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حؼرٚف بضغرافٛت انصُبػت : انًحبضرة االٔنٗ 

 ٔطرق انبحذ فٛٓب 

 :  ٌة الصناعةفجؽرا•

بدراسة الذي ٌهتم الجؽرافٌا عرضنا فٌما سبك مٌدان علم •

اإلنسان المكانً وباعتبار بٌن األشٌاء فً الحٌز الترابط 

 عنصر أساسً من عناصر المكان المتؤثرة والمإثرة فٌه، فإن

للدراسات  أنشطته المتنوعة تمثل الموضوعات األساسٌة •

 .وفروعها الجؽرافٌة العامة 

 



ومنذ العصور الحجرٌة . عرؾ اإلنسان الصناعة منذ أمد بعٌد•

أدواته وأشٌاءه، إال أن اإلنسان لصنع فٌما لبل التارٌخ جهد 

كعلم تؤخر ظهوره عن ؼٌره من فروع جؽرافٌة الصناعة 

مهدت لتطور لد كانت الكشوؾ الجؽرافٌة  ٕاذا. علم الجؽرافٌة

فً المرن الثورة الصناعٌة فإن الجؽرافٌة ، سرٌع فً علم 

الصناعة الثامن عشر كانت أكبر حافز لظهور الجؽرافٌة 

اإلنسان الصناعً من الوجهة بدراسة نشاط كعلم ٌهتم 

 .الجؽرافٌة



 :أهمٌة جغرافٌة الصناعة 

أهمٌة هذا الحمل العلمً من المولع المتمٌز الذي تحتله تنبع • 
التؤثٌر إٌجابٌاً فً حٌاة ودورها فً الصناعة على وجه العموم 

خالل الصناعة من الجؽرافٌة  وتتعزز تلن األهمٌة . الشعوب 
التً ٌمكن أن تتناولها بالبحث واالستمصاء ضمن حملها المجاالت 

إمكانٌة كبٌرة لالرتماء بالبحوث باالعتبار توفر ما أخذنا  وٕاذا. 
البحت الى مٌدانه هذا المجال من الجانب النظري والدراسات فً 

التطبٌمً الرحب، فإن هذا ٌإكد المكانة الالئمة لهذا الحمل العلمً 
مدة طوٌلة أسٌرة البحث الدراسات الجؽرافٌة عامة لمد بمٌت 

الدراسات لٌرتمً بتلن المرن العشرون النظري المجرد حتى جاء 
حٌاة أمكانٌة التطبٌك واإلفادة منها فً جوانب شتى من ولٌمنحها 
لجؽرافٌة وكان . المادٌة المباشرة وؼٌر المادٌة اإلنسان  
الدراسات أسهمت ولمد ،دور بارز فً هذا االتجاه الصناعة 
خاصة وعلم جؽرافٌة الصناعة هذه فً تعزٌز مكانة التطبٌمٌة 

 .بٌن العلوم األخرى الجؽرافٌة عامة 

 



 صغرافٛت انصُبػتيُبْش انبحذ فٙ 

الجؽرافٌا المائمة من فلسفة علم  منهجٌتهاالجؽرافٌة الفروع تستمد •
للظواهر التً تتماسم والتحلٌل والتركٌب على منهج التوزٌع 

وتؤثٌراً  ومنه  تاثراالمكان، ببٌان عاللاتها المكانٌة وتفاعلها 
 -:الجؽرافٌة االلتصادٌةفً ٌتضح منهجان 

الذي ٌختص بدراسة Systematic Approach:المنهج النظامً •
هٌكل الجؽرافٌة على مإكداً على أثر العوامل ، ظاهرة واحدة 

المنهج لد هذا البدء فً كان  وٕاذا، وٕانتاجهاعملٌاتها الظاهرة 
التصر على العوامل الطبٌعٌة فً أثر كل منها على الظاهرة، فإن 

لد تضمنت العوامل البشرٌة أٌضاً باعتبار أن اإلضافات الالحمة 
األثر بتزاٌد المستوى لٌمتها لٌست منعزلة وهً متصاعدة 

 .الحضاري لإلنسان



او االقليسي وفيه  ته     Spatial Approachالسكانيالسشهج •
لل رههههشيي وةيايهههه  افهههها   ال هههه لم الس ا هههه  تحليهههها ل ا هههها 

الرشال   شها في اقلي   عهيم ته   اي يهالل للسلاوه  و حاوله  
، وفيه  لل ه لم تحستس الرشالات ال ي تجس لهها فصاهاا افزها 

تبحهههي اًزهههاا الهيكههها النهههاص  عسرهههانع  واهههشالات  ، و ههههم 
االتجاهههات  الحست هه  فههي هههجا السههشهج  لاوهه  الرههشال  فههي 

، وانساط الس قي الرشالي في إقلي  او  السي صوب لي السشالق 
 ول  الشسه  الرهشالي ،  ذهااا الرهشال  فهي  شهالق  عيشه  

 .  الا 
 

 



 يؼبٚٛر انبحذ ٔيصبدر انبٛبَبث: انًحبضرة انزبَٛت 

 :تد خسم في جغصافي  الرشال  والبحي فيها لس   عاتيص أهسها•
الرهشالي  الناصسه ، وبعهس  السشذهاتوينرس ع  لس  : لس  السراني : اوالا •

، اال انه  ب ساوله  اوها واعدط السعاتيص ، ةسها أنه    ه فص بالبهاا ويدهس  
في ععه  الهسوع للهس  ده  و ال  هسات اال اليه  الرهغيص  ، ال ت  فص قس 

واو خسا   في قيها   اله  الرهشال  قهس ًعتهي ن هاصج  اللله  لاليه ال  
الكبيههص فههي  جهه م السرههاني  شههها تزهه  لهها الا وا ههساا وايههصو تزهه  اال  

 .العساع ، لجا ًازا االو عان  عسعيال أيص او اا ص 
وههه   ههم اا ههص السعههاتيص يههي لاا فههي قيهها   جهه  : لههس  العسههاع : ثانيههاا •

إن اجي  العا ها ال هي ت بهاتم  هم بلهس ال ًعكس الشذاط الرشالي ، اال ان  
اليههه ال   دههه  و  اليهههص، بههها و هههم لا ههها  اليهههصو و هههم اهههشال   اليهههص

اج ساليهه  واق رهها ً   آيههصو ال نشيههات و دهه  و ت هيهها العهها ليم ول ا هها 
 .واحي  وتنشي  و تشي  

 



ويعبههص لشههها عنيسهه  السههسيالت وتح هها ةهها :  دهه لا ات االن هها  قيسهه  : ثال ههاا •
وت زههسم ةلهها ( وههش ) تكههاليا االن هها  الرههشالي يههالع  ههس  ة شيهه   عيشهه  

يههصاا السهه ا  االوليهه  و رهها ل التاقهه  والسيههال وةلهها الشنهها وأجهه ل العهها ليم 
 .االجسالي  وةلا الريان  والزصاصب وااللالنات 

وهههي النيسهه  ال نستصيهه  لكهها االن هها  الرههشالي يههالع : االن هها  قيسه  : لاععهها•
 س  ة شي   حس   وبالباا  ا تك ن وش  وا س  ، فان قيس  االن ا  الرهشالي 
تعههس  ريههصاا جيههساا ل تهه ل او تصاجههي االن هها  الرههشالي ويعبههص لشههها عنيسهه  

 .السخصجات 
وهههي النيسهه  ال ههي تزههياها العسليههات الرههشالي  : النيسهه  السزههاف  : يا دههاا •

قيسهه   –للسهها   االوليهه  السدهه خس   فههي االن هها   ههم يههالع قيسهه  االن هها  
 .النيس  السزاف  =  د لا ات االن ا  

وههه  ، وتعبههص لههم التاقههات االن اجيهه  للسرههاني :  الحرههاني وا وههاا النههسل  •
 ههههصتبط عالتاقههههات ال رههههسيسي  للسعههههسات الرههههشالي  السايلهههه  فههههي العسليهههه  

و ال  تلك السعسات  م  يي اال ي ها للعسا وتنا  ها الا شي ، الرشالي  
 .وت فيص الريان  الالة   لها 

 

 



 يصبدر انبٛبَبث فٙ صغرافٛت انصُبػت 

الدراسات الجؽرافٌة تعتبر البٌانات الرلمٌة ذات أهمٌة بالؽة فً •

، فالنشاط الصناعً ٌوزع جؽرافٌة الصناعة خاصة، وفً عامة

المائمة وتحلل عاللاته المكانٌة، ولد ٌتم التوصل الى أنماطه 

.  على ما ٌتوفر من بٌانات منشورة أو ؼٌر منشورةاعتماداً 

حالة النشاط من دون من وصؾ صحٌح أن الباحث لد ٌتمكن 

 أرلام وبٌانات، لكن ذلن الوصؾ سٌكون ؼٌر دلٌك ولاصر عن

إعطاء صورة دلٌمة وواضحة، وهذه الصورة ٌمكن الوثوق بها فمط 

 .رلمٌة وافٌةعند اعتماد إحصاءات 

 :توفر عدة جهات إحصاءات عن النشاط الصناعً أهمها •



 البٌانات المنشورة: أوالً •

وهً الصادرة عن األمم المتحدة أو دوائرها . اإلحصاءات العالمٌة•
 الفرعٌة، ومنها الكتاب السنوي،

والزراعة إحصاءات الصناعة الصادرة عن الٌونٌدو، إحصاءات األؼذٌة •
 ...عن الفاو الصادرة 

وتتمثل فً اإلحصاءات الصادرة عن مجموعات اإلللٌمٌة اإلحصاءات •
 دولٌة وبحسب ألالٌم

، الجامعة االوابنعملها مثل السوق األوروبٌة المشتركة، األوبن، •
اإلحصاءات الدولٌة التً تصدر عن الدول، وتوفر بٌانات . ج... العربٌة 

 وافٌة عن مختلؾ أوجه النشاط فً

وتموم على إصدارها هٌئات خاصة فً . الدول ذاتها ومنها الصناعة•
إصدار المجموعة المركزي لإلحصاء العراق ٌتولى الجهاز وفً . الدول

وحتى  1930:  -1929اإلحصائٌة السنوٌة ولد بدأت بالصدور عام 
 .أوجه النشاط االلتصادي والخدمً للبالدمعظم  اآلن وتؽطً 

 



انٕزاراث كًب ٔحقٕو . ٔانُقم ٔانسراػٙ انُٕػٛت كبإلحصبء انصُبػٙ االحصبءاث 

ٔزاراث األخرٖ بإصذار بٛبَبث يًبرهت ػٍ انُشبط انصُبػٙ يزم ٔػذد يٍ انضٓبث 

 .اححبد انغرف انخضبرٚت ٔانصُبػٛت ٔغٛرْب انصُبػبث انؼراقٙ ، 

البٌانات ؼٌر المنشورة والتً ٌتم جمعها عن طرٌك : ثانٌاً •

التً ( كلٌهماالممابلة أو االستبٌان أو )المٌدانٌة الدراسة 

الدراسة فً الباحث فً الصناعة وفماً لمناهج ٌجرٌها 

 .الحدٌث عنها جؽرافٌة الصناعة التً سبك 



تعرٌؾ بالنشاط الصناعً : انًحبضرة انزبنزت 

 وتحدٌد المفاهٌم 

ٌصعب وضع تحدٌدات نهائٌة لمضامٌن مفاهٌم ومصطلحات •

لدى الجهات المختصة وجهات النظر النشاط الصناعً لتباٌن 

فً بلدان العالم، أو من لبل الباحثٌن أنفسهم واختالؾ 

وتشعبها مع تراكم المعرفة الفردي، ولسبب اتجاهات اإلبداع 

مع جدٌدة انسجاماً مفاهٌم التراكم كما ٌضٌؾ هذا . الزمن 

مسٌرة التطور العلمً واإلنسانً ، إال أن ذلن ال ٌمنع بل لد 

المصطلحات الرئٌسة التً عام لمضمون ٌستدعً إٌضاح 

 ٌتكرر استعمالها عند الحدٌث عن النشاط الصناعً وأبرزها



 حؼرٚف انصُبػت
وهً نشاط إنتاجً ٌستخدم فٌه اإلنسان بعضاً من عناصر اإلنتاج، مستهدفاً إنتاج •

ومع أن . لجعل مواد أولٌة موجودة أكثر نفعاً أو لٌمة لإلنسانجدٌدة، أو مواد 
بالعربٌة حرفة ٌمارسها تعنً   Industryأن كلمة  ٌعتمدونبعض الباحثٌن 

أنها تنحصر فً ٌرون  ،إال إن آخرٌن ، اإلنسان فً سبٌل كسب معاشه كلمة 

،  وعمله حرفة الصانع العربٌة تعنً الصناعة فً ،التحوٌلٌة الداللة على الصناعة 

وتعرؾ األمم المتحدة الصناعة بؤنها تحوٌل مواد ؼٌر عضوٌة أو مواد عضوٌة 

أو بعملٌات كٌمٌائٌة الى منتجات أخرى، سواء أنجزت بآالت بعملٌات مٌكانٌكٌة 

وسواء أحدث إنتاجها فً مصنع أم فً . باألٌديأو أنجزت مٌكانٌكٌة تحركها لدرة 

إال أن هذا . تجزأةأم بٌعت لتاجر لتاجر جملة وسواء أبٌعت . ورشة أم فً بٌت

فمط وهً التً ٌتم الصناعات التحوٌلٌة التعرٌؾ ٌشمل العملٌات التً تمع ضمن 

على عملٌة ٌؤتً بالذكر فٌها تحوٌل أو تحوٌر فً شكل أو طبٌعة المادة األولٌة وال 

 من باطن األرض ٌعد صناعة وتصفٌته وتحوٌلهفاستخراج النفط . استخراجها 

 .الى مشتمات نفطٌة صناعة أٌضاً 



 يٍ صٓت أخرٖ إٌ حؼرٚف انصُبػت ال ٚسخزُٙ انُشبط انحرفٙ انٛذٔ٘ ألَّ ال ٚحذد طرٚقت

 .انخصُٛغ ٔأسهٕبّ، كًب ال ٚحذد طرٚقت نهبٛغ بؼُٛٓب، فٕٓ ٚضًٓب صًٛؼبً ححج َشبط انصُبػت

انٕارد فٙ انخصُٛف انذٔنٙ  1968نسُت ٔػُذ انرصٕع انٗ دنٛم انُشبط االقخصبد٘ انًؼذل 

  ISIC نهُشبط االقخصبد٘

 -:ظهر أنه ٌجعل النشاط الصناعً عامة ٌدل على الحاالت الثالث اآلتٌة •

األحجار وٌدعى تمطٌع من باطن األرض أو سطحها، استخراج الخامات أوالً •
 .بالصناعة االستخراجٌة 

• ً  .الصناعات التحوٌلٌة  : ثانٌا

وتضم إنتاج الطالة الكهربائٌة وتنمٌة المٌاه وتوزٌعها ، الخدمات الصناعٌة •
 .وخدمات التصلٌح التً تخدم الصناعة وتكملها 

وبهذا فإن النشاط الصناعً مفهوم واسع ٌشٌر الى جملة من العملٌات التً ٌموم •
أو تحوٌر مواد أولٌة موجودة أو إلنتاج مواد من الصناع  الستخراج بها جماعة 

مستخدمٌن طرلاً ووسائل متنوعة، ضمن رؼبات اإلنسان جدٌدة بهدؾ إشباع 
 .مكانٌاً اإلنتاج وتجمعها عملٌة إنتاجٌة تربط بٌن عناصر 

•        



 نشإ وتطور النشاط الصناعً :  انًحبضرة انرابؼت  

 :  وتطورها نشؤة الصناعة •

ارتبط ظهور النشاط الصناعً بوجود اإلنسان نفسه زماناً ومكاناً، فمنذ خلمه عمل 
توفٌر لوته وحماٌة نفسه ما استدعى استخدامه لوسائل وأدوات توفر اإلنسان على 
ؼٌر أنه عمد إلى تحسٌنها الحماً ثم إلى صنعها . منهاوفرته الطبٌعة ؼاٌاته مما 

