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ممخص البحث :

يعتبر النشاط الصناعي مف اهـ االنشطة االقتصادية حيث يرغب االنساف في اختيار مواقع معينة له لتحقيؽ

الربحية االقتصادية اال اف هذا النشاط ال يتوطف اال عندما تتوفر له مقومات التوطف الصناعي لذلؾ تتوزع المواقع

الصناعية بشكؿ متبايف عمى مستوى المدينة او االقميـ او عمى المستوى العالـ فهي ال تظهر بصورة متجانسة وذلؾ بفعؿ
تأثير العوامؿ الجغرافية الطبيعية منها والبشرية التي لها دور كبير في تحديد انماط المواقع الصناعية وتوزيعها جغرافيا
وبالرغـ مف اف العوامؿ الطبيعية يكوف تأثيرها ثابت نسبياً اال اف العوامؿ البشرية تكوف في تغير مستمر وتؤثر بدرجة كبيرة
في تحديد نمط الموقع الصناعي فهي تخمؽ تبايف في طبيعة الصناعة وقدرتها عمى النمو والتطور والتركز في مواقع معينة

Abstract:
Industrial activity is one of the most important economic activities where people want to
choose certain sites to achieve economic profitability, but this activity is not endemic only

when it has the elements of industrial settlement so the distribution of industrial sites vary in
the city or the region or the world does not show a picture Due to the influence of
geographic factors, both natural and human, which have a major role in determining the
patterns of industrial sites and geographical distribution. Although natural factors have a
permanent effect, human factors are constantly changing and have a significant impact on
the determination of patterns For the industrial site it creates a variation in the nature of
industry and its ability to grow, develop and concentrate in certain locations
المقدمة :

تعػػد الخصػػالج الجغ ارفيػػة الطبيعيػػة والبشػرية مػػف العوامػػؿ المػػؤثرة فػػي تحديػػد التوقيػػع المكػػاني لممشػػاريع الصػػناعية

ويكػػوف تػػأثير هػػذا العوامػػؿ بصػػورة مباش ػرة او غيػػر مباش ػرة  ,اذ اف لكػػؿ عامػػؿ مػػف هػػذا العوامػػؿ يػػؤثر بنسػػبة معينػػة اال اف

العوامؿ البشرية يكوف تأثيرها بار اًز فػي تحديػد مواقػع وانمػاط المشػاريع الصػناعية داخػؿ الحيػز المكػاني لممدينػة ,كمػا اف هػذا
العوامػػؿ تعػػد مػػف المقومػػات االساسػػية اقامػػة المشػػاريع الصػػناعية والتػػي تحػػدد فشػػمها فػػي مواقػػع معينػػة او نجاحهػػا واسػػتمرار

عممياتها الصناعية في مواقع اخرى في المدينة .
 مشكمة البحث :

هؿ لمخصالج الجغرافية (الطبيعية والبشرية ) تأثير في اختيار التوقيع المكاني لممشاريع الصناعية في مدينة الحمة ؟.
 فرضية البحث :

يفترض البحث اف لكؿ عامؿ مف عوامؿ الجغرافية الخصالج الطبيعية والبشرية يؤثر بشكؿ مباشر او غير مباشر في
اختيار المواقع الصناعية في مدينة الحمة .
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 هدف البحث :

يهدؼ البحث الى دراسة األثار الناتجة عف الخصالج الجغرافية الطبيعية والبشرية في اختيار المواقع الصناعية

في مدينة الحمة .
أوالً  :الخصائص الطبيعية :

1-1الموقع الجغرافي :

يعد الموقع الجغرافي مف اهـ العوامؿ الطبيعية المؤثر في المدينة او االقميـ التصالها المباشر بنظـ حياة االنساف

االقتصادية .ولمموقع اهمية كبيرة في التوزيع المكػاني لممواقػع الصػناعية وظهورهػا بأنمػاط متعػددة وخاصػة عنػدما تكػوف هػذا
المواقع بالقرب مف طػرؽ النقػؿ الرليسػية او االسػواؽ او مصػادر المػواد االوليػة ممػا تسػاعد هػذا المواقػع مػف تقميػؿ كمػؼ نقػؿ

المواد االولية الى المنشآت الصناعية وكمػؼ نقػؿ منتجاتهػا وبالتػالي خفػض الكمػؼ االجماليػة لمصػناعة ( .)1تقػع مدينػة الحمػة
عمى جانبي شط الحمة في الموقع الذي يتقاطع فيه خط الطوؿ  66,44شرقاً ودالرة عػرض  29,32شػماالً كمػا فػي خارطػة

( )1تبمغ مساحة مدينة الحمة 161كـ 2وبنسػبة  %18,3مػف مجمػوع مسػاحة قاػاا الحمػة البػالغ 878كػـ 2وبنسػبة %3,1
مف مجموع مساحة المحافظة البالغ 5119كـ. 2

اما الموقع الجغرافي فتمثؿ مدينة الحمة المركز االداري لمحافظة بابؿ

الذي يتوسط الوحدات االدارية فيها والتي تحيط بمجموعة مف المحافظات المجاورة  ,فمدينة بغداد الواقعة الى الشماؿ منها,
ومدينة كربالا المقدسة الواقعة الى الغرب منها  ,ومدينة النجػؼ الواقعػة الػى الجنػوب الغربػي منهػا ,ومدينػة الديوانيػة الواقعػة
()2

الى الجنوب الشرقي منها ,ومدينة الكوت الواقعة الى الشرؽ منها ,ومدينة الرمادي الواقعة الػى الشػماؿ الغربػي منهػا

 .اف

الموقع المميز لمنطقة الدراسة والتػي تػرتبط بمجموعػة مػف المػدف المجػاورة لهػا بشػبكة نقػؿ جيػدة جعػؿ منهػا حمقػة وصػؿ بػيف
تمػػؾ الم اركػػز ممػػا رفػػع مػػف امكانيتهػػا االقتصػػادية وخاصػػة الصػػناعية منهػػا ادى ذلػػؾ الػػى تػػوفير المػػدخالت التػػي تحتاجهػػا

الصػػناعة وتسػػهيؿ عمميػػة تسػػويؽ المنتجػػات الصػػناعية الػػى مختمػػؼ تمػػؾ الم اركػػز  ,وبالتػػالي يمكػػف اختيػػار الموقػػع الصػػناعي
وتحديد نمط معيف له اتجاا تمؾ المراكز .
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خارطة ()1

 2-1التكوين الجيولوجي :

يعد التكويف الجيولوجي ألية مدينة او اقميـ عامؿ مؤثر في اكتساب هذا المندينة او االقميـ بعض الخصالج التي

تحدد طبيعة الصخور وبنيتها وبالتالي نوع المعادف المتاحة لالستثمار الصناعي فيها ومف ثـ يكوف له عالقة كبيرة بأنواع

الصناعات التي مف الممكف اقامتها في ذلؾ االقميـ ( .)3ويتحدد الدور االساسي لمتكويف الجيولوجي في اقامة المنشآت
الصناعية مف خالؿ قدرة التربة عمى تحمؿ االثقاؿ واالنشااات وهذا يعتمد اياا عمى نوع وطبيعة الصناعات التي تقاـ
عميها وخاصة تمؾ التي تستخدـ في عممياتها االنتاجية معدات ومكالف ثقيمة  ,لذا تتحد اهمية التركيب الجيولوجي في
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المدينة مف خالؿ االثر الذي يمكف اف يتركه تحديد طبيعة وبنية الصخور ونوع التربة ومف ثـ قدرتها عمى امداد الصناعة
بمحاصيؿ زراعية معينة تتوفر لها مقومات زراعتها فيها وبالتالي ينعكس هذا التأثير في اختيار المواقع الصناعية وتحديد
انماطها في مواقع م عينة مف المدينة  ,تقع مدينة الحمة في جزا مف التكويف الجيولوجي لمحافظة بابؿ والتي تقع في شماؿ
السهؿ الرسوبي الذي يعد مف احدث اقساـ سطح العراؽ في تكوينه الجيولوجي الذي يرجع الى العصر البالسيتوسيف

والهولوسيف

()4

 .اف العامؿ الجيولوجي لمدينة الحمة له اثر ايجابي اقامة المنشآت الصناعية المختمفة نظ اًر الستقرار

المنطقة كما توفر رواسب الطيف والغريف والرمؿ لذا تعد عامالً لتوطف الصناعات وال سيما االنشالية منها كصناعة الطابوؽ
واالسمنت كما يمكف مد شبكة نقؿ ومرافقها الخدمية التي تعد حمقة وصؿ بيف المواقع الصناعية واجزاا المختمفة لممدينة

وهو عامؿ اساسي بالنسبة لمصناعة .
 3-1السطح :

