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 المستخمص

وبناء انماط محددة  الكبيرة فاف توافر االمكانات الجغرافية وتنوعيا في محافظة القادسية يقود الى اقامة عدد مف الصناعات الزراعية
معتمده عمى القدرات الطبيعية والسكانية واالقتصادية. االمر الذي جعؿ وجود فرص عمؿ في القطاع الصناعي ومنيا الصناعات 

, مما يسيـ في التطوير االقتصادي واالجتماعي وذلؾ عف طريؽ قدرة التنمية لتحقيؽ زيادة وتغير كمي ونوعي في الكبيرة الزراعية
وال سيما الصناعات  ,صناعات الزراعية مف خالؿ االستخداـ االمثؿ لمؤىالت التنمية واالسياـ في زيادة الناتج القوميانتاج ال

الزراعية الكبيرة في محافظة القادسية ومنيا صناعة ذبح الدواجف وصناعة منتجات االلباف وصناعة طحف الحبوب وصناعة جرش 
 .اعات النسيجية الحبوب وصناعة االعالؼ الحيوانية والصن

 التوزيع الجغرافي الكبيرة ,, محافظة القادسية  الكممات المفتاحية : الصناعات الزراعية ,

extract 

 The availability and diversity of geographical capabilities in Qadisiyah Governorate leads to 

the establishment of a number of large agricultural industries and the building of specific 

patterns based on natural, demographic and economic capabilities, which made the 

presence of job opportunities in the industrial sector, including large agricultural industries, 

which contributes to economic and social development through the ability of development  

To achieve a quantitative and qualitative change in the production of agricultural industries 

through the optimal use of development qualifications and to contribute to increasing the 

national product, especially the large agricultural industries in Al-Qadisiyah Governorate, 

including the poultry slaughter industry, the dairy industry, the grain grinding industry, the 

grain crushing industry, the animal feed industry and the textile industries 

 

 Keywords: agricultural industries, Al-Qadisiyah Governorate, Al-Kabeera, geographical 

distribution. 
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مى ع ىذه المنشأة الصناعية عقتصاديات محافظة القادسية إذ تتوز تعد الصناعات الزراعية مف الصناعات الميمة بسبب دعميا ال
قة الدراسة وعمى مستوى نوع الصناعة  في المحافظة إذ يتبيف دور عوامؿ التوطف الصناعي وأثره عمى قياـ الوحدات االدارية الت
 , الكبيرة ومنيا صناعة الدواجف وصناعة االلباف وصناعة النسيج وصناعة المطاحف والمجارش والعمؼ الحيواني الصناعات الزراعية

 الزراعية الكبيرة مف منطقة الى اخرى مف حيث العدد والحجـ .اذ تتبايف الصناعات 

 مشكمة البحث:

 الجغرافية لمصناعات الزراعية الكبيرة في محافظة القادسية ؟التوزيع واقع ىو ما 

 اف فريضة البحث ىي جواب لمسؤاؿ المطروح في مشكمة البحث :فرضية البحث

اذ نجدىا تزداد في قضاء الشامية ومف ثـ  ة يتبايف مف وحدة ادارية الى اخرىفي المحافظالكبيرة صناعات الزراعية الاف واقع 
  .وثـ قضاء الحمزة وعفؾ عمى التوالي قضاء الديوانية 

 اىداؼ البحث: 

 في المحافظة . الكبيرة لصناعات الزراعيةاالكشؼ عف واقع  -1
 .لكؿ الصناعات الزراعية الكبيرة في المحافظة استعراض المقومات الموضعية والموقعية -2
 معرفة الصناعات الغذائية مف حيث الحجـ في محافظة القادسية. -3

 عمى الصناعات النسيجية في منطقة الدراسة. تسميط الضوء -4

-23( و)5 31-16)تعد حدود الدراسة المكانية بالحدود االدارية لمحافظة القادسية والتي تقع بيف دائرتي عػػػرض :  حدود البحث
%( مف مجموع مساحة 1.9وبنسبة ) 2( كـ8153( شرقًا حيث تبمغ مساحتيا )5 45-47و) (5 44-24( شمااًل وخطي طوؿ )5 32

 ( .2كـ435552العراؽ )

أقضية  4وحدة ادارية اذ تتكوف مف  15( وتتكوف المحافظة اداريا مف 1اذ انيا تقع ضمف منطقة الفرات االوسط كما في خريطة )
ناحية ويحدىا مف الشماؿ محافظة بابؿ ومف الشرؽ محافظة واسط ومف الجنوب الشرقي محافظة ذي قار ومف الجنوب  11

 .محافظة المثنى ومف الغرب محافظة النجؼ

 : اعتمد الباحث عمى المنيج النظامي الذي يتناوؿ دراسة فرع مف فروع الصناعات التحويمية والمنيج االقميمي الذيمنيج البحث 
 يتناوؿ وحده ادارية تتمثؿ في محافظة القادسية. 

                          

 

 ( موقع محافظة القادية مف العراؽ1خريطة )                
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الصناعات تناوؿ البحث المقدمة وتضمنت المشكمة والفرضية واىداؼ ومنيج وحدود وىيكمية البحث اما المبحث االوؿ تناوؿ 
وختـ  البحث  في منطقة الدراسةالصناعات النسيجية الكبيرة في محافظة القادسية  والمبحث الثاني اشارة الى الغذائية الكبيرة 

 .حات وقائمة المصادر بمجموعة مف االستنتاجات والمقتر 

 لمبحث االول : الصناعات الغذائيةا

تعد الصناعات الغذائية مف الصناعات التحويمية الميمة كونيا اساسية في المجتمع بصورة عامة ومنطقة الدراسة بصورة خاصة 
 ومف الصناعات الغذائية المنتشرة في منطقة الدراسة ىي .

     صناعة ذبح الدواجن:اوال : 

التطور الصناعي في الوقت الحاضر ادى الى تنوع الصناعات الغذائية ومنيا منتوجات الدواجف وقد تمثمت صناعة ذبح الدواجف  
الحيواني او النباتي )مجزرة دواجف(  في الواقعة جنوب شرؽ قضاء الديوانية ويعتبر ىذا  لإلنتاجبالمحافظة بمشروع زىور الوطف 

اجية في انتاج بيض المائدة توتعد رابع اكبر طاقة ان( 3كما موضح في خريطة )في الشرؽ االوسط المشروع احد اكبر المشاريع 
%( مف احتياجات السوؽ المحمي في بداية الثمانينات مف القرف الماضي وتـ بناء ىذا المشروع مف 30الذي يسد )ودجاج المحـ 

الدجاج وبعد عدة سنوات تـ  إلنتاجتربية االميات مف الدجاج والمحـو قبؿ الشركة االلمانية وكاف اسـ المشروع ىو مشروع القادسية ل
 1995الحيواني والنباتي لكف ظروؼ البمد اجبرت ىذا المشروع لمتوقؼ والتمكؤ في عاـ  لإلنتاجبيع ىذا المشروع الى شركة بابؿ 

ؿ ممكية المشروع الى القطاع الخاص واخذ وتـ تحوي باإلنتاجوبدأ المشروع  2008عاـ  حتى 2003كما تـ اىمالو كميًا بعد عاـ 
 (2كما في جدوؿ ).  (1)ىذا المشروع بالتوسع مف قبؿ المستثمر حتى ما وصؿ اليو االف

