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  م٢٠١١                                   ھـ                               ١٤٣٢



  )  أ( 

  

  )العلمي قرار المشرفإ(

شرافي بمراحلھا كافة وأرشحھا إتحت جرى قد  طروحةعداد ھذه األإ ّناأشھد         
  .للمناقشة
  

  

  :اإلمضاء                         

   عبدالصاحب ناجي البغدادي. د :المشرف                                                        

                                                                مساعدأستاذ : الدرجة العلمیة                                                         

  ٢٠١١/ ٣/١١   :التاریخ                                                              

  

 األطروحddةعلddى ترشddیح المشddرف العلمddي وتقریddر الخبیddرین العلمddي واللغddوي أرشddح         بنddاًء
  .للمناقشة

  

  

  :اإلمضاء                      

  األسديكفاح صالح . د. أ: االسم                                               

    اافیرئیس قسم الجغر                                               

  ٢٩/١١/٢٠١١:  التاریخ                                                

  
  
  
  
  



  )  ت( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الناس ينفَع ما وأَما جفَاء فَيذْهب الزبد فَأَما((
كُثمي فَيضِ فاألَر((  

  
  صدق هللا العلي العظیم

  

  
  )١٧(سورة الرعد اآلیة 

  

  



  )  ث( 

  
  

  )اإلھداء(
  
  

  إلى فاطمة وأبیھا وبعلھا وبنیھا
  والسر المستودع فیھا

  )أجمعینصلى هللا علیھم (

  
  إلى الوالدین العزیزین

  إلى أخوتي وخواتي

  صادق وزھراءوى أم صادق إل

ً إلى أحبتي وأصدقائي جمیع   .ا

  

  
  

 دـمحمّ                                                                      
  

  

  
  



  )  ج( 

  )شكر وعرفان(

یخیُب  العلیم الذي ال ینَسى مْن ذكره وال ینقُص مْن شكرهُ وال .الَحمُد K والَحمُد حقـّھُ كما یستحقـّھُ َحمداً كثیراً 

  .مْن َدَعاهُ وال یقطُع رجاَء مْن رجاهُ 

وزمالئي أساتذتي أستاذي المشرف وإلى عمادة كلیة اآلداب ورئاسة قسم الجغرافیا و إلىالوافر  يشكرأقّدم 

ً جمیعقسم الفي األعزاء    .ا

ھم وسدید ت أغنت الدراسة بفیض علماإستشارموه من ما قدّ لبالشكر والعرفان إلى األساتذة الكرام  مأتقدّ و

عبدالزھرة علي .د.أاألشرف، النجف في الكلیة اإلسالمیة الجامعة /محسن المظفر.د.أ(آرائھم العلمیة كل من 

آزاد محمد .د.أ، جامعة دیالى/مضر خلیل العمر.د.أ، جامعة بغداد/ عدنان مكي البدراوي.د.أ، جامعة بابل/الجنابي

في  ویھجامعة ك /ھوشیار معروف.د.أ، جامعة االنبار/لدلیميخلف حسین ا.د.أ ،أربیلفي جامعة صالح الدین /أمین

 /أیاد عاشور الطائي.د.أ، جامعة بغداد /محمد جاسم العاني.د.أ، جامعة بغداد/ الكنانيكاظم كامل .د.أ، السلیمانیة

 .وإلى المقومین العلمي واللغوي ،جامعة تونس /عمر الھادي.د.أ، جامعة دمشق /محمدبھجت .د.أ، جامعة بغداد

بإبداء توجیھاتھم ومالحظاتھم القیمة إلغناء األطروحة  اھ بالشكر والتقدیر للجنة المناقشة الذین تفضلووأتوجّ 

 ً   .وتقویمھا علمیا

في  مجید زیني رئیس لجنة التخطیط االستراتیجيكما أبسط ید العرفان بالجمیل والشكر الجزیل لكل الدكتور 

 رئیس الجھاز المركزي لإلحصاء مھدي العالقوالدكتور  ر التخطیطعلي الشكري وزیوالدكتور محافظة المجلس 

والدكتور ھشام ھنداوي التدریسي في جامعة القادسیة والخبیر اإلحصائي فاضل یوناخ مسؤول وحدة التحلیل 

المؤسسات والدوائر الحكومیة في وإلى مدراء ومنتسبي . اإلحصائي في وزارة التخطیط والمھندس علي حمید

، وإلى العاملین في مكتبة المعھد العالي للتخطیط الحضري واإلقلیمي والمكتبة المركزیة في الجامعات المحافظة

بغداد والبصرة والكوفة ومكتبة كلیة اإلدارة واإلقتصاد والتربیة واآلداب في الجامعات بغداد والبصرة ودھوك 

  .بوبابل والكوفة ودمشق وتونس فضالً عن وحدة الترجمة في كلیة اآلدا

ا اعبّر عن خالص شكري وتقدیري لھم ولجمیع األخوة والزمالء الذین قّدموا ل5ي المس5اعدة وأس5ھموا ب5رأي مّم5    

ّ داعی5اً الم5ولى الق5دیر أن یج5زیھم عن5ي أفض5ل الج5زاء ویوف5. لم یسع المجال لذكر أسمائھم وعدم نسیان فض5لھم ھم قـ

ً جمیع                                                                      .ا

  الباحث                                                                                                 

   

  



  )  ح( 

  )المستخلص(

بعد توّجھات الجغرافیا الحدیثة في دراسة الموضوعات التي تعالج مشكالت المجتمع ومتطلباتھ المختلفة في 
لتركیز على الدراسات التطبیقیة برز اإلھتمام بالتنمیة التي حققت آثارًا إیجابیة في مجاالت عّدة حیزھا المكاني وا

وأوجدت معالجات لمشكالت متعددة، فیما تسعى التنمیة اإلقلیمیة لحل مشكلة التباین المكاني وآثاره اإلقتصادیة 
  .واإلجتماعیة في اإلقلیم

تمّثل  ٢كم) ٢٨٨٢٤(تبلغ مساحتھا وبي الغربي من العراق وفي الجزء الجنالنجف األشرف تقع محافظة 
وناحیتي الحیدریة قضاء النجف مركز (الوحدات اإلداریة تضم إداریًا و .مساحة العراقمجموع من ) ٪٦.٦(

والنواحي الحیرة والمشخاب  قضاء المناذرةوناحیتي العباسیة والحریة ومركز قضاء الكوفة والشبكة ومركز 
 وقد .لتطابقھ مع التحدید اإلداري المركزي ًاتخطیطی ًاالمحافظة إقلیمتحدید دراسة تم اللمتطلبات ، و)والقادسیة

ووضع خطة تنمویة  األشرففي محافظة النجف  اإلقلیمیةواقع التنمیة  دراسة( :لدراسة علىامحور ھدف ت
الدراسة وناقشت . )في المحافظة اإلداریةبین الوحدات والكفاءة اإلقتصادیة ق العدالة االجتماعیة ـّشاملة تحق

والتقویم المفاھیم النظریة لموضوعة جغرافیة التنمیة والتخطیط اإلقلیمي وأھمیتھا في الدراسات التطبیقیة الحدیثة 
ثم  حسب المعاییر التخطیطیة في الوحدات اإلداریة ة السكانیة واإلقتصادیة واإلجتماعیةمؤشرات التنمیل المكاني
فضًال عن ) .S.W.O.T(تحلیل سوات أسلوب و) .S.P.S.S(لتحلیل العاملي ضمن برنامج ا بإسلوبتحلیلھا 

إشتقاق أربعة عوامل فّسرت فتم خرائط الدراسة، ورسم في إعداد ) .G.I.S(إستخدام نظام المعلومات الجغرافیة 
عامل العامل األول ب تمثـّل التحلیل العاملي، التي أدخلت في من التباین الكلي للمتغیرات) ٪٨٤.٨٩(مجتمعة 

التنمیة عامل : العامل الثانيو). ٩.١٣٥(وبقیمة عینیة مقدارھا ) ٪٣٦.٥٤(السكان والخدمات بنسبة تباین مفّسر 
عامل التنمیة اإلنتاجیة : العامل الثالثو). ٥.٤٨(وبقیمة عینیة مقدارھا ) ٪٢١.٩١٩(بنسبة تباین مفّسر  العمرانیة

عامل : العامل الرابعو). ٤.١٧(وبقیمة عینیة مقدارھا ) ٪١٦.٦٨(این مفّسر بنسبة تب) الصناعیة والزراعیة(
 فيستلزم التركیز علیھا إما ). ٢.٤٣٨(وبقیمة عینیة مقدارھا ) ٪٩.٧٥٢(التنمیة السیاحیة بنسبة تباین مفّسر 

جاه للسیطرة على أوضحت نتائج التحلیل ان ھناك إتو  .في المحافظةاإلقلیمیة دراسة التباین اإلقلیمي للتنمیة 
الذي تجلى في سیطرة كل من مركز قضاء النجف ومن ثم مركز قضاء الكوفة واحتاللھا  اإلقلیميالمستوى 

ما یستدعي معالجة الھیمنة من خالل نشر األنشطة وتوزیع الخدمات . مراتب متقدمة في جمیع العوامل المشتقة
توظیف إسلوب المكونات األساسیة من ومكـّن . راسةعلى الوحدات اإلداریة حسب إمكاناتھا كما أوضحتھا الد

تحدید العوامل المؤثرة في التنمیة اإلقلیمیة في المحافظة وتقسیم المتغیرات حسب مستویات تأثیرھا في الوحدات 
إعتمادھا في تم  .خریطة توّضح ذلك على الحیز المكانيوالخروج باإلداریة وتقویمھا في مصفوفة تشّبع التنمیة 

مناقشة أربعة بدائل لستراتیجیة التنمیة اإلقلیمیة في المحافظة تمثل البدیل األول بإیجاد قطب التنمیة في و إقتراح
متدادًا مع الطرق الرئیسة للمدن أّما البدیل الثالث الوحدات إاإلقلیم والبدیل الثاني یإتخاذ التنمیة نمط المحاور 
اكز للتنمیة دفعة واحدة لكن ذلك یتطلب الكثیر من اإلمكانات التنمویة من خالل جعل جمیع الوحدات اإلداریة مر

المنطقة المركزیة للتنمیة تمثل بوالتكالیف فقد وّجھت لھ إنتقادات عّدة مع البدائل السابقة لذا أقترح البدیل الرابع 
افھا بوجود قطب ق أھدـّتحقأن بعد اإلستنتاج بإن عملیة التخطیط للتنمیة اإلقلیمیة ال یمكن ) المثلث التنموي(

للتنمیة أو أقطاب ومراكز ومحاور للتنمیة ووحدات تنمویة في إقلیم الدراسة بقدر ما یمكن إیجاد منطقة مركزیة 
للتنمیة تضم ثالثة مراكز تنمویة تكون بمثابة القاعدة التي ترتكز علیھا المناطق األخرى في اإلقلیم لتحقیق تنمیة 

حدید المنطقة المركزیة للتنمیة في المحافظة بالمثلث التنموي الذي یضم وقد تم ت. متوازنةشاملة وإقلیمیة 
مواقعھا أھّمھا عّدة لما تتمیز بھ من خصائص ) العباسیة والحیرةناحیتي النجف ومركز قضاء (الوحدات اإلداریة 

ا بمقومات سكانیة لمناطق المجاورة فضًال عن تمتعھللتنمیة سّھل عملیة نشر ثمار اتوّسط أقضیة كل منھا لتالتي ت
تحقیق التوازن وتقلیل التباین المكاني بین المناطق ل وإقتصادیة عّدة یمكن إستثمارھا وتكون قطاعات قائدة فیھا

ھا نمیة وتوجیھ اإلستثمارات نحو الخدمات اإلجتماعیة والبنى اإلرتكازیة أھّمكذلك ینبغي تمحافظة في الالمختلفة 
إلى  )والماء الصافي والصرف الصحيوالنقل لتعلیم والصحة والطاقة والطرق اإلسكان وا(اإلستثمار في خدمات 

بھ الدراسة من مقترحات وتوصیات أخرى أھّمھا إقتراح ستراتیجیة المثلث التنموي للوحدات جانب ما خرجت 
لسیاحة فیھا تنمیة القطاعات الصناعة والزراعة واولتنمیة اإلقلیمیة الشاملة في المحافظة ضمن ااإلداریة الثالث 

في جمیع الوحدات اإلداریة لسنة الھدف اإلجتماعیة المطلوب توفـّرھا الخدمات وضع خّطة لحجم فضًال عن 
٢٠٢٠.  



  )  خ( 

  )محتویاتال(

  الصفحة  وضوعالم

  أ  .إقرار المشرف

  ب  .إقرار لجنة المناقشة

  ت  .اآلیة الكریمة

  ث   .اإلھداء

  ج   .شكر وعرفان

  ح   .المستخلص

  ن –خ   .محتویاتال

  ١٥ - ١  :  المقدمة

  ٢  .مشكلة الدراسة -

  ٢  .فرضیة الدراسة -

  ٣  .ھدف الدراسة -

  ٣  .منھجیة الدراسة -

  ٤  .ھیكلیة الدراسة -

  ٤  .تحدید منطقة الدراسة -

  ٦  .المفاھیم الرئیسة المتعلقة بالدراسة -

  ٥٤- ١٦  .الخصائص الجغرافیة وأثرھا في التنمیة: ولالفصل األ

  ١٦  .ة الطبیعیةالخصائص الجغرافی: ١-١

  ١٦  .الموقع الجغرافي: ١-١-١

  ١٩  .البنیة والتركیب الجیولوجي: ٢-١-١

  ٢٧  ).أشكال السطح(مظاھر السطح : ٣-١-١

  ٣٠  .المناخ: ٤-١-١

  ٣٧  .أنواع الترب: ٥-١-١

  ٤٢  .الموارد المائیة: ٦-١-١

  ٤٦  ).الحیویة(الحیاة النباتیة والحیوانیة الطبیعیة : ٧-١-١



  )  د( 

  ٤٩  .خصائص الجغرافیة البشریةال -٢-١

  ٤٩  .الخصائص السكانیة: ١-٢-١

  ٥٠  .الخصائص اإلقتصادیة: ٢-٢-١

  ٥٠  .خصائص النشاط الزراعي: ١-٢-٢-١

  ٥٠  .خصائص النشاط الصناعي: ٢-٢-٢-١

  ٥١  .خصائص النشاط السیاحي والتجاري: ٣-٢-٢-١

  ٥١  .خصائص النقل والمواصالت: ٤-٢-٢-١

  ٥٣  .فورات التكتل اإلقتصادیة والخدماتخصائص و: ٥-٢-٢-١

  ٨٩-٥٥  .مؤشرات التنمیة السكانیة: ثانيالفصل ال

  ٥٥  . ٢٠١٠خصائص السكان في المحافظة بحسب التقدیرات السكانیة لسنة : ١-٢

  ٥٥  .عدد السكان وتوزیعھم المكاني: ١-١-٢

  ٥٦  .التركیب السكاني: ٢-١-٢

  ٥٦  .التركیب البیئي :١-٢-١-٢

  ٥٧  .التركیب النوعي :٢-٢-١-٢

  ٥٨  .التركیب العمري :٣-٢-١-٢

  ٥٩  .الھرم السكاني: ٤-٢-١-٢

  ٦٢  .التركیب اإلقتصادي: ٣-١-٢

  ٦٣  . ٢٠١٠واقع خصائص السكان في المحافظة بحسب نتائج الحصر والترقیم لسنة : ٢-٢

  ٦٣  .عدد السكان وتوزیعھم المكاني: ١-٢-٢

  ٦٦  .التركیب البیئي: ٢-٢-٢

  ٦٨  .الكثافة السكانیة: ٣-٢-٢

  ٧١  .التسلسل الھرمي للمراكز الحضریة: ٤-٢-٢

  ٧٣  .السكان النشیطین إقتصادیًا ومعدل البطالة :٥-٢-٢

  ٧٨  .الھجرة: ٦-٢-٢

  ٨٢  .نسبة الزیادة السكانیة السنویة: ٧-٣-٢

  ٨٤  .المستقرات البشریة: ٨-٣-٢



  )  ذ( 

  ١٦١-٩٠  .مؤشرات التنمیة اإلقتصادیة: ثالثالفصل ال

  ٩٠  .واقع النشاط الزراعي وتوزیعھ المكاني: ١-٣

  ٩١  .واقع اإلنتاج النباتي: ١-١-٣

  ٩١  ).الرز(محصول الشلب  :١-١-١-٣

  ٩٥  ).القمح(محصول الحنطة : ٢-١-١-٣

  ٩٨  .محصول الشعیر: ٣-١-١-٣

  ١٠٠  .محصول الذرة الصفراء: ٤-١-١-٣

  ١٠٣  ).التمور(النخیل : ٥-١-١-٣

  ١٠٤  .قع اإلنتاج الحیوانيوا: ٢-١-٣

  ١٠٨  .واقع مشاریع الري والبزل وتوزیعھا المكاني: ٢-٣

  ١١٤  .واقع النشاط الصناعي وتوزیعھ المكاني: ٣-٣

  ١١٥  .واقع الصناعات الكبیرة: ١-٣-٣

  ١١٥  .تطّور الصناعات الكبیرة بحسب معاییر النشاط الصناعي: ١-١-٣-٣

  ١١٨  .ة الكبیرةبنیة الصناعات التحویلی: ٢-١-٣-٣

  ١٢٣  .تطّور فروع الصناعة للمنشآت الكبیرة: ٢-٣-٣

  ١٢٤  .الصناعات اإلستخراجیة -١ -٢ -٣ -٣

  ١٢٥  .الصناعات التحویلیة -٢ -٢ -٣ -٣

  ١٣٢  .اإلقلیمیةأھمیة الصناعات الكبیرة في التنمیة  -٣ -٣ -٣

  ١٣٢  .أھمیة الصناعات الكبیرة في التنمیة االقتصادیة -١ -٣ -٣ -٣

  ١٤٢  .أھمیة الصناعة في التنمیة االجتماعیة  -٢ -٣ -٣ -٣

  ١٤٥  .أھمیة الصناعة في تطویر ھیكل اإلستیطان -٣ -٣ -٣ -٣

  ١٤٦  .أھمیة الصناعة في تنمیة ھیكل الخدمات -٤ -٣ -٣ -٣

  ١٤٦  .األثر البیئي للنشاط الصناعي -٥ -٣ -٣ -٣

  ١٤٩  .عھما المكانيواقع النشاط السیاحي والتجاري وتوزی: ٤-٣

  ١٤٩  .واقع النشاط السیاحي: ١-٤-٣

  ١٥٤  .واقع النشاط التجاري: ٢-٤-٣



  )  ر( 

  ١٥٦  .أھمیة مطار النجف األشرف الدولي: ٣-٤-٣

  ١٥٩  .واقع المشاریع اإلستثماریة: ٥-٣

  ٢٤١-١٦٢  .مؤشرات التنمیة اإلجتماعیة والخدمیة: رابعالفصل ال

  ١٦٢  .ا المكانيواقع خدمات اإلسكان وتوزیعھ: ١-٤

  ١٦٥  .وتوزیعھا المكاني واقع الخدمات التعلیمیة: ٢-٤

  ١٦٧  .واقع خدمات ریاض األطفال ومعاییر تخطیطھا: ١-٢-٤

  ١٧١  .ومعاییر تخطیطھا االبتدائيواقع خدمات التعلیم : ٢-٢-٤

  ١٧٦  .واقع خدمات التعلیم الثانوي ومعاییر تخطیطھا: ٣-٢-٤

  ١٨١  .المعلمین والمعلمات إعدادلیم المھني ومعاھد واقع خدمات التع: ٤-٢-٤

  ١٨٢  .المعاییر التخطیطیة للخدمات التعلیمیة بالنسبة لعدد السكان: ٥-٢-٤

  ١٨٥  .واقع خدمات التعلیم العالي: ٣-٢-٤

  ١٨٨  .واقع الخدمات الصحیة وتوزیعھا المكاني: ٣-٤

  ١٨٨  .واقع الخدمات الصحیة: ١-٣-٤

  ١٩٠  .مكاني للخدمات الصحیةالتوزیع ال: ٢-٣-٤

  ١٩٢  .المعاییر التخطیطیة للخدمات الصحیة: ٣-٣-٤

  ١٩٢  ).مستشفى/شخص(المعیار : ١ -٣- ٣-٤

  ١٩٤  ).مركز صحي/شخص(المعیار : ٢ -٣-٣-٤

  ١٩٥  ).سریر/شخص(المعیار : ٣ -٣-٣-٤

  ١٩٥  ).طبیب/شخص(المعیار : ٤ -٣-٣-٤

  ١٩٧  ).طبیب أسنان/شخص(المعیار : ٥ -٣-٣-٤

  ١٩٧  ).صیدلي/شخص(المعیار : ٦ -٣-٣-٤

  ١٩٧  ).ممرض/شخص(المعیار : ٧ -٣-٣-٤

  ١٩٨  ).طبیب/ممرض(المعیار  -٨ -٣ -٣-٤

  ١٩٨  .معدل الموالید والخصوبة والوفیات ووفیات األطفال الرضع -٤ -٣-٤

  ١٩٩  .واقع خدمات إنتاج وتوزیع المشتقات النفطیة: ٤-٤

  ٢٠٣  .وزیع الطاقة الكھربائیةواقع خدمات إنتاج وت: ٥-٤



  )  ز( 

  ٢٠٨  .واقع خدمات الطرق البریة وتوزیعھا المكاني: ٦-٤

  ٢٠٨  .أصناف الطرق البریة وتوزیعھا المكاني -١ -٦ -٤

  ٢١١  .الطرق الرئیسة -١ -١ -٦ -٤

  ٢١١  .الطرق الثانویة -٢ -١ -٦ -٤

  ٢١١  .الطرق الریفیة -٣ -١ -٦ -٤

  ٢١٦  .الجسور -٤ -١ -٦ -٤

  ٢١٩  .الطرق البریة ومعدل خدمتھا بحسب معیار المساحة والسكانكثافة  -٢ -٦ -٤

  ٢١٩  .كثافة الطرق بحسب معیار المساحة ومعدل المساحة المخدومة -١ -٢ -٦ -٤

  ٢٢١  .كثافة الطرق بحسب معیار السكان ومعدل السكان المخدومین -٢ -٢ -٦ -٤

  ٢٢٣  .لمكانيوتوزیعھا ا االتصاالتواقع خدمات شبكة : ٧-٤

  ٢٢٥  .واقع خدمات إنتاج الماء الصافي وتوزیعھا المكاني: ٨-٤

  ٢٣٠  .وتوزیعھا المكاني) المجاري(واقع خدمات الصرف الصحي : ٩-٤

  ٢٣٢  .واقع الخدمات البلدیة وتوزیعھا المكاني: ١٠-٤

  ٢٣٧  .وتوزیعھا المكاني )تنمیة األقالیم(واقع مشاریع خطة : ١١-٤

تحلیaaaل مؤشaaaرات التنمیaaaة اإلقلیمیaaaة یإسaaaتخدام أسaaaلوبي التحلیaaaل العaaaاملي    : سخaaaامالفصaaaل ال
)(Factor Analysis  وتحلیل سوات)S.W.O.T.(  ٢٧٢-٢٤٢  

  ٢٤٢  .أسلوب التحلیل العاملي لمؤشرات التنمیة اإلقلیمیة: ١ -٥

  ٢٤٢  .أسلوب التحلیل العاملي: ١ -١ -٥

  ٢٤٤  .المفھوم الریاضي للتحلیل العاملي: ٢ -١ -٥

  ٢٤٥  .التحلیل العاملي لمؤشرات التنمیة اإلقلیمیةإستعمال : ٣ -١ -٥

  ٢٤٦  .محددات نموذج التحلیل العاملي: ١ - ٣ -١ -٥

  ٢٤٦  .إعداد البیانات للتحلیل العاملي: ٢ -٣ -١ -٥

  ٢٤٧  .مصفوفة متغیرات التحلیل العاملي: ٣ -٣ -١ -٥

  ٢٤٨  .یل العامليمصفوفة االرتباط  لمتغیرات التحل: ٤ -٣ -١ -٥

  ٢٤٨  .مصفوفة اإلشتراكیات لمتغیرات التحلیل العاملي: ٥ -٣ -١ -٥

  ٢٥١  .نتائج التحلیل العاملي: ٦ - ٣ -١ -٥



  )  س( 

  ٢٦٦  .لمؤشرات التنمیة اإلقلیمیة) .S.W.O.T(أسلوب تحلیل سوات : ٢ -٥

  ٢٦٧  .لقطاع السكان) .S.W.O.T(تحلیل سوات : ١ -٢ -٥

  ٢٦٨  .للقطاعات اإلقتصادیة) .S.W.O.T(تحلیل سوات : ٢ -٢ -٥

  ٢٦٨  .للقطاع الزراعي) .S.W.O.T(تحلیل سوات : ١ - ٢ -٢ -٥

  ٢٦٩  .للقطاع الصناعي) .S.W.O.T(تحلیل سوات : ٢ - ٢ -٢ -٥

  ٢٧٠  .للقطاع السیاحي والتجاري) .S.W.O.T(تحلیل سوات : ٣ - ٢ -٢ -٥

  ٢٧١  .لقطاع الخدمات) .S.W.O.T(تحلیل سوات :  ٣ -٢ -٥

  ٣١٩-٢٧٣  .ستراتیجیة التنمیة اإلقلیمیة: دسالفصل السا

  ٢٧٣  .ستراتیجیة التنمیة اإلقلیمیة وإقتراح البدائل التنمویة: ١-٦

  ٢٧٣  .مفھوم ستراتیجیة التنمیة اإلقلیمیة ومتطلباتھا: ١ - ١-٦

  ٢٧٤  .أھداف ستراتیجیة التنمیة اإلقلیمیة: ٢ - ١-٦

  ٢٧٤  .لتقویم وإقتراح البدائل التنمویة الرؤیة الستراتیجیة: ٣  - ١-٦

  ٢٧٤  ). قطب التنمیة: (البدیل األول: ١ - ٣  - ١-٦

  ٢٧٦  ). محاور التنمیة: (البدیل الثاني: ٢ -٣ - ١-٦

  ٢٧٨  ). الوحدات التنمویة: (البدیل الثالث: ٣ -٣ - ١-٦

  ٢٧٨  ).المثلث التنموي(المنطقة المركزیة للتنمیة : البدیل الرابع: ٤ -٣ - ١-٦

  ٢٨٦  .وخصائصھم الجغرافیة ٢٠٢٠تقدیرات السكان لسنة : ٢-٦

  ٢٨٦  .النمو السكاني نسبة: ١ -٢-٦

  ٢٨٦  .عدد السكان وتوزیعھم المكاني: ٢ - ٢-٦

  ٢٨٨  . التركیب البیئي السكاني: ٣ - ٢-٦

  ٢٨٩  .الكثافة السكانیة: ٤ -٢-٦

  ٢٩١ .ستراتیجیة التنمیة اإلجتماعیة والخدمیة: ٣-٦

  ٢٩١  .ستراتیجیة تنمیة خدمات اإلسكان: ١ -٣-٦

  ٢٩٢  . ستراتیجیة تنمیة الخدمات التعلیمّیة: ٢ - ٣-٦

  ٢٩٤  .ستراتیجیة تنمیة الخدمات الصحّیة: ٣ - ٣-٦



  )  ش( 

  ٢٩٥  .والوقودستراتیجیة تنمیة الخدمات الطاقة : ٤ - ٣-٦

  ٢٩٧  .الطرقالنقل وستراتیجیة تنمیة خدمات : ٥ - ٣-٦

  ٣٠١  ). المجاري(تنمیة خدمات الماء الصافي والصرف الصحي  ستراتیجیة: ٦ - ٣-٦

  ٣٠٥  . ٢٠١٢مشروع النجف األشرف عاصمة الثقافة اإلسالمیة لسنة : ٧ -٣-٦

  ٣٠٧  .ستراتیجیة التنمیة اإلقتصادّیة: ٤-٦

  ٣٠٧  .الموارد المائیةصیانة ستراتیجیة التنمیة الزراعیة و: ١ -٤-٦

  ٣١٣  .لصناعیةستراتیجیة التنمیة ا: ٢ - ٤-٦

  ٣١٦  .ستراتیجیة التنمیة السیاحیة والتجاریة: ٣ - ٤-٦

  ٣٢٤-٣٢٠  .االستنتاجات والتوصیات

  ٣٣٦-٣٢٥  .المصادر -

  ٣٢٥  .المصادر باللغة العربیة -

  ٣٣٦  .المصادر باللغة االنكلیزیة -

  ٢٤-١  .المالحق -

  A-B  .المستخلص باللغة االنكلیزیة -

  

  )فھرست الجداول(

  الصفحة  الجدول انعنو  ت

الخامات المعدنیة في محافظة النجف وكمیاتھdا اإلحتیاطیdة بحسdب مواقعھdا الجغرافیdة والصdناعات المسdتفیدة          ١
  .منھا

٢٥  

-١٩٧٧(معدالت درجة الحdرارة العظمdى والصdغرى فdي محطdة األنdواء الجویdة فdي محافظdة النجdف للمdدة              ٢
٢٠٠٧.(  

٣٣  

  ٣٥  ).٢٠٠٧-١٩٩٧(حافظة النجف للمدة في مملم /معدالت الشھریة لألمطارال  ٣

  ٣٦  ).٢٠٠٧-١٩٩٧(معدل ھبوب الریاح وإتجاھاتھا في محافظة النجف للمدة   ٤

  ٣٧  ).٢٠٠٨-٢٠٠٧(عدد العواصف الترابیة المسجلة في محافظة النجف للمدة   ٥

  ٤٧  .القیمة الفعلیة لألمطار ونوع الغطاء النباتي  ٦

  ٥٦  . ٢٠١٠بحسب الوحدات اإلداریة في محافظة النجف تقدیرات سنة  عدد السكان وتوزیعھم النسبي  ٧

  ٥٧  . ٢٠١٠وتقدیرات سنة  ١٩٩٧عدد السكان وتوزیعھم البیئي في الوحدات اإلداریة في محافظة النجف لسنة   ٨



  )  ص( 

  ٥٨  . ٢٠١٠عدد السكان وتركیبھم النوعي في محافظة النجف بحسب التقدیرات لسنة   ٩

  ٥٩  . ٢٠١٠وتقدیرات سنة  ١٩٩٧الفئات العمریة الرئیسة في محافظة النجف لسنة عدد السكان بحسب   ١٠

  ٦٠  . ٢٠١٠وتقدیرات سنة  ١٩٩٧عدد السكان وتركیبھم العمري والنوعي في محافظة النجف لسنة   ١١

عدد السdكان وتdوزیعھم النسdبي بحسdب التقdدیرات ونتdائج حصdر السdكان فdي الوحdدات اإلداریdة فdي محافظdة                ١٢
  . ٢٠١٠نجف لسنة ال

٦٤  

ونتdائج الحصdر    ١٩٩٧لسdنة  عدد السكان ومعدل النمdو بحسdب البیئdة والوحdدة اإلداریdة فdي محافظdة النجdف           ١٣
  . ٢٠١٠لسنة 

٦٧  

  ٦٩  . ٢٠١٠مساحة الوحدات اإلداریة وكثافتھا السكانیة في محافظة النجف بحسب نتائج الحصر لسنة   ١٤

  ٧٢  . ٢٠١٠على المراكز الحضریة في محافظة النجف بحسب نتائج الحصر لسنة ) مالحج -المرتبة(تطبیق قاعدة زیف   ١٥

.٢٠١٠المراتب الحجمیة للمراكز الحضریة في محافظة النجف بحسب نتائج الحصر لسنة   ١٦  ٧٣  

)٢٠١٠و ١٩٩٧(أعداد السكان العاملین بحسب نشاطھم اإلقتصادي ونسبتھم في محافظةالنجف لسنة  ١٧  ٧٥  

.٢٠١٠لسنة  لسكان العاملین بحسب نشاطھم اإلقتصادي والوحدة اإلداریة في محافظة النجفأعداد ا  ١٨  ٧٦  

لسنة التوزیع النسبي للسكان العاملین بحسب نشاطھم اإلقتصادي والوحدة اإلداریة في محافظة النجف   ١٩
٢٠١٠   

٧٧  

  ٧٧  ٢٠٠٨محافظة النجف والعراق لسنة عام فأكثر بحسب البیئة والنوع في  ١٥البطالة بین السكان بعمر  نسبة  ٢٠

  ٧٨  ).٢٠١٠ـ١٩٧٧(الھجرة الداخلة إلى محافظة النجف والخارج منھا للسنوات   ٢١

  ٧٩  ).٢٠١٠-٢٠٠٥(أعداد العوائل النازحة من محافظات العراق األخرى إلى محافظة النجف خالل المدة   ٢٢

  ٨٠  ).٢٠١٠-٢٠٠٥(ظة النجف للمدة أعداد العوائل النازحة إلى الوحدات اإلداریة في محاف  ٢٣

محافظddة النجddف بحسddب دولddة المھجddر خddالل المddدة    إلddىعddدد األفddراد والعوائddل المھجddرة والمھddاجرة العائddدة     ٢٤
)٢٠١٠-٢٠٠٣.(  

٨١  

محافظة النجف بحسب الوحدة اإلداریة خالل المدة  إلىالعائدة ) المھجرة والمھاجرة(عدد األفراد والعوائل   ٢٥
)٢٠١٠-٢٠٠٣(.  

٨٢  

  ٨٣  ).٢٠١٠-١٩٩٧(نمو السكان بحسب البیئة والوحدة اإلداریة في محافظة النجف للمدة  نسبة  ٢٦

  ٨٥  . ٢٠١٠نة ة اإلداریة في محافظة النجف لسستوى التنموي والوحدمحسب البعدد المستقرات البشریة   ٢٧

  ٩١  . ٢٠١٠مساحة الوحدات اإلداریة الكلیة والمزروعة في محافظة النجف لسنة   ٢٨

المسddاحات المزروعddة بمحصddول الشddلب وكمیاتddھ المنتجddة فddي محافظddة النجddف والعddراق للسdddنوات             ٢٩
)٢٠١٠-٢٠٠٧.(  

٩٣  

  ٩٤   ٢٠١٠المساحات المزروعة بمحصول الشلب وكمیاتھ المنتجة في محافظة النجف بحسب الوحدة اإلداریة لسنة   ٣٠

جddة فddي محافظddة النجddف والعddراق للسddنوات     المسddاحات المزروعddة بمحصddول الحنطddة وكمیاتddھ المنت      ٣١
)٢٠١٠-٢٠٠٧.(  

٩٦  



  )  ض( 

المساحات المزروعة بمحصول الحنطة وكمیاتھ المنتجdة فdي محافظdة النجdف بحسdب الوحdدة اإلداریdة          ٣٢
  . ٢٠١٠لسنة 

٩٧  

المسddاحات المزروعddة بمحصddول الشddعیر وكمیاتddھ المنتجddة فddي محافظddة النجddف والعddراق للسddنوات            ٣٣
)٢٠١٠-٢٠٠٧.(  

٩٨  

المساحات المزروعة بمحصول الشعیر وكمیاتھ المنتجdة فdي محافظdة النجdف بحسdب الوحdدة اإلداریdة          ٣٤
  . ٢٠١٠لسنة 

٩٩  

المساحات المزروعة بمحصول الذرة الصفراء وكمیاتھ المنتجة في محافظة النجف والعdراق للسdنوات     ٣٥
)٢٠١٠-٢٠٠٧.(  

١٠١  

المساحات المزروعة بمحصdول الdذرة الصdفراء وكمیاتdھ المنتجdة فdي محافظdة النجdف بحسdب الوحdدة             ٣٦
  . ٢٠١٠اإلداریة لسنة 

١٠٢  

-٢٠٠٧(أعdداد أشdجار النخیddل والكمیdات المنتجdة مddن التمdور فdي محافظddة النجdف والعdراق للسddنوات           ٣٧
٢٠١٠.(  

١٠٣  

  ١٠٥  . ٢٠١٠و ٢٠٠١افظة النجف لسنتي أعداد األغنام واألبقار والجاموس والماعز في مح  ٣٨

أعddداد األغنddام واألبقddار والجddاموس والمddاعز والجddاموس واإلبddل وحقddول الddدواجن بحسddب الوحddدات          ٣٩
  . ٢٠١٠اإلداریة في محافظة النجف لسنة

١٠٦  

  ١٠٧  . ٢٠١٠عدد بحیرات األسماك العاملة بحسب حجمھا في محافظة النجف لسنة   ٤٠

  ١٠٨  . ٢٠١٠لرئیسة ومواصفاتھا في محافظة النجف لسنة النواظم المائیة ا  ٤١

جداول الموارد المائیة الرئیسة والفرعیة وأطوالھا ومعدل تصریفھا فdي محافظdة النجdف بحسdب      أعداد  ٤٢
  . ٢٠١٠الوحدة اإلداریة لسنة 

١٠٩  

وحddدة المبddازل الرئیسddة والفرعیddة وأطوالھddا ومعddدل تصddریفھا فddي محافظddة النجddف بحسddب ال        أعddداد  ٤٣
  . ٢٠١٠اإلداریة لسنة 

١١٠  

 اإلداریdة المساحات القابلة لإلرواء والمرواة فعلیًا وطdرق اإلرواء فdي محافظdة النجdف بحسdب الوحdدة         ٤٤
  . ٢٠١٠لسنة 

١١١  

المشاریع المستصلحة للجداول المائیة الرئیسdة والفرعیdة فdي محافظdة النجdف بحسdب الوحdدة اإلداریdة           ٤٥
  . ٢٠١٠لسنة 

١١٢  

مشاریع المستصلحة للمبازل المائیdة الرئیسdة والفرعیdة فdي محافظdة النجdف بحسdب الوحdدة اإلداریdة          ال  ٤٦
  . ٢٠١٠لسنة 

١١٣  

  ١١٣  . ٢٠١٠عدد اآلبار بحسب القطاع في محافظة النجف لغایة سنة   ٤٧

  ١١٩  . ٢٠٠٥بنیة الصناعات التحویلیة الكبیرة في محافظة النجف لسنة   ٤٨

  ١١٩  . ٢٠٠٥لصناعات التحویلیة الكبیرة في محافظة النجف لسنة األھمیة النسبیة ل  ٤٩

  ١٢٠  . ٢٠٠٥بنیة الصناعات الكبیرة في العراق لسنة   ٥٠

  ١٢٠  . ٢٠٠٥األھمیة النسبیة للصناعات الكبیرة في العراق لسنة   ٥١



  )  ط( 

  ١٢١  . ٢٠١٠بنیة الصناعات التحویلیة الكبیرة في محافظة النجف لسنة   ٥٢

  ١٢١  . ٢٠١٠سبیة للصناعات التحویلیة الكبیرة في محافظة النجف لسنة األھمیة الن  ٥٣

  ١٢٢  . ٢٠١٠بنیة الصناعات الكبیرة في العراق لسنة   ٥٤

  ١٢٣  . ٢٠١٠األھمیة النسبیة للصناعات الكبیرة في العراق لسنة   ٥٥

  ١٢٦  .)٢٠١٠و ٢٠٠٥(واقع الصناعات الغذائیة في محافظة النجف والعراق لسنة   ٥٦

  ١٢٧  ).٢٠١٠و ٢٠٠٥(واقع الصناعات النسیجیة واأللبسة والجلود في محافظة النجف والعراق لسنة   ٥٧

  ١٢٩  ).٢٠١٠و ٢٠٠٥(واقع الصناعات الكیمیاویة في محافظة النجف والعراق لسنة   ٥٨

  ١٣١  .)٢٠١٠و ٢٠٠٥(واقع الصناعات اإلنشائیة في محافظة النجف والعراق لسنة   ٥٩

  ١٣٣  . ٢٠١٠یة للصناعات الكبیرة بحسب الوحدات اإلداریة في محافظة النجف لسنة األھمیة النسب  ٦٠

سdنة  لللصناعات الكبیرة بحسب الوحدة اإلداریة والفرع الصناعي في محافظة النجdف   المكانيالتوزیع   ٦١
٢٠١٠ .  

١٣٥  

داخdل المحافظdة    قیمة مستلزمات اإلنتاج للمنشdآت الصdناعیة الكبیdرة فdي محافظdة النجdف وقیمتھdا مdن          ٦٢
  . ٢٠١٠ومن خارجھا بحسب الوحدة اإلداریة لسنة 

١٣٩  

العاملین في المنشآت الصناعیة الكبیرة وعدد العاملین من داخل محافظة النجف ومن خارجھا بحسب  أعداد  ٦٣
  . ٢٠١٠الوحدة اإلداریة لسنة 

١٤٥  

  ١٥١  .في محافظة النجف اإلداریةات المراكز الدینیة والمناطق السیاحیة بحسب موقعھا ضمن الوحد أھم  ٦٤

  ١٥٢  . ٢٠١٠لسنة  األشھرالوافدین إلى محافظة النجف بحسب  واألجانبعدد السیاح العرب   ٦٥

  ١٥٣  . ٢٠١٠لسنة  في محافظة النجف اإلداریةعدد الفنادق السیاحیة بحسب درجة تصنیفھا والوحدة   ٦٦

لسنة الغرف والسویتات واالسّرة في محافظة النجف  عدد الفنادق السیاحیة بحسب درجة تصنیفھا وعدد  ٦٧
٢٠١٠ .  

١٥٣  

  ١٥٣  . ٢٠١٠لسنة  عدد المطاعم السیاحیة بحسب درجة تصنیفھا في محافظة النجف  ٦٨

  ١٥٣  . ٢٠١٠لسنة في محافظة النجف  اإلداریةعدد شركات السیاحة والسفر بحسب الوحدة   ٦٩

النشاط التجاري بحسب الوحدة اإلداریة في محافظة النجف لسنة التجاریة والعاملین في  مؤسساتأعداد ال  ٧٠
٢٠١٠ .  

١٥٥  

  ١٥٨  ).٢٠١٠ -٢٠٠٨(أعداد الرحالت الجویة لمطار النجف األشرف الدولي بحسب الشھور للمدة   ٧١

  ١٥٨  . ٢٠١٠أعداد المسافرین من والى مطار النجف األشرف الدولي لغایة   ٧٢

زة إستثمار موزعة بحسب نوع القطاع والوحدة اإلداریة في محافظة النجف أعداد المشاریع الممنوحة إجا  ٧٣
  . ٢٠١٠لغایة 

١٦٠  

  ١٦٠   ٢٠١٠لغایة  جنسیات المستثمرین وعدد المشاریع والقطاعات المستثمر بھا في محافظة النجف  ٧٤



  )  ظ( 

  ١٦٤  . ٢٠١٠عدد المساكن بحسب البیئة والوحدة اإلداریة في محافظة النجف لسنة   ٧٥

  ١٦٥  ).٢٠١٠و ١٩٩٧(دد األسر ومتوسط حجم األسرة في محافظة النجف لسنة ع  ٧٦

  ١٦٥  . ٢٠١٠المجمعات السكنیة المنجزة ومواصفاتھا في محافظة النجف لسنة   ٧٧

أعddداد ریddاض األطفddال وإعddداد المعلمddات واألطفddال والشddعب فیھddا بحسddب حالتھddا العمرانیddة والوحddدة       ٧٨
  ).٢٠١١ -٢٠١٠(نة الدراسیة اإلداریة في محافظة النجف للس

١٦٨  

مؤشرات أعداد ریاض األطفال وإعداد المعلمات والشعب إلى عدد األطفال فیھا بحسب الوحدة اإلداریة في   ٧٩
  ).٢٠١١-٢٠١٠(محافظة النجف للسنة الدراسیة 

١٧٠  

اإلداریة في  أعداد ریاض األطفال والمعلمات والشعب المطلوبة بحسب المعاییر التخطیطیة في الوحدات  ٨٠
  ).٢٠١١-٢٠١٠(محافظة النجف للسنة الدراسیة 

١٧١  

أعداد المدارس االبتدائیة وإعداد المعلمین والتالمیذ والُشعب فیھا بحسب بیئتھا والوحدة اإلداریة في محافظة   ٨١
  ).٢٠١١-٢٠١٠(النجف للسنة الدراسیة 

١٧٢  

نیة واستقاللیتھا في الوحدات اإلداریة في محافظة أعداد مباني المدارس االبتدائیة بحسب حالتھا العمرا  ٨٢
  ).٢٠١١-٢٠١٠(النجف للسنة الدراسیة 

١٧٣  

مؤشرات أعداد المدارس االبتدائیة وإعداد المعلمین إلى عدد التالمیذ فیھا بحسب الوحدة اإلداریة في   ٨٣
  ).٢٠١١-٢٠١٠(محافظة النجف للسنة الدراسیة 

١٧٤  

والمعلمین والُشعب المفترض توفـّرھا بحسب المعاییر التخطیطیة في الوحدات  أعداد المدارس االبتدائیة  ٨٤
  ).٢٠١١-٢٠١٠(اإلداریة في محافظة النجف للسنة الدراسیة 

١٧٥  

أعداد المدارس الثانویة وإعداد المدرسین والطلبة والشعب فیھا بحسب بیئتھا والوحدة اإلداریة في محافظة   ٨٥
  ).٢٠١١-٢٠١٠(النجف للسنة الدراسیة 

١٧٧  

 سنةأعداد مباني المدارس الثانویة بحسب حالتھا العمرانیة واستقاللیتھا في أقضیة ونواحي محافظة النجف ل  ٨٦
٢٠١٠ .  

١٧٨  

مؤشرات أعداد المدارس الثانویة وإعداد المدرسین إلى عدد الطلبة فیھا بحسب الوحدة اإلداریة في محافظة   ٨٧
  )٢٠١١-٢٠١٠(النجف للسنة الدراسیة 

١٧٩  

أعداد المدارس الثانویة والمدرسیین والُشعب المفترض توفرھا بحسب المعاییر التخطیطیة في الوحدات   ٨٨
  ).٢٠١١-٢٠١٠(اإلداریة في محافظة النجف للسنة الدراسیة 

١٨٠  

وعدد المدرسین والطلبة والشعب فیھا بحسب حالتھا ) إعدادیات الصناعة(عدد مدارس التعلیم المھني   ٨٩
  ).٢٠١١ـ٢٠١٠(محافظة النجف للسنة الدراسیة الوحدات اإلداریة في عمرانیة في ال

١٨١  

أعداد معاھد إعداد المعلمین والمعلمات وكادر المدرسین والطلبة والُشعب فیھا ضمن محافظة النجف للسنة   ٩٠
  ).٢٠١١- ٢٠١٠(الدراسیة 

١٨٢  

إلى عدد السكان بحسب الوحدة اإلداریة في محافظة مؤشرات ریاض األطفال والمدارس االبتدائیة والثانویة   ٩١
  ).٢٠١١-٢٠١٠(النجف للسنة الدراسیة 

١٨٣  

أعداد ریاض األطفال والمدارس االبتدائیة الثانویة المفترض توفرھا بحسب المعاییر التخطیطیة بالنسبة لعدد   ٩٢
  . ٢٠١٠السكان في كل وحدة إداریة من محافظة النجف لسنة 

١٨٤  



  )  ع( 

لطلبة والتدریسیین موزعین بحسب الكلیة والقسم واللقب العلمي في جامعة الكوفة للسنة الدراسیة أعداد ا  ٩٣
  ).٢٠١١ـ٢٠١٠(

١٨٧  

المستشفیات وكادرھا الطبي والصحي وعدد األسّرة فیھا موّزعة بحسب الوحدة اإلداریة في محافظة النجف   ٩٤
  . ٢٠١٠لسنة 

١٨٩  

  ١٨٩  . ٢٠١٠نجف موّزعة بحسب الوحدة اإلداریة لسنة عدد المؤسسات الصحیة في محافظة ال  ٩٥

  ١٩٠  . ٢٠١٠أعداد ذوي المھن الطبّیة والصحّیة في محافظة النجف بحسب الوحدة اإلداریة لسنة   ٩٦

  ١٩١   ٢٠١٠التوزیع النسبي لذوي المھن الطبّیة والصحّیة في محافظة النجف بحسب الوحدة اإلداریة لسنة   ٩٧

مستشفیات والمراكز الصحّیة واألسّرة إلى عدد السكان بحسب الوحدة اإلداریة في محافظة مؤشرات أعداد ال  ٩٨
  . ٢٠١٠النجف لسنة 

١٩٣  

األعداد المفترض توفّرھا من المستشفیات والمراكز الصحیة واألسّرة واألطباء وأطباء األسنان والصیادلة   ٩٩
  . ٢٠١٠بحسب الوحدة اإلداریة في محافظة النجف لسنة 

١٩٤  

مؤشرات أعداد األطباء وأطباء األسنان والصیادلة والممرضین إلى عدد السكان بحسب الوحدة اإلداریة في   ١٠٠
  . ٢٠١٠محافظة النجف لسنة 

١٩٦  

  ٢٠٠  . ٢٠١٠إنتاج مصفى النجف األشرف من المشتقات النفطیة لسنة   ١٠١

  ٢٠٠  . ٢٠١٠افظة النجف لسنة المعدل الشھري الوارد من مستودعات المشتقات النفطیة إلى مح  ١٠٢

محطات تعبئة الوقود وساحات تجھیز النفط والغاز الحكومیة واألھلیة موزعة بحسب الوحدات اإلداریة في   ١٠٣
  .محافظة النجف

٢٠١  

  ٢٠٢  . ٢٠١٠في محافظة النجف لسنة ) الكاز(عدد مولدات الطاقة الكھربائیة المجّھزة بمادة   ١٠٤

  ٢٠٤  . ٢٠١٠ة الطاقة الكھربائیة الوطنیة بحسب الصنف في محافظة النجف لسنة عدد المشتركین بشبك  ١٠٥

أعداد المشتركین والمتجاوزین على شبكة الطاقة الكھرباء الوطنیة في محافظة النجف بحسب القضاء لسنة   ١٠٦
٢٠١٠ .  

٢٠٤  

  ٢٠٥  ).٢٠١٢ـ ٢٠٠٧(معدل كمیات الطاقة الكھربائیة المطلوبة بحسب األصناف للمدة   ١٠٧

  ٢٠٥  )٢٠١٠ـ ٢٠٠٦(معدل ساعات القطع والتجھیز للطاقة الكھربائیة في محافظة النجف األشرف للمدة   ١٠٨

  ٢٠٦  . ٢٠١٠عدد مولدات الطاقة الكھربائیة العامة والخاصة وقدرتھا التولیدیة الكلیة في محافظة النجف لسنة  ١٠٩

  ٢٠٧  .  ٢٠١٠ي محافظة النجف بحسب الوحدة اإلداریة لسنة األحمال المجّھزة للطاقة الكھربائیة والمطلوبة ف  ١١٠

  ٢٠٩  . ٢٠١٠ومجموع أطوالھا في محافظة النجف لسنة ) المعّبدة وغیر المعّبدة(الطرق البریة   ١١١

  ٢٠٩  . ٢٠١٠عدد الطرق البریة المعّبدة ومجموع أطوالھا بحسب صنفھا في محافظة النجف لسنة   ١١٢

ومجموع أطوالھا بالكیلومترات في محافظة النجف بحسب الوحدة اإلداریة لسنة  أصناف الطرق البرّیة  ١١٣
٢٠١٠ .  

٢٠٩  

  ٢١٢  . ٢٠١٠الطرق البریة الرئیسة وأطوالھا في محافظة النجف لسنة   ١١٤



  )  غ( 

  ٢١٢  . ٢٠١٠لسنة  الطرق البریة الثانویة وأطوالھا في محافظة النجف  ١١٥

  ٢١٣  . ٢٠١٠ظة النجف بحسب الوحدة اإلداریة لسنة أطوال الطرق البریة الریفیة في محاف  ١١٦

  ٢١٤  ).٢٠١٠ـ ٢٠٠٣(أعداد الطرق المنجزة وأطوالھا بحسب الوحدة اإلداریة في محافظة النجف خالل المّدة   ١١٧

وأطوالھddا بحسddب الوحddدة اإلداریddة فddي محافظddة      ٢٠١٠الطddرق البریddة الریفیddة المنجddزة خddالل سddنة       ١١٨
  .النجف

٢١٥  

لطرق الترابیة وأطوالھا وعدد القرى الریفیة غیر المخدومة بحسب الوحدة اإلداریة في محافظة النجف عدد ا  ١١٩
  . ٢٠١٠لسنة 

٢١٦  

  ٢١٧  . ٢٠١٠عداد الجسور والمجسرات وتوزیعھا بحسب الوحدة اإلداریة في محافظة النجف لسنة ا  ١٢٠

  ٢١٨  . ٢٠١٠الجسور والمجسرات قید االنجاز في محافظة النجف لسنة   ١٢١

  ٢١٨  . ٢٠١٠أعداد المركبات المسجلة بحسب الصنف في محافظة النجف لسنة   ١٢٢

كثافة الطرق البریة المعّبدة بحسب المساحة والسكان والمؤشر العالمي موّزعة على الوحدات اإلداریة في   ١٢٣
  . ٢٠١٠محافظة النجف لسنة 

٢٢٠  

  ٢٢١  ٢٠١٠ي محافظة النجف بحسب الوحدةاإلداریة لسنة معدل المساحة المخدومة بشبكة الطرق البریة ف  ١٢٤

  ٢٢٢  . ٢٠١٠معدل عدد السكان المخدومین بشبكة الطرق البریة في محافظة النجف بحسب الوحدة اإلداریة لسنة   ١٢٥

  ٢٢٤  ٢٠١٠البداالت الھاتفیة وسعتھا ونوعھا واألرقام المشغولة والشاغرة في محافظة النجف لسنة   ١٢٦

بحسب الوحدات اإلداریة في محافظة النجف ) شخص١٠٠/ھاتف(السعة الھاتفیة والخطوط المشغولة  كثافة  ١٢٧
  . ٢٠١٠لسنة 

٢٢٤  

المشاریع والمجمعات المائیة العاملة وطاقاتھا اإلنتاجیة في محافظة النجف بحسب الوحدة اإلداریة لسنة   ١٢٨
٢٠١٠ .  

٢٢٧  

ماء الصافي بحسب الوحدات اإلداریة في محافظة النجف لسنة أعداد القرى المخدومة وغیر المخدومة بال  ١٢٩
٢٠١٠ .  

٢٢٨  

 ٢٠٠٩و ٢٠٠٨(نسبة تجھیز الماء الصافي لسكان محافظة النجف بحسdب الوحdدة اإلداریdة للسdنوات        ١٣٠
  ) .٢٠١٠و

٢٢٨  

  ٢٢٩  . ٢٠١٠محطات التصفیة الجدیدة العاملة بالطاقة الشمسیة في محافظة النجف لسنة   ١٣١

  ٢٣٠  ).٢٠١٠ـ ٢٠٠٦(كمیات میاه الصرف الصحي في محافظة النجف للمدة   ١٣٢

  ٢٣١  . ٢٠١٠في محافظة النجف لسنة ) سبتك تانك(األحیاء المخدومة بنظام معالجة   ١٣٣

مساحة المخططات األساسیة وعدد المحالت والوحدات السكنیة والمباني في مدن محافظة النجف لسنة   ١٣٤
٢٠١٠ .  

٢٣٣  

  ٢٣٣  . ٢٠١٠جازات البناء بحسب الوحدة اإلداریة في محافظة النجف لسنة عدد إ  ١٣٥

  ٢٣٤  . ٢٠١٠مساحة الشوارع الكلیة والشوارع المبلطة وغیر المبلطة في مدن محافظة النجف لسنة  ١٣٧



  )  ف( 

  ٢٣٥  . ٢٠١٠عدد المناطق الخضراء ونسبة مساحاتھا والمنفذ منھا في مدن محافظة النجف لسنة   ١٣٦

  ٢٣٦  . ٢٠١٠ت الخدمات البلدیة المقّدمة في مدن محافظة النجف لسنة مؤشرا  ١٣٨

 المبddالغ المخصصddة والمصddروفة علddى مشddاریع خطddة تنمیddة األقddالیم لمحافظddة النجddف والعddراق للمddدة      ١٣٩
)٢٠١٠-٢٠٠٦. (  

٢٣٩  

النجdddف  إعdddداد مشdddاریع خطdddة تنمیdddة األقdddالیم المنفdddذة بحسdddب القطاعdddات والوحdddدات اإلداریdddة فdddي محافظdddة  ١٤٠
  . ٢٠١٠لسنة

٢٣٩  

  ٢٤٧  .Factor Analysis)(المتغیرات الداخلة في عملیة التحلیل العاملي   ١٤١

  ٢٤٩  .لمتغیرات التحلیل العاملي) Correlation Matrix(مصفوفة اإلرتباط   ١٤٢

  ٢٥٠  .لمتغیرات التحلیل العاملي )Communality(قیم االشتراكیات   ١٤٣

  ٢٥١  .ة التباین المفسرة والتراكمیة للعوامل المشتقة قبل التدویر وبعدهقیم الجذر الكامن ونسب  ١٤٤

  ٢٥٣  .م تشّبعات المتغیرات على العوامل المشتّقة من التحلیل العامليقّی  ١٤٥

توزیع الوحدات اإلداریة بحسب مستویاتھا والعوامل المشتقة المؤثرة في التنمیة اإلقلیمیة في محافظة النجف   ١٤٦
  . ٢٠١٠لسنة 

٢٦٣  

مصفوفة تشّبع التنمیة وتقویم المستوى العام بحسب العوامل المشتقة والوحدات اإلداریة في محافظة النجف   ١٤٧
  . ٢٠١٠لسنة 

٢٦٤  

  ٢٦٦  .).S.W.O.T(مضمون تحلیل سوات   ١٤٨

  ٢٨٧  . ٢٠٢٠تقدیرات عدد السكان بحسب البیئة والوحدات اإلداریة في محافظة النجف لسنة   ١٤٩

  ٢٩٠  . ٢٠٢٠ثافة السكانیة للوحدات اإلداریة في محافظة النجف بحسب التقدیرات لسنة الك  ١٥٠

  ٢٩٢  . ٢٠٢٠أعداد الوحدات السكنیة المطلوب توفـّرھا في محافظة النجف بحسب الوحدات اإلداریة لسنة   ١٥١

لمعاییر التخطیطیة األعداد المطلوب توفرھا من ریاض األطفال والمدارس االبتدائیة والثانویة بحسب ا  ١٥٢
  . ٢٠٢٠بالنسبة لعدد السكان في محافظة النجف لسنة 

٢٩٣  

  ٢٩٤  . ٢٠٢٠األعداد المطلوب توفرھا من الخدمات الصحّیة بحسب الوحدة اإلداریة في محافظة النجف لسنة   ١٥٣

اإلداریة لسنة  الكمیات المطلوبة من الوقود واألحمال للطاقة الكھربائیة في محافظة النجف بحسب الوحدة  ١٥٤
٢٠٢٠ .  

٢٩٦  

  ٢٩٧  .)٢٠١٠-٢٠٠٣(أعداد الطرق غیر المنجزة وأطوالھا بحسب الوحدة اإلداریة في محافظة النجف للمدة   ١٥٥

أطوال الطرق المنجزة وغیر المنجزة والمخطط لھا بحسب الوحدة اإلداریة في محافظة النجف للمدة   ١٥٦
)٢٠١٠-٢٠٠٣.(  

٢٩٨  

  ٢٩٨  .تحتاج إلى صیانة في محافظة النجف الطرق البریة التي  ١٥٧

موّزعة على والمؤشر العالمي  ٢٠١٠بحسب مؤشر كثافة الطرق لسنة  ٢٠٢٠أطوال الطرق المطلوبة لسنة   ١٥٨
  .الوحدات اإلداریة في محافظة النجف

٣٠٠  



  )  ق( 

ة في محافظة الكمیات المطلوب أن تتسع لھا المحطات والمشاریع المائیة ومشاریع الصرف الصحي الجدید  ١٥٩
  . ٢٠٢٠النجف لسنة 

٣٠٣  

  ٣٠٤  ).٢٠١٣ـ ٢٠١٠(خطـّة مشاریع مدیریة مجاري محافظة النجف للمدة   ١٦٠

  ٣٠٦  .وعددھا بحسب الكلفة الكلیة والتخصیصات السنویة) ٢٠١٢النجف عاصمة الثقافة اإلسالمیة لسنة(مشاریع   ١٦١

  ٣٠٨  .حسب الوحدات اإلداریة في محافظة النجفالمحاصیل الزراعیة الستراتیجیة الممكن تنمیتھا ب  ١٦٢

وتخصیصاتھا المالیة ضمن الخطة الخمسیة ) كفل ـ شنافیة(المساحات المطلوب إستصالحھا لمشروع   ١٦٣
  ).٢٠١٤ـ ٢٠١٠(

٣١٢  

كمیات خزین المیاه القابل لالستثمار بحسب مناطق الھضبة الغربیة ومعدل تصریفھا وعدد اآلبار المناسب   ١٦٤
  .في محافظة النجف للحفر

٣١٢  

  ٣١٤  .الصناعات الممكن تنمیتھا واالستثمار فیھا بحسب الوحدات اإلداریة في محافظة النجف  ١٦٥

  ٣١٧  .أنماط السیاحة الممكن إستثمارھا بحسب الوحدة اإلداریة في محافظة النجف  ١٦٦

  

  )فھرست األشكال(

  الصفحة  الشكل عنوان  ت

  ٤  .ھیكلیة الدراسة  ١

  ٨  .الجغرافیا بالتنمیة والتخطیط اإلقلیمي عالقة  ٢

  ١٥  .مراحل تحقیق التنمیة اإلقلیمیة  ٣

  ٣٣  ).٢٠٠٧-١٩٧٧(معدالت درجة الحرارة العظمى والصغرى في محطة النجف للمدة   ٤

  ٣٥  ).٢٠٠٧-١٩٧٧(النجف للمدة  طةملم في مح/المعدل الشھري لسقوط األمطار  ٥

  ٣٦  .وردة الریاح في محافظة النجف  ٦

  ٦١  .١٩٩٧الھرم السكاني في محافظة النجف لسنة   ٧

  ٦١  . ٢٠١٠الھرم السكاني في محافظة النجف بحسب تقدیرات سنة   ٨

  ٦٢  .١٩٩٧غیر النشیطین إقتصادیًا في محافظة النجف لسنة  إلىنسبة السكان النشیطین إقتصادیًا   ٩

  ٦٣  . ٢٠١٠ادیًا في محافظة النجف لسنة غیر النشیطین إقتص إلىنسبة السكان النشیطین إقتصادیًا   ١٠

  ٦٨ . ٢٠١٠لسنة والوحدة اإلداریة عدد السكان في محافظة النجف بحسب البیئة   ١١

  ٧٢  . ٢٠١٠على المراكز الحضریة في محافظة النجف لسنة ) الحجم -المرتبة (تطبیق قاعدة زیف   ١٢

  ٧٥  ).٢٠١٠ -١٩٩٧(ظة النجف لسنتي أعداد السكان العاملین بحسب نشاطھم اإلقتصادي في محاف  ١٣

  ٧٦  . ٢٠١٠أعداد السكان العاملین بحسب نشاطھم اإلقتصادي والوحدة اإلداریة في محافظة النجف لسنة   ١٤



  )  ك( 

التوزیع النسبي للسكان العاملین بحسب نشاطھم اإلقتصادي والوحدة اإلداریة في محافظة النجف   ١٥
   ٢٠١٠لسنة

٧٧  

  ٩٤  ).٢٠١٠-٢٠٠٧(صول الشلب في محافظة النجف والعراق للسنوات الكمیات المنتجة من مح  ١٦

المساحات المزروعة بمحصول الشلب وكمیاتdھ المنتجdة فdي محافظdة النجdف بحسdب الوحdدة اإلداریdة           ١٧
  . ٢٠١٠لسنة 

٩٥  

  ٩٦  ).٢٠١٠-٢٠٠٧(الكمیات المنتجة من محصول الحنطة في محافظة النجف والعراق للسنوات   ١٨

ت المزروعة بمحصول الحنطة وكمیاتھ المنتجة في محافظdة النجdف بحسdب الوحdدة اإلداریdة      المساحا  ١٩
  . ٢٠١٠لسنة 

٩٧  

  ٩٩  ).٢٠١٠-٢٠٠٧(الكمیات المنتجة من محصول الشعیر في محافظة النجف والعراق للسنوات   ٢٠

اإلداریdة   المساحات المزروعة بمحصول الشعیر وكمیاتھ المنتجة فdي محافظdة النجdف بحسdب الوحdدة       ٢١
  . ٢٠١٠لسنة 

١٠٠  

-٢٠٠٧(الكمیddات المنتجddة مddن محصddول الddذرة الصddفراء فddي محافظddة النجddف والعddراق للسddنوات             ٢٢
٢٠١٠.(  

١٠١  

المساحات المزروعة بمحصول الdذرة الصdفراء وكمیاتdھ المنتجdة فdي محافظdة النجdف بحسdب الوحdدة            ٢٣
  . ٢٠١٠اإلداریة لسنة 

١٠٢  

  ١٠٤  ).٢٠١٠-٢٠٠٧(مور في محافظة النجف والعراق للسنوات الكمیات المنتجة من الت  ٢٤

  ١٠٦  . ٢٠١٠الثروة الحیوانیة في محافظة النجف بحسب الوحدة اإلداریة لسنة   ٢٥

  ١٣٥  . ٢٠١٠األھمیة النسبیة للصناعات الكبیرة بحسب الوحدات اإلداریة في محافظة النجف لسنة   ٢٦

الصناعیة الكبیرة من داخل محافظة النجف ومن خارجھا بحسب  نسبة قیمة مستلزمات اإلنتاج للمنشآت  ٢٧
  . ٢٠١٠الوحدة اإلداریة لسنة 

١٣٩  

نسبة العاملین في المنشآت الصناعیة الكبیرة من داخل محافظة النجف ومن خارجھا بحسب الوحدة اإلداریة   ٢٨
  . ٢٠١٠لسنة 

١٤٥  

  ١٥٢  . ٢٠١٠لسنة  األشھرنجف بحسب الوافدین إلى محافظة ال واألجانبأعداد السیاح العرب   ٢٩

أعداد الوحدات التجاریة والعاملین فdي النشdاط التجdاري بحسdب الوحdدة اإلداریdة فdي محافظdة النجdف            ٣٠
  . ٢٠١٠لسنة 

١٥٦  

  ١٦٤  . ٢٠١٠أعداد المساكن بحسب البیئة والوحدة اإلداریة في محافظة النجف لسنة   ٣١

ـ ٢٠١٠(وحدة اإلداریة في محافظة النجف للسنة الدراسیة مؤشرات خدمات ریاض األطفال بحسب ال  ٣٢
٢٠١١.(  

١٧٠  

بحسddب الوحddدة اإلداریddة فddي محافظddة النجddف للسddنة الدراسddیة         االبتddدائيمؤشddرات خddدمات التعلddیم     ٣٣
  .)٢٠١١ـ ٢٠١٠(

١٧٥  

ـd  ٢٠١٠(مؤشرات خدمات التعلیم الثانوي بحسب الوحدة اإلداریة في محافظة النجف للسdنة الدراسdیة     ٣٤
٢٠١١(.  

١٨٠  



  )  ل( 

مؤشرات ریاض األطفال والمدارس االبتدائیة والثانویة إلى عدد السكان بحسب الوحدة اإلداریة في محافظة   ٣٥
  ).٢٠١١-٢٠١٠(النجف للسنة الدراسیة 

١٨٣  

مؤشرات أعداد المستشفیات والمراكز الصحّیة إلى عدد السdكان بحسdب الوحdدة اإلداریdة فdي محافظdة         ٣٦
  . ٢٠١٠النجف لسنة

١٩٣  

مؤشرات أعداد األطباء وأطباء األسنان والصیادلة إلى عدد السكان بحسب الوحدة اإلداریة في محافظة   ٣٧
  . ٢٠١٠النجف لسنة 

١٩٦  

األحمddال المجّھddزة للطاقddة الكھربائیddة والمطلوبddة فddي محافظddة النجddف بحسddب الوحddدة اإلداریddة لسddنة        ٣٨
٢٠١٠   

٢٠٧  

  ٢٥١  .لمشتقة من التحلیل العامليالجذور الكامنة للعوامل ا  ٣٩

  ٢٨١  .المثلث التنموي المكاني والقطاعي في محافظة النجف  ٤٠

  ٢٨٧  . ٢٠٢٠تقدیرات عدد السكان حسب البیئة والوحدات اإلداریة في محافظة النجف لسنة   ٤١

  

 )فھرست الخرائط( 

  الصفحة  عنوان الخریطة  ت

  ٥    .موقع محافظة النجف األشرف من العراق  ١

  ١٨  .الوحدات اإلداریة في محافظة النجف  ٢

  ٢١  .التركیب الجیولوجي في محافظة النجف  ٣

  ٢٦  .الموارد المعدنیة في محافظة النجف  ٤

.أقسام السطح في محافظة النجف  ٥  ٢٩  

.خطوط اإلرتفاعات المتساویة في محافظة النجف  ٦  ٣١  

.)بیورنك(أنواع التربة في محافظة النجف بحسب تصنیف   ٧  ٣٩  

.الموارد المائیة في محافظة النجف  ٨  ٤٣  

  ٤٥  .اآلبار والعیون في محافظة النجف  ٩

  ٤٨  .النباتات الطبیعیة في محافظة النجف  ١٠

. ٢٠١٠التوزیع النسبي للسكان في محافظة النجف لسنة   ١١  ٦٥  

. ٢٠١٠توزیع الكثافة العامة للسكان في محافظة النجف لسنة   ١٢  ٧٠  

  ٨٦  . ٢٠١٠ت البشریة في محافظة النجف لسنة المستقرا  ١٣

  ٩٢  . ٢٠١٠التوزیع النسبي للمساحات الزراعیة في محافظة النجف لسنة   ١٤



  )  م( 

  ١٣٤  . ٢٠١٠المنشآت الصناعیة الكبیرة في محافظة النجف لسنة   ١٥

  ٢١٠  . ٢٠١٠شبكة الطرق البریة المعّبدة في محافظة النجف لسنة   ١٦

  ٢٥٤  . ٢٠١٠كانیة في محافظة النجف لسنة مستویات التنمیة الس  ١٧

  ٢٥٥  . ٢٠١٠في محافظة النجف لسنة مستویات الخدمات   ١٨

  ٢٥٧  . ٢٠١٠في محافظة النجف لسنة مستویات التنمیة العمرانیة   ١٩

  ٢٥٩  . ٢٠١٠في محافظة النجف لسنة مستویات التنمیة الصناعیة   ٢٠

  ٢٦٠  . ٢٠١٠ف لسنة في محافظة النجمستویات التنمیة الزراعیة   ٢١

  ٢٦٢  . ٢٠١٠في محافظة النجف لسنة مستویات التنمیة السیاحیة   ٢٢

  ٢٦٥  . ٢٠١٠في محافظة النجف لسنة مستویات التنمیة اإلقلیمیة   ٢٣

  ٢٧٥  .في محافظة النجف) قطب التنمیة(مركز التنمیة : البدیل األول  ٢٤

  ٢٧٧  .في محافظة النجفمحاور التنمیة : البدیل الثاني  ٢٥

  ٢٧٩  .الوحدات التنمویة في محافظة النجف: البدیل الثالث  ٢٦

  ٢٨٠  .في محافظة النجف) المثلث التنموي(المنطقة المركزیة للتنمیة : البدیل الرابع  ٢٧

  ٣٠٩  .المحاصیل الزراعیة الستراتیجیة الممكن تنمیتھا في محافظة النجف  ٢٨

  ٣١١  .في محافظة النجف) شنافیةكفل ـ (المشاریع اإلروائیة وموقع مشروع   ٢٩

  ٣١٥  .الصناعات الممكن تنمیتھا في محافظة النجف  ٣٠

  ٣١٨  .أنماط السیاحة الممكن تنمیتھا في محافظة النجف  ٣١

                

  

  )فھرست الصور( 

  الصفحة  عنوان الصورة  ت

  ١١٢  .مخلفات أفران معمل سمنت الكوفة عند عمل المرسبات وعند توقفھا  ١

  ١٢٢  .موقع مطار النجف األشرف الدولي  ٢

  ٣٣٦  .تطویر مطار النجف األشرف الدولي  ٣

  

  



  )  ن( 

  

  )فھرست المالحق(

  الصفحة  عنوان الملحق  ت

  ١  )..S.O.W.T(إستمارة إستبیان تحلیل سوات   ١

  ٢  .تطّور مفھوم التنمیة ومحتواھا ومؤشراتھا وأدوات قیاسھا  ٢

  ٤  ٢٠٠٥نجف بحسب الفرع والمنشأة والقطاع لسنة واقع الصناعات الكبیرة في محافظة ال  ٣

األھمیة النسبیة الصناعات الكبیرة في محافظة النجف بحسب الفرع والمنشأة والقطاع لسنة   ٤
٥  . ٢٠٠٥  

  ٦  . ٢٠١٠واقع الصناعات الكبیرة في محافظة النجف بحسب الفرع والمنشأة والقطاع لسنة   ٥

في محافظة النجف بحسب الفرع والمنشأة والقطاع لسنة  األھمیة النسبیة للصناعات الكبیرة  ٦
٧  . ٢٠١٠  

  ٨  ٢٠١٠ لسنةللصناعات الكبیرة حسب الوحدة اإلداریة في محافظة النجف  المكانيالتوزیع   ٧

قیمة مستلزمات اإلنتاج للمنشآت الصناعیة الكبیرة في محافظة النجف وقیمتھا من داخل   ٨
  ٩  . ٢٠١٠المحافظة لسنة 

مستلزمات اإلنتاج للمنشآت الصناعیة الكبیرة في محافظة النجف وقیمتھا من داخل قیمة   ٩
  ١٠  . ٢٠١٠المحافظة بحسب الوحدة اإلداریة لسنة 

  ١١  . ٢٠١٠أعداد العاملین في المنشآت الصناعیة وعدد العاملین من داخل محافظة النجف لسنة   ١٠

ملین من داخل محافظة النجف بحسب الوحدة أعداد العاملین في المنشآت الصناعیة وعدد العا  ١١
  ١٢  . ٢٠١٠اإلداریة لسنة 

  ١٣  . ٢٠١٠الطرق البریة الریفیة وأطوالھا في محافظة النجف لسنة   ١٢

  ١٧  . ٢٠١٠الجسور الرئیسة للمركبات في محافظة النجف لعام   ١٣

  ١٩  .المشاریع االستثماریة لقطاع اإلسكان قید االنجاز في محافظة النجف  ١٤

  ٢١  .األحیاء السكنیة التي أنجزت شبكات مجاریھا وقید االنجاز في محافظة النجف  ١٥

  ٢٣  . ٢٠١٢لسنة ) النجف األشرف عاصمة الثقافة اإلسالمیة(خطة مشاریع   ١٦

  

  



)١(  
 

  )المقدمة(

إن التباین المكاني في مستویات التنمیة اإلقتصادیة واالجتماعیة والعمرانیة یعد خاصیة سائدة في األنظمة 
ندرتھا في المناطق  أواالقتصادیة واالجتماعیة المختلفة، بسبب تركز معظم األنشطة في مناطق معینھ وقلتھا 

الحاد بین المناطق األكثر تطورًا واألخرى األقل تطورًا ضمن  واألقالیم األخرى، مما أدى إلى بروز مشكلة التباین
  . اإلقلیم

حداث توازن نسبي بین المناطق إالتنمیة اإلقلیمیة تسعى إلى تغییر األبعاد المادیة والمعنویة الھادفة إلى إن و
مشكالت التباین مما یسھم في حل  ،الخدمیةو االجتماعیةو االقتصادیةالمتباینة وتطویرھا من حیث المستویات 

ن فإ .الحاصل في مناطق اإلقلیم الواحد أو أقالیم البلد الواحد، فضًال عن تحقیقھا الرفاه المطلوب لسكان تلك المناطق
عدد  قلیلل التباین المكاني للتنمیة بین األقالیم عن طریق تن من تطویر المناطق وتقّلإتباع تنمیة إقلیمیة فاعلة تمّك

األمثل للموارد المتاحة والكامنة في اإلقلیم، تثمار یقاف ھجرة السكان غیر المخطط واالسالعاطلین عن العمل وإ
فضًال عن إنشاء البنى  وتطویر الزراعة والسیاحةة فاعلة السیما إقامة الصناعات وإقامة نشاطات اقتصادی

ي كفاءة الحیز المكاني وقدرتھ وتطویرھا والتي تعّبر عن جانب من الجوانب الھامة فوالخدمات المختلفة  اإلرتكازیة
رئیس على طبیعة  شكلإن وضع أھداف معینة للتنمیة اإلقلیمیة یعتمد بو .االجتماعیةو على جذب األنشطة االقتصادیة

اختالف السیاسات المتبعة  یالحظ اإلقلیم لذفي االنظام االقتصادي والموارد المتوفرة وحجم مشكالت التنمیة المكانیة 
وتختلف ھذه السیاسات باختالف األھداف المراد . نقل االستثمارات أومیة بین تھجیر األیدي العاملة للتنمیة اإلقلی

ر حول معالجة مشكلة التباین المكاني في مستویات التنمیة االقتصادیة یتمحّوأساسي تحقیقھا، إال إنھا تشترك بھدف 
 .یتھا لتحقیق الھدف مختلفة أیضًا من سیاسة ألخرىواالجتماعیة، في حین تبقى األسالیب واإلجراءات المتبعة وفاعل

أنشطة محوریة تعتمد علیھا األقالیم والدول في بناء إقتصادیاتھا وتطویر واإلجتماعیة وتعد األنشطة اإلقتصادیة 
نما فاإلقلیم حی. تطویر الواقع اإلقتصادي واإلجتماعي والعمرانيفي من إمكانیة عالیة  ھقطاعاتھا الخدمیة، لما تمتلك

یكون قادرًا على توفیر المتطلبات األساسیة للبناء والتقدم لسكانھ مختلفة  ةنشطإمكانات طبیعیة وبشریة وأیمتلك 
ویتوّقع أن یتم تطویر في البیئة العمرانیة والخدمیة لإلقلیم وبصور شتى، یحدث ذلك من . تھممعیشورفع مستوى 

ادیة المتاحة للنشاط التنموي في اإلقلیم، وتوظیفھا لصالحھ عندھا خالل استثمار الموارد الطبیعیة والبشریة واإلقتص
 .جتماعیًا وخدمیًاإتنعكس نتائجھا وآثارھا اإلیجابیة المختلفة في تنمیة اإلقلیم إقتصادیًا و

 اإلقلیمیةغیاب سیاسات التنمیة  إلىراجع  األشرفمحافظة النجف  المكاني للتنمیة الذي تعاني منھ التباینإن 
ة والمتكاملة في المراحل السابقة واالعتماد على العوامل االقتصادیة دون االھتمام بالنتائج المكانیة المترتبة الكفؤ

 أخرىة في مدن دون ثاثیرًا كبیرًا في حدوث الوفورات االقتصادیة الحضریة والوفورات الموقعّی أثّرتعلیھا، 
ظھر الوجھ  آخروالوظیفي من جانب، ومن جانب  ثیرھا الحجمي واالقتصاديأوظھرت مدن كبیرة مھیمنة في ث

 األساسیةالثاني للتنمیة غیر المتوازنة في مناطق تمتاز بانخفاض مستویات الدخل والمعیشة فیھا وضعف الخدمات 
، فظھرت بذلك مشكالت التنمیة وإمكاناتھاوفقدانھا لعوامل تطورھا بسبب ظاھرة استقطاب المدن الكبیرة لمواردھا 

بین مناطق كبیرة تعاني من الضغط على خدماتھا وبناھا التحتیة وتدني مستوى الخدمات المقدمة لحجم  المتفاوتة
. فقدت عوامل تطورھا وإستقرارھا أخرىسكانھا المتزاید نتیجة للزیادة الطبیعیة والھجرة غیر المخططة ومناطق 

تمتلك العدید من الثروات  وإنھاالسیما  فاألشرن تحقیق العدالة المكانیة في نشر التنمیة في محافظة النجف فإ
قادرة  إقلیمیةعن طریق سیاسات تنمویة  اإلمام إلىالتنمیة  عملیةالطبیعیة والبشریة ان تسھم في دفع  واإلمكانات

  .    تنمیة مناطق المحافظةوالكفاءة اإلقتصادیة في تحقیق العدالة االجتماعیة لوالقدرات  اإلمكانات تلكعلى استثمار 

عنوان وقد تناولتھ دراسات قلیلة كانت ذات إتجاھات الإلختیار  ًاسبب ةھذا كلھ جاءت أھمیة الموضوع من
، حتى جاءت الدراسة لتتناول )محافظة النجف األشرف(إقتصادیة وتخطیطیة فضًال عن عدم تناولھا لمنطقة الدراسة 

 ااني متمثًال بمحافظة النجف األشرف وبوحداتھالتنمیة اإلقلیمیة من وجھة نظر جغرافیة تعنى بالحیز المك ةموضوع
األبعاد اإلقتصادیة واالجتماعیة  حسباناإلداریة، إذ یعد المكان العنصر األساس في الدراسات الجغرافیة، مع األخذ بال

  .والتخطیطیة في الوقت ذاتھ

  :مشكلة الدراسة  #



)٢(  
 

 األشرفمیة اإلقلیمیة في محافظة النجف تتباین مستویات التن كیف: ختزلت مشكلة الدراسة بالسؤال اآلتيأ
، وقد استندت مشكلة الدراسة على مجموعة من اإلشكالیات الفرعیة المتعلقة بالتنمیة اإلداریةبحسب الوحدات 

  :اإلقلیمیة في المحافظة، ویمكن اختزالھا باألسئلة اآلتیة

  افظة؟إلى إي درجة استثمرت الخصائص واإلمكانات الذاتیة للتنمیة في المح. ١

  ما طبیعة الخصائص الجغرافیة للسكان وتأثیرھا في التنمیة اإلقلیمیة في المحافظة؟. ٢

  الراھنة أرضیة صلبة للتنمیة المستدامة في المحافظة؟ألنشطة اإلقتصادیة تشّكل اھل . ٣

  .افظة؟ما الدور الذي یمكن أن تقوم بھ األنشطة اإلجتماعیة والخدمیة في التنمیة اإلقلیمیة في المح. ٤

  ؟وھل كانت مستویاتھا متوازنة بحسب الوحدات اإلداریة ،ما العوامل المؤثرة في التنمیة اإلقلیمیة في المحافظة. ٥

  ما البدائل للنھوض الستراتیجي للتنمیة اإلقلیمیة في المحافظة؟. ٦

  :فرضیة الدراسة  #

افظة النجف األشرف من تباین تعاني مح"عن سؤال المشكلة  ةتتمحور فرضیة الدراسة وھي إجابة مؤقت
التي تضمنتھا الفرعیة على اإلشكالیات  أیضًاجابات مؤقتة إوقد وضعت " مستویات التنمیة بحسب الوحدات اإلداریة

  :الفرضیات اآلتیةواإلجابة عنھا ب مشكلة الدراسة

  .لمحافظةاوخصائص جغرافیة ذاتیة بحاجة إلى تفعیل للنھوض بالواقع التنموي في إمكانات وجود . ١

  .حجمھم وكثافتھم بحسب الوحدات اإلداریةمعدل نمو عالي ویتباین بلمحافظة یتزاید سكان ا. ٢

  .ضعف إسھام التنمیة اإلقتصادیة في التنمیة اإلقلیمیة. ٣

 .نقص في توافر الخدمات االجتماعیة والبنى اإلرتكازیة. ٤

  .الخدمات وتتباین بحسب الوحدات اإلداریة في المحافظة وجود عوامل مؤثـّرة في التنمیة اإلقلیمیة أبرزھا عامل. ٥

  .في المحافظةاإلقلیمیة تنمیة الستراتیجیة ل ھاتطبیقبدائل وخطط یمكن ھناك . ٦
  

  :ھدف الدراسة  #

 األشرففي محافظة النجف  اإلقلیمیةالوقوف على واقع التنمیة (یتمحور الھدف الرئیس للدراسة على   
وال یخلو الھدف ) اإلداریةبین الوحدات والكفاءة اإلقتصادیة ق العدالة االجتماعیة ـّتحق ووضع خطة تنمویة شاملة

بما  وجزتیمكن أن وبحسب الوحدات اإلداریة  في المحافظةمن أھداف ثانویة تسعى الدراسة للكشف عنھا الرئیس 
  :یأتي

  .حصر الخصائص واإلمكانات التي تسھم في التنمیة اإلقلیمیة. ١

  .الخدمیةاإلجتماعیة واإلقتصادیة والسكانیة وواقع التنمیة  تقویم. ٢

  .تحلیل العوامل المؤثرة في التنمیة اإلقلیمیة. ٣

  .الشاملة قلیمیةتحقیق التنمیة اإلإقتراح بدائل لستراتیجیات التنمیة وإختیار أفضلھا في . ٤

  :منھجیة الدراسة  #



)٣(  
 

منھج اإلستنباطي بإعتماد وضع مشكالت كأسئلة علیھ وفرضیات لقد أعتمدت الدراسة في منھجھا العام على ال      
النتائج وتحقیق  إلىواعتمدت الدراسة أیضًا في منھجیتھا على منھجین في البحث من أجل الوصول . كأجوبة أولیة

لیلھا المنھج الوصفي القائم على الحقائق معتمدًا على البیانات المتعلقة باألنشطة التنمویة وتح: األھداف، األول
) .S.P.S.S(اإلحصائي من خالل إستخدام أسلوب التحلیل العاملي ضمن برنامج المنھج : وتقویمھا، والمنھج الثاني

في إعداد ورسم الخرائط وقد  ).G.I.S(فضًال عن إستخدام نظام المعلومات الجغرافیة ) .S.W.O.T(وتحلیل سوات 
  :حددت خطوات البحث باآلتي

  .التنمیة اإلقلیمیة من خالل األدبیات المتعلقة بالدراسةبناء خلفیة نظریة عن . ١

جمع المعلومات والبیانات الرقمیة المتعلقة باألنشطة التنمویة في محافظة النجف األشرف من المؤسسات . ٢
  .الحكومیة والجھات الرسمیة المختلفة

  .قویماإلستفادة من الخرائط واألشكال البیانیة والصور في عملیة التحلیل والت. ٣

  .في محافظة النجف بحسب القطاعات والوحدات اإلداریة ةالتنموی ةنشطاأل واقعتقویم  .٤

  .مناقشة البدائل إلختیار الستراتیجیة المناسبة للتنمیة اإلقلیمیة في المحافظة. ٥

في ازنة توالسعي للخروج باستنتاجات محددة ومن ثم تقدیم مقترحات وتوصیات إلحداث تنمیة إقلیمیة شاملة وم.٦
  .المحافظة

  :الدراسة ھیكلیة  #

الخصائص الجغرافیة وأثرھا في التنمیة في محافظة النجف ة فصول تناول الفصل األول تالدراسة س تتضمن 
مؤشرات التنمیة فیما بحث الفصل الثاني ، )الخصائص الجغرافیة الطبیعیة والخصائص الجغرافیة البشریة( توشمل

مؤشرات أما الفصل الرابع فقد بحث مؤشرات التنمیة اإلجتماعیّة والخدمیّة صل الثالث والفمحافظة الفي  سكانیةال
تحلیل مؤشرات التنمیة اإلقلیمیة في محافظة النجف بإستخدام والفصل الخامس  ،محافظةالفي  قتصادیةالتنمیة اإل

الفصل السادس ستراتیجیة فیما تناول ) .S.W.O.T(وتحلیل سوات  Factor Analysis)(أسلوبي التحلیل العاملي 
ستراتیجیات التنمیة اإلقلیمیة وإقتراح البدائل التنمویة في المحافظة إلى ناقشت فیھ  التنمیة اإلقلیمیة في محافظة النجف

) ١(ینظر شكل  ،٢٠٢٠جانب تبني ستراتیجیة تنمویة شاملة للقطاعات اإلقتصادیة واإلجتماعیة والخدمیة لسنة الھدف 
  . بعدد من اإلستنتاجات والتوصیات وقائمة بالمصادر التي إعتمدت علیھا الدراسة ثم ختمت الدراسة

  :تحدید منطقة الدراسة   # 

شرقًا )  °٤٤´  ٤٤- °٤٢´ ٥٠(تقع بین خطي طول األشرف التي تتحّدد منطقة الدراسة بمحافظة النجف 
تمّثل و ٢كم) ٢٨٨٢٤(لغ مساحتھا تبوشماًال، وتقع جنوب غرب العراق )  ° ٣٢´ ٢١ - °٢٩´ ٥٠(ودائرتي عرض 

قضاء مركز (إداریًا ثالث أقضیة المحافظة تضم  ).١(خریطة  .كم) ٤٣٥٠٥٢(من مساحة العراق البالغة ) ٪٦.٦(
 ًاتخطیطی ًادراسة تم إعتبار المحافظة إقلیمالوسبعة نواحي أخرى، ولمتطلبات ) النجف، قضاء الكوفة، قضاء المناذرة

وبھذا سیتخذ البحث في ثنایاه محافظة النجف مصطلحًا إداریًا مرادفًا لكلمة . داري المركزيلتطابقھ مع التحدید اإل
  .إقلیم النجف كمصطلح تخطیطي

واجھت الباحث مشكالت عّدة وبجمیع مراحل العمIل البحثIي، قIد أمكIن تجIاوز جّلھIا مIن خIالل العIون المشIكور           
ات سدیدة أخرى سواء كانت من أعضاء لجنة المناقشة أو الذي قدمتھ جھات وأشخاص كثیرون فیما سنعد أیة تصویب

  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین. ..سواھم

  الباحث                                                                                                      

  
 ھیكلیة الدراسة )١(شكل 

 إلقلیمیة في محافظة النجف األشرفلتنمیة االتحلیل المكاني ل
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 .منطقة الدراسة –ھیكلیة الدراسة  –منھجیة الدراسة  -ھدف الدراسة   -فرضیة الدراسة  –مشكلة الدارسة  -المقدمة 
 )التخطیط اإلقلیميوستراتیجیاتھا، ، التنمیة اإلقلیمیة جغرافیة التنمیةأھداف التنمیة، التنمیة، (المفاھیم المتعلقة بالدراسة 

  الفصل األول

  فیة وأثرھا في التنمیةالخصائص الجغرا

 )الخصائص الجغرافیة الطبیعیة، الخصائص الجغرافیة البشریة(

  الفصل الرابع

  مؤشرات التنمیة اإلجتماعیة والخدمّیة

سكان، واقع الخدمات التعلیمیة، واقع الخدمات الصحیة، واقع إنتاج وتوزیع المشتقات النفطیة، واقع إنتاج وتوزیع واقع خدمات اإل(
الطاقة الكھربائیة، واقع خدمات الطرق البریة، واقع خدمات إنتاج الماء الصافي، واقع خدمات الصرف الصحي، واقع الخدمات 

 ).البلدیة، واقع مشاریع خطة تنمیة األقالیم

  الفصل الثاني

  مؤشرات التنمیة السكانیة 

 )٢٠١٠حسب نتائج الحصر والترقیم لسنة ب، واقع خصائص السكان ٢٠١٠حسب التقدیرات لسنة بواقع خصائص السكان (

 الفصل الثالث

  مؤشرات التنمیة اإلقتصادیة

 ).لنشاط السیاحي والتجاريواقع النشاط الزراعي، واقع الموارد المائیة،  واقع النشاط الصناعي، واقع ا(

  الفصل الخامس

  تحلیل مؤشرات التنمیة اإلقلیمیة

 )..S.W.O.T(وتحلیل سوات  (Factor Analysis) إستخدام أسلوبي التحلیل العاملي ب

  سادسالفصل ال

  التنمیة اإلقلیمیة ستراتیجیة

وخصائصھم الجغرافیة، ستراتیجیة  ٢٠٢٠ن لسنة ستراتیجیة التنمیة اإلقلیمیة وإقتراح البدائل التنمویة، تقدیرات السكا(
 )).الزراعیة، الصناعیة، السیاحیة والتجاریة(التنمیة اإلجتماعیة والخدمیة، ستراتیجیة التنمیة اإلقتصادیة 

 اإلستنتاجات والتوصیات
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  :المفاھیم الرئیسة المتعلقة بالدراسة #



)٦(  
 

 :التنمیة .١

نمى ینمي، نمیَّا ونماء، أي زاد ونما الحدیث ـ ، أي زاد ونمى )نموًا ـ ینمو ـ نما ـ النمو(تعني من  التنمیة لغًة
كأن یقال التنمیة ا التنمیة اصطالحًا فھي تعني السمو في جانب من جوانب المعرفة أو الجوانب الحیاتیة، ارتفع، أّم

ولكن الشائع عند سماع ھذا المفھوم یقصد منھ التنمیة بمدلوالتھا .. االقتصادیة أو التنمیة الثقافیة أو التنمیة االجتماعیة
إن المصطلحات التي تعّبر عن تغیر الحالة إلى حالة أفضل، كثیرة ومختلفة ف )١(.االقتصادیة أكثر من أي شيء آخر

مصطلح النمو یطلق على تلك الحالة التي تحدث فیھا زیادة في الكمیة أو ف، )، النمو، التطورالتنمیة، النماء(مثل 
القیمة لإلنتاج في القطاع المستھدف، بینما یطلق مصطلح التنمیة على الحالة التي تتغیر إلى حالة أفضل بصورة 

زیادة الرفاه الھادفة إلى  راتیجیاتتسالخطط والإرادیة مخطط لھا وتتحقق بواسطة وسائل وإجراءات معینة تتمثل ب
إن لذا . في اإلقلیم وتقّدمھم اإلقتصادي والتطّور العمراني من خالل إقامة مشاریع تنمویة مختلفة االجتماعي للسكان

إلى جتماعیًا إقتصادیًا وإلنھوض بواقع السكان ھدفھا امشاریع مجموعة لُمخطط برنامج شیر إلى التنمیة كلمة جامعة ت
التي یمكن إن تحدث  )٢(.والمستویات كافةالمختلفة بناء القطاعات في المجاالت عمال اإلنسانیة الھادفة لجانب األ

األمثل للمقومات  االستخدامتحقیق  كافة بھدفالمعوقات التنمویة إزالة  )تنمیة(كلمة لتعني  .في اإلقلیم تغیرًا إیجابیًا
  .)٣(ة التوازن في التنمیة المكانیة ضمن اإلقلیم الجغرافيمرحل إلىوصوالًُ اإلقلیم الجغرافیة المتاحة في 

  :التنمیةأھداف . ٢
  )٤( :األھداف التي تسعى لتحقیقھا وكما یأتي یؤكد المفھوم الحدیث للتنمیة على

تطویر التقنیة التي و وإستخدام التكنولوجیا الحدیثة اإلنتاجیةفي العملیة  اإلنتاجعناصر  أداءتحسین . ١
  .التنمیة أغراضفي خدمة  ساناإلنیسخرھا 

في تطویر القطاعات اإلنتاجیة والخدمیة على المستویات الوطنیة واإلقلیمیة والمحلیة، ویتم توزیع  اإلسھام. ٢
بما یضمن تحقیق العدالة والمناطق في اإلقلیم الواحد األقالیم البلد والمشروعات التنمویة وفق حاجات 

  .االجتماعیة
اإلسكان، الطاقة، الطرق، الماء ( حیة والتعلیمیة والترفیھیة وخدمات البنى التحتیةتحسین الخدمات الص. ٣

  .، والتي تعد مستلزمات التنمیة..)الصافي، الصرف الصحي
  .توفیر فرص العمل لتخفیض نسبة البطالة والقضاء على مشكلة الفقر المدقع .٤
  .الھجرة شكالت الناتجة عنتفادي موتقلیل الفوارق بین الریف والمدن بما یسمح باالستقرار  .٥
التلوث الناتج عن تنفیذ التقلیل من مخاطر  منة یالطبیعیة والبشر خصائصھاتنظیم المحافظة على البیئة و. ٦

  .المشروعات التنمویة
 األمثلالمجتمع من اجل رفع المستوى المعاشي لھجرة االستثمار  أفرادالتوزیع المتوازن لدخل على . ٧

  .القادمة واألجیالة الطبیعیة وتنظیم استخدام تلك الموارد بما یخدم الجیل الحالي لموارد البیئ
التنمویة، وتسعى إلى رفع مستوى المعیشة من خالل زیادة  اریعإن التنمیة تشّجع على االستثمار في المش. ٨

  .الدخل القومي وزیادة حصة الفرد منھ
  .الل المشاركة الشعبیة في عملیة التخطیط والتنفیذتعزیز دور السكان في المشاریع التنمویة من خ. ٩

  :جغرافیة التنمیة. ٣
حد الموضوعات الدینامیكیة في علم إنھا أو .البشریة ةمن فروع الجغرافی أصیًال غرافیة التنمیة فرعًاتعد ج

رافي بین التباین الجغ إبرازوبیئتھ، وتسعى إلى  اإلنسانالتفاعل بین  أنماطالجغرافیا وذلك لكونھا تظھر 

                                                           
 .١٠، ص٢٠١٠وسن عبد الرزاق حسن، محاضرات في التنمیة البشریة وقیاس دلیل الفقر الدولي، دار النخلة، طرابلس، ) ١(
فالح جمال معروف العزاوي، التنمیة والتخطیط اإلقلیمي، دار الكتب للطباعة والنشر، و راويبتصّرف عن عدنان مكي عبد هللا البد )٢(

 .٢٥ص، ١٩٩١جامعة الموصل، 
  .١٤، ص ٢٠٠٠صفوح خیر، التنمیة والتخطیط اإلقلیمي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ) ٣(
  : ینظر) ٤(

واإلقلیمیة ـ دراسة تطبیقیة على الوطن العربي، دار وائل للنشر، الشركة  حسن عبدالقادر صالح، التوجیھ الجغرافي للتنمیة الوطنیة -
  .١٧٣وص  ١٣، ص٢٠٠٢الجدیدة للطباعة والتجلید، عمان، األردن، 

  .٢١-١٨ص،٢٠٠٤جغرافیة التنمیة والبیئة، دار النھضة العربیة،بیروت،لبنان،عیسى علي إبراھیم وفتحي عبدالعزیز أبو راضي،  -
، دار الفرقان للغات للنشر ٢جغرافیة التنمیة ـ مفاھیم ـ نظریات ـ تطبیق، طالدلیمي وفواز أحمد الموسى،  محمد دلف أحمد -

  .٢٦-٢٥ص،٢٠٠٩والطباعة والتوزیع، حلب، سوریا، 



)٧(  
 

قطاع دون  أخرى أو نأقالیم دوفي مناطق ووالناجمة عن تركیز التنمیة  األرضمستویات التنمیة على سطح 
  .خر من السكانآ

نوعیة  أنماطد ّدعالبشریة التي تعني بتنوع وت ةاحد فروع الجغرافی إنھایمكن تعریف جغرافیة التنمیة على و
التباین  إیضاحھدف باألرض، الممارسات البشریة في استعمال والناجمة عن تباین  األرضالحیاة على سطح 

إبراز  فضًال عنمستویات التنمیة وتفسیرھا في ضوء االختالفات االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة لالجغرافي 
ن مفھوم جغرافیة التنمیة متعددة الجوانب یشمل إف .المعوقات التي تواجھ سبل التنمیة المتواصلة ومواجھتھا

جوانب في  المساواةبما تحدثھ في المكان وتقلیل صور عدم  أثرھاوالحیاة البشریة وقد یقتفي  األرضینامیكیة د
نتیجة لتوسیع خیارات البشر لتتضمن بذلك مكونات سیاسیة  إنھاالتنمیة تفھم على  أصبحتحینما  .كافة الحیاة

ن كمملتي تسعى إلى تحقیقھا جغرافیة التنمیة ووثقافیة واجتماعیة، تترتب على ھذه االتجاھات تعدد األھداف ا
  )١(:إجمالھا فیما یأتي

 .ما بینھاإظھار التباینات الجغرافیة و المختلفة الوقوف على الواقع التنموي للمناطق واألقالیم - ١
معرفة العوامل والعملیات الكامنة وراء ما یرصد من ظاھرات تنمویة وتحلیلھا من خالل االستقصاء العلمي  - ٢

لتباین الظاھرات على العلمیة تفسیرات الوتقدیم  ،الطبیعیة والبشریة خصائصقات المكانیة المتبادلة بین الللعال
 .، لتحدید التوجھات المستقبلیة المناسبةاألقالیم المختلفةالمناطق ومستوى 

أھداف  لكل إقلیم وھذا الھدف یمثل غایة )ستراتیجیة تنمویة مناسبة(تنموي مناسب  إنموذجالتوصل إلى  - ٣
وتغیر مستویات المعیشة والقضاء على الفقر  یتھ المنشودة تحسین نوعیة الحیاةجغرافیة التنمیة، وتصبح غا

من خالل توفیر فرص العمل ودعم والقضاء على البطالة والصحة التعلیم خدمات المدقع والجوع وتوفیر 
 .األنشطة اإلقتصادیة للنھوض بواقع المناطق واألقالیم

  
واقع ب نھوضالو المتعّددةوخصائصھا للبیئة  األمثل ثماراالستعندما تحاول أن تسھم في  افیالجغرا إن

تعد جمیعھا أھداف رئیسة تسعى فیما في مكان معین، في المجاالت اإلقتصادیة واإلجتماعیة والعمرانیة السكان 
تمثل بیئة  إذ بین الجغرافیا والتنمیة، نقطة اإللتقاء األولىبذلك تكون ، )∗(عملیة التنمیة لتحقیقھا في المكان ذاتھ

ن التنمیة احد الموضوعات إالرغم من بوالمجتمعات البشریة التي تقطنھا دائرة االھتمام المشترك و األرض
 كأحدن الجغرافیا بدورھا إ ، إالاألخرى ع العلومومن فر ةالتي تتسع دائرة االھتمام بھا من تخصصات عّد

وتستمد  ،المتعلقة بھا یةودراسات التنمدراسة التنمیة بذاتھا وال بدور فاعل في للمشاركةتسعى فروع المعرفة 
في دراسات التنمیة، فالتنمیة  الرئیسوكالھما یمثل محور  واإلنسان األرضالدور من كونھا تھتم بدراسة سطح 

المكان ( لجغرافيالواقع اوتتحدد مالمح التنمیة ومستواھا في ضوء نسان اإلولصالح  نساناإلتتحقق من خالل 
ولما كانت التنمیة الشاملة ترتكز على أساس سلیم من ، )٢(ینظر شكل  )٢(.)ر فیھـّالذي تأثر بالجھد البشري وأث

فان  "موارد البیئة الطبیعیة والموارد البشریة" التخطیط والذي یعتمد بدوره على حصر مفردات التنمیة
التنمیة  إنموذجوبناء على ذلك فان ، قاعدة معلومات جغرافیةالتخطیط المرتبط بالمكان یرتكز بالضرورة على 

المقترح للمكان یرتبط نجاحھ في تحقیق التنمیة الشاملة على قدر المعلومات الجغرافیة التي تتوافر لفریق 
مع الظروف  توافقًا أكثرفكلما توافرت لدیھم قاعدة بیانات جغرافیة كبیرة كلما كانت خطة التنمیة  ،التخطیط

  . )قاعدة البیانات الجغرافیة(وتلك نقطة االلتقاء الثانیة بین الجغرافیة والتنمیة  ،جغرافیة للمكانال

  
  
  )٢(شكل 

  عالقة الجغرافیا بالتنمیة والتخطیط اإلقلیمي
   

 
  

                                                           
 .٥٧ـ٥٤، ص ٢٠٠٨، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، أشرف محمد عاشور، جغرافیة التنمیة في عالم متغیر) ١(
 .التباینات والعالقات المكانیّة ھتم بدراسةول إن التنمیة تشترك مع الجغرافیا في إنھا تبحث في كل شيء لھ حیز مكاني وتیمكن الق )∗(
 .٤٩، صسابقمصدر أشرف محمد عاشور، ) ٢(

  التخطیط اإلقلیمي
  

  

  

  

  

  

  

 الجغرافیا

  

  

 التنمیة                            

  األنشطة والقطاعات 

  السكانیة

  تالخدما -  اإلجتماعیة
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 :التنمیة اإلقلیمیة. ٤

دفة إلى أحداث توازن نسبي بین المناطق التنمیة اإلقلیمیة عملیة تسعى إلى تغییر األبعاد المادیة والمعنویة الھا
مما یسھم ذلك في  ،)االقتصادیة، االجتماعیة، العمرانیة، الخدمیة، الثقافیة(المتباینة وتطویرھا من حیث المستویات 

حل مشكالت التباین الحاصل في مناطق اإلقلیم الواحد أو أقالیم البلد الواحد، فضًال عن تحقیقھا نوع من الرفاه 
التنمیة اإلقلیمیة أسلوب من األسالیب التخطیطیة تعتمد على اإلقلیم أو المنطقة وإن  .لسكان تلك المناطق المطلوب

صیغة العمل التخطیطیة القادرة على وضع الحلول بمعدل ( :التي تتخذھا مكانًا لھا، وقد عرفت بتعاریف كثیرة منھا
م التبریر في الطرق المختلفة، ومشاكل المجتمع یحددھا تستخد وإنھاكبیر للمشاكل والقضایا في المجتمع المعاصر، 

وعرفت أیضًا  )١(.)، العمرانیة، السیاسیةوالخدمیة االجتماعیةاالقتصادیة، (التخطیط اإلقلیمي والمتمثلة بالمشاكل 
ودة إنھا الحاجة للتوفیق بین التخطیط االقتصادي واالجتماعي والعمراني في جمیع المستویات لسد الفجوة الموج(

(Existing Gap) نھا اإلطار وإ )٢(.)بین تشكیل أھداف تخطیط التنمیة وتنفیذھا في المستوي اإلقلیمي والمحلي
لرئیسة لكیفیة توزیع الموارد المادیة والبشریة بین األقالیم المختلفة بالشكل الذي االتخطیطي الذي یحّدد االتجاھات 

ف التنمیة القومیة ھذه من الناحیة النظریة أما من الناحیة العملیة فالبد یضمن تناسب أھداف التنمیة اإلقلیمیة مع أھدا
من تحدید أجھزة التخطیط اإلقلیمي المركزیة والمحلیة من حیث مھامھا وعالقاتھا ببعضھا وباألجھزة التخطیطیة 

قتصادیًا واجتماعیًا القطاعیة والمؤسسات التنفیذیة المركزیة المحلیة، لتكون قرارات التنمیة مؤثرة مكانیًا و ا
التي تطرأ على حالة  )ر من أھم إھتمامات علم الجغرافیاوالتغی(التغیرات  مجموعة منالتنمیة اإلقلیمیة ف )٣(.وعمرانیًا

جزائھ المختلفة، أوتات المكانیة والبشریة بین اإقلیم ما بطریقة مقصودة بھدف تحسین أوضاع حیاة سكانھ، وتقلیل التف
 وصفتخدام األمثل لموارده المادیة، وتحسین كفاءة موارده البشریة بكافة تفصیالتھا، ویمكن وذلك عن طریق االس

إن التنمیة اإلقلیمیة تركز ف )١(.اإلقلیمیةوتات بین أقالیم الدولة أحد مفاھیم التنمیة اتحقیق ھذه األھداف لغرض تقلیل التف
والثروات واالستثمارات بالشكل الذي یضمن تحقیق التنمیة  على البعد المكاني لعملیة التنمیة أي إعادة توزیع السكان

مشاركة السكان (االجتماعیة المتوازنة بین مناطق البلد المختلفة، وذلك باالعتماد على التخطیط المكاني القائم على 
                                                           

(1) J. Alden, R. Morgan, Regional Planning Comprehensive View, Great Britain, First Published by 
Leanard Hill Books 1974, p.9. 
(2) Leo Jakobson and Ved Prakask, Urbanization and National Development, Uuited States of America, 
Sage Puplication, 1971, p.228. 

 .١٨-١٧، ص ١٩٨٨ماجد خورشید وآخرون، أسس التخطیط اإلقلیمي، معھد التخطیط القومي، تموز، ) ٣(
مفاھیم نظریة وأبعاد مكانیة، ملتقى الجغرافیین العرب في الكویت، مركز المؤتمرات،  –جغرافیة التنمیة العال، أحمد محمد عبد) ١(

  .١٧، ص٧/٤/٢٠٠٩-٥جامعة الكویت، 



)٩(  
 

نا نالحظ إن ومن ھ). بسلطاتھم المحلیة لمعرفة التوقعات واالتجاھات االقتصادیة واالجتماعیة المستقبلیة وتشخیصھا
أھداف التنمیة اإلقلیمیة ال یمكن فصلھا عن أھداف التنمیة القومیة وھي أھداف متداخلة تلعب كل منھا دورًا في 

  )٢(:التنمیة الشاملة، ویمكن حصرھا بما یأتي

 .االستثمار األفضل للموارد الطبیعیة والبشریة .١
 .یات التنمیةتوفیر فرص العمل للسكان بھدف رفع دخلھم وبالتالي تحفیز آل .٢
 .إعادة ھیكلة المستقرات البشریة بنمط یستند على الحجم مقدار التباعد بین مستقرة وأخرى .٣

  :والبعد المكاني في التخطیط اإلقلیمي یحوي مفھومین

 .توزیع المشروعات االستثماریة في مختلف قطاعات النشاط االقتصادي على مواقع جغرافیة مختلفة .١
 .ائصھا الممیزة من حیث الموارد واألوضاع االجتماعیةتنمیة مناطق معینة لھا خص .٢
  
  :ستراتیجیات التنمیة اإلقلیمیة. ٥

الستراتیجیة مجموعة األھداف التي تعرضھا مرحلة زمنیة معینة في مجال مكاني محدد، وتختلف ھذه األھداف 
عیدة المدى، كما تختلف في في ضوء الحدود الزمنیة لمرحلتھا التي قد تكون قریبة المدى أو متوسطة المدى أو ب

وتنقسم ستراتیجیات   )٣(.ضوء اتساع المجال المكاني الذي تم تحدیده سواء كان محلیًا أو إقلیمیًا أو وطنیًا أو عالمیًا
  :التنمیة اإلقلیمیة بصورة رئیسة إلى

  :ستراتیجیة التنمیة اإلقلیمیة المتوازنة -١

في عام  )Rosentein Roden( لرودان) Big Push(الكبیرة  وجد مبدأ التنمیة المتوازنة في نظریة الدفعة
، وقد عّبر عنھا بالدفعة الكبیرة، وذلك ألنھا على شكل استثمارات صناعیة عالیة بالمستوى األدنى لھا، ١٩٤٣

  )٤(.وز العقبات االقتصادیة وبالتالي تحقیق التنمیةالغرض تج

لتوزیع المكاني لالستثمارات السیما اإلستثمارات الصناعیة ضمن إن ستراتیجیة التنمیة اإلقلیمیة المتوازنة تعني ا
اإلقلیم وعدم حصرھا في مراكز أو مناطق محددة، أي عدم تركز مشاریع التنمیة وفي مقدمتھا المشاریع الصناعیة 

في أماكن  في مناطق محددة، إذ إن تحقیق تنمیة إقلیمیة متوازنة تتم من خالل التوزیع المكاني لألنشطة االقتصادیة
متعددة وتوزیع الدخول وتقلیل الفوارق اإلقلیمیة بین مستویات التطور االقتصادي واالجتماعي والعمراني بین 

النمو المكاني المتوازن تكون ضعیفة في  إنموذجاألقالیم أو المناطق المختلفة داخل اإلقلیم الواحد، لكن نجد فاعلیة 
لوفورات االقتصادیة والتكالیف العالیة لتطویر البنى األساسیة، في حین المراحل األولى بسبب ضعف إمكانیة حشد ا

تكون أكثر قدرة في تحقیق معدالت للتنمیة االقتصادیة في المراحل الالحقة، ویتطلب النمو المكاني المتوازن عند 
  )١(:اعتماده ما یأتي

 .اإلرتكازیةلبنى استثمارات كبیرة و قدرة على االستثمار وتحّمل تكالیف عالیة لتطویر ا .١
   (Economic Revenues)القبول بمستویات أو معدالت غیر عالیة للنمو وبالتالي تحقیق مردودات اقتصادیة   .٢

 .لعملیات التنمیة اإلقلیمیة المحدودة في المراحل األولى
ف وتعتمد ستراتیجیة التنمیة اإلقلیمیة المتوازنة بشكل رئیس على حجم السوق، فضیق حجم السوق یضع

وكیفیة تكوینھا بالشكل الذي ) حوافز السوق(الحافز على االستثمار، ولذلك تبحث ھذه الستراتیجیة في دوافع السوق 
الدفعة القویة نحو جبھة عریضة من المشاریع  توجیھیؤدي إلى زیادة االستثمار، وتتمثل سیاساتھا األساسیة في 

                                                           
  :لإلستزادة) ٢(

- M. Hardman, The Social Demension of the Development Social Policy and Planning in Third world, 
John Wiley and Sons, L. M. T. New York, 1982, p.1-60. 

التخطیط اإلقلیمي، نظریة توجھ تطبیق، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، بیت سعدي محمد صالح السعدي،  )٣(
  .١٦٣، ص ١٩٨٩الحكمة، مطبعة التعلیم العالي في الموصل، 

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

) ٣-٢(بي، العددانحسن محمود علي الحدیثي، جغرافیة التنمیة بین ماھیة النشاط االقتصادي وحیزه الجغرافي، مجلة الجغرافي العر) ١(
 .٢٦١ -٢٣٢، ص ١٩٩٥تموز 
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وع من ھذه المشاریع سوف یوجد سوقًا لغیره من المشاریع المتكاملة، على أساس ان كل مشر) یةالصناعالمنشآت (
جمیع  إلنجاحللطلب تفتح فرصًا اكبر  أعلىمستویات  إیجادالذي یؤدي إلى  األمرمن خالل ما یوزعھ من دخول، 

  )٢(.المشاریع في ان واحد

بدراسة شاملة ان التوزیع العادل لالستثمارات بصورة عامة، والحكومیة منھا بصورة خاصة یتطلب القیام 
 إلیھموقع الذي تتوجھ  أفضلن إ یعتقدتلك االستثمارات، و إلیھاوتحلیل دقیق لواقع حال األقالیم المختلفة التي ستتوجھ 

األقالیم  أنواعد لضمان نجاح تلك االستثمارات، وفي ضوء ذلك یمكن ان نحّد اإلنتاجیة أو الصناعیةھي المناطق 
  )٣(:ھا وكما یأتيمستوى التنمیة المكانیة فی بحسب

وھي األقالیم التي وصل النمو االقتصادي فیھا إلى مستویات عالیIة جIدًا، مقارنIة    : أقالیم كثیفة النشاط االقتصادي. ١
  .باألقالیم األخرى خالل مدة زمنیة معینة مثلما حدث في كل من المملكة المتحدة وفرنسا

التIي تخلفIت خIالل مIدة الثIورة الصIناعیة، ونتیجIة لصIعوبة          وھIي األقIالیم  : أقالیم متخلفة في النشIاط االقتصIادي  . ٢
إلى تخلف في النشاط االقتصادي واالجتماعي وھIذا مIا    أدىالذي  األمراستبدال صناعاتھا المتدھورة بأخرى حدیثة، 

  .حصل في جنوب بلجیكا

في عملیIات التنمیIة    اإلسھام مختلفة تعیقھا من شكالتوھي األقالیم التي تواجھ م: لنشاط االقتصاديلقة یأقالیم مع. ٣
 .المكانیة والصناعیة الحدیثة والتي لھا دور في عدم تغییر الھیكل االقتصادي المكاني ومثال ذلك جنوب ایطالیا

ألھمیتھا في إمكانیة : )٤(سیاسة توجیھ أو نقل االستثمارات بالحسبانوتأخذ ستراتیجیة التنمیة اإلقلیمیة المتوازنة 
اإلقلیمي المتوازن لالستثمارات الصناعیة، حیث یتركز مضمونھا علIى تشIجیع حركIة الصIناعة      اإلسھام في التوزیع

واالستثمارات من خالل توجیھھIا نحIو المنIاطق الفقیIرة إذ یكIون الضIغط علIى المIوارد بصIورة اقIل، وتتIأثر حركIة             
 Iرة  الصناعة بشكل سریع بمحددات التنمیة في األقالیم القویة وبجذب الحوافز المالیة فIاطق الفقیIر   . ي المنIد األكثIإذ تع

مالئمة في جعل األقالیم الطاردة للسكان أقالیم جاذبة مIن خIالل تIوفیر فIرص عمIل فیھIا وتشIجیع المسIتثمرین الجIدد          
بالتوجھ نحو تلك األقالیم الفقیرة حیث یتم ذلك بتوقیع استثمارات جدیدة في المنطقIة أو نقIل االسIتثمارات إلیھIا فضIًال      

 اإلرتكازیIة یع الظروف المالئمة والمحفزة لجذب تلك االستثمارات إلى المناطق الفقیIرة كتطIویر البنIى    عن توفیر جم
عند تطبیق ھذه الستراتیجیة فإنھا تؤدي إلى استثمار الموارد غیر المسIتغلة سIابقًا السIیما     .والخدمات األساسیة العامة

یIدي العاملIة فIIي المنIاطق الفقیIرة التIIي تتمیIز معظمھIا بقلIIة       لأل اإلنتاجیIIةالمIوارد البشIریة، بIالرغم مIIن تبIاین الكفIاءة      
وإنھا عند توفیرھا فرص عمل في المناطق الفقیرة وتشغیل العمال من . مھارتھا قیاسًا بالعاملین في األقالیم المتطورة

ثIIل المنفعIIة مIIا یم العIIاطلین غیIIر الIIراغبین فIIي الھجIIرة، تIIؤدي إلIIى زیIIادة النIIاتج اإلقلیمIIي والقIIومي وزیIIادة الIIدخول،  
االقتصادیة لھا،أما بالنسبة للمنفعة االجتماعیIة لھIذه السIتراتیجیة فتتمثIل فIي تقلIیص معIدالت الھجIرة والبطالIة ورفIع           

  ) ١(.مستویات المعیشة ونمط الحیاة االجتماعیة في اإلقلیم

ق المتطورة، إذ أن إتباع ھذه الستراتیجیة یؤدي إلى إیجاد حالة التوازن بین المناطق الفقیرة والمناطإن 
االستفادة من األیدي العاملة الفائضة تدفع للعمل على تركیز النشاطات االقتصادیة الجدیدة في ھذه المناطق، وتشجیع 
أصحاب رؤوس األموال لتوظیفھا فیھا لزیادة جاذبیتھا إلى النشاطات اإلقتصادیة وفي مقدمتھا النشاط الصناعي، وان 

یة في الدول النامیة تؤدي الدور الرئیس في توفیر الظروف المالئمة لالستثمارات من الحوافز والمساعدات الحكوم
ورغم تمتعھا بمزایا عدیدة إال إن ھنالك . اجل دفع عملیة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في المناطق القلیلة النمو

یھھا، إذ یؤدي ذلك إلى تدني الكفاءة بعض المآخذ علیھا، من بینھا التدخل في حریة تحدید المواقع الصناعیة وتوج
                                                           

(2) Ranger Nurkse, Problems of Capital Formation in Under Developed Countries, Basil Black Well 
Press, London, 1960, p.11.   
(3) Antoni Kuklinski, Op. cit, p.2. 

