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 الممخص:
ُتعد مقومات توطف الصناعات الغذائية العمود الفقري الذي تستند عميو الكثير مف اقتصاديات  

البمداف السيما النامية منيا والعراؽ احد ىذه البمداف ومحافظة ذي قار جزء منيا اذ تمثؿ ىذه المقومات 
 .الحجر االساس التي لكؿ توطف صناعي غذائي او غيره مف الصناعات 

في  المبحث االوؿ المقومات الطبيعية لتوطف الصناعات الغذائية  مبحثاف ىمات الدراسة تضمن
كما تضمف ىذا المبحث عدة عوامؿ طبيعية لتوطف الصناعات الغذائية في محافظة ذي  ،محافظة ذي قار

والمساحة  ضواألر قار ىي الموقع الجغرافي، والمادة االولية ، ومصادر الوقود والطاقة ،والموارد المائية 
 .والعامؿ الجيموجي 

لتوطف الصناعات الغذائية في محافظة ذي قار  البشرية فيو المقومات  -المبحث الثاني اما 
اليـر  العتبار،السكاف والقوى العاممة وأخذت الدراسة باىذا المبحث عمى عدة عوامؿ بشرية  ىي وتضمف 

نقؿ وتضمف طرؽ النقؿ البرية والنقؿ بالسكؾ الحديد ، اما العامؿ الثاني فكاف الالسكاني لمحافظة ذي قار
ألسواؽ  المصدر اإلنتاجاما العامؿ الثالث فيو السوؽ ، ومف خالؿ ىذا العامؿ تعرفت الدراسة عمى مقدار 

ومنيا مقدار االنتاج المصدر لصناعة طحف الحبوب  ٕٕٔٓلعاـ  مف الصناعات الغذائية  محافظة ذي قار
كيمو  ٓٓٙطف يوميا ،وصناعة المجازر 0ٓٓٓٛٚعة المخابز وافراف الصموفوصنا طف يوميا ،0ٓٓٓٓ٘

 لتر يوميا .0ٓٓٓ٘ٔيوميا ، وصناعة العصائر 
ما العامؿ البشري الرابع فيو رأس الماؿ وتعرفت الدراسة مف خالؿ ىذا العامؿ عمى عدد قروض أ

 ٖٜٚٔوقيمتيا في عاـ روض المصرؼ الصناعي وقيمتيا لممستفيديف في محافظة ذي قار ، فبمغ عدد الق
فبمغ عدد  ٕٚٓٓالؼ دينار اما عاـ ٕٙ( قروض وقيمتيا ٘) ٖٜٛٔالؼ دينا وفي عاـ ٔ(قرض وقيمتيإ)

 مميوف دينار. 0ٓٓٓٓٙٔ( قرض وقيمتيا ٕالقروض )
 .)الصناعات الغذائية، التوطف ، المقومات، الطبيعية ،البشرية(:الكممات المفتاحية
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 Abstract: 

   The ingredients for the settlement of food industries are the backbone on 

which many economies of countries are based, especially the developing 

ones, and Iraq is one of these countries and Dhi Qar Governorate is a part of 

it, as these ingredients represent the cornerstone of every food industrial 

settlement or other industries. 

  The study included two topics: the first topic is the natural ingredients for 

the settlement of food industries in the province of Dhi Qar, and this topic 

also included several natural factors for the settlement of food industries in 

the province of Dhi Qar, which are the geographical location, the raw 

material, sources of fuel and energy, water resources, land, space and the 

geological factor. 

  As for the second topic - it is the human ingredients for the settlement of 

food industries in the province of Dhi Qar. This topic included several human 

factors, namely the population and the workforce. The study took into 

account the population pyramid of the province of Dhi Qar. It is the market, 

and through this factor, the study identified the amount of exported 

production to the markets of Dhi Qar Governorate from the food industries 

for the year 2021, including the amount of the exported production of the 

grain milling industry 50,000 tons per day, the bakery industry and the 

baking ovens 78,000 tons per day, the slaughterhouse industry 600 kilos per 

day, and the juice industry 15,000 liters Daily  .  

   As for the fourth human factor, it is capital, and the study identified through 

this factor the number of industrial bank loans and their value to beneficiaries 

in Dhi Qar Governorate. In 2007, the number of loans amounted to (2), with 

a value of 160,000 million dinars. 

 المقدمة    
تختمؼ أىمية ىذه المقومات ودورىا في تركز الصناعة مف مكاف دوف آخر ، ومف     

دولة ألخرى بؿ مف موقع آلخر داخؿ الدولة الواحدة كما تختمؼ مف وقت ألخر تماشيا 
مع سير اإلحداث والظروؼ السياسية واالقتصادية والعالقات الدولية التي تمر بيا 
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ومات قمما تتوفر مجتمعة في مكاف واحد ، فيي غالبًا ما تكوف و ىذه المق (ٔ)الدوؿ
مبعثرة ، أال إف عدـ توفر واحد منيا أو أكثر ال يحوؿ دوف قياـ الصناعة أو النيوض 
بيا 0 فيناؾ مناطؽ صناعية ميمة في العالـ تفتقر لبعض المقومات التي تتطمبيا 

اعة فييا فمنطقة لنكشاير في صناعة ما إال انو لـ يقؼ حائاًل دوف قياـ تمؾ الصن
بريطانيا تعد مف أىـ مناطؽ صناعة النسيج القطني في العالـ في الوقت الذي لـ تسمح 

المادة األولية ليذه وىي الظروؼ الطبيعية ليذه المنطقة لزراعة القطف ، 
ت وسوؼ نتطرؽ الى تمؾ المقومات ومدى عالقتيا بتوطف الصناعا(ٕ).الصناعة

 ظة ذي قار .الغذائية في محاف
 باالتي. البحثتتمثؿ مشكمة  : البحثأوال: مشكمة 

ىؿ لمقومات التوطف أثر في قياـ وانشاء الصناعات الغذائية في محافظة ذي  -1
 قار ؟

 في محافظة ذي قار ؟ بمقومات التوطف الصناعيىؿ ىناؾ تنوع  -2
التي تحد  مقومات التوطف الصناعيىؿ تعاني الصناعات الغذائية مف بعض  -3

 ؟ونموىا في محافظة ذي قار طورىامف ت
 يفترض الباحث االتي:  البحثلحؿ تساؤالت مشكمة  : البحثثانيا: فرضية 

لمقومات التوطف الصناعي الطبيعية والبشرية اثرًا في قياـ بعض الصناعات الغذائية في  -1
 محافظة ذي قار.

 في محافظة ذي قار.بمقومات التوطف الصناعي ىناؾ تنوع واضح  -2
 المتعمقة بمقومات التوطف الصناعي صناعات الغذائية مف بعض المشكالتتعاني ال -3

 التي تحد مف نموىا وتطورىا في محافظة ذي قار.
تيدؼ الدراسة الى الوقوؼ عمى واقع الصناعات الغذائية مف حيث   : البحثثالثا : هدف 

 . بغية حموليامف تمؾ المقومات والمشكالت التي تواجييا  مقوماتيا الجغرافية
 رابعا : حدود منطقة الدراسة :

تقع منطقة الدراسة في الجزء االوسط الجنوبي مف العراؽ اذ تقع فمكيا بيف دائرتي 
شرقا خريطة ° ( ٕٔ.ٚٗ --° ٖٚ.٘ٗ-)شماال، وقوسي طوؿ°( ٕٖ –°ٖٖ.ٖٓ -عرض) 
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( وحدة إدارية )قضاء، ناحية(تحدىا مف الشماؿ محافظة واسط 0ومف ٚٔ(0تتكوف مف )ٔ)
اؿ الغربي محافظة القادسية ومف الغرب والجنوب الغربي محافظة المثنى، ومف الجنوب الشم

( اما بالنسبة لمحدود الزمانية فقد ٕمحافظة البصرة، ومف الشرؽ محافظة ميساف ، خريطة )
 ( لدراسة الصناعات الغذائية في المحافظة. ٕٕٔٓ_ٕٓٔٓتـ اعتماد المدة )
 -: لدراسة مجموعة مف المناىج وىي كاالتياتخذت ا:  البحثخامسا : منهجية 

المقومات  فاختارت الدراسة موضوعا محددا أال وىو -:المنيج الموضوعي  -ٔ
 . في محافظة ذي قارالغذائية  اعاتالجغرافية لتوطن الصن

لدراسة الصناعات الغذائية ، مف خالؿ االطالع عمى األدبيات  -: المنيج الوصفي -2
 .مقوماتيا الجغرافيةت لمتعرؼ عمى التي تناولت تمؾ الصناعا

 :البحثسادسًا: هيكمية 
ومقدمة ونتائج ومقترحات  البحثفضاًل عف مستخمص  مبحثاف في  البحثجاءت     

الصناعات الغذائية في  المقومات الطبيعية لتوطف-االوؿ المبحثومصادر أذ كاف 
صناعات الغذائية في لتوطف ال البشريةالمقومات -الثانيالمبحث محافظة ذي قار واما 

 .محافظة ذي قار 
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 (1خريطة )
 موقع محافظة ذي قار من العراق

/جمهورية العراق، وزارة الموارد المائية،  المصدر: من عمل الباحث بااالعتماد عمى
  .2221الهيئة العامة لممساحة، خريطة محافظة ذي قار اإلدارية لعام 

  



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةالسنة المجلة الدراسات المستدامة . 

 

 
 

1151 

 (2خريطة )
 2221ي قار لعام الوحدات االدارية لمحافظة ذ

المصدر/جمهورية العراق، وزارة الموارد المائية، الهيئة العامة لممساحة، خريطة 
.2221محافظة ذي قار اإلدارية لعام 
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 المبحث االول: المقومات الطبيعية لمصناعات الغذائية في محافظة ذي قار
 الموقع الجغرافي  -اوال

ة تحقيؽ التنمية الصناعية إذ تشكؿ دراستو لمموقع الجغرافي أىمية كبيرة في عممي     
وتحميمو حجر الزاوية في التحميؿ الجغرافي لإلقميـ ، وذلؾ لما يعكسو موقع اإلقميـ ) 
المكاني والفمكي ( مف مرتكزات ) مؤىالت( جغرافية تنموية ) طبيعية ، اقتصادية ، 

ية بشكؿ عاـ بشرية ( يكوف ليا تأثير كبير في جذب واستقطاب األنشطة االقتصاد
واألنشطة الصناعية عمى وجو التحديد الى اإلقميـ ، إذ إف لمموقع الجغرافي تأثير ميـ 
في تعزيز دور النشاط الصناعي وتحفيز عممية التنمية الصناعية ، مف خالؿ تنوع 
المناخ الذي ُيسيـ في تنوع مصادر اإلنتاج الزراع) النباتي والحيواني ( فضاًل عف تنوع 

الجيولوجية التي تساىـ في تنوع الثروات المعدنية في اإلقميـ ، وىذا ما  التكوينات
يساعد عمى توفير المرتكزات الالزمة لتوطف األنشطة الصناعية وتحقيؽ التنمية المكانية 
، فضاًل عف ذلؾ فأف لمموقع الجغرافي تأثير مباشر في سيولة اتصاؿ اإلقميـ مع 

مية تدفؽ السمع والبضائع المختمفة عمى المستوى األقاليـ األخرى ، مما يسيؿ ذلؾ عم
اإلقميمي او الخارجي لذلؾ يساىـ الموقع الجغرافي مع مرتكزات التنمية األخرى وبشكؿ 

ونتيجة لمتطورات الحديثة  (ٖ)كبير في أي نيضة تنموية صناعية في اإلقميـ الجغرافي
ف تطور شبكات النقؿ 0لـ السيما عمى الصعيد التقني والتطورات التكنولوجية 0 فضال ع

يعد نمو بعض الصناعات مرتبطا بالمواقع التقميدية ، ليذا فقد ظيرت مناطؽ جديدة 
لمتوطف الصناعي تمتاز بوجود قاعدة تكنولوجية قادرة عمى تييئة كؿ ما تتطمبو 
الصناعة الحديثة في سبيؿ تحقيؽ معدالت مف النمو ،ورغـ ذلؾ فأف الموقع الذي 

تو في تييئة متطمبات الصناعة يعد ىو الموقع المثالي لقياميا 0فضال عف يتميز بإمكانيا
إمكانية نقؿ كؿ المقومات األساسية 0كالمواد األولية ومصادر الطاقة ، وىذا ما يفسر 
لنا أف كثير مف الدوؿ الصناعية المتقدمة حاليا كالياباف مثال تفتقر إلى تمؾ المقومات 

الت مف النمو المتقدـ في صناعاتيا احتمت فييا إال إنيا استطاعت إف تحقؽ معد
أما موقع  محافظة  ذي قار (ٗ.)المراتب األولى مف بيف دوؿ العالـ المتقدمة صناعيا
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-) شمااًل وقوسي طوؿ°( ٕٖ –°ٖٖ.ٖٓ -فأنيا تقع فمكيا  بيف دائرتي عرض) 