 (2020-  2015- 2008( عدد الطيور المذبوحة وكمية االنتاج لمعواـ )1جدوؿ )

 الوزف الكمي / طف  كمية االنتاج / طير السنة
2008 10000 17 
2015 18000 35 
2020 26000 50 

 . 22/12/2020مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية بتاريخ  المصدر :

 

 

 

 

 التوزيع الجغرافي لممجازر في محافظة القادسية( 3خريطة )                                  
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 . 10/12/2020مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية بتاريخ  المصدر :                 

 :(2)اما الوحدات االنتاجية في المشروع تتمثؿ بالشعب االتية

شعبة االستالـ: اذ يتـ فييا استالـ الطير مف المشروع نفسو بعد تربيتو في الحقوؿ التابعة لممشروع ويتـ فحص الطير مف  .1
 ( 2600قبؿ اطباء ومشرفيف في المشروع حيث يتـ تجييز المجزرة بػ )

 ( سيارات تابعة لممشروع.10طير يوميًا ويتـ نقؿ الطير بالسيارات يصؿ عددىا الى ) .2
ـ( ويتـ توصيمو الى 40تعميؾ: وفي ىذه الشعبة يتـ تعميؾ الطير مف االرجؿ ويسير في زنجيؿ يصؿ طولو الى )قسـ ال .3

 الذبح.
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 قسـ الذبح: وفي ىذه المرحمة يتـ ذبح الطير باليد وعمى الطريقة االسالمية أي الذبح حالؿ بواسطة اربع ذباحيف. .4
الى مخازف كبيرة ممموءة بالماء الحار يسمى )بولير( ومف ثـ يصؿ الى السماطة: وفي ىذه المرحمة يتـ نقؿ الطير وتمريره  .5

 نتافات ويمر بثالث مراحؿ  وبعد مروره بثالث نتافات يصؿ الى االصابع تقـو بشؽ الدجاج.
شعبة االحشاء: وفي ىذه المرحمة تصؿ الدجاجة مشقوقة بواسطة مكائف وىنا في ىذه المرحمة يتـ عزؿ االحشاء مثؿ االمعاء  .6

 والكبد والحواصؿ.
( دقيقة وقد تصؿ 45قسـ الجمر: وىو عبارة عف حوض كبير مبرد يوضع فيو الدجاج المذبوح في ىذا الحوض لمدة ) .7

 ْد( ويمر بمرحمتيف: 25- - 12-برودتو الى )
 ْد(. 25- - 12-جمر المائي: يكوف بارد تصؿ البرودة الى ) -أ 
 ْد(. 9- - 2-اليوائي: وتكوف عمى شكؿ ثالجة تصؿ البرودة الى ) جمر -ب 

 قسـ التغميؼ: حيث ينقسـ الى االوزاف وىنا يتـ عزؿ الدجاج حسب الحجـ وبعدىا يتـ تغميؼ الدجاج. .8
قسـ المقطعات: وفي ىذا القسـ يتـ عزؿ الدجاج المتضرر سواء كاف جناج مكسور او فخذ او ورؾ او صدر او رقبة ويتـ  .9

 %( مف مجموع االنتاج الكمي.15 – 10زؿ كؿ نوع عمى حدى وتغميفو وتكوف نسبتو حوالي )ع
ْد( حتى يتـ تعرض الدجاجة الى  40- - 30-الصواعؽ: وفي ىذا القسـ يتـ دخوؿ الدجاج الى ثالجة تكوف البرودة مف ) .10

 التجميد الشديد.
 النيائية مف حيث الوزف والنوع.قسـ التربيط والفرز: وفي ىذه المرحمة يتـ عزؿ المنتوج  .11
 المخازف: وفي ىذه المرحمة يتـ خزف المنتوج قبؿ التسويؽ الى االسواؽ المحمية. .12
 التسويؽ: يعد ىذا القسـ االخير حيث يكوف ىو المسؤوؿ عف توزيع االنتاج النيائي عمى محافظات العراؽ. .13

 االنتاج والمبيعات:

حيث بدأ  2008ياض حيث بدأ المشروع باإلنتاج وتـ تحويمو الى القطاع الخاص عاـ ينتج المشروع الدجاج الالحـ والدجاج الب
 18000الى ذبح  2015طير يوميا وبدا االنتاج بالتطور حتى وصؿ عاـ  10000المشروع باإلنتاج بشكؿ كبير حتى وصؿ الى 

( 10ع حقوؿ وكؿ حقؿ يحتوي عمى )طير يوميا اذ يحتوي المشروع عمى ارب 26000يصؿ الى جزر  2020طير يوميا وفي عاـ 
( طير, اما الدجاج البياض 250000( طير أي الحمؿ الكامؿ يصؿ عدد الطيور الى )25000قاعات وكؿ قاعة تحتوي عمى )

( دجاجة ويكوف 25000( قاعات وكؿ قاعة )10ايضًا ىنالؾ اربع حقوؿ قفاص العمودية الكبيرة سعة وايضًا كؿ حقؿ يوجد فيو )
يربى في ىذا المشروع يستخدـ لمذبح في نفس المشروع, اما المشروع يتـ تزويده بالطاقة الكيربائية الكبيرة مف الكيرباء الطير الذي 

( كيفي وثالث منيا توجد في المجزرة, اما 15( مولدة )32الوطني وايضًا ىنالؾ خط كيرباء خاص اضافة الى وجود اكثر )
غـ( ويصؿ الوزف 1800 -1600( طير يوميًا ويتراوح وزف الطير مف )26000 -25000االنتاج فيصؿ عدد الذبيحات الى )

( طف يوميًا ويتـ تسويقو الى االسواؽ المحمية في المحافظة والمحافظات االخرى, وىذا المشروع يعد مف المشاريع 50الكمي )
 الكبيرة الذي يوفر فرص عمؿ كثيرة لسكاف المحافظة. 

 مؤثرة في اختيار الموقعالعوامل الموقعية والمكانية ال
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يقصد بالمادة االولية ىو توفير الطير  في ىذا المشروع اضافة الى وجود مساحة كبيرة في منطقة الدراسة المادة االولية:  .1
اضافة الى وجود مفقس كبير في المشروع وىذا ما ساعده عمى توسيع المشروع وعدد الطيور وجزرىا حيث يعد ىذا 

 %.100منطقة الدراسة  المشروع يجيز بالطير مف
اف امكانية استيعاب االنتاج في السوؽ المحمية يشجع عمى زيادة االنتاج وتطور الصناعة ونموىا وفي ىذه الســـــوق:  .2

%( والباقي يستيمؾ في المحافظات االخرى وبنسبة 2225الصناعة نشير الى اف سوؽ المحافظة يستيمؾ جزء بنسبة )
 وواسط وذي قار والمثنى ... الخ .%( مثؿ بغداد وبابؿ  77’5)

اف المشروع يحتوي عمى محطة لتصفية مياه الشرب تابعة الى المشروع ويتـ نقؿ المياه مف شط الديوانية الميـــــــاه:  .3
( أنج الى محطة تصفية المياه داخؿ المشروع حيث تصؿ كمية المياه التي يتـ تصفيتيا الى 8بواسطة انبوب يبمغ قطره )

( حيث يتـ استيالؾ المياه لمشرب وأيضا لتبريد المكائف واآلالت 3ـ290وكمية االستيالؾ تصؿ الى )( 3ـ400)
 والتسخيف والتنظيؼ.