هذا الطرٌك عندما تحول من التجوال انجازات هامة على ولد حمك . بعدئذ
الفإوس هذه االنجازات صنعه وكانت أولى . واالستٌطاناالستمرار والترحال نحو 

محٌطه أولٌة من واستخدم لهذا الؽرض مواد . والسكاكٌن ثم األوانً فؤلواح الكتابة
وكان من ٌستخدمها ٌحاول . كالحجر الصلب والطٌن والخشب وأنواع النبات

، وفً محٌط عائلته، ولكن مع التمدم الذي كان ٌحرزه اإلنسان أخذ صنعها بنفسه
خاصة فً صنع هذه األدوات، فكانت بمهارات ٌتمتعون بٌن إفراده من ٌتمٌز من 

لاد إلى انجاز لفزة هامة فً مجال التخصص الذي هذه تمثل أولى م ا رحل 
بالػ فٌما تالها من تطور أثر صناعة الفخار والمالبس والعجالت، مما كان له 

 .  برمتها حضاري شمل أوجه حٌاة اإلنسان 



أن معرفة اإلنسان الكتابة إنما لامت على ما أنجزه فً مجال صناعة 
واتصاله إنما ٌعود إلى ما اخترعه فً وتطور نمله . الفخار أوال 
 .  الحرب وما أنجزه فً مٌدان العجالت مجال صنع 

وصنعه آالت المتال بنً على معرفته المعادن وأسالٌب تعدٌنها 
 .وتصنٌعها 

استمر اإلنسان ٌحمك نجاحات متواصلة فً صناعة ما ٌحتاجه من 
ذلن زمناً طوٌالً، وحصل كل ذلن فً وتطلب منه آالت وأدوات، 

.  وادي الرافدٌن والنٌل وبالد الصٌنفً استمراره الرئٌسة مناطك 
منجزات وكان لسكان وادي ال ا رفدٌن لصب السبك فٌما حممه من 

الكتابة وأدواتها وصنع العجالت وابتكارات وخاصة فً مجاالت 
 .والعمارة وموادها وصنع الفخار 



السكان واتساع األسواق وتطور طرق ومع استمرار تزاٌد عدد 

مرحلة جدٌدة برز فٌها دور دخلت الصناعة النمل ووسائطه، 

ألالٌم فٌضها التجار فً نمل السلع المصنوعة والمواد األولٌة من 

وصار ممكناً لٌام صناعة ما فً مولع ال . إلى ألالٌم حاجتها

مواد لد ال تكون موجودة فً معتمدة على ٌستهلكها، وربما 

لها ، مؽذٌة ردٌفة للصناعةفصارت التجارة . مولع تصنٌعها

وفً كل ذلن كان . نجاحها وتطورهاهاماً من عوامل وعامالً 

العمل بالصناعة ٌدوٌاً، وربما أمكن الصناع االستعانة بؤدوات 

بسٌطة كالدوالب فً صنع الفخار وسواه، لذلن استمر حجم 

والتجارة به بٌن البلدان واأللالٌم والبلدات محدودة اإلنتاج ضئٌالً 

. 



 اهمٌة النشاط الصناعً : انًحبضرة انخبيست 

 :الصناعة أهمٌة 

تسهم الصناعة بدور إٌجابً فاعل فً تموٌة بنٌة االلتصاد المومً 
للشعوب التً نالت فٌها الصناعة مستوٌات العٌش واإلللٌمً، وفً رفع 

فً نٌل العالم األخرى حظوة مبكرة من االهتمام والتطور، وتجّد شعوب 
نصٌب من م ا زٌاها العدٌدة ولطؾ بعض ثمارها التً ٌمكن إجمالها بما 

 :ٌؤتً 

تعتمد الصناعة فً توفٌر مستلزماتها السلعٌة على إنتاج الحرؾ : أوالً •
والرعً، التحجٌر والتعدٌن، الزراعة  Primary Industriesاألولٌة 

جمع ثروات الؽابات، صٌد حٌوانات وتعزٌز اإلنتاج الصناعً ٌتطلب 
ٌضٌؾ  طلباً على إنتاج هذه مما  Inputsالمدخالت توفٌر مزٌد من 

 الحرؾ فٌتولد حافز لوي لتنشٌط الحركة االلتصادٌة فً تلن المطاعات،

 .فتدور عجلة تطورها•



تطور الصناعة من شؤنه توفٌر فرص عمل وتشؽٌل إن : ثانٌا

مراكز العمال تفتح رفع كفاءة العمالة العاطلة، ومن أجل 

للتدرٌب وتؤهٌل العاملٌن وتعلٌمهم إدارة المكائن والمعدات 

فً العملٌات اإلنتاجٌة، مما باستمرار إدخالها التً ٌتم الحدٌثة 

ٌنعكس إٌجاباً على البنٌة السكانٌة وهٌكل العمالة، وثم رفع 
بما ٌتضمنه ذلن من تطوٌر ، Urbanizationوتٌرة التحضر 

وبناء أنماط جدٌدة من العاللات االجتماعٌة . لمستوى التعلٌم 

للعاملٌن فً الصناعة ضمن مستوٌات العمل أو فً مناطك 

 . سكناهم 

 



وللصناعة دور هام فً زٌادة الناتج المحلً اإلجمالً لدور عملٌاتها : ثالثاً 
كبٌرة ومنفعة للمواد الداخلة فً اإلنتاج مما ٌضٌؾ بإضافة لٌمة الصناعٌة 

ثروة وؼنًى للشعوب، فال عجب أن نرى الشعوب فً الدول الصناعٌة 
من جهة أخرى فإن ارتفاع مستوى العٌش ٌزٌد الطلب عالً بمستوى عٌش 

على السلع الصناعٌة والخدمات فٌوفر حاؾ ا ًز إضافٌاً لحركة االلتصاد 
 .ونموه 

ولكثٌر من الصناعات روابط مع ؼٌرها، فبعض مصانعها تنتج : رابعاً  
إلامة مصانع أخرى تزودها بالمواد األولٌة ٌشجع على سلعاً وسٌطة، وهذا 

الترابط ولهذا . نصؾ مصنعةالوسٌطة أو تستخدم منتجاتها كمواد أولٌة 
 .والتشابن دور إٌجابً فً التنمٌة الصناعٌة وااللتصادٌة عامة 

إنتاجٌة تساعد فً تطوٌر لطاعات : تنتج الصناعة سلعاً نهائٌة : خامساً 
النمل، الطالة والخدمات األخرى، وتنتج مثل الزراعة ، التصادٌة أخرى 

والحضاري المستوى المعاشً سلعاً أخرى استهالكٌة لها دور فً رفع 
 .للسكان خاصة عندما ٌتم تطوٌر هذه السلع تمنٌاً مع الزمن 

. 

 



والنشاط الصناعً ٌسبمه ولد ٌالزمه أو ٌلٌه تطوٌر للبنى : سادساً 
المالٌة التسهٌالت  ، المال االجتماعًوخدمات رأس ، االرتكازٌة 
تسهم فً تحسٌن أحوال السكان االجتماعٌة ، والمصرفٌة
 .  والسكانٌة وااللتصادٌة 

 ً ؼٌر مباشرة ٌحدث بعضها فً األمد وللصناعة تؤثٌرات : سابعا
المتوسط أو البعٌد فهً توفر فرص عمل فً لطاعات البناء 

الطلب على وتزٌد فً والتشٌٌد، نمل العاملٌن، التسوٌك والخزن، 
والصناعٌة الستهالن العاملٌن فٌه، فتتوفر فرص الزراعٌة السلع 

عمل إضافٌة فً لطاعات التصادٌة وخدمٌة أخرى، وهو ما ٌدعى 
 .سواهاتنفرد به الصناعة دون التؤثٌر الذي بمضاعؾ 

وحماٌته من التملبات استمرار االلتصاد فً الصناعة تساعد : ثامناً 
شتى، لدورها فً توزٌع لها ألسباب المختلفة التً لد ٌتعرض 

 .  االلتصادمصادر الدخل، وتموٌة العاللات البٌنٌة بٌن لطاعات 

 



أهمٌة ال تمل عما سبك تتعدى البعد المطاعً الى البعد المكانً فمعظم ولها : تاسعا 

مزاٌا األنشطة االلتصادٌة ٌرتبط نجاحها بالتوطن فً موالع معٌنة تتمٌز بتمدٌمها 

، مما والصناعٌة الكبٌرةالحضرٌة المراكز ومنافع عدٌدة لألنشطة المائمة فٌها مثل 

واضح ٌحرم الموالع األصؽر من فرص النمو والتطور ولطؾ ثمارها فٌحصل تباٌن 

والصناعة هً األكثر لدرة وسرعة . مستوٌات التنمٌة والدخول بٌن إللٌم وآخرفً 

التباٌن، فكثٌر من فروعها تتمٌز بإمكانٌة إلامتها فً موالع عدٌدة تملٌص هذا على 

إلحداث فمرا ً ، فتمام فروع للصناعة فً األلالٌم األكثر فً خصائصهااختلفت  وٕان

 .اإلللٌمً التنمٌة فٌها وتحفٌز النمو االلتصادي واالجتماعً وخفض حدة التباٌن 

أساسٌة فً تؽٌٌرات وفً التؤثٌر المكانً، ٌمكن للصناعة أٌضاً إحداث : عاشراً   

إللٌم فً إجمالً حركة االلتصاد باختٌار فروع صناعٌة معٌنة االشتران الفاعل لكل 

نباتً أو زراعً احتٌاطات الثروة المعدنٌة أو إنتاج محلٌة مثل تتوافر لها ممومات 

 .حٌوانً لم تستثمر بعد فً الصناعة 

العلمٌة الحدٌثة بالمنجزات تموم الصناعة بتجهٌز االلتصاد المومً : أحد عشر 

 .وبما ٌوفر لاعدة علمٌة وتمنٌة العلمٌة المتطورة واألجهزة 

التمدم الصناعً ٌسهم فً ترسٌخ االستمالل السٌاسً وااللتصادي والمدرة : اثنا عشر

 .الذاتً تحمٌك االكتفاء على 
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 مرحلة تطور الصناعة احلديثة

ان نحس  السصا ا ال ي  ص بها ال ت ل الرشالي  شج بساً  ال  ل  الرشالي    س ال قت الحاضص  كم 
 :عسا ً تي 

ال هه ل  الرههشالي  عك نههها ولدههل   ههم ال غيههصات ال ههي تعههص  : البساًهه  االولههس لل هه ل  الرههشالي  : اوالا 
 رلت في الرشال  وأ ت الس ننا لصاصق االن ا  الس أواليب جستس  فهي العسليهات اتن اجيه  ولبيعه  

ن اصجهها ل ذهسا السعيذه  والعسها واالن نهاع ، عحيهي يهسلت ال غيهصات  وا  هساناالن ا  وتندي  العسها ، 
 :جسيي ن ا ي الحيا  االنداني  ، و م أه   الاهص ال  ل  الرشالي   ا تلي 

 حهها الجهههس البذههصا ،  سهها أوههه  فههي تحنيههق قههسلات ةبيههص  فههي العسليههات  لاللهه اال ههالع ال اوههي 1.
 .اتن اجي  تايس  م لاق  اتندان الاص ً  

ال  وي في او خسام التاق  ، و اا  م السرا ل  بايص  ةالسداقط الساصي  او بيص السبايص ةنه   2.
 .البخال والتاق  الكهصباصي  ال ي تع سس الاح  والشاط والغاة التبيعي والي لاني م 

 االالتاالو خسام ال اوي لنسل  التاق  الكهصباصي  في الرشال  ةعسليات ال حليا الكيسهاوا وتحصيهك 3.
 .وت فيص اتضاا  والتاق  الحصالي  ،  سا أ و الس ال  وي في ان ا  السعا ن وتشني ها 

الايهها   الكبيههص  فههي اوهه خسام الحستههس والرههلب عحيههي ااههبحا ًذههكالن قالههس  ال تهه ل الرههشالي 4.
 .الحستي

وسائط وطرق جدٌدة للنمل كالمطارات والسٌارات والبواخر ثم السفن ،  كما اتسعت ظهور . 5
 .وتٌسرت سبل االتصال السلكً والالسلكً



حركة االختراع واالكتشاؾ وانتمال نسب متزاٌدة من السكان الى االنتاج الصناعً اتساع .6
 .والمطاعات االلتصادٌة االخرى على حساب االنتاج الزراعً والحرؾ االولٌة 

 .االنتاج فً الورش والمصانع محل االنتاج فً البٌوت الضٌمة النطاق احل .7

 : المظاهر االجتماعٌة للثورة الصناعٌة أهمها أما 

العلمً الهائل اذ سرت الصناعة وسائل ساعدت العلوم فً عملٌة اكتشاؾ الكون والحٌاة التمدم .1
 .العضوٌة والموارد الطبٌعٌة فً باطن االرض 

الكبٌر فً الصحة العامة وانحسار األمراض وولؾ زحؾ األوبئة الوافدة منها والمضاء التحسن .2
 .على بعض أنواع األمراض تماماً نتٌجة للتمدم فً أسالٌب الولاٌة والعالج 

 .المدن وتوسعها وزٌادة سكانها وظهور المدن التً تضم مالٌٌن الناس بناء .3

 .معدل عمر االنسان وانخفاض معدل الوفٌات الطفلزٌادة . 4

 لتبٌةالطلب على المنتجات الصناعٌة وظهور منتجات صناعٌة جدٌدة وبصورة مستمرة التنوع .5
 .الحاجات المتزاٌدة والمتنوعة التً ٌخلفها التطور االلتصادي واالجتماعً

فً طبٌعة األنظمة السائدة وظهور النظام الرأسمالً فاالشتراكً مع لٌام المنظمات التؽٌٌر . 6
االجتماعٌة المتعددة واألهداؾ كالمنظمات المهنٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة التً اخذت تضم فً صفوفها 

 .اعداد كبٌرة وطنٌاً واللٌمٌاً وٌتجاوز بعضها ذلن بشكل اتحادات دولٌة مثل االتحاد االوربً 

الدول المومٌة ورسم الحدود السٌاسٌة وتبلور فكرة االستمالل المومً ، كما أن الحروب ظهور . 7
والمنازعات التً رافمت انتشار االسلحة المتطورة أدت الى لٌام منظمات دولٌة ؼرضها سٌادة السالم 

 . واٌجاد التعاون الدولً  لالنسان فً العالم وحل المنازعات بٌن الدول وتؤكٌد الحموق االساسٌة 

 

 



 :مرحمة االستخدام الواسع لمطاقة في الرناعة : ثانيًا 
الثورة الحقيقية لمرناعة هيي التيي رافقيت اعدياس خاسيتخدام ال حي  إن 

فيييي انتييياج الطاقييية الحراراييية خاالسيييت ااة الالاريييرة من يييا فيييي الارا ييي  
 االالتخصيييي ر الحدإييييد خصنتيييياج الرييييم  ن خميييي  ثيييي  صييييناعة  نييييا  

خالاكيييياو   خفييييي صييييناعة خسيييياو، النقيييي  الجدإييييدة ن  اييييا اسييييتخدمت  
 .طاقة اللخار في حر ة خساو، النق   القطارات خاللواخر 

اسيييييمات حر ييييية لقيييييد :مرحمييييية الثيييييورة النمايييييية التةنولو يييييية الحدإثييييية : ثالثييييياً 
االختراعات في القرني  الدابع خالثام  عذر خعطليقاع يا فيي عقيدم الريناعة 
خاحااث ثورة في طلينت ا ن  ايا اسي ات فيي عيوفير اال  يعة النمايية لمنميوم 
التجرالييية خعليياام الانرفيية النماييية التييتثير مييع التطييور الرييناعي ن خاخيي ت 
النالقة  ين اا في الناو حتى اصلح التطور الرناعي مرعلطيًا بقيوة  تطيور 

 .النموم خنات الرناعة الحدإثة م  قم  الجامنات خمراكع االبحاث 
 

 



