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“Industry and its Effects on the Regional Development in

 Al-Najaf Governorate”

Mohammed Jawad Abbas Shaba,e
Summary
 The Industrial activity is considered as one of the most Important

economical activities and the central activity on which regions depend to
improve their economical, social and constructional status. when a
region has adeveloped industrial activity, it will be able to provide the
basic requirements for the construction and for the progress of its
population and this will improve their living standards. The
improvement of the constructional and services environment of the
region in different ways is expected throughout the investment of the
available, natural, human and economical resources in the industrial
activity of the region, and the investment of the positive sides of industry
to improve the region.

The thesis is to study the industry and the regional improvement and
the relation between them from a geographical point of view concerning
the spatial site represented by Al- Najaf governorate considering that the
site is the basic element in the geographic studies, a swell as the
economical and planning dimension at the same time.

The study finds that Al- Najaf governorate has great potentialities and
geographic resources on the level of the raw materials and rocks (lime,
gypsum, stone and sand) as well as the possibility of finding great
quantities of the sediments of dolomites, sulfur oil and etc, in addition to
the  agricultural production (vegetable, animal) as well as the human and
other economical elements that form. a base for the industrial activity.
But the investment of these resources and raw materials were not
efficient in the region, through that industry in the government has
contributed in improving the region economically socially,
constructionaly and serrice, it was not balanced and comprehensive
spatial, in addition to the environmental effect of industry which raised
the pollution rate especially the air pollution that results from the the
waste of some of the construction  industries in the government which
involves efforts to avoid or limit it.

Industry in the government suffers from a clear defect represented by
the weak contribution of the productive industries which lessens their
role in improving the region inspite of the potentialities that are good for
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constructing many of its branches like the engineering industries, for Al-
Najaf governorate is distinguished for its historical fame and wide
knowledge base in the field of manufacturing the cars body and other
different repairing works. The industrial installations number in the
government is (18) installations in 2005, distributed on the (construction,
food, fabrics and chemical) industries, and one mining installation. The
construction industry installations came in the first for they are seven
installations and include (34.6%) of the workers and (03.1%) of the paid
wages while the value of production requirement and the added value
are (82.9%), (57.5%), (92.2%) respectively in 2005 which considered
signs of these installations in the industrial activity in the governorate .

Industry finds opportunities for the unemployed force, (12560)
opportunities in 2004 and (8843) in 2005, about (75%) for the
governorate population, but this opportunities were weak comparing
with the unemployed rate in the governorate population in 2005 while
the unemployed force rate was about (23.7%) in the governorate for the
same year.

The study recommended to conduct a comprehensive survey for all
the natural resources in the governorate, define its site, quantity,
economical size and the reserve that can be invested to be depended on
in certain industry that contributes in improving its parts then the region,
and increase the production size, and work enlarge the productive lines
and constructing new installations especially these which the
governorate has its basic elements such as the constructional and the
engineering industries that can be considered as pioneer industries in
performing the aimed regional development policies, as well as
constructing the large industrial installations of food, fabrics and the
semi– manufactured products on which the other governorates industries
depend such as the Thermiston which is used in the limestone, the
thermoset, tin and plastic cans which are used to the soft drinks, and
distribute according to the nature of the different administer tire units of
the governorate. improve the basic services for this industries and for the
workers, prevent constructing the air polluted industrial in the north,
west north- west sides, In addition the modern method should be used to
control the air comes from the present polluted installations such as the
two cement plants by operating the dust filter and increase its efficiency,
which lead to supply an opportunity of successful regional improvement
in the governorate depending on industry.
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اللَِّه الرحمِن ِبسِم
الرِحیِم

َقاَلت َلهم رسـلهم ِإن ّنحـن       
ّإال بَشر مثلُكم وَلِكنَّ اَهللا مينُّ      
عَلى ِمن یـشاُء ِمـن ِعبـادِه        
وما َكاَن لَنـا َأن نَّـأِتیُكم       
بسلطاٍن ّإال ِبِإذِن اِهللا وعَلـى      

.اِهللا َفلیتوّكِل اُملؤِمنوَن

العظیمصدق اهللا العلي 
11اآلیة : إبراهیمسورة
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قرار المشرفإ
عداد ھذه الرسالة جرى تحت أشرافي بمراحلھا كافة وأرشحھا للمناقشة إن باأشھد 

. وھي جزء من متطلبات درجة ماجستیر آداب في الجغرافیة 

:اإلمضاء
عبدالزھرة علي الجنابي. د:المشرف

أستاذ                                                                 : الدرجة العلمیة
2007/       /: التاریخ 

وي   بناًء ذه الرسالة    على ترشیح المشرف العلمي  وتقریر الخبیرین العلمي واللغ أرشح ھ

.للمناقشة

:اإلمضاء
االسديكفاح صالح الموسى . د: االسم

أستاذ مساعد: الدرجة العلمیة
رئیس قسم الجغرافیة

7200:     /      / التاریخ 
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قرار لجنة المناقشة
سـتیر       ـالة الماج ى رس ا عل ا اطلعن شھد إنن شة ن ة المناقـ ضاء لجن ن أع نح

ـة اإل    (الموسـومة   ـجف    الصـناعة وأثرھا في التنمی ـظة الن ي محاف ـة ف التي  ) قلیمی
ھ        ـا ل ا وفیمـ ي محتواھ قّدمھا الطالب محّمد جواد عّباس شبع وقد ناقشنا الطالب ف
ـغرافیة         ستیر آداب ج ة الماج ل درج ـول لنی ـدیرة بالقبـ دناھا جـ ا وج ة بھ عالق

).جید جدًا( بتـقدیر

:اإلمضاء:                                                  اإلمضاء
مجید حمید شھاب . د: االسمعبد علي حسن الخفاف         .د:اإلسم

أستاذ مساعد  : الدرجة العلمیةأستاذ                 : یةالدرجة العلم
جامعة الكوفة-كلیة اآلداب جامعة الكوفة    -كلیة اآلداب 

عضوًارئیس اللجنة

:اإلمضاء:اإلمضاء
عبدالزھرة علي الجنابي. د: اإلسمعباس عبید حمادي  . د: إلسما

أستاذ : الدرجة العلمیةأستاذ مساعد              :  الدرجة العلمیة
جامعة بابل-كلیة التربیة جامعة بابل -یة األساسیة كلیة الترب

عضواً ومشرفًاعضوًا

مصادقة مجلس الكلیة
جنة المناقشة صادق مجلس كلیة اآلداب على قرار ل

:                                  اإلمضاء
عبدعلي حسن الخفاف                                                        . د: اإلسم

أستاذ : الدرجة العلمیة
جامعة الكوفة/ عمید كلیة اآلداب
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اإلهـداء

إىل من أوصانا هبما الرمحن 
ــنا  ــوا يف نفوس ــوح وغرس الطم

ــسان ...واإلحــــــــــــــــــــــ
الوالدین العزیزین

وفقنا اهللا البتغاء مرضاهتما

سندي يف الصعاب وینابیع احلب إىل
...والوئام

إخوتي وأخواتي

حفظهم اهللا ووفقهم  

إىل اإلبتسامة الربیئة اليت إفتقدناها 
ابن ...قبل أیام

"أمحد"العزیز تاألخ

أسكنه اهللا فسیح جناته

...                                            إىل من تقامست معي اهلموم واألحالم
أم صادق

جزاها اهللا خريا

إىل الفرحة اليت غمرتين وانا أواجه 
... أعباء الدراسة

"صادق"فلذة كبدي 

وجعله من أبناء السالمةباركنا اهللا فیه 

حممد
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شكر وتقدیر 

ھ     الحمد هللا حمد الشاكرین واشكره على نعمھ كلھا وصلى اهللا على حبیبھ ورسولھ الكریم وعلى آل

. الطیبین الطاھرین وأصحابھ المنتجبین

ابي     یسعدني في ھذا المقام أن أتقدم بوافر الشكر والتقدیر ألس       ي الجن دالزھرة عل دكتور عب تاذي ال

ة              ة والمتابع ة القیم ھ العلمی ھ وآرائ دید توجیھات ھ وس یض علم ذه الرسالة بف ر ھ د إذ غم ھ من جھ ا بذل لم

.الجدیة طوال مدة اإلشراف

سیة األفاضل       شكري وتقدیري ألعضاء ا     ة التدری تاذ        لھیئ ذكر األس ص بال ة وأخ سم الجغرافی ي ق ف

ة اآلداب   "لخفاف  الدكتور عبدعلي ا   دكتور   " عمید كلی تاذ المساعد ال دادي   واألس اجي البغ عبدالصاحب ن

ة  " یس الجامع ساعد رئ ى  ً"م الح الموس اح ص دكتور كف ساعد ال تاذ الم دي واألس سم "األس یس ق رئ

.، والى المدرس الدكتور سلمان صّبار باني الخبیر اللغوي"الجغرافیة

وات     ى األخوة واألخ دم شكري إل ي     وأق ات ف ا المعلوم زي لإلحصاء وتكنولوجی از المرك ي الجھ ف

ائق      تاذ ف ى األس وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي السیما السیدة یاسمین مدیرة اإلحصاء الصناعي، وإل

ى    علوانمدیر دائرة إحصاء محافظة النجف واألستاذ حسین       معلة صناعیة، وال شعبة ال دّواح مسؤول ال

ي شملتھم الدراسة        كافة الدوائر والجھات ال    صناعیة الت شات ال ن إدارة المن رسمیة والسادة المسؤولین ع

ي إستزادة الدراسة      في المحافظة من خالل إ      ات و  سھامھم ف ات والبیان ات السیما    بالمعلوم ذلیل المعوق ت

.أثناء الدراسة المیدانیة

ة اآلداب و العاملین كما أشكر األخوة واألخوات     دمتھ في  في مكتبة كلی سیدة سلمى الموسوي    مق م ال

ز التخطیط الحضري واإلقلیمي              أمینة المكتبة، وشكري الجزیل للسیدة سمیرة الوردي أمینة مكتبة مرك

ات،        ة للبن ة التربی في جامعة بغداد، ولجمیع المسؤولین على مكتبات قسم الجغرافیة في كلیة اآلداب، كلی

ة في      كلیة التربیة في جامعة بابل، ومكتبة كلیة اإلدارة و         ة المركزی ة، والمكتب ة الكوف االقتصاد في جامع

.والمكتب اإلستشاري للترجمة في كلیة اآلداب،جامعة بغداد

ساعدة وأسھم     اعّبر ي الم ّدموا ل واعن خالص شكري وتقدیري لھم ولجمیع األخوة والزمالء الذین ق

ضلھم   سیان ف دم ن مائھم وع ذكر أس ال ل سع المج م ی ا ل رأي مم ًا ال. ب ي داعی زیھم عن دیر أن یج ولى الق م

.أفضل الجزاء ویوفق الجمیع لمرضاتھ

الباحث

)ب(
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191.أثر الصناعة في تنمیة ھیكل الخدمات إلقلیم النجف4. 4

191.األثر البیئي5. 4

209- 193.عة والتنمیة اإلقلیمیة في محافظة النجفمشكالت الصنا. .الفصل الخامس

193.مشكالت الصناعة في محافظة النجف1.  5

193.مشاكل المواد األولیة1. 1. 5

195.مشكلة األیدي العاملة2. 1. 5

195.مشكلة توفیر رأس المال الالزم لتطویر النشاط الصناعي3. 1. 5

195.األخرىمشكلة توفیر المدخالت 4. 1. 5

196.مشكالت اإلنتاج5. 1. 5

196.مشكالت التسویق6. 1. 5

197.مشكلة البنیة الصناعیة7. 1. 5

197.مشكلة التلوث الصناعي8. 1. 5

206.مشكالت التنمیة اإلقلیمیة في محافظة النجف2. 5

206.مشكالت التنمیة اإلقتصادیة1. 2. 5

207.اإلجتماعیةمشكالت التنمیة2. 2. 5

208.اإلستیطانمشكالت ھیكل 3. 2. 5

208.مشكالت ھیكل الخدمات4. 2. 5

209مشكالت أخرى5. 2. 5

214- 210.اإلستنتاجات والتوصیات

223- 215.المصادر

231- 224.الملحق

233- 232.الملخص باللغة اإلنكلیزیة
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فھرس الجداول
رقم 

الصفحةالجدولعنوانالجدول

42.)2004ـ 1963(معدالت درجات الحرارة العظمى والصغرى في محطة النجف للمدة 1

43.)2001ـ 1962(النسبة المئویة التجاھات الریاح في محافظة النجف للمدة 2

45.)2001ـ 1962(في محافظة النجف للمدة ) ثا/م(معدل سرعة الریاح 3

4
یة في محافظة النجف واحتیاطاتھا ومواقعھا الجغرافیة الخامات األولیة المعدن

50.والصناعات المستفیدة منھا

5
في محافظة النجف حسب الوحدات ) دونم(المساحات المزروعة لمحصول الحنطة 

52.)2006-2002(اإلداریة وكمیاتھا المنتجة للسنوات 

6
ف حسب الوحدات في محافظة النج) دونم(المساحات المزروعة بمحصول الشلب 

53.)2006-2002(اإلداریة وكمیاتھا المنتجة للسنوات 

7
المساحات المزروعة بمحصول الذرة الصفراء في محافظة النجف وكمیاتھا المنتجة 

53.)2006-2001(للسنوات 

54) 1999،2003، 1996، 1993(الكمیات المنتجة للتمور في محافظة النجف  للسنوات 8

2006.55غنام واألبقار والجاموس والماعز في محافظة النجف حسب القضاء لعام أعداد األ9

200655عدد حقول الدواجن في محافظة النجف حسب القضاء لعام 10

11
في فروع مصرفي الرافدین والرشید في )ملیون دینار(حجم الودائع الجاریة والثابتة 

1995.56محافظة النجف  عام 

2006.59السیارات وكثافتھا في محافظة النجف والقطر عام أطوال طرق 12

2006.61الطرق في محافظة النجف وأنواعھا وأطوالھا لعام13

2006.64عدد البداالت الھاتفیة في محافظة النجف وسعاتھا وعدد المشتركین فیھا لعام 14

15
فظة النجف والقطر وحجم في محا)ساعة/كیلو واط (كمیة الطاقة الكھربائیة المستھلكة 

2005.65االستھالك الصناعي فیھا لعام 

16
المحطات الكھربائیة وعدد الوحدات العاملة في محافظة النجف والقطر والطاقة المنتجة 

2005.65منھا عام 

68.)2006، 1997،2000،2003(أعداد سكان محافظة النجف والقطر للسنوات 17

2006.69لعام اإلداریةنجف حسب البیئة والوحدات توزیع سكان محافظة ال18

19
حسب الحالة العلمیة والنشاط الصناعي في ) سنوات فأكثر10(توزیع السكان النشیطین اقتصادیًا 

71.)1997(محافظة النجف لعام
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رقم 

الصفحةالجدولعنوانالجدول

72.)2006-2005(اعداد الطلبة في المدارس المھنیة في محافظة النجف حسب المرحلة  للعام الدراسي 20

79).دینارألف() 1974-1959(تخصیصات القطاع الصناعي في الخطط اإلقتصادیة في العراق بین 21

80..ملیون دینار) 1990-1976(لتخصیصات اإلستثماریة حسب القطاعات في العراق للمدةا22

23
ب تخصیصات المنھاج اإلستثماري في خطط التنمیة القومیة لمحافظة النجف والعراق حس

81.)ملیون دینار) (1990-1976(القطاعات للمدة

84.)2004- 1976(المنشآت الصناعیة في محافظة النجف والقطر للمدة أعداد24

86.)2004-1976(العاملین في الصناعة في محافظة النجف والقطر للمدة أعدادمؤشرات 25

26
) 2004-1976(للمدةالنجف والقطرمقدار األجور المدفوعة للعاملین في الصناعة في محافظة

89.)ملیون دینار(

91.)ملیون دینار) (2004-1976(مقدار قیمة اإلنتاج الصناعي في محافظة النجف والقطر للمدة 27

28
مقدار قیمة مستلزمات اإلنتاج الصناعي في محافظة النجف والقطر 

94.)ملیون دینار) (2004-1976(للمدة 

29
مة المضافة التي حققتھا الصناعة في محافظة النجف والقطر مقدار القی

96.)ملیون دینار) (2004-1976(للمدة 

99.)ملیون دینار(1982بنیة الصناعات التحویلیة في محافظة النجف والقطر عام 30

100.)ملیون دینار(1993بنیة الصناعات التحویلیة في محافظة النجف والقطر عام 31

102.)ملیون دینار(2004الصناعة التحویلیة في محافظة النجف والقطر عام بنیة32

104)الف دینار()1982،1993،2004(واقع الصناعات الغذائیة في محافظة النجف والقطر للسنوات33

106.)2004-1982(األھمیة النسبیة لفروع الصناعات التحویلیة قي محافظة النجف والقطر للمدة 34

107)ملیون دینار)(1982،1993،2004(قع الصناعات النسیجیة في محافظة النجف والقطر للسنوات وا35

36
في محافظة النجف والقطر للسنوات صناعات الخشب واألثاث الخشبيواقع 

109.)ملیون دینار)(1982،1993،2004(

37
)1993،2004(تواقع صناعة الورق والطباعة والنشر في محافظة النجف والقطر للسنوا

111.)ملیون دینار(

113)ملیون دینار)(2004، 1993، 1982(واقع الصناعات الكیمیاویة في محافظة النجف والقطر للسنوات38

115)ملیون دینار()2004، 1993، 1982(واقع الصناعات اإلنشائیة في محافظة النجف والقطر للسنوات39

40
)1982،1993،2004(سیة في محافظة النجف والقطر للسنوات واقع الصناعات المعدنیة األسا

117.)ملیون دینار(
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رقم 

الصفحةالجدولعنوانالجدول

119)ملیون دینار) (1993،2004، 1982(واقع الصناعات الھندسیة في محافظة النجف والقطر للسنوات 41

120.)دینارملیون ()1982،1993،2004(لسنواتلواقع الصناعات التحویلیة األخرى في محافظة النجف والقطر 42

124)ملیون دینار(2005واقع الصناعات الكبیرة في محافظة النجف لعام 43

2005125عام لأصناف العاملین في مقلع التحریر وعددھم 44

2005126عام  لأصناف العاملین في مطحنة الرحاب وعددھم 45

2005128عام لالمواد المنتجة في مطحنة الرحاب وكمیتھا وقیمتھا 46

2005128عام  لأصناف العاملین في مطحنة النجف وعددھم 47

2005129عام لالمواد المنتجة في مطحنة النجف وكمیتھا وقیمتھا 48

2005129عام لأصناف العاملین في مطحنة األمیر وعددھم 49

2005130عام لالمواد المنتجة في مطحنة األمیر وكمیتھا وقیمتھا 50

2005130عام للعاملین في مطحنة الغري وعددھم أصناف ا51

2005131عام لالمواد المنتجة في مطحنة الغري وكمیتھا 52

2005133عام لالمواد األولیة المستخدمة في مصنع الكوفة للمشروبات الغازیة وكمیتھا وقیمتھا 53

2005133عام لتھا وقیمتھا مواد التعبئة والتغلیف في مصنع الكوفة للمشروبات الغازیة وكمی54

55
المواد السلعیة والمستلزمات الخدمیة لإلنتاج في مصنع الكوفة للمشروبات الغازیة وكمیتھا 

2005.134عام لوقیمتھا 

2005.134عام لأصناف العاملین في مصنع الكوفة للمشروبات الغازیة وعددھم 56

2005136عام لاھزة في النجف حسب األشھر وقیمتھا كمیات اإلنتاج لمعمل األلبسة الرجالیة الج57

2005139عام  لأصناف العاملین في معمل الصناعات الجلدیة في الكوفة وعددھم 58

2005.139عام لالمواد المنتجة في معمل الصناعات الجلدیة في الكوفة وكمیتھا وكلفتھا وقیمتھا 59

2005.141عام لطارات وكمیتھا وقیمتھا المواد األولیة المستخدمة في معمل اإل60

2005.141عام لوعددھم أصناف العاملین في معمل اإلطارات 61

2005.142عام  لوقیمتھا ) 2005–2000( المواد المنتجة في معمل اإلطارات وكمیتھا لألعوام 62

2005.143عام لأصناف العاملین في معمل المنتجات المطاطیة وعددھم 63

64
-2004(الطاقة التصمیمیة والفعلیة للمواد المنتجة في معمل المنتجات المطاطیة لألعوام 

2005.143وقیمتھا لعام) 2005

2005.146وقیمتھا لعام 2005و2000المواد المنتجة في معمل سمنت الكوفة الجدید وكمیتھا لعامي 65
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رقم 

الصفحةالجدولعنوانالجدول

2005.146عام لددھم أصناف العاملین في معمل سمنت الكوفة الجدید وع66

2005.147عام لوقیمتھا ) 2005، 2000(المواد المنتجة في معمل سمنت النجف األشرف وكمیتھا لعامي 67

2005.149عام لأصناف العاملین في معمل سمنت النجف األشرف وعددھم 68

2005.150عام لحجم اإلنتاج لمعمل إسفلت بلدیة النجف حسب األشھر وقیمتھا 69

151.)2005-2001(المواد األولیة المستخدمة في معمل الثرمستون في محافظة النجف وكمیاتھا للمدة 70

152.)2005-2001( حجم اإلنتاج المتحقق في معمل الثرمستون في محافظة النجف لألعوام 71

2005.152عام لأصناف العاملین في معمل الثرمستون في محافظھ النجف وعددھم 72

2005.155عام لالطابوق الفني وكمیتھا وقیمتھا إلنتاجمستلزمات اإلنتاج في معمل النجف 73

2005.159التوزیع الجغرافي للمنشآت الصناعیة الكبیرة في محافظة النجف حسب القضاء والناحیة عام 74

75
) 2004،2005(قیمة مستلزمات اإلنتاج لفروع النشاط الصناعي في محافظة النجف لعامي 

161.)ملیون دینار(2005عام لوقیمتھا من داخل المحافظة 

76
المحافظة منھ وإسھامقیمة مستلزمات اإلنتاج للمنشآت الصناعیة الكبیرة في محافظة النجف 

163.)ملیون دینار(2005عام ل

77
ة تسویقھ وقیم) 2005، 2004(قیمة اإلنتاج لفروع النشاط الصناعي في محافظة النجف لعامي 

166.)ملیون دینار(2005خارج المحافظة لعام إلى

78
عام لقیمة اإلنتاج للمنشآت الصناعیة في محافظة النجف وقیمة التسویق خارج المحافظة 

167.)ملیون دینار(2005

) 2005، 2004(القیمة المضافة لفروع النشاط الصناعي في محافظة النجف لعامي 79
.)ملیون دینار(

173

القیمة المضافة للمنشآت الصناعیة في محافظة النجف وموقع سكن أصحاب المنشآت 80
2005.174عام ل

81
) 2005، 2004(أعداد العاملین في الصناعة حسب فروعھا في محافظة النجف لعامي 

2005.178وعدد العاملین من داخل المحافظة لعام 

82
وعدد العاملین من داخل محافظة النجف لعام أعداد العاملین في المنشآت الصناعیة 

179.)حسب القطاع(2005

2005.182التركیب النوعي للعاملین في المنشآت الصناعیة في محافظة النجف لعام 83

2005.185أعداد العاملین في فروع النشاط الصناعي وعدد العاملین الماھرین في محافظة النجف لعام 84

2005.187ن في المنشآت الصناعیة وعدد العاملین الماھرین في محافظة النجف لعام أعداد العاملی85

190.مشاریع سكن العاملین في منشآت الصناعة في محافظة النجف86
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رقم 

الصفحةالجدولعنوانالجدول

198.مخلفات المنتجات الصناعیة في محافظة النجف وتصنیفھا البیئي والطرق المتبعة لمعالجتھا87

201.وثاتھا في محافظة النجفالصناعات اإلنشائیة ومل88

202.ملوثات الھواء الناجمة عن الصناعة وآثارھا الصحیة على حیاة اإلنسان والحیوان والنبات89

90
نتائج الفحوصات الكیمیاویة والفیزیاویة لمیاه نھر الفرات بدایة دخولھ محافظة النجف 

204.)لتر/ملغم(2005عام لونھایتھا 

91
ت الكیمیاویة والفیزیاویة للمیاه الثقیلة لمعملي اإلطارات والمشروبات نتائج الفحوصا

2005.205عام لالغازیة 

فھرس الخرائط
رقم 

رقم طةیالخرعنوانالخارطة

الصفحة

3موقع منطقة الدراسة بالنسبة الى العراق1

31الوحدات اإلداریة في محافظة النجف2

34لدراسةالتكوین الجیولوجي لمنطقة ا3

37خطوط اإلرتفاع المتساوي لمنطقة الدراسة4

40أقسام السطح في منطقة الدراسة5

44وردة الریاح في منطقة الدراسة6

46الموارد المائیة في منطقة الدراسة7

2005.62لعام شبكة الطرق في محافظة النجف8

2006.70عام اإلداریة لتتوزیع سكان محافظة النجف حسب الوحدا9

2005.123عام لفي محافظة النجف الكبیرة مواقع المنشآت الصناعیة 10

2005.169عام لإتجاھات تسویق إنتاج معمل األلبسة الرجالیة الجاھزة11

2005.170عام ل) سمنت، كلنكر(إتجاھات تسویق إنتاج معمل سمنت الكوفة الجدید12

2005.171عام لثرمستونإتجاھات تسویق إنتاج معمل ال13

فھرس األشكال
رقم 

الشكلعنوانالشكل
رقم 

الصفحة

22.أھمیة الصناعة وأثرھا في التنمیة اإلقلیمیة1

2005.160عام لتوزیع الصناعات الكبیرة في محافظة النجف حسب القضاء 2

)ك (
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3
سب فروع ومن خارجھا حمقدار مستلزمات اإلنتاج الصناعي من داخل محافظة النجف 

.2005عام الصناعة ل

162

2005.162عام لفروع الصناعة حسب مستلزمات اإلنتاج الصناعي من داخل محافظة النجف مقدار4

2005.164عام لمقدار مستلزمات اإلنتاج المحلیة للمنشات الصناعیة في محافظة النجف 5

2005.168عام لفي محافظة النجف ة حسب فروع الصناعيإلنتاج الصناعلمقدار التسویق الخارجي 6

2005.168عام لمقدار التسویق الخارجي للمنشآت الصناعیة في محافظة النجف 7

2005.173عام لمقدار القیمة المضافة المتحققة لفروع الصناعة في محافظة النجف 8

2005175عام لجف في محافظة النات اإلنشائیةالصناعلمنشآت مقدار القیمة المضافة المتحققة 9

2005.178عام لتوزیع األیدي العاملة من سكان محافظة النجف على فروع النشاط الصناعي10

2005.180عام لمن سكان محافظة النجف األیدي العاملة في المنشآت الصناعیةمقدار 11

2005.181عام لتوزیع األیدي العاملة من سكان محافظة النجف على المنشآت الصناعیة12

2005183التركیب النوعي لألیدي العاملة في المنشآت الصناعیة في محافظة النجف لعام 13

2005.185لعام في فروع النشاط الصناعي في محافظة النجفوالغیر الماھرة توزیع األیدي العاملة الماھرة 14

2005.186عام لافظة النجف توزیع األیدي العاملة الماھرة في فروع النشاط الصناعي في مح15

2005.188في محافظة النجف لعام ) عام، خاص(مقدار العاملین في الصناعة 16

2005.189مقدار العاملین في القطاع العام الصناعي من داخل محافظة النجف ومن خارجھا لعام 17

فھرس الصور
رقم 

الصورة
الصورةعنوان

رقم 

الصفحة

127.اب وقربھا من صومعة النجف األفقیة والطریق العامموقع مطحنة الرح1

132.عامموقع مصنع الكوفة للمشروبات الغازیة وقربھ من شط العباسیة والطریق ال2

137.عامموقع معمل األلبسة الرجالیة الجاھزة وقربھ من مركز مدینة النجف ومن الطریق ال3

144.الصناعي وقربھ من مركز مدینة النجفموقع معمل المنتجات المطاطیة من حي عدن4

148.موقع معمل سمنت الكوفة الجدید ومعمل سمنت النجف األشرف وقربھما من شط الكوفة5

153.موقع معمال الثرمستون والطابوق الجیري وقربھما من معمل سمنت الكوفة الجدید6

199.دالمخلفات الغازیة الناتجة من معمل سمنت الكوفة الجدی7

199.المخلفات الغازیة الناتجة من معمل سمنت النجف األشرف8

200.المخلفات الغازیة الناتجة من معمل الطابوق الجیري9

200.المخلفات الغازیة الناتجة من معمل اإلسفلت10
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)املقدمة( 

تعتمد عليه األقـاليم    ية والنشاط المحوري الذي     ديعد النشاط الصناعي أحد أهم األنشطة اإلقتصا      

وتطوير قطاعاتها الخدمية، لما يمتلك هذا النشاط من اإلمكانية العاليـة           قتصادياتها  إفي بناء    دولوال

فـاإلقليم حينمـا يمتلـك نـشاطاً     . والقدرة الكفيلة لتطوير الواقع اإلقتصادي واإلجتماعي والعمراني     

اسية للبناء والتقدم لسكانه ويمكنه من رفـع        صناعياً متطوراً يكون قادراً على توفير المتطلبات األس       

. المستوى المعيشي، لهم ويمكن من خالله إحداث تغييرات إقتصادية وإجتماعيـة وثقافيـة جديـدة              

ويتوقّع أن يتم تطوير في البيئة العمرانية والخدمية لإلقليم وبصور شتى، يحدث ذلـك مـن خـالل                  

المتاحة للنشاط الصناعي فـي اإلقلـيم، وتوظيفهـا        استثمار الموارد الطبيعية والبشرية واإلقتصادية    

لصالحه عندها تنعكس نتائجها وآثارها اإليجابية المختلفة في تنميـة اإلقلـيم إقتـصادياً واجتماعيـاً       

.وعمرانياً وخدمياً

من هذا كله جاءت أهمية الموضوع وسبب اختيارنا له عنواناً لبحثنا قيد الدراسة، تناولـت هـذا           

قليلة كانت في معظمها ذات إتجاهات إقتصادية أو تخطيطية فضالً عـن عـدم               الموضوع دراسات 

، حتى جاءت دراستنا لتتناول موضوعي الصناعة والتنميـة   )محافظة النجف (تناولها لمنطقة دراستنا    

اإلقليمية والعالقة بينهما من وجهة نظر جغرافية تعنى بالحيز المكاني متمثالً بمحافظة النجف إذ يعد               

العنصر األساس في الدراسات الجغرافيـة، مـع األخـذ باإلعتبـار البعـدين اإلقتـصادي                 المكان

.والتخطيطي في الوقت ذاته

:مشكلة الدراسة#
استندت مشكلة الدراسة على مجموعة من اإلشكاليات المتعلقة بالصناعة والتنمية اإلقليمية فـي             

:محافظة النجف، ويمكن اختزالها باألسئلة اآلتية

أن الصناعة القائمة قد استثمرت جميع اإلمكانات المتاحة للنشاط الصناعي في محافظـة              هل. 1

النجف؟ وهل أن هيكل الصناعة في المحافظة يتالئم واإلمكانات الكبيرة التي تمتلكها؟

هل أسهمت الصناعة في محافظة النجف في التنمية اإلقليمية؟ وهل يمكن اإلعتماد عليها في              . 2

وية فاعلة في المحافظة؟تنفيذ خطط تنم

هل أن التنمية في محافظة النجف استثمرت امكانات الصناعة؟ وهل كانت التنمية متوازنـة              . 3

ضمن مناطق المحافظة المختلفة؟بعديها المكاني والقطاعيفي 

:فرضیة الدراسة#

)1(

)2(
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:لتجاوز اإلشكاليات التي تضمنتها مشكلة الدراسة وضعت الفرضيات اآلتية

تمتلك محافظة النجف اإلمكانات الضخمة التي لم تستثمر بعد أو أنها استثمرت جزئيـاً فـي                 .1

.النشاط الصناعي الذي حقق نمواً نسبياً

أسهمت الصناعة بالتنمية اإلقليمية في محافظة النجف لكن بشكل محدود لحـد اآلن ويمكـن              . 2

.اإلعتماد عليها مستقبالً في تنفيذ الخطط التنموية

تستثمر التنمية في محافظة النجف إمكانات الصناعة بشكل كفوء وجيد، ولم تكن متوازنـة        لم. 3

.وعادلة في مناطق المحافظة المختلفة، بسبب مشكالت عدة تتعلق بالصناعة والتنمية

:تحدید منطقة الدراسة#
)  °44´  44-°42´ 50(طولخطيبينالنجفمحافظةتقعالنجفبمحافظةالدراسةمنطقةتتحدد

وتقـع جنـوب     ).1(شماالً، أنظر خارطة رقـم      )  °32´ 21-°29´ 50(شرقاً ودائرتي عرض  

مـن مـساحة العـراق البالغـة        %) 6.6(تمثّـل   إذ  2كـم ) 28824(غرب العراق، تبلغ مساحتها     

مـن  %) 3.6(مليون نسمة يمثلون قرابـة      ) 1.04(، فيما قدر عدد سكانها بحوالي       2كم) 435052(

تضم إدارياً ثـالث    . 2006مليون نسمة لعام    ) 28.8(كان العراق الذين قدر عددهم بنحو       مجموع س 

وسبعة نـواحي أخـرى، ولمتطلبـات       ) قضاء مركز النجف، قضاء الكوفة، قضاء المناذرة      (أقضية  

وبهـذا  . دراسة الموضوع تم إعتبار المحافظة إقليم تخطيطي لتطابقه مع التحديد اإلداري المركزي           

حث في ثناياه محافظة النجف مصطلحاً إدارياً مرادفاً لكلمـة إقلـيم النجـف كمـصطلح                سيتخذ الب 

.تخطيطي

:ھدف الدراسة#
تطوير النشاط الصناعي في محافظة النجـف إلحـداث      (يتمحور الهدف الرئيس للدراسة على      

لكشف عنها يمكـن    وال يخلو هذا الهدف من أهداف ثانوية تسعى الدراسة ل         ) تنمية إقليمية شاملة فيها   

:أن نوجزها

محاولة الوصول الى آثار الصناعة في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والحـضارية بمحافظـة             . 1

.النجف

حصر المشكالت التي يعاني منها النشاط الصناعي والتنموي في محافظـة النجـف، والـسعي               . 2

)3(.لتذليلها
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)1(طة یخر

سة من العراقارموقع منطقة الد

.2002الھیأة العامة للمساحة، خارطة العراق اإلداریة، بغداد، من عمل الباحث باالعتماد على:المصدر

:منھجیة الدراسة#

65 0 كم32.5130
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اعتمدت الدراسة في منهجيتها على منهجين في البحث من أجل الوصول الى النتائج وتحقيق 

ي القائم على الحقائق معتمداً على البيانات المتعلقة بالنشاط الصناعي المنهج الوصف: األهداف، األول

اإلستقرائي من خالل إجراء دراسة ميدانية إلكمال قاعدة البيانات : والمنهج الثانيوتحليلها وتقويمها،

:لذلك حددت خطوات البحث باآلتي. المطلوبة في الموضوع

.قليمية والعالقة ما بينهمابناء خلفية نظرية عن الصناعة والتنمية اإل. 1

جمع المعلومات والبيانات الرقمية المتعلقة بالنشاط الصناعي في محافظة النجف، من المؤسسات            . 2

.الحكومية والجهات الرسمية المختلفة

إستكمال جمع المعلومات والبيانات من خالل إجراء الدراسة الميدانية للمنشآت الصناعية الكبيرة            . 3

.نجففي محافظة ال

.تقويم حالة النشاط الصناعي في محافظة النجف. 4

.تقويم العالقة بين الصناعة والتنمية اإلقليمية في محافظة النجف. 5

.اإلستفادة من الخرائط واألشكال البيانية والصور في عملية التحليل والتقويم. 6

لتطـوير الـصناعة    السعي للخروج باستنتاجات محددة ومن ثم تقديم مقترحـات أو توصـيات             . 7

.وإحداث تنمية إقليمية شاملة في محافظة النجف

تضمنّت الدراسة خمسة فصول، تناول األول منها اإلطـار النظـري للـصناعة والتنميـة               

اإلقليمية من حيث األهمية واألهداف والستراتيجيات والعالقة بينهما، وإسـتعرض الفـصل الثـاني              

التي استثمر بعضها ويمكن اسـتثمار الـبعض   ) ، اإلقتصادية، السكانيةالطبيعية(المقومات الجغرافية  

اآلخر لبناء قاعدة صناعية قوية في المحافظة، ثم جاء الفصل الثالث ليـسلط الـضوء علـى نـشأة          

. 2005ودراسة واقعها عام     2004الى عام    1976الصناعة وتطورها في محافظة النجف من عام        

اإلقتـصادية، اإلجتماعيـة،   (لصناعة في التنمية اإلقليميـة بجوانبهـا    فيما تناول الفصل الرابع أثر ا     

الصناعة المتعلقـة  مشكالتأما الفصل الخامس فقد بحث    . في المحافظة ) ، البيئية العمرانية، الخدمية 

، ومـشكالت   )التلوث الصناعي البنية الصناعية، التسويق،اإلنتاج،العاملة،األيدياألولية،المواد(بـ

.فضالً عن اإلستنتاجات والتوصيات وملخص للدراسة. ي التنمية اإلقليمية في المحافظةآثارها ف

واجهت الباحث مشكالت عدة وبجميع مراحل العمل البحثي، قد أمكن تجاوز جلّها من خالل              

العون المشكور الذي قدمته جهات وأشخاص كثيرون فيما سنعد أية تصويبات سديدة أخرى سـواء               

..أعضاء لجنة المناقشة أو سواهمكانت من

.وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

الباحث
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الفصل األول

أساسیًاوًامــمھرًاــوع البحث یعد امـــموضالحة لجوانب یة واضـــفــرؤیة فلسدید ـــتحإن 

اء ـــاھیم البنـــالت لمفـــات والتحلیـــوعة من المناقشــــمجمإلىد ـــــلیمة تستنــائج ســروج بنتـــللخ

ارــاإلطأورؤیة ـــذه الــصار ھـــا نجد اقتــمالبًاــوغ.ثـــوع البحــوى موضـــلمحتريــالنظ

كن ـــد ال یمـــذا قـــثنا ھـــتنا في بحـــدراسإنإال،دمةــقـالمث على ـــوضوع البحــلمريـــالنظ

حثت ــتنا قد بــیما وان دراســـورة الســـل صـــوانب بأفضـــلك الجـوفي تـــتستإنیرةـــقصدمة ـــلمق

.میةــقلیاإلمیة ــاعة والتنــالصن:ماــھیینــوعین رئیســــفي موض

ور األول ــاول المحـــتن،اورــمحة ــلثالثریةـــیم النظــاھــل في المفــذا الفصــھحث ــــیب

ور ـــا المحــأم،)ھاــدافــمیة وأھـــیقلمیة اإلـــالتن(اني ـــور الثـــوالمح،)ھا یتــناعة وأھمــــالص(

ار االقتصادیةـــمن اآلثـــوتض) میة ــــقلیمیة اإلــالتنفي ة ـــاعـــر الصنـــأث(اول ـــتندــــالث فقـــالث

كن ـــائج یمـــول إلى نتـــوصن ذلك الــدف مـــان الھــوك،یةـــرانیة والبیئـــوالعماعیةـــواإلجتم

یة مـــق تنــام في تحقیـــافظة النجف واإلسھــاعة في محـــویر الصنـــطلتالحقًابھا داللـــاالست

.ھاــفیحة ــمیة ناجـــقلیإ
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:الصناعة وأھمیتھا1. 1

من صلصال اإلنسانخلق "قولھ تعالى في،معنى الصناعة في آیات الذكر الحكیمأوورد مضمون

قد ذكرھا أبن فاصطالحًاأما،)2(الصنعةھوعمل،الصانعحرفة بالكسر ،لغة) الصناعة(و..)1("كالفخار

فھو جسماني عملیًاوبكونھ ،الصناعة ملكھ في أمر عملي فكريإناعلم(قالإذ مقدمتھ خلدون في 

..)3()محسوس

تحویل مادة من المواد فیھاعملیة یتم(الباحثین بأنھابعضیعرفھاإذ،ھناك عدة تعاریف للصناعة

من حالتھا األصلیة إلى حالة أو صورة جدیدة تصبح معھا أكثر نفعًا وإشباعا لحاجات اإلنسان 

الحدید الخام إلى مكائن وآالتونحول،كأن نحول القطن الخام إلى المنسوجات القطنیة،ورغباتھ

ذلك النشاط البشري الذي یؤدي إلى إنتاج مواد جدیدة من مواد أولیھ ( بأنھاأیضًاوعرفت ،)4()حدیدیة

جھزة ومعتمدًا على نوع من اآلالت و األًاوھي العملیات التي یقوم بھا اإلنسان مستخدمًا نوع،مختلفة

منھا اإلنسان بصوره اكبر من حالة المواد السابقة التي مواد جدیدة یستفیدإلنتاج،من الطاقة أو الوقود

.)5()استخدمت في صنعھا

بأنھا تحویل مواد (من خالل وصفھا ، األمم المتحدة للصناعة یعد أكثر شموًالھیأةتعریف لعّل

میكانیكیة أو بعملیات كیمیائیة إلى منتجات أخرى سواء أنجزت عضویة أو غیر عضویة بعملیات 

حدث إنجازھا في مصنع أم في أوسواء ،بواسطة آالت میكانیكیة تحركھا قدرة أم أنجزت باألیدي

.)6()و الى تاجر مفردوسواء بیعت إلى تاجر جملة أ،ورشة أم في بیت

،االقتصادیة األخرىاألنشطة مفاھیمقد أتسع مفھومھا لیشمل )Industry(الصناعة إن كلمة

(Tourism Industry)صناعة السیاحة و(Transportation Industry)صناعة النقل كمفاھیم

.)7(في تلك المجاالتاإلنتاجيیقصد بذلك النشاط إذ)(Agricultural Industryصناعة الزراعة و

إال أنھا ال تخرج عن الحاالت ،ھاوبالرغم من تعدد تعاریف الصناعة واتساع مفھومھا واتجاھات

:)8(اآلتیة

).14(القرآن الكریم، سورة الرحمن، اآلیة) 1(
محمد محي الدین عبد حمید، محمد عبد اللطیف السبكي، المختار من صحاح اللغة، دار السرور، القاھرة، مصر، ) 2(

. 294، ص1934
.399، ص1978یروت، لبنان، ، دار القلم، ب1ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ط)  3(
أحمد حبیب رسول، نعمان دھش صالح العقیلي، جغرافیة الصناعة، مدیریة دار .إبراھیم إبراھیم شریف، د.د)4(

.12، ص1982الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 
یة دار الكتب عباس علي التمیمي، أسس جغرافیة الصناعة وتطبیقاتھا، مدیر.محمد أزھر سعید السماك، د.د)5(

.19، ص1987للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 
.7، ص1989عبد خلیل فضیل، دراسات في الجغرافیة الصناعیة، جامعة بغداد، مطبعة التعلیم العالي، بغداد، .د) 6(
.19عباس علي التمیمي، مصدر سابق، ص.محمد أزھر سعید السماك، د.د) 7(
.18المصدر نفسھ، ص) 8(
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اإلستخراجیةتقطیع الصخور وتدعى بالصناعة أو،األرضالخامات من باطن حالة استخراج) 1

)Extractive Industry.(

وتدعى بالصناعة لإلنسانلتكون أكثر فائدة أخرىإلىمن صورة األولیةحالة تحویل المواد ) 2

.)Manufucture Industry(التحویلیة

من المساقط المائیة و والنفط والغاز الطبیعي أكالفحم،الوقودالطاقة من أحد مصادر إنتاجحالة ) 3

).Energy Industry(الطاقةإنتاجصناعة بوتسمى .من االنفالق الذري وغیرھاو أ

اعة الصنعلى یتمحور بحثنا بشكل رئیسالموجودة في منطقة الدراسة سوبسبب طبیعة الصناعة

. حویلیة وكذلك الصناعة االستخراجیةالت

بل وتعتبر العامل ،ھقطاعاتوفي تحفیز نمو اإلقلیميفي تدعیم بنیة االقتصاد فاعٌلأثرلصناعةول

ما للصناعة من روابط لاألخرىاالقتصادیة باألنشطةوسرعة في ھذا المجال مقارنة تأثیرًااألكثر

نلخص تأثیرات نأویمكن الالحقة،عن المؤثرات المضاعفة فضًالة،األنشطباتجاھات مختلفة مع تلك 

:)1(اآلتیةبالنقاط األساسیةالصناعة 

والرعي، األولیة، الزراعیةالحرف (إنتاجتعتمد الصناعة في توفیر مستلزماتھا السلعیة على .1

الصناعي نتاجاإلوتعزیز ) الحیوانات البر والبحرالغابات، صیدثروات والتعدین، جمعالتحجیر

لتنشیط قویًاھذه الحرف مما یوفر حافزًاإنتاجیضیف طلبا على إذالمدخالت، یتطلب توفیر مزید من 

.الحركة االقتصادیة في تلك القطاعات

تطویر ، وبغیةفرص عملوإضافةالعاطلة یديعلى تشغیل األاإلقلیمتعمل الصناعة في .2

دورات تأھیل واستخدام مزید من التقنیات وإقامةراكز تدریب یتطلب فتح ماألیدي العاملةمھارات 

ر،التحضعلى البنیة السكانیة، ثم التأثیر في عملیة إیجابیةة مما ینعكس في أحداث تأثیرات یالصناع

.االجتماعیةبما یتضمن ذلك من تطویر لمستوى التعلیم والصحة والثقافة وغیرھا من جوانب الحیاة 

إنتاجلوسائل وإنتاجھاوالنوعیة،من الناحیة الكمیة العالیة اإلنتاجیةقدرتھا تتمتع الصناعة ب.3

التجارة، الزراعة، (تساعد على تطویر القطاعات إنتاجیةنھائیة تنتج سلعًاإذاألخرى، القطاعات 

.للسكانوالحضاري لمعاشيافي رفع المستوى أثر استھالكیة لھاأخرىوتنتج سلعًا) ..النقل، الخدمات

.تعمل الصناعة على تعظیم القیمة المضافة وذلك من خالل التعمیق المستمر للتصنیع المحلي.4

-:راجع) 1(
. 3-2، ص ص 1976إبراھیم شریف، جغرافیة الصناعة، دار الرسالة للطباعة، بغداد، . د-
.14-13، ص ص1988محسن حرفش السید، التخطیط الصناعي، جامعة البصرة، دار الحكمة للطباعة والنشر، .د-
العراق، أطروحة عبد الزھرة علي الجنابي، واقع واتجاھات التوطن الصناعي في أقلیم الفرات األوسط من -

.   12-10، ص ص)غیر منشورة (،1996دكتوراه، كلیة اآلداب، جامعة بغداد، 
gov.sis.www://http.):                  االنترنت(التنمیة الصناعیة، شبكة المعلومات العالمیة -
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زیادة إلىونمو متوسط نصیب الفرد مما یؤدي اإلجماليالصناعة على زیادة الناتج إمكانیة.5

إضافةى ینجم عن قدرة العملیات الصناعیة علالمختلفة، وھذاالطلب على السلع الصناعیة والخدمات 

عن ارتفاع قیمة المنتجات الصناعیة مقارنة بمثیالتھا من فضًالفیھا، قیمة ومنفعة كبیرة للمواد الداخلة 

.األنشطة األخرى

الصناعات،كثیر من الصناعات كالصناعات الھندسیة والكیمیاویة لھا روابط مع غیرھا من .6

أو األولیةأخرى تزودھا بالمواد منشاتإقامةوھذا یشجع وسیطة،فبعض منشآتھا مثال تنتج سلعًا

عن ذلك تسارع في حركة النمو ما ینتجتستخدم منتجاتھا كمواد أولیة في عملیاتھا الصناعیة 

. االقتصادي

األرتكازیة وخدمات رأس المال البنى تطویرمن خالليالصناعیظھر تأثیر النشاط .7

یجابیة في الحیاة إحداث تأثیرات إالتطور ینعكس في ذا وھ،والتسھیالت المالیة والمصرفیةاالجتماعي

.االجتماعیة واالقتصادیة

توفر فرص عمل في مثًالفھي،البعیداألمدللصناعة تأثیرات غیر مباشرة یحدث بعضھا في .8

في الطلب على السلع الزراعیة وتزید)التسویق والخزن ،العاملیننقل،البناء والتشیید( قطاعات

وخدمیة اقتصادیةضافیة في قطاعات إیوفر فرص عمل مما،فیھاالستھالك العاملین والصناعیة 

.أخرى

قلبات المختلفة التي قد یتعرض من التوحمایتھاالقتصاد استقرارفي یسھمالتطور الصناعيإن.9

.شتىسبابأل

صادیة یرتبط حیث أن معظم األنشطة االقت،للصناعة أثرھا وأھمیتھا من خالل بعدھا المكاني.10

مثال ،ة لألنشطة القائمة فیھاكثیرنجاحھا بالتوطن في مواقع معینة تتمیز بتقدیم مزایا ومنافع 

من فرص النمو والتطور وقطف مما یحرم مواقع أخرى) صناعیة الكبیرةالمراكز السكنیة وال(ذلك

والصناعة ھي األكثر ،في مستویات النمو والدخول بین إقلیم وأخرًاواضحًاثمارھا مما یخلق تباین

وان كثیرةكثیر من فروعھا تتمیز بإمكانیة إقامتھا في مواقع إذ ،قدرة وسرعة على تقلیص ھذا التباین

لیم اختلفت ھذه في خصائصھا وبذلك یمكن اإلفادة من ھذه الفروع في إحداث حركة نمو في األقا

.ماعي أو السكانيفي نموھا االقتصادي أو االجتوالمواقع التي تعاني من تباطئ

ھا في عملیة تجدید فاعلیتالتكنولوجي یزید من -الصناعة في عملیة التقدم العلميإسھامإن. 11

ألحدثاستیعابھمرھونًا بالتطور الصناعي وعلى مدى األخرىویبقى تطور القطاعات اإلنتاج

.االكتشافات العلمیة

تحقیق إمكانیةالقومي وبالتالي یوفر قلیمي واإلالتقدم الصناعي یسھم في ترسیخ االقتصادإن.12

.الل السیاسي واالقتصادي والقدرة على تحقیق االكتفاء الذاتياالستق
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من جھة وبین قطاعاتھقدرة القطاع الصناعي في تحقیق التغیرات الھیكلیة القطاعیة فیما بین.13

د علیھا عملیة التنمیة ي تستنالقاعدة التالصناعةعّدمما یمكن القطاعات األخرى من جھة أخرى، 

.اإلقلیمیة

إن الصناعة كفیلة بتحقیق القدر األعظم من التنمیة، التي تكون التنمیة الصناعیة أھم مجاالت .14

.، بھدف تعزیز القدرة اإلنتاجیة لإلقلیمالرئیس فیھاالعمل 

:وأھدافھااإلقلیمیةالتنمیة2. 1

:التنمیة1.2.1

،النماء،التنمیة(ومختلفة مثل كثیرة،ر عن تغیر الحالة إلى حالة أفضلعّبإن المصطلحات التي ت

فیھا زیادة في الكمیة أو القیمة النمو یطلق على تلك الحالة التي تحدث فمصطلح،)التطور،النمو

أفضلحالة إلىبینما یطلق مصطلح التنمیة على الحالة التي تتغیر ،لإلنتاج في القطاع المستھدف

تتمثل بخطط وسیاسات ھدفھا جراءات معینةوسائل وإتحقق بواسطة تمخطط لھا و إرادیةبصورة 

.زیادة الرفاه االجتماعي للسكان

عملیة یھتم ھانإإذ. النشاط البشري من جوانبة االقتصادیة واالجتماعیة والعمرانیةالتنمیة تتناول 

لذلك فان ھذه ،..أخرىتصاصات خإبھا الجغرافي واالقتصادي واالجتماعي والسیاسي والمخطط و

ن التنمیة  ا) مایر وبالدویندجیرال(فیرى ،المتقدمة والنامیة كافةالدولالعملیة تسعى إلى تحقیقھا 

النامیة التي تعاني من الركود الدولالسیما في ،عملیة تحقق النھضة وتزیل حاالت التخلف(

.)1()الدولھذه بال االقتصادیین والمخططین فيتشغللھذا ،االقتصادي

لزیادة الدخل )الكامنة أو المتاحة(التنمیة بغیة استغالل مواردھا االقتصادیة إلىالنامیة الدولوتلجأ 

كل الجھود البشریة التي یب الفرد من ھذا الدخل فھي بذلك زیادة متوسط نصإلىالقومي الذي یؤدي 

إنھاال تعنيوالتنمیة كلمة جامعة ،مجتمعق الرفاھیة للمواطن والبذل من اجل النمو والتطور وتحقیت

كل عمل أیضًاتعني بل فحسب اجتماعیًاوواقع السكان اقتصادیًابمشاریع للنھوض أو برنامج أوخطة 

.)2(ع القطاعات وفي مختلف المجاالت وعلى المستویات كافةجمیاء في بّنإنساني

ر من ات التي تدرسھا والمجال الذي ینظعتختلف الدراسات التي تناولت التنمیة باختالف الموضوو

ر إلیھا في إطار استخدام المجتمع المتزاید للتكنولوجیا بھدف ففي المجال االقتصادي ینظ،خاللھ إلیھا

أما في المجال االجتماعي فیرى ،)3(تحقیق زیادة ملموسة في نصیب الفرد في الدخل القومي

، رسالة )ة الدراسة قضاء تلعفرمنطق(وزیر غازي عمر، التنمیة المكانیة والمواقع الصناعیة في محافظة نینوى ) 1(
.4، ص)غیر منشورة(، 1987ماجستیر، كلیة التخطیط الحضري واإلقلیمي، جامعة بغداد، 

فالح مجال معروف العزواي، التنمیة والتخطیط اإلقلیمي، دار الكتب للطباعة .عدنان مكي عبد اهللا البدراوي، د.د)2(
.25ص.1991والنشر، جامعة الموصل، 

.6صزي عمر، مصدر سابق،وزیر غا) 3(
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سیا آدول كاألقل تطورًاالدولحضاریًا في في عملیة التنمیة تحوًال(Milton Esman)األستاذ

وأفریقیا وأمریكا الالتینیة والتي تعكس تحوالت اجتماعیة وتغیر من التنظیم الریفي الزراعي الرعوي 

،)1(لوجیا المادیة االجتماعیة الحدیثةویتضمنھ ھذا من استیعاب و تقنین للتكنبما إلى التنظیم الصناعي 

د رستطیع اكتشاف الموانبواسطتھا معرفة والھة النظر االجتماعیة إنھا كذلك تعني التنمیة من وج

.)2(وءالبشریة والمادیة والسیطرة علیھا واستغاللھا بشكل كف

:التنمیة الصناعیة2. 2. 1

المتوخاة منھا وضع الخطط األھدافالتنمیة التي تبحث موضوعاتھا في النشاط الصناعي نجد إن

البنيفي تغییرات وإجراءقاعدة صناعیة تمكنھا من تطویر القطاع الصناعي بإنشاءوالسبل الكفیلة 

ناء وتطویر بالمستھدفة لالسیاسة المخططة او: تعني التنمیة الصناعیةإذ،واالجتماعیةاالقتصادیة 

قتصادلإلتغییر في البنیة الصناعیة إجراءالمشاریع الصناعیة لغرضإقامةالصناعة الوطنیة من خالل 

ویمتد مفھوم التنمیة الصناعیة لیشمل التغیرات الحاصلة في مجمل البنیة االقتصادیة ، )3(طنيالو

.األخرىخدمیةوالعمرانیة وال)4(واالجتماعیة

وھي العملیة التي تؤدي الى ) Industrial Growth(یرتبط بالتنمیة الصناعیة النمو الصناعي و

وتحدث ھذه العملیة من خالل زیادة عدد )5(مفي اإلقلیصناعي الزیادة الكمیة في حجم أو قیمة اإلنتاج ال

العاملین ورفع إنتاجیة العمل، أو زیادة قیمة اإلنتاج والقیمة المضافة الصناعیة المتحققة أو عن طریق 

في إدارة المنشآت الصناعیة وإیجاد الصیغ األكثر مالئمة في تقدم الوسائل واألسالیب التقنیة المستخدمة 

.)6(لصناعة وتشابكھاترابط ا

ھا موجبفع بتالتي یقصد بھا العملیة التي یر(مع التنمیة االقتصادیة التأثیردل ایتبوالنمو الصناعي

الصناعي اإلنتاجزیادة الكمیة في الحیث یؤثر ،))7(الدخل القومي الحقیقي خالل فترة محددة من الزمن

النوعیةالتغیراتوتتأثر بدورھا ب،شي للسكانالقومي للبلد ورفع المستوي المعیعلى زیادة الدخل 

الحاصلة في الھیكل االقتصادي واالجتماعي من حیث تطور المھارات الفنیة والتغیر الھیكلي للسكان 

واضح في تأثیرولما كان للنمو الصناعي من ،اعیة وما یصاحب ذلك من تقدم تقنيوالعالقات االجتم

،االقتصادي واالجتماعيالتخلفمنالتخلصفياإلسراعنھمن شأتھرفع معدالمیة عمومًا فانعملیة التن

.6صوزیر غازي عمر، مصدر سابق،)1(
لنعیمي، وآخرون، رؤیا لعقد الثمانیات في التنمیة العلمیة والتكنولوجیا، مجلة النفط والتنمیة، العدد األول، اطھ .د)2(

.44، ص1984السنة التاسعة، بغداد، 
.22جغرافیة الصناعة و تطبیقاتھا، مصدر سابق، صعباس علي التمیمي، أسس .محمد أزھر سعید السماك، د.د)3(
نینوى، منشورات مركز دراسات الخلیج العربي، والصناعي في محافظة البصرةعباس علي التمیمي، النمو.د)4(

.13، ص1981جامعة البصرة، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 
الصناعي في إقلیم الفرات األوسط من العراق، مصدر سابق، عبد الزھرة علي الجنابي، واقع واتجاھات التوطن)5(

.21ص
.3ص،1985عباس علي التمیمي، النمو الصناعي في الوطن العربي، مطبعة جامعة الموصل، جامعة الموصل،. د)6(
.151، ص1986فلیح حسن خلف، التنمیة االقتصادیة، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، . د)7(
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القطاعات االقتصادیة وانعدام إنتاجیةضعففيوجود قاعدة صناعیة السبب الرئیسلذلك یعد عدم

تتحقق التنمیة اإلقتصادیة من خالل وجود قطاع اإلنتاج، حیث في ع لنمو یؤمن زیادة منتظمةالداف

عن األسواق المحلیة ویكون ذلك فضًالوج بمنتجاتھ الى األسواق الخارجیة صناعي قادر على الخر

وتشجیع إقامة صناعات كبیرة دافعًا على زیادة اإلنتاج واإلرتقاء بجودتھ، وجذب رؤوس األموال 

تساعد على إقامة صناعات أخرى مغذیة لھا، مما یسمح بتوفیر فرص عمل جدیدة وإحداث انطالقة 

لذا اعتبرت .)1(عن طریق زیادة حجم اإلستثمار الصناعي في مختلف مجاالتھصناعیة في المجتمع

بصورة خاصة وفي عملیة )2(االقتصادیة المعاصرةالتنمیةالصناعیة بمثابة القلب في عملیة التنمیة

.بصورة عامةاإلقلیمیةالتنمیة 

،التنمیة االقتصادیةارإطللتنمیة الصناعیة في الذي ینبغي تبنیھاألسلوبحول اآلراءوتتباین 

المختلفة لبلد معین بحیث قتصادیةاإلصات االستثماریة بین القطاعات توزیع التخصیإلىفبعضھا یدعو 

تركیز نسبة كبیرة من إلىأخرىتدعو في حین،نمو متوازن لالقتصاد الوطني ككلإلىتؤدي 

نمو ودفعھ لمجمل قطاعات االقتصاد ت في القطاع الصناعي باعتباره كفیل بتحفیز عملیة الاالستثمارا

الصناعات إقامةكذلك ضمن القطاع الصناعي نفسھ یجري التركیز على . )3(المختلفةالوطني وفروعھ 

التي تدخل الصناعاتأي ،)واألمامیةالخلفیة (المشجعة للنمو الصناعي التي تتمیز بارتباطاتھا الواسعة

وتختلف .)4(ةثالثةنتجاتھا مستلزمات في صناعوتكون مأخرىفي مستلزماتھا منتجات صناعات 

الختالف النمو االقتصادي واالجتماعي وبناء تبعًاخرىألن فترة ومخرآلستراتیجیة الصناعة من بلد 

وان .في البلد الواحدواالجتماعيتصادي القاعدة المادیة والتقنیة كذلك الختالف مراحل التطور االق

:)5(بما یأتيتتمثل،النامیةؤكد علیھا الخطط الصناعیة السیما للبلدان التنمیة الصناعیة التي تأھداف

قطاع إسھاموذلك عن طریق زیادة اإلجمالیینوالقومي اإلقلیميالناتجتعجیل وتائر نمو. 1

.معینة من مراحل التنمیة االقتصادیةمرحلة خالل الصناعة فیھ

االقتصادیة باألنشطةلفائضة وغیر الموظفة عداد االتخلص من البطالة وذلك بامتصاص من األ. 2

.المختلفة

.، مصدر سابق)اإلنترنت(التنمیة الصناعیة، شبكة المعلومات العالمیة ) 1(
.14-13عباس علي التمیمي، النمو الصناعي في محافظتي البصرة ونینوى، مصدر سابق، ص ص . د) 2(
: انظر)3(

- S.K Nath, Balanced Growth in Economic Policy for Development Pengium, Modern
Economic, London 1973, p290-309.

(4) Albert O. Hirshman,  The Stratigy of Economic Development New Haven and
London the Yale University press, 1970،p.98-114.

:أنظر) 5(
.447-446صمحسن حرفش السید، مصدر سابق، ص. د-
، الجزء األول، بیت الحكمة، )أسالیبھ، تطبیقاتھ، وأجھزتھ(صباح كجھ جي، التخطیط الصناعي في العراق .د-

.33، ص2002بغداد، 
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من ،األجنبیةاألسواقعدم استیراد المنتجات الصناعیة من : االتجاھینبأحداألجنبيیر النقد توف. 3

أوخالل أقامة الصناعات المعوضة عن استیراد السلع التي تشكل نسبة كبیرة من قیمة االستیرادات 

.الخارجیةتصدیر المنتجات الصناعیة إلى األسواق،التصدیرحو الصناعات الموجھة نإقامة

وتخصیص الموارد المتاحة عبر الزمن، وتوزیع اإلنتاج بین توزیع الدخل بین األفراد والجھات . 4

لقطاعات اإلقتصادیة المختلفة من خالل شبكة متداخلة من الفروع اإلقتصادیة، وكذلك التوزیع ا

.بشكل متوازن، كتوزیعھا بین المناطق الریفیة والمناطق الحضریةوالدخل اإلقلیمي لإلنتاج 

سلع صناعیة جدیدة ذات مؤشرات فنیة إنتاجإلىنتاج الصناعي وذلك باالنتقال ع اإلیتنو. 5

.المؤشرات للمنتجات الصناعیة فعًالواقتصادیة عالیة وتحسین تلك 

اإلقلیميو المتوازن لقطاعات االقتصاد الصناعي وذلك عن طریق النملإلنتاجقیق االستقرار تح. 6

.والقومي كالصناعة والزراعة وغیرھا

تسھم في بناء إنتاجیةصناعات إقامةمن خاللاإلقلیمصناعیة وتقنیة في قاعدةإلنشاءھ التوّج. 7

.قوياقتصاد 

تحدثھا نإالتي یمكن التأثیراتبواسطة اإلقلیماجتماعیة وحضاریة في ةتنمیإحداثفي اإلسھام. 8

.التنمیة الصناعیة في تركیبة المجتمع وثقافتھ

والخدمیة والعمل العمرانیةالنظر في بنیتھ إعادةعلى اإلقلیمكذلك تساعد التنمیة الصناعیة في . 9

.على تطویرھا في المناطق المختلفة

: اإلقلیمیةالتنمیة 3. 1.2

في سائدةواالجتماعیة والعمرانیة تعد ظاھرة قتصادیةاإلالتنمیةالتباین المكاني في مستویات إن

في مناطق معینھ وقلتھا اواألنشطةبسبب تركز معظم ،االقتصادیة واالجتماعیة المختلفةمة االنظ

ًاتطوراألكثربروز مشكلة التباین الحاد بین المناطق إلىذلك أدىمما ،األخرىقالیماألندرتھا في 

. البلد الواحدأقالیمضمن أویماإلقلضمن ًاتطوراألقلواألخرى

ومناطق محددة استجابة أقالیمي فالتركز إلىیمیل خاصةالنشاط االقتصادي عامھ والصناعي إن

تتحقق غالبًا في الموقع الذي للمستثمر األرباحر اكبر قدر من یتوفإنإذ،لعامل الربحیة االقتصادیة

،مثل ھذا الموقع جاذبا لكثیر من المشاریع الصناعیةفیصبح ،اإلنتاجمعظم مدخالت فیھ كل اوتتھیأ
ًاتضم تنوعإنھاأو،تركز فیھا الكثیر من المصانع سواء من فرع صناعي واحدتمنطقة إلىفیتحول 

ال تغري فإنھامن تلك المدخالت یًالضئًاالمواقع التي ال توفر سوى قدرأما. من تلك الفروع

مقارنة بمواقع اإلنتاجواالھم ھو ارتفاع كلف ،الصناعیةألنشطتھمالمستثمرین على اختیارھا كمواقع 

مناطق طاردة للنشاط إلىفتتحول ،المتحققة في مثل ھذه المواقعاألرباحوھذا یعني ضآلة ،أخرى

نشأ تأریخیًا لتوفر یبھیأة شكلین اما قطب نمو صناعي وإذ یبرز النمو الصناعي اإلقلیمي. الصناعي
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Plnned(والقطب المخطط أ، )Natural Pole(ما یعرف بالقطب الطبیعي وھو مقومات اإلنتاج،
Pole (الذي ینشأ عن السترایجیة االقتصادیة للدولة)1(.

)خدمیةوعمرانیة،اجتماعیة،اقتصادیة(واضحةإقلیمیةالصناعي نجم عنھا فوارق النموتلقائیةإن

خرآووربما بین موقع ،ضمن البلد الواحدخرآوإقلیمبین اوخرآون بلد غیر مرغوب فیھا سواء بی

األمنيتتعلق بالجانب أخرىاعتبارات أغفلتأوقد تجاوزت التلقائیةھذه إنكما . الواحداإلقلیمضمن 

إلىالوطني األمنلھ یتعرضیمكن أنمافي اختیار مواقع النشاط الصناعي السیما " راتیجيتالجیوس"

.والحروبأالزماتمخاطر خالل 
فالتنمیة،السالفة الذكرلكل ذلك جاءت التنمیة اإلقلیمیة لتتجاوز تلك االنعكاسات السلبیة والمخاطر

وقد ،التي تتخذھا مكانًا لھاالمنطقةاإلقلیم أوأسلوب من األسالیب التخطیطیة تعتمد علىاإلقلیمیة

الحلول بمعدل كبیر للمشاكل صیغة العمل التخطیطیة القادرة على وضع(:ة منھاكثیرریف اعرفت بتع

ومشاكل المجتمع یحددھا ،تستخدم التبریر في الطرق المختلفةاوانھ،والقضایا في المجتمع المعاصر

.)2()الثقافیة،السیاسیة،العمرانیة،االجتماعیة،االقتصادیة(التخطیط اإلقلیمي والمتمثلة بالمشاكل

یط االقتصادي و االجتماعي والعمراني في جمیع الحاجة للتوفیق بین التخطإنھا(أیضًاوعرفت 
وتنفیذھا في التنمیةتخطیط أھدافبین تشكیل (Existing Gap)الموجودة الفجوةالمستویات لسد 

.)3()والمحلياإلقلیميالمستوي 

لكیفیة توزیع د االتجاھات ألرئیسةبأنھا اإلطار التخطیطي الذي یحّدأیضًاوتعرف التنمیة اإلقلیمیة 

موارد المادیة والبشریة بین األقالیم المختلفة بالشكل الذي یضمن تناسب أھداف التنمیة اإلقلیمیة مع ال

یة فالبد من تحدید أجھزة التخطیط ملریة أما من الناحیة العنمیة القومیة ھذه من الناحیة النظأھداف الت

ھزة التخطیطیة القطاعیة اإلقلیمي المركزیة والمحلیة من حیث مھامھا وعالقاتھا ببعضھا وباألج
و اقتصادیًا واجتماعیًا لتكون قرارات التنمیة مؤثرة مكانیًا،والمؤسسات التنفیذیة المركزیة المحلیة

.)4(وعمرانیًا
إلىالمادیة والمعنویة الھادفة األبعادتغییر إلىعملیة تسعى اإلقلیمیةالتنمیة أنمما سبقیتضح 

،االجتماعیة،االقتصادیة(لمتباینة وتطویرھا من حیث المستویات توازن نسبي بین المناطق اأحداث

الواحد اإلقلیمذلك في حل مشكالت التباین الحاصل في مناطق مما یسھم) الخدمیة، الثقافیة،العمرانیة

.عن تحقیقھا نوع من الرفاه المطلوب لسكان تلك المناطقفضًال،البلد الواحدأقالیمأو

، مجلة البحوث )بحث في تحدید بعض المفاھیم النظریة(عباس عبید حمادي، التباین اإلقلیمي للنمو الصناعي .د) 1(
.288، ص 2002الجغرافیة، العدد الرابع، جامعة الكوفة،

(2)   J. Alden, R. Morgan, "Regional Planning Comprehensive View", Great Britain, First
Published by Leanard Hill Books 1974, p.9.
(3)  Leo Jakobson & Ved Prakask, Urbanization and  National Development, Uuited States
of America, Sage Puplication, 1971, p228.

.18-17ص ، ص1988د التخطیط القومي، تموز، ماجد خورشید وآخرون، أسس التخطیط اإلقلیمي، معھ.د) 4(
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فتوضع الخطط والسیاسات ،األساسنحو النشاط االقتصادي بالدرجة ة االقلیمیةلتنمیھ اتوّجوعندما

فھي بذلك ،إلیھاالتي تفتقر األقالیمنھا تحفیز النشاط االقتصادي عامة والصناعي خاصة في التي من شأ

التطور یعني إیقاف النمو ووھذا ال. البلدلیماإقالصناعیة بین األنشطةتحاول تحقیق العدالة في توزیع 

الن مثل ھذا ،كما إنھا ال تعني تحقیق مساواة كاملة بین األقالیم،في األقالیم الفاعلة في صناعاتھا

ز النشاط الصناعي في األقالیم الفقیرة بل تعني التنمیة اإلقلیمیة بأنھا تحّف،الھدف ال یمكن تحقیقھ أساسًا

.احة في تلك األقالیموتنمیتھا إلى أقصى حد ممكن باإلفادة من االمكانات المت

جدیدة مناطقبل تعني خلق ،القائمةالصناعیة األنشطةبعثرة ال تعنياإلقلیمیةالتنمیة إنكذلك 

.والخدمیةاالقتصادیةاألنشطةفي مجمل إسھامھاتعاني من قلتھا وضعف أقالیمفي األنشطةلتلك 

ل التباین المكاني للتنمیة بین األقالیم وان إتباع تنمیة إقلیمیة فاعلة تمكن من تطویر المناطق وتقلی

عن طریق تخفیض عدد العاطلین عن العمل وإیقاف ھجرة السكان غیر المخطط واالستغالل االمثل 

وإقامة نشاطات اقتصادیة فاعلة السیما إقامة الصناعات المختلفة ،للموارد المتاحة والكامنة في اإلقلیم

ة في كفاءة ر عن جانب من الجوانب الھاموالتي تعّب،یرھااالرتكازیة وتطوعن إنشاء البنىفضًال

.)1(االجتماعیة-على جذب األنشطة االقتصادیةالحیز المكاني وقدراتھ

ام االقتصادي ة على طبیعة النظعتمد بصورة رئیسیاإلقلیمیةمعینة للتنمیة أھدافوضع إن

ذلك نجد اختالف السیاسات المتبعة للتنمیة ل،لإلقلیمیة متوفرة وحجم مشاكل التنمیة المكانوالموارد ال

وتختلف . )2(اوكالھما) األموالھجرة رؤوس (نقل االستثماراتالعاملة اواألیديبین تھجیر اإلقلیمیة

یتمحور حول معالجة مشكلة تشترك بھدف إنھاإال،المراد تحقیقھااألھدافباختالفالسیاسات ھذه

واإلجراءاتاألسالیبتبقى في حین،واالجتماعیةاالقتصادیة التباین المكاني في مستویات التنمیة

وبالرغم من ذلك تبقى غایة .)3(من سیاسة الخرىأیضًاالمتبعة وفاعلیتھا لتحقیق ھذا الھدف مختلفة 

المختلفة ومدى األقالیموإمكانیاتوالتي توضع حسب موارد ،ماأھداففي تحقیق اإلقلیمیةالتنمیة 

.معینةبثمة نقاط األھدافھذهأھموعادة ما تتمحور ،بینھاما فیوتكاملھاتفاعلھا

نبیل شمعون یوسف یاقو، اقتصادیات حجم المدینة محدد أساس للسیاسة اإلقلیمیة في التوازن المكاني لھیكل )1(
،  )غیر منشورة(، 1990ط الحضري واإلقلیمي، جامعة بغداد، المستوطنات الحضریة، رسالة ماجستیر، مركز التخطی

.39ص
حبیب محمد فرحان، سیاسة التنمیة اإلقلیمیة ودورھا في تنشیط مساھمة القطاع الصناعي الخاص في التنمیة )2(

.2،  ص )غیر منشوره(، 1990المكانیة، رسالة ماجستیر، مركز التخطیط الحضري واإلقلیمي، جامعة بغداد، 
خلفة، رسالة ماجستیر، مركز تسھى مصطفى حامد، سیاسة التنمیة اإلقلیمیة وأثرھا في تطویر المناطق الم)3(

.82-33، ص )غیر منشورة(، 1984التخطیط الحضري واإلقلیمي، جامعة بغداد، 
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:اإلقلیمیةالتنمیة أھداف1.2.3

السیما لألقالیمتحدید توجھات النمو أھمھاولعل من ،أھدافھابأھمیةاإلقلیمیةالتنمیة أھمیةتكمن 

تحقیق التوازن النسبي بین إلىسعي وال،السكانيالناتجة عن التركز متزایدة المشاكل الالتي تعاني من 

:)1(بما یأتياإلقلیمیةالتنمیة أھدافأھمعموما تتمثل ،والبیئةالسكان والنشاط االقتصادي 

:القومیةالتنمیة أھدافتحقیق . 1

وان العمل بالبعد التنموي اإلقلیمي یؤدي إلى ،بعاد التنمیة القومیة تعد التنمیة اإلقلیمیة إحدى أ

في حین نجد إغفالھا یؤدي إلى إضعاف فاعلیة التنمیة القومیة بتحقیق ،الت النمو القوميزیادة معد

لذلك نجد إن التنمیة اإلقلیمیة تعد أحدى الركائز الرئیسة للوصول إلى تنمیة شاملة و ،أھدافھا المرجوة

االقتصادیة في توزیعھا لالستثمارات واالنشطةوما تسھم بھ،متوازنة بین أقالیم البلد الواحد

لیم المختلفة ومراعاة التوزیع المكاني للسكان و اقات وحاجات األلتي تجري وفق إمكانواالجتماعیة ا

.بغیة تحقیق تنمیة متوازنة وعادلة لكل األقالیم،القوى العاملة فیھا 

)رةتطورًا وحسب االمكانات المتوفاألقلتنمیة المناطق (األول:أمرینیمكن من خاللھا تحقیق إذ

).األقالیمتحقیق اكبر قدر ممكن من العدالة االجتماعیة ما بین سكان (األخرإما

:معالجة مشكلة التباین اإلقلیمي في المستویات االقتصادیة واالجتماعیة. 2

األخذضرورة إلى،الواحدالبلد أقالیمالتباین في المستویات االقتصادیة واالجتماعیة في أدى

األبعادتعالج مشكلة التباین الحاصل في متوازنةإقلیمیةبغیة تحقیق تنمیة قلیمیةاإلبسیاسة التنمیة 

تقلیص حجم فين فاعلة تمّكإقلیمیةسیاسة تنمیة إتباعانإذ. االقتصادیة واالجتماعیة والعمرانیة

وتؤثر على ،مرتفعةفیھا تكونتقلیل معدالت البطالة في المناطق التيخاللمن،األقالیمبین الفروقات

د المتاحة رستغالل االمثل للمواإلویكون ذلك بااألقالیمإلىھجرة السكان وإیقافالعاملة األیديحركة 

ودعم إصالحعن ًالاعلة السیما النشاطات الصناعیة فضنشاطات اقتصادیة فوإقامةإقلیمفي كل 

.األخرىمرافق العامة المستلزمات الحیاة االجتماعیة والثقافیة و

:السكانيمجمعات الحضریة الرئیسة و تخفیف الضغط السیطرة على ال.3

التفاوت في مستویات الدخل وظھور إلىغیر السلیم لالستثمارات یؤدي اإلقلیميالتوزیع إن

الصناعیة بسبب المدن والمراكزفياالرتكازیةالبنىالسكاني والضغط على واالكتظاظاإلسكانمشاكل 

:للمزید من التفاصیل ینظر )1(
.15-11سھى مصطفى حامد، مصدر سابق، ص -
، مركز )غیر منشورة(التوزیع المكاني للمشاریع الصناعیة للقطاع المختلط، رسالة ماجستیر طھ جعفر سعید، -

.9-6ص ،1989التخطیط الحضري واإلقلیمي، جامعة بغداد،
دراسة (عاید جسام طعمة الجنابي، تخطیط المناطق الصناعیة في المحافظات كوسیلة لتنظیم استعماالت األرض -

، 1999، أطروحة دكتوراه، مركز التخطیط الحضري واإلقلیمي، جامعة بغداد، )النبار وكربالءتطبیقیة لمحافظتي ا
.46-45، ص ص )غیر منشورة(

-204، ص 1979حسین درویش العشري، التنمیة االقتصادیة، دار النھضة المصریة للطباعة والنشر، بیروت، -
208.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


األخرىوبالتالي فان زیادة الھجرة من المناطق ،أخرىعلى حساب مناطق نموھا بشكل غیر مخطط 

زیادة المشاكل االجتماعیةإلىستؤدي األساسیةھذه المدن ومن ثم زیادة الضغط على الخدمات إلى

على تعملاإلقلیمیةالتنمیة إنلذا نجد ،)الصحیةوالثقافیةاألحوالتدھور ،البطالةازدیاد معدالت(مثل

بین السكان والنشاط االقتصادي والبیئة على مستوى خالل تحقیق تنمیة متوازنةمنتلك المشاكلحل 

.اإلقلیممناطق 

:األقالیمحمایة البیئة الطبیعیة والبشریة في . 4

وطبوغرافیةاألرضھي الحفاظ على الموارد الطبیعیة وشكل اإلقلیمیةالتنمیة من بین أھداف 

،ریخیة والمناطق الخضراء والقیم الجمالیة للطبیعة المكانیة قدر االمكانیة والتأالموارد التراثالمنطقة و

) وفي مقدمتھا االستثمارات الصناعیة(ز االستثمارات من النتائج السلبیة لتركاإلنسانعن حمایة فضًال

جمالیة تلوث البیئة وتشویھ بآثاراألمرما یتعلق السیما،في المدن وبالقرب من المراكز الحضریة

.فیھااإلنسانعلى حیاة سلبًاالمدینة والتأثیر

:البلدألقالیمفي تحقیق الوحدة االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة اإلسھام.5

د لدى حالة عدم الرضا والتمّرإلىفي المستویات االقتصادیة واالجتماعیة اإلقلیميیؤدي التباین 

رغم وجود ،ةاالقتصادي وازدیاد مشاكلھا االجتماعیالتي تتصف بانخفاض مستواھااإلقلیمسكان 

انتھاج سیاسة فاعلة إنلذلك نجد .دعلى الوحدة السیاسیة للبالفیھا مما یؤثر سلبًااتواإلمكانالموارد 

وبالتالي واجتماعیًاالمتوازن اقتصادیًاتحقیق النموفيالسیاسة القومیة یسھمإطارضمن اإلقلیمیةللتنمیة 

.دلبالفي دعم الوحدة السیاسیة لإسھامھا

: یأتيتحقیق ما إلىتھدففنجدھااإلقلیمیةمن السیاسة ضغایات التنمیة االقتصادیة إما

الفقیرة مما األقالیمإسھامعن طریق زیادة ،د عامةالبالاإلقلیم وفياإلنتاجیةزیادة القدرات .1

.والقومياإلقلیميزیادة الدخل ھینجم عن

تلك التي توصف بالدینامیكیة ولھا السیما،ناجحة وفاعلة وكفوءة من الصناعاتمجموعة إقامة.2

.مزید من التقنیات فیھاإدخالالقدرة على 

.المختلفةاألقالیمبین أوسواء بین المدینة والریف واإلقلیميالمكاني التنظیمتحسین عملیة .3

.دمیةاالقتصادیة والخاألنشطةعملیات التشابك القطاعي بین تطویر.4

األوضاعتحسین إلىمما یضفي،األیدي العاملةتقلیل معدالت البطالة ورفع مستوى .5

.للسكاناالقتصادیة واالجتماعیة
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من تركیز المشروعات اإلقاللإنأي ،تحقیق الالمركزیة االقتصادیة على المستوي القومي.6

یدفع التطور االقتصادي أنھ نمن شأاألقالیمالجدید منھا على الصناعیة في المدن الكبرى وتوزیع 

.)1(واالجتماعي القومي

:اإلقلیمیةستراتیجیات التنمیة 3. 1

وتختلف ،ھا مرحلة زمنیة معینة في مجال مكاني محددعرضمجموعة األھداف التي تستراتیجیةال

أو بعیدة ھذه األھداف في ضوء الحدود الزمنیة لمرحلتھا التي قد تكون قریبة المدى أو متوسطة المدى 

أو وطنیًاأو إقلیمیًاكما تختلف في ضوء اتساع المجال المكاني الذي تم تحدیده سواء كان محلیًا،المدى

:إلىبصورة رئیسة اإلقلیمیةوتنقسم ستراتیجیات التنمیة .)2(أو عالمیًا

:المتوازنةاإلقلیمیةستراتیجیة التنمیة 1. 3. 1

Rosentein(لرودان ) Big Push(ة الدفعة الكبیرة وجد مبدأ التنمیة المتوازنة في نظری

Roden ( وذلك ألنھا على شكل استثمارات صناعیة ،ر عنھا بالدفعة الكبیرةوقد عّب،1943في عام

.)3(لغرض تجاوز العقبات االقتصادیة وبالتالي تحقیق التنمیة،عالیة بالمستوى األدنى لھا

ات ثمارستع المكاني لالستثمارات السیما اإلة تعني التوزیالمتوازناإلقلیمیةستراتیجیة التنمیة إن

ز مشاریع التنمیة وفي أي عدم ترك،محددةمناطق أووعدم حصرھا في مراكز اإلقلیمالصناعیة ضمن 

متوازنة تتم من خالل التوزیع إقلیمیةتحقیق تنمیة إنإذ،محددةمقدمتھا المشاریع الصناعیة في مناطق 

مستویات بین اإلقلیمیةمتعددة وتوزیع الدخول وتقلیل الفوارق أماكنقتصادیة في االلألنشطةالمكاني 

لكن ،الواحداإلقلیمطق المختلفة داخل االمنأواألقالیمبین صادي واالجتماعي والعمرانيالتطور االقت

حشد ةإمكانیبسبب ضعف األولىنجد فاعلیة نموذج النمو المكاني المتوازن تكون ضعیفة في المراحل 

قدرة في تحقیق أكثرفي حین تكون ،حتیةتالوالتكالیف العالیة لتطویر البنى االقتصادیةالوفورات 

:)4(ما یأتياعتمادهعندالمتوازنالمكانيالنموویتطلب،الالحقةمعدالت للتنمیة االقتصادیة في المراحل 

.طویر البنى االرتكازیةل تكالیف عالیة لتاستثمارات كبیرة و قدرة على االستثمار وتحّم.1

Economic)مردودات اقتصادیةتحقیقوبالتاليللنموعالیةمعدالت غیرأوالقبول بمستویات .2

Revenues) األولىالمحدودة في المراحل اإلقلیمیةلعملیات التنمیة.

، كتاب التخطیط والتنمیة للمدنویات التخطیط والتخطیط اإلنمائيحیدر عبد الرزاق كمونة، العالقات في مست.د)1(
.392، ص1983، 1، وكالة المطبوعات، الكویت، دار القلم، ط)دراسات مختارة(في المنظور الجغرافي 

تطبیق، جامعة بغداد، بیت الحكمة، مطبعة -توجھ-سعدي محمد صالح السعدي، التخطیط اإلقلیمي نظریة. د)2(
.163، ص 1989لعالي في الموصل، التعلیم ا

(3) G. Meier, "Leading Issues In Economic Development Studies In International
Poverty”Second Printing New York .O.V.P,1970.p.392 .

