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 :المستخلص

التطبيقي العلمي  التي تعتمد على المنهج من الدراساتالمكاني والتدخل الوظيفي للصناعات  التجاور إِن   

وضع قتصادي واالالمخطط الجغرافي لذا على  ،االقتصاديواألساس الصناعي  التجاور إلظهار أسسالحديثة والتقنية 

على  وأثره كانيةللظواهر الم التجاوردراسة وتحليل طبيعة من خالل تنموية  اورةصناعات متج إلقامة الخطط المناسبة

، قتصاديةمكانية وا كفاءةتتميز ب ةتكاملي ةتبادليارتباطات  ذات متجاورة يةإنتاجمشاريع ستحداث وا االقتصاد المكاني

وأهمها ،ر المكانيمؤثرة على التجاوالللعوامل التفاوت النسبي كيفية تأثير المتغيرات الجغرافية و البحثأظهر لذا 

المكاني  ورالتجامحددات  ةهيناقش ماثم جاء لي ،(%18,4( ثم األرض بنسبة )%23,6الموقع الجغرافي جاء بنسبة )

عة طبيدراسة  عن فضال ،المشتغلينوعدد  السكان لعدد التركز النسبي عن حجم إظهار المؤشراتمما تتطلب  ،وأسبابه

التداخل  اني منهاالمشاكل التي يعو نتاجوأثره على اإلالصناعات الرئيسة  المكاني للهيكل يفيالتداخل الوظمؤشرات 

ب ونسرسون( االرتباط البسيط )بيوالموقع التركز لكفاءة  استخراج معامالتلهذا تم  ،للنشاط الصناعي الوظيفي

إذ بلغت ،إلحصائيا sspsV17خدام برنامج خالل است من لوضع معايير الكفاءة االقتصادية والترابط التراكمي االنتفاع

 ،1,0)تي:نحو اآلعلى الللصناعات الغذائية والمشروبات الغازية قضية المحافظة أ نسب الكفاءة الصناعية للتمركز في

ى وتقسيمها إل توطنهاثم معرفة مستوى نسب  ،في متن البحثموضحا وكما  % على التوالي(0,2 ,1,1 ,1,3

 اءةونسبة الكف والتقارب التجاور واالتصال المشتركدرجة ، فضال عن امل توطنهامع صناعية حسبمجموعات 

 على التوالي،(12,5 ،0,57،1,4،0,43بنسب )ألقضيه الصناعات الغذائية والمشروبات الغازية إذ سجلت  ،االقتصادية

ليل مكاني وتحاتي الرتباط الذدليل الكفاءة المكانية ودالة االتم تطبيق  جوسيليوس -منهجية جوهانسون وباالعتماد على

بة ربية ونسونسبة التقا ومستوى التناسب الصناعي النمو االقتصاديتحديد نسب لنتمكن من  ،دليل الجار األقرب

 ,13842) على النحو اآلتي:الصناعات الغذائية والمشروبات الغازية ألقضيه  جاءت نسبإذ  ،التداخل الوظيفي

تصين لمختدفع با النتائجالنسب و استخراج هذه ن  إِ  على التوالي، (99 ,66،211740 ,82،44654,33،27568

 .ة بابلألقضيه محافظاالقتصاد الصناعي صناعية لها دور كبير ومؤثر على نماذج أعداد بالتفكير والمخططين 

 

 .الكلمات المفتاحية: التجاور، مكان، الصناعة ، اقتصاد
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Effect of spatial proximity and functional overlap of industries on economic 

efficiency in Babil Governorate 

Ahlam Noori Minshid  

Ministry of Education / General Directorate of Education Diyala 

Geography of Industry 

 

Abstract: 

 The geographical proximity and the functional intervention of the industries of the 

studies that depend on the applied scientific method and modern technology to show the 

basis of juxtaposition and the industrial basis of economic, so the geographic and 

economic plan to develop appropriate plans for the establishment of adjacent industries 

development through the study and analysis of the nature of the proximity of spatial 

phenomena and its impact on the spatial economy and the development of production 

projects The study showed how the geographical variables and the relative variability of 

the factors affecting the spatial proximity, and the most important geographical location 

(23.6%) and land by (18.4%). Then it came to discuss the characteristics and causes of 

spatial proximity, which requires showing the indicators of the relative concentration of 

the population and the number of workers. The main factors were the efficiency of the 

site, the simple correlation (Pearson), the utilization rates and the cumulative correlation 

between the use of the statistical spsV17 program and the industrial efficiency of 

concentration in the districts of the governorate. (1.0, 1.3, 1.1, 0.2%), respectively, as 

explained in the research table, and then the level of their settlement and their distribution 

into industrial groups according to the coefficient of their settlement, as well as the degree 

And the proportion of economic efficiency. The food and soft drinks industries were 

recorded by (0.57,1,4,4,43,12,5) respectively. Based on the Johansson-Josilius 

methodology, the spatial efficiency and self-correlation Spatial analysis and closer 

neighbor analysis, so that we can determine the rates of economic growth, the level of 

industrial proportion, the proportion of convergence and the rate of overlap (13,842, 

82,44654,33,27568, 66,211,740, 99), respectively. The extraction of these ratios and 

results lead the specialists and planners to think of a number of industrial models that have 

a large and influential role On the industrial economy of the Babil province. 

 

Keywords: neighborhood, place, industry, economy. 
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 :المقدمة

تتطلب  من الدراسات التي الكفاءة االقتصاديةعلى  الصناعي الوظيفي التجاور والتداخل أثريعد أظهار  

 ،لصناعياالتجاور  مدى أهمية الكفاءة المكانية في حالة إلثباتالتطبيقي الجغرافي القياسية إلحصاء م الطرق ااستخد

كن من مكانية يمذج ونما نتائج إيجادمن تمكن البحث لذا  ،الجتماعيوا االقتصاديالصناعي  النموعلى  أنعكسهوبالتالي 

دراسات اء بنصل إلى وعليه يمكن التو ،ية مستحدثةإنتاجللصناعات  التداخل الوظيفيو التجاور خاللها فهم كيفية تحليل

ألفكار ألسس واأ باطواستن،خطط صناعية استثمارية أنية ومستقبليةتهدف إلى وضع المحافظة  ألقضيه نموذجية تحليلية

 .الترابطوالتنوع والنمو في أقضية المحافظة تتميز ب تجعل الصناعات المتجاورة التيالتكنولوجية والعلمية 

 مشكلة البحث:

الكفاءة وهل يؤثر ذلك على  ؟في المحافظة لصناعاتا على التداخل الوظيفيالتجاور المكاني و ما هو تأثير    

 ؟بابل ة أقضية محافظ فياالقتصادية 

 :فرضية البحث

 :لذا نفترض ،أثر التجاور المكاني والتداخل الوظيفيفي تحليل  الجغرافية األساستعد المحددات  

 التجاور المكاني للصناعات والكفاءة االقتصاديةموجبة بين ترابطية توجد عالقة  .1

 لجغرافيةااإلمكانات  وكان هذا التغير بسبب،المكاني للصناعاتالتجاور طبيعة إن  هناك تغيًرا في  .2

 المتنوعة.

صنع أو ي قيام المفالقرار  الدولة التي يرجع لهالسياسية نتيجة  منطقة البحث كانتالصناعات في  إن  تركز .3

 .رافيةالجغ أما التوطن تحدده المقوماتمن خالل ظاهرة التوطين  إنشاء المعامل في الموقع المختار

 أهداف البحث:

قتصادية فاءة االالك وأثرها علىالمكاني والتداخل الوظيفي  على التجاورالمؤثرة  العوامل واألسباب تحديد .1

 المحافظة.في أقضية 

يم ثم تقد من، والجغرافيةباستخدام األساليب الكمية للتجاور المكاني والتداخل الوظيفي نماذج اقتراح  .2

 اديا.ا واقتصءة المشاريع صناعيالمناسبة لتطوير كفا اآللياتووضع تخطيط المقترحات العلمية الضرورية ل

 البحث:همية أ

التداخل أثر التجاور المكاني والتي أظهرت التطبيقية  المنهجية الدراسةخالل من  البحث أهميةتنطلق  

ناعية فاءة الصن وجود عالقة مكانية توزانية تتميز بعظم الكألثبات ع ،بابل في أقضية محافظةلصناعات ل الوظيفي

تن ليها في معرف عالل استخدام االستدالل اإلحصائي والمقارنة بين الخصائص المكانية التي تم التواالقتصادية من خ

ي ساعد والذ ،هاكز الصناعات وتنوعردرجة التقاربية ومعامل االرتباط ومدى تالوالصناعية الكفاءة  إيجادو ،البحث

فاءتها كومستوى  معامل توطنهاحسب المكانية صر بين العنا والمقارنة الترابط المتراكم والمفاضلةعلى تحديد طبيعة 

 اديةاالقتص الةمتوازنة تحقق العد صناعيةمناطق  يجادإلوذلك  ،ةظالمحاف ةالصناعية واتجاهات استخدامها في أقضي

 .المتكافئة ألقضيه المحافظة

 البحث:منهج 

وذلك لما  ،إلحصائي االستدالليفي تحليل البيانات على المنهج الوصفي أالستنتاجي والمنهج االبحث  اعتمد 

تتطلبه طبيعة البيانات التي تم الحصول عليها من الجهات المختصة والدوائر اإلحصائية والتخطيطية في أقضية 

التجاور المكاني والتداخل الوظيفي وكفاءة أثر إلظهار أهمية  ةلذا استخدام البحث األساليب الكمية المناسب ،بابل محافظة

والترابط للصناعات  ألموقعينسب كفاءة التمركز  استخراجمنها الجغرافي ي وبطرق القياس إلحصاء النمو االقتصاد

