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عوامل التوطن الصناعي املؤثرة يف توطن صناعت الطباعت والنشر 
 يف حمافظت اربيل

 جعفر م.د. زينب عبدالزهرة                      الباحثة. ضحى عادل إبراهيم   
 قسم الجغرافية /جامعة بغداد / كمية التربية  لمبنات

doha.Adel1205a@coeduw.uobaghdad.edu.iq 

 ممخص :ال
الطباعة والنشر من الصناعات التحويمية الميمة في محافظة اربيل من خالل مساىمتيا  تعد صناعة

وتنوع  ،وذلك من خالل استقطابيا لأليدي العاممة ،في العممية االقتصادية في المجتمع البصري
وتطوير وتحسين حجم  ،والتسويق لممحافظات المجاورة ،منتجاتيا لسد حاجة السوق المحمي لممحافظة

يرادات عالية ،تاج ونوعيتواإلن عوامل لذلك ييدف البحث إلى دراسة  ،فضاًل عن تحقيقيا أرباحًا وا 
تبين من خالل الدراسة ان  وقد  ، ،اربيل في محافظةالطباعة والنشر لصناعة التوطن الصناعي 

التي  وكذلك يتبين ان ىذه الصناعة تنتشر في المناطق ،عوامل التوطن اىمية كبيرة في قيام الصناعة
 ،كونو عاماًل يرتبط  ويحدد حجم الطمب المباشر عمى منتجات ىذه الصناعةيتركز فييا السكان 

السكان  والثقافية  والتي يتركز فييا فضاًل عن وجود البنى التحتية السيما في المناطق الصناعية
بنسبة ة اربيل مركز مدينفي التحويمية الصغيرة إذ تركزت أكثر الصناعات  ،والقريبو من االسواق 

ومن ضمنيا صناعة الطباعة والنشر التي تقوم عمى اساس عوامل التوطن الصناعي في  %(75)
منطقة الدراسة ومدى اىميتيا ومشاركتيا في قيام ىذه الصناعة فيي االساس في قيام ىذه الصناعة 

طرق النقل  ،السوق،ان القوى العاممة والسكالمساحة والمواد االولية، من حيث اىمية الموقع الجغرافي و 
 .التوجيو الحكومي،
 الكممات المفتاحية: )التوطن الصناعي، توطن صناعة الطباعة والنشر، اربيل (.  

Factors of industrial settlement affecting the settlement of the printing 

and publishing industry in Erbil Governorate 

researcher. Duha Adel Ibrahim MD Zainab Abdel-Zahra Jaafar 

University of Baghdad / College of Education for Girls / Department of 

Geography 

Abstracts: 

The printing and publishing industry is one of the important manufacturing 

industries in Erbil governorate through its contribution to the economic 

process in the Basra community, by attracting labor and diversifying its 

products to meet the needs of the local market for the governorate, marketing 

to neighboring governorates, developing and improving production volume 
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and quality, as well as achieving profits. And high revenues, so the research 

aims to study the factors of industrial settlement of the printing and 

publishing industry in Erbil governorate. The direct demand for the products 

of this industry, as well as the presence of infrastructure, especially in the 

industrial and cultural areas in which the population is concentrated and close 

to markets, as most small manufacturing industries were concentrated in the 

center of Erbil city by (75%), including the printing and publishing industry, 

which is based on factors Industrial settlement in the study area and the 

extent of its importance and participation in the establishment of this 

industry. It is the basis for the establishment of this industry in terms of the 

importance of geographical location, area and Raw materials, workforce and 

population, market, transportation methods, government guidance. 

  Keywords: (industrial settlement, printing and publishing industry, Erbil). 

 مقدمة :
تمعب الصناعات الصغيرة الحجم  ومن ضمنيا صناعة الطباعة والنشر دورًا " ميما" 
في تطور النشاط االقتصادي ألي بمد فيي العمود الفقري ألي اقتصاد حر ومن ثًم 
تظير أىميتيا في تطوير االقتصاد الوطني فالصناعات الصغيرة تساىم بشكل مباشر 

المصنعة لمدول ، كما تؤدي إلى زيادة القيمة المضافة الدخل القومي وفي النواتج  في
وتعمل عمى المساىمة في دعم ميزان المدفوعات عن طريق تخفيف استيراد السمع 
والمنتجات المماثمة وزيادة الصاد ارت كما تعمل عمى استغالل المواد الخام المتوفرة 

فظة اربيل تعد صناعة محميا التي تعتمد عمييا كثير من الصناعات الكبيرة ، وفي محا
دورًا الطباعة والنشرمن الصناعات الصغيرة وىي أحد النشاطات الميمة التي تمعب 

 ميما في االقتصاد واستغالل المواد المتوفرة 
 

 :  فرضية البحث
لدى السكان فضاًل عن عدم وجود رؤية تراجع المستوى الفكري والثقافي 
  مستقبمية لمواكبة التطور العممي .