  :حول ھذه الستراتیجیة راجع) ٤(
  .٤٥، ص مصدر سابقوأثرھا في تطویر المناطق المتخلفة،  سیاسة التنمیة اإلقلیمیة، الدلیميحامد سھى مصطفى   -            
 ، مركز التخطیط الحضري )م.غ(التوزیع المكاني للمشاریع الصناعیة للقطاع المختلط، رسالة ماجستیر طھ جعفر سعید،   -            

 .١٧ -١٢ص  ،١٩٨٩واإلقلیمي، جامعة بغداد، 
، كلیة اآلداب، جامعة )م.غ(رسالة ماجستیر الصناعة وأثرھا في التنمیة اإلقلیمیة في محافظة النجف، مد جواد عباس شبع، مح )١(

 .١٨ص ،٢٠٠٧الكوفة، 
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وانخفاض النمو االقتصادي القومي، كما أن رأس المال الجدید المستثمر غالبًا ما یأتي من خارج المنطقة المعانة مما 
یوّلد فائدة كبیرة داخل اإلقلیم بسبب عائدیة مردودات ھذا االستثمار خارج اإلقلیم فیكون تأثیر المضاعف منخفض 

  )٢( :ویمكن أن  نجمل ما تعرضت لھ ھذه ستراتیجیة من انتقادات باالتي. یمعلى اإلقل

عجز الدول المتخلفة عن تھیئة رؤوس األمIوال والمIوارد الطبیعیIة مIن اجIل تحقIق نمIو متIوازن لعIدد كبیIر مIن             .١
  . القطاعات مرة واحدة

كبیIر مIن الصIناعات مIرة واحIدة      عجز تلك الIدول عIن تIوفیر المIالك اإلداري والفنIي الIالزم إلدارة ھIذا العIدد ال         .٢
  . وتنظیمھ

ان توزیع االستثمارات علIى عIدد كبیIر مIن الصIناعات فIي وقIت واحIد یIؤدي إلIى قیIام مجموعIة مIن المشIاریع                .٣
  . الصناعیة الصغیرة ذات الكفاءة اإلنتاجیة المنخفضة التي ال تتمكن من منافسة األسواق العالمیة في المدة القریبة

د انIھ البIد مIن وجIود قIرارات اسIتثماریة       بدء عملیة التنمیة من ال شيء، بینما الواقع یؤّكان ھذه النظریة تفرض  .٤
  .سابقة في مجال التنمیة

إال انھ یمكن التوصل إلIى التIوازن علIى المIدى البعیIد وضIمن أولویIات التنمیIة المكانیIة علIى شIكل دفعIات متعاقبIة              
  . لك النشاطات االقتصادیة المراد تطویرھاولیس دفعة واحدة من اجل موازنة ضخ االستثمارات إلى ت

  :ستراتیجیة التنمیة اإلقلیمیة غیر المتوازنة - ٢

من مفاھیم اقتصادیة حول  )Growth Pole Theory( تتحدد الستراتیجیة بما جاءت بھ نظریة قطب النمو
في عام ) Franscois Perroux(التنمیة اإلقلیمیة غیر المتوازنة، التي نشأت على ید االقتصادي الفرنسي بیروكس 

الذي اعتقد بأن النمو ال یمكن أن یظھر في كل مكان بمنطقة معینة وبوقت واحد بل یظھر في نقاط أو  (*)١٩٥٠
  .أقطاب تنمیة وبكثافات مختلفة وتتباین انتشارھا وتأثیراتھا على الحالة االقتصادیة في المنطقة أو اإلقلیم

ف إلى تركیز االستثمارات في مناطق محّددة لزیادة اإلنتاج والعوائد إن مضمون ستراتیجیة أقطاب النمو یھد
إذ تھتم ھذه الستراتیجیة بتركیز عوامل التنمیة في عدد   .والدخول، إذ تمثل عكس مضمون ستراتیجیة النمو المتوازن

تعد في ھذه الحالة نقاط محّدد من مراكز النمو المختارة التي أما أن تكون موجودة وتعتبر طبیعیة، أو یتم إنشاؤھا، و
نمو اصطناعیة من خالل توفیر المستلزمات الضروریة المطلوبة لتوزیع األنشطة االقتصادیة المختلفة وتوفیر فرص 

 منیتضح . التي تحتاجھا التنمیة في اإلقلیم )٣(والخدمات والوفورات الخارجیة اإلرتكازیةعمل جدیدة وتطویر البنى 
تأثیرات االستقطاب : النمو تتحقق نتیجة لمجموعتین من القوى المختلفة، إذ تمارس األولىھذه الستراتیجیة إن عملیة 

)Poleraization Effects(  حیث استقطاب وحدات اقتصادیة أخرى لمركز النمو لوجود وفورات التكتل
أما  .حیطة بھااالقتصادیة والحضریة، مما یؤدي بالنمو إلى التركز في بعض المراكز وانحساره في المناطق الم

إذ یفترض أن تركز االستثمارات في  )Devisions Effects(المجموعة الثانیة التي تمارس تأثیرات االنتشار 
منطقة معینة سیؤدي إلى ظھور تأثیرات االستقطاب و تكتل الوفورات االقتصادیة الخارجیة في المنطقة التي تم 

، إال انھ بعد مرور مدة على ظھور عوامل االستقطاب تبدأ تأثیرات توقیع االستثمارات فیھا في بدایة مراحل التنمیة
االنتشار بالظھور حیث تؤدي إلى نشر ثمار التنمیة من المركز باتجاه المناطق المحیطة بھ مما تتحقق تنمیة تلك 

  )١(.المناطق

ذب أو مركز نمو حیث القائدة منھا في منطقة معینة تشكل نقطة جالسیما األنشطة  ةنتاجیاإل ةطاألنشإن قیام 
تعتبر الصناعات القائدة النواة األساسیة للتنمیة، إذ لھا تأثیرات مھمة ومباشرة على األنشطة االقتصادیة األخرى في 

وتوفیر الخدمات، مما  اإلرتكازیةاإلقلیم، والتي توّلد آثار االستقطاب لوحدات اإلنتاج حولھا فضًال عن تطویر البنى 
  . صادیة واالجتماعیة والعمرانیة في اإلقلیمیعّزز مكانتھا االقت

                                                           
 .٣٢ص ،مصدر سابقعدنان مكي عبد هللا البدراوي وفالح جمال معروف العزاوي، ) ٢(

ل من بودفیل وھانس وھیرشمان ومیردال وغیرھم، للمزید من التفاصیل فضالً عن ما جاءت بھ نظریات النمو غیر المتوازن لك (*)
التخطیط اإلقلیمي، المفاھیم النظریة والتطبیق، ترجمة امیل جمیل شمعان، مركز التخطیط الحضري  إلىجون كالیسون، مدخل : راجع

 .٢٤٤- ٢١٩، ص ١٩٧٨، ٢، مطبعة التعلیم العالي، بغداد، طواإلقلیمي
 .٢١-٢٠ص مصدر سابق، ، طھ جعفر سعید )٣ (
المعھد العالي  ،)م.غ(ھادي جاسب مرعب الماجدي، تقییم اثر التنمیة اإلقلیمیة في تطور مدینة المجر الكبیر، رسالة ماجستیر )١(

 .١٧ص  ،٢٠٠٣للتخطیط الحضري واإلقلیمي، جامعة بغداد، 



)١٢(  
 

زمنیة معینة تتحدد  دورة تكون ضمن مداونشر ثمار التنمیة على المناطق المج) الترشیح(أما آثار االنتشار 
وان تطویر قطب التنمیة لوجود المناخ الصناعي المالئم في اإلقلیم یجعل ھذه . بعدد أقطاب أو مراكز النمو في اإلقلیم

وز عقبات تطبیقاتھا في بعض األقالیم ایجیة تأخذ مداھا التطبیقي بحجم اكبر ضمن التنمیة اإلقلیمیة وتجالسترات
  )٢(.ألسباب المتعلقة بحجم المورد الطبیعي مثال أو األیدي العاملة

شاع  من ابرز النظریات التي) فرانسوا بیرو(نظریة أقطاب التنمیة أو أقطاب النمو اإلقلیمي التي تبناھا وتعد 
ووفق ھذه النظریة فان التطور المكاني . العربیة والنامیة بصورة عامة دوللل اإلقلیمياالعتماد علیھا في التخطیط 

وتة في مراكز وأقطاب اواالقتصادي ال یظھر في ان واحد وبدرجة واحدة في كل مكان، بل انھ ینشط بدرجات متف
تساعد  .ة، ولھذه المراكز آثار متباینة على االقتصاد الوطنينمو محدودة ثم ینشر من ھذه المراكز بمسارات مختلف

لإلقلیم وفي التنبؤ باتجاھات التنمیة وتطوراتھا فیھ، وفي إیجاد  یةاالقتصادـ ھذه النظریة في تفسیر البنیة المكانیة 
  )٣(:الحلول لبعض المشكالت اإلقلیمیة الخاصة وتتألف عملیة التنمیة وفق ھذه النظریة بما یأتي

استغالل الموارد االقتصادیة التي تتوافر في المراكز التنمویة وبخاصة الموارد الصناعیة ذات المستوى  .١
وال شك ان تركز . األخرىمع الصناعات والفروع االقتصادیة  فقیًاأوجي العالي والمترابطة رأسیا ونولالتك

من الوفورات الناجمة عن تجمع  أنواعثة المركز التنموي، كالمدن الصناعیة، من شأنھ ان یحقق ثال الصناعات في
 واألسالیب اآلالتوتركزه وھي الوفورات الداخلیة الناجمة عن ضخامة المشروع الصناعي واستعمال  اإلنتاج

والوفورات التكاملیة الناجمة عن القرب من الصناعات المترابطة معھا، والوفورات الخارجیة ، الحدیثة المتقدمة
المتطورة في المدینة، مثل توافر شبكة  )والخدمیة اإلنتاجیةالمرافق العامة ( األساسیةدة الناجمة عن وجود القاع

المواصالت والمیاه والكھرباء والمدارس والمھنیة والتسھیالت التجاریة والمالیة والخدمات الضروریة للسكان مثل 
قطب التركز الجغرافي (اسم  ویطلق على تجمع الصناعات في المركز التنموي  .المدارس والعیادات الصحیة

 .)للنمو
 االقتصادي لقطب التنمیة في اإلقلیم وفق مسارات معینة وینجم ھذا االنتشار عن تطور قطب التأثیرانتشار  .٢

ورة مباشرة لقطب النمو االمج ةالھاّمایجابیة على المدن  آثارالتنمیة المتركز جغرافیا في مدینة معینة، وتكون لھ 
االیجابیة إلى المناطق الریفیة المحیطة بقطب التنمیة، ومن ثم إلى  اآلثارالمركزیة، ثم تنتقل ھذه  المتركز في المدینة

المناطق المشاریع الصناعیة بین التنمویة السیما التباین في التوزیع المكاني للمشاریع  انو .المناطق الریفیة البعیدة
  )٤(:ما یأتي إلىاألقالیم الجغرافیة یرجع و
بحIد ذاتھIا عامIل جIذب واسIتقطاب لألنشIIطة       والتIIي تشIكل مكانیIات التنمویIة بIین األقIالیم الجغرافیIة      اإل التبIاین فIي   -١
قتصIادیة  ذات تركIز كبیIر لألنشIطة اإل    أقالیممما اوجد ھذا التباین  السیما الصناعیة ضمن الحیز المكاني، قتصادیةاإل

  .اقتصادیة وخدمیة فیھا أنشطةوجود  إلىتفتقر  وأخرى
فIIي تعزیIIز  ًاكبیIر  ًادور ةالمتطIIور ماألقIIالیضIمن   )Agglomeration Economies(قتصIIادیات التكتIل  تلعIب ا  -٢

 صویكون ذلك على حساب فIر  .إلیھاوالسیما الصناعیة  االقتصادیةقدرة تلك األقالیم على جذب واستقطاب األنشطة 
 االقتصIادیة التكتل على جIذب األنشIطة    قتصادي لألقالیم المتخلفة التي تعاني من ضعف فاعلیة اقتصادیاتالتطور اإل

قتصادیة وانخفاض مستویات األجور تشكل ابIرز تحIدیات تحقیIق التنمیIة المكانیIة      لذلك فأن ضعف األنشطة اإل .إلیھا
  .في األقالیم المتخلفة

 ائیIIIةاإلنمفIIIي زیIIIادة الھIIIوة   ًاردور كبیIIIبIII ؤثIIIـّرالمتبعIIIة فIIIي معظIIIم الIIIدول النامیIIIة ت  ان السIIIتراتیجیات التنمویIIIة -٣
)Development Gap( ،م   أقالیمبسبب تركیز ھذه الدول على تنمیة  بین األقالیم الجغرافیةIأومعینة تتمثل بالعواص 

 رغمعلى الاألقالیم األخرى  وإھمالوالخدمیة فیھا  االقتصادیةمراكز المدن الرئیسیة من خالل تركیز معظم األنشطة 
یتحدد ذلك وقت نتائج معكوسة في العالقة بین اإلنسان والرفاه االجتماعي، حق فقد .التنمویة فیھا اإلمكانیاتتوافر  من

  )١(:بإتجاھین رئیسین
  .وت في مستویات المعیشة بین أفراد المجتمع الواحدازیادة التف. ١

                                                           
دراسة تطبیقیة لمحافظتي (وسیلة لتنظیم استعماالت األرض تخطیط المناطق الصناعیة في المحافظات كعاید جسام طعمة الجنابي،  )٢(

 .٥٥ص ، ١٩٩٩، مركز التخطیط الحضري واإلقلیمي، جامعة بغداد، )م.غ(، أطروحة دكتوراه، )االنبار وكربالء
 .٢٤٢ـ٢٤١، صمصدر سابقحسن عبدالقادر صالح،  )٣(
 .٩٦، ص١٩٩٥ة المتوازنة، مجلة المخطط والتنمیة، العدد األول، حسن محمود علي الحدیثي، المواقع الصناعیة والتنمیة اإلقلیمی) ٤(
كامل كاظم بشیر الكناني، التخطیط العمراني والعدالة االجتماعیة ـ مؤشرات عن التجربة العراقیة، بیت الحكمة، سلسلة المائدة ) ١(

 .٦٤، ص١٩٩٩الحرة، بغداد، 



)١٣(  
 

  .زیادة التباین المكاني في مستویات التنمیة بین مناطق البلد الواحد. ٢

  :التخطیط اإلقلیمي. ٦
ع المناطق ضمن إطار إقلیمي معین ینبغي ان یتطابق مع الحدود اإلداریة للوحدات المكانیة، إي قرار لتجمی نإ

ھذا یعني ان إنشاء الھیكل المكاني اإلقلیمي لتنفیذ وتنسیق الخطط اإلقلیمیة یعتمد في نجاحھ على إطار العمل اإلداري 
ة الرئیسیة للتخطیط العام أعماًال متتابع تشمل السماتو )٢(.وعلى التعاون االقتصادي الحیوي بین ھذه المناطق

تخلف مشاكل التخطیط ولكنھا تمیل الن تكون باألساس اقتصادیة واجتماعیة  مخططة لحل المشاكل في المستقبل
 Tembergan)( یوضح كل من .ًا تبعا لنوع ومستوى التخطیطللمستقبل، أیض ختلف فترة التخطیط واألفق الزمنيوت
طیط اإلقلیمي بأنھ عملیة إستثمار للموارد بشكل أمثل لضمان اإلتساق الوظیفي بین أبعاد مفھوم التخ) Johnsn(و

تخطیطي یھتم بمعالجة مشكالت التنمیة من خالل تشخیص اإلمكانات  أسلوب بأنھأیضًا ویعرف  )٣(.التنمیة
ى توزیع متوازن لثمار التنمیة في والمحددات التنمویة لإلقلیم، ومن ثم اإلستغالل العقالني لھذه اإلمكانات بما یؤدي إل

 أھدافتحقیق و هبرنامج متكامل لتطویرضمن  )٤(.مستویات التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة والعمرانیة في اإلقلیم
زمنیة معینة في ظل منظومة من البدائل والخیارات المختلفة، یختار أنسبھا وفقًا لخصوصیة اإلقلیم  خالل مّدةمحددة 

 التنمیة اإلقلیمیة فھي عملیة نشر التنمیة على مناطق الدول أو اإلقلیم بھدف أما، اإلمكاناتة وحجم ومجتمع التنمی

قتصادي القومي زیادة الناتج االو دركة كمصادر الثروة واالستثماراتتحویل خریطة الموارد الطبیعیة إلى خریطة م
تعاني من أزمات ومشكالت بواسطة عملیات  كذلك تھدف إلى تخفیف الضغط عن المناطق التي واإلقلیمي والمحلي

اإلزاحة المكانیة الناتجة عن اختالل التوازن بین المناطق واألقالیم، والرغبة في استعادة التوازن اإلقلیمي 
یعنى التخطیط اإلقلیمي بوضع األطر والمبادئ التي نحقق التنمیة المتعادلة بین مناطق وأقالیم البلد و )١(.والقومي

 (Spatialالذي یعرف أحیانًا بالتخطیط الفراغي ( ویتكون ھذا التخصص. د مواقع التنمیة والبنیة التحتیةبھدف تحدی
planning(  من مجموعة محددات تحكم عملیة التنمیة وتنفیذ االستراتیجیات والخطط والسیاسات والمشاریع، وآلیات

ون اتطبیق إجتماعي من خاللھ یتع"الفراغي بأنھ  تنظیم مواقع التنمیة والتوقیت وأنماط التنمیة، ویعرف التخطیط
إلنتاج استراتیجیات وسیاسات ) الحضریة(والتنظیم الفراغي لألقالیم العمرانیة ) الفراغ(المھتمون بجودة المكان 

 Logan)(أما لوجان  )٢(.وخطط، لمساعدة قیادة قرارات معینة أو توجیھھا، واالستثمار في تنظیم أنشطة التنمیة
التخطیط التنموي التي تركز على إقلیم معین، وتھدف إلى تحقیق  أسالیبإلى التخطیط اإلقلیمي على انھ احد فینظر 

وتفعیل  أنفسھمتوزیع أكثر عدالة لعوائد النمو االقتصادي وإشباع الحاجات األساسیة للسكان وتعزیز اعتمادھم على 
 یھعبیة ومحاربة الفقر واالھتمام بشؤون البیئة، وعلدورھم في عملیات التخطیط والتنمیة من خالل المشاركة الش

والقوانین التي تحكم التفاعل فیما بین  اآللیاتول دراسة امكن بناء مفھوم للتخطیط المكاني بأنھ العلم الذي یتنی
نیة عناصر البعد المكاني، وھذه العناصر بطبیعتھا االقتصادیة واالجتماعیة والعمرانیة بھدف تحقیق التنمیة المكا

دون معرفة إقلیمي یكون ھناك تخطیط یمكن إن ال ف. بعد معرفة وتحدید المكان أو اإلقلیم المراد تنمیتھ الشاملة
المظھر العام لإلقلیم المراد استغالل موارده أو دون معرفة العوامل الجغرافیة الطبیعیة المؤثرة في إن اإلقلیم الذي 

ھو مجال تطبیقي، وال بد أن یكون ھناك نوع من التوازن بین ) یميالتخطیط اإلقل(ھو الطرف الثاني من عنوان 

                                                           
مركز  ،)م. غ( لتنمیة المكانیة، أطروحة دكتوراهة في العراق ألغراض اسھى مصطفى حامد الدلیمي، تحدید األقالیم التخطیطی )٢(

  .٢٨، ص٢٠٠١التخطیط الحضري واإلقلیمي للدراسات العلیا، جامعة بغداد، 
  :لإلستزادة )٣(

- Antoni Kuklinski, Regional Disaggregation of National policices and Plans, Mouton and Co., Hungary, 
1975, p.10. 
- J. Timbergan, Development Planning, Wiledenield Press, London, 1973, p.36.  
- Johnson E., The Organion of space in Developing Countries, Cambridge Press, Cambridge, 1977, 
p.241  

، مركز التخطیط )م.غ(زیزھا، إطروحة دكتوراه ـ علي حسین حسون، األبعاد المكانیة لخطط التنمیة القومیة في العراق وسبل تع
  .١٠ـ٩، ص١٩٩٩جامعة بغداد،  - الحضري واإلقلیمي للدراسات العلیا

، محاضرة ألقیت في مؤتمر تعزیز دور الوحدات )األقالیم(مفاھیم وعناصر أساسیة في تنمیة المحافظات سامي متي بولص،  )٤(
  .٥ص، ١١/١٢/٢٠١٠التخطیطیة في تخطیط التنمیة، محافظة البصرة، 

، دار الماجد، مطابع جامعة المنوفیة، القاھرة، ٣التخطیط اإلقلیمي ـ اإلطار النظري وتطبیقات عربیة، طفتحي محمد مصیلحي،  )١(
  .١٧ص، ٢٠٠٥

جلس النشر فیصل عبدالعزیز المبارك، التخطیط وإستراتیجیات التنمیة اإلقلیمیة ـ عرض عالمي مقارن، مجلة العلوم االجتماعیة، م )٢(
  .١١٧ـ١١٦، ص٢٠٠٥، ١، العدد ٣٣العلمي، جامعة الكویت، المجلد 



)١٤(  
 

أھداف التخطیط في إقلیم ما وإمكانات ھذا اإلقلیم سواء الطبیعیة أو البشریة، وھذا ما تسھم بھ الجغرافیا، إذ ترتكز 
وحیث إن الدائرة . جمیع العملیات التخطیطیة باألساس على المعلومات المتوفرة عن الحالة المطلوبة وضع خطة لھا

الجغرافیة للمعلومات ھي أوسع دوائر المعرفة المكانیة، فإن الجغرافیین یتولون مھمة حصر شامل ودقیق للخصائص 
فالجغرافیة تمثل دراسة توفر المعلومات عن الظواھر في مكانھا، حاضرھا . الطبیعیة والبشریة في ذلك المكان

یھدف إذ  )٣( .الظواھر أو واقعھا في صور أفضل ضمن خطط تنفذوماضیھا، والتخطیط یمثل أعادة ترتیب تلك 
ویتضمن . من جھة ثانیة البلدمین التطویر المتوازن لكل إقلیم من جھة، ولمجموعة أقالیم أالتخطیط اإلقلیمي إلى ت

لى لألقالیم على ، وضع النماذج االقتصادیة واالجتماعیة المكانیة المستقبلیة المثوتطبیقیًا التخطیط اإلقلیمي، نظریًا
أساس التحلیل والتركیب الشامل لنظامین تنمویین احدھما نظام تنموي ریفي، وثانیھما نظام تنموي حضري، مع 

   )٤(.مراعاة التنسیق مع النظام البیئي لكل من النظامین الریفي والحضري لضمان استمراریة التنمیة ودیمومتھا

آخر، فیما ُیعد التخطیط اإلقلیمي وسیلة مھمة من وسائل  إلىوضع ن التنمیة عملیة التغیر والتحول من تضح إی
من خالل تحدید الضوابط المناسبة  قلیمیة، مثلما تُعد النظریات التنمویة وسیلة لتحقیق التنمیة اإلتلك العملیةتحقیق 

ألن  عملیة التنمویة،التنمویة المتاحة في اإلقلیم، وھنا یأتي دور الجغرافي في ال واإلمكانیاتالموارد  إلستخدام
بصورة ) الطبیعیة والبشریة واالقتصادیة(واقع اإلقلیم القائم بكل متغیراتھ الجغرافیة  حدیدیمكنھ ت المخطط اإلقلیمي ال

. اإلقلیم بكل متغیراتھ التنمویة وإمكانیاتواقع  تحدیدمتكاملة، بینما  یمتلك الجغرافي القدرة والموھبة الجغرافیة على 
المخطط اإلقلیمي من خالل تحدید الخطط والضوابط المناسبة بإتجاه تحقیق أفضل استخدام للموارد  ثم یأتي دور

قلیم في اإل) Balanced Spatial Development(واإلمكانیات التنمویة بھدف تحقیق التنمیة المكانیة المتوازنة 
من خالل إن عملیة التخطیط اإلقلیمي قلیمیة العالقة بین الجغرافیة والتخطیط اإلقلیمي والتنمیة اإلتتضح . الجغرافي

 یةتنمیة اإلقلیمالإن عملیة إذ ، )٣(شكل  ،)اإلقلیم(المتمثـّل بالحیز المكاني لواقع الجغرافي تعد وسیلة في تنمیة ا
  :وعلى النحو اآلتي مراحل ةتتحقق من خالل ثالث

واقع الجغرافي القائم في الخصائص  تحدیدب تبدأ ، إذدراسة الواقع الجغرافي القائم في اإلقلیم :المرحلة األولى .١
  :ما یأتيوتنقسم إلى  اإلقلیم
تھ مساحوموقع اإلقلیم من الناحیة الطبیعیة وتتضمن دراسة طبیعة اإلقلیم : الجغرافیة الطبیعیة خصائصال: أوًال

  .الطبیعي نبات والحیوانالووالتربة المائیة والموارد  المناخه الطبیعیة ومظاھر السطح ومواردو الجیولوجي ھتكوینو
وتشمل حجمھم وتوزیعھم الجغرافي في اإلقلیم في سكان خصائص الدراسة : الجغرافیة البشریة خصائصال: ثانیًا

الكثافة ومعدل النمو اإلقلیم والتركیب السكاني البیئي والنوعي والعمري والھرم السكاني وحجم القوى العاملة و
  .والھجرة السكانیة

األنشطة اإلقتصادیة واإلجتماعیة والخدمیة في اإلقلیم دراسة : واإلجتماعیة الجغرافیة االقتصادیة ائصخصال: ثالثا
یة وخدمات اإلسكان والصحة والتعلیم والطاقة والطرق التجاروالسیاحیة و  ةیالزراعو ةیالصناعاألنشطة تتمثل بو

  .أنشطة أخرىوالمواصالت وخدمات الماء الصافي و والنقل
بعد تحدید الخصائص الجغرافیة : )التخطیط اإلقلیمي( تخطیط الواقع الجغرافي في اإلقلیم :الثانیةالمرحلة  .٢

 إمكاناتھ بحسبلتنمیة اإلقلیم تخطیط لإلقلیم من المعلومات التي تم جمعھا ضمن المرحلة األولى تبدأ عملیة ال
الستراتیجیة المناسبة للنھوض  إختیارولیمیة ووضع خطط التنمیة اإلق الھاّمةوخصائصھ الجغرافیة وتحدید األولویات 

  .بالواقع التنموي في اإلقلیم لسنة الھدف
تنفیذ خطط وستراتیجیات التنمیة ل ـّتمث): الواقع الجدید لإلقلیم الجغرافي( تنفیذ التنمیة اإلقلیمیة :المرحلة الثالثة .٣

ار في اإلقلیم وغالبًا ما تكون إیجابیة إذا ما وما یترتب علیھا من نتائج وآثالتي تم تحدیدھا في المرحلة السابقة 
 . ما خطط لھا ضمن إمكانات وحاجات اإلقلیم بحسبستراتیجیة المناسبة والفاعلة في تنفیذھا الإستخدمت فیھا 

  
  )٣(شكل 

  التنمیة اإلقلیمیةتحقیق مراحل 
  
  

                                                           
محسن عبدالصاحب المظفر، دور الجغرافي العراقي في مسیرة التخطیط والتنمیة ـ دراسة في الفكر الجغرافي التطبیقي، مجلة  )٣(

  .١٥٨ـ١٥٦، ص١٩٨٧، مطبعة العاني، بغداد، ١٩الجمعیة الجغرافیة العراقیة، العدد
  .٢٤٠ـ٢٣٩حسن عبدالقادر صالح،  مصدر سابق، ص )٤(

  

  تنفیذ
  

  التنمیة اإلقلیمیة
  

 

  

  إلقلیميخطیط االت

وضع خطط التنمیة 
  وإختیار األنسب اإلقلیمیة

  

  تحدید
  

 الواقع الجغرافي

 لثالثةالمرحلة ا لثانیةحلة االمر  المرحلة األولى
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إنھا تشترك بھدف یتمحور حول معالجة مشكلة  إّال باختالف األھداف المراد تحقیقھا األسالیبتختلف  عمومًا

موارد  بحسبالتي توضع لھا الحلول والمعالجات  التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة التباین المكاني في مستویات
والعمل على تأمین منطقة متكاملة لإلستثمار اإلقتصادي في . ومدى تفاعلھا وتكاملھا فیما بینھا ھوإمكانات اإلقلیم

المرتكزات لتشجیع إن تأمین مناطق اإلستثمار أحد أھم  وصفتأخذ بالحسبان الحفاظ وحمایة البیئة على اإلقلیم 
وال بد من تأمین مبدأ التخصص والكفاءة اإلقتصادیة والعدالة اإلجتماعیة  .القطاع الخاص وجذب اإلستثمار األجنبي

وإستثمار التي یعتمد علیھا اإلقلیم في عملیاتھ اإلنمائیة،  والسالمة البیئیة في تحدید مواقع األنشطة اإلنتاجیة والخدمیة
إذ ال یمكن تحقیق األنشطة المحایدة موقعیًا في تنمیة المناطق ذات المشكالت وتعاني من ضعف اإلمكانات التنمویة، 

مناسبة ادیة جدوى إقتصلیس لھا تمد ھذا المبدأ في إقامة مشاریع تنمیة إقلیمیة متوازنة ومستدامة في إقلیم ال یع
  .وأنشطتھ اإلجتماعیة والعمرانیة نعكس سلبًا على إقتصادهتتكون غیر مجدّیة وعبئًا على اإلقلیم ووبالتالي 
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  .لتنمیةوأثرھا في اة الجغرافّیخصائص ال :الفصل األول
كانیة تحدد إموت تقوم علیھا ھا أني مـن شأنالت الخصائص الجغرافیةعلى مجمـوعة من  مد التنمیة االقلیمیةتعت

  . یمفي اإلقلومستویاتھا  التنمیة نماطأن یتــكوتعتمد في وـیم، قلفي اإل المختلفةتھا نشطأقیام 
 وفـي معـظم األحیان.. اجتماعیةولعل في مقدمـتھا أھداف اقتصادیة  یم تبنى على أھداف عّدةلقاإلإن دراسة و

ض أحlدھا عlن   ة، وھـي قابلة ألن یعlوّ عّدمكانیة متـطلبات خصائص و تنمیةلر لاألھداف ما لم تتیّستلك ـن تتحقق ل
  .ياري والعلمل في التطور الحضر الحاصمتغیرة مع التغّی، وإنھا اآلخر

 االنشllطة التنمویllةعوامllل قیllام والجغرافّیllة خصllائص الحدیllد ى فllي تنllعتمناقشllات وتحلیllـالت الفصllل إن ا لllذ
 نشlطة االقتصlادیة واالجتماعیlة والعمرانیlة    من األمجموعة بوصفھا  تنمیةذلك أن ال، ففي محافظة النج اوتطورھ

ل علllى بیllان صllالفسllیؤّكد ، كمllا ھاتدامتضllمانًا لقیامھllا واسll وافرھllاتنبغllي التllي ی خصllائصتقllوم علllى عllدد مllن ال
عمرانیlة  حlداث تنمیlة اقتصlادیة واجتماعیlة و    انیlة إ كمإل أ، وبمlا یھیl  مسlتقبالً  تنمlوي اإلمكانات المتاحة لالسlتثمار ال 

  . في المحافظة شاملة
  

  :     الطبیعیةالجغرافیة  خصائصال -١ -١
    :    الموقع الجغرافي -١ -١ -١

الموقع فl  )١(یسlة التlي یھlتم بھlا الجغرافlي، ویبlدأ بھlا دراسlتھ عlادٍة ألي إقلlیم،          الطبیعیlة الرئ  المقومlات مlن  یعد 
 )٢(التصlالھ المباشlر بتنظlیم اإلنسlان وحیاتlھ االقتصlادیة       ،المlؤثرة فlي حیlاة اإلقلlیم     الھاّمlة الجغرافي من الظlواھر  

 )٣(ألیllة وحllدة سیاسllیةكونllھ یشllكل حجllر الزاویllة فllي التحلیllل  الجغرافllي   فضllًال عllن، ..والعمرانیllة واالجتماعیllة
أنشlطة معینlة أكثlر مlن غیرھlا مثlل       االنشlطة التنمویlة المختلفlة ك    فlي وتأثیره ھذا یكون فlاعًال ومباشlرًا   .  وإداریة

الزراعlة، فllي حlین إن تllأثیره یكlون غیllر مباشlر فllي اغلllب األحیlان علllى نشlاط اإلنسllان الصlناعي وعلllى أنمllاط        
خطlة إقلیمیlة، وإن حlدث تغیlر      ةفlي أیl   ھاّمًالیم وظاھراتھا تعد عنصرًا وإن مواقع االقا .)٤(صناعاتھ ومواقعھا فیھ

في أھمیlة ھlذه المواقlع أثنlاء إعlداد الخطlة او فlي مرحلlة تنفیlذھا فقlد یغیlر ذلlك مlن مسlار الخطlة نحlو إتجاھlات                  
  )٥(.أخرى

دوائر العرض وخطوط أي الموقع بالنسبة ل) المطلق(، فمنھا الموقع الفلكي د أنماط المواقع في الجغرافیاوتتعّد
الحیllاة النباتیllة والمنتجllات  نllوع  منllاخ السllائد، ومllن ثllم الموقllع الفلكllي لإلقلllیم لllھ أثllر فllي تحدیllد نllوع ال  والطllول، 
جlد زراعlة محاصlیل    والبlاردة ت فlي المنطقlة المعتدلlة یختلlف عlن الحlارة، وفlي        معینlة   ةد زراعl وجl و، فالزراعیة
ویعني موقع االقلیم بالنسبة للظاھرات الجغرافیlة العامlة،   ) النسبي(ي الموقع الجغرافالنمط اآلخر للمواقع و .أخرى

عالقتھ بالظواھر الجغرافیة والمتباینة في ر بحكم وھو متغّی .)٦(ھذا الموقع یؤثر في الظاھرات البشریة والحضاریة

                                                 
، ١٩٨٤، دار الجامعات المصریة، مؤسسة سعید للطباعة، ٢محمد خمیس الزوكة، التخطیط األقلیمي وأبعاده الجغرافیة، ط )١(

  .٥٥ص
  .٧٣، ص١٩٦٩فؤاد محمد الصقار، التخطیط األقلیمي، منشأة المعارف، االسكندریة،  )٢(
. ١٩٨٨أسس وتطبیقات، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل  -  محمد أزھر سعید السماك، الجغرافیة السیاسیة )٣(

 .٧٥ص
، ـ دراسة في جغرافیة الصناعة واقع واتجاھات التوطن الصناعي في أقلیم الفرات األوسط من العراقعبد الزھرة علي الجنابي، ) ٤(

 . ٥٢ص ، ١٩٩٦، كلیة اآلداب، جامعة بغداد، )م.غ(إطروحة دكتوراه 
، ٢٠٠٩محمد الفتحي بكیر محمد، التخطیط األقلیمي، دار المعرفة الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع، االسكندریة، : لإلستزادة) ٥(

  .٥٣ـ ٥٢ص
  .٥٦ـ٥٥، صمصدر سابقمحمد خمیس الزوكة،  )٦(
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ة إقتصlادیة كانlت او   وإنشlاء مراكlز تنمویl   ) ١(، فینشأ العالقات المكانیة والتجاریة من خالل شق طرق النقلأھمیتھا
   .إجتماعیة

، )٢(٢كlم ) ٤٣٥٠٥٢(البالغlة   من مساحة العlراق ) ٪٦,٦(وتشكل نسبة  ٢كم) ٢٨٨٢٤(تبلغ مساحة المحافظة 
من المحافظة ضمن السھل الرسوبي، امlا بlاقي المسlاحة فتقlع ضlمن الھضlبة الغربیlة،        ) ٪٥(مساحة حوالي وتقع 

قضlاء مركlز النجlف،    (وتضlم حالیlًا ثlالث أقضlیة وسlبعة نlواحي        ١٩٧٦ سنةداریاًَ كمحافظة إواستحدثت النجف 
وترتبط بھ ناحیتان ھما الحیدریة والشبكة وقضاء الكوفة وترتبط بھ ناحیتان ھما العباسیة والحریة، قضاء المناذرة 

كlون  ، و تتخlذ فlي امتlدادھا شlكال أشlبھ بالمسlتطیل والlذي ی       )المشlخاب والقادسlیة   ثالثة نواحي الحیlرة  اوترتبط بھ
، ومlع إن موقlع المحافظlة حlدودیًا إال     )٢(خریطlة   .ھا مع المملكة العربیة السعودیةضلعھ القصیر حدودًا جنوبیة ل

، وموقعھlا  ھlا الشlمالي الشlرقي   ئبسlبب تجّمlع السlكان فlي جز     )∗(أن امتدادھا یجعلھا غیر بعیدة عن بغlداد العاصlمة  
مlن   سlاعد ھlو اآلخlر علlى جlذب الكثیlر       ) قادسlیة، المثنlى  كربالء، بابل، ال(ضمن محافظات إقلیم الفرات األوسط 

وإتسlاع السlیاحة   شlبكة النقlل   تطlّور   إلlى جانlب  ترتlب  یومlا  األنشطة التنمویة والفعالیات االقتصlادیة واالجتماعیlة   
أصبحت ذات أھمیة كبیرة في  الدینیة والتجارة البینیة وإزدھار الزراعة والصناعة فضًال عن التطّور العمراني، إذ

مسlتقطبة  التنمویة المراكز فضًال عن الرئیسة  وطرق، ما أدى إلى وجود مراكز الزائرین والسلع والمنتوجاتنقل 
  .للنشاطات االخرى

ان وقوع منطقة الدراسة ضمن محافظات الفرات األوسط  فضًال عن انھا لیسlت بالبعیlدة عlن بغlداد، أعطlى      
السlلع،   إنتاجوأسھم ذلك في تنشیط الحركة التجاریة و وتبادل وج أھمیة لموقعھا عند ملتقى بیئات مختلفة في اإلنتا

 ةنشllطاأل علllى أثllرهیالحllظ أیضllًا و ،)٣(حیllث تقllوم كllل مllدن ھllذه المحافظllات بوصllفھا مراكllزًا لتبllادل المنتجllات   
 ترابطllات تنمویllة  یمكllـّن فllي إیجllاد ممllا ، فllي المحافظllة  )السllیاحيو الزراعllي والصllناعي (األخllرى  ةاالقتصllادی

یھیlأ إمكانیlة إیجlاد    وادة من األیدي العاملة والمواد األولیة ورأس المlال بینھlا وبlین المحافظlات المlذكورة،      واالستف
  . قاعدة للتنمیة اإلقلیمیة فیھا

عنlد اقصlر طریlق موصlِّل بlین السlھل الخصlب الlوافر إلنتlاج          المستقرات البشریة في المحافظlة  لموقع وإن       
والھضlبة الصlحراویة التlي تسlھم      ،ة الحیوانیة من جھةروالمحاصیل الحقلیة والثثل المختلفة مالمنتجات الزراعیة 

الحیوانیlة كالصlوف   المعدنیlة مثlل حجlر الكلlس والرمlل والحصlى والمنتجlات        بدرجة اكبر في توافر المواد الخlام  
، إذ یمكlن وفlي   والشعر والوبر حیث أسھم ھذا العامل في جعل مركز النجف من المراكز التجمیعیة لھlذه الخامlات  

        llتھرت فیھlي اشllوفي التlیج الصllناعات النسlناعات، كصllن الصlدد مllم عlویر ودعllات تطlذه الخامllتثمار ھlة اسlاحال 
المحافظة السیما صناعة العباءة الرجالیة والتي وجlدت لھlا سlوقًا رائجlة فlي منطقlة الخلlیج العربlي اعتمlادًا علlى           

لموقعیlة  لمنطقlة الدراسlة تتحlدد مlن خlالل تمكنھlا وعبlر         كlذلك نجlد ان القیمlة ا   . )٤(موقعھا علlى تخlوم الصlحراء   
اھمیتھllا التاریخیllة والدینیllة مllن االسllتفادة مllن طریllق الحllج البllري وامكانیllة دیمومllة التبllادل التجllاري والسllیاحي     

  . والثقافي مع الدول العربیة واإلسالمیة المجاورة
  

                                                 
اسة نظریة تطبیقیة، الدار العالمیة للنشر والتوزیع، مطابع الدار الھندسیة، التخطیط اإلقلیمي والتنمیة درصبري محمد حمد،  )١(

  .٥٠ـ٤٩ص ،٢٠٠٨القاھرة، 
، ٢٠٠٩، المجموعة اإلحصائیة لسنة وتكنولوجیا المعلومات ، الجھاز المركزي لإلحصاءوالتعاون اإلنمائي وزارة التخطیط) ٢(

 .صفحات مختلفة
 .كم)١٦٥(المسافة بین بغداد والنجف )  ∗(
، )م.غ(ة، اطروحة دكتورا)١٩٩٧-١٩٨٠(حسین موسى جاسم األوسي، النمو الصناعي في محافظتي كربالء والنجف للمدة ) ٣(

 .٥٢،ص١٩٩٩كلیة اآلداب، جامعة بغداد، 
الدراسات عبد الرزاق عباس حسین، نشأة مدن العراق وتطورھا، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، معھد بحوث و :ینظر )٤(

 .١٠٣، ص ١٩٧٣العربیة، المطبعة الفنیة الحدیثة، القاھرة، 
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  :الجیولوجي بكیرلتاالبنیة و  -٢ -١ -١



)١٩(  
 

عنlد إعlداد الخطlة االقلیمیlة، فاالسlتقرار       الھاّمlة یعد مسح خصائص البنیة والتركیب الجیولوجي مlن االمlور   
لإلقلیم یعد عنصرًا إیجابیًا في تخطیطھ، على عكس عدم استقراره كأن یتعlرض الlى موجlات زلزالیlة     الجیولوجي 

ووجlود االنكسlارات والفواصlل والطیlات فlي      . د إنشاء المبانيمتكررة یراعي معھا إتباع طرق ھندسیة السیما عن
  )١(.الصخور من اساسیات عملیة المسح أیضًا

فعند إقامة مشاریع قي االقلیم البد من دراستھ جیولوجیًا لمعرفة مدى مالئمة االرض التي ستنجز علیھا، الن 
التركیllب الجیولllوجي لتحمllل ھllذه   كllل نllوع مllن التركیllب الجیولllوجي لllھ خصllائص معینllة تحتllـّم مllدى اسllتعداد       

تسھم دراسة التركیب الجیولوجي في التعّرف على خصائص الطبقات االرضیة، ومlا تحتویlھ مlن    إذ  ،)٢(المشاریع
تحدید ھویlة نشlاط   : ذي یفید المخطط في جانبین ھماصخور ومعادن تعكس موارد االقلیم ونشاطھ االقتصادي، وال

 )٣(ذي یمكllن ان تlوفره ھllذه المllوارد فlي حالllة معرفlة أحتیاطیllھ االقتصllادي   الl  االقلlیم، وتقllدیر حجlم القllوى العاملllة  

  .ومستوى االستثمار
من خالل االثر الذي یمكن ان یتركlھ   االقلیم بكسبھ بعض الخصائص،الجیولوجي في  التركیب تتحدد أھمیةو

ي انllواع المعllادن المتاحllة  التllاریخ الجیولllوجي الllذي مllّر بllھ اإلقلllیم فllي تحدیllد طبیعllة الصllخور وبنیتھllا، وبالتllال      
والتربة تؤثر في نوع الزراعlة ومlن ثlم نمlط اإلسlتثمار فlي االقلlیم مlن         المعادن تؤثر في نمط التربة، ف، مارلالستث

خالل العالقة الواضحة بزراعة بعض المحاصیل الزراعیة او بعض الصناعات الممكن أقامتھا فیھ، كذلك اثره في 
تتھیllأ لھllا فیllھ مقومllات نجllاح معینllة علllى إمllداد الصllناعة بمحاصllیل زراعیllة  تقریllر نllوع التربllة ومllن ثllم قllدرتھا

قllدرة التربllة علllى تحمllل األثقllال    ومllدى زراعتھllا، كمllا ان للتكllوین الجیولllوجي تllأثیر علllى اسllتقرار المنطقllة،      
عیllة ، كllذلك أنllواع النباتllات الطبیثllم نllوع وكلllف اإلنشllاءات المختلفllة  مسllتوى المیllاه الجوفیllة ومllن وواإلنشllاءات، 

  . وبالتالي تؤثر على نوع الحیوان السائد ونمط الرعي
التنمیllة یختلllف نمllط وبالتllالي  لllیمقتبllاین التركیllب الصllخري لإل  علllى أثllرالمllوارد المعدنیllة وجllود تتبllاین و

میlاه  وجود المعادن والأنواع الترب وو صخورالمخطط إلى معرفة أنواع الیحتاج و. من منطقة ألخرى ستثماراالو
في عملیة التنمیة معرفة تفصیلیة عن الصخور الناریة ألھمیتھا إلى یحتاج ف. بل أن یرسم خططھ االقلیمیةجوفیة قال

 لبنlاء المنشlآت الضlخمة ونطاقاتھlا تمكlن مlن بنlاء العمlارات فlي المlدن          كونھا متعددة االستخدامات فمنھا البازلlت  
والنحllاس ھllا المعllادن الفلزیllة كالحدیllد  رصllف الطllرق والصllخور، وبنllاء السllدود عنllد االنھllار والخزانllات، ومن   و

فضlًال   طبیعlة الصlخور الرسlوبیة وأنواعھlا     كما یحتاج المخطط الى تفصlیالت عlن   والرصاص والكروم والنیكل،
  )٤(.الصخور المتحولةعن 

حقlب تأریخیlة كثیlرة تعlرض فیھlا لعlدد مlن حركاتھlا الباطنیlة فضlًال عlن العوامlل              توالlت علlى العlراق   وقد 
نت اثر ھذه الحركات متباینة التأثیر على جمیع أجزاءه، فأدى إلى تباین إقلیمي واضlح فlي التكlوین    الخارجیة، وكا

 الجیولوجي، مما ادى ذلك أیضًا إلى اختالف أنواع المعادن والصخور الممكن اسlتثمارھا، ویمكlن تقسlیم تكوینlات    
  )٥(:منطقة الدراسة وفقًا للمعیار الزمني إلى مایاتي

                                                 
  .٥٥ـ٥٣ص ، مصدر سابقمد الفتحي بكیر محمد، مح: لإلستزادة) ١(
  .٣٠، ص٢٠٠٨، دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة، ١محمد خمیس الزوكة، جغرافیة النقل والتجارة، ط) ٢(
  .٥١، صمصدر سابقصبري محمد حمد،  )٣(
  .١٥٥، صمصدر سابق محسن عبد الصاحب المظفر، التخطیط اإلقلیمي، )٤(
، كلیة اآلداب، )م.غ(عاید جاسم الزاملي، تحلیل جغرافي لتباین اشكال سطح االرض في محافظة النجف، رسالة ماجستیرـ : ینظر) ١(

  .٢٧ص ، ٢٠٠١جامعة الكوفة،
والثروات الطبیعیة، مطبعة النبراس، النجف االشرف،  ـ موسى جعفر العطیة، أرض النجف التاریخ والتراث الجیولوجي

  .٤٢ـ١٧، ٢٠٠٦



)٢٠(  
 

فضlًال عlن عصlري    ) االلیجوسlین، االیوسlین، البالیوسlین   : (یقسم على عدة عصور وھlي  :ـ الزمن الثالثي١
  :ومن تكویناتھ) البالیوسین، المیوسین(

لجنlوبي الغربlي مlن    یقع اسفل تكوین الدبدبة ویمتد على شكل شlریط ضlیق إلlى الجlزء ا    : تكوین انجانھ: أوًال
، ویتكون الجزء األسفل لھذا التكوین من حجر طینlي  )كم٣(، ویتراوح عرضھ بحدود)٣(خریطة  .التكوین السابق

ـ  ٠.٢(م بني اللون یتعاقب مع طبقات رقیقة من صخور الطفل یتراوح سمكھا بین ) ١٢ـ  ١٠(سمیك یتراوح بین 
. م الlذي یحlوي علlى بعlض الكlرات الطینیlة      ) ١٠(م، اما الجlزء العلlوي فیكlون مlن الحجlر الرملlي بسlمك        ) ٠.٣

  ).طین الجیري االحمر، صخور الجبس، االنھیدرایت، الكلسال(ویتكون أیضًا من
  :یاتي یقسم ھذا التكوین إلى ما: تكوین الفتحة: ثانیا

ویمتد على شlكل شlریط ضlیق بمlوازاة تكlوین انجانlھ، ویتكlون مlن الحجlر الطینlي           ) الفتاتي(أـ العضو العلوي 
  .یعود زمنھ إلى عصر االیوسین األوسطالبني األحمر، حجر الكلس الرملي وحجر الكلس المعاد التبلور، و

ویمثل مسlاحة صlغیرة مlن شlمال غlرب منطقlة الدراسlة، ویتlداخل مlع          ) طبقات النفایل(ب ـ العضو األسفل   
تكوین الفرات، یعود ھذا التكوین إلى عصر المایوسین األعلى، ویتكون بصورة عامة من صخور الطفل ذات لون 

  . یتي، طفل جبسي، حجر الكلس والجبساخضر محمر جزئیًا أحیانا رملي دولوما
ویمتد على شكل شlریط مlن شlمالي غlرب منطقlة الدراسlة إلlى جنlوبي شlرقھا، أي انlھ           : تكوین الفرات: ثالثًا

یكون موازیًا لحد التماس بین العصlر الربlاعي وترسlبات مlا قبlل الربlاعي، بlذلك فأنlھ یقlع إلlى الجنlوب مlن خlط              
      lداد مlع امتlد مlي تمتlاه التlف  عیون المیlر النجlة        . )١(نخفض بحlألوان مختلفlیري وبlي طباشlر كلسlن حجlون مlویتك

  .والصلصال المھمتي، ویعود ھذا التكوین إلى عصر المایوسین االسفل) االخضر، الرمادي، االزرق(
حیlث یمتlد مlا بlین     ) ٪٥٠(یعد اكبر تكوین في منطقة الدراسة، إذ یبلغ نسlبة اكثlر مlن    : تكوین الدمام: رابعًا 

لفرات والزھرة الذي یمتد إلى جنوب منطقة الدراسة حتlى تكlوین ام الرضlمة، ومlن غربھlا إلlى شlرقھا،        تكویني ا
  ).حجر الكلس، حجر الكلس الطباشیري، حجر الكلس الطفلي الغني بعقد الصوان(ومن اھم تكویناتھ 

االكبlر امتlدادًا   ویقlع فlي منlاطق متفرقlة مlن منطقlة الدراسlة ففlي غربھlا یقlع الجlزء            : تكوین الزھره: خامسًا
لتكوین الزھره في محافظة االنبار، ویتكون التكوین الصخري لھ من حجر جیري ابlیض او محمlر واحیانlا یكlون     

دوره ویتlراوح سlمكھ الكلlي نحlو     ) ٣ـl  ٢(رملیًا او رملیًا كلسیًا جراء تعاقب الحجlر الرملlي والحجlر الكلسlي مlن      
  . م) ١٨ـ ١٢(

امتlدادًا لتكlوین ام الرضlمة فlي المملكlة العربیlة السlعودیة، حیlث ینكشlف          ویكون : تكوین ام الرضمة: سادسًا
كlم، تتعاقlب فlي ھlذا     ) ٦٠(كlم وبعlرض ال یتجlاوز    ) ١٠٠(جنوب وجنوب شlرق منطقlة الدراسlة ویكlون بطlول      

التكوین طبقات سمیكة من الصخور الكاربونیة بیضاء اللون طفلیة إلى طباشیریة مع طبقات من حجر الدولومایت 
llة  المحllام المختلفllور ذي االحجllاد التبلllود المعllوان االسllر الصllور وحجllاد التبلllس معllر الكلllذا . اري وحجllر ھllوعم

  .)٢(التكوین یتراوح بین عصر المایوسین في اجزاءه السفلى واالیوسین االسفل في اجزاءه العلیا
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                      
ـ أحمد یحیى عبد، إستخدام نظام المعلومات الجغرافیة في دراسة التباین المكاني للموارد الطبیعیة في الھضبة الغربیة في 

 .٣٠ـ٢١، ص٢٠٠٨، كلیة اآلداب، جامعة الكوفة، )م.غ(محافظة النجف، رسالة ماجستیر 
، ١٩٧٥، كلیة اآلداب، جامعة بغداد، )م.غ( دنان رشید ابو الریحھ، االستیطان القبلي في منخفض بحر النجف، رسالة ماجستیرع) ٢(

  .٢٣ص 
فاروجان خاجیك سیاكیان وآخرون، تقریر عن جیولوجیة لوحة المعانیة، ترجمة ازھار علي غالب، المنشأة العامة للمسح ) ٣(

 .٢، ص١٩٩٥الجیولوجي والتعدین، 
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نخفضllات الداخلیllة ورواسllب السllھل الرسllوبي والرواسllب الریحیllة   یشllمل رواسllب الم: ـYY الYYزمن الربYYاعي ٢

  :ویتكون من
عصllر (ویعllد اقllرب العصllور الجلیدیllة إلllى وقتنllا الحاضllر ویسllمى احیانllًا بllـ     : عصllر الllبال یستوسllین : أوًال
إذ ترسب في ھذا العصر المراوح الغرینیة الصlغیرة التlي تكونlت مlن الحصlى والرمlل والغlرین والتlي         ) الطوفان
وتكون في ھذا العصر السھل الرسوبي نتیجة لزیادة . عند مصبات الودیان اسفل طار النجف وجال البطن تجمعت

  .جرف المواد والمترسبات التي جلبتھا میاه الفضانات
ویقع ھذا التكوین شمال منطقة الدراسة على شكل مثلث رأسlھ مدینlة الحیدریlة وقاعدتlھ     : تكوین الدبدبة: ثانیًا

ه شرقًا ترسبات السھل الرسوبي اما من جھة الغرب فیمتد حتى نقطة التقاء الحدود االداریة بین طار النجف، ویحد



)٢٢(  
 

ویتكllون بشllكل عllام مllن ترسllبات ھشllة متكونllة مllن خلllیط الرمllل    . محافظllة النجllف ومحllافظتي كllربالء واالنبllار 
حجر الطینllي والحصllى، وان الحجllر الرملllي ھllو الصllخر السllائد، إال ان ھنllاك انllواع اخllرى مllن الصllخور كllال       

وتمتllاز . الغرینlي، ویتكlون الرمlل بشlكل رئیسllي مlن الكlوارتز امlا الحصlى فیتكllون مlن صlخور ناریlة حامضlیة            
رسوبیات ھذا التكوین بان لھا مسlامیة جیlدة ویغلlب علیھlا التفكlك ممlا یسlھل نقلھlا بواسlطة الریlاح، ونتیجlة لھlذه             

  .المسامیة فلھا القابلیة على خزن الماء
یمثllل العصllر الحاضllر، ویطلllق علیllھ أیضllًا عصllر االنحسllار أي إنحسllار الجلیllد،   : ولوسllینعصllر الھ: ثالثllًا

ونتیجة لعوامل الترسیب الھوائیة تكونت الكثبان الرملیة الحدیثة وامتدت طبقات ترسبات الھولوسین الھوائیlة فlوق   
 )١(ي حتlى مدینlة الناصlریة   ترسبات البالیستوسین وبموازاة نھر الفرات من مدینة النجف وتتجھ إلى الجنوب الغرب

  )٢(.ومن بین ترسبات الطبقة العلیا فیھا ترسبات ریحیة ناعمة فتاتیة خلیطة من الغرین و الرمل والحصى الناعم
طبیعة تكوین منطقة الدراسة یحتمlل وجlود معlادن أخlرى بعlد إجlراء عملیlات الكشlف عنھlا مسlتقبًال            بحسب

عي وغیرھا التي تعد من الركائز التي تعتمد علیھا الصناعة، بما تlوفره  كالكبریت، الدولومیات، النفط والغاز الطبی
مlن مlدخالت ووقlود لھlا، بحیlث وتسllھم فlي تطویرھlا مسlتقبًال مlن خllالل اسlتغالل الخامlات المتlوفرة فlي منطقllة              

  .واستخدامھا بفروع الصناعة بشكل اقتصادي )٣(الدراسة
الدراسة تقع ضمن نطاق الرصیف المستقر الذي یمتاز بصخور فأن منطقة ) البنائیة(اما من الناحیة التكوینیة 
  .)٤(كم، ونطاق السھل الرسوبي للرصیف غیر المستقر) ٩ -٥(ضحلة نسبیًا تتراوح أعماقھا 

إذ ان التكوینllات الصllخریة لنطllاق الرصllیف العربllي المسllتقر تعllود إلllى الحقبllة القدیمllة والتllي تتمیllز بغطllاء   
الجlزء األكبlر   ) نطlاق السlلمان  (لصخور الرسوبیة والرمال ویشمل ھذا النطاق رسوبي غیر سمیك من األحجار وا

اما نطاق السھل الرسوبي للرصیف غیر المستقر یمتاز بغنى الترسlبات النھریlة الحدیثlة التlي     . من منطقة الدراسة
  .تقوم علیھا صناعة السمنت والطابوق، فضًال عن ترسبات الحصى والرمل والملح

  
  
  
، فھllي مllن المllدخالت  ةتنمویllالمشllاریع ال فllي إقامllة الھاّمllةمllن المرتكllزات المعدینllة  لطبیعیllةاد رن المllواوإ

وفر من مواد خlام یمكlن ان تسlھم فlي     یتبما  يلصناعالنشاط االسیما التي تعتمد علیھا االنشطة التنمویة االساسیة 
ضحة على مسlتوى تlوافر المlواد    وا طبیعیةومنطقة الدراسة تمتلك إمكانات  .نشأة وقیام عدد كبیر من الصناعات

متطlورة، فضlًال عlن     إقتصlادیة األولیة، إذ بامكانھا وفي حالة استثمارھا بالشكل األنسب ان تسھم في خلق قاعlدة  
  .اإلقلیم اسھامھا في تسریع وتائر التنمیة في

تاجھ من المواد بما یح السكانفي امداد  ھاّمًاعلى مر العصور مصدرًا  )∗(الثروات المعدنیةالموارد وتمثل ف
االولیة والضlروریة وبسlبب اھمیlة الثlروات المعدنیlة وتاثیرھlا علlى مجlرى الحضlارات االنسlانیة سlمیت بعlض             

                                                 
 . ٢٧، ص مصدر سابقعاید جاسم الزاملي، ) ١(
 ،١٩٨٨لیة العلوم، جامعة بغداد، ، ك)م.غ( ازھار علي الخطیب، دراسة جیمور فولوجیة ھضبة النجف، رسالة ماجستیر) ٢(

 .٢١ص
، )م.غ(تیردراسة في جغرافیة الصناعة، رسالة ماجس - ناعات اإلنشائیة في محافظة النجفسمیر وادي رحمن العزاوي، الص) ٣(

 .٢٩، ص ٢٠٠٢ كلیة اآلداب، جامعة الكوفة،
فائزة رجمة ، ت٢٥٠.٠٠٠، نصیرة عزیز صلیوه، تقریر عن جیولوجیة رقعتي كربالء والنجف، مقیاسانور مصطفى برواري) ٤(

، ١٩٩٥بغداد، توفیق أحمد، وزارة الصناعة والمعادن، المنشأة العامة للمسح الجیولوجي والتعدین، مدیریة المسح الجیولوجي، 
  .، صفحات مختلفة)تقریر غیر منشور(



)٢٣(  
 

العصور باسمائھا مثال ذلك العصور الحجریة الحدیثة والقدیمة وعصر البرونز والعصر الحدیدي الlذي یعتقlد انlھ    
اسlیات العصlر الصlناعي الحlالي وعمlاد الحضlارة البشlریة        وتشكل الثروات المعدنیة اس. وقت الحاضرالیمتد الى 

توجlد فlي العlراق انlواع متعlددة مlن الخامlات        إذ  .المختلفlة  حتى باتت تشكل الحجر االساس في العملیات التنمویlة 
مت سlیادة الصlخور   ـّالجیولوجیة بوجوده ضمن الرصlیف العربlي حتl   تھ ان طبیع إّالالمعدنیة والصخور الصناعیة 

مختلف انواعھا وانحصر وجود المعقدات الناریة في نطاق التصادم مlع الصlفیحتین االیرانیlة والتركیlة     الرسوبیة ب
وبالتالي تمیزت الثروة المعدنیة فlي العlراق بشlكل عlام بالخامlات الالفلزیlة وانحصlر وجlود الخامlات الفلزیlة فlي            

لطباشlیري بكونlھ اھlم عصlر جیولlوجي      من الناحیlة الطباقیlة یتمیlز العصlر ا    و )١(.اقصى الشمال والشمال الشرقي
تمعدني في العراق حیث تكونت خاللھ العدید من الخامات المعدنیة مثل البوكسایت والفوسفات واطیlان البنتونایlت   

 .)٢(واالتبلغایت والبورسلینایت ورمل السیلیكا والنحاس والكروم والمنغنیز وبعض رواسب الرصاص والخارصین
ة تعتمد على المواد األولیة المعدنیة، في حین تقوم الصناعات اإلستخراجیة في مواقlع  الصناعات التحویلیفنجد إن 

احتیاطاتھا، لذلك نجد اإلقلیم الذي یتمتع بوجود المواد األولیlة المعدنیlة وبكمیlات وفیlرة ومتنوعlة یسlھم فlي إقامlة         
  )٣(.صناعات إستخراجیة وأخرى تحویلیة

الصناعیة نحوھا، فمنھا ما  نشآتمالالمشاریع التنمویة السیما ذب تتباین خامات المعادن في قدرتھا على ج
وأخرى تنقل لمسافات بعیدة عن  ترتبط بمواطنھا مثل األحجار واألطیان التي تقوم علیھا الصناعات اإلنشائیة

طة اسھم التطور التقني في أنشقد و .مواطنھا لتستخدم مدخالت في بعض الصناعات التحویلیة كالمعادن الفلزیة
الزراعة والصناعة والنقل من تحرر بعضھا ومرتبطة بمواقع معینة، تمكن من إقامة مشاریع تنمویة كبیرة 

یبقى غنى المنطقة بموارد وافرة لذا ، للمواقع الجدیدةلكن على حساب إرتفاع تكالیف نقلھا  ومتنوعة بعیدًا عنھا
ویالحظ إن الخامات المعدنیة في حال . فیھا جیةالمشاریع الستراتیللثروة المعدنیة عامل مھم في نجاح توطن 

وتنمیتھ  النشطة التنمویة السیما النشاط الصناعيیمكن ان یكون لھا اثر كبیرًا في دعم اإستثمارھا بالشكل المناسب 
فضًال عن ما یمكن ان تحققھ ھذه الخامات من موازنة اقتصادیة انطالقًا من اعتماد ھذه الموازنة على مبدأیین 

  )٤(:یین ھماأساس
ـ تطویر ھیكل الصناعة التحویلیة قطاعیًا ومكانیًا بما تتیحھ من فرص توفیر الموارد المعدنیة المھیأة لالسlتثمار  ١ 

  .اقتصادیًا في فروع النشاط الصناعي
لlھ  ـ ان استثمار الموارد المعدنیة محلیًا من خالل تصنیعھا سیعزز من المردودات االقتصادیة من خاللھا، لما تمث٢

  . من مرتكزات لحركة التصنیع والتطور الصناعي
وقlد حققlت عملیlات التحlري      ،الترسبات المعدنیة في منطقة الدراسة مرتبطة بطبیعlة اطارھlا الجیولlوجي   إن 

والتنقیب اكتشاف العدید من ھذه الترسبات او رصlد لشlواھد منھlا وتبقlى االحتمlاالت واردة فlي تحقیlق اكتشlافات         
لدراسة على كمیات مlن الثlروة المعدنیlة المحlدودة التنlوع والlوفیرة االحتیlاط، فھlذه الثlروة          تحوي منطقة ا. اخرى

                                                                                                                                                                      
كل مادة مكونة من اصل عضوي او ال عضوي بلوریة أكانت ام غیر (قتصادیة بأنھ االجیولوجیة ال الناحیةیعرف المعدن من ) ∗(

لفلزیة والالفلزیة ، وھو بھذا یضم كل المعادن ا)بلوریة ذات خصائص طبیعیة معینة ولھا تركیب كیمیاوي معین یعبر عنھ بمعادلة
ونعمان دھش العقیلي وآزاد محمد محمد ازھر سعید السماك  :المصدر. النفط والفحممثل المتعارف علیھا بما فیھا معادن الطاقة 

 .٤١ص، ١٩٨٢، ، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل١أمین، جغرافیة الموارد المعدنیة، ط
  .١٣٢، صمصدر سابق، لي وآزاد محمد أمینونعمان دھش العقیمحمد ازھر سعید السماك  )١(
خلدون البصام، الخامات المعدنیة والصخور الصناعیة في العراق، الشركة العامة للمسح الجیولوجي والتعدین، تقریرداخلي، ) ٢(

  .١، ص٢٠٠٥
  .٤٨، صمصدر سابق، محمد جواد عباس شبع) ٣(
، كلیة )م.غ(دراسة في الجغرافیة الصناعیة، أطروحة دكتوراه،  ـ نبارصناعة وتوطنھا في محافظة االمحمد طھ نایل الحیاني، ال) ١(

 .٥٦، ص١٩٩٥اآلداب، جامعة بغداد، 



)٢٤(  
 

صlناعات اسlتخراجیة   مشlاریع تنمویlة و  اقتصرت على عدد من المعادن الالفلزیlة التlي یمكlن ان تقlوم علیھlا عlدة       
سlة وجlود احتیlاطي كبیlر     عملیات االستكشاف والتحري المعدني فlي منطقlة الدرا   تفقد اكد. وتحویلیة في المنطقة

بحث جlاري عlن كمیlات وأنlواع مlن المعlادن األخlرى فlي         لكذلك ا..) حجرالكلس، الرمل والحصى، والجبس(من 
، وفیمllا یllأتي اسllتعراض لھllذه المعllادن الموجllودة فllي منطقllة   ..كالllدولومیات والكبریllت والllنفط  نطقllة الدراسllةالم

   )١(:الدراسة ومدى امكانیة اسھامھا في الصناعة
یعد من الصخور الرسوبیة والتlي تكونlت فlي ظlروف بحریlة، ویتواجlد فlي القطlر بكمیlات          : ـ حجر الكلس١

قلعlة  (كبیرة وضمن تكوینات جیولوجیة عدیدة، اما في محافظlة النجlف فتركlز ترسlبات حجlر الكلlس فlي منlاطق         
) ٣٥٥(الصlناعي حlوالي    ، وبلغ احتیاطي المحافظة المنكشف لحد اآلن مlن ھlذا الحجlر   )مظلوم، الرحبة، الخریبة

ملیون طlن، ولھlذه الكمیlات أھمیlة كبیlرة فlي أسlھامھا بنشlأة الكثیlر مlن الصlناعات اإلنشlائیة، فضlًال عlن دعمھlا                
  ).٤(خریطة ، )١(جدول  .للصناعات القائمة وتطورھا مستقبًال

المحافظlة  تغطlي ھlذه الترسlبات منطقlة الدبدبlة ویقlدر مجمlوع االحتیlاطي فlي          : ـ ترسبات الرمل والحصى٢
حllوالي ) ٢٠٠١ـll ١٩٩٥( المllدةاسllتخدمت كمیllات منllھ فllي الصllناعات وبلغllت خllالل  ٣ملیllون م) ٩٠٠(اكثllر مllن 

إذ یمكlن لھlذه    ٣ملیlون م ) ٧٢٠(، فقlد بلlغ اكثlر مlن     ٢٠٠١، اما االحتیاطي القابل لالسlتثمارعام  ٣ملیون م) ١٨٠(
الllبالط، الكاشllي، (الصllناعات االنشllائیة مثllل الكمیlات ان تسllھم فllي حالllة اسllتثمارھا بالشllكل المناسllب فlي تطllویر   

فضlال عlن إیفائھlا لمتطلبlات     ..) الرخام، الموزائیك، البلوك، االرصفة واالسیجة الخارجیة، األنابیlب الكونكریتیlة،  
  .الصناعات الحالیة

ان منطقة الدراسة من بین مناطق القطر التي تتصف بوجود ترسبات محlدودة مlن الطlین    : ـ اطیان السمنت٣
ن مناطق الودیان والمنخفضات من الھضبة على مساحات قلیلة ضمن منطقة السھل رغم ان صlناعة السlمنت   ضم

منlاذرة  (تحتاج لكمیات كبیرة منھ ویتم تزوید معملي سمنت الكوفة سابقًا بھذه المادة من منطقة الحفار على طریق 
ولمحدودیة توفر التlراب فlي محافظlة النجlف      فتحولت ھذه المنطقة إلى منخفضات تملؤھا المیاه الجوفیة،) ـ شامیة

ان اسlتغالل ھlذه   . كlم )٢٥(یزود المعملین حالیًا من مقالع الكفل في محافظة بابل، التي تبعlد عنھمlا مسlافة حlوالي     
االطیان في مناطق معینة  وبشكل غیر مناسب یؤدي إلى احداث اضرارًا باالراضي الزراعیة وبإنتاجیتھا، اما إذا 

  .كل االنسب فیمكن ان تسھم في التوسع بھذه الصناعاتاستثمرت بالش
وتوجllد ) الجllص، السllمنت(تظھllر ضllمن تكوینllات الدبدبllة، حیllث تllدخل فllي صllناعتي   : ـll القشllرة الجبسllیة٤

بكمیات كبیرة في منطقة الدراسة یمكن ان تسھم في دعم ھذه الصناعتین فضًال عن امكانیlة قیlام صlناعات أخlرى     
  .)...الخزف، الرخام،(منھا 

ھناك امكانیة جیدة في منطقة الدراسة الیجاد ترسبات الlدولومیات والتlي یمكlن ان تسlھم فlي      : ـ الدولومیات٥
  .تطویر بعض الصناعات كصناعة الزجاج وصناعة الطابوق الناري والعوازل الحراریة والمحوالت

قي قضاء المناذرة من المعالم  )الزجري(الترسبات المعدنیة للیورانیوم المكتشفة في قریة  دتع :الیورانیوم -٦
المعدنیة البارزة في محافظة النجف بل في عمlوم العlراق ألنھlا الترسlبات الوحیlدة المستكشlفة بشlكل تفصlیلي فlي          

یتمیlز الیورانیlوم   إذ . ١٩٩٨ سlنة وقد أغلق منجم الیورانیlوم مlن قبlل فlرق التفتlیش التlابع لألمlم المتحlدة         . العراق
شlاط اإلشlعاعي، أمlا األخlرى فھlي االنشlطار النlووي التlي أكسlبتھ میlزة سlتراتیجیة            بخاصیتین األولى خاصیة الن

  .واالعتماد علیھ في إنتاج الطاقة وحیویة إلنتاج الطاقة، یمكن استثماره
  
  )١(جدول 

                                                 
  :ینظر) ٢(

  .، صفحات مختلفةمصدر سابقانور مصطفى برواري، نصیرة عزیز صلیوه،  ـ
  .١٧-١٥، صمصدر سابقـ خلدون البصام، 

ولوجي والثروات الطبیعیة، مؤسسة النبراس للطباعة والنشر موسى جعفر العطیة، أرض النجف التاریخ والتراث الجی ـ
  .١٢٢-٩٣، ص٢٠٠٦، ١والتوزیع، النجف األشرف، ط

  .١٤٣ـ١٣٢، صمصدر سابقـ أحمد یحیى عبد، 
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  منھا الخامات األولیة المعدنیة في محافظة النجف االشرف واحتیاطاتھا ومواقعھا الجغرافیة والصناعات المستفیدة
خامات ال

  الصناعیة
الف (احتیاطي 
  الصناعات المستفیدة  الموقع  )طن

قلعة مظلوم، الرحبة،   ٣٥٥٢٠٠  حجر الكلس
  الخریبة

السمنت والنورة والصناعات 
  .الكیمیاویة

الحصى والرمال 
  تكوینات الدبدبة  ٩٠٢٠٠٠  )٣ملیون م(

اإلسفلت الكونكریتي، االبنیة الجاھزة، 
ئیك، البالط والرخام، الكاشي الموزا

  .الطابوق الجیري، الثرمستون

  الحفار طریق   -  اطیان السمنت
  .السمنت، الطابوق، الطابوق الناري  )مناذرة ـ القادسیة(

  تكوینات الدبدبة،  ٢١٠  القشرة الجبسیة
   .السمنت، الجص  حصوة الخورنق

الزجاج، الطابوق الناري، العوازل   الھضبة الغربیة  -  الدولومایت
  .الحراریة

  )منطقة الكبریتیة(الشبكة   طن ٣٥٠  یتالكبر
  )كربالء –نجف (طریق 

الورق، (الصناعات الكیمیاویة 
السماد، الحدید والصلب، الغزل 

  ....).الصناعي والمطاط

قضاء / قریة الزجري  -  الیورانیوم
  إنتاج الطاقة  المناذرة

  : باالعتماد على: المصدر
، ٢٥٠.٠٠٠ر عlن جیولوجیlة رقعتlي كlربالء والنجlف، مقیlاس      انور مصطفى برواري، نصیرة عزیز صلیوه، تقری -
فllائزة توفیllق أحمllد، وزارة الصllناعة والمعllادن، المنشllأة العامllة للمسllح الجیولllوجي والتعllدین، مدیریllة المسllح   رجمllةت

  .، صفحات مختلفة)تقریر غیر منشور(، ١٩٩٥الجیولوجي، بغداد، 
، ٢٠٠٥اق، الشllركة العامllة للمسllح الجیولllوجي والتعllدین،  خلllدون البصllام، الخامllات المعدنیllة والصllخور فllي العllر  -

  .١٧-١٥ص
موسlى جعفllر العطیllة، أرض النجllف التllاریخ والتllراث الجیولllوجي والثllروات الطبیعیllة، مؤسسllة النبllراس للطباعllة   -

  .٩٧، ص٢٠٠٦، ١والنشر والتوزیع، النجف األشرف، ط
  .مشاھدات شخصیة -
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تتمیlز بكونھlا مسlتقرة مlن الناحیlة الجیولوجیlة وتتمتlع تربتھlا فlي اغلlب           ا سبق ان منطقة الدراسlة  یتضح مّم
لألنشllطة ، فھllي بllذلك ال تعیllق اختیllار مواقllع الكبیllرةالعمرانیllة والمبllاني ھllا بقllدرتھا علllى تحمllل اإلنشllاءات ئأجزا

سllة بالرواسllب مllن االطیllان والصllخور فllي المحافظllة مllن جانllب ومllن جانllب آخllر ان غنllى منطقllة الدرا التنمویllة 
والرمllال، والرواسllب الحدیثllة مllن الغllرین والحصllى والرمllل بامكانھllا ان تسllھم فllي حllال        ) الجیریllة(الرسllوبیة 

llب فllكل مناسllتثمارھا بشllناعاتاسllویر الصllم وتطllل  ي دعllمنتمثllناعات السllابوق و صllاري(الطllري او النllالجی( ،
المنتجlات  و والكاشي الموزائیك والمطعم بالمرمر والبلوك المضغوط ،)الثرمستون(الجص، النورة، المواد العازلة 

المشاریع اإلنتاجیة یمكن استثمارھا بشكل افضل في كبیرة ثروة معدنیة إذ تتمیز المحافظة بإمتالكھا  .الكونكریتیة،
اعتمlاد   ویالحlظ  .السیما صناعة السمنت التي تساعد على تطlویر كثیlر مlن الصlناعات المرتبطlة بتlوفیر السlمنت       

على محافظlة كlربالء   ) لصناعة الطابوق الجیري والثرمستون الھاّمةالمادة (المحافظة باحتیاجاتھا من مادة النورة 
ن محافظة النجlف لھlا القlدرة علlى تطlویر ھlذه الصlناعات وإقامlة         إفي حین محافظة بابل،  علىوأطیان األسمنت 

  .صناعات إنشائیة جدیدة تلبي حاجة السوق المتنامیة
  

  ): أشكال سطح االرض(مظاھر السطح  -٣ -١ -٢
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تتبlاین  حیlث  . اسlات التخطlیط والتنمیlة االقلیمیlة    درفlي  تعد دراسة أشكال سطح االرض أحد الجوانب الھامlة  
وتختلف من منطقة ألخlرى فتوجlد    التضاریس بین الجبال والھضاب والسھول والودیان واالحواض والمنخفضات

التlي یقlل مسlتواھا كثیlرًا عlن      إستثمارھا سوى بالسیاحة الجبلیlة وأخlرى منخفضlة    التي یصعب  المناطق المرتفعة
واألراضllي التllي تتصllرف إلیھllا میllاه األنھllار    میllاه البllزلفیھllا تجمllع تتحllول إلllى منllاطق  األراضllي المجllاورة فت

لمناطق في اعكس ال یالحظ، في حین منشآت صناعیة كبیرةمكانیة إقامة إلبشكل كبیر  ةدحّدكذلك تكون م، فائضةال
لمنlاطق  ھا لتحدیlد األنشlطة الزراعیlة والسlیاحیة والصlناعیة مlن خlالل       فlي  وأثرھlا   التي تتمتlع بأراضlي منبسlطة   

 ةنشطاألمایناسبھا من وإن لكل شكل من أشكل االرض المواقع السیاحیة ومواضع المنشآت الصناعیة، والزراعیة 
خllتالف لllذا فllإن إل  .شllبكات الطllرق وإنشllاء المطllارات اد وتوزیعllات السllكان وأنمllاط العمllران وإمتllد   ةقتصllادیاإل

إذ إن تنمویlة،  ال طخطl الفlي وضlع   عنصر رئیس و نشطة التنمویةعلى نوع ومستوى األ ًا واضحًاالتضاریس تأثیر
فlي  تlؤثر التضlاریس   كlذلك  . سlھلیة الطق امنl التlي تناسlب ال  الخطlط  تختلف عن الخطط التي توضع لمناطق وعرة 

تنوع التضاریس یؤدي إلى تنوع المناخ الذي ف. في اإلقلیماألنشطة التنمویة على طبیعة  ؤثروتحالة المناخ والتربة 
مماثlل  یكlون التlأثیر   ، واألنشlطة الخدمیlة  على تlوفر  و على اإلنتاج الزراعي ثم على اإلنتاج الصناعيبدوره یؤثر 

مlا   وعlادةًً  .فlي اإلقلlیم  أخlرى   معینlة وأنشlطة  تlوّطن صlناعات   ثlم   يزراعl ال النشlاط   على التربة مما لھ عالقة في
یسllتعان فllي دراسllة أشllكال سllطح االرض بllالخرائط الكنتوریllة ذات المقیllاس الكبیllر والصllور الجویllة والقیاسllات    

  )١(.المناسبة تنمویةالمشاریع الخطط وال حدیدوت لصورة التفصیلیة لتضاریس االقلیمالمیدانیة إلیضاح ا
  
  
  
  

تتصllف ولرسllوبي والھضllبة الغربیllة طبقllًا لتكوینھllا الجیولllوجي،   جllزءًا مllن السllھل ا  محافظllة النجllفحتllل ت
بصورة عامة بقلة التضرس إال إن أشكال السطح تتباین بوضوح بین منطقتي السھل الرسlوبي والھضlبة الغربیlة،    

م فlوق مسlتوى سlطح    ) ٤٢٠(وتتمیز أیضًا بانحدارھا التدریجي من الجنوب الغربي حیث یطل أعلlى ارتفlاع لھlا    
ثlم  . م عlن مسlتوى سlطح البحlر عنlد مlنخفض بحlر النجlف        ) ١٠(جاه الشمال الشرقي حیث تنخفض إلى البحر بات

م، إذ یتمیز بجرف واضح یمتد من مدینlة  ٥٤تأخذ األرض باالرتفاع الحاد عند مدینة النجف التي تقع على ارتفاع 
ثlم تبlدأ األرض   ) الحیlرة ـ   النجlف ( باتجاه الشlمال الشlرقي إلlى الغlرب مlن طریlق      ) مركز قضاء المناذرة( الحیرة

م فوق مستوى سطح البحر عند أراضي ھو ) ٢٠(باالنحدار التدریجي نحو الشمال الشرقي حتى تصل إلى ارتفاع 
  .)٥(خریطة  )٢(:قسم سطح منطقة الدراسة إلى قسمین طبیعییننوی ابن نجم،

تقllّدر مسllاحتھ حllوالي   یحتllل الجllزء الشllمالي الشllرقي مllن منطقllة الدراسllة، و       :األول ـ السYYھل الرسYYوبي      
من مساحة منطقlة الدراسlة الكلیlة، وبlالرغم مlن ذلlك فلlھ أھمیlة كبیlرة فlي           ) ٪٥( حوالي أقل منأي  ٢كم)١٣٠٠(

اإلنتاج الزراعي الذي یمكن ان یدعم النشاط الصناعي في المحافظة، وال تختلف طبوغرافیتھ اختالفاًَ واضحًا عlن  
م ) ١(ساطھا وانحدارھا ومظھرھا الطبیعي، حیث یقدر معlدل انحlداره   بقیة أجزاء السھل الرسوبي األخرى في انب

  ).جنوب ناحیة القادسیة(من منطقة الحیدریة في شمالھ إلى جنوبھ  بتداءًاكم ا) ٧، ٥( لكل
على الرغم من تمیز سطح ھذه المنطقة باالنبساط نالحظ بعض التضاریس المحلیة وظھlور كتlوف االنھlار    و

ویتبlاین معlدل ارتفاعھlا فنlرى اكثlر      . م) ٧٥٠(بشكل اشرطة ضیقة یقدر معدل عرضھا على جوانب نھر الفرات 
                                                 

  . ٥٦ـ٥٢، صمصدر سابقـ صبري محمد حمد، : لإلستزادة)  ١(
  .٥٧ـ٥٣، صمصدر سابقـ محمد الفتحي بكیر محمد،                  

  .٨٧ـ٣٤، ص مصدر سابقـ عاید جاسم الزاملي، : ظرین) ١(
 .٣٦ـ٣١، صمصدر سابقـ أحمد یحیى عبد،             
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م فوق مستوى المناطق المجاورة، وینخفض ارتفاعھا )٣(م إلى )٢(ارتفاعًا لھا في منطقة الحیدریة إذ تتراوح من 
مظھرًا آخرًا من مظاھر م في منطقة الكوفة ثم تنخفض تدریجیًا وتكون متقطعة كلما اتجھنا جنوبًا، وھناك )٢(عن 

م  وتحتlل  )٣-٢(السطح السھل الرسوبي وھlي احlواض االنھlار التlي تكlون منخفضlة عlن كتlوف االنھlار بمعlدل           
  .اغلب مساحة السھل، فھي ذات انحدار قلیل جدًا و یتخللھا بعض التالل والمنخفضات

من مساحة  )٪٩٥(حوالي سة بنسبة التي تمثل معظم مساحة منطقة الدرا :القسم الثاني ـ الھضبة الغربیة  اما
، إذ تمتد من الحافة الغربیة للسھل الفیضي حتى الزاویة الجنوبیة الغربیة لمحافظة النجف، ویتمیز سlطح  المحافظة

م )١(الھضبة الغربیة باالنحدار التدریجي من الجنوب الغربlي نحlو الشlمال الشlرقي ویبلlغ معlدل انحlداراھا العlام         
  : سطح الھضبة الغربیة في منطقة الدراسة إلى مایأتيوینقسم . )١(كم)٢(لكل 

إذ تحتل القسم الشمالي الشرقي من الھضبة الغربیة وتمتد بین منطقة الحجlارة غربlًا   : ـ منطقة الودیان السفلى
وتعlد ھlذه المنطقlة سlھًال صlحراویًا یتمیlز بمظlاھر        . )٢(كlم ) ١٤٠ـ ٩٠(والسھل الرسوبي شرقًا ویتراوح امتدادھا 

افیة مختلفة ابرزھا كثرة الودیlان الموجlودة فیھlا ووجlود خlط انكسlاري یمتlد علlى طlول الحاقlة الشlرقیة            طوبوغر
  .للمنطقة

تمتد بین منقطة الودیان السفلى من جھة الشمال الشرقي إلى الجزء الجنوبي الغربي : ـ منطقة الحجارة
میز ھذه المنطقة بالسطح المنبسط المغطى تت). الحدود السیاسیة مع المملكة العربیة السعودیة(لمحافظة النجف 

م فوق مستوى )٤٢٠(بالصخور الكلسیة والحجارة ذات الحافات الحادة، ویصل اعلى ارتفاع لھذه المنطقة إلى 
وتظھر فیھا بعض المنخفضات التي تكونت بفعل االنكسار كمنخفض . سطح البحر في الجھة الجنوبیة الغربیة

  .یمتد بموازاة الحدود مع السعودیةو) جال البطن(لعل من  ابرزھا  المعانیة وبعض الجروف  الحادة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .١٤، ص مصدر سابقشمخي فیصل یاسر، ) ٢(
،  كلیة اآلداب، )م.غ( وأوجھ استثمارھا، رسالة ماجستیر یة في الھضبة الغربیة من العراقیحیى عباس حسین، المیاه الجوف) ٣(

 .٥١، ص ١٩٨٣ ،جامعة بغداد
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منخفض بحر النجف إذ ویحتlوي علlى معlادن    حافظة في الم الھاّمةوال بد االشارة إلى احد المظاھر الطوبوغرافیة 

انخفاض مستواه یضیف صعوبات لعملیات قلlع االحجlار مlن مقالعھlا      كثیرة یمكن االستفادة منھا في الصناعة لكن
  .المحافظةفي والتي تستخدم في الصناعات االنشائیة 

م فllوق )٤٢٠(سlطح المحافظlة باالنحlدار مllن جھlة الجنlوب الغربlي التllي یصlل ارتفاعlھ عنlدھا           صlف یتو
وتبدو مدینة  عن مستوى سطح البحرم )١٠(اع الى سطح البحر وصوًال الى جھة الشمال الشرقي حیث یقل االرتف

م فوق مستوى سطح البحر وھذا االرتفاع الحاد  یمتاز بجرف واضح )٥٤(على ارتفاع  )مركز المحافظة(النجف 
، ثlم تبlدأ االرض   )صlخیر  نجlف ـ ابlو   (باتجاه الشمال الشرقي الى الغرب من طریق ) ابو صخیر(یمتد من منطقة 

عنlد اراضlي    م فlوق مسlتوى سlطح البحlر    )٢٠(رقي حتlى تصlل الlى ارتفlاع     باالنحدار التدریجي نحو الشمال الش
  .)١(ھور ابن نجم

ان التباین في السطح ادى الى وجود اختالفات في خطوط االرتفاعات المتساویة التي تأخذ باالرتفlاع كلمlا   
ي ومنطقllة الفاصllل بllین منطقllة السllھل الرسllوب) ٢٠(اذ انھllا تتصllاعد مllن  خllط  اتجھنlا مllن الشllمال الllى الجنllوب، 

لیlة مlع المملكlة    عنlد الجھlة الجنوبیlة الغربیlة المجlاورة للحlدود الدو      ) ٣٨٠(وصlوًال الlى الخlط     )٢(الھضبة الغربیة
  )٣(.وھذا التباین في االرتفاعات سببھ حدوث التواءات في القشرة االرضیة ،)٦(خریطة  .العربیة السعودیة

    lة والسlبة الغربیlین الھضlا       عمومًا ان توزیع المحافظة بlین ھمlق بیئتlي خلlر فlد اثlوبي قlھل   : ھل الرسlة السlبیئ
منطقlة  : الرسوبي الجاذبlة للسlكان وبیئlة الھضlبة الطlاردة لھlم، وبlذلك توزعlت المحافظlة علlى منطقتlین احlداھما            

من مساحة المحافظة، واالخرى غیر مأھولlة وھlي فlوق الھضlبة      )٪٥(مأھولة وھي فوق السھل الرسوبي وتمثل 
یتبlین ممlا سlبق ان منطقlة الدراسlة تتمیlز بانھlا ال تعlاني مlن          والمحافظة، من مساحة  )٪٩٥( الغربیة وتمثل نسبة

                                                 
 . ٣٤، ص مصدر سابقعاید جاسم الزاملي، ) ١(
، كلیة التربیة، )م.غ(رسالة ماجستیر اسعد عباس ھندي االسدي، النقل بالسیارات على الطرق الخارجیة في محافظة البصرة، ) ٢(

  .١٧ص، ٢٠٠١جامعة البصرة ، 
  .٦٩، ص١٩٤٨حمد الخلف، المطبعة العربیة، بغداد، كوردن ھستد، االسس الطبیعیة لجغرافیة العراق، ترجمة جاسم م) ٣(



)٣٠(  
 

فیھا، وال تحدد اشlكال سlطحھا مlن امتlداد شlبكة الطlرق والمواصlالت         تنمویةتضرس شدید یعیق اقامة االنشطة ال
  . بالمحافظة

   
  :المناخ  -٤ -١ -١

لیة التنمیة والتخطیط االقلیمي، ألنlھ یlأتي فlي مقدمlة العوامlل      التي تؤثر في عم الھاّمةمن العوامل یعد المناخ 
الطبیعیllة التllي تllؤثر فllي االنتllاج وأكثرھllا تحكمllًا فllي النشllاط البشllري، فنجllد المنllاخ یllؤثرفي االنسllان ونشllاطھ          
االقتصادي ونوع غذائھ، ومسكنھ وملبسھ والنمط العمراني الذي یسكنھ، وطlرق نقلlھ ومواصlالتھ، كمlا إن للمنlاخ      

  )١(.ثیرًا على التربة والنبات والحیوان، والتي یتم إستثمارھا لصالح االنسان ومتطلباتھ الحیاتیةتأ
فیؤثر المنlاخ فlي حیlاة االقلlیم إیجابlًا إذا أتصlف بإعتlدال درجlات الحlرارة وصlفاء السlماء وسlطوع الشlمس              

لlذا یعlد المنlاخ مlن العوامlل       )٢(.لlك وتساقط كاٍف لقیام االنشطة البشlریة المختلفlة، ویlؤثر سlلبًا إذا ماوجlد عكlس ذ      
السlیاحة، التجlارة، الزراعlة، الصlناعة، إنشlاء البنlى االرتكازیlة        (المؤثرة علlى االنشlطة التنمویlة المختلفlة      الھاّمة

، ولخصائص عناصر المناخ  المختلفة تأثیرات على مقدار االمكانlات المتاحlة لتlوطن فlروع     ..)الخدمیة األخرىو
، فنجد عنصري الحرارة واالمطار یحددان بشكل رئیس اإلنتاج الزراعlي الlذي بlدوره یحlدد     الصناعة في أي إقلیم

نlوع الصllناعة المعتمllدة علیllھ كمllدخالت، ولھمlا تllأثیرًا أیضllًا علllى نشllاط االنسlان وحاجتllھ فllي عملیllات  التكییllف    
  .لخصائصھا مما یضیف على اإلنتاج كلفًا إضافیة أخرى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٧٦ـ٦٩، صمصدر سابقالتخطیط اإلقلیمي، ـ محمد خمیس الزوكة، : لإلستزادة)  ٤(

  .٦٣ـ٥٦، صمصدر سابقـ صبري محمد حمد،                     
  .٦٣ـ ٥٧، صمصدر سابقمحمد الفتحي بكیر محمد، : لإلستزادة)  ٥(



)٣١(  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أو زراعlة بعlض المحاصlیل او     الریاح السائدة واتجاھاتھا عامًال محددًا لمواضع الصناعات الملوثة یلحظ إن
عدد من فروع كما في  نتاجیة،أثر الرطوبة النسبیة على بعض العملیات اإل إن، كذلك إقامة مشروع عمراني محدد

الذي یتطلب تكییفًا لظروف عملیاتھا فترتفع ). ني والصوفيصناعات الغزل والنسیج القط(الصناعة التحویلیة مثل 
، وتتأثر بعض الصناعات التي تقوم خارج االبنیة تأثرًا كبیرًا بنوع المناخ السائد، مثل صناعة )١(لذلك كلف اإلنتاج

نوعھا،  تؤثر خصائص المناخ أیضًا على طرق النقل في إمتدادھا ودیمومتھا، وربما یحددو .)٢(الطابوق االعتیادي
یمكllن و .)٣(بامتllداد شllبكات النقllل فllي اإلقلllیم وقدراتllھ االسllتیعابیة وسllھولتھ وكلفتllھ    نتllاجيحیllث یتllأثر النشllاط اال 

بالحسlبان  االستفادة من معلومات االنواء الحویة من مجاالت تخطlیط المشlاریع السlیما فlي تحدیlد مواقعھlا آخlذین        
وتحدیlد منlاطق منlاطق الlزالزل وسlرعة الریlاح كlذلك یمكlن          رطوبة النسبیة وتجھیزات المیاهلعوامل االمطار وا

ویمكlن   )٤(.االستفادة من العوامل الجویة في مجاالت تسویق المنتوجات لمعرفة مدى صالحیة الطرق للمواصالت
  .اصر المناخ وتأثیرھا على التنمیة في المحافظةإستعراض عن

   :درجة الحرارة - ١
ن منlاخ  إ، ومما جعل مناخھا صlحراویًا جافlاً   صیفًا وبارده شتاًءتقع محافظة النجف تحت تأثیر ریاح حاره 

 ،)٢(جدول في وضح كما م) ْم ٢٤.٥(محافظة الالمعدل السنوي لدرجات الحرارة في  وبلغ ،المحافظة العام قاري
تlى  ویبlدأ باالرتفlاع ح  ) ْم ١٠.٨(یبلlغ  وفlي شlھر كlانون الثlاني     ، إذ ینخفض ویتباین ھذا المعدل شھریًا، )٤(شكل 

                                                 
 .٥٨، ص مصدر سابقنابي، عبد الزھرة علي الج) ١(

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

   :ینظر )٣(
  .١٠٥ -  ٩٥، ص ١٩٨٧ـ سعدي علي غالب، جغرافیة النقل والتجارة، جامعة الموصل، مطابع جامعة الموصل،  
-٣٩، ص١٩٨٨ـ یوسف محمد سلطان وآخرون، جغرافیة النقل والتجارة الدولیة، جامعة البصرة، مطبعة جامعة البصرة، 

٦٠. 
فاضل الحسیني، مھدي الصحاف، أساسیات علم المناخ التطبیقي، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، كلیة  :ینظر) ٤(

 .١٧٢ -١٣٨، ص ١٩٩٠ابع دار الحكمة، بغداد، إبن رشد، مط/ التربیة االولى



)٣٢(  
 

درجlة  معlدل  ، واعلlى  )ْم ٣١.٠(، ویبلغ المعlدل السlنوي لدرجlة الحlرارة العظمlى     )ْم ٣٨.٠(شھر تموز لیصل إلى
، )ْم ١٦.٢(درجة حرارة في شھر كانون الثاني والبالغlة  معدل ، وأوطأ ) ْم ٤٤.٤(حرارة في شھر تموز والبالغة 

درجlة حlرارة فlي شlھر تمlوز والبالغlة       معlدل   ، واعلlى )ْم ١٧.٥(ویبلغ المعدل السنوي لدرجة الحرارة الصlغرى  
منطقة الدراسة ضمن إقلیم إذ تقع  ).ْم ٥.٥(درجة حرارة في شھر كانون الثاني والبالغة معدل ، وأوطأ )ْم ٢٩.٣(

الحار الجاف، ویمتد من بدایة شlھر  ) فصل الصیف(المناخ الصحراوي والذي یتمیز بوجود فصلیین رئیسیین ھما 
البارد والرطب نسبیًا، ویمتد من بدایة ) فصل الشتاء(ھر تشرین األول تقریبًا، والفصل اآلخر نیسان وحتى نھایة ش

  .شھر تشرین الثاني  حتى نھایة شھر آذار تقریبًا
رتفاع المدى الحراري الیومي والسنوي في إودرجات الحرارة الیومیة والفصلیة في التباین سبب ویعود 

مما جعل فصل حیث إنھا تقع في القسم الجنوبي من المنطقة المعتدلة الشمالیة  منطقة الدراسة إلى موقعھا الفلكي
لزاویة  ساعة تبعًا) ١٤(إلى  الصیف أطول فصول السنة وأشدھا حرارة، اذ یصل طول النھار في فصل الصیف

مما  اتساع) ١٠(شھر السنة درجة حرارة اشھر الشتاء ویصل طول النھار فیھ إلى أسقوط أشعة الشمس، وأقل 
تھم المختلفة إّال إن السكان نشطوأ سكانیؤثر على ال الذي الحرارة الیومیة والفصلیةجعل ھناك اختالفًا في درجات 

في  تنمویة ةطنشأإقامة یعد معوقًا امام لم  ا، لذكبیرإلى حٍد المناخیة ظروف المع  واتكیففي المحافظة قد 
طابوق االعتیادي والبالطات، التي تحتاج إلى سرعة جفاف ، بل كان مشجعًا في بعض منھا كصناعة الالمحافظة
على توّطن بعض الصناعات الغذائیة كصناعة المثلجات والمشروبات الغازیة، كذلك ان أیضًا وتشّجع . منتجاتھا

التمور والحنطة والشعیر مثل على درجات الحرارة العالیة  األساسیة تعتمدجودة بعض المحاصیل الزراعیة 
  .فراءوالذرة الص

  )٢(جدول 
  )٢٠٠٧- ١٩٧٧(النجف للمدة من مدینة معدالت درجة الحرارة العظمى والصغرى في محطة االنواء الجویة في 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

باإلعتماد   :المصدر
  .٢٠٠٨، )بیانات غیر منشورة(قسم المناخ  العامة لالنواء الجویة والرصد الزلزالي في العراق، ھیأةوزارة النقل، العلى 

  
  

  )٤(شكل 
  )٢٠٠٧-١٩٧٧(معدالت درجة الحرارة العظمى والصغرى في محطة النجف للمدة من

  المدى  م/درجات الحرارة  االشھر
  المعدل  الصغرى  العظمى

  ١٠.٧  ١٠.٨  ٥.٥  ١٦.٢  كانون الثاني
  ١١.٨  ١٣.٤  ٧.٥  ١٩.٣  شباط
  ١٢.٦  ١٧.٧  ١١.٤  ٢٤  اذار

  ١٣.٧  ٢٤.٢  ١٧.٥  ٣٠.٩  نیسان
  ١٤.٦  ٣٠.١  ٢٢.٨  ٣٧.٤  ایار

  ١٤.٩  ٣٤  ٢٦.٦  ٤١.٥  حزیران
  ١٥.١  ٣٨  ٢٩.٣  ٤٤.٤  تموز
  ١٤.٣  ٣٦.٨  ٢٧.٩  ٤٢.٢  آب

  ١٦.١  ٣٢.٣  ٢٤.٣  ٤٠.٤  ایلول
  ١٤.٣  ٢٦.١  ١٩  ٣٣.٣  تشرین االول
  ١١.٩  ١٧.٩  ١٢  ٢٣.٩  تشرین الثاني
  ١١  ١٢.٧  ٧.٢  ١٨.٢  كانون االول

  ١٣.٥  ٢٤.٥  ١٧.٥  ٣١  المعدل السنوي



)٣٣(  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  . )٢(عتماد على جدول باإل: مصدرال
  
  

  
 :األمطار -٢

مlوردًا مائیlًا   األمطlار  إذ تعlد   ،األنشlطة التنمویlة السlیما النشlاط الزراعlي      فيتؤثر كمیات األمطار الساقطة 
الشllھر ابلغllت كمیllة االمطllار السllاقطة فllي  .وخllزن المیllاه لllإلرواء فllي اإلقلllیمالمزروعllات  سllقيفllي عملیllة  ھاّمllًا

ثlم مlا تلبlث ان تأخlذ ھlذه       ،علlى التlوالي  ملlم  ) ١٤.٦،  ١٧.٣، ١٧.٧(نحlو  ) نون الثlاني، شlباط  كانون االول، كا(
وتنعدم تمامُا في فصlل الصlیف، اذ ان معامlل الجفlاف     ) ملم٤.٨(المعدالت بالھبوط تدریجیًا ابتداًء من شھر مایس 

، ملlم ) ١٠٤(األمطlار یبلlغ    لكمیlة ان المجمlوع السlنوي   فیمlا  . )٥(وشlكل   )٣(جدول  فيكما ، )ملم ٤.٢(اقل من 
تشlرین األول وحتlى   وھي تبدأ بالسقوط ابتداءًا من شھر  ،إذ تتركز خالل اشھر الشتاء ط ھذه األمطارویتباین سقو

وان كمیlة األمطlار    ،عlادة  أكثlر االشlھر مطlراً   ) كانون األول، كانون الثاني، شباط(وتعد اشھر  ،نھایة شھر مایس
إذ إنھا تتصف بتذبذبھا سواء كانت في كمیاتھا  عراق،نة مع المناطق الشمالیة من الارالسنویة في المحافظة قلیلة مق

التي تعد اشlھر جافlة   ) ، ایلولحزیران، تموز، أب(اف التام في اشھر الصیف ویسود الجف، أو في مواعید سقوطھا
طار الساقطة في منطقة األم صفتتحیث  .معدالت الرطوبة النسبیة فیھانتیجة الرتفاع درجات الحرارة وانخفاض 

، وتتبlع فlي   )١(، حیlث تسlقط علlى شlكل زخlات قویlة وبفتlرة زمنیlة قصlیرة         كما أسلفنا الدراسة بإنھا قلیلة ومتذبذبة
من بتداءًا نظامھا نظام أمطار البحر المتوسط في موسم سقوطھا مع انھا ضمن إقلیم المناخ الصحراوي، إذ تسقط ا

ملlم  ) ١٠٤(فlي منطقlة الدراسlة     بلغlت   كمیة األمطار السlنویة بما إن و. ارشھر تشرین االول وحتى نھایة شھر آی
وال یمكن االعتماد علیھا كمlورد مlائي    .عراقھي كمیة قلیلة جدًا مقارنة مع كمیات أمطار المناطق الشمالیة من الف

ة األمطlار السlاقطة   یlة شlح  ل مlن أھم ـّفlي منطقlة الدراسlة قلl    إلlى حlٍد مlا    ، إذ توفر الموارد المائیة األخرى )٢(متاح
  .والخدمیة، وأثر ذلك في المشاریع التنمویة السیما المشاریع الزراعیة وتذبذبھا

  
  ):العواصف الترابیة(الریاح  - ٣

                                                 
 .١١٥، ص ١٩٨١علي حسین الشلش، األقالیم المناخیة، جامعة البصرة، مطبعة جامعة البصرة، ) ٢(
،  )م.غ( ، رسالة ماجستیر)دراسة في المناخ التطبیقي(مثنى فاضل علي الوائلي، الموازنة المائیة المناخیة في محافظة النجف ) ٣(

 . ٣٦، ص ٢٠٠٤ب، جامعة الكوفة، كلیة اآلدا



)٣٤(  
 

أشlھر السlنة، متبعlة بlذلك     فlي معظlم   الریاح السائدة في منطقة الدراسة ھي ریاح شlمالیة وشlمالیة غربیlة     إن
الریlاح الجنوبیlة الشlرقیة القادمlة مlن الخلlیج العربlي        في فصل الشتاء فتھlب  اما  .)١(عراقنظام الریاح السائد في ال

، تتباین سرعة الریاح مكانیًا حیث تنخفض في منطقة السھل الرسوبي مما علیھ في الھضlبة  مسببة سقوط االمطار
 ).٦( شlكل و) ٤(الغربیة، كذلك تتباین النسبة المئویة لمعدل التكرار التجاھات الریاح في منطقlة الدراسlة، جlدول    

التي تسlبب حlدوث عواصlف ترابیlة بسlبب مرورھlا فlوق المنlاطق          ،الریاح الغربیة الصحراویة الجافة فضًال عن
   .الصحراویة غرب نھر الفرات، وبسبب سرعة حركتھا التي تساعد على حمل االتربة

  
  
  
  
  
  
  ) ٣(جدول 

  )٢٠٠٧-١٩٧٧( مدةلل النجفطة في مح ملم /المعدالت الشھریة لالمطار
 )ملم(كمیة االمطار  الشھر ت
 ١٧.٣ كانون الثاني ١
 ١٤.٦ شباط ٢
 ١٣.٢ آذار ٣
 ١٥.٣ نیسان ٤
 ٤.٨ مایس ٥
 ٠ حزیران ٦

 ٠ تموز ٧
 ٠ آب ٨
 ٠ ایلول ٩
 ٤.٧ تشرین االول ١٠
 ١٦.٤ تشرین الثاني ١١
 ١٧.٧ كانون االول ١٢

 ١٠٤ المجموع 
دائرة  ھیاة العامة لالنواء الجویة والرصد الزلزالي في العراق،وزارة النقل والمواصالت، ال: المصدر

  .٢٠٠٨، بیانات غیر منشورة، األنواء الجویة في محافظة النجف
  

  )٥(شكل 
  )٢٠٠٧-١٩٧٧(ملم للمدة من / معدل المجموع الشھري لسقوط االمطار في محطة النجف

                                                 
، كلیة التربیة، )م.غ(زینب عباس موسى السرحان، شبكة النقل وأثرھا في التنمیة الزراعیة في محافظة بابل، رسالة ماجستیر ) ٤(

 .٤٥، ص٢٠٠٩جامعة بابل، 



)٣٥(  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  ).٣(جدول  باإلعتماد على: المصدر
  
  )٤(جدول 

  )٢٠٠٧-١٩٦٢(للمدة النجف  طةوإتجاھاتھا في محالریاح ھبوب  نسب

الشمالیة   الشمالیة  الریاح السائدة
الجنوبیة   الشرقیة  الشرقیة

الجنوبیة   الجنوبیة  الشرقیة
الشمالیة   الغربیة  الغربیة

  السكون  الغربیة

  ١٢  ٢٨.٤  ١٠.٩  ٢.٩  ٤.٧  ٦.٦  ٤.٥  ٦.٣  ٢٣.٧  معدل تكرارھا
  .٢٠٠٨، )بیانات غیر منشورة(العامة لالنواء الجویة والرصد الزلزالي، قسم المناخ  ھیأةلنقل، الوزارة ا : المصدر

  

  
  ) ٦( شكل

  النجف طةمحوردة الریاح في 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ).٤(باإلعتماد على جدول  :المصدر                       
  

  

١٢  
  

١٥% 

٥%  

١٠%  

  صفر

 ش



)٣٦(  
 

وتشتد ھذه . شھر مایس، وتھدأ في فصل الشتاءسیما في العمومًا فأّن الریاح تنشط في فصل الصیف والربیع 
بسlبب األحlوال الطبیعیlة     وذلlك ، )١(شlماالً ) ٣٥(العواصف في المحافظات التي تقع الى الجنlوب مlن خlط عlرض     

المتمثلlة بقلllة االمطllار ونllدرة النبllات الطبیعlي واسllتواء األراضllي الجافllة لمسllافات طویلlة التllي تشllتد فیھllا سllرعة    
إن حlدوثھا  منطقlة الدراسlة، فl   علlى ھبlوب تلlك العواصlف، التlي یصlل تأثیرھlا الlى         وامل ھذه العالریاح، ساعدت 

عواصlف   نحlو خمسlة  ) ٢٠٠٧ـl ١٩٧٧(بلlغ المعlدل السlنوي لھlا للمlدة      إذ یزداد في أشھر الربیع وأوائل الصlیف،  
 قع ثالثlة توزعت بوا ،عاصفة ترابیة) ١٢(بلغ مجموع العواصف الترابیة ) ٢٠٠٨ـ ٢٠٠٧(ترابیة، لكن في المدة 

شlھر تشlرین االول وكlانون    امlا اال شھري نیسlان وتمlوز لكlل منھمlا عاصlفتان،      في ثم أثناء شھر آذار، عواصف 
االشllھر الباقیllة شllباط وآب وایلllول فیمllا لllم تشllھد عاصllفة واحllدة، ا شllھدفاالول وكllانون الثllاني ومllایس وجزیllران 

  ).٥(جدول  فيوتشرین الثاني ھبوبًا للعواصف الترابیة كما 
   

  )٥(جدول 
 )٢٠٠٨ -٢٠٠٧(عدد العواصف الترابیة المسجلة في محافظة النجف للمدة من 

كانون  االشھر
 الثاني

تشرین  ایلول آب تموز حزیران ایار نیسان آذار شباط
 االول

تشرین 
 الثاني

كانون 
  االول

المجموع 
 السنوي

عدد 
العواصف 
 الترابیة

١٢  ١ ٠ ١ ٠ ٠ ٢ ١ ١ ٢ ٣ ٠ ١ 

  .٢٠٠٨، )بیانات غیر منشورة(العامة لالنواء الجویة والرصد الزلزالي في العراق، قسم المناخ،  ھیأةلنقل، الوزارة ا :المصدر
  

االنشlطة التنمویlة عlدا العواصlف الترابیlة التlي تlؤثر أحیانlًا علlى بعlض            فlي لم یؤثر اتجاه الریاح وسرعتھا 
تحدیlده للصlناعات الملوثlة وبعlدم     بط الصlناعي  النشlا شّدتھا، كذلك أختزل تأثیره على  بحسبالمحاصیل الزراعیة 

السlكنیة لكlي ال تتضlرر جlراء الملوثlات الھوائیlة التlي تخلفھlا ھlذه           نlاطق توطینھا في جھة الشمال الغربي مlن الم 
، اما حركة النقل الجوي فیكون متداد شبكات النقل البري وحركة النقل علیھاإل عدم إعاقتھاالصناعات، فضًال عن 

للسیاحة الدینیة التي ترتبط بالمناسlبات الدینیlة أكثlر مlن      و الجانب المھم في ذلك عدم إعاقتھا. بي قلیلتأثیرھا النس
  . تباطھا وتأثـّرھا الى حد كبیر بالظروف المناخیةرا

  

في منطقة الدراسة بل كان االنشطة التنمویة المختلفة لم تقف عائقًا امام  خصائص عناصر المناخفإن عمومًا 
 فضlًال عlن إمكانیllة  قتصlادیة  اإلزراعlة بعlض المحاصlیل األساسlیة وإقامllة المشlاریع العمرانیlة و      عًا لبعضlھا مشlج  

  .في المحافظة) المتجددة(إستثمارھا في في إنتاج الطاقة النظیفة 
  

  .أنواع الترب -٥ -١ -١
تقیllیم فllي المسllح الجغرافllي للخطllة االقلیمیllة للتعllرف علllى إسllتخدام االرض و      أھمیllة كیبllرة  التربllة تحتllل 

والتربة ھlي المفتتlات السlطحیة     )٢(.مما یعد ضروریًا للتخطیط االقتصادي واالستخدام االنسب لألرض ،االراضي
متطور لھ صفات كیمیاویة وفیزیاویة وبایولوجیة وإداریة معینة ولھ  ، فإنھا جسم طبیعيالتي تغطي قشرة االرض

                                                 
  :ینظر) ١(

، )١٦(العراقیة، المجلد العاشرـ العدد ـ فاضل باقر الحسني، الخصائص المناخیة للقطر العراقي، مجلة الجمعیة الجغرافیة  
  .٣٨، ص١٩٧٩نیسان 

 .٤٦، ص ١٩٧٩ـ خطاب صكار العاني، نوري خلیل البرازي، جغرافیة العراق، جامعة بغداد، مطبعة جامعة بغداد، 
  .٦٥ـ ٦٤، صمصدر سابقمحمد الفتحي بكیر محمد، : لإلستزادة) ١(



)٣٧(  
 

 ،حلل الصخور وتفتتھا أو تحلل المواد العضویة أو منھمlا معlاً  تكونت نتیجة توقد  .)١(القابلیة على إسناد نمو النبات
تصنیفات التربة ودراسة إن و .)٢(وھي كالماء من اھم ما منحتھ الطبیعة للبشر ذلك النھما مصدر الطعام والشراب

التي تخدم عملیة التخطیط، فlي مجlال النشlاط الزراعlي والرعlي، واالسlتخدامات        الھاّمةخصائصھا من الدراسات 
، كllذلك الحllال فllي المجllاالت  تیllةفللتربllة دور فllي تحدیllد نllوع الحیllاة النیا . العمرانیllة، وإنشllاء الطllرق والمطllارات 

  )٣(.العمرانیة، إذ تسھم التربة في تحدید إرتفاعات المباني وإختیار المواد المناسبة لإلنشاءات المختلفة
         lن دراسlد مlان البlرب كlواع التlاني النlاین المكlد التبlواع      ولغرض تحدیlن انlوع مlل نlھا، إذ ان لكlة خصائص

ن لخصlائص التlرب   إو. الترب خصائص فیزیائیة واخرى كیمیائیة اكتسبتھا مlن موادھlا االولیlة وعوامlل تكوینھlا     
النتاجیة للمحاصیل الزراعیة بما فیھا أفي تحدید نمط االستغالل الزراعي والقابلیة  ًاكبیرًا الفیزیائیة والكیمیائیة اثر

  .ونوع وكثافة النبات الطبیعي محاصیل العلف
التربlة  (ثمانیة عشر نوعًا من الترب في العراق ثالثة منھا في منطقة الدراسة ) ٤()Buring(لقد میز بیورنك 

طبقًا لتصنیف بیورنlك فlان   . )الكثبان الرملیةالصحراویة الحجریة، والتربة الصحراویة الجبسیة المختلطة، وتربة 
  )٥(.ة بقلة رطوبتھا وقلة محتواھا من المادة العضویةھذه الترب تتمیز بصورة عام

، فالمنllاطق وبالتllالي قیlام المشlاریع التنمویllة المختلفlة   ن للتربlة اھمیlة كبیllرة فlي اسlتقرار السllكان وتlوزیعھم      إ
 فیھا ویسحب طرق النقل الیھا فالزراعیة تعتمد على وجود التربة الخصبة وھذا ما ادى الى استقرار السكان الری

 الھندسیة التlي منھlا الطlرق    عمالھمالتربة ھي المرتكز الذي ینجز المھندسون علیھ افومن ناحیة اخرى ، احیةمن ن
المشlاریع  فالتربة الغنیة بالمواد المعدنیة كالمونتموربلونایت تكون دائمًا غیر صالحة النشlاء  . واالنشاءات المختلفة

فlوق ھlذا النlوع مlن      ھlذه المشlاریع  ھندسlین مlن انجlاز    المالعمرانیة الضخمة والطlرق، ممlا یعلlـّل عlزوف معظlم      
لذا یلجؤون الى انشائھا فوق ترب تحتاج الى كلف وصیانة اقل لدرئ  ،وضخمة الترب بسبب احتیاجھا لكلف طائلة

ھنlاك نوعlان رئیسlیان    و. واالنشطة التنمویة المختلفlة في تباین توزیع السكان مباشر لتربة اتأثیر  لذا .)٦(مخاطرھا
  ).٧(خریطة : یـأتيكما و منطقة الدراسةفي رب من الت

  :)منطقة السھل الرسوبي( :ترب السھل الفیضي -١
تكونت بفعل ترسبات فتات الصخور المنقولة التي حملتھا میاه نھر الفرات فضال عن الترسبات التي حملتھا 

الزراعlي، تمتlاز برواسlب     وھذه الترب بصورة عامlة تكlون صlالحة لالسlتغالل    ، )٧(الریاح من المناطق المجاورة
فھlي تتحlدد فlي     )٨( ، وتمتاز بعمقھا اذ یصل إلى أمتار عlدة )ترب كتوف األنھار(غنیة طمویة وھي ترب مزیجیة 

  :منطقة السھل الرسوبي في المنطقة الشمالیة الشرقیة من المحافظة، وتضم ثالثة انواع
  : تربة كتوف األنھار -أ

                                                 
كلیة الزراعة، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة جامعة بغداد، رب وتصنیفھا، علم البدولوجي، مسح الت ،ولید خالد العكیدي) ١(

  . ١٧، ص١٩٨٦الموصل، 
، ١٩٦٠افة الجامعیة، االسكندریة، تكوینھا وتوزیع انواعھا وصیانتھا، جامعة االسكندریة، مؤسسة الثق -ابراھیم شریف، التربة ) ٢(

  .١ص
  .٦٤ـ ٦٣، صمصدر سابقصیري محمد حمد، : لإلستزادة)  ٤(

(1) P. Buring. Soils and Soil condition in Iraq. Ministry of Agricultures. Baghdad,1960. P121. 
  .١٢٠ـ ٨٢، صمصدر سابقأحمد یحیى عبد، : ینظر) ٢(
  .١٦، صمصدر سابقعلم البدولوجي،  ،ولید خالد العكیدي) ٦(
النقل والصناعات التحویلیة في محافظة واسط ـ دراسة في الجغرافیة انور سالم رمضان العنزي، العالقات المكانیة بین  )٧(

  .١٣، ص٢٠٠٢، كلیة التربیة ـ ابن رشد، جامعة بغداد، )غ، م(االقتصادیة، رسالة ماجستیر 
(5) P. Buring. Op. cit. p121. 



)٣٨(  
 

وفة والعباسlیة والجlداول واألنھlار المتفرعlة منھlا ویتlراوح ارتفlاع ھlذه         تمتد ھذه التربة على جانبي شطي الك
، )١(م تقریبًا عن مستوى األراضي المجاورة لھا، ویكون ھذا االرتفlاع واضlحًا عنlد قضlاء الكوفlة     ) ٣ –٢(التربة 

وھlي تربlة طینیlة تمیlل فlي بعlض       ، )٢(ینحصر وجودھا علlى كتlوف االنھlار المتفرعlة مlن ضlفاف نھlر الفlرات        و
  بناء شبكات الطرق القدرة على ھذا النوع من الترب ول )٣(االحیان الى تربة مزیجیة مختلطة من الطین والرمل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، كلیة االداب، )م.غ(لة ماجستیر التباین المكاني لخصائص الموارد المائیة في محافظة النجف، رسا مصطفى كامل الجلبي، )١(

  . ٢١، ص٢٠٠٢جامعة الكوفة، ص 
  . ٥٢ص ،مصدر سابقاسعد عباس ھندي االسدي،  )٢(
، كلیة االداب، )م.غ(صفاء مجید عبد الصاحب المظفر، التباین المكاني لتلوث الترب في محافظة النجف، رسالة ماجستیر  )٣(

  . ٤٥، ص ٢٠٠٧جامعة الكوفة، 



)٣٩(  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

البریة وامتداداتھا الى جانب بناء المرآئب النقلیة وبتكالیف اقل مقارنًة مع االنواع االخرى من الترب وھذا ما یقلlل  
  .)١( اتھا لالغراض الھندسیة والعمال الصیانة واالدامة المستمرةمن احتیاج

  :تربة أحواض األنھار  -ب
تربllة ناعمllة ذات خصllائص مختلطllة بllین التربllة المزیجیllة الطینیllة الغرینیllة والتربllة الطینیllة الغرینیllة والتربllة   

إنشllاء الطllرق وبعllض  ویصllعب علllى ھllذا النllوع مllن التllرب .الطینیllة، لllذا فھllي مالئمllة لزراعllة بعllض المحاصllیل
، سیما وانھا تمتاز الحموالت الكبیرة للمشاریع واالنشاءات المختلفةذلك لعدم قدرتھا على تحمل المشاریع التنمویة، و

تمتد ھذه التربlة فlي المنطقlة المالصlقة لمنطقlة      .)٢(م)٢,٥ـ١,٥(بارتفاع منسوب الماء الجوفي الذي یقع على ارتفاع 
ة الlى جھlة الشlرق مlن     لتربة بصورة واضحة في الجزء الشمالي مlن االراضlي الواقعl   تظھر ھذه او ،كتوف األنھار
ویlنخفض سlطح المنطقlة     )٣(.كlم )١(فة ، بسبب اقترابھا من جھة الغرب مع حدود الھضبة الغربیة بمسانھر العباسیة

   )٤(.م عن ترب كتوف األنھار) ٣ –١(لھذه التربة بحوالي 
   :تربة االھوار والستنقعات -ج 
تد على جانبي االنھار والجداول ابتداًء من الكفlل فlي محافظlة بابlل مlن الجھlة الیسlرى وصlوًال الlى ناحیlة           تم

مlن   )٪٧٥(تشlغل ھlذه التربlة مسlاحة واسlعة مlن أراضlي المحافظlة السlھلیة إذ تحتlل            ، إذالعباسیة فlي المحافظlة  
اضllي الزراعیllة فllي قضllاء الكوفllة روتشllغل ھllذه التربllة اغلllب األ. مسllاحة منطقllة السllھل الرسllوبي فllي المحافظllة

وأجزاء من أراضي قضاء المنlاذرة، فضlًال عlن بعlض األراضlي فlي منطقlة بحlر         ) غرب وجنوب ھور ابن نجم(
وصفة ھذه التربة تتراوح بlین الطینیlة والطینیlة المزیجیlة البنیlة اللlون التlي یمكlن ان تسlتغل للعملیlات            )٥(.النجف

لمسllتنقعات بقllدرتھا علllى امتصllاص المیllاه وحllدوث انتفllاخ وزیllادة فllي حجllم  تمتllاز تربllة االھllوار واو . الزراعیllة
بوصllفھا تربllة تحllوي نسllبًا كبیllرة مllن   المختلفllة،  إن ھنllاك صllعوبة مllن عملیllات البنllاء واالنشllاءات   ممllاذراتھllا، 

  .الكربونات التي تكون بشكل تراكمي

                                                 
رسالة كاظم الدحیدحاوي، التحلیل المكاني لمرآب النقل في محافظة النجف ـ دراسة في جغرافیة النقل، فارس جواد  )١(

  . ٥٦، ص٢٠٠٩، ، كلیة اآلداب، جامعة القادسیة)م.غ(ماجستیر
  . ٥٧، صمصدر سابقعاید جاسم الزاملي،  )٢(
، كلیة اآلداب، جامعة )م.غ(رسالة ماجستیر  شمخي فیصل االسدي، تحلیل جغرافي لالنماط الزراعیة في محافظة النجف، )٣(

  . ٦٢، ص١٩٨٨البصرة، 
  . ٥٧، صمصدر سابقعاید جاسم الزاملي،  )٤(
رافد عبد النبي ابراھیم الصائغ، الخصائص المناخیة وعالقتھا بامراض النخیل في محافظة النجف دراسة في الجغرافیة  )٥(

  .٢٧، ص٢٠٠٧امعة الكوفة، ، كلیة االداب، ج)م.غ(الحیاتیة، رسالة ماجستیر 



)٤٠(  
 

  :)التربة الصحراویة الرملیة( :ترب الھضبة الغربیة -٢
جزء كبیر مlن ھlذه التlرب غیlر صlالح      لذا ) Bu 121(رب بقلة سمكھا وفقرھا وھي ترب كلسیةتمتاز ھذه الت

والمتكونlة مlن تكوینlات جیولوجیlة امتlدت الزمlان        ختلفlة التربlة الرملیlة وخصائصlھا الم   بسبب لإلنتاج الزراعي، 
لیlھ  رب المحافظة وعلذا فھي تختلف عن خصائص النوع االول من ت )١(،مختلفة احدثھا التي تجاوزت نھر الفرات

  : انواع ھي ةفھي تضم ایضًا ثالث
  
  
 : التربة الصحراویة الجبسیة -أ 

یظھر ھذا النوع من الترب في اغلlب االقسlام السlفلى مlن ودیlان الھضlبة الغربیlة المتاخمlة للجھlات الغربیlة           
رتكlز وجودھlا فlي    لنھر الفlرات وھlي ذات خصlائص تتlراوح بlین التربlة الرملیlة والتربlة المزیجیlة الرملیlة التlي ی           

ملیlات  ونتیجlًة لعlدم صlالحیة ھlذه التربlة للع      )٢(.تمتlاز بخصlائص منھlا النسlبة العالیlة مlن الجlبس       و ،بطون االودیlة 
لسكان الlى جانlب عlدم تlوافر المیlاه السlطحیة فlال تتlوافر ھنlا سlوى           ا غیر مشجع لجذب الزراعیة فانھا تكون عامل

  .لإلنشاءات ومد الطرق البریة، إّال انھا جیدة العیون واآلبار والینابیع
 :التربة الصحراویة الحجریة -ب 

تمتد ھذه التربة في نطاق منطقة الحجارة حیث تغطیھlا الحجlارة والصlخور الكلسlیة، فھlي تتكlون مlن حجlر         
، بالlذات فlي االقسlام الجنوبیlة     التربlة ضlمن انطقlة منطقlة الحجlارة      تظھlر ھlذه  و .)٣(الصوان ومن الحصlى والرمlل  

حافظة ذات الصخور الكلسیة الخشنة وذات التربlة الرملیlة، وتمتlاز التربlة ھنlا بقلlة المlواد العضlویة         الغربیة من الم
تبدو ھذه التربة على ھیئة نتؤات صخریة یكون معظمھlا  و .االمر الذي جعلھا تربة غیر مالئمة لالستغالل الزراعي

المملكllة العربیllة السllعودیة بطllول    مالئllم النشllاء الطllرق كطریllق الحllج البllري الllذي یمتllد مllن النجllف الllى حllدود       
لذا یصعب إقامة مشاریع  )٤(، ویوجد ضمن ھذا النطاق بعض الترب الجیریة التي تتأثر بالمیاة تأثرًا شدیدًاكم)٣٤٩(

  .علیھاالبریة طرق من الكبیرة ومد شبكة 
  :تربة الكثبان الرملیة  -ج 

كlم مlن غlرب مدینlة النجlف والlى       ) ٢٥ –١٥(تقع ھذه التربة في نطاق الكثبان الرملیة الذي یمتlد علlى بعlد    
وتتمیllز بتذبllذب ارتفاعھllا نسllبیا لتذبllذب ) م١٢(الجنllوب الغربllي منھllا، وترتفllع عllن األراضllي المجllاورة لھllا بحllدود

، وعمومًا فان تربة السھل الرسوبي تمتاز بمالئمتھا لإلنتاج الزراعي وخلق ظروف العمل المناسبة )٥(عة الریاحسر
  .الضد من تربة الھضبة الغربیة ذات الطبیعة غیر المشجعة على العمل  الزراعيوعلى  ،المناسبة ألبناء الریف

تتمثل ھذه التربة بنطاق الكثبان الرملیة ابتداًء من غرب مدینة النجف ووصوًال الى جنوب غرب المحافظة، و
ن الترب بعملیات وھي تربة تكون على ھیئة تجمعات رملیة مكونة ما یسمى بالكثبان الرملیة، وعالقة ھذا النوع م

انشاء الطرق وامتداداتھا سلبیة كبیرة، السیما إذا ما كانت خالیة من النبات الطبیعي االمlر الlذي یlؤدى الlى جعلھlا      
  .ذات حركة دینامیكیة مستمرة تعمل على طمر بعض الطرق البریة ودفنھا

                                                 
  .٥٠، ص ١٩٥٩محمد جاسم الخلف، جغرافیة العراق الطبیعیة واالقتصادیة والبشریة، منشورات الجامعة العربیة، القاھرة،  )١(
  .٥٩، صمصدر سابقعاید جاسم الزاملي،  )٢(
  .٢٩، ص مصدر سابقرافد عبد النبي الصائغ،  )٣(
، ـ دراسة في جغرافیة النقل رق البریة في المنطقة الشرقیة من المملكة العربیة السعودیةنجاح بنت مقبل القرعاوي، شبكة الط )٤(

  .٦٧، ص ١٩٩٦، مكتبة التوبة، الریاض، ١ط
  . ٢٧، صمصدر سابقمصطفى كامل الجلبي،  )٥(



)٤١(  
 

الرسlوبي والھضlبة الغربیlة،     السھل: مما تقدم نالحظ أن التباین في الخصائص الطبیعیة بین جھات المحافظة
وھlي السlھل الرسlوبي، الlذي تنتشlر فوقlھ شlبكة المیlاه          منطقة جاذبlة للسlكان  : د قّسم المحافظة على منطقتین ھماق

، وتنتشر التي ال تصلھا المیاه السطحیةغیر مشجعة لجذب السكان ویة السطحیة والترب الزراعیة، والھضبة الغرب
بllدو المllوارد المائیllة، التllي یتحllدد توزیعھllا الجغرافllي بأشllكال السllطح، ھllي العامllل فوقھllا التربllة الرملیllة، وبllذلك ت

الlى  التبlاین   ھlذا ادى وقlد  . خریطlة المشlاریع التنمویlة واالنتاجیlة فlي منطقlة الدراسlة       الطبیعي الحاسم الذي یرسم 
تلك ر التربة الجیدة ألقامة إذ البد من إختیا ،وصیانتھا ء المشاریع التنمویة ومد شبكة الطرقتكالیف انشافي زیادة 

  .المشاریع علیھا
  :الموارد المائیة  -٦ -١ -١

تعد الموارد المائیة أحد المتطلبات الرئیسة لتحقیق التنمیة االقلیمیة، والسیما إذا توافرت بنوعیة جیدة وبكمیات      
) لصllناعیة، النقllل والتجllارة الزراعیllة، السllیاحیة، ا (إقتصllادیة تتناسllب مllع متطلبllات إقامllة االنشllطة االقتصllادیة     

، التllي تعllد مرتكllزات التنمیllة فllي أي إقلllیم، لضllروریتھا فllي الحیllاة    ..)التعلllیم والصllحة واالسllكان (واالجتماعیllة 
البشریة من خالل استخدامھا الواسع في مجاالت الحیlاة المختلفlة، ویlزداد الطلlب علیھlا خlالل الفتlرات الحlارة أو         

، و كثرة اسlتخدامات المیlاه الیومیlة لlذا یعlد أسlاس كlل شlيء، فأینمlا وجlد           )١(مطرةالجافة مقارنة بباقي األشھر الم
  .)٢()وَجَعلَنا ِمَن المََََََآِء ُكّل َشىٍء َحّي أَفال ُیؤِمُنوَن:(الماء وجدت الحیاة، قال عز وجل في محكم كتابھ الكریم

كالصlناعة التlي   ا یحتlاج إلlى كمیlات كبیlرة     فیما بینھا بمقدار حاجتھا للمیاه، فمنھا مl  مشاریع التنمویةتتباین ال
یتطلب توطین مصانعھا بالقرب مlن المlواد المائیlة الدائمیlة لضlمان حصlولھا علlى الكمیlات الالزمlة منھlا وكلlف            
منخفضة، ومن الصناعات ما تحتاج إلى كمیات قلیلة أثناء عملیاتھا اإلنتاجیة فال یحددھا عامل القlرب مlن المlورد    

المنشآت الصناعیة في منطقة الدراسة تعتمد على المیlاه السlطحیة   إن نجد ف )٣(.الكمیات الكبیرة المائي الدائمي ذات
یتم من خاللھا استغالل كمیlات  ففي عملیاتھا الصناعیة، إذ یعد نھر الفرات وتفرعاتھ الموارد المائیة الرئیسة فیھا، 

في المحافظة من المیاه الالزمlة، حیlث   والزراعیة شاریع الصناعیة محدودة من المیاه الجوفیة اإلیفاء بمتطلبات الم
في مركlز قضlاء النجlف     ، الطابوق الجیري، الثرمستونفي مركز قضاء الكوفة نجد كل من مصانع سمنت الكوفة

واإلطارات في ناحیة الحیدریة والمشlروبات الغازیlة فlي ناحیlة العباسlیة تعتمlد جمیعھlا علlى نھlر الفlرات لإلیفlاء            
  .زمة للعملیات الصناعیة المختلفةمیاه الالبمتطلباتھا من ال

العالقة بlین  ف، واالجتماعیةاالقتصادیة التنمویة الذي تعتمد علیھ األنشطة  المرتكز الرئیستعد الموارد المائیة و
 ،بمجlاري األنھlار عlادة   ومشlاریعھم  حیlث یقتlرن توزیlع السlكان      ثیقlة، تكون ووالمشاریع التنمویة الموارد المائیة 

موارد المیlاه بنوعیھlا، السlطحیة حیlث ان شlرقھا ھlو جlزء         منطقة الدراسةتوجد في ، وي المناطق الجافةالسیما ف
فتنتشر فوقھ مجموعة االنھار والجداول المتفرعة عن نھر الفرات، نقیض منطقة الھضبة  ،من حوض نھر الفرات

لتي یرتكز حولھا بعlض التجمعlات السlكانیة    وانما تشھد ظھورًا للمیاه الجوفیة ا ،لمیاه السطحیةاظھر فیھا تالتي ال 
  : على الدراسةم الموارد المائیة في منطقة وتقّس ،المتناثرة

  : المیاه السطحیة  -أ
ضlمن   )∗(یمثل نھر الفرات مصدر المیاه السطحیة الذي یدخل محافظة النجف بعد تفرعھ جنlوب مدینlة الكفlل   

شlط  (، والفlرع الغربlي بlـ   )شlط العباسlیة  (تسمیة شlرقي بlـ  الالفlرع  عlرف  : كlم إلlى فlرعین   ) ١(بنحlو  محافظة بابل 
كlم بعlد نقطlة تفرعھlا     ) ٤(كlم الlذي یlدخلھا علlى بعlد      ) ٢٨(، یبلغ طول شط العباسیة في محافظlة النجlف   )الكوفة

ثا، ویتفرع منھ جداول یتجھ أغلبھا شرقًا، اما شط الكوفة /  ٣م) ٢٥٠(السالف ذكرھا، ویبلغ معدل تصریفھ حوالي 
                                                 

  .٢٤٥ص ،١٩٩٠مسعود مصطفى الكناني، علم السیاحة والمتنزھات، دار الحكمة للطباعة والنشر، جامعة الموصل، ) ١(
  ) .  ٣٠(القرآن الكریم، سورة األنبیاء، اآلیة ) ٢(
  .٤٥، صمصدر سابقمحمد جواد عباس شبع، ) ٣(
قبل دخولھ محافظة النجف وتفرعھ إلى ) شط الھندیة(أحد مدن محافظة بابل ویطلق على نھر الفرات ضمن المنطقة ذاتھا تسمیة ) ∗(

 .فرعین



)٤٢(  
 

كم مlن نقطlة تفرعlھ ویبلlغ معlدل تصlریفھ       ) ٥(كم ضمن المحافظة الذي یدخلھا على بعد ) ٧٥.٢٠٠(لھ فیبلغ طو
ع فlي  ـّشجl مّمlا   )١(جlدول ) ١٠١(ویتفرع منھما فروع وجlداول مائیlة كثیlرة بلlغ عlددھا       .ثانیة / ٣م) ٢٣٠(حوالي 

  ).٨(خریطة  .وتطّور حیاتھم االقتصادیة واإلجتماعیة بیئة مناسبة لالستقرار البشري نشأة
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، ٢٠٠٧ـ ٢٠٠٦ـ ٢٠٠٥اني لحركة االمرض الفصلیة في محافظة النجف في السنوات ایمن عدنان جبر ابو صیبع، تحلیل مك) ١(

  . ٦٥، ص٢٠٠٩، كلیة اآلداب ، جامعة الكوفة، )م.غ(رسالة ماجستیر 



)٤٣(  
 

  
  
  
  
  
  
  : شط الكوفة  -١

ویسمى بأسماء المدن التي  ،كم) ٧٥.٢٠٠(قضاء الكوفة اذ یصل طولھ في محافظة النجف  یدخل نھر الفرات
، وشlط القادسlیة   ر وشlط المشlخاب  قضlاء الكوفlة، وشlط  أبlي صlخی      مlر بمركlز  فھو شlط الكوفlة عنlدما ی   ، مّر بھای
 ًاونھllر جllدوالًً) ٧٨(فظllة یتفllرع مllن شllط الكوفllة مllن بدایllة دخولllھ قضllاء الكوفllة إلllى أخllر نقطllة منllھ فllي المحا   و

 .)١(فرعیًا
  : شط العباسیة -٢

حlدود  یصlل طولlھ ضlمن    الlذي  ، )شlط الھندیlة  (الفlرع الشlرقي  لنھlر الفlرات     على ) شط العباسیة(یطلق إسم 
، ویتفرع من شlط العباسlیة مlن بدایlة     یة العباسیة وناحیة الحریةیة ناحیدخل شط العباس )٢(كم) ٢٨(محافظة النجف

جlدوالً   ) ٢٣(مجموعlة مlن الجlداول، واألنھlر الفرعیlة تبلlغ       ) ناحیة الحریة(دخولھ ناحیة العباسیة إلى أخر نقطة 
  .ونھراً  فرعیاً 

        

علllى بیئتllین   راسllةمنطقllة الدي اسllھمت فllي توزیllع اراضll   السllطحیة ان المllوارد المائیllة  ممllا تقllدم  یتضllح  
ففlي منطقlة السlھل الرسlوبي یظھlر تركlزًا       المشاریع التنمویlة،  ، االمر الذي حدد عالقة انتشار وتوزیع جغرافیتین

افر مlع عlاملى   ظl ائیة شجعت على قیام الزراعlة بالت ت مسطحات ممنطقة ذا بوصفھا لھذه المشاریعمكانیًا واضحًا 
والمنتجlات  لتجمعlات البشlریة واسlتقرارھا وانتاجھlا للمزروعlات      ع علlى ظھlور ا  السطح والتربة الخصبة، ما شlجّ 

  .فیھا لنقلاتوفیر شبكة طرق فضًال عن الصناعیة وتقدیم الخدمات المختلفة 
  
  :المیاه الجوفیةب ـ 

یlاه  یlرتبط وجlود الم  و منطقlة الدراسlة،  تظھر العیون والینlابیع وتحفlر االبlار فlي القسlم الغربlي الواسlع مlن         
مllن خllالل احتمllال ارتفllاع  علllى المشllاریع التنمویllةالمیllاه الجوفیllة  یتضllح تllأثیرو .ین الجیولllوجيالجوفیllة  بllالتكو

منسوب المیاه الجوفیة الى مستوى معین یمكlن معlھ تشlبع بعlض انlواع الصlخور بالمیlاه، االمlر الlذي یlؤدي الlى            
السllیما إقامllة المنشllآت  إقامllة المشllاریع التنمویllة  تضllخم حجllم الصllخور وتفتتھllا وھllذا بطبیعllة الحllال یllؤثر علllى    

 ھامسllاإلفllي  إسllتثمار المیllاه الجوفیllة وحفllر االبllار كشllف عllن مllدى إمكانیllة  وإن ال. مllد الطllرق البریllة والمبllاني و
وإقامlة بعlض    )٣(تكlوین مسlتوطنات السlتقرار القبائlل الرعویlة      یlؤدي الlى  ، صائص المكانیة بشریًا واقتصادیًاالخب

ویلة من الزمن تستخدم للشlرب واالسlتعمال المنزلlي والزراعlة وألرواء     كانت ھذه اآلبار خالل مدة طف .المشاریع
عان ما یتركونھlا عنlد   إذ یمارس السكان الزراعة والرعي بالقرب منھا وسر .)٤(الحیوانات واالستخدامات األخرى

). ٩(یطة خر فيكما  منطقة الدراسة،، وان اغلب ھذه العیون واآلبار تتركز ضمن الھضبة الغربیة في نفاذ میاھھا

                                                 
ایمان عبد الحسن شعالن العتابي، التحلیل المكاني للمجموعات النباتیة والحیوانیة في محافظة النجف ـ دراسة في جغرافیة  )١(

  . ٩٠، ص٢٠٠٨، كلیة االداب، جامعة الكوفة، )م.غ(رسالة ماجستیر االحیاء، 
  . ١١١، صمصدر سابقمصطفى كامل الجلبي،  )٢(
  . ١٠٠، صمصدر سابقایمن عدنان جبر ابو صیبع،  )٣(
تیر ، رسالة ماجس٢٠٠٦-٢٠٠٥ضرغام خالد عبد الوھاب، التحلیل المكاني لمشكالت البیئة الحضریة في مدینة النجف للمدة  )٤(
  . ٦٥، ص٢٠٠٧، كلیة االداب، جامعة الكوفة، )م.غ(



)٤٤(  
 

المنlاطق  ف .یتواجد فیھا السكان باعداد قلیلlة نسlبة مlن إجمlالي عlدد السlكان فlي المحافظlة        المنطقة الشاسعة  لذا فان
البعیدة عن مصادر المیاه الدائمیة نجدھا تعتمد على المیاه الجوفیة المتlوفرة بكمیlات محlدودة فlي المنطقlة، بالتlالي       

المیlاه الجوفیlة   إال ما إسlتثمرت  . التي تحتاج إلى كمیات كبیرة من المیاه یةمشاریع التنموتحدد من إمكانیة توطن ال
  على وفرة وخصائص المیاه  المحافظة إلى أربعة مناطق اعتمادًا فتقّسمبالشكل المناسب، 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



)٤٥(  
 

  
  
 

  )١(:الجوفیة والصالحة لالستثمار
جزیlرة   )٥(جزیرة النجف الشمالیة الشlرقیة والمقاطعlة    )٤(تتمثل بالمقاطعة : یةمنطقة ھضبة النجف الشمال :أوًال

. النجف الشمالیة الغربیة وتقع غرب نھر كري سعده األثري والى الحدود اإلداریة مlع محlافظتي كlربالء واالنبlار    
ن عمق المیاه الجوفیة أ. م٣٠م تخترقھ آبار الیزید عمقھا إلى ٦٠وتتواجد المیاه في مكمن علوي الیزید سمكة عن 

 ٣٠٠٠أمlا األمlالح المذابlة فlي میlاه ھlذا المكمlن تتجlاوز         . م٣٠م إلlى  ١٥عن مستوى سطح األرض یتراوح مlن  
لتllر تتضllاءل إنتاجیllة ھllذا المكمllن باتجllاه مركllز المدینllة والllى الغllرب      /ملغllم ٥٠٠٠لتllر وقllد وتصllل إلllى   /ملغllم

وھنlاك مكمlن أعمlق متكlون مlن الحجlر       . ثlا /لتlر  ٤-٢تصlرف اآلبlار   . وخصوصا بعد الكیلو العاشر من الطریق 
ویمكlن لضlغط المlاء    ، م ٢٠٠یتطلب استثمار آبارھlا بlالحفر أكثlر مlن     ، الجیري المتشقق العائد إلى تكوین الدمام 

لتlر إلlى   /ملغlم  ٢٠٠٠تlراوح مlن   مجموعة األمالح الذائبة فیھ ت، االرتوازي أن یرفعھ قریبا أو إلى سطح األرض 
  .ثا/لتر ٨تصرف اآلبار أكثر من. ر وتحتوي على غاز ثاني أوكسید الكبریت الذائبلت/ ملغم ٣٠٠٠
تقlع جنlوب مlدینتي النجlف والكوفlة إلlى شlمال مدینlة المنlاذرة ویوجlد مكمlن مlائي             : ھضبة النجف الجنوبیة: ًثانیا

م إلlى  ١٦٠أكثlر مlن    یتطلب اسlتثمار آبارھlا بlالحفر   ، متكون من الحجر الجیري المتشقق العائد إلى تكوین الدمام 
 ٣٥٠٠لتlر إلlى   /ملغlم  ٢٥٠٠ویبلغ مجموع األمالح المذابة تتlراوح مlن   . ثا/لتر١٠ –ثا /لتر ٨م وبتصریف ١٨٠
 .المكمن ھذا غیر مستثمر حالیا الحتواء المیاه على نسبة عالیة من غاز ثاني أوكسید الكبریت الذائب، لتر /ملغم
كlم علlى شlكل شlریطین طقطقانlة شlمال        ٢٥منخفض النجف بمسافة تقع غرب : منطقة أراضي بحر النجف :ثالثًا

یكون الحجر الجیري المتشقق العائد إلى تكوین الدمام المكمن . ٢كم ١٠٠٠وتغطي مساحة ، وعیون الرحبة جنوبا 
باتجاه (ونظرا لوجود ضغط ارتوازي فان بعض اآلبار . م ١٥٠وعمق اآلبار ال یزید عن . الرئیسي آلبار المنطقة

وتعlد  . م ٥٠لھا منسوب فوق األرض في حین أن البعض إلى الغرب یكون عمlق المlاء فیlھ أكثlر مlن      ) نخفضالم
ویبلlغ مجمlوع   . ثlا /لتlر  ٢٥تصlریف اآلبlار یتجlاوز    . م/ ثlا /لتر ١٠السعة النوعیة لآلبار مرتفعة وتزید أحیانا عن 

وي المیاه على نسبة عالیة من غlاز ثlاني   وتحت. لتر/ملغم ٣٥٠٠لتر إلى / ملغم  ٢٥٠٠األمالح الذائبة تتراوح من 
 . وھذا الغاز مصدره تكوین أم ارضمھ الذي یغذي تكوین الدمام لفرق الضغط بینھما ، أوكسید الكبریت الذائب

الشبكة  )١(تعد اكبر مساحة صحراویة في المحافظة وتتمثل بالمقاطعة : الحدود السعودیة –منطقة الشبكة : ًرابعا
نlوب شlرق إلlى    والمقالع شماال إلى الحدود السعودیة جنوبا ومن حدود محافظlة المثنlى ج  ) بحس(وتمتد من وادي 

یكlون  ، ویحدھا من الشمال الشرقي جزء من أراضي السھل الرسوبي التابع لقضاء المناذرة، محافظة االنبار غربا
 ٢٥٠بلغ عمق اآلبار ال یزید عن وی. الحجر الجیري المتشقق العائد إلى تكوین الدمام المكمن العلوي ألبار المنطقة

 ١وتعlد السlعة النوعیlة لآلبlار مرتفعlة وتزیlد أحیانlا عlن         . م ١٠٠م إلlى   ٧٠م، في مlا یبلlغ عمlق المیlاه الجوفیlة      
لتlر إلlى   / ملغlم  ١٥٠٠ثا، أما مجموع األمlالح المذابlة تتlراوح مlن     / لتر  ١٥م، ویبلغ تصریف اآلبار نحو /ثا/لتر

  .لتر/ملغم ٣٥٠٠
     

  
  ):الحیویة(الطبیعیة الحیاة النباتیة والحیوانیة  -٧ -١ -١

تعlد صllورة النبllات الطبیعllي النتlاج النھllائي لتفاعllل عوامllل البیئllة الطبیعیlة مllن الموقllع الجغرافllي والتركیllب    
وتتمثlل صlور النبlات الطبیعlي فlي الغابlات       . الجیولوجي للصخور التlي أشlتقت منھlا التربlة والتضlاریس والمنlاخ      

ي ونباتات الصحاري، ولكل نوع ما یناسبھ من توزیعات سlكانیة وأنشlطة إقتصlادیة وطlرق نقlل      وحشائش المراع
  .مختلفة )٢(وأنماط عمرانیة

وتعlد  . زروعlاً تlدخل االنسlان بإنباتlھ جعلlھ  م    إذ وإّال النبات الطبیعي ھو ما ینمو تلقائیًا بlدون تlدخل االنسlان    
الحیlوان فضlال عlن قیمتھlا الطبیlة حیlث تlدخل كمlادة اولیlة فlي            من مصlادر تغذیlة   ھاّمًاالنباتات الطبیعیة مصدرًا 

حlول المlدن،    )Green Belts( یستفاد مlن الغابlات عنlد إنشlاء االحزمlة الخضlراء      و. الكثیر من صناعات االدویة
                                                 

 .٢٠١١وزارة الموارد المائیة، مدیریة الموارد المائیة في محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط، بیانات غیر منشورة، ) ١(
  .٦٥، صمصدر سابقري محمد حمد، بص )٢(



)٤٦(  
 

والتي أصبحت ظاھرة ممیزة في السنوات االخیرة في معظم مlدن الlدول المتقدمlة وفlي بعlض مlدن الlدول النامیlة         
ویستفاد من الحیاتین النباتیة والحیوانیة في إنشاء المتنزھlات والمحمیlات الطبیعیlة السlیما     . مایة البیئةكجزء من ح

النllوع المعllروف بمحمیllات المحllیط الحیllوي، والتllي یھllدف أنشllاؤھا الحفllاظ علllى العناصllر الحیویllة مllن نباتllات       
ر االسllتخدامات التقلیدیllة االخllرى  وحیوانllات وتراكیllب جیولوجیllة فllي إطllار النظllام البیئllي الطبیعllي مllع اسllتمرا     

بانھ إسlتثمار بعlض الحیوانlات الطبیعیlة لصlالح عملیlة       ایمكن للمخطط أن یضع فlي حسl   )١(.كالزراعة واالحتطاب
  )٢(.التنمیة، أو ان یقلل من االثار الجانبیة التي یمكن ان یسببھا لإلنسان

ي النباتات الصحراویة المنتشرة في االقسlام  ھفي منطقة الدراسة ووجود اربعة انواع من النباتات الطبیعیة ی
الغربیllة مllن المحافظllة ونباتllات كتllوف االنھllار والنباتllات الزراعیllة ونباتllات االھllوار والمسllتنقعات المنتشllرة فllي   

إقامllة المشllاریع التنمویllة فllي    وللنبllات الطبیعllي عالقllة متداخلllة مllع عملیllات       .)١٠(خریطllة  .االقسllام الشllرقیة 
خلوھllا مllن النباتllات الطبیعیllة تجعلھllا منطقllة مكشllوفة امllام سllیادة  فح فllي المنطقllة الغربیllة، ، االول یتضllالمحافظllة

بناء المشاریع وإقامة االنشاءات المختلفة وصعوبة الكثبان الرملیة والریاح القویة السریعة، وھذا ما یؤثر سلبًا على 
ان وجllود النباتllات فllالسllھل الرسllوبي،  امllا التllأثیر الثllاني فھllو یتضllح فllي منطقllة  . وإمكانیllة تعبیllدھاحركllة النقllل 

القیlام  ھlذه العملیlة، االمlر الlذي یتطلlب      یعمل علlى عرقلlة   إقامة علیھا المشروع فیھا واالشجار في المنطقة المراد 
إضlافیة  ، وھlذه العملیlة تتطلlب تكlالیف     بناءبقطع تلك النباتات وتعدیل التربة ودكھا جیدًا وجعلھا مالئمة لعملیات ال

  . ین الذي یستغرقانھالكبیر والزمني جھد البشريالفضًال عن 
فlي منطقlة الدراسlة بفقرھlا وقلlة كثافتھlا وتبlاین انواعھlا،         ) النبات والحیlوان الطبیعlي  (الحیاة الحیویة  صفتت

وذلllك تبعllًا لعوامllل المنllاخ ونوعیllة التربllة، إذ تعllد الخصllائص الرطوبیllة والحراریllة المllؤثر الllرئیس فllي مجمllل      
 .ظ وجود عالقة قویة بین القیمة الفعلیlة لالمطlار ونlوع الغطlاء النبlاتي السlائد والحیوانlات البریlة        العملیة، فقد لوح

یتضح ان نوع الغطاء النباتي السائد في منطقة الدراسlة مlن النباتlات    ) ٣(بیانات جدول وعند مالحظة  )٦(جدول 
غیlر الصlحراویة حیlث تتlوفر ظlروف       وھذا ال یعني عدم تواجد انواع اخرى مlن النباتlات الطبیعیlة   . الصحراویة

   )٣(.رطبة جیدة في مناطق المنخفضات وعند الجداول النھریة، كذلك الحال بالنسبة للحیوانات البریة
لھا أثرھا في منطقة الدراسة ویمكlن إسlتثمارھا فlي إقامlة بعlض       الحیاة الحیویةان  یالحظ  وعلى ضوء ماتقدم

  .ة وللحیوانات البریة وإمكانیة إستثمارھا في السیاحةعیالطبیات لنباتالمحمیات الطبیعیة سواء ل
  
  )٦(جدول 

  القیمة الفعلیة لالمطار ونوع الغطاء النباتي
  نوع الغطاء النباتي  القیمة الفعلیة لالمطار

  غابات مطیرة  فاكثر ١٢٨

  غابات  ١٢٧ – ٦٤

  حشائش غنیة  ٦٣ – ٣٢

  حشائش فقیرة  ٣١ – ١٦

  نباتات صحراویة  ١٦اقل من 

علي حسین الشلش، القیمة الفعلیة لالمطار واثرھا في تحدید االقالیم النباتیة في العراق، مجلة كلیة اآلداب، جامعة البصرة، : لمصدرا
  .٦٩، ص١٩٧٦، السنة التاسعة، )١٠(العدد 

                                                 
  .٦٣، صمصدر سابقمحمد الفتحي بكیر محمد،  )١(
  .٦٦، صمصدر سابقد، ري محمد حمبص )٢(
  .١٣١ـ١٢١، صمصدر سابقـ أحمد یحیى عبد، : ینظر)  ٣(

  .٥٩ـ٢٣، صمصدر سابقـ إیمان عبدالحسین شعالن العتابي،             



)٤٧(  
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  :بشریةالالجغرافیة الخصائص   -٢ -١
مكانlات  خصlائص وإ مlالم یتبعھlا    ةتنمویl ال االنشlطة  قیlام وحlدھا ل ال تفlي  تطلبات الطبیعیة المالخصائص وإن 

ة یالسlیاح وة یصناعة والیالزراعالتنمویة المختلفة مثل المشاریع مشاریع لبشریة التي تقوم بتوجیھ وتخطیط وبناء ا
  . اإلجتماعیة المتعددةالخدمات والنقل و

ینبغي وجود السكان إلستثمار تلك الخصائص ویحسنون إدارتھا، قلیم في اإلة یالطبیعالخصائص توفر ت عندما
حتاجھlا  تتھیأة متطلبات اقتصادیة، سlواء التlي   توفر خصائص بشریة ویتطلب المشاریع التنمویة عوامل اقامة فإن 

تشكل ل في أشكال مختلفة إلستخدامات االرض بشریةاالنشطة التؤثر والخدمیة االخرى،  و االنشطةه المشاریع أھذ
متعlددة ومتداخلlة فlي     )االقتصادیةوالسكانیة (البشریة  خصائصوال. قلیمالمشاریع في اإلمحورًا رئیسًا في تخطیط 

  :تنمیةوأھمیة كل منھا في ال خصائص، وفیما یأتي عرض لھذه العملیة التنمیة والتخطیط فيیراتھا تأث
  :السكانیة خصائصال -١ -٢ -١

الوسlیلة والغایlة فlي تحقیlق أھlداف       وصlفھم ب یlة التنمیlة والتخطlیط االقلیمlي    فlي عمل الlرئیس   السكان المحlور 
ن ین والمسlتھلك ین والمنتجl ییعطون للمقومات الطبیعیة قیمتھا ویكسبونھا أھمیة، فھم المخططl  إذ، التنمیة في اإلقلیم

قلlیم التخطیطlي   ، والمlدقق فlي مفھlوم اال   تھمھlم الھlدف الlرئیس للتخطlیط الlذي یسlعى الlى تحقیlق رفlاھی         إنأیضًا، و
لة كیفیlة  مشlك متباینة تنشأ موارد الفیھ تتوفر الذي قلیم اإلإن یعني  ممافیھ،  ھاّمًا مرتكزًانون ویالحظ إن السكان یك

یتطلlب إعlداد خطlة اقلیمیlة     ومlا   االسlتثمار حسlن  و )١(یسعى التخطیط الlى الضlبط والتنظlیم   من السكان لذا  إدارتھا
التعlرف علlى الحجlم الكلlي للسlكان، توزیlع السlكان        : (یمكlن حصlرھا بlاالتي   سكان للمختلفة البیانات تعتمد على ال

وكثافتھم على مختلف أجزاء االقلیم، الخصائص السكانیة السیما التركیب العمlري ـ النlوعي ـ االقتصlادي، ھجlرة       
النllوعي دراسllة التركیllب  إذ إن ل )٢(..).االیllدي العاملllة وخصائصllھا، مسllتویات معیشllة السllكان، حجllم االسllرة،       

وذلك ألنھا توضح المالمح الدیموغرافیة للمجتمع والتنمیة، والعمري على قدر كبیر من االھمیة في دراسة السكان 
ذكورًا وإناثًا وتحدد الفئات المنتجة فیھ التي یقع على عاتقھا عبء إعالة باقي أفlراده، كlذلك فlأن التركیlب النlوعي      

أحlدھا مسlتقًال    وصlف لسكاني من موالیlد ووفیlات وھجlرة التlي الیمكlن      والعمري نتاج للعوامل المؤثرة في النمو ا
   )٣(.كلیًا عن االخر بل قد یؤدي التغییر في أحد ھذه العوامل الى التأثیر في العاملین اآلخریین

من مجمlوع  ) ٪٤(وشكلوا ما نسبتھ  ٢٠١٠نسمة لسنة ) ١١٩٣٦٠٣(قّدر عدد سكان محافظة النجف حوالي 
مllن ) ٪٤.١(وشllكلوا حllوالي نسllمة ) ١٢٩١٣٨٨(فllي حllین بلllغ عllدد سllكان المحافظllة نحllو  عllدد سllكان العllراق، 

سlتحوذ مركlز قضlاء    ا )٤(.لكlن حسlب نتlائج عملیlة الحصlر والتlرقیم      ا للسlنة ذاتھl   مجموع عدد السكان فlي العlراق  
بلغllت نسllبة السllكان الحضllر فllي المحافظllة نحllو وقllد . مllن مجمllوع عllدد سllكان المحافظllة) ٪٥٢.٩(النجllف علllى 

بلغlت  فیمlا   ،٢٠١٠من مجمlوع عlدد السlكان فlي المحافظlة لسlنة       ) ٪٢٨.٨(ونسبة السكان الریف نحو ) ٪٧١.٢(
 ٢كم/نسمة) ٢٦.٩(، بعدما كانت حوالي ٢٠١٠لسنة  ٢كم/نسمة) ٤٤.٨(نسبة الكثافة السكانیة في محافظة النجف 

                                                 
، ١٩٩٤كر، المطبعة العلمیة، دمشق، ، دار الف١قراءات في التخطیط اإلقلیمي ـ وجھة نظر جغرافیة، طصالح الدین بحیري، ) ١(

  .١٤٢ص
  .٩٩ـ٨٥، صمصدر سابقـ محمد خمیس الزوكة، : لإلستزادة)  ٢(

  .٦٧ـ ٦٥، صمصدر سابقـ محمد الفتحي بكیر محمد،                  
وأخرون، أساسیات علم السكان ـ طرق وتطبیقات، جامعة صنعاء ـ مركز التدریب والدراسات  أحمد محمد شجاع الدین) ٣(

 .٤٢، ص٢٠٠٥دة لألنشطة السكانیة في الیمن، ، السكانیة، بالتعاون مع صندوق االمم المتح
، بیانات غیر ٢٠١٠ـ  ٢٠٠٩وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، نتائج تحدیث عملیات الحصر والترقیم لسنة ) ٤(

 .٢٠١١منشورة، 



)٤٩(  
 

وأخرى بسبب الزیادة السكانیة المستمرة مما یالحظ ھناك زیادة مستمرة بالكثافة السكانیة بین مدة . ١٩٩٧في سنة 
 )∗(.محافظة التي تتمیز بمعدل نمو سكاني عاليفي ال

  
  :قتصادیةاإل خصائصال -٢ -٢ -١
  : الزراعي خصائص النشاط -١ -٢ -٢ -١

ولlھ  . یمثل النشاط الزراعي أحد أوجھ التنمیة الرئیسة ومرتكlز یعتمlد علیlھ فlي التقlّدم اإلقتصlادي فlي اإلقلlیم        
وعالقاتھ التنمویة مع األنشطة األخرى، فلlھ األثlر البlارز فlي التنمیlة اإلقتصlادیة واإلجتماعیlة، إذ كثیlر مlن          آثاره 

یتطلlب المزیlد مlن المنتجlات الزراعیlة ممlا یقتضlي        الlذي  النشlاط الصlناعي   األنشطة اإلقتصادیة تعتمد علlي مثlل   
ة تلبیة حاجات السكان المتزایدة بسبب الزیادة ضرور إلى جانبالتوسع فیھا ورفع معدالت إنتاجھا، ویتكون الطلب 

السكانیة وارتفاع مستوى المعیشة وتحسن األحوال االجتماعیة والصحیة، فأنھ یتكون أیضًا من الطلب الناشlئ مlن   
الصناعة في العدید من فروعھا كالغذائیة والنسیجیة والجلدیlة   نتجھمستلزمات اإلنتاج ذات األصل الزراعي الذي ت

وأثرھllا فllي لصllناعات الزراعیlة  لتشllكل المlواد األولیllة الزراعیlة مllدخالت اساسlیة    و والخشllبیة وغیرھlا  والورقیlة 
  )١(.ھا في اإلقلیمتوطن العدید من

 المحاصlیل الزراعیlة   :یمكن تصنیف المواد االولیة الزراعیة فlي منطقlة الدراسlة إلlى مجمlوعتین رئیسlتین      و
إسlھامھ فlي   مlدى  لنشlاط الزراعlي   ان إح ّضl ویتل المحافظlة  تنمیlة  الخامات الحیوانیة ولكل مجموعة منھا أثlر فlي  و

التنمیllة الزراعیllة فllي المحافظllة وبإمكانیllة وتطویرھllا السllیما إذا مllا إسllتثمرت بالشllكل الllذي یحقllق تنمیllة إقلیمیllة    
، مثlـّلت مlا نسlبتھ    ٢٠١٠دونم لسlنة  ) ٢٨٣٧٢٨(بلغ إجمالي المساحات المزروعة في المحافظة حوالي . مستدامة

عlllدا مسlllاحة ناحیlllة الشlllبكة البالغllllة     ) ١٣٦٩٦٠٠(مlllن إجمlllالي مسlllاحة المحافظlllة البالغlllة حllllوالي     ) ٪٢٠.٧(
  )∗*(.دونم) ١٠١٦٠٠٠٠(

  

  : لصناعيا خصائص النشاط -١ -٢ -٢ -١
أھمیة من في خططھا الستراتیجیة في اإلقلیم، لما یمثلھ النشاط الصناعي تعتمد التنمیة بشكل رئیس على 

تحفیز نمو وأھداف التنمیة وآثارھا المباشر على السكان واإلقتصاد وتوفـّر الخدمات  كبیرة في سرعة تحقیق
، بواقع ٢٠١٠منشأة صناعیة لسنة ) ٢٨٢١(بلغ عدد المنشات الصناعیة في محافظة النجف  .قطاعاتھ اإلنتاجیة

تي توزعت على منشأة صناعیة صغیرة ال) ٢٨٠٠(منشأة صناعیة كبیرة ومنشأة صناعیة واحدة متوسطة و) ٢٠(
منشأة في مركز ) ٥٦(منشأة في مركز قضاء الكوفة و) ١٢٦(في مركز قضاء النجف و) ٢٥٧٦: (النحو اآلتي

وتشمل  )٣(.قضاء المناذرة، في حین یوجد عدد قلیل من المنشآت الصناعیة الصغیرة في الوحدات اإلداریة األخرى
الغذائیة والنسیجیة (والتحویلیة بفروعھا  ستخراجیةالصناعات الكبیرة في المحافظة على منشآت الصناعات اإل

  .األخرى الكبیرة لفروع الصناعة التحویلیة فیما خلت من المنشآت) واإلنشائیة والكیمیائیة
  
   :والتجاري خصائص النشاط السیاحي  -٣ -٢ -٢- ١

                                                 
 .لالحقفصل ابشكل مفّصل في ال ٢٠١٠خصائص السكان حسب التقدیرات السكانیة ونتائج الحصر الترقیم لسنة سیبحث ) ∗(
رسول الجابري، اثر الصناعات الزراعیة على التنمیة األقلیمیة، محاولة االختبار درجة ووضاح سعید یحیى : ینظر لالستزادة) ١(

ص  ،١٩٩١الجمعیة الجغرافیة العراقیة، ،)٢٦(التأثیر من خالل بناء نموذج برمجیة خطیة، مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة، العدد 
١٧٤. 