االنتفاع تمكن البحث من التوصل إلى نسب  ،االرتباط البسيط )بيرسون( للصناعات إيجادومن خالل  ،المتراكم
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مجاميع لتسهيل عملية تصنيفها  ها ومستوياتها للصناعات في أقضية المحافظة وتقسيمها إلىتوطن نسبو الصناعي

لوضع معايير الكفاءة للصناعات  sspsV17البرنامج اإلحصائي تطبيق  فضال عن ،النتائج الرياضية إيجادو

وتحليل  ودليل الكفاءة المكانية ودالة االرتباط الذاتي المكانيجوسيليوس  -كما تم تطبيق منهجية جوهانسون،االقتصادية

 المشترك لمتغيرات التجاور واالتصالالختبار  2018محافظة بابل لعام  بة للصناعات فيبالنس دليل الجار األقرب

التناسب الصناعي وكيفية توزيعها  والتباعد ومستوىنسب ودرجات التجاور والتقارب  إيجادعلى ضوءها تم ،البحث

 .المكاني فضال عن نسب النمو االقتصادي للصناعات المتجاورة

 والحدود المكانية والزمانية: البحث تعريف بمنطقةال :أوالً 

في  ( 45ْ  12َ و  43ْ  57َ( شماال وخطي طول ) 33ْ 0َ8و  32ْ 0َ6تقع محافظة بابل بين دائرتي عرض ) 

سية و القاد األوسط، يحدها من الشمال محافظة بغداد ومن الشرق محافظة واسط ومن الجنوب محافظةمنطقة الفرات 

أداريا تضم افظة المحأما ،(2كم 5333تقدر بـ ) ةإجماليافظتي االنبار وكربالء وبمساحة محافظة النجف ومن الغرب مح

 يللمحاوا أربعة أقضية هي قضاء الحلة ويتكون من مركز قضاء الحلة وناحية الكفل وناحية أبي غرق وقضاءمن 

ركز من ممن ويتضالهاشمية وناحية اإلمام وناحية المشروع وناحية النيل وقضاء  المحاويل ويتكون من مركز قضاء

وناحية  ةمن ناحية السديضم كل  وقضاء المسيبوالشوملي والطليعة والمدحتية  قضاء الهاشمية وناحية القاسم

 ةالعاصم تكون من المحافظات المهمة لقربها من إنلذا تتميز بموقع جغرافي جعلها  ،اإلسكندرية وجرف الصخر

 صناعاتود إلى وج مما أدى ،الجنوبية والشماليةالمناطق وسكك الحديد لتربط  بخطوط النقل للسيارات كما تمتع ،بغداد

ية الغذائ عةرات وصناالسياالميكانيكية  اآلالت والمكائن وصناعةهندسة  مثل صناعة،تمتاز بالكفاءة المكانية والصناعية

ما أ(، 1رطة )ر خاينظ ،ت المتنوعةالنباتي والحيواني على وجود هذه الصناعا نتاجاعد مناخها وتنوع اإلسو،والمعدنية

 .والسنوات السابقة 2018فقد اعتمدت على البيانات المتوفرة في عام للبحث الحدود الزمانية 
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 ( أدناه يتضح أن األهمية النسبية للعوامل المؤثرة على التجاور المكاني للواقع الجغرافي1ومن الجدول ) 

الخطط  جه لرسمألنها تعد من األسس األساسية في معرفة التو،للصناعات في أقضية المحافظةالموقع ة الكفاء هتحدد

قة ع الطاومصادر توزي واألرضوجاء العامل الموقع الجغرافي  ،الصناعية ألدامتها وتحديد الصناعات متجاورة

 على النحو اآلتي:ة سجلت األهميحيث  ،والوقود في مقدمة العوامل المؤثرة في توزيع الصناعات

ل قته بالتداخالتجاور المكاني وعالنستنج أن مفهوم  ،العوامل األخرىجاءت على التوالي ومن ثم (17،،23,6،18,4)

أثرة لمؤثرة والمتاالمتغيرات الجغرافية بين الموجود االرتباط أي المكانية به االرتباطات الوظيفي للصناعات يقصد 

ات اخ، والنبائية، والمنالمساحة، والموارد الم ،موقعالالطبيعية )المتغيرات منها  اآلخري تأثير كل منها فكيفية وبيان 

معدل بة نسكاني،السالتوزيع  واقعبتتمثل  المتغيرات البشرية (أماالطبيعي، والسطح، والتربة، والتكوين الجيولوجي

 هتم بحثت قتصاديةالمتغيرات االفي حين  ملةالطاقات المتوافرة من األيدي العاحجم  الكثافة السكانية،نسبة النمو، 

 .لألنشطة االقتصاديةالجغرافي  التداخل الوظيفيمؤهالت وتحري وفحص 
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 .2018لعام  بابلفي محافظة  المكاني الصناعيالتجاور  لعوامل المؤثرة علىل( األهمية النسبية 1جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل ت، جداووزارة التخطيط والتعاون اإلنمائي،الجهاز المركز لإلحصاء وتكنولوجية المعلوماالمصدر:  :المصدر

 .55ص،2018الحاسبة االلكترونية،المجموعة اإلحصائية السنوية عام

 

في منطقة األمثل الستثمار  النسبيةلميزة منها ا محدداتالمكاني عدة تحليل التجاور لذا تواجه عملية  

 ةلميزانياتباين  ، كما أن( 1989فضيل، )المدينة والعوامل الشخصية والتصميم األساسي األرض ال عن فض،البحث

 .بنيةاألوعدات كلـــف اآلالت والمارتفاع و والتسعيرةله عالقة متداخلة ومترابطة بالعملية التسويقية السنوية 

 ظةمحافالفي  التجاور الصناعيعلى  التحليل المكاني لواقع السكان وهيكل القوى العاملة وأثره:ثانيا

التجاور والتداخل الوظيفي وبالتالي  علىالواقع السكاني بشكل كبير على مدى قدرة الصناعات  يؤثر هيكل 

سكان لعام اإلحصائية السنوية لعدد سكان محافظة بابل وفقاً لتقديرات بلغ  إذعلى النمو والكفاءة االقتصادي، أنعكسه

البحث جاءت نسبة التركز في منطقة  أنلنا يتضح ( 2)وخريطة ( 2)لجدول اومن خالل  ،نسمة (1886404) 2018

المحاويل يضم المشروع  وقضاء (12,4،1,6،0,7قضاء الحلة يضم ناحية الكفل وابي غرق ) على النحو اآلتي:

مباشر على تجاور وتوزيع  لذا نستنتج أن هذا التباين المكاني أثر بشكل،( وهكذا على التوالي0,5, 3,6 ,2,1) واإلمام

سجل المرتبة األولى من حيث عدد السكان بلغ  ( أن قضاء الحلة3)يتبين من جدول إذ،الصناعات على اختالف أنشطتها

( من مجموع سكان المحافظة، بينما عدد المشتغلين في الصناعات %34,53) ( نسمة وبنسبة651502عددهم )

وقد تلته قضاء الهاشمية بالمرتبة ،سكان المحافظة إجمالي(% من 45,70)(عامال، وبنسبة 213176المتنوعة بلغ )

المجموع للسكان  إجمالي( من %25,54)( نسمة وبنسبة 481400إِذ قدر عدد السكان فيه نحو )، الثانية

المرتبة  وقد احتل قضاء المحاويل ،%(21,07عامال وبنسبة)( 98296المحافظة،وعدد المشتغلين في الصناعات بلغ )

قضاء في حين سجل المرتبة الرابعة  ،( من مجموع سكان المحافظة%24,47)( نسمة وبنسبة 461700لثالثة بنحو)ا

وجود موارد بشرية وإمكانيات ضرورية تتطلب أدناه أن الصناعات  (3)يتضح من خالل تحليل الجدول ،المسيب

تتركز فيه الصناعات التي األقضية  في مقدمة ، ويعد قضاء الحلةونمو االقتصاديلتنشيط الحركة الصناعية 

 % الصناعيالمكاني  لتجاورالمؤثرة على اعوامل ال ت

 23,6 الموقع الجغرافي 1

 18,4 األرض 2

 17 الطاقة والوقود 3

 14,3 األوليةالمواد طبيعة  4

 11 العاملة والخبرة الفنية األيدي 5

 7,1 رأس المال 6

 3,1 النقلتكلفة  7

 2 خطة التسويق 8

 2,4 التحية البنى 9

 1.1 العامل االجتماعي 10

 100 المجموع -



 

 

 

7 

الصناعات مشتغلين ذات مستويات علمية مختلفة في ساعد على استقطاب والخدمية، مما  يةنتاجواإل االستهالكية

 .المتجاورة

 .2018في محافظة بابل عام  اإلداريةتباين نسبة تركزات السكان حسب الوحدات  (2 )جدول 

 اننسبة تركز السك الوحدات االدارية ت

 12,4 مركز قضاء الحلة 1

 1,6 ناحية الكفل 2

 0,7 ناحيةا بي غرق 3

 2,1 المحاويل مركز قضاء 4

 3,6 ناحية المشروع 5

 0,5 ناحية االمام 6

 0,1 مركز قضاء الهاشمية 7

 0,4 ناحية القاسم 8

 1,1 ناحية المدحتية 9

 2,3 ناحية الشوملي 10

 1,4 ناحية الطليعة 11

 0,5 ضاء المسيبمركز ق 12

 0,1 ناحية السدة 13

 0,7 ناحية االسكندرية 14

 1,2 ناحية جرف الصخر 15

-53، ص 2018 بابل،المصدر: وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، مجموعة اإلحصائية السنوية لمحافظة 