ف تحدىا مف الشماؿ محافظة واسط، وم وجغرافيا  ،شرقًا ° ( ٕٔ.ٚٗ --° ٖٚ.٘ٗ
الشماؿ الغربي محافظة القادسية، ومف الغرب والجنوب الغربي محافظة  المثنى، ومف 

وقد أكتسب ىذا الموقع  (٘)الجنوب محافظة البصرة، ومف جية الشرؽ محافظة ميساف
لممحافظة أىمية كبيرة عمى المستوى الداخمي فموقعيا المجاور لمحافظات البصرة 

د وفر ليا سوقاً  إقميمياً  لمنتجات بعض الصناعات وميساف وواسط والقادسية والمثنى ق
المقامة فييا والتي تفتقر إلييا ىذِه المحافظة مثؿ الطابوؽ وبعض الصناعات الغذائية 
السيما التي تعتمد عمى حميب الجاموس بالدرجة األساس والمنسوجات وألواح األلمنيـو 

األخيرة تمر عبر أراضييا ، كما أف موقعيا القريب مف محافظة البصرة جعؿ تجارة 
حيث يربطيا معيا طرؽ نقؿ سريعة وجيدة لالتصاؿ بيا عمى  اعتبار اف محافظة 
البصرة أكبر سوؽ في القسـ الجنوبي مف العراؽ وكونيا الميناء الوحيد الذي يستورد 
عف طريقو العراؽ مواده االولية مف باقي الدوؿ .لقد عكس الموقع الجغرافي لممحافظة 

مف المقومات الجغرافية والتي تشكؿ عامالً  محفزاً  في نشوء الصناعة وتطورىا العديد 
وخاصةً  أف المحافظة تمتمؾ العديد مف الموارد مثؿ األطياف والرماؿ وحجر الكمس 

تنوع مصادر اإلنتاج الزراعي )النباتي والحيواني( حيث  والجبس وغيرىا فضالً  عف
المحاصيؿ االستراتيجية مثؿ الحنطة والشعير اشتيرت المحافظة بزراعة العديد مف 

والذرة الصفراء و التمور ، فضالً  عف مالئمة بيئاتيا الطبيعية لنمو القصب والبردي 
وكذلؾ لتربية الحيوانات مف أغناـ وماعز وجاموس وأبقار مما يسيـ في توفير متطمبات 

  (ٙ)الصناعات الغذائية والنسيجية ودبغ الجمود.
 دة االوليةالما -ثانياً  

يعد تغيير شكؿ المادة االولية مف حالة الى أخرى جوىر الصناعة لتزداد منفعتيا      
لإلنساف أي قدرتيا عمى اشباع حاجات اإلنساف المختمفة وىي اما اف تكوف خامات 

وعميو ( ٚ)زراعية او نباتية او غابية او معدنية او سمع نصؼ مصنعة او تامة الصنع
ألولية مف حقائؽ التوطف الرئيسة في صناعات كثيرة خاصة المنتجات فقد كانت المواد ا
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الزراعية السريعة التمؼ أو التي تفقد ميزاتيا بطوؿ المدة كالفواكو والخضراوات والمحـو 
واالسماؾ ومنتجات األلباف ، أو التي ال تتحمؿ النقؿ لمسافات بعيدة ولذلؾ تقاـ 

اؾ منتجات زراعية تحتاج لمعالجة صناعية مصانعيا بالقرب مف مواطف انتاجيا ، وىن
قبؿ أف تصبح جاىزة لالستيالؾ النيائي وتتمثؿ نسبيا موادىا األولية ومنتجاتيا في 
كمؼ نقميا وتحمميا النقؿ لمسافات طويمة دوف أف تتعرض لمتمؼ مثؿ القمح والشعير 

تاجيا أو والرز ، لذلؾ يفضؿ أف تقاـ معامؿ ىذه المنتجات الزراعية عند مصادر ان
بالقرب مف اسواقيا االستيالكية ، وىناؾ منتجات زراعية يقؿ وزنيا عند تصنيعيا أو 
يقؿ حجميا بعد عممية تصنيعيا مثؿ زىرة الشمس والسمسـ والتمور وغيرىا وىذه 
 المنتجات يمكف إقامة مصانعيا بالقرب مف مناطؽ انتاجيا حتى تقؿ تكاليؼ نقميا

قدرتيا عمى جذب الصناعات المعتمدة عمييا في مواقعيا وتتفاوت المواد االولية في 
حسب خصائص وطبيعة المواد الخاـ ومدى تعرضيا لمتمؼ 0فإذا كانت سريعة التمؼ 

 (ٛ)،كبعض انواع الصناعات الغذائية 0فاف صناعتيا تتركز في مناطؽ ىذه المواد الخاـ
نيع السمع وذلؾ عف وتتجمى اىمية المواد االولية بكونيا عنصرا ميما مف عناصر تص

طريؽ تحويؿ ىذه المواد مف حالة الى حالة اكثر نفعا وأكثر قيمة مف الحالة السابقة 
فبعضيا  0والصناعات بطبيعتيا تختمؼ في حاجتيا الى المواد االولية )كما ونوعا(

يحتاج إلى نوع واحد وأنواع قميمة بينما بعضيا اآلخر يحتاج إلى عدة أنواع وىي تختمؼ 
يا ونوعيا وحجميا وطبيعتيا ، فمنيا السائمة أو الصمبة أو الغازية وتبعا لذلؾ في شكم

 (ٜ)تختمؼ وسائط نقميا إذ يعتمد ذلؾ عمى التبايف في كمؼ النقؿ وعامؿ الوقت والسرعة
حيث اف معظـ المواد االولية تتوزع بشكؿ متشتت وغير منتظـ0 لذا فالمواقع الصناعية 

ة، وعمومًا إف المادة الخاـ ىي شرط أساس لقياـ الصناعة تحصؿ عمييا بتكاليؼ متفاوت
ف كانت ليست الشرط الوحيد لقياميا لوجود عوامؿ أخرى، إذ يجب توافرىا بشكؿ  وا 

وبناءًا عمى ذلؾ تعتبر  (ٓٔ)اقتصادي لضماف الحصوؿ عمييا وفؽ المواصفات المطموبة
مادة التي ستتـ معالجتيا المواد االولية العامؿ الحاسـ في اقامة أية صناعة فيي ال

إلنتاج السمع النيائية التي بدورىا تدخؿ في عمميات االستيالؾ او االنتاج او في تقديـ 
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. ففي محافظة ذي قار ُتزرع العديد خدمة عممية واجتماعية معينة وتقسـ المواد االولية
زراعة  مف المحاصيؿ الزراعية مثؿ القمح والشعير والذرة الصفراء والبيضاء فضال عف

المساحات المزروعة ( اف ٔالنخيؿ ،اما محصوؿ القمح فنالحظ مف خالؿ الجدوؿ )
( دونـ توزعت بشكؿ غير عادؿ عمى اقضية ٜٖٕ٘ٔٓقد بمغت ) ٕٕٓٓلعاـ  منو

%( مف االنتاج ٓٗالمحافظة ،اذ تصدر قضاء الرفاعي بقية االقضية فجاء بنسبة)
تربة ، فضال عف الرعاية التي تقدميا الكمي لممحافظة ويرجع سبب ذلؾ الى خصوبة ال

المؤسسات الزراعية لممزارعيف ليذا النوع مف المحاصيؿ، في حيف كاف قضاء الناصرية 
%(،وجاء قضاء الجبا يش ٕٓ%( ،ثـ قضاء الشطرة الذي كانت نسبتو )ٕ٘بنسبة )

%( مف ٙ%(0 وأخيرا قضاء سوؽ الشيوخ شكؿ بنسبة)ٚعند المرتبة الرابعة بنسبة)
لي المساحة المزروعة مف ذلؾ المحصوؿ، ويرجع سبب ذلؾ الى قمة االراضي أجما

الصالحة لزراعة ىذا المحصوؿ في ىذا القضاء وذلؾ كوف اغمب اراضيو تعاني مف 
االىماؿ  واصبحت اراضي بور طيمة اياـ السنة ، فضال عف توافر نباتات طبيعية 

د اف المساحات المزروعة منو تحوؿ دوف زراعتو بشكؿ واسع  اما محصوؿ الشعير فنج
( دونـ توزعت عمى اقضية المحافظة ، اذ ٕٓٓٔٛحوالي ) ٕٕٓٓقد بمغت لعاـ 

%( في ٖ٘%( وكاف قضاء الرفاعي بنسبة )ٕٗحصؿ قضاء الناصرية عمى نسبة )
%( ، ٙ%( 0تاله قضاء سوؽ الشيوخ  بنسبة )ٖٔحيف اف قضاء الشطرة كاف بنسبة )

%( مف إجمالي المساحة المزروعة مف ذلؾ ٕنسبة )وأخيرا جاء قضاء الجبايش ب
المحصوؿ في  المحافظة  اما المحاصيؿ الصناعية فيي التي ال ُتزرع كمصدر غذائي 
اساسي كما في الحبوب والخضروات ولكف يتـ زراعتيا لكي تصبح مادة اولية في 

  (ٔٔ).بعض االستعماالت الصناعية مثؿ صناعة الزيوت النباتية والتبغ
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 (ٔوؿ )جد
المساحات المزروعة وأعداد المزارعيف لمحصولي القمح والشعير في محافظة ذي قار  

 ٕٕٓٓلعاـ 

المصدر / جمهورية العراق ، وزارة الزراعة ، مديرية زراعة محافظة ذي قار، قسم 
 .2222االنتاج النباتي، بيانات غير منشورة، لعام

 ( كيمو غرام .  852تقدر انتاجية الدونم الواحد ما يقارب ) 
 مصادر الوقود والطاقة: -ثالثا
اف الطاقة المستخدمة في الصناعة قد تكوف في شكؿ حرارة بالحرؽ المباشر لمصادر     

الوقود ، أو بشكؿ قدرة حركية او في شكؿ قدرة حرارية وقدرة محركة في اف واحد عند 
، ومنذ القدـ كانت القوة المحركة مف العوامؿ الرئيسية (ٕٔ)طاقة كيربائية تحويميا إلى

المتحكمة في تحديد موقع الصناعة التحويمية فكانت مياه األنيار المتدفقة وعضالت 
، ومنذ اف  (ٖٔ)اإلنساف والرياح القوى التي يستخدميا اإلنساف مباشرة في إدارة المصانع

مف مكاف إلى أخر وبكمفة قميمة نسبيًا أصبحت الطاقة  تمكف مف نقؿ الكيرباء جغرافيا
الكيربائية أكثر المصادر أىمية بالمقارنة مع الطاقة المائية وطاقة البخار ) المصادر 

 الوحدة االدارية
 الشعير القمح

 *دونـ \المساحة  اعداد المزارعيف *دونـ\المساحة اعداد المزارعيف
 ٖٚ٘ٗٗ ٕٚٛٙ ٙ٘ٓٔ٘ ٕٕٔٙ قضاء الناصرية
 ٜٕ٘٘ٛ ٜٓٔ٘ ٖٜٖٕٛ ٘ٙٙٔ قضاء الرفاعي

 ٔٙٔ٘ ٜٓٛٔٔ ٕٖٕٔٔ ٖٓ٘ٔ قضاء سوق الشيوخ
 ٖٓٙٓٔ ٜٙٙٔ ٜٙٗٓٗ ٕٕٓٗ قضاء الشطرة
 ٜٕ٘ٔ ٓٚ ٘ٙٔ٘ٔ ٘ٛ قضاء الجبايش

 ٕٓٓٔٛ ٖٕٕٕ٘ ٜٖٕ٘ٔٓ ٜٕٗٛ المجموع
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وتتبايف الصناعات في مدى حاجتيا إلى الطاقة ومدى  (ٗٔ)المبكرة لمطاقة الصناعية (
بالنسبة لمصناعات الغذائية توفر مصادر الطاقة وخصائصيا وتكاليؼ استخداميا ، و 

فيي مف الصناعات التي ال تحتاج إلى كميات كبيرة مف الطاقة ، حيث تشكؿ تكمفة ىذا 
نسبة محدودة مف إجمالي تكاليؼ الصناعة ، لذلؾ ال تمثؿ الطاقة  -الطاقة  -العنصر 

اما مصادر الطاقة الكيربائية في محافظة ( ٘ٔ)عامؿ جذب رئيس لمثؿ ىذه الصناعات
قار، فيي تأتي مف محطة كيرباء الناصرية الحرارية والتي ُتعد واحدة مف اكبر  ذي

اذ تقع ىذه المحطة عند الضفة اليمنى لنير الفرات وتبعد  المحطات الكيربائية في العراؽ
( كـ عف مركز المدينة كما تستخدـ ىذه المحطة النفط الخاـ والغاز الطبيعي كوقود ٙ)

( ،)اربعة (وحدات ٕوتحتوي عمى )خمسة( وحدات انتاجية جدوؿ)في عممياتيا االنتاجية ،
(ميكا واط، اما االخيرة فيي محطة الناصرية الغازية وتبمغ ٕٓٔمنيا بخارية سعة الواحدة)