اف التبايف اقميمياً له اثر مباشر فػي تحديػد واقامػة المواقػع الصػناعية فالمنػاطؽ المرتفعػة وتمػؾ التػي يقػؿ مسػتواها

كثي ػ اًر عػػف اال اراػػي المجػػاورة لهػػا تتصػػرؼ اليهػػا ميػػاا البػػزؿ واالمطػػار واالنهػػار ال ازلػػدة تعيػػؽ الػػى حػػد كبيػػر امكانيػػة اقامػػة
المش ػػاريع الص ػػناعية فيهػػا ( .)5اال ان ػػه مػػع التق ػػدـ العممػػي والتكنول ػػوجي تمكػػف االنس ػػاف مػػف تقمي ػػؿ اثػػر الس ػػطح فػػي الت ػػوطف
الصناعي مف خػالؿ تسػويه السػطح المتاػرس ومػد شػبكة النقػؿ والم ارفػؽ الخدميػة مػف الطاقػة والميػاا  ,ولكػف قػد يػؤدي هػذا
االجػػ ارا ال ػػى زي ػػادة كم ػػؼ انش ػػاا المش ػػاريع الص ػػناعية وكم ػػؼ االنت ػػاج م ػػف افا ػػؿ اقس ػػاـ الس ػػطح الختي ػػار المواق ػػع المناس ػػبة
لمصناعة وبأقؿ كمفة ممكنة ( .)6يمتاز موقع مدينة الحمة بشػكؿ عػاـ بانبسػاطه مػع وجػود بعػض المنػاطؽ المرتفعػة نسػبياً اذ

الجانػػب الغربػػي مػػف المدينػػة اعمػػى نسػػبياً مػػف الجانػػب الشػػرقي حيػػث يمثػػؿ الجانػػب الغربػػي مواػػع مدينػػة الحمػػة القديمػػة التػػي

يتػراوح ارتفاعهػا مػا بػيف ()34 – 31ـ فػػوؽ مسػتوى سػطح البحػر ويشػمؿ هػػذا الجانػب محػالت (الجػامعيف ,الطػاؽ ,االكػراد,
جبراف ,التعػيس  ,المهديػة)  .امػا االجػزاا الحديثػة مػف هػذا الجانػب والتػي تشػمؿ احيػاا (الثػورة  ,مصػطفى ارغػب  ,البمديػة,
المحػػاكـ  ,االسػػكاف  ,الماشػػطة  ,االبراهيميػػة  ,جمعيػػة المعممػػيف  ,القااػػية  ,نػػادر  ,الويسػػية ) والتػػي يت ػراوح ارتفاعهػػا مػػا

بػػيف()29 – 28ـ فػػوؽ مسػػتوى سػػطح البحػػر بينمػػا يكػػوف حػػي الشػػوي اخفػػض اقسػػاـ هػػذا الجانػػب حيػػث يصػػؿ االرتفػػاع فيػػه
الى()27ـ فوؽ مستوى سطح البحر  ,اما الجانب الشرقي لمدينػة الحمػة (الجانػب الصػغير) فيتػراوح االرتفػاع االقسػاـ القديمػة
منػه مػا بػيف ()33 – 29ـ فػوؽ مسػتوى سػطح البحػر والتػي تشػمؿ احيػاا (الورديػة – الكمػ  ,كريطعػة) امػا االقسػاـ الجديػدة
منػػه فتػػنخفض الػػى مػػا بػػيف ()29 – 28ـ فػػوؽ مسػػتوى سػػطح البحػػر والتػػي تشػػمؿ احي ػاا (بابػػؿ – الخصػػروية) بينمػػا تكػػوف

احياا (الثيمة  ,الجنينة  ,البكرلي) اخفض اقساـ هذا الجانب الذي يتراوح ارتفاعها ما بيف ()28 – 27ـ فوؽ مستوى سػطح
البحر وينخفض مستوى السطح الى اقؿ مف هذا المستوى كمما اتجهنا نحو االجزاا الشرقية منه ( .)7وعمى الرغـ مف انبساط

السطح اال انه توجد بعض االرتفاعات المحمية التي ال يزيد معدؿ ارتفاعها عف المتريف كػؿ مالػة متػر امتػداداً  .يالحػظ ممػا
تقدـ اف مدينة الحمة تتميز باالنبساط الوااح في سطحها مع وجود بعض االرتفاعات البسيطة في بعض اجزالها  ,لػذا يعػد

طبيعػػة سػػطح مدينػػة الحمػػة عػػامالً مشػػجعاً لتػػوطف مختمػػؼ المشػػاريع الصػػناعية وخاصػػة تمػػؾ التػػي تتطمػػب مسػػاحة واسػػعة
ومنبسطة كالصناعات االنشالية واآلالت والمكالف كما يمكف اختيار مواقع وانماط مناسبة لها .
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 4-1التربة :

تعتبػر التربػة عػامالً مػف عوامػؿ التػوطف الصػناعي مػف خػػالؿ جوانػب اهمهػا مػدى قػدرة التربػة عمػى تحمػؿ االثقػاؿ

الناتجػػة ع ػػف المش ػػاريع الص ػػناعية ,ومسػػتوى المي ػػاا الجوفي ػػة فيه ػػا وم ػػف ثػػـ معرف ػػة ت ػػاثير ذل ػػؾ عمػ ػى ثب ػػات البن ػػى االرتكازي ػػة
لمصػػناعة ,والػػذي يحػػدد بػػدورا نػػوع المشػػاريع الصػػناعية التػػي تقػػاـ عميهػػا وتحديػػد كمفتهػػا ,وبالتػػالي تحديػػد الموقػػع الصػػناعي
المناسب لها ( . )8كذلؾ تؤثر التربة بشكؿ غير مباشر مف خالؿ تأثيرها في االنتاج الزراعي ومف ثـ فػي تػوطف الصػناعات
التي تعتمد عمى االنتاج الزراعي كونه يمثؿ مدخالت لها  ,كمػا تػؤثر بصػورة مباشػرة مػف خػالؿ اسػتخدامها كمػادة اوليػة فػي
الصناعات االنشالية وبالتالي تحديد الموقع المناسب لممشاريع الصناعية بهدؼ خفض كمؼ االنتاج اف ما امتػازت بػه تربػة
مدينة الحمة هو التربة الرسوبية ونتيجة وقوعها عمى جانبي شط الحمة واحتاللهػا الكتػوؼ الطبيعيػة لػه تتكػوف هػذا التربػة مػف
الرواسب الرممية ومع قميؿ مف الحصى  ,التػي تكػوف بتػأثير الترسػبات اليػت يمقيهػا النهػر عمػى جانبيػه  ,لػذا يمكػف القػوؿ اف
تربػػة مدينػػة الحمػػة هػػي ليسػػت م ػف التكػػويف االساسػػي او االصػػمي وانمػػا هػػي مػػف التػػرب المنقولػػة مػػف منػػاطؽ اخػػرى تمتػػاز
بالخصػػوبة ( . )9ل ػػذلؾ ك ػػاف لخصػػوبة الترب ػػة ف ػػي مدينػػة الحم ػػة دور ف ػػي اكتس ػػابها ص ػػفة ز ارع ػػة المحاصػػيؿ الت ػػي ت ػػدخؿ ف ػػي
الصػناعة كمػػادة اوليػة كمحصػػوؿ القمػػح والػذرة ومحاصػػيؿ العمػؼ وهػػذا مػػا كػاف لػػه اثػر ايجػػابي فػػي جػذب بعػػض الصػػناعات
وخاصة الصناعات الغذالية منها .
 5-1الموارد المائية
يتحػػدد دور الميػػاا فػػي اختيػػار الموقػػع الصػػناعي مػػف خػػالؿ عػػدة عناصػػر :فالعنصػػر االوؿ يتمثػػؿ بمعرفػػة مقػػدار حاجػػة
الصػػناعات الػػى الميػػاا مػػف حيػػث الكميػػة اذ اف الصػػناعات تختمػػؼ فيمػػا بينهػػا فػػي مقػػدار احتياجهػػا لمميػػاا فهنػػاؾ صػػناعات
()13

تحتاج الى كميات كبيرة كصناعات االسمدة الكيمياوية والحديد والصمب

 .ومنها ما قد تحتاج الى مقدار قميؿ مػف الميػاا

حيث تكوف مواقع تمؾ الصناعات متحررة نسبياً مف االرتباط بوفرة المياا كصناعات الغذالية ,امػا العنصػر الثػاني فهػو يمثػؿ
نوعيػػة الميػػاا المسػػتخدمة فػػي العمميػػات الصػػناعية المختمفػػة وينبغػػي األخػػذ بنظػػر االعتبػػار نوعيػػة الميػػاا المسػػتخدمة فػػي تمػػؾ

الصػػناعات ألف عممياتهػػا تتوقػػؼ عمػػى مجػػاالت اسػػتعمالها .امػػا العنصػػر الثالػػث فيتمثػػؿ بمعالجػػة الميػػاا ال ازلػػدة مػػف العمميػػات
ال صػناعية فػاف بعػػض الصػناعات تحتػاج الػػى كميػات كبيػرة مػػف الميػاا فأنهػػا تطػرح مقػدار مماثػػؿ مػف الميػاا المموثػػة البػد مػػف
صرفها بطريقة معينة نحػو مجػاري التصػريؼ ,لػذا كممػا امكػف مػف اعػادة اسػتخداـ الميػاا فػي الصػناعة كممػا انخفػض تأثيرهػا

في اختيار الموقع الصناعي( . )11وتقسـ المواد المالية في مدينة الحمة الى ثالث انواع هي  :مياا التساقط والمياا السطحية

والمياا الجوفية .