رافیة التنمیة بین ماھیة النشاط االقتصادي وحیزه الجغرافي، مجلة الجغرافي حسن محمود علي الحدیثي، جغ. د) 4(
.261-232، ص 1995تموز ) 3، 2(العددانالعربي، 
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تھا في إمكانیة ألھمی:)1(توجیھ أو نقل االستثماراتستراتیجیةتعتمد التنمیة اإلقلیمیة المتوازنة على

حیث یتركز مضمونھا على تشجیع ،اإلسھام في التوزیع اإلقلیمي المتوازن لالستثمارات الصناعیة

حركة الصناعة واالستثمارات من خالل توجیھھا نحو المناطق الفقیرة إذ یكون الضغط على الموارد 

لیم القویة وبجذب الحوافز وتتأثر حركة الصناعة بشكل سریع بمحددات التنمیة في األقابصورة اقل ،

األكثر مالئمة في جعل األقالیم الطاردة للسكان أقالیم جاذبة من خالل دإذ تع.المالیة في المناطق الفقیرة

نحو تلك األقالیم الفقیرة حیث یتم ذلك بتوقیع وتشجیع المستثمرین الجدد بالتوجھتوفیر فرص عمل فیھا

عن توفیر جمیع الظروف المالئمة فضًالالستثمارات إلیھا استثمارات جدیدة في المنطقة أو نقل ا

والمحفزة لجذب تلك االستثمارات إلى المناطق الفقیرة كتطویر البنى االرتكازیة والخدمات األساسیة 

.العامة

السیما الموارد استثمار الموارد غیر المستغلة سابقًاإلىنھا تؤدي إستراتیجیة فالتطبیق ھذهعند 

لألیدي العاملة في المناطق الفقیرة التي تتمیز معظمھا بقلة االنتاجیةالرغم من تباین الكفاءة ب،البشریة

عند توفیرھا فرص عمل في المناطق الفقیرة ھاإنو.المتطورةاألقالیمبالعاملین في مھارتھا قیاسًا

والقومي وزیادة قلیمياإلزیادة الناتج إلىتؤدي ،العاطلین غیر الراغبین في الھجرةمنوتشغیل العمال

مثل في تستراتیجیة فتة للمنفعة االجتماعیة لھذه الأما بالنسب،المنفعة االقتصادیة لھاما یمثل،الدخول

.لیماإلقة ونمط الحیاة االجتماعیة في رة والبطالة ورفع مستویات المعیشص معدالت الھجیتقل

إذ ،ن بین المناطق الفقیرة والمناطق المتطورةستراتیجیة یؤدي إلى إیجاد حالة التوازإن إتباع ھذه ال

الجدیدة في ھذه أن االستفادة من األیدي العاملة الفائضة تدفع للعمل على تركیز النشاطات االقتصادیة

النشاطات اإلقتصادیةالمناطق، وتشجیع أصحاب رؤوس األموال لتوظیفھا فیھا لزیادة جاذبیتھا الى

الرئیسالنامیة تؤدي الدور الدوليفالحكومیةوالمساعداتالحوافزناو،وفي مقدمتھا النشاط الصناعي

اجل دفع عملیة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في منلالستثماراتالمالئمةروفالظفي توفیر

من بینھا التدخل في ،ك بعض المآخذ علیھالبمزایا عدیدة إال إن ھنارغم تمتعھا و.المناطق القلیلة النمو

یؤدي ذلك إلى تدني الكفاءة وانخفاض النمو االقتصادي إذ،ة تحدید المواقع الصناعیة وتوجیھھاحری

د فائدة ما یأتي من خارج المنطقة المعانة مما یوّلس المال الجدید المستثمر غالبًاأن رأكما ،القومي

تأثیر المضاعف منخفض مردودات ھذا االستثمار خارج اإلقلیم فیكون عائدیةاإلقلیم بسببداخلكبیرة

.على اإلقلیم

:حول ھذه الستراتیجیة راجع) 1(
.45سھى مصطفى حامد ، مصدر سابق ، ص-
.17-12طھ جعفر سعید، مصدر سابق، ص -
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:غیر المتوازنةاإلقلیمیةستراتیجیة التنمیة 2. 3. 1
من مفاھیم ) Growth Pole Theory(قطب النمونظریةبھ جاءتبما تیجیة راتستتحدد ال

كسوت على ید االقتصادي الفرنسي بیرنشأالتي ،اقتصادیة حول التنمیة اإلقلیمیة غیر المتوازنة
)Franscois Perroux ( ن یظھر في كل مكان أن النمو ال یمكن أالذي اعتقد ب(*)1950في عام

نقاط أو أقطاب تنمیة وبكثافات مختلفة وتتباین انتشارھا في بمنطقة معینة وبوقت واحد بل یظھر 
.ھا على الحالة االقتصادیة في المنطقة أو اإلقلیماتوتأثیر
اإلنتاجدة لزیادة تركیز االستثمارات في مناطق محّدإلىدف یھالنمو أقطابمضمون ستراتیجیة إن

.تمثل عكس مضمون ستراتیجیة النمو المتوازنإذ،والعوائد والدخول
أنأمامن مراكز النمو المختارة التيدبتركیز عوامل التنمیة في عدد محّدستراتیجیةتھتم ھذه الإذ
في ھذه الحالة نقاط نمو اصطناعیة من خالل دوتع،إنشاؤھایتم أو،وتعتبر طبیعیةموجودةتكون 

االقتصادیة المختلفة وتوفیر فرص عمل جدیدة األنشطةتوفیر المستلزمات الضروریة المطلوبة لتوزیع 
. اإلقلیمالتي تحتاجھا التنمیة في )1(وتطویر البنى االرتكازیة والخدمات والوفورات الخارجیة

لھا مضامین اقتصادیة من أساسیةجوانب تنمویة ةدید ثالثتحستراتیجیةضوء ھذه الفيویمكن 
:)2(وھيعمق جغرافي معین أولھا مجال أخرىجھة ومن جھة 

التأسیسات الصناعیة الكبرى في منطقة معینة البد أونشاءاتاإلإنإذالقیادي للصناعة ثراأل: أوًال
الكبیرة التي األموالمن خالل رؤوس ماإلقلیقیادي كبیر على اقتصاد تأثیرجعل لتلك الصناعة ینأ

عن فضًالاألولیةالمواد إلىمن خالل حاجتھا ،العاملةيیدعلى األمن خالل الطلب الكبیر و،تستثمر
.األخرىالعرضیة التأثیرات
اإلقلیمالجوانب االقتصادیة سواء في داخل والصناعة في استقطاب الكثیر من النشاطات أثر :ثانیًا

.اإلقلیمخارج حتى منأوتأثیرھاضمن مجال فیھتأنشأالذي 
والخدمیة على واالجتماعیة االقتصادیة التأثیراتفي نشر الكثیر من بیرالصناعة الكأثر :ثالثًا

.المحیطة بمكان توقیعھااألخرىناطق موالتأثیرھامنطقة أجزاءمستوى جمیع 
قتصادي والتنموي لنظریة أقطاب النمو تفرض ر الفعل والتأثیر االإن المضامین الثالثة التي تؤط

للنشاط الصناعي الكثیف ) (Dynamicعلى المخططین لإلقلیم األخذ بنظر االعتبار الحالة الحركیة 
ضاج عملیة النمو نإثم ،یة في اإلقلیم وتركیزھاوفي منطقة محددة ودوره في استقطاب اإلمكانیات التنم

التأثیرات إلى أنحاء اإلقلیم األخرى من خالل ظھور مراكز وعودة ) (Main Poleفي القطب الرئیس
.)3(ونقاط تنمویة جدیدة) Growth Centers(تنمویة

د       فضالً (*) عن ما جاءت بھ نظریات النمو غیر المتوازن لكل من بودفیل وھانس و ھیرشمان ومیردال وغیرھم، للمزی
ة د          : من التفاصیل راجع   ق، ترجم ة والتطبی اھیم النظری ى التخطیط اإلقلیمي، المف ل   . جون كالیسون، مدخل ال ل جمی امی

.244-219، ص 1978، 2لي، بغداد، طشمعان، مركز التخطیط الحضري واالقلیمي، مطبعة التعلیم العا
.21-20طھ جعفر سعید، مصدر سابق، ص ص )1(
.185سعدي محمد صالح السعدي، التخطیط اإلقلیمي، مصدر سابق، ص . د)2(
.185، صنفسھمصدر ال)3(
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إذ ،مختلفةالقوى التحقق نتیجة لمجموعتین من تإن عملیة النمو ستراتیجیةھذه المنیتضح 

ات اقتصادیة حیث استقطاب وحد)Poleraization Effects(تأثیرات االستقطاب: تمارس األولى

مما یؤدي بالنمو الى التركز في ،نمو لوجود وفورات التكتل االقتصادیة والحضریةالمركز لأخرى 

.بعض المراكز وانحساره في المناطق المحیطة بھا

ز تركأنیفترض إذ) Devisions Effects(االنتشارتأثیراتالمجموعة الثانیة التي تمارس أما

االستقطاب و تكتل الوفورات االقتصادیة تأثیراتظھور إلىنة سیؤدي في منطقة معیاالستثمارات

انھ بعد مرور مدة إال،ت فیھا في بدایة مراحل التنمیةالمنطقة التي تم توقیع االستثماراالخارجیة في 

نشر ثمار التنمیة من إلىبالظھور حیث تؤدي االنتشار تأثیراتستقطاب تبدأ االعلى ظھور عوامل 

.)1(تلك المناطقتنمیةتحقق تبھ مما المحیطةتجاه المناطق المركز با

تشكل نقطة جذب أو مركز نمو حیث تعتبر في منطقة معینةمنھاائدةیام الصناعات السیما القإن ق

إذ لھا تأثیرات مھمة ومباشرة على األنشطة االقتصادیة ،الصناعات القائدة النواة األساسیة للتنمیة

عن تطویر البنى فضًالثار االستقطاب لوحدات اإلنتاج حولھا آد والتي توّل،األخرى في اإلقلیم

.اإلقلیماالقتصادیة واالجتماعیة والعمرانیة في ز مكانتھامما یعّز،الخدماتتوفیر االرتكازیة و

معینة نشر ثمار التنمیة على المناطق المجاورة تكون ضمن مدیات زمنیة أواالنتشار ثارآأما

وان تطویر قطب التنمیة لوجود المناخ الصناعي المالئم . اإلقلیممراكز النمو في أوأقطابدد عبتتحدد 

وتجاوز اإلقلیمیةمداھا التطبیقي بحجم اكبر ضمن التنمیة تأخذستراتیجیةیجعل ھذه الاإلقلیمفي 

..)2(العاملةیدياألأومثال الطبیعيالمتعلقة بحجم المورد ألسباباألقالیمعقبات تطبیقاتھا في بعض 

یمكن اإلسھام في )Industrial Localization Types(إن أي نمط من أنماط التوطن الصناعي

التي لھا األثر الواضح )Industrial  Complex(تكوین قطب نمو السیما نمط المجمعات الصناعیة

ات اقتصادیة كبیرة  فعند توفر الظروف المناسبة لمشروع صناعي معین ویحقق مردود،في تحقیق ذلك

جات ذلك المشروع أو من یعمل ذلك التوطن على جذب مشاریع صناعیة أخرى تستفید من منتو

.والموقعیةةالقتصادیامردوداتھ 

:اإلقلیمیةاثر الصناعة في التنمیة 4. 1

التنمیة ھا في أثروأھمیتھاأما،بشكل عام في بدایة ھذا الفصلوأھمیتھاا مفھوم الصناعة قد بیّن

التنمیة أركانمن أساسیًاوركنًالإلقلیمتعتبر القاعدة التي یستند علیھا التطور االقتصادي فإنھااإلقلیمیة

في تحقیق التنمیة االقتصادیة الحاسمالعنصر أیضًاوتعد ،والقومياإلقلیمية على المستوى االقتصادی

یر، المعھد ھادي جاسب مرعب الماجدي، تقییم اثر التنمیة اإلقلیمیة في تطور مدینة المجر الكبیر، رسالة ماجست)1(
.17، ص )غیر منشورة(،2003العالي للتخطیط الحضري و اإلقلیمي، جامعة بغداد، 

.55عاید جسام طعمة الجنابي، مصدر سابق، ص )2(
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المعاصرة في الھیكل المكاني للنشاط الصناعي اإلقلیمیةتغییرات جوھریة في التنمیة وإحداثالسریعة 

من خالل قدرة العملیات الصناعیة المختلفة في تحقیق المتغیرات الھیكلیة القطاعیة لیس في قطاع 

عن طریق التشابكات التي تخلقھا تلك العملیات ،أیضًاأخرىفي قطاعات إنماوالصناعة فحسب 

وتوجھات أھدافتحقیق عملیةفيأساسیًاأمرًاتطورھا دالتي یع،األخرىاالقتصادیة األنشطةبفروع 

.)1(التنمیة االقلیمیة

العملیة أماممركزیة وشمولیة فان المشكالت التي تبرز أبعادالتنمیة االقتصادیة ذات إنوبما 

ل الموارد المتاحة وتوجھ الدولة في دعم ظفي أھدافھاالتنمیة وتحقیق إنجازالتخطیطیة في كیفیة 

أواألقالیمالصناعي على مستوى تلك المشكالت ھي كیف یوزع النشاط أھمفمن ،اط الصناعيالنش

وما ھو النشاط المناسب لھا ھذا من ،تطورًااألقلالنھوض بواقع المناطق ألجل،الواحداإلقلیممناطق 

وتقلیل حدة ،اإلیھالحد من الھجرة تمام بالمناطق المتطورة ضمن محاولةاالھأخرىومن ناحیة ،ناحیة

البطالة وتحسین مستوى النشاط االقتصادي والدخل الفردي لرفع معدالت النمو باعتباره ھدفًا رئیسیًا 

.)2(اإلقلیمیةلسیاسة التنمیة 

لھ القدرة على دفع عجلة النمو االقتصادي إذ،خطط التنمیةلمحركًاًایعد النشاط الصناعي نشاط

،األھمیة النسبیة للقطاع الصناعي في االقتصاد الوطنيزیادةلى واالجتماعي بشكل متسارع والعمل ع

إذ یؤدي إلى تغیر جذري في األسالیب المستخدمة لإلنتاج وعالقات اإلنتاج ویسھم في القضاء على 

مظاھر غیر متطورة ومعالجة االختالالت الھیكلیة عن طریق زیادة حجم االستثمار الصناعي وتوسیع 

ھ وتطویر وحدات اإلنتاج وتحسینھا وبالتالي رفع معدالت النمو الصناعي واإلسھام القاعدة اإلنتاجیة فی

.)3(الفاعل في رفع وتائر التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

ویمكن ،اإلقلیمفي الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة والعمرانیة و البیئیة في بارز أثر وللصناعة

:تمثیل ھذا الدور من خالل

.ذلك التوزیعإلیةومعرفة ،المختلفةاإلقلیمرافي في توزیع الصناعات على مناطق البعد الجغ.1

.االقتصادیة واالجتماعیة والعمرانیةاإلقلیمالبعد التنموي للصناعة في ھیكلیة .2

،بیئیة(السلبیة سواء كانتثارھاآظھورالبعد السلبي للصناعة من خالل ،ًاخرآبعدًاإضافةویمكن 

).قتصادیةاإلحتى أو،نیةعمرا،اجتماعیة

حسن محمود علي الحدیثي، المواقع الصناعیة والتنمیة اإلقلیمیة المتوازنة، محاوالت تطبیقیة في توطین .د)1(
.102، ص 1995باینة، مجلة المخطط والتنمیة، العدد األول، بغداد، مجمعات صناعیة في أقالیم مت

(2)J Alden, R. Morgan, "Regional Planning  Comprehensive View", Ibed, p.229.
دراسة تحلیلیة في اختیار نوع النشاط االقتصادي (جواد كاظم عبد الخفاجي، اثر التصنیع على التنمیة اإلقلیمیة )3(

، 1989، رسالة ماجستیر، مركز التخطیط الحضري واإلقلیمي، جامعة بغداد، )المكاني في محافظة كربالءضمن الحیز 
.10، ص )غیر منشورة (
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استغلت بالشكل المناسب أنالسلبیة السیما و إبعادھامن أكثرالصناعة االیجابیة مؤثرة أبعادل تظ

فعند إنشاء مشروع صناعي جدید سیؤدي ،مختلفة على اإلقلیمثارآنجد للصناعة إذ.الذي یجنبھا ذلك

على المدخالت األساسیة الطلب(خالللي منإلى تكوین موجة تضاعفیة كرد فعل في االقتصاد المح

خالل تغیر التأثیرات في البیئة العمرانیة من،تولید الدخل،مخرجاتالتنظیم ونقل ،للعملیة اإلنتاجیة

،لحركة السلع والخدمات) Generation of Effluents(التركیب المكاني لھا وتولید التدفقات

تفصیل يیأتماوفي). 1(شكل أنظر،األثر البیئيعنفضًال)1()على تركیبة المجتمع وثقافتھالتأثیرات

:اإلقلیمیةالتنمیة فياآلثارلھذه 

)1(شكل 

اإلقلیمیةفي التنمیة وأثرھاالصناعة أھمیة

:(Economic Impact)االقتصادي األثر1.4.1

والدخل اإلنتاجالحاصل في ھیكل یریاالقتصادي للصناعة تظھر من خالل التغاألثرمؤشرات إن

بسبب تشغیل المشروع الصناعي من خالل حجم بوضوح الناشئة التأثیراتوتظھر ،إلقلیملالمتحقق 

د لوالفائض المتووالفوائدوالرواتب المدفوعة للعاملین واألجور،السلع المنتجة وابعاد حركتھا المكانیة

(1) David M.Smith, Industrial Location, An Economic Geographic Analysis, printed in
U.S.A., Second Edition, John Wiley & Sons, 1981, p. 359.

األثر 
العمراني

األثر       
الصناعةياإلقتصاد

األثر البیئي

األثر اإلجتماعي

التنمیة اإلقلیمیة
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تأثیراتنوجز أنویمكن ،تثمارات الصناعیة المرتفعةعن عوائد االسفضًالاإلنتاجیةمن العملیات 

:یأتيما باإلقلیمالصناعة االقتصادیة في 

أجزاءاقتصادیًا وتقلیل التباین الحاصل في النمو االقتصادي بین اإلقلیمفي تطویر إسھامھا.1

حیث تسھم ) ياإلقلیمي والدخل دالدخل الفر،الصناعياإلنتاجحجم (حسب معاییر ،األقالیمأواإلقلیم

المجاورة من خالل تحریك واألقالیماإلقلیمىعلى مستواإلنفاقكذلك تطور عملیات ،بارتفاعھا

وزیادة سعتھا األسواقتطور المستوطنات البشریة ومن ثم نمو مما یعني،)قوى السوق(عوامل السوق

.)1(وزیادة الطلب على البضائع

أسبابمن إنإذ،دینامیكیةأكثراإلقلیميقتصاد وتجعل االاإلنتاجتساعد على تحریك عوامل .2

الذي یسھم في رفد العملیة اإلنتاجالصناعات في بعض المناطق وجود عامل من عوامل إنشاء

.اإلقلیمفي األخرىاإلنتاجتحریك عوامل إلىسیؤدي اإلنتاجیة

االقتصادیة وتعزز ألسسالتقویة ًاأكیدًاتحقق ضمانإذإلقلیملًامتنوعن الصناعة اقتصادًاتكّو.3

عملیة اإلستیراد عن طریق إحالل منتوجات الصناعة المحلیة محل ل منحالة االكتفاء الذاتي وتقّل

.المستوردة من الخارجالمنتوجات

قطاعات االقتصادیة واألنشطة األخرى السیما في النشاط في الالمباشر ةصناعالتأثیر .4

ثر كأ.حیث سنجدھا تتوسع اثر ذلك في اإلقلیم،رتكازیةالبنى االوالزراعي والتجاري والخدمات 

المكننة في الزراعة واستخدام نظامستخدامبإع توّسالالقطاع الزراعي من خالل تطویرالتصنیع في

سد وكذلك أجھزة الري تتطلب صناعة متطورة قادرة على تجھیز ھذا القطاع ،األسمدة والمبیدات

.متطلباتھ باستمرار

:من خاللأیضًااالقتصادي للصناعة ثیرالتأویتحدد .5

،من خارجھإلقلیمیجلب دخًال لاألساسيالنشاط إن):Economic Base(االقتصادياألساس- أ

ال اإلقلیمالذي یخدم سكان ساسياألغیر النشاط أما.. اإلقلیملزیادة الدخل وثراء یعد مصدر مھم جدًاإذ

وخارجھ فھي اإلقلیموخدمات لسكان سلعًابإنتاجھالصناعة اأنًا،إضافیدخًالأومردودًا یضیف

.مالحظة وجود فوارق بین االقتصاد المركزي والخاصمع ،لھموثروةتضیف دخًال

أفرادتوزیع الدخل بین إعادةالصناعة تسھم في إن): Incom Distribution(توزیع الدخل -ب

شراء (على مستلزمات النشاط الصناعي مثلاقاإلنفات المستفیدة من ھوجماعات السكان لكثرة الج

)....،اإلنتاجتوزیع ،مصادر الطاقة،العملأجور،النقلأجور،األولیةالمواد 

في فروع اإلنتاجالصناعي عن اإلنتاجحیث یتمیز ): Mass Production(الكبیر اإلنتاج-جـ

عن كونھ یعد فضًالوالتطور السریع مما یمكنھ على النمو،بكمیاتھ الكبیرةاألخرىمياالقتصاد القو

.123عاید جسام طعمة الجنابي، مصدر سابق، ص )1(
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الكبیركافة والقسماإلنتاجأدواتالسلع المادیة والخدمات حیث تنتج فیھ إنتاجمجال من مجاالت أھم

.)1(من مواد العمل والسلع االستھالكیة

):Social Impact(االجتماعياألثر2. 4. 1

الصناعة عملیة تغییر في النمط بانحقیقة معروفة إدراكاالجتماعي من األثرتظھر جوانب 

و األیدي العاملةذلك لما تسببھ من تغییر في ھیكل ،إلقلیماالجتماعي واالقتصادي والحضاري ل

األفعالإنحیث ،یر في السلوك البشريیعن التغفضًالالمھارة وتركیب المھن والنشاط االقتصادي 

جدیدًا من العالقات ذات نتائج تختلف ن نمطًاستكّوبسبب النشاط الصناعي الجدید المتولدةاالجتماعیة 

مما یعني حدوث تغییر في التركیب االجتماعي والعالقات االجتماعیة ضمن ،عن نمط المجتمع السابق

.)2(یر في السلوك البشريینتیجة التغمستویات العمل و المناطق السكنیة للعاملین 

تطویرھا إلىالعاطلة مما یؤدي األیديبتشغیل ءًاادابتاالجتماعیة للنشاط الصناعي اآلثاروتتحدد 

.برفع مستویات المعیشة والدخول و نمط الحیاة االجتماعیة بما فیھا العالقات االجتماعیةاجتماعیًا

وتوزیع السكان بشكل متوازن ضمن ،واجتماعیًاثقافیًااإلقلیمفي تطویر السكان في أثر وللصناعة

) اإلقلیمعاصمة (لإلقلیمة كتظاظ السكاني في المدینة الرئیساالظاھرةا معالجةالسیم،واألقالیمالمناطق

وتحقیق نوع من الرتبیة المتوازنة بین ) Primate city(والتي یعبر عنھا بالمدینة المھیمنة

یة في تطویر الخدمات الصحیة والتعلیمأیضًاوتسھم الصناعة ،اإلقلیمالمستوطنات البشریة ضمن 

الصناعة في عملیة التغیر أثر ویتضح،...واألسواقاإلسكانة والترفیھیة وخدمات واالجتماعی

:)3(االجتماعي في جوانب عدیدة منھا

نتیجة التطورات التكنولوجیة ،مستقلةإلىمتعددة أسرحول من حیث الّت)Household(األسرة.1

.ة وتنوعھاوالمادیة التي رافقت تطور الصناع

علیمیة المتعلقة باطیاف التنظیم والقیم المتبلورة حول المفاھیم والنظم المؤسسات الثقافیة والت.2

حیث یرتبطان بعالقة ) Urbanization(النشاط الصناعي في زیادة معدالت التحضر أثر عنفضًال

.خراآلبیؤثر احدھما وثیقة

ث التوسع في حین إن اآلثار السلیبة للصناعة تتمثل بما یحصل من تشویھ في النمو العمراني حی

حضر إلى مجموع السكان الكلي المفرط في حجومھا مما یؤدي إلى زیادة كبیرة في نسبة السكان ال

.17محسن حرفش السید، مصدر سابق، ص . د)1(
.21-20جواد كاظم عبد الخفاجي، مصدر سابق، ص ص )2(
،125عاید جسام طعمة الجنابي، مصدر سابق ص )3(
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في مستوى التطور االقتصادي واالجتماعي الصناعة مما قد یحدث تفاوتًامناطقوالھجرة إلى،لیملإلق

:)1(ة لھذه الظاھرة بما یأتين نجمل اآلثار السلبیأویمكن ،واالستقرار السكاني بین المناطق واألقالیم

المختلفة والخدمات بسبب تركز العاملین في قطاع الصناعة وعند اإلنتاجاختالل التوازن بین فروع . 1

تخطیطًااألمرویعالج ھذا ،في الخدمات الملحقة بھاالتركز یتبعھ زیادة في عدد العاملینإزدیاد ھذا 

.ت البشریةبتحدید مواقع الصناعة بالقرب من المستوطنا

مما یعني ،مناطق الصناعةإلىالشباب ھجرةضعف الطاقة البشریة في المناطق الریفیة بسبب . 2

واألسالیبالتكنولوجیا بإدخالاألمرلكن باالمكان معالجة ،تعرض مساحات شاسعة دون زراعة

.النشاط الزراعيفي ض عن قلة االیدي العاملة الحدیثة التي تعّو

.االجتماعیة وانتشار بعض الظواھر السیئةضعف الروابط.  3

السیما في المناطق التي ترتفع فیھا ،...والنقلوالصحیة والتعلیمیة اإلسكانیةنقص الخدمات . 4

اإلنتاجیكون متكامًال من حیث مستلزمات أنمشروع صناعي البد بناءلذلك عند ،معدالت الھجرة

.والخدمات

فضًالھجرة الشباب تؤثر على شكل الھرم السكاني والوظیفي إذ،رافیةعلى النتائج الدیموغالتأثیر. 5

مخططة ولیس تلقائیة لتالفي الھجرةتكون إنلذلك البد ،إلیھاالثقافیة للمناطق المھاجر التأثیراتعن 

.التأثیراتتلك 

:(Building Impact)العمرانياألثر3. 4. 1

مستوى االقتصادي العمرانیًا من حیث ارتفاع إلقلیماالمشاریع الصناعیة في تطویر أثر یظھر

..).حركة الزراعة والتجارةنمو ،زیادة دخل الفرد،فرص عملتوفیر (اإلقلیمواالجتماعي لسكان 

ان ھناك ) كزربیتر و(كما جاء في دراسة ،وتطور احتیاجات النشاط الصناعي من الخدمات المختلفة

من، كخدمات النقل، المصارف، األجات الصناعیة یومیًا تسع خدمات یمكن أن تستخدمھا المنت

عقود واإلتفاقات، التصرف بالنفایات، اإلعالنات، الطباعة والتصویر الالبورصة، معالجة البیانات، 

كذلك ما .)2(مثل أعمال التأمین، المحاسبات، اإلستشارات القانونیة: فضًال عن خدمات أخرى ھامة

إلىحاجة النشاط الصناعي سببونجد. واألعمارللبناء األساسیةن المواد ماإلنشائیةتوفره الصناعات 

أحیاءبإنشاءمن خالل التوسع لإلقلیموري للمدینة ین یسھم في التوسع الحضكبیرة من العاملأعداد

األحیاءوضرورة توفیر لھذه ،سكنیة جدیدة السیما التي تكون قریبة من المشاریع الصناعیة الكبیرة

ینتج ،....)التعلیم،الصحة،النقل(والخدمات العامة...) ،الكھرباء،الماء(األساسیةخدمات البنى ةالسكنی

سیفرزمسبقًالم یخطط لھذا التوسع إذالكن ،المختلفةاإلقلیمفي مناطق واسعًاوخدمیًاعمرانیًاتوسعًا

.126-125عاید جسام طعمة الجنابي، مصدر سابق ص ص )1(
طار المحدد للعالقات والعناصر الالزمة للخریطة الصناعیة العمرانیة كأحد تطبیقات نظم أحمد حلمي سالم، اإل) 2(

.org.oicc.www://http):  اإلنترنت(المعلومات الجغرافیة في التخطیط العمراني، شبكة المعلومات العالمیة 
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وظھور ،المدن غیر المنتظموالمستوى القومي من خالل نمو اإلقلیميعلى المظھرسلبیًاتأثیرًا

مما یؤدي األخرىكز النشاط فیھا و استقطاب السكان من المدن رنتیجة لتمشكالت تعاني منھا المدن 

البلدوالمناطق المختلفة في األقالیموظھور التباین في مستویات التنمیة بین ) الھیكل المكاني(تدھورإلى

االستقطاب التي یمارسھا النشاط االقتصادي تیجة حالةناألقالیموبین المدن الكبیرة والصغیرة ضمن 

الطلب على استعماالت أخرىھذه من ناحیة ومن ناحیة ،في المدن الكبیرة على حساب المدن الصغیرة

تدھور إلىالمختلفة في المدن الكبیرة دون تنظیم مسبق لھذه االستعماالت مما یؤدي األرض

للنشاط البشري األخرىاألغراضلنشاط االقتصادي مع األغراضو تشابكھا األرضاستعماالت 

في أوالسكنیة المتھرئة سواء في المراكز القدیمة للمدن األحیاءعن ظھور فضًال...) ،سكني،تجاري(

:)2()والنقلاإلسكان(بجانبین رئیسیین لإلقلیمصناعة على الجانب العمراني التأثیرویتحدد .)1(أطرافھا

أحجامھامجمعات سكنیة للعاملین وتكون إیجادمشاریع صناعیة كبیرة یتطلب إنشاءإن:اإلسكان. 1

السیما السكن إلىتظھر الحاجة إذ،وعدد الوحدات السكنیة فیھا حسب عدد العاملین في تلك المشاریع

وعادة ما تكون ھذه المجمعات لسكن العاملین من مناطق،عندما تكون المشاریع بعیدة عن المدن

وفي حالة قرب المشاریع الصناعیة من المدن یمكن استغالل . المنطقةأھلولیس العاملین من أخرى

،نمو العمرانيتوسعھا وتطور الخدمات فیھا حیث یسھم ذلك في الإلىالسكنیة فیھا مما یؤدي األحیاء

ة وارتفاع ن مستویات المعیشالناتج من تحس) ادة العرض والطلبزی(اإلقلیمعن دینامیكیة سوق فضًال

.اإلقلیمالتوسع العمراني في إلىالدخول مما یؤدي 

االقتصادیة واالجتماعیة لألنشطةتمثل الشرایین الحیویة اإلقلیمشبكة النقل في إن:النقل. 2

مختلفة وفقًا لطبیعة انتشار وتوزیع المستوطنات البشریة ًاأنماطوتأخذ،والخدمیة والعمرانیة

).الزراعياإلنتاج،الثقافیة،السیاحیة،الخدمیة(األخرىیة وجوانب االستثمار واالستثمارات الصناع

شبكات الطرق التي تربط مواقع المشاریع إنشاءإلىیؤدي اإلقلیمالتوقیع الصناعي ضمن إن

كانت قریبة نسبیًاإذاألولیةمصادر المواد إلىكما تمتد،بمناطق سكن العاملینواألسواقبالصناعیة 

،المجاورةباألقالیموارتباطاتھا اإلقلیمتحسین شبكة النقل الحالیة ضمن إلىمما یؤدي ،موقعھامن 

أثر النقللشبكةحیث . اإلقلیمیع شبكة النقل وتطویرھا في سالنشاط الصناعي یسھم في توإننجد لذلك

تصادیة والعمرانیة بین االقولألنشطةكبیر في التوزیع العادل لالستثمارات والتوزیع المتوازن للسكان 

.شاملةإقلیمیةتنمیة تحقیق ذلك على مما یساعد،اإلقلیممناطق 

.21ص جواد كاظم عبد الخفاجي، مصدر سابق، ) 1(
(2) Korkis Hirmis Amer, -The Impact of Kut textile Factory of the Structure of Kut City,
thesis, Baghdad, 1974, p.24-30.
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):Environmental Impact(البیئياألثر4. 3. 1

أي ذلك الجزء الذي ،بھویتأثراإلنسانذلك الجزء من العالم الذي یؤثر فیھ نھاابتعرف البیئة 

عن الماء فضًالومنھم من توسع في مفھوم البیئة لیشمل ،)1(یستخدمھ ویستغلھ ویؤثر فیھ ویتكیف لھ

حاجات اعبشإلرصید الموارد المادیة واالجتماعیة في زمان ما وفي مكان ما ،والھواء والتربة

.)2(وتطلعاتھاإلنسان

ة للنظام البیئي بحیث یؤثر أما التلوث البیئي فیعرف بأنھ حدوث تغیر أو خلل في العناصر المكون

القدرة على أداء دوره الطبیعي في التخلص من الملوثات السیما ویفقد،لیة ھذا النظامعاعلى ف

نستخلص إن التلوث یحدث عند حصول تغیر غیر مرغوب فیھ ،)3(العضویة منھا بالعملیات الطبیعیة

ةلنبات بصوروالتي تؤثر في حیاة اإلنسان والحیوان وا) تربة،ماء،ھواء(لعناصر البیئة الطبیعیة

.مباشرة أو غیر مباشرة

التي سبق (االیجابیة ثارهآعن فضًالوالبشریة الطبیعیةسلبیًا على البیئة ًاللنشاط الصناعي تأثیرإن

والرذاذ واألتربةواألبخرةالصناعات من تلوث بیئي ناتج من الغازات بعضلما تسببھ،)ذكرھا

والحوامض التي تذھب عن طریق المنافذ اغواألصبكذلك من المواد الصلبة والدھون ،المنبعث منھا

عن اثر الضجیج والضوضاء فضًال،للمشاریع الصناعیةةوالمناطق المجاوراألنھارإلىالتصریفیة 

كما ھنالك .الذي تحدثھ بعض الصناعات للعاملین فیھا وللمناطق السكنیة والعمرانیة المجاورة

على مما یؤثر سلبًاستخراجیةواإلنشائیةاإلكالصناعات األرضفي شكل ًاث تغیردصناعات تح

.)4(وشكلھا الطبیعياألرضجمالیة 

الصناعیة حیث ترتبط بھا ارتباطًااألنشطةبثمة مستویات مختلفة یحددھا نوع التلوث تأثیرتحدد ی

تبارات التخطیطیة المكانیة عند توقیع الصناعات السیما الصناعات عاالأثر ھناویأتي،ًامباشر

تلوثھا البیئي مختلفًا عن الصناعات الغذائیة تأثیریكون والكیماویةفالصناعات البتروكیمیاویة ،ثةالملو

و اإلنسانعلى حیاة وأثرھاتقضي على ھذه المشكلة أوتخفف وأسالیبإجراءاتوھناك .والنسیجیة

.)5(لمعالجةالمخطط في ھذه اأثر حیث یبرز،بسبب العملیات الصناعیةاألخرىالكائنات الحیة

، دار الحریة 39ھولي وآخرون، اإلنسان والبیئة، ترجمة عصام عبد اللطیف، الموسوعة الصغیرة، العدد . م.أ)1(
.10، ص 1979للطباعة، بغداد 

، األسس التخطیطیة لتوقیع الصناعات الملوثة وغیر الملوثة للبیئة، رسالة البغداديعبد الصاحب ناجي رشید)2(
.14، ص)غیر منشوره(،1982ماجستیر، مركز التخطیط الحضري واإلقلیمي، جامعة بغداد، 

.14-13صص ، 1988، دار الحكمةجامعة البصرة،البیئي، ترجمھ كوركیس عبد آل ادم،دكس، التلوث) 3(
.127عاید جسام طعمة الجنابي، مصدر سابق، ص ) 4(
.32-29، ص 1981حیدر عبد الرزاق كمونھ، تلوث البیئة وتخطیط المدن، بغداد، منشورات الجاحظ، .د) 5(
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دیفیدإلیھاأشاركما - السائدةعلى طبیعة العالقات والمحافظةاإلنسانمن الضروري حمایة حیاة و

التربة وبوغرافیةوكالطخصائص الطبیعیة للبیئة الرتبطة بممعینة ونظمةأوفق )D.Smith()1(سمث

وان النشاط .یة في اإلقلیملھا مساس مباشر على النشاطات البشرالسیما وإن ھذه االنظمة..،الماءو

فمن األفضل أن یكون موقع النشاط ،األنظمة من خالل تلوثھ البیئيھذهالصناعي قد یؤثر على

لذلك ،الصناعي في المكان أو الموقع الذي یحافظ فیھ على التوازن البیئي والعالقات بین عناصر البیئة

لتالفي أثار ،لصناعي وطبیعة نمطھ في اإلقلیماالعتبارات البیئیة في تحدید موقع النشاط اأثر یبرز

التلوث البیئي لمواقع الصناعة والحیلولة دون عرقلة برنامج التنمیة اإلقلیمیة عن طریق نمو الصناعة 

.وتطورھا في اإلقلیم

:تیةاآلبالنقاط اعرضھوننجمل خالصة لما سبق أنیمكن 

س في عملیة التنمیة وقدرتھا العالیة على تتمتع الصناعة بأھمیة كبیرة إذ تمثل القطاع الرئی.1

في والخدمیة إحداث تطورات ایجابیة وسریعة وعمیقة في البنیة االقتصادیة واالجتماعیة والعمرانیة 

.اإلقلیم، وما یترك ذلك من آثار واضحة ومتمیزة في مجاالت الحیاة المختلفة

لما تحدثھ من زیادة ،یة اإلقلیمیةیعد تطور الصناعة في اإلقلیم من أھم أسس نجاح سیاسة التنم.2

وتقلیلھا للفوارق بین مناطق اإلقلیم ،في القدرات اإلنتاجیة ومن ثم زیادة في الدخل اإلقلیمي والقومي

مما یؤدي ذلك إلى تحسین ظروف السكان والقضاء على مشكلة التباین في ،الواحد أو بین األقالیم

.رانیة في اإلقلیموالعمالمستویات االقتصادیة واالجتماعیة

ال قد األخرىوتجارب الدول األدبیاتواحده للتنمیة كما متداول في ستراتیجیةاعتماد إن.3

رنا المزاوجة من وجھة نظومن المفضل ،بلدناظروفبھ في منطقة الدراسة وفي األخذمفیدًایكون

.المتوخاة من الصناعةلتنمیةاأھدافعدة للتمكن من تحقیق نظریاتبین 

سواء باستقراره ،ریفیًاأمكان من جھة االستیطان فیھ حضریًااإلقلیمسھم الصناعة في تنمیة ت.4

.بالتوسع في مستوطناتھأو،والحد من الھجرة

إذ نجد معظم ،تنمیة اإلقلیمفيتترتبوعمرانیةاقتصادیة واجتماعیةًاثارآإن للصناعة .5

الملوثة السیما المتعلقة باآلثار مدلوالت األخرى السلبیةأما الجوانب أو ال،جوانبھا ومدلوالتھا ایجابیة

،تجاوزھا عن طریق عملیة التخطیط المناسبباإلمكانحیث ،العمرانیةبعض اإلشكالیات لبیئة ول

.وبالتالي نجد الصناعة تسھم بدور كبیر في تحقیق تنمیة إقلیمیة شاملة وناجحة تنھض بواقع اإلقلیم

.تقدم في ضوء منطقة دراستناقة على مالذلك ستركز فصولنا الالح

(1) David M. Smith، op. cit ،p.36.
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الفصل الثاني

ـ اعة ع ـــمد الصن ـــتعت ـ لى مجم ـ ـ وعة مــ ـ ن اإلمكـ ـ انات والمتطلبـ ـ ي مـات الت ــ ـ أنــن شـ أنھا ـ

ـ ت ـحدد إمــ ـكانیة قیــ صن ــ ـورھــاعة وتطـــام ال ي اإلــ ـقلا ف ـ ، وعیمــ ـضًا تتــأیلیھا ــ ـأنمكون ـ اطـ

صن  ي ــاعــال ـیماإلة ف ـدراسإن. قلـ سة ـ ـلانــاإلن ـیم اإلذلك ـ ى قلـ ى عل ـأھتبن ـعدافــ ـة ، لعّدـ ي ـ ل ف

ي ــوف..) ةــاسیــــاعیة، سیـــاجتم(رى ـــأخدافـــأھن ثم  ــة وم ــادیة محض ـــاقتص دافـــأھتھا  ـــمقدم

ـمع ـاألحیظم ـ ـلانــ ـن تتــ ـق ھحقــ ـاألھذه ــ ك مأودافـ ـتل ـا لـ ـاعة متــصنــسر للـــم تتیـ طلبات ــ

ن  ــعوض أحدھــابلة ألن یـــي قــدة، وھ ــیة ع ــوقعــم ـ اآلخا ع ـ ًا متغیــضـ وھي أی . رـ ـ ع التغـرة م ـ یر ـ

ـالحاص ي التطـ ـل ف ضـ ـاري والعلمــور الح ذي یحققـ ـي ال سھ ــ ي جمیانـــاإلن ـف ـع المیــ ادین،ــ

. قلـــیماإلامة في ـــكان العـــالسوالـــأحیر في ــوالتغی

ـ ن الھإ ـ دف األســ س ــ ذي ت ـ لیإعى ـــاس ال ش ھــ ـات وتحلیـــمناق ص ـــ الت ھــ ـل  تمثــذا الف ل ـ

ـف شخیـ ـص عـــي ت ـوامل قیـ شـ صنــــام الن ـاعي وتطـــاط ال ي محــ ـوره ف فـ ك أن , افظة النج ذل

صن ـة بوصفاعــال شـ صاطًاــھا ن ـتقادیًاـــاقت ن المق ــ دد م ى ع ـومــوم عل ـات التــ ب تـ ـي یج , وافرھاـ

ـضم ـامــانًا لقیــ ـھا واستمـ ـرارھا، وضمــ تمرارھا بنجـ ـان اس ل مــ ـرھــتاح یظ ـونًا بمـ ـدى تــ وافر ـ

ـ تثــاحة لالســانات المتــكـــإلمان اــل على بیـــصــالفدــأكا ـیة ، كم ــاســـات األس ـــومـــذه المق ــھ مار ـ

ص ـال، وبمــتقبــســناعي مــال ـأیھیا ـ ـإلحــ ـمــداث تنــ ـماعــــتـة واجــادیـصـــیة اقتـ ـیــكانـــیة ومـ ة ـ

. افظةــفي المح
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:     الطبیعیةمقوماتال1. 2

:الموقع الجغرافي1. 1. 2

ن    م یعد الموقع الجغرافي م اة اإل     أھ ي حی ؤثرة ف ة الم یم الظواھر الطبیعی التصالھ المباشر بتنظیم    قل

ھ االقتصادیة   اإلنسان ذا  )1(وحیات ى ، ھ ل  الجغرافي         إل ي التحلی ة ف شكل حجر الزاوی ھ ی ب كون ة جان ألی

شطة وتأثیره ھذا یكون فاعًال ومباشرًا على     .  )2(وحدة سیاسیة  ة  أن ر معین ة،     أكث ل الزراع ا مث ن غیرھ م

ین   ي ح ب نإف ي اغل ر ف ر مباش ون غی أثیره یك انت شاط األحی ى ن سانعل ى اإلن صناعي وعل اطال أنم

.)3(صناعاتھ ومواقعھا فیھ

ي لإل الموقع الفلك یمف ھ قل رل م أث ن ث سائد، وم اخ ال وع المن د ن ي تحدی ة . ف ات الزراعی وع المنتج ن

ن الحارة، و      ف ع ة یختل ة المعتدل ي المنطق ھ ف ود زراعت ا تج ھ، فم ة  المنتجة فی ود زراع اردة تج ي الب ف

یم محاصیل أخرى، وھذه وتلك تحدد نوع الصناعات الزراعیة التي یمكن اقامتھا في اإل       ادًا على   قل اعتم

.)4(اإلنتاج الزراعي المحلي

ة    ساحة المحافظ غ م م) 28824(تبل سبة  و، 2ك شكل ن راق  %) 6,6(ت ساحة الع ن م ة م البالغ

ع    اماحافظة ضمن السھل الرسوبي،  من الم %) 5(وتقع مساحة    ،)5(2كم) 435052( ساحة فتق اقي الم ب

وتضم حالیًا ثالث أقضیة وسبعة 1976ضمن الھضبة الغربیة، واستحدثت النجف أداریاًَ كمحافظة عام     

واحي  ھ  (ن رتبط ب ة وت ضاء الكوف شبكة وق ة وال ا الحیدری ان ھم ھ ناحیت رتبط ب ف، وت ز النج ضاء مرك ق

، و تتخذ في  )ء المناذرة وترتبط بھ ناحیتان ھما المشخاب والقادسیةناحیتان ھما العباسیة والحریة، قضا  

ة      ة العربی ع المملك ا م ة لھ دودًا جنوبی صیر ح لعھ الق ون ض ذي یك ستطیل وال بھ بالم كال أش دادھا ش امت

ن    )2(خریطةالسعودیة، انظر   دة ع ر بعی ، ومع إن موقع المحافظة حدودیًا إال أن امتدادھا یجعلھا غی

ا ضمن محافظات      )*(صمةبغداد العا  یم ، وموقعھ رات األوسط   إقل ل، القادسیة، المثنى    (الف ) كربالء، باب

صناعیة     شطة ال ات واألن ا  (Industrial Activities)ساعد ھو اآلخر على جذب الكثیر من الفعالی وم

ل                ي نق رة ف ة كبی ث أصبحت ذات أھمی ل والمواصالت حی شبكة النق ترتب على ذلك من تركز وتطور ل

.ة ومراكز صناعیة مھمةیسوجود مراكز مواصالت رئإلىمواد األولیة والمصنعة، مما أدى ال

.73، ص1969ة، فؤاد محمد الصقار، التخطیط األقلیمي، منشأة المعارف، االسكندری. د)  1(
محمد أزھر سعید السماك، الجغرافیة السیاسیة، أسس وتطبیقات، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة . د)  2(

.75ص. 1988الموصل 
. 52عبد الزھرة علي الجنابي، مصدر سابق، ص ) 3(
.52المصدر نفسھ، ص)  4(
لسنة المجموعة اإلحصائیة ، وتكنولوجیا المعلوماتلإلحصاء، الجھاز المركزيوالتعاون اإلنمائيوزارة التخطیط)5(

.صفحات مختلفة، 2004
.كم)165(المسافة بین بغداد والنجف )  *(
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)2(خریطة

منطقة الدراسةالوحدات اإلداریة في 

.2002، بغداد، فمحافظة النجخریطةالھیأة العامة للمساحة، من عمل الباحث باإلعتماد على:المصدر

محافظة
القادسیة

المشخاب

بارمحافظة االن محافظة كربالء محافظة بابل

محافظة
المثنى

الشبكة

القادسیة

الحیرة

النجف
الكوفة

الحریة

الحیدریة

العباسیة

44ْ43ْ

32ْ

31ْ

30ْ

43ْ

32ْ

31ْ

30ْ
0 كم520 10

المناذرة

حدود دولیة
حدود محافظة

حدود ناحیة

44ْ

100 كم520 10
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ن  محافظات الفرات األوسط  فضالً إقلیمقوع منطقة الدراسة ضمن     ان و  عن انھا لیست بالبعیدة ع

اج     ي اإلنت ة ف ات مختلف ى بیئ د ملتق ا عن ة لموقعھ ى أھمی داد، أعط ة  إذبغ شیط الحرك ي تن ك ف ھم ذل أس

ادل المن      ، )1(تجات التجاریة وإنتاج وتبادل السلع، حیث تقوم كل مدن ھذه المحافظات بوصفھا مراكزًا لتب

ق ترابطات              ة خل ي إمكانی مما یالحظ أیضًا من ذلك أثره الكبیر في النشاط الصناعي فیھا والذي یتمثل ف

ذكورة،               ین المحافظات الم ا وب ال بینھ ة ورأس الم واد األولی ة والم صناعیة واالستفادة من األیدي العامل

. فیھا مستقبًالیةاإلقلیمإمكانیة إیجاد قاعدة للتطور الصناعي والتنمیة أمما یھی

ن مختلف                      اج م وافر إلنت سھل الخصب ال ین ال ق موصل ب د اقصر طری لموقع منطقة الدراسة عن

سھم                  ي ت ة، والھضبة الصحراویة الت ة من جھ ورة الحیوانی المنتجات الزراعیة كالمحاصیل الحقلیة والث

ام     واد الخ ل      بدرجة اكبر في توافر الم س والرم ر الكل ل حج ة مث صى والمنتجات   المعدنی ة  والح الحیوانی

ة                 ز التجمیعی ر المراك ن اكب ز النجف م ل مرك ي جع ل ف ذا العام كالصوف والشعر والوبر حیث أسھم ھ

صناعات، كصناعات       امات، إذ یمكن وفي حالة استثمار ھذه الخ امالھذه الخ  ن ال م عدد م ت تطویر ودع

ھ المحافظة السیما صناعة العب                ي اشتھرت فی ا سوقًا      النسیج الصوفي الت دت لھ ي وج ة والت اءة الرجالی

وم الصحراء       ى تخ ا عل ى موقعھ ادًا عل ي اعتم یج العرب ة الخل ي منطق ة  . )2(رائجة ف ذلك نجد ان القیم ك

ة من االستفادة من                  ة والدینی ا التاریخی ر اھمیتھ ا وعب دد من خالل تمكنھ الموقعیة  لمنطقة الدراسة تتح

. التجاري مع الدول العربیة واإلسالمیة المجاورةامكانیة دیمومة التبادلوطریق الحج البري 

:التكوین  الجیولوجي2. 1. 2

دد  ةتتح اریخ     أھمی ھ الت ن ان یترك ذي یمك ر ال الل االث ن خ صناعة م ي ال وجي ف وین  الجیول التك

ھ اإل  ّر ب ذي م وجي ال یمالجیول ة   قل ادن المتاح واع المع الي ان ا، وبالت صخور وبنیتھ ة ال د طبیع ي تحدی ف

ر       لال ي تقری ستثمار الصناعي، مما لھ عالقة واضحة بانواع الصناعات الممكن أقامتھا فیھ، كذلك اثره ف

ة            صناعة بمحاصیل زراعی داد ال ة  نوع التربة ومن ثم قدرتھا على إم ات نجاح      معین ھ مقوم ا فی أ لھ تتھی

ى    ة عل درة الترب ة، ق تقرار المنطق ى اس أثیر عل وجي ت وین الجیول ا ان للتك ا، كم ال زراعتھ ل األثق تحم

.واإلنشاءات، مستوى المیاه الجوفیة ومن ثم نوع وكلف اإلنشاءات المختلفة

ن العوامل    عددتعرض فیھا لكثیرةتوالت على القطر حقب تأریخیة     ضًال ع من حركاتھا الباطنیة ف

أدى           ع أجزاءه، ف ى الخارجیة، وكانت اثر ھذه الحركات متباینة التأثیر على جمی این  إل ح  ي إقلیم تب واض

، اطروحة )1997-1980(حسین موسى جاسم األوسي، النمو الصناعي في محافظتي كربالء والنجف للمدة ) 1(
.52، ص)رةغیر منشو(،1999،  كلیة اآلداب، جامعة بغداد، ةدكتورا

:انظر)  2(
عبد الرزاق عباس حسین، نشأة مدن العراق وتطورھا، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، معھد بحوث . د

.103، ص 1973والدراسات العربیة، المطبعة الفنیة الحدیثة، القاھرة، 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


تثمارھا    إلىفي التكوین الجیولوجي، مما ادى ذلك أیضًا       ن اس صخور الممك ادن وال ، اختالف أنواع المع

)1(:مایاتيإلىیم تكوینات منطقة الدراسة وفقًا للمعیار الزمني سویمكن تق

ن  فضالً ) االلیجوسین، االیوسین، البالیوسین  : (عدة عصور وھيعلىیقسم   :ـ الزمن الثالثي  1 ع

:ومن تكویناتھ) البالیوسین، المیوسین(عصري 

ى شكل شریط ضیق               : تكوین انجانھ : أوًال د عل ة ویمت وین الدبدب ى یقع اسفل تك وبي   إل زء الجن الج

سابق،   وین  ال ن التك ي م ر الغرب ةانظ دود )3(خریط ھ بح راوح عرض م3(، ویت زء  )ك ون الج ، ویتك

ین                راوح ب ي سمیك یت ن حجر طین وین م ذا التك ات      ) 12ـ  10(األسفل لھ ون یتعاقب مع طبق ي الل م بن

ین   مكھا ب راوح س ل یت خور الطف ن ص ة م ام، ) 0.3ـ    0.2(رقیق ر ام ن الحج ون م وي فیك زء العل الج

سمك  ي ب ة   ) 10(الرمل رات الطینی ض الك ى بع وي عل ذي یح ن . م ال ضًا م ون أی ري  (ویتك ین الجی الط

).االحمر، صخور الجبس، االنھیدرایت، الكلس

:مایاتيإلىیقسم ھذا التكوین : فتحةتكوین ال: ثانیا

وي  ضو العل ـ الع اتي(أ ن  ) الفت ون م ھ، ویتك وین انجان وازاة تك یق بم ریط ض كل ش ى ش د عل ویمت

ى الحجر الطیني البني األحمر، حجر الكلس الرملي وحجر الكلس المعاد التبلور، ویعود زمنھ     عصر  إل

.االیوسین األوسط

فل     ضو األس ل(ب ـ الع ات النفای ة،  ) طبق ة الدراس رب منطق مال غ ن ش غیرة م ساحة ص ل م ویمث

ن    إلىویتداخل مع تكوین الفرات، یعود ھذا التكوین   ة م عصر المایوسین األعلى، ویتكون بصورة عام

ي     ا رمل ًا أحیان ر جزئی ضر محم ون اخ ل ذات ل خور الطف ر  ص سي، حج ل جب ایتي، طف س دولوم الكل

. والجبس

ى ل شریط من شمالي غرب منطقة الدراسة ویمتد على شك: تكوین الفرات : ثالثًا وبي شرقھا،   إل جن

ع                     ھ یق ذلك فأن اعي، ب ل الرب ا قب اعي وترسبات م ین العصر الرب ى أي انھ یكون موازیًا لحد التماس ب إل

نخفض بحر النجف                داد م ع امت د م ي تمت اه الت ون المی سي     . )2(الجنوب من خط عی ن حجر كل ون م ویتك

وین   ) ، الرمادي، االزرقاالخضر(طباشیري وبألوان مختلفة     ذا التك ى والصلصال المھمتي، ویعود ھ إل

.عصر المایوسین االسفل

حافظة النجف، رسالة ماجستیر، كلیة اآلداب، عاید جاسم الزاملي، تحلیل جغرافي لتباین اشكال سطح االرض في م) 1(
.، صفحات مختلفة)غیر منشورة(، 2001جامعة الكوفة،

عدنان رشید ابو الریحھ، االستیطان القبلي في منخفض بحر النجف، رسالة ماجستیر، كلیة اآلداب، جامعة بغداد، ) 2(
.23، ص )غیر منشورة(، 1975
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)3(خریطة 

التكوین الجیولوجي لمنطقة الدراسة

ادن،   من عمل الباحث باإلعتماد على    : المصدر وجي والتحري      وزارة الصناعة والمع سح الجیول ة للم شأة العام المن
.1990بغداد،العراق الجیولوجیة،خریطةمعدني، ال

الزمن الثالثي
إنجانة

العضو الفتاتي
النفایل
الفرات
الدمام

الزھرة
أم الرضمة

الزمن الرباعي
الدبدبة

الھولوسین

44ْ43ْ

32ْ

31ْ

30ْ

43ْ 44ْ

32ْ

30ْ

محافظة األنبار

محافظة 
المثنى

محافظة بابل
محافظة كربالء

0 كم520 10

31ْ

محافظة
القادسیة

حدود دولیة
حدود محافظة

100 كم520 10
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دمام  : رابعًا ن               : تكوین ال ر م سبة اكث غ ن ة الدراسة، إذ یبل ي منطق وین ف ر تك د اكب حیث  )%50(یع

جنوب منطقة الدراسة حتى تكوین ام الرضمة، ومن إلىیمتد ما بین تكویني الفرات والزھرة الذي یمتد       

ا   ى غربھ ھ    إل م تكوینات ي       (شرقھا، ومن اھ س الطفل س الطباشیري، حجر الكل س، حجر الكل حجر الكل

).الغني بعقد الصوان

ر          : تكوین الزھره : خامسًا ع الجزء االكب ا یق ي غربھ ویقع في مناطق متفرقة من منطقة الدراسة فف

یض او               ري اب ن حجر جی ھ م وین الصخري ل ون التك ار، ویتك ي محافظة االنب امتدادًا لتكوین الزھره ف

دوره ) 3ـ  2(یكون رملیًا او رملیًا كلسیًا جراء تعاقب الحجر الرملي والحجر الكلسي من   محمر واحیانا 

. م) 18ـ 12(ویتراوح سمكھ الكلي نحو 

سعودیة، حیث     : تكوین ام الرضمة  : سادسًا ة ال ویكون امتدادًا لتكوین ام الرضمة في المملكة العربی

ون بطول       ة ویك م وبعرض ال یتجاوز    ) 100(ینكشف جنوب وجنوب شرق منطقة الدراس م،  ) 60(ك ك

ة               ون طفلی ضاء الل ة بی ى تتعاقب في ھذا التكوین طبقات سمیكة من الصخور الكاربونی طباشیریة مع   إل

ور    طبقات من حجر الدولومایت المحاري وحجر الكلس معاد التبلور وحجر الصوان االسود المعاد التبل

سفلى واالیوسین       وعمر ھذا التكوین یتراوح   . ذي االحجام المختلفة   ي اجزاءه ال بین عصر المایوسین ف

.)1(االسفل في اجزاءه العلیا

اعي  2 زمن الرب ب    : ـ ال وبي والرواس سھل الرس ب ال ة ورواس ضات الداخلی شمل رواسب المنخف ی

:الریحیة ویتكون من

ستوسین  : أوًال بال ی صر ال ة   : ع صور الجلیدی رب الع د اق ىویع اً   إل سمى احیان ر وی ا الحاض وقتن

ـ ان(ب صر الطوف صى    ) ع ن الح ت م ي تكون صغیرة الت ة ال راوح الغرینی صر الم ذا الع ي ھ ب ف إذ ترس

بطن           ان اسفل طار النجف وجال ال ذا    . والرمل والغرین والتي تجمعت عند مصبات الودی ي ھ وتكون ف

.العصر السھل الرسوبي نتیجة لزیادة جرف المواد والمترسبات التي جلبتھا میاه الفضانات

ة  : كوین الدبدبة ت: ثانیًا ویقع ھذا التكوین شمال منطقة الدراسة على شكل مثلث رأسھ مدینة الحیدری

اء    اماوقاعدتھ طار النجف، ویحده شرقًا ترسبات السھل الرسوبي    ى نقطة التق من جھة الغرب فیمتد حت

ب   . الحدود االداریة بین محافظة النجف ومحافظتي كربالء واالنبار  ام من ترس ات ھشة  ویتكون بشكل ع

متكونة من خلیط الرمل والحصى، وان الحجر الرملي ھو الصخر السائد، إال ان ھناك انواع اخرى من 

وارتز        ا الصخور كالحجر الطیني الغریني، ویتكون الرمل بشكل رئیسي من الك ن    ام الحصى فیتكون م

ب عل        . صخور ناریة حامضیة   دة ویغل ا مسامیة جی ان لھ وین ب ا    وتمتاز رسوبیات ھذا التك ا التفكك مم یھ

.یسھل نقلھا بواسطة الریاح، ونتیجة لھذه المسامیة فلھا القابلیة على خزن الماء

ریر عن جیولوجیة لوحة المعانیة، ترجمة ازھار علي غالب، المنشأة العامة فاروجان خاجیك سیاكیان و آخرون، تق) 1(
.2، ص1995للمسح الجیولوجي والتعدین، 
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ضًا عصر االنحسار أي إنحسار            : عصر الھولوسین : ثالثًا ھ أی ق علی ل العصر الحاضر، ویطل یمث

ات ت        دت طبق ة وامت ة الحدیث ان الرملی ت الكثب ة تكون یب الھوائی ل الترس ة لعوام د، ونتیج بات الجلی رس

ھ     ف وتتج ة النج ن مدین رات م ر الف وازاة نھ ستوسین وبم بات البالی وق ترس ة ف ین الھوائی ىالھولوس إل

ة الناصریة        ى مدین ة           )1(الجنوب الغربي حت ة ناعم ا ترسبات ریحی ا فیھ ة العلی ین ترسبات الطبق ومن ب

.)2(فتاتیة خلیطة من الغرین و الرمل والحصى الناعم 

د   حسب طبیعة تكوین منطقة      ا    إجراء الدراسة یحتمل وجود معادن أخرى بع ات الكشف عنھ عملی

ا                د علیھ ي تعتم ائز الت ن الرك د م مستقبًال كالكبریت، الدولومیات، النفط والغاز الطبیعي وغیرھا التي تع

ن خالل استغالل                  ستقبًال م ا م ي تطویرھ سھم ف ا، بحیث وت ود لھ الصناعة، بما توفره من مدخالت ووق

.واستخدامھا بفروع الصناعة بشكل اقتصادي)3(ة في منطقة الدراسةت المتوفراماالخ

ة      اما ة (من الناحیة التكوینی ذي            ) البنائی ع ضمن نطاق الرصیف المستقر ال ة الدراسة تق أن منطق ف

راوح     سبیًا تت حلة ن صخور ض از ب ایمت ر     ) 9-5(أعماقھ یف غی وبي للرص سھل الرس اق ال م، ونط ك

.)4(المستقر

ود   ان التكوینات إذ ستقر تع ى الصخریة لنطاق الرصیف العربي الم ز     إل ي تتمی ة والت ة القدیم الحقب

اق        ذا النط شمل ھ ال وی وبیة والرم صخور الرس ار وال ن األحج میك م ر س وبي غی اء رس اق (بغط نط

ة      ) السلمان ة الدراس ن منطق ر م ا . الجزء األكب از        ام ر المستقر یمت سھل الرسوبي للرصیف غی نطاق ال

لنھریة الحدیثة التي تقوم علیھا صناعة السمنت والطابوق، فضًال عن ترسبات الحصى     بغنى الترسبات ا  

.والرمل والملح

ا في           ع تربتھ ة وتتمت ة الجیولوجی یتبین مما سبق ان منطقة الدراسة تتمیز بكونھا مستقرة من الناحی

صناعة في    اغلب أجزاءھا بقدرتھا على تحمل اإلنشاءات الصناعیة، فھي بذلك ال تعیق اختیار م     ع ال واق

ان والصخور            ة بالرواسب من االطی ة الدراس ى منطق ب آخر ان غن المحافظة، ھذا من جانب ومن جان

سھم في             ) الجیریة(الرسوبیة   ا ان ت ل بامكانھ رین والحصى والرم ن الغ ة م والرمال، والرواسب الحدیث

سمنت، ال       صناعات، كصناعات ال م وتطویر ال ري او  (طابوق  حال استثمارھا بشكل مناسب في دع الجی

وك      )الثرمستون(، الجص، النورة، المواد العازلة      )الناري المرمر والبل م ب ك والمطع ي الموزائی ، والكاش

.المضغوط

. 27عاید جاسم الزاملي، مصدر سابق، ص ) 1(
، 1988ازھار علي الخطیب، دراسة جیمور فولوجیة ھضبة النجف، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم، جامعة بغداد، ) 2(
.21، ص )ةغیر منشور(
سمیر وادي رحمن العزاوي، الصناعات اإلنشائیة في محافظة النجف، دراسة في جغرافیة الصناعة، رسالة ) 3(

.29، ص )غیر منشورة(، 2002ماجستیر، كلیة اآلداب، جامعة الكوفة،
، 250.000انور مصطفى برواري ، نصیرة عزیز صلیوه، تقریر عن جیولوجیة رقعتي كربالء والنجف، مقیاس)  4(

تعریب فائزة توفیق أحمد، وزارة الصناعة والمعادن، المنشأة العامة للمسح الجیولوجي والتعدین، مدیریة المسح 
.، صفحات مختلفة)تقریر غیر منشور(، 1995الجیولوجي، بغداد، 
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)4(خریطة 

خطوط االرتفاع المتساوي لمنطقة الدراسة

.2002، بغداد، الكنتوریةفمحافظة النجخریطةحة، الھیأة العامة للمسامن عمل الباحث باإلعتماد على: المصدر

خطوط اإلرتفاع

حدود دولیة

حدود محافظة

0 كم520 10

43ْْْْْ 44ْْْْْ

44ْْْْْ43ْْْْْ

30ْْْْْ

31ْْْْْ

32ْْْْْ

30ْْْْْ

31ْْْْْ

32ْْْْْ

100 كم520 10
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:مظاھر السطح2.1.3

ھ      أشكالتتباین   ا ل ر السطح من مكان ألخر مم صناعي،       األث شاط ال د مواضع الن ي تحدی المباشر ف

رًا عن      ى المجاورة فتتحول   األراضي فنالحظ المناطق المرتفعة، وتلك التي یقل مستواھا كثی اطق  إل من

ر   األنھارالتي تتصرف إلیھا میاه  واألراضيالبزل،   لتجمع میاه  شكل كبی ة الزائدة، تحدد وب ة إمكانی إقام

.منبسطةبأراضينشاط صناعي فیھا، في حین نجد عكس ھذه الحالة في المناطق التي تتمتع 

ة                ى طبیع أثیر عل ا ت ذلك لھ ل، فھي ب وتؤثر التضاریس أیضًا على حالة المناخ والتربة وطرق النق

ؤدي    . وفي مقومات نجاحھ قلیماط السائد في اإل  النش وع التضاریس ی ى أن تن ؤثر     إل ذي ی اخ ال وع المن تن

ة في         ھ عالق ا ل ة مم ى الترب على اإلنتاج الزراعي ثم على اإلنتاج الصناعي، ولھذا التنوع اثر مماثل عل

.قلیمتنوع توطن بعض الصناعات في اإل

ل والم         و ى طرق النق أثیرات عل سطح ت دیدة التضرس       لمظاھر ال اطق ش ي المن الت ال سیما ف واص

دخالت   إمكانیةالتي تعیق من مد الطرق بسھولة وبكلف مناسبة من ناحیة        وفیر الم مخرجات  وإیصال ت

ًا     ضیف كلف ذلك ت ي ب صناعة، وھ رىال شاءاتأخ شاریع      لإلن ف الم وع، كل ي مجم ادة ف م زی ن ث وم

. للصناعة أو نقل منتجاتھااألولیةسواء نقل الموادالنقلمن كلفةالسطح یقللاستواءوانكما, الصناعیة

وجي،       ا الجیول ًا لتكوینھ ة طبق ضبة الغربی وبي والھ سھل الرس ن ال زءًا م ة ج ة الدراس ل منطق تمث

سھل الرسوبي     أشكالإنتتصف بصورة عامة بقلة التضرس إال        ي ال ین منطقت السطح تتباین بوضوح ب

ا          والھضبة الغربیة، وتتمیز أیضًا بانحدا     اع لھ ى ارتف ث یطل أعل ي حی وب الغرب دریجي من الجن رھا الت

طح  ) 10(إلىم فوق مستوى سطح البحر باتجاه الشمال الشرقي حیث تنخفض  ) 420( م عن مستوى س

ف ر النج نخفض بح د م ر عن ذ . البح م تأخ ى  األرضث ع عل ي تق ف الت ة النج د مدین اد عن اع الح باالرتف

اع  ح یم54ارتف رف واض ز بج ة م، إذ یتمی ن مدین د م رةت اذرة(الحی ضاء المن ز ق شمال ) مرك اه ال باتج

شرقي  ىال قإل ن طری رب م ف ـ    ( الغ رةالنج دأ ) الحی م تب شمال األرضث و ال دریجي نح دار الت باالنح

م          ) 20(ارتفاع   إلىالشرقي حتى تصل     ن نج و اب د أراضي ھ ستوى سطح البحر عن وق م ، انظر )1(م ف

:إلى قسمین طبیعییندراسة قسم سطح منطقة النوی، )5(خریطة

ر مساحتھ حوالي  یحتل الجزء الشمالي الشرقي من منطقة الدراسة، وتقّد:األول ـ السھل الرسوبي 

ھ   %) 5(أي یشكل    2كم)1300( ة فقط من مساحة منطقة الدراسة الكلیة، وبالرغم من ذلك فل رة  أھمی كبی

ي     صناعي ف شاط ال دعم الن ن ان ی ذي یمك ي ال اج الزراع ي اإلنت ھ  ف ف طبوغرافیت ة، وال تختل المحافظ

ا الطبیعي،      األخرى السھل الرسوبي أجزاءاختالفاًَ واضحًا عن بقیة    ساطھا وانحدارھا ومظھرھ ي انب ف

داره   دل انح در مع ث یق ل)1(حی م)7، 5(م لك مالھ   ك ي ش ة ف ة الحیدری ن منطق ارًا م ىاعتب ھ إل جنوب

).جنوب ناحیة القادسیة(

.34عاید جاسم الزاملي، مصدر سابق، ص ) 1(
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طح ھ   ز س ن تمی رغم م ى ال ور   عل ة وظھ ضاریس المحلی ض الت ظ بع ساط نالح ة باالنب ذه المنطق

دل عرضھا                در مع شكل اشرطة ضیقة یق رات ب ر الف ب نھ ى جوان این  . م)750(كتوف االنھار عل ویتب

راوح من          ى م )2(معدل ارتفاعھا فنرى اكثر ارتفاعًا لھا في منطقة الحیدریة إذ تت ستوى   )3(إل وق م م ف

ة     )2(تفاعھا عن المناطق المجاورة، وینخفض ار    دریجیًا وتكون متقطع نخفض ت م في منطقة الكوفة ثم ت

ار التي        ،كلما اتجھنا جنوباً   وھناك مظھرًا آخرًا من مظاھر السطح السھل الرسوبي وھي احواض االنھ

ل   م)3-2(تكون منخفضة عن كتوف االنھار بمعدل       وتحتل اغلب مساحة السھل، فھي ذات انحدار قلی

.عض التالل والمنخفضاتجدًا و یتخللھا ب

ة   اما سبة        :القسم الثاني ـ الھضبة الغربی ة بن ة الدراس ل معظم مساحة منطق ي تمث إذ،%)95(الت

طح             ز س ة لمحافظة النجف، ویتمی ة الغربی ة الجنوبی ى الزاوی تمتد من الحافة الغربیة للسھل الفیضي حت

ي نحو ال             وب الغرب ن الجن دریجي م ش الھضبة الغربیة باالنحدار الت دل انحداراھا    شمال ال غ مع رقي ویبل

: مایأتيإلىوینقسم سطح الھضبة الغربیة في منطقة الدراسة . )1(كم)2(م لكل )1(العام 

سفلى       ان ال ة الودی ة           إذ: ـ منطق ین منطق د ب ة وتمت شرقي من الھضبة الغربی شمالي ال سم ال ل الق تحت

دادھا              راوح امت م ) 140ـ  90(الحجارة غربًا والسھل الرسوبي شرقًا ویت ة سھًال     . )2(ك ذه المنطق د ھ وتع

ط        ود خ ا ووج ودة فیھ ان الموج رة الودی ا كث ة ابرزھ ة مختلف اھر طوبوغرافی ز بمظ حراویًا یتمی ص

.انكساري یمتد على طول الحاقة الشرقیة للمنطقة

شرقي             : ـ منطقة الحجارة   شمال ال ة ال ن جھ سفلى م ان ال ى تمتد بین منقطة الودی وبي   إل زء الجن الج

سعودیة    (ي لمحافظة النجف   الغرب ة ال ة العربی ع المملك سطح     ). الحدود السیاسیة م ة بال ذه المنطق ز ھ تتمی

ة          ذه المنطق اع لھ ى ارتف ادة، ویصل اعل ات الح المنبسط المغطى بالصخور الكلسیة والحجارة ذات الحاف

فضات التي  وتظھر فیھا بعض المنخ. م فوق مستوى سطح البحر في الجھة الجنوبیة الغربیة      )420(إلى

بطن (تكونت بفعل االنكسار كمنخفض المعانیة وبعض الجروف  الحادة لعل من  ابرزھا       د  ) جال ال ویمت

ى بموازاة الحدود مع السعودیة، وال بد من االشارة          ة       إل ي المنطق ة ف ة المھم احد المظاھر الطوبوغرافی

تفادة      رة یمكن االس ادن كثی ى مع وي عل ف إذ ویحت نخفض بحر النج ن   إال وھو م ي الصناعة لك ا ف منھ

صناعات     ي ال ستخدم ف ي ت ا والت ن مقالعھ ار م ع االحج ات قل عوبات لعملی ضیف ص ستواه ی اض م انخف

.االنشائیة بالمحافظة

شطة          ة االن ق اقام دید یعی ضرس ش اني من ت ا ال تع ز بانھ ة تتمی ة الدراس بق ان منطق ا س ین مم یتب

. كة الطرق والمواصالت بالمحافظةالصناعیة فیھا، وال تحدد اشكال سطحھا من امتداد شب

في محافظة النجف، رسالة ماجستیر، كلیة اآلداب، جامعة شمخي فیصل یاسر، تحلیل جغرافي لألنماط الزراعیة) 1(
.14، ص )غیر منشورة(، 1988البصرة،

یحیى عباس حسین، المیاه الجوفیة في الھضبة الغربیة من العراق ـ وأوجھ استثمارھا، رسالة ماجستیر،  كلیة ) 2(
.51، ص )غیر منشورة(،1983اآلداب، جامعة بغداد،
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)5(خریطة 

لمنطقة الدراسةأقسام السطح

ي محافظة    من عمل الباحث باإلعتماد على  : المصدر ة ف النجف،  شمخي فیصل یاسر، تحلیل جغرافي لألنماط الزراعی

.15، ص )رةغیر منشو(، 1988رسالة ماجستیر، كلیة اآلداب، جامعة البصرة،

0 كم520 10
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:المناخ2.1.4

اخ           ر المن صائص عناص صناعي، ولخ شاط ال ى الن ؤثرة عل ة الم ل المھم ن العوام اخ م د المن یع
ي أي                  صناعة ف روع ال وطن ف ات المتاحة لت دار االمكان ى مق یم المختلفة تأثیرات عل فنجد عنصري   ،إقل

دو           والحرارة   ذي ب اج الزراعي ال سي اإلنت شكل رئی ددان ب دة     االمطار یح صناعة المعتم وع ال دد ن ره یح

ھ   التعلیھ كمدخ  سان وحاجت ي ، ولھما تأثیرًا أیضًا على نشاط االن ا     ف ات  التكییف لخصائصھا مم عملی

.یضیف على اإلنتاج الصناعي  كلفًا إضافیة أخرى

ر             رى أث ذلك ن ة، ك صناعات الملوث ع ال ددًا لمواض امًال مح ا ع سائدة واتجاھاتھ اح ال د الری ونج

ة ا ل  الرطوب ة مث صناعة التحویلی روع ال ن ف دد م صناعیة لع ات ال ض العملی ى بع سبیة عل ناعات (لن ص
اج         ). الغزل والنسیج القطني والصوفي    ف اإلنت ذلك كل ع ل ا فترتف ، )1(الذي یتطلب تكییفًا لظروف عملیاتھ

ل صناعة         سائد، مث اخ ال وع المن الطابوق  وتتأثر بعض الصناعات التي تقوم خارج االبنیة تأثرًا كبیرًا بن

.)2(االعتیادي

ا، حیث         و دد نوعھ تؤثر خصائص المناخ أیضًا على طرق النقل في إمتدادھا ودیمومتھا، وربما یح

.)3(وقدراتھ االستیعابیة وسھولتھ وكلفتھقلیمیتأثر النشاط الصناعي بامتداد شبكات النقل في اإل

من     ع ض ا تق ة بانھ ة الدراس ز منطق یمتتمی صحراوي وال إقل اخ ال صلیین  المن ود ف ز بوج ذي یتمی
ا    سیین ھم صل الصیف (رئی شرین      ) ف ة شھر ت ى نھای سان وحت ة شھر نی ن بدای د م ار الجاف، ویمت الح

شھور أكثر، إذ بلغ معدل درجة الحرارة في     األول تقریباً  ل في       ال ذي یتمث درجات الحرارة وال ًا ل إرتفاع

وز   ر  5م) 36.3(شھر تم شتاء (، والفصل اآلخ ارد والر ) فصل ال ھر   الب ة ش ن بدای د م سبیًا، ویمت ب ن ط

ي  رارة ف ة الح دل درج غ مع ًا، إذ بل ھر آذار تقریب ة ش ى نھای اني  حت شرین الث رت شھورأكث ًا ال إنخفاض

اني       لدرجة الحرارة  انون الث دول   °م) 10.3(تمثل بشھر ك دى الحراري    )1(،انظر ج اع الم ، وان ارتف

ود    ة یع ة الدراس ي منطق سنوي ف ومي وال ىالی ن   موقعھإل وبي م سم الجن ي الق ع ف ا تق ث إنھ ي حی ا الفلك
ى         إلىالمنطقة المعتدلة الشمالیة مما أدى       ؤثر عل ذي ی اع درجات الحرارة ال طول فصل الصیف وارتف

ذه       ى نشاط اإلنسان، لكن اإلنسان نراه قد تكیف مع ظروف العمل ھ ًا      إل د معوق ذلك ال یع ا، ل ٍد م ا ح م ام

ل ك     ھ، ب ف فروع صناعي بمختل شاط ال ادي      الن ابوق االعتی صناعة الط ا ك ض منھ ي بع شجعًا ف ان م

اج  ي تحت ات، الت ىوالبالط اإل اف منتجاتھ رعة جف ة  . س صناعات الغذائی ض ال وّطن بع ى ت شّجع عل وت

ستخدم        ي ت ة الت یل الزراعی ض المحاص ودة بع ذلك ان ج ة، ك شروبات الغازی ات والم صناعة المثلج ك

ابي، واقع واتجاھات التوطن الصناعي في أقلیم الفرات األوسط من العراق، مصدر سابق، عبد الزھرة علي الجن) 1(
.58ص 

(2) Harry Wexler, the Role Meteorology in Air Pollution, World Heaith organiztiation,
Mongraph senis No, 43 Genere Va. 1961, p.55.

:لالستزادة انظر)  3(
.105-95، ص 1987جغرافیة النقل والتجارة، جامعة الموصل، مطابع جامعة الموصل، ـ سعدي علي غالب، 

، ص 1988ـ یوسف محمد سلطان وآخرون، جغرافیة النقل والتجارة الدولیة، جامعة البصرة، مطبعة جامعة البصرة،
39-60.
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را        ات الح ى درج دة عل صناعة معتم ي ال دخالت ف ذرة      كم شعیر وال ة وال التمور والحنط ة ك رة العالی
.الصفراء

)1(جدول 

م)2001ـ 1963(معدالت درجات الحرارة العظمى والصغرى في محطة النجف للمدة 

)م(درجات الحرارة  األشھر

المعدلالصغرىالعظمى

165.210.6كانون الثاني

19.1713شباط

23.711.117.4آذار
30.616.923.7نیسان

37.122.529.8مایس

41.726.334حزیران

4428.636.3تموز

43.527.535.5آب

40.342.232.2ایلول
33.418.626تشرین االول

24.211.818تشرین الثاني

17.96.512.2كانون االول

30.917.124المعدل

مة لالنواء الجویة والرصد الزلزالي في العراق ، قسم المناخ، وزارة النقل والمواصالت، الھیأة العا: المصدر

).بیانات غیر منشورة(، 2002

ة      تتسم األمطار الساقطة في منطقة الدراسة بإنھا قلیلة ومتذبذبة، حیث تسقط على شكل زخات قوی

صیرة  ة ق رة زمنی ع ا  )1(وبفت قوطھا م م س ي موس ط ف ر المتوس ام أمطار البح ا نظ ي نظامھ ع ف ا ، وتتب نھ

ار      إقلیمضمن   وبلغت  . المناخ الصحراوي، إذ تسقط اعتبارًا من شھر تشرین االول وحتى نھایة شھر آی

ات أمطار   ) 98، 36(كمیة األمطار السنویة في منطقة الدراسة        ملم وھي كمیة قلیلة جدًا مقارنة مع كمی

اح           ائي مت ا كمورد م اد علیھ ن االعتم ة    )2(المناطق الشمالیة من القطر، وال یمك وارد المائی وفر الم ، إذ ت

.األخرى في منطقة الدراسة قلل من أھمیة شحة األمطار الساقطة وتذبذبھا

.115، ص 1981علي حسین الشلش، األقالیم المناخیة، جامعة البصرة، مطبعة جامعة البصرة،) 1(
، رسالة )دراسة في المناخ التطبیقي(مثنى فاضل علي الوائلي، الموازنة المائیة المناخیة في محافظة النجف ) 2(

. 36، ص )غیر منشورة(، 2004ماجستیر،  كلیة اآلداب، جامعة الكوفة، 
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سنة، انظر          اما ة خالل أشھر ال الریاح السائدة في منطقة الدراسة ھي ریاح شمالیة وشمالیة غربی

.)1(، متبعة بذلك نظام الریاح السائد في القطر)2(جدول 

اح مكا  رعة الری این س ضبة       تتب ي الھ ھ ف ا علی وبي مم سھل الرس ة ال ي منطق نخفض ف ث ت ًا حی نی

الغربیة، كذلك تتباین النسبة المئویة لمعدل التكرار الفصلي التجاھات الریاح في منطقة الدراسة ،انظر           

).6(خریطة و) 3(جدول 

ة      صناعات الملوث ده لل وى تحدی صناعي س شاط ال ى الن رعتھا عل اح وس اه الری ؤثر اتج م ی ذلك ل ك

ة              ات الھوائی سكنیة لكي ال تتضرر جراء الملوث ز ال ن المراك ي م شمال الغرب ة ال وبعدم توطینھا في جھ

ة    ، التي تخلفھا ھذه الصناعات   ري وحرك ل الب فضًال عن إن خصائص المناخ ال تعیق امتداد شبكات النق

.النقل علیھا، مما ال یؤثر على حركة العملیة الصناعیة في منطقة الدراسة

ل      اماان خصائص عناصر المناخ لم تقف عائقًا      عموماً   ة ، ب ة الدراس ي منطق صناعي ف م النشاط ال

. كان بعضھا مشجعًا لوجود بعض الصناعات وتطورھا

)2(جدول 

)2001ـ 1962(النسبة المئویة التجاھات الریاح في محافظة النجف للمدة 

%النسبة اتجاه الریاح

7,23الشمالیة

4,28الشمالیة الغربیة

9,10الغربیة

9,2الجنوبیة الغربیة

7,4الجنوبیة

6,6الجنوبیة الشرقیة

5,4الشرقیة

3,6الشمالیة الشرقیة

12السكون

صدر ة  : الم أة العام الت، الھی ل والمواص واءوزارة النق راق، لألن ي الع ي ف د الزلزال ة والرص اخ، الجوی سم المن ق

.)غیر منشورةبیانات (،2002

:لالستزادة انظر) 1(
مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة، المجلد العاشرـ العدد ـ فاضل باقر الحسني، الخصائص المناخیة للقطر العراقي، 

.38، ص 1979، نیسان )16(
.46، ص 1979ـ خطاب صكار العاني، نوري خلیل البرازي، جغرافیة العراق، جامعة بغداد، مطبعة جامعة بغداد، 
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)6(خریطة 

منطقة الدراسةوردة الریاح في 

).2(جدول من عمل الباحث باإلعتماد على:المصدر

المشخاب

محافظة
القادسیة

محافظة االنبار محافظة كربالء محافظة بابل

محافظة
المثنى

الشبكة

القادسیة

الحیرة

النجف

الكوفة
الحریة

الحیدریة

العباسیة

44ْ43ْ

32ْ

31ْ

30ْ

43ْ 44ْ

32ْ

31ْ

30ْ
0 كم520 10

12

المناذرة

دولیةحدود 
حدود محافظة

حدود ناحیة

15%

5%

10%

100صفر كم520 10
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) 3(جدول 

)2001ـ 1962(في محافظة النجف للمدة ) ثا/م(معدل سرعة الریاح 

)ثا/م(سرعة الریاح الشھر
1,3كانون الثاني

4,3شباط
3آذار

9,2نیسان
1,3آیار

8,3حزیران
4تموز

4,3بآ
4,3أیلول

1,3تشرین األول
3تشرین الثاني

3األولكانون 
صدر اخ،    : الم سم المن راق، ق ي الع ي ف د الزلزال ة والرص واء الجوی ة لالن أة العام الت، الھی ل والمواص وزارة النق

.،)بیانات غیر منشورة(، 2002

:ائیةالموارد الم2.1.5

د، او              دیع  د البخار والتبری ي تولی صناعات ـ سواء ف ن ال ر م ائي ضروریًا للكثی ورد الم وافر الم ت

.)1(كمادة خام لبعض الصناعات، لذلك توافر المیاه بالقرب من المصنع جانب مھم

اج           ا یحت ا م اه، فمنھ ا للمی دار حاجتھ ى تتباین الصناعات فیما بینھا بمق ا    إل رة مم ات كبی یتطلب  كمی

ف           ا وكل ة منھ ات الالزم توطین مصانعھا بالقرب من المواد المائیة الدائمیة لضمان حصولھا على الكمی

ددھا عامل القرب       أثناءكمیات قلیلة إلىمنخفضة، ومن الصناعات ما تحتاج    ال یح ة ف ا اإلنتاجی عملیاتھ

.من المورد المائي الدائمي ذات الكمیات الكبیرة

شوائب        ألنواعبحاجتھا كذلك تتباین الصناعات   ة من ال اه الخالی اه، كالمی ن المی ة م الح معین ، واألم

ا        ي إنتاجھ ة ف اه المعدنی رة المی ى وف د عل صناعات تعتم ض ال د بع ین نج ي ح شآت   ،ف د المن ث نج حی

رات                   ر الف د نھ صناعیة، إذ یع ا ال ي عملیاتھ سطحیة ف اه ال ى المی د عل ة الدراسة تعتم الصناعیة في منطق

س وارد المائیة   وتفرعاتھ الم  ا،  الرئی ة           ة فیھ اه الجوفی ن المی دودة م ات مح ا استغالل كمی تم من خاللھ إذ ی

اإلیفاء بمتطلبات المنشآت الصناعیة في المحافظة من المیاه الالزمة، حیث نجد كل من مصانع سمنت           

ة في          ة والمشروبات الغازی ة الحیدری ي ناحی ة  الكوفة، الطابوق الجیري، الثرمستون واإلطارات ف ناحی

ر    ى نھ ا عل د جمیعھ یة تعتم صناعیة      العباس ات ال ة للعملی اه الالزم ن المی ا م اء بمتطلباتھ رات لإلیف الف

).7(، انظر  خریطة  المختلفة

.285فؤاد محمد الصقار، التخطیط األقلیمي، مصدر سابق، ص . د) 1(
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)7(خریطة 

الموارد المائیة في منطقة الدراسة

النجف اإلروائیة، خریطةوارد المائیة في محافظة النجف األشرف،وزارة الموارد المائیة، مدیریة الم: المصدر
2006.