( ميكا واط0 ويعد عامؿ السوؽ احد العوامؿ الرئيسة والمؤثرة في موقع ٓٗسعتيا )
(ميكا واط/ بالساعة، كما اف ىناؾ ٓٗٛحوالي)ٕٕٓٓفبمغ انتاج المحطتاف لعاـ  المحطة

مصانع ال تعتمد بصورة رئيسية عمى الطاقة الكيربائية في عمميا كا أفراف الصموف 
لموقود واف كمية الوقود  والخبز والمعجنات فيي تستخدـ النفط مصدرا اساسيا لموقود

 لتر في اغمب ىذه المشآت واقؿ منيا فػي ٓٙٔالمستخدمة في اليـو الواحد تبمغ 
 (ٕجدوؿ )

 ٕٕٓٓالمحطات الكيربائية وعدد الوحدات والطاقة التصميمية واالنتاجيةلعاـ

كهرباء ، مديرية توزيع كهرباء المنطقة المصدر / جمهورية العراق ، وزارة ال
 .2222الجنوبية، قسم التوزيع، بيانات غير منشورة، لعام

عدد  اسم المحطة
 الوحدات

الطاقة التصميمية/ 
 ميكا واط/ساعة

الطاقة االنتاجية/ميكا 
 واط /ساعة

 3362 842 4 الناصرية الحرارية
 42 42 1 الناصرية الغازية
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المنشآت االخرى ، اما المرطبات والتي تعتمد عمى الطاقة الكيربائية في عممياتيا 
امبير اما مصانع الثمج والمياه  ٓٗ-ٖٓاالنتاجية باألساس فأف استيالكيا يبمغ يوميا 

امبير يوميا  ٕٓٓ-ٓ٘ٔمشروبات الغازية وااللباف فتستيمؾ مايقارب مف المعدنية وال
امبير لعممياتيا  ٓ٘ٔ-ٓٓٔمف الطاقة الكيربائية واما صناعة العصائر تستيمؾ مف 

االنتاجية يوميا ، اما الصناعات االخرى والمتمثمة بالمخمالت والممح فيي تستيمؾ طاقة 
ليـو اما المطاحف فتستيمؾ طاقة كيربائية تقدر امبير با ٕ٘-ٕٓكيربائية قميمة تبمغ مف 

امبير يوميا في عممياتيا االنتاجية معتمدة في توفيرىا عمى المحاطات  ٖٓٓٔب
 (ٙٔ)الكيربائية في محافظة ذي قار.

  الموارد المائية -رابعا
المياه عنصرا أساسيًا مف عناصر قياـ الصناعة لمعديد مف المنشآت الصناعية     

تخداميا كمادة أولية أو مساعدة ، لذلؾ يفترض االخذ بنظر االعتبار قبؿ سواء تـ اس
تحديد مواقع الصناعة إمكانية توفير متطمباتيا مف المياه ومصادرىا مع اختيار 

ويختمؼ دور المياه في تحديد موقع وموضع الصناعات  (ٚٔ)المصدر األقؿ كمفة،
الصناعية ونوعية ومدى صالحيتيا مف  القائمة تبعا لكمية المياه المستخدمة في العممية

ناحية وتبعا لمكمية المطموبة مف ناحية أخرى وبالرغـ مف إف العديد مف الشركات 
الصناعية تزود بالماء مف نظاـ التجييز البمدي أو الحكومي فاف بعض المعامؿ 

وُيستخدـ الماء كمادة خاـ في (ٛٔ)الصناعية الكبيرة تقـو بأنشاء خزانات خاصة بيا
عض الصناعات، إلى جانب استغالؿ كميات أخرى منو ألغراض التبريد السيما في ب

منشآت توليد الطاقة الكيربائية ،اذ تبمغ نسبة االستخداـ الصناعي في العراؽ وفي 
%( مف مجموع المياه المستغمة ألغراض مختمفة ٘األردف ومصر مثال ذات النسبة )

العالـ السيما الدوؿ الصناعية اذ تكوف  ونجد أف ىذه النسب كذلؾ تختمؼ عما ىي في
لمصناعة حصة اكبر مف المياه  إف كمية األضرار الناتجة مف االستعماؿ الصناعي في 
ىذه الدوؿ تكوف اقؿ وتكوف عممية السيطرة عمييا بشكؿ اكبر مما ىو عميو في الدوؿ 

ًا مف مصادر وعموما فأف المياه تعد مصدرًا أساسي (ٜٔ)النامية وخاصة الدوؿ العربية
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الطاقة وُمدخاًل ُميمًا مف مدخالت الحياة االقتصادية والسياسية باعتباره عنصرًا ميمًا 
وضروريًا لقياـ الحياة، وقد كـر اهلل الماء بذكره في مواضع كثيرة في القرآف الكريـ عمى 

{.اذ ؿَّ َشْيٍء َحي  َوَجَعْمَنا ِمَف اْلَماِء كُ أّف الماء ىو سر الحياة كما جاء في سورة األنبياء" }
يشار إليو عمى انو عامؿ ميـ في تركز الصناعة والسيما تمؾ التي تحتاج إلى كميات 
كبيرة منو 0واف توافره يختمؼ مف منطقة ألخرى سواء مف حيث الكمية او الكيفية 0اف 

وتوافر كميات مناسبة مف  (ٕٓ)نوعية المياه المطموبة تتوقؼ عمى نوع الصناعة القائمة
مياه في موضع المدينة يعد مف األمور الميمة لنشأة وتطور المدف فالحاجة لممياه ال

المستيمكة يزداد مع زيادة حجـ المستقرة الحضرية ، فأي مدينة ال تستطيع إف تنمو 
وتعيش وتتوسع بدوف المياه بغض النظر عف نوعية المياه وكمياتيا0 والحاجة لممياه 

فالعراؽ مف البمداف التي تتوفر فييا  (ٕٔ) الحضريأصبحت مف أىـ مظاىر االستعماؿ 
المياه التي تصؼ بالعذوبة المتمثمة بنيري دجمة والفرات وروافدىما ، اف ذلؾ ساعد 
عمى ظيور الكثير مف الصناعات ، كوف الماء مادة رخيصة البمداف التي تتوفر فييا 

فدىما ، اف ذلؾ ساعد المياه التي تصؼ بالعذوبة المتمثمة بنيري دجمة والفرات وروا
 (ٕٕ)عمى ظيور الكثير مف الصناعات ، كوف الماء مادة رخيصة ومتوفرة بكميات كافية

و المياه في محافظة ذي قار تتمثؿ  بنير الفرات وجدوؿ الغراؼ وتفرعاتيما، 
(، أذ يدخؿ نير الفرات إلى محافظة ذي قار عند األجزاء الغربية مف ناحية ٖخريطة)

واصؿ جريانو باتجاه جنوب وجنوب شرؽ محافظة ذي قار، يصؿ طوؿ )البطحاء( ، وي
%( مف ٘.٘ٔكـ( بنسبة )ٓٛٔنير الفرات داخؿ أراضي محافظة ذي قار إلى )

 ( جدوالً ٔٚكـ ، ويتفرع منو ) ٓٙٔٔإجمالي طوؿ النير داخؿ العراؽ والبالغ 
( كـ، و ٓ٘.ٙٓٔ( عمى جانبو األيمف ويصؿ مجموع أطواليا الى )ٜٖمنيا)

 ( كـ0 وىناؾ جدوؿ الغراؼ الذي٘.ٕٔٔعمى جانبو األيسر بمجموع أطواؿ) (جدوالً ٕٖ)

يعد فرعًا مف نير دجمة، ويدخؿ إلى أراضي المحافظة مف جية الشماؿ عند ناحية 
وىناؾ  (ٖٕ)اإلصالح، قضاءالفجر ويجري باتجاه الوسط حتى ينتيي في االىوار غرب 

افظة مف جية الشماؿ ويستمر باتجاه مجرى المصب العاـ الذي يدخؿ الى المح
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الجنوب حتى يدخؿ اراضي محافظة البصرة ثـ يصب في الخميج العربي عند خور عبد 
ـ(وىي ٖٔ -0٘ٓاهلل  ، اما المياه الجوفية فتتراوح اعماقيا في محافظة   ذي قار بيف )

قريبة مف مستوى سطح األرض في اغمب مناطؽ المحافظة ولكنيا تكوف منخفضة في 
ناطؽ اليضبة الغربية اي المناطؽ الواقعة ضمف ناحية البطحاء ، وىذا يعني اف م

السيؿ الرسوبي في المحافظة يكوف منسوب الماء الجوفي منو مرتفعًا وبذلؾ فاف نسبة 
المموحة في ترب المحافظة تختمؼ باختالؼ ارتفاع منسوب المياه الجوفية مما جعؿ 

بعض المستقرات البشرية في اليضبة الغربية البعيدة االعتماد عمييا قميؿ جدا باستثناء 
عف نير الفرات، واف الصناعات الصغيرة ال تعتمد عمى تمؾ المياه لوفرة المياه 
السطحية، وىناؾ مياه االىوار الواقعة في االجزاء الجنوبية مف المحافظة متمثمة بأكبرىا 

موكو( و)ابو زرؾ( (، وىور )ابو غٕكـٓٓٓ٘ىور )الحمار(والذي تبمغ مساحتو )
فمنشآت ( ٕٗ)الواقعة في االجزاء الشرقية مف المحافظة في ناحيتي االصالح والدواية

الصناعات الغذائية الصغيرة تستيمؾ كميات مف المياه كمعدؿ عاـ تتراوح ما بيف 
( لتر يوميا كما ىو الحاؿ في منشآت األفراف والمخابز إلنتاج الخبز  ٓ٘ٔ-ٓٓٔ)

لؾ ال تواجو صعوبات متعمقة باحتياجاتيا مف الماء وبالمقابؿ نجد والصموف ، وىي بذ
اف ىناؾ صناعات صغيرة تواجو مشكالت كبيرة متعمقة بنوعية المياه 0مثؿ صناعة 
الثمج والمرطبات والعصائر، اذ اف اغمب المياه في المحافظة تحتوي عمى كميات كبيرة 

( كمادة ROالصناعات تستخدـ مياه ) مف االمالح الذائبة فييا وبالتالي فاف اغمب تمؾ
مساعدة او مذيبة لغرض انتاج تمؾ المواد، كما اف مموحة المياه تؤدي الى سرعة تمؼ 
بعض المواد والمعدات الصناعية مما يجعميا ذات فائدة قميمة وبالتالي تحتاج الى 

اغمب  صيانة مستمرة مما يزيد مف كمؼ االنتاج، كما نالحظ اف المموحة العالية جعمت
المياه غير صالحة لمري مما اثر عمى االنتاج النباتي وبالتالي بعض الصناعات التي 

  (                                                   ٕ٘)تعتمد عمى ذلؾ االنتاج في المحافظة.



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 
 1161 

 
 والمساحة األرض -خامسا 
ات في كؿ موقع تختار تعد األرض مف العوامؿ المكانية الضرورية لقياـ الصناع      

اف تقوـ فيو فكؿ صناعة تحتاج إلى مساحة مف االرض، جافة ومستوية لتقيـ عمييا 
مصنعيا، وتحتاج إلى مساحة أخرى لعمميات التفريغ والتحميؿ ، وقد تراعي أيضا أف 
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تكوف ىناؾ مساحات إضافية الحتماالت التوسع في المستقبؿ، وخاصة بالنسبة 
ومف جانب آخر فأف لطبيعة الصناعة تأثير في اختيار  (ٕٙ)بيرةلممنشآت الصناعية الك

مواقعيا في او بالقرب مراكز المدف او مناطؽ الضواحي والمناطؽ الزراعية، فبعض 
الصناعات الغذائية يصدر منيا ضجيجًا وضوضاء مزعجًا او قد تطمؽ غبارًا كصناعة 

مر الذي يستدعي إقامة طحف الحبوب،او قد تنفث غازات مموثة كصناعة الدبس ،األ
اذ ُيعّد الموقع المناسب ىذه الصناعات في مناطؽ الضواحي بعيدًا عف مراكز المدف  

لممشاريع الصناعية أمرّا في غاية األىمية ، وذلؾ لتحقيؽ أفضؿ الفوائد الممكنة ، 
فضاًل عف تالفي المشكالت التي يحتمؿ أف تترتب مف خالؿ اختيار المواقع الخاطئة 

يع الصناعية، وفي حالة التراجع عف الموقع الذي أقيـ عميو المشروع ،فاف ذلؾ لممشار 
سيكِّمؼ أمواال وجيدًا كبيرًا، فضاًل عف اف استمرار المواقع الخاطئة في مكانيا الذي 
أنشئت فيو يشكؿ عالة عمى االقتصاد القومي ، تسبب أضرارًا اقتصادية واجتماعية 

يجارىا  قد يؤثر في اختيار موقع الصناعة ،اذ يعد واف ثمف االرض او ظروؼ ا كبيرة
االرض احد التحديات التي تواجو الصناعات العراقية بسبب ارتفاع اثماف  ارتفاع سعر
أي اف صاحب الممؾ يقوـ برفع اإليجار كؿ فترة يرغب فييا برفع اإليجار االيجارات ، 

