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 ثسن اهلل الرمحي الرحين
 

  يُنْبِثُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ }

 { إِنَّ فِي ذََٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ كُلِّ الثَّمَرَاتِ َوِمن

 
 صدق اهلل الؼلي الؼظين

 ( 11اآليخ   – النحل)سٌرح 
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 شكر ًػرفبى
وآلا الحسجهللربالعاللسننوالرا ةوالدا ل ماداانجالسخاامنندمحم نشالهللاعلامد  م ا 

التحليللا الانللللص للالل ل ل   "الطن ااننولااحل السشن  ااننانعااجاندمحمنواال ماانم  اا  وآلاا وااام  
  مّينفزلمش فايسداونلأماخاسساللنح اي ن"قلدسيةالزراعية فص محلفظة ال وبعجانمنَّ

الدكتور رحال  راللح حنلي  السدل جنانلذيدعشيانانأسقجلنخللصالذكخوالنقجيخألانلذيا
لنفزااام مذاااك راونق ااا عا راااخا  مااادرااااللنيومنلنعنااا العمس ااا الج  قااا الناااي ش نشااايااليلللدامص 

والدو فيملسطخقتال  وأ ل تليطخقال لا عهوالالادالشوليا مسال عمشايالخطأوالملذ
مااجيشلولاا مااللننااتفماا مشااي دماالالذااكخوانمنشاالن ااالم وماان ألعماايالع اا  انيااشع  م اا 

نللرح والعلف  ودوالالن فنقادمحم اس ع م  ا
كساالأسقااجلنأاااسد لاالراتالذااكخوانلنااخالل ااانلذةأ زاال ل شاا السشلقذاا نق اا لو مشلقذاا 

راللنيوملا قجم نمنأفكلردمحمنخةلنق م الخالل والنيانربلنسلوفيمرمح اللحثا
واغناااش الفخلااا أيزااالألقاااجلراااكخيألاااالسحسيفااايالداااش النحزااانخم لسااالقاااجم  مااان واااج

دكتلور صل   الدكتور صللل   لل ص الاوسلو  لحثالعمسيواخصمشو نللاحرخأل جاديلسوللال
والللدكتور لللللد مللواود  والللدكتور سلل د سلللله والللدكتور  ي للد والللدكتور حيللدر   للود كللزار يلركلل  

واللدكتور   حنلي  الا الور  واللدكتور  والدكتور حنون   ود دبعون واللدكتور حنلي   ل ا 
.ه والدكتور   د الوضل الغوابص والدكتور حني   لص رافد   د موسى والدكتور رحي

الدرلف دوامخالجول فيمحلف  الجي ادمحم  اكسلأسقجلنأاسد للراتالذكخوانلنخال
يجالع نوالسدال جةلنداونلموسا يطنبليانأقجلالذكخوالعخفلنوأخنخاو الدرلمنمجَّ

ألااجقلميفاااايمخلماا السل دااننخوزو ناايالعدماادةواماايواخاا سيواخاا اسيهااحااللحااثواخااصمااشو 
والعا دمحمال    ناخ العا لدانن  اجالكال اقلربيواخصنللحرخوزهخا ومشلرو لمخواخصمشو 

وركخيمعا نحاريلكلمانااله فايسقاجي والرجيق عفخ للس والع هللا  نخوفلرسانلر
خنخاواالسدل جةول يدعشيذرخ وه ر نخف داه  
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 إلىداءا
 يسميين لطره حت  إىل هي جرع الكأش فبرغبً 

 أًبهلو ليمدم لنب حلظخ سؼبدح   إىل هي كلت 

 إىل هي حصد األشٌان ػي درثي ليويد يل طريك الؼلن 

 (  ر محو اهلل الملت الكجري ) ًالدي

 إىل هي أرضؼتين احلت ًاحلنبى 

 إىل رهس احلت ًثلسن الشفبء 

 النبصغ ثبلجيبض ) ًالدتي احلجيجخ ( إىل الملت 

 إىل الملٌة الطبىرح الرليمخ ًالنفٌش الربيئخ 

  إىل ريبحني حيبتي ) أخٌتي( 

 اىل سندي يف احليبح 

  هيبر ( -) ايينزًجيت ً اطفبيل 

 صديمي ً زهيلي )ػبهر ػجد احلسي( 
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 المستخلص

مختكدات قياميا وتهزيعيا السكاني وافاقيا  تعججغخافية الرشاعة تخكد عمى دراسة االتجاىات السكانية و       
السهقع يحتاج  يحققوان الشجاح الحي  اذالسدتقبمية عمى وفق االمكانات الجغخافية الستاحة ضسن الحيد السكاني 

 .يومهضعية الختيار الفخع الرشاع ةمهقعيالى اعتبارات 

لى اقامة عجد من الرشاعات الدراعية يقهد اات الجغخافية وتشهعيا في محافظة القادسية تهافخ االمكان ان      
واالقترادية. االمخ الحي جعل وجهد فخص عسل  والدكانيةعمى القجرات الطبيعية ة وبشاء انساط محجدة معتسج

 عنفي التطهيخ االقترادي واالجتساعي وذلك  يديمفي القطاع الرشاعي ومشيا الرشاعات الدراعية, مسا 
طخيق قجرة التشسية لتحقيق زيادة وتغيخ كسي ونهعي في انتاج الرشاعات الدراعية من خالل االستخجام االمثل 

 .م في زيادة الشاتج القهميلسؤىالت التشسية واالسيا

ندسة  2464531جد الدكان بمغ عتزم السحافظة اربعة اقزية ىي الجيهانية والذامية وعفك والحسدة       
شكمت  1كم 3264مداحتيا  بمغتحالة تدايج مدتسخ في وىي  1212% من سكان العخاق عام 4.3ندبة  امثمه 
تشاول دراسة فخع واحج من  الحية السشيج الشظامي الجراسفي وقج اعتسج السشيجين العخاق % من مداحة 2.4

لكيام الرشاعات  استثسارىا وبالتاليفيو السقهمات السهضعية والسهقعية ت درسفخوع الرشاعات التحهيمية والحي 
الدراعية في مشطقة الجراسة والسشيج االقميسي لسعخفة الزهابط والقهانين التي تفدخ اثخ االمكانات الجغخافية 

عمى قاعجة من الستغيخات الخقسية  استشج الباحثلحا لستاحة لمترشيع وكيفية افادة الرشاعة مشيا في السحافظة ا
السقهمات  التي تجج فخصة افزل لمكيام عن طخيق االفاق السدتقبميةلتحجيج والرشاعات الدراعية في السحافظة 

 .افاقيا السكانية من ثم تحجيج  الجغخافية الستاحة

جخيان االنيار من حيث ت الطبيعية مشيا السهارد السائية امكانمحجودا من اال عتشه  عمىالسحافظة  حتهي ت       
الذسال الى الجشهب ضسن مداحات واسعة وتخبة خربة وفخت البيئة السشاسبة لدارعة السحاصيل الدراعية وتخبية 

 لعجد من الرشاعات الدراعية. الخئيدية الثخوة الحيهانية ساعجت عمى تهفيخ السجخالت 

ىسيا الدهق الحي أ االقترادية دور ميم في تهفيخ متطمبات نجاح صشاعات متشهعة وميسة و  لإلمكاناتو       
يدتهعب مقاديخ كبيخة من السشتجات الرشاعية والقهى العاممة التي تسج فخوع الرشاعة الدراعية بالطاقات البذخية 

كسا ال تهجج صعهبات امام السحافظة في مدألة الحرهل عمى مرادر الهقهد والطاقة , الساىخة وغيخ الساىخة 
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الف بخميل ومحطات تهليج الطاقة الكيخبائية بطاقة فعمية ترل  23لهجهد مرفى نفط الجيهانية بطاقة انتاجية 
 واط/ ساعة. ميكا 535الى 

ربعة فرهل فقط تشاول الفرل االول تعخيف في محافظة القادسية من خالل ا الدراعيةاذ تست دراسة الرشاعات 
الثاني فقج تشاول االمكانات تطخق , واىسية الرشاعات الدراعية ومخاحل تطهيخىا في العخاق ومحافظة القادسية 

الثالث فتشاول بشية الرشاعات الدراعية وتهزيعيا استعخض الجغخافية لمرشاعات الدراعية في محافظة القادسية. 
تكهن الفرل من ثالث مباحث. السبحث االول بشية الرشاعات الدراعية والحي بمغ عجد و افظة سحالالجغخافي في 

اما السبحث الثاني التهزيع  عامال 6122مشذأة صشاعية وبمغ مجسهع العاممين في ىحه الرشاعات  332
حدب بمشطقة الجراسة في الجغخافي لمرشاعات الدراعية ومقهماتيا السهضعية والسهقعية والعسميات االنتاجية 

ات والسبحث الثالث التطبيق االخخى رشاعات والدراعية الرشاعات الالسادة االولية الجاخمة في الرشاعة ومشيا 
الخابع عمى مبحثين ىسا. الفرل  في حين ركد , الرشاعي في محافظة والتشهع االحرائية لكياس درجة التخكيد

 ى السدتقبمية لمرشاعات الدراعية.ؤ الدراعية والسبحث الثاني الخ  السبحث االول السذاكل التي تهاجو الرشاعات
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 المحتهيات فهرست

 المهضهع
رقم 

 الرفحة
 أ القرآنية اآلية

 ب االهجاء
 ج الذكر والتقجير
 د اقرار المذرف

 ه اقرار المقهم المغهي 
 و اقرار المقهم العممي
 س اقرار لجنة المناقذة

 ط-ح المدتخمص
 م-ي المحتهيات فهرست

 ف-ن فهرست الججاول
 ص فهرست الخرائط

 ق فهرست االشكال 
 ت-ر فهرست المالحق

 11-1 المقجمة
في العراق ومحافظة تعريف واهمية الرناعات الزراعية ومراحل تطهرها  :الفرل االول

 القادسية
12-42 

 12 المبحث االول : تعريف الرناعات الزراعية وترنيفها واهميتها في محافظة القادسية 
 14-12 اوال / تعريف الرناعات الزراعية 

 16-14 ثانيا / ترنيف الرناعات الزراعية 
 18-16 ثالثا / اهمية الرناعات الزراعية 
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 المحتهيات فهرست

 رقم الرفحة المهضهع
المبحث الثاني : نذـأة الرناعات الزراعية ومراحل تطهرها في العراق ومحافظة 

 القادسية 
19 

 22-19 ( 1946 – 1921المرحمة االولى )
 29-22 ( 1971 – 1947المرحمة الثانية )
 37-29 (  1996 – 1972المرحمة الثالثة ) 
 42-37 (2222- 1997المرحمة الرابعة )

 125-43 مرناعات الزراعية في محافظة القادسية لات الجغرافية الفرل الثاني : االمكان
 43 ات الطبيعية المبحث االول : االمكان
 45-43 اوال : المهقع الجغرافي 

 51-45 ثانيا : التكهين الجيهلهجي 
 54-51 ثالثا : الدطح 
 63-55 رابعا : المناخ 

 68-64 خامدا : التربة 
 71-68 د المائية ر سادسا: المها

 72 المبحث الثاني االمكانات االقترادية 
 85-72 االولية هاد اوال : الم

 87-85 ثانيا :الدهق 
 92-87 ثالثا : مرادر الطاقة 

 93-92 رابعا : راس المال 
 122-94 خامدا : النقل 

 125-121 انات الدكانية كالمبحث الثالث : االم
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 المحتهيات فهرست

 رقم الرفحة المهضهع
بنية الرناعات الزراعية وتهزيعها الجغرافي في محافظة تحميل الفرل الثالث : 

 القادسية 
126-173 

 126 المبحث االول : بنية الرناعات الزراعية في محافظة القادسية 
 127-126 اوال : بنية الرناعات الزراعية في محافظة القادسية بحدب فروعها 

 128 ثانيا : بنية الرناعات الزراعية بحدب الممكية 
 112-128 ثالثا : بنية الرناعات الزراعية بحدب الحجم

 111 في محافظة القادسيةالمبحث الثاني : التهزيع الجغرافي لمرناعات الزراعية 
 118-111 اوال : المجازر ) صناعة ذبح الحيهان والجواجن (

 123-118 ثانيا : صناعة منتجات االلبان 
 126-123 ثالثا : صناعة المرطبات ) االيس كريم والمثمجات ( 

 129-126 رابعا : صناعة طحن الحبهب 
 132-129 خامدا : صناعة جرش الحبهب 

 135-132 سادسا : صناعة االفران والمخابز 
 138-135 سابعا : صناعة البدكهيت والكعك 

 141-138 وطحن الممح وتعبئته  ةثامنا : تنقي
 144-141 تاسعا : صناعة الخل والطرشي 

 146-144 عاشرا : صناعة الثمج 
 148-147 احجى عذر : صناعة العمف الحيهاني 
 151-149 اثنى عذر : صناعة العرائر الطبيعية
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 المحتهياتفهرست 

 رقم الرفحة المهضهع
 152 ثة عذر : صناعة الجبس ال ث

 153 تعبئة وتغميف الذاي عذر : صناعة  اربع
 161-154 عذر / الرناعات النديجية  خمس

الرناعي لمرناعات الزراعية والتنهع المبحث الثالث : التطبيقات االحرائية لقياس درجة التركز 
 في محافظة القادسية 

162-173 

 192-174 في محافظة القادسية   واالفاق المدتقبمية رناعات الزراعيةلمذكالت االفرل الرابع : 
 174 لمذاكل التي تهاجه الرناعات الزراعية في محافظة القادسية االمبحث االول : 

 176-174 اوال : المهاد االولية 
 177 ثانيا : اليج العاممة والخبرة الفنية 

 178 ثالثا : مذكمة الهقهد والطاقة والكهربائية 
 179-178 رابعا : مذكمه التدهيق 

 182-179 خامدا : مذكمة التعبئة والتغميف 
 182  التقنيسادسا : مذكمة التخمف 

 181 سابعا : مذكمة االعالن والترويج 
 182-181 ثامنا : مذكمة ضعف التمهيل 

 183-182 تاسعا : مذكمة المنافدة االجنبية 
 185-183 عاشرا : مذكمة التمهث البيئي

 192-186 المبحث الثاني : االفاق المدتقبمية لمرناعات الزراعية في محافظة القادسية 
 195-193 االستنتاجات والمقترحات

 223-196 المالحق 
 232-224 قائمة المرادر 

Abstract A-b 
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 الججاول تفهرس

رقم 
 العنهان الججول

 رقم 
 الرفحة

 15 الزراعية( لشذاط الرشاعات sicالترشيف الدولي )  .1
-1939-1929الرشاعية السدتفيدة من قانهن تذجيع السشذأة الرشاعية لألعهام ) تعدد السشذأ  .2

1945) 
21 

 23 1971-1949تطهر صادرات او ايرادات الشفط العراقي لمسدة   .3
 24 1951من قانهن تذجيع الرشاعة لعام  1945الرشاعية السدتفيدة عام  تالسشذأ  .4
 28-27 1971-1947السسشهحة لمعراق ومحافظة القادسية لمسدة عدد وقيسة القروض   .5
 29 1971-1964عدد الرشاعات والعاممين فيها في محافظة القادسية لمسدة   .6
 31 1981-1971التخريرات السقررة والسرروفات الفعمية لمقطاع الرشاعي لمسدة   .7
 32 1996-1971من التخريرات السالية لمقطاع الرشاعي في محافظة القادسية لمسدة   .8
 33 (1981-1971صادرات الشفط الخام والعهائد الشفطية في العراق لمفترة )  .9

 34 (1996-1972عدد الرشاعات والعاممين فيها في محافظة القادسية )  .11
 35 (1996-1972عدد وقيسة القروض السسشهحة لمعراق ومحافظة القادسية لمسدة )  .11
 36 (1996-1972تأسيدها في محافظة القادسية لمسدة )السؤسدات الرشاعية التي تم   .12
 37 ( 1996-1991اعداد السشذأة الرشاعية والعاممين فيها في العراق ومحافظة القادسية لمدشهات )  .13
 39 انتاج وعهائد واسعار الشفط في العراق  .14
محافظة عدد ومبالغ القروض السرروفة من قبل السررف الرشاعي لمسذاريع الرشاعية في   .15

 (2116-1997القادسية لمسدة )
41 

-2111-2116الرشاعية والعاممين فيها في العراق ومحافظة القادسية لمدشهات ) تاعداد السشذأ  .16
2113-2121) 

41 

/يهم( وساعات الدطهع 2م ميكا جهلمعدل سقهط  االشعاع الذسدي ومقدار االشعاع الذسدي )  .17
 56 (2119-1986الشظري والفعمي )ساعة /يهم( في محطة الديهانية لمسدة )

 58 (2119-1986معدل درجات الحرارة العظسى والرغرى والسدى الحراري والسعدل الذهري لمسدة )  .18
 61 (2119-1986)معدل الرطهبة الشدبية )%( والتداقط السطري )ممم( في محطة الديهانية لمسدة   .19
 63 (2119-1986معدل سرعة الرياح )م/ثا( في محطة الديهانية لمسدة )  .21
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 69 2121التهزيع الجغرافي لألنهار واطهال االنهار والسداحات السرورية في محافظة القادسية لعام   .21
نريب كسية انتاج الساء الرافي بحدب الطاقة الترسيسية واالنتاجية الفعمية وندبتها ومتهسطة   .22

 71 الفرد في محافظة القادسية

السداحات السزروعة واالنتاج واالنتاجية لسحرهل الحشطة والذعير والذمب في محافظة القادسية   .23
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  ةدمـــــــالمق 
لقج ضيخت الرشاعات الدراعية مشجو زمغ بعيج وربسا مشح بجا االنداف يجسع قػتو وتاميغ غحائو 
سػاء برػره مباشخة او غيخ مباشخة اذ تعسل عمى تحػيل الكثيخ مغ السشتجات الدراعية الى مػاد غحائية 

ربسا ال يشتفع بيا  ثع اخحت تتصػر بعج ضيػر السعامل التي اخحت تحػليا مغ شبيعتيا االولية كسادة خاـ
 االنداف الى مشتجات غحائية مفيجة لو . 

ترشع الخامات الدراعية لغخض الحرػؿ عمى مشتج او ىي الرشاعات التي الرشاعات الدراعية 
االنتاج او في زماف مختمف عغ مػسع سمعة يسكغ تجاوليا ويحتاجيا السدتيمظ في مكاف اخخ غيخ مكاف 

 اذدراعية مشح عيج بعيج أي مشح بجأ االنداف بجسع قػتو وتأميغ غحائو االنتاج. اذ ضيخت الرشاعات ال
 كاف يحػؿ الكثيخ مغ السشتجات الدراعية الى مػاد غحائية.

تحتل الرشاعات الدراعية جدءًا مغ الرشاعات التحػيمية والتي تقـػ بتحػيل السػاد الدراعية االولية 
مجة مسكشة وليحه الرشاعة مكانة ميسة بيغ  ألشػؿلمحفظ )نباتية او حيػانية( الى مشتجات غحائية قابمة 

خاصة اذ تتػزع اعجاد كبيخة مغ مشذاتيا في  االنذصة الرشاعية في العخاؽ ومشيا محافطة القادسية
 .السحافطة تبعا لتػفخ مقػماتيا الصبيعية 

االولى يكػف تذسل الرشاعات الدراعية الرشاعات الغحائية والرشاعات الشديجية وفي الحالة 
كغحاء بجاية مغ ترشيع والحيػاني   لبذخي غخض االستيالؾ اىػ الحرػؿ عمى مشتج يتع تدػيقو ل اليجؼ

مثل صشاعة االلباف وصشاعة شحغ الحبػب وصشاعة جخش الحبػب واالفخاف والسخابد السشتجات الغحائية 
سشتج يكػف غيخ غحائي ويتع فدمع والاما الثانية والصخشي والعمف الحيػاني والحمػيات والسعجشات 

الخامات استخجامو في اغخاض غيخ غحائية مثل الرشاعات الشديجية والحي يتع االعتساد عمى استخجاـ 
 .والحيػانية مثل الرشاعات الشديجية وصشاعة الخياشة والشجافة والحياكة  الدراعية

 (Study Problem)اواًل: مشكلة الدراسة 
 وىػ:  السذكمة الخئيدةانصمقت مذكمة الجراسة حػؿ 

  ؟ رشاعات الدراعية القائسة في محافطة القادسيةفي دعع الالسقػمات الجغخافية  دورما  -

 :السذكالت الثانػيةاما 
في بشاء االساس االقترادي لمرشاعات الدراعية في محافطة ىل تداىع السقػمات الجغخافية -1

 ؟ القادسية
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 ؟ الرشاعات الدراعية التي تعاني مشيا سذكالتال ما ىي اىع-2

 ؟ التشػع الرشاعي في محافطة القادسيةو التخكد  كيف تتعامل الرشاعات الدراعية مع -3

 

 (Study Hypothesis)ثانيًا: فرضية الدراسة 

  .تعج الفخضية بسثابة اجابات مبجئية لسذكمة الجراسة

بالسحافطة بالسقػمات الصبيعية واالقترادية والدكانية التي تداىع في  دراسة السقػمات الجغخافية
 .في السحافطةالرشاعات الدراعية  تصػيخ

 فيي:  الثانػيةاما الفخوض 

مشصقة الجراسة مجسػعة مغ السقػمات الجغخافية التي يسكغ اف تداىع في بشاء االساس تستمظ  -1
 ية.االقترادي لمرشاعات الدراعية في محافطة القادس

ىشاؾ مجسػعة مغ السذكالت الرشاعية تػاجو الرشاعات الدراعية تتسثل بالسػاد االولية وااليجي  -2
 .العاممة والتعبئة والتغميف واالعالـ والتدػيق ومشافدة السشتجات ومذاكل التمػث البيئي

كانت متبايشة  في محافطة القادسية مغ حيث تخكدىا في اربع مجسػعاتف الرشاعات الدراعية ا -3
ختمف بيغ االقزية يمغ حيث الػحجات االدارية في السحافطة بيشسا كاف التشػع الرشاعي ايزا 

  والشػاحي .

 Study Objective))دراسةف الاهداثالثًا: 

تيا اذدراسة واقع الرشاعات الدراعية في محافطة القادسية مغ خالؿ الكذف عغ تصػر مش -1
 تأسذ الجولة العخاقية الى الػقت الحاضخ.الرشاعية ضسغ مخاحل زمشية مشح 

دراسة السقػمات الصبيعية والدكانية واالقترادية السؤثخة في الرشاعات الدراعية في مشصقة  -2
 الجراسة.
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الكذف عغ السذكالت التي تػاجو الرشاعات الدراعية في السحافطة بيجؼ ايجاد الحمػؿ لتقميل  -3
 مغ اثخىا عمى الرشاعة.

ئي والستسثل بالتخكد والتشػع الرشاعي في مشصقة الجراسة لسعخفة مجى احرااستخجاـ اسمػب  -4
 تخكد وتشػع الرشاعات الدراعية في مشصقة الجراسة.

 وضع استخاتيجية مقتخحة لتصػيخ واقع الرشاعات الدراعية في السحافطة .  -5

  (Study approach )الدراسة همنهجرابعًا: 

بسػجبو الجراسة والحي يتع  والسشيج الشطامي الحي اعتسجتاتخحت الجراسة العجيج مغ السشاىج ومشيا 
الرشاعات الدراعية( ، وتع االعتساد عمى السشيج االقميسي لجراسة ب)تتسثل  دراسة ضاىخة اقترادية معيشة

 .الخرائز السكانية وتحميل االمكانات الجغخافية الستاحة الستثسار الرشاعات الدراعية 

 اسمػب الجراسة -
العسل السكتبي والحي يتسثل بالحرػؿ عمى البيانات والسعمػمات الخاصة في مشصقة الجراسة  -1

 الى التقاريخ والجراسات والبحػث االحرائية الرادرة مغ بعس الجوائخ الحكػمية مثل وزارة  باإلضافة
يأة الرشاعي وسجالت السرخؼ الرشاعي السخكدي في بغجاد وه لإلحراءالتخصيط، الجياز السخكدي 

 –الدراعية مجيخية  -التخبية مجيخيةالسدح الجيػلػجي العخاقي والجوائخ الحكػمية في السحافطة )
والصخؽ في مشصقة الفخات االوسط الصاقة الكيخبائية  لإلنتاجوالسجيخية العامة التخصيط و االحرائية و 

فزاًل عغ مرشع نديج الجيػانية ومرشع االلباف  والجدػر والساء والسػارد السائية ومحصات تػليج كيخباء
الى استخجاـ السرادر السكتبية ومشيا  باإلضافةومجدرة دواجغ الجيػانية والسدتذفى البيصخي التعميسي 

الجراسة بالبيانات والسعمػمات في  ساىستالكتب والخسائل واالشاريح الجامعية والبحػث والجوريات التي 
 سيسا في االمكانات الجغخافية في محافطة القادسية.مختمف فرػؿ الخسالة وال 

دراسة الرشاعات الدراعية في محافطة القادسية والتي شسمت  اعتسج الباحثالجراسة السيجانية التي  -2
الى  15/11/2121والتي بجأت مغ تاريخ  الخاص و الرشاعات الكبيخة والرغيخة التابعة لمقصاع العاـ 

ادسية و مرشع نديج الجيػانية ومجدرة دواجغ الجيػانية اضافة الى مثل )مرشع الباف الق11/3/2121
الصبيعية وااليذ كخيع اذ تع السصاحغ والسجارش واالفخاف والسخابد والحمػيات والسعجشات والصخشي او 
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لبياف شبيعة العسل واالنتاج واىع  اتشخح مجسػعة مغ االسئمة عمى السدؤوليغ في تمظ الرشاع
سيخ العسميات االنتاجية والبحث عغ الحمػؿ والسقتخحات  ليا والسذكالت التي تتعخضتاحة االمكانات الس

 لسػاجية ىحه السذاكل.

الرشاعية ت آوالسشذاجخاء التحميل االحرائي لمبيانات التي جسعيا الباحث مغ الجوائخ الحكػمية  -3
ياف التػزيع الجغخافي والتخكد الرشاعية في السحافطة لب لألنساطفي مشصقة الجراسة لبياف التػزيع الجغخافي 

 والتشػع الرشاعي لمرشاعات الدراعية في السحافطة وفقًا لمسالئسة السكانية لتمظ الرشاعات.

ة مشيا السػقع والسمكية ئماستسارة تجخيبية حيث تشاولت االس 61استسات االستبياف تع دراسة  -4
مرادر الػقػد  والصاقة والسياه وراس الساؿ و والسادة االولية والقػى العاممة و االنتاج والشقل والتدػيق 

 السدتخجمة ومػاد التعبئة وكحلظ السذاكل والسعػقات التي نػاجو السرانع.

 (Study Boundaries)خامسًا: حدود الدراسة 

خض ػػػاالدارية لسحافطة القادسية والتي تقع بيغ دائختي عحجود الجراسة السكانية بالحجود  تسثمت
 32-23)( و5 16-31)

تبمغ مداحتيا و شخقًا  (5 45-~47)و (5 44-~24شسااًل وخصي شػؿ )( 5
 . (1) (2كع435152%( مغ مجسػع مداحة العخاؽ )1.9وبشدبة ) 2( كع8153)

( 15( تتكػف السحافطة اداريًا مغ )1) ةانيا تقع ضسغ مشصقة الفخات االوسط كسا في الخخيص اذ
تحجىا مغ الذساؿ محافطة بابل ومغ الذخؽ و  ناحية(11و) اقزية(اربعة وحجة ادارية الستكػنة مغ 

ذخقي محافطة ذي قار ومغ الجشػب محافطة السثشى ومغ الغخب محافطة محافطة واسط ومغ الجشػب ال
 الشجف االشخؼ 

التصػر  ة( لجراس2121-1921اما السجة ) 2121عاـ الاما الحجود الدمانية لمجراسة فتسثل ب
 دراعية في محافطة القادسية.الالتاريخي لمرشاعات غيخ 

 
 
 

                                                           
 .2121الدشػية لعاـ جسيػرية العخاؽ، وزارة التخصيط، السجسػعة االحرائية   (1) 
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 ( مػقع محافطة القادسية مغ العخاؽ1خخيصة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 . 2112، بغجاد  1111111: 1لخسعاالسرجر : جسيػرية العخاؽ ، الييئة العامة لمسداحة ، خخيصة العخاؽ االدارية ، مقياس 
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 (( Study Structureسادسًا: هيكلية الدراسة
رػؿ وكحلظ احتػت عمى مجسػعة مغ االشكاؿ والججاوؿ فتزسشت الجراسة السقجمة اربعة 

الى االستشتاجات  باإلضافةمختمف الطػاىخ الصبيعية البذخية في محافطة القادسية والخخائط لتػزيع 
ئسة السرادر والسالحق فقج ناقر الباحث في الفرل االوؿ تعخيف الرشاعة والسقتخحات، فزاًل عغ قا

ناقر في السبحث االوؿ تعخيف وترشيف واىسية و  الدراعية واىسية ومخاحل تصػرىا في العخاؽ والسحافطة
( ، اما 2121-1921نذأة الرشاعات الدراعية ) فقج ناقر الرشاعات الدراعية اما في السبحث الثاني

السبحث االوؿ  قدع عمىاالمكانات الجغخافية لمرشاعات الدراعية و  فكاف بعشػاف في الفرل الثاني
االمكانات الصبيعية والسبحث الثاني االمكانات االقترادية والسبحث الثالث االمكانات الدكانية اما في 

السبحث االوؿ  وناقرتحميل بشية الرشاعات الدراعية وتػزيعيا الجغخافي فكاف بعشػاف الفرل الثالث 
السبحث الثاني التػزيع الجغخافي  سانا تشاوؿ بشية الرشاعات الدراعية بحدب فخوعيا وممكيتيا وحجسيا

التصبيقات االحرائية  السبحث الثالثلمرشاعات الدراعية بحدب مقػماتيا السػضعية والسػقعية، اما في 
السبحث االوؿ  السذاكل التي تؤثخ عمى الرشاعات الدراعيةما الفرل الخابع لقياس التخكد والتشػع 

والسبحث الثاني االفاؽ السدتقبمية لمرشاعات الدراعية في  السذاكل الحي تػاجو الرشاعات الدراعية
 .محافطة القادسية

 ( (Previous Studiesسابعًا: الدراسات السابقة

فقج  قادسيةعمى أي دراسة جغخافية تتشاوؿ مشذآت الرشاعات الدراعية في محافطة اللع يحرل الباحث 
السحافطات وفيسا يمي اشارة ألىع ىحه الجراسات كانت جسيع الجراسات تشاوؿ الرشاعات الغحائية لبعس 

 في ىحا السيجاف:

كمية دمحم شكخ محسػد، الرشاعات الغحائية في بغجاد، رسالة ماجدتيخ مقجمة الى مجمذ  -1
، جاءت ىحه الجراسة بخسدة فرػؿ تشاوؿ الفرل االوؿ مشيا (1)،غ ـ 1989التخبية جامعة بغجاد، 

ثاني فتشاوؿ نذأة الرشاعات الغحائية في بغجاد وتصػرىا، الفرل مشيجية البحث ومقجمة اما الفرل ال

                                                           

كمية مقجمة الى مجمذ  ) غ ، ـ (دمحم شكخ محسػد، الرشاعات الغحائية في بغجاد، رسالة ماجدتيخ (1)
 .1989التخبية جامعة بغجاد، 
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الثالث فبيغ شبيعة الرشاعات الغحائية وخرائريا وجاء الفرل الخابع ليبيغ التػزيع الجغخافي 
لمرشاعات الغحائية في بغجاد والعػامل السؤثخة في ذلظ، اما الفرل الخامذ فجاء ليبيغ السذاكل 

حائية وبعس الحمػؿ السقتخحة ليا، مع خالصة واستشتاجات مع مجسػعة التي تػاجو الرشاعات الغ
 مغ التػصيات.

عبج اليح الذبالوي، الرشاعات الغحائية في مشصقة الفخات االوسط،  سمسى عبج الخزاؽ -2
جاءت ىحه (1)، غيخ مشذػرة، 1988، جامعة بغجاد، اآلداباشخوحة دكتػراه مقجمة الى مجمذ كمية 

وتعخيف وتصػر ومعاييخ  لإلندافالجراسة بخسدة فرػؿ تشاوؿ الفرل االوؿ بيانًا ألىسية الغحاء 
قياس الشسػ الرشاعي، في حيغ تشاوؿ الفرل الثاني مقجمة وبياف السقػمات الجغخافية لتػشغ 

ت الغحائية الرشاعات الغحائية في محافطات الفخات االوسط، وتشاوؿ الفرل الثالث تخكيب الرشاعا
وتػزيعيا السكاني في محافطات الفخات االوسط في حيغ جاء الفرل الخابع لبياف التحميل السكاني 
لعػامل وانساط التػشغ لمرشاعات الغحائية في محافطات الفخات االوسط، وتشاوؿ الفرل الخامذ 

ليا مع اعصاء  مذكالت الرشاعات الغحائية في محافطات الفخات االوسط ومغ ثع الحمػؿ السقتخحة
 نطخة مدتقبمية عغ تصػيخ الرشاعات الغحائية وبعس السقتخحات.

 كمية مجمذ الى مقجمة ماجدتيخ رسالة اربيل، محافطة في الغحائية الرشاعات كخيع، حديغ حال -3
 مقدسة فرػؿ بثالثة الجراسة ىحه جاءت (2)   مشذػرة غيخ ،2111 الجيغ، صالح جامعة اآلداب،

 الغحائية الرشاعات تعخيف االوؿ السبحث وضسغ مشيا االوؿ الفرل تشاوؿ مباحث عجة عمى
 الفرل اما اربيل، محافطة في ونسػىا الغحائية الرشاعات نذأة فتشاوؿ الثاني السبحث اما واىسيتيا

 اما السحافطة، في الغحائية الرشاعات بشاء مشيا االوؿ السبحث تشاوؿ مباحث بثالثة فجاء الثاني
 السبحث بيغ حيغ في السحافطة، في الغحائية لمرشاعات الجغخافي التػزيع فذسل الثاني السبحث
 ثالثة فذسل الثالث الفرل اما السحافطة في الغحائية الرشاعات تػزيع عمى السؤثخة العػامل الثالث
 السبحث وتشاوؿ السحافطة، في الغحائية لمرشاعات االلية االمكانات مشيا االوؿ تشاوؿ مباحث

                                                           
مقجمة الى  ) غ ، ـ (سمسى عبج الخزاؽ عبج اليح الذبالوي، الرشاعات الغحائية في مشصقة الفخات االوسط، اشخوحة دكتػراه  (1)

 .1988مجمذ كمية اآلداب، جامعة بغجاد، 
 جامعة اآلداب، كمية مجمذ الى مقجمة ) غ ، ـ (ماجدتيخ رسالة اربيل، محافطة في الغحائية الرشاعات كخيع، حديغ حال (2)

 .2111 الجيغ، صالح
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 تصػر افاؽ الثالث السبحث تشاوؿ حيغ في السحافطة، في الغحائية الرشاعات مذاكل الثاني
 .لو السقتخحة والتػصيات البحث نتائج بياف ثع ومغ السحافطة، في الغحائية الرشاعات

رحسغ رباط حديغ االيجامي، التحميل السكاني لمرشاعات الغحائية في محافطة القادسية،  -4
 فقج تشاوؿ تصػر  (1) ،2112، جامعة القادسية، اآلدابمشذػرة(، كمية رسالة ماجدتيخ)غيخ 

الرشاعات الغحائية في محافطة القادسية مغ حيث الغحاء واىسيتو في حياة االنداف وماهية الرشاعات 
الغحائية )تعخيفيا( وتصػرىا ومكانة الرشاعات الغحائية بيغ الرشاعات التحػيمية وبيغ في الفرل الثاني 

بحثيغ، شسل االوؿ الستاحة لالستثسار الرشاعي الغحائي وتزسغ مالسقػمات الجغخافية لمسحافطة 
السقػمات الصبيعية، في حيغ ناقر السبحث الثاني السقػمات البذخية، واستعخض الفرل الثالث بشية 

اما السبحث الثاني فقج تصخؽ الى التصبيقات االحرائية لقياس عات الغحائية وتػزيعيا الجغخافي، الرشا
القادسية، اما الفرل الخابع فقج تشاوؿ عات الغحائية في محافطة درجة التخكد والتشػع الرشاعي لمرشا

 الرشاعات الغحائية في محافطة القادسية مذاكل وحمػؿ.

مجمذ نجاة عباس حدغ، الرشاعات الغحائية في محافطة كخبالء، رسالة ماجدتيخ مقجمة الى  -5
جاءت ىحه الخسالة بخسدة فرػؿ، تشاوؿ الفرل  (2)، غيخ مشذػرة،2112كمية التخبية، الجامعة السدتشرخية، 

مع امػر اخخى تتعمق بصبيعة الرشاعات الغحائية وخرائريا، وماىيتيا،  لإلندافاالوؿ مشيا الغحاء واىسيتو 
وتقشياتيا، في حيغ تشاوؿ الفرل الثاني السقػمات الجغخافية لمرشاعات الغحائية في محافطة كخبالء، وشسل 

، 2111مخاحل الرشاعات الغحائية في العخاؽ مع التخكيد عمى محافطة كخبالء حتى عاـ الفرل الثالث دراسة 
وتشاوؿ الفرل الخابع واقع التػزيع الجغخافي لمرشاعات الغحائية في السحافطة، في حيغ بيغ الفرل الخامذ 

اعة في السحافطة مع تحمياًل جغخافيًا لعػامل تػشغ الرشاعات الغحائية في السحافطة مع بياف لسذاكل ىحه الرش
 وضع نتائج وتػصيات ليحه الرشاعة.

                                                           
(، كمية غ ، ـ القادسية، رسالة ماجدتيخ)رحسغ رباط حديغ االيجامي، التحميل السكاني لمرشاعات الغحائية في محافطة  (1)

 ،2112اآلداب، جامعة القادسية، 
مقجمة الى مجمذ كمية التخبية، الجامعة  ) غ ، ـ (نجاة عباس حدغ، الرشاعات الغحائية في محافطة كخبالء، رسالة ماجدتيخ (2)

 .2112السدتشرخية، 
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عبج راشج الذخيفي، الرشاعات الغحائية في محافطة البرخة وافاقيا السدتقبمية، رسالة ماجدتيخ،  -6
جاءت ىحه الخسالة بثالث فرػؿ، اذ تشاوؿ الفرل االوؿ عػامل (1)، 2114، جامعة البرخة، اآلدابكمية 

محافطة البرخة، وناقر واقع الرشاعات الغحائية في محافطة البرخة، وتشاوؿ  تػشغ الرشاعات الغحائية في
الفرل الثاني تػزيعيا الجغخافي في السحافطة وتزسغ مبحثيغ االوؿ استعخض التػزيع الجغخافي لمرشاعات 

ائية بيشسا تشاوؿ الثاني التػزيع الجغخافي لمرشاعات الغحالغحائية في محافطة البرخة عمى مدتػى القزاء 
في محافطة البرخة عمى مدتػى نػع الرشاعة وتشاوؿ مذاكل الرشاعات الغحائية في محافطة البرخة 

 وافاقيا السدتقبمية.

فارس ميجي دمحم، الرشاعات الغحائية الكبيخة في العخاؽ، اشخوحة دكتػراه، مقجمة الى كمية  -7
تشاوؿ الفرل االوؿ اىسية الغحاء جاءت االشخوحة بأربعة فرػؿ اذ (2)، 2116، جامعة البرخة، اآلداب

ومفيػـ الرشاعات الغحائية ثع اىسية الرشاعات الغحائية وشبيعة الرشاعات الغحائية، وخرائز  لإلنداف
الرشاعات الغحائية ثع تشاوؿ تصػر الرشاعات الغحائية بيغ الرشاعات االخخى وناقر الفرل الثاني عػامل 

كل عامل مغ عػامل التػشغ وبياف اثخه شاوؿ ىحا الفرل اىسية ت اذتػشيغ الرشاعات الغحائية في القصخ 
بيشسا تشاوؿ الفرل الثالث التػزيع الجغخافي لمرشاعات الغحائية في القصخ عمى مدتػى نػع الرشاعة في 

 .حيغ تشاوؿ الفرل الخابع مذاكل الرشاعات الغحائية 

اماؿ حسدة مدعل، التحميل السكاني لمرشاعات الغحائية في محافطة بابل، رسالة ماجدتيخ،  -8
جاءت الخسالة بخسدة فرػؿ الفرل االوؿ تعخيف (3)، 2119مقجمة الى كمية التخبية، جامعة بابل، 

الفرل  وعسمياتيا الترشيعية وخرائريا واىسيتيا وتصػرىا التاريخي وقجـ وبأنػاعيابالرشاعات الغحائية 
الثاني مدحًا لمسقػمات الجغخافية )الصبيعية والبذخية واالقترادية( في محافطة بابل واستعخض الفرل 

عمى مدتػى الرشاعات التحػيمية  الثالث نذأة وتصػر ىحه الرشاعات في العخاؽ والسحافطة واىسيتيا الشدبية
عمسيًا وتحميميًا لػاقع الرشاعات الغحائية  الغحائية في العخاؽ كسا قجـ وصفاً في مشصقة الجراسة والرشاعات 

وبشيتيا وتػزيعيا السكاني في الػحجات االدارية في السحافطة واستخجـ في الفرل الخابع عجدًا مغ السعامالت 

                                                           
، كمية اآلداب، ) غ ، ـ (البرخة وافاقيا السدتقبمية، رسالة ماجدتيخراشج عبج راشج الذخيفي، الرشاعات الغحائية في محافطة  (1)

 2114جامعة البرخة، 
مقجمة الى كمية اآلداب، جامعة البرخة،  ) غ ، ـ (فارس ميجي دمحم، الرشاعات الغحائية الكبيخة في العخاؽ، اشخوحة دكتػراه، (2)

2116، 
، مقجمة الى كمية التخبية، ) غ ، ـ(حائية في محافطة بابل، رسالة ماجدتيخاماؿ حسدة مدعل، التحميل السكاني لمرشاعات الغ (3)

 2119جامعة بابل، 
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االحرائية الستسثمة بسعامل حاصل السػقع وكل مغ معامل التخكد باستخجاـ الشدبة السئػية الستجسعة ودليل 
رل لتحميل خرائريا وانساط تػزيعيا مغ ناحية التشػع وناحية التخرز فييا اما الفمارتغ -التشػع جبذ

 الخامذ عخض السذاكل التي تؤثخ عمى الرشاعات الغحائية ومقتخحًا لبعس السعالجات السدتقبمية.

دمحم عمي جبخ، صشاعة شحغ الحبػب في محافطة البرخة، رسالة ماجدتيخ، مقجمة الى كمية  -9
جاءت الخسالة في اربعة فرػؿ تشاوؿ الفرل االوؿ التصػر  اذ (1) ،2117البرخة، التخبية، جامعة 

التاريخي لرشاعة شحغ الحبػب واىسيتيا، وتشاوؿ الفرل الثاني السقػمات الجغخافية لرشاعة شحغ الحبػب 
تشاوؿ الفرل الثالث مخاحل صشاعة و ضع مبحثيغ ىي السقػمات الصبيعية والسقػمات البذخية و  في السحافطة

الفرل الخابع دراسة مذكالت تشاوؿ شحغ الحبػب وترشيفيا وتػزيعيا السكاني في مشصقة الجراسة بيشسا 
 صشاعة شحغ الحبػب وافاقيا السدتقبمية.

 بابل، محافطة في الدراعية الرشاعات تشسية في واثخه الدراعي االنتاج اليػسفي، خزيخ صبار دعاء -11
 مغ الخسالة تكػنت (2) ،2117 بابل، جامعة االندانية، لمعمػـ التخبية كمية الى مقجمة اجدتيخ،م رسالة
 محافطة في الدراعية الرشاعات تشسية في واثخىا الجغخافية العػامل االوؿ الفرل في تشاولت فرػؿ خسدة
 الخابع اما االقترادية والثالث البذخية والثاني الصبيعية السقػمات االوؿ السبحث مباحث اربعة وضع بابل

 مغ تكػف  بابل محافطة في الدراعية الرشاعات تشسية في واثخه الدراعي االنتاج الثاني الفرل اما الحياتية
 الخي  الثالث والسبحث الحيػاني الدراعي االنتاج الثاني والسبحث الشباتي الدراعي االنتاج االوؿ مبحثيغ
 تعتسج التي الرشاعات تشاوؿ االوؿ السبحث بابل محافطة في الدراعية الرشاعات الثالث الفرل اما والبدؿ،

 بيغ العالقة الخابع والفرل الدراعي االنتاج تخجـ التي الرشاعات الثاني والسبحث زراعية مجخالت عمى
 الدراعية الرشاعات مذكالت الخامذ والفرل بابل محافطة في الدراعية والرشاعات الدراعي االنتاج

 .بابل محافطة في السدتقبمية واتجاىاتيا

 

                                                           
، مقجمة الى كمية التخبية، جامعة البرخة، )غ ، ـ (دمحم عمي جبخ، صشاعة شحغ الحبػب في محافطة البرخة، رسالة ماجدتيخ (1)

2117 
 ،) غ ، ـ (ماجدتيخ رسالة بابل، محافطة في الدراعية الرشاعات تشسية في واثخه الدراعي االنتاج اليػسفي، خزيخ صبار دعاء (2)

 .2117 بابل، جامعة االندانية، لمعمـػ التخبية كمية الى مقجمة
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فاشسة كاضع حخب سبتي، الرشاعات الدراعية في محافطة البرخة، رسالة ماجدتيخ، مقجمة   -11
فرػؿ فقج تشاوؿ  ةجاءت الخسالة في اربع(1)، 2118الى كمية التخبية لمعمػـ االندانية، جامعة البرخة، 

الفرل االوؿ مفيػـ الرشاعات الدراعية وخرائريا وترشيفيا واىسيتيا والتصػر التاريخي لمرشاعات 
تشاوؿ السقػمات الجغخافية وبياف اثخ كل عامل عمى نذأة فقج اما الفرل الثاني  الدراعية في محافطة البرخة

فقج تشاوؿ التػزيع الجغخافي لمرشاعات الدراعية  وتصػر الرشاعات الدراعية في السحافطة اما الفرل الثالث
مبحثيغ السبحث االوؿ تزسغ التػزيع الجغخافي لمرشاعات الدراعية اما  مغتكػف و في محافطة البرخة 

حدب السادة االولية والفخع الرشاعي في حيغ بالسبحث الثاني تشاوؿ التػزيع الجغخافي لمرشاعات الدراعية 
 السذاكل التي تػاجو الرشاعات الدراعية في محافطة البرخة.تشاوؿ الفرل الخابع اىع 

 

 

                                                           
، مقجمة الى كمية التخبية لمعمـػ ) غ ، ـ (فاشسة كاضع حخب سبتي، الرشاعات الدراعية في محافطة البرخة، رسالة ماجدتيخ (1)

 .2118جامعة البرخة، االندانية، 
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 ل االول ـــــالفر
 الرشاعات الزراعية ومراحل تطهرىا في العراق ومحافظة القادسية وأىسيةتعريف  

ية احج قصاعات الرشاعة التحػيمية الخئيدة في االقتراد الػششي العخاقي ومغ دراعتعج الرشاعات ال
وفي  رفع  ,االقميسي والقػميتديع بجور ايجابي وفاعل ميع في تقػية الييكل االقترادي  التيالرشاعات 

 ةمكان الترشيع الدراعي  فاحتل ,والسيسا بعج اف تػسعت إقامة الرشاعات الدراعية ,لسعيذي لمدكافاالسدتػى 
ميسة بيغ أنذصة الرشاعات األخخى اذ أصبحت ىحه الرشاعات تغصي كل السعامالت التي تجخي عمى السػاد 

 .الغحائية مغ اإلنتاج حتى السدتيمظ

 في محافظة القادسية  وأىسيتياوترشيفيا تعريف الرشاعات الزراعية  حث االول:السب
 لتعريف بالرشاعات الزراعيةا: اوال 

كسا  عمى تاميغ احتياجات الدكاف مغ الدمع والخجماتا قادرة تعج الرشاعة نذاشًا اقتراديًا ميسًا لكػني
في بيئات تػششيا وكحلظ حجع التخابصات  تػفخىا التيعغ حجع الػفػرات االقترادية والسجتسعية  فزال ,ونػعا

 .(1)االمامية والخمفية لمشذاط الرشاعي في باقي الشذاشات االقترادية واالجتساعية االخخى 
انتاج مػاد  بعس مغ عشاصخ االنتاج بيجؼبانيا : نذاط انتاجي يدتخجـ فيو االنداف تعخؼ  الرشاعةو 
ى فخعيغ رئيديغ ىسا الرشاعات عموتقدع  ,السػاد االولية السػجػدةمغ االنداف انتفاع لديادة  او ,ججيجة

والتي ( Manufacturing Industry) وما ييسشا مشيا الرشاعات التحػيمية ,االستخخاجية والرشاعات التحػيمية
اذ تذتسل عمى تحػيل السػاد الخاـ والسػاد نرف السرشعة الى مػاد ذات  ,تعج اىع جدء مغ الشذاط الرشاعي

 .(2) او مشتجات ججيجة قيسة ونفع اكثخ
 ػيجؼ ىى صشاعات غحائية وغيخ غحائية وفي الحالة االولى يكػف الوتذسل الرشاعات الدراعية عم

الى  ائيةترشيع السشتجات الغحبجاية مغ  ,كغحاءؾ البذخي ياللغخض االست وى مشتج يتع تدػيقالحرػؿ عم
ويتع  عة الشاتجة تكػف غيخ غحائيةالحالة الثانية فالسشتج او الدمي وف ,البديصة يفتغمالالتعبئة و  صشاعات

التعبئة والشجافة  ؿوالذباؾ وسال ا في اغخاض غيخ غحائية ومثاؿ ذلظ صشاعة االدوات الدراعية والحباؿيستعسالا
 .اوالشجارة وغيخى

صشاعات  في ػ الحاؿضخسة كسا ى إلمكاناتخة اي تحتاج والرشاعات الدراعية قج تكػف صشاعات كبي
ا ىويسكغ تشفيح وقج تكػف صشاعات صغيخة تحتاج إلمكانات بديصة ,يب والسصاحغ والسجارش والسجازرالتعم

يات بديصة مبعج عس ايالصازجة وتدػيق اس ماؿ محجود ومثاؿ ذلظ تعبئة وتغميف مشتجات الخزخ والفػاكوبخ 
بعس الرشاعات الكبيخة يسكغ  مغ الرشاعات كسا اف ىاػيات والخبد وغيخ كالفخز والتشطيف كحلظ صشاعة الحم

                                                           
     رسالة ماجدتيخ  , دراسة في جغخافية الرشاعة -, الرشاعات الدراعية في محافطة البرخة  فاشسة كاضع حخب سبتي   (1)

 .11ص ,2118,  لمعمـػ االندانيةكمية التخبية ,  جامعة البرخة, )غ . ـ( 
(1)

 .41ص -39, ص2113عساف , , 1, ط , دار صفاء لمشذخ والتػزيع , الجغخافيا الرشاعية عبج الدىخة الجشابي 
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الصساشع(  مخكدات –ة يمخكدات الفاك) صشاعة السخكد ى نصاؽ محجود مثليا عمتشفيح نساذج مرغخة مش
 .(1)واالسساؾ ورة والتجفيف وتذسل تجفيف الفػاكموالر والسخبيات

وبحلظ  ,التي يػفخىا القصاع الدراعيولية عمى السجخالت األساسية مغ السػاد األ الرشاعات ىحهعتسج تو 
ومغ ىشا تختبط  ,بسػاصفات محجدة وأسعار اقترادية يسثل قصاع الرشاعات الدراعية الغحائية والتي يشبغي تػفخىا

التي تسّػف الرشاعة  عسمية الشيػض بقصاع الرشاعات الغحائية بذكل عزػي بتصػيخ الدراعة وباألخز تمظ
وعميو ُتعج الرشاعات الغحائية إحجى الحمقات األساسية التي تخبط القصاع  ,(2)جاألساسية لإلنتا بالسدتمدمات

ـ السدتخخجة لحا تعخؼ الرشاعات الدراعية بانيا "االنذصة التي تعالج السػاد الخا ,الدراعي بالقصاع الرشاعي
 .والحيػانية وتحػيميا الى شكل اخخ قابل لالستفادة مشيا ,مغ الصبيعة الشباتية

وال تقترخ الرشاعات  ,مق مشافع شكمية في الدمع السرشعةخ ,االقتراد يصمق عمى ىحه الفعالياتوفي لغة 
 ,واالسساؾ ,وااللباف ,شاعات التي تعسل عمى إنتاج الدكخية عمى سمع محجدة بل تذسل مجسػع الردراعال

والتسػر والحبػب والسعجشات  ,والسياه السعجنية ,والسذخوبات الغازية ,واالعالؼ ,والبيس ,والجواجغ ,والديػت
 .(3)والحمػيات والسعمبات كالمحـػ والفػاكو والخزخاوات والسخبيات وغيخىا مغ السشتػجات الغحائية 

وُعخفت أيزا بأنيا "العمع الحي يبحث في ترشيع الخامات الشباتية والحيػانية الدائجة عغ االستيالؾ وتحػيميا 
جات الغحائية لحفطيا مغ التمف أشػؿ مجة مسكشة الستخجاميا في مػاسع غيخ مػاسع ضيػرىا الى صػرة مغ السشت

 . (4)او الستيالكيا في أماكغ غيػػػػخ أماكغ إنتاجيا بحيث تبقى صالحة لالستعساؿ مغ الػجية الرحية" 

اإلنتاجية عمى كسا عخفت بانيا ذلظ الجدء مغ ليكل الرشاعات التحػيمية الحي يعتسج مخخجات عسمياتو 
او لتحقيق مشافع اقترادية ججيجة تمبي برػرة مدتسخة  ,ةزراعي لمحرػؿ عمى قيع استعسالي مجخالت مغ أصل

 . (5)احتياجات اإلنداف الغحائية الستػاصمة 

كسا تعخؼ االمع الستحجة الرشاعات الدراعية ىػ ترشيع االغحية وحفطيا والدساح بشقميا الى اسػاؽ بعيجة 
وتخديشيا واستيالكيا عمى مجار الدشة, كسا يجعل ترشيع االغحية اكثخ مالئسة لمصبخ او التحزيخ في السشاشق 

مذتقات االلباف وترشيع المحـػ الحزخية والرشاعية ويذسل ترشيع الفػاكو والخزار وترشيع الحميب و 

                                                           
 11ص ,مرجر سابق ,  , الرشاعات الدراعية في محافطة البرخة فاشسة كاضع حخب سبتي   (1)
(1)

,  , جامعة بابل)غ . ـ ( , رسالة ماجدتيخ , التحميل السكاني لمرشاعات الغحائية في محافطة بابل ماؿ حسدة مدعل الذسخي آ   
 .12ص ,2112, كمية التخبية

جامعػة  ,ماجدػتيخ )غ. ـ( , رسػالة  , التحميػل السكػاني لمرػشاعات الغحائيػة فػي محافطػة القادسػيةااليػجامي رحسغ رباط حدػيغ   (3) 
 .13 ص ,2112 ,اآلداب كمية  , القادسية

(4)
 جامعة بغجاد , ,( ـ . غ) , اشخوحة دكتػراه  الوي , الرشاعات الغحائية في محافطات الفخات االوسطبسمسى عبج الخزاؽ الذ   

 .46, ص 44ص , 1998, اآلداب كمية 

 , 2116كمية اآلداب , , البرخةجامعة دكتػراه )غ . ـ( , , اشخوحة  , الرشاعات الغحائية الكبيخة في العخاؽ فارس ميجي دمحم (5)
 .17, ص 15ص
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والجواجغ والسشتجات الشيخية وترشيع الديػت الشباتية وشحغ الحبػب وعسميات الخبد وصشاعات الدكخ 
 .(1)والسذخوبات ومشتجات التخسيخ

 تمفلحفطيا مغ الالحيػانية(  - ى الخامات )الشباتيةيات التي تجخي عمما العسباني ياسكغ تعخيفيعسػما 
عالية  ةى قيستيا الغحائية ودرجة جػدعممع الحفاظ  والحيػاني لالستيالؾ البذخي  تياحيصالإشالة مجة و 

 ا .الستخجاميا في مػاسع غيخ مػاسع ضيػرى

 ة:زراعيثانيا : ترشيف الرشاعات ال
يقرج بالترشيف ىػ ايجاد معيار معيغ تجتسع فيو الحقائق الستشاضخة في فئات معيشة لتيديخ دراستيا   

وقج تع االخح  ,(2)وقج وضعت ترانيف عجيجة لمرشاعة وفقًا ألغخاض مختمفة ,واجخاء السقارنات السصمػبة
والحي  ,( U, N, I, D, Oاليػنيجو )بالترشيف الحي وضعتو األمع الستحجة والسشطسة العالسية لمتشسية الرشاعية 

بحدب الترشيف الرشاعي الكياسي الجولي لمشذاط  ,التحػيمية عمى تدعة فخوع تع بسػجبو تقديع الرشاعات
  .(ISICاالقترادي والحي يخمد لو )

سختبة الثانية في الترشيف حيث تقع الرشاعات الدراعية ضسغ الرشاعات التحػيمية التي تقع بجورىا في ال
 :ثالثة أقداـ رئيدة ىي عمىإذ يقدع الشذاط الرشاعي  ,الجولي
 
 .الرشاعات االستخخاجية .1
 .الرشاعات التحػيمية .2
 .انتاج الصاقة وترفية السياه .3

في حيغ اف كل باب  (1كسا في ججوؿ ) لفخع(ا -الفرل -ويزع كل قدع مشيا ثالثة مدتػيات أي )الباب
تدعة فرػؿ و كل فرل يزع فخوعًا يػافق عجدىا أنػاع السذاريع الرشاعية في الفخع بحيث ال تديج  مشيا يزع

)الرشاعات التحػيمية( القدع  وتقع الرشاعات الدراعية في الباب جيع ,أرقاـالفخعية عغ تدعة  فخوعاعجد 
 .( مغ الترشيف الجولي 143_111العاشخ)صشع السشتجات الغحائية( السجسػعة )

 
 
 
 
 

                                                           
2
انسهيمخ ثيئيبً في صنبعخ االغذيخ ، االمم انمتحدح ، نيويورك ،  بانهجنخ االقتصبديخ واالجتمبعيخ نغزة اسيب ، انتكنهوجي تقزيز ((

 .9،  ص1001
(1)

مجيخية دار الكتب لمصباعة والشذخ, , أسذ جغخافية الرشاعة وتصبيقاتيا ,  دمحم ازىخ سعيج الدساؾ وعباس عمي التسيسي 
 .79ص ,1987,  السػصل
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 ( لشذاط الرشاعات الزراعيةISICالترشيف الدولي )(1جدول )
 وصف الشذاط الفرع السجسهعة القدم الباب

 صشع السشتهجات الغذائية جيم
 تجييز وحفظ المحهم 1111 111 11 
 تجييز وحفظ الدسك والقذريات والرخهيات 1111 111  
 والخزر وتجييز وحفظ الفاك 1111 111  
 الزيهت والدىهن الشباتية والحيهانيةصشع  1111 111  
 صشع مشتجات االلبان 1111 111  
 صشع مشتجات طهاحين الحبهب والشذاء ومشتجات الشذاء  111  
 صشع مشتجات طهاحين الحبهب 1111   
 صشع الشذاء ومشتجات الشذاء 1111   
 صشع مشتجات االغذية االخرى   111  
 صشع مشتجات السخابز 1111   
 صشع الدكر 1111   
 هيات الدكريةمصشع الكاكاو والذهكالتة والح 1111   
 صشع السعكرونة وشرائط السعكرونة والسشتجات الذهية السساثمة 1111   
 صشع وجبات واطباق جاىزة 1111   
 صشع االعالف الحيهانية السحزرة 1111 111  

 صشع السذروبات    11/القدم
 السذروبات الروحية وتكريرىا وخمطياتقطير  1111   
 صشع االنبذة 1111   
 صشع السذروبات الكحهلية من الذعير وصشع مذروب الذعير 1111   
 في قشاني السعبأةاالخرى ه تاج السياه السعدنية والسياصشع السذروبات غير الكحهلية ان 1111   

 صشع مشتجات التبغ    11/القدم
 السشدهجاتصشع     11/القدم

 وغزل الياف السشدهجات تحزير 1111 111  
 ندج السشدهجات 1111   
 السشدهجات اتسام تجييز 1111   
 صشع السشدهجات االخرى   111  
 معقهفة وبإبرةرة التريكه اصشع االقسذة السغزولة برش 1111   
 صشع السشدهجات الجاىزة باستثشاء السمبهسات 1111   
 البدط والدجادصشع  1111   
 صشع حبال الدفن والحبال من السجدوالت القشبية والذباك 1111   
 صشع مشدهجات اخرى غير مرشعة في مهضع اخر 1111   

 صشع السمبهسات    11/القدم
 القرآنيةصشع السمبهسات باستثشاء السمبهسات  1111 111  
 صشع اصشاف الفراء 1111 111  
 والكروشيوصشع السمبهسات من التريكه  1111 111  

 دبغ وتييئة الجمهد وصشع الحقائب االمتعة وحقائب اليد والدروح وأالعشو تييئة وصبغ الفراء    11/القدم
 دبغ وتييئة الجمهد وصشع الحقائب االمتعة وحقائب اليد والدروح وأالعشو تييئة وصبغ الفراء    

الرشاعي الجولي  لترشيفا , التابع لالمع الستحجةالسرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى : أدارة الذؤوف االقترادية واالجتساعية 
 .54-53ص ,2119 , نيػيػرؾ , السشقح السػحج لجسيع االنذصة االقترادية
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مشذػرات الجياز السخكدي ( السدتخجـ  في ISICاعتسج العخاؽ عمى الترشيف الرشاعي الكياسي العالسي  )
 -:( 1)وكسا في أدناه ,لإلحراء السعتسجة حاليا  

تحزيخ الفػاكو  -إنتاج وتحزيخ وحفع المحـػ ومشتجاتيا  -:صشاعة السهاد الغذائية وتذسل .1
صشاعة أعالؼ  –وصشاعة مشتجات الصػاحيغ  وصشاعة الخبد  –صشاعة األلباف –والخزخوات وحفطيا 

صشاعة  -ةكخونشخائط السعو ة وصشاعة السعكخون–حمػيات الدكخية وال والذكػالتةو صشاعة الكاكا –حيػانية 
 .ة األخخى غيخ السرشفة في محل آخخمشتجات األغحي

صشع السذخوبات  - ع االنبحةػػػػػػػصش -تقصيخ السذخوبات الخوحية وخمصيا :صشع السذروبات وتذسل .2
 ,) السياه السعجنية ةػػػػػػػػػخ كحػليػػػػػػػع مذخوبات غيػػػػػػػصش –خ ػػػػػػػػػػػخوب الذعيػػػػػػػػػػػع مذػػػػػػخ وصشػػػػػة مغ الذعيػػػػػػػػػالكحػلي
 .) في القشانيالسعبأة  والسياه

صشاعة  -دػجاتتحزيخ األلياؼ الشديجية وغدليا ونديج السش  -: صشاعة السشدهجات وتذسل .3
 .دػجات أخخى غيخ مرشفة في محل آخخمشصشاعة  -وصشاعة البدط  والدجادالسشدػجات الجاىدة 

 -تييئة الفخاء وصبغو –خائيةلفاصانعي السالبذ باستثشاء السالبذ  -:صشاعة السالبس الجاىزة وتذسل .4
 .صشاعة أصشاؼ مغ الفخاء

صشاعة حقائب األمتعة  –دبغ وتييئة الجمػد  -: صشاعة الجمهد والسشتجات الجمدية واألحذية وتذسل .5
  .صشاعة األححية بو ذلظ الدخوجحقائب اليج وما شاو 

 . والكروشيوصشاعة االقسذة واصشاف من التريكه  .1
 .صشع مشتجات التبغ .1

 ثالثا : اىسية الرشاعات الزراعية
ييكل االقترادي االقميسي تديع الرشاعة ومشيا الرشاعات الدراعية بجور ايجابي وفاعل ميع في تقػية ال

 فاحتل ,ف تػسعت إقامة الرشاعات الدراعيةوالسيسا بعج ا ,دكافلسعيذي لمارفع السدتػى  وفي ,والقػمي
ميسة بيغ أنذصة الرشاعات األخخى اذ أصبحت ىحه الرشاعات تغصي كل السعامالت  ةالترشيع الغحائي مكان

بالشقاط وعميو يسكغ تحجيج أىسية الرشاعات الدراعية  ,التي تجخي عمى السػاد الغحائية مغ اإلنتاج حتى السدتيمظ
  -:التيةا

تديع في ترشيع السػاد سخيعة التمف وتحػيميا الى مادة اكثخ ثباتا واشػؿ مجة لرالحية استيالكيا  -1
ويسكغ بيحه الصخيقة تػفيخ الغحاء عمى شػؿ العاـ بالتعميب او التجفيف او التجسيج في مػاسع قمة او  ,لإلنداف

 .(1)تخاجع االنتاج بدبب عػامل شبيعية وبذخية كالجفاؼ والفيزانات واآلفات الدراعية 
                                                           

, دليل  , مجيخية االحراء الرشاعي , الجياز السخكدي لإلحراء وتكشػلػجيا السعمػمات وزارة التخصيط والتعاوف اإلنسائي (1) 
, (  (I S I C.4الترشيف الرشاعي الدمعي عمى مدتػى الرشاعة  السعتسج عمى الترشيف الرشاعي الجولي التشكيح الخابع 

 .4-2ص , 2114
 .52مرجر سابق , ص الرشاعات الغحائية في محافطات الفخات االوسط , الوي , بسمسى عبج الخزاؽ الذ (2)



 
 القادسية ي العراق ومحافظةـــالرشاعات الزراعية ومراحل تطهرىا ف وأىســـــيةتعريف الفرل االول : 

 
 

 ~21 ~ 
 

أو  ,صشاعة الشذا والجمػكػز مغ الحرة يؤدي الترشيع الغحائي إلى رفع قيسة الخامات الدراعية مثل -2
 .مغ قذػر السػالح والبرل وغيخىا  صشاعة الكحػؿ وكحلظ صشاعة البكتيغ

يسكغ تحػيل مخمفات السرانع مغ خالؿ عسميات الترشيع الدراعي إلى مشتجات اقترادية مثل  -3
بقايا الدسدع مغ معامل الخاشي مخمفات مكابذ التسػر )الشػى( يتع جخشيا وتباع كاألعالؼ لمحيػانات وكحلظ 

حيث تخمف ما يدسى ب) نخالة الدسدع ( بعج عسمية العرخ واستخخاج الديت والخاشي مشيا وكحلظ ترمح عمفًا 
 .الكبيخة الفشية لمحيػانات وكحلظ الحاؿ بالشدبة لشخالة الصحيغ وىي مخمفات معامل شحغ الحبػب

تذيخ الجراسات التي اجخيت اذ رادية لمسشتجات الدراعية يداىع الترشيع الدراعي في زيادة الكيسة االقت -4
 5_ 2ق الترشيع )بسقجارالعخبية الى اف الكيسة االقترادية لمفػاكو والخزخ تدداد عغ شخي لجوؿفي بعس ا

 .(اضعاؼ
عسل واستشباط مشتجات مختمفة وججيجة مغ مادة خاـ واحجة أو مغ مػاد خاـ عجيجة لديادة التدػيق   -5

 .(1)األذواؽ السختمفة لمسدتيمكيغولسقابمة 
إذ تعج مغ الرشاعات كثيفة  ,الساىخة وغيخ الساىخةيخ مغ األيجي العاممة ثتذغيل عجد كدورىا في  -6

 .فزال عغ انتذارىا في السجف والسشاشق السجاورة العسل
واالنتفاع مغ  ,رفع قيستيا االقترادية فيتداعج قجرتيا عمى استيعاب السحاصيل الدراعية السختمفة مسا  -7

 .(2)السػاد الدراعية وحفطيا وقت وفختيا وانخفاض أسعارىا الى مػاسع شحتيا مثل صشاعة الجبذ والخاشي
تصػيخ الخيف والحج مغ ضاىخة اليجخة مغ الخيف إلى السجيشة وإحجاث نػع مغ التكامل بيغ قصاعي  -8

 .الدراعة والرشاعة 
تعج الرشاعة برفة عامة  اذ ,السػارد الستاحةاستثسار تداىع في تشسية االقتراد القػمي مغ خالؿ  -9

الف اإلنتاج الدراعي والترشيع الغحائي  ,والرشاعات الدراعية برفة خاصة مغ األدوات الفعالة في ىحا السجاؿ
كسا تجعع الشسػ اإلقميسي الستػازف  ,وجياف لعسمة واحجة ال تتخاجع أو تتقجـ قيسة كل مشيسا دوف وجػد األخخى 

 .شق السختمفة بالجولةلمسشا
إذ إف الغحاء أفزل سالح بيج االحتكارات العالسية تذيخه  ,عامل حاسع وأساسي لتحقيق األمغ الغحائي -11

 .(3)ضج كل الذعػب الستصمعة إلى تحقيق كامل أبعاد استقالليا الدياسي واالقترادي والثقافي 

                                                           
 في صشاعة الحمػيات كسادة اولية يجخل و مغ الحسزيات  تع استخالصواالبيس والبشي وي بيغلػنو  يتبايغ مدحػؽ وىػ   البكتيغ
 .كسادة مثبتة في صشاعة العرائخيجخل و 
 .21-19ص , مرجر سابق, , الرشاعات الدراعية في محافطة البرخة  فاشسة كاضع حخب سبتي (1)
,  , مجمة كمية التخبية االساسية تشػػسية الرػشػاعات الغػحائية فػي العخاؽالتكشػلػجيا الحػجيثة ودورىػا فػي  اركاف ريداف عباس , (2)

 .652ص ,2119 بغجاد ,114, العجد  25السجمج جامعة بغجاد , 
(1)

 .31ص -31ص , مرجر سابق,  , التحميل السكاني لمرشاعات الغحائية في محافطة بابل ماؿ حسدة مدعل الذسخي آ  



 
 القادسية ي العراق ومحافظةـــالرشاعات الزراعية ومراحل تطهرىا ف وأىســـــيةتعريف الفرل االول : 

 
 

 ~21 ~ 
 

الخغع مغ اختالؼ جػدة عمى يخة وباستسخار ثالحرػؿ عمى أغحية ذات جػدة محجدة وثابتة وبكسيات ك -11
 .(1)السادة الخاـ ومرادرىا

التي عة مػاد التعبئة والتغميف ااىسية كبيخة في تشسية الرشاعات االخخى مثل صشلمرشاعات الدراعية  -12
تقل البصالة ويشتعر  وفيدداد عجد العساؿ السدتخجميغ  يدداد الصمب عمييا وخاصة صشاعة االلباف والفػاكو

 .االقتراد القػمي في البالد
لألغحية السحفػضة أىسية اقترادية كبيخة في إمجاد الجيػش والسيسا في اوقات الحخب باألغحية  -13

فزال عغ الخحالت الدياحية التي تقػـ بيا العجيج  ,يا خفيفة يديل حسميا والتشقل بياالسحفػضة التي تستاز بان
 .ىا في التغحيةمغ االسخ لديػلة اعجاد

االستغشاء عغ استيخاد أغحية مرشعة مغ الخارج فيؤدي الى تػفيخ حجع معيغ مغ العسالت الرعبة  -14
 .(2)التي يسكغ االستفادة مشيا في تشسية القصاعات االخخى 

 .يداىع الترشيع الدراعي في رفع مدتػى دخل الفخد وتقميل مغ ندبة البصالة -15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

  
                                                           

د. عبج الخحسغ دمحم عصية , تكشػلػجيا االشعسة التصبيق والشطخية , دار الفكخ,  سسيخ الجشمػشي ود.  عصيات دمحم البيي و (2)
 . 21, ص  2111, القاىخة

 .652, ص مرجر سابق التكشػلػجيا الحجيثة ودورىا في تشسية الرشاعات الغحائية في العخاؽ , , اركاف ريداف عباس (2)
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 نذأة الرشاعات الزراعية ومراحل تطهرىا في العراق ومحافظة القادسيةالسبحث الثاني : 
ؿ عغ ؤو فّػي كػنػػػو السد أىسيتووتخجػػػع  ,مغ القصاعػػػات السيسػػػة في االقترػػػاد القػػػػميعػػػج القصػػػاع الدراعػي يُ 
كبيخ فػػي مجػاؿ  باىتساـ حطيتمشصقػة الجراسػػة مػغ السشػػاشق التػي وُتعػج    لإلنداف الغحائية االحتياجات تػفيخ

ذلػظ الى تػػافخ مقػمػات  يخجع و الساضية القميمةالدػػشػات  ةمشح القجـ اذ لػػع تكػػغ وليػػج الدراعيةالرػػشاعات 
ػا العجيػػػج مػػػغ ييػػالتػي قامػػػت عمالسحاصيل الدراعية الستسثمػػػة فػي بعػػػس  الدراعيةوخاصػة الخامػات  ,الرػشاعة 

وصشاعة  اللبافوصػػشاعة ا ,مثػػاؿ ذلػػظ صػػشاعة كبذ التسػر ,ومػػاتداؿ شػيلزمغ الدراعية مشػػػح  الرػػػشاعات
 .برػرة عامة الشديجيةوالرشاعات  الدجاد

ػرة لسدػػػتقبل ىػػػحه رسػػع صػػػ السحيصة يسكغػػػخ واإللسػػاـ بػػػالطخوؼ ي والحاضالساض استقخاءومػػغ 
مػغ العػامل  التاريخيالبعػج  إذ يعجفػي تصػرىػا إلػى األفزػل  يديعليػا  تخصيصيورسػع بخنػامج  ,الرػشاعات

 .التي تحجد مػاقع الرشاعة وأوضاعيا الخئيدية
 (1111-1111السرحمة األولى)

اذ تأسدت ىحه الرشاعات في العرػر الحجيثة  ,تسثل ىحه السخحمة بجاية قياـ الحكع الػششي في العخاؽ
وبقيت عمى حاليا مغ اإلنتاج اليجوي  ,فمع يكغ لمجولة دور في قياميا ,بذكل بديط ججًا وعمى الشصاؽ الخاص

الخرػص بػػػػػػعج تأسيذ الجولة العخاقية عاـ  وعمى وجو ,البديط حتى بجاية عرخ االنفتاح عمى العالع الخارجي
مغ خالؿ القػانيغ واإلجخاءات  ,البمجإذ ضيخت بػادر ججيجة باتجاه تحقيق التشسية الرشاعية في  (1)ـ1921

والحي  1923لدشة  الجسخكيةلتذجيع وتصػيخ الرشاعة الػششية السيسا قانػف التعخيفة  الحكػمية التي اتخحت
 .(2)غ الزخائبتذجيع وتصػيخ الرشاعة عغ شخيق إعفاء اآلالت والسكائغ السدتػردة م ييجؼ إلى

والحي تزسغ بعس الحػافد  1926( لدشة 14كحلظ تع تذخيع قانػف تذجيع السذاريع الرشاعية رقع )
 ,الجسخكيةاالنتاجية والسػاد االولية مغ الخسػـ  واآلالتالسكائغ  بإعفاءالتذجيعية لمتشسية الرشاعية والستعمقة 

صشاعة السشدػجات والسذخوبات والصباعة  مشيا الرشاعات الججيجة الخاصة فانعكذ ذلظ عمى ضيػر
ة ( لتعخيف31وبعج القانػنيغ اعاله فقج تع اصجار قانػف رقع ) ,حائية وقج تخكدت اغمبيا في بغجادوالرشاعات الغ

واالدوات مغ دفع الخسـػ  واآلالتوالحي تع بسقتزاه اعفاء صشاعات معيشة مغ السكائغ  الجسخكيةالخسػـ 
بالشدبة لمسكائغ التي لع  %(15 -11)مغ  الجسخكيس رسع الػارد ػػػػى تخفيػػػػحا القانػف الػػػػىج ادى ػػػػوق ,الجسخكية

مغ  استيخادىاطيخت صشاعات تعتسج عمى السػاد األولية السحمية الرتفاع كمف ف ,(3)يذسميا االعفاء بيحا القانػف 

