يحن ينبتاج ثي لثلػ  يوحمػكؿ ثيقطػف يقلػن قا لمتهػا للػت ث حتاػاظ  ايوػاا كقلػن ثيوػكث  ثيعضػكمن فمهػا   ما

%   حمػ  تتػكفل ثيومػاه ثين وػن يلػلم ممػ ح 80% كثيلوػؿ  1015% كثيلػلمف 9كم لس وحتكثها وف ثيطػمف 
  ا وراف تحكمؿ ثيتل  ثيمحلثكمن كحتت ثيلولمن وبها ثيت حقكؿ  لثلمن وبت ن 

لر مػػػل وػػػف ثيلػػػنم كثيوحامػػػمؿ ثي لثلمػػػن كوبهػػػا ثيقطػػػف   كيوػػػا رابػػػم هػػػذه ثيتل ػػػن فقمػػػلو  ػػػايوكث  ثيعضػػػكمن ي
متطلػػ  ثضػػافن ث سػػو و ثيحمكثبمػػن لبػػ   لثلتهػػا  كؿ وػػػلو يرػػ  مورػػف تعػػكم  وػػا مبقمػػها وػػف ثيعبامػػػل 

ه وػػف كفػػلو ث شػػعاع . فضػػنن لػػف ثهومػػن هػػذث ثيبطػػاؽ وػػف ثيتل ػػن يوػػا تتوتػػي  ػػ  33)ثيلذث مػػن ثير ػػلل كثيمػػللل
ثيشوسػػ  كيوػػ و طكملػػن وػػي قلػػن ثيلمػػـك مورػػف ثف ترػػكف ون وػػن فػػ   لثلػػن ثيقطػػف ك ايتػػاي  ت همػػ  ثيومػػبي 

  ايوكث  ث كيمن )ثيقطف  يلعولمن ثيمبالمن . 
 التربة الصحراوية )الجبسية( :  -ها

كل  ػػمف ثيشػػبافمن تبتشػػل فػػ  ثقمػػت ث  ػػ ثا ثي بك مػػن ثيلل مػػن وػػف ثيوحافظػػن يتلطػػ  ثيبطػػاؽ ثيوحمػػ 
شلقان كثيح ك  ث  ثلمن وي وحافظت  ثيب ؼ كثيو بت  ل ان   توم م تل تها  خشكبن بسم ها كبااذمتها ثيعايمن 

 4 –% كبػ لو ث وػن  فمهػا يتتػلثك   ػمف مػال 60  فضنن لف ثحتكث ها للت بس ن لايمن وف ثي  ص ت لس 
سػـ   ثوػا ثيومػاه ثي كفمػن فتتػلثك  ثلواقهػا  25 ػاك  ولموك / سػـ   رػذيؾ تتومػ   ضػحاين لوقهػا ثيػذم   مت

. كبظلثن  لتااع بس ن ثي  ص كضحاين لوؽ ثيتل ػن كترػايمؼ لايمػن يتحكملهػا ثيػت ثلثضػ   34)ـ50-10 مف 
  لثلمن ون ون رلها لكثوؿ تقلؿ وف ثهومن هذه ثيتل ن ف   لثلن وحمكؿ ثيقطف. 
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 ادسية انواع الترب في محافظة الق
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 الموارد المائية السطحية :  -3
تقي وحافظن ثيقا سمن ضوف ثقلمـ ثيوبا  ثيمحلثكم ثيو ثلم ثيحال حسػ  تمػبمؼ رػك ف     ثيػذم  

ترػػكف وع  تػػه ثيحلثلمػػن  ث وػػان لايمػػن خػػنؿ فمػػؿ ثيمػػمؼ   ث وػػل ثيػػذم ث ل ثيػػت شػػ و ث شػػعاع ثيشوسػػ  
. يػذث   مورػف ث لتوػا  للػت ث وطػال فػ   لثلػن وحمػكؿ  35) و ثي اػاؼ ك مػا و ثيت خػلكب لو ث وطػال كشػ

ثيقطػػف   كتقػػؿ ثهومػػن ثسػػت وال ثيومػػاه ثي كفمػػن فػػ  ثيوحافظػػن يتػػكثفل ثيومػػاه ثيسػػطحمن ثي المػػن   فضػػنن لػػف 
ف ثقمػت حػػ  ولموك /سػـ   للوػػان ث 913 ػ ا  ػػايولمكف لم وػا معػػا ؿ  600 مػا و ولكحتهػا ثيعايمػػن ثيتػ  ت لػػس 

. يػػذث تعػػ  ثيوػػكثل  ثيوا مػػن ثيسػػطحمن   36)ولموك /سػػـ 213وسػػوك   ػػه يلولكحػػن  وك ػػ  وعػػاممل ومػػاه ثيشػػل  
ثيومػػػ ل ثيل مسػػػ  فػػػ  ثيوحافظػػػن ثيػػػذم تعتوػػػ  للمػػػه فػػػ   لثلػػػن وحمػػػكؿ ثيقطػػػف   كتعػػػ  ثبهػػػال ثي مكثبمػػػن 

 مل  :   كه  روا5كثي  الو كثيشاومن ثهـ ث بهال ثيل مسن ف  ثيوحافظن خلمطن)
رـ كطاقتػه 123شط ثي مكثبمن: مع  شط ثي مكثبمن ثوت ث  يشط ثيحلن ثيوتالع وف بهل ثيالثم   م لس طكيه -ث 

/ ػػا   كهػػك  ػػذيؾ مػػلكم  3ـ60/ ػػا   ثوػػا طاقتػػه ثيتمػػلمامن ثياعلمػػن فقػػ   للػػم  3ـ96ثيتمػػلمامن ثيتمػػومومن 
ف شواؿ م ل ثي  الو وػالثن  باحمػن ثيسػبمن . كم  ل شط ثي مكثبمن و  37) كبوان  500000وساحن تق ل  حكثي  

كولرػػ  قضػػاا ثي مكثبمػػن كباحمػػن ثيسػػ مل كولرػػ  قضػػاا ثيحوػػ و كمسػػتول بحػػك ثي بػػك  حتػػت مػػ خؿ ثلثضػػ  
وحافظن ثيو بت لب  قضاا ثيلوم ن كوف ثهـ فلكله هك   كؿ ثيشافعمن ثيح م  ثيذم متاػلع لبػ  ثيرملػكوتل 

/  ػا   ثوػا ثيوسػاحن ثيتػ  ملكمهػا فتقػ ل  3ـ15107مػؿ ثيػت رـ ك وعػ ؿ تمػلمؼ م30  كم لس طكيه  3415
 .  38) كبوا91630 حكثي  

شط ثي  الو : متالع شط ثي  الو وف شط ثيحلن وف ثي اب  ث مسل   م لس طكيه ث ت ثاثن وف شواؿ قلمن - 
   / ػػا كثيتمػػلمؼ ثياعلػػ  3ـ75رػػـ   كمتمػػلمؼ وقػػ ثله 80مػػ ل ثيػػ  الو حتػػت متنشػػت فػػ  باحمػػن ثي ػػ مل 

/  ػػػا . م ػػػ ل شػػػط ثيػػػ  الو  وسػػػملته ثي بك مػػػن ثيشػػػلقمن وػػػالثن ولر  باحمػػػن  3ـ45مت ػػػاك  فػػػ  ثيكقػػػم ثيحاضػػػل 
كباحمن  495كولر  قضاا لاؾ لب  ثيرملكوتل  23كباحمن سكول لب  ثيرملكوتل 16ثي  الو لب  ثيرملكوتل 
 ػػ كؿ ك طاقػػن تمػػػلمامن  15  كتتاػػػلع وبػػه و وكلػػن وػػػف ثي ػػ ثكؿ  لػػس لػػػ  ها  69ثي ػػ مل لبػػ  ثيرملػػكوتل 

/ ػػػػػػػػا ك لػػػػػػػػس و وػػػػػػػػكع ثيوسػػػػػػػػاحام ثيتػػػػػػػػ  ملكمهػػػػػػػػا هػػػػػػػػذه ثي ػػػػػػػػ ثكؿ 3ـ601009تمػػػػػػػػومومن  لػػػػػػػػس و وكلهػػػػػػػػا 
 .   39) كبوان 365943

