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 في مدينة الموصل المكاني القتصاديات التكتل في تركز االنشطة الصناعية التأثير

 ياسين حميد بدع المحمدي دأ.م. 
 قسم الجغرافية -جامعة االنبار -كلية اآلداب

 المستخلص
ُتشكككل اقتصككاديات التكتككل عامككل اسككت طاب مككألقعي لتركككز ا نشككطة الصككناعية  ككمن منككاط          

محككددم مككن امقلككيم لمفككادم مككن المزايككا المألقعيككة المتح  ككة ألالمتمثلككة بانخوككاي تكككالي  امنتككا  ألتع ككيم 
ل التكي ت كم العألائد االقتصادية, أليت ك  ذك ا التكأثير المككاني القتصكاديات التكتكل  كمن مدينكة المألصك

( منشككأم صككناعية كبيككرم ألبنسككبة 93اكبككر تركككز صككناعي علككا مسككتأل, المحاف ككة, السككتحألا ذا علككا  
( منشكككأم صكككناعية لعكككام 74%( مكككن اجمكككالي المنشكككيت الصكككناعية فكككي المحاف كككة البكككال  عكككددذا  39 

األجكككد تباينكككا  الح كككري, -, ألذككك ا الترككككز الصكككناعي بوعكككل تكككأثير اقتصكككاديات التكتكككل الصكككناعي0202
ألا ككحا فككي التألزيككا المكككاني لصنشككطة الصككناعية , ألكككان لككا تككأثير كبيككر مككن الناحيككة البيئيككة ألالتنمأليككة 

 ألفي تن يم ألتطألير ا نشطة االقتصادية ألالح رية ا خر,  من مناط  المحاف ة ا خر,. 
 

The Spatial Effect of the Agglomeration  Economies in the 

Concentration of the Industrial Activities within Mosul City 

      Abstract 

 The Agglomeration economies form a factor of local attraction of the 

concentration of industrial activities within the specified region of the 

province to make use of the local advantages such as the low costs of 

production and the increase of economical revenues. The spatial Effect of 

the Agglomeration economies is manifested in Mosul city which includes 

the most industrial concentration on the governorate level for having (39) 

big industrial establishment, in  percentage of( %83) out of the total 

industrial establishment in the governorate of (47) establishment in the 

year 2010. That concentration due to the effect of Agglomeration 

economies urban- industrial has caused a clear-cut variance in the spatial 

distribution of the industrial activities and has the greatest effect 

environmentally and developmentally speaking, and has also an effect on 

the organization and developing in the other economical and urban 

activities within the other areas of the governorate.                   
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 Introduction                                                 المكك دمككككككة...    
التركككز  تميككل باسككتمرار نحككألاقتصككادية  –( ك ككاذرم جغرافيككة Industry الصككناعة        

أللكككيل التشكككتت  كككمن منكككاط  محكككددم مكككن امقلكككيم بوعكككل تكككأثير عألامكككل عديكككدم مكككن أذم كككا 
باعتبارذكككا  اقتصكككاديات التكتكككل التكككي تشككككل عامكككل اسكككت طاب مكككألقعي لصنشكككطة الصكككناعية,

العامل ا كثر تأثيرًا في قرار تحديد المألقا ا مثل للنشكاط الصكناعي مكن خكمل تأثيرذكا فكي 
امنتككككا  الصككككناعي ألمككككن ثككككم تحديككككد مسككككتأل, الكوككككا م االقتصككككادية تبككككاين مسككككتأل, تكككككالي  

ألالمألقعية للمشرألع الصناعي  من الحيكز المككاني للقلكيم. لك لد ف كد تنكاألل البحك  تحليكل 
طبيعة التأثير المككاني القتصكاديات التكتكل فكي ترككز ا نشكطة الصكناعية ألا بعكاد التنمأليكة 

ل التكي ت كم اكبكر ترككز صكناعي علكا مسكتأل, ألالبيئية المترتبكة علي كا  كمن مدينكة المألصك
%( مككن اجمككالي عككدد 39محاف ككة نينككأل, للصككناعات الصككغيرم ألالكبيككرم السككتحألا ذا علككا  

. ف ككم عككن 0202( منشككأم لعككام 74المنشككيت الصككناعية الكبيككرم فككي المحاف ككة ألالبالغككة  
ازذككا مكانيككًا بككرألز دالككة التككأثير القتصككاديات التكتككل فككي اسككت طاب ا نشككطة الصككناعية ألانحي

 من مدينة المألصل مركز محاف ة نينأل,( علا حساب المناط  ا خر, مكن المحاف كة. 
( فكي أن اسكتمرار فكرص تكأثير اقتصكاديات Research problemتحددت مشكلة البحك   

التكتكككل فكككي اسكككت طاب ا نشكككطة الصكككناعية ألتركزذكككا فكككي مدينكككة المألصكككل قكككد األجكككد اخكككتمل 
طة الصناعية, يتمثل في االنحياز المكاني للصناعة   كمن مكاني ألا   في تألزيا ا نش

مدينككة المألصككل علككا حسككاب منككاط  المحاف كككة ا خككر,, ممككا انعكككل  سككلبًا علككا الألاقكككا 
التنمألي ألالبيئكي ألفكي تن كيم ألتطكألير ا نشكطة االقتصكادية ألالح كرية ا خكر,. أمكا فر كية 

, أن القتصكاديات التكتكل ( ف د تحددت بح ي كة موادذكاResearch Hypothesisالبح    
( تكككأثير كبيكككر فككككي Agglomeration advantagesألبوعكككل تكككأثير ايجابيكككات التكتككككل  

عمليكككات االسكككت طاب الصكككناعي لصنشكككطة الصكككناعية مكككن خكككمل افكككادم تلكككد ا نشكككطة مكككن 
الح كري  –االيجابي القتصاديات التكتكل الصكناعي  المزايا المألقعية المتح  ة بوعل التأثير

المألصككككككككل م ارنككككككككة بمنككككككككاط  المحاف ككككككككة ا خككككككككر,. لكككككككك لد تحككككككككدد ذككككككككد   ككككككككمن مدينككككككككة 
 -تي:( باآل Research objectiveالبح  
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تحليل طبيعة ا نشطة الصناعية المتألطنة ألاتجاذات ا المكانية في  محاف ة نينأل, عمألمًا   -0
 ألمدينة المألصل علا ألجا التحديد.

تحديد آلية تأثير اقتصاديات التكتكل فكي اسكت طاب ا نشكطة الصكناعية ألتركزذكا فكي مدينكة   -0
 المألصل باعتماد مؤشرات كمية كدالة ل  ا التأثير.

بعككككاد التنمأليككككة ألالبيئيككككة المترتبككككة علككككا التركككككز الصككككناعي مكانيككككًا  ككككمن مدينككككة  تحليككككل ا  -9
 المألصل بوعل تأثير اقتصاديات التكتل. 

( ف د تحددت الحدألد المكانية بدراسة التكأثير Research Boundaries   أما حدألد البح
المكككاني القتصككاديات التكتككل فككي تركككز ا نشككطة الصككناعية  ككمن الحككدألد امداريككة لمدينككة 

التي ت ا  من محاف كة نينكأل, فكي ال سكم الشكمالي مكن العكرا  عنكد ت كاطا خطكي المألصل 
( 0شرقًا كمكا مبكين فكي الخارطكة رقكم  (  79 -23( شمااًل ألخط طألل   93, 00عري  

كمرككز ق كا     ت ا, ألتبلك  مسكاحألق كا  المألصكل مرككز محاف كة نينكأل,ألذي تمثل اداريكًا 
ق كككككا  المألصكككككل البالغكككككة مسكككككاحة %( مكككككن أجمكككككالي 93,3( ألتشككككككل نسكككككبة  0ككككككم 0439

 94909%( من أجمالي مساحة محاف ة نينأل, الكلية البالغكة  7,3( ألنسبة  0كم7740 
. أمككا حككدألد البحكك  الزمانيككة ف ككد تحككددت ألف ككًا لمعطيككات الألاقككا الصككناعي لمدينككة (0  ( 0كككم

 .0202المألصل لعام 
ألفككككككككي أطككككككككار مناقشككككككككة مشكككككككككلة البحكككككككك  ألفر ككككككككيتا ألتح يكككككككك  ال ككككككككد , فككككككككأن من جيككككككككة  

( اعتمكدت علكا جمكا المعلألمكات ألالبيانكات المزمكة  Research Methodologyالبح  
در المكتبية ألالدراسة الميدانية ألبما يخدم ذد  البح  عن منط ة الدراسة من خمل المصا

اقتصككادي فكككي  -ألصككيا ة التألج ككات التنمأليكككة المسككت بلية مكككن خككمل ت كككديم تحليككل جغرافكككي
لية تأثير اقتصاديات التكتل في تحديد االتجاذات المكانيكة لتكألطن ا نشكطة أطار فلسوي آل

أكثككر أل ككألحًا ألباعتمككاد مؤشككرات الصككناعية  ككمن مدينككة المألصككل التككي تبككدأل في ككا الحالككة 
التحليككل الجغرافككي الن ككري, لكك لد ف ككد ت ككمن ذيكككل البحكك   ف ككم عككنكميككة فككي التحليككل  

 Research Structure_:مناقشة ألتحليل ما يأتكككككي ) 
... تحديد أهمية القطاع الصناعي وطبيعة األنشطة الصناعية المتوطنة فيي محافةية 0 – 0

 نينوى.
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قضية محافةة نينوى أ... تحليل اتجاهات التوزيع المكاني لألنشطة الصناعية ضمن 0 – 3

 كدالة لتأثير اقتصاديات التكتل.

... تحليييل طبيعيية التييأثير المكيياني القتصيياديات التكتييل فييي تركييز األنشييطة الصييناعية 2-0

 ضمن مدينة الموصل.

ضييمن مدينيية الموصييل بثعييل تييأثير ... األبعيياد التنموييية والبيلييية للتركييز الصييناعي 0 – 4

 اقتصاديات التكتل.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 
... تحديككككد أذميككككة ال طككككاع الصككككناعي ألطبيعككككة ا نشككككطة الصككككناعية المتألطنككككة فككككي 0 – 0

 محاف ة نينأل,.

ُتعكككد محاف كككة نينكككأل, مكككن المحاف كككات  ات الترككككز الصكككناعي الكبيكككر علكككا مسكككتأل,       
(,أن المحاف كة احتلكت المرتبكة الرابعكة 0ال طر,ا  ي  كر مكن خكمل معطيكات الجكدألل رقكم  

( منشكأم صكناعية, ألبأذميككة 74مكن حيك  ا ذميكة لعكدد المنشكيت الصكناعية البكال  عكددذا  
عكككدد المنشكككيت الصكككناعية فكككي ال طكككر البكككال  عكككددذا %( مكككن اجمكككالي 3,3نسكككبية بلغكككت  

( منشككككأم صككككناعية, ف ككككم عككككن احتمل ككككا المرتبككككة الخامسككككة مككككن حجككككم االسككككتخدام 603 
%( مكككن اجمكككالي العكككاملين فكككي 3,7الصكككناعي مكككن ال كككأل, العاملكككة, ألبأذميكككة نسكككبية بلغكككت  

 .0202( عامم لسنة 030400ال طر البال  عددذم  
لكمية تعكل بأل ألح ا ذمية االقتصادية الكبيرم التي يتمتا ب كا ان ذ ه المؤشرات ا       

ال طككاع الصككناعي فككي المحاف ككة  ككمن ال يكككل الصككناعي لل طر,السككيما ألانككا مككن خكككمل 
( نجكد أن ال طكاع الصكناعي فكي المحاف كة ي كم العديكد مكن فكرألع 0معطيات الجدألل رقكم  

ألف كًا للتصكني  الصكناعي الكدأللي  ( ستة فرألع صكناعية3الصناعة التحأليلية البال  عددذا  
 I.S.I.C ألأذميككة ذكك ا ال طككاع تككأتي مككن كككألن منتجككات ا نشككطة الصككناعية فككي المحاف ككة ,)

ُتعكد ا بككرز علككا مسككتأل, ال طككر ألحتككا العاصككمة  بغككداد( مككن حيكك  جككألدم امنتككا  ألتح يكك  
 عألائككككد اقتصككككادية كبيككككرم السككككيما ألانككككا يت ككككمن  العديككككد مككككن ا نشككككطة الصككككناعية الم مككككة

 كالصناعات امنشائية ألمن ا صناعة السمنت
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 (0جدألل رقم  
 0202تحديد ا ذمية النسبية لل طاع الصناعي في محاف ة نينأل, م ارنة بال طر لعام 