                                                           
, عجد خاص  , مجمة العمـػ االندانية الرشاعات الغحائية في محافطة بابل , مدعل الذسخي عبج الدىخة الجشابي وآماؿ حسدة (1)

 .116ص ,2112, , جامعة بابل بالسؤتسخ العمسي الخابع لكمية التخبية لمعمـػ االندانية
, اآلداب , مجمة مجاد  , تحميل جغخافي اقترادي لتجخبة التشسية الرشاعية في العخاؽ ياسيغ حسيج بجع السحسجي واخخوف  (2)

 .263, ص2115بغجاد , جامعة 
(1)

كمية اآلداب , جامعة بغجاد   (غ . ـ)عباس عبيج حسادي العايد , الرشاعة في محافطة القادسية , رسالة ماجدتيخ,    
 .12-11, ص1989,
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السجة التي اعقبت قياـ الحكع  امتازتوقج  ,الخارج مثل صشاعة الصابػؽ او لتعخض مشتجاتيا لمتمف مثل االلباف
ولع يطيخ لمحكػمة اي أثخ في تخريز مبالغ مغ السيدانية لجعع  ,الػششي بزآلة تقجـ الرشاعة وبداشتيا

 .(1) الرشاعة الػششية
الحي وفخ دخاًل ججيجًا ومرجرًا لخأس الساؿ يسكغ  1927عاـ  ستثسارهوالخغع مغ اكتذاؼ الشفط عمى ا

التذخيعات الخاصة لجعع الرشاعة الػششية  إصجاروأقترخ دور الحكػمة عمى  ,في التشسية االقترادية استثساره
وقج شجع  1923وىػ تعجيل لقانػف  ,1929( لدشة 14تذجيع الرشاعات الػششية رقع )كاف مغ أىسيا قانػف 

مثيل في االنتاج الرشاعي  التي ليا السدتػردةعجا ما الجسخكيةمغ الزخائب  ائيافبإعىحا القانػف الرشاعة 
والحي كاف لو دور في تصػيخ الرشاعة الػششية لسا تزسشو مغ امتيازات واعفاءات لمسؤسدات الرشاعية  السحمي
اسدت مجسػعة مغ السؤسدات الرشاعية االلية الججيجة والعسل عمى تػسيع القائسة مشيا فكاف  اذ ,الػششية

 .(1) رشاعات الدراعية نريب مشيامل
ـ بيجؼ حساية الرشاعة الػششية وحسايتيا مشيا  1929عجة قػانيغ جاءت معجلة لقانػف  تع اصجاروقج 

 .(3)( ديشار1511-2551) سػجبو تخفيس راس الساؿ الثابت مغوالحي تع ب 1933لدشة 63قانػف رقع 
األمػاؿ وقج أجخيت عمى ىحه القػانيغ عجة تعجيالت في فتخات الحقة تيجؼ الى تحفيد أصحاب رؤوس 

مرانع كثيخة في فخوع  العخاؽوكاستجابة لحلظ قامت في  ,اردىع السالية في القصاع الرشاعيعمى استثسار مػ 
وإباف الحخب العالسية الثانية أقيست مرانع أخخى  ,الرشاعات الغحائية والشديجية واإلنذائية والػرؽ والصباعة 

 .(4)وأخخى استسخ اإلنتاج  ,بعزيا تػقف عشج نيايتيا ,لبمجمدتفيجة مغ تػقف تػريج الدمع والبزائع الى ا
( مذاريع 8( مغ )1929تدايج عجد السذاريع الرشاعية التي تستعت بقانػف تذجيع الرشاعة لعاـ )وعميو 

 .(2ججوؿ )كسا في ( 1945( مذخوعًا عاـ )96( ثع الى )1939( مذخوعًا عاـ )71( الى )1929عاـ )
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
 .21ص ,1976 , بغجاد مصبعة االرشاد , خميل فزيل , التػزيع الجغخافي لمرشاعة في العخاؽ , عبج  (1) 
 .21 21، ص2914عجد خهيم فضيم و احمد حجيت رسول ، جغزافيخ انعزاق انصنبعيخ ، مطبثع جبمعخ انموصم ،   (1)

(1)
 .13ص, الرشاعة في محافطة القادسية , مرجر سابق عباس عبيج حسادي العايد ,    

 .184ص ,مرجر سابق ,  , الجغخافيا الرشاعية عبج الدىخة الجشابي   (4)
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 لألعهامالرشاعية السدتفيدة من قانهن تذجيع السشذآت الرشاعية  السشذآتعدد ( 1جدول )
( 1111 - 1111- 1111) 

 .14ص , 1984 , مصابع جامعة السػصل , جغخافية العخاؽ الرشاعية , احسج حبيب رسػؿ , السرجر: عبج خميل فزيل    
 

والحي  كاف اليجؼ مغ تاسيدو السداىسة في  1941وعمى الخغع مغ تاسيذ السرخؼ الرشاعي عاـ 
مغ السداىسة برػرة ججية في تصػيخ سجة التشسية الرشاعية في العخاؽ فاف السرخؼ لع يتسكغ في ىحه ال

لغاية بجاية الخسديشيات عمى تقجيع لحا اقترخت كل فعالياتو  ,لظ لعجة اسباب مشيا قمة رأس مالوالرشاعة وذ
كسا ساىع في خسذ مؤسدات مغ القصاع  ,التابعة لمقصاع الخاص الرشاعية القخوض لعجد مغ السذاريع

 .(1)%( مغ مجسػع رؤوس امػاليا31-21الخاص في مجيشة بغجاد بشدب تتخاوح بيغ )
وقج كاف لكياـ الحخب العالسية الثانية وما صاحبيا مغ انقصاع في شخؽ السػاصالت اثخه السباشخ عمى 

 كبيخ ضيخت الحاجة الى سج الصمب السحمي مغ الدمع الرشاعية التي كاف جدء اذتصػر الرشاعة في العخاؽ 
                                                           

 
(2)

 .11، ص ، مصدر سبثق ، جغزافيخ انعزاق انصنبعيخ ، احمد حجيت رسول عجد خهيم فضيم 

 1945 1939 1929 السشذأة الرشاعية
 19 13 2 الصابػؽ 
 8 2 1 الصباعة

 8 5 ػ الغدؿ والشديج
 6 4 1 شحغ الحبػب

 6 4 1 الرابػف 
 8 11 ػ الدكايخ
 5 4 1 التقصيخ
 4 2 1 الجباغة
 5 5 ػ الذخاط
 3 3 ػ الكاشي
 3 1 ػ االححية

 ػ ػ ػ الرشاعات الخذبية
 3 3 1 حج االقصاف

 1 1 ػ الديػت الشباتية
 2 ػ ػ الخخاـ والدسشت والكمذ

صشاعات اخخى مشيا 
 الدجاج

 15 14 ػ
 96 71 8 السجسػع
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ع لسػاجية الصمب السحمي مسا شجع اصحاب الرشاعة القائسة عمى مزاعفة انتاجي ,مشيا يدتػرد مغ الخارج
كسا نذصت مغ ججيج الرشاعات الحخفية االولية البديصة في ضل حساية اوججتيا ضخوؼ الحخب مغ  ,الستدايج

دوف اف يراحب ذلظ نذاٌط كبيٌخ في أنذاء السذخوعات الرشاعية الحجيثة فبمغ عجد السذخوعات الرشاعية 
اترفت السرانع التي أقيست خالؿ ف ,(1)شاعيًا فقط( مذخوعًا ص17( )1944-1941التي انذأت في السجة )

أسيع  ,وبأنيا أقيست بخؤوس أمػاؿ خاصة ,وس أمػاليا وأعجاد العامميغ فيياىحه السخحمة بأنيا صغيخة بسقجار رؤ 
قج أقيست في بغجاد وما حػليا حيث الدػؽ الػاسعة والقادرة عمى  يعياكسا اف جس بعزياالسرخؼ الرشاعي في 

 .استيعاب إنتاجيا
إذ تع إنذاء أحج معامل  1935في صشاعة االلباف الحجيثة التي تعػد إلى عاـ  نمتسدووىحا ما يسكغ أف 

اعة واخزعت ىحه الرشاعة إلى احكاـ قانػف تذجيع الرش ,لخاص لعسل بعس السشتجات السحجودةالقصاع ا
وبقيت معطع حاجات الدكاف تمبى مغ قبل بعس السعامل الرغيخة التابعة لمقصاع الخاص  ,ػر أعالهالسحك

الستحجة  لألمعالتابعة  اليػنيدفعشجما تع االتفاؽ بيغ الحكػمة العخاقية ومشطسة  1945واالنتاج اليجوي حتى عاـ 
بذكل عاـ  تأخخ ضيػر الرشاعات الحجيثةاما في مشصقة الجراسة فقج  ,(2)بإنذاء مذخوع لرشاعة الحميب السعقع

صشاعية صغيخة  تآمشذوبقيت تتدع بكػنيا  , في مشصقة الجراسة بذكل عاـ والرشاعات الدراعية بذكل خاص
وتعتسج عمى مػاد أولية محمية حتى بعج ضيػر الرشاعات الحجيثة في  ,ويجوية تعػد ممكيتيا لمقصاع الخاص

 عي .و السحافطة مغ شابع اقترادي زرا نطخًا لسا تتدع ب ,اشق العخاؽمعطع مش
 (1111 – 1111السرحمة الثانية)

سشة تحػؿ بارزة بالشدبة الى تصػر الرشاعة العخاقية ومداىسة الجولة في االقتراد العخاقي  1951تعج سشة 
بذكل ممحػظ تحت ضغط القػى بعج مػافقة شخكات الشفط االحتكارية عمى زيادة عػائج الحكػمة مغ الشفط 

وقج ساعجت ىحه الديادة في  ,1952ووفقًا لحلظ تع االتفاؽ عل مشاصفة عػائج الشفط ابتجاًء مغ عاـ  ,الػششية
العػائج عمى تػسيع الشذاط االقترادي وتشسية القجرة الذخائية والدػؽ السحمية والتخاكسات التي اعصت مخدودًا 

 .( 1)  آت الرشاعيةالتػسع في اقامة السشذساىع في 
الى  مغ القخف الساضي اتيفقج ادى ازدياد الصمب عمى الشفط في الدػؽ العالسية ابتجاًء مغ اوائل الخسديش

مميػف شغ(  31٫6الى ) 1949مميػف شغ( عاـ  3٫7مغ )( 3كسا في ججوؿ )زيادة صادرات العخاؽ مغ الشفط 
حتى وصمت الى  1965مميػف شغ( عاـ  61٫7والى ) 1961مميػف شغ( عاـ  44٫7) ثع الى 1955عاـ 

الى  1951مميػف ديشار( عاـ 6٫7ورافق ذلظ ارتفاع عػائج ايخادات الشفط مغ ) 1971مميػف شغ( عاـ 78٫1)

                                                           
, 2113ػ 1987, تحميل التغيخ السكاني لرشاعة الصابػؽ في ناحية الشيخواف وآثاره البيئية لمسجة  أثيخ عباس ميجي دمحم الدبيجي (1) 

 .41ص , 2113,   بغجاد, كمية التخبية ابغ رشج , جامعة )غ . ـ( رسالة ماجدتيخ
  .21 ص ,مرجر سابق ,  , التحميل السكاني لمرشاعات الغحائية في محافطة القادسية اميجااليرحسغ رباط حديغ  (2) 
 .421 -421، ص2919حميد جبسم حميد واخزون ، االقتصبد انصنبعي ، دار انكتت نهطجبعخ واننشز ، ثغداد ،  (1) 
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 368مميػف ديشار( و ) 187٫8مميػف ديشار( و ) 131٫4مميػف ديشار( و ) 95٫1مميػف ديشار( و ) 73٫7)
  .عمى التػالي1971و 1969و  1965و  1961و 1955شار( خالؿ االعػاـ مميػف دي

 1971 -1949تصػر صادرات او ايخادات الشفط العخاقي لمسجة ( 3ججوؿ )
 االيخادات/ مميػف ديشار الرادرات/ مميػف شغ الدشة

1949 3٫7 3٫1 
1951 6,1 7,6 
1955 31,6  7,73   
1961 6,44      1,95 
1965 61,7  4,131 
1969 69,7 8,187    
1971 72٫1 368 
1971 78٫1 --- 

 , بيت الحكسة , 1ط , 1ج ,التخصيط الرشاعي في العخاؽ )اساليبو وتصبيقاتو واجيدتو( , السرجر: صباح كجة جي
 .218ص,  151ص ,  99ص ,  2112 ,  بغجاد

الستزسغ مشح السداعجات  1951ولغخض تذجيع الرشاعة العخاقية اصجرت الجولة قػانيغ ججيجة كقانػف 
فقج  ,واعفاءات ضخيبة لمجخل لمسؤسدات الرشاعية القائسة والججيجة ,سخكية مغ استيخاد السادة األوليةجات واعفاء

سخكية والزخائب في حيغ اعصيت السؤسدات جدات االعفاء السؤقت مغ الخسػـ المشحت السؤسدة الججيجة شيا
االمخ الحي جعل اصحاب السجخخات يتػجيػف الى ميجاف  ,شيادات اعفاء تاـ 1951التي كانت قائسة قبل عاـ 

 .(1)السشذآت الرشاعيةو الرشاعة وإقامة السؤسدات 
( مشذأة كاف مغ بيشيا 43بمغ عجد السشذآت الرشاعية التي حرمت عمى االعفاء التاـ ) 1954ففي عاـ 

لسشذآت التي حرمت عمى ا%( مغ مجسػع 58٫1شكمت ندبة  قجرىا ) اذلمرشاعات الدراعية  همشذآ( 25)
( 58التي حرمت عمى االعفاء السؤقت ) السشذآتفي حيغ بمغ عجد  (4ججوؿ ) كسا في ,االعفاء التاـ في وقتيا

%( مغ مجسػع 9,9)خاصة بالرشاعات الدراعية وبشدبة ة( مشذأًة صشاعي17كاف مغ بيشيا ) ةمشذأة صشاعي
 .عمى االعفاء السؤقت السشذآت الرشاعية األخخى التي حرمت

 
  

 

                                                           
العػػػػػػخاؽ , تخجسػػػػػػة دمحم حامػػػػػػج الصػػػػػػائي , خصػػػػػػاب العػػػػػػاني , مصبعػػػػػػة دار التزػػػػػػامغ , بغػػػػػػجاد , كػػػػػػاثميغ اـ النكمػػػػػػي , ترػػػػػػشيع  ( 1)

 . 101،  ص1963
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1111من قانهن تذجيع الرشاعة لعام  1111السشذآت الرشاعية السدتفيدة عام ( 1جدول)  
 

 ؤقتساالعفاء ال االعفاء التاـ السشذأة
 26 11 السػاد االنذائية

 9 13 الغدؿ والشديج والحمج
 6 6 السشتجات السعجنية

 4 4 شحغ الغالؿ
 4 5 دباغة الجمػد وصشع االححية

 2 6 الديػت الشباتية والرابػف 
 2 ػ التعميب

 ػ 1 مشتجات التسػر
 ػ 1 الذخاط

 5 5 صشاعات اخخى 
 58 51 السجسػع

 , مصبعة دار التزامغ , خصاب العاني , تخجسة دمحم حامج الصائي , ترشيع العخاؽ , ال نكميالسرجر: كاثميغ اـ 
  .313ص ,1963 , بغجاد

غ مطاىخ اىتساـ وم ,ج انتياء الحخب العالسية الثانيةبالرشاعة عمى نحػ ممحػظ بعأزداد اىتساـ الجولة  
( والحي زاوؿ أعسالو عاـ 1941الجعع السباشخ الحي تسثل بإنذاء السرخؼ الرشاعي) ,الحكػمة بالرشاعة

وتذجيع وتػسيع  ,او االسياـ في رأس ماليا ,سذاريع الرشاعية الججيجة بالقخوض( بيجؼ تسػيل ال1946)
وقج بجأ السرخؼ بتقجيع قخوضو  ,استيخاد السكائغ والسػاد االوليةوتصػيخ القائسة مشيا والسداعجة في تدييل 

الجولة مغ خالؿ مداىسة السرخؼ الرشاعي في  اىتساـويطيخ جميًا  ,(1)متأخخا بالشدبة الى الحاجة الرشاعية 
ضاعف السرخؼ الرشاعي جيجه في مجاؿ الرشاعة دوف اف يخخج عغ نصاؽ  اذ ,تصػر الرشاعة في العخاؽ

( مميػف 1ويعػد سبب زيادة فعاليات السرخؼ في ىحه السخحمة الى زيادة رأس مالو مغ ) ,سياسة الجولة السالية
عاـ  ( مالييغ ديشار7ظ الى )( ثع زيج بعج ذل1952( مالييغ ديشار عخاقي عاـ )3الى ) 1951ديشار عخاقي عاـ 

اذ كاف السرخؼ في وضع يسكشو مغ تذجيع انذاء صشاعات ججيجة وتػسيع القائع مشيا عغ شخيق  ,1958
( شخكة صشاعية مغ شخكات القصاع 14في ) 1957ساىع حتى عاـ  فقج ,القخوض التي يقجميا لتمظ الرشاعات

كاف عجد السشذآت %( مغ رؤوس امػاؿ تمظ السشذآت الرشاعية فقج 51 -21الخاص وبشدب تخاوحت مغ )
                                                           

مشذػرات مخكد دراسات الخميج العخبي , جامعة البرخة ,  عباس عمي التسيسي , الشسػ الرشاعي بيغ محافطتي البرخة ونيشػى   (1) 
 .33, ص1981, 
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( شخكات انذائية ىي شخكة الدسشت العخاقية 3( شخكة صشاعية مشيا )14التي يداىع فييا السرخؼ الرشاعي )
 .(1)وشخكة الجز العخاقية وشخكة السخمخ العخاقية

 أةأنذأت الحكػمة لي ,مغ القخف الساضي مغ الشفط في بجاية عقج الخسديشاتعمى أثخ زيادة عػائج الجولة 
%( مغ عػائج الشفط ألغخاض االنفاؽ عمى التشسية 71وخرز لو ) ,تخصيط أشمق عمييا )مجمذ االعسار(ال

االقترادية واالجتساعية ويعج تأسيدو نقصة تحػؿ ججيجة في مياديغ تصػر الرشاعة الػششية العخاقية فقج قاـ 
 السجمذ بػضع ثالثة بخامج اقترادية :

( مميػف ديشار مغ 31%( أي ما يقارب )21ز فيو لمرشاعة )( وخر1955-1951: بيغ عاـ ) األول  
 .مميػف ديشار  155374مجسػع السبالغ السخررة لمبخنامج التي بمغت 

( مميػف ديشار 43%( أي ما يقارب )14( وخرز لمرشاعة وحجىا )1959-1955: بيغ عاـ ) الثاني
ّف ىحه الخصة الغيت وحل محميا البخنامج ( مميػف ديشار أاّل أ314316مغ مجسػع مبالغ البخنامج البالغة )

  .الثالث
( مميػف 67%( أي ما يقارب )13( وفييا خرز لمرشاعة ما يقارب )1961-1955: بيغ عاـ ) الثالث

 .( مميػف ديشار511ديشار مغ مجسػع مبالغ البخنامج البالغة )
ممة لمقصاعات االقترادية شاكسا قاـ مجمذ االعسار بتكميف استذارييغ وخبخاء عالسييغ إلعجاد دراسات 

بجراسة  1951وبشاًء عمى شمب الحكػمة العخاقية قامت بعثة البشظ الجولي لمتعسيخ والتشسية عاـ  ,الخئيدة
أكجت الجراسة عمى اذ تقخيخىا )التشسية االقترادية في العخاؽ(  1952وقجمت عاـ  ,االقتراد العخاقي وتقييسو

ية لعسمية التشسية واعصائيا األولػية في بخامج االعسار نحػ مذاريع الخي والبدؿ االىتساـ بالبشى االرتكازية االساس
 .(2)والدجود وشبكات الصخؽ وبشاء السؤسدات التعميسية

وشكمت وزارة الرشاعة ووزارة التخصيط ومجمذ  1958تسػز  14الغي مجمذ االعسار بعج قياـ ثػرة 
اذ بخزت اماـ  ,في البالد ة التخصيط والتشسية الرشاعيةاسشجت الى تمظ السؤسدات ميسو  ,التخصيط السخكدي 

ميستاف رئيديتاف ىسا: صيانة االستقالؿ الدياسي وتحقيق التحخر االقترادي مغ تبعية رأس  آنحاؾالحكػمة 
 .(1)الساؿ االجشبي

 ,متدايج مغ االنذاء الرشاعي الخاص والعاـ والسختمط مقارنة مع العيج السمكي هتسيدت ىحه السخحمة بسج
و ما بيغ عاـ  ,وذلظ ناجع عغ اىتساـ الدمصة السباشخ بالترشيع وتدايج دور البخجػازية الػششية واستثساراتيا

وىي اوؿ خصة  1961 -1959اعمشت ثالث خصط اقترادية تسثمت األولى بخصة عاـ  1969 -1959

                                                           
) 1(

 .  14، ص  1975,  , بغجاد مصبعة العانياحمد حجيت رسول ، دراسبد في جغزافيخ انعزاق انصنبعيخ ،  

-1987تحميل التغيخ السكاني لرشاعة الصابػؽ في ناحية الشيخواف واثخىا البيئية لمسجة ),  أثيخ عباس ميجي دمحم الدبيجي (2) 
  43ص , ( , مرجر سابق2113

1))
 .15 -11ص مرجر سابق , دراسات في جغخافية العخاؽ الرشاعية , احمد حجيت رسول ،  
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وقج بمغ مجسػع تخريرات  ,ترادية في تاريخ العخاؽ اذ وضعت المبشات األولى لتخصيط شامل وبعيج السجىاق
( مغ %23٫1( مميػف ديشار او ما يعادؿ )118٫381( مميػف ديشار انفق مشيا فعميًا )327 ,651)الخصة 

 .(1)تخريراتيا

 -1961االقترادية التفريمية لمدشػات وقبل نياية الخصة االقترادية السؤقتة األولى صجرت الخصة 
كسا سعت الى استخجاـ مػارد  ,التي أكجت عمى أىسية التشسية الرشاعية االقترادية واالجتساعية لمبالد 1965

 .الشفط في تسػيل استثساراتيا وذلظ مغ خالؿ القخوض الخارجية إيخاداتمالية مغ غيخ 
إذ تع  البمجتصػر حخكة الترػػشيع في  ىثيخىا الػاضح عمكسا شيجت ىحه السخحمة تغيخات عجيجة كاف ليا تأ

إضافة إلى صجور قانػف التشسية الرشاعية لعاـ  ,تخصيط والرشاعةعسار وإنذاء وزارتي الالإلغاء مجمذ ا
بيجؼ تذجيع استثسار رؤوس  1929بجاًل مغ قانػف تذجيع السذاريع الرشاعية الحي صجر عاـ  1961

كسا ازداد االىتساـ خالؿ ىحه السخحمة بالقصاع الرشاعي مغ حيث ندبة  ,األمػاؿ الخاصة في القصاع الرشاعي 
إذ استحػػػذ القصاع الرشاعي عمى  جة الرشاعية بإدخاؿ فخوع صشاعية ججيجةالتخريز والدعي لتشػيع القاع

مميػف ( 1511)( والبالغة 1969-1965ة التشسية االقترادية )ػػػػػات خصػػػالي تخريرػػػػغ إجسػػػػػػم (25%)
 .ديشار

كسا تسيدت ىحه السخحمة بطيػر تػجو نحػ اعتساد أسمػب التخصيط والتشطيع في تػقيع السذاريع الرشاعية 
مقارنة بالسخحمة الدابقة وقج تبمػر ذلظ مغ خالؿ االىتساـ بسدألة التػزيع الجغخافي الستػازف ندبيًا لالستثسارات 

واالجتساعية ضسغ األقاليع الجغخافية الستخمفة مغ  مع تػجيات تحقيق التشسية االقترادية يتالءـالرشاعية وبسا 
خالؿ الدعي نحػ خمق فخص عسل مشاسبة وتحقيق استقخار الدكاف وتصػيخ ميارات العامميغ وتشػيع مرادر 

 .(2)الجخل ضسغ السشاشق الستخمفة اقتراديًا 
االقترادية لمسذخوع والقخب مغ السػاد إال أف العػامل الستعمقة بالكفاءة  ,اعتساد ىحا التػجومغ خغع وعمى ال

ع السذاريع زيفي تػ  اكبيخ  ادور  بقيت تؤديالساىخة  الخاـ األولية ومشاشق األسػاؽ السحمية والقػى العاممة
البرخة ( فزاًل عغ وجػد تخكد واضح  ,السػصل ,ا ضسغ مخاكد السجف الكبخى )بغجادالسيس ,الرشاعية

لكغ  ,%( مغ إجسالي تخريرات القصاع الرشاعي 8 ٫41سجف وبشدبة )ىحه ال لالستثسارات الرشاعية ضسغ 
السختمفة  عخاؽذلظ فقج تع تػشيغ العجيج مغ السذاريع الرشاعية الكبيخة والسيسة ضسغ مشاشق ال مغ خغععمى ال

الكيسياوية  خخ لألسسجةمعسل لرشاعة الػرؽ وأ ,صشاعة الدجاج في الخمادي ,مثل صشاعة األدوية في سامخاء
 .(3)الكيخبائية في بغجادالسعجات  معسل ,في البرخة

وعمى صعيج مشصقة الجراسة فاف تأسيذ السرخؼ الرشاعي ودوره في تشسية الشذاط الرشاعي في 
يطيخ بػضػح خالؿ ىحه السخحمة اذ اف عجد القخوض السسشػحة لمقصاع الرشاعي في ( 5ججوؿ )مغ السحافطة 

                                                           

   .415، ص  مصدر سبثقحميد جبسم حميد وآخزون ،  ( (2

 269, ص مرجر سابقياسيغ حسيج بجع  السحسجي ,    (2)
  269ص السرجر نفدة ,   (3)
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%( مغ اجسالي القخوض 2٫6( قخضًا وبشدبة )173(  قج بمغ )1971 -1947محافطة القادسية لمسجة ) 
فيسا بمغت قيسة السبالغ السسشػحة لمسذاريع الرشاعية في  ,قخضا( 1111السسشػحة في العخاؽ البالغة)

%( مغ مجسػع السبالغ التي قاـ السرخؼ الرشاعي برخفيا لمسجة 1٫5ديشار وبشدبة )( 111111السحافطة)
 . ضئيمة في عجدىا مشخفزة في قيستيا( ديشار وىي قخوض 11111111) نفديا والتي بمغت
 (1111 -1111عدد وقيسة القروض السسشهحة لمعراق ومحافظة القادسية لمسدة) ( 1جدول)

 الدشة
 العراق السحافظة

 عدد القروض
 قيسة القروض/

 ديشار قيسة القروض/ عدد القروض ديشار

1111 1 1111 11 111111 

1111 1 1111 11 11111 

1111 1 1  11 111111 

1111 1 1111 11 111111 

1111 1 1111 11 111111 

1111 1 1111 111 111111 

1111 11 11111 111 111111 

1111 1 11111 111 1111111 

1111 11 11111 111 111111 

1111 11 11111 111 111111 

1111 1 1111 111 1111111 

1111 11 11111 111 111111 

1111 11 11111 111 111111 

1111 11 1111 111 111111 
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1111 11 11111 111 1111111 

1111 1 1111 111 111111 

1111 1 1111 111 111111 

1111 1 1111 111 111111 

1111 1 1111 111 111111 

1111 1 111 111 111111 

1111 1 1111 111 111111 

1111 1 1 111 111111 

1111 1 1111 111 111111 

1111 1 11111 111 111111 

1111 1 1111 111 1111111 

  1 1971-1947استسارات مغ  , بغجاد , السخكد العاـ الرشاعيالسرخؼ  , الساليةوزارة السرجر : 
وعمى الخغع مغ اعجاد تمظ القخوض القميمة وذات الكيع الزئيمة فقج تصػرت اعجاد السشذآت الرشاعية في 

وفي  ,  ( عامال 1293يعسل فييا ) 1964( مشذأة عاـ 27مشصقة الجراسة اذ بمغ عجد السؤسدات الرشاعية )
( مشذأة 28ثع بمغ عجد السؤسدات الرشاعية ) ,( عامالً 1194( مشذأة يعسل فييا )26اصبح عجدىا ) 1965

( 1276( مشذأة يعسل فييا )28بمغ عجد السؤسدات ) 1967وفي  ,( عامالً 1138يعسل فييا ) 1966عاـ 
 1969اما في عاـ  ,( عامالً 1171( مشذأة يعسل فييا )21تخاجع عجد السؤسدات فبمغ) 1968وفي  ,عامالً 

 ,( عامالً 1194يخافقو ارتفاع في عجد العامميغ في تمظ السؤسدات ليبمغ )( مشذأة 17تخاجع عجدىا مججدا ليبمغ )
بمغ عجد السؤسدات  1971وفي عاـ  ,ويعدى ذلظ الى كثافة العسل في  السشذآت الكبيخة( 6كسا في ججوؿ )

فطيخت عجد مغ مذاريع الرشاعات الدراعية والتي كانت  ,( عامالً 738( مشذأة يعسل فييا )13الرشاعية )
سج عمى االنتاج الدراعي في مشصقة الجراسة او نقمو مغ السحافطات االخخى وكاف في مقجمة تمظ الرشاعات تعت

  . ذ التسػر وصشاعة الخياشة والشديجىي صشاعة كب
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 (1971-1964حافطة القادسية لمسجة )عجد الرشاعات والعامميغ فييا في م (6ججوؿ )
 الشدبة السئػية العساؿعجد  الشدبة السئػية عجد السؤسدات الدشة

1964 27 17 1293 8,15 
1965 26 3 ,16 1194 6 ,14 
1966 28 6,17 1138 9 ,13 
1967 28 6 ,17 1276 6 ,15 
1968 21 6,12 1171 2,13 
1969 17 7,11 1453 8 ,17 

1971 13 8,2 738 1 ,9 
 111 8162 111 159 السجسػع

 ,اآلداب ,جامعة بغجاد  , ـ( . رسالة ماجدتيخ )غ , الرشاعات في محافطة القادسية , السرجر: عباس عبيج حسادي العايج
 .35-25ص ,1989

 (    1111-1111السرحمة الثالثة) 
ىسا خصة  ,ت فييا خصتاف لمتشسية االقتراديةفقج صجر  ,جاية التشسية الرشاعية في العخاؽتعج ىحه السجة ب

إذ تبشت الخصتاف اتجاىات ججيجة في تعديد القصاع  ,(1981-1976)( والثانية 1974-1971التشسية االولى )
خصط بخز ذلظ في ارتفاع االىسية الشدبية لمتخريرات االستثسارية ليحا القصاع مقارنة مع ال ,الرشاعي وبشائو

في ججيجة تخمي إلى بشاء قاعجة صشاعية متيشة قادرة عمى إحجاث تغيخات جحرية  ةاستخاتيجيكسا ضيخت  ,الدابقة
مجسل البشية االقترادية واالجتساعية وتعديد البشاء االشتخاكي وتػفيخ الخفاه لعسـػ السجتسع بتصػيخ االقاليع او 

 .السحافطات الستخمفة 
ذلظ ( 7في ججوؿ ) ويالحع  ,ة اىتسامًا خاصًا لمقصاع الرشاعيالتشسية القػمية االولى والثاني ةاولت خص

 .في مقجار التخريرات االستثسارية ليحا القصاع وفي ندب التشفيح التي تحققت 
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 1111-1111التخريرات السقررة والسرروفات الفعمية لمقطاع الرشاعي لمسدة  (1) جدول
 )مميهن ديشار(

 % 1:  2 2السرخوفات الشيائية  1التخريرات  الدشػات
1971 28 21,1 75 ,3 
1971 51 35,9 71 ,8 
1972 28 22 ,2 79,2 
1973 61 46 ,3 77,1 
1974 225 184,1 81,8 
1975 448 299,2 66,7 
1976 719 497,1 71,1 
1977 966 614,9 62,1 
1978 811 636,3 79, 5  
1979 842 658,5 78,2 
1981 1172٫5 533,6 45,5 

   1982 -1976االحرائية الدشػية لألعػاـ  السجسػعة ,الجياز السخكدي لإلحراء  ,وزارة التخصيط  السرجر:
 نجج ما يأتي :

اذ بمغت ندبة االستثسار في  1975استسخار االىتساـ بالقصاع الرشاعي في السشياج االستثساري لعاـ  .1
 .وىي اعمى ندبة وصل الييا االستثسار في ىحا القصاع ( % 41٫6)الرشاعة 

 ( 21٫3)االولى القػمية الخصة مجسل في الرشاعي القصاع لتخريرات الشدبية االىسية بمغت .2
   في التخريرات حجع في االقترادية القصاعات بيغ مغ االولى السختبة تحتل نججىا بيشسا   
 %(,31٫9) فييا الرشاعي لمقصاع االستثسارية لمتخريرات الشدبية االىسية بمغت اذ الثانية لخصةا   

%(  بيشسا بعج 51اغمبيا ال تتجاوز ) 1971فسع أنيا كانت قبل عاـ  اما بالشدبة لمسرخوفات الفعمية .3
ات عغ السجة التي سبقتيا اخحت تختفع ندبة السرخوفات الفعمية الى مجسػع التخرير 1971عاـ 
%( لمخصتيغ عمى التػالي باستثشاء عاـ 72٫2) ,(  79٫1)%( بل وصػػل الى 51تجاوز )سيا فسعط

 .%( ويعػد ذلظ لتأثيخات الحخب 45٫5بمغت ) اذ 1981
وبيحا السبمغ  ,( مميػف ديشار 172٫5ما يقارب ) 1981بمغت تخريرات القصاع الرشاعي لعاـ  .4

اكثخ مغ ثالثة اضعاؼ ما خرز لمقصاع الرشاعي في مجسل خصة  1981تعادؿ تخريرات عاـ 
 . (1974-1971التشسية القػمية االولى )
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نة متسيدة في خصتي التشسية القػمية التي جاءت بأىجاؼ تختمف عسا حزي القصاع الرشاعي بسكاكسا 
 عغةالرشاعات السعػضاذ اىتع مجمذ االعسار بإقامة  ,بخامج والخصط االقترادية الدابقةكانت عميو في ال

االستيخاد مدتيجفًا بحلظ تقميز االستيخاد والتعػيس عشيا بسشتجات الرشاعات السحمية التي تتػفخ ليا السػاد 
الغحائية واالنذائية  الرشاعات وخاصة قيستيا ندبة مختفعة بيغ الػارداتاالولية والدػؽ السحمية الػاسعة وتذكل 

دة بشاء الرشاعة في مخاحميا االولى وىػ ما شبع ايزًا وىحا االسمػب مغ اساليب التشسية الرشاعية يخافق عا ,
وتقميل االعتساد عمى ايخادات ظ الخصط ضخورة التشػع في االنتاج الخصط االقترادية عمى الخغع مغ اثارة تم

  .(1)الشفط مرجرًا رئيدًا لمعسمة االجشبية والجخل القػمي 
ضخورة التػسع في  ( أكجت عمى1974-1971)االولىخصة لتشسية القػمية في الدبعيشيات فإف الا ةخص اما

والتكامل في  واألخح بسبجأ التخكيد مى السشافدة في االسػاؽ الخارجيةالرشاعات الترجيخية التي ليا القجرة ع
     (2) السذخوعات بسا يديل الػصػؿ الى السخاحل الشيائية وتحقيق الفائجة السخجػة مشيا

 لترجيخية واختارت ليا مػاقع يزسغ ليا سيػلة الػصػؿ بأقل كمفة لحلظ عسمت عمى بشاء الرشاعات ا. 
  (3) كسا أكجت عمى تػسيع السؤسدات الرشاعية وتذغيميا بصاقة انتاجية عالية    . 

( الثانية فإنيا أشارت الى تصػيخ الرشاعة التحػيمية وتقميل 1981-1976اما خصة التشسية القػمية )
ػلػجية وقج عّجت ذلظ مبجأ تحتسو مدتمدمات السزي في بشاء القاعجة السادية والتكش ,االعتساد عمى الشفط 

وتأميغ التكامل  ط بيغ القصاعيغ الدراعي والرشاعيوالسحافطة عمى التػازف والتخاب ,الستصػرة لالقتراد الػششي
في االنتاج يقػـ عمى اساس معجؿ نسػ سشػي  اكبيخ  اإّف ىحه االىجاؼ تحقق تصػر  ,السصمػب مع القصاعات كافة 

 .(4) %(16٫8غ )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ%( أي ضعف معجؿ الجخل القػمي والبال32٫9لمرشاعات التحػيمية يبمغ )
ججيجة قج عسمتا عمى تصػيخ البالد  استخاتيجيةخصتي التشسية القػمية االولى والثانية تبشت  افوعسػمًا 

صشاعيًا عغ شخيق زيادة ندبة التخريرات االستثسارية في كمتا الخصتيغ لغخض خمق قاعجة صشاعية تديع في 
لحلظ عسمت  ,راد متقجـ تتشػع فيو بشى االنتاجتصػيخ اقتراد العخاؽ وتحػيمو مغ اقتراد وحيج الجانب الى اقت

لتي تدتيجؼ مشيا ترجيخ فائس مشتجاتيا ونذخىا في عجد مغ السحافطات عمى بشاء الرشاعات االساسية ا
وقج أثخ ذلظ عمى ارتفاع مداىسة الرشاعة في الجخل  ,الشاحية االقترادية واالجتساعية لغخض تصػيخىا مغ

 .القػمي وارتفاع ندب العامميغ فييا 
محافطة القادسية  ( اف مجسػع التخريرات السالية لمقصاع الرشاعي في8مغ الججوؿ ) يطيخ

( اما في 839٫8%( مغ اجسالي تخريرات العخاؽ البالغة )1٫2( وبشدبة )11٫1( بمغت)1975-1971لمسجة)
                                                           

 .325, ص1985, السػصل ,  السػصل, مصبعة جامعة 2قميسية , ج, العخاؽ دراسة ا واخخوف  دمحم أزىخ الدساؾ  (1) 
 شعباف صجاـ االمارة , جيػد التشسية في العخاؽ في تعجيل الييكل االقترادي , رسالة ماجدتيخ غ . ـ , جامعة البرخة ,   (2) 

 .22, ص  1988كمية االدارة واالقتراد,     
 .27صعباس عبيج العايد جيػد الرشاعة في محافطة القادسية , مرجر سابق ,   (3) 
 .13شعباف صجاـ االمارة , جيػد التشسية في العخاؽ في تعجيل الييكل االقترادي , مرجر سابق , ص  (4) 
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( فقج بمغ مجسػع تخريرات القصاع الرشاعي في محافطة القادسية 1981-1976) الخصة القػمية لمسجة
 . (4489٫4%( مغ مجسػع تخريرات العخاؽ البالغة )1٫8( وبشدبة )81٫8)

  

 (1991-19971التخريرات السالية لمقصاع الرشاعي في محافطة القادسية لمسجة )( 8ججوؿ)

 السحافطة
1971-1975 1976-1981 1981- 185 1986- 1991 

 % السبمغ % السبمغ % السبمغ % السبمغ
 1,8 54,1 1,6 19,3 1, 8 81,8 1,2 11,1 القادسية
 111 2951,6 111 3141,9 111 4489,4 111 839,8 العخاؽ

 دكتػراه  اشخوحة ,واقع واتجاىات التػشغ الرشاعي في اقميع الفخات االوسط مغ العخاؽ  ,السرجر : عبج الدىخة عمي الجشابي 
 .127ص - 119ص , 1996  , جامعة بغجاد ,( مقجمة الى مجمذ كمية اآلداب  ـ ,غ )

الرشاعي في  ( السسشػحة لمقصاع 1985-1981كسا بمغ مجسػع التخريرات السالية خالؿ السجة)
اما في الخصة  ,(3141٫9%( مغ اجسالي تخريرات العخاؽ البالغة )1٫6( وبشدبة )19٫3محافطة القادسية )

( 54٫1( فقج بمغ مجسػع تخريرات القصاع الرشاعي في محافطة القادسية )1991-1986القػمية لمسجة)
 .(2951٫6%( مغ مجسػع تخريرات العخاؽ البالغة )1٫8وبشدبة )

القخارات الحاسسة في تأميع عسميات شخكات الشفط  رت فيوأصجيػمًا عطيسًا 1972ويعتبخ األوؿ مغ حديخاف 
فقج كاف سعخ الشفط الخاـ بعج الحخب العالسية الثانية  ,تحت الشفػذ االجشبي شػيمة األجشبية والتي كانت لػدشػات

 1٫84)ىػػػػػػػػػػػػػػثػع إلػ1949دوالر/بخميػل فػي عػاـ( 1٫75) ارتفع إلى ,أمخيكي لكل بخميل) 1٫15حػػالي)1945عػاـ 
 .(1)1961بخميل في عاـ /دوالر ) 

أف سعخه في األسػاؽ العالسية أخح باالرتفاع بذكل ممسػػس مشح بجاية عقج  (9ويطيخ مغ الججوؿ )
  دوالر/بخميل ( 5٫12) ثع قفػد إلػى1972  في عاـ مميػف ديشار( 536حتى بمغ )مغ القخف العذخيغ ات يالدبعيش

في بجاية عػاـ  مميػف ديشار( 2399ثع ارتفع إلى )1975في بجاية عاـ  مميػف ديشار (678) 1974فػي عػاـ و 
في عاـ ( مميػف ديشار 6596ارتفعت الى )1979في عاـ مميػف ديشار  (3272(ارتفع الى  1978
-1971 سجةػائج الشفصية لمعخاؽ خالؿ الارتفعت الع مميػف ديشار( 8144)تجػاوز سػعخ الػشفط الخػاـ1981
والثاني  ,مغ القخف العذخيغ اتياألوؿ ارتفاع أسعار الشفط عالسيًا مشح بجاية الدبعيش بيغبػذكل ممحػػظ لػدب1981

ىػ ارتفاع إنتاج وترجيخ الػشفط العخاقي بعج إنجاز إجخاءات التأميع وسيصخة الحكػمة العخاقية عمى مػاردىا 
 .القخف العذخيغمغ  اتيتامة في أواسط الدبعيش الشفصية بػرػرة

مميػف شغ )  89٫2)إلػى1971ي عاـ مميػف شغ ف (72٫1)فقج ازدادت صادرات الشفط الخاـ العخاقي مغ
( 161٫5) ثع بمغ أقراه إلى1976 مميػف شػغ فػي عػاـ (112٫3) ثع إلى1973بعج نجاح عسميات التأميع 

                                                           
  216, ص 2112, مصبعة االديب , بغجاد ,1صباح كجة جي , التخصيط الرشاعي في العخاؽ اساليبة تصبيقو اجيدتو , ج  (1) 
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( 3٫25)أي ما يعادؿ 1981اإليخانية في أيمػؿ عاـ  قبل انػجالع الحػخب العخاقيػة1979شغ في عاـ مميػف 
  .قبل أف يبجأ باالنخفاض مميػف بخميل باليػـ الػاحج كسعجؿ عػاـ

بدبب زيادة أسعار  أما العػائج الشفصية فقج ارتفعت بشدب أكبخ بكثيخ مغ معجالت ارتفػاع كسيػة اإلنتػاج 
مميػف ديشار 536إلى 1971في عاـ  مميػف ديشار( 368)فقج ازدادت العػائج الشفصية مغ السجةخالؿ تمظ  الشفط

بعج اكتساؿ عسميات التأميع 1974مميػف ديشار في عاـ  678ثع أصػبحت  ,قبل عسميات التأميع1972في عاـ 
 مميػف  2399ارتفعت مغ  اذأخحت تمظ العػائج باالرتفاع بذكل كبيخ 1975 مػغ عػاـ وابتػجاء ,ونجاحيا الباىخ

وبمغت 1979عاـ مميػف ديشار فػي ( 6596)ثع إلى1978مميػف ديشار في عاـ 3272إلى 1975 ديشار في عػاـ
باالنخفاض بدبب تأثيخ الحخب  مميػف ديشػار قبػل أف تبػجأ 8144بمغت  اذ1981العػائج الشفصية أقراىا في عاـ 

 .(1)العخاقية اإليخانية عمى كسيات الرادرات
 (1111-1111العهائد الشفطية في العراق لمسدة)صادرات الشفط الخام و  (1الجدول رقم)

 العهائد الشفطية مميهن ديشار  الشفط الرادر مميهن طن الدشة
1111 11,1 111 
 ـــــــ 11,1 1111
1111 11,1 111 
 ـــــــ 11,1 1111
1111 11,1 111 
1111 11,1 1111 
 ـــــــ 111,1 1111
 ـــــــ 111,1 1111
1111 111,1 1111 
1111 111,1 1111 
1111 111,1 1111 

  , بغجاد ,مصبعة االديب  ,1ج ,  اجيدتو( - تصبيقاتو -التخصيط الرشاعي في العخاؽ )اساليبو ,السرجر: صباح كجة جي
 217ص , 2112         

 ( عامال885يعسل فييا ) 1972( مشذأة عاـ 15بمغ عجد السؤسدات الرشاعية ) (11ججوؿ ) ويطيخ مغ
( 17ثع بمغ عجد السؤسدات الرشاعية ) ,( عامال 2161( مشذأة يعسل فييا )13اصبح عجدىا ) 1976وفي 

( مشذأة يعسل فييا 14بمغ عجد السؤسدات ) 1986وفي  ,( عامالً 4532يعسل فييا ) 1981مشذأة عاـ 
اما في عاـ  ,( عامالً 4412( مشذأة يعسل فييا )1238بمغ عجد السؤسدات )1991وفي  ,( عامال  5178)

                                                           

 .217ص , السرجر نفدة ((2
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( 6117( مشذأة يخافقو ارتفاع في عجد العامميغ في تمظ السؤسدات ليبمغ )1492السؤسدات ) دبمغ عج 1996
  . الً عام

 (1111-1111) عجد الرشاعات والعامميغ فييا في محافطة القادسية لمسجة ( 11ججوؿ )

 , عباس عبيج حسادي العايد, الرشاعة في محافطة القادسية , رسالة ماجدتيخ )غ  , ـ(  السرجر :
  .35,   25, ص 198,  كمية اآلداب  ,جامعة بغجاد      

 

اما السرخؼ الرشاعي فيطيخ دوره في تشسية الرشاعات في السحافطة مغ خالؿ عجد القخوض السسشػحة 
%( مغ اجسالي القخوض 1٫2( قخضًا وبشدبة )116( والتي بمغت )1996 -1972لمسجة ) ( 11مغ ججوؿ )

فيسا بمغت قيسة السبالغ السسشػحة لمسذاريع  , ( قخضا9648)التي مشحيا السرخؼ في عسػـ العخاؽ البالغة
%( مغ مجسػع السبالغ التي قاـ السرخؼ الرشاعي 1ديشار وبشدبة )( 2121611) الرشاعية في السحافطة

 .وىي قخوض ضئيمة في عجدىا مشخفزة في قيستيا ( ديشار212658613بمغت )برخفيا لمسجة نفديا والتي 

 
 
 
 

  
  

 
 
 

 الدشة
عجد 

 السؤسدات
الشدبة 

 السئػية
 الشدبة السئػية عجد العساؿ

1972 15 1,5 885 3,8 
1976 13 1,5 2161 9 
1981 17 1,6 4532 19,6 
1986 14 1,5 5178 22 
1991 1238 44,4 4412 19,1 
1996 1492 53,5 6117 26,5 

 111 23184 111 2789 السجسػع
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 (1111 -1111عدد وقيسة القروض السسشهحة لمعراق ومحافظة القادسية لمسدة) ( 11جدول )

 الدشة
 العراق السحافظة

عدد 
 القروض

 قيسة القروض/ديشار عدد القروض قيسة القروض/ديشار

1111 11 11111 111 1111111 
1111 1 1111 111 111111 
1111 - - 111 1111111 
1111 1 1111 111 1111111 
1111 1 1111 1111 1111111 
1111 1 11111 1111 1111111 
1111 1 11111 111 1111111 
1111 1 1111 111 1111111 
1111 1 11111 111 1111111 
1111 1 111111 111 1111111 
1111 1 111111 111 11111111 
1111 1 11111 111 1111111 
1111 11 11111 111 1111111 
1111 1 11111 111 1111111 
1111 1 11111 111 1111111 
1111 1 111111 11 1111111 
1111 1 111111 11 1111111 
1111 1 11111 11 1111111 
1111 1 111111 111 11111111 
1111 1 11111 11 1111111 
1111 1 111111 111 1111111 
1111 1 111111 111 11111111 
1111 - - 11 11111111 
1111 - - 11 11111111 
1111 - - 1 1111111 

  (1996-1972لمدشػات )استسارات  , بغجاد ,السرخؼ الرشاعي السقخ العاـ  , السالية: وزارة السرجر
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كسا ضيخ االىتساـ في تذجيع الشسػ الرشاعي في محافطة القادسية ويسكغ مالحطة ذلظ مغ إنذاء مرشع 
 الرشاعيةسشصقة الالباف القادسية  فزال عغ صشاعات غحائية أخخى ومشيا معامل شحغ الحبػب الفشية في 

 وجسيعيا تابعة لمقصاع الخاص مثل معسل شحيغ القادسية  وبعجه  معسل شحيغ دنيا ومعسل شحيغ ةالحجيث
اف مغ  (12) ججوؿـ  1975كسا تع انذاء مرشع نديج الجيػانية عاـ  ,السذخؽ وقبمو معسل شحيغ االعخجي

سية اجتساعية اىع االعتبارات التي دعت الى تأسيذ ىحا السرشع  ىي الدياسة الحكػمية بيجؼ تحقيق تش
باإلضافة الى اعادة تػزيع سكاف السحافطة  ,واقترادية متسثمة بتخفيس ندبة البصالة في محافطة القادسية

 .رفع السدتػى السعاشي لمدكافعغ  فزالً  ,اشق الجاذبة لمدكافوجعل السحافطة مغ السش
كسا تحتػي السحافطة عمى  لعاـتابع لمقصاع ا ,واألفخاف فقج كاف ىشاؾ معسل واحجأما صشاعة السخابد  

مجسػعة كبيخة مغ السخابد واألفخاف التابعة لمقصاع الخاص تقػـ بترشيع الخبد والرسػف بأنػاعو السختمفة 
مل الرغيخة إلى جانب ذلظ تػجج مجسػعة مغ السعا ,العمف الحيػاني السحجودة إلنتاجفزال عغ شخكة الجيػانية ,

  .السشتذخة في السحافطة
 (1996-1972سؤسدات الرشاعية التي تع تأسيديا في محافطة القادسية لمسجة )ال( 12ججوؿ )

 الدشة         
 القطاع

 
 مميهن ديشار الكمفة االنذائية/ اسم السشِذأة الرشاعية

 االنتاج التأسيس
ديشار 11111 معسل طحين القادسية خاص 1111 1111  
 1,111 مرشع البان القادسية عام 1111 1111
 11,111111 مرشع نديج الديهانية عام 1111 1111
ديشار 111111 صشاعة السخابز واألفران اشتراكي 1111 1111  
 ------- العمف الحيهاني إلنتاجشركة الديهانية  خاص 1111 1111
 111 معسل طحين االعرجي خاص 1111 1111
ديشار 111111 معسل طحين دنيا خاص 1111 1111  
 1,111 طحين السذرق معسل  خاص 1111 1111

 االعتساد عمى : بالسرجر: 
   , عات الغحائية في محافطة القادسيةالتحميل السكاني لمرشا , االيجاميرباط حديغ  رحسغ (1)

 .23-22 ص , 2111, اآلدابكمية  , جامعة القادسية ,(ـ.   غ)خ رسالة ماجدتي
 زراعة القصغ وصشاعة السشدػجات القصشية والعالقة بيشيسا في محافطة  , رحسغ رباط حديغ (2)

 282ص ,2112 ,13العجد  ,الكػفة  ادأبمجمة  , القادسية     
وفي الشرف الثاني مغ ىحه السخحمة كانت الرشاعات العخاقية عبارة عغ صشاعات عدكخية بالكامل خالؿ 

وكاف ليا عػاقب اقترادية وسياسية كبيخة تسثل األسباب  1988/  8/8الحخب العخاقية االيخانية حتى نيايتيا في 
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اذ بمغ اجسالي السشذآت  (1),اذ ادت الى تجىػر الرشاعة وتجميخىاالجحرية لسذاكل العخاؽ االقترادية الحالية 
( مشذأة نتيجة 32169لتربح ) 1996ثع انخفزت عاـ  ,1991( مشذأة عاـ 41193الرشاعية في العخاؽ )

اما عمى مدتػى العامميغ في الرشاعة    (13ويالحع مغ ججوؿ ) ,تأثخىا بالػضع االقترادي والدياسي لمبمج
( عاماًل عاـ 216141بعجما كانػا  ) ,(1996( عاماًل عاـ )188117بحػا )اذ اص ,فقج تخاجعت اعجادىع ايزاً 

1991.  
 اعداد السشذآت الرشاعية والعاممين فييا في العراق ومحافظة القادسية( 11جدول )

 (1111 ,  1111لمدشهات )

السجسػعة االحرائية الدشػية لألعػاـ  ,لإلحراء السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى وزارة التخصيط لمجياز السخكدي 
(1991  , 1996) 

 

زيادة  الرشاعية عمى مدتػى العخاؽ اال اف اعجادىا في التخاجع الػاضح في اعجاد السشذآتوعمى الخغع مغ  
( مشذأة 1492الى) 1991( مشذأة عاـ 1238اذ ارتفعت اعجاد مشذآتيا مغ ) ,واضحة في محافطة القادسية

( 4413ورافق ذلظ زيادة في عجد العامميغ في القصاع الرشاعي فارتفع عجد العامميغ فييا  مغ ) 1996عاـ 
وىحا نتيجة لديادة السشذآت الرشاعية الرغيخة في  ,1996( عاماًل عاـ 6117الى ) 1991عاماًل عاـ 

 .(2) ( مشذأة صغيخة1477وصمت الى ) 1996وفي عاـ  1991( عاـ 1227فطة التي بمغت )السحا
  (1111-1111السرحمة الرابعة )

ت فتخاجع ,مبي عمى الرشاعةاثخ س 2113-1991كاف لطخوؼ الحرار االقترادي عمى البمج ما بيغ
% مغ 43وانخفزت ليسشة بغجاد فػصمت قػة العسل فييا الى  ,% لمسجة اعاله31ل الرشاعي بشدبة قػة العس

ا حممحػضا بي احققت تقجمفي حيغ اف محافطة القادسية  1997قػة العسل الرشاعي االجسالي لمعخاؽ عاـ 
 . (3)السعيار

                                                           
, كمية  (غ , ـ) , الرشاعات االنذائية وإمكانيات تشسيتيا في محافطة القادسية , رسالة ماجدتيخ الػائميحديغ عمي فيج  (1)

 .31, ص2118 اآلداب , جامعة القادسية ,

 السرجر نفدو . (1)

 .191عبج الدىخة عمي الجشابي , الجغخافية الرشاعية , مرجر سابق, ص (1)

 عجد العامميغ عجد السشذآت الدشة
 العخاؽ القادسية العخاؽ القادسية

1111 1111 11111
111 

1111 111111 
1111 1111 11111 1111 111111 
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السخحمة الدابقة وتسثل  ألحجاث امخاحل الترشيع في العخاؽ لكػنيا تسثل امتجاد اُتعج ىحه السخحمة مغ أسػ 
تجميخية لكافة مجاالت الحياة السيسا  آثارا والحي نتج عشو2113أيزًا مخحمة احتالؿ العخاؽ في نيداف عاـ 

كاف لتعاضع دور الفداد اإلداري وانعجاـ دور التخصيط  فقج ,عخاؽالقصاعات االقترادية عمى مدتػى ال
 كػمي في ضل سيادة فمدفة وخصط تشسػية مالئسة مع انعجاـ الجعع الح الرشاعي وعجـ وجػد أي سياسات

القصاع الرشاعي العاـ وتجميخ خجمات البشى االرتكازية واالنفتاح الكبيخ غيخ  خرخرة لسشذآتال
رشاعة في العخاؽ وىي مخحمة صعبة في تاريخ ال , (1)السحمي لمسشتجات األجشبية السدتػردة السخصط لمدػؽ 

 : وأبخز خرائريا

: فقط 1٫9الى  1981% عاـ 8٫3الشاتج السحمي اإلجسالي مغ تخاجع إسياـ الرشاعة التحػيمية في  - أ
 .2115عاـ 

بدبب تػقف  ,1981مقارنة بسا كانت عميو عاـ  2115% عاـ  25تخاجع قػة العسل الرشاعي بشدبة  - ب
 .عسل بصاقات إنتاجية متػاضعة ججاً معطع السشذآت الرشاعية الكبيخة عغ اإلنتاج أو أنيا ت

وىحا يعشي تػقف  ,ائل اإلنتاج الى نطاـ آلية الدػؽ العاـ وممكية الجولة لػسالتحػؿ الدخيع مغ القصاع   - ت
فتػقفت أو كادت عغ العسل وعجدت عغ  ,وال سيسا تػفيخ الديػلة الشقجية دعع الجولة السشذآت القصاع العاـ

 .إصالح معجاتيا السدتيمكة أو حتى تػفيخ قصع الغيار

 ,ميدانية الجولة حتى اآلف تذغيميةفكل  ,عاـ أو حتى السختمطار الرشاعي الالتػقف نيائيًا عغ االستثس  - ث
والحي لع يتحقق بدبب الطخوؼ األمشية  ,تثسار األجشبي في القصاع الرشاعيولجية فتح الباب وتذجيع االس

 .الرعبة التي يعيذيا القصخ حتى اآلف

افة اجخاءات حساية السشتج وإيقاؼ العسل كميا بك ,سفتػح في استيخاد الدمع والبزائعتباع سياسة الباب الا - ج
واسعار متجنية عجد فييا السشتػج  بأنػاع ىفأغخقت األسػاؽ بالدمع الرشاعية السدتػردة مغ مرادر شت ,السحمي

 .(2)السحمي مغ السشافدة بطخوؼ إنتاج وتدػيق غيخ متكافئة لرالح السشتػج األجشبي

التشسية  جاتو تػجو العخاؽ نحػ مػاجية مذاكلئعا وترجيخ الشفط وفي انتاج بة مديادة السزصخ لونتيجة 
شيج الشاتج السحمي االجسالي لمعخاؽ تحدشا واضح في زيادة صادرات الشفط  اما بكية  .االقترادية واالجتساعية

ججا وليحا شجع عمى اقامة مذاريع  االقصاعات االقترادية االخخى يكػف الشاتج السحمي االجسالي مشخفز
 .يخةصغ

                                                           
 276, ص مرجر سابق , ياسيغ حسيج بجع  السحسجي واخخوف    (1)
 191-191ص مرجر سابق , الجغخافيا الرشاعية , , عبج الدىخة الجشابي  (2)
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في حيغ كانت  1997اـدوالر بخميل ع( 18٫7)( تزاعف أسعار الشفط اذ بمغت 14يتزح مغ ججوؿ ) 
فقج تزاعف االسعار مخة  2111أما في عاـ  ,مميار دوالر 4٫590 أكثخ مغ  نفدو العػائج السالية الشفصية لعاـ

 .218862حتى  وصمت الى  عػائج السالية الشفصية في العخاؽاخخى وأزداد حجع ال

 انتاج وعهائد وأسعار الشفط في العراق( 11جدول )

 االسسي دوالر برميل الدعر الدشة عهائد الشفط مميار دوالر الدشة انتاج الشفط الف برميل يهميا   الدشة

1111 1111,1 1111 1,111 1111 11,1 

1111 1111,1 1111 1,111 1111 11,1 

1111 1111,1 1111 11,111 1111 11,1 

1111 1111,1 1111 11,111 1111 11,1 

 , ـػ اإلندانيةمجمة القادسية لمعم ,شاقة الخياح في العخاؽ بيغ امكانيات االستثسار ومعػقاتو  , رحسغ رباط حديغ السرجر :
 175ص ,2118 , 3العجد ,السجمج الحادي عذخ 

فقج بمغت قيسة صادرات الشفط  2111اما في عاـ  ,2113( مميػف دوالر في عاـ 8٫4في حيغ اصبحت )
اذ بمغت كسية الشفط السشتجة  ديادة كسيات اإلنتاج وارتفاع أسعار الشفط( مميػف دوالر وذلظ نتيجة ل52٫2)
(  مميػف بخميل 3482الشفط)اذ بمغ انتاج  ,2115( مميػف دوالر عاـ 49بمغت ) ثع  ,(  مميػف بخميل861٫7)

لحا وفخت ىحه العػائج امكانات مادية ساىست في  ,(1)( مميار بخميل143٫1الحتياشي مشو )فيسا بمغ ا ,يػمياً 
 .تسػيل مذاريع التشسية الرشاعية ومشيا الرشاعات الدراعية في مشصقة الجراسة

 ,الجعع السالي لمسذاريع الرشاعية اما السرخؼ الرشاعي الحي يعسل عمى دعع التشسية الرشاعية وتقجيع
الرشاعية  السذاريعفقج كاف لو الجور الكبيخ في محافطة القادسية مغ خالؿ مشح القخوض الرشاعية ألصحاب 

( قخضًا لمسجة 226اذ بمغ اجسالي عجد القخوض السسشػحة لمسدتثسخيغ في السحافطة ) (15كسا في ججوؿ) ,
( 8٫173وبكيسة قجرىا ) ,عجد القخوض السسشػحة لمعخاؽ كافة%( مغ 3٫6شكمت ندبة ) ( 1997-2116)

  .عة عمى مدتػى العخاؽ لمسجة نفديا%( مغ قيسة القخوض السسشػ 3٫6مميار ديشار وىي تذكل ندبة )
 
 
 
 

                                                           
 69-68الرشاعات االنذائية ومكانيات تشسيتيا في محافطة القادسية , مرجر سابق , ص,  حديغ عمي فيج الػائمي ( 1)
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عدد ومبالغ القروض السرروفة من قبل السررف الرشاعي لمسذاريع الرشاعية في محافظة (11جدول )
 (1111-1111) القادسية لمسدة

 الدشة
 العراق السحافظة

 قيسة القروض/ديشار عدد القروض قيسة القروض/ديشار القروضعدد 
1111 - - 1 1111 
1111 - - 11 11111 
1111 1 111 11 111111 
1111 - - 11 1111111 
1111 1 11111 11 1111111 
1111 1 11111 11 111111 
1111 - - 1 111111 
1111 - - 1 11111 
1111 1 11111 11 111111 
1111 1 11111 1 111111 
1111 1 11111 1 11111 
1111 1 11111 1 111111 
1111 1 1111 11 111111 
1111 - - 11 1111111 
1111 1 111111 111 11111111 
1111 11 111111 111 11111111 
1111 11 111111 111 11111111 
1111 111 1111111 1111 11111111 
1111 11 1111111 1111 11111111 
1111 11 111111 1111 11111111 
1111 11 1111111 111 11111111 
1111 11 1111111 111 11111111 
1111 1 11111 111 11111111 
1111 - - 11 11111111 

   .2121-1997استسارات لمسجة  , بغجاد ,السرخؼ الرشاعي السقخ العاـ  ,السالية السرجر : وزارة  
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اال اف القصاع  ,مسذاريع الرشاعية وانخفاض قيستيامغ السرخؼ ل وعمى الخغع مغ قمة القخوض السقجمة
  .تصػرًا ممحػضًا خالؿ ىحه السخحمةالرشاعي في السحافطة شيج 

اذ  ,اذ ازدادت السذاريع زيادة كبيخة لكػنيا مشذآت اقترادية ذات اىسية عمى مدتػى العخاؽ والسحافطة
وبمغ  ,2111( مشذأة عاـ 11111)في العخاؽ بمغ عجد السؤسدات الرشاعية ( 16يتزح مغ ججوؿ )

وأصبحت  ,2113( مشذأة عاـ 3369الرشاعية )ثع بمغ عجد السؤسدات  ,2116( مشذأة عاـ 12138)
 .2121( مشذأة عاـ 317861اعجادىا )

 اعداد السشذآت الرشاعية والعاممين فييا في العراق ومحافظة القادسية( 11جدول )
 (1111,   1111 ,  1111,  1111لمدشهات )

- 2113,  2116,  2111, السجسػعة االحرائية الدشػية لألعػاـ )لإلحراءالسرجر: وزارة التخصيط لمجياز السخكدي 
2121). 

 
شكمت  2111( مشذأة عاـ 1111)التحػيمية وفي محافطة القادسية بمغ مجسػع السشذآت الرشاعية 

وبمغت  2116( مشذأة عاـ 869بمغ عجد السشذآت الرشاعية )فيسا  ,%(11٫1الرشاعات الدراعية مشيا ندبة )
وتخاجعت ندبة  2113( مشذأة عاـ 953ثع ارتفعت ندبيًا فبمغت ) ,%(11٫1ندبة الرشاعات الدراعية مشيا )

بمغ عجد الرشاعات التحػيمية في السحافطة  2121اما في عاـ  ,%(11٫1الرشاعات الدراعية فذكمت ندبة )
 .(%36٫5مشذأة وبمغت ندبة الرشاعات الدراعية مشيا ) (1111)

اذ تخاجع عجد العامميغ في السشذآت  ,ويشصبق الحاؿ ذاتو عمى عجد العامميغ في القصاع الرشاعي
( عامال 11111بعج اف كاف عجدىع ) 2116( عاماًل عاـ 22652الرشاعية في العخاؽ فبمغ عجد العامميغ )

لمديادة في عجد السشذآت نطخًا  2113( عاماًل عاـ 29116وليختفع مغ ججيج فيربح ) ,ـ2111في عاـ 
 .ـ2121 ( عامال في عاـ11111وبمغ عجدىع ) ,الرشاعية

 

 الدشة
 عدد العاممين عدد السشذآت

 العراق القادسية العراق القادسية
 ةالتحهيمي

 ةةةةة
 الزراعية التحهيمية الزراعية التحهيمية الزراعية التحهيمية الزراعية

1111
111111
111111
111111 

1111 111 11111 11111 1111 1111 11111 11111 

1111 111 111 11111 1111 1111 1111 11111 111111 

1111 111 111 111111 11111 1111 1111 11111 111111 

1111 

 

 

 

 

 

 

 

11 

11111
11 

111 11111 1111 11111 1111 11111 111111 
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وبمغت ندبة العامميغ في  2116( عاماًل عاـ 9119ارتفعت اعجادىع الى )اما في محافطة القادسية فقج  
وشكمت ندبة العامميغ في  ,( عامالً 8214بعج اف بمغ عجد العامميغ فييا ) ,%(57٫8الرشاعات الدراعية )
وبمغت ندبة  2113( عاماًل في عاـ 7947وانخفس عجدىع الى ) ,%( مشيع 45٫9الرشاعات الدراعية )

وىحا %( مغ اجسالي العامميغ في السؤسدات الرشاعية في السحافطة 51٫1العامميغ في الرشاعات الدراعية )
 2114نتيجة لتخاجع الػضع االقترادي في السحافطة والبمج معًا السيسا مع تجىػر االوضاع االمشية مابعج عاـ 

%( مغ اجسالي العامميغ في السؤسدات الرشاعية في 31٫2ندبة العامميغ في الرشاعات الدراعية ) وبمغت ,
 .ـ2121في عاـ  ( عامالً  14543عجدىع ) السحافطة والبالغ 

 
 



  ثاني ..............االمكانات الجغخاؼية لمرشاعات الدراعية في محافغة القادسية الفرل ال
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 االمكانات الجغخاؼية لمرشاعات الدراعية في محافغة القادسيةالفرل الثاني : 

يتصمب أي مذخوع صشاعي مجسػعة مغ االمكانات الجغخافية الصبيعية واالقترادية والدكانية وتختمف ىحه      
 كياـ الرشاعات الدراعية.ل الستاحة االمكانات الجغخافية أىعاالمكانات مغ مكاف الى اخخ  يتشاوؿ ىحا الفرل 

 . (Natural Potential): االمكانات الظبيعية.السبحث االول

الرشاعات الدراعية عجدًا مغ االمكانات الصبيعية والزخورية لكياميا غيخ االىسية الشدبية لتمظ  تتصمب      
،  تربح العالقة قػية بيغ العػامل (1)االمكانات في جحب الشذاط الرشاعي الدراعي تختمف مغ مكاف الى اخخ

الحي يزع ذلظ الشذاط الرشاعي ومغ ثع تسشحو القجرة  باإلقميعالصبيعية وتمظ الرشاعات عشجما يكػف ىشالظ تشػع 
لحلظ تحتع عميشا دراسة  ،قػيةالعػامل الصبيعية والشذاط غيخ  وبالعكذ عشجما تكػف العالقة بيغ عمى الشسػ والتصػر

 .(2)ىحه االمكانات الصبيعية ألىسيتيا في تػشغ الرشاعات الدراعية في السحافطة

، لحا يسكغ ألخخومغ مكاف  ألخخى االمكانات الجغخافية الصبيعية عمى الرشاعات مغ صشاعة  تأثيخويختمف      
 بياف ىحه االمكانات الصبيعية ودورىا في تصػر الرشاعات الدراعية كاالتي:

 . (Geogrogvaphical Location). اواًل: السؾقع الجغخافي

دراسة السػقع الجغخافي بسكانة الرجارة في الجراسات الجغخافية الف السػقع يحجد شخرية مشصقة  طىتح     
لعل لكمسة السػقع مغ وجية نطخ الجغخافية اكثخ مغ مجلػؿ وفييا  أي يحجد حاضخ ومدتقبل مشصقة الجراسة الجراسة

االخخى او بالشدبة الى  البمجافبالشدبة الى  ما او مشصقة بمج، أي اف مػقع (3)يخاد السػقع الفمكي والسػقع الجغخافي
مػقع اف إذ  ،(4)اليابدة والساء لو تأثيخ في تصػر وازدىار الرشاعات الدراعية فييا باعتبارىا مشاشق مجاورة ليا

يختمف مغ مشصقة الى  ألنوالشذاط الرشاعي لو مبخراتو السدتشجة الى شبيعة الشذاط ذاتو والى خرائز السػقع 
اقترادًا زراعيًا  ـواجية الشذاط االقترادي لمدكاف سػاء كاف اقترادًا صشاعيًا ا فيػ (2كسا في خخيصة ) ،اخخى 

 يعة ، وانعكاس عمى شب(5)أي اف القخب مغ مشاشق االستيالؾ لو دور كبيخ في تحجيج االنتاج

                                                           

 .35، ص1981،  ، بغجاد مصبعة الحػادث،  احسج حبيب رسػؿ ، مبادئ جغخافية الرشاعة (1)
 .34، ص ، مرجر سابق الغحائية في محافطة القادسية، التحميل السكاني لمرشاعات  ( رحسغ رباط حديغ االيجامي(2

 .13، ص1985،  ، بغجاد ، وزارة التعميع العالي والبحث العمسي1، ج ، العخاؽ دراسة اقميسية دمحم ازىخ الدساؾ واخخوف  (3)
 .111، ص1982، السػصل ،  ، مجيخية دار الكتب ، جغخافية الرشاعة  ابخاليع شخيف واخخوف  (4)
 .57، ص1996، بيخوت،  ، دار الشيزة العخبية 3، ط ، جغخافية السػارد واالنتاج غ ميسشةسارة حد (5)
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 ( الػحجات اإلدارية في محافطة القادسية 2خخيصة )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

، مكياس  الجيػلػجيةجسيػرية العخاؽ ، وزارة الرشاعة والسعادف ، ىيئة السدح الجيمػجي العخاقية ، خخيصة العخاؽ :السرجر 
 . 2116، بغجاد ، 511111:1الخسع
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 .الدراعية التي تعتسج عمييا الرشاعات الدراعية والرشاعات التي يسكغ اف تمبي حاجة الرشاعات مدتكبالً 

لحا  شخقاً  45٫47و  44٫24شسااًل وخط شػؿ  32٫23و 31٫16بيغ دائختي عخض تقع محافطة القادسية إذ 
تفخع مشيا مجسػعة شخؽ التي تلصخؽ الشقل   برػرة عامةو  اعصى ىحا السػقع الجغخافي لمسشصقة اىسية كبيخة

لشقل مجخالت مثل بابل وواسط وذي قار والسثشى والشجف برػرة خاصة تخبصيا بالسحافطات السجاورة ليا 
، فزاًل عغ تػافخ (1)االنتاج مغ السػاد االولية ومرادر الصاقة او نقل السشتجات الدراعية السرشعة في السحافطة

شبكة اخخى مغ الصخؽ الثانػية التي تخبط مخكد السحافطة مع وحجاتيا االدارية وليحا السػقع اصبحت مشصقة 
يع ونقل السشتجات الرشاعية الى مشاشق اسػاقيا مغ الجراسة ليا القجرة عمى جمب السػاد الخاـ الى مشاشق الترش

تشػع في السشتجات الدراعية الجاخمة في  جلحلظ وج ،خالؿ عسميات تدػيق السشتجات الدراعية الى خارج السحافطة
في الكثافة الدكانية العالية  التي تعسل  ذات مشصقة الفخات االوسطضسغ  تقع الرشاعة وكػف مشصقة الجراسة

وبالتالي استثسار السػاد الخاـ  ،ة والرشاعات الدراعية برػرة خاصةاعات التحػيمية برػرة عامتذغيل الرش
الييا فزال عغ تػافخ متصمبات الدػؽ ليحه الكثافة الدكانية بالسحافطات لمسحافطة والسحافطات السجاورة 

 .(2)االخخى مغ جية اخخى السجاورة وقياـ التبادؿ التجاري بيغ وحجاتيا االدارية مغ جية والسحافطات 

قياـ عجد مغ الرشاعات الدراعية واف الجغخافي لمسشصقة السجروسة يذجع بشاءًا عمى ما تقجـ فاف السػقع       
ىحه الرشاعات الستشػعة وباختالؼ احجاميا يعج الحي تحتمو السحافطة واف استثسار نسػىا وتصػرىا مختبط بالسكاف 

 . مشصقة الجراسة اىسية اقترادية كبيخة امخًا ضخوريًا مغ شأنو اف يكدب

 . (Al jluliacon Figuration). ثانيا: التكؾيؽ الجيؾلؾجي

انػاع السعادف الستاحة في  ومغ ثع ،التاريخ الجيػلػجي لسشصقة ما يحجد بشية وشبيعة الرخػر فييا دراسة      
مباشخة ايزًا  تأثيخالرشاعات التي يسكغ اف تقاـ او تتػشغ فييا ولو  بأنػاعولو عالقة كبيخة  ،االستثسار الرشاعي

 .(3)تتييأ ليا ضخوؼ زراعتياالتي عية بالتالي قجرتيا عمى امجاد الرشاعة بالسحاصيل الدرا ، نػع التخبة تحجيجفي 

                                                           

،  اشخوحة دكتػراه ) غ، ـ( جامعة الكػفة،  ، التشسية الرشاعية واتجاىاتيا والسكانية في محافطة القادسية رحسغ رباط االيجامي (1)
 .35صكمية التخبية بشات ، 

كمية  ، جامعة القادسية ،ـ( .  ، رسالة ماجدتيخ )غ ، الرشاعات االنذائية في محافطة بابل الصائيعباس فاضل عبيج حدغ  ((2
 .45، ص2119،   اآلداب

 .85، ص مرجر سابق ، ، الجغخافيا الرشاعية عبج الدىخة عمي الجشابي (3)
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الصبيعية لمرخػر وما تحتػي تعج دراسة التكػيغ الجيػلػجي لسحافطة القادسية امخًا ميسًا لسعخفة االمكانات       
لحا اصبحت احجى الحقائق العمسية التي تتػاجج وتتػزع الرخػر والسعادف  ،مغ معادف مختمفة في مشصقة الجراسة

تخجع اكثخ تخسباتيا  اذ ما بيغ الشيخيغانيا تقع ضسغ الديل الخسػبي لبالد  إذاالقترادية ضسغ القذخة االرضية 
، وليحه التكػيشات الجيػلػجية لسشصقة (1)العرخ الباليػستػسيغ والعرخ الحجيث الى الدمغ الخابع بعرخيغ ىسا

 مى:ع( ويسكغ تقديسيا 3، خخيصة )مختمفة تخسبيوالجراسة الى عرخيغ الثالثي والخباعي وبجورات 

 . (Teriory Depos.tsتخسبات العرخ الثالثي ) .1
تتخاوح اعسارىا بيغ االيػسيغ االسفل والباليػسيغ وتحتػي عمى  ةسل عمى تخسبات تستج بجورات تخسبيوتذت       

 التكػيشات الرخخية االتية:
 (Dammam Formationتكػيغ الجماـ )االيػسيغ االسفل الى االيػسيغ االوسط( ) -أ 

ويتألف ىحا التكػيغ مغ الرخػر يعج تكػيغ الجماـ مغ اقجـ التخسبات السكتذفة عمى الدصح       
ث وصمراؿ وسجيل وسسظ ىحا التكػيغ يتخاوح ياو دولػمػف شباشيخية او فتاتية عزػية االجيخية قج تك

وتكػيغ ىحا التكػيغ في الجية الجشػبية الغخبية مغ السحافطة مغ ناحية الذشافية  (2)ـ(251-291بيغ )
 تحجيجًا. 