( عامؿ جاءت االقساـ االنتاجية بالمرتبة االولى والتي 180بمغ المجموع الكمي لمعامميف في المجزرة )االيدي العاممة:  .4
( ونسبة تصؿ الى 12مجموع العماؿ, اما الحراس فقد بمغ عددىـ )%( مف 7722( وبنسبة تصؿ الى )139تشكؿ )

( عامؿ ونسبة تصؿ الى 9%( اما االدارييف عددىـ )627( عامؿ وبنسبة تصؿ الى )12%(عماؿ الصيانة عددىـ )627)
 (.2%(  كما في جدوؿ )424( عامؿ وتصؿ نسبتيـ الى )8%( اما السواؽ وعددىـ )5)

يعتمد المشروع عمى الشبكة الوطنية في تشغيؿ المكائف واآلالت فقد بمغ كمية الطاقة الكيربائية الطاقة الكهربائية:  .5
( كيموواط/سمعة ولعدـ كفاية الطاقة المجيزة مف الكيرباء الوطنية يوجد خط خاص لمكيرباء ايضًا 460المستيمكة بحدود )

يتـ   K V( 150لى ذلؾ يوجد اربع مولدات بسعة )يستخدـ لتشغيؿ المكائف واآلالت المستخدمة في المشروع اضافة ا
 (3)استخدامو اثناء انقطاع التيار الكيربائي وبمغ كمية الوقود مف المستودعات النفطية في الديوانية والمحافظات االخرى

 2020( عدد العمال في مجزرة دواجن الديوانية في محافظة القادسية عام 2جدول )

 النسبة المئوية عدد العمال االيدي العاممة ت

 7722 139 عدد العماؿ 1
 627 12 الصيانة 2
 627 12 الحراس 3
 5 9 االدارييف 4
 424 8 السواؽ 5

 100 180 المجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع
 2020المصدر: وزارة الزراعة , مديرية زراعة الديوانية , مجزرة دواجف الديوانية , بينات )غ , ـ( , 

 

 

 ثانيًا: صناعة منتجات االلبان 
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تمثمت صناعة منتجات االلباف  اذيعد التطور الصناعي ميـ جدًا في تنوع الكثير مف الصناعات الزراعية ومنيا منتجات الحميب 
في محافظة القادسية بمصنعيف ىما مصنع الباف القادسية الحكومي ومصنع صبار التابع لمقطاع الخاص حيث يعد مصنع الباف 

 1976ادسية الواقع في ناحية السنية وقرب الشارع الرئيسي الذي يربط محافظة القادسية بمحافظة بابؿ والذي تأسس عاـ الق
وبرأس ماؿ  2011, اما مصنع صبار والذي تأسس عاـ  1981( مميوف دينار وتـ تشغيؿ المصنع عاـ 4800وبرأس ماؿ قدرة )

ويقع في المنطقة الصناعية الواقعة في مركز قضاء الديوانية وقرب الشارع  2013مميار دينار وتـ تشغيؿ المصنع عاـ  4325
 :(4كما في خريطة )(4)نجؼ واف الوحدة االنتاجية في مصنع الباف صبار تتمثؿ بالشعب التالية –الذي يربط ديوانية 

شعبة االستالـ: وىي الشعبة التي يتـ فييا استالـ الحميب الخاـ واجراء الفحوصات الالزمة مف لوف ورائحة وطعـ   .1
 واجراء الفحوصات المختبرية وعمى ىذا االساس يتـ استالـ الحميب وتقييـ سعره.

( لمتخمص مف 95ارة )شعبة انتاج المبف )الشنينة( يحضر عف طريؽ سحب الحميب مف جياز البسترة وعمى درجة حر  .2 ـْ
( وبعدىا يضاؼ البادئ إلنتاج الحموضة 45الخمائر و االعفاف وانواع البكتريا يبرد في الجياز نفسو بدرجة حرارة ) ـْ

مؿ( حيث 1500 –مؿ 250والنكية حيث يخرج بصورة جيدة يرفع الى مكائف التعبئة ويعبأ في عبوات مختمفة مف )
( ولمدة )43ة )يدخؿ االنتاج الى الحاضنة وبحرار   ( ساعات ومف ثـ يتـ تسويقو الى االسواؽ.3ـْ

شعبة انتاج القشطة: تنتج القشطة بعد اضافة نسبة الدىف في خزاف القشطة عف طريؽ تكسير حبيبات الدىف الى  .3
( ويدفع الى ماكنة التعبئة في عبوات مختمفة 55اجزاء اصغر لغرض زيادة المزوجة وبعدىا يبرد بدرجة حرارة ) ـْ

 غراـ( يأخذ منيا عينات لغرض الفحص وبعدىا تظير االنتاج جيدة ويسوؽ االنتاج. 200 – 100الوزاف مف )ا
( ولمدة نصؼ ساعة ويبرد بدرجة 75شعبة انتاج الجبف: يستخرج الجبف عف طريؽ عممية البسترة بدرجة حرارة ) .4 ـْ

( وبعدىا يترؾ لمدة 40حرارة ) دقيقة ثـ يفحص لمتأكد مف حصوؿ الجبف وبعدىا الحصوؿ عمى الخثرة يقطع  45ـْ
يوضع الجبف في قوالب خاصة لمضغط  %(وبعدىا125 -1الجبف وبعد التخمص مف الشرش يضاؼ الممح بنسبة )

عمى الجزء العموي مف القالب وتستمر العممية لمدة ساعة ونصؼ وبعدىا يوضع في الثالجة لغرض التنضيج بدرجة 
( وبعدىا يتـ تعبئة في عبوات مختمفة االوزاف مف )5)  .(5)كغـ( ويسوؽ االنتاج الى السوؽ بشكؿ نيائي200 – 125ـْ

( لمتخمص مف 95ئب: يستخرج عف طريؽ سحب الحميب مف جياز البسترة وعمى درجة حرارة )شعبة انتاج المبف الرا .5 ـْ
( وبعدىا يضاؼ البادئ إلنتاج 45الخمائر واالعفاف وانواع البكتريا ثـ يبرد في جياز تعبئة بدرجة حرارة قدرىا ) ـْ

كغـ ( حيث 2-1غـ(  و )800 -150الحموضة والنكية اذ يرفع الى مكائف التعبئة ويعبأ في عبوات مختمفة مف )
( ولمدة )43يدخؿ االنتاج الى الحاضنة بحرارة )  ( ساعات وبعد ظيور نتائج الفحص يسوؽ الى االسواؽ.3ـْ

 االنتاج والمبيعات:

تميز عف بقية االعواـ السابقة في االنتاج اذ بمغ االنتاج  2020اف عاـ  ينتج المصنع المبف الرائب والقشطة والجبف والمبف الشنينة
( طف يوميًا وىذا يعود السبب الى وجود جائحة كورونا وتقميؿ االستيراد ودعـ المنتج الوطني حيث ارتفعت المبيعات 1325)