 بحث  مشكمة
.ماىي طبيعة المحددات المكانية لتوطن صناعة الطباعة والنشر  في محافظة اربيل 1 
 ؟
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 . ما ىو مدى تأثير صناعة الطباعة عمى البيئة الحضرية لمحافظة اربيل ؟2
 اهمية بحث 

تكمن اىمية صناعة الطباعة في ىذا المنطمق سيتم دراسة عوامل التوطن الصناعي 
في نشر الثقافة والعموم في كافة المجاالت العممية وكذلك ميمة والنشر بكونيا االساس 

جدًا في دوائر الدولة والمؤسسات التعميمية واالسواق العامة والمكتبات واالساس في قيام 
بدراسة عوامل التوطن ومن ىذا المنطمق فأن الدراسة  ،معارض الكتب الدولية 

ي قيام صناعة الطباعة والنشر الصناعي لمنطقة الدراسة ومدى اىميتيا ودورىا ف
لمنيوض بواقع ىذا  والتعرف عمى المشكالت الخاصة بيا وتقديم الحمول الالزمة ليا

 القطاع الميم 
 حدود المكانية والزمانية لمبحث 

حدود الزمانية فيي لعام اما ال ،حدود الدراسة المكانية ىي حدود محافظة اربيل 
 ة عمى وفق البيانات المتوافر 2221-2222
 تمهيد :

يقوم النشاط الصناعي حيثما يرغب اإلنسان في توقيعو، إال أنو ال يتوطن إاّل عندما 
تقام الصناعات في مواقعيا المناسبة التي تتيسر ليا كل أو أغمب مقومات توطنيا. 
ورغبة اإلنسان في اختيار مواقع صناعاتو تبنى عمى عدة اعتبارات، يأتي في مقدمتيا 

من الربحية االقتصادية. وفي الغالب فإن من العسير حصول ذلك  تحقيق قدر معقول
ما لم تتييأ لمصناعة متطمبات موقعية عديدة في الموقع. ومتطمبات قيام وتوطن 

، فيعوض انخفاض كمفة أحدىا عن ارتفاع  Substitutionالصناعة قابمة لالستبدال 
ور الحضاري والعممي كمفة آخر. وىي أيضًا ليست في حالة ثبات، فتتغير مع التط

 الذي يبنيو اإلنسان، وبتغير أحوال السكان .
والصناعات تتباين مع بعضيا في أنواع ومقدار متطمباتيا منيا، كما تتباين األقاليم 
والبمدان في قدرتيا عمى إمداد الصناعة عامة أو بعض فروعيا بمتطمباتيا، ولذلك فال 

عة، مما يتطمب تييئة خمفية نظرية بد من اختيار نوع وحجم وموقع مناسب لمصنا
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لتعريف كل عامل? من عوامل قيام الصناعة ودوره في قياميا وتوطنيا وفي تحديد 
مواقعيا . وفيما يمي عرض ليذه العوامل المؤثر في قيام صناعة الطباعة والنشر 

 وتفصيل ألثرىا المشار إليو 
 

 اربيل في محافظة المقومات الجغرافية لصناعة الطباعة والنشر 
إن نمو وتطور صناعة الطباعة في منطقة الدراسة مرىون بتوفير متطمبات موقعيو  

عدة اقتصادية، وفيما يأتي مناقشة أثر كل عامل من عوامل التوطن الصناعي لصناعة 
 الطباعة في منطقة الدراسة 

 location and Areaالموقع الجغرافي والمساحة -1
صناعة بالغ األىمية حيث يفضل اختيار مكان قريب يعتبر اختيار موقع إنتاج ال    

من التجمعات السكانية ومع االخذ بنظر االعتبار ان يكون قريبًا من مصادر المواد 
الخام و الكيرباء ووسائل النقل ولمموقع الجغرافي اىمية كبيره في عممية تحقيق التوطن 

 الصناعي اذ يشكل 
الجغرافي لإلقميم وذلك لما يعكسو موقع االقميم  دراستو وتحميمو حجر الزواية في التحميل

بشرية ،اقتصادية ،) المكاني والفمكي (من مرتكزات )مؤىالت( جغرافية تنموية )طبيعية 
(يكون ليا تأثيركبير في جذب واستقطاب األنشطة االقتصادية بشكل عام واألنشطة 

 الصناعية عمى وجو 
ي تأثير ميم في تعزيز دور النشاط الصناعي التحديد الى االقميم اذ ان الموقع الجغراف

 لذلك 
 يساىم الموقع الجغرافي مع مرتكزات التنمية االخرى وبشكل كبير في اي نيضة تنموية 

تحتل مدينة اربيل موقعًا جغرافيًا متميزًاعند اقدام جبال 1صناعية في االقميم الجغرافي
 كردستان 

لعديد من الطرق الميمة  التي وسط سيل فسيح يعرف بسيل اربيل وعند ممتقى ا
 تربطيا 
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بالمراكز الرئيسية في محافظات منطقة كردستان وبوسط وجنوب العراق من جية 
 وباألقطار

