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  مخص:الم
يعد اختيار الموقع الصناعي االمثل من االىداف الرئيسية لمتخطيط الصناعي ولو دور كبير       

المثنى( ، في عمميات التوقيع المكاني ال نشاء الصناعات الغذائية ضمن منطقة الدراسة ) محافظة 
لكون المعرفة الجغرافية توفر االدراك والفيم لمختمف العالقات المكانية لمظاىرات الجغرافية من خالل 
ما تقدمو لقراءة فمسفة المكان من الناحية التطبيقية والنظرية ، والبد من اختيار انسب واكثر الحمول 

معاصرة والتي تنسجم مع منيجية واقعية لغرض تقميص الفجوات اعتمادا عمى االساليب الفنية ال
( لغرض تحقيق االىداف المطموبة GISالبحث وذلك من خالل العمل عمى توظيف امكانيات برامج )

ومن خالل استخدام أدوات التحميل المكاني والتي تتوفر ضمن بيئة نظم المعمومات الجغرافية عن 
اجل اختيار افضل االماكن لبناء ( من Suitabilit Modelطريق بناء نموذج المالئمة المكانية )

 .منشّات الصناعات الغذائية في محافظة المثنى
 .(النمذجة المكانية، الموقع الصناعي، التحميل المكاني) الكممات المفتاحية:

Spatial modeling to choose the optimal location for food industries in Al-

Muthanna Governorate 

Researcher: Saeed Abdul-Hussein Shaalan Al-Zalmi 

Mother. Dr. Hamed Sfeih Ajrash Al-Rikabi 

College of Arts, University of Dhi Qar 

Abstract : 

       The selection of the optimal industrial location is one of the main 

objectives of industrial planning and has a major role in the spatial signature 

operations for the establishment of food industries within the study area (Al-

Muthanna Governorate), because geographical knowledge provides 

awareness and understanding of the various spatial relationships of 

geographical phenomena through what it provides to read the philosophy of 

place from an applied point of view. and theory, and it is necessary to choose 

the most appropriate and most realistic solutions for the purpose of reducing 

the gaps based on contemporary technical methods that are consistent with 
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the research methodology, by working to employ the capabilities of GIS 

programs for the purpose of achieving the desired goals and through the use 

of spatial analysis tools that are available within the GIS environment By 

building a suitability model in order to choose the best places to build food 

industries facilities in Al-Muthanna Governorate.  

Keywords: spatial modeling, industrial location, spatial analysis 

 المقدمة
النمذجة عبارة عن منيجية تتخصص في ادارة ومعالجة المعمومات الجغرافية        

لغرض  استخالص الخرائط الكارتوكرافية والتي ربما تختمف بينيا في الفترة الزمنية ال 
 تشترك فيما بينيا في خاصية تغطية اقميم جغرافي معين،نتاجيا واىداف نشأتيا ولكنيا 

وتيتم الطرق الكارتوكرافية الحديثة باالستفادة من طرق واساليب النمذجة االلية لمحتوى 
الخرائط بيدف استقراء وتحميل كل المتغيرات التي تحدث عمى معالم الظواىر الجغرافية 

خالليا يترتب عمييا وجود التغيير  وذلك من خالل تحديد العوامل المكانية والتي من
والتحميل لتركيب العناصر الخرائطية المصاحبة ليذا التغيير،وتعد تقنية نظم تحديد 

( من اىم الوسائل الحديثة والتي تسيم في نجاح النمذجة GPSالمواقع العالمية )
 Attributeالكارتوكرافية لممرئيات والخرائط، اذ يشمل النموذج الخرائطي عمى بيانات )

data .في تحديد الموقع الجغرافي والمساحة ) 
وُتعد نمذجة البيانات الجغرافية عمى انيا عممية تخميص وتمثيل لمبيانات داخل انظمة 

( data modelالمعمومات الجغرافية باالعتماد عمى نموذج محدد ، ولنموذج البيانات )
تمثيل لكثير من العمميات في اىمية كبيرة اذ يعد بمثابة القمب داخل النظام ويقوم ب

 .   العالم الحقيقي تمثيال رقميا في الحاسوب
 اوال : مشكمة الدراسة

امكانية واىمية في تقييم  GISىل لمنمذجة المكانية باستخدام تقنية برامج  .1
المالئمة المكانية لمصناعات الغذائية في محافظة المثنى واختيار المكان 

 االمثل لقياميا؟
توسيع نطاق الصناعات الغذائية في محافظة المثنى من خالل اتباع ىل يمكن  .2

 المناىج العممية الصحيحة والمدروسة عمى المدى البعيد؟
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 ثانيا : فرضية الدراسة
امكانية واىمية  GISلمنمذجة المكانية باستخدام نظم المعمومات الجغرافية   .1

ي محافظة المثنى واضحة في تقييم المالئمة المكانية لمصناعات الغذائية ف
 واختيار الموقع االمثل.