77. 
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 .سم1000000:1، مقياس الرسم 2018مصدر:الهيأة العامة للمساحة، خريطة محافظة بابل اإلدارية، بغداد، 

 لعام بابلة ألقضية محافظالمتنوعة المهن الصناعية  فيوالقوى العاملة لعدد السكان  ( التوزيع المكاني3دول)ج

2018 

 % عدد السكان القضاء
في المهن الصناعية  عدد القوى العاملة

 المتنوعة
% 

 45,70 213176 34,53 651502 الحلة

 19,67 91771 24,47 461700 المحاويل

 21,07 98296 25,54 481400 الهامشية

 13,54 63174 15,46 291802 المسيب

 100 466,417 100 1886404 المجموع

ة محافظلالمصدر: وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، اإلحصاء الصناعي، مجموعة اإلحصائية السنوية 

 .79-66، ص 2018 بابل،
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 ً  م2018محافظة بابل لعام أقضية هيكل الصناعات في  : تحديد مؤشراتاثالث

 ،و2018 أعاله على مستوى االقتصاديات المكانية المؤلفة لمنطقة الدراسة لعام ومن خالل تطبيق المؤشرات 

ن لمكانية مرات االمؤشبتحليل اتجاهات هذا المؤشر على مستوى االقتصاد المكاني لمنطقة الدراسة أظهرت نتائجه بأن 

ام ت االستخدتجاهاالجغرافية التي يمكن اإلفادة منها في تحديد طبيعة التجاور المكاني الصناعي، فضال عن االاألسس 

بَلَغَت عدد  ،إذ2018 بابل لعامالصناعات الرئيسة في محافظة  واقع إجمالي( 4إذ يبين جدول ) والمقارنة بينها،

ا عدد المشتغلين قد بلغ )6838) الصناعات ا قيمة األجور ،2018عاماًل لعام  (23155(، أَم   نتاجبلغت وقيمة اإل أَم 

عطي ي( مليون دينار، مما 38601, 37( و)340985( و)79586,4( )45،17591والمستلزمات والقيمة المضافة )

ث اية استحدي إمكانفمما ينعكس ايجابيا ،إلمكانات الجغرافيةتجاور إذ نجد هناك ،المؤشرات التنموية لطبيعة الصناعات

 متنوعة.متجاورة ية إنتاجذات خطوط متكافئة مشاريع صناعية 

 2018في محافظة بابل لعام  الرئيسة الصناعات هيكل واقع إجمالي( 4جدول )

 الفرع الصناعي
عدد 

 المنشات

عدد 

 العاملين

قيمة األجور 

 والمزايا

 إجماليقيمة 

مليون  نتاجاإل

 دينار

قيمة مستلزمات 

 نتاجاإل

القيمة المضافة 

سعر كلفة عوامل ب

 نتاجاإل

 الصناعات الغذائية-1

 والمشروبات الغازية
475 1586 4052,3 12283,3 3976,7 8306,6 

صناعة الورق -2

 والخشب
12 42 8,945 53,2 53،32 67،20 

الصناعات -3

 الكيمياوية
23 1355 290,6 7310,7 4651,4 2659,3 

الصناعات المعدنية -4

 الالفلزية
83 1302 554 3746,6 2460 1286,6 

 1573,2 1093,8 2667 175,1 1648 1094 الصناعات المعدنية-5

الصناعات -6

 الهندسية والميكانيكية
4703 13235 7036,5 25867 4،10708 15158,6 

الصناعات -7

 النسيجية
448 3987 2597,6 11778,6 7176,2 4602,4 

 38601, 37 340985 79586,4 45،17591 23155 6838 المجموع

عراق عام موي للالواقع التن ،بابل هيئة التخطيط اإِلقليمي في محافظة،التخطيط ، وزارةجمهورية العراق -المصدر: 

 124-54ص،2018

 2018لعام  بابلفظة بَِحَسِب األَقضية في محا والعاملين توزيع إعداد المؤسسات الصناعية المتوسطة والكبيرة :رابعا

(%,من حيث عدد المؤسسات 29,72بالمرتبة األولى وبنسبة ) الحلة جاء ( إن قضاء5يتبين من جدول ) 

 ناعيةألهمية الصا لنسبوكانت ا الهاشمية بالمرتبة الثانية بينما كان قضاء ،الصناعية المتوسطة والكبيرة وعدد العاملين

نوع د ا في تحديكان سببوهذا ،....على التوالي%، (16,42،29,19،14,96, 39,43) على النحو اآلتي: ألقضية

 صناعاتجود في المدن ولم يتم التوسع المكاني بحيث يؤدي إلى وتتركز وجعلها الصناعات نشاط  التجاور وطبيعة

 جديدة تعمل على تنشيط الحركة االقتصادية
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ظة ة في محافحسب األقضيالمتوسطة والكبيرة المؤسسات الصناعية في  عداد العاملينألنسبيي إل توزيعال (5)جدول 

 2018لسنة بابل

 

العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، اإلحصاء الصناعي، مجموعة اإلحصائية المصدر:جمهورية 

 .223-66، ص 2018 ،بابلالسنوية لمحافظة 

 

تعزز أن  في محافظة بابل يمكن الوظيفي للصناعاتللتجاور المكاني والتداخل  الكفاءة االقتصاديةنستنتج أن  

ان والعاملين مما يسهم في استقرار السك،(2012،)بخارياألخرى للصناعات فرص وجود العالقات المكانية المتجاورة

قطاع بين ال روابط وظيفية صناعية لبناء تطوير خدمات البنى االرتكازيةفضال عن قيام الجهات الحكومية ب،فيها

رة ضمن متوافالصناعي والقطاعات االقتصادية األُخرى َوالِسيّما في مجال امتصاص الفائض من القوى العاملة ال

 .البحث  األنشطة االقتصادية الالأساسية في منطقة

 ً قتصادية فاءة االالك وأثره على المكاني والتداخل الوظيفيالتحليل اإلحصائي للواقع التجاور تقييم نتائج  :خامسا

 م: 2018صناعات في محافظة بابل لعاملل

المكاني فهم طبيعة التجاور كن إْن توصلنا إلى الجغرافي يمللبحث القياسي التحليل اإلحصائي  إِن  نتائج 

 لتكامليةالعالقات امعرفة نتمكن من خالله تشخيص و إذ ،جديدة متجاورة صناعات إيجادأو  الموجودة للصناعات

 كما،فيهاانية والمؤثرات المكألنشطتها  التداخل الوظيفيو الصناعات مكامن الخلل في توزيعفضال عن ،والمتوازنة

 اتللصناعتنموي  وتناسب صناعي ومتكافئ  توازن يجادوإلات المختصة من وضع دراسات صناعية الجهتساعد 

 ،حليلهاديدة في تجبإضافة متغيرات  ،أقضية المحافظةعلى وكيفية توضيح أنعاكاستها االقتصادية المتنوعة  المتجاورة

 :طبيعة البحث القيام بالتحليل اإلحصائي الكمي على شكل مراحلتتطلب لذا 

من الجهاز المركزي إلحصاء في لبيانات التي تم الحصول عليها لإحصائي  تحليلسوف يتم أجراء  :األولى المرحلة

في محافظة  المتجاورة للقطاعات الصناعية االقتصادي المكانيعملية التحليل  كما تستدعي (1980،)الشماعالمحافظة،

الفعلي على الطاقة الفعالة  نتاجوقعي من خالل قسمة اإلللتمركز المالكفاءة من استخراج نسب  2018لعام  بابل

البيانات التي تم جمعها إثناء البحث ،وباالعتماد على مضروب في المئة للصناعات الموجودة فعال في أقضية المحافظة

 في اإلقليمية الصناعيةالدوائر المختصة ذات عالقة بالقطاع الصناعي والتنمية  عن المعلومات واإلحصائيات من

لذا تم معالجة هذه البيانات إحصائيا بعد عمليات كثيرة من الفرز والترتيب والتنظيم وذلك لصعوبة  ،أقضية المحافظة

والتجاور الجغرافي للظاهرة المكانية  كما بين مدى التوزيع ،البحتة التطبيقةالموضوع المدروس ألنه يعد من الدراسات 

 القضاء
 عدد

 العاملين

األهمية النسبية 

 الصناعية%

عدد 

 المؤسسات
 المرتبة %

 1 29,72 121 39,43 5628 الحلة

 4 20,16 82 16,42 2344 المحاويل

 2 28,25 115 29,19 4166 الهاشمية

 3 21,86 89 14,96 2133 المسيب

  100 407 100 14271 المجموع
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الجغرافي ألقضيه  التداخل الوظيفي وقابلية إمكانات ة بين أقضية المحافظة،الصناعي ترابطها للقطاعاتأَو  لتمركزها

وفورات داخلية وخارجية من خالل االرتباطات األمامية والخلفية  إيجادوالتي تعمل المحافظة على التجاذب والتشابك 

لصناعي في أقضية ا الموقعالتمركز الكفاءة  نسب إن هناك اختالف في )*((6يوضح جدول) ,للمناطق المجاورة

من حيث التخصص واالنتشار  للمواقع الصناعية ونوع التمركز التجاور المكاني مما أثر على طبيعة المحافظة،

على أقضية المحافظة, إذ بلغت  للتمركز الموقعيةالكفاءة لقطاعات الصناعية في األقضية، لذا تم تحديدها وفق نسب ل

( 0,2 ,1,1 ,1,3 ،1,0)على النحو اآلتي: الغازية الغذائية والمشروباتعات للصناألقضية للتمركز في االكفاءة نسب 

كفاءة للمعامالت المؤثر (, ليؤكد على الدور 6)وكما مبينة في الجدول  ،في االقضيةللصناعات  على التوالي%،وهكذا 

الصناعي الالزم لها،مما كاني الم للتجاورة يتخطيطولال يةالتخطيطالتأثير على الكفاءة التمركز للصناعات في إمكانية 

للمدن المتجاورة لصناعات ل النسبية المتحققةوالمزايا العمل ية إنتاجيهيئ الظروف المناسبة الستثمارها وزيادة مستوى 

 والقرى في أقضية المحافظة.

