اإليكاَاخ اجلغرافيح املراحح نقياو صُاػح انىرق يف حمافظح انقادسيح
و.رمحٍ رتاط حسني

خالصح انثحث :

جايؼح انقادسيح /كهيح اآلداب

تعد الصناعة من المقومات الحديثة لمتطور االقتصادي التي يعول عمييا في مختمف دول العالم لمعالجة
مشكمة البطالة واستيراد السمع االستيالكية خاصة،ونتيجة لمتغيرات االقتصادية واالجتماعية زادت عممية االستيالك
يقابميا عدم وجود تفكير جدي في االستعمال األمثل لمموارد المحمية في بعض الدول النامية  .لذا ييدف البحث إلى
إبراز اإلمكانات الجغرافية المتاحة في منطقة الدراسة وتوظيفيا في صناعة الورق السيما اإلمكانات الطبيعية
كالسطح والمناخ والتربة والموارد المائية التي تساعد عمى توافر مخمفات المحاصيل الزراعية كالقش من الحنطة
والشعير والشمب إليجاد المادة األولية الالزمة لمصناعة  ،إذ اظير البحث أن الطن الواحد من الحبوب يعطي
1.1طنا من القش والفائض عن الحاجة ىو  %5بسبب تحديث وسائل التغذية الحيوانية وادخال المكننة الزراعية
وبناء البيوت الحديثة فان الكمية المنتجة لعام  )14495( 2011طنا من القش  ،فضال عمى أىمية توافر سعف
النخيل كمادة أولية أيضا  ،إذ يتضح بان عممية قص عشر سعفات سنويا من نخمة واحدة ووزن السعفة الواحدة
يساوي كيموغرام واحد  ،وان  %25منيا يفيض عن الحاجة بسبب ارتفاع المستوى المعاشي واستعمال وسائل الطاقة
الحديثة سواء في الطبخ أو التدفئة  ،فان الكمية المنتجة من سعف النخيل تصل( )2727طنا عام  ، 2011كما
تتوافر مادة أخرى ىي نبات الحمفا الذي ينتشر في بساتين النخيل  ،إذا اعتبرنا إن اليكتار الواحد ينتج  1طنا من
الحمفا سنويا فمعنى ذلك يمكن الحصول عمى  9225.7طنا  ،فضال عمى استثمار غابات أشجار منطقة النورية
البالغة مساحتيا  500دونم بشكل اقتصادية مع زيادة مساحة التشجير إلى أكثر من  2000دونم وثم يمكننا
الحصول عمى  26447طنا سنويا كمدخالت لمصناعة .
اتضح بان القصب البري ىو أكثر النباتات الطبيعية انتشا ار وكثافة في محافظة القادسية  ،لما يمتمك من
رايزومات عقدية تساعده عمى النمو السريع حتى بعد القطع إذ توافر مجموع أطوال المبازل الرئيسة والفرعية والثانوية
والمجمعة في منطقة الدراسة البالغة أطواليا  2099.5كم واستثمارىا في نمو صناعة الورق  ،كما تم دراسة
اإلمكانات االقتصادية واتضح بان المحافظة تمثل سوقا واسعا لمعديد من المنتجات الصناعية منيا الورق بانواعة ،
فضال عمى وجود عدة مؤىالت بشرية إذ بمغ مجموع سكان المحافظة النشطين اقتصاديا  572937نسمة بنسبة
 %53.2من مجموع سكان المحافظة .
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يقذيح :
تعد الصناعة إحدى الركائز األساسية لمنيوض بالواقع االقتصادي واالجتماعي ألي بمد  ،إن دراسة وتحميل
والعوامل واألسباب التي تساعد عمى قيام صناعة ما تأتي من خالل حقيقة االرتباط الوثيق بين قرار االختيار
وامكانية نجاح المشروع وىذا األمر يكون من خالل معرفة اإلمكانات الجغرافية المتاحة في أية منطقة أو إقميم
جغرافي ومحافظة القادسية ىي إحدى تمك المناطق التي تتوافر فييا اإلمكانات ومستمزمات اإلنتاج الصناعي مع
توافر الخدمات األخرى  ،فضال عن سيولة وصول المواد األولية إلى موقع المصنع ونقميا إلى أماكن االستيالك
وما يتبعيا من خدمات جانبية تسيل عمل قيام المشروع الصناعي .
 -1مشكمة البحث  :تتمثل مشكمة البحث بالسؤال التالي :
ىل يمكن استثمار اإلمكانات الجغرافية المتاحة في محافظة القادسية وتوظيفيا لقيام صناعة الورق ذات الطمب
الكبير في السوق المحمي في المحافظة ؟
 -2فرضية البحث :
يمكن استثمار اإلمكانات الجغرافية المتاحة لقيام صناعة الورق بالمحافظة  ،لما ىذه الصناعة من طمب كبير
وأسواق محمية واسعة من مختمف المؤسسات الحكومية وسواىا .
 -3أهمية البحث :
تأتي أىمية البحث من كونو يسمط الضوء عمى اإلمكانات الطبيعية واالقتصادية لقيام صناعة الورق في
المحافظة في ظل الظروف التي يعاني منيا البمد من نقص كبير في الصناعات االستيالكية منيا صناعة الورق
ىذا ناتج من سوء االستثمار لإلمكانات المختمفة  ،لذا ينبغي أن يشكل اآلن وفق الخارطة االستثمارية ىذا المشروع
الصناعي لكي يدر عمى المحافظة موارد مالية بعد إن اعتبرت ىذه الصناعة استيالكية.
 -4منهج البحث :
اعتمد البحث عمى المنيج الموضوعي من خالل تحميل عوامل قيام صناعة الورق في محافظة القادسية
وكيفية استفادة ىذه الصناعة من اإلمكانات الجغ ارفية المتاحة حتى يتم في ضوئيا تحديد الموارد الطبيعية
واالقتصادية التي تساعد عمى إمكانية إقامة ىذه الصناعة .
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 -5حدود البحث
تشمل حدود البحث محافظة القادسية الواقعة ضمن منطقة الفرات األوسط  ،التي تمتد بين دائرتي عرض
17

–

31

0

و 24

–

32

0

شماال  ،وخطي طول 24

–

44

0

و 49

–

45

0

 ،وىي تشترك مع محافظات عدة

ىي محافظة بابل التي تحدىا من الشمال ومحافظة المثنى من الجنوب  ،أما من الشرق والشمال الشرقي تحدىا
محافظة واسط وذي قار  ،بينما تحدىا محافظة النجف من الغرب  .خريطة ( )1تبمغ مساحة المحافظة الكمية
 8153كم 2بنسبة  % 1،9من مجموع مساحة العراق البالغة  434128كم . )1( 2بواقع أربعة أقضية واحدى عشرة
ناحية ،خريطة(.)2
 -6هيكمية البحث :
تضمن البحث مقدمة ودراسة اإلمكانات الطبيعية في المحافظة ومدى أىميتيا في تزويد صناعة الورق

بالمواد األولية من خالل االستفادة من مخمفات المحاصيل الزراعية ومن سعف النخيل ومن النباتات الطبيعية

وتطبيقاتو العممية  ،وكذلك من اإلمكانات االقتصادية التي يمكن استثمارىا لقيام صناعة الورق ،فضال عن

االستنتاجات والتوصيات مع ممخص البحث بالمغة االنكميزية .

خريطة رقم ( )1موقع منطقة الدراسة من العراق

المصدر  :الهيئة العامة للمساحة  ،خريطة العراق اإلدارية بمقياس رسم  ، 1111111 :1بغداد 1994
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خريطة رقم ( )2الوحدات اإلدارية في محافظة القادسية

المصدر  :الهيئة العامة للمساحة  ،خريطة محافظة القادسية بمقياس رسم  ، 511111 : 1بغداد 2111 ،

أوال :اإليكاَاخ انغثيؼيح نقياو صُاػح انىرق :
عند الحديث عن إمكانية قيام صناعة ما ينبغي التعرف عمى اإلمكانات الطبيعية من السطح والمناخ والتربة
والموارد المائية التي يمكن استثمارىا لقيام مثل ىذه الصناعة واستمرارىا وسنتأول أىميا عمى النحو األتي:
 -1انسغح :
لتباين السطح طبوغرافيا أثر مباشر في تحديد مواقع النشاط الصناعي ،فالمناطق العالية ليا أثار ايجابية في
توطين المواقع الصناعية مقارنة بالمناطق التي يقل مستواىا كثي ار عن األراضي المجاورة ليا فتنصرف إلييا مياه
البزل واإلمطار الزائدة التي تقيد إلى حد ما أمكانية توطين أنشطة صناعية فييا

(. )2

وأراضي المحافظة جزء من

السيل الرسوبي الذي يكون انحداره العام من الشمال الغربي باتجاه الجنوب والجنوب الشرقي إذ يبمغ ارتفاع األرض
في ناحية الدغارة  24م فوق مستوى سطح البحر و  22م في ناحية السنية ثم ينخفض االرتفاع ليصل في الديوانية
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إلى  21م وفي ناحية السدير جنوب الديوانية إلى  18.5م وفي قضاء الحمزة  17م ثم ينخفض في أقصى جنوب
شرق المحافظة ليصل إلى  10م

(. )3

وعميو يمكن القول إن انحدار السطح العام لمعظم أجزاء المحافظة ىو انحدار بطيء ،مما يترتب عمى ذلك
من جوانب ايجابية تتمثل في سيولة الحركة وامكانية إيصال المواد األولية من أماكن تواجدىا الى المصنع ثم
مركز االستيالك فضال عن إن معظم أراضي المحافظة وخاصة في كل من الدغارة وعفك والبدير،
إيصاليا إلى ا
مما يساعد عمى توطين الصناعة مقارنة باألراضي المنخفضة التي تنصرف إلييا مياه البزل واإلمطار الزائدة التي
تحد إلى حد ما من توطين األنشطة الصناعية المتمثمة باألجزاء الجنوبية الشرقية من المحافظة .
وعمية يمكن تقسيم مظاىر سطح المحافظة إلى أربعة أقسام رئيسة كما في خريطة رقم ( )3وعمى النحو األتي :
أ-انسهم انفيضي  :يغطي السيل الفيضي معظم أجزاء المحافظة إذ يشكل  %90.9من إجمالي مساحتيا
البالغة ( 8153كم ، )2إذ تبمغ مساحتو في المحافظة ( 7414.8كم ، )2ويتميز السيل الفيضي بارتفاع منسوبو
بالقرب من مجاري األنيار إذ يتراوح بين (3-0.5م) ويبدأ باالنخفاض كمما ابتعدنا عن ىذه المجاري (. )4
ب -يُغقح املُخفضاخ انضحهح املغًىرج تانغريٍ:
خر من سطح المحافظة قبل بناء سدة اليندية إن المياه انحسرت تدريجيا
تتمثل ببقايا االىوار لتشكل جزءا أ ا
بعد بناء السد منذ عام  1913فضال عن انخفاض تصريف نير الفرات بعد بناء سد كيبان في تركيا وسد الطبقة في
سوريا  ،نتيجة لذلك تراجعت مساحة االىوار ولم يبق فييا سوى ىور الدلمج الواقع في الجزء الشمال الشرقي وىور
ابن نجم في الجزء الشمالي الغربي من المحافظة  ،بينما جفت الكثير منيا كيور راكان وىور اهلل تحولت إلى
منخفضات مطمورة يمارس فييا زراعة محصول الشمب  ،فضال عمى وجود أنواع من النباتات الطبيعية من القصب
والبردي ،وتبمغ مساحة ىذه المنطقة ( )340،2كم 2وتشكل نسبة  % 4،1من المساحة الكمية لممحافظة (. )5
ج -املساحاخ انريهيح :
تنتشر في األجزاء الجنوبية الغربية من المحافظة السيما في ناحية الشنافية التابعة لقضاء الحمزة إذ تنحصر
في المنطقة الواقعة بين نير الفرات شرقا والحدود اإلدارية الغربية لمحافظة القادسية ،لذلك تعد نطاقا انتقاليا بين
أراضي السيل الفيضي واليضبة الغربية التي تغطي نحو  306كم ، 2وىي تؤلف نسبة  % 7،3من المساحة الكمية
لممحافظة (. )6
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د -انكثثاٌ انريهيح :
يتركز وجود الكثبان الرممية بنطاقين األول منيا في األجزاء الجنوبية الشرقية إذ يقع ضمن أراضي قضاء
عفك  ،وقد تكونت ىذه الكثبان بفعل اإلرسابات اليوائية التي جمبتيا الرياح الشمالية الغريبة المجاورة لمسيل الفيضي
واليضبة الغربية  ،فضال عن تغيير مجرى شط الدغارة مما أدى إلى تعرض المنطقة إلى جفاف طويل ثم تعرض
التربة إلى التعرية الريحية  ،تتخذ ىذه الكثبان أشكاال ىاللية يتراوح ارتفاعيا من ( )3-1م  ،وىي غير ثابتة وتشكل
اليوم نسبة  %1.3من المساحة اإلجمالية لممحافظة ( . )7أما النطاق الثاني فينتشر في األجزاء الجنوبية الغربية من
المحافظة ضمن قضاء الحمزة في ناحية الشنافية وليست ليا شكال ثابتا بسبب تغيير اتجاه الرياح وسرعتيا أال أنيا
في الغالب تأخذ الشكل الطولي.
وبناء عمى ما تقدم فان تنوع مظاىر السطح بالمحافظة أسيم في تنوع المناخ ومن ثم تنوع المحاصيل الزراعية من
الحنطة والشعير والشمب وأشجار النخيل وما تضم من نبات الحمفا ثم تنوع نسبة السميموز في تمك النباتات التي توافر
مدخالت أولية لصناعة الورق في محافظة القادسية .
خريطة رقم ( )3مظاهر السطح في محافظة القادسية