طف والذي يشكؿ  1328الى  2020طف والذي يشكؿ زيادة في كمية االنتاج حتى وصؿ عاـ 421الى   2015واالنتاج في ىذه 
ارتفاع ممحوظ وواضح في االنتاج والسبب قمة االستيراد مف دوؿ الجوار مثؿ وايراف وتركيا والسعودية واالردف حيث اف المنتجات ال 
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 تقتصر عمى المحافظة فقط بؿ تذىب منتجاتيا الى المحافظات المجاورة مثؿ المثنى وذي قار والنجؼ وبابؿ وواسط و بغداد
 (.3الجدوؿ )

 في محافظة القادسية ( انتاج الباف صبار3جدوؿ )

 قيمة المبيعات الكمية/ طف اسـ المنتوج السنة
 المبف الرائب 2015

 القشطة
 الجبف

 المبف الشنينة

2 
025 
026 

1 

19502000 
17002000 
17502000 
10002000 

 624000 421 المجموع
 المبف الرائب 2016

 القشطة
 الجبف
 الشنينةالمبف 

223 
027 
027 
125 

22502000 
20002000 
221002000 
14502000 

 728002000 522 المجموع
 المبف الرائب 2017

 القشطة
 الجبف

 المبف الشنينة

225 
1 

122 
221 

226502000 
224002000 
321502000 
20002000 

 1022002000 628 المجموع
 المبف الرائب 2018

 القشطة
 الجبف

 المبف الشنينة

223 
122 
121 

2 

23702000 
324002000 
321502000 
19202000 

 1028402000 6260 المجموع
 المبف الرائب 2019

 القشطة
 الجبف

 المبف الشنينة

3 
125 
123 

3 

35502000 
45002000 
40002000 
27502000 

 1428002000 828 المجموع
 المبف الرائب 2020

 القشطة
 الجبف

 المبف الشنينة

522 
2 

221 
425 

62002000 
61002000 
62450000 
41002000 

 2228502000 1328 المجموع
 االنتاج , بينات )غ , ـ ( المصدر : مصنع الباف صبار, قسـ

 

 



 ~12 ~ 
 

 صناعة االلباف في محافظة القادسيةالتوزيع الجغرافي ل( 4خريطة )                  
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 .25/12/2020مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية بتاريخ  لمصدر :ا       
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 ما العوامؿ الموقعية والمكانية المؤثرة في اختيار الموقع:

وىو الحميب الذي يعد المادة االولية في صناعة منتجات االلباف حيث يتـ الحصوؿ عميو عف طريؽ المادة االولية:  .1
مجموعة مف المراكز في منطقة الدراسة ومنيا السنية والسدير ومنطقة مديف وعفؾ والبدير اما مف خارج المحافظة يأتي 

التعبئة والتغميؼ فيي مستوردة مف دوؿ الجوار  مف ابو غريب في محافظة بغداد والمحاويؿ في محافظة بابؿ, اما مواد
%( اما مف داخؿ 75ايراف وتركيا واالردف حيث يشكؿ الحميب الذي يصؿ مف المحافظات المجاورة اكثر والذي يصؿ )

 %( مف المجموع الكمي لمحميب الذي يأتي مف المحافظات المجاورة يأتي في سيارات حوضية مبردة.25المحافظة )
لسوؽ مكاف الستيعاب االنتاج وتصريفو حيث اف السوؽ المحمي يشجع عمى زيادة االنتاج ونمو الصناعة : يعد االسوق .2

%( مف 72%( ومستيمؾ في باقي المحافظات )28وتوسعيا حيث اف سوؽ المحافظة يستيمؾ نسبة مف االنتاج تصؿ )
 اورة.منتجات المصنع حيث يسوؽ المنتوج بواسطة سيارات مبردة الى المحافظات المج

يتـ تزويد المصنع بالمياه مف االسالة الوطنية, اال اف المصنع يقـو بسحب الماء مف مياه االسالة ويتـ تصفيتو المياه:  .3
لتر مف ماء االسالة ويتـ تصفيتو داخؿ المصنع ومف ثـ يدخؿ في الصناعة  5000داخؿ المصنع اذ يحتاج المصنع الى 
 و وتنظيؼ المعدات والشرب . قسـ والباقي يستخدـ في التبريد والغسؿ

( عامؿ يتوزعوف بشكؿ غير عادؿ اذ يحتؿ االنتاج المرتبة 42بمغ مجموع العامميف الكمي في المصنع )االيدي العاممة:  .4
%( اما القسـ االخير قسـ الخدمات والذي 2826%( ومف ثـ االقساـ االدارية والذي يصؿ نسبتيـ )5224االولى والذي )

 (.4%( مف عدد العماؿ والمصنع يعمؿ بشفتيف صباحي ومسائي كما في الجدوؿ )19يصؿ نسبتيـ الى )
يعتمد المصنع عمى الكيرباء الوطنية في تشغيؿ المكائف واآلالت حيث تصؿ كمفتيا الطاقة الكهربائية والوقود:  .5

-179( مولدة )2د )( دينار شيريا ونظرًا لعدـ استمرار الكيرباء فأف المصنع يعوض بالمولدات حيث توج16502000)
kv( واالخرى )150- kv يتـ استعماليا اثناء االنقطاع التيار الكيربائي حيث يتـ كمية الوقود المصروفة شيريًا عمى )

( الؼ دينار عدا مصاريؼ الصيانة ويتـ تأميف الوقود مف المستودعات 270( لتر وبكمفة تصؿ الى )1200المولدات )
 نفط التجاري.النفطية في الديوانية وشراء ال

 2020( يمثل عدد العمال ونسبتهم المئوية في مصنع صبار عام 4جدول )      

 النسبة المئوية عدد االيدي العاممة
 5224 22 االنتاج
 2826 12 االداريين
 19 8 الخدمات
 100 42 المجموع

 .2020بيانات )غ , ـ (,  االدارة , المصدر : مصنع الباف صبار ,    
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 صناعة طحن الحبوب:ثالثا: 

تشكؿ الحبوب المادة االولية لصناعة طحف الحبوب والذي يعد مف اىـ الصناعات الزراعية الميمة التي توفر رغيؼ الخبز, والذي 
يحتوي عمى سعرات حرارية وبروتينات عالية, حيث يدخؿ بوصفو مادة اساسية في النظاـ الغذائي حيث تستعمؿ مخمفات الحبوب 

, إذ توطنت في المحافظة ثمانية معامؿ كبيرة لطحف الحبوب منيا ستو تقع في المنطقة الصناعية (6)يمة لمحيواناتمادة غذائية م
تعود الى القطاع الخاص قرب شركة خطوط االنابيب النفطية فرع الديوانية, اما االثنيف مف المطاحف  يقعاف قرب الشركة العامة 

( اف معمؿ طحيف دنيا الذي تأسس عاـ 5يتضح مف الجدوؿ ) لمقطاع العاـ ىي مطحنة الديوانيةاذلتصنيع الحبوب واحدة منيا تابع 
 1993( طف يوميًا ثـ مطحنة المشرؽ الذي تأسست عاـ 48وبطاقة انتاجية تصؿ الى ) 1989وبدأ في االنتاج عاـ  1986

( طف يوميًا , اما مطحنة 100طاقة انتاجية )وب 2000( طف يوميًا, اما النبع تأسست عاـ 200وبطاقة انتاجية تصؿ الى )
( طف 1وبطاقة انتاجية ) 2011( طف يوميًا , اما مطحنة الوئاـ تأسست عاـ 150وبطاقة انتاجية ) 2002الديوانية فتأسست عاـ 