أن ما ٌسمى حالٌاً بالثورة العلمٌة التكنولوجٌة أخذت تحدث •

فً عالمنا تؽٌٌرات جذرٌة سواء أكان ذلن فً تؽٌٌر البٌئة 

الطبٌعٌة أم االجتماعٌة بشكل لم ٌعرفه المجتمع البشري من 

لبل ، ومن ذلن ما ٌحصل االن من تطور الفضاء ، وفٌما 

فً اجراء تؽٌر فً سالالت  الباٌلوجٌةٌطلك علٌه بالثورة 

الحبوب والمنتجات الزراعٌة والحٌوانٌة وٌطلك علٌها بالثورة 

الخضراء فً الزراعة ، فضالً عن ثورة المعلومات التً 

جسدها الحاسوب االلكترونً وثورة االتصاالت واالنترنت 

التً تجسدها االلمار الصناعٌة واجهزة االتصال السلكً 

 .والالسلكً 

التكنولوجٌة ما   -وٌمكن ان تحدد خصائص الثورة العلمٌة •

 :ٌؤتً 

 



الكبٌر على االكتشافات العلمٌة واالستفادة من تطبٌمات العلوم االعتماد .1
 .  فً االنتاج الصناعً 

الصناعات االساسٌة والمإسسات الرئٌسٌة على مراكز االبحاث اعتماد .2
 .المتخصصة فً تطوٌر إنتاجها والذي أصبح هدفاً ثابتاً لتلن المراكز 

فً اتجاهات التخصص الصناعً واعتماد المشارٌع على بعضها التوسع .3
 .فً الوصول الى المنتجات النهائٌة أي اتساع الترابط والتشابن الصناعً 

الحاجة الى المهارات العالٌة والى العمل الذهنً والخبرة وتنالص تنامً .4
االعتماد على االٌدي العاملة ؼٌر الماهرة وؼٌر المدربة ، مع العمل 

 .بالتدرٌب الذي ٌواكب التؽٌرات السرٌعة فً التكنولوجٌة 

االلكترونٌة للسٌطرة على عملٌات االنتاج  لالجهزةالواسع االستخدام . 5
 .وتحمٌك اعلى درجات الدلة من خالل استخدام التشؽٌل الذاتً 

التحفظ على االسرار التكنولوجٌة الحدٌثة والتحفظ فً نملها الى ازدٌاد . 6
بلدان العالم الثالث ، بسبب عوامل التصادٌة من زٌادة كلفة مراكز االبحاث 

والمنافسة بٌن الشركات فً كسب السوق ، والى عوامل استراتٌجٌة 
 .الصناعات االستراتٌجٌة اسرار بالمحافظة على 
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 : Industrial Calcification  الصناعًالتصنٌؾ •

بمعزل عن الحمائك األخرى لد الجؽرافٌة منفردة الحمائك دراسة إن 

ٌتطلب األمر ممارنة بٌن ، ولد ال ٌعطً صورة واضحة لها

اختالؾ إال أن . ظواهرها، أو ألحوال ذات الظاهرة بٌن زمن وآخر

وعدم االتفاق على حدودها ومضامٌنها لد ٌعطً مالمح المفاهٌم 

،  الى استنتاجات خاطئة عنهاالدرس وٌمود ؼٌر دلٌمة للظواهر لٌد 

الى أن الصناعة عالم واسع من المنتجات والعملٌات والملكٌة ونظراً 

فً أمر تصنٌفها لتباٌن وجهات نظرهم اختلؾ الباحثون وسواها، فمد 

 .آخرمن جانب واعتبارات كل تصنٌؾ من جانب واختالؾ أسس 



 اًْٛت انخصُٛف : انًحبضرة انزبيُت 

 :ٌحمك اعتماد التصنٌؾ الدولً جملة من األهداؾ أهمها •

ٌوفر إمكانٌة رسم صورة والعٌة ودلٌمة عن حالة الصناعة : أوالً 
 .والبلدان بٌن أللالٌم والكٌفٌة التً تتوزع بها 

بٌن الدول اجراءات ممارنات عند اعتماد التصنٌؾ ٌمكن : ثانٌاً 
ٌحدث أي تضلٌل فً تلن دون أن لمعرفة والع الصناعة فٌها من 

 .الممارنات 

ٌعطً صورة وافٌة عن حالة الهٌكل الصناعً وٌّمكن من : ثالثاً 
 .زمانٌاً تطوراته متابعة 

الصناعً ومعرفة مراحل النمو الفرصة لمتابعة  ٌهئ: رابعاً 
 .العالمٌة مطابمتها لالتجاهات اتجاهات التؽٌر ومدى 

ٌوفر معلومات كافٌة ٌستند علٌها فً وضع الخطط العامة : خامساً 
 .ودورها فً التنمٌة لمستمبل الصناعة والتفصٌلٌة 



 :ولؽرض االلمام بهذه التصانٌؾ ندرج اهمها

 

 .صنفت الصناعة بحسب طبٌعة منتجاتها الى صناعات ثمٌلة وأخرى خفٌفة  -1

وتمسم الصناعة بحسب حالة استهالن منتجاتها الى صناعات استهالكٌة وصناعات  -2
 .انتاجٌة 

تصنؾ الصناعة بحسب كثافة العمل ورأس المال المستخدم  الى صناعات كثٌفة العمل  -3
 .وأخرى كثٌفة رأس المال 

مع ، وتصنؾ الصناعة بحسب حجوم مصانعها الى مصانع صؽٌرة ومتوسطة وكبٌرة  -4
 .اختالؾ الدول فً المعٌار المعتمد فً هذا التصنٌؾ 

أو ، وفً تصنٌؾ أخر تمسم الصناعة باعتبار ملكٌة مصانعها الى مصانع مملوكة للدولة  -5
وأخرى تعود ملكٌتها الى المطاع الخاص أو المحلً أو ، ما ٌدعى بالمطاع العام أو االشتراكً 

 .واخرى مشتركة ما بٌن العام والخاص ، االجنبً 

ختٌار موالع مصانعها الى اومن الباحثٌن من ٌصنفها بحسب أثر عوامل لٌامها فً  -6
 الخ... صناعات موجهة نحو موادها االولٌة أو السوق أو مصادر الطالة أو االٌدي العاملة 

وٌصنفها أخرون اعتمادا على طبٌعة منتجاتها الى نهائٌة الصنع وهً ما ٌمكن استهاللن  -7
منتجاتها بعد االنتاج مباشرة والى وسٌطة أو نصؾ مصنعة تستخدم كمواد أولٌة فً صناعات 

 .الحمة 



 ISIC (International: انخصُٛف انذٔنٙ: انًحبضرة انخبسؼت  
Standard Industrial Classification) 

ومحتوى لالختالفات الكبٌرة بٌن الدول فً نظرتها الى مفهوم نظراً 
منه، وللنتائج السلبٌة التً عامة والصناعً النشاط االلتصادي 

بعدها األمم تتركها تلن االختالفات فمد سعت عصبة األمم ومن 
ومستوٌاته المتحدة الى وضع تصنٌؾ موحد للنشاط االلتصادي 

وبرؼم . كً ٌتم اعتماده من لبل دول العالم، النشاط الصناعً ومنها 
إال أن تعدٌالت عدة 1948وضع هذا التصنٌؾ منذ ولت مبكر عام 

وهو السائد عالمٌاً فً  1968أجرٌت علٌه فؤخذ شكله النهائً عام 
 .الحاضرالولت 

ٌعتمد التصنٌؾ مبدأ تمسٌم النشاط االلتصادي عام الى اربعة 
األول المسم وبحسب هذا المستوى لسم النشاط ، مستوٌات 

 :االلتصادي الى عشرة ألسام وأعطً لكل لسم رئٌس وكما موضح 



 .الزراعة والصٌد والؽابات وصٌد األسمان  -1

 التعدٌن وللع الحجار  -2

 .الصناعات التحوٌلٌة  -3

 .الكهرباء والماء والؽاز  -4

 .التشٌٌد والبناء -5

 .تجارة الجملة والمفرد وخدمات المطاعم والفنادق  -6

 النمل والتخزٌن والمواصالت  -7

 .خدمات التحوٌل والتامٌن والعمارات -8

 .خدمات المجتمع والخدمات االجتماعٌة والشخصٌة  -9

 .نشاطات ؼٌر واضحة التعرٌؾ  -10

وفً المستوى  9-1بعدها تمسم هذه االلسام الى ابواب ٌعطى كل منها رلم من 
االخر تمسم األبواب الى فصول وكل فصل الى فرع وفً كل مستوى ٌضاؾ رلم 

 .تمرأ االرلام بالتسلسل من الٌسار نحو الٌمٌن  9-1جدٌد ٌبدأ من 

فمد جاء ، ومن المالحظ أن النشاط الصناعً احتل مولعا ممٌزاً فً هذا التصنٌؾ 
والكهرباء وسواها ، الصناعات التحوٌلٌة ، التعدٌن والتحجٌر ) بثالثة ألسام هً 

 ( .مما ندعوه بخدمات الصناعة 



 حصُٛف انُشبط انصُبػٙ

 نوع النشاط القسم الباب  الفصل  الفرع 

 صناعة التعدٌن والتحجٌر 2

 الفحم الحجري بؤنواعه  استخراج 2 1

 استخراج النفط الخام والؽاز  2 2

 استخراج خامات المعادن  2 3

 استخراج خام الحدٌد  2 3 1

  استخراج الخامات ؼٌر الحدٌدٌة 2 3 2

  اتعدٌنأنواع أخرى من  2 9

 حفر الرمال، الطحن ، لطع األحجار 2 9 1

 استخراج المعادن الكٌمٌاوٌة والمخصبات  2 9 2

 استخراج الملح  2 9 3

 أنواع أخرى من التعدٌن  2 9 9



 :كبٜحٙ أيب انصُبػبث انخحٕٚهٛت فقذ صُفج 
 نوع النشاط القسم  الباب الفصل الفرع 

 الصناعات التحوٌلٌة 3

 صناعة المواد الؽذائٌة والمشروبات والتبوغ  3 1

 الؽذائٌة  صناعة المواد 3 1 1

 الذبح وتهٌئة اللحوم  3 1 1 1

 صناعة االلبان ومنتجاتها  3 1 1 2

 تعلٌب الفواكه والخضراوات 3 1 1 3

 والمشرٌات البحرٌة  حفظ وتعلٌب األسمان 3 1 1 4

 النباتٌة والحٌوانٌة  صناعة الدهون والزٌوت 3 1 1 5

 طحن الؽالل ومنتجاتها  3 1 1 6

 صناعة منتجات الخبر 3 1 1 7

 مصانع ومصافً السكر  3 1 1 8

 صناعة الكاكاو والشكوالتة  3 1 1 9

 صناعة منتجات ؼذائٌة اخرى  3 1 1 1



 نوع النشاط القسم الباب  الفصل  الفرع 

 صناعة االؼذٌة الجاهزة للحٌوانات  3 1 2 2

 صناعة المشروبات 3 1 3

 صناعة التبوغ 3 1 4

 صناعة المنسوجات والمالبس الجاهزة  3 2

 صناعة المنسوجات  3 2 1

 صناعة الؽزل والنسٌج 3 2 1 1

 صناعة المنتجات الجاهزة من النسٌج 3 2 1 2

 والجوارب ومالبس النوم  صناعة الترٌكو 3 2 1 3

 صناعة السجاد والبسط 3 2 1 4

 صناعة الحبال والخٌوط النباتٌة وااللٌاؾ الصناعٌة  3 2 1 5

 صناعة المنسوجات ؼٌر المصنفة  3 2 1 9



 اسس انخصُٛف : انًحبضرة انؼبشرة 

 :وهًاعتمد التصنٌؾ الدولً عدة أسس فً تصنٌؾ الصناعة مجتمعة أو منفردة 

المواد األولٌة المستخدمة فً اإلنتاج، فوضعت الصناعات التً تستخدم : أوالً 
صنؾ واحد مثل تمسٌم صناعات األحذٌة الى لسمٌن لسم متماثلة فً مواد اً أولٌة 

 ٌشمل المصنوعة منها من

منها من المصنوعة الجلود ووضع ضمن باب المنسوجات ولسم آخر ٌشمل 
 .الكٌمٌاوٌةووضع ضمن باب الصناعات المطاط والبالستن 

طبٌعة العملٌات اإلنتاجٌة، فالصناعات المتماثلة بعملٌاتها الصناعٌة تفرد : ثانٌاُ 
 .  الكٌمٌاوٌة أو صناعات المكائن والمعداتواحد كالصناعات بصنؾ 

نوع اإلنتاج الصناعً، فالمنتجات التً تدخل فً جوؾ اإلنسان والحٌوان : ثالثاً 
وضعت ضمن باب الصناعات الؽذائٌة، والتً ٌرتدٌها فً باب النسٌجٌة، واستثنى 

ضمن الصناعات الكٌمٌاوٌة باعتماد أساس آخر األدوٌة فؤدخلها التصنٌؾ صناعة 
 .  اإلنتاجٌةهو طبٌعة العملٌات 

 



 حٕطٍ انصُبػت ٔأًْٛخٓب ػٕايم : انًحبضرة انحبدٚت ػشر

 
 تمهٌد

ٌموم النشاط الصناعً حٌثما ٌرؼب اإلنسان فً تولٌعه، إال أنه ال ٌتوطن إالّ 
فً موالعها المناسبة التً تتٌسر لها كل أو أؼلب ممومات تمام الصناعات عندما 
 ورؼبة اإلنسان. توطنها

ٌؤتً فً ممدمتها تحمٌك لدر اعتبارات، فً اختٌار موالع صناعاته تبنى على عدة 
وفً الؽالب فإن من العسٌر حصول ذلن ما لم . االلتصادٌةمن الربحٌة معمول 

ومتطلبات لٌام وتوطن الصناعة . عدٌدة فً المولع مولعٌةتتهٌؤ للصناعة متطلبات 
وهً أٌضاً . لابلة لالستبدال فٌعوض انخفاض كلفة أحدها عن ارتفاع كلفة آخر

الحضاري والعلمً الذي ٌبنٌه اإلنسان، مع التطور لٌست فً حالة ثبات، فتتؽٌر 
وبتؽٌر أحوال السكان والصناعات تتباٌن مع بعضها فً أنواع وممدار متطلباتها 

على إمداد الصناعة عامة أو بعض فً لدرتها منها، كما تتباٌن األلالٌم والبلدان 
وحجم ومولع مناسب  0نوع فروعها بمتطلباتها، ولذلن فال بد من اختٌار 

لٌام للصناعة، مما ٌتطلب تهٌئة خلفٌة نظرٌة لتعرٌؾ كل عامل من عوامل 
وفٌما ٌلً عرض لهذه . الصناعة ودوره فً لٌامها وتوطنها وفً تحدٌد موالعها 

 :العوامل 



 انًحبضرة انزبَٛت ػشر انؼٕايم انطبٛؼٛت 

تهٌئ الطبٌعة لإلنسان إمكانات متباٌنة فً سعتها وفمرها بٌن إللٌم •
ما أُتٌح له من ثروات على استؽالل ولد عمل اإلنسان . وآخر

ولحطها، ، وحاول جاهداً مواجهة مصاعب الطبٌعة وٕامكانات
ما هًء لكفاٌة من لدرات نجاحات متباٌنة تتناسب وممدار وحمك 
ومع هذا فإن الطبٌعة . مستمرفً تطور وعلمٌة والتً هً عملٌة 

سواء فً تبمى موجهة له فً كثٌر من ظروؾ وأسالٌب عٌشه، 
بؤحوال بٌئته، متبحرا ً وكلما كان اإلنسان . عونها أو فً عنتها

وهبته من موارد فً بناء االستفادة مما صار أكثر لدرة على 
 حٌث تعد الصناعة إحدىلبنائه، صرحه الحضاري الذي ٌسعى 

 .ركائزه األساسٌة ووسٌلة هامة لبلوؼه فً ذات الولت



نهؼٕايم انطبٛؼٛت ٔػُبصرْب أربر يخؼذدة انٕصِٕ ػهٗ انصُبػت 

 :  ٔكًب ٚأحٙ 

فله دور فً توجٌههم نحو ، أن للمولع الجؽرافً أثر هاما فً حٌاة السكان : المولع الجؽرافً •
واذا كان اثره على ، ولد ٌمؾ عائماً أما لٌام انشطة اخرى ، أنشطة التصادٌة وخدمٌة معٌنة 