 -1مياه التساقط

أف مدينة الحمة هي جزا مف محافظة بابؿ التي تقع امف منطقة السهؿ الرسوبي التي يسود فيها المناخ الصحراوي

الجاؼ لذا فاف كميات التساقط فيها ذات اهمية محدودة لكونها فصمية ومتذبذبة وبالتػالي فػاف تأثيرهػا ال يكػوف بشػكؿ مباشػر
عمػػى التػػوطف الصػػناعي فػػي المدينػػة واختيػػار مواقػػع لهػػا وانمػػا يكػػوف تأثيرهػػا غيػػر مباشػػر مػػف خػػالؿ كمياتهػػا التػػي تػػزود نهػػر
الف ػرات والجػػداوؿ المتفرعػػة منػػه بالميػػاا ومنهػػا شػػط الحمػػة الػػذي يعػػد مػػف اكبػػر تمػػؾ الجػػداوؿ وبالتػػالي يػػؤثر فػػي كميػػة الميػػاا
السػػطحية فػػي المدينػػة ومػػف ثػػـ عمػػى الصػػناعة وتوطنهػػا وخاصػػة تمػػؾ الصػػناعات التػػي تعتمػػد عمػػى الميػػاا كمػػادة اوليػػة فػػي

عممياتها الصناعية(. )12

أثر الخصائص الجغرافية الطبيعية والبذرية في اختيار المواقع الصنارية في مدينة الحلة
أ  .م .د  .محمود محمد حدن الذمري

دالم دعد دفاح الهاللي

 -2المياه السطحية :
يعػد نهػر الفػرات المصػدر الرليسػػي الػذي يغػػذي جميػع اجػزاا محافظػة بابػػؿ بالميػاا حيػػث يػدخؿ المحافظػػة مػف اجزالهػػا
الشمالية الغربية ويتفرع الى عدة فروع ويعتبر شط الحمة اكبرها ,لػذا يعػد شػط الحمػة المصػدر االساسػي لتػوفير الميػاا لمدينػة
الحمة كما فػي خارطػة (  )2ويػدخؿ المدينػة مػف اجزالهػا الشػمالية ويسػقمها الػى جػانبييف الشػرقي (الصػغير) والجانػب الغربػي
(الكبيػػر) ,ويػربط الجػػانبيف بػػثالث جسػػور (جسػػر سػػعد ,جسػػر الحديػػد والجسػػر القػػديـ) ,يبمػػغ طػػوؿ شػػط الحمػػة حاليػاً 132كػػـ
وبمعدؿ تصريؼ المالي يصؿ الى (222,5ـ/3ثا) وينخفض هذا المعدؿ الى (233ـ/3ثػا) خػالؿ فصػؿ الشػتاا ويرتفػع فػي
فصؿ الصيؼ ليبمغ (245ـ/3ثا) ويتفرع منه جدوالف داخؿ المدينة هما :
أ  -جدول الوردية :
يتفػػرع هػػذا الجػػدوؿ عنػػد الكيمػػومتر ( )36,953ويبمػػغ طولػػه ()3,833كػػـ وبمعػػدؿ تص ػريؼ (1,33ـ/3ثػػا)  ,ويػػروي
مساحة تقدر ()75479دونـ .
ب – جدول التاجية :
يتفػػرع هػػذا الجػػدوؿ عنػػد الكيمػػومتر ( )45,753ويبمػػغ طولػػه ()8,773كػػـ وبمعػػدؿ تص ػريؼ (13,653ـ/3ثػػا) ويػػروي
مسػاحة ( )75479دونػـ ( .)13لػذا تعػد الميػاا السػطحية مػف اهػـ العوامػؿ التػوطف الصػناعي فػي المدينػة ألنهػا تغطػي جميػػع
اجزالها ومتوفرة بشكؿ جيد وهذا ما يشجع عمى اقامة بعض الصناعات وخاصػة تمػؾ التػي تعتمػد عمػى الميػاا بشػكؿ اساسػي
وبفاػػؿ اختيػػار مواقػػع لهػػا بػػالقرب مػػف مصػػادر الميػػاا المتمثمػػة بشػػط الحمػػة والجػػداوؿ المتفرعػػة منػػه داخػػؿ المدينػػة  ,اال اف
بعػػض هػػذا الصػػناعات تعتمػػد عمػػى الميػػاا السػػطحية بصػػورة غيػػر مباشػرة كصػػناعات الغذاليػػة فتكػػوف مواقعهػػا متحػػررة وتتخػػذ
نمطاً منتش اًر داخؿ المدينة .
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خارطة ()2

تواح شط الحمة والجداوؿ المتفرعة منه في مدينة الحمة .

المصدر  :باعتماد عمى جمهورية العراؽ  ,الشعبة الزراعة بابؿ  ,بيانات غير منشورة . 2316 ,
 - 3المياه الجوفية :

اف الميػػاا الجوفيػػة لهػػا اهميػػة محػػدودة فػػي التوقػػع المكػػاني لمصػػناعة حيػػث اف اغمػػب الصػػناعات ال تفاػػؿ اسػػتعماؿ

هػػذا الميػػاا وذلػػؾ بسػػبب ردااة نوعيتهػػا وارتفػػاع نسػػبة مموحتهػػا وهػػذا مػػا يشػػكؿ عالقػاً لهػػا فػػي عممياتهػػا الصػػناعية  ,وتتصػػؼ

المياا الجوفية في مدينة الحمة بارتفاع مستواها فهي ال تختمؼ بطبيعتهػا عػف معظػـ جهػات السػهؿ الرسػوبي االخػرى  ,لػذلؾ
لها اثار سمبية عمػى النشػاط الصػناعي بصػورة غيػر مباشػرة  ,اذ ال يمكػف االعتمػاد عميهػا فػي الز ارعػة اال فػي نطػاؽ محػدود

جػػداً وهػػذا يػػؤدي الػػى قمػػة المػواد االوليػػة الزراعيػػة الداخمػػة فػػي الصػػناعة او قػػد يػػؤدي اسػػتخراج الميػػاا الجوفيػػة الػػى زيػػادة فػػي

التكال يؼ االقتصادية  ,اما الجانب االخر الػذي يحػد مػف اهميػة الميػاا الجوفيػة هػو الػوفرة النسػبية لمميػاا السػطحية فػي مدينػة
()14

الحمة

.

 6-1المناخ

أثر الخصائص الجغرافية الطبيعية والبذرية في اختيار المواقع الصنارية في مدينة الحلة
دالم دعد دفاح الهاللي

أ  .م .د  .محمود محمد حدن الذمري

لممناخ وخصالج عناصرا المختمفػة انعكاسػات مػؤثرة عمػى النشػاط الصػناعي ومواقػع منشػآته ,اال اف هػذا الخصػالج
تتبػػايف فػػي اوجههػػا مػػف عنصػػر آلخػػر ومػػف صػػناعة ألخػػرى وعمػػى وجػػه العمػػوـ لػػيكف اجمالهػػا بتػػأثيرات غيػػر مباشػرة واخػػرى
مباش ػرة  ,ويتوقػػؼ تػػأثير المنػػاخ فػػي اختيػػار الموقػػع الصػػناعي عمػػى نػػوع الصػػناعة ذاتهػػا ويكػػوف تػػأثيرا مباش ػ اًر اذ اف بعػػض

والتي تتطمب اف تكػوف هنػاؾ نسػبة عاليػة مػف

الصناعات تتطمب ظروؼ مناخية مناسبة كما هو الحاؿ في صناعة النسي

الرطوبة الجوية او تكوف مػف الصػناعات التػي تتطمػب جػواً مشػرقاً وصػافياً حيػث يمكػف لهػا اف تجػري عممياتهػا خػارج االبنيػة