 2018لعام  بابلللقطاعات الصناعية في أقضية محافظة  التمركز الموقعيكفاءة  نسب()( 6جدول )

ضا
لق
ا

ء
 

الصناعة 

الغذائية 

 والمشروبات

صناعة 

الغزل 

 والنسيج

صناعات 

الورق 

 والخشب

 والطباعة

الصناعة 

 الكيماوية

الالفلزية 

 اإلنشائية
 الميكانيكية المعدنية

الصناعات 

 األخرى

 1,4 0,1 0,3 1,2 1,3 0,1 0,3 1,0 الحلة

 0,3 0,3 0,2 1,3 1,2 0,5 0,2 1,3 المحاويل

 0,4 0,5 0,2 1,4 1,0 0,6 0,1 1,1 الهامشية

 0,5 0,3 0,2 0,5 0,3 0,1 0,4 0,2 المسيب

 (2،3،4واعتمادا على جدول ) sspsV17المصدر: باستخدام برنامج 

تجاور  مما ينعكس على كيفية،مما تقدم نستنتج إن المزايا الموقعية تغير توجه اختيار المواقع الصناعية 

 التداخل الوظيفيااليجابي على  األثرلها بالتالي و،ستثمارات الصناعيةفضال عن كونها عامل الستقطاب اال ،الصناعة

وباالعتماد على البيانات الواردة في متن البحث تم استخراج العالقة  ،والكفاءة االقتصادية في أقضية المحافظة

ة المكانية بالقطاع المتغيرات الجغرافية المستقلة ذات العالقبين الترابطية من خالل استخراج معامالت االرتباط 

                                                
 ( وفق الخطوات اآلتية:4يتم حساب معامل التمركز الصناعي من جدول) )*(

ع ي القطافعدد العاملين  إجمالياستخراج النسبة المئوية للعاملين في كل فرع صناعي في اإِلقليم من  .1
 الصناعي في اإِلقليم نفسه.

ع ي القطافعدد العاملين  إجمالينسبة المئوية للعاملين في كل فرع صناعي في المحافظة من استخراج ال .2
 الصناعي في المحافظة نفسه.

 ( لكل فرع صناعي.2( من النسبة المئوية في الفقرة )1طرح النسبة المئوية في الفقرة ) .3
 (.3جمع الفروقات ذات العالمات السالبة والموجبة الناتجة من الفقرة ) .4
 (، وبذلك نحصل على قيمة معامل التركز الصناعي.100( على )4قسيم ناتج الفقرة )ت .5
ي على زيع النسبا التوإِذا كانت قيمة المعامل تساوي )صفر( فهذا يعني أن توزيع النسب في اإِلقليم يماثل تمامً  -

 مستوى المحافظة.
 ليم.في اإِلق لمكانير إِلى تركز التجلور اإِذا كانت قيمة المعامل تتراوح بين الصفر والواحد صحيح. فهذا يشي -
 م.إِذا كانت قيمة المعامل دون الصفر. فهذا يعني أن التجلور المكاني غير متركز في اإِلقلي -

راسة رقم راق( دالمصدر: جمهورية العراق , وزارة التخطيط، هيئة التخطيط اإِلقليمي، )التوطن الصناعي في الع
 ورة.، غير منش18. 17، ص 1988، 612
 

( )( وتمت قسمتها عليه و4لقد تم استخرج معدل بيانات من عمود النسب لعدد المشتغلين في جدول ) أجريت عملية
 لى معيار عدد( فظهرت نتائج العمود )التركز ألموقعي في األقضية( اعتمادًا ع2( من الخطوة )1طرح الخطوة )

 . العاملين
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التجاور  ( معامالت االرتباط البسيط )بيرسون( للمتغيرات المؤثرة على8)جدوليبين ال إذ ،بابلالصناعي في محافظة 

والبالغة األرض يليها متغير  (0.98نحو )الموقع الجغرافي بلغت نسبة االرتباط لمتغير  إذ، بابل في محافظةالصناعي 

وكما موضح في جدول  (،0.93( فكانت قيمته )X3)مصادر الطاقة والوقود بالثالث فتمثل  (،أما المتغير0.96قيمتها )

ام تعتمد عية بشكل نتاجلذلك فان العملية اإل ،ديةاالقتصاالمكانية هذه المتغيرات  أهميةمما يؤكد على  ،على التوالي (8)

فضال عن ،(7)جدول كما مبين في  وغيرها على متغيرات أساسية والتي تتمثل بالعمل والمادة األولية ورأس المال

مثال التجاور المكاني والصناعي المتغيرات الثانوية التي يمكن إن تعد بدائل للمتغيرات المؤثرة بشكل كبير على تحليل 

 والخبرة ،، التكنولوجيا، الحالة االجتماعية والخدمات الصناعيةوالتكلفةوطريقة النقل ،نتاجونوع اإل ،الموقع المناسب

 ..الخالفنية

 بابلة بالقطاع الصناعي في محافظ( نموذج المتغيرات الجغرافية المستقلة ذات العالقة المكانية 7)جدول 

رمز 

 المتغير
 اسم المتغير

Y ( الصناعاتتمثل قيم المتغير التابع) 

X1 الموقع 

X2 األرض 

X3 الطاقة والوقود 

X4 المواد األولية 

X5 الفنية األيدي العاملة والخبرة 

X6 رأس المال 

X7 هالنقل وكلف 

X8  التسويقخطة 

X9 البنى االرتكازية 

X10 العامل االجتماعي 

 .باالعتماد على بيانات البحث ةالمصدر: من عمل الباحث

 ابلب محافظة فيلصناعات التجاور المكاني ل معامالت االرتباط البسيط )بيرسون( للمتغيرات المؤثرة على (8)جدول

 قيمة معامل االرتباط البسيط (iXالمتغيرات المستقلة) (Yغير )المت
ت
عا
نا
ص
ال

 

 0.98 (1Xالموقع )

 0.96 (2Xاألرض )

 0.93 (3Xالطاقة والوقود )

 0.92 (4Xالمواد األولية )

 0.88 (X5االيدي العاملة والخبرة الفنية )

 0.87 (6Xرأس المال )

 0.89 (X7النقل وتكاليفه )

 0.91 (X8تسويق )خطة ال

 0.89 (X9البنى االرتكازية )

 0.88 (X10)  العامل االجتماعي 

 .SPSSباالعتماد على برنامج  ةالمصدر: من عمل الباحث

الروابط األمامية والخلفية، وبالتالي تؤدي  إيجادأسياسات اقتصاديات التكتل ألنه يعمل على على التجاور المكاني ؤثر ي

 نتاجورات والمزايا المتحققة نتيجة لوجود الصناعة القائدة ذات اإلفف وتعظيم المنافع من خالل الوإلى تخفيض التكالي

المكاني التراكم  نستنتج أن هناك تفاوتا في نسب الترابط ،الواسع لتنشيط آليات الحيز المكاني الموقعي للصناعة القائدة

 الغذائية والمشروباتللصناعات تراكم مالتجاذب والترابط نسب ال إننجد إذ والتجاذب الصناعي في أقضية المحافظة، 

تتميز بقوة التجاذب والترابط المكاني قياسا عن  (%25,95،22,81،27,64،23,6) على النحو اآلتي: ألقضيهوالغازية 

ضمن النوع الواحد  متجاورة وجود صناعاتعلى  انعكسعلى التوالي, مما و (9بقية الصناعات الموضحة في جدول )
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تعتمد على الروابط ذات أنشطة مختلفة  متجاورة صناعات إيجادوبالتالي إلى  ،في القضاء الواحدللنشط الصناعي 

 .)*(الصناعية 

 2018للصناعات بحسب أقضية منطقة البحث لعام  متراكمالترابط ال المئويةنسب ال( 9جدول )

 

 القضاء

 

الصناعة 

الغذائية 

والمشروبات 

 والغازية %

صناعة 

 الغزل

ق  والنسيج%
ر
لو
 ا
ت
عا
نا
ص

ب
ش
خ
وال

 
%

عة
با
ط
وال

 

%
ية
او
يم
لك
 ا
عة
نا
ص
ال

 

الصناعة 

الالفلزية 

 اإلنشائية%
%
ية
دن
مع
 ال
عة
نا
ص
ال

 

الصناعة 

 الميكانيكية%

الصناعات 

 األخرى%

 27 25,39 24 25 23,21 24,48 28,27 25,95 الحلة

 22 24,21 24,3 26,4 27,39 25,63 25,1 22,81 المحاويل

 25 23,2 26,4 25,1 25,2 23,61 23,40 27,64 الهامشية

 26 27,2 25,3 23,5 24,2 26,28 23,23 23,6 المسيب

 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 .sspsV17وباستخدام برنامج (3،4)ا على بيانات الجداولالمصدر: اعتمادً

الفعلي  نتاجاإلمن قسمة 2018لعام  ابلبللصناعات في أقضية محافظة  المكاني نسب االنتفاع كما تم استخراج 

 الرقمية اناتوإدخال البي sspsV17وباستخدام برنامج  ،(2004)عبد القادر، مضروب بالمائة التصميميةعلى الطاقة 

ن جدول يتبين مذ إ ،النتفاع المكاني للصناعاتالنسب  النتائج النهائية إيجادالبحث من أستطيع ومعالجتها إحصائيا 