النشاط الزراعً واضح فؤن أثره على الصناعة وأنماطها وموالعها ؼٌر مباشر فً كثٌر من 
 .االحٌان 

أن التارٌخ الجٌولوجً لمنطمة ما ٌحدد طبٌعة وبنٌة الصخور فٌها وبالتالً : البٌئة الجٌولوجٌة •
 .الخ...أنواع المعادن المتاحة لالستثمار الصناعً مما له اثر على نوع الصناعات التً تمام فٌها 

ً لتباٌن السطح : السطحمظاهر • أثر مباشر فً تحدٌد النشاط الصناعً فالمناطك العالٌة او  أللٌمٌا
التً تنخفض عما ٌجاورها تنصرؾ الٌها مٌاه االمطار والمبازل تمٌد الى حد بعٌد امكانٌة توطن 

 .الصناعة 

تحتاج بعض الصناعات الى اراضً صؽٌرة ال لامتها وذلن حسب نوع : االرض واستعماالتها •
التوسع  المكانٌة وذالنالصناعة المائمة  فً حٌن تحتاج صناعات اخرى الى اراضً واسعة 

 .المستمبلً  وأللامه المخازن والمختبرات 

لصفات المناخ وخصائص عناصره المختلفة انعكاسات على النشاط الصناعً وموالع : المناخ •
والتً ٌمكن اجماها فً تؤثٌرات مباشر وؼٌر مباشرة كتؤثٌرات الحرارة والرطوبة واثر ، منشؤته 

 االمطار والفٌضانات فً تدٌد الامة صناعة معٌنة فً مولع مختار 

 



 انؼٕايم االقخصبدٚت : انًحبضرة انزبنزت ػشر 

توفر الطبٌعة لإلنسان فرصاً بمدر ، علٌه أن ٌحسن استثمارها إللامة 

، إال أن علٌه تهٌئة مطالب ومنها الصناعٌةأنشطته االلتصادٌة 

ومنها التصادٌة أخرى ال تمل أهمٌة عما أجادت به الطبٌعة 

وااللتصادٌة منها تهٌئه الطبٌعة أٌضاً إال أن علٌه عبء . وسكانٌة

الصناعة كالخامات ومصادر الطالة، لالستخدام فً تحضٌرها 

 .  ورإوس األموالوأخرى علٌها إٌجادها كطرق النمل ووسائطه 

والعوامل االلتصادٌة متنوعة ومتداخلة األثر بعاللاتها ببعضها ومن 

 .ثم فً أثرها على الصناعة 

 :وموالعها لهذه العوامل وأهمٌتها للصناعة استعراض وفٌما ٌلً 



 :انًٕاد االٔنٛت 
أو وهً المواد التً تصنع منها السلع المختلفة التً ٌستخدمها اإلنسان، وهذه لد تكون نباتٌة •

 ولد تكون من منتجات الحرؾ األولٌة كالممح الذي ٌصنع منه الطحٌن،. أو معدنٌةحٌوانٌة 

إنتاج الصناعات كما ٌمكن أن تكون من . والحٌوانات التً ٌتم تحوٌلها الى لحوم وجلود بعد ذبحها
.  جلدٌةالى منتجات األولٌة كالطحٌن الذي ٌصنع منه الخبز، واللحم الذي ٌحول الى معلبات والجلود 

البالستٌكٌة التً المختلفة كالحبٌبات وٌمكن أن تكون مواد نصؾ مصنعة من إنتاج الصناعات التحوٌلٌة 
 .مباشرةتستخدم فً صناعات عدٌدة نهائٌة ٌستخدمها اإلنسان 

 إن بٌع اإلنتاج فً. المواد األولٌة ومصادر الطالة والمنتجات الصناعٌة رءالسوق مكان لبٌع وش ا 

 والسوق ٌمكن أن ٌكون محلٌاً أو خارجٌاً،. األسواق هو أحد األركان األساسٌة للعملٌة اإلنتاجٌة

 .فً لرٌة أو مدٌنة أو إللٌم، لرٌباً أو بعٌداً عن مولع المصنع 

 ً  ٌعد السوق أحد المستلزمات الهامة لمٌام ونجاح الصناعة، وال فرق فً ذلن إن كان السوق داخلٌا

 أو خارجٌاً، وصحٌح أن صناعات كثٌرة ٌمكن أن تحصد النجاح المطلوب معتمدة على أسواق

 خارجٌة، إال أن السوق المحلٌة تظل المدخل األول للصناعة نحو ولوج األسواق الخارجٌة

 ا رت هامة فً مستوٌات الطلب، كما أنه لٌس بوسع جمٌع تؽًوضمانة لها عند حصول 

 .  شتى الصناعات دائماً الحصول على أسواق خارجٌة ألسباب 



 :  رأس المال  •
الصناعات فً العصور المدٌمة تموم بحجوم صؽٌرة وبطالات إنتاجٌة كانت •

كبٌر، إال أن الثورة الصناعٌة أثمرت رأس مال الى تكن بحاجة محدودة، فلم 
الحماً، المائمة أو التً لامت مزاٌا اإلنتاج الواسع للمشارٌع عن اإلفادة من 

 بطالات ابتداءاً الحدٌثة أصبحت الٌوم تموم والمشارٌع 

شراء كبٌر كضرورة إللامة األبنٌة، رأس مال إنتاجٌة كبٌرة مما ٌتطلب لٌامها ل 
األولٌة والولود، دفع أجور العاملٌن وأجور النمل، والمعدات، شراء المواد المكائن 

 الخ ... لٌمة األرض أو إٌجارها 

وهً ال . أٌة مادة على إداء عمل الكامنة فً الطالة هً المابلٌة : مصادر الطالة 
حرارة بالحرق آخر، وتكون على شكل و  شكألترى ولكن آثارها تبدو فً 

تلن المصادر الى عند تحوٌل المباشر لمصادرها، وتكون على شكل لدرة محركة 
عند  واحد محركة فً آن حرارٌة ولدرة طالة بخارٌة، وتكون على شكل لدرة 

 : صنفٌن وتمسم الى ، كهربائً تحوٌلها الى طالة 

تعوٌضها تلمائٌاً فالناضبة هً المصادر التً ال ٌتم . ومتجددة ناضبة   
واحتٌاطاتها محدودة، ولد ٌؤتً الٌوم الذي تستنفذ فٌه تلن المصادر كالنفط والؽاز 

المتجددة فهً التً تتجدد مصادرها وال تنفذ باالستخدام كالطالة أما ، والفحم 
 الشمسٌة وطالة الرٌح والماء



 انُقم ٔانًٕاصالث 

فً النصؾ الثانً من المرن الثامن عشر كانت البضائع تتحرن على طرق •
وجاء تطوٌر السكن . الطرق والمنوات المائٌة تم ابتكار فمٌرة وبمشمة حتى 

هامة على الصناعة، انعكاسات إٌجابٌة الحدٌدٌة بمثابة حدث هام كان له 
من أنماط جدٌدة فالسكن لم تساعد على زٌادة السرعة فحسب بل الى خلك 

الحركة، وبذلن حصل الصناعٌون على تسهٌالت لتولٌع مصانعهم بجوار 
السٌارات واختراع وما أن جاء عصر . أو السكن الحدٌدٌة الطرق المائٌة 

ثورة فً مجال النمل، فٌما شهدت العمود مكائن االحتراق الداخلً حتى حدثت 
 األخٌرة تطو ا رت أخرى بإضافة أنماط جدٌدة

كالنمل باألنابٌب والنمل المعلك وأنظمة الحاوٌات وتطوٌر وسائط النمل مما له •
 .على الصناعة أثر هام 

وتتضمن المنافع االلتصادٌة وؼٌر االلتصادٌة التً تتمتع بها : وفورات التكتل •
بجوار التجمعات السكانٌة الحضرٌة فً أو الصناعات المائمة أو التً تموم 

الكبٌرة ومناطك التكتالت الصناعٌة الضخمة وهً كبٌرة ومتنوعة، مما جعل 
 .  الصناعٌة هذه المناطك ذات لدرة عالٌة على جذب المزٌد من األنشطة 

 



 انؼٕايم انسكبَٛت : انًحبضرة انرابؼت ػشر 
على النشاط مجموعة متنوعة من العوامل منها ما ٌتناول لوة العمل ودور الدولة فً التؤثٌر وتضم  -1

 :  منهاوفٌما ٌؤتً تفصٌل لكل . الصناعً، إضافة للعوامل الشخصٌة 

وهم المشتؽلون فعالً فً النشاط الصناعً، ولوة العمل المهٌؤة للعمل فٌه أو التً ٌمكن : لوة العمل 
وهم ولموة العمل دور متعدد الوجوه فً تؤثٌرها على الصناعة، فهم العاملون . فٌه استثمار طالاتها 

، وعلٌهم تمدم خدماتها المتنوعة للمصانع ولعملٌات اإلنتاج بم ا رحلها كافةوشرائح منهم ، المستهلكون
 . والتسوٌك عبء إدارة اإلنتاج 

ال ٌمتصر دور الدولة وتدخلها فً الصناعة على الدول التً تعتمد منهج التخطٌط :التدخل الحكومً  -2
إلى األنظمة ال أ رسمالٌة أٌضاً فً أحٌان عدٌدة، لكن هذا التدخل ٌتخذ أسالٌب بل ٌتعداه المركزي، 

 -:ٌهدؾ التدخل الى إنجاز كل أو بعض األهداؾ اآلتٌة  وٕاجماالً . أخرى وأبعاد 

 .الحصول على ربحٌة التصادٌة تتمثل باألرباح التً تجنٌها المشارٌع الصناعٌة : أوالً 

 تنوٌع مصادر الدخل فً البالد، وعدم التصارها على موارد معٌنة وأنشطة محدودة: ثانٌاً 

 . مثالً والمعادن كاستخراج النفط 

 تطوٌر بعض األلالٌم المتخلفة التصادٌاً أو اجتماعٌاً أو سٌاسٌاً عن طرٌك إلامة صناعات: ثالثاً 

 .فٌها، وبالتالً تحفٌز النشاط االلتصادي عامة فٌها 

 .توفٌر فرص عمل إضافٌة وخاصة فً األلالٌم التً تعانً من البطالة : رابعاً 

ً : خامساً   التؤثٌر إٌجابٌاً فً الصناعات المائمة، بإلامة أو تطوٌر فروع معٌنة منها توفر سلعا

وفورات مما ٌسهم فً تموٌة الروابط الصناعٌة وٌخلك كمدخالت، نصؾ مصنعة، وأخرى تستخدمها 
 . النمل وٌملل من كلؾ خارجٌة 



 :  انؼبيم انشخصٙ 

بموجب هذا االعتبار المولع لمصنعه رأس المال ٌختار صاحب 

ؼٌر كان هذا المولع  وٕان، حتى بما ٌناسب رؼبته الشخصٌة

من أرباح معمولة  ٌعتمدهللصناعة، فهو لد ٌكتفً بما مثالً 

لنشاطه الصناعً فً مولع معٌن ٌفضله على ( نسبٌة وهً )

له ربحٌة أعلى، هذا لد تحمك موالع أخرى محتملة مع أنها 

اإلشراؾ لد ٌتخذ لدوافع شخصٌة شتى منها مثالً تفضٌله المرار 

المباشر على العمل فً مولع لرٌب، أو ألسباب نفسٌة الشخصً 

لٌاسها وتتباٌن فً عموماً اعتبارات ٌصعب واجتماعٌة، وهً 

 . آلخرأثرها من شخص 



 انخشخج ٔ انخركس: انًحبضرة انخبيست ػشر 

 
 صناعٌةومنشآت  مشارٌعتواجد  وٌعنً: التركز الصناعً •

 .أخرى ألالٌمفً ذلن على  ٌفوق انه بحٌث. ما بكثرة إللٌمفً 

أكثر  الصناعٌةمن المنشآت  نصٌبالمعنً  لإلللٌمإن أي •

عادة وتجري الممارنة . األخرى األلالٌم نصٌبمن  بكثٌر

 جؽرافٌةالمستخدمة فً دراسة  المعاٌٌراو اكثر من  بمعٌار

المضافة  المٌمة،اإلنتاج  لٌمة،العاملة األٌديمثل ، الصناعة

واحدة أي  رئٌسةصناعة  بهٌئة ٌكونوالتركز الصناعً لد 

من مترابطة ومتكاملة بمجموعة  ٌكونلد  او،صناعًبفرع 

متخصصاً او متنوعاً فً  ٌكونلد  اإلللٌمأي ان . الصناعات

 فٌهالصناعات المائمة 



 :انفصم انذراسٙ انزبَٙ 

 نظرٌات الموقع الصناعٌة: انًحبضرة االٔنٗ  

حاول عدد ؼٌر للٌل من الباحثٌن دراسة موالع الصناعة •
ولد ، وبٌان أنماطها وتفسٌر أسباب حدوثها وخصائصها 
أمكن للبعض منهم صٌاؼة تعمٌمات وصلت مستوى 

 .النظرٌات بهذا الخصوص 

، مرت نظرٌات الموالع الصناعٌة بمراحل عدٌدة من التطور •
، وهذا ناتج عن الفارق الزمنً الكبٌر لسنوات إنجازها 

واٌضا لسبب االختالفات الجوهرٌة فً االسس النظرٌة 
والعلمٌة والعملٌة التً بنٌت على اساسها هذه النظرٌات وفٌما 

 : ٌلً استعراض ألبرزها 



 : فٛبر َظرٚت انفرٚذ 

التوزٌع  فىنظرٌته العوامل التً تإثر  فى ٌحلل ألفرٌد فٌبر 
، وٌرى فٌبر أن تكلفة التصادي الجؽرافً للصناعة من منظور 

الصناعة، وأنه من الضروري أن فً اختٌار النمل تعتبر أهم عامل 
ما ٌمكن تموم الصناعة عند النمطة التً تكون عندها تكلفة النمل ألل 

 .الصناعً على ذلن فمد حدد أربعة أشكال من التوطن  وبناءاً ، 

 الصناعات الموجهة إلى طرق النمل والمواصالت. 

 الصناعات الموجهة إلى األٌدي العاملة  . 

 الصناعات الموجهة إلى الطالة المحركة والمواد الخام  . 

 االستهالكٌة الصناعات الموجهة نحو األسواق  . 