 المحاف ات
عدد 

 املرتبة % عدد العاملني املرتبة % املنشآت

 5 4,7 21121 7 9,8 74 نينأل,

 7 4 21148 21 2,8 22 صمح الدين

 22 1 5454 8 7,4 17 كركألد

 22 1,8 5415 1 22,1 57 ديالا

 2 14,1 42148 2 29,5 84 بغداد

 4 5,1 22247 22 1,4 28 ا نبار

 1 9,7 24245 4 5,8 12 بابل

 27 2,5 1814 9 5,4 12 كربم 

 4 7,7 9191 21 1,7 29 النج 

 21 1,4 5254 9 5,4 12 ال ادسية

 22 1 5482 5 4 14 المثنا

 8 1,2 5824 22 7 12  ي قار

 9 1,4 4294 4 4,1 11 ألاسط

 21 2,4 1278 1 22,1 54 ميسان

 1 8,8 29821 21 1,7 29 البصرم

  %222 282422  %222 514 المجمألع

 -الجدول  باالعتماد على : ُأعد   -المصدر:

مديرية اإلحصاء  –الجهاز المركزي لإلحصاء  –وزارة التخطيط  –جمهورية العراق  -

الصناعي, نتائج اإلحصاء الصناعي السنوي للمنشآت الصناعية الكبيرة في محافةة نينوى 

 , بيانات الحاسبة االلكترونية )غير منشورة(3101والقطر لعام 

التكككي تشكككت ُر ب كككا المحاف كككة, بام كككافة الكككا الصكككناعات الغ ائيكككة التكككي تتميكككز ب كككا منط كككة 
ا خكر,, ألالصناعات النسيككجية التكي اشكت رت ب كا المحاف كة  الدراسة عكن محاف ات ال طر

منكك  ال ككدم, ا  كانككت صككناعة النسككيف فككي المحاف ككة تمتككاز بجألدت ككا ألجماليت ككا, ألل ككا أسكككألا  
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. ممككا شككجا (0 ألاسككعة علكككا المسككتأل, المحلككي ألالخككارجي, ألالسككيما أسككألا  ا قطككار ا ألربيككة 
سككيما فككي  ككل تككألفر المتطلبككات المألقعيككة  لككد علككا تطككألر ذكك ه الصككناعة فككي المحاف ككة, ال

 Locational Requirements المزمككة لتألطن ككا. كمككا يمحكك  مككن معطيككات الجككدألل )
( ألجكككألد تبككاين ألا ككك  فكككي ا ذميككة النسكككبية ل كك ه الوكككرألع الصكككناعية 0( ألالشككككل رقككم 0رقككم 

ع  من ال يكل الصناعي لمحاف ة نينأل,, ا  تتركز ا ذمية بشكل رئيل  من ثمثكة فكرأل 
صناعية  تتمثل بالصناعات امنشائية ,ألالصناعات الغ ائية ,ألالصكناعات النسكيجية ف كط , 

 م ابل انخواي أذمية الورألع الصناعية ا خر,  من ال يكل الصناعي للمحاف ة.
 (3جدول رقم)

تحديد واقع توطن الصناعات التحويلية في محافةة نينوى وفقاً لمؤشر عدد المنشآت 

 .3101الصناعية والعاملين فيها لعام 

 الجدألل باالعتماد علا.. ُأعد   -المصدر:
مديرييييية اإلحصيييياء  –الجهيييياز المركييييزي لإلحصيييياء  –وزارة التخطيييييط  –جمهورييييية العييييراق  -

الصييناعي, نتييائج اإلحصيياء الصييناعي السيينوي للمنشييآت الصييناعية الكبيييرة فييي محافةيية 

 , بيانات الحاسبة االلكترونية )غير منشورة(.3101نينوى لعام

 

 

 

عدد  الورألع الصناعية
 المنشيت

عدد  %
 العاملين

معدل  %
 ا ذمية  %(

 09,06 9,0 943 09,7 00 الصناعات الغ ائية
 02,6 93,4 7747 7,9 0 الصناعات النسيجية ألالجلدية
 0,66 0 003 0,0 0 الصناعات الخشبية ألا ثا 
 4,4 0,3 902 00,3 3 الصناعات الألرقية ألالطباعة

 02,36 03,3 0700 0,0 0 الصناعات الكيمياألية
 73,26 93,3 7730 66,9 03 الصناعات امنشائية

 %022 %022 00020 %022 74 المجمألع
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 (0شكل رقم )

 3101تحديد أهمية فروع الصناعة التحويلية في محافةة نينوى لعام 

 
 

 (.5على جدول رقم ) أُعدَّ الشكل باالعتماد -المصدر:
... تحلييييييل اتجاهيييييات التوزييييييع المكييييياني لألنشيييييطة الصيييييناعية ضيييييمن أقضيييييية 0 – 3

 محافةة نينوى كدالة لتأثير اقتصاديات التكتل.

فيما يتعل  بتحديد صألرم التألزيا المككاني لصنشكطة الصكناعية  كمن أق كية محاف كة      
( ألالشككل 9معطيكات الجكدألل رقكم   نينأل, ألالعألامل المؤثرم في  لد , فأنة ي  ر من خكمل

(,استمرار ذيمنة ق ا  المألصكل فكي اسكت طاب ا نشكطة الصكناعية م ارنكة بمنكاط  0رقم  
, أليت    لد من خكمل ألجكألد ترككز كبيكر 0202 –0334المحاف ة ا خر, خمل المدم 

%( مككككن اجمككككالي 39لصنشككككطة الصككككناعية  ككككمن ق ككككا  المألصككككل الكككك ي اسككككتحأل  علككككا  
( منشكأم صكناعية, ف كم عكن اسكتحألا ه علكا 66عية الكبيكرم البكال  عكددذا المنشكيت الصكنا

( عكككامًم فكككي ال طكككاع الصكككناعي 9300%( مكككن اجمكككالي العكككاملين البكككال  عكككددذم  32,6 
, مككككا اسككككتمرار مؤشككككرات التركككككز الصككككناعي  ككككمن ق ككككا  0334لمحاف ككككة نينككككأل, لعككككام 

ديات التكتككككل مككككن خككككمل القتصككككا بوعككككل اسككككتمرار التككككأثير االيجككككابي 0202المألصككككل لعككككام 
( منشككأم 74%( مككن أجمككالي عككدد المنشككات الصككناعية الكبيككرم البككال   34اسككتحألا ه علككا  
%( من أجمالي العاملين في ال طاع الصناعي في المحاف ة البكال  32,3صناعية ألعلا  
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( 7( عامل. م ابل انخواي ا ذمية النسبية لصق ية ا خر, التي تركزت في ا  00020 
 .0202( عامًم لعام 976صناعية ف ط ألبألاقا  منشيت 

ن مؤشككرات الترككز الصككناعي ُتشككير الككا تركككز إأمكا علككا مسككتأل, مدينككة المألصكل تحديككدًا, فكك
%( من أجمالي عدد المنشيت الصناعية المتألطنة 33( منشأم صناعية كبيرم ألبنسبة  73 

فككي محاف ككة %( مككن أجمككالي عككدد المنشككيت الصككناعية 33فككي ق ككا  المألصككل, ألبنسككبة  
. مككا اسككتمرار مؤشككرات التركككز الصككناعي  ككمن مدينككة المألصككل لعككام 0334نينككأل, لعككام 

بوعكككل اسكككتمرار التكككأثير االيجكككابي القتصكككاديات التكتكككل مكككن خكككمل اسكككتحألا ذا علكككا  0202
%( مكككن أجمكككالي عكككدد المنشكككيت الصكككناعية فكككي ق كككا  المألصكككل ألمحاف كككة %39(, 36 

 .(9  نينأل, علا التألالي
ان ذ ا التركز الصناعي الكبير  من ق ا  المألصل عمألمًا ألمدينة المألصكل  مرككز     

المحاف ة( تحديدًا, يعكل بدرجة كبيرم دالة التكأثير المككاني القتصكاديات التكتكل الصكناعي 
الح كككري فكككي اسكككت طاب ا نشكككطة الصكككناعية ألتركزذكككا  كككمن مدينكككة المألصكككل   مرككككز  –

 بالتوصيل في المحألر ال ادم من ذ ا البح . محاف ة نينأل,( كما سنبين  لد 
 (2جدول رقم )

تحديد اتجاهات التوطن الصناعي في محافةة نينوى وفقاً لمؤشر عدد المنشآت الصناعية 

 .0991,3101والعاملين فيها للسنوات 

 0202 0334 ا ق ية  
عدد 
 المنشيت

عدد  %
 العاملين

عدد  %
 المنشيت

عدد  %
 العاملين

% 

 %32,3 00266 %34 70 %32,6 9043 %39 60 المألصلق ا  
اجمالي محاف ة 

 نينأل,
66  9300  74  00020  

 الجدول باالعتماد على.. أُعدَّ  -المصدر:
مديرية اإلحصاء  –الجهاز المركزي لإلحصاء  –وزارة التخطيط  –جمهورية العراق  -

ت الصناعية الكبيرة في محافظة آالصناعي, نتائج اإلحصاء الصناعي السنوي للمنش
 .بيانات الحاسبة االلكترونية )غير منشورة(.5222, 2227نينوى للسنوات
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 (3شكل رقم )

تحديد واقع التركز الصناعي في قضاء الموصل مقارنة بمحافةة نينوى وفقاً لمعدل 

 .3101, 0991ت الصناعية والعاملين فيها للسنوات آاألهمية النسبية لعدد المنش

 
 (.2أُعد الشكل باالعتماد على جدول رقم ) -المصدر: 
... تحليييل طبيعيية التييأثير المكيياني القتصيياديات التكتييل فييي تركييز األنشييطة الصييناعية 2-0

 ضمن مدينة الموصل.

ُتعكككككد اقتصكككككاديات التكتكككككل  العامكككككل ا كثكككككر تكككككأثيرًا فكككككي قكككككرار تحديكككككد المألقكككككا ا مثكككككل       
 Optimum Locationعي  كككمن الحيكككز المككككاني للقلكككيم مكككن خكككمل ( للنشكككاط الصكككنا

تأثيرذككككا فككككي تبككككاين مسككككتأل, تكككككالي  امنتككككا  الصككككناعي ألمككككن ثككككم تحديككككد الكوككككا م المألقعيككككة 
للمشكككرألع الصكككناعي ألمسكككتأل, العألائكككد االقتصكككادية المتح  كككة لكككا. ان اسكككتمرار ذككك ا التككككأثير 

ن المنكاط  االيجابي سيعزز بشكل كبير من زيكادم فاعليكة قكأل, االسكت طاب الصكناعي  كم
التكككي تتكككألفر في ككككا مزايكككا التكتكككل علككككا حسكككاب  كككع  أأل انعككككدام فاعليكككة قكككأل, االسككككت طاب 

فر في كا مزايكا أأل ايجابيكات التكتكل, االصناعي  من المناط  المتخلوة صناعيًا التكي ال تتكأل 
مما يعني  لد استمرار عملية انتزاع الورص التنمألية من المناط  المتخلوة ألمن ثكم اتسكاع 

لتنمألية بين المناط  المتطألرم ألالمتخلوكة صكناعيًا ألذك ا بحكد  اتكا يشككل تحكديًا أمكام الوجألم ا
تألج ات تح ي  التنمية المكانية المتألازنة نسبيًا, السكيما ألان التباينكات التنمأليكة االقتصكادية 

 .. (7  بين ا قاليم ترتبط بشكل رئيل بمسألتين
 اممكانيات التنمألية المتاحة في امقليم التي تشكل عامل ج ب لمستثمارات التنمألية.  -0
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الألفككألرات االقتصككادية المتح  ككة لصقككاليم المتطككألرم التككي ُتشكككل أسككال عمليككات االسككت طاب   -0
ألالتطألر لصنشطة االقتصادية  من ذ ه ا قكاليم علكا حسكاب الوكرص االقتصكادية لصقكاليم 

 أأل ا قل تطألرًا. ا خر, المتخلوة
ألفيمكككا يتعلككك  بمدينكككة المألصكككل, فأنكككا يمككككن أن نبكككين طبيعكككة التكككأثير المككككاني القتصكككاديات 
التكتل في عملية است طاب ا نشطة الصناعية ألتركزذا  من مدينة المألصل علا حساب 

 فرص االست طاب الصناعي لمناط  المحاف ة ا خر, من خمل اآلتي... 
تكككأثير المككككاني القتصكككاديات التكتكككل الح كككري فكككي ترككككز ا نشكككطة تحليكككل طبيعكككة ال -أألاًل:

 الصناعية  من مدينة المألصل.
ُتعد المدن الكبيرم  الرئيسة( السيما المكدن المليألنيكة  المترألبألليتكان( مراككز اسكت طاب       

  -تي:لصنشطة الصناعية لما تألفره ل ا من مزايا اقتصادية كبيرم تتمثل باآل
ريا الصككناعية التككي تتجككا للتركككز  ككمن منككاط  التركككز الح ككري أيككة عككدم تحمككل المشككا  -0

تككككالي  فكككي أيجكككاد الخكككدمات المزمكككة التكككي تحتاج كككا السكككيما خكككدمات الُبنكككا امرتكازيكككة مكككا 
أمكانية الحصألل علي ا بأسعار مناسبة لككألن ذك ه الخكدمات مألجكألدم أصكًم  كمن المراككز 

نمكا ارتكبط  الح رية. أي أن المشرألع الصناعي لم يساذم فكي ايجكاد مثكل ذك ه الخكدمات, ألا 
 .(6  (ألجألدذا بطبيعة المدينة ألخصائص ا االقتصادية ألاالجتماعية ألالعمرانية 

تألفير رؤألل ا مألال ألال أل, العاملة ألا سألا  المزمة, باعتبار أن مناط  التركز الكبيكر    -0
ميكة عامكل السككان للسكان ُتعد عامكل اسكت طاب لصنشكطة االقتصكادية المختلوكة , أل لكد  ذ

فككككي تككككألفير ا سككككألا  المزمككككة, ف ككككًم عككككن تككككألفير ال ككككأل, العاملككككة كأحككككد عناصككككر امنتككككا  
 الصناعي. 