مناطق المنخفضات

 -2املُاخ :

المصدر  :الهيئة العامة للمساحة خريطة العراق الطبيعية  ،مقياس الرسم 1997 ، 11111111 : 1
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يعد المناخ بعناصره المختمفة في مقدمة العوامل الطبيعية المؤثرة في العمميات الزراعية واإلنتاج والتسويق فمكل
محصول زراعي متطمبات مناخية معينة  ،وىذا ما يفسر تجمع منطقة دون أخرى

( )8

 .ولمعرفة اآلثار العامة

المترتبة لممناخ عمى النباتات الطبيعية والمحاصيل الزراعية ينبغي دراسة عناصره وفق المعطيات المناخية اآلتية.
أ-درجح احلرارج :

تعد درجة الح اررة من أىم عناصر المناخ  ،لتأثيرىا اليام عمى المظاىر الحياتية فوق سطح األرض من نمو المحاصيل

الزراعية والنباتات الطبيعية وتوزيعيا الجغرافي من جية وتحديد مواسميا من جية أخرى ،يتحدد نمو المحاصيل الزراعية

عادة وفق درجات ح اررية قصوى ودرجات ح اررية دنيا إضافة إلى الدرجات الح اررية المثالية

() 9

 .لكل محصول متطمباتو

فيي تنمو وتجود في ظميا .
جذول ( )1املؼذالخ انشهريح وانسُىيح نذرجح احلرارج (و) وانرعىتح انُسثيح( )%واإليغار انساقغح (يهى) وقيى انرثخر
(يهى) يف حمغح انذيىاَيح نهًذج ()2007 – 1971

األشهر

معدل درجة الحرارة الشهرية

الرطوبة النسبية

اإلمطار (ممم)

التبخر (ممم)

كانون الثاني

11.3

78

24.1

83.0

شباط

13.6

57

16.2

114.6

آذار

17.3

48

14.6

191.5

نيسان

24.1

42

18.2

275.3

مايس

29.6

31

3.6

396.6

حزيران

33.5

26

-

499.0

تموز

35.4

25

-

552.7

أب

35.3

27

-

504.3

أيمول

32.0

28

-

389.6

تشرين األول

26.7

38

4.8

266.5

تشرين الثاني

18.5

53

18.4

142.6

كانون األول

12.6

67

18.1

82.3

المعدل  /المجموع

24.1

42.5

118.0

3498

المصدر:جميورية العراق ،و ازرة النقل والموصالت،الييئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزالي،قسم المناخ ،بغداد ،بيانات غير منشورة. 2007،

يالحظظظ مظظن جظظدول ( )1أن معظظدالت درجظظات الحظ اررة تبظظدأ باالرتفظظاع ابتظظداءا مظظن شظظير مظظايس إذ يبمظظغ المعظظدل الشظظيري
0 29.6م بينمظظا س ظظجل ش ظظيري تم ظظوز وآب أعمظظى مع ظظدال ل ظظدرجات الحظ ظ اررة إذ بمظظغ  35.3، 35.4م 0لك ظظل منيم ظظا عم ظظى
7

الترتيب  ،وتبدأ بعدىا باالنخفاض التدريجي فظي نيايظة فصظل الصظيف فظي شظيري أيمظول وتشظرين األول إذ بمظغ المعظدل
 26.7 ، 32. 0م 0لكل منيما عمى الترتيب بعظدىا تبظدأ درجظات الحظ اررة باالنخفظاض ابتظداءا مظن شظيري كظانون األول
وكظظانون الثظظاني وشظظباط إذ بمظظغ المعظظدل  13.6 ، 11.3 ، 12.6م 0لكظظل منيمظظا عمظظى التظوالي  ،وتبظظدأ بعظظدىا باالرتفظظاع
التدريجي في نياية فصل الشتاء في شيري آذار ونيسان لتسجل معدل  24.1 ، 17.3م 0لكل منيما عمى التوالي .
يتضظظح ممظظا تقظظدم تبظظاين درجظظات الح ظ اررة فظظي المحافظظظة مظظن فصظظل آلخظظر  ،ممظظا لظظو األثظظر االيجظظابي فظظي تنظظوع
المحاصظظيل الحقميظظة وأشظظجار النخيظظل ونمظظو أنظواع عديظظدة مظظن النباتظظات الطبيعيظظة (الحمفظظا  ،القصظظب)  ،ممظظا يظظوافر المظواد
الخام إلنتاج الورق .
ب -انرساقظ املغري :

تؤثر اإلمطار تأثي ار مباش ار فظي اإلنتظاج النبظاتي  ،وتقظاس أىميظة اإلمطظار مظن خظالل القيمظة الفعميظة ليظا  ،أي
التي يستطيع النبات االستفادة منيا فعال في إتمام دورتو

()10

 .تتسم اإلمطار في منطقة الدراسة بقمة كميتيا  ،إذ بمغ

المتوسظظط الس ظنوي لمتسظظاقط المطظظري ( )118.0ممم.جظظدول ( )1تبظظدأ اإلمطظظار بالتسظظاقط فظظي نيايظظة شظظير تش ظرين األول
بكميات قميمة جدا بمغ معدليا  4.8ممم وتستمر بالزيادة حتى تبمغ أعمى قيمة ليا في شير كانون الثاني 24.1ممم ثم
تبدأ بالتنظاقص التظدريجي حتظى نيايظة مظايس  ،وتنقطظع تمامظا فظي أشظير حزيظران وتمظوز وأب وأيمظول وتتصظف بالتذبظذب
وعظدم انتظاميظظا مظظن ناحيظظة الكميظظة أو مواعيظد تسظظاقطيا ،لظظذا ال يعتمظظد عمييظظا بصظورة مباشظرة فظظي العمميظظات الزراعيظظة فظظي
منطقة الدراسة  ،وىذا ال يعني عدم االستفادة منيا في األشير التي تتساقط اإلمطار فييا يكون ليظا أثظار ايجابيظة مظن
خالل تقميل عدد الريات لممحاصيل الزراعية  ،فضال عمى نباتات حولية في منطقة الدراسة  ،أمظا فظي فصظل الصظيف
تنقطظظع تمامظظا فظظي أشظظير حزيظران وتمظظوز وأب وأيمظظول  ،لظظذا يظظتم االعتمظظاد عمظظى الم ظوارد المائيظظة السظظطحية (األنيظظار) فظظي
النشاط الزراعي وخاصة في زراعة محصول الشمب.

ج -انرعىتح انُسثيح:
تختمف معدالت الرطوبة النسبية في المحافظة بحسب فصول السظنة ال سظيما الشظتاء مظن شظير تشظرين الثظاني
إلظظى نيايظظة شظظير نيسظظان والصظظيف مظظن شظظير مظظايس إلظظى نيايظظة تش ظرين األول  ،فيظظي ترتفظظع فظظي فصظظل الشظظتاء إذ يبمظظغ
8

معظظدليا  %57،5وتظظنخفض فظظي فصظظل الصظظيف إذ بمظظغ معظظدليا  %29،1جظظدول ( . )1أن ارتفظظاع معظظدالت الرطوبظظة
النسظظبية أثنظظاء أشظظير الشظظتاء يعنظظي تقميظظل عظظدد الريظظات لممحاصظظيل الزراعيظظة وبسظظاتين النخيظظل ونمظظو أعظظدادا كبي ظرة مظظن
النباتظظات الحوليظظة  ،بينمظظا انخفظظاض معظظدالت الرطوبظظة النسظظبية أثنظظاء أشظظير الصظظيف يظظؤدي إلظظى زيظظادة عمميظظات التبخظظر
األمر الذي يؤدي إلى زيادة عدد الريات لممحاصيل الزراعية الصيفية (الشمب) .
د -انرثخر :

يالحظظظ مظظن جظظدول ( )1أن معظظدالت التبخظظر تبظظدأ باالرتفظظاع التظظدريجي ابتظظداءا مظظن شظظير مظظايس إذ بمظغ المعظظدل
 396،6ممظظم وسظظجمت أعمظظى معظظدالتيا فظظي فصظظل الصظظيف بسظظبب ارتفظظاع درجظظات الحظ اررة وانقطظظاع األمطظظار لتصظظل فظظي
شظظير حزي ظران وتمظظوز وأب  504.3.552.7،449ممظظم لكظظل منيظظا عمظظى الترتيظظب  ،ويكظظون معظظدل التبخظظر فظظي فصظظل
الصيف من شير مايس إلى نياية تشرين األول  434،7ممظم  ،وىظذا االرتفظاع فظي معظدالت التبخظر يكظون متزامنظا مظع
ارتفاع درجات الح اررة وانقطاع التساقط المطري  ،جدول (. )1
أما أوطأ معدل التبخظر فقظد سظجل فظي شظير كظانون األول وكظانون الثظاني  83.0 ، 82.31ممظم لكظل منيمظا عمظى
الترتيب  ،ويبمغ في فصل الشظتاء مظن شظير تشظرين الثظاني إلظى نيايظة شظير نيسظان نحظو  148.2ممظم  .أن ارتفظاع قظيم
التبخظظر ف ظظي المحافظظظة يتطم ظظب زيظظادة ع ظظدد الريظظات المحاص ظظيل الصظظيفية مث ظظل الشظظمب لتع ظظويض الظظنقص الحاص ظظل ف ظظي
المتطمبات الحيوية من اإلنبات والنمو والنضج بسبب ارتفاع درجات الح اررة في ساعات النيار .
 -3انرتتح :

وىي الطبقة اليشة المفتتظة التظي تغطظي سظطح األرض عمظى سظمك مظا بظين السظنتمترات إلظى نحظو أمتظار  ،وتختمظف
من منطقة إلى أخرى بحسب العوامل التي أدت إلظى تكوينيظا  ،واىظم ىظذه العوامظل الصظخور األصظمية والغطظاء النبظاتي
والمناخ والكائنات الحية والزمن واإلنسان .