4531ْ َ

َ3044َْْْْْ1544ْْْْْ44ْْْْْ

44ْْْْْ َ1544ْْْْْ َ3044ْْْْْ

1َ532ْ

4َ531ْ

1َ532ْ

32ْْْْْ 32ْْْْْ

كم4816 0

حافظةحدود م
نھر رئیس
نھر فرعي
عین ماء
بئر ماء
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ر واحد           و مت سافة كیل ل بم شمال  یدخل نھر الفرات منطقة الدراسة بعد ان یتفرع جنوب مدینة الكف

ي بـ  )شط العباسیة(فرعین، عرف الشرقي بـ إلىمدینة النجف    ة  (، والفرع الغرب ط الكوف غ طول   ،)ش یبل

ط العباسیة    ف  ش ة النج ي محافظ د    ) 28(ف ى بع دخلھا عل ذي ی م ال سالف   ) 4(ك ا ال ة تفرعھ د نقط م بع ك

ا، ة  ذكرھ والي  ،)7(انظر  خریط صریفھ ح دل ت غ مع ھ   / 3م) 250(ویبل داول یتج ھ ج رع من ا، ویتف ث

د     ) 75.200(شط الكوفة فیبلغ طولھ اماأغلبھا شرقًا،   ى بع دخلھا عل ذي ی م  ) 5(كم ضمن المحافظة ال ك

.ثانیة/3م) 230(ة تفرعھ ویبلغ معدل تصریفھ حوالي من نقط

ا نحو                اما غ مجموعھ د بل ي المحافظة ق شرة ف ة لمشاریع المنت اه الفعلی ات تصفیة المی سبة لطاق بالن

ك المشاریع نحو          / 3م) 306950( ات التصمیمیة لتل ت مجموع الطاق / 3م)416860(یوم،في حین كان

و  ، وعلیھ فباالمكان زیادة الط )1(یوم صادیًا  ال سیما     / 3م) 109910(اقة الفعلیة بنح وم واستثمارھا اقت ی

شآت       د من ة ورف صناعیة القائم شآت ال ة المن د حاج سھم برف ن ان ت ا یمك شار إلیھ اه الم ات المی وان الكمی

.صناعیة جدیدة تقام في منطقة الدراسة مستقبًال

دھا تعتم        اما ات      المناطق البعیدة عن مصادر المیاه الدائمیة نج وفرة بكمی ة المت اه الجوفی ى المی د عل

. كمیات كبیرة من المیاهإلىتوطن الصناعات التي تحتاج إمكانیةمحدودة في المنطقة، بالتالي تحدد من       

ة      ي المحافظ ة ف اه الجوفی وافر المی سم ت ى وینق ة  (إل ىالمنطق ف    : األول دینتي النج ین م دة ب ة الممت المنطق

راً  األكثرتعد واألخیرة، )2()الصحراء الغربیة: النجف، المنطقة الثالثة بحر  : وكربالء، المنطقة الثانیة   فق

.مما یصعب معھا توطین مشاریع صناعیة كبیرة فیھا،في موارد المیاه

:المقومات االقتصادیة.2.2

وفر             ات اقتصادیة ت ا امكانی الم یتبعھ صناعي م شاط ال ال تفي المتطلبات الطبیعیة وحدھا لتطویر الن

وفر  .... اعة المواد االولیة المعدنیة والزراعیة، رأس المال، السوق، النقل، مصادر الطاقة للصن فحینما ت

ات اخرى اقتصادیة، سواء               أة متطلب ھ تھی ب من الطبیعة لالنسان عوامل اقامة نشاط صناعي معین یتطل

م ان بعض ھ          ة االخرى، رغ صادیة والخدمی ات ال  التي یحتاجھا ھذا النشاط او االنشطة االقت ذه المتطلب

صناعي             ا لالستخدام ال ا وتأھیلھ ھ توفیرھ ة، إال ان علی ة المعدنی المواد االولی ا ك سان بوجودھ عالقة لالن

. وبكلف مناسبة

ة       و ن ناحی بعض م ضھا ال ا ببع ي عالقتھ ا وف ي تأثیراتھ ة ف ددة ومتداخل صادیة متع ل االقت العوام

ا      وبالصناعة من ناحیة اخرى، مما یجعل من اثرھا علیھ   ان اخرى، وفیم ر مباشر أحی مباشرًا حینًا وغی

.أھمیة كل منھا في الصناعةیأتي عرض لھذه العوامل و

مدیریة ماء محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط، المدیریة العامة للماء، یات واألشغال العامة، وزارة البلد) 1(
).بیانات غیر منشورة(، 2006حزیران 

بیانات (، 2006نجف األشرف، قسم الحاسبة، حزیرانوزارة الموارد المائیة، مدیریة الموارد المائیة في محافظة ال) 2(
).غیر منشورة
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:المواد االولیة2.2.1

ان المواد االولیة من المرتكزات المھمة التي ترتكز علیھا الصناعة، فھي من المدخالت االساسیة    
شأ     ي ن ة       للصناعة بما توفره من مواد خام یمكن ان تسھم ف صناعات، وان منطق ن ال ر م ام عدد كبی ة وقی

ك   ة تمتل ات الدراس واد   إمكان وافر الم ستوى ت ى م حة عل ة واض ةجغرافی ة  األولی ي حال ا وف ، إذ بامكانھ
سریع               األنسباستثمارھا بالشكل    ي ت ضًال عن اسھامھا ف دة صناعیة متطورة، ف ق قاع ي خل ان تسھم ف

:ر من ھذه المواد في المحافظة وفق التقسیم االتيوتائر التنمیة فیھا، ویمكن استعراض المتیّس
:المعدنیةاألولیةـ المواد 1

في اإلستخراجیةالمعدنیة، في حین تقوم الصناعات األولیةتعتمد الصناعات التحویلیة على المواد   
رة    األولیةالذي یتمتع بوجود المواد قلیممواقع احتیاطاتھا، لذلك نجد اإل   ات وفی ة وبكمی ومتنوعة  المعدنی

.تحویلیةوأخرىإستخراجیةصناعات إقامةیسھم في 
ت المعادن في قدرتھا على اجتذاب المواقع الصناعیة نحوھا، فمنھا ما ترتبط بمواطنھا       اماتتباین خ 

شائیة      صناعات اإلن ا ال وم علیھ ي تق ان الت ار واألطی ل األحج ن    )  1(مث دة ع سافات بعی ل لم رى تنق وأخ
.ي بعض الصناعات التحویلیة كالمعادن الفلزیةمواطنھا لتستخدم مدخالت ف

ا                  و رتبط مواقعھ صناعات الم ن تحرر بعض ال ل م صناعة والنق ي مجالي ال ي ف اسھم التطور التقن
واطن خ ن امابم ن م ا تمك ا، مم ةتھ ى  إقام ى غن ك یبق م ذل ا، ورغ دًا عنھ ة بعی رة ومتنوع ناعات كبی ص

م       صناعات     المنطقة بموارد وافرة للثروة المعدنیة عامل مھ وطن ال ي نجاح ت ة  اإلستخراجیة ف والتحویلی
المعدنیة في حال استغاللھا بالشكل المناسب یمكن ان یكون لھا اثر كبیرًا في  تاماالخو یالحظ ان    . فیھا

ذه الخ      ھ ھ ن ان تحقق ا یمك ن م ضال ع وره ف زات تط صناعي ومرتك شاط ال م الن ادع ة  ام ن موازن ت م
)2(:لموازنة على مبدأیین أساسیین ھمااقتصادیة انطالقًا من اعتماد ھذه ا

أة          1 ـ تطویر ھیكل الصناعة التحویلیة قطاعیًا ومكانیًا بما تتیحھ من فرص توفیر الموارد المعدنیة المھی
.لالستثمار اقتصادیًا في فروع النشاط الصناعي

ردودات االقت     2 ن الم یعزز م صنیعھا س الل ت ن خ ًا م ة محلی وارد المعدنی تثمار الم ن ـ ان اس صادیة م
. خاللھا، لما تمثلھ من مرتكزات لحركة التصنیع والتطور الصناعي

ذه         اط، فھ وفیرة االحتی وع وال دودة التن تحتوي منطقة الدراسة على كمیات من الثروة المعدنیة المح
تخراجیة             دة صناعات اس ا ع وم علیھ ن ان تق ي یمك ة الت ادن الالفلزی ن المع الثروة اقتصرت على عدد م

ة وطن ف  وتحویلی ة وتت ي المنطق ایف ة      . ھ ي منطق دني ف ري المع شاف والتح ات االستك دث عملی د اك فق
ن     ..)حجرالكلس، الرمل و الحصى، والجبس   (الدراسة وجود احتیاطي كبیر من       ذلك ابحث جاري ع ك

.268محمد الصقار، التخطیط اإلقلیمي، مصدر سابق، ص فؤاد . د) 1(
محمد طھ نایل الحیاني، الصناعة وتوطنھا في محافظة االنبار، دراسة في الجغرافیة الصناعیة، أطروحة . د) 2(

.56، ص)غیر منشورة(، 1995دكتوراه،  كلیة اآلداب، جامعة بغداد، 
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نفط          ت وال دولومیات والكبری ة كال ي المحافظ رى ف ادن األخ ن المع واع م ات وأن أتي  ..كمی ا ی ، وفیم
:)1(ه المعادن الموجودة في منطقة الدراسة ومدى امكانیة اسھامھا في الصناعةاستعراض لھذ

ي القطر     : ـ حجر الكلس  1 د ف ة، ویتواج یعد من الصخور الرسوبیة والتي تكونت في ظروف بحری
ف فتركز ترسبات حجر الكلس       امابكمیات كبیرة وضمن تكوینات جیولوجیة عدیدة،        في محافظة النج

، وبلغ احتیاطي المحافظة المنكشف لحد اآلن من ھذا الحجر )وم، الرحبة، الخریبةقلعة مظل(في مناطق   
شأة   )4(انظر جدول   ،ملیون طن  ) 355(الصناعي حوالي    ، ولھذه الكمیات أھمیة كبیرة في أسھامھا بن

.من الصناعات اإلنشائیة، فضًال عن دعمھا للصناعات القائمة وتطورھا مستقبًالكثیرال
اطي في            : رمل والحصى ـ ترسبات ال  2 در مجموع االحتی ة ویق ة الدبدب ذه الترسبات منطق تغطي ھ

ام          3ملیون م ) 900(المحافظة اكثر من     رة من ع صناعات وبلغت خالل فت ي ال ھ ف استخدمت كمیات من
، فقد بلغ اكثر من 2001االحتیاطي القابل لالستثمارعام    اما،  3ملیون م ) 180(حوالي  ) 2001ـ  1995(
ون) 720( ویر        3مملی ي تط ب ف شكل المناس تثمارھا بال ة اس ي حال سھم ف ات ان ت ذه الكمی ن لھ إذ یمك

ة،    (الصناعات االنشائیة مثل     البالط، الكاشي، الرخام، الموزائیك، البلوك، االرصفة واالسیجة الخارجی
.فضال عن إیفائھا لمتطلبات الصناعات الحالیة..) یة،تاألنابیب الكونكری

منطقة الدراسة من بین مناطق القطر التي تتصف بوجود ترسبات محدودة        ان: ـ اطیان السمنت  3
سھل                 ة ال من منطق ة ض ى مساحات قلیل ان والمنخفضات من الھضبة عل اطق الودی من من من الطین ض
رغم ان صناعة السمنت تحتاج لكمیات كبیرة منھ ویتم تزوید معملي سمنت الكوفة سابقًا بھذه المادة من      

ة،   إلىفتحولت ھذه المنطقة ) مناذرة ـ شامیة (طریق منطقة الحفار على  اه الجوفی منخفضات تملؤھا المی
ولمحدودیة توفر التراب في محافظة النجف یزود المعملین حالیًا من مقالع الكفل في محافظة بابل، التي     

م ) 25(تبعد عنھما مسافة حوالي      ر مناس            . ك شكل غی ة  وب اطق معین ي من ان ف ذه االطی ب ان استغالل ھ
یمكن ان   اماباالراضي الزراعیة وبإنتاجیتھا،    ًااحداث اضرار  إلىیؤدي   سب ف إذا استثمرت بالشكل االن

.تسھم في التوسع بھذه الصناعات
ي صناعتي              : ـ القشرة الجبسیة  4 دخل ف ث ت ة، حی ات الدبدب سمنت  (تظھر ضمن تكوین ص، ال ) الج

ام   وتوجد بكمیات كبیرة في منطقة الدراسة یمكن ان تسھم في     ة قی دعم ھذه الصناعتین فضًال عن امكانی
)....الخزف، الرخام،(صناعات أخرى منھا 

ھناك امكانیة جیدة، في منطقة الدراسة الیجاد ترسبات الدولومیات والتي یمكن ان     : ـ الدولومیات 5
ة     وازل الحراری اري والع ابوق الن ناعة الط اج وص صناعة الزج صناعات ك ض ال ویر بع ي تط سھم ف ت

.توالمحوال
وم-6 ة      :الیورانی ي قری شفة ف وم المكت ة للیورانی بات المعدنی ر الترس ري(تعتب ضاء  ) الزج ي ق ق

دة           ا الترسبات الوحی راق ألنھ وم الع ي عم ل ف المناذرة من المعالم المعدنیة البارزة في محافظة النجف ب

:انظر) 1(
.لیوه، مصدر سابق، صفحات مختلفةانور مصطفى برواري، نصیرة عزیز ص-
دین،                . دـ   وجي والتع سح الجیول ة للم شركة العام ي العراق، ال ة والصخور ف دون البصام، الخامات المعدنی ، 2005خل
.17-15ص
موسى جعفر العطیة، أرض النجف التاریخ والتراث الجیولوجي والثروات الطبیعیة، مؤسسة النبراس للطباعة . د-

.122-93، ص1،2006طوزیع، النجف األشرف،والنشر والت
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ي العراق         شكل تفصیلي ف رق التفت        . المستكشفة ب ل ف ن قب وم م نجم الیورانی ق م د أغل م   وق ابع لألم یش الت
ا األخرى فھي       . 1998المتحدة عام    شاط اإلشعاعي، أم ویتمیز الیورانیوم بخاصیتین األولى خاصیة الن

ھ           اد علی تثماره واالعتم ن اس ة، یمك اج الطاق ة إلنت االنشطار النووي التي أكسبتھ میزة ستراتیجیة وحیوی
.في إنتاج الطاقة في المحافظة مستقبًال

بق ان م  و ا س ضح مم ي        یت ضل ف شكل اف تثمارھا ب ن اس ة یمك روة معدنی ع بث ة تتمت ة الدراس نطق
سمنت       شائیة وصناعة ال صناعات االن ة  الصناعات ال سیما ال ن       بخاص ر م ى تطویر كثی ساعد عل ي ت الت

ل صناعة           سمنت مث ا      (الصناعات  المرتبطة بتوفیر ال ة، مم ات الكونكریتی ك، المنتج ي، والموزائی الكاش
ا       یستدل على وجود روابط      د  باحتیاجاتھ ة تعتم اد المحافظ رى اعتم صناعیة متینة فیما بینھا، في حین ن

ري والثرمستون  (من مادة النورة   دھا     ) المادة المھمة لصناعة الطابوق الجی ى محافظة كربالء لتزوی عل
ذلك ذه     . ب ویر ھ ى تط درة عل ا الق ف لھ ة النج ان محافظ ذلك ف ل، وب ة باب ن محافظ منت م ان األس وأطی

.وإقامة صناعات إنشائیة جدیدة تلبي حاجة السوق المتنامیةالصناعات 
)4(جدول 

والصناعات المستفیدة منھا الخامات األولیة المعدنیة في محافظة النجف واحتیاطاتھا ومواقعھا الجغرافیة
الخامات 
الصناعیة

احتیاطي 
الصناعات المستفیدةالموقع)طنالف(

بة، لرحاقلعة مظلوم، 355200حجر الكلس
الخریبة

السمنت والنورة والصناعات 
.الكیمیاویة

الحصى والرمال 
تكوینات الدبدبة902000)3ملیون م(

الكونكریتي، االبنیة اإلسفلت
الجاھزة، البالط والرخام، الكاشي 

الموزائیك، الطابوق الجیري، 
.الثرمستون

الحفار طریق -اطیان السمنت
)مناذرة ـ القادسیة(

ابوق، الطابوق السمنت، الط
.الناري

،تكوینات الدبدبة210القشرة الجبسیة
.السمنت، الجصحصوة الخورنق

الزجاج، الطابوق الناري، العوازل -الدولومایت
.الحراریة

)منطقة الكبریتیة(الشبكة طن350الكبریت
)كربالء–نجف (طریق 

الورق، (الصناعات الكیمیاویة 
الغزل السماد، الحدید والصلب، 

....).الصناعي والمطاط

قضاء / قریة الزجري -الیورانیوم
إنتاج الطاقةالمناذرة

: باالعتماد على: المصدر
ف،           - ربالء والنج ي ك ة رقعت ن جیولوجی ر ع لیوه، تقری ز ص صیرة عزی رواري ، ن صطفى ب ور م ان
ادن،          250.000مقیاس د، وزارة الصناعة والمع ق أحم ائزة توفی ب ف دین،      ، تعری وجي والتع سح الجیول ة للم شأة العام المن

.، صفحات مختلفة)تقریر غیر منشور(، 1995مدیریة المسح الجیولوجي، بغداد، 
دین،       . د - وجي والتع ، 2005خلدون البصام، الخامات المعدنیة والصخور في العراق، الشركة العامة للمسح الجیول

.17-15ص
ر العطیة، أرض النجف التاریخ والتراث الجیولوجي والثروات الطبیعیة، مؤسسة النبراس للطباعة موسى جعف. د-

.97، ص2006، 1والنشر والتوزیع، النجف األشرف، ط
.مشاھدات شخصیة-
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: الزراعیةاألولیةـ المواد 2

ر       قلیماإل أ الذي یتمتع بإنتاج زراعي وفی ة یھی وطن  إمكانی دة لت ة،     جی صناعات الزراعی ن ال ر م كثی

ي،        ة للتصدیر    أوسواء الموجھة نحو االستھالك المحل ك الموجھ شاط      . تل ین الن ة ب ة متبادل ك عالق وھنال

النشاط الصناعي یتطلب  إن، إذ )نباتیة وحیوانیة(الصناعي وبین زیادة الطلب على المنتجات الزراعیة       

ب فضًال        المزید من المنتجات الزراعیة مما یقتضي التوسع       ا، ویتكون الطل دالت إنتاجھ ع مع ا ورف فیھ

سن             شة وتح اع مستوى المعی سكانیة وارتف ادة ال سبب الزی دة ب سكان المتزای عن ضرورة تلبیة حاجات ال

األصلذاتاالجتماعیة والصحیة، فأنھ یتكون أیضًا من الطلب الناشئ من مستلزمات اإلنتاج    األحوال

ة والخشبیة   الزراعي الذي تخلقھ الصناعة في  العدید من فروعھا، كالغذائیة والنسیجیة والجلدیة والورقی

.)1(وغیرھا

استثمار ھذه تمولو ،الزراعیة مدخالت اساسیة لعدد من الصناعات الزراعیة    األولیةتشكل المواد   

.)2(االمكانات بشكل جید فان ذلك سیساعد على نجاح توطن العدید من ھذه الصناعات

صناعي       ف الم یتصن یمكنو شاط ال واد االولیة الزراعیة في منطقة الدراسة من حیث تأثیرھا في الن

شأة       )ت الحیوانیةاماالمحاصیل الزراعیة، الخ :( مجموعتین رئیستین  إلى ي ن ر ف ا أث ولكل مجموعة منھ

.الصناعة وتطورھا في المحافظة، وفیما یأتي عرض جغرافي ألثر كل منھما في الصناعة

:         یةـ المحاصیل الزراع1

ن    ة ویمك صناعات الغذائی ا ال وم علیھ ي تق ة الت ة الزراعی واد األولی ة الم یل الزراعی ل المحاص تمث

).القمح والشلب ، الذرة الصفراء، التمور( تحدیدھا في منطقة الدراسة  بالمحاصیل 

صناعات        - یة ل دخالت األساس ل الم ي تمث ة الت یل الزراعی ن المحاص ح م وب،  (القم ن الحب طح

صناعات    ..)عجنات، معكرونھ، م ذه ال ة  (، كما ان المنتجات العرضیة لھ ادة النخال سھم في    ) م ن ان ت یمك

ة حالة استثمارھا من اقامة عدد من مصانع العلف الحیواني في       ة     المحافظ ات المنتج ث بلغت الكمی ، حی

ام   ألف)59(من محصول الحنطة فیھا      دول   2006طن ع ان التو  ) 5(،انظر ج ث باالمك سع في   ، حی

ي المحافظة، فضًال عن                     ة ف وب القائم صناعات السیما طحن الحب ي تطویر ال ات ف ذه الكمی استخدام ھ

).مادة النخالة(أمكانیة اقامة عدد من ھذه الصناعات ومصانع العلف الحیواني اعتمادًا على 

.260النمو الصناعي في محافظتي البصرة ونینوى، مصدر سابق، ص ،عباس علي التمیمي. د) 1(
تعرف الصناعة الزراعیة بانھا صناعة تشمل عددًا من الفروع الصناعیة كالغذائیة، كما تضم فروع للصناعات (*) 

او كما یعبر عنھا بأنھا الصناعات التي تأتي مستخدماتھا الرئیسة في قطاع النسیجیة وجزاء من الصناعة الجلدیة
الزراعة كالتعلیب وإنتاج االلبان وإنتاج المنسوجات، كما تشمل على الصناعة التي تذھب منتجاتھا النھائیة إلى القطاع 

مو الصناعي، مصدر سابق، ـ حسین موسى جاسم االوسي، الن:انظر في ذلك. الزراعي كاالجھزة والمكائن الزراعیة
.67ص 

: لالستزادة راجع) 2(
وضاح سعید یحیى، رسول الجابري، اثر الصناعات الزراعیة على التنمیة األقلیمیة، محاولة االختبار درجة التأثیر . د-

.174، ص 1991، )26(من خالل بناء نموذج برمجیة خطیة، مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة، العدد 
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) 5(جدول 

وكمیاتھا المنتجة المساحات المزروعة لمحصول الحنطة في محافظة النجف حسب الوحدات اإلداریة

.دونم)/ 2006-2002(للسنوات 

الموسم 

الزراعي
طن/اإلنتاجاالجماليالقادسیةالمشخابالمناذرةالحریةالعباسیةالحیدریةالكوفة

2001

-2002
36102000551142350018050351654900018633964270

2002

-2003
ــ523020005507415000180503530049700190354

2003

-2004
55313800546822504620161355855092719573213127

2004

-2005
6325440055842208262231535837516719721573577

2005

-2006
82082500565382034222949366505262019980759010

ة،   وزارة الزراعة، مدیریة الزراعة   : المصدر ر   (، 2007في محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط والمتابع ات غی بیان

).منشورة

ة  محصول الشلب من المحاصیل الزراعیة التي یمكن ان تسھم في دعم وتطویر الصناعات الغذائ     - ی

ة،     وجرش (في المحافظة كصناعة   رز، خالصات بروتینی یش ال ن   ..)تھب ضًال ع ة ، ف ھام إمكانی في  اإلس

ة حوالي                ع إقامة ي المحافظ ذا المحصول ف اج من ھ ات اإلنت ث بلغت كمی ستقبًال، حی دد من المصانع م

ام ) 113291( ن ع دول  ، 2006ط ر ج شكل   . )6(انظ ة بال ات المتاح ذه الكمی تثمار ھ د ان اس نج

ة          ة اقام ضًال عن إمكانی المناسب یمكن ان یسھم في تطویر ودعم صناعة جرش الشلب في المحافظة، ف

.ذه المجارش الجدیدة فیھاعدد من ھ
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)6(جدول 

في محافظة النجف حسب الوحدات اإلداریة وكمیاتھا ) دونم(المساحات المزروعة بمحصول الشلب 

) 2006-2002(المنتجة للسنوات 

)طن(اإلنتاج اإلجماليالقادسیةالمشخابالمناذرةالحریةالعباسیةالحیدریةالكوفةالسنة

2002142103033003500852530428233751000003940.5

2003975140024288654244001900016845726507705.5

20044882500418761696221350309313789315200040042.4

200510271175528081950023000356454725018040559752.2

200614841653554872001523717363065237190972113291.5
ر   (، 2007، قسم التخطیط والمتابعة، األشرفوزارة الزراعة، مدیریة الزراعة في محافظة النجف  : المصدر ات غی بیان

).منشورة

دد        - م وتطویر ع ي دع الذرة الصفراء من بین المحاصیل الزراعیة االخرى التي یمكن ان تسھم ف

ا صناعة       ي المحافظة ومنھ ة ف ة القائم ف(من الصناعات الغذائی ذرة   العل ف ال ریط وتجفی واني، تف الحی

ث بلغت    )الصفراء، النشا والدكسترین  ستقبًال، حی ، فضًال عن امكانیة اقامة عدد من ھذه المصانع فیھا م

ي المحافظة            صفراء ف ذرة ال ام   ) 4231(الكمیات المنتجة من محصول  ال دول   2006طن ع ، انظر ج

ي دعم وتطویر    ھذه الكمیات المتاحة وفي حالة استثمارھ  إن، إذ   )7( ا بالشكل المناسب یمكن أن تسھم ف

. صناعاتھا المختلفة

) 7(جدول 

محافظة النجف وكمیاتھا المنتجة فيالمزروعة بمحصول الذرة الصفراءالمساحات

)2006-2001(للسنوات

طن/اإلنتاج دونم/المساحة المزروعة السنة

2001107775730

20022245--

20033000--

200475002625

200553501675

200658754231

ر   (، 2007وزارة الزراعة، مدیریة الزراعة في محافظة النجف االشرف، قسم التخطیط والمتابعة،  :المصدر ات غی بیان

).منشورة
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ا ف ف    ام ة النج ي محافظ ور ف ن التم ة م ات المنتج ستمر، إذ   الكمی د م ي تزای ت ف ت كان بلغ

ام   ألف ) 25(فیما كانت أكثر من1993ألف طن عام   )16(نحو دول    ، 2003طن ع د  . )8(انظر ج عن

ا كصناعة   اإلسھامت یؤدي امااستثمار المتاح من ھذه الخ   كبس  (في دعم الصناعات الغذائیة القائمة فیھ

ر    صیر التم كریات التمور، ع دبس (التمور، س ف   ...) ،)ال صانع العل ن الم دد م ام ع م قی ن دع ضًال ع ف

.والتي تعتمد على المنتجات العرضیة لھذه الصناعاتالحیواني فیھا

) 8(جدول 

) 2003، 1999، 1996، 1993(الكمیات المنتجة للتمور في محافظة النجف  للسنوات 

1993199619992003لسنةا

16104219202480525400)طن(اإلنتاج 
، 1997، 1994(حصائیة السنویة للسنوات المجموعة اإلوزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، : المصدر

).صفحات مختلفة).(2004، 2000

ستثمر             إنفعموماً   م ت ة الدراسة ل ي منطق وفرة ف ة المت كل الكمیات المنتجة من المحاصیل الزراعی

اك                    ة أخرى ھن ة، ومن ناحی ذه من ناحی ا ھ بالشكل الذي یتالئم وحجم االستثمار الصناعي المناسب لھ

در بحوالي      مساحات من األرا   ة تق صالحة للزراع ة      ) 1080318(ضي ال د المزروع ي حین نج م، ف دون

اوز   ا ال تتج والي    ًادونم ) 300.000(فیھ ة ح صالحة للزراع ن ال ة م ي المزروع سبة األراض ، أي ن

ا   %)27.8( د علیھ ي تعتم ة الت یل الزراعی ا للمحاص ي وإنتاجھ ك األراض ة تل ة زراع ا أھمی إذا علمن ، ف

.لفة، یتطلب منا األمر التحرك بھذا الشأن لدعم تطور الصناعة في المحافظةبعض الصناعات المخت

:ت الحیوانیةاماـ الخ2

ود       (تشمل المواد الخام الحیوانیة   شعر، فضًال عن الجل ب، األصواف، ال د   ) اللحوم، الحلی ث تع حی

سیجیة والجلدی      ة والن ي المحافظة  ھذه المواد الخام من المدخالت األساسیة في الصناعات الغذائی ان ،ة ف

ا           صناعیة بمتطلباتھ شاریع ال د الم ى رف درتھا عل أثر المواد الخام الحیوانیة في الصناعة ونموھا ومدى ق

ة كل                   دادھا وأصنافھا واھمی ث أع ن حی ة م روة الحیوانی م الث ى حج ًا عل د أساس ا یعتم من ھذه المواد إنم

.صنف منھا في ھذا المجال

و  2006انیة في منطقة الدراسة عام  بلغ إجمالي إعداد الثروة الحیو     ًا توزعت   ) 517382(نح رأس

%) 1.3(جاموس، فیما بلغ اعداد الماعز نحو   %) 1.7(ابقار و %) 4.7(أغنام، ونحو   %) 92.3(بواقع  

ى      . من اجمالي العدد خالل العام نفسھ      ف باستحواذه عل دد    %)82.2(وتمیز قضاء النج الي الع من اجم

اذ      دول   )%11.8(رة نحو الكلي، ومن ثم قضاء المن ن       ). 9(، انظر ج ذه األعداد م وافر ھ ن ت ضًال ع ف

شعر     واف وال ن األص ا م از بإنتاجیتھ ذكورة تمت ناف الم د إن األص ة، نج ي المحافظ ة ف روة الحیوانی الث

ي المحافظة،             ة ف سیجیة القائم صناعات الن ي دعم وتطویر ال ستثمر ف ا والوبر وان ھذه المنتجات لم ت ام
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جاء بالمقدمة قضاء الكوفة 2006حقًال عام ) 113(قول الدواجن في المحافظة فقد بلغت     بالنسبة لعدد ح  

).10(انظر جدول ، %)30(ومن ثم قضاء المناذرة حوالي ،%) 51.3(باستیعابھ نحو 

)9(جدول 

.2006أعداد األغنام واألبقار والجاموس والماعز في محافظة النجف حسب القضاء لعام 

االجماليماعزجاموسابقاراغنامالقضاء

418895342710702666426058النجف

17703118062759335035618الكوفة

411958961485569555706المناذرة

4777932419486846711517382المجموع
بیانات غیر (، 2006شرف، األمحافظة النجفالبیطري فيالمستشفىللبیطرة،وزارة الزراعة، الشركة العامة:المصدر

).منشورة

)10(جدول 

2006عدد حقول الدواجن في محافظة النجف حسب القضاء لعام 

المجموعالمناذرةالكوفةالنجفالقضاء

215834113عدد الحقول
ة،    األشرف وزارة الزراعة، مدیریة الزراعة في محافظة النجف          :المصدر روة الحیوانی سم الث ر  بیان (، 2006، ق ات غی

).منشورة

ة     ة الرامی ط الكفیل ع الخط ھ لوض ب التوّج ىیتوّج ذه الخ إل ب لھ تثمار المناس ااالس ع ام ت ووض

ن      رة م داد كبی ا إن أع ا علمن در، إذا م ن الھ ا م روة وحمایتھ ذه الث ى ھ ة عل ة بالمحافظ ضوابط الكفیل ال

.فظة لخطر كبیرعرض ھذه الثروة في المحاتالحیوانات تذبح خارج المجازر الرسمیة مما ت

:         رأس المال2.2.2

صناعة بصفتھ واحدًا من  تكمن أھمیة رأس المال      ا      من مقومات ال ي ینبغي توفیرھ ود الت ث النق حی

ن اآلالت                صناعة م وفیر احتیاجات ال ة أخرى ضرورة ت ن ناحی ة وم ن ناحی ألجراء العملیة اإلنتاجیة م

ام    واد الخ ل والم ائط النق ادن ووس ا...والمع ستویات     )1(وغیرھ م م د أھ ال اح ون رأس الم ذلك یك ، وب

.الصناعة المتقدمة

.111محمد ازھر السماك، وعباس علي التمیمي، اسس جغرافیة الصناعة وتطبیقاتھا، مصدر سابق، ص . د) 1(
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دعم        الل ال ن خ ان م واء ك صناعیة، س شاریع ال م الم ي دع ل ف ر فاع ال ذا اث وافر رأس الم أن  ت

ة        الحكومي المتمثل في توفیر رؤوس أموال ثابتة بوصفھا مكائن ومعدات أو عن طریق الحوافز المتعلق

ل  اال ا قب ة م دف بمرحل ي تھ صناعیة الت تثمارات ال ىس شاریع  إل شاء الم ة إلن سھیالت الالزم وفیر الت ت

ستثمرین              دفع الم ي ت ائل الت اد الوس ن اعتم ضًال ع شجیعیة، ف الحوافز الت ا ب ق علیھ صناعیة و یطل ال

.لمواصلة نشاطھم الصناعي ویطلق علیھا بالحوافز المادیة

صناعي من خالل  ترشید االستھالك       یتم توفیر وتراكم رؤوس األموال واستثمارھا في     القطاع ال

ا نحو         وتحسین اإلنتاجیة في األنشطة االقتصادیة المختلفة وتنظیم عملیات االدخار واالستثمار وتوجیھھ

تثمار، و              . )1(القطاع الصناعي  وال المتاحة لالس ن األم ر م سم األكب ام الق ك القطاع الع راق یمتل وفي الع

داف اقتصادیة              تنال المحافظات والقطاعات اال    ًا ألھ ن االستثمارات وفق ًا م درًا معین ة ق قتصادیة المختلف

القطاع الخاص فینال جزءًا مھمًا أماواجتماعیة و سیاسیة في بعض األحیان تقررھا الجھات المركزیة،     

.من الحوافز التشجیعیة لالستثمار في األنشطة االقتصادیة المختلفة ال سیما في األنشطة الصناعیة

ات جدول        امتلك  ك من بیان ظ ذل دة، یمكن مالح ة جی ات مالی ف إمكان ام ) 11(ت محافظة النج لع

سبة   )*(1995 صرفیة بن ساتھا الم ي مؤس ة ف ع الجاری ھمت الودائ ث أس الغ  %)  60(، حی م المب ن حج م

رى       ع األخ ین أسھمت الودائ ي ح ا، ف وفیر  (المودعة فیھ ة، الت سبة) الثابت ن  %) 40(بن الغ  إم الي المب جم

غ إسھامھ              المود ة، إذ بل ع الجاری م الودائ ن حج د م عة ، واسھم القطاع الخاص في المحافظة بنصیب جی

ام بحوالي       %) 62،  4(حوالي ام   %) 6,37(من اجمالي ھذه الودائع، في حین أسھم القطاع الع خالل الع

.نفسھ

) 11(جدول 

ظة النجف حجم الودائع الجاریة والثابتة في فروع مصرفي الرافدین والرشید في محاف

)ملیون دینار(،1995عام 

الجاریة
المجموعأخرىالتوفیرالثابتةالمجموعخاصعامالمحافظة

1362ــ30751081718527النجف

328302528048110970032830972099860القطر
، أطروحة )1997-1980(ف للمدة حسین موسى جاسم األوسي، النمو الصناعي في محافظة كربالء والنج: المصدر

،عن وزارة المالیة، فروع مصرفي الرافدین 78،  ص)غیر منشورة(،1999دكتوراه،  كلیة اآلداب، جامعة بغداد،
.1995والرشید في محافظة النجف لعام 

ط من العراق، مصدر سابق، الزھرة علي الجنابي، واقع واتجاھات التوطن الصناعي في أقلیم الفرات االوسعبد) 1(
.91ص

.ات للسنوات الالحقة ، لعدم توفر بیان1995تم االعتماد على البیانات المتوفرة لعام )*(
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ضح إن  ایت ة   مأم ات التنمی ي عملی ة ف وال المتاح تثمار رؤوس األم ة الس ام  فرص اع الع القط

ى و صناعیة عل تثمار    ال ى اس ضًال عل ة، ف ا الدول ي تقررھ ة الت صادیة واالجتماعی ارات االقت ق االعتب ف

ا             ي لھ شطة الت ك األن ى تل ز عل مدخالتھم في األنشطة االقتصادیة التي تتیسر لھا إمكانات محلیة والتركی

صناعات       دمتھا ال ي مق رى وف شطة األخ ى األن ضاعف عل أثیر م تخراجیةت ن   اإلس دًال م ة ب والتحویلی

. ثمارھا في المشاریع التجاریةاست

ي المحافظة ھو             و تلط ف م القطاعین الخاص والمخ من بین اإلجراءات التي یمكن اعتمادھا في دع

شاط             شجعة للن شروط م ة ب روض حكومی دیم ق ل بتق صناعي والمتمث ل ال ة التموی ى أھمی ز عل التركی

ق       ن تحقی ذكورین، ویمك اعین الم صناعي وللقط ال ال ي المج تثماري ف سات   االس طة المؤس ك بواس ذل

ة اآلجال ألصحاب المشاریع           روض مختلف دیم ق ا تق المصرفیة او الصناعیة المتخصصة والتي  بإمكانھ

ادة    إلىالصناعیة و بأسعار فائدة اقل، اذ تعد ھذه الوسیلة من الوسائل المادیة الھادفة      ة وزی خفض التكلف

. الربحیة للمشروع الصناعي

ھ   أناإلسالمي لالستثمار والتنمیة في المحافظة وما یمكن   یبرز دور المصرف العراقي     و نھض ب ی

صناعیة،     ة وال تثمارات الزراعی ن االس دد م ذ ع د نّف ال، فق ي المج ذا ف ة  وھ شروع حرك ذا الم د ھ اوج

االت    تح مج صناعة وف ویر ال اه تط ل باتج ًا یعم رًا ایجابی د مؤش ا یع ة، م ا المحافظ ستفید منھ صرفیة ت م

ھ یأنفضًال عن ذلك الدور المھم الذي یمكن   . تقبلفي المس  مھاأماواسعة   ال رجال  ؤدی وأصحاب  األعم

اعین    صناعي و للقط تثمار ال ي االس وال ف تلط(رؤوس األم اص والمخ الل  ) الخ ن خ ة، م ي المحافظ ف

صناعي،         شاطھم ال ي ن شروع ف ستثمرون لل دراسات فرص االستثمار بوصفھا الدلیل الذي یستند إلیھ الم

وطني، إذ    ووسیلة فاعلة لت  روع االقتصاد ال وجیھ االستثمارات الصناعیة بشكل متناسق ضمن قنوات وف

.تعد ھذه المبادرة خطوة أساسیة وجادة لدعم النمو الصناعي وتحقیق التنمیة الصناعیة في المحافظة

:السوق3. 2. 2

صناعة  إن وجود السوق الواسع والكافي الستیعاب اإلنتاج من المقومات الم       ھمة لقیام وتطور ال

رد        ن       ) 1(وان حجم السوق یعتمد على السكان ومستوى دخل الف ل فضال ع وسعر البضاعة وطرق النق

دوره                ..العادات والتقالید  دد ب ذي یح ھ، وال ن خالل حجم صناعة م ي ال سوق ف وغیرھا، حیث یبرز اثر ال

ة ب         د      حجم الطلب الفعال على منشآت معینة مما لھ األثر في اإلنتاجی د اح ك یع ر مباشر، ألن ذل شكل غی

ل     ذلك  . المعاییر الرئیسة التي تقرر حجم المشروع الصناعي ومدى اقترابھ من الحجم االقتصادي االمث ل

ا            ن التكنولوجی فأن وجود اسواق كبیرة یساعد على انشاء مشاریع كبیرة توفر القاعدة الستخدام المزید م

ال      ن رأس الم ل م صة العام ادة ح ة وزی ائن واآلالت(الحدیث ن  )المك ضًال ع ى   إن، ف ساعد عل ك ی ذل

.108محمد ازھر السماك، وعباس علي التمیمي، اسس جغرافیة الصناعة وتطبیقاتھا، مصدر سابق، ص . د) 1(
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أثیر    ن ت ھ م ا ل صوى مم ة الق ات اإلنتاجی تخدام الطاق ى اإلنتاجاس ة والعل ةی صناعیتنمی ابمتغیراتھةال

.)1(المتعددة

دد سكانھا ،              و ف ع ي محافظة النج ي ف سوق المحل من بین ابرز العوامل التي شجعت على سعة ال

ة ف   د دال سكان یع دد ال أن ع ن   ف دد سكانھا م ع ع سوق، إذ ارتف د حجم ال ام ) 775042(ي تحدی سمة ع ن

د    . 2006عام لالمقّدرملیون نسمة) 1.045(حوالي إلى1997 ة یتزای ي المحافظ یتبین إن عدد السكان ف

ل الھجرة        دة  بنسبة تفوق معدل الزیادة في القطر بسبب الزیادة الطبیعیة للسكان و نتیجة لعام حیث  الواف

ة  ا       إن محافظ ع بھ ي تتمت ة الت ة والتاریخی ة الدینی سكان للمكان ة لل ر الجاذب ات القط ن محافظ ف م النج

سلع            ات وال ى المنتج ب عل ادة الطل ي زی سھم ف ھم وی ا أس ة مم ة المقدس ز الدینی ن المراك ا م باعتبارھ

ذھب والفضة    (االستھالكیة من الزائرین والسیاح، مثل    رب، صیاغة ال ، العباءة، المطرزات، السبح، الت

ادة      ...). العطور ة وزی سوق المحلی ساع ال كذلك نجد إن ارتفاع القدرة الشرائیة للسكان أسھم  أیضًا في ات

في سعة السوق ) بغداد(الطلب على السلع والمنتجات، في حین ساعد عامل القرب من أسواق العاصمة         

ة       صناعي والتنمی شاط ال م الن ي دع ساعد ف ن أن ی ن م ا یمك ة وم اةاإلقلیمیبالمحافظ شھد  . فیھ ث ت حی

المحافظة حملة واسعة في التوسع العمراني وتوفیر الخدمات الالزمة للسكان فضًال عن ارتفاع مستوى     

.اتساع السوق وزیادة الطلب على المنتجات الصناعیة المختلفةإلىأدىاألمن واالستقرار فیھا مما 

: شبكة طرق النقل والمواصالت4. 2.2

ا وتطویر         یؤثر النقل في النشا  د مواقعھ ي تحدی صناعات وف ة ال ة إقام ط الصناعي من خالل إمكانی

م  یالصناعات القائمة من خالل إكسابھا النجاح المطلوب، كما     سھم في إقامة صناعات في مواقع جدیدة ل

ابقاً  ا س ن فیھ ضًالتك ل    ، ف ناعات النق ة ص شجیعھا إلقام ن ت ائرات،  (ع سیارات، الط ناعات ال ص

طتھ      إذ إن نظام النقل      ،    ...)القطارات، شاط االقتصادي، فبواس ة للن یساعد بوجٍھ عام على إعطاء حیوی

داخلھا    . یزداد التقدم وتزداد اإلنتاجیة    ى ویسھم في قیام صناعات جدیدة یفتح م ة    إل واد األولی مصادر الم

ىاو  ة أو إل صادر الطاق ىم صادیة إال إ  إل ة اقت ون ذات قیم لعة ال تك ا وان أي س واق، كم ت األس ذ نقل

لت  ىوأوص ستھلك او إل د الم ىی سوقإل ف   . )2(ال ة النج ي محافظ رق ف بكة الط سم ش ىوتق رق إل الط

. النھریة، الطرق البریة، الخطوط الجویة

على الرغم من األھمیة التي تتمتع بھا الطرق النھریة، إذ تعد من أسھل وسائل  :ـ الطرق النھریة  1

دأت تضعف حتى          النقل التجاري وأقلھا كلفھ تقریبًا، إال      د ب ف ق ي محافظة النج ذه الطرق ف أن أھمیة ھ

سة الطرق               ك لمناف ل األخرى وذل ا من وسائل النق ة مع غیرھ ذكر مقارن إنھا أصبحت ال تشكل أھمیة ت

صالح الدین عثمان بكر  وآخرون ، دراسة تحلیلیة لوسائل قیاس اإلنتاجیة في الصناعة، مجلة النفط والتنمیة، العدد ) 1(
. 102، ص 1990د، األول، السنة الخامسة عشرة، بغدا

.88، ص مصدر سابق، جغرافیة الصناعة، آخرونشریف، و إبراھیمإبراھیم. د) 2(
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ل في                   ي تعترض النق ات الت سرعة، فضًال عن المعوق ا ال ا ومنھ ع بھ البریة لھا للمزایا الكبیرة التي تتمت

: محافظة تمثلت بما یأتينھر الفرات ضمن حدود ال

تباین وتذبذب كمیات المیاه في نھر الفرات من فصل آلخر، وبالتالي ضآلة الغاطس ال سیما في     -أ

.فصل الصیف والخریف مما ال یسمح سوى لمرور القوارب الصغیرة

ضاریة  -ب ات الح رة المعوق واظم (كث سدود والن ل    مّم) ال راض النق ر ألغ تخدام النھ ل إس ا یعرق

.يالمائ

. كثرة الترسبات والتعاریج والجزر النھریة-ج

.خالصة القول إن نھر الفرات في المحافظة تمت اإلفادة منھ ألغراض الزراعة ولیس للنقل المائي

ة ال     :ـ الطرق البریة  2 صادیة والخدمی شطة االقت ع األن تعتبر من اھم الوسائل المعتمدة للنقل ولجمی

-:مایاتيإلىوتنقسم سیما في النشاط الصناعي فیھا، 

ادل             :النقل بالسیارات .1 ا یع ي محافظة النجف م سیارات ف ل بال ن  ) %0.9(تشكل أطوال طرق النق م

ي    سیارات ف ل بال رق النق وال ط الي أط ر،إجم ي   القط سیارات ف ل بال وال طرق النق وع أط غ بمجم إذ بل

ة  ام )373.4(المحافظ م لع ل  2006ك رق النق وال ط وع أط غ مجم ین بل ي ح ر ، ف ي القط سیارات ف بال

.)12(انظر جدول ، كم) 40156.5(

)12(جدول 

2006أطوال طرق السیارات وكثافتھا في محافظة النجف والقطر عام 

الطول المحافظة

)كم(

المساحة

)2كم(

الكثافة 

)2كم/كم(

373.4288240.01النجف

40156.54350520.09القطر

الشعبة الھیأة العامة للطرق والجسور، مدیریة طرق وجسور محافظة النجف،،وزارة األعمار واإلسكان: المصدر

).بیانات غیر منشورة(، 2006الفنیة،

عن المعدل إن كثافة طرق النقل بالسیارات في محافظة النجف منخفضة)12(یتضح من جدول 

انظر :افظة النجف كما یاتيتقسم طرق النقل بالسیارات في مح.طبیعتھا الصحراویةبسببالقومي

.)8(خریطة

رق  ـ الط سأ ات   : ةالرئی ع المحافظ ف م ة النج ربط محافظ ي ت سیارات والت ل بال رق النق ل بط تتمث

ة المجاورة، وتظھر     اطق              أھمی شمل من ن المحافظة لت عة  م ساحة واس ى م دادھا عل ي امت ذه الطرق ف ھ

ة      االستیطان البشري من جھة وامتدادھا باتجاه مناطق اال     ا من جھ دني فیھ ضالً  أخرى ستخراج المع ، ف

صنعة     سلع الم ات وال ل المنتج ي نق ساعد ف ا ت ن إنھ ىع اورةإل ات المج وع . المحافظ غ مجم والبل أط
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الي من %) 23.6(، حیث شكلت ما یعادل 2006كم عام  ) 88(ة في محافظة    الرئیسالطرق   أطوال إجم

.طرق النقل بالسیارات فیھا

ة ب رق الثانوی دات    و:ـ الط رتبط الوح ي ت رق الت ل الط ةتمث ضھا   اإلداری ع بع ة م ي المحافظ ف

صل    رق ان ت ذه الط ان ھ صانع، إذ بإمك ام للم واد الخ ل الم سھم بنق ىالبعض،وت ي إل صناعة ف ع ال مواق

صناعیة        ات ال ل المنتج ھامھا بنق ن إس ضًال ع ة، ف ن المحافظ ة م ات المختلف ىالجھ واقإل غ .األس وبل

وع  والمجم رق الثاأط ة   الط ي المحافظ ة ف م، )140.3(نوی ّكلتك والي ش ن %) 37.5(ح اليم إجم

شاط   .2006طرق النقل بالسیارات فیھا لعام  أطوال ة الن وھناك عددًا منھا طرق صناعیة تسھم في خدم

ا           ن مواطنھ ام م واد الخ ل الم دد بنق الصناعي في المحافظة، ال سیما في مجال النقل الصناعي والتي تتح

ى صإل ع ال صناعیة  المواق ات ال ل المنتج ذلك نق ة، ك ي المحافظ ىناعیة ف واقإل ل األس ان داخ واء ك س

ف   أطوالخارجھا، حیث  بلغ المجموع    أوالمحافظة   م عام   )66(الطرق الصناعیة في محافظة النج ك

2006:

). كم31(مقالع الحصى في محافظة النجف بطول إلىـ الطریق المؤدي 1

). كم10(صخیر بطول بوأ-ـ طریق معمل السمنت كوفة 2

).كم25(بطول ) محافظة النجف(الغاز المغذي للخط الستراتیجي ألنبوبـ طریق الخدمة 3

ة      ربط مراكز األ     و: ج ـ الطرق الریفی ي ت الطرق الت ل ب ف     تتمث ة النج ي محافظ واحي ف ضیة والن ق

دم  فمن خاللھا تنقل األیدي العاملة والمواد األو. بالقرى واألریاف المجاورة لھا   لیة الزراعیة وغیرھا تخ

ة                  ي المحافظ ة ف رق الریفی وال الط وع أط غ مجم د بل رى، فق صادیة األخ شطة االقت صناعة واألن ال

.من إجمالي أطوال الطرق بالسیارات فیھا%) 38.9(وتشكل نحو كم) 145.1(

شطتھا  إنا سبق   ضح ممّ یّت دم أن االقتصادیة ال سیما   المحافظة لدیھا شبكة طرق للسیارات جیدة تخ

. نشاطھا الصناعي رغم انخفاض معدل كثافة طرقھا عن المعدل القومي

:ـ النقل بالسكك الحدید2

شاء    حخلو محافظة النجف من خط للسكك ال ت ضمن ان رح یت دید في الوقت الحاضر، لكن ھناك مقت

سماوة الخط القوسي لسكة حدید المسیب ـ كربالء ـ الكوفة ـ نجف ـ ا (ما یعرف بـ م،  ) 270(وبطول  ) ل ك

ي سیمر                   اطق الت ي المن ة ف واد االولی صناعیة والم ل المنتجات ال ات نق اء بمتطلب ذا الخط االیف ویھدف ھ

ة           فیھا، حیث سیقوم بالدرجة االساس خدمة مصانع سمنت الكوفة، فضًال عن اسھامھ بتشجیع زیادة رقع

لتي یمر بھا، وعلى ھذا یمكن القول انھ إذا االراضي الزراعیة ونقل الحاصالت الزراعیة من المناطق ا        

ذي                      ة المسیب ال ة بمدین ة الفلوج ط مدین ى، أي رب رات االعل ما ربط ھذا الخط القوسي بخط حوض الف

رور               ن دون الحاجة للم ي م یج العرب وانئ الخل سوریة وم وانئ ال ین الم ا ب سریع م ل ال ة النق سھل عملی ی
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ت      ي الوق ر ف صار كبی ذا اخت داد وھ ة بغ ا م)1(بمدین صادیة    م شطة االقت صناعي واالن شاط ال دم الن یخ

.في المحافظةاألخرىوالتنمویة 

)13(جدول 
2006الطرق في محافظة النجف وأنواعھا وأطوالھا لعام

كم/ طولھ نوعھاسم الطریق
45رئیسيكربالء/نجف
20=بابل/كفل/كوفة
23=دیوانیة/نجف

10.400ثانويمشخاب/مناذرة
15.300=قادسیة/مشخاب
12=شنافیة/قادسیة
PS3=25 محطة الضخ الثالثة/نجف
21.600=)شرق الفرات(ابو صخیر/كوفة 
31=المقالع/نجف
10=ابو صخیر/معمل السمنت/كوفة
5=عباسیة/كوفة

10=حریة/عباسیة
9.5ریفيخرخیت/كوفة
13.8=)البو ماضي(قزوینیة/كوفة
8=علوة الفحل/كوفة
11.8=حمام/حریة
6.25=ابوحالن/حریة

10=طابو/عباسیة
11.25=ام عباسیات/عباسیة

12.2=قرنة/دسم/حیرة
5=صنین/حیرة

4.3=ام عردة/مشخاب
5=رمیلة/حسانیة

14=راك الحصوة/شالل/مشخاب
8=ةمقالع الحصب/مشخاب
10=مدرسة غرناطة/الحیدریة

1.5=طریق القریة العصریة
11.8=ھور صلیب/صدر جحات

2.7=غماس/شالل
373.4-المجموع

واإلسكان، الھیأة العامة للطرق والجسور، مدیریة طرق وجسور محافظة النجف، الشعبة األعماروزارة : المصدر
).بیانات غیر منشورة(،2006ر لعامالفنیة، جرد الطرق والجسو

ون السامرائي، مشاریع السكك الحدیدیة الجدیدة في العراق واثرھا في التنمیة القومیة، مجلة الجمعیة ساحمد ح. د) 1(
.143ـ 142ص ، ص1976،، بغدادني، المجلد التاسع، مطبعة العاالعراقیةالجغرافیة
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)8(خریطة 

شبكة الطرق في محافظة النجف

1

3

4

5

6

7

8

10

12

13

16

18

20

21

22

24

25

26

27

طریق نجف كربالء-1
حلة-كوفة -2
نجف دیوانیة-3
نجف كوفة-4
العباسیة–كوفة -5
الحریة–العباسیة -6
ةكوف-أبو صخیر-7
كوفة–المناذرة -8
مناذرة-حیرة -9

االقادسیة-مشخاب -10
الطوك-مشخاب-11
دسم–حیرة -12
علوة الفحل–كوفة -13
قزوینیة–كوفة -14
أم عردة-مشخاب -15
شالل–مشخاب-16
راك الحصوة-مشخاب-17
غماس–شالل -18
مفرق غماس-مشخاب-19
شنافیة-ناحیة القادسیة -20
أم عباسیات-العباسیة -21
حمام–حریة -22
أبومالن-حریة -23
طریق لخدمة انبوب الغاز-24
مقالع–نجف -25
خدمة الخط اإلستراتیجي-26
.الشبكة-النخیب-27

طریق رئیس ذو ممرین
طریق ثانوي ذو ممر واحد
طریق ترابي صالح للمرور

وسمي طریق م
مركز محافظة

مركز قضاء أو ناحیة

كم816 40

2

11

19

14

10

23

17

محافظة كربالء

بابلمحافظة 

القادسیةمحافظة 

، األشرفواإلسكان، الھیأة العامة للطرق والجسور، مدیریة طرق وجسور محافظة النجفاألعماروزارة : المصدر
.2006الشعبة الفنیة، 
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:ـ النقل باالنابیب3

از الطبیعي،               نفط الخام والغ ل ال ستراتیجي لنق الخط ال ي محافظة  النجف ب ب ف ل باالنابی یتمثل النق

دھا  الذي یمر بالمحافظة متجھُا نحو بحیرة الرزا      زة في محافظة كربالء، ویمتد موازیًا للبحیرة لیدخل بع

ادة القصوى     ي المحافظة          محافظة كربالء، ان االف ط االستراتیجي ف ذي للخ از المغ وب الغ ن خط أنب م

د   اقامة مصفى النجف  السیما بعد  ذي ب ؤخراً   أال اج م ن شأنھ  باإلنت صناعي   م شاط ال ة الن ا  خدم و تطورھ

.فیھا

ة النجف           :الخطوط الجویة  -ج ي مدین شاء مطار ف ف، ان ضمن مشاریع األعمار في محافظة النج

تیعابیة نحو     "سابقًا)علیھ السالم(مطار اإلمام علي "حمل اسم مطار النجف الدولي ی ھ االس غ طاقت الذي تبل

ھ  . )1(مراحل متقدمةإلىوقد وصل انجازه  ثالثة مالیین مسافر سنویًا    ن  ما ل ة  م شاط   كبرى  أھمی ي الن ف

اري و اال صناعي والتج شاط ال ى الن ائمین عل رات والق ل ذوي الخب یما نق صادي الس ذه اوتقت ل ھ ص

.الخارجيالقطاعات بسھولة مع العالم 

ا أحد                  اما صناعة ألنھ اء ال ة بن ي عملی ة ف ة المھم ر من الھیاكل االرتكازی وسائل االتصاالت فتعتب
سیر         ات ضروریة لتی ة      الوسائل التي تسھم في توافر قاعدة معلوم واد االولی سویق الم د وت ات توری عملی

المنتجة، كما أنھا توفر السرعة في الحصول على قطع الغیار وتبادل المعلومات عن احدث الطرق في           
.)2(اإلنتاج الصناعي، كذلك في توفیر خصائص المنتجات الصناعیة

شاط ا        و ة الن ي خدم صناعي في   تتحدد مؤشرات الدور الذي یمكن ان تسھم بھ شبكة االتصاالت ف ل
و           ة نح ذه الكثاف ، 2006عام  %) 7(محافظة النجف من خالل معدل الكثافة الھاتفیة فیھا، إذ بلغ معدل ھ

ا                 ة فیھ داالت الھاتفی غ عدد الب ي المحافظة،إذ بل ة ف داالت والخطوط الھاتفی كما تتحدد من خالل عدد الب
سھ،    ) 20000(م بدالة حدیثة بسعة   استخدكذلك  بدالة وبسعات مختلفة ،     ) 12( ام نف اتف للع انظر  خط ھ

دول  ال )14(ج اتف النق دمات الھ تخدام خ شار إس ن إنت ضال ع ل(، ف ي ) الموبای ّدة ف شبكات ع ول
مما یدلل على تطور الخدمة الھاتفیة في محافظة النجف بشكل كبیر، والذي بدوره لھ اثر في      المحافظة،  

.خدمة النشاط الصناعي فیھا

،)898(اح، شبكة اإلعالم العراقي، العدد، صحیفة الصب)علیھ السالم(إنجاز مراحل متقدمة في مطار اإلمام علي ) 1(
. 8، ص 29/7/2006

.53عباس علي التمیمي، النمو الصناعي في الوطن العربي، مصدر سابق، ص . د) 2(
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)14(جدول 
.2006االت الھاتفیة في محافظة النجف وسعاتھا وعدد المشتركین فیھا لعام عدد البد

موقع البداالت
عدد 

البداالت
السعة الھاتفیة

عدد 
المشتركین

31900018263النجف
150003536النصر
11100010141الكوفة

130001619المشخاب
130001145المناذرة
11000826الحیرة
13000420یةالقادس

15000384الحیدریة
13000895العباسیة
11000438الحریة

wll(1200005203 وایر لیس (
137400042870المجموع

%4.1%7-(*)معدل الكثافة الھاتفیة 
شعبة التخطیط وزارة االتصاالت، الشركة العامة لالتصاالت والبرید، قسم اتصاالت وبرید محافظة النجف،: المصدر

).بیانات غیر منشورة(، 2006والمتابعة، نیسان 

، ومعدل كثافة )2006مجموع سكان المحافظة لعام / مجموع السعة الھاتفیة (تم احتساب معدل كثافة السعة الھاتفیة (*) 

).2006مجموع سكان المحافظة لعام / مجموع المشتركین ( المشتركین 

:قودمصادر الطاقة والو5. 2. 2

دیمًا وحدیثًا            دتع صناعة ق ام وتطور ال ة لقی ات المھم ن المقوم ). 1(الطاقة المتوفرة بكلفة منخفضة م

شاط          ي الن ھ ف ى عن یًا ال غن صرًا أساس د عن ي تع ة الت ة الكھربائی تخدام الطاق شائعة االس ة ال وان الطاق

ا               ددة، وم ن خالل استعماالتھا المتع ا م ھ  الصناعي، حیث تظھر أھمیتھ دة    تتصف ب من خصائص فری

.)2(تقتصر علیھا دون غیرھا من مصادر الطاقة األخرى

.31لصناعي، مصدر سابق، ص حمید جاسم الجمیلي، وآخرون، االقتصاد ا. د) 1(
عبدالعزیز محمد حبیب العبادي، الطاقة الكھربائیة والتنمیة في العراق، دراسة في الجغرافیة االقتصادیة، أطروحة  ) 2(

.332،  ص)غیر منشورة(،1980دكتوراه، كلیة اآلداب، جامعة بغداد،
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ف            ة النج و واط ) 128(بلغ حجم االستھالك الصناعي من الطاقة الكھربائیة في محافظ ساعة  / كیل

ة    إجماليمن %) 21(، أي ما یعادل نحو      )2005(عام   ا والبالغ ستھلكة فیھ ) 605(الطاقة الكھربائیة الم

ي محافظة النجف      .)15(انظر جدول   ،خالل العام نفسھ   ساعة/ كیلو واط    صناعیة ف شآت ال تعتمد المن

ة   اإلیفاءعلى المصادر المحلیة في   ة الكھربائی ن       إذبمتطلباتھا من الطاق ى كل م شآت عل ذه المن د ھ تعتم

دول    محطة النجف الغازیة ومحطة الكوفة       ة إذ تجھزان المحافظة بالطاق   ،)16(الكھرومائیة، انظر ج

.)1(محطة كھربائیة ثانویة ذات سعات متباینة) 16(ھماتجھیزمن خالل الكھربائیة

)15(جدول 
كمیة الطاقة الكھربائیة المستھلكة في محافظة النجف والقطر وحجم االستھالك الصناعي فیھا لعام 

)ساعة/واط كیلو(2005
الصناعياالستھالكالمحافظة

605559128782النجف

179156954445154القطر

.16، ص2005وزارة الكھرباء، التقریر اإلحصائي السنوي، بغداد، : المصدر

)16(جدول 

2005والطاقة المنتجة منھا عامالنجف والقطرمحافظةفيالعاملةوعدد الوحداتالكھربائیةالمحطات

الطاقة المنتجةالسعة التصمیمیة
عدد الوحدات المحطة

المشاركة نسبة)و. م(العاملة
المشاركةنسبة )س. و. م()%(

)%(
31892.458325952.89)الغازیة(النجف 

77257332963004033القطر
450.0660280.02)الكھرومائیة(الكوفة 

28175422.78496382617.23القطر
.6، 5، ص ص 2005وزارة الكھرباء، التقریر اإلحصائي السنوي، بغداد، : المصدر

ر القطع المبرمج للتیار الكھربائي وبشكل كبیر على النشاط الصناعي في المحافظة، فبعض       ّثأو

بعض  الصناعات توقف إنتاجھا نھائیاً  ا    أصبح اآلخر وال ذب، مم ھ متذب وء  أدىإنتاج ى اللج دات  إل المول

ا      تطمینالكھربائیة الخاصة للمصانع في   ة مم ة الكھربائی ا من الطاق ا  فأضا احتیاجاتھ ى  أخرى كلف عل

.قیمة إنتاج سلع تلك المصانع

ام والمستخدم في            أما شكل ع ود ب بالنسبة للوقود فان المحافظة تعاني من نقص كبیر بكمیة الوق

ى الكمیات التي تصل من مصفى الدورة  إنالمجال الصناعي بشكل خاص، حیث       مستودع المحافظة   إل

ل الباھضة، م         قلیلة جدا، فضالً   الیف النق ن تك ات المسؤولة    مّ ع ع الجھ ى ا دف ة إل نفط في    إقام مصفى لل

التخطیط قسم دیریة توزیع كھرباء محافظة النجف،م،المنشأة العامة لتوزیع كھرباء المحافظات،وزارة الكھرباء) 1(
).بیانات غیر منشورة(،2006والمتابعة، حزیران 
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ود      الم ن الوق ن خالل   حافظة یغذي احتیاجاتھا م تغال ، م تراتیجي   ل اس ط االس شاء مصفى النجف    والخ إن

نفط          ) 10(بطاقة إنتاجیة قدرھا     یض وال نفط األب ى ال آالف برمیل یومیًا إلنتاج أربع مشتقات إشتملت عل

ي المستقبل     األسود والكاز والبنزین ، وسی    ًا ف ل یومی ف برمی ، )1(ضاف وحدة إنتاجیة لتصفیة ما مقدار أل

ة    شآت بمصادر الطاق ز المن اً لكن إنتاجھ   ،لتجھی ذب حالی ھ  المتذب ي بدایات زال ف اك إمكا  .ی ا ھن ات نیكم

اطق العراق       في المحافظة  الطاقة الشمسیة طاقة الریاح أو  الستغالل   ن من د محافظة النجف م ، حیث تع

عاع   ما یؤكد ذلكو،لم نسبة كبیرة من اإلشعاع الشمسي    ستتالتي   ة اإلش دل كمی ي    مع سجل ف سي الم الشم

ف  ة النج غ إذ ،محط ضًال    ) 439(بل وم، ف ي الی ع ف نتمتر مرب ل س الوري لك ن ك عاع  إنع ة اإلش كمی

ى الشمسي الواردة   ًا       إل ساویة شھریًا وسنویًا تقریب ة تكون مت ذه المحط ذ    )2(ھ تغالل ھ ن اس ھ یمك ه ، وعلی

ل ضوء               ي باستطاعتھا تحوی سیة الت ا الشم الطاقة في األجواء المشمسة وذلك من خالل استخدام الخالی

. واالستفادة منھا بتوفیر الطاقة في المحافظة)3(طاقة كھربائیةإلىالشمس مباشرة 

ا ـ  أم ل ب ھ یتمث ة  فان ي المحافظ ستخدم ف ود الم از و  (الوق ت الغ یض وزی نفط األب زین، ال ت البن زی

درولیك سعة   ) الھی یة ذات ال سیارات الحوض طة ال دورة وبواس صفى ال ن م ات م ذه المنتج ل ھ ث تنق حی

ر،  ) 136ـ 36( ف لت ىأل غ    إل ي یبل ة، والت ي المحافظ رئیس ف نفط ال ستودع ال اليم زن  إجم ة الخ طاق

ھ    وم ب         ) 4.5(التصمیمیة ل ستودع یق ذا الم ة وان ھ ة المختلف ن المنتجات النفطی رًا م ون لت ز  ملی ) 9(تجھی

الف لتر ) 216-54(محطات تعبئة ثانویة تنتشر في المحافظة تتراوح طاقة الخزن التصمیمیة لكل منھا      

10(من المنتجات النفطیة المختلفة، وقد بلغت نسبة االستھالك الصناعي من الوقود في المحافظة نحو           

.)4(2006كمیات الوقود المتوافرة فیھا خالل عام إجماليمن تقریبًا%)

:وفورات التكتل2.2.6

ك    بارزوفورات التكتل أثر     ألھمیةإن ا، وذل في تعزیز عملیات تطور النشاط الصناعي ودعمھ
دن   )5(للمزایا االقتصادیة الكثیرة التي تسھم في تطویر الصناعة       س ، إذ أصبحت الم ذب   الرئی ة مراكز لج

سھیالت ا     وفیر الت ي ت ا ف ك ألھمیتھ صناعیة وذل صادیات    المشاریع ال ا یعرف باقت من م ا وض ة لھ لالزم
وفیر     ة بت سھیالت المتعلق ا الت ضري ومنھ صناعي والح ل ال ةالتكت دي العامل ورش  األی اھرة، ال الم

.2006تشرین األول ،مصفىالمطویة صادرة عن وزارة النفط، مصفى النجف، ) 1(
عیة عبد العزیز محمد حبیب العبادي، الطاقة الشمسیة في العراق، دراسة في جغرافیة الطاقة، مجلة الجم. د) 2(

.8، ص 1990مطبعة العاني ، بغداد، ) 25، 24(الجغرافیة العراقیة، العددان 
في حین تبلغ السعة التولیدیة لمحطة الكوفة 3x)36/50/25(M.V.Aتبلغ السعة التولیدیة لمحطة النجف الغازیة -(*)

.2x)36/50/25)/(50/25/15( M.V.Aالكھرومائیة 
:لإلستزادة انظر) 3(

التحدي االكبر :الطاقة(األمیر، حل مشكلة الطاقة ھو التحدي االكبر للبشریة في القرن الحادي والعشرینفؤاد قاسم-
. 215-199، ص2005، مؤسسة الغد للدراسات والنشر، مطبعة المّالك، بغداد، )لھذا القرن

تشرین ، ب توزیع محافظة النجففرع الفرات األوسط ـ مكت/ وزارة النفط، المنشأة العامة لتوزیع المنتجات النفطیة) 4(
.2006األول 

، )مطبوع بالرونیو(علي أحسان شوكت، التطور الصناعي وتحلیل المواقع الصناعیة، المعھد القومي للتخطیط، ) 5(
. 5، ص 1988بغداد، 
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ن      )اقتصادیات الموقع(ما یطلق علیھا بـ أوالصناعیة المتخصصة،    سة م دن الرئی وفره الم ا ت ، فضًال عم
ساع       اقتصادیات حضریة، حیث تسھم ھذه االقتصادیات في         اح وات ادة االرب اج وزی الیف اإلنت ض تك خف

ذه المراكز                   صناعیة لھ ي استمرار جذب المشاریع ال صناعي واالسھام ف اج ال شط اإلنت ا ین االسواق مم
افع      .)1(الحضریة ا ومن ن مزای ا م وفره لھ ، )2(ان قوة جذبھا لمزید من المشاریع الصناعیة تعتمد على ما ت

ص    ز اقت ز النجف        حیث نجد في محافظة النجف ترك ي قضاء مرك صناعي والحضري ف ل ال ادیات التكت
د ادى             ي المحافظة ق ز الحضریة ف ر المراك ن اكب ى الذي یعد م صناعیة      إل وة جذب للمشاریع ال د ق تولی

وه رًا ،نح اتنظ ة        لإلمكان سھیالت الالزم وفر الت ال ت ي مج ضري ف ز الح ذا المرك ا ھ ع بھ ي یتمت الت
ة  من ) ات التحضراقتصادیات موقعیة واقتصادی (للصناعة   دي عامل دمات صناعیة    أی اھرة، ورش وخ م

اء،       اء، الم االسواق الواسعة، تطور سوق العمل الحضري، الخدمات المصرفیة خدمات اساسیة، الكھرب
ادل       اد المتب ق االعتم ي تحقی ا ف ن اثرھ ضال ع ة، ف صحیة والتعلیمی دمات ال صاالت، الخ ل، االت النق

. اعي من ناحیة وبین القطاعات االقتصاد المختلفة من ناحیة اخرىوالمتكامل بین مكونات القطاع الصن
ة             و ة والناتج ي المحافظ ودة ف صانع الموج ین الم نالحظ ھناك مجموعة من الروابط الصناعیة ب

بسبب تجمع اعداد كبیرة منھا بجوار بعضھا فیتم تولید وفورات تكتل صناعي، ویمكن مالحظة ذلك في    
ي ال ي الح صانع ف ن الم دد م ین ع ا ب ة م رفیین الواقع ي الح صناعي وح دن ال ي ع دینتي صناعي وح م

ن  ة، اذ یمك دالنجف والكوف ین   أن نع ضري ب داد ح ن امت ھ م ا یمثالن دًا لم ضریًا واح تًال ح دینتین تك الم
در مجموع سكانھما               رین، اذ ق ام   ) 696103(المدینتین وتمتعھما بثقل سكاني واقتصادي كبی سمة للع ن

والي)3(2006 ن    %) 63(، أي ح دد م ر ع ى اكب تحواذھما عل ة، واس كان المحافظ وع س ن مجم م
ة، مّم         ي المحافظ رة والصغیرة الموجودة ف صناعي       الصناعات الكبی شاط ال ًا للن ل دعم ذا التكت شكل ھ ا ی

. فیھا، لتوفر مزایا اقتصادیات التكتل الصناعي والحضري

:المقومات السكانیة2.3

صناعي إن لدراسة التركیب      السكان عامل من العوامل      دیع الجغرافیة الھامة المؤثرة في النشاط ال

ى العمل    قلیماالقتصادي للسكان اھمیة كبیرة في حیاة اإل     ادرین عل ، لكونھ یكشف عن حجم العاملین والق

اعلین      )Active Population(الذین یطلق علیھم السكان الفاعلین  ر الف سكان غی م ال د حج وكذلك تحدی

)Non-Active Population (  ة شاطات المختلف ى الن سكان عل ع ال ة توزی ي معرف سھم ف ا ت ي) 4(كم ف

إن السكان یتركون اثارًا مھمة في عملیة التنمیة االقتصادیة والذي یعد النشاط الصناعي القاعدة       . قلیماإل

د              ارة نج د، فت ي ان واح ستھلكون ف م م سكان منتجون وھ و ان ال ار ھ ك االث ھم التي یستند علیھا، فمن تل

.107حسین موسى جاسم االوسي، النمو الصناعي في محافظتي كربالء والنجف، مصدر سابق، ص ) 1(
.100ھرة علي الجنابي، واقع واتجاھات التوطن الصناعي في أقلیم الفرات االوسط، مصدر سابق، صعبد الز) 2(
وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات، مدیریة اإلحصاء السكاني، ) 3(
.44، ص )32(، جدول   2006، )2006تقدیرات سكان العراق لسنة (
، دار الضیاء للطباعة والتصمیم،ع دیموغرافي ومؤشرات تنمویةواق-عبد علي الخفاف، العالم اإلسالمي . د)4(

.103، ص2005، 1النجف، ط
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ًا       ة كم دي العامل ا لالی ي حاجتھ این ف ي تتب صناعیة والت شآت ال م للمن وة عملھ دمون ق ث یق ون حی منتج

د العناصر                    م اح ستھلكین فھ ارة اخرى نجدھم م صناعي، وت ع ال اج والتوزی ي اإلنت ر ف ذا أث ونوعًا، ولھ

س        ساع حجم ال ع ات سوق، وم م ال سع حج سكان یت ادة عدد ال ع زی سوق، إذ م م ال ددة لحج زداد المح وق ی

شاط     )1(تسریع وتائر الناتج المحليإلىالطلب الناشئ عن زیادة السكان فیؤدي        ي تطویر الن سھم ف مما ی

.قلیمالصناعي في اإل

نسمة ) 775042(حیث ارتفع من ) 2006ـ 1997(شھد عدد سكان محافظة النجف زیادة للمدة 

نویًا خالل المدة المذكورة، س%) 3.3(، أي بمعدل2006نسمة عام ) 1045862(إلى، 1997عام 

انظر جدول ، لعام نفسھ%) 3, 6(سكان محافظات القطر نحو إلىوكانت نسبة سكان محافظة النجف 

)17 .(

)17(جدول 

)2006، 1997،2000،2003(سكان محافظة النجف والقطر للسنوات أعداد

1997200020032006السنة

7750428560639462511045862النجف

22046244240857842634022728810441القطر

صدر صاء     : الم ة االح ات، مدیری ا المعلوم صاء وتكنولوجی زي لالح از المرك ائي، الجھ اون االنم یط والتع وزارة التخط

.صفحات مختلفة،2006، )2006تقدیرات سكان العراق لسنة (السكاني، 

سكاني في    ة النجف  (فضًال عن ذلك ان ھنالك اتجاھًا للتركز ال سة   ) مدین ة الرئی Primate(المدین

City(        ضاء ز ق ث أن مرك رى، حی ة األخ دات اإلداری ة بالوح ا، مقارن اد أھمیتھ ة وازدی ي المحافظ ف

دول  2006من إجمالي عدد سكان المحافظة لعام %) 50(حواليالنجف قد استأثر ب   ، و )18(، انظر ج

.)9(خریطة   

ع       محافظة الإنیالحظ أخرىمن ناحیة  و ین محافظات القطر ذات التحضر المرتف ن ب نجف تعد م

ة      %) 68, 8(والتي تبلغ نسبة التحضر فیھا نحو     د محافظ ة بع ة الثانی ل المرتب من مجموع سكانھا إذ تمث

. )2(بغداد في نسبة تركز السكان الحضر

ھام ارتفاع نسبة التحضر    یعنيو ي تطوّ  اإلس صناع ر ف سریع  ةال ائر وت یم   نموهوت ي اإلقل د  ،ف إذ تع

ز الحضریة ال        ھ المراك صناعة و    الوظیفة الصناعیة وظیفة حضریة لما تقدم سھیالت لل رة من ت ر یعبّ كبی

صبحي فندي الكبیسي، التطور السكاني وعالقتھ بالتطور االقتصادي، مجلة النفط والتنمیة، العدد الرابع، السنة . د)1(
.153، ص 1990الخامسة عشرة، بغداد،

خالص حسیني االشعب ، النظام البلدي في العراق ودروه في التنمیة الحضریة، مجلة الجغرافي العربي، . د)2(
.87،ص 1995، بغداد، )3،2(العددان 
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ـ    اعنھ ل الحضري، الخدمات       األسواق (باالقتصادیات الحضریة والمتمثلة ب عة، تطور سوق العم الواس

ت والخدمات الصحیة  كخدمات النقل واالتصاالاألخرىفضًال عن التسھیالت )1()المصرفیة والتجاریة 

.والتعلیمیة

)18(جدول 

2006لعام اإلداریةتوزیع سكان محافظة النجف حسب البیئة والوحدات 

المجموععدد سكان الریفعدد سكان الحضرالناحیةالقضاء

50585612690518546مركز القضاء

83142210230416الحیدریة
النجف

280460740الشبكة

51445053252549702قضاءمجموع ال

12946448093177557مركز القضاء

59826895574937العباسیة
الكوفة

74221859726019الحریة

142868135645278513مجموع القضاء

343255213486459مركز القضاء

226205841781037المشخاب
المناذرة

43554579650151القادسیة

61300156347217647وع القضاءمجم

7186183272441045862مجموع المحافظة

19279907953053428810441مجموع القطر

صدر اون : الم یط والتع ائيوزارة التخط زي اإلنم از المرك صاء، الجھ ة  لإلح ات، مدیری ا المعلوم صاءوتكنولوجی اإلح

.صفحات مختلفة،2006،)2006تقدیرات سكان العراق لسنة (السكاني، 

:انظر) 3(
طیط عصام عبود جواد، اختیار العالقة بین التصنیع والتحضر باستخدام النماذج الریاضیة، رسالة ماجستیر مركز التخـ 

.218ـ 217ص ص ،)غیر منشورة(، 1981جامعة بغداد، ،واإلقلیميالحضري 
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)9(خریطة
2006توزیع سكان محافظة النجف حسب الوحدات اإلداریة لعام 

.)18(جدول على من عمل الباحث باإلعتماد :المصدر

محافظة بابل

محافظة
القادسیة

االنبارمحافظة 

ألف نسمة

ةالشبك

القادسیة

الحیرة

النجف
الكوفة

الحریة

الحیدریة

العباسیة

المشخاب

المناذرة

0 كم520 10

600
500
400
300
200
100

0

كربالءمحافظة 

محافظة
المثنى

32ْ

44ْ43ْ

31ْ

32ْ

30ْ

43ْ 44ْ

31ْ

30ْ

ةحدود دولی
حدود محافظة

حدود ناحیة

محافظة بابل

100 كم520 10
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ة       أما وى العامل ا یعبّ    )Labour-forces(تأثیر الق شیطین ا   او م سكان الن ھ بال ذي   ر عن صادیًا وال قت

ي أي عمل یتصل                    ًال ف سھمون فع ذین ی شاط االقتصادي وال ذین یمارسون الن یراد بھ كل االشخاص ال

ة        ي محافظ صناعي ف شاط ال ى الن ل عل ذا العام أثیر ھ تنا لت ذ دراس دمات، تتخ دیم الخ سلع وتق اج ال بإنت

دد    فمن حیث ع).عدد العمال، نوع العمال،جنس العمال(جوانب ثالث ھي   : النجف د ان ع ال نج دد العم

دة        ًا واضحًا خالل الم ھد ارتفاع ن     )2004ـ  1993(العاملین في المحافظة قد ش ع عددھم م ث ارتف ، حی

غ      )1(2004عامل عام   ) 12806(إلى) 1993(عامًال عام   ) 11385( و بل دل نم سنویاً  %) 101(، وبمع

.للمدة المذكورة

)19(جدول 
حسب الحالة العلمیة والنشاط الصناعي ) سنوات فأكثر10(توزیع السكان النشیطین اقتصادیًا 

1997في محافظة النجف لعام

عدد السكان النشیطین الحالة العلمیة
اقتصادیا

عدد العاملین في الصناعات 
التحویلیة

380601639أمي
3020173یقرأ فقط

397642275یقرأ ویكتب
516153185ابتدائیة
188951503متوسطة

6764590نویةثا
8957762مدارس مھنیة

11313555دبلوم
9105506بكالوریوس
85237دبلوم عالي
2546ماجستیر
1011دكتوراه

100تخصصیة عالیة
20أخرى

147765غیر مبین
19018911297المجموع

كاني، نتائج التعداد العام للسكان لعام ھیئة التخطیط، الجھاز المركزي لالحصاء، مدیریة االحصاء الس: المصدر
.166-164، محافظة النجف، ص1997

:انظر) 1(
ھیئة التخطیط، الجھاز المركزي لالحصاء، مدیریة االحصاء الصناعي، جداول الحاسبة للمنشآت الصناعیة في -

. 1993محافظة النجف لعام 
صاء وتكنولوجیا المعلومات، مدیریة االحصاء الصناعي، ، الجھاز المركزي لالحاإلنمائين ووزارة التخطیط والتعا-

.2004جداول الحاسبة للمنشآت الصناعیة في محافظة النجف لعام 
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ـ:ما یأتي) 19(یتضح من بیانات جدول 
ن مجموع   %) 24.5(ـ ان مجموع السكان النشیطین اقتصادیًا في محافظة النجف شكلوا نحو         1 م

سبة اإلعال   1997نسمة عام ) 775042(السكان الكلي والبالغ    سھ نحو     ، ھذا وقد بلغت ن ام  نف ا للع ة فیھ
.شخصًا) 304(طین اقتصادیًا یتحمل عبئ إعالة یشخص من السكان النش100أي ان كل %) 304(

دلل   %) 5.9(ـ یشكل العاملون في الصناعة التحویلیة حوالي         2 ا ی من مجموع النشطین اقتصادیًا م
.الصناعيالنشاط حجم إسھامھم في على 

.ال یحملون  أي مؤھل علمي ولیس لدیھم قدرة القراءة والكتابةـ ارتفاع نسبة العاملین الذین 3
ا املین،     ام د الع ة عن ات االبداعی ة والقابلی ارة الفنی ة المھ اس بدرج شكل اس ق ب ال فیتعل وع العم ن

ت       د قام صناعیة فق شآت ال ي المن املین ف دى الع ة ل ارة الفنی ات والمھ ویر االمكان رض تط ضھاولغ بع
. ل افتتاح الدورات التدریبیة والتأھیلیةبالتثقیف والتوعیة من خال

ي  و یم المھن سبة للتعل د بالن ّمفق ف ض ة النج ام  ) 7(ت محافظ ة ع دارس مھنی ت 2006م د احتل ، ق
ددھا             غ ع ا، إذ بل دد  طالبھ ددھا وع ث ع ن حی ى م ة االول صناعیة  المرتب دارس ال دراس  ) 5(الم م

دد   %) 90(، احتلت حوالي  )20(جدول  انظر،وطالبةطالب)1574(عدد طالبھا  وصناعیة،   ن الع م
الغ   ة والب دارس المھنی الب الم ي لط دارس   ) 1755(الكل ة الم ر امكانی ث تظھ ذا حی ة، وبھ ًا وطالب طالب

ن      ة م ي المحافظ صناعیة ف ادر   الصناعیة في دعم المنشآت ال دھا بالك ط وباالختصاصات   خالل رف الوس
.المختلفة

)20(جدول 

)2006-2005(ھنیة في محافظة النجف حسب المرحلة  للعام الدراسي اعداد الطلبة في المدارس الم

الطلبة أعداد
المجموعالمرحلة الثالثةالمرحلة الثانیةاألولىالمرحلة اسم اإلعدادیةت

14796163406النجف الصناعیة 1

12996132357الكوثر الصناعیة 2

1319989319الغري المھنیة 3

783456168لمناذرة الصناعیة ا4

484733128الكوفة المھنیة5

787433185الغري المھنیة للبنات6

40117392549الغدیر المسائیة7

6516515631865المجموع الكلي

).منشورةبیانات غیر (، 2006وزارة التربیة، المدیریة العامة لتربیة محافظة النجف، قسم المھني، :المصدر
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ام   ) 8688(التي یدرس فیھا    الكوفةجامعةثرأویبرز )1()2006ـ 2005(الدراسي  طالبًا وطالبة للع

ة              ز البحثی ھ المراك نھض ب ذي ت ر ال ن خالل األث ا م صناعي فیھ وما یمكن ان تسھم بھ في رفد النشاط ال

ضالت اإلنتا     بة للمع ول المناس اد الحل ي أیج ة ف ذه الجامع ة بھ ودة   المرتبط ة االداء وج ع كفای ة ورف جی

ن            صناعیة، فضًال ع شآت ال دة للمن رات الجدی ات والخب دیم المعلوم الل تق ف من خ ل الكل وج وتقلی المنت

ل من           ة وعم ة وطاق واد اولی وتطویر وزیادة كافة االستخدام واالنتفاع االمثل من مدخالت اإلنتاج من م

.كس اثر ایجابیًا على تطور الصناعة في المحافظةخالل استنباط تصامیم وانماط إنتاجیة جدیدة مما یع

سبة         اما ي ن ًا ف ة تباین ي المحافظ ة  جنس العمال فقد اظھرت المنشآت الصناعیة ف دي العامل ن  األی م

اث في         ن االن املین م الذكور واالناث، حیث ارتبط ھذا التباین بطبیعة الصناعة، یالحظ ارتفاع نسبة الع

و الصناعات النسیجیة، فقد بلغت    سة الجاھزة في          %) 84(نح ي معمل االلب املین ف دد الع الي ع من اجم

ن العنصر             2005المحافظة لعام    ة م دي العامل ي تناسبھا االی سة الت ن طبیعة صناعة االلب اتج ع ذا ن ، ھ

ذكور،            . النسوي و باعداد كبیرة    ن ال املین م سبة الع ي ن ًا ف شائیة  ارتفاع في حین اظھرت الصناعة  االن

.)2(من اجمالي عدد العاملین في معمل سمنت الكوفة خالل العام نفسھ) %96(بلغت حواليفقد 

دل                  غ مع املین، اذ بل ن الع ر مستخدمة م دادًا متاحة وغی ھذا ومن ناحیة أخرى یالحظ ان ھناك اع

شاط   . )3(2005من مجموع سكان المحافظة لعام %)  23.73(البطالة   اذ یمكن استثمار ذلك في دعم الن

ي ا صناعي ف روع    ال ن ف د م ویر العدی ي تط ل ف ن العم ة ع دي العاطل تخدام االی الل اس ن خ ة م لمحافظ

.اعداد كبیرة كالصناعات النسیجیة واالنشائیة والغذائیةإلىالصناعة فیھا ال سیما التي تحتاج 

ة   ات الجغرافی سكانیة  (إن المقوم صادیة وال ة واالقت ام    دتع ) الطبیعی یة لقی زات األساس المرتك
ن             الصناعة و  ا م ق تمكنھ ن طری ا ع ستقبلي لھ ھ الم ى صیانة التوج ا یعمل عل نموھا  في المحافظة  وبم

.في المحافظةاإلقلیمیةإیجاد حالة التطور الصناعي وتحقیق التنمیة 
:ومن خالل عرض ھذه المرتكزات  والتحلیل الجغرافي لھا نستنتج ما یأتي

ة النج  .1 ا محافظ ع بھ ي تتمت ة الت ات الطبیعی ًا ان المقوم شكل عائق اف ال ت صادي ام شاط االقت م الن
ذه       شجعة لھ رة م ان كثی ي احی ون ف د تك ا ق ل أنھ ة، ب صورة خاص شاط الصناعي ب ة والن صورة عام ب

ا      ون فیھ مالیةغربیة   (النشاط مع ضرورة مراعاة اتجاه الریاح التي تك ة وش ن   ) شمالیة وغربی دد م فتح
شمال والغرب وا      ات ال ي جھ سكنیة لتالفي       توقیع الصناعات الملوثة ف ات ال ي من التجمع شمال الغرب ل

.مؤثراتھا الضارة على السكان

).بیانات غیر منشورة(، 2006وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، رئاسة جامعة الكوفة، قسم اإلحصاء، نیسان) 1(
تابع ما سیتم الحدیث .(2006منشآت الصناعیة الكبیرة في المحافظة، تموز الدراسة المیدانیة التي اجراھا الباحث لل) 2(

).العاملین في المنشات الصناعیة في الفصل الالحقعدد عن 
المعلومات، مدیریة احصاءات السكان تكنولوجیاولإلحصاءالنمائي، الجھاز المركزي وزارة التخطیط والتعاون ا) 3(

.13ص،2005، كانون الثاني )المرحلة الثالثة(2005النصف الثاني لسنة /یل والبطالةوالقوى العاملة، نتائج مسح التشغ
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صناعیة  اماجغرافیة كبیرة على مستوى الخ إمكاناتتمتلك محافظة النجف    .2 حجر  (ت والصخور ال
ل   صى، والرم س، الجبس،الح دولومایت     ) الكل ة لل بات مھم اد ترس ة إیج سر إمكانی ا تتی ت كم الكبری

.ت الدعامة االساسیة  لبناء الصناعة في المحافظة وتطورھااماالخحیث تعد ھذهیورانیوموال
ا      .3 صناعي وبم شاط ال تتمتع المحافظة بإنتاج قدر من المواد األولیة الزراعة التي  تشكل مرتكزًا للن

یًا للتوسع               زًا اساس شكل مرتك ن ان ت ا یمك ا، كم تعمل على دعم متطلبات اإلنتاج الصناعي الغذائي فیھ
ة        إنإذ   ،)الصناعات الزراعیة (فیما یعرف بـ   صناعات الزراعی ذه ال ل ھ شاریع مث ع م ي توقی التوسع ف

ر        ن شأنھ ان یكون ذو اث ا م في المدن الصغیرة او في القرى الرئیسة التي تتوافر فیھا، او بالقرب منھ
ة   ي التنمی ح ف ةواض ین     اإلقلیمی ة وب ن جھ رة م دن الكبی ن الم لة م این الحاص ة التب یص حال ي تقل وف

.لمراكز الحضریة االدنى والریفیة في المحافظة من جھة اخرىا
ا      .4 ة ومنتجاتھ ام الزراعی واد الخ ن الم د م ال المزی ن إدخ ن الممك ار  (م ضروات، ثم ور، الخ التم

ة  ة      ) الفاكھ ف المنتجات الحیوانی ة توظی ن امكانی ضًال ع صناعة، ف ي ال صوف،   (ف ود، ال ب، الجل الحلی
ي المحافظة     فیھا أیضًا إذا ما   ) الشعر، الوبر  ا ف أس بھ ات ال ب باالمكان  و. علمنا امكانیة توافرھا وبكمی

ض ) جریر السعف، نوى التمر، القشور، االلیاف(ت الصناعیة للنخلة اماأالستفادة من الخ   في اقامة بع
ة    اماد مدخالتھا على ھذه الخ  تمالتي تع  الصناعات ي اقام ت في المحافظة،فضًال عن  امكانیة التوسع ف

صناعات  ة ال واني (الغذائی ف الحی صانع العل صنا  ) م یة ل ات العرض ى المنتج ادًا عل وب اعتم عة الحب
.وجرش الشلب

ا الص      .5 ا اعة، نتتوفر في المحافظة االیدي العاملة الكافیة من ناحیة عددھا ومھارتھا التي تحتاجھ ام
صناعات ال           ة ال ي اقام ة للتوسع ف اك امكانی صناعي، فھن شاط ال ي الن ي تناسبھا   ضعف إسھام المرأة ف ت

صناعات  إنإذ ،)الصناعات النسیجیة وااللبسة، الطباعة، الصناعات الغذائیة     ( التوسع في اقامة ھذه ال
. لھ مردوداتھ االقتصادیة واالجتماعیةفي المحافظة

اض  .6 ضح انخف ف ب    ات ة النج ي محافظ ل ف ة النق امشكلكثاف صحراویة، إذ   ،ع ا ال سبب طبیعتھ ب
ا اویة في باالمكان فتح المناطق الصحر   ات          ام شر عملی ى ن ساعد عل ا ی ل مم د خطوط النق ة بم م الحرك

.االستیطان واستثمار الموارد المتوافرة واقامة المشاریع الصناعیة التي یمكن توقیعھا فیھا
ة            أدى.7 ف والكوف دینتي النج ى مستوى م صناعي والحضري عل ل ال ى بروز ظاھرة التكت د  إل تزای

مما اوجد اختالًال في التوازن المكاني على نطاق  ) Regional Disparities(اإلقلیمیةحدة التباینات 
اطق المحافظ  دن ومن رىةم ھ األخ راءإنوعلی ا   إج اطق ومنھ صادیات المن ي اقت ة ف رات ھیكلی تغی

ات اال   ھ العالق ن ان تؤدی ذي یمك ر ال صناعة، واالث الل ال ن خ ة م اطق الریفی ین ماالمن ة ب ة والخلفی می
شاطین     ) النباتي والحیواني (شاط الزراعي   المنشآت الصناعیة والن   ین الن في خلق التشابكات القطاعیة ب

زز   ا یع نم صادیات اإل م ور اقت رص تط یمف ة  قل ق التنمی ةوتحقی ة اإلقلیمی Balanced(المتوازن
Regional Development(.