شػط ثيشػاومن : هػػك ثياػلع ثي ػػاب  وػف تاللػػام شػط ثيهب مػػن  عػ  فػػلع ثيركفػن ثذ مختػػلؽ ثلثضػ  ثيوحافظػػن -ج
كولر  قضاا  2315لثن  باحمن ثيمنحمن لب  ثيرملكوتل ف   هاتها ثيشوايمن ثيلل من وت هان بحك ثي بك  وا

رػػػـ كوعػػػ ؿ تمػػػلماه 80كم لػػػس طكيػػػه  71140كباحمػػػن  وػػػاص لبػػػ  ثيرملػػػكوتل  42ثيشػػػاومن لبػػػ  ثيرملػػػكوتل 
 كبوػان . متاػلع وػف شػط ثيشػاومن و وكلػن وػف  150000/ ا كتمؿ وساحن ث لثضػ  ثيتػ  ملكمهػا  3ـ180

 رـ   كو وكع تمالمؼ 15211كيها   ك ن كو وكع ط20ثي  ثكؿ و وكلها 
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 كبوػػان كمبتهػػ  شػػط ثيشػػاومن  و وكلػػن وػػف  99309/ ػػا   ثوػػا ثيوسػػاحن ثيتػػ  ملكمهػػا ف للػػم 3ـ8616 للػػم  
    40)ثي  ثكؿ ثيت  تم  ف  بهل ثيالثم ثيشبافمن ثيذم م خؿ ثلثض  ثيوحافظن لب  شواؿ باحمن ثيشبافمن

 وتػػ ث  ثيط معػ  يبهػػل ثياػػلثم فػػ  ثيشػبافمن  عػػ  وػػلكله  و مبػػن شػط ثيركفػػن )ثياػػلثم  فػ  ثيشػػبافمن : كهػػك ث- 
ملتقػػ   ػػذبا   شػػط  7ثيركفػػن    ػػـ مػػ خؿ ثيحػػ ك  ث  ثلمػػن يلوحافظػػن لبػػ  شػػواؿ ثيشػػبافمن   كلبػػ  ثيرملػػكوتل 

ثيشاومنكهبا م ل  بهل ثيالثم ثيل مس  ثيذم مختلؽ ثلثض  هذه ثيباحمػن يمكثمػؿ  عػ ها ثيبهػل  لمابػه حتػت 
/ ػا   كمػلكم وسػاحن  3ـ130رػـ   كطاقتػه ثيتمػلمامن 43  وحافظن ثيو بت ك ذيؾ مركف طكيه م خؿ ثلثض

 .  41) كبوان 96791تق ل  حكثي  

تستطمي ثف تلكم وساحام  كثي  ثكؿر مان وف ث بهال  ش رنمتضح ووا س ؽ  أف ثيوحافظن توتلؾ  
هػػذه ث لثضػػ  ثي لثلمػػن وػػي تػػكفل   كبوػػان   يػػذث مورػػف ثسػػت وال ث ػػ ثا وػػف 1062043كثسػػعن تقػػ ل  حػػكثي  

ثيوتطل ام ثيوباخمن كثيتل ن ثيوباس ن ي لثلن وحمكؿ ثيقطف ثلتوا ثن للت وماه ثيلم ثيت  مورف ثيػتحرـ فػ  
ضػػوف  42)  / كبػػـ3ـ 3681 )كثيتػػ  قػػ لم خػػنؿ وكسػػـ بوػػكه وقػػبف وػػا   بحػػك روماتهػػا ت عػػان يحا ػػن ثيب ػػام

 نم ل مسن يومبي بسمي ثي مكثبمن . ولثحؿ بوكه ثيوختلان ك ايتاي  تكفمل و خ
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 بااليدي العاممة :  -4
معػػػ  تػػػكفل ثيعوػػػؿ ثير مػػػؼ كثيػػػلخم  وػػػف ثيعكثوػػػؿ ثيضػػػلكلمن  بتػػػاج ثيقطػػػف   ثذ   مػػػ ثؿ ثسػػػتخ ثـ  

للػت ثيػل ـ وػف تطػكل واربػن ثي بػ   43)من ثيخامن  ابتاج ثيقطف وحػ ك وث  م ف  ثب ا  ثيعولمام ثي لثل
سػبن  ث  تػم مػػعك ن ثسػتخ ثوها وقا ػػؿ ثي بػ  ثيمػ كم فػػ  ث ثيػن يمػؼ ثيقطػػف وػف فػػتح  100ثيتػ  تل ػي ثيػػت 

  كتعػ  ولحلػن  وػي ث بتػاج وػف ثر ػل ثيولثحػؿ حا ػن ثيػت   44) ك و ثيقطف كثيتبظمؼ  ػ كف ثفػلثط  ايباامػام
ا مستك   تكفمل ثل ث  ر ملو وف ث م م ثيعاولن ف  هذه ثيولحلن ثيت  تستول يو و طكملن بس مان   ثيعوؿ وو

روا ثف ثيقماـ  عولمن ثيلم كثيتسوم  كورافحن ث   اؿ كثآلفام ثي لثلمن ك ملها   وف ثيعولمام ثيت  متكقػؼ 
 لثلػن ثيقطػف فػ  ثيوبػاطؽ ثيتػ  ثب ا ها للت ك ك  ث بساف كتتطل  ر افن لايمػن وػف ثيعوػؿ كيػذيؾ تتلرػ  

 . 45)تلتاي فمها ر افن ثيسراف كمتكفل فمها لبمل ثيعوؿ ثيلخم  بس مان 
  تقػػ ـ قضػػاا ثيشػػاومن فػػ  بسػػ ن ثيانحػػمف كثيوػػ ثللمف فعػػنن  ذ ثسػػتأ ل  بحػػك 7متضػػح وػػف  ػػ كؿ ) 

   ػـ قضػا    2513% وف ث واي  لػ   ثيانحػمف كثيوػ ثللمف فػ  ثيوحافظػن   ملمػه قضػاا لاػؾ  بسػ ن 31
% يرػػػػؿ وبهوػػػػا للػػػػت ثيتلتمػػػػ  . ثوػػػػا للػػػػت وسػػػػتكل ثيبػػػػكثح     1917% ك 24ثيحوػػػػ و كثي مكثبمػػػػن  بسػػػػ ن 

% وػػػف  1915فتمػػ لم باحمػػػن  وػػػاص  قمػػػن ثيبػػكثح  فػػػ  بسػػػ ن لػػػ   ثيانحػػمف كثيوػػػ ثللمف فعػػػنن  ذ  للػػػم 
بافمن كباحمػن ثيػ  الو  بسػ ن و وؿ ل   ثيانحمف كثيو ثللمف فعنن ف  ثيوحافظن تلمها باحمن بال كباحمػن ثيشػ

 % يرؿ وبهوا للت ثيتكثي  . 816% ك 1115% ك  1518
ك بػػاا للػػت وػػا تقػػ ـ بنحػػظ تقػػ ـ قضػػاا ثيشػػاومن فػػ  بسػػ ن لػػ   ثيانحػػمف كثيوػػ ثللمف فعػػنن  ث  ثف  

 تك ػه لػػ   ر مػل  ػػ ثن وػػبهـ بحػك  لثلػػن ثيشػػل  وػف خػػنؿ  مػا و خ ػػلو ث مػػ م ثيعاولػن كوهالثتهػػا   ث ل ثيػػت
ث تعا  هؤ ا ثيانحمف لف  لثلن وحمكؿ ثيقطف    مبوا قضاا لاػؾ  ػاا  ايولت ػن ثي ابمػن وػف حمػ  لػ   
ثيانحػػمف   كمعػػ  ثيقضػػاا ثيولشػػح ث كؿ ي لثلػػن وحمػػكؿ ثيقطػػف بظػػلثن يتػػكفل ثيظػػلكؼ ثيوباخمػػن ثذ مسػػتلـ 

اضػان سػاطعان   فضػنن رومن ر ملو وف ث شػعاع ثيشوسػ  ك ل ػام ثيحػلثلو ثيتػ  تسػال  للػت رسػ  ثيقطػف  م
لػف ثورابمػن تػكفل ومػػاه ثيػلم   يػذيؾ مورػػف ثف ممػ ح ثفضػؿ ث قضػمن  ايوحافظػػن ي لثلػن وحمػكؿ ثيقطػػف 

ك ايتػػاي  مورػػف ثف مػػكفل قضػػا   لاػػؾ كثيحوػػ و وػػكث  ثكيمػػن وهوػػن  ث سػػ ا مػػأت   عػػ ه قضػػاا ثيحوػػ و يػػباص 
 من. تسال  للت تاعمؿ كتطكمل ث  ثا ثيكظما  يمبالن بسمي ثي مكثب
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 ( اعداد الفالحين والمزارعين فعاًل ومساحت ا في محافظة القادسية 7جدول )
 