  .افظة بشكل مفّصل ضمن الفصل الثالثفي المحوالصناعي بحث واقع النشاط الزراعي سی )∗∗(
وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، مدیریة اإلحصاء في محافظة النجف األشرف، شعبة اإلحصاء الصناعي، بیانات ) ١(

 .٢٠١١غیر منشورة، 



)٥٠(  
 

 ًامlورد إذ یمثlل  ، او المحلlي  سواء على المستوى العالمي في عملیة التنمیة ةكبیر النشاط السیاحي بأھمیةحظي     
عناصlر الرئیسlة   العمlالت الصlعبة مlن جھlة وبوصlفھا احlد ال       إسlتقطاب  مlن خlالل  لإلقلlیم  مlن مlوارد الlدخل     ھاّمًا

وتتباین االنماط السیاحیة  )١(وتعمیق الوعي بین افراد المجتمع من جھة اخرى، يالثقافللنشاط االقتصادي والتبادل 
عمال، مؤتمرات واجتماعات، ترفیھ واستكشاف صحة واستشفاء، زیارة عائلیlة او  ا(حسب المسبب الرئیس للتنقل 

لما لھذه االنشطة السlیاحیة مlن أثlر فlي التنمیlة االقتصlادیة واالجتماعیlة        ، ) ٢()زیارة اصدقاء، ثقافة، زیارات دینیة
  .في حركة التجارة وتنمیة األسواق في المحافظة اوأثرھوالعمرانیة 

ھlا مالیlین الزائlرین    جعلھا منطقة مسlتقبلة ومفتوحlة للسlیاح، اذ یؤمّ    مما ،الدیني ھاطابعالنجف بمحافظة تتمیز     
قصlدھا الطلبlة   و ،سنویًا من مناطق مختلفة من داخل العراق ومlن خارجlھ الداء زیlارة العتبlات المقدسlة مlن جھlة       

في العالم االسlالمي مlن جھlة    الكبیرة ة علمیال اتحوزمن الالتي تعد حوزة النجف العلمیة لدراسة العلوم الدینیة في 
غرض حیث یفد الیھا عدد كبیر من الناس ل ،اخرى، فضًال عن وجود مقبرة وادي السالم ثاني اكبر مقبرة في العالم

 الى جانب وجود بعض المواقع الطبیعیة واالثریة التي تسھم في تنشیط عامل السیاحة دفن موتاھم او لزیارة القبور
  )∗(.إفتتاح مطار النجف االشرف الدولي إلى جانب إھمیة

  : النقلخصائص  -٤ -٢ -٢- ١
المتمثلllة باآلثllار فllي تنمیllة أي إقلllیم، بسllبب آثllاره المتعllددة    الھاّمllةمllن المقومllات طllرق الشllبكة وعllد النقllل ی

م وتتطلب عملیة المسح الجغرافlي التعlرف علlى شlبكة النقlل وخصائصlھا وحجl       . االقتصادیة والسكانیة والعمرانیة
التlي تقlوم بllدور الوسlیط بlین منlاطق االنتllاج،       والنقlل أحlد االنشllطة االقتصlادیة واالجتماعیlة     )٣(.الحركlة ونوعھlا  

ومناطق االستھالك، أي إنھ نشاط إقتصادي مكمل لعملیة االنتاج، وبlھ تتحقlق قیمlة المنlتج وزیادتlھ، فللنقlل عالقlة        
واالجتماعي بشكل عام، ویعد عامًال مؤثرًا في االرتقlاء   مباشرة بالنشاط الزراعي والتعدیني والصناعي والسیاحي

بمستوى االنشطة وتنمیتھا،وكما وتعد طرق النقل أحد مكونات البنیlة االساسlیة للتنمیlة العمرانیlة ومرتكlز التوسlع       
  )٤(.العمراني

. بسlھولة  ابالمسlتفیدین بھl  ة متصlل اإلقتصlادیة مlا لlم تكlن      احقق جدواھت الوالخدمیة  نتاجیةاإلع یرامشالإن 
ومعنى ذلك ان عامل النقل اساس في تنمیة االقlالیم وربطھlا بالخlدمات والمشlاریع التنمویlة، ویسlاعد علlى خفlض         

فlي  مlثًال  یlؤثر  النقlل  إن لذا نجlد   )٥(.التكالیف االنتاجیة وخفض االسعار وسرعة توزیع المنتجات وإتساع االسواق
وفlي تحدیlد مواقعھlا وتطlویر الصlناعات القائمlة مlن خlالل          النشاط الصناعي من خlالل إمكانیlة إقامlة الصlناعات    

فضlًال عlن تشlجیعھا     مواقlع جدیlدة لlم تكlن فیھlا سlابقاً       إكسابھا النجاح المطلوب، كما یسھم في إقامة صناعات فlي 
سlاعد بوجlٍھ عlام علlى     ی،  إذ إن نظام النقlل   ..)ت السیارات، الطائرات، القطارات،صناعا(إلقامة صناعات النقل 

ویسھم في قیام صناعات جدیدة یفlتح مlداخلھا   . فبواسطتھ یزداد التقدم وتزداد اإلنتاجیة التنمیةلنشاط ء حیویة إعطا

                                                 
سیاحیة مع دراسة تطبیقیة عن القطر العراقي، المكتبة الوطنیة، مطبعة دار صباح محمد محمود وآخرون، مقدمة في الجغرافیة ال) ٢(

  .٤ص ،١٩٨٠الكتب، بغداد، 
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ٢بیار جورج، معجم المصطلحات الجغرافیة، ترجمة حمد الطفیلي، ط) ٣(

  .٤٧٦ص ، ٢٠٠٢
  .ضمن الفصل الثالثري في المحافظة بشكل مفّصل بحث واقع النشاط السیاحي والتجاسی) ∗(
  .٦٨، صمصدر سابقمحمد الفتحي بكیر محمد، ) ٤(
  .١٩١، صمصدر سابقصبري محمد حمد، ) ٥(
  ١٥٩، صمصدر سابقمحسن عبدالصاحب المظفر، ) ٦(



)٥١(  
 

إلى مصادر المواد األولیة او إلى مصادر الطاقة أو إلى األسواق، كما وان أي سلعة ال تكlون ذات قیمlة اقتصlادیة    
   )٢(:ما یأتي إلىمحافظة النجف م شبكة الطرق في وتقّس .)١(إال إذ نقلت وأوصلت إلى ید المستھلك او إلى السوق

، إذ تعد من أسھل وسائل النقل التجاري وأقلھا كلفھ تقریبًا، إال كبیرةأھمیة بالنھري  نقلتتمتع ال :النھري نقلـ ال١
أن أھمیة ھذه الطرق في محافظlة النجlف قlد بlدأت تضlعف حتlى إنھlا أصlبحت ال تشlكل أھمیlة تlذكر مقارنlة مlع              

 أبرزھا میlزة لمزایا الكبیرة التي تتمتع بھا بسبب ارھا من وسائل النقل األخرى وذلك لمنافسة الطرق البریة لھا غی
  : فضًال عن المعوقات التي تعترض النقل في نھر الفرات ضمن حدود المحافظة تمثلت بما یأتي السرعة

لي ضآلة الغاطس ال سیما فlي فصlل الصlیف    وبالتا لمیاه في نھر الفرات من فصل آلخرتباین وتذبذب كمیات ا -أ
  .والخریف مما ال یسمح سوى لمرور القوارب الصغیرة

 .مّما یعرقل إستخدام النھر ألغراض النقل المائي) السدود والنواظم(كثرة المعوقات الحضاریة  -ب
  . كثرة الترسبات والتعاریج والجزر النھریة -ج

  .مت اإلفادة منھ ألغراض الزراعة ولیس للنقل المائيخالصة القول إن نھر الفرات في المحافظة ت
من اھم الوسائل المعتمدة للنقlل ولجمیlع األنشlطة االقتصlادیة والخدمیlة ال سlیما فlي النشlاط          دتع: البریة نقلـ ال٢

  :مایاتي الصناعي فیھا، وتنقسم إلى
ة عن المعدل القومي بسبب إن كثافة طرق النقل بالسیارات في محافظة النجف منخفض :النقل بالسیارات. ١

الطرق ، الطرق الرئیسة(الى تقسم طرق النقل بالسیارات في محافظة النجف االشرف و .طبیعتھا الصحراویة
  )∗().الطرق الریفیة، الثانویة

لكن ھناك مقترح  خط للسكك الحدید في الوقت الحاضرمن تخلو محافظة النجف إن  :النقل بالسكك الحدید. ٢
) ٢٧٠(وبطول ) جف ـ السماوةنالالخط القوسي لسكة حدید المسیب ـ كربالء ـ الكوفة ـ (یعرف بـ یتضمن انشاء ما

المنتجات في المناطق التي سیمر فیھا، حیث سیقوم ووالمواد االولیة السكان ویھدف الخط االیفاء بمتطلبات نقل  كم
دة رقعة االراضي الزراعیة ونقل فضًال عن اسھامھ بتشجیع زیا سمنت الكوفة عملية االساس خدمة مبالدرج

وعلى ھذا یمكن القول انھ إذا ما ربط ھذا الخط القوسي بخط  اطق التي یمر بھاالحاصالت الزراعیة من المن
ل عملیة النقل السریع ما بین الموانئ حوض الفرات االعلى، أي ربط مدینة الفلوجة بمدینة المسیب الذي یسّھ

والتكلفة،  )٤(ن دون الحاجة للمرور بمدینة بغداد وھذا اختصار كبیر في الوقتالسوریة وموانئ الخلیج العربي م
  .األخرى في المحافظةاالقتصادیة والتنمویة ا یخدم االنشطة ّمم

یتمثل النقل باالنابیب في محافظة النجف بالخط الستراتیجي لنقل النفط الخام والغاز الطبیعي،  :النقل باالنابیب. ٣
ة متجھُا نحو بحیرة الرزازة في محافظة كربالء، ویمتد موازیlًا للبحیlرة لیlدخل بعlدھا محافظlة      الذي یمر بالمحافظ

كربالء، ان االفادة القصوى من خط أنبوب الغاز المغذي للخط االستراتیجي في المحافظة السیما بعد اقامة مصفى 
  .المحافظة فيلألنشطة التنمویة  اتھخدمما یقدم م ٢٠٠٧ سنةالنجف الذي بدأ باإلنتاج 

تبلlغ طاقتlھ االسlتیعابیة    والlدولي  االشرف یحمل اسم مطار النجف مطار في مدینة النجف  أانش :الجوي نقلال -ج
تنشیط حركة السlیاحة الدینیlة فlي المحافظlة فضlًال عlن       ما لھ من أھمیة كبرى في . نحو ثالثة مالیین مسافر سنویًا

التجlاري والزراعlي   نقlل ذوي الخبlرات والقlائمین علlى النشlاط       السlیما واالجتماعیة االخرى  ةاالقتصادی ةنشطاال

                                                 
تب للطباعة والنشر، جامعة دار الكشریف وأحمد حبیب رسول ونعمان دھش صالح العقیلي، جغرافیة الصناعة،  إبراھیم إبراھیم) ١(

 .٨٨ص  .١٩٨٢الموصل، 
  .٥٩ـ٥٨، صمصدر سابقمحمد جواد عباس شبع،  ) ٢(
  .رابعضمن الفصل ال في محافظة النجف بشكل مفّصلخدمات الطرق البریة واقع بحث سی  )∗(
 میة، مجلة الجمعیة الجغرافیةون السامرائي، مشاریع السكك الحدیدیة الجدیدة في العراق واثرھا في التنمیة القوساحمد ح) ٣(

 .١٤٣ـ ١٤٢ص  ، ص١٩٧٦ ،المجلد التاسع، بغداد، )١١(العدد ، العراقیة



)٥٢(  
 

سllھم فllي خدمllة  مطllار یالموقllع ول .وتواصllل ھllذه القطاعllات بسllھولة مllع العllالم الخllارجي   والثقllافي، الصllناعي و
  .المحافظات المجاوره ومدنھا الرئیسة أیضًاالمحافظة إقتصادیا وسیاحیًا وإجتماعیًا كذلك خدمة 

 
  :اإلقتصادیة والخدمات فورات التكتلوخصائص  -٥ -٢ -٢- ١

فllي تعزیllز عملیllات التخطllیط  بllارزةأھمیllة اإلقتصllادیة وخllدمات البنllى اإلرتكازیllة وفllورات التكتllل تمثllل ال
والتنمیة االقلیمیة ودعمھا، وذلك للمزایا االقتصادیة والحضریة الكثیرة التي تسھم في تطویرھا، إذ أصبحت المدن 

ریع التنمویllة، وذلllك ألھمیتھllا فllي تllوفیر التسllھیالت الالزمllة لھllا وضllمن مllا یعllرف  الرئیسllة مراكllز جاذبllة للمشllا
باقتصllادیات التكتllل الحضllري ومنھllا التسllھیالت المتعلقllة بتllوافر الخllدمات والبنllى االرتكازیllة أو مllا یطلllق علیھllا  

تسlھم فlي خفlض     ، حیlث ةقتصlادی تسlھیالت خدمیlة وإ  ا توفره المدن الرئیسة مlن  ، فضًال عّم)اقتصادیات الموقع(بـ
تكالیف اإلنتاج وزیادة االرباح واتساع االسواق مما ینشط اإلنتاج وحركة التجارة والسیاحة واالسھام في استمرار 

ن قlوة جllذبھا لمزیlد مllن المشlاریع تعتمllد علlى مllا تlوفره لھllا مllن      فllإ .لمراكllز الحضlریة التنمویlة ل جlذب المشllاریع  
فظة النجف تركز اقتصادیات التكتل الحضlري والصlناعي فlي    في محا یالحظ، حیث أخرىمزایا خدمات رئیسة و

دى إلllى تولیllد قllوة جllذب للمشllاریع أمركllز قضllاء النجllف الllذي یعllد مllن اكبllر المراكllز الحضllریة فllي المحافظllة،  
خدمات الطاقة السlیما الطاقlة   والصحیة و التعلیمیةالخدمات  )∗(مختلفةلتوفـّر الخدمات اإلجتماعیة ال التنمویة نحوه،

االسlllواق الواسlllعة، الخlllدمات المصlllرفیة، ورش وخlllدمات و تصlllاالت،اإلالطlllرق و، الصlllافي ، المlllاءئیlllةرباالكھ
في تحقیق االعتماد المتبادل والمتكامل بlین  جمیع ماذكر اثرھا وعاملة الیدي كثافة السكان واألصناعیة، فضال عن 

المختلفlة   المشlاریع إلقامlة  ھیالت الالزمة في توفر التسالتي أسھمت بدورھا إلمكانات وامكونات االنشطة التنمویة 
  .في المحافظة

مجموعة من الروابط التنمویة بین المشاریع واالنشطة الموجودة في المحافظة والناتجlة بسlبب    وجودالحظ ی
، ویمكlن مالحظlة الlروابط الخدمیlة     الحضlري تكتlل  التجمع اعداد كبیlرة منھlا بجlوار بعضlھا فیlتم تولیlد وفlورات        

مؤسسllات الخدمیllة العمرانیllة فllي عllدد مllن الllدوائر الخدمیllة والمجتمعیllة والمنشllآت االقتصllادیة، كال واالقتصllادیة و
في الحي الصناعي وحي عدن الصناعي وحي الحرفیین الواقعة عامل مالمدنیة في مركزمدینتي النجف والكوفة وال

ًا لما یمثالنھ مlن امتlداد حضlري بlین     ما بین مدینتي النجف والكوفة، اذ یمكن أن نعد المدینتین تكتًال حضریًا واحد
المدینتین وتمتعھما بثقل سكاني واقتصادي كبیرین، واستحواذھما علlى عlدد كبیlر مlن المراكlز السlیاحیة والعلمیlة        
والثقافیة والمزارات الدینیة والدوائر الحكومیة والخدمیة ومؤسسlات المجتمlع المlدني ومنشlآت الصlناعات الكبیlرة       

  .لإلنشطة التنمویة فیھاكبیرًا عمًا اتل دي المحافظة، مّما یشكل ھذا التكوالصغیرة الموجودة ف
  

ولھlا   ،فlي المحافظlة   دیموتھlا عملیlة التنمیlة و  فlي   أثرھlا لھا ) البشریةالطبیعیة و(الجغرافیة الخصائص إن 

فاعلة نمیة إقلیمیة ر وتحقیق تتمكنھا من إیجاد حالة التطّو من خالل لقراراتھاالتوجھ المستقبلي دعم على اإلمكانیة 

  :ستنتج ما یأتيیالتي تتمتع بھا المحافظة الجغرافیة الخصائص وتحلیل عرض  وبعد .في المحافظة

١. llي تتllفوفر فllة النجllائص محافظllة  خصllاطبیعیllة فیھllبة للتنمیllا مناسllى وإن معظمھllّجع علllام  تشllطة قیllاالنش

تجاه وعیة التربة وقربھا من الموراد المائیة وإنضرورة مراعاة مع ، واالجتماعیة والعمرانیة ةاالقتصادی التنمویة

إمكانات محافظة النجف تمتلك و .عند القیام بھذه االنشطة )شمالیة وغربیة وشمالیةغربیة(الریاح التي تكون فیھا 

كمlا تتیسlر   ) الحصى والرملو الجبسوحجر الكلس (جغرافیة كبیرة على مستوى الخامات والصخور الصناعیة 
                                                 

  .رابعفي محافظة النجف بشكل مفّصل ضمن الفصل الالتنمیة اإلجتماعیة والخدمیة سیتم تناول واقع   )∗(



)٥٣(  
 

ة فlي  یالصlناع  ما توفره مlن أرضlیة صlلبة للتنمیlة     یورانیومرسبات مھمة للدولومایت الكبریت والإمكانیة إیجاد ت

مسllاحات مllن التllرب الصllالحة للزراعllة یمكllن إسllتثمارھا فllي االنشllطة  ع المحافظllة بـّتمتllفضllُال عllن  .المحافظllة

 .التنمویة الزراعیة بشكل أفضل

مكن إستثمارھا ودعم التنمیة اإلقلیمیة السیما التنمیة ی )إقتصادیةسكانیة و(بشریة تتمیز المحافظة بخصائص  .٢

 مlن خlالل  فlي المحافظlة    واألنشlطة اإلقتصlادیة األخlرى   تنمیة النشاط الزراعlي والسlیاحي   یمكن اإلقتصادیة، إذ 

 llة المحاصllام بزراعllة اإلھتمllیاحة الدینیllتراتیجیة والسllیل الس، llا لھllار  المllن آثllادیة  مllة االقتصllي التنمیllة فllایجابی

علlى مسlتوى مlدینتي النجlف     واإلقتصlادي  أدى بروز ظاھرة التكتل الحضlري  وقد . الوقت ذاتھماعیة في واالجت

خlتالًال فlي التlوازن المكlاني     إوجlد  أممlا   )Regional Disparities(ة التباینlات اإلقلیمیlة   والكوفة إلى تزاید حlدّ 

لیة فlي اقتصlادیات المنlاطق ومنھlا     ھیكعدیالت إجراء تینبغي األخرى وعلیھ  ةعلى نطاق مدن ومناطق المحافظ

لمشlاریع  ا، واالثر الذي یمكن ان تؤدیlھ العالقlات االمامیlة والخلفیlة بlین      عملیة التنمیةالمناطق الریفیة من خالل 

 منز ما یعّز ما بینھا،یفالتشابكات القطاعیة نشأة المنشآت الصناعیة والنشاط الزراعي في الخدمیة واالجتماعیة و

 .قیق التنمیة اإلقلیمیة المتوازنةدیات اإلقلیم وتحر اقتصافرص تطّو

إمكانات خصائص وجاءت خالصة ھذا الفصل تتفق مع الفرضیة األولى التي أشارت إلى إن المحافظة تمتلك      

مllدى إسllتثمار ھllذه  الحقllةل الوفllي الفصll تابع الدراسllةت، فیمllا سllالتنمیllةیمكllن االسllتفادة منھllا فllي مشllاریع   كثیllرة

   .المحافظةفي  ةالتنمویاألنشطة واقع  أثرھا فيومكانات اإلالخصائص و



 

)٥٥(  

 :ةالسكانی ةالتنمی مؤشرات -ثانيلالفصل ا
تقام األنشطة والمشاریع التنمویة المتعددة مCن خاللھCم وألجلھCم فCي     ف ،یعد السكان مرتكز عملیة التنمیة والتخطیط

فالبCCد مCCن دراسCCCة خصCCائص السCCكان ومعرفCCة أعCCدادھم ومعCCCدل نمCCوھم وتCCركیبھم النCCوعي والعمCCCري          . الوقCCت ذاتCCھ  
الیCCد والوفیCات والھجCCرة فضCCًال عCن كثCCافتھم فCCي اإلقلCیم، ألجCCل التخطCCیط المناسCب فCCي تلبیCCة     واالقتصCادي، ومعCCدل المو 

باإلعتمCاد  الحاجات والخدمات المختلفة التي یحتاجونھا ھCؤالء السCكان، ومCا یمكCن إقامتCھ مCن مشCاریع تنمویCة متعCددة          
ھمیة كبیرة في حیاة اإلقلیم، لكونھ یكشف وإن لدراسة التركیب االقتصادي للسكان أ. على كفاءتھم وقدراتھم في اإلقلیم

وكCذلك تحدیCد    )Active Population(عن حجم العاملین والقادرین على العمل الذین یطلCق علCیھم السCكان الفCاعلین     
كمCCا تسCCھم فCCي معرفCCة توزیCCع السCCكان علCCى النشCCاطات   ) Non-Active Population(حجCCم السCCكان غیCCر الفCCاعلین 

إن السكان یتركون آثارًا مھمة في عملیة التنمیة السیما التنمیة االقتصCادیة، فمCن تلCك اآلثCار ھCو      . اإلقلیم في) ١(المختلفة
ان السكان منتجون ومستھلكون في آٍن واحد، فتارة نجدھم منتجون من خالل ما یقدمونCھ مCن قCوة عمCل فCي المشCاریع       

أثCر فCي اإلنتCاج والتوزیCع اإلقصCادي وتCارة أخCرى         التنمویة والتي تتباین في حاجتھا لألیدي العاملة كمCًا ونوعCًا ولھCذا   
احد العناصر المحددة لحجم السوق، إذ مع زیادة عدد السكان یتسCع حجCم السCوق ومCع اتسCاع حجCم       ونجدھم مستھلكین 

إسCھامھ بشCكل كبیCر فCي عملیCة      و )٢(السوق یزداد الطلب الناشئ عCن زیCادتھم فیCؤدي إلCى تسCریع وتCائر النCاتج المحلCي        
  .اإلقلیميالتخطیط والتنمیة 
  

  :٢٠١٠السكانیة لسنة  تقدیراتال بحسبخصائص السكان  -١ - ٢
  :المكانيعدد السكان وتوزیعھم  -١ -١ - ٢

في حین بلغ عدد سكان ، )٧(جدول  .٢٠١٠ سنةنسمة ل) ١١٩٣٦٠٣(قّدر عدد سكان محافظة النجف حوالي 
ھاز المركزي لإلحصاء في عموم العراق تمھیدًا نتائج عملیة الحصر والترقیم التي أجراھا الج بحسبالمحافظة 

 من مجموع عدد السكان في العراق) ٪٤.١(وشكلوا حوالي نسمة ) ١٢٩١٣٨٨(نحو إلجراء التعداد العام للسكان 
  )∗()٣(.اذاتھ سنةلل

ف ویتوّزع عدد السكان في الوحدات اإلداریة في المحافظة، إّال إن عددھم یتباین من منطقة ألخرى بسبب إختال
أستحوذ مركز قضاء حیث كذلك توزیعھم البیئي وفئاتھم العمریة، ، العوامل االقتصادیة والطبیعیة لمنطقة الدراسة

ثم مركز ) ٪١٦.٩(من إجمالي سكان المحافظة وجاء بالمرتبة الثانیة مركز قضاء الكوفة نحو ) ٪٤٩.٢(النجف على 
على ) ٪٧.٢(و) ٪٧.٨(احیة المشخاب وناحیة العباسیة بواقع وبعد ذلك كل من ن) ٪٨.٣(قضاء المناذرة والحیرة نحو 

على ) ٪٢.٥(و) ٪٢.٩(و) ٪٤.٨(نحو ) الحریةوالحیدریة والقادسیة (التوالي، فیما مّثلت كل من الوحدات اإلداریة 
ان  نلحظ مما تقدم. من إجمالي تقدیرات عدد السكان في المحافظة) ٪٠.٠١(التوالي وأخیرًا ناحیة الشبكة بحوالي 

من السكان یتركزون في المنطقة السھلیة والمنبسطة من المحافظة، لتوافر الموارد المائیة والمساحات ) ٪٩٧(حوالي 
  .الزراعیة فضًال عن توفـّر الخدمات

  )٧(جدول 

                                                 
، ٢٠٠٥النجف،  دار الضیاء للطباعة والتصمیم، ،١واقع دیموغرافي ومؤشرات تنمویة، ط - خفاف، العالم اإلسالمي عبد علي ال) ١(

  .١٠٣ص
، )٤(نشر، العدد لصبحي فندي الكبیسي، التطور السكاني وعالقتھ بالتطور االقتصادي، مجلة النفط والتنمیة، دار الثورة للصحافة وا) ٢(

 .١٥٣، ص ١٩٩٠،السنة الخامسة عشرة، بغداد
، بیانات غیر منشورة، ٢٠١٠ ـ ٢٠٠٩وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، نتائج تحدیث عملیات الحصر والترقیم لسنة ) ٣(

٢٠١١. 
)∗(  ً وقد ذكر العدد للتأكید على أھمیة نتائج الحصر والترقیم الذي إجري في . سیبحث خصائص السكان بحسب نتائج الحصر الترقیم الحقا

لسكان التي الزالت معتمدة وبین نتائج الحصر والترقیم التمھیدي للتعداد العام الیس بصدد البحث في الفرق مابین تقدیرات و ٢٠١٠سنة 
 .للسكان



 

)٥٦(  

  ٢٠١٠ سنةالوحدات اإلداریة في محافظة النجف تقدیرات  بحسبالنسبي  ھم توزیععدد السكان و
  المئویةالنسبة   السكان عدد  الوحدات اإلداریة

  ٤٩.٢  ٥٨٧٢٦٠  النجف.ق.م
  ٢.٩  ٣٥٠٩٧  الحیدریة.ن
  ٠.٠١  ٨٥٢  الشبكة.ن
  ١٦.٩  ٢٠٢٤١٥  الكوفة.ق.م
  ٧.٢  ٨٦٩٠٠  العباسیة.ن
  ٢.٥  ٣٠٠١٤  الحریة.ن
  ٨.٣  ٩٩٤٣٣  المناذرة.ق.م
  ٧.٨  ٩٣٤٨٨  المشخاب.ن
  ٤.٨  ٥٨١٤٦  القادسیة.ن

  ٪١٠٠  ١١٩٣٦٠٣  محافظةمجموع ال
وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، مدیریة إحصاءات السكان والقوى العاملة، تقدیرات  :المصدر

  .٢٠١١ ،، بیانات غیر مشورة٢٠١٠ سنةسكان محافظة النجف ل
  

  : التركیب السكاني -٢ -١ - ٢
بیانات  التي یمكن التعرف علیھا من خالل ةمعین سنةیقصد بالتركیب السكاني الخصائص الكمیة والنوعیة في 

 إعتمادًا على ئي واالقتصادي واالجتماعي وغیرھاالسكان، واھم ھذه الخصائص التركیب العمري والنوعي والبی
  .٢٠١٠ سنةالسكان ل قدیراتوت ١٩٩٧ سنةالتعداد العام للسكان 

  

  :التركیب البیئي -١ -٢ -١ - ٢
یمكن من خاللھا االستدالل على حركات  تحظى دراسة التركیب البیئي للسكان بأھمیة كبیرة لدى الباحثین، اذ  

وسكان ) ٪٦٧.٧(یتوزع سكان المحافظة إلى السكان الحضر ویمثلون نحو . كل من سكان الحضر والریف علیھا
، وتتباین أعداد السكان الحضر والریف بین الوحدات اإلداریة )٨(جدول ). ٪٣٢.٣(الریف ویمثلون حوالي 

من مجموع ) ٪٧٠(حضر تبین ان مركز قضاء النجف یحتل المرتبة األولى نحو للمحافظة، فمن حیث نسبة السكان ال
، ثم بالمرتبة الثالثة مركز قضاء )٪١٧.٩(السكان الحضر في المحافظة، بعده یأتي مركز قضاء الكوفة بحوالي 

حیدریة والحریة ال(، أما الوحدات اإلداریة )٪٣.١(، ثم جاءت ناحیة المشخاب نحو )٪٤.٧(المناذرة والحیرة بحوالي 
، وأخیرًا جاءت ناحیة الشبكة التي تكاد )٪١ - ٪٠.٦(فأن نسبة السكان الحضر فیھا تراوحت بین ) والعباسیة والقادسیة

وما یتعلق بسكان . بسبب طبیعتھا لتي یغلب على سكانھا الطابع الریفي) ٪٠.٠٣(تخلو من السكان الحضر نحو 
من مجموع السكان الریف، جاءت ) ٪٢١(بنسبة  األولىاسیة احتلت المرتبة الریف في المحافظة، اتضح ان ناحیة العب

، ثم جاءت ناحیة الحیرة وبضمنھا بعض اجزاء من مركز قضاء المناذرة بحوالي )٪١٨(بعدھا ناحیة المشخاب نحو 
، )٪١٤(لي ، فیما احتلت ناحیة القادسیة حوا)٪١٤.٧(، وجاء مركز قضاء الكوفة بالمرتبة الرابعة بحوالي )٪١٦(

، ومركز قضاء )٪٥.٧(بعدھا جاءت ناحیة الحریة نحو ) ٪٦.٨(وجاءت ناحیة الحیدریة بالمرتبة السادسة نحو 
، بسبب سیادة النظام الحضري علیھا وضعف النشاط الریفي فیھا، وأخیرًا حلـّت ناحیة الشبكة )٪٣.٩(النجف بحوالي 

 )٢٠١٠و ١٩٩٧( سنةلالتوزبعات السكانیة للحضر والریف  وتبین من. بسبب عددھم القلیل جدًا) ٪٠.٠١(بنسبة 
  .توفر العمل والسكن والخدمات بحسبوانما متوازنة ومن خالل ھذه التوزیعات تبین ان السكان ال یتوزعون بصورة 

  )٨(جدول 
  ٢٠١٠وتقدیرات سنة  ١٩٩٧  سنةفي محافظة النجف ل وتوزیعھم البیئي في الوحدات اإلداریة عدد السكان 



 

)٥٧(  

  ت
  الوحدة اإلداریة

٢( ٢٠١٠ )١( ١٩٩٧( 

 المجموع ریف حضر المجموع ریف حضر

  ٥٨٧٢٦٠  ١٤٧٤٧  ٥٧٢٥١٣  ٣٩٠٥٢٥  ٩٠٣٩  ٣٨١٤٨٦  النجف. ق. م  ١
  ٣٥٠٩٧  ٢٥٦٨٦  ٩٤١١  ٢٢٠١١  ١٥٧٤٣  ٦٢٦٨  الحیدریة  ٢
  ٨٥١  ٥٣٥  ٣١٧  ٥٣٩  ٣٢٨  ٢١١  الشبكة  ٣
  ٢٠٢٤١٤  ٥٥٨٩١  ١٤٦٥٢٤  ١٣١٨٨٢  ٣٤٢٥٦  ٩٧٦٢٦  الكوفة. ق. م  ٤
  ٨٦٩٠٠  ٨٠١٣٠  ٦٧٧٠  ٥٣٦٣٨  ٤٩١٢٩  ٤٥٠٩  العباسیة  ٥
  ٣٠٠١٣  ٢١٦١٣  ٨٤٠١  ١٨٨٤٨  ١٣٢٥١  ٥٥٩٧  الحریة  ٦
 المناذرة. ق. م  ٧

  والحیرة
٩٩٤٣٣  ٦٠٥٨٥  ٣٨٨٤٨  ٦٣٠٢٠  ٣٧١٣٧  ٢٥٨٨٣  

  ٩٣٤٨٨  ٦٧٨٨٦  ٢٥٦٠٢  ٥٨٦٦٨  ٤١٦١٥  ١٧٠٥٣  المشخاب  ٨
  ٥٨١٤٦  ٥٣٢١٩  ٤٩٢٧  ٣٥٩١١  ٣٢٦٢٦  ٣٢٨٥  القادسیة  ٩

  ١١٩٣٦٠٣  ٣٨٠٢٩٠  ٨١٣٣١٣  ٧٧٥٠٤٢  ٢٣٣١٢٤  ٥٤١٩١٨  المجموع
  :باالعتماد: المصدر

  .٧٦، ص)٢٢(محافظة النجف، جدول  -١٩٩٧ھیأة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، نتائج التعداد العام لسنة ) ١(
 سنةسكان محافظة النجف لوزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، مدیریة إحصاءات السكان والقوى العاملة، تقدیرات ) ٢(

  .٢٠١١، ، بیانات غیر مشورة٢٠١٠
  
  
  :التركیب النوعي -٢ -٢ -١ - ٢

، وتبرز أھمیتھ )١(أنثى ویطلق علیھا نسبة النوع ١٠٠یعّبر عن التركیب النوعي للسكان بنسبة عدد الذكور لكل 
سبة الذكور على اإلناث وما یسھمون في تأثیره في حجم اإلنتاج من خالل تفوق نوفي عملیة التخطیط للتنمیة اإلقلیمیة 

زیادة اإلنتاج ومعدل القوى العاملة للذكور السیما في األقالیم التي توفـّر فرص عمل محدودة للمرأة ألسباب إجتماعیCة  
وعضلیة، وتأثیره أیضًا على واقع الموالید والوفیات والھجCرة والCزواج والتوزیCع المھنCي، فضCًال عCن إلتحCاق الCذكور         

فیما یعتمد معرفة عدد اإلناث في سن اإلنجاب على نسبة النوع في اإلقلیم، وتختلف نسبة النوع بCین  . ات المسلحةبالقو
الحضر والریف، بسبب تأثیر الھجرة مCن الریCف إلCى الحضCر، التCي غالبCًا مCا تكCون الھجCرة مCن الCذكور دون اإلنCاث             

ة أھمھCا الھجCرة والمسCتوى الصCحي والمعیشCي والظCروف       ویتأثCـّر التركیCب النCوعي بعوامCل كثیCر     . للعمCل فCي المدینCة   
 )٢()١٠٠(ویمكن إحتساب نسبة النوع من قسمة عدد الذكور على عدد اإلناث وضCرب النCاتج فCي    . االجتماعیة للسكان

  ).٩(ول جد). ١٠١.٤(نحو  ٢٠١٠ سنةفیما بلغت في  ١٩٩٧ سنةل) ٩٧.٥٦(وقد بلغت نسبة النوع نحو 
  
  )٩(جدول 

  ٢٠١٠وتقدیرات سنة  ١٩٩٧  سنةللسكان محافظة النجف   وتركیبھم النوعيعدد السكان 
  
  السنة

  
  الذكور

النسبة المئویة من 
  مجموع المحافظة

  
  اإلناث

النسبة المئویة من 
  مجموع المحافظة

  
  نسبة النوع

                                                 
  .٣٢٢، ص١٩٨٦وعبد مخور الریحاني، جغرافیة السكان، جامعة البصرة، كلیة اآلداب،  عبد علي الخفاف )١(
  .٣٩٩، ص١٩٧٨كان، دار النھضة العربیة، بیروت، فتحي ابو عیانة، جغرافیة الس )٢(



 

)٥٨(  

٩٧.٥٦  ٥٠.٦  ٣٩١٤٩٥  ٤٩.٤  ٣٨١٩٥٣  ١٩٩٧  
١٠١.٤  ٤٩.٦  ٥٩٢٥٨٨  ٥٠.٤  ٦٠١٠١٥  ٢٠١٠  

  :على باإلعتماد :المصدر
 .٧٦ص  ،)٢٢(محافظة النجف، جدول  -١٩٩٧ھیأة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، نتائج التعداد العام لسنة  -
نة سمحافظة النجف ل وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، مدیریة إحصاءات السكان والقوى العاملة، تقدیرات سكان -

  .٢٠١١، ، بیانات غیر مشورة٢٠١٠

  
  :التركیب العمري  -٣ -٢ -١ - ٢

یشیر التركیب العمري إلى تحلیل الحالة العمریة لكل فئة من فئات سكان اإلقلیم، ومن خاللھ یمكن التعّرف على 
القدرة اإلنتاجیة للسكان ودرجCة حیCویتھم ومCدى إسCھامھم فCي األنشCطة االقتصCادیة والخدمیCة، ومCن ثCم وضCع أھCداف             

اناتھ للفئات العمریة ومدى حاجاتھا الخدمات العامة، ویعّبر عن معدالت خصوبة وتشیر بی. التخطیط والتنمیة اإلقلیمیة
السكان ووفیاتھ والھجCرة، ویكشCف عCن عCدد األطفCال فCي سCن التعلCیم اإللزامCي وھCي الفئCات المعالCة، ومعرفCة أعCداد               

، كCذلك  )الشCیخوخة  -الشCباب  -الفتCوة (اإلناث في سن اإلنجCاب، ویعّبCر عCن واقCع السCكان مCن حیCث مCراحلھم العمریCة          
ضCمن التركیCب العمCري إلCى فئCات      یCتم توزیCع السCكان    .داللتھ على المستوى الصCحي والخدمCة المقدمCة لسCكان اإلقلCیم     

عمریة كأن تكون خمسیة أو عشریة، لكن عادًة ما یتم توزیعھم إلى ثالث فئات ممیزة، لذا یتكون التركیب العمري في 
  :محافظة النجف إلى الفئات اآلتیة

تعد ھذه الفئة أكثر الفئات تأثرًا بعاملي الوالدة والوفاة وتتصف بأنھا فئة غیر منتجة، إذ أنھا : فئات صغار السن. ١
تكون عبئًا على الفئة المنتجة من السكان، إذ إن تدھور األوضاع االقتصادیة وغالء المعیشة أدیا إلى وجود ظاھرة 

ائیة والمتوسطة لالنضمام إلى العمل كعمال غیرة مھرة ضمن ھذه تسرب الطلبة وخاصة الذكور من المدارس االبتد
  ).١٠(جدول .٢٠١٠ سنةتقدیرات  بحسب) ٪٤٣(ونحو  ١٩٩٧ سنةفي ) ٪٤٦(، بلغت نسبتھم الفئة
تسمى ھذه الفئة بالفئة المنتجة والمعیلة لباقي إفراد المجتمع ): النشطین اقتصادیًا(سنة ) ٦٤-١٥(الفئة العمریة . ٢

، إذ )١(وكبار السن وتسھم ھذه الفئة في نمو السكان وھي الفئة األكثر حركة وھجرة من بین الفئات األخرىمن صغار 
  .)٪٥٤(نحو  ٢٠١٠ سنةول من مجموع عدد السكان) ٪٥١(نحو و ١٩٩٧ سنةبلغت نسبتھم في 

اإلنتاج وعملیة بناء وھي الفئة التي أصبحت غیر منتجة بعد إن أدت دورھا في : سنة فأكثر ٦٥فئة كبار السن . ٣
، وتشمل إعدادا كثیرة من اإلناث واألرامل وتقل نسبتھا كلما كانت نسبة صغار السن كبیرة، أي ارتفاع )٢(المجتمع

 سنةبلغت نسبتھم في محافظة النجف ل. )٣(كما ھو الحال في الدول النامیة ،معدل النمو الطبیعي للسكان وبالعكس
  .التقدیرات بحسب ٢٠١٠لسنة والنسبة ذاتھا  ن،من مجموع السكا) ٪٣(نحو  ١٩٩٧
وھي مرتفعة مما یشیر  .٢٠١٠ سنةل) ٪٤٣(بلغت نسبتھا ) نةس ١٥األقل من (الفئة العمریة إن الحظ مما تقدم ی

أھمھا (إلى إن مجتمع محافظة النجف مجتمع فتي مما یتطلب توفیر المزید من المشاریع التنمویة السیما الخدمیة 
فأن زیادة السكان السیما بھذه الفئة یتطلب توفیر الخدمات التي البد من ، )والتعلیمیة والترفیھیة الخدمات الصحیة

فإّال یؤدي ذلك في عدم . التخطیط لھا مسبقًا، حتى تكون متوازیة مع ھذه الزیادة إذا ما إستلزم توفیرھا قبل ذلك
، والخدمة التي تقام علیھمستوى التنمیة  ندارض یحدوجود األتوفر الخدمات وتوزیعھا بشكل متوازن في اإلقلیم، الن 

سكان زیع غیر كفوء للاستعماالت األرض، یؤدیان إلى توالخدمات ون الزیادة السكانیة والطلب المتزاید على فإلذا 
إما الفئة الوسطیة المنتجة فئة السكان ذات النشاط . بشكل سلیم على أرض اإلقلیم لھا خططلم ی إذاخدمات وال
نمیة في تنفیذ الفئة التي تعتمد علیھا التتعد ، ٢٠١٠ سنةل) ٪٥٤(تصادي والبدني والذھني، فقد بلغت نسبتھا االق

وما توفره من أیدي عاملة في المعامل والورش الصناعیة والمزارع والمحال التجاریة والقطاعات  مشاریعھا المتعددة

                                                 
  . ٣٨٥، صمصدر سابقفتحي ابو عیانة،  )١(
  .٣٢٨، صمصدر سابق، الریحاني عبد علي الخفاف وعبد مخور )٢(
  . ٣٨٩، صمصدر سابقفتحي ابو عیانة،  )٣(



 

)٥٩(  

یر المزید من الوحدات السكنیة بسبب تزاید معدل الزواج الخدمیة األخرى، فضًال عن ما تتطلبھ ھذه الفئة من توف
  .وعدد األسر

  

  )١٠(جدول 
  ٢٠١٠وتقدیرات سنة  ١٩٩٧  سنةل محافظة النجفالفئات العمریة الرئیسة لسكان  بحسبعدد السكان 
    ت

  السنة
    الفئات العمریة

  فأكثر ٦٥  ٦٤- ١٥من    ١٥اقل من   المجموع
٧٧٥٠٤٢  ٢٣٠٩١  ٣٩٥٦٢٤  ٣٥٦٣٢٧   ١٩٩٧  ١  

١١٩٣٦٠٣  ٣٣٧٠٣  ٥٤٦٧٥٨  ٥١٣٠٥٥   ٢٠١٠  ٢  
  :باإلعتماد: المصدر

  .٧٥ص) ٢١(، محافظة النجف، جدول ١٩٩٧ھیأة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، نتائج التعداد العام لسنة  -
محافظة النجف  مدیریة احصاءت السكان والقوى العاملة، تقدیرات سكان، الجھاز المركزي لإلحصاء، وزارة التخطیط -
  .٢٠١١، بیانات غیر منشورة، ٢٠١٠سنة ل

  
  :الھرم السكاني -٤ -٢ -١ - ٢

الفئCCات العمریCCة، ویعCCد الھCCرم  بحسCCب) ذكCCور وإنCCاث(یطلCق الھCCرم السCCكاني علCCى الشCCكل الCCذي یقّسCCم السCCكان إلCى   
قCدار مسCاھمتھا فCي النشCاط     السكاني التمثیل البیاني للتركیب النوعي والعمري، وتبرز أھمیتھ في معرفة قوة العمCل وم 

فإن شكل الھCرم السCكاني ألي إقلCیم یعطCي صCورة واضCحة عCن حالCة السCكان والظCروف التCي            . االقتصادي في اإلقلیم
. لإلقلCیم  )١(مّروا بھا والتي تؤدي إلى تقلیص أو استطالة فئة معینة، مما یعّبر الھCرم السCكاني عCن الحالCة الدیموغرافیCة     

فعنCد تحلیCل الھCرم السCكاني لسCنة      ، )ھCرم السCكان الشCاب   (في محافظة النجف بصCورة عامCة    یتخذ شكل الھرم السكاني
یبدأ درجات الھرم بقاعCدة عریضCة وینتھCي إلCى قمCة ضCیقة ونسCب متعادلCة تقریبCًا علCى جCانبي             ، فإنھ٢٠١٠و ١٩٩٧

، فCیالحظ  )٨(و )٧( ینشكللوا) ١١(جدول  .للذكور أكثر من اإلناث) ٣٩-٣٥(الھرم مع وجود قلة نسبة الفئة العمریة 
  : اآلتي ٢٠١٠ سنة، وتقدیرات السكان ل١٩٩٧ لسنةنتائج تعداد السكان  بحسبمن الھرم السكاني للمحافظة 

  .وداللتھ على فتوة مجتمع المحافظة ارتفاع معدل الوالدات مما یفسر اتساع قاعدة الھرم السكاني .١
 .الرضع انخفاض معدل الوفیات األطفال السیما وفیات األطفال .٢
ببCة لشCكل الھCرم تCدل علCى      دوالنھایCة الم انخفاض متوسط األعمار عند الوالدة مما یفسر الشكل الحاد لقمCة الھCرم،    .٣

، بسبب الظروف القاسCیة التCي تعCاني منھCا ھCذه الفئCة ممCا یجعCل         )فأكثر ٦٥(ارتفاع نسبة الوفیات بین كبار السن 
 .حیاتھم غیر طویلة

٤.    Cة العمریCي الفئC٤٩-١٥(ة نسبة اإلناث ف (     اب بCن اإلنجCؤولة عCة المسCي الفئCو   وھCت نحCلغ)وع   ) ٪٢٢.١Cن مجمCم
 .السكان

) ٨٤- ٨٠(تكون النھایة غیر المدببة الظاھرة في بعض األھرامات السكانیة من حاصل مجموع فئCات العمCر مCن     .٥
تتالشCى  ) ٧٩-٧٥(، إذ یالحظ ان ھذه النھایة التي تكون أوسع نسبیًا مCن الفئCة العمریCة    )فأكثر ٩٠(و) ٨٩-٨٥(و

بتقدم السنین بسبب الظروف التي مر بھا العراق من حصار اقتصادي فضًال عن الحروب، تحتاج ھCذه الفئCة إلCى    
 .عنایة خاصة وتوفیر لھم البیئة الصحیة ومستلزماتھا

 
  )١١(جدول 

  ٢٠١٠سنة وتقدیرات  ١٩٩٧محافظة النجف لسنة  عدد السكان وتركیبھم العمري والنوعي في
  ٢( ٢٠١٠  )١( ١٩٩٧(  

                                                 
  .٣٢٨، صمصدر سابق، الریحاني عبد علي الخفاف وعبد مخور: لإلستزادة )١( 



 

)٦٠(  

  المجموع إناث  ذكور  المجموع إناث  ذكور  لسنفئة ا

  ١٩٩١١٠  ٩٧٠٣٤  ١٠٢٠٧٦  ١٣١٦٥٤  ٦٤٠٣٢  ٦٦٨٢٢  سنة٤-اقل من سنة

  ١٦٩٢٥٤  ٨٢٣٩٢  ٨٦٨٦٣  ١١٣٢٠١  ٥٥٣٧٧  ٥٧٨٢٤  سنة٩-سنة٥

  ١٤٤٦٩١  ٧١١١٤  ٧٣٥٧٨  ٩٦١٥١  ٤٦٨٩٣  ٤٩٢٥٨  ١٤-سنة١٠

١٢٨٨١٣  ٦٣٢٨٢  ٦٥٥٣١  ٩٠٨١٣  ٤٤٨١٥  ٤٥٩٩٨  ١٩- ١٥  

١١٠٤٥٥  ٥٤٣٤٠  ٥٦١١٥  ٧٢٩٢٩  ٣٧٦٦٩  ٣٥٢٦٠  ٢٤- ٢٠  

٩٤٣٣٨  ٤٦٦٤٦  ٤٧٦٩٢  ٦٦٦٣٤  ٣٣٥٧٤  ٣٣٠٦٠  ٢٩- ٢٥  

٧٩٣٩٢  ٣٩٥٥٨  ٣٩٨٣٤  ٤٨٤٩٥  ٢٤٨٦٤  ٢٣٦٣١  ٣٤- ٣٠  

٦٥٥٢٣  ٣٢٩٦٩  ٣٢٥٥٥  ٢٨٢٦٩  ١٦١٧٥  ١٢٠٩٤  ٣٩- ٣٥  

٥١٧٧٨  ٢٦٥١٧  ٢٥٢٦١  ٣١٣٢٣  ١٦٤٥٢  ١٤٨٧١  ٤٤- ٤٠  

٤١٤٤٧  ٢١٤١٠  ٢٠٠٣٧  ٢٥٢٦٩  ١٣١٠٥  ١٢١٦٤  ٤٩- ٤٥  

٣١٩٨٣  ١٦٦٢٦  ١٥٣٥٨  ١٧٦٦٤  ٨٨٤٥  ٨٨١٩  ٥٤- ٥٠  

٢٤٧٥١  ١٢٩٠٤  ١١٨٤٧  ١٣٠١٧  ٦٧٢٥  ٦٢٩٢  ٥٩- ٥٥  

١٨٣٦٣  ٩٥٢٤  ٨٨٣٩  ٩٧٢٥  ٥٥٠٣  ٤٢٢٢  ٦٤- ٦٠  

١٣١٨٨  ٦٩٤٤  ٦٢٤٤  ٩٨٣٤  ٥٤٥٧  ٤٣٧٧  ٦٩- ٦٥  

٨٦٧٤  ٤٦٩٦  ٣٩٧٨  ٩٥٢٤  ٤٤٩٤  ٣٠٣٠  ٧٤- ٧٠  

٥٣٨٣  ٣٠٠٦  ٢٣٧٧  ٥٢٣٢  ٢٨٦٢  ٢٣٧٠  ٧٩- ٧٥  

  ٦٤٥٨  ٣٦٢٨  ٢٨٣١  ٣٤١٧  ١٨٤٦  ١٥٧١  فاكثر - ٨٠

  ١١٩٣٦٠٣  ٥٩٢٥٨٨  ٦٠١٠١٥  ٧٧٥٠٤٢  ٣٩١٧٩١  ٣٨٣٢٥١  المجموع

  :علىباإلعتماد  :المصدر
 .٧٥،ص )٢١(محافظة النجف، جدول  -١٩٩٧ھیأة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، نتائج التعداد العام لسنة ) ١(
 ةحصاء، مدیریة إحصاءات السكان والقوى العاملة، تقدیرات سكان محافظة النجف للسنوزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإل) ٢(

  .٢٠١١، ، بیانات غیر مشورة٢٠١٠
  

  
  
  
  



 

)٦١(  

  ) ٧(شكل
  ١٩٩٧ محافظة النجف سنةفي الھرم السكاني 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

   
  ).١١(على جدول باإلعتماد : المصدر     

  
   ) ٨(شكل

  ٢٠١٠سنة تقدیرات بحسب محافظة النجف في الھرم السكاني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ).١١(على جدول باإلعتماد : المصدر      
  

  
 :)السكان النشطین اقتصادیًا ونسبة اإلعالة(التركیب االقتصادي  -٣ -١ - ٢

 ألف نسمة

 ألف نسمة



 

)٦٢(  

ویطلق علیھم أیضًا ) ٦٤- ١٥(السكان الذین تترواح أعمارھم بین ضمن السكان النشطین إقتصادیًا ھم 
وھم السكان ) الفئة المستھلكة(، ومن المفترض ان یتحملوا ھؤالء إعالة )المنتجة الفئة(بالقادرین على العمل 

والنسبة ). فأكثر ٦٥(والسكان كبار السن الذین تترواح أعمارھم  )فأقل ١٤(الذین تترواح أعمارھم  صغار السن
سبة اإلعالة إلى إزدیاد ویشیر إرتفاع ن). نسبة اإلعالة(مابین الفئة المستھلكة إلى الفئة المنتجة یطلق علیھا 

المشكالت االقتصادیة واالجتماعیة، حیث تشیر إلى زیادة حجم العبء، وزیادة عدد األفراد الواجب إعالتھم من 
كل شخص منتج مما یؤدي إلى تناقص نصیب الفرد من الدخل وتراجع المقدرة على تكوین المدخرات والقیام 

 )∗(.في اإلقلیم، والعكس من ذلك في حالة إنخفاض نسبة اإلعالةباالستثمارات ومن ثم ضعف النمو االقتصادي 
وفي محافظة النجف یالحظ إن عدد السكان النشطین إقتصادیًا أكثر من السكان غیر النشطین إقتصادیًا ما یشیر 

  :ویمكن أن یوّضح ذلك بما یأتي )٢٠١٠ -١٩٩٧(إلى إیجابیة نسبة اإلعالة عمومًا للمدة 
بلغت نسبة السكان النشیطون اقتصادیًا في المحافظة نحو  :١٩٩٧ سنةلنشاط االقتصادي لحالة ا -١ -٣ -١ - ٢
 سنةل) ٪٧٥(، فیما بلغت نسبة اإلعالة حوالي )٪٤٣(، مقابل غیر النشطین اقتصادیًا نحو ١٩٩٧ سنةل) ٪٥٧(

 ).٩(شكل. في المحافظةوھي نسبة جیدة حیث تشیر إلى ارتفاع نسبة القادرین عن العمل ، ١٩٩٧
  

 )٩(شكل 
  ١٩٩٧ سنةنسبة السكان النشطین إقتصادیًا إلى غیر النشطین إقتصادیًا في محافظة النجف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).١١(على جدول باإلعتماد : المصدر
  
  
) ٪٥٤(بلغت نسبة السكان النشیطون اقتصادیًا نحو : ٢٠١٠ سنةحالة النشاط االقتصادي ل -١ -٣ -١ - ٢

نسبة جیدة ، ٢٠١٠ سنةل) ٪٨٥(، أي ان نسبة اإلعالة بلغت ٢٠١٠ سنةل) ٪٤٦(ادیًا مقابل غیر النشیطین اقتص
                                                 

  : نسبة اإلعالة من خالل المعادلة اآلتیةتستخرج   )∗(
أحمد : المصدر. ١٠٠×سنة ) ٦٤ـ١٥(السكان في الفئة العمریة / سنة فأكثر٦٥السكان +سنة١٥السكان دون =نسبة اإلعالة  

  .١٨٥، ص مصدر سابقمحمد شجاع الدین وآخرون، 



 

)٦٣(  

حساب غیر النشطین إقتصادیًا لنسبة النشطین إقتصادیًا بسبب إنخفاض  ١٩٩٧ سنةلكنھا سجلت إرتفاعًا عن 
  ).١٠(شكل. نسبة اإلعالةإرتفعت ، لذا ٢٠١٠ سنة

  
  )١٠(شكل 

  ٢٠١٠ لسنةر النشطین إقتصادیًا في محافظة النجف غیونسبة السكان النشطین إقتصادیًا 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ).١١(على جدول باإلعتماد : المصدر
  
  
  :نتائج الحصر والترقیم بحسبمحافظة في الخصائص السكان  -٢ -٢
  :المكانيعدد السكان وتوزیعھم  -١ -٢ - ٢

من ) ٪٤(ما نسبتھ وشكلوا  ٢٠١٠ سنةنسمة ل) ١١٩٣٦٠٣(قّدر عدد سكان محافظة النجف حوالي 
) ٪٤.١(وشكلوا حوالي نسمة ) ١٢٩١٣٨٨(مجموع عدد سكان العراق، في حین بلغ عدد سكان المحافظة نحو 

وكان الفرق نحو . )١(نتائج عملیة الحصر والترقیم بحسبلكن ، اذاتھ سنةلل من مجموع عدد السكان في العراق
 بحسبویختلف العدد بالزیادة أو النقصان  )∗(سكاننسمة أكثر في عدد الحصر من عدد التقدیرات لل) ٩٧٧٨٥(

الوحدات اإلداریة في المحافظة، إذ كانت الزیادة ملحوظة أكثر مما كان متوقـّع في كل من مركز قضاء النجف 
وناحیة الحیدریة ومركز قضاء الكوفة ومركز قضاء المناذرة وناحیة الحیرة ویالحظ العكس في الوحدات 

  . )١١(وخریطة  )١٢(ول اإلداریة األخرى، جد
من مجموع عدد سكان المحافظة، في حین كان نسبة العدد ) ٪٥٢.٩(أستحوذ مركز قضاء النجف على 

ثم كل من ) ٪١٦.٥(، وجاء بالمرتبة الثانیة مركز قضاء الكوفة نحو اذاتھ سنةلل) ٪٤٩.٢(التقدیرات نحو  بحسب
                                                 

عموم العراق تمھیداً إلجراء التعداد العام للسكان لكنھ  نتائج عملیة الحصر والترقیم التي أجراھا الجھاز المركزي لإلحصاء في) ١(
، بیانات ٢٠١٠ـ  ٢٠٠٩وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، نتائج تحدیث عملیات الحصر والترقیم لسنة : المصدر. لم ینفّذ

 .٢٠١١غیر منشورة، 
وبین نتائج الحصر والترقیم التمھیدي للتعداد العام لیس بصدد البحث في الفرق مابین تقدیرات للسكان التي الزالت معتمدة ) ∗(

 .للسكان، بقدر التأكید على أھمیة األخیرة للوقوف على الواقع التنموي للسكان



 

)٦٤(  

) ٪٦.٢٥(و) ٪٦.٢٦(و) ٪٦.٢٧(بنسب متقاربة نحو ) ةناحیة العباسیومركز قضاء المناذرة وناحیة المشخاب (
، فیما كانت نسبة عدد سكان )٪٣.١(، تلتھا ناحیة القادسیة نحو )٪٣.٧(على التوالي، ثم ناحیة الحیدریة بحوالي 

على التوالي ولقلة عدد السكان في ناحیة الشبكة حّلت ) ٪٢.١٨(و) ٪٢.٦٥(نحو ) الحریةوالحیرة (ناحیتي 
یالحظ إن السكان قد توزّعوا على  الوحدات . من مجموع عدد السكان في المحافظة) ٪٠.٠٣(يأخیرًا بحوال

، اإلداریة، لكن نسب متباینة من منطقة ألخرى بسبب إختالف العوامل االقتصادیة والطبیعیة لمنطقة الدراسة
فر الموارد المائیة من السكان یتمركزون في المنطقة السھلیة والمنبسطة من المحافظة، لتوا) ٪٩٧(فنحو 

والمساحات الزراعیة والخدمات الحضریة، مما یدل على ارتباط توزیع السكان بأشكال السطح والموارد المائیة 
  .فضًال عن توفـّر الخدمات

  )١٢(جدول 
  ٢٠١٠ سنةللوحدات اإلداریة في محافظة النجف السكان في احصر نتائج التقدیرات و بحسبعدد السكان وتوزیعھم النسبي 

  الوحدات اإلداریة  ت
  عدد السكان

  )١(التقدیرات بحسب
٪  

  عدد السكان
  )٢(الحصر بحسب

٪  
الفرق بین عدد 
  الحصر والتقدیرات

  ٩٥٩٩١  ٥٢.٩  ٦٨٣٢٥١  ٤٩.٢  ٥٨٧٢٦٠  النجف.ق.م  ١
  ١٣٤٧٨  ٣.٧  ٤٨٥٧٥  ٢.٩  ٣٥٠٩٧  الحیدریة.ن  ٢
  ١٠١  ٠.٠٧  )*(* ٩٣٥  ٠.١  ٨٥٢  الشبكة.ن  ٣
  ١١٠٦٢  ١٦.٥  ٢١٣٤٧٧  ١٦.٩  ٢٠٢٤١٥  الكوفة.ق.م  ٤
  ٦٠٨٧ -  ٦.٣  ٨٠٨١٣  ٧.٢  ٨٦٩٠٠  العباسیة.ن  ٥
  ١٨٥٧ -  ٢.٢  ٢٨١٥٧  ٢.٥  ٣٠٠١٤  الحریة.ن  ٦
  المناذرة.ق.م  ٧

٨.٣  (*) ٩٩٤٣٣  
٦.٣  ٨٠٩٢٦  

١٥٧٤٦  
  ٢.٦  ٣٤٢٥٣  الحیرة. ن  ٨
  ١٢٤٥٨ -  ٦.٣  ٨١٠٣٠  ٧.٨  ٩٣٤٨٨  المشخاب.ن  ٩
  ١٧٦٤٠ -  ٣.١  ٤٠٥٠٦  ٤.٨  ٥٨١٤٦  القادسیة.ن  ١٠

  ١٠١٦٨٠  ١٠٠  ١٢٩١٩٢٣  ١٠٠  ١١٩٣٦٠٣  المجموع
إداریًا حال تنفیذ التعداد العام للسكان تابعة لھا العدد یمثل التقدیرات لمركز قضاء المناذرة ومن ضمنھا ناحیة الحیرة التي كانت (*) 
  .فصل لكل منھماالحصر من بحسبوما یتعلق بعدد السكان  .تشمل الوحدتین ٢٠١٠ سنةلذا جاءت التقدیرات ل ١٩٩٧ سنة
بعملیة  ھمبسبب عدم شمولنسمة  ٢٠١٠لسنة ) ٥٣٥(نسمة فیما قّدر عدد السكان الریف ) ٤٠٠(عدد السكان الحضر بلغ  )*(*

  .الحصر والترقیم ألنھم بدو رحل ینتقلون من مكانًا آلخر
    : علىباإلعتماد: المصدر

ت السكان والقوى العاملة، تقدیرات سكان محافظة النجف وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، مدیریة إحصاءا) ١(
  .٢٠١١، ، بیانات غیر مشورة٢٠١٠لسنة 

، بیانات غیر ٢٠١٠ -  ٢٠٠٩وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، نتائج تحدیث عملیات الحصر والترقیم لسنة ) ٢(
  .٢٠١١منشورة، 

  
  
  
  
  



 

)٦٥(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 : ب البیئيالتركی -٢ -٢ - ٢
تحظى دراسة التركیب البیئي للسكان بأھمیة كبیرة لدى الباحثین والمتخصصین في مجال التنمیة اإلقلیمیة، إذ     

یمكن من خاللھ االستدالل على مستویات التنمیة ومناطقھا، واتجاھات وتحركات كل من السكان الحضر والریف 
مCCن ) ٪٢٨.٨(وعCCدد السCCكان الریCCف نحCCو  ) ٪٧١.٢(نحCCو  بلCCغ عCCدد السCCكان الحضCCر فCCي المحافظCCة . فCCي اإلقلCCیم

 سCCنةفCCي ) ٪٦٧.٧(، بعCCدما كCCان عCCدد السCCكان الحضCCر حCCوالي  ٢٠١٠ سCCنةمجمCCوع عCCدد السCCكان فCCي المحافظCCة ل



 

)٦٦(  

ما یشیر إلCى زیCادة   ). ١٣(جدول . من مجموع عدد السكان في المحافظة) ٪٣٢.٣(وعدد السكان الریف  ١٩٩٧
  .٢٠١٠ سنةن الزیادة الحاصلة في عدد السكان الریف عدد السكان الحضر بنسبة أكبر م

أستحوذ مركز قضاء النجف بحوالي إذ الوحدات اإلداریة،  بحسبوتتباین نسبة السكان الحضر والریف     
، جاء بالمرتبة الثانیة مركCز قضCاء الكوفCة    ٢٠١٠ سنةمن مجموع عدد السكان الحضر في المحافظة ل) ٪٧١.٦(

علCى  ) ٪٢.٨٦(و) ٪٣(عCدھا كCل مCن مركCز قضCاء المنCاذرة وناحیCة المشCخاب بحCوالي          یCأتي ب و) ٪١٦(بحوالي 
علCى التCوالي، جCاء بعCد ذلCك كCل مCن        ) ٪١.٦٨(و) ٪١.٦٩(التوالي، ثم كل مCن نCاحیتي الحیدریCة والحیCرة نحCو      

بكة نحCو  على التوالي وأخیرًا كل من نCاحیتي القادسCیة والشC   ) ٪١.١(و) ٪١.٤(ناحیتي العباسیة والحریة بحوالي 
تجاھCًا للتركCز السCكاني    إھناك حیث  .على التوالي من مجموع السكان الحضر في المحافظة) ٪٠.٠٤(و) ٪٠.٦(

فCCي مركCCز قضCCائي النجCCف والكوفCCة السCCیما مCCدینتي النجCCف والكوفCCة المCCدینتین الرئیسCCتین فCCي المحافظCCة وتزایCCد      
إذ  .)١١(شCكل    ،٢٠١٠ سCنة ن المحافظCة ل من إجمCالي عCدد سCكا   ) ٪٨٧.٦(أھمیتھما فقد إستحوذا على أكثر من 

ارتفCاع نسCبة التحّضCر     یالحظ إن محافظة النجف تعد من بین محافظات العراق ذات التحّضر المرتفCع، مCا یعنCي   
عملیة التخطیط والتنمیة وظیفة حضریة بالمقام تعد ف .وتائرھا في اإلقلیمإسھامھ في عملیة التنمیة وتسریع مدى و

ر راكز الحضریة الرئیسة من تسھیالت للمشاریع التنمویة والخدمات المجتمعیة المختلفة، ویعّباألول لما تقدمھ الم
باالقتصادیات الحضریة المتمثلة بخدمات النقل واالتصاالت والخدمات الصحیة والتعلیمیة والمراكز العلمیة  اعنھ

       Cن منظمCًال عCعة فضCواق الواسCرفیة واألسCة والمصCدني  والبحثیة والخدمات التجاریCع المCن    ات المجتمCا مCوغیرھ
  .التسھیالت والمیزات التي تقدمھا المراكز الحضریة في اإلقلیم

جاء ومن مجموع عدد السكان الریف في المحافظة ) ٪١٨.٣(حتلت ناحیة العباسیة المرتبة األولى نحو اوقد 
) ٪١٤.٦(اذرة نحCو  ، ثCم كCل مCن ناحیCة المشCخاب ومركCز قضCاء المنC        )٪١٧.٩(بعدھا مركز قضاء الكوفة نحCو  

بعCCدھا ناحیCCة ومCCن عCCدد السCCكان الریCCف ) ٪٩.٣(علCCى التCCوالي، فیمCCا جCCاءت ناحیCCة القادسCCیة بحCCوالي ) ٪١٤.٣(و
) ٪٥(و) ٪٦.٦(، ثCCم كCCل مCCن مركCCز قضCCاء النجCCف ونCCاحیتي الحیCCرة و الحریCCة نحCCو          )٪٨.٧(الحیدریCCة نحCCو  

مCن عCدد   ) ٪٣٦(ما یالحCظ تركCـّز حCوالي     .على التوالي من مجموع عدد السكان الریف في المحافظة) ٪٤.٧(و
فCي ناحیCة   ) ٪٣٠(، وحCوالي  )ناحیة العباسیة ومركز قضCاء الكوفCة  (سكان الریف المحافظة في وحدتین إداریتین 

المشخاب ومركز قضاء المناذرة، ما یتطلب تقدیم المزیCد مCن الخCدمات الریفیCة واالھتمCام بالنشCاط الزراعCي فCي         
 . عتماد علیھا في التنمیة الزراعیة في المحافظةھذه الوحدات اإلداریة واال

  
  
  
  
  )١٣(جدول 

   ١٩٩٧ سنةلوحدة اإلداریة لالبیئة وا بحسبفي محافظة النجف النمو  نسبةووتركیبھم البیئي عدد السكان 

  ٢٠١٠نتائج الحصر لسنة و

  )٢( ٢٠١٠ )١( ١٩٩٧الوحدة   القضاء



 

)٦٧(  

  المجموع  ریف  حضر المجموع ریف حضر  اإلداریة

  النجف

  ٦٨٣٢٥١  ٢٤٩٢٤  ٦٥٨٣٢٧  ٣٩٠٥٢٥  ٩٠٣٩  ٣٨١٤٨٦  مركز القضاء

  ٤٨٥٧٥  ٣٣٠٠٣  ١٥٥٧٢  ٢٢٠١١  ١٥٧٤٣  ٦٢٦٨  الحیدریة

  ٩٣٥  )٣(٥٣٥  ٤٠٠  ٥٣٩  ٣٢٨  ٢١١  الشبكة

  الكوفة

  ٢١٣٤٧٧  ٦٦٧٥٨  ١٤٦٧١٩  ١٣١٨٨٢  ٣٤٢٥٦  ٩٧٦٢٦  مركز القضاء

  ٨٠٨١٣  ٦٨٢٢٢  ١٢٥٩١  ٥٣٦٣٨  ٤٩١٢٩  ٤٥٠٩  العباسیة

  ٢٨١٥٧  ١٧٧٣٠  ١٠٤٢٧  ١٨٨٤٨  ١٣٢٥١  ٥٥٩٧  الحریة

  المناذرة

  مركز القضاء
٦٣٠٢٠  ٣٧١٣٧  ٢٥٨٨٣  

٨٠٩٢٦  ٥٣٣٦٨  ٢٧٥٥٨  

  ٣٤٢٥٣  ١٨٧٣٧  ١٥٥١٦  الحیرة

  ٨١٠٣٠  ٥٤٦٩٠  ٢٦٣٤٠  ٥٨٦٦٨  ٤١٦١٥  ١٧٠٥٣  المشخاب

  ٤٠٥٠٦  ٣٥٠٠٤  ٥٥٠٢  ٣٥٩١١  ٣٢٦٢٦  ٣٢٨٥  القادسیة

  ١٢٩١٩٢٣  ٣٧٢٩٧١  ٩١٨٩٥٢  ٧٧٥٠٤٢  ٢٣٣١٢٤  ٥٤١٩١٨  مجموع المحافظة

  :علىباإلعتماد :المصدر

- ٢ص) ر١(، )ح١(، محافظة النجف، جدول ١٩٩٧ھیأة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، نتائج التعداد العام لسنة  )١(

٣.  

، بیانات غیر ٢٠١٠ - ٢٠٠٩وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، نتائج تحدیث عملیات الحصر والترقیم لسنة  )٢(

  .٢٠١١منشورة ، 

وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، مدیریة إحصاءات السكان والقوى العاملة، تقدیرات سكان محافظة النجف  )٣(

  ٢٠١٠لسنة  لذا تم إعتماد العدد المقّدر .عملیة الحصر والترقیمفي لھم وشمبسبب عدم  .٢٠١١، ، بیانات غیر مشورة٢٠١٠ سنةل

  

  

  
  
  
  

  )١١(شكل 
  ٢٠١٠لسنة حدة اإلداریة ووالحسب البیئة بالنجف  عدد السكان في محافظة

  
  
  
  
  



 

)٦٨(  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ).١٣(على جدول باإلعتماد : المصدر       

  
  : الكثافة السكانیة -٣ -٢ -٢

المسCتخدمة فCي تحدیCد العالقCة بCین السCكان ومسCاحة إقلCیمھم          الھاّمةیعد مؤشر الكثافة السكانیة احد المؤشرات 
إذ إن حساب الكثافة السكانیة لكل منطقة من مناطق . شون علیھا أو التي یعملون فیھاأو المنطقة التي یعیاإلداري 

اإلقلیم الواحد یعكس الصورة التي یتصف بھا ذلك اإلقلیم ومناطقھ المختلفة وتقویم واقعھCا التنمCوي، فمCن خاللھCا     
معالجCة المشCكالت سCواء فCي     یمكن التعّرف على المناطق الجاذبة للسكان من المناطق الطاردة لھم، حتCى یتسCنى   

التخطیط المناسب للمناطق الجاذبة للسكان وإستیعاب العدد الوافد لھا، أو التخطیط في توفیر الخدمات والمشCاریع  
إذ ھناك عالقة بین الستراتیجیة اإلقلیمیة للتنمیة وإعادة توزیع السكان والتي تسعى إلى . في المناطق قلیلة السكان
سCCتراتیجیة فCCي الحفCCاظ علCCى سCCكان المنCCاطق المختلفCCة والحCCد مCCن ھجCCرتھم إلCCى المنCCاطق      تحقیقھCCا أھCCداف تلCCك ال 

إلى جانب ، المتطورة، فضًال عن تقلیل الزخم السكاني في المناطق المتطورة، بھدف ضمان إعادة توزیع السكان
  . إعادة توزیع فعالیاتھم االقتصادیة واالجتماعیة

یتبعھا عشر وحدات إداریة تشمل ثالثة مراكز لألقضیة  ٢كم) ٢٨٨٢٤(تضم محافظة النجف البالغ مساحتھا 
وخریطة ، )١٤(من مجموع مساحة محافظة النجف،  جدول ) ٪٨٨(سبعة نواحي، تحتل ناحیة الشبكة حوالي 

نسمة كونھا منطقة صحراویة جافة ومستقّرة بشریة نائیة، جاءت ) ٩٣٥(في حین ال یتجاوز عدد سكانھا ، )١٢(
أما الوحدات اإلداریة األخرى ) ٪٣.٩٣(، ثم مركز قضاء النجف بنسبة )٪٤.٢٦(الحیدریة بنسبة بعدھا ناحیة 

بلغت نسبة الكثافة السكانیة . وبنسب متدرجة من مجموع مساحة المحافظة) ٪١(فجاءت مساحة كل منھا أقل من
. ١٩٩٧ سنةفي  ٢كم/نسمة) ٢٦.٩(، بعدما كانت حوالي ٢٠١٠ سنةل ٢كم/نسمة) ٤٤.٨(في محافظة النجف 

. مما یالحظ ھناك زیادة مستمرة بالكثافة السكانیة بین مدة وأخرى بسبب الزیادة السكانیة المستمرة في اإلقلیم
وإذا ما استبعدنا مساحة األرض الكبیرة لناحیة الشبكة التي تعد غیر مأھولة بالسكان نسبیًا من أجل أن یكون 

لنحصل على نسبة الكثافة السكانیة أكثر  )١(صصین في ھذا المجالللمؤشر قیمة حقیقیة كما وصفھا بعض المتخ
وھذه نسبة عالیة یتمیز بھا اإلقلیم، ویفّضل إن تكون ھذه النسبة  ٢كم/نسمة) ٣٧٧(یم، فتصبح النسبة واقعیة لإلقل

على  ، حتى ال تشكل زخم سكاني وضغطًا)الوحدات اإلداریة في المحافظة(متوازنة في مناطق اإلقلیم الواحد 
الخدمات والبنى اإلرتكازیة وطلب متزاید على فرص العمل في منطقة دون سواھا، ومن ثم حدوث مشكالت 

تباینت نسبة الكثافة فقد . خدمیة وعمرانیة وإجتماعیة تؤثر سلبًا على سیر عملیة التنمیة اإلقلیمیة المتوازنة
) ١٦٥٤.٨(رتبة األولى بھذه النسبة نحو السكانیة بین الوحدات اإلداریة، فأحتل مركز قضاء الكوفة الم

ا مالسكان بسبب مساحتھ تاكثیف تانت منطقعّدفقد  ٢كم/نسمة) ١٦٥١.٥(ثم مركز قضاء المناذرة ، ٢كم/نسمة
                                                 

وآخرون، أساسیات علم السكان ـ طرق وتطبیقات، جامعة صنعاء ـ مركز التدریب والدراسات  أحمد محمد شجاع الدین) ١(
 .٣٦٦، ص٢٠٠٥ألمم المتحدة لألنشطة السكانیة في الیمن، السكانیة، بالتعاون مع صندوق ا



 

)٦٩(  

) ٦٥٨.٨(نحو  لثةبالمرتبة الثاناحیة المشخاب الصغیرة قیاسًا إلى عدد سكانھا الكبیر نسبیًا، ثم جاءت 
، فیما جاءت ناحیة ٢كم/نسمة) ٣٦٢.٤(، ثم ناحیة العباسیة ٢كم/نسمة) ٦٠٣(مركز قضاء النجف و، ٢كم/نسمة

 ٢كم/نسمة)٢٢٦.٣(بنسبة والحیرة القادسیة  تي، ثم ناحی٢كم/نسمة) ٣٣١.٢(حوالي الحریة بالمرتبة التالیة ب
، في ٢كم/نسمة) ٣٩.٥(، فیما بلغت نسبة الكثافة السكانیة في ناحیة الحیدریة على التوالي ٢كم/نسمة)١٢٤.٥(و

 منطقة، وھي ٢كم/نسمة) ٠.٠٣٥(حین بلغت في ناحیة الشبكة ذات المساحة الكبیرة والعدد السكان القلیل نحو 
  . للسكان غیر جاذبةنائیة ذات طبیعة صحراویة 

  )١٤(جدول 
  ٢٠١٠ لسنة نتائج الحصر  بحسب الوحدات اإلداریة والكثافة السكانیة في محافظة النجفمساحة 

  

  داریةالوحدة اإل
  

  ٢كم/المساحة 
النسبة 
  المئویة

  

  عدد السكان
الكثافة السكانیة 

  ٢كم/نسمة
  ٦٠٣.٠٤  ٦٨٣٢٥١  ٣.٩٣  ١١٣٣  مركز قضاء النجف
  ٣٩.٥  ٤٨٥٧٥  ٤.٢٦  ١٢٢٨  ناحیة الحیدریة
  ٠.٠٣٧  ٩٣٥  ٨٨.١٢  ٢٥٤٠٠  ناحیة الشبكة

  ١٦٥٤.٨  ٢١٣٤٧٧  ٠.٤٤  ١٢٩  مركز قضاء الكوفة
  ٣٦٢.٤  ٨٠٨١٣  ٠.٢٩  ٢٢٣  ناحیة العباسیة
  ٣٣١.٢  ٢٨١٥٧  ٠.٧٧  ٨٥  ناحیة الحریة

  ١٦٥١.٥  ٨٠٩٢٦  ٠.١٧  ٤٩  مركز قضاء المناذرة
  ١٢٤.٥  ٣٤٢٥٣  ٠.٩٥  ٢٧٥  ناحیة الحیرة
  ٦٥٨.٨  ٨١٠٣٠  ٠.٤٢  ١٢٣  ناحیة المشخاب
  ٢٢٦.٣  ٤٠٥٠٦  ٠.٦٢  ١٧٩  ناحیة القادسیة
  ٤٤.٨  ١٢٩١٩٢٣  ١٠٠  ٢٨٨٢٤  مجموع المحافظة

  :علىباإلعتماد: المصدر
  .  ٢٠١١، بیانات غیر منشورة، األشرف وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، مدیریة اإلحصاء في محافظة النجف -
، بیانات غیر )٢٠١٠ - ٢٠٠٩(وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، نتائج تحدیث عملیات الحصر والترقیم لسنة  -

  .٢٠١١منشورة ، 
  

  

  

  

  

  



 

)٧٠(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تباین مستویات التنمیة والخدمات المتوفـّرة  إلىینات نسبة الكثافة السكانیة بین الوحدات اإلداریة تباأشارت 
ة والمشاریع الخدمّیواألنشطة فیھا، فالمنطقة ذات المرتبة العالیة بكثافة السكان تضم عدد أكبر من الخصائص 

. نشطةیة التي تقل فیھا تلك الخصائص واألالتنمویة على مساحة أرضھا وصوًال إلى أدنى مراتب الكثافة السكان
السیما في  ال بد ان یتوافر فیھا درجة مالئمة من تقدیم الخدمات وإقامة مشاریع تنمویة قادرة على خدمة سكانھاو

   .األكثر كثافة سكانیة في المحافظةفضًال عن المشخاب والنجف والمناذرة الكوفة یة قضاألكز اكل من مر

 :لھرمي للمراكز الحضریةالتسلسل ا -٤ -٢ - ٢
من إجمالي عدد ) ٪٧١.١(ومثـّلوا  مةنس) ٩١٨٩٥٢(بلغ عدد سكان المراكز الحضریة في محافظة النجف 

یالحظ من توزیعات السكان في المراكز الحضریة إن مدینة النجف و. ٢٠١٠ سنةالسكان في المحافظة 
موع عدد السكان الحضر، جاءت بالمرتبة من مج) ٪٧١.٦(إستحوذت على المرتبة األولى بإستحواذھا على 



 

)٧١(  

 )٪٣(والمشخاب بحوالي ) أبو صخیر(، یأتي بعدھا كل من مدینتي المناذرة )٪١٦(الثانیة مدینة الكوفة بحوالي 
على التوالي، جاء بعد ) ٪١.٦٨(و )٪١.٦٩(تي الحیدریة والحیرة نحو على التوالي، ثم كل من مدین) ٪٢.٨٦(و

على التوالي، وأخیرًا كل من مدینتي القادسیة ) ٪١.١(و )٪١.٤(یة والحریة بحوالي العباس ذلك كل من مدینتي
 .على التوالي من مجموع عدد السكان في المراكز الحضریة) ٪٠.٠٤(و )٪٠.٦(لشبكة نحو وا

على المراكز الحضریة في المحافظة یتضح أن واقع نسبھا  )∗()الحجم –المرتبة (وعند تطبیق قاعدة زیف 
، وكان الفارق كبیرًا بین )زیف(قاعدة  بحسبا من المدینة االولى منخفضة جدًا عن النسب المفترضة ومراتبھ

مدینة النجف ذات المرتبة االولى وبین المدن االخرى في المحافظة، ما یدل على عدم التوازن في تطور البنیة 
ستقطاب النمو الحضري، كونھ مركز المكانیة الحضریة في المحافظة، وأثر ھذا المركز الحضري  الكبیر في ا

. اإلقلیمیةدیني وإداري تتركز فیھ االنشطة االقتصادیة والخدمیة عملت وبمرور الزمن على تحقیق تلك الفجوة 
اّال تأكید على وجود حالة الھیمنة لمدینة النجف التي طغت بشكل كبیر على واقع ) زیف(وما تطبیق قاعدة 

ن خالل ما ظھر من انخفاض كبیر في النسب الحقیقیة عن النسب المفترضة التوزیع المكاني لسكان الحضر م
  ).١٢(وشكل ) ١٥(كما في جدول . للمراكز الحضریة في المحافظة

یالحظ ھناك تباینًا فیما بینھا، ) المراتب الحجمیة(وعند توزیع سكان المراكز الحضریة على الفئات السكانیة 
، في حین ال توجد مدن ضمن المرتبتین )نسمة فأكثر ٦٣٠٠٠١الفئة (لى فنجد مدینة واحدة ضمن المرتبة االو

، ولم تكن ھناك مدینة )نسمة ١٦٠٠٠٠-٨٠٠٠١الفئة (الثانیة والثالثة، ووجدت مدینة واحدة في المرتبة الرابعة 
، وأربعة )نسمة ٤٠٠٠٠-٢٠٠٠١الفئة (ضمن المرتبة الخامسة، فیما وجدت مدینتین ضمن المرتبة السادسة 

. ، ومدینة واحدة لكل من المرتبة الثامنة والتاسعة)نسمة ٢٠٠٠٠- ١٠٠٠١الفئة(مدن ضمن المرتبة السابعة 
  ).١٦(جدول 

  )١٥(جدول 
٢٠١٠ سنةنتائج الحصر ل بحسب على المراكز الحضریة في محافظة النجف) الحجم -المرتبة (تطبیق قاعدة زیف   

 ت
المراكز 
 الحضریة

 
 المرتبة

 عدد السكان
 بحسب  العدد

 قاعدة زیف
النسب 
 الحقیقیة

 بحسبالنسب 
 قاعدة زیف

النسبة المئویة لإلنحراف 
 عن قاعدة زیف

 - - - - ٦٥٨٣٢٧ االولى النجف ١
 ٢٧.٧ ٥٠ ٢٢.٣ ٣٢٩١٦٣ ١٤٦٧١٩ الثانیة الكوفة ٢
 ٢٨.٨ ٣٣ ٤.٢ ٢١٩٤٤٢ ٢٧٥٥٨ الثالثة المناذرة  ٣
 ٢١ ٢٥ ٤ ١٦٤٥٨٢ ٢٦٣٤٠ الرابعة المشخاب ٤
لحیدریةا ٥  ١٧.٧ ٢٠ ٢.٣ ١٣١٦٦٥ ١٥٥٧٢ الخامسة 
 ١٣.٧ ١٦ ٢.٣ ١٠٩٧٢١ ١٥٥١٦ السادسة الحیرة ٦
 ١٢.١ ١٤ ١.٩ ٩٤٠٤٧ ١٢٥٩١ السابعة العباسیة ٧
 ١١ ١٢.٥ ١.٥ ٨٢٢٩١ ١٠٤٢٧ الثامنة الحریة ٨

                                                 
ن الترتی9ب المفت9رض للم9دن واألق9الیم یج9ب أن یك9ون منتظم9اً ف9ي النس9ب م9ا ب9ین المدین9ة إ) الحج9م –المرتبة (یقصد بقاعدة زیف  )∗(

ین9ة األول9ى، وحج9م المدین9ة الثالث9ة المد ١/٢األولى والمدن األخرى في سلسلة الترتیب الحجمي، فیج9ب أن یك9ون حج9م المدین9ة الثانی9ة 
فتحي محمد أبو عیانة، السكان والعمران الحض9ري ـ بح9وث تطبیقی9ة ف9ي : لإلستزادة.. وھكذا مع المدن األخرى..المدینة األولى، ١/٣

 .٢٩٩-٢٩٢، ص١٩٨٧بعض األقطار العربیة، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، 



 

)٧٢(  

 ١٠.٢ ١١ ٠.٨ ٧٣١٤٧ ٥٥٠٢ التاسعة القادسیة ٩
 ٩.٩٤ ١٠ ٠.٠٦ ٦٥٨٣٣ ٤٠٠ العاشرة الشبكة ١٠

 - - - - ٩١٨٩٥٢ - المجموع
، ٢٠١٠ - ٢٠٠٩وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، نتائج تحدیث عملیات الحصر والترقیم لسنة باإلعتماد : صدرالم

  .٢٠١١بیانات غیر منشورة، 
)١٢(شكل   

٢٠١٠ لسنةعلى المراكز الحضریة في محافظة النجف ) الحجم -المرتبة (تطبیق قاعدة زیف   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
).١٥(على جدول باإلعتماد : المصدر  

)١٦(جدول   
٢٠١٠ سنةنتائج الحصر ل بحسب المراتب الحجمیة للمراكز الحضریة في محافظة النجف  

المرتبة الحجمیة نسمة/ الفئة ت الحضریة المراكز عدد ٪ عددالسكان    ٪ 
فأكثر ٦٣٠٠٠١ ١  ١٠ ١ ٧١.٦ ٦٥٨٣٢٧ 
٦٣٠٠٠٠ -٣٢٠٠٠١ ٢  ٠ ٠ ٠ ٠ 
٣٢٠٠٠٠ -١٦٠٠٠١ ٣  ٠ ٠ ٠ ٠ 
١٦٠٠٠٠-٨٠٠٠١ ٤  ١٠ ١ ١٦ ١٤٦٧١٩ 
٨٠٠٠٠-٤٠٠٠١ ٥  ٠ ٠ ٠ ٠ 
٤٠٠٠٠-٢٠٠٠١ ٦  ٢٠ ٢ ٥.٨٦ ٥٣٨٩٨ 
٢٠٠٠٠-١٠٠٠١ ٧  ٤٠ ٤ ٥.٨٨ ٥٤١٠٦ 
١٠٠٠٠-٥٠٠١ ٨  ١٠ ١ ٠.٦ ٥٥٠٢ 
اقل ف ٥٠٠٠ ٩  ١٠ ١ ٠.٠٤ ٤٠٠ 



 

)٧٣(  

 ١٠٠ ١٠ ١٠٠ ٩١٨٩٥٢ المجموع 

).١٥(على جدول باإلعتماد : المصدر  
 

  :السكان النشیطین اقتصادیًا ومعدل البطالة -٥ -٢ -٢
كل السكان الذین یعملون في األنشطة وقطاعات العمل المتعددة، ویسھمون فعCًال   السكان النشیطین اقتصادیًا

فCCي األعمCCال اإلنتاجیCCة والخدمیCCة، ویالحCCظ تCCأثیرھم فCCي مCCدى إسCCھامھم فCCي العملیCCة التنمویCCة فCCي اإلقلCCیم، ویمكCCن   
فمن حیث عدد العCاملین بلCغ    ).عدد العاملین، أنشطة العاملین، جنس العاملین(التأثیر بالجوانب اآلتیة إختزال ھذا 

رغCCم ، یالحCCظ إنخفاضCCھ )٢(٢٠١٠ فCCي سCCنةعامCCل ) ١٧٩٠٦٠(إنخفCCض إلCCى  )١(١٩٩٧ سCCنةعامCCل ) ١٨٤٥٩٧(
اجھت العراق عمومًا أبرزھا الزیادة الكبیرة الحاصلة بعدد السكان للمدة ذاتھا، بسبب الظروف والمشكالت التي و

) النشیطین إقتصادیًا(ھ عدد كبیر من الشباب ، لذا توّج٩/٤/٢٠٠٣تدھور الحالة األمنیة وحل الجیش العراقي بعد 
بسبب أجورھا المغریCة، ممCا أثCـّر علCى عCدد العCاملین باألنشCطة        ) الجیش والشرطة(في االلتحاق بالقوات األمنیة 

  . التنمویة في المحافظة
إلى  ١٩٩٧ سنةالنشاط االقتصادي أیضًا، إذ تشیر نتائج التعداد العام للسكان  بحسبتباین عدد العاملین  وقد

 علCCى) الفنCادق والمطCاعم  (تجCارة المتضCCمن تجCارة الجملCة والنشCاط السCیاحي      القطCاع  فCي  العCاملین  إسCتحواذ عCدد   
الزراعCة والصCید   سبة العاملین فCي قطCاع   في المحافظة، فیما تمثلت ن العاملینمن مجموع عدد السكان ) ٪٢٣.١(

ف أعCدادًا كبیCرة مCن العCاملین مثCل      ـّأمCا القطاعCات األخCرى التCي توظC     ، )٪٢٠.٩(والغابات وصید األسماك نحCو  
. اذاتھ سنةلعاملین في امن مجموع عدد السكان ال) ٪٣٠.١(شّكل عدد العاملین فیھا ) القطاع العام(اإلدارة العامة 

بلغCت نسCبة العCاملین فCي قطCاع      إذ ، ٢٠١٠ سCنة العاملین في األنشطة االقتصCادیة والخدمیCة   عدد  أختلففي حین 
 فCي المحافظCة،   العCاملین من مجموع عدد  )٪٢٧.٦(تجارة المتضمن تجارة الجملة والنشاط السیاحي أیضًا نحو ال

الزراعCة والصCید   ي قطاع وبلغت نسبة العاملین ف )٪١٥.١(فیما أسھم عدد العاملین في قطاع الصناعة التحویلیة 
أمCا القطاعCات األخCرى التCي توظCف أعCدادًا كبیCرة مCن العCاملین مثCل           و، )٪٧.٢(والغابات وصCید األسCماك نحCو    

كمCا فCي    .من مجموع عدد السكان النشطین اقتصCادیًا للعCام ذاتCھ   ) ٪٣٥.٧(اإلدارة العامة شّكل عدد العاملین فیھا 
الوحCCدات اإلداریCCة بCCإن مركCCز قضCCاء النجCCف    بحسCCب المكCCاني عھموقCCد تمثCCـّل تCCوزی  ).١٣(وشCCكل ) ١٧(جCCدول 

ومركCCز قضCCاء ، )١٤(وشCCكل ) ١٨(، جCCدول مCCن مجمCCوع عCCدد العCCاملین فCCي المحافظCCة ) ٪٥١.٣(إسCCتحوذ علCCى 
) ٪٥.٨(ومركCCز قضCCاء المنCCاذرة ) ٪٦.٣(وناحیCCة المشCCخاب ) ٪٨.٣(ثCCم ناحیCCة العباسCCیة ) ٪١٤.٦(الكوفCCة نحCCو 

) ٪٢.٥(و) ٪٣.٧(نحCCو ) القادسCCیة والحیCCرة والحریCCة والشCCبكة(فیمCCا أسCCھمت كCCل مCCن ) ٪٥.٥(وناحیCCة الحیدریCCة 
اإلھمیCCة فیمCCا تتضCCح . ٢٠١٠علCCى التCCوالي مCCن مجمCCوع عCCدد العCCاملین فCCي المحافظCCة لسCCنة   ) ٪٠.٣(و) ٪١.٦(و

وشكل ) ١٩(كما في جدول  ذاتھا المحافظة للسنة في النشاط اإلقتصادي والوحدة اإلداریة بحسبالنسبیة للعاملین 
)١٥.( 

 المشCاریع  بعCض إذ یالحCظ إن  ، )∗(ا جنس العاملین فقد تباین مابین المشCاریع واألنشCطة التنمویCة المختلفCة    أّم
یفّضCCل اإلنCCاث فCCي العمCCل كمCCا فCCي بعCCض الCCدوائر الرسCCمیة والمؤسسCCات السCCیما المصCCارف والمCCدارس ومعاھCCد     

                                                 
  .٧١، ص٣٤، جدول )محافظة النجف(، ١٩٩٧إلحصاء، نتائج التعداد العام للسكان لسنة التخطیط، الجھاز المركزي ل ھیأة) ١(
، بیانات غیر ٢٠١٠ـ  ٢٠٠٩وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، نتائج تحدیث عملیات الحصر والترقیم لعامي ) ٢(

 .٢٠١١منشورة، 
 .٢٠١٠ في سنةعملیة الحصر والترقیم الذي أجري  الجنس لعدم شمولھ في بحسبتعّذر الحصول على عدد العاملین ) ∗(



 

)٧٤(  

طبیعCCة الصCCناعة، إذ یالحCCظ عCCدد    بحسCCبة المعلمCCات وریCCاض األطفCCال وبعCCض المشCCاریع والمنشCCآت الصCCناعی    
من اإلناث مثل معھد المعلمات، كذلك ارتفاع نسبة العاملین من اإلنCاث  ) ٪١٠٠(الموظفین في بعض المؤسسات 

مCCن ) ٪٨٤(فCي بعCCض المؤسسCات التنمویCCة األخCرى مثCCل معمCل األلبسCCة الجCاھزة فCCي المحافظCة التCCي بلغCت نحCCو       
ج عن طبیعة صناعة األلبسة التي تناسبھا األیCدي العاملCة مCن اإلنCاث وبأعCداد      إجمالي عدد العاملین فیھ، وھذا نات

كبیرة، في حین أظھرت المؤسسات التنمویة األخCرى إرتفاعCًا فCي نسCبة العCاملین مCن الCذكور مثCل معمCل سCمنت           
  .)١(من إجمالي عدد العاملین فیھ) ٪٩٦(بلغت حوالي فقد الكوفة، 

   

مCن مجمCوع عCدد    ) ٪٢٣.٧٣(خدمة من العاملین، فقد بلغ معدل البطالCة نحCو   وھناك أعدادًا متاحة وغیر مست
، وكCان  ٢٠٠٨من مجمCوع عCدد سCكان المحافظCة لسCنة      ) ٪١٤.٤٨(لینخفض إلى  )٢(٢٠٠٥سكان المحافظة سنة 

واقع البطالة في الحضر أعلى من الریف، والبطالة من اإلناث أعلى من الذكور، وكان المعCدل العCام للبطالCة فCي     
، إّال إن معCدل البطالCة لإلنCاث كCان أعلCى مCن       )٪١٥.٣٤(لمحافظة أقل من مثیلة على مستوى العراق الCذي بلCغ   ا

ألCف  ) ١٤٢(والجCدیر بالCذكر إن عCدد البCاحثین عCن العمCل بلCغ أكثCر مCن          ). ٢٠(مثیلھ في عموم العCراق، جCدول   
مCن إجمCالي عCدد    ) ٪٢٠(إي حCوالي   ،)∗*)(٣(شخص المسجلین في قسم العمل والشؤون االجتماعیة فCي المحافظCة  

، إذ یمكن استثمارھم في دعCم عملیCة التنمیCة اإلقلیمیCة، مCن خCالل اسCتخدام األیCدي         ٢٠١٠النشطین إقتصادیًا سنة 
الباحثة عن العمل في تطویر العدید من المشاریع التنمویة السیما التي تحتاج إلى أعداد كبیرة مثل السیاحة الدینیة 

  .یة والنسیجیة والغذائیة التي تشتھر بھا المحافظةوالصناعات اإلنشائ
  )١٧(جدول 

  )٢٠١٠و ١٩٩٧(في محافظة النجف لسنة  ونسبتھماالقتصادي  ھمنشاط بحسبالعاملین  السكان أعداد

 النشاط االقتصادي ت
عدد 

العاملین 
١( ١٩٩٧( 

 نسبتھم
من 
  ٪ العاملین

من  نسبتھم
النشطین 

 ٪ إقتصادیًا

عدد 
العاملین 

٢( ٢٠١٠( 

من  نسبتھم
 ٪ العاملین

من  نسبتھم
النشطین 

 ٪إقتصادیًا

 ٢٢.٨ ٣٥.٧ ٦٣٩٦٨ ٢٦.٤  ٣٠.١ ٥٦٥٤٧ اإلدارة العامة والصحة والتعلیم ١
 ١٧.٦ ٢٧.٦ ٤٩٤٣٨ ١٩.٩  ٢٣.١ ٤٢٥٥٣ تجارة الجملة والمفرد والمطاعم ٢

الزراعة والصید والغابات وصید  ٣
 ٤.٦ ٧.٢ ١٢٨٤٤ ١٨  ٢٠.٩ ٣٨٥١٦ األسماك 

 ٢.٤ ٣.٨ ٦٨١٦ ٦  ٦.٧ ١٢٣٤٢ لنقل والخزن والمواصالتا ٤
 ٠.٥ ٠.٨ ١٥١٠ ٥.٤  ٦.٣ ١١٥٧٠ التشیید والبناء ٥
 ٩.٦ ١٥.١ ٢٧٠٧٤ ٥.٣  ٦.١ ١١٣٣٥ الصناعة التحویلیة ٦
 ٠.٨ ١.٣ ٢٣٣٢ ٥  ٥.٧ ١٠٤٦٣   العقارات والتمویل ٧
 ٥.٣ ٨.٣ ١٤٧٥٥ ٠.٤  ٠.٥ ٩٩٤ المنافع العامة ٨
 ٠.١ ٠.٢ ٣٤١ ٠.١  ٠.٢ ٢٧٧ النشاط التعدیني  ٩
 ٦٣.٩ ١٠٠ ١٧٩٠٥٨  ٨٦.٤  ١٠٠  ١٨٤٥٩٧  مجموع العاملین  -

                                                 
 .٧٣، صمصدر سابقمحمد جواد عباس شبع، الصناعة وأثرھا في التنمیة اإلقلیمیة في محافظة النجف، ) ١(
وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات، مدیریة إحصاءات السكان والقوى ) ٢(

 .١٣ص ،٢٠٠٥، ٢٠٠٥النصف الثاني لسنة /، نتائج مسح التشغیل والبطالة العاملة
قسم العمل والشؤون االجتماعیة في محافظة النجف األشرف، دائرة الرعایة االجتماعیة، وزارة العمل والشؤون االجتماعیة، ) ٣(

 .٢٠١١بیانات غیر منشورة 
لدیھم عمل لكنھم یبحثون عن عمل أفضل في القطاع العام لما یقّدمھ من  عدد من المسجلین في قسم العمل والشؤون االجتماعیة) **(

 .  أنسب أجور جیدة وضمانات إجتماعیة



 

)٧٥(  

 ٣٦.١ - ١٠١١٥٧ ١٣.٦  - ٢٩١٥٣ العاطلین عن العمل -
 ١٠٠ - ٢٨٠٢٣٥ ١٠٠  - ٢١٣٧٥٠ مجموع المحافظة الكلي -

  :علىباإلعتماد : المصدر
  .٧١، ص)٣٤(، محافظة النجف، جدول ١٩٩٧لسنة  ھیأة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، نتائج التعداد العام) ١(
، بیانات غیر )٢٠١٠ - ٢٠٠٩(سنة وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، نتائج تحدیث عملیات الحصر والترقیم ل) ٢(

  .٢٠١١منشورة، 
  )١٣(شكل 

  )٢٠١٠و ١٩٩٧(النشاط االقتصادي في محافظة النجف لسنة  بحسبالعاملین السكان أعداد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ).١٧(على جدول باإلعتماد : المصدر
  
  )١٨(جدول 

  ٢٠١٠االقتصادي والوحدة اإلداریة في محافظة النجف لسنة  ھمنشاط بحسبالعاملین السكان أعداد 

الوحدة  ت
 اإلداریة

اإلدارة 
الصناعة  التشیید النقل الزراعة التجارة العامة

 التحویلیة
األنشطة 
 المالیة

المنافع 
 المجموع عدینالت العامة

 ٩١٨٨٩ ٣٢٩ ٧٥٠٠ ١٧٥٩ ١٢٧١٣ ٦١٧ ٣٥٩٨ ١٦٤٦ ٣٣٥٠١ ٣٠٢٢٦ النجف.ق.م ١
 ٩٨٩٦ ١٢ ٤٦٢ ١٣ ٤٠٨٤ ٠ ٢٦٨ ٨٧٨ ٩٤٢ ٣٢٣٧ الحیدریة.ن ٢
 ٥٤٨ ٠ ٥٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣ ٣٢ ٤٦٣ الشبكة.ن ٣
 ٢٦١٠٠ ٠ ٢٥٠٩ ٢٧٢ ٥٥٩٣ ٦٣٩ ٩٥٧ ٩٥٨ ٦٠٥٩ ٩١٣٣ الكوفة.ق.م ٤
 ١٤٨٦٨ ٠ ٧٢٥ ٦٤ ١٣٦١ ٨٢ ٤٢٧ ٣٩٥٢ ١٧٩٨ ٦٤٥٩ العباسیة.ن ٥
 ٢٨٧٨ ٠ ٢١٩ ٣٠ ١٧٤ ٤ ١٠٢ ٤٠٤ ٦١٢ ١٣٣٣ الحریة.ن ٦
 ١٠٤٤٤ ٠ ١٦٥٥ ١٠٣ ١١٨٥ ٨٠ ٤٨٤ ٩٧٨ ٢٢٦٦ ٣٦٩٣ المناذرة.ق.م ٧
 ٤٥٢٨ ٠ ٤٦٢ ١٧ ٣٨١ ٤ ٢٣٠ ٧٢٥ ١١٨٣ ١٥٢٦ الحیرة.ن ٨
 ١١٢٩٦ ٠ ٧٢٥ ٦٦ ١٤٠٨ ٥٣ ٥٣٦ ١٨٩٣ ٢٢٩٩ ٤٣١٦ المشخاب.ن ٩
 ٦٦١١ ٠ ٤٤٨ ٨ ١٧٥ ٣١ ٢١٤ ١٤٠٧ ٧٤٦ ٣٥٨٢ القادسیة.ن ١٠

 ١٧٩٠٥٨ ٣٤١ ١٤٧٥٥ ٢٣٣٢ ٢٧٠٧٤ ١٥١٠ ٦٨١٦ ١٢٨٤٤ ٤٩٤٣٨ ٦٣٩٦٨ المجموع
 - ٢٠٠٩ سنةوزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، نتائج تحدیث عملیات الحصر والترقیم ل باإلعتماد على: المصدر
  .٢٠١١، بیانات غیر منشورة، ٢٠١٠



 

)٧٦(  

  
  
  
  )١٤( شكل

  ٢٠١٠الوحدة اإلداریة في محافظة النجف لسنة  بحسب وتوزیعھمالعاملین السكان اد أعد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  ).١٨(على جدول باإلعتماد : المصدر
  
  )١٩(جدول 

  ٢٠١٠لسنة النشاط االقتصادي والوحدة اإلداریة في محافظة النجف  بحسبلعاملین ا التوزیع النسبي للسكان
الوحدة  ت

 اإلداریة
دارة اإل

الصناعة  التشیید النقل الزراعة التجارة العامة
 التحویلیة

األنشطة 
 المالیة

المنافع 
 المجموع التعدین العامة

 ٥١.٣ ٩٦.٢ ٥٠.٧ ٧٥.٤ ٤٧ ٤٠.٩ ٥٢.٨ ١٢.٨ ٦٧.٨ ٤٧.٣ النجف.ق.م ١
 ٥.٥ ٣.٥ ٣.١ ٠.٦ ١٥.١ ٠ ١.٤ ٦.٨ ١.٩ ٥.١ الحیدریة.ن ٢
 ٠.٣ ٠ ٠.٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠.٠٢ ٠.٠٧ ٠.٧ الشبكة.ن ٣
 ١٤.٦ ٠ ١٧ ١١.٧ ٢٠.٧ ٤٢.٣ ١٤ ٧.٥ ١٢.٣ ١٤.٣ الكوفة.ق.م ٤
 ٨.٣ ٠ ٤.٩ ٢.٧ ٥ ٥.٤ ٦.٣ ٣٠.٨ ٣.٦ ١٠.١ العباسیة.ن ٥
 ١.٦ ٠ ١.٥ ١.٣ ٠.٦ ٠.٣ ١.٥ ٣.١ ١.٢ ٢.١ الحریة.ن ٦
 ٥.٨ ٠ ١١.٢ ٤.٤ ٤.٤ ٥.٣ ١.٢ ٧.٦ ٤.٦ ٥.٨ المناذرة.ق.م ٧
 ٢.٥ ٠ ٣.١ ٠.٧ ١.٤ ٠.٣ ٣.٤ ٥.٧ ٢.٤ ٢.٤ الحیرة.ن ٨
 ٦.٣ ٠ ٥.١ ٢.٨ ٥.٢ ٣.٥ ٧.٩ ١٤.٧ ٤.٧ ٦.٧ المشخاب.ن ٩
 ٣.٧ ٠ ٣ ٠.٣ ٠.٧ ٢.١ ٣.١ ١١ ١.٥ ٥.٦ القادسیة.ن ١٠

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ المجموع
  ).١٨(على جدول باإلعتماد : المصدر

  )١٥(شكل 
  ٢٠١٠قتصادي والوحدة اإلداریة في محافظة النجف لسنة النشاط اال بحسبلعاملین للسكان االنسبي التوزیع 

 



 

)٧٧(  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ).١٩(على جدول باإلعتماد : المصدر
  )٢٠(جدول 

   ٢٠٠٨لسنة  البیئة والجنس في محافظة النجف والعراق بحسبسنة فأكثر  ١٥بین السكان بعمر البطالة  نسبة
  

  المحافظة
  المجموع الكلي  ریف  حضر أطراف  حضر مركز

  المجموع  أنثى  ذكر  المجموع  أنثى  ذكر  المجموع  أنثى  ذكر  المجموع  أنثى  ذكر
  ١٤.٤٨  ٢٢.٧٧  ١٣.٢٤  ١١.٨٥  ١٠.٣٠  ١٢.٠٨  ١٨.٠٨  ٢٦.٩٠  ١٦.٦٩  ١٤.٧٥  ٢٩.٨٩  ١٢.٥٣  النجف
  ١٥.٣٤  ١٩.٦٤  ١٤.٣٣  ١٣.٣٤  ٨.٢٦  ١٤.٨٩  ١٨.٥٠  ٣٦.٠٥  ١٥.٤٢  ١٥.١٩  ٢٥.٠٢  ١٣.٠٩  العراق

 .٦٤، صأ )١٢-٢(جدول  ،٢٠٠٩ - ٢٠٠٨المجموعة اإلحصائیة السنویة  مركزي لإلحصاء،وزارة التخطیط، الجھاز ال: المصدر
 :الھجرة -٦ -٢

تعCCد الھجCCرة ظCCاھرة سCCكانیة إجتماعیCCة لھCCا داللتھCCا وأبعادھCCا االقتصCCادیة واالجتماعیCCة والسیاسCCیة والنفسCCیة        
ي اإلقلCیم، إذ تعمCل علCى تشCكیل     وھي أحد مكونات النمو السكاني إلى جانب معدل الوالدات والوفیات ف. المختلفة

المجتمع وإعادة تشكیلھ بإستمرار، فتؤدي إلCى توزیCع السCكان وتغیCر التركیCب االجتمCاعي للمجتمCع ولألسCرة فCي          
وھناك عالقة بین الھجرة وعوامCل الCدفع والجCذب، مCع إن عوامCل جCذب السCكان تأخCذ نسCبة قلیلCة مقابCل            . اإلقلیم

ویھCاجر مCن منطقCة     أو مقر إستقراره )١(الفرد بسببھا ألن یترك مسقط رأسھ التي یضطر) الطاردة(عوامل الدفع 
وتتصف مناطق الھجرة الوافCدة إلیھCا بزیCادة نسCبة النCوع، إذ      . ألخرى داخل اإلقلیم الواحد أو إلى األقالیم األخرى

ثر النشاط الزراعي یھاجر الذكور إلى مناطق معینة السیما المناطق الحضریة تاركین زوجاتھم في القرى، ما یتأ
من تراجع ونقص في عدد المزارعین بالمقابل زیادة الطلب على فرص العمل والخدمات في المنCاطق الحضCریة   

  . مما تنشأ مشكالت عّدة
، ویمكCن  )الوافدة إلیھا(أسھمت الھجرة في نمو سكان محافظة النجف بشكل كبیر السیما في الھجرة الداخلة 

وفیھCا كانCت    ٩/٤/٢٠٠٣ولغایCة   ١٩٧٧حلCة األولCى شCملت الھجCرة خCالل المCدة مCن        المر: تقسیمھا إلى مرحلتین
الھجرة التCي تشCھدھا المحافظCة ھCي داخلیCة سCواء بCین الوحCدات اإلداریCة فCي داخCل المحافظCة أو بCین المحافظCة               

ولى عملیات عسكریة في حرب الخلیج األالتي تعرضت ل الجنوبالوسط ووالمحافظات األخرى السیما محافظات 

                                                 
 .٣٣٩، صمصدر سابقأحمد محمد شجاع الدین، وآخرون، : بالتصّرف عن) ١(



 

)٧٨(  

. دینیCة  لمCا تمثلCھ مCن أھمیCة    إلCى محافظCة النجCف    بعیدًا عCن جبھCة الحCرب    وأضطر بعض سكانھا للھجرة والثانیة 
السCیما  ) ٢٠١٠-١٩٧٧(ویالحظ إن حجم الھجرة الداخلة أكبCر مCن الھجCرة الخارجCة مCن المحافظCة خCالل المCدة         

  ).٢١(لذا كان صافي الھجرة كبیر جدًا، جدول  ٢٠١٠ سنةل
  
  )٢١(جدول 

   )٢٠١٠ -١٩٧٧(للمدة  نسمة/الھجرة الداخلة إلى محافظة النجف والخارجة منھا
  صافي الھجرة  الھجرة الخارجة  الھجرة الداخلة  السنوات
٤٠٥٥٢  ٣٥٩٠  ٤٤١٤٥  ١٩٧٧  
١٤٥٤٥  ٢٩  ١٤٥٧٤  ١٩٨٧  
٩٨١٧٢  ٨١٠  ٩٨٩٨٢  ١٩٩٧  
١٢٣٧٢٩  ١٢٦٠  ١٢٤٩٨٩  ٢٠١٠  

  :علىباإلعتماد : المصدر
، محافظة النجف، بیانات )١٩٨٧،١٩٧٧،١٩٩٧( لسنواتجھاز المركزي لإلحصاء، نتائج التعداد العام لھیأة التخطیط، ال -

  .منشورة، صفحات مختلفة
وزارة المھجCCرین والمھCCاجرین، دائCCرة الفCCروع، قسCCم المحافظCCات الوسCCطى، فCCرع النجCCف األشCCرف، الحاسCCبة، بیانCCات غیCCر         -

  .٢٠١١منشورة، 
  

، وقد شملت نوعین مCن الھجCرة الوافCدة، األولCى ھجCرة      ٢٠٠٣/ ٩/٤لھجرة بعد أما المرحلة الثانیة فتشمل ا
السكان مCن بعCض المحافظCات التCي شCھدت أعمCال عنCف مسCلح وتھجیCر قسCري لCبعض العوائCل وأطلقCت علCیھم               

 المحافظة التي تمیزت باالستقرار األمني النسCبي  إلى، وتزاید أعدادھم )النازحین(وزارة الھجرة والمھجرین إسم 
عائلCة  ) ٩٦٣٧(مقارنة بالظروف األمنیة في المحافظات األخرى، فقد  بلغ عCدد العوائCل النازحCة إلیھCا أكثCر مCن       

  ).٢٢(فرد من محافظات مختلفة كان أكثرھا من محافظة بغداد، جدول  )٥٥٢٩٨(تضم 
حیث . اإلداریةالوحدات  بحسبوكان وجھ الھجرة الوافدة من المحافظات األخرى إلى محافظة النجف متباینة 