ح الغريب ( طف يوميًا اما مطحنة الفت200وبطاقة انتاجية  تصؿ الى ) 2008يوميًا , اما مطحنة القادسية التي تأسست عاـ 
  .(5كما موضح في خريطة ) ( طف يومياً 200وبطاقة انتاجية ) 2016تأسست عاـ 

 2020( المطاحن الفنية الكبيرة وطاقتها االنتاجية في محافظة القادسية عام 5جدول )

 عدد رأس مال العمل تاريخ االنتاج تاريخ التأسيس اسم المطحنة
 العاممين

الطاقة اليومية 
 من الحبوب

العمل ايام 
 الشهري/كيس

االنتاج الشهري 
 بالطن

 875 800/24 48 23 195 1/6/1989 10/10/1986 دنيا
 1540 2200/23 200 35 4140 4/5/1993 14/9/1990 المشرق
 1560 2200/24 200 40 207000 14/4/2000 1/5/1998 االعرجي
 874 950/20 100 33 103000 6/2/2002 14/5/2000 النبع

 20200 250/24 150 50 2512175 7/6/2004 3/7/2002 الديوانية
 2050 2100/21 150 25 3255125 10/9/2013 14/6/2011 الوئام

 1800 2800/19 200 28 4242555 27/8/2013 9/2/2008 القادسية
 2070 2600/23 150 34 3505170 4/9/2016 15/6/2015 الفتح القريب

 25/12/2020الى  15/11/2020طحف الحبوب مف تاريخالمصدر :الدراسة الميدانية لمعامؿ 
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 ( التوزيع الجغرافي ألعداد المطاحف الفنية في محافظة القادسية5خريطة )                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  2/1/2021راسة الميدانية بتاريخ مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الد : المصدر     

وبدأت باإلنتاج عاـ  2015تـ اختيار مطحنة الفتح الغريب التابعة لمقطاع الخاص كأنموذج لبقية المطاحف حيث تـ انشائيا عاـ 
( دينار عراقي , تقع مطحنة الفتح الغريب في المنطقة الصناعية قرب خطوط انابيب النفط فرع 3505170وبرأس ماؿ ) 2016

( طف عمى 2600مف مخازف الحبوب ولقربيا مف السوؽ المحمي ويتـ تزويدىا بالحنطة وبكمية ) الديوانية, لسيولة تجييزىا بالحنطة
يومًا  25( كيس يوميًا في مدة ال تتجاوز 2500( طف مف الحبوب وتقـو بتجييز )150مدة محدودة, اما طاقتيا االنتاجية اليومية )

( طف طحيف يتـ توزيعيا عمى المواطنيف شيريًا بحسب 20170يا )( طف من24600, اما كمية االنتاج الذي يتـ انتاجيا سنويًا )
 ذات قيمة غذائية ميمة لمحيوانات.( كغـ , اما مادة النخالة 9البطاقة التموينية حيث اف حصة الفرد الواحد )
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 العمميات االنتاجية لممطاحف ىي .

 المواد الغريبة والشوائب.استالـ حبوب الحنطة وعمميات فحص الجودة وقياس درجة رطوبة وقياس نسبة  -1

  .تنظيؼ الحبوب مف التراب بواسطة مكائف الغسؿ بالغرابيؿ مع استعماؿ تيار اليواء العالي برفع كفاءة التنظيؼ  -2

 ترطيب الحبوب لتسييؿ عممية سويداء البذرة مف القشرة بكمية مف المياه تكفي لألحداث البمؿ الحبوب.  -3

 طحف اذ يقـو بطحف الحبوب بواسطة االالت ومكائف زوجيف مف االسطوانات اذ يقـو بطحف وتنعيـ المنتج.  -4

 يحرر الطحيف المنتج في جياز يسمى بقاتؿ الحشرات لمتخمص مف اآلفات ومف بعدىا  يتـ خزنو  بشؾ لصحيح.-5

 رابعا: صناعة جرش الحبوب:

( 89يعد احد االغذية الميمة في مائدة الفرد العراقي حيث تحتوي المحافظة عمى )ويقصد بيا جرش الشمب إلنتاج الرز الذي 
مجرشو موزعة عمى االقضية في منطقة الدراسة حيث تعد ىذه الصناعات مف الصناعات الكبيرة النيا صناعات تحتاج الى رأس 

لشمب حيث يتصدر عدد المجارش في ( عامؿ في صناعة جرش الحبوب ا445ماؿ كبير ويبمغ عدد العماؿ في ىذه المجارش )
%( حيث يبمغ عدد 7523( مجرشو وبنسبة تصؿ الى )58قضاء الشامية حيث يبمغ عدد المجارش في مركز قضاء الشامية )

( مجارش لجرش الحبوب اما قضاء الحمزة  فيحتؿ 9( مجرشو وناحية غماس يوجد فييا )58المجارش في مركز قضاء الشامية )
%( حيث يبمغ عدد المجارش في مركز قضاء 1527( مجرشو وبنسبة تصؿ الى )14الذي يبمغ عدد المجارش فييا )المرتبة الثانية و 

( مجرشو لجرش الحبوب, اما قضاء الديوانية فيحتؿ المرتبة الثالثة والذي يبمغ عدد 2( مجرشو وناحية الشنافية )12الحمزة )
( مجارش وفي 4في منطقة الدراسة حيث يوجد في ناحية الدغارة )%( مف المجارش 729( مجارش وبنسبة )7المجارش فييا )
( مجارش لجرش الحبوب, اما في قضاء عفؾ فيو يحتؿ المرتبة الرابعة والذي توجد فيو مجرشو واحدة تقع في 3ناحية السنية )

 . (6اسة كما في الجدوؿ )% مف مجموع المجارش الموجودة في منطقة الدر 121ناحية البدير والذي تكوف نسبة القضاء تصؿ الى 
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 2020( التوزيع الجغرافي لممجارش والعاممين فيها في محافظة القادسية لعام 6جدول )

 النسبة المئوية عدد العامميف النسبة المئوية  عدد المجارش الوحدة االدارية

نية
ديوا

ال
 

 --- --- --- --- الديوانية
 425 20 425 4 الدغارة
 324 15 324 3 السنية

 --- --- --- --- الشافعية

فؾ
ع

 

 --- --- --- --- عفؾ
 --- --- --- --- نفر

 --- --- --- --- سومر
 121 5 121 1 البدير

مزة
الح

 

 1325 61 1325 12 الحمزة
 --- --- --- --- السدير
 222 10 222 2 الشنافية

مية
لشا

ا
 

 6521 289 6522 58 الشامية
 --- --- --- --- الصالحية
 --- --- --- --- الميناوية
 1021 45 1021 9 غماس

 100 445 100 89 المحافظة

 .27/12/2020الى  1/12/2020ميدانية لمجارش مف تاريخ دراسة:  المصدر

الحمزة قرب السيطرة  –ولمتعرؼ عمى طبيعة صناعة المجارش تناولت الدراسة مجرشو الفارس الواقعة عمى الطريؽ العاـ ديوانية 
( 175وبدأ االنتاج في نفس العاـ حيث تأسست برأس ماؿ قدره ) 2020الرئيسية والذي تقـو بجرش الشمب تأسس المعمؿ عاـ 