كصناعة الطابوؽ والطالرات والسينما  .كما يؤثر المناخ بصورة غير مباشرة فيكوف تأثيرا عف طريؽ التأثر عمى طرؽ النقػؿ
او عمى الكناية العامية او الذهنية لمعماؿ والذي ينعكس تأثيرا عمى انشاط الصػناعي فػي المدينػة ممػا قػد يػؤدي الػى زيػادة
()15

تكاليؼ المشروع الصناعي ومف ثـ تأثيرا عمى تكاليؼ االنتاج

 .مػف خػالؿ جػدوؿ ( )1يالحػظ طػوؿ فصػؿ الجفػاؼ فػي

منطقػػة الد ارسػػة ألنهػػا تقػػع اػػمف المطقػػة الوسػػطى مػف الع ػراؽ فػػاف المنػػاخ السػػالد فيهػػا هػػو المنػػاخ الصػػحراوي اذ بمػػغ معػػدؿ
درجػػات الح ػ اررة العظمػػى والصػػغرى ( 31.1ـ) و( )16.5عمػػى الترتيػػب فػػي حػػيف بمػػغ معػػدؿ االمطػػار ( ) 8.65ممػػـ بينمػػا
بمغت سرعة الرياح ( ) 1.8ـ |ثا  .يتاح مف ذلؾ اف مدينة الحمة ترتفع فيها معدالت درجة الح اررة السنوي لذلؾ مف المهـ
االخذ بنظر االعتبار المواقع الصناعية المناسبة لقياـ المشاريع الصناعية التػي تتطمػب ارتفػاع فػي درجػات الحػ اررة كصػناعة

الطابوؽ وبعض الصناعات االنشالية االخرى والجدير بالذكر اف بعض المحاصيؿ الزراعية كالتمور والقمػح والشػعير والػذرة
الصفراا تحتاج الى ارتفاع في درجػات الحػ اررة حيػث تعتبػر هػذا المحاصػيؿ كمػدخالت اوليػة لػبعض الصػناعات التػي تعتمػد
عميها في عممياتها الصناعية كصناعات الغذالية واالعالؼ والزيػوت النباتيػة  ,اف بػالرغـ مػف قمػة كميػات االمطػار وتذبػذبها
فػػي منطقػػة الد ارسػػة اال اف لهػػا اهميػػة كبريػػة لمحاصػػيؿ الحبػػوب الشػػتوية لػػذا يكػػوف لهػػا مػػردود ايجػػابي فػػي تػػوفير المحاصػػيؿ
الزراعيػة التػػي تػػدخؿ كمػػادة اوليػػة فػػي الصػػناعة  ,كمػػا اف انعػػدامها فػي فصػػؿ الصػػيؼ يسػػاهـ بشػػكؿ كبيػػر فػػي زيػػادة الطمػػب

عمػػى المنتجػػات الصػػناعات االنشػػالية كصػػناعة الطػػابوؽ والمنتجػػات الكونكريتيػػة بسػػبب تػػوفر ظػػروؼ ماللمػػة لزيػػادة اعمػػاؿ

التشييد والبناا ,كما اف اهمية الرطوبة النسبية في النشاط الصػناعي لمدينػة الحمػة وخاصػة مواقػع الصػناعات النسػيجية التػي
تسػػتخدـ القطػػف كمػػادة اوليػػة فػػي عممياتهػػا الصػػناعية فهػػي تحتػػاج الػػى مقػػدار معػػيف مػػف الرطوبػػة  ,كمػػا يتاػػح اثرهػػا عمػػى
النشاط البشري عندما ترتفع معدالتها فاف درجات الح اررة تؤثر بشكؿ سمبي في سير العممية االنتاجيػة وارتفػاع تكػاليؼ زيػادة
استخداـ وسالؿ التبريد داخؿ المصنع وبالتالي زيادة تكاليؼ االجمالية لمصناعة .
جدول ()1

معدالت العناصر المناخية في مدينة الحمة (2315-1981
الشهر

كانوف

مع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدالت

الثاني

شباط

اذار

نيساف

ايار

حزيراف

تموز

اب

ايموؿ

تشريف

تشريف

كانوف

المعدؿ

االوؿ

الثاني

االوؿ

السنوي

العناصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر
المناخية
مع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدؿ
درج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات
الحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اررة

16.6

19.9

24.9

31.3

37.
1

41.3

43.

43.

39.

3

5

3

33.7

24.6

18.
3

31.1
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العظمى
مع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدؿ

4.9

7.3

13.9

16.4

درج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

21.

24.9

6

26.

26.

23.

8

6

3

18.4

11.2

6.9

16.5

الحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اررة
الصغرى

المجم ػ ػ ػ ػ ػػوع 22.8

السػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنوي

12.
5

13.
1

12.
1

2.
5

3.3

5.8 3.1 3.3 3.3

18.3

8.65 16.
9

لإلمطػ ػ ػ ػ ػػار
ممـ| سنة
مع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدؿ 73

63

54

47

الرطوب ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

.2

النسبية %

مع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدؿ 1.4

37

31.3

1.8

سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرعة

2.2

2.3

2.

31

38 33.

48.4

63.1

72

49.2

4
2.5

1.2 1.5 2.3 2.6

1.2

1.8 1.3
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الري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاح
ـ|ثا
المصػػدر  :جمهوريػػة الع ػراؽ  ,و ازرة النقػػؿ  ,الهيلػػة العامػػة ل ن ػواا الجويػػة العراقيػػة  ,قسػػـ المنػػاخ  ,بيانػػات غيػػر منشػػورة ,
. 2315
ثانياً  :الخصائص البشرية

 1-2القوى العاممة

تػػؤدي االيػػدي العاممػػة دو اًر مهمػاً فػػي تحديػػد المواقػػع الصػػناعية وال سػػيما المشػػاريع الصػػناعية الكبي ػرة التػػي تتطمػػب قػػوة

عمػػؿ كثي ػرة ومػػا ي ػرتبط بهػػا مػػف عوامػػؿ اخػػرى مثػػؿ تكػػاليؼ العمػػؿ والكفايػػة والمهػػارة والتنظػػيـ وق ػوانيف العمػػؿ ,وت ػرتبط القػػوى
العاممػػة بعمميتػػي االنتػػاج واالسػػتهالؾ فالسػػكاف هػػـ العػػامموف والمسػػتهمكوف فػػي الوقػػت نفسػػه وعنػػدما يكبػػر حجػػـ السػػكاف فػػاف
احتماؿ توفر القوى العاممة بأعداد كبيرة يصبح قوياً حيث يمثػؿ هػذا االزديػاد فػي حجػـ السػكاف عنصػر جػذب لتركػز المواقػع

الصناعية بالقرب منها وذلؾ لاماف تمبية المنشأة الصناعية مف العامميف في مختمؼ الفلات مف جهة  ,ولسػهولة الحصػوؿ

عمى العماؿ ذوي تكاليؼ منخفاة في االجور مف جهة ثانية  ,فاالً عف ذلؾ فاف زيادة في نسبة السكاف في المدينة التي

تتػوطف فيهػا الصػػناعة مػف شػػأنه اف يوسػع طاقػػة السػوؽ المحميػػة وهػذا بػػدورا يسػاعد عمػػى زيػادة المنتجػػات الصػناعية لتغطيػػة

حاجة السوؽ المحمية ( .)16وفيما يتعمؽ بالمدينة الحمة فأنها تعتبر ذات تجمع سكاني يغطي حاجة مختمػؼ القطاعػات اذ لػـ
تعاني المنشآت الصناعية حالياً مف قمة االيدي العاممة ومف خالؿ جدوؿ ( )2اف نسبة السكاف الحار والريػؼ فػي المدينػة
عاليػػة بالنسػػبة لسػػكاف المحافظػػة اذ بمغػػت نسػػبة سػػكاف الحاػػر فػػي مدينػػة الحمػػة  %45,1مػػف مجمػػوع سػػكاف الحاػػر فػػي

المحافظة البالغ تعدادا ( 1319367نسمه) لعاـ  2316اما سكاف الريؼ بمغت نسبتهـ  %12,4مػف مجمػوع سػكاف الريػؼ
فػػي المحافظػػة والبػػالغ ( 1379155نسػػمة) لعػػاـ  , 2316نجػػد اف هػػذا المؤشػػر مػػف حيػػث االعػػداد الكبي ػرة مػػف السػػكاف فػػي

أثر الخصائص الجغرافية الطبيعية والبذرية في اختيار المواقع الصنارية في مدينة الحلة
دالم دعد دفاح الهاللي

أ  .م .د  .محمود محمد حدن الذمري

مدينة الحمة يتفؽ مع تركز عدد كبير مف الصناعات وال سػيما الصػغيرة منهػا بسػبب اهميتهػا فػي تػوفير االعػداد الالزمػة مػف
القوى العاممة التي تحتاجها االنشطة الصناعية مف حيث الكـ فاػالً عػف تػوفير االسػواؽ المناسػبة لتمػؾ االنشػطة مػع االخػذ

في االعتبار المعػايير االخػرى المتعمقػة بمتوسػط الػدخؿ لمفػرد وحجػـ الطمػب عمػى المنتجػات الصػناعية  ,وهػذا يعطػي مؤشػ اًر
عمى اف عدد السكاف ونوعية اليد العاممة التي تحتاجها الصناعة والتوزيع المكاني لها دو اًر مهمػاً فػي قيػاـ النشػاط الصػناعي

في المدينة .