 . (Zahar f0rmationالباليػستػف( ) -تكػيغ الدىخة )الباليػسيغ -ب 

جيخي ابيس او احسخ قج يكػف في بعس االحياف رممي  حجخاف التكػيغ الرخخي ليحا التكػيغ ىػ       
ـ وبرػرة عامة يقع ىحا التكػيغ بذكل غيخ  31او صمراؿ او رممي كمدي ويرل سسظ ىحا التكػيغ الى 

التخسبية بيئة تعخية ويقع ىحا لحا فاف البيئة  ،سخًا ويسأل بتخسبات العرخ الخابعتػافقي فػؽ التكػيشات االقل ع
 .(3)التكػيغ في ناحية الذشافية في الجية الجشػبية القخيبة مغ السحافطة

 (Euphrates Forrationتكػيغ الفخات ) مايػسيغ االسفل الستأخخ الى مايػسيغ متػسط ثانػي( ) -ج 

تشػع التزاريذ يؤدي الى تشػع السشاخ وكحلظ يؤدي الى تشػع  فافلصبيعة الدصح اثخ عمى الرشاعة     
تختبط جيػلػجية مشصقة الجراسة  اذعمى نػع الرشاعات القائسة في مشصقة الجراسة بجوره يؤثخ  الحياالنتاج 

                                                           

 ، رسالة ماجدتيخ )غ. قزاء السحسػدية، التسثيل الخخائصي الستعساالت االرض الدراعية في  سساح صياح عمػاف الخفاجي (1)
 .9، ص 2113،  ، كمية التخبية لمبشات جامعة بغجاد، ـ( 
 .42ص،  ، التشسية الرشاعية واتجاىاتيا السكانية في محافطة القادسية ، مرجر سابق ( رحسغ رباط حديغ االيجامي(2

 .45، ص مرجر سابقافطة القادسية ، الرشاعات االنذائية وامكانية تشسيتيا في مح،  حديغ عمي الػائمي (3)
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يتكػف مغ ثالث اجداء الجدء االسفل يتألف مغ الحجخ الجيخي وشباشيخي واالوسط  إذبالتصػر الجيػلػجي 
عمسًا اف ىحا التكػيغ يذسل اجداء ضيقة مغ  .وشيشي اما االعمى فيتكػف مغ الحجخ الجيخي جيخي  جخح

حيث اف  (1)ـ(61-7غ )ػػػػػػػػغ مػػػػػػػػظ ىحا التكػيػػػػػػجشػب غخب السحافطة تحجيجًا ناحية الذشافية ويبمغ سس
قاؿ والرشاعات ذات السكائغ التكػيغ الجيػلػجي يؤثخ عمى استقخار السشصقة وقجرة االرض عمى تحسل االث

 .(2)الثقيمة

 . (Quaternary Deposits)تخسبات العرخ الخباعي.  .2
تتكػف ىحه الخواسب مغ رواسب نيخية ودلتاوية وتذسل تخسبات الدمغ الخباعي اكثخ مغ ثمث سصح العخاؽ       

( واليػلػسيغ Pleistoceneفي حػض الديل الخسػبي وتتكػف مغ تخسبات عرخي الباليػستػرسيغ ) ومعطسيا
( Holocene التي تغصي عسػـ السشصقة ويتبايغ رواسب سسظ الدمغ الخباعي في حػض الديل الخباعي )
ـ( ومغ الرعػبة الفرل بيغ رواسب الدمغ الخباعي وما قبل الدمغ الخباعي ومغ ناحية السحتػى 152-222)

اقترادية فيي مرجر الحرى واالشياف والخمل كسا انيا الحياتي وتعتبخ تخسبات العرخ الخباعي ذات قيسة 
 .(3خخيصة)(3)القاعجة التي تبشى عمييا السشذأة اليشجسية السختمفة

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

، مصبعة جامعة  ، السحػر الجغخافي ، مػسػعة البرخة الحزارية ، الػضع الجيػلػجي في محافطة البرخة داود جاسع ربيع ((1
 .11، ص1988،  ، البرخة البرخة

االنتاج الدراعي واثخة في الرشاعات الدراعية في محافطة بابل ، رسالة ماجدتيخ )غ . ـ( جامعة بابل ،  دعاء صبار اليػسفي (2)
 .13، ص 2117،كمية التخبية لمعمـػ االندانية ، 

 .46، ص مرجر سابقالرشاعات االنذائية وامكانية تشسيتيا في محافطة القادسية  ، ،  ( حديغ عمي الػائمي(3
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 في محافغة القادسية البشية الجيؾلؾجية( 3)خخيظة 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . 2112، بغجاد ،  511111: 1جسيػرية العخاؽ الييئة العامة لمسداحة ، خخيصة محافطة القادسية االدارية ، مكياس رسع السرجر : 
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 -مى عجة اقداـ ىي:عوتقدع تخسبات العرخ الخباعي 

 . (flood plain Deposits ) الؽيزيةتخسبات الديؾل  -أ 
السحافطة ما عجى الجية الجشػبية الغخبية والجشػبية يػجج ىحا الشػع مغ التخسبات في اغمب انحاء       

الذخقية والذسالية الذخقية وتتكػف ىحه الخواسب نتيجة فيزانات نيخ الفخات عمى االراضي السحيصة بو ثع 
ـ( ويعػد 15-11رسب ما يحسمو مغ رواسب ولتكػيغ الغخيغ والصيغ مع كجسات رممية يرل سسكيا ما بيغ )

عرخ الباليػستػسيغ التي القى بيا نيخ الفخات اثشاء الفيزانات الكبيخة في العرػر  زمغ ىحه التخسبات الى
 .(1)القجيسة

 

 . (Depression fill Depositsتخسبات السشخفزات السظسؾرة ) -ب 

تتجسع ىحه التخسبات عمى شكل شخيط شػلي شخؽ نيخ الفخات ما عجا الجية الجشػبية الغخبية و الجية        
والجية الذسالية الذخقية وتختمف ىحه التخسبات مغ مشخفس الى اخخ وحتى ضسغ السشخفس الػاحج فيي الجشػبية 

متغيخة وتتألف مغ رواسب شيشية وغخيشية ذات اصل نيخي واف سسظ ىحه التخسبات تختمف مغ مكاف الى اخخ  
ػر الجلسج في االجداء ىشيا اال لسحافطة ولع يبقى مـ( فتػجج ىحه التخسبات في السشاشق العجيجة في ا2يرل الى )

وتكػف ارض ممحية متفخقة بدبب قخب  السياه  ةطة وفي اقرى الجشػب مغ ناحية الذشافيالذسالية مغ السحاف
 .(2)الجػفية مغ سصح االرض

 . (Inland Dabkha Deposits ) تخسبات الدبخة الجاخمية -ج 

تتكػف ىحه التخسبات نتيجة لتبخخ السياه الدصحية شجيجة السمػحة وكحلظ السياه الجػفية القخيبة مغ الدصح      
بػاسصة الخاصية التبخخية والتي تتخؾ غصاء ممحيًا كثيف يغسخ السشخفزات الزحمة وتحتػي ىحه التخسبات مغ 

 .(3)ة الجشػبية مغ مخكد السحافطة وجشػب شخقيامبعثخة وتتػاجج ىحه التخسبات في الجي وجبدياجداء رممية وبمػرات 

 

                                                           

 ، معيج الجراسات العخبية العالي ، جامعة الجوؿ العخبية3، ط جغخافية العخاؽ الصبيعية واالقترادية والبذخية،  جاسع دمحم خمف (1)
 .152، ص1965،  ، القاىخة ، دار السعخفة

.  ، رسالة ماجدتيخ )غ (2118-1999، التحميل السكاني لألراضي الدراعية في محافطة القادسية ) مشاىل شالب الذيباني ((2
 .46، ص 2111 كمية اآلداب ، ، جامعة القادسيةـ( ، 
 .46، صمرجر سابق  ، التشسية الرشاعية واتجاىاتيا السكانية في محافطة القادسية ، االيجاميرحسغ رباط حديغ  (3)
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 .(Aelolion Deposits التخسبات الخيحية )  -د 

تػجج ىحه الخواسب بذكل شخيط شػلي مغ شساؿ شخؽ السحافطة وحتى جشػب شخقيا وفي مشاشق مبعثخة          
عمى شكل شخيط ومشيا جشػب قزاء عفظ وجشػب غخب السحافطة بذكل مشصقة متجاخمة مع تخسبات الدبخات 

نػعيغ االوؿ مغ البخخاف والستكػف مغ حبيبات رممية  مغحجودي مع محافطة السثشى وتتكػف ىحه الخواسب عادة ً 
اما الشػع الثاني ىػ االلػاح الخممية والتي تكػف عمى شكل شبقات رقيقة بدسظ  سع (35او سمكية ويبمغ ارتفاعيا )

 .(1)لمكثباف الخممية في شخؽ السحافطة مغ الذساؿ الى الجشػبوتكػف ذات تخكيب صخخي مساثل سع ( 33)

 . (Dryhorsh Deposits ) تخسبات االىؾار الجافة -ه 
تػجج ىحه التخسبات في مشاشق محجودة مغ السحافطة السيسا في قزاء عفظ الستػاججة في مخكد القزاء     

وتػجج ايزًا في  ،(2)اؿ بجيخ ووسط ناحية نفخالستساثمة في مخكد القزاء واالجداء الجشػبية الغخبية مغ ناحية 
 . قزاء الذامية وجشػب شخؽ مخكد قزاء الجيػانية

 .( (Slop Deposits تخسبات السشحجرات -و 

تتػاجج ىحه التخسبات في مداحات صغيخة شساؿ شخؽ قزاء الحسدة وجشػب شخؽ قزاء الذامية وفي وسط        
السشحجرات ناعسة ضيقة عشج اقجاـ الحافات الرخخية الخئيدية وتختمف ناحية الذافعية  تكػف ىحه التخسبات 

وىي غالبًا ما تكػف  مكػناتيا مغ مػقع الى اخخ  تعج حالة انعكاسية مغ مكػنات الرخػر التي اشتقت مشيا
 .(3)تخسبات فتاتية مغ الصيغ والغخيغ والخمل السختمط مع الجبذ الثانػي 

مو دور كبيخ في تكػيغ استقخار السشصقة وقجرة التخبة عمى تحسل االنذاءات ونػعية فاما التكػيغ الجيػلػجي        
 .(4)وكمف االنذاء ومجى ثبات االسذ السكػنة لمتخبة

تحتػي عمى مػاد معجنية وخامات اقترادية  اذسشصقة الجراسة تستمظ انػاع مختمفة مغ التكػيشات الجيػلػجية ف      
سدح الجيػلػجي العخاقية، اما الجانب االخخ فيػ يحتاج الى السديج مغ التحخيات ال أةويتع تشقيبيا بػاسصة لي
لرشاعات الدراعية ومعخفة االرض لسالئستيا الرشاعات اونػعًا ويسكغ االستفادة مشيا في الجيػلػجية لتكيسيا كسًا 

                                                           

 .47، ص ، مرجر سابق، الرشاعات االنذائية وامكانية تشسيتيا في محافطة القادسية  حديغ عمي الػائمي (1)
 .46، ص اط حديغ ، التشسية الرشاعية واتجاىاتيا السكانية في محافطة القادسية ، مرجر سابقرحسغ رب ((2
 .47( السرجر نفدة ، ص(3

. ـ( ، جامعة  ، اشخوحة دكتػراه )غ ، واقع واتجاىات التػشغ الرشاعي في اقميع الفخات االوسط عبج الدىخة عمي الجشابي (4)
 .53، ص1996 ، كمية اآلداب ، بغجاد
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والسيسا الرشاعات الدراعية الكبيخة مثل االلباف وشحغ الحبػب والعمف الحيػاني والرشاعات الشديجية  الدراعية.
 .مالئسة في تمظ السشاشق اضخوفوغيخىا مغ الرشاعات التي تجج ليا 

 . ((Sarface: ثالثًا: الدـــــظح

الصبيعية السؤثخة في االنتاج الدراعي  تترف العسميات الدراعية عمى ضػء الذكل  عػامليعتبخ الدصح مغ ال      
ف السخاحل االولى التي تسثل السشتج الدراعي في ايجاد شبيعة الدصح السالئع الحي اوعميو ف ،الخارجي لمتزاريذ

تعج  إذحتاجيا السحرػؿ، صبيعة العسميات التي يبالثبات او  فيػ مختبط بصبيعةيتفق مع شبيعة االنتاج الدراعي 
تتػفخ فييا السشاشق الديمية وكل الطخوؼ الصبيعية التي تالئع  إذالديػؿ مغ اكثخ السشاشق التي تكثخ فييا الدراعة 
 .(1)االنتاج الدراعي وايزًا تداعج عمى تجسع الدكاف

 ،وتحجيج مقػمات نجاحو ندبياً لصبيعة الدصح انعكاسات كبيخة عمى السشاخ وعمى الشذاط االقترادي الدائج      
وبالتالي يؤدي بصبيعة الحاؿ الى تشػع االنتاج الدراعي وايزًا يؤثخ في نػعية التخبة الدائجة وما تحتػيو مغ 

يراؿ فزال عغ عالقتو مع شخؽ الشقل والسػاصالت في ايراؿ او تػفيخ السجخالت الرشاعية وا ،خرائز
 .(2)ستخسبةبالسشاشق ال مخخجاتيا بكمفة اقل مقارنة

مغ الديل الخسػبي الحي يستاز بارضو السشبدصة يترف بيا االنحجار التجريجي  اتذغل محافطة القادسية جدء     
ـ( فػؽ مدتػى سصح البحخ 24يبمغ االرتفاع في ناحية الجغارة الى )اؿ الغخبي باتجاه الجشػب الذخقي مغ الذس

ـ في ناحية 18٫5جيػانية و ـ في مجيشة ال21تجريجيًا الى ـ( في ناحية الدشية  ثع يشخفس 22ويشخفس الى )
ؽ سصح ػ ـ ف11ـ في مجيشة الحسدة ويبمغ ادنى انخفاض ليا عشج اقرى شساؿ شخؽ السحافطة 17والدجيخ 

 .(3)البحخ

شبو يتزح اف سصح السحافطة ال يعاني مغ تزخس الحي يعخقل قياـ السعامل الرشاعية فيػ سصح مشبدط        
قميل االنحجار يحفد عمى قياـ الرشاعات الدراعية كحلظ ساعج االنحجار العاـ لدصح مشصقة الجراسة عمى مج تاـ 

 .شبكات الشقل باي اتجاه 

                                                           

 .115، ص1999،  ، االسكشجرية ، الجغخافية الدراعية ، دار السعخفة الجامعية وكةدمحم خسيذ الد  (1)
 ، رسالة ماجدتيخ )غ. ـ( ، ، الرشاعات االنذائية في محافطة بابل دراسة في جغخافية الرشاعة عباس فاضل الصائي ((2

 .45صمرجر سابق ، 
 .221، ص1997، 2 العجد،  ، مجمة القادسية لمعمـػ االندانية الجغخافية لسحافطة القادسية، البشية  رضا عبج الجبار سمساف (3)
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اجداء السحافطة ىػ انحجار بديط ججًا ادى الى سػء  لسعطعوعميو فانو يسكغ القػؿ اف انحجار الدصح      
ال يعشي عجـ وجػد مطاىخ شػبػغخافية صح مشصقة الجراسة في سـ تا شبة اف صفة االنبداطالرخؼ الصبيعي أي 

 .( 4خخيصة )اقداـ رئيدية  ةاربعمى ع، ويسكغ تقديع الدصح تسيد الدصح فييا

 اقداـ الدصح في محافطة القادسية (4خخيصة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، بغجاد ،  511111: 1جسيػرية العخاؽ ،الييئة العامة لمسداحة ، خخيصة محافطة القادسية الصبيعية ، مكياس رسع السرجر : 
2116 . 
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 Flood plain. الديل الؽيزي -1

%( مغ اجسالي مداحة 91.9يغصي الديل الفيزي )الخسػبي( اغمب اجداء سصح السحافطة  يذكل )     
وتعػد نذأتو الى عرخ  (2كع7414.8وتبمغ مداحة الديل الفيزي حػالي ) (2كع8153السحافطة البالغة )

اوججت مشصقتيغ مختمفتيغ في و ، (1)تكػف مغ تخسبات القاىا نيخ الفخات اثشاء الفيزانات اذالباليدتػسيغ 
( اما ـ3-1.5االنيار وفخوعيا  يتخاوح االرتفاع ) بأكتاؼاالولى وتعخؼ ،تكػف خرائز السشصقة  االرتفاع

اما السشصقة الثانية وىي مشصقة احػاض االنيار وىي تذكل الشدبة الستبكية  (كع2-1.1عخضيا فيتخاوح بيغ )
استػاء الدصح لو دور شبو اف ،(2)مغ مداحة الديل الفيزي اما وضعيا الصػبػغخافي اوشأ مغ اكتاؼ االنيار

في الرشاعات الدراعية مثل زراعة مداحات واسعة مغ االرض بالسحاصيل الحقمية فزال عغ زراعة  ميع
 .والتي يكػف ليا دور ميع وفعاؿ في قياـ العجيج مغ الرشاعات الدراعية بداتيغ الشخيل 

 (Bahlgren area Shallow depvessionمشظقة السشخفزات الزحمة السغسؾرة بالغخيؽ: -2
buried). 

تتػزع ىحه السشصقة في االجداء الذسالية الغخبية مغ مشصقة الجراسة في قزاء الذامية وتسثل بقايا        
االىػار مشيا ىػر ابػ نجع في الجدء الذسالي الغخبي بيشسا جفت االىػار االخخى مثل ىػ راكاف وىػر هللا 

وبيحا اف  ،السحافطة ( مغ مداحة%4.2وبشدبة ) (كع341.2السحافطة ) ويقعاف في الجدء الجشػبي مغ
مداحتيا اخحت تشحدخ تجريجيًا نتيجة لبشاء سجة اليشجية ونتيجة انخفاض ترخيف نيخ الفخات بدبب بشاء عجد 

الجلسج في الجدء  رىحه السشصقة لع يبق مشيا اال ىػ و مغ الدجود والسذاريع االروائية في كل مغ تخكيا وسػريا، 
جؽ  غىحه االراضي تعاني مغ مذكمة التو وىػر ابػ نجع في الجدء الجشػبي مغ مشصقة الجراسة  الذخقي الذسالي

محاصيل الحبػب اذ تستاز ىحه السشصقة بخرػبة التخبة وزراعة  (3)تكػف السياه الجػفية قخيبة مغ سصح االرض
ىػر فيخ السياه فزال عغ تػ  الى ارض زراعية مشخفزةتحػلت مغ مشصقة و  مشيا الحشصة والذعيخ والخز

 . مع انتذار الثخوة الحيػانية الجلسج  والحي يحتػي عمى ندبة عالية مغ االسساؾ

                                                           

اشخوحة دكتػراه )غ . ، التحميل السكاني لالستعساالت االرض الدراعية  في محافطة القادسية ،  ( انتطار ابخاليع حديغ السػسػي (1
 .34، ص2117ـ( ، جامعة القادسية ، كمية اآلداب ،

( ، 2118-1999، التحميل السكاني إلنتاج السحاصيل الحقمية في محافطة القادسية لمفتخة ) ل شالب حخيجة الذيبانيمشاى (2)
 .19مرجر سابق ، ص

،  ، مرجر سابق ، التحميل السكاني لالستعساالت االرض الدراعية في محافطة القادسية انتطار ابخاليع حديغ السػسػي ( (3
 .35-34ص
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تقع في االجداء الجشػبية الغخبية في مشصقة الجراسة السيسا   ((Saudy spaces السداحات الخممية: -3
وتغصي وفي قزاء عفظ شساؿ شخؽ مشصقة الجراسة مغ ناحية الذشافية التابعة لقزاء الحسدة 

مغ السداحة الكمية لسشصقة الجراسة ويعج سصحيا مغ احجث ( % 3.8)وبشدبة  (2كع316حػالي)
التكػيشات الجيػلػجية ويغمب عمى سصحيا االحجار والخماؿ ذات الشدجة الخذشة وتتسيد باحتػائيا عمى 

بعس السحاصيل الحي  وىحا الشػع مغ الدصح قميل الخرػبة وتدرع في يعج.(1)ندبة عالية مغ الجبذ
 .اشجار الشخيل وبعس الخزخوات الجحرية مثل الفجل مثل تتحسل الجفاؼ وقمة  السياه

 . (( Saudy dunes الكثبان الخممية:  -4

تشتذخ مشصقة الكثباف الخممية بفعل االرسابات اليػائية التي جمبتيا الخياح الذسالية الغخبية وكحلظ ادى        
الى جفاؼ تمظ السشصقة وتعخضيا لمتعخية الخيحية وتتحجد ىحه السشصقة بشصاقيغ  تغييخ مجخى شط الجغارة

لتغصي بالشصاؽ االوؿ مشيا االجداء الذخقية والجشػبية الذخقية مغ مشصقة الجراسة ويقع معطسيا في قزاء 
 عفظ.

دة وفي ناحية االجداء الجشػبية الغخبية مغ السحافطة أي في قزاء الحس فيويػجج الشصاؽ الثاني        
%( مغ مجسػع مداحة مشصقة 1.1وبشدبة ) (2كع92الذشافية تحجيجًا وقج بمغت مداحة ىحه السشصقة )

 .(2)الجراسة

تؤثخ الخياح الذسالية الغخبية تأثيخًا واضحًا عمى نقل و  تعج مشصقة الكثباف الخممية مغ االنػاع الستحخكةو       
ـ  (3-1تتخح شكاًل ىالليًا يتخاوح ارتفاعيا مغ )و ، الستسثمة باليزبة الغخبيةذرات الخمل الى السشاشق السجاورة 

تستاز ىحه السشصقة بالسػارد .(3)حدب تػفخ الخياح الدائجة فييابوانسا تختمف مغ مكاف الى اخخ  ةوغيخ ثابت
 .محرػؿ الذعيخ مغوزراعة مداحات واسعة  االقترادية والستسثمة في ناحيتي الذشافية والبجيخ

 

                                                           

( ، 2118-1999، التحميل السكاني إلنتاج السحاصيل الحقمية في محافطة القادسية لمفتخة ) حخيجة الذيباني( مشاىل شالب (1
 .21مرجر سابق ، ص

خالج مخزوؾ الخميفاوي ، الترحخ واثخة في االنتاج الدراعي في محافطة القادسية باستخجاـ معصيات االستذعار عغ بعج ،  (2)
 .33، ص2112، اآلدابكمية  القادسية ، جامعة،  ـ(.  رسالة ماجدتيخ )غ

، مرجر سابق،  ، التحميل السكاني لالستعساالت االرض الدراعية  في محافطة القادسية انتطار ابخاليع حديغ السػسػي ( (3
 .35ص
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 . ((climate رابعًا: السشــــاخ 

يعج السشاخ احج العػامل االساسية السؤثخة في الرشاعات الدراعية بذكل مباشخ واالنتاج السحرػلي       
خرػصًا  اف لكل محرػؿ متصمبات مشاخية معيشة يدتجيب ليا ويطيخ تأثيخ السشاخ في انتاج السحاصيل مغ 

يسثل السشاخ بعشاصخه السختمفة مغ اىع العػامل السؤثخة في العسميات الدراعية التي اذ ، (1)الشاحية الكسية والشػعية
ولسعخفة االثار  ،مغ جانب اخخ تػفخ السجخالت االساسية في الرشاعة مغ جانب االنتاج والتدػيق الرشاعي

وفق السعصيات  عشاصخهالعامة الستختبة لمسشاخ عمى السحاصيل الدراعية والرشاعية يشبغي االىتساـ بجراسة 
، يؤثخ السشاخ عمى العسميات الترشيع ذاتيا  نجج اف الكثيخ مغ الرشاعات  الدراعية يتصمب قياميا نػع السشاخية

يسكغ استثسارىا  التيثخ عمى الشبات الصبيعي ؤ وايزًا ي معيغ مغ السشاخ متسثاًل بجرجة الحخارة والخشػبة الشدبية
 .(2)ؤثخ في تػزيع الحيػانات والشباتات ويتحكع في حياتيااخ لو دور ماذ اف السشفي صشاعة العمف الحيػاني 

 والتعخؼ عمى العشاصخ السشاخية االكثخ تأثيخًا عمى الرشاعات الدراعية ىي:

االشعاع الذسدي مغ العشاصخ السشاخية السيسة لكياـ الرشاعات الدراعية والسحاصيل  يعج االشعاع الذسدي: .1
وبداتيغ الشخيل واف بمػغ السحاصيل اوج  نذاشاتو يعشي رفج الرشاعة بالسادة االولية وتحقيق التقجـ 

 .(3)الرشاعي مغ الشاحية االقترادية

ار االشعاع الذسدي في فرل الريف اذ يبمغ زيادة معجالت مقج( 1وشكل )( 17مغ خالؿ ججوؿ )         
 - 762.8 - 766.1 - 676.2)ذروتيا في شيخ مايذ وحديخاف وتسػز واب وبمغت مقجار االشعاع الذسدي

تبجأ الديادة في  اذاالشعاع الذسدي في فرل الريف  سقػطزيادة معجالت لكل مشيا عمى التػالي  (  715.5
شيخ مايذ الى نياية شيخ ايمػؿ حتى يبمغ ذروتيا في شيخ مايذ وحديخاف وتسػز وآب  بمغت زاوية سقػط 

( لكل مشيسا عمى التػالي سيخافقيا زيادة مقجار االشعاع الذسدي 83.38-81.38-82.38-77.38االشعاع )
( وفي ذلظ الػقت يبجأ حراد السحاصيل 2، ـميكا جػؿ) الذتػية  القسح والذعيخ فزاًل عغ بجاية زراعة /يـػ

 محرػؿ الذمب.

                                                           

 .9، ص1994، دمذق سػريا،  ، مصبعة جػىخ الذاـ ، السشاخ الدراعي عمي حديغ مػسى ((1
،  ، بشغازي  ، دار شسػع لمصباعة والشذخ والتػزيع1، ط ، مجخل الى الجغخافية الدراعية سالع، دمحم  محدغ محارب عػاد (2)

 .58، ص2112
 .27، ص2114،  ، دار السعخفة الجامعية ، السشاخ والدراعة ياسخ احسج الديج (3)
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مغ شيخ تذخيغ االوؿ الى بجاية شيخ  ابتجاءً يالحظ ىبػط في قيع االشعاع الذسدي  اذ اما في فرل الذتاء     
( عمى 313.9 -261.8وكانػف الثاني )مايذ  يدجل اقل قيسة مغ االشعاع الذسدي في شيخ كانػف االوؿ 

(2جػؿ/ـ يخافقيا ىبػط في مقجار االشعاع الذسدي )ميكاالتػالي  ( لكل مشيع عمى 11.22 -11.14بمغ)  /يـػ
ويتزح مغ الججوؿ ايزًا اف كسية الزػء الػاصل عمى مجار الدشة يكفي لشسػ السحاصيل الدراعية  نفدو التختيب

كانػف االوؿ والثاني  التي تذكل بجورىا مجخالت الرشاعة  ال تقل عجد ساعات الدصػع الفعمي في شيخ
( ساعة/يػـ 6.68يبمغ معجؿ ساعات الدصػع الفعمي لفرل الذتاء )و  يػـ لكل مشيسا، ( ساعة/6.22 -6.63)

 يػـ. (ساعة/11.42اما معجؿ فرل الريف )

 ،يحرل تبايغ واضح في كسية االشعاع الذسدي الػاصمة الى محافطة القادسية في فرمي الريف والذتاءو      
ثار ايجابية عمى انػاع مختمفة مغ االنتاج الدراعي التي يجب اف تتججد عمى وفق متصمبات كسيات آمسا يشعكذ ب

شحغ  صشاعية لرشاعةاالشعاع الذسدي، مسا تػفخ البيئة الصبيعية السالئسة ليحه السحاصيل الدراعية كسجخالت 
 الحبػب والسجارش.

( وساعات الدصػع الشطخي والفعمي 2ار االشعاع الذسدي )ميكا جػؿ ـمعجؿ سقػط االشعاع الذسدي ومقج( 17ججوؿ ) /يـػ
( في محصة الجيػانية لمسجة )  (2119-1986)ساعة/يـػ

مقجار االشعاع الذسدي )ميكا  االشيخ
 /يؾم(2جؾلؼ

زاوية سقؾط االشعاع 
 الذسدي

ساعات الدظؾع الشغخي 
 )ساعة/يؾم(

ساعات الدظؾع الفعمي 
 )ساعة/يؾم(

 6.22 10.7 37.38 303.9 الثانيكانؾن 
 7.21 10.94 46.38 385.3 شباط
 8.02 11.69 57.38 484.5 اذار

 8.4 12.79 68.38 591.2 نيدان
 9.3 13.55 77.38 676.2 مايذ
 11.53 14.03 82.38 766.1 حديخان
 11.53 13.8 80.38 762.8 تسؾز
 11.20 13.16 83.38 705.5 آب

 10.22 12.5 62.38 607.3 ايمؾل
 8.45 11.38 51.38 449.1 تذخيؽ االول
 7.56 10.34 39.38 328.3 تذخيؽ الثاني
 6.63 10.5 35.38 261.8 كانؾن االول

 8.86 12.12 59.30 526.8 السعجل

.  )غ، بٌانات  ، قسم المناخ الجوٌة العراقٌة والرصد الزلزلً لألنواء، الهٌئة العامة  ، وزارة النقل جمهورٌة العراق السرجر:

 .8102، (  م
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 (2019-1986ساعات الدظؾع الشغخي والفعمي )ساعة/يؾم( في محظة الجيؾانية لمسجة )معجل ( 1الذكل )

 

 

 

 

 

 

 

 (17السرجر : مغ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ )    

 .( temperature ) درجة الحخارة .2

انذصة تعج الحخارة احج عشاصخ السشاخ السيسة وتؤثخ مباشخًا عمى نذاط االنداف مسا يؤثخ بذكل مباشخ في       
لحلظ تحجد نػع االنتاج الدراعي مغ ثع نػع الرشاعات الدراعية التي  ،الدراعية مشيا االنداف االقترادية وخاصةً 

 .(1)خ عمى العسل واالنتاجتعتسج عمى مشتجاتيا كسجخالت ليا ولحلظ يطيخ تأثيخىا السباش

يتصمب عشج ارتفاع درجات الحخارة اذ كحلظ يؤثخ برػرة غيخ مباشخة مغ خالؿ ارتفاع تكاليف االنتاج     
اف درجات ( 2وشكل )( 18استخجاـ وسائل التبخيج مسا يزيف عمى االنتاج كمفة اضافية ويطيخ مغ الججوؿ )

-36.6) واب ( وكحلظ شيخ حديخاف وتسػز5ـ31.7لحي يبمغ )تبجأ باالرتفاع مغ شيخ مايذ ا السعجؿ الذيخي 
او البخادات لمسحافطة عمى عمى التػالي لحلظ تمجأ بعس السرانع الى استعساؿ مكيفات اليػاء (5ـ38.2-36.9

، وبالسقابل تدداد مبيعات  القادسية ومجدرة دواجغ الجيػانية مدتػى االنتاج كسا ىػ الحاؿ في مرشع االلباف
الرشاعات الغحائية االخخى مثل صشاعة السخشبات )االيذ كخيع والسثمجات( والسذخوبات الغازية التي تقمل مغ 

تبجأ درجات الحخارة باالنخفاض في شيخ كانػف االوؿ  تذخيغ االوؿ وتذخيغ الثاني وبعجىا .االنداف حخارة الجدع
مسا يديج مغ الرشاعات  .( لكل مشيسا عمى التػالي13.9-12.4-14وكانػف الثاني وشباط  يبمغ السعجؿ )

                                                           

، كمية  . ـ( ، جامعة البرخة ه )غ، اشخوحة دكتػرا  ، تكخار بعس الطػاىخ الجػية القاسية في العخاؽ سعػد عبج العديد شعباف ((1
 .36، ص1996 ، اآلداب
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، ويطيخ تبايغ في درجات فزال عغ صشاعة السالبذ الثقيمة الدراعية وال سيسا صشاعة الحمػيات والسعجشات
يؤثخ ايجابيًا في تشػع السحاصيل الحقمية واشجار الشخيل مسا يػفخ مػاد  اذ ألخخمغ فرل الحخارة في السحافطة 

كرشاعة السخشبات والعرائخ الصبيعية التي تشذط في فرل خاـ اساسية تجخل في انتاج الرشاعات الدراعية 
 شصقة الجراسة.الخاشي والجبذ والسعجشات والحمػيات في فرل الذتاء في محخؼ الرشاعية تدداد ، و الريف 

وايزًا بخز اثخ ارتفاع درجات الحخارة وتدامشيا مع انقصاع السدتسخ لمتيار الكيخبائي مسا يزصخ العامميغ في 
 .تػقفيع عغ مسارسة نذاشيع الرشاعيالرشاعات الى وقف العسل او التاخيخ عغ افتتاح معامميع و 

 (2019 -1986الحخاري والسعجل الذيخي لمسجة )معجل درجات الحخارة العغسى والرغخى والسجى ( 18ججول )
درجة الحخارة العغسى      االشيخ

 )ْم(
 السعجل الذيخي )ْم( درجة الحخارة الرغخى )ْم(

 12.4 7.1 17.8 كانؾن الثاني
 13.9 8.3 19.4 شباط
 18.4 12.2 24.7 اذار

 24.2 18 30.4 نيدان
 30.7 23.5 37.8 مايذ
 36.6 27.1 46.1 حديخان
 38.2 29.2 47.2 تسؾز
 36.9 26.6 47.2 آب

 32.5 24 41.1 ايمؾل
 27.2 20.6 33.8 تذخيؽ االول
 16.8 13.5 26.1 تذخيؽ الثاني
 14 9.2 18.9 كانؾن االول

 25.4 18.2 32.5 السعجل
،  م ( . )غ، البٌانات  المناخ، قسم  جمهورٌة العراق ، وزارة النقل ، الهٌأة لألنواء الجوٌة والرصد الزلزلً العراقٌةالسرجر: 

8102. 
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 معجل درجات الحخارة العغسى والرغخى والسجى الحخاري والسعجل الذيخي  في محظة الجيؾانية( 2الذكل )

 (2019-1986لمسجة ) 

 

 

 

 

 

 

 

 (18السرجر : مغ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ )    

 (Rain :االمظار-3

مغ اىع صػر التداقط والتي تتكػف في شبقات الجػ العميا وتعتسج عمى كسية البخار  السػجػدة  االمصار تعج
كمسا تدداد  ،، االمصار ميسة في زيادة معجالت الجخياف الدصحي وكحلظ زيادة مشاسيب السياه الجػفية(1)فيو

فزاًل عغ تػسع  ،اه الجػفية كسية االمصار ازداد اثخىا االيجابي في رفج وتغحية مياه االنيار واشكاؿ السي
الستداقصة  لألمصاريجب معخفة مػاعيج والتػزيع السكاني و السداحات السدروعة خارج نصاؽ االراضي السخوية 

 .(2) لدراعة وتػفيخ مجخالت الرشاعات الدراعية مسا لو اىسية كبيخة في تأميغ السياه الالزمة

ممع( ججوؿ 121.3) لألمصارتتدع االمصار في مشصقة الجراسة بالتحبحب وقمة كسياتيا ،  بمغ الستػسط الدشػي     
 حتىممع( وتدتسخ بالديادة 6.6تبجأ االمصار بالتداقط في نياية تذخيغ االوؿ بكسيات قميمة ججًا تبمغ ) اذ( 19)

                                                           

،      (2118-1999فطة القادسية لمفتخة )، التحميل السكاني إلنتاج السحاصيل الحقمية في محا مشاىل شالب حخيجة الذيباني ((1
 .34، ص مرجر سابق

،  االمثل لسرادر السياه في مشصقة الفخات االوسطاالروائي واالستغالؿ  –، تقػيع الػضع السائي  عمياء حديغ البػ راضي (2)
 .35، ص 2116،  ـ( ، كمية التخبية لمبشات ، جامعة الكػفة.  رسالة ماجدتيخ )غ
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شيخ مايذ وثع  ممع في 5.8ممع( ثع تبجأ باالنخفاض حتى ترل الى 22.2تبمغ قيستيا بذيخ كانػف الثاني )
بالتحبحب وعجـ االنتطاـ في  ،تشقصع في االشيخ التالية )حديخاف وتسػز وآب( تترف االمصار في مشصقة الجراسة

تكاليف مسا يديج مغ  .ال يعتسج عمييا برػرة مباشخة في العسميات الدراعية  .مػاعيج التداقط ومغ ناحية الكسية
وعجـ وجػد الثمػج  باألمصاروبالشتيجة ارتفاع كمف مجخالت الرشاعة وبالسقابل نجج اف التحبحب  ،االنتاج الدراعي

لديارات او خط سكظ الحجيج وىحا ما يؤدي الى باوالركيع وقمة الزباب لو اىسية في مخونة حخكة الشقل والسخور 
 .االسػاؽ االستيالكية لسشتجات الشيائية مغ السرشع الىاونقل  سخعة نقل الخامات الى السػاقع الرشاعية

 .(Relative humidity) الخطؾبة الشدبية  .3

حدب فرػؿ الدشة السيسا في فرل الذتاء كانػف االوؿ باف معجالت الخشػبة في مشصقة الجراسة متبايشة     
يداعج عمى التقميل مغ ريات مسا ( 3وشكل ) (19ججوؿ ) (63.3وكانػف الثاني وشباط وبسعجؿ فرمي مقجاره )

السحاصيل الدراعية وتشخفس في فرل الريف  خرػصًا في شيخ حديخاف وتسػز وآب وبسعجؿ فرمي مقجاره 
ففي فرل ( تدداد ريات السحاصيل الدراعية مغ السػارد السائية الصبيعية، اما في فرمي الخبيع والخخيف  24.6)

( ويؤثخ ىحا العشرخ عمى الرشاعات 38.6جؿ مقجاره )( اما في فرل الخخيف فيدجل مع38.2الخبيع )
تقػي خيط  الشدبية السختفعة اف الخشػبة إذالشديجية في محافطة القادسية ويتزح ذلظ عمى مرشع نديج الجيػانية 

يقػـ السرشع باستعساؿ االت تكييف اليػاء  اما في فرل الريفالقصغ ومغ ثع تقمل مغ قصع الخيػط الشديجية 
 يزيف تكاليف اخخى عمى كمف االنتاج الشيائية. إذشيب الرشاعي وآالت التخ 
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 (2019-1986معجل الخطؾبة الشدبية )%( و التداقط السظخي )ممؼ( في محظة الجيؾانية لمسجة )( 19ججول )

 االمظار )ممؼ( الخطؾبة الشدبية )%( االشيخ
 22.2 64.9 كانؾن الثاني

 15.6 59.3 شباط
 13.2 45.6 رذاا

 16.1 42.2 نيدان
 5.8 27.9 مايذ
 0 25.6 حديخان
 0 23.9 تسؾز
 0 26.4 آب

 0.9 26.7 ايمؾل
 6.6 36.2 تذخيؽ االول
 23.6 51.8 تذخيؽ الثاني
 17.3 65.7 كانؾن االول

 121.3 42.2 / السجسؾعالسعجل
 .8102قسم المناخ ، البٌانات )غ . م ( ،  الجوٌة والرصد الزلزلً العراقٌة لألنواءجمهورٌة العراق ، وزارة النقل ، الهٌأة السرجر:          

 (2019-1986معجل الخطؾبة الشدبية )%( و التداقط السظخي )ممؼ( في محظة الجيؾانية لمسجة ) (3الذكل )      ، 

 

 

 

 

 

 

    

         

 (19السرجر : مغ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ )
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 . ((windالخيــــاح  .4

تعخؼ الخياح بانيا الحخكة االفكية لميػاء السػازية لدصح االرض مغ مخاكد الزغط السختفع الى مخاكد      
تدتخجـ الخياح حجيثا  و ، (1)الزغط السشخفس، التي تشذأ مغ تحػؿ بعس الصاقة الذسدية الى الصاقة الحخكية

مغ خالؿ تحػيميا الى مرادر لمصاقة اال اف استخجاميا مازاؿ محجودًا اذ اف سخعة الخياح واتجاىاتيا في أي 
 يشصبق ىحا برػرة خاصة  عمى الرشاعات التي و مشصقة تؤدي دورًا ميسا  في مذكالت تيػية السرشع  

 وعمى سبيل السثاؿ اختيار مػقع مجدرة الجيػانية ، (2) فدخاف او حخارة او روائح كخيية السؤذية لمدكا تدبب
اىسيا الخوائح  ألسبابالسحافطة أي بعيجة عغ الدكاف وقياـ السعامل في مشصقة بعيجة عغ الجور الدكشية  جشػب

تؤثخ عمى السشاشق اذ وكسا يبخز اثخ السشاخ ايزًا عمى صشاعة شحيغ الحبػب وتعج مغ الرشاعات السمػثة 
تذغيل السػلجات  فزاًل عغ الغازات السشبعثة مغالسصاحغ  مغ تصايخ الغبارالدكشية السجاورة الييا مغ خالؿ 

معجؿ سخعة الخياح اليابة عمى السحافطة بمغ معجليا الدشػي ، بدبب انقصاع التيار الكيخبائي السدتسخ
تسػز و  حديخاف يرل في شيخ فقج ألخخاال اف ىحا السعجؿ يختمف او يتبايغ مغ شيخ ـ/ثا(  2.6حػػػػػػػػػػػػػػػػػالي)

ثا( كسا في ججوؿ  ـ/ 2يرل الى ) إذفي شيخي تذخيغ االوؿ وتذخيغ الثاني  وتقل سخعة الخياحـ/ثا(   3.3)
 .(4وشكل) (21)

الصبيعية في مشصقة الجراسة لبشاء  اتراسة وعمى الخغع مغ تػفخ االمكانمخياح دور ايجابي ميع في مشصقة الجل     
االلػاح واستخجاميا كصاقة كيخبائية ويسكغ اف يدتفاد مشيا لمرشاعات الدراعية في السحافطة وايزًا ىشالظ عامل 
اخخ يسكغ نقل حبات المقاح لمشباتات والشخيل اما الجانب االخخ الدمبي ىػ نقل السمػثات السؤثخة عمى الرشاعات 

اما اتجاه الخياح الدائج  ياح القػية تؤثخ سمبًا عمى الشباتات السدتخجمة في الرشاعات الدراعية.الدراعية ىبػب الخ 
  الذسالية الغخبية . في مشصقة الجراسة ىػ الخياح

              

 

 

 

 
                                                           

 .127، ص2116،  ، جامعة بغجاد 1، ط ، جغخافية السشاخ سالـ ىاتف احسج الجبػري  ((1
 .56، ص ، مرجر سابق في محافطة القادسية، الرشاعات االنذائية وامكانية تشسيتيا  حديغ فيج الػائمي (2)
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 (2019-1986معجل سخعة الخياح )م/ثا( في محظة الجيؾانية  لمسجة )( 20ججول )

 (معجل سخعة الخياح )م/ثا االشيخ
 2.5 كانؾن الثاني

 2.7 شباط
 2.9 آذار

 3.2 نيدان
 2.9 مايذ
 3.3 حديخان
 3.3 تسؾز
 2.6 آب

 2.2 ايمؾل
 2 تذخيؽ االول
 2 تذخيؽ الثاني
 2.2 كانؾن االول

 2.6 السعجل
 .8102)غ . م( ،   ، البٌانات ، قسم المناخ العراقٌةجمهورٌة العراق ، وزارة النقل ، الهٌأة لألنواء الجوٌة والرصد الزلزلً السرجر:           

 (2119-1986معجؿ سخعة الخياح )ـ/ثا( في محصة الجيػانية لمسجة ) (4الذكل)    

 

 

 

 

 

 

 

 (21السرجر : مغ عسل الباحث باالعتساد عمى الججوؿ )          
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 ( .Soil )خامدًا: التخبــــــــــــة 

وىي نتيجة لتفاعل مذتخؾ بيغ العػامل الجغخافية االخخى والسشاخ والشبات الصبيعي واحياء التخبة والسادة      
فزاًل عغ عامل الدمغ، يتخاوح سسكيا الى سشتستخات الى عجة امتار وىي مديج او خميط معقج مغ السادة  .االولية

، التخبة تتأثخ في تكػيشيا وتصػرىا بعجة عػامل مغ اىسيا الرخػر االـ االصمية والسشاخ والكائشات الحية (1)العزػية
        ،والغصاء الشباتي وشبيعة االنحجار والدصح وترخيف السياه الدصحية والسياه الجػفية او الباششية والدمغ 

مى التخبة بشذاشاتو الحي يدتخجمو الستخخاج الغالت يعج االنداف العامل االكثخ تأثيخًا ع اذعغ االنداف فزال
 .(5وتشقدع التخب بالسحافطة الى اقداـ ىي كسا في خخيصة ) في السحافطة االقترادية وىشاؾ انػاع عجة مغ التخب

 . (Soil shouldersrivers )االنيار تخبة اكتاف .1

لمسحافطة  الججاوؿ الستفخعة مشو داخل الحجود االداريةتشتذخ ىحه التخبة عمى جانبي نيخ الفخات وعمى امتجاد        
( والتي تكػنت بفعل Torif luventsحيث يشتسي ىحا الشػع مغ التخبة الى السجسػعة التػػػػػػػػػػي يصمػػػػػػػػق عمييػػػػػػػا )

مغ الغخيغ يرل  وتتسيد بسحتػاىا،(2)السجاورة ليا األراضيب ةتخسبات نيخ الفخات وتجسعيا في جانبي الشيخ مقارن
وفي ضػء ذلظ اصبحت مالئسة لدراعة السحاصيل الدراعية %1615%ومغ الخمل  2115% ومغ الصيغ 61الى 

 السحاصيل الرشاعية و اج محاصيل زراعية مختمفة مثل زراعة السحاصيل الحقمية وزراعةتومسا يعدز مكانتيا في ان
 مثل صشاعة الشذأ الدراعيةرشاعات العجيج مغ الاقامة  خالليامغ الفػاكو والخزخوات واشجار الشخيل التي يسكغ 

  جبذ وكبذ التسػر والعمف الحيػاني وتعميب الخزخواتوال والديػت الشباتية

 . (Soil ylvers basins )تخبة احؾاض االنيار .2

مغ الصيغ %  31.3% مغ الغخيغ و 59.9وىي اوسع التخب انتذارًا في مشصقة الجراسة وتحتػي عمى حػالي      
% وليحا تعج تخبة مديجية غخيشية، يبمغ معجليا مغ السمػحة 8.4في حيغ يشخفس محتػاىا مغ الخمل البميغ 

ػجج ىحا الشػع مغ التخبة في السشاشق البعيجة مغ مجاري االنيار في السشاشق السحرػرة بيغ تخبة ي (3)مميسػز/سع16
يشتسي ىحا الشػع مغ التخبة الى و  مشصقة الجراسةضي تدػد في مدصح اراو السشخفزات وتخبة اكتاؼ االنيار 

                                                           

 .13، ص1981  ، ، مصبعة جامعة البرخة، البرخة ، جغخافية التخبة عمي حديغ شمر ((1
، كمية  ـ( ، الثخوة الحيػانية في محافطة القادسية وامكانية تشسيتيا، اشخوحة دكتػراه )غ . ( سالـ سالع عبج اليادي الجبػري (2

 . 24، ص2115،  القادسية، جامعة  اآلداب
 .49ص السرجر نفدو ،( (3
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تخسبات التي حسمتيا فخوع نيخ الفخات حيغ ال( والحي تكػف بفعل Solarthidsالسجسػعة الكبخى التي يصمق عمييا )
، (1)وىي ذرات ناعسة مغ الخمل والصيغ والغخيغتتخسب الخواسب الشيخية في السشاشق السشخفزة البعيجة عغ الزفاؼ 

وعميو يسكغ زراعة الذعيخ في ىحه التخبة لتحسمو االمالح، وبعس اراضييا تدتخجـ في زراعة الذمب عشج غسخىا 
بالسياه كسا ىػ الحاؿ في قزاء الذامية، وليحا تػفخ التخبة السجخالت االساسية لرشاعة شحيغ الحبػب وانتاج 

 .(2)كعمف حيػاني

 Soil depressions and marches buried تخبة السشخفزات واالىؾار السظسؾرة .3

شتذخ ىحا الشػع مغ التخبة في الجدء الذسالي الغخبي والذسالي الذخقي مغ السحافطة في قزاء الذامية ي     
ثقيمة قميمة السدامية، وتدرع  ندجوا تكػف ذات % مغ الصيغ وليح58% مغ الغخيغ  و 38، تحتػي عمى  (3)وعفظ

اضافة الى انتذار مداحات واسعة مغ زراعة بداتيغ الذمب( )الذعيخ و القسح و حاصيل الحمكية في ىحه التخبة الس
دونع ويسكغ استثسارىا في قياـ الرشاعات الغحائية مثل  (35672الشخيل في قزاء الذامية والتي تقجر حػالي )

فزال عغ نسػ الشباتات الصبيعية التي تتحسل السمػحة مثل القرب والبخدي مسا  (4)صشاعة الجبذ وكبذ التسػر
 كسخاعي شبيعية لتخبية الحيػانات يدتخخج

 : Soil Sand dunesتخبة الكثبان الخممية: .4

تتخكد ىحه التخبة بشصاقات ضيقة في محافطة القادسية وىي تتسثل في نصاقيغ يستج االوؿ في القدع الذخقي      
ة شدجبتتسيد ىحه التخبة و ضسغ قزاء عفظ  ي في الجشػب الذخقي لمحجود الستاخسة لسحافطتي واسط وذي قاروالثان

الشػع مغ ، يدسى ىحا (5)الذجيجةنفاذيتيا  %( لحا فيي تتسيد81.6ندبة مادة الخمل فييا حػالي ) خذشة فقج بمغت

                                                           

. ـ(  ، رسالة ماجدتيػػػخ )غ ، نسحجة التحميل السكاني الستعساالت االراضي الدراعية في قزاء الجيػانية الداممي كخار حسدة  (1)
 .34ص ،2117،  ، جامعة القادسية اآلدابكمية 

  ، خرائز التخبة واثخىا في استعساالت االرض الدراعية في محافطة القادسية،  ، جػاد عبج الكاضع كساؿ اركو ممظي( صالح (2
 .192، ص ، مرجر سابق

  1972السشطسة العخبية لمتخبة والثقافة والعمـػ ، السصبعة الفشية الحجيثة ، القاىخة ، ، ، جغخافية العخاؽ الدراعية خصاب العاني (3)
 .37، ص
 ، خرائز التخبة واثخىا في استعساالت االرض الدراعية في محافطة القادسية ، الكاضع، جػاد عبج  اركة ممظيصالح  (4)

 .192، ص مرجر سابق
، السجمج  ، مجمة الجسعية الجغخافية العخاقية ، التخبة واثخىا في التصػر الدراعي في سيل العخاؽ الخسػبي نػري خميل البخازي  (5)

 .113، ص1962،  ، بغجاد الثالث
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ىحا الشػع  ويتسيدتذغل مداحات واسعة مغ قزاء عفظ برػرة خاصة في االجداء الذخقية  التخبة بتخبة عفظ لكػنيا
خذشة بدبب كبخ حجع الحرات السكػنة ليا، وايزًا فقخىا بالسػاد العزػية وقمة الغصاء الشباتي  وندجمغ التخبة ذات 

محاصيل اخخى تتكيف مع % ويسكغ زراعة 81.5% والخمل 11.5% والغخيغ 9يحتػي الصيغ ندبة  إذ ،(1)فييا
لحا يسكغ وضع  ،والجدر والفجل والخشاد بعج ايراؿ السياه الالزمة لمخي  ة ىحه التخبة مثل البرل و الصساشعشبيع

  في مشصقة الجراسة.  اشةسالصخصة زراعية شػيمة االمج بذأف استرالح ىحه التخبة وتػفيخ السياه الالزمة لدراعة 

 : Gypsum desert Soil التخبة الرحخاوية الجبدية .5

تشحرخ ىحه التخبة في االجداء الجشػبية الغخبية مغ مشصقة الجراسة لتغصي الشصاؽ السحرػر بيغ الذشافية       
العالية فزاًل عغ احتػائيا عمى ندبة  نفاذيتياتسييد تخبتيا بخذػنة نديجيا و و والحجود االدارية لمشجف  والسثشى غخبًا 

، وايزًا تتػاجج  (2)مميسػز/سع(4-تتخاوح بيغ )الرفخ فيي % نجرة االمالح فييا 61عالية مغ الجبذ تبمغ حػالي 
تتدع بانخفاض في محتػاىا مغ السادة و ـ( 51 -11السياه الجػفية في ىحا الشػع مغ التخبة عمى اعساؽ تتخاوح بيغ ) 

 .(3)العزػية

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  ، ، خرائز التخبة واثخىا في استعساالت االرض الدراعية في محافطة القادسية ، جػاد عبج الكاضع كساؿ اركو ممظيصالح  (1)
 .194-192، ص مرجر سابق

 ، ص ، مرجر سابق ، التشسية الرشاعية  واتجاىاتيا السكانية في محافطة القادسية االيجاميحديغ رحسغ رباط  (2)
 .55مرجر سابق ، ص ، التحميل السكاني لالستعساالت االرض الدراعية  في محافطة القادسية ، انتطار ابخاليع السػسػي  (3)
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 ( اقدام التخبة في محافغة القادسية5خخيظة)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .2112، بغجاد  1111111: 1العخاؽ ، الييئة العامة لمسداحة ، خخيصة العخاؽ الصبيعية ، مكياس رسع  سيػريةج: السرجر      
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تخبة مشصقة الجراسة تتسيد بالتبايغ الػاضح في درجة مالئستيا لالستثسار الدراعي وبالتالي ليا فوبشاء عمى ما تقجـ     
دور كبيخ في تشػع االنتاج الدراعي والحي يعسل عمى تصػيخ واقامة صشاعات زراعية التي تعتسج عمى ىحه السػاد 

 لمدراعة في السحافطة.الستػفخة 

 :Water Resources الدظحية سادسًا: السؾارد السائية

يدتخجـ في تػليج البخار وفي التبخيج وفي الغدل  اذالسياه عشرخا رئيديًا في جسيع العسميات الرشاعية  جتع     
والرشاعات  الثمجوالتخشيب كسا اف مادة خاـ اساسية في العجيج مغ الرشاعات كرشاعة السخشبات وصشاعة 

خيػط مغ قصع ار كسا ىػ الحاؿ في مرشع نديج الجيػانية  ليقمل الشديجية، كحلظ تدتخجـ السياه في تػليج البخ
مرشع الباف القادسية ومرشع الشديج كسا ستخجـ لتدخيغ وتبخيج السكائغ واآلالت وتشطيف االجيدة والسعجات في 

في صشاعة شحغ الحبػب  اف الصغ الػاحج مغ الحبػب )القسح(  غدل الحبػب التي تجخلوكحلظ يدتخجـ في  صبار
بػصفيا مادة خاـ اساسية في الرشاعات الغحائية وال سيسا السخشبات والسذخوبات  (1)لتخ مغ الساء  (47)ىيحتاج ال

 الغازية والثمج وصشاعة الخبد والرسػف والسعجشات كسا يدتعسل ايزا كسادة مداعجة في قدع التكسمة في مرشع
 .الشديج

 :(2)كآتيخئيدية في السحافطة وىي ال عمى مجسػعة مغ االنيارفي محافطة القادسية  الرشاعات الدراعيةج تسلحا تع

كع( ويبجأ شط 121شط الجيػانية: يعج شط الجيػانية امتجاد لذط الحمة الستفخع مغ نيخ الفخات  ويبمغ شػلو ) .1
مارًا بشاحية الدشية  ومخكد قزاء الجيػانية وناحية الدجيخ والحسدة ويدتسخ  الجغارةالجيػانية  مغ شساؿ صجر 

دونع( اما شاقتو الف 411الجشػب حتى يجخل اراضي محافطة السثشى اما السداحة الدراعية الػاقعة عميو ) نحػ
 /ثا( .3ـ61الترخيفية الفعمية )

مغ قخية صجر  الجانب االيدخ ويبمغ شػلو ابتجاءشط الجغارة: وىػ الفخع الثاني مغ تفخعات شط الحمة مغ  .2
الف  323.7كع( ويخوي مداحة تقجر )65الجغارة  حتى يشتيي او يتالشى في ناحية اؿ بجيخ ويبمغ شػلو )

دونع( ويديخ اثشاء جخيانو بشاحية الجغارة وناحية سػمخ وفي قزاء عفظ وناحية اؿ بجيخ اما شاقتو الترخيفية 
 /ثا( .3ـ45)

                                                           

 .56، مرجر سابق ، ص ، التشسية الرشاعية واتجاىاتيا السكانية في محافطة القادسيةااليجامي  رحسغ رباط حديغ( (1
 .2121لعاـ  ( ـ . غ)ت ، بيانا ، قدع التخصيط مجيخية السػارد السائية في محافطة القادسية (2)
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ية : وىػ الفخع الثاني مغ تفخعات شط اليشجية بعج فخع الكػفة  يختخؽ اراضي السحافطة مغ جياتيا شط الذام .3
يبمغ شػلو و الذسالية الغخبية متجيًا نحػ الجشػب مارًا بشاحية الرالحية ومخكد قزاء الذامية وناحية غساس 

 ـ/ثا(.144دونع( اما شاقتو الترخيفية الفعمية )الف 384يخوي )و كع( 81)
ثع يجخل الحجود ط الكػفة )الذشافية( : ىػ االمتجاد الصبيعي لشيخ الفخات في الذشافية بعج مخوره بسجيشة الكػفة ش .4

ي ىحه الشاحية يختخؽ اراضو شط الذامية االدارية لمسحافطة عشج شساؿ الذشافية وعشج كيمػ متخ يمتقي بحنائب 
/ثا( ويخوي 3ـ 135كع( وشاقتو الترخيفية )71)ليػصل الشيخ بعجىا جخيانو حتى يجخل اراضي السثشى بصػؿ 

 .(21كسا في ججوؿ ) الف دونع(221مداحة تقجر حػالي )

 2020واطؾال االنيار والسداحات السخوية في محافغة القادسية لعام  لألنيارالتؾزيع الجغخافي ( 21ججول )

 الشدبة السئؾية /الفالسداحات السخوية الشدبة السئؾية الظؾل اسؼ الذط ت
 30.7 410 35.8 120 شط الجيؾانية 1
 28.7 384 23.9 80 شط الذامية 2
 16.4 220 20.9 70 شط الكؾفة )الذشاؼية( 3
 2492 323 1994 65 شط الجغارة 4

 100 1337 100 335 السجسؾع
 .2121،  (ـ . غ)، بيانات  ، قدع التخصيط السرجر: مجيخية السػارد السائية في الجيػانية

ويتزح مسا سبق اف السحافطة تستمظ شبكة كثيفة مغ االنيار والججاوؿ تدتصيع اف تخوي مداحات زراعية      
( وجػد عجد كبيخ في الذامية والحسدة ومتػسط في 22دونع( يتزح مغ خالؿ ججوؿ)1337711واسعة ترل الى )

الدكاف ىحا يػضح عجد الذامية والحسدة  عفظ اما قزاء الجيػانية يػجج فائس عمى الخغع مغ استيالؾ الفخد وزيادة
فقط مغ امتجاد الرشاعات القائسة فييا او التي تقاـ مدتكباًل بكامل متصمباتيا مغ السياه اال اذا عػض السرشع 
بسقجار الشقز في امتجاد السياه مغ شبكة االسالة الػششية في السجف بإقامة محصات السيسا لدحب السياه وترفيتيا 

 مساالحطتو في السرانع الكبيخة اما السرانع الرغيخة فتعتسج غالبًا عمى شبكة االسالة في السجيشة وىحا ما تع م
 .(6خخيصة ) يؤدي الى انخفاض تكاليف االنتاج
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كسية انتاج الساء الرافي بحدب الظاقة الترسيسية واالنتاجية الفعمية وندبتيا ومتؾسط نريب  (22ججول )
 2019الفخد في محافغة القادسية 

متؾسط نريب الفخد  /م3الظاقة االنتاجية الفعمية م الظاقة الترسيسية القزاء
 الشدبة الكسية /يؾم3م

 0.795 66.4 504398 513876 الجيؾانية
 0.265 6.6 50432 52682 عفػ

 0.350 13.3 100943 101021 الذامية
 0.419 13.7 103832 107083 الحسدة

 1.829 100 759605 774662 السحافغة
 .8181، (  م . غ)، قسم التخطٌط، بٌانات  مدٌرٌة ماء القادسٌةالسرجر: 

تػفخ السياه لع يعج يذكل عكبة اماـ اقامة الرشاعات الدراعية الف نيخ الفخات بسختمف فخوعو يسخ بالسحافطة     
مغ الذساؿ الى الجشػب وبالشتيجة عسمية ايجاد السػاد االولية عغ شخيق زراعة السحاصيل الدراعية  الستيدخة في 

ت كبيخة مغ السػارد السائية التي يسكغ تدويج السذاريع ، فزال عغ تػفيخ مذاريع الترفية مغ كسيا(1)السحافطة
 يا الرشاعية .الرشاعية ومشيا الرشاعات الدراعية التي تتصمب السياه في عسميات

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

مجمة اوروؾ لمعمـػ ، في محافطة القادسية صشاعة الػرؽ االمكانات الجغخافية الستاحة لكياـ ، االيجامي  رحسغ رباط حديغ (1)
 .61، ص2112، 3، العجد5االندانية ،السجمج 
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 ( االنيار الخئيدية والفخعية في محافطة القادسية6خخيصة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2116، 511111:1مكياس الخسع القادسية ، القدع الفشي ،مجيخية السػارد السائية في محافطة السرجر :      
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 االمكانات االقترادية  السبحث الثاني :

االقترادية التي ال تقل اىسية عغ  العػاملتتأثخ الرشاعات الدراعية في محافطة القادسية بسجسػعة مغ      
الصبيعية بل تفػقيا بعس االحياف كػنيا تحجد نسط االنتاج الدراعي مغ حيث انػاع السحاصيل  الدراعية  العػامل 

 والحيػانية في مشصقة ما دوف السشاشق االخخى، مغ اىع ىحه العػامل ىي:

 .(Rawmateriais )االولية ؾاداواًل: الس

السعجنية او  ىحه السػاد االولية اماو وىي تمظ السػاد التي ترشع مشيا الدمع السختمفة التي يدتخجميا االنداف     
، كسا تقػـ بتحػيل القسح الى دقيق وتحػيل السشتجات (1)تقػـ عمييا الرشاعات االولية (حيػانيةو نباتية  الدراعية )

الحيػانية الى لحػـ او جمػد خاـ ويسكغ اف تطيخ بذكل مػاد شبو مرشعة مغ السشتجات الرشاعية التي تقـػ 
السػاد التي ترشع مشيا حاجات االنداف الستشػعة اما اف تكػف بذكل مػاد اولية زراعية فعمييا الرشاعات الثانػية 

، والسػاد االولية التي تحتاجيا الرشاعات الدراعية تتسثل بالسحاصيل (2)د اولية حيػانية ومػاد نرف مرشعةاو مػا
الدراعية التي تذسل الحشصة والذعيخ والذمب والسحاصيل الرشاعية تتسثل بالقصغ والحرة الرفخاء والدسدع فزاًل 

د واالبقار او الجامػس واالبل، مسا يقتزي االمخ والساع باألغشاـعغ الخزخوات والتسػر اما الحيػانية تتسثل 
 تدميط الزػء عمييا مغ حيث السداحات واالنتاج واالعجاد مغ خالؿ:

 .(Agricul turalral rawmateriais )السؾاد االولية الدراعية -أ 

إذ اف السادة  مشصقة الجراسةالشباتية مجخالت رئيدية لمرشاعات الدراعية في  الدراعية تعج السػاد االولية    
 اصشاعة إذ اف التقجـ الدخيع واليائل في عسمية نقل السادة االولية الخاـ قمل كثيخ االولية ىي شخط حيػي لكل 

 لإلندافتعج الدراعة مرجر الغحاء الخئيدي  اذ .(3)مغ مدتػى االرتباط واصبح اقل مسا كاف عميو في الدابق
وليحا  .الرشاعات الغحائية والرشاعات الشديجية والجمجية والحيػاف وتعتسج عمييا الكثيخ مغ السشتجات ك

يتصمب الكثيخ مغ الجيػد لتشسية القصاع الدراعي بيجؼ زيادة معجالت االنتاج ولػ استثسخت ىحه االمكانات 
بذكل صحيح لداعج ذلظ عمى نجاح وتػشغ العجيج مغ الرشاعات الدراعية وبالتالي تحقيق االستثسار 

                                                           

 .32ص ، 1976، دار الخسالة لمصباعة والشذخ، بغجاد  ، ، جغخافية الرشاعة ( ابخاليع شخيف(1
، رسالة  ، التػزيع الجغخافي لمرشاعات السمػثة في محافطات الفخات االوسط وآثارىا البيئية نجالء ىاني عبج معيبخ الذسخي  (2)

 .125، ص2118،  ، جامعة الكػفة كمية التخبية لمبشات ،ـ(  ماجدتيخ )غ ،
،  2111،  ، عساف1، ط ي العمسية لمشذخ والتػزيعردازو يالرشاعة )مشطػر معاصخ( ، دار ال ، جغخافية ( دمحم ازىخ الدساؾ(3
 .111ص
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سيسا بالشدبة لمسشتجات سخيعة التمف التي تفقج صالحية استثسارىا بصػؿ مدافة نقميا لعجـ الرشاعي فييا وال 
ايزًا ىشالظ مشتجات زراعية تتحسل الشقل خوات وااللباف والفػاكو والمحػـ تحسميا لمشقل لسدافات شػيمة كالخز

خة ومغ ىحه السشتجات ىي لسدافات شػيمة دوف اف تتعخض مشتجاتيا الى التمف وتكمف عسمية نقميا اجػر كبي
 الحشصة والذعيخ و الذمب والقصغ والحرة الرفخاء. 

مداحات واسعة مغ  عمىالحبػب: وتذسل الحبػب في مشصقة الجراسة كل مغ الحشصة والذعيخ و الذمب، وتستج  (1
مغ السداحة  (%91.2)أي بشدبة  2121( دونع عاـ 844151) الدراعية اذ ترل تمظ السداحاتاالراضي 

( دونع وتػزع بيغ االقزية إذ يأتي قزائي عفظ 935814تغمة لمدراعة في محافطة القادسية والبالغة )السد
 .الثانية بالسختبةالجيػانية والحسدة و  االولىوالذامية بالسختبة 

سحافطات ومشيا محرػؿ الحشصة مغ السحاصيل الذتػية السيسة التي تدرع في العخاؽ وباقي ال يعجالحشظة:  -أ 
جخل في العجيج مغ وجبات الصعاـ، وقج ازدادت السداحات السدروعة ت ااىسية غحائية كػني الجراسة، ليامشصقة 

ارتفع الى   2115( شغ عاـ 192719) تفبعج اف كان ابالسحرػؿ اذ شيج انتاج الحشصة زيادة في كسياتي
 (.23ججوؿ ) كسا في ،2121( عاـ 288483)

في االنتاج  صعػدًا او ىبػشًا، والحي ال يختبط فيسا يدرع مغ مداحة بقجر  التحبحب الحاصلمغ وعمى الخغع        
 2121(كغع/دونع، اما في عاـ 441حػالي ) 2115ما يختبط في انتاجية الجونع الػاحج إذ وصمت االنتاجية عاـ 

دروعة مغ %( مغ اجسالي انتاج الحبػب اما السداحة الس54.8ندبة ) حشصة( كغع/دونع، إذ يذكل ال651حػالي )
 الحبػب.ب%( مغ السداحة السدروعة 59.7( دونع وبشدبة )514111ترل الى ) 2121الحشصة عاـ 
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السداحات السدروعة واالنتاج و االنتاجية لسحرؾل الحشظة والذعيخ و الذمب فـــــــي محافغة ( 23ججول )
 (2020-2015) لألعؾامالقادسية 

 الدشة
 الذمب الذعيخ الحشظة

السداحة 
االنتاجية  االنتاج/طؽ دونؼ

 كغؼ/طؽ
السداحة 

االنتاجية  االنتاج/طؽ دونؼ
 غؼ/طؽك

السداحة 
االنتاجية  االنتاج/طؽ دونؼ

 غؼ/طؽك
2015 429518 192719 440 328704 101470 308 41200 35344 1000 
2016 485146 51307 518 347708 94930 300 60248 60328 1000 
2017 409236 304553 730 173619 73704 425 5657 90387 1150 
2018 382656 229725 600 117000 47494 405 1500 142500 1150 
2019 396524 246683 622 1188 821 471 151200 149664 997 
2020 504000 288483 651 195300 93119 454 144750 137512 1000 

 . 2121، ( ـ. غ )، بيانات  التخصيطالسرجر: مجيخية زراعة القادسية ، قدع 

السختبة االولى في ب جاء  قزاء عفظ اف ( 24ججوؿ )ال مغالحشصة في السحافطة يطيخ  إلنتاجاما التػزيع السكاني 
%( مغ اجسالي انتاج السحافطة ثع يأتي قزاء الحسدة بالسختبة الثانية والحي يذكل ندبة 43٫1االنتاج وبشدبة )

 %( عمى التػالي مغ انتاج السحافطة.11.6%( و)21٫3الذامية والجيػانية بشدبة )%( ثع قزائي 26)

التؾزيع السكاني لمسداحة واالنتاج واالنتاجية لسحرؾل الحشظة بحدب االقزية فـي محافغـة ( 24ججول )
 (2020-2019القادسية لعامي )

 االنتاجية/كغؼ االنتاج/طؽ السداحة/دونؼ السشظقة
 590 124200 166000 عفػ

 412.5 58701 147068 الذامية
 812.5 74882.8 92492 الحسدة

 790975 30699 38440 الجيؾانية 
 651.4 288482.8 504000 جسؾعالس

 . 2121،  ( ـ.  غ)بيانات  ، السرجر: مجيخية زراعة القادسية ، قدع التخصيط                   



  ثاني ..............االمكانات الجغخاؼية لمرشاعات الدراعية في محافغة القادسية الفرل ال

 
 

 ~44 ~ 
 

يعتبخ مادة  اذفي الػقت الحاضخ  ألىسيتوتػسعت زراعتو في الدشػات االخيخة  ىػ محرػؿ شتػي الذعيخ:  -ب 
داخمة في صشاعة الخبد بعج خمصو مع دقيق الحشصة ولكغ يسثل احج السػاد االولية السدتخجمة في صشاعة 

( شغ 93119الى ) 2115( شغ في عاـ 111471العمف الحيػاني فقج انخفس االنتاج ليحا السحرػؿ مغ )
 .(25كسا في ججوؿ) % مغ اجسالي انتاج الحبػب17.7وىحه تذكل ندبة  2121ـ في عا

جاء قزاء الحسدة بالسختبة االولى  فقجفي مشصقة الجراسة  2121محرػؿ الذعيخ لعاـ  إلنتاجاما التػزيع السكاني  
والذامية يذكالف % اما قزائي الجيػانية 38.2% ثع يأتي قزاء عفظ بالسختبة الثانية وبشدبة 43.2والحي شكل 

 % عمى التػالي.7% و  11.6ندبة 

%( مغ السداحة 23.1( دونع وبشدبة )195311ترل الى ) 2121اما السداحة السدروعة مغ الذعيخ في عاـ 
 الحبػب.بالسدروعة 

لسداحة السدروعة واالنتاج واالنتاجية بحدب االقزية في السحافغة لسحرؾل الذعيخ لعامي ا( 25ججول )
(2019-2020) 

 السداحة/دونؼ االقزية
 االنتاجية/كغؼ االنتاج/طؽ 

 440 35540 93420 عفػ
 625 40200 67500 الحسدة 
 442 10854 22980 الجيؾانية
 312.5 6525 11400 الذامية

 453.8 93119 195300 جسؾعالس
 . 2121، ( ـ . غ)، بيانات  السرجر: مجيخية زراعة القادسية ، قدع التخصيط                    

تسثل زراعة محرػؿ الذمب في محافطة القادسية مكانة ىامة لتػفيخ شخوط زراعتو الستسثمة بجرجات الذمب:  -ج 
وىحه تسثل ندبة  2121(شغ عاـ 144751الحخارة السالئسة والسياه والخبخة السػروثة عغ زراعتو اذ بمغ االنتاج )

خغع عمى الو  2121مغ اجسالي انتاج السحاصيل الدراعية السدروعة بالحبػب في السحافطة لعاـ  (33.16%)
صغخ السداحة السدروعة بالسحرػؿ، اال اف انتاجية الجونع مشيا مختفعة مقارنة بالسحاصيل الدابقة فيسا بمغ مغ 
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( كغع/دونع 454ونع لمحشصة و )كغع/د (651نججىا ال تديج عغ ) بيشسا( كغع/دونع 1111معجؿ انتاجيا حػالي )
 (.26لمذعيخ كسا في ججوؿ )

اما التػزيع الجغخافي فاف انتاجو يتحجد في قزاء الذامية وناحية الذشافية التابعة الى قزاء الحسدة، نطخًا لعجـ      
والخبخة الستػارثة إذ تػفخ شخوط انتاجو في اغمب االقزية الستسثمة بتػفخ درجات الحخارة السختفعة والسياه الكثيخة 

%(  والحي يترجر االقزية في انتاج الذمب وبعجىا قزاء 93.8تتخكد زراعة الذمب في قزاء الذامية وبشدبة )
%( مغ اجساؿ انتاج الذمب بالسحافطة، اما قزاء الجيػانية وعفظ فال تػجج زراعة لمذمب فييا إذ 6.2الحسدة وبشدبة )

انتاج الحبػب، اما السداحة السدروعة مغ محرػؿ الذعيخ في عاـ  مغ اجسالي (%27.5)يذكل الذمب ندبة
 مغ السداحة السدروعة بالحبػب. (%17.2 )( دونع وبشدبة144751ترل الى ) 2121

 يسثل السداحة واالنتاج واالنتاجية حدب االقزية  في السحافغة لسحرؾل الذمب  لعامي( 26ججول )

 (2019-2020) 

 االنتاجية/كغؼ اج/طؽاالنت السداحة/دونؼ القزاء
 - - - الجيؾانية

 - - - عفػ
 950 128962 135750 الذامية
 950 8550 9000 الحسدة

 950 137512 144750 السحافغة
 . 2121،  (ـ . غ)، بيانات  السرجر: مجيخية زراعة القادسية ، قدع التخصيط                    

اف محاصيل الحبػب مغ السحاصيل السيسة التي تدرع سشػيًا في مشصقة الجراسة إذ تذكل الحشصة ندبة       
مغ اجسالي ندبة محاصيل الحبػب وتعج مغ اىع السجخالت االساسية الحي تجخل في صشاعة شحغ ( 54.8%)

ايزًا يعتبخ مغ السحاصيل الحبػب يجخل في بعس  ، وصشاعة الخبد والرسػف الحبػب والسعجشات والحمػيات 
الرشاعات وكحلظ يدتخجـ كعمف لمحيػانات اما الذمب يعج مغ السحاصيل السيسة والتي تعتبخ وجبة غحائية ميسة و 

 تجخل في صشاعة جخش الذمب وكحلظ في صشاعات اخخى. 
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 السحاصيل الرشاعية:  (2

سة الحرة الرفخاء والقصغ والدسدع إذ تزع محافطة القادسية واىع السحاصيل الرشاعية في مشصقة الجرا      
دونع أي بشدبة  (8672مداحات واسعة مغ االراضي الدراعية السدتثسخة بدراعة ىحه السحاصيل ترل الى )

وتتػزع بيغ  (27كسا في ججوؿ ) 2121 مغ السداحة السدتغمة بالدراعة في مشصقة الجراسة عاـ ( 1.92%)
 مى :عتشقدع  اذولكغ بأسبكية واضحة لقزاء عفظ والجيػانية ومغ ثع الحسدة والذامية االقزية لمسحافطة 

الرفخاء مغ محاصيل الحبػب الريفية السيسة مغ الشاحية الغحائية في  همحرػؿ الحر  جيعالرفخاء:  هالحر  -أ 
تجخل في العجيج مغ تدرع في تخبة اكتاؼ االنيار والتي و ، (1)العمف الحيػاني كعميقة مخكدة لمجواجغ والسػاشي

الرشاعات مشيا زيت الحرة وكحلظ صشاعة االغحية الحيػانية وىػ مغ السحاصيل الريفية في صشاعة الخبد 
 .(2)كغحاء لإلنداف ايزا الحشصة بعج خمصو مع

السداحة السدروعة واالنتاج واالنتاجية لسحرؾل الحرى الرفخاء والقظؽ والدسدؼ في محافغة ( 27ججول )
 (2020-2015) لألعؾامالقادسيــــــــة 

 الدشة
 الدسدؼ القظؽ الرفخاء هالحر 

السداحة 
االنتاجية  االنتاج/طؽ دونؼ

 كمغؼ/طؽ
السداحة 

االنتاجية  االنتاج/طؽ دونؼ
 كمغؼ/طؽ

السداحة 
االنتاجية  االنتاج/طؽ دونؼ

 كمغؼ/طؽ
2015 1774 600 251 300 90 301 3893 1090 280 
2016 10553 6590 625 30 4 123 9145 1372 150 
2017 7555 4468 591 40 - - 6970 1952 280 
2018 10620 6415 604 - - - 660 200 132 
2019 5450 3638 625 30 4 123 4880 1014 294 
2020 5720 3616 633 32 4 112 2920 539 277 

 . 2121، ( ـ . غ)، بيانات  السرجر: مجيخية زراعة القادسية ، قدع التخصيط

                                                           

 .172، مرجر سابق ، ص في محافطة القادسيةرض الدراعية التحميل السكاني لالستعساالت اال ، ( انتطار ابخاليع السػسػي (1
 .131ص، 1986والشذخ،  ، دار الثقفي لمصباعة ، انتاج محاصيل الحبػب والبقػؿ واخخوف   عالء الجيغ عبج السجيج الجبػري  (2)
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الرفخاء فقج تبيغ اف معطع االنتاج يأتي مغ قزائي الجيػانية  ةمحرػؿ الحر  إلنتاجاما التػزيع السكاني     
الرفخاء أي انتاجية كسا  ةوعفظ  وبشدبة عالية ومغ ثع قزاء الحسدة اما قزاء الذامية فال يدجل محرػؿ الحر 

 (.28في الججوؿ )

محافطة القادسية  فيالرفخاء ة لمحر التػزيع السكاني لمسداحة واالنتاج واالنتاجية بحدب االقزية ( 28ججوؿ )
 (2121-2119لعاـ )

 االنتاجية/كغؼ االنتاج/طؽ السداحة/دونؼ القزاء
 640 1627.2 2.574 الجيؾانية
 630 1265.6 2.002 عفػ

 - - - الذامية
 630 723.2 1144 الحسدة

 633 3616 5720 السحافغة
 .2121، ( ـ . غ)، بيانات  السرجر: مجيخية زراعة القادسية ، قدع التخصيط                   

 حي%( مغ اجسالي االنتاج في السحافطة ومغ ثع قزاء عفظ وال45إذ يحتل مخكد قزاء الجيػانية ندبة )      
%( مغ االنتاج االجسالي، اما 21%( مغ اجسالي االنتاج واخيخًا قزاء الحسدة والحي يرل الى )35يحتل ندبة )

 قط. اال يدجل انتاجفقزاء الذامية 

 2115الرفخاء في عاـ  ةالحر  فقج بمغ انتاجالسحاصيل الرشاعية في مشصقة الجراسة  إلنتاجما التحميل السكاني ا    
شغ( وسبب ىحا االرتفاع ىػ زيادة مشاسيب  3616حتى وصل الى ) 2121شغ( وارتفع االنتاج في عاـ 611)

 السياه وكحلظ اتجاه الفالح لمدراعة.