وىي من المدن الكبيرة  2المجاورة من جية ثانية أربيل وعاصمة إقميم كوردستان العراق  
% من 34.5 التي تشكل 2كم 14817كم وبمساحة  352التي تبتعد عن بغداد حوالي 

مترآ عن مستوى سطح البحر تحدىا شرقا محافظة  418مساحة االقميم وارتفاع 
محافظة كركوك جنوبا وتركيا وايران شماال ،السميمانية ومحافظتي دىوك ونينوى غربا 

( 37.15-35.32اما بالنسبة الموقع الفمكي لمحافظة اربيل تقع بين دائرة عرض )
( وتضم 1كما موضح في الخريطة) 3( 45.25-43.22شماال وبين خطي طول )

راوندوز ،جومان ،ميركة سور ،محافظة اربيل العدد من االقضية وىي قضاء سوران 
مخمور وتبمغ مجموع مساحات ،خابات ،كويسنجق ،سيل اربيل ،مركز اربيل ،شقالوة ،

( وليذا 1من مساحة محافظة اربيل كما موضح في جدول )15274ىذه االقضية 
رافي المميز اثر كبير في توطين صناعة الطباعة والنشر وذلك النو موقع الموقع الجغ

استتراتيجي يمكن سيولة االتصال بباقي المحافظات لكي تكون ىناك مرونة في تسييل 
 م2221مساحات االقضية لمحافظة أربيل لعام عممية توزيع ىذه الصناعة وتطورىا  

 النسبت المئىيت % 2المسبحت كم األقضيت

 16.9 2548 نسىرا

 10.8 1682 ميركه سىر

 5.5 832 جىمبن

 3.4 518 راوندوز

 11.2 1682 شقالوة

 6.6 995 مركس اربيل 

 8.5 1288 سهل اربيل

 14.4 2172 كىيسنجق

 4.3 645 خبببث

 18.4 2768 مخمىر

 100 15074 المجمىع



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

 
 

 
 

 2110 

ئرة اإلحصاء ، قسم المصدر/ باالعتماد عمى : وزارة التخطيط في اإلقميم كردستان ، دا
التخط
يط ، 
بيانات 
غير 
منشورة 
 ،
222 

الخريط
 (1ة )

مساحا
ت 
االقض
ية 
لمحا
فظة 
 اربيل

 
 

 
المصدر/من عمل الباحثة  باالعتماد عمى : وزارة التخطيط في اإلقميم كردستان ، دائرة 

 2221اإلحصاء ، قسم التخطيط ، بيانات غير منشورة ، 



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

 
 

 
 

 2111 

 (2خارطة )
 اقضية محافظة اربيل

 
المصدر/من عمل الباحثة  باالعتماد عمى : وزارة التخطيط في اإلقميم كردستان ، دائرة 

 2221اإلحصاء ، قسم التخطيط ، بيانات غير منشورة ، 
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 رأس المال  -1
يعد راس المال من االمور األساسية لقيام الصناعة وتحسين نوعيتيا وذلك لشراء 

 اآلالت ودفع 
 رات السابقة ان رأس المال ميم في ادخال القدرات التقنية اجور العاممين وظير في الفت

المتطورة لتحل محل االيدي العاممة وتزيد من كمية االنتاج وتقل كمفتو بصورة عامة 
 ويكون في 

رأس المال النقدي عادتًا شيء من المرونة باعتبار المستوى المحمي والقومي وليذا ال 
 تكون 

وى الكبير ومن ىذا االعتبار لعامل رأس المال مرونة االختالفات الموجودة ضمن المست
 كبيرة 

اكثر من باقي عوامل االنتاج حيث ينقل الى المناطق التي يتوافر فييا عامل االستثمار 
 والنمو 

 راس المال ضروري بالنسبة 4الصناعي
 المواد االولية -2

ة بالكامل تساعد في المواد االولية او المواد الخامة وىي مواد قد تكون اولية وطبيعي
 العممية 

الصناعية بشكل واسع وكبير عن طريق التحويل من شكميا االصمي الى شكل أخر 
 تمامًا يتالئم 

مع احتياجات االنسان ومتطمباتو وقد يؤثر اختالف ىذه المواد وأثمانيا وكيفية استغالليا 
 في 

في الصناعة من صناعة عوامل قيام الصناعة تختمف مقادير المواد األولية المستخدمة 
 ألخرى 

ومن مصنع ألخر تبعا لنوعية المنتجات  كما في صناعة الطباعة والنشر التي تعتمد 
 عمى  
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كميات من الورق واالحبار بأنواع وكميات مختمفة كما تختمف الكميات المطموبة من 
 الورق 

 والنشر  واالحبار في صناعة الطباعة والنشر حسب الكميات المطموبة من المطبوعات
اما الطاقة االنتاجية المقامة في مؤسسة صناعية فأنيا تعد احيانا معيارا جيد وال كنيا 

 ال تعد 
معيارا كامال لتمثيل المصانع بأحجاميا وقدراتيا االنتاجية الن اكثر المصانع ال تنتج 