تمثككل المككدن الكبيككرم بيئككة مناسككبة لتبنككي االختراعككات ألاالبتكككارات التكنأللألجيككة التككي تحتككا    -9
دمة تناسبًا الي ا  المشاريا الصناعية, حي  تتناسب قدرم الصناعة علا تبني تكنأللألجيا مت 

 طرديًا ما زيادم حجم المدينة.
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الخككككدمات التككككي تُ ككككدم ا المككككدن لصنشككككطة الصككككناعية ألالتككككي تتمثككككل بخككككدمات االتصككككاالت ,  -7
الخدمات التعليمية ألالصحية, ما تركز  ف م عنالخدمات التجارية, الخدمات المصرفية, 
 مراكز صنا ال رار  من المدن الرئيسة.

ي تألفرذككا المراكككز الح ككرية فككي انخوككاي تكككالي  امنتككا  ألزيككادم ا  ُتسكك م ذكك ه المزايككا التكك 
( Industrial Productive Activitiesا ربكاح المتح  كة لصنشكطة الصكناعية المنتجكة  

التي ُتس م بدألرذا في تطألير ا سال االقتصادي للمدينة ألزيكادم حجم كا,  ن العمقكة بكين 
قكككة طرديكككة متبادلكككة التكككأثير بوعكككل تكككأثير حجكككم المدينكككة ألترككككز ا نشكككطة الصكككناعية ذكككي عم

 اقتصاديات التكتل الح ري. 
ن ابكككرز مكككا ُيعكككزز فكككرص تكككأثير اقتصكككاديات التكتكككل الح كككري فكككي خلككك  تكتكككل إلككك لد فككك    

(  ككمن مدينككة المألصككل ذككأل كألن ككا ت ككم اكبككر Industrial Agglomeration صككناعي 
تجما ح ري للسكان في المحاف ة,  من خمل استحألا  مرككز ال  كا    مدينكة المألصكل 

( 0270360%( مكككن المجمكككألع الكلكككي لسككككان المحاف كككة البكككال  عكككددذم  77,3( علكككا   
%( مككككن 32,0, بينمككككا اسككككتحأل  مركككككز ق ككككا  المألصككككل لألحككككدم علككككا 0334نسككككمة لعككككام 
( نسككمة, ألعلككا 0333734لكلككي للسكككان الح ككر فككي المحاف ككة البككال  عككددذم  المجمككألع ا

( نسكمة, 9023373%( من المجمألع الكلكي لسككان المحاف كة البكال  عكددذم  93,3نسبة 
%( مكككن المجمكككألع الكلكككي للسككككان 39,7علكككا   أي كككاً كمكككا اسكككتحأل  مرككككز ق كككا  المألصكككل 

. ألذكككك ه (3  0202لعككككام( نسكككمة 0003430الح كككر فككككي ق ككككا  المألصكككل البككككال  عككككددذم  
المؤشككرات الكميككة للتركككز الح ككري للسكككان  ككمن مدينككة المألصككل, ت عككد عامككل اسككت طاب 
لصنشطة الصناعية  ات الطكابا االسكت مكي التكي تتجكا دائمكًا للترككز  كمن منكاط  النمكأل 

كثيككرًا مككا يككرتبط تركككز الوعاليككة الصككناعية بمسككتأليات النمككأل الح ككري  ا الح ككري الت ليديككة, 
لمعامكككل درجكككة االرتبكككاط  تحليكككل كككمن الحيكككز المككككاني للقلكككيم, أليت ككك   لكككد مكككن خكككمل 

عكدد أل  بكين متغيكري عكدد السككان الح كر (Sperman's Rank Correlationسبيرمان  
 ا  بلغت(. 7في الجدألل رقم  العاملين في ال طاع الصناعي في مدينة المألصل كما مبين 
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ألجككككألد عمقكككة ارتبككككاط قأليكككة جككككدًا بكككين ذكككك ين  الكككاتشككككير ألذكككي  (%2,32االرتبككككاط   درجكككة
  .المتغيرين

 (4جدول رقم )

 السكان الحضر والعاملين في الصناعة التحويلية لمدينة الموصل ومحافةة نينوى

المؤشرا
 ت

مجمألع العاملين في الصناعة  مجمألع السكان الح ر
 ليةالتحألي

مدينة 
 المألصل

% من 
 المحاف ة

محاف ة 
 نينأل,

مدينة 
 المألصل

% من 
 المحاف ة

محاف ة 
 نينأل,

0334 304333 43% 0039004 0634 40% 9300 
0202 0093332 46,4% 0620097 3300 63% 00020 

 أُعد الجدول باالعتماد على  -المصدر:          

دائرة اإلحصاء السكاني,  –الجهاز المركزي لإلحصاء  –وزارة التخطيط  –جمهورية العراق  -
 .2227نتائج التعداد العام للسكان في محافظة نينوى لعام 

الهيئةةة العليةةا للتعةةداد العةةام للسةةكان والمسةةاكن, التعةةداد  –وزارة التخطةةيط  –جمهوريةةة العةةراق  - -
(, 22, جةدول رقةم )5222(, تمةوز 2األسةر, ترريةر رقةم )العام للمبةاني والمسةاكن والمنشةآت و

 , بيانات الحاسبة االلكترونية )غير منشورة(.222-222ص

مديرية اإلحصاء  –الجهاز المركزي لإلحصاء  –وزارة التخطيط  –جمهورية العراق  -
الصناعي, نتائج اإلحصاء الصناعي السنوي للمنشآت الصناعية الكبيرة في محافظة نينوى 

 .بيانات الحاسبة االلكترونية )غير منشورة(.5222, 2227اتللسنو

ن تكككألافر الخكككدمات إمزايكككا الترككككز الح كككري للسككككان  كككمن مدينكككة المألصكككل, فككك ف كككم عكككن
كككككان أي ككككًا عامككككل اسككككت طاب مكككككاني للسكككككان  السككككيما خككككدمات البنككككا ا رتكازيككككةأل ا خكككر, 

ألا نشكطة الصكناعية المختلوكة أل ذكي مع م ككا  ات طكابا اسكت مكي تكرتبط بالمنكاط  التككي 
تتألفر في ا ا سألا  المناسبة ألخدمات الُبنا امرتكازية المزمكة, ألذك ا قكد عكزز بشككل كبيكر 

لصكككناعية ألتركزذكككا اسكككتمرار تكككأثير اقتصكككاديات التكتكككل الح كككري فكككي اسكككت طاب ا نشكككطة ا
لمألقعيككككككا المتح  ككككككة للمشككككككاريا الصككككككناعية ا ككككككمن مدينككككككة المألصككككككل لمفككككككادم مككككككن المزايككككككا 

(Industrial projects) , السككيما انخوككاي تكككالي  امنتككا  ألزيككادم العألائككد االقتصككادية أل
 المتح  ة  في مدينة المألصل م ارنة بالمناط  ا خر, من المحاف ة.
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قتصككاديات التكتككل الصككناعي فككي تركككز ا نشككطة الصككناعية فككي التككأثير المكككاني ال -ثانيككًا:
 مدينة المألصل.

ُتشكككل منككاط  التركككز الصككناعي بيئككة مناسككبة السككت طاب ا نشككطة الصككناعية الجديككدم      
New industrial Activities ) لككألن اتجاذكات التكتكل الصكناعي لتلكد ا نشكطة تميكل )

أأل االنتشكككار المككككاني,  ن منكككاط  الترككككز  عمألمكككًا الكككا الترككككز بشككككل اكبكككر مكككن التشكككتت
الصناعي تجعل تكالي  امنتكا  الصكناعي اقكل مكا يمككن ألالعألائكد االقتصكادية اكبكر م ارنكة 
بالمألاقا ا خر, المعزأللة خكار  منكاط  الترككز الصكناعي مكن خكمل الألفكألرات االقتصكادية 

صككادية تتح كك  عككادًم مككن . ألذكك ه الألفككألرات االقت(4  المتح  ككة  ككمن مراكككز التكتككل الصككناعي
خككككمل تح يكككك  التكامككككل الككككأل يوي بككككين ا نشككككطة الصككككناعية ألاسككككتوادم ا نشككككطة الصككككناعية 
الجديككدم مككن الخككدمات المتاحككة ألالحصككألل علي ككا بتكككالي  منخو ككة م ارنككة بتألطن ككا خككار  
مناط  التكتل الصناعي. ألذ ا ما يتمثل في مدينة المألصل التي أصبحت مركز است طاب 

لصكككككناعية الصكككككغيرم ألالكبيكككككرم ألالعكككككاملين في كككككا بوعكككككل تكككككأثير اقتصكككككاديات التكتكككككل لصنشكككككطة ا
الح ككككري, ألتت كككك  آليككككة ذكككك ا التككككأثير مككككن خككككمل تحليككككل مؤشككككرات التركككككز  –الصككككناعي 

( ألالشكككل رقككم 9( ألالشكككل رقككم  6م فككي الجككدألل رقككم  ر الصككناعي للمنشككيت الصككناعية الكبيكك
%( مكن اجمكالي معكدل 32%(, 34ا  يت   أن مدينة المألصل استحأل ت لألحدذ ا (. 7 

ا ذميكككة النسكككبية لعكككدد المنشكككيت الصكككناعية ألالعكككاملين في كككا فكككي ق كككا  المألصكككل ألمحاف كككة 
%( مككن اجمككالي معككدل ا ذميككة 42%(, 43,6, مككا اسككتحألا ذا علككا  0334نينككأل, لعككام 

النسبية لعدد المنشكيت الصكناعية ألالعكاملين في كا فكي ق كا  المألصكل ألمحاف كة نينكأل, لعكام 
%( مكن مجمكألع 3,9. كما ان نسبة االستعمال الصكناعي فكي مدينكة المألصكل بلك   0202

 .(3  مساحة المدينة ألف  المخطط ا ساسي لمدينة المألصل 
ن االرتوككاع الكبيككر لمؤشككرات التركككز الصككناعي  ككمن مدينككة المألصككل تحديككدًا يأل كك  لنككا ا

ناعية ألالعكككاملين في كككا مكككد, فاعليكككة تكككأثير اقتصكككاديات التكتكككل فكككي اسكككت طاب ا نشكككطة الصككك
 من مدينة المألصل م ارنة بالمناط  ا خر, من محاف ة نينأل,. أليمكن أن نبين طبيعة 

 ..(3  ا نشطة الصناعية المتركزم  من مدينة المألصل ألأطراف ا باآلتي
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الصككناعات الصككغيرم الحرفيككة التككي ارتبطككت تاريخيككًا بمألقع ككا ال ككديم عنككد منط ككة ا عمككال   -0
السكككماكة, أل الوحكككامين, أل الخياطكككة, أل ( أأل عنكككد ذألامشككك ا, ألتشكككمل البكككزازين, CBDالمركزيكككة  

 ألالصألافة.,أعمال النجارم التراثية أل 
الصككناعات المخططككة ألالتككي حكككددت مألاقع ككا  ككمن التصكككميم ا ساسككي لمدينككة المألصكككل   -0

ألتمتد ما الطر  الرئيسة ألفي جكانبي المدينكة, مثكل صكناعة ألادي عككاب, صكناعة الكرامكة 
 دمات السيارات المتمثلة بسمكرم ألصبا ة السيارات ألصيانت ا.ألتت من خ

الصناعات التي تتكألزع عشكألائيًا بكين الألحكدات السككنية. ألتت كمن أعمكال النجكارم ألخكدمات   -9
 الصيانة ألأعمال الخدمة الك ربائية ألتتألزع  من مناط  مختلوة من مدينة المألصل.