غ مغ السحاصيل الرشاعية السيسة اذ يدتفاد مشيا في صشاعات مختمفة مشيا يعتبخ محرػؿ القصالقظؽ :  -ب 
( وفي صشاعة الرابػف فزاًل عغ كبذ البحور الحي 28-18الشديجية واستخخاج الديت مغ البحور وبشدبة )

 .(1)تدتعسل في العمف الحيػاني لتغحية الحيػانات وال سيسا االبقار بعج خمصيا بسػاد العمف االخخى 

                                                           

،  2115،  8رحسغ رباط حديغ االيجامي ، مذكالت الرشاعة في محافطة القادسية ، مجمة القادسية لمعمـػ االندانية ، مجمج  (1)
 .  193ص
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وقج انخفس االنتاج الدراعي لسحرػؿ القصغ في مشصقة الجراسة بذكل كبيخ وصمت السداحة السدروعة في      
وصمة السداحة  2121دونع، اما في عاـ  41الى انخفس  2117دونع  وفي عاـ  311الى  2115عاـ  

نجج اف اذ شصقة الجراسة القصغ في م إلنتاجاما التػزيع السكاني  (29كسا في ججوؿ )دونع فقط ، 32السدروعة الى 
% اما قزاء الذامية فال 15% ثع قزاء الحسدة بشدبة 85معطع االنتاج يأتي مغ قزائي عفظ والجيػانية بشدبة 

  نيائيا.يػجج فييا زراعة القصغ 

ذلظ وسبب ( 27ججوؿ )شغ  4انخفس الى  2121شغ( اما في عاـ 91) 2115اذ بمغ االنتاج في عاـ       
  قمة السياه في فرل الريف وخاصة في قزاء عفظ . زراعة القصغ وايزا عدوؼ الفالح عغ

    التؾزيع السكاني لمسداحة واالنتاج واالنتاجية لسحرؾل القظؽ بحدب االقزية لعام  (29ججول )
(2019-2020) 

 االنتاجية/كغؼ االنتاج/طؽ السداحة/دونؼ القزاء
 56 1.2 11.2 الجيؾانية
 39.2 2 16 عفػ

 - - - الذامية
 16.8 0.8 4.8 الحسدة

 112 4 32 السحافغة
 . 2121ـ( . غ)، بيانات  السرجر: مجيخية زراعة القادسية ، قدع التخصيط                    

 يأتي% مغ االنتاج االجسالي ثع 51القصغ في السحافطة اذ يحتل قزاء عفظ ندبة  إلنتاجػزيع السكاني اما الت    
% مغ 15مغ اجسالي االنتاج في السحافطة ، اما قزاء الحسدة فيحتل ندبة  (%35)قزاء الجيػانية والحي يحتل

 اجسالي انتاج القصغ في السحافطة، في حيغ اف قزاء الذامية ال يػجج فيو انتاج قط. 

مى الديت وبشدبة يعج الدسدع مغ السحاصيل الريفية السيسة  وذات قيسة غحائية اذ تحتػي بحوره عالدسدؼ:  -ج 
االىسية وزادة ، (1) (%6.5)ومعادف بشدبة( %15)وىيجرات بشدبة(%21.3)% وبخوتيغ بشدبة4.56

ستعجدة  التي مغ اىسيا زيت الدسدع كسا تجخل بحوره في صشاعة ال وبدبب استعساالت لمدسدعاالقترادية  
حتػي عمى ندبة كبيخة مغ البخوتيغ  ترل الى ي ألنوالسعجشات، فزاًل عغ استعسالو في اعالؼ الساشية 

                                                           

 .73، ص ، مرجر سابق ، التشسية الرشاعية واتجاىاتيا السكانية في محافطة القادسية رحسغ رباط حديغ (1)
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، فزال عغ استعسالو كدبة في  (1)كسبيجات قتل الحذخات %( فزال عغ استخجاـ احجى مكػناتو41-51)
( شغ اما 1191الى ) 2115صشاعة العمف الحيػاني حيث تخاجع انتاج الدسدع في مشصقة الجراسة في عاـ 

وىحا التحبحب في انتاج الجونع  2121( شغ عاـ 539الى ) انخفس( شغ 1437وصل الى ) 2118في عاـ 
الدراعية وقمة خبخة الفالح، اضافة الى ذلظ انخفاض السداحة السدروعة،  اآلفاتو كثخة االمخاض الشباتية  بدبب

% مغ 41محرػؿ الدسدع في مشصقة الجراسة فقج ترجره قزاء الجيػانية إذ بمغ  إلنتاجاما التػزيع السكاني 
 .عمى التػالي %22.2و %  38النتاج ثع قزائي الحسدة وعفظ بشدبة اجسالي ا

 الخزخوات: (3

تزع مشصقة الجراسة مداحة واسعة مغ االراضي الدراعية  السدتثسخة في زراعة الخزخوات اذ ترل الى     
( دونع اذ تذكل 21727( دونع لدراعة الخزخوات الريفية اما الخزخوات الذتػية فقج وصمت الى )84111)
مغ السداحة السدروعة  في مشصقة الجراسة، إذ تتػزع بيغ اقزيتيا ولكغ بأسبكية كل مغ قزائي عفظ ( 9.8%)

 مى نػعيغ :عوالحسدة ثع الجيػانية والذامية ويسكغ تقديسيا 

السداحة و الخزخوات الريفية: وتذسل الصساشة والخيار والباذنجاف والباميا والخقي والبصيخ وغيخىا،  -أ 
تحبحبيا وقمة السداحات السدروعة بالخزخوات نتيجة ارتفاع  معالسحافطة غيخ متجاندة و السدروعة في 

مع ذلظ مغ الخارج الى االسػاؽ السحمية،  يات كبيخة مغ الخزخوات السدتػردةتكاليف االنتاج ودخػؿ كس
السداحة  تبمغفقج  2115عاـ في  تػسعا السداحات السدروعة بالخزخوات الريفية تشيج كمو

السداحة السدروعة بالخزخ  تفبمغ2121دونع اما في عاـ  79721بالخزخ الريفيةالسدروعة 
 . دونع 84111الريفية

وفي ضػء ذلظ يسكغ تذجيع او تخريز اراضي في قزائي الحسدة وعفظ ضسغ خصة مجيخية زراعة       
ؽ السحمية واستخجاـ الفائس في تػفيخ القادسية لدراعة مداحات واسعة مغ الخزخوات الريفية لدج حاجة الدػ 

 السادة االولية لكياـ صشاعة وتعميب الخزخوات الريفية.

الخزخوات الذتػية: تذسل البرل االخزخ واليابذ و الباقالء و الذػنجر والخزخوات الػرقية والذمغع،  -ب 
شيجت  ( ، اف السداحة السدروعة بالخزخوات الذتػية في مشصقة الجراسة31) ججوؿيتزح مغ  اذ

فقج  2121، اما في عاـ 2115عاـ  ا( دونس27227انخفاضا واخخى ارتفاعًا عغ السعجؿ العاـ البالغ )

                                                           

 .22، ص1986،  بغجاد ، ، انتاج السحاصيل الرشاعية ، مؤسدة السعاىج الفشية عباس حدغ شػيمية وزمالئو (1)
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ويخجع ذلظ الى مشافدة السحاصيل السدتػردة مغ جية وارتفاع تكاليف االنتاج  ا( دونس21727بمغ )
ت الذتػية مغ تأتي الخزخواو الدراعي مغ جية اخخى وعدوؼ الفالح عغ زراعة الخزخوات الذتػية 

 قزائي الجيػانية وعفظ ومغ ثع الحسدة والذامية.

 السداحات السدروعة بالخزخوات الريؽية والذتؾية في محافغة القادسية (30ججول )

 (2020-2015لألعؾام )

مداحات الخزخوات  الدشة
 الريؽية/ دونؼ

مداحات الخزخوات 
 الذتؾية/ دونؼ

مجسؾع مداحة 
 الخزخوات/ دونؼ

2015 79721 27227 106948 
2016 13300 3367 16667 
2017 17740 5406 23146 
2018 68138 9436 77574 
2019 91237 19858 111095 
2020 84000 21727 105727 

 .2121، ( ـ . غ)، بيانات  السرجر: مجيخية زراعة القادسية ، قدع التخصيط            

الذتػية والريفية في محافطة القادسية والحي بمغت السداحة  اما التػزيع السكاني إلنتاج الخزخوات      
( %39.3) يحتل قزاء عفظ السختبة االولى والحي يرل الىو  2121في عاـ  ا( دونس115727السدروعة )

مغ اجسالي ( %38.3 )أتي بالسختبة الثانية قزاء الحسدةيثع  ،مغ اجسالي السداحة السدروعة في السحافطة 
اما قزاء  (%17.2)بالخزخوات، اما قزاء الجيػانية فيحتل السختبة الثالثة فيرل الى السداحة السدروعة

كسا في الخزخوات في مشصقة الجراسة ب% مغ اجسالي السداحة السدروعة 5.2الذامية فيرل ندبتو الى 
ياـ ومغ خالؿ زيادة السداحات السدروعة بالخزخوات الريفية والذتػية في قزاء عفظ ويسكغ ق( 31ججوؿ )

  . النيا ترمح لدراعة الخزخوات مرشع لتعميب الخزخوات الذتػية والريفية
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 (2020-2019مداحة الخزخوات الريؽية والذتؾية في محافغة القادسية حدب االقزية لعام ) (31ججول )

 مداحات الخزخوات الريؽية القزاء
 دونؼ

 مداحات الخزخوات الذتؾية
 دونؼ

 مجسؾع مداحة
 الخزخوات/ دونؼ 

 18232 8727 9505 الجيؾانية
 41533 7503 34030 عفػ

 5450 1250 4200 الذامية
 40512 4247 36265 الحسدة

 105727 21727 84000 السحافغة
 .2121،  (ـ . غ)، بيانات  السرجر: مجيخية زراعة القادسية ، قدع التخصيط   

 انتاج التسؾر: (4

 2121( دونع في عاـ 8414مشصقة الجراسة تذتيخ بدراعة الشخيل فقج بمغت السداحة السدتثسخة في الشخيل )     
 ( نخمة.348161غ عجد اشجارىا )موب ا( بدتان1174اما عجد البداتيغ فقج بمغ عجدىا )

السداحة وعجد البداتيغ حدب االقزية فسغ حيث ب( التبايغ 32) ججوؿاما التػزيع الجغخافي فيالحظ مغ      
% ومغ ثع قزائي عفظ والجيػانية بشدبة 12.5% ثع قزاء الحسدة وبشدبة 71.6ترجر قزاء الذامية  وبشدبة 

يأتي  2121في عاـ شغ ( 17382لكمي لمتسػر فقج بمغ حػالي )% عمى التػالي، اما االنتاج ا5.7% و 11.2
      % 11.1% ثع قزائي عفظ والجيػانية بشدبة 13.21 % يميو قزاء الحسدة بشدبة71.8قزاء الذامية بشدبة 

 .مغ خالؿ ارتفاع الشدبة السئػية في قزاء الذامية مغ انتاج التسػر  % لكل مشيسا عمى التػالي5.6و 

تجخل كسادة اساسية في كثيخ مغ الرشاعات الدراعية مشيا صشاعة الجبذ والخل  اذمتسػر ليا اىسية اقترادية ل
لحمػيات واغحية االشفاؿ فزاًل عغ استخجاـ الشػى الستخخج مشو كعمف لمحيػانات واما سعف الشخيل وكبذ التسػر وا

 يدتخجـ كسادة اولية في صشاعة الدالؿ والسكانذ واالشباؽ وفي انتاج الخذب السزغػط.
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االنتاجية واالنتاج انتاج التسؾر والسداحة السدتثسخة في زراعة الشخيل وعجد البداتيؽ واشجارىا ومعجل ( 32)
 2020الكمي لعام 

السداحة  القزاء
السدتثسخة 

 بالشخيل/ دونؼ

عجد اشجار  عجد البداتيؽ
 الشخيل 

معجل 
االنتاجية/كغؼ/ 

 نخمة

االنتاج 
 الكمي/طؽ

 1031 52 19840 65 196 الجيؾانية
 2298 53 43360 110 1084 الحسدة
 1751 45 38920 113 973 عفػ

 12302 50 246040 786 6151 الذامية
 17382 50 348160 1074 8404 السحافغة

 .2121، ( ـ . غ)، بيانات   السرجر: مجيخية زراعة القادسية ، قدع التخصيط

 Animals Rawmateriaisالسؾاد االولية الحيؾانية:  -ب 

يعتبخ االنتاج الحيػاني السرجر الثاني بعج االنتاج الدراعي  ويعج مغ السػاد االساسية الحي يديع في السػاد       
 تسج مشصقة الجراسة  بالمحػـ ومشتجات االلباف.و االقترادية، وىي ندبة ال يدتياف بيا مغ االقتراد الدراعي 

لجراسة تتػافخ فييا امكانية جيجة مغ الثخوة الحيػانية البالغ االحتياجات البذخية االساسية فاف مشصقة ا مع تدايج      
تذكل مشتجاتيا مغ و ( 33( رأسًا مغ االبقار واالغشاـ والساعد والجامػس واالبل كسا في ججوؿ )918299عجدىا )

مية المحػـ الحسخاء والحميب والرػؼ والذعخ والجمػد والػبخ مجخالت اساسية وميسة لمعجيج مغ الرشاعات التحػي
مرجرًا وتعتبخ مشيا الرشاعات الجمجية وصشاعة تعميب المحػـ  والشديج الرػفي التي تفتقخ الييا مشصقة الجراسة 

اساسيًا مغ مرادر السػاد االولية  الحيػانية بأنػاعيا السختمفة التي تجخل في الكثيخ مغ الرشاعات الدراعية وتعتسج 
يتبغ  الحيػاناتوعجد  السػجػدة في السحافطة بكل اصشافيا مغ المحـػ الحسخاءىحه السادة االولية عمى الثخوة الحيػانية 

في مشصقة الجراسة  الحيػاناتمغ اعجاد  الكبيخةومغ خالؿ الديادة  اف اجسالي مجسػع الحيػانات في محافطة القادسية
 .وتعميب المحـػ  صشاعةيذجع عمى قياـ 
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 2019االقزية في محافغة القادسية عام اعجاد الحيؾانات بحدب  (33ججول )

 االبل الجامؾس االغشام الساعد االبقار القزاء
 1062 9253 106049 11580 32802 الذامية
 4629 2497 147991 38203 32187 عفػ

 4511 10997 156553 21496 24803 الجيؾانية 
 5238 3670 233486 46639 24653 الحسدة

 15440 26417 644079 117918 114445 السحافغة
 2121 ( ،ـ .  غ )بيشات ،  قدع الثخوة الحيػانية ،مجيخية زراعة القادسية ، السرجر: وزارة الدراعة 

االغشاـ تترجر الثخوة الحيػانية لترل الى  فافالحيػاني في محافطة القادسية  لإلنتاجاما التػزيع الجغخافي      
يترجر قزاء الحسدة و %( مغ مجسػع الثخوة الحيػانية في السحافطة، 71.1وبشدبة ترل الى ) ا( رأس644179)

%( مغ مجسػع االغشاـ في السحافطة 36.3والحي يحتل السختبة االولى في عجد االغشاـ والحي يذكل ندبة ترل )
ة %( مغ مجسػع االغشاـ في السحافطة، اما قزاء الذامي23ندبة الى ) الى ومغ ثع قزاء الجيػانية والحي يرل

 %( مغ السجسػع الكمي لألغشاـ.16.5فيحتل السختبة االخيخة والحي يرل الى )

وندبة ترل الى  راسا (117918اما الساعد فيحتل السختبة الثانية مغ الثخوة الحيػانية والحي يرل الى )    
مجسػع الساعد % مغ 39.6%( إذ يترجر قزاء الحسدة السختبة االولى في اعجاد الساعد والحي يرل الى 12.8)

%( مغ 32.4في السحافطة، ويأتي بعج ذلظ قزاء عفظ والحي يحتل السختبة الثانية ويرل ندبة ترل الى )
% مغ 18.2السجسػع الكمي لمساعد في مشصقة الجراسة، اما قزاء الجيػانية فيحتل السختبة الثالثة والحي يرل الى 

 % مغ مجسػع الساعد.9.8خيخة الحي يرل الى السجسػع الكمي، اما قزاء الذامية فيحتل السختبة اال

%( إذ 12.5( وبشدبة ترل الى )114445اما االبقار فيحتل السختبة الثالثة بعجد الحيػانات والحي يرل الى )     
%( مغ اعجاد االبقار في 28.7يترجر قزاء الذامية في عجد االبقار والحي يحتل السختبة االولى ويرل الى )

%( مغ اعجاد االبقار في مشصقة الجراسة، 28.1قزاء عفظ بالسختبة الثانية والحي يرل ندبتو الى )السحافطة ويأتي 
%( ، في حيغ قزاء الحسدة يحتل السختبة االخيخة 21.7اما قزاء الجيػانية يأتي بالستخبة الثالثة والحي يرل الى )

 %( مغ اعجاد االبقار.21.5والحي يرل الى )

%(، إذ 2.9( جامػسة وبشدبة )26417السختبة الخابعة بعجد الحيػانات والحي يرل الى ) اما الجامػس فيحتل     
%( مغ مجسػع الجامػس في السحافطة والحي يميو 41.6يحتل قزاء الجيػانية االولى والحي يرل ندبتو الى )
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قزاء الحسدة فيحتل %( مغ اعجاد الجامػس، اما 35قزاء الذامية الحي يحتل السختبة الثانية وبشدبة ترل الى )
%( مغ اعجاد الجامػس، اما قزاء عفظ فيحتل السختبة االخيخة والحي يرل 13.9السختبة الثالثة والحي يرل الى )

 %( مغ اعجاد الجامػس في مشصقة الجراسة.9.5الى )

بة ترل الى وبشد ا( رأس15441اما االبل والحي يحتل السختبة االخيخة مغ اعجاد الحيػانات والحي يرل الى )    
%( مغ اعجاد االبل في السحافطة، اما قزاء عفظ 33.9%( أذ يحتل قزاء الحسدة السختبة االولى وبشدبة )1.7)

%( مغ اعجاد االبل في مشصقة الجراسة، اما قزاء الجيػانية والحي يذكل 31فيحتل السختبة الثانية والحي يرل الى )
واخيخًا قزاء الذامية والحي يحتل السختبة االخيخة وبشدبة ترل الى %( مغ اعجاد االبل، 29.2ندبة ترل الى )

مغ خالؿ دراسة الثخوة الحيػانية في مشصقة الجراسة يسكغ قياـ مرشع  %( مغ مجسػع االبل في مشصقة الجراسة6.9)
 .  ومرشع لحياكة العبيلتعميب المحـػ وايزا مرشع لمغدؿ والشديج 

 يتزح (34يخة يتع جدرىا في مشصقة الجراسة ومغ خالؿ ججوؿ )ثك اىشاؾ اعجاد اما بالشدبة لجدر الحيػانات فاف
 .السجدورة وكسية المحـػ فييا الحيػاناتاعجاد 

ذبح الحيؾانات في محافغة القادسية  راعجاد الحيؾانات السجدورة وكسية انتاج المحؾم في مجاز  (34ججول )
2019 

 المحؾم/كغؼكسية  االعجاد السجدورة السادة االولية
 157032 8724 االغشام
 6150 410 الساعد
 462000 3080 االبقار

 192660 1482 الجامؾس
 156480 978 االبل

 974322 14674 السجسؾع
 2121 ، (ـ . غ )بيشات  ، قدع الثخوة الحيػانية، مجيخية زراعة القادسية ،  السرجر: وزارة الدراعة

 (The market )ثانيًا: الدـــــــــــؾق 

يكػف الدػؽ محميًا او في مجيشة او في و يعج الدػؽ السكاف السيع لبيع وشخاء السػاد االولية والدمع السرشعة      
مشصقة او اقميسيًا او دوليًا وىشالظ ما يدسى باألسػاؽ االستيالكية وىػ ما يقبل عميو الشاس لدج حاجاتيع مغ الدمع 
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، فاألسػاؽ الجاخمية اليجؼ مشيا اشباع الحاجات (1)والحمػػػػػػػػػػػػػيات والعرائػػػػػػػػخ وااليذ كخيعكالخبػػػػػػػػػػػػػػد والسعجشات 
السحمية كالخبد والسػاد السشدلية والسػاد االستيالكية اما االسػاؽ الخارجية تيجؼ الى ترجيخ ما يفيس مغ انتاج 

ف تػفخ الدػؽ ميع أي كاف نػعو يعتبخ ركيدة اساسية الحبػب والسحاصيل الدراعية الى الخارج، وعمى اية حاؿ فا
 ألسباباغمب الرشاعات تقػـ في االسػاؽ او بجػارىا ف، (2)تيا نحػ االماـملتصػيخ الرشاعة وازدىارىا ودفع عج

عجيجة مشيا تفاديًا لجفع كمف عالية تديج مغ اسعار السشتجات، وحساية السشتجات مغ التمف مثل صشاعة االلباف، او 
بعزيا يديج حجسيا او وزف مػادىا االولية عغ ترشيع كالسذخوبات وايزًا الرشاعات التي يتصمب نجاحيا  اف

الرشاعات التي تقػـ بالقخب مغ الدػؽ النيا تقـػ  وبعساترااًل مباشخًا مع السدتيمكيغ ليتعخؼ عمى انساط اذواقيع 
 .(3)يجحب اليو صشاعة الغدؿ عمى صشاعات اخخى قج يتخرز بيا الدػؽ مثل صشاعة الشديج التي

أي اف او خارجية لحا نجج اف ابعاد الدػؽ  قج تكػف محمية  متبايغ في أي مشصقةولحا فاف االسػاؽ تتػزع بذكل     
سػؽ الرشاعة ىػ مجاور لسػقعيا اذف فاف اىسية الدػؽ تبخز مغ خالؿ العالقة الستبادلة بيغ حجع الدػؽ وحجع 

حجع الدػؽ يعتسج عمى عجد فاالنتاج الرشاعي وكمسا اتدع نصاؽ الدػؽ اعصى مجااًل اوسع لشسػ وتصػر الرشاعة 
مغ  ػجػد عجد كبيخفالسحمي في محافطة القادسية  يداعج ىحا العامل في سعة الدػؽ و الدكاف بالجرجة االولى 

ليأ امكانية نجاح الكثيخ مغ  2113الدكاف في مشصقة الجراسة وارتفاع السدتػى السعيذي  لمدكاف بعج عاـ 
الرشاعات الدراعية وذلظ   لػجػد اسػاؽ واسعة  يسكغ اف تدتػعب انػاع مختمفة مغ السشتجات الدراعية واف مػقع 

ية في وسط العخاؽ وضسغ محافطات الفخات االوسط وقخبيا مغ محافطة بغجاد، اضافة الى ارتباشيا محافطة القادس
يحه العػامل تييئ قاعجة جيجة لكياـ الرشاعات فبعجة محافطات مشيا بابل والشجف والسثشى  وواسط بصخؽ الشقل 

يديل عسمية انتقاؿ  نفدو ي الػقتالدراعية في مشصقة الجراسة وبالتالي تؤدي الى نسػ وتصػر ىحه الرشاعات وف
 .واليياالسػاد االولية والسشتجات الرشاعية مغ السحافطات السجاورة 

لدكاف مشصقة الجراسة فانيع يتػزعػف برػرة غيخ متداوية بيغ االقزية إذ اف قزاء الجيػانية يحتل  اما بالشدبة    
يذكل اكبخ سػؽ محمي لسختمف السشتجات و دسية  % مغ مجسػع سكاف محافطة القا46.5السختبة االولى والبالغة 

صشاعة ومشيا وليحا فانو يذكل سببًا رئيديًا لتخكد الرشاعات الكبيخة فيو  مغ الرشاعات الغحائية  .الرشاعية 

                                                           

 .72، صمرجر سابق ( ابخاليع شخيف واخخوف ، جغخافية الرشاعة (1
 .312، ص اريخ، بجوف ت ، وزارة التعميع العالي والبحث العمسي ، جغخافية العخاؽ ، نػري خميل الخازي  العاني صقارخصاب  (2)
 .211، ص1973،  ، الييئة السرخية العامة لمكتب ، التخصيط الرشاعي دمحم احسج عبج هللا (3)
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لقزاء بالسختبة اااللباف وصشاعة شحغ الحبػب  ومعسل عمف الجيػانية ومرشع نديج الجيػانية والحي يزع ىحا 
 مشو ىي ناحية الدشية وناحية الجغارة وناحية الذافعية.مخاكد ادارية  ةمقػمات جغخافية في ثالث االولى ىػ وجػد

% مغ السجسػع الكمي لدكاف محافطة القادسية اذ يتستع بحجع سػؽ جيجة 21يذكل ندبة فاما قزاء الذامية     
مكانات الستاحة في السحافطة النيا الستيعاب الرشاعات الدراعية القائسة او اقامة صشاعات اخخى تعتسج عمى اال

 مشصقة زراعية وتػجج فييا مجسػعة مغ السجارش بدبب اتداع السداحات السدروعة بسحرػؿ الذمب.

مغ مجسػع سكاف السحافطة  (%18.7 )يذكل ندبة قجرىاو اما قزاء الحسدة والحي يتدع برغخ الدػؽ فيو      
ليذ مغ الزخوري اف تختبط الرشاعات الدراعية  ألنووىحا ال يعشي عجـ تػفخ االمكانات الرشاعية في ىحا القزاء 
 بسشاشق االسػاؽ ، والحي يزع ناحية الدجيخ وناحية الذشافية.

يستمظ و مغ سكاف محافطة القادسية  (%13.8 )اما قزاء عفظ وىػ القزاء االخيخ  والحي يذكل ندبة قجرىا    
ىحا القزاء مقػمات اخخى تذجع عمى ترخيف السشتجات السرشعة ومشيا شبكات الشقل التي تقجـ خجمات جيجة لشقل 

ناحية نفخ،  كد اداريةامخ  ةالسادة االولية وتػزيع سمع السرشع مغ الدػؽ الى السرشع وبالعكذ، وىي تزع ثالث
 خ.سػمخ وناحية اؿ بجيناحية و 

يتزح اف سكاف محافطة القادسية يرل الى اكثخ مغ مميػف وثالثسائة الف ندسة لحا يعج سػقًا جيجًا لمعجيج مغ      
 ئشمشاات وانػاع عجيجة مغ الرشاعات ذات يليا مدتكباًل بجليل دخػؿ الدػؽ كسو الرشاعات االستيالكية القائسة 

مختمفة واغمبيا خارجية لحا تجخل بديػلة وبجوف عػائق تحكخ مغ اىسيا الحبػب والفػاكو والخزخوات والتسػر مغ 
 دوؿ عجيجة.  

 ((Energy Recoursesثالثًا: مرادر الظاقة 

ا بذكل لحا فيي ال تخى ولكغ تبجوا اثارى .يصمق عمى الصاقة بانيا القابمية الكامشة في أي مادة عمى اداء عسل      
تكػف بصخيقة مباشخة عمى شكل شاقة حخارية ناتجة مغ الحخؽ السباشخ لسرادر الصاقة مثل الفحع والغاز و خخ آاو ب

تصمب بعس ت ،عشج تحػيميا الى شاقة كيخبائية نفدة الصبيعي والشفط او عمى شكل حخارية ومحخكة في الػقت 
 .(1)الرشاعات نحػ مرادر الصاقةتشجحب و الرشاعات كسيات كبيخة مغ الصاقة الكيخبائية 

                                                           

 .86، ص1981،  ، وكالة السصبػعات1، ط ار، الجغخافية الرشاعية في العالعق( فؤاد دمحم الر(1
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بصاقة ترسيسية بمغت  2118تجيد السحافطة مغ الػقػد عغ شخيق مرفى نفط الجيػانية الحي تع انذائو عاـ      
اف ( 35) في ججوؿ، كسا مػضح  2121عاـ  فييػميًا  ال( بخمي9685بخميل يػميًا بيشسا انتاجو الفعمي ) 21111

%( مغ مجسػع االنتاج اليػمي 63.4ة يأتي الشفط االسػد بالسختبة االولى  بشدبة )السرفى يقػـ بإنتاج مشتجات عج
%(  مغ مجسػع االنتاج اليػمي ، اما الشفط االبيس 18.4بالسختبة الثانية بشدبة )  Gasoilويميو زيت الغاز 

بػاسصة خط نقل  %( مغ مجسػع االنتاج اليػمي لمسرفى، كسا تدود السحافطة6.7%( اما الشافثا بشدبة )11.5)
بالسشتجات الشفصية الحي يبجأ مغ الذعيبة في محافطة البرخة مخورًا بسحافطتي ذي قار والقادسية وصػاًل الى مرفى 
الجورة في محافطة بغجاد، يشقػػػػػل بػاسصة ىػػػػػػػحا االنبػب الى مدتػدعات خدف السذتقات الشفصية السػجػدة في 

 وىي بجروىا تقـػ بتػزيع السشتجات الى السحصات الفخعية. 1975السحافطة والتي تع انذائيا عاـ 

وايزًا تحرل السحافطة عمى السشتػجات الشفصية بػاسصة الديارات الحػضية والتي يتع نقل زيت الغاز والبشديغ     
 ( لتخ مغ مرفى الدساوة والجيػانية.41111-36111والشفط االبيس والشفط االسػد فييا بدعة حػالي )

 

 2020االنتاج اليؾمي مؽ السذتقات الشفظية في مرفى نفط الجيؾانية عام ( 35ل )ججو

 الشدبة الكسية/بخميل السذتقات الشفظية
 63.4 6135 الشفط االسؾد
 18.4 1784 زيت الغاز

 11.5 1115 الشفط االبيض
 6.7 651 الشافثا 
 100 9685 السجسؾع

 (ـ . غ)، بيانات  ، قدع االنتاج والتذغيل ، مرفى نفط الجيػانية السرافي الخارجية، ىيئة  السرجر: شخكة مرافي الػسط        

         ،2121 

اقيست ثالث  اذاما الصاقة الكيخبائية فيتع الحرػؿ عمييا مغ الذبكة الػششية التي تزع جسيع اجداء العخاؽ     
( ميكا 123محصات في محافطة القادسية لتػليج الصاقة الكيخبائية ىي محصة شساؿ الجيػانية وتبمغ الصاقة السشتجة )

وتقع عمى شخيق الخيف شخيق الدشية الدياحي حيث يخبط  Gasoilواط/ ساعة،  تعسل بالشفط االسػد والغاز 
ميكا واط/ ساعة  123محصة شخؽ الجيػانية وتبمغ شاقتيا السشتجة  الجيػانية بشاحية الدشية اما السحصة الثانية ىي

وتقع عمى الصخيق الخابط بيغ الجيػانية وناحية نفخ اما السحصة الثالثة فيي محصة الجيػانية الغازية وبصاقة انتاجية 
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فط االسػد اما تعسل السحصة بالشو ميكا واط/ ساعة وتقع عمى الصخيق الخابط بيغ الجيػانية وقزاء الذامية  411
نتاجية االترل اذ اكثخ كفائو مغ الشفط االسػد واعمى انتاجية  LDO( و تعسل 381 – 351الصاقة السشتجة ترل )

عالية ترل شاقتيا االنتاجية  ءةتعصي كفاو ميكا واط/ ساعة  اما الشػع الثالث تعسل عمى الغاز الصبيعي  411الى 
كسا ويتع تػزيع الصاقة السدتحرمة لمسحافطة عغ شخيق الذبكة الػششية ( 36كسا في ججوؿ)ميكا واط/ الداعة  451

( محصة ثانػية مػزعة عمى 28( محصات مػزعة عمى السحافطة و)8تحػؿ الى السحصات الخئيدية البالغ عجدىا ) اذ
 .(1)االقزية والشػاحي 

 2020السحظات الكيخبائية والظاقة السشتجة في محافغة القادسية عام ( 36ججول )

عجد  السحظة
 الؾحجات

الظاقة 
 الترسيسة
ميكا واط/ 

 ساعة

الظاقة 
 السشتجة

ميكا واط/ 
 ساعة

عجد 
 العامميؽ

 زيت الغاز
DOلتخ/ 

 الشفط االسؾد
H F O  

 لتخ/
 

 رأس السال
مميؾن 
 دوالر
 

شسال 
 223 مميؾن  29 99840 504 123 200 48 الجيؾانية

شخق 
 260 مميؾن  25 225000 326 123 220 28 الجيؾانية

 181 مميؾن 730 6088500 424 400 500 4 الغازية
 664 784 61209840 1254 646 920 80 السجسؾع

 ، بيانات ، قدع التخصيط ، محصة الكيخباء الغازية الصاقة الكيخبائية في مشصقة الفخات االوسط إلنتاج، السجيخية العامة  السرجر: وزارة الكيخباء    

 2121. ـ( ،  )غ   

% مغ 62يترجر قزاء الذامية بشدبة ، واستيالؾ الكيخباء ومتػسط استيالؾ الفخد  إلنتاجاما التػزيع السكاني     
انتاج الصاقة الكيخبائية في السحافطة اما قزاء الجيػانية فيحتل السختبة الثانية بعج قزاء الذامية والحي يشتج ندبة 

 جراسة.% مغ انتاج الصاقة الكيخبائية في مشصقة ال38

يدتيمظ ندبة  اذيتبايغ بيغ االقزية إذ يأتي قزاء الجيػانية بالسختبة االولى و اما االستيالؾ الكيخبائي       
% لكل مشيسا عمى 7.6% و 9.6% ثع قزائي الحسدة وعفظ بشدبة 22.1% ويميو قزاء الذامية بشدبة 61.7

                                                           

 . 83القادسية ، مرجر سابق ، ص رحسغ رباط االيجامي ، التشسية الرشاعية واتجاىاتيا السكانية في محافطة ( (1
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% 38.5يترجر قزاء الجيػانية ىػ االخخ بشدبة  ،التػالي اما متػسط استيالؾ الفخد مغ استيالؾ الصاقة الكيخبائية 
كسا  % لكل مشيسا عمى التػالي15.2% و 15.8% ومغ ثع قزائي عفظ والحسدة 31.5ويميو قزاء الذامية بشدبة 

  .(37في ججوؿ )

 2020فغة القادسية بحدب االقزية عام انتاج واستيالك الكيخباء في محا( 37ججول )

 استيالك ميكا واط/ساعة انتاج ميكا القزاء
 الشدبة السئؾية واط/ساعة

 60.7 122.3 246 الجيؾانية
 22.1 15.1 - عفػ

 7.6 44.5 400 الذامية
 9.6 19.4 - الحسدة

 100 201.3 646 السحافغة
 .2121، )غ . ـ(، بيانات  ، قدع الديصخة تػزيع الكيخباء في محافطة القادسية، مجيخية  السرجر: وزارة الكيخباء             

ىشاؾ امكانية اخخى تػفخ الصاقة الكيخبائية عغ شخيق مذاريع الصاقة الذسدية لكػف محافطة  يتزح مسا تقجـ باف
القادسية تتستع بطخوؼ شبيعية مستازة مغ حيث ىحه االمكانيات إذ تدتمع السحافطة كسيات كبيخة مغ االشعاع 

 (1)في تػفيخ الصاقة الذسديةا استثسارىوىحه الكسية كبيخة يسكغ  2كيمػ واط/ ساعة/ـ 3.9الذسدي الدشػي بسعجؿ )
يترف برفاء الجػ في معطع اياـ الدشة ونتيجة و إذ اف السشاخ الحي يدػد مشصقة الجراسة مشاخ صحخاوي جاؼ 

لػجػد ثالث محصات لمكيخباء اضافة الى استثسار الصاقة الذسدية يداىع في تصػيخ الرشاعات الدراعية في مشصقة 
 الجراسة.

 (Capital )رابعًا: رأس السال

يعتبخ رأس الساؿ مغ ابخز مقػمات التشسية االقترادية بذكل عاـ والتشسية الرشاعية بذكل خاص وىحا يشبع      
، (2)مغ الحاجة الى رأس الساؿ ضخع لتمبية احتياجاتيا مغ السكائغ و اآلالت والسعجات والسػاد الخاـ الالزمة لمترشيع

                                                           

رضا عبج الجبار الذسخي واخخوف ، استخجاـ الصاقة الذسدية في تػفيخ الصاقة الكيخبائية لمسذاريع في السشاشق الشائية دراسة ( (1
 .  26، ص  2119تصبيكية لسشصقة ىػر الجلسج ، عجد خاص لبحػث السؤتسخ العالسي الخامذ ، جامعة كخبالء ، 

 ، مجمج  ، مجمة العمـػ االندانية ، كمية التخبية لمعمـػ االندانية ، الرشاعات الحخفية في مجيشة الحمة بج الكخيع عسخاف( حشاف ع(2
 .633، ص 2115،  2، عجد  33
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في العسمية االنتاجية او شخاء  ايعتسج عميي تيالساؿ لذخاء السػاد الخاـ الال يتع قياـ أي نذاط صشاعي بجوف رأس 
اآلالت والسكائغ الالزمة ويعج رأس الساؿ مغ اىع مدتػيات الرشاعة الحجيثة، فزاًل عغ تػفيخ احتياجاتيا السادية 

يعسل عمى تأميغ احتياجاتيا و  يدسى بخأس الساؿ الثابت او السشتج، اما رأس الساؿ الشقجيو مثل وسائط الشقل والسباني 
 8.312، ثع اخحت العػائج السالية الشفصية تدداد الى  (1)مغ شخاء الػقػد والسػاد الخاـ ودفع االجػر لمعساؿ والسػضفيغ

مميار  211862مميار دوالر ثع تزاعفت  41591الى  1997عاـفي حيغ ارتفعت ، (2)1975مميار دوالر عاـ 
 2115مميػف دوالر عاـ  49زيادة الرادرات اذ وصمت الى ة العػائج السالية ناتجة مغ واف الدياد 2111دوالر عاـ 

وكسا يتبايغ اثخ رأس الساؿ مكانيًا بقجر الخرائز الجغخافية واالقترادية واالجتساعية مشيا كسا اف رأس الساؿ ال 
العاممة والحي يتع بػاسصة الحرػؿ عمى يقل اىسية عغ أي عامل اخخ مثل السادة الخاـ والصاقة والػقػد وااليجي 

 .(3)مثل ىحه العػامل وكحلظ يتبايغ اثخه مغ صشاعة الى اخخى بقجر الحاجة الرشاعية اليو

 مرشع الى اخخوقج تبيغ مغ خالؿ الجراسة السيجانية اف رأس الساؿ السدتخجـ في السشذأة الرشاعية يختمف مغ     
خأس الساؿ ايزًا ف ،ؿ مغ حيث قخب او بعج العساؿ عغ مػاقع العسل بدبب اختالؼ سعخ االراضي واجػر العسا

يختمف مغ صشاعة الى اخخى فبعس الرشاعات الدراعية تحتاج الى رأس ماؿ كبيخ مثل مرشع الباف القادسية 
ومرشع نديج الجيػانية وتحتاج ىحه السرانع الى امكانات حكػمية وليذ القصاع الخاص اما صشاعة السعجشات 

الخبد بخأس ماؿ مرشع الباف القادسية وكحلظ صشاعة ة ال تحتاج الى رأس ماؿ كبيخ مقارنفة السخمالت وصشاع
ال تحتاج  نياإفالرسػف وصشاعة الحمػيات وصشاعة العدل وصشاعة الجبذ وصشاعة تعبئة الساء وصشاعة الجبذ و 

 الى رأس ماؿ كبيخ.

تتجخل الحكػمة في البمجاف الشامية برػرة مباشخة في عسمية التشسية الرشاعية بدبب دعسيا السالي لمقصاع     
الخاص مغ خالؿ مداىسة السرخؼ الرشاعي في تسػيل السذاريع الرشاعية بػاسصة مشح القخوض مغ خالؿ ما 

حة لسحافطة عجد القخوض السسشػ ( إذ اف 38) ججوؿ( كسا مػضح في 2121 -2113قجمو مغ القخوض مغ عاـ )
%( مغ ندبة 3.5) مشصقة الجراسةتذكل و  اقخض (6658، اما العخاؽ فيرل الى ) ( قخضا235القادسية ىي )

                                                           

،  ، اسذ جغخافيا الرشاعة وتصبيقاتيا ، مجيخية دار الكتب لمصباعة والشذخ، السػصل عباس عمي التسيسيو  ( دمحم ازىخ الدساؾ(1
 .111، ص1987

،  اآلداب، كمية  جامعة بغجاد، . ـ(  ، اشخوحة دكتػراه )غ ، االىسية االستخاتيجية لمشفط العخبي رضا عبج الجبار الذسخي  (2)
 .111، ص2113

ية ، ، االسكشجر 2، ط ، دار السعخفة الجامعية دراسة تحميمية في الجغخافية االقترادية –، السػاقع الرشاعية  محسػد دمحم سيف (3)
 .56، ص 1991
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قخوض العخاؽ، إذ نالحظ اف القخوض تخاجعت في مشصقة الجراسة والدبب في ذلظ ىػ حخب داعر، اما عاـ 
عغ اخح القخوض وكحلظ مذكمة الجواـ  يتػقفػف السػاششيغ ( الدبب ىػ جائحة كارونا والحي جعمت 2119-2121)
 %( ىحه كميا اثخت عمى تخاجع ندبة القخوض في الدشػات االخيخة.25)

 (2020-2013عجد ومبالغ القخوض التي صخفيا السرخف الرشاعي في محافغة القادسية والعخاق لمسجة )( 38ججول ) 

الشدبة  ديشارمبالغ القخوض/  الشدبة % عجد القخوض السجة
% 

2013 
 13 القادسية

1.5 
373000.000 

1.2 
 31524229000 848 العخاق

2014 
 114 القادسية

5.5 
3795000.000 

6.2 
 61805944000 2085 العخاق

2015 
 51 القادسية

5 
2382000.000 

5 
 47580068000 1008 العخاق

2016 
 20 القادسية

1.5 
644000.000 

1.3 
 49654883000 1308 العخاق

2017 
 24 القادسية

3 
6985000.000 

1.1 
 64895740.000 687 العخاق

2018 
 12 القادسية

3 
2055000.000 

3 
 74335589000 374 العخاق

2019 
 1 القادسية

0.3 
20.000.000 

0.1 
 63988000.000 290 العخاق

2020 
 - القادسية

- 
- 

- 
 35977050.000 58 العخاق

 . 2121- 2113مغ عاـ (، ـ  .غ )، بيانات  ، قدع الجراسات بغجاد ،السقخ العاـ ،  السرخؼ الرشاعي ،وزارة السالية  السرجر:    

اما مصاحغ شحغ الحبػب فتاتي  ديشار 4325111111 ووالحي بمغ راس مالالسختبة االولى  مرشع االلباف يترجر
وااليذ كخيع والعرائخ  سمح الاما يشخفس في انذاء معسل ديشار 972637511في السختبة الثانية والحي يرل الى 

 (39او اقل مغ ذلظ كسا في ججوؿ )ديشار  15111111الصبيعية اذ يتع انذاء السعسل بكمفة قميمة ترل الى
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 2020رأس السال السدتثسخ في بجاية انذاء السشذأة الرشاعية في محافغة القادسية لعام ( 39ججول )

 رأس السال السدتثسخ في انذاء السشذأة الرشاعة الختبة
 4325000.000 االلبان 1
 350.000.000 الشديج 2
 972637500 السظاحؽ 3
 75000.000 الجبذ 4
 75.000.000 السجارش 5
 50000000 مجازر المحؾم 6
 50.000.000 العمف الحيؾاني 7
 50.000.000 السعجشات والحمؾيات 8
 35000.000 الذاي 9
 35.000.000 السخابد واالفخان 10
 30.000.000 الثمج 11
 20.000.000 الظخشي والسخمالت 12
 15.000.000 العرائخ الظبيعية 13
 15.000.000 السمح 14
 15.000.000 االيذ كخيؼ 15

 .1/3/2121الى 25/11/2121بتاريخ مغ  السرجر : مغ عسل الباحث باالعتساد عمى الجراسة السيجانية        

 خخقياـ الرشاعات التحػيمية يتبايغ مغ معسل أل تبيغ مغ خالؿ الجراسة السيجانية اف رأس الساؿ السدتخجـ في     
ت السشذآاضافة الى اف بعس  وشخاء االالت والسعجات ر االرض واجػر العساؿاوالدبب في ىحا االختالؼ ىػ سع

معجات وآالت مكمفة مثل صشاعة االلباف او الشديج او السصاحغ والسجارش والسجازر والعمف الرشاعية تحتاج الى 
االخخ ال يحتاج الى اآلالت ومعجات مختفعة االسعار مثل صشاعة االفخاف والصخشي والثمج والسمح  ياالحيػاني وبعز

 اع الخاصجراسة معطسيا تابعة لمقصوالجبذ والذاي واف الرشاعات الدراعية في مشصقة ال
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 (Tran sportation )خامدًا: الشقـــــــــــل 

مجسػعة الصخؽ والػسائط واالساليب والتكشمػجيا واالجخاءات االقترادية والتشطيسية والتي تيجؼ الى نقل  الشقل       
في جسيع االجخاءات االقترادية وفي مختمف االنذصة  ا، ويعج الشقل ضخوري(1)االنداف وانتاجو مغ مكاف الى اخخ

اف مغ دوف ف ،الرشاعية والتجارية والدراعية الف نقل السشتج الى اماكغ االستيالؾ يعج جدءًا مكسال لمعسمية االنتاجية 
يشطخ ف الباحثيغ ف السشتجات تتعخض الى التمف او التأخيخ في الػصػؿ الى االسػاؽ اما بعساشخؽ الشقل الجيجة ف

عسمية انتاجية ويسكغ اف يعبخ عشيا بأنيا مكياس زمشي لمسدافة السكانية بيغ مخكد االستيالؾ ومشصقة  اليا عمى اني
وحجة مكانية مغ خالؿ تصػر العالقات السكانية  ألي، ويذكل عشرخ الشقل مغ اىع عشاصخ البشية التحتية  (2)االنتاج

تعج شخؽ الشقل احج عػامل تػشغ االنذصة و لشذاط االقترادي  بيغ شخؽ الشقل والػسائل والشذاط البذخي وا
مائية ويعج الشقل الذخياف السيع لتصػر الرشاعات الدراعية  فاف العالقة بيغ الشقل  ـاالقترادية سػاء كانت بخية ا

في  تديع كػنيا كبيخ عمى القصاع الدراعي ليا تأثيخاف شخؽ الشقل والسػاصالت ف، (3)والرشاعة عالقة عزػية
تػسيع رقعة اسػاؽ السشتجات الدراعية ويخبط التدػيق الدراعي وخاصة محاصيل الفػاكو والخزخ في مػشغ جسع 

 .(4)اثسارىا بعسمية الشقل الدخيع لكػنيا سخيعة التمف 

ولمشقل اىسية كبيخة في جسيع مجخالت االنتاج ومدتمدماتو في مػقع الرشاعة وفي ربصيا مع مشاشق        
 دور في نقل االيجي العاممة مغ مقخ سكشاىع الى مػاقع عسميع. واالستيالؾ اضافة الى ذلظ ل

اف مػقع مشصقة الجراسة في مشصقة الفخات االوسط جعمو يبتعج عغ امكانية االستفادة مغ خجمات ومدايا الشقل        
البحخي الخخيز، لحا فاف شخؽ الشقل في محافطة القادسية تعتسج بذكل كبيخ عمى الشقل البخي بأنػاعيا السختمفة 

 :يأتيمى ما عتشقدع و 

                                                           

 .137، ص ، مرجر سابق احسج حبيب رسػؿل و ( عبج خميل فري(1
 .97، ص2118،  ، بيخوت ، دار الشيزة العخبية ، جغخافية الشقل دمحم رياض (2)
 .24، ص2111،  ، االردف ، عساف ، جغخافية الشقل ، دار البازوري العمسية لمشذخ والتػزيع دمحم ازىخ الدساؾ واخخوف  (3)
، جامعة . ـ(  ، شبكة الشقل واثخىا في التشسية الدراعية في محافطة بابل ، رسالة ماجدتيخ )غ زيشب عباس مػسى الدخحاف (4)

 .15، ص2119،  كمية التخبية لمعمـػ االندانيةبابل ، 
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% مغ اجسالي اشػاؿ 2.5شقل بالديارات في مشصقة الجراسة حػالي تذكل اشػاؿ شخؽ ال  الشقل بالديارات: .1
 2121( كع لعاـ 1511.5شخؽ الشقل بالديارات في العخاؽ ويبمغ مجسػع شخؽ الشقل بالديارات في السحافطة )

 .(1)(كع 61741.9في حيغ بمغ مجسػع اشػاؿ شخؽ الشقل بالديارات في العخاؽ )

 : مىع السحافطة في بالديارات الشقل شخؽ  تقديع ويسكغ

برخة الحي يختخؽ السحافطة مغ الذساؿ الى  –( بغجاد 1يعج الصخيق الدخيع رقع ) طخيق السخور الدخيع: -أ 
% مغ السجسػع الكمي لذبكة شخؽ الشقل البخية السعبجة في مشصقة 5.8كع( وندبة  87الجشػب وبصػؿ )

الجراسة ىػ شخيق حجيث الترسيع ذو اتجاىيغ وست مدارات مارًا بأراضي ناحية الجغارة عشج تقاشعيسا 
شػممي( ومغ ثع اراضي ناحية سػمخ )وعشج تقاشعيسا مع الصخؽ الثانػي  –مع الصخيق الثانػي )دغارة 

ثع يجخل اراضي ناحية الدجيخ ويدتسخ حتى حجود الدجيخ ويدتسخ حتى الحجود االدارية سػمخ(  –)دغارة 
 .  (2)الجشػبية لسحافطة القادسية السذتخكة مع محافطة السثشى

تعتبخ مغ الصخؽ الحجيثة الخابصة لمسجف السيسة مع بعزيا ثع تخبط السحافطة  الظخق الخئيدية: -ب 
( بمغ عجدىا في مشصقة الجراسة ست شخؽ ومجسػع 41) وؿجج كسا فيبالسحافطات السجاورة ليا، و 

%( مغ السجسػع الكمي لذبكات شخؽ الشقل البخية في السحافطة  18.9كع( وبشدبة )284.5اشػاليا )
كع( والصخيق الخابط  52.2سحافطة السثشى بصػؿ )ولكع( 22بسحافطة بابل يبمغ شػلو ) السحافطة  تخبطو 
كع( والصخيق 89.3اؿ بجيخ يبمغ شػلو ) -والصخيق الحي يخبط الجيػانية عفظكع( 43سحافطة الشجف )ول

شػممي والحي يبمغ  –كع( فزاًل عغ الصخيق ديػانية 46الحي يخبط القادسية مسمحة والحي يبمغ شػلو )
 كع(.31شػلو )

 
  

 
 
 

                                                           

 .2121 ـ( ، . غ)، بيانات  ، قدع التخصيط ( مجيخية الصخؽ والجدػر في محافطة القادسية(1
، 2111،  اآلدابكمية ،   . ـ( ، جامعة القادسية ، مخائب الشقل في محافطة القادسية ، رسالة ماجدتيخ )غ دمحم فذالف ىمػؿ (2)
 .25ص
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 2020اطؾال الظخق الخئيدية في محافغة القادسية لعام ( 40ججول )

 الظخيق/ كؼطؾل  اسؼ الظخيق ت
 23 حمة –ديؾانية  1
 52.2 سساوة –ديؾانية  2
 43 نجف –ديؾانية  3
 89.3 الفجخ –ال بجيخ  –عفػ  –ديؾانية  4
 46 مسمحة –قادسية  -ششاؼية 5
 31 شؾممي –دغارة  –ديؾانية  6

 284.5 السجسؾع الكمي
 .2121 ـ( ، )غ .، بيانات  قدع التخصيط،  السرجر: مجيخية الصخؽ والجدػر في محافطة القادسية        

وقج بمغ  بعزاوىي الصخؽ التي تخبط شخؽ الشقل الخئيدية والػحجات االدارية مع بعزيا  الظخق الثانؾية: -ج 
% مغ السجسػع الكمي 12( كع وبشدبة 179.5ويبمغ مجسػع اشػاليا ) اشخيق 12عجدىا في مشصقة الجراسة 

تعسل ىحه الصخؽ عمى نقل الخامات االولية ومدتمدمات و ( 41) ججوؿخؽ الشقل البخية كسا في شلذبكة 
كسا في  نقل السشتجات الجاىدة الرشع مغ السرانع الى االسػاؽو االنتاج والقػى العاممة الى السػاقع الرشاعية 

   .( 7خارشة )

 2020اطؾال الظخق الثانؾية السعبجة في محافغة القادسية ( 41ججول )          

 طؾل الظخيق/ كؼ الظخيقاسؼ  ت
 6 صالحية –طخيق الذامية  1
 7 صالحية –طخيق السيشاوية  2
 7 سؾمخ –طخيق الجغارة  3
 2.5 مفتخقات جدخ الدجيخ 4
 10 عفػ –الظخيق الخاص الستفخع مؽ ديؾانية  5
 7 اثار نفخ –عفػ  6
 28 غساس – ششاؾيو 7
 27 عفػ -سؾمخ 8
 20 ميشاوية –سشية  9
 30 الحسدة –الدجيخ  –ديؾانية  10
 22 غساس -مفخك غساس 11
 13 حخية –ميشاوية  12

 179.5 السجسؾع الكمي
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 ( شخؽ الشقل الخئيدية والفخعية في محافطة القادسية7خيصة )خ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  1مجيخية الصخؽ والجدػر في محافطة القادسية ، خخيصة شخؽ محافطة القادسية ، مكياس الخسع ، : السرجر 
511111 ،2116.  
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 جةالظخق الخيؽية السعب-د
واحج وعجدىا  باتجاهتعج الصخؽ الخيفية التي تخبط بيغ السشاشق الخيفية الثانػية او الصخؽ الخئيدية وىي       
%( مغ السجسػع الكمي لذبكة شخؽ الشقل 63.3( كع وبشدبة )951.5شخيق ويبمغ اشػاليا حػالي ) 131

وتعج ىحه الصخؽ ميسة في الرشاعات الدراعية كػنيا تعسل عمى نقل السػاد االولية السعبجة  في مشصقة الجراسة 
 ( 42) ؿججو كسا في الدراعية مغ اماكغ زراعتيا الى مػاشغ صشاعتيا 

 2020(الظخق الخيؽية في محافغة القادسية 42ججول)
 اسؼ الظخيق ت

طؾل/ 
 اسؼ الظخيق ت كؼ

طؾل/ 
 طؾل/كؼ اسؼ الظخيق ت كؼ

 7 باىيدة –ميشاوية  59 21.1 الدعيج -سؾمخ 30 6 البؾنايل -زبيج –دغارة  1
 4 سيج رحسؽ –سشية  60 5 الحجاج –ال بجيخ  31 2 الفؾار -عفػ 2
 4.25 الكؾؼيات 61 5 ابؾ تبؽ –غساس  32 4 ام شؾاريف –غساس  3
 5.75 الكؽيذة –عفػ  62 5 الدسحات –الحسدة  33 17 البؾعبيذ-شبانات-خيخي  4
 6 الخذيسات –عفػ  63 5 الشؾرية –ششاؼية  34 13 مدرعة الجولة –الحسدة  5
 5.5 الثانيالجد  -ال صخيع 64 5 العدخة –ششاؼية  35 13 طحيشية –ميشاوية  6
 10.5 الفالحي 65 5 الدادة ال معمة –سشية  36 3 حخية -ميشاوية 7
 8.9 السخحاني 66 5 الجبؾر –ميشاوية  37 25 الغخب –ششاؾيو  8
 7.9 حسام جعب 67 5 نبي هللا شعيب 38 20 ابؾ الفزل –سشية  9
 16.2 الحؾيرالت 68 2.9 البؾ حي هللا 39 8 الشػيذية –غساس  10
 4 الدالزلة -الجراغية 69 4 الجورة –سشية  40 12.7 الجىسة –الحسدة  11
 6.1 الجغارة-ناحية الدشية 70 1 سيج عسخان 41 25 السخادية –البجيخ  12
 2 طخيق الؾىدة 71 3 البؾ كاعؼ 42 6.1 الحجادي –الرالحية  13
 18.15 طخيق العبظانية 72 2 الجؾاسؼ –شافعية  43 2.2 الشرخ –غساس  14
 5 العيال –السخحاني  73 10.2 الخؼيع –الدجيخ  44 5 الخذانية –شامية  15
 5 ال غالب –الشؾرية  74 5 العدخة –الذشاؼية  45 3.55 ابؽ عمي اليادي –سشية  16
 14 طخيق ال بجيخ 75 10 ام شؾاريف –السجحية  46 3.25 سيج سساعيل –ميشاوية  17
 4 طخيق بشي حجيؼ 76 7.5 الجدخ الريشي –الخداد  47 9 البؾ ناىض –الدشية  18
 9 طخيق البؾ جفؾر 77 9.9 قخية صالح طارش 48 12 الذخ ماىي –ديؾانية  19
 5 طخيق البؾ جبح 78 3.2 عبج الحدؽ سعجون  49 9 الفادوري  –الرالحية  20
 3.25 طخيق شعيؾط 79 2.5 اليؾد –ششاؼية  50 12.8 الرخيع –شامية  21
 5.5 سيج حدؽ –اليقغة  80 4.95 جيجان –ميشاوية  51 16.8 الرخيع)اليبر( –شامية  22
 3 طخيق البؾ عجيجي 81 5’3 التدعة -نفخ 52 4.4 قخية حديؽ الذسخان 23
 3.5 طخيق ال خشيديخ 82 5.15 الحخيسة –سؾمخ  53 5.4 الحدؽ بؽ زيؽ العابجيؽ 24
 4 البؾ حسج -الخداعل 83 7.3 الخدارة –ال زويج  54 2.48 الذؾاحؽ –الكخون  25
 4 طخيق غجيذو 84 7.8 البؾ حدؽ -ال زياد  55 5.3 البؾ طاىخ –الدشية  26
 5 طخيق الربغان 85 3.6 ال كسؾن  56 8.7 الدجيخ-غازي ال عبادي 27
 8.7 الشؾافمة –الدعيج  86 6.32 مجرسة السفيج 57 5.5 نفخ -ال معزج واالرباع 28
 4.5 ال بجيخ -اىمي الزبيعة 87 4 العذسة –صجر الجغارة  58 3.5 ابؾ فمؾس -الحديشية 29
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 اسؼ الظخيق ت
طؾل/ 

 كؼ
 اسؼ الظخيق ت

طؾل/ 
 كؼ

 طؾل/كؼ اسؼ الظخيق ت

 1..5 الحجادي 117 9.6 الدجيخ –مخيؽ  103 8 ال حسج –البؾ شميتغ  88

 1 ال سبتي –الغخب  118 16.3 البؾ ناشي -البؾ صؾيمح 104 6 ابؾ كفؾف –جيجان  89

.13 الجرعية -فؾارة -نفخ 90
1 

 
105 

 5 الفاضمية –سؾمخ  119 16.3 الظخيق -الحسدة

.16 البخكات -سؾمخ 91
7 

 
 1.5 البؾ خسيذ -البؾ ركو 120 6.2 حاوي  –غساس  106

.11 الخؾرنق –الحفار  92
8 

 5 طخيق اليالالت 121 10.3 سيج فخج –شافعية  107

.25 الثخيسة –عفػ  93
 1..5 السيشاوية –الذجيجة  122 3.15 الذيالديات -الدجيخ 108 4

 5.51 شيخ نافع الخدارة 123 5 حسدة ال غانؼ –الدشية  109 7 ىادي العمؾان –البؾ نايل  94

.15 قخية العظذان –الذامية  95
6 

 
110 

110  الدالزلة
124 

 4 طخيق السكيشة

8.7 الغخب –مدرعة الجولة  96
 1..5 الغخب –ال عياش  125 4 البذائخمجرسة  111 7

 4.1 طخيق العيمة 126 5.1 الدادة الغخابات 112 5 ال خالط –مخمض  97

 4.1 طخيق ال ناطؾر 127 5 ال ىجىؾد 113 6.5 الكخيظية-جدخ الرالحية 98

 . طخيق العجاريج 128 4.5 السجانيح 114 3 مزخات جؾعان-سادة الجاود 99

7.1 جدة ال عبظان –الخداد  100
 8 طخيق الباوية 129 4.4 ام الؾرد 115 5

 51 الفتارة 101
 

 5.5 الجيدة 130 4.5 الكافي –الثسؽ  116

    41.51 السجسؾع 130 6 السعبخة 102
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 .2020انؾاع الظخق البخية واطؾاليا وندبتيا في محافغة القادسية عام ( 43ججول )
 الشدبة السئؾية الكمية الشدبة السئؾية الى السجسؾع طؾل الظخق/كؼ انؾاعو نؾع الظخيق

 

  5.8 87 الدخيعة
  18.9 284.5 الخئيدية
  12 179.5 ةالثانؾي

  63.3 950.5 الخيؽية السعبجة
 94.3 100 1501.5 السجسؾع

 5.7  90 العخيض الدكػ الحجيجية
 100  1591.5  السجسؾع

 (.42- 41-41السرجر: مغ عسل الباحث باالعتساد عمى ججوؿ )

البرخة والبالغ  –تسخ في محافطة القادسية سكة حجيج واحجة ىي سكة حجيج بغجاد :  الشقل بالدكػ الحجيجية .2
%( مغ السجسػع الكمي الشػاؿ الصخؽ البخية في 5.7كع داخل الحجود االدارية لمسحافطة وبشدبة ) 91شػليػػػػػػػػػا 

تعج ليحا الخط اىسية في نقل و (، 43،  ججوؿ )2121كع( في عاـ 1511.1السحافطة والبالغة شػليا)
تتخكد باالساس عمى خجمة اذ شاشق التي يسخ فييا متصمبات السشتجات الرشاعية والسادة االولية مغ الس

ويبمغ شػؿ سكة  قصاعات الخجمية واالقترادية االخخى مية في مشصقة الجراسة فزال عغ الالرشاعات التحػي
 .كع في مشصقة الجراسة91الحجيج

والغاز الصبيعي  يعج الشقل باالنابيب في مشصقة الجراسة الخط االستخاتيجي لشقل الشفط الخاـ: الشقل باالنابيب  .3
الفائجة القرػى مغ الخط االستخاتيجي الحي يشقل الشفط الخاـ والغاز الصبيعي بعج اقامة و والحي يسخ بالسحافطة 

مغ شأنو خجمة الشذاط الرشاعي وتصػرىا فزاًل عغ االفادة  2118مرفى الجيػانية الحي بجأ باإلنتاج عاـ 
مشصقة الجراسة بعج الذخوع بتأسيذ السحصة الغازية  لتػليج الصاقة مغ انبػب الغاز الحي بجأ مجه مؤخخًا في 

 الكيخبائية في السحافطة ولسا ليا مغ اىسية كبيخة في تحقيق الرشاعي في السحافطة.

 

 

 

 



  ثاني ..............االمكانات الجغخاؼية لمرشاعات الدراعية في محافغة القادسية الفرل ال

 
 

 ~151 ~ 
 

 االمكانات الدكانية في محافغة القادسيةالسبحث الثالث :

ال تقل تأثيخًا عغ  فييعػامل الدكانية في مشصقة ما بسعدؿ عغ دور ال ةالرشاعتػجج دراسة في ال         
 تؤثخ العػامل الدكانية بذكل كبيخ في الشذاط الرشاعي  والدراعي عمى حج الدػاء . اذالعػامل الصبيعية 

اف درجة استثسار السػارد االولية  وتحػيميا الى  اذالقتراد البمج  الرشاعيةمدكاف دور ميع في التشسية ل    
وبالتالي يحجد في الشياية مقجار الجخل القػمي  .مػارد اقترادية يتػقف عمى قجرة  الدكاف وشاقتيع االنتاجية 

والسدتػى االقترادي لمبمج، وتختمف الرشاعات في حاجاتيا الى العسل في مقجار ندبة تكاليف استخجامو مع 
يخاعييا اصحاب الرشاعات عشج اقامة صشاعة ىي  التي الكمية لرشع مشتجاتيا لحلظ مغ االمػر السيسةالكمفة 

 ػاحرمي والسيارات التي فشال ريبالتي اعتسجوىا في التج كفاءتيعومدتػى  العساؿ مقجار تكاليفيا ومقجار تػفخ
 .(1)عمييا 

 1987عاـ  وأزداد( ندسة 423116) 1977عاـ  فقج بمغ عجدىع اسخيع اشيج سكاف محافطة القادسية نسػ      
% اما تعجاد 2.8( 1987-1977بمغ معجؿ الشسػ الدشػي لمسحافطة ضسغ السجة ) اذ( ندسة 559815الى )

%( وىػ 3( ندسة كسا ارتفع معجؿ الشسػ الدشػي لمدكاف )751331بمغ عجد الدكاف ) فقج 1997الدكاف 
وبمغ   2117( ندسة في عاـ 991483ثع ارتفع عجد الدكاف الى )يداوي معجؿ الشسػ الدشػي  لدكاف العخاؽ 

( ندسة وبمغ معجؿ الشسػ 1257689حػالي ) 2117%( ثع اصبح عاـ 2.8معجؿ الشسػ الدشػي لمدكاف )
( ندسة وبمغ معجؿ الشسػ لمدكاف 1359642بمغ حػالي ) فقج 2121%( اما في عاـ 2.8الدكاني ايزا )

 (.44ججوؿ ) %( كسا في3)

 2113في عجد الدكاف الى الديادة الصبيعية واليجخة الى السحافطة خاصة بعج عاـ الديادة تعػد ىحه      
وتعتبخ محافطة القادسية مغ السحافطات الجاذبة لمدكاف وذلظ بدبب استقخارىا االمشي ندبي مقارنة مع 

 السحافطات التي تذيج تجىػرًا امشيًا.

 

 

 
                                                           

 .113-112، ص 2116، دار صفاء لمصباعة والشذخ، عساف ، 1، جغخافية الرشاعة مشطػر معاصخ، ط ( دمحم ازىخ الدساؾ(1
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 (2020 -1977القادسية لمدشؾات )عجد سكان محافغة ( 44ججول )

 معجل الشسؾ الدشؾي  سكان العخاق معجل الشسؾ الدشؾي  سكان السحافغة الدشة
1977 423006 2.8% 12000497 3.2 
1987 559805 2.8% 16335199 3.1 
1997 751331 3% 2204644 3 
2007 990483 2.8% 29682081 2.7 
2017 1257689 2.8% 38854563 2.8 
2020 1359642 3% 40.150.174 3% 

 

 السرجر: الباحث باالعتساد عمى :

 نتائج التعجاد الدكاني  ، السجسػعة االحرائية الدشػية لإلحراء، وزارة التخصيط ، الجياز السخكدي  الجسيػرية العخاؽ ،
 (.41/ ص2/4، ججوؿ )1977، 

  نتائج التعجاد الدكاني ،  السجسػعة االحرائية الدشػية،  لإلحراءالجسيػرية العخاؽ، وزارة التخصيط ، الجياز السخكدي ،
 (. 42/ ص2/6، ججوؿ )1987

  نتائج التعجاد الدكاني  ، السجسػعة االحرائية الدشػية لإلحراءالجسيػرية العخاؽ ، وزارة التخصيط ، الجياز السخكدي ،
 (.2/ 5، ججوؿ )1997، 

 نتائج التعجاد الدكاني  ، السجسػعة االحرائية الدشػية لإلحراءدي ، وزارة التخصيط ، الجياز السخك الجسيػرية العخاؽ ،
 .52( ص7/2، ججوؿ )2117، 

 2117 الدكافوتكشمػجيا السعمػمات، تقجيخات  لإلحراء، الجياز السخكدي  وزارة التخصيط. 
 ، 2121، بيشات )غ ، ـ (قدع االحراء الدكاني مجيخية احراء الجيػانية . 

جاء قزاء الجيػانية بالسختبة  فقج( 45ججوؿ )كسا في لمدكاف في محافطة القادسية  جغخافياما التػزيع ال     
%( مغ سكاف السحافطة وفييا قاعجة صشاعية واسعة تدتخخج االعجاد لسخكد التأىيل 46.7االولى وبشدبة )

مرشع الباف القادسية مثل تػجج فييا اغمب السرانع و والتجريب العامميغ الحيغ يعسمػف في الرشاعات الدراعية 
ومرشع نديج الجيػانية و السصاحغ وىحه كميا تحتاج الى ايجي عاممة في ىحه الرشاعات كسا تترف السحافطة 

%( مغ 46.7بتخكد الحزخي الكبيخ لمدكاف في مشاشق السجف وال سيسا قزاء الجيػانية اذ بمغ ندبة الدكاف )
%( لكل 14%( و )18.2( ثع قزاء الحسدة وعفظ بشدبة )%21.1مجسػع الدكاف الكمي يمييا قزاء الذامية )

 مشيسا عمى التػالي،  وليحا تأثيخ غيخ مباشخ عمى عسمية التشسية الرشاعية التي تدود بالقػى العاممة.
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 2020االقزية عام  لسكاني لدكان محافغة القادسية بحدبالتؾزيع ا( 45ججول )

الشدبة  سكان الخيف القزاء
 السئؾية

سكان 
 الحزخ/ندسة

الشدبة 
 مجسؾع الدكان / ندسة السئؾية

 287751 21.1 112183 14.4 175568 الذامية
 634426 4697 470620 6094 163806 الجيؾانية 
 247411 18.2 121465 15.6 125946 الحسدة
 190054 14 74633 9.6 115421 عفػ

 1359642 100 778901 100 580741 السجسؾع
 .2121، (ـ . غ)، بيانات  ة احراء محافطة القادسية، مجيخي لإلحراء، الجياز السخكدي  لتخصيطالسرجر: وزارة ا

أف مجسػع الدكاف الشذصيغ اقتراديًا ىع الفئة العسخية فوبعج تقديع الدكاف وبحدب فئاتيع العسخية  
% مغ مجسػع سكاف السحافطة وىحه الشدبة تسثل قػة عسل والحيغ يعسمػف او 54.1( يسثمػف ندبة 15-64)

( سشة وفئة كبار الدغ 15شذصيغ اقتراديًا ىع اقل مغ )الغيخ ال ىع القائسػف عمى اعالة يبحثػف عغ العسل إذ 
%( مغ مجسػع الدكاف 49.7( ترجر قزاء الجيػانية وبشدبة )46( سشة ويالحظ مغ ججوؿ )64اكثخ مغ )

 %( و 16.1%( ثع قزاء الحسدة وعفظ عمى التػالي ) 21.6الشذصيغ اقتراديًا ويميو قزاء الذامية بشدبة )
 انذصة صشاعية. وألقام%( إذ اف قزائي الجيػانية والذامية يػجج فييا مقػمات سكانية كافية 13.6)

 2020ادسية عام تؾزيع الدكان بحدب الفئات العسخية لألقزية في محافغة الق( 46ججول )       

قزاء  الفئة العسخية
قزاء  قزاء عفػ الجيؾانية

السجسؾع  قزاء الحسدة الذامية
 الكمي

 581826 122821 125682 84013 249310 سشة 15اقل مؽ 
 737683 118951 151821 100441 366470 سشة 15-64

 40133 5640 10248 5599 18646 سشة 65اكثخ مؽ 
 1359642 247412 287751 190053 634426 السجسؾع الكمي

 2121، ( ـ.  غ)، بيانات  محافطة القادسية ، مجيخية احراء لإلحراء، الجياز السخكدي  وزارة التخصيط( 1(السرجر      
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كمية مشيا كمية  ةثساف عذخ القادسية ضست  ة( اف جامع47اما لحداب التأىيل العمسي فيتبيغ في ججوؿ )       
واالدارة االقتراد وعمػـ الحاسبات والخياضيات، مسا يخجـ الشذاط الرشاعي ويسكغ تدود االنذصة  العمػـالدراعة 

االقترادية السختمفة بالكػادر التي تحتاجيا، إذ تع تػجيو ىحه الكػادر لتحقيق التشسية الرشاعية اذ تزع ىحه 
تبيغ اف السحافطة فقج مخاحل التعميع ( شالبًا، اما بالشدبة لبكية 5131جاد مغ الصالب يرل الى )عالكميات ا 
( شالب في 537في الجيػانية ضست )اعجاديات لمرشاعة  (6اذ تػجج )يج الفشي ع( شالبًا في الس1115ضست )

كػادر فشية  ألعجادىحه االعجاد تذيخ الى امكانية جيجة في السحافطة و ( 2121-2119السخاحل االخيخة لعاـ )
 التي تحتاجيا الرشاعة.