صناعات الغذائية دوف تعرضو إلى أية مساءلة قانونية وىذا دفع أصحاب بعض ال
لوجود المساحات الصغيرة إلى غمؽ الكثير مف مصانعيـ والتوجو نحو األطراؼ 

مراكز المدف او مناطؽ الضواحي والمناطؽ الزراعية، فبعض الصناعات  المناسبة
الغذائية يصدر منيا ضجيجًا وضوضاء مزعجًا او قد تطمؽ غبارًا كصناعة طحف 

كصناعة الدبس ،األمر الذي يستدعي إقامة ىذه او قد تنفث غازات مموثة  الحبوب،
اذ ُيعّد الموقع المناسب الصناعات في مناطؽ الضواحي بعيدًا عف مراكز المدف  

لممشاريع الصناعية أمرّا في غاية األىمية ، وذلؾ لتحقيؽ أفضؿ الفوائد الممكنة ، 
قع الخاطئة فضاًل عف تالفي المشكالت التي يحتمؿ أف تترتب مف خالؿ اختيار الموا

لممشاريع الصناعية، وفي حالة التراجع عف الموقع الذي أقيـ عميو المشروع ،فاف ذلؾ 
سيكِّمؼ أمواال وجيدًا كبيرًا، فضاًل عف اف استمرار المواقع الخاطئة في مكانيا الذي 
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 ، تسبب أضرارًا اقتصادية واجتماعية كبيرةو يشكؿ عالة عمى االقتصاد القوميأنشئت في
قد يؤثر في اختيار موقع الصناعة ،اذ يعد  ف االرض او ظروؼ ايجارىا 00واف ثم

ارتفاع سعر االرض احد التحديات التي تواجو الصناعات العراقية بسبب ارتفاع اثماف 
أي اف صاحب الممؾ يقوـ برفع اإليجار كؿ فترة يرغب فييا برفع اإليجار االيجارات ، 

ا دفع أصحاب بعض الصناعات الغذائية دوف تعرضو إلى أية مساءلة قانونية وىذ
الصغيرة إلى غمؽ الكثير مف مصانعيـ والتوجو نحو األطراؼ لوجود المساحات 
المناسبة واإليجارات الرخيصة، أو انو يستبدؿ صناعتو بأخرى أكثر ربحًا وفي مكاف 

فاألرض داخؿ المدينة تعد سمعة تخضع لقانوف العرض والطمب0 فأسعارىا  (ٕٚ)آخر
ف مف منطقة الى اخرى داخؿ المدينة، وتزداد اسعارىا كمما اقتربت مف المنطقة تتباي

اما  (ٕٛ)التجارية المركزية، وتتبايف تبعا لذلؾ ايجارات المباني التي تقـو عمييا
التي ال  )المعجنات واألفراف( الصناعات الغذائية الصغيرة في محافظة ذي قار مثؿ

ي الواقع حرة في اختيار مواقعيا 0فإذا كانت ليا الى حيز ارضي واسع 0فأنيا فتحتاج 
القدرة عمى المنافسة مع االستعماالت االخرى)التجارية والمالية واإلدارية(والتي ليا القدرة 
عمى دفع االجور العالية، وبالتالي ليا القدرة عمى المنافسة 0فأنيا تميؿ الى اف تحتؿ 

فمف ( ٜٕ)والمراكز الخارجية في المدف مواقع ليا في او قرب منطقة االعماؿ المركزية
خالؿ الدراسة الميدانية تبيف اف اسعار تكمفة المنشآت الصناعية الغذائية المتمثمة 
باألفراف والمخابز والمعجنات والثمج والمرطبات والمشروبات الغازية والمطاحف والمياه 

ت الغذائية مميونا لمصناعا ٓٚمميونا لتصؿ الى  ٕٓالمعدنية يكمؼ انشائيا مف 
المتوسطة كالمطاحف وااللباف ولقد ظير مف خالؿ الدراسة الميدانية اف المؤسسات 
الصناعية الغذائية التي ترتبط بأذواؽ المستيمكيف والتي تطمب طازجة تحتؿ مواقع قريبة 
مف المنطقة التجارية المركزية ، ومف ىذه الصناعات ىي االفراف والمخابز والمعجنات 

لمخمالت كونيا مف الصناعات الصغيرة ذات االىمية الغذائية االساسية والحمويات وا
لسكاف محافظة ذي قار ويجب اف تكوف قريبة لممناطؽ السكنية وكوف بيذه المصانع ال 

 (ٖٓ)تتطمب الى حيز مكاني كبير.
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 المبحث الثاني: المقومات البشرية

 السكان والقوى العاممة -اوال
لصناعة ، فالصناعة تقوـ عمى مدخراتيـ وتعمؿ بجيودىـ السكاف مف عومؿ قياـ ا    

وتنتج مف اجميـ ، لذلؾ فاف قياـ الصناعة وتوطنيا يتطمب توفر االيدي العاممة ذات 
االجور المنخفضة نسبيا مف جانب وتوفر الميارات المتنوعة مف جانب آخر وىذا يعتمد 

قميمة الميارة وبعضيا  عمى طبيعة الصناعة نفسيا فبعضيا يحتاج إلى أعداد كبيرة
اآلخر ييتـ بالميارة الفنية ، وعمى العموـ فاف المناطؽ المزدحمة بالسكاف توفر تمؾ 
المتطمبات الصناعية مف األيدي العاممة وحسب ما تحتاجو منيـ وعمى اختالؼ 

و األيدي العاممة تعد عنصرًا مف العناصر األساسية في العممية  (ٖٔ) مستوياتيـ
 يمكف أف تتـ ىذه العممية مف دونيا، فضاًل عف االحتياج المتزايد لمصناعة اإلنتاجية وال

مف ىذا العنصر خالؿ عممية نموىا وتطورىا اذ تؤدي األيدي العاممة دورًا ميمًا في 
توطيف الصناعة بالرغـ مف التقدـ الميكانيكي والتقني الذي طرأ عمييا والذي قمؿ مف 

اذ يشكؿ ىذا العنصر أحد كمؼ اإلنتاج عمى الرغـ ممة أىمية االعتماد عمى األيدي العا
مف اختالفو بيف صناعة وأخرى ، وقد يكوف ميما حينما تؤلؼ  كمفتو نسبة كبيرة مف 
الكمفة الكمية لإلنتاج في ىذا الحاؿ نجد اختالفات كمؼ العمؿ عمى وفؽ التوزيع 

عف ذلؾ اذ يختمؼ  فضال (ٕٖ)المكاني وىذا لو اثر كبير في اختيار الموقع الصناعي
توفر األيدي العاممة كمًا ونوعًا بيف مكاف وآخر ، إذ يكوف العمؿ الماىر متوفرًا عادة 
في مناطؽ التركزات الصناعية ، ويكوف العمؿ غير الماىر متوفرًا في المناطؽ الريفية 
كثيفة السكاف وتأتي األيدي العاممة مف مصدريف : األوؿ مف مراكز المدف إلى أماكف 

لصناعة الجديدة التي استقرت خارجيا ، والثاني مف المناطؽ الزراعية الريفية المتمثؿ ا
بالفالحيف إلى أماكف الصناعة التي أصبحت اآلف مجاورة لمناطؽ سكناىـ ،أف ارتفاع 
تكاليؼ األيدي العاممة كاف سببًا في إعادة ىيكمة لمصناعات المتمركزة في المدف 

و إلى إعادة الييكمية إلى بروز مرحمة جديدة في سياسات الرئيسة وقد قاد ذلؾ التوج
الموقع الصناعي في توقيع أو إعادة توقيع المشاريع الصناعية خارج تمؾ المناطؽ، 
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وكانت المناطؽ الريفية ىي اإلطار المكاني لذلؾ التوجو وعمى العمـو فإف العنصر 
بدرجة كبيرة مستوى  البشري ىو المسؤوؿ عف توجيو وسائؿ اإلنتاج وىي التي تحدد

إنتاجية وسائؿ اإلنتاج وىذه مرتبطة بعامميف أساسيف أحدىما مستوى التقدـ التكنولوجي 
وثانييما المستوى الفني لمقوى العاممة وشكميا واستخداميا ،أي أف نوعية اإلنتاج تعتمد 

مباشرة  كما أف قدرة العامؿ اإلنتاجية تتأثر بصورة (ٖٖ.)عمى التوافؽ بيف اآللة والعامؿ
بالحالة االجتماعية والنفسية التي يعيشيا في مسكنو وفي تنقمو0 فضال عف محؿ 

وبناءا عمى ذلؾ  تشكؿ القوى العاممة وخبرتيـ الفنية احد العوامؿ الميمة في  (ٖٗ)عممو.
توطيف النشاط الصناعي ، لذلؾ فاف الوحدات االنتاجية  الصناعية تتأثر وبدرجات 

الصناعة ونوعية األيدي العاممة التي تحتاجيا والتوزيع الجغرافي متفاوتة تبعا لطبيعة 
كما اف السكاف  (ٖ٘)ليا، وال يمكف لمصناعة أف تتجاىؿ أىمية عنصر األيدي العاممة.

يتركوف اثارا ميمة في عممية التنمية االقتصادية والذي يعد النشاط الصناعي القاعدة 
السكاف ىـ منتجوف وىـ مستيمكوف في آف التي يستند عمييا 0فمف تمؾ االثار ىو اف 

واحد فتارة نجدىـ منتجوف اذ يقدموف قوة عمميـ لممنشآت الصناعية  التي تتبايف 
ى نجدىـ حاجتيا لأليدي العاممة )كما ونوعا( وليذا اثر في التوزيع الصناعي، وتارٍة اخر 

مستيمكيف 0 فيـ احد العناصر المحددة لحجـ السوؽ ،اذ مع زيادة عدد السكاف يتسع 
حجـ السوؽ ويزداد الطمب الناشئ عف زيادة السكاف فيؤدي الى تسريع وتيرة االنتاج 
المحمي بما يسيـ في تطوير النشاط الصناعي في االقميـ، لقد شيدت محافظة ذي قار 

(إذ بمغ عدد سكاف المحافظة في ٕٕٓٓ-ٜٜٚٔسكاف لممدة )زيادة مستمرة في عدد ال
(نسمة عاـ 0ٕٓٙ0ٕ٘ٔٗ( نسمة، فقد ازداد عددىـ إلى )ٜٙٚٗٛٔٔ()ٜٜٚٔعاـ )

( ، ويبمغ عدد السكاف النشيطيف اقتصاديًا الذيف تنحصر ٖ(، كما في جدوؿ )ٕٕٓٓ)
%(مف مجموع ٘.ٔ٘( نسمة أي بنسبة)ٕٜٜ٘ٙٛ٘(سنة ىو)ٗٙ-٘ٔاعمارىـ بيف)

 (ٖٙ)ف محافظة ذي قار العاـ .سكا
 وعالوة عمى ماتـ ذكرة لسكاف المحافظة سنتطرؽ ايضًا الى اليـر السكاني ليا وكاالتي.
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 (ٖجدوؿ ) 
 .ٕٕٓٓريؼ( لسكاف محافظة ذي قار حسب الوحدات اإلدارية لعاـ  -التوزيع البيئي )حضر 

 المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى:

 انمدمىع سكبن انريف سكبن انسضر انىزـــذة اإلداريـــت

 111585 _ 111585 قضبء انىبصريتمركس 

 11115 55181 51181 وبزيت اإلصالذ

 15575 81578 89571 وبزيت انبطسبء

 15158 19955 51555 وبزيت سيذ دخيم

 11117 15815 1811 وبزيت اور

 595155 75111 91191 مركس قضبء انرفبعي

 557715 15959 11855 وبزيت قهعت سكر

 557588 11855 15158 وبزيت انىصر

 11551 51518 55818 وبزيت انفدر

 551119 __ 551119 مركس قضبء سىق انشيىش

 15115 11111 1151 وبزيت انعكيكت

 11971 19515 59919 وبزيت كرمت بىي سعيذ

 17151 18555 59155 وبزيت انفضهيت

 85911 59581 1115 وبزيت انطبر

 19151 1518 57818 مركس قضبء اندببيش

 55115 5119 1155 سمبروبزيت ان

 15591 85589 87119 وبزيت انفهىد

 818197 95181 575111 مركس قضبء انشطرة

 75159 15985 57111 وبزيت انذوايت

 587111 91555 15551 وبزيت انغراف

 8851151 975815 5151895 انمدمـىع
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ط والتعةةةاون اإلنمةةةائي ، الجهةةةاز المركةةةزي ل حصةةةاء جمهوريةةةة العةةةراق، وزارة التخطةةةي
وتكنولوجيا المعمومات ، دائرة إحصاء ذي قةار ، نتةائا الحصةر والتةرقيم )بيانةات غيةر 

 .2222منشورة(.لعام 
 

 الهرم السكاني لمحافظة ذي قار
ىػػػػو رسػػػػـ بيػػػػاني مػػػػزدوج يعطػػػػي تمثػػػػيال لمسػػػػكاف بحسػػػػب النػػػػوع والعمػػػػر والفكػػػػرة 

لسػػػػػػكاني تعتمػػػػػػد عمػػػػػػى اسػػػػػػتخداـ االرقػػػػػػاـ المطمقػػػػػػة أو النسػػػػػػب االساسػػػػػػية لرسػػػػػػـ اليػػػػػػـر ا
ويسػػػػتدؿ منػػػػو عمػػػػى الشػػػػعوب الفتيػػػػة كثيػػػػرة المواليػػػػد والوفيػػػػات وايضػػػػا عمػػػػى  (ٖٚ)المئويػػػػة.