()11

تربة محافظة القادسية ىي تربة رسوبية منقولة بواسطة نير الفرات والجداول المتفرعة منو كشط الديوانية  ،شظط
الدغارة وشط الشامية  ،فيظي لظم تنشظأ فظوق مادتيظا األم ممظا جعميظا تمتظاز بصظفة الطباقيظة أي لكظل طبقظة نسظيج خظاص
بحسظظب نوعيظظة العوالظظق المترسظظبة وكمياتيظظا .وعمظظى العمظظوم فظظان التربظظة بالمحافظظظة تمتظظاز بفقرىظظا بظظالمواد العضظظوية بسظظبب
طبيعظظة مناخيظظا الصظظحراوي الظظذي يظظنعكس عمظظى النبظظات وخاصظظة الحشظظائش التظظي تعظظد أىظظم عوامظظل تزويظظد التربظظة بظظالمواد
العضوية

()12

 .ويمكن تصنيف الترب في محافظة القادسية إلى خمسة أصناف خريطة ( )4وكما يأتي :
9

أ -ذرتح أكراف األَهار:

تنتشر ىذه التربة عمى جظانبي نيظر الفظرات ابتظداءا مظن نيايظة شظط الحمظة والحظدود الشظمالية مظن المحافظظة فظي قريظة
صدر الظدغارة إلظى نيايظة الحظدود الجنوبيظة مظن المحافظظة فظي قضظاء الحمظزة والجظداول فظي ناحيظة البظدير  ،كمظا توجظد
ىذه التربة عمى ضفاف النير فظي ناحيظة السظنية إلظى مدينظة الحمظزة جنظوب المحافظظة  ،فضظال عمظى وجظود التربظة عمظى
جوانب شط الشنافية من دخولو لممحافظة من الحدود الغربية مع محافظة النجف إلى أن يدخل الحظدود فظي محافظظة
المثنى .
تتميز ىذه التربة بمحتواىا من الغرين بمغ معدلو ( )% 60،20ومظن الطظين ( )% 21.3ومظن الرمظل ()%16.5
تعد ىذه التربة مزيجو غرينية تبمغ نفاذيتيا  0،70م /يوم وىي بذلك ذات نفاذية معتدلة و نسجو متوسظطة ممظا يسظيل
حركظظة المظظاء واليظواء وتغمغظظل جظظذور النباتظظات فييظظا وبظظذلك تكظظون قابميتيظظا لالحتفظظاظ بالمظظاء قميمظظة  ،كظظذلك أسظظيم ارتفاعيظظا
النسظبي عظن مسظتوى المنظاطق المجظاورة ليظا حظوالي 2.5 –1.5م فضظال عمظى أن الميظاه الجوفيظة فييظا والبظزل الطبيعظي
الذي يمارسو النير أصبحت ىذه التربة قميمة المموحة إذ بمغ معدليا ( 8مميموز  /سم)

()13

وفي ضوء ما تقدم أصبحت ىذه التربة مالئمة لز ارعظة المحاصظيل الزراعيظة المختمفظة وأشظجار النخيظل ،فضظال
عمظظى نمظو العديظظد مظظن الشظظجيرات الطبيعيظظة عمظظى ضظظفاف األنيظظار أىميظظا القصظظب والبظظردي والطرفظظة والصفصظظاف ،التظظي
يمكظظن اسظظتثمارىا كأليظظاف قصظظيرة مظظع القظظش المحاصظظيل الزراعيظظة فظظي اسظظتخراج العجينظظة السظظميموزية كمظظادة الخظظام فظظي
صناعة الورق .
ب -ذرتح أحىاض األَهار :

تنتشر ىذه التربة بعيدا عن مجاري األنيار وىي من أوسع الترب انتشا ار في المحافظة لذا فيي تظيظر فظي عمظوم
المحافظة،وتحتوي ىذه التربة عمى حوالي ( )%59.9من الغرين و( )% 30.6من الطين بينما ينخفض محتواىا من
الرمظظل الظظى ( ، )%8.4لظظذا تعظظد تربظظة طينيظظة غرينيظظة  ،تغمغظظل المظظاء فييظظا بطيئظظة  ،أي رديئظظة النفاذيظظة وبمعظظدل مقظظداره
 0.38م/يوم أال أن نسبة دقائق الطين يظزداد فظي بعظض أقسظاميا إذ يتظراوح بظين  % 60-40فظي حظين تظنخفض نسظبة
الرمل فييا  ،ونتيجة النخفاض أراضييا بمعدل  2.2 – 1.8م عن األراضي المجاورة

()14

.لذلك فان أىم المشكالت

التي تتواجو ىظذا النظوع مظن التظرب ىظو زيظادة نسظبة تعرضظيا لتجمظع األمظالح  ،إذ تصظل درجظة مموحتيظا ()8.3 – 7.9
مميموز رسم

()15

.
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فيما يخص الزراعة في ىذه التربة فان ابظرز المحاصظيل الزراعيظة التظي تسظود فييظا ىظي ز ارعظة المحاصظيل الحقميظة
بالدرجة األولى السيما محصول الشعير لتحممو األمظالح قياسظا بغيظره إذ يتحمظل مموحظة  11مميمظوز  /سظم بينمظا تكظون
ىذه التربة قميمة المالئمة لزراعة الحنطة  ،أال أن بعض أراضييا تشغل فظي ز ارعظة الشظمب عنظد غمرىظا الميظاه كمظا ىظو
الحظظال فظظي قضظظاء الشظظامية ( . )16فضظظال عمظظى ز ارعظظة أشظظجار النخيظظل وثظظم يمكظظن االسظظتفادة مظظن مخمفظظات المحاصظظيل
المتواجدة في القش وسعف النخيل كمواد أولية لمصناعة .
ج -ذرتح املُخفضاخ االهىار املغًىرج:

يوجد ىذا النوع من التربة في الجزء الشمالي الغربي والشمالي الشرقي من المحافظة في قضظائي الشظامية و عفظك
تحتظظوي عمظظى ( )% 38مظظن الغ ظرين و( )%58مظظن الطظظين  ،وبظظذلك تكظظون ذات نسظظجو ثقيمظظة قميمظظة المسظظامية وبسظظبب
انبسظظاطيا وانخفظظاض مسظظتواىا يرتفظظع فييظظا مسظظتوى الميظظاه الجوفيظظة  ،وتكظظون قريبظظة مظظن السظظطح أو فوقظظو  ،فظظي معظظظم
الحظظاالت .لظظذلك تكظظون تربظظة رديئظظة الصظظرف ترتفظظع فييظظا نسظظبة األمظظالح فتت ظراوح مظظا بظظين ( )45 –20مميمظظوز /سظظم أمظظا
محتواىا من المادة العضوية فيقدر بنحظو ( )%3-2بسظبب تعظرض النباتظات الفصظمية التظي تنمظو فييظا إلظى التحمظل بعظد
موتيا بمساعدة درجات الح اررة العالية

()17

ويزرع فظي ىظذه التربظة محصظول الشظمب والشظعير والعديظد مظن النباتظات التظي

تتحمل المموحة العالية مثل القصظب والبظردي والصفصظاف والطرفظة  ،فضظال عظن انتشظار مسظاحات واسظعة مظن بسظاتين
النخيظظل فظظي قضظظاء الشظظامية والتظظي تقظظدر  26151دونمظظا وقضظظاء الديوانيظظة  5819دونمظظا جظظدول ( )4والجظظزء الشظظمالي
الشظ ظرقي المتمثم ظظة بي ظظور ال ظظدلمج الت ظظي ينم ظظو في ظظو القص ظظب والبظ ظردي وبالت ظظالي يمك ظظن أن ت ظظوافر ى ظظذه النبات ظظات الطبيعي ظظة
والمحاصيل الزراعية عجينة سميموزية لصناعة الورق .
د -ذرتح انكثثاٌ انريهيح :

تنتشر ىذه التربة في الجزء الشرقي والجنوبي الشرقي فظي المحافظظة والمتاخمظة لحظدود محافظظة واسظط وذي قظار
والمثنى وتكونت تحت ظروف مناخية جافة وبسبب قمة األمطار السنوية وزيادة نسبة التبخر عمى مقدار التساقط مما
جعميا فقيرة بالمواد العضوية  ،ونتيجة لدور الرياح السائدة ال سيما الشمالية الغربية ظيرت الكثبان الياللية التي يزيد
ارتفاعيا عمى ثالثة أمتار كما ىو الحال في الكثبان الرممية عند ناحية البدير  ،تتصظف ىظذه التربظة بنفاذيتيظا العاليظة
الحتوائيا عمى نسبة عالية من الرمل بمغت  % 80.5والغرين  %10.5والطين .% 9
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()18

وبظظالرغم قمظظة الم ظواد العضظظوية ونفاذيتيظظا العاليظظة الحتوائيظظا عمظظى نسظظبة عاليظظة مظظن الرمظظل  ،أال أن ىنالظظك محاصظظيل
الخضروات وخاصة بعد إيصال الميظاه الالزمظة لمظري  ،ممظا يظؤدي إلظى نحظو
ا
زراعية تتكيف مع طبيعة ىذه التربة مثل
العديد من األعشاب والشجيرات ذات األلياف القصيرة  ،وعممية االىتمام واالستمرار بيذه الطريقة يؤدي إلظى اسظتمرار
نمو ىذه النباتات الطبيعية مما يوافر موادا أولية لمصناعة .
هـ -انرتتح انصحراويح اجلثسيح :

تنتش ظظر ى ظظذه الترب ظظة بمس ظظاحة تبم ظظغ ( )306.5ك ظظم 2ف ظظي األجظ ظزاء الجنوبي ظظة الغربي ظظة م ظظن المحافظ ظظة ف ظظي المنطق ظظة
المحصظظورة بظظين نيظظر الشظظنافية (الفظرات شظرقا) والحظظدود اإلداريظظة مظظع محظظافظتي النجظظف والمثنظظى غربظظا  ،وتعظظد جظظزءا مظظن
اليضبة الغربية التي تتميز بخشونة نسظجتيا ونفاذيتيظا العاليظة إذ تغطظي سظطحيا ذرات مختمفظة اإلحجظام مظن الصظخور
الجبسية الصمبة والحصى والرمل إذ تبمغ نسبتيا من مادة الجبس حوالي  %60من محتواىا ( . )19وندرة األمالح فييا
لتتظراوح بظظين (صظظفر–  )4مميمظظوز /سظظم  ،كظظذلك تتميظظز بضظظحالة عمقيظظا الظظذي ال يتجظظاوز  25سظظم  ،أمظظا الميظظاه الجوفيظظة
فتتراوح أعماقيا بين ( 50 – 10م) (. )20
ومما تقدم يالحظ صعوبة عمميات اإلنتظاج الز ارعظي فظي ىظذه التربظة  ،وان تظم التخطظيط لزراعتيظا فيظي تحتظاج إلظى

بحوث متخصصة وتكاليف مالية عالية .