 النبحيت القضبء

عدد الفالحين 

والمزارعين 

 فعالا 

النسبت المئىيت 

من المجمىع 

 الكلي

المسبحت 

 الكليت / دونم

المسبحت 

الصبلحت / 

 دونم

المسبحت 

المزروعت فعالا 

 / دونم

 الديىانيت

 18895 65000 138500 211 851 الديىانيتمركز قضبء 

 18887 27600 84000 319 1640 السنيت

 13278 42950 97846 816 3530 الدغبرة

 56975 75710 163050 511 2089 الشبفعيت

 101035 211260 483396 1917 8110 المجمىع

 عفك

 30077 77541 125650 113 533 مركز قضبء عفك

 101517 101517 219949 215 1010 سىمر

 48732 104865 160776 1518 6506 نفر

 97245 286897 712075 517 2351 البدير

 277571 750820 218450 2513 10400 المجمىع

 الحمزة

 152800 153800 293005 6 2450 مركز قضبء الحمزة

 73400 73400 214965 614 2640 السدير

 85885 216210 453121 1115 4725 الشنبفيت

 312085 443410 911091 24 9815 المجمىع

 الشبميت

 42863 54681 54717 5 2065 مركز قضبء الشبميت

 28827 33962 54562 314 1413 المهنبويت

 29830 38156 47541 3 1197 الصالحيت

 74676 134154 135182 1915 8005 غمبس

 176196 260953 929002 31 12680 المجمىع

 873887 1486443 2954939 %122 41225 مىع الكليالمج

ثيوم ل : ثبتظال ث لثهمـ حسمف ثيوكسكم   ثيتحلمؿ ثيوراب  ث ستعوا م ث ل  ثي لثلمن ف  وحافظن ثيقا سػمن   ثطلكحػن 
 . 352-326    2007    رتكلثه ) مل وبشكلو  وق ون ثيت رلمن ثآل ث  /  اوعن ثيقا سمن
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 حصول القطن في محافظة القادسية:ثانيا :واقع وانتاج م
معػػ  ثيقطػػف وػػف ثهػػـ وحامػػمؿ ث يمػػاؼ   يػػذث محتػػؿ ثيولت ػػن ث كيػػت وػػف حمػػ  ثيوسػػاحن ثيو لكلػػن  

كثيحامؿ ك ك و ث يماؼ ك ايتاي  هك وحمكؿ ثقتما م ثسػتلثتم   تعتوػ  للمػه ثقتمػا مام  لػ ثف ل مػ و 
% كثيمػاؼ ثيقطػف وػف بػكع 65ف بسػ ن ثي ػذكل % وف ك ف ثيقطف ثي هل  مبوػا ترػك 35  تشرؿ ث يماؼ بحك 

ث يمػػاؼ ثيب اتمػػن ثي ذلمػػن   ثذ تبوػػك للػػت  ػػنؼ ثي ػػذلو حمػػ  تبشػػأ شػػعلو ثيقطػػف ربوػػك  حػػ  خنمػػا ثيط قػػن 
ثيسطحمن يلػنؼ ثي ػذلو   كهػ  ثيمػاؼ مػايحن يللػ ؿ و اشػلو كثيتػ  تعػ  وػف ث يمػاؼ ثيسػلملك من ثيوهوػن فػ  

 .  46)مبالن ثيل ؿ كثيبسمي
 كبوػػػان ك بسػػػ ن  442115  2010-2000يوحمػػػكؿ ثيقطػػػف يلوػػػ و ) ثيو لكلػػػن وعػػػ ؿ ثيوسػػػاحن  لػػػس 

  كمتضػػح وػػف خػػنؿ 10 كبوػػان  ػػ كؿ ) 73554818% وػػف وعػػ ؿ وسػػاحن ثيوحامػػمؿ ثيحقلمػػن ثي ايلػػن 016
  ثيتشػتم كلػ ـ ثيت ػابص فػ  قػمـ ثيوسػػاحن ثيوسػت ولو   لثلػن وحمػكؿ ثيقطػف ثذ شػه م ث لػػكثـ 8 ػ كؿ )

   مػػػػا و فػػػػ  ثيوسػػػػاحن ثيوسػػػػت ولو   لثلػػػػن ثيوحمػػػػكؿ لػػػػف  2005ك2004ك  2002ك  2001ك  2000)
ك  2009ك  2008ك  2007ك  2006   كبوػػػان    مبوػػػا شػػػه م ث لػػػكثـ )245219ثيوعػػػ ؿ ثيعػػػاـ ثي ػػػايس )

  ثبخاا  ف  ثيوساحن ثيو لكلن  هذث ثيوحمػكؿ لػف ثيوعػ ؿ ثيعػاـ  سػ   شػحن ثيومػاه كثبخاػا   2010
 مكؿ وقالبن  ايترايمؼ ثي لثلمن ف  وبطقن ثي لثسن . سعل هذث ثيوح

طبان لاـ  1473كمؿ ثيت  2000طبان لاـ  778ثوا ث بتاج فق  شه   ما و ف  روماته ف ع وا راف  
طبان ل ـ ثيتذ ذ  ثيحامػؿ فػ  ث بتػاج مػعك ثن كه كطػان كثيػذم  مػلت ط فموػام لع  965  ما و ق لها  2001

 ػػمف ثبتا مػػن ثيػػ كبـ ثيكثحػػ    فضػػنن لػػف لػػ ـ ثيت ػػابص خػػنؿ وػػ و ثي لثسػػن ثذث وػػف وسػػاحن  قػػ ل وػػا مػػلت ط 
   مػػػا و فػػػ  ث بتػػػاج لػػػف ثيوعػػػ ؿ ثيعػػػاـ  2005ك  2004ك   2002ك  2001ك  2000شػػػه م ث لػػػكثـ )

  طبػػػان   كمل ػػػي ثيسػػػ   فػػػ  ذيػػػؾ ثيػػػت  مػػػا و ثيوسػػػاحام ثيو لكلػػػن  هػػػذث ثيوحمػػػكؿ بتم ػػػن 95717ثي ػػػايس )
ك  2009ك  2008ك  2007ك  2006ث لػػكثـ ) شػػه م  لوػػكـ ثيوحافظػػن   فػػ  حػػمف يتشػػ مي  لثلتػػه فػػ

  ثبخاا  ف  ث بتاج لف ثيوع ؿ ثيعػاـ  سػ   قلػن ثيومػاه كثلتاػاع ترػايمؼ  لثلػن ثيوحمػكؿ كلػ ـ  2010
مقكـ  ع  ثيانحمف  ايتسوم  ثيبتلك مب   ع  لولمن ت هل ثيب ام  ثذثت اع ضكث ط لولمن تسوم  ثيوحمكؿ 

  .47) لػف  هوػاؿ ثيورافحػن يافػام ثي لثلمػن ثيتػ  تمػم  ثيوحمػكؿ كهػ   ك و  ػك  ثيقطػف ثيشػكرمنفضػنن 
فموػػا مخػػ  ث بتا مػػن بنحػػظ  ػػاف هبػػاؾ ت ػػامف كلػػ ـ ثيت ػػابص  ػػمف قموهػػا ثذ  للػػم ث بػػت قموػػن ينبتا مػػن 

 2004 رلػػـ /  كبػػـ  لػػاـ 698141) فػػ  حػػمف  للػػم ثللػػت قموػػن يهػػا 2007رلػػـ /  كبػػـ  لػػاـ  251121)
  هبػػاؾ ت ػػامف  ػػمف ثيكحػػ ثم 9ثيتك مػػي ثيورػػاب   بتػػاج وحمػػكؿ ثيقطػػف فقػػ  ثتضػػح وػػف خػػنؿ  ػػ كؿ ) .ثوػػا

 ث  ثلمن ف  ثيوحافظن وف حم  ثيوساحن كث بتاج كث بتا من كروا مأت : 
تمػػ ل قضػػاا لاػػؾ ثقضػػمن ثيوحافظػػن    2010-2000يلوػػ و) ثيوسػػاحن ثيو لكلػػن وعػػ ؿ وػػف حمػػ  