ان اتباع المناىج العممية  الصحيحة والمدروسة والذي يأخذ بنظر االعتبار  .2
المالئمة المكانية واالستخدام االمثل لمموارد الطبيعية  يؤدي الى توسع 

 الصناعات الغذائية في محافظة المثنى.
 تمخيصيا بالنقاط التالية :لمبحث اىمية يمكن ثالثا : اهداف الدراسة : 

تبحث النمذجة عن كل ما يجسده في الواقع ، واال فيو ليس بشيء، وىو يشبو  .1
افكار الفنانين في رسم الموحات الفنية او صناعة التماثيل لغرض التعبير 
لشيء من الواقع رغم اختالف اسموب كل واحد منيم ، وبيذا يكون النموذج 

 محدده لغرض معالجتيا وتفسيرىا . ىدفا يتمثل من خالل فيم مشكمة
تعمل النمذجة عمى جعل الواقع مرئيا ومفيوم كثيرا، كنماذج الطبقات السفمى  .2

 من القشرة االرضية او نماذج التعرية النيرية.
توضيح اىمية النمذجة الكارتوكرافية في دراسة الصناعات الغذائية في  .3

ية وتوضيح كافة الجوانب المحافظة وماليا من دور في اعداد الخرائط الصناع
 المتعمقة بيذه الدراسة.

 رابعا : اهمية الدراسة
تكمن اىمية الدراسة من خالل تسميط الضوء عمى اىمية الصناعات الغذائية 
في محافظة المثنى ، حيث تناولت الدراسة البحث في ايجاد المواقع االفضل 

غذائية في واالمثل من خالل بناء خرائط المالئمة لفروع الصناعات ال
المحافظة وفق المعايير واالوزان والتي تم استخداميا لحساب المستويات 
لغرض معرفة المالئمة المكانية ليذه الصناعة مما لو االثر الكبير في وضع 
ىذه الدراسة امام انظار اصحاب القرار في المحافظة لتكون خارطة طريق 

ف مناطق منطقة الدراسة ال نشاء وتوقيع الصناعات الغذائية مستقبال لمختم
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وبحسب ما تمتمكو كل منطقة من مناطق المحافظة من المقومات الصناعية 
 في ىذا المجال.

 خامسا : حدود الدراسة
الحدود المكانية : تقع منطقة الدراسة )محافظة المثنى( في الجزء الجنوب  .1

والجنوب الغربي من العراق ويحدىا من الشمال محافظة القادسية ومن الجنوب 
الغربي الحدود الدولية مع المممكة العربية السعودية ومن الشرق محافظة ذي 

( ، وتبمغ مساحتيا الكمية 1قار ومن الغرب محافظة النجف خريطة )
%( من مساحة جميورية العراق الكمية والتي 11،78( وبنسبة )2كم51،642)

حافظات مساحتًا ( ، وتعد محافظة المثنى ثاني اكبر الم2كم438،317تبمغ ) 
 –( وحدة ادارية تسعة اقضية ىي) السماوة 12بعد محافظة االنبار وتضم )

 –النجمي  –السوير  –المجد  –السممان  –الخضر  –الوركاء  –الرميثة 
اليالل ( وثالثة نواحي ىي )الدراجي( التابعة اداريا الى قضاء الخضر  

ركاء وناحية )بصيو( التابعة وناحية ) الكرامة( التابعة اداريا الى قضاء الو 
اداريا الى قضاء السممان، اما موقعيا الفمكي تقع محافظة المثنى بين خطي 

( 31.42-29.95( شرقا ، وبين دائرتي عرض )46.32-43.5طول )
 شماال.

الحدود الزمانية : بالنسبة لمحدود الزمانية تم االعتماد عمى البيانات لسنة   .2
2921. 

 غرافي لمنطقة الدراسة ووحداتيا االدارية( الموقع الج1خريطة )
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 المصدر: الباحث باالعتماد عمى : 

.جميورية العراق ، وزارة الموارد المائية ، الييئة العامة لممساحة ، بغداد ،قسم 
،بغداد ، 1999،999: 1انتاج الخرائط،خريطة العراق االدارية، بمقياس 

 ARC GIS 10.8،  باستخدام برنامج 2921
.جميورية العراق وزارة الموارد المائية ، اليياة العامة لممساحة ، قسم انتاج 

، 2929، بغداد ، 599،999:1الخرائط ، خريطة المثنى االدارية ، بمقياس 
 ARC GIS 10.8باستخدام برنامج 

 سادسا : منهج الدراسة : 
ي وذلك اعتمد منيج الدراسة عمى المنيج التحميمي الوصفي والتحميل الجغراف

من خالل الزيارات الميدانية لممواقع الصناعية في المحافظة وتسجيل ىذه 
البيانات وفق استمارة معدة مسبقا ليذا الغرض ، وبدأت الدراسة في أنشاء 
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الخرائط الموضوعية لمنطقة الدراسة وبعد ذلك عرضيا وتحميميا بالشكل 
لتباين المكاني الموضوعي والقيام بالتحميل الشامل لغرض تحديد موضع ا

لمصناعات الغذائية في محافظة المثنى واسباب تباينيا وعوامل توطنيا ، وذلك 
من خالل انشاء الخرائط لكافة المواضيع المتعمقة بذلك ، وباستخدام نظم 

، وتحميل ىذه الخرائط  ARC GIS 10.8المعمومات الجغرافية لبرنامج 
 المواقع الصناعية.وتحديد اىمية المقومات الجغرافية في توقيع 

 النمذجة المكانية الختيار الموقع االمثل لمصناعات الغذائية في محافظة المثنى
ُتعد طرائق واساليب النمذجة لممعمومات الجغرافية من االساليب الميمة في       

البحث العممي  وتمثل احدى التقنيات الحديثة التي تعالج القضايا الكارتوكرافية المتعددة 
د نقص في بيانات الخرائط اوعدم التوافق بين البيانات، ولمنمذجة الكارتوكرافية ،كوجو 