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

تعتمد محافظة القادسية عمى المظوارد السظطحية بشظكل كبيظر لقمظة األمطظار بسظبب المنظاخ الصظحراوية الجظاف الظذي
تنتمظ ظظي إليظ ظظو المحافظظ ظظة  ،لظ ظظذا أصظ ظظبحت الم ظ ظوارد المائيظ ظظة السظ ظظطحية المظ ظظورد ال ظ ظرئيس لمنشظ ظظاطات االقتصظ ظظادية الزراعيظ ظظة
والصناعية كافة ولمنمو النباتات الطبيعية  ،وفيما يمي أىم األنيار في محافظة القادسية  ،خريطة ()5
أ -شظ انذيىاَيح :

يتفظظرع شظظط الديوانيظظة مظظن ذنائظظب شظظط الحمظظة ويسظظير فظظي المجظظرى القظظديم لنيظظر الفظرات  ،يبمظظغ طولظظو  123كظظم  ،أمظظا
طاقتو التصريفية الفعمية  60م / 3ثا  ،ويروي مساحة تقدر بحوالي  500000دونما ( .)21ويبدأ شط الديوانية جريانظو
مظن صظدر الظدغارة مظظا ار بناحيظة السظنية ثظم يختظظرق مدينظة الديوانيظة ثظظم يصظل إلظى مشظروع ديوانيظظة – شظافعية مظا ار بناحيظظة
السظظدير عنظظد كيمظظومتر  8.30ثظظم مركظظز قضظظاء الحم ظزة عنظظد كيمظظومتر  98.00ويسظظتمر حتظظى يظظدخل قضظظاء الرميثظظة فظظي
محافظة المثنى (. )22

ب -شظ انذغارج :
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الفظظرع الثظظاني مظظن تفرعظظات شظظط الحمظظة  ،ويبمظظغ طولظظو  65كظظم  ،أمظظا طاقتظظو التصظريفية الفعميظظة  45م/3ثظظا  ،ويظظروي
مسظاحة تقظدر بحظوالي  750000دونمظا

()23

 .ويمظظر شظط الظظدغارة أثنظاء جريانظو بمركظظز الظدغارة وناحيظظة سظومر ومركظظز

قضاء عفك وناحية البدير (. )24
ج -شظ انشاييح :

وىظظو الفظظرع الثظظاني مظظن تفرعظظات شظظط الينديظظة بعظظد فظظرع الكوفظظة  ،إذ يختظظرق أ ارضظظي المحافظظظة مظظن جياتيظظا الشظظمالية
الغربيظظة متجيظظا نحظظو الجنظظوب مظظا ار بناحيظظة الصظظالحية ومركظظز قضظظاء الشظظامية وناحيظظة غمظظاس  ،ويبمظظغ طولظظو  80كظظم
وطاقتو التصريفية الفعمية ض 140م/ 3ثا ويروي مساحة تقدر بحوالي  150000دونما .
د -شظ انكىفح (انفراخ) انشُافيح

()25

:

وىو امتداد لنير الكوفة  ،ويدخل أ ارضظي المحافظظة عنظد شظمال ناحيظة الشظنافية  ،ويمتقظي بظذنائب شظط الشظامية ،

بعظظدىا يبظظرز نيظظر الف ظرات ال ظرئيس الظظذي يختظظرق أ ارضظظي الشظظنافية  ،ويسظظتمر حتظظى يصظظل إلظظى محافظظظة المثنظظى  ،ويبمظظغ

طولظظو  70كظظم وطاقتظظو التص ظريفية الفعميظظة  130م/3ثظظا  ،ويظظروي مسظظاحة تقظظدر بح ظوالي  200000دونمظظا ( . )26ضظظمن

أراضي ناحية الشنافية التي وقعت عمى ضفافو مباشرة والقرى والتجمعات الريفية التابعة ليا

(. )27

من ىذا العرض يبظدو أن تظوافر الميظاه لظم يعظد يشظكل عقبظة أمظام قيظام صظناعة الظورق بالمحافظظة لكظون نيظر الفظرات

يمر في محافظة القادسية  ،وثم عممية إيجاد المياه الصافية والنقية متوافر  ،مما يتطمب أنشاء وحدات تصفية لممياه
فقط  ،الن الطن الواحد من الورق يحتاج الى  38111غالون من الماء  ،وثم فظان الكميظات اليائمظة مظن الميظاه العذبظة

التي تحتاجيا ىذه الصناعة ليا اكبظر األثظر فظي اقتصظاديات الموقظع وثظم تكظاليف اإلنتظاج  ،ممظا يظدفع بيظا أي االقتظراب

قدر اإلمكان من مصادر ىذه المياه وىظي األنيظار

()28

نالحظظ العديظد مظن الصظناعات التحويميظة قظد اختظارت مواضظعيا

من النير ألجل تنصيب محطة المياه داخل المصنع أعدت ليذا الغرض أو يتم الحصول عمى المياه بواسطة اإلسالة
الوطني ظظة  ،وث ظظم ت ظظؤدي األني ظظار دوري ظظن األول ت ظظوافر الم ظظادة األولي ظظة الداخم ظظة ف ظظي ص ظظناعة ال ظظورق (مخمف ظظات المحاص ظظيل
الزراعية) واألخر إسيام المياه في العممية الصناعية .
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خريطة رقم ( )5الموارد المائية السطحية في محافظة القادسية

المصدر :مديرية الموارد المائية في محافظة القادسية  ،القسم الفني  ،خريطة رقم (. 2114 )1135

 -5النبات الطبيعي:
تتحظظد صظظفة النبظظات الطبيعظظي بظظظروف عوامظظل البيئظظة التظظي ينمظظو فييظظا النبظظات وىظظذه العوامظظل ىظظي المنظظاخ والتربظظة
والسطح وتعمل ىذه العوامل معا في التأثير في النبات الطبيعي ( . )29وبما أن أراضي محافظة القادسية جميعيظا
تقظظع ضظظمن المنظظاخ الصظظحراوي  ،فظظان النباتظظات الصظظحراوية ىظظي السظظائدة فظظي المحافظظظة والتظظي مظظن ابظظرز صظظفاتيا
األوراق االبري ظظة المغط ظظاة بطبق ظظة ش ظظمعية لتقمي ظظل كمي ظظة التبخ ظظر مني ظظا والج ظظذور بحث ظظا ع ظظن المي ظظاه الباطني ظظة كالش ظظوك
والعاقول والصفصاف والقرنح

()30

.

أن سيادة المنظاخ الصظحراوي ال يعنظي عظدم وجظود نباتظات أخظرى تنمظو مظع تسظاقط األمطظار واعتظدال درجظة الحظ اررة
وخاصة  ،أشير الشتاء (كانون األول وكانون الثاني وشباط) وأشير الربيع (آذار  ،نيسان ومايس)  .كما ينمظو نبظات
الحمفا مع بساتين النخيل التي تقدر المسظاحة بظظ( )36903دونمظا بالمحافظظة جظدول ( )3والظذي يمكظن أن يقطظع سظنويا
ثظم ينمظو مجظددا  ،فضظال عمظى نمظظو نبظات القصظب فظي األ ارضظي المنخفضظظة والمبظازل الرئيسظة والثانويظة والمجمعظة التظظي
تبمغ مجموع أطواليا  2099.5كم  ،جدول (. )2
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تختمف نوعية وكثافة النباتات الطبيعية من مكان ألخر تبعا لمظروف المناخية السظائدة وعمظى ىظذا األسظاس يمكظن
مالحظة التوزيع الجغرافي ليذه النباتات عمى النحو األتي (. )31
ا-نبات ظظات ض ظظفاف األني ظظار  :وى ظظي النبات ظظات الت ظظي تنم ظظو عم ظظى ض ظظفاف األني ظظار الت ظظي تك ظظون عم ظظى ش ظظكل أش ظظجار
وشجيرات وحشائش أىميا القصب والطرفظة والغظرب والصفصظاف والعظاقول والشظوك والثيظل والعوسظج وتنتشظر عمظى
طظظول منطقظظة الد ارسظظة  ،ويعظظد القصظظب احظظد أكثظظر النباتظظات الطبيعيظظة انتشظظا ار وكثافظظة ألنظظو مظظن النباتظظات التظظي تمتمظك
رايزوم ظظات عقدي ظظة تس ظظاعده عم ظظى تك ظظوين نب ظظات كثي ظظف وسظ ظريع النم ظظو وتش ظظغل ى ظظذه النبات ظظات مس ظظاحات وأجظظزاء م ظظن
الضفاف والمبازل واألراضي ويميو باألىمية نبات الطرفة والصفصاف وىما نباتات بطيئظة النمظو والتكظاثر مقارنظة
بالقصب إال انو يالحظ أن نباتات البردي تنتشر بنطاق واسع وخاصة عند دخول النير لمنطقة المنخفضات .
ب-النباتظات الصظظحراوية  :وىظظي النباتظظات التظظي تنمظو فظظي المنظظاطق البعيظظدة عظظن مجظرى النيظظر وقظظد اسظظتطاعت ىظظذه
النباتات تكييف نفسيا لتحمل الجدب المستديم والح اررة العالية كالعاقول والطرطيع والكعبية والكيصوم .
ويتضح مما سبق وجود العديد من النباتات الطبيعية التي يمكن أن تشكل مدخالت أولية لصناعة الورق  ،إذ ماا
علمنا أن مجموع أطوال المبازل بالمحافظة  2219.5كم وما تحتويه من نباتات القصب والبارد ماع بعا
النباتات الطبيعية األخرى كالحلفا الذ ينتشر مع بساتين النخيل بمساحة تقدر بـ( )36913دونماا  ،فضاال علا
الطرفة والصفصاف  ،يمكننا االعتماد عليها مع باقي المواد األولية األخرى في استخالص العجيناة الساليلوزية
ذات األلياف القصيرة كمادة أولية فاي صاناعة الاورق  ،وهاذا ماا تام العمال باه فاي العاراق مناذ السابعينات فاي
القرن الماضي كمواد أولية بديلة عن الخشب .
املثحث انثاَي :اإليكاَاخ االقرصاديح نقياو صُاػح انىرق

تتمثل اإلمكانات االقتصادية فظي منطقظة الد ارسظة بظالمواد األوليظة والسظوق ورأس المظال وقظوة العمظل والنقظل التظي

يمكن توظيفيا لقيام ىذه الصناعة وسنتأول بإيجاز عمى النحو األتي :
 -1املىاد األونيح :

ىي المواد التي تصنع منيا مطالب اإلنسان المختمفة  ،وىي إما خامات زراعية أو نباتات طبيعية أو خامات معدنية

.

()32

وفي منتجات الحرف األولية الذي يتم تحويميا الى عجينة بالورق من نوع األليظاف النباتيظة المستعممة(القصظب،

القش  ،الحمفا  ،سعف النخيل)

()33

 .كخامظات سظميموزية غيظر خشظبية الن صظناعة الظورق مظن الصظناعات التظي تتنظوع

فييا المواد األولية ويمكن استبداليا مثل الخشب بالقش أو الحمفا والقصب وسعف النخيل  .وعند تسميط الضظوء عمظى
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إمكانات محافظة القادسية من حيث المواد األولية نجدىا تمتمك مظن األصظناف المتعظددة ممظا تسظاعدىا عمظى قيظام ىظذه
الصناعة وفيما يمي عرض ليذه المواد :

ا-الخشب:

قمة االىتمام بالمشاجر االصطناعية وعدم وجود األيدي العاممة الفنية والمتخصصة قد أدت إلى عدم العنايظة

بالغابات االصطناعية وتطويرىظا لسظنين طويمظة خمظت

()34

 .لظذا نجظد أن مجمظوع المسظاحة المشظجرة فظي منطقظة النوريظة

التابعظظة لناحيظظة الشظظافعية لظظم تزيظظد عمظظى  2422دونمظا والمسظظاحة الفعميظظة ألشظظجار  522دونمظا  ،بسظظبب تخصظظيص 352
دونما لزراعة النخيل إضافة إلى اإلىمال والتدمير الذي تتعرض لو ىذه األشجار أدت إلى تقميص المساحة .

يتضح مما سبق إن ىناك  522دونما من األشجار يمكظن أن يعظول عمييظا مظع زيظادة ىظذه المسظاحة الظى أكثظر

من  2222دونما من خالل إعادة التشجير واالىتمام المستمرة بيا ،وثم يمكن أن تظوافر األليظاف الطويمظة مظع األليظاف
القصيرة المتوافرة فظي منطقظة الد ارسظة لتحضظير العجينظة السظميموزية المتكاممظة لقيظام صظناعة الظورق بالمحافظظة  ،أن مظن
بدون تمك األشجار سوف ال يكون العمل اقتصاديا .

ب -انقصة انربي :

القصب ىو المصدر الثاني لممادة الخام بعظد الخشظب لصظناعة الظورق .