%  وػػػػف ث وػػػػاي  وعػػػػ ؿ ثيوسػػػػاحن ثيو لكلػػػػن كثي ايلػػػػن 92لػػػػن  ايوحمػػػػكؿ ك بسػػػػ ن )فػػػػ  وسػػػػاحته ثيو لك 
ف  حمف يـ تس ؿ  %  للت ثيتكثي 317%  ك )413   كبوان  ـ قضا   ثي مكثبمن كثيحو و  بس ن )442115)
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  كمل ػي سػ   ثيت ػامف فػ  ثيتك مػي  شػرؿ ل مسػ  ثيػت  مػا و  لم وساحن و لكلػن ايقطف فػ  قضػاا ثيشػاومن
ثيو لكلن  ايوحمكؿ ف  قضاا لاؾ كيك ك  هذه ثيوساحام قللم ثيحركون فػ  كقتهػا تأسػمص  ثيوساحام

ومبي بسمي ثي مكثبمن وعتوػ  للػت ثيوػا و ث كيمػن   فضػنن لػف تحقمػؽ ث عػا  ث توالمػن كثقتمػا من  روػا ثف  
كمل و ملمػػػػن  لثلػػػػن وحافظػػػػن ثيقا سػػػػمن قاوػػػػم  ايوشػػػػالمي ث لشػػػػا من كثيخ ومػػػػن كوػػػػف ضػػػػوبها وشػػػػلكع تطػػػػ

  يػذث تػـ لبشػاا هػذث ثيوشػلكع فػ  ثيباحمػن  بهػا وػف ثر ػل  2006ثيمبالام ثيقطبمن ف  باحمن ثي ػ مل سػبن 
 .  48)ثيبكثح  ف  قضاا لاؾ ثبتا ان يلوحمكؿ كفمها ل   ر مل وف ثيو ثللمف

   2010-2000يلو )وػػػف حمػػػ  ث بتػػػاج  لػػػس وعػػػ ؿ ث بتػػػاج يوحمػػػكؿ ثيقطػػػف فػػػ  وبطقػػػن ثي لثسػػػن 
ان كهك وت امف ف  تك معه ثيوراب   مف ثيكحػ ثم ث  ثلمػن ثذث سػ لم ثللػت بسػ ن يهػا فػ  قضػاا   طب1688)

%  كمل ػي هػذث ثيت ػامف 215%   ـ قضػاا ثي مكثبمػن  بسػ ن )218%  ملمه قضاا ثيحو و  بس ن )9417لاؾ )
وػي بشػل ثير مل ف  ث بتاج ثيت ثهتوػاـ ثيوحافظػن   لثلػن وحمػكؿ ثيقطػف فػ  ولرػ  كبػكثح  قضػاا لاػؾ 

ثيػػػكل  ثيانحػػػ   اسػػػتخ ثـ ثيطػػػلؽ ثيعلومػػػن ثيح م ػػػن فػػػ  ثي لثلػػػن يلبهػػػك   كثقػػػي  لثلػػػن ثيوحمػػػكؿ ضػػػوف 
 وشلكع تطكمل ثيمبالام ثيقطبمن.

  (2212-2222المساحة المزروعة واالنتاج واالنتاجية لمحصول القطن في محافظة القادسية لممدة )(8جدول) 
 ث بتا من رلـ /  كبـ ج / طفث بتا ثيوساحن ثيو لكلن / كبـ ثيسبن
2000 2662 778 292126 

2001 4385 1473 335191 

2002 5295 1677 316171 

2003 - - - 

2004 3150 2200 698141 

2005 3000 1500 500 

2006 1300 455 350 

2007 2050 515 251121 

2008 1313 525 399184 

2009 760 304 400 

2010 614 150 244129 

 378186 95717 245219 كسط ثيحسا  ثي
 ثيقا سمن  قسـ ثيتخطمط كثيوتا عنثيوم ل:ك ثلو ثي لثلن  و ملو  لثلن وحافظن 
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بحسب التوزيع المكاني لمعدل المساحة المزروعة واالنتاج واالنتاجية لمحصول القطن في محافظة القادسية (9جدول )
 2212-2222الوحدات االدارية لممدة 
 

 % معدل االنتاج طن % معدل المساحت دونم حيتالنا القضاء 
معدل االنتاجيت كغم 

 / دونم

 الديىانيت

مركز قضاء 

 الديىنيت
35 018 1015 016 3000 

 150 019 15 213 100 السنيت

 309109 1 17 112 55 الدغارة

 - - - - - الشافعيت

 223168 215 4215 413 190 المجمىع المعدل

 عفك

مركز قضاء 

 عفك
38616 9 12316 713 319171 

 340118 514 91 6 26715 سىمر

 285118 25108 42315 3315 1485 نفر

 498193 57 96014 4315 192419 البدير

 393133 9417 159815 92 40164 المجمىع /المعدل

 الحمزة

مركز قضاء 

 الحمزة
3715 018 915 016 253133 

 288146 212 3715 219 130 السدير

 - - - - - الشنافيت

 280159 218 47 317 16715 المجمىع المعدل

 الشاميت

مركز قضاء 

 الشاميت
- - - - - 

 - - - - - المهناويت

 - - - - - الصالحيت

 - - - - - غماس

المجمىع / 

 المعدل
- - - - - 

 381177 100 1688 100 442115 المجمىع الكلي / المعدل

 ثلن و ملمن  لثلن وحافظن ثيقا سمن  قسـ ثيتخطمط كثيوتا عنثيوم ل:ك ثلو ثي ل 
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 2212-2222(مساحة المحاصيل الحقمية في محافظة القادسية لممدة 12جدول )
 

 النسبة المئوية معدل المساحة / دونم المحصول
 40 29457414 ثيحبطن
 37 27239616 ثيشعمل
 1314 9880513 ثيشل 

 115 1076911 ثيذلو ثيمالثا

 015 394212 ثي خف
 116 1179911 ثيواش

 3 2231517 ثيذلو ثي مضاا
 212 1588214 ثيسوسـ

 011 64215  هلو ثيشوص
 016 442115 ثيقطف

 %100 73554818 ثيو وكع ثيرل 
 ثيوم ل:ك ثلو ثي لثلن  و ملمن  لثلن وحافظن ثيقا سمن قسـ ثيتخطمط كثيوتا عن.

رلػـ /  كبػـ  ملمػه  393133قضاا لاؾ ثللت ثبتا من ثذ  للم )وف حم  ث بتا من فق  س لم ف   
رلـ /  كبـ    كمعك  ذيؾ ثيت  223168رلـ /  كبـ   ـ قضاا ثي مكثبمن ) 280159قضاا ثيحو و  ابتا ه )

ثي هػػك  ثيور اػػن ي مػػا و ثبتا مػػن ثيػػ كبـ وػػف خػػنؿ ثسػػتخ ثـ ث سػػو و ثيعضػػكمن  ػػ ؿ ث سػػو و ثيرموما مػػن فػػ  
ن  ف وعظـ ثيوػ ثللمف هػـ وػف وػل مف  ػلكو حمكثبمػن   فضػنن لػف ثسػتخ ثـ ث سػو و ثيعضػكمن وبطقن ثي لثس

 ثيت  تحافظ للت ثي م ن وف ثيتلك . 
 ثالثًا :عالقة واستثمار انتاج القطن في صناعة النسي  : 

ثيػؼ  60مع  قضاا لاؾ وف ث قضمن ثيوتوم و   لثلػن ثيقطػف كقػ  كمػلم ثيوسػاحن ثيو لكلػن ثيػت  
ـ آبػػذثؾ وػػي تكثفلوقكوػػام ثيتػػكطف ثيمػػبال  ث خػػلل كوػػف ث عػػا  ث توالمػػن كثقتمػػا من وتو لػػن  خاػػ   كبػػ

بس ن ثي طاين كتشلمؿ ل   وف ثيرػكث ل ثيابمػن كث  ثلمػن فػ  لوػكـ ثيوحافظػن سػعم ثيحركوػن فػ  كقتهػا ثيػت 
م ثلواؿ ثيهب سن   كثرتول 1975تاسمص ومبي بسمي ثي مكثبمن  كهرذث حملم ثيوكثفقن للت ث بشاا لاـ 

ك ػ ل ث بتػاج  1978ك ػ ل ثيتشػلمؿ ثيت لم ػ  فػ  وبتمػؼ لػاـ  1977ثيو بمن كتبمم  ثيورا ف بهامن لاـ 
 كبػـ  سػ    3000  ك ع  ذيؾ ثخذم هذه ثيوساحن  ايتباق  حم  كملم ثيت  1/5/1979ثيت الم ف  