ى     ي أشارت إل متلك إمكانات إن المحافظة تجاءت خالصة ھذا الفصل تتفق مع الفرضیة األولى الت

شاط الصناعي وتطوره في          ضخمة، فيما   ي الن ات ف ذه اإلمكان دى إستثمار ھ سنتابع في الفصل القادم م
.المحافظة
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ا ـــالھـــع حــناعة وواقــاة الصــن نشــامل عـــم شـــھــول الى فــلیة الوصـــدد عمـــتتح

ـ اد من أھم  ـــة أبع ملــفي اإلقلیم بج   ـ ھا البع ــ ـ د الزم ــ ـ ني وتأثی ــ ـ ختلـــراتھ المـ ش  ـ ى الن اط ـــفة عل

صن ـي، إذ مــاعــال ش ضـــن الـ ي ن ث ف صنـــروري البح ـورھـــاعة وتطـــأة ال ـا لمـ ـدة مـ ن ــ

ـ الزم ـ ن، والتعـ ى طبیـ ـ ّرف عل ـ عة العـ ـ سة التــوامل الرئیــ ـ ي أسھمـ ـت بھـ ا یم ـ ـا، وم ن كن أــ

ش  ــة ونوعی ــرات كمی ـــاللھا من تغیی  ــدث خ ــیح صن ـــة في الن ـ اعي تؤثـــاط ال ـ ر علــ ـ ى واقـ ع ـ

.املةـــة شــمیــة إقلیـــمیــداث تنـــھا على إحــدرتــة وفي قــاعــالصن

ـ كما ان للبع   ـ اعــد القط ــ ـ ي المتمثـ ـ كــل بھیــ صن ــ ـ ة أثــاعــل ال ـ ر ممــ ـ اثل أیــ ي  ـ ضًا ف

.لفةــختــالمةاــجاالت الحیــیم بمــالة اإلقلـــي حــغیر فــداث تــلى إحــھ عــدرتــق

م  ـــاعة عـــوال الصنــاقشة احـــرض ومنـــصل على عـــة الفــجیـــدت منھ ـــاعتم امة ث

ـف صنــ ـاعة التحویــروع ال ـاصـــلیة خــ ي مـ ـحافظــة ف ـة النـ ـؤشراتھــجف بمـ ـا المـ فة ختلـ

ـ ة واقــــن ثم دراس ـــ، وم )2004-1976(دةــلما ل ــورھــوتط ش ــ ـ آتھا الكبیــع من ـ لع(*)رةــ ام ــ

ـم2005 ـن خــ ـالل دراســ ـتھا میــ ـدانیًا، لمعـــ ـرفة اآلثــ ي یــ ـار الت ـمكن أن تتــ ركھا ــ

.ًالــتقبــــاضرًا ومســـیم حـــمیة اإلقلــــاعة في تنــــالصن

یط           (*)  صنیف وزارة التخط ى ت ادًا عل رة إعتم طة وكبی صاء  (صنفت المنشآت الصناعیة بحسب أحجامھا الى صغیرة ومتوس اإلح

ألف دینار، والمتوسطة )100(أس مالھا عن عمال ویقل ر)9-1(، حیث اعتبرت المنشأة الصناعیة صغیرة إذا عمل فیھا )الصناعي

ألف دینار، في حین اعتبرت المنشأة الصناعیة كبیرة إذا عمل فیھا )100(عامل ویقل  رأس مالھا أیضًا عن )29-10(إذا عمل فیھا 

.ألف دینار)100(أكثر من ذلك وزاد رأس مالھا عن 
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:في محافظة النجفةنشأة الصناع3.1

دیث،          اریخ الح ر الت ى م شأتھا عل ة ن راق وبدای ي الع صناعة ف رق لحال ال ن الضروري التط م
ي القطر                    شأة الصناعة ف ى ن اء نظرة عل ف، أي إلق ي محافظة النج ومن ثم االستدراج لنشأة الصناعة ف

.بصوره عامة ونشأة الصناعة في المحافظة بصورة خاصة
ام        كانت   بالد ع ي ال وطني ف م ال ى بعض    1921الصناعة في العراق قبل قیام الحك مقتصرة عل

ة         ارة الیدوی ى المھ ا عل ة فیھ ة اإلنتاجی اد العملی سبب إعتم ة،  ب صناعات الیدوی ا تعرف بال الحرف او م
والي التركي   )1(كصناعة األنسجة الیدویة واألواني المعدنیة والفخار والحدادة وغیرھا       شأ ال امق  (وقد ان ن

اول معمل لصناعة النسیج الصوفي على طراز اوربي في بغداد، واستخدم المصنع       ) 1864(عام  ) باشا
راق،         ي الع ذاك ف رابط ان ي الم یش الترك ة الج سد حاج سكریة ل سة الع صنع االلب ة ل واف المحلی االص

ل ب   ذا المعم رف ھ م  إوع ھ (س اش ) العباخان سیج القم ل ن شروع    )2(أي معم ذا الم د ھ ذلك اع ة ، ل بدای
. لیة في العراقاآلظھورالصناعة

ام    ت ع ي اعقب ة الت ا المرحل ة      ) 1921(ام ة التنمی د بدای ذلك یع ة ف ة العراقی ت الدول ث قام حی
بالد   ي ال صناعیة ف وام   . ال ي االع وانین ف دة ق ا ع در عنھ د ص شجع ) 1929، 1926، 1923(فق ت

اء     ام من     اإلستثمارات الصناعیة واقامة الصناعات الوطنیة من خالل اعف واد الخ ائن والم االالت والمك
ریبتي الدخل والعقار، ومنحھا االراضي الالزمة لتطویر  ضالرسوم الكمركیة واعفاء تلك المشاریع من       

.الصناعة في البالد
دد        ع ع دة، إرتف ة الجدی صناعیة االلی شاریع ال ن الم دد م یس ع ي تاس وانین ف ذه الق ھمت ھ اس

تفادت   ي اس صناعیة الت ن  المؤسسات ال وانین م ذه الق ازات ھ ن امتی ام ) 8(م سات ع ى ) 1929(مؤس ال
ام   ) 71( ي ع سھ ف لعًا       ) 1945(مؤس تج س م تن طة الحج غیرة ومتوس سات ص ذه المؤس ع ھ ت جمی كان

ة         استھالكیة تسد احتیاجات السوق المحلیة التي عانت من عجز كبیر فیھا بسبب ظروف الحرب العالمی
.)3(المدة في مدینة بغدادالثانیة وقد تركزت معظمھا خالل ھذه 

ام        ھ ع ذي زاول عمل صناعي ال صرف ال یس الم ھم تأس ا اس ة   )4()1946(كم م التنمی ي دع ف
ة                  ان علی ا ك عاف مم د اض ا بع سھ لكن إزداد فیم ة تأسی مالھ بدای ة رأس الصناعیة في البالد بالرغم من قل

ل    ) 1958(مالیین دینار عام ) 7(الى )  1951(عام  سابقا فإرتفع من ملیون دینار       ى تموی مما ساعد عل
.)5(العدید من المشاریع الصناعیة

ي         ) 1( صناعة ف ي لل ع الجغراف ي، التوزی م االوس داد،        حسین موسى جاس ة بغ ة االداب، جامع الة ماجستیر، كلی ل، رس محافظة باب
.26، ص )غیر منشوره(، 1983

ة       .عبد خلیل فضیل، د  .د) 2( ابع جامع ي،  مط ث العلم الي والبح یم الع احمد حبیب رسول، جغرافیة العراق الصناعیة، وزارة التعل
.11، ص 1984الموصل، 

:أنظر) 3(
.18–17، ص ص 1975فیة العراق الصناعیة، مطبعة العاني، بغداد، احمد حبیب رسول، دراسات في جغرا-
. 15-12احمد حبیب رسول، مصدر سابق، ص . عبد خلیل فضیل، د. د-

.226، ص 1963خطاب العاني، دار التضامن، بغداد، . محمد حامد الطائي ود. كاثلین ام النكلي، تصنیع العراق، ترجمة د)4(
34راسات في جغرافیة العراق الصناعیة، مصدر سابق، ص احمد حبیب رسول، د)5(
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ام  س ع سؤ ) 1950(اس ى م ذي تبن ار ال س اإلعم ا  ومجل بالد ومم ي ال صادیة ف ة اإلقت لیة التنمی
صناعي          شاط ال ة المباشر للن ة ھو دعم الدول ذه المرحل ارز في       . امتازت بھ ھ ره الب ذا التحّول اث ان لھ ك

راق  ي الع ة ف صناعة الوطنی صص     ال د خ ان ق صادیة ك ة اإلقت رامج للتنمی ة ب س ثالث ع المجل د وض وق
دة     امج االول للم ي البرن صناعة ف و  ) 1955-1951(لل صة    %) 20(نح الغ المخص وع المب ن مجم م

دة من      %) 14(للبرنامج و    اني للم امج الث ة الغیت وحل      ) 1959–1955( في البرن ذه الخط ر ان ھ غی
دة    ة للم ة الثالث ا الخط والي   ) 1960–1955( محلھ صناعة ح صص لل ا خ ة  % ) 13(وفیھ ن جمل م

ام      ل ع راق قب ي الع ة ف ات القائم ة الحكوم ن سیاس رغم م ى ال ة وعل صات الخط ، إال ان 1958تخصی
ي      ة ف ى االرتكازی شاریع البن صناعیة وم سات ال ن المؤس ر م حًا لكثی ًا واض ق دعم ار حق س اإلعم مجل

.)1(البالد
م تعرف       أما نشأة الصناعة في محافظة ا  ول أن النجف ل یمكن الق ا، ف لنجف التي ھي مجال بحثن

ل عام      ة قب صناعة اآللی ة التي          ،1930ال ن الحرف الیدوی ة م ى مجموع صناعة مقتصرة عل ت ال إذ كان
ا           رة، منھ راد األس ا أف وم علیھ ة ویق یط المحل ي مح ارس ف ا تم ًا م اء، وغالب ن اآلب اء ع ا األبن یتوارثھ

سیجیة        الصناعات الغذائیة كطحن الح    صناعات الن ات، وال ات، المعجن دبس، الحلوی بوب، المخبوزات، ال
ل دباغة                   ة مث صناعات الجلدی س، وال سیج القطن والصوف، خیاطة المالب مثل حلج األقطان، غزل ون
ت     ا قام ات، كم ص والفخاری ل الج شائیة مث صناعات اإلن سراجة، وال ة وال ناعة األحذی ود، ص الجل

ري الع     ا زائ ال         صناعات أخرى یطلبھ ة والفضیة واألعم ي الذھبی ل المصوغات والحل ة مث ات المقدس تب
ر من           ث تعتب النحاسیة والسبح والعطور وغیرھا، وعرفت النجف أیضًا بالطباعة والتذھیب والنشر، حی

، كذلك شھرتھا في سالمیةلكثیر من الدول اإلأھم المراكز الدینیة والعلمیة في العراق، ولھا أھمیة كبیرة 
ا  ناعة العب وم       ةءص ى تخ ا عل ي لوقوعھ یج العرب ي دول الخل ة ف وقًا رائج ا س دت لھ ي وج ة الت العربی

.)2(الصحراء
سیج      1930عرفت محافظة النجف الصناعة اآللیة الحدیثة بعد عام       شاء مصنع للن ن خالل ان م

ا ورة   ،فیھ بقت ث ي س دة الت ر الم ث تعتب ام 14حی وز ع م   1958تم ة لمعظ صناعة اآللی ام ال ة لقی البدای
. المحافظات

ف   ةللمصانع القائم  المصرف الصناعي قدم قروضًاعلى الرغم من أن      ة النج ي محافظ اال (*)ف
ن  ،انھا ظلت محدودة في عددھا ومقدارھا   ار عام    ) 1.5(فقد إرتفعت م ف دین ى  ) 1951–1950(ال ال

محدودًا لما سبق ، اال ان اثرھا في تنمیة الصناعة المحلیة ظل )1958-1957(الف دینار عام    ) 11.2(
دیم القروض فقط                  ى تق ة عل ذه المرحل ي ھ د اقتصر ف دم  ،من اسباب فضًال عن ان نشاط المصرف ق لع

ھ على        ظ ان ار یالح وجود مشاریع صناعیة السیما الكبیرة منھا في المحافظة وفیما یتعلق بمجلس اإلعم

: انظر) 1(
.26-19ص صاحمد حبیب رسول،  مصدر سابق، . عبد خلیل فضیل، د. د-

.116–115عبد الزھره علي الجنابي،  واقع وإتجاھات التوقع الصناعي في إقلیم الفرات األوسط،  مصدر سابق،  ص ص ) 2(

.، بعد ما كان أداریًا جزءًا من محافظة كربالء التي منحھا المصرف القروض حین ذاك1976ظة النجف عام أستحدثت محاف(*)  
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ر مت    ي القط صادیة ف ة اإلقت س للتنمی عھا المجل ي وض رامج الت ن الب رغم م اع  ال صاتھ للقط ة بتخصی مثل
شاریع         ى الم صاتھ عل ي تخصی ز ف ان یرك ا ك ة وانم ًا للتنمی صنیع اساس د الت م یعتم ھ ل صناعي اال ان ال
ة        ھ أی دة قیام الزراعیة والري والسیطرة على الفیضانات واقامة الخزانات والسدود لذلك لم تنشأ خالل م

.صناعات كبیرة في محافظة النجف
حاب     وفیما یبدو ان المصانع    التي اقیمت في النجف خالل ھذه المدة قامت بجھود شخصیة ألص

ذر       ةالمعنیةرؤوس األموال ودون دعم مباشر من الجھات الحكومی       ة اخرى یتع ة ومن جھ ھذا من جھ
ل عام                       صناعة قب ة ال ا أو عن بنی املین فیھ صناعیة والع شآت ال دد المن ان عن ع ق البی تقدیم احصاء دقی

صاء1954 از أح دم انج اریخلع ذا الت ى ھ شأن حت ذا ال ام ،(*)بھ صاء ع ا اح ع 1954أم مل جمی د ش ق
محافظة كربالء  (المنشآت التي یعمل فیھا شخص واحد فأكثر مما اظھر ان عدد المنشآت الصناعیة في    

ربالء       ضاء ك ن ق ضًال ع ھ ف ف والكوف ضائي النج ًا ق ضم أداری ت ت ي كان غ  ) الت د بل شأة ) 2090(ق من
ام    غ    صناعیة ومجموع الع د بل شآت ق ذه المن ي ھ ع    ) 5127(لین ف اني لتوزی این المك ر التب عامل، ویظھ

سبة            ى ن ھ   %) 35(المنشآت الصناعیة في المحافظة من خالل أستحوإذ قضاء النجف عل وقضاء الكوف
.)1(من المجموع الكلي للمنشآت أما الباقي فكان من نصیب قضاء كربالء%) 3.9(على نسبة 

ام    د ع ة بع زت مرحل ست      1958تمی ي أنعك صادیة الت سیاسیة واإلقت رات ال ن التغی الكثیر م ب
ھ أسھمت في     إتأثیراتھا على عملیة التطور الصناعي وتحقیق    صناعي وھیكل نعطاف في حجم القطاع ال

س    1958تموز 14فبعد قیام ثورة . تغیر ھیكل اإلقتصاد العراقي   ھ مجل ألغي مجلس اإلعمار وحل محل
س          التخطیط الذي أنیطت بھ أعاد     رامج مجل ن ب موًال م ر ش داد خطط إقتصادیة أكث شاریع واع ة تقییم الم

اق اإلستثماري        ن اإلنف اإلعمار، وأولى الصناعة أھتمامًا بالغًا، فأخذت تخصیصات القطاع الصناعي م
ا  د م رد، فبع د المط دة    بالتزای ة للم صادیة المؤقت ة األقت ي الخط صناعي ف اع ال صات القط ت تخصی كان

و) 1959-1961( ى  %) 10(نح ت ال صادیة   %) 4.27(إرتفع ة اإلقت ي الخط ، )1965-1961(ف
ة  %) 5.25(و ي خط و  ) 1969-1965(ف ت نح ة   %) 8.36(وإرتفع ة القومی ة التنمی ي خط -1970(ف

ى         ). 21(، أنظر جدول   )1974 ي طرأت عل رة الت ادة الكبی ر الزی ك إث د ذل وقد إرتفعت التخصیصات بع
توجیة نسبة كبیرة من تلك الموارد إلستثمارھا في أقامة المشاریع موارد القطر النفطیة التي أسھمت في     

ى    رة عل ة األخی دت الخط صناعیة، وأك ت   ضال صادیة وأعط شاریع اإلقت ي للم ع الجغراف رورة التوزی
ان             ا ك التخطیط اإلقلیمي، مم أھتمامًا كبیرًا للتنفیذ وأرست خطة لتنمیة الصناعات التصدیریة واھتمت ب

ن     )2(یر الصناعة في العراقفي تطولھ أثر بارز رغم م ى ال بصورة عامة، أما في محافظة النجف وعل
نھا لم تستفد من ھذه اإلستثمارات السیما وأن حجم التخصیص الیتناسب مع محافظھ كانت          إذلك نجد   

ھ   , كربالء (تضم ثالث أقضیة      ف والكوف من خطة         , ) النج ة كربالء ض داره لمحافظ غ مق -1970(إذ بل

.1960وأستمر بالصدور بشكل دوري منذ عام 1954ذلك ألن أول أحصاء صناعي في تاریخ القطر كان عام ) *(
.125-124مصدر سابق، ص ص حسین موسى جاسم األوسي، النمو الصناعي في محافظتي كربالء والنجف،)1(
.40-38ص,  مصدر سابق, النمو الصناعي في محافظتي البصرة ونینوى, عباس علي التمیمي.د) 2(

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


و ) 1975 سبة  ) 5(نح ار وبن ین دین ة    %) 0.6(مالی ر والبالغ صناعي للقط اع ال صات القط ن تخصی م
.)1(ملیون دینار) 839.8(

)21(جدول 
الف دینار) 1974-1959(تخصیصات القطاع الصناعي في الخطط اإلقتصادیة في العراق بین 

%القطاع الصناعيالتخصیصات الكلیةالخطة
323.6532.7810)1961-59(الخطة اإلقتصادیة المؤقتة

444.79121.7127.4)1965- 61(الخطة اإلقتصادیة التفصیلیة

687.47175.0325.5)1969-65(الخطة اإلقتصادیة الخمسیة

1717.76631.9736.8)1974-70(خطة التنمیة القومیة 

ي.د:المصدر   ي التمیم اس عل وى , عب صرة ونین افظتي الب ي مح صناعي ف و ال شورات , النم یج من ات الخل ز دراس مرك
.39ص ,1981,جامعة الموصل, دار الكتب للطباعة والنشر, جامعة البصرة, العربي

صناعي  أثراما عن    د عام   المصرف ال ى        ،1958بع ادة رأسمالھ ال ى زی ة عل ت الدول د عمل فق

ام  ار ع ین دین شرة مالی ا1961ع د م ان بع ام 8ك ار ع ین دین ات  , 1958مالی ن العقب رغم م ى ال وعل
ن  والمالیة التي واجھھا المصرف الصناعي فیما بعد       أثناء عملھ اال أنھ أستطاع أن یسھم في مد الكثیر م

القروض        ة من خالل          , المشاریع الصناعیة في محافظات القطر ب صناعة الوطنی ى تطویر ال وساعد عل
وًا      ل نم دة    , خفض أسعار الفائده على قروض المصرف للمحافظات األق د أصبح سعر الفائ للمشاریع  فق

ذاك نحو      ا نحو     %) 5(الصناعیة ضمن حدود محافظة كربالء أن روض فیھ دد الق غ ع قرضاً  ) 289(وبل
ة  ) 296(ونحو  , )1969-1958(ألف دینار للمدة من   ) 343.192(وبقیمة ألف  ) 585.950(قرضًا وبقیم

صناعات ال  مما تمكن المصرف بذلك من أن )2()1975-1970(دینار للمدة  ام ال في  ةناشئ یساعد على قی
ة         , المحافظة وأن یقرض صناعات أخرى بھدف تطویرھا      ن تنمی دة م ذه الم ضًال عن إسھامھ خالل ھ ف

.وتحفیز المستثمرین بھذا المجال, النشاط الصناعي ضمن القطاع الخاص
ات إقتصادی               د إتفاقی ى عق ة عل دمت الدول دة أق ذه الم م       ةوخالل ھ دول بھدف دع ن ال ع عدد م م

ام  اع الع ویر القط تراكي(وتط ك األ  , )األش م تل ن أھ ل م ة اإل   ولع ع حكوم ت م ي أبرم ات الت اد تفاقی تح
ة جیكوسلوفاكیا    , 1959إذار  25في  ) سابقًا(السوفیتي   ع حكوم ابقاً (واإلتفاقیة التي أبرمت م 23في  ) س

.1960عام )3(ةالتي ساعدت في أنشاء مصنع إلنتاج األحذیة في الكوف1960أیلول 

(1) Hassan Mahmood Al Hadithi,Pattern and policies of Industrial Location in Iraq:60-1985,
ph.D.thesis,central school of planning and statistics In warsdw,1988, Unpublished,p.27.

جامعة , رسالة ماجستیر، كلیة اآلداب, دراسھ في جغرافیة الصناعة, الصناعة في محافظة كربالء,قاسم شاكر محمود الفالحي)2(
.20-19، ص ص )غیر منشورة(, 1989,بغداد

.28-27ص ص ,سابقمصدر ,جغرافیة العراق الصناعیة, أحمد حبیب رسول . د,عبد خلیل فضیل. د)3(
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صناعي من    ًاواضحًاھتمامإشھدتفقد ) 1990-1976(بین الممتدة ماالمرحلةاما   بالقطاع ال
ھ في          خالل تطویق وحل المعوقات التي واجھتھ والعمل على تطویره بزیادة اإلنتاج ورفع كفاءتھ وقدرت

رى  ات األخ ة القطاع ع بقی ھ م ل وموازنت ور الحاص ة التط اع ,مواكب ھد قط د ش سیاسة ق ذه ال ة لھ ونتیج
ذا                  الصناعة السیما ا    ي ھ ق ف ذي تحق سنوي ال و ال دل النم ر من خالل مع ة تطورًا ظھ صناعة التحویلی ل

دار التخصیصات          )1(%33القطاع والذي بلغ حوالي      ي مق رة ف ادة كبی ازت بزی ي أمت ، وخطط التنمیة الت
صناعي   اع ال تثماریة للقط ھ   , اإلس صص ل ذي خ ة   ) 3088(ال ي خط ار ف ون دین , )1980-1976(ملی

و  ون دی) 4266(ونح ة  ملی ي خط ار ف ة  , )1985-1981(ن ي خط ا ف ھ  ) 1990-1986(أم صص ل خ
ن     , )22(جدول  ملیون دینار،أنظر   ) 3782( نجد أن زیادة تخصیصات ھذا القطاع اإلستثماریة جاءت م

وم القطر              ي عم ین القطاعات اإلقتصادیة األخرى ف ارزین ب حیث  , خالل التأكید على مكانتھ ودوره الب
ى      من إجمالي %) 28.4(بلغت نسبتھ  ة األول ي الخط ة      , التخصیصات ف ي الخط سبتھ ف ھ تراجعت ن إال أن
د إرتفعت      , على الرغم من زیادة مقدار نصیبھ عن األولى   %) 17.3(الثانیة الى  ة فق ة الثالث ي الخط اما ف

.قطرمن إجمالي التخصیصات اإلستثماریة لل%) 27.1(الى

)22(جدول 
ملیون دینار)1990- 1976(للمدةالتخصیصات اإلستثماریة حسب القطاعات في العراق 

1990-19901976-19851986-19801981-1976القطاعات
17292860.2199265812الزراعة 
30884266.53782.3111368الصناعة

1627.74831.71551.18010.5النقل والمواصالت
1469.858042965.410239.2المباني والخدمات 

571.6634.4492.81698.8التربیة والتعلیم
ھ  ر وخارج وم القط عم

وأبواب غیر معلومة
2384.96254.63180311819.8

1087124651.413963.949486.3المجموع الكلي
ن العراق،            :المصدر رات األوسط م یم الف ي أقل وطن الصناعي ف عبد الزھرة علي الجنابي، واقع واتجاھات الت

.124، ص)غیر منشورة (،1996اب، جامعة بغداد، أطروحة دكتوراه، كلیة اآلد

سبتھ     دة،    %)1.81(كان نصیب محافظة النجف من التخصیصات اإلستثماریة مان ذه الم خالل ھ
دول  ر ج ھ  , )23(أنظ صناعي للمحافظ اع ال صیص القط سبة تخ صات %) 2.6(ون الي تخصی ن إجم م

سھ   اع نف ات للقط ة ج     )2(المحافظ سبة قلیل ذه الن ظ أن ھ ا یالح صات    ومم م تخصی ع معظ ًة م دًا مقارن
رى  ات األخ رى      , المحافظ صات أالخ الي التخصی ن إجم صناعة م صیص لل سبة التخ ت ن د بلغ وق

شیخلي  .د) 1( ریم ال د الك الح عب راق , ف ي الع ا ف ة وأفاقھ ة القومی ة , التنمی نفط والتنمی ة ال امس , مجل دد الخ ة , الع سنھ الثالث ال
.85ص, 1985,عشر،بغداد

).عموم القطر وخارجھ وأبواب غیر معلومھ(التخصیصات المذكوره لم تتناول حقل) 2(
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ذكورة     %) 39.4(المرصودة لمحافظة النجف نحو    دة الم ان        , خالل الم صناعة ك ین أن نصیب ال ا یتب مم
شط صات األن ین تخصی ن ب ة م ر قیم ا ةاألكب اع المب دا قط ة ع ي المحافظ رى ف د أن األخ ذلك نج ني ، ل

دة           ذه الم د تطورت خالل ھ رة ق صناعات الكبی م     , الصناعات في المحافظة السیما ال ذا التطور ل ن ھ لك
ي القطر            ة أخرى  ف ي منطق ذي حصل ف ھ ال ة       , یرتق بمستوى مثیل ى رغب سة ال ي أسبابھ الرئی ود ف ویع
ة  كما, الدولة آنذاك في إقامة قاعدة أساسیة للصناعة التحویلیة في القطر  إرتأت الجھات التخطیطیة أقام

دین           ي محافظة صالح ال ى ضوءھا ف یم عل ع بیجي  (مجمعات صناعیة في مناطق محددة أق ضم  ) مجم
ات          اء ومصنع لألسمدة وآخر للبتروكیمیاوی وفي  ،مصانع للزیوت ومصفى للنفط ومحطة لتولید الكھرب

ی          ة     محافظة البصرة أقیمت الصناعات البتروكیمیاویة واألسمدة في ح ي محافظ رت األسكندریة ف ن أعتب
صناعیة                    شآت ال داد عددًا من المن یم حول بغ ا أق صناعات الھندسیة، فیم بالد لل ي ال بابل مركزًا رئیسًا ف

ة  ة والكھربائی زة الدقیق ة      ،لألجھ مدة الكیمیاوی ر لألس ات الكبی ع عكاش ار مجم ة األنب ي محافظ یم ف وأق
ا اإلنتاجی        صناعات بطاقاتھ اج منتجات نصف مصنعة        وتتصف جمیع ھذه ال ي إنت ا ف رة وبأھمیتھ ة الكبی

م         ز معظ ى تركی ك ال دًا أدى ذل خمة ج تثمارات ض ا إلس رى وحاجتھ ة أخ ناعات مھم ا ص د علیھ تعتم
.اإلستثمارات الصناعیة في محافظات معینھ لم تكن محافظة النجف من بینھا

)23(جدول 
محافظة النجف والعراق حسب القطاعات تخصیصات المنھاج اإلستثماري في خطط التنمیة القومیة ل

)ملیون دینار) (1990- 1976(للمدة
1990-19901976-19851986-19801981-1976القطاع

10.88.95.625.3الزراعة

103.349.622.3175.2الصناعة

26.4صفر18.57.9النقل

95.9190.525.9312.3المباني

13.721.113.548.3التربیة

النجف

242.2278177.3697.5المجموع

2162.92828.71624.66616.2الزراعة 

4489.53041.92950.310481.7الصناعة

2318.12389.21594.16301.4النقل 

2458.16280.52486.111224.9المباني

681.9673.4540.31895.6التربیة

العراق

12110.715213.79195.436519.8المجموع

ن العراق،            :المصدر رات األوسط م یم الف ي أقل وطن الصناعي ف عبد الزھرة علي الجنابي، واقع واتجاھات الت
.12-10، ص)غیر منشورة (،1996أطروحة دكتوراه، كلیة اآلداب، جامعة بغداد، 
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ي تبعت فرض      ) 1995-1991(فیما وضعت خطة للمدة      رات الت الحصار  في خضم المتغی

:)1(اإلقتصادي على القطر ومالھ من آثار جسیمة تمثلت بما یأتي

اف.1 ي إیق صدیرالنفط العراق ىت ذيال لالخارج،وال صدریمث وارد الم رئیس لم راقال نالع د م النق

.األجنبي

دات، فضًال عن           . 2 ائن والمع إصابة التجارة الخارجیة باإلرباك ال سیما ما یتعلق بتوقف إستیراد المك

.ن النقص الكبیر من العملة الصعبة أدى الى التأثیر على توفر األغذیة األدویةأ

.تعطیل الكثیر من المنشآت اإلنتاجیة بسبب العدوان العسكري المباشر. 3

.الكبیر باألسعارواالرتفاعتدني قیمة الدینار العراقي إتجاه العمالت األجنبیة . 4

.اریة بسبب اإلھتمام بما دمرتھ الحربتأثرت كفاءت تنفیذ البرامج اإلستثم. 5

ملیار، فیما بلغت تخصیصات القطاع    )86(بلغ مجموع التخصیصات السنویة لھذه الخطة نحو   

من إجمالي التخصیصات في القطر، ما یشیر الى مدى  %) 45.3(أي  ،ملیار دینار ) 39(الصناعي نحو 

ة وق     ة التنمی ي عملی ھ ف اد علی دة واإلعتم ذه الم الل ھ ة خ صناعي  أھمی اع ال صات القط ت تخصی د بلغ

ي القطر      %) 5.1(للمحافظة النجف نحو     صناعي ف الي التخصیصات للقطاع ال ظ   )2(من إجم ا نالح ، مم

.ازدیاد نصیب المحافظة عن المدة السابقة، إال إنھا قلیلة وإمكانات المحافظة المختلفة

ن خالل             مایتعلق با أما   ر م شكل كبی سع دوره ب د أت صناعي فق ادة المستمرة في    لمصرف ال الزی

دھا  دالت فوائ سلیف ومع ة الت دد وقیم مول   ,ع ث ش ضًا حی ًا أی ل أفقی ًا ب ساع عمودی ذا األت صر ھ م یقت ول

صرف  روض الم تلط بق اص والمخ اع الخ شاریع القط صرف  . م روض الم دد ق الي ع غ إجم د بل فق

دة ,دینار) 195.462.000(قرض بقیمة ) 12.966(نحو) 1987-1980(للمدة و  ) 1995-1988(وللم نح

ة) 3.666( ًا بقیم ار) 560.724(قرض ف دین ف   ,أل ة النج ي محافظ روض ف دد الق غ ع ین بل ي ح ف

غ نحو     ,ألف دینار خالل المدة األولى  )3.670(قرضًا بقیمة ) 415(نحو د بل ة فق ) 131(أما في المدة الثانی

ة  ًا بقیم ار )5.786(قرض ف دین و     )3(أل ة نح ة للمحافظ روض الممنوح دد الق ان ع ًا ق) 546(أي ك رض

روض الممنوحة       %) 1.2(وبنسبة)1995-1980(ألف دینار للمدة  )9.456(وبقیمة ة الق الي قیم من إجم

.وتعد ھذه النسب قلیلة مقارنة بنسب المحافظات األخرى, خالل المدة نفسھا

دة     ذه الم الل ھ ف تطورًا خ ة النج ي محافظ اع الصناعي ف ھد القط ك ش م ذل دد , رغ إذ إزداد ع

ى      المشاریع الصناعیة    رة عل ة الكبی السیما الكبیرة منھا التي تعتبر من المشاریع اإلقتصادیة ذات األھمی

تثمارات ھیأة التخطیط، دائرة التخط ) 1( سنویة   یط اإلقلیمي، تقییم نمط التوزیع المكاني والقطاعي إلس ة ال ، )1995-1991(الخط
.43، ص1995آب

.43صالمصدر نفسھ،) 2(
.جداول مختلفة, )1995-1980(التقاریر السنویھ للسنوات , المدیریة العامھ للمصرف الصناعي, وزارة المالیة)3(

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


ة          ومن المشاریع   , مستوى القطر كونھا ذات طاقات إنتاجیة عالیة وتتسم بأنھا كثیفة رأس المال من ناحی

حاب   . التي وفرت فرص عمل لطالبیھ وباعداد كبیرة من ناحیة أخرى   ة أص الى جانب ذلك نجد أن رغب

شاركة           األموال في إستثمار رؤوس أموالھم في القطاع الصناعي قد إزدادت مما أسھم في أتساع حجم م

ھ               صناعیة التابع ن المشاریع ال دد م ع ع ي شھدت توقی القطاع الخاص في تطور الصناعة بالمحافظة الت

.للقطاعین العام والخاص

):2004-1976(تطور الصناعة في محافظة النجف للمدة2. 3

دة   ش صناعة للم ي ال رًا ف ورًا كبی ف تط ة النج ي ) 2004-1976(ھدت محافظ دة الت ة للم مقارن

ن خالل           رن العشرین م ھ   إسبقتھا بسبب تحسن إقتصاد القطر في عقد السبعینیات من الق ستعادتھ لثروات

ى تحو            درة عل م ارتفعت الق ن ث ة وم وارد المالی ذلك إزدادت الم المي ل نفط الع ل  النفطیة ورواج سوق ال ی

ي معظم                  ناعیة ف ة إقتصادیة ص ك حرك ن ذل تج ع ا ن ا مم رة منھ صناعیة السیما الكبی أقامة المشاریع ال

ع          . المحافظات ومنھا محافظة النجف    ي جمی املة وف ت ش صناعیة كان ذه النھضة ال ن أن ھ على الرغم م

ن أحداث أھ              ھ القطر م ّر ب ا م سبب م ا  الحروب   معاییر الصناعة اال انھا لم تكن على وتیرة واحدة ب مھ

سنة وماخلف ذلك من أوضاع )13(لمدة ي علیھ  الدامیة الثالث التي واجھتھ وفرض الحصار اإلقتصاد      

ا        ان لھ أثیر وظروف صعبة ك سیاسیة واإل      ت ھ اإلقتصادیة وال ى حیات أتي إستعراض     عل ا ی ة وفیم جتماعی

-:لھذا التطور من خالل دراسة معاییر النشاط الصناعي

-:ت الصناعیةعدد المنشآ1. 2. 3

ا        1976یعد إستحداث محافظة النجف عام    صناعي فیھ ة التطور ال ن ناحی رة م نقطة تحول كبی

ضًا في        ل أی والمدة التي تلت ذلك حیث شھدت تأسیس عدد من منشآت القطاع العام وحصل تطور مماث

اء ورش               ى بن درتھم عل م إزدادت ق سبیًا ومن ث واطنین ن ول الم د تحسن دخ صناعیة  القطاع الخاص بع

و 1976صغیرة أقیم بعضھا بمساعدة المصرف الصناعي، إذ بلغ عدد المنشآت عام      شأة  ) 2011(نح من

والي  ت ح ة مثل ي المحافظ ام    %) 5.13(ف دد ع ذا الع د ھ ر وتزای شآت القط الي من ن إجم ى 1980م ال

ي القطر خ      %) 6.38(منشأة في المحافظة بلغت مانسبتھ    ) 2301( صناعیة ف شآت ال الل من إجمالي المن

). 24(العام نفسھ، أنظر جدول 
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)24(جدول  

)2004- 1976(اعداد المنشآت الصناعیة في محافظة النجف والقطر للمدة 

(*)1976198019841990199520012004المحافظة

2011230114681932257849651406النجف

39148360252217547552423206992819225العراق

...) أصالح السلع الشخصیة والمنزلیة وتصلیح الدراجات الناریة وصیانة المركبات (التي تعمل في آتتم أستبعاد المنش(*) 

.وأعتبارھا خدمات تجاریة

-:باإلعتماد على: المصدر

)1981- 1977(المجموعة األحصائیة للسنوات, الجھاز المركزي لألحصاء, وزارة التخطیط-1

نتائج األحصاء الصناعي للمنشآت الكبیرة والمتوسطة , دائرة األحصاء الصناعي, لجھاز المركزي لألحصاءا, وزارة التخطیط-2

.1984والصغیرة لسنة 

نتائج األحصاء الصناعي للمنشآت الكبیرة والمتوسطة , دائرة األحصاء الصناعي, الجھاز المركزي لألحصاء, ھیئة التخطیط-3

)1990،1995،2001(والصغیرة للسنوات 

نتائج األحصاء , األحصاء الصناعي , الجھاز المركزي لألحصاء وتكنولوجیا المعلومات, وزارة التخطیط والتعاون األنمائي-4

.2004الصناعي للمنتجات الكبیرة والمتوسطة والصغیرة لسنة 

ام   ول ع ة أیل ة األیرانی رب العراقی ة الح ي بدای ن  1980ف صناعیة ع شآت ال ض المن ت بع توقف

، مما أظھر 1984منشأة عاملة فیھا حتى عام ) 833(السیما الصغیرة منھا حیث فقدت المحافظة    العمل

دة    %) 9(تراجعًا في عدد المنشآت الصناعیة فیھا بنسبة   ذه الم د القطر خالل      ,سنویًا خالل ھ ي حین فق ف

م , سنویاً %)9.6(منشأة حیث أظھر تراجعًا في عدد المنشآت بنسبة    ) 13850(المدة نفسھا  د   ورغ ك فق ذل

ة عام       ي المحافظ ة ف شآت العامل دد المن سبة ع ھ عام   1984تحسنت ن ت علی ا كان بح , 1980عم إذ اص

صناعیة        , من إجمالي منشآت القطر   %) 6.6(نصیبھا نحو  شآت ال ى المن حیث نستنتج أن اثار الحرب عل

.في المحافظة كانت أقل مما علیھ المنشآت الصناعیة في القطر بشكل عام

ام    المدة ا اما   ة          1984لتي أعقبت ع ا وعادت حرك د تكیف مع ظروفھ ع أستمرار الحرب ق وم

ر    ة والقط ستوى المحافظ ى م ور عل صناعي تتط شاط ال ام   , الن رب ع ت الح دما أنتھ یما عن 1988الس

ا ى     , وماأعقبھ ة ال ي المحافظ شآت ف دد المن إزداد ع ام  ) 1932(ف شأة ع صیب   , 1990من سبة ن ن ن لك

سھ     %) 4(لي  المحافظة قد إنخفضت الى حوا     ام نف شآت القطر للع دد من ى أن    ,من إجمالي ع شیر ال ا ی مم

.حافظةالتحسن كان في القطر بنسبة تفوق مثیلھا في الم

دة الل الم ى   ) 1995-1990(وخ ًا ال ة عموم ي المحافظ شآت ف دد المن شأة ) 2578(إزداد ع من

سبة             , سنویاً %) 6.7(بنسبة ي القطر بن د إنخفضت ف دادھا ق ي حین أن اع دة    ) %2.2(ف سنویًا خالل الم

الي   %)6(مما یالحظ الى تحسن كبیر قد طرأ على منشآت المحافظة التي أحتلت حوالي   , نفسھا من إجم

ام    ر ع شآت القط ي        ,1995من صناعي ف شاط ال ى الن صار عل أثیرات الح ك أن ت ن ذل ستنتج م ث ن حی
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ا     المحافظة قد تمكن معظم منشآتھ أن تستمر في العمل من خالل التكیف للظروف    ر بھ ي یم الصعبة الت

دة     . القطر جراء الحصار اإلقتصادي        ى الم ق الحال عل ذا وینطب دد   ) 2001-1995(ھ ث إزدادت ع حی

ى  ة ال ي المحافظ ضًا ف شآت أی سبة  ) 4965(المن شأة وبن نویًا%) 15.4(من ي , س دادھا ف اد اع ذلك أزدی ك

زیادة السنویة في المحافظة أكبر مما نالحظ أن نسبة ال, سنویًا خالل المدة نفسھا  %) 10.9(القطر بنسبة   

.من مثیلتھا في القطر

ام   2004أما المدة التي تلت ذلك حتى عام          ي تبعت    2003حیث شھدت حرب ع واألحداث الت

ة أو القطر           , ذلك ي المحافظ ان ف صناعیة سواء ك شآت ال , كذلك أستبعاد الجھات األحصائیة لبعض المن

دة    ) 3559(أي فقدت المحافظة نحو  , ةمنشأة في المحافظ  ) 1406(حیث إنخفضت الى     شأة خالل الم من

ى      , المذكورة   شآت ال داد المن شآت        ) 19225(في حین إنخفضت اع دد من سبة ع ان ن ي القطر ك شأة ف من

.منھا %) 7.3(محافظة النجف حوالي 

دة             شآت خالل الم دد المن ي ع رًا ف سبة  ) 2001-1976(نالحظ أن المحافظة حققت تطورًا كبی بن

شیر  , سنویًا خالل المدة نفسھا%) 3.1(بینما كان عموم القطر قد حقق نسبة نمو   , یاً  سنو%) 5.8( مما ی

ي القطر خالل          ل ف و الحاص الى أن محافظة النجف قد حققت نموًا في عدد المنشآت بنسبة أكبر من النم

.ھذه المدة 

صناعي                ي القطاع ال ل ف راغبین بالعم ات ال اد توجھ ى أزدی ك ال السیما في   ویمكن أن یعزى ذل

شآت                   دد المن ادة ع ك لزی ا أدى ذل ا مم سیارات بأنواعھ صلیح ال محافظة النجف حیث شھرتھا الواسعة بت

صناعة في        , التي تھتم بھذا المجال ومجاالت صناعیة أخرى            ن اإلستثمارات لل ا خّصص م فضًال عم

ا الم        , المحافظة   ي منحھ روض الت ة الق ن قیم صناعي  ونیل منشآت القطاع الخاص أكبر قدر م صرف ال

.للمحافظة

ى عام          ك حت ي تبعت ذل ر ألسباب        , 2004أما المدة الت شكل كبی شآت ب داد المن د تراجعت اع فق

دة     , ذكرناھا سابقاً  شآت للم دًال     ) 2004-1976(مما أثر على نسبة نمو عدد المن اض ب سبة إنخف لتصبح ن

سنة      ي ال ادة ف سبة زی ن ن ف ب       , م ة النج ي محافظ سبة ف ذه الن ث إنخفضت ھ ا   %) 1(حدود  حی سنویًا بینم

.سنویًا%) 1.8(كانت في القطر حوالي 

-:عدد العاملین2. 2. 3

ث في        ا والبح یعد معیار عدد العاملین من أكثر المعاییر شیوعًا لقیاس الكم الصناعي في إقلیم م

ھ  ,اآلثار التي تترتب على ھذا العدد  ة , إذ أن أیجاد وخلق فرص العمل لألیدي الراغبة ب القضاء  ومحاول

سة                داف الرئی ن األھ ة م ة التنموی ي العملی ا ف یم وتعبئتھ ي اإلقل شریة ف وارد الب على البطالة وإستثمار الم

ًا        رًا مھم صناعي مؤش اع ال ي القط املین ف دد الع ر ع د مؤش ث یع ة حی صادیة واألجتماعی ة اإلقت للتنمی

.وأساسیًا في تحقیقھا 
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ي محاف      صناعي ف شاط ال ي الن املین ف غ عدد الع و   بل ف نح ة النج ام  ) 5828(ظ 1976عامل ع

دد في    , من مجموع عدد عمال القطاع الصناعي في القطر للعام نفسھ %) 2.5(مثلوا حوالي    ع الع وإرتف

ى  ة ال ام ) 7392(المحافظ ى 1980ع صیبھا ال ضًا ن ع أی ر %) 2.9(وإرتف ي القط دد ف الي الع ن إجم م

عامالً  ) 4720(أن العدد إنخفض بعدھا لیصبح اال, والذي شھد تحسنًا في الوضع اإلقتصادي بشكل عام      

الغ     %) 2.1(مثلوا حوالي 1984في المحافظة عام   ي القطر الب دد ف عامل،  ) 221896(من إجمالي الع

، ویعزى ذلك الى توقف بعض المنشآت الصناعیة عن العمل بسبب ظروف الحرب     )25(أنظر جدول     

شاط الصناعي لظروفھا مماأدى الى أزدیاد عدد العاملین ومع أستمرارھا قد تكیف الن   , العراقیة األیرانیة 

دد        1988فیھ السیما عند أنتھاء الحرب عام   ع ع أن یرتف ا أسھما ب سبیًا مم وتحسن الوضع اإلقتصادي ن

ى    ة ال ي المحافظ املین ف ام  ) 8972(الع ر    1990عامل ع ي القط ال ف وع العم سبتھم من مجم وبلغت ن

والي  دة , %) 3.3(ح الل الم دة  ) 1990-1984(إذ خ ل جدی رص عم ة ف ي المحافظ صناعة ف رت ال وف

ت  ا بلغ ل) 4252(لطالبیھ ة عم والي   , فرص دة ح ذه الم ي ھ املین ف داد الع ي اع ادة ف سبة الزی ت ن وكان

نویًا%) 15( و       , س ر نح ستوى القط ى م ت عل ین بلغ ي ح ة     ) 3.8(ف ام ھیكل ق نظ سبب تطبی نویًا ب س

ة  وتم بموجب, مؤسسات الدولة خالل ھذه المدة  ھ تقلیص عدد العاملین في دوائر الدولة كافة وتحویل ملكی

ر   , عدد من المؤسسات الصناعیة من القطاع العام الى الخاص         فعمد المالكون الجدد الى تسریح عدد غی

ة     دي العامل ور األی ل أج املین لتقلی ن الع ل م ة    , قلی سات الدول ن مؤس املین م ض الع ل بع ذلك تحوی ك

.)1(لذلك ماحصل في عموم القطر قد فاق مثیلھ في المحافظة,الصناعیة نحو أخرى خدمیة

)25(جدول 
)2004-1976(مؤشرات اعداد العاملین في الصناعة في محافظة النجف والقطر للمدة 

1976198019841990199520012004(*)

582873924720897291321685612806النجف

171390257100221896272561226720283374214984العراق

أستبعدت الجھات األحصائیة العاملین في أصالح السلع الشخصیة والمنزلیة وتصلیح الدراجات الناریة وصیانة المركبات ذات (*) 
.وأعتبارھم ضمن النشاط التجاري..) المحركات

:باإلعتماد على : المصدر
).    1981-1977(األحصائیة للسنوت المجموعة , الجھاز المركزي لألحصاء, وزارة التخطیط-
نتائج األحصاء, دائرة األحصاء الصناعي, الجھاز المركزي لألحصاء, وزارة التخطیط-

.1984الصناعي للمنشآت الكبیرة والمتوسطة والصغیرة لسنة 
ت الكبیرة والمتوسطة نتائج األحصاء الصناعي للمنشآ, دائرة األحصاء الصناعي ,الجھاز المركزي لألحصاء,ھیئة التخطیط -

).2001، 1990،1995(والصغیرة للسنوات
جداول , مدیریة األحصاء الصناعي, لوجیا المعلوماتوالجھاز المركزي لالحصاء وتكن, وزارة التخطیط والتعاون األنمائي-

.2004الحاسبة للمنشآت الكبیرة والمتوسطة والصغیرة لسنة 

ابي     . د)  1( ي الجن ة              عبد الزھرة عل ة، كلی ة الكوف ة، جامع وث الجغرافی ة البح ي العراق، مجل صناعة ف صادي وال صار اإلقت ، الح
.325-324، ص ص 2002، 4التربیة للبنات، العدد
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د اع     ) 1995-1990(وخالل المدة    ع تزای دت فرص العمل في        وم صناعیة تزای شآت ال داد المن

املین  , على الرغم من أنعكاسات الحرب وظروف الحصار على القطر, القطاع الصناعي  إرتفع عدد الع

ى   ة ال ي المحافظ سبة ) 9132(ف ل بن دة  %) 0.4(عام ذه الم نویًا لھ و  ,س ر نح د القط ا فق ) 45841(بینم

سھا  سنویًاخ %) 3.4(فرصة عمل بنسبة إنخفاض حوالي     دة نف سي الى      , الل الم شكل رئی ك ب ویعزى ذل

ى        سبة أعل ظروف الحصار اإلقتصادي الذي یالحظ تأثیره على قوة العمل الصناعي في عموم القطر بن

وم                     ي عم شآت ف ھ المن أثرت ب ي ت ستوى الت صناعیة بم شآتھا ال أثر من م تت من مثیلتھا في المحافظة التي ل

ة    القطر من تلك الظروف ومارافقھا من توق     ة واألدوات األحتیاطی واد األولی د الم ذلك تحسن   , ف لتوری ل

.1990عام %) 4(نصیب المحافظة من قوة العمل الصناعي الى 

دة  ل    ) 2001-1995(شھدت الم رص العم ي ف د ف ھ تزای صناعیة ورافق شآت ال داد المن د اع تزای

سنویًا خالل  %) 14.1(فرصةعمل جدیدة في المحافظة بنسبة ) 7724(حیث أضیفت  , الصناعي أیضاً   

ي حین أضیفت نحو        , ھذه المدة  سبة       ) 566654(ف ي القطر وبن دة ف ة عمل جدی نویًا س %) 4.2(فرص

دة          , خالل المدة نفسھا   ذه الم ي ھ دة ف ل جدی د وفرت فرص عم اع   , إذ نالحظ أن الصناعة ق ممانجد إرتف

.2001من عموم القطر عام%) 6(نصیب المحافظة من قوة العمل الصناعي الى حوالي 

ا      2004أما المدة التي تلت ذلك حتى عام    صناعیة عن العمل وم شآت ال حیث توقف بعض المن

دت المحافظة حوالي     , رافق ذلك من فقدان فرص عمل      شآتھا      ) 405(حیث فق ي من ة ف دي العامل ن األی م

ص ) 68390(في حین فقد القطر , سنویًا في ھذه المدة   %) 8(الصناعیة بنسبة إنخفاض     ناعة عامل في ال

اض   سبة إنخف سھا  %) 8(بن دة نف الل الم ود ذل , سنویًا خ ى ویع رب  إك ال روف 2003نعكاسات ح والظ

ارھم ضمن          , التي تبعت ذلك   شآت وأعتب ض المن ي بع املین ف ات األحصائیة الع فضًال عن أستبعاد الجھ

ة عام      . نشاط الخدمات التجاریة   سبتھ المتحقق ى ن وع ا  2001وحافظ نصیب المحافظة عل عداد  من مجم

.2004العاملین في عموم القطر عام 

سبة          صناعي بن ل ال وة العم ي ق وًا ف %) 7.6(في ضوء ما سبق نجد أن محافظة النجف حققت نم

دة   ط للم نویًا كمتوس ن   ) 2001-1976(س ر م رت أكث دة     ) 11(إذ وف ذه الم الل ھ ل خ ة عم ف فرص أل

سبة       . للمحافظة وًا بن سھا  سنویًا كمتوسط     %) 2.6(في حین حقق القطر نم دة نف سبة    . للم ظ أن ن ا نالح مم

.النمو المتحقق في المحافظة أعلى من مثیلھ في عموم القطر خالل ھذه المدة

دة  ذنا الم ا أخ د  )  2004-1976(وإذا م ا نج ك أنن سبب    إالش ًا ب اه آنف ا ذكرن ر عم تالف كبی خ
صناع      .2003الظروف التي طرأت بعد ربیع عام    ل ال وة العم ي ق و ف سبة النم ي بالمحافظة  حیث بلغت ن

ن   %) 4.4(نحو   دة    %) 1(سنویًا رغم إنخفاض عدد منشآتھا العاملة فیھا بنسبة التقل ع سنویًا خالل الم
ي القطر حوالي             . نفسھا صناعي ف ل ال وة العم ي ق ا نالحظ   , سنویاً %) 1(في حین بلغت نسبة النمو ف مم

.ھذه المدة رغم تلك الظروفأیضًا أن نسبة النمو في المحافظة أعلى من مثیلھ في عموم القطر خالل
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:أجور العاملین3. 2. 3
صناعي         و ال , الزیادة في قیمة األجور المدفوعة للعاملین بالصناعة ُیعد مؤشر من مؤشرات النم

اتج الصناعي               ي الن و ف ق النم دد      , إذ غالبًا ما تقترن زیادة األجور مع تحقی ادة تتح ذه الزی د أن ھ ا نج كم
ة في         بعوامل معینة منھا حجم ا     دخل الدول ة وت ة المحلی ة العمل ي قیم لطلب على األیدي العاملة والتغیر ف

ة            , تحدید األجور  ارتھم وتحصیلھم الدراسي وطبیع وتتباین األجور حسب مناطق العاملین ومستوى مھ
.الفرع الصناعي الذي یعملون بھ

والي    ور ح ن األج املین م صیب الع ان ن ف ك ة النج ي محافظ الي %) 1.4(ف ن إجم ور م األج
ام        ر ع ي القط صناعي ف اع ال املین بالقط ة للع والي  ,1976المدفوع ت ح ار  ) 1.5(إذ بلغ ون دین , ملی

ن  %) 57(إذ بلغت نسبة الزیادة حوالي   , 1980ملیون دینار عام    ) 4.9(إرتفعت الى    سنویًا وتعد أكبر م
و   ت نح ي بلغ ر الت وم القط ي عم ادة ف سبة الزی صیب, %) 29(ن اع ن ى إرتف ا أدى ال ى مم ة ال المحافظ

سھ     %) 2.1( ام نف دد       . من إجمالي األجور المدفوعة في القطر خالل الع ادة ع ى زی ك ال ع سبب ذل ویرج
.المنشآت الصناعیة وعدد العاملین فیھا خالل ھذه المدة

ا           ) 1990-1980(وخالل المدة  املین تطورًا واضحًا بزیادتھ ة األجور المدفوعة للع شھدت قیم
ادة     ,المدة السابقة ولكن بنسبة أقل من نسبة     سبة الزی ث بلغت ن ي المحافظة   %) 11(حی والي  ,سنویًا ف وح

ل       , سنویًا في القطر خالل ھذه المدة     %) 13( ھ القطر قب ر ب ذي م صادي ال ویعزى ذلك الى الوضع اإلقت
رب      دة الح الل م دھور خ ین ت ي ح ة ف ة األیرانی رب العراقی صیب  ).1988-1980(الح غ ن د بل وق

ة ن إجم%) 1.9(المحافظ ام م ر ع ي القط ور ف دول 1990الي األج ر ج ین ).26(، أنظ ا ب وم
دة ت    ) 1995-1980(الم ور بلغ ي األج ادة ف ت زی والي   %) 132(تحقق ة وح نویًا بالمحافظ %) 89(س

ھ عن فرض الحصار      1990سنویًا في عموم القطر السیما بعد عام        دي الناجم بسبب حالة التضخم النق
ى القطر   الل  ,اإلقتصادي عل ن خ ضح م ى    وتت ة ال عار الجاری ن األس ور المدفوعة م ادیر األج ادة مق أع

ة   عار الثابت ة       . األس ي المحافظ املین ف صیب أجور الع ي ن سنویة ف ادة ال اتحقق من الزی ظ أن م ا نالح مم
دة        ذه الم دة  .أعلى من الزیادة الحاصلة في عموم القطر خالل ھ ي الم ھدت األجور   ) 2001-1995(وف ش

ي المحافظة وحوالي     %) 133(ت حوالي   المدفوعة إرتفاعًا كبیرًا بلغ    ي القطر    %) 70(سنویًا ف سنویًا ف
غ حوالي        ار عام    )162.621(الذي كان إجمالي األجور فیھ قد بل ار دین غ نصیب محافظة    2001ملی وبل

.للعام نفسھ%) 5.3(النجف منھا حوالي 
املین ب     ) 2004-2001(أما المدة التي تبعت ذلك     سبة فقد إرتفعت األجور المدفوعة للع %) 84(ن

ة حوالي              ي القطر البالغ ة ف ذه    %) 70(سنویًا في المحافظة وھي أعلى من النسبة المتحقق سنویًا خالل ھ
ام              , المدة د ع املین بع ب المدفوعة للع ة األجور والروات ك في     , 2003بسبب زیادة قیم أثیر ذل ر ت ویظھ

وم القطر       ي عم ى ف سبة أعل اع نصیب المحافظة     ,المحافظة بن ى إرتف ا أدى ال ى  م الي  %) 6(ال من إجم
.2004األجور في القطر لعام 

ي محافظة             رًا السیما ف صناعة تطورًا كبی ي ال املین ف عمومًا حققت قیمة األجور المدفوعة للع
).2004-1976(النجف خالل المدة
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)26(جدول 

)2004- 1976(مقدار األجور المدفوعة للعاملین في الصناعة في محافظة النجف والقطر للمدة

)ملیون دینار(

1980198419901995
1976

الثابتةالجاریةالثابتةالجاریةالثابتةالجاریةالثابتةالجاریة
20012004(*)

1.44.81.94.60.810.30.5958.140.78577.830174.9النجف

107.6232.893.1346.062.9531.029.531284.61331.2162621.1503661.2العراق

وأعتبارھم ضمن النشاط..) أستبعدت الجھات األحصائیة العاملین في أصالح السلع الشخصیة والمنزلیة وتصلیح الدراجات الناریة وصیانة المركبات ذات المحركات(*) 

.التجاري

:أعده الباحث باإلعتماد على :المصدر

).    1981-1977(المجموعة األحصائیة للسنوت , حصاءالجھاز المركزي لأل, وزارة التخطیط-

.1984الصناعي للمنشآت الكبیرة والمتوسطة والصغیرة لسنة نتائج األحصاء, دائرة األحصاء الصناعي, الجھاز المركزي لألحصاء, وزارة التخطیط-

).1990،1995،2001(حصاء الصناعي للمنشآت الكبیرة والمتوسطة والصغیرة للسنواتنتائج األ, دائرة األحصاء الصناعي,الجھاز المركزي لألحصاء,ھیئة التخطیط -

.2004لسنة والصغیرةجداول الحاسبة للمنشآت الكبیرة والمتوسطة, مدیریة األحصاء الصناعي, الجھاز المركزي لالحصاء وتكنولوجیا المعلومات, وزارة التخطیط والتعاون األنمائي-
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:قیمة اإلنتاج الصناعي4. 2. 3
ي    ود ف ساعي والجھ ھ الم زداد فی ذي ت یم ال ي اإلقل صناعي ف اج ال ة اإلنت ي قیم ادة ف ق الزی تتحق

دة    (تطویر وتوسیع ھذا القطاع الحیوي أفقیًا وعمودیًا من خالل      صناعیة الجدی شآت ال ة المن أضافة  , إقام
ا   ائم منھ ة للق ھ ال  , خطوط إنتاجی ات اإلنتاجی ي الطاق ا التوسع ف شغیلیة منھ یما الت اد  , )س ن إعتم ضًال ع ف

ٍة             وج وبكلف اءة المنت ن كف ع م أنھا ترف ن ش ي م مجموعة من الخطط والبرامج داخل المنشأة الصناعیة الت
ل          ة دورات التأھی ق أقام ن طری املین ع اءة الع أقل وأستخدام تقنیات حدیثة ومتطورة من ناحیة ورفع كف

ذه     . والتطویر من ناحیة أخرى     ث تعمل ھ صناعیة          حی شأة ال افع إقتصادیة للمن ق من ى تحقی األسالیب عل
.وتنعكس حتمًا على إجمالي قیمة إنتاجھا الصناعي

ام   ) 14.9(بلغت قیمة اإلنتاج الصناعي في محافظة النجف    ار ع ت حوالي   1976ملیون دین مثل
ة خالل ا  %) 7.5(إرتفعت بنسبة,من إجمالي قیمة إنتاج القطر %) 1.7( دة سنویًا في المحافظ -1976(لم

والي  , )1980 ر ح ي القط ادة ف سبة الزی ت ن ین كان ي ح سھا%) 26.4(ف دة نف نویًا للم ى , س ا أدى ال مم
).27(جدول  من إجمالي اإلنتاج الصناعي في القطر، أنظر %) 1.1(تراجع نصیب المحافظة الى 

ابین     در       ) 1984-1980(وفي المدة م ادة ق ي زی رًا ف دمًا كبی ت المحافظة تق ة التي   حقق اتھا اإلنتاجی
صناعي   ا ال ة إنتاجھ ادة قیم ى زی ست عل ضعف   , أنعك دار ال ة بمق ي المحافظ اج ف ة اإلنت ت قیم إذ إرتفع
سبة   دة وبن ذه الم الل ھ ًا خ صف تقریب ر    %) 35.8(والن ي القط ادة ف ت الزی ین كان ي ح نویًا و ف س

ى  , سنویًا خالل المدة نفسھا  %) 9.3(حوالي الي   %) 2(حوالي  لذلك إزدادت إسھام المحافظة ال من إجم
.اإلنتاج الصناعي في القطر

دة   الل الم ادة خ تمرت الزی د أس ضعف  ) 1990-1984(وق دار ال ة بمق اج المحافظ ة إنت ي قیم ف
دة                      ذه الم ي القطر خالل ھ ة ف ادة المتحقق سبیًا من الزی ل ن ت أق ادة كان ذه الزی حیث  , تقریبًا ولكن نسبة ھ

ي المحافظة نحو       ادة ف سبة الزی وم القطر          %) 15.8(بلغت ن ي عم ادة ف سبة الزی ي حین بلغت ن سنویًا ف
ومي عن      ,سنویًا%) 16.5(حوالي   صاد الق ا لتطورات اإلقت ویعزى ذلك الى أستجابة المحافظات وتكیفھ

.طریق زیادة اعداد المنشآت الصناعیة واعداد العاملین فیھا ومقدار أجورھم خالل ھذه المدة
سابقة     قد إرتفع ) 1995-1990(وخالل المدة  ك  , ت قیمة اإلنتاج بمقدار كبیر جدًا مقارنًة بالمدة ال وأدى ذل

ي القطر عام      %) 4.8(الى إرتفاع نسبة إسھام المحافظة نحو   اج ف الي اإلنت دما كانت   1995من إجم بع
ة        . 1990عام %) 1.9(نسبة إسھام المحافظة نحو   سبة عالی ق ن ي تحقی ة ف ى نجاح المحافظ مما یشیر ال

سھ               من التطور في ا    د الحال نف سھا ونج دة نف یم االجور المدفوعة خالل الم صناعیة وق عداد المنشآت ال
دة  ي الم ًا ف اج  ) 2001-1995(تقریب ة اإلنت ي قیم ضًا ف رًا أی ًا كبی ھدت إرتفاع ي ش سبة , الت ت ن ث بلغ حی
دة      %) 181(الزیادة حوالي    ذه الم ي القطر       , سنویًا في المحافظة خالل ھ ادة ف سبة الزی ت ن ي حین كان ف

و سھا  %) 200(نح دة نف نویًا للم والي     , س ون ح أن تك ة ب ھام المحافظ سبة إس ا أدى بن ن %) 4.4(مم م
.2001إجمالي اإلنتاج الصناعي في القطر عام 
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)27(جدول
)2004- 1976(مقدار قیمة اإلنتاج الصناعي في محافظة النجف والقطر للفترة 

)ملیون دینار(
1980198419901995

1976
الثابتةالجاریةالثابتةالجاریةالثابتةالجاریةالثابتةالجاریة

20012004(*)

14.93419.47.747.28.592.15.14721.8205.255926.5115484.2النجف

857.81762.9705.12418.1120.94811.2367.298044.74172.11277213.51766469.6العراق

...)صالح السلع الشخصیة والمنزلیة وتصلیح الدراجات الناریة وصیانة المركبات ذات المحركاتإ(ج المنشآت أستبعدت قیمة إنتا(*)

:أعده الباحث باإلعتماد على:المصدر

).1981-1977(المجموعة األحصائیة للسنوات ,الجھاز المركزي لإلحصاء, وزارة التخطیط-

.1984الصناعي للمنشآت الكبیرة والمتوسطة والصغیرة لسنة حصاءنتائج اإل, حصاء الصناعيإلدائرة ا, الجھاز المركزي لألحصاء, وزارة التخطیط-

).2001-1995-1990(لسنوات لنتائج اإلحصاء الصناعي للمنشآت الكبیرة والمتوسطة والصغیرة , دائرة اإلحصاء الصناعي, الجھاز المركزي لإلحصاء , التخطیطھیئة-

نتائج اإلحصاء الصناعي للمنشآت الكبیرة والمتوسطة والصغیرة , مدیریة اإلحصاء الصناعي, الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات, نمائيوزارة التخطیط والتعاون اإل-

.2004لسنة 
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%) 35.5(قد إرتفعت فیھا قیمة اإلنتاج الصناعي في المحافظة بنسبة      ) 2004-2001(أما المدة 

مما إنعكس ذلك على , سنویًا خالل المدة نفسھا%) 12.8(ھا في القطر بنسبة سنویًا في حین نجد إنخفاض    

ى        ي القطر ال اج ف اض اعداد    2004عام  %) 6.5(إرتفاع نصیب المحافظة من إجمالي اإلنت رغم إنخف

سھا    ات األحصائیة أعتبرت      , المنشآت الصناعیة واعداد العاملین فیھا خالل المدة نف ن أن الجھ ضًال ع ف

ي تمارس     بعض المنشآت  شآت الت (( الصناعیة سابقًا وقیم إنتاجھا ضمن اإلحصاء التجاري للقطر كالمن

ة   ,)تصلیح الثالجات (إصالح السلع الشخصیة والمنزلیة      دراجات الناری صلیح ال ات ذات   ,ت صیانة المركب

ا      . سواء كان ذلك في القطر أوالمحافظة      )...)) الزوارق(المحركات   رات السیما إنخف ذه التغی أتي ھ ض ت

د عام              دثت بع ي ح ر الظروف الت سابقة أث اییر ال اج      , 2003مؤشرات المع ة اإلنت ار قیم ن مؤشر معی لك

الي                   ي إجم اض الحاصل ف م اإلنخف ك الظروف ورغ ادة رغم تل ى الزی شیر ال ي المحافظة ی الصناعي ف

مل بسبب ألن كثیر من المنشآت الصناعیة الكبیرة في القطر توقفت عن الع   , اإلنتاج الصناعي في القطر   

ي رف األمن یما الظ روف الس ك الظ ي  , تل ال أمن ل ح شاطھا بظ ة ن ي المحافظ شآت ف اودت المن ا ع بینم

.أفضل

د    ) 2004-1976(نالحظ من المدة     أن قیمة اإلنتاج الصناعي في محافظة النجف كانت في تزای

عي في القطر  أدى الى أن یتضاعف نصیب المحافظة من إجمالي اإلنتاج الصنا, مستمر وبمقادیر كبیرة  

صناعي حسب        ,بمقدار أربعة مرات خالل ھذه المدة   ق التطور ال ي تحقی ة ف مما أسھم في نجاح المحافظ

.مؤشرات ھذا المعیار وعزز مكانة الصناعة في المحافظة على مستوى القطر

:قیمة مستلزمات اإلنتاج الصناعي5. 2. 3

ھ  من المعاییر المھمة التي تشیر الى حجم النشاط ا    لصناعي في اإلقلیم ھو قیمة مستلزمات إنتاج

صناعي  أن             , ال ك ف ع ذل شاط الصناعي وم ى ضخامة الن ان عل ب األحی ي أغل ر ف م الكبی دل الحج ث ی حی

دف               ي تھ صادیة الت الیب اإلقت ن األس ة م ا للوحدة المنتج م المستخدم منھ ل حج السعي وبذل الجھود لتقلی

شآت القطاع الخاص   الیھا الصناعة في تحقیق أرباح إضافیة السی  د تلك      , ما من ي التعتم شآت الت ا المن أم

ؤدي        سائر ت األسالیب في تقلیل كلف اإلنتاج مقابل قیم اإلنتاج فإنھا تقلل من نسبة أرباحھا أو تتعرض لخ

املین      اج        , الى خفض طاقات اإلنتاج أو اإلستغناء عن بعض الع ف عن اإلنت ى التوق د یصل الحال ال وق

صناعی شأة ال ق المن ًاوغل صناعیة  . ة نھائی شآت ال م المن ي دع ستمر ف ان ت ض األحی ي بع ة ف اال أن الدول

السیما منشآت القطاع العام رغم عدم تحقیقھا جدوى إقتصادیة وتتحمل أعباء خسائرھا من أجل أھداف       

.أجتماعیة أو عمرانیة تسھم في تنمیة اإلقلیم
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ام      ف ع غ سوى    1976أن قیمة مستلزمات اإلنتاج الصناعي في محافظة النج م تبل %) 0.22(ل

سبة لتصبح عام       , من إجمالي القطر    ذه الن ادة     %) 1.1(حوالي  1980إرتفعت ھ سبة الزی ت ن ث كان حی

دة  %) 225(المتحققة في المحافظة حوالي      ذه الم ي القطر نحو        , سنویًا خالل ھ سبة ف ت الن ي حین كان ف

).28(سنویًا للمدة نفسھا، أنظر جدول %) 24.1(

م  ) 1984-1980(مرة بین عامي ) 1.2(مستلزمات اإلنتاج في المحافظة  تضاعفت قیمة    بینما ل

وم القطر سوى       ي عم ة ف اع حصة المحافظة    , مرة )0.2(تزد ھذه القیم ا أدى إرتف ى  مم ن  %) 2.1(ال م

ادة     ) 1990-1984(لكن خالل المدة.إجمالي القطر  سبة زی ي القطر بن إرتفعت قیمة مستلزمات  اإلنتاج ف

سنویاً  %) 16.6(وھذه النسبة أعلى من نسبة الزیادات المتحققة في المحافظة والبالغة  سنویًا%) 29.2(

.1990من إجمالي القطر عام %) 1.9(للمدة نفسھا مما ادى الى إنخفاض نصیب المحافظة الى 

ود     )  1995-1990(وما بین عام    سبب وج إرتفعت قیمة مستلزمات اإلنتاج أضعاف المرات ب

ة     نشاط صناعي كبیر   سبب حال في المحافظة خالل ھذه المدة لوحظ في مؤشرات المعاییرالسابقة كذلك ب

اع نصیب  المحافظة        ي إرتف التضخم النقدي الحاصلة جراء الحصار المفروض وقتئذ حیث اسھم ذلك ف

ى حوالي    سة في             %) 2.4(ال د الحال نف ي القطر ونج اج الصناعي ف ستلزمات اإلنت ة م الي قیم من إجم

ي  دة الت ك الم ت ذل والي   ) 2001-1995(تل ى ح ة ال صة المحافظ اع ح تمر إرتف ا إس ن %)  3.6(مم م

. إجمالي القطر للعام االخیر

ي المحافظة   ) 2004-2001(اما بین عامي    نجد ان قیمة مستلزمات اإلنتاج مستمرة باالزدیاد ف

اج   سنویًا خالل ھذه السنوات الثالثة في حین ان قیم%) 7.5(حیث بلغت نسبة الزیادة      ستلزمات اإلنت ة م

سنویًا خالل المدة نفسھا وقد إرتفعت حصة المحافظة لتصل حوالي   %) 11.6(في القطر إرتفعت بنسبة     

.2004من إجمالي القطر عام %) 3.2(

دة     ن الم ظ م ف       ) 2004-1976(نالح ي محافظة النج صناعي ف اج ال ستلزمات اإلنت ة م ان قیم

ا  ن إجم صیبھا م ع ن رات وإرتف دة م ى  إزدادت لع ر ال ام ) 3.2(لي القط ان 2004ع ا  ك د م بع

ت تعمل               1976عام  %) 22.0(حوالي ي المحافظة كان صناعیة ف شآت ال ن المن ر م ویعزى ذلك الى كثی

زین    ن خ دیھا م ي ل ا بق الیف او بم ة التك ستوردة مرتفع ة م واد أولی ى م دخالتھا عل وفیر م ي ت دة ف معتم

.نمو الصناعة في المحافظةإرتفعت قیمتھ كثیرًا بحساب السوق مما أسھم في 
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)28(جدول 
)2004-1976(مقدار قیمة مستلزمات اإلنتاج الصناعي في محافظة النجف والقطر للفترة

)ملیون دینار(
1980198419901995 1976

الثابتةریةالجاالثابتةالجاریةالثابتةالجاریةالثابتةالجاریة

20012004(*)

1.212.44.927.85.050.52.81245.154.124309.029746.2النجف

557.61096.3438.51324.466.22646.7197.052735.92244.0681363.3917582.5العراق

..)ت الناریة وصیانة المركبات ذات المحركاتإصالح السلع الشخصیة والمنزلیة وتصلیح الدراجا(أستبعدت قیمة مستلزمات اإلنتاج في المنشآت (*) 

-:أعده الباحث باإلعتماد على: المصدر

).1981-1977(للسنوات اإلحصائیةالمجموعة, الجھاز المركزي لإلحصاء,وزارة التخطیط-

.1984والمتوسطة والصغیرة لسنة نتائج اإلحصاء الصناعي للمنشآت الكبیرة , دائرة اإلحصاء الصناعي, الجھاز المركزي لإلحصاء, وزارة التخطیط-

).2001-1995-1990(نتائج اإلحصاء الصناعي للمنشآت الكبیرة والمتوسطة والصغیرة للسنوات ,دائرة اإلحصاء الصناعي, الجھاز المركزي لإلحصاء,التخطیطھیأة -

نتائج اإلحصاء الصناعي للمنشآت الكبیرة والمتوسطة والصغیرة ,اإلحصاء الصناعيمدیریة, الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات, وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي-

.2004لسنة 
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:ة القیمة المضافة للصناع6. 2. 3

ھ في             صناعي واھمیت شاط ال م الن ى حج ّرف عل ي التع ة ف تعد القیمة المضافة من المعاییر المھم

ة           دار الربحی ین مق ن مؤشرات تب ھ       اإلقلیم لما تعكسھ م صناعي فی شاط ال ة جراء الن اإلقتصادیة المتحقق

شاط     وتزداد القیمة المضافة بزیادة الفرق الحاصل بین قیمة اإلنتاج وقیمة مستلزماتھ التي یسعى الیھا الن

سعى لتحقیق                 ة االشتراكیة ی ي ظل االنظم ان اخرى وف ي احی ان وف الصناعي لتحقیقھا في بعض االحی

.یة لھا االولویة على االھداف اإلقتصادیة أھداف سیاسیة واجتماعیة وعمران

ملیون دینار من القیمة المضافة مثلت حوالي ) 5.6(حققت الصناعة في محافظة النجف حوالي      

ي القطر عام                %) 1.9( ا الصناعة ف ي حققتھ ام   1976من إجمالي القیمة المضافة الت ى ع وإزدادت حت

سبة  1980 ین كان  %) 5.6(بن ي ح ي المحافظة ف نویًا ف ر  س ي القط ادة ف سبة الزی نویًا %) 30.5(ت ن س

من إجمالي القطر العام االخیر، أنظر  % ) 1(خالل ھذه المدة لذلك تراجع نصیب المحافظة الى حوالي   

). 29(جدول  

امي   ابین ع والي      ) 1984-1980(وم ى ح صل ال ح لی ستوى واض ة بم صیب المحافظ د ن تزای

اج    من إجمالي القیمة المضافة المتحققة ف   %) 1.8( ة اإلنت ن قیم ي القطر بسبب زیادة نصیب المحافظة م

كذلك إزداد نصیب المحافظة من قیمة مستلزمات   1980عام  %) 1.1(بعد ما كان    %) 2(الصناعي الى 

ضًال عن ان        %) 1.1(بعد ما كان حوالي     %) 2.1(اإلنتاج الى    سھا ف دة نف من إجمالي القطر خالل  الم

ادة حوالي     القیمة المضافة في المحافظة تزایدت    سبة الزی بنسبة اعلى من مثیلتھا في القطر حیث بلغت ن

دة   %) 16(سنویًا في المحافظة بینما بلغت في القطر   %) 44.8( ذه الم سبة    . سنویًا خالل ھ ا بلغت ن بینم

.من إجمالي القطر%) 9.1(سنویًا، وبذلك إزداد نصیب المحافظة الى %) 3.16(الزیادة في القطر 

ھ           ) 1995-1990(وما بین عامي     ع خالل ي المحافظة إرتف صناعة ف رًا في  ال ق تطورًا كبی تحق