 23,31, 26,47) :على النحو اآلتيو ألقضيه الغازية الغذائية والمشروبات لصناعاتل المكاني االنتفاع ( إن نسب10)

 (10) ولكما يوضحها جدلصناعات األخرى نسب انتفاعها المكاني لهناك تفاوت في  بينما نجد ،(26,1،24,12%,

 .وهي على التوالي

 

 

 

 2018 بابل لعامفي أقضية محافظة المتجاورة  عاتالمكاني للصنا النسب المئوية النتفاع( 10) دولج

 القضاء

 الصناعات

الغذائية 

والمشروبات 

 %الغازية 

صناعة 

الغزل 

ق  %والنسيج
ر
لو
 ا
ت
عا
نا
ص

ب
ش
خ
وال

 
ة 
ع
با
ط
وال

%
 

ت
عا
نا
ص
ال

 

ية
او
يم
لك
ا

%
 

 الصناعات

الالفلزية 

 %اإلنشائية

ت
عا
نا
ص
ال

 

ية
دن
مع
ال

%
 

 الصناعات

 %الميكانيكية

الصناعات 

 %األخرى

 23,22 25,4 26,2 24,3 26,4 26,79 24,66 26,47 ةالحل

 27 22,9 24,1 27,2 25,5 24,81 26,24 23,31 المحاويل

 24,55 24,6 23,5 25,4 23,9 25,1 25,66 26,1 الهاشمية

                                                
ته : الحصول المئوية وخطوا ( لتوزيع أية ظاهرة مكونة من النسبdexCombination Inيستخدم دليل الترابط ) )*(

دد عة على بالمحافظة، وافتراض قيم نظرية من خالل قسمة العدد مئ على نسبة األهمية الصناعية لألقضية
 بعد (هميةبة األاألقضية الصناعية ثم الحصول على مجموع مربع انحرافات القيم النظرية عن القيم األولى )نس

اعية الصن ذلك يتم استخراج عامل قسمة المجموع المذكور على عدد قيم النظرية ثم توخذ مجموعة األقضية
افة الثق ذات النسب األدنى. للمزيد ينظر إلى: سميرة كاظم الشماع، مناطق الصناعة في العراق، وزارة

 . 31، ص1980واإلعالم، 
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 25,23 27,1 26,2 23,10 24,2 23,3 23,44 24,12 المسيب

 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 .sspsV17وباستخدام برنامج ( 4،3دا على بيانات الجداول)المصدر: اعتما

 اسيةاألسلصناعات ابين  الروابط المكانية إيجادعلى  ألنها تعمل للصناعاتي نتاجاإلالتجاور سبق أهمية  يتضح مماإذ 

 :اآلتية تم تقسيمها إلى مجموعاتلذا  ،والمتجاورة

زيوت نباتية، نشأ، يمثل ) والمشروبات الغازية يةالصناعات الغذائ األساسيةالصناعات  المجوعة األولى

الحيواني، جرش الشلب،  طحين،مطببات غذائية،فواكه منوعة مكابس تمور، معجون طماطم، طحن الحبوب،العلف

 –طحن الحبوب –منتجات المخابز الراشي، المربي، مشروبات الكحول،المعجنات،الحلويات، الزيوت النباتية

طحين،ورق مقوى كارتون،مركزات ) يمثل الصناعات ينتاجالتجاور اإلفي حين كان  (بس ،عصر التمر الدالمعجنات

صناعة الشعرية،  األغذية، العصائر،مواد حافظة صناعة السكريات،المخلالت،تغليف التمور وكبس التمور، تعليب

فراء،النشا والدكسترين، المشروبات الغازية،صناعة األلبان، العطور والمطيبات المحدودة،تفريط وتجفيف الذرة الص

األساسي )علب بالسيتيكة،  نتاجاإل يمثل الصناعات الكيماوية المجموعة الثانيةإما  ،(تحضير اللحوم، ثلج،حفظ الفواكه

 ينتاجاتجاه اإلفي حين كان  إصباغ متنوعة، أنابيب مطاطية،منظفات متنوعة، اوكسيد الرصاص،أزرار(

 المجموعة الثالثةبينما كانت  (،،زيوت معدنية،غازات غذائية، وصناعية حبيبات بالسيتيكة )المتنوع المتجاور

 – الموزائيكالكاشي  –البلوك  االسمنت الطابوق والبلوك، الكاشي، صناعة)األساسي  نتاجيمثل اإل اإلنشائية الصناعات

 المتجاور المتنوعي نتاجأما اتجاه اإل ( تراب الحديد،تراب،حصى ناعم، رمل ناعم والجص –قطع الساللم  –الشتايكر 

يمثل حيث  ،النسيجية والورقية والخشب تمثل الصناعات وجاءت المجوعة الرابعة)حجر الكلس،مواد صبغية متناثرة( 

وكبس الصوف وغزل النسيج  وغسل السجاد اليدوي،الخياطة، الحياكة حلج االقطان،الصناعات ) ينتاجاإل االتجاه

تجات الجاهزة من النسيج كالستائر والشراشف وإعمال التطريز و التركو فانيالت،صناعة المن والقطن،صناعة

غزول )المتجاور  اتجاه الصناعي إما،(والجورايب،البسط والحبال،دباغة تمليح الجلود وكبس الجلود وتجهيز الجلود

 ونقطنية،مواد قاصرة،ألوان صناعية،غزول تركيبية أكياس ورقية، ورق مقوى طباعة على الورق والكارت

، طباعة الصحف أخشاب ثقليه،خشب مقوى والفلين، ألواحأثاث منزلي ومكتبي،  عجينة الورقاألثاث،

ألواح التوزيع الصناعات المعدنية) المجموعة الخامسةوالمجالت،النشرات والكتب غيرها(، في حين كانت 

لفوالذية، الجالفات،والعالمات والبراغي، والشبكات ا ،المسامير ية متنوعة، أحزمة ناقلةإنتاجوالسيطرة،مكائن 

أما  (الراديو والتلفزيونات وتجميع الحدادة والمنتجات السلكية والسخانات والمبردات ومنتجات والماركات المعدنية

 ألواح التوزيع والسيطرة، أخرى ومواد الغاز صناعة اسطوانات )أصباغ متنوعة وكذلكالمتجاور ي نتاجاتجاه اإل

مكانية  متجاورة صناعات يجادإل التداخل الوظيفي و إلمكانات التجاور قاعدة بيانات رقميةوعلى أساسه يمكن بناء 

 وانتفاع اقتصادي النتعاش السوق والتجارةكفاءة  تحقق الوفورات الصناعية من المخرجات والمدخالت ذاتمستحدثة 

ي فناعات ودرجة كفاءتها للص ( التوزيع المكاني النسبي للمعامالت التوطن ومستوى التناسب الصناعي11جدول)

 أقضية محافظة بابل

 التجاور الصناعي األساسي
معامل 

 التوطن

مستوى 

التناسب 

 الصناعي

 

درجة 

 الكفاءة

 توزيعها المكاني
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صناعة الغذائية والمشروبات 

 الغازية
0,44 55,4 53,7 

قضاء المسيب ناحية االسكندرية، 

مكز قضاء الحلة في منطقة الحي 

لجزائر وابي غرق الصناعي وحي ا

ومؤكز قضاء الهاشمية جنوب 

ناحية االسكندرية في قضاء قضاء 

 المسيب

صناعة الغزل والنسيج 

 والملبوسات
0.28 

23,6 

 
17,3 

مصنع جنوب الحلة جنوب مدينة 

الحلة و ومصنع السجاد اليدوي في 

الحلة والمدحتية في قضاء 

الهاشمية ومعمل الحرير الصناعي 

الحرير  في سدة الهندية وهو

الصناعي بنوعيه )الخيوط 

 المستمرة واأللياف القصيرة(

 

 صناعات الورق والخشب

 والطباعة والنشر
0.32 52.1 50,2 

الحلة )الكفل،وابي غرق( 

 والمحاويل والمسيب

 36.2 24,01 0.55 الصناعات اليمكياوية

شركة الفرات العامة للصناعات 

الكيمياوية جنوب شرق ناحية 

شرق قضاء الحلة السدة، جنوب و

وقضاء المسيب جنوب منطقة 

 الحصوة

الصناعة المعدنية الالفلزية 

 اإِلنشائية
0,33 48,2 51,2 

قضاء الحلة في شرق وجنوب شرق 

مركز ناحية الكفل قضاء المحاويل 

فتتوزع به اربعة معامل اثنان في 

جنوب مركز قضاء المحاويل، 

واثنان في ناحية النيل على الطريق 

حاويل(، والقضاء الثالث م -)حلة 

هو قضاء الهاشمية الذي كان 

حصتة من معامل الطابوق معمالن 

االول في شرق مركز القضاء 

والثاني في شرق مركز ناحية 

المدحتية مصنع اسمنت سدة 

 الهندية

 المسيب والحلة 26,5 37,1 0.52 الصناعة المعدنية

 31 33,8 0.66 الصناعة الهندسية والميكانيكية

في الجزء الشمالي الشرقي من تقع 

 ناحية االسكندرية في قضاء المسيب

 

 23,5 51,3 0.45 الصناعات الرئيسة األُخرى
الحلة والمحاويل والهاشمية 

 والمسيب
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 .sspsV17المصدر: من عمل الباحثة اعتمادا على الجداول السابقة وباستخدام برنامج 

 

 

 

 

ومن خالل .تخدم الصناعة المحلية في أقضية المحافظةالتي  جاورةمتال يةنتاجاإل البدائلمن خالل استحداث  