.فضػن لػف  49)يوحلمػن  ػمف ثيت ػالوح ك من ثستنـ ثيرومام ثيوبت ن وف ق ػؿ ك ثلو ثيمػبالن كثيوضػال ام ث
ثبخاا  ثبتاج ثيومبي باسن  س   معك ن ثيحمكؿ ثيوكث  ث كيمن كقطي ثيلمال كثبقطاع ثيتمال ثيرهل ا   
كتعطؿ ثيع م  وف ثيورا ف ك  ك ثيسكؽ  ايوبت ام ث  ب من  كف تاعمػؿ قػابكف حوامػن ثيوبتػكج ثيػكطب  وػف 

 لو ثيبكلمن .   خنؿ  كل ثي ها  ثيولر م يلتقمص كثيسمط
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% كمورػػف ونحظػػن 2كحايمػػا مػػ ك  ثيومػػبي  ػػايقطف وػػف ثيوحافظػػن   بسػػ ن ضػػ ملن   ػػ ثن تمػػؿ ثيػػت  
% وػف ثيخػالج  يػذث قاوػم 90وػف وحػايي ثيقطػف فػ  ثيوكمػؿ كرلرػكؾ ك مػ ك  %8   ك9ذيؾ ف    كؿ )

كوػف ضػوبها وشػلكع و ملمن  لثلن وحافظن ثيقا سمن  أبشاا وشالمي ثلشا من كخ ومػن فػ  لوػكـ ثيوحافظػن 
 بها وف ثر ل ثيبكح   ثيوبت ن يلوحمكؿ كفمها  2006تطكمل ثيمبالام ثيقطبمن ف  باحمن ثي  مل  سبن 

ل   ر مل وف ثيو ثللمف ثيذمف م ثكيكف هذه ثي لثلن   فضنن لف ثيكقكؼ للت ثس ا  ت هكل  لثلن ثيقطػف 
فػػػ   وختلػػػؼ ث قضػػػمن كثيبػػػكثح   يػػػذث قػػػاـ  كثم ػػػا  ثيحلػػػكؿ كبشػػػل ثيػػػكل  ثيانحػػػ  يلبهػػػك   كثقػػػي ثي لثلػػػن

ثيوشػػلكع   لثلػػن مػػبامف وػػف وحمػػكؿ ثيقطػػف هوػػا مػػبؼ ثشػػكل ثيسػػا    لثلتػػه فػػ  باحمػػن ثي ػػ مل كمػػبؼ 
  م  هك  شاتا حم  تـ ثستخ ثـ طلمقن ح م ن ف  ثيورافحن ثيحمكمن    ن وف ثيورافحن ثيرموما مػن يلقضػاا 

ثيقطػف كثيتػ  سػ  م لػ كؼ لػ   ر مػل وػف ثيوػ ثللمف  ف للت ث ما ام ثيحشلمن ثيت  تمم  وحمػكؿ 
وعظوهـ   مولركف خلامن  قافمن لف ثهومن ثيورافحن   فضنن لف ثستخ ثـ وبظكون ثيلم  ػايتبقمط ثيلػل  
وػػف هػػذه ثيطلمقػػن هػػك وعاي ػػن شػػحن ثيومػػاه كوعلفػػن وػػ ل تػػأ مل هػػذه ثيطلمقػػن للػػت ثيػػتخل  وػػف ث وػػن  

 مػػػه ثيوػػػ ثللمف للػػػت ثسػػػتخ ثـ ثيتقبمػػػام ثيح م ػػػن فػػػ  ثي لثلػػػن كبظػػػلثن  لتاػػػاع ثيوك ػػػك و  ايتل ػػػن   كرػػػذيؾ تك 
ثسعال ث سو و ثيرموما من كتكفمل ث سو و ثيعضكمن ف  وباطؽ ثي  مل  ف وعظـ ثيو ثللمف هـ ول مف  ػلكو 

ما مػػػن حمكثبمػػػن  كبظػػػلثن يوػػػا تتومػػػ   هػػػا ث سػػػو و ثيعضػػػكمن فػػػ  ثيحاػػػاظ للػػػت ثي  مػػػن وػػػف ثيتلػػػك   ػػػايوكث  ثيرمو
   ش ي ثيوشلكع للت ثستخ ثـ ث سو و ثيعضكمن .   50)ثيوختلان

 االستنتاجات : توصل البحث الى عدة استنتاجات هي : 
ثسػاص قمػػاـ ومػػبي بسػمي ثي مكثبمػػن هػػك تحقمػػؽ ثهػ ثؼ ث توالمػػن كثقتمػػا من وػي تػػكثفل ثيعكثوػػؿ ثيورابمػػن -1

ن ي لثلػن وحمػكؿ ثيقطػف   كيلػل  تخاػم  كثيوكقعمن يلومبي  فضن لف ك ك  ثورابػام  للثفمػن وتاحػ
بس ن ثي طاين ف  ثيوحافظن  وف خنؿ تكظمؼ ل   وف ثيطاقام ثي شلمن ثيابمن كث  ثلمن   تقؿ لػف  ن ػن 

 ث ؼ وكظؼ. 
  وتػػػل طػػػكي  40650000مبػػػتي ثيومػػػبي رافػػػن ثبػػػكثع ثيلػػػ كؿ ثيقطبمػػػن كثيوخلكطػػػن  طاقػػػن تمػػػومومن )-2

ي  وػػف ث قوشػػن ثيوسػػلحن كثيووشػػطن ثيلفمعػػن كثيللمظػػن   فضػػنن لػػف   وتػػل طػػك 3250000ك طاقػػن فعلمػػن) 
 ثيوبت ام ثيط من و ؿ ثيشاش كثي اب ج  . 

هبايػػػؾ وبت ػػػام مرلػػػؼ ثيومػػػبي  أبتا هػػػا وػػػف ق ػػػؿ  عػػػ  ثيػػػ كث ل ثيحركومػػػن وبهػػػا ت كمػػػ  ثيوستشػػػامام -3
ولمػػام ثي لثحمػػن    شلثشػػؼ ث سػػلو وػػي  طػػااثم قبػػاب  ث كرسػػ مف ك ػػاب  ثكرسػػم  ثيرػػال كف كون ػػص ثيع

فضنن لف ثبتاج    م لوؿ ثيت ثيكلش ثيابمن فػ  رلمػن ثيهب سػن ضػوف  اوعػن ثيقا سػمن   وػي ثبتػاج لػ   
 قلمؿ وف ثي كث ل يلسمالثم كثيوباس ام . 

معػػاب  ثيومػػبي وػػف بقػػ  ثيوػػكث  ث كيمػػن ثي ثخلػػن فػػ  ثيعولمػػن ثيمػػبالمن   ك ايتػػاي  ثخػػذ ثيومػػبي للػػت -4
% وػػف ثيقطػػف ثيوحلػػ  8%ك90ام ر مػػلو وػػف ثيقطػػف كثيلػػ كؿ وػػف سػػكلما كثمػػلثف  بسػػ ن لاتقػػه ثسػػتملث  رومػػ

 % وف ثيوحافظن . 2م ك  وف وحايي ثيوكمؿ كرلركؾ وف بكع ثي هل ك 
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معاب  ثيومبي وف ت ب  ق لتن ث بتا  ن  س   تعطؿ ثيع م  وف ثيورا ف ف  وختلؼ ث قسػاـ ث بتا مػن -5
ثيرهل ا   فضن لف معك ن ثيحمكؿ للت قطي ثيلمال وي تقا ـ ثيورا ف  ثيبات ن وف ترلثل ثبقطاع ثيتمال

 ثيت  تعك  ثيت ثيس عمبام.
هبايؾ تبافص  مف وبت ام ثيومبي كثيوبت ام ث  ب من  ايسكؽ  س   ل ـ تاعمؿ قابكف حوامػن ثيوبتػكج -6

ثيػت  خػكؿ ثبػكثع ل م ػن ثيكطب  وي ل ـ تاعمؿ  كل ثي ها  ثيولر م يلتقممص كثيسػمطلو ثيبكلمػن   ووػا ث ل 
 وف ثيوبت ام كثيسلي ثيت ثي ل  وف  ومي وباطؽ ثيعايـ . 