%( ويمييا 57ي فخوع التعميع الرشاعي جاء قزاء الجيػانية في مقجمة االقزية إذ ترل ندبتو الى )وف     
%( وبعجىا قزاء الحسدة والذامية عمى التػالي وترل ندبتيع 19.2قزاء عفظ والحي يذكل ندبة ترل الى )

ف مشصقة الجراسة االجيػانية لحا ف%(، اما التعميع التقشي والجامعة يػجج فقط في قزاء 8.9%( و )14.9الى )
 قادرة عمى تييئة كػادر فشية مؤىمة في الرشاعات الدراعية.

 ( شالب1115ي يرل عجد الصالب الى )اما بالشدبة لمسعيج التقشي فيػجج فقط في مجيشة الجيػانية والح     
ف الحكػر ندبتيع ( شالبة أي ا525واالناث ) شالبا(481( وعجد الحكػر )2121-2119لعاـ ) يغمتخخج

 .نفدو عاـ الجراسيلم%( مغ مجسػع الصالب الستخخجيغ 52.2%( مغ السجسػع الكمي واالناث )47.8)
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( كميػػة ويرػػل عػػجد 18 ) مػػا جامعػػة القادسػػية فيػػي ايزػػًا تقػػع فػػي مخكػػد قزػػاء الجيػانيػػة والتػػي تذػػسلأ        
وندبتيع  شالبا( 3185( شالبًا وشالبة عجد الحكػر )5131( )2121-2119الصالب الستخخجيغ لمعاـ الجراسي )

  %( مغ العجد الكمي لمصمبة السخخجيغ.36.7وندبتيغ )شالبة ( 1846%( واالناث )63.3)

جامعة القادسية في محافغة ( اعجاد الظالب الخخيجيؽ في اعجادية الرشاعة والسعيج الفشي و 47ججول )
 (2020-2019القادسية لمعام الجراسي )

 القزاء
 الجامعة السعيج الرشاعة

مج  اناث ذكؾر عجد
مج  اناث ذكؾر عجد الظالب

مج  اناث ذكؾر عجد الظالب
 الظالب

 5031 1846 3185 18 1005 525 480 1 306 102 204 3 الجيؾانية
 - - - - - - - - 103 40 63 1 عفػ

 - - - - - - - - 48 20 28 1 الذامية
 - - - - - - - - 80 35 45 1 الحسدة

 5031 1846 3185 18 1005 525 480 1 537 197 340 6 السجسؾع
 .2121، )غ . ـ( ، بيانات  ، شؤوف الصمبة ، رئاسة جامعة القادسية ( وزارة التعميع العالي والبحث العمسي1السرجر: )

 .2121، (  )غ . ـ، بيانات  ، قدع التدجيل ، السعيج التقشي في الجيػانية التعميع العالي والبحث العمسي( وزارة 2)          

 .2121، )غ. ـ( ، بيانات  ، قدع التدجيل  ، التعميع السيشي ، مجيخية تخبية القادسية ( وزارة التخبية3)          
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 في محافظة القادسية بنية الرناعات الزراعية وتهزيعها الجغرافيالفرل الثالث : 

ع ىحه تقصراداات محاظطة الااديية إذ تصػز تعج الرشاعات الدراعية مغ الرشاعات السيسة بدبب دعسيا ال        
الرشاعية عمى الػحجات االدارية الصابعة لسشصاة الجراية وعمى مدصػى نػع الرشاعة  ظي السحاظطة إذ آت السشذ

 يصبيغ دور عػامل الصػشغ الرشاعي وأثخه عمى قياـ الرشاعات الدراعية.

 المبحث االول: بنية الرناعات الزراعية في محافظة القادسية

تعج مػضػعًا ميسًا ظي دراية الرشاعة الاائسة وتحميميا والصخصيط ولسعخظة خرائز الرشاعات الدراعية          
حجع الصمب عمى السشصجات الرشاعية ونػعيصيا  ايمشف بشية الاصاع الرشاعي تصأثخ بعجة عػامل الصشسيصيا وليحا ظ

ي ديؤ ذي ليع إذ اف زيادة الدكاف وارتفاع السدصػى السعيالدكاف وحجع السػارد الصبيعية واالتقصراداة لمجولة  حجعو 
 الى زيادة الصمب عمى الرشاعات الدراعية.

 اواًل: بنية الرناعات الزراعية في محافظة القادسية بحدب فروعها.

سعامل ظ (48ظي ججوؿ )كسا    0808عاـ  ظي محاظطة الااديية( معسبًل ومرشعًا 848ازع ىحا الاصاع )        
الخبد والرسػف إذ شكمت ندبة  إلنصاج( مشذأة 458االظخاف والسخابد تحصل السختبة االولى مغ حيث العجد البالغ )

%( مغ مجسػع الرشاعات الدراعية ظي السحاظطة وتصخكد معطسيا ظي مخكد تقزاء الجيػانية وىحه الديادة 66,5)
اما , ميو وتقمة ترشيع ىحه السادة الغحائية ظي البيػت ظي اعجاد االظخاف والسخابد جاءت نصيجة شمب الدكاف  ع

%( مغ السجسػع الكمي مغ الرشاعات 65,6الرشاعة الثانية وىي صشاعة السعجشات والحمػيات والحي تذكل )
الدراعية ظي مشصاة الجراية وتصخكد ىحه الرشاعة اازًا ظي تقزاء الجيػانية ظي مخكد تقزاء الجيػانية ارل الى 

%(  مغ 68,7الخز وبشدبة ) إلنصاج(  مجخشو 89وتأتي بعجىا معامل السجارش والحي يبمغ عجدىا ) مشذأة ,( 44)
الذامية  زاءالسجسػع الكمي لمرشاعات الدراعية ظي مشصاة الجراية ويصخكد وجػدىا ظي تقزاء الذامية ظي مخكد تق

%( مغ 68,4اذكل ندبة ) ثع تأتي معامل الصخشي بأنػاع الحامس والحمػ والسجبذ والحي , وناحية غساس
السجسػع الكمي لمرشاعات الدراعية وتصخكد صشاعة الصخشي ظي مخكد تقزاء الجيػانية, اما صشاعة العرائخ 

%( مغ مجسػع الرشاعات الدراعية ظي 4,4( مشذأة ظي مشصاة الجراية والصي تذكل ندبة )08صذكل )ظالصبيعية 
بعجىا السخشبات )السثمجات( والحي يبمغ عجدىا  ويأتييػانية مشصاة الجراية وتصخكد وجػدىا ظي مخكد تقزاء الج

%( مغ مجسػع السشذأة ظي مشصاة 0,9السخشبات ظي مشصاة الجراية والحي اذكل ندبة ) إلنصاج( مشذأة 04)
الثمج ظي مشصاة الجراية والحي  إلنصاج( مشذأة صشاعية 69الجراية, اما صشاعة الثمج والحي ارل عجدىا الى )
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%( مغ مجسػع الرشاعات الدراعية ظي السحاظطة ويػجج ظي مخكد تقزاء الجيػانية, اما صشاعة 0,4ندبة )اذكل 
, اما صشاعة شحغ تقزاء عفظ  ناحية يػمخو الجيػانية  مجيشة( معسل يصػزعػف ظي 65) والصي ترل الىالسمح 

السشصاة الرشاعية وتذكل ندبة  ( مصاحغ حيث تػجج جسيعيا ظي مخكد مجيشة الجيػانية ظي8الحبػب ظيبمغ عجدىا )
( معامل ظي 6( معامل والسجازر ظيي تذكل )4%( مغ مجسػع الرشاعات, اما صشاعة اعبلؼ الحيػانات )8,9)

ىسا مرشع الباف الااديية ومرشع  لؤللبافمشصاة الجراية, اما صشاعة االلباف ظي مشصاة الجراية تػجج مرشعاف 
واازا ااعاف ظي مخكد تقزاء الجيػانية االوؿ ظي ناحية الدشية ة الااديية االلباف ظي محاظط إلنصاجالباف صبار 

  والثاني ظي السشصاة الرشاعية الاجاسة واخيخًا مرشع نديج الجيػانية ىػ االخخ ااع ظي مخكد تقزاء الجيػانية اازاً 
. 

 0808لعاـ  بشية الرشاعات الدراعية ظي محاظطة الااديية بحدب الفخع الرشاعي والسمكية( 48ججوؿ )

 الشدبة السئػية السجسػع العجد الرشاعة ت
 الخاص العاـ

 54.6 458 458  االظخاف والسخابد 6
 60.5 685 685  السعجشات والحمػيات 0
 68.0 86 86  الصخشي والسخمبلت 4
  0,9 04 04  االاذ كخيع( )السخشبات 4
  4,4 08 08  الصبيعية العرائخ 5
  0,4 69 69  ثمج 6
 8.8 7 6 6 مجازر 7
 68,6 89 89  مجارش 8
 6 8 7 6 مصاحغ 9
 8.0 0 6 6 االلباف 68
 8.4 4 4  العمف الحيػاني 66
 8.6 6  6 صشاعات الشديج 60
 6.8 65 65  صشاعة السمح 64
 8.6 6 6   تعبئة وتغميف الذاي 64
 8.6 6 6   صشاعة الجبذ 65
 688 848 846 9 السجسػع 
 .0808السرجر :الجراية السيجانية لمسشذاة الرشاعية ظي محاظطة الااديية       
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 .ثانيًا: الرناعات الزراعية بحدب الممكية

انػاع مغ الاصاعات )العاـ والخاص والسخصمط الحي اجسع  ةالرشاعية الى ثبلثآت تخجع ممكية السعامل والسشذ     
الرشاعات الدراعية ظي محاظطة الااديية تخجع ممكيصيا الى ( اف اغمب 49بيغ العاـ والخاص( اطيخ مغ ججوؿ )

ف ندبصيا ا( معسبًل وبحلظ ظ846الاصاع الخاص وتبمغ اعجاد السرانع الصي تعػد ممكيصيا الى الاصاع الخاص )
و اسمظ ندبة تقميمة ججًا انالرشاعة الدراعية ظي السحاظطة, اما الاصاع العاـ ظ آت%( مغ مجسػع السشذ98.9)
 ( مرانع.9مغ مجسػع الرشاعات الدراعية ظي السحاظطة واما عجدىا فيرل الى ) %(6.6)

الى  باألخيخالصي تكػف تابعة لماصاع العاـ تػاجو الكثيخ مغ السذاكل الصي يصؤدي الكبيخة ف السعامل اوليحا ظ     
الجيػانية الحكػمية, بيعيا الى الاصاع الخاص الييسا مرشع الباف الااديية ومرشع نديج الجيػانية ومصحشة 

 مشصاة الجراية خالية تسامًا مغ الاصاع السخصمط.و 

  حدب الحجم.بثالثًا: بنية الرناعات الزراعية 

ف اظ 0889اسكغ ترشيف السشذأة الرشاعية ظي العخاؽ باالعصساد عمى الصرشيف االحرائي الرشاعي عاـ 
( 745السشذأة الرشاعية الى معامل صغيخة بعجد )الرشاعات الدراعية ظي محاظطة الااديية تصػزع بحدب حجع 

اعسل ظي الرشاعات الدراعية  ( عامبل0764%( مغ مجسػع ظخوع الرشاعات الدراعية وضست )87.5وندبصيا )
 %( مغ مجسػع60.6الرغيخة ظي السحاظطة وكانت معطع مرانعيا ىي مرانع االظخاف والسخابد وبشدبة )

مغ مجسػع العامميغ ظي الرشاعات الدراعية الرغيخة ثع معامل السعجشات   %(65.4الرغيخة وبشدبة ) الرشاعات
%( مغ اجسالي العامميغ ظي 65.9مغ مجسػع السعامل الرغيخة وبشدبة )%( 64.4تذكل ندبة ) اذوالحمػيات 

فيسا بمغت %( 66.7احصل الصخشي والسخمبلت السختبة الثالثة والصي تذكل ندبة ),وتقج الرشاعات الدراعية الرغيخة 
%( مغ مجسػع السعامل 4.4%( عامل اما السختبة الخابعة جاءت صشاعة العرائخ وبشدبة )8.9ندبة العامميغ )

%( عامل مغ اجسالي عجد العامميغ ظي الرشاعات الدراعية 0.8الدراعية الرغيخة ظي السحاظطة وبمغ ندبة )
مغ مجسػع السعامل الرشاعية الدراعية الرغيخة %( 4,4الرغيخة, اما السخشبات والسثمجات والصي تذكل ندبة )

%( مغ 0.6%( عامل اعسل ظي صشاعة السخشبات, اما صشاعة الثمج والحي اذكل ندبة )4.5وبمغ عجد العساؿ )
%( 0.0مجسػع السعامل الرشاعية الدراعية الرغيخة  وبمغ عجد العساؿ الحيغ اعسمػف ظي صشاعة الثمج ارل الى )

%( مغ مجسػع السعامل الدراعية الرغيخة ظي مشصاة الجراية وبمغ ندبة عجد 0لسمح وبشدبة )عامبًل, اما صشاعة ا
%( مغ عجد السرانع الدراعية الرغيخة وندبة عجد العساؿ 8.64اما صشاعة الذاي وبشدبة )%(, 7.6العساؿ )
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%( 8.50ى )%( وندبة عجد العساؿ ترل ال8.64%(, اما صشاعة الجبذ وندبصيا ترل الى )8.4ارل الى )
 مغ عجد العساؿ لمرشاعات الدراعية الرغيخة.

حدب تكاليف رأس الساؿ ظاج بمغ عجدىا حػالي بظأكثخ و  ( عامبل48اما الرشاعات الكبيخة والصي تحصاج الى )
ظي محاظطة الااديية فيسا بمغ عجد العامميغ ظي الرشاعات  آت%( مغ مجسػع السشذ60.5( معسبًل وبشدبة )685)

( مغ مجسػع العامميغ ظي الرشاعات الدراعية ظي السحاظطة %60.5( عامبًل وبشدبة )0556الدراعية الكبيخة )
%( مغ مجسػع الرشاعات الكبيخة 74.6وتصسثل الرشاعات الدراعية الكبيخة برشاعة السجارش الصي تذكل ندبة )

%( مغ مجسػع الرشاعات 6.6%( مغ مجسػع العامميغ , وجاءت صشاعة السصاحغ والصي تذكل )58.9وبشدبة )
%( مغ مجسػع الرشاعات 6.7%( مغ مجسػع العامميغ, اما صشاعة االلباف )6.4الدراعية الكبيخة وبشدبة )

والصي تذكل ندبة يجية %( مغ مجسػع العامميغ , اما الرشاعات الشد7.6الدراعية الكبيخة ظي السحاظطة وبشدبة )
%( مغ عجد العامميغ , واخيخًا 07.6%( مغ الرشاعات الكبيخة ظي مشصاة الجراية والصي تذكل ندبة )8,80)

%( مغ مجسػع الرشاعات الكبيخة ظي مشصاة الجراية وبشدبة 4.4صشاعة االعبلؼ الحيػانية والصي تذكل ندبة )
 .%(  مغ العامميغ8.50)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 في محافظة القادسية تحميل بنية الرناعات الزراعية وتهزيعها الجغرافي ثالث .....الفرل ال

 
 

 ~660 ~ 
 

 0202ندبة الرناعات الزراعية في محافظة القادسية بحدب الحجم لعام ( 99ججول )

 السجسػع الكبيخة الرغيخة الرشاعة ت
 العامميغ السشذأة العامميغ السشذأة العامميغ السشذأة

 6788 458   6788 458 االظخاف والسخابد 6
 408 685   408 685 السعجشات والحمػيات 0
 058 86   058 86 الصخشي والسخمبلت 4
 70 04   70 04 االاذ كخيع 4
 84 08   84 08 الصبيعية العرائخ 5
 57 69   57 69 ثمج 6
 086 7 688 6 06 6 مجازر 7
 445 89 445 89   مجارش 8
 069 8 069 8   مصاحغ 9

 047 0 047 0   االلباف 68
 04 4 04 4   اعبلؼ حيػانية 66
 6496 6 6496 6   صشاعات الشديج 60
 75 65   75 65 صشاعة السمح 64
 8 6   8 6 صشاعة الذاي 64
 64 6   64 6 صشاعة الجبذ 65
 5078 848 0556 685 0764 745 السجسػع 

  .6/4/0806الى 05/68/0808السرجر :مغ عسل الباحث باالعصساد عمى الجراية السيجانية مغ تاريخ 
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 التهزيع الجغرافي لمرناعات الزراعية في محافظة القادسية المبحث الثاني : 

 المجازر )صناعة ذبح الحيهان(:اواًل: 

حدب تقػانيغ الجولة مثل ذلظ االباار واالغشاـ  بوىي عسمية تاصيع وتختيب لحػـ الحيػانات السدسػح بيا شخعًا      
( ياعو تقبل الحبح ظي 04تكػف عسمية ذبح الحيػانات مغ خبلؿ تخؾ الحيػاف لسجة )و والجامػس والساعد واالبل, 
يفزل عجـ اعصاء و تصػظخ ظييا شخوط صحية كالصيػية واحػاض الساء الشطيف اذ حزيخة معجة ليحا الغخض 

 ة ظحػصات صحية مغ تقبل السدصذفىسجتقبل الشحخ وتجخى خبلؿ ىحه الياعو ( 60) مجهالحيػانات غحاء خبلؿ 
 :6مى تقدسيغعتادع صشاعة ذبح الحيػانات وتييئة المحػـ و ىحه السجدرة,  عغالبيصخي السدؤوؿ 

وىي مجازر غيخ مجازة او صحية تػجج ظي ويط ايػاؽ بيع المحػـ وعمى الخغع مغ المجازر البديطة:   .1
وانصذخ ظي الػتقت الحالي يختادىا الشاس كثيخًا و التداؿ ضاىخة لمعياف  نياإظالختقابة والسشع مغ تقبل وزارة الرحة 

ااػـ الجدار بشحخ الحيػانات ظي السحاؿ السخررة لبيع المحػـ داخل االحياء اذ داخل السشاشق الدكشية 
 الدكشية وىحه اازًا ال تكػف خاضعة لفحز صحي لمحيػانات.

مكانيا  تداعأبتصسيد و اتخحت ىحه السجازر مػاتقع خارج السجف لمحج مغ اشكاؿ الصمػث  :الحجيثة المجازر .0
 وكحلظ خفس الحبائح لسجة معيشة ظييا وكحلظ وجػد حزائخ كبيخة لحجخ الحيػانات.

السختبة  الجيػانيةيصرجر تقزاء  ,( مجازر تصػزع عمى االتقزية والشػاحي 7تػجج ظي محاظطة الااديية )    
ظي ى االول تاع السجدرةوالحي يػجج فيو مجدرتيغ  لمحػـ ومجدرة دواجغ الجيػانية اذ ظي عجد السجازر  االولى

مشصاة اما مجدرة دواجغ الجيػانية تاع اازا ظي  خمف الدػؽ ظي ناحية الجغارة اما الثانية تاع مشصاة خيخي 
%( مغ 08.6والحي ارل ندبة الى )لذامية والحي يػجج فيو مجدرتيغ ( اما تقزاء ا40.8وندبصيع) خيخي 

ظي مخكد الشاحية تقخب الشيخ, اما الثانية ظصػجج ظي ناحية مجدرة واحج يػجج ظي ناحية غساس و السجازر 
السيشاويو خمف الدػؽ, اما ظي تقزاء الحسدة ظصػجج فيو مجدرة تاع ظي ناحية الذشافية خمف الدػؽ وبشدبة 

السخزخ  عمػهخمف ظي مخكد تقزاء عفظ اازًا  جدرة(, اما ظي تقزاء عفظ ظيػجج م 64.4ترل الى ) 
 (  64.4وبشدبة ترل الى )  

 

                                                           

 .84 -84, مرجر يابق, صالصحميل السكاني لمرشاعات الغحائية ظي محاظطة الااديية االيجامي,  حديغ ( رحسغ رباط(6
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واتقع مجازر المحػػـ وعسميػا ظػي مشصاػة الجرايػة ظػاف درايػة مجػدرة غسػاس يػػؼ تعصيشػا صػػرة واضػحة       
غيػخ  ا( كػع عػغ مخكػد ناحيػة غسػاس ويكػػف شخيايػا تخابيػ6تاػع ىػحه السجػدرة عمػى بعػج ) ,عغ عسل السجػازر 

( رأس يػميػػًا 58سيسية )وبصاتقػػة ترػػ 0884وبػػجأ العسػػل عػػاـ  0884عػػاـ  تبمجاػػة غسػػاس تأيدػػلمعبػػج والصػػابع 
زاد عسػػػل الجػػػدر ظػػػي السجػػػدرة بدػػػبب ارتفػػػاع و يػميػػػًا مػػػغ الحيػانػػػات السجػػػدورة  ا( رأيػػػ45امػػػا شاتقصيػػػا الفعميػػػة )

 اأيػر  45بدػبب ارتفػاع دخػل الفػخد وزيػادة عػجد الدػكاف حصػى وصػل الػى  0868الصمب عمػى المحػػـ بعػج عػاـ 
شخفس تقمػيبًل ظػي ظرػل الرػيف امػا الكػادر العسػالي ظييػا دداد ذبػح الحيػػاف ظػي ظرػل الذػصاء ويػييػميًا واازًا 
باإلضاظة الى وجػد مشطف وعامل وحارس ظػي السجػدرة فيكػػف عػجد العػامميغ ظػي مجػدرة  ابيصخي افيذسل شبيب
بشااػػة السجػػدرة بشااػػة حجيثػػة واالرضػػية كاشػػي ومغمفػػة الجػػجراف بػػالفخظػري مدػػاحة السجػػدرة و ؿ سػػا( ع4غسػػاس )

تحصػػػي السجػػدرة عمػػى مػلػػجة تدػػصخجـ و ( كيمػواط/يػػاعة 6688تدػػصيمظ )و بػػاء الػششيػػة ( وتػػدود بالكيخ 0ـ688)
وكػػػحلظ تػػػدود السجػػػدرة بالسيػػػاه مػػػغ االيػػػالة الػششيػػػة تدػػػصخجـ لغدػػػل الػػػحبائح  , عشػػػج اناصػػػاع الكيخبػػػاء الػششيػػػة

والصشطيف ومياه الذخب, امػا عسميػة الػحبح ظصكػػف باليػج وعمػى الصخياػة االيػبلمية امػا الدػيارات الشاتقمػة لعسميػات 
 .(58) كسا ظي ججوؿ(1)الحبلؿ او الحبائحي ييارات )كيا حسل( تابعة ألصحاب الحبح وبعج عسمية الحبح ى

  0202المجازر وعجد العاممين فيها في محافظة القادسية لعام  التهزيع الجغرافي لعجد (02ججول )

عجد  الهحجة االدارية ت
 المعامل

عجد  الندبة المئهية
 العاممين

 الندبة المئهية من المجمهع الكمي

 96.4 688 40.8 4 تقزاء الجيػانية 6
 0.4 5 64.4 6 تقزاء عفظ 0
 4.9 8 08.6 0 الذاميةتقزاء  4
 0.4 5 64.4 6 تقزاء الحسدة 4
 688 086 688 7 السجسػع 

 تقدع الصخصيط والسصابعة ,السدصذفى البيصخي  ,مجيخية الدراعة  ,السرجر : وزارة الدراعة 

 

 

 
                                                           

 .65/6/0806( السرجر : ماابمة شخرية مع دكصػرة تساضخ حديغ / تقدع السجازر بصاريخ (6
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     صناعة ذبح الجواجن:

الصصػر الرشاعي ظي الػتقت الحاضخ ادى الى تشػع الرشاعات الغحائية ومشيا مشصػجات الجواجغ وتقج تسثمت صشاعة 
الحيػاني او الشباتي )مجدرة دواجغ(  ظي الجيػانية الػاتقعة  لئلنصاجالسحاظطة بسذخوع زىػر الػشغ ظي ذبح الجواجغ  

بخ السذاريع ظي الذخؽ االويط وتعج رابع اكبخ شاتقة جشػب شخؽ تقزاء الجيػانية ويعصبخ ىحا السذخوع احج اك
ات ي%( مغ احصياجات الدػؽ السحمي ظي بجااة الثسانيش48الحي ادج )اجية ظي انصاج بيس السائجة ودجاج المحع صان

مغ الاخف الساضي وتع بشاء ىحا السذخوع مغ تقبل الذخكة االلسانية وكاف ايع السذخوع ىػ مذخوع الااديية لصخبية 
الحيػاني  لئلنصاجالججاج وبعج عجة يشػات تع بيع ىحا السذخوع الى شخكة بابل  إلنصاجميات مغ الججاج والمحـػ اال

كسا تع اىسالو كميًا بعج عاـ  6995لصػتقف والصمكؤ ظي عاـ عمى اوالشباتي لكغ ضخوؼ البمج اجبخت ىحا السذخوع 
ية السذخوع الى الاصاع الخاص واخح ىحا السذخوع وتع تحػيل ممك باإلنصاجوبجأ السذخوع  0888حصى عاـ  0884

 .(8خخيصة ) (1)االف ىػ عميوالى ما بالصػيع مغ تقبل السدصثسخ حصى وصل 

 ( الججاج مجدرة الجيػانية6صػرة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 68/60/0808السرجر / اعجاد الباحث / تقدع االنصاج مجدرة الجيػانية بصاريخ 

                                                           

 .68/60/0808( ماابمة شخرية مع مجيخة السذخوع الدت ناداة الياشسي, بصاريخ (6
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 لمسجازر ظي محاظطة الااديية( الصػزيع الجغخاظي 8خخيصة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .(58ججوؿ )مغ عسل الباحث باالعصساد عمى  السرجر :     
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 :(6)اما الػحجات االنصاجية ظي السذخوع تصسثل بالذعب االتية

مغ السذخوع نفدو بعج تخبيصو ظي الحاػؿ الصابعة لمسذخوع ويصع  الججاجشعبة االيصبلـ: اذ يصع ظييا ايصبلـ  .6
( شيخ يػميًا ويصع نال 0688يصع تجييد السجدرة بػ )و ظحز الصيخ مغ تقبل اشباء ومذخظيغ ظي السذخوع 

 ( ييارات تابعة لمسذخوع.68الصيخ بالديارات ارل عجدىا الى )
ـ( 48ارل شػلو الى ) حداـ ناتقلاالرجل ويديخ ظي مغ  الججاجة ق: وظي ىحه الذعبة يصع تعميقتقدع الصعمي .0

 ويصع تػصيمو الى الحبح.
 ةباليج وعمى الصخياة االيبلمية أي الحبح حبلؿ بػايصة اربع الججاج تقدع الحبح: وظي ىحه السخحمة يصع ذبح  .4

 ذباحيغ.
لحار ادسى )بػليخ( وتسخيخه الى مخازف كبيخة مسمػءة بالساء ا ججاجة الدساشة: وظي ىحه السخحمة يصع نال ال .4

ومغ ثع ارل الى نصاظات ويسخ بثبلث مخاحل  وبعج مخوره بثبلث نصاظات ارل الى االصابع تاػـ بذق 
 الججاج.

يصع عدؿ شعبة االحذاء: وظي ىحه السخحمة ترل الججاجة مذاػتقة بػايصة مكائغ وىشا ظي ىحه السخحمة  .5
 االحذاء مثل االمعاء والكبج والحػاصل.

( دقياة 45عبارة عغ حػض كبيخ مبخد يػضع فيو الججاج السحبػح ظي ىحا الحػض لسجة ) تقدع الجمخ: وىػ .6
 ْد( ويسخ بسخحمصيغ: 05- - 60-وتقج ترل بخودتو الى )

 ْد(. 05- - 60-جمخ السائي: اكػف بارد ترل البخودة الى ) -أ 
 ْد(. 9- - 0-جمخ اليػائي: وتكػف عمى شكل ثبلجة ترل البخودة الى ) -ب 

 حدب الحجع وبعجىا يصع تغميف الججاج.بمى االوزاف وىشا يصع عدؿ الججاج عيشادع تقدع الصغميف:  .7
تقدع الساصعات: وظي ىحا الادع يصع عدؿ الججاج السصزخر يػاء كاف جشاج مكدػر او ظخح او ورؾ او  .8

%( مغ مجسػع االنصاج 65 – 68صجر او رقبة ويصع عدؿ كل نػع عمى حجى وتغميفو وتكػف ندبصو حػالي )
 ي.الكم

ْد( حصى يصع تعخض  48- - 48-الرػاعق: وظي ىحا الادع يصع دخػؿ الججاج الى ثبلجة تكػف البخودة مغ ) .9
 الججاجة الى الصجسيج الذجيج.

 تقدع الصخبيط والفخز: وظي ىحه السخحمة يصع عدؿ السشصػج الشيائية مغ حيث الػزف والشػع. .68

                                                           

 .05/60/0808الى  68/60( ماابمة شخرية مع مجيخ االنصاج ااييغ يعج بصاريخ (6
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 الى االيػاؽ السحمية.السخازف: وظي ىحه السخحمة يصع خدف السشصػج تقبل الصدػيق  .66
 الصدػيق: اعج ىحا الادع االخيخ السدؤوؿ عغ تػزيع االنصاج الشيائي عمى محاظطات العخاؽ. .60

 االنتاج والمبيعات:

وتع تحػيمو الى الاصاع الخاص عاـ  باإلنصاجبجأ السذخوع اذ يشصج السذخوع الججاج البلحع والججاج البياض 
بالصصػر حصى وتصػر االنصاج يػميا  دجاجة 68888وصل الى  بذكل كبيخ حصى باإلنصاجالسذخوع واخح  0888

يػميا  دجاجة 06888الى جدر  وصل 0808يػميا وظي عاـ  دجاجة 68888الى ذبح  0865وصل عاـ 
( شيخ 05888( تقاعات وكل تقاعة تحصػي عمى )68)حاػؿ وكل حال احصػي عمى  ةاربعيحصػي السذخوع عمى و 

تقفاص احاػؿ  ةيشالظ اربعظ( شيخ, اما الججاج البياض 058888أي الحسل الكامل ارل عجد الصيػر الى )
ويكػف الصيخ الحي يخبى  دجاجة( 05888( تقاعات وكل تقاعة )68)احصػي عمىيعة كل حال و عسػداة كبيخة 

بالصاتقة الكيخبائية  السذخوع , يصع تدويج(56كسا ظي ججوؿ ) نفدو سذخوعظي اللمبيس ظي ىحا السذخوع ادصخجـ 
( كيفي وثبلث 65( مػلجة )40الكبيخة مغ الكيخباء الػششي وىشالظ خط كيخباء خاص اضاظة الى وجػد اكثخ )

الصيخ ويصخاوح وزف ( شيخ يػميًا 06888 -05888الى ) بائحمشيا تػجج ظي السجدرة, اما االنصاج فيرل عجد الح
يػميًا ويصع تدػياو الى االيػاؽ السحمية ظي السحاظطة  ا( شش58( ويرل الػزف الكمي )غع6888 -6688مغ )

  والسحاظطات االخخى, وىحا السذخوع اعج مغ السذاريع الكبيخة الحي يػظخ ظخص عسل كثيخة لدكاف السحاظطة.

 (0808-  0865- 0888عػاـ )( عجد الصيػر السحبػحة وكسية االنصاج لبل56ججوؿ )

 الػزف الكمي / شغ  كسية االنصاج / شيخ الدشة
0888 68888 67 
0865 68888 45 
0808 06888 58 

 . 00/60/0808مغ عسل الباحث باالعصساد عمى الجراية السيجانية بصاريخ  السرجر :

 العهامل المهقعية والمكانية المؤثرة في اختيار المهقع

اارج بالسادة االولية ىػ تػظيخ الصيخ  ظي ىحا السذخوع اضاظة الى وجػد مداحة كبيخة المادة االولية:  .6
ظي مشصاة الجراية اضاظة الى وجػد مفاذ كبيخ ظي السذخوع وىحا ما ياعجه عمى تػييع السذخوع وعجد 

 %.688ىحا السذخوع اجيد بالصيخ مغ مشصاة الجراية و الصيػر وجدرىا 
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ايصيعاب االنصاج ظي الدػؽ السحمية اذجع عمى زيادة االنصاج وتصػر الرشاعة اف امكانية الدـــــهق:  .0
%( والباتقي ادصيمظ 00,5ونسػىا وظي ىحه الرشاعة نذيخ الى اف يػؽ السحاظطة ادصيمظ جدء بشدبة )

 %( مثل بغجاد وبابل ووايط وذي تقار والسثشى ... الخ . 77’5ظي السحاظطات االخخى وبشدبة )
اف السذخوع احصػي عمى محصة لصرفية مياه الذخب تابعة الى السذخوع ويصع نال السياه مغ  الميـــــــاه: .4

( أنج الى محصة ترفية السياه داخل السذخوع ترل كسية 8شط الجيػانية بػايصة انبػب يبمغ تقصخه )
ه يصع ايصيبلؾ السياو ( 3ـ098( وكسية االيصيبلؾ ترل الى )3ـ488السياه الصي يصع ترفيصيا الى )

 لمذخب ولصبخيج السكائغ واآلالت والصدخيغ والصشطيف.
جاءت االتقداـ االنصاجية  ( عامبل688بمغ السجسػع الكمي لمعامميغ ظي السجدرة )االيجي العاممة:  .4

%( مغ مجسػع العساؿ, اما الحخاس ظاج 77,0( وبشدبة ترل الى )649بالسختبة االولى والصي تذكل )
وبشدبة ترل  ( عامبل60عساؿ الريانة عجدىع )و %(6,7ترل الى )وندبة عامبل ( 60بمغ عجدىع )

 ساؿ( ع8%( اما الدػاؽ وعجدىع )5وندبة ترل الى ) ساؿ( ع9%( اما االدارييغ عجدىع )6,7الى )
 .(50كسا ظي ججوؿ )  %(4,4وترل ندبصيع الى )

ظاج بمغ كسية الصاتقة  التواآلاعصسج السذخوع عمى الذبكة الػششية ظي تذغيل السكائغ الطاقة الكهربائية:  .5
ة ولعجـ كفااة الصاتقة السجيدة مغ الكيخباء الػششية اع/يكيمػواط( 468الكيخبائية السدصيمكة بحجود )

السدصخجمة ظي السذخوع اضاظة الى  واآلالتيػجج خط خاص لمكيخباء اازًا ادصخجـ لصذغيل السكائغ 
ويصع تدويجىع اثشاء اناصاع الصيار الكيخبائي  ايصع ايصخجامي  K V( 658ػجج اربع مػلجات بدعة )تذلظ 

 .(1)الػتقػد مغ السدصػدعات الشفصية ظي الجيػانية والسحاظطات االخخى ب

 

 

 

 

 

                                                           

 .ايصسارة ايصبياف , السحػر الخابع ( (6
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 0202في مجزرة دواجن الجيهانية في محافظة القادسية عام  اممينعجد الع( 00ججول )

 الندبة المئهية العجد الرنف ت
 77,0.8 649 عجد العساؿ 6
 6,7 60 الريانة 0
 6,7 60 الحخاس 4
 5 9 االدارييغ 4
 4,4 8 الدػاؽ 5

 688 688 السجسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع
 .0808,ـ(  ,بيشات )غ  ,مجدرة دواجغ الجيػانية  ,مجيخية زراعة الجيػانية  ,وزارة الدراعة  السرجر: 

 ثانيًا: صناعة منتجات االلبان 

تسثمت و اعج الصصػر الرشاعي ميع ججًا ظي تشػع الكثيخ مغ الرشاعات الدراعية ومشيا مشصجات الحميب        
صشاعة مشصجات االلباف ظي محاظطة الااديية بسرشعيغ ىسا مرشع الباف الااديية الحكػمي ومرشع صبار 

ع ظي ناحية الدشية وتقخب الذارع الخئيدي الحي يخبط محاظطة اامرشع الباف الااديية  ,الصابع لماصاع الخاص 
( مميػف ديشار وتع تذغيل السرشع عاـ 4888وبخأس ماؿ تقجرة ) 6976الااديية بسحاظطة بابل تأيذ عاـ 

وتع تذغيل السرشع عاـ مميار ديشار  4405وبخأس ماؿ  0866, اما مرشع صبار والحي تأيذ عاـ  6986
وياع ظي السشصاة الرشاعية الػاتقعة ظي مخكد تقزاء الجيػانية وتقخب الذارع الحي  (54كسا ظي ججوؿ ) 0864

 :(9كسا ظي خخيصة ) (1)الصالية ومشيانجف والػحجة االنصاجية ظي مرشع الباف صبار  –يخبط ديػانية 

 شعبة االيصبلـ: وىي الذعبة الصي يصع ظييا ايصبلـ الحميب الخاـ واجخاء الفحػصات البلزمة مغ لػف   .6
 يعخه. عورائحة وشعع واجخاء الفحػصات السخصبخية وعمى ىحا االياس يصع ايصبلـ الحميب وتايي

شعبة انصاج المبغ )الذشيشة( احزخ عغ شخيق يحب الحميب مغ جياز البدصخة وعمى درجة حخارة  .0
( لمصخمز مغ الخسائخ و االعفاف وانػاع البكصخيا يبخد ظي الجياز نفدو بجرجة حخارة )95) ( 45ـْ ـْ

عبأ ظي الحسػضة والشكية اخخج برػرة جيجة يخظع الى مكائغ الصعبئة وي إلنصاجوبعجىا ازاؼ البادئ 
( ولسجة )44وبحخارة )مل( يجخل االنصاج الى الحاضشة 6588 –مل 058عبػات مخصمفة مغ ) ( 4ـْ

 ياعات وبعجىا تطيخ نصائج الفحز ومغ ثع يصع تدػياو الى االيػاؽ.
                                                           

 .05/60/0808 صبارمرشع الباف ذ تقدع االنصاج رئيعسار خصار  مع السيشجس( ماابمة شخرية (6
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شعبة انصاج الاذصة: تشصج الاذصة بعج اضاظة ندبة الجىغ ظي خداف الاذصة عغ شخيق تكديخ  .4
( ويجظع الى 55صغخ لغخض زيادة المدوجة وبعجىا يبخد بجرجة حخارة )حبيبات الجىغ الى اجداء ا ـْ

غخاـ( ثع يجخل االنصاج ظي ثبلجات حيث  088 – 688ماكشة الصعبئة ظي عبػات مخصمفة االوزاف مغ )
 اأخح مشيا عيشات لغخض الفحز وبعجىا تطيخ االنصاج جيجة ادػؽ االنصاج.

( ولسجة نرف ياعة 75عسمية البدصخة بجرجة حخارة ) شعبة انصاج الجبغ: ادصخخج الجبغ عغ شخيق .4 ـْ
( وبعجىا يصخؾ لسجة 48ويبخد بجرجة حخارة ) دقياة ثع افحز لمصأكج مغ حرػؿ الجبغ وبعجىا  45ـْ

 -6الحرػؿ عمى الخثخة ااصع الجبغ وبعج الصخمز مغ الذخش ازاؼ السمح بشدبة )
جدء العمػي مغ الاالب وتدصسخ العسمية لمزغط عمى ال%(وبعجىا يػضع الجبغ ظي تقػالب خاصة 6,5

( وبعجىا يصع تعبئة ظي 5لسجة ياعة ونرف وبعجىا يػضع ظي الثبلجة لغخض الصشزيج بجرجة ) ـْ
 .(1)كغع( ويدػؽ االنصاج الى الدػؽ بذكل نيائي088 – 605عبػات مخصمفة االوزاف مغ )

شعبة انصاج المبغ الخائب: ادصخخج عغ شخيق يحب الحميب مغ جياز البدصخة وعمى درجة حخارة  .5
( لمصخمز مغ الخسائخ واالعفاف وانػاع البكصخيا ثع يبخد ظي جياز تعبئة بجرجة حخارة تقجرىا 95) ـْ
( وبعجىا ازاؼ البادئ 45) صعبئة يخظع الى مكائغ الو الحسػضة والشكية اخخج برػرة جيجة  إلنصاجـْ

يجخل االنصاج الى الحاضشة بحخارة ( كغع 0-6)غع(  و 888 -658ويعبأ ظي عبػات مخصمفة مغ )
( ولسجة )44)  ( ياعات وبعج ضيػر نصائج الفحز ادػؽ الى االيػاؽ.4ـْ

 0808لعاـ ( عجد مرانع االلباف وعجد العامميغ ظي محاظطة الااديية54ججوؿ )

 الشدبة السئػية عجد العساؿ الشدبة السئػية عجد السرانع الرشاعة
 84 085 58 6 مرشع الباف الااديية

 67 40 58 6 مرشع صبار
 688 047 688 0 السجسػع

 05/6/0806السرجر : مغ عسل البحث باالعصساد عمى الجراية السيجانية بصاريخ   

 االنتاج والمبيعات: -6

تسيد عغ بكية االعػاـ الداباة ظي  0808اف عاـ  والاذصة والجبغ والمبغ الذشيشةيشصج السرشع المبغ الخائب 
( شغ يػميًا اعػد الدبب الى وجػد جائحة كػرونا وتاميل االيصيخاد ودعع السشصج 64,5االنصاج اذ بمغ االنصاج )

 ظي كسية االنصاج حصى وصل وازدادتشغ 4,6 الى  0865يشةارتفعت السبيعات واالنصاج ظي اذ الػششي 
                                                           

 .05/60/0808بصاريخ ( مغ عسل الباحث اعصسادًا عمى الجراية السيجانية (6
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ظي االنصاج والدبب تقمة االيصيخاد مغ دوؿ  اوواضح اممحػض اوالحي اذكل ارتفاع شغ 64,8الى  0808عاـ 
السشصجات ال تاصرخ عمى السحاظطة ظاط بل تحىب الى السحاظطات و الجػار مثل وايخاف وتخكيا والدعػداة واالردف 

صشاعة االلباف تجسع بيغ عامميغ ايايييغ  ,مثل السثشى وذي تقار والشجف وبابل ووايط وحصى بغجاد  السجاورة
 (.54ىسا الدػؽ وااليجي العاممة كسا ظي الججوؿ )

 رشاعة االلباف ظي محاظطة الاادييةالصػزيع الجغخاظي ل( 9خخيصة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 (.54مغ عسل الباحث باالعصساد عمى ججوؿ ) السرجر :
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 (0202-0210لمرنع صبار لممجة )كمية االنتاج وقيمة المبيعات ( 09ججول )

 قيسة السبيعات الكسية/ شغ ايع السشصػج الدشة
 المبغ الخائب 0865

 الاذصة
 الجبغ

 المبغ الذشيشة

0 
8,5 
8,6 
6 

6958,888 
6788,888 
6758,888 
6888,888 

 6,4888 4,6 السجسػع
 المبغ الخائب 0866

 الاذصة
 الجبغ

 المبغ الذشيشة

0,4 
8,7 
8,7 
6,5 

0058,888 
0888,888 
0,688,888 
6458,888 

 7,888,888 5,0 السجسػع
 المبغ الخائب 0867

 الاذصة
 الجبغ

 المبغ الذشيشة

0,5 
6 

6,0 
0,6 

0,658,888 
0,488,888 
4,658,888 
0888,888 

 68,088,888 6,8 السجسػع
 المبغ الخائب 0868

 الاذصة
 الجبغ

 المبغ الذشيشة

0,4 
6,0 
6,6 
0 

0478,888 
4,488,888 
4,658,888 
6908,888 

 68,848,888 6,68 السجسػع
 المبغ الخائب 0869

 الاذصة
 الجبغ

 المبغ الذشيشة

4 
6,5 
6,4 
4 

4558,888 
4588,888 
4888,888 
0758,888 

 64,888,888 8,8 السجسػع
 المبغ الخائب 0808

 الاذصة
 الجبغ

 المبغ الذشيشة

5,0 
0 

0,6 
4,5 

6088,888 
6688,888 
6,458888 
4688,888 

 00,858,888 64,8 السجسػع
 .0808,ـ (  ,بيشات )غ  , تقدع االنصاج ,مرشع الباف صبار : السرجر
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 اما العػامل السػتقعية والسكانية السؤثخة ظي اخصيار السػتقع:

يصع الحرػؿ عميو عغ و وىػ الحميب الحي اعج السادة االولية ظي صشاعة مشصجات االلباف المادة االولية:  .6
شخيق مجسػعة مغ السخاكد ظي مشصاة الجراية ومشيا الدشية والدجيخ ومشصاة مجيغ وعفظ والبجيخ اما مغ 

يأتي مغ ابػ غخيب ظي محاظطة بغجاد والسحاويل ظي محاظطة بابل, اما مػاد الصعبئة فخارج السحاظطة 
يذكل الحميب الحي ارل مغ ,و دف والصغميف ظيي مدصػردة مغ دوؿ الجػار ايخاف وتخكيا واالر 

%( مغ السجسػع الكمي 05%( اما مغ داخل السحاظطة )75السحاظطات السجاورة اكثخ والحي ارل )
 لمحميب الحي اأتي مغ السحاظطات السجاورة اأتي ظي ييارات حػضية مبخدة.

االنصاج ونسػ الدػؽ السحمي اذجع عمى زيادة و : اعج الدػؽ مكاف اليصيعاب االنصاج وترخيفو الدهق  .0
%( مغ مشصجات 70) %( ومدصيمظ ظي باتقي السحاظطات08) ترلالرشاعة وتػيعيا ندبة مغ االنصاج 

 يدػؽ السشصػج بػايصة ييارات مبخدة الى السحاظطات السجاورة.و السرشع 
اال اف السرشع ااػـ بدحب الساء مغ مياه  ,يصع تدويج السرشع بالسياه مغ االيالة الػششيةالمياه:  .3

لصخ مغ ماء االيالة ويصع ترفيصو  5888اذ احصاج السرشع الى  يالة ويصع ترفيصو داخل السرشعاال
 ومغ ثع يجخل ظي الرشاعة تقدع والباتقي ادصخجـ ظي الصبخيج والغدل و وتشطيف السعجات داخل السرشع

 .والذخب 
اذ  مصداوي يصػزعػف بذكل غيخ  ( عامبل40بمغ مجسػع العامميغ الكمي ظي السرشع )االيجي العاممة:  .9

%( اما 08,6%( ومغ ثع االتقداـ االدارية والحي ارل ندبصيع )50,4احصل االنصاج السختبة االولى )
 بصيغبػجوالسرشع اعسل  %( مغ عجد العساؿ69ل ندبصيع الى )الادع االخيخ تقدع الخجمات والحي ار

 (.55كسا ظي الججوؿ ) ةومدائي ةصباحي
ترل  واآلالتاعصسج السرشع عمى الكيخباء الػششية ظي تذغيل السكائغ والهقهد: الطاقة الكهربائية  .0

( ديشار شيخيا ونطخًا لعجـ ايصسخار الكيخباء ظأف السرشع اعػض بالسػلجات تػجج 6658,888كمفصيا )
 يصع ايصعساليا اثشاء االناصاع الصيار الكيخبائي كسية الػتقػد( kv -658( واالخخى )kv-679( مػلجة )0)

( الف ديشار عجا مراريف 078( لصخ وبكمفة ترل الى )6088السرخوظة شيخيًا عمى السػلجات )
 الريانة ويصع تأميغ الػتقػد مغ السدصػدعات الشفصية ظي الجيػانية وشخاء الشفط الصجاري.
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 0202في مرنع صبار عام  ندبة عجد العاممين( 00ججول )

 الندبة المئهية عجد العاممين االقدام
 00,9 00 االنتاج
 08,6 10 االداريين
 19 8 الخجمات
 122 90 المجمهع

 .0808 ,ـ ( ,بيانات )غ ,االدارة ,مرشع الباف صبار  السرجر :    

 ( مشصجات مرشع صبار0صػرة)

  

 

 

 

 

 

 

 0/6/0806السرجر/ اعجاد الباحث بصاريخ 
 ثالثًا: صناعة المرطبات ) االيس كريم والمثمجات(

تعصسج ىحه و وىي مغ الرشاعات الصي تشعر االنداف اثشاء ظرل الريف وتخفف عشو وشأة الحخارة الذجيجة 
والجػز والفدصق وكحلظ عمى االلباف ومشيا الحميب و تػجج ىحه  والكاكاوالرشاعة عمى الفػاكو مثل السػز 

احصل تقزاء اذ ى اتقزية السحاظطة الرشاعة ظي السشاشق السددحسة بالدكاف وذلظ النيا يخيعة الصمف وتصػزع عم
ظي محاظطة  ( معسبل04لرشاعة السخشبات مغ اصل ) ( معسبل65ع )زوالحي االجيػانية السختبة االولى 

%( مغ مجسػع صشاعة السخشبات ظي مشصاة الجراية 60,5( والحي اذكل ندبة )56ججوؿ )كسا ظي الااديية 
ناحية الدشية مرشع واحج وكحلظ  ظييػجج بيشسا لرشاعة السخشبات  معسبل 60مخكد تقزاء الجيػانية  يػجج ظي

( 4كل مغ ناحية الجغارة مرشع واحج وناحية الذاظعية مرشع واحج اازًا, اما تقزاء الذامية ظيػجج ظييا )
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%( مغ مجسػع مرانع  السخشبات ظي 66,7نع لرشاعة السخشبات والسثمجات والحي اذكل ندبة )امر
نع لرشاعة السثمجات والسخشبات ظي مخكد تقزاء الذامية ومرشع واحج ظي ناحية امر 4يػجج  اذالسحاظطة 
 غساس.

مرانع لمسخشبات والسثمجات والحي اذكل  4اما تقزاء الحسدة الحي احصل السختبة الثالثة والحي احصػي عمى 
ية الذشافية وناح مرشعافمخكد تقزاء الحسدة  يػجج ظي%( مغ معامل السخشبات ظي السحاظطة 60,5ندبة )

لرشاعة السخشبات والسثمجات معسميغ مرشع واحج, اما تقزاء عفظ والحي احصل السختبة االخيخة والحي يػجج فيو 
كسا ظي  مرشع واحج ظي ناحية البجيخ لرشاعة السخشبات والسثمجاتو ,(1)ظي مخكد الازاءيػجج مرشع واحج 

 .(68خخيصة)

 0202المرطبات وعجد العاممين فيها في محافظة القادسية لعام التهزيع الجغرافي لرناعة ( 06ججول )

 الشدبة السئػية يغاممعجد الع الشدبة السئػية لمعجد السعا الػحجة االدارية
 60,5 45 60,5 65 الجيػانية
 8,4 6 8,4 0 عفظ

 66,7 60 66,7 4 الذامية
 60,5 9 60,5 4 الحسدة

 688 70 688 04 السحاظطة
 .5/4/0806الى  0/6/0806دراية ميجانية لسعامل السخشبات بصاريخ  السرجر :

 ( مشصجات مثمجات حديغ لآلاذ كخيع4صػرة )

 

 

 

 

 65/66/0808السرجر / اعجاد الباحث بصاريخ                            
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 رناعة االيس كريم في محافظة القادسيةالتهزيع الجغرافي ل( 12خريطة )
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ولصدميط الزػء عمى ىحه الرشاعة تع اخصيار معسل مثمجات حديغ نسػذجًا لمجراية والحي ااع ظي مخكد      
 والكأيةتقخب الفمكة الحجخية ويعسل عمى انصاج السثمجات واالزبخي  االولى تقزاء الجيػانية ظي حي العخوبة

اعصسج عمى ماكشة نيفخياؿ ومعامل  ,وغيخىا والفدصق والكاكاووالكبػشى وىشالظ انػاع مشيا ااذ كخيع بالحميب 
بصاتقة  0885انذأ ىحا السعسل عاـ و ( السػشأجاىدة لخمط وتبخيج وتجسيج االاذ كخيع ظي عسل السثمجات )

( كغع بدبب زيادة اقباؿ الدكاف عمى 678ارتفع االنصاج الى ) 0808ـ اما ظي عاـ خا( غ608نصاجية تقجرىا )ا
والدكخ االيايية ىي الحميب  ( الف ديشار , اما السادة االولية658الذخاء وزيادة عجد الدكاف ويرل الى )

ومااديخ ثابصو وتػضع بالساكشة حصى تخخج  تجسع ندب مخصمفة, الى الفدصق والجػز  ومػاد الصمػيغ والشكية اضاظة
( 6888( غخاـ و )588( غخاـ و)058( غخاـ و )688بعبػات مصشػعة الػزف يبجأ مغ ) أبذكميا الشيائي ثع تعب
( الف ديشار, ويحصاج ىحا 05888( عساؿ ويرل اجخ العامل الى )5ظي السرشع ) العساؿغخاـ , ارل عجد 

( لصخ يػميًا لغخض 6888ويحرل عمييا مغ مياه االيالة الػششية الى )سياه السذخوع الى كسيات كبيخة مغ  ال
الى وترل الكسية السدصيمكة الغدل والصشطيف وغيخىا, اما الصاتقة الكيخبائية فيحرل عمييا مغ الكيخباء الػششية 

رل يبائي و وأازًا تػجج مػلجة خاصة بالسذخوع تدصخجـ عشج اناصاع الصيار الكيخ ( ديشار شيخيًا 658,888)
( شيخيًا , ويصع زيادة الصمب ظي ظرل الريف بدبب ارتفاع درجات الحخارة 58,888ايصيبلؾ الػتقػد لمسػلجة )

ظي شيخ كانػف االوؿ وكانػف الثاني اما باتقي االشيخ الذصػية ة اما ظي ظرل الذصاء ظيصػتقف عغ االنصاج خاص
 .(1)نصاج بذكل تقميل ججاً االاكػف 

 الحبهب:رابعًا: صناعة طحن 

تذكل الحبػب السادة االولية لرشاعة شحغ الحبػب والحي اعج مغ اىع الرشاعات الدراعية السيسة الصي تػظخ 
دة ايايية ظي الشطاـ الغحائي يجخل بػصفو ما عخات حخارية وبخوتيشات عالية,رغيف الخبد, والحي احصػي عمى ي

معامل كبيخة لصحغ تػششت ظي السحاظطة ثسانية , و (0)تدصعسل مخمفات الحبػب مادة غحائية ميسة لمحيػانات, 
شفصية ظخع تاع ظي السشصاة الرشاعية تعػد الى الاصاع الخاص تقخب شخكة خصػط االنابيب ال الحبػب مشيا يصة

 وىػا تابع لماصاع العاـ سىكة العامة لصرشيع الحبػب احجمغ السصاحغ  ااعاف تقخب الذخ  الجيػانية, وىشاؾ أثشاف
 مصحشة الجيػانية. معسل

                                                           

 .0/4/0806( دراية ميجانية لسعسل مخشبات حديغ ظي محاظطة الااديية بصاريخ (6
 .04, ص6980 بغجاد, ,0( ظبلح يعيج جيخ, الرشاعات الغحائية, مجمة ظرمية, العجد (0
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وبجأ ظي االنصاج عاـ  6986اف معسل شحيغ دنيا الحي تأيذ عاـ ( 66وخخيصة )( 57يصزح مغ الججوؿ ) و
جية وبصاتقة انصا 6994( شغ يػميًا ثع مصحشة السذخؽ الحي تأيدت عاـ 48وبصاتقة انصاجية ترل الى ) 6989

ًا , ومصحشة الجيػانية ( شغ يػمي688انصاجية ) وبصاتقة 0888الشبع تأيدت عاـ ( شغ يػميًا, و 088ترل الى )
ة انصاجية وبصاتق 0866مصحشة الػئاـ تأيدت عاـ ( شغ يػميًا , و 658ة انصاجية )وبصاتق 0880تأيدت عاـ 

شغ يػميًا ( 088وبصاتقة انصاجية  ترل الى ) 0888مصحشة الااديية الصي تأيدت عاـ ( شغ يػميًا , و 658)
 ( شغ يػميًا.088وبصاتقة انصاجية ) 0866عاـ خيب تأيدت مصحشة الفصح الاو 

 0202المطاحن الفنية الكبيرة وطاقتها االنتاجية في محافظة القادسية عام ( 07ججول )

رأس مال  تاريخ االنتاج تاريخ التأسيس اسم المطحنة
 العمل

 عجد
 العاممين

الطاقة 
اليهمية من 

 الحبهب

ايام العمل 
الذهري/كي

 س

االنتاج 
الذهري 
 بالطن

 870 822/09 98 03 190 1/6/1989 12/12/1986 دنيا
 1092 0022/03 022 30 9192 9/0/1993 19/9/1992 المذرق 

/19/9 1/0/1998 االعرجي
0222 027222 92 022 0022/09 1062 

 879 902/02 122 33 123222 6/0/0220 19/0/0222 النبع

001017 7/6/0229 3/7/0220 الجيهانية
0 02 102 002/09 02022 

/12/9 19/6/0211 الهئام
0213 

300010
0 00 102 0122/01 0202 

/07/8 9/0/0228 القادسية
0213 

909000
0 08 022 0822/19 1822 

302017 9/9/0216 10/6/0210 الفتح القريب
2 39 102 0622/03 0272 

 . 05/60/0808الى  65/66/0808السرجر :الجراية السيجانية لسعامل شحغ الحبػب مغ تاريخ
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 ( الصػزيع الجغخاظي ألعجاد السصاحغ الفشية ظي محاظطة الااديية66خخيصة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 . (57ججوؿ)مغ عسل الباحث باالعصساد عمى  السرجر :     
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 0865تع انذائيا عاـ  لبكية السصاحغ ظاج جاً ذػ خيب الصابعة لماصاع الخاص انستع اخصيار مصحشة الفصح الا     
( ديشار عخاتقي , تاع مصحشة الفصح الغخيب ظي السشصاة 4585678وبخأس ماؿ ) 0866عاـ  باإلنصاجوبجأت 

الرشاعية تقخب خصػط انابيب الشفط ظخع الجيػانية, لديػلة تجييدىا بالحشصة مغ مخازف الحبػب ولاخبيا مغ 
شغ عمى مجة محجودة, اما شاتقصيا االنصاجية اليػمية  (0688الدػؽ السحمي ويصع تدويجىا بالحشصة وبكسية )

ة االنصاج يػمًا , اما كسي 05( كيذ يػميًا ظي مجة ال تصجاوز 0588)( شغ مغ الحبػب وتاػـ بصجييد 658)
يخيًا بحدب البصاتقة ( شغ شحيغ يصع تػزيعيا عمى السػاششيغ ش08678( شغ مشيا )04688)الدشػي ظيبمغ 

  ذات قيسة غحائية ميسة لمحيػانات.ظيي كغع , اما مادة الشخالة  (9فخد الػاحج )اف حرة ال الصسػيشية ,

 العسميات االنصاجية لمسصاحغ ىي .

 ايصبلـ حبػب الحشصة وعسميات ظحز الجػدة وقياس درجة رشػبة وقياس ندبة السػاد الغخيبة والذػائب.-6

خظع كفاءة ايصعساؿ تيار اليػاء العالي لتشطيف الحبػب مغ الصخاب بػايصة مكائغ الغدل بالغخابيل مع -0
 الصشطيف اضاظة الى شخياة االجيدة السغشاشيدية بجحب السػاد الحجيجاة . 

 حبػب. ال ظي تخشيب الحبػب لصدييل عسمية يػيجاء البحرة مغ الاذخة بكسية مغ السياه تكفي لؤلحجاث البمل -4

 بصحغ وتشعيع السشصج.  افاػممغ االيصػانات ت زوجيغمشيا بػايصة االالت ومكائغ  شحغ وىي عسمية تصع -4

ل احخر الصحيغ السشصج ظي جياز ادسى بااتل الحذخات لمصخمز مغ اآلظات ومغ بعجىا  يصع خدنو  بذك-5
 ?صحيح 

 خامدًا: صناعة جرش الحبهب:

تحصػي السحاظطة  لسيسة ظي مائجة الفخد العخاتقي ,ز الحي اعج احج االغحاة االخ  إلنصاجويارج بيا جخش الذمب 
تعج ىحه الرشاعات مغ الرشاعات الكبيخة النيا و  ,مػزعة عمى االتقزية ظي مشصاة الجراية  مجخشة( 89عمى )

ظي صشاعة جخش  ( عامبل445صشاعات تحصاج الى رأس ماؿ كبيخ ويبمغ عجد العساؿ ظي ىحه السجارش )
يصرجر عجد السجارش ظي تقزاء الذامية حيث يبمغ عجد السجارش ظي مخكد تقزاء الذامية و الحبػب الذمب 

( مجارش لجخش الحبػب اما تقزاء الحسدة  9وناحية غساس يػجج ظييا ) 75,4وبشدبة ترل الى ) ةمجخش( 58)
يبمغ عجد و  ,%(65,7وبشدبة ترل الى ) ةمجخش( 64فيحصل السختبة الثانية والحي يبمغ عجد السجارش ظييا )

لجخش الحبػب, اما تقزاء الجيػانية  مجخشصافوناحية الذشافية  ةمجخش( 60تقزاء الحسدة )مخكد السجارش ظي 
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%( مغ السجارش ظي مشصاة 7,9( مجارش وبشدبة )7فيحصل السختبة الثالثة والحي يبمغ عجد السجارش ظييا )
( مجارش لجخش الحبػب, اما ظي تقزاء 4( مجارش وظي ناحية الدشية )4ة )يػجج ظي ناحية الجغار و  , الجراية

واحجة تاع ظي ناحية البجيخ والحي تكػف ندبة الازاء ة مجخشعفظ ظيػ احصل السختبة الخابعة والحي تػجج فيو 
 .(60وخخيصة )( 58% مغ مجسػع السجارش السػجػدة ظي مشصاة الجراية كسا ظي ججوؿ )6,6ترل الى 

 0202التهزيع الجغرافي لممجارش والعاممين فيها في محافظة القادسية لعام ( 08ججول )

 الشدبة السئػية عجد العامميغ الشدبة السئػية  عجد السجارش الػحجة االدارية

نية
جيػا

ال
 

 --- --- --- --- الجيػانية
 4,5 08 4,5 4 الجغارة
 4,4 65 4,4 4 الدشية
 --- --- --- --- الذاظعية

فظ
ع

 

 --- --- --- --- عفظ
 --- --- --- --- نفخ
 --- --- --- --- يػمخ
 6,6 5 6,6 6 البجيخ

سدة
الح

 

 64,5 66 64,5 60 الحسدة
 --- --- --- --- الدجيخ
 0,0 68 0,0 0 الذشافية

مية
لذا
ا

 
 65,6 089 65,0 58 الذامية
 --- --- --- --- الربلحية
 --- --- --- --- السيشاوية
 68,6 45 68,6 9 غساس
 688 445 688 89 السحاظطة

 .07/60/0808الى  6/60/0808السرجر : دراية ميجانية لسجارش مغ تاريخ

 –الفارس الػاتقعة عمى الصخيق العاـ ديػانية  ةمجخشولمصعخؼ عمى شبيعة صشاعة السجارش تشاولت الجراية 
اذ  نفدو وبجأ االنصاج ظي العاـ 0808السعسل عاـ  تأيذالحسدة تقخب الديصخة الخئيدية وتاػـ بجخش الذمب 

حصى ترل ( مميػف ديشار وتصمخز شخياة صشاعة الذمب الصأكج مغ رشػبة الذمب 675تأيدت بخأس ماؿ تقجره )
ْد( وبعجىا يػضع باليباشة ظصاػـ بصيبير وتاذيخ الحبة وثع اخخج الدحالة وبعجىا الصأكج مغ درجة بياض 64)
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خج الى الدايمػ لمصعبئة ثع يػضع ظي اكياس ومغ ثع يصع اريالو الى الذخكة العامة لمحبػب ومغ ثع اخ الخز
( عساؿ اما كسية 6تحصػي السجخشة عمى ), و %( مغ كسية ايصبلـ الذمب لمسجخشة 58,5وبشدبة ايصخبلص )

 وتكػف تابعة لماصاع الخاص. 0ـ485( شغ يػميًا وتذغل مداحة تقجرىا 608انصاج السجخشة )

 ( الصػزيع الجغخاظي ألعجاد السجارش ظي محاظطة الااديية60خخيصة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(58ججوؿ )السرجر : مغ عسل الباحث باالعصساد عمى 
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 العسميات االنصاجية .

 عسمية ايصبلـ الذمب واجخاء تحميل الجػدة والصخمز مغ الذػائب واالجداـ الغخيبة.-6

 والصأكج مغ درجة الخشػبة ظي الحبػب.تشطيف الذمب مغ الصخاب  -0

 وضع الذمب ظي االلة تدسى باليباشة والصي تاـػ بصيبير وتاذيخ الحبػب ومغ ثع تخخج الدحالة .  -4

 . لخزيػضع بعجىا ظي ايصػانة ويصع الصأكج مغ درجة بياض ا -4

 وبعجىا اخخج الى الدايمػ ليصع تجييده الى الػكبلء ليصع شخحة ظي االيػاؽ.  -5

 سادسًا: صناعة الخبز والرمهن:

الخبد والرسػف مغ اىع الدمع الغحائية الخئيدية الحي يصشاوليا االنداف ظي اغمب مجف العالع ويصزسغ  جاع     
االيصيبلؾ كسيات كبيخة مغ الاسح والحي اعج مغ اىع الخامات الدراعية الغحائية الحي احصاج الييا االنداف لدج 

رشاعات الدراعية والحي يبمغ الوؿ بيغ الحصل ىحه الرشاعة السخكد ا, و حاجة البخوتيغ والدعخات الحخارية 
اذ  ,(64وخخيصة )( 59وظخف صسػف يصػزعػف عمى محاظطة الااديية كسا ظي الججوؿ ) ا( مخبد 458عجدىا )

%( مغ 66,4( والحي اذكل ندبة )076تقزاء الجيػانية السخكد االوؿ والحي يبمغ عجد االظخاف والسخابد ) جاء
( عامل وبشدبة 6856يرل الى )فمجسػع االظخاف والسخابد ظي مشصاة الجراية اما بالشدبة لمعامميغ ظييا 

( 9اما ناحية الجغارة ) ( عامبل48وعجد العساؿ ) اومخبد  ا( ظخن66يػجج ظييا )ظ%( اما ناحية الدشية 60,6)
اما تقزاء  ( عامبل08وعجد العساؿ ) ظخف  (6ا )اما ناحية الذاظعية ظيي ( عامبل46اظخاف ومخابد وعجد العساؿ )

يػجج ظي مخكد تقزاء , %( 64,0( ظخف صسػف وبشدبة )64الثانية والحي يػجج فيو ) السختبةالذامية اأتي ظي 
بد اف ومخاظخ ا( 6ظيػجج ظييا ) الربلحية, اما ناحية ( عامبل648) وعجد العساؿ ظييا اومخبد  ا( ظخن45الذامية )

( 06بد  وعجد العساؿ ارل الى )اف ومخاظخ ا( 8, اما ناحية السيشاوية ظيػجج ظييا ) عامبل (00وعجد العساؿ )
, اما تقزاء الحسدة فيحصل عامبل( 45ويرل عجد العساؿ الى ) اومخبد  اظخن( 65, اما ناحية غساس ظييا ) عامبل

مغ االظخاف والسخابد ظي  %(68,0ويذكل ندبة ترل الى ) اومخبد  ا( ظخن46السختبة الثالثة والحي يػجج فيو )
اما ناحية  ( عامبل645وعجد العساؿ ارل الى ) اومخبد  ا( ظخن44يػجج ظي مخكد تقزاء الحسدة )مشصاة الجراية 

ف اظخ ا( 8افية ظييا )اما ناحية الذش ( عامبل65( اظخاف ومخابد وعجد العساؿ ارل الى )5يػجج ظييا )ظالدجيخ 
ف اظخ ا( 05ارل عجد السخابد واالظخاف ظي مخكد تقزاء عفظ ) اذ عامبل( 05ارل الى )ؿ االعس دبد وعجاومخ
بد وعجد العساؿ ارل اف ومخاظخ  ا(4اما ناحية نفخ ظيػجج ظييا ) ( عامبل688بد ويرل عجد العساؿ الى )اومخ
ظييا  اما ناحية البجيخ ظيػجج عامبل(65وعجد العساؿ)  بداف ومخاظخ ا( 4فييا )ظاما ناحية يػمخ  ( عامبل60الى )

 .( عامبل68بد ويرل عجد العساؿ الى )اف ومخاظخ ا( 5)
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 0202التهزيع الجغرافي لرناعة الخبز والرمهن وعجد العاممين فيها في محافظة القادسية لعام ( 09ججول )

 الشدبة السئػية عجد العامميغ الشدبة السئػية  عجد السخابد واالظخاف الػحجة االدارية

نية
جيػا

ال
 

 60,6 6856 66,4 076 السخكد
 6,8 46 0 9 الجغارة
 0,4 48 0,5 66 الدشية
 6,6 08 6,4 6 الذاظعية

فظ
ع

 

 5,9 688 5,6 05 عفظ
 8,7 60 8,9 4 نفخ
 8,9 65 8,9 4 يػمخ
 6 68 6 5 البجيخ

سدة
الح

 

 7,9 645 7,4 44 الحسدة
 8,9 65 6 5 الدجيخ
 6,4 05 6,8 8 الذشافية

مية
لذا
ا

 

 8,0 648 7,8 45 الذامية
 6,5 06 6,8 8 السيشاوية
 6,4 00 6,4 6 الربلحية
 0,7 45 4,4 65 غساس
 688 6788 688 458 السحاظطة

 .07/66/0808الى  05/68/0808الجراية السيجانية لمسخابد واالظخاف بصاريخ  السرجر :   

 ( مشصجات اظخاف الرسػف 4صػرة )
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 ( التهزيع الجغرافي لرناعة الخبز والرمهن في محافظة القادسية13خريطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (59ججوؿ)مغ عسل الباحث باالعصساد عمى : السرجر         
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ولمصعخؼ عمى واتقع ىحه الرشاعة ظدػؼ نصصخؽ لجراية معسل صسػف الفخات الػاتقع ظي مخكد تقزاء      
ت والسعجات مثل العجانة حي الفخات الحي يشصج الرسػف بالجرجة االيايية اعصسج عمى بعس االالالجيػانية 

وبصاتقة انصاجية  0886وبجأ ظي االنصاج عمع  0885, تأيذ عاـ (الصدكاه )والسشزجة الصي يػضع عمييا العجيغ 
( الف ديشار اجػر العامل 00( عساؿ , )6( الف ديشار اعسل فيو )458( صسػنة يػميًا وبخأس ماؿ )4888)

( اكياس 5الػاحج, تصسثل ىحه الرشاعة باالعصساد بالجرجة االيايية عمى الصحيغ الرفخ الصخكي والحي احصاج )
( غخاـ مغ 6588( صسػنة ويصع الحرػؿ عمى الصحيغ مغ السحبلت الصجارية , ونحصاج )488عجغ )يػميًا ل

( كغع مغ السمح, اما الساء ويكػف عامل ايايي ظي صشاعة 08الخسخة , اما السمح احصاج كيذ واحج بػزف )
صخجاـ الساء ويفزل اي, بعس مع الرسػف كسا ادصخجـ كسحيب لمخسخة ويعسل عمى تسايظ العجيغ مع بعزو 
( لصخ 48( كغع مغ الصحيغ )58زنة)السدصخجـ ظي صشاعة الرسػف ادخًا او مصػيط السمػحة ويحصاج لكل كيذ 

( تقشيشة مغ 4( لصخ يػميًا اما الغاز فيحصاج )58الغاز والشفط, ظالشفط )عمى نػعيغ  ظيػمغ الساء , اما الػتقػد 
 .الغاز يػمياً 

صحيغ والسمح والخسخة والساء او يصع خمط الساء والسمح اواًل وثع ازاؼ بعج اما شخياة العسل ظصكػف خمط ال     
( دقياة حصى اربح ذو تقػاـ ايفشجي 48ذلظ الصحيغ وبعجىا نزع الخسخة لغخض ذوبانيا بالعجيغ وبعجىا يباى )

صاولي ( غع لمرسػنة الػاحجة وبعجىا يػضع ىحه الاصع عمى ال608وحجع كبيخ وبعجىا يصع تاصيعة الى تقصو )
( ولسجة )088بجرجة ) ف وتخيل الى الفخ الخبد ( دقياة وبعجىا تييأ لعسمية شػاء 08ويصخؾ لسجة ) ( دقياة ثع 0ـْ

 .1))ادحب ويشال الى مكاف الصبخيج بعجىا اربح جاىد لمبيع

 البدكهيت والكعك  صناعة سابعًا:

السدصخخج مغ الاسح وبعس  اعخؼ البدكػيت بانو ناتج عغ عجغ وتحسيز نػع او اكثخ مغ الصحيغ     
 .(0)اصشاؼ الحبػب االخخى مزاؼ الييا الديػت والجىػف السدصخجمة ظي الصعاـ

تعج صشاعة السعجشات والحمػيات مغ اىع الرشاعات الاجاسة انصذخت بدبب صغخ حجسيا وىي ذات شابع    
ىحه الرشاعة واصبح حجسيا كبيخ ت تصػر  ظاج كانت ترشع ظي البيػت ياباًا اما ظي الػتقت الحاضخ, تاميجي 
الحجيثة وخاصة اعجاد العجيغ وتذكيمو ومغ اىع ىحه الرشاعات )الكعظ وكيظ البدكػيت و  باآلالتوتعسل 

, ومغ خبلؿ (3)الحمػيات بأنػاعيا الدالبية والبابلوة وزنػد الدت والبخمة والكشاظة وغيخىا مغ الحمػيات االخخى(

                                                           

 0806/ 0/4(  ماابمة شخرية / عايل جػاد, صاحب ظخف صسػف الفخات (6
, 6980( حيجر عبج جبخ وزميمو, الرشاعات الغحائية لماصاع الخاص ظي الاصخ العخاتقي واتقعيا واظاؽ تصػرىا , مجمة ظرمية, (0
 .65ص
ـ( جامعة البرخة, كمية  ماجدصيخ )غ.( زىخاء فيرل ىاشع, صشاعة الحمػيات والسعجشات ظي محاظطة كخببلء الساجية, ريالة (4

 .74, ص0869, اآلداب
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( مشذأة صشاعية 685يبمغ عجدىا )الرشاعية ظي محاظطة الااديية  السشذآت الجراية السيجانية تبيغ اف عجد
السختبة االولى ظي عجد احصل تقزاء الجيػانية  ,( 68كسا ظي ججوؿ )سشصاة الجراية لتصػزع عمى االتقزية الصابعة 

ظي  الرشاعيةالسشذآت %( مغ مجسػع 46( مشذأة صشاعية وندبصيا ترل الى )44والحي ارل الى )السشذآت 
, اما تقزاء الذامية فيحصل السختبة الثانية والحي يبمغ   مشذآة (08مخكد تقزاء الجيػانية ) يػجج ظيالسحاظطة 

%( مغ مجسػع الرشاعات ظي محاظطة 06,7وبشدبة ترل الى ) ة( مشذأ08الرشاعية ظييا ) السشذآتعجد 
اما تقزاء عفظ  ظيياتصػزع  ( مشذاة صشاعية65الى) السشذاةاما ظي مخكد تقزاء الذامية ترل عجد  الااديية
%( مغ مجسػع الرشاعات ظي 68( مشذأة صشاعية وبشدبة )69) السشذآتالسختبة الثالثة والحي يبمغ عجد  فيحصل

صشاعية , اما تقزاء الحسدة ظيػ احصل آت مشذ( 68يبمغ عجد السشذأة ظي مخكد تقزاء عفظ )و مشصاة الجراية 
%( مغ مجسػع 64,4( مشذأة صشاعية وبشدبة )65فيو الى )السشذآت حي ارل عجد السختبة االخيخة وال

  . (64وخخيصة ) (68مشذآت كسا ظي ججوؿ)يػجج ظي مخكد تقزاء الحسدة , الرشاعات ظي السشصاة الجراية

 0202التهزيع الجغرافي لرناعة المعجنات والحمهيات وعجد العاممين في محافظة القادسية لعام ( 62ججول )

 الندبة المئهية عجد العمال الندبة المئهية عجد المعامل الهحجة االدارية
 91 170 91 93 الجيهانية
 06,7 110 06,7 08 الذامية 
 18 76 18 19 عفك 
 19,3 6 19,3 10 الحمزة
 122 366 122 120 المجمهع

 .08/60/0808الى  67/66/0808السرجر : دراية ميجانية لسعامل السعجشات والحمػيات مغ تاريخ 

 ( انصاج البدكػيت والكعظ5صػرة )

 

 

 

 

 

 

 08/60/0806السرجر / اعجاد الباحث بصاريخ 
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 صشاعة البدكػيت والكعظ ظي محاظطة الااديية مشذآت( الصػزيع الجغخاظي ألعجاد 64خخيصة)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 . (68ججوؿ)مغ عسل الباحث باالعصساد عمى  السرجر:        
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ولمصعخؼ عمى ىحه الرشاعة ظاج تشاولشا معسل معجشات السرصفى الػاتقع ظي شارع السػاكب ظي مخكد تقزاء 
( كيمػ 088وبصاتقة انصاجية ) 6997مخصمفة تأيذ السعسل عاـ  بأنػاعالجيػانية والحي يشصج الكعظ بأنػاعو والكيظ 

( عساؿ وبأجػر يػمية 5ديشار ويعسل فيو )( الف 458ميًا مغ الكعظ والكيظ ويرل رأس ماؿ البيع )ػ غخاـ ي
كغع( 58تصمخز عسمية صشاعة الكيظ والكعظ بخمط مكػنات مشيا الصحيغ ) ,( لكل عامل ديشار08,888)

كغع( يصع خمط الساء مع الدكخ اواًل ثع اضاظة  6كغع( والرػدا )0كغع( والدسدع )9كغع( والجىغ )68والدكخ )
ع اضاظة الصحيغ الصخكي والسػاد السحدشة والعصػر والشكيات وتػضع الخمصة ظي االمػنيا والجىغ ثانيًا وبعجىا يص

( دتقائق وبعجىا يػضع العجيغ عمى السشزجة لكي يصع تاصيعيا بأشكاؿ 5العجانة الصي تدصسخ بالعجغ لسجة )
( 088 -698( دتقائق وبجرجة حخارة ترل ما بيغ )4مخصمفة وبعجىا يصع ارياؿ االنصاج الى الفخف لمذػاء ولسجة )

 يرل االنصاج الى السكاف ليصع تبخيجه ويكػف جاىد لمبيع.و ـْ 

 ثامنًا: تنقية وطحن الممح وتعبئتو:

كاف ظزػلو يجظعو لسصابعة اثار الحيػانات و عمى تخيبات السمح ظي الصبيعة شػيمة  مجةؼ االنداف مشح عخ ت     
ظي حفخ االنفاؽ لصؤدي بيا الى تمظ الكصل السمحية اذ تصػرت ىحه السصابعة الى ظصح شخؽ تديل عسمية الػصػؿ 
الى الخديغ السمحي شيئًا ظذيئًا وبعجىا تكػنت مدصػششات بذخية مع الصاجـ الحزخي, اما ظي العرػر الػيصى 

اىصساـ كبيخ بالسمح كأحج عشاصخ ظيشاؾ السمح بالحىب وزف لػزف اما ظي العرخ الحالي كاف الصجار ادصبجلػف 
يعج السمح مغ السػاد الكيسيائية  السدصخجمة ظي حياتشا و الغحاء وتقج يسي ممحًا لبياضو وىػ ما اصيب بو الصعاـ 

, وكحلظ االيصيبلؾ (1)عاـ يشػياً ( باونج مغ ممح الص60ف كل ظخد احصاج الى )االيػمية عشج تشاوليا بالغحاء ليحا ظ
تجخل ظي الرشاعات بػصفيا مادة اولية مثل صشاعة الصعميب وصشاعة االيسجة وصشاعة  نياإظالبذخي مغ السمح 
 , ( عامبل75( معسل وظييا )65يبمغ عجدىا )يػجج ظي مشصاة الجراية مجسػعة مغ السعامل , الرػدا الكاوية 

( 60( مرانع ظي مجخل الجيػانية تقخب ييصخة عفظ و )4تػجج ), و الت يصع ايصخجاـ ويائل بديصة وبعس اال
تشاولت الجراية  جسيع السعامل ىي معامل صغيخةو عمى الصخيق الدخيع ظي تقخية الذجيجة ظي ناحية يػمخ,  معسبل

( عساؿ واجػر العساؿ 4ويحصػي عمى )0865تأيذ ىحا السعسل عاـ  ,ظي الجيػانية معسل تعبئة ممح الجيػانية 
 .(66كسا ظي ججوؿ )( الف ديشار عخاتقي 08اليػمي )

 

 

 

 
                                                           

 .606( رحسغ رباط االيجامي, الصحميل السكاني لمرشاعات الغحائية ظي محاظطة الااديية , مرجر يابق,  (6
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 ( عجد العاممين في معمل ممح الجيهانية61ججول )

 الشدبة السئػية عجد العامميغ االتقداـ
 48 0 الصذغيل
 08 6 الصعبئة
 08 6 الحخاس
 08 6 االدارة
 688 5 السجسػع

 . 65/6/0806ميجانية لسعسل ممح الجيػانية بصاريخالسرجر: دراية 

 ومغ اىع العػامل السػتقعية ليحه الرشاعة ىي:

السادة االولية: والسصسثمة بالسمح الخاـ ويحرل عميو السعسل مغ مسمحة الدساوة الػاتقعة ظي تقزاء  .6
 اشش (848) 0808كسية السمح السدصمع لعاـ  تبمغاذ الدمساف تقخب بحيخة ياوة ضسغ محاظطة السثشى 

 يشػيًا.
%( 75)و%( مغ انصاج ىحه الرشاعة 05ادصيمظ ) اذيػؽ محاظطة الااديية  ليحه الرشاعة  الدػؽ: .0

 مغ االنصاج يحىب الى محاظطات الفخات االويط )بابل والشجف االشخؼ وكخببلء والسثشى ووايط وذي
 تقار وميداف(.