()35

وتنتشظر ىظذا النباتظات بالمحافظظة

فظظي منظظاطق الجظظداول والمبظظازل واأل ارضظظي المنخفضظظة كمظظا ىظظو الحظظال فظظي أ ارضظظي قضظظاء الشظظامية  ،يتصظظف بمقاومتظظو
لممموحة العالية  ،والذي يبمغ مجموع أطوال المبازل الرئيسة والفرعية والثانويظة والمجمعظة فظي المحافظظة  2299.3كظم

 ،وىي متباينة في توزيعيا المكاني بين الوحدات اإلدارية بالمحافظة بمغت أعمظى نسظبة ليظا فظي قضظاء عفظك %44.6

يميظظو أ ارضظظي قضظظاء الشظظامية بنسظظبة  %32.3ثظظم قضظظائي الحم ظزة والديوانيظظة بنسظظبة  %13و %12.1لكظظل منيمظظا عمظظى

الترتيب  ،أما عمى مستوى النواحي فقد سجمت أعمى نسبة في ناحية البدير  %15تمييظا ناحيظة الشظنافية بنسظبة %13
 ،ثم ناحية نفر بنسبة  ، 12.3جدول (. )2

بناء عمى ما تقدم يمكن استثمار القصب البري المنتشر في الوحدات اإلدارية كافة الستخالص المادة األولية

في صناعة الورق  ،عمما أن ىذا النبات لو القدرة عمى النمو السريع بعد القطظع ألنظو يمتمظك رايزومظات تسظاعدىا عمظى
النمو السريع  ،فضال عن أطول المبازل التي توافر ليا البيئة لمنمو بعد القطع ثم االستثمار نحو الصناعة .

جذول ( )2جمًىع أعىال املثازل انرئيسح وانفرػيح وانثاَىيح واجملًؼح يف حمافظح انقادسيح حسة انىحذاخ اإلداري نؼاو 2212
القضاء

مجموع أطوال المبازل كم

الناحية

17

النسبة المئوية من المجموع الكمي

الديوانية

مركز قضاء الديوانية

32

1.4

السنية

92

4.3

الدغارة

135

6.4

الشافعية

ظ
255

ظ

المجموع
مركز قضاء الشامية

224.5
164

الصالحية

132.5
137

6.5

المجموع

638

32.3

مركز قضاء الحمزة

ظ

ظ

السدير

ظ
269

ظ
13

المجموع

269

13

مركز قضاء عفك

72

سومر

61

3.3
3

نفر

262

البدير

315

12.3
15

مشروع التربة

231.5

11

المجموع

937.5

44.6
122

الميناوية
الشامية

غماس

الحمزة

عفك

12.1

الشنافية

المجموع الكمي

2299.5

9.7
7.8
6.3

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

ج -انقش :

نظظ ظ ار لتحس ظظن وس ظظائل الز ارع ظظة والس ظظقي ومكافح ظظة مموح ظظة األرض واآلف ظظات الزراعي ظظة وزي ظظادة المكنن ظظة الزراعي ظظة

وتحسظظين أسظظاليب الز ارعظظة

()36

.فقظظد أخظظذت الز ارعظظة فظظي منطقظظة الد ارسظظة تتوسظظع وخاصظظة المحاصظظيل الحقميظظة (الحنطظظة

والشعير والشمب) ،من خالل جدول ( )3بمغ مجموع اإلنتاج من الحنطظة  124142طنظا  ،وىظو متبظاين بظين الوحظدات

اإلدارية  ،إذ سجمت قضاء الشامية أعمى نسبة لإلنتاج  %42.2يميو قضاء عفك بنسبة  % 36.4ثم قضائي الحمزة
والديوانيظة بنسظبة  %18.1و %5.3لكظل منيمظا عمظى التظوالي  ،أمظظا عمظى مسظتوى النظواحي فقظد تصظدرت نظاحيتي البظظدير

وغمظظاس بقيظظة الن ظواحي بنسظظبة  % 27.6و % 12.6لكظظل منيمظظا عمظظى الترتيظظب  ،تمييمظظا مركظظز قضظظاء الشظظامية بنسظظبة

 1113وناحية الميناوية بنسبة . %12.3

أما مجموع اإلنتاج لمحصول الشعير فقد بمغ  43218طنا  ،وىو متباين أيضا  ،إذ سجل قضاء عفك أعمى

نسظظبة  % 58.4ثظظم قضظظاء الحمظزة بنسظظبة  ، % 22.6يميظظو قضظظائي الديوانيظظة والشظظامية بنسظظبة  %17و %2لكظظل منيمظظا
18

عمى الترتيب  ،أما عمى مستوى النواحي  ،فقد تصدرت ناحية البظدير بقيظة النظواحي بنسظبة  % 29.5تمييظا ناحيظة نفظر
 % 14.6ثم مركز قضاء الحمزة بنسبة . %11.9

وفي ما يتعمق بإنتاج محصظول الشظمب فقظد بمظغ  116371طنظا  ،تصظدر قضظاء الشظامية بقيظة االقضظية بنسظبة

 %81.7تميي ظا قضظظاء الحم ظزة بنسظظبة  18.3تركظظز اإلنتظظاج بيظظا فظظي ناحيظظة الشظظنافية فقظظط  .أمظظا عمظظى مسظظتوى الن ظواحي

تصظظدرت أيضظظا ن ظواحي قضظظاء الش ظظامية بقيظظة الن ظواحي بنسظظبة  %33.4و %21.8لك ظظل مظظن الميناويظظة ومركظظز قض ظظاء
الشامية  ،تمييا ناحية الشنافية بنسبة  % 18.3وناحية الصالحية . %8.6

أي إن مجموع اإلنتاج اإلجمالي لممحاصيل الحقمية بمغ  263529طنظا  ،لمظا كظان الطظن الواحظد مظن الحبظوب

الصظظافية يعطظظي  111طنظا مظظن التظظبن

 2211سظظوف تبمظظغ  289881.9طنظظا

والقشظظور()37
(*)

 ،فظظان كميظظة القظظش التظظي سنحصظظل عمييظظا لمموسظظم الز ارعظظي -2212

 .إذ إن جظظزءا غيظظر قميظظل مظظن ىظظذه الكميظظة مظظن التظظبن يسظظتعمل كعمظظف حيظواني

وكظظذلك لبن ظظاء البيظظوت الطيني ظظة ف ظظي الوقظظت الحاض ظظر  ،إال أن ىظظذه الكمي ظظة أخ ظظذت تقظظل بس ظظبب تحظظديث وس ظظائل التغذي ظظة

الحيوانية وادخال المكننة الزراعية وبناء البيوت الحديثة  .فإذا افترضنا أن كمية التبن الذي سوف يفيض عن الحاجة

الخاصظة ىظظو  %5فقظط مظظن الكميظة المنتجظظة سظنويا فمعنظظى ذلظظك أن  14495طنظا مظظن التظبن سظظوف تفظيض عظظن الحاجظظة
والتي يمكن استثمارىا في صناعة الورق بالمحافظة .

جذول ( )3انرىزيغ املكاَي نهًساحح املسرثًرج تانثساذني وأشجار انُخيم واإلَراج نهًحاصيم احلقهيح (احلُغح وانشؼري وانشهة)
يف حمافظح انقادسيح حبسة انىحذاخ اإلداري نهًىسى انسراػي 2211-2212
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القضاء

الناحية

الحنطة
اإلنتاج طن

مركظظز قضظظاء 2622

الديوانية

عفك

%
2.5

الشعير

الشمب

اإلنتظ ظ ظ ظ ظ ظ ظظاج %

اإلنتظ ظ ظ ظ ظ ظظاج %

طن
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الشامية

بالنخيل

طن

11.8

ظ

ظ

الديوانية

المس ظ ظ ظ ظ ظظاحة %

دونما
959

2.6

العدد

%

38362

3

السنية

447

2.4

699

1.6

ظ

ظ

1912

5.2

55843

4.4

الدغارة

1221

1.2

777

1.8

ظ

ظ

2152

5.8

86492

6.7

الشافعية

1289

1.2

755

المجموع

5537

5.3

7311

1.8
17

ظ

ظ

822

2.2

28222

2.2

ظ

ظ

5819

15.8

228693

16.3

مركز قضظاء 2677

2.6

2242

5.2

ظ

ظ

695

1.9

11515

2.9

عفك

الحمزة

المسااااحة المسااات مر أعداد أشجار النخيل

سومر

4628

4.4

3934

9.1

ظ

ظ

369

1

12242

1

نفر

1922

1.8

6266

14.6

ظ

ظ

163

2.4

5222

2.4

البدير

28742

27.6

12722

29.5

ظ

ظ

522

1.4

15922

1.2

المجموع

37925

36.4
3

25142

58.4

ظ

ظ

1727

4.7

44875

3.5

5147

11.9

ظ

ظ

2228

5.5

65638

5.1

السدير

1798

1.7

3829

9

الشنافية

1422

13.4

755

1.7

ظ
21252

المجموع

18865

18.1

9731

22.6

21252

مركظظز قضظظاء 11816

11.3

272

2.6

25336

مركظظز قضظظاء 3267

الحمزة

ظ

963

2.6

1883

215

2.6

12222

8.7

114652

8.9

16.4

226822

17.7

3226 18.3
6245 21.8

37214

2.9
2.9

الشامية

الميناوية

12732

الصالحية

6265

12.3
6

228

غماس

13222

12.6

282

المجموع

41813

42.2
122

834

2.7
2

95121

43218

122

116371

المجموع الكمي

124142

74

2.2

38882

2.5

12289

5222 33.4
4297 8.6

22816

12629 17.9
26151 81.7
122

36923

14.1

91422

7.1

11.6

171882

13.4

28.7

424362

33.1

72.8
122

914462

71.3
122

1282682

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

د -احلهفا :
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وىو من النباتات الطبيعية المعمرة التي تنتشر في بسظاتين النخيظل وفظي منظاطق مختمفظة فظي منطقظة الد ارسظة ،
يمكن توظيف ىذه المساحات وما تحتوي من الحمفا كمظواد أوليظة لصظناعة الظورق  ،مظن خظالل جظدول ( )3بمظغ مجمظوع

المسظظاحة المسظظتثمرة بأشظظجار النخيظظل  36923دونم ظا  ،أمظظا توزيعيظظا المكظظاني فيظظو متبظظاين بظظين الوحظظدات اإلداريظظة  ،فقظظد
تصظظدر قضظظاء الشظظامية بقظظي االقضظظية بنسظظبة  %72.8مظظن مجمظظوع المسظظاحة المسظظتثمرة بأشظظجار النخيظظل  ،يميظظو قضظظاء

الديوانية بنسبة  %15.8ثم قضائي الحمظزة وعفظك إذ وصظمت إلظى  %28.7و %1684و% 14،1و %1186لكظل مظن
ناحيظظة غمظظاس ومركظظز قضظظاء الشظظامية وناحيظظة الميناويظظة والصظظالحية عمظظى الترتيظظب  ،إذ بمغظظت المسظظاحات المسظظتثمرة

 9225.75ىكت ظظار(*)إذا اعتبرن ظظا اليكت ظظار الواح ظظد ينم ظظو في ظظو سظ ظنويا  1طنظ ظا م ظظن الحمف ظظا فمعن ظظى ذل ظظك أن النم ظظو الس ظظنوي

لممساحة الكمية ىي  9225.75طنا مظن الحمفظا فظي منطقظة الد ارسظة  ،ومظا ليظذه األليظاف القصظيرة مظن أىميظة فظي تظوافر
مدخالت ىذه الصناعة .
ه -سؼف انُخيم:

من جدول ( )3بمغ مجموع عدد النخيل في محافظة القادسية  1282682نخمة  ،وىظي متباينظة بظين الوحظدات

اإلداريظة  ،إذ سظجل قضظظاء الشظامية أعمظظى نسظبة  ، % 71.3يميظظو قضظاء الديوانيظظة بنسظبة  % 16.3ثظظم قضظائي الحمظزة
وعفك بنسظبة  % 8.9و % 3.5لكظل منيمظا عمظى التظوالي  ،أمظا عمظى مسظتوى الناحيظة  ،تصظدرت أيضظا نظواحي قضظاء

الشامية بقية النواحي بنسبة  % 33.1و %17.7لكظل مظن غمظاس ومركظز قضظاء الشظامية عمظى التظوالي  ،تمييظا ناحيظة
الصالحية بنسبة  ، % 13.4ثم ناحية الميناوية  ،% 7.1وان  %85من ىظذا العظدد  1291222نخمظة يقظص سظعفيا

سنويا بمعظدل عشظر سظعفات لمنخمظة الواحظدة ،ولمظا كظان معظدل وزن السظعفة الواحظدة يسظاوي كيموغ ارمظا واحظدا وان %75

مظظن اإلنتظظاج السظظنوي مظظن السظظعف يسظظتعمل لصظظناعة األثظظاث المنزليظظة البسظظيطة والحظظرف والبنظظاء وغيظظر ذلظظك

()38

 ،فظظان

الكميظظة الفائضظظة مظظن اإلنتظظاج السظظنوي تبمظظغ  2727طنظظا سظظنويا  ،ولمظظا كظظان االسظظتعمال الخظظاص اخظظذ يقظظل بسظظبب ارتفظظاع
مستوى المعيشة واستعمال وسائل الطاقة الحديثة سواء في الطبخ أو التدفئة فان الكمية المستيمكة مظن السظعف سظوف

تقل بشروط بقاء أو زيادة عدد النخيل والمحافظة عمى ىذه الثروة الزراعية وثم استثمارىا كمواد أولية في الصناعة .