 بكامل 
ساوية لتعدد طاقتيا فالمصانع التي ليا طاقات انتاجية متشابية نجدىا ال تنتج كميات مت

 اصناف 
وصناعة الطباعة والنشر من الصناعات التي تحتاج إلى مواد أولية تتمثل  5المنتجات

 بالورق والحبر 
ذا  كان الورق يدخل في تركيب المطبوع بنحو  وغيرىا من المستمزمات الطباعية وا 

(52 )% 
ل نتيجة فان العنصر الحيوي ميدد بالنقص ال لنقص الرقعة المزروعة من االشجار ب

 التوسع في 
قطع األشجار واإلسراف في استخداماتو في صناعة الورق واألثاث وضعف امكانية 

 تعويض  
 لقد زاد استيالك الورق ال لسد الحاجات الضرورية من ،ىذه األشجار في مدة وجيزة 

المطبوعات ولكن زاد التوسع في تصنيعو لفتح اسواق جديدة وراء الربح السريع وأصبح 
 م العال

في سباق لتقديم مزيد من الورق بأسعار متزايدة بعد التأكد من أمكانية خمق الطمب عمية 
 حتى 

في العصر الحديث، مع اختراع   6يصبح مقدار ما يستيمك من الورق معيارًا لمتقدم  
 الورق 
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المصنوع آليا من الخشب في العالم الغربي، يتم إنتاج المزيد من أنواع الورق، وترتفع 
  سرعة

إنتاجو. مع مرور األيام، تم استبدال الورق المصنوع يدويا، ولم يعد يستخدم في الكتابة 
 اليومية 

أو الطباعة. ولكن، يوجد حتى اآلن في بعض مناطق الصين الفن التقميدي لصناعة 
 7الورق يدويا، وذلك الستخدامو في أعمال فن الخط والرسم

 (5،6الحظ الجداول )
 

 الفرد العربي من الورق) كمغ في السنة( استهالك  (5جدول ) 
 القطر  حصة الفرد  القطر حصة الفرد

 الجزائر  7.5 اليمن  1.7
 مصر 12.2 سوريا 11.1
 ليبيا ..3 االمارات  4..6
 موريتانيا 1.2 عمان  26.9
 المغرب 9.4 السعودية  17.3
 السودان 5.. قطر 7.6

 تونس 18.2 لبنان  31.3
 

48.3 
  الكويت

2..2 
 البحرين

 
 

18.3 
 العراق 1.7 االردن
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قسم  ،صناعة الورق في الجميورية التونسية  ،المصدر :رضوان بن محمد عيادي 
رسالة ماجستير )غير منشورة (ص  ،جامعة بغداد ،كمية التربية ابن رشد  ،الجغرافية

64  
 

 
 
 

 (6جدول )
ل الفترة المتوقعة معدالت النمو في الطمب عمى الورق لممناطق المختمفة خال 

2..5-2.5. 
ورق  المنطقة

 الصحف
ورق 

الطباعة 
 والكتابة 

خامات 
 التغميف

الورق 
 الصحي 

انواع ورق 
 وكرتون اخرى

الطمب 
 بالكامل

 2.. ... 3.. 2.. 2.. 2.. شمال وغرب أوربا
 4.. 3.. 4.. 4.. 4.. 3.. جنوب أوربا
 2.7 3.7 2.3 2.7 1.5 3.. شرق أوربا
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 7.. 7.. 7.. 7.. 7.. 7.. اليةأمريكا الشم
 2.7 2.2 2.9 2.4 1.3 2.3 أمريكا الجنوبية

 1.9 2.3 2.6 2 2 1 افريقيا
 1.5 2.2 2.8 1.7 1.4 1 غرب اسيا
 7 3 3.4 8.2 5 6.7 جنوب اسيا

 4.4 2.2 3.3 5 4 1.7 جنوب شرق اسيا
 2.7 -1.8 _2.2 3.6 1.7 2.8 شرق اسيا

 

 السوق-3
الذي يمتقي فيو البائعون والمشترون لعقد صفقات سواء كانت سمع والسوق ىو المكان 

ومن وجيت النظر االقتصادية )اي مجموعات من الناس تربطيم عالقة  او خدمات
في المفيوم االقتصادي يذكر 8تقوم فيو مبادلة عمى نطاق تجاري أي مكان ،بسمعة ما 

ط اقتصادي، وقد يعبر السوق البداية الطبيعية ألي نشاأن السوق الصناعي ىو نقطة 
بالمشتري، والمشتري الصناعي ىو شخص عن المكان أو الوقت الذي يمتقي فيو البائع 
عمميات اإلنتاج، أو إعادة بيعيا، وغالبا ما يشتري منتجات محددة بيدف استخداميا في 

المشتري االستيالكي، الشتراك عدد يكون سموك المشتري الصناعي أكثر رشدًا من 
بحاجة إلى المشورة الفنية سواء بير من األفراد في اتخاذ قرار الشراء الصناعي، ألنك ك