وزن المصنوعات فإذا كان ناتج / العاللة بٌن وزن المواد الخام  إبتكركما •
 لسمة وزن المواد

ً الخام على وزن المصنوعات واحداً فؤكثر تكون الصناعة أكثر •  إرتباطا
 بموادها األولٌة  مولع

ن وزن الخام أكبر بكثٌر من وزن  ألالخام  مثال ذلن صناعة لصب السكر •
 المنتج لذا فالمولع

المفضل ٌكون بجوار الحمول ، وإذا كان الناتج واحداً أو الل تكون الصناعة •
ً ألل   بموادها إرتباطا

األولٌة ، حٌث ٌرى أن تكلفة النمل تعتمد على عاملً المسافة والوزن وتزٌد •
 كلما زادت المسافة

الصناعً ووزن الحمولة ، وبذلن فهنان ثالثة عناصر تتداخل لتحدٌد التوطن •
 :هً 

ٌتعلك بتكلفة التكتل وفٌما النمل  تكالٌؾ العمالة  عوامل التكتل وعدم تكالٌؾ •
 فًالنمل فطبماً لفروض فٌبر فإن المشروعات الصناعٌة سوؾ تتوطن 

النمل ، وأشار بذلن إلى معدل النمل طبما للمعادلة فً المناطك األلل تكلفة •
 :  التالً

 

 



 ٔزٌ انًبدة انخبو انًخٕطُت =  يؼبيم انًبدة انخبو

 ٔزٌ االَخبس                                 

 إختٌار فىنظرٌة فٌبر  أهمٌة كبٌرة فً وتمثل تكلفة العمل  عامل التوطن الثانً 
منطمة فً تكلفة العمل األلل تساعد على توطن المشروع أحٌاناً ذلن أن المولع 

الوفر الذي ٌنتج عند الممارنة بتكلفة العمل ، النمل بسبب أعلى من حٌث تكالٌؾ 
 :كالتالً مإشرٌن للممارنة ولد حدد فٌبر هذه العاللة ووضع 

 االجور= معدل العمل 

 اإلنتاج بالطن                

وفٌما ٌتعلك بعوامل التكتل وعدم التكتل فتكتسب أهمٌتها من الفوائد التً ٌمكن أن 
مكان معٌن عن فً ، فعوامل التكتل تعنى أال ٌمل اإلنتاج علٌها المنتج ٌحصل 

مكان معٌن ٌجب فً تعنى أن كمٌة اإلنتاج عدم التكتل حجم معٌن ، بٌنما عوامل 
تعمل على تجمٌع " فٌبر " طبما لمفهوم أال تزٌد عن حجم معٌن ، فعوامل التكتل 

، بٌنما الداخلٌة والخارجٌة  الوفوراتمن لالستفادة نماط معٌنة فً الصناعات 
عوامل عدم التكتل تعمل على توزٌع الصناعات عندما تصل إلى نمطة 

 .الالوفورات

 



  

المادتٌن الخامتٌن  مابٌنٌالحظ من خالل الشكل ان مولع المصنع ٌكون -: الفٌبري المولعًالمثلث 
(A_B) لكون المادتٌن تفمدان من وزنهما ، فؤفضل مولع هو فً الوسط حٌث تبلػ المسافة بعد

 .مٌل 200او 100مٌل بدال ً من  187عملٌة التصنٌع  



 به فٌبر ماجاءاهم •

الذي اشار ب هان الصناعة ..بدلٌل المواد  ماٌسمىاشار الى •

تتوجه نحو المناطك التً تفمد بها المادة أألولٌة من وزنها 
 .مثل المصب السكري او الطحٌن 

فكر فٌبر بشكل مشترن بٌن كلؾ العمل وكلؾ النمل بصورة •

 .للصناعة  أألللٌمًالذي ٌساعد على التوزٌع ... متفاعلة 

اكد فٌبر عن التصادٌات الموالع الصناعٌة وتركزها فً •

 .منطمة واحدة مما ٌخلك وفورات التصادٌة 

 



    لوشأوجست  نظرية
جذب  فىتحلٌله لموى السوق على دور السوق  فىأكد أوجست لوش 
المثالً عند لوش هو مولع ألصى ربح ٌكون المولع الصناعة حٌث 

 ممكن أي حٌث ٌزٌد الربح عن التكالٌؾ وذلن

 :بفرض تواجد اآلتً 

مكانً بالنسبة للمواد الخام أو  إختالؾمولع متجانس لٌس فٌه •
 .العمالة أو راس المال 

 .  كثافة سكانٌة متزنة •

   .بٌن المصانع  مولعىعدم وجود تداخل •

تبحث عن  اإللتصادٌٌنمما سبك أن نظرٌات التوطٌن عند ٌتضح 
مع فرض ثبات الطلب ووجود التكلفة األلل مولع المشروع ذو 

 .المنافسة الكاملة باإلضافة إلى فروض أخرى 

 



خروط )استطاع لو ش ان ٌبلور فرضٌاته فً نموذج ٌسمى •
 ..وتشكل منطمة السوق ( الطلب

وضعت بناء على :    the demand cone:روط الطلب خم•
 .عدة مسائل 

أي ان ثمن المنخفض ٌساعد .. ان الطلب ٌعتمد على ثمن المسافة •
 .والعكس صحٌح. أألستهالنعلى زٌادة 

اوضع لوش العاللة بٌن الثمن وممدر المبٌعات من خالل تحدٌد •
 .عن طرٌك رسم مخروط الطلب . منطمة السوق 

اوضح لو شان التوزٌع الجؽرافً  -:شكل منطمة السوق •
للصناعات داخل المدٌنة ٌكون مائال ً نحو التراكم او التركز فً 

اذ .. مولعٌة، سببها عوامل  أأللتصاديلطاعات مختلفة المستوى 
بنظام ))  الشٌئتمل فً المصانع فً مناطك فمٌرة ، وعرؾ هذا  

 ((. اللوشًمنطمة السوق 

 





 نظرية اوكر هوفر 

أذ طور عدد من المفاهٌم فً ...مإسس نظرٌة بنٌة كلؾ النمل 
تؤثٌر العرض والطلب وتؤثٌر باالعتبار أذ أخذ . النظرٌة السابمة 

كما أكد بشكل بارز على بنٌة كلؾ .. الحكومة فً الموالع الصناعة 
 :النمل وحللها ، اذ أشار انها مهمة فً توطن المشارٌع الصناعٌة 

 .اشار بؤنها تتؤلؾ من عنصرٌن ... بنٌة كلؾ النمل ماهً 

 والتؤمٌن واإلدارة كلؾ التخزٌن والصٌانة تتضمن  -كلؾ نمل نهائٌة 

 الولود وأجور السائمٌن والمالحٌن تتضمن  -كلؾ الطرق المحمولة 

وربما ٌتكرر وجودها .. أظهر هوفر ان الكلؾ النهائٌة تكون ثابتة 
ضمن مسافات طوٌلة ، وٌمكن توزٌعها على طول المسافة المنمولة 

 .الكلؾ المحمولة على الطرق ،فهً تتؽٌر مع المسافة اما 

 



لمد أظهرت نظرٌته خطؤ افتراض نظرٌة فٌبر السابمة ، التً 
اذ لٌس بالضرورة  .. اشارت ان تكون كلؾ النمل دالة المسافة 

 انه كلما تطول المسافة تكبر او تزداد الكلؾ ؟

ٌرتبط بتنوع وسائط النمل ، اذ تظهر .. والجواب على ذلن 
اذ .. وسائط النمل اختالفات فً ممدار كلفها بالعاللة مع المسافة 

لكل مسافة واسطة نمل تناسبها ولذلن منحنا هذه الوسائط مختلؾ 
، معتمدا ً على تباٌن العاللة بٌن الكلؾ النهائٌة وخط سٌر 

 :المحمولة 

للٌلة الكلؾ النهائٌة ، ولكن .. هوفر ان الطرق المعبدة اشار 
وعلى عكسها الطرق المائٌة .. سرعة النمل تزداد كلؾ النمل 

المسافات كلؾ النمل على الطرق المعبدة  مالئمة للنمل كون .
 .بٌنما النمل المائً واسطة جٌدة للمسافات الطوٌلة .. المصٌرة 

 

 



هوفر اٌضا ً ان ٌثبت ان المكان حٌث ان النمل بالسكن ستطاع ا
وضمن مسافة .. الحدٌد ، ٌكون ارخص من النمل بالطرق المعبدة 

بٌنما ٌصبع النمل المائً ارخص من السكن ( . كم 65)تزٌد على 
من مكان ( كم  608)الحدٌدٌة عندما ٌكون النمل لمسافة تزٌد على 

 .أألصل 
اصبحت وسائط النمل المتنوعة وسٌلة مهمة تختار حسب نوع لذلن 

..  المسافة المطلوبة لنمل المادة أألولٌة الى السوق ا والى المصنع 
وبذلن تكون المإسسات الصناعٌة المعتمدة على مواد تؤخذها من 

اكثر ... مسافات بعٌدة ، مرونة فً اختٌار المولع المكانً للصناعة 
من المإسسات الصناعٌة المعتمدة على مواد تنمل من مسافات 

وهنا تجد الصناعة احٌانا ً بؤنها تختار مكان التوطن ، .. لصٌرة 
ثم بعد ذلن تتجه المنتجات المصنعة الى .. حٌث ٌتم صنع موادها 

وبهذا لد حصلت الصناعات مثل هذا النوع على ما ٌسمى . السوق 
   أألنتمالٌةباألجور 





 ٔانخخصص انصُبػٙ انخُٕع / انًحبضرة انزبَٛت 
 :الصناعً أنماط الهٌكل 

ٌعبر عنها . ٌالحظ وجود نمطٌن من الهٌاكل أو بنى الصناعة المومٌة أو اإلللٌمٌة
ٌعنً   Specialization   التخصص Diversificationبمصطلحً والتنوع 

التخصص الصناعً أن صناعة ما أو عدداً محدوداً منها ٌتركز إنتاجها فً منطمة 
الدراسة ، وتكتسب أهمٌة ولها نصٌب وافر فً بناء هٌكل الصناعة وربما نسبة الى 

أما التنوع فٌعنً أن صناعات كثٌرة لائمة وال تستحوذ . عموم النشاط اللتصادي
إحداها على مكانة متمٌزة فً هٌكل الصناعة، وال تتفوق كثٌرا على الصناعات 

إن تخصص اإلللٌم بصناعة أو عدد محدود منها أو تنوعه بها ٌؤتً فً . األخرى 
التً ٌوفرها للصناعة وبالتالً  وٕامكاناتهالؽالب استجابة الخصائص اإلللٌم الجؽرافً 

فالدول واأللالٌم . لدرته على إنجاح توطٌن فرع دون آخر من النشاط الصناعً 
والمدن الصؽٌرة فً أعداد سكانها ال تجتذب سوى عدد محدود من فروع الصناعة 

التحوٌلٌة، فؤعداد السكان الملٌلة ال تشجع إلامة تنوع واسع من الصناعات فٌها لضآلة 
الطلب على السلع والبضائع الصناعٌة فمد ال ٌتوفر حد أدنى من الطلب على السلعة 

ٌشجع إلامة مصنع ٌنتجها وؼالباً ما تموم فً هذه البٌئات صناعات استهالكٌة صؽٌرة 
أو وامتدادها الجؽرافً ، تسوق منتجاتها فً أسوالها المحلٌة المحدودة فً حجمها 

الى لائمة على مواد أولٌة محلٌة موجهة نحو التصدٌر، فعندها ستكون أكثر مٌالً 
 .  التنوع منه الى التخصص 

 



إن بعض فروع الصناعة ٌمكن أن تموم مصانعها معتمدة على تجمع 
الصناعات الؽذائٌة، فٌما ٌتطلب لٌام العدٌد من سكانً صؽٌر مثل 

من عدد كبٌر صناعات أخرى مثل الهندسٌة والكٌمٌاوٌة تجمع 
السكان بمستوى دخل عالً فً تكتل حضري واسع لضمان تسوٌك 

.  ، فضالً عن مطالب الصناعة األخرى هذه الصناعاتمنتجات 
ا ًر من فروع تنوعاً كبً ومثل هذه التكتالت الحضرٌة تضم 

، مثلما تتركز فٌها أٌضاً العدٌد من وٕانتاجٌةالصناعة استهالكٌة 
األخرى والخدمات، فٌزداد الطلب على النشاطات االلتصادٌة 

 صفة التنوع فتؤخذ صناعتها المنتجات الصناعٌة فً كمٌتها وتنوعها 

ٌمكن أن تتخصص ألالٌم معٌنة بصناعات محددة بتوجٌه من 
فٌنجح توطن وثرواتها المعدنٌة والزراعٌة مواردها االلتصادٌة 

هام الجؽرافً أثر وللمولع الثروات صناعات تموم على استثمار هذه 
البرٌة المحٌطٌة فً بناء نمط معٌن من البنٌة الصناعٌة ، فاأللالٌم 

 .فروع الصناعٌة تتخصص عادة بفرع أو عدد محدود من 



كانت صفة األلالٌم الهامشٌة هً التخصص، فإن صفة  وٕاذا

هً التنوع، ولعل العامل األهم فً تفسٌر ذلن المركزٌة األلالٌم 

بها الثانٌة، فتتوفر لها تتمتع هو تسهٌالت النمل واالتصال التً 

وبكلؾ للٌلة باتجاه مدخالتها أو  وكفوءةفٌها مداخل سهلة 

، إضافة لمدرة هذه األلالٌم على توفٌر عرض أسواق مخرجاتها

مإخراً هذا فمد ظهر ومؽرٌات ومع وافر للعمالة حجماً ونوعاً 

الكبرى وخاصة فً الوالٌات المتحدة، الصناعٌة  الدول فً 

األدوات التمنٌة مثل ٌتمثل فً بروز صناعات عالٌة جدٌد اتجاه 

، وأجهزة االتصال، فهذه الصناعات تتوطن ، الحاسباتالطبٌة

بعض المدن بسبب  أخر بجوار المدن الكبٌرة ولد تتخصص بها

 . الصناعات المتطلبات الخاصة لهذه 



إن صفة التنوع فً الهٌكل الصناعً توفر لاللتصاد لدرة أفضل 

االلتصادٌة، وتوفر فرص عمل التملبات واألزمات على مواجهة 

المحلٌة إمكانٌة أكثر، إال إن هذا النمط لد ال ٌوفر للصناعة 

منافسة السلع األجنبٌة، إذا لم تحصل صناعاته على معونات 

 .الهٌئات الحكومٌة بطرٌمة ما من 

أما التؤكٌد على فرع صناعً دون ؼٌره فٌعنً إمكانٌة تطوٌر 

من توفٌر مدخالته النجاح ابتداء ذلن الفرع بما ٌعٌنه على 

بتسوٌك إنتاجه، فضال عن إمكانٌة تطبٌك المخترعات وانتهاء 

 .عملٌاته الصناعٌة العلمٌة فً 



 :اهمهامنافع عدة  ٌحمكوالتنوع 

التملبات  مواجهةتصبح اكثر لدرة على  اإلللٌمان الصناعة فً  1
 .فروعهااو احد لها الصناعة واالزمات التً لد تتعرض 

 .االكتفاء الذاتً تحمٌكالتنوع حاجات متنوعة تساعد فً  ٌوفر -2

مختلفة  وبمهارات العاملٌنمن  كبٌرةإعداد  تشؽٌلالمدرة على  -3
 .ورجاالً  نساءاً 

العاملة من صناعة الى اخرى فً حاالت  االٌديانتمال  إمكانٌة -4
 .لالزمات احدهاتعرض 

 :ومنهابعض المصاعب  ٌخلكفان التنوع لد  االٌجابٌات هذهومع 

اذا  الخارجٌةمنافسة الصناعات  إمكانٌة المحلٌةللصناعة االٌوفر -1
 .الحكومٌة الهٌئاتما من  بطرٌمةلم تحصل على معونات 

 جمٌعصعوبة متابعة التطور التكنولوجً المتالحك فً  -2
 .الصناعات



 :التخصص الصناعً

 وهذه. اإلللٌمفً  فروعهاصناعة واحدة او صناعات محدودة فً  لٌام وهو
وتمثل الجزء االكبر من  اإلللٌمٌة االلتصادٌة الحٌاةفً  كبٌراً تلعب دوراً 

 :التالٌةالحاالت فً التخصص الصناعً  ٌظهر. اإلللٌمًالصناعً  الهٌكل

ً الصناعة  بهاالتً بدأت  األلالٌمفً  -1 ؼالبا ما تبدا الصناعة  حٌث، حدٌثا
 .  معٌنبفرع صناعً 

ان  حٌث،سكانهاوالمتوسطة فً اعداد  الصؽٌرةوالمدن  األلالٌمفً  -2
انواع  جمٌع لمٌام كافٌاحافزاً  ٌوفرال ممدار الطلب على السلع محدودة مما 

ان المدن . من الطلب كبٌرالدرا  لٌامها ٌتطلبالصناعات خاصة تلن التً 
وؼالبا ما  التحوٌلٌةسوى فروع محدودة من الصناعة  التجتذب هذه واأللالٌم
 .استهالكٌةصناعات  هذهتكون 

محدودة وخاصة عندما تتوفر انواع  االلتصادٌةاذا كانت الموارد   -3
 .الزراعٌةاو  المعدنٌةالثروات من  وللٌلةمحدودة 

ؼالبا ما  فهذه،الدولأي الوالعة عند اطراؾ ، الخارجٌة األلالٌمفً  -4
 .فروع الصناعةتتخصص بعدد محدود من 



 يقبٚٛس انخشخج انصُبػٙ 

وهو الفرق بٌن اعلى لٌمة ( : مدى التشتت) التشتت المطلك : أوالً •

وعند دراسة التوزٌع ، وأوطئ لٌمة فً المجموعة المراد دراستها 

 .الصناعً ٌمكن رسم  صورة التشتت االللٌمً بصورة مبسطة 

 

 31.8= 3.1-34.8= المدى •

 



 

 