وىنػػاؾ عػػدة عوامػػؿ  ،المجتمعػػات اليرمػػة وذلػػؾ مػػف خػػالؿ اتسػػاع او ضػػيؽ قاعػػدة اليػػـر
ت الوفيات في فئات تؤثر في انتظاـ اليـر ومظيره العاـ وىي معدالت الخصوبة ومعدال

وكذلؾ يعد اليـر السػكاني  (ٖٛ)السف المختمفة واليجرة والحروب والمجاعات والفيضانات.
أفضؿ وسيمة إلبراز تركيب السكاف مػف حيػث العمػر والنػوع ، فيػو يعػد تصػنيفًا لكػؿ مػف 

 (ٜٖ)الذكور واإلناث وحسػب الفئػات العمريػة ويبمػغ طػوؿ الفئػة فػي الغالػب خمػس سػنوات.
اليػػـر السػػكاني التعػػرؼ بسػػيولة وبسػػرعة عمػػى نسػػب السػػكاف فػػي سػػف العمػػؿ ،  ويحقػػؽ

والسػػكاف المعػػاليف مػػف الصػػغار والشػػيوخ ، كمػػا يمكػػف التعػػرؼ بواسػػطتو عمػػى نمػػط النمػػو 
. ويمكػػف مػػف اليػػـر السػػكاني (ٓٗ)السػػكاني ألي دولػػة مػػف الػػدوؿ والمرحمػػة التػػي يمػػر بيػػا

و يعطينػػا دلػػياًل واضػػحًا عمػػى معػػدالت اسػػتنتاج كثيػػر مػػف المعمومػػات عػػف السػػكاف ، فيػػ
المواليػػد والوفيػػات واليجػػرة الوافػػدة والنازحػػة ، فكممػػا اتسػػعت قاعدتػػو مػػثاًل دؿ عمػػى ارتفػػاع 
نسبة المواليد ، وعندما تػتقمص جوانبػو تػدريجيًا فأنيػا تمثػؿ نقصػًا ناجمػًا عػف الوفيػات أو 

عف الحػروب والمجاعػات  . فضالً (ٔٗ)اليجرة في كؿ مجموعة عمرية الواحدة تمو األخرى
واألوبئػػػة والفيضػػػانات وغيرىػػػا مػػػف الكػػػوارث تعػػػد عوامػػػؿ ميمػػػة تػػػؤثر فػػػي انتظػػػاـ اليػػػـر 

  (ٕٗ)السكاني ومظيره العػاـ.
(وىػػذا دليػػؿ ٔفػػأف محافظػػة ذي قػػار تتمتػػع بيػػـر سػػكاني ذو قاعػػدة عريضػػة  شػػكؿ)     

 ٕٕٓٓؿ عػاـ عمى االستقرار الواضح مع اتساع في الوسط و ضآلة في قمة اليػـر خػال



 هـ4111-م  2022. لسنة ( 2الثالث/ ملحق ) العدد/رابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 
 
 1168 

% ( مػػف إجمػػالي  ٘.ٕٗ( سػػنة شػػكمت نسػػبة )  ٘ٔ، إذ اف شػػريحة السػػكاف مػػا دوف ) 
% ( لإلنػػػاث ، فػػػي حيػػػث  ٕٗ% ( لمػػػذكور يقابميػػػا )  ٖٗسكػػػػاف المحافظػػػة ، بنسػػػبة ) 
%  ٜ.ٖ٘% ( بنسبة )  ٗ.ٗ٘( سنة نسبة )  ٗٙ – ٘ٔشكػؿ سػكػاف الفئة الوسطى ) 

سنة فأكثر ( فقد شػكمت نسػبة  ٘ٙما الفئة األخيرة ) % ( لإلناث أ ٗ.ٗ٘( لمذكور و ) 
% ( لإلنػػاث مػػف إجمػػالي سػػكاف  ٙ.ٖ% ( لمػػذكور و )  ٔ.ٖ% ( ، بنسػبة )  ٖ ٫ ۳) 

 ٘فقػد سػجمت فئػة )  ٕٕٓٓالمحافظة . فيما يخص الفئات الخمسية لميـر السػكاني لعػاـ
%  0ٕ٘ٔور ) ( سنة أعمى نسبة لمسكاف في المحافظة ، حيث بمغت بالنسبة لمذك ٜ -

( سػػػػنة حيػػػػث بمغػػػػت بالنسػػػػبة لمػػػػذكور )  ٗ – ٓ% ( تمتيػػػػا فئػػػػػة )  ٔ.٘ٔ( واإلنػػػػاث ) 
% ( مف إجمالي السكاف ، وىذا إف دؿ عمى شػيء فإنمػا  ٖ.ٗٔ% ( واإلناث )  0ٛٗٔ

يدؿ عمى فتػوة المجتمع وشبابو ، ويعكس اتساع قاعدة اليـر القدرة عمى االعالة مستقبال 
 رية بالنمو .، فضال عف االستمرا

 (ٔالشكؿ رقـ)
 ٕٕٓٓالتوزيع النسبي لميـر السكاني لسكاف محافظة ذي قار وفقا لتقديرات         

 
المصدر:من عمل الباحث باالعتماد عمي حسين شريف الحسيناوي ، تحميل جغرافي  

لظاهرة العنف االسري في  محافظة ذي قار ، رسالة ماجستير، جامعة ذي قار، كمية 
 .39،ص2222،اآلداب 
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 النقل -ثانياً 
النقؿ ىو مجموعة مف الطرؽ واالساليب والوسائؿ والتكنولوجيا واالجراءات     

التنظيمية واالقتصادية التي تيدؼ إلى خدمة اإلنساف ونقمو وما ينتجو مف مكاف إلى 
آخر ، وبذلؾ يقوـ النقؿ بتقديـ وظيفة ربط وخدمة جميع القطاعات االقتصادية بعضيا 

وعمى ىذا األساس يعد  (ٖٗ)عض اآلخر وخمؽ عالقة بيف مناطؽ اإلنتاج واالستيالؾبالب
النقؿ قاسما مشتركا بيف مختمؼ النشاطات والفعاليات االقتصادية سواء كانت زراعية 
أو صناعية وليذا يمكف القوؿ باف كثافة النشاط البشري والصناعي بشكؿ خاص 

ائؿ النقؿ الرخيصة التي تعمؿ عمى نقؿ وتوفير وس (ٗٗ)يتطمب تطوير شبكات النقؿ
المواد األولية مف والى مناطؽ اإلنتاج وتصريؼ المنتجات الصناعية إلى االسواؽ 

وعميو فاف النقؿ يعمؿ عمى استمرار اإلنتاج وتعظيـ االرباح و زيادة  (٘ٗ)المحمية.
 (ٙٗ)وقتاالمنافع وتقريب الحاجة االقتصادية إلى مستيمكييا بصيغة اكثر نفعا واسرع 

وتتميز طرؽ النقؿ بأىمية كبيرة كونيا ترتبط بشكؿ كبير ومباشر ببقية اوجو النشاط 
االقتصادي واالجتماعي ،سواء كانت صناعية اـ زراعية ،بؿ اف نجاح العديد مف 

،  (ٚٗ)األنشطة المختمفة، السيما االقتصادية منيا ،يعتمد عمى مدى كفاءة قطاع النقؿ
يد مواقع الصناعة 0وذلؾ باتفاؽ الباحثيف في الدراسات وىو عامؿ مؤثر في تحد

االقتصادية المتعمقة بالموقع، أمثاؿ)الفريد فيبر(و)ايزارد( وغيرىما مف الباحثيف ، فعمى 
فقد الرغـ مف التطور الحاصؿ في مجاؿ الصناعة اذ يتمتع بما يسمى )باإلنتاج الكبير( 

الخاـ او لممنتجات الصناعية وبالتالي  أدى ذلؾ الى ضخامة عممية النقؿ سواء  لممواد
أصبحت تكاليؼ النقؿ عنصرا رئيسا مف عناصر الكمفة الكمية لممنتج في توطيف 

ويعد النقؿ أساسا إلحداث التغيرات االقتصادية واالجتماعية 0وتأتي أىمية  (ٛٗ)الصناعة
و كاف لمتقدـ (ٜٗ)مف كونو يمثؿ أىـ حمقات اإلنتاج واالستيالؾ باعتباره الواسطة بينيا.

العممي األثر الكبير في ىذا العامؿ لظيور وسائؿ نقؿ ذات كفاءة عالية ومتطورة 
تكنولوجيا ،األمر الذي تسبب في خفض كمفة النقؿ مما ينعكس بدوره في خفض أسعار 

 المنتجات المصنعة.
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وتنقسـ الطرؽ في محافظة ذي قار بشكؿ اساسي الى قسميف رئيسيف 
 (ٗوكاألتي،خريطة)

 طرق النقل البرية  -والً ا
تتمثػػؿ بػػالطريؽ  الطةةرق التةةي تةةربط محافظةةة ذي قةةار مةةع محافظةةة واسةةط / -1

كـ( وىػو طريػؽ ذو ممػريف يبػدأ ىػذا الطريػؽ  ٓٛٔكوت( الذي يبمغ ) –الرئيس)ناصرية 
مػػف مدينػػة الناصػػرية مػػارًا بناحيػػة الغػػراؼ ومركػػز قضػػاء الشػػطرة وناحيػػة النصػػر ومركػػز 

قمعػػة سػػكر ثػػـ إلػػى قضػػاء الحػػي فػػي محافظػػة واسػػط. يبمػػغ طػػوؿ  قضػػاء الرفػػاعي وناحيػػة
 كـ. ٘.ٜٚىذا الطريؽ ضمف الحدود اإلدارية لممحافظة 

 : (ٓ٘)الطرق التي تربط محافظة ذي قار مع محافظة البصرة / وتشمل عمى -2   
كـ داخؿ الحدود  ٖٓٔكـ منيا  ٕٕٓيبمغ طولو  البصرة(–الزبير –)الناصرية  ( أ

ذي قار، وىو طريؽ رئيس ومف الطرؽ السريعة وذا ممر  اإلدارية لمحافظة
 مزدوج، وىناؾ طريؽ 
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 (4خريطةةة )
  2221طرق النقل في محافظة ذي قار لعام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من عمل الباحث باالعتماد عمى وزارة النقل )نقل ذي قار(:المصدر
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معبد 
 المرور السريع رئيسي 
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فرعي  ترابي  

 سكة حديد 
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يـ وىذا الطريؽ كاف البصرة( ُيعرؼ بالطريؽ القد–الزبير–آخر يربط )الناصرية  ( ب
 كـ ٕٓٔالوحيد قبؿ تنفيذ لخط السريع، يبمغ طولو داخؿ حدود المحافظة 

يبمغ طوؿ ىذا الطريؽ ضػمف أراضػي  البصرة(–المدينة –الچبايش–)الناصرية   ( ت
 كـ(. ٕٚالمحافظة )

                                                   -الطرق التي تربط محافظة ذي قار بمحافظة ميسان / وتتمثل بما باالتي: -3
 السالم( –اإلصالح  –سيد دخيل –طريق )ناصرية  -أ

كػوت(  –(كػـ ابتػداء مػف تفرعػو مػف طريػؽ )ناصػرية  ٘.ٙ٘يبمغ طػوؿ ىػذا الطريػؽ) 
ولغاية الحدود اإلدارية لممحافظػة وىػو طريػؽ ذو ممػر واحػد يمػر عبػر أراضػي مركػز 

اإلصػػػالح ثػػػـ إلػػػى ناحيػػػة السػػػالـ فػػػي قضػػػاء الناصػػػرية وناحيػػػة سػػػيد دخيػػػؿ وناحيػػػة 
 محافظة ميساف.