 ساسي للمدينة ألتنتشر في ا صكناعة الصناعات الملألثة التي تكألن عادم خار  التصميم ا  -7
اربيكككل,  -الكاشكككي ألالمرمكككر ألالبلكككألد..الط. كالمنكككاط  الملألثكككة الألاقعكككة علكككا طريككك  مألصكككل

 بغداد قرب السحابي. -ألالمناط  علا طري  مألصل
صناعات كبر, أساسية ت ا عند أطرا  المدينة ألتكألن متناثرم ألتت من ألحدات صكناعية   -6

رًا من الصناعات التي سب   كرذا. مثل صناعة السكر في حديثة ألكبيرم الحجم ألأكثر تطأل 
جنكألب المدينكة, ألحكدات طحككن الحبكألب ألالنسكيف فكي الطككر  الجنكألبي الشكرقي مكن المدينككة, 
ألمعامل تعبئكة الميكاه الغازيكة ألمعمكل أدأليكة نينكأل, فكي الطكر  الشكمالي مكن المدينكة, ف كًم 

 عن صناعة ا لبان ألا بنية الجاذزم.
يمككككن أن نبيككككن ابكككرز مكككا يعكككزز اسكككتمرار فكككرص تأثككككير اقتصكككاديات التكتكككل  عمألمككككًا, فانككككا

الح ري في است طاب ا نشطة الصناعية ألتركزذكا فكي مدينكة المألصكل علكا  -الصناعي 
   -تككككككككككككي:النحأل اآل

(. حيكك  3جككدألل رقككم  الترككز الكبيككر للسكككان فككي مدينكة المألصككل كمككا مبككين فكي ال -أألاًل:  
%( مككن المجمككألع 32,0اكبككر تجمككا ح ككري للسكككان السككتحألا ذا علككا   يت كك  ان ككا ت ككم

( نسككمة, كمككا أن ككا 0333734الكلككي للسكككان الح ككر فككي محاف ككة نينككأل, ألالبككال  عككددذم  
( 0633704%( مككن المجمككألع الكلككي لسكككان ق ككا  المألصككل البككال  عككددذم  40,3ت ككم  
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فككي ق ككا  المألصككل %( مككن المجمككألع الكلككي للسكككان الح ككر 39,7م أي ككًا   ككنسككمة, ألت
 %(  من93,3م   ن ا تأ ف م عن( نسمة, 0003430البال  عددذم  

 (6جدألل رقم  
 .0202,  0334المؤشرات الكمية للتركز الصناعي في مدينة المألصل للسنألات 

 
 

 المنط ة

0334 0202 
عدد 
 المنشيت

% من 
ال  ا  
 ألالمحاف ة

عدد 
 العاملين
% 

% من 
ال  ا  
 ألالمحاف ة

 

معدل 
ا ذمية 

% 

 

عدد 
 المنشيت

% من 
 ال  ا 
 ألالمحاف ة

عدد 
 العاملين

% من 
ال  ا  
ألالمحاف 

 م

معدل 
ا ذمية 

% 

   مدينة المألصل 
مركز ق ا  
 المألصل (

73 
 

33% 0634 43% 34% 93 36% 3300 30% 43,6% 

خار  مركز 
 ق ا  المألصل

0 
 

7% 423 00% 09% 0 6% 7099 93% 00,6% 

مجمألع ق ا  
 المألصل
 

60 
 

022% 9043 022% 022% 70 022% 00266 022% 022% 

مجمألع محاف ة 
 نينأل,

66 33% 9300 40% 32% 74 39% 00020 63% 42% 

 الجدول باالعتماد على... أُعدَّ  -المصدر:

مديريةةةة اإلحصةةةاء  –الجهةةةاز المركةةةزي لإلحصةةةاء  –وزارة التخطةةةيط  –جمهوريةةةة العةةةراق  -
الصةةناعي, نتةةائج اإلحصةةاء الصةةناعي السةةنوي للمنشةةآت الصةةناعية الكبيةةرة فةةي محافظةةة نينةةوى 

 , بيانات الحاسبة االلكترونية )غير منشورة(.5222, 2227للسنوات 
 ( 2شكل رقم )

وفقاً لمعدل األهمية  بقضاء الموصلالموصل مقارنة  مدينةتحديد واقع التركز الصناعي في 

 .3101, 0991النسبية لعدد المنشات الصناعية والعاملين فيها للسنوات 

 

 
 (.2أُعد الشكل باالعتماد على جدول رقم ) -المصدر:         
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 (4شكل رقم )

وفقاً لمعدل  الموصل مقارنة بمحافةة نينوى مدينةتحديد واقع التركز الصناعي في 

 .3101, 0991األهمية النسبية لعدد المنشات الصناعية والعاملين فيها للسنوات 

 

 
 (.2أُعد الشكل باالعتماد على جدول رقم ) -المصدر:   

ألذككككك ه . 0202( مليكككككألن نسكككككمة لعكككككام 9023373اجمكككككالي عكككككدد سككككككان المحاف كككككة البكككككال   
 polarization )اسككت طابالمؤشككرات الكميككة للتركككز الح ككري للسكككان تشكككل عامككل 

Factor)   مكككن المزايكككا المألقعيكككا المتح  كككة بوعكككل تكككأثير  للفكككادممككككاني لصنشكككطة الصكككناعية
اقتصككاديات التكتككل الح ككري  ككمن مدينككة المألصككل, باعتبككار أن العمقككة بككين زيككادم حجككم المدينككة 

التككأثير, ا   اقتصككاديات الحجككم( ألفككرص اسككت طاب ا نشككطة الصككناعية ذككي عمقككة طرديككة متبادلككة 
أن التركز الكبير للسكان   كمن منكاط  النمكأل الح كري الت ليديكة ُيشككل مبكررًا أساسكيًا السكت طاب 
ألتركككككز ا نشككككطة االقتصككككادية عمألمككككًا ألا نشككككطة الصككككناعية علككككا ألجككككا الخصككككألص  ككككمن ذكككك ه 

يات المناط  بوعل ما تلعبا منكاط  الترككز السككاني مكن دألر كبيكر فكي زيكادم فاعليكة تكأثير اقتصكاد
ف ككم عككن  التكتكل الح ككري السككيما فيمككا يتعلكك  بزيككادم حجككم الطلككب ألمككن ثككم سككعة نطككا  ا سككألا 

. ألذكك ه المزايككا ُتسكك م فككي خوككي تكككالي  امنتككا  (02  دألرذككا  فككي تككألفير قككألم العمككل كعنصككر انتككاجي
الصكككناعي ألزيكككادم العألائكككد االقتصكككادية المتح  كككة لصنشكككطة الصكككناعية ألمكككن ثكككم زيكككادم اسككك ام ا فكككي 

طككألير مسكككتأليات التنميككة المكانيكككة مكككن خككمل تطكككألير ال يككككل االقتصككادي ألاالجتمكككاعي ألالعمرانكككي ت
  من الحيز المكاني للقليم.

 
 



    التأثير المكاني القتصاديات التكتل في تركز االنشطة الصناعية

  3102العدد الثاني )حزيران(                                                            مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية 
 

525 

 (3جدألل رقم  
 .0334,0202المؤشرات الكمية للتركز الح ري للسكان  من مراكز أق ية محاف ة نينأل, للسنألات

 0202 0334 االق ية
السكان  % عدد السكان

 الح ر
مركز  %

 ال  ا 
السكان  % عدد السكان %

 الح ر
مركز  %

 ال  ا 
% 

 46,4 0093332 37,7 0003430 60,0 0633704 43,3 304333 43,3 333093 63 0033030 ق ا  المألصل

ق ا  
 الحمدانية

020333 6 93403 0,3 07047 0,0 046076 6,3 63343 9,0 93739 0,3 

 0 03003 9,0 63776 6,3 047364 7 73977 7,0 60623 4 093334 ق ا  تلكي 

 0,9 99300 3,9 046439 3,4 040764 0,9 06799 0,3 07326 3 033003 ق ا  سنجار

 3,3 079330 3,3 036030 09,4 706007 00 093093 00,3 030324 06 900220 ق ا  تلعور

 2,7 3029 2,3 03932 0,3 73702 2,4 4302 2,3 4302 0 93066 ق ا  الح ر

 0,3 07904 9,3 40420 7,3 073702 0 00000 0 00000 6 37609 البعا ق ا  

 0 06733 2,3 06427 0,0 93633 - - - - - - ق ا  الشيخان

 0 06099 0,3 90067 6,3 047020 - - - - - - ق ا  مخمألر

 9,3 64302 9,0 64302 0 30923 - - - - - - ق ا  سميل

مجمألع 
 المحاف ة

0270360 022 0037403 022 0039004 022 9023373 022 0333734 022 0620097 022 

 
 الجدول باالعتماد على.. أُعدَّ  -المصدر:

دائرة اإلحصاء  –الجهاز المركزي لإلحصاء  –وزارة التخطيط  –جمهورية العراق  -
 .2227السكاني, نتائج التعداد العام للسكان في محافظة نينوى لعام 

الهيئةةة العليةةا للتعةةداد العةةام للسةةكان والمسةةاكن,  –التخطةةيط وزارة  –جمهوريةةة العةةراق  -
, جةدول 5222(, تمةوز 2التعداد العام للمباني والمساكن والمنشآت واألسر, تررير رقةم )

 , بيانات الحاسبة االلكترونية )غير منشورة(.222-222(, ص22رقم )

عية ألتركزذككا, السككيما تككألفر ا سككألا  المحليككة المناسككبة السككت طاب ا نشككطة الصككنا -ثانيككًا:
فيما يتعل  بسأل  مدينة المألصل التي ت م اكبر تجما ح ري للسككان. حيك  يت ك  مكن 

%( مككككن مجمكككألع سكككككان ق ككككا  40,3( أن ككككا  اسككككتحأل ت علكككا 3معطيكككات الجككككدألل رقكككم  
%( من المجمألع الكلي 93,3( مليألن نسمة, ألبنسبة  0633704المألصل البال  عددذم  
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%( مكن مجمكألع السككان الح كر فكي 39,7اسكتحألا ذا علكا  لسكان المحاف ة ف كم عكن 
. ألذك ه المؤشكرات 0202( مليكألن نسكمة لعكام 0003430ق ا  المألصل ألالبال  عكددذم   

الكمية تشكل عامكل جك ب مكألقعي لصنشكطة الصكناعية المختلوكة التكي تمتكاز بكألن كا أنشكطة 
يما مككن حيكك  الحجككم  ات طككابا اسككت مكي تتطلككب تككألفر ا سككألا  المناسككبة لتألطن ككا , السكك

السككككاني ألالطلكككب علكككا منتجات كككا الصكككناعية. حيككك  ُيعكككد حجكككم السككككان مؤشكككر علكككا حجكككم 
الطلككب ألمككن ثككم علككا طبيعككة حجككألم ا سككألا  المتاحككة, ألذكك ا مككا أعطككا ل  ككا  المألصكككل 
عمألمكككًا ألمدينكككة المألصكككل   مرككككز المحاف كككة ( علكككا ألجكككا التحديكككد ميكككزم نسكككبية فكككي تكككألفر 

ا نشكطة الصكناعية م ارنكة با ق كية ا خكر, مكن محاف كة نينككأل, ا سكألا  المناسكبة لترككز 
 (. 0ألف ًا لمؤشر حجم السكان كما مبين في الخارطكككككككة رقم  
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العامل التاريخي المتمثل ب دم التألطن الصناعي في مدينة المألصل, قد عزز أي ًا  -ثالثًا:

ألتركزذكككا لمسكككتوادم مكككن مكككن تكككأثير اقتصكككاديات التكتكككل  فكككي اسكككت طاب ا نشكككطة الصكككناعية 
المزايا المألقعيا المتح  ة بوعل تأثير اقتصاديات المألقكا الصكناعي ألالمتح  كة بوعكل الكرألابط 
الصناعية بين ا نشطة الصناعية ما تألفر الخدمات ا خر,  ألالتي أس مت فكي انخوكاي 
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دينكككة تككككالي  امنتكككا  ألزيكككادم ا ربكككاح المتح  كككة للمشكككاريا الصكككناعية التكككي تترككككز   كككمن م
 المألصل.  

تألفر ال أل, العاملة المزمة من حيك  الككم لترككز ا نشكطة الصكناعية, السكيما ألأنكا  -رابعًا:
( يت ككك  أن  ق كككا  المألصكككل اسكككتحأل  لألحكككدم علكككا 3مكككن خكككمل معطيكككات الجكككدألل رقكككم  

% ( مككن المجمككألع 93,3% ( ألاسككتحأل  مركككز ال  ككا    مدينككة المألصككل ( علككا  60,0 
 (9023373ة البال   الكلي لسكان المحاف 
. ممكككا شككككل  لكككد عامكككل اسكككت طاب لترككككز ا نشكككطة الصكككناعية 0202مليكككألن نسكككمة لعكككام 

المختلوككة  ككمن مدينككة المألصككل باعتبككار أن الترككككز الكبيككر للسكككان يصككاحبا أي ككًا ترككككز 
 لل أل, العاملة.