 :اآلتيعلى النحو ( يمكن تقسميها إلى مجموعات مكانية حسب نسبها ودرجة كفاءتها للصناعات 11جدول )

التوطن  بلغ معامل،نجد إن األرقام سجلت تقارب في نسب المعامالت التوطن للصناعات1* )*(المجموعة األولى

بينما بلغت نسب  (المسيب،،الحلة، المحاويل)وألقضيه( 0,44)الغازية للصناعات الغذائية والمشروبات الصناعي 

في حين سجلت الصناعات المجوعة (% 55,4،53,7) اآلتي:على النحو مستوى التناسب الصناعي ودرجة الكفاءة 

مستوى  الهاشمية، المسيب( وجاءت نسب،الحلة)( ألقضية 0,28) بنسبة بلغت الثانية للنسيج والغزل , معامل التوطن

 صناعات الورق والخشب( %على التوالي، وبلغ معامل التوطن ل23,6،17,3الكفاءة )التناسب الصناعي ودرجة 

 على النحو اآلتي:للمجموعة  مستوى التناسب الصناعي ودرجة الكفاءة( و نسب 0,32والطباعة والنشر)

  نستنتج من جدول على التوالي،ولمسيبا،المحاويل ،ألقضيه الحلة (52,1،50,2%)

توطنها و  تختلف من حيث معاملمعامالت المواقع الصناعي  التجاهإن هناك مستويات متنوعة ( 1ومصفوفة ) (11)

سب حناعات صالالصناعية المتباينة في األقضية، لذا تم توزيع الكفاءة  كفاءة تمركزها الصناعي، فضال عن نسب

 .لصناعيةي عالي من الوفورات اإنتاجفي مجموعات لتحقيق مستوى نية ومستوى توطنها تجاورها وكفاءتها المكا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 بإتباع الخطوات اآلتية : يتم استخراج معامل التوطن الصناعي لمنطقة ما )*(
من  لصناعيااستخراج نسبة المشتغلين في الصناعة داخل المنطقة أو اإلقليم المراد استخراج معامل موقعه  -1

 مجموع المشتغلين في الصناعة 
وقعه عامل ماستخراج المشتغلين في كل صنف من أصناف الصناعات داخل المنطقة أو اإلقليم المراد استخراج م-2

 عي من مجموع المشتغلين الصنا
أو  لمنطقةاستخراج معامل الموقع الصناعي لكل صناعة بقسمة نسبة العاملين في الصنف من الصناعة داخل ا -3

 يم.ة أو اإلقللمنطقاإلقليم المراد استخراج معامل موقعه الصناعي على نسبة األيدي إال عاملة في كل صناعات تلك ا
من واحد  ان اقلكصحيح( فمعناه أن هذا الصنف تركز في إقليم أو منطقة. أما إذا  إذا كان معامل الموقع )واحد -4

حيح احد صوصحيح يدل ذلك على تركز الصنف الصناعي في إقليم اقل من تركز الصناعة فيه. وإذا كان أكثر من 
الموقع  عاملمدلة يدل ذلك إلى تركز الصنف الصناعي في إقليم اكبر من تركز الصناعة فيه. حيث تم استخدام معا

 على وفق النحو اآلتي : 
 عدد المشتغلين في الصناعات في كل قضاء. -
 مجموع المشتغلين في الصناعات في المحافظة. -
 عدد المشتغلين في كل قطاع من قطاعات الصناعات في كل قضاء. -
 مجموع المشتغلين في كل قطاع من الصناعات في المحافظة. -
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 البحثالصناعية في أقضية منطقة المواقع ملخص اتجاه معامالت  () (1مصفوفة )

 

 من عمل الباحثة باالعتماد على بيانات الدراسة المصدر:

ل حافظة بابمات في ادية للتجاور المكاني والتداخل الوظيفي للصناعمعيار الكفاءة االقتص استخراج :المرحلة الثانية

 :2018لعام 

ياسا إلحصائية قاالمؤشرات خالل من وومكانته  التجاور والتداخل الوظيفي الصناعينجاح مدى أمكانية تحقيق نعني به 

 :يلي العمل نستخرج مامؤشر إِلى 

ة إجماليلى سوًما عنسبة ما يتحقق من القيمة المضافة مقاستخراج  أ. احتساب القيمة المضافة )ق.م( لكل وحدة أجر)تم

 األجور المدفوعة للعاملين بما فيها المزايا(

 فمثاًل:

 ردينا 3,05=                                                                                

 

 .(2)الصناعيالنشاط قيمة مضافة إِلى  دينار 05,3بإضافة كل دينار عن أجور مدفوعة تتحقق أي 

األهمية أن يبين ، يمكن األنشطة األخرىالمؤشر مع اإلحصائية فأن نتائج من النشاط لما تحقق لهذا وعندما تقارن 

 النسبية وفق الصيغة اآلتية:

                                                                                                                   × 100 

                                                

(محمد خيري محمد ع ) ،133، ص1988لي، توطن الصناعة، دار النهضة العربية، القاهرة. 

 صناعات عالية التوطن   .1

 صناعات متوطنة غير مستقرة   .2

 صناعات تتجه نحو التوطن    .3

 صناعات متوطنة تتجه نحو التشتت   .4

 صناعات ال يتوفر فيها نشاط صناعي   .5

 صناعات متوطنة تتجه نحو التركز  .6

 ل موقعها إلى االنخفاض صناعات متوطنة يميل معام   .7

 صناعات غير متوطنة ولكنها تتجه نحو التوطن    .8

 صناعات شبه مستقرة    .9

، 1987مصكر،  ( فتحي محمد أبو عيانة، التحليل اإلحصائي في الجغرافية البشرية، كلية اآلداب، جامعة اإلسككندرية،2)

 ,112ص

 بابلق.م في فرع الصناعات الغذائية في محافظة   

 قيمة األجور المدفوعة لعدد العاملين في الفرع نفسه
 

 ق.م في فرع الصناعات الغذائية في محافظة ديالى

الفرع عدد العاملين في قيمة األجور المدفوعة ل

 نفسه
 

 الصناعي للنشاط قيمة المؤشر )القيمة المضافة/األجر( ة إجمالي

 المتجاورةمجموع قيمة المؤشر األول )القيمة المضافة/ األجر(ألجمالها بالنسبة للصناعات 
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 رمز لها:حيث ي

 

                                                              ×100.( .........1) 

 

:  إذ إن 

 ق م..... القيمة المضافة

 رالمحافظة س ر.... الصناعة س في 

 )ر(المحافظة س ن ر: مجموع الصناعات في  –س 

 :أآلتية المتطابقةحسب  نتاجلمضافة لكل وحدة نقدية من المستلزمات اإلالقيمة ا إيجادب. 

 

                                                                   ×100.( .........2) 

 

 :نتاجالقيمة المضافة لكل عامل من عوامل اإلتم حساب ج. 

 

                                                                                           × 100.( .........3) 

 

 

 (:4تظهر المتطابقة ) 3، 2، 1وبجمع المتطابقات 

 

                                                                                                             × 100.( .....4) 

 

 

 

ت، عدد قيمة المدخال ،مؤشرات األجورحسب  صناعينشاط ( األهمية النسبية لكل 4متطابقة )اليتضح من خالل 

تطبيق  منيتبين  و .المحافظة صناعي على مستوىنشاط العاملين، إذ تمثل مجموع النسب = مجموع النقاط لكل 

اإلحصائية نتائج  نستنتج أن ،2018لعام البحث المكانية لمنطقة  الصناعية على مستوى االقتصادياتالسابقة  المؤشرات

ن درجات المفاضلة % م60نسبة تزيد على سجلت ،الهندسية والميكانيكية أن  الصناعاتتبين ( 12المبينة في الجدول )و

 من الكيماوية المعدنية،الغذائية والمشروبات الغازية وثم  كل من الصناعاتجاءت بينما  ،المتجاورةمع الصناعات 

 الصناعيد في االقتصاإمكانيات هائلة توطنها لذا أظهرت معامالت  ،وثالثة ة بمرتبة ثانيةدرجات المفاضلحيث 

 ورةناعات المتجاالصنحو يتجه الصناعي التجاور والتداخل الوظيفي إن  يثبت مما  ،قضية المحافظةأللجميع  المكاني

 .امكانيً 

 

 

 

 

 2018ام لصناعات المتجاورة في محافظة بابل لعمعايير الكفاءة االقتصادية ل المفاضلة بيننسب ( 12جدول )

تب مج النقاط النقاط االقتصاديةمعايير الكفاءة  الفرع الصناعي
ر
م  ة

 س رللنشاط ق م/ أجر 

 س ن ر -ساألنشطة مجـ ق م / أجر 

ين في قيمة األجور المدفوعة لعدد العامل

 الفرع نفسه
 

ق.م في فرع الصناعات الغذائية في 

 محافظة ديالى

قيمة األجور المدفوعة لعدد العاملين في 

 الفرع نفسه
 

 س رللنشاط  مستلزماتق م/

 ر ر س ن -سألنشطة مجـ ق م / مستلزمات 

 الفرع نفسه
 

ق.م في فرع الصناعات الغذائية في محافظة 

 ديالى

د العاملين في قيمة األجور المدفوعة لعد

 الفرع نفسه
 

 عدد العاملين في الفرع س رق م/ 

 س ن ر -س مج ق م/ عدد العاملين في الفروعمجـ ق م /

 الفرع نفسه
 

 ق.م في فرع الصناعات الغذائية في محافظة ديالى

 قيمة األجور المدفوعة لعدد العاملين في الفرع نفسه
 

 ع الصناعة س رلفر 1،2،3مجموع األهمية النسبية للمعادالت 

 س ن ر -الفروع الصناعية س جماليإل 1،2،3مجموع األهمية النسبية للمعادالت 
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 .sspsV17المصدر: من عمل الباحثة اعتمادا على الجداول السابقة وباستخدام برنامج 