اىمية بالغة في التغمب عمى المشاكل التي تحدث عند الباحثين في اعداد النماذج 
الكارتوكرافية )الخرائطية( عند دراسة منطقة محددة او ظاىرة جغرافية معينة باستخدام 

( ويستخدم كأداة تحميمية ذات فعالية ARC GIS 10.8( ومنيا برنامج )GISبرامج )
كبيرة سواء لممخططين او لمباحثين اومتخذي القرار لكونو يمتاز بالسرعة ويقمل التكمفة 
بشكل كبير في اتخاذ القرارات لغرض مواجية المشاكل المختمفة وعمى الرغم من ان 

 ومات الجغرافية.معمموضوع النمذجة الكارتوكرافية والمعتمد عمى تقنيات نظم ال
يتم تحديد المقومات التي تدخل في بناء النموذج والتي تساىم بإقامة اي فرع و      

معين من الصناعات الغذائية في منطقة الدراسة ، ويعد ىذا الجزء من اصعب االشياء 
لكونو مرتبط بمدى ادراك وفيم الباحث لمظاىرة المدروسة ومن خالليا يتم استنباط 

الئمة المكانية وبحسب نوع فرع الصناعات الغذائية ، ويتطمب ىذا االطالع خريطة الم
والتحري لممصادر العممية والنظرية الخاصة بتحديد الشروط والمعايير ، فضال عن 
االستفادة من وجية نظر الباحثين والمختصين في ىذا المجال ، وكذلك البد من وضع 

لمخروج بأفضل النتائج، ومن ىذه العوامل اولوية ليذه المقومات والعوامل الصناعية 
التي يتم االعتماد عمييا في اختيار افضل المواقع  لغرض اقامة المنشّات  لمصناعات 

 الغذائية في منطقة الدراسة ) محافظة المثنى( ىي :    
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مراعاة عدد السكان في الوحدات االدارية في المحافظة الن عدد السكان يدخل  .1
ام الصناعة العامل االول يتعمق باأليدي العاممة والعامل من خالل عاممين لقي

الثاني ىو حجم السوق ويتحدد حجم السوق بعدد السكان وقدرتيم الشرائية 
وكمما زاد عدد السكان في اي منطقة زاد االقبال عمى الشراء ، ومن خالل ذلك 

 ظة.يتم انشاء طبقة لحجم السكان وتوزيعيم في الوحدات االدارية في المحاف
مدى توفر المواد الخام التي تدخل في الصناعات الغذائية في الموقع المقترح  .2

سواء كانت ىذه المواد من اصل حيواني او نباتي او مواد اخرى ، ويطمب ذلك 
انشاء طبقة لكل ىذه المواد التي تدخل بالصناعة ومن ىذه المواد المحاصيل 

حيوانات ومنيا االغنام والماعز الزراعية التي تدخل في الصناعات الغذائية وال
 واالبقار والجاموس والدواجن وكذلك المياه والممح.

العمل عمى مراعاة درجة البعد والقرب من شبكات الطرق ولكل فرع من فروع  .3
الصناعات الغذائية ، من اجل توفر عنصر السيولة في عمميات نقل المواد 

االسواق ، وىي بذلك تحتاج  الخام لممواقع الصناعية وكذلك نقل المنتجات الى
 الى طبقة لشبكات النقل في منطقة الدراسة وتفرعات تمك الطرق .

من العناصر االساسية لممالئمة المكانية توفر الطاقة والوقود ومدى قربيا من  .4
المواقع الصناعية وسيولة نقميا سواء كانت طاقة كيربائية او وقود سائل ، 

فييا مناطق انتاج الوقود والطاقة ، ويتمثل وىي تحتاج الى انشاء طبقة تبين 
 ذلك بوجود مصفى السماوة ومحطات الكيرباء في المحافظة.

انشاء طبقة لموارد المياه في منطقة الدراسة ومنيا المياه السطحية والمياه  .5
الجوفية المتمثمة باآلبار والعيون ، ولممياه اىمية كبيرة في انشاء مواقع 

ناك منشّات صناعية تعتمد بالدرجة االولى عمى المياه الصناعات الغذائية ، وى
 مثل معامل اناج المياه المعدنية المنتشرة في المحافظة.

من االمور الميمة التي تدخل في انشاء المواقع الصناعية الروابط الصناعية  .6
والتي من خالليا ترتبط المصانع مع بعضيا من حيث البعد والقرب وفييا 
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صناعات عمى منتجات المعامل االخرى ، وتم اعتماد ىذه تعتمد الكثير من ال
 الروابط في بناء نماذج المالئمة لبعض المعامل لمصناعات الغذائية.

من األمور الميمة التي يجب انشاء طبقة ليا ىي رأس المال ، فال يمكن  .7
انشاء اي مشروع صناعي اال بوجود رأس المال وىو من االمور االساسية ، 

معرفة رؤوس االمول التي تم تدوينيا لكل وحدة ادارية في  وذلك من خالل
 المحافظة.

المساحات االرضية لإلنشاء المواقع الصناعية عمييا ودراسة الخصائص  .8
 التضاريسية لكل منطقة 

من مناطق المحافظة من حيث الخصائص التضاريسية لألرض والتي تشمل 
وخطوط االرتفاع المتساوية  السيول والمرتفعات والمناطق المتموجة والصحراوية

والتي يتم تمثيميا من خالل طبقة لكون انشاء الصناعات تتطمب مناطق سيمية 
 منبسطة .