دينككة التركككز الكبيككر للخككدمات المزمككة, السككيما خككدمات الُبنككا امرتكازيككة  ككمن م -خامسككًا:
المألصل م ارنكة بمنكاط  المحاف كة ا خكر,, كتكألفر خكدمات التسكألي , امسككان, الخكدمات 
الصكككحية ألاالتصككككاالت, الككككدألائر الخدميككككة, ف ككككم عككككن مراكككككز التككككدريب ألالتأذيككككل ألالمراكككككز 
البحثية المتمثلة بجامعة المألصل التي ت كم العديكد مكن الكليكات ألالمراككز البحثيكة بمختلك  

ة ف ككم عككن المعاذككد الونيككة. ان التركككز المكككاني للخككدمات ألالمراكككز االختصاصككات العلميكك
امداريككة ألالبحثيككة ألالككدألائر الخدميككة  ككمن مدينككة المألصككل قككد أعطككا مبككررًا رئيسككًا لجكك ب 
السكان الم اجرين من المناط  ا خر, ف م عكن  االسكتثمارات التنمأليكة للفكادم مكن ذك ه 

المتح  كة  كمن مدينكة المألصكل م ارنكة بمنكاط   الخدمات ألالألفكألرات االقتصكادية الح كرية
المحاف ة ا خكر,, ممكا عكزز  لكد أي كًا مكن اسكتمرار التكأثير المككاني القتصكاديات التكتكل 

 الح ري في است طاب ا نشطة الصناعية ألتركزذا  من مدينة المألصل.
تكككككألفر طكككككر  ألألسكككككائل الن كككككل الممئمكككككة. ا  تكككككرتبط مدينكككككة المألصكككككل با ق كككككية  -سادسكككككًا:

(. ألذكك ه 9لمحاف ككات ا خككر, بشككبكة جيككدم مككن طككر  الن ككل كمككا مبككين فككي الخارطككة رقككم  ألا
المزايككا المألقعيككا قككد عككززت بشكككل كبيككر مككن فككرص تككأثير اقتصككاديات التكتككل فككي اسككت طاب 
ا نشككطة الصككناعية ألتركزذككا فككي مدينككة المألصككل, م ارنككة بمنككاط  المحاف ككة ا خككر, التككي 
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يككا. ا  ُيعككد تككألافر طككر  ألألسككائل ن ككل ممئمككة مككن حيكك  الكككم توت ككر لمثككل ذكك ه المزايككا المألقع
 ألالنألع متطلب مألقعي م م لتركز ا نشطة الصناعية ألف  االعتبارات التنمألية اآلتية..

لعمقكككة تككككالي  الن كككل بمختلككك  مراحكككل امنتكككا  الصكككناعي ألبالتكككالي ذكككي التكككي تكككؤثر بشككككل  - أ
   لككد تتحككدد الكوككا م المألقعيككة مباشككر علككا تكككالي  امنتككا  الصككناعي الن ائيككة, ألفككي  ككأل 

 ألاالقتصادية لصنشطة الصناعية ألمد, اس ام ا في تطألير مستأليات التنمية المكانية.

ُيعككد تككألافر طككر  ألألسككائل ن ككل رخيصككة ألممئمككة عامككل  ككرألري لتألسككيا نطككا  أسككألا   -ب
ا نشكككككطة الصكككككناعية ألمكككككن ثكككككم تحديكككككد حجكككككم المبيعكككككات لتلكككككد ا نشكككككطة ألمسكككككتأل, العألائكككككد 

دية المتح  ة,  نا كلما اتسعت مديات أسألا  ا نشكطة الصكناعية كلمكا سكاذم  لكد االقتصا
فككي زيككادم امنتككا  الصككناعي مككن خككمل ال ككدرم علككا تصككري  كميككات كبيككرم منككا, ممككا ُيسكك م 
 لد فكي زيكادم قكدرم تلكد ا نشكطة علكا تح يك  أربكاح كبيكرم تبكرر اسكتمرار تألطن كا ألتطألرذكا 

ألير ال يككل االقتصكادي ألاالجتمكاعي ألالعمرانكي  كمن الحيكز ألمن ثم زيادم اس ام ا في تطك
التكنأللكألجي الصكناعي فكي مجكال السكيما فكي  كل الت كدم أل المكاني للقليم ال ي تتألطن فيكا. 

قطككاع الن ككل الكك ي أسكك م  فككي اعطككا  ا نشككطة الصككناعية مرألنككة كبيككرم فككي اختيككار مألاقع ككا 
و ككة التكككالي  ألذكك ا جانككب لككا مككن خككمل تككألفير طككر  ألألسككائل ن ككل سككريعة ألكوككأل م ألمنخ

 . (00 ي للقليمككككككككككة  من الحيز المكانكككككالصناعي  التنمية ككككفي نجاح عملية تح ي  أذمية كبيرم
ألدألر سياسكات التنميكة  Industrial planning ) كع  التخطكيط الصكناعي   -سكابعًا:

المكانيككككة فككككي معالجككككة االخككككتمل المكككككاني فككككي تألزيككككا ا نشككككطة الصككككناعية  ككككمن منككككاط  
جرا ات لتشجيا انت ال االستثمارات الصناعية  المحاف ة ا خر,, من خمل أل ا خطط ألا 

 اقتصر  ا نحأل المناط  المتخلوة صناعيًا من المحاف ة, 
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التي تركزت خار  مركز ق ا  المألصكل, بام كافة  لد علا بعي مشاريا ال طاع العام 

الككا ق ككا  سككنجار, ألذكك ا عككزز بشكككل كبيككر مككن  اسككتمرار فككرص تككأثير اقتصككاديات التكتككل 
( ألتركزذككا Industrial Activities( ا نشككطة الصككناعية  polarizationفككي اسككت طاب  

اص الككك ي فكككي مدينكككة المألصكككل, السكككيما ألان مع كككم ذككك ه ا نشكككطة ذكككي تابعكككة لل طكككاع الخككك
 Maximization ofيبح  دائمًا عكن المألقكا الك ي يح ك  لكا أقصكا العألائكد االقتصكادية  
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the economic Revenues ألبأقككل التكككالي , ألبغككي الن ككر عككن ا بعككاد التنمأليككة )
 ا خر,.

عمألمككًا ل ككد أسكك مت ذكك ه العألامككل جميعككًا فككي اسككتمرار فككرص التككأثير المكككاني القتصككاديات 
الح كككري فكككي اسكككت طاب ا نشكككطة الصكككناعية ألتركزذكككا  كككمن مدينكككة  –التكتكككل الصكككناعي 

المألصل التي أصبحت مركز است طاب ألتركز كبير لصنشطة الصناعية ألبشكل يوأل  ألاقا 
فكككي الجكككدألل  ا  لكككد مسكككب اً بينككك التكككألطن الصكككناعي  كككمن منكككاط  المحاف كككة ا خكككر, كمكككا

ألصككل لألحككدذا م ارنككة ب  ككا  (. حيكك  بلغككت نسككبة التركككز الصككناعي فككي مدينككة الم6رقكككككككككم 
% , 34المألصككل ألف ككًا لمعككدل ا ذميككة النسككبية لعككدد المنشككيت الصككناعية ألالعككاملين في ككا  

علككا التككألالي. كمككا اسككتحأل ت مدينككة المألصككل لألحككدذا  0202, 0334%( للسكنألات 43,6
%( مكككن اجمكككالي عكككدد المنشكككيت الصكككناعية, 39%,33علكككا نسكككبة ترككككز صكككناعي بلغكككت  

%( مككككن اجمككككالي العككككاملين فككككي ال طككككاع 63%, 40صككككناعي بلغككككت  ألعلككككا نسككككبة تركككككز 
ن ذكككك ه اعلككككا التككككألالي.  0202, 0334الصككككناعي  فككككي محاف ككككة نينككككأل, خككككمل السككككنألات 

التكككأثير المككككاني  المؤشكككرات الكميكككة للترككككز الصكككناعي ُتشككككل بحكككد  ات كككا دالكككة علكككا طبيعكككة
نشطة الصناعية  من الح ري في استمرار است طاب ا لص –القتصاديات التكتل الصناعي 

خككمل اسككتمرار تككأثير مدينككة المألصككل كمركككز اسككت طاب ألتركككز كبيككر لصنشككطة الصككناعية, 
الح كككري فكككي تحديكككد  -ممكككا عكككزز  لكككد مكككن فر كككية تكككأثير اقتصكككاديات التكتكككل الصكككناعي 

االتجاذككات المكانيككة لتككألطن ا نشككطة الصككناعية, ألمككن ثككم زيككادم حجككم المدينككة,  ن التركككز 
طة االقتصادية السيما الصناعية  من منكاط  محكددم ُيعكد سكببًا رئيسكًا لزيكادم الكبير لصنش

النمأل السكاني من خمل تألفير المناخ الممئم السكت طاب الم كاجرين مكن المنكاط  ا خكر, 
الا المكدن التكي تتكألفر في كا ا نشكطة االقتصكادية ألالخدميكة ال كادرم علكا تكألفير فكرص عمكل 

 . (00  ألدخألل مناسبة للسكان 
... ا بعككاد التنمأليككة ألالبيئيككة للتركككز الصككناعي  ككمن مدينككة المألصككل بوعككل تككأثير 0 – 7 

 اقتصاديات التكتل.
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تتحكككككدد ا بعكككككاد التنمأليكككككة للترككككككز الصكككككناعي بوعكككككل تكككككأثير عألامكككككل االسكككككت طاب الصكككككناعي 
 Industrial polarization factors)  الح ري  من  -القتصاديات التكتل الصناعي

 صل باتجاذين... مدينة المأل 
االتجاه ا ألل.. يتمثل بالجانب االيجابي للتركز الصكناعي  كمن مدينكة المألصكل. أليتحكدد 

 باالعتبارات التنمألية اآلتية..
شكككل التركككز الصككناعي  ككمن مدينككة المألصككل عامككل رئككيل فككي زيككادم معككدل النمككأل  -أألاًل:

صكناعية ذكي العامكل الحاسكم السكاني السيما بالنسبة للسكان الح ر باعتبار أن التنميكة ال
فككككي احككككدا  التغيككككرات التنمأليككككة السككككريعة فككككي ال يكككككل االقتصككككادي ألاالجتمككككاعي ألالعمرانككككي 

 Economic Baseللقلكيم. ا  انكا ألف كًا للمبكادر الرئيسكة لن ريكة ا سكال االقتصكادي  
Theory)  في امقليم, ان خل  فرصة عمل في ا نشطة االقتصكادية ا ساسكية سيصكاحبا

 تككأثير م ككاع  يتمثككل فككي  تككألفير فرصككتي عمككل فككي  ا نشككطة  يككر ا ساسككية فككي امقلككيم 

. أللكككككألن النشككككاط الصككككناعي أأل الوعاليككككة الصككككناعية  مككككن أبككككرز ا نشككككطة االقتصككككادية (09 
ن التركز الصناعي سيأللد تأثيرًا إتصادي للمدينة, فا ساسية المؤثرم في تكألين ا سال االق

تنمأليككًا م ككاعوًا علككا ا نشككطة  يككر ا ساسككية فككي مدينككة المألصككل ألف ككًا آلليككة التككأثير التككي 
تت من ا ن رية ا سال االقتصادي في امقليم من خمل ما تألفره ا نشطة الصناعية مكن 

بحكد  اتكا يشككل عامكل مكؤثر فكي فرص عمل ا افية في ا نشكطة الخدميكة ا خكر,, ألذك ا 
اسككت طاب السكككان مككن المنككاط  ا خككر, مككن محاف ككة نينككأل, ألمككن ثككم زيككادم تركككزذم  ككمن 

%( 43,3( علككا  7اسككتحأل ت لألحككدذا ألف ككًا لمعطيككات الجككدألل رقككم  مدينككة المألصككل التككي 
( مليكككألن نسكككمة, ألبنسكككبة 0633704مكككن مجمكككألع سككككان ق كككا  المألصكككل البكككال  عكككددذم  

( مليككككألن 9023373جمككككألع الكلككككي لسكككككان المحاف ككككة البككككال  عككككددذم  %( مككككن الم93,3 
%( مكككن مجمكككألع السككككان الح كككر فكككي ق كككا  39,7اسكككتحألا ذا علكككا   ف كككم عكككننسكككمة, 

السكيما انكا مكن خكمل أل . 0202( مليكألن نسكمة لعكام 0003430المألصل ألالبال  عكددذم   
ناعي في مدينة ( يت   ان مؤشرات التركز الح ري ألالص3(, 6معطيات الجدأللين رقم  

المألصكككل قكككد اسكككتمرت فكككي ألتكككائر متصكككاعدم ألذككك ا مكككا جعكككل مكككن مدينكككة المألصكككل باسكككتمرار 
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الح ككري مرككككز اسكككت طاب كبيكككر  -ألبوعككل التكككأثير المككككاني القتصككاديات التكتكككل الصكككناعي
للسكان ألا نشطة الصناعية علا حساب فرص االسكت طاب المككاني للمنكاط  ا خكر, مكن 

 محاف ة نينأل,.
اسككك ام ا نشكككطة الصكككناعية المترككككزم  كككمن مدينكككة المألصكككل فكككي تطكككألير أساسككك ا  -ثانيكككًا:

االقتصادي ألتطألير خدمات البنا االرتكازية ما زيادم حجم المدينة ألتطألرذا, علا اعتبكار 
أن العمقكككة بكككين ترككككز ا نشكككطة االقتصكككادية عمألمكككًا ألمن كككا الصكككناعية ألتطكككألر المكككدن ذكككي 

 ..(07  احية التنمألية العتبارين عمقة طردية متبادلة التأثير من الن
اس ام الحيز الجغرافي في تعزيز فرص تطألير الكوا م امنتاجية لصنشطة االقتصادية مكن   -0

خككمل مسككاذمتا فككي خوككي تكككالي  امنتككا  ل كك ه ا نشككطة, أل لككد بوعككل تككأثير اقتصككاديات 
 التكتل الح ري.