وبنظظاء عمظظى مظظا تقظظدم يمكظظن االعتمظظاد عمظظى ىظظذه الم ظواد األوليظظة المظظذكورة أنفظظا لقيظظام صظظناعة الظظورق طالمظظا أن العجينظظة

السميموزية ىي المادة الرئيسة متوافرة في ىذه المواد وينتج منيا الورق .

 -2انسىق :
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يعد السوق احد المستمزمات اليامة لقيام ونجاح الصناعة ،سواء كظان السظوق داخميظا أو خارجيظا  ،صظحيح أن
صناعات كثيرة يمكن أن تحصد النجاح المطموب معتمدة عمى أسواق خارجية  ،إال أن السظوق المحمظي يظظل المظدخل

األول لمصناعة نحو ولوج األسواق الخارجية وضمانة ليا عند حصول تغيظرات ىامظة فظي مسظتويات الطمظب  ،كمظا انظو
ليس بوسع جميع الصناعات دائما الحصول عمى أسواق خارجية ألسباب شتى

()39

وىذا ما أكده االقتصادي السويدي

 Trad Palanderعمى أىمية السوق ودرجة قدرتو عمى اسظتيعاب السظمع الصظناعية  ،لظذلك يعظد السظوق مظن مقومظات
قيام الصناعة وتطورىا  ،فقد تتوافر مقومات قيام الصناعة من مواد خام وقوى عاممظة ورأس مظال وغيرىظا وعظدم تظوافر

السوق المناسب قد يكون عقبة أساسية أمام قياميا ونجاحيا وقد يكون السوق عامال حاسما في نجاح

الصناعة()42

.

ل ظذلك فظظان حجظظم السظظوق الطبيعظظي وتوزيظظع األس ظواق لظظو أىميظظة فظظي اتخظظاذ الق ظرار لمموقظظع الصظظناعي مثظظل الم ظواد األوليظظة
والطاقة واأليدي العاممة أو المدخالت األخرى

()41

.

ومحافظة القادسية بعدد سكانيا البظالغ فظي عظام  2229زىظاء  1277616نسظمة يمثظل سظوقا واسظعا لمعديظد مظن

المنتجظظات الصظظناعية وبصظظفة خاصظظة فظظي مجظظال الصظظناعات الورقيظظة بأنواعيظظا المتخمفظظة اقتصظظاديا بسظظبب انتشظظار الفقظظر
وانخفاض دخل المواطنين ،ولكن تغيرت ىذه الحالة بعد تبدل النظام السياسي وتحسنت ظروف السكان االقتصادية ،

ومظن ثظظم االرتفظظاع المسظتمر ألسظظعار الظظنفط الخظام فظظي السظظوق العظالمي وكانظظت حصظظيمة ىظذه التغيظرات أن ارتفعظظت رواتظظب
م ظظوظفي الدول ظظة وأج ظظور عم ظظال القط ظظاع الخ ظظاص مظ ظرات ع ظظدة  ،إذ ظي ظظر ذل ظظك واض ظظحا بع ظظد ع ظظام  2223س ظظاعدت ى ظظذه

التغيظرات عمظى زيظادة القظدرة الشظرائية لممظواطنين عمظى مسظتوى القطظاع العظام والخظاص  ،وىظذا األمظر بطبيعظة الحظظال أدى

إلى توسيع السوق المحمظي لمعديظد مظن الصظناعات حتظى الصظناعات المحميظة أصظبحت ال تكفظي لسظد احتياجظات السظوق
المحمي مما خمق مجال إلى اسظتيراد أنظواع مختمفظة وجديظدة لمعديظد مظن المنتجظات الصظناعية بصظورة عامظة والصظناعات

الورقي ظظة بأنواعي ظظا المختمف ظظة بص ظظورة خاص ظظة  .ونظظ ظ ار لم ظظدور ال ظظذي تؤدي ظظو المؤسس ظظات التعميمي ظظة ف ظظي زي ظظادة اس ظظتيالكيا
لممنتجات الورقية لذا فإنيا تعد من أىم المؤسسات ذات الطمب المستمر عمى منتجات ىذه الصناعة جدول (.)4

جذول ( )4انرىزيغ املكاَي نهًؤسساخ انرؼهيًيح حبسة انىحذاخ االداريح يف حمافظح انقادسيح نؼاو 2212 – 2211
الوحدة

رياض

المدارس

المدارس

المدارس

المدارس
22

المدارس

الجامعة

المجموع

النسبة%
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قض ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظظاء
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222
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24
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1
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4182
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5

24

141

13

7
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1

2312

الشامية

قضاء الحمزة

5

116

13

5

7

1

147

18

قضاء عفك

4

111

15

3

11

1

145

1786

المجموع

32

592

124

39

52

8

882

%122

1

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

مظظن جظظدول ( )4يالحظظظ تركظظز معظظظم المؤسسظظات التعميميظظة فظظي مركظظز المحافظظظة  ،ممظظا يؤىظظل المركظظز لقيظظام
صظظناعة الظظورق فيظظو ،ويظيظظر كظظذلك إن عظظدد المؤسسظظات التعميميظظة فظظي منطقظظة الد ارسظظة لمعظظام الد ارسظظي 2212 – 2211
بمظظغ  822مؤسسظظة وقظظد احتظظل قضظظاء الديوانيظظة عمظظى  399مؤسسظظة شظظكمت نسظظبة  % 4182مظظن مجمظظوع المؤسسظظات فظظي
المحافظة حيث تتركز فييا المؤسسات التعميمية العميا في الجامعة والمعاىد واالعظداديات المينيظة (الز ارعظة والصظناعة

والتجارة)  ،بينما جاء قضاء الشامية بالمرتبة الثانية بنحو191مؤسسة شكمت نسبة  % 2312وجاء قضاء الحمزة فظي

المرتبة الثالثة بنحو  147مؤسسة وبنسبة  % 18وقضاء عفك بالمرتبة األخيرة بنحو  145مؤسسة وبنسبة % 1786
.

وىظظذه المؤسسظظات التعميميظظة جميعيظظا ليظظا دور فظظي عمميظظة اسظظتيالك المنتجظظات الورقيظظة فيظظي تعظظد أفضظظل سظظوق

اس ظظتيالكي لي ظظذه الص ظظناعة  ،فض ظظال ع ظظن ب ظظاقي المؤسس ظظات الحكومي ظظة األخ ظظرى م ظظن المستش ظظفيات الحكومي ظظة واألىمي ظظة
والعيظظادات الخاصظظة والصظظيدليات ومختبظرات التحاليظظل المرضظظية  ،والمديريظظة العامظظة لتربيظظة محافظظظة القادسظظية والتسظظجيل

العقاري ومديرية بمديات ومديريات الجنسية بالمحافظة والبريد والضريبة والمصارف الحكومية واألىمية ومديرية ز ارعظة
القادسية والشعب الزراعية التابعة ليا ومديرية الموارد المائية ومديرية الطرق والجسور ومديرية مرور الديوانية وغيرىظا
من المؤسسات الحكومية ومكاتب االستنساخ التي تعد جميعيا السوق المحمي ليذه الصناعة .

 -3رأش املال :

يعد رأس المال المحرك الرئيس لقيام أي مشروع صناعي  ،وخاصة المشاريع الصناعية الحديثة التي تتطمب

رأس مظظال كبيظظر لش ظراء المكظظائن اإلنتاجيظظة ووسظظائل نقظظل الطاقظظة والم ظواد األوليظظة واألدوات والعظظدد ووسظظائل النقظظل واألبنيظظة
اإلنتاجية واألثاث بكل أنواعيا .

()42

23

في العراق كان تظوافر رأس المظال الظوطني الظالزم لمتنميظة الصناعية،يشظكل العقبظة الكبظرى التظي واجيظت التنميظة
االقتصادية بصورة عامة حتى أوائل الخمسينات ولكن بعد ارتفظاع عوائظد العظراق مظن صظناعة اسظتخراج الظنفط الخظام ومظا
وفرت ىذه العوائد من إمكانات مادية ساعدت عمى تمويل مشاريع التنمية الصناعية بصورة عامة

()43

وقيظام صظناعات

حديثة كصناعة الورق في المحافظظة تحتظاج الظى رأس مظال كثيظف ومسظتوى تقنظي عظال وامكانظات كبيظرة مظن المظدخالت

ف ظظي بداي ظظة التأس ظظيس واإلنت ظظاج  ،أم ظظا بزي ظظادة إنتاجي ظظة القطاع ظظات االقتص ظظادية بمجممي ظظا م ظظن الز ارع ظظة وال ظظنفط والص ظظناعة
التحويميظظة والنقظظل واالتصظظاالت والكيربظظاء والمظظاء والتجظظارة باالسظظتثمار األمثظظل لعوامظظل اإلنتظظاج المتاحظظة  ،أو بتخفظظيض

وترشيد معدالت االستيالك أو باالثنين معا  ،لغرض تظوافر المزيظد مظن رؤوس األمظوال فظي مجظال اسظتثمار

األولية كمدخالت صناعية .

()44

المظواد

بسبب اسظتمرار ارتفظاع دخظل العظراق مظن تصظدير الظنفط والظذي ارتفظع خظالل المظدة  1979- 1976مظن 8522

مميون دوالر الى أكثر من  43222مميون دوالر

()45

 .لذا أخذت عائدات النفط العراقي التأثير المباشر في االقتصاد

الوطني في توافر العممة الصظعبة لتنفيظذ اإلنمائيظة والحيويظة لالقتصظاد الع ارقظي ،والعظراق يمتمظك مظن االحتيظاطي النفطظي
 115مميار برميل

()46

 .وثم فظان القطظاع النفطظي وبظاقي األنشظطة االقتصظادية ليظا دور فظي تكظوين رأس المظال الثابظت

الظظذي يسظظيم فظظي بنظظاء العديظظد مظظن المشظظاريع الصظظناعية ومنيظظا صظظناعة الظظورق فظظي محافظظظة القادسظظية وثظظم تحقيظظق التنميظظة
الصناعية الوطنية ضمن خطط و ازرة التخطيط ومن خالل جدول (. )5

جذول ( )5إمجايل ذكىيٍ رأش املال انثاتد حسة األَشغح االقرصاديح يف انؼراق تاألسؼار اجلاريح نهسُىاخ ( 2227 – 2224يهيىٌ
ديُار ػراقي)

األهمية

األنشطة

االقتصادية

2004

النسبية

األهمية

2005

%

النسبية

2006

%

األهمية

األهمية

2007

النسبية %

النسبية
%

النفط الخام

448.719

22.3

2.381.925

53.9

2.639.510

26.4

6.000.469

38.3

الصناعات

200.063

9.9

86.666

2.0

3.220.347

32.1

330.590

2.1

التحويمية
الكهرباء

1.368.935

67.8

1.950.983

44.1

4.163.628

41.5

9.339.082

59.6

والماء

المجموع

2.017.718

100

4.419.575

100

10.023.485

100

15.670.142

100

المصدر:جميورية العراق،و ازرة التخطيط،خطة التنمية الوطنية ،لمسنوات ،2214-2212بغداد، 2229،ص82

يتضح من الجدول أعاله بان نشاط الكيربظاء والمظاء عظام  2224تصظدر األنشظطة االقتصظادية األخظرى بنسظبة

 ، %6718أمظظا عظظام  2225نالحظظظ نشظظاط الظظنفط الخظظام احتظظل المرتبظظة األولظظى بنسظظبة  %53.9بينمظظا تصظظدر مظرة أخظظرى
نشظظاط الكيربظظاء والمظظاء عظظام  2226وبنسظظبة  ، % 41.5أمظظا عظظام  2227حظظافظ نشظظاط الكيربظظاء والمظظاء عمظظى المرتبظظة

24

األولى وبنسبة  ، % 5916لظذا نسظتنتج بظان نشظاط الصظناعات التحويميظة يحتظل نسظبة ضظئيمة ومظن ثظم يحتظاج إلظى بنظاء
مؤسسات صناعية عديدة تساىم مع األنشطة االقتصادية األخرى في تكوين رأس المال الثابت .