اف الساء ضخوري اذ خ ميع وىحا غيخ صحيح امخ غيظي ىحه الرشاعة السياه: تقج يبجو اف تػظخ السياه  .4
تدصيمظ ىحه الرشاعة كسية كبيخة مغ اذ ظي صشاعة السمح ومشيا تشكية السمح مغ الذػائب واالشياف 

احرل  و( لصخ مغ الساء 0888كسية السدصيمظ ظي انصاج الصغ الػاحج مغ السمح ترل الى )ظالسياه 
 ػضية الحكػمية لسياه الذخب.السعسل عمى السياه مغ االيالة والديارات الح

عامل لمغدل  مشيع عامبلف( عساؿ ظي السعسل 5االيجي العاممة : ارل السجسػع الكمي لمعامميغ ) .4
الى ادارة السعسل السجيخ, كسا ظي الججوؿ  باإلضاظةوالصعكيع وعامل واحج عمى الصعبئة والصكييذ وحارس 

(60.) 
الى مج  باإلضاظةالصاتقة الكيخبائية والػتقػد: اعصسج السعسل كميًا عمى السػلجات ظي الػتقت الحاضخ  .5

اعصسج السرشع عمى السػلجات ويرل صخؼ الػتقػد الى  اذخصػط كيخبائية وششية لكشيا تقيج االنذاء 
 لصخ شيخيًا. 6888
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 (1)ومغ اىع السخاحل الرشاعية الصي اسخ بيا االنصاج:

يصبلـ: يصع ظييا ايصبلـ السمح الخاـ مغ مسمحة الدساوة ظي تقزاء الدمساف ظي محاظطة السثشى مخحمة اال .6
 تكػف كسية السمح السدصمسة بحدب الحاجة السمحية لمدػؽ.( كع 698والحي تبعج حػالي )

فيو ماء يػضع السمح الخاـ فيو وبعجىا  مخرز حػض ظيمخحمة الغدل: ااػـ العامل بغدل السمح  .0
 السمح حصى تخخج الذػائب واالشياف ويباى السمح ظاط.غدل ا
ويػضع ظي حػض لصجفيف السمح وترل درجة  الساء مخحمة الصجفيف: يصع اخخاج السمح مغ حػض .4

 (ْد حصى اجف السمح ويصخمز مغ الخشػبة السػجػدة فيو.648 -608حخارة ىحا الفخف )
ايصػانة مدششة وتاػـ بصحغ السمح مخحمة الصحغ: بعجما اجفف السمح يػضع ظي االلة عمى شكل  .4

 وتشكية وبعجىا يصع اضاظة مادة اليػد السدصػردة مغ الخارج.
مغ مخحمة الصحغ يصع وضع السشصػج ظي االكياس وكبديا اما االكياس  : بعج االنصياءمخحمة الصعبئة  .5

  ظيصع ايصيخادىا مغ الريغ وتخكيا.
الى السحاظطات االخخى بػايصة ييارات  ـاخل السحاظطة امخحمة الصدػيق: يصع تدػيق السشصج الشيائي يػاء د .6

 .تابعة الى الاصاع الخاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .7/6/0806الديج عبلء حديغ صاحب معسل ممح الجيػانية بصاريخ ( ماابمة شخرية (6
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 0808ظي محاظطة الااديية لعاـ السمح تشكية وشحغ لرشاعة  وعجد العامميغ معامل عجد( 60ججوؿ )

 الصاتقة االنصاجية/ كغع عجد العساؿ ايع السعسل ت
 788 5 الجيػانية  6
 658 4 الديادي 0
 788 5 االنػار 4
 758 6 الػرود 4
 488 4 الصاحػنة 5
 688 7 الجػىخة 6
 058 4 الفخاتيغ 7
 488 5 الشجـػ 8
 405 6 الراخ 9

 488 5 الشدخ 68
 458 5 الحىب 66
 088 4 السجصبى 60
 588 6 بخكات الدىخاء 64
 458 5 البخكة 64
 488 6 المؤلؤة 65

 6855 75 السجسػػػػػػػػػػع
 .05/6/0806الى  7/6/0806لسرجر : دراية ميجانية لسعامل السمح ظي محاظطة الااديية مغ تاريخا

 تاسعًا: صناعة الخل والطرشي:

ظي البيػت والسخازف لبعس العػائل وال يداؿ الكثيخ مغ الشاس تصع وىي مغ الرشاعات الغحائية الاجاسة الصي 
اف ىحه الرشاعة تعصسج عمى السحاصيل الدراعية الذصػية مثل الذمغع و ارشعػف الصخشي بأنفديع بأياليب بجائية 

والثػـ ,  والباذنجانيالسحاصيل الريفية الخيار والفمفل والصفاح والديصػف  ووالاخنابيط , ا والميانةوالذػنحر والجدر 
وتحصاج الى ة يخ كب مداحةوال وىحه الرشاعة تعصبخ مغ الرشاعات البديصة والصي ال تحصاج الى رأس ماؿ كبيخ 

الصخسيخ و الصسميح, واازًا ىحه و  الغدل عجد تقميل مغ االيجي العاممة كل ما تحصاجو حػض يصع فيو عسمية
 مخكد السجيشة اذ يبمغ عجد السعاملالرشاعة تصػزع ظي السشاشق الكثيفة الدكاف وكحلظ ظي السشاشق السددحسة ظي 

تقزاء و ( وتصػزع عمى االتقزية 64ججوؿ )كسا ظي  تلمصخشي والسخمبل ( معسبل86ظي محاظطة الااديية )
مخكد تقزاء الجيػانية  احصػي %( 47,0ويذكل ندبة ) ( معسبل40الجيػانية احصل السختبة االولى والحي تجج فيو )
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وناحية الذاظعية  آت( مشذ4وناحية الجغارة ) آت( مشذ5وناحية الدشية ) والسخمبلت( مشذأة  لمصخشي 06)
مغ  %( 06,7( مشذأة ويذكل ندبة )04الذامية فيحصل السختبة الثانية والحي يػجج فيو ) , اما تقزاءمشذآتاف
آت ( مشذ5اما ناحية الربلحية ) آت( مشذ9يػجج ظي مخكد تقزاء الذامية ) اذظي محاظطة الااديية  السشذآت 

لرشاعة  آتمشذ (4صشاعية واخيخًا غساس ) آت( مشذ5لرشاعة الصخشي والسخمبلت وناحية السيشاوية اازًا )
%( 69,8صشاعية لمصخشي والسخمبلت والحي اذكل ندبة ) آت( مشذ67اما تقزاء الحسدة ظيػجج فيو ) يالصخش

صشاعية لرشاعة الصخشي والسخمبلت آت ( مشذ60يػجج ظي مخكد تقزاء الحسدة )اذ مغ محاظطة الااديية  
( مشذأة صشاعية اما تقزاء عفظ والحي 0يا )( مشذأة اما ناحية الدجيخ يػجج ظي4وناحية الذشافية يػجج ظييا )

صشاعية لرشاعة الصخشي والسخمبلت والحي اذكل ندبة  آت( مشذ64يػجج فيو )اذ احصل السختبة الخابعة 
آت ( مشذ4اما ناحية البجيخ )آت ( مشذ6%( مغ محاظطة الااديية حيث اذكل مخكد تقزاء عفظ )66,4)

 .(65خخيصة ) صشاعيةمشذآتاف وناحية يػمخ  مشذآتافوناحية نفخ 

 لعاموالمخمالت وعجد العاممين فيها في محافظة القادسية  الطرشي التهزيع الجغرافي لمعامل (63ججول )
0202 

 الشدبة السئػية عجد العامميغ الشدبة السئػية  عجد السخابد واالظخاف الػحجة االدارية

نية
جيػا

ال
 

 04,4 64 04,4 06 السخكد
 4,7 60 4,7 4 الجغارة
 5,8 65 5,8 5 الدشية
 0,4 6 0,4 0 الذاظعية

فظ
ع

 
 7 68 7 6 عفظ
 0,4 6 0,4 0 نفخ
 0,4 6 0,4 0 يػمخ
 4,7 60 4,7 4 البجيخ

سدة
الح

 

 64 46 64 60 الحسدة
 0,4 6 0,4 0 الدجيخ
 4,5 9 4,5 4 الذشافية

مية
لذا
ا

 

 68,4 07 68,5 9 الذامية
 5,8 65 5,8 5 الربلحية
 5,8 65 5,8 5 السيشاوية
 4,7 60 4,6 4 غساس
 688 058 688 86 السحاظطة

 . 0/0/0806الى  08/66/0808السرجر: دراية السيجانية بصاريخ  
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 ( الصػزيع الجغخاظي إلعجاد صشاعة الصخشي والسخمبلت  ظي محاظطة الااديية65خخيصة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 . (64ججوؿ)مغ عسل الباحث باالعصساد عمى السرجر :     
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الصخشي والسخمبلت وشخياة انصاج ىحا الشػع مغ الرشاعات ظاج تشاوؿ دراية احج صشاعة إلازاح عسل    
( الػاتقع ظي مخكد مجيشة الجيػانية ظي شارع يكمة الدسظ اذ ييصامعامل ىحه الرشاعة والسدسى )بصخشي الػ 

وبجأ االنصاج ظي  6996عاـاعصسج عمى عسميات الصحزيخ عمى ادوات وويائل حخفية بديصة تأيذ ظي نيااة 
كغع( وبكيسة 5غخاـ( الى )058كغع( يػميًا وتخصمف احجاـ البيع تبجأ مغ )658الدشة نفديا بصاتقة انصاجية تقجرىا )

الف( ديشار يػميًا معصسجًا عمى السػاد االولية مغ ياحة الخزخوات ظي مخكد مجيشة  088ة ماجارىا )انصاجي
والفمفل الحار والبارد والخيار والصفاح والذػنحر والثـػ والميانة والاخنابيط  الباذنجافالجيػانية ومغ ىحه السػاد االولية 

زخوات بذكل جيج بػضعيا ظي خدانات او بخاميل مخصمفة تبجأ عسمية الصحزيخ بغدل الخ ,وااللسازة والديصػف 
تكػف اذ بلؼ عسمية الكبذ مغ مػيع الى اخخ صوالدعة حصى يصع تخسيخىا وتكػف برػرة محكسة مع اخاالحجاـ 

اااـ( اما ظي  7ظي ظرل الريف وارتفاع درجات الحخارة تكػف عسمية كبذ السػاد االولية لسجة تكػف اتقراىا )
( والدبب ظي ذلظ ىػ انخفاض درجات  08ػف عسمية الشزػج لمسػاد االولية ترل الى )ظرل الذصاء ظصك يـػ

الحخارة  والخدف ال ااصرخ ظاط عمى شخاوة السػاد االولية بل اسكغ خدف ىحه السػاد لذيػر عجة مصػاصمة دوف 
( يػـ ظي ظرل 48( اااـ ظي ظرل الريف و)7تعخض السشصجات الى الصمف عغ شخيق تبجيل الساء والسمح كل )

يدصعسل الخل مادة حاظطة و ىحه العسمية تحاظظ عمى الخزخوات مغ الصمف وعجـ تعخضيا لمصعفغ و الذصاء 
لؤلغحاة والخزخوات دوف تمف مشيا خل مرشػع مغ عريخ الفػاكو كالصفاح والبختااؿ العخمػط اما السياه 

ديشار  68888يالة الػششية وبكمفة )االاحرل عمييا مغ السدصخجمة ظي عسميات الكبذ والصشطيف والغدل 
الف ديشار(  688888عخاتقي( شيخيًا اما الصاتقة الكيخبائية فيحرل عمييا مغ الصاتقة الكيخبائية الػششية بدعخ )

 ديشار( شيخيًا. 60888تدصخجـ مػلجة ظي ظصخة اناصاع الصيار الكيخبائي وبكمفة )و شيخيًا 

 عاشرًا: صناعة الثمج:

الرشاعات السػيسية الصي تشصج ظي ظرل الريف الرتفاع الصمب عمييا وتال او تشعجـ ظي اف صشاعة الثمج مغ 
اخحت و  تػظخ اجيدة الصبخيج والصجسيج آنحاؾات مغ الاخف العذخيغ لعجـ ييخجع تاريخيا الى الخسديشو ظرل الذصاء 

والصجسيج الخاصة بالساء ىحه الرشاعة تصشاتقز تجريجيًا وذلظ بدبب الصصػر الحاصل ظي تػظيخ اجيدت الصبخيج 
ات مغ الاخف الساضي تختفع ندبصيا بدبب اناصاع الصيار يوالخزخوات وااليساؾ والمحػـ ولكغ بجأت ظي الصدعيش

مغ السعامل تبمغ  امحاظطة الااديية عجد تزعوارتفاع ظي درجات الحخارة,  االكيخبائي وكثخة الصمب عميي
ظاج كاف  (64كسا ظي ججوؿ) حه السعامل عمى اتقزية السحاظطةتػزعت ى ( عامبل57يا )ظيويعسل  (معسبل69)

( ظي مخكد تقزاء الجيػانية 7يػجج ) اذ%( 40,6( معامل وبشدبة ترل الى )8نريب تقزاء الجيػانية  مشيا )
الثمج ويرل  إلنصاج( معامل 5يأتي ظي السخحمة الثانية تقزاء الذامية يػجج فيو )و ومعسل واحج ظي ناحية الجغارة 

معسبلف مخكد تقزاء الذامية يػجج فيو يػجج ظي %( 06,4ويكػف بشدبة تكػف ) عامبل (65)لعساؿ الى عجد ا
( معامل 4ومعسل واحج ظي ناحية السيشاوية اما ظي تقزائي عفظ والحسدة ظيػجج ظييا ) معسبلفوظي ناحية غساس 
ظي مخكد  فظي تقزاء عفظ يػجج معسبل 9العساؿ  د%( وعج65,8ارل ندبة الػاحج مشيا ) اذلكل تقزاء مشيسا 
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واحج ظي مخكد تقزاء الحسدة  معسل تقزاء عفظ ومعسل واحج ظي ناحية البجيخ اما ظي تقزاء الحسدة ظيػجج 
ظي ومغ ىحه السعامل معسل ثمج غالب الػاتقع  ةمعسل واحج ظي ناحية الذشافيومعسل واحج ظي ناحية الدجيخ و 

وبجا ظي االنصاج  0888ىحا السعسل عاـ  يذمكة الشدخ ويدسى بسعسل ثمج غالب تأشخيق الجيػانية دغارة تقخب ظ
عساؿ (4) يػميا ويعسل ظي ىحا السعسل اتقالب 6658  وبمغت شاتقصو االنصاجية ترل الى 0886 عاـ الفعمي

مغ السياه العحبة او مياه  ( لصخ58,888) أي ارل الى يعصسج السعسل عمى السياه كسادة ايايية ليحه الرشاعةو 
ادصخجـ ممح )حديخاف وتسػز واب ( تبمغ ذروة االنصاج ظي ظرل الريف و االيالة الذبكة الػششية ظي السجيشة 

كسا ظي خخيصة  الثمج السشصج ادصخجـ لبليصيبلؾ السحمي ظي مشصاة الجراية ظاط وصعاـ ظي ىحه الرشاعة ال
(66).  

 0202لمعامل الثمج وعجد العمال في محافظة القادسية لعام التهزيع الجغرافي ( 69ججول )
 الشدبة السئػية عجد العساؿ الشدبة السئػية عجد السعامل الػحجة االدارية
 40,6 04 40.6 8 الجيػانية
 06,4 65 06,4 5 الذامية
 65,8 9 65,8 4 عفظ
 65,8 9 65,8 4 الحسدة
 688 57 688 69 السحاظطة

 .65/0/0806الى  5/0/0806لسعامل الثمج وعجد العساؿدراية ميجانية  السرجر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 في محافظة القادسية تحميل بنية الرناعات الزراعية وتهزيعها الجغرافي ثالث .....الفرل ال

 
 

 ~611 ~ 
 

 ( التهزيع الجغرافي إلعجاد معامل الثمج في محافظة القادسية16خريطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(64ججوؿ ) مغ عسل الباحث باالعصساد عمى: السرجر
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 صناعة االعالف الحيهانية:احج عذر: 

تاػـ ىحه اذ لثخوة الحيػانية باتعج صشاعة االعبلؼ الحيػانية مغ اىع الرشاعات الدراعية الصي تختبط       
شحغ الدراعية االخخى كسخمفات صشاعة ظػؿ الرػيا ومخمفات الرشاعات اصبل عمى الرشاعة 

 .ةالحبػب)الشخالة( ومخمفات كبذ الصسخ)الشػى( والحر 

يرل عجد العساؿ الحيغ اعسمػف ظييا و لرشاعة العمف الحيػاني  عامل( م4محاظطة الااديية ) تػجج ظي      
وياع  ساؿ( ع9شغ|ياعة( وعجد العساؿ )6يحصل السختبة  االولى معسل عمف الجديخة والحي يشصج )و ( عامبًل 07)

سختبة الثانية  والحي يشصج) الظي ناحية الدشية الصابعة الى تقزاء الجيػانية , اما معسل عمف ظجؾ الحي احصل 
وياع ظي ناحية نفخ الصابعة لازاء عفظ اما معسل عمف الجيػانية  ساؿ( ع7شغ |ياعة( وعجد العساؿ )5,5

( وياع ظي ناحية الدجيخ الصابعة 7شغ|ياعة( وعجد العساؿ )5الحجيث والحي احصل السختبة الثالثة والحي يشصج )
شغ|ياعة( وعجد 4,5سختبة االخيخة والحي يشصج )الجيث وىػ الحي احصل لازاء الحسدة اما معسل عمف الشرخ الح

 ( .65كسا ظي ججوؿ )وياع ىحا السعسل ظي تقزاء الحسدة  ساؿ( ع4العساؿ )

صدميط الزػء عمى معسل عمف الجيػانية الحجيث الػاتقع ظي ناحية الدجيخ عمى الصخيق العاـ الحي يخبط ل     
( مميػف  605تأيذ ىحا السذخوع بخأيساؿ ارل الى) , (  0ـ6588)  صومداح تبمغالجيػانية الحسدة الحي 
الجواجغ بعمف الججاج وااليساؾ والصيػر وحاػؿ االباار  ىحا السعسل جيدا اذ 6998ديشار عخاتقي ظي عاـ 

 , اما السادة االولية ظصكػف ساؿ( ع7شغ يػميا ( ويرل عجد عساؿ) 5واالغشاـ وبصاتقة االنصاجية ترل الى )
% ( تكػف محميا مغ داخل العخاؽ 48الجوؿ مثل تخكيا وايخاف ومرخ اما) الخارج مغ % ( مدصػردة مغ 68)

 وتدصيمظ محميا.

الرفخاء  ةيصع ترشيف السادة االولية ظي البجااة)الحر اذ ويسكغ بياف عسل صشاعة االعبلؼ الحيػانية وانصاجيا     
يرل و مغ داخل السحاظطة ة مى الشخالة والحشصة والحر رػؿ عيصع الح وممح وحجخ الكمذ( والحشصة والرػيا و 

مادة الرػيا , اما الف ديشار(  688)الرفخاء ارل يعخىا الى ةاما الحر  , ديشار عخاتقي ( الف458الصغ )يعخ 
بذكل جيج  والف ديشار وياػـ بجخشو وخمص (688)ظصدصػرد مغ خارج الببلد مغ االرجشصيغ والبخازيل ويرل يعخ

 ةوبعجىا يصحػؿ الى االلة لعجغ السػاد جيجا ويدصخجـ بخار الساء مغ اجل عجغ السػاد ومغ ثع تحػيميا الى كابد
 .( 67كسا ظي خخيصة )لكبذ العجيشة وتحػيميا الى السخحمة االخيخة ىي مخحمة الصعبئة 
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 0808العمف الحيػاني واعجاد العامميغ وكسية االنصاج ظي محاظطة الااديية لعاـ ملامع (65ججوؿ )
 الصاتقة االنصاجية شغ / ياعة عجد العامميغ السشذأة

 6 9 معسل عمف الجديخة
 5,5 7 معسل عمف ظجؾ

 5 7 معسل عمف الجيػانية الحجيثة

 4,5 4 معسل عمف الشرخ

   .6/4/0806الى  08/0/0806العمف الحيػاني واعجاد العامميغ مغ تاريخالسرجر :الجراية السيجانية لسشذئات 

و العمف الحيػاني ظي محاظطة الااديية( الصػزيع الجغخاظي لرشاع67خخيصة )

  
  (.65ججوؿ)عسل الباحث باالعصساد عمى مغ  ر:السرج     
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  :صناعة العرائر الطبيعيةاثنا عذر: 

ذخ صشالريف الحار وتعرائخ الصبيعية مغ الرشاعات الدراعية السيسة وخاصة ظي ظرل تعج صشاعة ال     
ظي جسيع اتقزية محاظطة الااديية وتعصسج عمى السادة االولية لرشاعة العرائخ الصبيعية عمى )البختااؿ والخماف 

ئخ الصبيعية ظي والخػخ والسذسر والعشب والبصيخ والميسػف وغيخىا(اما الصػزيع الجغخاظي لرشاعة العرا
يحصل تقزاء الجيػانية و (68وخخيصة )(66كسا ظي ججوؿ )مشذأة صشاعية ( 08) يبمغ عجدىا الصيالسحاظطة 

مشذأة صشاعية لرشاعة العرائخ الصبيعية وبشدبة  (65)السختبة االولى بيغ اتقزية والحي ارل عجدىا الى
ظي مخكد تقزاء  آتيرل عجد السشذالعرائخ ظي مشصاة الجراية و صشاعة  مغ مجسػع( %54,4 )ترل الى

 مرشع واحج لكل مشياناحية الذاظعية  وناحية الدشية  و الجغارةصشاعية وظي ناحية  آتمشذ ( 60)الجيػانية الى 
ترل لرشاعة العرائخ الصبيعية وبشدبة آت مشذ(  6)اما تقزاء الذامية فيحصل السختبة الثانية والحي يػجج ظييا 

ظي مخكد تقزاء  آتيبمغ عجد السشذو مغ مجسػع الرشاعة عرائخ الصبيعية ظي مشصاة الجراية  (06,4 )الى
صشاعية لرشاعة العرائخ  مشذآتافوظي ناحية السيشاويو مرشع واحج وظي ناحية غساس  آتمشذ( 4) الذامية
لحي اذكل ندبة صشاعية وا ذآت( مش4اما تقزاء الحسدة ظيػ احصل السختبة الثالثة حيث يػجج فيو ) الصبيعية

يػجج ظي مخكد تقزاء الحسدة  اذ%( مغ مجسػع صشاعة العرائخ الصبيعية ظي مشصاة الجراية 68,7ترل الى )
صشاعية وظي ناحية الذشافية مرشع واحج اما ظي تقزاء عفظ ظيػ احصل السختبة االخيخة والحي يػجج  آت( مشذ4)

مغ مجسػع صشاعة العرائخ الصبيعية ظي  %(7,64صشاعية  والحي اذكل ندبة ترل الى ) مشذآتاففيو 
 .  (1) واحجة وظي ناحية البجيخ مشذأة واحجة اازاً  اةالسحاظطة يػجج ظي مخكد تقزاء عفظ مشذ

 لمجراية والحي ااع ظي مخكد انسػذجالمصعخؼ عمى ىحه الرشاعة ظاج تشاوؿ الباحث معسل مخشبات الجبػري      
مخشبات الدبيب والبختااؿ والميسػف السادة االولية الدبيب والدكخ ظاط احصاج الى  تقزاء الجيػانية شارع السرػريغ 

ليصع تشايصو  باأللةدتقائق( وبعج ذلظ ارفى مغ الساء وبعجىا يصع ثـخ الدبيب  68الى  5ع وغدل بالساء لجة )تا
عجىا يشصج حػالي كغع مغ الدكخ ويصع عرخه باليج لسجة ياعة وب05كغع( مغ الدبيب تحصاج الى 58لصحزيخ )

كػف صكغع( مغ الدبيب بعج تخفيفو بالساء والثمج وىحا اكػف ظي ظرل الريف بدبب ارتفاع درجات الحخارة وي05)
( ديشار ويصع الحرػؿ عمى الصاتقة الكيخبائية مغ الكيخباء 08,888( عساؿ بخاتب يػمي )4السذخوع مغ )
( ديشار 68,888حرل عمييا مغ االيالة الػششية باجر )( ديشار شيخيًا اما السياه في688,888الػششية باجر )

( الف ديشار يػميًا وبعجىا يصع عخضو كسشصػج نيائي وبيعو ظي 078,888عخاتقي اما السبيعات اليػمية ترل الى )
كغع ( مغ الدكخ وكحلظ نحصاج الى نكية 68كغع( مغ البختااؿ و)08الدػؽ, اما عريخ البختااؿ نحصاج الى )

                                                           

 0806|4|5كامل بصأريخ ( السرجر: ماابمة شخرية , عبلء (6
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لصخ( وبخأيساؿ 88الرشاعية مع الساء والثمج, يشصج ما ااارب )البختااؿ والبلمشجوزي وكحلظ مادة الدحمب السثخشة 
 ( مميػف ديشار.65888,888( الف ديشار , اما رأيساؿ السذخوع )058)

 0202التهزيع الجغرافي لرناعة العرائر الطبيعية وعجد العمال في محافظة القادسية لعام ( 66ججول )

 الشدبة السئػية عجد العامميغ الشدبة السئػية عجد السعامل الػحجة االدارية
 54,6 45 54,6 65 الجيػانية
 68,7 9 68,7 4 عفظ

 06,4 68 06,4 6 الذامية
 64,4 60 64,4 4 الحسدة

 688 84 688 08 جسػعالس
 .08/0/0806السرجر :الجراية السيجانية لرشاعة العرائخ الصبيعية بصاريخ   

 ( مشصجات العرائخ الصبيعية6صػرة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 08/0/0806السرجر / اعجاد الباحث بصاريخ 
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 ت العرائر الطبيعة في محافظة القادسية( التهزيع الجغرافي إلعجاد منذآ18خريطة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . (66)ججوؿمغ عسل الباحث باالعصساد عمى : السرجر 
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 صناعة الجبس:الثالث عذر: 

تبجأ العسمية الرشاعية لمجبذ مغ  اذتعج صشاعة الجبذ مغ الرشاعات الدراعية الصي تعصسج عمى زراعة الحرة 
تشطيف الحرة وشحشيا وبعجىا يصع اضاظة الصحيغ والسمح والبيارات واالصباغ وخمصيا مع زيت الحرة والساء ومغ 

مخصمفة, اما صشاعة الجبذ ظي مشصاة  وبأشكاؿحا الغخض يلالكيخبائية تدصخجـ  بالةبعجىا يصع تاصيع الجبذ 
 –الجراية يػجج معسل جبذ واحج ااع عمى الصخيق الحي يخبط الجيػانية بازاء عفظ تقخب مجخل ييصخة الجيػانية 

( 64وىحا ىػ السعسل الػحيج السػجػد ظي محاظطة الااديية والحي ادسى بسعسل) عيغ الحياة( ويعسل فيو ) عفظ
واما رأيساؿ السعسل  ( كارتػف يػمياً 0888وبصاتقة انصاجية ) ( كارتػف يػمياً 4888وبصاتقة ترسيسية ) عامبل

% 88% ادصخجـ داخل السحاظطة و 08وانصاج ندبة  0865عاـ  تأيذ( مميػف ديشار عخاتقي 688ارل الى )
 مغ االنصاج يػزع عمى السحاظطات الباقية بغجاد وذي تقار والسثشى والشجف وكخببلء.

تقميل مغ الساء عبخ ناتقل  ياازاؼ عميمخرز ثع يجخل حػض  ةجخش الحر ب ظصبجااما العسمية االنصاجية 
الشاعسة لصربح بالذكل السصمػب  ةحمدوني يحىب الى السخحمة الثانية الدكخودر وظي ىحه الساكشة تشفمق حبة الحر 

ـ( وظي ايفمو ىيصخات حخارية 4,5ػلو )تحصػي ىحه السخحمة عمى وعاء دائخي شو ثع يحىب الى السخحمة الثالثة 
الجبذ ثع تحىب الى السخحمة االخيخة وىي مخحمة الصاصيع وىي عبارة عغ اناء دائخي  ةتاػـ بصحسيز حبة الحر 

مغ خبلشات الديت والسصببلت اذ ااػـ بزخ السشكيات الصبيعية ظي داخل االناء  اأتيـ يػجج انبػب 4,5بصػؿ 
تكػف اوتػماتيكية وظي الجانب االخيخ  العمسيةىحه و ب الى عسمية الصعبئة والصغميف لصأخح الذكل السصمػب ثع تحى

لة الصباعة الميدرية حيث تأخح الصاريخ والشفاذ ويعخ العمبة الػاحجة  لسذخظيغ بػضع لفة الدميفػف ظي ايػجج احج ا
الت الارػى احجة ظي الحا( مكائغ , اما الصاتقة االنصاجية لكل و 7تقبل اف تحىب الى عمبة الصغميف عجدىا )

 .ظيي( مغمف ظي الجقياة, اما دور العامل ىشا ازع االكياس ظي كارتػف ظاط, اما السػضع والسػتقع لمسعسل 48)

السغمفات والكارتػف والدميفػف و مغ خارج العخاؽ مثل تخكيا وايخاف ة ر الحر يأتي جخ االسادة االولية:  .6
 .اازا ادصػرد مغ تخكيا ومرخ

 الكيخبائية : اعصسج السعسل عمى السػلجات ظي عسميات االنصاجية وتذغيل االالت.الصاتقة  .0
 (%88)مغ االنصاج ادصيمظ داخل مشصاة الجراية و (%08 اذ اف) االدػؽ: اف االنصاج ادصخجـ محمي .4

مغ االنصاج ادصيمظ مغ تقبل السحاظطات االخخى كسحاظطة بغجاد والشجف وكخببلء والسثشى وذي تقار 
 وبابل.

لسياه: احرل السعسل عمى السياه بػايصة خدانات السياه يشال الييا الساء بػايصة ييارات حػضية ا .4
 لعسميات الخمط والغدل ومياه الذخب.
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 :صناعة وتعبئة وتغميف الذاياربعة عذر: 

اعج الذاي مغ السذخوبات الداخشة الصي يصشاوليا الدكاف ظي مخصمف مشاشق العالع وضسغ اوتقات مخصمفة       
يصع ايصيخاد الذاي  اذالذاي ظي العخاؽ ومشصاة الجراية  ال تػجج زراعة مغ السعخوؼ انويػميا  4 -4ترل الى 

مرجر مػرد تجاري ألنػاع الذاي واازًا مغ مغ مجيشة دبي ألنيا و مغ عجة دوؿ ىي تايمشج ويخيبلنكا واليشج 
 .اازاايخاف 

ظي مشصاة الجراية يػجج معسل لصعبئة الذاي ىػ معسل شجخة الصفاح الػاتقع تقخب مجخل الجيػانية عفظ تقخب       
اما  0ـ588عساؿ ومداحة السذخوع 8مميػف ديشار ويصكػف مغ 458السعسل بخأس ماؿ  اعسلييصخة عفظ 

كسا  كيمػ غخاـ يػميًا اما السادة االولية لمصغميف ظصدصػرد مغ تخكيا وايخاف ويػريا488رل الى الصاتقة االنصاجية ت
 . (67مػضح ظي ججوؿ )

 –اذ يصع الصدميط عمى معسل تعبئة وتغميف الذاي السصسثل بسعسل شجخة الصفاح الػاتقع عمى شخيق ديػانية       
عفظ بالاخب مغ الديصخة الخئيدية مجخل الجيػانية بالاخب مغ معسل الجبذ حيث ادصخجـ السادة االولية مغ 

االنصاج الى مشصاة الجراية  مغ  %08 اذ اف الذاي السدصػرد مغ العجيج مغ الجوؿ اىسيا تاابلنج وييخالنكا وايخاف
 ووايط والسثشى وذي تقار. % السصسثمة بسحاظطات الشجف وبابل88اما السحاظطات االخخى 

 اسخ بعجة مخاحل ىي  و     

لمػف والصعع والفخز يػضع ظي خبلشات لخمط الذاي واضاظو لو الشكيات اذ امعيشة مغ  .خمط مػاد بسااديخ6
 لو والعصػر وغيخىا مغ السػاد

غخاـ الى 088 .مخحمة الصعبئة مكائغ الصعبئة والصغميف حيث يػزع بأشكاؿ مخصمفة وأوزاف مخصمفة يبجأ مغ0
 وبعجىا يؤخح الى السخدف ما   أتػماتيكيةلو آذ بأكياس بػايصة غخاـ وبعجىا اكب6888

 0202تعبئة وتغميف وعجد العمال وكمية االنتاج عام ( 67ججول )

 الطاقة االنتاجية كيمه/ يهمياً  عجد العمال المنذأة
 922 8 شجرة التفاح

 . 0806 /06/6وتغميف الذاي وعجد العساؿ بصاريخ السرجر: الجراية السيجانية لسعسل تعبئة 
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 خمدة عذر: الرناعات النديجية:

باتقي الرشاعات االخخى  غالرشاعات الشديجية تعج مغ اكثخ الرشاعات الصحػيمية اتداعًا وانصذارًا ع      
بدبب شبيعة خاماتيا مغ جية وضخامة الصمب عمى السشصػجات مغ جية اخخى كسا تعج مشصجاتيا مغ الحاجات 

 .(6)حيث كاف نسػ وتصػر االنصاج مختبصًا بشسػ الدكاف وتصػر مدصػياتيع السعيذية لئلندافااليايية 

تصرف السػاد االولية وال ييسا الصبيعية مشيا بانيا ال تفاج شيئًا مغ وزنيا بعج ترشيعيا وغيخ تقابمة  اذ      
جعل ىحه الرشاعة ال تختبط بسشاشق انصاج خاماتيا وكحلظ  وىح اما لمصمف عشج الخدف او الشال لسداظات شػيمة 

تصرف بأنيا مغ الرشاعات  اذت االخخى ت والسكائغ ماارنة مع الرشاعاخأيساؿ ضخع لذخاء االالل تحصاجال 
تكثخ  ,يخ مغ االيجي العاممة دوف اف تكػف ذات مدصػى عاٍؿ مغ الخبخة الفشية ثالكثيفة العسل وتصصمب اعجاد ك

ىحه الرشاعة ظي الجوؿ الشامية ومشيا محاظطة الااديية حيث تدصػعب اعجاد كبيخة مغ االيجي العاممة ليا دور 
 صالة.كبيخ ظي خفس ندبة الب

%( مغ مشذأة الرشاعية 8,4مثمت حػالي ندبة ) 0808ضست السحاظطة عمى مرشع واحج عاـ        
تصسثل صشاعة ىحا الفخع برشاعة الغدؿ والشديج الاصغ وغدؿ ونديج الرػؼ اليجوي والسبلبذ  اذاالخخى 

 الجاىدة والسصخزات والعباءة الخجالية والشدائية والجػادر والدصائخ واالظخشة.

بجأ االنصاج الفعمي عاـ و  6974الرشاعات الشديجية الكبيخة بسرشع نديج الجيػانية الحي تأيذ عاـ        
 ااع السرشع ظي مجيشة الجيػانية عمى الصخيق الػاصل بيغ مجيشة الجيػانية ومجيشة الدجيخ. 6979

 االقدام االنتاجية:

 (6(اادع السرشع الى مجسػعة مغ االتقداـ والذعب االنصاجية

عجد عمى اادع الادع  اذتقدع الغدؿ وتحزيخاتو ويصع فيو انصاج غدوؿ مخصمفة الجرجات تقصشية ومخمػشة  .6
مغ الذعب تبجأ بذعبة الشفاشات وتشصيي بذعبة السبخـو وتجخي ظي كل مشيا مخحمة بديصة مغ مخاحل 

 االنصاج ما بيغ ايصبلـ الاصغ الى انصاج الغدوؿ.
اعجاد خيػط الغدؿ لصذسل االجيادات الػاتقعة عمييا اثشاء عسمية الشديج تقدع الصحزيخات: والحي يصع فيو  .0

تصكػف مغ عجة مخاحل ثانػية تبجأ بصجويخ و ـ( حاتشادع الى نػعيغ ىسا خيػط الصػيمة )يجاء( وعخيزة)لو 
 البكخات الى المفي والصعايج مغ أجل تييئة الخيػط الى مخاحل الشديج .

 فيو انصاج جسيع اصشاؼ السصمػبة مغ الاساش الخاـ  يصعتقدع الشديج :وىحا الادع  .4

                                                           
رحسغ رباط حديغ االيجامي , زراعة الاصغ وصشاعة السشدػجات الاصشية والعبلتقة بيشيسا ظي محاظطة الااديية , مرجر يابق ,  (6)

 080ص
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وفيو , اغصو وتجييده بتقدع الصكسمة ويصع ظي ىحا الادع تكسمة الخاـ السدحػب مغ تقدع الشديج لغخض وص .4
 اغةبعجة شعب تبجأ مغ شعبة الصجييدات وتشصيي بذعبة الر

الاصشية مثل بجالت العسل شعبة الخياشة: وظي ىحه الذعبة يصع خياشة انػاع عجيجة مغ السشصػجات  .5
 ييارات ومشايبات وجخاجف ومدانج وبجالت جفت وتقصعصيغ وغيخىا . روجػاد

شعبة الديصخة الشػعية وظي ىحه الذعبة يصع مصابعة مخاحل االنصاج كاظة وتذخيز العيػب واالخصاء لكي  .6
شيائي لؤلتقسذة تصعالج مغ تقبل االتقداـ السعشية باألمخ ويصع بجورىا ظحز االتقسذة الخاـ وظحز ال

تدػيق االنصاج الشيائي الى االيػاؽ السحمية يػاء كانت جىا يصع الصعبئة والصغميف ومغ ثع الجاىدة وبع
 الى السحاظطات االخخى.اـ مشصاة الجراية 

 الصاتقة االنصاجية والسبيعات 

مميػف مصخ شػلي واما الصاتقة  48كاظة انػاع الغدوؿ الاصشية والسخمػشة بصاتقة ترسيسية  إنصاجبااـػ السرشع 
والخقياة كحلظ ىشاؾ انػاع اخخى مغ  الغميطةمميػف مصخ شػلي مغ االتقسذة السدخحة والسسذصة 44الفعمية 

كيشج واتقسذة اخخى والذخاشف والكخيصػف والسخبعات بشػعييا الذصػية والريفية وال والبػليغاالتقسذة البازه 
ظزبًل عغ السشصجات الصبية كالذاش والبانجج الصبيعي والحفاضات الشدائية وحفاضات االشفاؿ والببليصخ 

السرشع انصاج الصبيعية غيخ الشسصية أي غيخ الخئيدة اكمف بيا السرشع  بإمكافوتقصغ الصزسيج . واازًا 
واالعبلـ ظي اااـ  راااتالى انصاج  باإلضاظة مغ تقبل الجوائخ الحكػمية االخخى ومؤيدات الاصاع الخاص

عاشػراء اضاظة الى السبلبذ السصبػعة عمييا الرػر اىل البيت عمييع الدبلـ واازًا الذخاشف وغصاء 
الاشاني وغصاء السخاوح والدبالت وصجاري الكادر الرحي الشدائي والخجالي ظي السدصذفيات ظزبًل عغ 

جػادر اغصية عة الى الجوائخ الجولة انصاج بجالت العسل الاصعة والاصعصيغ وجفت ظي الػرش والفشية الصاب
تسيد عغ االعػاـ الداباة والبلحاة ظي  0880الديارات والسشايبات و الجواشظ و الجػدليات الاصشية اف عاـ 

( مميار  ديشار وبعج ىحا العاـ بجأ االنصاج 67( مميػف مصخ شػلي وبكيسة وصمت الى )64االنصاج اذ بمغ )
مميار ديشار وىحا  5,668 -8,684( اذ تصخاوح االنصاج بيغ 0888 -0884ة بيغ )باالنخفاض والييسا السج

 لية الجاخمة ظي االنصاج .اعػد الى صعػبة الحرػؿ عمى السػاد االو 

االجشبي مغ االتقسذة وبأيعار مشايبة ججًا ال تداوي كمفة السادة االولية  باإلنصاج ةحميسمشاظدة الدػؽ ال     
مى االنصاج ظي مرشع نديج الجيػانية وىحا يخجع الى عجـ تفعيل تقانػف حسااة وىحا اثخ بذكل يمبي ع

السشصجات والدمع الػششية وعجـ ظخض الزخائب عمى البزائع االجشبية الجاخمة الى الببلد وعجـ تفعيل دور 
 الجياز السخكدي لمصفصير والديصخة الشػعية لمبزائع والدمع السدصػردة.

( مميػف 4-0ابلحظ زيادة واضحة ظي االنصاج اذ وصل ما بيغ ) 0864-0889اما بالشدبة ما بيغ      
( مميار ديشار وىحا اعػد الى تصػر 6,660 -8,488مصخ شػلي اما قيسة السبيعات ارتفعت اازًا الى )
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 الخاااتبعس الخصػط االنصاج واعادة تأىمييا والسباشخة بالعسل ظي مذخوع السشصجات الصبية واازًا االعبلـ و 
( اازًا ىشالظ 0808 -0864) سجةي شيخ محـخ لسا تسصاز بو مغ جػدة عالية وايعار مشايبة , واما ظي الظ

( مصخ شػلي اما قيسة السبيعات ارتفعت حصى 68758وصل ما بيغ ) اذزيادة ظي االنصاج بذكل واضح 
ضاظة الى صشاعة ( ديشار وىحا اعػد الى تصػيخ خصػط االنصاج واعادة تأىيميا ا64566,888وصمت الى )

اخخى مثل الكسامات والبجالت  االحي جعل السرشع ارشع انػاع 0808الكسامات بعج جائحة كػرونا ظي عاـ 
كسا  الشدائيةالحفاضات لسشصدبي الرحة واازًا الببليصخ والكػزات والاصغ اضاظة الى حفاضات االشفاؿ و 

 .(69وخخيصة ) (68ظي ججوؿ )

 (0202-0213المبيعات لمرنع نديج الجيهانية لممجة ) كمية االنتاج وقيمة( 68ججول )

 قيمة المبيعات الف/دينار االنتاج المتحقق متر/ طهلي الدنة
0219 190332 100270222 
0210 00022 320009070 
0216 90276 308710222 
0217 62291 68687222 
0218 79176 02702222 
0219 96970 91179222 
0202 12708 19061222 

 . 0808,بيانات) غ. ـ( ,مرشع نديج الجيػانية تقدع الصخصيط ,السرجر الذخكة العاممة لرشاعات الشديجية 

 اذؿ ايخة مغ العسثامكانيات تذغيل اعجاد ك مغلمرشاعات الشديجية الاجرة عمى تحايق اتقصراداة واجصساعية لعسميات الرشاعية 
السرشع يياـػ بجظع اجػر مجدية وبالشصيجة احفد الحخكة االتقصراداة باما اذا اىصست الحكػمة  0808عاـ  6840 عيبمع عجدى

 .(69كسا ظي ججوؿ ) ظي مشصاة الجراية

 بشية الرشاعات الشديجية ظي محاظطة الااديية (69ججوؿ )

 عجد العساؿ عجد السعامل نػع الرشاعة
 984 6 مرشع نديج الجيػانية

 698 84 االلبدةخياشة 
 48 05 نجاؼ الرػؼ

 64 66 حياكة العباءة الخجالية
 6647 606 السجسػع

 .08/0/0806السرجر مغ عسل الباحث باالعصساد عمى الجراية السيجانية
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 الرشاعات الشديجية ظي محاظطة الااديية ألعجاد( الصػزيع الجغخاظي 69خخيصة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 0/66/0808مغ عسل الباحث باالعصساد عمى الجراية السيجانية بصاريخ  السرجر:

 .(69-68ججوؿ) السرجر: مغ عسل الباحث باالعصساد عمى

 اما العػامل السؤثخة ظي اخصيار السػتقع لمسرشع:

وليحا تع اخصيار  اواضح ايكاني اااليجي العاممة: تعج السحاظطة مغ السحاظطات الصي شيجت نسػ  .6
يخة مغ ثمرشع الشديج ظي مشصاة الجراية النيا مغ الرشاعات الكبيخة والاادرة عمى تذغيل اعجاد ك

اتقداـ الشديج ندبة كبيخة  والبالغة واحصكخت ( عامل 984) 0808االيجي العاممة والبالغة ظي عاـ 
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والباتقي خجمات  عامبل( 658وتقدع االنصاج ) امبل(ع698وتقدع الخياشة ) ( عامبل408عجدىا )
 .( عامبل644وحخاس ويػاؽ ويبمغ عجدىا )

السياه: احرل السرشع عمى السياه مغ شط الجيػانية عغ شخيق ثبلث مزخات بصاتقة تبمغ  .0
( حيث يصع فيو ترفية 4ـ6458/ياعة( لكل مزخة , تخيل الى حػض رئيدي حجع )4ـ088)

الوؿ يحىب الى االنصاج مياه الذخب والثاني السياه وبعجىا يصفخع مغ الحػض الخئيدي الى ظخعيغ ا
يحىب الى وحجة االنصاج السياه الرشاعية وتدصخجـ السياه اازًا ظي السخاحل البخارية ومحصات 

 /يػميًا.4ـ605الصكييف والغدل والصشطيف والريانة بسعجؿ تقجره )
 لؤلتقسذة% 688ي اذكل السػارد االولية: اعصسج السرشع عمى السادة االولية الخئيدية ىي الاصغ الح .4

الاصشية وتكػف السادة االولية تقدع مشيا محمي مغ محاظطة وايط وكخكػؾ والسػصل اما الشدبة 
 الكبيخة مدصػردة مغ خارج الببلد مغ ايخاف وتخكيا ويػريا.

%( مغ االنصاج عغ شخيق السعارض ظي الجيػانية وعفظ 64الدػؽ: تدصيمظ السحاظطة ندبة ) .4
% وبابل 65ضاظة الى وزارة الرحة ظي العخاؽ ويدػؽ الباتقي الى محاظطة بغجاد والحسدة والذامية ا

% مغ االنصاج ويعج ىحا جانب ميع ظي دعع اتقصراد السحاظطة 4% وكخببلء 8% والشجف 68
 ودخل الفخد.

ائية الصي الصاتقة الكيخبائية والػتقػد: اعصسج السرشع ظي تذغيل االالت والسعجات عمى الصاتقة الكيخب .5
الى  0808وصل ايصيبلؾ الصاتقة الكيخبائية عاـ  الػششيةمغ شبكة الكيخباء  تدود
( لصخ والحي يصع 685,788بمغ )ظاج  كيمػواط/ياعة( اما الػتقػد السدصخجـ ظي تذغيل السرشع 085)

نامو مغ مرفى نفط الجيػانية ادصخجـ الشفط االيػد ظي تذغيل السخاحل لصػليج البخار اما زيت الغاز 
( لصخ اما ما ادصخجـ اازا 5788ظي تقدع الصكسمة والشاميات وتذغيل مػلجة السرشع شيخيًا )فيدصعسل 

 ( لصخ شيخيًا.0588ظي تقدع الصكسمة لمصباعة حػالي )
يياية الجولة: تقامت الذخكة العامة لمرشاعات الشديجية ظي بشاء مرشع نديج الجيػانية لصػظيخ  .6

وناحية البجيخ لسا تسصمظ مغ مداحات وايعة ترمح بعس السشصجات الدراعية الاصغ ظي تقزاء عفظ 
لدراعة الاصغ اضاظة الى ذلظ تذغيل عجد كبيخ مغ االيجي العاممة لمصخمز مغ البصالة ظي مشصاة 
الجراية وبالصالي رظع السدصػى السعيذي لمدكاف وىحا ما تيجؼ اليو يياية الجولة ظي اخصيار السرشع 

العاممة. وىشالظ صشاعات صغيخة ظي مشصاة  مغ االيجي ايخ ثك اكػف ىحا السرشع ادصػعب عجد
 -الجراية ومشيا :
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 ػ صشاعة خياشة االلبدة 6

بمغ عجد السعامل ىحه  ( 78مغ خبلؿ ججوؿ)تعسل عمى انصاج االلبدة السصشػعة لمخجاؿ واالشفاؿ والشداء 
الرشاعة عمى مشصاة الجراية احصل ( عامبل اذ تػزعت ىحه 698( معسبل وبمغ عجد العامميغ ظييا )84الرشاعة )

( معسبل وبمغ عجد العامميغ ظييا 48)فيو الرشاعية لمخياشة  آتتقزاء الجيػانية السختبة االولى بمغ عجد السشذ
%( مغ مجسػع السعامل ظي مشصاة الجراية , وبعجىا احصل السختبة الثانية 47,6( عامبل وبشدبة ترل الى )88)

( 45( معسبل وبمغ عجد العامميغ  ظييا ارل الى )67رشاعية والحي ارل الى )الآت تقزاء عفظ ظي عجد السشذ
( 65الرشاعية الى )آت %( , اما تقزاء الذامية فيحصل السختبة الثالثة ارل ظييا عجد السشذ08,0وبشدبة )

%( مغ مجسػع الرشاعة ظي مشصاة 67,9( عامبل وبشدبة ترل الى )48معسبل وبعجد عامميغ ظييا ارل الى )
( وعجد العامميغ ظييا ارل 60الرشاعية الى )آت الجراية  واخيخُا تقزاء الحسدة   والحي ارل فيو عجد السشذ

لصدميط الزػء عمى و %( مغ مجسػع السعامل ظي مشصاة الجراية . 64,0( عامل , وبشدبة ترل الى )05الى )
مجراية اذا ااع السعسل ظي مخكد تقزاء صشاوؿ الجراية معسل ) خياشة حيجر الخماحي ( انسػذجًا لتىحه الرشاعة 

اعسل عمى انصاج السبلبذ العدكخية والسبلبذ الخجالية  اذالجيػانية تقخب مخشبات العبػدي ظي شارع السرػريغ 
عالسية مثل تخكيا والريغ والياباف ويػريا  مشايئيػجج ماكشة كبذ الجكع اما السادة االولية مدصػردة مغ  اذ,

 وغيخىا .

مميػف ديشار , اما الصاتقة الكيخبائية  7,5وبخأس ماؿ  عامبلفوعجد العساؿ  0886السعسل عاـ  تأييذوتع    
 .الف ديشار  640الف ديشار , ومػلج السشصاة  688ارل مبمغ الكيخباء  اذفيعصسج عمى شاتقة الكيخباء الػششية 

  0808عاـ الصػزيع الجغخاظي لسعامل الخياشة الجاىدة وعجد العامميغ ظييا ل( 78ججوؿ )

الػحجة  السعامل  الشدبة% عجد العامميغ  الشدبة %
 االدارية 

 الجيػانية  48 47,6 85 44,7
 عفظ 67 08,0 48 06,6

 الذامية 65 67,9 45          68,6
 الحسدة  60 64,4 48 65,8
 السحاظطة  84 688% 698 688%

 .0/4/0806الى  08/4/0806الااديية بصاريخ  السرجر: دراية ميجانية لسعامل خياشة السبلبذ ظي محاظطة
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 ػ صشاعة نجاظة الرػؼ 0

وغيخىا مغ السفخوشات والحي اعصسج عمى صػؼ  الجػدلياتاعسل ىحا السرشع عمى انصاج الجواشظ والسخاد 
( معسبل وبمغ عجد 05ىحه الرشاعة )لمرشاعة , اذ يبمغ عجد السعامل  السػاشي االغشاـ وتكػف السادة االولية

احصل السختية االولى  اذ( عامبل اذ تصػزع ىحه الرشاعة عمى مشصاة الجراية بذكل غيخ مصداو 48العامميغ ظييا )
( عامبل وبشدبة ترل 68اما عجد العامميغ ظييا ارل الى )  آت( مشذ60تقزاء الجيػانية والحي يػجج فيو )

 %( مغ مجسػع السعامل ظي مشصاة الجراية .45)

اما العامميغ ظييا   آت( مشذ8الى ) آتيحصل السختبة الثانية والحي ارل ظييا عجد السشذاما تقزاء عفظ ف    
 %( مغ جسػع السعامل ظي مشصاة الجراية 48( عامبل وبشدية بمغت )60فيرل عجدىع الى )

الى اما عجد العامميغ ظييا فيرل  عامل( م4اما تقزاء الحسدة فيحصل السختبة الثالثة ويرل ندبة السعامل الى )
ظيػ %(  مغ مجسػع السعامل ظي مشصاة الجراية .واخيخا تقزاء الذامية 65( عامل وبشدبة   ترل الى )6)

ؿ وبشدبة ترل الى سا( ع4( معسبُل وبعجد عامميغ ارل الى )0احصل السختبة االخيخة والحي ارل ظييا الى )
 %( معسل ظي مشصاة الجراية 68)

ظصشاولشا محل نجاظة بخكات الدجاد الػاتقعو ظي مخكد تقزاء الجيػانية صدميط الزػء عمى ىحه الرشاعة ول     
اعسل عمى انصاج الجػدليات والفخاشات والػيائج والسدانج وغيخىا  وىػخمف االعجاداة السخكدية ظي حي الجسيػري 
. انذئ  االغشاـ اما الاساش فيكػف مدصػرد مغ الريغ او يػريامغ , وتكػف السادة االولية ىي الرػؼ السحمي 

مميػف ديشار ويعصسج عمى الكيخباء الػششية كسا  5ويعسل فيو عامل واحج وبخأس ماؿ  0868ىحه السعسل عاـ 
 (  76ظي ججوؿ )

 0808الصػزيع الجغخاظي لسعامل الشجاظة ظي محاظطة الااديية لعاـ ( 76ججوؿ )       

 الػحجة االدارية  السعامل  الشدبة% عجد العامميغ  الشدبة % 
 الجيػانية  60 48 68 45
 الذامية  0 8 4 68
 عفك  8 01 21 03
 الحمزة  0 21 2 21
 المجموع  11 233 03 233

 . 23/0/1312الى  1/0/1312المصدر : دراسة ميدانية لمعامل الندافة في محافظة القادسية من تاريخ        
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 ػ صشاعة حياكة العباءة الخجالية 4

انصاج العباءة الخجالية والحي اعصسج عمى وبخ االبل السادة االولية ليحه الرشاعة اذ يبمغ اعسل ىحا السرشع عمى 
(  ولحا 64( معسل ويبمغ عجد العامميغ ليحه الرشاعة )66عجد السعامل ليحه الرشاعة ظي محاظطة الااديية )

ي االتقزية ظصكػف الشدبة تقميمة ججًا لحا ظأف تقزاء اتقظأف الرشاعة تصخكد ظي مخكد تقزاء الجيػانية , اما ب
( 7( معسل اما عجد العامميغ ظييا ارل الى )5الجيػانية احصل السختبة االولى والحي ارل عجد السعامل الى )

%( مغ مجسػع السعامل ظي مشصاة الجراية , ويأتي تقزاء الحسدة بالسختبة 45,5وتكػف ندبة ترل الى ) عساؿ
( عامل , اما 4وعجد العامميغ ظي ىحه الرشاعة ارل الى) عامل( م4رل عجد السعامل الى )الثانية والحي ا

فيحصل السختبة الثالثة  الذامية%(  اما تقزاء 07,4ندبة تقزاء الحسدة مغ عجد السعامل ظي مشصاة الجراية  )
فيحصل السختبة  عفظتقزاء %(  اما 64,4ظي مشصاة الجراية ) عامميغاما ندبة ال معسميغوالحي يبمغ عجد السعامل 

, اما ندبة السعامل مغ مجسػع واحجوعجد العامميغ فيو عامل   معسل واحجاالخيخة والحي ارل عجد السعامل 
 ( مغ مجسػع السعامل ظي مشصاة الجراية .7,6السعامل ظي مشصاة الجراية ارل الى )

حياكة الخحسغ الػاتقع تقخب مكصبة الحكيع ظي محل تشاولت الجراية الزػء عمى ىحه الرشاعة  طتدمي ولغخض     
شارع السػاكب ظي مخكد تقزاء الجيػانية والحي اعسل بخياشة وحياكة العباءة الخجالية وتكػف السادة االولية وبخ 

مميػف ديشار وكسا ظي  4ويكػف عجد العامميغ فيو عامل واحج وبخاس ماؿ   0887السعسل عاـ ا ىح ئاالبل انذ
 (  70الججوؿ )

  0808الصػزيع الجغخاظي لسعامل حياكة العباءة الخجالية ظي محاظطة الااديية لعاـ ( 70وؿ )جج

 الػحجة االدارية  السعامل  الشدبة % عجد العامميغ  الشدبة %
 الجيػانية  5 45,5 7 58
 الذامية  0 68,0 0 64,4
 عفظ  6 9 6 7,6
 الحسدة  4 07,4 4  08,6
 السحاظطة  66 688 64 688

 . 5/4/0806الى  05/4/0806السرجر : الجراية السيجانية لسعامل حياكة العباءة الخجالية ظي محاظطة الااديية مغ تاريخ 
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السبحث الثالث: الصصبياات االحرائية لكياس درجة الصخكد والصشػع الرشاعي لمرشاعات الدراعية ظي محاظطة 
 الااديية
اخحت البحػث العمسية ظي جسيع العمػـ السخصمفة ومغ بيشيا عمع الجغخافية وظخوعيا السصعجدة مشيا جغخافية      

الرشاعة ال تعصسج عمى الجانب الشطخي ظاط بل ايصخجمت اياليب احرائية ظي ىحه البحػث ظي الػتقت الحاضخ 
الرشاعية لمكذف عغ الحاائق العمسية السصعماة تعصسج عمى البيانات االحرائية ظي دراية السعامل والذخكات  اذ

 بعسمية الصػزيع السكاني لمرشاعات الدراعية ظي محاظطة الااديية.
بخز اىسية ظي ت اذاف ايصخجاـ البيانات ظي عسمية الصحميل تصصمب تحجيج السعيار الحي اااس بو الشذاط الرشاعي 

 يصخجاـ لكياس الرشاعة ظي مشصاة ما.اتقصراد مكاف ما ومغ اىع ىحه السعاييخ الذائعة ظي اال
 عجد السؤيدات )السرانع(: -6

وىحا اسثل ابدط معيار لكياس كثاظة الصخكد الرشاعي ظي دولة ما او ظي اتقميع ما او ظي مشصاة ما ولكغ اعاب 
انو ليذ باإلمكاف الصسييد بيغ  اذعمى ىحه الصخياة انيا ال تحدب أي حداب لحجع السؤيدات الرشاعية 

( عامل ألنو كبًل مشيسا اطيخ وحجة انصاجية تقائسة 688( عساؿ واخخ الحي اذغل )68الحي اذغل )السرشع 
 .(6)بحاتيا ظي االحراءات الرشاعية

 الكيسة: -0

لسعاييخ الكيسة محايغ معيشة, النيا تسثل ماجار الرشاعة بصخياة ال تػازييا معاييخ اخخى, اذ تصسثل الكيسة ظي 
اف قيسة رأس الساؿ والعسل اذ , (0)دة الخاـ والكيسة السزاظة ظي العسمية الرشاعيةجػانب مصعجدة مثل قيسة السا

ليحه كميا تذارؾ ظي امخيغ ايايييغ وىحه الكيسة تصغيخ مع حاالت الصزخع او االنكساش مسا اعصي انصباعًا 
 -:(4)مطمبًل عغ االتجاه الحي احرل عمى ثبلث انػاع

 الشػع اذسل الكيسة االجسالية.قيسة السشصجات الشيائية وىحا  -أ

 الكيسة السزاظة تسثل الفخؽ بيغ قيسة السػاد االولية السدصخجمة والكيسة االجسالية لمسشصجات.-ب

 قيسة رأس الساؿ وتسثل رأس الساؿ السػضف ظي االنصاج.-ج

 عجد العامميغ ظي االنصاج:-4
ًا ظي العالع ظي قياس كثاظة الصخكد الرشاعي وىحا وىحه الصخياة ىي شخياة تاميجاة واالكثخ شيػعًا وانصذار       

نابع مغ تػاظخ االحراءات الخاصة بعجد العامميغ ظي كل احرائية وعمى ىحه الصخياة بعس السآخح اازًا مشيا 
ف تقائسيغ برشاعة اف صشاعياانيا تفزل االشارة الى تبايغ الكفاءة االنصاجية لمعامميغ ظي السرشع ىشاؾ مذخوع

                                                           
 .604-604, ص6986ابخاليع شخيف, احسج حبيب ريػؿ, نعساف دىر, جغخافية الرشاعية, بغجاد, العخاؽ,  (6)
 .658االيجامي, الصحميل السكاني لمرشاعات الغحائية ظي محاظطة الااديية, مرجر يابق, صرحسغ رباط حديغ  (0)
 .69, ص0864, السجصسع العخبي لمشذخ والصػزيع, عساف, االردف, 6ىاشع مجسج صالح, جغخافية الرشاعة, ط (4)
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ػف احجىسا مصداوية مغ االيجي العاممة اال اف ال يصػاصبلف الى انصاج مصداو فيك ادصخجماف اعجادواحجة وتقج ا
مخجع ىحا االخصبلؼ ىػ تبايغ كفاءة العساؿ او اخصبلؼ مجى تقػة كفاءة اآلالت و  اكبخ انصاجًا مغ االخخ

 عغ العساؿ., ظزبًل عغ صعػبة تػظخ السعمػمات الكافية (6)السدصخجمة ظي العسمية االنصاجية
 -االيجي العاممة:-4

اف ىحا السعيار اعج مغ اكثخ السعاييخ شيػعًا وميع مغ الػجية الجغخافية لمعبلتقة بالدكاف وتػزيعيع       
مغ الطاىخة االتقصراداة السصعماة الحي اخز الػحجة السكانية لمرشاعة ظأي  خاؿالجغخاظي كسا اف ىحا السعيار 

الصأثيخات  خخى عشجما تصغيخ ال اكػف لياحبو تأثيخات اخخى, اما السعاييخ االتغييخ احرل ليحا السعيار ترا
, لحلظ اعصسج الباحث ىحا السعيار ظي قياس الصخكيد والصشػع الرشاعي لمرشاعات (0)كسا ظي معيار العسالةنفديا 

 الدراعية ظي محاظطة الااديية وكسا اأتي:
 الصخكيد الرشاعي -6

حجث ظي مغ السسكغ اف ابلحظ االنداف بديػلة ويخعة اف الجدء االكبخ مغ االنصاج الرشاعي العالسي ا      
عجة عسميات صشاعية تشجحب او مشصاة او اتقميع صشاعي واف الدبب ظي ذلظ ىشاؾ  بزعة اتقاليع ذات تخكد عاؿ  

لمخفس ظي تجييد السجخبلت الصاميجاة وبذكل تخاكسي ظالجحب االوؿ لمرشاعة اسكغ اف اكػف  نفدو السػتقعنحػ 
, اذا زاد الصخكد الرشاعي عغ ذلظ اشمق عميو (4)الصاتقة والسادة االولية السػجػدة او حالة معيشة لصدييل الشال

ايع الصخكد العشاػدي وىػ تخكد ال يػجج ظي مكاف واحج بل يػجج ظي مشصاة معيشة او اتقميع صغيخ ندبيًا ويسكغ 
ػع مغ الصخكد ايع االتقميع الرشاعي ومػضػع الصخكد او الصػشغ الرشاعي مػضػع ىاـ اف نصمق عمى ىحا الش

اعشي مجى تأثيخ ماػمات الرشاعة السخصمفة ظي جحب الرشاعات الييا  ومغ مػاضيع الجغخافية الرشاعية الن
الصخكد و  خظة عجد السذصغميغ ظي الرشاعة ,وقياس الصخكد الرشاعي ظي اتقميع معيغ او محاظطة معيشة لسع

الرشاعي لو نصائج ىامة تقج تطيخ ظي االنصاج وتقج تدبب نسػ لمسجف وتخاكسًا لئلنصاج ورأس الساؿ يؤثخ ظي تغيخ 
 .(4)السطيخ العاـ لمسشصاة

وتقج عخؼ الصخكد الرشاعي عمى انو قياـ نذاط صشاعي ما بسشصاة ما وتسصعو بأىسية ندبية تفػؽ باتقي نطخائو 
االتقاليع والسشاشق االخخى او  شاعية ظي اتقميع ما حيث افػؽ واتقعوتػاجج مشذآت صظي السشاشق السخصمفة او ىػ 

, وتدصخجـ لكياس الصخكد الرشاعي العجيج مغ (5)ىػ االتقميع الحي اذغل اكثخ مغ نريبو الشدبي ظي الرشاعة

                                                           
 .604-604ابخاليع شخيف, احسج حبيب ريػؿ ونعساف دىر, جغخافية الرشاعية, مرجر يابق, ص (6)
 .656رحسغ رباط حديغ االيجامي, الصحميل السكاني لمرشاعات الغحائية ظي محاظطة الااديية,  مرجر يابق, ص (0)
 .486-485, ص0864, دار صفاء لمشذخ والصباعة, عساف, 6عبج الدىخة عمي الجشابي, الجغخافيا الرشاعية, ط (4)
 .09-07, ص6984العالع, الكػيت, ار, الجغخافية الرشاعية ظي اظؤاد دمحم الر (4)
 .67, صية الرشاعة بسشطػر معاصخ, مرجر يابقدمحم ازىخ الدساؾ, جغخاف (5)
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اعصسج الكياس عمى نػع السعيار السصخح لمبحث ظاج ايصخجـ االيصاذ اليكدشجر ظي كصابو  الصخؽ االحرائية اذ
رشاعي عشجما اراد اف احدب درجة تخكد العامميغ ظي شخياة الصخكد ال 6964)الجغخافية االتقصراداة( عاـ 

رف العامميغ ظي ن اف تػصل الىػالاات االمخيكية السصحجة , و صشاعة الشال واآلالت ماارنة مع عجد يكاف ال
ىحه الرشاعة يصخكدوف ظي اتقميع ادكشو نحػ خسذ يكاف الػالاات السصحجة االمخيكية واف معامل الصخكد بمغ 

% مغ الدكاف الكمي وىحا يجؿ عمى درجة عالية مغ الصخكد الدكاني كسا ادصخجـ الػيط الحدابي )س= مج 88
كد الرشاعي الشدبي الػيط الحدابي دؿ عمى تخكد لكياس الصخكد الدكاني الرشاعي ظاذا تجاوز الصخ   اف(س 

الرشاعة ظي تمظ السشصاة باإلضاظة الى ذلظ اسكغ اف اااس الصخكد الرشاعي باالتقصخاف بطاىخة اخخى تصػزع 
 .(6)جغخافيًا لكي تامل مغ تأثيخ تبايغ االتقميع ظي السداحة وعجد الدكاف

والحي اكػف ظي ماجمة الكيايات عمى الخغع مغ اف  ويصع قياس الصخكد الرشاعي بسعيار االىسية الرشاعية
كياس مع تخكد الطاىخة نفديا ظي اتقميع المعادلة ندبة الصخكد السػتقعي ظي  ػف الكثيخ مغ الباحثيغ ادصخجم

 .(0)اكبخ
وليحا البج مغ اتباع شخياة تحاق غخض الجراية واكثخ الصخؽ نفعًا ظي ىحه الجراية ىي شخياة روجخز ومشحشى 

 .J.K( لكياس الصخكد واوؿ مغ بيغ اىسية مشحشى لػرند ظي الصحميل الجغخاظي ىػ )Lorenze Curveلػرند )

Wright 6947( عاـ. 
اف اىسية مشحشى لػرند تطيخ فيسا احااو مغ ماارنة برخية لبلخصبلظات مغ جية واجخاء حداب دليل دتقيق ليحه 

 .(4)سشحشى مغ جية اخخى االخصبلظات اعصسادًا عمى السعمػمات السدصخجمة ظي ريع ال
وتشصمق ظكخة مشحشى لػرند عمى وجػد تػزيع امثل )نطخي( ىحا الصػزيع السشايب اسثل بخط مدصكيع لو ميل 

ف خط الصػزيع السشايب عشج ايصخجامو مغ خبلؿ البيانات ا(, أي اف مخونصو تداوي الػحجة, وىكحا ظ5 45اداوي )
االضبلع, وعشج تسثيل مشحشى الصػزيع الفعمي وخط الصػزيع االمثل عمى انسا اسثل تقصخًا رئيديًا ظي مخبع مصداوي 

الصػزيع الفعمي وخط الصػزيع السشايب ي ف العبلتقة بيغ مشحشاريع بياني واحج داخل مخبع مصداوي االضبلع ظ
مغ  يسشحشالتحجد درجة عجالة او يػء الصػزيع وتصع معخظة ذلظ مغ خبلؿ السداحة بيغ خط الصػزيع ظكمسا تقخب 

اعشي صغخ السداحة بيشيسا ويجؿ عمى عجـ وجػد تخكيد, اما اذا بعج مشحشى الصػزيع  ,خط الصػزيع السشايب وىحا
 .(4)الفعمي عغ خط الصػزيع السشايب ظيحا اعشي كبخ السداحة وىػ ما يجؿ عمى الصخكيد

                                                           
 .650رحسغ رباط حديغ االيجامي, الصحميل السكاني لمرشاعات الغحائية ظي محاظطة الااديية, مرجر يابق, ص (1)
 .650السرجر نفدو, ص (0)
الخزاؽ دمحم البصيحي, ابخاليع دمحم حدػف الاراب, االحرائي الجغخاظي, مصبعة جامعة بغجاد, محسػد حديغ السذيجاني, عبج  (4)

 .686,ص6979
 .654رحسغ رباط حديغ االيجامي, الصحميل السكاني لمرشاعات الغحائية ظي محاظطة الااديية,  مرجر يابق, ص (4)
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 :(6)ولصسثيل مشحشى الصػزيع الفعمي ببيانات يشبغي عميشا اتباع الخصػات االتية
 كصابة قيع الرشاعات الدراعية تشازلياً  -6

 ايصخخاج الشدب السئػية لكيسة كل مذاىجة مغ السجسػع الكمي لمكيع. -0

 تشكيط قيع الشدبة السئػية السحكػرة مغ الخصػة الداباة بيانيًا ظي شكل مشحشى تكخاري مصجسع. -4

ى لمذكل البياني وىحا الخط اذيخ الى ريع خط اسصج مغ السشذأ )الداوية الجنيا اليدخى( الى الداوية العميا اليسش -4
 الصػزيع السشصطع.