عدد العمال لكل  البلد 

 من السكان  1000

االنحراؾ عن 

 الوسط الحسابً  

االنحراؾ  االنحراؾ المطلك 

 المعٌاري 

 ( س   -س) 

 404.0 20.1 20.1 304.8 الكوٌت

 64.0 8.0 8.0 32.8 سورٌا 

 38.44 6.2 6.2 20.9 مصر

 3.24 1.8 1.8 16.5 تونس

 1.69 1.3 1.3 - 13.4 العراق

 21.6 4.6 4.6 - 10.1 االردن

 73.96 8.6 8.6 - 6.0 لٌبٌا

 102.01 10.1 6.1 - 4.6 الٌمن 

 132.25 11.5 11.5- 3.1 الصومال

 839.76 72.2   132.1 المجموع



 -:االَحراف انًخٕسظ : ربَٛبً 

) وهو معٌار اخر لتوضٌح مدى التشتت الصناعً االللٌمً وٌعرؾ •

انه متوسط مجموع االنحرافات المطلمة للمٌم المعطاة عن الوسط 

 ( الحسابً 

 14.6=  132.1=  مجموع المٌم = استخراج الوسط الحسابً •

   9عددها                                                •

 مجموع انحرافات المٌم عن وسطها الحسابً  = االنحراؾ المتوسط  •

 عدد المٌم                                               •

 االنحراؾ المتوسط    8=    72.2•

•     9               



 االَحراف انًؼٛبر٘ : ربنزب

هو المٌاس االحصائً الشائع للتشتت الصناعً االللٌمً وٌمكن •

بموجبه لٌاس التشتت الصناعً عن الوسط الحسابً باستخدام 

وٌمكن الحصول على االنحراؾ المعٌاري ، احد معاٌٌر الصناعة 

 :باتباع الخطوات التالٌة 

 .ٌنظم جدول للمٌم او المشاهدات وٌستخرج وسطها الحسابً  -1•

تإخذ االنحرافات عن الوسط الحسابً ثم تربع االنحرافات  -2•

 .وتجمع 

ٌمسم الناتج على عدد االلالٌم ثم ٌحسب الجذر التربٌعً وفماً  -3•

 -:للصٌؽة التالٌة



   2(س   -س) مج √= االنحراؾ المعٌاري •

 ن                                   •

•√841.19   = √93.30 =9.65 

•       9 

• ً وٌعنً االنحراؾ المعٌاري  -:معامل االختالؾ  -:رابعا

   100× ممسوماً على الوسط الحسابً 

 100× االنحراؾ المعٌاري = معامل االختالؾ •

 الوسط الحسابً                          •

•                =9.6  ×100  =65 

•                   14.6 



 االقلٌمٌة للتوزٌع الصناعً األنماط : المحاضرة الثالثة 

الدولة  ألالٌم وبٌنالدول  بٌنمتماثل  ؼٌربشكل  ومنشآتهاتتوزع الصناعة 
. المتاحة فً النشاط الصناعً اإلمكانٌاتالواحدة تبعا لتوفر نوع وممدار 

 :ٌؤتًبما  إجمالها ٌمكنللصناعة  عدٌدة مولعٌةلذلن أنماط  نتٌجة وظهرت

مساحة محدودة من األرض تضم مصنعاً منفردا  وهً :انُقطت انصُبػٛت -1
 أولٌةموادا  هذه ٌعالجما  وؼالبا،الصؽٌرةمحدودا من المصانع  اوعددا
 ٌظهر. مجاورة محلٌةمخصص لسد حاجة سوق  إنتاجهااو إن معظم  محلٌة
من السكان أو  للٌالالتً تضم عددا  االستٌطانالنمط ؼالبا فً مراكز  هذا
وسائل نمل  لها، او تلن التً ال تتوفر مدخوالتهمبضآلة  سكانها ٌتصؾالتً 

 األلالٌمالنمط فً  هذا ٌالحظكما . خاصة فً الموالع المنعزلة جٌدةواتصال 
 .   والزراعٌة المعدنٌة ثرواتهافً  الفمٌرة



وتنتشر بشكل عشوائً . بٌنها فٌماالترابط  للٌلةبشكل صناعات منفردة  وتظهر
 هذهومن ابرز . اسوالهامن  لرٌبةتكون  حٌث السكنٌة احٌائها وبٌنداخل المدن 
المكائن  تصلٌحوالمثلجات وورش  والحلوٌاتصناعات الخبز ، الصناعات
 .المنزلٌة واالجهزة

من  كبٌرةمساحة واسعة من االرض تضم مجموعة  وهً:  الصناعٌةالمنطمة  -3
االستخدام  فٌهاعلى استعمال االرض  وٌؽلب، العاملٌنآالؾ  فٌها وٌعملالمصانع 
 العالٌةبوضوح مثل المداخن  فٌهاالصناعة  مظاهروتالحظ . الصناعً

للبناء  معمارٌةواالنتاج، وانماط  االولٌةلنمل المواد  كثٌفةوالضوضاء وحركة 
المناطك على االؼلب بجوار المدن  هذهتموم مثل . الصناعٌة الوظٌفةتناسب 
الطلب على السلع  فٌزدادبدخل مرتفع  ساكنوها ٌتمتعخاصة تلن التً  الكبٌرة

 اولٌةمواد  فٌها تتهٌؤفً عمد المواصالت او فً موالع  هذه تظهرولد . الصناعٌة
 كبٌرةلوة جذب  لهاصناعات  فٌهاولد تتطور فً مناطك تمام . و متنوعة وفٌرة

المناطك  هذهوؼالبا ما تالحظ مثل . اخرى عدٌدةوتتمتع بروابط عدة مع صناعات 
 تظهركما ، اإلللٌمٌةاو بجوار العواصم  النامٌةفً او بجوار عواصم بلدان العالم 

 فً البلدان المتمدمة  الكبٌرةبجوار معظم المدن 

   -:انًذٌ انًٕزػت فٙ انصُبػبث -2



 فٌه وٌعمل طوٌلةلمسافات  ٌمتد،بعضهاالمتجاورة مع  الصناعٌةعددا من المناطك  وٌضم

على سوق  الصناعٌة األلالٌمنشوء  ٌعتمدوال . العاملٌنمن  المالٌٌنمئات االالؾ وربما 

  األلالٌمنشوء  وٌمتصر. الدولٌةبل وربما السوق  بؤكملها الوطنٌةبل على السوق  إللٌمٌة

 واللورٌن المانٌافً  الرور إللٌمالمتمدمة مثل  الصناعٌةحتى اآلن على الدول  الصناعٌة

 .روسٌافً فرنسا واالورال فً 

 الصناعٌةفً الدول  وٌظهر صناعٌة ألالٌممن عدة  وٌتؤلؾ: النطاق الصناعً  -5

من  ٌمتدكالنطاق الصناعً فً أوربا الذي ، للدول السٌاسٌةعبر الحدود  ٌمتد ولد،الكبرى

 الصناعٌة االنطمةفً  ٌظهركما . ثم بولندا المانٌاوفرنسا ثم  بلجٌكاالمملكة المتحدة إلى 

فً الشمال الشرلً  صناعٌة ألالٌمعدة  احدها ٌؽطًالتً  األمرٌكٌةالمتحدة  الوالٌاتفً 

ً  ومثله، اإلنتاج ٌتنوع حٌث . الخمسة البحٌراتبجوار  ٌمتدالنطاق الصناعً الذي  أٌضا

الثالثة من العاصمة نحو  الرئٌسة جزرهاعبر  ٌمتد الٌاباننطاق صناعً آخر فً  وٌظهر

ضخمة كتلن  صناعٌةلعدم وجود لاعدة  النامٌةكافة البلدان  مثلهاخلت من  فٌما. الجنوب

 الصناعٌةالتً لامت فً البلدان 

 : اإلقهٛى انصُبػٙ -4



وتخطط  تمٌمها ونموذجٌةمخططة  صناعٌةمجمعات  وهً•

ولد تضم منشآت للمطاع العام والخاص او ، الدولة لها

التً ترتبط  الصناعٌةوتضم ؼالبا عددا من المنشآت . كلٌهما

 بحداثتها صناعتها وتتمٌز لوٌة صناعٌةبروابط  بٌنها فٌما

على المناطك  التؤثٌرعلى  ولدرتها تطورهاوسرعة 

فً البصرة  الزبٌرمثل منطمة خور  التصادٌاالمجاورة  

 .فً محافظة بابل الصناعٌة واإلسكندرٌة

 : انصُبػٛت( انًسخٕطُبث)انًضًؼبث -6



والمناطك الصناعٌة تظهر تلمائٌاً عند توفر ممومات لٌامها •

موالعها الجهات بعضها تختار وتطورها فً المولع، ؼٌر أن 

التخطٌطٌة استجابةً لظروؾ أمنٌة أو التصادٌة أو بٌئٌة أو 

وهذه المناطك لد تندمج مع بعضها فتشكل إللٌماً اجتماعٌة 

ٌعمل فً مصانعه الكٌلومترات، ٌمتد لمئات كبٌراً صناعٌاً 

نشوء التصر مئات اآلالؾ وربما المالٌٌن من العاملٌن 

حتى اآلن على الدول الصناعٌة الكبرى فً األلالٌم الصناعٌة 

األمرٌكٌة والمملكة المتحدة الوالٌات المتحدة العالم مثل 

 كاوفرنسا وألمانٌا وروسٌا والٌابان، فٌما خلت من مثلها 

النامٌة لعدم وجود لاعدة صناعٌة ضخمة فٌها كتلن الدول 

 .  مًر ذكرها التً فً الدول الصناعٌة التً 



السبك ، تطورت األلالٌم الصناعٌة لتضافر عدة عوامل منها 

الصناعٌة منتصؾ المرن ومنذ الثورة للنشاط الصناعً التارٌخً 

وفرة الثامن عشر، واكتساب درجة عالٌة من المعرفة التمنٌة، 

مصدراً ضخمة من خامات الحدٌد بمجاورة مناجم الفحم ترسبات 

بمراكز استٌطان السكان ؼفٌرة من ومادة أولٌة، أعداد للطالة 

 حضري كبٌرة بما ٌمثلونه من أٌدي عاملة وسولاً لالستهالن، اإلفادة

لمنتجات نصؾ مصنعة، ٌوفر سولاً من التجاور الصناعً بصفته 

ومنخفضة  كفوءةوسكن حدٌد رخٌصة مائٌة شبكات نمل ووسائط 

 .األجور

أخرى لعوامل ثانوٌة كل هذه العوامل أسهمت مع بعضها إضافة   

فً نشوء وتطور األلالٌم الصناعٌة المعروفة بؤهمٌتها على مستوى 

 .أٌضاً فٌها بل وعلى المستوى العالمً المائمة الدول 



:  ومن أبرز هذه األلالٌم ما نجده فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة هً 

ومركزه بوسطن، األطلسً الشمال الشرلً فً  نٌوٕانكلندإللٌم 

بحٌرة  -بتسبورن، إللٌم وبلتٌموراألوسط وٌضم نٌوٌورن وفٌالدلفٌا 

ومركزه شٌكاؼو، إللٌم  مشٌكانإٌري، إللٌم دٌتروٌت، إللٌم بحٌرة 

وفً المملكة المتحدة ألالٌم االبالش ومركزه برمنكهام  جنوبجنوب 

، إللٌم لنكشاٌر، إللٌم ٌوركشاٌرومركزه برمنكهام، إللٌم  المدالند

اإلللٌم الشمالً الشرلً ومركزه : أما فرنسا ففٌها ، لندن الكبرى 

 .بارٌس الكبرى  وٕاللٌم، اللورٌن، إللٌم مٌن -السامبر

،  وسط الراٌن  وٕاللٌم وستفالٌا-الرورإللٌم : وفً ألمانٌا إللٌمان هما 

  وٕاللٌماألورال  وٕاللٌمإللٌم موسكو  ،وتضم روسٌا ثالثة ألالٌم هً 

  -طوكٌوأما الٌابان فمد نشؤت فٌها أربعة هً إللٌم   كوزباس

 .    ناكازاكً وٕاللٌم، ناجوٌا وٕاللٌمكٌوتو، -اوساكا وٕاللٌم، وكوهاما



 التنمٌة المكانٌة للصناعة والتخطٌط/ انًحبضرة انرابؼت 

واجراءات ٌعنً مصطلح التنمٌة تؽٌر األحوال نحو األفضل ال بطرٌمة إ ا ردٌة بل بوسائل 
نحو لها سلفاً، وبوضعها موضع التطبٌك، وتهدؾ بعمومها إلى إصالح الوالع المائم مخطط 
 .، سواء أحدث ذلن فً مجال أو آخر من مجاالت الحٌاة اإلنسانٌة المختلفة األفضل

ٌنسجم وللمختصٌن فً هذه المجاالت تضمٌن التنمٌة بمفهومها العام مضامٌن خاصة وبما 
للموارد فااللتصادي لد ٌعبر عن التنمٌة باستؽالل أفضل . فً مجال اختصاصهم وتطلعاتهم 
مضموناً وفً جوانب االجتماع وتحوالته لد ٌكون للتنمٌة . وزٌادة الدخل المومً االلتصادٌة 

العاللات فً إنجاز تحوالت حضارٌة اجتماعٌة فً نمط العٌش وحالة التحضر وطبٌعة ٌتمثل 
التكنولوجٌا وفً الصناعة ٌمكن التعبٌر عن التنمٌة بالمدرة على إدخال . فً المجتمع السائدة 
المحلً وتطوٌر المطاع الصناعً بما ٌفضً الى رفع إسهام الصناعة فً الناتج الحدٌثة 
 ، وترسٌخ دورها فً تحفٌز الطالات اإلنتاجٌة فً لطاعات اإلنتاج المختلفة وزٌادةاإلجمالً

 فالتنمٌة بهذا الفهم هً عملٌة مخططة تهدؾ الى تحسٌن الوالع المائم فً. التشابن فٌما بٌنها 

 مجال أو آخر من مجاالت الحٌاة اإلنسانٌة أو فً مجمل أحوال المجتمع، على أن تتضمن هذه

 بالتنمٌة العملٌة رإى ووسائل محددة تنسجم مع خصوصٌة المطاعات المستهدفة 



 : اإلقليمية التنمية 

تتوزع ممومات النشاط االلتصادي ، والصناعً منه على وجه 
بٌن البلدان، وبٌن ألالٌم البلد الواحد، ؼٌر متوازن الخصوص بشكل 

منها أو المتاح سواء من جهة تنوعها، أو من جهة ممدارها 
 .لالستثمار 

إن هذا التباٌن نتج عنه تباٌن مماثل فً حجم النشاط االلتصادي 
، خاصة عندما ٌكون هدؾ ذلن النشاط النشاط الصناعًعامة ومنه 

ربحٌة مجزٌة كما التصادي أي بالدرجة األولى تحمٌك أعلى مردود 
 وبالنتٌجة ظهرت فوارق إللٌمٌة فً النشاط. فً االلتصادٌات الحرة 

الصناعً نجمت عنها فوارق مماثلة فً مستوٌات الدخول والتحضر 
 .، وفً جوانب أخرى كثٌرة وفرص العملوفً توزٌع السكان 



 : الصناػي التخطيط 
وٌشمل األفكار  بالمطاع الصناعً فٌهٌعنى ،  االلتصاديوهو فرع من فروع التخطٌط •

الحٌاة ومإثراً فً تستهدؾ تطوٌر النشاط الصناعً وتنمٌته لٌكون فاعالً واالجراءات التً 
   -:مراعاة األسس التالٌة االلتصادٌة فً اإلللٌم أو الدولة وإلنجاز ذلن ال بد للتخطٌط الصناعً 

ٌساعد  وبمااختٌار الفرع الصناعً المناسب الذي تتهٌؤ له ممومات طبٌعٌة أو بشرٌة أو كلتاهما : أوالً 
 .المنافس فً خفض كلؾ اإلنتاج والمدرة على 

استثماراً عمالنٌاً للمدخالت اختٌار المولع المناسب إللامة المنشآت الصناعٌة الذي ٌوفر ربطاً أو : ثانٌاً 
 . وبكلؾ مناسبة 