والفائدة من استخداميا من المصادر الداخمية أو الخارجية، لمعرفة خصائص السمع 
الصناعي وظيور تعد األسواق من العناصر الميمة التي تحدد الموضع  9وتكمفتيا 

الصناعية المراد سوق يساىم في تحديد حجم المنشآت الصناعات  ونجد ان حجم ىذا ل
المستثمرين إقامتيا ونوعية ىذه الصناعات فكمما كان حجم السوق كبيرا ساعد في جذب 

 إلقامة صناعتيم وكان حجم رؤوس االموال المستثمرة اكبر وكمما كان حجم السوق 
تتميز  12عية فيو صغير ادى ذلك الى امتناع المستثمرين من إقامة المنشآت الصنا

الصناعات الحديثة بأنيا تقوم عمى أساس اإلنتاج الكبير مثل صناعة الحديد   بعض



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

 
 

 
 

 2117 

السيارات لذلك فأن اختيار ىذه الصناعات تعتمد عمى مدى قدرة والصمب وصناعة 
اما المراكز الثقافية المتطورة فتكون غالبًا أسواق االسواق عمى استيعاب منتجاتيا 

السوق عمى استيعاب المنتجات الثانوية ناعة الورق ثم ان قدرة مالئمة لتوطين ص
جذب الصناعة نحو السوق الناتجة مع الصناعة االساسية يعد عنصرًا ميم ايضا في 

تتمركز في مركز ومن خالل الدراسة الميدانية وجدنا ان اسواق الطباعة والنشر  11
يكون عمى يع انتاج الطباعة والنشر مدينة اربيل وسط الفئة التعممية والثقافية وان توز 

 الفئة التعميمة واالسواق العامة مثل الفنادق والمراكز االىمية التعميمية والصحية 
والمطاعم وغيرىا من الفئات التي تحتاج الى ىذه الصناعة فوجودىا وتمركزىا داخل 

طوين االسواق تكون اكثر مرونة   لذك يعد السوق من المقومات االساسية لتىذه 
 الطباعة والنشر 

 السكان والقوى العاممة  3-1
ان حجم وتركيب السكان أثر واضح في توطين وقيام الصناعة ويبدو ذلك من ناحيتين 

ان سعة السوق تتوقف عمى عدد السكان وقوتيم الشرائية وىو عامل الوم اوالىما 
الصناعة بالقوة  الصناعة وتوسعيا  وثانييما ان السكان مصدر تزويدالستمرار نجاح 

درجة نشاطيا وميارتيا وقدراتيا امكانية استغالل الموارد العاممة التي يترتب عمى 
التنمية االقتصادية ورفع معدالت نمو الدخل القومي الطبيعية بصورة أفضل لتسريع 

والقوى العاممة  12الطمب عمى المنتجات الصناعية والذي ينعكس  بدوره في توسع سوق 
ان دور ىذا العنصر في اختيار موقع عنصر ميم في جميع العمميات الصناعية اال 

الصناعة يختمف من صناعة ألخرى ومن مصنع ألخر وفي العراق كغيرىا من الدول 
النامية تعتبر االيدي العاممة أىم مقومات الصناعة وتوافرًا ومن حيث العدد طبعًا ال 

العاممة والسكان ىو مورد اقتصادي ىام لما يتوفر فية من ميزات من القوة   13النوعية 
وتختمف الصناعات في مدى حاجتيا  14حيث المستوى الثقافي والخبرات  والتنافسية  

الى الخبرة الفنية والكفاءة والميارات وتعد االيدي العاممة احد المتطمبات الرئيسية لعممية 
اسية امام التطور الصناعي في الدول النامية التنمية الصناعية وىي تشكل عقبة اس
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اذ يعتمد عدد ،ويتحدد اثر العمالة في االنتاج الصناعي بعدد العمال ومستوى كفاءاتيم 
اما مستوى كفاءاتيم فتعتمد بالدرجة االولى عمى درجة  ،العمال عمى عدد السكان 

يدي العاممة كمًا ونوعًا ولتوافر األ 15التدريب الفني لمعمال ومياراتيم والبيئة الصناعية 
في امكانية تحقيق النمو الصناعي أذ بمغ عدد سكان محافظة اربيل 

( حجم السكان 7كما موضح في جدول) 2221(نسمة بموجب تقديرات 1944717)
 2222لمحافظة اربيل لعام 

 م2221حجم السكان لمحافظة أربيل لعام  (7جدول ) 