جدول ()2
اعداد االيدي العاممة في مدينة الحمة ومحافظة بابل لعام 2116
سكان الحضر

سكان الريف

المجموع

مدينة الحمة

463214

134223

594437

محافظة بابل

1319367

1379155

2398222

المصدر  :مديرية احصاا بابؿ  ,شعبة االحصاا السكاني  ,بيانات غير منشورة . 2316 ,
 2-2المواد االولية :
تعد المواد االولية مف المقومات االساسية لقياـ الصناعة والتي تتوفر بشكؿ مواد زراعية او حيوانية او معدنيػة او مػواد
نصػػؼ مصػػنعة وهػػذا المػواد مهمػػة جػػداً فػػي الصػػناعة اذ تقػػوـ عمميػػة التصػػنيع عمػػى تحويػػؿ هػػذا المػواد الػػى منتجػػات نهاليػػة

لتاللـ حاجات االنساف ورغباته  ,ويختمؼ تأثير المواد االولية في جػذب المػوقعي لمصػناعة نحػو مصػادرها بحسػب نػوع تمػؾ

المػواد وقيمتهػػا وحسػػب العمميػػات الصػػناعية التػػي تسػػتخدمها وكػػذلؾ مصػػادر المػواد االوليػة وتوزيعهػػا ووزنهػػا وتكػػاليؼ نقمهػػا,
وتزداد أهمية المواد االولية في جذب المواقع الصناعية لمتقميؿ مف تكاليؼ النقؿ بالسنبة لتكاليؼ االنتاج االجمالية وعادة ما
تقػػؿ أهميػػة عنصػػر النقػػؿ لمم ػواد االوليػػة اذا تعػػددت الم ػواد المسػػتخدمة فػػي الصػػناعة اي امكانيػػة احػػالؿ اكثػػر مػػف مػػادة فػػي
العمميػػات الصػػناعية لصػػناعة واحػػدة امػػا فػػي حالػػة اعتمػػاد الصػػناعة عمػػى مػػادة واحػػدة ففػػي هػػذا الحالػػة تػػزداد اهميػػة الم ػواد
()17

االولية في الجذب الموقعي لمصناعة

 .وتصنؼ المواد االولية بالشكؿ االتي :

 1-2-2المواد الخام الزراعية :

تعتبر المواد الخػاـ الزراعيػة مصػد اًر مهمػاً لمكثيػر مػف الصػناعات التػي تعتمػد عميهػا فػي انتاجهػا كمػادة اوليػة تػدخؿ فػي

عممياتها الصناعية  ,ومف اهـ المحاصيؿ الصناعية في محافظة بابؿ هي محاصيؿ القمح والشػعير والػذرة الصػفراا  ,وكمػا
فػػي جػػدوؿ ( )3حيػػث بمغػػت المسػػاحة الكميػػة لمقمػػح ( 4842دونػػـ) مػػف مجمػػوع المسػػاحة الكميػػة لمقمػػح فػػي محافظػػة بابػػؿ
البػالغ( 288543دونػػـ) امػػا كميػػة االنتػػاج فػػي مدينػػة الحمػة بمغػػت ( 453363كغـ/دونػػـ) مػػف مجمػػوع االنتػػاج فػػي المحافظػػة

بابؿ والذي يبمغ كميته ( 287966طف)  ,اما بالنسبة لممحصوؿ الذرة الصػفراا فػاف المسػاحة الكميػة لممحصػوؿ فػي المدينػة
تبمػػغ ( 833دونػػـ) مػػف مجمػػوع المسػػاحة الكميػػة فػػي المحافظػػة والبػػالغ ( 52358دونػػـ) امػػا كميػػة االنتػػاج لمػػذرة الصػػفراا فػػي
مدينة الحمة بمغت ( 48333كغف/دونـ) مػف مجمػوع االنتػاج فػي المحافظػة والبػالغ ( 55333طػف)  .اف انتػاج مدينػة الحمػة
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مػػف هػػذا المحاصػػيؿ واف كػػاف قمػػيالً مقارنػػة مػػا تنتجػػه المحافظػػة اال اف ذلػػؾ مػػف شػػأنه اف ينمػػو الصػػناعات وخاصػػة الغذاليػػة

منها .

جدول ()3
المساحات المزروعة وكمية االنتاج ومعدل الغمة لمدونم الواحد في مدينة الحمة ومحافظة بابل لعام 2116
مدينة الحمة
المحصول

بابل

المساحة

الغمة كغم

الكمية /دونم

/دونم

القمح

4,842

933

45,333

الشعير

2,333

343

683,333

55,261

الذرة الصفراء

833

633

483,333

52,358

االنتاج /كغم

المساحة

الغمة كغم

الكمية /دونم

/دونم

288,543

988

287,966

476

26,334

1357

55,333

االنتاج /طن

المصدر  :و ازرة التخطيط الجهاز المركزي لإلحصاا  ,دالرة زراعة بابؿ  ,بيانات غير منشورة .2316 ,
 2-2-2المواد الخام الحيوانية :
تعد المواد الخاـ الحيوانية الجانػب الثػاني مػف االنتػاج الز ارعػي لكػؿ منهمػا مكمػؿ لمخػر وكالهمػا يسػاهماف فػي تطػوير
النشاط الصناعي وامكانيػة التػوطف فػي موااػع مناسػبة  .ويتاػح مػف جػدوؿ ( )4اف عػدد االبقػار تحتػؿ المرتبػة االولػى فػي
مدينة الحمة بواقع (/13961رأس) مف مجموع اعدادها في المحافظة والتي تبمغ ( 182718رأس) وجاات االغناـ بالمرتبػة
الثانيػػة مػػف حيػػث اعػػدادها فػػي المدينػػة والبالغػػة ( 13493رأس) مػػف مجمػػوع اعػػدادها فػػي المحافظػػة والتػػي تبمػػغ (236438
رأس) امػػا المػػاعز جػػاات بمرتبػػة الرابعػػة بواقػػع ( 4123رأس) مػػف مجمػػوع اعػػدادها فػػي المحافظػػة البػػالغ اعػػدادها (44376
رأس) اما الجاموس جػاات بالمرتبػة الثالثػة اذ بمغػت اعػدادها فػي المدينػة ( 4465رأس) مػف مجمػوع اعػدادها فػي المحافظػة
والبالغ عددها ( 15317رأس) اما الجماؿ فاحتمت المرتبة الخامسة اذ ال توجد اعداد تذكر لها فػي المدينػة امػا اعػدادها فػي
المحافظػػة بمغػػت ( 1929رأس) ,وتسػػاهـ الم ػواد الخ ػػاـ الحيوانيػػة عمػػى تػػوطف العديػػد مػػف الصػػناعات وخاصػػة الصػػناعات
الغذالية وصناعة الغزؿ والنسي والصناعات الجمدية وبالتالي يكوف لها دور كبير في قياـ الصناعة في مواقع مناسبة .