يجب ان يكون الموقع في االماكن المفتوحة والخالية وبعيدة عن التجمعات  .9
السكانية ليكون مستقبال قابل لمتوسع ، وتحتاج ىذه المواقع الى طبقة عند بناء 

 ئمة المكانية.نموذج لممال
 وفيما يمي النمذجة المكانية لبعض الصناعات الغذائية في محافظة المثنى 

 صناعة طحن الحبوب  .1
تعد صناعة طحن الحبوب من الصناعات االساسية في منطقة الدراسة ، ومن     

خالل تحميل لنتائج عوامل قيام صناعة طحن الحبوب في محافظة المثنى ، تبين عن 
ارتفاع لمستويات مالئمتيا في اقامة ىذه الصناعة بسبب وجود ووفرة انتاجيا في 

نقص المحافظة من ىذه المادة المحافظة ، فضال عن الكميات المستوردة لسد 
الضرورية لمسكان ، مما يتطمب بناء لنماذج المالئمة لغرض اختيار افضل المواقع ليذ 

 ARC( وتطبيقيا ضمن برنامج )1الصناعة واعتمادا عمى المعايير والعوامل بالجدول )
GIS 10.8( وحسب الشكل )لغرض 2( ومن خالل ذلك تظير نتائج الخريطة )1 )
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ى مستويات المالئمة المكانية لطحن الحبوب في المحافظة ولكل وحدة التعرف عم
 ادارية .

 
( المعايير واالوزان المستخدمة لحساب مستويات المالئمة المكانية لصناعة 1جدول )

 طحن الحبوب في محافظة المثنى
 وزن الطبقة واىميتيا % المعايير ت
 %59 المادة االولية 1
 %19 السوق 2
 %11 العاممةاليد  3
 %9 االرض 4
 %6 طرق النقل 5
 %5 الطاقة والوقود 6
 %199 المجموع 

  ARC GIS 10.8المصدر : اعتمادا عمى االىمية النسبية لكل معيار باستخدام برنامج 
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 ( بناء االنموذج المكاني لصناعة طحن الحبوب في محافظة المثنى1شكل )

 
وباستخدام  Model Builderالمصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى الييكل البنائي

 ARC GIS 10.8برنامج 
لصناعة طحن الحبوب ذات اىمية كبيرة من ضمن الصناعات الغذائية في منطقة 
الدراسة لكون اعتماد السكان عمييا بنسبة كبيرة كمادة اساسية في غذائيم ويتوقف االمن 

ا بالدرجة االولى ، فضال عن توفر مادتيا االولية في المحافظة محصول الغذائي عميي
الحنطة ولكون اغمب مناطق المحافظة مناطق زراعية لتوفر االرض الخصبة والمياه ، 
ومن خالل بناء نموذج المالئمة المكانية لصناعة طحن الحبوب نرى ان المادة االولية 

الية يمييا السوق والمتمثل بالقوة الشرائية كمعيار رئيسي في بناء األنموذج وبنسبة ع
لمسكان واحتياجيم ليذه المادة الضرورية ، فضال عن اىمية طرق النقل من خالل نقل 
المادة االولية لممصانع وتسويقيا لمسوق ولمطاقة والوقود اثر كبير في قيام ىذه الصناعة 

واقع المثمى لقيام صناعة ، وقد لعبت ىذه العوامل والمعايير دور كبير في اختيار الم
طحن الحبوب في محافظة المثنى ، ومن خالل ذلك يمكن ترشيح ىذه المواقع لغرض 

 (.2انشاء مصانع طحن الحبوب وكما توضحو خريطة )
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( المالئمة المكانية الختيار الموقع االمثل لصناعة طحن الحبوب في 2خريطة )
 محافظة المثنى

  
 ARC( وباستخدام برنامج 1تماد عمى الجدول )المصدر : من عمل الباحث باالع

GIS 10.8 
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( تظير عدة مستويات لممالئمة المكانية 2ومن خالل التحميل البصري لمخريطة )
لصناعة طحن الحبوب في منطقة الدراسة ، ويتبين ظيور ثالثة مستويات استنادا الى 

لصناعة وتطورىا ما تتمتع بو مناطق المحافظة من المقومات االساسية إلقامة ىذه ا
 وعمى الشكل االتي :

المستوى االول : يبين المون االخضرالممثل بالخريطة والذي يعبر عن المناطق  .1
المرشحة بالدرجة االولى لقيام المواقع الصناعية الخاصة بصناعة طحن 
الحبوب في منطقة الدراسة وىذه المناطق الشمالية من المحافظة والجنوبية 

تتوفر فييا متطمبات قيام صناعة طحن الحبوب مثل المادة الشرقية لكونيا 
 االولية واعداد السكان ووجود طرق النقل والطاقة والوقود.