 األقضية
النسبة  عدد السكان

 %المئوية
 %9.1  177158 سوران

 %2.5 49774 ميركه سور
 %1.5 29542 جومان
 %1.2 24046 راوندوز
 %7.3 142100 شقالوة

 %46.5 904858 مركز اربيل 
 %10.8 211263 سهل اربيل

 %5.4 106454 كويه
 %5.3 104720 خابات
 %10.0 194802 مخمور

  1944717 المجموع
 

عتماد عمى : وزارة التخطيط في اإلقميم كردستان ، دائرة المصدر/من عمل الباحثة  باال
 م2221اإلحصاء ، قسم التخطيط ، بيانات غير منشورة ، 
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ان تركز السكان في المدينة يعزي الى تواجد معظم االنشطة االقتصادية وال سيما 
ي ( يشير الى ان ىناك تباين بين اعداد السكان ف6والصناعية وفي جدول ) التجارية

وىذه يعزي الى ان واقع الصناعة وسبل تطورىا يعتمد عمى الفئة   المدينة والريف
الثقافية المتواجدة في المدينة وان ارتفاع اعداد سكان المدينة   االكثر تواجد وىي الفئة

اكثر تطور واستمرار كما موضح في خارطة رقم   يشير الى ان الصناعة تكون في
 (خارطة سكان محافظة اربيل5)

  2221( تقديرات سكان محافظة اربيل حسب الجنس والبيئة لسنة 6جدول )
 المجموع الريف المدينة المحافظة

 مجموع انثى ذكر مجموع انثى ذكر مجموع انثى ذكر اربيل

 843،
573 

824،728 1،668،
281 

168،
125 

167،
557 

335،
682 

1،211،698 992،
265 

2،223،
963 
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العتماد عمى : وزارة التخطيط في اإلقميم كردستان ، دائرة المصدر/ من عمل الباحثة با
 2221اإلحصاء ، قسم التخطيط ، بيانات غير منشورة ، 

وبالنسبة لمطباعة  تحتاج إلى ايدي عاممة ماىرة ذات خبرة في ممارسة نشاطاتيا 
صحيحة الن كل المطابع في الوقت الحاضر تعمل عمى اآلالت االلكترونية بصورة 
ذات مواصفات مختمفة والعمل يكون عبارة عن أجيزة حاسوب الكيربائية  الحديثة

الطابعات بصورة فنية وكذلك تحتاج المطبعة الى فني وشاشات الكترونيو تتحكم في 
لممطبعة في ان اصابيا عطل اثناء العمل ميكانيكي لغرض اجراء الصياغة مستمرة 

التي تخص الطباعة في حين ور وصيانة دورية وممؤىا بالحبر وغير ذلك من األم
لتحمل تمك تحتاج لوحات اإلعالنات الى فنين لغرض تصميم قواعد من الحديد 

البوسترات بمختمف التصاميم واإلشكال وأصحاب المطابع ىم الذين يقومون بكل ذلك 
العمل وحتى االنارة بالنسبة لإلعالنات الضوئية وىذه االنشطة تستقطب بخبرات فنية 

 ن اجل اكمال ىذه االنشطة عمى أكمل وجو مختمفة م
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 ( عدد سكان محافظة اربيل 5خارطة رقم )
            

 
المصدر/من عمل الباحثة  باالعتماد عمى : وزارة التخطيط في اإلقميم كردستان ، دائرة 

 2221اإلحصاء ، قسم التخطيط ، بيانات غير منشورة ، 
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 النقل-5
ديون اىمية كبيرة لتكاليف النقل وذلك الن أي مشروع اقتصادي يقصد يعطي االقتصا

 من وراء 
وتكاليف النقل  ،إقامتو الحصول عمى اكبر قدر ممكن من الربح بالنسبة لرأس المال

 موضوع 
معقد يرتبط  بتوفير وسائل النقل ومدى كفايتيا ومرونتيا ومدى المنافسة بينيا كما 

 ترتبط 
مواد التي يحتاجيا المصنع وىي اوزان متغيرة نتيجة لمتغير الفني باألوزان النسبية لم

  16لمصناعة
ويعد قطاع النقل بفروعو وأنشطتو مكونًا ميمًا من البنى األساسية لالقتصاد الوطني 

 بصورة 
عامة والصناعة بصورة خاصة وركيزة اساسية لمتنمية االقتصادية واالجتماعية في أي 

 بمد لما 
 القطاعات االقتصادية ومنيا الصناعة  والتجارة والسياحة وغيرىا من لو تأثيرات عمى 

القطاعات الحيوية وان توفر الشبكات الحديثة والمتكاممة لمنقل بوسائطو المختمفة يعد 
 عاماًل ميما 

وقد ظير من الدراسة 17في تحديد مواقع واتجاىات االنشطة والمشاريع الصناعية 
 السابقة ألسواق 
يع الصناعات عمى المحافظات ان عامل لو اىمية كبيرة في تحديد الصناعة وتوز 

 الفعاليات 
الصناعية نظرا ألىميتو في نقل السمع المصنوعة او نقل المواد االولية الى موقع 

 الصناعة كما 
ان النقل السيل الرخيص الكفوء يساعد عمى ايجاد نوع من التخصص في االنتاج 

 وعميو فان ،
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لمنقل التأثير االكبر عمى موقع الصناعة اكثر من أي عامل آخر  من الممكن ان يكون
 وتتمتع   18