كـ ابتػداء مػف  ٘.ٖٚويبمغ طوؿ ىذا الطريؽ  البتيرة(–فجر  –طريق )ناصرية  -ب
 كوت( ولغاية الحدود اإلدارية لمحافظة ميساف. –تفرعو مف طريؽ )ناصرية 

كـ ابتداء مػف طريػؽ  ٘.ٕٚويبمغ طولو  ميمونة( –رفاعي  –طريق )ناصرية  -جة 
 كوت( ولغاية الحدود اإلدارية محافظة ميساف. –صرية )نا
يبمػػػغ طػػػوؿ ىػػػذا الطريػػػؽ ضػػػمف  البصةةةرة(–المدينةةةة –الچبةةةايش –)الناصةةةرية  -ح 

 كـ(. ٕٚأراضي المحافظة )
وتتمثؿ بالطريؽ )ناصرية  الطرق التي تربط محافظة ذي قار بمحافظة القادسية / -4
 –داء مػػف تفرعػػو مػػف طريػػؽ )ناصػػرية القادسػػية( يبمػػغ طػػوؿ ىػػذا الطريػػؽ ابتػػ –الفجػػر  –

كػـ. وىنػاؾ طريػؽ آخػر قيػد اإلنشػاء  ٘.ٕٛكوت( ولغاية الحدود اإلدارية فػي المحافظػة 
القادسية( لـ يكتمؿ العمػؿ فيػو فضػاًل عػف ىػذه الطػرؽ الرئيسػة والفرعيػة التػي  –)بطحاء 

تػػػػػربط محافظػػػػػة ذي قػػػػػار بالمحافظػػػػػات المجػػػػػاورة تػػػػػربط مراكػػػػػز الوحػػػػػدات اإلداريػػػػػة فػػػػػي 
المحافظة مع بعضيا بطرؽ معبدة ، فأف ىنالؾ العديد مف الطرؽ الثانويػة المبمطػة التػي 
تػػربط ىػػذه الوحػػدات مػػع عػػدد مػػف القػػرى الزراعيػػة والريفيػػة التػػي يصػػؿ مجمػػوع أطواليػػا 
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( كػػػػػػـ0 وتػػػػػػربط تمػػػػػػؾ الطػػػػػػرؽ القػػػػػػرى واألراضػػػػػػي الزراعيػػػػػػة والتجمعػػػػػػات السػػػػػػكنية ٗٗٗ)
   (ٔ٘)المجاورة.

 الحديدطرق النقل بالسكك  -2
ُيسػػتخدـ مصػػطمح السػػكؾ الحديديػػة لمتعبيػػر عػػف واسػػطة النقػػؿ التػػي تتػػألؼ مػػف عػػدد     

مػػف العربػػات التػػي تسػػحبيا قػػاطرة بخاريػػة أو ديػػزؿ أو بالكيربػػاء أو بالوسػػائد الممغنطػػة 0 
تسػػير عمػػى قضػػيبيف متػػوازييف مػػف الصػػمد 0 مثبتػػيف عمػػى األرض والمسػػافة التػػي تفصػػؿ 

افة بػػيف عجمتػػي عربػػة القػػاطرة 0وتعػػد السػػكؾ الحديديػػة بدايػػة بػػيف القضػػيبيف تعػػادؿ المسػػ
مرحمة جديدة ومتميزة في التػاري  الحضػاري لمعرفػة االنسػاف واسػتعماؿ االنسػاف لواسػطة 
نقػػػؿ سػػػريعة وقويػػػة 0 ليػػػذا أحػػػدثت السػػػكؾ الحديػػػد تغييػػػرا كبيػػػرا فػػػي مقػػػدرة االنسػػػاف عمػػػى 

مكانيػة الوصػوؿ عممية النقؿ ومف خالليا أكتسب االنساف الخبرة عمى  اذ كسب الوقػت وا 
( ٖٕٔيوجػد خطػاف لمسػكؾ الحديػػد فػي المحافظػة ، األوؿ صػػالح لمحركػة والنقػؿ بطػػوؿ )

كـ، ويدخؿ أراضي المحافظة مف ناحية ) البطحاء( ثـ يتواصؿ إلى مواقػع ) الناصػرية، 
الفضػػمية ، سػػوؽ الشػػيوخ، كرمػػة بنػػي سػػعيد، الفيػػود، المنػػار، التبػػايش( ثػػـ تمتػػد لتػػدخؿ 

راضػػي محافظػػة البصػػرة ، وبيػػذا فيػػي تػػوازي تقريبػػًا امتػػداد الطريػػؽ السػػريع البػػري، أمػػا أ
سػػكة الحديػػد األخػػرى فيػػي غيػػر صػػالحة لمحركػػة نتيجػػة تقطػػع قضػػبانيا بطػػرؽ ترابيػػة ، 
وىػػي تبػػدأ مػػف ناحيػػة )البطحػػاء( مػػرورًا بالناصػػرية والفضػػمية ثػػـ تنتيػػي فػػي سػػوؽ الشػػيوخ 

 (.ٕ٘)عند )منطقة تؿ المحـ(

 السوق-اثالث
ُيعد السوؽ مف أىـ مقومات قياـ الصناعة وتطورىا وكذلؾ حجػـ السػوؽ يعػد عػاماًل     

مػػف عوامػػؿ نجػػاح الصػػناعة، حيػػث اف حجػػـ السػػوؽ يعتمػػد عمػػى السػػكاف ومسػػتوى دخػػؿ 
ويمكف تعريؼ السوؽ بأنو ذلؾ المكاف لبيع وشراء المواد األولية والمػواد نصػؼ  (ٖ٘)الفرد

وكػػذلؾ يعرفػػو الػػبعض عمػػى انػػو مكػػاف فيػػو نػػاس   جػػاىزة الصػػنعالمصػػنوعة والمنتجػػات ال
يبيعوف أو يشتروف موادًا أولية أو سمعًا مصنوعة، وقد يكوف السػوؽ محميػًا فػي مدينػة أو 

كمػػػا وتػػػزداد اىميػػػة تػػػوطف الصػػػناعات قػػػرب  قريػػػة، أو يكػػػوف إقميميػػػًا أو دوليػػػًا أو عالميػػػاً 
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بيرة جدًا بسبب كبر حجـ وزف الناتج أو السوؽ عندما تكوف تكاليؼ نقؿ الناتج النيائي ك
يجب اف تصؿ لممسػتيمؾ بأسػرع وقػت نوع المنتجات القابمة لمتمؼ اتي اف المنتجات مف 

وعمى ضوء ذلؾ فإف عامؿ السوؽ لو الدور الكبيػر فػي تػوطيف العديػد مػف  وبشكؿ طازج
لتػػي ليػػا الصػػناعات سػػواء التػػي يزيػػد حجػػـ إنتاجيػػا بعػػد عمميػػة اإلنتػػاج كالمشػػروبات او ا

او الصػػػناعات ، ارتبػػػاط بالسػػػوؽ لمتعػػػرؼ عمػػػى التغييػػػر الحاصػػػؿ فػػػي اذواؽ المسػػػتيمكيف
وُيعػػػد السػػػوؽ مػػػف وجيػػػة  (ٗ٘)التػػػي ال تتحمػػػؿ منتجاتيػػػا النقػػػؿ لمسػػػافات طويمػػػة كاأللبػػػاف

النظػر االقتصػادية ، مكانػًا تقػوـ فيػو المبادلػة عمػى نطػاؽ تجػاري ، ويشػكؿ  تصػريؼ أو 
ركػاف الرئيسػة فػي العمميػة أإلنتاجيػة كمػا أف السػوؽ يمثػؿ الموقػع توزيع المنتجات أحد األ

الػػذي يػػتـ  فيػػو تصػػريؼ النػػاتج الصػػناعي، أي أنػػو الحمقػػة األخيػػرة التػػي يػػتـ فييػػا تحقيػػؽ 
العائػد المػػادي وتبػػرز أىميػػة السػػوؽ بوصػػفو أحػػد العوامػػؿ الجاذبػػة لمصػػناعة ، مػػف خػػالؿ 

صػريفيا و نسػبة التكمفػة اإلجماليػة ليػذه تأثير تكاليؼ نقػؿ السػمع الصػناعية إلػى أسػواؽ ت
السػػمع ، وذلػػػؾ بمقارنػػة تكػػػاليؼ نقػػؿ المػػػادة الخػػػاـ والعناصػػر األخػػػرى المػػؤثرة فػػػي موقػػػع 
المشروع الصناعي مع تكاليؼ نقؿ المنتجات النيائية ، وبياف أثر ىذه الكمفػة فػي مواقػع 

السػمع النيائيػة كبيػرة مختمفة في التكػاليؼ الكميػة لمسػمع النيائيػة ، فكممػا كانػت كمػؼ نقػؿ 
ومػػػػؤثرة عمػػػػى الكمػػػػؼ النيائيػػػػػة ، كػػػػاف مػػػػف األفضػػػػؿ توقيػػػػػع المشػػػػروع الصػػػػناعي قػػػػػرب 

وتعتمد األسواؽ في سعتيا عمى عدد السكاف وخصائصيـ ومستوى دخوليـ 0  (٘٘)السوؽ
فالمناطؽ الكثيفة السكاف توفر لمصناعة أسواقا واسعة 0 وىذا ما يخص السوؽ الداخميػة0 

ارجية فتعتمد في سعتيا عمى قدرة المنػتج الصػناعي عمػى المنافسػة والػذي أما السوؽ الخ
يعتمػػد عمػػى جػػودة المنػػتج ورخػػص أسػػعاره ، والصػػناعات الغذائيػػة مػػف الصػػناعات التػػي 
تػػػػأثرت بالسػػػػوؽ لكػػػػوف بعػػػػض منتجاتيػػػػا سػػػػريعة التمػػػػؼ أو ذات قيمػػػػة منخفضػػػػة او ألف 

موادىػا األوليػة لزيػادة حجػـ  بعضيا تكوف تكػاليؼ نقػؿ منتوجاتيػا أعمػى مػف تكػاليؼ نقػؿ
ويعػػد تػػوفر السػػوؽ أحػػد االتجاىػػات األساسػػية  (ٙ٘)أو وزف المػػواد األوليػػة عنػػد تصػػنيعيا.

التي يعتمػد عمييػا نجػاح المشػروع الصػناعي أو فشػمو، لػذلؾ فػأف الخطػأ فػي تقػدير حجػـ 
ة السػػوؽ المحميػػة واألجنبيػػة قػػد يجػػر وراءه نتػػائج سػػمبية تػػنعكس عمػػى المؤشػػرات التكنيكيػػ
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مف ىنػا يػرى الػبعض أف  واالقتصادية لممشروع بعد تشغيمو اذ يصطدـ بعدـ توفر السوؽ
تعطى دراسة األسواؽ أىمية كبيرة عند البدء بعممية التصنيع ، اذ يمكف عف طريػؽ ىػذه 
الدراسػة تحديػد حجػـ القػدرة الشػرائية ونػوع السػمع والخػدمات المرغوبػة تبػرز أىميػة السػػوؽ 

لعالقػػة المتبادلػػة بػػيف حجػػـ اإلنتػػاج الصػػناعي مػػف جيػػة وحجػػـ فػػي الصػػناعة مػػف خػػالؿ ا
فكاف االنتاج  المصدر لألسواؽ   لطحف الحبوب ومخمفاتيا فػي  ،السوؽ مف جية أخرى

(يوميػػػا مػػػػف مجمػػػػوع االنتػػػاج فػػػػي ٓٔ( وشػػػكؿ)ٗطػػػف جػػػدوؿ)0ٓٓٓٓ٘محافظػػػة ذي قػػػار 
الحكوميػػة ثػػـ يػػتـ  الصػػناعات الغذائيػػة ليػػذه الصػػناعة فػػػي المحافظػػة ويػػتـ بيعػػو لمجيػػات

توزيعو في الحصة التموينية لممواطنيف، أمػا عف االنتػاج المصػدر لألسػواؽ فػػي صػػناعة 
طػف يوميػا مػػف مجمػػوع االنتػاج  0ٓٓٓٛٚمنتوجات المخػابز واالفػراف فقػد بمػغ مجموعيػا 

ليتـ بيعو عمى عامة الناس وكذلؾ عمى المطاعـ والكافيتيريات، وقد بمغ مجموع االنتػاج 
طػػػف يوميػػػا مػػػػف مػجمػػػػوع  0ٛٓٓٛدر لألسػػػواؽ فػػػي صػػػناعة المعجنػػػات والحمويػػػات المصػػػ

االنتػػاج ليػػذه الصػػػناعة فػػػي الصػػناعات الغذائيػػػة فػػػي المحافظػػػة  ليػػػتـ بيعػػو عمػػى عامػػػة 
الناس  وكذلؾ ألصحاب جمؿ المػواد الغذائيػة، حيػث اف صػناعة المشػروبات الغازيػة قػد 

ع االنتػػاج ليػػذه الصػػناعة فػػػي الصػػناعات الػػؼ لتػػر يوميػػا مػػف مجمػػػو  ٕٓٔبمػػغ انتاجيػػا 
بواسػػػطة الغذائيػػػة فػػػي المحافظػػػة  ثػػػـ يبػػػاع عمػػػى تجػػػار الجمػػػؿ والمفػػػرد لممػػػواد الغذائيػػػة 

منػػدوبيف مبيعػػات ىػػذا المعمػػؿ ومػػف ثػػـ لالسػػتيالؾ البشػػري ، أمػػا انتػػاج  صػػناعة كػػبس 
طػػػف سػػػنويا مػػػف مجمػػػػوع  ٓٗٔوتصػػػنيع التمػػػور المصػػػدر لألسػػػواؽ فمقػػػد بمػػػغ  مجموعيػػػا