، )٢٣(مراكز جاذبة للسكان أكثر من غیرھا، جدول ) النجف، الكوفة، المناذرة(یالحظ إن مراكز االقضیة 
ھا المركز اإلداري واالقتصادي والدیني لیس على مستوى اإلقلیم فحسب وإنما على وصفالسیما مدینة النجف ب

  . مات أكثر مقارنًة مع المناطق األخرى من اإلقلیممستوى المناطق واألقالیم األخرى، لذا توفرت فیھا الخد
  
  )٢٢(جدول 

  )٢٠١٠-٢٠٠٥(خالل المدة  األخرى إلى محافظة النجفالعراق أعداد العوائل النازحة من محافظات 

  عدد األفراد  عدد العوائل  المحافظة  ت

  ٤٤٩٤٤  ٨٠١٣  بغداد  ١

  ٤٤٢٤  ٧٧٤  دیالى  ٢

  ١٣٣٢  ٢٢٢  نینوى  ٣



 

)٧٩(  

  ١٩٣١  ٢١٧  االنبار  ٤

  ١١٦٧  ١٦١  صالح الدین  ٥

  ٩١٣  ١٤٥  بابل  ٦

  ٥١٠  ٩٣  كركوك  ٧

  ٦٦  ١٠  واسط  ٨

  ٧  ١  دھوك  ٩

  ٤  ١  السلیمانیة  ١٠

  ٥٥٢٩٨ ٩٦٣٧  المجموع
على وزارة المھجرین والمھاجرین، دائرة الفروع، قسم المحافظات الوسطى، فرع باإلعتماد : المصدر

  .٢٠١١رة، النجف األشرف، المسح المیداني، بیانات غیر منشو

  
  
  
  )٢٣(جدول 

  )٢٠١٠-٢٠٠٥(خالل المدة محافظة النجف الوحدات اإلداریة في أعداد العوائل النازحة إلى 
  عدد اإلفراد  عدد العوائل  الوحدة اإلداریة  ت
  ٣٦٧٩٧  ٦٤٦٠  النجف. ق. م  ١
  ١٠٦١  ١٦٧  الحیدریة. ن  ٢
  ٧  ١  الشبكة. ن  ٣
  ١٠٤٠٢  ١٨٧٤  الكوفة. ق.م  ٤
  ٨٥٣  ١٣٧  العباسیة. ن  ٥
  ١٩٨  ٢٨  الحریة. ن  ٦
  ٣٢٩٠  ٥٢٧  المناذرة. ق. م  ٧
  ١٢١٧  ١٨٨  الحیرة. ن  ٨
  ١٣٣٣  ٢٣٣  المشخاب. ن  ٩
  ١٤٠  ٢٢  القادسیة. ن  ١٠

  ٥٥٢٩٨ ٩٦٣٧  المجموع
وزارة المھجرین والمھاجرین، دائرة الفروع، قسم المحافظات الوسطى، فرع  باإلعتماد على: المصدر

  .٢٠١١داني، بیانات غیر منشورة، النجف األشرف، المسح المی
  
  



 

)٨٠(  

ھنCCاك سCCكان بعضCCھم  إذأمCCا الھجCCرة الوافCCدة الثانیCCة فھCCي الھجCCرة السCCكانیة الوافCCدة إلیھCCا مCCن خCCارج العCCراق،   
نظCCام المبCCاد، وبعCCدھا رجCCع معظمھCCم إلCCى منCCاطق سCCكناھم   ال خCCالل حكCCمھCCاجروا والCCبعض اآلخCCر ھّجCCروا قسCCرًا  

ة والمسCجلة لCدى فCرع وزارة الھجCرة والمھجCرین فCي محافظCة النجCف نحCو          عدد العوائل العائCد وقد بلغ . األصلیة
وبلغ عدد أفراد  )١(.عائلة فقط لدیھا معامالت كاملة ومدخلة في قاعدة بیانات الفرع) ٢١٤٩(عائلة منھا ) ٧٤٥٠(

عCّدة  من مجموع عCدد األفCراد الCذین عCادوا مCن دول      ) ٪٥٢.١(فرد كان نسبة عدد الذكور ) ٩٦٩١(ھذه العوائل 
وقد توّزعوا علCى الوحCدات اإلداریCة فCي     ). ٢٤(جدول ..). الوالیات المتحدةوسوریا والسعودیة وإیران (أبرزھا 

 ).٢٥(جدول. من عدد العائدین كان أغلبھم من الذكور) ٪٧٣(المحافظة إال إن مركز قضاء النجف أستحوذ على 
فCرص العمCل وأحCدث ضCغطًا كبیCرًا علCى الخCدمات        وبالتالي تزایCد الطلCب علCى     أدى ذلك إلى زیادة حجم السكان

والبنى اإلرتكازیة في المحافظة التي یعاني واقعھا من الضعف وتدني مستویات بعضھا، ما أثـّر سلبًا على الواقع 
  .التنموي للمحافظة في إستیعاب ھذه األعداد الكبیرة من السكان

  
  
  
  )٢٤(جدول

   إلى محافظة النجفالمھجر دولة  بحسبالعائدة  )المھّجرة والمھاجرة(عدد األفراد والعوائل 
  )٢٠١٠-٢٠٠٣(خالل المدة 

  عدد األفراد  عدد العوائل  الدولة  ت
  المجموع  إناث  ذكور

  ٤٦٣٤  ٢٤٤٦  ٢١٨٨  ٩٩٣  إیران  ١
  ١٢٢٦  ٥٦٩  ٦٥٧  ٢٥٢  السعودیة  ٢
  ٦٤٧  ٣١١  ٣٣٦  ١٤٥  سوریا  ٣
  ٣٠٩  ١٦٠  ١٤٩  ١٣٨  الوالیات المتحدة  ٤
  ٤٤٥  ١٩٨  ٢٤٧  ١٠٥  السوید  ٥
  ٢٩٧  ١٥٠  ١٤٧  ٧٠  األردن  ٦
  ٢٤٠  ١٢٤  ١١٦  ٥٣  اإلمارات  ٧
  ٢٢٧  ١٢٢  ١٠٥  ٥٢  أسترالیا  ٨
  ٢٠٢  ٩٧  ١٠٥  ٤٤  ھولندا  ٩
  ١٠٩  ٥٩  ٥٠  ٤٣  ألمانیا  ١٠
  ٢٠٣  ١٠٤  ٩٩  ٤٢  لیبیا  ١١
  ٩٦  ٤٦  ٥٠  ٣٧  الدنمارك  ١٢

                                                 
المیداني، بیانات غیر وزارة المھجرین والمھاجرین، دائرة الفروع، قسم المحافظات الوسطى، فرع النجف األشرف، المسح ) ١(

 .٢٠١١منشورة، 



 

)٨١(  

  ١٥١  ٧٣  ٧٨  ٣٤  لبنان  ١٣
  ٨٨  ٤٥  ٤٣  ٣٠  بریطانیا  ١٤
  ٦٣  ٢٨  ٣٥  ٢٦  كندا  ١٥
  ١١٠  ٥٢  ٥٨  ٢٦  الیمن  ١٦
  ٤٤  ٢٠  ٢٤  ١٥  النرویج  ١٧
  ٦٠٠  ٣٦  ٥٦٤  ٤٤  دولة أخرى ٢٠  ١٨

  ٩٦٩١  ٤٦٤٠  ٥٠٥١  ٢١٤٩  المجموع
على وزارة المھجرین والمھاجرین، دائرة الفروع، قسم المحافظات الوسطى، فرع النجف  باإلعتماد: مصدرال

  .٢٠١١األشرف، الحاسبة، بیانات غیر منشورة، 
  
  
  
  
  
  )٢٥(جدول 

  الوحدة اإلداریة  بحسبمحافظة النجف  إلىوالعائدة  )والمھاجرة ةالمھّجر(فراد والعوائل األ أعداد
  )٢٠١٠-٢٠٠٣(خالل المدة 

عدد   الوحدة اإلداریة  ت
  العوائل

  عدد األفراد
  المجموع  إناث  ذكور

  ٧٠٥٤  ٣٣٥٣  ٣٧٠١  ١٥٧٧  النجف. ق. م  ١
  ٦٠  ٣٢  ٢٨  ١١  الحیدریة. ن  ٢
  ٠  ٠  ٠  ٠  كةالشب. ن  ٣
  ١٤٨٠  ٧٠٤  ٧٧٦  ٣٣٣  الكوفة. ق.م  ٤
  ١٦٩  ٩٠  ٧٩  ٣٤  العباسیة. ن  ٥
  ٧٤  ٣٥  ٣٩  ١٦  الحریة. ن  ٦
  ٢٢٧  ١١٩  ١٠٨  ٤٦  المناذرة. ق. م  ٧
  ٣٥٨  ١٧٠  ١٨٨  ٧٧  الحیرة. ن  ٨
  ٢١٥  ١٠٦  ١٠٩  ٤٤  المشخاب. ن  ٩
  ٥٤  ٣١  ٢٣  ١١  القادسیة. ن  ١٠

  ٩٦٩١  ٤٦٤٠  ٥٠٥١  ٢١٤٩  المجموع 
وزارة المھجرین والمھاجرین، دائرة الفروع، قسم المحافظات الوسطى، فرع النجف  عتماد علىباإل: المصدر

  .٢٠١١األشرف، الحاسبة، بیانات غیر منشورة، 
  



 

)٨٢(  

 :)نسبة النمو( ة السنویةالسكانیزیادة ال نسبة -٧ -٢ -٢
نمCو السCكان الموجCب    النمو السكاني و مصطلحیطلق على التغیر في حجم السكان سواء بالزیادة أو النقصان 

الموالیCCد والوفیCCات والھجCCرة وال یتقCCرر نمCCو السCCكان بعامCCل واحCCد وإنمCCا بجمیCCع  : والسCCالب مصCCدره ثالثCCة عوامCCل
لذا فان أھمیة نمو السكان في كونھ األساس لبناء توقعات وتطور حجم السCكان فCي المحافظCة، لCذا یCتم       )١(العوامل
تتضمن التوقعات المستقبلیة  ٢٠٢٠لتحدید تقدیرات سنة  ٢٠١٠نة وس ١٩٩٧النمو السكان بین سنة  نسبةمعرفة 

النمCو السCكاني فCي     نسCبة  توقCد بلغC  لحجم السكان في الوحCدات االداریCة للمحافظCة خCالل عشCرة سCنوات القادمCة        
فCي   نسCبة فقCد بلCغ أعلCى     ).٢٦(كمCا فCي جCدول     )∗(الوحدات اإلداریCة والبیئCة   بحسبوقد تباین ) ٥.١٢(المحافظة 

CCة ناحیCC٩.٢٨(ة الحیدری ( یةCCة القادسCCي ناحیCCدل فCCى معCCوأدن)ى )٠.٩٨CCان أعلCCا كCCبة، فیمCCة  نسCCي ناحیCCغ فCCو بلCCللنم
  .بالنسبة لسكان الریف) ١٣.٥(بالنسبة لسكان الحضر وفي مركز قضاء النجف ) ١٣.٨(العباسیة 

  
  
  )٢٦(جدول 

  )٢٠١٠ - ١٩٩٧(لمدة البیئة والوحدة اإلداریة في محافظة النجف ل بحسبالسكان نمو  نسبة

  الوحدة اإلداریة  ت
 النمو نسبة

لسكان 
  )٪(الحضر

 النمو نسبة
لسكان 
  )٪(الریف

 النمو نسبة
 لسكان
  )٪(المحافظة

  ٥.٧٦  ١٣.٥١  ٥.٥٨  النجف. ق. م  ١

  ٩.٢٨  ٨.٤٣  ١١.٤٢  الحیدریة  ٢

  ٥.٦٥  ٤.٨٥  ٦.٨٩  الشبكة  ٣

  ٤.٧٦  ٧.٢٩  ٣.٨٧  الكوفة. ق. م  ٤

  ٣.٨٩  ٢.٩٩  ١٣.٧٨  العباسیة  ٥

  ٣.٧٩  ٢.٦٠  ٦.٦٣  الحریة  ٦

  المناذرة. ق. م  ٧
٣.٣٦  ٧.٢٤  ٥.١١  

  الحیرة  ٨

  ٢.٩٣  ٢.٤١  ٤.١٩  المشخاب  ٩

  ٠.٩٨  ٠.٥٦  ٥.١٩  القادسیة  ١٠

 ٥.١٢  ٤.٥٩  ٥.٣٥   المحافظة
                                                 

 .٣٦، ص٢٠٠٢عباس فاضل السعدي، جغرافیة السكان، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، ) ١(
إعتماداً على نسبة الزیادة السكانیة  ٢٠٢٠التقدیرات ألعداد السكان في المحافظة بحسب الوحدة اإلداریة والبیئة لسنة  سیتم تناول) ∗(

 .الفصل السادسفي  السنویة



 

)٨٣(  

  -  -  -  مجموع التقدیرات
 ).ونسبة النم(ومعادلة نسبة الزیادة السكانیة السنویة ) ١٣(جدول على باإلعتماد: المصدر   

     )١٩٩٧(تعداد سنة  -)٢٠١٠(تعداد سنة                                             
   ١٠٠× ــــــــــــــــــــــــــــــ =  نسبة النمو                     

 )عدد السنوات بین التعدادین)(١٣(× ) ١٩٩٧(تعداد سنة                                     
                                                             

مركز التدریب والدراسات وآخرون، أساسیات علم السكان ـ طرق وتطبیقات، جامعة صنعاء ـ  أحمد محمد شجاع الدین: المصدر  
  .١٩٥ص، ٢٠٠٥بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة لألنشطة السكانیة في الیمن،  السكانیة

  
 
 
 
 
 
 

  :المستقرات البشریة -٨ -٢ - ٢
تظھر أھمیة دراسة المستقرات البشریة في اإلقلیم لمعرفة مدى حاجتھا من المشاریع التنمویة والخدمیة 

فإن . الرئیسة، وتتوزع المستقرات البشریة في محافظة النجف توزیعًا جغرافیًا غیر منتظمًا، ویمثل واقعًا معقدًا
، ونتیجًة لھذا اإلداریةللسكان نشأ تباینًا في كثافتھم وأعدادھم بین الوحدات االختالف في التوزیع المكاني والبیئي 

لذا نجد بعض السكان . التباین في أعداد السكان نتج عنھ اختالف في حجوم المستقرات البشریة وأشكالھا
ة یتمركزون في مستقرات معینة ویتشتتون في مستقرات أخرى، وعادة ما یستقرون في المستقرات الحضری

كبیرة الحجم مثل مراكز االقضیة والنواحي، أما السكان الذین یتشتتون فیھا ھي مستقرات ریفیة صغیرة الحجم 
اما المستقرات البشریة التي یسكنھا البدو فھي مستقرات صغیرة غیر ثابتة بل في الغالب متنقلة، . وتتمثل بالقرى

. یلو متر المربع الواحد كما الحال في ناحیة الشبكةوكثافتھا السكانیة قد تصل الى شخص واحد او اقل في الك
 )٢٧(جدول  :في المحافظة إلى ما یأتي )∗(تحّضرھا وبعض خدماتھا بحسبویمكن تصنیف المستقرات البشریة 

  ).١٣(وخریطة 
المستقرات البشریة الحضریة وعادة ما تكون عالیة الكثافة السكانیة، وتشمل : المجموعة األولى .١

یة التي تمتاز بحجم سكانھا الكبیر، وتتوفر فیھا من خدمات إداریة وإقتصادیة واجتماعیة المناطق الحضر
، المشخاب، الحیدریة، "أبو صخیر"النجف، الكوفة، المناذرة (أساسیة، تتضح جلیًا في المراكز الحضریة 
مركز اإلداري والدیني ال) مدینة النجف األشرف(وكانت مستقرة ) العباسیة، الحیرة، الحریة، القادسیة، الشبكة

  .واالقتصادي للمحافظة، إذ یعد مركز جذب ونقطة إنطالق باتجاه المستقرات البشریة األخرى في المحافظة
المستقرات البشریة الریفیة وتكون متوسطة الكثافة السكانیة، وتشمل المستقرات : المجموعة الثانیة .٢

في كل وحدة إداریة في المحافظة، وبسبب البیئة الزراعیة الریفیة متمثلًة بالقرى والمستقرات الریفیة األخرى 
                                                 

خدمات الطرق البریة المعبّدة وتوفـّر خدمات الماء الصافي وذلك لتوفـّر بیانات ھذه الخدمات تبعاً لمؤشرات المستقرات  تفـّ صن )∗(
   .ثانیة جھةفي الخدمات األخرى من  اوألھمیة ھذه الخدمات للسكان وأثرھمن جھة لكل مستقرة السیما القرى 



 

)٨٤(  

السائدة في ھذه المستقرات فإنھا تحوي نمطًا عمرانیًا كثیفًا مستقرًا ومرتبطًا بالمساحات الزراعیة من جھة 
وبالمراكز الحضریة من جھة أخرى، وفیھا بعض الخدمات الرئیسة مثل خدمة الكھرباء والماء واإلسكان 

 . مستقرة ریفیة) ٣٤٩(بدة، بلغ عدد المستقرات ضمن ھذه المجموعة نحو والطرق المع
المستقرات البشریة النائیة وتكون قلیلة الكثافة السكانیة، وتشمل المستقرات النائیة : المجموعة الثالثة .٣

ي تعاني وغیر متصلة بشبكة الطرق المعبدة، تتمثل ببعض المناطق الریفیة النائیة وبعض المناطق المعزولة والت
من ضعف اإلمكانیات الطبیعیة أو البشریة، كما ھو حال بعض قرى ناحیة الشبكة، وھور صلیب في ناحیة 

السیما ربطھا  الھاّمةالقادسیة، وھور ابن نجم في ناحیة الحریة، التي تحتاج إلى توفیر الخدمات والبنى التحتیة 
ضمن ) القرى(یر واقعھا، بلغ عدد المستقرات الریفیة بشبكة الطرق المعبدة وإنشاء مشاریع تنمویة تسھم في تطو

 .)١(مستقرة) ١٦٠(ھذه المجموعة 
األولى تضم مستقرات : مستقرة وذات ثالث مستویات في التنمیة) ٥٠٩(یتضح مما تقدم ان في المحافظة 

ة ذات والثانیة مستقرات بشریة ریفی. مستقرات) ١٠(بشریة حضریة ذات مستوى تنموي متوسط، بلغ عددھا 
والثالثة مستقرات بشریة نائیة وغیر متصلة بشبكة الطرق . مستقرة) ٣٤٩(مستوى تنموي متوسط، بلغ عددھا 

مستقرة غیر متصلة بشبكة الطرق المعبدة، مما یصعب ) ١٦٠(المعبدة ذات مستوى تنموي متخّلف، بلغ عددھا 
ى مشاریع تنمویة وخدمات أساسیة السیما مستقرات مبعثرة متناثرة، تحتاج إل بشكلالوصول إلیھا، تكون على 

  .تعبید الطرق وربطھا بالشبكة المعبدة
  )٢٧(جدول 

  ٢٠١٠سنة لالمستوى التنموي والوحدة اإلداریة في محافظة النجف  بحسبالمستقرات البشریة عدد 

  

 ت

  

 الوحدة اإلداریة

   المستقراتمستویات 

 الضعیف المقبول المتوسط المجموع

 ٢٦ ١٠ ١٥ ١ فالنج. ق. م ١

 ٤٨ ١٨ ٢٩ ١ الحیدریة. ن ٢

  ٣ ٢  (*) ٠ ١ الشبكة. ن ٣

 ٦٠ ٢٠ ٣٩ ١ الكوفة. ق.م ٤

 ٩٤ ٢٨ ٦٥ ١ العباسیة. ن ٥

 ٢٩ ٩ ١٩ ١ الحریة. ن ٦

 ٣٠ ١٧ ١٢ ١ المناذرة. ق. م ٧

 ٦٢ ٨ ٥٣ ١ الحیرة. ن ٨

 ٩٨ ١٨ ٧٩ ١ المشخاب. ن ٩

                                                 
 واإلسكان، الھیأة العامة للطرق والجسور، مدیریة طرق وجسور محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط وزارة األعمار )١(

  .٢٠١١بیانات غیر منشورة، ، والمتابعة



 

)٨٥(  

 ٦٩ ٣٠ ٣٨ ١ القادسیة. ن ١٠

 ٥١٩  ١٦٠ ٣٤٩ ١٠ المجموع
  .لوجد مستقرات ریفیة ثابتة في ناحیة الشبكة بل معظمھا متنقلة ألن سكانھا بدو رّحتال (*) 

  : علىباإلعتماد: المصدر
، بیانات غیر ٢٠١٠ - ٢٠٠٩وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، نتائج تحدیث عملیات الحصر والترقیم لسنة   -

 .٢٠١١منشورة، 

سكان، الھیأة العامة للطرق والجسور، مدیریة الطرق والجسور في محافظة النجف األشرف، قسم وزارة األعمار واإل  -
 .٢٠١١التخطیط والمتابعة، بیانات غیر منشورة، 

وزارة البلدیات واألشغال العامة، المدیریة العامة للماء، مدیریة ماء محافظة النجف األشرف، الھیأة الفنیة، قسم ماء القرى   -
  .٢٠١١بیانات غیر منشورة، واألریاف، 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

)٨٦(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :نخلص مما تقّدم إلى ما یأتي
من ) ٪٤(وشكلوا ما نسبتھ  ٢٠١٠ سنةنسمة ل) ١١٩٣٦٠٣(قّدر عدد سكان محافظة النجف حوالي  .١

) ٪٤.١(وشكلوا حوالي نسمة ) ١٢٩١٣٨٨(مجموع عدد سكان العراق، في حین بلغ عدد سكان المحافظة نحو 
أستحوذ مركز قضاء . نتائج عملیة الحصر والترقیم بحسبلكن  اذاتھ سنةلل من مجموع عدد السكان في العراق

التقدیرات نحو  بحسبمن مجموع عدد سكان المحافظة، في حین كان نسبة العدد ) ٪٥٢.٩(النجف على 
ناحیة المشخاب، (ثم كل من ) ٪١٦.٥(، وجاء بالمرتبة الثانیة مركز قضاء الكوفة نحو اذاتھ سنةلل) ٪٤٩.٢(

على التوالي، ثم ) ٪٦.٢٥(و) ٪٦.٢٦(و) ٪٦.٢٧(بنسب متقاربة نحو ) مركز قضاء المناذرة، ناحیة العباسیة
الحیرة (، فیما كانت نسبة عدد سكان ناحیتي )٪٣.١(، تلتھا ناحیة القادسیة نحو )٪٣.٧(ناحیة الحیدریة بحوالي 

على التوالي، ولقلة عدد السكان في ناحیة الشبكة حّلت أخیرًا  )٪٢.١٨(و) ٪٢.٦٥(نحو ) والحریة
یالحظ إن السكان قد توزّعوا على  الوحدات اإلداریة، . من مجموع عدد السكان في المحافظة) ٪٠.٠٣(بحوالي

فنحو ، لكن بنسب متباینة من منطقة ألخرى بسبب إختالف العوامل االقتصادیة والطبیعیة لمنطقة الدراسة
من السكان یتمركزون في المنطقة السھلیة والمنبسطة من المحافظة، لتوافر الموارد المائیة والمساحات ) ٪٩٧(

الزراعیة والخدمات الحضریة، مما یدل على ارتباط توزیع السكان بأشكال السطح والموارد المائیة فضًال عن 
  .توفـّر الخدمات

من ) ٪٢٨.٨(السكان الریف نحو  نسبةو) ٪٧١.٢(السكان الحضر في المحافظة نحو نسبة  تبلغ .٢
 سنةفي ) ٪٦٧.٧(، بعدما كان عدد السكان الحضر حوالي ٢٠١٠ سنةمجموع عدد السكان في المحافظة ل

ما یشیر إلى زیادة عدد السكان . من مجموع عدد السكان في المحافظة) ٪٣٢.٣(وعدد السكان الریف  ١٩٩٧
وتتباین نسبة السكان الحضر . ٢٠١٠ سنةالسكان الریف  الحضر بنسبة أكبر من الزیادة الحاصلة في عدد

من مجموع عدد السكان ) ٪٧١.٦(الوحدات اإلداریة، إذ أستحوذ مركز قضاء النجف بحوالي  بحسبوالریف 
ومن ) ٢٠١٠،١٩٩٧(  توزبعات السكانیة للحضر والریف لسنةوتبین من ال. ٢٠١٠ سنةالحضر في المحافظة ل

توفر العمل والسكن  بحسبان السكان ال یتوزعون بصورة مخطط لھا وانما  خالل ھذه التوزیعات تبین
 .والخدمات
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). ١٠١.٤(نحو  ٢٠١٠  سنةفیما بلغت في  ١٩٩٧ سنةل) ٩٧.٥٦(بلغت نسبة النوع في المحافظة نحو  .٣
) ٪٤٣(ونحو  ١٩٩٧ سنةفي ) ٪٤٦(أّما التركیب العمري لسكان المحافظة فبلغت نسبة فئات صغار السن 

نحو  ١٩٩٧ سنةل) النشطین اقتصادیًا(سنة ) ٦٤-١٥(، وبلغت نسبة الفئة العمریة ٢٠١٠ سنةتقدیرات  بحسب
 سنةسنة فأكثر ل ٦٥، وبلغت نسبة فئة كبار السن )٪٥٤(نحو  ٢٠١٠ سنةعدد السكان ولمن مجموع ) ٪٥١(

كبار (ان فئة حظ یال. التقدیرات بحسب ٢٠١٠سنة من مجموع السكان والنسبة ذاتھا في ) ٪٣(نحو  ١٩٩٧
، وھي مرتفعة مما ٢٠١٠ سنةل) ٪٤٣(بلغت نسبتھا ) نةس ١٥األقل من (، وأن الفئة العمریة )٪٣(بلغت ) السن

یشیر إلى إن مجتمع محافظة النجف مجتمع فتي مما یتطلب توفیر المزید من المشاریع التنمویة السیما الخدمیة 
فأن زیادة السكان السیما بھذه الفئة یتطلب توفیر الخدمات التي ، )أھمھا الخدمات الصحیة والتعلیمیة والترفیھیة(

إما الفئة . البد من التخطیط لھا مسبقًا، حتى تكون متوازیة مع ھذه الزیادة إذا ما إستلزم توفیرھا قبل ذلك
، ٢٠١٠ سنةل) ٪٥٤(قد بلغت نسبتھا الوسطیة المنتجة فئة السكان ذات النشاط االقتصادي والبدني والذھني، ف

وھي الفئة التي تعتمد علیھا التنمیة في تنفیذ مشاریعھا المتعددة، وما توفره من أیدي عاملة في المعامل والورش 
الصناعیة والمزارع والمحال التجاریة والقطاعات الخدمیة األخرى، فضًال عن ما تتطلبھ ھذه الفئة من توفیر 

 .اج وعدد األسرالمزید من الوحدات السكنیة بسبب تزاید معدل الزو
، مقابل غیر النشطین ١٩٩٧ سنةل) ٪٥٧(بلغت نسبة السكان النشیطون اقتصادیًا في المحافظة نحو   .٤

، فیما بلغت نسبة  السكان النشیطون ١٩٩٧ سنةل) ٪٧٥(، فیما بلغت نسبة اإلعالة حوالي )٪٤٣(اقتصادیًا نحو 
أیضًا ، أي ان نسبة اإلعالة بلغت ٢٠١٠ سنةل )٪٤٦(مقابل غیر النشیطین اقتصادیًا ) ٪٥٤(اقتصادیًا نحو 

 .في المحافظةحیث تشیر إلى ارتفاع نسبة القادرین عن العمل  وتعد نسبة جیدة ٢٠١٠ سنةل) ٪٨٥(
، بعدما كانت حوالي ٢٠١٠ سنةل ٢كم/نسمة) ٤٤.٨(بلغت نسبة الكثافة السكانیة في محافظة النجف  .٥

ناك زیادة مستمرة بالكثافة السكانیة بین مدة وأخرى بسبب مما یالحظ ھ. ١٩٩٧ سنةفي  ٢كم/نسمة) ٢٦.٩(
وإذا ما استبعدنا مساحة األرض الكبیرة لناحیة الشبكة التي تعد غیر مأھولة . الزیادة السكانیة المستمرة في اإلقلیم

بالسكان نسبیًا من أجل أن یكون للمؤشر قیمة حقیقیة كما وصفھا بعض المتخصصین في ھذا المجال لنحصل 
، وھذه نسبة عالیة یتمیز بھا ٢كم/نسمة) ٣٧٧(على نسبة الكثافة السكانیة أكثر واقعیة لإلقلیم، فتصبح النسبة 

، حتى ال )الوحدات اإلداریة في المحافظة(اإلقلیم، ویفّضل إن تكون ھذه النسبة متوازنة في مناطق اإلقلیم الواحد 
زیة وطلب متزاید على فرص العمل في منطقة دون تشكل زخم سكاني وضغطًا على الخدمات والبنى اإلرتكا

سواھا، ومن ثم حدوث مشكالت خدمیة وعمرانیة وإجتماعیة تؤثر سلبًا على سیر عملیة التنمیة اإلقلیمیة 
تباینت نسبة الكثافة السكانیة بین الوحدات اإلداریة، فأحتل مركز قضاء الكوفة المرتبة األولى بھذه  فقد. المتوازنة
، إذ أعدت منطقة كثیفة السكان بسبب مساحتھا الصغیرة قیاسًا إلى عدد سكانھا ٢كم/نسمة) ١٦٥٤.٨( النسبة نحو
 .الكبیر نسبیًا

ھناك اتجاھًا للتركز السكاني في مركز قضائي النجف والكوفة السیما مCدینتي النجCف والكوفCة المCدینتین      .٦
من إجمالي عدد سCكان المحافظCة   ) ٪٦٢.٣(ثر من الرئیستین في المحافظة وتزاید أھمیتھما، فقد إستحوذا على أك

یالحظ إن المحافظة تعCد مCن بCین    وفي مدینة الكوفة، ) ٪١١.٣(في مدینة النجف و) ٪٥١(، حوالي  ٢٠١٠ سنةل
 سCنة من مجموع عدد سكانھا ل) ٪٧١.٢(محافظات العراق ذات التحّضر المرتفع، إذ تبلغ نسبة الحضر فیھا نحو 

 .وتائرھا في اإلقلیمسبة التحّضر وإسھامھ في عملیة التنمیة وتسریع ارتفاع ن ما یعني ،٢٠١٠
والحظ ھناك تباینًا فیما بینھا على المراكز الحضریة في المحافظة ) الحجم –المرتبة (طّبقت قاعدة زیف  .٧

فCCي حCCین ال توجCCد مCCدن ضCCمن   ) نسCCمة فCCأكثر  ٦٣٠٠٠١الفئCCة (إذ وجCCدت مدینCCة واحCCدة ضCCمن المرتبCCة االولCCى    
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ولCم تكCن   ) نسCمة  ١٦٠٠٠٠-٨٠٠٠١الفئCة  (ن الثانیة والثالثCة ووجCدت مدینCة واحCدة فCي المرتبCة الرابعCة        المرتبتی
) نسCمة  ٤٠٠٠٠-٢٠٠٠١الفئCة  (ھناك مدینة ضمن المرتبة الخامسة، فیما وجدت مدینتین ضمن المرتبة السادسة 

مCCن المرتبCCة الثامنCCة    ومدینCCة واحCCدة لكCCل ) نسCCمة ٢٠٠٠٠-١٠٠٠١الفئCCة(وأربعCCة مCCدن ضCCمن المرتبCCة السCCابعة    
 . والتاسعة

، ٢٠١٠ فCي سCنة  عامCل  ) ١٧٩٠٦٠(إنخفCض إلCى    ١٩٩٧ في سنةعامل ) ١٨٤٥٩٧(بلغ عدد العاملین  .٨
النشCاط   بحسCب رغم الزیادة الكبیرة الحاصلة بعدد السكان للمCدة ذاتھCا، وقCد تبCاین عCدد العCاملین       یالحظ إنخفاضھ 

إلCى إسCتحواذ عCدد العCاملین فCي قطCاع التجCارة         ١٩٩٧ سCنة م للسكان االقتصادي أیضًا، إذ تشیر نتائج التعداد العا
من مجمCوع عCدد السCكان العCاملین     ) ٪٢٣.١(على ) الفنادق والمطاعم(المتضمن تجارة الجملة والنشاط السیاحي 

) عCام القطCاع ال (في المحافظة، أما القطاعات األخرى التي توظـّف أعدادًا كبیCرة مCن العCاملین مثCل اإلدارة العامCة      
في حین أختلف عدد العاملین . اذاتھ السنةمن مجموع عدد السكان العاملین في ) ٪٣٠.١(شّكل عدد العاملین فیھا 

، إذ بلغت نسبة العاملین في قطاع التجارة المتضCمن تجCارة الجملCة    ٢٠١٠ سنةفي األنشطة االقتصادیة والخدمیة 
عاملین في المحافظة، فیما أسھم عدد العاملین في قطاع من مجموع عدد ال) ٪٢٧.٦(والنشاط السیاحي أیضًا نحو 

وأما القطاعات األخرى التي توظف أعدادًا كبیرة مCن العCاملین مثCل اإلدارة العامCة     ) ٪١٥.١(الصناعة التحویلیة 
 . اذاتھ سنةمن مجموع عدد السكان النشطین اقتصادیًا لل) ٪٣٥.٧(شّكل عدد العاملین فیھا 

من مجموع عدد ) ٪٢٣.٧٣(غیر مستخدمة من العاملین، فقد بلغ معدل البطالة نحو ھناك أعدادًا متاحة و .٩
، وكان واقع ٢٠٠٨ سنةمن مجموع عدد سكان المحافظة ل) ٪١٤.٤٨(لینخفض إلى  ٢٠٠٥ سنةسكان المحافظة 

 البطالة في الحضر أعلى من الریف والبطالة من اإلناث أعلى من الذكور وكان المعدل العام للبطالة في
، إّال إن معدل البطالة لإلناث كان أعلى من )٪١٥.٣٤(المحافظة أقل من مثیلة على مستوى العراق الذي بلغ 

 .مثیلھ في عموم العراق
) الوافدة إلیھا(أسھمت الھجرة في نمو سكان محافظة النجف بشكل كبیر السیما في الھجرة الداخلة  .١٠

وفیھا  ٩/٤/٢٠٠٣ولغایة  ١٩٧٧الھجرة خالل المدة من  المرحلة األولى شملت: ویمكن تقسیمھا إلى مرحلتین
كانت الھجرة التي تشھدھا المحافظة ھي داخلیة سواء بین الوحدات اإلداریة في داخل المحافظة أو بین المحافظة 
والمحافظات األخرى السیما المحافظات الجنوبیة التي تعرضت للقصف ومعارك مسلحة خالل الحرب العراقیة 

وقد شملت نوعین من الھجرة  ٢٠٠٣/ ٩/٤أما المرحلة الثانیة فتشمل الھجرة بعد ) ١٩٨٨- ١٩٨٠(اإلیرانیة 
الوافدة، األولى ھجرة السكان من بعض المحافظات التي شھدت أعمال عنف مسلح وتھجیر قسري لبعض 

ألمني النسبي وتزاید أعدادھم إلى المحافظة التي تمیزت باالستقرار ا) النازحین(العوائل وأطلق علیھم إسم 
عائلة ) ٩٦٣٧(مقارنة بالظروف األمنیة في المحافظات األخرى، فقد  بلغ عدد العوائل النازحة إلیھا أكثر من 

أّما الھجرة الوافدة الثانیة فھي الھجرة . فرد من محافظات مختلفة كان أكثرھا من محافظة بغداد )٥٥٢٩٨(تضم 
 خاللھناك سكان بعضھم ھاجروا والبعض اآلخر ھّجروا قسرًا السكانیة الوافدة إلیھا من خارج العراق، إذ 

عدد العوائل العائدة والمسجلة لدى فرع وقد بلغ . نظام المباد وبعدھا رجع معظمھم إلى مناطق سكناھم األصلیةال
عائلة فقط لدیھا معامالت ) ٢١٤٩(عائلة منھا ) ٧٤٥٠(وزارة الھجرة والمھجرین في محافظة النجف نحو 

فرد كان نسبة عدد الذكور ) ٩٦٩١(وبلغ عدد أفراد ھذه العوائل . مدخلة في قاعدة بیانات الفرعكاملة و
إیران، السعودیة، سوریا، الوالیات (من مجموع عدد األفراد الذین عادوا من دول عّدة أبرزھا ) ٪٥٢.١(

) ٪٧٣(النجف أستحوذ على وقد توّزعوا على الوحدات اإلداریة في المحافظة إال إن مركز قضاء ..). المتحدة،
 .كان أغلبھم من الذكورومن عدد العائدین 



 

)٨٩(  

، فقCد بلCغ أعلCى    الوحدات اإلداریة والبیئCة  بحسبوقد تباین ) ٥.١٢(السكاني في المحافظة  نسبة النموبلغ  .١١
 ، فیما كCان أعلCى معCدل للنمCو بلCغ فCي      )٠.٩٨(وأدنى معدل في ناحیة القادسیة ) ٩.٢٨(معدل في ناحیة الحیدریة 

  .بالنسبة لسكان الریف) ١٣.٥(بالنسبة لسكان الحضر وفي مركز قضاء النجف ) ١٣.٨(ناحیة العباسیة 
معدل نمو عالي بلمحافظة تزاید سكان اجاءت خالصة ھذا الفصل تتفق مع الفرضیة الثانیة التي أشارت إلى 

  .بحسب الوحدات اإلداریةحجمھم وكثافتھم ویتباین 
  



)٩٠( 
 

  .االقتصادیةمؤشرات التنمیة : الفصل الثالث
 التنمیة اإلقلیمیة جوانب فيالتي تحظى بتأثیرات بارزة تعد االنشطة االقتصادیة من المرتكزات الرئیسة 

توجد فیھ أنشطة إن اإلقلیم الذي حیث  .ة في اإلقلیمھاّمإسھامھا في تحقیق أھداف ستراتیجیة  فضًال عنالمختلفة 
رفع مستواھم ومتطّورة یكون قادرًا على توفیر المتطلبات األساسیة للبناء والتقـدم لسكانھ و إقتصادیة متعددة

استثمار الموارد الطبیعیة والبشریة واإلقتصادیة المتاحة للنشاط  بعدجوھریة إحداث تغییرات والمعیشي 
  . م إقتصادیًا واجتماعیًا وخدمیًاعندھا تنعكس نتائجھا وآثارھا اإلیجابیة في تنمیة اإلقلی في اإلقلیم قتصادياإل
 : المكانيوتوزیعھ الزراعي لنشاط اواقع  -١-٣

إلى جانب إمكانیتھ لتوطن  ھلسكانیساعد على تأمین الغذاء الالزم  اإلقلیم الذي یتمتع بإنتاج زراعي وفیرإن 
االستھالك المحلي أو تلك  ھة نحوسواء الموّج )∗(الصناعات الزراعیةمشاریع الكثیر من المشاریع التنمویة أھمھا 

نباتیة (وھناك عالقة متبادلة بین المستوى التنموي وبین زیادة الطلب على المنتجات الزراعیة . الموجھة للتصدیر
الت"ي  إلقلیم ما یتطلب المزی"د م"ن المنتج"ات الزراعی"ة     في االتنمیة  ر إلى مستوى من مستویات یش، إذ ی)وحیوانیة
المتزای"دة وارتف"اع    ھمحاج"ات والس"كان  عدد زیادة تبعًا لن الطلب ویتكّو ،عدالت إنتاجھالتوّسع فیھا ورفع میقتضي ا

الطل""ب الناش""ئ م""ن مس""تلزمات اإلنت""اج      فض""ًال ع""ن   تحس""ن األح""وال االجتماعی""ة والص""حیة   مس""توى المعیش""ة و 
ت بزراع"ة بع"ض   ة في محافظة النجف التي أشتھرھاّمیعد النشاط الزراعي من األنشطة االقتصادیة الو .المختلفة

  .المحاصیل الرئیسة أھمھا زراعة الشلب وتصدرت بذلك محافظات العراق كافة
، مث"ـّلت م"ا نس""بتھ   ٢٠١٠س"نة  دون"م ل ) ٢٨٣٧٢٨(بل"غ إجم"الي المس"احات المزروع"ة ف"ي المحافظ""ة ح"والي       

ع"""دا مس"""احة ناحی"""ة الش"""بكة البالغ"""ة    ) ١٣٦٩٦٠٠(م"""ن إجم"""الي مس"""احة المحافظ"""ة البالغ"""ة ح"""والي    ) ٪٢٠.٧(
وھ""ذه المس""احة تتب""این م""ن وح""دة إداری""ة إل""ى أخ""رى، فق""د   ). ١٤(وخریط""ة ) ٢٨(ج""دول  .دون""م) ١٠١٦٠٠٠٠(

) ٪٢٠.١٦(و) ٪٢٠.١٨(أحتلت  كل من ناحیة القادسیة وناحیة العباسیة المرتبة األول"ى زراعی"ًا بنس"ب متقارب"ة     
قضاء المناذرة وناحیة الحیرة بنسبة على التوالي من إجمالي المساحة المزروعة في المحافظة، یأتي بعدھا مركز 

، فیم"ا حص"لت ك"ل    )٪١٤(وبفارق قلیل عن سابقتھا تأتي ناحیة المشخاب بالمرتبة الرابعة من بنسبة ) ٪١٤.٥٧(
) ٪٩.٩٥(بنس"ب   من مركز قضاء النجف وناحیة الحریة ومركز قضاء الكوفة وناحی"ة الحیدری"ة المرات"ب التالی"ة    

أما على مستوى . ى التوالي من إجمالي المساحة المزروعة في المحافظةعل) ٪٦.٦٨(و )٪٦.٨٦(و) ٪٧.٥٥(و
 نسبة المساحة المزروعة في كل وحدة إداریة من مجموع مساحتھا الكلیة فقد إستحوذت كل من ناحیتي المشخاب

 عل"ى الت"والي م"ن مجم"وع المس"احة الكلی"ة لك"ل واح"دة منھ"ا، تالھ"ا          ) ٪٨٠(و )٪٨٠.٩(والقادسیة على م"ا نس"بتھ   
عل""ى الت""والي، ل""ذا یع""د النش""اط الزراع""ي النش""اط الب""ارز لھ""ذه       ) ٪٦٣(و) ٪٦٤.١(ن""احیتي والعباس""یة والحری""ة   

أھمھا خصائص التربة والمناخ والسكان، فیما ) طبیعة وبشریة(الوحدات اإلداریة التي تتمیز بخصائص جغرافیة 
المس"احة المزروع"ة ح"والي     بلغ"ت نس"بة  نجد كل من مركز قضاء الكوفة ومركز قض"اء المن"اذرة وناحی"ة الحی"رة     

لنج"ف وناحی"ة   على التوالي، في حین بلغت نسب المساحات المزروعة ف"ي مرك"ز قض"اء ا   ) ٪٣١.٩(و )٪٣٧.٧(
أما ناحیة الشبكة التي . على التوالي من مجموع المساحة الكلیة لكل واحدة منھا) ٪٣.٨(و )٪٦.٢(الحیدریة نحو 

إال إنھا یمكن الزراعة فیھا باالعتماد على میاه اآلبار كما كان الحال قبل  ائمیةیة دتعاني من عدم وجود موارد مائ
ف"ي دع"م الم"زارعین    ) مدیری"ة الزراع"ة ف"ي المحافظ"ة    (من خالل ما وفـّرتھ الجھات المسؤولة حینھ"ا   ٢٠٠٣سنة 

حاض"ر ف"ال   لزراعة بعض المحاصیل الشتویة والصیفیة حتى كانت تض"اھي المن"اطق األخ"رى، أم"ا ف"ي الوق"ت ال      

                                                 
، الجلدیةولصناعات النسیجیة وا الغذائیة اتتشمل عدداً من الفروع الصناعات التي صناعال نھاابالزراعیة  اتتعرف الصناع )∗(

مثل أنھا الصناعات التي تأتي مستخدماتھا الرئیسة في قطاع الزراعة وتعتمد في إنتاجھا على المواد األولیة للنشاط الزراعي، أي 
والمكائن  كاألجھزةالزراعي  النشاط فيمنتجاتھا النھائیة  تستخدمالصناعة التي فضالً عن وإنتاج المنسوجات،  األلبانالتعلیب وإنتاج 

 .الزراعیة
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ل"ذا نج"د ان   . تزرع سوى بعض المزروعات الت"ي یحتاجھ"ا الس"كان المحلی"ون بس"بب توق"ف ال"دعم الحك"ومي لھ"م         
یمكن تقسیم النشاط الزراعي في منطقة الدراس"ة م"ن   و .معظم النشاط الزراعي یتركز في منطقة السھل الرسوبي

ولك"ل مجموع"ة   ) ت"اج النب"اتي، اإلنت"اج الحی"واني    اإلن: (حیث تأثیره في األنشطة التنمویة إلى مجم"وعتین رئیس"تین  
  .منھا أثرھا في التنمیة اإلقلیمیة في المحافظة

  )٢٨(جدول 
  ٢٠١٠سنة المزروعة في محافظة النجف لمساحة الوحدات اإلداریة الكلیة و

  
  ت

المساحة   الوحدات اإلداریة
  دونم/المزروعة 

المساحة الكلیة 
  دونم /

 ٤٥٣٢٠٠ ٢٨٢٤٤  مركز قضاء النجف  ١
 ٤٩١٢٠٠ ١٨٩٧١  ناحیة الحیدریة  ٢
 ١٠١٦٠٠٠٠ -  ناحیة الشبكة  ٣
 ٥١٦٠٠ ١٩٤٦٨  مركز قضاء الكوفة  ٤
 ٨٩٢٠٠ ٥٧٢٠٨  ناحیة العباسیة  ٥
 ٣٤٠٠٠ ٢١٤٢٨  ناحیة الحریة  ٦
  ناحیة الحیرة  ٨ ١٢٩٦٠٠ ٤١٣٤٨  مركز قضاء المناذرة  ٧
 ٤٩٢٠٠ ٣٩٧٩٥  ناحیة المشخاب  ٩
 ٧١٦٠٠ ٥٧٢٦٦  ناحیة القادسیة  ١٠

 ١١٥٢٩٦٠٠ ٢٨٣٧٢٨  المجموع الكلي
  .٢٠١١وزارة الزراعة، مدیریة الزراعة في محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط والمتابعة، بیانات غیر منشورة، : المصدر

   
  :اإلنتاج النباتيواقع  -١ -١ -٣

الش""لب وال""ذرة  الحنط""ة والش""عیر و (تض""م محافظ""ة النج""ف مس""احات واس""عة لزراع""ة المحاص""یل الرئیس""ة     
على المحاصیل  ةدراسالنركـّز توس. فضًال عن المحاصیل األخرى من الفواكھة والخضروات) الصفراء والتمور

ر في التنمی"ة اإلقلیمی"ة ف"ي المحافظ"ة، وفیم"ا ی"أتي تفص"یل لك"ل         ـّالزراعیة الرئیسة لما تمثلھ من أھمیة كبیرة ومؤث
  : محصول منھا

  ):الرز(محصول الشلب  -١ -١ -١ - ٣
لغذاء معظم السكان في المحافظة والمحافظات األخرى  رئیسًاة ومصدرًا ھاّمیعد من محاصیل الحبوب ال

-٦٥(عمومًا، لما یمتلكھ ھذا المحصول من سعرات حراریة الزمة لنمو جسم اإلنسان، فتحتوي بذوره على 
امھ في بعض الصناعات كذلك إستخد )١(.زیوت) ٪٦-٤(بروتین ونحو ) ٪١٢-٩(كاربوھیدات وحوالي ) ٪٧٠

ًا للحیوانات وتدخل أیضًا في صناعة ھاّم، فیما تعد مخلفاتھ غذاءًا )النشا(النسیجیة والطبیة من خالل منتوج 
الورق والصناعات الیدویة الریفیة المختلفة، إلى جانب إمكانیة إسھامھا في دعم وتطویر الصناعات الغذائیة 

  ..).تینیة،تھبیش الرز، خالصات برووجرش (كصناعة 

  
  
  

                                                 
، )منطقmة السmھل الرسmوبي(سعد عجیل مبارك، أثر زراعة محصول الرز في خصائص التربة في المنطقة الوسطى مmن العmراق  )١(

 .٨٨، ص١٩٩٩بغداد، الجمعیة الجغرافیة العراقیة، ، ٤١مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة، العدد 
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بلغت  فیما، ٢٠٠٠سنة دونم ل) ١٦٥٤٩(بلغت المساحة المزروعة بمحصول الشلب في محافظة النجف نحو 
س""نة دون""م ل) ١٨٤٨١٠(، وازدادت المس""احة المزروع""ة إل"ى  ة ذاتھ"ا س""نط""ن لل) ١٣١٩٠(الكمی"ة المنتج""ة ح"والي   

من إجمالي المساحة المزروعة بھذا المحصول في ) ٪٣٧.١٦(، بنسبة قدرھا )١٦(وشكل  )٢٩(جدول  ،٢٠٠٧
من إجمالي الكمیة المنتجة بمحصول ) ٪٣٩.٩١(طن بنسبة ) ١٥٦٧٧٠(العراق، وقد بلغت كمیة اإلنتاج حوالي 

ف"اض  وقـّلت المساحة المزروعة بھذا المحصول في منطقة الدراسة الى جان"ب إنخ . ذاتھاسنة الشلب في العراق لل



)٩٣( 
 

إنخفض"ت أیض"ًا المس"احة المزروع"ة والكمی"ة المنتج"ة        ٢٠٠٩ س"نة ، وف"ي  ٢٠٠٨ سنةالكمیة المنتجة أیضًا خالل 
) ٩٩٨٨٧(بلغت المساحة المزروع"ة ح"والي    فیما. بحوالي النصف سواء على مستوى منطقة الدراسة أو العراق

، وبلغ""ت الكمی""ة المنتج""ة نح""و   ٢٠١٠ س""نةم""ن إجم""الي المس""احة المزروع""ة ف""ي الع""راق ل    ) ٪٥٢(دون""م بنس""بة  
یمك"ن اس"تثمار   . س"نة ذاتھ"ا  من إجمالي الكمیة المنتجة ف"ي الع"راق لل  ) ٪٤٢.٤(طن محقّقة نسبة قدرھا ) ٦٥٩٣٠(

الكمیات المتاح"ة بالش"كل المناس"ب وبم"ا یس"ھم عل"ى س"بیل المث"ال ف"ي تط"ویر ص"ناعة ج"رش الش"لب، فض"ًال ع"ن                
  .ة في المحافظةإمكانیة إقامة عدد من ھذه المجارش الجدید

الوح"دات اإلداری"ة ف"ي محافظ"ة النج"ف، فكان"ت        بحس"ب لزراعة وإنتاج محصول الش"لب   المكانيأما التوزیع 
م"ن إجم"الي المس"احة المزروع"ة والكمی"ة المنتج"ة لھ"ذا المحص"ول ف"ي          ) ٪٣٦(ناحیة القادسیة ف"ي المقدم"ة بواق"ع    

م"ن  ) ٪٢٩.٨(ة العباسیة بالمرتب"ة الثانی"ة نح"و    ، ثم جاءت ناحی)١٧(وشكل  )٣٠(جدول  ،٢٠١٠ سنةالمحافظة ل
، ف""ي ح""ین ل""م تحق""ق   )٪٢٢.٨٦(إجم""الي المس""احة المزروع""ة والكمی""ة المنتج""ة، تلتھ""ا ناحی""ة المش""خاب ح""والي     

  . الوحدات اإلداریة األخرى سوى نسب منخفضة جدًا او معدومة مثل مركز قضاء النجف وناحیة الشبكة
ي منطقة الدراسة ل"ھ مردوات"ھ االقتص"ادیة واالجتماعی"ة، الس"یما إذا م"ا       إن التوّسع بزراعة محصول الشلب ف

رت لھ الدعم الكافي مثل توفیر المیاه الالزمة لزراعتھ وشراءه بأسعار مغریة وحسن تسویقھ من قبل الجھات توفـّ
قتص"ادیة یمك"ن   لذا نجد ان واقع تمیـّز منطقة الدراسة بزراع"ة وإنت"اج ھ"ذا المحص"ول أكس"بھا مكان"ة إ      .  المسؤولة

االعتماد علیھا والنھوض بواقع التنمیة الزراعیة بصورة خاصة والتنمیة االقتصادیة بصورة عامة لتحقی"ق تنمی"ة   
  .  إقلیمیة ناجحة في المحافظة

  

  
  )٢٩(جدول 

  )٢٠١٠-٢٠٠٧(المنتجة في محافظة النجف والعراق للسنوات  محصول الشلب وكمیاتھبالمساحات المزروعة 
  
 السنة

 العراق جفالن
  طن/اإلنتاج   دونم/المساحة المزروعة   طن/اإلنتاج   دونم/المساحة المزروعة 

٣٩٢٨٠٣ ٤٩٧٣٦٥ ١٥٦٧٧٠ ١٨٤٨١٠ ٢٠٠٧ 
٢٤٨١٥٧ ٣٣٩٠٤٣ ١٢٧٤٠٦ ١٧٣٦٣٩ ٢٠٠٨ 
١٧٣٠٧٤ ٢١٩٧٣٥ ٨٩١٤٢ ٨٩٧٥٠ ٢٠٠٩ 
١٥٥٨٢٩ ١٩١٨٩٥ ٦٥٩٣٠ ٩٩٨٨٧ ٢٠١٠ 

  :باالعتماد على:  المصدر
التعاون اإلنمائي، الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات، مدیریة اإلحصاء الزراعي، تقریر وزارة التخطیط و -

  .٦، ص٣، جدول ٢٠٠٨، آذار ٢٠٠٧إنتاج الشلب وزھرة الشمس لسنة 
قریر وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات، مدیریة اإلحصاء الزراعي، ت -

  .٦، ص٣، جدول ٢٠٠٩، شباط ٢٠٠٨إنتاج الشلب وزھرة الشمس لسنة 
وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات، مدیریة اإلحصاء الزراعي، تقریر  -

  .٧، ص٣، جدول ٢٠٠٩، كانون الثاني ٢٠٠٩إنتاج الشلب وزھرة الشمس لسنة 
، ٢٠١٠الجھاز المركزي لإلحصاء، مدیریة اإلحصاء الزراعي، تقریر إنتاج الشلب وزھرة الشمس لسنة وزارة التخطیط،  -

  .٧، ص٣، جدول ٢٠١١كانون الثاني 
  )١٦( شكل

  )٢٠١٠-٢٠٠٧(محصول الشلب في محافظة النجف والعراق للسنوات من  المنتجةكمیات ال
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  ).٢٩(على جدول باإلعتماد : المصدر
  
  )٣٠( جدول

  ٢٠١٠ سنةالوحدة اإلداریة ل بحسبالمنتجة في محافظة النجف  محصول الشلب وكمیاتھبالمساحات المزروعة 
  طن/اإلنتاج   دونم/المساحة   الوحدة اإلداریة  ت
  ٠  ٠  النجف  ١
  ٥٠١.٥  ٦١٣  الحیدریة  ٢
  ٠  ٠  الشبكة  ٣
  ٢٤٣  ٢٩٧  الكوفة  ٤
  ٢٤٣٧٩.٦  ٢٩٧٩٧  العباسیة  ٥
  ٣٢٩٧.٣  ٤٠٣٠  الحریة  ٦
  ٨٤٦  ١٠٣٤  المناذرة  ٧
  ٤٤٤٢  ٥٤٢٩  الحیرة  ٨
  ١٨٧١٧.٧  ٢٢٨٧٧  المشخاب  ٩
  ٢٩٤٦٣  ٣٦٠١٠  القادسیة  ١٠

  ٨١٨٩٠.١  ١٠٠٠٨٧  المجموع
  -  ٨١٨.١٩  كغم/ متوسط الغلة دونم

وزارة الزراعة، مدیریة الزراعة في محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط  باالعتماد على: المصدر
  . ٢٠١١إلحصاء، بیانات غیر منشورة، والمتابعة، شعبة ا

  
  )١٧( شكل

  ٢٠١٠ سنةالوحدة اإلداریة ل بحسبالمنتجة في محافظة النجف  محصول الشلب وكمیاتھبالمساحات المزروعة 
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  ).٣٠(باإلعتماد على جدول : المصدر
  
  ):القمح(محصول الحنطة  -٢ -١ -١ -٣

ة ت"دخل ف"ي   ھاّم" ھمیت"ھ البالغ"ة ف"ي حی"اة اإلنس"ان كون"ھ م"ادة غذائی"ة         من المحاصیل الزراعیة الرئیسة ول"ھ أ  
م"ن الناحی"ة األھمی"ة الغذائی"ة وقیمت"ھ الغذائی"ة لم"ا        ) ال"رز (صناعة رغیف الخبز والمعجنات، ویأتي بعد محص"ول  

بلغ"ت المس"احة المزروع"ة بمحص"ول الحنط"ة ف"ي محافظ"ة النج"ف نح"و           )١(.تحتویھ من المادة النش"ویة واآلزوتی"ة  
، لت""زداد المس""احة ال""ى س""نة ذاتھ""اط""ن لل) ٩٥٦٦٨(، والكمی""ة المنتج""ة ح""والي ٢٠٠٠ س""نةدون""م ف""ي ) ١٩١٣٣٩(
م"ن إجم"الي المس""احة المزروع"ة بھ"ذا المحص"ول ف"ي الع""راق،       ) ٪٣.٢٣(بنس"بة   ٢٠٠٧ س"نة دون"م ل ) ٢٠٣١٠٦(

محص"ول الحنط"ة ف"ي    م"ن إجم"الي الكمی"ة المنتج"ة ب    ) ٪٦.١٤(ط"ن بنس"بة   ) ١٣٥٢٧٦(وزیادة كمی"ة اإلنت"اج إل"ى    
ق"ـّلت المس""احة المزروع"ة بھ""ذا المحص"ول ف""ي منطق"ة الدراس""ة ال"ى جان""ب إنخف"اض الكمی""ة       . س"نة ذاتھ""ا الع"راق لل 

دون""م بنس""بة ) ٢١٦٧٧٧(، حت""ى إزدادت المس""احة المزروع""ة لتبل""غ نح""و )٢٠٠٩، ٢٠٠٨( س""نتيالمنتج""ة خ""الل 
) ١٢٨٦١١(فیما بلغت الكمیة المنتج"ة ح"والي    ،٢٠١٠ سنةمن إجمالي المساحة المزروعة في العراق ل) ٪٣.٩(

. )١٨(وش"كل   )٣١(ج"دول   .سنة ذاتھامن إجمالي الكمیة المنتجة في العراق لل) ٪٤.٦٨(طن محقّقة نسبة قدرھا 
، كما ان المنتجات ..)طحن الحبوب، معجنات، معكرونھ،(ویمثل إنتاج المحصول المدخالت األساسیة لصناعات 

یمك"ن ان تس"ھم ف"ي حال"ة اس"تثمارھا م"ن إقام"ة ع"دد م"ن مص"انع العل"ف            ) مادة النخال"ة ( العرضیة لھذه الصناعات
الحیواني في المحافظة، وباإلمكان التوسع في استخدام ھذه الكمیات في تطویر الصناعات السیما طح"ن الحب"وب   

  .القائمة في المحافظة، وما توفر من فرص عمل للعاطلین
الوح"دات اإلداری"ة ف"ي محافظ"ة النج"ف، فق"د        بحس"ب اج محص"ول الحنط"ة   لزراع"ة وإنت"   المك"اني أّما التوزی"ع  

عل"ى  ) ٪٢٤.٦(و )٪٢٤.٩(إستحوذت كل من ناحیتي العباسیة والقادسیة على المرتبة األولى بف"ارق بس"یط نح"و    
 )٣٢(ج"دول   ،٢٠١٠ س"نة التوالي من إجمالي المساحة المزروعة والكمیة المنتجة لھذا المحصول في المحافظة ل

من إجمالي المساحة المزروع"ة والكمی"ة   ) ٪١٧(، ثم جاءت ناحیة المشخاب بالمرتبة الثانیة بحوالي )١٩(وشكل 
ومركز قضاء یة ومركز قضاء النجف رحققت كل من ناحیة الح فیما، )٪١١.٤(المنتجة، ثم ناحیة الحیرة حوالي 

وحدات اإلداریة األخرى من إجمالي على التوالي، في حین لم تحقق ال) ٪٢.٦(و )٪٦.٣(و )٪٩.٥(المناذرة نحو 
  . المساحة المزروعة والكمیة المنتجة لھذا المحصول سوى نسب منخفضة أو معدومة مثل ناحیة الشبكة

  )٣١(جدول 
  )٢٠١٠-٢٠٠٧(تھ المنتجة في محافظة النجف والعراق للسنوات امحصول الحنطة وكمیبالمساحات المزروعة 

 العراق النجف  

                                                 
، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، مطبعة ١الزراعیة، طالجغرافیة نوري خلیل البرازي، إبراھیم عبدالجبار المشھداني، ) ١(

 .١٥٥ص، ١٩٨٠جامعة بغداد، 



)٩٦( 
 

 طن/اإلنتاج  دونم/المساحة المزروعة   طن/اإلنتاج   دونم/مزروعة المساحة ال السنة

٢٢٠٢٧٧٧ ٦٢٧٩٥١٤ ١٣٥٢٧٦ ٢٠٣١٠٦ ٢٠٠٧ 
١٢٥٤٩٧٥ ٥٧٤١١٦٢ ٨٥٢٥٤ ١٩٥٠٧٢ ٢٠٠٨ 
١٧٠٠٣٩٠ ٥٠٤٩٧٥٣ ٨٩٨٧٦ ١٩٥٠٨٣ ٢٠٠٩ 
٢٧٤٨٨٤٠ ٥٥٤٣٨٨٠ ١٢٨٦١١ ٢١٦٧٧٧ ٢٠١٠ 

  :باالعتماد على:  المصدر
مائي، الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات، مدیریة اإلحصاء الزراعي، تقریر وزارة التخطیط والتعاون اإلن -

  .٨، ص٤، جدول ٢٠٠٧، أیلول ٢٠٠٧إنتاج الحنطة والشعیر لسنة 
وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات، مدیریة اإلحصاء الزراعي، تقریر  -

  .٨، ص٤، جدول ٢٠٠٩، شباط ٢٠٠٨نطة والشعیر لسنة إنتاج الح
وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات، مدیریة اإلحصاء الزراعي، تقریر  -

  .٧، ص٣، جدول ٢٠٠٩، آب ٢٠٠٩إنتاج الحنطة والشعیر لسنة 
، حزیران ٢٠١٠اإلحصاء الزراعي، تقریر إنتاج الحنطة والشعیر لسنة  وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، مدیریة -

  .٧، ص٣، جدول ٢٠١٠
  

  )١٨( شكل
  )٢٠١٠-٢٠٠٧(محصول الحنطة في محافظة النجف والعراق للسنوات كمیات المنتجة من ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  ).٣١(باإلعتماد على جدول : المصدر

  )٣٢(جدول 
  ٢٠١٠ سنةالوحدة اإلداریة ل بحسبالمنتجة في محافظة النجف  اتھة وكمیمحصول الحنطبالمساحات المزروعة 

  طن/اإلنتاج   دونم/المساحة   الوحدة اإلداریة  ت
  ٨٦٤٥.٦  ١٥٠٣٩  النجف  ١
  ١٦٥٤.٥  ٢٨٧٨  الحیدریة  ٢
  ٠  ٠  الشبكة  ٣
  ٢١٦١  ٣٧٥٩  الكوفة  ٤



)٩٧( 
 

  ٣١٠٣٤.٣  ٥٣٩٨٤  العباسیة  ٥
  ١١٨٠٩.٢  ٢٠٥٥٢  الحریة  ٦
  ٣٢١٤.٧  ٥٥٩٢  المناذرة  ٧
  ١٤١٥٩.٩  ٢٤٦٣١  الحیرة  ٨
  ٢١٢٤٤.٧  ٣٦٩٥٥  المشخاب  ٩
  ٣٠٦٩٨.٦  ٥٣٤٠٠  القادسیة  ١٠

 ١٢٤٦٢٢.٥  ٢١٦٧٩٠  المجموع
  -  ٥٧٤.٨٨  كغم/متوسط الغلة دونم 

وزارة الزراعة، مدیریة الزراعة في محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط والمتابعة، شعبة اإلحصاء،  باالعتماد على :المصدر
  . ٢٠١١انات غیر منشورة، بی

  )١٩( شكل
  ٢٠١٠ سنةالوحدة اإلداریة ل بحسبالمنتجة في محافظة النجف  اتھمحصول الحنطة وكمیبالمساحات المزروعة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
   
  

  ).٣٢(على جدول باإلعتماد : المصدر 
  :محصول الشعیر -٣ -١ -١ -٣

ذ ی""دخل ف""ي علیق""ة االبق""ار واالغن""ام والخی""ول   یع""د محص""ول الش""عیر م""ن أھ""م محاص""یل الحب""وب العلفی""ة، إ  
 )٪١٢(والب"روتین ال"ذي تبل"غ نس"بتھ     والدواجن، كذلك یستعمل في بعض الصناعات فبذوره غنیة بالمواد النش"ویة  

بلغ"ت المس"احة المزروع"ة     .)١(إلى جانب إس"تعمالھ علف"ًا حبوبی"ًا وإس"تعمال الت"بن بع"د حص"اده كم"اده علفی"ة أیض"اً          
ف""ي ح""ین بلغ""ت كمی""ة اإلنت""اج ح""والي   ٢٠٠٠ س""نةدون""م ل) ١٣٧٠(محافظ""ة النج""ف نح""و  بمحص""ول الش""عیر ف""ي

 ٢٠٠٧ س"نة دون"م ل ) ٩٢٨٨(، لتزداد المس"احة المزروع"ة ف"ي منطق"ة الدراس"ة إل"ى       سنة ذاتھاطن خالل ال) ٣٢٢(
ل""ى م""ن إجم""الي المس""احة المزروع""ة بھ""ذا المحص""ول ف""ي الع""راق، ك""ذلك زی""ادة الكمی""ة المنتج""ة إ  ) ٪٠.٢(بنس""بة 

                                                 
، )٢٠٠٢ـ١٩٩٢m(أنور صmباح محمmد أبmو جmزرة الكالبmي، تحلیmل مكmاني إلسmتعماالت االرض الزراعیmة فmي قضmاء الكوفmة للمmدة ) ١(

 .١٣٦، ص٢٠٠٦، جامعة القادسیة، كلیة االداب، )م.غ(رسالة ماجستیر 



)٩٨( 
 

وق""ـّلت . س""نة ذاتھ""ام""ن إجم""الي الكمی""ة المنتج""ة بمحص""ول الش""عیر ف""ي الع""راق لل ) ٪٠.٣٢(ط""ن بنس""بة ) ٢٤٠٨(
 س"نتي المساحة المزروعة بھ"ذا المحص"ول ف"ي منطق"ة الدراس"ة ال"ى جان"ب إنخف"اض الكمی"ة المنتج"ة أیض"ًا خ"الل             

م"ن إجم"الي المس"احة    ) ٪٠.٢(دون"م بنس"بة   ) ٨٤٧٥(بلغ"ت المس"احة المزروع"ة ح"والي      فیما، )٢٠٠٩و ٢٠٠٨(
م"ن  ) ٪٠.٣(ط"ن محقّق"ة نس"بة ق"درھا     ) ٣٧٤٩(، وبلغت الكمی"ة المنتج"ة نح"و    ٢٠١٠ سنةالمزروعة في العراق ل

  ).٢٠(وشكل  )٣٣(جدول  .سنة ذاتھاإجمالي الكمیة المنتجة في العراق لل
بترّك"زه ف"ي مرك"ز     الوح"دات اإلداری"ة   بحس"ب  ھوإنتاج" لزراع"ة محص"ول الش"عیر     المك"اني تمثـّل التوزی"ع  

 سنةمن إجمالي المساحة المزروعة والكمیة المنتجة لھذا المحصول في المحافظة ل) ٪٦١.٨(قضاء النجف بواقع 
م"ن إجم"الي المس"احة    ) ٪٢٣.٢(، وجاءت بالمرتبة الثانی"ة ناحی"ة الحی"رة نح"و     )٢١(وشكل  )٣٤(جدول  ،٢٠١٠

، وقد حققت كل من ناحیة القادسیة ومركز قضاء )٪٨.٧(ي المزروعة والكمیة المنتجة، ثم ناحیة الحیدریة بحوال
ل"م تحق"ق الوح"دات اإلداری"ة األخ"رى م"ن إجم"الي المس"احة          فیم"ا عل"ى الت"والي،   ) ٪١.٢(، )٪٣.٥(المناذرة نحو  

  .المزروعة والكمیة المنتجة لھذا المحصول سوى نسب منخفضة جدًا أو معدومة مثل ناحیة الشبكة
  

  )٣٣(جدول 
  )٢٠١٠-٢٠٠٧(محصول الشعیر وكمیاتھ المنتجة في محافظة النجف والعراق للسنوات بمزروعة المساحات ال

  
 السنة

 العراق النجف
 طن/اإلنتاج  دونم/المساحة المزروعة   طن/اإلنتاج   دونم/المساحة المزروعة 

٧٤٨٢٩١ ٤٣٧٤٨٨٣ ٢٤٠٨٠٠ ٩٢٨٨ ٢٠٠٧ 
٤٠٣٩٩٩ ٥٣٩٥٠٣٧ ١٤٣٠٠٠ ٧٠٦٢ ٢٠٠٨ 
٥٠١٥٠٨ ٢٨١٧٦٣٥ ١٢٥٠٠٠ ٤٣١٠ ٢٠٠٩ 
١١٣٧١٦٩ ٤٠٢٦٦٧٤ ٣٧٤٩٠٠ ٨٤٧٥ ٢٠١٠ 

  :باالعتماد على: المصدر
وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات، مدیریة اإلحصاء الزراعي، تقریر  -

  .١٧،ص١٠، جدول ٢٠٠٧، أیلول ٢٠٠٧إنتاج الحنطة والشعیر لسنة 
والتعاون اإلنمائي، الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات، مدیریة اإلحصاء الزراعي، تقریر  وزارة التخطیط -

  .١٧، ص ١٠، جدول ٢٠٠٩، شباط ٢٠٠٨إنتاج الحنطة والشعیر لسنة 
تقریر  وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات، مدیریة اإلحصاء الزراعي، -

  .١٢، ص٦، جدول ٢٠٠٩، آب ٢٠٠٩إنتاج الحنطة والشعیر لسنة 
، حزیران ٢٠١٠وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، مدیریة اإلحصاء الزراعي، تقریر إنتاج الحنطة والشعیر لسنة  -

  .١٥، ص٨، جدول ٢٠١٠
  )٢٠( شكل

  )٢٠١٠-٢٠٠٧(لسنوات في محافظة النجف والعراق ل شعیرمحصول الكمیات المنتجة من ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



)٩٩( 
 

  
  
  
  

  ).٣٣(على جدول باإلعتماد : المصدر
  
  )٣٤(جدول 

  ٢٠١٠سنةالوحدة اإلداریة ل بحسبالمنتجة في محافظة النجف  اتھمحصول الشعیر وكمیبالمساحات المزروعة 
  طن/ اإلنتاج   دونم/المساحة   الوحدة اإلداریة  ت
  ٢٢٦٧.٨  ٥٢٤٩  النجف  ١
  ٣١٩.٩  ٧٣٩  الحیدریة  ٢
  ٠  ٠  الشبكة  ٣
  ١٩.٤  ٤٥  الكوفة  ٤
  ٠  ٠  العباسیة  ٥
  ٤.٣  ١٠  الحریة  ٦
  ٤٣.٢  ١٠٠  المناذرة  ٧
  ٨٥٠.٧  ١٩٦٩  الحیرة  ٨
  ٣١.٥  ٧٣  المشخاب  ٩
  ١٢٩.٦  ٣٠٠  القادسیة  ١٠

  ٣٦٦٦.٤  ٨٤٨٥  المجموع
  -  ٤٣٢.٠٥  كغم/متوسط الغّلة دونم

اعة في محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط والمتابعة، شعبة اإلحصاء، وزارة الزراعة، مدیریة الزر باالعتماد على: المصدر
  . ٢٠١١بیانات غیر منشورة، 

  
  
  )٢١( شكل

  ٢٠١٠ سنةالوحدة اإلداریة ل بحسبالمنتجة في محافظة النجف ة یاتمحصول الشعیر وكمبالمساحات المزروعة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



)١٠٠( 
 

  
  
  

  

  

  ).٣٤(على جدول باإلعتماد : المصدر
  
  

  :محصول الذرة الصفراء -٤ -١ -١ -٣

من بین المحاصیل الزراعیة الرئیسة في محافظة النجف محصول ال"ذرة الص"فراء ال"ذي یع"د م"ن محاص"یل       
الحبوب الصیفیة ویستعمل كغذاء جید للسكان بعد خل"ط طحن"ھ م"ع طح"ین الحنط"ة لص"ناعة الخب"ز، ف"الكیلو غ"رام          

بلغ"ت المس"احة المزروع"ة بمحص"ول ال"ذرة       ،)١(حراری"ة سعرة ) ٣٤٦٠(الواحد من الذرة الصفراء یعطي حوالي 
س"نة  ط"ن لل ) ٥٧٣٠(بلغت الكمیة المنتجة نحو  فیما، ٢٠٠١ سنةدونم ل) ١٠٧٧٧(الصفراء في المحافظة حوالي 

من إجمالي المساحة ) ٪١.٥(محقـّقة نسبة قدرھا  ٢٠٠٧ سنةدونم ل) ٩٤٠٢(قّلت المساحة المزروعة إلى . ذاتھا
م"ن إجم"الي   ) ٪١.٢(ط"ن بنس"بة   ) ٤٥١٩(كمیة اإلنتاج إلى  قّلتمحصول في العراق، في حین المزروعة بھذا ال

كذلك ق"ـّلت المس"احة المزروع"ة بھ"ذا المحص"ول      . سنة ذاتھاالكمیة المنتجة بمحصول الذرة الصفراء في العراق لل
إنخفض""ت ) ٢٠١٠و ٢٠٠٩و  ٢٠٠٨(الس""نوات ف""ي منطق""ة الدراس""ة ال""ى جان""ب إنخف""اض الكمی""ة المنتج""ة خ""الل 

س"واء عل"ى مس"توى منطق"ة      ٢٠٠٧ س"نة أیضًا المساحة المزروعة والكمیة المنتجة بحوالي النصف عما ك"ان ف"ي   
یمك""ن ان تس""ھم ھ""ذه الكمی""ات المنتج""ة لمحص""ول ال""ذرة  عموم""ًا . )٢٢(وش""كل  )٣٥(ج""دول  .الدراس""ة أو الع""راق

العل""ف (نطق""ة الدراس""ة ومنھ""ا ص""ناعة   الص""فراء ف""ي دع""م وتط""ویر ع""دد م""ن الص""ناعات الغذائی""ة القائم""ة ف""ي م     
، فضًال عن إمكانیة إقامة عدد آخر من المصانع في )الحیواني، تفریط وتجفیف الذرة الصفراء، النشا والدكسترین

  .المحافظة
الوح""دات اإلداری""ة ف""ي محافظ""ة   بحس""بلزراع""ة وإنت""اج محص""ول ال""ذرة الص""فراء   المك""انيأم""ا التوزی""ع 

من إجمالي المساحة المزروعة والكمی"ة المنتج"ة لھ"ذا    ) ٪٤٩.٨(ة في المقدمة بواقع النجف، فكانت ناحیة الحیدری
، ث"م ج"اء مرك"ز قض"اء الكوف"ة بالمرتب"ة الثانی"ة        )٢٣(وش"كل   )٣٦(، جدول ٢٠١٠ سنةالمحصول في المحافظة ل

وحققت  ،)٪٧.٢(من إجمالي المساحة المزروعة والكمیة المنتجة، ثم مركز قضاء النجف حوالي ) ٪٣٣.٥(نحو 
ل""م تحق""ق  فیم""اعل""ى الت""والي، ) ٪١.١(، )٪٢.٤(، )٪٤.٩٥(نح""و ) الحی""رة، العباس""یة، القادس""یة (ك""ل م""ن ناحی""ة  

الوحدات اإلداریة األخرى من إجمالي المساحة المزروعة والكمیة المنتجة لھذا المحصول س"وى نس"ب منخفض"ة    
  .جدًا أو معدومة مثل ناحیة الحریة وناحیة الشبكة

  ) ٣٥(جدول 
  )٢٠١٠-٢٠٠٧( محافظة النجف والعراق للسنوات المنتجة في تھوكمیا محصول الذرة الصفراءبالمزروعة  لمساحاتا

  
 السنة

 العراق     النجف
المساحة 

  دونم/المزروعة 
المساحة   طن/اإلنتاج 

  دونم/المزروعة 
  طن/اإلنتاج 

٣٨٤٤٧١ ٦٢٠٤٠٩ ٤٥١٩ ٩٤٠٢ ٢٠٠٧ 
٢٨٧٩٥٥ ٤٩٠٢٩٠ ٣٢٦٤ ٥٧٢٦ ٢٠٠٨ 

                                                 
، ١٩٨٢ ،١العmدد دار الثmورة للصmحافة والنشmر، محمد عبد عیسى، الحبوب واألمن الغذائي، مجلة النفط والتنمیة، السنة السابعة، ) ١(

 .١٣٧ص



)١٠١( 
 

٢٣٨١١٣ ٤٥٦٥٢١ ٢٢٠٠ ٤٣٦٢ ٢٠٠٩ 
١٩١٣٢٨  ٣٧٢١٢٧  ١٨٢٨  ٣٦٧٤  ٢٠١٠  

  :باالعتماد على:  المصدر
وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات، مدیریة اإلحصاء الزراعي، تقریر  -

  .١٠، ص٦جدول ، ٢٠٠٨، آذار ٢٠٠٧إنتاج محاصیل القطن والذرة الصفراء والبطاطا لسنة 
وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات، مدیریة اإلحصاء الزراعي، تقریر  -

  .١٠، ص٥، جدول ٢٠٠٩، آذار ٢٠٠٨إنتاج محاصیل القطن والذرة الصفراء والبطاطا لسنة 
اء وتكنولوجیا المعلومات، مدیریة اإلحصاء الزراعي، تقریر وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، الجھاز المركزي لإلحص -

  .١٠، ص٥، جدول ٢٠١٠، شباط ٢٠٠٩إنتاج محاصیل القطن والذرة الصفراء والبطاطا لسنة 
وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، مدیریة اإلحصاء الزراعي، تقریر إنتاج محاصیل القطن والذرة الصفراء  -

  .١٠، ص٥، جدول ٢٠١١، كانون الثاني ٢٠١٠والبطاطا لسنة 
  

  )٢٢(  
  )٢٠١٠-٢٠٠٧(في محافظة النجف والعراق للسنوات  الذرة الصفراءمحصول كمیات المنتجة من ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ).٣٥(على جدول باإلعتماد : المصدر
  

  )٣٦(جدول 
  الوحدة اإلداریة بحسبمحصول الذرة الصفراء وكمیاتھ المنتجة في محافظة النجف بالمساحات المزروعة 

  ٢٠١٠ سنةل 
  طن/اإلنتاج   دونم/المساحة   الوحدة اإلداریة  ت
  ١٣١.٩  ٢٦٥  النجف  ١
  ٩٠٩.٦  ١٨٢٨  الحیدریة  ٢
  ٠  ٠  الشبكة  ٣
  ٦١٢.٥  ١٢٣١  الكوفة  ٤
  ٤٣.٨  ٨٨  العباسیة  ٥
  ٠  ٠  الحریة  ٦



)١٠٢( 
 

  ١٤.٩  ٣٠  المناذرة  ٧
  ٩٠.٦  ١٨٢  الحیرة  ٨
  ٤.٩  ١٠  المشخاب  ٩
  ١٩.٩  ٤٠  القادسیة  ١٠

  ١٨٢٨.١  ٣٦٧٤  المجموع
  -  ٤٩٧.٥٩  كغم/متوسط الغّلة دونم

وزارة الزراعة، مدیریة الزراعة في محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط  باالعتماد على: المصدر
  .٢٠١١حصاء، بیانات غیر منشورة، والمتابعة، شعبة اإل

  

  )٢٣(شكل 
الوحدة  بحسبالمنتجة في محافظة النجف األشرف  ھعة لمحصول الذرة الصفراء وكمیاتالمساحات المزرو

  ٢٠١٠ سنةاإلداریة ل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ).٣٦(على جدول باإلعتماد : المصدر
  ):التمور(النخیل  -٥ -١ -١ -٤

تعد زراعة النخیل وإنتاج التمور في المحافظة من التراكیب المحصولیة الزراعیة األكثر إنتشارًا، لما لھا من 
تحّمل ملوحة التربة ومیاه الري الى جانب قدرتھا في التأقلم للخصائص المناخیة مقارنًة قدرة عالیة في 

قیمة غذائیة متكاملة لما ) التمور(بالمحاصیل األخرى، وتوفـّر مردودات مالیة جیدة للمزراعین، ولثمار النخیل 
وبعض المعادن ..) ، الكالسیوم،الحدید، البوتاسیوم، المنغنیز(تحتویھ من كمیات كبیرة من األمالح المعدنیة 

وتتمیز المناطق المزروعة بأشجار النخیل بأنھا دائمة االستعمال وغالبًا ما تستثمر األرض لزراعة  )١(.النادرة
  . محاصیل الخضر والفاكھة األخرى بین ھذه األشجار لإلستظالل بھا

، إّال إن ھ""ذه ٢٠٠٠ س""نةل ط""ن) ٢٤٩٠٠(بلغ""ت الكمی""ات المنتج""ة م""ن التم""ور ف""ي محافظ""ة النج""ف ح""والي  
من إجمالي الكمیة المنتجة من التم"ور ف"ي   ) ٪٥(، محقّقة نسبة ٢٠٠٧ سنةطن ) ٢١٦٥١(الكمیة إنخفضت لتبلغ 

                                                 
، ١٩٩٦ة، جامعmة الموصmل، مطبعmة جامعmة الموصmل، یmجغرافیmة الزراعالمخلف شالل مرعي، إبراھیم محمد حسmون القصmاب، ) ١(

 .١٩٦ص 



)١٠٣( 
 

) ٢٣٣٢٤(، ونح"و  ٢٠٠٨ س"نة ط"ن  ) ٢٢٦٩١(ث"م إزدادت ھ"ذه الكمی"ة إل"ى      ).٢٤(وشكل ) ٣٧(جدول  العراق،
  . ٢٠١٠ سنةمن إجمالي الكمیة المنتجة في العراق ل) ٪٤.٩(طن بنسبة ) ٢٧٦٦١(، فیما بلغت ٢٠٠٩ سنةطن ل

، إزدادت ٢٠٠٧ س"نة نخل"ة  ) ٥٢٧٦٦٨(بلغت إذ سة فكانت بتزاید مستمر، أما أعداد النخیل في منطقة الدرا
على التوالي، ف"ي   )∗(نخلة) ٥٤٥٩٤٠(و )٥٣٩٤٨٠(و )٥٣٣٤٠٤(إلى ) ٢٠١٠، ٢٠٠٩، ٢٠٠٨(لسنوات في ا

 )٪٤.٦(و )٪٤.٨(و )٪٥.٢(اد النخی""ل ف""ي الع""راق ف""ي تراج""ع نس""بیًا نح""و   ح""ین كان""ت نس""بتھا م""ن إجم""الي أع""د 
  .على التوالي) ٪٤.٣(و

إن الكمیة المنتجة في منطقة الدراسة تسد حاجة السوق المحلیة، ویمكن التوّسع في زراعة النخیل واالھتمام 
وعن"د  . اخیة المناسبة متوفـّرة ل"ذلك بھ لزیادة اإلنتاج من التمور ودعم التنمیة الزراعیة ال سیما وإن الظروف المن

استثمار المتاح من ھذه الخامات ی"ؤدي اإلس"ھام ف"ي دع"م الص"ناعات الغذائی"ة القائم"ة ف"ي المحافظ"ة مث"ل ص"ناعة            
، فض""ًال ع""ن دع""م قی""ام ع""دد م""ن المص""انع العل""ف  ...)،)ال""دبس(ك""بس التم""ور، س""كریات التم""ور، عص""یر التم""ر  (

  .منتجات العرضیة لھذه الصناعاتالحیواني فیھا والتي تعتمد على ال
  )٣٧(جدول 

  )٢٠١٠-٢٠٠٧(أشجار النخیل وكمیاتھا المنتجة من التمور في محافظة النجف والعراق للسنوات  إعداد
 العراق النجف السنة

 طن/اإلنتاج  عدد النخیل طن/اإلنتاج  عدد النخیل
٤٣٠٨٦١ ١٠٣٢٧٢٣١ ٢١٦٥١ ٥٢٧٦٦٨ ٢٠٠٧ 
٤٧٦٣١٨ ١١٠١٢٦٥١ ٢٢٦٩١ ٥٣٣٤٠٤ ٢٠٠٨ 
٥٠٧٠٠٢ ١١٧٩٧١٣١ ٢٣٣٢٤ ٥٣٩٤٨٠ ٢٠٠٩ 
٥٦٦٨٢٩ ١٢٦٩٢٧٩٣ ٢٧٦٦١ ٥٤٥٩٤٠ ٢٠١٠ 

  :باإلعتماد على: المصدر
وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات، مدیریة اإلحصاء الزراعي، تقریر إنتاج  -

  .٦، ص٢جدول  ،٢٠٠٧، كانون األول ٢٠٠٧التمور لسنة 
وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات، مدیریة اإلحصاء الزراعي، تقریر إنتاج  -

  .٦، ص ٢، جدول ٢٠٠٨، كانون األول ٢٠٠٨التمور لسنة 
، مدیریة اإلحصاء الزراعي، تقریر إنتاج وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات -

  .٦، ص٢، جدول ٢٠٠٩، كانون األول ٢٠٠٩التمور لسنة 
، ٢٠١٠، كانون األول ٢٠١٠وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، مدیریة اإلحصاء الزراعي، تقریر إنتاج التمور لسنة  -

  .٦، ص٢جدول 
  )٢٤( شكل

  )٢٠١٠-٢٠٠٧(حافظة النجف والعراق للسنوات في م تمورمحصول الكمیات المنتجة من ال
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

                                                 
بلmغ بیانات الجھاز المركزي لإلحصاء ومدیریة الزراعة في محافظة النجف التي أشارت إلى إن عدد النخیmل  ھناك فرق كبیر بین) ∗(
) ٪٢٣.٥(وإسmmتحوذت كmmل مmmن الكوفmmة والعباسmmیة والمشmmخاب والحیmmرة والقادسmmیة نحmmو  ٢٠١٠نخلmmة فmmي المحافظmmة لسmmنة )٩٩٢٤٢٠(
 .المحافظة للسنة ذاتھا على التوالي من مجموع )٪١١(و) ٪١٢.٢(و) ٪١٥.٤(و) ٪١٧.٤(و



)١٠٤( 
 

  
  
  
  

  ).٣٧(على جدول باإلعتماد : المصدر
  

  
  :اإلنتاج الحیوانيواقع  -٢ -١ -٣

تمث"ل الث"روة الحیوانی"ة    إذ تعد تربیة الحیوانات واإلنت"اج الحی"واني مرتك"ز م"ن مرتك"زات النش"اط الزراع"ي،        
الغذائی"ة المتنوع"ة    م"ن أھمی"ة غذائی"ة الحت"واء منتوجاتھ"ا      ھم"ا تش"ّكل  ل م"ن خ"ال  من الموارد االقتص"ادیة   ھاممورد 

 ،ًا ألمراض نق"ص الب"روتین الحی"واني   مما یجعل متناولیھا أقل تعرض على مواد بروتینیة عالیة..) لحوم، حلیب،(
، إذ ...)اللح"وم، الحلی"ب، األص"واف، الش"عر، الجل"ود،     (ولھا أھمیتھا في النشاط الصناعي من خالل موادھا الخام 

وان أثر المواد الخام الحیوانی"ة  والنسیجیة والجلدیة  تعد ھذه المواد من المدخالت األساسیة في الصناعات الغذائیة
في الصناعة ونموھا ومدى قدرتھا على رفد المشاریع الصناعیة بمتطلباتھا من ھذه المواد إنما یعتمد أساسًا عل"ى  

  .أصنافھا وأھمیة كل صنف منھا في ھذا المجالحجم الثروة الحیوانیة من حیث أعدادھا و
، إستحوذ عدد ٢٠٠١ سنةرأسًا ل) ١٤٠٤٢٤(بلغ إجمالي أعداد الثروة الحیوانیة في منطقة الدراسة نحو  

، وبلغ عدد األبقار نحو )٣٨(جدول  .من إجمالي العدد) ٪٦٠.٨(رأسًا بواقع ) ٨٥٣٥٨(األغنام البالغ 
، )٪٣.٨(، )٪٧.٤(في حین أسھمت أعداد الجاموس والماعز واإلبل بواقع ، )٪٢٧.٥(رأسًا بنسبة ) ٣٨٦٠٩(
 ٢٠١٠ سنةإزدادت ھذه اإلعداد خالل . سنة ذاتھالل المحافظةعلى التوالي من إجمالي العدد في ) ٪٠.٤٨(

رأسًا، كذلك زیادة كل عدد من إعداد ھذه الحیوانات، لكن بنسب متفاوتة كان أكثرھا زیادة ) ١٨٣١٩٠(لتصبح 
من إجمالي العدد في منطقة الدراسة، وزیادة عدد األبقار إلى ) ٪١.٥(رأسًا ونحو ) ٢٨٣٨(في عدد اإلبل بواقع 

، )٪١١.١(رأسًا حوالي ) ٢٠٣٥٧(من إجمالي العدد، وعدد الجاموس إلى ) ٪٣٥.٣(رأسًا بمقدار ) ٦٤٥٨٧(
، في حین إزداد عدد األغنام في ٢٠٠١ سنةمحققـّة نسبة ذاتھا ) ٪٣.٨(رأسًا ونحو )٦٩٦٩(وعدد الماعز إلى 

، وھذه النسبة أقل من ٢٠١٠ سنةمن إجمالي العدد ل) ٪٤٨.٣(رأسًا لكن بواقع ) ٨٨٤٣٩(منطقة الدراسة نحو 
  .٢٠٠١ سنةسابقتھا في 

  
  
  )٣٨(جدول 

  )٢٠١٠،  ٢٠٠١( سنةحافظة النجف لأعداد األغنام واألبقار والجاموس والماعز في م
  اإلبل  الماعز  الجاموس  قاراألب  األغنام  السنة
٦٦٩  ٥٣٨٥  ١٠٤٠٣  ٣٨٦٠٩  ٨٥٣٥٨  ٢٠٠١  
٢٨٣٨  ٦٩٦٩  ٢٠٣٥٧  ٦٤٥٨٧  ٨٨٤٣٩  ٢٠١٠  

  : باالعتماد على: المصدر
  ).٥/٣(، نسخة إلكترونیة، جدول رقم ٢٠٠٥وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائیة السنویة  -
ي محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط والمتابعة، شعبة اإلحصاء، بیانات غیر منشورة، وزارة الزراعة، مدیریة الزراعة ف -

٢٠١١.  
  

نوع الحیوان"ات ف"ي ك"ل وح"دة إداری"ة م"ن المحافظ"ة         بحسبللثروة الحیوانیة فقد تباینت  المكانيأما التوزیع 
م"ن  ) ٪٢٨.٩(ام بواق"ع  ، نجد إن مركز قضاء النجف قد إحت"ل المرتب"ة األول"ى م"ن حی"ث ع"دد األغن"       ٢٠١٠ سنةل

م"ن المجم"وع الكل"ي    ) ٪١٥.٥(، تلتھا ناحیة القادس"یة نح"و   )٣٩(في المحافظة، جدول  ذاتھالمجموع الكلي للنوع 



)١٠٥( 
 

، في حین حققـّت كل م"ن ن"احیتي الحی"رة    )٪١٣.١(للنوع نفسھ، وقد جاءت بالمرتبة الثالثة ناحیة الحیدریة بواقع 
عل""ى الت""والي لك""ل منھ""ا، ت""ال ذل""ك ناحی""ة المش""خاب بواق""ع    ) ٪١٢.٢(و) ٪١٢.٥(والعباس""یة نس""ب متقارب""ة نح""و  

 .كانت عدد األغنام قلیلة في الوحدات اإلداریة األخرى من المحافظ"ة  فیما، )٪٦(وناحیة الحریة حوالي  )٪٨.٧(
ة ألعداد الماعز فقد أستحوذ مركز قضاء النجف أیضًا على النسب المكانيأما التوزیع . )٢٥(وشكل  )٣٩(جدول 

م""ن مجم""وع ع""ددھا ف""ي المحافظ""ة، وق""د ج""اءت ناحی""ة القادس""یة بالمرتب""ة الثانی""ة نح""و       ) ٪٤٩.١(األكب""ر بواق""ع  
، ف""ي ح""ین كان""ت أع""داد الم""اعز قلیل""ة ف""ي الوح""دات اإلداری""ة      )٪١٠.٢(، تلتھ""ا ناحی""ة الحیدری""ة نح""و   )٪١٥.٩(

القادس"یة  والعباس"یة  (وح"دات اإلداری"ة   ألع"داد األبق"ار مترّك"ز بش"كل رئ"یس ف"ي ال       المكانيوكان التوزیع . األخرى
عل"""ى الت"""والي م"""ن المجم"""وع ف"""ي   ) ٪١٥.٨(و) ٪١٧.٢(و) ٪١٨.٨(و )٪٢٥.٤(بواق"""ع ) الحری"""ةو المش"""خابو

ك"ذلك ترّك"ز أع"داد الج"اموس ف"ي بع"ض       . كانت أعداد األبقار في الوحدات اإلداریة األخ"رى قلیل"ة   فیماالمحافظة، 
من مجموع عدد الجاموس في المحافظة، ومركز قضاء ) ٪٢٤.١(بواقع  الوحدات اإلداریة أبرزھا ناحیة الحریة

، وكان"ت أع"داد   )٪١٧.١(وناحی"ة العباس"یة بواق"ع    ) ٪١٧.٥(، ومركز قضاء النجف نحو )٪٢٠.٦(المناذرة نحو 
ف"ي ح"ین تواج"د الع"دد األكب"ر م"ن اإلب"ل ف"ي قض"اء النج"ف بواق"ع            . الجاموس في الوحدات اإلداریة األخرى قلیل"ة 

  .من مجموع أعدادھا في المحافظة وھذا راجع لطبیعتھا الصحراویة التي یفّضل التواجد فیھا اإلبل) ٪٩٩.١(
المن"اذرة،  (حقل تركـّزت بشكل رئیس في مراكز االقضیة ) ٦٧(أما حقول الدواجن فقد بلغ عدد العاملة منھا 

الب"یض أح"دھا متوق"ـّف لغ"رض      ، ومفقس"ین إلنت"اج  )٣٩(ج"دول  ون"احیتي الحیدری"ة والمش"خاب،     )الكوفة، النج"ف 
أما . حقل متوقـّف عن اإلنتاج حالیًا ألسباب تتعلق بالتمویل وكلفة األعالف المرتفعة) ٦٠(الصیانة، وھناك أیضًا 

عدد المجازر في المحافظة فھن"اك ث"الث مج"ازر أح"دھا حكومی"ة واألخ"رى أھلی"ة، وتوج"د حظی"رة واح"دة لتربی"ة            
) ١٢(بحی""رة عامل""ة بواق""ع ) ٢٠(بحی""رة اس""ماك منھ""ا ) ٥٢(الس""مكیة فھن""اك  أم""ا الث""روة. العج""ول ف""ي المحافظ""ة

أخرى متوقفة حالیًا عن اإلنتاج بسبب ) ٣٢(، ونحو )٤٠(جدول  .متوسطة وواحدة فقط كبیرة) ٧(نحو صغیرة و
المحافظة،  فضًال عن توافر ھذه األعداد من الثروة الحیوانیة في )١(.شحة المیاه وبعضھا اآلخر بسبب تعقیم المیاه

نجد إن األصناف المذكورة تمتاز بإنتاجیتھا من األصواف والشعر والوبر وان ھذه المنتجات لم تستثمر ف"ي دع"م   
إلى االستثمار المناسب  ھادفةلوضع الخطط الویتوّجب التوّجھ . وتطویر الصناعات النسیجیة القائمة في المحافظة
ة عل"ى ھ"ذه الث"روة وحمایتھ"ا م"ن الھ"در، إذا م"ا علمن"ا إن أع"داد          لھذه الخامات ووضع الضوابط الكفیل"ة بالمحافظ"  

   .كبیرة من الحیوانات تذبح خارج المجازر الرسمیة في المحافظة مما تتعرض ھذه الثروة لخطر كبیر
  )٣٩( جدول

 بحسبأعداد األغنام واألبقار والجاموس والماعز واإلبل وحقول الدواجن العاملة في محافظة النجف 
  ٢٠١٠ سنةإلداریة لالوحدة ا

  حقول الدواجن  اإلبل  الجاموس  األبقار  الماعز  األغنام  الوحدة اإلداریة  ت
  ١٢  ٢٧٨٧  ٣٥٦٣  ٢٨٥١  ٣٤٢١  ٢٥٥٩٨  النجف  ١
  ١٠  ٢٥  ٢٧٣  ٣٦٠٦  ٧١٠  ١١٦٢٤  الحیدریة  ٢
  ١٣  ٦  ٧١  ١٦٣٧  ٣١١  ١١٠١  الكوفة  ٣
  ٢  ٨  ٣٤٨٠  ١٦٣٩٤  ٣٠١  ١٠٧٦٣  العباسیة  ٤
  ٢  ٠  ٤٨٩٧  ١٠٢١٠  ١٩  ٥٢٩٢  الحریة  ٥
  ١٥  ٠  ٢٥٣  ٦٣٥  ٣٤٠  ١٦٢٢  المناذرة  ٦
  ٢  ٤  ٨٧٨  ٥٩٦٦  ٢٧٢  ١١٠٥٠  الحیرة  ٧

                                                 
 .٢٠١١وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، مدیریة اإلحصاء في محافظة النجف األشرف، بیانات غیر منشورة، ) ١(
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  ١٠  ٥  ٤١٩٧  ١١١٣٩  ٤٨٦  ٧٦٩٣  المشخاب  ٨
  ٠  ٣  ٢٧٤٥  ١٢١٤٩  ١١٠٩  ١٣٦٩٦  القادسیة  ٩

  ٦٧  ٢٨٣٨  ٢٠٣٥٧  ٦٤٥٨٧  ٦٩٦٩  ٨٨٤٣٩  المجموع
  :باالعتماد على: المصدر

 .٢٠١١ف األشرف، قسم التخطیط والمتابعة، شعبة اإلحصاء، بیانات غیر منشورة، وزارة الزراعة، مدیریة الزراعة في محافظة النج -
  .٢٠١١وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، مدیریة اإلحصاء في محافظة النجف األشرف، بیانات غیر منشورة،  -

  )٢٥(شكل 
  ٢٠١٠الثروة الحیوانیة في محافظة النجف بحسب الوحدة اإلداریة لسنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  ).٣٩(على جدول باإلعتماد : المصدر

  

 )٤٠(جدول

  ٢٠١٠ سنةحجمھا في محافظة النجف ل بحسبعدد بحیرات األسماك العاملة 

 المواصفات مصدر المیاه دونم/المساحة الكلیة  العدد الحجم ت

دونم تعد بحیرة  ١.٥-١ نھر الفرات ١٢ ١٢ صغیرة ١

 صغیرة

دونم تعد بحیرة  ٢٠ -١.٦ نھر الفرات ٣٧ ٧ متوسطة ٢

 متوسطة

 فما فوق تعد بحیرة كبیرة ٢٠ نھر الفرات ٢٨ ١ كبیرة ٣

 - - ٧٧ ٢٠ المجموع
وزارة الموارد المائیة، مدیریة الموارد المائیة في محافظة النجف األشرف، قسم اإلشراف والمتابعة،  باالعتماد على: المصدر

  .٢٠١١بیانات غیر منشورة، 
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جی""د ف""ي التنمی""ة الزراعی""ة ف""ي المحافظ""ة وبأمكانی""ة     ًایس""ھم بإس""ھام نش""اط الزراع""ي  یتض""ح مم""ا تق""دم إن ال 

وتطویرھ""ا الس""یما إذا م""ا إس""تثمرت بالش""كل المناس""ب، فھن""اك مس""احات م""ن األراض""ي الص""الحة للزراع""ة تق""در     

دون""م، أي نس""بة األراض""ي ) ٢٨٣٧٢٨(دون""م، ف""ي ح""ین نج""د المزروع""ة فیھ""ا ال تتج""اوز ) ١٠٨٠٣١٨(بح""والي 

، إذا ما علمنا أھمیة زراعة تلك األراضي وإنتاجھا للمحاصیل )٪٢٦.٣(مزروعة من الصالحة للزراعة حوالي ال

كذلك إن الكمیات المنتجة من المحاص"یل  . الزراعیة المتنوعة ومدى إسھامھا في التنمیة االقتصادیة في المحافظة

تالئم وحج"م االس"تثمار المناس"ب لھ"ا، س"واء م"ن       الزراعیة المتوفرة في منطقة الدراسة لم تس"تثمر بالش"كل ال"ذي ی"    

یمكن االعتماد بش"كل رئ"یس عل"ى النش"اط الزراع"ي ف"ي        .خالل حسن تسویقھا أو إستثمارھا في النشاط الصناعي

القادس"یة، العباس"یة، مرك"ز قض"اء المن"اذرة وناحی"ة الحی"رة،        (المحافظة السیما في بع"ض الوح"دات اإلداری"ة مث"ل     

عل""ى أكب""ر المس""احات الزراعی""ة ف""ي المحافظ""ة وأھمی""ة ذل""ك ف""ي التنمی""ة الزراعی""ة وم""ا    إلس""تحواذھما) المش""خاب

  .أسھمت وتسھم في التنمیة اإلقلیمیة في محافظة النجف

  
  
  
  
  
  
  

  :المكانيوتوزیعھا واقع مشاریع الري والبزل  -٢ - ٣
طویر مشاریعھ ألجل زیادة وت الزراعي نشاطقلیم على الاإلمشاریع الري والبزل مع زیادة إعتماد تزداد أھمیة 

ما إلى جانب أعداد كبیرة من المزارعین وفـّر فرص عمل وما یوإنتاجیة األرض وزیادة المساحة المزروعة 
  .قھ من موارد مالیة لإلقلیمـّیمكن أن یحق

یتم تأمین میاه الري في محافظة النجف من نھر الفرات الذي یتفرع إلى فرعین شط الكوفة وشط العباسیة 
المتفرعة منھا، أما شبكة المبازل في األراضي المرویة فأنھا تعتمد ) الرئیسة والفرعیة(طریق الجداول  وعن

وإن المساحات التي یتم إرواءھا تعتمد على طبیعة ایرادات نھر الفرات والتي تتاثر . على نظام البزل السطحي
، ومدى التزامھا في تامین حصة العراق )وسوریاتركیا (بالعوامل المناخیة والسیاسات المائیة لدول اعالي النھر 

وبحیرة ) ٣ملیار م ٨السعة الخزنیة (من المیاه في منطقة حصیبة، وكمیات المیاه المخزونة في سدة حدیثة 
، وعلى ضوء ذلك یتم )٣ملیار م ٨٥السعة الخزنیة (وخزان الثرثار ) ٣ملیار م ٣.٣السعة الخزنیة(الحبانیة 

وان االیرادات المائیة لمؤخر . ئیة مؤخر سدة الھندیة ضمن الخطة التشغیلیة لنھر الفراتتحدید االطالقات الما
سدة الھندیة تتوزع بین شطي الكوفة والعباسیة وفقا للمساحات الزراعیة مع مالحظة حجم االستھالكات المائیة 

طبیعة الظروف التي ذكرناه  ببحس سنةبین مؤخر سدة الھندیة الى مقدم ناظم الكوفة والعباسیة والتي تتغیر كل 
وتنقسم طرق الري  ).٤١(جدول  .وھناك خمسة نواظم رئیسة على فروع نھر الفرات تنظم إنسیاب المیاهسلفًا، 

 :المستخدمة في منطقة الدراسة



)١٠٨( 
 

تعد ھذه الطریقة ھي السائدة في المحافظة حیث تروى المساحات المزروعة بالمحاصیل : الري السطحي .١
بطریقة الري بالواسطة باالعتماد على ) ، الشعیر، الذرة الصفراء)القمح(، الحنطة )الرز(الشلب (الرئیسة 

 .األنھر والجداول المنتشرة وتعتبر من مصادر الري الرئیسة بالمحافظة
تعد طریقة الري الرئیسیة في المناطق الصحراویة التي تعتمد في اإلرواء على میاه اآلبار : الري بالتنقیط .٢

 )یاحسین(الخضر المحمیة والنخیل ضمن مشروع محطة أبحاث النخیل ومشروع طریق لغرض زراعة 
 .والغابات ومشروع الزیتون

وھذه الطریقة استخدمت حدیثًا بالمحافظة ، تعد طریقة ثانیة لإلرواء في المناطق الصحراویة: الري بالرش .٣
 .لزراعة الحنطة والشعیر والمحاصیل العلفیة وعلى نطاق محدود

  

  )٤١(جدول 
  النواظم المائیة الرئیسة ومواصفاتھا في محافظة النجف

    ت

  إسم الناظم
 بحسبموقعھا 

  الوحدة اإلداریة
التصریف 
  ثا/٣التصمیمي م

التصریف 
  ثا/٣التشغیلي م

عدد 
  األبواب

 نوع
  األبواب

  شعاعي  ٧  ٣٢٠ - ٥٠  ١٤٠٠  الكوفة  الكوفة  ١

  شعاعي  ٦  ٢١٠ - ٣٠  ١١٠٠  العباسیة  العباسیة  ٢

  عمودي  ٧  ١٨٠ - ٣٠  ٧٥٠  المشخاب  خابالمش  ٣

  عمودي  ٤  ١٢٠ - ٢٠  ١٥٠  القادسیة  أبو عشرة  ٤

  عمودي  ٧  ١٥٠ - ٢٠  ٤٠٠  القادسیة  الیعو  ٥
، القسم الفني، شعبة النواظم، في محافظة النجف االشرف مدیریة الموارد المائیةوزارة الموارد المائیة، باإلعتماد على : المصدر

  .٢٠١١بیانات غیر منشورة، 
ج"دول رئ"یس،   ) ٧٢(جدول بواقع ) ١٣٠(الموارد المائیة في منطقة الدراسة نحو  جداولبلغ مجموع عدد 

ك"م مجم"وع أط"وال    ) ٢٨٥.١٥(ك"م بواق"ع   ) ٥٥٤.٨٥(ك"ان مجم"وع أطوالھ"ا ح"والي      فیم"ا جدول فرعي، ) ٥٨(و
 الج"داول دل تص"ریف  الفرعیة، وك"ان مجم"وع مع"    الجداولكم مجموع أطوال ) ٢٦٩.٧(الرئیسة، ونحو  الجداول

  ). ٤٢(جدول . ثانیة/متر مكعب) ٢٣٥٣(الرئیسة والفرعیة حوالي 
ج"دول، تلتھ"ا   ) ٣٢(الرئیس"ة نح"و    الج"داول أستحوذت ناحیة المشخاب على العدد األكبر م"ن مجم"وع ع"دد    

مرك"ز   ج"داول، وبل"غ ع"ددھا ف"ي ك"ل     ) ١٠(ج"دول، ث"م ناحی"ة العباس"یة بواق"ع      ) ١٢(ناحیة القادسیة بع"ددھا الب"الغ   
جداول على التوالي، وكان ھناك جدوًال رئیسًا ) ٣(و )٦(و )٧(یة الحیرة وناحیة الحریة نحو قضاء المناذرة وناح

أم"ا م"ن حی"ث األكث"ر ط"وًال كان"ت ناحی"ة المش"خاب         . واحدًا فقط في كل من ناحیة الحیدریة ومركز قض"اء الكوف"ة  
ك"م،  ) ١٠٦.٥(كم، تلتھا ناحیة الحی"رة بواق"ع   ) ١٧٨(نحو  الرئیسة جداولھاأیضًا بالمقدمة فقد بلغ مجموع أطوال 

ك"م، أم"ا الوح"دات اإلداری"ة األخ"رى أق"ل م"ن        ) ٥٨.٥(كم، وناحیة القادس"یة بح"والي   ) ٩٤.٣٥(ثم ناحیة العباسیة 
جدول ومجم"وع  ) ٢١(الفرعیة األكثر في ناحیة القادسیة بواقع  الجداولفي حین كان عدد ومجموع أطوال . ذلك

ك"م أق"ل م"ن    ) ٤٢(ج"دول لك"ن مجم"وع أطوالھ"ا ح"والي      ) ٢٠(كم، تلتھا ناحیة المش"خاب نح"و   ) ٤٨.٩٥(أطوالھا 
ج"دول األق"ل م"ن    ) ١٢(كم، بالرغم م"ن ع"ددھا   ) ٦٦.٥(الفرعیة في ناحیة الحریة البالغ  الجداولمجموع أطوال 
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عی"ة فق"ط ف"ي ناحی"ة العباس"یة      ج"دوال فر ) ٥(أما الجداول في الوحدات اإلداریة األخرى، فق"د ك"ان ھن"اك    . سابقتھا
  .كم) ١٨.٢(ومجموع أطوالھا 

  
  )٤٢(جدول

  ٢٠١٠ سنةالوحدة اإلداریة ل بحسبومعدل  تصریفھا في محافظة النجف  وأطوالھاالموارد المائیة  أعداد جداول
  
  ت

  معدل التصریف  الجداول الفرعیة  الجداول الرئیسة  الوحدة اإلداریة
  كم/الطول   العدد  كم/الطول   العدد  ثا/ ٣م

  ١٨٨٥  ٠  ٠  مبطن ١٠  ١ الحیدریة. ن  ١
الكوفة. ق. م  ٢  ٤  ٠  ٠  ٣.٥  ١  
  ٢٨  ١٨.٢  ٥  ٩٤.٣٥  ١٠ العباسیة. ن  ٣
  ٣٥  ٦٦.٥  ١٢  ١٦.٥  ٣ الحریة. ن  ٤
  ٣٩  ٠  ٠  ١٤.٩  ٧ المناذرة. ق. م  ٥
  ٢٦  ٠  ٠  ١٠٦.٥  ٦  الحیرة. ن  ٦
  ٣٩  ٤٢  ٢٠  ١٧٨  ٣٢ المشخاب. ن  ٧
  ٢٩٧  ٤٨.٩٥  ٢١  مبطنة ١.٣ھا ومن ٥٨.٠٥  ١٢ القادسیة. ن  ٨

  ٢٣٥٣  ٢٦٩.٧  ٥٨  ٢٨٥.١٥  ٧٢  المجموع  
وزارة الموارد المائیة، مدیریة الموارد المائیة في محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط، شعبة  باالعتماد على: المصدر

  .٢٠١١اإلحصاء، بیانات غیر منشورة، 
  

) ٩١(مب"زل رئ"یس ونح"و    ) ٢٣(مب"زل بواق"ع   ) ١١٤(أما عدد المبازل في منطقة الدراسة فق"د بل"غ ع"ددھا    
ك"م مجم"وع أط"وال المب"ازل الرئیس"ة      ) ٢٩٣.٦٥(ك"م بواق"ع   ) ٨٣١.١٥(مبزل فرعي، ومجموع أطوالھ"ا ح"والي   

بل"غ مجم"وع مع"دل تص"ریف المب"ازل عموم"ًا ح"والي         فیم"ا . كم مجموع أطوال المب"ازل الفرعی"ة  ) ٥٣٧.٥(ونحو 
  .ثانیة/متر مكعب) ٢٩٨.٥(

مب"ازل رئیس"ة وبل"غ مجم"وع أطوالھ"ا      ) ٧(العباسیة المرتبة األولى من خالل إستحواذھا على  أحتلت ناحیة
ك"م، ت"ال ذل"ك    ) ٥٤(مبازل وبلغ مجموع أطوالھا ) ٤(ثم جاء مركز قضاء الكوفة نحو ، )٤٣(جدول  كم،) ١٠١(

 )٣٨(و )٣٨.٣٥(والھا نھا، وبلغ مجموع أطمبازل لكل م) ٣(بواقع ) القادسیة، المشخاب، الحریة(كل من ناحیة 
أم"ا التوزی"ع   . ف"ي ناحی"ة الحی"رة ومب"زل واح"د فق"ط ف"ي ناحی"ة الحیدری"ة          ینكم على الت"والي، وھن"اك مب"زل   ) ٢٦(و

مب"زل، ث"م   ) ٢٨(مبزل، تلتھا ناحیة المشخاب نحو ) ٣٧(للمبازل الفرعیة فقد ضّمت ناحیة القادسیة على  المكاني
أما م"ن  . ان عدد المبازل الفرعیة في الوحدات اإلداریة األخرى قلیلةمبزل، في حین ك) ١٢(ناحیة العباسیة نحو 

كم، تلتھا ناحیة القادس"یة نح"و   ) ١٧٩(حیث مجموع أطوالھا فقد جاءت ناحیة الحیدریة بالمقدمة بإستحواذھا على 
وأق"ل   كم، وكانت مجموع أطوالھا في الوحدات اإلداریة األخرى متفاوت"ة ) ١٠٥(كم، ثم ناحیة المشخاب ) ١١٩(

  . من سابقاتھا
  
  )٤٣(جدول 

  وأطوالھا ومعدل تصریفھا في محافظة النجف الرئیسة والفرعیة المبازل أعداد 



)١١٠( 
 

  ٢٠١٠ سنةالوحدة اإلداریة ل بحسب
  
  ت

  معدل التصریف  فرعي  رئیس  الوحدة اإلداریة
  كم/الطول   العدد  كم/الطول  العدد  ثا/ ٣م

  ٢  ١٧٩  ٢  ١٢  ١ الحیدریة. ن  ١
كوفةال. ق. م  ٢  ٧.٥  ٠  ٠  ٥٤  ٤  
  ٤٠  ٥٩.٥  ١٢  ١٠١  ٧ العباسیة. ن  ٣
  ٠  ٢٧  ٥  ٢٦  ٣ الحریة. ن  ٤
  ٠  ٣  ١  ٠  ٠ المناذرة. ق. م  ٥
  ٣٠  ٤٥  ٦  ٢٤  ٢  الحیرة. ن  ٦
  ٥٥  ١٠٥  ٢٨  ٣٨  ٣ المشخاب. ن  ٧
  ١٩٤  ١١٩  ٣٧  ٣٨.٦٥  ٣ القادسیة. ن  ٨

  ٢٩٨.٥  ٥٣٧.٥  ٩١  ٢٩٣.٦٥  ٢٣  المجموع  
الموارد المائیة، مدیریة الموارد المائیة في محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط، باالعتماد على وزارة : المصدر

  .٢٠١١شعبة اإلحصاء، بیانات غیر منشورة، 
  
دون"م، ف"ي ح"ین ك"ان مجم"وع      ) ٢٨٧٨٢٢(بلغ مجموع المساحة القابلة لإلرواء في منطق"ة الدراس"ة نح"و    و

دون"م قابل"ة   ) ٤٦٥٢٦(دون"م، أي إن ھن"اك   ) ٢٤١٢٩٦(و المساحة المرواة فعلیًا من ھ"ذه المش"اریع اإلروائی"ة نح"    
ف""ي مرك""ز قض""اء الكوف""ة، ) ٪١٩.٧(ف""ي ناحی""ة العباس""یة لوح""دھا، ونح""و ) ٪٢٤.٦(ل""إلرواء ول""م تس""تثمر، منھ""ا 

توزع"ت ب"اقي المس"احة عل"ى      فیم"ا ف"ي ناحی"ة الحیدری"ة،    ) ٪١١.٢(ف"ي ناحی"ة الحری"ة، ونح"و     ) ٪١٣.٦(وحوالي 
(). ج"دول  . التي من الممك"ن إروائھ"ا وإس"تثمارھا ف"ي التنمی"ة الزراعی"ة ف"ي المحافظ"ة        الوحدات اإلداریة األخرى 

م""ن ) ٪٢٣.٤(ك"ذلك تباین""ت المس""احات الم""رواة ف""ي منطق""ة الدراس""ة، فق""د إس""تحوذت ناحی""ة العباس""یة أیض""ًا عل""ى  
لقادس"یة بح""والي  ، تلیھ"ا ناحی""ة ا )٪١٩(مجم"وع المس""احة الم"رواة، ث""م ج"اءت ناحی""ة الحی"رة بالمرتب""ة الثانی"ة نح""و      

، ف""ي ح"ین ل"م یس""ھم ك"ل م""ن    )٪١١.٨(، ث"م ناحی"ة الحری""ة نح"و    )٪١٥.٤(، وناحی"ة المش"خاب بح""والي   )٪١٧.٨(
عل"ى الت"والي م"ن مجم"وع     ) ٪١.٨(و )٪٢.٣(و )٪٧.٦(اذرة وناحی"ة الحیدری"ة س"وى    مركز قضائي الكوفة والمن

بین طریق"ة الض"خ أو طریقت"ي الض"خ والس"یح      وق"د كان"ت طریق"ة اإلرواء م"ا     .المساحة المرواة في منطقة الدراسة
  ).٤٤(كل وحدة إداریة كما موضح في جدول  بحسب

  
  )٤٤(جدول 

  المساحات القابلة لإلرواء والمساحات المرواة فعلیًا وطرق اإلرواء في محافظة النجف 
  ٢٠١٠لسنة الوحدة اإلداریة  بحسب

    ت

  الوحدة اإلداریة
المساحة القابلة 

  دونم/ لإلرواء
  حات المرواةالمسا

  دونم

  

  طریقة اإلرواء

  ضخ  ٤٤٠٥  ٩٦١٢ ناحیة الحیدریة  ١



)١١١( 
 

  ضخ  ١٨٤٨٠  ٢٧٦٤٠ مركز قضاء الكوفة  ٢
  ضخ وسیح  ٥٦٥٧١  ٦٨٠٠٠ ناحیة العباسیة  ٣
  ضخ  ٢٨٦٥٠  ٣٥٠٠٠ ناحیة الحریة  ٤
  ضخ  ٥٥٠٤  ١٠٣٥٠ مركز قضاء المناذرة  ٥
  ضخ وسیح  ٤٧١٧٦  ٥١٦٥٠ ناحیة الحیرة  ٦
  ضخ وسیح  ٣٧٣٥٠  ٣٨٠٥٦ ناحیة المشخاب  ٧
  ضخ وسیح  ٤٣١٦٠  ٤٦٥٩١ ناحیة القادسیة  ٨

  -  ٢٤١٢٩٦  ٢٨٧٨٢٢ المجموع  
  :باالعتماد على:  المصدر

وزارة الموارد المائیة، مدیریة الموارد المائیة في محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط، شعبة اإلحصاء، بیانات غیر  -
  .٢٠١١منشورة، 

، مدیریة الموارد المائیة في محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط، شعبة التشغیل وتوزیعات المیاه، وزارة الموارد المائیة -
  .٢٠١١بیانات غیر منشورة، 

  
یتم تامین الحصص المائیة حالیًا بواسطة الجداول الترابیة ذات المقاطع الكبیرة، وھي بذلك تشكل عامل 

نویًا ألكثر من مرة أحیانا بسبب نمو نبات الشمبالن فیھا وكذلك ھدر كبیر في الموارد المائیة، ویتم تنظیفھا س
. وكان معظمھا ترابي وغیر مبطنكم ) ٦٤٨.٧٥(رفع الترسبات في مقطع القناة والذي یبلغ إجمالي طولھا 

بواسطة شبكة المبازل السطحیة التي ال تؤّمن ) البزل(كما یتم تصریف میاه الصرف الزراعي ). ٤٥(جدول 
ه األرضیة من التربة مما یتسبب في زیادة الملوحة في التربة وتدھور اإلنتاج الزراعي، كان البد من سحب المیا

مبزل ما بین مبزل رئیس وفرعي وبلغ مجموع أطوالھا ) ١١١(فقد تم إستصالح . عمل مشاریع إستصالحیة
  ).٤٦(الوحدات اإلداریة كما في جدول  بحسبكم وتوزعت )٨٣٥.١٥(

قّدرت نحو وتي تروى خارج حدود المشاریع والتي تعتمد على اآلبار في عملیة إرواءھا أما المساحات ال
، فیما قامت الھیأة العامة للمیاه ٢٠٠٦ سنةقبل  )١٩٧٧(دونم وترواح عدد اآلبار حوالي  )١٨٩١٠٩(

والقطاع  بحفر العدید من اآلبار ذات النفع العام والنفع الخاص ٢٠٠٦ سنةفرع النجف األشرف بعد /الجوفیة
  ).٤٧(جدول . ٢٠١٠ سنةبئر ل ٢٤٠٥الحكومي لیصبح العدد الكلي حوالي 

  
  

  )٤٥(جدول 
  الرئیسة والفرعیة في محافظة النجف المائیة المشاریع المستصلحة للجداول 

   ٢٠١٠لسنة  الوحدة اإلداریة بحسب

 أسم المشروع ت
  المجموع ط.فرعیة كم ط.رئیسیة كم

 ترابیة ةمبطن ترابیة مبطنة ط.كم 
 ١٠ ٠ ١٠ ٠ ٠ الحیدریة ١



)١١٢( 
 

 ٣.٥ ٠ ٠ ٣.٥ ٠ الكوفة ٢
 ١١٢.٥٥ ١٨.٢ ٠ ٩٤.٣٥ ٠ العباسیة ٣
 ٨٣ ٦٦.٥ ٠ ١٦.٥ ٠ الحریة ٤
 ١٤.٩ ٠ ٠ ١٤.٩ ٠ المناذرة ٥
 ٩٦.٥ ٠ ٠ ٩٦.٥ ٠ الحیرة ٦
 ٢٢٠ ٤٢ ٠ ١٧٨ ٠ المشخاب ٧
 ١٠٨.٣ ٤٨.٩٥ ٠ ٥٨.٠٥ ١.٣ القادسیة ٨

 ٦٤٨.٧٥ ١٧٥.٦٥ ١٠ ٤٦١.٨ ١.٣ المجموع
مدیریة الموارد المائیة في محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط، شعبة وزارة الموارد المائیة، باإلعتماد على : المصدر

  .٢٠١١اإلحصاء، بیانات غیر منشورة، 
  
  
  
  
  )٤٦(جدول 

  ٢٠١٠لسنة  داریةالوحدة اإل بحسبالرئیسة والفرعیة في محافظة النجف المائیة للمبازل المشاریع المستصلحة 

 أسم المشروع ت
 المجموع فرعیة ال رئیسة ال

 كم/الطول  العدد كم /الطول العدد كم /الطول العدد
 ٥٤  ٤ ٠ ٠ ٥٤ ٤ الكوفة ١
 ٥٣  ٨ ٢٧ ٥ ٢٦ ٣ الحریة ٢
 ١٩١  ٣ ١٧٩ ٢ ١٢ ١ الحیدریة ٣
 ١٤٣  ٣١ ١٠٥ ٢٨ ٣٨ ٣ المشخاب ٤
 ١٦٠.٥  ١٩ ٥٩.٥ ١٢ ١٠١ ٧ العباسیة ٥
 ١٥٨.٦٥  ٤٠ ١١٩ ٣٧ ٣٨.٦٥ ٣ ادسیةالق ٦
 ٣  ١ ٣ ١ ٠ ٠ المناذرة ٧
 ٦٩  ٨ ٤٥ ٦ ٢٤ ٢ الحیرة ٨

 ٨٣٥.١٥  ١١١ ٥٣٧.٥ ٩١ ٢٩٣.٦٥ ٢٠ المجموع
باإلعتماد على مدیریة الموارد المائیة في محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط، شعبة اإلحصاء، بیانات غیر منشورة، : المصدر
٢٠١١.  

  
  )٤٧(جدول  

  ٢٠١٠ سنةفي محافظة النجف لغایة القطاع  بحسباآلبار  عدد
 المجموع ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ سنةقبل  اآلبار



)١١٣( 
 

٢٠٠٦ 
 ٣٦٣ ٨٣ ٦٣ ٤٢ ٥٠ ٨١ ٤٤ آبار النفع العام
 ٧٢ ٠ ٤ ٦ ٠ ٤ ٥٨ آبار القطاع العام
 ١٩٧٠ ٢٢ ٢٩ ١٣ ٢٨ ٣ ١٨٧٥ آبار القطاع الخاص

 ٢٤٠٥ ١٠٥ ٩٦ ٦١ ٧٨ ٨٨ ١٩٧٧ المجموع
  :باالعتماد على: المصدر  

وزارة الموارد المائیة، الھیأة العامة للمیاه الجوفیة، فرع محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط، بیانات غیر منشورة،  -
٢٠١١.  

، وزارة الموارد المائیة، مدیریة الموارد المائیة في محافظة النجف األشرف، قسم اإلشراف والمتابعة، بیانات غیر منشورة -
٢٠١١.  