المستوى الثاني : يشير المون االصفر في الخريطة الى المستوى المتوسط لقيام  .2
المواقع الصناعية لصناعة طحن الحبوب وذلك من خالل امكانية ىذه المنطقة 

بات الضرورية لإلقامة ىذه الصناعة ، وتتمثل ىذه المناطق الجنوبية من المتطم
الوسطى من المحافظة والتابعة اداريا لقضاء السممان وناحية بصيو ويعود ذلك 

 الى عدم توفر جميع الشروط والمتطمبات الضرورية فييا.
المستوى الثالث : يمثل المستوى الثالث والذي يتمثل بالمون االحمر في  .3

طة لممناطق منخفضة المالئمة المكانية إلقامة مصانع طحن الحبوب فييا الخري
ويعود السبب الى ذلك لعدم توفر الشروط والمتطمبات الرئيسة فييا وفقرىا الى 
المقومات الضرورية وكما تبينو الخريطة في مناطق الجنوبية الغربية من منطقة 

 الدراسة.
 صناعة جرش الشمب  .2

من الصناعات المنتشرة في منطقة الدراسة لما  ُتعد صناعة جرش الحبوب
ليا من اىمية كبيرة في غذاء السكان والتي تعد من ضروريات المائدة وىي 
مادة الرز ) العنبر( والتي تزرع في مناطق محددة في المحافظة وخاصة 
في شمال المحافظة لتوفر االرض الخصبة والمياه العذبة من شط الرميثة 

( مجرشة 17معامل جرش الحبوب والتي تصل الى ) ويوجد في المحافظة
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يوجد اغمبيا في قضاء الرميثة لتوفر شروط اقامة ىذه الصناعة ، ويتمثل 
وجود المادة االولية في ىذه الصناعة ، فضال عن السوق وتوفر طرق 

(  والشكل 2) النقل ورأس المال وتوفر الطاقة والوقود والتي حددىا الجدول
 ARCو المعايير المطموبة ضمن مدخالت برنامج ) ( وفق المتطمبات2)

GIS 10.8 ( والتي تظير النتائج عمى الخريطة )لغرض التعرف عمى 3 )
 مستويات المالئمة المكانية إلقامة مصانع جرش الشمب في منطقة الدراسة

 بالشكل االتي :
( المعايير واالوزان المستخدمة لحساب مستويات المالئمة المكانية 2جدول )

 لصناعة جرش الشمب في محافظة المثنى
 وزن الطبقة واىميتيا % المعايير ت
 %59 المادة االولية 1
 %39 السوق 2
 %7 طرق النقل 3
 %6 اليد العاممة 4
 %4 رأس المال 5
 %3 الطاقة والوقود 6
 %199 المجموع 

المصدر : اعتمادا عمى االىمية النسبية لكل معيار باستخدام                    
  ARC GIS 10.8برنامج 
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 في محافظة المثنى ( بناء االنموذج المكاني لصناعة جرش الشمب2شكل )

 
 Model Builderالمصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى الييكل البنائي    

 ARC GIS 10.8وباستخدام برنامج 
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( المالئمة المكانية الختيار الموقع االمثل لصناعة لجرش الشمب في 3خريطة )
 محافظة المثنى

 
 ARC( وباستخدام برنامج 2المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )

GIS 10.8 
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ت من المالئمة ( تبين ان ىناك ثالثة مستويا3من خالل التفسير البصري لمخريطة )
المكانية لصناعة جرش الشمب في منطقة الدراسة ) محافظة المثنى( وطبقا لما تتمتع 
بو كل منطقة معينة من مناطق المحافظة من الشروط والمتطمبات الضرورية لصناعة 

 جرش الشمب وكما يمي : 
ة المستوى االول : وىو يمثل المناطق ذات المستوى العالي من المالئمة المكاني

والمناطق التي تمتاز بتوافر متطمبات توقيع المنشّات الصناعية لصناعة جرش الشمب 
في منطقة الدراسة ، لكونيا تتوفر فييا المادة االولية المتمثمة بزراعة الشمب وىي المادة 

( بالمون االخضر والتي تضم مناطق 56االولية ليذه الصناعة وكما تشير الخريطة )
كاء والمجد ، فضال عن وجود السوق وعدد السكان وطرق النقل اقضية الرميثة والور 

 المرتفع في ىذه المناطق من منطقة الدراسة.
( الثاني من المالئمة 3المستوى الثاني : يشير المون االصفر لممستوى في الخريطة )

المكانية وىي تمثل المناطق الدرجة الثانية وىي اقل مالئمة بسبب عدم توفر كل 
والشروط الواجب توفرىا ، وتمثل االماكن الوسطى من المحافظة والمناطق  االمكانيات

 اقصى الشمال ، لقمة المياه ونقص توفر طرق النقل .
( الخاصة 3المستوى الثالث : كما نمحظ  ومن خالل التفسير البصري لمخريطة )

حيث  بالمالئمة المكانية لصناعة جرش الشمب ، يتبين من ذلك من خالل المون االحمر
تنخفض في ىذه المناطق توفر االمكانات الالزمة ليذا النوع من الصناعة ، وعدم توفر 
المالئمة المكانية وانعداميا ، وتشمل المناطق الصحراوية من اليضبة الغربية لجنوب 

 منطقة الدراسة.
 صناعة تعبئة المياه وصناعة العصائر :  .3

بشكل كبير في مناطق وىي من الصناعات الضرورية التي انتشرت مؤخرا 
عديدة من منطقة الدراسة بسبب الحاجة الضرورية ليا من قبل السكان ، 
فضال عن التقدم التكنموجي في ىذا المجال وتوفر االمكانات الضرورية 
لإلقامة ىذا النوع من المشاريع الميمة من توفر المادة االولية المتمثمة 

س االموال فضال عن توفر بالمياه العذبة وقربيا من السوق وتوفر رؤو 
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خطوط طرق النقل واليد العاممة المتوفرة بجانب ذلك وجود الطاقة والوقود 
 لتشغيل ىذه المعامل في اختيار المواقع المالئمة إلقامة ىذه الصناعة
ويوجد في منطقة الدراسة العديد من المعامل تنتشر في قضاء السماوة 