ى التطور      %) 7.7(نصیب المحافظة الى   ذا ال من إجمالي القیمة المضافة المتحققة في القطر ویعزى ھ

ي كلف                  د ف ا ان التزای دة كم ذه الم صناعي خالل ھ الكبیر الحاصل في المحافظة من ناحیة قیم اإلنتاج ال

دة انتعاش صناعي في                 مستلزمات اإل  دة م ذه الم ون ھ ذلك تك اج وب یم اإلنت ي ق ھ ف نتاج كان اقل من مثیل

.المحافظة

سبب إنخفاض             ) 2001-1995(وفي المدة    ي المحافظة ب رًا ف ة المضافة كثی دار القیم تراجع مق

ین حق              %) 5.1(نسبتھ   ي ح دة ف ذه الم اج خالل ھ یم اإلنت قت  سنویًا إلرتفاع قیم مستلزمات اإلنتاج عن ق

ى تراجع نصیب    %) 202.5(القیمة المضافة في القطر زیادة كبیرة نحو    سنویًا للمدة نفسھا  ادى ذلك ال

ى  ة ال ا%) 3.5(المحافظ ا دور   . منھ ع فیھ ة تراج ي المحافظ ناعي ف ود ص دة رك ذه الم ون ھ ذلك تك وب

.فة مقارنة بحالتھا في عموم القطرالصناعة بإعتباراتھا المختل
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)29(جدول
)2004-1976(القیمة المضافة التي حققتھا الصناعة في محافظة النجف والقطر للفترة مقدار

)ملیون دینار(
1976198019841990199520012004(*)

الثابتةالجاریةالثابتةالجاریةالثابتةالجاریةالثابتةالجاریة

5.66.92.719.43.541.52.33476.6151.131617.585737.9النجف

300.2666.5266.61093.754.62164.5120.245308.71928.0595850.1848887.0العراق

..)إصالح السلع الشخصیة والمنزلیة وتصلیح الدراجات الناریة وصیانة المركبات ذات المحركات(استبعدت القیمة المضافة التي حققتھا المنشآت التي تعمل في (*) 

-:لباحث باإلعتماد علىأعده ا: المصدر

).1981-1977(المجموعة اإلحصائیة للسنوات , الجھاز المركزي لإلحصاء,وزارة التخطیط-

.1984نتائج اإلحصاء الصناعي للمنشآت الكبیرة والمتوسطة والصغیرة لسنة , دائرة اإلحصاء الصناعي, الجھاز المركزي لإلحصاء, وزارة التخطیط-

).2001-1995-1990(نتائج اإلحصاء الصناعي للمنشآت الكبیرة والمتوسطة والصغیرة للسنوات ,دائرة اإلحصاء الصناعي, ي لإلحصاءالجھاز المركز,التخطیطھیئة-

والمتوسطة والصغیرة نتائج اإلحصاء الصناعي للمنشآت الكبیرة , مدیریة اإلحصاء الصناعي, الجھاز المركزي لألصحاء وتكنولوجیا المعلومات, وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي-

.2004لسنة 
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شكل ملحوظ إذ بلغت        ) 2004-2001(أما خالل المدة    ي المحافظة ب ة المضافة ف إرتفعت القیم

.سنویًا%) 4.14(سنویًا بذلك إزداد نصیب المحافظة نحو %) 57(نسبة الزیادة 

رة،      ) 2004–1976(ولعموم المدة    ة كبی ة المضافة وبدرج ي القیم ك  نالحظ ارتفاع ف اال ان ذل

دة            ) 1995-1990(الیعكس جل الحقیقة بسبب اثر حالة التضخم النقدي على بعض منھا سیما خالل الم

ا             ق تحسن ملحوظ، ام ى تحقی ضًا ال شیر أی ة ت ى االسعار الثابت وعلى الرغم من ذلك ان اعادة االرقام ال

دة  ضافة المتحق ) 2001-1995(الم ة الم ا القیم ضت فیھ ك إنخف ت ذل ي تبع ا  الت ة خاللھ ي المحافظ ة ف ق

ان        %) 3.5(وتراجع نصیبھا الى     ا ك د م الي القطر بع ع    1995عام  %) 7.7(من إجم م عادت لترتف وث

ر نحو     شكل كبی دة    %)  57(ب سبة في        ) 2004-2001(سنویًا خالل الم ى ن دة اعل ذه الم جلت ھ ذلك س ب

صیب المحافظة عّدة مرات  وتضاعف فیھا أیضًا ن) 2004-1976(القیمة المضافة المتحققة خالل المدة     

.من إجمالي مثیلھا في القطر

:بنیة الصناعة التحویلیة 3. 3

صناعات االستھالكیة            ى ال ة مقتصرًا عل دة طویل كان النشاط الصناعي في محافظة النجف ولم

ة سواء اسواق             صناعات اسواق خارجی ذه ال التي تلبي حاجة سكان المحافظة منھا وقد وجدت لبعض ھ

ك الن     خارج الم  حافظة او خارج القطر، لكن عموما ظّلت موجھة بشكل رئیس نحو سوق المحافظة، ذل

ب           ة طل ن تلبی ن م ا الیمك ة مم ا اإلنتاجی ي طاقاتھ غیرة ف ت ص ة كان ي المحافظ صناعیة ف شآت ال المن

روع     ى ف صرًا عل ة مقت صناعي للمحافظ شاط ال ان الن ذا ك تمرار ل ا وباس ة بمنتوجاتھ واق الخارجی االس

.ات الغذائیة والنسیجیة واإلنشائیةالصناع

یم                 ي اإلقل شریة ف ة والب وارد الطبیعی تثمار الم سبب إس صناعیة ب ة ال ي البنی وینتج عادة التغییر ف

ھ على                یم وقدرات ذلك مع خصائص اإلقل سجمة ب دة من ة صناعات جدی ى اقام ؤدي ال ا ی بشكل افضل مم

ة اخرى           ة وداخلی ل خارجی ن عوام ضًال ع ة ف صناعة فی ا        توطن ال ا كم رات فیھ داث تغی ي إح ر ف ا أث لھ

. نالحظ تباین مكاني في ھذه البنیة داخل اإلقلیم یعكس خصوصیة مناطقة المختلفة الى حٍد ما

رن            ن الق سبعینیات م د ال وحصل ھذا التغییر في بنیة الصناعة التحویلیة في المحافظة خالل عق

رة   صناعیة الكبی شآت ال ت المن ث اقیم ھ، حی ا تبع ي وم صناعات  الماض ض ال ة بع ن اقام ضًال ع ا ف فیھ

).الكیمیاویة، الھندسیة، المعدنیة االساسیة(اإلنتاجیة 
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دد   (*)استحوذت في محافظة النجف الصناعات الغذائیة والنسیجیة والخشب   ي ع على حوالي ثلث

املین شآت والع االمن ام فیھ دول 1982ع ر ج اج )30(، أنظ ارات اإلنت ت بإعتب رة تراجع ، اال ان االخی

ة             ي البنی سھا ف ة نف تالل المكان ي اح ثالث ف صناعات ال ستمر ال رى لت صناعات االخ ا ال ت محلھ وحل

ن                  زد ع م ی شآت ل ن المن ا نصیب محدود م ان لھ الصناعیة ویالحظ ان الصناعات غیر المصنفة وان ك

اج وحوالي   %) 36(منھا ونحو نصف ذلك  من العاملین اال انھا اسھمت بحوالي  %) 10( من قیمة اإلنت

.من القیمة المضافة%) 21(

وفر          الیأتي تطور ھذه الصناعات في    ث ت ن حی ا م وفرة فیھ ة المت ات المحلی ر المقوم ة اث محافظ

ومع ھذا یظل توازن الصناعات المتوطنة حالة مطلوبة على ان یكون ... المواد االولیة واالیدي العاملة   

الم نلحظ         للصناعات اإلنتاجیة  ذا م ة وھ ا عام     في  ھفیھا مكانة ھام صناعیة فیھ ة ال ي حین   1982البنی ف

ارات      ث إعتب ن حی ة م ب متقدم ل مرات شب تحت یة والخ ة االساس ة والمعدنی صناعات الكیمیاوی ت ال كان

. اإلنتاج في البنیة الصناعیة على مستوى القطر للعام نفسھ

ام    1993وفي عام   دوان ع وفرض حصار إقتصادي شامل     1991وبعد ان تعرض القطر للع

ي او    فعلیھ   ى المستوى اإلقلیم من الطبیعي ان تحصل تغیرات كبیرة في البنیة الصناعیة سواء كانت عل

د تراجعت        ف ق ا  القومي حیث نجد في محافظة النج سیجیة      فیھ صناعات الن ل ال ة مقاب صناعات الغذائی ال

ة   واإلنشائیة التي مثلت الجزء االكبر من الھیكل الصناعي للمحافظة مع مالحظة تقدم االولى   ى الثانی عل

من عدد %) 25(بشكل ملحوظ لذلك تمیزت محافظة النجف بالصناعات النسیجیة حیث استحوذت على      

والي     ة وح ي المحافظ صناعیة ف شاة ال ة     %) 36(المن اج وقیم ة اإلنت املین وقیم دد الع ن ع ل م لك

ام   ة ع ي المحافظ ة ف ضافة المتحقق ة الم ستلزمات والقیم دول 1993الم ر ج ا)31(، أنظ ام ، بینم ي ع ف

غ حوالي            1982 ذي بل ي المحافظة ال صدارة ف ا ال رة ولھ شآتھا كبی م   %) 30(وان كان عدد من ا ل اال انھ

وى  ضم س ة      %) 19(ت ستلزماتھ والقیم ة م اج وقیم ة اإلنت دار قیم ي مق ق ف م تحق املین ول دد الع ن ع م

.على التوالي في المحافظة%) 25(و%) 19(المضافة سوى 

د    ر فق ستوى القط ى م ا عل ستوى       أم ى م ال عل س الح صناعیة عك ة ال ي البنی وازن ف ق ت تحق

ة  والي    , المحافظ یة ح شب والھندس سیجیة والخ صناعات الن ّمت ال شآت ض دد المن ار ع %) 75(فبأعتب

املین                 . منھا داد الع یة لتقاسم اع شائیة والھندس ة واإلن سیجیة والكیمیاوی ة والن وتنافست الصناعات الغذائی

.ضافة المتحققةوقیم اإلنتاج والقیمة الم

اتخذ الباحث من التصنیف الدولي المعتمد لدى وزارة التخطیط اساسًا لتصنیف الصناعات والتي یاخذ كل منھا ًا رئیسًا یبدأ من (*) 
وھي االخرى غیر المصنفة وكل منھا یتفرع لفروع ثانویة وبمراتب إضافیة تضاف أمام أرقامھا ) 39(غذائیة وینتھي وھو ال) 31(

.الرئیسیة اعاله علما بأن صناعة الورق والطباعة قد دمجت مع صناعات الخشب واالثاث الخشبي ھذا العام دون األعوام الالحقة
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)30(جدول 
)ملیون دینار(1982بنیة الصناعات التحویلیة في محافظة النجف والقطر عام 

عدد الصناعة
المنشآت

عدد 
العاملین

قیمة 
األجور

قیمة 
اإلنتاج

قیمة 
المستلزمات

القیمة 
المضافة

194854961687743752502غذائیة

330666401812148953226نسیجیة

178878747434226421700خشب

219273698477221كیمیاویة

124580704443827631675إنشائیة

11129518428041809995معدنیة

11289741955ھندسیة

1121925615315126092706أخرى

النجف

108135853135426692958913080المجموع

28514830772797584587411319173268غذائیة

73915436774383350605201792148813نسیجیة

448919898212941118166096250854خشب

35223779451512501741416518523كیمیاویة

16723899964071264190130610133580إنشائیة

23183593625626170078619(*)معدنیة

47313203047171400188228483171705ھندسیة

2159306075716628012818038100أخرى

العراق

2364722362333156021534661320004833462المجموع

.ا صناعات ھندسیةعلى أنھبسبب تصنیف المنشآت المعدنیة األخرى ،فقطأثنین مستوى القطر ھا على أحتسب عدد منشآت(*) 
رات األوسط من العراق، أطروحة        :المصدر عبد الزھرة علي الجنابي، واقع واتجاھات التوطن الصناعي في أقلیم الف

.231، ص)غیر منشورة (،1996دكتوراه، كلیة اآلداب، جامعة بغداد، 

اف مجموع           اتن الصناع ا سبب إیق صناعیة جاء ب رة  الغذائیة تراجعت مكانتھا في البنیة ال ة كبی
وت      سكر والزی ل ال ستوردة مث ة الم ا األولی وفر موادھ شحة ت شآتھا ل ن من واد   , م ذه الم وفیر ھ ة ت وبغی

ة            ادة أولی دھا كم ي تعتم الق المصانع الت ة أغ ذلك  , لتوزیعھا حسب نظام البطاقة التموینیة قررت الدول ك
رة        ي تتحمل خسائر كبی سنویًا جراء شراء    بالنسبة لصناعات طحن الحبوب وجرش وتھبیش الشلب الت

دًا              ضٍة ج واطنین بأسعار منخف ى الم ا ال ع منتجاتھ ع  , الدولة للحبوب من المنتجین بأسعار مرتفعھ وبی فتق
ام  على عاتق الدولة تحمل ھذه الخسائر من خالل منشآت      ة      ، القطاع الع ادة األولی وفر الم دم ت سبب ع وب
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أظر         شآتھا ب ضًا     المستوردة للصناعات الكیمیاویة وأصابة بعض من صیبھا أی دوان تراجع ن , ار جراء الع
م   ت أسعار منتجات    , وھكذا الحال في الصناعات اإلنشائیة التي تعرض بعض منشآتھا لألعتداء اآلث فبقی

سوق             ة ال اص وحال اع الخ ات القط ام منتج ضة أم ام منخف اع الع ضع للقط ي تخ صناعات الت ك ال . تل
ه المدة یعود سبب ذلك الى توقف تورید المنتجات والصناعات النسیجیة التي حققت تقدمًا واضحًا في ھذ        

مما شجع مصانعھا القائمھ لتطویر إنتاجھا في محاولة سد حاجة السوق المحلیة , المماثلة لھا من الخارج  
.منھا

)31(جدول 
)ملیون دینار(1993بنیة الصناعات التحویلیة في محافظة النجف والقطر عام 

عدد الصناعة
المنشآت

عدد 
ملینالعا

قیمة قیمة اإلنتاجقیمة األجور
المستلزمات

القیمة 
المضافة

1214687.973.539.334.2غذائیة
283215714.9319.5154.3165.1نسیجیة
3478583.2169.5101.568.0خشب

7340.085.93.73.2ورق وطباعة
7610.48.63.84.8كیمیاویة
77202617.2178.290.787.4إنشائیة
------معدنیة
2435332.872.62844.6ھندسیة
29860.855.219.136.0أخرى

النجف

1114622347.4883.4440780442.6المجموع
182327322314.04628.33490.41137.9غذائیة
422135481243.23529.52240.31289.2نسیجیة

3626948569.11543.8911.3632.4خشب
164749357.3348.1214.8133.3ورق وطباعة
38227359288.12871.31321.11542.2كیمیاویة
13129884303,82476,51271,81198,7إنشائیة
1449448.673.820.753.0معدنیة
337232636267.32781.61670.41111.2ھندسیة
731891.375.330.344.9أخرى

العراق

149751743431593.318328.711185.47143.2المجموع
رة         , دائرة األحصاء الصناعي   , ھیئة التخطیط :المصدر طة والكبی شآت الصغیرة والمتوس داول الحاسبة للمن ج

.1993لسنة 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


ام  ي ع ا ف ى 2004أم رأت عل ي ط رات الت د التغیی سان وبع ب نی ر عق رب 2003القط ن ح م

ي القطر       , مدمرة وتغییر في النظام السیاسي واإلقتصادي  صناعیة ف ة ال ي البنی رة ف حصلت تغییرات كبی

ن   . عمومًا وفي المحافظة خصوصاً  ر م حیث أستحوذت الصناعات الغذائیة في محافظة النجف على أكث

و  شآت ونح دد المن ث ع والي  %) 18(ثل املین وح دد الع ن ع ة   %) 30(م اج والقیم ة اإلنت ن قیم ل م لك

دد    ,لكل منھما من حیث عدد المنشآت%) 15(المضافة بنسبة    ن حیث ع أال أن الثانیة حققت نسبًا أكبر م

ع     ضافة بواق ة الم اج والقیم ة اإلنت املین وقیم ي   %) 65(و %) 59(و%) 28.5(الع والي ف ى الت عل

ة بإعتب        , المحافظة ة الثالث اج بحوالي   وجاءت صناعات الخشب بالمرتب ة  %) 2(و %) 4(ارات اإلنت للقیم

ة ي المحافظ ة ف ضافة المتحقق ة . الم صناعات األربع د أن ال ذلك نج شب (ل شائیة والخ ة واإلن الغذائی

سیجیة و ) والن ت نح صناعیة%) 80(مثل شآت ال دد المن ن ع و , م املین%) 73(ونح دد الع ن ع ا , م فیم

ة    %) 95(و %) 90(أستحوذت الصناعات الغذائیة واإلنشائیة فقط حوالي    اج والقیم ة اإلنت من حیث قیم

ة    ي المحافظ والي ف ى الت عف دور      , المضافة عل ن خالل ض صناعیة م ة ال ي البنی ل ف ى خل شیر ال ا ی مم

ة ي المحافظ ة ف صناعات اإلنتاجی ر  , ال ستوى القط ى م ا عل د م ى ح سھ ال ي نف ال ف د الح اءت ,ونج إذ ج

شآ   دد المن ث ع ن حی ھ م ة بالمقدم صناعات الغذائی سبة  ال املین بن دد الع ى %) 23(و %) 42(ت وع عل

ر ي القط والي ف الل   , الت ن خ ة م ة الثانی سیجیة بالمرتب شب والن شائیة والخ صناعات اإلن اءت ال وج

.لكل منھما%) 13(أستحوإذھا على نسبة

ي بلغت       إفي حین    املین الت %) 20(نفردت الصناعات اإلنشائیة بالمرتبة الثانیة بالنسبة لعدد الع

سبة        وجاءت مت   ة المضافة بن اج والقیم ة اإلنت ث قیم ن حی صناعات م ى %) 33(و %) 31(صدرة ال عل

والي سبة  , الت ة بن صناعات الغذائی ة ال ة الثانی ت المرتب ضًا%) 22(و %) 29.5(وأحتل والي أی ى الت , عل

ة المضافة بحو                 اج والقیم ة اإلنت املین وقیم دد الع ث ع الي وبالمرتبة الثالثة الصناعات الكیمیاویة من حی

ر    %) 23(و %) 18(و%) 19.5( ي القط والي ف ى الت دت     . عل ر أعتم صناعیة للقط ة ال ذلك إن البنی ل

ي الھیكل              ل ف ة الخل ى حال شیر ال ا ی بالدرجة األساس على الصناعات الغذائیة واإلنشائیة والكیمیاویة مم

ستوى المحافظة      ى م رات  . الصناعي سواء كان ذلك على مستوى القطر أو عل ث أن التغیی لة  حی الحاص

سیجیة والخشب                ة والن دمتھا الغذائی ي مق صناعات األستھالكیة وف دم ال , ..في البنیة الصناعیة أفرزت تق

ك     , )الكیمیاویة والمعدنیة األساسیة والھندسیة   (مقابل تراجع الصناعات اإلنتاجیة      ین أسباب ذل ن ب نجد م

اً  وتوجھ اإلستثمارات الصناعیة الخاص, ھو التوجھ اإلستھالكي العام    ة نحو الصناعات التي تحقق أرباح

وعي الصناعي               سبب ضعف ال ذا اإلتجاه ب ع ھ سجمة م شآت القطاع     , أكثر وأسرع من ضًال عن أن من ف

ت عن العمل     2003العام قد أثرت علیھا ظروف مابعد نیسان عام     . فتراجع إنتاج بعضھا وأخرى توقف

د مّرت بمراحل صعبة تمثلت         ي العراق ق دمرة وفرض الحصار     السیما وأن الصناعة ف الحروب الم ب
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الم             ي الع صناعي ف دان ال ة التطور الحاصل بالمی ن مواكب ھ م م تمكن ان   , اإلقتصادي الشامل علیھ ل ل ك ب

.العكس من ذلك بتوقف بعض الصناعات عن العمل وتراجع إنتاج البعض اآلخر

)32(جدول  

)یون دینارمل(2004بنیة الصناعة التحویلیة في محافظة النجف والقطر عام 

عدد الصناعة

المنشآت
عدد 

العاملین

قیمة 

األجور

قیمة 

اإلنتاج

قیمة 

المستلزمات

القیمة 

المضافة

52322822307.335945.710696.925248.7غذائیة

21428075004.81043.3703.8339.4نسیجیة

167506285.64317.12503.81813.2خشب
------83831.7ورق وطباعة

3726846905.83308.32091.61216.7كیمیاویة

202359014565.968058.512826.955231.6إنشائیة

------61615.8معدنیة

197601744.91459.5893.3566.1ھندسیة

287.123.6263.5--2436أخرى

النجف

13781256029862.1115419.829740.284679.6المجموع

75384920875671.2513393.9329638.8183755.0غذائیة

23613589378278.596793.065690.031102.9نسیجیة

239863905716.076113.740811.535302.1خشب
112598115843.09770.25108.64661.6ورق وطباعة

96541285161280.0312504.3119482.5193021.7كیمیاویة

24274270785646.6540754.1269139.82716140.2إنشائیة

134371314.55792.84577.21215.6معدنیة

18142799167472.7168697.361105.4107591.8ھندسیة

21312912453.718287.813447.34840.4أخرى

العراق

18071211117492676.51742107.4909001.68331050.8المجموع

صدر ائي  : الم اون اإلنم یط والتع ات   , وزارة التخط ا المعلوم صاء وتكنولوجی زي لإلح از المرك ة , الجھ مدیری
.2004جداول الحاسبة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة والكبیرة لسنة, األحصاء الصناعي
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)33(جدول
) ((%))2004- 1982(للمدةقطر في محافظة النجف والیة ت التحویللفروع الصناعایة األھمیة النسب

عدد 1982
المنشآت

عدد 
العاملین

قیمة 
االجور

قیمة 
أإلنتاج

قیمة 
المستلزمات

القیمة 
المضافھ

عدد 2004
المنشآت

عدد 
العاملین

قیمة 
األجور

قیمة 
اإلنتاج

قیمة 
المستلزمات

القیمھ 
المضافھ

17.923.830.716.114.819.137.918.17.731.13629.8غذائیة
30.518.512.81916.524.715.522.316.80.92.40.4نسیجیة
---16.424.423.810.28.912.90.50.30.1خشب
ورق 
وطباعة

------2,621,323,12,971,4

1,92,62,31,61,61,714.628.548.85943.165.2كیمیاویة
---10,38,25,96,66,17,60.40.120.05معدنیة
10.70.20.10.060.414.24.72.51.330.7ھندسیة

النجف

0.30.080.3-10.45.31.835.942.620.71.70.28أخرى
1221.621.927.131.120.841.723.315.429.536.322غذائیة
31.324.322.416.315.317.8131715.95.57.23.7نسیجیھ
18,98.96.45.24.46.113,231,24,44,54,2خشب
ورق 
وطباعة

------0.62.83.20.60.60.6

1.510.613.611.610.815.319.532.717.913.123.2كیمیاویة
717.419.312.39.91613,420,217,43129,632,6إنشائیة
0.081.41.81.21.310.70.10.060.30.50.1معدنیة
2014.314.218.617.320.61013.213.79.76.712.9ھندسیة

العراق

9.11.40.27.79.74.61.10.60.511.50.6أخرى
).32(و) 30(على الجداول تمادالباحث باإلعأعده :المصدر
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):2004-1982(تطور فروع الصناعة التحویلیة في محافظة النجف للمدة4. 3

دة       روع     ) 2004-1982(أن الھیكل القطاعي الصناعي في محافظة النجف للم ع ف مل جمی د ش ق

ذه ا            ي ھ ا ف شأتھا وتطورھ ة لن ة الصناعة التحویلیة بسبب توافر المقومات األساسیة الالزم ن  , لمحافظ لك

.الصناعات تتباین مع بعضھا بمقدار إفادتھا من تلك المقومات سواء لقیامھا أو تطورھا الحقًا

ك المقومات             ا بتل رتبط قیامھ صناعات ی ذه ال ستمر     , ومع أن بعض ھ د الی اط ق ذا األرتب اال أن ھ

ھ منھ           , طویًال ا تحتاج صناعات بم ذه ال داد ھ أثیر المقومات   , اأما بسبب تضاؤل قدرة اإلقلیم على إم أو ت

ح          دأ مالم ث تب بعض اآلخر حی األخرى علیھا یكون حازمًا في تحدید إتجاھات توطن بعضھا وتطور ال

سة   , الخسائر اإلقتصادیة تلوح في األفق     ى المناف درتھا عل ذه       . أو تتحدد ق ام ھ ك قی ى ذل ب عل ا یترت ومم

الیم أخ             ي أق یم أو ف ي ذات اإلقل دة سواء ف ة صناعات      الصناعات مواقع جدی ي أھمی د ف ا تزای رى أو ربم

.أخرى في ذات اإلقلیم مما یقلل من قدرتھا على اإلفادة من إمكانات محلیة متاحھ لإلستثمار الصناعي

ًا أو             ف تطورًا حین ي محافظة النج صناعة ف ة ال ي بنی رًا ف سابق تغیی ي المبحث ال د شھدنا ف ولق

وكذلك للتباین الحاصل في , وف التي مر بھا القطرتراجعًا أحیانا أخرى لصناعٍة أو ألخرى بسبب الظر        

ددة      ا المتع ًا في       . قدرة اإلقلیم على أمداد الصناعات القائمة على مطالبھ رًا متباین رك أث این یت ذا التب أن ھ

ي المحافظة                 ة ف ة اإلقلیمی ى التنمی ًا عل وم الحق ن أن تق ي یمك أھمیة كل من فروع الصناعة القائمة أو الت

ستقبًال اظرًا وم صناعة    . ح روع ال ن ف رع م ل ف ع ك تعراض لواق أتي أس ا ی ر فیم ذا األث ان ھ ل بی وألج

.التحویلیة في محافظة النجف

:الصناعات الغذائیة1. 4. 3

ن        ا م ا لھ داًُ لم ًا متزای ولى أھتمام د أن ت ي الب ة الت صناعات المھم ن ال ة م ناعات الغذائی د ص تع

سكان ودعمھ      الزم لل ا        أھمیة في توفیر الغذاء ال ل إنتاجھ الل تحوی ة من خ اطق الریفی ا إلقتصادیات المن

.الزراعي الخام الى منتجات غذائیة ذات نفع ومردود إقتصادي كبیر

درتھم    سكان وق دد ال د ع ع تزای ة م صورة طردی صناعات ب ذه ال ات ھ ى منتج ب عل زداد الطل ی

دد س       , المادیة على اإلنفاق   ة ع ذي یتصف بقل یم ال ي اإلقل ولھم  وعكس الحال نجده ف ة دخ , كانھ ومحدودی

وب      ن الحب ل طح یة مث ة األساس صناعات الغذائی ات ال ى منتج ھ عل ب فی صر الطل ا یقت مم

وزات ازر,والمخب شلب,المج صنیع ال ة, ت وت النباتی ة,الزی شروبات الغازی صناعات . الم ذه ال صف ھ وتت

ي عل          ب المحل دار الطل ب ومق ة تتناس ة وبعمال ة وفنی ات إنتاجی ا وبطاق ة قیامھ ا  بإمكانی د   . یھ ي حین نج ف

درتھم              اع دخولھم وق ذي یتصف سكانھ بإرتف یم ال ي اإلقل تزاید الطلب على منتجات األغذیة المتطورة ف

ة       ات   , في اإلنفاق لشراء األغذیة الجاھزة واللحوم واألسماك المعلب شكوالتھ والحلوی او وال ب  , الكاك الحلی

.لمشروبات الغازیة المختلفة وغیرھاا, خالصات ومنتجات غذائیة من النشا والبروتین, ومشتقاتھ
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مثلت  1982منشأة عام ) 194(بلغ عدد المنشآت ھذا الفرع الصناعي في محافظة النجف نحو         

والي ر %) 6.8(ح ي القط رع ف ذا الف شآت ھ ن من ن , م ر م دول ویظھ والي ) 34(ج ھمت بح د أس ا ق أنھ

نخفض عدد المنشآت في المحافظة بینما إ. من إجمالي العاملین في الصناعات نفسھا في القطر  %) 1.7(

ى ام ) 121(ال شأة ع ت 1993من ر %) 6.6(مثل ي القط شآتھا ف ن من ى  , م ا ال دد عمالھ ض ع ا إنخف كم

سھا نحو       ) 468( ر الحصار      %) 1.7(عامل اال أن نسبتھم من إجمالي العمال ظلت نف ى أث ك ال شیر ذل ی

ًا والمحافظة خصوصاًَ           ي عام    . اإلقتصادي على ھذه الصناعات في القطر عموم ا ف د إزداد  2004أم ق

ى   ة ال ي المحافظ شآتھا ف دد من ت ) 523(ع شأة مثل ا %) 6.9(من ر منھ الي القط ن إجم دد , م ع ع وإرتف

ي القطر      %) 4.6(عمالھا بصورٍة ملحوظة لتشكل حوالي       ا ف الي عمالھ ار    , من إجم ا نالحظ أن اآلث مم

ا في     كانت على ھذه الصناعات ف2003السلبیة للحرب األخیرة عام      ن مثیالتھ أثیرًا م ي المحافظة أقل ت

ر  وم القط ة      . عم ي المحافظ ة ف صناعات الغذائی شآت ال ن أن من ظ م اج یالح ارات اإلنت سبة إلعتب وبالن

اج، وحققت حوالي      %) 1.2(أسھمت بحوالي    ة اإلنت ضافة عام     %) 1.4(من قیم ة الم ن القیم , 1982م

ى       ر ال الي القط ن إجم سبتھما م د إزدادت ن ا %) 3(و %) 1.6(اال أن ق ٍل منھم سبة   , لك ت ن ا ظل فیم

ة حوالي      ا عام   %) 1.1(مستلزمات اإلنتاج والبالغ صناعات      . 1993ذاتھ ذه ال ق ھ ى أن تحق ا أدى ال مم

شآتھا              سبب توقف بعض من وم القطر ب ي عم في المحافظة أرباحًا أكثر على الرغم من تراجع مكانتھا ف

ستورد        ة الم ا األولی وفر موادھ سكر (ه عن العمل لشحة ت وت ,ال د حسبت      , ..) الزی اج ق ة اإلنت ا أن قیم كم

سوق                   سعر ال یس ب ة ول ة التموینی واطنین حسب نظام البطاق ا للم باألسعار التي باعت بھا الدولة منتجاتھ

. السائد

)34(جدول  

)1982،1993،2004(واقع الصناعات الغذائیة في محافظة النجف والقطر للسنوات

)الف دینار(

عدد 

المنشآت

عدد 

العاملین

قیمة 

األجور

قیمة 

اإلنتاج

قیمة 

المستلزمات

القیمة 

المضافة

1948540.96.84.32.5النجف 1982

28514830772.7584.5411.3173.5القطر

12146870973.539.334.2النجف 1993

182327322314.04628.33490.41137.9القطر

523228217.519547291368472015862571النجف 2004

75384920828287634333829951209499147124330804القطر

).32(,)31(,)30(باإلعتماد على الجداول : المصدر
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ى  %) 7(قد إزدادت قیمة اإلنتاج أیضًا في المحافظة الى     2004أما في عام     والقیمة المضافة ال

ر %) 13.7( الي القط ن إجم شی, م ا ی رة   مم ًا كبی ت أرباح ة حقق ي المحافظ صناعات ف ذه ال ى أن ھ ر ال

.وشكلت نسبة عالیة على مستوى عموم القطر

صناعات    ذه ال رة لھ شآت الكبی ن المن ة م صة المحافظ ت ح ط) 4(كان شآت فق سبة , من كلت ن ش

و   ة نح ا والبالغ الي مثیالتھ ن إجم املین   ) 190(ضئیلة م دد الع ط ع ان متوس ي القطر وك رة ف شأة كبی من

وم القطر حوالي             ) 75(فیھا ي عم ل ) 107(عامل في المحافظة بینما بلغ المتوسط ف ا   . عام ا علمن وإذا م

ام           اب دور القطاع الع ي غی ا یعن أن جمیع منشآت المحافظة الكبیرة تعود ملكیتھا الى القطاع الخاص مم

.المحافظةوعدم تمكن رأس المال على إنشاء مصانع ضخمة لھذه الصناعات في , في ھذه الصناعة

ة     صناعات التحویلی الي ال ن إجم صناعات م ذه ال ا ھ ي أحتلتھ سبیة الت ة الن ق باألھمی ا یتعل وفیم

ة   شیر  , األخرى في المحافظ ا أسھمت عام    ) 33(جدول  ی والي  1982إنھ دد    %) 18(بح الي ع من إجم

شآت و والي    %) 23.8(المن املین وح دد الع الي ع ن إجم ة   %) 30.7(م ور المدفوع الي األج ن إجم م

ین شكلت    , %) 16.1(وكان إسھامھا من إجمالي قیمة اإلنتاج نحو , للمشتغلین في ھذه الصناعات  ي ح ف

والي   و%) 14.8(ح ت نح ستلزماتھ وبلغ ن م روع  %) 19.1(م ي ف ة ف ضافة المتحقق ة الم ن القیم م

وم القطر         . الصناعة التحویلیة بالمحافظة   ي عم ا ف ع مثیلتھ اد أھمیتھ   , وعند مقارنة ذلك م ن  نجد أزدی ا م

ل من                سب أق اج ن ارات اإلنت سبیة إلعتب ة الن ا سجلت األھمی املین واألجور فیم شآت والع حیث عدد المن

ر   ي القط ا ف ام   . مثیلتھ صناعات ع ذه ال سبیة لھ ة الن ا األھمی سب  2004ام ر ح شكل كبی د إزدادت ب فق

ا        أنظر شكل   , 1982م المعاییر كافھ عدا عدد العاملین الذي سجلت فیھ نسبة أقل عما كان علیھ الحال ع

املین    ) 18.1(من إجمالي عدد المنشآت و%) 38(إذ نجد إنھا أسھمت بحوالي      , ( ) دد الع الي ع من إجم

من %) 36(لقیمة اإلنتاج وحوالي %) 31.1(من إجمالي األجور المدفوعة للمشتغلین و  %) 7.7(ونحو  

صناعات نح    ذه ال راء ھ ة ج ضافة المتحقق ة الم جلت القیم ا س ستلزمات فیم الي %) 29.8(و م ن إجم م

ة               اج والقیم ة اإلنت سبیة لقیم ة الن ي األھمی دمًا واضحًا ف ة األخرى تق مثیلتھا المتحققة للصناعات التحویلی

ي المحافظة      , المضافة على مثیلتھا في عموم القطر      ا ف مما نالحظ تطور ھذه الصناعات وأزدیاد أھمیتھ

. بشكل یفوق ماتحقق على مستوى القطر

صناعات طحن الحبوب        وتمثلت صناعا   ي محافظة النجف ب رع ف ذا الف شلب  , ت ھ , مجارش ال

وزات ات والمخب ور, المعجن بس التم ر  , ك سل التم ل وع ور والخ كریات التم دبس(س ة , )ال ن وتنقی طح

ة  , المرطبات والمثلجات , الحلویات واألغذیة الخفیفة  , المشروبات الغازیة , وتعبئة الملح  األغذیة الحیوانی

).الحیوانيالعلف(الجاھزة
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:     الصناعات النسیجیة2. 4. 3

الل       ن خ ع م اة المجتم ي حی ة ف ة خاص ا أھمی ي لھ صناعات الت ن ال سیجیة م صناعات الن د ال ُتع

ھ    ا للغزول والحیاك ة   ,توفیرھ سة الجاھزة المختلف ة المتنوعة   , األلب صوفیة   , المنتوجات الجلدی س ال المالب

.غیرھاالخیاطة و, والقطنیة و األفرشة

ام       ي محافظة النجف ع والي  1982أسھم ھذا الفرع الصناعي ف دد    %) 4.4(بح الي ع من إجم

من إجمالي عدد العاملین في ھذا الفرع في القطر، ورغم تراجع عدد %) 1.2(ونحو , منشآتھ في القطر 

ة عام     شآتھ العامل ى  1993من ي القطر إرتف       ) 283(ال ددھا ف الي ع ن إجم شأة اال أن إسھامھ م ى من ع ال

رع       ) 6.1(و, %)6.7( ذا الف دد       , من إجمالي عدد العاملین في منشآت ھ ى أغالق ع ك ال ود سبب ذل ویع

ر          ن والصوف والحری ل القط ستوردة مث ة الم ا األولی د موادھ ف توری سبب توق ر ب وم القط ي عم ا ف منھ

شة   زول واألقم صناعي والغ ام   . ال ال ع ذلك الح ًا    2004ك رع إرتفاع ذا الف ناعات ھ جلت ص ث س حی

ي القطر و      %) 9(ملحوظًا بتحقیقھا نحو     شآتھا ف املین     %) 7.8(من إجمالي عدد من الي عدد ع ن إجم م

).35(مثیلتھا في القطر، مما یعني توفر إمكانیة نجاح توطن ھذه الصناعة في المحافظة، أنظر جدول 

)35(جدول 

)ملیون دینار) (1982،1993،2004(واقع الصناعات النسیجیة في محافظة النجف والقطر للسنوات 

عدد 
المنشآت

عدد 
قیمة قیمة اإلنتاجقیمة األجورالعاملین

المستلزمات
القیمة 
المضافة

3306660.48.14.83.2النجف 1982

73915436774.3350.62001.7148.8القطر

2832.114.9319.5154.3165.1النجف 1993

422135481243.23529.52240.31289.2القطر

214280746583847108789582381711النجف 2004

236135893396685456066812847648217130199القطر

) .32(،)31(، )30(جداول الباإلعتماد على : المصدر

ة  %) 2.1(من إجمالي قیمة اإلنتاج و %) 2.3(مؤشرات اإلنتاج مثلت نحو   بمایتعلقو من القیم

والي عام    %) 12.8(و %) 9(إرتفعت ھذه النسب الى  1982فة المتحققة في القطر عام    المضا ى الت عل

ى             1993 ا عل ة بحالھ دة مقارن ذه الم الل ھ ي المحافظة خ صناعات ف ذه ال ال ھ سن ح ى تح شیر ال ا ی مم

ام         شكل سوى     2004مستوى القطر اال أنھا تراجعت كثیرًا ع م ت ث ل اج ونحو     %) 1(حی ة اإلنت من قیم
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ى توقف بعض               %) 1.1( ك ال ود سبب ذل ي القطر ویع صناعات ف ذه ال ة لھ ة المضافة المتحقق من القیم

ذي تعرض لقصف جوي           ف ال منشآتھا في المحافظة عن العمل السیما  معمل األلبسة الجاھزة في النج

ام  رب ع الل ح ة   , 2003خ ي الكوف ة ف صناعات الجلدی ل ال یما معم ر الس بعض االخ اج ال ع إنت وتراج

ل  ا ومعم دن وغیرھ ي ع ي ح اش ف سیج اإلنع ي  , ن ا الت ستوردة لمنتوجاتھ ات الم سة المنتوج سبب مناف ب

واطنین                سبة للم ى أن تكون أسعارھا مناسبة بالن اأدى ال ارك م ة دون رسوم وكم دخلت األسواق المحلی

.مقارنًة مع اسعار المنتوجات المحلیة

ة           أما األھمیة النسبیة التي مثلتھا الصناعات النسیجیة على مستوى صناعات المحافظة التحویلی

رى الل  , األخ ن خ ظ م دول نالح ام  ) 33(ج كلت ع ا ش و 1982إنھ دد  %) 30.5(نح الي ع ن إجم م

شآت و و  %) 18.5(المن املین ونح دد الع الي ع ن إجم شتغلین  %) 12.8(م ة للم ور المدفوع ة األج لقیم

اج نحو        وفي حین  ة اإلنت الي قیم ا بلغت     ) 16.5(و %) 19(كان نصیبھا من إجم ستلزمات وفیم ن الم م

رى   %) 24.7( صناعات األخ ة لل ضافة المتحقق ة الم ن القیم ذه    , م سبیة لھ ة الن ت األھمی ذلك كان ب

ا                      ھ أم ام ذات اج للع ارات اإلنت ث إعتب ي القطر من حی ا ف ى من مثیلتھ الصناعات في محافظة النجف أعل

ام أھمیت ة ع ي المحافظ ا ف املین  2004ھ دد الع دا ع اییر ع ل المع سب ك ر ح ستوى كبی ضت بم د إنخف ق

ام                 ا ع ن مثیلتھ ى م سبة أعل ة وسجل ن ، إذ 1982وقیمة األجور اللذان إزدادا بشكل ملحوظ في المحافظ

و   ت نح شآت و   %) 15.5(بلغ دد المن الي ع ن إجم والي  %) 22.3(م املي وح دد الع الي ع ن إجم م

ا بلغت           من%) 16.8( ة  %) 0.9(إجمالي األجور المدفوعة للمشتغلین في الصناعات األخرى، فیم لقیم

اج و  ستلزماتھ و%) 2.4(اإلنت ن م ع    %) 0.4(م م تراج ھ ورغ ام ذات ة للع ضافة المتحقق ة الم ن القیم م

یمة األھمیة النسبیة لھذه الصناعات في عموم القطر أیضًا اال إنھا فاقت أھمیتھا في المحافظة من حیث ق    

سبة     ت ن ي بلغ ر الت ي القط ة ف ضافة المتحقق ة الم ستلزمات والقیم اج والم %) 7.2(و%)  5.5(اإلنت

ة من       2003على التوالي، یشیر ذلك الى أن أثر حرب عام   %) 3.7(و ى المحافظ أثیرًا عل ر ت ت أكث كان

شآت الكبی  ن المن ة م ّمت المحافظ د ض صناعات وق ذه ال سبة لھ ر بالن وم القط ى عم ا عل وى تأثیرھ رة س

ة            ي الكوف ة ف صناعات الجلدّی ل ال ف واألخرى معم ي النج منشأتین فقط تمثلت بمعمل األلبسة الجاھزة ف

ة      %) 5(وتعود ملكیتھا الى القطاع العام، وبذلك مثلت نسبة        ي القطر والبالغ ددھا ف الي ع ) 39(من إجم

املین نحو           دد الع ي المحاف  ) 1060(منشأة كبیرة في حین كان متوسط ع غ المتوسط     عامل ف ا بل ظة بینم

والي  ي           ) 780( ح سكان ف ل لل رص عم رت ف شآتین وّف اتین المن ظ أن ھ ا نالح ر مم ي القط ل ف عام

ذا           ت صناعات ھ وم القطر وتمثل المحافظة بمستوى أكبر من ما وفرتھ المنشآت الكبیرة األخرى في عم

سیج القطن         صناعات غزل ون ي محافظة النجف ب رع ف س الجاھزة  , الف صوف غزل , المالب سیج ال , ون

ود   ) القطنیة, الصوفیة(الحیاكة المالبس الخارجیة   ة الجل دانتیل   , خیاطة المالبس الجاھزة دباغ سیج ال , ن

سكریة        سفر     , صباغة األحذیة سیما الریاضیة والع ب ال ب المدرسیة وحقائ وط   , صناعة الحقائ ل الخی فت
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ة   ة     , الحریریة والقطنی اءة الرجالی وط والعب سائیة   , المطرزات وصناعة الف ستائر واألقمشھ الن اءة  , ال العب

.الصوفیة  واألفرشة وغیرھا

:صناعات الخشب واألثاث الخشبي3. 4. 3

ا             ك من أھمیتھ تھالكیة والش صناعات األس من ال تصّنف صناعات الخشب واألثاث الخشبي ض

.يفي حیاة السكان من خالل توفیرھا للمنتوجات الخشبیة المختلفة السیما األثاث المنزل

و   صناعات نح ذه ال ن ھ ف م ة النج ّمت محافظ ام ) 178(ض ي ع شأة ف سبتھا 1982من ت ن كان

ي القطر       %) 4.4(من إجمالي عدد المنشآت ونحو    %) 3.9( صناعات ف من إجمالي عدد العاملین بھذه ال

رغم 1993من إجمالي عدد العاملین عام %) 9(من إجمالي عدد المنشآت والى ) 9.6(وقد ارتفعت الى

وم  ) 858(ض عدد العمال فیھا الى    إنخفا عامل في المحافظة اال أن مستوى اإلنخفاض كان أكثر في عم

ى     شآت ال ض عدد المن ة، وإنخف ي المحافظ ال ف ھ الح ا علی ام ) 167(القطر عم ة ع ي المحافظ شأة ف من

ى     , من إجمالي مثیالتھا في القطر%) 7(أسھمت بحوالي    2004 املین ال ) 506(كذلك إنخفض عدد الع

والي  ع سبتھم ح غ ن صناعات %) 8(امل بل ذه ال ي ھ املین ف دد الع الي ع ن إجم دول  , م ر ج ، )36(أنظ

اج                  ل إنت ف معم ستوى المحافظة كتوق ى م ل سواء عل شآتھا عن العم یشیر ذلك الى توقف العدید من من

ة         واد األولی ى الم الخشب المضغوط في النجف أو على مستوى القطر وذلك بسبب صعوبة الحصول عل

.حلیة والمستوردةالم

)36(جدول 
في محافظة النجف والقطرواألثاث الخشبي الخشبواقع صناعات 

)ملیون دینار) (1982،1993،2004(للسنوات 
عدد 

المنشآت
عدد 

العاملین
قیمة 
األجور

قیمة 
اإلنتاج

قیمة 
المستلزمات

القیمة 
المضافة

178878747434226421700النجف 1982

448919898212941118166096250854القطر

3478583.2169.5101.568.0النجف 1993

3626948569.11543.8911.3632.4القطر

167506285.64317.12503.81813.2النجف 2004

167506285.64317.12503.81813.2القطر

).32(،)31(، )30(جداول الباإلعتماد على : المصدر

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


ن   إذ,نجد الحال نفسھ بحسب معاییر اإلنتاج      اج م إزداد إسھام صناعات المحافظة في قیمة اإلنت

سھا %) 5.6( ومن ثم إنخفضت الى %) 11(الى حوالي   %) 3.9( ة المضافة    , خالل المدة نف ي القیم وف

ن   ضًا م ت أی ى %) 3.3(إرتفع ام  %) 10.8(ال ضت ع ا إنخف ى 2004اال إنھ الي %) 5.1(ال ن إجم م

.مما یشیر الى إخفاق ھذه الصناعات في المحافظة كان أكبر من المتحقق منھ في عموم القطر, طرالق

ة األخرى                  صناعات التحویلی سبة لل اث الخشبي بالن صناعات الخشب واألث أما األھمیة النسبیة ل

ة  ي المحافظ و     , ف ت نح ا مثل د إنھ ام       ) 16.4(نج ة ع شآت المحافظ دد من الي ع ن إجم , 1982م

و صناعي و  %) 24.4(ونح ل ال وة العم الي ق ن إجم صناعي  ) 12.9(و %) 8.9(م اج ال ام اإلنت ن أقی م

سھ      ام نف والي للع ى الت ضافة عل ة الم ستلزماتھ والقیم ي     . وم سبیة ف صناعات الن ذه ال ة ھ ت أھمی ذلك كان ل

اج                 ارات اإلنت ث إعتب ن حی وم القطر م ي عم ا ف ن مثیلتھ ى م ي عام   . المحافظة أعل إنخفضت  2004وف

غ            أھمیتھا ي المحافظة إذ بل ة األجور المدفوعة ف املین وقیم دد الع النسبیة من إجمالي عدد المنشآت وع

ة         %) 0.9(و%) 4(و%) 12.1(نسبتھا   ة قیم ن ناحی ا م ذلك إنخفضت اھمیتھ والي ك ى الت لكل منھما عل

ي المحا من القی%) 6.7(لمستلزماتھ والى %) 8.4(و%) 3.7(اإلنتاج نحو   ة مة المضافة المتحققة ف . فظ

دد                 ث ع ة من حی ي المحافظ ى ف سب ادن ر نجد ن وم القط ي عم سبیة ف ا الن ع اھمیتھ ك م ة ذل د مقارن وعن

ا       صف مثیلتھ ت ن صناعات كان ذه ال ن ھ ة م ضافة المتحقق ة الم اج والقیم ور واإلنت یم االج شآت وق المن

.المتحققة في القطر خالل العام نفسھ

ف بإن  ة النج ي محافظ صناعات ف ذه ال شآت ھ صفت من ى  ات ا ال ع ملكیتھ ود جمی غیرة وتع ا ص ھ

صناعات     ذه ال رة لھ شآت كبی ة من ن اقام تمكن م م ی ذي ل اص ال اع الخ ة  . القط ي المحافظ ت ف د تمثل وق

اث           ت الخشبیة، النجارة، االث اث والثواب بصناعة الخشب ومنتجات الفلین، اطارات المرایا، صناعة االث

زران       شر وكبس اال   , الخشبي، اثاث ولوازم الخی واب      قطع ون ات واالب خشاب، نقش االخشاب، الموبلی

. الخشبیة، االبواب واالثاث المكتبي والمنزلي

:صناعات الورق والطباعة والنشر4. 4. 3

شر،      : تنقسم ھذه الصناعات على قسمین رئیسیین  ورق واألخرى الطباعة والن أحدھا صناعة ال

لیلوزیة    إذ تعنى األولى بتحویل المواد األولیة الخام مثل لب الخ     ة س ى عجین م  , شب واألوراق التالفة ال ث

ًا     . تحویل األخیرة الى ورق بأنواع وقیاسات مختلفة    وم غالب صناعیة تق ا ال حیث المراحل األولى لعملیاتھ

ة       في األقالیم التي توفر متطلباتھا من المواد األولیة وھذا ماالنجده في محافظة النجف حتى المواد األولی

ع     األخرى التي یمكن أ    ى بتقطی ي تعن ن تعوض جزئیًا عن األخشاب، أما المراحل التصنیعیة األخرى الت

. وكبس األوراق حسب المواصفات المطلوبة یمكن إقامتھا في أي موقع 
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سكانیة   , والقسم اآلخر من ھذه الصناعات الطباعة والنشر       وغالبًا ماتجتذبھا مناطق التركزات ال

ة  الكبیرة التي تضم مراكز ومؤسسات س      ة مختلف ام   , یاسیة وثقافیة وأدبیة وأعالمیة وإداریة وعلمی ا تق كم

ھ        , بعض منھا في المدن الكبیرة والمتوسطة      ي اآلون یما ف ك الس بعض ذل زت ب ف تمی ولعل محافظة النج

شآت نحو   ) 7(كان إسھام محافظة النجف التي بلغت عدد منشآتھا لھذه الصناعات  . األخیرة %) 4.3(من

ا  , 1993القطر عام    من عدد منشآتھا في      وا سوى     ) 34(وعمل فیھ م یمثل ل ل الي   %) 0.5(عام من إجم

ا    %) 1.8(لقیمة األجور المدفوعة وحوالي    %) 0.1(و, عددھم   ستلزماتھ و فیم اج وم لكل من قیمة اإلنت

صناعات نحو     ذه ال ة المضافة لھ ر   %) 2.4(بلغت القیم ر، أنظ ي القط ة ف ا المتحقق الي مثیالتھ ن إجم م

).37(جدول  

)37(جدول 

)1993،2004(واقع صناعة الورق والطباعة والنشر في محافظة النجف والقطر للسنوات

)ملیون دینار(

عدد 

المنشآت

دد ع

العاملین

قیمة 

األجور

قیمة 

اإلنتاج

قیمة 

المستلزمات

القیمة 

المضافة

ـــــــ(*)1982

7340.085.93.73.2النجف 1993

164749357.3348.1214.8133.3القطر

---83831.7النجف  2004

112598115843.09770.25108.64661.6القطر

.أضیفت صناعات الورق والطباعة والنشر لصناعات الخشب واألثاث الخشبي1982عام (*) 

).32(و)31(ول اجدالباإلعتماد على : المصدر

ام   شآت ع دد المن غ ع ا بل و2004فیم كلت ) 8(نح شآت ش ي  %) 7.1(من ددھا ف الي ع ن إجم م

صناعات   , من إجمالي عددھم  %) 0.6(عامل ولم یمثلوا سوى   ) 38(وعمل فیھا   , القطر ذه ال ولم تحقق ھ

ا حوالي     ار وحوالي    ) 3409(إنتاج یذكر خالل ھذا العام في حین بلغت قیمة إنتاجھ ون دین ) 1073(ملی

اثیر  ملیون دینار للقیمة المضافة المتحققة لھذه    الصناعات في عموم القطر للعام نفسھ مما یشیر الى أن ت

ھ في   2003حرب عام    على ھذه الصناعات في المحافظة كان كبیرًا جدًا رغم إنھا حققت إنتاج البأس ب

.2004عموم القطر عام 
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ھامھا        ان إس ف فك ة النج ي محافظ شر ف ة والن ورق والطباع صناعات ال سبیة ل ة الن ا األھمی أم

عیف  ھمت , ض ث أس ام   %) 0.6(حی صناعیة ع ة ال شآت المحافظ دد من الي ع ن إجم , 1993م

ة و    %) 0.2(من عدد العاملین    %) 0.5(ونحو اج و  %) 0.7(لقیمة األجور المدفوع ة اإلنت %) 0.9(لقیم

سبیة       %) 0.7(لمستلزماتھ ، فیما بلغت      ا الن ت أھمیتھ من القیمة المضافة المتحققة للمحافظة في حین كان

ة أجورھم    على مستوى   املین وقیم القطر أفضل حاًال، حیث أسھمت من إجمالي عدد المنشآت وعدد الع

و  والي   %) 3.6(و%) 4.3(و %) 1.1(بنح والي وبح ى الت اج    %) 1.9(عل ة اإلنت ن قیم ل م لك

ام       ر لع ي القط ة ف ضافة المتحقق ة الم ستلزماتھ والقیم ضًا1993وم ي عام    . أی ذلك الحال ف د 2004ك فق

املین و    %) 0.4(أسھمت بحوالي    شآت والع دد المن شيء      %) 0.1(لكل من ع سھم ب م ت ورھم ول ة أج لقیم

ي المحافظة     اج ف ارات اإلنت ت          , إلعتب ا حقق وم القطر اال أنھ ي عم ا ف اض أھمیتھ رغم من إنخف ى ال وعل

ي أسھمت بنحو            اج والت سھ    %) 4.1(مستوى البأس بھ من حیث قیمة اإلنت ام نف ك   . خالل الع ود ذل ویع

دا  الى ضعف الم   رتكزات المحلیة لھذه الصناعات التي تعین على توطنھا وتطورھا في المحافظة فیما ع

ن     . عامل السوق والخبرة في ھذه الصناعة التي تتمیز بھا محافظة النجف  صناعات م ذه ال ر ھ حیث تعتب

صناعات       , الصناعات السوق أي موجھة نحو أسواقھا   ذه ال وفي محافظة النجف سوق واسعة وینظر لھ

.بل زاھر فیھامستق

ة         ة والعلمی ة واألدبی ب الدینی ة الكت ف بطباع ي محافظة النج صناعات ف ذه ال ت ھ ة , تمثل الطباع

.التجاریة بأنواعھا، طبع المجالت والصحف والسجالت، الدفاتر المدرسیة، الطباعة والنشر

:الصناعات الكیمیاویة5. 4. 3

صناعات اال        روع ال صاد        ُتعد الصناعات الكیمیاویة من ف ي اإلقت رة ف ة كبی ا اھمی ي لھ ساسیة الت

ومي     ة             . اإلقلیمي والق ا المختلف سب مراحل إنتاجھ صناعات وح رًا من ال ث تضم عددًا كبی تج  , حی إذ ین

صناعات                ي صناعات أخرى ك ة ف واد أولی ستخدم م تیك  (بعضھا سلع نصف مصنعة ت اط، البالس , المط

تج سلع نھائی       ) األلیاف التركیبیة    نفط، االسمدة،    , االطارات  (ة كصناعات   والبعض اآلخر ین تصفیة ال

...).االصباغ , االدویة , المبیدات 

ى العوامل           صناعات عل سوق  ( یعتمد نجاح ھذه ال م ال ا المتاحة  , حج وال  , التكنولوجی رؤوس ام

خمة ي   , ض ل الفن ن التأھی ال م ستوى ع ي     )م صناعات لك ذه ال ة لھ عة مطلوب سوق الواس ث ان ال ، حی

اج           تستوعب منتجات  ق إقتصادیات اإلنت اج الواسع لتحقی د اإلنت ا تعتم ا السیما وانھ ا    , ھ ون سوقھا ام وتك

د    ا الجدی ي إنتاجھ ة ف واد اولی صنعة كم صف م لعھا الن ستخدم س رى ت صانع اخ صورة م صورة , ب او ب

ي            دم العلم ة التق ا ومواكب ن التكنولوجی ال م ستوى ع ضًا م وب أی ائي والمطل ا النھ ستھلكین إلنتاجھ م

س صناعات      المت ذه ال ب ھ ذلك تتطل ا ل واع منتجاتھ ویر ان دة وتط صناعیة الجدی ة ال ق األنظم ارع وتطبی
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ي         صیل العلم ن التح ال م ستوى ع ع بم ة تتمت وادر فنی ا لك ن احتیاجھ ضًال ع خمة ف وال ض رؤوس ام

ل سبب اقتصار مراحل تصنیعھا في                     ا یعل ذه الصناعات، م ي ھ والتدریب التقني التي یؤھلھا بالعمل ف

ة              مواق دول النامی ي ال ا ف عھا على االقالیم الصناعیة الكبیرة في الدول المتقدمة فیما اقیمت بعض مراحلھ

والتي التتطلب تقنیات عالیة ورؤوس اموال ضخمة وتعتمد على منتجات نصف مصنعة مستوردة في          

. الغالب إلنتاج سلع نھائیة

و       شأة عام   ) 21(ضّمت محافظة النجف من ھذه الصناعات نح %) 6(شكلت حوالي   1982من

من إجمالي عدد العاملین فیھا  إنخفض عددھا %) 0.4(من إجمالي عددھا في القطر فیما لم یمثل سوى     

دد  %) 0.2(و%) 1.8(مثلوا 1993عامل عام  ) 61(منشآت والى   ) 7(الى   على التوالي من إجمالي الع

ر  ي القط ى   ، ف شآت ال دد المن ع ع م إرتف ة ع  ) 37(ث ي المحافظ شأة ف ت 2004ام من ن %) 3.8(مثل م

الي عددھم في     ) 6.5(عامل مثلوا ) 2684(منشآتھا في القطر، وإرتفع أیضًا عدد العاملین الى          ن إجم م

). 38(ھذه الصناعات، انظر جدول  

)38(جدول 
)2004، 1993، 1982(واقع الصناعات الكیمیاویة في محافظة النجف والقطر للسنوات

)ملیون دینار(
عدد 

آتالمنش
عدد 

العاملین
قیمة

األجور
قیمة

اإلنتاج
قیمة 

المستلزمات
القیمة 
المضافة

219273698477221النجف 1982

35223779451512501741416518523القطر

7610.48.63.84.8النجف 1993

38227359288.12871.31321.11542.2القطر

726846905.83308.32091.61216.7النجف  2004

96541285161280.0312504.3119482.5193021.7القطر

).32(، )31(، )30(ول اجدالباإلعتماد على : المصدر

ة سوى                 ي المحافظ ق ف م تحق ا ل اج نجد إنھ ارات اإلنت اج    %) 0.3(وبالنسبة إلعتب ة إنت ن قیم م

اج     من القیمة المضافة ال%) 2.6(ونحو, 1982القطر لھا عام     ة إنت اع قیم ن إرتف متحققة وعلى الرغم م

ا          1993ھذه الصناعات في المحافظة عام      ى حالھ ي القطر بقت عل ا ف الي مثیلتھ سبتھا من إجم اال ان ن

ى     ة ال ي القطر      %) 0.3(فیما إنخفضت نسبة القیمة المضافة المتحققة في المحافظ ا ف الي مثیلتھ من إجم

ھامھا نحو    إزدادت اقیام إعتبارات اإل2004وفي عام    غ إس اج و   %) 1(نتاج وبل ة اإلنت %) 0.6(من قیم
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ي           ط ف رتین فق شأتین الكبی اج المن ھام بإنت ذا اإلس صر ھ ر واقت ي القط ة ف ضافة المتحقق ة الم ن القیم م

ان               ا تابع دن وكالھم ي حي ع ة ومعمل المطاط ف ة الحیدری ة بمعمل االطارات بناحی المحافظة والمتمثل

تحوذتا ع   د اس ام وق اع الع والي  للقط ى ح ة     %) 96(ل ي المحافظ صناعات ف ذه ال املین بھ دد الع ن ع م

شآت      ) الصغیرة(ونالحظ من عدم إنتاج المنشآت االخرى    ذه المن أثرت ھ ذكر، إذ ت في المحافظة شيء ی

. بظروف الحرب االخیرة

صناعات    ذه ال ا ھ ي احتلتھ سبیة الت ة الن ي االھمی سھ ف ال نف د الح ساھمة , ونج ت م دما كان فبع

والي والي      %) 2.3(و%) 2.6(و%) 2(بح والي وح ى الت ور عل ة االج املین وقیم شآت والع دد المن لع

ة االخرى في        %) 1.6( صناعات التحویلی لكل من قیمة اإلنتاج ومستلزماتھ والقیمة المضافة المتحققة لل

ا عام       1982المحافظة عام    ین إزدادت اھمیتھ ي ح ي بلغت      2004ف ارات الت ع اإلعتب ي جمی %) 2.6(ف

سبیة       %) 1.4(و %) 7(و%) 2.9(و%) 23.1(و  %) 21.3(و ا الن ت اھمیتھ ي حین كان والي ف على الت

.في عموم القطر أعلى نسبیًا من مثیلتھا في المحافظة السیما حسب إعتبارات اإلنتاج

ة        ات المطاطی ارات والمنتج ناعة االط ى ص ف عل ة النج ي محافظ صناعات ف ذه ال تملت ھ اش

ولي ستایرین   , المنتجات البالستیكیة، اللدائن والبالستیك, ات الھوائیةواالنابیب الداخلیة للدراج   ائق ب , رق

.وبعض المنتجات البسیطة األخرى, )مانع الرطوبة(اللباد 

:الصناعات اإلنشائیة6. 4. 3

ا        ك إلرتباطھ ة ذل ي التنمی رة السیما ف ة كبی صناعات ذات أھمی ن ال شائیة م صناعات اإلن د ال ُتع

ع ا   ا             بحركة التوس درة فضًال عن اھمیتھ ة المق ذ مشاریع خطط التنمی ي تنفی ا ف اد علیھ ي واإلعتم لعمران

و إقتصادي         اإلقتصادیة حیث یزداد الطلب على منتجات ھذه الصناعات في االقالیم التي تمر بمرحلة نم

.واجتماعي وعمراني وإرتفاع مستوى دخل الفرد اإلقلیمي 

سمنت     ناعة ال ى ص صناعات عل ذه ال شتمل ھ ھ  ,ت ابوق بأنواع ك , الط ي والموزائی , الكاش

زف  ات والخ سیرامیك, الفخاری ة, ال واح الكونكریتی ة , األل واح العازل ستون(األل وره, )الثرم ص, الن , الج

ثمن    . زجاج السیارات وغیرھا   وتتصف كًال من موادھا األولیة ومنتجاتھا بإنھا كبیرة الحجم ورخیصة ال

وفر        في معظم األحیان مما أدى الى أن تكو     سوق لكي ت ة وال ا األولی ن موادھ ة م ن معظم مصانعھا قریب

.علیھا تكالیف النقل

ام      شائیة ع صناعات اإلن ف من ال و 1982أسھمت محافظة النج دد  %) 7.4(نح الي ع ن إجم م

اض  . من إجمالي عدد العاملین %) 1.5(وأسھمت بنحو , المنشآت لھذه الصناعات في القطر     ورغم إنخف

ام  ) 77(فظة الىعدد منشآتھا في المحا  ددھا في       1993منشأة في ع الي ع سبة إسھامھا من إجم إال إن ن
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ذ عام       , %)59(القطر إرتفعت الى     روض من ره   , 1991ویعودذلك الى الحصار اإلقتصادي المف ان أث ك

ي المحافظة                ره ف ن أث ر م وم القطر أكث املین في      . على الصناعات اإلنشائیة في عم دد الع ع ع ا إرتف فیم

ض  ة أی ى  المحافظ ھامھم ال سبة إس صناعات   %) 6.8(ًا ون ذه ال املین بھ الي الع ن إجم دد  . م تمر ع واس

ام  غ ع اد لیبل شآت باإلزدی و2004المن و  ) 202(نح ا نح ل فیھ ة عم ي المحافظ شأة ف ل ) 3590(من عام

).39(جدول لكل منھما من إجمالي العدد في القطر، أنظر %) 8.4(مثلوا حوالي 

)39(جدول 

)2004، 1993، 1982(نشائیة في محافظة النجف والقطر للسنواتواقع الصناعات اإل

)ملیون دینار(

عدد 

المنشآت

عدد 

العاملین

قیمة 

األجور

قیمة

اإلنتاج

قیمة 

المستلزمات

القیمة 

المضافة

124580704443827631675النجف 1982

16723899964071264190130610133580القطر

77202617.2178.290.787.4النجف 1993

13129884303.82476.51277.81198.7القطر

202359014565.968058.512826.955231.6النجف  2004

24274270785646.6540754.1269139.8271614.2القطر

).32(، )31(،)30(ول اجدالباإلعتماد على : المصدر

ارات ا   ث إعتب ن حی ھامھا م ا إس ت  أم د بلغ اج فق اج و %) 1.7(إلنت ة اإلنت ن قیم ن %) 1.3(م م

ي القطر عام           لكل  %) 7.2(إرتفعت لتصبح حوالي    , 1982القیمة المضافة المتحققة لھذه الصناعات ف

ام   ا ع ام  , 1993منھم ا ع ى 2004إرتفعت ة      %) 12.5(ال ت القیم ین مّثل ي ح اج ف ة اإلنت سبة لقیم بالن

صناعات   . من إجمالي القطر%) 20.3(ة نحو   المضافة لھذه الصناعات في المحافظ     ى إن ال مما یشیر ال

.اإلنشائیة في محافظة النجف لھا أھمیتھا على مستوى القطر

ي    رى ف ة األخ صناعات التحویلی الي ال ن إجم صناعات م ذه ال سبیة لھ ة الن ق باألھمی ا یتعل وفیم

ة و  , المحافظ ت نح ام   %) 11.5(مثل شآت ع دد المن الي ع ن إجم املین %) 16.2(و1982م دد الع , لع

شتغلین   %) 22.5(وبلغت بنحو    ة        , من قیمة اإلجور المدفوعة للم ث قیم ا من حی ت أھمیتھ ي حین كان ف
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و  ضافة نح ة الم ستلزماتھ والقیم اج وم والي%) 12.8(و %) 9.3(و %) 10.4(اإلنت ى الت إزدادت . عل

.لى التواليع%) 65.2(و %) 14.6(من خالل إسھامھا بنحو 2004أھمیتھا النسبیة عام 

صناعات        ع ال ًة م ًا مقارن ًا مھم ل وزن صناعات تحت ذه ال ا إن ھ د لن ذكورة تؤك أن المؤشرات الم

ن   , التحویلیة األخرى وفق معاییر الصناعة كافة    صناعات م ویعود ذلك الى توافر مستلزمات قیام ھذه ال

ف    ) حصى ورمل,أطیان, جبس, حجر الكلس(مواد خام   ة النج ي محافظ واف  , ف ذلك ت ر أسواق واسعة   ك

شاریعھا   , لتصریفھا مایعكس لنا قدرة منشآت ھذه الصناعات على اإلستمرار بالعمل واإلنتاج      وتوسیع م

.الحالیة وإمكانیة تطویرھا مستقبًال

ف  ة النج ّمت محافظ ین ) 6(ض ن ب رة م شآت كبی ي  ) 212(من صناعات ف ذه ال رة لھ شأة كبی من

ا حوالي    , عموم القطر  دد الع     %) 6(عمل بھ ن ع وا نحو      , املینم د مثل املین    %) 71(وق الي الع من إجم

.بھذه الصناعات في المحافظة

صناعات     ف ب ة النج ي محافظ صناعات ف ذه ال ت ھ سمنت(تمثل ھ , ال ابوق بأنواع واح , الط األل

ھ ستون(العازل ك ,)الثرم ي والموزائی ص , الكاش ة , الج ات الكونكریتی سیارات , المنتج اج ال سل , زج غ

ات    , قلع وغربلة وتصفیة الحصى والرمل  , الحجر  تكسیر, الحصى وتصفیتھ  صناعة الخزف والفخاری

.المحدودة

:الصناعات المعدنیة األساسیة7. 4. 3

صناعات الھندسیة            ا ال ى منتجاتھ د عل المعدنیة األساسیة من الصناعات اإلنتاجیة المھمة حیث تعتم

سكان التي لھا صناعاتھا المختلفة ومنتجاتھا المتنوعة في م       صناعات     . یادین حیاة ال ذه ال اتقوم ھ ًا م وغالب

ة ورؤوس      ھ التقنی ن المعرف ضًال ع ة ف ام األولی ا الخ وافر موادھ ث ت صناعیة حی دول ال الیم وال ي األق ف

.األموال الضخمة التي تتطلبھا عملیاتھا الصناعیة

ف  ة النج ي محافظ ظ أن ف ین أ ) 111(یالح ي ح یة ف ة األساس صناعات المعدنی شأة لل ذه من ن ھ

ا صناعات ھندسیة و        ى أنھ شآت   المنشآت صنفت على مستوى القطر عل دد من سب ع ة على   أحت المعدنی

اج       )184(عامل، تقاضوا أجور       )295(عملوا فیھا نحو   . منشأتین فقط  ة اإلنت ا بلغت قیم ار، فیم ف دین أل

و   ضافة نح ة الم ستلزمات والقیم ار و)2.804(والم ون دین ار و)1.809(ملی ف دین ف )995(أل ار أل دین

سجّ بینما.في المحافطةعلى التوالي  ة عام        لم ت ي المحافظ ذه الصناعات ف شأة لھ ة من ، انظر  1993ل أی

دول   و   ). 39(ج ددھا نح ان ع ا ك ام  ) 6(فیم شآت ع و  2004من ھمت بنح دد   (%) أس الي ع ن إجم م

ة   (%) من إجمالي عدد العاملین ونحو (%) مثیالتھا في القطر، وكان عدد العاملین فیھا حوالي    ن قیم م

ي القطر          صناعات ف ذه ال ي ھ اج شيء       . األجور المدفوعة للعاملین ف ارات اإلنت سبة إلعتب ق بالن م تحق ول
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أثیر حرب عام                 س ت ا یعك ى مستوى القطر، م دة عل 2003یذكر للعام نفسھ، في حین حققت مقادیر جی

.حال في عموم القطروظروف اإلحتالل على ھذه الصناعات في المحافظة بشكل أكبر مما كان علیھ ال

الي               ن إجم د أسھمت م أما األھمیة النسبیة للصناعات المعدنیة األساسیة في محافظة النجف، فق

ي المحافظة نحو             صناعات ف ذه ال ة األجور لھ املین وقیم %) 8.2(و%) 10.3(عدد المنشآت وعدد الع

ام %) 5.9(و والي ع ى الت ستل 1982عل اج وم ة اإلنت ن قیم ھامھا م غ إس ا بل ة ، فیم اج والقیم زمات اإلنت

والي    ة ح ي المحافظ ة ف ضافة المتحقق ین   %) 7.6(و%) 6.1(و%) 6.6(الم ي ح سھ، ف ام نف الل الع خ

دد  2004انخفضت أھمیتھا عام    من خالل عدم تحقیقھا حسب جمیع المعاییر سوى إسھام ضعیف من ع

و        ت نح ي بلغ ور، والت ة األج املین وقیم دد الع شآت وع ي %) 0.05(و%) 0.1(و%) 0.4(المن ف

.وكان الحال نفسھ تقریبًا في عموم القطر. المحافظة على التوالي

)40(جدول  

)1982،1993،2004(واقع الصناعات المعدنیة األساسیة في محافظة النجف والقطر للسنوات 

)ملیون دینار(

عدد 

المنشآت

عدد 

العاملین

قیمة 

األجور

قیمة 

اإلنتاج

قیمة 

المستلزمات

القیمة 

افةالمض

1112950.12.81.80.9النجف
1982

231835.925.617.08.6(*)القطر

------النجف
1993

1449448.673.820.753.0القطر

---61615.8النجف 2004

134371314.55792.826777.221803.0القطر

.على أنھا صناعات ھندسیةبسبب تصنیف المنشآت المعدنیة األخرى ،فقطأثنین مستوى القطر ھا على أحتسب عدد منشآت(*) 

).32(، )31(، )30(ول اجدالباإلعتماد على : المصدر

:الصناعات الھندسیة8. 4. 3

ة              صناعات الكیمیاوی ن ال سة فضًال ع صناعات الھندسیة الرئی ن ال تعتبر الصناعات الھندسیة م

ة األساسیة   ذه الص   . والمعدنی ائن  (ناعات ومن ھ ناعة المك دات ,ص ات , المع ة , المحرك دات ,الكھربائی مع

ل   ة , النق سكك الحدیدی دات ال سیارات  , مع ائرات, ال دراجات, الط ة ,ال ضم  ). األجھزة الدقیق ا ت ذلك فإنھ ل

ا        واع منتجاتھ ي أن ا وف ي حجومھ ة ف ا   , مدى واسعًا من الصناعات المختلف وال والتكنولوجی ورؤوس األم
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ا عمل ي تتطلبھ ة الت ا اإلنتاجی اث     , یاتھ ا كاألث ا وتقنیاتھ ي متطلباتھ سیطة ف ناعات ب ضًا ص شمل أی ا ت كم

.المعدني واألدوات األحتیاطیة والمحركات والمكائن الصغیرة الشائعة اإلستخدام

ن ال   كانت بدایة إقامة ھذه الصناعات في العراق منتصف    ستینات م د ال رن عق دت   ق ي فُع الماض

ت نف        ي الوق ة         متأخرة وبسیطة ف زة الكھربائی م األجھ ة ث ات الجرارات الزراعی ع مكون ت بتجمی سھ فتمثل

از       , بترخیص من شركات عالمیة    ظلت معظم حلقاتھا مرتبطة بشركاتھا األصلیة في الدول مانحة األمتی

سبب     , ولم تتطور في القطر    ما انعكس ذلك على توقف منشآتھا عن العمل في مدة الحصار اإلقتصادي ب

.ءھا الرئیسة من الدول األجنبیةتوقف تورید أجزا

ي محافظة النجف نحو             صناعات ف ط عام    ) 11(بلغ عدد منشآت ھذه ال شأة فق م  إذ،1982من ل

ـ   ) 28(عمل فیھا ,من إجمالي عددھا في القطر   %) 0.2(تمثل سوى    سھموا سوى ب %) 0.09(عامل لم ی

ي المح             شآتھا ف ع عدد من صناعات وإرتف ذه ال املین بھ دد الع الي ع ى   من إجم ة ال شأة عام   ) 243(افظ من

والي 1993 ت ح ددھا%) 7.2(مثل الي ع ن إجم ى , م املین ال دد الع ھام ع ضًا إس ع أی , %) 1.6(وإرتف

ام   ة ع ي المحافظ ددھا ف ع ع م تراج ى  2004ورغ ع ال د إرتف ر ق الي القط ن إجم ھامھا م إال إن إس

الي عددھم   %) 2.1(فیما إرتفع عدد العاملین ونسبة إسھامھم أیضًا حیث بلغت نحو        %) 10.9( من إجم

اج         ،)41(،أنظر جدول   في القطر  ة اإلنت ت قیم دما كان اج فبع ارات اإلنت سبة إلعتب سھ بالن ونجد الحال نف

ا عام    %) 0.03(والقیمة المضافة المتحققة في المحافظة حوالي       ع الى   , 1982لكل منھم %) 2.6(إرتف

والي      اج وح ة اإلنت ن قیم ة   %) 4(م ضافة المتحقق ة الم ام  للقیم دار   , 1993ع ھامھا بمق ض إس وإنخف

ذه الصناعات في       %) 0.5(ونحو  2004من قیمة اإلنتاج عام     %) 0.8( ة لھ ضافة المتحقق ة الم من القیم

ة األخرى     . القطر وعن األھمیة النسبیة التي إحتلتھا الصناعات الھندسیة من إجمالي الصناعات التحویلی

م تتجاوز      1982في محافظة النجف نجد أن ھذه الصناعات عام        ة ل سب متدنی سھم إال بن م ت ن  %) 1(ل م

ة     ا ونحو      %) 0.7(إجمالي عدد المنشآت في المحافظ املین فیھ دد الع ة األجور    %) 0.2(من ع ن قیم م

ة   %) 0.4(و %) 0.06(و  %) 0.1(في حین بلغت    , المدفوعة   ستلزماتھ والقیم لكل من قیمة اإلنتاج وم

رة        المضافة المتحققة في المحافظة وعند مقار      ستوى القطر نجد إن األخی ى م نتھا مع أھمیتھا النسبیة عل

ت    ي بلغ ضافة الت ة الم ث القیم ن حی ھامھا م یما إس ھ الس اییر كاف ي المع ر وف ى بكثی سبًا أعل ت ن د حقق ق

من إجمالي القطر للعام نفسھ مایشیر الى رواج الصناعات الھندسیة  %) 20(وعدد المنشآت  %) 20.6(

اد        ن خالل إزدی ا في القطر م ت محروم    أھمیتھ ف كان صناعات     ةاال أن محافظة النج ذه ال من بعض ھ

.السیما المھمة منھا
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ة      2004أما في عام     اییر كاف , إزدادت األھمیة النسبیة لھذه الصناعات في المحافظة حسب المع

ى     ة ال ي المحافظ شآت ف دد المن الي ع ن إجم ھامھا م ع إس ث إرتف ى , %) 14.2(حی دد %) 4.7(وال لع

ة     , من قیمة األجور المدفوعة للمشتغلین بالصناعة    %) 2.5(وحوالي   العاملین ث قیم ن حی ت م فیما أحتل

ي المحافظة نحو                ة ف ة المضافة المتحقق ى  %) 0.7(و %) 3(و %) 1.3(اإلنتاج ومستلزماتھ والقیم عل

.التوالي

ًا ولھ             ت تطورًا ملموس ي محافظة النجف حقق صناعات الھندسیة ف ذه المؤشرات أن ال ا تؤكد ھ

ذه           ا ھ ي تتطلبھ ات الت وافر اإلمكانی اإلمكانیة في تعزیز مكانتھا بین الصناعات التحویلیة األخرى حیث ت

ل             ناعة الھیاك ال ص ي مج ة ف شھرة التأریخی ة بال ع المحافظ ا تمت ن أبرزھ ل م صناعات لع دان  (ال أب

سیارات  ا , )ال ة بھ صلیح المرتبط ال الت ات ا, وأعم ن المحافظ ر م ى الكثی ت عل ذا إذ تفوق ي ھ رى ف ألخ

رة أو المتوسطة             شآت الكبی ى المن ة بحاجھ ال النشاط رغم أن جمیع منشآتھا صغیرة الحجم وأن المحافظ

وتمثلت ھذه الصناعات في محافظة النجف بصناعة  . لھذه الصناعات ألستغالل اإلمكانات المتوفرة فیھا   

ة وازم المعدنی ائن , الل ناعة المك ة(ص ائن الكھربائی دا المك ة األ, ) ع ت المعدنی اث والثواب ع , ث اج قط إنت

.قطع غیار السیارات, )أبدان السیارات(صناعة ھیاكل , غیار المكائن 

)41(جدول  

)2004، 1993، 1982(واقع الصناعات الھندسیة في محافظة النجف والقطر للسنوات 

)ملیون دینار(

عدد المحافظةالسنة

المنشآت

عدد 

العاملین

قیمة 

راألجو

قیمة

اإلنتاج

قیمة 

المستلزمات

القیمة 

المضافة

11289741955النجف 1982

47313203047171400188228483171705القطر

2435332.872.62844.6النجف 1993

337232636267.32781.61670.41111.2القطر

197601744.91459.5893.3566.1النجف 2004

18142799167472.7168697.361105.4107591.8رالقط

).32(،)31(،)30(ول اجدالباإلعتماد على : المصدر
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:الصناعات التحویلیة األخرى9. 4. 3

ة              سالسل الذھبی ة والمجوھرات والمصوغات وصناعة ال ي الكاذب تشتمل على صناعات الحل

تیكیة  واآلالت الموسیقیة والریاضیة ولعب األطفال الخشب      سبح   , یة والبالس , أطراف صناعیة  , الترب وال

. أطقم األسنان وغیرھا, أحزمھ للفقرات

م         ى إذواقھ ستھلكیھا لغرض التعرف عل تتصف ھذه الصناعات بأنھا تتطلب األتصال الوثیق بم

ساع سوق           . وتلبیة أحتیاجاتھم منھا   ا وإت ي رواجھ م ف ا دور مھ ا لھ ھا والمھارة التي یتمیز بھا العاملین فیھ

ة            واد األولی السیما بعضھا التي یحتاج إتقانھا معرفة مھنیة خاصة بعملیاتھا الصناعیة ومتطلباتھا من الم

.المختلفة

و  1982أسھمت ھذه الصناعات في محافظة النجف عام             ن عدد مصانعھا في     %) 5.2(نح م

ر و ا%) 6.3(القط املین فیھ الي الع ن إجم وا , م ت%) 7.4(وتقاض ا بلغ ور فیم ن األج ن %) 9.2(م م

دول    من القیمة المضافة المتحققة في القطر  %) 7.1(و, من مستلزماتھ %) 9.8(قیمة اإلنتاج و     ،أنظر ج

)42.(

)42(جدول 

)1982،1993،2004(واقع الصناعات التحویلیة األخرى في محافظة النجف والقطر للسنوات

)ملیون دینار(

عدد 

المنشآت

عدد 

العاملین

قیمة 

األجور

قیمة

إلنتاجا

قیمة 

المستلزمات

القیمة 

المضافة

1121925615315126092706النجف 1982

2159306075716628012818038100القطر

29860.855.219.136.0النجف 1993

731891.375.330.344.9القطر

287.123.6263.5-2436النجف 2004

21312912453.718287.813447.34840.4القطر

).32(،)31(،)30(ول اجدالباإلعتماد على : المصدر
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%) 39.7(الى 1993أیضًا أنھا إرتفعت بشكل كبیر في المحافظة عام  ) 41(یالحظ من جدول    

املین   %) 45.5(من إجمالي عدد المنشآت في القطر والى        دد الع الي ع ى  , من إجم ة  %) 61.2(وال لقیم

ور ت قی , األج ا حقق و     فیم صناعات نح ذه ال اج لھ ة اإلنت ر و  %) 73.3(م الي القط ن إجم %) 63.1(م

والي     ت ح اج وبلغ ستلزمات اإلنت ت      ) 44.6(لم ضافة مثل ة الم ن القیم ار م ون دین ن %) 80.3(ملی م

ر  ي القط ا ف ق منھ ستلزماتھ  . المتحق وافر م ى ت ود ال ف یع ة النج ي محافظ صناعات ف ذه ال ور ھ إن تط

ع للمحا  سوق الواس یما ال دول      الس ر وال ات القط ن محافظ ا م سیاح علیھ رین وال د الزائ ث تواف ة حی فظ

األخرى لزیارة العتبات المقدسة فیھا فضًال عن شھرتھا التأریخیة في ھذه الصناعات التي تلبي حاجات          

ام    2004الزائرین لذلك نجد الطلب على منتجاتھا یزداد بأستمرار إال إن إسھام المحافظة منھا تراجع ع

ى  ى    %) 11.3(ال شآتھا وال دد من الي ع ن إجم املین ) 2.8(م دد الع ن ع ى   . م ھامھا ال ع إس ا تراج فیم

من القیمة المضافة المتحققة لھذه الصناعات في القطر ویعود ذلك     %) 5.4(من قیمة اإلنتاج و   %) 1.5(

سان عام                 ب نی ًا والمحافظة خصوصًا عق ا القطر عموم ر بھ ي م ة  2003التراجع الى الظروف الت وقل

ي في               عدد شكل أساس ذه الصناعات ب یھم ھ د عل ث تعتم الزائرین للمحافظة السیما من خارج القطر حی

.رواجھا وتطورھا

ة األخرى في           صناعات التحویلی أظھرت األھمیة النسبیة التي أحتلتھا ھذه الصناعات من بین ال

ام   ف ع ة النج و  1982محافظ ھمت نح ا أس شآت المحا %) 10.4(إذ أنھ دد من الي ع ن إجم ة م فظ

ارات      %) 1.8(من إجمالي عدد العاملین و      %) 5.3(و سبة إلعتب ھامھا بالن لقیمة األجور في حین بلغ إس

ة     %) 20.7(و%) 42.6(و%) 35.9(اإلنتاج نحو    على التوالي لكل من قیمة اإلنتاج ومستلزماتھ والقیم

سبیة فاقت   . المضافة المتحققة في المحافظة   صناعات الن ى مستوى    بذلك نجد أن أھمیة ھذه ال ا عل مثیلتھ

سھ،             ام نف اج للع ارات اإلنت ي إعتب ة السیما ف اییر كاف ي المع ع القطر وف دول   راج ي عام    , )33(ج ا ف أم

ى   2004 ھامھا ال ض إس وظ إذ إنخف شكل ملح ھ ب اییر كاف ق المع ة وف ي المحافظ سبیة ف ا الن ت أھمیتھ قل