 

ىشا نجج السداحة الصي تشحرخ بي السشحشى وخط الصػزيع السشصطع تصخؾ رؤية برخية بػجػد الصخكد, وعميو اطيخ 
( الحي اسثل مشحشى لػرند لعجد العامميغ ظي الرشاعات الدراعية بجسيع الػحجات االدارية االتقزية 5الذكل )

 والشػاحي ظي محاظطة الااديية. 
 د العامميغ ظي الرشاعات الدراعية ظي محاظطة الااديية ( مشحشى لػرند وتػزيع عج5شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (64 -6(وعمى السبلحق مغ )70 -76السرجر : مغ عسل الباحث باالعصساد ججوؿ )    
 ( الشدبة السئػية السصجسعة لعجد العامميغ ظي الرشاعات الدراعية ظي مجيشة عفظ74ججوؿ )         

                                                           
 .680دمحم حدػف الاراب, االحراء الجغخاظي, مرجر يابق, صمحسػد حديغ السذيجاني, عبج الخزاؽ دمحم البصيحي, ابخاليع  (6)
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الشدبة السئػية مغ مجسػع  العساؿعجد  الرشاعة الختبة
 العامميغ

الشدبة السئػية 
 السصجسعة

 54.7 54.7 87 االظخاف والسخابد 6
 78.4 04.7 48 السعجشات والحمػيات 0
 89.5 66.6 68 الصخشي والسخمبلت 4
 94.0 4.7 6 الثمج 4
 96.0 4 5 السجازر 5
 98.6 6.9 4 العرائخ الصبيعية 6
 688 6.9 4 االاذ كخيع 7
 688 - - مجارش 8
 688 - - مصاحغ 9
 688 - - االلباف 68
 688 - - اعبلؼ حيػانية 66
 688 - - ممح 60
 688 - - صشاعات نديجية 64
 688 - - جبذ 64
 688 - - شاي 65

 6489 688 660 السجسػع
 وزارة الصخصيط, الجياز السخكدي لئلحراء , تقدع االحراء الرشاعي. -6السرجر: 

 دراية ميجانية-0
 وزارة الدراعة, مجيخية زراعة الجيػانية, تقدع السحاصيل-4

أ ؽد=  
ج ؽ

     = =         

         
     =   

   
    =0.62 

 
 
 
 
 
 

 الشدبة السئػية السصجسعة لعجد العامميغ ظي الرشاعات الدراعية ظي محاظطة الااديية( 74ججوؿ )        
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C الشدبة السئػية مغ مجسػع  عجد العامميغ الرشاعة
 العامميغ

الشدبة السئػية 
 السصجسعة

 40.4 40.4 6788 االظخاف والسخابد 6
 54.6 06.8 6647 الرشاعات الشديجية 0
 60.6 8.5 458 مجازر 4
 76 8.4 445 جخش الحبػب 4
 79 8 408 معجشات وحمػيات 5
 84,6 5.6 069 شحغ الحبػب 6
 89.6 5 058 الصخشي والسخمبلت 7
 94.8 4.7 047 االلباف 8
 95.4 6.6 84 العرائخ الصبيعية 9
 96.8 6.4 75 السمح 68
 98.6 6.4 70 االاذ كخيع)السخشبات( 66
 99,0 6.6 57 الثمج 60
 99.7 8.5 04 العمف الحيػاني 64
 99.9 8.0 64 الجبذ 64
 688 8.6 8 تعبئة وتعميب الحميب 65

 6055.6 688 5078 السجسػع
 

أ ؽد= 
ج ؽ

   

 أ= الشدب السئػية السصجسعة لمػحجة االدارية 
 ؽ= الشدب السئػية السصجسعة لمسحاظطة 

 ج= الشدب السئػية السصجسعة
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 ( معامل تخكد الرشاعات الدراعية ظي محاظطة الااديية75ججوؿ )
 معامل الصخكد الػحجة االدارية الختبة
 8.67 الربلحية 6
 8.64 الدشية 0
 8.64 يػمخ 4
 8.60 عفظ 4
 8,66 الذاظعية 5
 8.57 نفخ 6
 8.56 الذامية 7
 8.54 السيشاوية 8
 8.50 الدجيخ 9
 8.45 الحسدة 68
 8.48 غساس 66
 8.49 دغارة 60
 8.48 الجيػانية 64
 8.09 البجيخ 64
 8.06 الذشافية 65

 (64-6: ججوؿ اعبله باالعصساد عمى السبلحق )السرجر        

( اكذف لشا وجػد تبايغ واضح بيغ درجة تخكد الرشاعات الدراعية مغ وحجة ادارية الى اخخى 75اف ججوؿ ) 
( اعصبخ رتقع واحج 8.06( ظي ناحية الربلحية الى اتقميا ظي مجيشة الذشافية ظاج بمغ )8.67اذ بمغ ىحا السعامل )

مل الصخكد والػاتقع الحكياي لو ظي الػحجة االدارية دليبًل اياييًا لصخكد الرشاعات الدراعية اذا تقل الفخؽ بيغ معا
 تقل تخكد الرشاعات ظييا ومغ الججوؿ الدابق اسكغ ظييسا تاارب فيسا الصخكد الرشاعي كاالتي:

وىي  8.60الى 8.64الى  8.64الى  8.67السجسػعة االولى وتذسل الشػاحي الصي يبمغ معامل تخكدىا مغ  -6
ومخكد تقزاء عفظ وناحية الذاظعية وتصسثل ىحه الػحجات االدارية بصخكد تقج ناحية الربلحية والدشية ويػمخ 

صشاعات زراعية كسا ىػ الحاؿ ظي ناحية الربلحية ىي االظخاف والسخابد  4اكػف مصمق ااصرخ عمى 
والسعجشات والصخشي اما ظي ناحية الدشية ظيػجج ظييا عجد مغ الرشاعات الدراعية ىي االلباف واالظخاف 

ات والصخشي والسجارش والعمف الحيػاني واالاذ كخيع والعرائخ الصبيعية اما ظي ناحية يػمخ والسعجش
ظيػجج ظييا الرشاعات ىي السمح واالظخاف والسعجشات والصخشي والعرائخ الصبيعية اما مخكد تقزاء عفظ 

 ية واالاذ كخيع.ظيػجج ظييا الرشاعات ىي االظخاف والسعجشات والصخشي والثمج والسجازر والعرائخ الصبيع
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وتذسل الشػاحي نفخ والذامية  8.50الى  8.54-8.57السجسػعة الثانية ويصخاوح معامل الصخكد مغ  -0
والسيشاوية والدجيخ وتخصمف معامل الرشاعات الدراعية ضسغ ىحه السجسػعة الخصبلؼ الصخكد ظفي ناحية 

ناحية الذامية مثل االظخاف والسعجشات نفخ تػجج صشاعة السعجشات واالظخاف والصخشي والعمف الحيػاني اما 
والصخشي واالاذ كخيع والعرائخ الصبيعية اما ناحية السيشاوية مثل االظخاف والسعجشات والصخشي والسجازر 

 والثمج والعرائخ الصبيعية اما ناحية الدجيخ االظخاف والسعجشات والصخشي والعمف الحيػاني والثمج.

كد الرشاعي لمرشاعات الدراعية ظي ىحه السجسػعة وتذسل كل مغ مجيشة السخحمة الثالثة تصبايغ ندب الصخ  -4
الى 8.48-8.45الحسدة وناحية غساس وناحية الجغارة ومجيشة الجيػانية تصخاوح ظييا درجة معامل الصخكد مغ 

وىحا يجؿ عمى اف الرشاعات الدراعية ظي ىحه السجف والشػاحي تفصاخ الى صشاعة مييسشة  8.49-8.48
ىا حيث تػجج ظي مجيشة الحسدة صشاعة االظخاف والسجارش والسعجشات والصخشي والعرائخ واالاذ عمى غيخ 

كخيع والعمف الحيػاني والثمج اما ظي ناحية غساس  ظيػجج ظييا السجارش واالظخاف والسعجشات والصخشي 
عجشات والصخشي والثمج واالاذ كخيع والعرائخ الصبيعية والثمج اما ناحية الجغارة ظيػجج ظييا االظخاف والس

والعرائخ الصبيعية والسجازر واالاذ كخيع اما مجيشة الجيػانية ظيػجج ظييا صشاعة السصاحغ الفشية واالظخاف 
 والسعجشات والصخشي واالاذ كخيع والثمج والعرائخ الصبيعية.

يث يػجج ظي ح 8.06-8.09السخحمة الخابعة وتصفاوت ظييا ندب تخكد الرشاعات الدراعية ظييا ومشيا   -4
ناحية البجيخ ظيػجج ظييا االظخاف والسجازر والسصاحغ والسعجشات والصخشي واالاذ كخيع والعرائخ الصبيعية 
والثمج والجبذ والسمح والذاي وصشاعة الشديج, اما ناحية الذشافية ظيػجج ظييا صشاعة االظخاف والسعجشات 

 بيعية والثمج.والسجارش والصخشي والسجازر واالاذ كخيع والعرائخ الص

وتقج تذابيت وحجات ىحه السجسػعة برشاعة االظخاف والسخابد والسعجشات والحمػيات والصخشي والسخمبلت       
صشاعة االلباف والشديج ظي واالاذ كخيع والعرائخ الصبيعية والثمج الى جانب ذلظ انفخدت مجيشة الجيػانية 

ظييا فيداوي واحج لحلظ ظاج وتقع عمى خط تػزيع واحج ىػ  والجبذ والذاي والسصاحغ والسمح اما معامل الصخكد
خط الصػزيع الفعمي ظي حيغ عسل تاارب معامل الصخكد لمشػاحي الربلحية والدشية ويػمخ ومجيشة عفظ مغ 

عمى زيادة عجد ىحه الرشاعات حصى تااربت خصػط تػزيعيا الفعمي, اما خط الصػزيع الفعمي  8.64الى  8.67
فياصخب مغ الصخكد لػجػد عجد مغ الرشاعات  8.50الى 8.57مية والسيشاوية والدجيخ مغ لشػاحي نفخ والذا

الدراعية ظييا ظي حيغ ااصخب خط الصػزيع الفعمي لشػاحي مجيشة الحسدة والذامية وناحية غساس والجغارة وتبجأ مغ 
خط الصػزيع السثالي بذكل  اما ظي ناحية البجيخ والذشافية كحلظ ااصخب خط الصػزيع الفعمي مغ8.48الى  8.45

 . 8صشاعات والذشافية  7اكبخ لكثخة صشاعاتيا فيرل ظي ناحية البجيخ
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 الصشػع الرشاعي  -0

اارج بالصشػع الرشاعي وجػد او قياـ صشاعات مصشػعة االنصاج ظي مشصاة واحجة وبيحا اخالف         
يعخؼ الصشػع و اع محجدة مشيا الصخرز الرشاعي والحي اارج بو االتقصرار عمى صشاعة واحجة او انػ 

اف ىحا  اذالرشاعي بأنو وجػد عجد كبيخ مغ السرانع السصشػعة االنصاج ظي اتقميع معيغ او عمى مدصػى البمج 
الشسط مغ الصخكيب الرشاعي يؤدي الى صػرة اتقخب الى االكصفاء الحاتي ويعسل عمى جعل الرشاعة واتقصراد 

كانت الجوؿ تحاوؿ اف تشػع اتقصرادىا وصشاعاتيا حصى  واذامات االتقصراداة االتقميع اكثخ ايصاخارًا ظي مػاجية االز 
مخصمفة مغ السذاريع الرشاعية  اال تكػف وحيجة الجانب ظي انصاجيا ظاف االتقاليع الرشاعية تجصحب الييا انػاع

د مغ ذلظ الف مغ خرائز االنصاج الرشاعي االعصساد السصبادؿ أي اعصساد االنصاج ظي أي صشاعة عمى عج
, واف الصشػع الرشاعي ألي بمج يختبط اضاظة الى العػامل السػتقعية بجرجة الصصػر والدياية (6)الرشاعات السخصمفة

الرشاعية مثل ذلظ اااؿ عغ الصشػع الرشاعي االتقميسي ولحا ظاف السجف الكبيخة او االتقاليع الكثيفة ظي الدكاف 
يمعب الصخصيط الرشاعي و تسصمظ تقجرة شخائية مختفعة ندبيًا اتقجر عمى اجصحاب الرشاعات السصشػعة الييا  صيوال

 .(0)ا  دوره ظي ضيػر الصشػع الرشاعي

 مشيا ما اعخؼ بجليل الصشػع ويسكغ بمػغ ذلظ بايصخجاـ السعادلة االتية:

لسعاملا االولي لمسشصاة السعامل االولي لمببلددليل الصشػع الجتقيق = 
 السعامل االولي ظي حالة االحصكار السعامل االولي لمببلد
  

اذا كاف ناتج ىحه السعادلة صفخ دؿ عمى ذلظ عمى اف تشػع الرشاعة محميًا اذابو الصشػع العاـ, اما اذا كاف 
اة ( دؿ عمى وجػد صشاعة واحجة تييسغ عمى السشصاة الصي تػجج ظييا, وىحه الصخياة ىي الصخي6الشاتج واحج)

نفديا السصبعة ظي قياس الصخكد لرشاعي لحلظ يشبغي اف تأتي الشصائج برػرة معكػية ظزبًل عغ شخياة 
( ومارتغ Gtibs( وشخياة جيذ )A.Rodgers( وشخياة روجخز )C.Tressاالتقصرادي االنكميدي تخيذ)

(Martin مكيايًا لصحجيج الصشػع الرشاعي, اذ عجت الصخياة االخيخة مغ ابخز ) السااييذ وىي ما تعخؼ بجليل
 :(4)الصشػع وصيغة ىحه السعادلة كسا اأتي

 -6دليل الصشػع = 
مج س 
 
مج(س)

  

                                                           
 .44, صمرجر يابقاحسج حبيب ريػؿ, مبادئ جغخافية الرشاعة,  (6)
 .074, ص6986دمحم ازىخ الدساؾ, عباس عمي الصسيسي, ايذ جغخافية الرشاعة وتصبيااتيا, السػصل,  (0)
 668لمرشاعات الغحائية ظي محاظطة الااديية,  مرجر يابق, صرحسغ رباط حديغ االيجامي, الصحميل السكاني  (0)
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 حيث اف:

 (6)= مخبع مجسػع عجد العامميغ  0)س( = مجسػع مخبع عجد العامميغ 0س

آنحاؾ عمى ( ظشحرل 6نو اذيخ الى تخكد الطاىخة ظي حيغ عشجما ااخب الجليل مغ واحج)اظاذا كاف الجليل صفخ ظ
ويسكغ تصبيق دليل الصشػع لجسيع الػحجات االدارية ظي محاظطة  الااديية ظي الرشاعات  .(0)اتقرى الصشػع

                             الدراعية ظي محاظطة الااديية.
 عجد العامميغ ظي الرشاعات الدراعية ظي محاظطة الااديية (76ججوؿ )

 0س س الرشاعة الختبة

 0898888 6788 والسخابداالظخاف  6
 6465689 6647 الرشاعات الشديجية 0
 080588 458 السجازر 4
 698805 445 جخش الحبػب 4
 676488 408 السعجشات والحمػيات 5
 70466 069 شحغ الحبػب 6
 66564 058 الصخشي والسخمبلت 7
 66889 047 االلباف 8
 7856 84 العرائخ الصبيعية 9
 5605 75 السمح 68
 5684 70 االاذ كخيع )السخشبات( 66
 4049 57 الثمج 60
 576 04 العمف الحيػاني 64
 696 64 الجبذ 64
 64 8 تعبئة وتغميف الذاي 65

 5884468 5078 السجسػع
 وزارة الصخصيط, ىيئة الصخصيط, الجياز السخكدي, االحراء الرشاعي. -6السرجر:

 الااديية, تقدع السحاصيل.وزارة الدراعة, مجيخية زراعة -0
 دراية ميجانية-4
 -6د=   

مج س 
 
مج(س)

       -6,   د=  

       
  =6-       

         
 8.80=  8.8686986895 -6د  

                     

                                                           
 .668جر يابق, ص, مررحسغ رباط االيجامي, الصحميل السكاني لمرشاعات الغحائية ظي محاظطة الااديية  (1)
(1)

 .222المصدر نفسه، ص 
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 عجد العامميغ ظي الرشاعات الدراعية ظي مجيشة عفظ  (77ججوؿ )

 0س س الرشاعة الختبة

 7569 87 االظخاف والسخابد 6
 6688 48 السعجشات والحمػيات 0
 404 68 شخشي ومخمبلت 4
 46 6 ثمج 4
 05 5 مجازر 5
 9 4 العرائخ الصبيعية 6
 9 4 االاذ كخيع 7

 9570 660 السجسػع
 وزارة االحراء, ىيئة الصخصيط, الجياز السخكدي لئلحراء, االحراء الرشاعي. -6السرجر:     

 الااديية, السحاصيل.وزارة الدراعة, مجيخية زراعة  - 0

 دراية ميجانية  - 4

 -6د= =   
مج س 
 
مج(س)

    -6د=  

      
    -6= ,   د=    

        
 8.64,   د=   8.4647-6د= 

ظي الشػاحي الصالية البجيخ والذشافية والجغارة  ا( اف دليل الصشػع الرشاعي كاف مختفع78يصزح مغ ججوؿ )
%( اما ظي ناحية  الدشية ظكانت مشخفزة بدبب عجـ وجػد الصشػع بالرشاعات الدراعية اذ 76.75وغساس )

لمرشاعات الدراعية ظي ناحية البجيخ والذشافية والجغارة  ىشاؾ وحجات ادارية ظييا تشػع عاؿ  و 8.54وصمت الى 
انية وناحية البجيخ والحسدة والدجيخ والسيشاوية اما ظي الشػاحي الباقية اضاظة الى مجيشة وغساس ومجيشة الجيػ 

 الذامية فيكػف الصشػع تقميل والصخكد مختفع ظي مجيشة الذامية وناحية نفخ والذاظعية والربلحية ويػمخ وعفظ.

لصشػع الرشاعي الدراعي بل العكذ وتأييدًا عمى ما تاجـ ظاف قيع الصخكد الرشاعي الدراعي ال اداوي قيع ا     
اما ظي الصخكد الرشاعي  8.54صحيح اذ ضيخ اف الصشػع ظي ناحية الدشية اكػف تقخيب مغ الرفخ والحي اداوي 

وتكػف العبلتقة يمبية بيغ الصخكد والصشػع مسا اعدز صجؽ الصخكد وال ااصرخ الحاؿ عمى ىحه الشاحية بل  8.70
وكحلظ ظي ناحية الذشافية  8.78اما ظي الصخكد  8,64لحي كاف ظي الصشػع اف الحاؿ يصكخر ظي مجيشة عفظ وا

, 8.06والبجيخ والجيػانية والجغارة وغساس ويكػف دليل الصخكد تقخيب مغ الػاحج عمى عكذ الصشػع الحي بمغ )
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 الدراعية ظي محاظطة الااديية ( عمى الصػالي وىكحا تصكامل الرػرة لمرشاعات8.48, 8.49, 8.48, 8.09
    حالصي الصخكد والصشػع الرشاعي.ظي 

 0808( معامل تشػع الرشاعات الدراعية ظي محاظطة الااديية 78ججوؿ)

 ندب دليل الصشػع الػحجة االدارية
 8.79 البجيخ
 8.77 الذشافية
 8.76 دغارة
 8.75 غساس
 8.74 الجيػانية
 8.70 الدجيخ
 8,76 الحسدة
 8.78 السيشاوية
 8.68 الذامية
 8.68 نفخ

 8.67 الذاظعية
 8.65 يػمخ

 8,64 الربلحية
 8,64 عفظ
 8,54 الدشية

 .(09-65السرجر: الشصائج باالعصساد عمى بيانات ممحق )     
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ىشالظ العجيج مغ السذكالت التي تػاجو الرشاعات التحػيمية برػرة عامة والرشاعات الدراعية بذكل خاص 
ومغ ىحه السذكالت ىي مذكمة السادة االولية والتخمف التكشػلػجي ومذكمة التدػيق ومذكمة التعبئة والتغميف 

  االجشبية ومذكالت التمػث البيئي. ف التسػيل ومذكمة السشافدةومذكمو نقز االعالف والتخويج ومذكمة ضع

 المبحث االول: المشكالت التي تواجه الصناعات الزراعية في محافظة القادسية

تػاجو الرشاعات الدراعية في محافطة القادسية مجسػعة مغ السذكالت التي تجعميا سببًا في تخمف وعجـ 
بذخية  ـسػاء كانت ىحه السذاكل شبيعية ا مػاكبة التصػر الرشاعي واالقترادي ليحه الرشاعات في السحافطة

ومغ ىحه كذ عمى الحياة االقترادية واالجتساعية عتؤثخ سمبا عمى العسميات االنتاجية والسشتج الشيائي والحي يش
 السذكالت ىي:  

 المواد االولية: -1

او سمع (حيػانية  ونباتية  الدراعية)تعج السادة االولية التي ترشع مشيا حاجات االنداف وتعج معجنية او         
نرف مرشعة ىامة ججًا في الرشاعة وال سيسا الرشاعات الدراعية والرشاعات التحػيمية أي تغييخ شكل السادة 

 .(1)االولية مغ شبيعية الى صػرة مغايخة تالئع مع حاجات االنداف
تعاني مغ قمة  السحافطة بالسادة االولية الدراعية )الشباتية والحيػانية( لكغ بػجػد محافطة القادسية تتسيد       

تػفخ السادة االولية السحمية التي تحتاجيا الرشاعات، مسا سبب في زيادة االستيخاد مغ الخارج والتي تعج مادة 
سحافطات االخخى، مغ ال ـتكاليف االنتاج سػاء كانت مدتػردة مغ الخارج ا بارتفاعنرف مرشعة وىحا يدبب 

مساً يزاؼ تكاليف اضاؼية عمى اصحاب السشذآت الرشاعية ويسكغ القػؿ كمسا ازداد االعتساد عمى السادة 
 االولية السحمية في الرشاعات الدراعية زادت الؿيسة السزافة التي يسكغ الحرػؿ عمييا مغ عسمية الترشيع.

دتػردة بذكل كبيخ ادى الى استشداؼ جدء كبيخ مغ الؿيسة عمى السادة االولية الس االعتساداما اذا كاف      
السزافة وىحا يؤدي الى زيادة في اسعار السشتج وفي حاؿ عجـ تػفخ السادة االولية برػرة مدتسخة فيحا يؤدي 

 .(2)الى اضخار في الرشاعات الدراعية

                                                           
، السجمج  رحسغ رباط حديغ ، مذكالت الرشاعة في محافطة القادسية ، مجمة القادسية لمعمـػ االندانية (1)

 .192،ص2005الثامغ،
. ـ ( ، كمية اآلداب ،  جغخاؼية الرشاعية ، رسالة ماجدتيخ)غ كخبالء ، دراسة فيمحافطة قاسع شاكخ الفالحي ، الرشاعة في  (2)

 .167، ص1989جامعة بغجاد،
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لسػاقع الرشاعية في مشصقة الجراسة، يقع بعيجًا عغ ا ااف بعز فيوتبخز مذكمة السادة االولية في السحافطة      
مثل الحشصة في ناحية البجيخ والسصاحغ في مخكد مجيشة الجيػانية وايزًا السجارش في قزاء الذامية، اما اذا 
كانت السادة االولية خارج السحافطة او تكػف خارج العخاؽ مثل الصحيغ التخكي ومصيبات عمب التخميق وغيخىا 

يجب استعساؿ الصخؽ الحجيثة في و تخخج الى الجوؿ  تي( ال79لرعبة كسا في ججوؿ )وتقميل مغ ىجر العسالت ا
تعاني الرشاعة في  اذري السداحات الدراعية واستغالؿ مداحات واسعة ترمح لدراعة السحاصيل الدراعية، 

مشصقة الجراسة مغ قمة وعجـ تػفيخ السػاد االولية االساسية لرشاعة الشديج مثل الشديج القصشي الرػيا السادة 
 .(1)الخسيخةو السدتخجمة في العمف الحيػاني 

االنتاج فاف ىشاؾ العجيج مغ الرشاعات الدراعية لع تعتسج عمى مبجا التشديق بيغ قصاع  ما تقجـبشاءا عمى      
الدراعي واالنتاج الرشاعي مغ اىسيا مرشع االلباف  الحميب الخاـ مغ داخل البمج اما الحميب السجفف فيتع 

بعس القصغ مغ ؼكياس ومػاد التعبئة والتغميف وكحلظ مرشع نديج الجيػانية مغ تخكيا وايخاف وكحلظ اال استيخاده
غ واالقسذة يتع استيخادىا مغ خارج البالد وكحلظ العمف الدػؽ السحمي اما باقي فيػ مدتػرد مثل الخيػط القص

 .محميا  ةفيي مػجػدة الحيػاني يتع استيخاد كبدة الفػؿ الرػيا والبخوتيشات اما الذعيخ والشخالة  والحر 

اما القسح فيػ مشتػج محمي وكحلظ السجارش ايزا يتع   واألكياساما السصاحغ الفشية فيتع استيخاد الخيػط        
 .فشالحظ اف اغمب السػاد االولية ىي مدتػردة  استيخاد االكياس والخيػط اما الذمب ؼيكػف مػجػد محميا

( مرادر السادة االولية السدتػردة وبجائميا مغ السػاد االولية السحمية التي تعتسج عمييا الرشاعات 79ججوؿ )
 2020في محافطة القادسية الدراعية 

 السػاد االولية السحمية السػاد االولية السدتػردة الرشاعة
 الحميب الخاـ السحمي الحميب السجفف االلباف

 الصحيغ االبيس الرفخ السخابد واالفخاف
 الخسيخة

 االلػاف والشكيات السحمية

 الصحيغ االبيس السعجشات
 بيكغ باودر

 الصحيغ االسسخ وعصػر

 كبدة فػؿ الرػيا الحيػانيالعمف 
 بخوتيشات

الشخالة، الذعيخ والحشصة 
 والحرى 

 الحشصة السحمي االكياس مدتػردة خيػط السصاحغ
                                                           

 .159عباس عبيج حسادي العايد، الرشاعة في محافطة القادسية ، مرجر سابق ، ص (1)
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 خيػط السجارش
 االكياس السدتػردة

 الذمب السحمي

السخشبات )االيذ 
 كخيع( والذخابت

 االلػاف والسثبتات والعصػر
 الشكيات

 االلػاف ، الشكيات

 السمح الخاـ الخيػطاكياس  السمح
 القصغ الخيػط القصغ السدتػرد الشديج
 نكيات االكياس الجبذ

 الكارتػف تػابل
 ، العصػر البيتية

 الججاج كارتػف  اكياس السجازر
 االلػاف والشكيات اكياس العصػر الذاي الذاي

 (30/1/2021الى  3/1/2021السرجر: دراسة ميجانية)   

الخاـ وورؽ السذسع اما باقي  الحميبو  سحميال الصعاـ وممح عمى السادة االولية يعتسجنالحظ اف مرشع صبار 
مغ الخارج مثل الحميب السجفف والسشفخة ومػاد التغميف والتعبئة والسثبتات  ةاالولية فتكػف مدتػرد السادة

بجورىا تديج مغ  وىحهمذكمة تعخض االنتاج الى تغيخ االسعار بدبب ارتفاع سعخ الرخؼ الجوالر  وىحه والخسيخة
يسة ججا ىي في حاؿ حجوث مذكمة وىشاؾ مذكمة م( 80كسا في ججوؿ)ؾيسة االنتاج وتقمل مغ االرباح 

السػاد فيحا يعشي اف السذخوع الرشاعي سػؼ  ليحهانقصاع الترجيخ او مشع او سياسي بيغ الجولتيغ  كأخالؼ
 ومرجرىا وؾياميامسػاد االولية ( حاجة مرشع الباف صبار ل80ججوؿ )ف .                 يتػق

 السرجر الؿيسة بالجيشار الكسية بالصغ السػاد االولية
 مدتػرد ىػلشجي 4440000 شغ 1 الحميب السخكد السجفف

 محمي 1000000 شغ 1 الحميب الخاـ
 مدتػرد بمجيكي 14500 كغع5 السشفحة

 مدتػرد تخكي 21750 كغع5 امالح استحالب
 مدتػرد ايخاني 43500 كغع 6 السثبتات
 محمي 3000 كغع 15 ممح شعاـ
 مدتػرد ايخاني 1741072 5882 مػاد تعميب
 محمي 370000 كغع100 ورؽ مذسع

 3/12/2020مع مجيخ السعسل حجي صبار السرجر: مقابمة شخرية 
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 اليج العاممة والخبخة الفشية  -2

مغ جػانب االنتاج عمى الخغع مغ اف معطع  اميس اتعتبخ اليج العاممة في الرشاعات الدراعية جانب       
عمى اليج العاممة الساىخة في العسميات الرشاعية اال اف السذكمة التي تبخز  االرشاعات الدراعية ال تعتسج كثيخ 

 .(1)الرشاعات الدراعية مغ اكثخ اجخ اىشا ىي تخؾ العساؿ لعسميع والبحث عغ عسل 

اف االيجي العاممة في الرشاعات الدراعية تعاني الكثيخ مغ السذاكل  ويتبيغ مغ خالؿ الجراسة السيجانية       
يا مغ صشاعة الى صشاعة اخخى كسا ىػ الحاؿ بالشدبة الى صشاعة الخل والصخشي توالحي تختمف حج

ىشاؾ مذاكل اخخى مثل مذكمة نفػر العساؿ و والحمػيات والسعجشات والسخابد وصشاعة جخش الحبػب وااللباف 
اصة في فرل الريف مثل صشاعة االفخاف والسخابد والسعجشات بدبب ارتفاع درجات الحخارة مغ العسل وخ

السشتجات الرشاعات الدراعية ىػ تحبحب  اي تعاني مشيتوعجـ رغبة العساؿ في العسل وىشاؾ مذكمة اخخى وال
 ةيعسل يػميغ او ثالثوقمة الصمب عميو مسا يجعل السعسل يعسل بالتشاوب في العساؿ او  (2)الصمب عمى مشتجاتو

في االسبػع كسا ىػ في معامل السمح في محافطة القادسية وايزًا ىشاؾ مذكمة اخخى ىػ استغشاء عغ العساؿ 
في مػسع معيغ أي فرل الذتاء كسا ىػ الحاؿ في صشاعة الثمج وصشاعة االيذ كخيع بدبب انخفاض درجات 

العساؿ عاشميغ عغ العسل خالؿ ىحه السجة او ىحا  حء فيتػقف االنتاج وبالتالي يربالحخارة في فرل الذتا
السػسع، وىشاؾ عساؿ غيخ ماىخيغ يعسمػف في القصاع الخاص وخاصة في السصاحغ والسجارش وىشا نحتاج الى 

 تجريب ىؤالء العساؿ حتى يكػنػا ماىخيغ لتصػيخ االنتاج.

وىشاؾ مذكمة اخخى ىي مذكمة انخفاض ساعات العسل الفعمية في مشصقة الجراسة بدبب كثخة العصل      
ي تحجث في االالت والسعجات القجيسة وخاصة في مرشع نديج الجيػانية تال اؿعصاالكثخة و والسشاسبات الحكػمية 

في تػقف االنتاج العتساد االالت  ىشاؾ مذكمة اخخى وىي مذكمة انقصاع التيار الكيخبائي وىحا يعج مذكمةو 
والسعجات عمى الصاقة الكيخبائية وىحا يحتاج الى مػلجات لتعػيس الصاقة الكيخبائية وبالتالي تزيف تكاليف 

االجيدة الكيخبائية بدبب عجـ  ةاضاؼية عمى االنتاج وبالتالي تقمل مغ االرباح في ىحه الرشاعات تدبب تكمف
العساؿ الى دورات حاجة تية فتتعخض االجيدة الى التمف وتعاني الرشاعات الدراعية استقخار او اختالؼ في الفػل

 تجريبية وتأىيمية لمعامميغ فييا.

 
                                                           

 .172رحسغ رباط حديغ االيجامي ، مذكالت الرشاعة في محافطة القادسية ، مرجر سابق ، ص (1)
 .170، صمرجر سابقدمحم ازىخ الدساؾ ، عباس عمي التسيسي ، اسذ الجغخاؼية الرشاعية وتصبيقاتيا ،  (2)
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 ة:مرادر الػقػد والصاقة الكيخبائي مذكمة -3
تعج الصاقة الكيخبائية مغ التحجيات الكبيخة التي تػاجو القصاع الرشاعي في مشصقة الجراسة، اذ تعاني مغ       
ة االنقصاع الستكخر ولداعات شػيمة ، وىحا بجوره يؤدي الى عخقمة العسمية الرشاعية كسا يدبب تعصيل مذكم

االنتاج في اوقات االنقصاع وتمكؤ في العسمية االنتاجية، فزاًل عغ تعصيل االجيدة الكيخبائية بدبب اختالؼ 
يدبب تعصيل االنتاج واف حاجة الرشاعة  القجرة التػليجية وىحا بجوره يؤدي الى عخقمة العسمية الرشاعية كسا

تختمف مغ صشاعة الى اخخى فسشيا ما يتصمب كسيات كبيخة مغ الصاقة الكيخبائية لتذغيل االالت والسعجات كسا 
في مرشع الباف القادسية ومرشع نديج الجيػانية  وصشاعة شحغ الحبػب ومذخوع دواجغ الجيػانية وىشاؾ مذكمة 

اذا انقصع التيار انيا الكيخبائي في الرشاعات الدراعية وخاصة في صشاعة االلباف ىي اخخى في انقصاع التيار 
الكيخبائي يؤدي الى تمف االنتاج بكاممو وىحا دعا الى استخجاـ السػلجات السحمية التي تقػـ بتجييد السعسل 

عمى السػلجات وخاصة  اكمي ابحاجتو مغ الصاقة الكيخبائية، وىشالظ صشاعات في مشصقة الجراسة تعتسج اعتساد
صشاعة السمح وصشاعة الجبذ وصشاعة تعبئة وتغميف الذاي ولكغ ىشاؾ مذكالت متختبة عمى السػلجات 
الخاصة مثل شخاء قصع الػيار واعساؿ الريانة ذات اسعار مختفعة واذ تزيف تكمفة اضاؼية عمى الرشاعة 

 ومذكمة الػقػد واسعاره السختفعة.

 مذكمة التدػيق  -4

تدػيق السشتجات الدراعية في االسػاؽ السحمية، ويعدى عجـ قجرة الرشاعات الدراعية عمى دخػؿ يجب       
االسػاؽ غيخ التقميجية الى ضعف االنتاج وعجـ مالئستيا لستصمبات االسػاؽ االخخى ، نتيجة لقمة جاذبية 

لى جانب قمة وسائل الشقل السبخدة كسا السشتجات الدراعية والتمف الحاصل ليا لعجـ وجػد مػاد التعبئة والحاويات ا
وفق عسميات التػزيع السحرػرة غالبًا في قشػات محجدة وبديصة خاصة في االسػاؽ الرغيخة عمى يتع التدػيق 

 .(1)والفقيخة
وىشاؾ مذكمة التدػيق وتصػر الرشاعات الدراعية في السحافطة والسشافدة الحادة مع الدمع االجشبية ومشيا       
سػريا والدعػدية واالردف، اما مغ خالؿ الجراسة السيجانية اتزح اف ىشاؾ الكثيخ مغ الرشاعات الدراعية ايخاف و 

في اغالؽ الكثيخ مغ السشذآت لقمة الصمب عمى  اسببوكاف تعاني مغ مذكمة ضيق الدػؽ وصغخ االسػاؽ 
 : (2)مشتجاتيا، ومغ اىع ىحه السذاكل التي تػاجو الرشاعات الدراعية ىي

                                                           
 .174رحسغ رباط حديغ االيجامي ، التحميل السكاني لمرشاعات الغحائية في محافطة القادسية ، مرجر سابق ، ص (1)
الدراعية في محافطة بابل ، رسالة ماجدتيخ )غ . ـ( ،   دعاء صبار خزيخ اليػسفي ، االنتاج الدراعي واثخه في الرشاعات (2)

 .195، ص2017جامعة بابل ، كمية التخبية لمعمـػ االندانية ، 
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دراسة ججوى اقترادية لمدػؽ السحمي لتحخيخ مقجار الصمب والعخض عمى الدمع  بأعجادجـ ؾياـ السدتثسخيغ ع-أ
 والسشتجة لسعخفة حجع استيعاب االسػاؽ.

 ضعف الجعاية واالعالف الالزميغ لالنتذار والحرػؿ عمى االسػاؽ لترخيف السشتجات.-ب

 يقمل الصمب عمييا.انخفاض مدتػى الشػعية السشتجات الدراعية مسا -ج
قمة وعي السدتيمظ وانخفاض مدتػى ثقافة السدتيمظ العخاقي الحي يفزل السشتج السدتػرد عمى السشتج -د

 . الػششي
 عجـ وجػد الديصخة الشػعية وحساية السشتج الػششي.-ىػ

 مذكمة التعبئة والتغميف:  -5

الرشاعي الدراعي وليا تأثيخ في جػانب متعجدة  اجلإلنتتعج عسمية التعبئة والتغميف مغ االشياء الستسسة        
مشيا تدييل عسمية حفظ والشقل والخدف كسا تداعج السشتجات الرشاعية الدراعية عمى التدػيق والتخويج ، الى 

تعج صشاعة التعبئة والتغميف احجى الحمقات االساسية لمعسمية  اذالسشاشق الدػؽ او مشاشق ترخيف االنتاج 
يق التكامل الػضيفي في الرشاعات الدراعية وليحا الجانب تأثيخ كبيخ في استسالة السدتيمظ مغ االنتاجية وتحق

جية وفي تػفيخ الطخوؼ السالئسة لسشتجات ىحه الرشاعة مغ حيث الخدف والتمف والتجاوؿ والشقل ومغ ىحه 
خارج كسا في صشاعة االلباف السشذأة الرشاعية الدراعية باستيخاد مػاد التعبئة والتغميف مغ ال ؾياـالسذاكل 

 .(1)والسخشبات والحمػيات

اىسية ىحا العامل في  مغ خغععمى العجـ اىتساـ السشتجيغ بالجعاية لسشتجاتيع و مسا يديج ف كمفة االنتاج       
القجرة عمى تدػيق االنتاج حتى ال تبقى السشتجات حبيدة السشصقة وغيخ معخوفة في االسػاؽ االخخى ؼبعس 

مع اذواؽ السدتيمكيغ ونطخا لمتصػرات الدخيعة في مجاؿ  تتالءـالرشاعات تحتاج الى ميارات فشية وذوؾية 
ف مغ خيػط االكياس واكياس الكارتػف والدجاج الى الػرؽ ومغ ثع الرشاعات الدراعية وتعجد مػاد التعبئة والتغمي

تمجأ ىحه الرشاعات الى االستعانة بجسيع ىحه السػاد وادخاليا في عسمية االنتاج  اذالى البالستظ والكارتػف 
 ىحه السػاد ندبة كبيخة مغ اجسالي االنتاج. وتذكل

 مذكمة التخمف التقشي: -6

                                                           
 . 195السرجر نفدة ص (1)
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سا زالت غالبيتيا تعتسج فالسذاكل الخئيدية لمرشاعات الدراعية في محافطة القادسية  يعج التخمف التقشي مغ     
 واآلالتجػانب ومغ اىسيا الخبخة  مغ تذسل التعبئة عمى عجدو عمى االالت والسكائغ القجيسة في عسميات االنتاج 

ج عمى االساليب القجيسة وشخائق التشديق السدتخجمة في االنتاج ومغ اىع ىحه الرشاعات الدراعية التي تعتس
مصاحغ ( 8)ستصػرة ومغ خالؿ الجراسة السيجانية تبيغ اف عجد السصاحغ في مخكد قزاء الجيػانية بمغت الوغيخ 

نتج عغ ذلظ فقجاف كسيات كبيخة مغ الحبػب اثشاء عسمية الرشاعة ، و تعتسج في الترشيع عمى االالت القجيسة  اذ
ارش ايزًا تعتسج عمى االالت القجيسة في الرشاعة ونتج ايزًا فقجاف يخ ججًا مغ السجثوايزًا ىشاؾ عجد ك

كسيات كبيخة مغ الذمب وصشاعة السمح تعتسج عمى الصخؽ البجائية القجيسة واالفخاف والسخابد وصشاعة الصخشي 
 والسخمالت.

والسعجات  تلآلالكسا تشعكذ اثار التخمف التقشي عمى االنتاجية باالنخفاض بدبب التعصل السدتسخ      
وصعػبة الحرػؿ عمى قصع الػيار بدبب عجـ وجػد بجيل او ارتفاع اسعار قصع الػيار او في بعس االحياف 
تتخؾ االالت وتبقى معصمة دوف استخجاـ في العسميات الرشاعية في السصاحغ والسجارش وايزًا السجازر تػجج 

 الت والسكائغ واجيدة التبخيج دوف استخجاـ.االالت حجيثة لكغ تدتخجـ شخؽ الحبح اليجوي مسا سبب تخؾ اال

وعشج الخػض في االساليب والػسائل السدتخجمة في الرشاعات الدراعية نجج اف فخوعيا تختمف في       
معاناتيا وعسق مذكالتيا في مجاؿ استخجاـ التقشية الحجيثة والستصػرة واف لشقز في رأس الساؿ السدتخجـ في 

وعميو فقج اقترخ التصػر  ائوعغ العسل االلي السصمػب اجخ  افي ىحه العسمية وعدوف االرشاعة سبب خماًل ونقر
في مجاؿ استخجاـ االساليب الحجيثة عمى بعس الرشاعات التابعة لمقصاع العاـ والخاص كسرشع الباف 

ا السجاؿ القادسية ومرشع االلباف صبار ومجدرة دواجغ الجيػانية حيث ادخمت االالت الحجيثة الستصػرة في ىح
وىشاؾ بعس االالت الحجيثة السدتخجمة في معسل الجبذ ومعسل تعبئة وتغميف الذاي وايزًا بعس السجارش 
يػجج تصػر في االالت والسعجات السدتخجمة في الرشاعة واليجؼ االساسي مغ ىحه االالت ىػ زيادة كفاءة 

 .مجه قميمةخالؿ  ىايعات وتجفق االرباح وزيادةاالنتاجية وتحديغ الشػعية وىحا ما يشعكذ عمى زيادة الصمب والسب

 

 مذكمة االعالف والتخويج: -7
ذخرية لتقجيع االفكار والدمع والخجمات وتخويجيا بػاسصة اليعج االعالف والتخويج لمػسيمة الحجيثة غيخ       

خسائل السخئية او او نذخ ال إلذاعةجية معمػمة مقابل اجخ مجفػع وتعخؼ بأنيا االنذصة السختمفة التي تؤدي 
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واف تػفخ مثل ىحا  (1)السدسػعة عمى الجسيػر، والغخض مغ ىحا حث السػاشغ عمى شخاء الدمع والخجمات
مشصقة معيشة  حبيدةالذيء يختبط بسجى السحافطة عمى الرػرة التي تشقل عشو حتى ال تبقى البزائع والدمع 

راعية مغ الرشاعات التي تحتاج الى مثل ىحه وغيخ معخوفة في االسػاؽ االخخى ولحلظ فأف الرشاعات الد 
عالسية الى جانب ذلظ  ـكثخت في السجة االخيخة في االستخجامات سػاء الرشاعات الستعجدة محمية ا اذالػسيمة، 

التعميسي الحي يعصي الفكخة العمسية عغ السشتجات الرشاعات الدراعية مغ تػفيخ  باإلعالفىشالظ ما يدسى 
 .(2)تيشات واالمالح الزخورية لبشاء جدع االندافالفيتاميشات والبخو 

اما في مشصقة الجراسة لع تدتخجـ وسائل االعالـ في الذخكات الرشاعات الدراعية عمسًا بأف بعس        
مشتجاتيا الى مشاشق اخخى كسرشع الباف القادسية ومرشع الباف صبار،  إليراؿالػسائل  تحتاج ىحهالذخكات 

وكحلظ مرشع نديج الجيػانية ومعسل الجبذ ومعسل تعبئة وتغميف الذاي اضافة الى معامل السخمالت والصخشي 
واآليذ كخيع، لحلظ اصبح مغ الزخوري استخجاـ تمظ الػسائل في اعصاء صػرة واضحة عغ شبيعة السػاد 

ية وشبيعة ما تحتػيو تمظ السػاد اضافة الى ذلظ التعخؼ عمى السشتجات الدراعية بأنػاعيا السختمفة مع الغحائ
 التأكيج عمى صجؽ وامانة السعمغ واالبتعاد عغ الغر والخجاع التجاري.

بتخويج الدمع وزيادة السبيعات في الدػؽ ويؤكج اف الػسيمة ىػ الخبح والغخض مغ االعالف التجاري     
االعالنية ذات اىسية كبيخة في عخض الحقائق والسعمػمات وايراليا الى السدتيمظ وعمى الخغع مغ اىسية الجعاية 

انشا نالحظ العكذ في محافطة القادسية اذ نالحظ انخفاض مدتػى الجعاية واالعالف عغ  واالعالف اال
ت وخرػصًا في صشاعة السجارش السشتجات الرشاعية الدراعية وفي بعس االحياف تشعجـ في بعس الرشاعا

 . وصشاعة العمف الحيػاني والسجازر واقترارىا عمى المػحات واالعالنات في السػاقع الرشاعية فقط

 مذكمة ضعف التسػيل -8

تعاني الرشاعات الدراعية في محافطة القادسية مغ عجة مذاكل في مجاؿ رأس الساؿ اذ تتصمب الرشاعة       
الحجيثة الى االالت ومعجات ومكائغ ضخسة غالية الثسغ ووسائل الشقل وكحلظ ؾيسة االرض التي يقع عمييا 

والخبخاء وتكاليف الخجمات التي تقجميا السرشع وسعخ الػقػد والسادة االولية واجػر العساؿ ورواتب السػضفيغ 
بأنو الثخوة الشاتجة في عسل سابق  باإلنتاجيسكغ تعخيف رأس الساؿ مغ حيث عالقتو و السشذأة لمعامميغ فييا 

والتي تدتخجـ في انتاج ثخوة اخخى عمى ذلظ فاف السقرػد بخأس الساؿ باعتباره عشرخًا مغ عشاصخ االنتاج ليذ 

                                                           
 .293، ص2007دمحم عبج هللا عبج الخحيع ، التدػيق السعاصخ ، كمية التجارة ، جامعة القاىخة ،  (1)
 175التحميل السكاني لمرشاعات الغحائية في محافطة القادسية ، مرجر سابق ، صرحسغ رباط حديغ االيجامي ،  (2)
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اذ تعاني بعس السشذآت الرشاعية في  (1)ة في العسميات االنتاجية أي رأس الساؿ الؿيسيمجخد الشقػد السدتخجم
القصاع العاـ مغ صعػبة الحرػؿ عمى رأس الساؿ الكافي لتصػيخ  ـالسحافطة سػاء التابعة لمقصاع الخاص ا

السجارش اضافة السذخوع الرشاعي ومشيا السصاحغ و  ألنذاءاالنتاج ؼبعس الرشاعات تحتاج الى كمفة عالية 
الى السجازر ومعامل العمف الحيػاني وكسا اف الرشاعات الدراعية في محافطة تعاني مغ ضعف التسػيل 

يتجمى ىحا الزعف في قرػر التسػيل السرخفي وقمة ندب القخوض مغ السرخؼ الرشاعي في و الرشاعي 
( ديشار عخاقي 20750000000( بمغ )2020-2018السشذآت الرشاعية )مغ عاـ  ألصحابمشصقة الجراسة 

مغ حيث الزسانات الحي تصمبيا السرارؼ  االفتخاضيةوبذخوط مخىقة بدبب العػائق الحي تفخضيا الدياسات 
والتي تتجاوز قجرة السدتثسخ الرشاعي عمى تمبيتيا، وليحا اصبح اصحاب السذاريع الرشاعية يتخػفػف مغ 

ي الصػيل والستعب وقمة القخض مقارنًة مع مرانعيع، الحرػؿ عمى القخوض السرخؼية بدبب الخوتيغ االدار 
وىحا فاف اغمب االستثسارات الرشاعات الدراعية في محافطة القادسية ىي تابعة لمقصاع الخاص وىي استثسارات 
مذاريع صغيخة ال تحتاج الى رأس ماؿ كبيخ بدبب عجـ اىتساـ الحكػمة ودعسيا لمرشاعات الدراعية في 

يداعج عمى ؾياـ صشاعات كبيخة في مشصقة الجراسة وىشاؾ مذكمة اخخى ىي ارتفاع ندبة السحافطة والحي ال 
 الفائجة الستختبة وقرخ مجة التدجيج وىحه السذكمة ادت الى عدوؼ السدتثسخيغ مغ االقتخاض.

 مذكمة السشافدة االجشبية - 9

افطة القادسية مغ قبل معامل خارج تعج ىحه السذكمة مغ السذكالت التي تػاجو الرشاعات الدراعية في مح     
تديع ىحه السذكمة بعػامل نفدية تتسثل  اذيحا العامل االثخ الػاضح عمى بعس الرشاعات لالسحافطة وكاف 

بعس السػاششيغ السشتجات السدتػردة مغ خارج السحافطة عمى السشتجات السحمية السرشػعة في  بتفزيل
 .(2)السحافطة

ميحه السذكمة فلذخرية والجراسة السيجانية مع اصحاب معامل الرشاعات الدراعية ومغ خالؿ السقابالت ا      
االثخ الػاضح عمى الرشاعات القائسة في السحافطة فقج ساىع في انخفاض الصافة االنتاجية الفعمية لمسعامل عشج 

سخكد قزاء فج مقارنتيا مع حجع الدػؽ االستيالكي ومغ السعامل التي تعاني مغ ىحه السذكمة معامل الثم
الذامية وناحية غساس يحرمػف عمى الثمج مغ محافطة الشجف اضافة الى السمح يحرمػف عميو مغ محافطة 
السثشى اضافة الى االلباف مغ بغجاد والحمة العمف الحيػاني يحرمػف عميو مغ محافطة اربيل مغ معسل باراش 

                                                           
 .20، صمرجر سابقعبج خميل ؼيرل واحسج حبيب رسػؿ ، جغخاؼية العخاؽ الرشاعية ،  (1)
 .182فاشسة كاضع حخب ، الرشاعات الدراعية في محافطة البرخة ، مرجر سابق ، ص (2)
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وكسا تعاني الرشاعات الدراعية في مشصقة الجراسة مغ  حمػيات والسعجشات مغ محافطة الشجف ايزًا.الو 
السشافدة الخارجية مغ البمجاف السجاورة مثل ايخاف وتخكيا وسػريا وغيخىا، ومغ اىسيا االجباف وااللباف واالجباس 

دبب فتح الحجود الخارجية وعجـ وجػد دور ميع بوحمػيات الصحيغ وغيخىا مغ الرشاعات الدراعية االخخى 
والديصخة الشػعية وحساية السشتج الػششي،  واخز مشيا الرشاعات الدراعية وعجـ ؾياـ الحكػمة بػضع لمخقابة 

عجـ تفعيل قػانيغ حساية الرشاعات الػششية مغ السشافدة الخارجية مسا جعل و استخاتيجية لجعع الشذاط الرشاعي 
س السشتجات السدتػردة مخغػبة لجى تعج بعو العخاؽ سػقًا لترخيف السشتجات السدتػردة مغ الجوؿ السختمفة 

الكثيخ مغ السػاششيغ وحتى لػ كانت البزاعة السحمية تزاىييا او اكثخ جػدة مشيا تفزل  عمى السشتج الػششي 
 سقارنتيا بالسشتج الػششي.ببدبب رخريا 

 مذكمة التمػث البيئي-10

بأنو كسية السػاد السمػثة او و ت اصال نتاج نيائي لعسمية تتكػف مشيا الفزال بانة البيئييعخؼ التمػث       
يحتسل اف يحجث  ئوالتخبة( وعشج بقا –الساء  –مجسػعة السػاد السمػثة التي تصمقيا الرشاعة الى البيئة )اليػاء 

زادت مذكمة السمػثات مع بجاية الثخوة الرشاعية وما رافقيا مغ و  (1) ضخرًا بحياة االنداف او الشبات او الحيػاف
تصػرات عبخ مخاحل تصػر الرشاعة في مذاريع التشسية الرشاعية الدراعية والتػسع العسخاني وسػء استخجاـ 

ص يعج التمػث البيئي كل تغيخ كسي او كيفي في الخػا اذالسػارد الصبيعية وسػء االدارة العمسية لمشزج البيئية 
البيػلػجية والفيديائية والكيسيائية السختمفة وبالتالي تديج ندبة ثاني اوكديج الكاربػف عغ الشدبة السعتادة اضافة 

الدراعية ومبيجات االعذاب وزيادة ندبة الزػضاء واالشعاعات والتي تشتذخ كميا بشدبة او  اآلفاتالى السبيجات 
اما في  سيع مجاالت الحياة البذخية السادية والشفدية واالجتساعية.تأثخ عمى جاذ بأخخى في الساء الغحاء واليػاء 

العخاؽ ونتيجة لمػعي بسخاشخ التمػث سػاء كاف الساء او اليػاء او الغحاء فقامت العجيج مغ السؤسدات الحكػمية 
وتحديغ البيئة سجيخية حساية البعقج السؤتسخات العمسية والشجوات العمسية والجامعات لسشاقذة ىحه السذكمة وكاف 

وليحا فأف الرشاعات  .بالسحافطة دور واضح مع وحجة لبيئة في كمية العمػـ وباقي السؤسدات الحكػمية االخخى 
الدراعية ىي احجى الرشاعات التحػيمية االقل تمػثًا لمبيئة أي انيا تػجج ندبة تمػث ولػ بديصة حيغ تفػح مشيا 

                                                           
 47، ص  2016الشجف االشخؼ ، ، مصبعة السيداف ، 1جغخاؼية البيئة والتمػث ، طعباس زغيخ محيدغ السخياني ، (1)

 

 



  في محافظة القادسيةالمستقبلية  واالفاقالصناعات الزراعية  .........مشكالترابع الفصل ال

 
 

 ~411 ~ 
 

في مجاري السياه القخيبة مشيا ومغ مذاكل تمػث الرشاعات العزػية بصخح كسيات مغ السادة العزػية وال
 الدراعية ىي: 

 مذكمة تمػث الساء-أ

الى السخمفات يعتبخ تمػث السياه بالسخمفات الرشاعية مغ اخصخ انػاع التمػث والدبب في ذلظ شخح       
تحتػي عمى مػاد سامة وليا تأثيخ عمى صحة االنداف  وىيالقشػات واالنيار دوف معالجة مدبقة غيخ كاؼية 

سرشع الباف القادسية الػاقع في ناحية الدشية يقـػ فوباقي الكائشات الحية االخخى  لإلندافخصيخة  اتدبب امخاضو 
( لتجييد السرشع بالسياه الالزمة لو في ضػء ذلظ سبب السرشع في تمػث 3ـ182بترؽية ) /يـػ

وتبخيج والسحاليل القاعجية وبقايا الحميب  واآلالته السدتخجمة في تدخيغ  السكائغ /سشة( مغ السيا3ـ66430)
، دوف معالجة مسا يؤدي الى (1)يقػـ بزخ البقايا الى نيخ الجيػانيةاذ وشخش الجبغ وتشيف السعجات واالجيدة، 

و مغ مخمفات سائمة وصمبة تمػث مياه الشيخ وكحلظ السجازر ىي االخخى ليا دور في تمػث السياه نتيجة لسا تصخح
بغدل  ؾيامياالى الشيخ دوف معالجة وايزًا ىشاؾ مذاكل اخخى ىي ما تصخحيا معامل السمح مغ امالح بعج ما 

السمح الخاـ وىحه تقػـ بصخح كسيات مغ الساء السالح في مجخى الشيخ اضافة غدل الديارات والسخكبات والسكائغ 
سياه االمصار وترخيفيا الى مجاري االنيار ال فزال عغعمى شػؿ مجخى الشيخ وىحه تصخح مادة ممػثة في الشيخ 

وىحه السذاكل تجعل السياه ممػثة وغيخ صالحة لالستعساؿ مياه الثقيمة والسجاري وربصيا بسياه الشيخ  باإلضافة
مو دور كبيخ بتمػث السياه فمشبات مع مخور الدمغ اما معسل نديج الجيػانية ل ـوالحيػاف ا لإلندافسػاء كاف 

وضعيا  دوف اف تتع وخاصة في قدع التكسمة الحي يحتػي عمى كسيات كبيخة مغ االصباغ ومػاد كيسيائية والجىػف 
 حػاض وثع تزخ لسياه الشيخ حيث لع يتع معالجتيا بذكل صحيح.في ا

 مذكمة تمػث اليػاء -ب

يعج اليػاء مغ اىع العشاصخ االساسية والزخورية لجسيع الكائشات الحية بسا فييا االنداف والحيػاف والشبات       
يًا ويسكغ االستشتاج اف لتخ( يػم2-1( وىػ يفػؽ ما يحتاج مغ الساء )3ـ20-10يحتاج االنداف يػميًا ) اذ

يسكغ اف ترل الى الجياز التشفدي وتؤثخ عميو وليحا  فأنياضيػر أي مادة ضارة واف كانت بتخكيد قميل ججًا 
، ومغ اىع السمػثات اليػائية ىػ مرشع نديج الجيػانية في مشصقة (2)اصبح مغ الزخوري االىتساـ بيحا العشرخ

                                                           
 .201رحسغ رباط االيجامي ، مذكالت الرشاعة في محافطة القادسية ، مرجر سابق ، ص (1)
)غ . ـ( كمية محسػد دمحم حدغ الذسخي ، الرشاعات الشديجية في محافطة بابل دراسة في جغخاؼية الرشاعة ، رسالة ماجدتيخ  (2)

 .147، ص2005اآلداب ، جامعة القادسية ، 
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السدتخجمة از ثاني اوكديج الكاربػف والكبخيت وذرات الكاربػف السحتخؽ الجراسة مسا تبخزه مغ غازات متسثمة بغ
كبار الدغ واالشفار خاصة  العسمية االنتاجية ليا اثار صحية تؤثخ عمى سكاف القخى القخيبة مغ السعامل في

يخمق الكثيخ وليا تأثيخ عمى االنتاجية الدراعية في مخكد مجيشة الجيػانية معامل شحغ الحبػب وىػ االخخ الحي 
مغ السخمفات اليػائية والتي ليا دور سمبي عمى االنداف وخاصًة السشاشق القخيبة مشو ومغ السسكغ اف تتصايخ 
دقائق مع الخياح وتشقميا الى مدافات بعيجة وبالتالي تأثخ عمى الحيػانات وعمى االنتاج الدراعي وكحلظ وجػد 

انذائية وكحلظ محالت صيانة  ـة سػاء كانت غحائية امذكمة كبيخة ىي عجـ التخصيط لمسذاريع الرشاعي
 الديارات وسسكختيا وىحه ليا دور كبيخ في تمػث اليػاء اضافة الى عػادـ الديارات.

 تمػث التخبة -ج

تعج الرشاعات الدراعية التي يرجر عشيا مخمفات وممػثات صمبة مثل السجازر التي يتخمف عشيا        
ت الشطافة في بقايا الجواجغ وكحلظ مع اىساؿ ـيآالحيػانات والصيػر واضافة الى وبكسيات كبيخة مغ مخمفات 

عمى السشاشق الدكشية السجاورة وكحلظ االستخجاـ تؤثخ سخعة نقل ىحه السخمفات وىحا يؤدي لرجور روائح كخيية 
يا الى السحاصيل الدراعية مسبيجات واالسسجة الكيسيائية يؤدي الى تخكد كبيخ مشيا في التخبة وانتقاللالكثيف ليحه 

غيخ مباشخة عشج ادخاليا في الرشاعات الدراعية اضافة  ـوبعجىا يدتيمكيا االنداف سػاء كاف برػرة مباشخة ا
تخمى  اذصشاعة االلباف وصشاعة االعالؼ والجبذ  وكحلظبقايا معسل الشديج واالصباغ الحي تمػث التخبة الى 

 بتمػث التخبة. ىعو االسػاؽ وبالتالي تدااالكياس بكسيات كبيخة قخب السرانع ا

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني االفاق المستقبلية للصناعات الزراعية في محافظة القادسية

تعج الرشاعة والتخصيط االقميسي مغ اىع االىجاؼ التي تزعيا الشطع السختمفة لتحقيق التقجـ والتصػر        
االقترادي مغ جية اخخى ويشبغي اف تكػف مخخجات  استغالؿوالخفاـية مغ جية وتحقيق درجة متقجمة مغ 
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الرشاعات الدراعية تتدع ضسغ دائخة مغ الذسػلية في تأثيخاتيا لتعصي مداحات كبيخة مغ القصاعات السختمفة 
اف التخابط في السزسػف يتحقق مغ خالؿ العسميات  اذالف العسمية تتكػف مغ الكثيخ مغ العشاصخ الستباعجة 

 .(1)الرشاعية

وقج تدايج االىتساـ في الجوؿ الرشاعية مشح ضيػر الشيزة الرشاعية في اوروبا بسدألة مػاقع السذاريع       
الرشاعية التي تجعل كمفة السذخوع بأدنى حج مسكغ مغ اجل الديادة الخبحية في بيع السشتجات الدراعية ، ولحا 

او ذاؾ في خفس كمف االنتاج واختيار افزل السػاقع اكج عمساء الجغخاؼية واالقتراد عمى اىسية ىحا الجانب 
 .(2)التي تحقق ذلظ

التخصيط الرشاعي ىػ ذلظ الشسط السبخمج لخؤية مدتقبمية تػضح الكيؽية او الزخورية السدتقبمية       
لمرشاعة في بمج ما اعتسادًا عمى ما متػفخ مغ امكانات شبيعية وبذخية تؤىل اقامة الرشاعة شخط اف يجخي 

لتخصيط الرشاعي بذكل عقالئي واقترادي لتحقيق االىجاؼ االقترادية واالجتساعية، ولحلظ يعج التخصيط ا
 .(3)الرشاعي مؿياسًا ىامًا مغ مقاييذ التصػر االقترادي مغ خالؿ االىجاؼ التي يدعى الييا

انية ومكانية التخصيط يعشي اعادة تختيب اجداء الذيء الػاحج بأفزل صػرة مسكشة ضسغ ضخوؼ زم      
 .(4)محجدة لتحقيق السشجدات لمفتخة الالحقة

انصالقًا مغ اىسية الرشاعة في االقاليع يأتي التخصيط الرشاعي االقميسي عبخ كيانات االقاليع في أي بمج       
بعج التخصيط الرشاعي القػمي والتخصيط القصاعي وسيمة مغ اجل تكػيغ رؤية مدتقبمية تزسغ  اثالث ى مدتػ 
ث صشاعية اقميسية معتسجة عمى امكانات االقاليع الصبيعية والبذخية وتحجيج الكيؽية التي تجخي بيا تعبئة ىحه احجا

االمكانات بذكل عقالني واقترادي يحقق االىجاؼ السخجػة التي تعكذ تصػر االقميع وتتيح السجاؿ لحمقات 
 .(5)مترمة مغ التشسية االقميسية

                                                           
 .145، ص1989تصبيق ، بيت الحكسة ، بغجاد ،  -تػجو -سعجي دمحم صالح ، التخصيط االقميسي ، نطخية (1)
، مصبعة 18مطفخ عمي الجابخي ، التخصيط العسخاني ، ومػاقع السذاريع الرشاعية ، مجمة الجسعية الجغخاؼية العخاؾية ، السجمج  (2)

 .179، ص1986العاني ، بغجاد ، 
،  ، دار صفاء لمشذخ والتػزيع ، عساف1دمحم جاسع شعباف العاني ، التخصيط االقميسي مبادئ واسذ ، نطخيات واساليب ، ط (3)

 .235، ص2007
(4) Hall. p '' Urban and Regional planning ,penguin Booksltd,London,1974 ,p4.  

 .240 -239شعباف العاني ، مرجر سابق ، ص دمحم جاسع (5)
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رشاعي مغ السػاضيع السيسة التي بجأت جغخاؼية الرشاعة حجيثًا باالىتساـ بيا، تعج دراسة التخصيط ال        
جسيع العػامل السؤثخة في الرشاعة وتصبيقًا  رشاعة ىػ السػقع الحي تتػازف ؼيوتعج دراسة السػقع السشاسب لم اذ

مغ مكاف واحج  يشاؾ اكثخفميذ ىشاؾ مكاف حتسي واحج لكل صشاعة فليحه العػامل وتخابصيا بيشيسا ، لحا 
لمرشاعة الػاحجة ويشبغي لكل مػقع مشيا مسيدات خاصة قج تكػف شبيعية واقترادية وبذخية ، لحا فاف اختيار 

 .(1)مكاف مػقع الرشاعة يجب اف يكػف اختيار مشصؿيًا ومعقػال

ل والسػاصالت والتخكد اذ تحتاج السػاقع الرشاعية الى نطخية تحجيج السػقع والعسالة والكسية والشػعية، والشق      
الحجود الخئيدية ألي قخار لتحجيج السػقع ويزاؼ الييا العػامل التشطيسية  جسيعيا تذكل وعػامل الدػؽ،

كل ىحا ذو اىسية فوالدمػكية والتي قج تؤثخ عمى قخارات تحجيج السػقع ضسغ االشار الحي تػفخه العػامل االخخى 
لسػقع الرشاعي نقصة بجاية ميسة لتػضيح الييكل الجاخمي لإلقميع يػفخ يػفخ تحجيج ا اذ بالغة لمتخصيط االقميسي

معمػمات رئيدية لمتخصيط في السدتقبل وعميو فاف التشسية الرشاعية لسشصقة ما قج تتصمب اعادة ـيكمية عػامل 
دى االىتساـ ، اذ ا(2) معيشة مثل تحديغ السػاصالت واعادة تجريب العساؿ والسداعجات السالية لمرشاعات الججيجة

الكثيخ مغ السفكخيغ والسختريغ في حقل تشسية االقاليع لمػصػؿ الى فيع وتفديخ العػامل السؤثخة في السػقع 
، اف (3)الرشاعي محاولة لمتحقيق السػقع االمثل وتحجيج مدتػى التخريز والتشػع الرشاعي لكل مشصقة

عمى االستجابة لسدتمدمات الػاقع االقميسي كسا انيا  نطخيات التخصيط االقميسي ترشع تمظ االشخ الفكخية القادرة
ػاجييا يتذكل دلياًل عسميًا لشذاشاتو مغ اجل الػصػؿ الى حالة اكثخ واقعية واكثخ فاعمية لحل السذكالت التي 

 .(4)االقميع

مغ خالؿ اف تحقيق اقرى االرباح يتع  اذاذا كاف السػقع الرشاعي لو اىسية كبيخة في الجانب الرشاعي        
اختالؼ تمظ و التأكيج عمى تكاليف االنتاج وتكاليف الشقل وتكاليف السػاد االولية وسعخ السشتج الشيائي لمسدتيمظ 

 .(5)العػامل بيغ السػاقع السختمفة يجعل السػقع الرشاعي يتحجد بالسكاف

                                                           
 .33ار، الجغخاؼية الرشاعية في العالع ، مرجر سابق ، صقفؤاد دمحم الر (1)
، 2009،  ، عساف ، دار حامج لمشذخ والتػزيع1، ط دراسة نطخية وتصبيق -ثائخ مصمق دمحم عياصخة  ، التخصيط االقميسي (2)

 .161ص
(3) Glasson.J."Anlntroduction to Regional planning" 2 and ed, the Builk Environment sevies , 
London: Huchinson, 1978,p126.  
(4) Mccarty.H.H." Anapproach of Economic Gconomic" 1954,p96. 
(5) Smith. David ''Industrial Location'' USA Jhon  wiley & Sons Inc 1981, PP68-69 
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فقج اصبحت محافطة القادسية مغ السحافطات السيسة في الجانب الدراعي ، لسا تستمظ السحافطة مغ        
انعقج مؤتسخ الجيػانية عاصسة العخاؽ الدراعية في يػـ الخسيذ السرادؼ  اذ مداحات زراعية واسعة

تشاوؿ السؤتسخ اىع و قادسية بخعاية وزيخ التعميع العالي والبحث العمسي والديج رئيذ جامعة ال 17/12/2020
ؿياـ مجسػعة مغ الرشاعات الدراعية الحجيثة او ب ياالسقػمات الجغخاؼية في السحافطة التي يسكغ اف تشصمق في

 تصػيخ الرشاعات الدراعية القائسة واىسيا .

 اوال : صناعة االلبان . 

باف القادسية الػاقع في ناحية الدشية االلباف صشاعة اساسية وميسة مغ الرشاعات الدراعية والستسثل بسرشع ال
ل ض، وفي 1976الػاقع قخب الذارع الخئيدي الحي يخبط بيغ الدشية ومخكد قزاء الجيػانية والحي تأسذ عاـ 

والصمب الستدايج عمى الدمع  2020( ندسة في عاـ 1359642) سع والديادة عجد الدكاف والبالغةتصػر السجت
سج الحاجة السحمية واالمتشاع عغ االستيخاد مغ خارج البالد ومحاولة ترجيخ والبزائع السختمفة وصػاًل الى 

الفائس الى الجوؿ السجاورة عمى اقل تقجيخ، لحا فأف مشصقة الجراسة يسكغ اف تمبي ىحه الحاجة مغ خالؿ تصػيخ 
راضي السرشع وكحلظ انذاء معسل اخخ في قزاء الحسدة قخب شط الحسدة وكحلظ وجػد مداحة واسعة مغ اال

 مجسػعة مغ السقتخحات ومغ اىسيا: لحا يقتخح الباحثوجػد كثافة سكانية في ىحه السشصقة و 

 ومعجات حجيثة ومتصػرة وسخيعة لديادة ندبة االنتاج . تنحتاج الى  اال -1

اراضي زراعية لدراعة الحرة البيزاء وزراعة السحاصيل العمؽية  خريزتحقيق التكامل الرشاعة مغ خالؿ ت -2
 بالقخب مغ السرشع.

 بشاء معسل عمف حيػاني تابع الى مرشع الباف القادسية تتػفخ ؼيو كل السقػمات السعسل. -3

 استيخاد انػاع جيجة مغ االبقار بالقخب مغ السرشع لتدويج السرشع بالسادة االولية والستسثمة بالحميب.  -4

 امة معسل لرشاعة التعبئة والتغميف ضسغ الحيد السكاني لمسرشع.اق -5

 اقامة معسل لرشاعة الخسيخة داخل السرشع لرشاعة الجبغ. -6

 الى الجعاية واالعالـ لمسشتػجات االلباف.السعسل حتاج ي -7

 ثانيا : مجزرة الدواجن.

االولية مغ داخل السجدرة مغ خالؿ دتخجـ السادة تلقج عخؼ العخاؽ صشاعة ذبح الجواجغ مشح زمغ بعيج اذ       
حقػؿ تخبية الجواجغ وتعج ىحه السجدرة مغ السجازر السيسة في العخاؽ اذ يدسى مذخوع زىػر الػشغ لإلنتاج 
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باسع مذخوع القادسية لتخبية االميات مغ الججاج والحي يقع في مخكد قزاء  1995الحيػاني والشباتي في عاـ 
يرل عجد الصيػر في ىحا السذخوع الى و الحي يخبط الجيػانية بالحسدة الذخقي الجيػانية عمى الصخيق الدياحي 

االؼ شيخ وبدبب زيادة  10قاعات وكل قاعة تدتػعب  10 عمىحقػؿ وكل حقل  4مى عمميػف شيخ مقدع 
حقػؿ اضاؼية لديادة االنتاج  اخخى  ندسة اذ تحتاج مشصقة الجراسة الى 1359642عجد سكاف السحافطة والبالغ 

 مغ اىع ىحه السقتخحات ىي:و 

 تػسيع مداحة السذخوع لبشاء حقػؿ اضاؼية لمجواجغ. -1

 بشاء مدتذفى بيصخي تابع الى السجدرة لستابعة الصيخ. -2

بشاء معسل لرشاعة التعبئة والتغميف لتقميل مغ خخوج العسمة الرعبة الى خارج البالد اضافة الى تقميل  -3
يخ مغ االيجي العاممة وبالتالي نحقق التكامل الػضيفي داخل ثك البصالة في مشصقة الجراسة بدبب تذغيل عجد

 السجدرة .

 الجعاية واالعالـ عغ البزاعة التابعة لمسذخوع جانب ميع . -4

 تدويج السذخوع باآلالت ومعجات حجيثة ومتصػرة اضاؼية لديادة ندبة االنتاج. -5

 ثالثا : مجازر اللحوم .

لحػـ الحيػانات السدسػح بيا شخعًا ويجب اف تكػف صحية ومجازة  يقرج بجدر المحػـ ىي عسمية تقصيع وتختيب
تتػزع و مغ قبل الحكػمة السحمية وايزًا تعج صشاعة جدر المحػـ مغ الرشاعات الدراعية السػجػدة في السحافطة 

تػجج مجدرة غساس قخب نيخ الكػفة السار في ناحية غساس بسداحة  ،مجازر مػزعة عمى االقزية  6 عمى
ات بشاء قجيع ومتيالظ وغيخ صحية والدبب في ذلظ ىػ عجـ االىتساـ بصخيقة ذبح الحيػاف ومكاف ـ وذ600

الصمب عمى المحػـ وذلظ بدبب الشسػ الدكاني في السحافطة وىشاؾ بعس السقتخحات  فيالحبح وىشاؾ زيادة 
 السيسة مشيا:

 

 شخاء االالت ومعجات حجيثة ومتصػرة لحبح وتشطيف المحػـ. -1

 السجدرة غيخ مالئع مغ حيث السداحة الرغيخة والبشاء القجيع وقخبيا مغ الدػؽ .مكاف  -2

تدويج السجدرة بفخؽ صحية لستابعة السحالت ببيع المحػـ في االسػاؽ وخاصة ذبح الحيػانات داخل  -3
 االسػاؽ.
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 .ابشاء معسل لتعميب المحـػ وتجسيجى -4

تدويج السجدرة بالسادة  تخبية الحيػانات مغ اجلالتػسيع في زراعة السحاصيل العمؽية في مشصقة الجراسة  -5
 االولية.

 رابعا :المطاحن . 

تذكل الحبػب مادة ميسة في غحاء االنداف تػجج في السحافطة ثساف مصاحغ في مشصقة الجراسة تقع بالقخب مغ 
السشصقة الرشاعية في مخكد قزاء الجيػانية قخب الذخكة العامة لرشاعة الحبػب حيث تأسدت مصحشة دنيا عاـ 

مقصاع لصحشة الفتح القخيب التابعة السكائغ السدتخجمة في شحغ الحبػب قجيسة اما اخخ مصحشة ىي مو  1986
ال تكفي لدج الحاجة وسبب ذلظ ىػ  وىيشغ يػميًا  200وبصاقة انتاجية  2016الخاص تأسدت في عاـ 

 الديادة في عجد الدكاف في الدشػات الالحقة ولحا نقتخح . 

 بسحاصيل الحبػب في السحافطة لديادة االنتاج . السدروعة تػسيع االراضي الدراعية -1

 ج الى مصاحغ اضاؼية في االعػاـ القادمة تتالءـ مع زيادة الصمب عمى السػاد الغحائية.نحتا -2

 االت قجيسة في بعس السصاحغ مثل مصحشة دنيا. لػجػدتدويج السصاحغ باآلالت ومعجات حجيثة  -3

 العسل عمى التكامل الػضيفي بيغ االنتاج الرشاعي والدراعي عغ شخيق رفع اسعار شخاء السادة االولية -4
 الدراعية لتذجيع الفالح عمى تصػيخ انتاجو مغ اتداع مداحات االراضي الدراعية .