  
  
  

  :واقع النشاط الصناعي وتوزیعھ المكاني -٣ -٣
ة وقاطرة التنمیة التي تعّول علیھا في تنفیذ خططھا ھاّممن األنشطة اإلقتصادیة ال (*)تعد الصناعة 

وروابط قوّیة باتجاھات متعدّدة الستراتیجیة وتربطھا عالقة متبادلة معھا، لما تمتلكھ الصناعة من إمكانیات عالیة 
فضًال  قطاعاتھ اإلنتاجیة والخدمیة والبنى اإلرتكازیةتحفیز نمو في بناء إقتصادیات اإلقلیم واألنشطة األخرى  مع

إنھا العامل األكثر تأثیرًا وسرعة في مجال التنمیة مقارنة باألنشطة إذ . عن المؤثرات المضاعفة الالحقة
التي تحظى بتأثیرات  )*(*ما منشآت الصناعات الكبیرةالسی في تطویر الواقع التنموي لإلقلیم االقتصادیة األخرى
ّمة في اإلقلیم، من استراتیجیة ھ إلى جانب إسھامھا في تحقیق أھدافالمختلفة  التنمیة اإلقلیمیة بارزة على جوانب

في توسیع اإلنتاج وزیادتھ وتنوعھ وتوفیر فرص  ھامخالل ممیزات عدة تمتاز بھا ھذه الصناعات أھمھا دورھا ال
مل بأعداد كبیرة وتحقیق الترابط والتكامل فیما بین القطاعات المختلفة السیما االقتصادیة، وتحسین توزیع ع

االستقرار االقتصادي  الدخول وتشجیع المدخرات الخاصة وتكوین طبقة من المستثمرین في الصناعة كما یوفـّر
طّورة یكون قادرًا على توفیر المتطلبات األساسیة إن اإلقلیم الذي یمتلك منشآت صناعیة كبیرة ومتفي اإلنتاج، إذ 

للبناء والتقـدم لسكانھ ویمكنھ من رفع مستواھم المعیشي، ویمكن من خاللھ أیضًا إحداث تغییرات إقتصادیة 
وإجتماعیة وعمرانیة جدیدة، یحدث ذلك من خالل استثمار الموارد الطبیعیة والبشریة واإلقتصادیة المتاحة 

في اإلقلیم، وتوظیفھا لصالحھ عندھا تنعكس نتائجھا وآثارھا اإلیجابیة في تنمیة اإلقلیم إقتصادیًا  للنشاط الصناعي
 . واجتماعیًا وخدمیًا

منشأة ) ٢٠(، بواقع ٢٠١٠منشأة صناعیة لسنة ) ٢٨٢١(بلغ عدد المنشات الصناعیة في محافظة النجف 
ة صناعیة صغیرة التي توزعت على النحو منشأ) ٢٨٠٠(صناعیة كبیرة ومنشأة صناعیة واحدة متوسطة و

                                                 
بأنھا تحویل مواد عضویة أو غیر عضویة (التعریف األكثر شموالً من خالل وصفھا یعد تعریف ھیأة األمم المتحدة للصناعة  (*)

نیكیة أو بعملیات كیمیائیة إلى منتجات أخرى سواء أنجزت بواسطة آالت میكانیكیة تحركھا قدرة أم أنجزت باألیدي، بعملیات میكا
عبد خلیل : المصدر). وسواء أحدث إنجازھا في مصنع أم في ورشة أم في بیت، وسواء بیعت إلى تاجر جملة أو إلى تاجر مفرد

 .٧، ص١٩٨٩بغداد، مطبعة التعلیم العالي، بغداد،  فضیل، دراسات في الجغرافیة الصناعیة، جامعة
اإلحصاء (تصنّف المنشآت الصناعیة بحسب أحجامھا إلى صغیرة ومتوسطة وكبیرة إعتماداً على تصنیف وزارة التخطیط (**) 

متوسطة إذا ألف دینار، وال)١٠٠(عمال ویقل رأس مالھا عن )٩-١(، حیث تعد المنشأة الصناعیة صغیرة إذا عمل فیھا )الصناعي
ألف دینار، في حین اعتبرت المنشأة الصناعیة كبیرة إذا عمل فیھا أكثر )١٠٠(عامل ویقل  رأس مالھا أیضاً عن )٢٩-١٠(عمل فیھا 

 .ألف دینار )١٠٠(من ذلك وزاد رأس مالھا عن 



)١١٤( 
 

منشأة في مركز قضاء ) ٥٦(منشأة في مركز قضاء الكوفة و) ١٢٦(في مركز قضاء النجف و) ٢٥٧٦: (اآلتي
لذا تمّیز  )١(.المناذرة، في حین یوجد عدد قلیل من المنشآت الصناعیة الصغیرة في الوحدات اإلداریة األخرى

من مجموع عدد المنشآت الصناعیة الصغیرة المنتجة في المحافظة، ) ٪٩٢(مركز قضاء النجف بإستحوذه على 
ویمكن تقسیم الصناعات الصغیرة على . في مركز قضاء المناذرة) ٪٢(في مركز قضاء الكوفة و) ٪٤.٥(ونحو 

  :النحو اآلتي
  : الصناعات الصغیرة في المناطق التجاریة: أوًال
زیة حیث تتداخل أبنیة ھذه الصناعات مع األبنیة التجاریة للمنطقة تقع ضمن المناطق التجاریة المرك        

التجاریة المركزیة السیما مع محال السوق الكبیر في مدینة النجف حیث تستفید من حركة السكان والزائرین 
 ، وتشمل على صناعة الحلویات والمالبس واألحذیة وحیاكة العباءات وصناعة)علیھ السالم(لمرقد اإلمام علي 

  .یح الساعات واألجھزة الكھربائیةالحلي والمجوھرات وتصل
  

  :في المناطق السكنیة ات الصغیرةالصناع: ثانیًا
حلویات توجد في معظم المناطق السكنیة صناعات تقّدم خدماتھا للسكان مثل تصلیح األجھزة وصناعة ال

یر في مركز قضاء النجف متمثلة فضًال عن انتشار المنشآت الصغیرة بشكل كبوغیرھا من الخدمات األخرى، 
  .رفیین والمدینة القدیمة وغیرھابالحي الصناعي وحي عدن والح

  ):األحیاء الصناعیة(المناطق الصناعیة الصناعات الصغیرة في : ثالثًا
ھنالك خمسة مناطق صناعیة كبیرة في المحافظة تقع جمیعھا في مركز قضاء النجف ثالث منھا في شرق 

وتبلغ ) النجف ـ كوفة(على محور ) الحي الصناعي(ین في شمالھا، إذ تقع المنطقة األولى مدینة النجف وأثن
حي عدن (والمنطقة الثانیة ، ھكتار، مخّصصة للصناعات والتخزین وورش تصلیح السیارات) ٥٢(مساحتھا 
ذائیة ھكتار بالقرب من بعض األحیاء السكنیة وتضم مطابع ومعامل نسیجیة وغ) ٥٦(بمساحة ) الصناعي

والثالثة فتضم معمل المنتجات المطاطیة إلى جانب معامل ، وإنشائیة فضًال المعارض التجاریة والمخازن
) ١٢(أما في القطاع الشمالي فیوجد منطقتان صناعیتان تقع األولى على مسافة ، للصناعات الغذائیة والنسیجیة

ھكتار وتختص ھذه ) ٢٤٠(وبمساحة ) نجف ـ كربالء(كم من مركز المدینة على الجانب الشرقي لمحور 
المنطقة بالصناعات الكیمیاویة والغذائیة وورش للتصلیح، والمنطقة الثانیة تشمل المخازن الصناعیة على الجانب 

  .ھكتار) ١٧٢(وتغطي مساحة ) نجف ـ كربالء(الغربي لمحور 
  
  :واقع الصناعات الكبیرة -١ -٣-٣

الغذائیة (والتحویلیة بفروعھا  )∗(ى منشآت الصناعات اإلستخراجیةتشمل الصناعات الكبیرة في المحافظة عل
وقد تباین . األخرى الكبیرة لفروع الصناعة التحویلیة فیما خلت من المنشآت) واإلنشائیة والنسیجیة والكیمیائیة

ھا یمكن إیجاز) ٢٠١٠ـ ٢٠٠٥(معاییر النشاط الصناعي وفروع الصناعة في المحافظة للمّدة  بحسبتطّورھا 
  .)٥(و) ٣(ملحق  :على نحو ما یأتي

  :)٢(معاییر النشاط الصناعي بحسبتطّور الصناعات الكبیرة  -١ -١ -٣ - ٣

                                                 
اإلحصاء الصناعي، بیانات  وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، مدیریة اإلحصاء في محافظة النجف األشرف، شعبة) ١(

 .٢٠١١غیر منشورة، 
مصفى النجف إلنتاج المشتقات النفطیة ومحطة النجف الغازیة إلنتاج الطاقة الكھربائیة بسبب للم تشمل دراسة الواقع الصناعي ) ∗(

 .تصنیف وزارة التخطیط لھما ضمن قطاع الخدمات وقد ذكرت كذلك ضمن الفصل الالحق
  :معاییرلإلستزادة حول ال) ١(



)١١٥( 
 

أسھل الطرق وأبسطھا في التع"ّرف عل"ى أھمی"ة الص"ناعة ف"ي اإلقل"یم، وق"د         :عدد المنشآت الصناعیة -١
نیًا من وحدة إداریة ألخ"رى وم"ن س"نة    یستخدم ھذا المعیار أو المقیاس للتعّرف على إختالف توزیع الصناعة مكا

) ٪٤(، مثل"ت ح"والي   ٢٠٠٥منشأة في سنة ) ١٨(وقد بلغ عدد المنشآت الصناعیة الكبیرة في المحافظة . ألخرى
منش"أة  ) ٢٠(إزداد عددھا ف"ي المحافظ"ة إل"ى    . من مجموع عدد المنشآت الصناعیة الكبیرة في العراق للسنة ذاتھا

م"ن مجم"وع   ) ٪٣.٨(دة كانت أكثر على مستوى البلد، وإنخف"ض نس"بة تمثیلھ"ا نح"و     ، إَال إن الزیا٢٠١٠في سنة 
م"ا یالح"ظ إل"ى تحّس"ن كبی"ر ق"د ط"رأ عل"ى ع"دد منش"آت الص"ناعات            . عدد المنشآت الصناعیة الكبی"رة ف"ي الع"راق   

وض""ع الكبی"رة ف"ي عم"وم الع"راق وإع""ادة إفتت"اح ع"دد منھ"ا بس"بب تحّس""ن الظ"روف األمنی"ة واالس"تقرار النس"بي لل            
  .االقتصادي
من المعاییر األكثر شیوعًا لقی"اس الك"م الص"ناعي ف"ي اإلقل"یم والبح"ث ف"ي اآلث"ار الت"ي           :عدد العاملین -٢

ومحاول"ة القض"اء عل"ى البطال"ة وإس"تثمار      ، إذ أن أیجاد فرص العمل لألیدي الراغبة بھ، تترتب على ھذا المؤشـّر
ًا وھ"""دفًا أساس"""یًا للتنمی"""ة اإلقتص"""ادیة ھاّم"""ة التنموی"""ة مؤش"""رًا الم"""وارد البش"""ریة ف"""ي اإلقل"""یم وتعبئتھ"""ا ف"""ي العملی""" 

عامل في س"نة  ) ٨٨٤٣(وقد بلغ مجموع عدد العاملین في المنشآت الصناعیة الكبیرة في المحافظة . واإلجتماعیة
. امن إجمالي عدد العاملین في المنشآت الصناعیة الكبیرة ف"ي الع"راق للس"نة ذاتھ"    ) ٪٦.٢(، مثـّلوا حوالي ٢٠٠٥

س"نویًا خ"الل الم"ّدة    ) ٪١.٢(، بمتوّس"ط نم"و ق"دره    ٢٠١٠عامل في س"نة  ) ٩٥١٣(إزداد عددھم في المحافظة إلى 
سنویًا خالل المّدة ذاتھا، ) ٪٤.٥(في حین كان متوّسط النمو على مستوى عموم العراق حوالي ) ٢٠١٠ـ٢٠٠٥(

مجموع عدد العاملین في الصناعات الكبیرة من ) ٪٤.٩(لذا إنخفض نسبة إسھام عدد العاملین في المحافظة نحو 
  .في العراق للسنة ذاتھا

إن الزی""ادة ف""ي قیم""ة األج""ور والمزای""ا المدفوع""ة للع""املین ف""ي الص""ناعة ُیع""د   :قیم{{ة األج{{ور والمزای{{ا -٣
، إذ غالب"ًا م"ا تقت"رن زی"ادة األج"ور م"ع تحقی"ق النم"و ف"ي الن"اتج الص"ناعي           ، مؤشر م"ن مؤش"رات النم"و الص"ناعي    

وظائف العاملین والمھام المناطة بھم وتحصیلھم الدراس"ي ومس"توى مھ"ارتھم فض"ًال ع"ن       بحسباین األجور وتتب
وق"د بل"غ مجم"وع قیم"ة األج"ور المدفوع"ة للع"املین ف"ي         . مناطق سكناھم وطبیعة الفرع الصناعي الذي یعملون ب"ھ 

إجمالي أقی"ام األج"ور المدفوع"ة    من ) ٪٦.٤(، مثـّلت حوالي ٢٠٠٥ملیون دینار في سنة ) ٣٥٢٥٧.١(المحافظة 
ف"ي ح"ین یالح"ظ زی"ادة     ) ٪٧(برغم من إزدیاد عدد العاملین في المحافظة بنسبة . للعاملین في العراق للسنة ذاتھا

، إَال إن زی"ادة قیم"ة   ٢٠١٠ملی"ون دین"ار ف"ي س"نة     ) ٧١٤٨٨.١(كبیرة في قیمة األجور إلى الض"عف تقریب"ًا نح"و    
) ٪٨.٤٥(ستوى الزیادة الحاصلة في عم"وم البل"د، إذ ك"ان مؤش"ـر زی"ادة األج"ور       األجور في المحافظة لم تكن بم

س"نویًا  ) ٪٩.٩٣(سنویًا في المحافظة وھو أدنى م"ن مؤش"ـّر الزی"ادة المتحقق"ة عل"ى مس"توى الع"راق الب"الغ ح"والي         
ي المحافظ"ة  ویظھ"ر ت"أثیر ذل"ك ف"    ، بسبب زیادة ع"دد المنش"آت وزی"ادة ع"دد الع"املین وأج"ورھم      ، خالل المدة ذاتھا

م"ن إجم"الي أقی"ام األج"ور ف"ي      ) ٪٤.٤(م"ا أدى إل"ى إنخف"اض نص"یب المحافظ"ة إل"ى       ، بنسبة أق"ل ف"ي عم"وم البل"د    
  . ٢٠١٠الصناعات الكبیرة في العراق لسنة 

تتحقق الزیادة في قیمة اإلنتاج الصناعي في اإلقلیم عندما تزداد فیھ المساعي والجھ"ود   :قیمة اإلنتاج -٤
إض""افة ، إقام""ة المنش"آت الص""ناعیة الجدی"دة  (لقط"اع الحی""وي وتوس"یعھ أفقی""ًا وعمودی"ًا م""ن خ"الل     ف"ي تط"ویر ھ""ذا ا  

فضًال عن إعتماد مجموع"ة م"ن   ، )التوسع في الطاقات اإلنتاجیة السیما التشغیلیة منھا، خطوط إنتاجیة للقائم منھا

                                                                                                                                                                    
 ١٤٩ـ١٣١و ٩٧ـ٧٧، ص ٢٠٠٥، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ٢ـ مدحت القریشي، اإلقتصاد الصناعي، ط

  .٢٨٣ـ٢٥٥و
، ص ٢٠٠٨، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، ١ـ محمد الفتحي بكیر محمد، قراءات في جغرافیة الصناعة، ط

  .٢٢٩ـ٢٢٧
  .١٦٤ـ١٤٤، ص مصدر سابق، ـ عبدالزھرة علي الجنابي   



)١١٦( 
 

نت"وج وبكلف"ة أق"ل وإس"تخدام تقنی"ات      الخطط والبرامج داخل المنشأة الصناعیة التي م"ن ش"أنھا ترف"ع م"ن كف"اءة الم     
حدیث""ة وب""رامج متط""ّورة لتحقی""ق من""افع إقتص""ادیة للمنش""أة الص""ناعیة وت""نعكس حتم""ًا عل""ى إجم""الي قیم""ة اإلنت""اج      

، مثـّلت حوالي ٢٠٠٥ملیون دینار في سنة ) ١٠٨٣٩٤.٦(وقد بلغ مجموع قیمة اإلنتاج في المحافظة . الصناعي
مم""ا أس""ھم ف""ي نج""اح المحافظ""ة ف""ي تحقی""ق التط""ور  . ف""ي الع""راق للس""نة ذاتھ""ا م""ن إجم""الي أقی""ام اإلنت""اج) ٪٩.٥(

إزداد مجم"وع قیم"ة   . مؤّشـر ھذا المعیار وعّزز مكانة الصناعة في المحافظة على مستوى البلد بحسبالصناعي 
توى ، إَال إن الزی"ادة كان"ت أكث"ر عل"ى مس"     ٢٠١٠ملیون دین"ار ف"ي س"نة    ) ١٦٦٣١٩.١(اإلنتاج في المحافظة إلى 

سنویًا في حین نجده أدنى م"ن مؤش"ـّر الزی"ادة    ) ٪٥.٨(البلد، إذ كان مؤشـّر زیادة اإلنتاج الصناعي في المحافظة 
بس"بب زی"ادة ع"دد المنش"آت الكبی"رة وأقی"ام       ، س"نویًا خ"الل الم"دة ذاتھ"ا    ) ٪١١.٢(المتحققة في عم"وم الع"راق نح"و    

في البلد كانت متوقـّفة عن اإلنتاج بس"بب ت"دھّور الظ"روف     إنتاجھا، ألن عدد كبیر من المنشآت الصناعیة الكبیرة
واالستقرار األمني النسبي عاودت الكثیر منھا نشاطھا اإلنتاجي، مما إنعكس ذلك على  ٢٠٠٨وبعد سنة ، األمنیة

  .٢٠١٠لسنة ) ٪٤.٨(إنخفاض نصیب المحافظة من إجمالي اإلنتاج في البلد نحو 
ة الت"ي تش"یر إل"ى حج"م النش"اط الص"ناعي ف"ي اإلقل"یم ھ"و          ھاّممعاییر المن ال :قیمة مستلزمات اإلنتاج -٥

حیث یدل الحجم الكبیر في أغلب األحیان على ضخامة النشاط الصناعي وم"ع  ، قیمة مستلزمات إنتاجھ الصناعي
إلیھا  ذلك فأن السعي وبذل الجھود لتقلیل حجم المستخدم منھا للوحدة المنتجة من األسالیب اإلقتصادیة التي تھدف

أم"ا المنش"آت الت"ي ال تعتم"د تل"ك األس"الیب ف"ي        ، الصناعة في تحقیق أرباح إضافیة السیما منشآت القطاع الخاص
تقلیل كلف اإلنتاج مقابل قیم اإلنتاج فإنھا تقل"ل م"ن نس"بة أرباحھ"ا أو تتع"رض لخس"ائر ت"ؤدي إل"ى خف"ض طاق"ات           

. إلى التوقف عن اإلنتاج وغلق المنشأة الصناعیة نھائیًاوقد یصل الحال ، اإلنتاج أو اإلستغناء عن بعض العاملین
إال أن الدولة في بعض األحیان تستمر في دعم المنشآت الصناعیة السیما منشآت القطاع العام رغم عدم تحقیقھ"ا  

وق"د بل"غ   . جدوى إقتصادیة وتتحمل أعباء خسائرھا من أجل أھداف إجتماعیة أو عمرانیة تس"ھم ف"ي تنمی"ة اإلقل"یم    
) ٪٤.٧(، مثـّلت حوالي ٢٠٠٥ملیون دینار في سنة ) ٢٨٩٧٠.٩(وع قیمة مستلزمات اإلنتاج في المحافظة مجم

إزداد مجم"""وع قیمتھ"""ا ف"""ي المحافظ"""ة إل"""ى    . م"""ن إجم"""الي أقی"""ام مس"""تلزمات اإلنت"""اج ف"""ي الع"""راق للس"""نة ذاتھ"""ا     
ي المحافظة لم تك"ن بمس"توى   ، إَال إن زیادة قیمة مستلزمات اإلنتاج ف٢٠١٠ملیون دینار في سنة ) ١١٠٣٥٦.٢(

س""نویًا ف""ي ح""ین إن ) ٪١٢.٣(الزی""ادة الحاص""لة ف""ي عم""وم البل""د، إذ بلغ""ت مؤش""ـّر الزی""ادة ف""ي المحافظ""ة ح""والي   
یالح"ظ إرتفاعھ"ا ف"ي    ، س"نویًا خ"الل الم"دة ذاتھ"ا    ) ٪١١.٦(مؤشـّر الزیادة المتحققة في عموم العراق بلغت ح"والي 

نخفاض نسبة الزیادة لإلنتاج، ویش"یر إل"ى إس"تخدام مس"تلزمات إنت"اج بأقی"ام       المحافظة عن عموم البلد بالرغم من إ
أكثر في المحافظة فضًال عن إن عدد كثیر من المنشآت الصناعیة الكبیرة في البلد كانت تعمل معتم"دة ف"ي ت"وفیر    

ثی"رًا بحس"اب   مدخالتھا على مواد أولیة مستوردة مرتفع"ة التك"الیف أو بم"ا بق"ي ل"دیھا م"ن خ"زین إرتفع"ت قیمت"ھ ك         
وأدى إل"ى إزدی"اد   ، السوق مما أسھم في نمو الصناعة، وأظھر تأثیر ذلك في المحافظة بنسبة أق"ل ف"ي عم"وم البل"د    

  .٢٠١٠من إجمالي مستلزمات اإلنتاج في الصناعات الكبیرة في العراق لسنة) ٪٥.٥(نصیب المحافظة إلى 
المعافة -٦ ة ف"ي التع"ّرف عل"ى حج"م النش"اط الص"ناعي       ھاّم" تعد القیم"ة المض"افة م"ن المع"اییر ال     :القیمة 

وأھمیتھ في اإلقلیم لما تعكسھ من مؤشرات توّضح مق"دار الربحی"ة اإلقتص"ادیة المتحقق"ة ج"راء النش"اط الص"ناعي        
فیھ، وتزداد القیمة المضافة بزیادة الف"رق الحاص"ل ب"ین قیم"ة اإلنت"اج وقیم"ة مس"تلزماتھ الت"ي یس"عى إلیھ"ا النش"اط            

ھ"ا ف"ي بع""ض األحی"ان وف"ي أحی"ان أخ""رى وف"ي ظ"ل األنظم"ة االش""تراكیة یس"عى لتحقی"ق أھ""داف           الص"ناعي لتحقیق 
  .سیاسیة واجتماعیة وعمرانیة لھا األولویة على األھداف اإلقتصادیة

، ٢٠٠٥ملیون دینار في سنة ) ٧٩٤٢٣.٧(حققـّت الصناعات الكبیرة في المحافظة من القیمة المضافة نحو 
ما عّزز . جمالي القیمة المضافة التي حققتھا الصناعات الكبیرة في العراق للسنة ذاتھامن إ) ٪١٥(مثـّلت حوالي 
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من مكانة الصناعة في المحافظة على مستوى البلد وأسھم نجاحھا في التوّسع بأنشطتھا المتعددة وتحقیق التطور 
بالرغم مّما  ٢٠١٠لكن یالحظ إنخفاض مؤشرھا في سنة . ٢٠٠٥مؤّشـر ھذا المعیار لسنة  بحسبالصناعي 

أظھرتھ مؤشـّرات المعاییر السابقة من زیادة خالل المدة ذاتھا، فقد إنخفض مجموع القیمة المضافة في المحافظة 
حیث ، ، لیصبح مؤشـّر إنخفاض بدًال من مؤشـّر زیادة للمحافظة٢٠١٠ملیون دینار في سنة ) ٥٥٩٦٢.٩(نحو 

سنویًا خالل المدة ذاتھا، ) ٪١.٨(زیادة على مستوى البلد نحو  سنویًا في حین كان مؤشـّر) ٪١.٢(إنخفض نحو 
  .٢٠١٠من مجموع القیمة المضافة في البلد لسنة ) ٪٣.٨(لذا تراجع نصیب المحافظة إلى حوالي 

  
  
  

  :بنیة الصناعات التحویلیة الكبیرة  -٢ -١ -٣ -٣
ت التي تلبي حاجة سكان المحافظة تمثـّل نشاط الصناعات التحویلیة الكبیرة في محافظة النجف بالصناعا

منھا ووجدت لبعضھا أسواق خارجیة سواء أس"واق خ"ارج المحافظ"ة أو خ"ارج البل"د، لك"ن عموم"ًا ظّل"ت موجھ"ة          
بشكل رئیس نحو سوق المحافظة وبعض أسواق المحافظات األخرى، ذلك الن المنشآت الصناعیة ف"ي المحافظ"ة   

وین"تج  . یمكن من تلبیة طلب األس"واق الخارجی"ة بمنتجاتھ"ا وباس"تمرار    كانت صغیرة في طاقاتھا اإلنتاجیة مما ال 
التغییر في البنیة الصناعیة من خالل إستثمار الموارد الطبیعیة والبشریة في اإلقلیم بشكل أفضل، مما ی"ؤدي إل"ى   

ل إقامة صناعات جدیدة منسجمة بذلك مع خصائص اإلقل"یم وقدرات"ھ عل"ى ت"وطن الص"ناعة فی"ھ فض"ًال ع"ن عوام"         
خارجیة وداخلیة أخرى لھا أثر في إحداث تغیرات فیھا كما نالحظ تباین مكاني في ھذه البنیة داخل اإلقلیم یعكس 

تمثّلت معمل  ١٩٦٠وأنشأت أول منشأة صناعیة كبیرة في المحافظة سنة . خصوصیة مناطقھ المختلفة إلى حٍد ما
المحافظ""ة خ""الل عق""د الس""بعینیات م""ن الق""رن   الص""ناعات الجلدی""ة ث""م أقیم""ت منش""آت ص""ناعیة كبی""رة أخ""رى  ف""ي  

الماضي وما تبعھ، أدى إلى حصول تغییر في بنیة الصناعة إّال أّن نشاطھا إستقر وإقتصر عل"ى ف"روع الص"ناعة    
  ).الغذائیة والنسیجیة والكیماویة واإلنشائیة: (اآلتیة

م""ن ع""دد المنش""آت   )٪٤١.٢(ف""ي محافظ""ة النج""ف بإس""تحواذھا عل""ى    (*)تص""ّدرت الص""ناعات اإلنش""ائیة 
م"ن مجم"وع   ) ٪٥٣.٤(فیھا، ونحو  من مجموع عدد العاملین) ٪٣٤.٨(، وحوالي ٢٠٠٥الصناعیة الكبیرة لسنة 

األجور المدفوعة لھم، أما أسھامھا في مقدار قیمة اإلنتاج وقیمة مستلزماتھ والقیمة المضافة المتحقق"ة للص"ناعات   
) ٤٨(ج""دول  .عل""ى الت""والي للس""نة ذاتھ""ا ) ٪٩٢.٢(و) ٪٥٧.٥(و) ٪٨٣(الكبی""رة ف""ي المحافظ""ة ك""ان عل""ى نح""و   

من مجموع عدد المنش"آت وح"والي   ) ٪٢٩.٤(تلتھا الصناعات الغذائیة والمشروبات الغازیة نحو ، )٤٩(وجدول 
من مقدار ) ٪٦.٤(من مقدار قیمة مستلزمات اإلنتاج، ونحو ) ٪١٧.٨(من مقدار قیمة اإلنتاج، وحوالي ) ٪٩.٤(

عل"ى الت"والي،   ) ٪٢.٦(و) ٪٤.٨(، إّال إن إسھامھا من حیث عدد العاملین وقیم"ة أج"ورھم ح"والي    القیمة المضافة
عل""ى الت""والي، والص""ناعات النس""یجیة نح""و   ) ٪٢٦.٨(و) ٪٣٤.٨(حی""ث فاقتھ""ا ب""ذلك الص""ناعات الكیمائی""ة نح""و   

ة قل"یًال ج"دًا للس"نة    في ح"ین ك"ان نص"یبھما م"ن قیم"ة اإلنت"اج والقیم"ة المض"اف        . على التوالي) ٪١٧.٢(و) ٪٢٥.٦(
  .ذاتھا

                                                 
من التصنیف الدولي المعتمد لدى وزارة التخطیط أساساً لتصنیف الصناعات والتي یأخذ كmل منھmا فرعmاً رئیسmاً یبmدأ  حثابالاتخذ (*) 
الصmmناعات األخmmرى غیmmر المصmmنفة وكmmل منھmmا یتفmmرع لفmmروع ثانویmmة وبمراتmmب إضmmافیة ) ٣٩(الصmmناعات الغذائیmmة وینتھmmي ) ٣١(مmmن 
 .ف أمام أرقامھا الرئیسیة أعالهتضا
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وجدت الصناعات الكبیرة ف"ي الف"روع الص"ناعیة كاف"ة لكنھ"ا ل"م        ٢٠٠٥أما على مستوى العراق في سنة 
المعاییر كافة، إذ إستحوذت الصناعات اإلنشائیة والغذائیة على ح"والي   بحسبتحقق توازن في البنیة الصناعیة و

لعراق، فیما إستحوذت الصناعات الكیمیاویة واإلنش"ائیة والنس"یجیة   من إجمالي عدد المنشآت الكبیرة في ا) ٪٧٩(
من إجمالي عدد الع"املین، وإس"تحوذت الص"ناعات الكیمیاوی"ة واإلنش"ائیة والغذائی"ة       ) ٪٧٨(والغذائیة على حوالي 

م""ن ) ٪٨٧(م""ن إجم""الي قیم""ة اإلنت""اج، ونح""و ) ٪٨٩(م""ن إجم""الي قیم""ة األج""ور، وح""والي ) ٪٧٣(عل""ى ح""والي 
م""ا یؤش""ـّر إل""ى ض""عف إس""ھام  . م""ن إجم""الي القیم""ة المض""افة ) ٪٩١(ي قیم""ة مس""تلزمات اإلنت""اج، وح""والي  إجم""ال

 .في النشاط الص"ناعي ف"ي الع"راق   ) المعدنیة، الھندسیة، الخشب واألثاث، النسیجیة، الورق والطباعة(الصناعات 
  ).٥١(وجدول ) ٥٠(جدول 

  )٤٨(جدول 
  )ملیون دینار(٢٠٠٥حافظة النجف لسنة بنیة الصناعات التحویلیة الكبیرة في م

 القیمة المضافة قیمة المستلزمات اإلنتاج قیمة األجور قیمة عدد العاملین عدد المنشآت الفرع الصناعي

 ٥٠٦٢.١ ٥١٥٧.٦ ١٠٢١٩.٧ ٩١٠ ٤٢٠ ٥ غذائیةال

 ٤٩٣.٧ ٣٤٤٨.٣ ٣٩٤٢ ٦٠١٦.٥ ٢٢٥٠ ٣ نسیجیةال

 ٥٩٨.٥ ٣٧٠٦.٨ ٤٣٠٥.٣ ٩٤٠٢.٧ ٣٠٦٢ ٢ كیمیاویةال

 ٧٣٢٥٥.٤ ١٦٦٥٧.٩ ٨٩٩١٣.٣ ١٨٧٢٨.٢ ٣٠٦١ ٧ نشائیةاإل

 ٧٩٤٠٩.٧ ٢٨٩٧٠.٦ ١٠٨٣٨٠.٣ ٣٥٠٥٧.٤ ٨٧٩٣ ١٧ المجموع

، بح"ث  "الواق"ع والطم"وح  "الص"ناعات الكبی"رة ف"ي محافظ"ة النج"ف األش"رف       "محم"د ج"واد عب"اس ش"بع،     باالعتماد عل"ى  : المصدر
، جامعة الكوف"ة، مرك"ز دراس"ات    ١فة اإلسالمیة وكنز المعارف والعلوم، جمنشور ضمن وقائع مؤتمر النجف األشرف عاصمة الثقا

  .٣١٢، ص٢٠١٠الكوفة، 
  )٤٩( جدول

  ٢٠٠٥األھمیة النسبیة للصناعات التحویلیة الكبیرة في محافظة النجف لسنة 
 القیمة المضافة قیمة المستلزمات قیمة أإلنتاج قیمة األجور عدد العاملین عدد المنشآت الصناعة

 ٦.٤ ١٧.٨ ٩.٤ ٢.٦ ٤.٨ ٢٩.٤ غذائیةال

 ٠.٦ ١١.٩ ٣.٦ ١٧.٢ ٢٥.٦ ١٧.٦ النسیجیة

 ٠.٨ ١٢.٨ ٤ ٢٦.٨ ٣٤.٨ ١١.٨ الكیمیاویة

 ٩٢.٢ ٥٧.٥ ٨٣ ٥٣.٤ ٣٤.٨ ٤١.٢ اإلنشائیة

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ المجموع

  ).٤٨(باالعتماد جدول : المصدر
  

) ٪٤٢.١(في محافظة النجف واستحوذت على حوالي  تصّدرت الصناعات اإلنشائیة أیضًا ٢٠١٠وفي سنة 
م""ن ) ٪٣٨.٢(فیھ""ا، ونح""و  م""ن مجم""وع ع""دد الع""املین) ٪٣٥.٤(م"ن ع""دد المنش""آت الص""ناعیة الكبی""رة وح""والي  

مجموع األجور المدفوعة لھم، أما اإلس"ھام ف"ي مق"دار قیم"ة اإلنت"اج وقیم"ة مس"تلزماتھ والقیم"ة المض"افة المتحقق"ة           
) ٥٢(ج"دول   .عل"ى الت"والي  ) ٪٨٧.٧(و) ٪٢١.١(و) ٪٤٣.٥(المحافظ"ة ك"ان عل"ى نح"و      للصناعات الكبیرة ف"ي 
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م"ن مجم"وع ع"دد المنش"آت وح"والي      ) ٪٢٩(تلتھا الصناعات الغذائی"ة والمش"روبات الغازی"ة نح"و     ، )٥٣(وجدول 
ق"دار  م"ن م ) ٪٦(من مقدار قیمة مستلزمات اإلنتاج، ونحو ) ٪٥٤.٣(من مقدار قیمة اإلنتاج، وحوالي ) ٪٣٨.١(

عل"ى الت"والي،   ) ٪٧.٧(و) ٪٩(القیمة المض"افة، إّال إن إس"ھامھا م"ن حی"ث ع"دد الع"املین وقیم"ة أج"ورھم ح"والي          
عل"ى الت"والي، ف"ي ح"ین ك"ان نص"یبھا م"ن قیم"ة         ) ٪٢٨(و) ٪٣٠.٦(حیث فاقتھ"ا ب"ذلك الص"ناعات الكیمائی"ة نح"و      

وأس"ھمت الص"ناعات النس"یجیة م"ن حی"ث      . نة ذاتھ"ا اإلنتاج وقیمة مستلزماتھ قلیًال جدًا والقیمة المضافة س"البة للس"  
على التوالي، في حین كان نصیبھا من قیمة اإلنتاج وقیم"ة  ) ٪٢٦.١(و )٪٢٥(عدد العاملین وقیمة أجورھم نحو 

  .على التوالي للسنة ذاتھا) ٪٩.٢(و) ٢٢.٨(و) ٪١٨.٢(مستلزماتھ والقیمة المضافة حوالي 
  )٥٠( جدول

  )ملیون دینار( ٢٠٠٥العراق لسنة بنیة الصناعات الكبیرة في 
عدد  الفرع الصناعي

 المنشآت
عدد 
 العاملین

قیمة  قیمة اإلنتاج قیمة األجور
 المستلزمات

القیمة 
 المضافة

 ٩٢٧٤٢.٩ ١٣٣٩٢٢.١ ٢٢٦٦٦٥ ٩٧٢٦١.٣ ٢١٤٠٢ ١٥٩ الغذائیة

 ١٤٨٦٨.٣ـ ٣٤٨٨٤ ٢٠٠١٥.٧ ٦٣٢٤٦.٧ ٢٤٣٣١ ٢٢ النسیجیة

 ٢٣١٩.٩ ٢٧٨٧.٢ ٥١٠٧.١ ١٧١٦١.٥ ٥٨٩٢ ١٨ الورق والطباعة

 ٢٣١٦١٩.٨ ١٧٠٣٢٠.٢ ٤٠١٩٤٠ ٢٠٥٥٥٧.٨ ٣٩٦٨٥ ٣٨ الكیماویة

 ١٥٧٩٠٦.٧ ٢٣٠١٧٧.٥ ٣٨٨٠٨٤.٢ ١٠٠٤٨٦.٧ ٢٥٦٣٠ ١٩٦ اإلنشائیة

 ١٦٧٠١.٣ ١٥٦٩٢.٨ ٣٢٣٩٤.١ ١٦٢٥١.٨ ٣٨٦٦ ٧ المعدنیة

 ١٧٠٩٨.٦ ٢٣٥٨٦.٩ ٤٠٦٨٥.٥ ٤١٥٢٩.٢ ١٨٨٩٢ ٧ الھندسیة

 ٢٣١.٥ ٤١٥ ٦٤٦.٥ ٤١٣ ١٩٩ ٢ الخشب واألثاث

 ٥٣٠٢٧١.٧ ٦١٤٠٢٧.٩ ١١٤٤٢٩٩.٦ ٥٥٢٥٩٦.٤ ١٤٢٨٦٨ ٤٥٢ المجموع

جداول الحاسبة للمنشآت الكبیرة ، مدیریة اإلحصاء الصناعي، الجھاز المركزي لإلحصاء، باالعتماد على وزارة التخطیط: المصدر
  .٢٠١١، بیانات غیر منشورة، ٢٠٠٥لسنة 

  
  
  )٥١( جدول

   ٢٠٠٥للصناعات الكبیرة في العراق لسنة  األھمیة النسبیة
عدد  الفرع الصناعي

 المنشآت
عدد 
 العاملین

قیمة  قیمة اإلنتاج قیمة األجور
 المستلزمات

القیمة 
 المضافة

 ١٨.٤ ٢١.٩ ٢٠.٣ ١٧.٩ ١٥.٣ ٣٥.٤ الغذائیة

 ٣ـ  ٥.٧ ١.٨ ١١.٨ ١٧.٤ ٤.٩ النسیجیة

 ٠.٥ ٠.٥ ٠.٥ ٣.٢ ٤.٢ ٤ الورق والطباعة

 ٤٦.١ ٢٧.٨ ٣٦ ٣٧.٩ ٢٨.٤ ٨.٤ یةالكیماو

 ٣١.٣ ٣٧.٦ ٣٤.٨ ١٨.٥ ١٨.٣ ٤٣.٧ اإلنشائیة
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 ٣.٣ ٢.٦ ٢.٩ ٣ ٢.٨ ١.٥ المعدنیة

 ٣.٤ ٣.٩ ٣.٦ ٧.٧ ١٣.٥ ١.٥ الھندسیة

 ٠.٠٥ ٠.٠٧ ٠.٠٦ ٠.٠٨ ٠.١ ٠.٤ الخشب واألثاث

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ المجموع

  ).٥٠(باالعتماد على جدول : المصدر
  
  )٥٢(جدول  

  )ملیون دینار( ٢٠١٠بنیة الصناعات التحویلیة الكبیرة في محافظة النجف لسنة لسنة 
 القیمة المضافة قیمة المستلزمات قیمة اإلنتاج قیمة األجور عدد العاملین عدد المنشآت الصناعة

 ٣٣٨٠.٦ ٥٩٩٣٠.٥ ٦٣٣١١.١ ٥٤٥٧.٨ ٨٤٧ ٦ غذائیةال

 ٥١٢٨.٥ ٢٥١٣٦.٩ ٣٠٢٦٥.٤ ١٨٥٧٠.٦ ٢٣٦٤ ٣ نسیجیةال

 ١٦٢٨.١ - ٢٠٠٩.٩ ٣٨١.٨ ١٩٩٢٨.٧ ٢٨٩٦ ٢ كیمیاویةال

 ٤٩٠٧٩.١ ٢٣٢٥٥.٢ ٧٢٣٣٤.٣ ٢٧١٥٤.٢ ٣٣٥٠ ٨ نشائیةاإل

 ٥٥٩٦٠.١ ١١٠٣٣٢.٥ ١٦٦٢٩٢.٦ ٧١١١١.٣ ٩٤٥٧ ١٩ المجموع

  :باالعتماد على: المصدر
  .٢٠١١إدارة المنشات الصناعیة الكبیرة في محافظة النجف األشرف، بیانات غیر منشورة،  -
وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، مدیریة اإلحصاء في محافظة النجف األشرف، شعبة اإلحصاء الصناعي،  -

 .٢٠١١بیانات غیر منشورة، 

 )٥٣( جدول
  ٢٠١٠األھمیة النسبیة للصناعات التحویلیة الكبیرة في محافظة النجف لسنة 

قیمة  یمة أإلنتاجق قیمة األجور عدد العاملین عدد المنشآت الصناعة
 المستلزمات

القیمة 
 المضافة

 ٦ ٥٤.٣ ٣٨.١ ٧.٧ ٩ ٣١.٦ الغذائیة

 ٩.٢ ٢٢.٨ ١٨.٢ ٢٦.١ ٢٥ ١٥.٨ النسیجیة

 ٢.٩ـ  ١.٨ ٠.٢ ٢٨ ٣٠ ١٠.٥ الكیمیاویة

 ٨٧.٧ ٢١.١ ٤٣.٥ ٣٨.٢ ٣٥.٤ ٤٢.١ اإلنشائیة

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ المجموع

  ).٥٢(باالعتماد جدول : المصدر
  

توّزعت الصناعات الكبیرة عل"ى الف"روع الص"ناعیة أیض"ًا لكنھ"ا ل"م        ٢٠١٠ما على مستوى العراق في سنة أ
المعاییر كافة، إذ إستحوذت الصناعات اإلنشائیة والغذائیة على ح"والي   بحسبتحقق توازن في البنیة الصناعیة و

فیم"ا إس"تحوذت الص"ناعات    ، )٥٥(وج"دول  ) ٥٤(ج"دول   من إجمالي عدد المنش"آت الكبی"رة ف"ي الع"راق،    ) ٪٨٤(



)١٢١( 
 

م"ن إجم"الي قیم"ة    ) ٪٧٠(م"ن إجم"الي ع"دد الع"املین وعل"ى      ) ٪٦٧(الكیمیاویة واإلنشائیة والنسیجیة على حوالي 
من إجمالي قیمة اإلنتاج، ونحو ) ٪٧٨(األجور، في حین إستحوذت الصناعات الكیمیاویة واإلنشائیة على حوالي 

م"ن إجم"الي   ) ٪٨٤(نتاج، وبلغ إسھام الص"ناعات الكیماوی"ة لوح"دھا نح"و     من إجمالي قیمة مستلزمات اإل) ٪٦٧(
  .ما یؤشـّر إلى ضعف إسھام الصناعات األخرى في النشاط الصناعي في العراق. القیمة المضافة

أّدت التغییرات الحاصلة في البنیة الصناعیة إلى إفراز تقدم الصناعات اإلنشائیة والغذائیة والكیمیاویة، مقابل 
ج""ع الص""ناعات النس""یجیة واألث""اث والھندس""یة بش""كل كبی""ر، حی""ث م""ن ب""ین أس""باب ذل""ك توّج""ھ اإلس""تثمارات        ترا

الصناعیة الخاصة نحو الصناعات التي تحقق أرباحًا أكثر وأسرع منسجمة مع ھذا اإلتجاه بسبب ض"عف ال"وعي   
علیھا ظروف ما بعد نیسان سنة  وكما أن منشآت القطاع العام قد أثرت، الصناعي كذلك التوجھ اإلستھالكي العام

أثر الحصار الحروب المدمرة و(من تغّیر النظام السیاسي واإلقتصادي للبلد  فضًال عن الظروف الصعبة  ٢٠٠٣
، التي أثـّرت على الصناعة مّما لم تمكـّنھا من مواكبة التطّور الحاصل بالمیدان الص"ناعي ف"ي الع"الم   ) اإلقتصادي

  .ف بعض الصناعات عن العمل وتراجع إنتاج البعض اآلخربل كان العكس من ذلك بتوق
إذ إن ، عمومًا یالحظ خلل في البنیة الصناعیة من خالل ضعف دور الص"ناعات اإلنتاجی"ة ف"ي المحافظ"ة    

الھیكل الصناعي أعتمد بالدرجة األساس على الصناعات اإلنشائیة والغذائیة ویأتي تطورھا أثر توف"ـّر المقوم"ات   
، ومع ھ"ذا یظ"ل ت"وازن الص"ناعات     ..محافظة من حیث توفر المواد األولیة واألیدي العاملة والسوقالمحلّیة في ال

المتوطنة حالة مطلوبة على ان یكون للصناعات اإلنتاجیة فیھا مكانة ھام"ة وھ"ذا ل"م یالح"ظ للبنی"ة الص"ناعیة ف"ي        
تحت"ل مرات"ب متقدم"ة م"ن حی"ث      ، ف"ي ح"ین كان"ت الص"ناعات الكیمیاوی"ة      )٢٠١٠ـ   ٢٠٠٥(المحافظة خالل المّدة 

  . ٢٠١٠اإلنتاج في البنیة الصناعیة على مستوى البلد السیما في سنة  مقومات
  

  
  )٥٤( جدول

  )ملیون دینار( ٢٠١٠عات الكبیرة في العراق لسنة بنیة الصنا
عدد  الفرع الصناعي

 المنشآت
عدد 
 العاملین

قیمة  قیمة اإلنتاج قیمة األجور
 المستلزمات

 فةالقیمة المضا

 ١٤٤٧٨٦.٤ ٢١٤٦٠٠.٤ ٣٥٩٣٨٦.٨ ١٢٥٦١٢.١ ٢٢٣٦٤ ١٥٨ الغذائیة

  ١٤٥٥٤٤.٤ـ ٢٣٣٤٩٥.٥ ٨٧٩٥١.١ ٢٠٩٨٦٠.٩ ٣٢٩٦٣ ١٢ النسیجیة

 ١٢٧٠٤.٨ ٩٠١١.٥ ٢١٧١٦.٣ ١٠٢٨٠.٩ ١٥٨٩ ١٤ الورق

 ١٢٥٠٠٢٦.١ ٦٥٤٢٣٩.٩ ١٩٠٤٢٦٦ ٦٨٢٩٨٩.٦ ٥٧٤٧٧ ٣٤ الكیماویة

 ١١٧٣٢٧.٦ ٦٩١٥٦٣.٦ ٨٠٨٨٩١.٢ ٢٥٤٤٩٨.٣ ٣٩٥٦٤ ٢٨٥ اإلنشائیة

 ٩٤٩٨٩.٥ ٧٠٩٤٢.٣ ١٦٥٩٣١.٨ ١٣٤٢٨٧.٣ ١٦١١٢ ٩ المعدنیة

 ١٠٥٦٢.٩ ١١٢٥٠٢.٨ ١٢٣٠٦٥.٧ ١٨٦٤٠٣.٤ ٢١٢٥٠ ٩ الھندسیة

 ١٠٢٨٦.٧ـ  ١٤٨٠٤.٨ ٤٥١٨.١ ٢٣٤١.٢ ٣٩٢ ٣ األثاث

 ١٤٨٨٨٧٦.٧ ٢٠٠٦٢٢٢.٩ ٣٤٩٥٠٩٩.٥ ١٦٣٨٨٧٨.٥ ١٩٥٠٠٣ ٥٢٩ المجموع
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جداول الحاسبة للمنشآت الكبیرة ، مدیریة اإلحصاء الصناعي، الجھاز المركزي لإلحصاء، ة التخطیطباالعتماد على وزار: المصدر
  .٢٠١١، بیانات غیر منشورة، ٢٠١٠لسنة 

  
  
  )٥٥( جدول

  ٢٠١٠األھمیة النسبیة للصناعات الكبیرة في العراق لسنة 
عدد  الفرع الصناعي

 المنشآت
عدد 
 العاملین

مة قی قیمة اإلنتاج قیمة األجور
 المستلزمات

القیمة 
 المضافة

 ٩.٧ ١٠.٧ ١٠.٣ ٨ ١١.٧ ٣٠.٢ الغذائیة

 ٩.٨ـ  ١١.٧ ٢.٥ ١٣.١ ١٧.٢ ٢.٣ النسیجیة

 ٠.٩ ٠.٥ ٠.٦ ٠.٦ ٠.٨ ٢.٦ الورق والطباعة

 ٨٤ ٣٢.٧ ٥٤.٨ ٤٢.٥ ٣٠ ٦.٥ الكیماویة

 ٧.٩ ٣٤.٦ ٢٣.٣ ١٥.٨ ٢٠.٦ ٥٤.٤ اإلنشائیة

 ٦.٤ ٣.٥ ٤.٨ ٨.٤ ٨.٤ ١.٧ المعدنیة

 ٠.٧ ٥.٦ ٣.٥ ١١.٦ ١١.١ ١.٧ لھندسیةا

 ٠.٧ـ  ٠.٧ ٠.١ ٠.١ ٠.٢ ٠.٦ الخشب واألثاث

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ المجموع

  ).٥٤(جدول على باالعتماد : المصدر
  

  :تطّور فروع الصناعة للمنشآت الكبیرة -٢ -٣ -٣
ق"د ش"مل عل"ى    ) ٢٠١٠ـ" ٢٠٠٥(أن الھیكل القطاعي للمنشآت الصناعیة الكبیرة في محافظة النجف للمدة 

لكنھ"ا تتب"این م"ع بعض"ھا     ، بعض فروع الصناعة بسبب توافـر المقومات األساسیة الالزم"ة لنش"أتھا ف"ي المحافظ"ة    
ومع أن بعض ھذه الصناعات یرتبط قیامھا بتلك . بمقدار إفادتھا من تلك المقومات سواء لقیامھا أو تطورھا الحقًا

أما بسبب تضاؤل قدرة اإلقلیم على إمداد ھذه الص"ناعات بم"ا   ،  یستمر طویًالإال أن ھذا االرتباط قد ال، المقومات
أو تأثیر المقومات األخرى علیھا یكون حازمًا ف"ي تحدی"د إتجاھ"ات ت"وطن بعض"ھا وتط"ور ال"بعض        ، تحتاجھ منھا

یترت"ب عل"ى    ومم"ا . أو تتح"دد ق"درتھا عل"ى المنافس"ة    ، اآلخر حیث تبدأ مالمح الخسائر اإلقتصادیة تلوح في األفق
ذلك قیام  صناعات في مواقع جدیدة سواء في من"اطق ذات اإلقل"یم أو ف"ي أق"الیم أخ"رى أو ربم"ا تزای"د ف"ي أھمی"ة          
صناعات أخرى في ذات اإلقلیم ینتج تباین ویقل"ل م"ن ق"درتھا عل"ى اإلف"ادة م"ن إمكان"ات محلی"ة متاح"ة لإلس"تثمار           

في أمداد الصناعات القائمة بمطالبھا المتعددة یترك أثرًا یختلف إذ إن للتباین الذي یحصل لقدرة اإلقلیم . الصناعي
من حیث األھمیة في كل فرع من فروع الصناعة القائمة أو التي یمكن أن تق"وم الحق"ًا عل"ى التنمی"ة اإلقلیمی"ة ف"ي       

لكبیرة في المحافظة حاضرًا ومستقبًال، وألجل بیان ھذا األثر ما یأتي استعراض لواقع فروع الصناعة ومنشأتھا ا
  .المحافظة
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م"ن إجم"الي مثیالتھ"ا    ) ٪٤(مث"ـّلت  ، ٢٠٠٥منشأة ف"ي س"نة   ) ١٨(المنشآت الكبیرة في المحافظة بلغ عدد 
م"ن  ) ٪٦.٢(منشأة كبیرة في البلد، وأسھم مجموع عدد العاملین في الص"ناعات الكبی"رة بح"والي    ) ٤٥٢(والبالغة 

م"ن إجم"الي األج"ور، فیم"ا بل"غ      ) ٪٦.٤(ت قیمة األجور بحوالي وأسھم. إجمالي عدد العاملین من مثیلتھا في البلد
عل"ى  ) ٪١٥(و) ٪٤.٧(و) ٪٩.٥(إسھامھا من حی"ث قیم"ة اإلنت"اج وقیم"ة المس"تلزمات والقیم"ة المض"افة بح"والي         

  . التوالي من إجمالي المتحققة للصناعات الكبیرة في البلد
عام""ل ف""ي المحافظ""ة، ف""ي ح""ین بل""غ   ) ٤٩١(بل""غ متوس""ط ع""دد الع""املین ف""ي الص""ناعات الكبی""رة ح""والي   

من مجموع عدد المنشآت تعود ملكیتھا إلى ) ٪٤٤.٤(ویالحظ إن . عامل) ٣١٦(المتوسط في عموم البلد حوالي 
م""ن مجم""وع ف""رص العم""ل ف""ي منش""آت الص""ناعات الكبی""رة ف""ي   ) ٪٩١.٥(القط""اع الع""ام الت""ي وف""ـّرت أكث""ر م""ن  

أما ما یتعلق . ي یشكلھ القطاع العام في توفیر فرص العمل في المحافظةالمحافظة، مما یشیر إلى الدور الكبیر الذ
اإلنتاج فقد تباین"ت مؤش"راتھا االیجابی"ة والس"لبیة ف"ي القط"اع الع"ام، فیم"ا حظ"ي القط"اع الخ"اص بمؤش"رات              بقیمة

  .الفرع الصناعي في المحافظة بحسبإنتاجیة جیدة و
إّال إس""ھامھا تراج""ع إل""ى  ، منش""أة ف""ي المحافظ""ة ) ٢٠(نح""و  ٢٠١٠إزداد ع""دد المنش""آت الكبی""رة ف""ي س""نة   

منشأة كبیرة في البلد، وتراجع إسھام كل من مؤش"ـّر ع"دد الع"املین    ) ٥٢٩(من إجمالي مثیالتھا والبالغة ) ٪٣.٨(
م"ن إجم"الي األج"ور، ك"ذلك شك"ـّلت      ) ٪٤.٤(من إجمالي عدد العاملین، ومؤشـر قیم"ة األج"ور إل"ى    ) ٪٤.٩(نحو 

على التوالي من إجمالي المتحقق في البل"د، فیم"ا تراج"ع    ) ٪٥.٥(و) ٪٤.٨(یمة مستلزماتھ بحوالي قیمة إنتاجھ وق
من إجمالي القیمة المضافة المتحققة للص"ناعات الكبی"رة ف"ي    ) ٪٣.٨(إسھامھا بفارق كبیر عن السابق إلى حوالي 

  . البلد
المحافظ""ة وك""ان أعل""ى م""ن  عام""ل ف""ي) ٤٧٦(یش""یر متوس""ط ع""دد الع""املین ف""ي الص""ناعات الكبی""رة نح""و 

م"ن مجم"وع ع"دد المنش"آت     ) ٪٤٤.٤(ویالح"ظ إن ح"والي   . عام"ل ) ٣٦٩(المتوسط في عموم البل"د الب"الغ ح"والي    
م"ن مجم"وع ف"رص العم"ل ف"ي منش"آت الص"ناعات        ) ٪٨٩(تعود ملكیتھا إلى القطاع العام الت"ي وف"ـّرت أكث"ر م"ن     

. ام ال یزال لھ دور كبیر في توفیر فرص العم"ل ف"ي المحافظ"ة   الكبیرة في المحافظة، مّما یشیر إلى إن القطاع الع
الف""رع  بحس""باإلنت""اج فق""د تباین""ت مؤش""راتھا االیجابی""ة والس""لبیة ب""ین قط""اعي الع""ام والخ""اص     بقیم""ةم""ا یتعل""ق و

  .الصناعي في المحافظة كما سیتضح الحقًا
   :الصناعات اإلستخراجیة -١ -٢ -٣ - ٣

ى باس""تخراج الم""واد الخ""ام وم""واد الوق""ود م""ن ب""اطن األرض وم""ن      تش""مل األنش""طة اإلنتاجی""ة الت""ي تعن""   
المسطحات المائیة ومن الغابات، وبطرق التعدین المعروفة وتتمیز بأنھا من الصناعات التي تقام في مكان وجود 
الرواسب المعدنیة وإنھا صناعات كثیفة في رأس مالھا ألنھا تتطلب أعداد كبی"رة م"ن اآلالت والمع"دات الض"خمة     

لباھظة ال"ثمن ووس"ائل نق"ل متنوع"ة، وع"دد الع"املین ف"ي ھ"ذه الص"ناعة قلی"ل مقارن"ة م"ع مثیلتھ"ا ف"ي الص"ناعات                ا
  . )∗(وتتمثل صناعة التعدین الكبیرة في محافظة النجف بمقلع التحریر. التحویلیة
، وبل"غ ع"دد   ٢٠٠٥مقل"ع التحری"ر أح"دى المنش"آت الكبی"رة الثالث"ة العامل"ة لھ"ذه الص"ناعات ف"ي البل"د لس"نة             یعد 

) ٣(ملح"ق   .من إجمالي عدد العاملین بھذه الصناعات في البلد) ٪١.٧(عامل أسھموا بحوالي ) ٥٠(العاملین فیھ 
من إجمالي األج"ور ف"ي البل"د، ول"م یس"ھم م"ن       ) ٪١.٩(وأسھمت قیمة األجور المدفوعة لھم بحوالي ، )٤(وملحق 

                                                 
في ناحیة الحیدریة  ١٩٧٠أسس عام . سكانیدار من قبل شركة الرشید للمقاوالت العامة أحدى تشكیالت وزارة األعمار واإل) ∗(

لمنطقة في ھذه ا) الرمل(كان لوجود المادة األولیة . دونم) ١٠٠٠(تبلغ مساحتھ الكلیة نحو). كم٥٠(ویبعد عن مركز المحافظة بنحو 
 .ساعة من الرمل المغربل/٣م) ٣٥٠(وبكمیات كبیرة دور أساسي في اختیار موقع المقلع، وصمّمت الطاقة اإلنتاجیة لھ باستخراج 
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على التوالي من إجم"الي المتحق"ق ف"ي    ) ٪٠.٠١(و) ٪٠.٠٥(حیث قیمة اإلنتاج وقیمة المستلزمات سوى بحوالي 
  . من إجمالي القیمة المضافة المتحققة للصناعات الكبیرة في البلد) ٪١٩.١(البلد، فیما بلغ إسھامھ بحوالي 

، تمثـّل المقلع أحدھا ٢٠١٠إزدادت المنشآت الكبیرة العاملة لھذه الصناعات إلى خمسة منشآت في البلد لسنة 
فیم"ا إزداد  . م"ن إجم"الي ع"دد الع"املین بھ"ذه الص"ناعات ف"ي البل"د        ) ٪١.٧(العاملین فیھ أیضًا بح"والي   وأسھم عدد

م"ن إجم"الي األج"ور ف"ي البل"د، ك"ذلك شك"ـّلت قیم"ة إنتاج"ھ وقیم"ة مس"تلزماتھ            ) ٪١١.٦(نصیب قیمة األج"ور إل"ى   
من ) ٪٠.٠٢(راجع إسھامھ بحوالي على التوالي من إجمالي المتحقق في البلد، فیما ت) ٪٠.٥(و) ٪٠.١(بحوالي 

  ).٦(وملحق ) ٥(ملحق  .إجمالي القیمة المضافة المتحققة للصناعات الكبیرة في البلد
م""ن مجم""وع ع""دد المنش""آت الكبی""رة ف""ي الص""ناعات      ) ٪٥.٥(أّم""ا باألھمی""ة النس""بیة للمقل""ع فق""د أس""ھم نح""و      

م"ن إجم"الي ع"دد الع"املین، وتقاض"وا م"ا       ) ٪٠.٥(، وح"والي  ٢٠٠٥اإلستخراجیة والتحویلیة ف"ي المحافظ"ة لس"نة    
 المحافظ"ة  ف"ي  المتحقق"ة  المض"افة  والقیمة والمستلزمات من األجور، ولم یحقق المقلع من قیمة اإلنتاج) ٪٠.٦(نسبتھ 

وعند مقارن"ة ذل"ك م"ع مثیلتھ"ا ف"ي عم"وم       . فقط على التوالي للسنة ذاتھا) ٪٠.٠٢(، )٪٠.٠٠١(، )٪٠.٠١( سوى
  . المعاییر كافة من خالل تسجیلھا نسب أقل من مثیلتھا في البلد بحسبھمیتھا یالحظ تدني أ، البلد

من مجموع عدد المنشآت الكبیرة في المحافظة، ونحو ) ٪٥(بحوالي  ٢٠١٠أسھم المقلع في سنة قد و
من األجور، وحقـّق نسب منخفضة جدًا من قیمة ) ٪٠.٥(من إجمالي عدد العاملین، وتقاضوا ما نسبتھ ) ٪٠.٦(

على ) ٪٠.٠٠٥(و) ٪٠.٠٢(و) ٪٠.٠٢( المحافظة نحو في  المتحققة  المضافة  والمستلزمات والقیمة  اإلنتاج
المعاییر  بحسبویالحظ أھمیتھا النسبیة قلیلة أیضًا عند مقارنتھا مع مثیلتھا في عموم البلد . التوالي للسنة ذاتھا

  .تھامن خالل تسجیلھا نسب أقل من مثیلتھا في البلد للسنة ذا
   :الصناعات التحویلیة -٢ -٢ -٣ - ٣

ة في االقتصادیات الحدیثة وقاعدة یرتكز علیھا التقدم االقتصادي واالجتماعي فضًال ھاّمأحد األنشطة اإلنتاجیة ال
عن التطّور العمراني والحضاري للمدن واألقالیم، وألھمیتھا الكبیرة وقدرتھا على إحداث تنمیة في اإلقلیم البد 

   :اض واقعھا في المحافظة بتفصیل مناسب وكما یأتيمن استعر
  : الصناعات الغذائیة والمشروبات الغازیة -١ -٢ -٢ -٣ - ٣

ة التي البد أن تولى اھتمامًا متزایداًُ لما لھا من أھمیة في توفیر ھاّمتعد صناعات الغذائیة من الصناعات ال
یة من خالل تحویل إنتاجھا الزراعي الخام إلى منتجات الغذاء الالزم للسكان ودعمھا إلقتصادیات المناطق الریف

  .غذائیة ذات نفع ومردود إقتصادي كبیر
یزداد الطلب على منتج"ات ھ"ذه الص"ناعات بص"ورة طردی"ة م"ع تزای"د ع"دد الس"كان وق"درتھم المادی"ة عل"ى             

یقتص"ر الطل"ب فی"ھ    مم"ا  ، وعكس الحال نجده في اإلقلیم الذي یتصف بقلة عدد سكانھ ومحدودیة دخ"ولھم ، اإلنفاق
الزی"وت  ، تص"نیع الش"لب  ، المج"ازر ، على منتجات الصناعات الغذائیة األساسیة مثل طح"ن الحب"وب والمخب"وزات   

وتتص"ف ھ"ذه الص"ناعات بإمكانی"ة قیامھ"ا وبطاق"ات إنتاجی"ة وفنی"ة وبعمال"ة تتناس"ب           . المش"روبات الغازی"ة  ،النباتیة
طلب على منتجات األغذیة المتطورة في اإلقل"یم ال"ذي یتص"ف    في حین نجد تزاید ال. ومقدار الطلب المحلي علیھا

الكاك"""او ، س""كانھ بإرتف"""اع دخ"""ولھم وق""درتھم ف"""ي اإلنف"""اق لش""راء األغذی"""ة الج"""اھزة واللح""وم واألس"""ماك المعلب"""ة    
المش"روبات الغازی"ة   ، خالصات ومنتجات غذائیة من النش"ا والب"روتین  ، الحلیب ومشتقاتھ، والشكوالتھ والحلویات

  .وغیرھا المختلفة
م"ن  ) ٪٣.١(منش"آت ف"ي المحافظ"ة وش"كلت نس"بة ض"ئیلة       ) ٥(المنشآت الكبیرة لھذه الص"ناعات  بلغ عدد 

) ٨٤(وكان متوسط ع"دد الع"املین فیھ"ا     ،)٥٦(، جدول منشأة كبیرة في البلد) ١٥٩(إجمالي مثیالتھا والبالغة نحو
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إذا ما علمن"ا أن معظ"م المنش"آت    . عامل) ١٣٥(عامل في المحافظة، في حین بلغ المتوسط في عموم البلد حوالي 
وع"دم تمك"ن رأس الم"ال    ، تعود ملكیتھا إلى القطاع الخاص مما یعني ضعف دور القطاع العام في ھ"ذه الص"ناعة  

وق"د  . العام على إنشاء مصانع ضخمة لھذه الصناعات سوى مطحنة حكومیة واحدة أنشأت م"ؤخرًا ف"ي المحافظ"ة   
. من إجمالي عدد العاملین في الصناعات الغذائیة والمشروبات الغازیة في البل"د ) ٪٢(أسھم عدد العاملین بحوالي 

من إجمالي األجور في البلد، فیم"ا بل"غ إس"ھامھا م"ن حی"ث قیم"ة       ) ٪٠.٩(وأسھمت قیمة األجور المدفوعة بحوالي 
ي م""ن إجم""الي عل""ى الت""وال) ٪٥.٥(و) ٪٣.٩(و) ٪ ٤.٥(اإلنت""اج وقیم""ة المس""تلزمات والقیم""ة المض""افة بح""والي   

  . المتحققة للصناعات الكبیرة في البلد
  )٥٦(جدول  

  )ملیون دینار)(٢٠١٠و ٢٠٠٥(واقع الصناعات الغذائیة في محافظة النجف والعراق لسنة 

عدد  المحافظة األعوام
 المنشآت

عدد 
 العاملین

  قیمة 
 األجور

  قیمة 
 اإلنتاج

قیمة 
 المستلزمات

  القیمة 
 المضافة

٢٠٠٥ 
 ٥٠٦٢.١ ٥١٥٧.٦ ١٠٢١٩.٧ ٩١٠ ٤٢٠ ٥ النجف

 ٩٢٧٤٢.٩ ١٣٣٩٢٢.١ ٢٢٦٦٦٥ ٩٧٢٦١.٣ ٢١٤٠٢ ١٥٩ العراق

٢٠١٠ 
 ٣٣٨٠.٦ ٥٩٩٣٠.٥ ٦٣٣١١.١ ٥٤٥٧.٨ ٨٤٧ ٦ النجف

 ١٤٤٧٨٦.٤ ٢١٤٦٠٠.٤ ٣٥٩٣٨٦.٨ ١٢٥٦١٢.١ ٢٢٣٦٤ ١٥٨ العراق

  ).٥٤(و) ٥٢(و) ٥٠(و) ٤٨(باإلعتماد على الجداول : المصدر
  

ش"كلت نس"بة   ، منش"آت ف"ي المحافظ"ة   ) ٦(نح"و   ٢٠١٠كبیرة لھذه الص"ناعات ف"ي س"نة    وبلغ عدد المنشآت ال
منش""أة كبی"رة ف""ي البل"د وك""ان متوس"ط ع""دد    ) ١٥٨(م"ن إجم""الي مثیالتھ"ا والبالغ""ة نح"و   ) ٪٣.٨(ض"ئیلة أیض"ًا نح""و  

إس"ھام  إزداد . عام"ل ) ١٤٢(عامل في المحافظة كذلك بلغ المتوسط ف"ي عم"وم البل"د ح"والي     ) ١٤١(العاملین فیھا 
ك"ذلك إزداد نص"یب قیم"ة    . من إجمالي عدد العاملین بھذه الص"ناعات ف"ي البل"د   ) ٪٣.٩(عدد العاملین فیھا بحوالي 

) ٪١٧.٦(من إجمالي األجور في البلد، كذلك شكـّلت قیمة إنتاجھ وقیمة مس"تلزماتھ بح"والي   ) ٪٤.٣(األجور إلى 
م"ن إجم"الي   ) ٪٢.٣(یم"ا تراج"ع إس"ھامھا إل"ى ح"والي      على التوالي م"ن إجم"الي المتحق"ق ف"ي البل"د، ف     ) ٪٢٧.٩(و

  . القیمة المضافة المتحققة للصناعات الكبیرة في البلد
وتمثل""ت األھمی""ة النس""بیة للص""ناعات الغذائی""ة والمش""روبات الغازی""ة م""ن إجم""الي الص""ناعات اإلس""تخراجیة    

م"ن إجم"الي ع"دد    ) ٪٤.٧(ت ونح"و  من إجمالي عدد المنش"آ  )٪٢٨( والتحویلیة في المحافظة نحو إسھامھا بحوالي
فیم""ا حقق""ت م""ن ، م""ن إجم""الي األج""ور المدفوع""ة للع""املین) ٪٢.٦( وتقاض""وا م""ا نس""بتھ ٢٠٠٥الع""املین ف""ي س""نة 

، ف""ي ح""ین بلغ""ت  )٪١٧.٨(وم""ن إجم""الي قیم""ة مس""تلزمات اإلنت""اج ح""والي   ، )٪٩.٤(إجم""الي قیم""ة اإلنت""اج نح""و 
. ت الكبیرة لفروع الصناعة التحویلیة واالستخراجیة في المحافظةمن القیمة المضافة المتحققة للمنشآ) ٪٦.٤(نحو

) ٪١٩.٨(و) ٪١٧.٦(و) ٪١٥(و) ٪٣٥.٢(الت""ي بلغ""ت نح""و   ، وعن""د مقارن""ة ذل""ك م""ع مثیلتھ""ا ف""ي عم""وم البل""د     
عل"ى الت"والي م""ن إجم"الي الص"ناعات الكبی""رة ف"ي الع""راق، م"ا یالح"ظ ت""دني أھمیتھ"ا ف""ي         ) ٪١٧.٥(و) ٪٢١.٨(و

  . المعاییر كافة من خالل تسجیلھا نسب أقل من مثیلتھا في البلد بحسبالمحافظة 
المعاییر عدا القیمة المضافة نسبیًا التي سجلت  بحسب ٢٠١٠إزدادت أھمیتھا النسبیة في المحافظة لسنة 

من إجمالي عدد المنشآت، ) ٪٣٠(إذ إنھا أسھمت بحوالي . ٢٠٠٥مؤشرًا أدنى عّما كان علیھ الحال سنة 
) ٪٣٨.١(من إجمالي األجور المدفوعة للعاملین و) ٪٧.٦(من إجمالي عدد العاملین، ونحو ) ٪٨.٩(وحوالي 

من مستلزمات فیما سجلت القیمة المضافة المتحققة جراء ھذه الصناعات نحو ) ٪٥٤.٣(لقیمة اإلنتاج وحوالي 
وبذلك قد حققت تقدمًا . ةمن إجمالي مثیلتھا المتحققة للصناعات التحویلیة واالستخراجیة في المحافظ) ٪٦(

ما یالحظ تطّور ھذه الصناعات وازدیاد أھمیتھا في ، واضحًا في األھمیة النسبیة على مثیلتھا في عموم البلد
  .المحافظة بشكل یفوق ما تحقق على مستوى البلد التي سّجلت تراجعًا ملحوظًا خالل المدة ذاتھا
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محافظ"ة النج"ف بص"ناعات طح"ن الحب"وب وص"ناعة        تمثلت صناعات ھذا الف"رع م"ن المنش"آت الكبی"رة ف"ي     
وما یأتي استعراض لھ"ذه المنش"آت الص"ناعیة، أھمھ"ا المط"احن الت"ي توف"ـّر الغ"ذاء الرئیس"ي          . المشروبات الغازیة

تجھ"ز  . للم"واطنین ال"ذي یس"تھلك بش"كل ی"ومي، كم"ا ت"وفر م"ادة النخال"ة الت"ي تس"تخدم عل"ف للحیوان"ات             ) الطحین(
ن ض"من برن"امج   ت متعاقب"ة م"ن الحنط"ة وتس"تردھا طح"ین لتوزیعھ"ا ش"ھریًا عل"ى الم"واطنی         الدولة المطاحن بكمیا

  .البطاقة التموینیة
  

  :   الصناعات النسیجیة واأللبسة والجلود -٢ -٢ -٢ -٣ -٣
ُتعد الصناعات النسیجیة من الصناعات التي لھا أھمیة خاصة في حیاة المجتمع من خالل توفیرھا للغزول         
الخیاط"ة  ، المالبس الصوفیة والقطنی"ة واألفرش"ة  ، المنتجات الجلدیة المتنوعة، األلبسة الجاھزة المختلفة، اكةوالحی

شكـّلت نسبة ، ٢٠٠٥وبلغت حصة المحافظة من المنشآت الكبیرة لھذه الصناعات ثالثة منشآت في سنة . وغیرھا
وبل""غ متوس""ط ع""دد   ،)٥٧(، ج""دول ي البل""دمنش""أة كبی""رة ف"" ) ٢٢(م""ن إجم""الي ع""دد مثیالتھ""ا والبالغ""ة   ) ٪١٣.٦(

م"ن إجم"الي   ) ٪٩.٢(عامل یفوق مثیلھ في المحافظة، إذ أس"ھم ع"دد الع"املین نح"و     ) ١١٠٦(العاملین فیھا حوالي 
إذا م""ا علمن""ا أن المنش""أتین الرئیس""تین تع""ود . ع""دد الع""املین ف""ي الص""ناعات النس""یجیة واأللبس""ة والجل""ود ف""ي البل""د 

وع"دم تمك"ـّن القط"اع الخ"اص     ، لعام مّما یعني ضعف دور القطاع الخاص في ھذه الصناعةملكیتھما إلى القطاع ا
ف""ي إنش""اء مص""انع ض""خمة لھ""ذه الص""ناعات س""وى مص""نع واح""د للنس""یج یع""اني م""ن مش""كالت ع""ّدة ف""ي اإلنت""اج        

 م""ن إجم""الي األج""ور ف""ي البل""د، ) ٪٩.٥(وأس""ھمت قیم""ة األج""ور المدفوع""ة لھ""ذه الص""ناعات بح""والي   . والتس""ویق
على التوالي من إجمالي المتحققة ) ٪٩.٩(و) ٪١٩.٧(وأسھمت من حیث قیمة اإلنتاج وقیمة المستلزمات بحوالي 

للصناعات الكبیرة في البلد، فیما حققت القیمة المضافة لھا في المحافظة مق"دارًا ف"اق المتحق"ق عل"ى مس"توى البل"د       
 .التي سجلت خسارة كبیرة وكانت سالبة

  )٥٧(جدول  
  )ملیون دینار)(٢٠١٠ـ ٢٠٠٥(في محافظة النجف والعراق لسنة  النسجیة واأللبسة والجلودصناعات واقع ال

عدد  المحافظة األعوام
 المنشآت
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 اإلنتاج
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 ١٤٨٦٨.٣ـ ٣٤٨٨٤ ٢٠٠١٥.٧ ٦٣٢٤٦.٧ ٢٤٣٣١ ٢٢ العراق

٢٠١٠ 
 ٥١٢٨.٥ ٢٥١٣٦.٩ ٣٠٢٦٥.٤ ١٨٥٧٠.٦ ٢٣٦٤ ٣ النجف

  ١٤٥٥٤٤.٤ـ ٢٣٣٤٩٥.٥ ٨٧٩٥١.١ ٢٠٩٨٦٠.٩ ٣٢٩٦٣ ١٢ العراق

  ).٥٤(و) ٥٢(و) ٥٠(و) ٤٨(باإلعتماد على الجداول : المصدر
  

إزداد إس""ھامھا م""ن  ، لك""ن٢٠١٠وبق""ى ع""دد المنش""آت العامل""ة لھ""ذه الص""ناعات ثالث""ة ف""ي المحافظ""ة س""نة 
منشأة في البلد، وأرتفع متوسط عدد ) ١٢(بسبب إنخفاض عددھا نحو ) ٪٢٥(إجمالي عدد مثیالتھا في البلد نحو 

إذ . عامل، بذلك فاّق مجموع عدد العاملین في المنشآت الثالث مجتمعة في المحافظ"ة ) ٢٧٤٧(العاملین فیھا نحو 
كذلك إزداد نصیب قیمة األجور إلى . إجمالي عدد العاملین في البلد من) ٪٧.٢(إنخفض أسھام عدد العاملین نحو 

) ٪١٠.٨(و) ٪٣٤.٤(من إجمالي األجور في البلد، كذلك شكـّلت قیمة إنتاجھ وقیمة مس"تلزماتھ بح"والي   ) ٪٨.٨(
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متحق"ق عل"ى   على التوالي من إجمالي المتحقق في البلد، فیما حققت القیمة المضافة لھا في المحافظة مقدارًا فاق ال
  .مستوى البلد التي سجلت خسارة كبیرة وكانت سالبة للسنة ذاتھا

أّم"""ا األھمی"""ة النس"""بیة الت"""ي مثلتھ"""ا الص"""ناعات النس"""یجیة واأللبس"""ة والجل"""ود م"""ن إجم"""الي الص"""ناعات        
، ٢٠٠٥م"ن إجم"الي ع"دد المنش"آت ف"ي س"نة        )٪١٧( فق"د أس"ھمت بح"والي   ، اإلستخراجیة والتحویلیة في المحافظة

، م"ن إجم"الي األج"ور المدفوع"ة للع"املین     ) ٪١٧.١( من إجمالي عدد العاملین وتقاضوا ما نسبتھ) ٪٢٥.٤(ونحو 
، ف"ي  )٪١١.٩(وم"ن إجم"الي قیم"ة مس"تلزمات اإلنت"اج ح"والي       ، )٪٣.٦(فیما حققت من إجمالي قیمة اإلنتاج نح"و 

ص"ناعة التحویلی"ة واالس"تخراجیة    من القیمة المضافة المتحققة للمنش"آت الكبی"رة لف"روع ال   ) ٪٠.٦(حین بلغت نحو
) ٪١١.٤(و) ٪١٧(و) ٪٤.٩(الت""ي بلغ""ت نح""و  ، وعن""د مقارن""ة ذل""ك م""ع مثیلتھ""ا ف""ي عم""وم البل""د  . ف""ي المحافظ""ة

عل""ى الت""والي م""ن إجم""الي الص""ناعات الكبی""رة ف""ي الع""راق، م""ا یالح""ظ أھمی""ة    ) ٪ ٢.٨ـ"" (و) ٪٥.٧(و) ٪١.٧(و
المع"اییر كاف"ة الس"یما     بحس"ب فظ"ة تف"وق أھمی"ة مثیلتھ"ا ف"ي البل"د       الصناعات النسیجیة واأللبسة والجل"ود ف"ي المحا  

  .القیمة المضافة
، فق"د إزدادت مؤش"راتھا ع"دا مؤش"ري     ٢٠١٠أما األھمیة النسبیة للصناعات النسیجیة في المحافظة س"نة  

) ٪١٥(الي إذ أس"ھمت بح"و  . ٢٠٠٥عدد المنشآت وعدد العاملین نسبیًا اللذان بلغا أدنى عّما كان علیھ الحال سنة 
م""ن إجم""الي األج""ور ) ٪٢٦(م""ن إجم""الي ع""دد الع""املین، ونح""و  ) ٪٢٤.٨(م""ن إجم""الي ع""دد المنش""آت، وح""والي 

م""ن مس""تلزمات فیم""ا س""جلت القیم""ة المض""افة    ) ٪٢٢.٨(لقیم""ة اإلنت""اج وح""والي  ) ٪١٨.٢(المدفوع""ة للع""املین و 
ة للصناعات التحویلیة واالس"تخراجیة ف"ي   من إجمالي مثیلتھا المتحقق) ٪٩.٢(المتحققة جراء ھذه الصناعات نحو 

ویالح""ظ تط""ّور ھ""ذه  ، حقق""ت ب""ذلك تق""دمًا واض""حًا ف""ي األھمی""ة النس""بیة عل""ى مثیلتھ""ا ف""ي عم""وم البل""د    . المحافظ""ة
الصناعات وازدیاد أھمیتھا وتوفـّر إمكانیة توّسع توطنھا في المحافظة بش"كل یف"وق م"ا تحق"ق عل"ى مس"توى البل"د        

  .عدد العاملین والقیمة المضافة خالل المدة ذاتھاالتي سّجلت تراجعًا في 
والعب"اءة  ، غ"زل ونس"یج القط"ن والص"وف    (إشتملت صناعات ھذا الفرع في محافظة النج"ف بالص"ناعات   

ص"ناعة الحقائ"ب المدرس"یة وحقائ"ب     ، األحذیة السیما الریاضیة والعس"كریة ، المالبس الجاھزة، الجلود،  الرجالیة
آتھا الص""ناعیة الكبی""رة ف""ي المحافظ""ة ف""ي ش""ركة اإلنع""اش لص""ناعة النس""یج ومعم""ل  تمثل""ت منش""). الس""فر وغیرھ""ا

  .األلبسة الرجالیة في النجف ومعمل الجلود في الكوفة
  :الصناعات الكیمیاویة  -٣ -٢ -٢ -٣ -٣ 

ُتعد الصناعات الكیمیاویة من ف"روع الص"ناعات األساس"یة الت"ي لھ"ا أھمی"ة كبی"رة ف"ي اإلقتص"اد اإلقلیم"ي           
إذ ین"تج بعض"ھا س"لع نص"ف     ، مراح"ل إنتاجھ"ا المختلف"ة    بحس"ب حیث تضم عددًا كبیرًا من الص"ناعات و . ميوالقو

وال""بعض ) األلی""اف التركیبی""ة، المط""اط، البالس"تیك (مص"نعة تس""تخدم م""واد أولی"ة ف""ي ص""ناعات أخ"رى كص""ناعات   
ویعتم"د  ...). األص"باغ ، ألدوی"ة ا، تصفیة النفط، األسمدة، المبیدات، اإلطارات(اآلخر ینتج سلع نھائیة كصناعات  
مس"توى ع"ال م"ن    ، رؤوس أموال ض"خمة ، التكنولوجیا المتاحة، حجم السوق(نجاح ھذه الصناعات على العوامل 

، حی"ث ان الس""وق الواس"عة مطلوب"ة لھ""ذه الص"ناعات لك"ي تس"توعب منتجاتھ""ا الس"یما وإنھ"ا تعتم""د         )التأھی"ل الفن"ي  
وتك""ون س""وقھا أّم"ا بص""ورة مص""انع أخ"رى تس""تخدم س""لعھا النص""ف   ، جاإلنت"اج الواس""ع لتحقی""ق إقتص"ادیات اإلنت""ا  

أو بصورة مستھلكین إلنتاجھا النھائي والمطلوب أیضًا مستوى ع"ال م"ن   ، مصنعة كمواد أولیة في إنتاجھا الجدید
زای""د وتطبی""ق األنظم""ة الص""ناعیة الجدی""دة وتط""ویر أن""واع منتجاتھ""ا ل""ذلك  التكنولوجی""ا ومواكب""ة التق""دم العلم""ي المت

تتطلب ھذه الصناعات  رؤوس أموال ضخمة فضًال عن احتیاجھا لكوادر فنیة تتمتع بمستوى عال من التحص"یل  
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العلمي والتدریب التقن"ي الت"ي یؤھلھ"ا بالعم"ل ف"ي ھ"ذه الص"ناعات، م"ا یعل"ل س"بب اقتص"ار مراح"ل تص"نیعھا ف"ي               
قعھا على األقالیم الصناعیة الكبیرة في الدول المتقدمة فیما أقیمت بع"ض مراحلھ"ا ف"ي ال"دول النامی"ة والت"ي ال       موا

تتطلب تقنیات عالیة ورؤوس أموال ضخمة وتعتمد على منتجات نصف مصنعة مستوردة في الغالب إلنتاج سلع 
  . نھائیة

من إجمالي عددھا ) ٪٥.٣(ة، شكلت حوالي ضّمت محافظة النجف منشأتین كبیرتین للصناعات الكیمیاوی
م""ن ) ٪٤.٦(م""ن إجم""الي ع""دد الع""املین، وح""والي  ) ٪٧.٧(وأس""ھم ع""دد الع""املین فیھ""ا   ،)٥٨(ج""دول  ف""ي البل""د،

م""ن إجم""الي ع""دد منش""آتھا بس""بب ) ٪٥.٩(إزداد إس""ھامھا نح""و . ٢٠٠٥س""نة لإجم""الي قیم""ة األج""ور لھ""ا ف""ي البل""د 
من إجمالي عدد العاملین، كذلك ) ٪٥(في حین تراجع تمثیلھا إلى  ٢٠١٠لسنة توقـّف بعضھا عن العمل في البلد 

من إجمالي قیمة األجور المدفوعة للعاملین في الصناعات الكیمیاوی"ة ف"ي البل"د    ) ٪٢.٩(تراجع قیمة األجور نحو 
نت""اج ف""ي س""نة م""ن إجم""الي قیم""ة اإل) ٪١.١(وبالنس""بة إلعتب""ارات اإلنت""اج نج""د إنھ""ا ل""م تحق""ق س""وى . للس""نة ذاتھ""ا

م""ن إجم""الي القیم""ة المض""افة   ) ٪٠.٣(م""ن إجم""الي قیم""ة مس""تلزمات اإلنت""اج ونح""و    ) ٪٢١.٨(، وح""والي ٢٠٠٥
وتراج""ع إس""ھامھا نح""و  ٢٠١٠إنخفض""ت قیم""ة اإلنت""اج لھ""ذه الص""ناعات ف""ي المحافظ""ة لس""نة   . المتحقق""ة ف""ي البل""د

م"""ن إجم"""الي قیم"""ة ) ٪٠.٣(اج نح"""و م"""ن إجم"""الي قیم"""ة إنتاجھ"""ا ف"""ي البل"""د، وقیم"""ة مس"""تلزمات اإلنت"""  ) ٪٠.٠٢(
المستلزمات، فیما سجلت القیمة المضافة للصناعات الكیمیاویة خس"ارة كبی"رة وكان"ت س"البة ف"ي المحافظ"ة، بینم"ا        

  .حققت مقدارًا جیدًا على مستوى البلد للسنة ذاتھا
  )٥٨(جدول  

  )ملیون دینار) (٢٠١٠ـ ٢٠٠٥(واقع الصناعات الكیمیاویة في محافظة النجف والعراق لسنة 
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٢٠١٠ 
 ١٦٢٨.١ـ  ٢٠٠٩.٩ ٣٨١.٨ ١٩٩٢٨.٧ ٢٨٩٦ ٢ النجف

 ١٢٥٠٠٢٦.١ ٦٥٤٢٣٩.٩ ١٩٠٤٢٦٦ ٦٨٢٩٨٩.٦ ٥٧٤٧٧ ٣٤ العراق

  ).٥٤(و) ٥٢(و) ٥٠(و) ٤٨(باإلعتماد على الجداول : المصدر
  

أّما األھمیة النسبیة التي مثلتھا الصناعات الكیمیاویة من إجمالي الصناعات اإلستخراجیة والتحویلی"ة ف"ي   
) ٪٣٤.٦(من عدد المنشآت الصناعیة في المحافظ"ة، فیم"ا بل"غ    ) ٪١١(فقد مثـّلت حوالي ، ٢٠٠٥المحافظة لسنة 

 اإلنت"اج  قیم"ة  إل"ى  أم"ا بالنس"بة   .األج"ور المدفوع"ة للع"املین    إجم"الي  م"ن ) ٪٢٦.٧(من إجمالي عدد العاملین فیھ"ا، و 

على الت"والي  ) ٪٠.٨(و) ٪١٢.٨(و) ٪٤( الصناعات فقد بلغت والقیمة المضافة المتحققة لھذه وقیمة المستلزمات
في حین بلغ"ت مثیلتھ"ا ف"ي عم"وم البل"د      . اإلستخراجیة والتحویلیة في المحافظة الصناعات من إجمالي مثیالتھا في

على التوالي من إجم"الي الص"ناعات   ) ٪ ٤٣.٧(و) ٪٢٧.٧(و) ٪٣٥.١(و) ٪٣٧.٢(و) ٪٢٧.٨(و) ٪٨.٤(نحو 
 بحس"ب أھمی"ة مثیلتھ"ا ف"ي المحافظ"ة      الكبیرة في الع"راق، م"ا یالح"ظ أھمی"ة الص"ناعات الكیمیاوی"ة ف"ي البل"د فاق"ت         
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) ٪١٠(نح"و   ٢٠١٠ومثـّلت الصناعات الكیمیاوی"ة ف"ي س"نة    . المعاییر كافة السیما القیمة المضافة في السنة ذاتھا
) ٪٢٧.٩(م"ن إجم"الي ع"دد الع"املین فیھ"ا، و     ) ٪٣.٤(من عدد المنشآت الصناعیة الكبیرة في المحافظة، فیما بلغ 

 والقیمة المضافة المتحققة لھذه وقیمة المستلزمات اإلنتاج قیمة إلى وبالنسبة. عة للعاملیناألجور المدفو إجمالي من

 الص"""ناعات عل"""ى الت"""والي م"""ن إجم"""الي مثیالتھ"""ا ف"""ي    ) ٪٢.٩ـ""" (و) ٪١.٨(و) ٪٠.٢( الص"""ناعات فق"""د بلغ"""ت  

عل"ى مس"توى البل"د    في حین كان"ت األھمی"ة النس"بیة للص"ناعات الكیمیاوی"ة      . اإلستخراجیة والتحویلیة في المحافظة
) ٪٢٩.٥(و) ٪٦.٤(إذ بلغت مؤشراتھا في البلد . أعلى من مثیلتھا في المحافظة السیما في معیار القیمة المضافة

على التوالي من إجمالي الصناعات الكبیرة في العراق، ما یالحظ ) ٪ ٨٤(و) ٪٣٢.٦(و) ٪٥٤.٥(و) ٪٤١.٦(و
فاقت أھمیة مثیلتھا في المحافظة بفارق كبیر، وسجلت تراجعًا في أھمیة الصناعات الكیمیاویة وتطّورھا في البلد 

  .دروھا وأھمیتھا في المحافظة مقابل تقدمھا الواضح في البلد للسنة ذاتھا
إشتملت صناعات ھذا الفرع في محافظة النجف على صناعة اإلطارات والمنتجات المطاطی"ة واألنابی"ب   

م""انع (اللب""اد ، رق""ائق ب""ولي س""تایرین  ، بالس""تیكیة، الل""دائن والبالس""تیك  المنتج""ات ال، الداخلی""ة لل""دراجات الھوائی""ة  
 لص"ناعة  العام"ة  بالش"ركة  المحافظ"ة  وتمثل"ت ھ"ذه الص"ناعات ف"ي    . وبعض المنتج"ات البس"یطة األخ"رى   ، )الرطوبة

إحدى تشكیالت وزارة الصناعة والمعادن ومقرھا في ناحیة الحیدریة وتضم معمل"ین اح"دھما ف"ي مق"ر      اإلطارات
  ). معمل المنتجات المطاطیة(واآلخر في حي عدن ) معمل اإلطارات(شركة ال

  
  

  :الصناعات اإلنشائیة -٤ -٢ -٢ -٣ -٣
كبی"رة الس"یما ف"ي التنمی"ة ذل"ك إلرتباطھ"ا بحرك"ة        الھمی"ة  األُتعد الصناعات اإلنشائیة من الصناعات ذات 

المق"درة فض"ًال ع"ن أھمیتھ"ا اإلقتص"ادیة حی"ث       التوسع العمراني واإلعتماد علیھا في تنفی"ذ مش"اریع خط"ط التنمی"ة     
یزداد الطل"ب عل"ى منتج"ات ھ"ذه الص"ناعات ف"ي األق"الیم الت"ي تم"ر بمرحل"ة نم"و إقتص"ادي واجتم"اعي وعمران"ي               

أھمیة في الھیكل الصناعي  وتعد الصناعات اإلنشائیة من الصناعات األكثر. وإرتفاع مستوى دخل الفرد اإلقلیمي
افظة النجف أبرزھا صناعة السمنت وأھمیتھا االقتصادیة واالجتماعیة والعمرانیة المترتبة والبنیة االقتصادیة لمح

، الكاش""ي والموزائی""ك ، وتش""تمل ھ""ذه الص""ناعات عل""ى ص""ناعة الس""منت، الط""ابوق بأنواع""ھ     . علیھ""ا ف""ي اإلقل""یم 
زج""اج ، الج""ص، ن""ورهال، )الثرمس""تون(األل""واح العازل""ة، األل""واح الكونكریتی""ة، الس""یرامیك، الفخاری""ات والخ""زف

وتتص"ف ك"ًال م"ن موادھ"ا األولی"ة ومنتجاتھ"ا بإنھ"ا كبی"رة الحج"م ورخیص"ة ال"ثمن ف"ي معظ"م              . السیارات وغیرھ"ا 
  .األحیان مما أدى الى أن تكون معظم مصانعھا قریبة من موادھا األولیة والسوق لكي توفر علیھا تكالیف النقل

، شك"""ـّلت ح"""والي ٢٠٠٥اإلنش"""ائیة ف"""ي س"""نة منش"""آت كبی"""رة للص"""ناعات ) ٧(ض"""ّمت محافظ"""ة النج"""ف 
وأس"ھم ع"دد الع"املین فیھ"ا      ،)٥٩(ج"دول   ،منشأة كبی"رة ف"ي عم"وم البل"د    ) ١٩٦(من إجمالي عددھا البالغ )٪٣.٦(
. ٢٠٠٥من إجمالي قیمة األج"ور لھ"ا ف"ي البل"د ف"ي س"نة       ) ٪١٨.٦(من إجمالي عدد العاملین، وحوالي ) ٪١١.٩(

، إّال إن نص"یبھا إنخف"ض نح"و    ٢٠١٠لین فیھا وقیم"ة أج"ورھم ف"ي المحافظ"ة لس"نة      إزداد عدد منشآتھا وعدد العام
م""ن إجم""الي قیم""ة األج""ور  ) ٪١٠.٧(م""ن إجم""الي ع""دد الع""املین و ) ٪٨.٥(م""ن إجم""الي ع""دد منش""آتھا و ) ٪٢.٨(

  . المدفوعة للعاملین في الصناعات اإلنشائیة في البلد للسنة ذاتھا
  )٥٩(جدول  

  )ملیون دینار) (٢٠١٠ـ ٢٠٠٥(یة في محافظة النجف والعراق لسنة واقع الصناعات اإلنشائ
  القیمة  قیمة المستلزمات  قیمة   قیمة عدد عدد  المحافظة السنة
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 المضافة اإلنتاج األجور العاملین المنشآت

٢٠٠٥ 
 ٧٣٢٥٥.٤ ١٦٦٥٧.٩ ٨٩٩١٣.٣ ١٨٧٢٨.٢ ٣٠٦١ ٧ النجف

 ١٥٧٩٠٦.٧ ٢٣٠١٧٧.٥ ٣٨٨٠٨٤.٢ ١٠٠٤٨٦.٧ ٢٥٦٣٠ ١٩٦ العراق

٢٠١٠ 
 ٤٩٠٧٩.١ ٢٣٢٥٥.٢ ٧٢٣٣٤.٣ ٢٧١٥٤.٢ ٣٣٥٠ ٨ النجف

 ١١٧٣٢٧.٦ ٦٩١٥٦٣.٦ ٨٠٨٨٩١.٢ ٢٥٤٤٩٨.٣ ٣٩٥٦٤ ٢٨٥ العراق

  ).٥٤(و) ٥٢(و) ٥٠(و) ٤٨(باإلعتماد على الجداول : المصدر
  
  

في البلد  من إجمالي قیمة اإلنتاج) ٪٢٣.٢(اإلنتاج للصناعات اإلنشائیة إنھا حققـّت  مؤشراتیالحظ من 
. م"ن إجم"الي القیم"ة المض"افة المتحقق"ة     ) ٪٤٦.٤(من إجمالي قیم"ة مس"تلزمات اإلنت"اج و   ) ٪٧.٢(، و٢٠٠٥لسنة 

م"ن إجم"الي   ) ٪٨.٩(وتراج"ع إس"ھامھا إل"ى     ٢٠١٠وإنخفضت قیمة اإلنتاج لھ"ذه الص"ناعات ف"ي المحافظ"ة لس"نة      
م""ن ) ٪٤١.٨(ن إجم""الي قیم""ة المس""تلزمات وم"") ٪٣.٤(قیم""ة إنتاجھ""ا ف""ي البل""د، وقیم""ة مس""تلزمات اإلنت""اج نح""و  

یرجع ذلك إلى تطّور ھذه الصناعات في البلد بشكل أفض"ل  . إجمالي القیمة المضافة للصناعات اإلنشائیة في البلد
، بالرغم من ذلك إستحوذت الص"ناعات اإلنش"ائیة   )٢٠١٠ـ٢٠٠٥(من مثیلتھا على مستوى المحافظة خالل المدة 

  .میة كبیرة على مستوى البلد السیما في القیمة المضافةفي محافظة النجف على أھ
ة م"ن خ"الل اس"تحواذھا عل"ى     ھاّم" أّما األھمیة النسبیة للصناعات اإلنشائیة في المحافظة فقد احتلت مكانة 

م""ن األج""ور ) ٪٥٣.١(م""ن إجم""الي ع""دد الع""املین فیھ""ا و )٪٣٤.٦(و الص""ناعیة المنش""آت ع""دد م""ن) ٪٤٠(ح""والي 
اإلنت""اج والمس""تلزمات والقیم""ة   قیم""ة إجم""الي م""ن الت""والي عل""ى )٪٩٢.٢(و) ٪٥٧.٥(و) ٪٨٢.٩( ونح""و المدفوع""ة،

في حین بلغت مثیلتھا . ٢٠٠٥المضافة المتحققة في مجمل الصناعات اإلستخراجیة والتحویلیة في المحافظة سنة 
ي م"ن إجم"الي   عل"ى الت"وال  ) ٪ ٢٩.٨(و) ٪٣٧.٥(و) ٪٣٣.٩(و) ٪١٨.٢(و) ٪١٧.٩(و) ٪٤٣.٤(في البلد نح"و  

الصناعات الكبیرة في العراق، ما یالحظ أھمیة الصناعات اإلنش"ائیة ف"ي المحافظ"ة فاق"ت أھمی"ة مثیلتھ"ا ف"ي البل"د         
  .المعاییر كافة السیما في القیمة المضافة للسنة ذاتھا بحسب

یة من عدد المنش"آت الص"ناع  ) ٪٤٠(من خالل إسھامھا بحوالي  ٢٠١٠تراجعت أھمیتھا النسبیة في سنة 
األج"ور   إجم"الي  م"ن ) ٪٣٨(م"ن إجم"الي ع"دد الع"املین فیھ"ا، و     ) ٪٣٥.٢(الكبیرة في المحافظة، فیما أسھمت نحو

الص"ناعات فق"د    والقیم"ة المض"افة المتحقق"ة لھ"ذه     وقیم"ة المس"تلزمات   اإلنت"اج  قیم"ة  إل"ى  وبالنسبة. المدفوعة للعاملین
. الص"ناعات الكبی"رة ف"ي المحافظ"ة     مثیالتھا في على التوالي من إجمالي) ٪٨٧.٧(و) ٪٢١.١(و) ٪٤٣.٥( بلغت

في حین كانت األھمیة النسبیة للصناعات اإلنشائیة على مس"توى البل"د أق"ل م"ن مثیلتھ"ا ف"ي المحافظ"ة الس"یما ف"ي          
) ٪٣٤.٥(و) ٪٢٣.١(و) ٪١٥.٥(و) ٪٢٠.٣(و) ٪٥٣.٩(إذ إن بلغت مؤشراتھا في البلد . معیار القیمة المضافة

ي من إجمالي الصناعات الكبیرة في العراق، ما یالحظ أھمیة الصناعات اإلنشائیة وتطّورھا على التوال) ٪٧.٩(و
مقارنة مع الصناعات األخرى في المحافظة فاقت أھمیة مثیلتھا ف"ي البل"د بف"ارق كبی"ر، عل"ى ال"رغم م"ن التراج"ع         

م"ا یش"یر إل"ى توف"ـّر     ، عم"وم البل"د  النسبي في أھمیتھا إّال إنھا حققت تقدمًا واضحًا ف"ي المحافظ"ة عل"ى مثیلتھ"ا ف"ي      
  .إمكانیة توّسع توطنھا في المحافظة
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م"ًا مقارن"ًة م"ع الص"ناعات التحویلی"ة      اھ موقع"اً أن المؤشرات المذكورة تؤكد لنا إن ھذه الص"ناعات تحت"ل   
حج"ر  (ویعود ذلك إلى توافر مستلزمات قیام ھ"ذه الص"ناعات م"ن م"واد خ"ام      ، األخرى وفق معاییر الصناعة كافة

كذلك توافر أسواق واسعة لتصریفھا مایعكس لنا ق"درة  ، في محافظة النجف ) حصى ورمل،أطیان، جبس، لكلسا
. وتوسیع مش"اریعھا الحالی"ة وإمكانی"ة تطویرھ"ا مس"تقبالً     ، منشآت ھذه الصناعات على اإلستمرار بالعمل واإلنتاج

، )الثرمس"تون (األل"واح العازل"ة  ، نواع"ھ الط"ابوق بأ ، السمنت(تمثلت ھذه الصناعات في محافظة النجف بصناعات 
، تكس"یر الحج"ر  ، غس"ل الحص"ى وتص"فیتھ   ، زجاج السیارات، المنتجات الكونكریتیة، الجص، الكاشي والموزائیك

  .صناعة الخزف والفخاریات المحدودة، قلع وغربلة وتصفیة الحصى والرمل
  

  
  :أھمیة الصناعات الكبیرة في التنمیة اإلقلیمیة -٣ -٣ - ٣

أھمیة األنشطة الصناعیة السیما الصناعات الكبیرة في اإلقلیم من خالل إسھامھا الفاعل في التنمیة تتمثل 

االقتصادیة واإلستناد علیھا في تطویر المجتمع وھیكل اإلستیطان فضًال عن توفـّر الخدمات الرئیسة، ویمكن 

  :إیضاح ذلك في محافظة النجف على النحو اآلتي

  :اعات الكبیرة في التنمیة االقتصادیةأھمیة الصن -١ -٣ -٣ -٣

ع ف"ي اس"تغالل   ب على قیام الصناعة وتطورھا في اإلقلیم آثارًا إقتص"ادیة متع"ددة الوج"وه ب"دءًا م"ن التوّس"      ـّیترت

الموارد الطبیعیة ما ینعكس إیجابًا عل"ى اتس"اع النش"اط االقتص"ادي وت"وفیر ف"رص العم"ل وتنمی"ة ال"دخل اإلقلیم"ي           

معیشة السكان، وقد أسھمت الصناعة في تنمیة محافظة النجف اقتصادیًا من خالل أھمی"ة   والقومي ورفع مستوى

مستلزمات اإلنتاج المحلیة وحجم اإلنتاج واتجاھات تسویقھ وعائدیة القیمة المضافة والبنیة الصناعیة وفیما ی"أتي  

  :استعراض وتحلیل لكل منھا

  :رةللمنشآت الصناعیة الكبی المكانيأھمیة التوزیع  -١
منشأة توّزعت بشكل ملحوظ في مركز قض"اء  ) ٢٠(بلغ عدد المنشآت الصناعیة الكبیرة في المحافظة نحو     

منشأة، وثالث منشآت في كل من مركز قضاء الكوفة وناحیة الحیدری"ة ومنش"أتین ف"ي مرك"ز     ) ١١(النجف بواقع 

فیم"ا یوض"ح ج"دول    . )٧(وملح"ق   )١٥( وخریط"ة  )٦٠(قضاء المناذرة ومنشأة واحدة في ناحیة العباسیة، جدول 

ھمة إل""ى التأث""ـّر بھ""ا مس""ا أدى بھ""المع""اییر والوح""دات اإلداری""ة الت""ي  بحس""باألھمی""ة النس""بیة ) ٢٦(وش""كل ) ٦١(

  .بتنمیتھا إقتصادیًا وإجتماعیًا وعمرانیًا

  

  

  

  

  )٦٠(جدول 
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 ٢٠١٠سنة لي محافظة النجف الوحدة اإلداریة والفرع الصناعي ف بحسبللصناعات الكبیرة  المكانيالتوزیع 

  )ملیون دینار(

الفرع  الوحدة اإلداریة ت
األجور  عدد العاملین الصناعي

قیمة  قیمة اإلنتاج والمزایا
 المستلزمات

القیمة 
 المضافة

 النجف. ق. م ١

 ١٤٧٢.٣ ٢٠٤٧.٧ ٣٥٢٠ ٤٧٦.٤ ٩٣ الغذائیة

١٣٥٩.١- ١٥٥٩.٢ ٢٠٠.١ ٢٧٣٩.٣ ٤٤٥ میاویةالكی  

 ٤٢٣٧.٨ ٢٠٠٨٩.٢ ٢٤٣٢٧ ١٣٧١٤.٥ ١٦٢٢ النسیجیة

 ١٧٠٣.٧ ٣٧٦٠.٤ ٥٤٦٤.١ ٧٠٨.٥ ١٦٨ اإلنشائیة

 ٦٠٥٤.٧ ٢٧٤٥٦.٥ ٣٣٥١١.٢ ١٧٦٣٨.٧ ٢٣٢٨ المجموع 

 الحیدریة. ن ٢

 ٢.٨ ٢٣.٧ ٢٦.٥ ٣٧٦.٨ ٥٦ اإلستخراجیة

 ٣٧٣.٧ ١٤٦٧ ١٨٤٠.٧ ٣٢٠.٢ ٦٧ اإلنشائیة

 ٢٦٩- ٤٥٠.٧ ١٨١.٧ ١٧١٨٩.٤ ٢٤٥١ الكیمیاویة

 ١٠٧.٥ ١٩٤١.٤ ٢٠٤٨.٩ ١٧٨٨٦.٤ ٢٥٧٤ المجموع 

 الكوفة. ق. م ٣
 ٤٦٧٢٥.٤ ١٧٧٢٩.٤ ٦٤٤٥٤.٨ ٢٥٨٥٥.٩ ٣٠٤٨ اإلنشائیة

 ٨٩٠.٧ ٥٠٤٧.٧ ٥٩٣٨.٤ ٤٨٥٦.١ ٧٤٢ النسیجیة

 ٤٧٦١٦.١ ٢٢٧٧٧.١ ٧٠٣٩٣.٢ ٣٠٧١٢ ٣٧٩٠ المجموع 

 ١٩٠٨.٣ ٥٧٨٨٢.٨ ٥٩٧٩١.١ ٤٩٨١.٤ ٧٥٤ الغذائیة العباسیة. ن ٤

 ٢٧٦.٣ ٢٩٨.٤ ٥٧٤.٧ ٢٦٩.٦ ٦٧ اإلنشائیة المناذرة. ق. م ٥

 ٥٥٩٦٢.٩ ١١٠٣٥٦.٢ ١٦٦٣١٩.١ ٧١٤٨٨.١ ٩٥١٣ المجموع الكلي

  ).٧( ملحقباالعتماد على : المصدر
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  )٦١( جدول

  ٢٠١٠لنجف لسنة األھمیة النسبیة للصناعات الكبیرة بحسب الوحدات اإلداریة في محافظة ا
عدد  الوحدة اإلداریة ت

 العاملین
قیمة  قیمة اإلنتاج قیمة األجور

 المستلزمات
القیمة 
 المضافة
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 ١٠.٨ ٢٤.٩ ٢٠.١ ٢٤.٦ ٢٤ النجف. ق. م ١

 ٠.٢ ١.٨ ١.٢ ٢٥ ٢٧.١ الحیدریة. ن ٢

 ٨٥.١ ٢٠.٦ ٤٢.٣ ٤٢.٩ ٣٩.٨ الكوفة. ق. م ٣

 ٣.٤ ٥٢.٥ ٣٥.٩ ٧ ٧.٩ العباسیة. ن ٤

 ٠.٥ ٠.٣ ٠.٣ ٠.٤ ٠.٧ المناذرة. ق .م ٥

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ المجموع

  ).٦٠(باالعتماد على جدول : المصدر
  

  
  )٢٦(شكل 

  ٢٠١٠األھمیة النسبیة للصناعات الكبیرة بحسب الوحدات اإلداریة في محافظة النجف لسنة 
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ).٦١(باالعتماد على جدول : المصدر
  
  
  

  :اإلنتاج الصناعي واتجاھات التسویق قیمةأھمیة  -٢
یزداد حجم اإلنتاج الصناعي في اإلقل"یم عن"د تط"ور الص"ناعات الت"ي حقق"ت تق"دمًا ملحوظ"ًا ف"ي المنافس"ة م"ع            
الصناعات المماثلة فتتسع أسواقھا وبالتالي تشّجع على زیادة طاقاتھا اإلنتاجیة وإضافة خطوط إنتاجی"ة أخ"رى أو   

ة إلى جانب اعتماد خطط وإج"راءات تھ"دف إل"ى رف"ع كف"اءة الع"املین وتط"ویر العم"ل         إقامة منشآت صناعیة جدید
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بإستخدام تقنیات حدیثة مّما یوفر منافع اقتصادیة داخلیة لھذه الصناعات فضًال عن المن"افع اإلقتص"ادیة الخارجی"ة    
والبنى اإلرتكازیة  التي تتحقق من خالل إتخاذ وسائل من شأنھا خفض كلف اإلنتاج مثل تحسین مستوى الخدمات

إن تطور اإلنتاج الصناعي في اإلقلیم . واإلھتمام بالطرق ووسائط نقل المواد األولیة ونقل المنتجات إلى األسواق
یسلك إتجاھین في عملیة التنمیة اإلقلیمیة یسیر أحدھما بموازاة اآلخر، األول یتمثل بنمو اإلنتاج وتطور الصناعة 

واإلتجاه الثاني یتحقق . ي األنشطة اإلقتصادیة والخدمیة في اإلقلیم ویساعد في تنمیتھامما ینعكس إیجابیًا على باق
عندما تكون إتجاھات التسویق نحو األسواق الخارجیة، فیحص"ل اإلقل"یم عل"ى م"ردودات اقتص"ادیة إض"افیة تعم"ل        

  .بدورھا على تنمیة اإلقلیم اقتصادیًا
، ج"""اءت بالمقدم"""ة ٢٠٠٥ملی"""ار دین"""ار ف"""ي س"""نة ) ١٠٨.٤(حق"""ق اإلنت"""اج الص"""ناعي ف"""ي محافظ"""ة النج"""ف 

في مرك"ز قض"اء   ) الكوفة الجدید، النجف األشرف(وأبزر منشآتھا معمال سمنت ) ٪٨٣(الصناعات اإلنشائیة نحو
) ٪٩.٤(وتلتھ""ا الص""ناعات الغذائی""ة . م""ن إجم""الي قیم""ة اإلنت""اج ف""ي المحافظ""ة) ٪٧٩.٢(الكوف""ة ال""ذي حقق""ا نح""و 
. من إجمالي قیم"ة اإلنت"اج ف"ي المحافظ"ة    ) ٪٦(شروبات الغازیة في ناحیة العباسیة نحو وأبرز منشآتھا مصنع الم

، اس"تحوذت الص"ناعات اإلنش"ائیة عل"ى     ٢٠١٠ملیار دینار في سنة ) ١٦٦.٣(حقـّق نموًا واضحًا حیث إزداد إلى 
الصناعات الغذائیة وتلتھا . من إجمالي قیمة اإلنتاج في المحافظة) ٪٣٨.٨(وحقق معمال السمنت نحو ) ٪٤٣.٥(
م"ن إجم"الي قیم"ة اإلنت"اج ف"ي المحافظ"ة، ل"ذا تمّی"ز         ) ٪٣٥.٩(وحقق مص"نع المش"روبات الغازی"ة نح"و     ) ٪٣٨.١(

من إجمالي قیم"ة اإلنت"اج للص"ناعات الكبی"رة ف"ي المحافظ"ة لس"نة        )  ٪٤٢.٣(مركز قضاء الكوفة بإستحواذه على 
ة اإلنت""اج، ث""م ج"""اء مرك""ز قض""اء النج""ف بح"""والي      م""ن إجم"""الي قیم""  ) ٪٣٥.٩(، وناحی""ة العباس""یة نح""و    ٢٠١٠

على التوالي من إجمالي قیمة اإلنتاج ) ٪٠.٣(و) ٪١.٢(، فیما أسھمت كل من الحیدریة والمناذرة نحو )٪٢٠.١(
، السیما ف"ي  )٢٠١٠ـ٢٠٠٥(یالحظ بالرغم من إزدیاد اإلنتاج الصناعي في المحافظة خالل المّدة . في المحافظة

ت والمشروبات الغازیة إّال إن یالحظ تراجع ملحوظ في األھمیة النسبیة لصناعة السمنت التي إنتاج صناعة السمن
حققت أعلى أقیام اإلنتاج الصناعي في المحافظة لحساب صناعة المشروبات الغازیة في ناحیة العباسیة، ما أسھم 

  .ذلك في تنمیة اإلقلیم اقتصادیًا
من اإلنتاج الصناعي في ) ٪٦٠(صناعي، یالحظ ان حوالي إتجاھات تسویق اإلنتاج الما یتعلق بأما 

. المحافظة یسّوق خارجھا، ما تعد نسبة جیدة وذات أھمیة كبیرة للمنشآت ومنتجاتھا في تنمیة اإلقلیم إقتصادیًا
من إجمالي إنتاجھ، ) ٪٩٥(معمل سمنت النجف األشرف إذ یسّوق جل إنتاجھ خارج المحافظة بنسبة إستحوذت 
لإلنتاج نحو  أیضًا، ثم معمل األلبسة الجاھـزة من حیث التسـویق الخارجي) ٪٩٥(اإلطارات نسبة  وكذا معمل

إجمالي إنتاجھ إلى المحافظات الوسطى والجنوبیة،  من )٪٧٦( ، وتال ذلك مصنع المشروبات الغازیة نحو)٪٩٠(
تمثل منتجات المعمل ) ٪٧٠(والي فیما بلغ اإلنتاج المسّوق إلى خارج المحافظة في معمل الصناعات الجلدیة ح
ما بین تسویق إنتاج السمنت ) ٪٦٤(ویسوقھا إلى مقر الشركة في بغداد، وحقق معمل سمنت الكوفة الجدید نسبة 

البصرة، (المحافظات  في السمنت معامل یسّوق إلى الذي الكلنكر إنتاج كذلك إلى خارج المحافظة،) ٪٢٨(نحو 
أھمیة معمل سمنت الكوفة الجدید في إنتاج مادة الكلنكر وتزوید بقیة معامل إلى  ، ما یشیر)كربالء، المثنى

وكان . الشركة العامة للسمنت الجنوبیة كونھا مادة نصف مصنعة تعني على تشغیل مصانع أخرى إلنتاج السمنت
ھ، فیما بلغ من إجمالي إنتاج) ٪٥٠(مقدار اإلنتاج المسوق في معمل المنتجات المطاطیة إلى خارج المحافظة نحو

 ذي قار، القادسیة،(من إجمالي إنتاج المعمل، توزع على المحافظات ) ٪٣٨(في معمل الثرمستون حوالي 

، أما المنشآت الصناعیة األخرى كان جمیع تسویق إنتاجھا داخل المحافظة، یتبین أن الصناعة في )بابل المثنى،
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 رغم الظروف القاسیة التي یمر بھا البلد،) ٢٠١٠-٢٠٠٥(محافظة النجف قد إزدادت قیمة إنتاجھا خالل المدة 
مما یعني قدرة الصناعة على تنمیة اإلقلیم السیما الصناعات اإلنشائیة والغذائیة والنسیجیة، ویعّزز ھذا الدور 
نسبة تسویق اإلنتاج خارج المحافظة مما یدر دخًال إضافیًا، ویزید في مكانة الصناعة لیس على صعید المحافظة 

  .على صعید البلد أیضًابل و

  :أھمیة مستلزمات اإلنتاج المحلیة -٣
تشیر الزیادة ف"ي حج"م وقیم"ة مس"تلزمات اإلنت"اج الص"ناعي إل"ى اتس"اع النش"اط الص"ناعي ف"ي اإلقل"یم ونم"و               

إنتاجھ، وتظھر أھمیة مستلزمات اإلنتاج وازدیاد حجمھا في التنمیة اإلقلیمیة من خ"الل إس"ھام اإلقل"یم ف"ي ت"وفیره      
إذ كلم""ا ازداد إس""ھامھ كلم""ا انعك""س إیجاب""ًا عل""ى نج""اح عملی""ة التنمی""ة اإلقلیمی""ة، أي بمعن""ى أن  . ذه المس""تلزماتلھ""

مدخالت الصناعة مثل المواد األولیة ومصادر الطاق"ة وغیرھ"ا إذا كان"ت مت"وفرة ف"ي اإلقل"یم وقریب"ة م"ن منش"آتھ          
یرة منھا وتضمن استمراریة تجھیزھا وبذلك تصبح الصناعیة تكون كلفتھا منخفضة وتؤّمن احتیاجھا للكمیات الكب

عملیة تطویر اإلنتاج وتحقیق التنمیة اإلقلیمیة ممكن"ة بعی"دة ع"ن مش"كلة ت"وفیر الم"دخالت وارتف"اع أس"عارھا، ف"ي          
وقد بلغت قیمة مستلزمات اإلنتاج ف"ي  . حین إن قلة إسھام اإلقلیم في توفیره لھذه المستلزمات تقود إلى عكس ذلك

لمستلزمات الصناعات اإلنشائیة، ) ٪٤٣.١(، كان منھا ٢٠٠٥ملیار دینار سنة ) ١٠٨.٤(لنجف حوالي محافظة ا
  ).٪٤٣.٥(، إستحوذت مستلزمات الصناعات اإلنشائیة على ٢٠١٠ملیار دینار سنة ) ١١٠.٣(فیما بلغت 

م"ن  ) ٪٥٥(الي وبالنسبة إلسھام المحافظة في مدى توفیرھا لھذه المستلزمات من كل صناعة، فأسھمت بح"و 
مقل"ع  (م"ن مس"تلزمات الص"ناعة اإلس"تخراجیة     ) ٪٩٠(إجمالي مستلزمات اإلنتاج ف"ي المحافظ"ة، إذ وف"ـّرت نح"و     

 م""ن مس""تلزمات الص""ناعات  )٪٦٨.٦(ونح""و اإلنش""ائیة مس""تلزمات الص""ناعات  م""ن) ٪٧٦.٢(وح""والي ) التحری""ر

وق"د  . من مستلزمات الص"ناعات النس"یجیة  ) ٪٥(الكیمیاویة، ونحو  الصناعات مستلزمات من )٪٢٤.٤(الغذائیة، و
إس""تحوذت الص""ناعات اإلنش""ائیة عل""ى النص""یب األكب""ر م""ن إجم""الي المس""تلزمات الت""ي یوف""ـّرھا اإلقل""یم للص""ناعة    

  ).٨(ملحق  .وتبعتھا الصناعات الغذائیة
إذ بلغ"ت   جاءت منشآت الصناعات اإلنشائیة بالمقدمة بعد مقلع التحریر من حی"ث ت"وافر مس"تلزمات اإلنت"اج،    

) ٪٨٠(و) ٪٨٥(و) ٪٨٥(نحو ) الطابوق الفني والصناعات الجبسیة والثرمستون واإلسفلت(في كل من المعامل 
س"منت الكوف"ة الجدی"د وس"منت     (لك"ل م"ن   ) ٪٧٥(على التوالي من مستلزمات إنت"اج ك"ل منھ"ا، وح"والي     ) ٪٨٠(و

م"ن ھ"ذه   ) ٪٥(معمل الزج"اج س"وى بنح"و     في حین لم تسھم المحافظة بإمداد) النجف األشرف والطابوق الجیري
، ونج""د الح""ال نفس""ھ ف""ي مس""تلزمات  )األل""واح الزجاجی""ة(المس""تلزمات إلعتم""اده عل""ى الم""واد األولی""ة المس""توردة   

، كذلك مستلزمات معمل اإلطارات التي تس"تورد  )اإلنعاش للنسیج، األلبسة الجاھزة، الجلود(الصناعات النسیجیة 
) ٪٧٠(م""ا بلغ""ت نس""بة مس""تلزمات اإلنت""اج المحلی""ة لمعم""ل المش""روبات الغازی""ة نح""و فی. معظمھ""ا م""ن خ""ارج البل""د

  .في المحافظة  لكل من مستلزمات المنتجات المطاطیة ومستلزمات إنتاج المطاحن الخمسة) ٪٣٠(وحوالي 
) ٪٥٥(وبالنسبة إلسھام المحافظة في مدى توفیرھا لھذه المستلزمات من ك"ل ص"ناعة، فق"د أس"ھمت بح"والي      

مقلع (من مستلزمات الصناعة اإلستخراجیة ) ٪٩٠(ن إجمالي مستلزمات اإلنتاج في المحافظة، إذ وفـّرت نحو م
 م""ن مس""تلزمات الص""ناعات  )٪٦٨.٦(ونح""و اإلنش""ائیة مس""تلزمات الص""ناعات  م""ن) ٪٧٦.٢(وح""والي ) التحری""ر

وق"د  . ات الص"ناعات النس"یجیة  من مستلزم) ٪٥(الكیمیاویة، ونحو  الصناعات مستلزمات من )٪٢٤.٤(الغذائیة، و
إس""تحوذت الص""ناعات اإلنش""ائیة عل""ى النص""یب األكب""ر م""ن إجم""الي المس""تلزمات الت""ي یوف""ـّرھا اإلقل""یم للص""ناعة    

   .وتبعتھا الصناعات الغذائیة
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الوح""دات اإلداری""ة إن ناحی""ة العباس""یة إس""تحوذت عل""ى   بحس""بللمؤش""ـّرات الس""ابقة  المك""انيوُیظھ""ر التحلی""ل 
وج"اء بالمرتب"ة الثانی"ة    ، )٦٢(وج"دول  ) ٩(ملح"ق   جمالي قیمة مستلزمات اإلنت"اج ف"ي المحافظ"ة،   من إ) ٪٥٢.٥(

، وناحیة الحیدریة نحو )٪٢٠.٦(، ثم مركز قضاء الكوفة نحو )٪٢٤.٩(مركز قضاء النجف الذي إستحوذ على 
ات اإلنت""اج ف""ي م""ن إجم""الي قیم""ة مس""تلزم) ٪٠.٣(فیم""ا ل""م یس""ھم مرك""ز قض""اء المن""اذرة س""وى بح""والي  ) ٪١.٨(

  ).٢٧(شكل  .المحافظة
نس""بة توفیرھ""ا لمس""تلزمات اإلنت""اج م""ن داخ""ل المحافظ""ة م""ن مجم""وع مس""تلزمات اإلنت""اج ف""ي ك""ل وح""دة   أّم""ا 

م""ن مجم""وع مس""تلزمات اإلنت""اج ف""ي منش""آتھا    ) ٪٨١.٤(إداری""ة، یالح""ظ إن مرك""ز قض""اء المن""اذرة وف""ـّر نح""و     
ما أسھمت المنشآت الص"ناعیة ف"ي ك"ل م"ن ناحی"ة الحیدری"ة ومرك"ز        ، فی)٪٧٠(الصناعیة، ثم ناحیة العباسیة نحو 

على التوالي من إجمالي مس"تلزمات اإلنت"اج ف"ي ك"ل منھم"ا، فیم"ا ل"م        ) ٪٥٩.٥(و) ٪٦٦.٥(قضاء الكوفة بحوالي 
م"ن مجم"وع مس"تلزمات    ) ٪١٨.٣(یوفـّر مركز قضاء النجف من مستلزمات اإلنت"اج م"ن داخ"ل المحافظ"ة س"وى      

  . آتھا الصناعیةاإلنتاج في منش
الوح"دات   بحس"ب وما یتعلق بإسھام مس"تلزمات اإلنت"اج م"ن داخ"ل المحافظ"ة م"ن إجم"الي مس"تلزمات اإلنت"اج          

اإلداری"ة، یالح""ظ إن المنش""آت الص"ناعیة ف""ي ناحی""ة العباس"یة إس""تحوذت مس""تلزمات إنتاجھ"ا م""ن داخ""ل المحافظ""ة     
وج"اء مرك"ز قض"اء الكوف"ة بالمرتب"ة الثانی"ة نح"و         من إجمالي مستلزمات اإلنتاج في المحافظ"ة، ) ٪٣٦.٧(حوالي 

في حین لم تسھم المنشآت ) ٪١.٢(، وبعدھا ناحیة الحیدریة نحو )٪٤.٦(، ثم مركز قضاء النجف نحو )٪١٢.٣(
م"ن إجم"الي   ) ٪٠.٢(الصناعیة في مركز قضاء المناذرة في توفیر مستلزمات اإلنتاج من داخل المحافظ"ة س"وى   

  .لمحافظةمستلزمات اإلنتاج في ا
یتضح مّما سبق إن اإلقلیم یزّود الصناعات القائمة منھ بنصیب مقبول من مستلزمات اإلنتاج بعمومھا السیما 
المواد األولیة لبعض الصناعات الرئیس"ة، إذ إن الص"ناعة القائم"ة لھ"ا دور ھ"ام ف"ي تنمی"ة اإلقل"یم م"ن خ"الل رف"ع            

خراج والنشاط الزراعي وربما صناعات أخرى توفر مواد الطلب على المدخالت، مّما یعني تنشیط صناعة اإلست
إن ھذا النجاح یوفر اإلمكانیة لتطور صناعات محّددة مستقبًال تھیأت لھا فرص نجاح أكب"ر  . أولیة نصف مصنعة

الس""یما ف""ي ن""احیتي  محلی""ًا یمك""ن االعتم""اد علیھ""ا أكث""ر ف""ي تنمی""ة اإلقل""یم، م""دخالتھام""ن غیرھ""ا م""ن خ""الل ت""وافر 
  .والحیدریة ثم مركز قضاء الكوفةالعباسیة 

  
  
  
  
  
  

  )٦٢(جدول 

قیمة مستلزمات اإلنتاج للمنشآت الصناعیة الكبیرة في محافظة النجف وقیمتھا من داخل المحافظة ومن خارجھا 

  )ملیون دینار. (٢٠١٠الوحدة اإلداریة لسنة  بحسب

قیمة المستلزمات من  قیمة مستلزمات اإلنتاج الوحدة اإلداریة ت
 المحافظةداخل 

قیمة المستلزمات من 
 خارج المحافظة



)١٣٨( 
 

النجف. ق. م ١  ٢٢٤٢٧.٩ ٥٠٢٨.٦ ٢٧٤٥٦.٥ 

الحیدریة. ن ٢  ٦٥٠.٣ ١٢٩٠.٨ ١٩٤١.١ 

الكوفة. ق. م ٣  ٩٢٢٧.٦ ١٣٥٤٩.٥ ٢٢٧٧٧.١ 

 ١٧٣٦٤.٨ ٤٠٥١٨ ٥٧٨٨٢.٨ العباسیة. ن ٤

المناذرة.ق.م ٥  ٥٥.٥ ٢٤٢.٩ ٢٩٨.٤ 

 ٤٩٧٢٦.١ ٦٠٦٢٩.٨ ١١٠٣٥٥.٩ المجموع 
  ).٨( ملحقباالعتماد على : المصدر

  

  )٢٧( شكل
الوحدة  بحسبنسبة قیمة مستلزمات اإلنتاج للمنشآت الصناعیة الكبیرة من داخل محافظة النجف ومن خارجھا 

  .٢٠١٠اإلداریة لسنة 
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).٦٢(على جدول باإلعتماد : المصدر

  
  

  :أھمیة القیمة المضافة  -٤
أكبر قدر ممكن من القیمة المضافة أحد األھداف األساسیة للصناعة، وما ینعكس إیجابًا على إن تحقیق 

إلى أصحاب ) القیمة المضافة(التنمیة اإلقلیمیة السیما التنمیة اإلقتصادیة، ویتم كل ھذا عندما تذھب العـوائد 
فردي في اإلقلیم، ویالحظ عكس ذلك المشاریع الصناعیة من سكان اإلقلیم، إذ یؤدي إلى زیادة الدخل العام وال

  .عندما تذھب العوائد إلى خارج اإلقلیم
 ٢٠٠٥ملیار دینار سنة ) ٧٩.٤(بلغت القیمة المضافة المتحققة للنشاط الصناعي في محافظة النجف نحو 

من إجمالي القیمة المضافة، وأبرز منشآتھا معمال السمنت ) ٪٩٢.٢(استحوذت الصناعات اإلنشائیة على 
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من إجمالي القیمة ) ٪٩٠.٨(في مركز قضاء الكوفة اللذان أسھما بحوالي ) كوفة الجدید، النجف األشرفال(
وقد أسھم مصنع المشروبات الغازیة في مركز ناحیة ) ٪٦.٤(المضافة، تال ذلك الصناعات الغذائیة وقد بلغت 

) اإلطارات في ناحیة الحیدریةمعمل (، فیما لم تسھم أھم الصناعات الكیمیاویة )٪٢.٨(العباسیة بحوالي 
 على )٪٠.٤(و) ٪٠.٧( سوى حوالي )الجاھزة في مركز قضاء النجف األلبسة معمل(والصناعات النسیجیة 

إجمالي القیمة المضافة في المحافظة خالل السنة  التوالي، وكان إسھام المنشآت الصناعیة األخرى ضئیًال جدًا من
  . ذاتھا

، بسبب إنخفاض القیمة المضافة ٢٠١٠ملیار في سنة ) ٥٥.٩(لمحافظة نحو تراجعت القیمة المضافة في ا
ملیار ) ١.٦(لمعظم المنشآت الصناعیة في المحافظة السیما الخسارة التي لحقت بالصناعات الكیمیاویة بأكثر من 

لي السمنت من إجمالي القیمة المضافة، وأبرز منشآتھا معم) ٪٨٧.٧(استحوذت الصناعات اإلنشائیة على . دینار
من إجمالي القیمة المضافة، ) ٪٨٣.٥(في مركز قضاء الكوفة أسھما بحوالي ) الكوفة الجدید، النجف األشرف(

، أسھم أبرز منشأتھا مصنع األلبسة الرجالیة في مركز قضاء )٪٩.٢(تال ذلك الصناعات النسیجیة التي أسھمت 
، أسھم مصنع المشروبات الغازیة في )٪٦(بلغت ، ثم جاءت الصناعات الغذائیة وقد )٪٣.٤(النجف بحوالي 

معمل اإلطارات في ناحیة الحیدریة (، في ما كان إثر الصناعات الكیمیاویة )٪٣.٤(ناحیة العباسیة بحوالي 
  .أثرًا سلبیًا على القیمة المضافة في المحافظة) ومعمل المطاط في مركز قضاء النجف

من إجم"الي قیم"ة المض"افة للص"ناعات الكبی"رة ف"ي       ) ٪٨٥.١(لى لذلك تمّیز مركز قضاء الكوفة بإستحواذه ع
م"ن  ) ٪٣.٤(، وناحی"ة العباس"یة نح"و    )٪١٠.٨(، تاله مركز قضاء النجف وأس"ھم بح"والي   ٢٠١٠المحافظة لسنة 

م""ن إجم""الي قیم""ة  ) ٪٠.٢(و) ٪٠.٥(إجم""الي القیم""ة المض""افة، فیم""ا أس""ھمت ك""ل م""ن المن""اذرة والحیدری""ة نح""و     
  .فظةالمضافة في المحا

سمنت الكوفة (ویالحظ إن أبرز المنشآت الصناعیة التي حققت مقدارًا جیدًا من القیمة المضافة كل من 
في مركز قضاء الكوفة ومعمل األلبسة الرجالیة في مركز قضاء ) الجدید وسمنت النجف األشرف والجلود

ألخرى مقدارًا محدودًا من القیمة النجف جمیعھا مملوكة من القطاع العام، فیما حققت منشآت القطاع الخاص ا
المشروبات الغازیة في ناحیة العباسیة، والثرمستون ومطاحن الحبوب في مركز قضاء (المضافة مثل معامل 

، إن الملكـیة العامة لوسائل اإلنتاج ومنھا الصناعي یعد أمرًا مقبوًال من جوانب عّدة، إال أنھ ال یخـدم ..)النجف
اإلقلیمیة، ألن عائدیة القیمة المضافـة ال یتصّرف بھا اإلقـلیم بل تذھب إلى مركز القـرار  بصیغتھ الحالیة التنمیة

والجدیر . وضع صیغـة مقبـولة وعـادلة للعـالقـة بین اإلقـلیم والمـركز الضروريفي الحكومة المركـزیة، ومن 
خمسة منھا مملوكة  طاع الخاص،منشأة مملوكة من الق) ١١(منشأة كبیرة في المحافظة منھا ) ٢٠(بالذكر إن 

ألشخاص یقیمون خارج المحافظة، مّما یعني نقل أرباح ھذه المنشآت إلى خارج المحافظة السیما وإنھا حققت 
  .أعلى المقادیر من القیمة المضافة من بین تلك المملوكة للقطاع الخاص

  
  :أھمیة البنیة الصناعیة  -٥

ب"ین الص"ناعات القائم"ة أو الف"روع وحج"م ك"ل منھ"ا والت"ي تش"كل           إن البنیة الصناعیة تعك"س طبیع"ة التناس"ب   
الھندس""یة، الكیمیاوی""ة، المعدنی""ة األساس""یة،   :(وعن""دما تمث""ل الص""ناعات اإلنتاجی""ة  . النش""اط الص""ناعي ف""ي اإلقل""یم  

ریع قدرًا كبیرًا من إجمالي ھیكل الصناعة في اإلقلیم، فإننا نتوقع قدرة الصناعة على إح"داث تط"ور س"   ) اإلنشائیة
بإتجاه تنمیة اإلقلیم  لما تمثلھ من قاعدة أساسیة ترتكز علیھا التنمیة اإلقلیمی"ة، إل"ى جان"ب ق"درة كم"ا ان الص"ناعة       

  .القائمة على استغالل الموارد واإلمكانات المحلیة یكون لھا أثر فاعل في تنمیة اإلقلیم وتطویره مستقبًال
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لصناعات اإلنش"ائیة عل"ى البنی"ة الص"ناعیة فض"ًال ع"ن       إتصف النشاط الصناعي في محافظة النجف بسیطرة ا
باستحواذ الصناعات اإلنشائیة على سبعة منشآت من بین ثماني عشرة منش"أة   ٢٠٠٥الصناعات الغذائیة في سنة 
م""ن قیم""ة ) ٪٩٢.٢(و) ٪٨٢.٩(م""ن إجم""الي ع""دد الع""املین فیھ""ا وح""والي ) ٪٣٤.٦(كبی""رة ف""ي المحافظ""ة ونح""و 

، ٢٠٠٥فة عل"ى الت"والي المتحقق"ة للص"ناعات التحویلی"ة واإلس"تخراجیة ف"ي المحافظ"ة س"نة          اإلنتاج والقیمة المضا
جاءت بعدھا الصناعات الغذائی"ة م"ن حی"ث ع"دد المنش"آت الت"ي بلغ"ت خمس"ة منش"آت كبی"رة وبإس"ھامھا م"ن قیم"ة              

ت""ال ذل""ك  . عل""ى الت""والي ) ٪٦.٤(و) ٪٩.٤(و) ٪٤.٧(إجم""الي ع""دد الع""املین اإلنت""اج والقیم""ة المض""افة بح""والي    
من إجمالي عدد العاملین وقیمة اإلنتاج والقیمة ) ٪٠.٦(و) ٪٣.٦(و) ٪٢٥.٤(الصناعات النسیجیة بإسھامھا نحو 

عل"ى الت"والي، ول"م    ) ٪٠.٨(و) ٪٤(و) ٪٣٤.٦(المضافة المتحققة على التوالي، والص"ناعات الكیمیاوی"ة بح"والي    
  . عاییر كافةالم بحسبتسھم الصناعات اإلستخراجیة إال بنسب ضئیلة 

منش"أة  ) ٢٠(منش"آت م"ن ب"ین    ) ٨(، باستحواذ الصناعات اإلنش"ائیة عل"ى   ٢٠١٠ویالحظ الحال ذاتھ في سنة 
م"ن قیم"ة   ) ٪٨٧.٧(و ) ٪٤٣.٥(م"ن إجم"الي ع"دد الع"املین فیھ"ا وح"والي       ) ٪٣٥.٢(كبیرة ف"ي المحافظ"ة ونح"و    

لیة واإلستخراجیة في المحافظة، إن ھ"ذه المكان"ة   اإلنتاج والقیمة المضافة على التوالي المتحققة للصناعات التحوی
ة لھذه الصناعات تعّزز دور الصناعة في تنمیة اإلقلیم لما لھذه الصناعة من قدرة على توفیر مواد تحتاجھ"ا  ھاّمال

خطط التنمیة في المجاالت متعددة، كما تتص"ف بض"خامة وتن"وع م"دخالتھا ومخرجاتھ"ا مم"ا یس"اعد عل"ى تنش"یط          
وبذلك یمكن أن نعّدھا الص"ناعة القائ"دة الت"ي تق"وم علیھ"ا خط"ط       . لتسویق داخل اإلقلیم وإلى خارجھحركة النقل وا

التنمیة اإلقلیمیة السیما التنمیة االقتصادیة في المحافظة، بعدھا الصناعات الغذائیة والمشروبات الغازیة التي بل"غ  
على التوالي، فیما أس"ھمت  ) ٪٣٨.١(و) ٪٨.٩(ا عدد منشآتھا ستة منشآت وأسھم عدد العاملین فیھا وقیمة إنتاجھ

وق""د فاقتھ""ا ب""ذلك الص""ناعات النس""یجیة م""ن خ""الل اإلس""ھام بح""والي    ) ٪٦(القیم""ة المض""افة المتحقق""ة لھ""ا بح""والي  
ع""دد المنش""آت، ع""دد  (م""ن إجم""الي القیم""ة المض""افة للص""ناعة ف""ي المحافظ""ة، وق""د حقق""ت ف""ي المع""اییر      ) ٪٩.٢(