مدينة اربيل بشبكة طرق رئيسية بمختمف انواعيا تربط المدينة بمدن اخرى مما يسيل 
 عممية 

تجييز الصناعة بمواد اولية من خارج وداخل العراق وكذلك يساىم في تصدير 
 (6الخريطة رقم ) المنتجات الى جميع المدن كما يتضح في

 ( 6خارطة رقم  )
 طرق النقل محافظة اربيل 

 

المصدر/من عمل الباحثة  باالعتماد عمى : وزارة التخطيط في اإلقميم كردستان ، دائرة 
 2221اإلحصاء ، قسم التخطيط ، بيانات غير منشورة ، 
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 الطاقة والوقود  -6
حديثة وتقسم موارد الطاقة الى قسمين تعتبر موارد الطاقة عصب الصناعة التحويمية ال 

 موارد 
غير متجددة وتشمل الفحم بأنواعو والبترول والغاز الطبيعي وموارد متجددة وتشمل 

 الطاقة 
تستخدم موارد الطاقة في الصناعة بثالثة اشكال :فيي  ،المائية والشمسية وطاقة الرياح 

 اما 
اجة الصناعة لكل واحد من ىذه تكون شكل وقود او قوى محركو او كيرباء وتختمف ح

 االشكال 
تظير أىمية  19تبعا لتوفر ىذه الموارد وتبعا لتكاليف استغالليا وتبعا لحاجة الصناعة 

 الطاقة 
والوقود في تحديد مواقع الوحدات الصناعية من خالل نسبة ما تشكميا من الكمفة 

 االجمالية 
اج الى كميات كبيرة من وحاجة الصناعة الييا اذ ان ىناك بعض الصناعات تحت

 الطاقة كصناعة 
%( 23ك غ م( في العراق بمغت )\ميغا جول 28.2الحديد  والصمب التي تحتاج الى )

 من كمفة 
ك \ميغا جول 32.7االنتاج الكمي كذلك الحال في صناعة األلمنيوم التي تحتاج الى )

 غ م( من 
ير مرن باعتبار التوطن كانت الطاقة في بداية الثورة الصناعية عامال غ22الطاقة 

 الصناعي فقد 
كانت المصانع تختار اماكنيا عمى ضفاف االنيار او في الغابات او في حقول الفحم 

 وفي  ،



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

 
 

 
 

 2125 

الوقت الحاضر بدأ يقل تأثير الطاقة من مكان الصناعة فالتقدم التقني اعطى 
 لمصناعات بعض 

عد ما اصبح نقل الطاقة المرونة والحرية في اختيار مكان الصناعة باعتبار الطاقة ب
 21سيال 

يعد مصدر الطاقة المتولدة من الكيرباء افضل مصادر الطاقة وذلك لعدة اسباب منيا 
 سيولة 

 السيطرة عمييا وسيولة النقل وال يحتاج الى خزن ويساعد ذلك في االقتصاد برأس المال 
ذي يزود المخصصة لتزويد الوقود وتتمتع منطقة  الدراسة بوجود مصفى خورممة ال

 المنطقة 
بالوقود وسيولة الحصول عمى المشتقات النفطية وتتمتع اربيل  بوجود العديد من 

 المحطات 
محطة خبات البخارية وىذا يييئ ليا امكانية ،الكيربائية  من ابرزىا محطة الغازية 

 استيراد الكيرباء من جميع المحطات الكيربائية المركزية 
 
 
 التوجيه الحكومي 7-1

التأثير الحكومي عمى التطور والتوزيع الصناعي في معظم اقطار العالم في الحقب زاد 
 االخيرة 

زيادة كبيرة جدًا وذلك عن طريق سياستيا وتشريعاتيا القانونية ودوائرىا المنفذة ليذه 
 السياسات 

ال يقتصر دور  ،22ولكن لمثل ىذا التأثير وىذا التدخل عرضة الى التغير المستمر
 دخميا الدولة وت

في الصناعة عمى الدول التي تعتمد منيج التخطيط  المركزي بل يتعداه الى االنظمة 
 الرأسمالية 
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 ايضًا في احيان عديدة ويحدث التدخل اما بصورة مباشرة أو غير مباشرة ففي االنظمة 
الرأسمالية قمما تتدخل الدولة مباشرة في الصناعة وىي أن تدخمت بيذا االسموب ففي 

 دنى حده اال
من حيث الشمول والعمق ولمدد قصيرة قدر اإلمكان وذلك ألسباب استراتيجية أو 

 اقتصادية 
أوكمييما معا وسرعان ما تكف عن ىذا االسموب بعد زوال مسبباتو كقيام المممكة 

 المتحدة في 
اال ان ىذا االسموب في التدخل  ،الثالثينيات بإنشاء صناعات معينة في لنكشاير 

 ون المباشر يك
اكثر وضوح وقوة في الدول التي تعتمد التخطيط المركزي ويسيطر فييا القطاع العام 