, لم تسھم بشيء من قیمة األجور  فیما , من عدد العاملین%) 0.3(من إجمالي عدد المنشآت و    %) 1.7(

على التوالي لكل من  %) 0.3(و %) 0.8(و %) 0.3(وبالنسبة ألھمیة إعتبارات اإلنتاج إنخفضت الى       

ة  ي المحافظ ة ف ضافة المتحقق ة الم ستلزماتھ والقیم اج وم ة اإلنت ي . قیم ا ف ع مثیلتھ ك م ة ذل د مقارن وعن

سبة         القطر نجد تفوق األخیر على أھمیتھا في المحافظة     ذي سجل ن شآت ال دد المن دا ع ھ ع اییر كاف بالمع

.أعلى مما ھو علیھ الحال في القطر للعام نفسھ

ي  , و المجوھرات تمثلت ھذه الصناعات في محافظة النجف بالمصوغات الذھبیة والفضیة       الحل

.لعب األطفال المعدنیة والخشبیة والبالستیكیة, الكاذبة
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:2005حافظة النجف لعام واقع الصناعات الكبیرة في م5. 3

لما لھا من إنعكاسات , اقتصرت الدراسة المیدانیة التي أجراھا الباحث على الصناعات الكبیرة

المختلفة، تناولت ھذه الدراسة منشآت الصناعات اإلستخراجیة التنمیة اإلقلیمیةبارزة على جوانب

واإلنشائیة  الغذائیة والنسیجیة والكیمیائیةعلى منشآت فروع في الصناعات والتحویلیة التي إشتملت

وفیما یأتي استعراض , حالیًاالمحافظةفيكبیرة لھامنشآتمنفیما خلت بقیة فروع الصناعة التحویلیة

:لواقع كل منھا

:الصناعات اإلستخراجیة3.5.1

المواد الخام ومواد تشمل الصناعات اإلستخراجیة جمیع النشاطات اإلنتاجیة التي تعنى باستخراج 

وبطرق التعدین المعروفة وتتمیز بأنھا , الوقود من باطن األرض ومن المسطحات المائیة ومن الغابات

من الصناعات التي تقام في مكان وجود الرواسب المعدنیة وإنھا صناعات كثیفة في رأس مالھا ألنھا 

وعدد العاملین , ن ووسائل نقل متنوعةتتطلب أعداد كبیرة من اآلالت والمعدات الضخمة الباھظة الثم

وتتمثل صناعة التعدین الكبیرة في . في ھذه الصناعة قلیل مقارنة مع مثیلتھا في الصناعات التحویلیة

.محافظة النجف بمقلع التحریر

: مقلع التحریر-

أنظر  ، )كم50(في ناحیة الحیدریة ویبعد عن مركز المحافظة بنحو 1970أسس المقلع عام 

كان لوجود . دونم) 1000(تبلغ مساحتھ الكلیة نحو. )*(وتعود ملكیتھ إلى القطاع العام، )10(خریطة 

في ھذه المنطقة وبكمیات كبیرة دور رئیسي في اختیار موقع المقلع، وصمّمت ) الرمل(المادة األولیة 

) 100(ل إال إن الطاقة الفعلیة بلغت ساعة من الرمل المغرب/ 3م) 350(الطاقة اإلنتاجیة لھ باستخراج 

.ساعة/ 3م

جدولتوزعوا حسب أصناف العاملین كما في ) 43(أنظر جدول  عامًال ) 50(یعمل في المقلع 

من إجمالي عدد العاملین في الصناعات اإلستخراجیة %) 0.5(، أسھم عددھم الكلي بنحو )44(

ولم یحقق المقلع من قیمة اإلنتاج, من األجور%) 0.6(ھ وتقاضوا ما نسبت, والتحویلیة في المحافظة

فقط %) 0.02(و%) 0.001(و%)0.01(سوىالمحافظةفيالمتحققةالمضافةوالقیمةوالمستلزمات

.على التوالي، ومتوقف عن العمل حالیًا

.سكانالعامة أحدى تشكیالت وزارة األعمار واإلیدار من قبل شركة الرشید للمقاوالت )*(
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)10(خریطة  

التوزیع الجغرافي للمنشات الصناعیة الكبیرة في محافظة النجف 

.باالعتماد على الدراسة المیدانیة:المصدر

المنشآت الصناعیة
مقلع التحریر

الفني قالطابو

اإلطارات
المطاط

مطحنة الرحاب
المشروبات الغازیة

مطحنة النجف
الثرمستون

الجلود
سمنت الكوفة

لنجفسمنت ا
اإلنعاش للنسیج
الطابوق الجیري

مطحنة الغري
مطحنة األمیر

اإلسفلت
األخوان للزجاج
األلبسة الجاھزة

حدود محافظة
حدود قضاء
حدود ناحیة

نھر 
مركز المحافظة

مركز قضاء
مركز ناحیة

0

محافظة بابل

كربالءة محافظ

محافظة
القادسیة

كم2.510 5 0
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)43(جدول  

)ملیون دینار(2005واقع الصناعات الكبیرة في محافظة النجف لعام 

القیمة 

المضافة

قیمة 

المستلزمات
قیمة اإلنتاج

األجور 

والمزایا

عدد 

العاملین
القطاع المنشآت

الفرع 

الصناعي

14 0.3 14.3 199.7 50 عام مقلع التحریر إستخراجیة

1014.9 229.4 1244.3 182.4 64 خاص مطحنة الرحاب

761.3 165.3 926.6 127.8 47 خاص مطحنة النجف

447.6 140 587.6 80.1 37 خاص مطحنة األمیر

598.1 391.1 989.2 120 50 خاص مطحنة الغري

2240.2 4231.8 6472 399.7 222 خاص المشروبات الغازیة

5062.1 5157.6 10219.7 910 420 المجموع

تحویلیة 

غذائیة

8.5 50.5 59 5.8 7 خاص اإلنعاش للنسیج

320.2 2022.8 2343 433.7 1443 عام األلبسة الرجالیة

165 1375 1540 1680 800 عام الجلود في الكوفة

493.7 3448.3 3942 6016.5 2250 عام المجموع

النسیجیة

562 3447.3 4009.3 8450.1 2745 عام شركة اإلطارات

36.5 259.5 296 952.6 317 عام المنتجات المطاطیة

598.5 3706.8 4305.3 9402.7 3062 المجموع

الكیمیائیة

58497.4 10292.5 68789.9 15060 2212 عام سمنت الكوفة الجدید

13620.6 3449.8 17070.4 3230.4 543 عام سمنت النجف االشرف

86.8 455.7 542.5 64 30 عام (*)اإلسفلت و الكسارات

429.4 715.9 1145.3 178.6 96 خاص الثرمستون

2474 1652 1899.4 136.4 140 خاص الطابوق الجیري

340.8 89.1 429.9 58.4 37 خاص الطابوق الفني

33 2.9 35.9 0.4 3 خاص اإلخوان للزجاج

73255.4 16657.9 89913.3 18728.2 3061 المجموع

79423.7 28970.9 108394.6 35257.1 8843 المجموع الكلي

اإلنشائیة 

.صنفت ضمن الصناعات اإلنشائیة حسب تصنیف اإلحصاء الصناعي(*)

.باالعتماد على نتائج الدراسة المیدانیة: المصدر
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)44(جدول  

2005دھم عام أصناف العاملین في مقلع التحریر وعد

إناث ذكور أصناف العاملین

2 10 دائمي اإلدارة

2 21 دائمي الماھرة

- 15 وقتي الغیر ماھرة

4 46 المجموع

.باالعتماد على نتائج الدراسة المیدانیة: المصدر

:الصناعات التحویلیة 5-2- 3

نتاجیة في االقتصادیات الحدیثة وقاعدة یرتكز علیھا اإلاألنشطةتعد الصناعات التحویلیة أحد أھم 

، وألھمیتھا واألقالیمالتقدم االقتصادي االجتماعي فضًال عن التطور العمراني والحضاري للمدن 

البد من استعراض واقعھا في المحافظة بتفصیل مناسب اإلقلیمالكبیرة وقدرتھا على إحداث تنمیة في 

:وكما یأتي

:ت الغذائیة والمشروبات الغازیةالصناعا1- 5-2- 3

المطاحن األربعة في النجف ومصنع (أسھمت منشآت فرع الصناعات الغذائیة والمشروبات 

من مجموع عدد المنشآت الصناعیة في المحافظة، %)28(بحوالي) المشروبات الغازیة في الكوفة

من إجمالي األجور المدفوعة ) %2.6(من إجمالي عدد العاملین فیھا، وتقاضوا ما نسبتھ%) 4.7(و

إجماليمن%) 6.4(من قیمة المستلزمات و%) 17.8(و%) 9.4(إنتاجھا قیمةحققتفیماللعاملین،

، وفیما یأتي 2005في المحافظة لعام اإلستخراجیة والتحویلیةالصناعاتفيالمتحققةالمضافةالقیمة

.یةاستعراض لھذه المنشآت الصناع

:المطاحن -

للمواطنین الذي یستھلك بشكل یومي، كما توفر مادة ) الطحین(توفر المطاحن الغذاء الرئیسي 

تجھز الدولة المطاحن بكمیات متعاقبة من الحنطة وتستردھا . النخالة التي تستخدم علف للحیوانات

یع ھذه وتعود ملكیة جم. طاقة التموینیةبطحین لتوزیعھا شھریًا على المواطنین ضمن برنامج ال

.المطاحن إلى القطاع الخاص
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:شركة الرحاب لطحن الحبوب المحدودة-1

تقع مطحنة الرحاب في قضاء النجف بالقرب من صومعة النجف األفقیة لخزن الحبوب الذي كان 

فضًال عن قربھا من السوق، حیث ) 1(سبب إنشاءھا في ھذا المكان لتجھیزھا بالحنطة، أنظر صورة  

لصالح القطاع العام بمساحة كلیة 1986أسست عام . كم) 10(د عن مركز مدینة النجف سوى التبع

) 240(، انتقلت فیما بعد إلى القطاع الخاص وبلغت الطاقة اإلنتاجیة المصممة لھا 2م) 93.75(قدرھا 

طن ) 26854(جھزت بالحنطة بكمیة مقدارھا. طن یومیًا) 200(طن یومیًا إال إن الطاقة الفعلیة بلغت 

. 2005خالل عام 

من مجموع عدد %) 15.2(، شكلوا)45(جدولعامًال توزعوا كما في ) 64(یعمل في المطحنة 

من إجمالي العاملین %) 0.7(العاملین في فرع الصناعات الغذائیة والمشروبات الغازیة، ونحو

ر المدفوعة للعاملین في من مجموع األجو%) 20(بالصناعات الكبیرة في المحافظة، مثلت أجورھم 

. من إجمالي أجور العاملین في الصناعات الكبیرة%) 0.5(و, منشآت الصناعات الغذائیة والمشروبات

, من مجموع مثیلتھا في منشآت الصناعات الغذائیة األخرى%) 12.1(وشكلت قیمة اإلنتاج حوالي 

فیما مثلت كلف اإلنتاج , )43(جدول راجعمن إجمالي القیمة المتحققة للصناعة، %) 1.1(وحوالي 

كلف مواد التعبئة ومصروفات الوقود والكھرباء والمواد االحتیاطیة وتجھیزات (التي تقسمت ما بین

من مستلزمات %) 4.4(حوالي ) العاملین فضال عن المستلزمات الخدمیة كالصیانة ونقل العاملین

في , من إجمالي الصناعات الكبیرة%) 0.8(وحوالي , اإلنتاج في منشآت الصناعات الغذائیة األخرى

, من القیمة المضافة المتحققة في قطاع الصناعات الغذائیة والمشروبات%) 20(حین أسھمت بنحو

.من إجمالي الصناعات الكبیرة في المحافظة%) 1.3(و

)45(جدول  

2005أصناف العاملین في مطحنة الرحاب وعددھم عام  

المجموع إناث ذكور ملینالعا

3 - 3 اإلدارة

21 - 21 الماھرة

40 - 40 غیر الماھرة

64 - 64 المجموع

.باالعتماد على نتائج الدراسة المیدانیة: المصدر
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)1(صورة 

موقع مطحنة الرحاب وقربھا من صومعة النجف األفقیة والطریق العام

.http;//www.Google Earth.com.باإلعتماد على :المصدر
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)   46(جدول  

2005المواد المنتجة في مطحنة الرحاب وكمیتھا وقیمتھا عام 

ألف دینار/ القیمة  طن/ الكمیة  المادة المنتجة

402810 21483 الطحین

816097 4565 النخالة

25390 806 الشوائب

1244297 26854 المجموع
.باالعتماد على الدراسة المیدانیة: المصدر

:شركة مطاحن النجف المحدودة -2

في الحي الصناعي الشمالي بقضاء النجف بالقرب من صومعة النجف األفقیة 1981أسست عام 

وتبلغ مساحة , كم) 9(وتبعد عن مركز مدینة النجف حوالي , لخزن الحبوب لتجھیزھا بالحنطة أیضًا

.2م) 2500(كلیة أرضھا ال

من %) 11.1(، أسھم عددھم الكلي نحو)47(جدولعامًال توزعوا كما في )47(یعمل في الشركة 

من إجمالي العاملین في %) 0.5(العاملین في الصناعات الغذائیة والمشروبات الغازیة وحوالي 

في %) 0.4(غذائیة ومن أجور العاملین في الصناعات ال%) 14(الصناعات الكبیرة، مثلت أجورھم 

الصناعات األخرى، وبلغ إسھامھا في قیمة اإلنتاج ومستلزماتھ السلعیة وغیر السلعیة والقیمة المضافة 

على التوالي من إجمالي مثیالتھا لمنشآت الصناعات الغذائیة %) 15(و%) 3.2(و%) 9(المتحققة بنحو

التھا أیضًا للصناعة في على التوالي من إجمالي مثی%) 1(و%) 0.6(و%) 0.9(األخرى، و

طن یومیًا وتنتج بكل ) 150(، بلغت الطاقة اإلنتاجیة المصَممة للمطحنة )42(جدول  راجعالمحافظة، 

.)48(، انظر جدول  طاقتھا التصمیمیة حالیًا

)47(جدول  

2005أصناف العاملین في مطحنة النجف وعددھم عام  

المجموع إناث ذكور العاملین

5 - 5 اإلدارة

7 - 7 الماھرة

35 1 34 غیر الماھرة

47 1 46 المجموع

.باالعتماد على نتائج الدراسة المیدانیة: المصدر
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)48(جدول  

2005المواد المنتجة في مطحنة النجف وكمیتھا وقیمتھا عام 

الف دینار/القیمة  طن/الكمیة المادة المنتجة

335700 17904 الطحین

570750 3805 النخالة

20130 671 الشوائب

926580 22380 المجموع
.باالعتماد على نتائج الدراسة المیدانیة: المصدر

:مطحنة األمیر-3

حي الحرفیین، ال تبعد عن مركز مدینة النجف سوى - تقع مطحنة األمیر في قضاء النجف

، وتبلغ مساحة أرضھا الكلیة 2000علي فیھا عام ، وبدأ اإلنتاج الف1999كم، أسست عام )5.2(

الذي یبین أصناف العاملین ) 49(عامل توزعوا كما في جدول  )37(یعمل في المطحنة . 2م)2000(

من العاملین في الصناعات الغذائیة والمشروبات الغازیة %) 8.8(وأسھم عددھم حوالي . فیھا

من %) 8.8(وتقاضوا ما نسبتھ . في المحافظةمن إجمالي العاملین بالصناعات الكبیرة%) 0.4(و

في . في الصناعات الكبیرةالعاملینأجورمن%) 0.2(أجور العاملین في الصناعات الغذائیة ونحو 

%)2.7(و%) 5.7(حین أسھمت من إجمالي قیمة اإلنتاج والمستلزمات والقیمة المضافة بحوالي 

المتحققة%) 0.6(و%) 0.5(و %) 0.5(ذائیة، وعلى التوالي المتحققة في الصناعات الغ%) 8.8(و

بذلك قد سجلت ھذه المطحنة حسب جمیع المعاییر أوطئ النسب .المحافظةالكبیرة فيجّراء الصناعات

مقارنة مع منشآت الصناعات الغذائیة األخرى، رغم إن إنتاجھا قد بلغ الطاقة التصمیمیة لھا نحو 

.)50(جدول  ، أنظر طن یومیًا)100(

)49(ول  جد

2005أصناف العاملین في مطحنة األمیر وعددھم عام 

إناث ذكور أصناف العاملین 

- 2 دائمي

2 1 وقتي

اإلدارة

- 5 دائمي الماھرة

- 28 دائمي غیر الماھرة

2 35 المجموع
.باالعتماد على نتائج الدراسة المیدانیة: المصدر

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


)50(جدول  

2005لمنتجة في مطحنة األمیر وكمیتھا وقیمتھا عام المواد ا

الف دینار/القیمة  طن/الكمیة المادة المنتجة

173985 11599 الطحین

393638 2465 النخالة

20006 435 الشوائب

58729 14499 المجموع
.باالعتماد على نتائج الدراسة المیدانیة: المصدر

:لحبوب المحدودة شركة الغري لطحن ا-4

حي الحرفیین ایضًا كونھ منطقة صناعیة قریبة من مركز مدینة النجف /تقع في قضاء النجف 

وتبلغ . 1984لكن بدأ اإلنتاج الفعلي فیھا عام 1979اسست عام . كم) 5(الذي التبعد عنھا سوى 

.2م) 6300(مساحة ارضھا الكلیة 

%) 11.9(واسھم عددھم الكلي بنحو ). 51(ا كما في جدول  عامل توزعو) 50(یعمل في الشركة 

رة في من إجمالي العاملین بالصناعات الكبی%) 0.5(من العاملین في المنشآت الغذائیة االخرى و

من اجورھم العاملین في المنشآت %) 13.1(وكانت نسبة أجورھم ). 43(المحافظة، راجع جدول  

فیما بلغ اسھامھا من .اجور العاملین في الصناعات الكبیرة من إجمالي %) 0.3(الغذائیة االخرى و

على %) 11.8(و%) 7.5(و%) 9.6(إجمالي قیمة اإلنتاج والمستلزمات والقیمة المضافة بحوالي 

ات من المتحققة للصناع%) 0.8(و%) 1.3(و%) 0.9(التوالي من المتحققة في الصناعات الغذائیة، و

.المحافظةالكبیرة في 

)51(جدول  

2005أصناف العاملین في مطحنة الغري وعددھم عام 

االناث الذكور أصناف العاملین

- 7 دائمي األدارة

- 7 دائمي الماھرة

- 36 دائمي غیر الماھرة

- 50 المجموع

.باالعتماد على نتائج الدراسة المیدانیة: المصدر 
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)52(جدول  

2005المواد المنتجة في مطحنة الغري وكمیتھا عام

ألف دینار/القیمة طن/الكمیة المادة المنتجة

375005 20000 الطحین

595000 3400 النخالة

19200 600 الشوائب

989205 24000 المجموع
.باالعتماد على نتائج الدراسة المیدانیة: المصدر

:مصنع الكوفة للمشروبات الغازیة - 5

للمشروبات الغازیة في ناحیة العباسیة بقضاء الكوفة بالقرب من مجرى نھر یقع مصنع الكوفة 

، وبسبب اعتماد صناعة المشروبات الغازیة على المیاه كمادة أولیة أساسیة في )شط العباسیة(الفرات 

إنتاجھا كان قد أنشئ المصنع بالقرب من مورد مائي دائمي، فضًال عن وقوعھ على الطریق العام 

، ویبعد عن مركز مدینة )2(انظر صورة  و)10(راجع خریطة  محافظتي النجف وبابل،الواصل بین

.كم )22(كم وعن مدینة النجف ) 12(الكوفة نحو

شركة مساھمة / بغداد-لصالح الشركة الوطنیة للمشروبات الغازیة المحدودة1988أسس عام 

دونمًا، بدأ اإلنتاج الفعلي فیھ عام ) 15(لیة وأرضھ مؤجرة من الدولة تبلغ مساحتھا الك) قطاع خاص(

2003)*(.

) 53(اشتملت المواد األولیة الداخلة في ھذه الصناعة فضًال عن المیاه النقیة مواد یوضحھا جدول  

، )54(یضاف إلیھا مواد التعبئة والتغلیف، انظر جدول  . 2005والكمیة المستخدمة وقیمتھا عام 

).55( رى والخدمیة المختلفة، انظر جدول والمواد السلعیة األخ

توزعوا بین أصناف العاملین، انظر عامًال)222(وبالنسبة لألیدي العاملة في المصنع قد بلغت 

من مجموع العاملین في الصناعات %) 52.8(أسھم عددھم الكلي بنحو حینفي). 56(جدول  

من أجور %)43.9(ات الكبیرة، ومثلت أجورھمالصناعمن إجمالي العاملین في%) 2.5(الغذائیة، و

من إجمالي األجور والمزایا، وحققت قیمة اإلنتاج %) 1.1(العاملین في الصناعات الغذائیة و

المنشآت والمستلزمات والقیمة المضافة فضًال عن المعیاریین السابقین نسبًا فاقت مثیالتھا المتحققة في

%) 6(حوالي شكلتعلى التوالي، فیما%)44.3(و%) 82(و%) 63.3(حیث بلغتاألخرىالغذائیة

.على التوالي أیضا من المتحققة في الصناعات الكبیرة%) 2.8(و%) 14.6(و

غیر ) كوفة كوال(أمریكا، بعدما كان اإلنتاج ماركة /حصل على امتیاز من شركة بیبسي كوال العالمیة 2003عام (*) 
.2000حاصل على امتیاز من احدى الشركات العالمیة منذ عام 
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)2(صورة  

العاموالطریق تنھر الفراھ من موقع مصنع الكوفة للمشروبات الغازیة وقرب

http;//www.Google Earth.com.:المصدر
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)53(جدول  

2005المواد األولیة المستخدمة في مصنع الكوفة للمشروبات الغازیة وكمیتھا وقیمتھا عام 

الف دینار/القیمة الكمیة وحدة القیاس المواد األولیة

- 90000 3م ماء معالج

701715 1209853 طن سكر

335756 2102 برمیل نكھات مختلفة

189072 624 برمیل حامض النتریك

147792 380 برمیل مركزات التطعیم والعضویة

115773 348 طن مواد كیمیاویة مساعدة

1490108 - - المجموع

.باالعتماد على نتائج الدراسة المیدانیة: المصدر

)54(جدول  

2005مواد التعبئة والتغلیف في مصنع الكوفة للمشروبات الغازیة وكمیتھا وقیمتھا عام 

الف دینار/القیمة لكمیةا وحدة القیاس المواد

1394299 21451 عدد باأللف علب معدنیة

91443 994600 عدد قاعدة كارتون

32602 10186 كغم طبقات نایلون

2676 2241 كغم صندوق كارتون

17892 1493 عدد باأللف أغطیة متنوعة

367525 1701 ألف مواد أخرى

1906437 - - المجموع

.ى نتائج الدراسة المیدانیةباالعتماد عل: المصدر
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)55(جدول 

2005عام الغازیة وكمیتھا وقیمتھامصنع الكوفة للمشروباتوالمستلزمات الخدمیة لإلنتاج فيالسلعیةالمواد

ألف دینار/القیمة الكمیة وحدة القیاس المواد

108905 412519 لتر مواد نفطیة

8974 76050 لتر زیوت

3774 472 و واطألف كیل كھرباء

295626 - - أدوات احتیاطیة

21563 - - لوازم أخرى

48783 - - تجھیزات العاملین

317566 - - المستلزمات الخدمیة

30113 - - مصروفات أخرى

835304 المجموع

.باالعتماد على نتائج الدراسة المیدانیة: المصدر

)56(جدول  

.2005مشروبات الغازیة وعددھم عام أصناف العاملین في مصنع الكوفة لل

إناث ذكور أصناف العاملین

- 60 دائمي اإلدارة

2 45 دائمي الماھرة

- 90 دائمي

- 25 وقتي

غیر الماھرة

2 220 المجموع

.باالعتماد على نتائج الدراسة المیدانیة: المصدر

(نتاج الكلي بالشكل اآلتياإلونسبتھا منمصنع الكوفةتتمثل منتجات ، %)50(البیبسي كوال : 

اإلنتاجیة إذ بلغت الطاقة،)والكبیرالصغیراإلنتاج بالحجمینمن%)20(میرندا،%)30(آبسفن

الواحد، وقد الیومفيعائلي كبیر)*(سیت) 20000(صندوق علبة صغیرة و) 15000(التصمیمیة نحو

صندوق) 858443(،من حجم الصغیر2005نتج خالل عام إذ أاإلنتاجیة،عمل المصنع بكل طاقتھ

ألف دینار مثلت )1028680(سیت بقیمة ) 241016(ومن حجم الكبیردینارألف) 5429739(بقیمة

.مع إیرادات عرضیة أخرى قیمة اإلنتاج

.بطل كبیر) 12(علبة صغیرة و السیت على ) 24(یحتوي الصندوق على (*) 
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:الصناعات النسیجیة واأللبسة والجلود2. 2. 5. 3

بشركة اإلنعاش لصناعة النسیج ومعمل األلبسة الرجالیة تمثلت ھذه الصناعات في محافظة النجف 

من مجموع عدد %) 17(وقد أسھمت بحوالي , )كما ذكرنا سابقًا(في النجف ومعمل الجلود في الكوفة 

تقاضوا ما نسبتھ , من إجمالي عدد العاملین فیھا%) 25,4(و, المنشآت الصناعیة في المحافظة

%) 0.6(و%) 11.9(و%) 3.6(فیما حققت نحو, للعاملینمن إجمالي األجور المدفوعة%) 17.1(

على التوالي من إجمالي قیمة اإلنتاج والمستلزمات والقیمة المضافة المتحققة في مجمل الصناعات 

:وفیما یأتي استعراض لھذه المنشآت, 2005اإلستخراجیة والتحویلیة في المحافظة عام 

:شركة اإلنعاش لصناعة النسیج المحدودة - 1

حي عدن كونھ من المناطق الصناعیة الكبیرة في المحافظة / تقع شركة اإلنعاش في قضاء النجف 

أسست ).10(، راجع  خریطة كم) 2(لنجف حیث ال یبعد عنھ سوى كذلك لقریة من مركز مدینة ا

فیھا عام بدأ اإلنتاج الفعلي , )قطاع خاص( 2م) 4500(على أرض مساحتھا الكلیة 1975الشركة عام 

1977.

غیر ماھرة، لم یسھموا ) 2(ماھرة و) 3(منھم في اإلدارة و) 2(،)*(عمالیعمل في الشركة سبعة 

من %) 0.008(العاملین في الصناعات النسیجیة واأللبسة والجلود، ومجموعمن%)0.3(سوى 

ات النسیجیة من األجور المدفوعة في الصناع%) 0.1(إجمالي عددھم في صناعة المحافظة، و

كذلك لم تسھم قیمة اإلنتاج والمستلزمات والقیمة .الكبیرةالصناعاتفياألجورإجماليمن%) 0.02(و

على التوالي من مجموع %) 1.7(و%) 1.5(و%) 1.5(ھذه الشركة سوى المضافة المتحققة في

الي مثیالتھا على التوالي من إجم%) 0.01(و%) 0.2(و%) 0.05(مثیالتھا للصناعات النسیجیة، و

.في الصناعات الكبیرة

مواد نصف مصنعة مستوردة، تستخدم )غزول تركیبیة(تمثلت المواد األولیة الداخلة في اإلنتاج بـ

بلغت الطاقة . المحافظةوتسوق جمیعھا داخل)والشتویةالصیفیة(الرجالیةالعباءةإلنتاج أقمشة

.2005م خالل عام )53368(ویًا في حین لم ینتج سوى ملیون متر سن)1(اإلنتاجیة المصّممة نحو 

:معمل األلبسة الرجالیة الجاھزة في النجف - 2

معمل األلبسة الرجالیة في النجف أحد معامل الشركة العامة للصناعات النسیجیة أحدى تشكیالت 

مومًا وفي المحافظة من المعامل المھمة في القطر عھذا المعملدوزارة الصناعة والمعادن، یع

لدیھ اإلمكانیة في من خالل تغطیة إنتاجھ حاجة السوق المحلیة بنسبة كبیرة، كما تتوفرخصوصًا،

.فرصة عمل) 1670(تصدیر منتجاتھ إلى خارج القطر، فضًال عن توفیره حوالي

عمال فقط إال إنھا تصّنف ضمن الصناعات الكبیرة بسبب تمتعھا برأس مال ) 7(رغم ان عدد العاملین في الشركة (*) 
.ملیار دینار) 1(كبیر یقّدر بـــ
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دینار الف)16500(وبكلفة 2م) 181500(وبلغت مساحتھا1981عاماألساس للمعملوضع حجر

. ماكنة خیاطة) 870(وعدد المكائن. ملیون قطعة سنویًا) 1(في حینھ، وبطاقة إنتاجیة تصمیمیة قدرھا

تمّیز موقعھ بالقرب من مركز . 1988والتشغیل التجاري عام 1987عام بدأ التشغیل التجریبي لھ

لطریق العام الواصل بین كما لوقوعھ على اكم حیث توفر األیدي العاملة والسوق،)1.5(مدینة النجف

أسھم في تسھیل عملیة نقل ) بغداد, السماوة, الدیوانیة, الحلة, كربالء( مدینة النجف والمدن األخرى 

).3(انظر صورة المواد األولیة إلى المعمل وكذلك تسویق المنتوج إلى األسواق،

اغلب أبنیتھ طالي مدّمرإلى قصف جو2003عام االحتالل األمریكي للقطرالمعمل خاللتعّرض

، ھذا وان 2006وبعد إكمال أعماره أعید افتتاحھ مطلع عام . )*(ومعداتھ وخزینھ من المواد األولیة

قطعة، انظر جدول  ) 265461(، حیث أنتجت2005بعض وحداتھ اإلنتاجیة كانت تعمل خالل عام 

)57.(

)57(جدول  

2005ھزة في النجف حسب األشھر وقیمتھا عام كمیات اإلنتاج لمعمل األلبسة الرجالیة الجا

الف دینار/القیمة  قطعة/الكمیة  الشھر الف دینار/القیمة  قطعة/الكمیة الشھر

299107 42915 تموز 89031 19044 كانون الثاني

89443 15300 آب 136072 28138 شباط

64336 8415 ایلول 224422 18958 آذار

101634 9755 تشرین االول 135080 7424 نیسان

240392 16658 تشرین الثاني 328769 38948 آیار

310312 1956 كانون االول 324384 40400 حزیران

2342982 265461 المجموع

.باالعتماد على نتائج الدراسة المیدانیة: المصدر

ملیار دینار، أسھم كادر المعمل بالحفاظ على المكائن ) 64(بلغت قیمة األضرار التي خلفھا ھذا الدمار حوالي(*) 
) 4.4(دات قاعات اإلنتاج وأقسام الخدمات الھندسیة، تم التعاقد مع شركة بكین الصینیة لتنفیذ مشروع األعمار بكلفة ومع

:ملیون دوالر وفق المحاور اآلتیة
.أعمار كل ما تم تدمیره خالل العملیات العسكریة-
.ا حدیثة تنسجم ومتطلبات الموضة العالمیةتشغیل خطوط اإلنتاج كافة وبكامل طاقتھا اإلنتاجیة وباستخدام تكنولوجی-
.من اإلنتاج السنوي للمعمل%) 30(سنویًا إلى الخارج، أي ما نسبتھ ) ألف سروال 50ألف بدلة، 80(تصدیر-
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)3(صورة  

ةق الرئیسمن الطرموقع معمل األلبسة الرجالیة الجاھزة وقربھ من مركز مدینة النجف و

.http;//www.Google Earth.com.:المصدر
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بسبب اإلجازات 2005منتسب خالل عام ) 1443(منتسب لكن عمل منھم ) 1670(المعمل ضّم

من عدد %) 84(الطویلة لبعض العاملین السیما إجازات األمومة حیث یمثل العنصر النسوي حوالي 

غیر ماھرة، أسھموا نحو ) 143(أیدي ماھرة و)1100(في اإلدارة و) 200(ملین، توزعوا بواقع العا

من إجمالي عدد العاملین في الصناعات %) 16.3(من العاملین في الصناعات النسیجیة، و%) 64.1(

من إجمالي %) 12.3(من األجور في الصناعات النسیجیة و%) 72(الكبیرة، فیما كانت نسبة أجورھم 

كذلك أسھمت قیمة اإلنتاج والمستلزمات والقیمة المضافة نحو .األجور المدفوعة في الصناعات الكبیرة 

%) 7(و%) 2.2(على التوالي في الصناعات النسجیة و%) 64.8(و%) 58.7(و%) 59.4(

.على التوالي من إجمالي المتحققة في الصناعات الكبیرة%) 0.4(و

:كوفة معمل الصناعات الجلدیة في ال- 3

معمل الصناعات الجلدیة في الكوفة أحد المعامل التابعة للشركة العامة للصناعات الجلدیة أحدى 

دونم فیما ) 37(على أرض مساحتھا 1960تشكیالت وزارة الصناعة والمعادن، تم تأسیسھ في عام 

والذي الیبعد عن دونم في قضاء الكوفة ) 87(تبلغ المساحة الكلیة المخصصة لھذا المشروع نحو 

كم حیث توفر األیدي العاملة والسوق ) 8(كم وعن مركز مدینة النجف ) 2(مركز مدینة الكوفة سوى

كذلك وجود بعض المشاریع الصناعیة في المنطقة أدت ھذه االعتبارات إلى توقیع المعمل في مكانھ 

.الحالي فضًال عن سیاسة الدولة حینذاك التي أسھمت بذلك أیضًا

المصّنعة محلیًا في الشركة ببغداد واألقمشة ) الجلود(األساسیةاألولیةالموادعلىیعتمد في إنتاجھ

طبقات اإلسفنج، مطاط، اإلكسسوارات (مستلزمات أخرى مثل عنالمستوردة من خارج القطر، فضًال

..). والزینة المستخدمة في األحذیة والحقائب، خیوط، مواد كیمیاویة،

عامل ) 800(المعمل مزایا للعاملین كالضمان االجتماعي والنقل والعالج الصحي، وقد ضّم یقّدم

، إذ أسھم العنصر النسوي نحو )58(جدولجمیعھم دائمین وتوزعوا حسب أصناف العاملین كما في 

من %) 9(من عدد العاملین في الصناعات النسیجیة و%) 35.6(من العدد الكلي، وشكلوا %) 60(

في الصناعات النسیجیة%) 27,9(وشكل ما تقاضوه من أجور, ي العاملین في الصناعات الكبیرةإجمال

قیمة اإلنتاج والمستلزمات والقیمة أسھمتحینفي,الكبیرةالصناعاتفياألجورإجماليمن%)4,8(و

في على التوالي من المتحققة %) 33.4(و%) 39.8(و%) 39.1(المضافة المتحققة في المعمل نحو

على التوالي من إجمالي المتحققة في %) 0.2( و%) 4.7(و%) 1.4(و, الصناعات النسیجیة

.الصناعات الكبیرة
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)58(جدول  

2005أصناف العاملین في معمل الصناعات الجلدیة في الكوفة وعددھم عام  

المجموع عدد االناث عدد الذكور أصناف العاملین

100 30 70 اإلدارة

600 400 200 الماھرة

100 50 50 غیر الماھرة

800 480 320 المجموع
.باالعتماد على نتائج الدراسة المیدانیة: المصدر

یخضع المعمل لخطة عمل تعّدھا الشركة مسبقًا حیث الیعمل بشكل مستمر وإنما بشكل موسمي 

عة كالبسطال العسكري وكان ینتج سابقًا مواد مصنعة ونصف مصن. حسب ما تحدده تلك الخطة

األخیرةمدةأما في ال. وإنتاج وجھ بستایھ ألحذیة الجر وغیرھا) رجالي وشبابي(والصندل وأحذیة ضخ 

،منتجات)الریاضیة(أحذیة الجر،)البالستیكیة(الضخالسفر،أحذیةوحقائبالمدرسیةالحقائب(بإنتاجقامفقد

، منتجات مطاطیة )اص، كیس تجھیزاتیَلك عسكري، كیس لوندري، صف رص،58سفاري(عسكریة

أحذیة ریاضیة، (أنتج المعمل 2005وفي عام ). أفرشة السیارات، عجینة مرنة، قوالب شتایكر(مثل 

).59(، انظر جدول )حقائب مدرسیة، منتجات عسكریة

)59(جدول  

2005المواد المنتجة في معمل الصناعات الجلدیة في الكوفة وكمیتھا وكلفتھا وقیمتھا عام 

ملیون دینار/القیمة ملیون دینار/الكلفة ألف قطعة/الكمیة المواد المنتجة

350 180 100 أحذیة ریاضیة

40 25 20 حقائب مدرسیة

800 400 40 یلك عسكري

350 210 35 كیس عسكري

1540 1015 195 المجموع

.باالعتماد على نتائج الدراسة المیدانیة: المصدر

:صناعات الكیمیاویة ال3. 2. 5. 3

إحدى تشكیالت اإلطاراتلصناعةالعامةبالشركةالنجفمحافظةتمثلت الصناعات الكیمیائیة في

وزارة الصناعات الكبیرة والمعادن ومقرھا في ناحیة الحیدریة وتضم معملین احدھما في مقر الشركة 

من عدد %) 11(لم تمثل سوى ). معمل المنتجات المطاطیة(واآلخر في حي عدن ) معمل اإلطارات(
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من%) 26.7(و, من إجمالي عدد العاملین فیھا%) 34.6(فیما بلغ , المنشآت الصناعیة في المحافظة

والقیمة المضافة والمستلزماتاإلنتاجقیمةإلىأما بالنسبة.األجور والمزایا المدفوعة للعاملینإجمالي

على التوالي من إجمالي مثیالتھا في%) 0.8(و%) 12.8(و%) 4(الصناعات فقد بلغتالمتحققة لھذه

.2005عام اإلستخراجیة والتحویلیة في المحافظةالصناعات

:معمل اإلطارات–1

حیث تمّیز إنتاجھ من , احد المعامل الكبیرة والمھّمة في القطر عمومًا وفي المحافظة خصوصًا

إذ إن دخول السیارات الحدیثة بعد العام 2003قبل عام بتلبیة حاجة السوق ) إطارات بابل(اإلطارات 

لذلك , المذكور قد تمیزت إطاراتھا بقیاسات مختلفة عن قیاسات القوالب المخصصة لإلنتاج في المعمل 

یسعى المسئولین حالیا الستحصال منح مالیة أو استثمارات لتوفیر قوالب إنتاج إطارات تتالئم مع 

.فرصة عمل) 2750(السیما وان المعمل یوّفر أكثر من . ر الحاصلحاجة السوق ومواكبة التطو

، وانشأ في ھذا المكان الذي 2كم)1(وتبلغ مساحتھ مع مساحة الشركة نحو1989أسس المعمل عام 

یالحظ إن جمیع .)10(راجع  خریطة ،الدولةبسبب سیاسةكم) 35(مدینة النجفیبعد عن مركز

المواد األولیة، األیدي (فیھ مثل تھیتصف بھا ھذا المكان ال تشّجع على إقامالمقومات الجغرافیة التي

، جدول  األولیةهموادواشتملت . وحتى السوق یعتبر بعیدًا عنھ) العاملة، وجود مشاریع صناعیة أخرى

من خارج معظمكان ) 61(الذین توزعت مھامھم كما في جدول معظمھا مستوردة، والعاملین و) 60(

في ھذا المكان، كذلك بالنسبة وجودهظة، وال توجد مشاریع صناعیة في المنطقة ساعدت على المحاف

المحافظة إلىیتجھ تسویقھا نحو بغداد ونسبة ضئیلة جدًا من اإلنتاج تسوق للسوق فمعظم منتجاتھ

.والمحافظات المجاورة

، وقد بدأ اإلنتاج الفعلي فیھ عام ألف إطار سنویًا) 576(بلغت الطاقة اإلنتاجیة المصّممة للمعمل 

إال إن نالحظ تراجعھ خالل السنوات ،)62(، انظر جدول  2002، وحّقق أعلى إنتاج لھ عام 1994

السیما تغیر النظام السیاسي ) 2003نیسان عام (بسبب الظروف التي تبعت ) 2005، 2004، 2003(

.واالقتصادي للقطر
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)60(جدول  

2005مستخدمة في معمل اإلطارات وكمیتھا وقیمتھا عام المواد األولیة ال

ألف دینار/القیمة كغم/الكمیة المواد األولیة

459000 550000 )طبقي،صناعي(مطاط 

101716 203432 اسود الكاربون

178077 34917 نسیج النایلون

31644 36640 أسالك الحلقات

23634 23634 اوكسید الزنك

12050 13000 نتاركحامض ال

187534 872250 خیوط سلكیة

1689100 13300000 مواد كیمیاویة مساعدة

2683755 15033873 المجموع
.باالعتماد على نتائج الدراسة المیدانیة: المصدر

)61(جدول  

2005عام وعددھم أصناف العاملین في معمل اإلطارات 

االناث الذكور أصناف العاملین

72 400 دائمي دارةاإل

- 1365 دائمي الماھرة

83 800 دائمي

- 32 وقتي غیر الماھرة

155 2597 المجموع

.باالعتماد على نتائج الدراسة المیدانیة: المصدر

من عدد العاملین في الشركة %) 89.6(بنسبةعمومًا أسھم عدد العاملین في المعمل 

العاملین من أجور%) 89.9(الصناعات الكبیرة، ومثلت أجورھم ملین فيمن إجمالي العا%) 31(و

أسھمت قیمة اإلنتاج حینفي.الصناعات الكبیرةفياألجورإجماليمن%) 24(في الشركة و

التوالي على%) 93.9(و%) 92.9(و%) 93.1(نحووالمستلزمات والقیمة المضافة المتحققة للمعمل

الصناعات فيالمتحققةمن إجماليالتواليعلى%)0.7(و%) 11.9(و) %3.7(من المتحققة للشركة، و

.الكبیرة بالمحافظة
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)62(جدول  

2005وقیمتھا عام  ) 2005–2000( المواد المنتجة في معمل اإلطارات وكمیتھا لألعوام 

القیمةاألعوام 
)الف دینار(

2005لعام  2005 2004 2003 2002 2001 2000
وحدة 

القیاس

اسم المنتوج

3980550 132685 103998 114149 410020 365980 303761 عدد إطارات السیارات

4022 2554 3003 22827 41450 270 - عدد أنابیب السیارات

24750 55 175.75 121.99 411.45 400.4 348.775 طن مطاط معاد الحیویة

4009322 المجموع

.د على نتائج الدراسة المیدانیةباالعتما: المصدر

:معمل المنتجات المطاطیة–2

بلغت , 1977أحد معامل الشركة العامة لصناعة اإلطارات، أسس وبدأ اإلنتاج الفعلي فیھ عام 

حي عدن لكونھ من المناطق الصناعیة الكبیرة في / ویقع في قضاء النجف2م) 80000(مساحتھ الكلیة 

).4(انظر صورة  . كم) 2.5(مركز مدینة النجف، إذ ال یبعد عنھ سوى المحافظة وقربھ من 

عامل توزعوا حسب أصناف العاملین وجمیعھم دائمین، وكانت نسبة الذكور ) 310(لدى المعمل 

من عدد العاملین في الشركة %) 10.4(أسھم عددھم الكلي بنحو ).63(، انظر جدول  %)83(نحو 

من األجور %) 10.1(ملین في الصناعات الكبیرة وشكلت اجورھم من إجمالي العا%) 3.5(و

من إجمالي األجور المدفوعة في الصناعات الكبیرة، في حین لم تسھم %) 2.7(المدفوعة في الشركة و

على %) 6.1(و%) 7.1(و%) 6.9(قیمة اإلنتاج والمستلزمات والقیمة المضافة المتحققة للعمل سوى 

على التوالي من المتحققة في %) 0.05(و%) 0.9(و%) 0.3(وسوى لشركةافيالمتحققةالتوالي من

.2005الصناعات الكبیرة في المحافظة عام 

, الصوندات, أنابیب إطارات الدراجات, إطارات الدراجات(تمثلت المواد التي ینتجھا المعمل 

) 2005–2000(فعلیة لألعوام والطاقة اإلنتاجیة المصممة وال) القوایش, الخراطیم, السلع المطاطیة

).64(جدولمبّینة لكل منھا في 2005وقیمتھا عام 
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)63(جدول  

2005أصناف العاملین في معمل المنتجات المطاطیة وعددھم عام 

عدد العاملین

االناث الذكور أصناف العاملین

11 44 اإلدارة

10 200 الماھرة

30 15 غیر الماھرة

51 259 لمجموعا
.باالعتماد على نتائج الدراسة المیدانیة: المصدر

)64(جدول  

) 2005-2004(الطاقة التصمیمیة والفعلیة للمواد المنتجة في معمل المنتجات المطاطیة لألعوام 

2005وقیمتھا لعام

القیمة لألعوام) قطعة( الكمیة المنتجة
الف (

عام )دینار

2005

2005 2004 2003 2002 2001 2000

الطاقة

تصمیمیةال
المنتوج

- - - 7098 38362 30664 29609 171000 اطارات الدراجات

- - - - - - 1175 570000 انابیب اطارات الدراجات

120897 6363 7429 3757 32863 25629 23022 54475 الصوندات

28104 23420 4775 35255 184695 123191 91730 166725 السلع المطاطیة

147016 176067 155422 191212 512341 305298 302479 1500000 الخراطیم

- - - 270 17415 8532 30408 200000 القوایش

296017 المجموع

.أعده الباحث باالعتماد على نتائج الدراسة المیدانیة: المصدر
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)4(صورة  

من حي عدن الصناعي وقربھ من مركز مدینة النجفموقع معمل المنتجات المطاطیة 

http;//www.Google Earth.com.:المصدر
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:الصناعات اإلنشائیة4. 2. 5. 3

أھمیة في الھیكل الصناعي والبنیة االقتصادیة تعتبر الصناعات اإلنشائیة من الصناعات األكثر

%) 40(النجف، حیث احتلت ھذه الصناعات مكانة مھمة من خالل استحواذھا على حوالي لمحافظة 

من األجور %) 53.1(من إجمالي عدد العاملین فیھا و%)34.6(والصناعیةالمنشآتعددمن

اإلنتاج والمستلزمات قیمةإجماليمنالتواليعلى%)92.2(و%)57.5(و%) 82.9(ونحوالمدفوعة،

. 2005فة المتحققة في مجمل الصناعات اإلستخراجیة والتحویلیة في المحافظة عام والقیمة المضا

:معمل سمنت الكوفة الجدید. 1

تعتبر صناعة السمنت من أھم الصناعات التحویلیة عمومًا والصناعات اإلنشائیة  خصوصًا في 

العمرانیة المترتبة علیھا في المحافظة، من حیث عدد العاملین وأھمیتھا االقتصادیة واالجتماعیة و

.اإلقلیم

معمل سمنت الكوفة الجدید أحد المعامل الكبیرة التابعة للشركة العامة للسمنت الجنوبیة أحدى 

منطقة البراكیة على أرض / في قضاء الكوفة1976أسس عام . تشكیالت وزارة الصناعة والمعادن

كم وعن )10(كم وعن مدینة النجف)7(ة الكوفة حوالي ویبعد عن مركز مدین2كم)1(مساحتھا الكلیة 

كم حیث توفر األیدي العاملة، وقد أسھمت عوامل موقعیة ومكانیة أخرى في )14(مدینة أبي صخیر 

التراب،الكلس،حجر(اختیار موقعھ إذ كان اعتماد صناعة السمنت على مقادیر كبیرة من المواد 

كلفة ازدادوقلیلة الثمن التي ال یمكن نقلھا لمسافات بعیدة بسببالكبیرة الحجم وثقیلة الوزن)الجبس

. تحتاج الحتیاطي كبیر من ھذه الموادالسمنتإن صناعةعنوزنھا فضًالمنالنقل وفقدانھا جزء

كم لتقلیل كلفة النقل، وبالنسبة ) 23.7(یستخدم المعمل الحزام الناقل في نقل الكلس الذي یبعد نحو

والوقود حیث تحتاج إلى كمیات كبیرة من الكھرباء تعتمد بذلك على الشبكة الوطنیة لمصادر الطاقة

والمحطة الغازیة القریبة منھا، غیر إن الزیوت المستخدمة توفرھا من مصفى الدورة ویتحمل المعمل 

تاجیة تكالیف نقلھا لمسافات طویلة، وان اعتماد صناعة السمنت على المیاه التي تدخل في عملیاتھا اإلن

أو ما یعادل %) 50- 30(وعملیات التبرید والتدفئة، حیث تشكل نسبة المیاه المستخدمة في اإلنتاج نحو 

معمل السمنت بالقرب من مورد مائي دائمي إنشاءلتر لكل طن من السمنت، كان البد من ) 3100(

قلة، انظر صورة  كم وتزویده بالمیاه بواسطة محطة مست)2(تمثل بشط الكوفة حیث الیبعد عنھ سوى 

، كذلك عدم قدرة المنتوج على تحمل كلف النقل لمسافات بعیدة كونھ یتصف بكبر الحجم وانخفاض )5(

فضًال ) صخیروالنجف، الكوفة، أب(سعره لذلك كان موقعھ یتوسط المدن الرئیسة الثالث في المحافظة 

د سوقًا رائجًا لمنتوجھ، السیما وان التي تع) بابل، الدیوانیة، بغداد، واسط (عن قربھ من المحافظات 

المنطقة تتوفر فیھا شبكة جیدة من الطرق البریة سواء كان لنقل المواد األولیة أو لنقل المنتوج إلى 

.األسواق
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ملیون طن ) 1.8(، وبلغت الطاقة اإلنتاجیة المصممة لھ 1977بدأ اإلنتاج الفعلي في المعمل عام 

انظر جدول إلنتاج السمنت،المكملة، مادة الكلنكر)اإلنتاج الرئیس(السمنتمادةعنسنویًا وینتج فضًال

)65.(

)65(جدول  

2005وقیمتھا لعام 2005و2000المواد المنتجة في معمل سمنت الكوفة الجدید وكمیتھا لعامي 

الف دینار /القیمة

2005عام 

طن/الكمیة

2005عام

طن/الكمیة

2000عام 
منتجةالمادة ال

34664094 304071.5 331019 السمنت

34125817 416168 129132 الكلنكر

68789911 720239.5 460151 المجموع

.باالعتماد على نتائج الدراسة المیدانیة: المصدر

، ونالحظ )66(جدولحسب أصناف العاملین كما في بعامل دائمي توزعوا ) 2212(لدى المعمل 

من العاملین في %) 72.3(، أسھم العدد الكلي نحو %)95.5(إن نسبة الذكور بلغت من خاللھ أیضًا 

عدد العاملین في الصناعات الكبیرة، وتقاضوا ما نسبتھمن إجمالي%) 25(الصناعات اإلنشائیة و

من إجمالي األجور المدفوعة %) 42.7(واإلنشائیةفي الصناعاتالعاملینمن األجور%) 80.4(

فیما حققت قیمة اإلنتاج والمستلزمات والقیمة المضافة المتحققة للمعمل . الصناعات الكبیرةللعاملین في 

%) 63.5(على التوالي من المتحققة للصناعات اإلنشائیة و%) 79.9(و%) 61.8(و%) 76.5(

.2005على التوالي من المتحققة في الصناعات الكبیرة في المحافظة عام %) 73.7(و%) 35.5(و

)66(جدول  

2005أصناف العاملین في معمل سمنت الكوفة الجدید وعددھم عام 

عدد العاملین

االناث الذكور أصناف العاملین

20 160 اإلدارة

30 252 الماھرة

50 1700 غیر الماھرة

100 2112 المجموع

.باالعتماد على نتائج الدراسة المیدانیة: المصدر
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:رفمعمل سمنت النجف األش- 2

1974معمل سمنت النجف األشرف احد معامل الشركة العامة للسمنت الجنوبیة أیضًا، أسس عام 

. 2مألف)500(وتبلغ مساحتھ الكلیةالجدید،سمنت الكوفةمعملیجاورحیثالبراكیةمنطقة/الكوفةقضاءفي

ألف طن سمنت، ) 360(نحوالعام المذكور وبلغت الطاقة اإلنتاجیة المصممة اإلنتاج الفعلي فيبدأ

).67(وینتج أیضًا مادة الكلنكر، انظر جدول  

)67(جدول  

2005وقیمتھا لعام ) 2005، 2000(المواد المنتجة في معمل سمنت النجف األشرف وكمیتھا لعامي 

ألف دینار/القیمة

2005عام 

طن/الكمیة

2005عام

طن/الكمیة

2000عام المادة المنتجة

7074954 62061 160621 السمنت

9995472 121896 149898 الكلنكر

17070426 183957 310519 المجموع

.باالعتماد على نتائج الدراسة المیدانیة: المصدر

، )68(عامل توزعوا حسب أصناف العاملین كما في جدول  ) 543(بلغ عددھم فقد لعاملین أما ا

من العاملین في %) 17.7(، واسھم العدد الكلي نحو%)95(رونالحظ من خاللھ أیضًا إن نسبة الذكو

إجمالي عدد العاملین في الصناعات الكبیرة، ونسبة ما تقاضوه من%) 6.1(والصناعات اإلنشائیة

من إجمالي األجور المدفوعة %) 9.2(من أجور العاملین في الصناعات اإلنشائیة  ونحو %) 17.2(

والقیمة المضافة المتحققة للمعملفیما حققت قیمة اإلنتاج والمستلزمات.الصناعات الكبیرةللعاملین في

%) 15.7(اإلنشائیة، وللصناعاتالمتحققةمنالتواليعلى%)18.6(و%) 20.7(و%)18.9(نحو

).43(على التوالي من المتحققة في صناعة المحافظة، راجع جدول  %) 17.1(و%) 11.9(و
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)5(صورة  

ت الكوفة الجدید ومعمل سمنت النجف األشرف وقربھما من شط الكوفةموقع معمل سمن

http;//www.Google Earth.com.:المصدر
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)68(جدول 

2005أصناف العاملین في معمل سمنت النجف األشرف وعددھم عام 

العدد

اإلناث الذكور أصناف العاملین

15 125 دائمي

_ 1 وقتي
اإلدارة

10 139 دائمي

_ 3 وقتي
الماھرة

2 228 دائمي

_ 30 وقتي
غیرا لماھرة

27 516 المجموع

.باالعتماد على نتائج الدراسة المیدانیة:المصدر

:معمل إسفلت وكسارات بلدیة النجف. 3

یریة بلدیة محافظة النجف حیث یستخدم إنتاجھ لتبلیط شوارع احد المعامل المھمة التابعة إلى مد

فضال عن الطاقة , طن في الساعة) 80(المحافظة، إذا ما علمنا إن الطاقة اإلنتاجیة المصممة لھ تبلغ 

طن في ) 100(وتبلغ طاقتھ اإلنتاجیة 2003المتوقف عن المعمل منذ عام ) *(اإلنتاجیة للمعمل األخر

وسد الحاجة المتزایدة من اإلسفلت لتبلیط ھلتشغیلھ واإلنتاج من خاللیانتھ حالیًاالساعة لذلك یتم ص

.الشوارع ال سیما وان المحافظة تشھد حالة من العمران وشق الطرق والشوارع الجدیدة 

على ارض مساحتھا الكلیة في محافظة النجف ضمن الحدود اإلداریة لقضاء المناذرة1980أسس عام 

تمثلت . كم عن مدینة أبي صخیر)14(كم وحوالي)11(ویبعد عن مركز مدینة النجف,2إلف م)160(

ویتوقف . ومعظمھا من داخل المحافظة عدا المادة األخیرة) الزفت(المواد األولیة بالحصى والرمل و

, حسب الحاجة التي تتحدد ضمن خطة تضعھا مدیریة البلدیة إلكساء الشوارع في المحافظةباإلنتاج 

.تباین في اإلنتاج خالل أشھر السنة الواحدة) 69(جدولالحظ من حیث ن

) 19(أیدي ماھرة و) 8(اإلدارة وفيمالع)3(بواقع , عامل) 30(وبالنسبة للعاملین بلغ عددھم 

عدد العاملین في الصناعات اإلنشائیة من%) 0.9(أسھموا بنحوجمیعھم دائمین،ماھرةأیدي غیر

العاملین أجورمن%)0.3(أجورھموبلغت,الكبیرةالصناعاتفيالعاملینعددإجماليمن%)0.3(و

%) 2.7(و%) 0.6(والكبیرة،الصناعاتفياألجورإجماليمن%) 0.2(واإلنشائیةالصناعاتفي

).ماریني(، أما المعمل األول فیطلق إسم علیھ معمل إسفلت )فیانوفیا(یطلق علیھ إسم معمل إسفلت(*)
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%)0.5(اإلنشائیة والصناعاتفيالتواليعلىالمضافةوالقیمةوالمستلزماتاإلنتاجقیمةمن%)0.1(و

. )43(الصناعات الكبیرة، راجع جدولالتوالي فيعلىمثیالتھاإجماليمن%)0.1(و)%1.6(و

)69(جدول 

2005حجم اإلنتاج لمعمل إسفلت بلدیة النجف حسب األشھر وقیمتھا عام 

)طن(الكمیة المنتجة  الشھر

_ كانون الثاني

850 شباط

3650 آذار

2315 نیسان

2625 أیار

2370 حزیران

5013 تموز

216 آب

135 أیلول

459 تشرین األول

2233 تشرین الثاني

1836 كانون األول

21702 المجموع

542675 ألف دینار/القیمة

.باالعتماد على نتائج الدراسة المیدانیة: المصدر

) :الثرمستون(شركة النجف لصناعة المواد البناء العازلة .  4

تضّم الشركة معمل الثرمستون في محافظة النجف احد المعامل الكبیرة والمھمة في القطر عمومًا 

لصالح القطاع العام في منطقة حصوة الخورنق 1985وفي المحافظة خصوصًا، حیث انشأ عام 

یبعد عن مركز مدینة النجف .الطابوق الجیريالمناذرة لصناعةشركةمجاور,)مناذرة- طریق نجف(

أسھمت .1989إلى القطاع الخاص عام انتقلت ملكیتھ.كم)3(كم وعن معمل سمنت الكوفة)10(نحو

العتماد صناعة الثرمستون على كمیات كبیرة من حیث كان, موقعھاختیارموقعیة فيعدة عوامل

ات بعیدة في المحافظة ذالك مختزلة تكلفة النقل المسافالسمنتالمقالع ومعمالوالسمنت وفرتالرمل
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وضمان الحصول علیھا بشكل مستمر، أما مادة النورة فإنھا تجّھز من معمل النورة في محافظة 

إال إن استیراده قد توقف ،1991ومسحوق األلمنیوم كان یستورد من خارج القطر قبل عام كربالء،

ن خالل إنشاء على إنتاجھ داخل القطر ممما دفع بالدولةبسبب ظروف الحصار بعد العام المذكور،

مصفىمنحاجتھ للزیوتیلبيحیثوالطاقةوبالنسبة للوقودإلنتاج مسحوق األلمنیوم في بغداد،معمل

المائیةمحطتھمنأفادالسمنت فقدمعملمنالمكانولقرب.الشبكة الوطنیةمنالدورة والطاقة الكھربائیة

المیاه إلىوالتبرید واالستخدامات األخرىجیةاإلنتاالعملیاتتتطلبحیثالمیاهمنبمتطلباتھلتجھیزه

الطرق األسواق، وتمیز بارتباطھ بشبكة جیدة منإن موقعھ یعد قریبا منعنفضًال.بصورة مستمرة

).6(صورة انظرالمعمل ونقل اإلنتاج إلى األسواق،األولیة إلىالموادعملیة نقلالبریة سھلت

المستخدمة في صناعة الثرمستون من عام آلخر حسب اإلنتاج، انظر تتباین كمیات المواد األولیة

وتتباین الكمیات المنتجة أیضًا من عام آلخر متحددة بحجم الطلب، حیث حققت أعلى ). 70(جدول 

في حین بلغت الطاقة ). 71(، انظر جدول 2002كبسة عام ) 37865(كمیة خالل المدة األخیرة نحو 

.    سنویًا3ألف م) 300(اإلنتاجیة المصّممة نحو 

)70(جدول  

)2005- 2001(المواد األولیة المستخدمة في معمل الثرمستون في محافظة النجف وكمیاتھا للمدة 

كرات

طن/فوالذیة
طن/ جبس طن/ رمل

مسحوق 

كغم/األلمنیوم
طن/ نورة طن/ سمنت

المواد

األعوام

63 12710 16984 13514 4460 8934 2001

121 481000 2208 16150 5005 10320 2002

16 1325 3842 3787 983 1958 203

27 407 5820 8216 951 3538 2004

16 86 5944 7038 581 2669 2005

.باالعتماد على نتائج الدراسة المیدانیة: المصدر

)71(جدول 
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)2005-2001( محافظة النجف لألعوام حجم اإلنتاج المتحقق في معمل الثرمستون في 

2005 2004 2003 2002 2001 السنوات

11384 11562 7302 37865 32739
كمیة اإلنتاج 

)بالكبسات(

.باالعتماد على نتائج الدراسة المیدانیة: المصدر

، أسھم عددھم الكلي )72(عامل توزعوا كما في جدول  ) 96(بلغ عددھم فلعاملین ما بتعلق باو

من إجمالي العدد في الصناعات %) 1(الصناعات اإلنشائیة وفيالعاملینعددمن%)3.1(بنحو 

من إجمالي %) 0.5(من األجور في الصناعات اإلنشائیة و%)0.9(الكبیرة، وتقاضوا ما نسبتھ 

یمة المضافة المتحققة األجور في الصناعات الكبیرة، في حین حققت قیمة اإلنتاج والمستلزمات والق

على التوالي من مثیالتھا المتحققة في الصناعات اإلنشائیة %) 0.6(و%) 4.3(و%) 1.3(للمعمل 

على التوالي من إجمالي مثیالتھا المتحققة في الصناعات الكبیرة، راجع %) 0.5(و%) 2.5(و%) 1(و

).42(جدول  

)72(جدول  

2005افظھ النجف وعددھم عام أصناف العاملین في معمل الثرمستون في مح

عدد العاملین

اإلناث الذكور
أصناف العاملین

2 6 إدارة

- 30 ماھرة

3 55 غیر ماھرة

5 91 المجموع

.باالعتماد على نتائج الدراسة المیدانیة: المصدر 
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)6(جویة صورة 

سمنت الكوفة الجدیدموقع معمال الثرمستون والطابوق الجیري وقربھما من معمل

http;//www.Google Earth.com.:المصدر
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:شركة المناذرة لصناعة الطابوق الجیري - 5

لصالح القطاع العام في منطقة حصوة 1984تضّم الشركة معمل الطابوق الجیري الذي انشأ عام 

، والتي تتشابھ العوامل الموقعیة والمكانیة في )م ذكره سلفًاالذي ت(الخورنق مجاور معمل الثرمستون 

، وبلغت الطاقة اإلنتاجیة المصّممة 1985وكانت بدایة اإلنتاج الفعلي عام . اختیار موقع كل منھما

.1989ملیون طابوقة في السنة، انتقلت ملكیتھ إلى القطاع الخاص عام ) 50(

اخلة في إنتاج الطابوق الجیري بمادتي الرمل والنورة، یتم تجھیز تتمثل المواد األولیة األساسیة الد

كم، والنورة من معمل )10(المعمل بالرمل من المقالع الموجودة في المحافظة والتي ال تبعد عنھ سوى 

.كم)90(النورة في محافظة كربالء والذي یبعد 

) 1.6(بكلفة دینارملیار)1.9(حواليابلغت قیمتھملیون طابوقة) 8.590(حقق المعمل إنتاج قدره

دینار، وان معظم اإلنتاج یسوق داخل المحافظة التي اعتمدت علیھ بشكل أساسي في العمران ملیار

.والبناء

عامل ) 70(عامل ماھر و)40(في الشؤون اإلداریة، )30(عامًال بواقع )140(یعمل في الشركة 

الصناعات اإلنشائیة فيالعاملینعددمن%)4.6(ھم بنحوأسھم عددوجمیعھم دائمین،ماھرغیر

من أجور %) 0.7(من إجمالي عدد العاملین في الصناعات الكبیرة، وتقاضوا ما نسبتھ %) 1.5(و

من إجمالي األجور في الصناعات الكبیرة، في حین %) 0.4(العاملین في الصناعات اإلنشائیة  و

اإلنتاج من إجمالي قیمة%)1.8(واإلنشائیةاإلنتاج للصناعاتمن قیمة%) 2.1(أسھمت قیمة اإلنتاج 

إجمالي قیمة من%) 5.7(اإلنشائیة ومن قیمة المستلزمات للصناعات%) 9.9(و. للصناعات

من القیمة المضافة المتحققة للصناعات اإلنشائیة %) 0.3(الكبیرة، والصناعاتالمستلزمات في

.الصناعیة المتحققة في المحافظةمن إجمالي القیمة المضافة %) 0.3(و

:شركة النجف النتاج الطابوق الفني - 6

لصالح القطاع العام في 1976تضّم شركة النجف معمًال إلنتاج الطابوق الفني الذي انشأ عام 

دونم، ویبعد عن مركز مدینة ) 370(ناحیة الحیدریة على ارض ممنوحة من الدولة مساحتھا الكلیة

كم حیث توفر األیدي العاملة، و ) 1(كم وال یبعد عن مركز مدینة الحیدریة سوى أقل من )41(النجف

طن )10675(في ھذا الموقع وقد بلغت الكمیة المستخدمة ) التراب(أھم من ذلك توفر المادة األولیة 

).73(، انظر جدول  2005ألف دینار عام ) 52450(وقیمتھا 

وبلغ إنتاج . 1988وانتقلت ملكیتھ إلى القطاع الخاص عام 1978م بدأ اإلنتاج الفعلي فیھ عا

وبالنسبة لألیدي العاملة في المعمل . ملیون دینار) 459.9(ملیون طابوقة وقیمتھا ) 4.5(المعمل نحو 

اناث، أسھم ) 3(وكان. غیر ماھرة) 20(ماھرة و) 10(في اإلدارة و) 7(عامل بواقع ) 37(بلغ عددھا 

من إجمالي عدد %) 0.4(من عدد العاملین في الصناعات اإلنشائیة و) 1.2(حو عددھم الكلي بن
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أجورمن%) 0.3(العاملین في الصناعات الكبیرة، ومثلت األجور والمزایا التي تقاضوھا حوالي

من إجمالي األجور في الصناعات الكبیرة، فیما أسھمت %) 0.2(اإلنشائیة، والصناعاتالعاملین في

من إجمالي قیمة اإلنتاج %) 0.4(من قیمة اإلنتاج للصناعات اإلنشائیة  و%) 0.5(قیمة اإلنتاج

على التوالي من قیمة المستلزمات والقیمة المضافة المتحققة في %) 0.5(و%) 0.5(للصناعة، و

على التوالي من إجمالي مثیالتھا المتحققة في الصناعات %) 0.4(و%) 0.3(الصناعات اإلنشائیة، و

).42(راجع جدول  الكبیرة، 

)73(جدول  

2005مستلزمات اإلنتاج في معمل النجف ألنتاج الطابوق الفني وكمیتھا وقیمتھا عام 

ألف دینار/القیمة الكمیة وحدة القیاس مستلزمات اإلنتاج

52450)*( 10675 طن التراب

13200 165000 لتر مواد نفطیة

96 600 كغم غاز سائل

2000 2000 كغم زیوت

13095 - - أدوات احتیاطیة

69 8000 3م میاه

690 8000 كیلو واط كھرباء

7500 - - مستلزمات خدمیة

89100 - - المجموع

.كلفة النقل ومستلزماتھ) *(

.باالعتماد على نتائج الدراسة المیدانیة: المصدر

:شركة االخوان النتاج زجاج السیارات - 7
الحي الصناعي، كونھ /في قضاء النجف1979وان النتاج زجاج السیارات عام انشأت شركة االخ

من المناطق الصناعیة الكبیرة في المحافظة كذلك لقربھ من مركز مدینة النجف، حیث الیبعد عنھ 
، وبدأ اإلنتاج الفعلي فیھا 2م) 3000(كم، وأرضھا مؤّجرة من الدولة تبلغ مساحتھا الكلیة )6(سوى 

.1980عام 
تمثلت المواد األولیة المستخدمة باأللواح الزجاجیة والتي تستورد من خارج العراق، بلغت الكمیة 

فیما بلغت الكمیة المنتجة . ألف دینار) 1800(وقیمتھا 2م) 600(نحو 2005المستخدمة خالل عام 
.ألف دینار للعام نفسھ، تم بیعھا داخل المحافظة) 35940(بقیمة 2م) 5970(
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ألف دینار، ) 370(اثنان منھم بال أجر واآلخر تقاضى أجر قدره )*(فقطعمال) 3(یعمل في الشركة 
العاملین وأجورھم، وكذلك الحال بالنسبة لقیمة اإلنتاج عددلذلك لم یشكلوا إال نسبة ضئیلة جدًا من حیث

%) 0.01(و) %0.03(و%) 0.001(و%) 0.03(إذ لم تبلغ سوىوالمستلزمات والقیمة المضافة،
.  على التوالي من إجمالي مثیالتھا المتحققة في المحافظة%) 0.04(و

ة             نستنج مما سبق إن    شآتھ وقـل م مـن صغر حـج ابقًا اـتصف ـب ف ـس ة النـج ي محافـظ صناعي ـف شاط اـل الـن
سیجیة        ة والـن صناعات الغذائـی ت باـل رأس المال المستثمر فیھ، واقتصاره على بعض الصناعات التي تمثـل

ة    1976نشائیة ، إال أنھ بعد استحداث محافظة النجف عام       واإل الل إقاـم ن ـخ تطور فیھا بشكل ملحوظ ـم
ھ             صف ـب ا اـت المنشآت الصناعیة الكبیرة وزیادة التخصیصات االستثماریة للصناعة، ویمكن إیجاز أھم ـم

:النشاط الصناعي في المحافظة بما یأتي
-1976(مـــدةعي فـــي المحافظـــة خـــالل الإن مقـــدار التخصیـــصات اإلســـتثماریة للقطـــاع الـــصنا .1

.من إجمالي تخصیصات القطر للقطاع نفسھ%) 4.8(لم تتجاوز ) 1995
، إال أن حجــم ھــذا  )2004-1976(مــدةتراجعــت أعــداد المنــشآت الــصناعیة والعــاملون فیھــا لل   .2

ستوى القطــر، بــسبب الظــروف التــي مــّر بھــا بعــد     ع كــان أقــل مــن مثیلــھ المتحقــق علــى ـم التراـج
.2003ل األجنبي عام اإلحتال

بــسبب زیــادة  2003ارتفــاع قیمــة األجــور المدفوعــة للعــاملین فــي الــصناعة ال ســیما بعــد عــام     .3
.األجور والرواتب

ق                 .4 الي المتحـق ن اإلجـم صیبھا ـم ضاعف ـن ضافة وـت ة الـم ستلزمات والقیـم ارتفاع قیمة اإلنتاج والـم
الل ال        ا ـخ ر بـھ دة في القطر ولعدة مرات رغم الظروف التي ـم ي    )2004-1976(ـم ھم ـف ا أـس ، ـم

.نمو الصناعة وتطورھا في المحافظة وعزز مكانتھا على مستوى القطر
ن      .5 ة ـم صناعات الغذائـی ام     %) 1.2(ازدیاد قیمة إنتاج اـل ر ـع الي القـط ن إجـم ى  1982ـم %) 7(إـل

ام  %) 1.4(، وازدیاد القیمة المضافة المتحققة لھا من    2004عام   ى  1982ـع ن  %) 13.7(إـل ـم
كما سجلت تقدمًا واضحًا في األھمیة النسبیة لقیمة اإلنتاج والقیمة المضافة على       .إجمالي القطر 

وق           شكل یـف مثیلتھا في القطر، مما نالحظ تطور ھذه الصناعات وازدیاد أھمیتھا في المحافظـة ـب
.أھمیتھا في القطر

علــى %) 1.2(و %) 4.4(ارتفــاع عــدد منــشآت الــصناعات النــسیجیة وعــدد العــاملین فیھــا مــن  .6
ام         ر ـع الي القـط ن إجـم ى  1982التوالي ـم ام  %) 6.1(و %) 6.7(إـل ضاً   1993ـع ت أـی ، وارتفـع

ستوى       2004من إجمالي القطر عام %) 7.8(و %) 9(إلى   ى ـم ا عـل ور مكانتـھ س تـط ا عـك ، مـم
.القطر

رغم عدد العاملین فیھ ملیار دینار،) 1(یرة بسبب تمتعھا برأس مال كبیر یقّدر بـتصنف ضمن الصناعات الكب*
.عمال) 3(الیتجاوز 
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ي القطـر،                  .7 ا ـف الي مثیالتـھ ن إجـم ة ـم اییر كاـف سب المـع رًا ـح حققت الصناعات اإلنشائیة  تقدمًا كبـی
والي     %) 7.4(ت تسھم بنحو    فبعد أن كان   ي القطـر وـح ن  %) 1.5(من إجمالي عدد المنشآت ـف ـم

مــن القیمــة المــضافة للقطــر عــام    %) 1.3(مــن قیمــة اإلنتــاج ونحــو   %) 1.7(عــدد العــاملین، و 
لقیمة اإلنتاج %) 12.5(لكل من عدد المنشآت وعدد العاملین و%) 8.4(، أصبحت نحو   1982

كمــا ازدادت أھمیتھــا  . ققــة لھــذه الــصناعات فــي القطــر   مــن القیمــة المــضافة المتح  %) 20.3(و
ة        اج والقیـم ة اإلنـت ي قیـم یما ـف النسبیة في المحافظة بشكل كبیر وحسب المعاییر كافة أیضًا، ال ـس

ــى    ــتحوذت عـل ــضافة، إذ اـس ــي     %) 65.2(و%) 59(الـم ــا ـف ــالي مثیلتـھ ــن إجـم ــوالي ـم ــى الـت عـل
ة      ، مّما أشارت إلى تزاید أھمیتھا ع     2004المحافظة عام    ستوى المحافظـة والقطـر وإمكانـی ى ـم ـل

.تطویرھا مستقبًال بسبب توافر مستلزمات إنتاجھا في المحافظة
إزدیــاد األھمیــة النــسبیة للــصناعات الھندســیة فــي المحافظــة وللمعــاییر كافــة ال ســیما فــي عــدد       .8

ى      تحوذت عـل اج، إذ اـس ى  %) 1.3(و%) 4.7(و) 14.2(المنشآت وعدد العاملین وقیمة اإلنـت عـل
ام     ال ي المحافظــة ـع الي مثیالتھــا ـف والي مــن إجـم ت حــوالي  2004ـت %) 0.7(و%) 1(بعــدما كاـن
ف        . 1982على التوالي عام   %) 0.1(و ة النـج ي محافـظ یة ـف صناعات الھندـس ى أن اـل ار إـل ما أـش

ن        لھا إمكانیة في تعزیز مكانتھا بین الصناعات التحویلیة األخرى لتوافر إمكانات قیامھا، لعل ـم
دة       أھمھا تمتع ا  ة والقاـع شھرة التاریخـی رى باـل ات األـخ ن المحافـظ لمحافظة وتمیزھا عن العدید ـم

.وأعمال التصلیح المرتبطة بھا) أبدان السیارات(المعرفیة العریضة في مجال صناعة ھیاكل 
ام     .9 ًا واضـحًا ـع یما     1993حققت الصناعات التحویلیة األخرى ارتفاـع اییر ال ـس ل المـع سب ـك وـح

اج وال    ة اإلنـت ي قیـم و     ـف ھمت بنـح ضافة، إذ أـس ة الـم ن    %) 80.3(و%) 73.3(قیـم والي ـم ى الـت عـل
، ویعــود ذلــك إلــى  1982عــام %) 7.1(و %) 9.2(إجمــالي مثیالتھــا فــي القطــر، بینمــا كانــت    

توافر مستلزمات انتاجھا واتساع سوقھا التي تعتمد على الزائرین والسیاح من محافظـات ودول   
ة ـف        ام       . ي المحافظـة  أخرى قاصدین زیارة العتبات المقدـس وظ ـع شكل ملـح صیبھا ـب ع ـن ن تراـج لـك

سیاح القاصـدین               2004 رین واـل دد الزاـئ ى ـع رت عـل ي أـث ة الـت روف األمنـی ، ویعزى ذلك إلى الـظ
.الزیارة وبالتالي انخفاض حجم الطلب على منتجات ھذه الصناعات

یما            .10 تھالكیة ال ـس صناعات اإلـس دم اـل ة  ضعف دور الصناعات اإلنتاجیة في المحافظـة وتـق الغذائـی
.مما سبب خلًال في الھیكل الصناعي

توزعــت علــى الــصناعات  2005منــشأة عــام ) 18(بلــغ عــدد المنــشآت الــصناعیة الكبیــرة نحــو  .11
ة، اإلسـتخراجیة     ( سیجیة، الكیمیاوـی ة، الـن شائیة، الغذائـی اع      ). اإلـن ة للقـط ا مملوـك شرة منـھ ان ـع وـك

.الخاص
سة ا            .12 د واأللـب ة الجدـی منت الكوـف ل ـس ن معـم ل ـم ة      حقق ـك ادیر المتحقـق ى المـق اھزة أعـل ة الـج لرجالـی

ال            ن العـم ر ـم للمنشآت الصناعیة في المحافظة ولجمیع االعتبارات، السیما إستیعابھما عـدد كبـی
.وطاقات النتاج العالیة والقیمة المضافة، لذا یمكن عدھما أھم عناصر تنمیة إقلیم النجف حالیًا

إمكانات كبیرة اسـتثمرت  بمحافظةالتمّتع لتي أشارت الى  انستتنج مما سبق صحة الفرضیة األولى       
.نموًا نسبیًاالذي حققفي النشاط الصناعي جزئیًا 
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ــ بع ــ د استعــ ــ راض واقـ ش ــ ــ اعي وتبـــاط الــصنـــع الـن ــ اییـــاین معـــ ي مح ــ ــ ره ـف ف ــــجــافظة النــ

ـــي الفـفــ2005ام ــــایة عــــولغ ـــالفذا ــــجھ ھــــابق، یتــصل الــسـ ناعي ــاط الــصــط النــشــــربىــــإلصل ـ

ـــھجیة الفــــدت منــــد اعتمـوقــ. ةــــیمیــة اإلقلـمیــــلفة بالتنــــھ المختــــروعــامة وفــــع ى عــرض ـصل علـــ

اعة، ـــالــصنر ـــــب معاییــم وبحــســــة اإلقلیـــــي تنمیــــھا فأثــــراعة وــر الــصنــــھ تأثیــــل أوجــــوتحلی

وى ــطان ومــستــــكل اإلستیــــاعیة وھیــــادیة واإلجتمــة اإلقتــصــــوجھــأثیر مــن الــــذا التــــة ھــــابعــومت

.ئيــر البیــًال عن األثــات فضـــالخدم

ــ إن تق ــ ویم المتحقــ ن تنم ــ ــ ق ـم ــ یة اإلقلــ ي أوج ــــیم إیجـ ــ ابیًا وـف اة المخت ــ ــ ھ الحـی وفر اإلمك ـ ــــلفة ـی انیة ـ

ــ تجل ــ ــ اوز حــ ــ ــ لب فیـــاالت الــس ـ ــ ــ ثـــم تمـــــن  ھا، وـ ــ ــ حدید اإلمـ ــ ــ كانات التـ ــ ــ ي یمـ ــ مارھا ــــــكن استثـ

.قبلیةــــاتھ المستــــاھـــم إتجـــلیم ورســـوي في اإلقــــد التنمـــزیز الجھـــلتع

ــ آتھ الكبیــــالي منــــشــــــــناعي بإجمــــاط الــــصــــات النــــش ـــــــل مــــن بیانــــصــــــالفخذـــــــاتو ــــ ة رــ

ــ مؤش2004ام  ــــلع والصغیــــرةوسطة  ـــوالمت ــ رات، وواقــ ش ــ صن ــــع مـن ــ اعة الكبیــآت اـل ــ رة فقــ ط ــ

ــــرة ھـــي األكثـــر قــــــنـــشآت الكبیـــدھا، ذلـــك ألن المــــــاجات وتأكیــــــاء اإلستنتــــــلبن2005لعـــام  درة ـــ

ــ ائم منـــودة، وعلى القــــالمنشیةــــقیق التنمـــبیل تح ــــیة في س  ـــوأھم ــ ھا أو الــ ــ ذي یقــ ست ــ قبًال ـــام ـم

.سعىــــذا المـــال في ھـــلق اآلمــــتع
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:الصناعة في التنمیة االقتصادیة إلقلیم النجفأثر1. 4

ن التو               یترّت دءًا ـم وه ـب ددة الوـج صادیة متـع ارًا إقـت یم آـث ي اإلقـل ا ـف ي  سّـ ب على قیام الصناعة وتطورـھ ع ـف

ة         ل وتنمـی رص العـم وفیر ـف استغالل الموارد الطبیعیة ما ینعكس إیجابًا على اتساع النشاط االقتصادي وـت

ف       ة محافظـة النـج ي تنمـی الدخل اإلقلیمي والقومي ورفع مستوى معیشة السكان، وقد أسھمت الصناعة ـف

اج واتجاـھ           ة وحجـم اإلنـت اج المحلـی ستلزمات اإلنـت ة    اقتصادیًا من خالل أھمیة ـم ة القیـم سویقھ وعائدـی ات ـت

:المضافة والبنیة الصناعیة، وفیما یأتي استعراض وتحلیل لكل منھا

:أھمیة التوزیع الجغرافي للمنشآت الصناعیة الكبیرة1. 1. 4

و          ي المحافظـة نـح رة ـف صناعیة الكبـی شآت اـل غ عـدد المـن ي      ) 18(بـل وظ ـف شكل ملـح شأة توّزـعت ـب مـن

منــشآت فــي قــضاء الكوفــة وواحــدة فقــط فــي قــضاء   ) 4(شأة، فیمــا كانــت منــ)13(قــضاء النجــف بواقــع 

ز          )2(وشكل) 74(المناذرة، أنظر جدول    ي مرـك ر ـف شكل كبـی صغیرة ـب شآت اـل شار المـن ن انـت ضًال ـع ، ـف

ا    صناعي وحــي عــدن والحــرفیین وغیرـھ ضاء النجــف متمثلــة بــالحي اـل ، مــا أدى بھــذه المنــاطق وكــذا ..ـق

.التأثر بھا مسھمة بتنمیتھا إقتصادیًاإلىظة النجف عامة مركز قضاء النجف خاصة ومحاف

)74(جدول  

2005عام لالوحدات اإلداریةالتوزیع الجغرافي للمنشآت الصناعیة الكبیرة في محافظة النجف حسب 

المنشأةالوحدة اإلداریةالقضاء
مطحنة الرحاب
مطحنة النجف
مطحنة األمیر

نة الغريمطح
اإلنعاش للنسیج

األلبسة الرجالیة الجاھزة
المنتجات المطاطیة

الثرمستون
الطابوق الجیري

مركز القضاء

االخوان للزجاج
اإلطارات

مقلع التحریر

النجف

ناحیة الحیدریة

الطابوق الفني
سمنت الكوفة الجدید

سمنت النجف األشرف
مركز القضاء

الجلدیةالمنتجات

الكوفة

المشروبات الغازیةناحیة العباسیة
اإلسفلتالحدود اإلداریة مع قضاء النجفالمناذرة

.الدراسة المیدانیة: المصدر
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)2(شكل  

2005عام لالصناعات الكبیرة في محافظة النجف حسب القضاء توزیع

.)74(جدول  باإلعتماد على : المصدر

:ستلزمات اإلنتاج المحلیةأھمیة م2. 1. 4

یم      إلىتشیر الزیادة في حجم وقیمة مستلزمات اإلنتاج الصناعي          ي اإلقـل صناعي ـف شاط اـل ساع الـن اـت

ھ ونمو   ن ـخالل             إنتاـج ة ـم ة اإلقلیمـی ي التنمـی ا ـف اد حجمـھ اج وازدـی ستلزمات اإلنـت ة ـم ر أھمـی ھام ، وتظـھ إـس

ة        امھإسھإذ كلما ازداد  . اإلقلیم في توفیره لھذه المستلزمات     ة التنمـی اح عملـی ى نـج ًا عـل س ایجاـب ا انعـك كلـم

كانت متوفرة إذااإلقلیمیة، أي بمعنى أن مدخالت الصناعة مثل المواد األولیة ومصادر الطاقة وغیرھا       

ؤّمن                ضة وـت ا منخـف ون كلفتـھ صناعیة تـك شآتھ اـل ا في اإلقلیم وقریبة من مـن ا    احتیاجـھ رة منـھ ات الكبـی للكمـی

دة        وتضمن استمراریة تجھیزھا   ة بعـی ة ممكـن ، وبذلك تصبح عملیة تطویر اإلنتاج وتحقیق التنمیة اإلقلیمـی

ـــة إســـھام اإلقلـــیم فـــي تـــوفیره لھـــذه    ـــوفیر المـــدخالت وارتفـــاع أســـعارھا، فـــي حـــین إن قل عـــن مـــشكلة ت

.عكس ذلكإلىالمستلزمات تقود 

ام    ) 29.7(بلغت قیمة مستلزمات اإلنتاج في محافظة النجف نحو        ار ـع ار دیـن ا   2004ملـی ان منـھ ، ـك

ام   ) 108.4(لمستلزمات الصناعات اإلنشائیة، فیما بلغت حوالي      %) 43.1( ار ـع ان  2005ملیار دیـن ، ـك