عل""ى الت""والي، ول""م تس""ھم الص""ناعات اإلس""تخراجیة ) ٪٠.٦(و) ٪٣.٦(و) ٪٢٥.٤(ح""و ن) الع""املین، قیم""ة اإلنت""اج
  . المعاییر بحسبوالكیمیاویة إال بنسب قلیلة ومتفاوتة 

وقد تمّی"ز مرك"ز قض"اء النج"ف ف"ي تن"ّوع أنش"طة الھیك"ل الص"ناعي مقارن"ة م"ع الوح"دات اإلداری"ة األخ"رى                
منش""أة، لك""ن  ) ١١(وبواق""ع ) ، النس""یجیة، الكیمیاوی""ة، اإلنش""ائیة الغذائی""ة: (بض""ّمھ عل""ى الف""روع الص""ناعیة اآلتی""ة  

) ٪٢٤.٦(و) ٪٢٤(إسھامھا من حیث إجمالي عدد العاملین وقیم"ة األج"ور وقیم"ة اإلنت"اج والقیم"ة المض"افة نح"و        
على التوالي بذلك كان أقل من مركز قضاء الكوفة ومن ناحیتي العباس"یة والحیدری"ة ف"ي    ) ٪١٠.٨(و) ٪٢٠.١(و

ؤشراتھا، وقد ضّمت األخیرة على الصناعات اإلستخراجیة والكیمیاویة واإلنشائیة وبواق"ع ث"الث منش"آت    بعض م
) ٪٢٧.١(وتمثـّل إسھامھا م"ن حی"ث إجم"الي ع"دد الع"املین وقیم"ة األج"ور وقیم"ة اإلنت"اج والقیم"ة المض"افة نح"و             

ى الص""ناعات النس""یجیة  عل""ى الت""والي، ف""ي ح""ین ش""مل مرك""ز قض""اء الكوف""ة عل""       ) ٪٠.٢(و) ٪١.٢(و) ٪٢٥(و
واإلنشائیة وبواقع ثالث منشآت أیضًا، وقد تمّیز بإستحواذھا على المق"دار األكب"ر م"ن حی"ث ع"دد الع"املین وقیم"ة        

عل""ى ) ٪٨٥.١(و) ٪٤٢.٣(و) ٪٤٢.٩(و) ٪٣٩.٨(األج""ور قیم""ة اإلنت""اج والقیم""ة المض""افة ف""ي المحافظ""ة نح""و  
دة للصناعات الغذائیة والمش"روبات الغازی"ة تمث"ـّل إس"ھامھا نح"و      التوالي، وضّمت ناحیة العباسیة على منشأة واح

عل""ى الت""والي، فیم""ا ش""ملت الص""ناعات ف""ي مرك""ز قض""اء المن""اذرة عل""ى     ) ٪٣.٤(و) ٪٣٥.٩(و) ٪٧(و) ٪٧.٩(
  .المعاییر بحسبالصناعات اإلنشائیة بواقع منشأتین أسھمت بنسب قلیلة جدًا 
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لى توطن الص"ناعات الكبی"رة، فض"ًال ع"ن إفتق"ار المحافظ"ة إل"ى        في حین افتقرت الوحدات اإلداریة األخرى إ
فروع الصناعة األخرى السیما الصناعات الھندس"یة والمعدنی"ة األساس"یة، م"ا یش"یر إل"ى ض"عف البنی"ة الص"ناعیة          
جّراء توجھ اإلس"تثمارات الص"ناعیة الخاص"ة نح"و الص"ناعات اإلس"تھالكیة الت"ي تھ"دف إل"ى تحقی"ق أرب"اح عالی"ة             

ة ھاّملتحقیق من الصناعات اإلنتاجیة، إلى جانب أن الدولة لم تساعد على توطین الصناعات اإلنتاجیة الوسریعة ا
ل"ذا یالح"ظ إن البنی"ة الص"ناعیة     . ولم تش"ّجع أو ت"دعم قیامھ"ا ف"ي المحافظ"ة، فض"ًال ع"ن التوّج"ھ اإلس"تھالكي الع"ام          

انت مقتصرة على بعض الصناعات، فیما كان أثر بقیة القائمة في المحافظة قد قّدمت إمكانیة لتنمیة اإلقلیم لكنھا ك
ة الس"یما الت"ي لھ"ا  أثرھ"ا ف"ي اإلقل"یم       ھاّم" الصناعات القائمة محدودًا فیما إفتقر اإلقلیم لدور الصناعات اإلنتاجیة ال

  .مثل صناعة وتصلیح السیارات والطائرات حیث لھا قاعدة ومقومات رئیسة یمكن اإلفادة منھا في تنمیة اإلقلیم
  :أھمیة الصناعة في التنمیة االجتماعیة -٢ -٣ -٣ -٣

الصناعة في تنمیة اإلقلیم إجتماعیًا من خالل توفیرھا ف"رص عم"ل للس"كان، وإس"ھامھا ف"ي عملی"ة        یتضح أثر
تغییر النمط اإلجتماعي واإلقتصادي والحضاري لإلقلیم ورفع المستوى العلمي والمعیشي لسكان اإلقلیم وتنمیتھم 

ضاریًا فضًال عن إسھامھ بزیادة معدالت التحّضر، إذ ھناك عالقة طردیة بین النشاط الصناعي وعملیة ثقافیًا وح
لص""ناعة ف""ي التنمی""ة االجتماعی""ة ف""ي محافظ""ة النج""ف بأھمی""ة ف""روع الص""ناعة      ویمك""ن إخت""زال دور ا . التحّض""ر

ة اإلقلیمیة القض"اء عل"ى البطال"ة    حیث من األھداف الرئیسة للتنمی. ومنشآتھا في توفیر فرص العمل لسكان اإلقلیم
والحیلولة دون تفشیھا في المجتمع، وتعمل الصناعة في تحقیق ذلك من خالل تشغیلھا لألیدي الباحث"ة ع"ن العم"ل    

ف"روع الص"ناعة إل"ى حج"م م"ا ت"وفره م"ن ف"رص عم"ل           بحس"ب في منشآتھا الصناعیة، ویشیر عدد العاملین فیھا و
  .ط حیاتھم اإلجتماعیةالسیما لسكان اإلقلیم وأثرھا في نم

) ٪٧٥(ك"ان ح"والي    ٢٠٠٥فرصة عم"ل س"نة   ) ٨٨٤٣(أسھم النشاط الصناعي في محافظة النجف بتوفیر 
فرص"ة عم"ل بل"غ حص"ة س"كان      ) ٩٥١٣(فق"د وف"ّر النش"اط الص"ناعي      ٢٠١٠منھا لسكان المحافظة، أم"ا ف"ي س"نة    

روع النشاط الصناعي في توفیرھا فرص ، جاءت الصناعات اإلنشائیة في مقدمة ف)٪٧٧.٤(المحافظة منھا نحو 
وج"اءت  ، )١٠(ملح"ق   م"ن إجم"الي ع"دد الع"املین ف"ي المحافظ"ة،      ) ٪٣٤.١(عمل لسكان اإلقلیم فأسھمت بحوالي 

من إجم"الي ع"دد الع"املین، ث"م الص"ناعات      ) ٪٢٤(بالمرتبة الثانیة الصناعات النسیجیة من خالل استحواذھا على 
عل""ى الت""والي، م""ا یالح""ظ ض""آلة إس""ھام ھ""ذه الص""ناعات ف""ي     ) ٪٧.٣(و) ٪١١.٩(الكیمیاوی""ة والغذائی""ة بح""والي  

توفیرھا لفرص العمل لسكان المحافظة، مّما اعتبرت ذات أث"ر ض"عیف ف"ي التنمی"ة اإلقلیمی"ة رغ"م كثاف"ة تش"غیلھا         
  . من إجمالي عدد العاملین) ٪٠.٠٨(للعاملین، كذلك  الصناعة اإلستخراجیة التي لم تسھم سوى 

ناعات التي حقـقـّت أعلى نسبة تشغیل لألیدي العاملة المحلّیة أي من داخل المحافظة، تمثلت أّما الص
ثم الصناعات النسیجیة التي . من عدد العاملین في ھذه الصناعات) ٪٩٦.٨(بالصناعات اإلنشائیة وبلغت نسبتھا 

من عدد ) ٪٨١.٧(لھا نحو أیدي عاملة محلیة، جاءت بعدھا الصناعات الغذائیة بتشغی) ٪٩٦.٦(یعمل فیھا 
من عدد العاملین فیھا، ولم تسھم ) ٪٣٩.٢(العاملین فیھا، في حین كان إسھام الصناعات الكیمیاویة مقتصرًا على 

 المحلیة في قوة العمل عند إرتفاع نسبة تشغیلف. من عدد العاملین فیھا) ٪١٤(الصناعة اإلستخراجیة إال بحوالي 

 المحافظة في التشغیل ھیكل في إیجابي على إحداث تغییر القائمة القدرة صناعةالنشاط الصناعي یعطي ال فروع

  .وتسھم في التنمیة اإلقلیمیة السیما التنمیة االجتماعیة لإلقلیم



)١٤٢( 
 

المنشآت الصناعیة في المحافظ"ة، فق"د حقق"ت أعل"ى      بحسبوما یتعلق بنسبة التشغیل من قوة العمل المحلیة 
جلود، الطابوق الجیري، مطحنة النجف الحكومی"ة ، مطحن"ة الرح"اب، اإلس"فلت،     ال(نسبة تشغیل كل من المنشآت 

حیث كان جمی"ع الع"املین فیھ"ا م"ن س"كان المحافظ"ة، تلیھ"ا المنش"آت         ) معمل الصناعات الجبسیة، االنعاش للنسیج
ابوق الفن"ي  من العاملین فیھا لكل منھا، جاءت بعدھا معمل الط" ) ٪٩٨(بنسبة ) سمنت الكوفة الجدید، الثرمستون(

من إجمالي العاملین فیھ، فیما كانت نسبة عدد العاملین من ) ٪٩٥(، ثم معمل األلبسة الجاھزة حوالي )٪٩٦(نحو 
) ٪٩٣(نح""و ) مطحن""ة النج""ف، س""منت النج""ف األش""رف، المنتج""ات المطاطی""ة    (س""كان المحافظ""ة ف""ي المنش""آت   

) ٪٨٨(نح"و  ) نة الغري، المشروبات الغازی"ة مطحنة األمیر، مطح(على التوالي، ثم المنشآت ) ٪٩٠(و) ٪٩١(و
على التوالي، في حین لم یسھم كل من معمل اإلطارات ومقل"ع التحری"ر ف"ي توفیرھم"ا ف"رص      ) ٪٨٠(و) ٪٨٦(و

  .على التوالي من العاملین فیھما) ٪١٤(و) ٪٣٠(عمل لسكان المحافظة سوى 
م"ن مجم"وع ق"وة العم"ل المحلی"ة،      وما یتعل"ق بنص"یب ك"ل منش"أة م"ن المنش"آت الص"ناعیة وم"دى إس"ھامھا          

من إجمالي عدد العاملین في المحافظة، تاله معمل ) ٪٢٥.٨(یالحظ أن معمل سمنت الكوفة الجدید استحوذ على 
وبفارق قلیل جاء معمل اإلطارات ) ٪٧.٨(، وبالمرتبة الثالثة معمل الجلود نحو )٪١٦.١(األلبسة الجاھزة بنسبة 

وس""منت النج""ف األش""رف نح""و  ) ٪٦.٣(أس""ھم معم""ل المش""روبات الغازی""ة نح""و   ، فیم""ا )٪٧.٧(باس""تیعابھا نح""و 
م"ن إجم"الي ع"دد الع"املین ف"ي المحافظ"ة، تب"ع ذل"ك المنش"آت          ) ٪٤.٢(ومعمل المنتجات المطاطی"ة نح"و   ) ٪٥.٢(

) ٪٠.٥(و) ٪٠.٧(و) ٪١.١(أسھمت بح"والي  ) الثرمستون والطابوق الفني والطابوق الجیري واإلسفلت: (اآلتیة
مطحن""ة النج""ف الحكومی""ة ومعم""ل الص""ناعات الجبس""یة ومطحن""ة      (عل""ى الت""والي، وأس""ھمت ك""ل م""ن    ) ٪٠.٤(و

على التوالي، في حین لم تس"ھم المنش"آت األخ"رى ف"ي ت"وفیر ف"رص       ) ٪٠.٢(و) ٪٠.٣(و) ٪٠.٣(نحو ) الرحاب
  .عمل لسكان المحافظة سوى بعدد قلیل

دات اإلداری"ة، یالح"ظ إس"تحواذ مرك"ز قض"اء الكوف"ة       الوح"  بحس"ب للمؤش"ـّرات الس"ابقة    المكانيوعند التحلیل 
م""ن إجم""الي ع""دد الع""املین ف""ي المحافظ""ة، ج""اءت بالمرتب""ة الثانی""ة ناحی""ة الحیدری""ة نح""و   ) ٪٣٩.٨(عل""ى ح""والي 

فیم""ا أس""ھم مرك""ز قض""اء ) ٪٧.٩(، ث""م ناحی""ة العباس""یة نح""و )٪٢٤(ث""م مرك""ز قض""اء النج""ف بح""والي  ) ٪٢٧.١(
وك"ان س"بب إس"ھام ك"ل م"ن مرك"ز قض"اء الكوف"ة         . الي عدد الع"املین ف"ي المحافظ"ة   من إجم) ٪٠.٧(المناذرة نحو 

من إجمالي عدد العاملین إلستحوذھما على أبرز منشآت القطاع الع"ام الت"ي   ) ٪٦٧(وناحیة الحیدریة على حوالي 
التي مّر ویم"ر  توجھ الدولة والمرحلة التنمویة  بحسبإذ إن القطاع العام یعمل . توفـّر عدد كبیر من فرص العمل

بھا اإلقلیم إلى تشغیل أكبر عدد ممكن من األیدي العاملة ومحاولة القضاء على ظاھرة البطال"ة ف"ي اإلقل"یم، بینم"ا     
. القطاع الخاص یسعى بالدرجة األولى إلى تحقیق أعلى قدر ممكن من الربح بإستخدام أسلوب تكثیف رأس المال

أثرت بالدور الذي لعب"ھ القط"اع الع"ام م"ن خ"الل ت"وفیره ف"رص عم"ل         لذا إن مسارات التنمیة في محافظة النجف ت
  .السیما لسكان المحافظة، على الرغم من أن عدد منشآت القطاع العام أقل من مثیلھ للقطاع الخاص

نسبة توفیرھا ف"رص عم"ل للس"كان م"ن داخ"ل المحافظ"ة فق"د كان"ت متباین"ة م"ن وح"دة إداری"ة ألخ"رى، إذ              أّما 
ملح"ق   م"ن إجم"الي ع"دد الع"املین ف"ي منش"آتھا الص"ناعیة،       ) ٪١٠٠(ء المناذرة وفـّرت نحو یالحظ إن مركز قضا

) ٪٩٧.٣(فیم""ا أس""ھمت المنش""آت الص""ناعیة ف""ي ك""ل م""ن مرك""زي الكوف""ة والنج""ف بح""والي    ) ٦٣(ج""دول ) ١١(
لم توفـّر  ، فیما)٪٨٠(على التوالي من إجمالي عدد العاملین في كل منھما، وفي ناحیة العباسیة نحو ) ٪٩٤.٣(و
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م"ن إجم"الي ع"دد الع"املین     ) ٪٣١.٤(المنشآت الصناعیة في ناحیة الحیدریة فرص عمل لس"كان المحافظ"ة س"وى    
  )٢٨(شكل  .فیھا

الوح"دات اإلداری"ة    بحس"ب وما یتعلق بإسھام عدد العاملین من سكان المحافظة من مجم"وع الع"املین فیھ"ا    
لمنشآت الصناعیة في مركز قضاء الكوف"ة أس"ھم الع"املین فیھ"ا     التي تقع فیھا منشآت صناعیة كبیرة، یالحظ  إن ا

م""ن إجم""الي ع""دد الع""املین ف""ي المحافظ""ة، وج""اء مرك""ز قض""اء النج""ف    ) ٪٣٨.٨(م""ن س""كان المحافظ""ة بح""والي  
، في حین ل"م  )٪٦.٣(ثم ناحیة العباسیة نحو ) ٪٨.٥(وبعدھا ناحیة الحیدریة نحو ) ٪٢٣.١(بالمرتبة الثانیة نحو 

) ٪٠.٧(آت الصناعیة في مركز قضاء المناذرة في توفیر فرص عمل لسكان المحافظة سوى بحوالي تسھم المنش
  .من إجمالي عدد العاملین في المحافظة

لعلَّ من الضروري اإلشارة إلى التوجھات الجدیدة التي تتمحور ح"ول تج"اوز سیاس"ات الماض"ي اإلقتص"ادیة      
من ذلك تأكید الدور الریادي للقطاع الخاص المحلي واألجنبي بدًال واإلنفتاح والتوجھ نحو اإلقتصاد الحر بما یتض

م""ا یقت""رح أن یك"ون اإلنتق""ال م"ن اإلقتص""اد اإلش""تراكي إل"ى اإلقتص""اد الخ""اص    . م"ن القط""اع الع"ام كم""ا ك""ان س"ابقاً   
جان""ب بمراح"ل متأنّی"ة ومخط"ـّط لھ"ا مس"بقًا لت"وفیر األس"س الالزم"ة لعملی"ة اإلنتق"ال م"ن دون خس"ائر كبی"رة ف"ي ال              

  .اإلقتصادي واإلجتماعي
وھن""اك آث""ار اجتماعی""ة أخ""رى للص""ناعة إل""ى جان""ب توفیرھ""ا ف""رص العم""ل لس""كان اإلقل""یم، تمثل""ت بتنمی""تھم      
إجتماعیًا وثقافیًا، واإلسھام بزیادة نسبة التحّضر في المحافظة، وج"ود التواص"ل م"ع الجامع"ات والمراك"ز البحثی"ة       

صات مختلفة ساعدت على توفیر بعض الفرص للبحث العلمي، كم"ا نش"أة   وفتح باب التعاون مع الباحثین بإختصا
عالقات اجتماعیة جدی"دة الس"یما ب"ین الس"اكنین ف"ي ال"دور التابع"ة ل"بعض المنش"آت الص"ناعیة دور معام"ل س"منت             
الكوفة وسمنت النجف واإلطارات والجلود أدت إلى تكوین نمط جدید من العالقات اإلجتماعیة ذات نتائج تختل"ف  

ن نمط مجتمعھم السابق، أي حدوث تطّور في التركیب اإلجتم"اعي والس"لوك البش"ري فض"ًال ع"ن إس"ھامھا ف"ي        ع
تحّول األسر الساكنة في ھذه الدور من أسر متعددة كانت تعیش مع أسر أخرى مجتمع"ة ف"ي وح"دة س"كنیة واح"دة      

  .إلى أسر مستقلة متجاوزة اآلثار اإلجتماعیة السلبیة الناتجة عن ذلك
  

  )٦٣(ول جد
 بحسبأعداد العاملین في المنشآت الصناعیة الكبیرة وعدد العاملین من داخل محافظة النجف ومن خارجھا 

  .٢٠١٠الوحدة اإلداریة لسنة 
عدد العاملین من  عدد العاملین الوحدة اإلداریة ت

 داخل المحافظة
عدد العاملین من 
 خارج المحافظة

 ١٣٢ ٢١٩٦ ٢٣٢٨ النجف. ق.م ١
 ١٧٦٧ ٨٠٧ ٢٥٧٤ یدریةالح.ن ٢
 ١٠١ ٣٦٨٩ ٣٧٩٠ الكوفة.ق.م ٣
 ١٥٠ ٦٠٤ ٧٥٤ العباسیة. ن ٤
المناذرة.ق.م ٥  ٠ ٦٧ ٦٧ 
 ٢١٥٠ ٧٣٦٣ ٩٥١٣ المجموع 

  ).١٠( ملحقباالعتماد على : المصدر
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  )٢٨(شكل 
  ٢٠١٠داریة لسنة الوحدة اإل بحسبنسبة العاملین في المنشآت الصناعیة الكبیرة من داخل محافظة النجف ومن خارجھا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  

  ).٦٣(على جدول باإلعتماد : المصدر

  
  :أھمیة الصناعة في تطویر ھیكل االستیطان -٣ -٣ -٣ -٣

رافق نشوء وتطور النشاط الصناعي في محافظة النجف عملیة تطور أیضًا في ھیك"ل اإلس"تیطان م"ن خ"الل     
ش"وء من"اطق حض"ریة جدی"دة ف"ي المحافظ"ة، بإقام"ة أحی"اء         التغییر الحضري للم"دن الرئیس"ة وتوّس"ع مس"احاتھا ون    

سكنیة جدیدة تختلف في إنموذجھا العمراني واإلجتماعي ع"ن األحی"اء الس"كنیة القدیم"ة ف"ي المدین"ة، بس"بب حاج"ة         
النشاط الصناعي إلى أعداد كبیرة من األیدي العاملة وبالتالي ال بد من توفیر السكن على ھیأة أحیاء أو مجمع"ات  

منھا، وقد تمثلت في المحافظة بحي العربي وحي الرسالة التي یسكنھا العاملون في معملي السمنت، إذ بل"غ   قریبة
وح""دة س""كنیة للع""املین، فض""ًال ع""ن ال""دور ) ٥١٥(ع""دد الوح""دات الس""كنیة الت""ي وفرتھ""ا المنش""آت الص""ناعیة نح""و 

ذلك ھن"اك مس"احات واس"عة م"ن األراض"ي      األخرى التي یقطنھا العاملون أیضًا في أحیاء متفرقة من المحافظة، ك
وأدى النشاط الصناعي في المحافظة ومن خالل رفع . مخصصة للعاملین تروم الجھات المسؤولة توزیعھا علیھم

مستوى الدخل لسكان اإلقلیم السیما بعض العاملین في الصناعة أن یسھم ف"ي تزای"د الطل"ب عل"ى إقام"ة المش"اریع       
ارات والفنادق والدور الضخمة في الم"دن الرئیس"ة، ھ"ذا م"ن جان"ب وم"ن جان"ب آخ"ر         العمرانیة الكبیرة كبناء العم

ساعدت الصناعات اإلنشائیة على توفیر المواد األساسیة للبناء والعمران وتش"یید المش"اریع الكبی"رة ف"ي الوح"دات      
  .اإلداریة المختلفة من المحافظة

  
  

  :أھمیة الصناعة في تنمیة ھیكل الخدمات -٤ -٣ -٣ -٣
النشاط الصناعي في محافظة النجف على التوسع في ھیكل الخ"دمات ال س"یما األساس"یة منھ"ا الخ"دمات       ملع

وسواء ...) النقل، الماء، الكھرباء، الوقود،(الصحیة والتربویة واالجتماعیة واألسواق، وخدمات البنى اإلرتكازیة 
وال""دور الس""كنیة للع""املین ف""ي المنش""آت  بص""ورة مباش""رة أو غی""ر مباش""رة، حی""ث أدى إنش""اء المش""اریع الص""ناعیة

في مركز قضاء الكوفة ودور العاملین في معمل اإلطارات ف"ي  ) سمنت الكوفة وسمنت النجف األشرف والجلود(
ناحیة الحیدریة، إلى جانب الدور األخرى التي یسكنھا العاملون في الصناعة في المناطق المختلفة م"ن المحافظ"ة   

ت في ھذه المناطق ومن جانب آخ"ر أس"ھمت الص"ناعات اإلنش"ائیة بتش"یید بنای"ات خدمی"ة        واإلھتمام بتوفیر الخدما



)١٤٥( 
 

) الحكومی"ة وغی"ر الحكومی"ة   (مثل تش"یّید المراك"ز الص"حیة وبن"اء الم"دارس وإنش"اء المؤسس"ات الخدمی"ة المختلف"ة          
  .حافظةفضًال عن إسھام معامل اإلسفلت في إنتاج المادة الرئیسة في تعبید الطرق والشوارع في الم

  

  :اآلثر البیئي للنشاط الصناعي -٥ -٣ -٣ -٣
دث عن""دما ت""ؤدي مخلف""ات تح"" ،س""لبیة عل""ى البیئ""ةملوث""ات ص""ناعیة  ھ""ازافربإلص""ناعة لیتمث""ـّل األث""ر البیئ""ي 

 حدوث تغیرات نوعّیة وكمّیة في الخواص الكیمیائیة والفیزیائیة والبیولوجیة لمكونات النظام البیئ"ي الصناعة إلى 
مّم"ا  وتؤثر عل"ى حی"اة الكائن"ات الحی"ة بش"كل مباش"ر أو غی"ر مباش"ر،         ) ماء وھواء وتربة( هفي عناصراإلخالل و

وتمثلت  .الضار على البیئة والصحة العامة یستوجب األخذ باإلحتیاطات والمتطلبات البیئیة الالزمة لتفادي التأثیر
اإلنشائیة، الكیمیاویة، (ف ولمختلف الصناعات الملوثات الناتجة من العملیات اإلنتاجیة الصناعیة في محافظة النج

بالمخلفات الغازیة والسائلة والصلبة، وقد تباینت في إحداث حجم التلوث ) النسیجیة، الغذائیة والمشروبات الغازیة
 .واألضرار المترتبة على البیئة والصحة العامة السیما صحة اإلنسان

ناتجة عن منشآت  همصادر تتمثلوتلوث الھواء وأھم ما تعاني منھ المحافظة من الصناعة مشكلة 
والطابوق الفني والجیري ، ومعمل سمنت الكوفة الجدید النجف األشرف معمل سمنت(الصناعات اإلنشائیة 
ثاني أوكسید الكربون، ، أول أوكسید الكاربون(وماتلفظھ من غازات ومواد ملوثھ أھمھا  )والثرمستون واإلسفلت

أكاسید النتروجین، ثاني أوكسید الكبریت، االسبست، االسبیستوسس الھیدروكربونات ال سیما 
)Asbestosis(((...)١(  

حیث إن ، على السكانمحافظة في نقل ھذه الملوثات وتزید من أثرھا ومخاطرھا التساعد الریاح الھابة على و    
الى الشمال والشمال الغربي لذا فإن المناطق الواقعة ) ریاح شمالیة غربیة وشمالیة وغربیة(الریاح السائدة 

اّال إن معظم منشآت ، والغرب من المحافظة التتوفر فیھا میزة الموقع المناسب لتالفي آثار التلوث الصناعي
والذي یؤثر بشكل كبیر على المناطق الواقعة باتجاه الریاح السائدة ، الصناعات اإلنشائیة تقع في ھذه اإلتجاھات

عالیة على مدار  محطة رصد كمیة الغبار المتساقط نسب رة والتي تسجل عادًةقضاء المناذالسیما على مركز 
) معامل الطابوق  واإلسفلت(ناتج عن األنشطة الصناعیة االخرى ، السنة وتزداد بزیادة وتیرة العمل فیھ

كم ) ٣( والبعض األخر ناتج من حرائق موقع تجمیع النفایات غیر النظامي شمال القضاء والذي ال یبعد اكثر من
ماینجم من تأثیرات سلبیة سواء على حیاة اإلنسان أو على حیاة الكائنات الحیة األخرى في المناطق . عنھ

إصابتھ بأمراض الجھاز ، خفض القدرة المناعیة في جسمھ(المجاورة، ومن ھذه التأثیرات على حیاة اإلنسان
مما یعلل ، ...)طفرات وراثیة وتشوھات خلقیة التنفسي كالربو وأحتقان الرئة وأمراض القلب والسرطان وإحداث

 ،إرتفاع عدد المصابین بأمراض الجھاز التنفسي بشكل ملحوظ في قضاء المناذرة والمناطق المجاورة للمعامل
أما التأثیرات على حیاة النبات والحیوان تمثلت بإتالف خالیا النباتات ما یجعلھا ضعیفة الفعالیة وتراجع اإلنبات 

ومن  ،ذلك إصابة الحیوانات بأمراض رئویة حادة أثر تعرضھا لثاني أوكسید النتروجین بنسب عالیةك، الطبیعي
ینظر  .المعلوم إن إستخدام المرسبات الھوائیة في ھذه المعامل بشكل دائمي یقلل من آثار التلوث الناجم عنھا

   .لفرن الرابع یعمل بمرسبةاوالفرن الثاني یعمل عند توقف المرسبة الفرق بین التي توّضح ) ١(صورة 
  )١(صورة  

  مخلفات أفران معمل سمنت الكوفة عند عمل المرسبات وعند توقفھا
  

  

                                                 
كلیة اآلداب، التلوث الصناعي في محافظة النجف االشرف، مجلة آداب الكوفة، ، محمد جواد عباس شبع :من التفاصیلللمزید ) ١(

 .١٩٣-١٧٤ص ،٢٠٠٨، ، النجف األشرف)٣(العدد  ،الكوفةجامعة 
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  .٢٠١١باإلعتماد على وزارة البیئة، دائرة حمایة وتحسین البیئة في الفرات األوسط، مدیریة بیئة محافظة النجف األشرف، : المصدر

  
ًا تأثیرًا أقتصادیًا من خالل أزدیاد كلف صیانة الدور والمباني والمعالم وینتج عن ملوثات الصناعة أیض

وتأثیرًا أجتماعیًا من خالل التأثیر في .. وتآكل الحدید أسرع من المعتاد وتشقق المطاط، الحضاریة والتأریخیة
ناطق أخرى وقد یؤدي بھم الحال الى ترك مناطقھم والسكن في م نزعاجمستوى رفاھیة الناس وشعورھم باإل

ما كذلك  .ومھنتھم الرئیسة مزاولة عملھم فيكما یقلل من مستوى إنتاج العاملین ومدى قابلیتھم ، أكثر رفاھیة
ن الغازات واألبخرة واألتربة والرذاذ المنبعث منھا، كذلك من عتسببھ بعض الصناعات من تــلوث بیئي ناتج 

ھب عن طریق المنافذ التصریفیة إلى األنھار والمناطق المواد الصلبة والدھون واألصباغ والحوامض التي تذ
  المجــاورة للمشاریع الصناعیة، فضًال عن اثر الضجیج والضوضاء الذي تحدثھ بعض الصناعات 

  
وھنالك صناعات تحدث تغـــیرًا في شكل األرض  للعاملین فیھا وللمناطق السكنیة والعمرانیة المجاورة

  .اجیة مما یؤثر سلبًا على جمالیة األرض وشكلھا الطبیعيكالصناعات اإلنشائیة واإلستخر
 ةان عملیة السیطرة على الملوثات الناجمة عن النشاطات الصناعیة المختلفة یتطلب إمكانیات تكنولوجی

واسعة واجراءات مناسبة لقنص وعزل الملوثات عن الغازات المنبعثة بما یحقق تخفیض تركیز الملوثات في 
معدات ( :السیطرة على الملوثات الى صنفین المداخن والمصادر الصناعیة وتصنف معدات الھواء الخارج من

   )معدات الزالة الملوثات الغازیة، ازالة الدقائق والجسیمات العالقة
االعتبارات التخطیطیة المكانیة عند توقیع الصناعات السیما الصناعات الملوثة، وھناك إجراءات دور یأتي و
والكائنات الحیة األخرى بسبب  السكانفف أو تقضي على ھذه المشكلة وأثرھا على حیاة وأسالیب تخعّدة 

العملیات الصناعیة، فمن األفضــل أن یكون موقع النشــاط الصــناعي في المــكان أو الموقع الذي یحــافظ فیھ 
ت البیـئیة في تحدید موقع النشـاط على التوازن البیئي والعــالقات بین عناصر البــیئة، لذلك یبـرز أثر االعتبارا

لتـالفي أثـار التلوث البیئي لمواقع الصناعة والحیلولة دون عرقلة برنامج  المنطقة الصـناعي وطبـیعة نمـطھ في 
  .في المحافظةة یالصناع من خالل التنمیةالتنمیة اإلقلیمیة 

  
  :بما یأتيحول النشاط الصناعي في المحافظة یمكن خالصة ما تقدم 

في المحافظة بشكل ملحوظ في ) الغذائیة، النسیجیة، الكیمیاویة، اإلنشائیة(وّزعت المنشآت الصناعیة الكبیرة ت .١
منشأة، وثالث منشآت في كل من مركز قضاء الكوفة وناحیة الحیدریة ) ١١(مركز قضاء النجف بواقع 



)١٤٧( 
 

دى بھذه المناطق خاصة والمحافظة ومنشأتین في مركز قضاء المناذرة ومنشأة واحدة في ناحیة العباسیة، ما أ
المحافظة إلى فروع الصناعة  إفتقرتفیما  .عامة إلى التأثـّر بھا مسھمة بتنمیتھا إقتصادیًا وإجتماعیًا وعمرانیًا

 .ما یشیر إلى ضعف البنیة الصناعیة عات الھندسیة والمعدنیة األساسیةاألخرى السیما الصنا
من إجمالي قیمة المضافة للصناعات الكبیرة في المحافظة ) ٪٨٥.١(لى تمّیز مركز قضاء الكوفة بإستحواذه ع .٢

من إجمالي ) ٪٣.٤(، وناحیة العباسیة نحو )٪١٠.٨(، تاله مركز قضاء النجف وأسھم بحوالي ٢٠١٠لسنة 
من إجمالي قیمة المضافة في ) ٪٠.٢(و) ٪٠.٥(القیمة المضافة، فیما أسھمت كل من المناذرة والحیدریة نحو 

 .فظةالمحا
، إذ إن المنش"آت  )٪٥٥(كان إسھام مستلزمات اإلنتاج من داخل المحافظة من إجمالي مستلزمات اإلنتاج نح"و   .٣

م"ن إجم"الي   ) ٪٣٦.٧(الصناعیة ف"ي ناحی"ة العباس"یة إس"تحوذت مس"تلزمات إنتاجھ"ا م"ن داخ"ل المحافظ"ة ح"والي           
وق"د تمی"زت معظ"م    . )٪١٢.٣(لثانی"ة نح"و   ف"ة بالمرتب"ة ا  مستلزمات اإلنتاج في المحافظة، وجاء مركز قضاء الكو

مصانع اإلنشائیة باعتمادھا الكبیر على المدخالت المحلیة، لذلك تعتبر الصناعات اإلنشائیة م"ن أكث"ر الص"ناعات    
 .نجاحًا وقدرًة على تنمیة اإلقلیم ویمكن عدھا الصناعة القائدة في تنفیذ سیاسات التنمیة اإلقلیمیة في المحافظة

من إجمالي ) ٪٣٨.٨(ت الصناعیة في مركز قضاء الكوفة فرص عمل لسكان المحافظة حوالي وفـّرت المنشآ .٤
 .)٪٢٣.١(عدد العاملین في الصناعات الكبیرة، وجاء مركز قضاء النجف بالمرتبة الثانیة نحو 

أفرزت الصناعة في المحافظة مشكلة التلوث الصناعي أبرزھا مشكلة تلوث الھواء الناتج عن معمل سمنت  .٥
لكوفة ما ینبغي نقل الصناعات الملوثة جنوب غرب مركز قضاء النجف ضمن الحدود اإلداریة لناحیة ا

 .الشبكة

  
 
  :والتجاري يسیاحنشاط اللاواقع  -٤ - ٣
  :يسیاحنشاط اللاواقع  -١ -٤ - ٣

نفس"ھ   ة إلتج"أ إلیھ"ا األنس"ان ق"دیمًا والی"زال ك"ذلك للت"رویح ع"ن        ھاّم" السیاحة ظاھرة إقتصادیة وإجتماعیة إن 
وتزای""دت أھمیتھ""ا ف""ي العق""ود االخی""رة لم""ا مثلت""ھ م""ن إس""ھام فاع""ل ف""ي التنمی""ة    . وترفیھ""ا بعی""دًا ع""ن مك""ان إقامت""ھ 

ل"ذا ع"ّدت أح"دى الظ"واھر الھام"ة ف"ي       . االقتصادیة واالجتماعیة والعمرانی"ة س"واء عل"ى مس"توى اإلقل"یم أو الدول"ة      
  .)١()قرن السیاحة(القرن الحادي والعشرین حتى سمي بـ

بأنھ""ا األنش""طة الت""ي یمارس""ھا ) .W.T.O(م""ا تبنت""ھ منظم""ة الس"یاحة العالمی""ة   بحس""بوإن تعری"ف الس""یاحة   
األش""خاص المس""افرون أو المقیم""ون ف""ي االم""اكن غی""ر المعت""ادة لھ""م طلب""ًا للمتع""ة والت""رویح عل""ى أن ال تزی""د م""ّدة  

والمن"اطق الس"یاحیة والترفیھی"ة إل"ى جان"ب       یعتمد النشاط السیاحي على توف"ـّر المقوم"ات  و )٢(.إقامتھم بھا عن عام
توفـّر الخدمات االساسیة لقیام ھذا النشاط من فنادق ومطاعم سیاحیة وشركات السیاحة والسفر وغیرھا من شأنھا 

  . ن تشّجع السیاحة في اإلقلیمأ
ال""دیار  الس""فر بھ""دف زی""ارة(وق"د تمی""زت م""دینتي النج""ف والكوف""ة بالس""یاحة الدینی""ة الت"ي یقص""د بھ""ا بأنھ""ا   

الس"فر لإلط"الع    وھ"ي ع"رف بالس"یاحة االس"المیة    وبدأ في السنوات االخیرة ما ُی ).ةھاّمالمقدسة واالماكن الدینیة ال
على المعالم الحضاریة في الدول اإلسالمیة مثل اآلثار والعمائر التراثیة والتأریخیة وزی"ارة المت"احف والمكتب"ات    

لسیاحة لنواع االخرى األبذلك تختلف عن وھي ة وأماكن إسالمیة اخرى، كذلك المراكز والمعاھد العلمیة والثقافی
                                                 

 .٥، ص ٢٠٠٨، دمشق ـ سوریا، سلسلة الرضا للمعلومات، دار الرضا للنشر، ١السیاحة، طإقتصادیات ، مصطفى یوسف كافي) ١(
، مطبعة ھادي برس، بیروت ـ ١رؤوف محمد علي االنصاري، السیاحة في العراق ودورھا في التنمیة واالعمار، ط: ینظر) ٢(

 .٣٣ـ ١٧، ص ٢٠٠٨ن، لبنا



)١٤٨( 
 

ألنھا سیاحة العقل والروح وإكتساب العل"م والمعرف"ة والترفی"ھ ع"ن ال"نفس، فھ"ي س"یاحة ش"املة ووس"یلة لإلتص"ال           
علیھم ( الحضاري بین االمم والشعوب مثل زیارة الدیار المقدسة في السعودیة وزیارة مراقد االولیاء والصالحین

  .والمساجد والمقامات الدینیة والمشاھد اإلسالمیة في العراق وإیران وسوریا وتركیا ومصر) السالم
عددًا كبیرًا من المناطق السیاحیة تضم ودینیة وتأریخیة وطبیعیة  إحتضانھا لمواقعبالنجف محافظة تتمیز 

رواج الحرك"ة الس"یاحیة ف"ي المحافظ"ة الس"یما      والمواقع األثریة والتراثیة التي اسھم بعض منھ"ا بش"كٍل فاع"ل ف"ي     
والمع""الم والمس""اجد والمقام""ات  ) عل""یھم الس""الم (مراق""د االولی""اء والص""الحین  الت""ي تض""م   من""اطق الس""یاحة الدینی""ة 

وج""ود المواق""ع التأریخی""ة واالثری""ة والثقافی""ة فض""ًال ع""ن المن""اطق الطبیعی""ة المتمثل""ة بنھ""ر الف""رات  و ،)*(اإلس""المیة
فیما تتمثل المناطق ). ٦٤(جدول . والصحراء الغربیة والطارات والبساتین المنتشرة في المحافظةوھور إبن نجم 

فیم"ا اش"تملت   . االثریة المنتشرة في مدینتي الحیرة والكوفة بعضھا مكتشف والبعض االخ"ر قی"د البح"ث والتح"ري    
الثقافی""ة (والمكتب""ات العام""ة منھ""ا   المراك""ز الثقافی""ة ب""الجوامع والحس""ینیات والم""دارس الدینی""ة والح""وزة العلمی""ة       

وھناك عّدة عوامل ومؤثرات تقف عائقًا إمام إیج"اد تنمی"ة    .السیما في مدینة النجف االشرف) والوثائقیة واالثریة
  :فاعلة في القطاع السیاحي لذا یمكن إیجاز أسباب أو سمات القطاع السیاحي في المحافظة بما یأتي

كزیة في القطاعي السیاحي كم"ورد إقتص"ادي س"تراتیجي وع"دم وج"ود      ضعف إھتمام الجھات الرسمیة المر -١
 .رؤیة وخطط واضحة لتنیمتھ بشكل ناجح

ع"ّدة أبرزھ"ا اإلج"راءات اإلداری"ة الروتینی"ة م"ن       وجود معوقات یعاني المستثمرین في القطاع السیاحي من  -٢
 .وزارة البلدیات واألشغال العامة

في البلد وعدم وجود تس"ویق س"یاحي ع"الي المس"توى یعم"ل عل"ى       إرتباط التسویق السیاحي بالجانب األمني  -٣
 .في المحافظةالمتعددة جذب السواح إلى المناطق السیاحیة 

ضعف التنسیق الخارجي بین العراق والدول األخرى السیما الدول اإلسالمیة لتقدیم تسھیالت وافدیھم على  -٤
 .تأشیرة الدخول إلى العراق وزیارة المحافظة

 .عمل السیاحي في المحافظة مّما یؤثـّر سلبًا على التنمیة السیاحیة في المحافظةضعف تنظیم ال -٥
 .قلـّة عدد العاملین في النشاط السیاحي وضعف مؤھالتھم وكفاءتھم وإدارتھم لخدماتھ المتنوعة -٦
 .عدم اإلھتمام بمناطق السیاحة األثریة والترفیھیة وعدم إستثمارھا في قطاع السیاحة في المحافظة -٧
 .وقلة رحالتھ الجویة دودیة إستثمار مطار النجف األشرف الدولي في النشاط السیاحيمح -٨
 .عدد الفنادق والخدمات السیاحیة األخرى وكفاءة خدماتھا ال تتناسب والحاجة الفعلیة -٩
ة من المصارف الحكومیة أواألھلیة وعدم عدم وجود دعم وتمویل وإقراض للمشاریع السیاحیة في المحافظ -١٠

 .رف متخّصصة تدعم القطاع السیاحي وخدماتھ المصرفیة السیما المقدمة للمستثمرینوجود مصا
 .قّلة اإلھتمام بإقامة المؤتمرات والمھرجانات السیاحیة الدوریة في المحافظة -١١
اإلھتمام بمقبرة وادي السالم وتوفیر خ"دماتھا الرئیس"ة دون المس"توى ال"ذي یرتق"ي بكونھ"ا أكب"ر مقب"رة ف"ي           -١٢

 .تأریخي وعمراني عالميالعالم ومعلم 
 

                                                 
لقد جمعت النجف من الفضائل ما یكفي أحدھا : "وقد ذھب المرحوم الدكتور الشیخ أحمد الوائلي في وصف النجف حیث قال *)(

لرفع المكانة، فھي في البعد التأریخي خلفیة حضاریة ضخمة تتجذر في أعماق التأریخ وتضيء فیھا أرقام المعة من العظماء ویكفیھا 
رؤوف محمد علي : المصدر. فھو أمة في فرد وھو غطاء یظلھا بمجد ال حدود لھ) علیھ السالم(لي بن ابي طالب االمام ع

 .٣٢٥، ص مصدر سابقاالنصاري، 



)١٤٩( 
 

) ١٦٧٨٠٣٤(لیزداد الى  ٢٠٠٩  سنةسائح في ) ١١١٩٣٤١(بلغ عدد السیاح الوافدین للمحافظة نحو 
إذ إس"تحوذ ع"دد الس"یاح    . )*(وكانوا معظمھم من إیران وم"ن دول إس"المیة وعربی"ة واجنبی"ة     ٢٠١٠ سنةسائح في 

موع عدد السیاح الوافدین إلى المحافظ"ة، ویالح"ظ ع"دد    من مج) ٪٩١(من إیران المرتبة االولى اذ شّكلوا حوالي 
السیاح االجانب أكثر من عدد السیاح العرب، إذ بلغ"ت نس"بة ع"دد الس"یاح م"ن ال"دول االجنبی"ة ع"دا إی"ران ح"والي           

 .من مجموع عدد الس"یاح إل"ى المحافظ"ة   ) ٪٤.٢(، في حین بلغت نسبة السیاح من الدول العربیة حوالي )٪٤.٨(
  ).٢٩(كل وش) ٦٥(جدول 

باس""تثناء الس""یاح االی""رانیین ال""ذین ) الزی""ارات الموس""میة(وی"زداد تواف""د الس""یاح ف""ي ای""ام الزی""ارات الخاص""ة  
س"ائح، ویرتف"ع خ"الل ش"ھر تش"رین      ) ١٢٧١٩٦(س"ائح ف"ي الی"وم، وبمع"دل ش"ھري      ) ٤٢٤٠(یأتون یومیًا بمع"دل  

یاحیة والتجاری"ة والعمرانی"ة م"ن خ"الل إزدی"اد      سائح، مّما لھ االثر البارز في الحرك"ة الس"  ) ١٥٩٤٣٨(الثاني الى 
 س"نة فن"دق ف"ي المحافظ"ة ل   ) ١٦٨(اعداد الفنادق والشركات السیاحیة في المحافظة، إذ بل"غ ع"دد الفن"ادق الس"یاحیة     

م""ن مجم""وع ) ٪٩٥(ك""ان ح""والي ، )٦٦(ج""دول  ،٢٠١٠ س""نةفن""دق س""یاحي ) ١٨٢(،  إزداد ع""ددھا ال""ى ٢٠٠٩
) ٥٧(وفن"دق درج"ة ثانی"ة    ) ٦٧(وفن"ادق درج"ة أول"ى    ) ٤(ربعة تصانیف بواق"ع  عددھا في مركز قضاء النجف با

مطع"م جمیعھ"ا ف"ي    ) ١٤(، وبلغ عدد المطاعم السیاحیة )٦٧(فندق درجة رابعة، جدول ) ٤٥(وفندق درجة ثالثة 
شركة ك"ان معظمھ"ا ف"ي مرك"ز قض"اء النج"ف،       ) ٥٦(، وعدد شركات السیاحة والسفر )٦٨(جدول مدینة النجف،

  ).٦٩( جدول
  )٦٤(جدول 

  موقعھا ضمن الوحدات االداریة في محافظة النجف بحسباھم المراكز الدینیة والمناطق السیاحیة 
  المراكز والمناطق السیاحیة  الوحدة االداریة  ت
  )ع(جامع ومرقد االمام علي   النجف. ق. م  ١
  )ع(مرقد النبیین آدم ونوح   ٢
  )ع(مرقد النبیین ھود وصالح   ٣
  )ع(ام االمام زین العبدین مق  ٤
  )ع(مقام االمامین الصادق والمھدي   ٥
  مقام صافي الصفا  ٦
  جامع ومرقد الشیخ الطوسي  ٧
  )ع(بنات االمام الحسن مرقد   ٨
  السوق الكبیر  ٩
  )وادي السالم(مقبرة النجف الكبرى   ١٠
  مرقد الصحابي كمیل بن زیاد النخعي  ١١
  مسجد الحنانة  ١٢
  خان الشیالن  ١٣
  سور النجف القدیم  ١٤
  )بحر النجف(طارات النجف ومنخفض   ١٥
  طریق الحج القدیم  الشبكة. ن  ١٦
  خان الرحبة  ١٧
  منارة ام القرون  ١٨
  دیر الربان  ١٩
  )خان المصلى(خان الربع   الحیدریة. ن  ٢٠
  )خان الحماد(خان النص   ٢١
  عمسجد الكوفة الجام  الكوفة. ق. م  ٢٢
  )ع(دار االمام علي   ٢٣

                                                 
، السعودیة، )طائفة البھرة(الھند ایران، الكویت، باكستان، البحرین، : محافظة النجف عادةً من الدول االتیةإلى یتوافد السیاح  )*(

ن، لبنان، الھند، االمارات، بریطانیا، تركیا، تنزانیا، ُعمان، أفغانستان، بنغالدش، أمریكا، كینیا، سوریا، كندا، فرنسا، قطر، أذربیجا
وزارة الداخلیة، مدیریة االمن السیاحي، شعبة االمن السیاحي في محافظة : المصدر .وغیرھا..دنمارك ھولندا، تونس، نیوزلندا

 .٢٠١١حصاء، بیانات غیر منشورة، النجف االشرف، وحدة اال



)١٥٠( 
 

  )ع(مرقد مسلم بن عقیل   ٢٤
  مرقد المختار بن ابي عبید الثقفي  ٢٥
  مرقد الصحابي ھاني بن عروة  ٢٦
  )ع(مرقد السیدة خدیجة بنت االمام علي   ٢٧
  مرقد الصحابي میثم بن یحیى التمار  ٢٨
  قصر االمارة  ٢٩
  )ع(واالئمة مسجد السھلة ومقامات بعض االنبیاء   ٣٠
  )ع(مرقد السید ابراھیم بن الحسن المثنى بن االمام الحسن المجتبى  ٣١
  )ع(مقام النبي یونس   ٣٢
  مسجد الصحابي صعصعة بن صوحان  ٣٣
  مسجد الصحابي زید بن صوحان  ٣٤
  القنطرة الحجریة  ٣٥
  كورنیش شط الكوفة  ٣٦
  مرقد الصحابي رشید الھجري  العباسیة. ن  ٣٧
  ھور ابن نجم  ٣٨
  )ع(أوالد االمام الرضا مرقد   المناذرة. ق. م  ٣٩
  )ع(السید احمد بن محمد بن الحنفیة   ٤٠
  قصر النعمان بن المنذر  الحیرة. ن  ٤١
  االدیرة  ٤٢
  )ع(أوالد االمام الكاظم مرقد   ٤٣
  بساتین المشخاب  المشخاب. ن  ٤٤
  :باالعتماد على: المصدر

  .٢٠١١السیاحة، قسم سیاحة النجف االشرف، معلومات غیر منشورة،  ھیأة ،حة واآلثاروزارة الدولة للسیا -
  .مشاھدات شخصیة -

  )٦٥(جدول 
  .٢٠١٠ سنةاالشھر ل بحسبأعداد السیاح العرب واالجانب الوافدین إلى محافظة النجف 

  المجموع  یةاالجنبمن الدول   یةالعربمن الدول   یرانمن إ  الشھر  ت
  ١٢٣٥٦١  ٣١٤٥  ٦٢٦١  ١١٤١٥٥  كانون الثاني  ١
  ١٣١١٤٨  ٥٨١٣  ١٦٦٧٦  ١٠٨٦٥٩  شباط  ٢
  ١٣٨٨٣٨  ٣٧٩٧  ٢٨٦٨  ١٣٢١٧٣  آذار  ٣
  ١٤٢٣٧٣  ٩١٧٢  ٥٦٩٤  ١٢٧٥٠٧  نیسان  ٤
  ١٤٩٠٢٧  ٩٨٤٣  ٢٦٠٩  ١٣٦٥٧٥  آیار  ٥
  ١٣٩٧٥٦  ٧١٠٨  ٢٣٤١  ١٣٠٣٠٧  حزیران  ٦
  ١٤٢٧٣١  ٩٠٠٤  ٦٣١٤  ١٢٧٤١٣  تموز  ٧
  ٨٣٤٩٠  ٣٤٠٨  ٣٣٥٠  ٧٦٧٣٢  آب  ٨
  ١٣٢٩٤٨  ٢٤٧٢  ٢٤٤١  ١٢٨٠٣٥  أیلول  ٩
  ١٦١٦٥٣  ٦٦٥٦  ١٧١٦  ١٥٣٢٨١  تشرین االول  ١٠
  ١٨٣١٢٩  ٩١٩٣  ١٤٤٩٨  ١٥٩٤٣٨  تشرین الثاني  ١١
  ١٤٩٣٨٠  ١١٢٤٠  ٦٠٦٧  ١٣٢٠٧٣  كانون االول  ١٢

  ١٦٧٨٠٣٤  ٨٠٨٥١  ٧٠٨٣٥  ١٥٢٦٣٤٨  المجموع
افظة النجف االشرف، وحدة االحصاء، بیانات غیر وزارة الداخلیة، مدیریة االمن السیاحي، شعبة االمن السیاحي في مح: المصدر

  .٢٠١١منشورة، 
  
  )٢٩(شكل 



)١٥١( 
 

  ٢٠١٠ سنةاالشھر ل بحسبأعداد السیاح العرب واالجانب الوافدین إلى محافظة النجف 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).٦٥(على جدول باإلعتماد : المصدر
  
  )٦٦(جدول 

  ٢٠١٠لسنة  داریة في محافظة النجفدرجة تصنیفھا والوحدة اال بحسبعدد الفنادق السیاحیة 
  المجموع  الرابعة  الثالثة  الثانیة  األولى  درجة التصنیف
  الوحدة اإلداریة

  ١٧٣  ٤٥  ٥٧  ٦٧  ٤  مركز قضاء النجف
  ٩  ٣  ٣  ٣  ٠  مركز قضاء الكوفة

  ١٨٢  ٤٨  ٦٠  ٧٠  ٤  المجموع
  .٢٠١١فظة النجف األشرف، بیانات غیر منشورة،قسم سیاحة محاھیأة السیاحة، وزارة الدولة للسیاحة واآلثار، : المصدر

  

  )٦٧(جدول 
  ٢٠١٠لسنة  درجة تصنیفھا وعدد الغرف والسویتات واالسّرة في محافظة النجف بحسبد الفنادق السیاحیة عد

  عدد االسّرة  عدد السویتات  عدد الغرف  عدد الفنادق  درجة التصنیف  ت
  ١٠٨٠  ١٣  ٤٤٤  ٤  االولى  ١
  ٩٠٧٣  ٨  ٣٩٥٦  ٧٠  الثانیة  ٢
  ٨٦١٥  ٣  ٢٠٦٠  ٦٠  الثالثة  ٣
  ٨٢٤٩  ٠  ١٠٨٦  ٤٨  الرابعة  ٤

  ٢٧٠١٧  ٢٤  ٧٥٤٦  ١٨٢  المجموع
  .٢٠١١قسم سیاحة محافظة النجف األشرف، بیانات غیر منشورة،ھیأة السیاحة،  وزارة الدولة للسیاحة واآلثار،: المصدر 

  
  
  )٦٨(جدول 

  ٢٠١٠لسنة  جفدرجة تصنیفھا في محافظة الن بحسبعدد المطاعم السیاحیة 



)١٥٢( 
 

  المجموع  الرابعة  الثالثة  الثانیة  األولى  درجة التصنیف
  الوحدة االداریة

  ١٤  ٢  ٣  ٣  ٦  مركز قضاء النجف
  .٢٠١١قسم سیاحة محافظة النجف األشرف، بیانات غیر منشورة،ھیأة السیاحة، وزارة الدولة للسیاحة واآلثار، : المصدر

  

  
  )٦٩(جدول 

  ٢٠١٠لسنة  الوحدة االداریة في محافظة النجف بحسبسفر عدد شركات السیاحة وال
عدد   الوحدة اإلداریة  ت

  الشركات
  ٥٠  النجف. ق. م  ١
  ٥  الكوفة. ق. م  ٢
  ١  المناذرة. ق. م  ٣

  ٥٦  المجموع
  .٢٠١١قسم سیاحة محافظة النجف األشرف، بیانات غیر منشورة،ھیأة السیاحة، وزارة الدولة للسیاحة واآلثار، : المصدر

   
  :النشاط التجاريواقع  -٢ -٤ - ٣

اإلقتصادیة إذ یعتمد علیھ بشكل رئیس في مشاریعھ مدى التقّدم اإلقتصادي لإلقلیم النشاط التجاري كس یع
وأھمیتھ في تزاید مستمر مع إزدیاد وتنوع السلع والبضائع والخدمات . والخدمیة وتنمیة قطاعاتھ المختلفة
وإتساع السوق وقیام مشاریع تنمویة السیما أھمیتھ في إنتقال رؤوس األموال  وإرتفاع مستوى المعیشة إلى جانب

وقیمة إعادة توزیع العمل اإلنتاجیة وما یحقق من وفورات إقتصادیة داخلیة وخارجیة فضًال عن إسھامھ في 
  .اإلقلیمالمختلفة في مناطق المابین األجور 

لعوامل عّدة أبرزھا عامل السیاحة الدینیة وتوافد  وتتمیز محافظة النجف بنشاطھا التجاري الفاعل وذلك
الزائرین والسیاح إلیھا بشكل مستمر إلى جانب موقعھا الذي یتوّسط محافظات الوسط والجنوب وقربھا من 

وتمیزھا بزراعة بعض المحاصیل الزراعیة الستراتیجیة وبعض الصناعات التي یشتھر  العاصمة بغداد
ووجود بعض اآلخر ممن لدیھم رؤوس أموال كبیرة وخبرات في المجال  بصناعتھا بعض سكان المحافظة

لكن یواجھ القطاع التجاري في المحافظة عّدة مشكالت وتحدیات  .التجاري أسھم في حركة التجارة ودیمومتھا
أبرزھا ضعف الخدمات األساسیة والبنى اإلرتكازیة للقطاع متمثلة بالمؤسسات المتخّصصة في دعم التجارة في 

الیزال عملھا الیرتقي بالمستوى العالمي في تعاملتھا المحافظة بالرغم من وجود غرفة تجارة النجف التي 
الخارجیة والتعاون الثنائي مع الدول المتقدمة وضعف إدارتھا للقطاع التجاري في المحافظة بشكل الذي یحقق 

أیضًا عدم وجود المناطق التجاریة المخطّطة ومن المشكالت . التنظیم والتكامل بین التجار ومشاریعھم المتعددة
قلـّة خبرة  والمنّظمّة والمحالت والمخازن التجاریة التي ممكن إن تنظم النشاط التجاري في المحافظة، كذلك

التجار ومحدودیة معلوماتھم عن األسوالق العالمیة فضًال عن عدم إمتالك معظمھم لمؤھالت علمیة تتعلق بإدارة 
یة وتنسیقھم مع الجھات العلمیة والمختّصة بذلك، اإلستیراد العشوائي غیر المنظم للسلع والبضائع األعمال التجار

ضعف العمل المصرفي والخدمات المقّدمة للتّجار ووجود من مناشيء مختلفة معظمھا ذات نوعیة غیر جیدة، 
ورداءة لمعامالت التجاریة الفساد اإلداري والمالي وصعوبة اإلجراءات اإلداریة وعدم وجود تسھیالت في ا

ما یستلزم إیجاد حلول للمشكالت . أثـّرت على تنمیة القطاع التجاري في المحافظةوسائل النقل المختلفة وطرقھا 
   .وإمكانیة النھوض بواقع القطاع التجاري بما یخدم القطاعات األخرى ویدعم إقتصاد المحافظةالذكر السابقة 



)١٥٣( 
 

ت تجاریة وفروع من مصارف القطاع العام والخاص السیما فروع وقد ضّمت المحافظة عّدة مؤسسا
مصرفي الرافدین والرشید الموّزعة على المدن الرئیسة من المحافظة والمصرف الصناعي والزراعي 
واإلسالمي والتجارة ومكاتب الصیرفة والتحویل المالي لكن معظمھا غیر مجاز رسمیًا ما أثـّر على التنمیة 

  : ومن أھم ما تتمیز بھ التجارة في محافظة النجف ما یأتي )∗(.حافظةالتجاریة في الم
 .تجارة مواد البناء مثل تجارة الحدید والسمنت والخشب والسیرامیك -١
 .تجارة المواد الغذائیة -٢
 .تجارة المواد الكھربائیة واإللكترونیة -٣
 .تجارو المواد الصحیة -٤
 .تجارة األقمشة واأللبسة الجاھزة -٥
  .لسیارات بأنواعھا المختلفةتجارة اآللیات وا -٦
  

. )٧٠(، جدول ٢٠١٠تجاریة لسنة  وحدة) ٢٩٨٨٩(التجاریة في محافظة النجف نحو  مؤسساتبلغ عدد ال
المحافظة، وجاء التجاریة في  لمؤسساتامن مجموع عدد ) ٪٦٧.٨(أستحوذ مركز قضاء النجف على وقد 

ة ناحیومركز قضاء المناذرة ناحیة المشخاب ومن ثم كل ) ٪١٢.٣(بالمرتبة الثانیة مركز قضاء الكوفة نحو 
الحیرة (الوحدات اإلداریة كل من على التوالي، ثم ) ٪٣.٦(و) ٪٤.٦(و) ٪٤.٦(بنسب متقاربة نحو  العباسیة

ناحیة أخیرًا و على التوالي)٪١.٢(و) ٪١.٥(و) ٪١.٩(و )٪٢.٤(بحوالي  )ةیوالقادسیة وناحیة الحرالحیدریة و
  ).٣٠(شكل  .في المحافظةالتجاریة  مؤسساتالمن مجموع عدد ) ٪٠.٠٦(الشبكة بحوالي

أستحوذ ، وقد ٢٠١٠عامل في المحافظة لسنة ) ٤٩٤٣٨(فیما بلغ عدد العاملین في النشاط التجاري نحو 
المحافظة، وجاء بالمرتبة العاملین في النشاط التجاري في من مجموع عدد ) ٪٦٢.٧(مركز قضاء النجف على 

) ٪٥.٨(مركز قضاء المناذرة نحو ناحیة المشخاب وثم كل من ) ٪١٣.٦(قضاء الكوفة نحو الثانیة مركز 
بلغت نسبة العاملین في النشاط فیما  )٪٣) (٪٣.٧(ثم ناحیتي العباسیة والحیرة نحوعلى التوالي، ) ٪٥.٥(و

على  )٪١.٦(و) ٪٢(و) ٪٢(حوالي  )الحریةووالقادسیة الحیدریة (اإلداریة  لمؤسساتكل من االتجاري في 
 عاملین في النشاطالمن مجموع عدد ) ٪٠.٠٦(ولقلة عدد السكان في ناحیة الشبكة حّلت أخیرًا بحوالي التوالي

  . في المحافظةالتجاري 
بشكل  على الوحدات اإلداریةیعھم وزتجاریة والعاملین في النشاط التجاري تمثـّل تال مؤسساتالیالحظ إن 

مستوى الدخل إلى عوامل أخرى أبرزھا و في الغالبكل منھا في  سكانال محجویرجع سبب ذلك إلى متباین 
مع النشاط التجاري  والعوائد المالیة حارباألالحصول على عملیة بھا وجود أنشطة وأعمال إقتصادیة أخرى تتم و

   .المحافظة فيداریة الوحدات اإل بحسب
  )٧٠(جدول 

  ٢٠١٠الوحدة اإلداریة في محافظة النجف لسنة  بحسب التجاريالنشاط  فيالعاملین التجاریة و مؤسساتالأعداد 
  عدد العاملین ؤسساتعدد الم الوحدة اإلداریة ت

 ٣٣٥٠١ ١٨٧٤٣ النجف.ق.م ١

 ٩٤٢ ٦٠٨ الحیدریة.ن ٢

                                                 
المقابلة الشخصیة مع السید أحمد الجواھري، مدیر : المصدر .مجازة رسمیاً في المحافظة ة فقطثالثة مكاتب للصیرفھناك  )∗(

 .١٨/٩/٢٠١١، الساعة العاشرة صباحاً یوم األحد المصادف ٧ـ رقم  مصرف الرافدین



)١٥٤( 
 

 ٣٢ ١٤ الشبكة.ن ٣

 ٦٠٥٩ ٤٠٧٣ الكوفة.ق.م ٤

 ١٧٩٨ ١١١١ العباسیة.ن ٥

 ٦١٢ ٤٨٠ الحریة.ن ٦

 ٢٢٦٦ ١٦٤١ المناذرة.ق.م ٧

 ١١٨٣ ٩٠٠ الحیرة.ن ٨

 ٢٢٩٩ ١٧٣١ المشخاب.ن ٩

 ٧٤٦ ٥٨٨ القادسیة.ن ١٠

  ٤٩٤٣٨  ٢٩٨٨٩ المجموع
وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، نتائج تحدیث عملیات الحصر والترقیم  باإلعتماد على: المصدر

  .٢٠١١، بیانات غیر منشورة، ٢٠١٠ - ٢٠٠٩ سنةل
  )٣٠(شكل 

  ٢٠١٠الوحدة اإلداریة في محافظة النجف لسنة  بحسبالنشاط التجاري  فيالعاملین تجاریة وال مؤسساتال أعداد
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).٧٠(باإلعتماد على جدول : المصدر

  
  : مطار النجف األشرف الدوليأھمیة  -٣ -٤ - ٣

) ٩(نحو ) ینةمركز المد) (علیھ السالم(یقع المطار في مدینة النجف األشرف ویبعد عن مرقد اإلمام علي 
افتتح المطار ونزلت اول طائرة ). ٢(صورة  ،)مركز مدینة الكوفة(كم عن مسجد الكوفة ) ٣.٥(كم وحوالي 



)١٥٥( 
 

 ، والذي كان على متنھا عدد من المسؤولین في الدولة، فیما نزلت أول طائرة٢٠/٧/٢٠٠٨على أرضھ بتاریخ 
  .طوط الجویة العراقیةكانت للخ ٢٠٠٨/ ١٤/١١تاریخ بللمسافرین في المطار  تجاریة

السیاحة الدینیة والحركة  للمحافظة السیما في مجاالت  اھتمامات متعددة  أعطى إفتتاح ھذا المطاروقد 
وتم درج . مثلما منح أبناءھا وأبناء المحافظات المجاورة فرصة العمل والسفر والتنقـّل  االقتصادیة واالجتماعیة

لیھا المسافرون من دول إسالمیة وعربیة وحتى من دول أوروبیة اسمھ ضمن المطارات العالمیة التي یتجھ إ
والمراكز الدینیة واإلقتصادیة والثقافیة األخرى في ) علیھ السالم(القاصدین زیارة مرقد االمام علي   وغربیة من
  .المحافظة

حدة مسافر في الساعة الوا) ٣٠٠٠(، و تتسع لـ ٢م) ٦٠٠٠(یتكون المطار من صالة رئیسة ومساحتھا 
طائرات، وتم ) ٤(وبطاقة استیعابیة  ٢م) ٤٥.٠٠٠(وساحة وقوف الطائرات بمساحھ ، تحتوي على خمسة ابواب

موظف ) ٢٥٠(موظف بواقع ) ٣٢٦(ویعمل في المطار نحو  ،م)٤٥(كم وعرض )٣(اكساء المدرج بطول 
، فضًال )ر، عمال تنظیفإداریین، فنیین، مشغلین مطا(موظف أجنبي، تتوزع أعمالھم على ) ٧٦(عراقي، ونحو 

) ٢٠٠(عن الشركة األمنیة الدولیة  الملتزمة بحمایة المطار وھي بریطانّیة الجنسیة بلغ عدد العاملین فیھا 
  . موظف أمني

  
  
  )٢(صورة 

  موقع مطار النجف األشرف الدولي
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أما شركات الخطوط الجویة التي لھا رحالت من والى مطار النجف االشرف الدولي، أبرزھا شركة 
معدل ثالث رحالت ب"دبي، طھران، مشھد (الخطوط الجویة العراقیة والتي تسیر رحالتھا المجدولة الى كل من 

لنقل ) السعودیة(وخط جدة " السبوعبمعدل رحلة الى رحلتین في ا"والى دمشق، بیروت، اربیل " في االسبوع

  مدینة النجف    
  مدینة الكوفة    

 )أبوصخیر(إلى مدینة 



)١٥٦( 
 

اما شركات الخطوط الجویة ). تركیا(، وخط إسطنبول )االمارات(وخط الشارقة  المعتمرین الى الدیار المقدسة،
اجنحة الناصر الكویتیة، رویال فالكون األردنیة، كولف البحرینیة، (األخرى التي لھا رحالت الى المطار فھي 

) AIP(كرفن الكویتیة، تابان ایر االیرانیة، ، ة، ماھان االیرانیة، جوبیتیر االماراتیةلبنان، اجنحة الشام السوری
ونجد ھناك  .والشركات الغیر مجدولة )الصلیب األحمر(، فضًال عن الرحالت الخاصة واإلنسانیة الباكستانیة

لتلك الرحالت  شھريالمعدل ال تزاید في إعداد الرحالت الجویة سنویًا بالرغم من حداثة إفتتاحھھ، إذا ما أعتمدنا
، ارتفع المعدل )االفتتاح سنة( ٢٠٠٨ سنةلشھري ) ٤٣.٥(نجدھا في تزاید مستمر، فبعد ان كان المعدل حوالي 

إلى جانب تزاید أعداد المسافرین من ). ٧١(جدول  ،٢٠١٠ سنةل) ١٧٨(وحوالي  ٢٠٠٩ سنة) ١٣٦.٨(لیصبح 
او  )∗(، وما یرافقھا من عوائد مالیة كبیرة إلى المطار)٧٢(جدول  لیھ،والى المطار السیما في أعداد القادمین إ

  .عام للمحافظة بشكًال
  
  
  
  
  )٧١(جدول 

  ٢٠١٠ -٢٠٠٨الشھور للمدة  بحسبعداد الرحالت الجویة لمطار النجف األشرف الدولي ا
  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  الشھور  ت
  ٢٤٧  ٣٦  -  كانون الثاني  ١
  ٢٩٠  ١٢٦  -  شباط  ٢
  ١٦٩  ١١٧  -  آذار  ٣
  ٤٦  ١٣٢  -  نیسان  ٤
  ١٢٤  ١٦٠  -  ایار  ٥
  ١٢٤  ١٣٥  -  حزیران  ٦
  ١٥٥  ١٠٧  -  تموز  ٧
  ١٥٢  ١١٦  -  آب  ٨
  ١٥٨  ٩٧  -  أیلول  ٩
  ١٦٧  ١٩٧  -  تشرین األول  ١٠
  ٢٧٤  ١٩٧  ٣٨  تشرین الثاني  ١١
  ٢٠٦  ٢٢٢  ٤٩  كانون األول  ١٢

  ٢١٣٧  ١٦٤٢  ٨٧  المجموع
  .٢٠١١ف الدولي، إدارة المطار، بیانات غیر منشورة، مطار النجف األشرباإلعتماد على : المصدر

  )٧٢(جدول 
  ٢٠١٠لغایة  أعداد المسافرین من والى مطار النجف األشرف الدولي

  المغادرون  القادمون  السنة
٢٢٣٩  ١٣٩٢  ٢٠٠٨  
١٠٨٢٦١  ١١٧٨٤١  ٢٠٠٩  
١٣١٩٢٦  ١٤٢٣١١  ٢٠١٠  
  ٢٤٢٤٢٦  ٢٦١٥٤٤  المجموع

  ٥٠٣٩٧٠  المجموع الكلي
  .٢٠١١مطار النجف األشرف الدولي، إدارة المطار، بیانات غیر منشورة، إلعتماد على با: المصدر

  

                                                 
ث بالبیانات المتعلقة حول العوائد المالیة للمطار وذلك لعائدیة إستثماره لشركة العقیلة امتنعت إدارة المطار عن تزوید الباح )∗(

 .الكویتیة



)١٥٧( 
 

  
م ان للنشاط السیاحي أثرًا واضحًا ورئیسًا في عملیة التنمیة االقلیمیة في محافظة النجف ا تقّدّممیالحظ 
جیع الحركة تشالعمالت الصعبة والسیاح ومن ثم جذب من خالل والكوفة مركز قضاء النجف السیما في 

بط ترتإذ االجتماعیة والعمرانیة، األنشطة و االخرىتنمیة االنشطة االقتصادیة التجاریة للمحافظة فضًال عن 
الى في محافظة النجف زدھار النشاط السیاحي أدى إ قدف. فیما بینھا وتؤثر أحدھا باألخرى متبادلةوثیقة وعالقة ب

ت السیاحة السیما عّدو، م في تشغیل اعداد كبیرة من االیدي العاملةسھأوا تجاریًا اقتصادیًا وانفتاحھتطـّورھا 
  .فاعل فیھاونشاطھا اإلقتصادي والتنموي الالرئیسة السیاحة الدینیة بانھا وظیفة المحافظة 

وتطویر ن تزاید اعداد السیاح والزوار الى المحافظة سنویًا یتطلب توافر البنى االرتكازیة والخدمات إو
 في يالسیاحلنشاط ل داعمةا مرتكزات وصفھبواالھتمام بالقطاعات االخرى ألشرف الدولي مطار النجف ا

وما یتبعھا من مناسبات  ٢٠١٢ سنةلثقافة االسالمیة لاالقلیم، السیما وان المحافظة مقبلة على تتویجھا عاصمة 
بھا دائمًا بھا واالحتفال یق وضع الخطط الكفیلة إلظھارھا بالمظھر الذي یل ستدعيما ی دولیة ومھرجانات عالمیة

  .وتستقبل الزائرین والسیاح على مدار أیام األسبوع
  

  :واقع المشاریع االستثماریة -٥ - ٣
یعد االستثمار عملیة توظیف األموال المدخرة منھا والفائضة عن الحاجة في مشاریع تنمویة ذات عوائد 

بواقع البلد من النواحي االقتصادیة واالجتماعیة مالیة الغرض منھا زیادة المدخوالت في المستقبل والنھوض 
والعمرانیة والصناعیة والزراعیة وتشغیل األیدي العاملة وتنشیط العملیة التجاریة على ان یراعى فیھا االبتعاد 

من حیث االستقرار االمني واالقتصادي وتوفر المقومات الرئیسة  ةالمالئم سسعن االخطار من خالل إیجاد األ
من اجل دفع عملیة التنمیة  ٢٠٠٦لسنة ) ١٣(صدر قانون االستثمار رقم  اذل ینإستقطاب المستثمرور لإلستثما

االقتصادیة واالجتماعیة وجلب الخبرات العلمیة والتقنیة الحدیثة وتنمیة الكوادر البشریة وإیجاد فرص العمل 
اریع االستثماریة ذات النفع االقتصادي تشجیع عملیة االستثمار وتوسیع قاعدتھ ودعم عملیة تأسیس المشوللسكان 

ة محافظة ھاّموالتنموي والعمل على تطویرھا بمختلف المجاالت في محافظات العراق ومن بین المحافظات ال
وفیھا اكبر ) علیھ السالم(طالب  أبيعلي بن  اإلماممرقد إحتضانھا النجف لما لھا من موقع دیني وتأریخي ب

صالحة للزراعة  وأراضي، فضًال عن ما یتوفـّر فیھا من ثروات معدنیة )ي السالممقبرة واد( في العالم مقبرة
مني وإقتصادي، لذا ومناخ مالئم لزراعة بعض المحاصیل ومیاه ذات احتیاطي كبیر الى جانب تمتعھا باستقرار ا

یة والمجاالت ة إلستقطاب المشاریع االستثماریة لألنشطة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافأبذلك تكون مھی
المنورة من والمدینة المكرمة وتعد مدینة النجف األشرف من مدن الحجیج بعد مكة  )١(.االستثماریة األخرى

  .لمالیین الزائرین والسیاح من كل بقاع العالمخالل إستقبالھا ل
األول یالحظ إن المشاریع االستثماریة التي منحت إجازة إستثمار تمحورت في محورین رئیسین، المحور 

مشروع على التوالي، جدول ) ٣٢(و )٣٨(ي وجاءتا في المقدمة، بواقع االستثمار في القطاعین السیاحي والتجار
، لما یتمیز بھ اإلقلیم كونھ مركزًا للسیاحة الدینیة والتجارة لذا توجھ كثیر من المستثمرین في االستثمار في )٧٣(

مشروع على ) ٢٨(و )٣١(عین الترفیھي والسكني بواقع القطاوالمحور الثاني االستثمار في . ھذین القطاعین
التوالي، بسبب زیادة دخل السكان إزداد معھا االقبال على إرتداد المناطق الترفیھیة الى جانب العجز السكني 

 أما االستثمار في القطاعات. التي تعاني منھ أغلب األسر فوجدت ھذه المشاریع السكنیة االستثماریة في اإلقلیم
) ٢-٧(شاریعھا قلیلة تراوحت ما بین فقد كانت عدد م) الصناعي، الزراعي، التعلیم، الصحي، النقل: (األخرى

من مجموع المشاریع ) ٩٤(وقد تركزت معظم ھذه المشاریع في مركز قضاء النجف نحو . مشروع على التوالي
                                                 

  .٣، ص٢٠١١ھیأة إستثمار النجف األشرف، دلیل ھیأة إستثمار النجف األشرف، مطبعة الرائد، النجف األشرف، ) ١(



)١٥٨( 
 

مر في  مركز قضاء المناذرة وناحیة مشروع، في حین أستث) ١٩(االستثماریة، یلیھ مركز قضاء الكوفة بواقع 
مشاریع، وفي ناحیة المشخاب والحیدریة نحو   ثالثةمشاریع لكل منھما، ثم ناحیة العباسیة ) ٤(الشبكة نحو 

لم یستثمر أي  فیمامشروعین لكل منھما، وأخیرًا مشروع إستثماري واحد في كل من ناحیة الحریة والحیرة، 
، والبعض اآلخر قید الدراسة لم یخصص لھا ارض لحد اآلنیزال ھناك مشاریع وال . مشروع في ناحیة القادسیة

  .لمنح اإلجازة والموافقات الرسمیة لإلستثمار
السكني، السیاحي، (ویالحظ إن معظم القطاعات المستثمر فیھا ھي قطاعات إستھالكیة تمثلت بالقطاعات 

م المستثمرین من العراق وعدد قلیل من العرب وكان معظ). التجاري، الترفیھي، الصحي، التربیة والتعلیم
ویحتاج اإلقلیم إلى مزید من االستثمارات السیما في القطاعات اإلنتاجیة والستراتجیة ). ٧٤(واألجانب، جدول 

  . )١(..)الصناعات الثقیلة والخفیفة، إنتاج الطاقة الكھربائیة، الكشف عن النفط(
  
  
  )٧٣(جدول 

   نوع القطاع والوحدة اإلداریة في محافظة النجف بحسبجازة إستثمار موزعة أعداد المشاریع الممنوحة إ
  ٢٠١٠لغایة 
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  ٢٨  ٢  ٠  ٠  ٠  ٣  ٠  ٠  ٣  ٠  ٠  ٢١  السكني  ١
  ٣٨  ٧  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  ٣٠  السیاحي  ٢
  ٣٢  ٥  ٠  ٢  ١  ١  ١  ١  ٤  ٠  ١  ١٦  التجاري  ٣
  ٣١  ٥  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١١  ٠  ٠  ١٥  الترفیھي  ٤
  ٧  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢  ١  ١  ١  ١  الصناعي  ٥
  ٦  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٣  ٠  ٢  الزراعي  ٦
  ٣  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢  الصحي  ٧
  ٥  ٢  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٣  علیميالت  ٨
  ٢  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢  النقل والمواصالت  ٩

  ١٥٣  ٢٤  ٠  ٢  ١  ٤  ١  ٣  ١٩  ٤  ٢  ٩٤  المجموع
غیر ة إستثمار النجف األشرف، القسم االقتصادي والفني، المشاریع الممنوحة إجازة إستثمار، بیانات أباالعتماد على ھی: المصدر

  .٢٠١١منشورة، 
  )٧٤(جدول 

  ھا في محافظة النجفجنسیات المستثمرین وعدد المشاریع والقطاعات المستثمر ب
عدد   الجنسیة  ت

  المشاریع
  القطاعات المستثمر بھا

السكني، السیاحي، التجاري، الترفیھي، الصناعي،   ١٢٥  العراق  ١
  .الزراعي، الصحي، التربیة والتعلیم

  .السكني، السیاحي، الزراعي  ٩  لبنان  ٢
  .السكني، السیاحي، التربیة والتعلیم  ٧  تركیا  ٣
  .ني، السیاحي، التجاري، النقل والمواصالتالسك  ٦  الكویت  ٤
  .السكني  ٢  بریطانیا  ٥

                                                 
  .٢٤ـ٩، صسابقالمصدر ال) ٢(



)١٥٩( 
 

  .السیاحي، التجاري  ٢  البحرین  ٦
  .النقل والمواصالت  ١  كندا  ٧
  .السكني  ١  بریطانیا/جزر الكیمان  ٨

  -  ١٥٣  المجموع
 منوحة إجازة إستثمار،ة إستثمار النجف األشرف، القسم االقتصادي والفني، المشاریع المأباالعتماد على ھی: المصدر

  .٢٠١١ بیانات غیر منشورة،
  

 : نخلص مّما تقّدم بما یأتي
أمكانی"ة تط"ویره الس"یما إذا م"ا إس"تثمرت      أوض"ح ب ف"ي المحافظ"ة و   قلیمیةفي التنمیة اإلأسھم النشاط الزراعي  .١

لمزروعة دونم في حین نجد ا) ١٠٨٠٣١٨(بالشكل المناسب وزراعة األراضي الصالحة للزراعة تقدر بحوالي 
، إذا )٪٢٦.٣(دونم، أي نسبة األراضي المزروعة م"ن الص"الحة للزراع"ة ح"والي     ) ٢٨٣٧٢٨(فیھا ال تتجاوز 

م""ا علمن""ا أھمی""ة زراع""ة تل""ك األراض""ي وإنتاجھ""ا للمحاص""یل الزراعی""ة المتنوع""ة وم""دى إس""ھامھا ف""ي التنمی""ة        
زراعی"ة المت"وفرة ف"ي منطق"ة الدراس"ة ل"م       كذلك إن الكمی"ات المنتج"ة م"ن المحاص"یل ال    . االقتصادیة في المحافظة

تستثمر بالشكل ال"ذي ی"تالئم وحج"م االس"تثمار المناس"ب لھ"ا، س"واء م"ن خ"الل حس"ن تس"ویقھا أو إس"تثمارھا ف"ي              
 .النشاط الصناعي

) ٥٨(ج"دول رئ"یس و  ) ٧٢(جدول بواق"ع  ) ١٣٠(بلغ مجموع عدد جداول الموارد المائیة في المحافظة نحو  .٢
ك"م مجم"وع أط"وال الج"داول     ) ٢٨٥.١٥(كم بواق"ع  ) ٥٥٤.٨٥(مجموع أطوالھا حوالي  جدول فرعي، فیما كان

كم مجموع أطوال الجداول الفرعیة، وكان مجموع معدل تص"ریف الج"داول الرئیس"ة    ) ٢٦٩.٧(الرئیسة، ونحو 
زل مب" ) ١١٤(أما عدد المبازل في منطقة الدراس"ة فق"د بل"غ ع"ددھا     . ثانیة/متر مكعب) ٢٣٥٣(والفرعیة حوالي 

) ٢٩٣.٦٥(كم بواقع ) ٨٣١.١٥(مبزل فرعي، ومجموع أطوالھا حوالي ) ٩١(مبزل رئیس ونحو ) ٢٣(بواقع 
فیما بلغ مجموع معدل . كم مجموع أطوال المبازل الفرعیة) ٥٣٧.٥(كم مجموع أطوال المبازل الرئیسة ونحو 

 .ثانیة/متر مكعب) ٢٩٨.٥(تصریف المبازل عمومًا حوالي 
منش"آة  ) ٢٠(، بواق"ع  ٢٠١٠ س"نة منش"أة ص"ناعیة ل  ) ٢٨٢١(الصناعیة في محافظة النج"ف  بلغ عدد المنشات  .٣

منش"أة ص"ناعیة ص"غیرة الت"ي توزع"ت عل"ى النح"و        ) ٢٨٠٠(صناعیة كبیرة ومنشأة ص"ناعیة واح"دة متوس"طة و   
م"ن مجم"وع ع"دد المنش"آت الص"ناعیة الص"غیرة المنتج"ة ف"ي         ) ٪٩٢(مركز قض"اء النج"ف إس"تحوذ عل"ى     : اآلتي
وبل""غ ع""دد المنش""آت    .ف""ي مرك""ز قض""اء المن""اذرة  ) ٪٢(ف""ي مرك""ز قض""اء الكوف""ة و  ) ٪٤.٥(ظ""ة ونح""و  المحاف

م"ن مجم"وع ع"دد المنش"آت     ) ٪٤(، مثل"ت ح"والي   ٢٠٠٥ س"نة منش"أة ف"ي   ) ١٨(الصناعیة الكبیرة ف"ي المحافظ"ة   
، إَال إن ٢٠١٠ س"نة منش"أة ف"ي   ) ٢٠(إزداد ع"ددھا ف"ي المحافظ"ة إل"ى     . سنة ذاتھاالصناعیة الكبیرة في العراق لل

من مجموع عدد المنش"آت الص"ناعیة   ) ٪٣.٨(الزیادة كانت أكثر على مستوى البلد، وإنخفض نسبة تمثیلھا نحو 
وتمّیز مركز قضاء النجف في تنّوع أنشطة الھیكل الصناعي مقارن"ة م"ع الوح"دات اإلداری"ة     . الكبیرة في العراق

منش"أة  ) ١١(وبواق"ع  ) ائی"ة، النس"یجیة، الكیمیاوی"ة، االنش"ائیة    الغذ: (األخرى بضّمھ على الفروع الصناعیة اآلتی"ة 
كبیرة، فیما إفتقرت المحافظة إلى فروع الصناعة األخرى السیما الصناعات الھندسیة والمعدنیة األساسیة یشیر 

 .إلى ضعف البنیة الصناعیة
التي اسھم بعض منھا بشكٍل تضم المحافظة عددًا كبیرًا من المناطق السیاحیة والمواقع األثریة والتراثیة  .٤

التي تضم مراقد االولیاء  فاعل في رواج الحركة السیاحیة في المحافظة السیما مناطق السیاحة الدینیة
والمساجد والمقامات والمعالم اإلسالمیة، كذلك وجود المواقع التأریخیة واالثریة ) علیھم السالم(والصالحین 

المتمثلة بنھر الفرات وھور إبن نجم والصحراء الغربیة والطارات والثقافیة فضًال عن المناطق الطبیعیة 
 سنةسائح في ) ١١١٩٣٤١(وقد بلغ عدد السیاح الوافدین للمحافظة نحو . والبساتین المنتشرة في المحافظة

إذ إستحوذ عدد السیاح من إیران المرتبة االولى اذ  ٢٠١٠ سنةسائح في ) ١٦٧٨٠٣٤(لیزداد الى  ٢٠٠٩
فندق ) ١٦٨(وبلغ عدد الفنادق السیاحیة . من مجموع عدد السیاح الوافدین إلى المحافظة) ٪٩١(لي شّكلوا حوا

من مجموع ) ٪٩٥(، كان حوالي ٢٠١٠ سنةفندق سیاحي ) ١٨٢(، إزداد عددھا الى ٢٠٠٩ سنةفي المحافظة ل
) ٥٧(درجة ثانیة وفندق ) ٦٧(فنادق درجة أولى و) ٤(عددھا في مركز قضاء النجف باربعة تصانیف بواقع 

مطعم جمیعھا في مدینة النجف ) ١٤(فندق درجة رابعة، وبلغ عدد المطاعم السیاحیة ) ٤٥(فندق درجة ثالثة و
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أعطى إفتتاح وقد . شركة كان معظمھا في مركز قضاء النجف) ٥٦(وعدد شركات السیاحة والسفر 
السیاحة الدینیة والحركة  مجاالت للمحافظة السیما في اھتمامات متعددةالنجف األشرف الدولي   مطار

یشیر مما . مثلما منح أبناءھا وأبناء المحافظات المجاورة فرصة العمل والسفر والتنقـّل  االقتصادیة واالجتماعیة
إن للنشاط السیاحي أثرًا واضحًا ورئیسًا في عملیة التنمیة االقلیمیة في محافظة النجف السیما في مركز قضاء 

العمالت الصعبة وتشجیع الحركة التجاریة للمحافظة فضًال عن تنمیة االنشطة  النجف من خالل جذب
 . االقتصادیة واالجتماعیة والعمرانیة االخرى

السكني (یالحظ في مجال االستثمار إن معظم القطاعات المستثمر فیھا قطاعات إستھالكیة تمثلت بالقطاعات  .٥
وكان معظم المستثمرین من العراق وعدد قلیل من ) لتعلیموالسیاحي والتجاري والترفیھي والصحي والتربیة وا

العرب واألجانب ویحتاج اإلقلیم إلى مزید من االستثمارات السیما في القطاعات اإلنتاجیة والستراتجیة 
 ..).الصناعات الثقیلة والخفیفة وإنتاج الطاقة الكھربائیة والكشف عن النفط(

الثالثة التي أشارت إلى إن المحافظة تتمتع بإمكانات جاءت خالصة ھذا الفصل تتفق مع الفرضیة 
  .في التنمیة االقلیمیةضعیف إقتصادیة متعددة لكنھا لم تستثمر بالشكل المناسب وإسھامھا 
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  :ةوالخدمّی ةجتماعّیاإلالتنمیة مؤشرات  :الفصل الرابع
، ھمO وتقّدإلقلOیم  امؤشرًا لقیاس تطOّور   ھاروأصبح مستوى تطّو بإھتمام كبیر في خطط التنمیةالخدمات ظى حت

متعOOددة یعOOد إقلیمOOًا متطOOورًا ویحتOOل مراتOOب متقدمOOة فOOي مسOOتویات التنمیOOة وإن كOOان  إذ إن اإلقلOOیم الOOذي یقOOّدم خOOدمات 
حOظ إیضOًا إن االقلOیم الOذي یتمتOع بوجOود أنشOطة إنتاجیOة         حتل مراتOب متقدمOة فOي االنشOطة االنتاجیOة نسOبیًا، ویال      الی

زیOادة   عنOد السOكان  لدى وتزداد أھمیة الخدمات  .متعددة البد إن تنعكس إیجابًا على مستوى الخدمات المقّدمة لسكانھ
تبرز أھمیة الخدمات لذا  ،خدمات جدیدة ما یستلزم توفیرفیة الحضریة منھا والری یةالعمران ھموإتساع مراكزعددھم 

  )١(:بما یأتي هإیجازویمكن  في اإلقلیمللسكان و
ما  مجاالت التعلیم والصحة السیما فياالستثمارات الخدمیة  من خالل جلب تسھم في رفع إنتاجیة عنصر العمل .١
 .سھم في تطویر قابلیات الفرد ورفع مستوى أدائھت

ض الخOدمات وتحسOین مسOتواھا یسOھم فOي رفOع الOدخول الحقیقیOة لألفOراد، وبالتOالي تحقیOق مفھOوم             إن زیادة عOر  .٢
 .الرفاھیة االجتماعیة

 .توفـّر وفورات إقتصادیة للمدینة واالقلیم .٣
 .الخدمات أحدى وسائل إعادة توزیع الدخول بین أفراد المجتمع وصفیمكن  .٤
 .وبعدد كبیر مختلفةتوفـّر فرص عمل  .٥
 .توسیع الطاقة االستیعابیة لإلقتصاد بشكل عامبستثمارات في القطاعات الخدمیة كما تسھم اال .٦

     

مOن  و، تعOددة ھا لھم بما یلبي إحتیاجOاتھم الم موتقّدللسكان والجھات المعنیة الخدمات  ّیةخدملامؤسسات ال رـّتوفو
إلOى جانOب بعOض    لتخصصOیة  ذات الصOفة ا  ودوائرھOا الخOدمات مOن خOالل مؤسسOاتھا     تOوفیر  لدولOة  المھام الرئیسOة ل 

االنشOOطة ز علOOى اھOOم یOOركتم التیسOOو .قلOOیمالمعنیOOة بالمجOOال اإلجتمOOاعي والخOOدمي فOOي اإل القطOOاع الخOOاص مؤسسOOات 
والطرق  خدمات توفیر المشتقات النفط والطاقة الكھربائیة ة ووالصح التعلیماإلسكان و(ھي واالجتماعیة والخدمیة 

برنOامج تنمیOة   فضOًال عOن   الخOدمات البلدیOة   و) المجOاري (لصرف الصOحي  والجسور واالتصاالت والماء الصافي وا
  . في التنمیة االقلیمیة في محافظة النجف كل منھا إسھامالبحث في لغرض  )االقالیم

  

 :المكانيوتوزیعھا واقع خدمات اإلسكان  -١ -٤ 

من أھم الخدمات التOي البOد   تعد إذ  ،ضروریًاھامًا ویعد أمرًا  سكان اإلقلیمالمناسب لمأوى السكن والر یوفإن ت

فOان عOدد األسOر     .عOدد األسOر  عOدد السOكان السOیما    علOى   المسOاكن ویعتمOد عOدد   . من إیجادھا للعیش بإسOتقرار وأمOان  

وتحدیOد العجOز السOكني ومعرفOة عOدد المسOاكن        لوقوف على متطلبات الواقع السOكني ة في اھاّموحجمھا من األمور ال

  .المطلوب توفیرھا في المحافظة

الوحدات  بلغت نسبة، ٢٠١٠وحدة سكنیة لسنة ) ١٩١٣٠٦(بلغ عدد الوحدات السكنیة في محافظة النجف 
وشكل  )٧٥(جدول .في المناطق الریفیة) ٪٢٩.٣(فیما كان نحو ) ٪٧٠.٧(السكنیة في المناطق الحضریة حوالي 

  .٢٠١٠نة وس ١٩٩٧عدد األسر وعدد الوحدات السكنیة لسنة ) ٧٦(فیما یوّضح جدول  .)٣١(

                                                 
، المؤسسة الحدیثة ١دراسة في الجغرافیة التنمویة، ط خدمات المدن، بشیر إبراھیم الطیف ومحسن عبدعلي وریاض كاظم الجمیلي) ١(

 .١٩ـ ١٧، ص٢٠٠٩للكتاب، طرابلس، لبنان، 
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المحافظة، وجاء في  یةسكنالوحدات المن مجموع عدد ) ٪٥٢.٤(أستحوذ مركز قضاء النجف على وقد 
) العباسیةوالمشخاب  تيناحیوثم كل من مركز قضاء المناذرة ) ٪١٦.٥(بالمرتبة الثانیة مركز قضاء الكوفة نحو 

وناحیة القادسیة وناحیة ناحیة الحیدریة ن كل معلى التوالي، ثم ) ٪٥.٢(و) ٪٥.٣(و) ٪٥.٧(بنسب متقاربة نحو 
ولقلة عدد السكان في  )٪٢( بحوالي حیرةھا ناحیة ال، تالعلى التوالي) ٪٢.٤(و) ٪٢.٧(و )٪٢.٩(بحوالي الحیرة 

  . من مجموع عدد السكان في المحافظة) ٪٠.٠٣(ناحیة الشبكة حّلت أخیرًا بحوالي
المرتبة على أیضًا أستحوذ مركز قضاء النجف قد البیئة ف ببحسأّما توزیع الوحدات السكنیة في المحافظة 

المحافظة، وجاء بالمرتبة الوحدات السكنیة في المناطق الحضریة من من مجموع عدد ) ٪٧١.٢(األولى بحوالي 
) ٪٢.٦(و) ٪٣(ناحیة المشخاب نحو وثم كل من مركز قضاء المناذرة ) ٪١٦.٣(الثانیة مركز قضاء الكوفة نحو 

تلتھا وعلى التوالي  )٪١.٤(و) ٪١.٥(و) ٪١.٧(وبحوالي  )العباسیةالحیرة والحیدریة و(كل من ثم  اليالتوعلى 
ولقلة عدد السكان في ) ٪٠.٦(نحو  القادسیة ةناحیبلغت نسبة الوحدات السكنیة في فیما  )٪١(حو الحریة نناحیة 

. المحافظةالمناطق الحضریة من في  یةسكنالالوحدات من مجموع عدد ) ٪٠.٠٤(ناحیة الشبكة حّلت أخیرًا بحوالي
الوحدات السكنیة في المناطق الریفیة من من مجموع عدد ) ٪١٧.٢(على  كوفةأستحوذ مركز قضاء الفیما 

ناحیة المشخاب وثم كل من مركز قضاء المناذرة ) ٪١٤.٥(نحو  ناحیة العباسیة بالمرتبة الثانیة  تالمحافظة، وجاء
بحوالي  )ناحیة القادسیة ومركز قضاء النجف وناحیة الحیدریة(كل من لى التوالي ثم ع) ٪١١.٨(و) ٪١٢.٣(نحو 

ال وعلى التوالي  )٪٤.٢(و) ٪٤.٣(حو الحریة نتي الحیرة وتلتھا ناحیعلى التوالي ) ٪٦(و) ٪٦.٦(و) ٪٧.٧(و
نتقلون من مكان ا یتوجد وحدات سكنیة في ریف ناحیة الشبكة ألن سكانھا بدو رحل لیس لدیھم مساكن ثابتة وإنم

  .آلخر ویعتمدون في موآھم على الخیم المصنوعة من الشعر والصوف
إذ تباینت ، أحجامھا السكانیة في الغالب بحسب على الوحدات اإلداریة تقد توزّعالوحدات السكنیة یالحظ إن 

سرة وإمكانیة السكن في بتباین السكان إلى جانب عوامل أخرى أبرزھا العامل اإلقتصادي والمستوى المعیشي لكل أ
   .وحدات سكنیة مستقلة ومناسبة

ن مستوى االكتظاظ السكاني في الوحدات إكما  ٢٠١٠ سنةنسمة ) ١٢٩١٣٨٨(محافظة البلغ عدد سكان فقد 
ویزداد  )١(.ألف وحدة سكنیة )٢٠٠(ن ھناك حاجة فعلیة مؤشرة في المحافظة لبناء إلذا ف، )٪١٠(السكنیة وصل إلى 

  )∗(.ونموھم في اإلقلیم مع زیادة إعداد السكانالسكنیة لوحدات الطلب على ا
وحOدة سOكنیة،   ) ٤٥٠(مجمع السالم السكني بواقع : تم إنجاز مجمعین سكنیین في مركز قضاء النجف األولو

إلى جانب المباني العامة  ٢م) ١٢٠ـ١٠٠(وحدة سكنیة، مساحة الوحدة السكنیة ) ٥٠٤(ومجمع القدس السكني بواقع 
  .)٧٧(جدول  .ئیسة المصاحبة لكل مجمعالر

  
  )٧٥(جدول 

  ٢٠١٠ سنةلالبیئة والوحدة اإلداریة في محافظة النجف  بحسبعدد المساكن 
  

 ت
  

 الوحدة اإلداریة
 عدد المساكن 

 المجموع ریف حضر

                                                 
  .٩، ص٢٠١١ھیأة إستثمار النجف األشرف، دلیل ھیأة إستثمار النجف األشرف، مطبعة الرائد، النجف األشرف، ) ١(
عدد الوحدات : من المعادلةلسنة الھدف لعجز السكني یتم حساب امن المفترض ان تحصل كل أسرة على وحدة سكنیة خاصة بھا، و *)(

، وعادة ما یحّدد معدل أفراد األسرة إستناداً على معدل )معدل أفراد األسرة÷ مجموع السكان = (عدد األسر، وعدد األسر = السكنیة 
  .األعوام السابقة
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 ١٠٥٤٤٤ ٣٨٩١ ١٠١٥٥٣ النجف. ق. م ١
 ٥٧٥٠ ٣٥٦١ ٢١٨٩ الحیدریة. ن ٢
 ٥٦ (*)- ٥٦ الشبكة. ن ٣
 ٣٣١٨٤ ١٠١٤٨ ٢٣٠٣٦ الكوفة. ق. م ٤
 ١٠٤٧٤ ٨٥٥٢ ١٩٢٢ العباسیة. ن ٥
 ٣٩٧٥ ٢٤٩٨ ١٤٧٧ الحریة. ن ٦
 ١١٥٠١ ٧٢٥٣ ٤٢٤٨ المناذرة. ق. م ٧
 ٤٩٠٦ ٢٥٢١ ٢٣٨٥ الحیرة. ن ٨
 ١٠٦٤٢ ٦٩٨١ ٣٦٦١ المشخاب. ن ٩

 ٥٣٧٤ ٤٥٦١ ٨١٣ القادسیة. ن ١٠
 ١٩١٣٠٦ ٤٩٩٦٦ ١٤١٣٤٠ المجموع

ولیس لھم  سكان الریف في ناحیة الشبكة ألنھم بدو رحل ینتقلون من مكانًا آلخرلیة الحصر والترقیم لم تشمل عم (*)
  .مساكن ثابتة

، ٢٠١٠ـ    ٢٠٠٩وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، نتائج تحدیث عملیات الحصر والتOرقیم لسOنة   : المصدر
  .٢٠١١بیانات غیر منشورة، 

  
  )٣١( شكل

  ٢٠١٠ سنةلالبیئة والوحدة اإلداریة في محافظة النجف  ببحسالمساكن  أعداد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ).٧٥(باإلعتماد على جدول : المصدر

  
  )٧٦(جدول 

  )٢٠١٠-١٩٩٧(لسنة  عدد األسر ومتوسط حجم األسرة في محافظة النجف
 عدد الوحدات السكنیة عدد السكان عدد األسر متوسط حجم األسرة السنة

٨٩٧٣٠ ٧٧٥٠٤٢ ٩٧١١٩ ٧.٩ ١٩٩٧ 
١٩١٣٠٦ ١٢٩١٩٢٣ ٢١٥٣٢٠ ٦.٨ ٢٠١٠ 
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  :علىباإلعتماد : المصدر
  .٥٠، ص)٣/٢( ، جدول٢٠٠٩ـ٢٠٠٨اإلحصائیة السنویة  المجموعة ،الجھاز المركزي لإلحصاء، وزارة التخطیط )١(
غیر  ، بیانات)٢٠١٠ـ  ٢٠٠٩(وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، نتائج تحدیث عملیات الحصر والترقیم لسنة  )٢(

  .٢٠١١منشورة، 

  )٧٧(جدول 
  ٢٠١٠لسنة  في محافظة النجفومواصفاتھا المجمعات السكنیة المنجزة 

  
 ت

المجمع 
 السكني

المساحة 
 الكلیة

نوع 
األبنیة 
 السكنیة

مساحة 
الوحدة 

 ٢م/السكنیة 

عدد 
غرف 
 النوم

عدد 
 العمارات

عدد 
الوحدات 

 السكنیة

المباني 
المصاحبة في كل 

 مجمع

دونم  ٧٤ السالم ١
اولك  ٢٤

 ٢م ١٥.٥

)A( ٢٨٧ ٣٦ ٣ ١٢٠ 
مركز صحي، 
جامع، مدرسة 

ابتدائیة، أسواق، 
روضة، حضانة، 

، ٢/مدرسة ثانویة
إدارة، مبنى 

 ٢/حارس 

  )B( ١٦٨ ٢١ ٢ ١٠٠ 

 ٤٥٠ ٥٧ المجموع

دونم  ٥٥ القدس ٢
اولك  ٨

 ٢م ١٢.٥

)A( ٣٠٠ ٢٥ ٣ ١٢٠ 

  )B( ٢٠٤ ١٧ ٢ ١٠٠ 

 ٥٠٤ ٤٢ المجموع

على وزارة األعمار واإلسكان، دائرة إسكان محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط، بیانات غیر منشورة، باإلعتماد : لمصدرا
٢٠١١.  

  
  :لخدمات التعلیمیةاواقع  -٢ - ٤

ومع التطّور الحضاري  ،إن الحاجة إلى التعلـّم ضرورة من ضرورات البقاء والنماء لإلنسان في المجتمع
اإلنسان في إن یتزّود من العلم والمعرفة وھذا ما أكدت علیھ المواثیق الدولیة والدساتیر الحاصل أصبح حق 

إذ إن التعلـّم حق من حقوق اإلنسان . الوضعیة فضًال عن مبادئ الدیانات السماویة السیما دیننا اإلسالمي العظیم
إن قیمة التعلیم تستمد ف ،من الناحیة اإلنمائیة التعّلمواجب على الفرد والمجتمع السماوّیة والوضعّیة و لمفاھیموفقًا ل

إلى في تنمیة المجتمع وإكتشاف طاقات الطلبة الفكریة والذھنیة وتطویرھا  تسھممن إنھا غایة معرفیة في ذاتھا 
إذ یعكس التعلیم في اإلقلیم عن مستوى التنمیة . تنمویة أخرى في اإلقلیم أھدافب كونھا وسیلة أساسیة لتحقیق جان
القوة المحّركة للتنمیة والمستفید النھائي ى تقّدم اإلقلیم، لما یمثل التعلیم النواة الرئیسة لتنمیة السكان الذین یمثلون ومد
إرتفاع نسبة المتعلمین بین السكان دلیل على مدى التطّور العلمي والحضاري تؤشـّر حالة و .في الوقت ذاتھ منھا

 :االقتصاد عمومًا بالعناصر اآلتیةفي لسكان وللتعلیم أھمیة ایمكن إیجاز و. الذي وصلوا إلیھ
  .اإلقبال المتزاید على الخدمات التعلیمیة السیما خدمات التعلیم الرسمي في المدارس والمعاھد والجامعات .١
الدور اإلیجابي للتعلیم في زیادة اإلنتاجیة ورفع متوسط نصیب الفرد من الدخل القومي، فھناك عالقة طردیة  .٢

 .ّسع في التعلیم وبین نصیب الفرد من الدخل وبین الدخل القومي عمومًابین التو
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تتبلور أھمیة التعلیم من خالل عنصر اإلنفاق، سواء ما تنفقھ الدولة في توفیر مستلزمات الخدمات التعلیمیة أو  .٣
كبیرًا من میزانیة األسرة ما تنفقھ األسرة من أجل تغطیة تكالیف تعلیم أبناءھا، فأن اإلنفاق على التعلیم یلتھم جزءًا 

 )١(.ھا أحد أھم الخدمات االجتماعیةوصفومن میزانیة الدولة، ب

لذا یعد التطویر المستمر في التعلیم كمًا نوعًا عند السكان أحد مستلزمات التنمیة السیما وإن الدولة توفـّر تعلیمًا 
المدارس الالزمة إلستیعاب المزید من أعداد  مجانیًا للسكان إلى جانب توفیر ما یحتاجھ من كوادر تعلیمیة وبناء

ریاض من  والرعایة التربویةیبدأ التعلیم حیث . الطلبة والتالمیذ فضًال عن تطویر التعلیم العالي بجوانبھ المتعددة
ثم التعلیم الثانوي حتى یصل إلى التعلیم ) التلمذة(التعلیم االبتدائي وضّمھ األطفال في سن الدراسة األطفال ثم 

فضًال ) ریاض األطفال، المدارس االبتدائیة، المتوسطة، اإلعدادیة، الثانویة(تشمل الخدمات التعلیمیة لذا . العالي
عن اإلعدادیات المھنیة ومعاھد إعداد المعلمین والمعلمات، أما المعاھد العلیا والجامعات فتدخل بشكل جزئي ضمن 

في خدمة اإلنتاج وتطور المجتمع أكثر من دورھا في خدمة أفراد الخدمات التعلیمیة للسكان ألن دورھا یكون بارز 
، وھناك نوعان من الخدمات التعلیمیة المقّدمة للسكان أحدھا إختیاریة تتمثل بریاض األطفال )٢(.من السكان

وزیعھا لذا البد من توفیرھا بالعدد المناسب وت ،التعلیمیة االبتدائیة وما یتبعھاالمرحلة  تشملواألخرى إلزامیة 
 .من خالل التخطیط اإلقلیمي مستقبًالومدى تزایدھم حجم السكان  بحسب

تضم محافظة النجف على خدمات ریاض األطفال والتعلیم االبتدائي والثانوي والمھني وإعداد المعلمین 
عدا  ة تعلیمیةمؤسس) ٧٣٧(بلغ عدد الوحدات التعلیمیة في المحافظة نحو إذ  .)*(والمعلمات فضًال عن التعلیم العالي

مدّرس ) ١٧٥٩٨(بلغ عدد الھیأة التعلیمیة  فیماطالب وطالبة ) ٢٨٣٦١٩(مؤسسات التعلیم العالي، درس فیھا 
إذ مثـّلت ریاض األطفال من مجموع كل من عدد الوحدات . )٢٠٠٨ـ ٢٠٠٧( السنة الدراسیةخالل  )**(ومدّرسة

على التوالي، ) ٪١.٨(و )٪١.٢(و) ٪٤.٦(لمعلمین نحو التعلیمیة وعدد الطلبة والتالمیذ وعدد المدرسیین وا
 )٪٢٥.٦(و )٪٢٦.٦(في التعلیم االبتدائي، وحوالي على التوالي ) ٪٦٣.٥(و )٪٧١.١(و )٪٦٧.٦(وحوالي 

في التعلیم المھني، على التوالي ) ٪٢.٩(و )٪٠.٨(و )٪٠.٩(في التعلیم الثانوي، ونحو على التوالي ) ٪٣١.٦(و
  . في معاھد إعداد المعلمینعلى التوالي ) ٪٠.٨(و )٪١.٣(و )٪٠.٣(ونحو 

مؤسسة ) ٨٦٣(نحو )٢٠١١ـ ٢٠١٠( السنة الدراسیةخالل عدد الوحدات التعلیمیة في المحافظة فیما بلغ 
ومثـّلت ریاض  ،مدّرس) ١٩٧٦٦(بلغ عدد الھیأة التعلیمیة  فیما ،طالب وطالبة) ٣٤٥١٥٥(یدرس فیھا  )***(تعلیمیة

 )٪٤.٥(موع عدد الوحدات التعلیمیة وعدد الطلبة والتالمیذ وعدد المدرسیین والمعلمین نحو األطفال من مج
في التعلیم االبتدائي، على التوالي ) ٪٦٠.٦(و )٪٦٨.١(و )٪٦٤.٦(على التوالي، وحوالي ) ٪١.٢(و )٪١.٨(و

) ٪٣.٦(و )٪٠.٦(و )٪٠.٨(في التعلیم الثانوي، ونحو على التوالي ) ٪٣٣.٨(و )٪٢٩.١(و )٪٢٩.٦(وحوالي 

                                                 
، ٢٠٠٦تطبیقي، مكتبة الحریة للنشر والتوزیع،  محمود حامد عبدالرزاق، إقتصادیات السكان والموارد البشریةـ إطار نظري) ١(

 .١٥٦ـ١٥٥ص
ممدوح شعبان دبس، جغرافیة الخدمات، منشورات جامعة دمشق، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، مدیریة الكتب : ینظر) ٢(

 .٣٤١، ص٢٠٠٦والمطبوعات، 
 . واقع مؤسسات جامعة الكوفة وھیأة التعلیم التقني خّصص مبحث عن الواقع التنموي لخدمات التعلیم العالي في المحافظة یبحث *)(
 .سیذكر الحقاً صفة المذكـّر تشمل المذكـّر والمؤنث لإلختصار *)*(
. بلغ عدد المدارس النموذجیة ثالثة مدارس إبتدائیة ومدرستین ثانویة، أما مدارس المتمیزین فكانت مدرستین وواحدة للموھوبین *)**(

. غیر متعلم) ٪٢٦(متعلم نسبیاً، ) ٪١٢(متعلم، ) ٪٦٢: (فأكثر على النحو اآلتي ١٥إلى جمیع السكان بعمر وقد بلغت نسبة التعلّم 
مركز ) ٤٣(وبلغ عدد مراكز محو األمیة ). ٪٧٧.٧(وفي الریف ) ٪٨٤.٥(ونسبة المتعلمین من التالمیذ في حضر المحافظة حوالي 

لمحافظة ا األمیین في طالبة، إذ بلغ عدد) ١٥١٠(طالب و) ٢٥٣(بواقع ) ١٧٦٣(ُشعبة، وبلغ عدد طلبة محو األمیة ) ٦٣(بواقع 
ألف دینار لعام ) ٢١١,٨٣٨,٥٨٥(وجدیر بالذكر بلغ اإلنفاق السنوي على التعلیم . ٢٠١٠إناث لعام) ٧٤١٦٢(ذكور، ) ٧٧١٨٩(

ة تربیة محافظة النجف األشرف، وزارة التربیة، مدیری: المصدر. ٢٠١٠ألف دینار لعام ) ٢٠٣,٢٥٣,٩٥٤(، إنخفض إلى ٢٠٠٩
 .٢٠١١قسم التخطیط التربوي، شعبة اإلحصاء، بیانات غیر منشورة، 
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بلغ وقد . في معاھد إعداد المعلمینعلى التوالي ) ٪٠.٧(و )٪٠.٣(و )٪٠.٣(في التعلیم المھني، ونحو على التوالي 
طالب وبلغ عدد التدریسیین ) ١٥٧١٤(عدد مؤسسات التعلیم العالي معھدین تقنیین وتسعة عشر كلیة، یدرس فیھا 

 )١(یأتي بحث في كل منھا بالتفصیل مع تطبیق المعاییر التخطیطیة فیماو. تدریسي بألقاب علمیة مختلفة) ١٤٤٣(
  .الوحدات اإلداریة في المحافظة بحسبعلى مؤشرات واقعھا التنموي 

  
 :ومعاییر تخطیطھا ریاض األطفالخدمات واقع  -١ -٢ - ٤

  :ریاض األطفالخدمات واقع  -١ -١ -٢ - ٤

التOي تعOد مOن أھOم المراحOل فOي نمOو         سOنوات ) ٥ـO ٤(تقوم ریاض األطفال على تنمیة قدرات األطفال من سOن  
إذ تسOعى إلشOباع رغبOات األطفOال النفسOیة والمعرفیOة وإكتشOاف مOواھبھم         . الطفل وتكOوین معOالم نشOأتھ وشخصOیتھ    

  .العقلیة وتنمیتھا تمھیدًا لدخول المرحلة االبتدائیة اإللزامیة
بلOغ عOدد    فیمOا طفOل مسOّجل فیھOا،    ) ٣٢٧٤(روضة، ضOّمت  ) ٣٤(بلغ عدد ریاض األطفال في المحافظة نحو 

ھا عOدد وقOد إزداد   .)٢٠٠٨-٢٠٠٧( السOنة الدراسOیة  فOي   شعبة) ١٠١(معلمة، وعدد الشعب ) ٢١٠(المعلمات فیھا 
) ١٢٩(معلمOة، وعOدد الشOعب    ) ٢٥١( إلOى عدد المعلمOات  وطفل مسّجل فیھا، ) ٦٤٣٨(روضة، ضّمت ) ٣٩( إلى

تتركOز ریOاض األطفOال بشOكل رئOیس فOي مركOز قضOاء         ، )٧٨(جOدول   .٢٠١١ـO ٢٠١٠ السنة الدراسیةخالل  شعبة
من مجموع عددھا في المحافظة وبلغ عدد ) ٪٦١.٥(روضة ، إذ بلغت نسبتھا حوالي ) ٢٤(محافظة النجف بواقع 

بلغ عدد المعلمات فیھا  فیمامن مجموع األطفال المسجلین،  ) ٪٦٧.٣(طفل مثلوا ) ٤٣٣١(األطفال المسجلین فیھا 
) ٪٦٣.٦(شعبة شOكلت  ) ٨٢(من مجموع عدد المعلمات في ریاض األطفال، ونحو ) ٪٥٥.٨(معلمة نحو ) ١٤٠(

من مجموع ) ٪١٥.٤(جاء بالمرتبة الثانیة مركز قضاء الكوفة بنسبة . من مجموع عدد الشعب في ریاض األطفال
من مجموع عOدد  ) ٪١٨.٣(من مجموع عدد األطفال المسجلین، وحوالي ) ٪١٥.٨(عدد ریاض األطفال، وحوالي 

تالھا كل مركOز قضOاء المنOاذرة وناحیOة المشOخاب مOن حیOث        . من مجموع عدد الشعب) ٪١٥.٥(المعلمات، ونحو 
عدد ریاض األطفال، إذ بلغ عددھا روضتین في كل منھما إّال إن األولى فاقت الثانیة من حیث عدد األطفال وعOدد  

في الوحدات اإلداریOة األخOرى عOدا ناحیOة الشOبكة التOي إفتقOرت         وھناك روضة واحدة فقط. المعلمات وعدد الشعب
أّما الحالة العمرانیة لریاض األطفال في المحافظة یالحظ بان أغلبھا یحتاج إلى صیانة . إلى وجود روضة لألطفال

  . وترمیم
  

  )٧٨(جدول 
نیة والوحدة اإلداریة في حالتھا العمرا بحسبأعداد ریاض األطفال وإعداد المعلمات واألطفال والشعب فیھا و

  )٢٠١١ -٢٠١٠( للسنة الدراسیةمحافظة النجف 

                                                 
  :لإلستزادة حول المعاییر التخطیطیة )١(

  .٣٧٢ـ٣٥٩، ص ١٩٩٨ـ أحمد خالد عالم، تخطیط المدن، مكتبة األنجلو المصریة، القاھرة، 
  .١٥٨، صمصدر سابقـ ممدوح شعبان دبس، جغرافیة الخدمات، 

ـ ماجدة محمد طاھر جعفر، أسس ومعاییر الخدمات التعلیمیة في المنطقة الصحراویة في العراق، ھیأة التخطیط، دائرة التخطیط 
 .١٢ـ١١اإلقلیمي، بغداد، ص 



)١٦٨(  
 

 ت
  األعداد

  الوحدة
  اإلداریة

ریاض 
 األطفال

 الُشعب األطفال المعلمات
الریاض 
 الصالحة

الریاض التي 
تحتاج إلى 

  ترمیم

الریاض 
غیر 

  الصالحة
  ١  ١٤  ٩  ٨٢  ٤٣٣١  ١٤٠  ٢٤  النجف.ق. م  ١
  ٠  ١  ٠  ٢  ١٨٧  ٥  ١  الحیدریة. ن  ٢
  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  الشبكة. ن  ٣
  ٢  ٤  ٠  ٢٠  ١٠١٧  ٤٦  ٦  الكوفة.ق. م  ٤
  ٠  ٠  ١  ٣  ١١٠  ٩  ١  العباسیة. ن  ٥
  ٠  ١  ٠  ٤  ١٨٥  ٦  ١  الحریة. ن  ٦
  ٠  ٠  ٢  ٧  ٢١٥  ١٨  ٢  المناذرة.ق.م  ٧
  ٠  ٠  ١  ٤  ٩٥  ٩  ١  الحیرة. ن  ٨
  ٠  ٠  ٢  ٥  ٢٠٠  ١٣  ٢  المشخاب. ن  ٩

  ٠  ٠  ١  ٢  ٩٨  ٥  ١  القادسیة. ن  ١٠
  ٣  ٢٠  ١٦  ١٢٩  ٦٤٣٨  ٢٥١  ٣٩  المجموع

على وزارة التربیة، مدیریة تربیة محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط التربوي، شعبة اإلحصاء، بیانات غیر باإلعتماد : المصدر
  .٢٠١١منشورة، 

  
  :المعاییر التخطیطیة لخدمات ریاض األطفال -٢-١ -٢ -٤

فOي الوحOدات اإلداریOة فOي محافظOة       )*(التخطیطّیOة المعOاییر   بحسبیمكن توضیح تقویم خدمات ریاض األطفال 
  :النجف على النحو اآلتي

بOین عOدد   یشیر إلى عدد األطفال لكOل معلOم فOي ریOاض األطفOال، إذ یوّضOح النسOبة        ): معلم/طفل(معیار  .١
المقّدمOة   وكلما زاد عدد األطفال لكل معلمة كلما قلـّت كفاءة الخدمOة ، األطفال وعدد المعلمات في المنطقة أو اإلقلیم

وعند تطبیق المعیار على واقOع محافظOة   . طفل لكل معلمة، ویتباین العدد من دولة ألخرى) ١٨ـ١٦(وقد حدد . لھم
 معلمOة /طفOل ) ٢٦(یبلOغ  معلمة، فOي حOین   /طفل) ١٦(نحو  )٢٠٠٨-٢٠٠٧( للسنة الدراسیةیالحظ بأنھ بلغ النجف 
ما یشیر إلى عجOز كبیOر فOي عOدد المعلمOات یقOّدر        محّدد، بذلك یفوق المعیار ال٢٠١١ـ٢٠١٠ السنة الدراسیةخالل 

معلمOة فOي   ) ٣٥٨(المعیOار   بحسOب معلمOة والعOدد المطلOوب    ) ٢٥١(معلمOة، إذ إن العOدد الموجOود    ) ١٠٧(بحوالي 
) ٣٧(وقOOد تبOOاین ھOOذا العجOOز بOOین وحOOدة إداریOOة وأخOOرى أبرزھOOا ناحیOOة الحیدریOOة، إذ یبلOOغ مؤشOOرھا          . المحافظOOة

معلمOات، إذ یبلOغ   ) ٥(طفOل البOد مOن توفOـّر     ) ١٨(معیار المحّدد وحتى یكون حّصة كOل معلمOة   معلمة یفوق ال/طفل
یأتي بعدھا ناحیة . معلمات) ٥(معلمات في حین العدد الموجود ) ١٠(المعیار  بحسبالعدد المطلوب من المعلمات 

كOOان العOOدد   فیمOOاعلمOOات م) ٦(معلمOOات، إذ بلOOغ عOOدد المعلمOOات   ) ٤(معلمOOة بعجOOز قOOدره  /طفOOل) ٣١(الحریOOة نحOOو  
معلمOة، إذ بلOغ عOدد    /طفOل ) ٣١(وقOد جOاء مركOز قضOاء النجOف بمؤشOر       . معلمOات ) ١٠(المعیOار   بحسOب المطلOوب  
معلمOة، بسOبب العOدد الكبیOر مOن األطفOال المسOجلین        ) ٢٤١(معلمة في حین كان العOدد المطلOوب   ) ١٤٠(المعلمات 

) ٢٠(معلمOة،  /طفOل ) ٢٢(یOة القادسOیة بمؤشOرھما البOالغ     كOذلك الحOال فOي كOل مOن مركOز قضOاء الكوفOة وناح        . فیھا
 تعاني من عجز في أّما الوحدات اإلداریة األخرى یبلغ مؤشرھا دون المعیار المحّدد وال. معلمة على التوالي/طفل

، فیمOا یوضOح جOدول    ٢٠١٠لسOنة  المؤشOرات   انیوّضOح ان ذلO ال) ٣٢(وشOكل  ) ٧٩(كما في جOدول  . عدد المعلمات
 .للسنة ذاتھا لكل وحدة إداریة في المحافظةلمفترض توفره االعدد ) ٨٠(

                                                 
 .دراسةتطّرق لھا التلذا لم  الحضري أكثر من التخطیط اإلقلیميھناك معاییر تخطیطیة یتعلق تفاصیلھا بالتخطیط  *)(



)١٦٩(  
 

ب بOین عOدد األطفOال وعOدد الشOع     یشیر إلى عOدد األطفOال لكOل شOعبة، إذ یوّضOح النسOبة        :)شعبة/طفل(معیار  .٢
لضم األطفال المسجلین في الروضة لتلقي الرعایة والتعلـّم ضOمن ھOذه المرحلOة، وكلمOا زاد عOدد      المكان المخّصص 

ي الشعبة الواحدة كلمOا إنخفضOت كفOاءة الخدمOة المقّدمOة لھOم فضOًال عOن صOعوبة التعامOل معھOم والسOیطرة             األطفال ف
ة المكّملOة لخدمOة المعلمOات، مOا یتطلOب تOوفیر العOدد        ھاّمO مOن الخOدمات ال  ) الصOفوف (لOذا یمثOل تOوفیر الُشOعب     . علیھم

 .شعبة/طفل) ٢٥ -٢٠(حّدد المعیار ما بین . اعدد األطفال المسجلین فیھ بحسبالمناسب منھا في الریاض األطفال و
 للسOنة الدراسOیة  شOعبة  /طفOل ) ٣٢(نحOو  المحافظOة  فOي  بلغت نسبة عدد األطفال إلOى عOدد الُشOعب فOي ریOاض أطفOال       

یشیر إلى إكتظاظ األطفOال  ، )٢٠١١ -٢٠١٠( السنة الدراسیةخالل  شعبة/طفل) ٥٠(إزدادت إلى  )٢٠٠٨-٢٠٠٧(
لى المعیار المحّدد، بسبب العدد الكبیر من األطفال المسجلین فیھOا، مOا یسOتلزم إضOافة     في الشعب بحوالي الضعف ع

وقOد تبOاین   . شOعبة /طفOل ) ٢٥(شعبة على العدد الموجود في عموم المحافظOة لOیكن ضOمن المعیOار المطلOوب      ) ١٢٩(
شOعبة یفOوق   /طفOل ) ٩٤( النقص في عدد الُشعب بین وحدة إداریة وأخرى أبرزھا ناحیة الحیدریة التي یبلغ مؤشOرھا 

) ٧(المعیار  بحسبُشعب، إذ توفـّرت شعبتین فقط في حین العدد المفروض ) ٥(المعیار المحّدد بكثیر، وبلغ النقص 
فOي  ) ٨٢(شعبة، إذ بلغ عدد الشعب ) ٩١(شعبة بعجز قدره /طفل) ٥٣(یأتي بعدھا مركز قضاء النجف نحو . ُشعب

شعبة، بلغ عدد /طفل) ٥١(وقد جاء مركز قضاء الكوفة بمؤشر . شعبة) ١٧٣(المعیار  بحسبحین العدد المفروض 
شعبة، كذلك الحال في الوحدات اإلداریة األخOرى عOدا   ) ٤١(شعبة في حین العدد المفروض ) ٢٠(الشعب فیھا نحو 

  .ناحیة الحیرة التي یبلغ مؤشرھا دون المعیار المحّدد وال تعاني من نقص في عدد الشعب
بOین عOدد األطفOال    یشیر إلى عدد األطفال لكل روضة أطفال واحدة، إذ یوّضح النسبة ): ةروض/طفل(معیار  .٣

المسOOجلین إلOOى عOOدد ریOOاض األطفOOال التOي تضOOم األطفOOال وكOOادر المعلمOOات فضOOًال عOOن اإلدارة   سOOنوات) ٥-٤(بسOن  
ال وتعلیمھم واالھتمOام  ھا المكان المناسب لرعایة األطفوصفب. والُشعب وساحات األلعاب والمرافق الملحقة األخرى

بھم وتنمیة قدراتھم الذھنیة والجسدیة، لذا تعد من الخدمات التعلیمیة المادیة الرئیسة المكّملة لخدمة الكادر التعلیمي، 
 وحOّدد  عدد المتوقـّع تسجیلھ من األطفOال ال بحسبما یستلزم توفیر العدد الكافي منھا في المناطق المختلفة من اإلقلیم 

بلغ مؤّشر عدد األطفال إلOى عOدد ریOاض األطفOال فOي محافظOة النجOف        . روضة/طفل) ١٧٠ـ  ١٠٠(بین  المؤّشر ما
) ١٦٥(لیبلOOغ  )٢٠١١ -٢٠١٠( للسOOنة الدراسOOیةإزداد  )٢٠٠٨-٢٠٠٧( للسOOنة الدراسOOیةروضOOة /طفOOل) ٩٦(نحOOو 
خOرى تبعOًا لعOدد األطفOال     روضة، یالحظ بأنھ ضمن المعیار المحّدد، إّال إن تباین المؤّشOر مOن وحOدة إداریOة أل    /طفل

نحOو  ) الحیدریOة، الحریOة، النجOف   : (المسجلین وعدد ریاض األطفOال، إذ یبلOغ المؤّشOر فOي الوحOدات اإلداریOة اآلتیOة       
بOOذلك تكOOون أعلOOى مOOن المعیOOار  . روضOOة علOOى التOOوالي/طفOOل) ١٨٠(روضOOة، /طفOOل) ١٨٥(روضOOة، /طفOOل) ١٨٧(

ا الوحOدات اإلداریOة األخOرى یبلOغ مؤشOرھا دون المعیOار وال       أّمO . ویعاني بعضھا من نقص في عدد ریاض األطفOال 
إّال إن یالحظ إزدیOاد عOدد األطفOال المسOجلین إذا مOا إزدادت كفOاءة الخدمOة سOواء مOن حیOث ُحسOن            . تعاني من نقص

المعOاییر التخطیطیOة المناسOبة لموقعھOا      بحسOب رعایة األطفال واالھتمام بھم أو من حیث المكOان المناسOب للروضOة    
موضعھا یضمن سھولة وسالمة وصولھم لھا فضًال عن المعاییر التي تم بحOث بھOا سOلفًا، لOذا یOزداد عOدد األطفOال        و

معOاییر   بحسOب الذي یمكOن تسOجیلھم وإلتحOاقھم فOي ریOاض األطفOال، مOا یتطلOب تOوفیر عOدد منھOا وتوزیعھOا مكانیOًا              
 .التخطیط الحضري والحجم السكاني لكل وحدة إداریة

  )٧٩(جدول 
الوحدة اإلداریة في محافظة  بحسبإلى عدد األطفال فیھا والشعب شرات أعداد ریاض األطفال وإعداد المعلمات مؤ

  )٢٠١١-٢٠١٠( للسنة الدراسیةالنجف 

 ت
  المؤشرات

 روضة/طفل شعبة/طفل معلم/طفل  اإلداریة الوحدة



)١٧٠(  
 

  ١٨٠  ٥٣  ٣١  النجف.ق. م  ١
  ١٨٧  ٩٤  ٣٧  الحیدریة. ن  ٢
  ٠  ٠  ٠  الشبكة. ن  ٣
  ١٧٠  ٥١  ٢٢  الكوفة.ق. م  ٤
  ١١٠  ٣٧  ١٢  العباسیة. ن  ٥
  ١٨٥  ٤٦  ٣١  الحریة. ن  ٦
  ١٠٨  ٣١  ١٢  المناذرة.ق. م  ٧
  ٩٥  ٢٤  ١١  الحیرة. ن  ٨
  ١٠٠  ٤٠  ١٥  المشخاب. ن  ٩

  ٩٨  ٤٩  ٢٠  القادسیة. ن  ١٠
  ١٦٥  ٥٠  ٢٦  المجموع

  ).٧٨(على جدول باإلعتماد : المصدر
  )٣٢( شكل

  )٢٠١١ـ ٢٠١٠( للسنة الدراسیةالوحدة اإلداریة في محافظة النجف  بحسب ریاض األطفالخدمات مؤشرات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  
  

  ).٧٩(باإلعتماد على جدول : المصدر
  
  
  )٨٠(جدول 

المعاییر التخطیطیة في الوحدات اإلداریة في محافظة  بحسبأعداد ریاض األطفال والمعلمات والشعب المطلوبة 
  )٢٠١١-٢٠١٠( للسنة الدراسیةالنجف 



)١٧١(  
 

 ت
  المؤشرات

  الوحدة
  اإلداریة

  روضة شعبة معلمة

  ٢٦  ١٧٣  ٢٤١  النجف.ق. م  ١
  ١  ٧  ١٠  الحیدریة. ن  ٢
  ٠  ٠  ٠  الشبكة. ن  ٣
  ٦  ٤١  ٥٧  الكوفة.ق. م  ٤
  ١  ٤  ٦  العباسیة. ن  ٥
  ١  ٧  ١٠  الحریة. ن  ٦
  ١  ٩  ١٢  المناذرة.ق. م  ٧
  ١  ٤  ٥  الحیرة. ن  ٨
  ١  ٨  ١١  المشخاب. ن  ٩

  ١  ٤  ٥  ةالقادسی. ن  ١٠
  ٣٨  ٢٥٨  ٣٥٨  المجموع

  .وعلى المعاییر التخطیطیة لخدمات ریاض األطفال ٢٠١٠عدد السكان لسنة على باإلعتماد : المصدر

  
  :ومعاییر تخطیطھا التعلیم االبتدائيخدمات واقع  -٢ -٢ -٤

  :التعلیم االبتدائيخدمات واقع  -١ -٢ -٢ -٤

ات المراحل التعلیمیة عددًا وإنتشارًا في مناطق اإلقلیم، وتحظى تعد مدارس المرحلة االبتدائیة من أكثر مؤسس
وتشمل المرحلة . باھتمام كبیر وتمثل أھمیة قاعدة الھرم التعلیمي لسكان اإلقلیم وحق من حقوقھم الرئیسة في الحیاة