أثر الخصائص الجغرافية الطبيعية والبذرية في اختيار المواقع الصنارية في مدينة الحلة
دالم دعد دفاح الهاللي

أ  .م .د  .محمود محمد حدن الذمري

جدول ()4
اعداد الثروة الحيوانية في مدينة الحمة والمحافظة بابل لعام 2116
مدينة الحمة
االبقار

االغنام

الماعز

الجاموس

الجمال

13,961

13,493

4123

4465

-

182,718

236,438

بابل
15,317

44,376

1,929

المصدر  :و ازرة التخطيط الجهاز المركزي لإلحصاا  ,دالرة زراعة بابؿ  ,بيانات غير منشورة .2316 ,
 3-2-2المواد المعدنية :
تعد المواد المعدنية والصخور الصناعية عنػد اسػتثمارها بشػكؿ االمثػؿ واالنسػب مػف شػأنها اف يكػوف لهػا دور كبيػر فػي
دعـ المرتكزات لممنشاة الصناعية واف استثمار المواد المعدنية المحميػة ليعػزز مػف المػردودات االقتصػادية لمنشػاط الصػناعي
خاصة واالقتصادية عامة وهػذا مػا يمكػف مػف اختيػار الموقػع االفاػؿ لممنشػأة الصػناعية تتمركػز اغمػب المػواد المعدنيػة فػي
اقمػػيـ مدينػػة الحمػػة لػػذا فػػاف الصػػناعات المعدنيػػة والمرتبطػػة بهػػا والصػػناعات االنشػػالية كصػػناعة الكاشػػي والموزاليػػؾ والبمػػوؾ

وغيرها يتـ استيراد موادها االولية مف الجبس واالسػمنت االبػيض والحصػى والرمػؿ واالصػباغ مػف اقمػيـ المحػيط بالمدينػة امػا

بقية المواد االخرى التي تدخؿ في هذا الصناعات تتوفر في المدينة (.)18
 3-2السوق :

يعد السوؽ احد المقومات المؤثرة فػي تحديػد المواقػع الصػناعية وانماطهػا اذ يػؤدي السػوؽ دو اًر بػار اًز فػي تحقيػؽ اقصػى

قػدر ممكػػف مػػف االربػاح مػػف خػػالؿ تحقيػػؽ حالػة مػػف التػوازف بػػيف كمفػة االنتػػاج لممنشػػأة الصػػناعية فػي مواقػػع متباينػػة ومنطقػػة
السػوؽ التػي يمكػف السػيطرة عميهػا فػي كػػؿ موقػع  ,لػذا تػزاد اهميػة السػوؽ كعنصػػر مهػـ فػي اختيػار المواقػع الصػناعية حيػػث
يترتػػب عمػػى تػػوطف الصػػناعي فػػي منػػاطؽ السػػوؽ او القريبػػة منهػػا وفػػوراف فػػي تكمفػػة النقػػؿ وتظهػػر هػػذا االهميػػة حينمػػا توجػػد
منافسة بػيف الصػناعات المتشػابهة التػي تغػذي بعػض منػاطؽ االسػواؽ المجػاورة  ,وتعػد االسػواؽ احػد االسػس المهمػة لجػذب
المواقع الصناعية  ,اذ توجد عوامؿ عدة تؤثر في حجـ السوؽ ومدى تأثيرا عمى جذب تمػؾ الصػناعات أهمهػا عػدد السػكاف
ومستوى المعيشة الػذي يحػدد القػدرة الشػرالية ل فػراد ومسػتوى االنفػاؽ كمػا اف حجػـ السػوؽ ال يقػاس فقػط بعػدد السػكاف وانمػا
يقػاس اياػاً بالقػػدرة الشػرالية لهػػـ  .وتعػػد مدينػػة الحمػػة مػػف المنػػاطؽ الجاذبػػة لمسػػكاف بسػػب مكانتهػػا الحاػػارية والتاريخيػػة ممػػا
()19

ساعد عمى اتساع السوؽ المحمية وعمى زيادة الطمب عمى المنتجات

 .اف الصناعات الصغيرة في مدينػة الحمػة وخاصػة

الغذالية منها تعتمد عمى السػوؽ المحميػة بشػكؿ اساسػي  ,امػا الصػناعات الكبيػرة فهػي ال تعتمػد عمػى السػوؽ المحميػة فقػط ,
وانمػػا يكػػوف تسػػويقها عمػػى نطػػاؽ اقمػػيـ المدينػػة  ,اذ اف معامػػؿ الطحػػيف وكػػبس التمػػور والمشػػروبات الغازيػػة تسػػوؽ منتجاتهػػا
داخؿ المدينة واواحيها وتسوؽ اغمب منتجات البسػكويت والحمويػات فػي المدينػة نفسػها واقميمهػا  ,امػا الصػناعات المعدنيػة

كالحدادة وغيرها  ,والكاشي والموزاليؾ فأنها تعتمد عمى السػوؽ المحميػة واالقمػيـ المحػيط بالمدينػة الحمػة بدرجػة قميمػة كمػا اف
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الصناعات النسيجية يتـ تسويقها داخػؿ المدينػة واالقػاليـ المجػاورة لهػا امػا بالنسػبة لمصػناعات الحرفيػة كصػناعة االثػاث فيػتـ
تسويقها في داخؿ المدينة بالدرجة االولى والمناطؽ المجاورة بنسبة قميمة .
 4-2النقل

يعد النقؿ مف اهـ العناصر التي تطمبتها فعاليات االنساف بمختمؼ تطوراتها  ,اذ اصبح النقؿ يمثػؿ العنصػر االساسػي

ف ػػي الكي ػػاف االقتص ػػادي لوح ػػدا المك ػػاف فبواس ػػطة النق ػػؿ يتحق ػػؽ االتص ػػاؿ المس ػػتمر ب ػػيف مختم ػػؼ ف ػػروع العممي ػػة االقتص ػػادية
والصػػناعية واالنتػػاج داخػػؿ المدينػػة وبمػػا ينسػػجـ مػػع التطػػور والتوسػػع الحاػػاري لممجتمػػع وتوسػػع المسػػتعمرات نتيجػػة لزيػػادة
السػػكاف وتوسػػع االس ػواؽ وانتشػػارها  ,لػػذا يعتبػػر النقػػؿ مػػف ارز العوامػػؿ االقتصػػادية المػػؤثرة فػػي التوزيػػع الجغ ارفػػي لممنشػػأة
الصناعية وتبرز أهمية هذا العنصر في تحديد المواقع الصناعية وانماطها وايجػاد نػوع مػف التخصػج فػي االنتػاج واالنتفػاع
مػػف م ازيػػا االنتػػاج الكبيػػر واصػػبح تحديػػد الطاقػػات االنتاجيػػة تعتمػػد عمػػى هػػذا العامػػؿ اذ يػػؤدي النقػػؿ خدمػػة عامػػة ويسػػاعد
الصناعات القالمة عمى النمو والتطور كما يساعد عمى قياـ صناعات جديدة بفػتح مػدخالت لهػا الػى مصػادر المػواد االوليػة

او مصادر الطاقة واالسواؽ ( .)23ويظهر اثر النقؿ في التوطف الصناعي في مدينة الحمة مف خالؿ االتي :

 -1الصناعات التي تنت منتجات تتطمب عناية خاصة عند نقمها ومنها صناعة المشروبات الغازية والغذالية.
 -2الصناعات التي تتخذ مف الاواحي المدينة موقعاً لها اعتماداً عمى التسهيالت التي يقػدمها عامػؿ النقػؿ كصػناعة
حطف الحبوب وصناعة النسي التي اتخذت عف الحي الصناعي موقعاً لها (.)21

اف الدور االساسي التػي تقػوـ بػه طػرؽ النقػؿ فػي مدينػة الحمػة هػو ربػط المدينػة بالمػدف المجػاورة باااػافة الػى ربطهػا
بالمنػػاطؽ الريفيػػة المحيطػػة بهػػا كمػػا فػػي خارطػػة ( , )4وهػػذا الشػػبكة الواسػػعة مػػف طػػرؽ النقػػؿ تقػػدـ خدمػػة كبيػرة لمنشػػاط
االقتصادي وخاصة القطاع الصناعي منها في مدينة الحمة لذا فاف توفر طرؽ ووسالؿ النقؿ متنوعة وباقؿ كمفة ممكنة
مع انخفاض في تكاليؼ االنتاج الصناعي مما يسهـ في التنمية االقتصادية في محافظة بابؿ بشكؿ عاـ ومدينة الحمػة
بشػػكؿ خػػاج  ,اذ اف التطػػور فػػي مجػػاؿ النقػػؿ يسػػاهـ بدرجػػة كبي ػرة فػػي توسػػيع نطػػاؽ االس ػواؽ وتص ػريؼ المنتجػػات

الصناعية وبالتالي تحرر االنشػطة الصػناعية مػف االرتبػاط بمواقػع معينػة عػف طريػؽ اختيػار مواقعهػا بعيػداً عػف منػاطؽ

االسػواؽ او مصػػادر المػواد االوليػػة مػف خػػالؿ تػوفر وسػػالؿ نقػؿ سػريعة وكفػؤة وذات تكػػاليؼ منخفاػة وهػػذا الجانػب لػػه
دور فعاؿ في تحقيؽ التنمية الصناعية في مدينة الحمة .