ْد( وبعدىا يوضع باليباشة فتقـو بتيبيش 14مميوف دينار وتتمخص طريقة صناعة الشمب التأكد مف رطوبة الشمب حتى تصؿ )
ج السحالة وبعدىا التأكد مف درجة بياض التمف ومف ثـ يخرج الى السايمو لمتعبئة ثـ يوضع في اكياس ومف وتقشير الحبة وثـ يخر 

%( مف كمية استالـ الشمب لممجرشة حيث تحتوي المجرشة 5825ثـ يتـ ارسالو الى الشركة العامة لمحبوب وبنسبة استخالص )
 (5خريطة ) تابعة لمقطاع الخاص. وىي2ـ405وتشغؿ مساحة قدرىا  ( طف يومياً 120( عماؿ اما كمية انتاج المجرشة )6عمى )
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 ( التوزيع الجغرافي ألعداد المجارش في محافظة القادسية6خريطة )           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

           

 . 2/12/2020: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية بتاريخ المصدر     

 العمميات االنتاجية

 عممية استالـ الشمب واجراء تحميؿ الجودة والتخمص مف الشوائب واالجساـ الغريبة.-1

 تنظيؼ الشمب مف التراب والتأكد مف درجة الرطوبة في الحبوب. -2
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 وضع الشمب في االلة تسمى باليباشة والتي تقـو بتيبيش وتقشير الحبوب ومف ثـ تخرج السحالة .  -3

 في اسطوانة ويتـ التأكد مف درجة بياض التمف. يوضع بعدىا  -4

 وبعدىا يخرج الى السايمو ليتـ تجييزه الى الوكالء ليتـ طرحة في االسواؽ.  -5

 خامسا : صناعة االعالف الحيوانية:

تعد صناعة االعالؼ الحيوانية مف اىـ الصناعات الزراعية التي ترتبط في الثروة الحيوانية حيث تقـو ىذه الصناعة اصال       
عمى فوؿ الصويا ومخمفات الصناعات الزراعية االخرى كمخمفات صناعة طحف الحبوب)النخالة( ومخمفات كبس التمر)النوى( 

 والذرى.

( 27( منشأة لصناعة العمؼ الحيواني حيث يصؿ عدد العماؿ الذيف يعمموف فييا )4اذ اف محافظة القادسية توجد فييا)      
( عامؿ ويقع في ناحية السنية 9طف|ساعة( وعدد العماؿ )6عاماًل حيث يحتؿ المرتبة  االولى معمؿ عمؼ الجزيرة والذي ينتج )

( عامؿ 7طف |ساعة( وعدد العماؿ )525المعمؿ عمؼ فدؾ الذي يحتؿ مرتبة الثانية  والذي ينتج)  التابعة الى قضاء الديوانية , اما
طف|ساعة( 5ويقع في ناحية نفر التابعة لقضاء عفؾ اما معمؿ عمؼ الديوانية الحديث والذي يحتؿ المرتبة الثالثة والذي ينتج )

مزة اما معمؿ عمؼ النصر الحديث وىو الذي يحتؿ مرتبة االخيرة والذي ( ويقع في ناحية السدير التابعة لقضاء الح7وعدد العماؿ )
 (.7( عامؿ ويقع ىذا المعمؿ في قضاء الحمزة كما موضح في جدوؿ رقـ )4طف|ساعة( وعدد العماؿ )425ينتج )

عاـ الذي يربط الديوانية اما في حالة تسميط الضوء عمى معمؿ عمؼ الديوانية الحديث الواقع في ناحية السدير عمى الطريؽ ال      
 1998( مميوف دينار عراقي في عاـ  125( وتأسس ىذا المشروع برأسماؿ يصؿ الى)  2ـ1500الحمزة الذي تكوف مساحة ) 

طف يوميا ( ويصؿ 5حيث تجيز الدواجف بعمؼ الدجاج واالسماؾ والطيور وحقوؿ االبقار واالغناـ وبطاقة االنتاجية تصؿ الى )
% ( تكوف محميا 40% ( مستوردة مف الدوؿ مثؿ تركيا وايراف ومصر اما) 60مؿ, اما المادة االولية فتكوف )( عا7عدد عماؿ) 

 مف داخؿ العراؽ وتستيمؾ محميا.

ويمكف بياف عمؿ صناعة االعالؼ الحيوانية وانتاجيا حيث يتـ تصنيؼ المادة االولية في البداية)الذرى الصفراء والحنطة     
( 450جر الكمس( حيث يتـ الحصوؿ عمى النخالة والحنطة والذرى مف داخؿ المحافظة حيث يصؿ سعر الطف )والصويا وممح وح

( الؼ دينار, اما مادة الصويا فتستورد مف الخارج البالد مف  600الؼ دينار عراقي,  اما الذرى الصفراء يصؿ سعرىا الى)
بجرشو وخمط بشكؿ جيد وبعدىا يتحوؿ الى االلة لعجف المواد جيدا  ( الؼ دينار وحيث يقـو600االرجنتيف والبرازيؿ ويصؿ سعر)

ويستخدـ بخار الماء مف اجؿ عجف المواد ومف ثـ تحويميا الى كابسو لكبس العجينة وتحويميا الى المرحمة االخيرة ىي مرحمة 
               .(7كما في خريطة )التعبئة 

 2020العامميف وكمية االنتاج في محافظة القادسية لعاـ(عدد معمؿ العمؼ الحيواني واعداد 7جدوؿ ) 

 الطاقة االنتاجية طف / ساعة عدد العامميف المنشأة
 6 9 معمؿ عمؼ الجزيرة
 525 7 معمؿ عمؼ فدؾ

 5 7 معمؿ عمؼ الديوانية الحديثة
 425 4 معمؿ عمؼ النصر

  .1/3/2021الى  20/2/2021العامميف مف تاريخالمصدر :الدراسة الميدانية لمنشئات العمؼ الحيواني واعداد 
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 التوزيع الجغرافي لصناعة العمؼ الحيواني في محافظة القادسية( 7خريطة )                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

                        

 

 

  20/2/2021مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية بتاريخ  المصدر :                 
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 لصناعات النسيجيةاالمبحث الثاني                                               

الصناعات النسيجية تعد مف اكثر الصناعات التحويمية اتساعًا وانتشارًا عف باقي الصناعات االخرى بسبب طبيعة خاماتيا       
مف جية وضخامة الطمب عمى المنتوجات مف جية اخرى كما تعد منتجاتيا مف الحاجات االساسية لإلنساف حيث كاف نمو وتطور 

 .(7)ور مستوياتيـ المعيشيةاالنتاج مرتبطًا بنمو السكاف وتط

تتصؼ المواد االولية وال سيما الطبيعية منيا بانيا ال تفقد شيئًا مف وزنيا بعد تصنيعيا وايضا غير قابمة لمتمؼ عند الخزف  اذ      
خـ لشراء او النقؿ لمسافات طويمة وعمى ذلؾ جعؿ ىذه الصناعة ال ترتبط بمناطؽ انتاج خاماتيا وكذلؾ ال تتطمب الى رأسماؿ ض

ت والمكائف مقارنة مع الصناعات االخرى حيث تتصؼ بأنيا مف الصناعات الكثيفة العمؿ وتتطمب اعداد كبير مف االيدي االال
العاممة دوف اف تكوف ذات مستوى عاٍؿ مف الخبرة الفنية حيث تكثر ىذه الصناعة في الدوؿ النامية ومنيا محافظة القادسية حيث 

 ف االيدي العاممة حيث يكوف ليا دور كبير في خفض نسبة البطالة.تستوعب اعداد كبيرة م

%( مف منشأة الصناعية االخرى حيث تتمثؿ 024مثمت حوالي نسبة ) 2020حيث ضمت المحافظة عمى مصنع واحد عاـ        
ات والعباءة الرجالية صناعة ىذا الفرع بصناعة الغزؿ والنسيج القطف وغزؿ ونسيج الصوؼ اليدوي والمالبس الجاىزة والمطرز 

 والنسائية والجوادر والستائر واالفرشة.