تالمیOOذ الOOذین وتحتضOOن ال) الصOOف األول االبتOOدائي إلOOى الصOOف السOOادس االبتOOدائي(االبتدائیOOة المOOدارس ذات النظOOام 
تلمیOذ،  ) ٢٠١٦٨٨(مدرسة، ضOّمت  ) ٤٩٨(بلغ عددھا في محافظة النجف . سنة) ١١-٦(تتراوح أعمارھم ما بین 

 )*(مدرسOة ) ٥٥٨(إلOى  عOددھا  إزداد . شOعبة ) ٥٥٦٠(معلOم، وعOدد الشOعب    ) ١١١٨٤(بلغ عOدد المعلمOین فیھOا     فیما
فOي الحضOر والبOاقي فOي الریOف، وقOد توّزعOت         منھOا ) ٪٦١.٨(، كOان حOوالي   ٢٠١١-٢٠١٠ السنة الدراسیةخالل 

معلOم، وعOدد الشOعب    ) ١١٩٩٣(بلOغ عOدد المعلمOین فیھOا      فیمOا تلمیOذ،  ) ٢٣٥١٨٤(على الوحOدات اإلداریOة، ضOّمت    
  ).٨١(جدول . شعبة) ٦٥٥١(

للمدارس االبتدائیة في الوحدات اإلداریة یالحظ تركزه فOي مركOز قضOاء النجOف بحOوالي       المكانيالتوزیع وإن 
تلمیOOذ مثلOOوا ) ١٢١٤٥١(مدرسOOة، یOOدرس فیھOOا  ) ٢٢٣(مOOن مجمOOوع عOOددھا فOOي المحافظOOة، إذ بلOOغ عOOددھا   ) ٪٤٠(
مOن مجمOوع عOدد    ) ٪٤٦.٧(معلOم نحOو   ) ٥٥٩٥(بلOغ عOدد المعلمOین فیھOا      فیمOا من مجمOوع عOدد التالمیOذ،     ) ٪٥١(

الثانیة مركز قضOاء الكوفOة   جاء بالمرتبة . من مجموع عدد الشعب) ٪٤٧.٨(شعبة شكلت ) ٣١٢٩(ونحو  المعلمین
مOOن ) ٪١٩.٧(مOOن مجمOOوع عOOدد التالمیOOذ، وحOOوالي ) ٪١٥.٧(وحOOوالي  مOOن مجمOOوع عOOدد المOOدارس) ٪١٧(بنسOOبة 

تالھOا كOل مOن نOاحیتي المشOخاب والعباسOیة نحOو        . مOن مجمOوع عOدد الشOعب    ) ٪١٧.٥(ونحو  مجموع عدد المعلمین
على التوالي من مجموع التالمیذ، ) ٪٧(و )٪٦.٧(حو ون لى التوالي من مجموع عدد المدارسع) ٪٨.٨(و )٪١٠(

                                                 
 .مدارس التعلیم األساسي والتكمیلي فضالً عن المدارس االبتدائیة األھلیة والتابعة لدیوان الوقف الشیعي في المحافظة تتضمن *)(



)١٧٢(  
 

علOOى التOOوالي مOOن ) ٪٧.١(و )٪٨(علOOى التOOوالي مOOن مجمOOوع عOدد المعلمOOین، وحOOوالي  ) ٪٦.٢(و )٪٨.٢(وحOوالي  
أّما الحالة العمرانیة للمOدارس االبتدائیOة    .مجموع عدد الشعب، جاء بعدھا الوحدات اإلداریة األخرى وبنسب مختلفة

مOدارس تعOاني   ) ٪٥٦(یحتاج إلى صیانة وتOرمیم، وحOوالي   ) ٪٦٠(في المحافظة یالحظ بان حوالي  )*(اوإستقاللیتھ
النجOف، الكوفOة، المشOخاب، العباسOیة،     : (معظمھا في الوحدات اإلداریة اآلتیة من مشكلة االزدواج في مبنى مشترك

  ).٨٢(جدول  ).الحیرة
  

  )٨١(جدول 

بیئتھا والوحدة اإلداریة في محافظة  بحسبعلمین والتالمیذ والُشعب فیھا وأعداد المدارس االبتدائیة وإعداد الم

  )٢٠١١-٢٠١٠( للسنة الدراسیةالنجف 

  اإلداریة الوحدة  ت
عدد 

  المدارس
عدد 
  التالمیذ

عدد 
  المعلمین

عدد 
  الُشعب

  المدارس
  في الحضر

  المدارس
  في الریف

  ٧  ٢١٦  ٣١٢٩  ٥٥٩٥  ١٢١٤٥١  ٢٢٣  النجف.ق. م  ١
  ١٧  ١١  ٢٦٨  ٤٥٩  ٩٨٣٦  ٢٨  یةالحیدر. ن  ٢
  ٠  ١  ٦  ٢١  ٦١  ١  الشبكة. ن  ٣
  ٣٢  ٦٣  ١١٤٧  ٢٣٦٩  ٣٦٨٩٧  ٩٥  الكوفة.ق. م  ٤
  ٤٢  ٧  ٤٦٣  ٧٤٨  ١٦٥٧٧  ٤٩  العباسیة. ن  ٥
  ١٣  ٦  ١٦١  ٢٦٩  ٥٩٢٦  ١٩  الحریة. ن  ٦
  ٣  ١٧  ٢٣٠  ٤٦١  ٧٠٨٧  ٢٠  المناذرة.ق.م  ٧
  ٢٦  ٩  ٣٥١  ٦١٩  ١٣٨٧٣  ٣٥  الحیرة. ن  ٨
  ٤٥  ١١  ٥٢٦  ٩٨٩  ١٥٦٥٠  ٥٦  المشخاب. ن  ٩

  ٢٧  ٥  ٢٧٠  ٤٦٣  ٧٨٢٦  ٣٢  القادسیة. ن  ١٠
  ٢١٢  ٣٤٦  ٦٥٥١  ١١٩٩٣  ٢٣٥١٨٤  ٥٥٨  المجموع

على وزارة التربیة، مدیریة تربیة محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط التربوي، شعبة اإلحصاء، بیانات غیر باإلعتماد : المصدر

  .٢٠١١منشورة، 

  
  
  )٨٢(جدول 

للسنة حالتھا العمرانیة واستقاللیتھا في الوحدات اإلداریة في محافظة النجف  بحسباالبتدائیة أعداد مباني المدارس 
  )٢٠١١-٢٠١٠( الدراسیة

                                                 
 .واحدالمدارس المنفردة في مبنى مستقل والمدارس المزدوجة مع مدارس أخرى في مبنى  *)(
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 ت
  األعداد

  الوحدة
  اإلداریة

مباني 
 المدارس

المدارس 
 الصالحة

المدارس التي 
تحتاج إلى 

  ترمیم

المدارس 
غیر 

  الصالحة

المدارس 
  المنفردة

المدارس 
  المزدوجة

  ٩١  ٢٧  ٠  ٨١  ٣٧  ١١٨  النجف.ق. م  ١
  ٨  ١٣  ٠  ١١  ٩  ٢٠  الحیدریة. ن  ٢
  ٠  ١  ٠  ٠  ١  ١  الشبكة. ن  ٣
  ٢٥  ٩  ٠  ٣٣  ٢٠  ٥٣  الكوفة.ق. م  ٤
  ١٥  ٢٦  ٢  ٢٤  ١٥  ٤١  العباسیة. ن  ٥
  ٧  ٨  ٠  ٨  ٧  ١٥  الحریة. ن  ٦
  ٩  ١  ١  ٦  ٣  ١٠  المناذرة.ق. م  ٧
  ١٥  ١٠  ٣  ١٥  ٧  ٢٥  الحیرة. ن  ٨
  ٢٦  ١٠  ١١  ١٢  ١٣  ٣٦  المشخاب. ن  ٩

  ٩  ١٨  ٥  ٩  ١٣  ٢٧  القادسیة. ن  ١٠
  ٢٠٥  ١٢٣  ٢٢  ١٩٩  ١٢٥  ٣٦٤  المجموع

على وزارة التربیة، مدیریة تربیة محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط التربوي، شعبة اإلحصاء، بیانات باإلعتماد : المصدر
  .٢٠١١غیر منشورة، 

  
  :المعاییر التخطیطیة لخدمات التعلیم االبتدائي -٢ -٢ -٢ -٤

  :النحو اآلتيبالمعاییر التخطیطّیة في الوحدات اإلداریة یمكن توضیحھا  بحسبإن تقویم خدمات التعلیم االبتدائي 
وكلمOا زاد عOدد التالمیOذ لكOل معلOم تOنخفض       یشیر إلى عدد التالمیذ لكل معلOم فOي المدرسOة،    ): معلم/تلمیذ(معیار  -١

بلOغ  وعند تطبیق المعیار على واقOع المحافظOة   . طفل لكل معلم) ٢٥ـ١٨(وقد ُحّدد . بالتأكید كفاءة الخدمة المقّدمة لھم
-٢٠١٠( السOOنة الدراسOOیة خOOالل معلOOم /تلمیOOذ) ٢٠(إزداد إلOOى  )٢٠٠٨-٢٠٠٧( للسOOنة الدراسOOیة معلOOم /تلمیOOذ) ١٨(

یالحظ بأنھ ضمن المعیار التخطیطي، ویشیر إلى عدم وجود عجز في عدد المعلمین في المحافظة، وقد ما ، )٢٠١١
النجف، العباسیة، الحریة، الحیOرة،  : (تباین ھذا المؤشر بین وحدة إداریة وأخرى، إذ إن في الوحدات اإلداریة اآلتیة

یبلغ مؤشرھا أعلى من المؤشر المتحقق على عموم المحافظة، مّما یعني بإن نسبة عدد تالمیذھا إلى عOدد  ) الحیدریة
، إذ تOراوح  )الشOبكة، المنOاذرة، الكوفOة، المشOخاب، القادسOیة     (داریOة  المعلمین فیھOا أكثOر مOن مثیلتھOا فOي الوحOدات اإل      

 .)٨٤(وجدول ) ٣٣(وشكل  )٨٣(جدول . معلم/تلمیذ) ١٧-٣(مؤشرھا بین 
 بOین عOدد التالمیOذ إلOى عOدد الُشOعب      یشیر إلOى عOدد التالمیOذ لكOل شOعبة، إذ یوّضOح النسOبة         ):شعبة/تلمیذ(معیار  -٢
میOOذ فOOي المدرسOOة لتلقOOي العلOOم والمعرفOOة ضOOمن مرحلOOة مOOن مراحOOل التعلOOیم       یضOOم التالالمكOOان المخّصOOص الOOذي  (

ة المكّملOة للخدمOة المقّدمOة مOن المعلمOین وإنشOاء المOدارس، مOا         ھاّم، لذا یمثل توفیر الُشعب من الخدمات ال)االبتدائي
. شOعبة /تلمیOذ ) ٣٦ـO  ٢٥(حّدد المعیار مOا بOین   . عدد التالمیذ بحسبیتطلب توفیر العدد المناسب منھا في المدارس و

 للسOنة الدراسOیة  شOعبة  /تلمیOذ ) ٣٦(نحOو  المحافظOة  ببلغت نسبة عدد التالمیذ إلى عدد الُشعب في المدارس االبتدائیOة  
، یالحOOظ بOOأن مؤشOOر  ٢٠١١ -٢٠١٠ السOOنة الدراسOOیة أیضOOًا خOOالل   شOOعبة/تلمیOOذ) ٣٦(، فیمOOا یبلOOغ   ٢٠٠٨-٢٠٠٧

خطیطي ویشیر إلى عدم وجود حالة إكتظOاظ التالمیOذ فOي الُشOعب علOى      المحافظة یقع ضمن الحد األعلى للمعیار الت



)١٧٤(  
 

االكتظاظ لبعض وجود مستوى عموم المحافظة لكن عند البحث في المؤّشر على مستوى الوحدات اإلداریة یالحظ 
شOعبة علOى التOوالي، بسOبب     /تلمیOذ ) ٣٩(شOعبة،  /تلمیOذ ) ٤٠(منھا، أبرزھا ناحیة الحیرة ومركز قضاء النجOف نحOو   

شOعبة فOي مOدارس مركOز قضOاء النجOف ونحOو        ) ٥١٤(لعدد الكبیر من التالمیذ المسجلین فیھOا، مOا یسOتلزم إضOافة     ا
كOذلك تحتOاج نOاحیتي    . شOعبة /تلمیOذ ) ٣٦(شعبة لمدراس ناحیة الحیOرة حتOى تصOبح ضOمن المعیOار المطلOوب       ) ٣٤(

ني الوحOOدات اإلداریOOة األخOOرى مOOن ُشOOعب علOOى التOOوالي، فOOي حOOین ال تعOOا ) ٤(ُشOOعب، ) ٥(الحیدریOOة والحریOOة إلOOى 
  .عدد التالمیذ مع زیادةوقد یختلف الحال . إكتظاظ التالمیذ في ُشعبھا

  

  )٨٣(جدول 

الوحدة اإلداریة في محافظة  بحسبمؤشرات أعداد المدارس االبتدائیة وإعداد المعلمین إلى عدد التالمیذ فیھا 

  )٢٠١١-٢٠١٠( للسنة الدراسیةالنجف 

 ت
  المؤشرات

  اإلداریة دةالوح
 مدرسة/تلمیذ شعبة/تلمیذ معلم/تلمیذ

  ٥٤٥  ٣٩  ٢٢  النجف.ق. م  ١

  ٣٥١  ٣٧  ٢١  الحیدریة. ن  ٢

  ٦١  ١٠  ٣  الشبكة. ن  ٣

  ٣٨٨  ٣٢  ١٦  الكوفة.ق. م  ٤

  ٣٣٨  ٣٦  ٢٢  العباسیة. ن  ٥

  ٣١٢  ٣٧  ٢٢  الحریة. ن  ٦

  ٣٥٤  ٣١  ١٥  المناذرة.ق. م  ٧

  ٣٩٦  ٤٠  ٢٢  الحیرة. ن  ٨

  ٢٧٩  ٣٠  ١٦  المشخاب. ن  ٩

  ٢٤٥  ٢٩  ١٧  القادسیة. ن  ١٠

  ٤٢١  ٣٦  ٢٠  المجموع
  ).٨٢(جدول  علىباإلعتماد : المصدر

  
  )٣٣( شكل

  )٢٠١١ـ ٢٠١٠( للسنة الدراسیةالوحدة اإلداریة في محافظة النجف  بحسب التعلیم اإلبتدائيخدمات مؤشرات 
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  ).٨٣(باإلعتماد على جدول : المصدر
  

  )٨٤(دول ج
المعاییر التخطیطیة في الوحدات اإلداریة  بحسبالمفترض توفـّرھا لمدارس االبتدائیة والمعلمین والُشعب أعداد ا

  )٢٠١١-٢٠١٠( للسنة الدراسیةفي محافظة النجف 

 ت
  المؤشرات

  اإلداریة الوحدة
 شعبة معلم

مدرسة 
  إبتدائیة

  ٣٣٧  ٣٣٧٤  ٤٨٥٨  النجف.ق. م  ١
  ٢٧  ٢٧٣  ٣٩٣  الحیدریة. ن  ٢
  ١  ٢  ٣  كةالشب. ن  ٣
  ١٠٢  ١٠٢٥  ١٤٧٦  الكوفة.ق. م  ٤
  ٤٦  ٤٦٠  ٦٦٣  العباسیة. ن  ٥
  ١٦  ١٦٥  ٢٣٧  الحریة. ن  ٦
  ٢٠  ١٩٧  ٢٨٣  المناذرة.ق. م  ٧
  ٣٩  ٣٨٥  ٥٥٥  الحیرة. ن  ٨
  ٤٣  ٤٣٥  ٦٢٦  المشخاب. ن  ٩

  ٢٢  ٢١٧  ٣١٣  القادسیة. ن  ١٠
  ٦٥٣  ٦٥٣٣  ٩٤٠٧  المجموع

  .لخدمات التعلیم اإلبتدائي المعاییر التخطیطیة علىباإلعتماد : المصدر
  
بین عدد التالمیذ إلOى  یشیر إلى عدد التالمیذ لكل مدرسة إبتدائیة واحدة، إذ یوّضح النسبة ): مدرسة/تلمیذ(معیار  -٣

شعبة وتجمع التالمیذ والكادر التعلیمي من المعلمین والمعلمات فضOًال  ) ١٦ـ ١٠(عدد المدارس االبتدائیة التي تضم 
ھا المكOان المخّصOص لتعلOیم التالمیOذ القOراءة      وصOف ب. والمرافق الملحقOة األخOرى  احة اللعب والحدائق عن اإلدارة وس

والكتابة وتنمیة قدرتھم اللغویة والمعرفیة، لذا تعOد المدرسOة أحOد الخOدمات التعلیمیOة المادیOة الرئیسOة المكّملOة لخدمOة          
العOدد المتوقOـّع تسOجیلھ     بحسOب لمناطق المختلفOة مOن اإلقلOیم    الكادر التعلیمي، ما یستلزم توفیر العدد الكافي منھا في ا

وبلOOغ مؤّشOOر عOOدد التالمیOOذ إلOOى عOOدد  . تلمیOOذ لكOOل مدرسOOة إبتدائیOOة) ٣٦٠ـ٣٠٠OO(حOOّدد المؤّشOOر مOOا بOOین . مOOن التالمیOOذ



)١٧٦(  
 

) ٤٢١(إزداد إلى  )٢٠٠٨-٢٠٠٧( للسنة الدراسیةمدرسة /تلمیذ) ٤٠٥(نحو المدارس االبتدائیة في محافظة النجف 
ویOدل علOى    یالحظ بأنھ أعلى مOن المعیOار التخطیطOي المحOّدد،    ، )٢٠١١-٢٠١٠( السنة الدراسیةخالل  مدرسة/تلمیذ

لكOن العOدد    ،مدرسة على مستوى المحافظة) ٩٥(زخم التالمیذ في المدارس االبتدائیة ونقص في عددھا یبلغ حوالي 
نقOص المOدارس بOین وحOدة إداریOة ألخOرى أبرزھOا         ویتبOاین  )*(الوحOدات اإلداریOة   بحسOب یزداد إذا بحث في المؤشر 

تلمیOذ الحOد األعلOى    ) ٣٦٠(مدرسة وحتى یكOون حّصOة كOل مدرسOة     /تلمیذ) ٥٤٥(مركز قضاء النجف یبلغ مؤشرھا 
 بحسOب مدرسة إبتدائیة أخOرى، إذ یبلOغ العOدد المطلOوب مOن المOدارس االبتدائیOة        ) ١١٤(للمعیار المحدد البد من فتح 

بسبب الحجم السكاني وعدد التالمیذ الكبیر الملتحق . مدرسة) ٢٢٣(سة في حین العدد الموجود مدر) ٣١١(المعیار 
مOOدارس، إذ یبلOOغ العOOدد المطلOOوب مOOن   ) ٤(مدرسOOة بOOنقص قOOدره  /تلمیOOذ) ٣٩٦(یOOأتي بعOOده ناحیOOة الحیOOرة نحOOو   . بھOOا

وقد جاء مركز قضاء الكوفة  .مدرسة) ٣٥(مدرسة في حین العدد الموجود ) ٣٩(المعیار  بحسبالمدارس االبتدائیة 
) ١٠٢(مدرسOة فOي حOین كOان العOدد المطلOوب       ) ٩٥(مدرسOة، إذ یبلOغ عOدد مدارسOھ االبتدائیOة      /تلمیذ) ٣٨٨(بمؤشر 
 .أّما الوحدات اإلداریة األخرى یبلغ مؤشرھا دون المعیار المحّدد وال تعاني من نقص في عدد المدارس. مدرسة

  

 :ومعاییر تخطیطھا لثانويالتعلیم اخدمات واقع  -٣ -٢-٣ -٤

  :واقع خدمات التعلیم الثانوي -١ -٣ -٢ -٤

ة التOي  ھاّمO مOن مؤسسOات المراحOل التعلیمیOة ال    ) المتوسOطة، اإلعدادیOة، الثانویOة   (تعد مدارس المرحلة الثانویOة  
م خOدماتھا  وعOادة مOا تخOدم أكثOر مOن محلOة سOكنیة، وتقOدّ        وتنتشر فOي منOاطق اإلقلOیم     ،تعتمد علیھا المرحلة الجامعیة
من (المدرسة المتوسطة : ویكون نظامھا في العراق على النحو اآلتي. عام) ١٧ـ١٢(للطلبة الذین تتراوح أعمارھم 

من الصOف الرابOع اإلعOدادي إلOى الصOف      (، المدرسة اإلعدادیة )الصف األول المتوسط إلى الصف الثالث المتوسط
المدرسOOة الثانویOOة یكOOون نظامھOOا شOOامل لنظOOامي المتوسOOطة       ، أّمOOا )السOOادس اإلعOOدادي بفرعیھOOا العلمOOي واألدبOOي    

طالOب،  ) ٧٢٥٠٤(مدرسOة، ضOّمت   ) ١٩٦(الثانویة في محافظOة النجOف نحOو   المرحلة بلغ عدد مدارس . واإلعدادیة
 .)٢٠٠٨-٢٠٠٧( السOنة الدراسOیة  فOي   ُشعبة) ٢١٧٤(مدرس وعدد الُشعب ) ٥٥٥٣(بلغ عدد المدرسیین فیھا  فیما

مOOدارس متوسOOطة ونحOOو  ) ٪٥١(بواقOOع ، )٢٠١١-٢٠١٠( السOOنة الدراسOOیةخOOالل  )**(مدرسOOة )٢٥٦(إزدادت إلOOى 
منھا في الحضر والباقي فOي الریOف، وقOد توّزعOت علOى      ) ٪٧٨.٩(، بلغ حوالي )إعدادیة وثانویة(مدارس ) ٪٤٩(

درس، وعOدد  م) ٦٦٧٧(بلغ عدد المدرسیین فیھا  فیماطالب، ) ١٠٠٤٥٠(الوحدات اإلداریة في المحافظة، ضّمت 
  ).٨٥(جدول . ُشعبة) ٢٩٧٣(الُشعب 

الوحOدات اإلداریOة یالحOظ إسOتحواذ مركOز قضOاء        بحسOب للمOدارس الثانویOة    المكOاني وعند البحOث فOي التوزیOع    
مدرسOOة، یOOدرس فیھOOا   ) ١١٨(مOOن مجمOOوع عOOددھا فOOي المحافظOOة، إذ بلOOغ عOOددھا     ) ٪٤٦.١(النجOOف علOOى حOOوالي   

مOدرس نحOو   ) ٣٢٦٧(بلOغ عOدد المدرسOیین فیھOا      فیمOا وع عOدد الطلبOة،   مOن مجمO  ) ٪٥٣.٤(طالب مثلOوا  ) ٥٣٦٠٥(
. مOن مجمOوع عOدد الُشOعب    ) ٪٥١.٨(شعبة شكOـّلت حOوالي   ) ١٥٤١(من مجموع عدد المدرسیین، ونحو ) ٪٤٨.٩(

                                                 
مدى حاجتھا للخدمات، إذ ھناك وحدات إداریة فیھا فائض عن عادةً ما یختلف المؤشر العام لإلقلیم عن واقع كل وحدة إداریة و *)(

 .المعیار التخطیطي المحّدد سیظلـّل عن النقص الحاصل للخدمات في بعضھا اآلخر إذا ما أعتمد المؤشر العام
مدرسة ) ٣(و )٤(و )١٦(لوقف الشیعي التي بلغ عددھا من ضمنھا المدارس المسائیة واألھلیة والمدارس الثانویة التابعة لدیوان ا )**(

مدرس على التوالي، ونحو ) ١٢٠(و )٤٤(و )١١٩(طالب على التوالي ونحو ) ٧٤٢(و )١٣١٣(و )٦٠٢٤(على التوالي ونحو 
 .ُشعبة على التوالي) ٢٩(و )١٦١(و )١٧٧(



)١٧٧(  
 

) ٪١٨.٧(، وحOوالي  للمرحلOة  مOن مجمOوع عOدد المOدارس    ) ٪١٨.٤(جاء بالمرتبة الثانیة مركز قضاء الكوفة بنسبة 
. من مجموع عدد الشعب) ٪١٨.٦(من مجموع عدد المدرسیین، ونحو ) ٪١٩.٢(عدد الطلبة، وحوالي من مجموع 

، للمرحلOة  على التوالي من مجموع عدد المدارس) ٪٧.٨(و )٪٨.٦(تالھا كل من ناحیتي المشخاب والعباسیة نحو 
لتوالي مOن مجمOوع عOدد    على ا) ٪٧.٦(و )٪٧.٣(على التوالي من مجموع الطلبة، وحوالي ) ٪٦(و )٪٦.٧(ونحو 

علOOى التOOوالي مOOن مجمOOوع عOOدد الشOOعب، جOOاء بعOOدھا الوحOOدات اإلداریOOة      ) ٪٦.٢(و )٪٦.٨(المدرسOOیین، وحOOوالي  
) ٪٥٠(في المحافظة یالحظ بان حOوالي   أّما الحالة العمرانیة للمدارس الثانویة وإستقاللیتھا ،األخرى وبنسب مختلفة

مOدارس تعOاني مOن مشOكلة االزدواج فOي مبنOى مشOترك، معظمھOا فOي          ) ٪٦٣(یحتاج إلOى صOیانة وتOرمیم، وحOوالي     
  ).٨٦(جدول ). النجف، الكوفة، العباسیة، المشخاب: (الوحدات اإلداریة اآلتیة

  
  )٨٥(جدول 

بیئتھا والوحدة اإلداریة في محافظة النجف  بحسبأعداد المدارس الثانویة وإعداد المدرسین والطلبة والشعب فیھا و
  )٢٠١١- ٢٠١٠( ةللسنة الدراسی

 ت
  األعداد

مجموع   الثانویة  اإلعدادیة  المتوسطة
 المدارس

 الُشعب المدرسیین الطلبة
المدارس 

في 
 الحضر

المدارس 
في الریف   الوحدة

  اإلداریة
  ٠  ١١٨  ١٥٤١  ٣٢٦٧  ٥٣٦٠٥  ١١٨  ٢٦  ٣٣  ٥٩  النجف.ق. م  ١
  ٣  ٥  ٨٢  ٢٦٤  ٢٦١٥  ٨  ٣  ٠  ٥  الحیدریة. ن  ٢
  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  الشبكة. ن  ٣
  ٩  ٣٨  ٥٥٤  ١٢٨٤  ١٨٧٩٣  ٤٧  ٧  ١٣  ٢٧  الكوفة.ق. م  ٤
  ١٣  ٧  ١٨٥  ٥١١  ٦٠٤٠  ٢٠  ٤  ٣  ١٣  العباسیة. ن  ٥
  ٤  ٥  ٨٣  ٢٠٣  ٢٢٥٨  ٩  ٤  ١  ٤  الحریة. ن  ٦
  ٠  ١٢  ١٢٤  ٢٠٦  ٣٧٩٩  ١٢  ٤  ٣  ٥  المناذرة.ق. م  ٧
  ٥  ٤  ٩٥  ٢٤٩  ٣٤١٤  ٩  ٣  ٢  ٤  الحیرة. ن  ٨
  ١٢  ١٠  ٢٠٢  ٤٨٧  ٦٧٠١  ٢٢  ٦  ٣  ١٣  المشخاب. ن  ٩

  ٨  ٣  ١٠٧  ٢٠٦  ٢٩٧٠  ١١  ٨  ١  ٢  القادسیة. ن  ١٠
  ٥٤  ٢٠٢  ٢٩٧٣  ٦٦٧٧  ١٠٠٤٥٠  ٢٥٦  ٦٥  ٥٩  ١٣٢  المجموع
على وزارة التربیة، مدیریة تربیة محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط التربوي، شعبة اإلحصاء، بیانات غیر باإلعتماد : المصدر

  .٢٠١١منشورة، 
  )٨٦(دول ج

  حالتھا العمرانیة واستقاللیتھا في أقضیة ونواحي محافظة النجف بحسبرس الثانویة أعداد مباني المدا
  ٢٠١٠ لسنة

 ت

  األعداد
  

  الوحدة
  اإلداریة

مباني 
س

المدار
س   

المدار
صالحة

ال
س التي  

المدار
تحتاج إلى 

ترمیم
  

س غیر 
المدار

صالحة
ال

س   
المدار

المنفردة
س   

المدار
المزدوجة

  

  ٤٠  ٢٩  ١  ٣١  ٣٧  ٦٩  النجف.ق. م  ١
  ٣  ٠  ٠  ٠  ٣  ٣  الحیدریة. ن  ٢



)١٧٨(  
 

  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  الشبكة. ن  ٣
  ١٧  ٦  ٠  ١٣  ١٠  ٢٣  الكوفة.ق. م  ٤
  ٦  ٤  ٠  ٧  ٣  ١٠  العباسیة. ن  ٥
  ٤  ٠  ٠  ٣  ١  ٤  الحریة. ن  ٦
  ٥  ٠  ٠  ٣  ٢  ٥  المناذرة.ق.م  ٧
  ١  ٣  ٠  ٢  ٢  ٤  الحیرة. ن  ٨
  ٧  ٢  ١  ٢  ٦  ٩  المشخاب. ن  ٩

  ١  ٥  ١  ٢  ٣  ٦  القادسیة. ن  ١٠
  ٨٤  ٤٩  ٣  ٦٣  ٦٧  ١٣٣  المجموع

على وزارة التربیة، مدیریة تربیة محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط التربوي، شعبة اإلحصاء، بیانات غیر باإلعتماد : المصدر
  .٢٠١١منشورة، 

  
  :المعاییر التخطیطیة لخدمات التعلیم الثانوي -٢ -٣ -٢ -٤

  :في الوحدات اإلداریة على النحو اآلتي التخطیطّیةالمعاییر  بحسبیمكن توضیح تقویم خدمات التعلیم الثانوي 
) ٢٥ـO ١٨(وقOد تOراوح مؤشOره النمOوذجي مOابین      یشیر إلى عدد الطلبة لكل مدرس، ): مدرس/طالب(معیار  .١

مOّدرس فOي   /طالOب ) ١٣(نحOو  وعند تطبیق المعیار على واقع المحافظOة بلOغ المؤّشOر فOي المحافظOة      . طفل لكل معلم
، یالحظ بأنھ )٢٠١١-٢٠١٠( السنة الدراسیةخالل  رسمّد/طالب) ١٥(إزداد إلى  )٢٠٠٨-٢٠٠٧( السنة الدراسیة

أقل من المعیار التخطیطي، ما یشیر إلى عOدم وجOود عجOز فOي عOدد المدرسOین بOل ھنOاك حالOة مOن المثالیOة لحصOة             
ة الثانویة في المحافظة، المدرس من عدد الطلبة ما ینعكس إیجابًا على كفاء الخدمة وتحقـّق نتائج جیدة لطلبة المرحل

وقد تباین ھذا المؤشر بین وحدة إداریة وأخرى، إذ یالحظ في مركز قضائي المناذرة والنجف یبلغ مؤشرھما أعلOى  
من المؤشر المتحقـّق على عموم المحافظة، مّما یعني بإن نسOبة عOدد طلبتھمOا إلOى عOدد المدرسOیین فیھمOا أكثOر مOن          

 .)٨٨(وجدول ) ٣٤(وشكل )٨٧(جدول . ألخرىمثیلتھا في الوحدات اإلداریة ا
 بOین عOدد الطلبOة إلOى عOدد الُشOعب      یشیر إلى عدد الطلبة لكل شعبة، إذ یوّضح النسOبة   ):شعبة/طالب(معیار  .٢

ة والمكّملOOة لكفOOاءة الخدمOOة المقّدمOOة مOOن    ھاّمOOعOOدد الطلبOOة مOOن الخOOدمات ال   بحسOOبالتOOي یعOOد توفیرھOOا بعOOدد مناسOOب    
السOنة  شعبة فOي  /طالب) ٣٣(نحو بلغ المؤّشر في المحافظة . شعبة/طالب) ٣٠ـ٢٩(ما بین حّدد المعیار . المدرسیین

، یالحظ بأنھ أعلOى  )٢٠١١-٢٠١٠( السنة الدراسیةخالل شعبة /طالب) ٣٤(، إزداد إلى )٢٠٠٨-٢٠٠٧( الدراسیة
ومحدودیOة الُشOعب، مOا     من المعیار التخطیطي ویشیر إلى إكتظاظ الطلبة في الُشعب، بسبب العدد الكبیر مOن الطلبOة  

) ٣٠(شعبة على العدد الموجود في عمOوم المحافظOة حتOى تكOون ُشOعبة واحOدة متوفOـّرة لكOل         ) ٣٧٥(یستلزم إضافة 
) ٣٦(وقد تباین النقص في عدد الُشعب بین وحدة إداریة وأخOرى أبرزھOا ناحیOة الحیOرة التOي یبلOغ مؤشOرھا        . طالب
ُشOعب، إذ  ) ١٩(ـّر على مستوى المحافظة، ویبلغ نقOص عOدد الُشOعب فیھOا     شعبة یفوق المعیار المحّدد والمؤش/طالب

یOأتي بعOدھا مركOز قضOاء     . ُشOعبة ) ١١٤(المعیOار   بحسOب ُشOعبة فOي حOین العOدد المطلOوب      ) ٩٥(یبلغ العدد المتوفـّر 
فOي حOین العOدد المطلOوب     ) ١٥٤١(شOعبة، إذ بلOغ عOدد الشOعب     ) ٢٤٦(شعبة بOنقص قOدره   /طالب) ٣٥(النجف نحو 

شعبة، بلغ عدد الشOعب فیھOا نحOو    /طالب) ٣٤(وقد جاء مركز قضاء الكوفة بمؤشر . شعبة) ١٧٨٧(المعیار  بحسب
شOOعبة، كOOذلك الحOOال فOOي الوحOOدات اإلداریOOة األخOOرى عOOدا نOOاحیتي   ) ٦٢٦(شOOعبة فOOي حOOین العOOدد المطلOOوب  ) ٥٥٤(

 .نقص القادسیة والحریة التي یبلغ مؤشرھما ضمن المعیار المحّدد وال تعاني من
بOین عOدد الطلبOة    یشیر إلى عدد الطلبة لكل مدرسة ثانویة واحOدة، إذ یوّضOح النسOبة    ): مدرسة/طالب(معیار  .٣

) ٢٤ـO ١٨(مOا بOین   الطلبة والكادر التدریسي فضًال عن الُشOعب یتOراوح عOددھا    تضم إلى عدد المدارس الثانویة التي 



)١٧٩(  
 

) ٣٧٠(نحOو  مؤّشOر فOي المحافظOة    الوبلOغ  . رسOة ثانویOة  طالب لكل مد) ٥١٠ـ  ٤٨٠(، وقد حّدد المؤّشر ما بین ُشعبة
-٢٠١٠( السنة الدراسیةخالل  مدرسة/طالب) ٣٩٢(، إزداد إلى )٢٠٠٨-٢٠٠٧( السنة الدراسیةمدرسة في /طالب

. یالحظ بأنھ ضمن المعیار التخطیطي، ویشیر بعدم وجود نقص في عدد المOدارس الثانویOة فOي المحافظOة     ،)٢٠١١
الوحOدات اإلداریOة، إذ یالحOظ إن كOل مOن مركOز قضOائي النجOف والكوفOة یبلOغ مؤشOرھما            بحسب  وقد تباین المؤشر

أعلى من المؤشر المتحقق على عموم المحافظة، مّما یعني بOإن نسOبة عOدد الطلبOة فOي مدارسOھما الثانویOة أكثOر مOن          
 .دات اإلداریة األخرىمثیلتھا في الوح

  )٨٧(جدول 
الوحدة اإلداریة في محافظة النجف بحسب  وإعداد المدرسین إلى عدد الطلبة فیھامؤشرات أعداد المدارس الثانویة 

  )٢٠١١- ٢٠١٠( للسنة الدراسیة

 ت
  المؤشرات

 مدرسة/طالب شعبة/طالب مدرس/طالب  اإلداریة الوحدة

  ٤٥٤  ٣٥  ١٦  النجف.ق. م  ١
  ٣٢٧  ٣٢  ١٠  الحیدریة. ن  ٢
  ٠  ٠  ٠  الشبكة. ن  ٣
  ٤٠٠  ٣٤  ١٥  الكوفة.ق. م  ٤
  ٣٠٢  ٣٣  ١٢  العباسیة .ن  ٥
  ٢٧٩  ٣٠  ١٢  الحریة. ن  ٦
  ٣١٧  ٣١  ١٨  المناذرة.ق. م  ٧
  ٣٧٩  ٣٦  ١٤  الحیرة. ن  ٨
  ٣٠٥  ٣٣  ١٤  المشخاب. ن  ٩

  ٢٧٠  ٢٨  ١٤  القادسیة. ن  ١٠
  ٣٩٢  ٣٤  ١٥  المجموع

  ).٨٥(على جدول باإلعتماد: المصدر
  
  

  )٣٤( شكل
  )٢٠١١ـ ٢٠١٠( للسنة الدراسیةفي محافظة النجف الوحدة اإلداریة بحسب  التعلیم الثانويخدمات مؤشرات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



)١٨٠(  
 

  
  
  

  

  ).٨٧(باإلعتماد على جدول : المصدر
  
  
  )٨٨(جدول 

المعاییر التخطیطیة في الوحدات اإلداریة في بحسب  فترض توفرھاأعداد المدارس الثانویة والمدرسیین والُشعب الم
  )٢٠١١-٢٠١٠( للسنة الدراسیةمحافظة النجف 

 ت
  عداداأل

 شعبة مدرس  اإلداریة الوحدة
مدرسة 
  ثانویة

  ١٠٥  ١٧٨٧  ٢١٤٤  النجف.ق. م  ١
  ٥  ٨٧  ١٠٥  الحیدریة. ن  ٢
  ٠  ٠  ٠  الشبكة. ن  ٣
  ٣٧  ٦٢٦  ٧٥٢  الكوفة.ق. م  ٤
  ١٢  ٢٠١  ٢٤٢  العباسیة. ن  ٥
  ٥  ٨٤  ١٠١  الحریة. ن  ٦
  ٨  ١٢٧  ١٥٢  المناذرة.ق. م  ٧
  ٧  ١١٤  ١٣٧  الحیرة. ن  ٨
  ١٣  ٢٢٣  ٢٦٨  المشخاب. ن  ٩

  ٦  ٩٩  ١١٩  القادسیة. ن  ١٠
  ١٩٧  ٣٣٤٨  ٤٠١٨  المجموع

  ).٨٥(على جدول  باإلعتماد: المصدر
  

  
  :التعلیم المھني ومعاھد إعداد المعلمین والمعلماتخدمات واقع  -٤ -٢ - ٤

 :معینة مجاالتبالمدارس المھنیة والفنیة وتكون متخصصة بعادة ما تسمى إن مدارس التعلیم المھني 
ما یكون توزیعھا على مستوى ، وغالبًا )معلماتالمعلمین وإعداد المنزلیة، المھن التجاري، الزراعي، الالصناعي، (

وتبدأ الدراسة فیھا بعد الدراسة المتوسطة أي موازیة للدراسة اإلعدادیة ومدتھا ثالث سنوات ضمن المرحلة  .المدن
دول المتقّدمة لما تقوم بھ من دور ھام في إعداد خریجین الثانویة، وتسعى أغلب الدول إلى التوّسع فیھا السیما في ال

  .بمھن ووظائف معینة وبمھارة عالیة ةصمتخّصكوادر وسطّیة 
طالب وبلغ ) ٢٣٩٨(درس فیھا إعدادیات للصناعة، ) ٧(بلغ عدد مدارس التعلیم المھني في المحافظة وقد 

، في حین إزدادت ھذه )٢٠٠٨-٢٠٠٧( یةالسنة الدراسشعبة في ) ١٠٠(مدرس ونحو ) ٥١٢(عدد المدرسیین 
) ١٠٦(مدرس ونحو ) ٧٠٨(بلغ عدد المدرسیین یطالب، و) ٢٠٥٧(نحو ٢٠١١ـ٢٠١٠األعداد في  العام  الدراسي 

 ،للذكور وواحدة لإلناث أربعةبواقع  إعدادیات في مركز قضاء النجف خمسة: توّزعت على النحو اآلتي. شعبة
مؤشراتھا بحسب  وال تعاني من عجز. )٨٩(جدول . ز قضائي الكوفة والمناذرةوواحدة للذكور فقط في كل من مرك

شعبة، بل ھناك نقص في عدد الطلبة /طالب) ١٩(مدرسة، /طالب) ٢٩٤(مدرس، /طالب) ٣(التخطیطیة التي تبلغ 



)١٨١(  
 

العلمي إذ یتسم التعلیم المھني بالطابع ..). التجاري، الزراعي، مھن منزلیة(ومدارس المھنیة ذات التخصصات 
لذا یالحظ إرتفاع عدد طلبتھ في الدول . والتطبیقي الذي یلبي حاجة اإلعمال المطلوبة للنھوض بواقع التنمیة الشاملة

المتقدمة وإزدیاد اإلھتمام بھ لكن الحال یختلف في الدول النامیة فإن إقبال الطلبة علیھ ضعیف قیاسًا بإقبالھم على 
  .ل أكثر من التعلیم المھني بعد إكمالھم التعلیم الجامعيالتعلیم الثانوي الذي یتیح فرص عم

األول : أّما معاھد إعداد المعلمین والمعلمات یوجد معھدان حكومیان كالھما یقعان في مركز قضاء النجف
للسنة شعبة ) ١٧(ونحو  مدرس) ٦٥(عدد المدرسیین فیھ نحو وبلغ  طالب) ٣٨٨(اد المعلمین یدرس فیھ معھد إعد
) ٦٨(طالبة وتدّرس فیھ ) ٣٨٤(والثاني معھد إعداد المعلمات تدرس فیھ ). ٩٠(جدول . )٢٠١١-٢٠١٠( الدراسیة
إلعداد  )معھد الزھراء للعلوم اإلسالمیة(وھناك معھد أھلي . اذاتھ للسنة الدراسیةشعبة ) ١٦(بواقع  مدّرسة

بلغ عدد الشعب  فیماربعة مدرسیین طالبة، وعدد المدرسیین أ) ٣١٠(المعلمات في التخصصات الدینیة تدرس فیھ 
  .شعبة) ١٤(

  )٨٩(جدول 
وعدد المدرسین والطلبة والشعب فیھا وحسب حالتھا العمرانیة في ) إعدادیات الصناعة(عدد مدارس التعلیم المھني 

  )٢٠١١ـ٢٠١٠( للسنة الدراسیةالوحدة اإلداریة بحسب  محافظة النجف

 ت

  األعداد
  

  الوحدة
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  النجف.ق. م  ١
  ٧  ١  ٢  ١  ٦٨  ١٢٢٥  ٤٣١  ٤  ذكور
  ١  ٠  ٠  ١  ١٥  ٣٤٢  ٨٩  ١  إناث

  ٠  ٠  ١  ٠  ١٣  ٣٠٣  ٩٤  ١  ذكور  الكوفة.ق.م  ٢
  ٠  ٠  ١  ٠  ١٠  ١٨٧  ٩٤  ١  ذكور  المناذرة.ق.م  ٣

  ٨  ١  ٤  ٢  ١٠٦  ٢٠٥٧  ٧٠٨  ٧  ـ  المجموع
على وزارة التربیة، مدیریة تربیة محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط التربوي، شعبة اإلحصاء، بیانات غیر باإلعتماد : المصدر

  .٢٠١١منشورة، 
  )٩٠(جدول 

للسنة یھا ضمن محافظة النجف أعداد معاھد إعداد المعلمین والمعلمات وكادر المدرسین والطلبة والُشعب ف
  )٢٠١١-٢٠١٠( الدراسیة

 ت
  األعداد
  
  

عدد  المعھد
 الُشعب الطلبة المدرسیین المعاھد

١  
  النجف.ق.م

  ١٧  ٣٦٨  ٦٥  ١  إعداد المعلین
  ١٦  ٣٨٤  ٦٨  ١  إعداد المعلمات  ٢
  ١٤  ٣١٠  ٤  ١  )ع(الزھراء معھد   ٣

  ٤٧  ١٠٦٢  ١٣٧  ٣   المجموع
ة التربیة، مدیریة تربیة محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط التربوي، شعبة اإلحصاء، على وزارباإلعتماد : المصدر

  .٢٠١١بیانات غیر منشورة، 
  

  
  :المعاییر التخطیطیة للخدمات التعلیمیة بالنسبة لعدد السكان -٥ -٢ -٤



)١٨٢(  
 

دیOOة، إي تOOزداد إن العالقOOة بOOین عOOدد السOOكان وعOOدد ریOOاض األطفOOال والمOOدارس االبتدائیOOة والثانویOOة عالقOOة طر  
وقOد تOم إعتمOاد أعOداد محOدّدة مOن السOكان لكOل مرحلOة تعلیمیOة یمكOن             مات التعلیمیة بزیOادة عOدد السOكان   الحاجة للخد

ائیOة  وفي مبادئ التخطOیط الحضOري یOتم تحدیOد مدرسOة إبتد     . االستناد علیھا في تخطیط الخدمات التعلیمیة في اإلقلیم
إخOتالف بOین عOدد سOكان محّلOة سOكنیة وأخOرى، كOذلك عOدد السOكان فOي             لكن ھناك وروضة أطفال لكل محلة سكنیة

ثانویOة التOي یخطOط لھOا ضOمن التخطOیط اإلقلیمOي        البتدائیOة و للمOرحلتین اإل المناطق الریفیة التي تحتOاج إلOى مOدارس    
 )*()١(.السOكان یكون أكثر تحدیدًا لمجمل عدد المدارس التي یحتاجھا اإلقلیم ضمن المعاییر التخطیطیة بالنسOبة لعOدد   و

  :ھذه المعاییر في الوحدات اإلداریة لمحافظة النجف على النحو اآلتيبحسب  ویمكن تقویم الخدمات التعلیمیة
  ): روضة/نسمة(معیار  -١ -٥ -٢ -٤

بOالقرب   یجادھOا م إلزامیة اإللتحOاق بھOا وضOرورة إ   وبسبب عدیشیر إلى عدد السكان لكل روضة أطفال واحدة، 
انیة ومOOا تتطلبOOھ مOOن مسOOتوى ثقOOافي عOOالي لوالOOدّي الطفOOل یسOOتلزم تOOوفیر العOOدد الكOOافي منھOOا فOOي  مOOن التجمعOOات السOOك

. روضOة /نسOمة ) ٢٥٠٠ـO ١٥٠٠(تOراوح  مؤّشOرھا مOا بOین     وقOد  . عدد سOكانھا فOي اإلقلOیم   بحسب  المناطق الحضریة
ة، یالحOظ بأنOھ   روضO /نسOمة ) ٣٣١٢٦(ویبلغ مؤّشر عدد السكان إلى عدد ریاض األطفOال فOي محافظOة النجOف نحOو     

أعلOى مOن المعیOار المحOّدد بكثیOOر، بسOبب عOدم إلزامیOة ھOOذه المرحلOة مOا إنعكOس علOى قّلOOة عOدد ریOاض األطفOال فOOي               
المحافظة، وقد تباین المؤّشر من وحدة إداریة ألخرى تبعًا لعدد السكان الحضر وعدد ریاض األطفال، إذ یبلغ أعاله 

فOي   دناهوأ. روضة على التوالي/نسمة) ٢٤٤٥٣(روضة، /نسمة) ٢٧٤٣٠(في مركزي قضاء النجف والكوفة نحو 
لOOذا فOOإن جمیOOع الوحOOدات اإلداریOOة تعOOاني مOOن نقOOص فOOي عOOدد ریOOاض  . روضOOة/نسOOمة) ٥٥٠٢(ناحیOOة القادسOOیة نحOOو 

معیار الحجم السكاني لكل وحOدة إداریOة كمOا فOي     بحسب  ھذا المعیار ما یتطلب توفیر العدد المناسببحسب  األطفال
  .)٩٢(وجدول  )٣٥(وشكل  )٩١(جدول 

  )٩١(جدول 
الوحدة اإلداریة في محافظة النجف بحسب  مؤشرات ریاض األطفال والمدارس االبتدائیة والثانویة إلى عدد السكان

  )٢٠١١- ٢٠١٠( للسنة الدراسیة

 ت
  المؤشرات

  اإلداریة الوحدة
 (*)مدرسة ثانویة /نسمة مدرسة إبتدائیة/نسمة روضة/نسمة

  ٥٤٢٣  ٣٠٦٤  ٢٧٤٣٠  النجف.ق. م  ١
  ٦٠٧٢  ١٧٣٥  ١٥٥٧٢  الحیدریة. ن  ٢
  ٠  ٩٣٥  ٠  الشبكة. ن  ٣
  ٤٤٤٧  ٢٢٤٧  ٢٤٤٥٣  الكوفة.ق. م  ٤
  ٤٠٤١  ١٦٤٩  ١٢٥٩١  العباسیة. ن  ٥
  ٣١٢٩  ١٤٨٢  ١٠٤٢٧  الحریة. ن  ٦
  ٦٢٢٥  ٤٠٤٦  ١٣٧٧٩  المناذرة.ق. م  ٧
  ٣٨٠٦  ٩٧٩  ١٥٥١٦  الحیرة. ن  ٨
  ٣٦٨٣  ١٤٤٧  ١٣١٧٠  المشخاب. ن  ٩

                                                 
  :لإلستزادة حول المعاییر التخطیطیة للخدمات التعلیمیة بالنسبة لعدد السكان) ١(

  ).٣٦٩ـ٣٦٠(، ص در سابقمصـ أحمد خالد عالم، 
  .١٥٨، صمصدر سابقـ ممدوح شعبان دبس، 

 .٩٨، صمصدر سابقـ خلف حسین علي الدلیمي، تخطیط الخدمات المجتمعیة والبنیة التحتیة، 
لة وعدد الطلبة للمرح) ٪١٥(وعدد التالمیذ للمرحلة االبتدائیة حوالي ) ٪٤.٥(األطفال لمرحلة ریاض األطفال حوالي یقّدر عدد  *)(

 . من إجمالي عدد السكان في اإلقلیم) ٪١٢(الثانویة حوالي 



)١٨٣(  
 

  ٣٦٨٢  ١٢٦٦  ٥٥٠٢  القادسیة .ن  ١٠
  ٤٨٥٧  ٢٣١٥  ٣٣١٢٦  المجموع

  .من ضمنھا إعدادیات الصناعة ومعاھد إعداد المعلمین والمعلمات(*) 
  ).٨٥(و) ٨١(و )٧٨(جدول وال ٢٠١٠عدد سكان المحافظة لسنة على باإلعتماد : المصدر

  
  )٣٥(شكل 

الوحدة اإلداریة في محافظة النجف بحسب  د السكانمؤشرات ریاض األطفال والمدارس االبتدائیة والثانویة إلى عد
  )٢٠١١- ٢٠١٠( للسنة الدراسیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

    

  ).٩١(باإلعتماد على جدول : المصدر
  )٩٢(جدول 

المعاییر التخطیطیة بالنسبة لعدد بحسب  المفترض توفـّرھاأعداد ریاض األطفال والمدارس االبتدائیة الثانویة 
  ٢٠١٠ریة في محافظة النجف لعام وحدة إداكل  فيالسكان 

 ت
  اإلعداد

  اإلداریة الوحدة
ریاض 
 (*)األطفال

المدارس 
 *)*(االبتدائیة

المدارس 
  *)**(الثانویة

  ١٧١  ٣٤٢  ٢٦٣  النجف.ق. م  ١
  ١٢  ٢٤  ٦  الحیدریة. ن  ٢
  ٠  ١  ٠  الشبكة. ن  ٣
  ٥٣  ١٠٧  ٥٩  الكوفة.ق. م  ٤
  ٢٠  ٤٠  ٥  العباسیة. ن  ٥
  ٧  ١٤  ٤  الحریة. ن  ٦
  ٢٠  ٤٠  ١١  المناذرة.ق. م  ٧
  ٨  ١٧  ٦  الحیرة. ن  ٨
  ٢٠  ٤١  ١٠  المشخاب. ن  ٩

  ١٠  ٢٠  ٢  القادسیة. ن  ١٠



)١٨٤(  
 

  ٣٢١  ٦٤٦  ٣٦٦  المجموع
  .نسمة من السكان الحضر لكل روضة أطفال ٢٥٠٠تم إعتماد معیار (*) 

  .نسمة لكل مدرسة إبتدائیة ٢٠٠٠تم إعتماد معیار ) *(*
  .من ضمنھا إعدادیات الصناعة ومعاھد إعداد المعلمین والمعلماتو. لكل مدرسة ثانویة نسمة ٤٠٠٠تم إعتماد معیار ) **(*

   .٢٠١٠عدد سكان المحافظة لسنة  علىباإلعتماد : المصدر
  

  ):مدرسة إبتدائیة/نسمة( معیار -٢ -٥ -٢ -٤
د المOOدارس بOOین عOOدد السOOكان إلOOى عOOد یشOOیر إلOOى عOOدد السOOكان لكOOل مدرسOOة إبتدائیOOة واحOOدة، إذ یوّضOOح النسOOبة    

االبتدائیOة، وتعOOد مرحلOOة التعلOOیم االبتOOدائي مرحلOOة إلزامیOOة اإللتحOاق بھOOا، وضOOرورة إنشOOاءھا بOOالقرب مOOن التجمعOOات   
حOّدد  . حجمھOا السOكاني  بحسOب   ة أو الریفیOة السكانیة ما یستلزم توفیر العدد الكافي منھا سواء فOي المنOاطق الحضOری   

ویبلغ مؤّشOر عOدد السOكان إلOى عOدد المOدارس فOي محافظOة          .تدائیةمدرسة إب/نسمة) ٣٠٠٠ـ٢٠٠٠(مؤّشرھا ما بین 
مOOن وحOOدة یتبOOاین ، یالحOOظ بأنOOھ ضOOمن المعیOOار المحOOّدد، إّال إن المؤّشOOر إبتدائیOOة مدرسOOة/نسOOمة) ٢٣١٥(النجOOف نحOOو

إداریOOة ألخOOرى تبعOOًا لعOOدد السOOكان وعOOدد المOOدارس، إذ یبلOOغ المؤّشOOر فOOي مركOOزي قضOOائي المنOOاذرة والنجOOف نحOOو       
بذلك یكونان أعلى من المعیار ویعانیان من نقص في . مدرسة على التوالي/نسمة) ٣٠٦٤(مدرسة، /نسمة) ٤٠٤٦(

 راجOع ی. وال تعOاني مOن نقOص   أّمOا الوحOدات اإلداریOة األخOرى یبلOغ مؤشOرھا دون المعیOار        . عدد المدارس االبتدائیOة 
  .)٩٢(وجدول  )٩١(جدول 
  ): مدرسة ثانویة/نسمة(معیار  -٣ -٥ -٢ -٤

بین عدد الطلبة إلOى عOدد المOدارس الثانویOة     یشیر إلى عدد السكان لكل مدرسة ثانویة واحدة، إذ یوّضح النسبة 
نسمة لكل ) ٥٠٠٠ـ٤٠٠٠(وقد حّدد مؤّشرھا ما بین . التي تكون مكّملة للمرحلة االبتدائیة وسابقة للمرحلة الجامعیة

یشOیر  مدرسة، /نسمة) ٤٨٥٧(ارس الثانویة في المحافظة نحوویبلغ مؤّشر عدد السكان إلى عدد المد. مدرسة ثانویة
 المنOاذرة (ل من الوحدات اإلداریة بأنھ ضمن المعیار التخطیطي، لكن على مستوى الوحدات اإلداریة یالحظ  بإن ك

بOOإن مؤشOOرھا تجOOاوز المعیOOار التخطیطOOي المحOOّدد ویOOدل علOOى وجOOود نقOOص فOOي عOOدد مدارسOOھا  ) النجOOفوالحیدریOOة و
  .أّما الوحدات اإلداریة األخرى فیبلغ مؤشرھا ضمن المعیار المحّدد .الثانویة

  :التعلیم العاليخدمات واقع  -٦ - ٢ - ٤

یعد التعلیم العالي السیما الجامعة ركنا أساسیا من أركان تكوین إقلیم متطّور ومنفتح على التقدم العلمي 
ركز الرئیس إلنتاج البحوث والدراسات العلمیة یكون بمثابة الموّجھ السلیم في عملیة التنمیة والمإذ المعاصر، 

 عملفعادًة ما تناط بالجامعة . جتماعي وعمراني في اإلقلیمإقتصادي وإوالتطبیقیة التي بدونھا یصعب أحداث تقدم 
وجدت  حیث، متطلبات السكانیة بالشكل الذي یلبي والتنم مشاریعھالتخطیط وتقدیم ما یحتاجھ اإلقلیم وتوجیھ 

 ، فتقوم بتحقیق ھذه األھداف والحاجات مجموعة منسكانأھمھا تلبیة حاجات ال حقیق أھداف معینةالجامعة لت
 لبناء مجتمع صالح تعددةالعلمیة والمراكز البحثیة التي تدّرس وتبحث فیھا مجاالت العلوم الم ھاالكلیات وأقسام

ات علمیة فضًال عن مخرجاتھا المؤھلة كوادرھا المتخّصصة من أعمال وإستشار وإقلیم متطّور، من خالل ماتقّدم
وإن التعلیم الجامعي وتطوره لھ . لبي حاجات المجتمع واإلقلیمتوالمتخصصة بتطبیقاتھا المھنیة  بالمعرفة العلمیة

التخطیط والعمل المیداني في إنشاءات وتقدیم الخدمات المجتمعیة  أھمیتھ األساسیة في التنمیة اإلقلیمیة من خالل
 فارتبط. والعمرانیة المختلفة مثل خدمات الطاقة والماء والتشیید والبناء والنقل واالتصاالت وغیرھا واالقتصادیة



)١٨٥(  
 

إنشاء ھذه الخدمات بمدى قدرة التعلیم على انجاز الحاجات الملحة التي تكفّلت الجھة المسؤولة في اإلقلیم بتوفیرھا 
  )١(:من بین ما تقدمھ الجامعة من خدمات للمجتمعفوحمایتھا، 

 .تقدیم االستشارات العلمیة واألكادیمیة في مجاالت التخصص المختلفة .١
  .برامج التعلیم المستمر الموجة إلى تنمیة الكوادر المحلیة .٢
  .المشاركة في المحاضرات والندوات والمؤتمرات العلمیة واألنشطة الثقافیة المختلفة .٣
  .المشاركة الفاعلة في وسائل اإلعالم المختلفة .٤
  .أنشطة مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في .٥
  . تقدیم خدمات أنموذجیة في مجاالت طبیة وھندسیة وزراعیة أو تعلیمیة وغیرھا .٦
 .العالقات العامة ودورھا في التواصل مع المجتمع المحلي .٧

وعدد من الكلیات األھلیة الجامعة التي أسست  ة أكادیمیات أھمھا جامعة الكوفةتوجد في محافظة النجف عّد
، وكلیة الشیخ الطوسي الكلیة اإلسالمیة الجامعة، كلیة الدراسات اإلنسانیة الجامعة(أبرزھا  ٢٠٠٣ عامبعد 

ومؤسسات ھیأة  جامعة الكوفةسیتم التركیز على و. )لیھ السالمع(جامعة اإلمام الصادق فضًال عن  ..)الجامعة
م تأسیسھا وحجم كلیاتھا وأقسامھا العلمیة المتعددة لما تمثلھ من أھمیة كبیرة من حیث ِقدالتعلیم التقني في المحافظة 

أسست جامعة الكوفة عام فقد  .وكوادرھا المتخّصصة وعدد طلبتھا ومدى إسھامھا في عملیة التنمیة اإلقلیمیة
وكلیتا القانون ) بعد فك إرتباطھما من الجامعة المستنصریة(وكانت تضم خمسة كلیات الفقھ والطب  ١٩٨٧

فظة بابل، وكلیة التربیة للبنات في مدینة النجف، إستمرت بالتوسع حتى إزداد عددھا لتصبح والھندسة في محا
نحو ) ٢٠٠٦ـ٢٠٠٥( السنة الدراسیةقد ضّمت خالل و )٢(،٢٠١١ـ  ٢٠١٠ السنة الدراسیةكلیة خالل ) ١٧(
 للسنة الدراسیةلبة طالب وطا) ١٢٩٤٣(إزداد إلى  ،في مراحل الدراسة األولیة كافة )٣(طالبًا وطالبة) ٨٦٨٨(
) ٥٧(بواقع التدریسیین بلقب أستاذ  وبألقاب علمیة مختلفة) ١٢٢٨(یین بلغ عدد التدریس فیما، )٢٠١١ـ٢٠١٠(

یبرز أثر ھذه إذ ). ٩٣(مدرس مساعد، جدول ) ٥٦٠(مدرس ونحو ) ٣٦٢(ونحو  أستاذ مساعد) ٢٤٩(ونحو
لكھا التدریسیین من ناحیة والطلبة الذي یتخرجون منھا وما الجامعة من خالل اإلمكانات والقدرات العلمیة التي یمت

یحملونھ من قدرات علمیة من ناحیة أخرى، تسھم في رفد األنشطة التنمویة وما تنھض بھ كلیات الجامعة 
ومراكزھا ووحداتھا البحثیة في أیجاد الحلول المناسبة للمشكالت الذي یعاني منھا الواقع التنموي في قطاعاتھ 

ھ اإلنتاجیة والخدمیة المتعددة من خالل تقدیم االستشارات العلمیة في تخطیط المشاریع الستراتیجیة ومتابعة وأنشطت
  : تشكیالت ھیأة التعلیم التقني توجد كلیتان ومعھدین في المحافظةأّما  .تنفیذھا في المحافظة

                                                 
مؤتمر جامعة الكوفة الثاني  محمد جواد عباس شبع، الجودة الشاملة في مجال التعلیم ودورھا في تنمیة المجتمع، وقائع: ینظر )١(

، ص ٢٠١٠شورة على قرص مدمج، ، البحوث من، جامعة الكوفة)١٢/٢٠١٠/ ٢٧- ٢٦(لضمان الجودة واالعتماد األكادیمي للمدة 
  .١٢ـ٨

، مطبعة جامعة الكوفة، النجف األشرف، ٢٠١١ـ ٢٠١٠وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، جامعة الكوفة، دلیل جامعة الكوفة ) ١(
 .٢٧، ص٢٠١١

بیانات غیر منشورة ،  حصاء،قسم الدراسات والتخطیط والمتابعة، شعبة اإلوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، جامعة الكوفة، ) ٢(
٢٠٠٦. 



)١٨٦(  
 

) ١٨١٠(ة مختلفة، ویدرس فیھ تدریسي بألقاب علمی) ٧٦(قسم علمي ونحو ) ١١(یضم : النجف/المعھد التقني .١
 .)٢٠١١-٢٠١٠( للسنة الدراسیةطالب وطالبة 

) ١٢٣١(تدریسي بألقاب علمیة مختلفة، ویدرس فیھ ) ٨٥(أقسام علمیة ونحو ) ١٠(یضم : الكوفة/المعھد التقني .٢
 .)٢٠١١-٢٠١٠( للسنة الدراسیةطالب وطالبة 

تدریسي بألقاب علمیة مختلفة، ) ٤٣(تدریسیین فیھا تضم قسمین علمیین وبلغ عدد ال: النجف/الكلیة التقنیة  .٣
  .)٢٠١١-٢٠١٠( للسنة الدراسیةطالب وطالبة ) ٤٥٨(ویدرس فیھا 

تدریسي بألقاب علمیة مختلفة، ) ٢١(تضم قسمین علمیین وبلغ عدد التدریسیین فیھا : الكوفة/الكلیة التقنیة .٤
 . )٢٠١١-٢٠١٠( للسنة الدراسیةطالب وطالبة ) ٢٧٢(ویدرس فیھا 

 الوحدات اإلداریة في محافظة النجف وغالبًا ما توّزعتبحسب  تباین الواقع التنموي للخدمات التعلیمیة
كفاءة الخدمات المقّدمة، ما یتطـّلب إقامة المزید من المدارس الحجم السكاني، وأتّضح إن ھناك عجز في بحسب 

 التي تعاني من زخم على خدماتھا وقد تم البحث فیھا كوادر التعلیمیة السیما في الوحدات اإلداریةالوزیادة عدد 
ن حجم الخدمات التعلیمیة المطلوبة في تزاید مع تزاید حجم السكان لسنة إإذا ما علمنا . المعاییر التخطیطیةبحسب 
لنقص رغم بعض ا في دعم عملیة التنمیة اإلقلیمیة التعلیمي بما یؤھلھ مجالإن المحافظة تمتلك من العمومًا . الھدف

، إذ إن الخدمات التعلیمیة بمراحلھا المختلفة تتأثر وتؤثـّر في عملیة التنمیة من خالل رفدھا في بعض خدماتھ
بالطاقات البشریة والكفاءات العلمیة واألیدي العاملة الماھرة في األنشطة التنمویة اإلنتاجیة أو الخدمیة فضًال عن 

  .في المحافظة حجمھاوزیادة  تأثیر عملیة التنمیة في توسیع ھذه الخدمات

  )٩٣(دول ج
 للسنة الدراسیةالكلیة والقسم واللقب العلمي في جامعة الكوفة بحسب  أعداد الطلبة والتدریسیین موزعین

  )٢٠١١ـ٢٠١٠(
    ت

  الكلیة
    اللقب العلميبحسب  عدد التدریسیین

عدد 
  الطلبة

أستاذ   أستاذ
  مساعد

مدرس   مدرس
  مساعد

  المجموع

  ٦٥١  ١٧٨  ٣٣  ٦٩  ٦٥  ١١  الطب  ١
  ٢٢٥٣  ١٨٢  ٦٢  ٥٩  ٥٤  ٧ التربیة للبنات ٢
  ١٢٧٩  ١٢٣  ٤٢  ٣٤  ٣٧  ١٠ اآلداب  ٣
  ١١٩١  ٤٩  ١٣  ١٣  ١٣  ١٠ اإلدارة واالقتصاد  ٤
  ١١٩١  ١٢٣  ٧٧  ٣٩  ٧  ٠ الھندسة ٥
  ٧٩٢  ٩٣  ٤١  ٣٢  ١٧  ٣ العلوم ٦
  ٦١٣  ٨٠  ٥٣  ١٢  ١١  ٤ الزراعة ٧
  ١٣٤٩  ٥١  ٢١  ١٧  ٩  ٤ الفقھ  ٨
  ٧٣٤  ٤١  ٢٤  ١٢  ٣  ١  علوم السیاسیةالقانون وال  ٩
  ٥٢٨  ٥٦  ٣١  ٢٠  ٤  ١  الصیدلة  ١٠
  ٤٠١  ١٣  ٨  ٣  ٢  ٠  التمریض  ١١



)١٨٧(  
 

  ٣٣٥  ٣٢  ١٨  ٩  ٤  ١  طب األسنان  ١٢
  ١٢١  ٣٦  ٣١  ٢  ١  ٢  الطب البیطري  ١٣
  ٢٣٣  ١٤  ٥  ٦  ٣  ٠  التربیة الریاضیة  ١٤
  ٢٦٢  ٢٧  ١٠  ١١  ٥  ١  الریاضیات وعلوم الحاسوب  ١٥
  ٦٤٥  ٣٦  ٢٥  ٥  ٦  ٠ التربیة  ١٦
  ٣٦٥  ١٩  ٦  ٩  ٤  ٠ التربیة األساسیة ١٧
  ٠  ٥٨  ٥٠  ٤  ٢  ٢ رئاسة الجامعة  ١٨

  ١٢٩٤٣  ١٢٢٨  ٥٦٠  ٣٦٢  ٢٤٩  ٥٧ المجموع
  ١٨١٠  ٧٦  ٥٣  ٥  ١٨  ٠  النجف/المعھد التقني ١٩
  ١٢٣١  ٨٥  ٥١  ١٢  ٢١  ١  الكوفة/المعھد التقني ٢٠
  ٤٥٨  ٤٣  ٣٦  ٢  ٤  ١  لنجف/الكلیة التقنیة ٢١
  ٢٧٢  ٢١  ٩  ٥  ٧  ٠  فةالكو/الكلیة التقنیة ٢٢

  ٣٧٧١  ٢٢٥  ١٤٩  ٢٤  ٥٠  ٢ المجموع
  ١٦٧١٤  ١٤٥٣  ٧٠٩  ٣٨٦  ٢٩٩  ٥٩ المجموع الكلي

  :باإلعتماد على: المصدر
  .٢٠١١جامعة الكوفة، قسم الدراسات والتخطیط والمتابعة، شعبة اإلحصاء، بیانات غیر منشورة، ـ 

  .٢٠١١بیانات غیر منشورة،  ،الطلبة قسم شؤونوالنجف، قسم شؤون التدریسیین، / ـ  المعھد التقني
  .٢٠١١بیانات غیر منشورة،  ،قسم شؤون الطلبةوالكوفة، قسم شؤون التدریسیین، / ـ  المعھد التقني
  .٢٠١١بیانات غیر منشورة، قسم شؤون الطلبة، والنجف، قسم شؤون التدریسیین، / ـ  الكلیة التقنیة
  .٢٠١١بیانات غیر منشورة، قسم شؤون الطلبة، وسیین، الكوفة، قسم شؤون التدری/ ـ  الكلیة التقنیة

  
  :المكانيوتوزیعھا ة لخدمات الصحّیاواقع  -٣-٤

 خOOدماتوم بتقOOدیم التقOOإذ ة التOOي تعنOOى بصOOحة الفOOرد والمجتمOOع،   ھاّمOOة مOOن الخOOدمات ال تعOOد الخOOدمات الصOOحیّ 

ة لمعالجOة المرضOى والمصOابین    مOن خOالل كوادرھOا الطبّیOة والصOحیّ     ة الصOحیّ  ؤسسOات المالالزمOة فOي   والمعالجات 
قیاس ًا لھاّموتؤخذ في كثیر من األحیان مؤشرًا . السكان في اإلقلیم صحةضمان ولقضاء على األوبئة واألمراض وا

إذ ھنOOاك عالقOOة طردیOOة بOOین تطOOّور الخOOدمات الصOOحیة والواقOOع  ،الواقOOع التنمOOوي فOOي اإلقلOOیم كستنمیOOة لOOتعمسOOتوى ال
ترك الخدمات الصحیة وُحسن معالجة األمراض وسیادة مفھوم الصحة العامة بین السكان یالتنموي، إذ إن االھتمام ب

عّرفت . ًا على الواقع التنموي بقطاعاتھ االقتصادیة واالجتماعیة والحضاریة وأنشطتھ األخرى في اإلقلیمییجابأثرًا إ
لیس غیOاب المOرض   جتماعیة الكاملة والسالمة البدنیة والعقلیة واال الصحة إنھا) .W.H.O(منظمة الصحة العالمیة 

، ومفھOOوم ھOOذه الطریقOOة دمOOج الصOOحة العالمیOOة كOOل التOOأثیرات العقلیOOة والطبیعیOOة المعنیOOة بOOالمرض   فحسOOب أو الOOوھن
واألسOOباب االجتماعیOOة الواسOOعة التOOي تسOOّبب األحOOداث الصOOحیة، ویتضOOمن تحسOOین الصOOحة العالمیOOة عالجOOًا متطOOورًا  

ة بأنھOا جمیOع األنشOطة الموجھOة للحفOاظ علOى صOحة اإلنسOان         عّرف الخOدمات الصOحیّ  فیما ت )١(.ومناعة ضد المرض
والبد ان یكون توزیع الخOدمات الصOحیة بشOكل یتناسOب      )٢(.وسالمتھ من خالل معالجتھ من األمراض والوقایة منھا

عOة الخدمOة المقّدمOة    مع أعداد السكان في اإلقلOیم وحسOب المعOاییر المعتمOدة الن زیOادة حجOم السOكان یؤثOـّر علOى طبی         
                                                 

 : ینظر) ١(
  .١٣، ص٢٠٠٥ـ عبد المجید الشاعر وآخرون، الصحة والسالمة العامة، دار الیازوري للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 

 .٤٣، ص٢٠٠٩، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، األردن، ١ـ خلف حسین علي الدلیمي، جغرافیة الصحة، ط
 .١٩٠ـ١٤٥، صمصدر سابق،  خلف حسین علي الدلیمي، تخطیط الخدمات المجتمعیة والبنیة التحتیة: إلستزادةل) ٢(



)١٨٨(  
 

لعیOادات  المستشOفیات، مراكOز الرعایOة الصOحیة، ا    (وعOادًة مOا تشOمل الخOدمات الصOحیة علOى       . )١(ویقلـّل مOن كفاءتھOا  
األطبOاء وأطبOاء األسOنان والصOیادلة وذوي     (فضOًال عOن الكOوادر الطبّیOة والصOحّیة وتضOم        )االستشاریة، الصیدلیات

  ..).المھن الصحّیة
  :دمات الصحیةواقع الخ -١ -٣ - ٤

الصOOحیة فOOي  مؤسسOOاتالخOOدمات الصOOحیة بأنواعھOOا المختلفOOة، وقOOد بلOOغ عOOدد ال  علOOى ضOOمَّت محافظOOة النجOOف  
مستشOOفى بواقOOع ثمانیOOة مستشOOفیات حكومیOOة أحOOدھا     ) ١١( ، إشOOتملت علOOى ٢٠١٠ لسOOنةمؤسّسOOة ) ٩٥(المحافظOOة 

مركز ) ٣٧(مركز صحي بواقع ) ٦٩(ونحو  )٩٤(جدول  ،)*(متخصص بالوالدة واألطفال وثالثة مستشفیات أھلیة
عیOادة طّبیOة شOعبیة صOباحیة وتعمOل ذاتھOا للفتOرة المسOائیة مOع إضOافة           ) ١٤(مركز فرعOي، ونحOو   ) ٣٢(رئیسي  و

) ١٤٢٥(بلغ مجموع عدد األسّرة  فیما .بیت صحي ونحو خمسة فرق صحیة ریفیة) ٣٣(وھناك  .)**(واحدة أخرى
الصحیة كافة في المحافظة  مؤسساتأّما الكادر الطبي العامل في ال). ٩٥( جدول. سریر مھیأة للرقود في المحافظة

) ١٣(نحOو   طبیOب أسOنان  ) ١٣٢(، مOنھم أطبOاء إختصOاص   ) ٪٤٤.٤(نحOو   طبیOب ) ٨٣٩: (كOان علOى النحOو اآلتOي    
. ةصOحیّ  مھن ذوي) ٢٩٥٥( ،كادر تمریضي) ٢٢٦٧(، أربعة منھم إختصاص صیدلي) ٣٠٤(، طبیب إختصاص

  ).٩٦(جدول 
  

  )٩٤(دول ج
  ٢٠١٠الوحدة اإلداریة في محافظة النجف لسنة بحسب  موّزعةالمستشفیات وكادرھا الطبي والصحي وعدد األسّرة فیھا 

الوحدة   ت
  اإلداریة

أطباء   األطباء  المستشفى
  األسنان

الكادر   الصیادلة
  التمریضي

ذوي المھن 
  )*(الصحیة

عدد 
  األسّرة

  ٤٦٦  ٥٢٤  ٢٨٣  ٥٤  ٨  ١٧٧  مدینة الصدر الطّبیة   النجف. ق. م  ١
  ٢٦٢  ٣١٩  ٢٢٠  ٣٨  ٣  ١٥٦  الحكیم العام   ٢
  ٣٠٨  ٣٠٥  ٢١٧  ٣٤  ٣  ٦٠  للوالدة واألطفال ) ع(الزھراء   ٣
  ٣٥  ٢  ٢  ٠  ٠  ١  األمیر األھلي  ٤
  ٠  ٩  ٩  ٠  ١  ٤  )عجلة١٧(المستشفىالمتنقلة  ٥
  ٤٢  ٤٣  ٥٩  ٩  ١  ٢٧  الحیدریة  الحیدریة. ن  ٦
. ق. م  ٧

  الكوفة
  ٢٨  ١٤٩  ٢٠٦  ٩  ٢  ٧٠  الفرات األوسط

  ٢٨  ٤  ٠  ٠  ٠  ١  النجف األھلي  ٨
  ٢٠  ١  ١  ٠  ٠  ١  الغدیر األھلي  ٩

  ٥٠  ٦٢  ١٠٧  ١٤  ١  ٢٥  )ع(السجاد   العباسیة. ن  ١٠
  ١٠٧  ١٨٥  ٢٢٧  ٢١  ٦  ٧٥  المناذرة   المناذرة.ق.م  ١١

  ١٣٤٦  ١٦٠٣  ١٣٣١  ١٧٩  ٢٥  ٥٩٧  المجموع
  .ساعدون الصحیونتشمل ذوي المھن الصحیة والمالكات المختبریة والم )*(

وزارة الصحة، دائرة صحة محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط، شعبة اإلحصاء الصحي والحیاتي، : علىباإلعتماد : المصدر
  .٢٠١١بیانات غیر منشورة، 

                                                 
، مجلة القادسیة ٢٠٠٧حسین جعاز ناصر، واقع التوزیع الجغرافي للخدمات الصحیة في مدینة الدیوانیة وكفاءتھا لعام : لإلستزادة) ٣(

 . ٣١٣، ص٢٠٠٨عة القادسیة، كلیة اآلداب، ، جام٣، العدد١٢للعلوم اإلنسانیة، المجلد 
وتقع جمیعھا ) مستشفى العتبة العلویة المقدسة، مستشفى أمراض القلب، المستشفى األلماني(ھناك ثالث مستشفیات أھلیة قید اإلنشاء  *)(

 .في مركز قضاء النجف
 .ئیة البنایات الخاصة بالمراكز الصحیة الصباحیة ذاتھا تعمل عیادات شعبیة مسا )**(



)١٨٩(  
 

  )٩٥(جدول 
  ٢٠١٠الوحدة اإلداریة لسنة بحسب  المؤسسات الصحیة في محافظة النجف موّزعةعدد 

المراكز   المجموع  تشفیاتالمس  الوحدة اإلداریة  ت
  الصحّیة 

عدد   المجموع
  األسّرة

العیادات 
  الشعبیة 

مجموع   الصیدلیات
العیادات 
  فرعي  رئیسي   أھلي  حكومي  الخاصة

  ٢٠٤  ٣٥  ٩  ١٠٨٣  ٢١  ١  ٢٠  ٥  ١  ٤  النجف. ق. م  ١
  ٢٠  ٣  -  ٤٢  ٢  ١  ١  ١  -  ١  الحیدریة. ن  ٢
  ١  ١  -  ـ  ١  ١  -  ٠  -  -  الشبكة. ن  ٣
  ٥٧  ١٨  ٤  ٧٦  ١١  ٥  ٦  ٣  ٢  ١  الكوفة. ق. م  ٤
  ١٥  ٩  -  ٥٠  ٨  ٦  ٢  ١  -  ١  العباسیة. ن  ٥
  ٧  ٤  -  ١٠  ٤  ٣  ١  ٠  -  -  الحریة. ن  ٦
  ٢١  ٧  ١  ١٠٧  ٥  ٢  ٣  ١  -  ١  المناذرة. ق. م  ٧
  ١  ٤  ـ  ـ  ٤  ٣  ١  ٠  -  -  الحیرة. ن  ٨
  ١٦  ٧  -  ٤٥  ٧  ٦  ١  ٠  -  -  المشخاب. ن  ٩

  ٦  ٦  -  ١٢  ٦  ٤  ٢  ٠  -  -  القادسیة. ن  ١٠
  ٣٤٨  ٩٤  ١٤  ١٤٢٥  ٦٩  ٣٢  ٣٧  ١١  ٣  ٨  عالمجمو

  :علىباإلعتماد : المصدر
  .٢٠١١حي والحیاتي، بیانات غیر منشورة،وزارة الصحة، دائرة صحة محافظة النجف األشرف،قسم التخطیط، شعبة اإلحصاء الصـ 

  .٢٠١١، بیانات غیر منشورة، االشرف النجفمحافظة فرع  /العراقیة ـ نقابة األطباء
  )٩٦(جدول 

  ٢٠١٠الوحدة اإلداریة لسنة بحسب  في محافظة النجفداد ذوي المھن الطبّیة والصحّیة أع
ذوي المھن   الكادر التمریضي  المجموع  الصیادلة  أطباء األسنان  األطباء  الوحدة اإلداریة  ت

  )*(الصحیة
  ١٨١٩  ١٠٧٢  ٧٨٦  ١٨٧  ٧٩  ٥٢٠  النجف. ق. م  ١
  ٩٧  ٨٨  ٤٨  ١١  ٣  ٣٤  الحیدریة. ن  ٢
  ٨  ٥  ٠  ٠  ٠  ٠  الشبكة. ن  ٣
  ٤٣٠  ٣٣٢  ١٥١  ٢٤  ١٩  ١٠٨  الكوفة. ق. م  ٤
  ١٤٢  ٢١٢  ٧٥  ٢٢  ٩  ٤٤  العباسیة. ن  ٥
  ٣٥  ٤٩  ١٤  ٥  ٢  ٧  الحریة. ن  ٦
  ٢٤٢  ٢٧١  ١٣٤  ٣٦  ٨  ٩٠  المناذرة. ق. م  ٧
  ٤١  ٣٩  ١٥  ٥  ٢  ٨  الحیرة. ن  ٨
  ٨١  ١١٧  ٣٣  ٨  ٧  ١٨  المشخاب. ن  ٩

  ٦٠  ٨٢  ١٩  ٦  ٣  ١٠  القادسیة. ن  ١٠
  ٢٩٥٥  ٢٢٦٧  ١٢٧٥  ٣٠٤  ١٣٢  ٨٣٩  المجموع

  .تشمل ذوي المھن الصحیة والمالكات المختبریة والمساعدون الصحیون )*(
على وزارة الصحة، دائرة صحة محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط، شعبة اإلحصاء الصحي والحیاتي، باإلعتماد : المصدر

  .٢٠١١بیانات غیر منشورة، 
  
  :لصحیةللخدمات ا المكانيالتوزیع  -٢ -٣ - ٤



)١٩٠(  
 

تبOOاین واضOOح بینھOOا تبعOOًا  یالحOOظللخOOدمات الصOOحیة فOOي الوحOOدات اإلداریOOة كافOOة لكOOن   المكOOانيتمثOOـّل التوزیOOع 
مOOن إجمOOالي عOOدد الوحOOدات ) ٪٣٨.٣(فقOOد أسOOتحوذ مركOOز قضOOاء النجOOف علOOى حOOوالي  .لحاجتھOOا وحجمھOOا السOOكاني

ة بواقOOع ثالثOOة مستشOOفیات حكومّیOOة وحOOدة صOOحّی) ٧٢( نحOOو، مOOن خOOالل ضOOّمھ ٢٠١٠ لسOOنةالصOOحّیة فOOي المحافظOOة 
). ٩٦(جOدول  یراجOع  صOیدلّیة،  ) ٣٥(مركز صّحي وتسOعة عیOادات طّبیOة شOعبیة ونحOو      ) ٢١(وواحدة أھلّیة ونحو 

وحدة ) ٣٦(من إجمالي عدد الوحدات الصحّیة في المحافظة، بمجموع ) ٪١٩.١(یلیھا مركز قضاء الكوفة بحوالي 
) ١٨(مركز صّحي وأربعة عیادات طّبیة شOعبّیة  ونحOو   ) ١١(حكومي ونحو  صحّیة بواقع ثالثة مستشفیات أحدھا

وحOOدة ) ١٨(مOOن إجمOالي عOدد الوحOOدات الصOحّیة، بمجمOوع     ) ٪٩.٦(جOاء بعOدھا ناحیOOة العباسOّیة بحOوالي     . صOیدلّیة 
) ٪٧.٥(ثOم مركOز قضOاء المنOاذرة بحOوالي      . صحّیة بواقع مستشفى واحدة وثمانیة مراكز صحّیة وتسOعة صOیدلّیات  

وناحیOOة . وحOOدة صOOحیة شOOملت علOOى مستشOOفى واحOOدة وخمسOOة مراكOOز صOOحّیة وسOOتة صOOیدلّیات       ) ١٤(وبمجمOOوع 
جاء بعدھا ناحیة القادسیة . وحدة صحّیة أیضًا بواقع سبعة مراكز صحّیة وسبعة صیدلّیات) ١٤(المشخاب بمجموع 

ت كل من ناحیتي الحریة والحیرة ضّم فیما. وحدة صحّیة شملت ستة مراكز صحّیة وستة صیدلّیات) ١٢(بمجموع 
 ینوضOOّمت ناحیOOة الحیدریOOة علOOى مستشOOفى ومركOOز. علOOى أربعOOة مراكOOز صOOحیة وأربعOOة صOOیدلیات فOOي كOOل منھمOOا 

أمOا توزیOOع عOOدد األسOّرة التOOي بلOOغ عOOددھا   . وأخیOرًا ناحیOOة الشOOبكة بمركOز صOOحي واحOOد  . تاصOOیدلیثOOالث و ینصOحی 
مOن مجمOوع عOدد األسOّرة فOي      ) ٪٧٦(ز قضOاء النجOف بحOوالي    سریر مھیأة للرقود كان معظمھا في مرك) ١٤٢٥(

تOوّزع حOوالي    فیمOا ، )٪٥.٣(، ومركOز قضOاء الكوفOة بحOوالي     )٪٧.٥(المحافظة، ثم مركز قضاء المناذرة بحوالي 
كOذلك ضOّمت    .مOن مجمOوع عOدد األسOّرة علOى الوحOدات اإلداریOة األخOرى عOدا نOاحیتي الحیOرة والشOبكة            ) ٪١١.٢(

تركOـّز معظمھOا فOي مركOز قضOاء النجOف السOیما فOي مركOز          ) ٣٤٨(عیادات الطبّیOة الخاّصOة نحOو    المحافظة على ال
  )*(.القرب من مستشفى األمیر األھليكذلك بمدینة النجف 

طّبي على الوحOدات اإلداریOة وحسOب األھمیOة     ) ١٢٧٥(لذوي المھن الطّبیة البالغ عددھم  المكانيأّما التوزیع 
 مOن مجمOوع عOدد العOاملین فOي المھOن الطبیOة،       ) ٪٦١.٦(في مركز قضاء النجف بحOوالي  النسبیة، فیالحظ تركّزھم 

) ١٨٧(طبیOOب أسOOنان و) ٧٩(طبیOOب ونحOOو ) ٥٢٠(طّبOOي بواقOOع ) ٧٨٦(حیOOث بلOOغ مجمOOوع عOOددھم  ، )٩٧(جOOدول 
مOOن مجمOOوع ذوي المھOOن الطبیOOة، بلOOغ مجمOOوع عOOددھم ) ٪١١.٨(جOOاء بعOOده مركOOز قضOOاء الكوفOOة بحOOوالي . صOOیدلي

فیمOا إسOتحوذ مركOز قضOاء المنOاذرة      . صOیدلي ) ٢٤(طبیOب أسOنان و  ) ١٩(طبیب ونحو ) ١٠٨(طّبي بواقع  )١٥١(
طبیOب  ) ٩٠(طّبOي بواقOع   ) ١٣٤(من مجموع ذوي المھOن الطبیOة، مOن خOالل عOددھم البOالغ       ) ٪١٠.٥(على حوالي 

طّبOي بواقOع   ) ٤٨(بمجمOوع  ) ٪٣.٨(جOاء بعOده ناحیOة الحیدریOة بحOوالي      . صیدلي) ٣٦(وثمانیة أطباء أسنان ونحو 
طّبOي بواقOع   ) ٣٣(نحOو  ) ٪٢.٦(تلتھOا ناحیOة المشOخاب بحOوالي     . صOیدلي ) ١١(طبیب وثالثة أطبOاء أسOنان و  ) ٣٤(
طّبي بواقع عشرة أطباء وثالثة ) ١٩(ثم ناحیة القادسیة بمجموع . طبیب وسبعة أطباء أسنان وثمانیة صیادلة) ١٨(

. طّبOي شOمل ثمانیOة أطبOاء وطبیبOین لألسOنان وخمسOة صOیادلة        ) ١٥(الحیOرة   وفي ناحیة. أطباء أسنان وستة صیادلة
فیمOا إفتقOرت ناحیOة    . طّبOي شOمل سOبعة أطبOاء وطبیبOین لألسOنان وخمسOة صOیادلة        ) ١٤(وضّمت ناحیة الحریة على 
  .الشبكة إلى كادر طبي متقدم

  )٩٧(جدول 
  ٢٠١٠الوحدة اإلداریة لسنة بحسب  في محافظة النجفذوي المھن الطبّیة والصحّیة ل التوزیع النسبي

                                                 
مستشفى األمیر األھلي جذب العیادات الخاصة وللوالدة واألطفال ومستشفى الحكیم العام ) ع(بسبب وجود مستشفى الزھراء ) *(

لألطباء لسھولة الوصول إلى المكان المطلوب في ظل التحرزات األمنیة المتخذة في المدینة القدیمة التي تمنع دخول المركبات إلیھا 
 .ا عیادات األطباء مما دفع معظمھم إلى نقل مكان عیادتھم في خارج المدینة القدیمة لضمان سھولة وصول المرضىوالتي تتواجد فیھ



)١٩١(  
 

  ٪ ذوي المھن الصحیة  ٪ الكادر التمریضي  ذوي المھن الطبّیة ٪  الوحدة اإلداریة  ت

  ٦١.٥  ٤٧.٣  ٦١.٦  النجف. ق. م  ١
  ٣.٣  ٣.٩  ٣.٨  الحیدریة. ن  ٢
  ٠.٣  ٠.٢  ٠  الشبكة. ن  ٣
  ١٤.٥  ١٤.٦  ١١.٨  الكوفة. ق. م  ٤
  ٤.٨  ٩.٣  ٥.٩  العباسیة. ن  ٥
  ١.٢  ٢.٢  ١.١  ةالحری. ن  ٦
  ٨.٢  ١١.٩  ١٠.٥  المناذرة. ق. م  ٧
  ١.٤  ١.٧  ١.٢  الحیرة. ن  ٨
  ٢.٧  ٥.٢  ٢.٦  المشخاب. ن  ٩

  ٢  ٣.٦  ١.٥  القادسیة. ن  ١٠
  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  المجموع

  ).٩٧(على جدول باإلعتماد : المصدر
  

إلداریOة وحسOب األھمیOة    علOى الوحOدات ا   صحّیةالمھن ال ذويللعاملین في التمریض و المكانيالتوزیع ویتمثـّل 
مOن  ) ٪٦١.٥(مOن مجمOوع عOدد الممرضOین وحOوالي     ) ٪٤٧.٣(تركّزھم في مركOز قضOاء النجOف بحOوالي     بالنسبیة 
من مجموع الممرضین ) ٪١٤.٦(جاء بعده مركز قضاء الكوفة بحوالي  .صحیة في المحافظةالمھن ال ذويمجموع 
مOن  ) ٪١١.٩(حوذ مركز قضاء المناذرة على حوالي إست فیما .صحیةالمھن ال ذويمن مجموع ) ٪١٤.٥(وحوالي 
) ٪٩.٣(بحOوالي   عباسOیة جOاء بعOده ناحیOة ال    .صحیةالمھن ال ذويمن مجموع ) ٪٨.٢(الممرضین وحوالي مجموع 
وناحیة الحیدریة نحو  .على التوالي) ٪٢.٧(ونحو ) ٪٥.٢(مشخاب نحو ثم ناحیة ال .على التوالي) ٪٤.٨(وحوالي 

تبلغ أقل  فیما. على التوالي) ٪٢(ونحو ) ٪٣.٦(وتبلغ في ناحیة القادسیة نحو . على التوالي )٪٣.٣(ونحو ) ٪٣.٩(
  .من ذلك في الوحدات اإلداریة الحریة والحیرة والشبكة

  
  :معاییر التخطیطیة للخدمات الصحیةال -٣ -٣ -٤

 ٢٠١٠ لسOنة محافظOة النجOف    فOي الوحOدات اإلداریOة فOي     )١(المعاییر التخطیطّیةبحسب  تقویم الخدمات الصحیةإن 
  :على النحو اآلتيتوضیحھ یمكن 

  :)مستشفى/شخص(معیار ال -١ -٣ -٣ -٤ 
بین عدد السكان إلى عدد المستشOفیات التOي   وّضح النسبة ییشیر إلى عدد األشخاص لكل مستشفى واحدة، إذ 

اف إجتماعیOة وصOحیة فOي    تعد الركیزة الرئیسة للنظام الصOحي وأھOم المؤسسOات الصOحیة التOي تعمOل لتحقیOق أھOد        
الكوادر الطبیOة والصOحیة   فضًال عن كونھا مركزًا لتدریب ما تقّدمھ من خدمات وقائیة وعالجیة للمرضى لاإلقلیم، 

ھا المكOOان الصOOحي المناسOOب لتواجOOد مجموعOOة مOOن التخصّصOOات والمھOOارات والمھOOن الطبّیOOة        وصOOفب ،وتطویرھOOا
عن توفOـّر صOاالت للعملیOات ومختبOرات التحلیOل والمسOتلزمات       والصحّیة لتشخیص المرض وتلقي العالج، فضًال 

المھن الطّبیة، مOا یسOتلزم تOوفیر     ذويالطّبیة األخرى، لذا تعد من الخدمات الصحّیة المادیة الرئیسة المكّملة لخدمة 
ألOف  ) ١٠٠- ٥٠(مOا بOین   المؤّشOر  بلغ . العدد الكافي منھا في المناطق المختلفة من اإلقلیم وحسب حجمھا السكاني

                                                 
  :لإلستزادة حول المعاییر التخطیطیة )١(
  .٢٥٠ـ٢٤٨، صمصدر سابق بشیر إبراھیم الطیف ومحسن عبدعلي وریاض كاظم الجمیلي،ـ 

  .١٥٧ـ ١٥٣، صمصدر سابق، یة والبنیة التحتیةمات المجتمعـ خلف حسین علي الدلیمي، تخطیط الخد
المركز القومي لمعلومات الصحة والسكان، استخدام نظم المعلومات الجغرافیة في إدارة الخدمات الصحیة، القاھرة، بحث منشور على ـ 

 .www.mohp.gov.eg): االنترنت(شبكة المعلومات العالمیة 

http://www.mohp.gov.eg


)١٩٢(  
 

مستشفى في دول أخOرى، وأقOل مOن    /ألف شخص) ٥٠-٢٥(تراوح ما بین  فیمامستشفى في الدول النامیة، /شخص
ألOOOف ) ٥٠(وزارة الصOOOحة نحOOOو  مOOOن  قOOOد حOOOددّ فOOOي العOOOراق  و ،مستشOOOفى فOOOي دول متقّدمOOOة  / آالف شOOOخص) ٦(

) ١١٧٣٩٩(وعOOOدد السOOOكان إلOOOى عOOOدد المستشOOOفیات فOOOي محافظOOOة النجOOOف نحOOO   مؤّشOOOر  بلOOOغوی. مستشOOOفى/شOOOخص
زخم كبیر على المستشفیات یدل على مرتفع جدًا ومؤّشر  الحظ بأنھی). ٣٦(وشكل  )٩٨(جدول  مستشفى،/شخص

مستشOفى فOي حOین    ) ٢٦(المعیOار  بحسOب   مستشOفى، إذ بلOغ العOدد المطلOوب    ) ١٥(ونقص في عددھا یقOّدر بحOوالي   
في وحدات إداریOة معینOة مOا أدى إلOى تبOاین       وقد تواجدت ھذه المستشفیات، )٩٩(جدول  .مستشفى) ١١(المتوفـّر 

) ٨١٠٣٠(ھذا العجز بین وحدة إداریة وأخرى أبرزھا ناحیة المشخاب لم یكن فیھا مستشفى وإن عدد سكانھا بلOغ  
مستشOOفى، ممOOا یعOOاني مOOن عجOOز كبیOOر فOOي عOOدد   /شOOخص) ١٣٦٦٥٠(مؤشOOره  نسOOمة، ومركOOز قضOOاء النجOOف بلOOغ 

) ٥(مستشOOفى فOOي حOOین المتوفOOـّر   ) ١٤(المعیOOار بحسOOب  المستشOOفیاتمOOن عOOدد المطلOOوب  البلOOغ یإذ  ،المستشOOفیات
من سOكان مركOز القضOاء أو الوحOدات اإلداریOة       المرضىًا كبیرًا لیس من عدد زخمالسیما وإنھا تشھد ، مستشفیات

 لتمّیز بعض أطباءھا بإختصاصات طّبیة نOادرة . األخرى من المحافظة فحسب وإنما من المحافظات األخرى أیضًا
شOیر  یفOوق المعیOار أیضOًا و   یمستشفى بذلك /شخص) ٧١١٥٩(مؤشرھا  أّما مركز قضاء الكوفة بلغ. وبكفاءة عالیة

یفّضل معظم السOكان مراجعتھOا أو الرقOود فیھOا بسOبب قّلOة       ) أثنین أھلیة والثالثة حكومیة(على مستشفیاتھ زخم إلى 
) ٨٠٨١٣(، )٨٠٩٢٦(ة وناحیOة العباسOیة نحOو    كذلك الضغط الحاصل على مستشفا مركز قضاء المناذر. أجورھا
مستشفى فاقت المعیار، فضًال عن إستقبالھا المراجعین من الوحدات اإلداریة القریبة األخرى التي ال تتوفر /شخص

 . فیھا مستشفى مّما یزید الضغط على الخدمة المقّدمة فیھا
  
  )٩٨(جدول 

الوحدة اإلداریة في محافظة بحسب  السكانإلى عدد ة ستشفیات والمراكز الصحّیة واألسّرمؤشرات أعداد الم
 ٢٠١٠ النجف لسنة

  سریر/ شخص  مركز صحي/شخص  مستشفى/شخص  الوحدة اإلداریة  ت

  ٦٣١  ٣٢٥٣٦  ١٣٦٦٥٠  النجف. ق. م  ١
  ١١٥٧  ٢٤٢٨٨  ٤٨٥٧٥  الحیدریة. ن  ٢
  ٠  ٩٣٥  ٠  الشبكة. ن  ٣
  ٢٨٠٩  ١٩٤٠٧  ٧١١٥٩  الكوفة. ق. م  ٤
  ١٦١٦  ١٠١٠٢  ٨٠٨١٣  العباسیة. ن  ٥
  ٢٨١٦  ٧٠٣٩  ٢٨١٥٧  الحریة. ن  ٦
  ٧٥٦  ١٦١٨٥  ٨٠٩٢٦  المناذرة. ق. م  ٧
  ٠  ٨٥٦٣  ٣٤٢٥٣  الحیرة. ن  ٨
  ١٨٠١  ١١٥٧٦  ٨١٠٣٠  المشخاب. ن  ٩

  ٣٣٧٦  ٦٧٥١  ٤٠٥٠٦  القادسیة. ن  ١٠
  ٩٠٦  ١٨٧١٦  ١١٧٣٩٩  المجموع

  ).٩٦(جدول و ٢٠١٠عدد سكان المحافظة لسنة على باإلعتماد : المصدر
  

  )٣٦( شكل
 ٢٠١٠ الوحدة اإلداریة في محافظة النجف لسنةبحسب  السكانإلى عدد ستشفیات والمراكز الصحّیة المأعداد مؤشرات 



)١٩٣(  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ).٩٨(باإلعتماد على جدول :المصدر

  
  )٩٩(جدول 

بحسب  یادلةھا من المستشفیات والمراكز الصحیة واألسّرة واألطباء وأطباء األسنان والصتوفّر فترضاألعداد الم
  ٢٠١٠الوحدة اإلداریة في محافظة النجف لسنة 

الوحدة  ت
 اإلداریة

المراكز  المستشفیات
 الصحیة

أطباء  األطباء األسّرة
 األسنان

  ممرض  صیادلة

 ٣٤١٦ ٦٨ ٦٨ ٦٨٣ ١٣٦٧ ٦٨ ١٤ النجف. ق. م  ١
 ٢٤٣ ٥ ٥ ٤٩ ٩٧ ٥ ١ الحیدریة. ن  ٢
 ٥  ٠  ٠  ١ ٢  ١  ٠  الشبكة. ن  ٣
 ١٠٦٧ ٢١ ٢١ ٢١٣ ٤٢٧ ٢١ ٤ الكوفة. ق.م  ٤
 ٤٠٤ ٨ ٨ ٨١ ١٦٢ ٨ ٢ العباسیة. ن  ٥
 ١٤١ ٣ ٣ ٢٨ ٥٦ ٣ ٠ الحریة. ن ٦
 ٤٠٥ ٨ ٨ ٨١ ١٦٢ ٨ ٢ المناذرة. ق. م ٧
 ١٧١ ٣ ٣ ٣٤ ٦٨ ٣ ٠ الحیرة. ن ٨
 ٤٠٥ ٨ ٨ ٨١ ١٦٢ ٨ ٢ المشخاب. ن ٩

 ٢٠٢  ٤  ٤  ٤١ ٨٢  ٤  ٠  القادسیة. ن ١٠
  ٦٤٥٩ ١٢٨ ١٢٨ ١٢٩٢  ٢٥٨٥ ١٢٩ ٢٥ المجموع

  .للخدمات الصحیة المعاییر التخطیطیةو ٢٠١٠لسنة المحافظة عدد سكان على باإلعتماد : المصدر
  
  :)مركز صحي/شخص(معیار ال -٢ -٣ -٣ -٤

یOOدل علOOى عOOدد األشOOخاص لكOOل مركOOز صOOحي واحOOد، إذ یعكOOس حجOOم السOOكان مOOدى الحاجOOة لعOOدد المراكOOز     
عالجیOة أولیOة فیمOا تحOال     مھ من خدمات بعد المستشفیات لما تقّدة المراكز الصحیأھمیة وتأتي . الصحیة في اإلقلیم

الحاالت المرضیة الصعبة إلOى المستشOفى، وھنOاك مراكOز صOحّیة رئیسOة وفرعیOة، وعOادًة مOا تنتشOر الرئیسOة فOي             



)١٩٤(  
 

المھن الطّبیة والصحّیة ویتوفـّر في بعضھا مختبرات للتحلیل  ذويوإختصاص المراكز الحضریة وتدار من أطباء 
، أّمOOا المراكOOز الصOOحّیة الفرعّیOOة فتقOOّدم خOOدمات أقOOل مOOن األولOOى وتنتشOOر فOOي   وصOOالة للOOوالدة وأسOOّرة مھیOOأة للرقOOود

مركOز  /آالف شOخص ) ١٠(وقOد حOدّدت وزارة الصOحة فOي العOراق ھOذا المعیOار نحOو         . مOن اإلقلOیم  المناطق الریفیة 
مركز /شخص) ١٨٧١٦( نحوفي المحافظة عدد المراكز الصحیة الموجودة إلى عدد السكان یبلغ مؤشر و. صحي
بحسOب   ، إذ إن العOدد المطلOوب  ھا المطلOوب نقOص فOي عOدد   زخم كبیر على المركز الصحّیة و، ما یشیر إلى صحي

وقد تباین ھذا العجز بین وحدة إداریOة وأخOرى   . مركز صحي) ٦٩(المتوفـّر والعدد مركز صحي ) ١٢٩(المعیار 
ن إفOي حOین   ) ٢١(مركز صOحي، بلOغ عOدد مراكOزه الصOحّیة      /شخص) ٣٢٥٣٦( نحوأبرزھا مركز قضاء النجف 

فOي تقلیOل   وجود المستشفیات وعیOادات األطبOاء الخاصOة    أسھم  .مركز صحي) ٦٨(المعیار بحسب  المطلوبالعدد 
طبیب یفOوق المعیOار المحOّدد، إذ    /شخص) ٢٤٢٨٨( مؤشرھابلغ ییأتي بعدھا ناحیة الحیدریة . الزخم على المراكز

في حین العدد المطلوب خمسة مراكز صحّیة، ویعزى ذلك إلى وجود مستشفى في  فقط ینصحی ینمركز كان فیھا
الحاجة إلى إنشاء مراكز صحّیة أولّیة أخرى لما وذلك  كفيلكن ال ی إلى حٍد ما، الناحیة خفـّض من الزخم الحاصل

إن مؤشOOر ویالحOOظ أیضOOًا . ت الریفّیOOةتتصOOف بإنتشOOارھا ووظیفتھOOا بتقOOدیم الخOOدمات للسOOكان فOOي المدینOOة والمسOOتقرا
كOOل مOOن مؤّشOOر ق المعیOOار المحOOّدد، فOOي حOOین كOOان وفOOی) الكوفOOة، المنOOاذرة، المشOOخاب، العباسOOّیة(الوحOOدات اإلداریOOة 

 .)٩٩(دون المعیار كما في جدول ) الشبكة، القادسیة، الحریة، الحیرة(
  :)سریر/شخص(معیار ال -٣ -٣ -٣ -٤

  Oخاص لكOود    یوّضح نسبة عدد األشOأة للرقOریر مھیOاعة ) ٢٤(ل سOحي      سOز الصOي المركOفى أو فOي المستشOف 
. ویعتمد توفیر األسّرة إلى حجم السكان فضًال عن وجود المستشفى أو المركز الصحي والكOادر الطّبOي فOي اإلقلOیم    

سOریر فOي الOدول    /شOخص ) ٥٠٠ـ   ٢٠٠(سOریر فOي الOدول الفقیOرة، ومOا بOین       /شOخص ) ٦٠٠(على المؤّشر یزید و
 .سOریر فOي العOراق   /شOخص ) ٥٠٠(حOّدد   فیمOا . سریر في الدول المتقدمOة /شخص) ١٢٠ـ٨٠(میة، وتراوح بین النا
جOدًا  مرتفOع   مؤشOر یالحOظ بأنھOا    سریر،/شخص) ٩٠٦(عدد األسّرة في المحافظة نحو إلى عدد السكان مؤّشر  بلغ

سریر، إذ ) ١١٥٨(ا یقّدر بحوالي عن المعیار المحّدد، ما یشیر إلى وجود زخم على األسّرة ونقص كبیر في عددھ
 حجOم وقOد تبOاین   . سOریر ) ١٤٢٥(سریر في حین كان العOدد المتوفOـّر   ) ٢٥٨٣(المعیار بحسب  بلغ العدد المطلوب

الزخم ونقص األسّرة بین وحOدة إداریOة وأخOرى، السOیما فOي ناحیOة الحیOرة التOي تفتقOر إلOى األسOّرة مھیOأة للرقOود،              
لمناذرة أدى إعتماد سكانھا في كثیOر مOن األحیOان علOى خOدمات مستشOفى المنOاذرة        وبسبب قربھا من مركز قضاء ا

سریر ) ٥٥(سریر، على رغم من إنھا أیضًا تعاني من نقص في عدد األسّرة یقّدر نحو ) ١٠٧(ویبلغ عدد أسّرتھا 
) ٣٣٧٦(نحOو   فOي ناحیOة القادسOیة    المؤّشOر  في ما بلOغ . سریر) ١٦٢(المعیار بحسب  في حین كان العدد المطلوب

سOOریر فOOي حOOین كOOان ) ١٢(إذ بلOOغ عOOدد األسOOّرة فOOي مركزھOOا الصOOحي ، بOOذلك فOOاق المعیOOار المحOOّددسOOریر /شOOخص
سOكانھا علOى خOدمات المراكOز الصOحیة فOي ناحیOة المشOخاب         إن یعتمد سریر، أدى ) ٨١(المعیار بحسب  المطلوب

كذلك الحال في . سریر/شخص) ١٨٠١(حو بسبب عامل القرب، على رغم من إن األخیرة أیضًا تعاني من زخم ن
الشOبكة ـ   (، )الحیدریOة ـ النجOف   (، )الكوفOة ـ النجOف   (، )العباسOیة ـ النجOف   (، )الحریOة ـ العباسOیة   (الوحدات اإلداریة 

وتعاني مOن نقOص فOي عOدد األسOّرة لكOن عOادًة مOا تعتمOد األولOى           المحّدد المعیار مؤشرھا ق وفیإذ جمیعھا ). النجف
وكOان مركOز قضOاء النجOف مسOتقبل لمعظOم المرضOى بسOبب توفOـّر األسOّرة حیOث حقOـّق             . التOوالي  على الثانیة على

سOOریر، كOOذلك تمّیOOز مستشOOفیاتھ بعOOددھا وبكفOOاءة خOOدماتھا  /شOOخص) ٦٣١(أخفOOض نسOOبة زخOOم  فOOي المحافظOOة نحOOو  
  .ومھارة أطباءھا فضًال عن عامل القرب وموقعھا الذي یتوّسط الوحدات اإلداریة األخرى

  :)طبیب/شخص(معیار ال -٤ -٣ -٣ -٤
وكلمOا زاد عOدد األشOخاص لكOل طبیOب كلمOا قلOـّت الكفOاءة         یشیر إلى نسبة عدد األشخاص لكل طبیب واحد، 

وقOد تبOاین العOدد مOن دولOة      . شOخص لكOل طبیOب   ) ٧٠٠(وقOد حOددت منظمOة الصOحة العالمیOة      . الخدمة المقّدمOة لھOم  
بیب في الدول المتخلفة مثOل السOودان وموریتانیOا وبعOض     ط/شخص) ٢٠٠٠٠- ٥٠٠٠(ألخرى، إذ تراوح ما بین 

طبیOب فOي الOدول المتقدمOة مثOل الوالیOات المتحOدة        /شOخص ) ١٢٠٠ - ٣٠٠(الدول األفریقیOة واآلسOیویة، ومOا بOین     



)١٩٥(  
 

طبیOب، وعنOد تطبیOق المعیOار     /شOخص ) ١٠٠٠(وزارة الصحة  فOي العOراق    ھحّددت فیما .)∗(وأغلب الدول األوربیة
طبیب، ما یشOیر إلOى عجOز كبیOر فOي عOدد األطبOاء یقOّدر بحOوالي          /شخص) ١٥٣٩(ة النجف یبلغ محافظواقع على 

وقOد  . طبیب فOي المحافظOة  ) ١٢٩١(المعیار بحسب  طبیب والعدد المطلوب) ٨٣٩(طبیب، إذ إن المتوفـّر ) ٤٥٢(
طبیOب یفOوق   /شOخص ) ٤٥٠٢( مؤشOرھا بلOغ  یتباین ھذا العجز بین وحدة إداریOة وأخOرى أبرزھOا ناحیOة المشOخاب      

) ٨١(المعیOار  بحسOب   فOي حOین المطلOوب   ) ١٨(طبیOب، إذ بلOغ عOدد أطباءھOا     ) ٦٣(المعیار المحّدد وكOان الOنقص   
طبیOب  /شOخص ) ٤٢٨٢( نحOو یOأتي بعOدھا ناحیOة الحیOرة     . طبیب، ویعزى ذلك إلى عدم وجود مستشفى في الناحیة

طبیب، بسبب عدم ) ٣٤(المعیار بحسب  طلوبفي حین كان الم) ٨(طبیب، إذ بلغ عدد أطباءھا ) ٢٦(بعجز قدره 
وجود مستشفى أیضًا في الناحیة، وقربھا من مركز قضاء المناذرة حیث یعتمOد سOكانھا علOى أطبOاء المركOز البOالغ       

طبیب، لذا كانت نسبة عدد السكان إلOى عOدد األطبOاء فOي     ) ٨١(طبیب، في حین كان العدد المطلوب ) ٩٠(عددھم 
  Oاذرة  قOت  مركز قضاء المنOخص ) ٨٩٩(د بلغOب /شOت      . طبیOرى فكانOة األخOدات اإلداریOا الوحOرھا أّمOاوز   مؤشOیتج

  ).٣٧(وشكل  )١٠٠(كما في جدول معیار وزارة الصحة 

  )١٠٠(جدول 
الوحدة اإلداریة في بحسب  السكانإلى عدد والممرضین طباء وأطباء األسنان والصیادلة مؤشرات أعداد األ

 ٢٠١٠ محافظة النجف لسنة
 الوحدة  ت

  اإلداریة
طبیب /شخص  طبیب/شخص

  أسنان
  طبیب/ممرض  ممرض/شخص  صیدلي/شخص

    ٢    ٦٣٧  ٣٦٥٤  ٨٦٤٩  ١٣١٤  النجف. ق. م  ١
  ٣  ٥٥٢  ٤٤١٦  ١٦١٩٢  ١٤٢٩  الحیدریة. ن  ٢
  ٠  ١٨٧  ٠  ٠  ٠  الشبكة. ن  ٣
  ٣  ٦٤٣  ٨٨٩٥  ١١٢٣٦  ١٩٧٧  الكوفة. ق. م  ٤
  ٥  ٤٨١  ٣٦٧٣  ٨٩٧٩  ١٨٣٧  العباسیة. ن  ٥
  ٧  ٥٧٥  ٥٦٣١  ١٤٠٧٩  ٤٠٢٢  الحریة. ن  ٦
  ٣  ٢٩٩  ٢٢٤٨  ١٠١١٦  ٨٩٩  المناذرة. ق. م  ٧
  ٥  ٨٧٨  ٦٨٥١  ١٧١٢٧  ٤٢٨٢  الحیرة. ن  ٨
  ٦  ٦٩٣  ١٠١٢٩  ١١٥٧٦  ٤٥٠٢  المشخاب. ن  ٩

  ٨  ٤٩٤  ٦٧٥١  ١٣٥٠٢  ٤٠٥١  القادسیة. ن  ١٠
  ٣  ٥٧٠  ٤٢٤٨  ٩٧٨٣  ١٥٤٠  المجموع

  ).٩٦(جدول عدد سكان المحافظة وعلى باإلعتماد : المصدر
  
  

  )٣٧( شكل
الوحدة اإلداریة في محافظة النجف بحسب  السكانإلى عدد طباء وأطباء األسنان والصیادلة مؤشرات أعداد األ

 ٢٠١٠ لسنة
  
  

                                                 
لنسبة بین عدد السكان وعدد األطباء المختصین في كل إختصاص یستخدم عادةً في الدول یوضح ا) طبیب مختص/شخص(ھناك معیار آخر  )∗(

من مجموع عدد األطباء االختصاص في ) ٪٥٧.٣(المتقّدمة، قد یصعب تطبیقھ على أطباء اإلقلیم ومعظمھم باختصاصات معینة، إذ یالحظ حوالي 
. على التوالي) ٪١٠.٧(، )٪١٢.٩(، )٪١٤.٧(، )٪١٩(بواقع ) ید، جراحة عامة، أطفالباطنیة عامة، نسائیة وتول: (اإلقلیم باإلختصاصات اآلتیة

..). ، أدویة، تحلیالت مرضیة،"أصوات فوق الصوتیة"صحة مھنیة، فسلجة جلدیة، عقم، سونار : (في حین أفتقر اإلقلیم للتخصصات اآلتیة
شرف، قسم التخطیط، شعبة اإلحصاء الصحي والحیاتي، بیانات غیر باالعتماد على وزارة الصحة، دائرة صحة محافظة النجف األ: المصدر

 .٢٠١١منشورة، 



)١٩٦(  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ).١٠٠(باإلعتمادعلى جدول : المصدر

  
  
  :)طبیب أسنان/شخص(معیار ال -٥ -٣ -٣ -٤

) ١٠٠٠٠(صOOحة فOOي العOOراق نحOOو عOOدد األشOOخاص لكOOل طبیOOب أسOOنان واحOOد، وقOOد حّددتOOھ وزارة ال وّضOOح ی
) ٩٧٨٣(وعنOد توزیOع عOدد السOكان علOى عOدد أطبOاء األسOنان الموجOود فOي المحافظOة یبلOغ             . طبیب أسنان/شخص
طبیب أسنان، ما یشیر إلى إن عدد أطباء األسنان كافي لعدد السكان في المحافظة أّال إن ھنOاك تبOاین علOى    /شخص

زید عن المعیار یطبیب أسنان /شخص) ١٧١٢٧( مؤشرھا یة الحیرة بلغمستوى وحداتھا اإلداریة، فیالحظ إن ناح
ق على مستوى المحافظة، كذلك الوحدات اإلداریة األخرى فیما عدا مركز قضاء ـّالمتحق مؤشرالمحّدد فضًال عن ال

 .طبیب أسنان على التوالي/شخص) ٨٩٧٩(و )٨٦٤٩(ھما أقل من المعیار نحو مؤشر النجف وناحیة العباسیة بلغ

 :)صیدلي/شخص(معیار ال -٦ -٣ -٣ -٤
الOذین یعملOون    بین عOدد السOكان وعOدد الصOیادلة    وّضح النسبة ییشیر إلى عدد األشخاص لكل صیدلي واحد، إذ 

على تزوید المریض بالدواء بعد تشخیص الطبیب للمرض وتحدید العالج المناسب لھ، لذا یمثOل الصOیادلة وخOدمتھم    
ما یتطلب توفیر العدد الكافي منھم في الوحدات  ،ة المكّملة لخدمة األطباءھاّمالصحّیة ال المقّدمة للسكان من الخدمات

صیدلي في الدول المتخلفة، /ألف شخص) ٤٠٠-٦٠(مابین  المؤشر بلغ. الصحیة المختلفة وحسب حجم سكان اإلقلیم
فOي الOدول المتقدمOة     صOیدلي /ألOف شOخص  ) ١٠(صیدلي في الدول النامیة، واقل مOن  /ألف شخص) ٦٠-١٠(ومابین 

صیدلي، /شخص) ٤٢٤٨(بلغت نسبة عدد السكان إلى عدد الصیادلة في محافظة النجف نحو .وبعض الدول العربیة
النسOبة   تفOوق ) المشخاب، الكوفة، الحیرة، القادسیة، الحریة، الحیدریة: (اآلتیةالوحدات اإلداریة كانت مؤشرات  فیما

: حOدات اإلداریOة اآلتیOة   فیھOا أكثOر مOن الو    علOى عمOل الصOیادلة   م الحاصOل  ما یOدل علOى الOزخ   على مستوى المحافظة 
 .على التوالي صیدلي/شخص) ٣٦٧٣(و )٣٦٥٤(و )٢٢٤٨( مؤشراتھا بلغي تال) العباسیةو فالنجو المناذرة(

  :)ممرض/شخص(معیار ال -٧ -٣ -٣ -٤
كOادر التمریضOي   ان وعOدد ال بین عدد السكوّضح النسبة ی، إذ ممرض أو ممرضةیشیر إلى عدد األشخاص لكل 

ة إذ تقع على عاتقھم مھام كبیرة فOي تحضOیر المسOتلزمات    ھاّمالتي تعد خدماتھم من الخدمات الصحّیة ال والتضمیدي
الطبّیة للطبیب والمستلزمات العالجیة للمریض ومراقبة حالتھ الصحیة، لOذا یصOعب تقOدیم الخOدمات دون مسOاعدتھم      

تOوفیر العOدد الكOافي مOنھم فOي الوحOدات الصOحیة        سOتلزم  مOا ی . لًال في كفOاءة الخدمOة  وإن نقصان في إعدادھم یسّبب خ



)١٩٧(  
 

 )٥(ممOOرض، /شOOخص) ٢٠٠( المؤشOOر بلOOغ. اإلقلOOیمعOOدد األطبOOاء فOOي   بحسOOب  أوسOOكان ال عOOددالمختلفOOة وحسOOب  
، ممرض/شخص) ٥٧٠(في محافظة النجف نحو كادر التمریضيبلغت نسبة عدد السكان إلى عدد ال. طبیب/ممرض

ونقOص كبیOر فOي     عمOل الممرضOین  یشیر إلى وجود زخOم علOى   وعن المعیار المحّدد، جدًا مرتفع  مؤشـّرحظ بأنھ یال
فOي  أعالھOا  بین وحدة إداریة وأخرى  عددھمالزخم ونقص  حجم فاوت، وقد تممرض) ٥٠٣٤(یقّدر بحوالي  معددھ

) ٣٩(في وحداتھا الصحیة البالغ  ممرض بسبب قلة عدد الممرضین/شخص) ٨٧٨(التي یبلغ مؤشرھا ناحیة الحیرة 
ممOرض حیOث یبلOغ    /شOخص ) ٦٩٣(تلتھOا ناحیOة المشOخاب نحOو     . ممOرض ) ١٧١(ممرض في حین العدد المطلOوب  

) ٦٤٣(جOاء بعOده مركOز قضOاء الكوفOة نحOو       . ممOرض ) ٤٠٥(ممرض في حین بلغ العدد المطلOوب  ) ١١٧(عددھم 
) ٦٣٧(ثOم مركOز قضOاء النجOف     . ممOرض )١٠٦٧(ممرض في حین العدد المطلOوب  ) ٣٣٢(ممرض بواقع /شخص
كOOذلك الحOOال فOOي الوحOOدات  . ممOOرض)٣٤١٦(ممOOرض فOOي حOOین العOOدد المطلOOوب  ) ١٠٧٢(ممOOرض بواقOOع /شOOخص

بحسOOب  اإلداریOOة األخOOرى عOOدا ناحیOOة الشOOبكة بسOOبب عOOدد سOOكانھا القلیOOل وال تعOOاني مOOن نقOOص فOOي عOOدد الممرضOOین   
  .المعیار
 
  :)طبیب/ممرض(معیار ال -٨ -٣ -٣ -٤

فOي مسOاعدة األطبOاء لتقOدیم الخOدمات للمرضOى مOا         ھOام دور لما لھم مOن  ، طبیبلكل  ممرضینشیر إلى عدد الی
وكلما إنخفض المؤشOـّر إنخفضOت   . في الوحدات الصحیة المختلفةفي مساعدة كل طبیب عدد كافي اجدھم بتوستلزم ی

 األطبOاء إلOى عOدد    ممرضOین سOبة عOدد ال  بلغت ن. طبیب/ممرض )٥(نحو  وقد حدد المؤشر. الخدمة المقّدمة للمریض
ضOعف  یشیر إلى وعن المعیار المحّدد، منخفض  مؤشـّر، یالحظ بأنھ طبیب/ممرض) ٣(حوالي في محافظة النجف 

نقOص   فOاوت ، وقOد ت ھOذا المعیOار  بحسOب   ممOرض ) ١٩٢٨(یقOّدر بحOوالي    في عOدد الممرضOین   نقصوجود الخدمة و
طبیب بسبب /ممرض) ٢(مؤشـّر في مركز قضاء النجف یبلغ مؤشرھا  ، بلغ  أدنىبین وحدة إداریة وأخرى عددھم

ممOرض فOي حOین العOدد المطلOوب      ) ٣٩(عدد األطباء الكبیر مقارنة مع عدد الممرضین في وحداتھا الصOحیة البOالغ   
ممOرض فOي حOین بلOغ     ) ١١٧(یبلOغ عOددھم    إذممOرض  /شOخص ) ٦٩٣(تلتھا ناحیة المشخاب نحو . ممرض) ١٧١(

ممOرض  ) ٣٣٢(ممرض بواقOع  /شخص) ٦٤٣(جاء بعده مركز قضاء الكوفة نحو . ممرض) ٤٠٥( العدد المطلوب
ممOرض  ) ١٠٧٢(ممرض بواقOع  /شخص) ٦٣٧(ثم مركز قضاء النجف . ممرض)١٠٦٧(في حین العدد المطلوب 
 كذلك الحال في الوحدات اإلداریة األخرى عدا ناحیOة الشOبكة بسOبب عOدد    . ممرض)٣٤١٦(في حین العدد المطلوب 

  .المعیاربحسب  سكانھا القلیل وال تعاني من نقص في عدد الممرضین

  .وفیات األطفال الرضعوالوفیات و معدل الموالید والخصوبة -٤ -٣ - ٤
ة التي تستخدم في تقویم المستوى الصحي والمعیشي ھاّمتعد ھذه المعدالت من المؤشرات ذات الدالالت ال

ن في الخدمات الصحیة والمستویات المعیشیة ھم أكثر الفئات إستجابة للتحّسللسكان في اإلقلیم، ألن األطفال الرضع 
ویستخدم المؤشر لیس في الدراسات السكانیة فحسب وإنما في الدراسات االقتصادیة واالجتماعیة  ،مھما كان طفیفًا

  )*( :على النحو اآلتيو )١(ویمكن توضیحھا ومقارنتھا مع مؤشرات أقالیم ودول أخرى. أیضًا

                                                 
 ،٢٠٠٨، دار المؤید، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ٢، طالمفاھیم واألسالیب والتطبیقات رشود بن محمد الخریف، السكان ـ) ١(

  .٤٢١و ٣٦١ص
  :الت اآلتیةتم إحتساب المعدالت الحیویة باالعتماد على المعاد )*(

  .١٠٠٠×إجمالي عدد سكان اإلقلیم منتصف تلك السنة ÷ عدد الموالید األحیاء في سنة معینة في اإلقلیم = معدل الموالید الخام . ١
 .١٠٠٠× عام ) ٤٤ـ ١٥(عدد اإلناث في سن اإلنجاب ÷ عدد الموالید األحیاء في سنة معینة في اإلقلیم = معدل الخصوبة العام . ٢
  .١٠٠٠×إجمالي عدد سكان اإلقلیم منتصف تلك السنة÷ عدد الوفیات المسجلة في سنة معینة في اإلقلیم = الوفیات الخام معدل . ٣



)١٩٨(  
 

معدل الموالید الخام في بذلك یكون أعلى من  باأللف) ٣٩(بلغ في محافظة النجف نحو : عدل الموالید الخامم .١
فیما بلغ المعدل على ) ١١(باأللف، وفي الدول المتقدمة ) ٢٣(بااللف وفي الدول النامیة ) ٣٦(البالغالعراق 

 . باأللف) ٢١(مستوى العالم 
فیما بلغ معدل الخصوبة . مولود لكل ألف امرأة) ١٨.٥(ة النجف نحو بلغ في محافظ: معدل الخصوبة العام .٢

) ٢.٩(باأللف وفي الدول النامیة ) ٣.٨(بااللف وقد سّجل على مستوى الدول العربیة ) ٤.٩(العام في العراق 
 . باأللف) ٢.٧(باأللف وعلى مستوى العالم ) ١.٦(باإللف وفي الدول المتقدمة 

) ٦(على مستوى الدول العربیة بلغ  في حین كان باأللف )٤(في محافظة النجف  بلغ: معدل الوفیات الخام .٣
 . باأللف) ١٠(باأللف وفي الدول المتقدمة ) ٨(باأللف وفي الدول النامیة 

كان معدًال جیدًا  لكل ألف من الموالید األحیاء) ١٧(بلغ في محافظة النجف : معدل وفیات األطفال الرضع .٤
باأللف وفي ) ٥٧(باأللف وفي الدول النامیة ) ٤٤(سّجل على مستوى الدول العربیة الماتھ معدل ذإلنخفاضھ عن ال
 .باأللف) ٦(الدول المتقدمة 

 

زت في مركز قضاء النجف، لما یمثلھ من ـّیستنتج مما تقّدم ان الخدمات الصحیة المتوفرة في المحافظة ترك
 مؤسساتھامجموع  في حین بلغ نسبة، ن في المحافظةمن إجمالي عدد السكا) ٪٥٢.٩(یبلغ تجّمع سكاني كبیر 

المھن  ذوي(الطّبي المتقّدم  ھاأسھم كادرومن إجمالي عددھا في المحافظة، ) ٪٣٨.٣(الصحّیة أسھم بحوالي 
من إجمالي عددھم في المحافظة، لما یتمیز بإقلیم وظیفي یمتد إلى الوحدات اإلداریة ) ٪٦١.٦(بحوالي ) الطّبیة

مركز قضاء المناذرة، ومن ثم وناحیة العباسیة ووتبعھ بفارق كبیر مركز قضاء الكوفة . األخرىوالمحافظات 
الوحدات اإلداریة األخرى، ولم یكن مراتب خدماتھا متطابقة مع مراتب حجمھا السكاني ما أثـّر على كفاءة الخدمة 

في الوحدات  عدد الكادر الطّبي المتقّدم ةیادزوالمستشفیات والمراكز الصحیة المزید من إقامة المقّدمة، ما یتطلـّب 
المعاییر التخطیطیة التي تم البحث فیھا، السیما وأن بحسب  من زخم على خدماتھا الصحّیةاإلداریة التي تعاني 

  .حجم الخدمات الصحّیة المطلوبة في تزاید مع تزاید حجم السكان لسنة الھدف
  

 :طیةوتوزیع المشتقات النفإنتاج خدمات واقع  - ٤ - ٤
إلOى  كانت الكمیOات التOي تصOل    في محافظة بغداد ومصفى الدورة كان یعتمد في توفیر المشتقات النفطیة على 

فضًال عن تكالیف النقل الباھضة، مّما دفع الجھات المسؤولة إلى إقامOة مصOفى للOنفط     قلیلةالنجف مستودع محافظة 
مOOن خOOالل اسOOتغالل الخOOط االسOOتراتیجي وإنشOOاء وذلOOك احتیاجاتھOOا المتعOOددة، سOOد بعOOض فOOي المحافظOOة ینOOتج الوقOOود ل

آالف برمیOOل یومیOOًا إلنتOاج أربOOع مشOOتقات إشOOتملت علOOى الOOنفط األبOOیض  ) ١٠(مصOفى النجOOف بطاقOOة إنتاجیOOة قOOدرھا  
، وسیضOاف وحOدة إنتاجیOة لتصOفیة مOا مقOدار ألOف برمیOل         )لOم ینOتج لحOد اآلن   (والنفط األسود وزیت الغاز والبنزین 

، ومOOادة الOOنفط األسOOود ٣م)٨٦٠٩٩٥(، بلOOغ مجمOOوع إنتاجOOھ مOOن مOOادة الOOنفط األبOOیض  )١(وات القادمOOةلسOOنیومیOOًا فOOي ا
  ).١٠١(جدول . ٢٠١٠ لسنة ٣م)١٥٢٠٩٠,٠٥(، ومادة زیت الغاز نحو ٣م)٤١٩٠٥٦٥(

، إذ یOOوّرد )البنOOزین، الOOنفط األبOOیض وزیOOت الغOOاز وزیOOت الھیOOدرولیك(وتمثOOل الوقOOود المسOOتخدم فOOي المحافظOOة  بOOـ
، ومنتOوج  ٣م)٢١٧٦٠(بمعOدل شOھري إجمOالي     )الخور، الشعیبة، الدیوانیة، السOدة (وج البنزین من المستودعات منت

ومنتOOوج زیOOت الغOOاز مOOن ، ٣م)١٤٦٩٠(بمعOOدل شOOھري إجمOOالي  )الشOOعیبة، المصOOفى، السOOماوة(الOOنفط األبOOیض مOOن 
، وھOOذه المنتجOOات تنقOOل )١٠٢( جOOدول ،٣م)١٦٦٠٠(بمعOOدل شOOھري إجمOOالي  )الشOOعیبة، المصOOفى، الدیوانیOOة، بابOOل(

                                                                                                                                                                        
عدد الموالید أحیاء خالل ÷ عدد حاالت الوفاة الرضع بین األطفال الذین أعمارھم أقل من سنة = معدل وفیات األطفال الرضع. ٤

  :ینظر :المصدر .١٠٠٠×السنة 
، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة ٢مادي الحدیثي، جغرافیة السكان، طـ طھ ح

  ).١٨٩،١٩٠، ٤٧(، الصفحات ٢٠٠٠والنشر، الموصل، 
 ).٣٥١ـ٣٤٩(، )٤٠١ـ٤٠٠(، الصفحات مصدر سابق ـ رشود بن محمد الخریف،

  .٢٠١١ بیانات غیر منشورة، رة المصفى،وزارة النفط، مصافي الوسط، مصفى النجف، إدا) ١(



)١٩٩(  
 

ألف لتر، إلى مستودع النفط الرئیس في المحافظة، والتي یبلغ ) ١٣٦ـ ٣٦(بواسطة السیارات الحوضیة ذات السعة 
ملیون لترًا من المنتجات النفطیة المختلفة وان ھذا المستودع یقوم بتجھیز ) ٤.٥(إجمالي طاقة الخزن التصمیمیة لھ 