).75(، انظر جدول  %)82.9(نصیب الصناعات اإلنشائیة منھا نحو 

والي            د أسـھمت بـح ستلزمات، فـق ذه الـم ا لـھ ن  %) 75.6(بالنسبة إلسھام المحافظة في مدى توفیرـھ ـم

مقلــع (مات الــصناعات اإلســتخراجیة  مــن مــستلز %) 90(ات اإلنتــاج، إذ وفــرت نحــو   إجمــالي مــستلزم 

مــن مـــستلزمات  %)53.3(ونحــو اإلنــشائیة مــستلزمات الــصناعات  مــن %) 82.3(وحــوالي  ) التحریــر 

قضاء المناذرة 
منشأة واحدة

قضاء الكوفة
منشآت 4

قضاء النجف 
منشأة 13
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مــن مــستلزمات  %) 5(ونحــو الكیمیاویــة، الــصناعاتمــستلزماتمــن %)6.7(والغذائیــة،الــصناعات

وقــد إســتحوذت الــصناعات اإلنــشائیة علــى النــصیب األكبــر مــن  ).3(انظر شــكلالــصناعات النــسیجیة،

).4(إجمالي المستلزمات التي یوفرھا اإلقلیم للصناعة وتبعتھا الصناعات الغذائیة، انظر شكل  

اج،         ستلزمات اإلنـت وافر ـم ث ـت جاءت منشآت الصناعات اإلنشائیة بالمقدمة بعد مقلع التحریر من حـی

فلت ( امل إذ بلغت في كل من المع   و  ) الطابوق الفني، الثرمستون، اإلـس %) 80(و%) 80(و%) 85(نـح

ستلزمات    اج على التوالي من ـم والي    إنـت ا، وـح ل منـھ ن   %) 75(ـك ل ـم منت     (لـك د، ـس ة الجدـی منت الكوـف ـس

و  بإمدادفي حین لم تسھم المحافظة  ) النجف األشرف، الطابوق الجیري    %) 5(معمل الزجاج سوى بنـح

ي   )األلواح الزجاجیة(عتماده على المواد األولیة المستوردة  من ھذه المستلزمات إل    سھ ـف ، ونجد الحال نـف

سیجیة    ود     (مستلزمات الصناعات الـن اھزة، الجـل سة الـج سیج، األلـب اش للـن ل    )اإلنـع ستلزمات معـم ذلك ـم ، ـك

ارج القـطر       ن ـخ ا ـم ستورد معظمـھ ل        .اإلطارات التي ـت ة لمعـم اج المحلـی ستلزمات اإلنـت سبة ـم ت ـن ا بلـغ فیـم

لكــــل مــــن مــــستلزمات المنتجــــات المطاطیــــة    %) 30(، وحــــوالي %)70(شروبات الغازیــــة نحــــو المــــ

).5(انظر شكل  ، في المحافظةالمطاحن األربعةإنتاجومستلزمات 

)75(جدول 
وقیمتھا )2005، 2004(قیمة مستلزمات اإلنتاج لفروع النشاط الصناعي في محافظة النجف لعامي 

2005عام لمن داخل المحافظة 

)ملیون دینار(قیمة مستلزمات اإلنتاج
)3(من داخل المحافظة)2(2005لعام )1(2004لعام الفرع الصناعي

14.312.9-اإلستخراجیة
10696.910219.75654.7الغذائیة

703.83942.0197.2النسیجیة
--2503.8خشب

---ورق وطباعة
2091.64305.3289.3كیمیاویة

12826.989913.375783.3نشائیةإ
---معدنیة
--893.3ھندسیة
--23.6أخرى

29740.2108394.681937.4المجموع
: باإلعتماد على: المصدر

).32(جدول  )1(
).43(جدول  )2(
.نتائج الدراسة المیدانیة)3(
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)3(شكل 

2005عام لفروع الصناعة حسب ارجھا ومن خمستلزمات اإلنتاج الصناعي من داخل محافظة النجف مقدار

).75(باالعتماد على جدول :المصدر

)4(شكل 

2005عام لفروع الصناعة حسب مستلزمات اإلنتاج الصناعي من داخل محافظة النجف مقدار

).75(باالعتماد على جدول  :المصدر

92.5%

0.02%

0.2%
0.4% 6.9%

اإلنشائیة     
ة       الغذائی
الكیمیاویة   
النسیجیة    
اإلستخراجیة  

 5% 6.7%

53
.3

%

82
.3

% 90
%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ةاإلنشائیة اإلستخراجیة  ةالغذائی یجیة الكیمیاوی النس
م     ن خارج اإلقلی قیمة المستلزمات م
م     ل اإلقلی ن داخ قیمة المستلزمات م

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


)76(جدول  
2005عام لالمحافظة منھوإسھاممحافظة النجفالصناعیة الكبیرة فياإلنتاج للمنشآتاتقیمة مستلزم

قیمة اإلنتاجالمنشأة الصناعیة
)1()ملیون دینار(

قیمة مستلزمات اإلنتاج
من داخل المحافظة التقریبیة

)2()ملیون دینار(

14.312.9مقلع التحریر

1244.3273.3مطحنة الرحاب

929.6277.9ة النجفمطحن

587.6176.3مطحنة األمیر

989.2296.8مطحنة الغري

6472.04530.4المشروبات الغازیة

59.03اإلنعاش للنسیج

2343.0117.1األلبسة الجاھزة

1540.077.1الجلود في الكوفة

4009.3200.5اإلطارات

296.088.8المنتجات المطاطیة

68789.944713.4دیدسمنت الكوفة الج

17070.416216.8سمنت النجف األشرف

542.551592.4اإلسفلت والكسارات 

1145.312802.8الثرمستون

1899.4434.0الطابوق الجیري

429.99162.4الطابوق الفني

35.91424.5األخوان لتصنیع الزجاج

:باإلعتماد:  المصدر
).43(جدول  )1(
.لمیدانیةنتائج الدراسة ا)2(
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)5(كل  ش

2005عام لمستلزمات اإلنتاج المحلیة للمنشات الصناعیة في محافظة النجف مقدار

).76(باالعتماد على جدول  : المصدر

زوّ   إنا سبق   یتضح ممّ  یم ی اج         اإلقل ستلزمات اإلنت ر من م ھ بنصیب واف ة من د الصناعات القائم
واد     یما الم ا ال س ة،  بعمومھ ع           إنإذاألولی الل رف یم من خ ة اإلقل ي تنمی ام ف ا دور ھ ة لھ صناعة القائم ال

ا صناعات أخرى       الطلب على المدخالت، مّم    ا یعني تنشیط صناعة اإلستخراج والنشاط الزراعي وربم
أت       یوفر ھذا النجاح إن.توفر مواد أولیة نصف مصنعة    ّددة مستقبًال تھی ة لتطور صناعات مح اإلمكانی

.نجاح أكبر من غیرھا من خالل توافر مدخالتھا محلیًالھا فرص

:أھمیة حجم اإلنتاج الصناعي واتجاھات التسویق3. 1. 4
ي        ًا ف دمًا ملحوظ ت تق ي حقق صناعات الت ور ال د تط یم عن ي اإلقل صناعي ف اج ال م اإلنت زداد حج ی

ادة              ى زی شّجع عل الي ت سع أسواقھا وبالت ة فتت صناعات المماثل ع ال ة وإضافة    المنافسة م ا اإلنتاجی طاقاتھ
دة      ناعیة جدی ى خطوط إنتاجیة أخرى أو إقامة منشآت ص دف      إل اد خطط وإجراءات تھ ب اعتم ى جان إل

ة مّم      ات حدیث تخدام تقنی ل بإس ویر العم املین وتط اءة الع ع كف ذه   رف ة لھ صادیة داخلی افع اقت وفر من ا ی
ض  الصناعات فضًال عن المنافع اإلقتصادیة الخارجیة التي تتحق         ق من خالل إتخاذ وسائل من شأنھا خف

ة    كلف اإلنتاج كتحسین مستوى الخدمات والبنى اإلرتكازیة واإلھتمام بالطرق ووسائط نقل المواد األولی
ة           إن. األسواق  إلىونقل المنتجات    ة التنمی ي عملی سلك إتجاھین ف یم ی ي اإلقل صناعي ف اج ال تطور اإلنت

ًا            اإلقلیمیة یسیر أحدھما بموازاة اآلخر      نعكس إیجابی ا ی صناعة مم اج وتطور ال و اإلنت ل بنم ، األول یتمث
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ا        ي تنمیتھ ساعد ف یم وی ي اإلقل دما     . على باقي األنشطة اإلقتصادیة والخدمیة ف ق عن اني یتحق اه الث واإلتج
تكون إتجاھات التسویق نحو األسواق الخارجیة، فیحصل اإلقلیم على مردودات اقتصادیة إضافیة تعمل   

.تنمیة اإلقلیم اقتصادیًابدورھا على 
ي عام       وًا واضحًا ف ف نم ي محافظة النج اج الصناعي ف ق اإلنت و 2004حق ھ نح ) 115.4(بتحقیق

و    شائیة نح صناعات اإلن ة ال اءت بالمقدم ار ج ار دین سبة   %) 59(ملی ة بن صناعات الغذائی ا ال وتلتھ
ي المحافظة       %) 31.3( اج ف ة اإلنت ي عام    . من إجمالي قیم ا ف د ح 2005أم ق نحو   فق ار  ) 108.4(ق ملی

).77(انظر جدول  ،%)82.9(دینار، استحوذت الصناعات اإلنشائیة على 
والي     ده بح ھامھ لوح د بإس ة الجدی منت الكوف ل س ز معم اج،  %) 63.5(تمی ة اإلنت الي قیم ن إجم م

و       رف بنح ف األش منت النج ل س ھم معم صناعات      %) 15.7(وأس شآت ال ین من اقي ب وزع الب ا ت فیم
%) 9.4(الغذائیة والمشروبات الغازیة حوالي تامثلت الصناع  ،)78(ألخرى، انظر جدول      اإلنشائیة ا 

و   ة بنح شروبات الغازی صنع الم صدرھا م اج %) 6(ت ة اإلنت الي قیم ن إجم صناعات . م ھمت ال د أس وق
اج    %) 3.7(أھمھا معمل اإلطارات، إذ أسھم بحوالي   %) 4(الكیمیاویة بحوالي   ة اإلنت الي قیم . من إجم

ا   ى     أم د استحوذت عل سیجیة فق صناعات الن و     %) 3.6(ال سة الجاھزة نح ا معمل األلب ، %)2.1(أبرزھ
.من إجمالي قیمة اإلنتاج%) 0.01(سوى بنحو) مقلع التحریر(فیما لم تسھم الصناعة اإلستخراجیة 

مع حصول تطور ملحوظ 2004نالحظ ان اإلنتاج الصناعي في محافظة النجف تراجع نسبیًا عام 
اعة السمنت التي حققت أعلى أقیام اإلنتاج الصناعي في المحافظة ما كان لھ األثر البارز في في صن

.جانب األثر النسبي إلنتاج المشروبات الغازیةإلىتنمیة اإلقلیم اقتصادیًا 
أیضًا ان حوالي ) 77(جدولمن إتجاھات تسویق اإلنتاج الصناعي، یالحظ بما یتعلقأما 

الصناعي في المحافظة یسوق خارجھا، ما تعد نسبة جیدة وذات أھمیة كبیرة من اإلنتاج%) 72.2(
إستحوذت الصناعات اإلنشائیة على الجزء األكبر منھا، للمنشآت ومنتجاتھا في تنمیة اإلقلیم اقتصادیًا، 

من %) 95(خارج المحافظة بنسبة إنتاجھإذ یسوق معمل سمنت النجف األشرف جل ،)6(شكل  انظر
وكذا حقق معمل اإلطارات نجاحًا مماثًال بنسبة ،)7(، وشكل )78(إنتاجھ، انظر جدول  إجمالي

إلنتاج ویق الخارجيـالثة من حیث التسـزة بالمرتبة الثـأیضًا، ثم جاء معمل األلبسة الجاھ%) 95(
محافظة %) 10(فظة المثنى ومحا%) 15(محافظة كربالء و%) 40(بواقع %) 90(المنشآت بنحو 

األسواق المركزیة فضًال عن التسویق داخل المحافظة بنحو %) 20(محافظة القادسیة و%) 5(بابل و
ذلك مصنع المشروبات الغازیة بنحووتال، )11(خریطةالمعمل، انظر إنتاجإجماليمن %) 10(
والمحافظات الجنوبیة ال سیما %) 50(إجمالي اإلنتاج توزع ما بین العاصمة بغداد من%)85(

شھد 2006، أما اإلنتاج الباقي فكان یسوق داخل المحافظة، إال أنھ وفي عام %)35(البصرة محافظة
إلىبلغ اإلنتاج المسوق . بغداد بسبب تجھیزھا من مصنع بغداد للمشروبات الغازیةإلىتوقف التسویق 

ینتجھا تمثل بالمنتجات العسكریة التي %) 75(خارج المحافظة في معمل الصناعات الجلدیة حوالي 
ما بین %) 65(مقر الشركة في بغداد، وحقق معمل سمنت الكوفة الجدید نسبة إلىالمعمل ویسوقھا 
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بغداد %) 6(واسط ومحافظة%)13(بواقعخارج المحافظةإلى%) 30(السمنت نحو إنتاجتسویق 
فيلسمنتامعاملإلىیسوق الذيالكلنكرإنتاجكذلكذي قار،%) 2(بابل و%) 4(البصرة و %) 5(و

إلى، ما یشیر)12(خریطة، انظر )%5(، المثنى %)40(، كربالء%)55(البصرة"المحافظات
مادة الكلنكر وتزوید بقیة معامل الشركة العامة للسمنت إنتاجأھمیة معمل سمنت الكوفة الجدید في 

مقدار وكان. الجنوبیة كونھا مادة نصف مصنعة تعني على تشغیل مصانع أخرى إلنتاج السمنت
، إنتاجھمن إجمالي %) 45(خارج المحافظة نحوإلىاإلنتاج المسوق في معمل المنتجات المطاطیة 

،%)20(ذي قارتوزع على المحافظات%) 40(فیما بلغ في معمل الثرمستون حوالي 
، أما المنشآت )13(خریطةانظر ،المعملإنتاجإجماليمن %)2(بابل،%)3(المثنى،%)15(القادسیة

ا داخل المحافظة یتبین أن الصناعة في محافظة النجف قد إنتاجھصناعیة األخرى كان جمیع تسویق ال
رغم الظروف القاسیة التي یمر بھا ) 2005- 2004(ا ما بین عامي إنتاجھقاربت على اإلحتفاظ بقیمة 

نسبة تسویق ا یعّزز ھذا الدور ھو ارتفاعذا النشاط على تنمیة اإلقلیم، وممما یعني قدرة ھالقطر،
اإلنتاج خارج المحافظة مما یدر دخًال إضافیًا، ویزید في مكانة الصناعة لیس على صعید المحافظة بل 

.وعلى صعید القطر أیضًا
)77(جدول  

وقیمة تسویقھ)2005، 2004(قیمة اإلنتاج لفروع النشاط الصناعي في محافظة النجف لعامي 
)ون دینارملی(2005خارج المحافظة لعام إلى

الفرع الصناعي
قیمة اإلنتاج

)1(2004لعام 

قیمة اإلنتاج

)2(2005لعام 

قیمة التسویق خارج 

)3(2005المحافظة لعام 

صفر14.3-اإلستخراجیة
35945.710219.75501.2الغذائیة

1043.33942.03263.7النسیجیة
--4317.1خشب

---ورق وطباعة
3308.34305.33942كیمیاویة
68058.589913.361388.3انشائیة
---معدنیة
--1459.5ھندسیة
--2871أخرى

1154198108394.674095.2المجموع
:باإلعتماد على: المصدر
).32(جدول  )1(
).43(جدول  )2(
.نتائج الدراسة المیدانیة)3(
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)78(جدول  

2005عام لالمحافظة النجف وقیمة التسویق خارج قیمة اإلنتاج للمنشآت الصناعیة في محافظة 

)ملیون دینار(

)1(قیمة اإلنتاجالمنشأة الصناعیة
قیمة التسویق

)2(إلى خارج المحافظة

صفر14.3مقلع التحریر

صفر1244.3مطحنة الرحاب

صفر929.6مطحنة النجف

صفر587.6مطحنة األمیر

صفر989.2مطحنة الغري

6472.05501.2بات الغازیةالمشرو

صفر59.0اإلنعاش للنسیج

2343.02108.7األلبسة الجاھزة

1540.01155.0الجلود في الكوفة

4009.33808.8اإلطارات

296.0133.2المنتجات المطاطیة

68789.944713.4سمنت الكوفة الجدید

17070.416216.8سمنت النجف األشرف

صفر542.5ات اإلسفلت والكسار

1145.3458.1الثرمستون

صفر1899.4الطابوق الجیري

صفر429.9الطابوق الفني

صفر35.9األخوان لتصنیع الزجاج

:علىباإلعتماد: المصدر

).43(جدول  )1(

.نتائج الدراسة المیدانیة)2(
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7.4%

5.3%4.4%

82.9%

اإلنشائیة  
ة  الغذائی
الكیمیاویة 
النسیجیة 

)6(شكل  

2005عاملفظة النجف محافي حسب فروع الصناعة ينتاج الصناعإللالخارجي تسویق المقدار 

).77(باالعتماد على جدول  :المصدر

)7(شكل  

2005عاملالتسویق الخارجي للمنشآت الصناعیة في محافظة النجف مقدار

).78(باالعتماد على جدول  :المصدر

%20.7

%1.5

%57.2

%5.9

%4.9%2.7
%0.2

%7

د   ة الجدی سمنت الكوف

رف  سمنت النجف األش

ة    روبات الغازی المش

الثرمستون   

ارات   اإلط

اھزة     األلبسة الج

ود    الجل
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)11(خریطة  

2005لعام لبسة الرجالیة الجاھزةإتجاھات تسویق إنتاج معمل األ

.نتائج الدراسة المیدانیةمن عمل الباحث باإلعتماد : المصدر

الخلیج 
العربي

65 0 كم32.5130
29ْ

48ْْ47 ْْ46 ْْ45 ْْ44 ْْ43 ْْ42ْْ41ْْ40 ْْ
29ْ

39 ْْ

حدود دولیة
حدود محافظة

تسویق إنتاج األلبسة
%40كربالء 
%20بغداد 

%15المثنى 
%10النجف
%10بابل 

%5القادسیة 

37

36

34

32

31

37

36

35

34

32

ْ

30

48ْْ47 ْْ46 ْْ45 ْْ41 ْْ40 ْْ39 ْْ

ْ

ْ

35

ْ

33

ْ

ْ

30

ْ

ْ

ْ

ْ

33

ْ

31

ْ

42 ْْ 44 ْْ

ْ

ْ
ْ

ْ

43 ْْ

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


)12(خریطة 

2005لعام ) سمنت، كلنكر(إتجاھات تسویق إنتاج معمل سمنت الكوفة الجدید

.نتائج الدراسة المیدانیةمن عمل الباحث باإلعتماد: المصدر

37

36

35

34

32

ْ

30

29
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31
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48ْْ47 ْْ46 ْْ45 ْْ44 ْْ43 ْْ42ْْ41ْْ40 ْْ

الخلیج 
العربي

43 ْْ42 ْْ 44 ْْ

30ْ

33ْ
ْ

29ْ

35ْ

39 ْْ

65 0 كم32.5130

حدود دولیة
حدود محافظة

كلنكرتسویق إنتاج ال
%55البصرة 
%40كربالء 
%15المثنى 

تسویق إنتاج السمنت
% 70داخل المحافظة

%13واسط 

%6بغداد 
%5البصرة 

%4بابل 
%2ذي قار 
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)13(خریطة  

2005لعام إتجاھات تسویق إنتاج معمل الثرمستون

.باإلعتماد على نتائج الدراسة المیدانیةمن عمل الباحث : المصدر

ْ

ْ

ْ

37

36

34

32

31

48ْْ47 ْْ46 ْْ45 ْْ41 ْْ40 ْْ39 ْْ

ْ

ْ

35

ْ

33

30

37ْ

36ْ
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34ْ

32ْ

ْ31

30ْ

29ْ

48ْْ47 ْْ46 ْْ45 ْْ44 ْْ43 ْْ42ْْ41ْْ40 ْْ

الخلیج 
العربي

43 ْْ42 ْْ 44 ْْ

33ْ

29

ْ

39 ْْ

كم65130 0 32.5

حدود دولیة
حدود محافظة

تسویق إنتاج الثرمستون
%60داخل المحافظة

%20ذي قار 
%15القادسیة 

%3المثنى 
%2بابل 

ْ

ْ
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:أھمیة القیمة المضافة4. 1. 4

یعد تحقیق أكبر قدر ممكن من القیمة المضافة أحد األھداف األساسیة للصناعة وھذا ینعكس إیجابًا 

) القیمة المضافة(ما تذھب العـــــوائد على التنمیة اإلقلیمیة ال سیما التنمیة اإلقتصادیة، ویتم كل ھذا عند

زیادة الدخل العام والفردي في اإلقلیم، إلىأصحاب المشاریع الصناعیة من سكان اإلقلیم، إذ یؤدي إلى

.خارج اإلقلیمإلىوعكس ذلك نجده عندما تذھب العوائد 

لیار دینار عام م) 84.6(بلغت القیمة المضافة المتحققة للنشاط الصناعي في محافظة النجف نحو 

) 79.4(نحو 2005منھا، فیما حققت في عام %) 65.2(استحوذت الصناعات اإلنشائیة على 2004

، جاءت الصناعات اإلنشائیة أیضًا بالمقدمة من خالل استحواذھا على )79(ملیار دینار، انظر جدول 

دید ألذي أسھم بحوالي من إجمالي القیمة المضافة، وأبرز منشآتھا معمل سمنت الكوفة الج%) 92.2(

، أما المنشآت الصناعات اإلنشائیة األخرى %)17.1(النجف األشرف بنحو سمنتومعمل%) 73.7(

من إجمالي القیمة %) 0.5(أعالھا في معمل الثرمستون نحو %) 1.4(فلم تسھم مجتمعة إال بحوالي 

أسھم مصنع المشروبات %) 6.4(، تلى ذلك الصناعات الغذائیة وقد بلغت )80(جدولانظرالمضافة،

%) 1(من إجمالي القیمة المضافة ونحو %) 1.3(ومطحنة الرحاب %) 2.8(الغازیة بحوالي 

على التوالي، فیما لم تسھم أھم الصناعات )األمیرالنجف، الغري،(في المطاحن %) 0.6(و%) 0.7(و

%) 0.7(سوى حوالي)ةالجاھزاأللبسةمعمل(والصناعات النسیجیة ) معمل اإلطارات(الكیمیاویة 

إجمالي القیمة المضافة التوالي، وكان إسھام المنشآت الصناعیة األخرى ضئیًال جدًا منعلى%)0.4(و

).8(انظر شكل ، في المحافظة خالل العام نفسھ

سمنت الكوفة (إن أبرز المنشآت الصناعیة التي حققت مقدارًا جیدًا من القیمة المضافة معمال 

من القطاع العام، فیما حققت منشآت القطاع الخاص مقدارًا محدودًا من القیمة مملوكة) والنجف

یة ـالملكإن). 9(، وشكل ..)روبات الغازیة ومطاحن الحبوبالثرمستون والمش(المضافة مثل معامل 

الیة دم بصیغتھ الحـالعامة لوسائل اإلنتاج ومنھا الصناعي یعد أمرًا مقبوًال من جوانب عدة، إال أنھ ال یخ

إلىلیم بل تعود كاملة في التصرف ـة ال یتصرف بھا اإلقـالتنمیة اإلقلیمیة،ألن عائدیة القیمة المضاف

لیم ـة بین اإلقـالقـادلة للعـولة وعـة مقبـزیة، فمن المھم وضع صیغـرار في الحكومة المركـمركز الق

ي عشرة مملوكة من القطاع نعشرة من المنشآت الكبیرة الثماإنوما ھو جدیر بالذكر .ركزـوالم

إلىا یعني نقل أرباح ھذه المنشآت مملوكة ألشخاص یقیمون خارج المحافظة، مّمھاخمسة منالخاص،

خارج المحافظة ال سیما وإنھا حققت أعلى المقادیر من القیمة المضافة من بین تلك المملوكة للقطاع 

.الخاص
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)79(جدول 

) 2005، 2004(اعي في محافظة النجف لعامي القیمة المضافة لفروع النشاط الصن

)ملیون دینار(القیمة المضافة الفرع الصناعي

)2(2005لعام )1(2004لعام 

14-اإلستخراجیة

25248.75062.1الغذائیة

339.4493.7النسیجیة

-1813.2خشب

--ورق وطباعة

1216.7598.5كیمیاویة

55231.673255.4إنشائیة

--معدنیة

-566.1ھندسیة

-263.5أخرى

84679.649423.7المجموع

:باإلعتماد على: المصدر
).32(جدول )1(
).43(جدول )2(

)8(شكل 
2005عام لالقیمة المضافة المتحققة لفروع الصناعة في محافظة النجف مقدار

).79(باالعتماد على جدول  :المصدر

1.4%

92.2%

6.4%

ائیة  الصناعات اإلنش

ة  الصناعات الغذائی

ة    الصناعات الكیمیاوی
تخراجیة والنسیجیة واإلس
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)80(جدول 

2005عام لالقیمة المضافة للمنشآت الصناعیة في محافظة النجف وموقع سكن أصحاب المنشآت 

سكن صاحب المنشأةمضافةقیمة الالالمنشأة الصناعیة

عام14مقلع التحریر

بغداد1014.9مطحنة الرحاب

النجف761.3مطحنة النجف

النجف447.6مطحنة األمیر

دبغدا598.1مطحنة الغري

بغداد2240.2المشروبات الغازیة

النجف8.5اإلنعاش للنسیج

عام320.2األلبسة الجاھزة

عام165.0الجلود في الكوفة

عام562.0اإلطارات

عام36.5المنتجات المطاطیة

عام58497.4سمنت الكوفة الجدید

عام13620.6سمنت النجف األشرف

عام86.8اإلسفلت والكسارات 

بغداد429.4الثرمستون

النجف247.4الطابوق الجیري

البصرة340.8الطابوق الفني

النجف33.0األخوان لتصنیع الزجاج

.باإلعتماد على نتائج الدراسة المیدانیة: المصدر
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)9(شكل 

2005عام لفي محافظة النجف للمنشآت الصناعات اإلنشائیةالقیمة المضافة المتحققة مقدار

).80(باالعتماد على جدول  :المصدر

:أھمیة البنیة الصناعیة5. 1. 4

ا والتي           إن ل منھ روع وحجم ك ة أو الف البنیة الصناعیة تعكس طبیعة التناسب بین الصناعات القائم

ة    . تشكل النشاط الصناعي في اإلقلیم       صناعات اإلنتاجی ة   الھندسیة، الكیمیاو :(وعندما تمثل ال ة، المعدنی ی

ى           ) األساسیة، اإلنشائیة  صناعة عل درة ال ع ق قدرًا كبیرًا من إجمالي ھیكل الصناعة في اإلقلیم، فإننا نتوق

ا             ة، كم ة اإلقلیمی ا التنمی ز علیھ إحداث تطور سریع بإتجاه تنمیة اإلقلیم  لما تمثلھ من قاعدة أساسیة ترتك

وارد  تغالل الم ى اس ة عل صناعة القائم اتواإلمكاان ال ا ن ون لھ ة یك رالمحلی یم أث ة اإلقل ي تنمی ل ف فاع

.وتطویره مستقبًال

صناعیة                ة ال ى البنی شائیة عل صناعات اإلن سیطرة ال ي محافظة النجف ب صناعي ف اتصف النشاط ال

ام   ة لع صناعات الغذائی ن ال ضًال ع ام  2004ف ي ع سھ ف ال نف د الح صناعات 2005، ونج تحواذ ال باس

شآت  بعة من ى س شائیة عل و   اإلن ة ونح ي المحافظ رة ف شأة كبی شرة من اني ع ین ثم ن ب ن %) 34.6(م م

والي   ا وح املین فیھ دد الع الي ع ى  %) 92.2(و %) 82.9(إجم ضافة عل ة الم اج والقیم ة اإلنت ن قیم م

ة   صناعات التحویلی ة لل والي المتحقق تخراجیةوالت ام  اإلس ة ع ي المحافظ ة  2005ف ذه المكان ، إن ھ

وفیر         المرموقة لھذه الصناعات تعّز    ى ت درة عل صناعة من ق ذه ال ز دور الصناعة في تنمیة اإلقلیم لما لھ

ا         ا مم وع مدخالتھا ومخرجاتھ مواد تحتاجھا خطط التنمیة في كافة المجاالت، كما تتصف بضخامة وتن

7.8%

1.4%
17.1%

73.7%

د             ة الجدی معمل سمنت الكوف

رف          معمل سمنت النجف األش

ناعات اإلنشائیة األخرى     آت الص منش
رى              آت الصناعیة األخ المنش
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یم و   ل اإلقل سویق داخ ل والت ة النق شیط حرك ى تن ساعد عل ىی ھإل ر  . خارج دھا حج ن أن نع ذلك یمك وب

صناعات          الزاویة أو القاع  دھا ال ى جاءت بع ي المحافظة حت ة ف ة اإلقلیمی دة التي تقوم علیھا خطط التنمی

ى     تحواذھا عل ضافة باس ة الم اج والقیم ة اإلنت شآت وقیم دد المن ث ع ن حی ة م %) 9.4(و%) 5(الغذائی

ن  %) 3.6(ونحو  . من إجمالي عدد العاملین%) 4.7(على التوالي، فیما لم تسھم إال بنحو      %) 6.4(و م

ة اج و قیم ة%) 0.8(اإلنت ضافة المتحقق ة الم ن القیم و  . م ھامھا بنح سیجیة بإس صناعات الن ك ال ى ذل تل

ة    %) 0.6(و%) 3.6(و%) 25.4( ضافة المتحقق ة الم اج والقیم ة اإلنت املین وقیم دد الع الي ع ن إجم م

افتقرت في حین ،ولم تسھم الصناعات اإلستخراجیة إال بنسب ضئیلة حسب المعاییر كافة    ،على التوالي 

شیر             إلىالمحافظة   ا ی ة األساسیة م صناعات الھندسیة والمعدنی صناعة األخرى ال سیما ال ى فروع ال إل

تثمارات      ھ اإلس ام وتوج تھالكي الع ھ اإلس سبب التوج ذا ب صل ھ عفھا ح صناعیة وض ة ال ي البنی ل ف خل

ن،  تحقیق ربحیة عالیة بإلىالصناعیة الخاصة نحو الصناعات اإلستھالكیة التي تھدف   أسرع وقت ممك

ي المحافظة           . فضًال عن أن الدولة لم تساعد على توطین الصناعات اإلنتاجیة المھمة ولم تشجع قیامھا ف

ت مقتصرة               ا كان یم لكنھ ة اإلقل وبھذا نجد أن البنیة الصناعیة القائمة في المحافظة قد قدمت إمكانیة لتنمی

صناعات أثرعلى الصناعات اإلنشائیة، فیما كان   دور        بقیة ال یم ل ار اإلقل دودًا فضًال عن إفتق ة مح القائم

سیارات مثالً  (كالصناعات الھندسیة ةالماضیالمدة في أثرالصناعات األخرى  السیما التي كان لھا        ) ال

.حیث لھا قاعدة معرفیة عریضة یمكن اإلفادة منھا الحقًا

:الصناعة في التنمیة االجتماعیة إلقلیم النجفأثر2. 4

ر في              مھمٌ أثٌرلصناعةل ة تغیی وم بعملی سكان وتق ل لل وفر فرص عم في تنمیة اإلقلیم إجتماعیًا، إذ ت

ع           اطلین ورف ل للع رص العم وفیر ف الل ت ن خ یم م ضاري لإلقل صادي والح اعي واإلقت نمط اإلجتم ال

ھامھ   ن إس ضًال ع ضاریًا ف ًا وح ًا وثقافی ویرھم إجتماعی یم وتط سكان اإلقل شي ل ي والمعی ستوى العلم الم

ا          یم، وفیم ي اإلقل ة التحضر ف صناعي وعملی بزیادة معدالت التحضر فھناك عالقة طردیة بین النشاط ال

.یأتي استعراض لجوانب تأثیر الصناعة في تنمیة حیاة سكان إقلیم النجف من الوجھة اإلجتماعیة

:أھمیة فروع الصناعة ومنشآتھا في توفیر فرص العمل لسكان اإلقلیم1. 2. 4

ة،          إن القض  ة اإلقلیمی سة للتنمی داف الرئی ن األھ اء على البطالة والحیلولة دون تفشیھا في المجتمع م

دد          شیر ع صناعیة، وی شآتھا ال ي من وتسھم الصناعة بذلك من خالل تشغیلھا لألیدي العاطلة عن العمل ف

یم    إلىالعاملین فیھا وحسب فروع الصناعة   سكان اإلقل یما ل ل ال س ا  حجم ما توفره من فرص عم وأثرھ

.على نمط حیاتھم اإلجتماعیة

و        وفیر نح ف بت ة النج ي محافظ صناعي ف شاط ال ھم الن ام   ) 12560(أس ل ع ة عم ، 2004فرص

صناعات  %) 22.3(تلتھا الصناعات النسیجیة بنحو  %) 28.5(استحوذت الصناعات اإلنشائیة على      وال
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ر  2005م من إجمالي عدد العاملین للعام نفسھ، أما في عا     %) 18.1(الغذائیة   وفر النشاط الصناعي أكث

).81(منھا لسكان المحافظة، انظر جدول %) 75(فرصة عمل حوالي ) 8843(من 

جاءت كل من الصناعات الكیمیاویة والصناعات اإلنشائیة في مقدمة فروع النشاط الصناعي 

، لمحافظة لكل منھاامن إجمالي عدد العاملین في %) 34.6(في توفیرھا فرص عمل فأسھمتا بحوالي 

من إجمالي عدد %) 25.4(وجاءت الصناعات النسیجیة بالمرتبة الثانیة من خالل استحواذھا على 

ما من إجمالي عدد العاملین في المحافظة،%) 4.7(العاملین، فیما لم تسھم الصناعات الغذائیة سوى 

ت ذات أثر ضعیف في التنمیة یالحظ ضآلة إسھام ھذه الصناعات في توفیرھا لفرص العمل مما اعتبر

ویبدو أن سبب ذلك قلة اإلنتاج الزراعي في المحافظة ، كثافة التشغیلباإلقلیمیة رغم أن المعروف عنھا 

ل فیما لم تشّك. على وجھ العموم بالمقارنة مع اإلمكانات المتاحة للنشاط الصناعي في فروع أخرى

.دد العاملینفقط من إجمالي ع%) 0.6(الصناعة اإلستخراجیة سوى 

ان الصناعات التي حققت أعلى نسبة تشغیل لألیدي العاملیة المحلیة في محافظة النجف تمثلت 

من عدد العاملین في ھذه الصناعات، كما %) 96.8(بالصناعات النسیجیة التي بلغت نسبتھا نحو 

ت اإلنشائیة، جاءت بعدھا من العاملین في الصناعا%) 96.5(استحوذت األیدي العاملة المحلیة بحوالي 

من عدد العاملین فیھا، في حین كان إسھام الصناعات %) 83.6(الصناعات الغذائیة بتشغیلھا نحو 

والي من عدد العاملین فیھا، ولم تسھم الصناعة اإلستخراجیة إال بح%) 37.2(الكیمیاویة مقتصرًا على 

).10(، أنظر شكل  من عدد العاملین فیھا%) 10(

النشاط الصناعي یعطي الصناعةفروعجمیعالمحلیة فيقوة العملارتفاع النسبة الغالبة لتشغیلإن

.اإلقلیمعلى تنمیة ویساعدالمحافظةفيالتشغیلھیكلفيإیجابيعلى إحداث تغییرالقائمة القدرة

، إن )81(جدول ن توزیع قوة العمل بین المنشآت الصناعیة في المحافظة فیتضح م  بما یتعلق أما  

ود،  (أعلى نسبة تشغیل من قوة العمل المحلیة أي من داخل محافظة النجف حققتھا كل من المنشآت       الجل

ا       ) الطابوق الجیري، مطحنة الرحاب، اإلسفلت     ة، تلیھ حیث كان جمیع العاملین فیھا من سكان المحافظ

من العاملین فیھا لكل منھا، %) 98(بنسبة) سمنت الكوفة الجدید، الثرمستون، مطحنة النجف (المنشآت  

، فیما كان العاملین من سكان  %)96(نحو ) المنتجات المطاطیة، مطحنة الغري(جاءت بعدھا المنشآت    

والي   اھزة ح سة الج ل األلب ي معم ة ف ر   %) 95(المحافظ ة األمی اله مطحن ھ، ت املین فی الي الع ن إجم م

سبة    ي بن ابوق الفن ل الط ا، وكا %) 92(ومعم ل منھم و      لك رف نح ف األش منت النج ل س ي معم ت ف ن

من إجمالي عدد العاملین فیھ، في حین لم یسھم %) 72(وفي معمل المشروبات الغازیة حوالي  %) 90(

وى    ة س سكان المحافظ ل ل رص عم ا ف ي توفیرھم ر ف ع التحری ارات ومقل ل اإلط ن معم ل م %) 30(ك

).11(على التوالي من العاملین فیھما، انظر شكل %) 10(و

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


)81(دول  ج
) 2005، 2004(أعداد العاملین في الصناعة حسب فروعھا في محافظة النجف لعامي 

2005وعدد العاملین من داخل المحافظة لعام 
أعداد العاملین

الفرع الصناعي
)2(2005لعام )1(2004لعام 

عدد العاملین من داخل 
)3(005المحافظة  لعام 

505-اإلستخراجیة
2282420351یةالغذائ

280722502178النسیجیة
--506خشب

--38ورق وطباعة
268430621140كیمیاویة
359030612954إنشائیة
--16معدنیة
--601ھندسیة
--36أخرى

1256088436628المجموع
:باإلعتماد على: المصدر

).32(جدول  )1(
).43(جدول )2(
.دانیةنتائج الدراسة المی)3(

)10(شكل  
2005لعام توزیع األیدي العاملة من سكان محافظة النجف على فروع النشاط الصناعي

).81(باالعتماد على جدول  :المصدر
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)82(جدول  

2005أعداد العاملین في المنشآت الصناعیة وعدد العاملین من داخل محافظة النجف لعام 

)حسب القطاع(

عدد العاملینالقطاعالصناعیةالمنشأة 
العاملین عدد 

من داخل المحافظة

505عاممقلع التحریر

6464خاصمطحنة الرحاب

4746خاصمطحنة النجف

3734خاصمطحنة األمیر

5048خاصمطحنة الغري

222159خاصالمشروبات الغازیة

77خاصاإلنعاش للنسیج

14431371عاماأللبسة الجاھزة

800800عامالجلود في الكوفة

2745837عاماإلطارات

317303عامالمنتجات المطاطیة

22122162عامسمنت الكوفة الجدید

543491عامسمنت النجف األشرف

3030عاماإلسفلت والكسارات 

9694خاصالثرمستون

140140خاصالطابوق الجیري

3734خاصالطابوق الفني

33خاصاألخوان لتصنیع الزجاج

88436628-المجموع

.باإلعتماد على نتائج الدراسة المیدانیة: المصدر
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)11(شكل 

2005لعام من سكان محافظة النجف المنشآت الصناعیةفي األیدي العاملة مقدار

).82(باالعتماد على جدول  :المصدر

د         با یتعلق مو ة، نج وة العمل المحلی ي ق دى إسھامھا ف نصیب كل منشأة من المنشآت الصناعیة وم

ة        %) 32.6(أن معمل سمنت الكوفة الجدید استحوذ على        املین من داخل المحافظ دد الع الي ع من إجم

سبة   اھزة بن سة الج ل األلب اله معم و %)20.7(ت تیعابھا نح ارات باس ل اإلط ة معم ة الثالث ، وبالمرتب

ف    %) 12.1(وجاء بعدھا معمل الجلود بالمرتبة الرابعة بنسبة      %) 12.6( منت النج فیما شكال معمل س

و   ) 7.4(األشرف نحو    ة نح ل المنتجات المطاطی كان     %) 4.6(ومعم ن س املین م دد الع الي ع من إجم

شآت    ك المن ع ذل ة، تب اب (المحافظ ة الرح ستون، مطحن ري، الثرم ابوق الجی ة، الط شروبات الغازی ) الم

سھم    %) 1(و%) 1.4(و%) 2.1(و%) 2.4(التي أسھمت كل منھاا بحوالي     م ت على التوالي، في حین ل

).12(انظر شكل ، المنشآت األخرى إال بنسب قلیلة من إجمالي عدد العاملین من داخل المحافظة
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)12(شكل 

2005لعام توزیع األیدي العاملة من سكان محافظة النجف على المنشآت الصناعیة

).82(باالعتماد على جدول  :المصدر

:أھمیة التركیب النوعي للعاملین2. 2. 4
یھم،        إلىتبین أعداد العاملین من الذكور واإلناث        ا عل ي الصناعة ومدى إعتمادھ ھامھم ف حجم إس

صن    ن ال س م ى العك شائیة عل صناعات اإلن ذكور كال ى ال یس عل شكل رئ د ب ناعات تعتم اك ص اعات فھن
دادھم في                 وازت أع ًا إذا ت د األمرإیجابی سوي، ویع ن العنصر الن ة م دي العامل النسیجیة التي تناسبھا األی

.الصناعة من خالل توفیرھا فرص عمل لكال الجنسین لسكان اإلقلیم
ف        ذكور حوالي    فرص عمل   وفرت الصناعة في محافظة النج ن ال دد    %) 86.8(م الي ع من إجم

).82(، أنظر جدول  %)23.2(ن كانت نسبة االناث نحو العاملین فیھا، في حی
ا     ن إنھ رغم م ى ال ذكور عل ن ال املین م شغیلھا للع ث ت ن حی ة م ة بالمقدم صناعات الغذائی اءت ال ج

ذكور نحو             سبة ال لعھا، إذ بلغت ن اج س سوي إنت شغیل العنصر الن ن  %) 98.8(تنصف بقدرتھا على ت م
ك    زى ذل ا، ویع املین فیھ دد الع الي ع شروبات   ىإلإجم احن والم ة بالمط شآتھا المتمثل ل من ة عم طبیع

سبب        شآتھ ب ي من ل ف اث للعم ن اإلن زوف م اك ع اص، إذ ھن اع الخ دیتھا للقط ن عائ ضًال ع ة ف الغازی
ة  د اإلجتماعی ادات والتقالی و    . الع شغیلھا نح شائیة بت صناعات اإلن ا ال دد  %) 95.4(تلتھ الي ع ن إجم م

ة       اج     العاملین فیھا، وھذا ناتج عن طبیع ي تحت ة الت ا اإلنتاجی ى عملیاتھ ن      إل ر م ذكور أكث ن ال املین م الع
ى             ذكور عل ن ال املین م %) 93.3(اإلناث، كذلك الحال في الصناعات الكیمیاویة الذي استحوذ عدد الع

و       ان نح ا، وك املین فیھ دد الع الي ع ن إجم صناعات     %) 71.4(م ي ال املین ف دد الع الي ع ن إجم م
املین            بینما كان ع  . اإلستخراجیة اد الع ل ازدی یًال مقاب ذكور قل ن ال سیجیة م صناعات الن دد العاملین في ال

و  اث بنح ن اإلن شآتھا    %) 75.2(م رز من ة أب ا أوًال وعائدی ة عملھ سبب طبیع ا ب دد فیھ الي الع ن إجم م
).13(للقطاع العام ثانیًا، أنظر شكل 

%32.6

%20.7%12.7

%12.1

%7.4
%4.6

%6.9 %3

سمنت الكوفة الجدید

معمل األلبسة الجاھزة 

اإلطارات

الجلود

سمنت النجف األشرف

المطاط

المشروبات الغازیة،الطابوق الجیري 
الثرمستون،مطحنة الرحاب
المنشآت األخرى
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)83(جدول  

2005حافظة النجف لعام التركیب النوعي للعاملین في المنشآت الصناعیة في م

الفرع 

الصناعي
المنشآت

عدد 

العاملین

عدد

اإلناث

عدد

الذكور

50446مقلع التحریراإلستخراجیة

64-64مطحنة الرحابالغذائیة

47146مطحنة النجف

37235مطحنة األمیر

50-50مطحنة الغري

2222220المشروبات الغازیة

4205415المجموع

716اإلنعاش للنسیجالنسیجیة

14431212231األلبسة الرجالیة

800480320الجلود في الكوفة

22501693557المجموع

27451552590شركة اإلطاراتكیمیاویة

31751266المنتجات المطاطیة

30622062856المجموع

22121002112سمنت الكوفة الجدیدإنشائیة
54327516سمنت النجف االشرف

30129اإلسفلت 

96591الثرمستون

1405135الطابوق الجیري

37334الطابوق الفني

3-3اإلخوان للزجاج

30611412920المجموع

884320496794المجموع الكلي

.باإلعتماد على نتائج الدراسة المیدانیة: المصدر
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)13(شكل

2005لعام محافظة النجففي المنشآت الصناعیةالتركیب النوعي لألیدي العاملة في 

).83(جدول مادباإلعت: المصدر

دا    صناعات ع ع ال ي جمی اث ف ن اإلن ر م ذكور أكث ن ال ة م دي العامل سبة األی بق إن ن ا س ظ مم نالح

ان    ة، فباإلمك ي المحافظ سیجیة ف صناعات الن ة    ال سیجیة والغذائی صناعات الن شآت ال ة من ع بإقام التوس

.وتشغیلھا لعدد أكبر من األیدي العاملة العاطلة عن العمل من العنصر النسوي

:أھمیة األیدي العاملة الماھرة3. 2. 4

ن إنعكاسات            دتع ا م األیدي العاملة الماھرة إحدى المتطلبات الرئیسة لعملیة التنمیة الصناعیة لما لھ

ل     إج وة العم ي ق ارة ف ستوى المھ اع م یم، إذ أن ارتف ة اإلقل ي تنمی صادیة ف ى إقت ضاریة وحت ة وح تماعی
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شاط             ة الن ین فاعلی ة تب ب إیجابی الصناعي وارتقاء مستویات التقنیات المطبقة في الصناعة تعد كلھا جوان

.الصناعي ودوره المتزاید في إحداث التنمیة اإلقلیمیة المستھدفة

صناعي نحو         بلغت نسبة    شاط ال املین     %) 44.1(عدد العاملین الماھرین في الن دد الع الي ع من إجم

دي    ). 83(انظر جدول      ،في محافظة النجف   ى األی جاءت الصناعات النسیجیة في المقدمة باإلعتماد عل

ة   ،من مجموع عدد العاملین فیھا %) 76(العاملة الماھرة والتي بلغت حوالي       صناعات الكیمیاوی ا ال تلیھ

ى   تخراجیة نحو    %)51(باستحواذھا عل دھا الصناعة اإلس املین  %) 46(، وجاءت بع ن مجموع الع م

ة سوى          صناعات الغذائی دي    %) 19(فیھا، فیما لم تسھم األیدي العاملة الماھرة في ال ان إسھام األی ، وك

.فیھامن مجموع العاملین%) 17(الماھرة ضعیفًا أیضًا في الصناعات اإلنشائیة إذ بلغت حوالي 

أما عدد العاملین الماھرین على مستوى المنشآت الصناعیة في المحافظة، فكان عددھم في كل من      

ود بنحو        ل الجل سة الجاھزة ومعم ا      %) 75(و %) 76(معمل األلب املین فیھم دد الع والي من ع ى الت عل

دول   ر ج سبة  )84(انظ اط بن ل المط م معم ن ث ارات وم ل اإلط ك معم ى ذل ى %) 50(%) 66(، تل عل

التوالي، جاء بعدھا مقلع التحریر ومعمل النسیج من خالل اعتمادھما على األیدي العاملة الماھرة بنسبة         

ة الرحاب ومعمال      %) 43(و  %) 46( على التوالي من عدد العاملین فیھما، وقد اعتمدت كل من مطحن

و     اھرین بنح املین الم ى الع ستون عل اج والثرم ا  %)31(و%) 33(و%) 33(الزج والي، فیم ى الت عل

شآت   ي المن املین ف سبة الع ت ن ي،  (كان ابوق الفن ف، الط منت النج فلت، س ري، اإلس ابوق الجی الط

ة شروبات الغازی و ) الم دد  %) 21(و%) 24(و%) 26(و%) 27(و%) 29(نح ن ع والي م ى الت عل

د المطاحن        م تعتم ري  (العاملین كل منھا، في حین ل ف، الغ ر ،النج ل سمنت ا  ) واألمی ة على   ومعم لكوف

و  وى بنح اھرة س ة الم دي العامل ى الت%) 13(و%) 13(و%) 14(و%) 15(األی دد عل ن ع والي م

ن مجموع           بما یتعلق و،  العاملین في كل منھا    ة م ي المحافظ صناعة ف روع ال رع من ف مدى إسھام كل ف

ى حوا            %) 44(لي عدد األیدي العاملة الماھرة، فقد جاءت بالمقدمة الصناعات النسیجیة باستحواذھا عل

ا     اھرین، تلیھ املین الم دد الع وع ع ن مجم صناعام و  تال تیعابھا نح ة باس اءت %)40(الكیمیاوی ، وج

صناعات      %)13(بالمرتبة الثالثة الصناعات اإلنشائیة من خالل إسھامھا بحوالي        سھم كل ال م ت ا ل ، فیم

ي ا      %) 3(الغذائیة واإلستخراجیة إال بنحو    اھرین ف املین الم دد الع ن مجموع ع لمحافظة، انظر شكل     م

)14.(
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ة اإلنشائیة   تخراجیة الغذائی النسیجیة الكیمیاویة اإلس
اھرة اإلیدي العاملة الغیر م

اھرة      اإلیدي العاملة الم

)84(جدول 
2005في محافظة النجف لعام ط الصناعيأعداد العاملین الماھرین في فروع النشا

)2(عدد العاملین الماھرین)1(عدد العاملین الفرع الصناعي 

5023اإلستخراجیة
42087الغذائیة

22501703النسیجیة
--خشب

--ورق وطباعة
30621575یاویةكیم

3061512إنشائیة
--معدنیة
--ھندسیة
--أخرى

88433900المجموع

:باإلعتماد على: المصدر
)   43(جدول  )1(
.نتائج الدراسة المیدانیة)2(

)14(شكل  

2005عام لفي فروع النشاط الصناعي في محافظة النجفوالغیر الماھرةتوزیع األیدي العاملة الماھرة 

).84(جدول  باإلعتماد على:  المصدر
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44%

40%

13%
3%

یجیة          ناعات النس الص

ة          ناعات الكیمیاوی الص

ائیة          ناعات اإلنش الص

تخراجیة   ة واإلس ناعات الغذائی الص

)15(شكل  

2005لعام توزیع األیدي العاملة الماھرة في فروع النشاط الصناعي في محافظة النجف 

).84(جدول  باإلعتماد على: المصدر

صناعات الكیمی    سیجیة وال صناعات الن بق أن ال ا س ظ مم ة  نالح شآتھا المختلف ة ومن سة (اوی األلب

د   ) الجاھزة، والجلود، واإلطارات والمطاط    اً  تعتم ادًا كلی اھرة واستخدامھا      إعتم ة الم دي العامل ى األی عل

ا     املین فیھ ع الع ة، وتمت ي المحافظ رى ف شآت األخ صناعات والمن ى ال ة عل صورة متقدم ا ب للتكنولوجی

ذ سیاسات    بمستوى علمي ومعرفي جید، مما لھا وقعھا اإل  ى تنفی جتماعي وإمكانیة اإلستجابة والقدرة عل

.التنمیة الصناعیة
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)85(جدول  

2005في المنشآت الصناعیة في محافظة النجف لعام الماھرین أعداد العاملین 

الماھرینالعاملین عدد عدد العاملینالمنشأة الصناعیة
5023مقلع التحریر

6421مطحنة الرحاب

477ة النجفمطحن

375مطحنة األمیر

507مطحنة الغري

22247المشروبات الغازیة

73اإلنعاش للنسیج

14431100األلبسة الجاھزة

800600الجلود في الكوفة

27451365اإلطارات

317210المنتجات المطاطیة

2212282سمنت الكوفة الجدید

543142سمنت النجف األشرف

308سفلت والكسارات اإل

9630الثرمستون

14040الطابوق الجیري

379الطابوق الفني

31األخوان لتصنیع الزجاج

88433900المجموع

.باإلعتماد على الدراسة المیدانیة: المصدر
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:أھمیة القطاع العام في قوة العمل الصناعي المحلي4. 2. 4
ھ كل قطاع       إلىصناعیة في اإلقلیم حسب الملكیة یشیر توزیع المنشآت ال   إن ذي یضطلع ب دور ال ال

اعین  ن القط اص(م ام والخ ة   )  الع ة التنمی ة وأھمی ة اإلقلیمی ة التنمی سارات عملی ائل وم ھ وس ي توجی ف
ة، فالقطاع الخاص             ھ اإلقتصادیة واإلجتماعی سفتھ وأھداف ن القطاعین فل الصناعیة في اإلقلیم، إذ لكل م

ف              إلىبالدرجة األولى    لىإیسعى   ق استخدام اسلوب تكثی ن طری ربح ع ن ال ن م در ممك ى ق تحقیق أعل
یم سعى              ا اإلقل ر بھ ي م ة الت ة التنموی ة والمرحل ام وحسب توجھ الدول ى رأس المال، بینما القطاع الع إل

.تشغیل أكبر عدد ممكن من األیدي العاملة ومحاولة القضاء على ظاھرة البطالة في اإلقلیم
وفیره            إ ام من خالل ت اع الع ھ القط ذي لعب دور ال أثرت بال ف ت ي محافظة النج ة ف ن مسارات التنمی

ام أقل            شآت القطاع الع دد من فرص عمل وبأعداد كبیرة ال سیما لسكان المحافظة، على الرغم من أن ع
ام   %) 92(نھا استحوذت على إمن مثیلتھا في القطاع الخاص غیر    املین لع ،2005من إجمالي عدد الع

املین في   %) 73.7(بلغت نسبة إسھام اإلقلیم منھا نحو ،)16(وانظر شكل   () راجع جدول    من عدد الع
سھم القطاع الخاص سوى           ،)17(انظر شكل     ،ھذا القطاع  م ی ا ل املین     %) 8(فیم دد الع الي ع من إجم

.ھا أیدي عاملة من داخل المحافظةمن%) 90(للعام نفسھ، كان 

)16(شكل  
2005عام لفي محافظة النجف)، خاصعام(قطاعالصناعة ملین في مقدار العا

).82(جدول  باإلعتماد على: المصدر

8%

92%

ام   اع الع العاملین في القط

اص   اع الخ العاملین في القط
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26%

74%
م العاملین من خارج اإلقلی

م العاملین من سكان اإلقلی

)17(شكل  

2005عام لومن خارجھا محافظة النجفمن داخليمقدار العاملین في القطاع العام الصناع

).82(جدول  باإلعتماد على: المصدر

التوجھات الجدیدة التي تتمحور حول تجاوز سیاسات الماضي         إلىمن الضروري اإلشارة     لعلَّ

اإلقتصادیة واإلنفتاح والتوجھ نحو اإلقتصاد الحر بما یتضمن ذلك تأكید الدور الریادي للقطاع الخاص           

دًال  ي ب ي واألجنب ن المحل ابقاً م ان س ا ك ام كم اع الع سبو. القط ذا اإلنتقح ا أن ھ صاد رأین ن اإلقت ال م

ال من دون           إلىاإلشتراكي   ة اإلنتق ة لعملی س الالزم وفیر األس الخاص یجب أن یحدث بتأٍن وبمراحل لت

.خسائر كبیرة في الجانب اإلقتصادي واإلجتماعي وربما السیاسي أیضًا

:آثار إجتماعیة أخرى5. 2. 4

تمثلت فضًال عن توفیرھا فرص  ھناك آثار اجتماعیة نتجت عن الصناعة أیضًا في محافظة النجف   
ود     ة، وج ي المحافظ ضر ف سبة التح ادة ن ھامھا بزی ًا وإس ًا وثقافی تھم إجتماعی یم وتنمی سكان اإلقل ل ل عم
ة ساعدت              احثین بإختصاصات مختلف التواصل مع الجامعات والمراكز البحثیة وفتح باب التعاون مع الب

ساكنین في    على توفیر بعض الفرص للبحث العلمي، كذلك نشأة عالق  ین ال ات اجتماعیة جدیدة ال سیما ب
دور المعامل      صناعیة ك شآت ال بعض المن ة ل دور التابع ارات ،   (ال منت النجف، اإلط ة وس منت الكوف س

تكوین نمط جدید من العالقات اإلجتماعیة ذات نتائج تختلف عن نمط المجتمع السابق، إلىأدت ) الجلود
ساكنة في   . السلوك البشريأي حدوث تطور في التركیب اإلجتماعي و     كما ساعدت على تحول األسر ال

ى ھذه الدور من أسر متعددة كانت تعیش مع أسر أخرى مجتمعة في وحدة سكنیة واحدة       ة لأسر مستق  إل
ن ذلك    لبیةمتجاوزة اآلثار اإلجتماعیة الس    افي والعلمي ال       . الناتجة ع ع المستوى الثق ذلك إسھامھا برف ك

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


ة           سیما للعاملین نتیجة اإل     دورات العلمی ة ال صناعیة وإقام شآت ال ي بعض المن ة ف ات العام ام بالمكتب ھتم
.والمحاضرت الثقافیة وتبادل الزیارات اإلجتماعیة المختلفة

:الصناعة في تطویر ھیكل اإلستیطان أثر3. 4

ل اإلستیطان             ي ھیك ضًا ف ة تطور أی رافق نشوء وتطور النشاط الصناعي في محافظة النجف عملی
ع   من  ا وتوس سة ونموھ ة الرئی دن المحافظ ر الحضري لم الل التغیی ساحات خ ة م ز مدنی شوء مراك ھا ون

ف في        ظھورجدیدة، و  دة تختل اء سكنیة جدی سكنیة       أأحی اء ال اعي عن األحی ي واإلجتم ا العمران نموذجھ
ن   أعداد كبیرة من األیدي العاملة وبالتاإلىالقدیمة في المدینة، بسبب حاجة النشاط الصناعي      د م لي ال ب

سكاني          ي معالجة مشكلة اإلكتظاظ ال سھم ف ا ت توفیر السكن على ھیأة أحیاء أو مجمعات قریبة منھا، كم
سكنھا       )النجف والكوفة(في المدن الرئیسة   ي ی الة الت ي وحي الرس ، وقد تمثلت في المحافظة بحي العرب

ضًا      املون أی ا الع ي یقطنھ ة،      العاملون فیھا، فضًال عن الدور األخرى الت ة من المحافظ اء متفرق ي أحی ف
یھم،           ا عل سؤولة توزیعھ ات الم كذلك ھناك مساحات واسعة من األراضي مخصصة للعاملین تروم الجھ

یم      ). 86(انظر جدول      سكان اإلقل وأدى النشاط الصناعي في المحافظة ومن خالل رفع مستوى الدخل ل
د الط         ي تزای سھم ف رة       ال سیما بعض العاملین في الصناعة أن ی ة الكبی ة المشاریع العمرانی ى إقام ب عل ل

شائیة              صناعات اإلن كبناء العمارات والفنادق والدور الضخمة ھذا من جانب ومن جانب آخر ساعدت ال
ا التي              ذكر أھمھ ي المحافظة، ن رة ف شیید المشاریع الكبی ران وت على توفیر المواد األساسیة للبناء والعم

ؤمنین     بنای(عمل فیھا خالل المدة األخیرة      ر الم د أمی ) ع(ات جامعة الكوفة وكلیاتھا الجدیدة، توسیع مرق
....)ومسجد الكوفة، تشیید مبنى دیوان المحافظة وغیرھا
)86(جدول 

مشاریع سكن العاملین في منشآت الصناعة في محافظة النجف

عددھادور المنشآت الصناعیة
مساحة كل واحد 

)2م(منھا 

مساحة األراضي 

املینالمخصصة للع

معمل سمنت الكوفة

وسمنت النجف 

األشرف

حي العربي

حي الرسالة

دور العمال القدیمة

دور العمال الجدیدة 

20

90

125

150

1000

600 -700

150 -165

200

-

دونم) 50(120ـ 100100معمل الجلود في الكوفة

الشركة العامة لصناعة اإلطارات

قطعة أرض ) 251(30300

واحدة مساحة كل 

.2م)300(منھا 

.باإلعتماد على نتائج الدراسة المیدانیة: المصدر

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


:الصناعة في تنمیة ھیكل الخدماتأثر4. 4
ا          یما األساسیة منھ دمات ال س أسھم النشاط الصناعي في محافظة النجف على التوسع في ھیكل الخ

دمات الب  واق، وخ ة واألس ة واالجتماعی صحیة والتربوی دمات ال ة كالخ ى اإلرتكازی اء، (ن ل، الم النق
ود،   ر مباشرة        ...) (الكھرباء، الوق صناعیة     )سواء بصورة مباشرة أو غی شاریع ال شاء الم ث أدى إن ، حی

شآت     ي المن املین ف سكنیة للع دور ال ود   (وال ارات، الجل ف األشرف، اإلط ة والنج منت الكوف دور ) س وال
و   األخرى ام بت اطق     التي یسكنھا العاملون أیضًا إلى اإلھتم ذه المن ي ھ ى جانب   .فیر بعض الخدمات ف إل

ي بلغت مجموع             ذلك أسھمت الصناعة في زیادة طرق النقل في المحافظة ال سیما الطرق الصناعیة الت
.كم)66(أطوالھا نحو 

ات         شیید بنای شائیة بت صناعات اإلن یما ال من جانب آخر أسھمت بعض الصناعات في المحافظة ال س
ة       ھذه الخدمات كتشیید المر    ة والمدین رة والحیدری ة والحی یة والكوف ة العباس اكز الصحیة في كل من مدین

ة ي المكرم ة وح اء ... القدیم ي األحی دارس ف اء الم سالم،  (وبن یالد، ال وك، الم ة، الیرم صر، المكرم الن
اذرة،      ،الفرات، القادسیة  ة والمن رى قضائي الكوف ض ق ة    ...) میسان، وفي بع شاء المؤسسات الخدمی وإن

ة المختل ة (ف ر الحكومی ة وغی ذلك   ) الحكومی ة، ك ي المحافظ ھمتف رق  أس ب الط د أغل ي تعبی ز . )1(ف وتمی
ة       سات الحكومی ات والمؤس بعض الجامع ة ل ساعدات المادی ھ الم الل تقدیم ن خ ة م منت الكوف ل س معم
ل       دن وعم ل الم ي داخ وئیة ف ات ض صبھ لوح ن ن ضًال ع ا، ف دمي فیھ ستوى الخ ع الم ي رف ھام ف لإلس

.األشخاص على جانبي الطرق الداخلیة والخارجیةمظالت لوقوف
:األثر البیئي5. 4

ة           ة مختلف ة وخدمی ة وعمرانی صادیة وإجتماعی على الرغم مما تحققھ الصناعة من آثار ومكاسب إقت
صناعة              ات ال ؤدي مخلف دما ت دث عن التلوث، فیح ة ب ة متمثل ى البیئ فإنھا تفرز بالوقت ذاتھ آثارًا سلبیة عل

ر أ   ى تغیی ام البیئي    إل ة للنظ ر المكون ي العناص الل ف ة (و اإلخ اء، ھواء، ترب اة   ) م ى حی ؤثر عل ي ت والت
ة       ة الالزم ات البیئی الكائنات الحیة بشكل مباشر أو غیر مباشر، إذ یستوجب األخذ باإلحتیاطات والمتطلب

ة    سین البیئ انون تح دد ق ث ح ة، حی صحة العام ة وال ى البیئ ضار عل أثیر ال ادي الت ملتف سنة ) 176(رق ل
:)1(المواد والعوامل الملوثة بما یأتي1986

.المواد الصلبة والسائلة والغازیة والضوضاء واإلشعاع والحرارة والوھج واإلھتزاز وما شابھھا. 1
.أن تكون بفعل اإلنسان أو غیره. 2
.تؤدي بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على تلوث البیئة. 3

صناعات     وتمثلت الملوثات الناتجة   من العملیات اإلنتاجیة الصناعیة في محافظة النجف ولمختلف ال
ة      ( صلبة،     ) اإلنشائیة، الكیمیاویة، النسیجیة، الغذائیة والمشروبات الغازی سائلة وال ة وال ات الغازی بالمخلف

حة     یما ص ة ال س صحة العام ة وال ى البیئ ة عل رار المترتب وث واألض م التل داث حج ي إح ت ف د تباین وق
.(*)ناإلنسا

، )86(األشرف، العددالنجف ، صحیفة النجف الیوم، دیوان محافظة 2006أھم إنجازات اإلدارة المدنیة في محافظة النجف األشرف لعام ) 1(

.3، ص14/1/2007

.25،ص)غیر منشورة(، 2001الدورة وأثره في تلوث الھواء، رسالة ماجستیر، كلیة اآلداب، جامعة بغداد، سھا حنا حبیب، مصفى ) 1(
.تابع ما سیتم الحدیث عن مشكلة التلوث الصناعي وبشكل موّسع في الفصل الالحق(*) 
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:ویمكن خالصة ما تقدم بما یأتي
ى            .1 تحواذه عل ف باس ي قضاء النج رة ف شآتھ الكبی صناعي ال سیما من شاط ال شأة من   ) 13(تركز الن ) 18(من

وازن         . منشأة في المحافظة   ى عدم ت ان التوزیع غیر المتوازن لمنشآت الصناعة بھذه الصورة سیقود حتمًا إل
ى    مماثل في إمكانات التنمیة وفي تأث   سكان عل ن ال یراتھا الحالیة والمستقبلیة، فتحصد ثمار التنمیة مجموعة م

.حساب الجموع األخرى
ة حوالي      .2 ي المحافظ الي   %) 75.6(بلغت نسبة مستلزمات اإلنتاج داخل اإلقلیم للصناعات الكبیرة ف ن إجم م

ي     مستلزمات اإلنتاج، مما لھذا الصناعات من أثر بالغ وقدرة على إحداث التنمیة في          ف، جاءت ف یم النج إقل
سبة      شائیة بن صناعات اإلستخراجیة واإلن ة ال م     %) 82.3(و %) 90(المقدم زت معظ د تمی والي وق ى الت عل

ر        ن أكث شائیة م صناعات اإلن ر ال ذلك تعتب ة، ل دخالت المحلی ى الم ر عل ا الكبی شائیة باعتمادھ صانع اإلن م
ة        الصناعات نجاحًا وقدرًة على تنمیة اإلقلیم ویمكن عدھا ا  ة اإلقلیمی ذ سیاسات التنمی ي تنفی دة ف صناعة القائ ل

.في المحافظة
ي المحافظة ال سیما عام           .3 حًا ف وًا واض ر من    2005حقق اإلنتاج الصناعي نم ا أكث ار  ) 108.4(بتحقیقھ ملی

ى خارج   %)82.9(دینار، استحوذ إنتاج الصناعات اإلنشائیة منھ حوالي   ، فیما بلغت نسبة تسویق اإلنتاج إل
و  اإلقل  ل          %) 72.2(یم نح رف ومعم ف األش منت النج ل س ة كل من معم اج، جاء بالمقدم الي اإلنت من إجم

سة الجاھزة بنحو         %) 95(اإلطارات بنسبة   ل األلب ا ومعم ل منھم اج ك شروبات   %) 90(من إنت ومعمل الم
ة  ًال اض    %) 85(الغازی در دخ ارجي ی سویق الخ سبة الت اع ن یم، إن ارتف ارج اإلقل سوق خ ھ ی ن إنتاج افیًا م

.ویسھم في تنمیة اإلقلیم اقتصادیًا
و  .4 صناعة نح ي ال ة ف ضافة المتحقق ة الم ت القیم ام )79.4(بلغ ار ع ار دین صناعات 2005ملی تحوذت ال اس

الي  %) 73.7(أبرز منشآتھا سمنت الكوفة الجدید الذي أسھم بنحو %) 92.2(اإلنشائیة منھا حوالي   من إجم
ذا ی   ة، وھ ي المحافظ ضافة ف ة الم ة    القیم اح المتحقق ة األرب ى عائدی ام عل اع الع شآت القط یطرة من ر س ظھ

ة            شرة مملوك شآت القطاع الخاص الع رز من ن أب س م والتحكم بھا من الجھات المركزیة، فضًال عن أن خم
ل              ى نق ا أدى إل ضافة مم ة الم ن القیم دة م ادیر جی ت مق ألشخاص یقیمون خارج المحافظة ال سیما وأنھا حقق

.اإلقلیماألرباح إلى خارج 
رت     .5 ا افتق كانت صفة البنیة الصناعیة القائمة في المحافظة بإنھا إستھالكیة فیما عدا الصناعات اإلنشائیة، فیم

ذا                 واد تخدم ھ ضة وم ة عری ا بقاعدة معرفی الرغم من تمتعھ ة األساسیة ب یة والمعدنی صناعات الھندس إلى ال
.النشاط

ة،            .6 دي العامل و   أوجدت الصناعة فرص عمل واسعة لألی رت نح ام    ) 12560(إذ وف ، 2004فرصة عمل ع
ة    %) 75(فرصة عمل كانت ما نسبتھ ) 8843(وأكثر من    تخدام المكنن منھا لسكان المحافظة، فضًال عن اس

%) 76(بشكل واسع ال سیما في الصناعات النسیجیة والكیمیاویة، إذ بلغت األیدي العاملة الماھرة فیھا نحو        
.عاملین فیھاعلى التوالي من عدد ال%) 51(و

ي     .7 رة الت ة الكبی شاریع العمرانی ة الم ي إقام شائیة ف صناعات اإلن یما ال صناعات الس ض ال واد بع ھمت م أس
ي        . أسھمت بالتطور العمراني والحضاري للمحافظة      املین ف سكنیة للع دور ال ات وال ا أدى وجود المجمع كم

ة اإلكتظ    ي معالج ھام ف ى اإلس ة إل ي المحافظ صناعیة ف شآت ال ض المن سة  بع دن الرئی ي الم سكاني ف اظ ال
.ومعالجتھا لبعض المشكالت اإلجتماعیة) النجف والكوفة(

وفیر  .8 ى ت صناعة عل اعدت ال ض س یة بع دمات األساس واق، (الخ ة واألس ة واالجتماعی صحیة والتربوی ..) ال
.                   نیة للعاملینال سیما في مناطق الدور السك...) النقل، الماء، الكھرباء، الوقود،(وخدمات البنى اإلرتكازیة 

ي             ة ف ة اإلقلیمی وبذلك جاءت خالصة ھذا الفصل متفقة مع الفرضیة الثانیة من خالل أسھام الصناعة في التنمی
ا                د تجاوزھ ادم، وبع صل الق ا الف ضوء علیھ سلط ال دة سی المحافظة لكن بشكل محدود لحد اآلن بسبب مشكالت ع

.تقبًال في تنفیذ الخطط التنمویةیمكن اإلعتماد على الصناعة مس
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لفة تقف في طریق تحقیق ـــكالت مختـــیم مشــــة في اإلقلـــناعـــور الصـــلیة تطـــرافق عمـــت

یة محبط إلمكانأثروھذه المشكالت لھا .األھداف اإلقتصادیة واإلجتماعیة والخدمیة المتوخاة منھا

.إحداث تنمیة كفوءة في اإلقلیم

إن الوقوف على مشكالت الصناعة بذاتھا ومشكالت القدرة على إستثمار الصناعة القائمة في 

تطویر اإلقلیم في علىالتنمیة المنشودة ساعد على إیجاد الحلول لھا وثم زیادة فاعلیة الصناعة وقدرتھا 

تم ل الوقوف على ھذه المشكالت سواء من خالل ماوبھذا فإن الفصل یحاو.شتى مجاالت الحیاة

في الفصول السابقة أو من خالل الدراسة المیدانیة التي أجراھا الباحث على مصانع إلیھالتوصل 

.اإلقلیم الكبیرة

:مشكالت الصناعة في محافظة النجف1. 5

:مشاكل المواد األولیة1. 1. 5

ھ من ـــدة أوجــاني من عـــجف تعـة في محافظة النـائمــــات القــا سبق إن الصناعـــممتبیَن

عراٌض ــعة وفیما یأتي أستـــف المصنـــة سواء الخام منھا أم نصـــلقة بالمواد األولیـــاكل المتعـــالمش

:ألبرزھا

وھي في , صعوبة الحصول على المواد األولیة المستوردة من خارج القطر للصناعات القائمة- 1

أسالك , أسود الكاربون, المطاط بأنواعھ(الغالب مواد نصف مصنعة مثل مواد الصناعات الكیمیاویة 

غزول (ومواد الصناعات النسیجیة , ...),حبیبات مواد كیمیاویة مختلفة, خیوط سلكیة, نسیج نایلون

وبعض مواد , ...), خیوط صوفیة,مطاط, أصماغ, جلود, حبیبات بالستك, أقمشة بأنواعھا, تركیبیة

, مركزات, سكر(ومواد المشروبات الغازیة) الحنطة األسترالیة واألمریكیة(الصناعات الغذائیة 

وھناك , والسیما إن ھذه المواد تستورد من مناشىء خارجیة مختلفة...) ,مواد حافظة, حوامض غذائیة
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, أوكسید الحدید,النورة(ةمواد أولیة أخرى یتم تضمینھا من خارج اإلقلیم مثل مواد الصناعات اإلنشائی

وھي األخرى یصعب ...) ,األلواح الزجاجیة, الطین, الجبس, كراٌت فوالذیة, مسحوق األلمنیوم

.تضمینھا في ظل الظرف الحالي

إرتفاع كلف نقل المواد األولیة سواء المستوردة منھا من خارج القطر أو من خارج اإلقلیم أو حتى - 2

ف تمثل اآلن نسبة عالیة من إجمالي كلف اإلنتاج بسبب اإلرتفاع المتكرر حتى إن ھذه الكل, من داخلھ

.والمتوالي لمصادر الوقود وخالل فترٍة قصیرة

رداءة نوعیة بعض المواد األولیة المستخدمة في الصناعة مثل الحنطة األسترالیة المستخدمة في - 3

.تفاع المیاه الجوفیةالمطاحن وبعض الصخور المستخرجة في مقالع حجر الكلس بسبب إر

صعوبة عملیة تفجیر الصخور وتكسیرھا في مقالع حجر الكلس بسبب ندرة المواد المتفجرة ومنع - 4

.قوات اإلحتالل من إجراء ذلك

كما إن . الكمیات المتوفرة ألطیان السمنت القریبة من منشآت الصناعات اإلنشائیة في المحافظةقّلة - 5

السیما وأن ,حساب إستنزاف األراضي الزراعیة واإلضرار بإنتاجیتھاعملیة إستغاللھا تجري على 

فقط من مساحة المحافظة تقع ) %5(إذ أن , مساحة األراضي الصالحة للزراعة محدودة في المحافظة

.ضمن السھل الرسوبي

اطات لم یتم إستثمار المواد األولیة المتاحة لإلستثمار الصناعي بشكل فاعل وكفوء حیث تتوفر إحتی- 6

بإمكانھا اإلسھام في زیادة ..) ,الدولومایت, الحصى, الرمل, حجر الكلس(ضخمة من العدید منھا مثل

ومن اإلنتاج الزراعي ,)السمنت والطابوق الجیري والثرمستون(طاقات إنتاج الصناعات اإلنشائیة

ذ نجد ضعف إسھامھا في والثروة الحیوانیة  إ...),التمور, الذرة الصفراء, الحنطة والشعیر, الشلب(مثل

الصناعات الغذائیة والنسیجیة المختلفة وبإمكانھا رفد الصناعات الغذائیة القائمة وتوسعھا وإقامة 

كذلك توفر ھیاكل السیارات القدیمة وموادھا المختلفة، لم تستغل .صناعات أخرى إعتمادًا على منتجاتھا

).ائیةمعدات النقل والكھرب(في إقامة صناعات الحدید والصلب
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:مشكلة األیدي العاملة2. 1. 5

:یالحظ إن الصناعات القائمة في المحافظة تواجھ مشكالت عدة في قوة العمل تمثلت بما یأتي

في ستخراجیةناعات اإلـاعات السیما الصـالصناملة الماھرة فيـالكات الفنیة واألیدي العـالمقلة - 1

.المحافظة

ویریة خارج القطر فضًال عن ضعف العالقة بین المنشآت ـبعثات التطالدورات التدریبیة والقّلة - 2

.الصناعیة في المحافظة والمراكز العلمیة والبحثیة المختصة

لین في القطاع العام بسبب مطالب شخصیة أو فئویة غالبًا ـاإلضرابات التي یقوم بھا بعض العام- 3

.في معمل اإلطاراتمؤخرًاماتؤدي الى شل العمل وعرقلة اإلنتاج كما حدث 

العمل والمطالبة بمساواتھم مع العاملین في القطاع منتذّمر بعض العاملین في القطاع الخاص - 4

.ةمعینالعام الذین یتمتعون برواتب مرتفعة نسبیًا وضمانات 

:مشكلة توفیر رأس المال الالزم لتطویر النشاط الصناعي3. 1. 5

لمحافظة سواء العائدة الى القطاع العام أو الخاص من صعوبة تعاني بعض المنشآت الصناعیة في ا

معمل اإلطارات ومعمل (الحصول على رأس المال الكافي لتطویر خطوط اإلنتاج وتقنیاتھ مثل

:وذلك لألسباب التالیة,...),مقلع التحریر, معمل الزجاج, معمل الصناعات الجلدیة, المنتجات المطاطیة

.ة لدعم النشاط الصناعي في المحافظةالتخصیصات المالیقّلة - 1

قروض المصرف الصناعي الممنوحة للمستثمرین من القطاع الخاص قد توقفت أو كادت إن إن - 2

.تتوقف

نسبة كبیرة من الودائع الموجودة في المصارف ودائع ثابتة غیر متحركة فضًال عن ضعف - 3

.التنظیمات والتسھیالت المصرفیة المختلفة

في القطاعات التجاریة اإلستثمارإذ نجده یفّضل, ي اإلستثماري الصناعي لدى المواطنضعف الوع- 4

.والعقاریة األسرع ربحًا وأكثر من النشاط الصناعي

:مشكلة توفیر المدخالت األخرى4. 1. 5
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تعاني المنشآت الصناعیة في المحافظة من مشكلة نقص الكمیات المجھزة من الوقود والطاقة 

كذلك معاناتھا من شحة . إذ یعتمد بعضھا على المولدات مما یؤدي الى إرتفاع كلف اإلنتاج, كھربائیةال

توفیر قطع الغیار واألدوات اإلحتیاطیة الالزمة في عملھا واإلعتماد على توفیرھا من خارج القطر مما 

.یؤدي الى إرتفاع تكالیف اإلنتاج أیضًا

أفرز إرتفاع تكالیف ) السیارات(ووسیلتھا البارزة في المحافظةأن اإلعتماد على طرق النقل البریة

بأختالف الحال عندما تتوفر وسائط أخرى كالقطارات التي بإمكانھا نقل كمیات كبیرة وبتكلفة , النقل

.أقل سواء نقل المواد األولیة أو نقل المواد المنتجة

:مشكالت اإلنتاج5. 1. 5

فضًال عن , یة اإلنتاجیة بسھولٍة ویسٍر في توفیر مدخالت اإلنتاجمن الضروري إن تجري العمل

فأن العملیة اإلنتاجیة بحد ذاتھا ال تمر في منشآت الصناعة في محافظة , المشكالت في المرحلة السابقة

:النجف دون معوقات أبرزھا مشكالٌت تقنیٌة وفنیٌة نوجزھا بما یأتي

واإلكتفاء باإلعتماد على ,یثة في العملیات اإلنتاجیة المختلفةعدم أتباع نظم وأسالیب التقنیة الحد- 1

ما أدى الى تراجع حجم الكمیة المنتجة في بعض المنشآت كمعمل اإلطارات , الوسائل القدیمة لإلنتاج

الذي یفتقر الى المكائن وقوالب اإلطارات للسیارات الحدیثة التي دخلت القطر مؤخرًا مثل ذلك یحدث 

وعمومًا . ات الجلدیة حیث تعود مكائنھ ومعداتھ الى عقد الستینات من القرن الماضيفي معمل الصناع

ولعل أبرز أسباب ذلك , في مصانع المحافظة قد تجاوزھا الزمنمعظم التقنیات المستخدمةنشیر الى إن

.لتحت اإلحتالوقوع القطرالحصار وما تاله منظروفبسببوالعالم لزمن طویلالعراقبینالقطیعة

التوقفات الفنیة التي تصیب عملیات اإلنتاج بسبب قدم المكائن وآآلت المستخدمة وندرة وجود قطع - 2

.الغیار والمواد اإلحتیاطیة األصلیة لھا

الطاقة اإلنتاجیة الفعلیة لمعظم المنشآت الصناعیة في المحافظة دون مستوى الطاقة المصممة إن - 3

ویعزى ذلك الى , اإلنتاج بل إن بعضھا قد توقف أو كاد إن یتوقفماینعكس على إرتفاع تكالیف, لھا

.مشكالت المدخالت السابقة وما سیأتي ذكره من مشكالت تتعلق بالمخرجات

:مشكالت التسویق6. 1. 5

:تواجھ عملیة تسویق المنتجات الصناعیة في محافظة النجف بعض المشكالت أھمھا

بسبب إرتفاع كلف اإلنتاج , ا منتجات الصناعات اإلنشائیةإرتفاع أسعار بعض المنتجات السیم- 1

.الناتجة عما سبق من مشكالت

زجاج , أقمشة العباءة الرجالیة, صعوبة تسویق منتجات بعض المنشآت أبرزھا الرمل المغربل- 2

،...),المنتجات الجلدیةاألحذیة وبعض, المطاطیةاإلطارات والمنتجات,والطابوقالسمنت,السیارات

أو بسبب فتح األسواق على مصراعیھا أمام البضائع المستوردة إللغاء , بسبب ضعف الدعایة التجاریة
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مبدأ الحمایة التجاریة لإلنتاج المحلي أو السیر بإتجاه األسواق الحرة المفتوحة وبظرف إستثنائي عانت 

السلع المماثلة المستوردة فیھ الصناعة المحلیة منذ عقود من الزمن مما لم یتح لھا مھمة الوقوف أمام

.ومنافستھا سواء من حیث النوعیة أو السعر

اإلطارات , المشروبات الغازیة, الطابوق الجیري والثرمستون(ضآلة النافذة التسویقیة للمنتجات - 3

.في المحافظات األخرى...) ,والمنتجات المطاطیة

:مشكلة البنیة الصناعیة7. 1. 5

, األستخراجیة(الصناعة بمحافظة النجف ضعف إسھام فروع الصناعة من المشكالت األخرى في

إذ ,  )المعدنیة األساسیة, الھندسیة(وانعدام وجود المنشآت الكبیرة للصناعات ) الكیمیاویة, النسیجیة

إعتمدت البنیة الصناعیة القائمة في المحافظة على الصناعات اإلنشائیة بصورٍة رئیسة ومن ثم على 

مما أفقد الصناعة في المحافظة على قوة التأثیر في القطاعات الصناعیة األخرى . غذائیةالصناعات ال

إن خلو ھیكل الصناعة من الصناعات الثقیلة اإلنتاجیة . بذاتھا وكذلك فروع النشاط اإلقتصادي األخرى

.یعد خلًال بارزًا في بنیة الصناعة في محافظة النجف

:مشكلة التلوث الصناعي8. 1. 5

, ینتج عن النشاط الصناعي ونموه في اإلقلیم مشكالت عدة لعل من أھمھا مشكلة التلوث الصناعي للبیئة

أي حدوث تغیرات نوعّیة وكمّیة في الخواص الكیمیائیة والفیزیائیة والبیولوجیة لمكونات النظام 

یرات أضرارًا على حیاة والشك إن لھذه التغ, ناتجة عن النشاط الصناعي) التربة, الماء, الھواء(البیئي

لكن تأثیراتھا تتباین حسب نوع التلوث الناتج من الصناعة وكمیتھ , اإلنسان والكائنات الحیة األخرى

.فضًال عن أسالیب المعالجة المتبعة

ویمكن تحدید مصادر التلوث الصناعي في محافظة النجف بالمصادر الثابتة المتمثلة بمواقع منشآت 

).87(أنظر جدول : تؤدي إلى ما یأتيإذ)الغذائیة, النسیجیة, الكیمیاویة, اإلنشائیة(الصناعات 

:تلوث الھواء- 1

الھواء عند وجود مواد مسّببة لتغییر غیر مرغوب فیھ لعناصر الغالف الجوي وبالكمیة التيیتلوث

.ت بیئتھ المختلفةومكونااإلنسانصحةعلىضارةذلك آثارعنینجمبحیث,وتركیبتھنوعیتھعلىتؤثر

إن أبرز مصادر تلوث الھواء في محافظة النجف ناتجة عن منشآت الصناعات اإلنشائیة والمتمثلة 

الطابوقو،)8(صورة,، ومعمل سمنت الكوفة الجدید)7(انظر صورةالنجف األشرف، سمنتملبمع

من غازات ومواد وماتلفظھ ،)10(وصورة  ) 9(، صورة  اإلسفلتوالثرمستونوالجیريوالفني

ثاني أوكسید الكربون، الھیدروكربونات ال سیما أكاسید , أول أوكسید الكاربون(ملوثھ أھمھا 

.)88(، انظر جدول ) ..))Asbestosis(النتروجین، ثاني أوكسید الكبریت، االسبست، االسبیستوسس 

)87(جدول 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


الطرق المتبعة لمعالجتھاالبیئي ومخلفات المنتجات الصناعیة في محافظة النجف وتصنیفھا 
التصنیف المنشأة

(*)البیئي
المالحظاتطرق المعالجةنوع المخلفات

التوجدصلبةأمقلع التحریر

صلبةأسمنت الكوفة الجدید

غازیة

الطمر

مرسبات

صلبةأسمنت النجف األشرف

غازیة

)Recyclable(الطمر

مرسبات

صلبةأالثرمستون

غازیة

الطمر

ت الغبارمرسبا

صلبةأالطابوق الجیري

غازیة

الطمر

مرسبات الغبار

صلبةأالطابوق الفني

غازیة

-

التوجد

تباع

التوجدغازیةأاإلسفلت

صلبةباإلطارات

سائلة

الطمر
إلىتصرف المخلفات السائلة 

األراضي المجاورة

صلبةبالمطاط

سائلة

الطمر

قانصة الزیوت

التوجدصلبةجاألخوان للزجاج

التوجدصلبةجاألنعاش للنسیج

تباع الى األسواق المحلیة-صلبةجاأللبسة الجاھزة

تباع الى األسواق المحلیة-صلبةجالجلود

تباع كعلف حیواني-صلبةجالمطاحن

صلبةجالمشروبات الغازیة

سائلة

-

وحدة المعالجة

تباع

.الدراسة المیدانیةباإلعتماد على نتائج: المصدر
تصنیف معتمد من وزارة البیئة والذي یقسم األنشطة الصناعیة الى ثالثة أصناف رئیسة داللة على شدة :التصنیف البیئي لمصادر التلوث(*) 

:تلویثھا للبیئة وكمایأتي
یشمل النشاطات شدیدة التلوث التي لھا تأثیرات عدیدة على نوعیة البیئة):أ(الصنف

لذلك یجب أبعادھا ولمسافات بعیدة عن التصامیم األساسیة وتوسعاتھا للمدن واألقضیة والنواحي والقرى المرشحة , ات واسعةوعلى مساح
.للتطویر بموجب خطة األستیطان الریفي مع شرط توفیر كافة المعالجات التي توفر حمایة كافیة للبیئة

لذلك یمكن إقامتھا في داخل , موقعي یمكن السیطرة علیھإذ ینتج عنھا تلوث،)أ(یشمل النشاطات الملوثة بدرجٍة أقل من الصنف ):ب(الصنف
.حدود التصامیم األساسیة وضمن البلوك المخصص لھا شرط توفیر وحدات معالجة وفق التعلیمات والضوابط الرسمیة

لذلك یمكن أقامتھا في , خالل وحدات المعالجةبسھولٍة من ویشمل النشاطات األخرى والتي ینجم عنھا تلوث بسیط یمكن معالجتھ):ج(الصنف
.داخل حدود التصامیم األساسیة

, 1990, التعلیمات البیئیة للمشاریع الصناعیة والزراعیة والخدمیة,)المحددات البیئیة(,مدیریة حمایة وتحسین البیئة, صحةوزارة ال:المصدر
.32ص 
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)7(صورة  

الكوفة الجدیدالمخلفات الغازیة الناتجة من معمل سمنت 

)8(صورة 

المخلفات الغازیة الناتجة من معمل سمنت النجف األشرف

.http;//www.Google Earth.comالمصدر.:
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)9(صورة  

المخلفات الغازیة الناتجة من معمل الطابوق الجیري

)10(صورة  

من معمل اإلسفلت المخلفات الغازیة الناتجة 

)88(جدول 

الصناعات اإلنشائیة وملوثاتھا في محافظة النجف
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الملوثاتالصناعة

).CO(أول أوكسید الكاربون. السمنت

).CO2(ثاني أوكسید الكاربون. 