نتاج ليػذه الصناعة ، وقد بمغ مجموع االنتاج المصدر لألسواؽ في صناعة منتوجات اال
لتػػػػر يوميػػػػا مػػػػف مجمػػػػػوع االنتػػػػاج فػػػػي المنشػػػػآت فػػػػػي ىػػػػػذه الصػػػػناعة فػػػػي ٕٓٓٓااللبػػػػاف 

المحافظػػػػة ليػػػتـ بيعػػػو محميػػػًا عمػػػى عامػػػة النػػػاس والفػػػائض منػػػو يصػػػدر الػػػى المحافظػػػات 
 ٜٓنتاج  المصدر لألسواؽ لصناعة المخمالت االخرى وكذلؾ لدوؿ الجوار  ، وكاف اال

طف شيريا مف مجموع االنتاج ليذه الصناعة في الصناعات الغذائية فػي المحافظػة ليتـ 
كيموشػيريا ٓٓٓٙبيعو محميا ، امػا صػناعة المرطبػات فقػد بمػغ مجمػوع االنتػاج المصػدر 

ة ليػتـ بيعػػو مػف اجمػالي مجمػوع منشػآت ىػذه الصػػناعة لمصػناعات الغذائيػة فػي المحافظػ
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بصػػورة محميػػة و مباشػػرة عمػػى عامػػة النػػاس وامػػا صػػناعة الػػثمج فقػػد كػػاف مجمػػوع االنتػػاج 
قالب اسبوعيا مف اجمالي الصناعات الغذائية في محافظة ذي قارف 0ٓٓٓٓٙالمصدر  

ليتـ تسويقة وبيعو لمكسبة لالستفادة المالية وكذلؾ الى عامة النػاس وخصوصػا المنػاطؽ 
   ٓٓٙالمجازر فكاف مجموع االنتاج المصدر  الريفية اما صناعة

 
 (ٗجدوؿ)

 ٕٕٔٓمقداراالنتاج المصدر مف الصناعات الغذائية ألسواؽ محافظة ذي قارلعاـ
عذد  وىع انصىبعت

 انمىشبث

 االوتبج انمصذر نألسىاق )طه( 

 50000 51 صىبعت طسه انسىطت ومخهفبتهب

 78000 185 صىبعت مىتىخبث انمخببس وافران انصمىن

 8800 11 صىبعت انمعدىبث وانسهىيبث

صىبعت انمشروببث انغبزيت وتعبئت انميبي 

 انصسي

5 120 

 140 58 صىبعت كبس وتصىيع انتمىر وانذبس 

 2000 1 صىبعت مىتىخبث األنببن 

 90 55 صىبعت انمخهالث

 60000 51 صىبعت انمرطببث 

 60000 55 صىبعت انثهح

 600 7 انمدبزر

 1680 58 انميبي

 3600 1 اندبس

 15000 5 انعصبئر

 3 5 انمهر

 285913 727 المجموع

 المصدر:من عمل الباحث :       
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 (ٕشكؿ رقـ )
تبايف االنتاج المصدر لألسواؽ مف الصناعات الغذائية في محافظة ذي قار لعاـ 

ٕٕٓٔ 

 
 (4المصدر :من عمل الباحث باالعتماد عمى الجدول )

طػف اسػبوعيا وقػد بمػغ مجمػوع ٓٛٙٔالميػاه فبمػغ  مجمػوع انتاجيػاكيمو يوميا اما صناعة 
مف اجمػالي المجمػوع كػارتوف يوميػآٖٓٙاالنتاج المصدر لألسواؽ فػي صػناعة الجػبس 
تسػػويقة وبيعػػو عمػػى جمػػؿ المػػواد الغذائيػػة  ليػػذه الصػػناعة  فػػي الصػػناعات الغذائيػػة ليػػتـ

 محميا 
فقػػػػد بمػػػػغ مجموعيػػػػا االنتػػػػاجي وكػػػػذلؾ لبػػػػاقي محافظػػػػات العػػػػراؽ امػػػػا صػػػػناعة العصػػػػائر 

طػػف ٖلتػػر يوميػػا وامػػا صػػناعة الممػػح فكػػاف انتاجػػو المصػػدرٓٓٓ.٘ٔالمصػػدر لألسػػواؽ 
ليسوؽ محميا ألصحاب جمؿ المواد الغذائية عػف طريػؽ التوصػيؿ المباشػر )المنػدوبيف ( 

 وكذلؾ الى باقي محافظات العراؽ.

 راس المال -رابعا
االستغناء عنيا لمنشاط الصناعي 0 وىو  يعد راس الماؿ مف العوامؿ التي ال يمكف

عامؿ اساسي لقيامو وتوفره محمياً  مشجع لمتنمية الصناعية ، وىو ايضاً  يعد عامال  
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موقعياً  في المراحؿ االولى لمنشاط الصناعي خاصة في الدوؿ النامية ، كما اف لو 
 (ٚ٘)نقؿ واتصاؿأثراً  موقعياً  في االقاليـ التي تفتقر لتسييالت مصرفية وتسييالت 

ويأتي توفر رأس الماؿ عاده مف مصدريف ىما االدخار واالستثمار 0 ويتوقؼ االدخار 
عمى مقدار الدخؿ القومي وطريقة توزيع ىذا الدخؿ )بعدالة او بغير عدالة ( ودرجة 
تنظيـ األسواؽ المالية ومقدار المكافأة التي يحصؿ عمييا المدخر )نسبة الفوائد ( ثـ 

وبالرغـ مف  أىمية رأس الماؿ في قياـ الصناعة  ناف المدخر إلى المستقبؿ،مبمغ اطمئ
إال انو ممّيز بالمقارنة بغيره مف العناصر0 كالمواد األولية وغيرىا بقدرة اكبر نسبيًا عمى 

دوره وتأثيره في اختيار وتحديد مواطف  االنتقاؿ 0 وىذا ما أدى إلى االعتقاد  بضآلة
يو قد ينطبؽ عمى مستوى الدولة الواحدة أو اإلقميـ0 أما عمى الصناعة . اف صح ذلؾ ف

المستوى العالمي او حتى عمى مستوى الدوؿ فإنو عمى الرغـ مف سيولة انتقالو إال انو 
قد يكوف ىناؾ مف األسباب والعوامؿ السياسية واالقتصادية واالجتماعية مما يقيد ىذه 

اؿ المنتج جميع االشياء التي صنعيا وبعبارة اخرى يشمؿ راس المالحركة واالنتقال
 (ٛ٘)االنساف لألغراض الثالثة االتية .

لتزيد القوى العضمية والذىنية لمعامؿ 0وتمكنو مف اف يعمؿ أشياء ال يستطيع بقواه  -ٔ
 الطبيعية اف يعمميا وحده .

 تعوضو عف النقص في قواه العضمية 0أو لتزيد في انتاجية العمميات الطبيعية  -ٕ
بينػػو فػػي  اقميمػػو وبػػيف شػػعوب العػػالـ فػػي اقاليميػػا 0فتسػػاعده عمػػى اف يتبػػادؿ التقريػػب مػػا 
ويحتاج اي نشػاط اقتصػادي الػى راس المػاؿ سػواء لشػراء المػواد الخػاـ التػي  المنافع معيا

يعتمد عمييا في العممية االنتاجيػة او لمحصػوؿ عمػى المكػائف والمعػدات واآلالت الالزمػة 
اعية او لشػػػػػراء االرض التػػػػػي تقػػػػػاـ عمييػػػػػا المؤسسػػػػػة إلنجػػػػػاز العمميػػػػػة االنتاجيػػػػػة الصػػػػػن

الصناعية، وبذلؾ يكوف راس الماؿ احد ىـ مستمزمات الصناعة ،واف اىميػة راس المػاؿ 
بوصػػفو احػػد مقومػػات الصػػناعة ،ال ترجػػع الػػى اىميػػة النقػػود التػػي ينبغػػي توافرىػػا إلنجػػاز 

ير احتياجػػػػات العمميػػػػة االنتاجيػػػػة فقػػػػط، بػػػػؿ ترجػػػػع بالدرجػػػػة االسػػػػاس الػػػػى ضػػػػرورة تػػػػوف
و تتطمػػػػب الصػػػػناعة الحديثػػػػة آالت ومكػػػائف غاليػػػػة الػػػػثمف 0وىػػػػذه المكػػػػائف  (ٜ٘)الصػػػناعة
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واآلالت ووسػػائؿ النقػػؿ التػػي تحتاجيػػا الصػػناعة 0فضػػال عػػف قيمػػة االرض التػػي تشػػغميا 
تمػؾ الصػػناعة وأثمػػاف الوقػػود والمػػواد االوليػػة وأجػػور العمػػاؿ وغيرىػػا ،كميػػا تسػػتمـز رؤوس 

في المشروع الصناعي وكمما ازداد حجػـ المشػروع ،ازدادت الحاجػة الػى امواؿ قبؿ البدء 
راس الماؿ اكثر ،فاالحتياجات مف راس الماؿ الالزمة لتنفيذ المشروع الصناعي 0تتوقػؼ 

 بالدرجة االساس عمى :

 طبيعة المشروع -1
 مدى تطور االسموب التقني فيو -ٕ

تؤثر في اختيار الموقع ويعد راس الماؿ مف احدى عوامؿ اإلنتاج الميمة التي 
الصناعي إف توفير رأس الماؿ الثابت بما يتضمنو مف أبنية ومعدات وأثاث تستخدـ في 
العممية اإلنتاجية ويختمؼ مف منشأة إلى أخرى تبعا لمقدرتيا المالية وظروفيا الداخمية 

ختالؼ والخارجية وطبيعة النشاط 0 اف مقدار التقنية المستخدمة ونوعيتيا يختمؼ تبعا ال
الحصوؿ عمى المعدات وتصميحيا أو نوع الصناعة التي تنتمي إلييا المنشأة ويمكف 

استبداليا في مواقع معينة أسيؿ وارخص مف المواقع األخرى لذلؾ تكوف ىذه المواقع 
مفضمة لنوع معيف مف الصناعة مقارنة بالمواقع األخرى التي ال تتوفر فييا مثؿ ىذه 

بر االحتياجات المالية الالزمة لممشروع الصناعي عمى التسييالت ، إف عممية تد
مستوى االقتصاد القومي تصبح مسألة عمى قدر كبير مف األىمية وتوفر رأس الماؿ 
النقدي في مكاف ما جاذبا لقياـ الصناعة فيو ورغـ أىمية رأس الماؿ في قياـ وتطوير 

د األولية بقدرة اكبر نسبيا الصناعة إال انو يتميز بالمقارنة بغيره مف العناصر كالموا
عمى االنتقاؿ وىذا مما أدى إلى االعتقاد بضآلة دور تأثيره في اختيار وتحديد مواطف 

وتعتمد الصناعة في محافظة ذي قار عمى مصدريف في تمويؿ المشاريع  (ٓٙ)الصناعة
الصناعية وىما المدخرات الشخصية وقروض المصرؼ الصناعي، ومف خالؿ الجدوؿ 

ظ انيا  كانت قميمة جدا ، مما يوحي اف الصناعات في المحافظة تعتمد (ُيالح٘)
بالدرجة االساس عمى المدخرات الشخصية لألفراد فكاف مجموع قروض المصرؼ 
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اما محافظة ذي ٘ٚٛقرضًا وقيمتو ٖٙٙقدبمغٖٜٚٔالصناعي بالنسبة لمعراؽ في عاـ
 قار فكاف مجموع القروض الصناعية فييا

 
 (٘جدوؿ )

 المصرؼ الصناعي وقيمتيا إلى المستفيديف في محافظة ذي قار والعراؽ عدد قروض
  ٕٚٓٓ-ٖٜٚٔلممدة 

المصدر /العمي , كفاية عبد اهلل ,المقومات الجغرافية لمصناعات التحويمية في 
, 4,العدد  1 التربية,جامعة ذي قار ,المجمدمحافظة ذي قار ,مجمة كمية   

 .182,ص 2211
فقد بمغ عدد القروض  ٜٛٚٔاما في عاـ باألؼ ٔقرض وقيمتيا ٕولنفس السنة 

فقد كاف عدد ٖٜٛٔباأللؼ اما عاـ ٕقرض وبقيمةٔالصناعية في منطقة الدراسة 
لـ يتـ  ٜٛٛٔبااللؼ اما في عاـٕٙقروض وبقيمة ٘القروض في محافظة ذي قار 

كاف عدد القروض  ٖٜٜٔصناعية اما في عاـ منح محافظة ذي قار اية قروض

 
 السنوات

 العراؽ محافظة ذي قار
 دينار( ٓٓٓٔقيمتيا ) عدد القروض ( دينارٓٓٓٔقيمتيا ) عدد القروض

ٜٖٔٚ ٕ ٔ ٖٙٙ ٛٚ٘ 
ٜٔٚٛ ٔ ٕ ٕٛ٘ ٕٚٙٓ 
ٜٖٔٛ ٘ ٕٙ ٕٛٙ ٔٗٛٚٛ 
 ٜٚٙٔ ٚٙ ػػػػػػػػػػػػنحلـ يمػػػػػػػػػػػػ ٜٛٛٔ
ٜٜٖٔ ٙ ٙٗٛ ٖٔٚ ٖٜٗٔ٘ 
 ٖٖ٘ٔٛ ٓٔ لـ يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنح ٜٜٛٔ
ٕٓٓٚ ٕ ٔٙٓ0ٓٓٓ ٔٙ ٕٔٛٓ 
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لـ ٜٜٛٔبااللؼ اما عاـ ٛٗٙقروض وبقيمة  ٙالصناعية الممنوحة لمحافظة ذي قار
تـ منح القروض  ٕٚٓٓتمنح محافظة ذي قار اية قروض صناعية اما في عالـ 

ثـ بعدىذه الفترة 0ٓٓٓٓٙٔقرض وبقيمة  ٕالصناعية لمحافظة ذي قار وقد بمغ عددىا
المصرؼ الصناعي في محافظة ذي قار ولـ تمنح اية قروض صناعية بعد تـ غمؽ 

 ذلؾ
 

 االستنتاجات
تمتمؾ محافظة ذي قار مقومات جغرافية كافية إلقامة اي نشاط صناعي  -ٔ

 مستقبمي فييا مف ىذه المقومات.
ألربع محافظات)السماوة ، أف موقع محافظة ذي قار الجغرافي ومجاورتيا  -ٕ

( جعميا سوقا اقميميا لمنتجات بعض صناعاتيا والتي البصرة ، واسط ، ميساف
 تفتقر الييا بعض المحافظات.