 في 
اما التدخل غير مباشر فتعتمد غالبًا الدول الرأسمالية عندما تجد أن التدخل  ،الصناعة 
 ضروري 

وفي االقتصاديات  23لتصحح مسارات وأحوال نشاطيا الصناعي في كل البالد 
 الموجية يؤخذ 

ر االعتبار عند توقيع واختيار المواقع لممنشآت الصناعية تحقيق االىداف بنظ
 االقتصادية 

 واالجتماعية واالستراتيجية معًا وحيث يتم التوزيع 
 ويعد الدعم الكومي لشركات القطاع الخاص ضروريًا من اجل توجيو أنشطة االستثمار 

سة الميدانية في محافظة واالعمال التجارية الى مجاالت الصناعة ومن خالل الدرا
 اربيل وجدنا 

ان صناعة الطباعة والنشر في المحافظة التوجيو والدعم الحكومي ضئيل جدًا وان 
 صناعة 



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

 
 

 
 

 2127 

الطباعة والنشر في ىذه المحافظة جميعيا من القطاع الخاص وعدم وجود دعم من 
 الدولة  ليذه 

ن ناحية فرض الصناعة وان اصحاب ىذه الصناعة تعاني من توجيات الحكومة م
 الضرائب والغرامات وغيرىا من القوانين التي تؤثر عمى ىذه الصناعة 

 
 االستنتاجات 

 
تمتمك محافظة اربيل العديد من المقومات الجغرافية الطبيعية مثل ) الموقع الجغرافي -1
 المياه (  ،المناخ  ،المساحة  ،مظاىر سطح االرض  ،
 ،النقل ،السوق  ،رأس المال ،السكان  ،ولية والمقومات البشرية مثل ) المواد اال 

 التوجيو 
الطاقة والوقود ( ىذه المقومات مكنت من قيام وتوطين مثل ىذه الصناعة  ،الحكومي 

 عمى الرغم من ان المقومات البشرية لم تستغل اكمميا 
 
 يعد موقع الجغرافي لصناعة الطباعة والنشر في محافظة اربيل من اىم العوامل او  -2

المقومات في توطين ىذه الصناعة لكونيا تقع  وتتمركز في مركز مدينة اربيل التي 
 يحيط بييا 

 الجامعات وتكون قريبو من وزارة التربية  واالسواق العامة والمكتبات العامة  
بالنسبة لمموارد البشرية ان محافظة اربيل تمتمك نسبة عالية من السكان وكذلك -3

 كونيا 
ان االسواق العامة تحتاج الى الطباعة والنشر بصورة مستمرة مثل مدينة سياحية ف

 الفنادق 
والمطاعم واالماكن الترفييية  مما اسيم ىذا في رفد صناعة الطباعة والنشر باأليدي 

 العاممة
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ال تحتاج صناعة الطباعة والنشر الى ايدي عاممة كبيرة فقط بل تحتاج الى عمال -4
 ماىرين 

ل لمتشغيل وتحديد نسب االوراق المطبوعة وكمية االحبار الداخمة وبأعداد قميمة وعما
 والعمل 

يكون مبرمج الن اآلالت والمكائن ىي التي تحدد النسب الداخمة في الصناعة والحاجة 
 لمعاممين

 ألغراض التحميل والتفريغ ومنظفين
  ان صناعة الطباعة والنشر اعتمدت في انتاجيا عمى استيراد الورق واالحبار-5

 ومستمزمات الطباعة الثانوية وكذلك آالت الطباعة والمكائن والقطع االحتياطية من 
 خارج القطر بصورة واسعة 

 التوصيات 
التخطيط المدروس لمواقع الطباعة والنشر المستقبمية وفقا لدراسة عوامل التوطن  -1

المواد االولية  تييئة وسائل نقل مالئمة لضمان وصول-2 الصناعي الطبيعية والبشرية
المنتوج الى المؤسسات التعميمية ودوائر الدولة الى مصانع الطباعة والنشر ونقل 

 والمكتبات واالسواق العامة 
قامة الدورات التطويرية -3 تشجيع األيدي العاممة وفق إعطاء الحوافز التشجيعية وا 

تقانة العممية في ىذه الصناعة لمعرفة استخدام أحدث ما توصمت إليو اللمعاممين في 
 واآلالت المتعمقة بالصناعاستخدام المواد والمكائن 

فسح المجال في انشاء مصانع مواد االولية لصناعة الطباعة والنشر لسد حاجة ىذه -4
من المواد االولية الداخمة في الطباعة بداًل من االستيراد الجاىز عن طريق الطباعة 

 استغالل الطاقة 
  في االنتاج التصميمية الكاممة

 المصادر وهوامش:
                                                           

ٚبضٍٛ حًٛذ ثذع انًحًذ٘ .انتًُٛخ انصُبػٛخ ٔاتجبْبتٓب انًكبَٛخ فٙ يحبفظخ أرثٛم , جبيؼخ ثغذاد 1

  40ص  2006اٜداة , لطى جغرافٛخ ,,كهٛخ 
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