 1979بدأ االنتاج الفعمي عاـ  1974اف الصناعات النسيجية الكبيرة تمثمت بمصنع نسيج الديوانية الذي تأسس عاـ  اذ       
 ومدينة السدير. حيث يقع المصنع في مدينة الديوانية اختير موضعًا عمى الطريؽ الواصؿ بيف مدينة الديوانية

 االقسام االنتاجية:

 (1(يقسـ المصنع الى مجموعة مف االقساـ والشعب االنتاجية

قسـ الغزؿ وتحضيراتو ويتـ فيو انتاج غزوؿ مختمفة الدرجات قطنية ومخموطة حيث يقسـ القسـ عدد مف الشعب تبدأ  .1
وتنتيي بشعبة المبرـو وتجري في كؿ منيا مرحمة بسيطة مف مراحؿ االنتاج ما بيف استالـ القطف الى  بشعبة النفاشات
 انتاج الغزوؿ.

قسـ التحضيرات: والذي يتـ فيو اعداد خيوط الغزؿ لتشمؿ االجيادات الواقعة عمييا اثناء عممية النسيج حيث تنقسـ الى  .2
( حيث تتكوف مف عدة مراحؿ ثانوية تبدأ بتدوير البكرات الى المفي نوعيف ىما خيوط الطويمة )سداء( وعريضة)لعاـ

 والتعقيد مف أجؿ تييئة الخيوط الى مراحؿ النسيج .
 قسـ النسيج :وىذا القسـ ينتج فيو انتاج جميع اصناؼ المطموبة مف القماش الخاـ  .3
ياغتو وتجييزه وفيو عدة شعب تبدأ مف قسـ التكممة ويتـ في ىذا القسـ تكممة الخاـ المسحوب مف قسـ النسيج لغرض وص .4

 شعبة التجييزات وتنتيي بشعبة الصياغة
شعبة الخياطة: وفي ىذه الشعبة يتـ خياطة انواع عديدة مف المنتوجات القطنية مثؿ البدالت العمؿ وجواد سيارات  .5

 ومناسبات وجراجؼ ومساند وبدالت جفت وقطعتيف وغيرىا .
شعبة يتـ متابعة مراحؿ االنتاج كافة وتشخيص العيوب واالخطاء لكي تتعالج منت قبؿ شعبة السيطرة النوعية وفي ىذه ال .6

االقساـ المعنية باألمر وايضًا يتـ بدورىا فحص االقمشة الخاـ وايضًا فحص النيائي لألقمشة الجاىزة وبعدىا يتـ التعبئة 
انت الى منطقة الدراسة او الى المحافظات والتغميؼ ومف ثـ التسويؽ االنتاج النيائي الى االسواؽ المحمية سواء ك

 االخرى.
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 الطاقة االنتاجية والمبيعات 

مميوف متر طولي واما الطاقة الفعمية  40يقـو المصنع في انتاج كافة انواع الغزوؿ القطنية والمخموطة بطاقة تصميمية 
انواع اخرى مف االقمشة البازه والبوبميف  والرقيقة كذلؾ ىناؾ الغميظةمميوف متر طولي مف االقمشة المسرحة والممشطة 33

والشراشؼ والكريتوف والمربعات بنوعييا الشتوية والصيفية والكينج واقمشة اخرى فضاًل عف المنتجات الطبية كالشاش والباندج 
طبيعية غير المصنع منف انتاج ال بإمكافالطبيعي والحفاظات النسائية وحفاضات االطفاؿ والبالستر وقطف التضميد . وايضًا 

النمطية أي غير الرئيسة يكمؼ بيا المصنع مف قبؿ الدوائر الحكومية االخرى ومؤسسات القطاع الخاص باالضافة الى انتاج 
بيارغ واالعالـ في اياـ عاشوراء اضافة الى المالبس المطبوعة عمييا الصور اىؿ البيت عمييـ السالـ وايضًا الشراشؼ وغطاء 

والسبالت وصداري الكادر الصحي النسائي والرجالي في المستشفيات فضاًل عف بدالت العمؿ القطعة  القناني وغطاء المراوح
والقطعتيف وجفت في الورش والفنية التابعة الى الدوائر الدولة وايضًا انتاج جوادر السيارات والمناسبات و الدواشؾ و الجودليات 

( مميوف متر 13عف االعواـ السابقة والالحقة في االنتاج اذ بمغ ) تميز 2002( اف عاـ 15القطنية حيث يالحظ مف جدوؿ )
( اذ 2008 -2003( مميار  دينار وبعد ىذا العاـ بدأ االنتاج باالنخفاض والسيما المدة بيف )17طولي وبقيمة وصمت الى )

 .مميار دينار وىذا يعود الى صعوبة الحصوؿ عمى المواد االولية الداخمة في االنتاج  52618 -02603تتراوح االنتاج بيف 

االجنبي مف االقمشة وبأسعار مناسبة جدًا ال تساوي كمفة المادة االولية وىذا اثر بشكؿ سمبي  باإلنتاجمنافسة السوؽ الحمي 
قانوف حماية المنتجات والسمع الوطنية وعدـ فرض الضرائب  عمى االنتاج في مصنع نسيج الديوانية وىذا يرجع الى عدـ تفعيؿ

عمى البضائع االجنبية الداخمة الى البالد وعدـ تفعيؿ دور الجياز المركزي لمتفتيش والسيطرة النوعية لمبضائع والسمع 
 المستوردة.

وف متر طولي اما قيمة ( ممي4-2يالحظ زيادة واضحة في االنتاج اذ وصؿ ما بيف ) 2013-2009اما بالنسبة ما بيف 
( مميار دينار وىذا يعود الى تطور بعض الخطوط االنتاج واعادة تأىمييا 12662 -02480المبيعات ارتفعت ايضًا الى )

والمباشرة بالعمؿ في مشروع المنتجات الطبية وايضًا االعالـ والبيارغ في شير محـر لما تمتاز بو مف جودة عالية واسعار 
( متر 10758( ايضًا ىنالؾ زيادة في االنتاج بشكؿ واضح حيث وصؿ ما بيف )2020 -2013الفترة )مناسبة , واما في 

( دينار وىذا يعود الى تطوير خطوط االنتاج واعادة 145612000طولي اما قيمة المبيعات ارتفعت ايضًا حتى وصمت الى )
لذي جعؿ المصنع يصنع انواع اخرى مثؿ الكمامات ا 2020تأىيميا اضافة الى صناعة الكمامات بعد جائحة كورونا في عاـ 

 .(8كما في جدوؿ ) والبدالت لمنتسبي الصحة وايضًا البالستر والكوزات والقطف اضافة الى حفاضات االطفاؿ والنسائية