يتضح مما سبق بان رأس المال لم يعد يشكل عقبة أمام تأسيس العديد من الصظناعات ومنيظا صظناعة الظورق

بالمحافظة من خالل توظيف جظزء مظن عوائظد نشظاط الظنفط والكيربظاء والمظاء فظي بنظاء المبظاني وتظامين االحتياجظات فظي

المكائن والمعدات وشراء المواد والوقود والطاقظة ودفظع أجظور العمظال والمظوظفين وأجظور النقظل واسظتيعابيا بظنفس الكفظاءة

من خالل استثمار الموارد الطبيعية الزراعية واالقتصادية المتاحة بالمحافظة .
 -4قىج انؼًم :

يعد عنصر العمل احد العوامل الرئيسة من عوامل اإلنتاج رغم التطور الكبير في العمظم والتكنولوجيظا واختظراع

اآلالت الحديثظظة وادخظظال اآللظظة فظظي أنتظظاج ،فتظظوافر القظظوى العاممظظة المدربظظة يعظظد شظظرطا أساسظظيا فظظي نجظظاح أي خطظظة تنميظظة
صناعية )47( .ويتحدد اثر العمظل فظي الصظناعة عمظى عظدد العمظال الظذي يمكظن اسظتثمار طاقظاتيم فظي الصظناعة  ،وىظذا

العظظدد يعتمظظد عمظظى عظظدد سظظكان البمظظد أو المحافظظظة كممظظا كظظان بمقظظدور الصظظناعة االعتمظظاد عمظظى قظظوة العمظظل المحميظظة فظظي
توافر احتياجاتيا من العمال  ،وعدد السكان المؤىمون لمعمل في الصظناعة يعتمظد أيضظا عمظى تركيظب السظكان وخاصظة
الفئة العمرية ما بين ( )65-15سنة مقارنة بالفئتين األخظرى اقظل مظن 15سظنةو 65سظنة فمظا فظوق  ،فكممظا كانظت الفئظة

األولى تمثل جزءا كبي ار من السكان كمما أمكن توافر حاجة الصناعة من العاممين (. )48

يعتمظظد العمظظل فظظي عمظظوم الصظظناعات التحويميظظة عمظظى حجظظم السظظكان وتظظركيبيم العمظظري  ،ففظظي محافظظظة القادسظظية

يبمغ عدد السظكان بحسظب تقظديرات السظكان لعظام  2229حظوالي 1277616نسظمة شظكموا مظا نسظبتو  %313مظن مجمظوع

سكان العراق البالغ عددىم  32124988نسمة العام نفسو عمى الرغم من صغر مساحة المحافظة البالغة 8153كم
بنسظظبة  %119مظظن مجمظظوع مسظظاحة العظراق البالغظظة  434128كظظم

 132.1نسمة  /كم. 2

)49( 2

2

 ،فظظان كثافظظة السظظكان فظظي المحافظظظة تصظظل الظظى

ومحافظة القادسية شيدت نموا سكانيا واضحا فقد بمغ عدد سكانيا فظي تعظداد عظام  )423226( 1977نسظمة

بنسظظبة  % 315مظظن مجمظظوع سظظكان الع ظراق البظظالغ  12222497نسظظمة  ،ثظظم ارتفظظع الظظى ( )559825نسظظمة فظظي تعظظداد

 1987وبنسبة  % 314من مجموع سكان العراق البالغ  16335199نسمة ثم الى  751331نسمة في تعداد 1997
وبنسبة  % 314من مجموع سكان العراق  ،ثم ارتفع الى  1277616نسمة بحسظب تقظديرات  2229وبنسظبة % 313

م ظظن مجم ظظوع س ظظكان العظ ظراق الب ظظالغ  32124988نس ظظمة  ،أي خ ظظالل اثن ظظين ثالث ظظين س ظظنة ازداد س ظظكان المحافظ ظظة ال ظظى
( )654612نسمة  ،جدول (. )6

جذول ( )6ػذد انسكاٌ يف حمافظح انقادسيح وانؼراق نهسُىاخ 2229 – 1997 – 1987-1977

السنة
1977
1987

سكان العراق
12222497
16335199

سكان محافظة القادسية
423226
559825

25

النسبة المئوية
315
314

751331
1277616

1997
2229

314
313

22217684
32124988

المصدر-1:الجميورية العراقية ،و ازرة التخطيط،الجياز المركزي لإلحصاء،نتائج التعداد لمسكان لسنة 1977لمحافظة القادسية،جدول رقم، 2ص2
-2الجميورية العراقية ،و ازرة التخطيط،الجياز المركزي لإلحصاء،نتائج التعداد لمسكان لسنة  1987لمحافظة القادسية ،جدول رقم، 1ص
-3جميورية العراق،ىيئة التخطيط،الجياز المركزي لإلحصاء،نتائج التعداد العام لمسكان لسنة  1997لمحافظة القادسية ،جدولرقم 1ص1
-4المجنة الوطنية لمسياسات السكانية،حالة سكان العراق ، 2212عدد سكان العراق لعام ، 2229جدول ، 2ص، 19ونتائج الحصر والترقيم
لسكان محافظة القادسية لسنة . 2229

مظظن تركيظظب السظظكان يمكظظن الحصظظول عم ظى السظظكان النشظظطين اقتصظظاديا ضظظمن الفئظظة العمريظظة ( )64-15وكمظظا
يوضحو جدول ( )7يتضح منو أن مجموع السكان النشطين اقتصاديا بمغ  572937نسمة وأما نسظبتو  % 5312مظن
مجموع سكان المحافظة  ،فيي تمثل فئة قوة العمل والذين يعممون أو يبحثون عن العمل ويعوضون عن اإلفراد الذين

لم يبمغوا بعد سن العمل اقل من  15سنة والطالب والمجندون لمخدمة العسكرية وربات البيظوت والمتقاعظدون  65سظنة
فمظظا فظظوق
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 .ويالحظظظ مظظن الجظظدول أعظظاله تصظظدر قضظظاء الديوانيظظة بنسظظبة  % 4614مظظن مجمظظوع السظظكان النشظظطين

اقتصاديا  ،ثم الشامية والحمزة وعفك بنسبة  % 14.1 ،% 1882، % 21.3عمى التوالي  ،ومن ثم يمكن القول بان
قضاء الديوانية يترشح لقيام ىذه الصناعة .

جدول()7توزيع السكان حسب الفئات العمرية في محافظة القادسية لعام 2009
الفئة العمرية

قضاء الديوانية
54427

قضاء الشامية
24976

قضاء عفك
16495

قضاء الحمزة
21421

المجموع
117279

2215

24-22

46146

21184

13991

18151

99472

1714

29-25

39255

17929

11841

15362

84187

1417

34-32

32535

14942

9863

12797

72135

1212

39-35

26599

12212

8264

12462

57335

12

44-42

22765

9532

6295

8167

44759

718

49-45

16516

7581

5227

6496

35622

612

54-52

12694

5827

3848

4993

27362

418

59-55

9757

4522

2974

3857

21292

317

64-62

7292

3348

2212

2868

15718

217

المجموع

265766

122229

82588

124554

572937

122

19-15

%

المصدر :الييئة العميا لمتعداد العام لسكان محافظة القادسية ،نتائج الحصر والترقيم لعام . 2229

وبصظظورة عامظظة تنقسظظم قظظوة العمظظل لممشظظاريع الصظظناعية لتحقيظظق التنميظظة الصظظناعية وامكانيظظة قيظظام صظظناعة الظظورق فظظي

محافظة القادسية عمى .

()51

أ -االختصاصيون كالميندسين واألطباء والزراعيين والمدرسظين  ،وىظم األشظخاص الظذين يتمتعظون بقاعظدة واسظعة
من العمم والمعرفة والميارة والقدرة عمى توجيو األفكار واستحداث الطرائق الفنيظة فظي مجظال التنميظة الصظناعية

 ،وتأخظظذ عمميظظة إعظظداد وتأىيظظل ى ظؤالء العممظظاء مظظدة طويمظظة ومجيظظود عممظظي فظظي جامعظظة القادسظظية ضظظمن كميظظة
اليندسة والزراعة واإلدارة واالقتصاد والجغرافية .
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ب -الفنيظظون  :ىظظم المالحظظظون ومش ظرفو اإلنتظظاج  ،وتحتظظل ىظظذه الفئظظة المكظظان األوسظظط بظظين أصظظحاب الميظظن العميظظا
والعمال  ،ويعممون تحت أشراف الميندسين في تصميح وتشغيل اآلالت والمعامل ويتخظرج ىظؤالء الفنيظون مظن

المعيد التقني في الديوانية واعظداديات الصظناعة المينيظة فظي المحافظظة التظي اشظتممت عمظى أقسظام عديظدة منيظا
الكيرباء والميكانيك والسيارات .

ج ظ  -اإلداريظظون  :تتظظولى ىظظذه الفئظظة اإلعمظظال الكتابيظظة والحسظظابية والماليظظة والمخظظازن والسظظكرتارية  ،فتقظظوم بتصظظنيف
وتجميظظع وحفظظظ سظظجالت العمميظظات المختمفظظة والتعامظظل فظظي النقظظود  ،والمسظظتوى العممظظي ليظظذه الفئظظة ىظظي اعظظداديات

التجظظارة فظظي المحافظظظة والمعيظظد التقنظظي فظظي الديوانيظظة وكمي ظة اإلدارة واالقتصظظاد التظظي ضظظمت قسظظم االقتصظظاد وادارة

اإلعمال والمحاسبة واالقتصاد والمالية والمصرفية.
 -5انُقم :

يعد النقل بأنماطو المختمفة بمثابة شريان النشاط االقتصادي في أية منطقة أو إقميم جغارفي  ،فقظد أسظيم منظذ

القدم  ،وبدرجة كبيرة فظي القظرن العشظرين وبظدايات القظرن الحظادي والعشظرين فظي خمظق تطظورات بظل ثظورات لظيس فظي
الز ارعظظة والصظظناعة والتجظظارة فحسظظب  ،بظظل فظظي كظظل انجظظاز ونشظظاط بشظظري  ،وتتجسظظد ميمظظة النقظظل فظظي قصظظر الثغ ظرة
الطبيعية (المسافة) الموجودة بين مناطق المواد الخام ومكان التصنيع  ،وبين منظاطق اإلنتظاج وأمظاكن االسظتيالك

.
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بعبارة أخرى أن النقل ىو حمقة الوصل بين المواد األولية والمصظنع والسظوق،وىو يسظيل ىظذه العمميظة  ،ويقمظل

من تكاليف المواد األولية ويساعد عمى خفض نفقات اإلنتاج وزيظادة المنفعظة  ،ممظا يظؤدي بظدوره الظى عمميظة النمظو
والتوسع الصناعي .

صناعة الورق من الصناعات التي يكون فييا عنصر النقل أىمية كبيرة في عممية توطنو الن موادىا األولية

كبيرة الحجم وخفيفة الوزن ورخيصة الثمن تحتاج الى طرائق نقل سيمة ورخيصة  ،وتتوافر فظي محافظظة القادسظية
شظبكة واسظعة مظن طظظرق النقظل  ،فضظال عظظن وجظود عظدد كبيظر مظظن الشظاحنات وسظيارات الحمظظل التظي يكظون ليظظا دور

ميم في قيام ىذه الصناعة بالمحافظة .