ال يكككل المكككاني للقلككيم, أي فككي تطككألير  ةالسككيما الصككناعيأل مسككاذمة ا نشككطة االقتصككادية   -0
تطككألير ال يكككل االقتصككادي ألاالجتمككاعي للحيككز الجغرافككي الكك ي تتركككز ا نشككطة امنتاجيككة, 
ألذكككك ا ُيسكككك م فككككي خلكككك  منككككاخ ممئككككم لتركككككز ا نشككككطة االقتصككككادية ألتطككككألير فككككرص جكككك ب 

 االستثمارات التنمألية للقليم.
علكا الترككز الكمكي ف كط, أي انكا ثالثًا: ان التركز الصناعي في مدينة المألصل لم ي تصكر 

( سككتة فككرألع صككناعية اشككتمل علي ككا 3لككم يتحككدد بوككرألع صككناعية معينككة, بككل اشككتمل علككا  
ال طككاع الصككناعي فككي محاف ككة نينككأل,, علككا العكككل مككن المنككاط  ا خككر, مككن المحاف ككة 

( 4التكككي تحكككدد التكككألطن الصكككناعي في كككا بصكككناعات محكككددم كمكككا مبكككين فكككي الجكككدألل رقكككم  
(. ان ذككك ا التنكككألع الصكككناعي فكككي مدينكككة المألصكككل ُيعطكككي مؤشكككرًا تنمأليكككًا 7قكككم  ألالخارطكككة ر 
س ام ا نشطة الصناعية فكي تطكألير مسكتأليات التنميكة المكانيكة  كمن مدينكة اايجابيًا علا 

المألصل م ارنة بمناط  المحاف ة ا خر, ألف ًا لل اعدم التنمألية التي تتطلب  رألرم ألجألد 
نسككبيًا ُيسكك م فككي تطككألير ال يكككل االقتصككادي ألاالجتمككاعي تنككألع صككناعي يح كك  نمككأل متككألازن 

ألالعمرانككي للقلككيم, أل لككد مككن خككمل المزايككا التنمأليككة التككي يح   ككا التنككألع الصككناعي  ككمن 
  -الحيز المكاني للقليم ألالتي تتمثل باآلتي:
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ُيس م التنألع الصناعي في خل  فرص عمل كبيرم ألمتنألعة ُتس م في است طاب أعداد كبيرم  -0
ال كأل, العاملكة, أليت ك   لكد فكي مدينكة المألصكل مكن خكمل اسك ام ا نشكطة الصكناعية من 

( فرصكككة عمكككل  كككمن الناشكككطة الصكككناعية الكبيكككرم ف كككط 3300المترككككزم في كككا فكككي تكككألفير  
%( مكككن مجمكككألع العكككاملين فكككي ال طكككاع الصكككناعي فكككي محاف كككة نينكككأل, ألالبكككال  63ألبنسكككبة  
لناحية التنمألية ينعكل ايجابًا في تطألير . ألذ ا من ا0202( عامل لعام 00020عددذم  

مسكتأليات الكدخألل أل رفككا مسكتأل, ال كدرم الشككرائية للسككان ألمكن ثككم تنشكيط ألتطكألير ا نشككطة 
االقتصككككادية ألالخدميككككة ا خككككر,  ككككمن مدينككككة المألصككككل ألف ككككًا آلليككككة التككككأثير المتبككككادل بككككين 

ان ال طكاع الصكناعي ا نشطة الصناعية ألا نشطة االقتصادية ألالخدمية ا خر,, باعتبكار 
الكا جانككب ال طككاع الزراعككي ُيعككد مككن ا نشكطة االقتصككادية ا ساسككية الكك ي ُيعتمككد عليككا فككي 
دعكككم ألتطكككألير ا نشكككطة ا خكككر,  يكككر ا ساسكككية ألمكككن ثكككم تعزيكككز فكككرص تطكككألير مسكككتأليات 

 التنمية المكانية  من امقليم. 
قتصككاد امقلككيم خاصككة عنككد يح كك  االكتوككا  الكك اتي نسككبيًا للقلككيم ألذكك ا يشكككل عنصككر قككألم ال -0

 حدأل  ا زمات االقتصادية أأل الحرألب.  
ُيس م في خل  مرألنة في امنتا  الصكناعي عنكد حكدأل  تغيكرات فكي الطلكب علكا امنتكا    -9

 ألتغير الت نيات الصناعية.
 يح   أف ل استغمل للمكانيات التنمألية المتاحة.  -7
 يساذم في تنأليا مصادر دخل امقليم.  -6
تسكك يل عمليككة انت ككال ال ككأل, العاملككة مككن صككناعة  خككر,, ممككا يسككاعد  لككد فككي الحككد مككن   -3

 مشكلة البطالة عند حدأل  ا زمات االقتصادية.
 (1جدول رقم )

 المجموع قضاء تلكيف قضاء سنجار قضاء الحمدانية قضاء الموصل الفروع الصناعية

عدد 
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 3111التوزيع الكمي والنوعي لثروع النشاط الصناعي التحويلي ضمن أقضية محافةة نينوى لعام 

 الجدول  باالعتماد على ... أُعدَّ  -المصدر:    
مديرية اإلحصاء الصناعي, نتةائج  –الجهاز المركزي لإلحصاء  –وزارة التخطيط  –جمهورية العراق  -

, بيانةات الحاسةبة 5227اإلحصاء الصناعي السنوي للمنشآت الصناعية الكبيرة في محافظة نينةوى لعةام 
 االلكترونية )غير منشورة(.
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 االتجاه الثاني.. يتمثل بالجانب السلبي للتركز الصناعي  من مدينة المألصل. 
ان التككككأثير االيجككككابي للعمقككككة الطرديككككة بككككين حجككككم المدينككككة ألاقتصككككاديات التكتككككل, أي بككككين  
مستأل, تطألر المدينة ألاقتصاديات التكتل سأل  لن يستمر الا ماال ن اية,  نا في مرحلكة 

قكة تح يك  أقصكا ا ربكاح أأل المنكافا االقتصكادية ألأعلكا مسكتأل, معينة ألعند بلألغ ذ ه العم
مكككن قكككدرات االسكككت طاب فكككأن عمليكككة اسكككت طاب أأل تكككألطين أي مشكككرألع صكككناعي بعكككد ذككك ه 

. لك لد فكأن اسكتمرار الترككز  (06  مرحلكة الماقتصكاديات للتكألطن الكاالمرحلة يعني الألصكألل 
بوعككككككل التككككككأثير المكككككككاني الكبيككككككر للسكككككككان ألا نشككككككطة الصككككككناعية  ككككككمن مدينككككككة المألصككككككل 

القتصككككاديات التكتككككل, ألمككككن ثككككم بلككككألغ عمليككككة االسككككت طاب المكككككاني مرحلككككة الماقتصككككاديات 
سكككيترتب عليكككة مكككن الناحيكككة التنمأليكككة ألالبيئيكككة آثكككارًا  ات أبعكككاد سكككلبية علكككا مدينكككة المألصكككل 

 ألمناط  محاف ة نينأل, ا خر, ألف ًا لمعتبارات اآلتية...
أليات التنميككة المكانيككة بسككبب الترككككز الصككناعي  ككمن مدينكككة ألجككألد تبككاين فككي مسكككت -أألاًل:

المألصككل علككا حسككاب المنككاط  ا خككر, مككن المحاف ككة التككي تعككاني مككن  ككع  أأل انعككدام 
ألجككألد أنشككطة صككناعية كبيككرم في ككا, ألذكك ا االنحيككاز المكككاني للصككناعة قككد األجككد ذككألم انمائيككة 

 Development Gapل  بكك...( بين مناط  المحاف ة, السيما فيما يتع 
تكككألفير فكككرص العمكككل ألمكككن ثكككم مسكككتأليات الكككدخألل المتح  كككة, أل لكككد مكككن خكككمل ترككككز فكككرص  .0

العمل ألالكدخألل بشككل رئكيل  كمن منكاط  الترككز الصكناعي التكي تتمثكل بمدينكة المألصكل 
علكككا حسكككاب محدألديكككة فكككرص العمكككل ألالككككدخألل المتح  كككة  كككمن منكككاط  محاف كككة نينككككأل, 

ية أأل تعكاني مكن  كع  فكي مسكتأليات التكألطن ا خكر, أل الخاليكة مكن ألجكألد أنشكطة صكناع
 الصناعي في ا.

مستأل, استغمل المؤذمت التنمألية المتاحة  من منكاط  المحاف كة المختلوكة التكي تتكألافر  .0
في ككا امكانيككات تنمأليككة  ألبكميككات اقتصككادية قابلككة لمسككتثمار الصككناعي السككيما الثككرألات أأل 

( لكن كا الزالكت 3ن فكي الجكدألل رقكم  ( كمكا مبكيMineral Resourcesالمكألارد المعدنيكة  
تلعوككر, أل سككنجار,  ألالبعككا ,أل  يككر مسككتثمرم صككناعيا  كمككا ذككأل الحككال فككي أق ككية الح ككر, 

الحمدانيكة, أل لكد بسكبب  كع  فاعليكة تكأثير اقتصكاديات التكتكل فكي أل تلكيك , أل الشيخان, أل 
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تنشككيط عألامككل االسككت طاب الصككناعي  ككمن ذكك ه المنككاط  ممككا انعكككل  لككد علككا ب ائ ككا 
تخلوة صناعيًا, ألكان  لد علا حسكاب توكأل  فكرص االسكت طاب الصكناعي  كمن ق كا  م

المألصل عمألمًا ألمدينة المألصل  مركز ال  ا ( علا ألجا التحديد بوعل التكأثير االيجكابي 
 الح ري. -القتصاديات التكتل الصناعي

سككتأل, م ف ككم عككنالسككيما خككدمات الُبنككا امرتكازيككة , أل تركككز ألتطككألير الخككدمات المزمككة,  .9
. أي ألجألد فرص كبيرم لتطألير (Economic Base   ي       تطألير ا سال االقتصاد

خدمات البنا االرتكازية  من مدينة المألصل علا حسكاب  كع  فكرص التطكألير  كمن 
المنككاط  ا خككر, مككن المحاف ككة التككي الزالككت تعككاني مككن  ككع  مسككتأل, تطككألير خككدمات 

 البنا االرتكازية ألأساس ا االقتصادي.
ا بعككاد البيئيككة السككلبية للتركككز الصككناعي  ككمن مدينككة المألصككل ألالمتمثلككة بككالتلأل   -ثانيككًا:

السككيما ان مع ككم ا نشككطة الصككناعية التككي تتركككز أل ( Industrial Pollutionالصككناعي  
 ككمن المنط ككة الصككناعية الألاقعككة فككي السككاحل ا يسككر مككن مدينككة المألصككل ذككي صككناعات 

كيمياأليككككة ألصككككناعة كاربيككككد الكالسككككيألم ألالخككككدمات الصككككناعية ملألثككككة للبيئككككة, كالصككككناعات ال
المتمثلككة بسككمكرم السككيارات ألمحطككة انتككا  الطاقككة الك ربائيككة ف ككًم عككن صككناعات انشككائية 

ُتعككككد  ا . (03  متنألعككككة, حيكككك  ت ككككا ذكككك ه الصككككناعات  ككككمن مراكككككز عمرانيككككة كثيوككككة السكككككان
لبيئكة بسكبب المخلوكات الصكناعية الصناعات امنشائية مكن أكثكر ا نشكطة الصكناعية تلألثكًا ل

المتنألعة الناتجة عن ا ألالتي تتباين حسكب نكألع ذك ه ا نشكطة ألطبيعكة مكدخمت ا مكن المكألاد 
الخككام مكككن حيكك  الككككم ألالنككألع ف كككًم عككن التلكككأل  ال أل ككائي النكككاتف عن ككا كمكككا مبككين فكككي 

, يتطلب (. ألذي ب لد أصبحت تسبب أ رارًا بيئية علا المراكز العمرانية02الجدألل رقم  
ألفكككك  االعتبككككارات التنمأليككككة ألالبيئيككككة اتخككككا  امجككككرا ات التخطيطيككككة المزمككككة لمعالجككككة ذكككك ه 