 (2020-2013كمية االنتاج وقيمة المبيعات لمصنع نسيج الديوانية لممدة )( 8جدول )

 قيمة المبيعات الف/دينار طولياالنتاج المتحقق متر/  السنة
2014 192330 155075000 
2015 22500 305559275 
2016 95076 358712000 
2017 60091 68687000 
2018 74176 20720000 
2019 46972 41174000 
2020 10758 14561000 

 . 2020المصدر الشركة العاممة لصناعات النسيجية , مصنع نسيج الديوانية قسـ التخطيط, بيانات) غ. ـ(,
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لمصناعات النسيجية ليا القدرة عمى تحقيؽ اقتصادية واجتماعية لعمميات الصناعية ما ليا امكانيات عمى تشغيؿ اعداد كبيرة 
اىتمت الحكومة المصنع سيقـو بدفع اجور مجزية وبالنتيجة يحفز اما اذا  2020عاـ  1842مف العمؿ حيث يبمع عددىا 

 .(8كما في خريطة ) الحركة االقتصادية في منطقة الدراسة

 الصناعات النسيجية في محافظة القادسية ألعداد( التوزيع الجغرافي 8خريطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 . 2/11/2020مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية بتاريخ  المصدر:                              
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 اما العوامؿ المؤثرة في اختيار الموقع لممصنع:

االيدي العاممة: تعد المحافظة مف المحافظات التي شيدت نمو سكاني واضح وليذا تـ اختيار مصنع النسيج في  .1
منطقة الدراسة النيا مف الصناعات الكبيرة والقادرة عمى تشغيؿ اعداد كبيرة مف االيدي العاممة والبالغة في عاـ 

( عامؿ وقسـ الخياطة 420والبالغة عددىا )اقساـ النسيج نسبة كبيرة  واحتكرت ( عامؿ 903) 2020
 ( عامؿ.143( عامؿ والباقي خدمات وحراس وسواؽ ويبمغ عددىا )150(عامؿ وقسـ االنتاج )190)

/ساعة( لكؿ 3ـ200المياه: يحصؿ المصنع عمى المياه مف شط الديوانية عف طريؽ ثالث مضخات بطاقة تبمغ ) .2
حيث يتـ فيو تصفية المياه وبعدىا يتفرع مف الحوض ( 3ـ1450مضخة , ترسؿ الى حوض رئيسي حجـ )

الرئيسي الى فرعيف االوؿ يذىب الى االنتاج مياه الشرب والثاني يذىب الى وحدة االنتاج المياه الصناعية وتستخدـ 
 /يوميًا.3ـ625المياه ايضًا في المراحؿ البخارية ومحطات التكييؼ والغسؿ والتنظيؼ والصيانة بمعدؿ قدره )

القطنية وتكوف  لألقمشة% 100ارد االولية: يعتمد المصنع عمى المادة االولية الرئيسية ىي القطف الذي يشكؿ المو  .3
المادة االولية قسـ منيا محمي مف محافظة واسط وكركوؾ والموصؿ اما النسبة الكبيرة مستوردة مف خارج البالد 

 مف ايراف وتركيا وسوريا.
%( مف االنتاج عف طريؽ المعارض في الديوانية وعفؾ والحمزة والشامية 63السوؽ: تستيمؾ المحافظة نسبة ) .4

% وكربالء 8% والنجؼ 10% وبابؿ 15اضافة الى وزارة الصحة في العراؽ ويسوؽ الباقي الى محافظة بغداد 
 % مف االنتاج يسوؽ الى خارج المحافظة ويعد ىذا جانب ميـ في دعـ اقتصاد المحافظة ودخؿ الفرد.4

الكيربائية والوقود: حيث يعتمد المصنع في تشغيؿ االالت والمعدات عمى الطاقة الكيربائية التي تزود مف الطاقة  .5
كيموواط/ساعة( اما الوقود 285الى ) 2020شبكة الكيرباء الوطنية حيث وصؿ استيالؾ الطاقة الكيربائية عاـ 

مصفى نفط الديوانية حيث يستخدـ النفط ( لتر والذي يتـ نقمو مف 1852700المستخدـ في تشغيؿ المصنع بمغ )
االسود في تشغيؿ المراحؿ لتوليد البخار اما زيت الغاز فيستعمؿ في قسـ التكممة والنقميات وتشغيؿ مولدة المصنع 

 ( لتر شيريًا.2500( لتر اما ما يستخدـ ايضا في قسـ التكممة لمطباعة حوالي )5700شيريًا )
مة لمصناعات النسيجية في بناء مصنع نسيج الديوانية لتوفير بعض المنتجات سياسة الدولة: قامت الشركة العا .6

الزراعية القطف في قضاء عفؾ وناحية البدير لما تمتمؾ مف مساحات واسعة تصمح لزراعة القطف اضافة الى ذلؾ 
المعيشي  تشغيؿ عدد كبير مف االيدي العاممة لمتخمص مف البطالة في منطقة الدراسة وبالتالي رفع المستوى

 لمسكاف وىذا ما تيدؼ اليو سياسة الدولة في اختيار المصنع كوف ىذا المصنع يستوعب عدد كبير مف االيدي
  المحافظة العاممة. وىنالؾ صناعات صغيرة في
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 االستنتاجات

 في ضوء ما تقدـ اظيرت الدراسة مجموعة مف االستنتاجات ىي 

كؿ مف صناعة ذبح الدواجف وصناعة االلباف وصناعة طحف الحبوب  isicتمتمؾ الصناعات الغذائية الكبيرة حسب تصنيؼ  .1

 وصناعة جرش الحبوب وصناعة االعالؼ الحيوانية 

 . اقتصرت الصناعات النسيجية الكبيرة عمى مصنع نسيج الديوانية في مدينة الديوانية .2

مف المشاكؿ ومف اىميا ارتفاع اسعار المواد االولية وقمت وجودىا مقارنة مع المستورد  تواجو الصناعات الزراعية العديد .3

 ومشكمة الوقود لممولدات الخاصة والتخمؼ التقني لأليدي العاممة وعدـ استغالؿ الطاقة.

 في المحافظة عمى تحقيؽ العدالة االجتماعية  مما ينعكسعامؿ  2556بمغ عدد العامميف في الصناعات الزراعية الكبيرة  .4

 نقترح مجموعة من المقترحات من اهمهاالمقترحات 

في محافظة القادسية مف خالؿ وضع حد لمنع الكبيرة اتباع سياسة تعمؿ عمى توسيع وتطوير الصناعات الزراعية  .1

 ائع .االستيراد مف الخارج مف خالؿ فرض الرسـو وفرض التعريفة الجمركية عمى البض

دعـ القطاع الزراعي ) النباتي والحيواني ( لكونو يمثؿ المادة االولية االساسية ليذه الصناعة مف خالؿ توفير االحتياجات  .2

 االساسية عمى تنمية وتطوير ىذا القطاع .

ب والمجازر ادخاؿ التقنية الحديثة والمتطورة وخاصة بالنسبة لصناعة االلباف والنسيج وصناعة طحف الحبوب وجرش الحبو  .3

 ادخاؿ اآلالت واالدوات المتواجدة في مجزرة الديوانية والمطاحف والمجارش .

 تفعيؿ دور الدعاية والترويج لمصناعات الزراعية في محافظة القادسية . .4
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