 مف ثي ح   اف قضاا لاػؾ متمػ ل  ػاق  ثقضػمن ثيوحافظػن  سػ    مػا و ثيوسػاحام ثيو لكلػن كثهتوػاـ -7
و ملمػػن  لثلػػن وحافظػػن ثيقا سػػمن  ايوشػػالمي ث لشػػا من كثيخ ومػػن كوػػف ضػػوبها وشػػلكع تطػػكمل ثيمػػبالام 

مػػػن فػػػ  باحمػػػن ثي ػػػ مل ثيػػػذم معوػػػؿ للػػػت بشػػػل ثيػػػكل  ثيانحػػػ  وػػػف خػػػنؿ ثسػػػتخ ثـ ثيطػػػلؽ ثيح م ػػػن ثيقطب
 ن يلحااظ للت ثي م ن وف ثيتلك  .كثستخ ثـ ث سو و ثيعضكمن   ؿ ثيرموما م

 التوصيات : اهم التوصيات هي : 
سػػتواع ثيػػت  ل  ػػام مب لػػ   مػػا و ثيطاقػػن ث بتا مػػن يومػػبي بسػػمي ثي مكثبمػػن لػػف طلمػػؽ فػػتح ثيحػػكثل كث -1

ثيعونا كللت بطاق  ثيقطاع ثيعاـ كثيخا  كت كم هـ  ا قوشن ثيوختلاػن ن يسػ  ثيحا ػن ثيوحلمػن وػف  ابػ  
 كيحوامن ثيوبت ام ثيكطبمن كتطكملها وف  اب  آخل . 

كحسػ  ثيطلػ  و ػؿ مػ ثلم  وبتك ػام ثيومػبي ثيتبسمؽ  مف ثيومبي ك ع   كث ل ثيوحافظن يت هم ها-2
ثم  اوعػن ثيقا سػمن فػ  رلمػن ثيهب سػن كللػـك ثيحمػاو كثيام مػاا كثيرمومػاا كثيطػ  ثي مطػلم ك ػ  م ثيت وخت ل 

ثيت وعوػؿ ثطػالثم ثي مكثبمػن كشلثشػؼ ثيػت ثسػلو ثيوستشػامام ك ملهػا وػف ثيػ كث ل ثيحركومػن وػف ث ػؿ  مػا و 
 ثيطاقام ث بتا من يلومبي . 

ا عػػن يػه فػػ   لثلػػن وحمػػكؿ ثيقطػف وػػف خػػنؿ تػػكفمل ث هتوػاـ ثي ػػا  كثياعلػػ   قضػاا لاػػؾ كثيبػػكثح  ثيت-3
ثي ذكل ثيوحسػبن كث سػو و ثيو لكوػن ك مػا و ثيوشػالمي ث لشػا من كثيخ ومػن يبشػل ثيػكل  ثيانحػ  وػف خػنؿ 
ثسػػتخ ثـ ثيطػػلؽ ثيعلومػػن كثيح م ػػن كورافحػػن ثآلفػػام ثي لثلمػػن وػػف ث ػػؿ  مػػا و ثيوسػػاحام ثيو لكلػػن كث بتػػاج 

 ملث  ثيقطف ثيت ثيومبي وف ثيخالج. ك ايتاي  تخام  بس ن ثست

تاعمؿ قابكف حوامن ثيوبتكج ثيكطب  وي تاعمؿ  كل ها  ثيولر م يلتقممص كثيسمطلو ثيبكلمن يلتخل  وف -4
ث قوشن كثيون ص  كف ثيوستكل ثيوطلك   فضػنن لػف  لػـ ثبتػاج ثيومػبي وػف ق ػؿ ثيحركوػن حتػت مػتورف 

 سكؽ . ث بتاج وف وبافسن ثيسلي ثيوطلكحن ف  ثي
مب ل  ثيقماـ  ايممابن ثي كلمن كثيكقا من يلومػبي  وػي ت كمػ ه  قطػي ثيلمػال كثيػتخل  وػف  عػ  ثيشػع  -5

كثيورػػا ف ثيتػػ  تعػػاب  وػػف ثبػػ  ال ر مػػل يتكقػػؼ ثسػػتملث  ثيوػػكث  ث حتماطمػػن ثيتخممػػمن كولػػا لو ثيعػػايـ ثيهػػذه 
 ثيخطكط ث بتا من. 
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بالام ثيقطبمػن فػ  رػؿ وػف بػكثح  باػل كسػكول كثيشػبافمن تأسمص وشالمي ثلشا من كخ ومن يتطػكمل ثيمػ-6
كثيسػػ مل تبطلػػؽ وبهوػػا ثفرػػال كوعلكوػػام مرػػكف يهػػا  كل فع ػػاؿ فػػ   مػػا و ثبتػػاج وحمػػكؿ ثيقطػػف فػػ  لوػػكـ 

 وحافظن ثيقا سمن. 
وف ق ؿ ثيوحافظن يشلثا وحمكؿ ثيقطف مش ي ل   ر مل وف ثيانحمف ف   و  مهمب ل  كضي ثسعال -7

 م ثيو لكلن يلوحمكؿ ك ايتاي   ما و ث بتاج. ما و ثيوساحا
 قائمة ال وامش :

 2000   وهكلمن ثيعلثؽ   و لص ثيك لثا هم ن ثيتخطمط   ثي ها  ثيولر م ينحماا   ثيو وكلن ث حما من ثيسبكمن   1)
   14  . 

   . 2ـ 2999759كثي ايلن )*  ثوا  اق  وساحن ثيومبي ثيرل  تتو ؿ  ايكث هن ث واومن يلومبي ثيت ثيطلمؽ ثيعاـ )
 .  2    2009 ثيشلرن ثيعاون يلمبالام ثيبسم من   ومبي بسمي ثي مكثبمن   تقلمل شاوؿ لف ثيومبي   2)
 .234   1986 وحوك  وحو  سمؼ   ثيوكثقي ثيمبالمن   ثل ثيوعلفن ثي اوعمن  ثسرب لمن  3)
يوحافظػػن  1977ينحمػػاا   بتػػا ي ثيتعػػ ث  ثيعػػاـ يلسػػراف يسػػبن   ثي وهكلمػػن ثيعلثقمػػن   ك ثلو ثيتخطػػمط   ثي هػػا  ثيولرػػ م4)

 . 2     2ثيقا سمن   كؿ لقـ )

  بسػػػػػون   يلو مػػػػػ  ثبظػػػػػل ثي وهكلمػػػػػن ثيعلثقمػػػػػن   ك ثلو ثيتخطػػػػػمط   ثي هػػػػػا  ثيولرػػػػػ م 559805)  1987*   للػػػػػم لػػػػػاـ )*
)  1997 ػػػـ  للػػػم لػػػاـ  1     1ـ )يوحافظػػػن ثيقا سػػػمن  ػػػ كؿ لقػػػ 1987ينحمػػػاا   بتػػػا ي ثيتعػػػ ث  ثيعػػػاـ يلسػػػراف يسػػػبن 

  بسون   يلو م  ثبظل  وهكلمن ثيعلثؽ   هم ن ثيتخطمط   ثي ها  ثيولر م ينحماا   بتا ي ثيتع ث  ثيعاـ يلسػراف 751331
 بسػػػون يلو م  ثبظػػػل بتػػػا ي 1077616) 2009لػػػاـ   للػػػم ػػػـ  1     1يوحافظػػػن ثثيقا سػػػمن    ػػػ كؿ لقػػػـ ) 1997يسػػػبن 

                                                                                                                                                                . 2009اف وحافظن ثيقا سمن يسبن ثيحمل كثيتلقمـ يسر
 .  18/7/2010من كح و ث ساين    تال  وقا لن شخممن وي وهب ص ومبي بسمي ثي مكثبمن  5) 

 .  55    1984 ثحو  ح م  لسكؿ    للثفمن ثيمبالن    ثل ثيبهضن ثيعل من    ملكم   6)

 . 20 ثيشلرن ثيعاون يلمبالام ثيبسم من   ومبي بسمي ثي مكثبمن   وم ل سا ؽ    7)

 .  276 ثحو  ح م  لسكؿ   وم ل سا ؽ    8)

ن ثيعػػػلثؽ ثيمػػػبالمن   و ملمػػػن وط عػػػن ثي اوعػػػن    اوعػػػن ثيوكمػػػؿ    ل ػػػ  خلمػػػؿ فضػػػمؿ   ثحوػػػ  ح مػػػ  لسػػػكؿ    للثفمػػػ9)
1984    138  . 