الستيالك فييا موسمي بحسب وقضاء الوركاء لقربيا من السوق ويكون ا
ارتفاع درجة الحرارة وفي المناسبات الدينية يكون اكثر اقباال من قبل 
السكان ولكونو يعد استخدامو من الناحية الصحية اكثر جذبا من غيره كما 

 ( وعمى النحو التالي :4( والخريطة ) 3( والشكل )3يبينو جدول )
حساب مستويات المالئمة المكانية ( المعايير واالوزان المستخدمة ل3جدول )

 لصناعة معالجة وتعبئة المياه وصناعة العصائر في محافظة المثنى
 وزن الطبقة واىميتيا % المعايير ت
 %45 المادة االولية 1
 %22 رأس المال 2
 %13 السوق 3
 %19 طرق النقل 4
 %7 اليد العاممة 5
 %3 الطاقة والوقود 6
 %199 المجموع 

 ARC GISالمصدر : اعتمادا عمى االىمية النسبية لكل معيار باستخدام برنامج      
10.8 
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 في محافظة المثنى ( بناء االنموذج المكاني لتعبئة المياه وصناعة العصائر3شكل )

 
وباستخدام  Model Builderالمصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى الييكل البنائي

 ARC GIS 10.8برنامج 
( المالئمة المكانية الختيار الموقع االمثل لتعبئة المياه وصناعة العصائر 4خريطة )

 في محافظة المثنى
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 ARC( وباستخدام برنامج 3المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )

GIS 10.8 
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( ومن خالل التفسير البصري ليا ان ىناك ثالثة 4يتضح من الخريطة )
لممالئمة المكانية لغرض اختيار الموقع االمثل إلقامة مصانع مستويات 

تعبئة المياه وصناعة العصائر في منطقة الدراسة والتي يمكن ان تكون 
اماكن مؤىمة لقيام الصناعة  ليذا الفرع من المواد الغذائية في محافظة 

 ( يتضح ما يمي :4المثنى وعمى ما أظيرتو الخريطة )
ضمن ىذا المستوى المناطق االكثر ترشيحا لتوقيع  المستوى االول : يظير

معامل المياه فييا والتي تتصف بالمؤىالت المطموبة لقيام ىذه الصناعة 
ويظير المون االخضر في الخريطة ليبين ىذه المناطق في منطقة الدراسة 
وتشمل االجزاء الشمالية من المحافظة وىي قضاء السماوة وقضاء الرميثة 

وقضاء المجد والنجمي واليالل والسوير والخضر وناحية  وقضاء الوركاء
الدراجي والكرامة ، وتمتاز ىذه المناطق بالمقومات والمتطمبات الضرورية 
ال نشاء معامل تعبئة المياه وصناعة العصائر بسبب توفر المادة االولية 
المتمثمة بالمياه والقريبة من نير الفرات اعداد السكان الذي يزداد الطمب 
عميو فضال عن وجود شبكات طرق النقل القريبة ومصادر الطاقة مما 

 اعطاىا موقع اكثر مالئمة.
المستوى الثاني : يشمل ىذا المستوى المناطق التي تتصف بالمالئمة 
المكانية ذات الدرجة الثانية من توفر العناصر المطموبة لقيام صناعة 

وتقع ىذه المناطق  تعبئة المياه وصناعة العصائر في منطقة الدراسة
جنوب مناطق المستوى االول والتي تم تحديدىا بالمون االصفر وىي 
المناطق االقل كثافة سكانية والتنطبق عمييا المواصفات المطموبة جميعيا 

 لكي تكون مؤىمة .
المستوى الثالث : يمثل ىذا المستوى االماكن ذات المالئمة المنخفضة 

تعبئة المياه وصناعة العصائر كونيا  والتي تقل فييا فرص قيام صناعة
تفتقر الى االمكانيات والمقومات المطموبة ويتضح ذلك من خالل المون 
االحمر وتقع ىذه المناطق في منطقة اليضبة الغربية  ضمن الحدود 
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االدارية لقضاء السممان وناحية بصيو ، مما يتجمى ذلك بعدم صالحيتيا 
 حدودىا. ال نشاء ىذا النوع من الصناعة ضمن

 انتاج بيض المائدة :  .4
ُيعد بيض المائدة من المواد الغذائية االساسية التي يحتاجيا السكان في 
غذائيم ولجميع االعمار الرتفاع القيمة الغذائية لو ، وكذلك تكون مشاريع 
انتاج بيض المائدة من انجح المشاريع لكونو من اساسيات السوق الذي ال 

كن التعرف عمى االماكن المالئمة لقيام ىذه يستغنى عنو ، ومن ىنا يم
( وباالعتماد عمى ARC GIS 10.8الصناعة ضمن تطبيقات برنامج )

( لمعرفة المناطق 5( والخريطة )4( والشكل )4معايير وفق الجدول )
 االكثر مالئمة إلقامة ىذا النوع من الصناعة وكما يمي :

ستويات المالئمة المكانية ( المعايير واالوزان المستخدمة لحساب م4جدول )
 إلنتاج بيض المائدة  في محافظة المثنى