النشاط بٌن الصناعات مع بعضها من جهة وبٌن الصناعة وفروع والترابط  زٌادة التفاعل : ثالثاً 
مراحل العملٌات والبنى التحتٌة من جهة أخرى، وبما ٌضمن عدم حصول تلكإ واختناق فً االلتصادي 

 .الصناعٌة من التحضٌر وحتى التسوٌك 

 تؽٌٌر هٌكلٌة النشاط الصناعً بتشجٌع إلامة الصناعات الثمٌلة والمتطورة وصناعة: ا ربعاً 

 .وسائل اإلنتاج 

واأللالٌم تحتاج تحدٌد المستوى التكنولوجً المناسب فً الصناعة واإلللٌم، فبعض الصناعات : خامساً 
 .لصناعات كثٌفة العمل، وأخرى كثٌفة أ رس المال، وؼٌرها عالٌة التمنٌة 

 من االهتمام ا رفٌاً ومكانٌاً بإٌالء ألالٌم الحاجة مزٌداً  جػإعادة رسم خارطة التوطن الصناعً : سادساً 

 



المتاحة باستعراض اإلمكانات ٌبدأ التخطٌط الصناعً عادة 
أو األهداؾ التً ٌخطط ٌحدد الهدؾ لالستثمار الصناعً، ثم 

 .لتحمٌمها، وأخً ا ًر الوسائل واألدوات المستخدمة للتنفٌذ 

إن التخطٌط الصناعً ال ٌعمل منفرداً بمعزل عن أنماط التخطٌط 
اإلللٌمً مثالً، إال أن الحضري أو الزراعً أو األخرى كالتخطٌط 

 التؤكٌد ٌكون فٌه على النشاط الصناعً مثل موالع

الصناعة وتوزٌعها وهٌكلها وفروعها، وأسبمٌة فروع الصناعة التً 
 .التخطٌط الصناعً تبدأ بها عملٌات 

ٌختلؾ التخطٌط الصناعً فً أهدافه ومضمونه ووسائله من دولة 
.  االلتصادي المعتمد فٌها السٌاسٌة والفكر ألخرى تبعاً للفلسفة 

 -:وعموماً تالحظ ثالثة أنماط رئٌسة هً 

 .التخطٌط الصناعً فً االلتصادٌات الحرة : أوالً 

 .التخطٌط الصناعً فً االلتصادٌات المركزٌة : ثانٌاً 

 .  النامٌة التخطٌط الصناعً فً الدول : ثالثاً 

 



التحول نحو القطاع الخاص في األنظمة : انًحبضرة انخبيست 

 االشتراكية

ظل العالم طوٌالً منمسم سٌاسٌاً والتصادٌاً إلى معسكرٌن •

دول كثٌرة حصلت  وٕاذواالشتراكً ،  الراسمالً: رئٌسٌن 

 فً منتصؾ المرن العشرٌن ولبٌله وما بعده على استماللها 

أو بعضها على األلل باتجاه بناء نموذج خطت هذه ، السٌاسً

من أو ٌستفٌد سٌاسً والتصادي ٌجمع ما بٌن النظامٌن 

وخالل العمدٌن األخٌرٌن من ذات المرن شهد كلٌهما تجربة 

المطاع الخاص االشتراكً إلى العالم تحوالً واسعاً من المطاع 

 ( . الخصخصة ) ب ما سّمً وهو 



ً بدأ التحول تدرٌجٌاً إال أنه اتخذ شكالً  انهٌار بعد  درامٌتٌكٌا

سموط األنظمة وثم  1991االتحاد السوفٌتً السابك عام 

الشٌوعٌة فً ألمانٌا الشرلٌة، بولندا، ٌوؼوسالفٌا، هنؽارٌا، 

ومن أجل . رومانٌا وتشٌكوسلوفاكٌا واخٌراً ٌوؼسالفٌا بلؽارٌا، 

بداٌة ظهور العودة الى فهم طبٌعة هذا التحول وأسبابه ال بد من 

ظهر أوالً كنظام للدولة فً روسٌا، حٌث االشتراكً الذي النظام 

كؤحد نتائج الحرب العالمٌة األولى، االتحاد السوفٌتً تم بناء 

اعتمدت المنهج وتال ذلن استمطاب هذا الكٌان لدول أخرى 

 .والمجتمع لاللتصاد االشتراكً كنظام 



االتحاد السوفٌتً وفً االشتراكً فً تمكن المائمون على النظام 

دول عصرٌة تعتمد على االشتراكٌة من بناء دول المجموعة 

 .لاعدة صناعٌة ضخمة وخالل نصؾ لرن من الزمن فمط 

الرأسمالً إلى الذي احتاجت فٌه دول المعسكر فً الولت  

. كبٌرة فٌها وبتضحٌات لرنٌن من الزمن إلنجاز ما تم إنجازه 

ولمد أصبح االتحاد السوفٌتً دولة عظمى تنافس الوالٌات 

عدد من جوانب الحٌاة وأهمها األمرٌكٌة فً المتحدة 

دول المومً، كما تهٌؤت للمواطن فً جمٌع االستراتٌجٌة واألمن 

كرٌمة وتتوفر له فٌها خدمات جٌدة المعسكر االشتراكً حٌاة 

هذا المواطن بحال أن كان فً السكن والصحة والتعلٌم بعد 

 .بائسة فً ظل نظام اإللطاع سابماً وخاصة فً روسٌا 



 التوزيغ الجغرافي للصناػات في الؼالم : انًحبضرة انسبدست 

دول إنتاجها فهً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وروسٌا وألمانٌا والمملكة أبرز -:صناعة السٌارات  

 .ألالٌمها المتحدة وفرنسا والٌابان  وهً ذات الدول التً تنتج الحدٌد والصلب، ولامت فً ذات 

من الصناعات التً تتمٌز باالنتشار الواسع فً جمٌع بلدان العالم وذلن   -:الصناعات االنشائٌة 

 .ألهمٌتها ودخول فً العدٌد من الصناعات والبنى التحتٌة 

تتركز انتاجه بمجموعة من الدول فً العالم وهً الدول الصناعٌة الكبرى  -:صناعة الحدٌد والصلب

%  12الوالٌات المتحدة % 15والٌابان % 22فً ممدمتها مجموعة الدول السوفٌتٌة سابما بوالع 

 .فرنسا واٌطالٌا والبرازٌل وكورٌا الجنوبٌة % 6الصٌن والمانٌا 

عملٌات الصهر ، تعتبر افرٌمٌا بداٌة الدول التً تموم بعملٌات تركٌز الخامات -:صناعات نحاسٌة  

وتشٌلً  فً التركٌز النحاس فً الوالٌات المتحدة ، والتنمٌة فً كل من أوربا واسٌا وامرٌكٌا الشمالٌة 

 .اما الدول االولى فً انتاجه الوالٌات المتحدة وروسٌا  واٌابان ، 

واالنتاج ، ٌنتج االلمنٌوم فً دول البحر الكارٌبً جاماٌكٌا وؼوٌنا وهاٌٌتً  -:صناعات االلمنٌوم

ولالستخدام المحلً والتصدٌر  الٌابان ، لالستخدام المحلً  الوالٌات المتحدة وروسٌا واٌطالٌا واسبانٌا 

 وكندة والسوٌد 

 .  فً  العالم  وؼٌرها من الصناعات المنتشر 

 

 

 



 عامة للصناعات االنشائٌة نظرة  -:المحاضرة السابعة  

والتً تشمل العدٌد من ، ٌطلك علٌها منتجات الصناعات الالفلزٌة
السمنت  –الطابوق والفخارٌات ) صناعة )  إهمهاالصناعات 
والكاشً وؼٌرها من الصناعات  الكونكرٌتٌةالمنتجات –والجص 
تتوطن هذه الصناعات فً جمٌع مناطك البلد والذي ( . االخرى 

ساعد على انتشارها هو انخفاض لابلٌة النمل لمنتجاتها كبٌرة الحجم 
إذ ، األمر الذي جعلها لرٌبة من أسوالها المحلٌة ، ورخص الثمن 

أن معامل الطابوق ومنتجاتها اإلسمنتٌة فً الوالٌات المتحدة تخدم 
إما فً العراق فمد استحوذت ، مٌل  100منطمة محٌطها ألل من 

فً % 3العاصمة بؽداد بصناعة الطابوق إذا كانت نسبتها حوالً 
المنطمة الشمالٌة ممارنتا بالمناطة الوسطى والشمالٌة التً بلؽت 

بسبب استخدام الحجر ، على التوالً % 8و% 15نسبتها حوالً 
 .  على اتساع واسع فً المنطمة الشمالٌة اكثر من المناطك االخرى 



إما بالنسبة لصناعة السمنت فمد اختلؾ توزٌعها من منطمة •

الى فً العراق اذا ٌرتفع انتاجها فً المنطمة الشمالٌة بسبب 

ممارنه  ( الحصى والرمل والحجر) توفر موادها االولٌة 

 .بالمنطمتٌن االخرٌٌن 

اما صناعة البالط فمد تمدمت المنطمة الشمالٌة فً انتاجها  •

اضافة . على المناطك الوسطى والنوبٌة بمستثنى مدٌنة بؽداد 

 . الى عدة صناعات اخرى منتشر على عموم محافظات البلد 



 والصلب والنحاس الحدٌد  -:المحاضرة الثامنة 

الصناعات على اإلطالق، وهً ترمز إلى أضخم تعد   -:والصلب الحدٌد صناعة  -1•
واسعة من الصناعات، فمنتوجاتها مع مجموعة لها روابط  عظمة الماعدة الصناعٌة 

 .الصناعات الهندسٌة  واإلنشاءات تدخل بمجموعة أخرى كبٌرة أهمها 

  -:تمتاز سبٌكة الصلب بما ٌلً 

فً أعمال البناء وهندسة المكائن وفً السكن الصفة  ٌستفاد منها وصلبة وهذه متٌنة  •
 .البخارٌة وفً الصناعات الثمٌلةالمراجل ، األنابٌب الضخمة، الحدٌدٌة

تحتاج التً تستخدم فً إنتاج السلع محسوس االحتمال للضؽط الشدٌد بدون التواء لوة  •
 .الطائرات ، البواخر، المحركات، رات السٌاللبماء طوٌالً مثل المكائن، 

بؤسمان لابلة للطرق والسحب نسبٌاً، فمن الممكن تحوٌلها إلى أنابٌب، أسالن، أو ألواح •
 . مختلفة 

 .األرضمن سطح % 5كلفها للٌلة وسهلة الصنع، فالحدٌد معدن وفٌر ٌؽطً •

 .الحتٌاجات خاصة الحدٌد ٌمكن مزجه مع معادن أخرى إلنتاج أنواع معٌنة من الصلب •

،  مماومة للتآكل ، وأكثر للطرقتزداد صالبته، وتزداد لابلٌته النٌكل فعند مزجه مع )•
بإضافة الكروم ٌنتج الصلب ، وارتداد ٌصبح أكثر لوة  الفاندٌوممن معدن للٌل وبإضافة 

 (  المنزلٌة السموؾ والسلع أجزاء المكائن وألواح المماوم للصدأ المستخدم فً صناعة 



  -:النحاس صناػة 

 -:تمر عملٌات استخالص النحاس وتصفٌته بعدة م ا رحل نوجزها بما ٌؤتً•

، حٌث سحك الخام ثم تركٌزه بفصل المواد الصخرٌة باستخدام الماء وتتضمن .. التركٌز   -1•

 وهذه العملٌة تساعد علٌه تٌار لوي من الماء فتنجرؾ النفاٌات فٌبمى النحاس المركز ٌسل ط 

ٌكون وتتم هذه العملٌة عند مناجم النحاس، ألن االنخفاض  %  97.5على خفض الوزن بنسبة •

 .والحجم كبً ا ًر فً الوزن 

فً وخاصة ٌستخدم العناصر المتحدة كٌمٌائٌاً مع النحاس ازالة بعض وتهدؾ إلى .. الصهر  -2 •

الهواء و ٌنفخ . والكبرٌت األوكسجٌن ( . فحم أو نفط أو ؼاز)العملٌة ممادٌر كبٌرة من الطالة 

على السطح، و وتطفو  كبٌرة، كما بؤفران تجرى ،  الشوائب المتخلفة  فتتؤكسدخاللها إلى الصهٌر 

أو موالع الكهرباء وتتم هذه المرحلة فً مناطك محطات تولٌد % .  99ثم تصل نسبة المعدن إلى 

 .األخرى توافر مصادر الطالة 

 ذهب، فضة،)وتجري خاللها عملٌة فصل النحاس النمً عن المعادن األخرى .. التنمٌة  -3 •

 ، وتتم بالتحلٌل الكهربائً، فُتبنى لهذا الؽرض أحواض بؤلطاب كهربائٌة سالبة(رصاص وزنن•

 وموجبة، وبإدخال الكهرباء فً األلطاب ٌتحلل النحاس فً األلطاب الموجبة وٌترسب نمٌاً على•

 وهذه العملٌة األلطاب السالبة، فٌما ٌتخلؾ على األلطاب الموجبة ما ٌوجد من ذهب وفضة نمً •

 .تجرى حٌث توجد كهرباء رخٌصة •



 األلمنٌوم  -:انًحبضرة انخبسؼت 
من نمواً الفلزات جمٌع حضارات أوسع المعادن استخداماً بعد الصلب، وتعتبر حضارته أسرع •

 -:خصائصه 

 .الشائعة وزناً الفلزات أخؾ أنه  -:أوالً •

 .والكهرباء ومماوم للتآكل الكٌمٌاوي للحرارة أنه موِصل جٌد : ثانٌاً •

 .أنه معدن لٌّن : ثالثاً •

 .ٌدخل مع معادن أخرى فً صنع أنواع السبائن : رابعاً •

 :  تمر صناعة األلمنٌوم بمرحلتٌن رئٌستٌن هما •

 البوكساٌتوتتطلب هذه المرحلة توفر ..  البوكساٌتمن  األلومنٌااستخالص  -1 •

 هو المادة األولٌة األكثر أهمٌة بٌنها سواء من حٌث والبوكساٌت. ومادة ولود وصودا أو كلس •

ً  البوكساٌتوالمولع المثالً لهذه المرحلة ٌكون حٌث ٌتوفر . الحجم أو الوزن •  مع مادة الولود معا

 أو عند توفر المادة األولٌة لوحدها بسبب حدوث انخفاض كبٌر فً الوزن والحجم، فكل خمسة•

 . االلومنٌاتنتج طنٌن من  البوكساٌتأطنان من •

 كاربونٌةوألطاب  ألومنٌاتتطلب هذه المرحلة ، الى الومنٌوم   االلومنٌاتحوٌل  -2•

 نصؾ االلومنٌاوتفمد فٌها )  األلومنٌاومع أن هذه المرحلة تتطلب ممادٌر كبٌرة من . وكهرباء •

 إال أنها خفٌفة الوزن وؼالٌة الثمن وتتحمل كلؾ النمل لمسافات( وزنها عند تحوٌلها الى ألمونٌوم •

 أن هذه المرحلة تحتاج الى ممادٌر كبٌرة منونظراً الى . للٌلة   المولعٌةطوٌلة، لذلن فإن أهمٌتها •

الكهرباء الرخٌصة فمد أصبحت الكهرباء العنصر الحاسم فً اجتذاب موالع هذه المرحلة من •
 .صناعتها



 نصُبػت األنًَٕٕٛوانضغرافٙ انخٕزٚغ 

دول البحر الكارٌبً، جاماٌكا وؼوٌانا، :  األلومنٌاإنتاج •

 .وسورٌنام والدومنٌكان وهاٌٌتً 

الوالٌات المتحدة : إنتاج األلومنٌوم لالستخدام المحلً •

 .واسبانٌا وٕاٌطالٌاوروسٌا 

إنتاج األلومنٌوم لالستخدام المحلً والتصدٌر مستفٌدة من •

 .وكندا والسوٌد الٌابان : الكهرباء الرخٌصة فٌها

العراق ٌنتج األلومنٌوم فً البحرٌن وفً محافظة ذي لار فً •

 الوطن العربًوفً 



 البتروكٌمٌائٌة الصناعات الكٌمٌائٌة و  -:المحاضرة العاشرة 
مجموعة الصناعات التً تصنع منتجاتها بعملٌة كٌمٌائٌة، وتلك التً تنتج مواداً الكٌمٌاوٌة  وهً الصناعات •