 المشكلة. 
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 (8جدول رقم )

التوزيع الجغرافي الكمي والنوعي واألهمية الصناعية للخامات والرواسب المعدنية في 

 محافةة نينوى

الخامات ألالرألاسب 
 التألزيا الجغرافي المعدنية

المحاف ة  مليألن  احتياطي
من  طن( ألنسبتا  %(

 ال طر

 احتياطي
ال طر 
 مليألن 
 طن(

 ا ذمية الصناعية

 4222 %(0,3  022  بادألش , حمام العليل, سنجار حجر الكلس

صناعة السمنت, مادم مساعدم في صناعة 
الألر  ألالسكر ألفي اعداد ا فران المعدم 

لتصوية الخامات الولزية, يستخدم في البنا  
 ت طيعا أللتغلي  ألاج ات المبانيبعد 

 صناعة الجص ألاالسمنت 092 %(97,3  76 تلعور, سد المألصل, رب ق ا  المألصل, سنجار الجبل

الحصا ألالرمال 
 صناعات انشائية متنألعة 9222 %(2.0  4 كن ش, الخازر, الكألير,ع رم, بردرش ,  (9 مليألن م

  729 %(37  930 المشرا  , اللزاكة الكبريت

 صناعة السمنت ألصناعات انشائية متنألعة 642 %(4  72 تلعور, سد المألصل  أطيان السمنت

 صناعة الطابأل  3222 %(2,6  9 المألصل أطيان الطابأل 

 أُعد الجدول باالعتماد على.. -المصدر:    
تطورها ومشكالتها ,  – الطائي , احمد طالل خضر , توطن الصناعات اإلنشائية في محافظة نينوى -

 . 222, ص 5225قسم الجغرافية , -كلية التربية –دكتوراه )غ . م( , جامعة الموصل  أطروحة

 (3جدألل رقم  
 في محافةة نينوى اإلنشائيةأنواع الملوثات الصناعية الناتجة عن الصناعات 

 

 نوع النشاط الصناعي

 

 أنواع الملوثات الصناعية

 

 صناعة الحالن

 

 متطاير, فضالت صلبة, ضوضاء عالية داخل المصنعغبار 

 ضوضاء متوسطة, مخلثات صلبة ناجمة عن تكسر بعض قطع البلوك صناعة البلوك

 غبار, فضالت صلبة, مياة ملوثة باألسمنت, ضوضاء متوسطة صناعة الكاشي

 CO2, CO, SO2فضالت صلبة, ضوضاء عالية داخل المصنع, الدخان, صناعة السمنت

 , مياه ملوثة باألسمنت, غبار, روائح

ضوضاء متوسطة, مخلثات صلبة ناتجة عن تكسر بعض قطع الكتل  صناعة األنابيب والكتل الكونكريتية

 الكونكريتية

 

   على.. باالعتمادأُعد الجدول  -المصدر:
 الطةةةةةائي , احمةةةةةد طةةةةةالل خضةةةةةر , تةةةةةوطن الصةةةةةناعات اإلنشةةةةةائية فةةةةةي محافظةةةةةة نينةةةةةوى

كليةةةةةةةة  –تطورهةةةةةةةا ومشةةةةةةةكالتها , أطروحةةةةةةةة دكتةةةةةةةوراه )غ . م( , جامعةةةةةةةة الموصةةةةةةةل  –
 .222-222ص,  5225قسم الجغرافية , -التربية
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سككاذم التركككز الصككناعي  ككمن مدينككة المألصككل مككا عألامككل أخككر, فككي خلكك  عألامككل  -ثالثككًا:
است طاب للسكان علا حساب المناط  ا خر, مكن المحاف كة, ممكا نكتف عكن  لكد اخكتمل 
مكاني في تألزيا السكان بين أق ية المحاف ة لصال  ق ا  المألصكل كمكا بينكا مسكب ًا فكي 

( ممككا نككتف عككن  لككد ألجككألد اخككتمل مكككاني فككي تألزيككا السكككان بككين منككاط  3الجككدألل رقككم  
المحاف ة المختلوة, ألذ ا يعكد جانكب سكلبي ألف كًا لمعتبكارات امسكتراتيجية ألتألج كات تح يك  

 ازنة نسبيًا. أل لد  ذمية العنصر البشري في تح ي  التنمية المكانية.التنمية المكانية المتأل 
لي ا ا نشطة الصناعية  من مدينة اأد, التركز الصناعي ألالخدمات التي تحتا   -رابعًا:

المألصكككل, الكككا خلككك  عألامكككل اسكككت طاب لصنشكككطة الصكككناعية الجديكككدم , أي توكككأل  عألامكككل 
الح كككري  كككمن مدينكككة  –كتكككل الصكككناعي الجككك ب الصكككناعي بوعكككل تكككأثير اقتصكككاديات الت

 المألصل, م ابل توأل  عألامل الطرد الصناعي  من المناط  ا خر, من المحاف ة. 
أد, التركككز الصككناعي الكبيكر  ككمن مدينككة المألصككل الكا زيككادم ال ككغط ألالطلككب  -خامسكًا:

 علككا الخككدمات المختلوككة مككن قبككل السكككان ألا نشككطة االقتصككادية المختلوككة, ألذكك ا ينككتف عنككا
آثارًا بيئية ألاجتماعية ألاقتصادية كبيكرم تكنعكل سكلبًا علكا مسكتأل, ا دا  الكأل يوي لصنشكطة 
 الصناعية ألكوا م استعمال ذ ه الخدمات من قبل السكان ألا نشطة االقتصادية المختلوة.

 االستنتاجات ألالتألج ات التنمألية المست بلية.
ا البحكك  فككي اطارذككا الن ككري مككن خككمل عككري ألمناقشككة المحككاألر التككي اشككتمل علي كك     

ألالتطبي كككي لمنط كككة الدراسكككة  مدينكككة المألصكككل(, تبكككين لنكككا اآلليكككة التكككي مكككن خمل كككا تمكككارل 
اقتصككاديات التكتككل دألرذككا كعامككل مككألقعي محككدد ألمككؤثر فككي اسككت طاب ا نشككطة الصككناعية 
ألتركزذا  كمن أمكاكن محكددم مكن امقلكيم , مكن خكمل انحيكاز الصكناعة مكانيكًا فكي تألطن كا 

مستوادم من المزايا االيجابيكة للتكتكل ألالمتح  كة  بوعكل تكأثير اقتصكاديات التكتكل الصكناعي ل
الح كككري , ممكككا يكككؤدي  لكككد الكككا خلككك  حالكككة المتكككألازن فكككي تألزيكككا ا نشكككطة الصكككناعية  -

 ككمن منككاط  امقلككيم المختلوككة, ألذكك ا التككأثير المكككاني القتصككاديات التكتككل قككد تبلككألر بشكككل 
ألصككل التككي أصككبحت اكبككر مركككزًا السككت طاب ا نشككطة الصككناعية ألا كك   ككمن مدينككة الم

ألتركزذككا مكانيككًا كمككا بينككا  لككد مككن خككمل محككاألر ذكك ا البحكك  بمؤشككرات كميككة كدالككة لتككأثير 
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الح ككري فكي تحديكد االتجاذككات المكانيكة لتكألطن ا نشككطة  –اقتصكاديات التكتكل الصكناعي 
حاف كة,مما نكتف عكن  لكد ألجكألد الصناعية  من مدينة المألصل ألالمناط  ا خر, مكن الم

انحياز مكاني للصناعة خل  حالة المتألازن في تألزيا ا نشكطة الصكناعية مكانيكًا كمكا بينكا 
%( من أجمكالي عكدد 39استحأل ت  مدينة المألصل لألحدذا علا   ا ( 6في الجدألل رقم  

ناعي %( من أجمالي العاملين في ال طاع الص63المنشيت الصناعية الكبيرم ألعلا نسبة  
. ألذك ا الترككز الصكناعي ارتكبط بعألامكل عديكدم أسك مت فكي 0202في محاف ة نينكأل, لعكام 

تعزيز ألم اعوة دألر اقتصاديات التكتل في است طاب ا نشكطة الصكناعية ألتركزذكا مكانيكًا 
 كككمن مدينكككة المألصكككل علكككا حسكككاب فكككرص االسكككت طاب الصكككناعي للمنكككاط  ا خكككر, مكككن 

 كككع  أأل انعكككدام مسكككتأليات الترككككز الصكككناعي في كككا المحاف كككة التكككي ال زالكككت تعكككاني مكككن 
ل ككع  فاعليككة اقتصككاديات التكتككل كعامككل مككؤثر فككي اسككت طاب ا نشككطة الصككناعية, ألقككد 

 ترتب علا ذ ا الألاقا أبعاد تنمألية  ات جانب ايجابي ألسلبي..
تمثككككل الُبعككككد التنمككككألي االيجككككابي  ككككمن مدينككككة المألصككككل تحديككككدًا مككككن خككككمل تطككككألير  -أألاًل:

 التنمية المكانية في ا علا حساب المناط  ا خر, من المحاف ة.مستأليات 
 الُبعد السلبي للتركز الصناعي  من مدينة المألصل ال ي تمثل من خمل اآلتي.. -ثانيًا:

مشكلة التلأل  الصناعي الناتجة عن التركز الصناعي الكبير لصنشكطة الصكناعية الملألثكة   -0
 للبيئة  من المنط ة الصناعية الألاقعة في الجانب ا يسر من مدينة المألصل.

مشكاكل االزدحكام ألال كغط علكا اسكتعمال الخككدمات مكن قبكل السككان ألا نشكطة الصككناعية   -0
  من مدينة المألصل.

نمأليككة بككين منككاط  محاف ككة نينككأل, المختلوككة لصككال  مدينككة المألصككل تحديككدًا ألجككألد فككألار  ت  -9
 السيما فيما يتعل  بككككك..

تكككككألفير فكككككرص عمكككككل   حجكككككم االسكككككتخدام الصكككككناعي مكككككن ال كككككأل, العاملكككككة(  كككككمن منكككككاط   - أ
 المحاف ة.

 مستأليات الدخألل المتح  ة. - ب
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االقتصككادية ألالح ككرية مسككتأل, تطككألير خككدمات البنككا االرتكازيككة ألتن ككيم ألتطككألير ا نشككطة  - ت
 في المناط  ا خر,

 ال جرم السكانية باتجاه مدينة المألصل  ات التركز الكبير للسكان. -  
مستأل, استثمار اممكانيات التنمألية المتاحة  من مناط  المحاف ة ا خر, التي ال زالت  -  

 متخلوة اقتصاديًا. 
تككأثير اقتصككاديات التكتككل الح ككري بوعككل  -ن ذكك ا الألاقككا ال ككائم للتركككز الصككناعيإلكك لد, فكك

فكككككي  كككككأل  االعتبكككككارات التنمأليكككككة ألالبيئيكككككة ألالتألج كككككات  - كككككمن مدينكككككة المألصكككككل يتطلكككككب 
 رألرم   -المست بلية  لتح ي  تنمية مكانية متألازنة نسبيًا  من مناط  المحاف ة المختلوة

العمككل علككا  تطككألير عألامككل االسككت طاب الصككناعي مككن خككمل تنشككيط فاعليككة اقتصككاديات 
 ككمن المنككاط  المتخلوككة صككناعيًا  لتشكككل اقتصككاديات مألقعيككا ُتسكك م ألمككن خككمل  التكتككل 

ايجابيات التكتل في ج ب ا نشطة الصناعية للتألطن  من ذ ه المناط , ألذ ا ينبغي أن 
  -طار التألج ات التنمألية اآلتية:ايتحدد عمألمًا في 

تطكألير المنكاط  المتخلوكة  أن يتبنا ال طكاع العكام اتبكاع اجكرا ات تخطيطيكة ممئمكة ل -أألاًل:
مكككن خكككمل تحجكككيم الترككككز الصكككناعي  كككمن مدينكككة المألصكككل ألأل كككا اجكككرا ات تشكككجيعية 
لل طككككاع الخككككاص لتألجيكككككا اسككككتثماراتا نحكككككأل المنككككاط  المتخلوكككككة مككككن خكككككمل تككككألفير المنكككككاخ 
االستثماري الممئم ليشكل اقتصكاديات مألقعيكة ُتسك م فكي اسكت طاب االسكتثمارات الصكناعية 

المتخلوككة صككناعيًا أأل ا قككل تطككألرًا خككار  مدينككة المألصككل  مركككز محاف ككة  ككمن المنككاط  
نينأل,( ألحتا خار  ق ا  المألصل ب د  امس ام في معالجة حالة المتألازن المككاني فكي 
تألزيككا ا نشككطة الصككناعية ألاسككتغمل المككؤذمت التنمأليككة المتاحككة  ككمن منككاط  المحاف ككة 