 تحديغ شخيقة الخي والتدسيج ومكافحة اآلفات ونػعية البحور السدتخجمة في الدراعة. -5

 خامسا : جرش الحبوب.

يتسيد و ة ىي الذمب وىي مغ الرشاعات الدراعية التي تعتسج عمى السادة االولية السحمية في مشصقة الجراس     
ىحه الرشاعة في قزاء الذامية حيث تقمل مغ تكاليف االنتاج  تتسخكدىحا السشتػج بانو ذو اىسية غحائية كبيخة 

وسػؼ يزسغ لمرشاعة الستػششة الحرػؿ عمى مدتػيات عالية مغ الػفػرات االقترادية فييا اذ اف التكتل 
 دي بذكل عاـ والشسػ الرشاعي بذكل خاص.الرشاعي ىػ عسمية ميسة في تحفيد الشسػ االقترا

يعسل عمى تحفيد الشسػ الرشاعي  انواما اىع السشافع االقترادية مغ التكتل الرشاعي ليحه الرشاعة       
واىسيا التخكد الجغخافي لشػع معيغ مغ الرشاعة في مػقع معيغ والحي يذجع عمى اقامة صشاعات تكسيمية في 

 تخحات مشيا:ىحه السشصقة وىشاؾ بعس السق

 تصػيخ االالت والسعجات السدتخجمة في السجارش. -1
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 تػسيع زراعة محرػؿ الذمب لديادة كسية االنتاج. -2

 وجػد مداحة واسعة صالحة لدراعة الذمب في قزاء الحسدة. -3

واستيخاد حبػب جيجة وفرائل ججيجة في  اآلفاتالىتساـ بالسحاصيل ومكافحة لنحتاج الى كػادر خاصة  -4
 زراعة الذمب.

 سادسا : صناعة العلف الحيواني .

تعج صشاعة العمف الحيػاني مغ الرشاعات الدراعية التي تعتسج عمى السادة االولية السحمية ىي زراعة        
والسحاصيل العمؽية في مشصقة الجراسة اذ يتسيد ىحا السشتػج بأىسية غحائية ميسة ججًا في غحاء  ةمحرػؿ الحر 

واحج في و واحج في ناحية الدشية و مل في مشصقة الجراسة اثشاف في قزاء الحسدة الحيػاف حيث تػجج اربع معا
 تػجج مداحات واسعة مغ االراضي الدراعية في ىحه السشاشق ترمح لدراعة السحاصيل العمؽية.و ناحية نفخ 

شاعات الشسػ الرشاعي والحي يذجع عمى اقامة ص فيياما اىع السشافع االقترادية مغ ىحه الرشاعة         
 تكسيمية في ىحه السشاشق ولحا فيشاؾ بعس السقتخحات ليحه الرشاعة ىي:

 27/12/2020تػسيع مداحات زراعية لدراعة السحاصيل العمؽية بحدب السؤتسخ الحي عقج يػـ الخسيذ  -1
 القادسية العاصسة الدراعية لمعخاؽ. تحت شعار

 بشاء معسل لرشاعة الرػيا في مشصقة الجراسة. -2

 ة باآلالت والسعجات الحجيثة ومتصػرة لصحغ وتقصيع العمف وزيادة االنتاج.تدويج الرشاع -3

 دعاية واعالـ لتخويج ىحه الرشاعة. -4

 سابعا : صناعة النسيج .

تعج صشاعة الشديج مغ اىع الرشاعات الدراعية في مشصقة الجراسة اذ تعتسج ىحه الرشاعة عمى السادة       
االولية السحمية ىي زراعة القصغ الػاقع في قزاء عفظ بدبب وجػد مداحات واسعة ججًا ترمح لدراعة محرػؿ 

ػرات اقترادية كبيخة مغ مرشع نديج ججًا في مشصقة الجراسة وسػؼ يزسغ وف اكبيخ  االقصغ اذ اف ىشاؾ مرشع
اف التكتل الرشاعي يعسل عمى تحفيد فيخة ججًا مغ االيجي العاممة وكحلظ ثالجيػانية والحي يحتاج الى اعجاد ك

الشسػ االقترادي فييا بذكل عاـ والشسػ الرشاعي بذكل خاص، ونطخًا لتخكد صشاعي في مخكد قزاء الجيػانية 
قزاء الحسدة واف التخرز في صشاعة الشديج يسكغ اف يحجث مغ انذاء افتقخ كل مغ قزاء عفظ و  اذ

 مشتجات اخخى كرشاعة الخياشة والكسامات وااللبدة الجاىدة وىشاؾ اقتخاحات اخخى مشيا:
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 تدويج السرشع باالت ومعجات متصػرة لديادة ندبة االنتاج. -1

 تػسيع االراضي الدراعية الرالحة لدراعة القصغ في قزاء عفظ. -2

 حتاج الى معامل اضاؼية مثل صشاعة الخياشة وصشاعة االلبدة الجاىدة.ت -3

 عسميات الجعاية واالعالـ لتخويج البزائع في السرشع. ىحه الرشاعةحتاج ت -4
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   استبيان ( استمارة1ممحق)
أن السعمؾمات في ىحه االستسارة ىي ألغخاض البحث العمسي فقط، و أوكج الحفاظ عمى سخيتيا ، وان اجابتكؼ 
( الجقيقة عمى محتؾياتيا تعج رافجًا لمخسالة السؾسؾمة )التحميل السكاني لمرشاعات الدراعية في محافغة القادسية  

 شاكخًا ثقتكؼ وتعاونكؼ والدالم عميكؼ ورحسو هللا وبخكاتو                              
 السذخف                                                                             الباحث

ؽ ىادي عبج الكاعؼ    الجكتؾر رحسؽ رباط االيجامي                                                     حد
                              

 أواًل: الموقع و الممكية :
ـ اسؼ الذخكة او السعسل ..................................1  
ـ تاريخ اجازة التأسيذ .................، تاريخ بجأ االنتاج الفعمي .........................2  
، خاص .................، مختمط ................ ـ السمكية: عام ...........3  
ـ الؾحجة االدارية : القزاء .............، الشاحية ................4  
. 2مداحة السذخوع ................م 2ـ السداحة الكمية لمسذخوع ..................م5  

بشاء جاىد .....................ـ نؾع البشاء : بشاء اعتيادي ..........................، 6  
ـ مؾقع السذخوع :قخب طخيق عام .................، قخب نيخ ..................، السدافة 7

 ..............داخل السجيشة ................. ، عشج اطخاف السجيشة .................
ـ السدافة بيؽ السذخوع ومخكد السجيشة ....................كؼ 8  
ـ ىل تؼ تؾسيع السعسل مشح تأسيدو ؟ نعؼ .........متى .........ال ................9  

ـ ىل يقع السعسل بجؾار مذاريع صشاعية اخخى نعؼ ........... وما ىي ..................................11  
..... .ال...........  

ـ سبب اختيار مؾقع السذخوع الحالي : تؾفخ بعض السقؾمات الرشاعية لمسذخوع وما ىي 11
 ............................... او تجخل الدياسة الحكؾمية .....................................

 ثانيًا: المواد االولية :
...........ـ اىؼ السؾاد االولية السدتعسمة في السعسل .......1  
ـ ندبة كل مادة داخمة في االنتاج .....................2  
ـ كسية السؾاد االولية السدتمسة في داخل السحافغة ....................3  
ـ كسية السؾاد االولية السدتمسة مؽ خارج السحافغة او البمج ....... ، السحافغات او الجول السرجرة ........4  
..... ، الدكػ الحجيج ..............................، ندبتيا د االولية : الديارات .......سؾاـ وسائل نقل ال5  
ـ ندبة السؾاد االولية السفقؾدة عشج الترشيع ......................6  
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.ـ ىل يؾاجو السرشع صعؾبات في الحرؾل عمى السؾاد االولية ؟ وما ىي .................................7  
ـ ىل السؾاد السدتعسمة في االنتاج بسدتؾى جيج ............. متؾسط .......... رديء .8  
ـ ىل السؾاد االولية تتعخض لمتمف اثشاء الشقل والخدن ...............9  

ـ ىل مؾقع السعسل مشاسب باعتبار تؾفخ السؾاد االولية ؟ نعؼ ........ ال ..........11  
بجائل  لمسؾاد االولية السدتعسمة ؟ وما ىي وأيؽ مؾقعيا ؟ـ ىل يسكؽ ايجاد 11  

 ثالثًا: القوى العاممة : القوى العاممة 
ـ عجد عسال السذخوع عشج التأسيذ .........، حاليًا.....................1  
.......ـ عجد العسال الفشيؽ ........ غيخ الفشيؽ ........... ، عجد العسال الحكؾر ....... االناث ...2  
ـ عجد العسال : االنتاج ........ االدارة............ الخجمات .........  التدؾيق واالعالم ................3  

 الريانة : كيخباء .......... ، ميكانيػ ...............
ـ ىل مؾقع السعسل مشاسب باعتبار العسالة بالسيارة السظمؾبتيؽ....................؟4  
قؾم السرشع بتجريب العسال ؟ اذا كان الجؾاب نعؼ ، فأيؽ يتؼ التجريب ، داحل السرشع .......... ، ام ـ ىل ي5

 خارجو ...............
ـ مرجر العسال : السحافغة عجدىؼ ..... ، السحافغات االخخى عجدىؼ ..... وما ىي السحافغات .........6  
ة ؟.................. نؾعية الدكؽ .....................ـ  ىل يؾجج سكؽ لمعسال داخل السشذأة الرشاعي7  
ـ ىل تؾجج خظؾط نقل لمسشتدبيؽ داخل السحافغة ......................... خارجيا................ .8  
ـ ىل سيارات نقل السشتدبيؽ عائجة لمسعسل ................... ، يتؼ تأجيخىا .................9  
 

 رابعًا : االنتاج : 
ـ ما الشذاط الخئيدي لمسذخوع حاليًا ............ الخظؾط االنتاجية االخخى ................1  
ـ  ما الظاقة الترسيسية  لمسذخوع عشج التأسيذ ................. وحاليًا .....................2  
.............. وحاليًا .................ـ ما الظاقة االنتاجية الفعمية لمسذخوع عشج التـأسيذ .3  
...... وكؼ ىي السدافة.................اثشاء الشقل لسدافات طؾيمة ؟....ـ  ىل تتعخض  السشتجات لمتمف 4  
ـ اجسالي السبيعات في العام الساضي ................ ومشاطق بيعيا ......................5  
ة او متؾقفة حاليًا ........... ، ما ندبتيا .................ـ ىل ىشاك خظؾط انتاجية معظم6  
ـ ما سبب التعظل : نقص السؾاد االولية ............... نقص مؽ الكادر االداري والفشي .......... ضيق 7

 الدؾق ................ اسباب اخخى ، ما ىي ..................................
تشتج داخل السعسل ........................ او تدتؾرد مؽ الخارج .................ـ ىل تؾجج قظع غيار 8  
ـ وجبات االنتاج : وجبة واحجة .............. وجبتان ............... ثالث وجبات ................9  
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 خامدًا : النقل والتدويق 
ـ ما ىي كسية االنتاج التي تؼ تدؾيقيا .................1  
ـ ىل السشتج يباع مباشخة عؽ طخيق مكتب التدؾيق ................. ، او عؽ طخيق السكاتب .......... او 2

 الى القظاع الحكؾمي ................
ـ يدؾق السشتج الى السحافغة بشدبة ................... والى السحافغات االخخى بشدبة ................3  
االجسالية لمسبيعات في العام الساضي ................. وكسيتيا .....................ـ ما ىي القيسة 4  
ـ ىل تتؾفخ الجعاية واالعالن لمسشتج ....................5  
ـ  ىل يتعخض االنتاج الى السشافدة مؽ السذاريع االخخى ؟ وما ىي ىحه السذاريع ؟6  
ل والتدؾيق ؟ـ ىل يعاني السعسل مؽ مذاكل تتعمق بالشق7  

 سادسًا: رأس المال 
ـ ما مقجار راس السال عشج االنذاء .................... ديشار ، وما ىؾ حاليًا .............. ديشار 1  
ـ قيسة شخاء السكائؽ واآلالت  والسعجات عشج البجء بالعسل ................. ديشار 2  
................ـ  ما ىي القيسة االجسالية لخواتب السشتدبيؽ 3  
ـ ما ىؾ مرجر الخواتب : الجولة ................. تسؾيل ذاتي ......................4  
ـ ىل تست االستفادة مؽ جية مسؾلة عشج التأسيذ والتؾسعات ؟ نعؼ ........ ال ...... ، وما ىي.......5  

 سابعًا : مرادر الوقود والطاقة :
باء : الكسية .................... وكمفتو ................ديشار ـ االستيالك الذيخي مؽ الكيخ 1  
ـ مرادر الكيخباء : الذبكة الؾطشية ................. مؾلجة ........................2  
ـ كسية الؾقؾد السدتيمػ مؽ الكازوليؽ ................ لتخ/ شيخيًا وبكمفة .................ديشار 3  
قؾد السدتيمػ مؽ البشديؽ ......................لتخ/ شيخ وبكمفة ................... ديشار ـ كسية الؾ 4  
ـ كسية الؾقؾد السدتيمػ مؽ الشفط االسؾد......................لتخ/ شيخ وبكمفة ................... ديشار5  
..... انبؾب ناقل لمؾقؾد .............ـ كيف يتؼ نقل الؾقؾد الى السعسل : سيارات حؾضية .......ممكيتيا .6  
ـ ىل يعشي السعسل مؽ مذاكل الحرؾل عمى مرادر الظاقة والؾقؾد؟7  

: ثامنًا : المياه المدتخدمة  
وبكمفة ........................ ديشار  3ـ كسية السياه السدتيمكة في الذيخ ................م1  
  3ـ كسية السياه التي يتؼ ترفيتيا في الذيخ ................. م 2

ـ مرادرىا : الشيخ ................ ، شبكة االسالة الؾطشية .................... 3  
ـ ىل تؾجج محظة لمسياه داخل السعسل ........ ونؾع السياه : صشاعية ........ عادية ............... 4  
اه في : العسميات االنتاجية ......... ، عسميات التبخيج ........... غيخىا ................ـ تدتخجم السي5  
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ال ........ وماىي ............. اكل في الحرؾل عمى السياه ؟ نعؼ ..........ـ  ىل يعاني السعسل مؽ مذ6  
لماذا ؟تاسعًا: أ / اىم المقومات التي تداعد عمى نجاح ىذه الرناعة في المرنع و   

ـ السؾقع الجغخافي 1  
ـ البشية الجيؾلؾجية 2  
ـ طبيعة الدظح 3  
ـ السؾارد السائية 4  
ـ السؾاد االولية 5  
، الدؾق 6  
ـ رأس السال 7  
ـ مرادر الؾقؾد والظاقة 8  
ـ الشقل والتدؾيق .9  

ـ الدياسة الحكؾمية 11  
 تاسعًا : / المذاكل والمعوقات التي تواجو المذروع الرناعي . 

  :..............................................................ـ السذاكل الشاتجة عؽ السؾقع1
.......................................................ـ السذاكل الشاتجة عؽ السؾاد االولية :2  
.............................................................ـ السذاكل الشاتجة عؽ االنتاج 3  
.........................................................ـ السذاكل الشاتجة عؽ اليج العاممة 4  
............................................................ـ السذاكل الشاتجة عؽ التدؾيق 5  
..........................................:..........ـ السذاكل الشاتجة عؽ السكائؽ واآلالت 6  
 .....................................................ـ السذاكل الشاتجة عؽ الظاقة الكيخبائية7
.............................................................ـ السذاكل الشاتجة عؽ الؾقؾد 8  
............................................................:ـ السذاكل الشاتجة عؽ التمؾث 9  

:.........................................................................ـ مذاكل اخخى 11  
 
 
 
 
 
 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~022 ~ 
 

 حداب الشدبة السئؾية الستجسعة لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية الرالحية( 2ممحق)

 عجد العسال الرشاعة الختبة
الشدبة السئؾية مؽ 
 مجسؾع العامميؽ

الشدبة السئؾية 
 الستجسعة

 42.9 42.9 24 االفخان والسخابد 1
 78.6 35.7 21 السعجشات والحمؾيات 2
 111 21.4 12 الظخشي والسخمالت 3
 111 - - ايذ كخيؼ 4
 111 - - عرائخ طبيعية 5
 111 - - مجازر 6
 111 - - ممح 7
 111 - - ثمج 8
 111 - - مظاحؽ 9
 111 - - مجارش 11
 111 - - صشاعات نديجية 11
 111 - - االلبان 12
 111 - - اعالف حيؾانية 13
 111 - - جبذ 14
 111 - - شاي 15

 1421.5 111 56 السجسؾع

أ قد= 
ج ق
   =         

         
   =   

   
  =1.67 

 

 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~026 ~ 
 

 الستجسعة لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية الدشيةحداب الشدبة السئؾية ( 3ممحق )

الشدبة السئؾية مؽ  عجد العسال الرشاعة الختبة
 مجسؾع العامميؽ

الشدبة السئؾية 
 الستجسعة

 65.7 65.7 217 االلبان 1
 79.7 14 44 افخان ومخابد 2
 86 6.3 21 معجشات وحمؾيات 3
 91.8 4.8 15 طخشي ومخمالت 4
 95.6 4.8 15 مجارش 
 97.5 1.9 6 عمف حيؾاني 6
 99.1 1.6 5 ايذ كخيؼ 7
 111 1.9 3 عرائخ طبيعية 8
 111 - - مظاحؽ 9
 111 - - صشاعات نديجية 11
 111 - - مجازر 11
 111 - - ثمج 12
 111 - - ممح 13
 111 - - جبذ 14
 111 - - شاي 15

 1414 111 315 السجسؾع
 

أ قد= 
ج ق
   =         

         
   =   

   
   =1.64 

 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~020 ~ 
 

 حداب الشدبة السئؾية الستجسعة لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية سؾمخ( 4ممحق )

 عجد العسال الرشاعة الرتبة
الشدبة السئؾية مؽ 
 مجسؾع العامميؽ

الشدبة السئؾية 
 الستجسعة

 52.2 52.2 36 السمح 1
 75.4 23.2 16 افخان ومخابد 2
 87 11.6 8 معجشات وحمؾيات 3
 95.7 8.7 6 طخشي ومخمالت 4
 111 4.3 3 عرائخ طبيعية 5
 111 - - كخيؼ االيذ 6
 111 - - ثمج 7
 111 - - مظاحؽ 8
 111 - - مجارش 9
 111 - - مجازر 11
 111 - - اعالف حيؾانية 11
 111 - - االلبان 12
 111 - - الرشاعات الشديجية 13
 111 - - الذاي 14
 111 - - الجبذ 15

 1411.3 111 69 السجسؾع
 

أ قد= 
ج ق
   =         

         
   =    

   
   =1.63 

 

                                  



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~022 ~ 
 

 حداب الشدبة السئؾية الستجسعة لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية نفخ( 5ممحق )

 عجد العسال الرشاعة الختبة
الشدبة السئؾية مؽ 
 مجسؾع العامميؽ

الشدبة السئؾية 
 الستجسعة

 33.3 33.3 16 االفخان والسخابد 1
 75 41.7 21 السعجشات والحمؾيات 2
 87.5 12.5 6 الظخشي والسخمالت 3
 111 12.5 6 العمف الحيؾاني 4
 111 - - مجارش 5
 111 - - مظاحؽ 6
 111 - - عرائخ طبيعية 7
 111 - - ايذ كخيؼ 8
 111 - - مجازر 9
 111 - - االلبان 11
 111 - - ثمج 11
 111 - - صشاعات نديجية 12
 111 - - جبذ 13
 111 - - الذاي 14
 111 - - ممح 15

 1395.8 111 48 السجسؾع
  

أ قد= 
ج ق
   =         

         
   =    

   
   =1.57 

 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~022 ~ 
 

 العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية الذافعيةحداب الشدبة السئؾية الستجسعة لعجد ( 6ممحق)

 عجد العسال الرشاعة الختبة
الشدبة السئؾية مؽ 
 مجسؾع العامميؽ

الشدبة السئؾية 
 الستجسعة

 46.1 46.1 24 االفخان والسخابد 1
 76.9 31.8 16 السعجشات والحمؾيات 2
 88.4 11.5 6 الظخشي والسخمالت 3
 94.2 5.8 3 ايذ كخيؼ 4
 111 5.8 3 عرائخ طبيعية 5
 111 - - ثمج 6
 111 - - مجازر 7
 111 - - مجارش 8
 111 - - مظاحؽ 9
 111 - - عمف حيؾاني 11
 111 - - صشاعات نديجية 11
 111 - - االلبان 12
 111 - - ممح 13
 111 - - الجبذ 14
 111 - - الذاي 15

 1415.6 111 52 السجسؾع
 

أ قد= 
ج ق
   =         

         
   =   

   
   =1.61 

 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~022 ~ 
 

حداب الشدبة السئؾية الستجسعة لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية ( 7ممحق )
 السيشاوية

عجد  الرشاعة الختبة
 العسال

الشدبة السئؾية مؽ 
 مجسؾع العامميؽ

الشدبة السئؾية 
 الستجسعة

 44.4 44.4 32 االفخان والسخابد 1
 72.2 27.8 21 والحمؾياتالسعجشات  2
 84.7 12.5 9 الظخشي والسخمالت 3
 91.6 6.9 5 مجازر 4
 95.8 4.2 3 ثمج 5
 111 4.2 3 عرائخ طبيعية 6
 111 - - ايذ كخيؼ 7
 111 - - ممح 8
 111 - - عمف حيؾاني 9
 111 - - االلبان 11
 111 - - صشاعات نديجية 11
 111 - - مجارش 12
 111 - - مظاحؽ 13
 111 - - شاي 14
 111 - - جبذ 15

 1388.7 111 72 السجسؾع
  

أ قد= 
ج ق
   =         

         
   =    

   
   =1.54 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~021 ~ 
 

 حداب الشدبة السئؾية الستجسعة لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية الدجيخ( 8ممحق )

 عجد العسال الرشاعة الختبة
الشدبة السئؾية مؽ 

 العامميؽمجسؾع 
الشدبة السئؾية 

 الستجسعة
 42.5 42.5 21 االفخان والسخابد 1
 68 25.5 12 السعجشات والحمؾيات 2
 81.8 12.8 6 الظخشي والسخمالت 3
 93.6 12.8 6 عمف حيؾاني 4
 111 6.4 3 ثمج 5
 111 - - ايذ كخيؼ 6
 111 - - مظاحؽ 7
 111 - - مجارش 8
 111 - - عرائخ طبيعية 9
 111 - - مجازر 11
 111 - - صشاعات نديجية 11
 111 - - االلبان 12
 111 - - ممح 13
 111 - - الجبذ 14
 111 - - الذاي 15

 1384.9 111 47 السجسؾع
  

أ قد= 
ج ق
   =         

         
   =   

   
   =1.52 

 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~021 ~ 
 

 الحسدةمجيشة حداب الشدبة السئؾية الستجسعة لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ( 9ممحق)

 عجد العسال الرشاعة الختبة
الشدبة السئؾية مؽ 
 مجسؾع العامميؽ

الشدبة السئؾية 
 الستجسعة

 46 46 132 االفخان والسخابد 1
 58.5 12.5 36 السعجشات والحمؾيات 2
 79.3 21.8 61 مجارش 3
 91.8 12.5 36 طخشي ومخمالت 4
 94.8 3 9 عرائخ طبيعية 5
 96.9 2.1 6 ايذ كخيؼ 6
 99 2.1 6 عمف حيؾاني 7
 111 1 3 ثمج 8
 111 - - ممح 9
 111 - - مجازر 11
 111 - - صشاعات نديجية 11
 111 - - االلبان 12
 111 - - مظاحؽ 13
 111 - - الجبذ 14
 111 - - الذاي 15

 1366.3 111 288 السجسؾع
 

أ قد= 
ج ق
   =         

         
   =    

   
   =1.45 

 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~021 ~ 
 

 حداب الشدبة السئؾية الستجسعة لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في مجيشة الذامية( 11ممحق)

 عجد العامميؽ الرشاعة الختبة
الشدبة السئؾية مؽ 
 مجسؾع العامميؽ

الشدبة السئؾية 
 الستجسعة

1 
 44.8 44.8 211 السجارش 

 76.2 31.4 141 االفخان والسخابد 2
 85.2 9 41 السعجشات والحمؾيات 3
 93.3 8.1 36 الظخشي والسخمالت 4
 96.7 3.4 15 االيذ كخيؼ 5
 98.7 2 9 العرائخ الظبيعية 6
 111 1.3 6 الثمج 7
 111 - - السظاحؽ 8
 111 - - ممح 9
 111 - - االلبان 11
 111 - - الشديجيةالرشاعات  11
 111 - - االعالف الحيؾانية 12
 111 - - السجازر 13
 111 - - الجبذ 14
 111 - - الذاي 15

 1394.9 111 446 السجسؾع
 

أ قد= 
ج ق
   =         

         
   =    

   
   =1.56 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~029 ~ 
 

 ناحية غساس حداب الشدبة السئؾية الستجسعة لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في( 11ممحق)

 عجد العسال الرشاعة الختبة
الشدبة السئؾية مؽ 
 مجسؾع العامميؽ

الشدبة السئؾية 
 الستجسعة

 37.3 37.3 61 االفخان والسخابد 1
 65.3 28 45 السجارش 2
 81.2 14.9 24 السعجشات والحمؾيات 3
 87.7 7.5 12 الظخشي والسخمالت 4
 91.4 3.7 6 ثمج 5
 95.1 3.7 6 العرائخ الظبيعية 6
 98.2 3.1 5 السجازر 7
 111 1.8 3 االيذ كخيؼ 8
 111 - - ممح 9
 111 - - السظاحؽ 11
 111 - - االلبان 11
 111 - - الرشاعات الشديجية 12
 111 - - العمف الحيؾاني 13
 111 - - الجبذ 14
 111 - - الذاي 15

 1355.2 111 161 السجسؾع
 

أ قد= 
ج ق
   =         

         
   =    

   
   =1.41 

 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~062 ~ 
 

 حداب الشدبة السئؾية الستجسعة لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية الجغارة( 12ممحق)

 الرشاعة الختبة
عجد 
 العسال

الشدبة السئؾية مؽ 
 مجسؾع العامميؽ

الشدبة السئؾية 
 الستجسعة

 35 35 36 االفخان والسخابد 1
 58.3 23.3 24 السعجشات والحمؾيات 2
 77.7 19.4 21 السجارش 3
 89.4 11.7 12 الظخشي والسخمالت 4
 94.2 4.8 5 االيذ كخيؼ 5
 97.1 2.9 3 ثمج 6
 111 2.9 3 العرائخ الظبيعية 7
 111 - - الرشاعات الشديجية 8
 111 - - السظاحؽ 9
 111 - - االلبان 11
 111 - - السجازر 11
 111 - - العمف الحيؾاني 12
 111 - - ممح 13
 111 - - الجبذ 14
 111 - - الذاي 15

 1351.7 111 113 السجسؾع
 

أ قد= 
ج ق
   =         

         
   =   

   
   =1.39 

 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~066 ~ 
 

 حداب الشدبة السئؾية الستجسعة لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية البجيخ( 13ممحق)

 عجد العسال الرشاعة الختبة
السئؾية مؽ الشدبة 

 مجسؾع العامميؽ
الشدبة السئؾية 

 الستجسعة

 35.1 35.1 21 االفخان والسخابد 1
 56.1 21 12 الظخشي والسخمالت 2
 71.1 14 8 الحمؾيات والسعجشات 3
 81.6 11.5 6 الثمج 4
 89.4 8.8 5 السجارش 5
 94.7 5.3 3 ايذ كخيؼ 6
 111 5.3 3 العرائخ الظبيعية 7
 111 - - السجازر 8
 111 - - السظاحؽ 9
 111 - - االلبان 11
 111 - - اعالف حيؾانية 11
 111 - - ممح 12
 111 - - الرشاعات الشديجية 13
 111 - - الجبذ 14
 111 - - الذاي 15

 1326 111 57 السجسؾع
 

أ قد= 
ج ق
   =         

         
   =   

   
   =1.29 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~060 ~ 
 

 الستجسعة لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية الذشافيةحداب الشدبة السئؾية ( 14ممحق)

 عجد العسال الرشاعة الختبة
الشدبة السئؾية مؽ 
 مجسؾع العامميؽ

الشدبة السئؾية 
 الستجسعة

 41.5 41.5 32 االفخان والسخابد 1
 55.7 15.2 12 السعجشات والحمؾيات 2
 68.4 12.7 11 السجارش 3
 79.8 11.4 9 الظخشي والسخمالت 4
 86.1 6.3 5 السجازر 5
 92.4 6.3 5 ايذ كخيؼ 6
 96.2 3.8 3 العرائخ الظبيعية 7
 111 3.8 3 الثمج 8
 111 - - العمف الحيؾاني 9
 111 - - السمح 11
 111 - - السظاحؽ 11
 111 - - الرشاعات الشديجية 12
 111 - - االلبان 13
 111 - - الجبذ 14
 111 - - الذاي 15

 1319.1 111 79 السجسؾع
 

أ قد= 
ج ق
   =         

         
   =   

   
   =1.26 

 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~062 ~ 
 

 حداب الشدبة السئؾية الستجسعة لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في مجيشة الجيؾانية( 15ممحق)

 عجد العسال الرشاعة الختبة
الشدبة السئؾية مؽ 
 مجسؾع العامميؽ

الشدبة السئؾية 
 الستجسعة

 34.4 34.4 1147 الرشاعة الشديجية 1
 67.5 33.1 1114 االفخان والسخابد 2
 81 5.،13 451 السجازر 3
 89 8 268 السظاحؽ 4
 92.4 3.4 112 السعجشات والحمؾيات 5
 94.2 2 63 الظخشي والسخمالت 6
 96.2 1.8 61 االيذ كخيؼ 7
 97.3 1.2 41 االلبان 8
 98.5 1.1 36 العرائخ الظبيعية 9
 99.1 1.6 21 الثمج 11
 99.5 1.4 14 الجبذ 11
 99.8 1.3 9 ممح 12
 111 1.2 8 الذاي 13
 111 - - العمف الحيؾاني 14
 111 - - السجارش 15

 134839 111 3332 السجسؾع
 

أ قد=  
ج ق
   =         

         
  =   

   
  =1.38 

 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~062 ~ 
 

 في الرشاعات الدراعية في ناحية الدشية مارتؽ لعجد العامميؽ -حداب دليل جبذ( 16ممحق)

 2س س الرشاعة الختبة

 42849 217 االلبان 1
 1936 44 االفخان والسخابد 2
 411 21 السعجشات والحمؾيات 3
 225 15 الظخشي والسخمالت 4
 225 15 السجارش 5
 36 6 العمف الحيؾاني 6
 25 5 كخيؼ االيذ 7
 9 3 العرائخ الظبيعية 8

 45715 315 السجسؾع

 -1د= =   
مج س 
 
مج(س)

 

     -1د= 

 (   )
     =1-     

     
   =1.54 

 

 

 

 

 

 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~062 ~ 
 

 مارتؽ لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية الذافعية -حداب دليل جبذ( 17ممحق)

 2س س الرشاعة الختبة

 576 24 االفخان والسخابد 1
 256 16 السعجشات والحمؾيات 2
 36 6 والسخمالتالظخشي  3
 9 3 كخيؼ االيذ 4
 9 3 العرائخ الظبيعية 5

 886 52 السجسؾع

 -1د= =  
مج س 
 
مج(س)

 

   -1د= -1د= 

 (  )
     =1-   

    
   =1.67 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~061 ~ 
 

 مارتؽ لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في مجيشة الذامية -حداب دليل جبذ( 18ممحق)

 2س س الرشاعة الختبة

 41111 211 السجارش 1
 19611 141 االفخان والسخابد 2
 1611 41 السعجشات والحمؾيات 3
 1296 36 الظخشي والسخمالت 4
 225 15 كخيؼ االيذ 5
 81 9 العرائخ الظبيعية 6
 36 6 الثمج 7

 62838 446 السجسؾع

 -1د= =  
مج س 
 
مج(س)

 

     -1د= 

 (   )
     =1-     

      
   =1.68 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~061 ~ 
 

 مارتؽ لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية الرالحية -حداب دليل جبذ( 19ممحق )

 2س س الرشاعة الختبة

 576 24 االفخان والسخابد 1
 411 21 السعجشات والحمؾيات 2
 144 12 الظخشي والسخمالت 3

 1121 56 السجسؾع

 -1د= =  
مج س 
 
مج(س)

 

 

    -1د= 

 (  )
     =1-    

    
  =1.64 

 
 مارتؽ لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية نفخ -حداب دليل جبذ( 21ممحق)

 2س س الرشاعة الختبة

 411 21 الحمؾيات والسعجشات 1
 256 16 االفخان والسخابد 2
 36 6 الظخشي والسخمالت 3
 36 6 العمف الحيؾاني 4

 728 48 السجسؾع

 -1د= =  
مج س 
 
مج(س)

 

   -1د= 

 (  )
     =1 –   

    
    =1.68 

 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~061 ~ 
 

 مارتؽ لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية سؾمخ -حداب دليل جبذ( 21ممحق)
 2س س الرشاعة الختبة

 1296 36 السمح 1
 256 16 االفخان والسخابد 2
 64 8 السعجشات والحمؾيات 3
 36 6 الظخشي والسخمالت 4
 9 3 العرائخ الظبيعية 5

 1661 69 السجسؾع

 -1د= =  
مج س 
 
مج(س)

 

    -1د= 

 (  ) 
      =1 – 1.31    

    
  =1.65 

 
 مارتؽ لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية السيشاوية -حداب دليل جبذ( 22ممحق)

 2س س الرشاعة الختبة

 1124 32 االفخان والسخابد 1
 411 21 السعجشات والحمؾيات 2
 81 9 الظخشي والسخمالت 3
 25 5 السجازر 4
 9 3 الثمج 5
 9 3 العرائخ الظبيعية 6

 1548 72 السجسؾع

 -1د= =  
مج س 
 
مج(س)

    -1، د=  

 (  )
     =1-    

    
  =1.71 

 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~069 ~ 
 

 مارتؽ لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية غساس -حداب دليل جبذ( 23ممحق)

 2س س الرشاعة الختبة

 3611 61 االفخان والسخابد 1
 2125 45 السجارش 2
 576 24 السعجشات والحمؾيات 3
 144 12 الظخشي والسخمالت 4
 36 6 الثمج 5
 36 6 العرائخ الظبيعية 6
 25 5 السجازر 7
 9 3 كخيؼ االيذ 8

 6451 161 السجسؾع

 -1د= =  
مج س 
 
مج(س)

 

    -1د= 

 (   )
     =1-    

     
  =1.75 
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 مارتؽ لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في مجيشة الحسدة -جبذحداب دليل ( 24ممحق)
 2س س الرشاعة الختبة

 17424 132 االفخان والسخابد 1
 3611 61 السجارش 2
 1296 36 السعجشات والحمؾيات 3
 1296 36 الظخشي والسخمالت 4
 81 9 العرائخ الظبيعية 5
 36 6 االيذ كخيؼ 6
 36 6 العمف الحيؾاني 7
 9 3 الثمج 8

 23778 288 السجسؾع

 -1د= =  
مج س 
 
مج(س)

 

     -1د= 

 (   )
  =1-     

      
      =1.71 

 
 مارتؽ لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية الدجيخ -حداب دليل جبذ( 25ممحق)

 2س س الرشاعة الختبة

 411 21 االفخان والسخابد 1
 144 12 السعجشات والحمؾيات 2
 36 6 الظخشي والسخمالت 3
 36 6 العمف الحيؾاني 4
 9 3 الثمج 5

 625 47 السجسؾع

 -1د= =  
مج س 
 
مج(س)

 -1د= =     
   

 (  )
  =1- 

   

    
 =1.72 
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 مارتؽ لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية البجيخ -حداب دليل جبذ( 26ممحق)

 2س س الرشاعة الختبة

 411 21 االفخان والسخابد 1
 144 12 الظخشي والسخمالت 2
 64 8 السعجشات والحمؾيات 3
 36 6 الثمج 4
 25 5 السجارش 5
 9 3 االيذ كخيؼ 6
 9 3 العرائخ الظبيعية 7

 687 57 السجسؾع
  

 -1د= =  
مج س 
 
مج(س)

 

   -1د= 

 (  )
  =1-   

    
 =1.79 
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 الرشاعات الدراعية في مجيشة الجيؾانيةمارتؽ لعجد العامميؽ في  -حداب دليل جبذ (27محق )م

 2س س الرشاعة الختبة

 1315619 1147 صشاعات نديجية 1
 1218816 1114 االفخان والسخابد 2
 212511 451 السجازر 3
 713824 268 السظاحؽ 4
 12544 112 السعجشات والحمؾيات 5
 3969 63 الظخشي والسخمالت 6
 3611 61 االيذ كخيؼ 7
 1611 41 االلبان 8
 1296 36 العرائخ الظبيعية 9
 441 21 الثمج 11
 196 14 الجبذ 11
 81 9 السمح 12
 64 8 الذاي 13

 23832541 3332 السجسؾع

 -1د= =  
مج س 
 
مج(س)

 

       -1د= 

 (    )
   =1-       

          
  =1.74 
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 الدراعية في ناحية الجغارةمارتؽ لعجد العامميؽ في الرشاعات  -حداب دليل جبذ(28ممحق )
 2س س الرشاعة الختبة

 1296 36 االفخان والسخابد 1
 576 24 السعجشات والحمؾيات 2
 411 21 السجارش 3
 144 12 الظخشي والسخمالت 4
 25 5 كخيؼ االيذ 5
 9 3 الثمج 6
 9 3 العرائخ الظبيعية 7

 2459 113 السجسؾع

 -1د= 
مج س 
 
مج(س)

    -1،  د=   

 (   )
  =1-    

     
   =1.76 

 مارتؽ لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية الذشافية -حداب دليل جبذ (29ممحق )
 2س س الرشاعة الختبة

 1124 32 االفخان والسخابد 1
 144 12 السعجشات والحمؾيات 2
 111 11 السجارش 3
 81 9 الظخشي والسخمالت 4
 25 5 السجازر 5
 25 5 كخيؼ االيذ 6
 9 3 العرائخ الظبيعية 7
 9 3 الثمج 8

 1417 79 السجسؾع

 -1د= =  
مج س 
 
مج(س)

    -1د= ،   

 (  )
  =1-    

    
 =1.77 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~691 ~ 
 

   استبيان ( استمارة1ممحق)
أن السعمؾمات في ىحه االستسارة ىي ألغخاض البحث العمسي فقط، و أوكج الحفاظ عمى سخيتيا ، وان اجابتكؼ 
( الجقيقة عمى محتؾياتيا تعج رافجًا لمخسالة السؾسؾمة )التحميل السكاني لمرشاعات الدراعية في محافغة القادسية  

 شاكخًا ثقتكؼ وتعاونكؼ والدالم عميكؼ ورحسو هللا وبخكاتو                              
 السذخف                                                                             الباحث

ؽ ىادي عبج الكاعؼ    الجكتؾر رحسؽ رباط االيجامي                                                     حد
                              

 أواًل: الموقع و الممكية :
ـ اسؼ الذخكة او السعسل ..................................1  
ـ تاريخ اجازة التأسيذ .................، تاريخ بجأ االنتاج الفعمي .........................2  
، خاص .................، مختمط ................ ـ السمكية: عام ...........3  
ـ الؾحجة االدارية : القزاء .............، الشاحية ................4  
. 2مداحة السذخوع ................م 2ـ السداحة الكمية لمسذخوع ..................م5  

بشاء جاىد .....................ـ نؾع البشاء : بشاء اعتيادي ..........................، 6  
ـ مؾقع السذخوع :قخب طخيق عام .................، قخب نيخ ..................، السدافة 7

 ..............داخل السجيشة ................. ، عشج اطخاف السجيشة .................
ـ السدافة بيؽ السذخوع ومخكد السجيشة ....................كؼ 8  
ـ ىل تؼ تؾسيع السعسل مشح تأسيدو ؟ نعؼ .........متى .........ال ................9  

ـ ىل يقع السعسل بجؾار مذاريع صشاعية اخخى نعؼ ........... وما ىي ..................................11  
..... .ال...........  

ـ سبب اختيار مؾقع السذخوع الحالي : تؾفخ بعض السقؾمات الرشاعية لمسذخوع وما ىي 11
 ............................... او تجخل الدياسة الحكؾمية .....................................

 ثانيًا: المواد االولية :
...........ـ اىؼ السؾاد االولية السدتعسمة في السعسل .......1  
ـ ندبة كل مادة داخمة في االنتاج .....................2  
ـ كسية السؾاد االولية السدتمسة في داخل السحافغة ....................3  
ـ كسية السؾاد االولية السدتمسة مؽ خارج السحافغة او البمج ....... ، السحافغات او الجول السرجرة ........4  
..... ، الدكػ الحجيج ..............................، ندبتيا د االولية : الديارات .......سؾاـ وسائل نقل ال5  
ـ ندبة السؾاد االولية السفقؾدة عشج الترشيع ......................6  
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.ـ ىل يؾاجو السرشع صعؾبات في الحرؾل عمى السؾاد االولية ؟ وما ىي .................................7  
ـ ىل السؾاد السدتعسمة في االنتاج بسدتؾى جيج ............. متؾسط .......... رديء .8  
ـ ىل السؾاد االولية تتعخض لمتمف اثشاء الشقل والخدن ...............9  

ـ ىل مؾقع السعسل مشاسب باعتبار تؾفخ السؾاد االولية ؟ نعؼ ........ ال ..........11  
بجائل  لمسؾاد االولية السدتعسمة ؟ وما ىي وأيؽ مؾقعيا ؟ـ ىل يسكؽ ايجاد 11  

 ثالثًا: القوى العاممة : القوى العاممة 
ـ عجد عسال السذخوع عشج التأسيذ .........، حاليًا.....................1  
.......ـ عجد العسال الفشيؽ ........ غيخ الفشيؽ ........... ، عجد العسال الحكؾر ....... االناث ...2  
ـ عجد العسال : االنتاج ........ االدارة............ الخجمات .........  التدؾيق واالعالم ................3  

 الريانة : كيخباء .......... ، ميكانيػ ...............
ـ ىل مؾقع السعسل مشاسب باعتبار العسالة بالسيارة السظمؾبتيؽ....................؟4  
قؾم السرشع بتجريب العسال ؟ اذا كان الجؾاب نعؼ ، فأيؽ يتؼ التجريب ، داحل السرشع .......... ، ام ـ ىل ي5

 خارجو ...............
ـ مرجر العسال : السحافغة عجدىؼ ..... ، السحافغات االخخى عجدىؼ ..... وما ىي السحافغات .........6  
ة ؟.................. نؾعية الدكؽ .....................ـ  ىل يؾجج سكؽ لمعسال داخل السشذأة الرشاعي7  
ـ ىل تؾجج خظؾط نقل لمسشتدبيؽ داخل السحافغة ......................... خارجيا................ .8  
ـ ىل سيارات نقل السشتدبيؽ عائجة لمسعسل ................... ، يتؼ تأجيخىا .................9  
 

 رابعًا : االنتاج : 
ـ ما الشذاط الخئيدي لمسذخوع حاليًا ............ الخظؾط االنتاجية االخخى ................1  
ـ  ما الظاقة الترسيسية  لمسذخوع عشج التأسيذ ................. وحاليًا .....................2  
.............. وحاليًا .................ـ ما الظاقة االنتاجية الفعمية لمسذخوع عشج التـأسيذ .3  
...... وكؼ ىي السدافة.................اثشاء الشقل لسدافات طؾيمة ؟....ـ  ىل تتعخض  السشتجات لمتمف 4  
ـ اجسالي السبيعات في العام الساضي ................ ومشاطق بيعيا ......................5  
ة او متؾقفة حاليًا ........... ، ما ندبتيا .................ـ ىل ىشاك خظؾط انتاجية معظم6  
ـ ما سبب التعظل : نقص السؾاد االولية ............... نقص مؽ الكادر االداري والفشي .......... ضيق 7

 الدؾق ................ اسباب اخخى ، ما ىي ..................................
تشتج داخل السعسل ........................ او تدتؾرد مؽ الخارج .................ـ ىل تؾجج قظع غيار 8  
ـ وجبات االنتاج : وجبة واحجة .............. وجبتان ............... ثالث وجبات ................9  
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 خامدًا : النقل والتدويق 
ـ ما ىي كسية االنتاج التي تؼ تدؾيقيا .................1  
ـ ىل السشتج يباع مباشخة عؽ طخيق مكتب التدؾيق ................. ، او عؽ طخيق السكاتب .......... او 2

 الى القظاع الحكؾمي ................
ـ يدؾق السشتج الى السحافغة بشدبة ................... والى السحافغات االخخى بشدبة ................3  
االجسالية لمسبيعات في العام الساضي ................. وكسيتيا .....................ـ ما ىي القيسة 4  
ـ ىل تتؾفخ الجعاية واالعالن لمسشتج ....................5  
ـ  ىل يتعخض االنتاج الى السشافدة مؽ السذاريع االخخى ؟ وما ىي ىحه السذاريع ؟6  
ل والتدؾيق ؟ـ ىل يعاني السعسل مؽ مذاكل تتعمق بالشق7  

 سادسًا: رأس المال 
ـ ما مقجار راس السال عشج االنذاء .................... ديشار ، وما ىؾ حاليًا .............. ديشار 1  
ـ قيسة شخاء السكائؽ واآلالت  والسعجات عشج البجء بالعسل ................. ديشار 2  
................ـ  ما ىي القيسة االجسالية لخواتب السشتدبيؽ 3  
ـ ما ىؾ مرجر الخواتب : الجولة ................. تسؾيل ذاتي ......................4  
ـ ىل تست االستفادة مؽ جية مسؾلة عشج التأسيذ والتؾسعات ؟ نعؼ ........ ال ...... ، وما ىي.......5  

 سابعًا : مرادر الوقود والطاقة :
باء : الكسية .................... وكمفتو ................ديشار ـ االستيالك الذيخي مؽ الكيخ 1  
ـ مرادر الكيخباء : الذبكة الؾطشية ................. مؾلجة ........................2  
ـ كسية الؾقؾد السدتيمػ مؽ الكازوليؽ ................ لتخ/ شيخيًا وبكمفة .................ديشار 3  
قؾد السدتيمػ مؽ البشديؽ ......................لتخ/ شيخ وبكمفة ................... ديشار ـ كسية الؾ 4  
ـ كسية الؾقؾد السدتيمػ مؽ الشفط االسؾد......................لتخ/ شيخ وبكمفة ................... ديشار5  
..... انبؾب ناقل لمؾقؾد .............ـ كيف يتؼ نقل الؾقؾد الى السعسل : سيارات حؾضية .......ممكيتيا .6  
ـ ىل يعشي السعسل مؽ مذاكل الحرؾل عمى مرادر الظاقة والؾقؾد؟7  

: ثامنًا : المياه المدتخدمة  
وبكمفة ........................ ديشار  3ـ كسية السياه السدتيمكة في الذيخ ................م1  
  3ـ كسية السياه التي يتؼ ترفيتيا في الذيخ ................. م 2

ـ مرادرىا : الشيخ ................ ، شبكة االسالة الؾطشية .................... 3  
ـ ىل تؾجج محظة لمسياه داخل السعسل ........ ونؾع السياه : صشاعية ........ عادية ............... 4  
اه في : العسميات االنتاجية ......... ، عسميات التبخيج ........... غيخىا ................ـ تدتخجم السي5  
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ال ........ وماىي ............. اكل في الحرؾل عمى السياه ؟ نعؼ ..........ـ  ىل يعاني السعسل مؽ مذ6  
لماذا ؟تاسعًا: أ / اىم المقومات التي تداعد عمى نجاح ىذه الرناعة في المرنع و   

ـ السؾقع الجغخافي 1  
ـ البشية الجيؾلؾجية 2  
ـ طبيعة الدظح 3  
ـ السؾارد السائية 4  
ـ السؾاد االولية 5  
، الدؾق 6  
ـ رأس السال 7  
ـ مرادر الؾقؾد والظاقة 8  
ـ الشقل والتدؾيق .9  

ـ الدياسة الحكؾمية 11  
 تاسعًا : / المذاكل والمعوقات التي تواجو المذروع الرناعي . 

  :..............................................................ـ السذاكل الشاتجة عؽ السؾقع1
.......................................................ـ السذاكل الشاتجة عؽ السؾاد االولية :2  
.............................................................ـ السذاكل الشاتجة عؽ االنتاج 3  
.........................................................ـ السذاكل الشاتجة عؽ اليج العاممة 4  
............................................................ـ السذاكل الشاتجة عؽ التدؾيق 5  
..........................................:..........ـ السذاكل الشاتجة عؽ السكائؽ واآلالت 6  
 .....................................................ـ السذاكل الشاتجة عؽ الظاقة الكيخبائية7
.............................................................ـ السذاكل الشاتجة عؽ الؾقؾد 8  
............................................................:ـ السذاكل الشاتجة عؽ التمؾث 9  

:.........................................................................ـ مذاكل اخخى 11  
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 حداب الشدبة السئؾية الستجسعة لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية الرالحية( 2ممحق)

 عجد العسال الرشاعة الختبة
الشدبة السئؾية مؽ 
 مجسؾع العامميؽ

الشدبة السئؾية 
 الستجسعة

 42.9 42.9 24 االفخان والسخابد 1
 78.6 35.7 21 السعجشات والحمؾيات 2
 111 21.4 12 الظخشي والسخمالت 3
 111 - - ايذ كخيؼ 4
 111 - - عرائخ طبيعية 5
 111 - - مجازر 6
 111 - - ممح 7
 111 - - ثمج 8
 111 - - مظاحؽ 9
 111 - - مجارش 11
 111 - - صشاعات نديجية 11
 111 - - االلبان 12
 111 - - اعالف حيؾانية 13
 111 - - جبذ 14
 111 - - شاي 15

 1421.5 111 56 السجسؾع

أ قد= 
ج ق
   =         

         
   =   

   
  =1.67 
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 الستجسعة لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية الدشيةحداب الشدبة السئؾية ( 3ممحق )

الشدبة السئؾية مؽ  عجد العسال الرشاعة الختبة
 مجسؾع العامميؽ

الشدبة السئؾية 
 الستجسعة

 65.7 65.7 217 االلبان 1
 79.7 14 44 افخان ومخابد 2
 86 6.3 21 معجشات وحمؾيات 3
 91.8 4.8 15 طخشي ومخمالت 4
 95.6 4.8 15 مجارش 
 97.5 1.9 6 عمف حيؾاني 6
 99.1 1.6 5 ايذ كخيؼ 7
 111 1.9 3 عرائخ طبيعية 8
 111 - - مظاحؽ 9
 111 - - صشاعات نديجية 11
 111 - - مجازر 11
 111 - - ثمج 12
 111 - - ممح 13
 111 - - جبذ 14
 111 - - شاي 15

 1414 111 315 السجسؾع
 

أ قد= 
ج ق
   =         

         
   =   

   
   =1.64 
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 حداب الشدبة السئؾية الستجسعة لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية سؾمخ( 4ممحق )

 عجد العسال الرشاعة الرتبة
الشدبة السئؾية مؽ 
 مجسؾع العامميؽ

الشدبة السئؾية 
 الستجسعة

 52.2 52.2 36 السمح 1
 75.4 23.2 16 افخان ومخابد 2
 87 11.6 8 معجشات وحمؾيات 3
 95.7 8.7 6 طخشي ومخمالت 4
 111 4.3 3 عرائخ طبيعية 5
 111 - - كخيؼ االيذ 6
 111 - - ثمج 7
 111 - - مظاحؽ 8
 111 - - مجارش 9
 111 - - مجازر 11
 111 - - اعالف حيؾانية 11
 111 - - االلبان 12
 111 - - الرشاعات الشديجية 13
 111 - - الذاي 14
 111 - - الجبذ 15

 1411.3 111 69 السجسؾع
 

أ قد= 
ج ق
   =         

         
   =    

   
   =1.63 
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 حداب الشدبة السئؾية الستجسعة لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية نفخ( 5ممحق )

 عجد العسال الرشاعة الختبة
الشدبة السئؾية مؽ 
 مجسؾع العامميؽ

الشدبة السئؾية 
 الستجسعة

 33.3 33.3 16 االفخان والسخابد 1
 75 41.7 21 السعجشات والحمؾيات 2
 87.5 12.5 6 الظخشي والسخمالت 3
 111 12.5 6 العمف الحيؾاني 4
 111 - - مجارش 5
 111 - - مظاحؽ 6
 111 - - عرائخ طبيعية 7
 111 - - ايذ كخيؼ 8
 111 - - مجازر 9
 111 - - االلبان 11
 111 - - ثمج 11
 111 - - صشاعات نديجية 12
 111 - - جبذ 13
 111 - - الذاي 14
 111 - - ممح 15

 1395.8 111 48 السجسؾع
  

أ قد= 
ج ق
   =         

         
   =    

   
   =1.57 
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 العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية الذافعيةحداب الشدبة السئؾية الستجسعة لعجد ( 6ممحق)

 عجد العسال الرشاعة الختبة
الشدبة السئؾية مؽ 
 مجسؾع العامميؽ

الشدبة السئؾية 
 الستجسعة

 46.1 46.1 24 االفخان والسخابد 1
 76.9 31.8 16 السعجشات والحمؾيات 2
 88.4 11.5 6 الظخشي والسخمالت 3
 94.2 5.8 3 ايذ كخيؼ 4
 111 5.8 3 عرائخ طبيعية 5
 111 - - ثمج 6
 111 - - مجازر 7
 111 - - مجارش 8
 111 - - مظاحؽ 9
 111 - - عمف حيؾاني 11
 111 - - صشاعات نديجية 11
 111 - - االلبان 12
 111 - - ممح 13
 111 - - الجبذ 14
 111 - - الذاي 15

 1415.6 111 52 السجسؾع
 

أ قد= 
ج ق
   =         

         
   =   

   
   =1.61 

 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~022 ~ 
 

حداب الشدبة السئؾية الستجسعة لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية ( 7ممحق )
 السيشاوية

عجد  الرشاعة الختبة
 العسال

الشدبة السئؾية مؽ 
 مجسؾع العامميؽ

الشدبة السئؾية 
 الستجسعة

 44.4 44.4 32 االفخان والسخابد 1
 72.2 27.8 21 والحمؾياتالسعجشات  2
 84.7 12.5 9 الظخشي والسخمالت 3
 91.6 6.9 5 مجازر 4
 95.8 4.2 3 ثمج 5
 111 4.2 3 عرائخ طبيعية 6
 111 - - ايذ كخيؼ 7
 111 - - ممح 8
 111 - - عمف حيؾاني 9
 111 - - االلبان 11
 111 - - صشاعات نديجية 11
 111 - - مجارش 12
 111 - - مظاحؽ 13
 111 - - شاي 14
 111 - - جبذ 15

 1388.7 111 72 السجسؾع
  

أ قد= 
ج ق
   =         

         
   =    

   
   =1.54 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~021 ~ 
 

 حداب الشدبة السئؾية الستجسعة لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية الدجيخ( 8ممحق )

 عجد العسال الرشاعة الختبة
الشدبة السئؾية مؽ 

 العامميؽمجسؾع 
الشدبة السئؾية 

 الستجسعة
 42.5 42.5 21 االفخان والسخابد 1
 68 25.5 12 السعجشات والحمؾيات 2
 81.8 12.8 6 الظخشي والسخمالت 3
 93.6 12.8 6 عمف حيؾاني 4
 111 6.4 3 ثمج 5
 111 - - ايذ كخيؼ 6
 111 - - مظاحؽ 7
 111 - - مجارش 8
 111 - - عرائخ طبيعية 9
 111 - - مجازر 11
 111 - - صشاعات نديجية 11
 111 - - االلبان 12
 111 - - ممح 13
 111 - - الجبذ 14
 111 - - الذاي 15

 1384.9 111 47 السجسؾع
  

أ قد= 
ج ق
   =         

         
   =   

   
   =1.52 

 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~021 ~ 
 

 الحسدةمجيشة حداب الشدبة السئؾية الستجسعة لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ( 9ممحق)

 عجد العسال الرشاعة الختبة
الشدبة السئؾية مؽ 
 مجسؾع العامميؽ

الشدبة السئؾية 
 الستجسعة

 46 46 132 االفخان والسخابد 1
 58.5 12.5 36 السعجشات والحمؾيات 2
 79.3 21.8 61 مجارش 3
 91.8 12.5 36 طخشي ومخمالت 4
 94.8 3 9 عرائخ طبيعية 5
 96.9 2.1 6 ايذ كخيؼ 6
 99 2.1 6 عمف حيؾاني 7
 111 1 3 ثمج 8
 111 - - ممح 9
 111 - - مجازر 11
 111 - - صشاعات نديجية 11
 111 - - االلبان 12
 111 - - مظاحؽ 13
 111 - - الجبذ 14
 111 - - الذاي 15

 1366.3 111 288 السجسؾع
 

أ قد= 
ج ق
   =         

         
   =    

   
   =1.45 

 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~021 ~ 
 

 حداب الشدبة السئؾية الستجسعة لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في مجيشة الذامية( 11ممحق)

 عجد العامميؽ الرشاعة الختبة
الشدبة السئؾية مؽ 
 مجسؾع العامميؽ

الشدبة السئؾية 
 الستجسعة

1 
 44.8 44.8 211 السجارش 

 76.2 31.4 141 االفخان والسخابد 2
 85.2 9 41 السعجشات والحمؾيات 3
 93.3 8.1 36 الظخشي والسخمالت 4
 96.7 3.4 15 االيذ كخيؼ 5
 98.7 2 9 العرائخ الظبيعية 6
 111 1.3 6 الثمج 7
 111 - - السظاحؽ 8
 111 - - ممح 9
 111 - - االلبان 11
 111 - - الشديجيةالرشاعات  11
 111 - - االعالف الحيؾانية 12
 111 - - السجازر 13
 111 - - الجبذ 14
 111 - - الذاي 15

 1394.9 111 446 السجسؾع
 

أ قد= 
ج ق
   =         

         
   =    

   
   =1.56 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~029 ~ 
 

 ناحية غساس حداب الشدبة السئؾية الستجسعة لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في( 11ممحق)

 عجد العسال الرشاعة الختبة
الشدبة السئؾية مؽ 
 مجسؾع العامميؽ

الشدبة السئؾية 
 الستجسعة

 37.3 37.3 61 االفخان والسخابد 1
 65.3 28 45 السجارش 2
 81.2 14.9 24 السعجشات والحمؾيات 3
 87.7 7.5 12 الظخشي والسخمالت 4
 91.4 3.7 6 ثمج 5
 95.1 3.7 6 العرائخ الظبيعية 6
 98.2 3.1 5 السجازر 7
 111 1.8 3 االيذ كخيؼ 8
 111 - - ممح 9
 111 - - السظاحؽ 11
 111 - - االلبان 11
 111 - - الرشاعات الشديجية 12
 111 - - العمف الحيؾاني 13
 111 - - الجبذ 14
 111 - - الذاي 15

 1355.2 111 161 السجسؾع
 

أ قد= 
ج ق
   =         

         
   =    

   
   =1.41 

 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~062 ~ 
 

 حداب الشدبة السئؾية الستجسعة لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية الجغارة( 12ممحق)

 الرشاعة الختبة
عجد 
 العسال

الشدبة السئؾية مؽ 
 مجسؾع العامميؽ

الشدبة السئؾية 
 الستجسعة

 35 35 36 االفخان والسخابد 1
 58.3 23.3 24 السعجشات والحمؾيات 2
 77.7 19.4 21 السجارش 3
 89.4 11.7 12 الظخشي والسخمالت 4
 94.2 4.8 5 االيذ كخيؼ 5
 97.1 2.9 3 ثمج 6
 111 2.9 3 العرائخ الظبيعية 7
 111 - - الرشاعات الشديجية 8
 111 - - السظاحؽ 9
 111 - - االلبان 11
 111 - - السجازر 11
 111 - - العمف الحيؾاني 12
 111 - - ممح 13
 111 - - الجبذ 14
 111 - - الذاي 15

 1351.7 111 113 السجسؾع
 

أ قد= 
ج ق
   =         

         
   =   

   
   =1.39 

 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~066 ~ 
 

 حداب الشدبة السئؾية الستجسعة لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية البجيخ( 13ممحق)

 عجد العسال الرشاعة الختبة
السئؾية مؽ الشدبة 

 مجسؾع العامميؽ
الشدبة السئؾية 

 الستجسعة

 35.1 35.1 21 االفخان والسخابد 1
 56.1 21 12 الظخشي والسخمالت 2
 71.1 14 8 الحمؾيات والسعجشات 3
 81.6 11.5 6 الثمج 4
 89.4 8.8 5 السجارش 5
 94.7 5.3 3 ايذ كخيؼ 6
 111 5.3 3 العرائخ الظبيعية 7
 111 - - السجازر 8
 111 - - السظاحؽ 9
 111 - - االلبان 11
 111 - - اعالف حيؾانية 11
 111 - - ممح 12
 111 - - الرشاعات الشديجية 13
 111 - - الجبذ 14
 111 - - الذاي 15

 1326 111 57 السجسؾع
 

أ قد= 
ج ق
   =         

         
   =   

   
   =1.29 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~060 ~ 
 

 الستجسعة لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية الذشافيةحداب الشدبة السئؾية ( 14ممحق)

 عجد العسال الرشاعة الختبة
الشدبة السئؾية مؽ 
 مجسؾع العامميؽ

الشدبة السئؾية 
 الستجسعة

 41.5 41.5 32 االفخان والسخابد 1
 55.7 15.2 12 السعجشات والحمؾيات 2
 68.4 12.7 11 السجارش 3
 79.8 11.4 9 الظخشي والسخمالت 4
 86.1 6.3 5 السجازر 5
 92.4 6.3 5 ايذ كخيؼ 6
 96.2 3.8 3 العرائخ الظبيعية 7
 111 3.8 3 الثمج 8
 111 - - العمف الحيؾاني 9
 111 - - السمح 11
 111 - - السظاحؽ 11
 111 - - الرشاعات الشديجية 12
 111 - - االلبان 13
 111 - - الجبذ 14
 111 - - الذاي 15

 1319.1 111 79 السجسؾع
 

أ قد= 
ج ق
   =         

         
   =   

   
   =1.26 

 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~062 ~ 
 

 حداب الشدبة السئؾية الستجسعة لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في مجيشة الجيؾانية( 15ممحق)

 عجد العسال الرشاعة الختبة
الشدبة السئؾية مؽ 
 مجسؾع العامميؽ

الشدبة السئؾية 
 الستجسعة

 34.4 34.4 1147 الرشاعة الشديجية 1
 67.5 33.1 1114 االفخان والسخابد 2
 81 5.،13 451 السجازر 3
 89 8 268 السظاحؽ 4
 92.4 3.4 112 السعجشات والحمؾيات 5
 94.2 2 63 الظخشي والسخمالت 6
 96.2 1.8 61 االيذ كخيؼ 7
 97.3 1.2 41 االلبان 8
 98.5 1.1 36 العرائخ الظبيعية 9
 99.1 1.6 21 الثمج 11
 99.5 1.4 14 الجبذ 11
 99.8 1.3 9 ممح 12
 111 1.2 8 الذاي 13
 111 - - العمف الحيؾاني 14
 111 - - السجارش 15

 134839 111 3332 السجسؾع
 

أ قد=  
ج ق
   =         

         
  =   

   
  =1.38 

 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~062 ~ 
 

 في الرشاعات الدراعية في ناحية الدشية مارتؽ لعجد العامميؽ -حداب دليل جبذ( 16ممحق)

 2س س الرشاعة الختبة

 42849 217 االلبان 1
 1936 44 االفخان والسخابد 2
 411 21 السعجشات والحمؾيات 3
 225 15 الظخشي والسخمالت 4
 225 15 السجارش 5
 36 6 العمف الحيؾاني 6
 25 5 كخيؼ االيذ 7
 9 3 العرائخ الظبيعية 8

 45715 315 السجسؾع

 -1د= =   
مج س 
 
مج(س)

 

     -1د= 

 (   )
     =1-     

     
   =1.54 

 

 

 

 

 

 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~062 ~ 
 

 مارتؽ لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية الذافعية -حداب دليل جبذ( 17ممحق)

 2س س الرشاعة الختبة

 576 24 االفخان والسخابد 1
 256 16 السعجشات والحمؾيات 2
 36 6 والسخمالتالظخشي  3
 9 3 كخيؼ االيذ 4
 9 3 العرائخ الظبيعية 5

 886 52 السجسؾع

 -1د= =  
مج س 
 
مج(س)

 

   -1د= -1د= 

 (  )
     =1-   

    
   =1.67 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~061 ~ 
 

 مارتؽ لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في مجيشة الذامية -حداب دليل جبذ( 18ممحق)

 2س س الرشاعة الختبة

 41111 211 السجارش 1
 19611 141 االفخان والسخابد 2
 1611 41 السعجشات والحمؾيات 3
 1296 36 الظخشي والسخمالت 4
 225 15 كخيؼ االيذ 5
 81 9 العرائخ الظبيعية 6
 36 6 الثمج 7

 62838 446 السجسؾع

 -1د= =  
مج س 
 
مج(س)

 

     -1د= 

 (   )
     =1-     

      
   =1.68 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~061 ~ 
 

 مارتؽ لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية الرالحية -حداب دليل جبذ( 19ممحق )

 2س س الرشاعة الختبة

 576 24 االفخان والسخابد 1
 411 21 السعجشات والحمؾيات 2
 144 12 الظخشي والسخمالت 3

 1121 56 السجسؾع

 -1د= =  
مج س 
 
مج(س)

 

 

    -1د= 

 (  )
     =1-    

    
  =1.64 

 
 مارتؽ لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية نفخ -حداب دليل جبذ( 21ممحق)

 2س س الرشاعة الختبة

 411 21 الحمؾيات والسعجشات 1
 256 16 االفخان والسخابد 2
 36 6 الظخشي والسخمالت 3
 36 6 العمف الحيؾاني 4

 728 48 السجسؾع

 -1د= =  
مج س 
 
مج(س)

 

   -1د= 

 (  )
     =1 –   

    
    =1.68 

 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~061 ~ 
 

 مارتؽ لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية سؾمخ -حداب دليل جبذ( 21ممحق)
 2س س الرشاعة الختبة

 1296 36 السمح 1
 256 16 االفخان والسخابد 2
 64 8 السعجشات والحمؾيات 3
 36 6 الظخشي والسخمالت 4
 9 3 العرائخ الظبيعية 5

 1661 69 السجسؾع

 -1د= =  
مج س 
 
مج(س)

 

    -1د= 

 (  ) 
      =1 – 1.31    

    
  =1.65 

 
 مارتؽ لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية السيشاوية -حداب دليل جبذ( 22ممحق)

 2س س الرشاعة الختبة

 1124 32 االفخان والسخابد 1
 411 21 السعجشات والحمؾيات 2
 81 9 الظخشي والسخمالت 3
 25 5 السجازر 4
 9 3 الثمج 5
 9 3 العرائخ الظبيعية 6

 1548 72 السجسؾع

 -1د= =  
مج س 
 
مج(س)

    -1، د=  

 (  )
     =1-    

    
  =1.71 

 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~069 ~ 
 

 مارتؽ لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية غساس -حداب دليل جبذ( 23ممحق)

 2س س الرشاعة الختبة

 3611 61 االفخان والسخابد 1
 2125 45 السجارش 2
 576 24 السعجشات والحمؾيات 3
 144 12 الظخشي والسخمالت 4
 36 6 الثمج 5
 36 6 العرائخ الظبيعية 6
 25 5 السجازر 7
 9 3 كخيؼ االيذ 8

 6451 161 السجسؾع

 -1د= =  
مج س 
 
مج(س)

 

    -1د= 

 (   )
     =1-    

     
  =1.75 

 

 

 

 

 

 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~002 ~ 
 

 مارتؽ لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في مجيشة الحسدة -جبذحداب دليل ( 24ممحق)
 2س س الرشاعة الختبة

 17424 132 االفخان والسخابد 1
 3611 61 السجارش 2
 1296 36 السعجشات والحمؾيات 3
 1296 36 الظخشي والسخمالت 4
 81 9 العرائخ الظبيعية 5
 36 6 االيذ كخيؼ 6
 36 6 العمف الحيؾاني 7
 9 3 الثمج 8

 23778 288 السجسؾع

 -1د= =  
مج س 
 
مج(س)

 

     -1د= 

 (   )
  =1-     

      
      =1.71 

 
 مارتؽ لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية الدجيخ -حداب دليل جبذ( 25ممحق)

 2س س الرشاعة الختبة

 411 21 االفخان والسخابد 1
 144 12 السعجشات والحمؾيات 2
 36 6 الظخشي والسخمالت 3
 36 6 العمف الحيؾاني 4
 9 3 الثمج 5

 625 47 السجسؾع

 -1د= =  
مج س 
 
مج(س)

 -1د= =     
   

 (  )
  =1- 

   

    
 =1.72 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~006 ~ 
 

 مارتؽ لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية البجيخ -حداب دليل جبذ( 26ممحق)

 2س س الرشاعة الختبة

 411 21 االفخان والسخابد 1
 144 12 الظخشي والسخمالت 2
 64 8 السعجشات والحمؾيات 3
 36 6 الثمج 4
 25 5 السجارش 5
 9 3 االيذ كخيؼ 6
 9 3 العرائخ الظبيعية 7

 687 57 السجسؾع
  

 -1د= =  
مج س 
 
مج(س)

 

   -1د= 

 (  )
  =1-   

    
 =1.79 

 

 

 

 

 

 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~000 ~ 
 

 الرشاعات الدراعية في مجيشة الجيؾانيةمارتؽ لعجد العامميؽ في  -حداب دليل جبذ (27محق )م

 2س س الرشاعة الختبة

 1315619 1147 صشاعات نديجية 1
 1218816 1114 االفخان والسخابد 2
 212511 451 السجازر 3
 713824 268 السظاحؽ 4
 12544 112 السعجشات والحمؾيات 5
 3969 63 الظخشي والسخمالت 6
 3611 61 االيذ كخيؼ 7
 1611 41 االلبان 8
 1296 36 العرائخ الظبيعية 9
 441 21 الثمج 11
 196 14 الجبذ 11
 81 9 السمح 12
 64 8 الذاي 13

 23832541 3332 السجسؾع

 -1د= =  
مج س 
 
مج(س)

 

       -1د= 

 (    )
   =1-       

          
  =1.74 

 

 

 

 



 ....................................................................................المالحق

 
 

 

 ~002 ~ 
 

 الدراعية في ناحية الجغارةمارتؽ لعجد العامميؽ في الرشاعات  -حداب دليل جبذ(28ممحق )
 2س س الرشاعة الختبة

 1296 36 االفخان والسخابد 1
 576 24 السعجشات والحمؾيات 2
 411 21 السجارش 3
 144 12 الظخشي والسخمالت 4
 25 5 كخيؼ االيذ 5
 9 3 الثمج 6
 9 3 العرائخ الظبيعية 7

 2459 113 السجسؾع

 -1د= 
مج س 
 
مج(س)

    -1،  د=   

 (   )
  =1-    

     
   =1.76 

 مارتؽ لعجد العامميؽ في الرشاعات الدراعية في ناحية الذشافية -حداب دليل جبذ (29ممحق )
 2س س الرشاعة الختبة

 1124 32 االفخان والسخابد 1
 144 12 السعجشات والحمؾيات 2
 111 11 السجارش 3
 81 9 الظخشي والسخمالت 4
 25 5 السجازر 5
 25 5 كخيؼ االيذ 6
 9 3 العرائخ الظبيعية 7
 9 3 الثمج 8

 1417 79 السجسؾع

 -1د= =  
مج س 
 
مج(س)

    -1د= ،   

 (  )
  =1-    

    
 =1.77 

 



 ..................................................................المصادر والمراجع ..

 

 

 ~224 ~ 
 

 المصادر باللغة العربية   

 القران الكريم 

 الكتب   -اوال 

 .1976,  الشذخ و لمصبع الخسالة دار,  الرشاعة جغخافية,  شخيف ابخاهيع .1
 .1981ابخاهيع شخيف , احسج حبيب رسػؿ , نعساف دىر , جغخافية صشاعية , بغجاد ,  .2
 .1982, السػصل ,  ابخاهيع شخيف و اخخوف , جغخافية الرشاعة , مجيخية دار الكتب .3
 .1975احسج حبيب رسػؿ , دراسات في جغخافية العخاؽ الرشاعية , مصبعة العاني , بغجاد ,  .4
 .1981الجغخافية الرشاعية , مصبعة الحػارث , بغجاد ,  مبادئاحسج حبيب رسػؿ ,  .5
والتػزيع  , دار حامج لمشذخ 1دراسة نطخية وتصبيق , ط –ثائخ مصمق دمحم عياصخ , التخصيط االقميسي  .6

 .  2119, عساف 
, جامعة الجوؿ العخبية ,  3جاسع دمحم خمف , جغخافية العخاؽ الصبيعية و االقترادية و البذخية , ط .7
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Abstract 

    Geography of industry focuses on the study of the spatial directions .It takes into 

consideration the bases of its estabishing , its spatial distribution and its future   

prospects accordingly with the available geographical abilities within the spatial 

space, whereas the success accomplished by the site needs spatial and local  

considerations to choose the industrial branch Therefore, the availability and diversity 

of geographical abilities in Al-Qadissiyah 

Province leads to the establishment of a number of agricultural industries, 

construction of limited patterns depending on the natural , demographic and  

economical abilities . This creates work opportunities in the industrial sector  

including the agricultural ones , that mainly   contributes in the economical and  

social development depending on the ability to achieve  quantitative and  

qualitative increase of agricultural industry through typical use of development  

qualifications which contributes in increasing the national output  .  

The Province officially consists of four towns : Al-Diwaniyah , Al-Shamiyah , Afak 

and Al-Hamza , where a population of 135964 live .They constitued in 2020 a rate  

of 3.4% of the population of Iraq , and are in a constant increase . They occupy an 

area of 8153 Km2 constituting 1.9% of the total area . 

  The two approaches regarded in the study are : the regular approach that studies  

a branch of the transformational industries in which spatial and positional 

constituents have been studied so as to be invested for the construction of agricultural 

industries within the study zone  .  

The second approach is the regional . It deals with the displines and laws interpreting 

the effect of the available geographical abilities for manufacturing  ,  

and how industry can get benefit of in the Province .Therefore ,it depends on a base 

of digital variants alongside the agricultural industries in the Province to identify the 

future prospects that find a better opportunity to get established through available  

geographical infrastructures that finally identify its spatial prospects  .  
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    The Province has got a limited diversity of natural abilities, including water 

supplies provided by rivers running from North to the South  within wide areas of 

fertile soil .This, of course, provides suitable environment to plant agricultural crops 

besides rearing animals . All that , in fact, helps providing main inputs for many 

agricultural industries . 

    In addition to all mentioned , economical abilities play a significant role in 

providing requirements of success for various important industries, above all is the 

market which accommodates a lot of industrial products .Besides , it helps workforce 

providing all branches of agricultural industry with skillful and unskillful manpower. 

As for the power and fuel resources , the Province is facing no difficulties as it has 

actually an oil refinery of its own producing about 18000 barrels, in addition to 

generating electric power capable of producing 646 M.W/H. 

   The study of agricultural industries in Al-Qadissiyah Province is made of four 

chapters. The first chapter deals with the identification and importance of agricultural 

industries and the stages of its development in Iraq and the Province as well .The 

second chapter focuses on the geographical abilities of the agricultural industries in 

the Province . As for the third chapter , it tackles the structure of the agricultural 

industries and their geographical distribution in the Province.This chapter consists of 

three researches: the first research deals with the structure of agricultural industries. 

They include 840  establishments , run by 

workers . The second research tackles the geographical distribution of agricultural 

industries , their spatial and local infrastructures as well as the production processes 

within the study zone accordingly with the raw materials needed. They include 

agricultural as well as industrial . The third research studies the st 