 .  127 وحوك  وحو  سمؼ   وم ل سا ؽ    10)

 .  17-10 ثيشلرن ثيعاون يلمبالام ثيبسم من   وم ل سا ؽ    11)
  ك ثلو ثيمبالن ثيعلثقمن تما ؽ للت وشلكع   م  يومبي بسمي ثي مكثبمن:12)

http//www.mawtani.com/cocoon/iii/xhtmi/ar/features/iii/features/2008/30/feature-02. 

 .  32 ثيشلرن ثيعاون يلمبالام ثيبسم من  وم ل سا ؽ    13)

 وخلػػػؼ شػػػنؿ وللػػػ    ث ػػػلثهمـ وحوػػػ  حسػػػكف ثيقمػػػا     للثفمػػػن ثي لثلػػػن    ثل ثيرتػػػ  يلط الػػػن كثيبشػػػل    اوعػػػن 14) 
 . 187    1996ثيوكمؿ   

(15)j.russell simth and,industrial and commercial geography,fourth edition,u.s.a,1960,p.530.  
 . 188وم ل سا ؽ      وخلؼ شنؿ ولل  ث لثهمـ وحو  حسكف ثيقما  16) 
 .188 ثيوم ل باسن  17)
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 .  23    1994ت    لل  حسف وكست   ثساسمام للـ ثيوبا     ثل ثيارل ثيوعامل    وشؽ   ثيط عن ث كي18) 

 .  36 وخلؼ شنؿ ولل    ث لثهمـ وحو  حسكف ثيقما     للثفمن ثي لثلن   وم ل سا ؽ    19)

 يملت ثسوالمؿ وحو    ثيقطف وف ثي لثلن ثيت ثي ب    ك ثلو ثي لثلن   ثيهمأو ثيعاوػن ينلشػا  كثيتعػاكف ثي لثلػ    رلمػن 20)
 . 8    2008ثي لثلن    اوعن  ل ث    

 .  21 ثيوم ل باسه    21)

 .  189    2000 وحو  وحو  رذيؾ    لثلن ثيقطف   ثيط عن ث كيت   وبشأو ثيوعالؼ ث سرب لمن   22)

 لما  ل   ثيلطمؼ ثحو    فس لن ثيحامنم ثي لثلمن كبوكها تحم ثيظػلكؼ ثي افػن    ثل ثيرتػ  يلط الػن كثيبشػل   23)
 . 286-284    1987 اوعن ثيوكمؿ   

 .  189 وخلؼ شنؿ ولل    ث لثهمـ وحو  حسكف ثيقما    وم ل سا ؽ    24)

  ك ثلو ثي لثلن  و ملمن  لثلن وحافظن ثيقا سمن  قسـ ثيتخطمط كثيوتا عن   وكثلم  ثي لثلنيلوحاممؿ ثيوختلان . 25)
 .7    1985ل ث    ث لثهمـ ث لثهمـ شلمؼ   لل  حسمف ثيشلش    للثفمن ثيتل ن   وط عن  اوعن  ل ث      26)

 مػػن  مالرػػن ولػػؾ    ػػكث  ل ػػ  ثيرػػاظـ روػػاؿ   خمػػا   ثيتل ػػن كل لهػػا فػػ  ثسػػتعوا م ث ل  ثي لثلمػػن فػػ  وحافظػػن 27)
 .  189    2002   49ثيقا سمن   و لن ثي وعمن ثي للثفمن   ثيع   

 .  191    باسن  ثيوم ل28) 

 .  192 ثيوم ل باسه    29)

 .  190ث لثهمـ وحو  حسكف ثيقما    وم ل سا ؽ     وخلؼ شنؿ ولل    30)

 خايػػػػ  وػػػػل كؾ لسػػػػف ثيخلماػػػػاكم   ثيتمػػػػحل كل ػػػػله فػػػػ  ث بتػػػػاج ثي لثلػػػػ  سػػػػا  وحافظػػػػن ثيقا سػػػػمن  أسػػػػتخ ثـ وعطمػػػػام 31)
 .  36    2002ث ستشعال لف  ع    لساين وا ستمل ) مل وبشكلو  وق ون ثيت رلمن ث  ث     اوعن ثيقا سمن   

ثي مكثبمػػػػن ثيبامػػػلمن   لسػػػػاين  –افي شػػػػارل    موكلفكيك مػػػن ثير  ػػػاف ثيلولمػػػػن يلوبطقػػػن ثيوحمػػػػكلو  ػػػمف ثيرػػػكم  سػػػحل بػػػ32)
 .  28     1985وا ستمل ) مل وبشكلو   وق ون ثيت رلمن ثيعلـك    اوعن  ل ث    

 .  193  وم ل سا ؽ    رواؿ من  مالرن ولؾ    كث  ل   ثيراظـ 33)

 . 194 ثيوم ل باسه    34)

 .  267    1978 لل  حسمف شلش كآخلكف    للثفمن ث قايمـ ثيوباخمن   وط عن  اوعن  ل ث    35)

 حوا م ل اص حوا م   ثيوكثل  ثيوا من ثيسطحمن كل لها ف  تك مي ثيسراف ف  وحافظن ثيقا سمن   و لن ثيقا سمن يلعلـك 36)
 .  135    2004ث بسابمن   ثيو ل  ثيسا ي   ثيع   ث كؿ   

 ل   ث ومل وحو  لل  وح ك ن   وما ل ث لكثا ف  وحافظن ثيقا سمن   و ملمن لم وحافظػن ثيقا سػمن  قسػـ ثيتخطػمط 37)
 .  7    1997كثيوتا عن   تقلمل وط كع  ايلكبمك   

ثطلكحػػػن   ثبتظػػػال ث ػػػلثهمـ حسػػػمف ثيوكسػػػكم   ثيتحلمػػػؿ ثيورػػػاب   سػػػتعوا م ث ل  ثي لثلمػػػن فػػػ  وحافظػػػن ثيقا سػػػمن  38)
 .  58    2007 رتكلثه ) مل وبشكلو  وق ون ثيت رلمن ث  ث     اوعن ثيقا سمن   

 . 59 ثيوم ل باسه    39)
-1999 وباهؿ طايػ  حلم ػن ثيشػ اب    ثيتحلمػؿ ثيورػاب   بتػاج ثيوحامػمؿ ثيحقلمػن فػ  وحافظػن ثيقا سػمن يلوػ و وػف 40) 

 .  45    2010رلمن ث  ث  /  اوعن ثيقا سمن    لساين وا ستمل ) مل وبشكلو  وق ون ثيت 2008

 .  47 ثيوم ل باسه    41)
  و ملمن  لثلن وحافظن ثيقا سمن قسـ ثيتخطمط كثيوتا عن   مابام  مل وبشكلو.42)

 . 191 وخلؼ شنؿ ولل    ث لثهمـ وحو  حسكف ثيقما    وم ل سا ؽ    43)
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(44)j.russll smith and others,op.cit,p.507. 

 .191وم ل سا ؽ    وخلؼ شنؿ ولل  ث لثهمـ وحو  حسكف ثيقما  45)

 .  4 يملت ثسوالمؿ وحو    وم ل سا ؽ    46)
 ك ثلو ثي لثلن   و ملمن  لثلن وحافظن ثيقا سمن   وشالمي ثيخطػن ث سػت والمن   وشػلكع تطػكمل ثيمػبالام ثيقطبمػن فػ  47)

 .  5    2008باحمن ثي  مل   

 ن و ملمن  لثلن وحافظن ثيقا سمن  شع ن  لثلن ثي  مل . ك ثلو ثي لثل48)
 ك ثلو ثي لثلػػن  و ملمػػن  لثلػػن وحافظػػن ثيقاسػػمن  وشػػالمي ثيخطػػػن ث سػػت والمن  وشػػلكع تطػػكمل ثيمػػبالام ثيقطبمػػن فػػػ  49)

 .2  2008باحمن ثي  مل  
  ك ثلو ثي لثلن و ملمن  لثلن وحافظن ثيقا سمن  شع ن  لثلن ثي  مل.50)

 مصادر:قائمة ال
ثحو  لما  ل   ثيلطمؼ فسل ن ثيحامنم ثي لثلمن كبوكها تحم ثيظػلكؼ ثي افػن   ثل ثيرتػ  يلط الػن كثيبشػل  اوعن -1

 . 1987ثيوكمؿ 
يوحافظػػػػػػػػن 1977ثي وهكلمػػػػػػػػن ثيعلثقمػػػػػػػػن  ك ثلو ثيتخطمط ثي هػػػػػػػػا ثيولر م ينحمػػػػػػػػاا بتا ي ثيتعػػػػػػػػ ث ثيعاـ يلسػػػػػػػػراف يسػػػػػػػػبن -2