.األسبست. 

.األسبیستوسس. 

.الغبار المتطایر. 

).SO2(ثاني أوكسید الكبریت. 

).أوكسید النتروجین(اد الھیدروكاربونیةالمو. الطابوق

.الغبار المتطایر. 

)SO2,CO,CO2(أغبرةالطابوق الجیري والثرمستون واإلسفلت

.الدراسة المیدانیةنتائج باإلعتماد على : المصدر

تساعد الریاح الھابة على محافظة النجف في نقل ھذه الملوثات وتزید من أثرھا ومخاطرھا على 

لذا فإن ) ریاح شمالیة غربیة وشمالیة وغربیة(حیث إن الریاح السائدة, إلنسان والنبات والحیوانحیاة ا

المناطق الواقعة الى الشمال والشمال الغربي والغرب من المحافظة التتوفر فیھا میزة الموقع المناسب 

الطابوق الجیري , تالسمن(اّال إن معظم منشآت الصناعات اإلنشائیة , لتالفي آثار التلوث الصناعي

ماینجم من تأثیرات سلبیة سواء على حیاة اإلنسان أو , تقع في ھذه اإلتجاھات) اإلسفلت, والثرمستون

خفض (على حیاة الكائنات الحیة األخرى في المناطق المجاورة، ومن ھذه التأثیرات على حیاة اإلنسان

الربو وأحتقان الرئة وأمراض القلب إصابتھ بأمراض الجھاز التنفسي ك, القدرة المناعیة في جسمھ

مما یعلل إرتفاع عدد المصابین بأمراض , ...)والسرطان وإحداث طفرات وراثیة وتشوھات خلقیة

أما التأثیرات على حیاة ,الجھاز التنفسي بشكل ملحوظ في قضاء المناذرة والمناطق المجاورة للمعامل

كذلك , یجعلھا ضعیفة الفعالیة وتراجع اإلنبات الطبیعيالنبات والحیوان تمثلت بإتالف خالیا النباتات ما 

أنظر جدول ،إصابة الحیوانات بأمراض رئویة حادة أثر تعرضھا لثاني أوكسید النتروجین بنسب عالیة

ومن المعلوم إن إستخدام المرسبات الھوائیة في ھذه المعامل بشكل دائمي یقلل من آثار التلوث , )88(

.الناجم عنھا

)88(جدول  
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ملوثات الھواء الناجمة عن الصناعة وآثارھا الصحیة على حیاة اإلنسان والحیوان والنبات

آثارھا على حیاة الملوثات

النباتالحیواناإلنسان

)CO2 , CO3(التأثیر على , أمراض القلب

الدورة الدمویة والجھاز 

.العصبي الحسي

تقل مقاومتھا 

لألمراض المختلفة

یا النباتات إتالف خال

ثم ضعف نشاطھا 

وقد یؤدي الى موتھا

)NO2(فقدان الوعي, إتالف الرئة ,

.تھیج العیون

أمراض رؤیة حادة

---

التأثیر , تولد الضباب الدخانيالھیدروكاربونات

أمراض , في مدى الرؤیة

.صدریة مختلفة

---

---

)SO2(النزالت الشعبیة, وداء الرب ,

االنفعاالت , التھاب الرئة

.العصبیة

إتالف خالیا النباتات ---

ثم ضعف نشاطھا 

.ومن ثم موتھا

غبار األمینات

)األسبیستوسس(

------.أمراض سرطانیة

األتربة والجسیمات 

العالقة المختلفة

التھاب , داء الربو, الحساسیة

, التھاب الرئة, العینشبكة 

التھاب القرحة المعدیة

------

:باإلعتماد على: المصدر
األسس التخطیطیة والتكنلوجیة للسیطرة على تلوث الھواء الناجم من معملي سمنت , عبد الصاحب ناجي البغدادي-

.153ص, 1996, جامعة بغداد, )2(العدد, مجلة المخطط والتنمیة, الكوفة
.8ص, 1997,سوریا,دمشق,دار جفرا, 1ط, )مكافحتھ, أخطاره, أسبابھ(التلوث البیئي, فؤاد الصالح-

وینتج عن ملوثات الصناعة أیضًا تأثیرًا أقتصادیًا من خالل أزدیاد كلف صیانة الدور والمباني 

وتأثیرًا أجتماعیًا من .. وتشقق المطاطوتآكل الحدید أسرع من المعتاد , والمعالم الحضاریة والتأریخیة

خالل التأثیر في مستوى رفاھیة الناس وشعورھم باإلمتعاظ وقد یؤدي بھم الحال الى ترك مناطقھم 

كما یقلل من مستوى إنتاج العاملین ومدى قابلیتھم على مزاولة , والسكن في مناطق أخرى أكثر رفاھیة

.عملھم

:تلوث المیاه- 2
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إحداث خلل في نظامھاإلىیؤدي ما,المیاهلنوعیةأفسادأوتلوث المیاه بإحداث تلفیعرف 
إذ تصبح ضارة أو مؤذیة عند , بشكل أو بآخر مما یقلل قدرتھا على أداء دورھا الطبیعياالیكولوجي

. ) 1(ة األخرىإستخدامھا أو فقدانھا الكثیر من قیمتھا اإلقتصادیة السیما مواردھا السمكیة واألحیاء المائی
أنواع تلوث المیاه على أساس خصائص الموارد الملوثة وما لتلك الملوثات من (Klein) وقد صّنف

):آثار مباشرة في البیئة كما یأتي 1)

, الجسیمات الصلبة,الحرارة,الكثافة,اللونفيیشمل التغیر:(.physical p)تلوث فیزیاوي- 1
.اإلشعاعیةوالفاعلیة 

وتنتج من أمتزاج الملوثات , ویشمل الذوق والرائحة: (.physiological p)زیولوجيتلوث فی- 2
.وتسبب عدم األرتیاح

ویشمل وجود المواد الكیمیاویة التي تطرح في المیاه وتصنف : (.Chemical p)تلوث كیمیاوي - 3
...حیوانات المنطقة،الى المواد العضویة التي تستنفذ األوكسجین في الماء وبالتالي تؤثر على نباتات و

أما المواد الثقیلة فأنھا تسبب , والى المواد غیر العضویة كاألمالح الذائبة والتي تغیر من طبیعة الماء
.السمیة مثل الكادمیوم والرصاص

التلوث األكثر أھمیة لتأثیره في الصحة العامة ویشمل وجود : (.Biological p)تلوث بیولوجي- 4
.الطفیلیات والفطریاتالبكتیریا والجراثیم و

وینتج عن تلوث المیاه آثار سیئة أھمھا تغیر في الصفات الفیزیاویة أو الكیمیاویة للمیاه مایجعلھا 
, أمالح, بسبب أحتوائھا على ملوثات سامة,غیر صالحة لإلستھالك البشري أو النباتي أو الحیواني

كذلك إرتفاع ملوحتھا وتعذر األفادة ,)الكولیرا, یدالتیفوئ, المالریا(جراثیم مرضیة تسبب األمراض مثل
وغیرھا من آثارھا الخطیرة على , وموت األسماك والتأثیر على تكاثرھا مستقبًال, منھا في الزراعة

) حیاة اإلنسان وبیئاتھ المختلفة تلفظ بعض الصناعات في محافظة النجف ملوثات تسمم في تلوث 2( 
ھذا الى جانب المیاه , )اإلطارات والمنتجات المطاطیة(والكیمیاویة المیاه أھمھا المشروبات الغازیة

الملوثة الناتجة من اإلستخدامات األخرى للسكان، وقد تم الحصول على نتائج تحلیل نماذج من میاه نھر 
، حیث نالحظ إن الملوثات الموجودة في میاه النھر تقع ضمن النطاق )89(أنظر جدول(*3)الفرات

اال إن نسب, 1967لسنة) 25(في نظام صیانة األنھار والمیاه العمومیة من التلوث المسموح بھا
وبعد إن تلفظ الیھا المیاه , التلوث تتزاید بشكل كبیر في حال إنخفاض مستوى المیاه الواردة الى النھر

ة الكائنات الصناعیة المختلفة ومیاه شبكتي األمطار والمجاري الى الحد الذي تزداد الخطورة على حیا
إذ تحتوي على جراثیم , الحیة السیما حیاة اإلنسان المستخدم لتلك المیاه في مناطق جنوب المحافظة

مرضیة بنسب واضحة، كما نالحظ تزاید نسب التلوث في میاه النھر مابین محطتي الدراسة بدرجٍة 
.محدودة

)89(شكل 

البحوث العلمیة، الكویت، ، دار 1زین الدین عبد المقصود، البیئة واإلنسان دراسة في مشكالت اإلنسان مع بیئتھ، ط)1(
. 235، ص 1990

مصدر , األسس التخطیطیة لتوقیع الصناعات الملوثة وغیر الملوثة للبیئة, عبد الصاحب ناجي رشید البغدادي) 2(
.133ص, سابق

دد العالقات المكانیة للتلوث في مدینة الحلة، مجلة جامعة بابل، المجلد السادس، الع, عبدالزھرة علي الجنابي.د) 3(
.48، ص2001األول، كانون الثاني، 

أحدھا بدایة دخول النھر محافظة النجف وأخرى نھایتھ ضمن حدود , محطتین على النھر ألخذ النماذجاختیرت) *(
.المحافظة
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عام ونھایتھالنجفمحافظةدخولھبدایةراتالفنھرلمیاهوالفیزیاویةالكیمیاویةالفحوصاتنتائج

)لتر/ملغم(2005

الموقعالشھر

(*)

الدالة

الحامضیة

كمیات

األوكسجین

المذابة
نتراتفوسفاتمغنسیومكالسیومالعسرةكبریتاتكلورالقلویات

األمالح

الكلیة

كانون

الثاني

1

2

7.6

7.64

0.8

1.2

105.6

96.4

148.5

142.5

294

292

456

512

49.4

107

45

59.5

0.02

0.012

1.25

0.91

550

560

1شباط

2

7.05

7.54

4.5

4

165

143

143

123

262

308

476

416

109

103

49

39

1.294

0.159

3.03

2.16

734

664

1آذار

2

8.08

7.47

6.2

5.7

143

154

130.8

138.6

554

398

492

460

128

122

41

38

0.985

0.064

3.1

1.95

794

848

1نیسان

2

7.7

7.44

1

2.8

135

137

162.3

146.5

180

658

476

516

128

136

38

42

0.079

0.067

2.6

2.3

1199

1082

1آیار

2

7.83

7.48

3.5

4.2

168.7

180

138.6

126.7

380

390

464

478

120

123

41

42

0.073

0.024

1.8

0.8

818

808

1حزیران

2

7.65

7.68

---

1.6

146

130

101.6

103.1

430

440

480

468

123

122

41

39

0.653

0.15

2.66

3.11

816

856

1تموز

2

8.28

8.12

5

3

150

114

100.3

108.8

190

235

399

426

116

106

27

39

0.043

0.07

2.48

2.56

826

804

1آب

2

7.65

7.62

1

0.8

162

170

152.6

144.1

380

330

437

483

106

114

41

48

0.141

0.1

0.98

2.12

810

772

1أیلول

2

7.9

8

1.5

1.5

80

90

127.5

132.6

360

370

456

407

109

126

44

22

0.07

0.086

1.01

0.73

874

850

تشرین

األول

1

2

7.68

7.65

4.7

2.2

117

105.8

124.1

130.9

450

300

462

441

114

117

38

31

0.49

0.14

1.94

1.49

810

842

تشرین

الثاني

1

2

7.81

8.23

5.3

1.4

120

140

139

151

400

360

47.9

462

112

112

43

39

0.6

0.06

2.1

2.6

996

992

كانون 

األول

1

2

8.29

8.01

0.5

2.2

119.6

87

134

142

395

420

554

512

136

134

46

37

0.18

0.09

3.1

1.1

1020

1038

.)قرب مشروع الماء(في قضاء الكوفة نھر الفرات منولى التي أخذت منھا العینات المحطة األ)1(موقع-(*)

.)قرب مشروع الماء(في قضاء المناذرة نھر الفرات منالمحطة الثانیة التي أخذت منھا العینات )2(موقع-

نتائج فحص العینات , ظة النجفمدیریة بیئة محاف, دائرة شؤون المحافظات, باإلعتماد على وزارة البیئة: المصدر

).بیانات غیر منشورة(,دائرة بیئة بغداد/أجریت في قسم التحالیل البیئیة2005ألشھر سنة 
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أما نتائج میاه أبرز المنشآت الصناعیة في المحافظة فتشیر الى إن المیاه التي یلفظھا معمل 

، إال )90(لمعظم المتغیرات أنظر جدول اإلطارات تحتوي على ملوثات تتجاوز الحدود المسموح بھا و

بدًال من ) 1(إنھا قد أستغلت في إرواء المناطق الزراعیة المجاورة للمعامل التي أقامھا منذ تأسیسھ

فیما تجاوزھا معمل المشروبات الغازیة ولمتغیر المواد الصلبة ,صرفھا الى میاه النھر وتلویثھ بھا

.اه النھر عن طریق وحدة المعالجة المقامة في المعملالذائبة فقط، وتعالج قبل صرفھا الى می

)90(جدول 

نتائج الفحوصات الكیمیاویة والفیزیاویة للمیاه الثقیلة لمعملي اإلطارات والمشروبات الغازیة

2005عام ل

معمل المشروبات الغازیةمعمل اإلطارات

Ph value7.417.96 الدالة الحامضیة

BOD45156جین المذابة كمیات األوكس

C11078238كلور                     

SO4558410كبریتات                  

PO41.320.27فوسفات                  

NO32.12.5نترات                      

T.D.S7801822األمالح الكلیة               

قسم البیئة الحضریة، , مدیریة بیئة محافظة النجف, دائرة شؤون المحافظات, وزارة البیئةباإلعتماد على:المصدر
).بیانات غیر منشورة(،2005

وھناك صناعات تساعد على تلوث المیاه بصورٍة غیر مباشرة كالصناعات اإلنشائیة التي التطرح 

إال إن صناعة السمنت تؤدي , الداخلة في عملیاتھا اإلنتاجیةمیاه ملوثة بسبب إستنفاذھا كل كمیات المیاه 

الى تلوث المیاه من خالل إحتراق الوقود وماتطرحھ من عوالق كاربونیة في الھواء تسقط على المیاه 

درجة (السطحیة ویكون أثرھا كبیرًا في المیاه القریبة لھذه الصناعة التي تمثل ملوثاتھا الرئیسة في

وتظھر , )الكبریتات, البوتاسیوم, المواد الصلبة العالقة القاعدیة, الصلبة الذائبة الكلیةالمواد, الحامضیة

آثارھا الصحیة على حیاة اإلنسان من خالل إصابتھ باألمراض المعدیة والتھابات الكلى وحاالت 

:للمزید حول ھذا الموضوع أنظر)1(

, مطبعة الوفاء,)61(العدد,رمجلة الكوث,إطارات النجف تزرع البنجر السكري والمحاصیل الزراعیة المھمة-

.33-32ص ص,2002/أیلول,بغداد
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المیاه فیما تعمل مركبات الھیدروجین على نمو األعشاب والطحالب ومایرافقھا من تغیر لون , التسمم

.وطعمھ ورائحتھ ثم تؤدي الى قتل الكائنات الحیة وجعل المیاه عدیمة الفائدة

:تلوث التربة- 3

فیزیاویة أو كیمیاویة (یحدث تلوث التربة جّراء تغییر ضار في التركیب الطبیعي للتربة أثر عوامل

یجعل التربة غیر قادرة على ما(1))صناعیًا(سواء كان ھذا التغییر طبیعیًا أو بشریًا) أو بایلوجیة

فضًال عن تشوه مظھرھا العام بسبب العملیات التي تصاحب بعض , اإلستعمال النافع دون معالجة

في ) التراب(الصناعات السیما الصناعات اإلستخراجیة واإلنشائیة التي تستخدم كمیات كبیرة من 

وفي صناعة %) 80- 70(الطابوق حواليإذ یبلغ كمیة التراب المستخدم في صناعة, عملیاتھا اإلنتاجیة

لذا تتعرض المناطق التي یستخرج منھا التراب بشكل مفرط الى إستنزاف التربة , %)13(السمنت نحو

وبعد ) میاه األمطار أو المیاه الجوفیة(وترك حفر واسعة وعمیقة تؤدي الى تسھیل تجّمع المیاه 

یفقد األرض قابلیتھا للزراعة وبالتالي تصحرھا، تعرضھا للتبخر ینجم عنھا ظاھرة ترسب األمالح، ما 

أدى ذلك الى أزدیاد , فقط من مساحة محافظة النجف تقع ضمن السھل الرسوبي%) 5(وأذا ماعلمنا أن

أھمیة التربة الصالحة للزراعة في المحافظة، ویمكن تقلیل نسبة تلوث الصناعة للتربة من خالل حصر 

شكل علمي ثم طمر المخلفات بصورٍة صحیحة ومراقبتھا مصادر التلوث الصناعي ومعالجتھا ب

.بإستمرار حسب تعلیمات الجھات المختّصة

:مشكالت التنمیة اإلقلیمیة في محافظة النجف2. 5

بما یتضمن ذلك من , تھدف التنمیة الصناعیة الى إحداث تنمیة أقلیمیة فاعلة في اإلقلیم وكما مخطط لھا

لكن دورھا , لة لكل القطاعات اإلقتصادیة واإلجتماعیة والعمرانیة في اإلقلیمتنمیة متوازنة مكانیًا وشام

وان عدم تحقیق أھدافھا بالمستوى المطلوب ناتج عن , وإسھامھا یتباین بھذه الجوانب في أحیانًا كثیرة

:یمكن إن توجز ھذه المشكالت في محافظة النجف بمایأتي, أسباب ومشكالت في التنمیة اإلقلیمیة

:مشكالت التنمیة اإلقتصادیة1. 2. 5

برغم توافر إمكانات جیدة ) منشأة18(عدد المنشآت الصناعیة الكبیرة المقامة في المحافظةقّلة . 1

كما , ماجعل قدرة الصناعة محدودة على إحداث تنمیة شاملة وفاعلة في المحافظة, إلقامة المزید منھا

فقد تركز جلھا في قضاء النجف ،وحدات اإلداریةیالحظ إن توزیعھا المكاني غیر متوازن بین ال

مما أدى الى إضعاف مستوى , في حین أفتقدت لھا مناطق أخرى من المحافظة, وبدرجة تالیة الكوفة

.تنمیة تلك المناطق

.التخصیصات المالیة اإلستثماریة لقطاع الصناعة في المحافظةقّلة . 2

.417ص, 1985, بغداد, دار الحریة للطباعة, الجو عناصره وتقلباتھ, عبد الغني جمیل السلطان) 1(
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ولم تسھم , اإلنتاجیة المختلفة من خارج اإلقلیمإعتماد بعض المنشآت في توفیر مستلزماتھا. 3

في %) 75.6(على الرغم من تحقیقھا معدل, المحافظة سوى بالشيء الیسیر من توفیر تلك المستلزمات

, األلبسة الجاھزة, اإلطارات(ومن ھذه المنشآت . توفیرھا للمستلزمات اإلنتاج الصناعي بشكل عام

, ومنشآت أخرى لكن بنسب أقل كالمطاحن األربعة) تصنیع الزجاجاألخوان ل, اإلنعاش للنسیج, الجلود

فضًال عن المشروبات الغازیة التي تستورد العلب المعدنیة والبالستیكیة وبعض ) ومعمل المطاط

.المستلزمات اإلنتاجیة األخرى من خارج القطر

قلیم على ما أدى الى عدم حصول اإل, تسویق جمیع منتجات بعض المنشآت داخل المحافظة. 4

, المطاحن األربعة(كمنتجات المنشآت , مردودات إقتصادیة إضافیة منھا تسھم بدورھا في التنمیة

).مقلع التحریر, االخوان للزجاج, اإلنعاش للنسیج, اإلسفلت, الطابوق الجیري والفني

, ة المضافةعدم تحقیق منشآت القطاع الخاص المملوكة من سكنة المحافظة مقدارًا جیدًا من القیم. 5

إذ ) مطحنة النجف واألمیر, الطابوق الجیري, األخوان للزجاج,اإلنعاش للنسیج (تمثلت بالمنشآت 

فكان من %) 98.1(أما الباقي والبالغ, فقط%) 1.9(بلغت نسبتھا من إجمالي القیمة المضافة نحو

ذ یذھب ھذا إ, )المملوكة ألشخاص یقیمون خارج المحافظة(نصیب منشآت القطاع العام والخاص

.المقدار الكبیر من األرباح الى خارج اإلقلیم

:مشكالت التنمیة اإلجتماعیة2. 2. 5

من %) 0.7(إذ لم یبلغ إسھامھا سوى,  إسھام الصناعة في توفیر فرص عمل لسكان المحافظةقّلة . 1

للعام %) 23.7(لالسیما وإن المحافظة تعاني من مشكلة البطالة بمعد, 2005إجمالي عدد السكان لعام 

, اإلنعاش للنسیج, مقلع التحریر, األخوان للزجاج(ومن أبرز المنشآت التي لم تسھم بذلك . نفسھ

).مطحنة األمیر والمطاحن األخرى, الطابوق الفني, اإلسفلت

عدم توفر ضمانات أجتماعیة للعاملین في القطاع الخاص اسوة مع العاملین في القطاع العام الذین . 2

.ن ببدل التقاعد والتسلیف المالي والعقاري والنقل المجانيیتمتعو

المشكالت واإلضرابات العمالیة التي تحدث في المنشآت الصناعیة ومایتبعھا من آثار غیر صحیة . 3

.كما حدث في معمل اإلطارات مؤخرًا, تلقي بضاللھا على حیاة العاملین اإلجتماعیة

سات الصناعیة في المحافظة والجامعات والمراكز العلمیة ضعف التنسیق والتعاون مابین المؤس. 4

.والبحثیة التي یمكن إن تخدم النشاط الصناعي التنموي

إنتقال بعض العاملین في القطاعات المختلفة السیما في القطاع الزراعي الى العمل في القطاع . 5

وترك األراضي , املة في الریفالى نقص القوى العمما أدى, ما سّبب إختالل التوازن فیھا, الصناعي

الزراعیة دون إستصالحھا بسبب ھجرة فئة الشباب التي ترّتب علیھا أیضًا تغیر في شكل الھرم 

.السكاني والوظیفي فضًال عن التأثیرات اإلجتماعیة والثقافیة للمناطق المھاجر إلیھا
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منشأة ألخرى في تفاوت األجور المدفوعة والمخصصات للعاملین من صناعة ألخرى ومن . 6

نتج عنھا شعور بالتذّمر وعدم الرضا لدى العاملین الذین یتقاضون اجور أقل من المنشآت , المحافظة

, الطابوق الفني والجیري, مقلع التحریر, اإلنعاش للنسیج(األخرى، كبعض العاملین في المنشآت 

..).اإلطارات،

ر الحیاة المریحة لسكان بعض مناطق تأثیرات مشكلة التلوث الصناعي التي حالت دون توف. 7

, سمنت الكوفة الجدید(كمناطق قضاء المناذرة المواجھة للھواء الملوث الناتج من المعامل, المحافظة

.)الطابوق الجیري والثرمستون, اإلسفلت, سمنت النجف األشرف

:مشكالت ھیكل األستیطان3. 2. 5

وضعف اإلسھام في معالجة مشكلة , قطاع الصناعيتوفیر الدور السكنیة للعاملین في القّلة . 1

وعدم تحقیق التراتب المنتظم , )المدینة الرئیسة في المحافظة(اإلكتظاظ السكاني في مدینة النجف 

.للمستوطنات البشریة في اإلقلیم

كما أقتصرت على العاملین , المساحة المخصّصة المراد توزیعھا كأراضي سكنیة على العاملینقّلة . 2

.ي معملي الجلود واإلطاراتف

ِقدم بعض البنایات المستغلة من المنشآت الصناعیة وعدم مالئمتھا للعملیات اإلنتاجیة المختلفة . 3

.كمعمل الجلود ومعمل الطابوق الفني

إعتماد عدد كبیر من المشاریع العمرانیة في المحافظة على المنتجات اإلنشائیة المستوردة من . 4

ما أدى الى تكدس كمیات كبیرة من اإلنتاج، السیما , م إستخدامھا للمنتجات المحلیةوعد, خارج القطر

.وأن المحافظة تشھد حملة عمران واسعة

:مشكالت ھیكل الخدمات4. 2. 5

,الكھرباء,الماء(تتمثل مشكالت ھیكل الخدمات في المحافظة بزیادة الضغط على الخدمات األساسیة

واألنشطة األخرى السیما المنزلیة ومن اء تزاید إستھالكھا من النشاط الصناعيجّر...),والنقلالوقود

,صناعة اإلطارات,األشرفالنجفسمنت,الكوفةسمنت(المعاملفيالسكنیة للعاملینالمجمعاتضمنھا

كذلك زیادة الطلب على الوحدات السكنیة وعلى الخدمات الصحیة والتعلیمیة واإلجتماعیة ). الجلود

خرى والتأثیر على مستواھا النوعي والكمي والى إرتفاع كلف ھذه الخدمات في المحافظة مقارنة األ

.بالمحافظات األخرى ویالحظ ذلك من خالل إرتفاع أثمان األرض واألیجار على وجھ الخصوص
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:مشكالت أخرى5. 2. 5

تتالئم (خطط التنمیة اإلقلیمیة بل وعدم وجود, ضعف الترابط بین الخطط القومیة وخطط األقالیم- 1

.)والمقومات الطبیعیة والبشریة المتوفرة في اإلقلیم

.توافر المعلومات اإلحصائیة الدقیقة عن اإلمكانات والموارد المتاحة في اإلقلیمقّلة - 2

وعدم إستعانة الجھات المنّفذة , ضعف التنسیق بین تخطیط مشاریع التنمیة المختلفة في اإلقلیم- 3

.المراكز العلمیة والبحثیة والمختصین بھذا الشأنب

ره واإلعتماد علیھ في تحقیق تنمیة إقلیمیة متوازنة یواجھ مشكالت یإن النشاط الصناعي عند تطو

وقد تبلورت ھذه . بعضھا متعلق بمكوناتھ المختلفة والبعض اآلخر بتأثیراتھ في التنمیة اإلقلیمیة

:ا یأتيبمالنجفالمشكالت في محافظة

تواضع إستثمار اإلمكانات المتیسرة للنشاط الصناعي المتمثل في مقدار اإلحتیاطات الضخمة من . 1

، وفي إمكانیة إقامة صناعات جدیدة معتمدة على مواد )حجر الكلس، الرمل والحصى(الثروة المعدنیة 

).تاج الحیوانيالقمح والشعیر والشلب فضًال عن اإلن(وزراعیة ) الدولومایت(أولیة معدنیة 

ھناك خلل في البنیة الصناعیة في المحافظة یتمثل بافتقارھا الى الصناعات اإلنتاجیة الثقیلة رغم . 2

.تیّسر قاعدة معرفیة سابقة جیدة في ھذا المضمار لم تستثمر بعد

ا للقطاع لم تستثمر الصناعة بشكل فاعل في تنمیة اإلقلیم، فمعظم الصناعات الكبیرة تعود ملكیتھا إم. 3

العام الذي یتم التحكم بنشاطھ مركزیًا أو مملوكة من أشخاص خارج اإلقلیم مما ال یضیف دخًال إضافیًا 

.لإلقلیم وال یعین إستثمار ذلك تنمویًا

ضعف الترابط بین قطاعات اإلقتصاد والخدمات، لذا ال یتوقع جني ثمار التنمیة من قبل سكان . 4

.اإلقلیم

ال یزال كلیھما یعاني من نتائج سلبیة على ھیكل اإلستیطان والبیئة والتنمیةناعةمع إیجابیات الص. 5

.والخدمات تحتاج لمعالجة جادة مستقبًال

نستنتج مما سبق صحة الفرضية الثالثة بعدم إستثمار التنمية في المحافظة النجف إمكانات 

افظة المختلفة، بسبب المشكالت الصناعة بشكل كفوء، ولم تكن متوازنة وعادلة في مناطق المح

.المتعلقة بالصناعة والتنمية
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:اجاتتاإلستن

:أظھرت الدراسة مجموعة من اإلستناجات توصل إلیھا أثناء البحث ویمكن إیجازھا باالتي
اح سیاسة التنمیة تتمتع الصناعة بأھمیة كبیرة في اإلقلیم ویعد تطورھا فیھ من مرتكزات نج.1

اإلقلیمیة، لما تمتلكھ من قدرة عالیة في إحداث تطورات مھمة وسریعة في زیادة القدرات اإلنتاجیة ومن 
ثم زیادة في الدخل اإلقلیمي والقومي، وتقلیلھا للفوارق بین مناطق اإلقلیم الواحد، مما یؤدي ذلك إلى 

االقتصادیة واالجتماعیة المستویاتفيلتباینامشكلةعلىوالقضاءتحسین المستوى المعیشي للسكان
.والعمرانیة في اإلقلیم

على مستوى الخامات والصخور كبیرةجغرافیةومواردإمكاناتالنجفمحافظةتمتلك.2
كما ھناك إمكانیة إیجاد كمیات كبیرة من الترسبات ) الجبس، الحصى والرملالكلس،حجر(الصناعیة 
النباتي (بفرعیھ الزراعياإلنتاجمنالمتوفرةوالموادغیرھا،الیورانیوم ووالنفطوالكبریتالدولومایت
عن المقومات البشریة واالقتصادیة األخرى التي تشكل مرتكزًا للنشاط الصناعي، ، فضًال)والحیواني

.إال إن استثمار ھذه الموارد والخامات لم یكن بشكل فاعل وكفوء في اإلقلیم
، إال أن حجم ھذا )2004- 1976(ناعیة والعاملین فیھا للمدة تراجع أعداد المنشآت الص.3

التراجع كان أقل من مثیلھ المتحقق على مستوى القطر، بسبب الظروف التي مر بھا بعد اإلحتالل 
اإلنتاج والمستلزمات المدفوعة وقیمةاألجورارتفاع قیمة، على الرغم من ذلك نجد2003األجنبي عام 

عف نصیبھا من اإلجمالي المتحقق في القطر ولعدة مرات خالل الفترة نفسھا، والقیمة المضافة وتضا
.ما أسھم في نمو الصناعة وتطورھا في المحافظة وعزز مكانتھا على مستوى القطر

حققت الصناعات اإلنشائیة تقدمًا كبیرًا حسب المعاییر كافة من إجمالي مثیالتھا في القطر، إذ .4
%) 20.3(من قیمة اإلنتاج و%) 12.5(د المنشآت وعدد العاملین ولكل من عد%) 8.4(إسھمت بنحو

، كما ازدادت أھمیتھا النسبیة في 2004من القیمة المضافة المتحققة لھذه الصناعات في القطر عام 
المحافظة بشكل كبیر وحسب المعاییر كافة أیضًا ال سیما في قیمة اإلنتاج والقیمة المضافة، إذ 

في، 2004على التوالي من إجمالي مثیلتھا في المحافظة عام %) 65.2(و %) 59(استحوذت على 
مما أشارت إلى تزاید أھمیتھا على مستوى المحافظة والقطر وإمكانیة تطویرھا مستقبًال بسبب توافر 

.مستلزمات إنتاجھا في المحافظة
تاجیة یعاني ھیكل الصناعة في النجف من خلل واضح یتمثل في ضعف إسھام الصناعات اإلن.5

مما یقلل من دورھا في تنمیة اإلقلیم، رغم توفر إمكانات جیدة إلقامة العدید من فروعھا مثل الصناعات 
الھندسیة، فمحافظة النجف تتمیز عن العدید من المحافظات األخرى بالشھرة التاریخیة والقاعدة 

.المرتبطة بھاوأعمال التصلیح) أبدان السیارات(المعرفیة العریضة في مجال صناعة ھیاكل 
، 2005منشأة عام ) 18(إن عدد المنشآت الصناعیة الكبیرة في محافظة النجف بلغت نحو.6

وواحدة إستخراجیة، جاءت ) اإلنشائیة والغذائیة والنسیجیة والكیمیاویة(توّزعت على الصناعات 
%) 34.6(ومنشآت الصناعات اإلنشائیة الكبیرة بالمقدمة من خالل استحواذھا على سبع منشآت ونح

من األجور المدفوعة، فیما بلغت قیمة اإلنتاج %) 53.1(من إجمالي عدد العاملین في المحافظة ونحو 
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، مما 2005على التوالي عام %) 92.2(و%) 57.5(و%) 82.9(والمستلزمات والقیمة المضافة نحو 
ل سمنت الكوفة إذ حّقق معم. نالحظ ھیمنة ھذه الصناعات على دور النشاط الصناعي في المحافظة

من إجمالي عدد العاملین في المحافظة وتقاضوا %) 25(الجدید لوحده أعلى المقادیر، إذ عمل فیھ نحو 
على التوالي من %) 73.7(و%) 35.5(و%) 63.5(من إجمالي األجور ونحو%) 80.4(ما نسبتھ 

.یة الكبیرة للعام نفسھإجمالي قیمة اإلنتاج والمستلزمات والقیمة المضافة المتحققة للمنشآت الصناع
بلغت نسبة مستلزمات اإلنتاج من داخل اإلقلیم للصناعات الكبیرة في المحافظة حوالي .7

من إجمالي مستلزمات اإلنتاج، جاءت في المقدمة الصناعات اإلستخراجیة واإلنشائیة بنسبة %) 75.6(
سیجیة على المدخالت على التوالي، فیما اعتمدت الصناعات الكیمیاویة والن%) 82.3(و %) 90(

المستوردة، إذ تتوفر بصعوبة وبتكالیف باھضة سواء كلفة استیرادھا بالعملة الصعبة أو كلفة نقلھا 
.لذلك كانت الصناعات اإلنشائیة أكثر من غیرھا نجاحًا وقدرًة على تنمیة اإلقلیم. لمسافات بعیدة

بتحقیقھا أكثر من 2005م حقق اإلنتاج الصناعي نموًا واضحًا في المحافظة ال سیما عا.8
، فیما بلغت نسبة %)82.9(ملیار دینار، استحوذ انتاج الصناعات اإلنشائیة منھ حوالي ) 108.4(

من إجمالي اإلنتاج، جاء بالمقدمة كل من معمل سمنت %) 72.2(تسویق اإلنتاج الى خارج اإلقلیم نحو 
ھما ومعمل األلبسة الجاھزة بنحو من إنتاج كل من%) 95(النجف األشرف ومعمل اإلطارات بنسبة 

من إنتاجھ الذي یسوق خارج اإلقلیم، مما تجسد أھمیتھا %) 85(ومعمل المشروبات الغازیة %) 90(
من خالل ارتفاع نسبة التسویق الخارجي الذي یدر دخًال اضافیًا وتسھم في تنمیة اإلقلیم إقتصادیًا، 

.المطاحن ومعمل الطابوق الجیري والفنيعكس المنشآت التي لیس لھا تسویق خارج اإلقلیم ك
استحوذت 2005ملیار دینار عام ) 79.4(بلغت القیمة المضافة المتحققة في الصناعة نحو .9

، وكان أبرز منشآتھا معمل سمنت الكوفة الجدید الذي أسھم %)92.2(الصناعات اإلنشائیة منھا حوالي 
ة، جاء بعده معمل سمنت النجف األشرف من إجمالي القیمة المضافة في المحافظ%) 73.7(بنحو 

من إجمالي القیمة المضافة مما أظھر سیطرة منشآت القطاع العام على عائدیة %) 17.1(بحوالي 
األرباح المتحققة والتحكم بھا من الجھات المركزیة، كما إن خمس منشآت من أبرز منشآت القطاع 

سیما وإنھا حققت مقادیر جیدة من القیمة الخاص العشرة مملوكة ألشخاص یقیمون خارج المحافظة ال
.المضافة مما أدى إلى نقل األرباح إلى خارج اإلقلیم

إن معظم المنشات الصناعیة في المحافظة لم تعمل بكل طاقتھا اإلنتاجیة، سواء بسبب نقص .10
.ةضعف سوق منتجاتھا التي واجھت منافسة شدیدة من السلع المستوردالوقود وندرة قطع الغیار أو

بروز ظاھرة التكتل الصناعي على مستوى مدینتي النجف والكوفة متمثلة باألحیاء الصناعیة .11
أدى إلى تزاید حّدة التباینات اإلقلیمیة ) حي عدن وحي الحرفیین والحي الصناعي(القریبة من بعضھا 

أثر الصناعة لذلك كان. وأوجد اختالًال في التوازن المكاني على نطاق مدن ومناطق المحافظة األخرى
في تنمیة وحدات اإلقلیم غیر متوازن، بسبب عدم توزیعھا المكاني المتوازن بین الوحدات اإلداریة في 

.           المحافظة
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فرصة عمل عام ) 12560(أوجدت الصناعة فرص عمل لألیدي العاطلة، إذ وفرت نحو .12
. منھا لسكان المحافظة%) 75(، كانت ما نسبتھ 2005فرصة عمل عام ) 8843(، وأكثر من 2004

إذ أسھمت , إال إن توفیرھا لفرص العمل كان ضعیفًا مقارنًة ومعدل البطالة المتحقق في المحافظة
في حین كان معدل البطالة نحو 2005من إجمالي سكان المحافظة عام %) 0.7(بتشغیل حوالي 

.في المحافظة للعام نفسھ%) 23.7(
لعاملین في بعض المنشآت الصناعیة في المحافظة وجود المجمعات والدور السكنیة ل.13

وتخصیص أراضي سكنیة للعاملین أّدت وستؤدي إلى اإلسھام في معالجة االكتظاظ السكاني في المدن 
فیما أسھمت مواد بعض الصناعات . وحل بعض المشكالت االجتماعیة) النجف والكوفة(الرئیسة 

ع العمرانیة الكبیرة التي أسھمت بالتطور العمراني السیما الصناعات اإلنشائیة في إقامة المشاری
الصحیة والتربویة (كما أسھمت الصناعة بازدیاد الخدمات األساسیة . والحضاري للمحافظة

النقل، الماء، الكھرباء، (، وخدمات البنى اإلرتكازیة ..)واالجتماعیة واإلسكان والنقل واألسواق،
كنیة للعاملین، إال إن ھذه الزیادة لم تكن بمستوى الطموح حیث ال سیما في مناطق الدور الس..) الوقود،

. ازداد أیضًا الطلب علیھا بشكل كبیر جراء النشاط الصناعي
كان إسھام الصناعة في تطور القدرات الفنیة للباحثین واإلفادة من أساتذة الجامعة ضعیفًا ولم .14

نب التطبیقي كالتعاقد معھم على إجراء البحوث تتھیأ الفرصة الكافیة لنقلھم من الجانب النظري إلى الجا
.   والدراسات في حل مشكالت الصناعة المختلفة

أفرزت الصناعة في المحافظة بعض المخلفات الملوثة ال سیما المخلفات الغازیة المنبعثة من .15
السائدة المقامة في اتجاه الریاح) السمنت والطابوق الجیري والثرمستون(الصناعات اإلنشائیة كمعامل 

ب العمل للحد في المحافظة، حیث نتج عنھا آثار غیر صحیة على سكان المناطق القریبة منھ، مما یتوّج
.منھا وتالفیھا

للتنمیة اإلقلیمیة واالعتماد على الصناعة فیھا كما ھو متداول في ةإن اعتماد ستراتیجیة واحد.16
في منطقة الدراسة وفي ظروف بلدنا، ومن األدبیات وتجارب بعض الدول قد ال یكون مفیدًا األخذ بھ

المفّضل من وجھة نظرنا المزاوجة بین نظریات عدة للتمكن من تحقیق األھداف التنمویة من الصناعة 
.التي لھا آثارًا اقتصادیة واجتماعیة وعمرانیة وخدمیة تترتب على تنمیة اإلقلیم

راعة والنقل والطاقة والتعلیم، مما ضعف الترابط بین األنشطة االقتصادیة، بین الصناعة والز.17
. ًیجعل إمكانیة تنمیة اإلقلیم أكثر صعوبة وبطأ

عدم وجود رؤیة إقلیمیة وقومیة مشتركة ، وضعف الترابط بین الخطط القومیة وخطط .18
األقالیم، بل وعدم وجود خطط للتنمیة اإلقلیمیة تتالئم والمقومات الطبیعیة والبشریة المتوفرة في 

المحافظة

:التوصیات
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إجراء مسح شامل لكافة الموارد الطبیعیة في محافظة النجف وتحدید مواقعھا وكمیاتھا، .1
وحجمھا االقتصادي ومستوى االحتیاطي القابل لالستثمار، لالعتماد علیھ في قیام صناعة معینة 

.تسھم في تنمیة اإلقلیم
ة المختلفة، یستلزم زیادة حجم لتلبیة حاجة السوق المتنامیة بشكل كبیر لمنتجات الصناع.2

مقوماتھا األساسیة المتوفروإقامة منشآت جدیدة السیمااإلنتاجیةالخطوطتوسیععلىاإلنتاج والعمل
واعتبارھا صناعات قائدة كالصناعات اإلنشائیة والصناعات الھندسیة والتي یمكن االعتماد علیھا 

.في تنفیذ سیاسات التنمیة اإلقلیمیة المستھدفة
استخدام التكنولوجیة العالیة في العملیات اإلنتاجیة المختلفة في المنشآت الصناعیة من خالل .3

النظم والوسائل الحدیثة كاستخدام وسائل الحفاظ على نوعیة وجودة البیئة، السیما نظام إتباع
إبدال المكائن ، فضال عن )ISO9001(، ونظام جودة المنتوج )ISO 14001(البیئیةاإلدارة

.وزیادة حجمھ وتقلیل كلفتھاإلنتاجاآلالت القدیمة وتصلیح العاطلة منھا، لرفع مستوى كفاءة و
توفیر قطع الغیار واألدوات اإلحتیاطیة لمكائن وآالت المنشآت الصناعیة، مما یسھل العملیة .4

.اإلنتاجیة فیھا دون توقف أو عرقلة
السیما والنسیجیة في المحافظة الغذائیة كبیرة للمنتجات الصناعیة الت المنشآإقامةالتوسع في .5

اللذین یمتلكان إمكانات جیدة نلقلة وانعدام بعضھا في ھذین القضائییالمناذرة وئي الكوفةفي قضا
ا ثروة موامتالكھ،)..الحنطة والشعیر، الذرة الصفراء، التمور(للمحاصیل النباتیة ا الوفیرمإنتاجھك

.  اقتصادیًا واجتماعیًاتھمارھا في الصناعة لتنمیحیوانیة ال یستھان بھا یمكن استثما
التوّسع في إقامة الصناعات التي تتطلب أیدي عاملة كثیفة السیما من العنصر النسوي مثل .6
، إذ إن التوسع في إقامة ھذه الصناعات في )الصناعات النسیجیة واأللبسة، الطباعة، الغذائیة(

.ماعیة فیھا من خالل اإلسھام في تقلیل معدل البطالةالمحافظة لھ مردوداتھ االقتصادیة واالجت
المنتجة للمواد النصف مصنعة والتي تعتمد علیھا بعض الصناعات إقامة المنشات الصناعیة.7

في إنتاجھا النھائي كصناعة مادة النورة التي تعد من المدخالت الرئیسة في صناعة الطابوق 
والبالستیكیة التي تستخدم في تعبئة المشروبات الجیري والثرمستون، وصناعة العلب المعدنیة 

.الغازیة
إجراء تغیرات ھیكلیة في اقتصادیات المناطق ومنھا المناطق الریفیة من خالل الصناعة، .8

واألثر الذي یمكن أن تؤدیھ العالقات األمامیة والخلفیة بین المنشآت الصناعیة والنشاط الزراعي 
شاطین وبما یعّزز في فرص تطور اقتصادیات اإلقلیم وتحقیق في خلق التشابكات القطاعیة بین الن

.التنمیة اإلقلیمیة المتوازنة
فرض رسوم على السلع المستوردة وحمایة المنتجات المحلیة وتشجیع المستثمرین من داخل .9

.المحافظة على إقامة صناعات تسھم في تنمیة اإلقلیم

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


حافظة من خالل التوسع في إقامة الصناعات اإلفادة من السیاحة الدینیة التي تتمیز بھا الم.10
التحویلیة األخرى، والتي تلبي طلب الزائرین والسیاح الذین یتوافدون بأعداد كبیرة لزیارة 

.العتبات المقدسة فیھا
) السماوة-النجف-الكوفة-كربالء- المسیب(اإلسراع بتنفیذ الخط القوسي لسكة حدید .11

ط متطلبات نقل المواد األولیة والمنتجة في المناطق التي كم، إذ سیخدم ھذا الخ)270(وبطول 
یمر بھا، وإذا ما ربط بخط حوض الفرات األعلى سیسھل عملیة النقل السریع مابین الموانئ 
السوریة والخلیج العربي دون الحاجة للمرور في مدینة بغداد ما یقلل كلفة اإلنتاج الصناعي 

.ویختصر الوقت
أمام الحركة واالستثمار من خالل مد خطوط النقل فیھا، إذ یساعد فتح المناطق الصحراویة.12

عملیات االستیطان واستثمار الموارد المتوافرة وإقامة المشاریع الصناعیة التي ذلك على نشر
.یمكن توقیعھا فیھا وتنمیتھا

لغربیة، منع إقامة المنشآت الصناعیة الملوثة للھواء في الجھات الشمالیة والغربیة والشمالیة ا.13
كما البد من  استخدام الطرق الحدیثة في السیطرة على الھواء الناتج من المنشات الملوثة المقامة 

.حالیًا كمعملي السمنت بتشغیل المرسبات الغباریة وزیادة كفاءتھا
لمنشآت ) األرباح(وضع صیغة تخدم تنمیة اإلقلیم من حیث عائدیة القیمة المضافة المتحققة .14

.كتخصیص نسبة منھا تذھب لصالح اإلقلیمالقطاع العام
بالشكل الذي یتالئم ھمإیجاد ضمان اجتماعي لوفي القطاع الخاص زیادة محفزات العاملین .15

.العاملین في القطاع العامضمان و
المخصصة للعاملین في النشاط الصناعي فضًال عن السكنیة األراضي مساحةزیادة.16

عات سكنیة أو شقق مع ملحقاتھا واالھتمام بخدماتھا للبعض، وبنائھا مجمالمخصصة حالیًا
مشكلة السكن وتوفیر ةما یسھم في التوسع العمراني ومعالجماألساسیة لتشمل اكبر عدد ممكن، 

. الخدمات للسكان في المحافظة
اإلنفتاح على الجامعات والمراكز البحثیة بشكل أوسع واالستفادة من خبراتھم العلمیة والتقنیة .17

.اإلقلیمقد مع الباحثین لتطویر النشاط الصناعي في المحافظة والنھوض بھ لتنمیة والتعا
خططھا بالتنسیق مع ھیئات التخطیط المركزیة تألیف ھیئات للتخطیط اإلقلیمي، على إن تضع.18

. األخرىبغیة تفعیل دور األقالیم واإلسراع بوتائر تنمیتھا ولكن بانسجام وتوازن مع األقالیم 

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


:المصادر العربیة +

.القرآن الكریم#

:المعاجم: أوًال

حمید، محمد محي الدین عبد، محمد عبد اللطیف السبكي، المختار من صحاح اللغة، دار .1

.1934السرور، القاھرة، مصر، 

:الكتب العربیة والمترجمة :ثانیًا

.1978، دار القلم، بیروت، لبنان، 1ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ط.1

األمیر، فؤاد قاسم، حل مشكلة الطاقة ھو التحدي األكبر للبشریة في القرن الحادي والعشرین.2

.2005بغداد، المّالك،مطبعةوالنشر،للدراساتالغدمؤسسة،)القرنلھذااألكبرالتحدي:الطاقة(

العزاوي، التنمیة والتخطیط اإلقلیمي، دار البدراوي، عدنان مكي عبد اهللا، فالح مجال معروف .3

.1991الكاتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 

منشورات مركز دراسات , ونینوىمحافظتي البصرةفيالصناعيالنموعلي،التمیمي،عباس.4

.1981,جامعة الموصل, للطباعة والنشرالكتبدار,البصرةجامعة,الخلیج العربي

النمو الصناعي في الوطن العربي، مطبعة جامعة الموصل، جامعة علي، اسـعبالتمیمي،.5

.1985الموصل،

الضیاء للطباعة ، دارواقع دیموغرافي ومؤشرات تنمویة-العالم اإلسالميعبدعلي،الخفاف،.6

.2005، 1طالنجف،والتصمیم،

لموصل، خلف، فلیح حسن، التنمیة االقتصادیة، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة ا.7

.1986الموصل،

.1988خورشید، ماجد، وآخرون، أسس التخطیط اإلقلیمي، معھد التخطیط القومي، تموز .8

. 1988، الحكمةدارالبصرة،جامعة ادم،عبد آلترجمھ كوركیسالتلوث البیئي،أج أم، دكس،.9

.1975دراسات في جغرافیة العراق الصناعیة، مطبعة العاني، بغداد، احمد حبیب،رسول،.10

تطبیق، جامعة بغداد، بیت -ھجتو- السعدي، سعدي محمد صالح، التخطیط اإلقلیمي، نظریة.11

.1989الحكمة، مطبعة التعلیم العالي في الموصل، 

سلطان، یوسف محمد، وآخرون ،جغرافیة النقل والتجارة الدولیة، جامعة البصرة، مطبعة .12

.1988جامعة البصرة، 

.1985و عناصره وتقلباتھ، دار الحریة للطباعة، بغداد، السلطان، عبد الغني جمیل، الج.13

السماك، محمد أزھر سعید، علي عباس التمیمي، أسس جغرافیة الصناعة وتطبیقاتھا، مدیریة .14

.1987دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل ،
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لطباعة السماك، محمد أزھر سعید، الجغرافیة السیاسیة، أسس وتطبیقات، مدیریة دار الكتب ل.15

.1988والنشر، جامعة الموصل، 

السید، محسن حرفش، التخطیط الصناعي، جامعة البصرة، دار الحكمة للطباعة والنشر، .16

1988.

.1976شریف، إبراھیم، جغرافیة الصناعة، دار الرسالة للطباعة، بغداد، .17

ة الصناعة، صالح العقیلي، جغرافیدھشنعمانرسول،أحمد حبیبشریف، إبراھیم إبراھیم،. 18

.1982مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 

.1981مطبعة جامعة البصرة،جامعة الموصل،األقالیم المناخیة،الشلش، علي حسین،. 19

المعھد القومي للتخطیط، المواقع الصناعیة،الصناعي وتحلیلالتطورعلي أحسان،شوكت،. 20

.1988، بغداد، )مطبوع بالرونیو(

.1997سوریا،دمشق،جفرا،، دار)مكافحتھأخطاره،أسبابھ،(التلوث البیئي ، فؤاد،الصالح.21

.1969اإلسكندریة،التخطیط اإلقلیمي، منشأة المعارف،الصقار، فؤاد محمد،.22

ار، نوري خلیل البرازي، جغرافیة العراق، جامعة بغداد، مطبعة جامعة العاني، خطاب صّك. 23

.1979داد، بغ

دار , 1ط, دراسة في مشكالت اإلنسان مع بیئتھ, البیئة واإلنسان, عبد المقصود، زین الدین. 24

.1990, الكویت, البحوث العلمیة

العشري، حسین درویش، التنمیة االقتصادیة، دار النھضة المصریة للطباعة والنشر، بیروت، . 25

1979.

اریخ والتراث الجیولوجي والثروات الطبیعیة، مؤسسة العطیة، موسى جعفر، أرض النجف الت. 26

.1،2006طالنبراس للطباعة والنشر والتوزیع، النجف األشرف،

جامعة الموصل، مطابع جامعة الموصل، الدولیة،والتجارةالنقلجغرافیةعلي،سعديغالب،. 27

1987.

، وزارة التعلیم العالي عبد خلیل، احمد حبیب رسول، جغرافیة العراق الصناعیةفضیل،. 28

.1984والبحث العلمي، مطابع جامعة الموصل، 

جامعة بغداد، مطبعة التعلیم العالي، عبد خلیل، دراسات في الجغرافیة الصناعیة،فضیل،. 29

.1989بغداد،

أمیل .دترجمةجون، مدخل إلى التخطیط اإلقلیمي، المفاھیم النظریة والتطبیق، كالیسون،. 30

.1978، 2طالتخطیط الحضري واإلقلیمي، مطبعة التعلیم العالي، بغداد،ان،مركزجمیل شمع

.1981كمونھ، حیدر عبد الرزاق، تلوث البیئة وتخطیط المدن، منشورات الجاحظ، بغداد، . 31
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كمونھ، حیدر عبد الرزاق، العالقات في مستویات التخطیط والتخطیط اإلنمائي للمدن، كتاب . 32

، وكالة المطبوعات، الكویت، دار القلم، )دراسات مختارة(میة في المنظور الجغرافي التخطیط والتن

.1983، 1ط

خطاب العاني، دار .محمد حامد الطائي ود. م، تصنیع العراق، ترجمة د.النكلي، كاثلین. 33

.1963التضامن، بغداد، 

لموسوعة الصغیرة، العدد وآخرون، اإلنسان والبیئة، ترجمة عصام عبد اللطیف، ام،.ھولي، أ. 34

.1979، دار الحریة للطباعة، بغداد، )39(

:الدوریات :ثالثًا

في التنمیة الحضریة، مجلة الجغرافي ورهاألشعب، خالص حسیني، النظام البلدي في العراق ود.1

.1995، بغداد، )2،3(العربي، العددان 

ة للسیطرة على تلوث الھواء عبد الصاحب ناجي، األسس التخطیطیة والتكنولوجی, البغدادي.2

.1996,جامعة بغداد,)2(العدد,مجلة المخطط والتنمیة,الناجم من معملي سمنت الكوفة

وآخرون، دراسة تحلیلیة لوسائل قیاس اإلنتاجیة في الصناعة، مجلة بكر، صالح الدین عثمان،.3

.1990،بغداد،السنة الخامسة عشرةالعدد األول،النفط والتنمیة، 

عبدالزھرة علي، العالقات المكانیة للتلوث في مدینة الحلة، مجلة جامعة بابل، المجلد ,نابيالج.4

.2001السادس، العدد األول، كانون الثاني، 

العراق، مجلة البحوث الجغرافیة، فيوالصناعةاإلقتصاديالحصارعلي،عبدالزھرةالجنابي،.5

.2002، )4(جامعة الكوفة، كلیة التربیة للبنات، العدد

محمود علي، جغرافیة التنمیة بین ماھیة النشاط االقتصادي وحیزه الجغرافي، حسنلحدیثي،ا.6

.1995تموز ،)3، 2(ن امجلة الجغرافي العربي، العدد

حسن محمود علي، المواقع الصناعیة والتنمیة اإلقلیمیة المتوازنة، محاوالت تطبیقیة الحدیثي،.7

.1995لیم متباینة، مجلة المخطط والتنمیة، العدد األول، بغداد، في توطین مجمعات صناعیة في أقا

لجغرافیة العراقیة الحسني، فاضل باقر، الخصائص المناخیة للقطر العراقي، مجلة الجمعیة ا.8

.1979، نیسان )16(العدد ،المجلد العاشر

، )ھیم النظریةبحث في تحدید بعض المفا(اإلقلیمي للنمو الصناعي التباینعبید،عباسحمادي،.9

.288، ص 2002، جامعة الكوفة، كلیة التربیة للبنات، )4(مجلة البحوث الجغرافیة، العدد 

ون، مشاریع السكك الحدیدیة الجدیدة في العراق وأثرھا في التنمیة سالسامرائي، احمد ح.10

.1976، بغداد، نيقیة، المجلد التاسع، مطبعة العاالقومیة، مجلة الجمعیة الجغرافیة العرا
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, )5(العدد , مجلة النفط والتنمیة, التنمیة القومیة وآفاقھا في العراق, الشیخلي، فالح عبد الكریم.11

.1985, السنة الثالثة عشر، بغداد

العبادي، عبد العزیز محمد حبیب، الطاقة الشمسیة في العراق، دراسة في جغرافیة الطاقة، .12

.1990مطبعة العاني، بغداد، ) 24،25(مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة، العددان 

فندي، التطور السكاني وعالقتھ بالتطور االقتصادي، مجلة النفط والتنمیة، صبحيالكبیسي،.13

.1990، السنة الخامسة عشرة، بغداد )4(العدد 

النعیمي، طھ، وآخرون، رؤیا لعقد الثمانینات في التنمیة العلمیة والتكنولوجیا، مجلة النفط .14

.1984بغداد، ،عدد األول، السنة التاسعةوالتنمیة، ال

یحیى، وضاح سعید، رسول الجابري، اثر الصناعات الزراعیة على التنمیة اإلقلیمیة، محاولة .15

االختبار درجة التأثیر من خالل بناء نموذج برمجیة خطیة، مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة، العدد 

)26( ،1991.

:لجامعیةاالرسائل واالطاریح :رابعًا

حسین موسى جاسم، التوزیع الجغرافي للصناعة في محافظة بابل، رسالة ماجستیر، كلیة األوسي،. 1

).ةغیر منشور(، 1983اآلداب، جامعة بغداد، 

، )1997-1980(كربالء والنجف للمدة محافظتيفيالصناعيالنموجاسم،موسىحسیناألوسي،.2

).غیر منشورة(، 1999ة بغداد، دكتوراه، كلیة اآلداب، جامعاطروحة

كلیة اآلداب، ماجستیر،رسالةالنجف،بحرفي منخفضالقبلياالستیطانعدنان رشید،لریحھ،اأبو. 3

).غیر منشورة(، 1975جامعة بغداد، 

البغدادي، عبد الصاحب ناجي رشید، األسس التخطیطیة لتوقیع الصناعات الملوثة وغیر الملوثة . 4

).ةغیر منشور(، 1982مركز التخطیط الحضري واإلقلیمي، جامعة بغداد، ماجستیر،رسالة للبیئة،

في إقلیم الفرات األوسط من العراق، واتجاھات التوطن الصناعيواقععلي،الزھرةعبدالجنابي،.5

).غیر منشورة (، 1996دكتوراه، كلیة اآلداب، جامعة بغداد، اطروحة

خطیط المناطق الصناعیة في المحافظات كوسیلة لتنظیم استعماالت عاید جسام طعمة، تالجنابي،. 6

دكتوراه، مركز التخطیط الحضري اطروحة) دراسة تطبیقیة لمحافظتي االنبار و كربالء(األرض 

).ةغیر منشور(،1999، جامعة بغداد، واإلقلیمي

ج الریاضیة، رسالة جواد، عصام عبود، اختیار العالقة بین التصنیع والتحضر باستخدام النماذ. 7

).غیر منشورة(، 1981ماجستیر، مركز التخطیط الحضري واإلقلیمي،جامعة بغداد، 
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رسالة ماجستیر، خلفة،تالمالمناطقتطویرفيوأثرھااإلقلیمیةالتنمیةسیاسةحامد، سھى مصطفى،. 8

).ةرغیر منشو(،1984مركز التخطیط الحضري واإلقلیمي، 

الدورة وأثرة في تلوث الھواء، رسالة ماجستیر، كلیة اآلداب، جامعة حبیب، سھا حنا، مصطفى. 9

).غیر منشورة(، 2001بغداد، 

حسین، یحیى عباس، المیاه الجوفیة في الھضبة الغربیة من العراق ـ وأوجھ استثمارھا، رسالة . 10

).غیر منشورة(، 1983كلیة اآلداب، جامعة بغداد، ،ماجستیر

دراسة في الجغرافیة الصناعیة، االنبار،في محافظةوتوطنھاالصناعةنایل،محمد طھ الحیاني،. 11

).غیر منشورة(، 1995دكتوراه، كلیة اآلداب، جامعة بغداد، اطروحة

دراسة تحلیلیة في اختیار نوع (الخفاجي، جواد كاظم عبد، اثر التصنیع على التنمیة اإلقلیمیة . 12

، رسالة ماجستیر، مركز التخطیط )ي في محافظة كربالءالنشاط االقتصادي ضمن الحیز المكان

).غیر منشورة (، 1989الحضري واإلقلیمي، جامعة بغداد، 

ماجستیر، كلیة العلوم، جامعة رسالةالنجف،ھضبةجیمورفولوجیةدراسة،عليأزھارالخطیب،. 13

).غیر منشورة(، 1988بغداد، 

این أشكال سطح األرض في محافظة النجف، رسالة الزاملي، عاید جاسم، تحلیل جغرافي لتب. 14

).غیر منشورة(، 2001ماجستیر، كلیة اآلداب، جامعة الكوفة، 

سعید، طھ جعفر، التوزیع المكاني للمشاریع الصناعیة للقطاع المختلط، رسالة ماجستیر، مركز . 15

).غیر منشورة(، 1989التخطیط الحضري واإلقلیمي، جامعة بغداد،

لعزیز محمد حبیب، الطاقة الكھربائیة والتنمیة في العراق، دراسة في الجغرافیة عبداي، العباد. 16

).غیر منشورة(، 1980دكتوراه، كلیة اآلداب، جامعة بغداد،اطروحةاالقتصادیة،

العزاوي، سمیر وادي رحمن، الصناعات اإلنشائیة في محافظة النجف، دراسة في جغرافیة . 17

).غیر منشورة(، 2002یر، كلیة اآلداب، جامعة الكوفة، الصناعة، رسالة ماجست

منطقة الدراسة قضاء (عمر، وزیر غازي، التنمیة المكانیة والمواقع الصناعیة في محافظة نینوى. 18

).غیر منشورة(، 1987كلیة التخطیط الحضري واإلقلیمي، جامعة بغداد، ،، رسالة ماجستیر)تلعفر

التنمیة اإلقلیمیة ودورھا في تنشیط مساھمة القطاع الصناعي فرحان، حبیب محمد، سیاسة . 19

الخاص في التنمیة المكانیة، رسالة ماجستیر، مركز التخطیط الحضري واإلقلیمي، جامعة بغداد، 

)ةغیر منشور(، 1990

رسالة , دراسة في جغرافیة الصناعة, الصناعة في محافظة كربالء,الفالحي، قاسم شاكر محمود. 20

).غیر منشورة(، 1989,جامعة بغداد, ، كلیة اآلدابماجستیر
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الماجدي، ھادي جاسب مرعب، تقییم اثر التنمیة اإلقلیمیة في تطور مدینة المجر الكبیر، رسالة . 21

).غیر منشورة(، 2003جامعة بغداد، الحضري واإلقلیمي،للتخطیطالمعھد العالي،ماجستیر

دراسة في المناخ (المائیة المناخیة في محافظة النجف الوائلي، مثنى فاضل علي، الموازنة. 22

).غیر منشورة(، 2004، رسالة ماجستیر، كلیة اآلداب، جامعة الكوفة، )التطبیقي

یاسر، شمخي فیصل، تحلیل جغرافي لألنماط الزراعیة في محافظة النجف، رسالة ماجستیر، كلیة . 23

).غیر منشورة(، 1988اآلداب، جامعة البصرة، 

یاقو، نبیل شمعون یوسف، اقتصادیات حجم المدینة محدد أساس للسیاسة اإلقلیمیة في التوازن . 24

التخطیط الحضري واإلقلیمي، جامعة مركزرسالة ماجستیر،المكاني لھیكل المستوطنات الحضریة،

).غیر منشورة(،1990بغداد، 

:والمدیریات والدوائر الحكومیة الوزارات:خامسًا

:رة المنشو-أ

و آخرون، تقریر عن جیولوجیة لوحة المعانیة، ترجمة أزھار علي سیاكیان، فاروجان خاجیك،.1

.1995غالب، المنشأة العامة للمسح الجیولوجي والتعدین، 

للسكان ھیئة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، مدیریة اإلحصاء السكاني، نتائج التعداد العام.2

.، محافظة النجف1997لعام 

، 1977(اإلحصائیة السنویة، للسنوات امیعوزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، المج. 3

1981 ،1994 ،1997 ،2000 ،2004.(

وتكنولوجیا المعلومات، مدیریة إلنمائي، الجھاز المركزي لإلحصاءوزارة التخطیط والتعاون ا. 4

المرحلة (2005النصف الثاني لسنة /طالةنتائج مسح التشغیل والبوالقوى العاملة،إحصاءات السكان

.2005، كانون الثاني )الثالثة

وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات، مدیریة . 5

.2006، )2006تقدیرات سكان العراق لسنة (اإلحصاء السكاني، 

.2005اد، وزارة الكھرباء، التقریر اإلحصائي السنوي، بغد. 6

.2006وزارة النفط، مصفى النجف، مطویة صادرة عن المصفى، . 7

:ةمنشورالغیر -ب

عن جیولوجیة رقعتي كربالء والنجف، تقریرصلیوه،عزیزنصیرةمصطفى،برواري، أنور. 1

، تعریب فائزة توفیق أحمد، وزارة الصناعة والمعادن، المنشأة العامة للمسح 000,250مقیاس 

.1995یولوجي والتعدین، مدیریة المسح الجیولوجي، بغداد، الج
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الشركة وزارة الصناعة والمعادن،خلدون، الخامات المعدنیة والصخور في العراق،،البصام. 2

.2005بغداد،العامة للمسح الجیولوجي والتعدین،

لحاسبة ة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، مدیریة اإلحصاء الصناعي، جداول اأھی. 3

.1993للمنشآت الصناعیة في محافظة النجف لعام 

اإلحصاء الصناعي نتائج,الصناعياإلحصاءدائرة, لإلحصاءالمركزيالجھاز,التخطیطةأھی. 4

).2001، 1995، 1990(للمنشآت الكبیرة والمتوسطة والصغیرة للسنوات 

.2002، بغداد، النجفمحافظة العراق اإلداریة، وخارطة الھیأة العامة للمساحة، خارطة . 5

مدیریة ماء محافظة النجف األشرف، المدیریة العامة للماء، العامة،واألشغالوزارة البلدیات.6

.2006قسم التخطیط، حزیران 

وزارة األعمار واإلسكان، الھیأة العامة للطرق والجسور، مدیریة طرق وجسور محافظة . 7

.2006، حزیران 2006الجسور لعامالنجف، الشعبة الفنیة، جرد الطرق و

وزارة االتصاالت، الشركة العامة لالتصاالت والبرید، قسم اتصاالت وبرید محافظة النجف، . 8

.2006شعبة التخطیط والمتابعة، نیسان 

نتائج فحص العینات , مدیریة بیئة محافظة النجف,دائرة شؤون المحافظات, وزارة البیئة. 9

.2005سنةألشھر 

نتائج اإلحصاء , دائرة اإلحصاء الصناعي, الجھاز المركزي لإلحصاء, زارة التخطیطو. 10

.1984الصناعي للمنشآت الكبیرة والمتوسطة والصغیرة لسنة 

وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات، . 11

.2004الصناعیة في محافظة النجف لعام الصناعي، جداول الحاسبة للمنشآتاإلحصاءمدیریة

.2006وزارة التربیة، المدیریة العامة لتربیة محافظة النجف، قسم المھني، آیار. 12

.2006وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، رئاسة جامعة الكوفة، قسم اإلحصاء، آیار. 13

ي في محافظة النجف األشرف،وزارة الزراعة، الشركة العامة للبیطرة، المستشفى البیطر. 14

.2006تشرین األول

وزارة الزراعة، مدیریة الزراعة في محافظة النجف األشرف، قسم الثروة الحیوانیة،. 15

.2006حزیران

وزارة الزراعة، مدیریة الزراعة في محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط والمتابعة، . 16

.2007كانون الثاني 

التعلیمات البیئیة للمشاریع ,)المحددات البیئیة(,یریة حمایة وتحسین البیئةمد,صحةوزارة ال. 17

.1990,الصناعیة والزراعیة والخدمیة
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المنشأة العامة للمسح الجیولوجي والتحري المعدني، خارطة ،وزارة الصناعة والمعادن. 18

.1990العراق الجیولوجیة، بغداد،

مدیریة توزیع كھرباء محافظة وزیع كھرباء المحافظات،المنشأة العامة لتوزارة الكھرباء،. 19

.2006حزیران النجف، التخطیط والمتابعة،

- 1980(التقاریر السنویة للسنوات , المدیریة العامة للمصرف الصناعي, وزارة المالیة. 20

1995.(

الحاسبة، نجف األشرف، قسم مدیریة الموارد المائیة في محافظة الوزارة الموارد المائیة، . 21

.2006حزیران

وزارة النفط، المنشأة العامة لتوزیع المنتجات النفطیة، فرع الفرات األوسط ـ مكتب توزیع . 22

.2006محافظة النجف، تشرین األول 

وزارة النقل والمواصالت، الھیأة العامة لألنواء الجویة والرصد الزلزالي في العراق، قسم . 23

.2002المناخ، 

:لدولیة ات ئآلمنظمات والھیا: سادسًا

عبد الرزاق عباس، نشأة مدن العراق و تطورھا، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة حسین،.1

.1973والعلوم، معھد بحوث والدراسات العربیة، المطبعة الفنیة الحدیثة، القاھرة، 

:والصحفالمجالت:سابعًا

, )61(العدد,الكوثرمجلة,المھمةلزراعیةاوالمحاصیلالسكريإطارات النجف تزرع البنجر.1

.2002أیلول , بغداد, مطبعة الوفاء

، صحیفة الصباح، شبكة اإلعالم العراقي، العدد )ع(إنجاز مراحل متقدمة في مطار اإلمام علي .2

)898( ،29/7/2006.

، صحیفة النجف الیوم، دیوان 2006أھم إنجازات اإلدارة المدنیة في محافظة النجف لعام .3

. 14/1/2007، )86(محافظة األشرف، العدد

):نترنتاأل(شبكة المعلومات العالمیة : ثامنا
أحمد حلمي سالم، اإلطار المحدد للعالقات والعناصر الالزمة للخریطة الصناعیة العمرانیة كأحد .1

org.oicc.www://http.تطبیقات نظم المعلومات الجغرافیة في التخطیط العمراني
gov.sis.www//;http..        التنمیة الصناعیة.2
com.Google Earth.www//;http.فضائیةالصور ال.3
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com.balagh.www://http. النجف األشرف تحرز المرتبة األولى باألعمار.4

:المصادر األجنبیة+
:الكتب:أوًال

1- Alberto, Hirshman., The Strategy of Economic Development New haven
and London, the yale University press, 1970.
2 -Alden, Jand Morgan, "Regional Planning comprehensive view", Great
Britain first Published by Leanard Hill books 1974.
3- Amer, Korkis Hirmis, "The Impact of Kut textile Factory of the structure of
Kut city" ،thesis, Baghdad, 1974.
4-Balanced, Nath, S.K "Growth in Economic Policy for Development
Pengium", Modern Economic, London 1973.
5- Baldwin, G,m meier .RF "Economic Development Theory History, Poliey
Newyork .John Wiley and Sons, 1967.
6- Meier. G., "Leading Issues In Economic Development Studies In
International Poverty” Second Printing New York .O.V.P.1970.
7- Smith, David M., Industrial Location, An Economic Geographic Analysis,
printed in U.S.A., Second Edition, John Wiley & Sons, 1981.

:آت دولیة ئمنظمات وھی:ثانیًا
1- Wexler, Harry, The Role Meteorology in Air Pollution, World Heaith
organiztiation, Monograph seines No, 43 Genere Va. 1961.

:الجامعیةطاریح االوالرسائل:ثالثاًً
1- Al-hadithi, Hassan Mahmood, pattern and policies of Industrial location in
Iraq:60-1985, Unpublished ph .D. thesis, Central school of planning and
statistics In warshw,1988.
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بسم اهللا الرحمن الرحیم 
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) الكبیرة في محافظة النجف األشرفاستمارة استبیان للمنشآت الصناعیة (

..السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

ستیر في            ى شھادة الماج صول عل ة للح إن ھذا االستبیان ھو جزء من دراسة علمی

ي محافظة النجف       ھاثروأالصناعة  (الرسالة الموسومة    ة  )  في التنمیة اإلقلیمیة ف وال عالق

.لھ بالجھات الرسمیة

على األسئلة الواردة فیھ، حیث )قدر اإلمكان( یرجى تعاونكم معنا باإلجابة الدقیقة     

وم المحافظة                ي عم صناعة ف ویر ال ضل لتط ائج أف إنھا ستساعد الباحث في التوصل إلى نت

.مع التقدیر...................لعاماوخدمة للصالح 

الباحثالمشرف                    
محّمد جواد عّباس شبععبدالزھرة علي الجنابي        .األستاذ د

قسم الجغرافیة. كلیة اآلداب. جامعة الكوفة

: م المصنعـ اس

: سنة التأسيس:                                             ـ الفرع الصناعي

: الناحية:                        القضاء:                      ـ المحافظة

(                       ). ـ مساحة الكلية للمشروع 

. ، خاص      إشراكي      ، مختلط      : ـ ملكية المشروع

. ملك صرف      ، مؤجرة من الدولة      ،ممنوحة من الدولة      : ـ ملكية األرض
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(                ). ـ المسافة بين المشروع ومركز مدينة النجف 

. ...................ـ تاريخ بدء اإلنتاج الفعلي

................ مشروع صناعيـ هل المشروع منفرد؟ نعم      ، ال     ،أم جزء  من

. ـ هل يقع المشروع قرب؟ طريق عام      ، مورد مائي دائمي      

..........داخل المدينة     ، أطراف المدينة      ،شيء آخر يذكر

ـ ما هي االعتبارات التي دعت إلى قيام المشروع في هذا المكان؟ 

المشروع االنتقال إلى مكان آخر؟ ولماذا؟ـ هل ينوي 

.سكنية      ، صناعية     ، زراعية     ، أخرى      : ـ هل ان المشروع قد أنشئ في مناطق

ـ هل هنالك دراسات في اختيار الموقع؟ 

ـ هل تم االختيار منذ التأسيس أم حدث تغيير في الموقع الحقاً؟ 

:المواد األولیة
%مصدرها ت

خام ادة األوليةالم

أم نصف 

مصنعة

المسافة 

بينها 

وبين 

المصنع

كمية 

االستهالك 

السنوي

قيمة 

االستهالك 

السنوي

من داخل 

المحافظة

من خارج 

المحافظة

مستورد

1%% %
2%% %
3%%%
4% %%
5% %%
6 % %  %

% % %

. ـ هل المشروع برأيك قريب من مصادر المواد األولية المستخدمة؟ نعم     ، كال      

ـ هل يمكن إيجاد بدائل للمواد األولية المستوردة؟  

أين تقع؟ فما هي؟ و
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ـ هل يعاني المصنع صعوبات في الحصول على المواد األولية؟و ما هي؟ 

. ـ هل أن المواد األولية المستخدمة في اإلنتاج بمستوى؟ جيد     ، وسط     ، ردئ     

ـ ما هي الوسائل المستخدمة لنقل المواد األولية؟ 

لسنويةالكلفة اكمية المواد السنويةنوع الوسيلة

: رأس المال
...............، المستثمر..............ـ كم بلغ رأس مال المشروع عند التأسيس؟ الثابت 

...............المستثمر ،.....................ـ كم يبلغ رأس مال المشروع حالياً؟ الثابت 

........الصناعي      ، أخرى تذكرـ ما هي مصادر تمويل المشروع؟ خاص      ، المصرف 

. ـ هل رأس مال المشروع كافي لتطوير العمل؟ نعم     ، كال     

. ،  كال     ؟ نعم     )الثابت والمستثمر(ـ هل ينوي المشروع زيادة رأسماله 

ولماذا؟ 

وكيف؟ 

: األیدي العاملة
.......... ....ـ كم يبلغ العدد الكلي للعاملين في المشروع؟ 

المشتغلين عدد األناثعدد الذكورأصناف العاملين

دون بأجر

أجر 

العدد من 

داخل 

المحافظة

العدد من 

خارج 

المحافظة

عربي 

أو 

أجنبي

المجموع

دائمي االدارة 

وقتي
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دائمي الماهرة

وقتي

دائمي الغير 

وقتيماهرة

المجموع

ـ هل يقدم المشروع مزايا للمشتغلين؟ وما هي؟ 

ـ هل يقيم المشروع دورات تدريبية للعاملين؟ 

ـ هل ان موقع المشروع برأيك مناسب بالنسبة لأليدي العاملة؟ 

ـ هل يعاني المشروع من مشاكل تتعلق باأليدي العاملة؟ وماهي؟

ع وسائل لنقل العاملين من وإلى محل إقامتهم؟ ـ هل لدى المشرو

ـ ما عدد العاملين الذين يسكنون ضمن حيز المشروع؟ وكم تبلغ نسبتهم؟ 

ـ هل في النية زيادة عدد العاملين في السنة القادمة؟ 

)للقطاع الخاص فقط(ـ اين يقع محل سكن صاحب المصنع؟

: مصادر الطاقة والوقود
المصدر)شهرياً(الكلفة شهر /معدل االستهالكالنوع

الكهرباء

زيوت

مولدة داخل المصنع

المصدر)شهرياً(الكلفة شهر / معدل االستهالكالمياه

نقية

غير نقية

ـ هل هناك مشكالت تواجه المشروع بشأن مصادر الطاقة والوقود؟ 

، فما هي؟ )نعم(إذا كان الجواب 

روع مناسب بالنسبة الحصول على مصادر الطاقة والوقود؟ ـ هل موقع المش

ولماذا؟ 
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: اإلنتاج
. ـ ماهو النشاط الرئيسي للمشروع حالياً؟

. ـ هل يذهب جزء من اإلنتاج كمادة نصف مصنعة للتصنيع في معمل آخر؟

فما هي؟ وكم تبلغ كميتها؟ ) نعم(إذا كان الجواب 

............ الطاقة الفعلية الحالية؟...........صممة للمصنع؟ـ كم تبلغ الطاقة اإلنتاجية الم

ـ ما النسبة التي تؤثر بها األسباب التالية في عرقلة االنتاج؟ 

%.، عدم توفر قطع الغيار    %، توقفات فنية     %، ضيق السوق    %ـ المواد األولية     

%. الكهرباء    ، نقص%، نقص الوقود     % نقص األيدي العاملة     

كمية اإلنتاج للسنوات المادة المنتجةت
20012002200320042005

المالحظات

1

2

3

4

5

6

7

: السوق
التسويق

ت

نوع 

المنتوج

لمعد

اإلنتاج السنوي

قيمة

تصديرخارج المحافظةداخل المحافظةاإلنتاج السنوي

1

2

3

4

5
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ـ هل موقع المشروع قريب من السوق؟ 

:الروابط الصناعیة
:هل يرتبط المشروع مع مصانع أخرى في المجاالت اآلتية

بين المصنعينالمسافة موقعه اسم المصنعالمجاالتت
المواد األولية1

تسويق اإلنتاج2

دورات العاملين3

األدوات االحتياطية4

خدمات الصيانة 5

خدمات تسويق6

تحاليل مختبرية7

غيرها تذكر 8

: المدخالت الخدمیة والصیانة
%. ونسبتها من اجمالي الكلفة      ...............معدل كلفة الخدمات والصيانة السنوية

%. هل تشمل على الخدمات والصيانة من مصنع آخر؟                  وكم نسبتها      

%. هل تنجز هذه الصيانة من موارد المصنع؟                          وكم نسبتها       

. ةصلبة     ، سائلة       ، غازي/ ـ هل يلفظ المشروع نفايات

وأين تصرف؟                                         وهل يتم معالجتها قبل إلقاءها؟ 

.............وهل تؤثر على الصحة العامة قبل المعالجة؟ 

ـ هل ان موقع المشروع مناسب لتالفي اضرار التلوث؟ 

. ة النفايات      ، نقل النفايات      البعد عن المنطقة السكنية     ، اتجاه الرياح      ، معالج

ـ هل تجري عملية اختزال صناعي لفضالت المشروع؟ 

:اإلعفاءات والحوافز
ـ هل المشروع متمتع بحوافز معينة؟ 

اذكرها؟ ) نعم(إذا كان الجواب بـ
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: ـ هل المشروع يتمتع باإلعفاءات التالية

لمالحظات امدة اإلعفاءنسبة اإلعفاءنوع اإلعفاءت
ضريبة الدخل1

ضريبة العقار2

رسم الطابع3

رسم المهنة4

..أخرى تذكر5

الي؟ حما نسبة األسباب التالية التي أدت إلى توقيع المشروع في مكانه ال

في ، وجود مشاريع صناعية %، توفر المواد األولية     %توفر األيدي العاملة      

، %،سياسة الدولة    % ،شهرة المكان    % ، رغبة شخصية من المالك      %المنطقة        

% . السوق     

ما نسبة المشاكل التي تواجه المشروع الصناعي؟ 

،صعوبة الحصول على رأس %،صعوبة التسويق    %قلة األيدي العاملة والمالكات الفنية    

، %،شحة المواد االحتياطية وقطع الغيار  %على المواد األولية   ، صعوبة الحصول %المال     

.........،مشاكل أخرى تذكر% ، صعوبة التخلص من الفضالت    %شحة الوقود    

ـ ما هي برأيكم التأثيرات اإليجابية للمصنع على المحافظة؟ 

ـ ماهي برأيكم التأثيرات السلبية للمصنع على المحافظة؟ 

. هل ان للمشروع أثر في توسيع المدينة عمرانياً وخدمياً؟  نعم     ، ال     ـ

ما هي اٍألسباب؟ وكيف؟ ) نعم(إذا كان الجواب بـ 

ـ هل تفضل إقامة مصانع أخرى في المنطقة تغذي مصنعكم؟ 

..تذكروما هي؟ 
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ـ هل تفضل إقامة مصانع أخرى من المنطقة تسوقون لها اإلنتاج؟ 

..تذكرما هي؟ و

......................ما كلفة اإلنتاج اإلجمالية السنوية؟ 

%. .........................).الخام ونصف المصنعة(ـ كلفة المواد األولية 

%............................................................ـ أجور النقل

%. ............) .....والضمان والحوافزبضمنها تدريب العاملين(ـ أجور العمل 

%. ...............)......................زيوت، كهرباء،(ـ مصادر الطاقة 

.% ..............................................ـ كلفة الخدمات والصيانة

%. .........................................................ـ توفير المياه 

%. ..............................ـ ضرائب وغرامات وتعويضات وما شابه

. أية مالحظات أخرى ترغبون إضافتها ويمكن االستفادة منها في البحث

..مع التقدير
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