 وزن الطبقة واىميتيا % المعايير ت
 %59 السوق 1
 %29 رأس المال 2
 %12 االرض 3
 %8 طرق النقل 4
 %7 اليد العاممة 5
 %3 الطاقة والوقود 6
 %199 المجموع 
المصدر : اعتمادا عمى االىمية النسبية لكل معيار باستخدام برنامج               

ARC GIS 10.8  
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 ( بناء االنموذج المكاني إلنتاج بيض المائدة في محافظة المثنى4شكل )

 
وباستخدام  Model Builderالمصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى الييكل البنائي

 ARC GIS 10.8برنامج 
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( المالئمة المكانية الختيار الموقع االمثل إلنتاج بيض المائدة في محافظة 5خريطة )
 المثنى
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 ARC( وباستخدام برنامج 4المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )
GIS 10.8 

( عمى وجود ثالثة مستويات المالئمة المكانية الختيار 5تشير الخريطة )
بيض المائدة في منطقة الدراسة ) محافظة المثنى( ، الموقع المالئم إلنتاج 

استنادًا الى تتمتع بو ىذه المناطق من توفر االعتبارات الالزمة لقيام ىذا 
الفرع من فروع الصناعات الغذائية ومن ىذه المستويات التي افرزتيا 

 الخريطة يتضح ما يأتي :
يمثل ىذا ( و 5المستوى االول : يشير المون االخضر في الخريطة )

المستوى االماكن مرتفعة المالئمة المكانية المرشحة وخاصة في شمال 
المحافظة ومراكز المدن ال نشاء حقول إنتاج بيض المائدة في منطقة 
الدراسة ، وتعكس ىذه المالئمة لما تتمتع بو ىذه المناطق من المعايير 

الول لقيام المطموبة وتوفر االمكانات التي تؤىميا لتكون ضمن التصنيف ا
ىذا النوع من الصناعة ، وتمتاز ىذه المناطق بوجود السوق بالدرجة 
االولى والذي يساىم في تصريف ىذه الصناعة ، فضال عن توفر رؤوس 
االموال التي تساعد عمى قيام ىذا الفرع من الصناعة كونو يحتاج الى 
ع رؤوس اموال كبيرة لغرض االستمرار في تطوره وعناية خاصة من جمي

النواحي ليذه المنشّات ومن بنايات مكيفة واعالف مركزه وعناية طبية 
عالية ومساحات كبيرة وكذلك ايادي عاممة ذات خبرة وكادر طبي ووجود 

 شبكات طرق النقل وتوفر مصادر الطاقة والوقود الالزمة.
( الى درجة المالئمة 5المستوى الثاني : يشير المون االصفر في الخريطة )

ياسًا بالمستوى االول والتي تمثل المناطق وسط المحافظة لكونيا االقل ق
التتمتع بكافة الشروط والمعايير االساسية لقيام ىذه الصناعة ، وتمثل عدة 
مناطق تابعة اداريا الى قضاء السممان وناحية بصيو باستثناء مركز 

 القضاء والناحية.
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يمثل المون االحمر  ( والذي5المستوى الثالث : كما يالحظ من الخريطة )
فييا انخفاض المالئمة المكانية ليذه المناطق والتي توجد في غرب 
المحافظة في المناطق الصحراوية  وعم وجود المعايير الخاصة وتوفرىا 

 لقيام ىذا النوع من الصناعة.
 صناعة وانتاج المحوم : .5

ن تمتاز منطقة الدراسة بتوفر مصادر المحوم بنوعييا المواشي والدواج
ويتطمب ىذا وجود مصانع الغرض منيا تعميب وتجميد المحوم في 
المحافظة لغرض االستيالك المنزلي فضال عن وجود المطاعم المنتشرة 
في امان عدة من المحافظة ، وتنتشر عدة مصانع إلنتاج وتعميب المحوم ، 
ولمعرفة االماكن االكثر مالئمة لقيام ىذا الفرع من الصناعات الغذائية في 

( والشكل 5منطقة الدراسة من خالل االعتماد عمى المعايير في الجدول )
( ومراعاة توزيعيا 7( والتي اظيرت نتائج ىذه المعايير الخريطة )5)

 ( وكما يمي :  ARC GIS 10.8وحسب برنامج  )
( المعايير واالوزان المستخدمة لحساب مستويات المالئمة المكانية لصناعة 5جدول )

نتاج   المحوم في محافظة المثنىوا 
 وزن الطبقة واىميتيا % المعايير ت
 %69 السوق 1
 %15 المادة االولية 2
 %9 رأس المال 3
 %7 اليد العاممة 4
 %5 طرق النقل 5
 %4 الطاقة والوقود 6
 %199 المجموع 
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المصدر : اعتمادا عمى االىمية النسبية لكل معيار باستخدام برنامج                   
ARC GIS 10.8  

 ( بناء االنموذج المكاني لصناعة و إنتاج المحوم في محافظة المثنى5شكل )

  
وباستخدام  Model Builderالمصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى الييكل البنائي

 ARC GIS 10.8برنامج 
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( المالئمة المكانية الختيار الموقع االمثل لصناعة وانتاج المحوم في 7خريطة )
 محافظة المثنى
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 ARC( وباستخدام برنامج 5المصدر : من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )
GIS 10.8 

( يتضح ان معايير المالئمة 7ومن خالل التحميل البصري لمخريطة )
المحوم في منطقة الدراسة شممت عمى ثالثة   المكانية لتصنيع وانتاج

مستويات لممالئمة المكانية لتوقيع وانشاء فرع صناعة وانتاج المحوم وىو 
فرع من فروع صناعات المواد الغذائية في محافظة المثنى وكانت ىذه 