س وسيليوج -لمتغيرات البحث على ضوء منهجية جوهانسونواالتصال المشترك  اختبار التجاور :الثالثة مرحلةال

 :2018محافظة بابل لعام بالنسبة للصناعات في 

وجود بدائل يمكن االعتماد عليها يتطلب  ،يإنتاجتأمين وجود صناعات متجاورة ذات مواقع وتوزيع  إِن   

ت في منتجايمكن إن تنافس ال ،زةللتحديث الصناعة وجعل المدخالت والمخرجات متجددة وذات نوعية و جودة متمي

 الغرض اإلحصاء لذا فقد استعملت لهذا،(2013،)السواعي األسواق األخرى داخل المحافظة أو مع المدن المجاورة لها

مكاني اور الطبيعة التج مستحدثة عنفكرة صناعية ومن خالل استخدام البرامج الكمية إلعطاء  ،الصناعي الجغرافي

جة حليل الدرلمكاني وتادليل الكفاءة المكانية ومعامل االرتباط الذاتي البحث عن طريق استخدام ن تمك ،الجغرافيللواقع 

 قعة مضروبالمتو المسافة المشاهدة على المسافة)لمعرفة أيها الصناعة األقرب من األخرى من خالل قسمة  التقاربية

ين ببشكل واضح  ن هناك تقارب واتصالالدراسة والتحليل اإلحصائي إ أظهرتلذا  ،(2004،)شيخي (في المئة

في  بعضها طبيعة المنطقة الجغرافية والتوازن المكاني من حيث الترابط المواقع مع إلىوهذا راجع ،الصناعات

ل ومن خال ،ثة البحمما يؤكد عظم الكفاءة المكانية للمنطق التبادالت الصناعية وحاجتها إلى المواد األولية والخام

 لذي يمكنانتائج رقمية لمعرفة االتجاه  بيانية و مؤشرات جداول تتضمن البحث إلىتوصل ئي االستدالل اإلحصا

 اآلتي:على النحو وهي للصناعات المتجاورة ية نتاجتحليل واإلفادة اإلالاالعتماد عليه في 

قيمة مضافة/ 

 أجر

قيمة مضافة/ 

 مستلزمات

قيمة مضافة/ 

 عامل
 المجموع

1 2 

 % نقاط % دينار % دينار % دينار

الصناعات الغذائية 

والمشروبات 

 الغازية

2.04 6.7 2.08 27.4 5.23 1.02 34.7 11.6 34.7 43.4 78.1 2 

صناعة الغزل 

والنسيج 

 والملبوسات

1.7 5.6 0.64 8.3 1.15 0.22 14.1 4.7 14 40.4 54.5 4 

صناعة الورق 

 والخشب
2.3 7.6 0.63 8.1 0.49 0.09 15.7 5.2 15.7 0.07 15.7 6 

الصناعات 

 الكيماوية
9.15 29 0.57 7.4 1.9 0.37 37.3 12.5 37.3 2.5 39.3 5 

المعدنية  الصناعات

 اإلنشائيةالالفلزية 
2.3 7.6 0.52 6.7 0.98 0.19 14.4 4.8 14.4 10.6 2.5 7 

 3 56.6 8.9 47.7 15.9 47.7 0.18 0.95 18.2 1.4 29 8.9 الصناعات المعدنية

الصناعات 

الهندسية 

 والميكانيكية

2.1 6.9 1.4 18.2 1.14 0.22 25.3 8.4 25.3 119 144 1 

  12 10 5,2 2,6 4,2 0,4 0,1 7.3 0,2 1,1 3,1 األخرىالصناعات 

  657 359 298 6,44 298 100 511 100 7.69 100 30.9 المجموع
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 -ية جوهانسونالبحث باستخدام منهج التجاور واالتصال المشترك لمتغيرات اختبار نتائجة إجمالي () ( 13)جدول 

 م2018محافظة بابل  جوسيليوس بالنسبة للصناعات في

 ت
األنشطة 

 الصناعية

درجة 

 التجاور

درجة 

 االتصال

 المشترك

 الصناعات المتجاورة والمشتركة األقضية

1  

األنشطة الغذائية 

والمشروبات 

 الغازية

0.57 0,43 

الحلة، 

الهاشمية، 

 ،المسيب

وب، العلف الحيواني، مكابس تمور، معجون طماطم، طحن الحب

جرش الشلب، الراشي، المربي، مشروبات 

 –منتجات المخابز الكحول،المعجنات،الحلويات، الزيوت النباتية

،عصر التمر الدبس صناعة المعجنات –طحن الحبوب

ة، السكريات،المخلالت،تغليف التمور وكبس التمور، تعليب األغذي

لبان، العطور صناعة الشعرية، المشروبات الغازية،صناعة األ

والمطيبات المحدودة،تفريط وتجفيف الذرة الصفراء،النشا 

 والدكسترين، تحضير اللحوم، ثلج،حفظ الفواكه

2  

صناعة الغزل 

والنسيج 

 والملبوسات

0.44 0,53 
 ،الحلة

 الهاشمية

السجاد اليدوي،الخياطة، الحياكة حلج االقطان، وغسل وكبس 

الت،صناعة المنتجات الصوف وغزل النسيج والقطن،صناعة فاني

ركو الجاهزة من النسيج كالستائر والشراشف وإعمال التطريز و الت

  والجورايب،البسط

3  

صناعات الورق 

 والخشب

 والطباعة والنشر

0.48 0,59 

 

الحلة 

والمحاويل 

 والهاشمية

 –األثاث  أكياس ورقية، ورق مقوى طباعة على الورق والكارتون

أثاث منزلي  ،عجينة الورقوهراتتصليح األدوات المنزلية والمج

 ، طباعة الصحفأخشاب ثقليه،خشب مقوى والفلين، ألواحومكتبي، 

 والمجالت،النشرات والكتب غيرها

4  
األنشطة 

 الكيماوية
0.55 0,46 

 

الحلة 

 والمحاويل

صناعة األدوية األسمدة ومبيدات الحشرات، اإلسفلت، المواد 

يبات ، حبألكياس البالستيكيةالبالستيكية ومنها األنابيب والعبوات وا

 اعيةالنايلون كبريتـات الصوديوم، صناعة المنظفات واأللياف الصن

ب نابيومواد اللدائن )البالستيك( علب بالسيتيكة، إصباغ متنوعة، أ

 مطاطية، منظفات متنوعة، اوكسيد الرصاص، اإلطارات، الكبريت،

 المطاط والبطاريات

5  

األنشطة المعدنية 

الالفلزية 

 نشائيةاإلِ 

0,63 0,54 

 

الحلة 

والمحاويل 

والهاشمية 

 والمسيب

 –الكاشي  –البلوك  صناعة االسمنت الطابوق والبلوك، الكاشي،

 والجص -قطع الساللم  –الشتايكر 

 ناعةالموزائيك، الشتاكر،رمل الزجاج،، الطباشير، الكونكريتية، ص

 الجص، تراب الحديد،تراب،حصى ناعم، رمل ناعم

 0,56 0.53 لمعدنيةاألنشطة ا  6

الحلة 

والهاشمية 

 والمسيب

 صناعة األثاث المعدنية،الحدادة، الصفائح المعدنية،المسامير

ات والبراغي، والشبكات الفوالذية، الجالفات،والعالمات والمارك

ات مبردالمعدنية ومنتجات الحدادة والمنتجات السلكية والسخانات وال

 موادناعة اسطوانات الغاز ووتجميع الراديو والتلفزيونات وكذلك ص

 أخرى ألواح التوزيع

7  

األنشطة 

الهندسية 

 والميكانيكية

0.67 0,59 
المسيب 

 والحلة

والتوبينات والرافعات، المصابيح السيارات  صناعة المحركات

دات المعوالكهربائية، القوالب، الدرجات الهوائية والمكائن واألجهزة 

ة رونياسبة والحاسبات االلكتالزراعية وصناعة اآلالت الكاتبة والح

 وصناعة األجهزة الراديو والتلفزيون ومعدات االتصال،األجهزة

اجات والدر –واللوازم المنزلية الكهربائية صيانة تصليح المركبات 

 النارية

 

                                                

() ثة البحالمعلومات التي تم الحصول عليها أثناء مد تم تحديد المستويات على ضوء البيانات السابقة ومن خالل 
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8  

األنشطة 

الصناعية 

 األُخرى

0.62 0,47 

الحلة 

والحاويل 

والهاشمية 

 والمسيب

بة بها، اآلالت واألدوات الساعات والمجوهرات والسلع المرت

 الموسيقية،اللوازم الرياضية

 .v17 spss وباستخدام برنامج( 4،3المصدر: اعتمادا على بيانات الجداول)

 

 

 

 

 

 ة بابلنتائج النسب التقاربية والتباعدية للكفاءة االقتصادية للصناعات المتجاورة في محافظ (14جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعتمادا على  لمصدر: ا

( 3،4الجداول) بيانات 

وباستخدام  v17 برنامج

spss. 