عيًا  ألمكككككككن ثكككككككم ت ليكككككككل ال كككككككألم امنمائيكككككككة المختلوكككككككة ألالتكككككككي الزالكككككككت  يكككككككر مسكككككككتثمرم صكككككككنا
 Development Gap  مككن خككمل تطككألير مسككتأليات التنميككة المكانيككة  ككمن منككاط )

 المحاف ة المختلوة.
تطككألير خككدمات البنككا االرتكازيككة  ككمن منككاط  المحاف ككة المتخلوككة لتشكككل عامككل  -ثانيككًا:

اديات التكتكل كعامكل است طاب مكاني للسكان أللكي ُتس م في تطكألير مسكتأل, فاعليكة اقتصك
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مكككألقعي فكككي اسكككت طاب  االسكككتثمارات االقتصكككادية المختلوكككة ألمن كككا الصكككناعية, باعتبكككار ان 
المنكككاط  المتطكككألرم تصكككب  أكثكككر قكككدرم علكككا اسكككت طاب االسكككتثمارات التنمأليكككة مكككن المنكككاط  

 المتخلوة أأل ا قل تطألرًا ألالتي ال تتألافر في ا المزايا االيجابية القتصاديات التكتل.
السيما الثكرألات المعدنيكة المتاحكة أل العمل علا تطألير استثمار المؤذمت التنمألية   -ثالثًا: 

 من مناط  ألاسعة مكن المحاف كة ألالتكي الزالكت  يكر مسكتثمرم صكناعيًا ألل كا أذميكة كبيكرم 
فككي مجككال اقامككة أنشككطة صككناعية متنألعككة يمكككن أن  ُتسكك م فككي تطككألير مسككتأليات التنميككة 

فككي  ككأل  التألج ككات التنمأليككة  -المحاف ككة المتخلوككة. ألذكك ا يتطلككب المكانيككة  ككمن منككاط  
 رألرم أجرا  دراسات توصيلية ألدقي ة لتحديد طبيعة الثرألات المعدنية المتاحة  -المست بلية

ألتألزيع ككا المكككاني مككن حيكك  الكككم ألالنككألع ألمككد, أذميت ككا الصككناعية  ذميككة  لككد فككي تحديككد 
ا  كككمن المنكككاط  المتخلوكككة صكككناعيًا أأل ا قكككل طبيعكككة المشكككاريا الصكككناعية الممككككن تألقيع ككك

 تطألرًا في أطار تألج ات تطألير مستأليات التنمية المكانية.  
أن يتبنكا ال طكاع الصكناعي العكام ألبالتعكاألن مكا ال طكاع الصكناعي الخكاص أل كا  -رابعكًا:

 New Industrialاسكككتراتيجيات تنمأليكككة تت كككمن اقامكككة مشكككاريا صكككناعية جديكككدم  
Projects م مككا طبيعككة  دألدات اقتصككادية تشكككل أقطككاب للتنميككة الصككناعية تككتم(  ات مككر

المككؤذمت التنمأليككة المتاحككة ألتألزيع ككا المكككاني مككن حيكك  الكككم ألالنككألع ألالألاقككا التنمككألي ال ككائم 
االعتبكار طبيعكة حاجكة السكأل  المحلكي ب من المناط  المتخلوة من المحاف كة, مكا ا خك  

 لمجاألرم لمنط ة الدراسة علا ألجا التحديد.علا مستأل, ال طر عمألمًا ألالمحاف ات ا
تطألير المشاريا الصناعية المتركزم  من مدينة المألصكل مكن اجكل امسك ام فكي  -خامسًا:

تطألير مستأل, كوا ت ا المألقعية ألاالقتصكادية مكا التأكيكد علكا اعتمكاد امجكرا ات العمجيكة 
مشككاريا الصككناعية لكككي تكككألن المناسككبة لمعالجككة اآلثككار البيئيككة السككلبية الناتجككة عككن ذكك ه ال

أكثر قدرًم علا امس ام في تعزيز فرص تطألير ال يكل االقتصادي ألاالجتمكاعي ألالعمرانكي 
  من مدينة المألصل علا ألجا التحديد ألمناط  المحاف ة ا خر,.

التركيز علا تطكألير ال طكاع الزراعكي الكا جانكب ال طكاع الصكناعي أل لكد باتجكاه  -سادسًا:
ن قطككاعي الصككناعة ألالزراعككة ألمككن ثككم أمكانيككة اقامككة صككناعات زراعيككة تح يكك  التكامككل بككي
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 Agro- Industries  يمككن أن تشككل بكؤر للتنميكة )Nucleus of Development  .)
ُتسكك م فككي اسككت رار السكككان ألجكك ب االسككتثمارات التنمأليككة المختلوككة  ككمن المنككاط  المتخلوككة 

اعيكككة مكككن خكككمل تكككألافر المكككألارد المائيكككة السكككيما ان المحاف كككة  نيكككة بمكككؤذمت التنميكككة الزر أل 
 مساحات ألاسعة من ا را ي الزراعية البالغة.  ف م عنالمزمة من حي  الكم ألالنألع  

 ال ألامش 
الج از المركزي للحصا , المجمألعة امحصائية السنألية  -ألزارم التخطيط -جم ألرية العرا  0) 
 .0,ص0/6( جدألل 0223-0223 
 96 – 97, ص 0342جي , سعيد , اعمم الصناع المألاصلة(, مطبعة الجم ألرية, بغداد ,  الديأله  (0 
. 

مديرية امحصا  الصناعي, نتائف  –الج از المركزي للحصا   –ألزارم التخطيط  –جم ألرية العرا   (9 
.بيانات الحاسبة 0202لعام  امحصا  الصناعي السنألي للمنشيت الصناعية الكبيرم في محاف ة نينأل,

 االلكترألنية   ير منشألرم(.
حسن محمألد علي الحديثي, المألاقا الصناعية ألالتنمية امقليمية المتألازنة... محاألالت تطبي ية في  (7 

 .33, ص 0336تألطين مجمعات صناعية في أقاليم متباينة, مجلة المخطط ألالتنمية, العدد ا ألل, 
(5)- Richardson Harry W. "" Regional and Urban Economics"" Great Britain, 
penguin Book Ltd 1978,p. 304. 

دائرم امحصا  السكاني, نتائف  –الج از المركزي للحصا   –ألزارم التخطيط  –جم ألرية العرا   -  (3 
 .0334التعداد العام للسكان في محاف ة نينأل, لعام 

ال يئكة العليكا للتعكداد العكام للسككان ألالمسكاكن, التعكداد العكام للمبكاني  – ألزارم التخطيط –جم ألرية العرا   -
, بيانككات 600-623(, ص07, جككدألل رقككم  0200(, تمككألز 0ألالمسككاكن ألالمنشككيت ألا سككر, ت ريككر رقككم  

 الحاسبة االلكترألنية   ير منشألرم(.
 .33ازنة... مصدر ساب  , صحسن محمألد علي الحديثي, المألاقا الصناعية ألالتنمية امقليمية المتأل ( 4 
م ا أكرم سعدا هلل الحنكاألي, العألامل المؤثرم في التألقيا المكاني للوعاليات الصناعية في البيئة  (3 

الح رية .. دراسة تحليلية لمناط  الصناعات الخويوة ألالمتألسطة في مدينة المألصل, رسالة 
 .37,ص0227يمي للدراسات العليا, مع د التخطيط الح ري ألامقل –ماجستير غ.م(, جامعة بغداد

 .37المصدر نوسا, ص (3 
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حسن محمألد علي الحديثي, الحجم االقتصادي للمدينة ألعمقتا بورص النمأل السكاني "" بح    ( 02 
حالة الدراسة.. مدن من محاف ة نينأل,, مجلة الجمعية  -من جي قياسي في اقتصاديات الحجم""

 . 000, ص0330, 0, د03الجغرافية العراقية, العدد 
(11)  Rodney Tolley and Brian Turton, (Transport Systems, Policy and planning 
) . Ageographical Approach - London 1999,P.72  

حسن محمألد علي الحديثي, الحجم االقتصادي للمدينة ألعمقتا بورص النمأل السكاني "" مصدر  (00 
 .000صساب , 

صال  السعدي, التخطيط امقليمي... ن رية, تألجا, تطبي , جامعة بغداد, بيت سعدي محمد  (09 
 046-049,ص0333الحكمة,

حسن محمألد علي الحديثي, جغرافية التنمية بين ماذية النشاط االقتصادي ألحيزه الجغرافي , مجلة (07 
 .099ص ,0336 اتحاد الجغرافيين العرب, العددين الثاني ألالثال  , تمألز , –الجغرافي العربي 

(15) -Richardson, Harry W, "" Regional Economics… Location theory urban 
structure and Regional change Redwood press Ltd. London, 1969, p.p 400-
401. 
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 المصادر 
 .0342جي , سعيد , اعمم الصناع المألاصلة(, مطبعة الجم ألرية, بغداد ,  الديأله .0
مديرية امحصا  الصناعي, نتائف  –الج از المركزي للحصا   –ألزارم التخطيط  –جم ألرية العرا   .0

, بيانات 0224امحصا  الصناعي السنألي للمنشيت الصناعية الكبيرم في محاف ة نينأل, ألال طر لعام
 كترألنية   ير منشألرم(.الحاسبة االل

دائرم امحصا  السكاني, نتائف التعداد  –الج از المركزي للحصا   –ألزارم التخطيط  –جم ألرية العرا   .9
, بيانات 0224, ألت ديرات السكان لمحاف ة نينأل, لعام 0334العام للسكان في محاف ة نينأل, لعام 

 الحاسبة االلكترألنية   ير منشألرم(.
ال يئة العامة للمساحة, خارطة محاف ة نينأل, امدارية  –ألزارم الزراعة  –جم ألرية العرا   .7

 .0333, بغداد,622222:0بم يال,
مديريكككة امحصككا  الصكككناعي, نتكككائف  –الج كككاز المرككككزي للحصككا   –ألزارم التخطككيط  –جم ألريككة العكككرا   .6

, 0202, 0334امحصكككا  الصكككناعي السكككنألي للمنشكككيت الصكككناعية الكبيكككرم فكككي محاف كككة نينكككأل, للسكككنألات 
 بيانات الحاسبة االلكترألنية   ير منشألرم(.
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ال يئككة العليككا للتعككداد العككام للسكككان ألالمسككاكن, التعككداد العككام للمبككاني  –ألزارم التخطككيط  –جم ألريككة العككرا   .3
 , بيانات الحاسبة االلكترألنية   ير منشألرم(.0200(, تمألز 0ألالمساكن ألالمنشيت ألا سر, ت رير رقم  

علي الحديثي, جغرافية التنمية بين ماذية النشاط االقتصادي ألحيزه الجغرافي , مجلة حسن محمألد  .4
 .0336اتحاد الجغرافيين العرب, العددين الثاني ألالثال  , تمألز ,  –الجغرافي العربي 

حسن محمألد علي الحديثي, المألاقا الصناعية ألالتنمية امقليمية المتألازنة... محاألالت تطبي ية  .3
 .33, ص0336مجمعات صناعية في أقاليم متباينة, مجلة المخطط ألالتنمية, العدد ا ألل, في تألطين 

حسن محمألد علي الحديثي, سياسات التنمية المكانية ألعمقت ا بالتطألر العمراني للمدن"" بح  تحديد  -4
 .0333ر,بعي المواذيم ألا طر الن رية"", مجلة الجمعية الجغرافية العراقية, المجلد السابا عشر, آ ا

حسن محمألد علي الحديثي, الحجم االقتصادي للمدينة ألعمقتا بورص النمأل السكاني "" بح   -02
من جي قياسي في اقتصاديات الحجم""حالة الدراسة.. مدن من محاف ة نينأل,, مجلة الجمعية الجغرافية 

 .0330, 0, د03العراقية, العدد 
ي... ن رية, تألجا, تطبي , جامعة بغداد, بيت سعدي محمد صال  السعدي, التخطيط امقليم -00

 .0333الحكمة, 
م ا أكرم سعدا هلل الحنكاألي, العألامل المؤثرم في التألقيا المكاني للوعاليات الصناعية في البيئة  -00

الح رية .. دراسة تحليلية لمناط  الصناعات الخويوة ألالمتألسطة في مدينة المألصل, رسالة 
 .0227مع د التخطيط الح ري ألامقليمي للدراسات العليا,  –دادماجستير غ.م(, جامعة بغ

الج از المركزي للحصا , المجمألعة امحصائية السنألية  -ألزارم التخطيط -جم ألرية العرا  -09
 0223-0223.) 

14-Rodney Tolley and Brian Turton, (Transport Systems, Policy and planning 
) . A geographical Approach – London 1999. 
15- Richardson Harry W. "" Regional and Urban Economics"" Great Britain, 
penguin Book Ltd 1978. 
16 –Richardson, Harry W, "" Regional Economics… Location theory urban 
structure and Regional change Redwood press Ltd. London, 1969, p.p 400-

401.                                                      
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