 فً كل سنة، ُوتستخدم فً كل فرعتتزاٌد أعدادها تعتبر من الصناعات األساسٌة ألن منتجاتها . كٌمٌاوٌة 

األحماض والقلوٌات من فروع النشاط البشري، تتألف من مجموعة واسعة من الصناعات أهمها صناعات •

سٌرد تفصٌله وغٌرها مما واألمالح والبالستك والمطاط الصناعً واأللٌاف الصناعٌة والعطور والعقاقٌر 

 .الحقاً 

، وكان والزجاج مثالً عرف اإلنسان بعضاً من العملٌات الكٌمٌائٌة فً وقت مبكر كصناعة الصابون والشموع •

التجارب العلمٌة على أساس ظهرت مبادئ الكٌمٌاء الحدٌثة . للعرب دور كبٌر فً وضع أسس علم الكٌمٌاء 

فً هامة  نطوراتوحصلت . وألمانٌا فً أوروبا مع بوادر ظهور الثورة الصناعٌة وخاصة فً برٌطانٌا 

انتشرت فً الوالٌات المتحدة وبعد الحرب الصناعات الكٌمٌاوٌة أثناء الحرب العالمٌة األولى فً ألمانٌا، 

العالمٌة الثانٌة لظهور الحاجة إلى مواد بعد الحرب وحصل التطور الكبٌر فً هذه الصناعات . األمرٌكٌة 

وأهمها المطاط الطبٌعً واألسمدة الحٌوانٌة بسبب الحرب بدٌلة عن تلك التً نفذت أو توقف تورٌدها 

 .والقطن والحرٌر والصوف 

وتفكٌك الذرات أو ٌقوم إنتاج المواد االصطناعٌة الكٌمٌاوٌة على تفكٌك المواد الطبٌعٌة إلى عناصرها •

أحٌاناً مصطلح ٌطلق ،.الجزٌئات، ثم إعادة بناءها إلنتاج مواد أولٌة جدٌدة بتركٌبات كٌمٌائٌة جدٌدة 

والتً تستخدم النفط أو الفحم التً ذكرها البتروكٌمٌاوٌات على عدد من المواد المنتَجة بالطرٌقة الكٌمٌائٌة 

وبذلك فإن الصناعات البتروكٌمٌاوٌة . واألصباغ الصناعً  أو الغاز مادة أولٌة كصناعات البالستك والمطاط 

وتشترك معها بنفس الخصائص من حٌث العملٌات الصناعٌة الصناعات الكٌمٌاوٌة  عامة هً جزء من 

 .   الموقعٌةوالمطالب والعوامل 

 



 واآلالت بما فٌها السٌارات المكائن  -:المحاضرة الحادٌة عشر

 

تنتج هذه الصناعات معدات أو أدوات وتستخدم أنواعاً خاصة وجٌدة من الصلب، وتحتاج إلى •

من إجمالً كلؾ اإلنتاج  ولهذه %  80 -70بٌن  -مهارة عالٌة، ولد تمثل هذه المهارة ما 

ومع أن موادها األولٌة . األساس لكل الصناعات الهندسٌة .المجموعة أهمٌة صناعٌة كبٌرة ألنها 

. كبٌرة الحجم، إال أن مخرجاتها ٌزداد حجمها كثً ا ًر عند التصنٌع، وبحاجة الى تعبئة خاصة 

وصناعات اآلالت والمعدات ٌتم اختٌار موالعها ؼالباً فً المناطك الصناعٌة الكبٌرة التً توفر لها 

سولاً بهٌئة مصانع تستخدم منتجاتها، كما توفر لها لوة عمل ماهرة، وال تمٌل لإللامة فً األلالٌم 

ومن أهم فروعها اآلالت المعدنٌة . الجدٌدة، أو الدول النامٌة ألنها تفتمد لمثل عناصر النجاح هذه 

، والمضخات والمراجل ، ومكائن (الكبس)ومكوناتها، وآالت الحفر والمطع والضؽط والطرق 

 .النسٌج 

 ومع ازدٌاد المكننة فإن اآلالت المنتجة لد أصبحت أكثر دلة عن ذي لبل، فالصناعٌون•

ٌحتاجون إلى مزٌد من المعدات األكثر دلة تفً بالؽرض كً ٌمكنهم بواسطتها إنتاج معدات عالٌة •

 .النوعٌة مثل السٌارات والساحبات ومعدات الحصاد مثالً 



 انسٛبراثصُبػت 

تتطور سرٌعاً منذ نهاٌة المرن رات  السٌابدأت صناعة •

الصؽٌرة فً مئات المصانع التاسع عشر، بعد أن أخذت 

الوالٌات المتحدة وبرٌطانٌا وبمٌة أوروبا تندمج لتكوٌن 

أهمٌة على المستوى العالمً مثل جداً لها شركات كبٌرة 

 فً المملكة المتحدة ولٌالندشركة فورد فً أمرٌكا 

فً ألمانٌا وفٌات فً إٌطالٌا وتوٌوتا فً الٌابان  ومارسٌدس•

 .وؼٌرها 



 الكهربائٌة الصناعات  -:المحاضرة الثانٌة عشر 

بعد أن أمكن بناء  1880بدأت عملٌات صناعتها بعد عام •

الولت أصبحت هذه ومنذ ذلن مولدات كهربائٌة ضخمة، 

وبدأ تطورها ٌتسارع . الصناعات فرع مهم جداً فً الصناعة 

 .بحٌاتنا الٌومٌة وفً تطبٌماته تمنٌاً 



 اإللكترونٌة الصناعات  -:المحاضرة الثالثة عشر 

تإكد هذه الصناعات على البحوث والتطور، وتخلك منتجات متمدمة •
 ً عالً من التؤهٌل، وهذا ٌشمل على مستوى العاملون فٌها . علمٌا

التمنٌة أوالً البحث عالً حصل . أٌضاً والتسوٌك واالستشارٌٌن اإلدارات 
االبتكارات فً أمرٌكا، ؼرب أوروبا والٌابان، وجاء التطور السرٌع فً 

االلكترونٌات، وهذه  -، لكن التطور األكبر جاء بعد عام  1970بحمل 
وهذه الصناعات تتضمن أنشطة أوسع بكثٌر  196الموجة جاءت ما بٌن 

هنان واجهات عالٌة ، فالٌوم مما لد ٌمصرها البعض على الحاسبات
 :التكنولوجٌا لرب جمٌع المجمعات الصناعٌة ومنها مثالً 

الصٌدالنٌة، الكٌمٌاوٌة، األدوٌة، الهندسٌة، العسكرٌة، االتصاالت، •
 الروبوتات، معدات

وهذه األخٌرة تصنؾ الى : ، معالجة البٌانات االلكترونٌات المختبرات•
 .ثالثة ألسام 



 .الحاسبات . 3تطبٌمات عسكرٌة . 2منتجات استهالكٌة . 1

بدأت األبحاث العلمٌة فً صناعة االلكترونٌات فً أمرٌكا وبرٌطانٌا نهاٌة المرن •
ثم التلفزٌون، لكن التطور األهم حصل  االردٌوأول نتاجاتها ، وكان التاسع عشر

، الصوارٌخ، والمنابل الؽواصات، المعدات العسكرٌةللحاجة الماسة لتطوٌر 
 الستالٌتمثلما جاءت حافًزا مبكًرا لهذه  الصناعات الموجهة كلها أعطت 

 .الحماً الحاسبات كً تتطور أخراً لنظم والمذائؾ شدٌدة التعمٌد لتضٌؾ دفعاً 

الحضرٌة الواسعةُ تنتج عادةً أنواع عدٌدة من المراكز فً المصانع الممامة فً •
تستفٌد من الروابط مع الصناعات عالٌة التمنٌة، وصناعة الثمٌلة والمعمدة المكائن 

 وٕادارةالمعدات االلكترونٌة لبناء المكونات، متزاٌدة على لها طلبات السٌارات 
الحاصل فً صناعة االتصاالت بعد الحرب التطور .اإلنتاج وصناعة المكائن 

على الصناعات االلكترونٌة، زٌادة الطلب العالمٌة الثانٌة كان له أٌضاً أثر فً 
طرٌك ربط وعن . التخصص  والهواتؾ والتلفزٌون التً تطورت معداتها نحو 

المصانع هذا األسلوُب طبِك فً . تتزاٌدمكائن مختلفة مع بعضها فإن الكفاءة 
استخدام أجهزة التحكم عن بعد ولتجاوز العمل التملٌدي جاء االتجاه نحو فازداد 

كان استعماله األول بسٌطاً مثل ورش األصباغ أو حمل المعدات ،   الروبوتات 
وفّر كلفاً ألنه ٌعمل لساعات أطول، لكنه اآلُن ٌستخدم فً واستخدامه . الثمٌلة، 

وفً المعدات المنزلٌة وأجهزة اإلضاءة، فً صناعة السٌارات أعمال التجمٌع 
 .عموماً الصناعات المعدنٌة وعلى نطاق واسع فً 

 



 فٙ قطبع االحصبالث

بدأت بالهواتؾ لكنها اآلن تعمل وفك أنظمة االتصاالت الرلمٌة •

والتً لها إمكانٌة كبٌرة لالستخدام فً الهواتؾ والبٌانات 

، ومن الممكن استخدام الحاسبات فً الفٌدٌويوالطباعة والنمل 

 المحطات النهائٌة، كما أن لخدمات الفٌدٌو

 .  استخدامات واسعة•

األلٌاؾ البصرٌة تمنٌة متطورةُ تستخدم للنمل بواسطة األسالن •

 .العادٌة  بالكٌبالتهائلة ممارنة الزجاجٌة فتُنمل بها بٌانات 

أما الدول األكثر تطو ا ًر فً مجال عموم الصناعات عالٌة •

 .التمنٌة فهً الوالٌات المتحدة والٌابان 

 .وتتركز فً الوالٌات المتحدة فً والٌتً بوسطن وكالٌفورنٌا •



 التلوث الصناعً  -:الرابعة عشر 

وألن االنسان ، تمثل الصناعة جزاء اساسٌاً من النشاط البشري •
فؤن ، وفعالٌاته المختلفة هً المصدر األساسً لثلوث البٌئة 

الصناعة بالتالً هً المصدر الرئٌسً للملوثات وبوتائر 
أن اتساع الصناعة وتعمد العملٌات الصناعٌة بتسبب ، متصاعدة 

المزٌد من التلوث والملوثات الصناعٌة وٌندر وجود منشآت 
 ،  صناعٌة خالٌة من التؤثٌرات الضارة بالبٌئة 

كمٌة وانواع الملوثات التً تطلمها ) ٌمصد بالتلوث الصناعً •
الماء والهواء والتربة ) صناعة أو مجموعة الصناعات الى البٌئة 

وبخصائص ومدة بماء وٌحتمل أن تحدث أضراراً بحٌاة ( 
 ( .   األنسان والحٌوان أو النبات



 يظبْر انخهٕد انصُبػٙ 
 -:ٌمكن ان نحدد االثار المباشر وؼٌر المباشرة للصناعة على البٌئة بما ٌلً

أذ ، تؤثٌر الصناعة على البٌئة الطبٌعٌة المتمثلة بالماء والهواء والتربة  -:أوالً 
تسهم الصناعة بثلث ملوثات الهواء وألهم واألخطر من ملوثات الماء وبنسبة 

 .عالٌة من ملوثات التربة 

تحتاج الصناعة ممادٌر كبٌرة من المٌاه فً العملٌة الصناعٌة  -:تلوث الماء  -1
ومن المتولع تضاعؾ هذه الكمٌة خالل مدة وجٌزة مما تسبب ، بمراحل مختلفة 

فً زٌادة كمٌات المٌاه الملوثة التً تلفظها المصانع كل ٌوم وتمسم المواد 
   -:الصناعٌة الملوثة للمٌاه الى 

 .مواد طافٌة كالزٌوت والدهون والرؼوة . أ

 .مواد معلمة تتعلك بالمٌاه وال تترسب الى ببط. ب

 .مواد مذابة كاألحماض والملوٌات والمعادن والمبٌدات والسٌانٌد والفٌنول . ج

ان تلوث الماء ٌشمل وجود أي عامل ٌإثر فً نوعٌة الماء وٌإدي الى تملٌل 
 .االستفادة منه فً االستعماالت المختلفة 

 



تتسبب الصناعة بإضافة كمٌات كبٌرة من  -:تلوث الهواء -2

ثانً ، أول أوكسٌد الكربون ) أبرزها ، الملوثات الى الهواء 

اكاسٌد ، اكاسٌد النتروجٌن ، جزٌئات ، أوكسٌد الكربون 

وؼٌرها اضافة الى المواد السائلة ، الكبرٌت والهٌدروكربونات 

والصلبة بحجوم عدة ٌنتج اؼلبها عن حرق الولود كلٌاً أو جزئٌاً 

وعملٌات صناعٌة وتبخر مواد التحلٌل الصناعً وحرق 

 .الفضالت ومكائن السٌارات

هو أي تؽٌرات فٌزٌائٌة وكٌمٌائٌة فً التربة  -:تلوث التربة  -3

تسبب لها تؽٌر فً االستعمال أو تجعلها ؼٌر لادرة على 

 .االستعمال النافع وبدون معالجة 

   -:تشارن الصناعة بمدر هام من ملوثات التربة أهمها 



عضوٌة ، معدنٌة كالسكراب وؼٌرها، المخلفات الصناعٌة  -1

 .  نفاٌات النفط وؼٌرها، مثل نفاٌات الورق والجلود 

أن استثمار كملت متزاٌدة من المعادن المختلفة بالتعدٌن  -2

السطحً أو الباطنً ٌترن حٌزاً واخادٌد عمٌمة تحد من 

 .المساحات الزراعٌة وتحدث تراجعاً فً نسٌج التربة 

النفاٌات السائلة التً تلفظها العدٌد من الصناعات بعد  -3

استخدامها فً عملٌاتها الصناعٌة وتإدي الى تلوث التربة 

 .وتلوث المٌاه الجوفٌة 

 



 ً    -:حأرٛر انصُبػت ػهٗ انبٛئت االصخًبػٛت  -:ربَٛب
 -:وتؤتً تؤثٌر البٌئة فً أوجه متعددة مباشرة وؼٌر مباشرة 

هو الصوت الؽٌر مرؼوب فٌه وله تؤثٌر  -:الضوضاء  -1
أذ ، مشوش للصحة وبذلن فهو خطٌر كتلوث الهواء والماء 

تسبب بعض الصناعات بؤحداث ضوضاء جراء عملٌات تصادم 
 .األجزاء أو اهتزاز أو احتكان اآلالت فً الكثٌر من مصانعها

تنبعث من عدة صناعات روائح بسبب  -:الروائح الكرٌهة  -2
طبٌعة موادها األولٌة أو عملٌاتها الصناعٌة مثل صناعة الجلود 

 .المجازر وؼٌرها ، الخمائر ، تسٌٌل الؽاز ، 

هً تؤثٌرات ؼٌر مباشرة  -:تؤثٌرات اجتماعٌة وسلوكٌة  -3
المدى فً تترن أثرها على السكان ولد ال تظهر تلن األثار اال 

 -:الطوٌل مثل 



الهجرة الواسعة من الرٌؾ والمدن الصؽٌرة للٌلة التصنٌع  -1

فتتكون هنان ، الصناعٌة للعمل فٌها  التركزاتنحو مناطك 

الرٌؾ ) مناطك طاردة للسكان تفمد جٌل الشباب ولوة العمل 

ومناطك جذب تعانً من الضؽط على الخدمات ( والمدن الكبٌرة

 .  والؽذاء وسواها

معاناة المهاجرٌٌن مع التكٌؾ مع البٌئة الجدٌدة ولد تظهر  -2

عادات ؼٌر منسجمة ال مع السلون االجتماعً أنماطاً من 

 الرٌؾ وال المدٌنة 



 عامة مراجعة  -:الخامسة عشر  

 