أثر الخصائص الجغرافية الطبيعية والبذرية في اختيار المواقع الصنارية في مدينة الحلة
أ  .م .د  .محمود محمد حدن الذمري

دالم دعد دفاح الهاللي

المصدر  :عبػد الػرحمف جػري مػرداف الحويػدر  ,تحميػؿ جغ ارفػي لمنقػؿ بالسػيارات فػي مدينػة الحمػة  ,اطروحػة دكتػوراا ,
غير منشورة  ,كمية التربية  ,جامع البصرة  ,2311 ,ج92
 5-2رأس المال :
يعد رأس الماؿ مف اهـ المقومات الصناعية وخاصة الحديثة منهػا اذ ال يمكػف ألي نشػاط اقتصػادي او صػناعي اف يقػاـ
دوف الحاجة الى راس الماؿ اذ تتـ بواسطة راس الماؿ توفير المكالف واآلالت ووسالؿ النقؿ التي تحتاجها المنشأة الصناعية
وكذلؾ قيمة األرض التي يشغمها المصنع وتكاليؼ المواد االولية والوقود واجور العامميف وتكاليؼ الخدمات العامة  ,ويعتبر
رأس الماؿ مف اهـ عناصر االنتاج الذي ينقسـ بدورا الى نوعيف :
النوع االوؿ  :ويشمؿ رأس الماؿ العيني الذي ينت مف تفاعؿ عنصر العمؿ مع عناصر االنتاج االخػرى  ,امػا النػوع الثػاني
يشػػمؿ رأس المػػاؿ الثابػػت والػػذي يشػػمؿ بػػدورا ابنيػػة المصػػانع واآلالت والمكػػالف ووسػػالؿ النقػػؿ والمػواد االوليػػة  ,اف كػػؿ ذلػػؾ
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يستمزـ توفير رأس الماؿ قبؿ اقامة المشروع الصػناعي اال اف هػذا ال يعنػي بالاػرورة ارتبػاط المواقػع الصػناعية فػي الم اركػز
المالية مف حيػث تػوفر رأس المػاؿ ألف هػذا العنصػر يعػد مػف اكثػر العناصػر التػوطف انتقػاالً ومرونػة وبالتػالي امكانيػة تحػرر
الصػػناعات مواقعهػػا مػػف االرتبػػاط بهػػذا العنصػػر ,امػػا فػػي مدينػػة الحمػػة فقػػد تػوافرت لمقطػػاع الصػػناعي مصػػادر رؤوس امػواؿ
متنوعػػة اسػػهمت فػػي دعػػـ النشػػاط الصػػناعي وتطػػويرا فػػي المدينػػة وذلػػؾ مػػف خػػالؿ ارتفػػاع نسػػبة التخصيصػػات االسػػتثمارية
لمقطاع الصناعي واقامة مشاريع صناعية جديدة  ,اما القروض الممنوحػة مػف المصػرؼ الصػناعي فقػد شػكمت اهميػة كبريػة
لمؤسسات القطاع الخاج والتي تعتمد بالدرجػة االولػى عمػى التمويػؿ الػذاتي وقػروض المصػرؼ الصػناعي اذ تتمتػع المدينػة
بإمكانيات جيدة مف حيث الثروة المالية واف راس الماؿ لـ يشكؿ اي عالؽ اماـ التوطف الصناعي في المدينة(. )22
 6-2مصادر الطاقة :
الطاقة هي القابمية الكامنػة فػي اي مػادة عمػى اداا عمػؿ  ,والتػي يمكػف مالحظتهػا مػف خػالؿ اثػار الناتجػة عنهػا وتكػوف
عمى شكؿ ح اررة بالحرؽ المباشر لمصادرها  ,وتكوف عمى شكؿ قدرة محركة عند تحويؿ تمؾ المصػادر الػى طاقػة بخاريػة ,
وتكػػوف عمػػى شػػكؿ قػػدرة ح ارريػػة ومحركػػة فػػي وف واحػػد عنػػد تحويمهػػا الػػى طاقػػة كهرباليػػة  ,وتقسػػـ الطاقػػة الػػى نػػوعيف طاقػػة
ناباػة وطاقػػة متجػددة فالنااػػبة هػي المصػػادر التػي ال يمكػػف تعوياػها تمقاليػاً واحتياطاتهػا محػػدودة  ,وقػد يػػأتي اليػوـ الػػذي
تنفذ فيه تمؾ المصادر كالنفط والغاز والفحـ  ,امػا الطاقػة المتجػددة فهػي التػي تتجػدد مصػادرها وال تنفػذ باالسػتخداـ كالطاقػة
الشمسية وطاقة الرياح والماا  ,وتعد مصادر الطاقة احدى المقومات الرليسية لقيػاـ الصػناعة الحديثػة واسػتمرار نجاحهػا أيػاً
كاف مصدرها مف خالؿ الدور البارز الذي تؤديه في جذب بعػض الصػناعات نحػو مواقػع توافرهػا وأف أهميتهػا كأحػد عوامػؿ
التػػوطف الصػػناعي ال تقػػؿ أهميػػة عػػف بػػاقي العوامػػؿ التػػوطف الصػػناعي االخػػرى فػػي تأثيرهػػا فػػي اختيػػار المواقػػع المناسػػبة
لممش ػػاريع الص ػػناعية ( .)23يمتم ػػؾ العػ ػراؽ امكاني ػػات ومقوم ػػات كبيػ ػرة ج ػػداً لزي ػػادة انتاج ػػه م ػػف مص ػػادر الطاق ػػة نظػ ػ اًر لوج ػػود
احتياطػات كبيػرة مػف الػنفط الخػاـ والغػاز الطبيعػي واف مػرور نهػر دجمػة وروافػدا ونهػر الفػرات فػي منػاطؽ متباينػة تااريسػػياً
سهؿ عمى الدولػة بنػاا السػدود لتوليػد الطاقػة الكهرباليػة وبالتػالي فػاف هػذا المقومػات المتػوفرة تكػوف مشػجعة اقامػة المشػاريع
الصناعية وجذب مواقعها نحو مصادرها وفي حالة استخدامها بالشػكؿ االمثػؿ تسػاهـ فػي تطػوير القطػاع الصػناعي ومػف ثػـ
تطوير القطاع االقتصادي لمعراؽ بشكؿ عاـ  ,والمحافظػة والمدينػة بشػكؿ خػاج  ,وتتمثػؿ مصػادر الطاقػة فػي مدينػة الحمػة
عمى نحو اآلتي :
 1-6-2الطاقة الكهربائية :
تع ػػد الطاق ػػة الكهربالي ػػة م ػػف افا ػػؿ انػ ػواع مص ػػادر الطاق ػػة المهم ػػة لكاف ػػة النش ػػاطات الص ػػناعية ويرج ػػع التوس ػػع ف ػػي
استخدامها الى عدة اسباب منها :
امكانية السيطرة عميها بسهولة ونظافتها وسهولة توليػدها ونقمهػا الػى مسػافات طويمػة وبكمػؼ اقتصػادية فاػالً عػف ذلػؾ فهػي
ال تحتاج الى التخػزيف ( .)24وتتمثػؿ مصػادر الطاقػة الكهرباليػة فػي مدينػة الحمػة مػف خػالؿ محطػة الحمػة الغازيػة التػي تغػذي
المدينػػة بالطاقػػة كمػػا فػػي جػػدوؿ ( )5اذ تمتمػػؾ هػػذا المحطػػة  8وحػػدات لتوليػػد الطاقػػة الكهرباليػػة وبطاقػػة تصػػميمية تبمػػغ 75

أثر الخصائص الجغرافية الطبيعية والبذرية في اختيار المواقع الصنارية في مدينة الحلة
دالم دعد دفاح الهاللي

أ  .م .د  .محمود محمد حدن الذمري

ميكػػاواط وبطاقػػة انتاجيػػة ( )616981ميكاواط/سػػنة ,بينمػػا الطاقػػة المسػػتممة الفعميػػة منهػػا تبمػػغ ( )613479ميكاواط/سػػنة ,
وهذا بيف اف هناؾ عجز كبير في انتاج الطاقة الكهربالية في هػذا المحطػة وهػذا مشػكمة تعػاني منهػا جميػع محطػات الطاقػة
الكهربالية وخاصة الصػناعية منهػا  ,ونالحػظ مػف جػدوؿ ( )6اف كميػة الطاقػة الكهرباليػة المسػتممة لمقطػاع الصػناعي والتػي
تبمغ ( )48434ميكاواط/سنة مف مجموع الطاقة الموزعة في المدينة وهػي اقػؿ بكثيػر مػف كميػة الطاقػة المسػتممة لالسػتخداـ
المنزلي والحكومي.
جدول ( ) 5
كمية االنتاج الطاقة الكهربائية التصميمية والفعمية لمحطة الحمة الغازية لعام  , 2116بالميكاواط/ساعة .
اسم المحطة