  .2ثيقا سمن   كؿ لقـ)
 . 2000ن ثيعلثؽ و لص ثيك لثا  ه من ثيتخطمط ثي ها  ثيولر م ينحماا  ثيو وكلن ث حمابمن ثيسبكمن  وهكلم-3
حوا م ل ػػػاص حوػػػا م ثيوكثل  ثيوا مػػػن ثيسػػػطحمن كث لهػػػا فػػػ  تك مػػػي ثيسػػػاف فػػػ  وحافظػػػن ثيقا سػػػمن  و لػػػن ثيقا سػػػمنيلعلـك -4

 . 2004ث بسابمن  ثيو ل ثيسا ي ثيع   ث كؿ 
ي   ول كؾ لسف ثيتمحل كث له ف  ث بتاج ثي لثل  فػ  وحافظػن ثيقا سػمن  اسػتخ ثـ وعطمػام ث ستشػعاللف ثيخلمااكم خا-5

  ع  لساين وا ستمل) مل وبشكلو وق ون ثيت رلمن ث  ث    اوعن ثيقا سمن.
 . 1984لسكؿ ثحو  ح م   للثفمن ثيمبالن  ثل ثيبهضن ثيعل من   ملكم  -6
 . 1988 و ملمن ثيرت  يلط الن كثيبشل  اوعن ثيوكمؿ 1يسراف جثيسع م ل اص فاضؿ  للثفمن ث-7
 . 1986سمؼ وحوك  وحو  ثيوكثقي ثيمبالمن  ثل ثيوعلفن ثي اوعمن ثسرب لمن -8
ثيباملمن لسػػػػػػػػػػػاين -ثي مكثبمػػػػػػػػػػػن-شارل سػػػػػػػػػػػحلبافي  موكلفكيك منثير  اف ثيلولمػػػػػػػػػػػن يلوبطقػػػػػػػػػػػن ثيوحمػػػػػػػػػػػكلو  ػػػػػػػػػػػمف ثيرػػػػػػػػػػػكم-9

 .1985ثيعلـك   اوعن  ل ث  وا ستمل) ملوبشكلو وق ون ثيت رلمن 
 2008-1999ثيشػػ اب  وباهؿ طايػػ  حلم ػػن ثيتحلمؿ ثيورػػاب   بتػػاج ثيوحامػػمؿ ثيحقلمػػن فػػ  وحافظػػن ثياا سػػمن يلوػػ و -10

 . 2010 لساين وا ستمل) ملوبشكلو وق ونثيت رلمن ث  ث   اوعن ثيقا سمن 
 .2009لشاوؿ لف ثيومبي ثيشلرن ثيعاونيلمبالام ثيبسم من  ومبي بمسي ثي مكثبمن تقلم-11
 . 1985شلمؼ ث لثهمـ ث لثهمـ لل  حسمف ثيشلش  للثفمن ثيتل ن وط عن  اوعن  ل ث   ل ث  -12
 . 1987شلش  لل  حسمف كثخلكف  للثفمنث قايمـ ثيوباخمن  وط عن  اوعن  ل ث  -13
 . 1984  اوعنثيوكمؿ فضمؿ ل   خلمؿ ثحو ح م  لسكؿ  للثفمن ثيعلثؽ ثيمبالمن و ملمنوط عن ثي اوعن-14
 . 2000وبشاو ثيوعالؼ ث سرب لمن  1رذيؾ وحو  وحو   لثلن ثيقطف  ط-15
وح ك ن ل   ث وملوحو لل  ومػا ل ث لكثافػ  وحافظػن ثيقا سػمن و ملمنلم وحافظػن ثيقا سمن قسػـ ثيتخطػمط كثيوتا عػن -16

  تقلمل وط كع  ايلبمك.
ثي ب  ك ثلو ثي لثلن  ثيهماو ثيعاون ينلشا  كثيتعاكف ثي لثل   رلمن ثي لثلن  وحو  يملت ثسوالمؿ ثيقطف وف ثي لثلن ثيت-17

 . 2008  اوعن  ل ث  



 39 

وللػػػػػػػ   وخلػػػػػػػؼ شػػػػػػػنؿ ث لثهمـ وحوػػػػػػػػ  حسػػػػػػػكف ثيقمػػػػػػػا   للثفمن ثي لثلػػػػػػػػن  ثل ثيرتػػػػػػػ  يلط الػػػػػػػن كثيبشػػػػػػػػل حاوعن -18
 . 1996ثيوكمؿ 

  مابم  مل وبشكلو .و ملمن  لثلن وحافظن ثيقا سمن  قسـ ثيتخطمط كثيوتا عن  -19
 .18/7/2010 تالمي  وقا لن شخممن وي وهب ص كح و ث ساينومبي بسمي ثي مكثبمن -20
ولؾ مػػػػػن  مالرن  كث ل ػػػػػ ثيراظـ رواؿ خمػػػػػا   ثيتل ػػػػػن كث لهػػػػػا فػػػػػ  ثسػػػػػتعوا م ث ل  ثي لثلمػػػػػن فػػػػػ  وحافظػػػػػن -21

 . 2002  49ثيقا سمن و لن ثي وعمن ثي للثفمن ثيع  
 . 1994  1اسمام للـ ثيوبا   ثل ثيارلثيوعامل  وشؽ طوكست لل  حسف ثس-22
ثيوكسػػػػػػػػكم ثبتظالث لثهمـ حسػػػػػػػػمف ثيتحلمؿ ثيورػػػػػػػػاب   سػػػػػػػػتعوا م ث ل  ثي لثلمػػػػػػػػن فػػػػػػػػ  وحافظػػػػػػػػن ثيقا سػػػػػػػػمن)ثطلكحن -23

 .2007 رتكلثو  وق ون ثيت رلمن ث  ث   اوعن ثيقا سمن 
خطن ث ست والمن  وشلكع تطكمل ثيمبالام ثيقطبمن ف  باحمن ك ثلو ثي لثلن  و ملمن  لثلنوحافظن ثيقا سمن  وشالمي ثي-24

 .2008ثي  مل 
 ك ثلو ثي لثلن  و ملمن  لثلن وحافظن ثيقا سمن  قسـ ثيتخطمط كثيوتا عن  وكثلم  ثي لثلن يلوحاممؿ ثيوختلان.-25
 ك ثلو ثي لثلن  و ملمن  لثلن وحافظن ثيقا سمن  شع ن  لثلن ثي  مل.-26
 ثيعلثقمن تما ؽ للت وشلكع   م  يومبي بسمي ثي مكثبمن: ك ثلو ثيمبالن-27

http///www.mawtani.com/iii/xhtmi/ar/feaures/iii/feathres/2008/30/feature-02. 

28-j.russell.smit and others,industrrial and commercial geography,fourthed edition,u.s.a,1960,p.530 
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Abstract : 

     This research interested the industrial and developed countries with textile industry , due to the grow up the 

population in different world areas , Al-Qadisiya governorate as other areas which live new population growth 

since 1970s of the past century , so that the government establish Diwaniya textile factory in 1979 , to run many 

technical non-technical staffs  no less than three thousands of employees to decrease the rate of unemployment 

and rise the industrial conditions and improve the living income for the government , in addition invest the first 

material of cotton in textile process , but in last years witness afatory depreciation prodction due to difficulty 

brought on the firt matrial of cotton and electricity cut , out off many mechanize and increase local market for 

foreign product,in addition decrease the cultivating areas with cotton production from 60000 dunam  to3000 

dunam , due to limited receive the quantity of the production and lower price comparing with agricultural fees 

and shortage of water in some seasons , with neglect of fighting the plant epidemic which infect the plants and 

no use fertilization procedures whereas some farmers using nitrogen after flowering process with bad collecting 

process , neglect the first collecting of the production and no separating the genes so that the agriculture office in 

Al-Qadisiyah governorate in 2006 found project of develop the cotton industry at Al-Budair district to learn 

more about the causes of deterioration the cotton plantation . and find solutions by rise awareness the framers to 

use modern equipments and processes to plant the crop , by planting two types which are Shwr and Lashta and 

using modern fighting  epidemic by bio-process instead  of chemical process , and using drop irrigation system 

to find solution for the shortage of water , remove the salts available at soil by using organic fertilization instead 

of chemical factorization which impact on the nature and pollute it.  .   

 