 المستويات عمى النحو التالي :
منطقة المستوى االول : شمل المستوى االول عمى مناطق عديدة في 

الدراسة لتوفرىا عمى المعايير المطموبة في انشاء ىذه المصانع اذا يتطمب 
اقامة صناعة وانتاج المحوم بالمقدمة عمى اعداد السكان الذي يمثل السوق 
في مراكز المدن المزدحمة وكما يظير ذلك جميًا في المناطق الشمالية من 

ولية من مقدمات توفر المحافظة ويمثميا المون االخضر وتأتي المادة اال
المعايير المطموبة والمتمثمة بوجود انواع الماشية من االغنام والماعز 
واالبقار والجاموس وكذلك الدواجن ، فضال عن توفر رؤوس االموال 
المطموبة لقيام ىذا النوع من الصناعة لوجود المستثمرين في مراكز المدن 

شبكات طرق النقل والسيارات  وتوفر االيادي العاممة المطموبة وكذلك وجود
المبردة الذي تتطمبو ىذا النوع من الصناعة ومصادر الطاقة والوقود ، 
وتتمركز ىذه المالئمة المكانية كما تظيره الخريطة في عدة اماكن شممت 
اقضية السماوة والرميثة والخضر والسوير والنجمي والمجد واليالل ومركز 

 قضاء السممان ومركز ناحية بصيو.
المستوى الثاني : كما تمثمو الخريطة بالمون االصفر من منطقة الدراسة 
وىي المناطق الوسطى من اليضبة الغربية التي ال تتمثل بيا كافة الشروط 
والمعايير لممالئمة المكانية ومن ىذا المنطمق ظيرت في المستوى الثاني 

 ور .بسبب نقص في توفر شبكات النقل وخطوط الطاقة وغيرىا من االم
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المستوى الثالث : يقع ضمن ىذا المستوى اقصى المناطق الجنوبية الغربية 
من المحافظة لقمة توفر المعايير المطموبة وكما يتمثل بالمون االحمر 
والذي يمثل انعدام المستمزمات المطموبة لممالئمة المكانية التي تسيم في 

 ترشيح المناطق إلقامة ىذا النوع من الصناعات. 
 االستنتاجات 

ان لمنمذجة المكانية الدور الكبير والواضح في اختيار الموقع االمثل استنادًا    .1
لممعايير واالوزان لمستويات المالئمة المكانية لمصناعات الغذائية في المحافظة 
باعتمادىا عمى االىمية النسبية لكل معيار ولكل نوع من الصناعات الغذائية في 

ذا تعطي انطباعا وخارطة طريق لممخططين واصحاب منطقة الدراسة ، وبي
الشأن باالعتماد عمى مخرجات ىذه الدراسة في اختيار الموقع المناسب ألنشائو 

 مستقبال وفق ىذه االعتبارات وخرائط المالئمة لمدراسة. 
اثبتت الدراسة ان لبرامج نظم المعمومات الجغرافية القدرة بتوفير التصور الشامل  .2

اظيار وابراز البيئة الصناعية لمنطقة الدراسة ومنيا الصناعات  و الكامل في
الغذائية  وباستطاعتيا ان تعمل بإعطاء المؤشرات الكافية لمتوقيع المكاني ليذه 
الصناعات  ودورىا في اختيار المواقع االفضل مستقباًل ، والمساعدة في عمميات 

( والقدرة ARC GIS 10.8)التحميل والتمثيل الكارتوكرافي والمتمثمة ببرنامج 
 عمى التصميم واالخراج وادخال ومعالجة البيانات وتمثيميا كارتوكرافيًا .

 التوصيات
ضرورة االستفادة وبالقدر الكبير من تقنيات برامج نظم المعمومات  .1

الجغرافية ومن برامجيا المتعددة في عممية الرجوع باتخاذ القرارات 
مخططين وواضعي الخطط لغرض المناسبة من قبل اصحاب الشأن وال

االرتقاء بواقع الصناعات ومنيا الصناعات الغذائية في المحافظة 
وخاصة في مجال اعداد الخرائط ومنيا خرائط المالئمة المكانية الختيار 

 المواقع االكثر صالحية لتوقيع المواقع الصناعية عمييا مستقباًل.
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ي منطقة الدراسة ايجاد قاعدة بيانات تتعمق باستعماالت االرض ف .2
وربطيا مكانيًا من خالل برامج نظم المعمومات الجغرافية ، والعمل عمى 
تحديثيا زمانيًا وتكون مرتبطة بدوائر المحافظة المختمفة ، لضمان 

 سيولة استخداميا وتحديثيا .
من الضروري ادخال التقنيات الحديثة لبرامج نظم المعمومات الجغرافية  .3

ة الطبيعية والبشرية لكونيا تسيل عمميات التحميل في الدراسات الجغرافي
والمعالجة وتمتاز بسرعة المعالجة ، وتقديم الدعم الفني والمادي 
لمشاريع انتاج واعداد الخرائط الصناعية ، لما ليا الدور الواضح في 
عممية انتاج الخرائط المتنوعة والتي تكون بمثابة اداة فعالة وواقعية في 

وث والخروج بنتائج سريعة ودقيقة وضرورية لدعم سرعة انجاز البح
 المشاريع الصناعية. 

 :المصادر 
 .اعتمدت عمى الدراسة الميدانية