وحدات التوليد

الحمة الغازية

8

الطاقة التصميمية
عند التأسيس
 75ميكاواط

كمية الطاقة المنتجة
616981

ميكاواط/سنة الفعمية
المستممة
613479

المصدر  :اعدا الباحث باالعتماد عمى  :و ازرة الكهرباا  ,المديرية العامة انتاج الطاقة الكهربالية الفرات االوسػط  ,شػعبة
التخطيط والمتابعة  ,بيانات غير منشورة . 2316
جدول ( ) 6
كمية الطاقة الكهربائية الموزعة (ميكاواط/ساعة) لمختمف القطاعات في مدينة الحمة لعام (. )2116
الوحدة االدارية

منزلي

تجاري

زراعي

صناعي

حكومي

مركز الحمة

373229

18844

11719

48434

67483

المصدر  :اعدا الباحث باالعتماد عمى  :و ازرة الكهرباا  ,المديرية العامػة انتػاج الطاقػة الكهرباليػة الفػرات االوسػط  ,شػعبة
التخطيط والمتابعة  ,بيانات غير منشورة . 2316
 2-6-2المشتقات النفطية :
تمثػػؿ المصػػدر الثػػاني لمطاقػػة فػػي مدينػػة الحمػػة وتكػػاد تكػػوف محافظػػة بابػػؿ بشػػكؿ عػػاـ ومدينػػة الحمػػة بشػػكؿ خػػاج هػػي
الوحيدة التي ال تمتمؾ مصفى نفطي يغطي احتياجاتها مف المشتقات النفطية التي تستخدـ في مختمػؼ االنشػطة الصػناعية
 .وهػػذا بػػدورا واف كػػاف عػػامالً مهمػاً فػػي التػػوطف لمكثيػػر مػػف الصػػناعات اال اف هػػذا الصػػناعات التػػي تعتمػػد عمػػى المشػػتقات
النفطيػة كمصػػدر وقػود او كمػػادة اوليػػة تػدخؿ فػػي عممياتهػػا الصػناعية قػػد حػػررت مواقعهػا نسػػبياً مػػف االرتبػاط بهػػذا المصػػادر
ويعػػود الفاػػؿ فػػي ذلػػؾ الػػى التطػػور فػػي وسػػالؿ وطػػرؽ النقػػؿ المخصصػػة لنقػػؿ المشػػتقات النفطيػػة  ,ونسػػتفيد محافظػػة بابػػؿ
بشػػكؿ عػػاـ ومدينػػة الحمػػة بشػػكؿ خػػاج مػػف خػػط نقػػؿ المنتجػػات النفطيػػة بػػيف مصػػفى الػػدورة ومصػػفى البص ػرة المػػاا عبػػر
اراايها فاالً عف استخداـ السيارات الحواية لنقؿ المشتاؽ مف مصافي المدف المجاورة لهػا  ,وكػذلؾ اسػتخداـ خػط سػكة
حديد بغداد – بصرة لنقؿ هذا المشتقات لممدينة(. )25

مـــجلــــة العلــــوم االندانية /كلية التربية للعلوم اإلندانية  /المجلد /22العدد االول /اذار 2012

االستنتاجات Conclusions

لقد أظهرت الدراسة لممناطؽ الصناعية في مدينة الحمة مف حيث التوزيع الجغرافي والتوقيع المكاني لمنشآتها

وعالقتها باامكانات االقتصادية والبشرية والطبيعية التي تتمتع بها المدينة ,والتي جاا بها الباحث في تناوؿ المواوع
والتحميؿ الجغرافي خالؿ البحث  ,ااستنتاجات اآلتية:
 .1هناؾ عوامؿ عديدة تتداخؿ فيما بينها لتتحكـ في مدى ماللمة المواقع المخصصة اقامة الصناعات والتركيب
الجيولوجي والكثافة السكانية ,والنطاؽ العمراني الحالي والمستقبمي ,وغيرها مف العوامؿ األخرى.

 .2توااع وتدني المستويات اانتاجية بكافة أنواعها تقريباً ,فقد لوحظ َّ
إف الطاقات المتاحة تقؿ كثي اًر عف الطاقات
تـ التعرؼ عميه مف خالؿ الدراسة الميدانية .ويعزى ذلؾ إلى اعؼ إمكانات الصناعات في
التصميمية ,وهذا ما َّ
مدينة الحمة  ,مف الناحية التكنولوجية ,وشحة قطع الغيار والمواد األولية .األمر الذي أدى معه إلى إنخفاض
الطاقات المتاحة عف التصميمية مف اجؿ زيادة نسبة االنتفاع ومف ثـ نسب التنفيذ.
 .3تعد بعض المواقع الصناعية في مدينة الحمة مواقع مناسبة مف خالؿ سهولة نقؿ المواد األولية مف والى المعمؿ
وتوفير المواصالت الجيدة وطرؽ النقؿ ,كما تتميز بقربها مف أسواؽ تصريؼ المنتجات سواا عمى الصعيد

المحمي أو الوطني.
 .4تمثؿ مدينة الحمة والوحدات اادارية التابعة لها المصدر األساس في عرض األيدي العاممة في تمؾ المواقع ,وفي
نفس الوقت تعد السوؽ الرليس لتصريؼ تمؾ المنتجات.
 .5تنوع منتجات المواقع الصناعية في مدينة الحمة مف خالؿ منتجاتها المختمفة.
التوصيات Recommendations

 .1توفير الطاقة الكهربالية لهذا المواقع الصناعية ,لمكمفة العالية لمطاقة الكهربالية البديمة والمتمثمة بمولدات الديزؿ,
فاالً عف وثارها البيلية السمبية.

 .2توفير مستمزمات العمؿ والسالمة المهنية ,حرصاً عمى سالمتهـ الجسدية والنفسية وقدراتهـ عمى العمؿ ,أي زيادة
كفااتهـ.

 .3توفير المواد األولية مف المناشئ الجيدة ,كوف المناشئ الحالية ,ذات نوعية رديلة.

الممِوثة
 .4العمؿ بإتجاا تطوير الصناعات التحويمية الصغيرة والمتوسطة الحجـ ,خصوصاً تمؾ الصناعات غير ُ
لمبيلة.

 .5واع اآلليات والخطط والبرام واالستراتيجيات المتعمقة بمستوى اانتاج ,الخزيف ,والمعروض حالياً ومستقبالً,
وامف نطاؽ أوسع يتمثؿ بمحافظات الفرات األوسط أو حتى عمى مستوى العراؽ بغض النظر عف عالدية تمؾ

المنشآت.

 .6استعماؿ الوسالؿ التقنية العالية في اانتاج نتيجة االستجابة لمطمب المستمر عمى منتجات الصناعات في المدينة
لما له دور أساس في تمبية متطمبات النمو والتوسع الحاري مف خالؿ تشجيع المستثمريف مف األفراد سواا كاف
داخؿ العراؽ أـ حتى خارجه عمى االستثمار في هذا القطاع الصناعي مف اجؿ تطوير واقع هذا الصناعات.

أثر الخصائص الجغرافية الطبيعية والبذرية في اختيار المواقع الصنارية في مدينة الحلة
أ  .م .د  .محمود محمد حدن الذمري

دالم دعد دفاح الهاللي

 .7صيانة جميع المكالف واآلالت القديمة مف قبؿ القطاع الحكومي والقطاع الخاج ,وابداؿ غير الصالحة منها
لمواكبة التطورات الكبيرة في المكالف اانتاجية الحالية في العالـ ,مف اجؿ زيادة مستوى كفااة تمؾ المنشآت
الصناعية ,لسد الطمب المتزايد لممنتجات الصناعية.
 .8إعادة توقيع بعض المواقع الصناعية في المدينة وخاصة معامؿ إنتاج الطابوؽ المفخور الواقعة وسط المناطؽ
الزراعية ,إذ أصبحت مصد اًر لتموث وتخريب االرااي الزراعية وتشويه التربة.

 .9تزويد الراغبيف باالستثمار بالمعمومات الفنية الكاممة لممشاريع الصناعية.

 .13التسهيؿ في استثمار الموارد الطبيعية ,وتطويرها خدمةً في توفير المواد األولية المطموبة لمصناعات في مدينة
كربالا.

 .11محاولة دعوة المستثمريف الصناعييف اقامة المشاريع الصناعية في المدينة.
 .12إجراا بعض التعديالت عمى القوانيف المصرفية مما يسهؿ الدعـ المالي مف قبؿ المؤسسات المالية ألصحاب
المشاريع الراغبيف في العمؿ الصناعي خاصة أصحاب الكفااات.
 .13تأسيس مصرؼ تجاري وصناعي لتمويؿ المشاريع الصناعية وتوفير مستمزماتها في المدينة.
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