 كبير طبيعة التجاور المكاني للصناعات أثرأن ( 14,13نستنتج من قراءة النتائج اإلحصائية للجدولين أعاله) 

ية نتاجاألهمية اإلوبالتالي على ،تجاورةالكفاءة المكانية للصناعات الم وتحديد التقارب واالتصال المشتركعلى 

بينما  ،(%0,57) الغازية نسبة والمشروباتسجلت درجة التجاور ألنشطة الغذائية  ،إذأقضيتها و إلمكانات المحافظة

البقية على التوالي وكما مبين  تأتيثم  ،الحلة والهاشمية والمسيب ألقضيه(%0,43)كانت درجة االتصال المشترك نحو 

 نسبة التقاربية الوحدات اإلدارية ت
بة نس

 التباعدية

نسبة 

الكفاءة 

 االقتصادية

 12,5 1,0 1,4 مركز قضاء الحلة 1

 3,6 0,5 1,3 ناحية الكفل 2

 3,4 0,1 0,8 ناحيةا بي غرق 3

4 
مركز قضاء 

 المحاويل
0,9 0,1 11,1 

 3,5 0,2 1,4 ناحية المشروع 5

 5,1 0,3 1,6 ناحية اإلمام 6

7 
مركز قضاء 

 الهاشمية
1,8 0,4 9,14 

 6,2 0,6 1,3 احية القاسمن 8

 9,5 0,1 0,7 ناحية المدحتية 9

 6,5 0,1 0,6 ناحية الشوملي 10

 7,1 0,2 0,5 ناحية الطليعة 11

 8,16 0,0 0,8 مركز قضاء المسيب 12

 4,4 00,1 0,5 ناحية السدة 13

 6,5 0,0 0,8 ناحية االسكندرية 14

 3,3 0,2 0,6 ناحية جرف الصخر 15

 100 - -  المجموع
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 نحو في حين جاءت النسبة التباعدية ،(%1,4)نحو النسبة التقاربية لقضاء مركز الحلة كانت أما ،(13)في جدول 

وبعد عدة عمليات إحصائية ( 14(% على التوالي الموضحة في جدول )12,5) االقتصادية بنسبة أما الكفاءة(% 1,0)

جوسيليوس ودالة  -جوهانسونوفق منهجية و sspsV17وباستخدام األساليب الكمية الجغرافية وباستخدام برنامج 

النتائج  إجماليمكن البحث من التوصل إلى ت ،االرتباط الذاتي المكاني والكفاءة من خالل تطبيق تحليل الجار األقرب

تم استخراج نسب النمو االقتصادي والتناسب الصناعي للصناعات األساسية حيث ،(15في جدول ) الرقمية الموضحة

نسبة النمو االقتصادي والتناسب أن ( 15حيث اتضح من الجدول ) ،اقع الجغرافي في محافظة بابلوالمتجاورة للو

 على النحو اآلتي:للصناعات الغذائية والمشروبات الغازية كانت التداخل واالتصال المشترك  ونسب والتقارب

على يدل مما  ،د(جي ،جيد ،جيد ،متوسط)وعلى مستويات  (13842,82،44654,33،27568,66،211740,99)

األسباب والمؤهالت التي تساعد على تحديد الصناعات  إيجادأهمية دراسة التجاور المكاني والتداخل الوظيفي في 

 .والجودة العالية للصناعات في محافظة بابلالحداثة في دور كان لها الكفؤة والتي 

 بابل في محافظة والمتجاورة األساسيةللصناعات نسب نمو االقتصادي والتناسب الصناعي  إجمالي( 15جدول )

 النشاط الصناعي ت
نسبة النمو 

 االقتصادي

نسبة التناسب 

 الصناعي
 نسبة التداخل نسبة التقاربية

 الغازيةاألنشطة الصناعية الغذائية   .1
13842,82 44654,33 27568,66 211740,99 

 جيد جيد جيد متوسط

 األنشطة الصناعية الغزل والنسيج  .2
1167522,22 159126,88 15644,12 13771,23 

 متوسط جيد جيد متوسط

3.  
 صناعات الورق والخشب

 والطباعة

6534,433 7654,511 3345,122 3452,298 

 جيد جيد جيد جيد

 الكيماويةاألنشطة الصناعية   .4
1769,717 2234,662 3226,735 5437,175 

 جيد جيد جيد متوسط

 ةاألنشطة الالفلزية اإِلنشائي  .5
5432,113 2466,433 4551,119 2567,201 

 متوسط جيد متوسط جيد

 األنشطة المعدنية  .6
1146,085 1324,203 1703,289 2287,548 

 متوسط متوسط متوسط جيد

 األنشطة الهندسية والميكانيكية  .7
951,67766 886,7866 1267,556 1380,709 

 متوسط متوسط جيد متوسط

 خرىاألنشطة الصناعية األُ   .8
831,46932 866,6955 1285,244 1642,328 

 متوسط متوسط جيد جيد

 .v17 spss وباستخدام برنامج( 13،14المصدر: اعتمادا على بيانات الجداول)

وضع العديد من القوانين يتطلب من الجهات المختصة  المكاني ألقضيه المحافظة قتصاداالنمو  كفاءة و إن   

ا من صل إليهالتي تم تو النتائجمن خالل و ،فيها وتحديد دور الدولة اعية واالقتصاديةالصن لمشاريعالتي تخص ا

 اآلتي:على النحو كانت استنتاجات البحث  معطيات الجداول أعالها

اءتها تطوير قدرات الصناعات على التجاور والتداخل الوظيفي المشترك وتنشيط كفل عدم وجود دراسة .1

من ضموجودة اإلمكانات الصناعية ال الستثمار أشراك القطاع الخاصن خالل االقتصادية في محافظة بابل م

 .بابلفي محافظة  الرقعة الجغرافية
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لكامل ايم الدعم تفعيل دور القطاع المختلط وتقد المناطق صناعية وتأهيلها من خالل وتحديث بناءالعمل على  .2

 .في االقتصاد المكاني من األسس االقتصادية يعد ألنه

ثل معمل مالوسطي  نتاجاإللتنشيط  صناعيا، وذلك المتعثرة والمتأخرةالمصانع لى إعادة تأهيل العمل ع .3

 إلىتحتاج والمطاط وغيرها من الصناعات التي صناعة األلمنيوم  و الغذائية ومعاملاالسمنت 

 .محافظة بابلهجرة إلى خارج والحد من الالبطالة تقليل حجم هم في استل،مشتغلين

ة الكبيرة والمتوسطالصناعات ط لتنشيط لرافية تحدد عمل القطاعين الخاص والمختوضع خريطة جغ .4

 المحافظة. أقضيةوالصغيرة من خالل التفاعل المكاني بين 

تصادية كفاءة االقالمما انعكس على  ،الجغرافيالتداخل  إلمكاناتا إيجادعلى التوازن التجاور المكاني وساعد  .5

 .افظةالمتنوعة في أقضية المح ألنشطة

ات والصناع ميةالحكوواألهلية الصناعية المشاريع بين ية التسويقية المتكافئة العالقات التبادلوجود عدم  .6

 .لجغرافيةااالستغالل األمثل للمؤهالت  التشارك فيعملية صعب  مما ،المحافظة في أقضيةالحرة األخرى 

 قضيةأداخل الصناعات بين الوظيفي  لتداخللمالئمة  وقوانين مسبق لوضع إستراتيجيةالتخطيط عدم ال .7

 المحافظة.

فرص  يجادإمكاني واقتصادي جديد يعمل على تجاور  إيجادأمكانية الصناعات بين  التنوع والترابطأظهر  .8

 المحلين.من قبل السكان  يمكن ممارستهامستحدثة وفعالة عمل وأنشطة صناعية 

 :التوصيات

األخذ الالزم لجعل الصناعات في  ها الجهات المعينةالتوصيات نوصي بالعديد من  توصل البحث إلى 

 اآلتي:على النحو وهي  ةاقتصاديلينعكس أثرها على الكفاءة  وبالتالي،المحافظة متطورة

خطيط تباع التتوقيع المشاريع الصناعية، من خالل أ اختيار المركزية فيتطبيق يجب على الجهات الحكومية  .1

ية ضمن في تحقيق التنمية الصناعالفرص المناسبة خاص والمختلط وال الصناعي، وإعطاء القطاع العام

 .المناطق المتأخرة صناعيًا

كانات إمتغالل للمستثمرين سواء كان محليا أم أجنبيا، وذلك حتى ال يتم اسوقوانين جديدة وضع ضوابط يجب  .2

ناعية شاريع الصالم قياموإنما على أساس  ،والمصلحة الخاصة فقطعلى أسس الربحية أقضية المحافظة 

 فيها. تالتي أسسأقضية المحافظة  الناجحة التي تسهم وتخدم

ة أقضية من ضمن مناطق واسعالجغرافية لجميع اإلمكانيات تفصيلية أنية ومستقبلية  علمية إجراء دراسات .3

ية لعلمسات االمعلومات والبيانات التي تزودها المراكزالبحثية والدرا على من خالل االعتماد المحافظة

 .للجامعات إلى الجهات المختصة

لتي من ا حديثةباستخدام التقنية الاألساسية والمستحدثة  أعادة رسم الخريطة الجغرافية لتوزيع الصناعات .4

ر القوى ك لتوفيوذل ،في أقضية المحافظةالسكان االختالل في توزيع  التداخل الوظيفي و يمكن معالجة خاللها

 .الصناعاتالعاملة الكفؤة التي تتطلبها 
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 ةمك" والتطبيق النظرية بين القياسي االقتصاد في الحديث "القادر عبد محمد القادر عبد عطية .4

 .55ص ،2004،المكرمة

 .24، ص2013،عمان ،دائرة المكتبة الوطنية ،والقياس االقتصادي EVIEWS ،خالد محمد السواعي .5
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 .2018غير منشورة، لعام 

 .2018 عراق عامالتنموي للالواقع  ،بابلجمهورية العراق،وزارة التخطيط،هيئة التخطيط اإِلقليمي في محافظة  -

، مصر، كندريةي الجغرافية البشرية، كلية اآلداب، جامعة اإلسالتحليل اإلحصائي ف ،أبو عيانة، فتحي محمد -
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