اقتصرت طظرق النقظل فظي المحافظظة عمظى طظرق النقظل البريظة بنوعييظا طظرق السظيارات وسظكك الحديظد  ،إذ تمظر فظي

محافظة القادسية سظكك حديظد بغظداد – البصظرة البظالغ طوليظا  92كظم داخظل حظدود المحافظظة اإلداريظة وبنسظبة 7.7
 %من المجموع الكمي ألطوال الطرق البرية في المحافظة البالغة 117187كم .

أما طظرق السظيارات فقظد بمغظت أطواليظا  128117كظم وبنسظبة  % 9213مظن المجمظوع الكمظي ألطظوال الطظرق البريظة

المعبدة في المحافظة والجدول ( )8يبين ذلك .

جذول (  ) 8اَىاع انغرق انربيح واعىاهلا او َسثها يف حمافظح انقادسيح نؼاو 2212
نوع الطريق

أقسامو

طول الطريق (كم)
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النسبة المئوية الى المجموع

النسبة المئوية الكمية

طرق السيارات

السكك الحديدية

السريعة

87

% 8.2

الرئيسة

293.5

%2781

الثانوية

257.6

% 23.8

الريفية المعبدة

443.6

% 41.1

المجموع

1281.7
92

% 122

العريض

المجموع

1171.7

% 92.3
% 7.7
%122

المصدر :مديرية الطرق والجسور في محافظة القادسية ،القسم الفني ،بيانات غير منشورة.

وتصنف طرق النقل البرية المعبدة في المحافظة  ،بما يظيره الجدول أعاله إلى ما يأتي :

أ -طرق المرور السريع  :وقد تمثمت بالطريق السريع رقم ( )1بغداد – البصرة إذ يختظرق المحافظظة مظن الشظمال
الظظى الجنظظوب بطظظول  87كظظم وىظظو طريظظق حظظديث التصظظميم ذو اتجظظاىين وسظظتو مسظظارات (ثظظالث مسظظارات لكظظل
اتجاه) وممرين لمطوارئ .

ب -الط ظظرق الرئيس ظظة  :وتع ظظد م ظظن الط ظظرق الحديث ظظة الرابط ظظة لمم ظظدن الميم ظظة م ظظع بعض ظظيا وم ظظن ث ظظم ربطيم ظظا بم ارك ظظز
المحافظات األخرى  ،إذ بمغ عددىا سبعة طرق ومجموع أطواليا  293.5كم وبنسبة  % 27.1من المجموع
الكمظظي لشظظبكة طظظرق النقظظل البريظظة المعبظظدة فظظي المحافظظظة  ،واىظظم ىظظذه الطظظرق ىظظي (طريظظق الديوانيظظة – الحمظظة ،

طريق الديوانية – النجف  ،طريق الديوانيظة – السظماوة  ،طريظق الديوانيظة – عفظك – البظدير – الفجظر  ،طريظق

الشظظنافية – القادسظظية المممحظظة) تمظظر ىظظذه الطظظرق عمظظى عظظدد مظظن مظظدن المحافظظظة وىظظي ديوانيظظة – نفظظر – عفظظك
وديوانية – الشافعية – الشامية والديوانية – السدير – الحمزة  ،وما ليظذه الطظرق مظن أىميظة كبيظرة فظي تظوطين
عدد كبير من الصناعات ومنيا صناعة الورق .

ج ظ -الطظظرق الثانويظظة  :وىظظي الطظظرق التظظي تعمظظل عمظظى ربظظط طظظرق النقظظل الرئيسظظة ببعضظظيا وربظظط الوحظظدات اإلداريظظة
كم اركظز االقضظظية والنظواحي مظع بعضظظيا الظظبعض  ،وقظد بمظظغ عظظددىا فظي منطقظظة الد ارسظظة ( )13طريقظا وتبمظظغ أطواليظظا

 25716وبنسظظبة  % 2318مظظن المجمظظوع الكمظظي لشظظبكة طظظرق النقظظل البريظظة المعبظظدة فظظي المحافظظظة  ،وتعمظظل ىظظذه

الطرق عمى نقل القوى العاممة الى المصنع من المراكز الحضرية التي تمر بيا .

د -الطظظرق الريفيظظة المعبظظدة  :وىظظي طظظرق رابطظظة المنظظاطق الريفيظظة بظظالطرق الثانويظظة أو الطظظرق الرئيسظظية وىظظي تكظظون
باتجاه واحد وعددىا  49طريقا ويبمغ أطواليا  44316كم وبنسبة  % 4111من المجموع الكمي لشبكة طرق النقل

البريظظة المعبظظدة فظظي المحافظظظة  ،وينبغظظي زيادتيظظا لمظظا ليظظا مظظن أىميظظة فظظي نقظظل المظواد األوليظظة (قظظش الحنطظظة والشظظعير
والشمب) وسعف النخيل ومواد أخرى  ،لذا ينبغي االىتمام بيا .

االسرُراجاخ:

توصل البحث الى استنتاجات عدة أىميا:
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 -1قمة انحظدار سظطح المحافظظة مظع ارتفظاع يتظراوح بظين  24-12م فظوق مسظتوى سظطح البحظر  ،ويظنعكس ايجابيظا
فظي عمميظة إيصظال المظادة األوليظظة إلظى المصظنع ثظم نقميظظا الظى األسظواق االسظتيالكية بمرونظظة مظن خظالل تظوافر طظظرق
النقل البري المعبدة لمسيارات والبالغ مجموع أطواليا  128117كم .

-2تباين درجات الح اررة في فصمي الصيف والشتاء وتعدد أنواع الترب مع الموارد المائيظة يعنظي تنظوع المحاصظيل
الزراعية كالحنطة والشعير والشمب واتساع مساحة أشجار النخيل ونمو العديظد مظن النباتظات الطبيعيظة كالحمفظا فظي

منطقة الدراسة .

-3تمتمك المحافظة أصناف عدة من المواد األولية يمكن أن يعول عمييا في قيام صناعة الظورق ومنيظا المشظاجر
االصظظطناعية بمسظظاحة فعميظظة تقظظدر بظظ( 522دونمظا) ومظظن المؤمظظل إعادتيظظا إلظظى  2222دونمظا ونبظظات القصظظب البظظري

بمجمظظوع أط ظوال المبظظازل  229915ك ظظم ومخمفظظات المحاصظظيل الزراعيظظة (الق ظظش) بكميظظة منتجظظة لعظظام  2211تق ظظدر

بظ( )14495طن.

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

-5يتضح من تركيب سكان المحافظة بان مجموع سكان النشظطين اقتصظاديا بمظغ  572937نسظمة وبنسظبة 5312
 %من مجموع سكان المحافظة وىم يمثمظون قظوة العمظل بمختمظف االختصاصظات اليندسظية واالقتصظادية والزراعيظة

والصناعية والفنية وامكانية استثمار جزء من ىذه الطاقات البشرية في ىذا المجال.
انرىصياخ:

واىم المقترحات ىي :
 -1ينبغ ظظي التنس ظظيق ب ظظين المؤسس ظظات ذات العالق ظظة ل ظظدعم الص ظظناعة وتقري ظظر ن ظظوع وكمي ظظة اإلنت ظظاج ال ظظذي تس ظظتطيع
المحافظظظة إنتاجظظو عم ظى ضظظوء تظظوافر الم ظواد األوليظظة المحميظظة وتظظوافر اإلمكانظظات الماديظظة والفنيظظة  ،فضظظال عظظن
تامين األسواق الدائمة لممنتجات الورقية .

 -2تزويظظد الصظظناعة بمظظا تحتاجظظو مظظن المظظادة األوليظظة مظظن الخشظظب يكظظون عظظن طريظظق زيظظادة عمميظظة التشظظجير فظظي

مناطق أخرى غير منطقة النورية ثم تصنيف األخشاب المقطوعة وتنظيم وخظزن ونقظل ىظذه األخشظاب ولكظي
نستطيع تحقيق ذلك بصورة مرضية فانو ينصح بناء المصانع الخشبية بالقرب من المشاجر االصطناعية .

 -3تعظظين جيظظة مسظظؤولة تقظظوم بميمظظة التنسظظيق بظظين المصظظنع ومصظظادر المظواد األوليظظة لضظظمان عمميظظة انسظظياب ىظظذه
المواد ومنتجات الحرف األولية وضمان عممية اإلنتاج أيضا .

 -4تامين المياه والطاقة الكيربائية ليذه الصناعة ألنيا تحتظاج إلظى كميظات كبيظرة مظن الميظاه تصظل الظى 35222
غالون لمطن الواحد من الورق وذات النوعية الجيدة في عممية التصنيع .
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 -5عنظظد قيظظام المصظظنع ينبغظظي رفظظع المسظظتوى الفنظظي والتكنولظظوجي لمصظظناعة باسظظتمرار لكظظي يكظظون اإلنتظظاج ذات
مواصفات ونوعيات جيدة تضظاىي السظمع العربيظة واألجنبيظة مظن حيظث الجظودة والنوعيظة واألسظعار  ،وان ذلظك

يتحقق عن طريق توافر المكائن الجيدة واأليدي العاممة الفنية واإلدارة الحديثة والكفؤة .

 -6يعد التجديد واعظادة التشظجير بعظد القطظع ومنظع القطظع الكيفظي وادارة الدولظة ليظا ركنظا أساسظيا وميمظا لممحافظظة
عمى المشاجر االصطناعية فظي منطقظة الد ارسظة مظن التظدىور واإلىمظال وتظامين اإلنتظاج ال لألجيظال الحاضظرة

فحسب بل لألجيال القادمة أيضا .

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

من إمكانية إيصال واستعمال ىذه المصادر البديمة لمخشب مسالة اقتصادية وبأسعار معقولة .

 -8عممية الحصول عمى العجينة السميموزية ذات األلياف القصيرة ممكن إنتاجيا محميا من مخمفات المحاصظيل
الحقميظظة وسظظعف النخيظظل والقصظظب والبظظردي والحمفظظا عممظظا أن الكميظظة المنتجظظة سظنة 2211ال تقظظل عظظن 26447

طنا سنويا إذ إن من دون ذلك اإلنتاج سوف ال يكون العمل اقتصاديا .
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Abstract
The industry is the most modern factor to develop the Economy which it is depended in different
world countries to treat the problem of unemployment and import the consumable goods especially ,
due to the economical and social changes the economic process is increased and there is not seriousness
thinking to the exemplary using to the local sources in some developed countries , so that this research
aiming to present the available Geographical capacities at the study area which must be employed in
paper industry especially the nature as surface , climate , soil , and water resources which help to
provide different crops as straw , wheat rice to find the raw material required in industry so the
research has achieved that the one ton of seeds given 1.1 ton of straw and the surplus is 5% due to the
modernization of animal feeding means and using the agricultural technical , build modern houses so
the produced amount for the 2011 is ( 14495) tons of straw , in addition to necessity to provide palms
leaves as raw material also , it was clear that cutting ten palms leaves annually of one palm and the
weight of one lea is one kilogram , and 25% of production is surplus of need due to the high level of
income and using modern power equipments whether for cooking or heating , the production of palms
leaves is ( 2727) tons in 2011 , the other material is oats if we consider the one hectare produce one
ton annually that’s mean we could get on 92257 tons , besides invest Al-Nooria trees area amounting to
500 donums economically with increase of planting area to more than 2000 as result possible to get on
26447 tons each year as industry incomes .
Obviously that the reeds is the most natural plant available at the area and most abundant in AlQadissya governorate due what its has of nodes to fast growth even after cutting it available on the long
way of main canal , branches and sub-canals which gathering in study area amounting to 2099.5km to
invest in grow the industry also studied the economical capacities , it was discovered that the
governorate has wide range market as papers with all its different kinds qualified humanitarian
whereas the people working in this field is 572937 of 53.2% of population in this governorate .
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