تمتمؾ المحافظة موارد اولية نباتية كاالحنطة والشعير والشمب والذرة البيضاء  -ٖ
والسمسـ والنخيؿ فظاًل عف امتالكيا ثروات حيوانية كاالغناـ والجاموس والبقر، 

 غذائية .وىذا يعطي فرصة جيدة القامة صناعات 
( نسمة حسب ٕٕٗٔ٘ٙٓتتمتع المحافظة بعدد مف السكاف ، فيي تضـ) -ٗ

وتتجمى اىمية كثرة اعداد السكاف في كونو يمثؿ سوقا ٕٕٓٓتقديرات عاـ 
واسعا لمختمؼ المنتجات الصناعية الغذائية، كما يييء فرصة اكبر لمصناعات 

ميارة في الحصوؿ عمى االيدي العاممة الرخيصة وبمختمؼ مستويات ال
المطموبة وىذا يساعد عمى ايقاؼ ىجرتيا الى المحافظات االخرى وبالتالي 

 تضاعؼ في اعداد سكانيا.
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 المصادر
، دار الفكر العربية ،  ٔىاروف ،عمي احمد  ، جغرافية الصناعة ،  ط (ٔ)

 .ٕٕٓٓالقاىرة،
فاقيا العمي، كفاية عبداهلل عبد ، الصناعات االنشائية في محافظة البصرة واقعيا وآ   (ٕ)

 . ٕ٘ٓٓالمستقبمية، اطروحة دكتوراه، كمية االداب ،جامعة البصرة،
لمحمدي،ياسيف حميدا ،التنمية الصناعية واتجاىاتيا المكانية في محافظة اربيؿ  (ٖ)

 .ٕٙٓٓ،رسالة ماجستير ،كمية االداب ،جامعة بغداد،
حمادي ،عباس عبيد ، النمو الصناعي واالتجاىات المكنية لممواقع الصناعية  (ٗ)

 .ٕٕٓٓ( ،مطبعة العاني ،بغداد 0 ٖ،مجمة البحوث الجغرافية ،العدد  )
وىاب، احمد زياد ، تحميؿ بيئي لمعوامؿ الجغرافية المؤثرة في كمية ونوعية  (٘)

المتساقطات الجوية في محافظة ذي قار، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة 
 .ٕٚٓٓالبصرة،

فية لمصناعات التحويمية في محافظة ذي العمي ،كفاية عبد اهلل0 المقومات الجغرا (ٙ)
 قار ،مجمة كمية التربية، جامعة ذي قار،

 .ٕٔٔٓ، ٗالعدد  ،ٔالمجمد 
حميد ،جاسـ حميد وآخروف، االقتصاد الصناعي ، دار الكتب لمطباعة والنشر،  (ٚ)

 .ٜٜٚٔالموصؿ،
الدليمي ،معز ياسيف ، التوقيع المكاني لمصناعات االساسية وابعادىا  (ٛ)

جية ، رسالة ماجستير، المعيد العالي لمتخطيط الحضري واالقميمي ، الجيوستراتي
 . ٕٙٓٓجامعة بغداد ، 

ابو خمرة، نزار محمود محمد ، ، استعماالت االرض الصناعية في مدينة بعقوبة  (ٜ)
 .ٕٔٔٓ((،رسالة ماجستير،كمية التربية0 جامعة ديالى،gisوتفسيرىا باستخداـ

ة البشرية واالقتصادية ، مطبعة الروضة، سعيد، ابراىيـ احمد ، اسس الجغرافي (ٓٔ)
 .ٜٜٚٔدمشؽ، 
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وىيبو ،عبد الفتاح محمد ،جغرافية االنساف ، دار المعارؼ ، االسكندرية  (ٔٔ)
 .ٜٙٚٔ،مصر0

الزوكة ،محمد خميس ، جغرافية المعادف والصناعة،دار المعرفة الجامعية، القاىرة  (ٕٔ)
،ٜٔٛٓ. 

تنمية المكانية،مطبعة جامعة الكناني، كامؿ كاظـ  ،الموقع الصناعي وسياسات ال (ٖٔ)
 .ٕٙٓٓبغداد ،بغداد،

 الباحث، باالعتماد عمى الدراسة الميدانية. (ٗٔ)
يوسؼ، فاضؿ محسف ، مشاريع البنى التحتية واثرىا عمى تشجيع االستثمار  (٘ٔ)

 . ٕٓٓٓ،  ٗٗالصناعي ، مجمة الجمعية الجغرافية العراقية ، العدد 
رياض حامد الدباغ ، محمد شامؿ ليبولد ،لونابب ، الماء ىو األساس ، تعريب  (ٙٔ)

 .  ٜٓٛٔدحاـ ، بغداد ، 
عباس ،محمد قاسـ ،التوجييات التخطيطية لمحد مف تأثير الصناعات المموثة لممياه  (ٚٔ)

)مصانع الزيوت النباتية(،رسالة ماجستير،المعيد العالي لمتخطيط :،منطقة الدراسة 
 .ٜٕٓٓالحضري واإلقميمي،جامعة بغداد،

، دار الفكر العربية ،  ٔجغرافية الصناعة ،  طىاروف ،عمي احمد ،  (ٛٔ)
 .ٕٕٓٓالقاىرة،

الجبوري، ىاتؼ لفتو ، التقويـ الجغرافي الستعماالت االرض الحضرية في مدينة  (ٜٔ)
 .ٜٕٓٓالرميثة والتوجيات المستقبمية ،رسالة ماجستير،كمية االداب جامعة الكوفة ،

لة ماجستير ، كمية االداب ، الصناعات الدوائية في العراؽ ، رسا ىند فوزيوفيؽ،  (ٕٓ)
 .ٕٚٓٓ، جامعة ، بغداد 

احمد، زياد وىاب ، تحميؿ بيئي لمعوامؿ الجغرافية المؤثرة في كمية ونوعية  (ٕٔ)
المتساقطات الجوية في محافظة ذي قار، رسالة ماجستير ، كمية التربية ف جامعة 

 .ٕٚٓٓالبصرة ف 
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في محافظة ذي قار ،  الحسناوي، ظالؿ منذر ، التبايف المكاني لتوزيع السكاف (ٕٕ)
 . ٕٓٔٓرسالة ماجستير ، كمية التربية، جامعة واسط ، 

الحمداني ،ندى محمود فائؽ ،الصناعة النسيجية في مدينة بغداد ،رسالة ماجستير،  (ٖٕ)
 .ٕٙٓٓكمية االداب ، جامعة بغداد،

 .ٕٛٓٓالعشاوي، عبد الحكيـ ، جغرافية المدف ،دار الفتح ،االسكندرية ،  (ٕٗ)
0 دار صفاء 0 عماف0  ٔالزىرة عمي  ، الجغرافيا الصناعية 0طالجنابي ،عبد  (ٕ٘)

ٕٖٓٔ. 
 . ٜٓٚٔلصقار، فؤاد محمد ا، التخطيط االقميمي ، منشأة المعارؼ ، االسكندرية ، 

الشريفي، راشد عبد راشد ،الصناعات الغذائية في محافظة البصر وافاقيا  (ٕٙ)
 .ٕٗٓٓالمستقبمية، رسالة ماجستير، جامعة البصرة، كمية االداب،

الحديثي ،محمد سعيد عمر ، الصناعة في بمدية حسيف داية  في الجزائر0مطبعة  (ٕٚ)
 .ٜٜٛٔالعماؿ ،بغداد ،

جميورية العراؽ0وزارة التخطيط والتعاوف االنمائي0الجياز المركزي لإلحصاء  (ٕٛ)
 .ٕٕٓٓوتكنولوجيا المعمومات 0 نتائج الحصر والترقيـ0بيانات غير منشورة لعاـ 

وعبد الحميد لطفي ، دراسات في عمـ السكاف ، دار الجيؿ الساعاتي ،حسف ،  (ٜٕ)
 .ٕٜٙٔلمطباعة ، مكتبة االنجمو المصريةف القاىرة ، 

 .ٕٜٛٔنجـ الديف، أحمد ، جغرافية سكاف العراؽ ، مطبعة جامعة بغداد ، بغداد ،  (ٖٓ)
يوسؼ محمد السمطاف ، سري محمد المدرس ،جغرافية النقؿ والتجارة الدولية ،  (ٖٔ)

 . ٜٛٛٔة ، جامعة البصر 
غالب ،سعدي عمي ، جغرافية النقؿ والتجارة ، دار الكتب لمطباعة والنشر ، جامعة  (ٕٖ)

 . ٜٚٛٔالموصؿ ، 
عارب، صادؽ سيرواف ،االنعكاسات الجغرافية السياسية لمشكمة التبعية االقتصادية  (ٖٖ)

،دار صفاء ،عماف ٔعمى االمف االقميمي لدوؿ مجمس التعاوف الخميجي ،ط
،ٕٓٔٔ. 
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مكاناتيا الصميع ، (ٖٗ) عبداهلل بف حمد ،الصناعة في منطقة القصيـ)خصائصياوا 
 .ٜٜٗٔ( ،ٖٚٔالمستقبمية(مجمة الجمعية الجغرافية الكويتية ،العدد)

االيزرجاوي، ماجد عبد اهلل ، ،االمكانات الجغرافية لزراعة الخضروات في محافظة  ذي 
 .ٕٛٓٓقار،رسالة ماجستير،كمية التربية ،جامعة البصرة ،

،زياد وىاب ،تحميؿ بيئي لمعوامؿ الجغرافية المؤثرة في كمية ونوعية احمد  (ٖ٘)
المتساقطات الجوية في محافظة ذي قار،رسالة ماجستير،كمية التربية، جامعة 

 .ٕٚٓٓالبصرة،
السماؾ ،محمد أزىر سعيد ، احمد محمد البريفكاني، تأثير كمفة النقؿ عاماًل مف  (ٖٙ)

مية الرئيسية بمدينة الموصؿ، مجمة عوامؿ توطف بعض وحدات الصناعات التحوي
، دار الكتب ٖٚتنمية الرافديف، كمية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموصؿ، العدد 

 .ٕٜٜٔلمطباعة والنشر، الموصؿ، 
العزاوي، مي ثامر ، ، اثر المستوطنات الصناعية في التنمية االقميمية)دراسة  (ٖٚ)

ير،كمية التربية لمبنات،جامعة لمنطقة النيرواف الصناعية في العراؽ(،رسالة ماجست
 .ٕٕٓٓبغداد،

الجنابي ،عبد الزىرة عمي ، صناعة الزيوت النباتية في العراؽ ، رسالة ماجستير  (ٖٛ)
 .ٖٛ -ٔٛ، ص ٜٜٛٔ،كمية االداب ، جامعة بغداد ،

 .ٜٔٛٔشريؼ، ابراىيـ وآخروف، جغرافية الصناعة، مديرية دار الكتب، الموصؿ،  (ٜٖ)
، دار اليازوري ، ٔية الصناعة بمنظر معاصر،طالسماؾ، محمد ازىرف ، جغراف (ٓٗ)

 .ٕٔٓٓعماف، االردف،
الدليمي ،معزز ياسيف ، ،التوقيع المكاني لمصناعات االساسية وأبعادىا  (ٔٗ)

الجيوستراتيجية ،رسالة ماجستير، المعيد العالي لمتخطيط الحضري واإلقميمي، 
 .ٕٙٓٓجامعة بغداد ،