، تتOراوح طاقOة الخOزن    )١٠٣(جدول  محطة أھلیة،) ٢١(محطات حكومیة و) ١٠(ة بواقع محطة تعبئة ثانوی) ٣١(
ألف لتر من المنتجات النفطیOة المختلفOة، وتتOوزع فOي المحافظOة علOى نحOو مركOز         ) ٢١٦-٥٤(التصمیمیة لكل منھا 
حكومیتOان  محطات أھلیة، وفي مركز قضاء الكوفOة نحOو محطتOان    ) ٩(محطات حكومیة و) ٤(قضاء النجف بواقع 

محطات أھلیة، وكل من مركز قضاء المناذرة وناحیتي المشخاب والحیدریة محطة واحدة حكومیة ومحطتOان  ) ٣(و
أما أھلیتان لكل منھا، وفي ناحیة القادسیة محطة حكومیة واحدة وأخرى أھلیة، وفي ناحیة الشبكة محطتان أھلیتان، 

ساحات تركزت معظمھا في مركز قضاء النجف بواقع ساحة ) ٦(الحكومیة واألھلیة فھناك بیع النفط والغازساحات 
یتضح مما تقدم نقص بعدد محطات . ساحات أھلیة، وواحدة أھلیة فقط في مركز قضاء الكوفة) ٤(واحدة حكومیة و

 ، كذلك نقص في ساحات بیع النفط والغاز فOي )العباسیة، الحیرة، الحریة(السیما في الوحدات اإلداریة  تعبئة الوقود
  .جمیع الوحدات اإلداریة عدا مركز قضاء النجف

  )١٠١(جدول 
  ٢٠١٠ لسنةمن المشتقات النفطّیة إنتاج مصفى النجف األشرف 

 ٣م/كمیة اإلنتاج  المادة ت

 ٨٦٠٩٩٥ نفط ابیض ١
 ١٥٢٠٩٠,٠٥ زیت الغاز ٢
 ٤١٩٠٥٦٥ نفط اسود ٣

  .٢٠١١ة المصفى، بیانات غیر منشورة، مصفى النجف األشرف، إداروزارة النفط، مصافي الوسط، : المصدر
  

  
  )١٠٢(جدول 

  ٢٠١٠ لسنةالمعدل الشھري الوارد من مستودعات المشتقات النفطیة إلى محافظة النجف 
 ٣م/ المعدل الشھري  المستودع المادة

 ١١٠٥٠ الخور البنزین
 ٢٩٥٠ الشعیبة
 ٧٤٣٠ الدیوانیة
 ٣٣٠ السدة

 ٢١٧٦٠ المعدل الشھري اإلجمالي 
 ٤٣٧٠ الشعیبة النفط األبیض

 ٧١٧٥٠ مصفى النجف
 ٣٢٠ السماوة

 ١٤٦٩٠ المعدل الشھري اإلجمالي
 ٢٣٠ الشعیبة زیت الغاز

 ١٣٩٦٠ مصفى النجف



)٢٠٠(  
 

 ٢٢٦٠ الدیوانیة
 ١٥٠ بابل

 ١٦٦٠٠ المعدل الشھري اإلجمالي
توزیع الفرات األوسط، فرع النجف  یأةھشركة توزیع المنتجات النفطیة، وزارة النفط، على باإلعتماد : المصدر

  .٢٠١١األشرف، شعبة التخطیط والمتابعة، بیانات غیر منشورة، 

  

  

  

  )١٠٣(جدول 
الوحدات اإلداریة في محافظة بحسب  محطات تعبئة الوقود وساحات تجھیز النفط والغاز الحكومیة واألھلیة موزعة

  النجف 
  
 ت

الوحدة 
 اإلداریة

محطات تعبئة 
 ومیة الوقود الحك

محطات تعبئة 
  األھلیة الوقود

  بیع النفط والغازساحات 
 الحكومیة واألھلیة

مستودع النجف  النجف ١
 )النجف الجدیدة(

 حكومیة/ االنصار العروبة 

 السفراء الوفائین  الكرار القدیمة ٢
 بحر النجف الغري الكرار الجدیدة ٣
 الفراتین طریق االحرار السفیر ٤
 ورود الیرموك جف أسد الن - ٥
 - أضواء الفرات - ٦
 - أنوار الحوراء - ٧
 - أطراف النجف - ٨
 - در النجف - ٩

 - الطاووس الحیدریة الحیدریة ١٠
 - الضیاء - ١١
 - الشبكة - الشبكة ١٢
 - المجھول - ١٣
 الطیف الثناء  الكوفة القدیمة الكوفة ١٤
 - السھلة  الكوفة الجدیدة ١٥
 - البلد االمین - ١٦
 - - - العباسیة ١٧
 - - - الحریة ١٨
 -  العابدي المناذرة المناذرة ١٩



)٢٠١(  
 

 - اللھیبي - ٢٠
 - - - الحیرة ٢١
 - اضواء المشخاب المشخاب المشخاب ٢٢
 - ابحاث الرز  - ٢٣
 - الروضة  شروق القادسیة القادسیة ٢٤

 ٦ ٢١ ١٠ المجموع
توزیع الفرات األوسط، فرع النجف األشرف، قسم  ھیأةشركة توزیع المنتجات النفطیة، وزارة النفط،  علىباإلعتماد : المصدر

  .٢٠١١التوزیع، شعبة إدارة المحطات، بیانات غیر منشورة، 
ویقع على عاتق منشأة توزیع المنتجات النفطیة في المحافظة تجھیز المنشآت الحكومیة والتجاریة والصناعیة 

طاعم السیاحیة، فضًال عن تجھیز مولدات الطاقة الكھربائیة لتوفیر إحتیاجھا من الوقود، وقد بلغ والفنادق والم
، K.V) ١٧٠٤٨٣(مولدة خاصة، وبقدرة كلّیة ) ٥٩٢(مولدة عامة و) ١٢٠١(مولدة بواقع ) ١٧٩٣(عددھا نحو 

 نحویتم تجھیزه  K.V) ١(ئیة فلكل ویتم تجھیزھا بمادة زیت الغاز إعتمادًا على قدرتھا التولیدیة للطاقة الكھربا
  ).١٠٤(جدول . لتر) ٣٤١٩٦٦٠(لتر  لذا تم تجھیزھا نحو ) ٢٠(

من مجموع ھذه المولدات لما یمثلھ من ثقل سكاني ومركز ) ٪٥٢.٤(إستحوذ مركز قضاء النجف على حوالي 
التالیة مركز قضاء الكوفة من مجموع تجھیزھا بالوقود في المحافظة، جاء بالمرتبة ) ٪٦٣.٧(تجاري كبیر، ونحو 

من مجموع كمیة الوقود المجّھز، ثم ناحیة العباسیة نحو ) ٪٦.٩(من مجموع عدد المولدات ونحو) ٪١١.٥(بحوالي 
من مجموع الكمیة المجّھزة، تلتھا ناحیة الحیرة من حیث عدد ) ٪٣.٦(من مجموع عدد المولدات ونحو ) ٪٧(

من المجموع ) ٪٤.٢(إال إن الكمیة المجّھزة مرتفعة عن سابقتھا نحو من مجموع عددھا، ) ٪٥.٤(المولدات نحو 
بواقع ) المناذرة، الحریة الحیدریة، القادسیة،(كانت إعداد المولدات في الوحدات اإلداریة  فیماالكلي للكمیة، 

 )٪٢.٥(و )٪١.٩(و )٪٢.٤(وقود نحو على التوالي، وقد جّھزت بال) ٪٢.٧(و )٪٢.٨(و) ٪٣.٢(و )٪٣.٧(
  . على التوالي من مجموع الكمیة المجّھزة بالوقود لھذه المولدات في المحافظة) ٪١.٤(و

  
  )١٠٤(جدول 

  ٢٠١٠ لسنةفي محافظة النجف ) الكاز(بمادة عدد مولدات الطاقة الكھربائیة المجّھزة 
  
 ت

  
 الوحدة اإلداریة

عدد المولدات 
 الكلي

القدرة الكلیة 
)K.V( 

الكمیة المجھزة 
 لتر)/زالكا(بمادة 

 ٢١٧٠٩٠٠ ١٠٨٥٤٥ ٩٣٩ النجف. ق. م ١
 ٨٢٨٢٠ ٤١٤١ ٦٢ الحیدریة. ن ٢
 ١٠٠٠٠ ٥٠٠ ١ الشبكة. ن ٣
 ٤٥٨٣٢٠ ٢٢٩١٦ ٢٠٨ الكوفة. ق. م ٤
 ١٢٢٤٨٠ ٦١٢٤ ١٢٥ العباسیة. ن ٥
 ٤٦٦٢٠ ٢٣٣١ ٤٨ الحریة. ن ٦
 ٨٥٢٤٠ ٤٢٦٢ ٥١ المناذرة. ق. م ٧
 ١٤٣٠٨٠ ٧١٥٤ ٩٧ الحیرة. ن ٨



)٢٠٢(  
 

 ٢٣٥٨٤٠ ١١٧٩٢ ٢٠٧ خابالمش. ن ٩
 ٦٤٣٦٠ ٣٢١٨ ٥٨ القادسیة. ن ١٠

 ٣٤١٩٦٦٠ ١٧٠٩٨٣ ١٧٩٤ المجموع
توزیع الفرات األوسط، فرع النجف األشرف، قسم التوزیع،  ھیأةوزارة النفط، شركة توزیع المنتجات النفطیة، : المصدر

  .٢٠١١شعبة المعلومات والمتابعة، بیانات غیر منشورة، 
  
  

  :الطاقة الكھربائیةوتوزیع نتاج إخدمات واقع  -٥ - ٤
ة لقیOام المشOاریع التنمویOة وتطورھOا فOي اإلقلOیم، وان       ھاّمتعد الطاقة المتوفرة وبكلف منخفضة من المقومات ال

الطاقة الشائعة االستخدام الطاقة الكھربائیة التي تعد عنصOرًا أساسOیًا ال غنOى عنOھ فOي معظOم األنشOطة والقطاعOات،         
خالل استعماالتھا المتعددة، وما تتصف بھ من خصOائص فریOدة تقتصOر علیھOا دون غیرھOا       حیث تظھر أھمیتھا من

  .في وقتنا الحاضر )١(من مصادر الطاقة األخرى
ھناك محطتین رئیستین لتولید الطاقة الكھربائیة في محافظة النجف األشرف ویذھب إنتاجھا إلى الشبكة 

  )٢(:الوطنیة في بغداد لتوزیعھا بشكل منتظم وھما
تقع ھذه المحطة في جنOوب مركOز قضOاء النجOف، وتتكOون مOن ثOالث وحOدات تولیOد الطاقOة           : المحطة الغازیة .١

میكOOا واط فضOOًال عOOن وجOOود وحOOدتین لتولیOOد الطاقOOة الكھربائیOOة  ) ٥٨(ویبلOOغ مجمOOوع تولیOOد الطاقOOة فیھOOا  ،الكھربائیOOة
 . تعمالن فیھا على مدار الساعة

) ٧(الكوفة شمال المحافظة وتبلغ طاقاتھا اإلنتاجیة المصممة لھا حوالي  تقع على سدة: المحطة الكھرومائیة .٢
میكا واط وذلك ألسباب فنیة وتقنیة ) ٠.٥(میكا واط ولكن ما تنتجھ من طاقة كھربائیة في الوقت الحالي یقدر بـ 

 . وشحة المیاه الكافیة لعملیة التولید
مولدة موزعة بین مركز قضائي النجف والكوفة ) ١٨(وعددھا ) الدیزل(وھناك مولدات تعمل على الزیوت 

، لكن في الوقت الحاضر ال تعمل ھذه المولدات بسبب استھالكھا الكبیر KVA) ١٧٥٠(ویقدر طاقتھا اإلنتاجیة 
من شھر تشرین  ٢٠٠٩ومحطة النجف الغازیة الجدیدة بدأت في اإلنتاج في عام . للوقود وشحتھ في بعض األحیان

أما ). ٢٢٣MVA(الطاقة اإلنتاجیة الكلیة ، )MVA ١٢٥×٢(الطاقة اإلنتاجیة ، ن وحدتیناألول حیث تتكون م
) MVA ١٥٠×٢(تبلغ الطاقة اإلنتاجیة لھا ، طور اإلنشاء) المنحة اإلیرانیة(المحطة الغازیة الجدیدة المقترحة 

 . قرب مصفى النجف
، في حین ٢٠١٠ لسنةساعة /كیلو واط) ١٢٤٧٢٤٠٦٠(كمیة الطاقة الكھربائیة المستلمة للمحافظة نحو بلغت 

من إجمالي ) ٪٧٥(إي حوالي  )٣(.ذاتھا السنةساعة خالل /كیلو واط) ٩٣٣٠١٩١٢(كانت الكمیة المباعة حوالي 
خالل  تجھیز المحطات الكھربائیة الثانویة ذات من وتتوّزع ھذه الكمیة على الوحدات اإلداریة  .الكمیة المستلمة

وقد بلغ مجموع إعداد المشتركین في مختلف األصناف االستھالكیة بالشبكة . ي المحافظةسعات متباینة موزعة ف
مشترك، ) ١٢٥٩٧٣(، بلغ عدد المشتركین من صنف المنزلي نحو ٢٠١٠ لسنةمشترك ) ١٥٠٤٧٢(الوطنیة نحو 
ي ، أما المشترك)٪٩.٩(من مجموع المشتركین، والمشتركین في الصنف التجاري نحو ) ٪٨٣(أي حوالي 

                                                 
القتصادیة، أطروحة  دكتوراه، دراسة في الجغرافیة ا ـ عبدالعزیز محمد حبیب العبادي، الطاقة الكھربائیة والتنمیة في العراق) ١(

 .٣٣٢، ص١٩٨٠، كلیة اآلداب، جامعة بغداد،)م.غ(
اإلحصاء، بیانات غیر قسم  مدیریة توزیع كھرباء محافظة النجف، ،اتالمنشأة العامة لتوزیع كھرباء المحافظ ،وزارة الكھرباء) ٢(

 .٢٠١١منشورة،  
اإلحصاء، بیانات غیر قسم  مدیریة توزیع كھرباء محافظة النجف، ،المنشأة العامة لتوزیع كھرباء المحافظات ،وزارة الكھرباء) ٣(

 .٢٠١١منشورة،  



)٢٠٣(  
 

 ،على التوالي) ٪١.٠٤(و )٪١.٠٧(و )٪٤.٣(، اشتركوا نحو )الزراعي، الصناعي، الحكومي(باألصناف األخرى 
وتباین عدد المشتركین في المحافظة بین قضاء وآخر، فقد بلغ المشتركین من قضاء النجف نحو  ،)١٠٥(جدول 

، )٪٢٣.٩(نحو ) وفة، المناذرةالك(من مجموع المشتركین، وقد بلغ عدد المشتركین من قضائي ) ٪٥٩.٣(
في حین بلغ عدد المتجاوزین على شبكة الطاقة الكھربائیة الوطنیة نحو  ،)١٠٦(جدول . على التوالي) ٪١٦.٨(
من سكان قضاء الكوفة، ونحو ) ٪٤٢.٤(من سكان قضاء النجف، ونحو ) ٪٤٧.٩(متجاوز بواقع ) ٢٤٧٨٧(
  .من سكان قضاء المناذرة) ٪٩.٧(

  )١٠٥(جدول 
  ٢٠١٠ لسنةالصنف في محافظة النجف بحسب  دد المشتركین بشبكة الطاقة الكھربائیة الوطنیةع

  عدد المشتركین  الصنف  ت
 ١٢٥٩٧٣ المنزلي  ١
 ١٤٨٤٤ التجاري  ٢
 ١٦١٧ الصناعي  ٣
 ١٥٧٣ الحكومي  ٤
 ٦٤٦٥ الزراعي  ٥

 ١٥٠٤٧٢ المجموع
  .٢٠١١لنجف األشرف، قسم اإلحصاء، بیانات غیر منشورة، مدیریة توزیع كھرباء محافظة اوزارة الكھرباء، : المصدر

  
  )١٠٦(جدول 

  ٢٠١٠ لسنةالقضاء بحسب  أعداد المشتركین والمتجاوزین على شبكة الطاقة الكھرباء الوطنیة في محافظة النجف
  عدد المتجاوزین  عدد المشتركین  القضاء  ت
  ١١٨٨٧ ٨٩١٨٦ النجف  ١
  ١٠٥٠٠ ٣٥٩٤٠ الكوفة  ٢
  ٢٤٠٠ ٢٥٣٤٦ المناذرة  ٣

  ٢٤٧٨٧ ١٥٠٤٧٢ المجموع
  .٢٠١١مدیریة توزیع كھرباء محافظة النجف األشرف، قسم اإلحصاء، بیانات غیر منشورة، وزارة الكھرباء، : المصدر

  
إن معدل كمیات الطاقة الكھربائیة المطلوبة في المحافظة بتزاید مستمر وذلك لتزاید إعداد السكان وتزاید  یالحظ

السیما االستھالك المنزلي والتجاري بسبب التنمیة السیاحیة الدینیة التي تشھدھا المحافظة، فقد بلغ إستھالك الطاقة 
) ٪٧٣.٢(، كان حوالي )١٠٧(، جدول ٢٠٠٧ لسنةساعة / میكا واط) ٣٩٦(معدل الطاقة اإلجمالیة المطلوبة نحو 

من ) ٪٧.١(بلغ االستھالك الصناعي  فیمااالستھالك الزراعي، ) ٪١٩.٧(لالستھالك السكني والتجاري، وحوالي 
میكا ) ٧٢٢(إزداد المعدل المتوقع لكمیة الطاقة المطلوبة لیصبح  ذاتھا، سنةمجموع إستھالك الطاقة الكھربائیة لل

االستھالك الزراعي، ) ٪١١(لالستھالك السكني والتجاري، وحوالي ) ٪٨٣.٢(، حوالي ٢٠١٢ لسنةساعة / واط
   .للسنة ذاتھامن مجموع إستھالك الطاقة الكھربائیة ) ٪٥.٨(عي بلغ االستھالك الصنا فیما

، في حین إزداد ٢٠٠٦ لسنة) قطع ١٨تجھیز ـ  ٦(وقد بلغ معدل ساعات التجھیز والقطع في المحافظة نحو 
أثـّر ھذا القطع ). ١٠٨(جدول  ،٢٠١٠ لسنة) قطع ١٦تجھیز ـ  ٨(معدل التجھیز وأنخفض معدل القطع لیصبح 

لتیار الكھربائي وبشكل كبیر على األنشطة التنمویة وإستھالكھا المختلف في المحافظة، السیما االستھالك المبرمج ل



)٢٠٤(  
 

مما . المنزلي والتجاري، والصناعي، إذ بعض الصناعات توقف إنتاجھا نھائیًا والبعض اآلخر أصبح إنتاجھ متذبذب
الكھربائیة العامة والخاصة لتوفیر إحتیاجھا من الطاقة، فقد بلغ مجموع أعدادھا نحو أدى االستعانة بمولدات الطاقة 

جدول  ،K.V) ١٧٠٤٨٣(مولدة خاصة، وبقدرة كلّیة ) ٥٩٢(مولدة عامة و) ١٢٠١(مولدة بواقع ) ١٧٩٣(
كاني من مجموع ھذه المولدات لما یمثلھ من ثقل س) ٪٥٢.٤(وإستحوذ مركز قضاء النجف على حوالي ، )١٠٩(

من مجموع الطاقة التولیدیة في المحافظة، جاء بالمرتبة التالیة مركز قضاء ) ٪٦٣.٧(ومركز تجاري كبیر، ونحو 
من مجموع الطاقة التولیدیة، ثم ناحیة العباسیة ) ٪٦.٩(من مجموع عدد المولدات ونحو) ٪١١.٥(الكوفة بحوالي 

ع كمیة الطاقة، تلتھا ناحیة الحیرة من حیث عدد من مجمو) ٪٣.٦(من مجموع عدد المولدات ونحو ) ٪٧(نحو 
من المجموع ) ٪٤.٢(من مجموع عددھا، إال إن الكمیة المنتجة مرتفعة عن سابقتھا نحو ) ٪٥.٤(المولدات نحو 
بواقع ) المناذرة، الحریة الحیدریة، القادسیة،(كانت إعداد المولدات في الوحدات اإلداریة  فیماالكلي للكمیة، 

) ٪٢.٤(على التوالي، وقد أسھمت قدرة مولداتھا في تولید الطاقة نحو ) ٪٢.٧( و )٪٢.٨(و )٪٣.٢(و )٪٣.٧(
على التوالي من مجموع قدرة ھذه المولدات في تولید الطاقة الكھربائیة في ) ٪١.٤(و )٪٢.٥(و )٪١.٩(و

  . المحافظة
  

  )١٠٧(جدول 
  )٢٠١٢ـ ٢٠٠٧( مدةاألصناف للبحسب  معدل كمیات الطاقة الكھربائیة المطلوبة

    ت
  السنة

  ساعة/میكا واط/ معدل كمیة الطاقة الكھربائیة المطلوبة لألصناف

  المجموع  الزراعي  الصناعي  المنزلي والتجاري

٣٩٦  ٧٨  ٢٨  ٢٩٠  ٢٠٠٧  ١  
٥١٠  ٨٣  ٣١  ٣٩٦  ٢٠٠٨  ٢  
٥٥٠  ٧٠  ٣٤  ٤٤٦  ٢٠٠٩  ٣  
٦٠٠  ٧٢  ٣٨  ٤٩٠  ٢٠١٠  ٤  
٦٦٥  ٧٥  ٤٠  ٥٥٠  ٢٠١١  ٥  
٧٢٢  ٨٠  ٤٢  ٦٠٠  ٢٠١٢  ٦  

  :علىباإلعتماد : المصدر
  .٢٠١١مدیریة توزیع كھرباء محافظة النجف األشرف، قسم اإلحصاء، بیانات غیر منشورة، وزارة الكھرباء، ـ 
  .٢٠١١مدیریة توزیع كھرباء محافظة النجف األشرف، قسم التشغیل واالتصاالت، بیانات غیر منشورة، وزارة الكھرباء، ـ 

  

 )١٠٨(جدول 
  )٢٠١٠ـ ٢٠٠٦(ت القطع والتجھیز للطاقة الكھربائیة في محافظة النجف األشرف للمدة معدل ساعا

  معدل ساعات القطع معدل ساعات التجھیز  السنة  ت
١٨ ٦  ٢٠٠٦  ١  
١٧  ٧  ٢٠٠٧  ٢  
١٧  ٧  ٢٠٠٨  ٣  
١٦  ٨  ٢٠٠٩  ٤  
١٦  ٨  ٢٠١٠  ٥  

  :علىباإلعتماد : المصدر



)٢٠٥(  
 

  .٢٠١١اإلحصاء، بیانات غیر منشورة،  ـ مدیریة توزیع كھرباء محافظة النجف األشرف، قسم
  .٢٠١١ـ مدیریة توزیع كھرباء محافظة النجف األشرف، قسم التشغیل واالتصاالت، بیانات غیر منشورة، 

  )١٠٩(جدول 
  ٢٠١٠ لسنةعدد مولدات الطاقة الكھربائیة العامة والخاصة وقدرتھا التولیدیة الكلیة في محافظة النجف 

  
  ت

  
  الوحدة اإلداریة

 عدد
المولدات 

  العامة

عدد 
المولدات 
  الخاصة

عدد 
المولدات 

  الكلي

  

القدرة الكلیة 
)K.V(  

  ١٠٨٥٤٥  ٩٣٩  ٣٤٨  ٥٩١  النجف. ق. م  ١
  ٤١٤١  ٦٢  ٨  ٥٤  الحیدریة. ن  ٢
  ٠  ٠  ٠  ٠  الشبكة. ن  ٣
  ٢٢٩١٦  ٢٠٨  ٥٥  ١٥٣  الكوفة. ق. م  ٤
  ٦١٢٤  ١٢٥  ٣٩  ٨٦  العباسیة. ن  ٥
  ٢٣٣١  ٤٨  ٨  ٣٨  الحریة. ن  ٦
  ٤٢٦٢  ٥١  ١٠  ٤١  المناذرة. ق. م  ٧
  ٧١٥٤  ٩٧  ٢٢  ٧٥  الحیرة. ن  ٨
  ١١٧٩٢  ٢٠٧  ٩٢  ١١٥  المشخاب. ن  ٩

  ٣٢١٨  ٥٨  ١٠  ٤٨  القادسیة. ن  ١٠
  ١٧٠٤٨٣  ١٧٩٣  ٥٩٢  ١٢٠١  المجموع

، توزیع الفرات األوسط، فرع النجف األشرف، قسم التوزیع ھیأةوزارة النفط، شركة توزیع المنتجات النفطیة، : المصدر
  .٢٠١١شعبة المعلومات والمتابعة، بیانات غیر منشورة، 

  
/ میكOا واط ) ١٧٠(بلغ معدل الحمل المجّھOز مOن الشOبكة الوطنیOة للطاقOة الكھربائیOة فOي المحافظOة، حOوالي          

 للسOنة سOاعة  / میكOا واط ) ٦٠٠(، في حین بلغ معدل الحمل المطلوب من الطاقة الكھربائیOة نحOو   ٢٠١٠ لسنةساعة 
مOOن مجمOOوع الطاقOOة ) ٪٧١.٧(، إي إن ھنOOاك نقOOص فOOي تOOوفیر الطاقOOة بحOOوالي  )٣٨(وشOOكل  )١١٠(ل ، جOOدوذاتھOOا

) ٪٥٥(إسOتحوذ مركOز قضOاء النجOف علOى      . المطلوبة، وھذه النسبة متساویة لجمیع الوحدات اإلداریة في المحافظة
ة، ثم جاء مركز قضاء الكوفة من الطاقة الكھربائیة سواء من مجموع الطاقة المجھزة أو من مجموع الطاقة المطلوب

) ٪٥(من مجموع الطاقة، ثم كل من مركز قضاء المناذرة وناحیة المشخاب وناحیOة العباسOیة نحOو    ) ٪١٥(بحوالي 
نحOو  ) الحیدریة، الحیرة، القادسOیة (جّھزت واحتاجت من الطاقة الكھربائیة كل من الوحدات اإلداریة  فیمالكل منھا، 

علOى التOوالي مOن مجمOوع الطاقOة الكھربائیOة       ) ٪١.٢٥(و )٪٢.٥(حریOة والشOبكة نحOو    لكل منھا، ونOاحیتي ال ) ٪٣(
  . المجّھزة أو المطلوبة للمحافظة

وعلیھ البد من العمل على تطویر قطاع الطاقة الكھربائیة سواء من حیث اإلنتOاج أو التوزیOع، ألن المشOكلة    
واآللیOة فOي توزیعھOا بشOكل سOلیم دون التجOاوز علیھOا         الطاقة فحسب وإنما في شبكة التوزیع إنتاجكمیة لیس في قلة 

من المتجاوزین على الشبكة الوطنیة فOي  ) ١٦٤(مشترك ھناك ) ١٠٠٠(من قبل السكان، وقد أشرنا لذلك، فأن لكل 
متجOاوز لكOOل  ) ٢٩٤(اإلقلOیم، وقOد تباینOت ھOذه النسOبة للمتجOاوزین بOین قضOاء آلخOر، فكOان فOي قضOاء الكوفOة نحOو               



)٢٠٦(  
 

لكOل  ) ٩٤(مشترك، وأخیOرًا قضOاء المنOاذرة نحOو     ) ١٠٠٠(لكل ) ١٣٣(ك، وفي قضاء النجف نحو مشتر) ١٠٠٠(
  .مشترك) ١٠٠٠(

  )١١٠(جدول 
   ٢٠١٠ سنةالوحدة اإلداریة لبحسب  األحمال المجّھزة للطاقة الكھربائیة والمطلوبة في محافظة النجف

  
  ت

  
  القضاء

  
  الوحدة اإلداریة

الحمل المجّھز 
  ساعة /میكا

ل المطلوب الحم
  ساعة /میكا

  ٣٣٠  ٩٣.٥  النجف. ق. م  النجف  ١
  ٢٢.٥  ٦.٤  الحیدریة. ن  ٢
  ٧.٥  ٢.١  الشبكة. ن  ٣

  ٣٦٠  ١٠٢  مجموع القضاء    
  ٩٠  ٢٥.٥  الكوفة. ق. م  الكوفة  ٤
  ٣٠  ٨.٥  العباسیة. ن  ٥
  ١٥  ٤.٢  الحریة. ن  ٦

  ١٣٥  ٣٨.٢  مجموع القضاء    
  ٣٠  ٨.٥  المناذرة. ق. م  المناذرة  ٧
  ٢٢.٥  ٦.٤  الحیرة. ن  ٨
  ٣٠  ٨.٥  المشخاب. ن  ٩

  ٢٢.٥  ٦.٤  القادسیة. ن  ١٠
  ١٠٥  ٢٩.٨  مجموع القضاء    

  ٦٠٠  ١٧٠  مجموع المحافظة
  :علىباإلعتماد : المصدر

  .٢٠١١ـ وزارة الكھرباء، مدیریة توزیع كھرباء محافظة النجف األشرف، قسم اإلحصاء، بیانات غیر منشورة، 
  .٢٠١١ء، مدیریة توزیع كھرباء محافظة النجف األشرف، قسم التشغیل واالتصاالت، بیانات غیر منشورة، ـ وزارة الكھربا

  
  )٣٨(شكل 

   ٢٠١٠ سنةالوحدة اإلداریة لبحسب  األحمال المجّھزة للطاقة الكھربائیة والمطلوبة في محافظة النجف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  ).١١٠(باإلعتماد على جدول : المصدر



)٢٠٧(  
 

  :المكانيوتوزیعھا  )∗( الطرق البریةدمات خقع وا -٦ -٤
على شبكة الطرق التي تعد من مرتكزات البنى اإلرتكازیة، وحلقة الوصل الوثیقة بین  )∗∗(تعتمد أھمیة النقل    

االقتصادیة، (تطـّورھا وتطـّور قطاعات التنمیة اإلقلیمیة األخرى، إذ تتأثـّر بھا وتؤثـّر في القطاعات المتعددة 
، فأن نجاح العدید منھا یتوقـّف على مدى كفاءة منظومة ..)یة، الزراعیة، السیاحیة، العمرانیة، االجتماعیةالصناع

ویالحظ تأثیر شبكة الطرق البریة في تنشیط المستقرات البشریة وتفعیلھا واستثمار . النقل وشبكة طرقھا في اإلقلیم
ویمكن أن تختزل خدمات ھذه . )١(نمو اإلقـلیم وتطویره مواردھا  المتوافرة  وتوظیفھا  بالشكل الذي یعمل على

الشبكة في محورین السیما في التنمیة االقتصادیة، المحور األول كونھا أحد مؤشرات دالة اإلنتاج، والثاني یتمثل 
لبشریة في كونھ یظھر عالقة ارتباط بین التنمیة والخدمات التي تقدمھا شبكة الطرق في إستثمار الموارد الطبیعیة وا

فإن نطاق تأثیر كل إقلیم یعتمد على حجم وشكل شبكة الطرق التي تخترقھا، والتي تربطھا بما یجاورھا . في اإلقلیم
وھناك ثالث فرضیات ألھمیة النقل وشبكة الطرق في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة یمكن . من أقالیم أخرى

   )٢(:تلخیصھا على النحو اآلتي
نظومة شبكة الطرق یجب أن تكون سابقة ألیة تنمیة اقتصادیة واجتماعیة وعمرانیة كونھا إن إنشاء وتطویر م .١

 .المحفـّز لھا
یعد النمو االقتصادي عامال محفزا لتطویر مشاریع الطرق والنقل، لكون النقل نتیجة للتنمیة ولیس سابقًا لھا في  .٢

 .أغلب الحاالت
االجتماعیة تسیر جنبًا إلى جنب، فكل منھا یؤثر في اآلخر إن تطویر مشاریع النقل والتنمیة االقتصادیة و  .٣

 .وبدرجات تتفاوت بتفاوت مراحل النمو االقتصادي
  
  

  :المكانيالطرق البریة وتوزیعھا أصناف  - ١ - ٦ -٤
 لسOOنةكOOم ) ٢٧٧٥.٩٦٤(طریOOق، وبلOOغ مجمOOوع أطوالھOOا ) ٢٨٧(بلOOغ عOOدد الطOOرق البریOOة فOOي محافظOOة النجOOف  

طریOق بOري معّبOد وبلOغ مجمOوع      ) ٩٩(، بواقOع  )∗∗ ∗()الترابیOة (ة المعّبOدة وغیOر المعّبOدة    ، تشمل الطرق البری٢٠١٠
) ١٨٨(من مجموع أطوال الطرق البریة في المحافظة، ونحو ) ٪٤٨.٦(كم، شّكلت حوالي ) ١٣٤٨.٨٦٤(أطوالھا 

ق مOOOن مجمOOOوع أطOOOوال الطOOOر ) ٪٥١.٤(كOOOم بنسOOOبة ) ١٤٢٧.١٠٠(طریOOOق بOOOري غیOOOر معّبOOOد ومجمOOOوع أطوالھOOOا   
ومجمOوع أطوالھOا أكثOر مOن عOدد الطOرق       ) الترابیOة (مما یعنOي إن عOدد الطOرق غیOر المعّبOدة      ، )١١١(جدول البریة،

المعّبدة ومجموع أطوالھا، ما یؤّشر ضعف شبكة الطرق البریة في المحافظOة، ویتطلOب تعبیOد الطOرق الترابیOة التOي       
ألھمیتھOا فOي التنمیOة اإلقلیمیOة وأنشOطتھا المتعOّددة فOي         تكثر في الوحدات اإلداریة كافة السیما فOي القOرى واألریOاف   

                                                 
 .اسي للمدناألس لمخططتشمل الطرق البریة الواقعة خارج ا) ∗(
یقصد بالنقل عملیة االنتقال من مكان آلخر لتقدیم خدمة تمكـّن السكان ومنافعھم المتعدّدة في االستمرار بفعالیتھا، وعادةً ما تعتمد ) ∗∗(

 ھذه الخدمة على وسائط مھمتھا نقل األشخاص والمواد والبضائع على المجاالت المعّدة لسیر المركبات والمشاة یطلق علیھا شبكة
 .الطرق

محمد جواد عباس شبع، واقع النقل البري في مدینة النجف األشرف، مجلة آداب الكوفة، السنة الثالثة، كلیة اآلداب ـ جامعة الكوفة،  )١(
 .٢٠٢، ص٢٠١٠النجف األشرف، ، )٦(العدد

بیت الحكمة، دار الكتب للطباعة  عبد العزیز محمد حبیب، یوسف یحیى طعماس، جغرافیة النقل والتجارة الدولیة، جامعة بغداد، )٢(
 .٣٠، ص١٩٨٨والنشر، 

المجال المعد لسیر المركبات وسیر المشاة والعربات التي تسحبھا الحیوانات وتكون طریق ترابیة ودھالیز : الطریق غیر المعبّدة) ∗∗∗(
ندسیة مثل الرصیف ونھر الطریق لیس لھا منافذ على جانبیھا، وغیر مغطاة بمادة اإلسفلت أو الحصى وتفتقر إلى األجزاء الھ

، ما یصعب السیر علي "الطریق المعبّدة"التي عادة ما نجدھا في ) الجزرة الوسطیة(والمسلك ومسار الطریق والرصیف الوسطي 
 .الطرق غیر المعبّدة السیما في الظروف المناخیة القاسیة
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وفیمOا یOأتي   ) طرق رئیسة، طرق ثانویة، طرق ریفیOة : (دة في المحافظة إلىوتصّنف الطرق البریة المعّب. المحافظة
  ).١٦(طة یخرو) ١١٣(وجدول  )١١٢(جدول  :تفصیل لذلك

  )١١١(جدول 
 ٢٠١٠وع أطوالھا في محافظة النجف لسنة ومجم) المعّبدة وغیر المعّبدة(الطرق البریة 

  كم/ مجموع أطوالھا  عدد الطرق  الطرق البریة  ت
  ١٣٤٨.٨٦٤  ٩٩  المعّبدة  ١
  ١٤٢٧.١٠٠  ١٨٨  )الترابیة(غیر المعّبدة   ٢

  ٢٧٧٥.٩٦٤  ٢٨٧  المجموع 
والجسور في محافظة وزارة األعمار واإلسكان، الھیأة العامة للطرق والجسور، مدیریة الطرق  باإلعتماد على: المصدر

 .٢٠١١النجف األشرف، قسم التخطیط والمتابعة، بیانات غیر منشورة، 
  )١١٢(جدول 
 ٢٠١٠صنفھا في محافظة النجف لسنة بحسب  عدد الطرق البریة المعّبدة ومجموع أطوالھا

  كم/ مجموع أطوالھ   الطرق عدد  صنف الطرق  ت
  ١٤٠  ٣  الطرق الرئیسة  ١
  ٧٧٤.١٥٠  ١٤  الطرق الثانویة  ٢
  ٤٣٤.٧١٤  ٨٢  الطرق الریفیة  ٣

  ١٣٤٨.٨٦٤  ٩٩  مجموع الطرق المعبدة
وزارة األعمار واإلسكان، الھیأة العامة للطرق والجسور، مدیریة الطرق والجسور في محافظة  باإلعتماد على :المصدر

  .٢٠١١النجف األشرف، قسم التخطیط والمتابعة، بیانات غیر منشورة، 
 ) ١١٣(جدول 

  ٢٠١٠الوحدة اإلداریة لسنة بحسب  في محافظة النجفبالكیلو مترات رق البرّیة ومجموع أطوالھا أصناف الط
 المجموع الریفیة الثانویة الرئیسة الوحدة اإلداریة ت
 ٢٦٥.٩٣٠ ٢٨.٩٣٠ ٢٠٩ ٢٨ النجف. ق. م ١
 ٧٦.٢٠٠ ٣٦.٢٠٠ ٠ ٤٠ الحیدریة. ن ٢
 ٤٧٠ ٠ ٤٧٠ ٠ الشبكة. ن ٣
 ١٣٧.٢٥٤ ٧٨.٢٥٤ ٢٣ ٣٦ الكوفة. ق.م ٤
 ٩٢.٩٥٠ ٨٥.٩٥٠ ٧ ٠ العباسیة. ن ٥
 ٤٧.٨٠٠ ٤٢.٢٠٠ ٥.٦٠٠ ٠ الحریة. ن ٦
 ٦٤.٥٠٠ ١٤.٥٠٠ ١٤ ٣٦ المناذرة. ق. م ٧
 ٣٢.٩١٥ ٣١.٩١٥ ١ ٠ الحیرة. ن ٨
 ١٢٣.٩٩٠ ٩٥.٤٤٠ ٢٨.٥٥٠ ٠ المشخاب. ن ٩

 ٣٧.٣٢٥ ٢١.٣٢٥ ١٦ ٠ القادسیة. ن ١٠
 ١٣٤٨.٨٦٤ ٤٣٤.٧١٤ ٧٧٤.١٥٠ ١٤٠ المجموع

  : علىباإلعتماد : المصدر 
ـOO وزارة األعمOOار واإلسOOكان، مدیریOOة الطOOرق والجسOOور فOOي محافظOOة النجOOف، دلیOOل الطOOرق والجسOOور، الشOOعبة الفنیOOة، بیانOOات غیOOر   

  .١٩٩٢منشورة، 
قسOم التخطOیط   ـ وزارة األعمار واإلسكان، الھیأة العامة للطرق والجسور، مدیریة الطرق والجسOور فOي محافظOة النجOف األشOرف،      

  . ٢٠١١والمتابعة، بیانات غیر منشورة، 
  . ٢٠١١ـ محافظة النجف األشرف، ھیأة األعمار، قسم التخطیط، بیانات غیر منشورة، 
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 :الطرق الرئیسة -١ -١ - ٦ -٤

ا مع األقالیم األخرى من ناحیة الطرق التي تربط اإلقلیم ومراكز المدن الرئیسة مع بعضھا من ناحیة وتربطھ
أخرى وتسمى بالطرق اإلقلیمیة، وتظھر أھمیة ھذه الطرق في امتدادھا على مساحة واسعة من اإلقلیم لتشمل 
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ة فیھ وفي األقالیم األخرى من جھة ھاّممناطق االستیطان البشري من جھة وامتدادھا باتجاه المناطق التنمویة ال
ویوجد في . ة الجودة، وتتمیز بأنھا ذات ممرین وحدیثة في مواصفات تعبیدھاوتنشأ وفق قیاسات عالی. أخرى

الرابطة بین محافظتي النجف وكربالء، وطریق ) نجف ـ كربالء(محافظة المحافظة ثالث طرق أولھا طریق 
ة الكوفة الرابطة بین مدین) كوفة ـ كفل ـ بابل(الرابطة بین محافظتي النجف والقادسیة، وطریق ) نجف ـ دیوانیة(

أطوال الطرق البریة من إجمالي ) ٪١٠.٤(كم، إذ أسھمت بحوالي )١٤٠(والكفل ثم الحلة، بلغ مجموع أطوالھا 
  ).١١٤(جدول  .المعّبدة في المحافظة

  

  :الطرق الثانویة -٢ - ١ - ٦ -٤
، بواسطة تمثل الطرق التي تتفرع من الطرق الرئیسة وتربط الوحدات اإلداریة في اإلقلیم مع بعضھا البعض

نقلھا للسكان والبضائع والمواد المختلفة، وبإمكOان ھOذه الطOرق ان تصOل إلOى مواقOع األنشOطة التنمویOة فOي الجھOات           
ویكOون بعضOھا    .المختلفة من اإلقلیم، فضًال عن قدرتھا بنقل المنتجات الزراعیة والصناعیة والتجاریة إلى األسواق

طریOق،  ) ١٤(ل للذھاب واإلیاب، بلغ عدد الطرق الثانویOة فOي المحافظOة    معبدة تعبیدًا قویًا، وذات ممر واحد یستعم
مOOن إجمOOالي أطOOوال الطOOرق البریOOة ) ٪٥٧.٤(شOOّكلت حOOوالي  .)١١٥(جOOدول  .كOOم) ٧٧٤.١٥٠(ومجمOOوع أطوالھOOا 

الطOرق الصOناعیة التOي تخOدم النشOاط الصOناعي التOي تتحOدد بنقOل          ومن ضمن الطرق الثانویة . المعّبدة في المحافظة
لمواد الخام من مواطنھا إلى المواقع الصناعیة، كOذلك نقOل المنتجOات الصOناعیة إلOى األسOواق سOواء كOان داخلOھ أو          ا

  :كم توّزعت على النحو اآلتي) ٦٦(خارجھ، بلغ مجموع  أطوال الطرق الصناعیة في محافظة النجف 
  . كم) ٣١(ـ الطریق المؤدي إلى مقالع الحصى في محافظة النجف بطول ١
  . كم) ١٠(بطول ) أبو صخیر(مناذرة  –طریق معمل السمنت كوفة ـ ٢
  .كم)٢٥(ـ طریق الخدمة ألنبوب الغاز المغذي للخط االستراتیجي ضمن محافظة النجف بطول ٣
  

 :الطرق الریفیة - ٣ -١ - ٦ -٤
لطOOرق التOOي تتفOOرع مOOن الطOOرق الرئیسOOة والثانویOOة، وتOOؤدي إلOOى االقضOOیة والنOOواحي والقOOرى واألریOOاف         ا

لمجاورة، وغالبًا مOا تOؤدي ھOذه الطOرق خOدمات محلیOة، فبواسOطتھا ینقOل السOكان المحلیOون ومحاصOیلھم الزراعیOة             ا
وھي طرق مبلطة  .وسلعھم والمواد األولیة الزراعیة التي تدخل في النشاط الصناعي وغیرھا من األنشطة التنمویة

م، إذ إنھا تتسع نحو ) ٨-٤(إیابًا یتراوح عرضھا بین بطبقة واحدة، وھي غیر جیدة التبلیط وذات ممر واحد ذھابًا و
مركبات فقط، وھي تتفرع من الطرق الثانویة متجھOًة نحOو المسOتوطنات الریفیOة ووظیفتھOا ربOط القOرى مOع         ) ٣-٢(

شكـّلت ، )١٢(وملحق  ،)١١٦(جدول  ،كم) ٤٣٤.٧١٤(طریق ومجموع أطوالھا ) ٨٢(بعضھا وعددھا في اإلقلیم 
من إجمالي أطوال الطرق البریة المعّبدة، وقOد نوّزعOت فOي الوحOدات اإلداریOة إّال إن تمیOزت كOل        ) ٪٣٢.٢(حوالي 

كOم،  )٩٥.٤٤٠(من ناحیتي المشخاب والعباسOیة ومركOز قضOاء الكوفOة بOأعلى مجمOوع أطOوال طرقھOا الریفیOة نحOو           
  .یق على التواليطر) ١٢(و )١٨(و )١٦(توالي، وأكثر عددًا إذ بلغت كم على ال)٧٨.٢٥٤(كم، )٨٥.٩٥٠(

  
  

  )١١٤(جدول 
  ٢٠١٠ لسنةالطرق البریة الرئیسة وأطوالھا في محافظة النجف 

  م/عرض الممر  كم/الطول   كم/الطول   الطریق  ت
  ٨  ٦٠  ممر ٢×  ٣٠  كربالء –نجف   ١
  ٨  ٣٦  ممر ٢×  ١٨  بابل -كوفة ـ كفل   ٢
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مناذرة ـ مفرق غماس  -نجف   ٣
  دیوانیة /

   ٧.٥  ٤٤  ممر  ٢×  ٢٢

  ـ  ١٤٠  ممر ٢×  ٧٠  مجموعال
وزارة األعمار واإلسكان، الھیأة العامة للطرق والجسور، مدیریة الطرق والجسور في محافظة النجف  باإلعتماد على: المصدر

  .٢٠١١األشرف، قسم التخطیط والمتابعة، بیانات غیر منشورة، 

  )١١٥(جدول 
  ٢٠١٠ لسنة الطرق البریة الثانویة وأطوالھا في محافظة النجف

  م/عرضة   كم/ طولھ   اسم الطریق  الوحدة االداریة  ت
  ٨  ٣١  مقالع الحصى والحجر  النجف. ق. م  ١
  ٧  ٢٥  )PS3( الخدمة النبوب الغاز  ٢
  ٤  ١٣٣  الخط االستراتیجي  ٣
  ٧  ٣٤٩  الحج البري  الشبكة. ن  ٤
  ٧  ١٤١  نجف ـ شبكة   ٥
  ٧.٢٥  ١٠  كوفة ـ معمل السمنت ـ أبو صخیر  الكوفة. ق. م  ٦

  ٧.٥  ٢١.٦٠٠  )شرق الفرات(كوفةـ أبو صخیر   ٧
  ٦  ٥  كوفة ـ عباسیة   العباسیة. ن  ٨
  ٦  ١٠  عباسیة ـ حریة  الحریة. ن  ٩

  ٨  ١  ـ الحیرة)أبو صخیر(مناذرة   الحیرة. ن  ١٠
  المشخاب. ن  ١١

  
  ٦  ١٠.٤٠٠  ـ المشخاب) أبو صخیر(مناذرة 

  ٧  ١٠.٤٥٠  مشخاب ـ مفرق غماس   ١٢
  ٧  ١٥.٣٠٠  قادسیةمشخاب ـ ال  ١٣
  ٤  ١١.٤٠٠  القادسیة ـ الشنافیة  القادسیة. ن  ١٤

  ـ  ٧٧٤.١٥٠  المجموع الكلي
على وزارة األعمار واإلسكان، الھیأة العامة للطرق والجسور، مدیریة الطرق والجسور في محافظة النجف باإلعتماد : المصدر

  .٢٠١١األشرف، قسم التخطیط والمتابعة، بیانات غیر منشورة، 

  ) ١١٦(دول ج
  ٢٠١٠ لسنةالوحدة اإلداریة بحسب  الطرق البریة الریفیة في محافظة النجفأطوال 

  كم/ طولھ  الوحدة اإلداریة    ت
  ٢٨.٩٣٠  النجف. ق. م  ١
  ٣٦.٢٠٠  الحیدریة. ن  ٢
  ٠  الشبكة  ٣
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  ٧٨.٢٥٤  الكوفة. ق. م  ٤
  ٨٥.٩٥٠  العباسیة. ن  ٥
  ٤٢.٢٠٠  الحریة. ن  ٦
  ١٤.٥٠٠  المناذرة. ق. م  ٧
  ٣١.٩١٥  الحیرة. ن  ٨
  ٩٥.٤٤٠  المشخاب. ن  ٩

  ٢١.٣٢٥  القادسیة. ن  ١٠
  ٤٣٤.٧١٤  المجموع

  : علىباإلعتماد : المصدر
ـ وزارة األعمار واإلسكان، مدیریة الطرق والجسOور فOي محافظOة النجOف، دلیOل الطOرق والجسOور، الشOعبة         

  .١٩٩٢الفنیة، بیانات غیر منشورة، 
ن، الھیOأة العامOة للطOرق والجسOور، مدیریOة الطOرق والجسOور فOي محافظOة النجOف           ـ وزارة األعمار واإلسكا

  . ٢٠١١األشرف، قسم التخطیط والمتابعة، بیانات غیر منشورة، 
  . ٢٠١١ـ محافظة النجف األشرف، ھیأة األعمار، قسم التخطیط، بیانات غیر منشورة، 

  
  

جدول  ،)٢٠١٠ـ ٢٠٠٣(كم خالل المّدة ) ٣٤١.٥٠٥(طریق بمجموع أطوال ) ٤٨(بلغت عدد الطرق المنجزة 
توّزعت في الوحدات اإلداریة عدا ناحیة الشبكة، وكانت قلیلة في ناحیة العباسیة التي أنجز فیھا ثالث  ، )١١٧(

وكان مركز قضاء الكوفة أكثر الوحدات اإلداریة إنجازًا من حیث عدد . كم) ١٦.٢٠٠(طرق وبلغ مجموع أطوالھا 
طریق وبلغ ) ٢٣٩(بلغت عدد الطرق غیر المنجزة  فیماعّبدة ومجموع أطوالھا خالل المدة ذاتھا، الطرق البریة الم
حیث عدد الطرق كم، وكان ناحیتي العباسیة والقادسیة أكثر الطرق غیر المنجزة من ) ٧٥٧.٦٥(مجموع أطوالھا 

) ٪١٧(و )٪٢٥.٦(جموع أطوالھا طریق على التوالي خالل ھذه المدة ذاتھا، وشكـّل م) ٤٦(و )٤٨(البالغ عددھا 
  .الطرق غیر المنجزة في المحافظة على التوالي من مجموع أطوال

  
  

  
  ) ١١٧(جدول 

  )٢٠١٠ـ ٢٠٠٣(الوحدة اإلداریة في محافظة النجف خالل المّدة بحسب  أعداد الطرق المنجزة وأطوالھا
  عدد الطرق الوحدة اإلداریة  ت

 المنجزة
أطوال الطرق 

 كم/
 ٢٦.٨٥٠ ٤ جفالن. ق. م  ١
 ٤٠.٠٢٥ ٥ الحیدریة. ن  ٢
 ـ ـ الشبكة. ن  ٣
 ٥٥.٥٥٠ ٨ الكوفة. ق. م  ٤
 ١٦.٢٠٠ ٣ العباسیة. ن  ٥
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 ٤٣.٩٠٠ ٥ الحریة. ن  ٦
 ٤٧.١٢٠ ٥ المناذرة. ق. م  ٧
 ٢٨.٦٠٠ ٥ الحیرة. ن  ٨
 ٣٧.٥٥٠ ٧ المشخاب. ن  ٩

 ٤٥.٧١٠ ٦ القادسیة. ن  ١٠
  ٣٤١.٥٠٥ ٤٨ المجموع

وزارة األعمار واإلسكان، الھیأة العامة للطرق والجسور، مدیریOة الطOرق والجسOور فOي     : علىماد باإلعت: المصدر
  .٢٠١١محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط والمتابعة، بیانات غیر منشورة، 

  
كOم، توّزعOت فOي الوحOدات     ) ٦٦.١٨٤(طریق ریفOي بلOغ مجمOوع أطوالھOا     ) ١٤(نحو  ٢٠١٠ سنةأنجز خالل 

مركOOز قضOOاء المنOOاذرة وناحیOOة الشOOبكة، خمسOOة طOOرق منھOOا نفOOذت ضOOمن الخطOOة االسOOتثماریة لمدیریOOة  اإلداریOOة عOOدا 
ورغOم االنجOاز   ). ١١٨(جOدول  . الطرق والجسور في المحافظة، وتسعة الطرق األخرى ضمن خّطOة تنمیOة األقOالیم   
تحتOاج للمزیOد مOن إنشOاء الطOرق       الكبیر في منظومة شبكة الطرق البریة خالل المّدة األخیOرة فOي المحافظOة إّال إّنھOا    

البریة األخرى السیما الطرق الرئیسة، من خالل فتح مسارات جدیدة باتجاھات مختلفة تربط المحافظة بالمحافظات 
األخOOرى والمحافظOOة بالمملكOOة العربیOOة السOOعودیة، فضOOًال عOOن تOOرابط وحOOداتھا اإلداریOOة العشOOرة، وھOOذا مOOا تحتاجOOھ       

اجل التخلـّص من الشOكل الطOولي والتحOّول نحOو الشOكل الOدائري الOذي یسOّھل عملیOة           المحافظة بالدرجة األساس من
كOذلك  . الوصول وإنسیابیة الحركة ویقلل كلف اإلنفاق ما لOھ مOن أثOر إیجOابي فOي عملیOة التخطOیط والتنمیOة اإلقلیمیOة         

یOة كافOة مOن المحافظOة،     توجد قرى ومناطق ریفیOة غیOر مخدومOة بشOبكة الطOرق البریOة المعّبOدة فOي الوحOدات اإلدار         
) ٢٨(و )٣٠(یتي القادسیة والعباسیة نحOو  قریة غیر مخدومة في المحافظة، كان أكثرھا في ناح) ١٦٠(فھناك نحو 

، مما جعلھا معزولة وغیر قادرة على االتصال بشكل یسیر مع المنOاطق األخOرى   )١١٩(قریة على التوالي، جدول 
عملیة تقدیم الخدمات األخرى ما أنعكس سلبًا على واقعھا التنموي، إذ  بسبب عدم وجود الطرق لكي تخدمھا وتسّھل

البد من تلك الطرق إلى جانب صیانة بعض اآلخر لقدمھا وعدم قOدرتھا بتحّمOل مOرور المركبOات السOیما المركبOات       
بیOOت وتعOOدیل مOOع تث) التبلOOیط فقOOط(الحاملOOة للمOOواد والسOOلع ثقیلOOة الOOوزن، وتحتOOاج لإلكسOOاء بطبقOOة مOOن مOOادة اإلسOOفلت  

  )**(.والجسور في المحافظة لھذا الغرضفھناك خّطة وضعتھا مدیریة الطرق  )*(األكتاف الجانبیة
  

  )١١٨(جدول 

  الوحدة اإلداریة في محافظة النجفبحسب  وأطوالھا ٢٠١٠ سنةالطرق البریة الریفیة المنجزة خالل 

  ضمن الخطة  كم/ طولھ   اسم الطریق  الوحدة اإلداریة  ت

الخطة االستثماریة   ١٢.١٥٠  العزامیة ـ الرھیمة  النجف.ق. م  ١

  ٦.٢٠٠  البو عودة   الحیدریة. ن  ٢  للمدیریة

  ٨.١٠٠  العزامیة   المشخاب. ن  ٣

                                                 
طیط والمتابعة في مدیریة الطرق والجسور في محافظة النجف المقابلة الشخصیة مع المھندس عمر جواد كاظم، مسؤول قسم التخ )*(

 .، الساعة الحادیة عشر صباحاً ٢٢/٦/٢٠١١األشرف، یوم األربعاء الموافق 
 .تابع ما ستتضمنھ  ستراتیجیة تنمیة قطاع النقل وخدمات الطرق في الفصل األخیر  )**(



)٢١٤(  
 

  ٤.٤٠٠  طبر سید نور  ٤

  ٦.١٠٠  النغیشیة   القادسیة. ن  ٥

تحویلة جسر اإلمام علي   الكوفة. ق. م  ٦

  )ع(

خطة تنمیة األقالیم   ٠.٤٠٠

٢٠١٠  

  ٣.٦٨٤  خیت خر  ٧

علوة الفحل ـ سدة ام نعجة   ٨

  )المرحلة الثانیة(

٤.٥٠٠  

  ٤  ابو لبن  العباسیة. ن  ٩

  ٣.٣٠٠  معافاة ـ العیون  الحریة. ن  ١٠

  ١.٦  طریق حریة ـ ابو حالن  ١١

  ٣.٢٠٠  المراشدة ـ الحیرة ـ صنین  الحیرة. ن  ١٢

  ٣.٥٥٠  ام عردة ـ الغمیج  المشخاب. ن  ١٣

  ٥  ام البط الشرقیة  دسیةالقا. ن  ١٤

  ـ  ٦٦.١٨٤  المجموع
  : علىباإلعتماد : المصدر 

ـ وزارة األعمار واإلسكان، الھیأة العامة للطرق والجسور، مدیریة الطرق والجسور في محافظة النجف األشرف، مشاریع الطرق 

 . ٢٠١١، قسم التخطیط، بیانات غیر منشورة، ٢٠١٠ لسنةوالجسور للخطة االستثماریة 

، بیانOات  ٢٠١٠ سOنة األعمار، قسم التخطیط، مشاریع خطة تنمیة األقالیم لمحافظة النجف األشOرف   ھیأةـ محافظة النجف األشرف، 

  . ٢٠١١غیر منشورة، 

  

  

 )١١٩(جدول 
  الوحدة اإلداریة في محافظة النجف بحسب  عدد الطرق الترابیة وأطوالھا وعدد القرى الریفیة غیر المخدومة

   ٢٠١٠ لسنة
  
  ت

  
 الوحدة اإلداریة

عدد الطرق 
 الترابیة

مجموع 
 كم /أطوالھا 

عدد القرى غیر 
 المخدومة

 ١٠ ٣٥.٥ ١٠ مركز قضاء النجف  ١
 ١٨ ٨٣.٩٥ ٢٣ ناحیة الحیدریة  ٢
 ٢ ٨٢٦ ٦ ناحیة الشبكة   ٣
 ٢٠ ٥٩.٢ ٢٦ مركز قضاء الكوفة  ٤



)٢١٥(  
 

 ٢٨ ٨٢.٣٥ ٢٨ ناحیة العباسیة  ٥
 ٩ ٢٨.٥ ٩ ناحیة الحریة  ٦
 ١٧ ٥٧.٣ ٢١ ركز قضاء المناذرةم  ٧
 ٨ ٦١.٥ ١٤ ناحیة الحیرة  ٨
 ١٨ ٥٧.٥٠ ١٩ ناحیة المشخاب  ٩

 ٣٠ ١٣٥.٣ ٣٢ ناحیة القادسیة  ١٠
 ١٦٠ ١٤٢٧.١ ١٨٨ المجموع 

وزارة األعمار واإلسكان، الھیأة العامة للطرق والجسور، مدیریة الطرق والجسور في محافظة النجOف األشOرف،   : المصدر
 .٢٠١١یط والمتابعة، بیانات غیر منشورة، قسم التخط

  

  :الجسور - ٤ -١ - ٦ -٤
تمثل الجسور الحلقة المكّملة لبناء وتشیید الطرق المعبدة وذلك لوظیفتھا في إیصال الطرق التي تعترضھا 
مسطحات مائیة أو تقاطع للطرق، مما تكّمل وتسّھل عملیة النقل بالمركبات، وذلك من خالل ربطھا للمناطق 

جسر ومجّسر واحد في ) ١٩٥(بلغ عدد الجسور . سھامھا في تقلیل المسافة واختصارھا للوقت والجھد والنفقاتوإ
المحافظة، شملت الجسور التي تقع مسؤولیتھا على عاتق مدیریة الطرق والجسور في المحافظة والبالغ عددھا 

دیریة الموارد المائیة في المحافظة وبلغ ، أما الجسور التي تقع مسؤولیتھا على عاتق م)١٢٠(جسر، جدول ) ٤٣(
وقد جاءت ناحیة المشخاب بالمرتبة األولى من حیث عدد الجسور نحو  )١(.جسر حدیدي وكونكریتي) ١٥٢(عددھا 

بلغ عدد الجسور في ناحیة  فیماجسر، ) ٣٥(جسر، ثم ناحیة العباسیة ) ٣٦(جسر، تلتھا ناحیة القادسیة نحو ) ٤٥(
فقد ). ١٣( ملحقجسر، ثم الوحدات االداریة االخرى، ) ٣٣(ثم جاءت ناحیة الحیرة نحو  جسر،) ٣٥(العباسیة 

، وھي أكثر مّدة شھدھا اإلقلیم انجازًا للجسور بسبب )٢٠١٠ـ٢٠٠٣(جسر في المحافظة خالل المّدة ) ١٨(أنجز 
والجسور، إذ أنجز في زیادة التخصیصات المالیة المقّررة إلى محافظة النجف، تم استثمارھا في قطاع الطرق 

على طریق نجف ـ الكوفة، وفي مركز قضاء الكوفة فقد أنجز ) علیھ السالم(مركز المدینة مجّسر االمام المرتضى 
، وفي ناحیة العباسیة تم إعادة أعمار جسر )، جسر الكوفة الحدیدي)علیھ السالم(جسر اإلمام علي (ان ھاّمجسران 

كریتي، وفي مركز قضاء المناذرة أنجز جسر المناذرة الحدیدي، وفي ناحیة العباسیات القدیم ذات النوع الكون
وفي ناحیة المشخاب أنجزت ثالثة جسور ، )السدیر، البوخریف، الرمیلة، ابو جذوع(الحیرة انجزت ثالثة جسور 

النغیشیة، ( :، وفي ناحیة القادسیة انجزت ستة جسور)المشخاب الحدیدي االول، المشخاب الحدیدي الثاني، الشالل(
وھناك جسور ما تزال قید  )١()، الخصرة، الجارة، القادسیة الحدیدي)ابو جینكوة(، القادسیة الثابت، ام الھوش

االنجاز ھي مجسرات ثورة العشرین ومستشفى الصدر في مركز قضاء النجف، وصیانة جسر النكارة و جسر 
في ناحیة المشخاب، وجسر العبودة في ناحیة  )ابو الدجیج(سوق شعالن في ناحیة المشخاب، فضًال عن جسر 

جدول ) ٢٠١١ـ  ٢٠١٠( سنةالقادسیة، وجسر الدعاریة في ناحیة القادسیة، التي ستنجز ضمن خطة تنمیة األقالیم ل
)١٢١.(  

                                                 
افظة النجف األشرف، قسم التخطیط، شعبة اإلحصاء، بیانات غیر منشورة، وزارة الموارد المائیة، مدیریة الموارد المائیة في مح )١(

٢٠١١. 

المقابلة الشخصیة مع السید رئیس مھندسین أقدم باسم عبدالغني مجید، مدیر الطرق والجسور في محافظة النجف األشرف، یوم  )١(

 .، الساعة التاسعة صباحاً ١٠/٥/٢٠١١الثالثاء الموافق 



)٢١٦(  
 

  
  )١٢٠(جدول 

  ٢٠١٠الوحدة اإلداریة في محافظة النجف لسنة بحسب  إعداد الجسور والمجسرات وتوزیعھا
الوحدة   ت

  ةاإلداری
جسور مدیریة 
  )١(الطرق والجسور

جسور مدیریة 
  )٢(الموارد المائیة

  المجموع  )٣(المجسرات

  ٣  ٣  ٠  ٠  النجف. ق. م  ١
  ٦  ٠  ٦  ٠  الحیدریة. ن  ٢
  ٠  ٠  ٠  ٠  الشبكة. ن  ٣
  ١٤  ٠  ٩  ٥  الكوفة. ق. م  ٤
  ٣٥  ٠  ٣٠  ٥  العباسیة. ن  ٥
  ١٩  ٠  ١٨  ١  الحریة. ن  ٦
  ٧  ٠  ٣  ٤  المناذرة. ق. م  ٧
  ٣٣  ٠  ٢٨  ٥  حیرةال. ن  ٨
  ٤٥  ٠  ٣١  ١٤  المشخاب. ن  ٩

  ٣٦  ٠  ٢٧  ٩  القادسیة. ن  ١٠
  ١٩٨  ٣  ١٥٢  ٤٣  المجموع

  :علىباإلعتماد : المصدر
وزارة األعمار واإلسكان، الھیأة العامة للطرق والجسور، مدیریة الطرق والجسور في محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط ) ١(

  . ٢٠١١والمتابعة، بیانات غیر منشورة، 
وزارة الموارد المائیة، مدیریة الموارد المائیة في محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط، شعبة اإلحصاء، بیانات غیر  ) ٢(

  .٢٠١١منشورة، 
  .٢٠١١وزارة البلدیات واإلشغال العامة، مدیریة بلدیة النجف األشرف، قسم التخطیط والمتابعة، بیانات غیر منشورة،  )٣(

  
  

  )١٢١(جدول 
  ٢٠١٠لسنة  الجسور والمجسرات قید االنجاز في محافظة النجف

  نوعھ  م/طولھ   الجسر والمجسر  موقعة  ت
  كونكریتي  ٥٦٥  (*)مجسرات ثورة العشرین  النجف. ق. م  ١
  كونكریتي  ٣٨٣  (*)الصدر اتمجسر  ٢
  كونكریتي  ٢٩٩.٢٠  صیانة جسر العباسیات القدیم  العباسیة. ن  ٣
  حدیدي  ٩٥  ر النكارةصیانة جس  المشخاب. ن  ٤
  حدیدي  ٩٠  جسر ابو الدجیج  ٥
  كونكریتي  ١١٢  جسر سوق شعالن  القادسیة. ن  ٦
  حدیدي  ٦٥  جسر العبودة  ٧
  حدیدي  ١٦٢  جسر الدعاریة  ٨

  .  ألھمیتھا في المحافظة رغم إنھا واقعة داخل المخطط األساسي للمدینةتم ذكرھا  (*)
  على باإلعتماد : المصدر 



)٢١٧(  
 

عمار واإلسكان، الھیأة العامة للطرق والجسور، مدیریة الطرق والجسور في محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط ـ وزارة األ
  . ٢٠١١والمتابعة، بیانات غیر منشورة، 

  .٢٠١١ـ وزارة البلدیات واإلشغال العامة، مدیریة بلدیة النجف األشرف، قسم التخطیط والمتابعة، بیانات غیر منشورة، 

  
 سنةمركبة المسجلة في مدیریة مرور محافظة النجف ) ٣٣٠٣٤(المركبات فبعدما كان عددھا نحو أما عدد

إذا ما علمنا بأن ھذا العدد یشمل ). ١٢٢(، جدول ٢٠١٠ سنةمركبة  )١٠٠٨٤٥(ارتفع بشكل كبیر  لیصل  ١٩٩٩
أسھم في . ظات األخرىفقط وھناك عدد أكثر من المركبات التي تحمل تسجیل المحاف) النجف(المركبات تسجیل 

شق الطرق الجدیدة ومن ثم إتساع شبكة الطرق البریة في مختلف الوحدات اإلداریة من المحافظة، إّال ان زیادتھا 
أیضًا زاد من حجم التلوث البیئي السیما تلوث الھواء والتلوث الضوضائي، كذلك االزدحام وزیادة الحوادث 

رغم ذلك تبرز أھمیة النقل وشبكة الطرق من . لة على الطرق البریةالمرویة واالصطدام وحاالت الدھس الحاص
  . أھمیة المركبات وأعدادھا في عملیة التنمیة اإلقلیمیة

  )١٢٢(جدول 
  ٢٠١٠ لسنةالصنف في محافظة النجف بحسب  أعداد المركبات المسجلة

  العدد  صنف التسجیل  نوع التسجیل 
  ٩٠٠٠  خصوصي   تسجیل دائمي

  ٨٣١٥  أجرة
  ٨١١٠  ملح

  ١٩١٠  زراعیة
  ١٨٣  إنشائیة

  ٣٢١٩  دراجة ناریة
  ـ  حكومیة

  ٧٠١٠٨  ـ  )منفیست(تسجیل مؤقت 
  ١٠٠٨٤٥  -  المجموع

وزارة الداخلیة، مدیریة المرور العامة، مدیریة مرور محافظة النجف األشرف، قسم اإلحصاء، بیانات : المصدر
  . ٢٠١١غیر منشورة، 

 :معیار المساحة والسكانبحسب  ومعدل خدمتھابریة الطرق الكثافة  -٢  - ٦ -٤
والتطور االقتصادي للدول واألقالیم،  مؤّشر كّمي عن واقع الطرق البریة بیانتسھم كثافة الطرق البریة في 

المساحة وعدد السكان (وتعتبر من ابسط األسالیب الكمیة التي یعبر عنھا بأطوال الطرق بالنسبة إلى ثالثة معاییر 
في  یمثل مؤّشر كثافة شبكة الطرق البریة معیارًا دقیقًا یمكن من خاللھ تقویم واقع شبكة الطرقإذ ، )لسیاراتوعدد ا

اإلقلیم إلى جانب إیضاح مدى كفایة الطرق من عدمھا في خدمة سكانھ، إذ یعكس مؤشر كثافة الطرق مستوى 
ة من خالل تقسیم مجموع أطوال الطرق على ویستخرج مؤشر الكثاف. الخدمة التي تقدمھا ھذه الطرق في اإلقلیم

في ذلك  )كم/سیارة(أو على أعداد السیارات) نسمة/كم(ووحدتھاأو على عدد السكان  )٢كم/كم(ووحدتھا المساحة 
وكلما زادت كثافة شبكة الطرق یتّضح بإن اإلقلیم یتمتع بخدمة طرق جیدة، بینما انخفاضھا یشیر إلى  )١(.اإلقلیم

 .ة ومناطق من اإلقلیم محرومة من خدمة الطرق، ما یتطلب التخطیط للطرق وشق المزید منھاوجود مساحة كبیر

                                                 
  :ینظر )١(

حمد حبیب، یوسف یحیى طعماس، جغرافیة النقل والتجارة الدولیة، جامعة بغداد، بیت الحكمة، مطابع جامعة الموصل، ـ عبدالعزیز م
 .١٠٨، ص١٩٨٩دار الكتب للطباعة والنشر، 

  .٨٩، ص١٩٩٤ـ سعید عبده، أسس جغرافیة النقل، مكتبة األنجلو المصریة، القاھرة، 



)٢١٨(  
 

وقد أعتمدت الدراسة الحالیة على معیاریین في إحتساب كثافة الطرق ھما معیار المساحة ومعیار حجم السكان، 
ویمكن . في محافظة النجفذلك لعدم دقة بیانات أعداد السیارات وصعوبة حصرھا على مستوى الوحدات اإلداریة 

  :على النحو اآلتي ٢٠١٠ لسنةتوضیح مؤشرات كثافة شبكة الطرق البریة المعّبدة في محافظة النجف 
  
  :ومعدل المساحة المخدومة معیار المساحةبحسب  رقكثافة الط -١ -٢  -٦ -٤

، بینما )∗(٢كم١٠٠/مك)٤.٧(معیار المساحة في محافظة النجف نحو بحسب  بلغ مؤّشـر كثافة الطرق البریة
، ویعود ذلك إلى إتساع مساحتھما التي یغلب علیھما الطابع )١(٢كم١٠٠/كم)٦.٣(بلغ في محافظة نینوى 

، ویشیر )٢(٢كم١٠٠/كم)١٠(الصحراوي وقلـّة أطوال طرقھا، لذا كان مؤشرھما أقل من المؤّشر العالمي الذي یبلغ 
  ).١٢٣(جدول  .المؤّشر العالميبحسب  )٪٤٧(بحوالي إلى إن شبكة الطرق في المحافظة تعاني من ضعف 

الوحدات اإلداریة في المحافظة، إذ بلغ في مركز قضاء المناذرة بحسب  وقد تباین مؤّشـر كثافة الطرق
كم إلى مساحتھ الصغیرة البالغة )٦٤.٥(، نسبة جیدة بین مجموع أطوال طرقھ ٢كم١٠٠/كم)١٣١.٦(حوالي 

، ٢كم١٠٠/كم)١٠٦.٤(قضاء الكوفة بالمرتبة الثانیة التي بلغ مؤّشر الكثافة فیھا  ، ثم جاء بعده مركز٢كم)٤٩(
جاءت بعده ناحیة المشخاب بحوالي . مقابل طول طرقھ ٢كم)١٢٩(بسبب صغر مساحتھ أیضًا والبالغة 

 ٢كم١٠٠/كم)٤١.٧(، ثم ناحیة العباسیة نحو ٢كم١٠٠/كم)٥٦.٢(، وناحیة الحریة نحو ٢كم١٠٠/كم)١٠٠.٨(
تبعھا مركز قضاء . ّضح المؤشر أیضًا صغر المساحة ویغلب على مساحتھا الطابع الزراعي مقابل طول طرقھایو

كم أكثر وحدة إداریة تتمتع بطول الطرق لكن )٢٦٥.٩٣٠(بسبب طول طرقھا البالغ  ٢كم١٠٠/كم)٢٣.٥(النجف 
ثم ناحیة القادسیة بلغ . ٢كم)١١٣٣(ة جاءت بمراتب متأخرة نسبیًا من حیث الكثافة بسبب إتساع مساحتھا والبالغ

فضًال عن قلـّة إنتشار  ٢كم)١٧٩(بسبب قلة أطوال طرقھا إلى مساحتھا البالغة  ٢كم/كم)٢٠.٩(مؤّشر الكثافة فیھا 
 ٢كم١٠٠/كم)٦.٢(و) ١١.٩(المؤسسات اإلنتاجیة والخدمیة، كذلك الحال في كل من ناحیتي الحیرة والحیدریة نحو 

رًا ناحیة الشبكة وقد بلغ مؤشر كثافتھا أدنى نسبة من الطرق إلى المساحة في عموم المحافظة على التوالي، وأخی
التي یغلب علیھا الطابع الصحراوي  ٢كم) ٢٥٤٠٠(ویعود ذلك إلى مساحتھا الكبیرة والبالغة  ٢كم/كم)١.٨(نحو 

  . )∗(مقابل قلـّة أطوال طرقھا
  )١٢٣(جدول 

المساحة والسكان والمؤشر العالمي موّزعة على الوحدات اإلداریة في ب بحس كثافة الطرق البریة المعّبدة
  ٢٠١٠محافظة النجف لسنة 

أطوال الطرق كثافة كثافة عدد  ٢كم/المساحةمجموع الوحدة  ت
 المفترضة

                                                 
وتساوي . عبّدة من خالل تقسیم مجموع أطوالھا في محافظة النجف على مساحة المحافظةتستخرج نسبة كثافة الطرق البریّة الم) ∗(

وأطوال طرقھا من المجموع  ٢كم)٢٥٤٠٠(وإذا ما أستبعدت ناحیة الشبكة ذات المساحة الصحراویة والبالغة . ٢كم/كم) ٠.٠٤٧(
وھي نسبة تفوق المؤشر العالمي، . ٢كم/كم)٠.٢٥٦= (بكة یصار نسبة كثافة الطرق البریّة المعبّدة دون ناحیة الش الكلي للمحافظة،

 .٢كم/كم)٠.٢٧٣(وقریب من مؤشر كثافة طرق محافظة بابل المجاورة والبالغ 
جغرافیة النقل بین المنھجیة والتطبیق، الطبعة العربیة، دار  وأحمد حامد العبیدي ومحمد ھاشم الحیالي،محمد أزھر السماك  )٢(

 .٢٦٣، ص٢٠١١التوزیع، عمان ، األردن، الیازوري العلمیة للنشر و
، ١نجاح بنت مقبل القرعاوي، شبكة الطرق البریة في المنطقة الشرقیة من المملكة العربیة السعودیة ـ دراسة في جغرافیة النقل، ط )٣(

 .٢٥٥، ص١٩٩٦مكتبة التوبة، الریاض، السعودیة،
ال یة لناحیة الشبكة وأحتسب ضمن مجموع أطوال طرقھا في حین أنھ الجدیر بالذكر إن طریق الحج البري یقع ضمن الحدود اإلدار) ∗(

 . یمر بمركزھا الحضري وال یخدم سكانھا بقدر ما یخدم الحجاج من سكان المحافظة والمحافظات المجاورة



)٢١٩(  
 

أطوال  اإلداریة
 كم/الطرق

المساحة /الطرق نسمة/السكان
 )٢كم١٠٠/كم(

السكان /الطرق
 )نسمة١٠٠٠/كم(

المؤشر بحسب 
المي لعدد الع

 كم/السكان
 ٣٤١٦.٢٥٥ ٠.٤ ٢٣.٥ ٦٨٣٢٥١ ١١٣٣ ٢٦٥.٩٣٠ النجف.ق.م ١
 ٢٤٢.٨٧٥ ١.٦ ٦.٢ ٤٨٥٧٥ ١٢٢٨ ٧٦.٢٠٠ الحیدریة. ن ٢
 ٤.٦٧٥ ٥٠٢.٧ ١.٨ ٩٣٥ ٢٥٤٠٠ ٤٧٠ الشبكة. ن ٣
 ١٠٦٧.٣٨٥ ٠.٦ ١٠٦.٤ ٢١٣٤٧٧ ١٢٩ ١٣٧.٢٥٤ الكوفة.ق.م ٤
 ٤٠٤.٠٦٥ ١.٢ ٤١.٧ ٨٠٨١٣ ٢٢٣ ٩٢.٩٥٠ العباسیة. ن ٥
 ١٤٠.٧٨٥ ١.٧ ٥٦.٢ ٢٨١٥٧ ٨٥ ٤٧.٨٠٠ الحریة. ن ٦
 ٤٠٤.٦٣ ٠.٨ ١٣١.٦ ٨٠٩٢٦ ٤٩ ٦٤.٥٠٠ المناذرة.ق.م ٧
 ١٧١.٢٦٥ ٠.٩٦ ١٢ ٣٤٢٥٣ ٢٧٥ ٣٢.٩١٥ الحیرة. ن ٨
 ٤٠٥.١٥ ١.٥ ١٠٠.٨ ٨١٠٣٠ ١٢٣ ١٢٣.٩٩٠ المشخاب.ن ٩

 ٢٠٢.٥٣ ٠.٩٢ ٢٠.٨ ٤٠٥٠٦ ١٧٩ ٣٧.٣٢٥ القادسیة. ن ١٠
 ٦٤٥٩.٦١٥ ١.٠٤ ٤.٧ ١٢٩١٩٢٣ ٢٨٨٢٤ ١٣٤٨.٨٦٤ المجموع

  ).١٣(و) ١٤(و) ١١٣(باإلعتماد على الجداول : المصدر
  

كیلOو متOر مربOع    )٢١.٣٧(المساحة المخدومة بشبكة الطرق البریة في محافظة النجف حOوالي   یبلغ معدل فیما
أدنى معدل في مركOز قضOاء المنOاذرة    الوحدات اإلداریة، إذ بلغ بحسب  لكل كیلو متر من الطرق، وقد تباین المعدل

كم وناحیة /٢كم)٠.٩٩(كم، ثم ناحیة المشخاب /٢كم)٠.٩٤(كم، تبعھ مركز قضاء الكوفة نحو /٢كم)٠.٧٦(حوالي 
كOOم، وقOOد بلOOغ معOOدل مركOOز قضOOاء النجOOف حOOوالي   /٢كOOم)٢.٤(كOOم تلتھOOا ناحیOOة العباسOOیة نحOOو  /٢كOOم)١.٧٨(الحریOOة 

نحOو  ) الحیOرة، الحیدریOة، الشOبكة   (كم فیما بلغ في كOل مOن   /٢كم)٤.٧٩(الي كم وفي ناحیة القادسیة حو/٢كم)٤.٢٦(
كم  ما یشOیر إلOى إن مسOاحات واسOعة مOن ھOذه الوحOدات اإلداریOة تعOاني مOن           /٢كم)٥٤.٠٤(و) ١٦.١٢(و) ٨.٣٥(

  ).١٢٤(ینظرجدول .مساحتھا مقارنًة مع أطوال طرقھا ضعف خدمة الطرق البریة المعّبدة بسبب إتساع
  

  ) ١٢٤(جدول 
  ٢٠١٠الوحدة اإلداریة لسنة بحسب  معدل المساحة المخدومة بشبكة الطرق البریة في محافظة النجف

 كم /٢معدل المساحة كم الوحدة اإلداریة  ت
 ٤.٢٦ مركز قضاء النجف ١
 ١٦.١٢ ناحیة الحیدریة ٢
 ٥٤.٠٤ ناحیة الشبكة ٣
 ٠.٩٤ مركز قضاء الكوفة ٤
 ٢.٤ ناحیة العباسیة ٥
 ١.٧٨ یة الحریةناح ٦
 ٠.٧٦ مركز قضاء المناذرة  ٧



)٢٢٠(  
 

 ٨.٣٥ ناحیة الحیرة ٨
 ٠.٩٩ ناحیة المشخاب ٩

 ٤.٧٩ ناحیة القادسیة ١٠
 ٢١.٣٧ المجموع 

  ).١٢٣(على جدول باإلعتماد : المصدر
 

  : ومعدل السكان المخدومین معیار السكانبحسب  كثافة الطرق -٢ - ٢  -٦ - ٤
عدد السكان یعطي داللة أكثر دقـّة وأھمیة من معیار المساحة، الن السكان ھم  معیاربحسب  إن قیاس الكثافة

بلغ مؤّشـر . المستخدمون والعنصر المستغل للموارد والخدمات والمحرك األول واألساسي للتجارة وتبادل السلع
ة، بینما بلغ في نسم١٠٠٠/كم)١(معیار عدد السكان في محافظة النجف نحو بحسب  كثافة الطرق البریة المعّبدة

، ما یتّضح )٢(نسمة١٠٠٠/كم)٥(كان أقل من المؤّشر العالمي الذي یبلغ . )١(نسمة١٠٠٠/كم)٠.٨(محافظة نینوى 
  . المؤّشر العالميبحسب  )٪٢٠(بأن شبكة الطرق في المحافظة تعاني من ضعف بنسبة 

ي ناحیة الشبكة حوالي الوحدات اإلداریة في المحافظة، إذ بلغ فبحسب  وقد تباین مؤشر الكثافة
تأتي بعدھا ناحیة الحریة . كم مقابل طول طرقھا)٩٣٥(نسمة بسبب قلـّة عدد سكانھا والبالغ ١٠٠٠/كم)٥٠٢.٧(

 )١.٥(نسمة وناحیة المشخاب ١٠٠٠/كم )١.٦(نسمة وناحیة الحیدریة نحو ١٠٠٠/كم )١.٧(بحوالي 
إلى إن ھذه الوحدات اإلداریة تتمتع بكثافة طرق  نسمة، ما یشیر١٠٠٠/كم)١.٢(نسمة وناحیة العباسیة ١٠٠٠/كم

أما الوحدات اإلداریة . ھذا المعیار وحّقـّق مؤشرھا أعلى من المؤشـّر العام المتحقـّق في المحافظةبحسب  جیدة
حوالي ) الحیرة، القادسیة، المناذرة، الكوفة، النجف(األخرى فقد حقـّقت أدنى من ذلك، إذ بلغ مؤّشر كل من 

نسمة على التوالي، بسبب إرتفاع عدد سكانھا مقارنًة ١٠٠٠/كم)٠.٣٩(و) ٠.٦٤(و) ٠.٨٠(و) ٠.٩٢(و )٠.٩٦(
  .مع أطوال طرقھا

كم مOن  /نسمة)٩٥٧.٨(یبلغ معدل السكان المخدومین بخدمة شبكة الطرق البریة في محافظة النجف نحو فیما 
إذ بلOOغ أعOOاله فOOي ناحیOOة الشOOبكة حOOوالي      الوحOOدات اإلداریOOة، بحسOOب  ، وقOOد تبOOاین المعOOدل  )١٢٥(الطOOرق، جOOدول  

كOم وناحیOOة  /نسOمة )٦٣٧.٥(كOم، ثOOم ناحیOة الحیدریOة نحOOو    /نسOمة )٥٨٩.١(كOم، تبعتھOOا ناحیOة الحریOة نحOOو    /نسOمة )٢(
كOم، مOا یشOیر إلOى إن سOكان ھOذه الوحOدات اإلداریOة         /نسOمة )٨٦٩.٤(كOم وناحیOة العباسOیة    /نسمة)٦٥٣.٥(المشخاب 

أمOا الوحOدات اإلداریOة    . یOدة نسOبیًا وأدنOى مOن المعOدل العOام المتحقOـّق فOي المحافظOة         یتمتعون بخدمة الطرق البریة ج
  .األخرى فقد حقـّقت أعلى من المعدل العام، بسبب إرتفاع عدد سكانھا مقارنًة مع أطوال طرقھا

المؤشر بحسب  یتضح مّما سبق إن كثافة شبكة الطرق البریة المعّبدة في محافظة النجف تعاني من ضعف
لعالمي لمعیار المساحة ومعیار حجم السكان، كذلك الحال على مستوى بعض الوحدات اإلداریة السیما في ناحیتي ا

معیار المساحة، ومركزي النجف والكوفة والوحدات اإلداریة األخرى عدا ناحیة الشبكة بحسب  الشبكة والحیدریة
ویعود سبب االختالف في كثافة طرق للوحدات . التي بلغ مؤشراتھا أقل من مثیلھ العالمي لمعیار حجم السكان

المعیاریین إلى تباین سعة المساحة من جھة وتباین التركز السكاني وانتشار األنشطة اإلنتاجیة بحسب  اإلداریة
  .والخدمیة من عدمھ في كل وحدة إداریة من المحافظة

                                                 
 .٢٦٣، صمصدر سابق، أحمد حامد العبیدي ومحمد ھاشم الحیاليمحمد أزھر السماك و) ١(
 .٢٥٧، صمصدر سابقي، نجاح بنت مقبل القرعاو) ٢(



)٢٢١(  
 

  )١٢٥(جدول 
  ٢٠١٠ لسنةالوحدة اإلداریة بحسب  ة النجفمعدل عدد السكان المخدومین بشبكة الطرق البریة في محافظ

 كم /معدل عدد السكان نسمة الوحدة اإلداریة  ت
 ٢٥٦٩.٣ مركز قضاء النجف ١
 ٦٣٧.٥ ناحیة الحیدریة ٢
 ٢ ناحیة الشبكة ٣
 ١٥٥٥.٣ مركز قضاء الكوفة ٤
 ٨٦٩.٤ ناحیة العباسیة ٥
 ٥٨٩.١ ناحیة الحریة ٦
 ١٢٥٤.٧ مركز قضاء المناذرة  ٧
 ١٠٤٠.٦ ناحیة الحیرة ٨
 ٦٥٣.٥ ناحیة المشخاب ٩

 ١٠٨٥.٢ ناحیة القادسیة ١٠
 ٩٥٧.٨ المجموع 

  ).١٢٣(على جدول باإلعتماد : المصدر

  :المكانيوتوزیعھا شبكة االتصاالت خدمات قع وا -٧ -٤
التخطOیط ألنھOا أحOد    ة في عملیOة التنمیOة و  ھاّمشبكة االتصاالت ووسائلھا المختلفة من الھیاكل اإلرتكازیة ال دتع

المرتكزات المسOھمة فOي تOوافر قاعOدة معلومOات ضOروریة لتیسOیر الخطOط التنمویOة وعملیOات تنفیOذھا كOذلك توریOد              
ویعOOOد الھOOOاتف مOOOن أبOOOرز . وتسOOویق المOOOواد األولیOOOة المنتجOOOة، وتبOOادل المعلومOOOات وسOOOرعة نقلھOOOا ودقOOOة مضOOامینھا   

المسOتمر للشOبكات الھاتفیOة فOي سOبیل تقOدیم خOدماتھا لألریOاف كمOا          االختراعات التي تظھر لنا مقدار التوسع الOدائم و 
  .بینھا وبین األقالیم األخرى )١(للمدن وتوطید االتصاالت

ویعOود سOبب   ). ١٢٦(یالحظ إن ھنالك خطوط شاغرة یمكن إستخدامھا من السكان كما مبین عددھا في جدول 
فضال عن إنتشار إسOتخدام خOدمات    بسبب تردي خدمتھاوجود العدد الكبیر من الخطوط الشاغرة للھواتف األرضیة 

بدالOOة ) ١٣(وبلOOغ عOOدد البOOداالت الھاتفیOOة فOOي المحافظOOة   .ولشOOبكات عOOّدة فOOي المحافظOOة  )∗()الموبایOOل( الھOOاتف النقOOال
  .ألف خط) ٩٣(ومجموع سعتھا الھاتفیة 

ة النجف من خالل مؤشر وتتحدد مؤشرات ما تسھم بھ شبكة االتصاالت في خدمة النشاط التنموي في محافظ
بلغ مؤشر الكثافة الھاتفیة إلى مجموع السعات الھاتفیة لبداالت المحافظة نحو . الكثافة الھاتفیة

، فیما بلغ المؤشر بالنسبة لعدد المشتركین في المحافظة ٢٠١٠ سنةشخص في ١٠٠/ھاتف)٧.٢(
ت اإلداریة، إذ بلغ أعلى مؤّشر في الوحدابحسب  وقد تباین ،)١٢٧(جدول  .اذاتھ سنةشخص لل١٠٠/ھاتف)٤.٣(

شخص وأدناه في ناحیة المشخاب ١٠٠/ھاتف)١٠.٦(كثافة السعة الھاتفیة في ناحیة الحریة نحو 
                                                 

 .١٥٤ـ١٥٣، صمصدر سابق ومحسن عبدعلي وریاض كاظم الجمیلي،بشیر إبراھیم الطیف ) ١(
، ٢٠٠٣بعد عام  دخل قطاع االتصاالت في العراق مرحلة االتصاالت الخلویة عبر شبكات الھواتف النقالة التي انتشرت في البلد) ∗(

لذا إن . شركات الھاتف النقال إعطاء بیانات عن عملھا رفضیة عنھا، بسبب ورغم ذلك لم تتوفر مؤشرات رسمیة أو غیر رسم
 .خدمات الھاتف األرضي فقط تالدراسة تضمن



)٢٢٢(  
 

عدد المشتركین بلغ في مركز قضاء الكوفة بحسب  شخص، أما أعلى مؤّشر في الكثافة الھاتفیة١٠٠/ھاتف)٣.٧(
شخص، فضًال عن ناحیة الشبكة ١٠٠/ھاتف)١.١(ادسیة شخص وأدنى مؤشر بلغ في ناحیة الق١٠٠/ھاتف)٦.٦(

  .التي افتقرت إلى عدم وجود بدالة ھاتفیة

، وھي ٢٠٠٨ سنةفي مدینتي النجف والكوفة في ) Digital Microwave(تم نصب منظومات حدیثة قد و
ات وھي ذ) DWDM(منظومة حدیثة ومتطورة وذات سعات كبیرة إضافة إلى نصب منظومة التراسل الضوئي 

سعات كبیرة أیضا وھذه المنظومات لتأمین االتصال بین بداالت المحافظة كافة ویمكن اإلستفادة من ھذه 
والحاسبات وربط إشارة االنترنیت وإستخدامھا في تبادل ) (DATAالمنظومات العالیة السعة في ربط أجھزة 

كما  .كونھ ذو سعات عالیة جدًا وتقنیات متطورة البرامج التلفزیونیة فضًال عن المكالمات الھاتفیة الدولیة والمحلیة
تم إستخدام الكابل الضوئي لربط أقضیة ونواحي المحافظة مع المركز بأجھزة حدیثة ومتطورة وكذلك نصب 
منظومة الربط الوطني وھي بدالة تختص بربط بداالت المحافظة مع بعضھا البعض من جھة ومع منظومة 

إلف مشترك مع ) ٥٠(سعة ) 3G(إلى إكمال العمل في البدالة الالسلكیة  المایكروویف من جھة أخرى إضافة
موقع لغرض تغطیة المحافظة ) ١٨(قید اإلنجاز حالیًا لیكون عدد مواقع ھذه البدالة ) ٦(نصب أبراج جدیدة عددھا 

  .بكافة وحداتھا االدرایة والقرى واألریاف، والعمل بھا خالل الفترة القریبة المقبلة

  
  )١٢٦(جدول 

  ٢٠١٠البداالت الھاتفیة وسعتھا ونوعھا واألرقام المشغولة والشاغرة في محافظة النجف لسنة 

  البدالة اسم ت
حالة  النوع المنشأ وموقعھا

  الشبكة
السعة 
  الھاتفیة

 األرقام المجموع المشغولة األرقام
 دوائر محالت مساكن ةالشاغر

 ٨٢٠ ١٨١٨٠ ٧٩٨ ٢٠١٣ ١٥٣٦٩ ١٩٠٠٠  ضعیفة الكترونیة فرنسا النجف ١
 ٩٨٠٥ ١٠١٩٥ ٩٢٦ ٤٥ ٩٢٢٤ ٢٠٠٠٠  جیدة WLL الصین النجف ٢
 ٩٢٠ ٤٠٨٠ ٢٧ ٢٧ ٤٠٢٦ ٥٠٠٠  متوسطة الكترونیة فرنسا النجف/النصر ٣
 ٨٧٥٨ ١٢٤٢ ١٢ ٦ ١٢٢٤ ١٠٠٠٠  جیدة ZTE الصین النجف/الوفاء ٤
 ٤٢٠٧ ٧٩٣ ٤٤ ٣٦ ٧١٤ ٥٠٠٠  جیدة الكترونیة سلوفینیا الحیدریة ٥
 ٨٥٠ ١٠١٥٠ ٢٩٤ ٥١٩ ٩٣٣٦ ١١٠٠٠  ضعیف الكترونیة فرنسا الكوفة ٦
 ٩٩٦ ٤٠٠٤ ١١ ١٤ ٣٩٧٩ ٥٠٠٠  متوسطة الكترونیة الصین الكوفة/ میسان ٧
 ١٦٨٢ ١٣١٨ ٤٣ ٥٢ ١٢٢٣ ٣٠٠٠  متوسطة الكترونیة سوریا العباسیة ٨
 ٢٤٧٨ ٥٢٢ ٢٥ ١٩ ٤٧٨ ٣٠٠٠  جیدة الكترونیة سوریة الحریة ٩

 ١٥٩٢ ١٤٠٨ ٧٠ ٣٨ ١٣٠٠ ٣٠٠٠  ضعیفة الكترونیة سوریا المناذرة ١٠
 ١٩٣٣ ١٠٦٧ ٣٦ ٤٠ ٩٩١ ٣٠٠٠  متوسطة الكترونیة الصین الحیرة ١١
 ١٢٧٨ ١٧٢٢ ٤٩ ٩١ ١٥٨٢ ٣٠٠٠  ضعیفة الكترونیة سوریا المشخاب ١٢

 ٢٥٤٤ ٤٥٦ ٢٠ ٩ ٤٢٧ ٣٠٠٠  ضعیفة الكترونیة سوریا القادسیة ١٣
 ٣٧٨٦٣ ٥٥١٣٧ ٢٣٥٥ ٢٩٠٩ ٤٩٨٧٣  ٩٣٠٠٠ ـ ـ ـ المجموع

قسم اتصاالت وبرید محافظة النجف األشرف، شعبة التخطیط  وزارة االتصاالت، الشركة العامة لالتصاالت والبرید،: المصدر
  .٢٠١١والمتابعة، بیانات غیر منشورة، 

  )١٢٧(جدول 
  فظة النجفالوحدات اإلداریة في محابحسب  )شخص١٠٠/ھاتف(كثافة السعة الھاتفیة والخطوط المشغولة 



)٢٢٣(  
 

  ٢٠١٠ سنةل 

السعة   عدد السكان الوحدة اإلداریة ت
  الھاتفیة

كثافة السعة الھاتفیة 
 )شخص١٠٠/ھاتف

الخطوط 
 المشغولة

كثافة الخطوط المشغولة 
  )شخص١٠٠/ھاتف(

  ٤.٩  ٣٣٦٩٧  ٧.٩ ٥٤٠٠٠  ٦٨٣٢٥١  النجف.ق. م  ١
  ١.٦ ٧٩٣ ١٠.٣ ٥٠٠٠  ٤٨٥٧٥ الحیدریة.ن ٢
  ٠  ٠  ٠ ٠  ٩٣٥  الشبكة. ن  ٣
  ٦.٦  ١٤١٥٤  ٧.٥ ١٦٠٠٠  ٢١٣٤٧٧  الكوفة. ق.م  ٤
  ١.٦ ١٣١٨ ٣.٧ ٣٠٠٠  ٨٠٨١٣ العباسیة. ن ٥
  ١.٨ ٥٢٢ ١٠.٦ ٣٠٠٠  ٢٨١٥٧ الحریة. ن ٦
  ١.٧ ١٤٠٨ ٣.٧ ٣٠٠٠  ٨٠٩٢٦ المناذرة. ق.م ٧
  ٣.١ ١٠٦٧ ٨.٨ ٣٠٠٠  ٣٤٢٥٣ الحیرة. ن ٨
  ٢.١ ١٧٢٢ ٣.٧ ٣٠٠٠  ٨١٠٣٠ المشخاب. ن ٩

 ١.١ ٤٥٦ ٧.٤ ٣٠٠٠  ٤٠٥٠٦ القادسیة. ن ١٠
  ٤.٣  ٥٥١٣٧  ٧.٢ ٩٣٠٠٠  ١٢٩١٩٢٣ المجموع

  ).شخص١٠٠/المؤشر ھاتف=١٠٠×عدد السكان÷عدد خطوط الھاتف(:على معادلة الكثافة الھاتفیةباإلعتماد : المصدر

ألف ) ٢٠(ألف مشترك في مدینة النجف و) ٣٠(سعة )  NGN(إكمال نسبة إنجاز كبیرة من بداالت الــ جانب إلى 
في الكوفة مع إبدال شبكاتھا الداخلیة وھذه قید اإلنجاز تقریبًا وھي من أحدث البداالت م وبنسبة إنجاز  مشترك

إضافة إلى إنجاز إعمال مد شبكات أرضیة لالقضیة والنواحي حیث تم إكمال شبكة أرضیة في ناحیة  ). ٪٨٠(
نھا وإكمال شبكة حي الجمعیة في الحیدریة وأخرى في المشخاب وبسعات أكثر من ثالثة أالف مشترك لكل م

) ٣٠٠(مشترك وشبكة في منطقة سید إبراھیم سعة ) ١٤٠٠(مشترك وشبكة لحي میسان ) ٣٥٠٠(النجف وبسعة 
  .مشترك

یعود إلى ضعف معظم البداالت رغم وجود أرقام شاغرة ان العجز الواضح في خدمة شبكة االتصاالت 
المحافظة بسبب قدم تلك البداالت واندثار الكثیر منھا وعدم إمكانیة الحالیة في قدرتھا على تغطیة الحاجة لعموم 

السعة الكلیة لتلك البداالت على سد الحاجة المتراكمة لشبكات االتصاالت فضًال عن الضغط المستمر على البداالت 
ابراج االتصاالت  العاملة دون محاولة اصالح البداالت العاطلة لرفع الضغط عن تلك البداالت كما ان االعتماد على

بشكل كلي كان العامل الرئیس في اھمال البداالت وعدم صیانتھا بالرغم من كون تلك االبراج واثبت علمیًا 
خطورتھا على اإلنسان وضرورة عدم إنشائھا بالقرب من التجمعات السكانیة بسبب إشعاعاتھا الخطیرة، كما ان 

ر على المشتركین ومصالحھم المختلفة، مما یجعل المحافظة غیر تلك الشبكات مؤقتة یمكن ان تتوقف وبالتالي تؤّث
وإن نسبة العجز كبیرة مقارنة بالشبكات العاملة حالیا . مكتفیة ذاتیًا وغیر قادرة على تامین خدمات االتصاالت

ن كما ان أغلب البداالت في المحافظة متوقفة حالیا بسبب ضعف الصیانة واالندثار في كثیر م )٪٧٥(تتجاوز 
  .أجزائھا التشغیلیة

  
  

  :المكانيوتوزیعھا  إنتاج الماء الصافيخدمات واقع  -٨  - ٤



)٢٢٤(  
 

من مجموع عدد السكان ) ٪٨١.٢(فرد شكلوا حوالي ) ١٠٤٨٨٨٤(بلغ عدد السكان المخدومین بالماء الصافي 
مناطق الریفیة وفي ال من عدد السكان الحضر) ٪٩٠(وكانت نسبة الخدمة في المناطق الحضریة بواقع  ٢٠١٠ لسنة

من ) ٪٧٨.٧(كانت نسبة السكان المخدومین في العراق حوالي  فیما. من عدد السكان الریف في المحافظة) ٪٧٥(
من عدد ) ٪٦٢.١(وحوالي  من عدد السكان الحضر) ٪٨٦(، بواقع اذاتھ لسنةمجموع عدد السكان في العراق ل

   )١(.السكان الریف
یوم، ومتوسط /شخص/لتر) ٤٣٠(الصالحة للشرب المجّھز للمخدومین وبلغ متوسط نصیب الفرد من المیاه 

یوم، في حین كان /شخص/لتر) ٣٧٠(نصیب الفرد من المیاه الصالحة للشرب لعدد السكان الكلي في المحافظة نحو 
یوم، المتوسط /شخص/لتر) ٣٧٠(متوسط نصیب الفرد من المیاه الصالحة للشرب المجّھز في محافظات العراق 

  )١(.یوم/شخص/لتر) ٢٩٠(السكان الكلي في العراق حوالي لعدد 
یوم عدا مركز /لتر) ٣٥٠(إن الخطة المتـّبعة في تجھیز سكان المحافظة على نحو حصة إستھالك الفرد الواحد 

) المنزلي(یوم للفرد الواحد، وبلغت كمیة المیاه المنتجة لالستعمال السكني /لتر) ٤٥٠(قضاء النجف المخطط لھ 
من ) ٪٠.٦(، ولالستعمال الحكومي )٪٥.٤(، فیما بلغ لالستعمال التجاري والصناعي حوالي )٪٩٤( حوالي

  .مجموع الكمیة المیاه المنتجة في المحافظة

بلغ مجموع طاقاتھا  وّزعة على الوحدات اإلداریة كافةمشروع م) ١٣(بلغ عدد المشاریع المائیة في المحافظة 
/ ٣م)٦٨٦٠٥٠(في حین كان مجموع الطاقات التشغیلیة في المشاریع نحو  یوم،/٣م)٩٠٢٥٠٠(التصمیمیة نحو 

یوم ممكن إستثمارھا في /٣م)١٥٢٤٥٠(، فإذا ما توفرت اإلمكانیة فھناك طاقة تشغیلیة نحو )١٢٨(یوم، جدول 
یدة التي یمكن المشاریع التنمویة المتعددة السیما المشاریع الخدمیة والصناعیة القائمة ورفد المنشآت الصناعیة الجد

ـ ٢٤٠(مجمع تباینت سعة كل واحد منھا بین ) ١١٧(بلغ عدد المجمعات المائیة نحو  فیما. إقامتھا في المحافظة
ساعات فقط خالل الیوم ) ١٠(ساعة، اّال إنھا یتم تشغیلھا /٣م) ١٢١٤٨(ساعة، بلغ طاقتھا التصمیمیة /٣م) ١٤

ّزعت على الوحدات اإلداریة كافة، إال إن مركز قضاء الكوفة كان تو. ألسباب عدة أبرزھا شحة الطاقة الكھربائیة
ساعة، وھناك مجمعات قید االنجاز /٣م)٢٤٠(مجمع السیما بعدد المجمعات التي سعتھا ) ٢٣(لھ العدد األوفر نحو 

ي من شحة تغطي الشحة الحاصلة بتوفیر المیاه للمناطق الریفیة في الوحدات اإلداریة عدا ناحیة الحیرة التي تعان
قریة غیر ) ٣٥(قریة في المحافظة، ونحو ) ٢٠٣(بلغ عدد القرى المخدومة . في مناطقھا الریفیة) ٪٢٠(بنسبة 

، ویوجد محطتین )١٢٩(، جدول ..)المشخاب، القادسیة، الحیرة،(مخدومة، كان معظمھا في الوحدات اإلداریة 
  .لشبكةلتحلیھ المیاه في النجف والكوفة وبئر إرتوازي واحد في ا

مع زیادة نسبة تجھیز السكان بالماء من المشاریع المركزیة والمجمعات المائیة وقد أخذ مستوى الخدمة یرتفع 
) ٪٧٧.٥(إلى  رتفعت، إ٢٠٠٨ سنة) ٪٦٢.٦(خالل السنوات الثالث األخیرة في المحافظة، فبعد إن كانت نحو 

الوحدات اإلداریة، فقد بحسب  ینت ھذه النسبة، وقد تبا)١٣٠(، جدول ٢٠١٠ سنة) ٪٨١.٣(، ثم إلى ٢٠٠٩ سنة
ناحیة أیضًا في  رتفعت، وإ٢٠٠٨ سنة) ٪٤٥(بعدما كانت  ٢٠١٠ سنة) ٪٨٧( إلىفي ناحیة المشخاب  رتفعتا

في الوحدات اإلداریة األخرى خالل  الحال، كذلك ٢٠٠٨ سنة) ٪٣٨(بعدما كانت  ٢٠١٠ سنة) ٪٧٨( إلى القادسیة
  . خراآلنتاج المیاه في الوحدات اإلداریة ومعالجة وصیانة بعض إل الجدیدةطات إنجاز بعض محبسبب المدة 

محطات تصفیة ماء جدیدة تعمل عدد من  أنجزالتي تعاني من شحة الماء ولخدمة بعض المناطق والقرى 
) ٦( محطات لكل من ناحیتي العباسیة والقادسیة، ونحو) ٩(بالطاقة الشمسیة في بعض الوحدات اإلداریة بواقع 

                                                 
، التقریر )المیاه ـ المجاري ـ الخدمات البلدیة( ٢٠١٠وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، المسح البیئي في العراق لسنة  )١(

 .٤٠، ص٦ ، جدول٢٠١١التفصیلي، حزیران 

 .١٤٠، ص٥٠، جدول السابقالمصدر  )٢(



)٢٢٥(  
 

ساعة، ستعمل في /٣م) ٥ـ١(محطتین في ناحیة المشخاب، قد بلغت سعتھا بین ) ٢(محطات في ناحیة الحریة، و
شحھ المیاه : (من أبرز المشكالت التي یعاني منھا قطاع الماء في المحافظة ھيو ).١٣١(جدول . الوقت القریب

بطاقتھا ) المشاریع والمجمعات المائیة(المیاه  ، محطات عدم عمل محطات إنتاج)النھر(الخام من المصدر المائي 
التصمیمیة ألسباب عّدة أبرزھا ِقدم بعضھا وشحة وتذبذب الطاقة الكھربائیة، ولسبب شحة الكھرباء وارتفاع 

وسیلة التبرید األكثر إستخدامًا والتي تستھلك كمیات ) مبردات الھواء(درجات الحرارة في فصل الصیف تكون 
وبكثافة عالیة فضًال عن المنظومات الصغیرة المستخدمة في ) RO(إنتشار محال بیع میاه التحلیھ  كبیرة من الماء،

لتر یجب ) ٢٠(لتر من المیاه للحصول على میاه محلى، فعند الحصول على عبوة سعة ) ١/٣(الدور التي تستنزف 
ضعف و كات الماء الصالح للشربتجاوز بعض السكان على شبكذلك لتر، ) ٤٠(طرح كمیة من الماء المالح تقّدر 

الوعي لبعض السكان في أھمیة  ترشید اإلستھالك للمیاه الذي یوفـّر على أثرھا في سد العجز الحاصل في بعض 
  .المناطق من المحافظة



)٢٢٦(  
 

  )١٢٨(جدول 
  ٢٠١٠لسنة  الوحدة اإلداریةبحسب  المشاریع والمجمعات المائیة العاملة وطاقاتھا اإلنتاجیة في محافظة النجف

  

الوحدة   ت
  اسم المشروع  اإلداریة

الطاقة 
التصمیمیة 

  یوم/٣م

الطاقة 
التشغیلیة 

  یوم/٣م
  

مجموع الطاقة   المجمعات التابعة لالقضیة والنواحي
التشغیلیة للمشاریع 

الطاقة التصمیمیة   العدد  والمجمعات
  سا/٣م

عدد ساعات 
  یوم/التشغیل

الطاقة 
التشغیلیة 

  یوم/٣م
  ٣٢٠٠٠٠  ٣٨٤٠٠٠  ماء  النجف ـ الكوفة الجدید  ٢  ٥٥٤٤٤٠  ١٤٤٤٠  ١٠  ١٤٤٤  ١٠  ٢٢٠٠٠٠  ٢٦٤٠٠٠  )الزركة(ماء النجف الموحد   فالنج. ق. م  ١
  ١٢٠٠٠  ٦٥٠٠  ١٠  ٦٥٠  ٧  ٥٥٠٠  ١٣٢٠٠  ماء الحیدریة  الحیدریة. ن  ٣

  ٣٤٠  ٩٠  ٣  ٣٠  ١  ٢٥٠  ١٢٠٠  ماء الشبكة  الشبكة. ن  ٤

  ماء الكوفة القدیم   الكوفة. ق. م  ٥
  ماء الصوب الصغیر

٧٩٢٠٠  
١٢١٠٠  

٦٦٠٠٠  
٩٣٧٠٠  ٢١١٠٠  ١٠  ٢١١٠  ٢٣  ٦٦٠٠  

  ٢٨٦٦٠  ٢٠٦٦٠  ١٠  ٢٠٦٦  ٢٣  ٨٠٠٠  ١٠٨٠٠  ماء العباسیة  العباسیة. ن  ٦

  ١٧٥٠٠  ٩٥٠٠  ١٠  ٩٥٠  ٧  ٨٠٠٠  ٩٦٠٠  ماء الحریة  الحریة. ن  ٧
. ق. م  ٨

  المناذرة
  

  ٧٢٠٠  ٩٦٠٠  ماء المناذرة القدیم
  ٩٠٠٠  ٣٦٠٠٠  المناذرة الجدید ماء  ٩  ٢٣٨٤٠  ٧٦٤٠  ١٠  ٧٦٤  ٧

  ماء الحیرة القدیم  الحیرة. ن  ١٠
  ماء الحیرة الجدید

٤٨٠٠  
٤٨٠٠  

٤٠٠٠  
١٤٥٠٠  ٨٥٠٠  ١٠  ٨٥٠  ٥  ٢٠٠٠  

  ١٦٠٠٠  ٤٨٠٠٠  ماء المشخاب الجدید  المشخاب. ن  ١٢  ٤٢٤٢٠  ١٨٤٢٠  ١٠  ١٨٤٢  ١٩  ٨٠٠٠  ١٢٠٠٠  ماء المشخاب القدیم  المشخاب. ن  ١١
  ١٩٩٢٠  ١٤٤٢٠  ١٠  ١٤٤٢  ١٥  ٥٥٠٠  ١٣٢٠٠  ماء القادسیة  ةالقادسی. ن  ١٣

  ٤٨٧٣٢٠  ١٢١٢٧٠  ـ  ١٢١٤٨  ١١٧  ٦٨٦٠٥٠  ٩٠٢٥٠٠  المجموع  
  

  .٢٠١١بیانات غیر منشورة، وزارة البلدیات واألشغال العامة، المدیریة العامة للماء، مدیریة ماء محافظة النجف األشرف، الھیأة الفنیة، قسم التخطیط والمتابعة، : المصدر



)٢٢٧(  
 

  )١٢٩(جدول 
 ٢٠١٠لسنة  الوحدات اإلداریة في محافظة النجفبحسب  أعداد القرى المخدومة وغیر المخدومة بالماء

عدد القرى   الوحدة اإلداریة  ت
  المخدومة

عدد القرى 
  غیر المخدومة

  عدد القرى الكلي

  ٩  ٠  ٩  النجف. ق. م  ١
  ٥٥  ٠  ٥٥  الحیدریة. ن  ٢
  ٢٦  ١  ٢٥  الكوفة. ق.م  ٣
  ٣١  ١  ٣٠  عباسیةال. ن  ٤
  ١٠  ٢  ٨  الحریة. ن  ٥
  ٣٩  ٠  ٣٩  المناذرة. ق. م  ٦
  ٨  ٤  ٤  الحیرة. ن  ٧
  ٤٣  ٢٢  ٢١  المشخاب. ن  ٨
  ١٨  ٥  ١٢  القادسیة. ن  ٩

  ٢٥٨  ٣٥  ٢٠٣  المجموع
الھیأة الفنیة، على وزارة البلدیات واألشغال العامة، المدیریة العامة للماء، مدیریة ماء محافظة النجف األشرف، باإلعتماد : المصدر

  .٢٠١١قسم ماء القرى واألریاف، بیانات غیر منشورة، 
  

  )١٣٠(جدول 
  )٢٠١٠و ٢٠٠٩و ٢٠٠٨(سنوات الوحدة اإلداریة للبحسب  محافظة النجفلسكان نسبة تجھیز الماء الصافي     

  

  ت
  

  الوحدة اإلداریة
  ٪ تجھیزنسبة ال

٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  

  ٨٧  ٧٥  ٦٧  النجف. ق. م  ١

  ٨١  ٨٠  ٥٠  دریةالحی. ن  ٢

  ٧٧  -  -  الشبكة. ن  ٣

  ٨٢  ٧٠  ٥٦  الكوفة. ق.م  ٤

  ٨٠  ٨٠  ٦٩  العباسیة. ن  ٥

  ٨٢  ٨٠  ٧٣  الحریة. ن  ٦

  ٨٤  ٧٠  ٦٥  المناذرة. ق. م  ٧

  ٧٥  ٧٠  ٦٣  الحیرة. ن  ٨

  ٨٧  ٧٥  ٤٥  المشخاب. ن  ٩

  ٧٨  ٧٥  ٣٨  القادسیة. ن  ١٠

  ٨١.٣  ٧٧.٥  ٦٢.٦  المجموع
بلدیات واألشغال العامة، المدیریة العامة للماء، مدیریة ماء محافظة النجف األشرف، الھیأة الفنیة، وزارة ال باإلعتماد على: المصدر

  .٢٠١١قسم التخطیط والمتابعة، بیانات غیر منشورة، 
  

      



)٢٢٨(  
 

  )١٣١(جدول 
  محطات التصفیة الجدیدة العاملة بالطاقة الشمسیة في محافظة النجف

  ساعة/ ٣م  السعة  لشمسیة مجمعات ماء الطاقة ا  الوحدة اإلداریة  ت
  المشخاب   ١

   
  ١  منطقة الجعباوي

  ٥  منطقة البو فریحة  ٢
  ١  منطقة جزرة العبودة  القادسیة  ٣
  ١  منطقة االحیمراالولى  ٤
  ١  منطقة ام تولة  ٥
  ١  منطقة طبر عمار  ٦
  ١  منطقة التلك  ٧
  ١  منطقة الشویلة االول  ٨
  ١  منطقة الشویلة الثاني  ٩

  ٣  طقة جزرة العبودة االولىمن  ١٠
  ٣  منطقة جزرة العبودة الثانیة  ١١
  ٥  منطقة منتصف ابو غرب  العباسیة  ١٢
  ٣  منطقة نھایة ابو غرب  ١٣
  ٣  منطقة نھایة الوھابي  ١٤
  ٥  منطقة النواعیر  ١٥
  ٥  منطقة جوبان  ١٦
  ٣  منطقة القزوینیة  ١٧
  ٥  منطقة طبر سید جواد  ١٨
  ٣  د جواد االولىمنطقة طبر سی  ١٩
  ٣  منطقة طبر سید جواد الثانیة  ٢٠
  الحریة  ٢١

  
  ٣  منطقة التیل

  ٣  منطقة الحمام  ٢٢
  ٣  منطقة البزل  ٢٣
  ٣  منطقة الغزالي  ٢٤
  ٣  منطقة الرمل ابو حالن  ٢٥
  ٥  منطقة ابو حالن  ٢٦

ماء محافظة النجف األشرف، الھیأة الفنیة، قسم التخطیط  وزارة البلدیات واألشغال العامة، المدیریة العامة للماء، مدیریة :المصدر
 .٢٠١١والمتابعة، بیانات غیر منشورة، 

  
  

  :المكانيوتوزیعھا  میاه الصرف الصحي اتواقع خدم -٩ - ٤



)٢٢٩(  
 

یحتاج السكان في المدن والمراكOز الحضOریة إلOى الOتخلص مOن المیOاه العادمOة والفضOالت عOن طریOق نظOام            
ي جیOOدة، وكلمOOا إزداد عOOدد السOOكان وأنشOOطتھم المختلفOOة زادت الحاجOOة لھOOذه    مجOOاري سOOلیم وخدمOOة صOOرف صOOح  

ة التي تقّدم في المراكز الحضریة، فإنھا تعنى بتخلیص ھOذه المراكOز والمOدن    ھاّمالخدمة، التي تعد من الخدمات ال
لھOا إلOى   من ما تطرحھ من مخرجات سلبیة، ویOتم ذلOك مOن خOالل شOبكة مOن أنابیOب میOاه األمطOار والمجOاري ونق          

. محطات معالجة المیاه، ما تكلـّف أمواًال كبیرة في تنفیذھا سواء إلنشاء محطات المعالجة أو مد شبكات األنابیOب 
  .ةھاّمالحضریة عن مستویاتھ الخدمیة ال هوتعكس كفاءة خدمة الصرف الصحي في اإلقلیم ومراكز

تOم إنشOاء شOبكة    و ،١٩٧٨ سOنة  شOط الكوفOة   مشروع معالجة میاه الثقیلة في منطقة البراكیOة بOالقرب مOن    أأنش
كOم وعOدد   )١٩٠(، وبلغ طول شبكة الصرف الصOحي نحOو   ١٩٨٠ سنةمدینة النجف األحیاء الرئیسة في مجاري 

وقد إزدادت كمیة میOاه الصOرف الصOحي مOن     . اشتراك) ١٥٢٩٢(االشتراكات المربوطة بشبكة المجاري حوالي 
وقOOد ). ١٣٢(، جOOدول ٢٠١٠ملیOOون متOOر مكعOOب لسOOنة ) ٨(لي إلOOى حOOوا ٢٠٠٦ملیOOون متOOر مكعOOب لسOOنة ) ٦.٤(

فOي األحیOاء الرئیسOة     ))الثقیلOة، المطریOة  (المنOاطق المخدومOة بشOبكات المجOاري     (شملت خدمة الصرف الصOحي  
: الجدیOدة األولOى، الجدیOدة الثانیOة، الجدیOدة الثالثOة، الجدیOدة الرابعOة، األحیOاء         المدینOة القدیمOة،   : (على النحOو اآلتOي  

رمضان، المثنى، السعد، الحنانة، اإلسكان، الحسین، العلماء، الشعراء، حي الغدیر، حي  ١٤حوراء، المعلمین، ال
، فیما تفتقر األحیاء األخOرى فOي مركOز قضOاء النجOف والوحOدات اإلداریOة        )الكرامة، دور الھندیة، الشقق السكنیة
قضOOاء فOOأنجزت فOي مركOOز   .االنجOاز  أنجOزت بعOOض المشOOاریع وأخOرى قیOOد  . األخOرى لخOOدمات الصOرف الصOOحي  

العسOOكري،الجامعة،المتنبي، كنOOدة، الشOOرطة،   واألحیاءالكوفOOة القدیمOOة، مدینOOة ( :تیOOةالكوفOOة المنOOاطق واألحیOOاء اآل 
 .لم یتم تشغیل الشبكة بسبب عدم اكتمال الخطوط الناقلة لھاولحد اآلن ، )میثم التمارالمعلمین، 

  

  )١٣٢(جدول 
  )٢٠١٠ـ ٢٠٠٦(في محافظة النجف للمدة  كمیات میاه الصرف الصحي

  ٣م/كمیة المیاه  السنة
٦٤٩٠٤٣٠  ٢٠٠٦  
٦٤٩٩٥٥٥  ٢٠٠٧  
٧٧٩١٤٠٨  ٢٠٠٨  
٧٨٩٥٣١٥  ٢٠٠٩  
٨٠٠١٣٨٦  ٢٠١٠  

وزارة البلدیات واألشغال العامة، المدیریة العامة للمجاري، مدیریة مجاري محافظة النجف  :المصدر
  .٢٠١١ة، األشرف، قسم التخطیط، بیانات غیر منشور

  

حOي سOكني فOي مركOز قضOاء      ) ٢٠(، فھناك محافظةالفي ) سبتك تانك(األحیاء المخدومة بنظام معالجة أما 
في مركز أحیاء ) ٨(ونحو ). ١٣٣(النجف، وحي میسان في مركز قضاء الكوفة وأحیاء ناحیة المشخاب، جدول 

العاملOة والمنجOزة وقیOد     محطات معالجة المیاه الثقیلOة أّما  )*(،فیھا الشبكة المطریة والثقیلة قید التنفیذقضاء النجف 
  :االنجاز في المحافظة تشمل اآلتي

یوم وتخدم أحیاء المدینة القدیمة ومنطقة الجدیدات في النجف فضًال عن ): عاملة(محطة المعالجة في البراكیة  .١
 .ألف نسمة) ١٤٠(دل یوم، ما یعا/٣م)٣٥٠٠٠(حي اإلسكان وحي الغدیر، تبلغ الطاقة التصمیمیة للمحطة 

وحدة إضافیة لخدمة المناطق السابقة، تبلغ الطاقة التصمیمیة للمحطة ): عاملة(وحدة المعالجة في البراكیة  .٢
 .ألف نسمة) ٢٠(یوم، ما یعادل /٣م) ٥٠٠٠(
تم تنفیذھا لخدمة شبكة أحیاء ناحیة المشخاب والتي قید ): تم انجازھا(وحدة المعالجة في قضاء المشخاب  .٣
 .ألف نسمة) ٢٠(یوم، ما یعادل / ٣م)٥٠٠٠(نجاز، تبلغ الطاقة التصمیمیة للمحطة اإل
، ستخدم أحیاء مركز قضاء النجف، وتعد ھذه )٪٣٣(اآلن قید التنفیذ بنسبة انجاز : محطة المعالجة في البحر .٤

) ١٠٠(ل األربعة المحطة المرحلة األولى من أربعة مراحل لتبلغ الطاقة التصمیمیة للمحطة بعد انتھاء المراح
ألف نسمة كتعداد سكاني مخدوم وھو یفوق تعداد السكان في مدینة النجف ) ٥٠٠(یوم، تكفي لحوالي /٣ألف م

وتقع . والعمل متوقف بسبب وجود اختالفات في التصامیم،. لألحیاء غیر المخدومة بشبكات مجاري المیاه الثقیلة
                                                 

 .تابع ما ستتضمنھ  ستراتیجیة تنمیة خدمات الصرف الصحي  في الفصل األخیر  )**(



)٢٣٠(  
 

بحر النجف الشمالیة، وتبلغ مساحة األرض ) ١(لثقیلة في مقاطعة المحطة المراد إنشاءھا لمعالجة میاه المجاري ا
م عن طریق ) ٣٨٠٠(ویبعد موقع المحطة مسافة ) كم١×كم١(دونم وبأبعاد) ٤٠٠(التي ستنشأ علیھا المحطة 

یالحظ إن محطات المعالجة العاملة وقید االنجاز إذ ما عملت بطاقتھا التصمیمیة ستخدم حوالي ). مناذرة -نجف(
) ٩١٨٩٥٢(فقط من سكان المراكز الحضریة البالغ عددھم ) ٪٧٤(ألف نسمة، مما یعني خدمة حوالي ) ٦٨٠(

النجف، الكوفة، (، كذلك إن الخدمة مقتصرة على مراكز حضریة محّددة ٢٠١٠ سنةنسمة في المحافظة 
ملیون نسمة، ) ١.٤(حوالي  ٢٠٢٠، وسكانھا في تزاید، حیث قّدر عدد  سكان الحضر لسنة الھدف )المشخاب

مما یتطلب التوّسع في إنشاء محطات المعالجة ومد شبكات المجاري في الوحدات اإلداریة كافة لتخدم ھذا العدد 
على  فیھا الشبكة المطریة والثقیلة قید التنفیذ في محافظة النجفوإشتملت المناطق التي . الكبیر من السكان

، القادسیة، االشتراكي، األمیر، المرحلین، العدالة ،الجامعة، ءالوفا: (األحیاء اآلتیة من مدینة النجف فقط
  ).الزھراء

ویعزى النجف في محافظة  المجاريالصرف الصحي في خدمات ضعف و كبیرھناك عجز یالحظ بإن 
عدم استیعاب الطاقة التشغیلیة للتراكم الحاصل في شبكات  ومحطات المعالجة إلى جانبقلة مشاریع إلى 

والصرف مجاري البشبكات  من سكان المحافظة غیر مخدومین) ٪٨٠(أكثر من ھناك إذ افظة المحفي تصریف 
التي  اآلسنةتراكم المیاه  إلىما یؤدي  الصحي فضًال عن الخدمة المقدمة غیر جیدة وتعاني من مشكالت عّدة

بالمعدل  عدم االلتزام إلىان العجز في شبكات الصرف الصحي یعود ، كذلك ..األمراضب انتشار سّبت
المستمر لشبكات  إلى جانب اإلھمالھور خلل واضح ظ إلى أدىالمخصص للفرد الواحد من التصریف ما 

 تھا التي صمّمت منذ إنشائھاكفاءمن زیادة الضغط على المشاریع التشغیلیة بالشكل الذي قلل  إلى أدىالمجاري 
لسكاني والعمراني المتزاید سواء في مدینة محددة دون أخرى كان البد األخذ بالحسبان النمو الخدمة مناطق 

وھناك عّدة مشاریع أنجز بعضھا وقید اإلنجاز البعض اآلخر كما في ملحق . النجف أو في عموم المحافظة
)١٥.(  

  )١٣٣(جدول 
  ٢٠١٠لسنة  في محافظة النجف) سبتك تانك(األحیاء المخدومة بنظام معالجة 

  أسم الحي  ت  اسم الحي  ت

  حي الغري  ١٢  حي العسكري  ١

  حي الفرات  ١٣  حي المكرمة  ٢

  حي النفط  ١٤  حي المیالد  ٣

  حي األطباء  ١٥  حي المیالد الجدید  ٤

  )عج(حي اإلمام المھدي   ١٦  حي العروبة  ٥

  حي القدس  ١٧  حي العروبة الجدید  ٦

  حي القدس الجدید  ١٨  حي الجمعیة  ٧

  حي الشرطة  ١٩  حي النصر  ٨

  حي الثورة  ٢٠  حي أبو طالب  ٩

  الكوفة/ حي میسان  ٢١  حي السالم  ١٠
  أحیاء ناحیة المشخاب كافة  ٢٢  حي السالم الجدید  ١١

على وزارة البلدیات واألشغال العامة، المدیریة العامة للمجاري، مدیریة مجاري محافظة باإلعتماد  :المصدر
  .٢٠١١النجف األشرف، قسم التخطیط، بیانات غیر منشورة، 

  :المكانيوتوزیعھا  ةلبلدیا اتلخدماواقع  -١٠ -٤



)٢٣١(  
 

تشمل خدمات البلدیة على األعمال الخدمیة المقّدمة لسكان المدینة، إذ تقوم الجھات المسؤولة عن قطاع 
البلدیات في المدن بتقدیم الخدمات الرئیسة وتھیئة الوسائل المالئمة للعیش وتوفیر التسھیالت الالزمة للسكان في 

األساسیة للمدن والتخطیط الستعماالت األرض  مخططاتمن خالل وضع ال. ةتأدیة أعمالھم وأنشطتھم المتعدد
فیھا وإنشاء المباني العاّمة والخاصة من ضمنھا المباني السكنیة التي یقیم بھا السكان للعیش فیھا ومزاولة 

ت الخضراء أعمالھم الیومیة، فضًال عن تبلیط الشوارع والطرق في المدینة وتوفیر الخدمات الترفیھیة والساحا
  .والقیام بإعمال النظافة ورفع النفایات والقمامة وأعمال أخرى

 :االساسیة للمدن وعدد محالتھا ووحداتھا السكنیة مخططاتمساحة ال -١ -١٠- ٤
) ١٥٥٦٨٧(المدن على ضّمت و، ٢كم)١٥١.٤٣(األساسیة لمدن المحافظة  مخططاتمساحة ال تبلغ

وحدة ) ١٤١٣٤٠(ة إشتملت على ـّمحل) ١٣٢(السكنیة نحو ) یاءاألح(مبنى عام وخاص وبلغ عدد المحالت 
إستحوذت مدینة النجف على الجزء  ).١٣٤(جدول  ،٢٠١٠ لسنةنسمة )٩١٨٩٥٢(سكنیة ومجموع سكانھا 

من مجموع ) ٪٥٤.٨(ھا األساسي نحو مخططاألكبر من إجمالي مثیالتھا في المحافظة، فقد شكـّلت مساحة 
من عدد ) ٪٣٥.٦(من مباني مدن المحافظة و) ٪٦٩.٥(للمدن في المحافظة و األساسیة مخططاتمساحة ال

من إجمالي عدد سكان المدن في ) ٪٧١.٦(من مجموع الوحدات السكنیة وحوالي ) ٪٧١.٨(محالتھا السكنیة و
ًا ماعیجتما تمثلھ من مركزًا دینیًا وإقتصادیًا وإھا المدینة الرئیسة ووصفالنجف بوقد تمیزت مدینة . المحافظة

لیس على مستوى المحافظة فحسب وإنما على مستوى العراق والعالم اإلسالمي، إلحتضانھا مرقد اإلمام علي 
أنشطتھا االجتماعیة واالقتصادیة  السیماوالحوزة العلمیة أسھم بشكل فاعل في نشأتھا وتطّورھا ) علیھ السالم(

سواء الھجرة إلیھا والسكن فیھا أو التشّرف بزیارة  والثقافیة بمرور الزمن حتى أمست مقصد لمالیین المسلمین
وقد تبعتھا مدینة الكوفة من حیث المكانة الدینیة . عتباتھا المقّدسة من حینًا آلخر ضمن شعائر وتقالید دینیة

  . ومدن المحافظة األخرى" أبوصخیر"واألھمیة االجتماعیة واالقتصادیة والعمرانیة ثم مدینة 
التطّور العمراني السیما في قطاع اإلسكان في المدن من خالل معرفة إعداد  ویمكن االستدالل على

مدینة النجف  أسھمت إجازة بناء) ١٨٨٥(، إذ بلغت ما تسھم بھ في التنمیة العمرانیةإجازات البناء الممنوحة و
 ،لمحافظةاھا في من مجموع) ٪١٢.٤(في المحافظة، تلتھا مدینة الكوفة بحوالي ھا من مجموع) ٪٦٢.٢( نحو

نحو ) الحیدریة والعباسیة والمشخاب والحریة(المدن كل من ثم ) ٪٦.٨(نحو ) أبوصخیر(جاءت بعدھا مدینة 
على ) ٪١.٥(و) ٪٢.٤(بحوالي  قادسیةالالحیرة و تيمدینعلى التوالي و) ٪٣.٣(و) ٪٣.٦(و) ٪٣.٦(و) ٪٤.٣(

  ).١٣٥(جدول . التوالي من اإلجازات الممنوحة للبناء في المحافظة
  

  
  
  
  
  

  )١٣٤(جدول 
  ٢٠١٠وعدد المحالت والوحدات السكنیة والمباني في مدن محافظة النجف لسنة  ةاألساسی مخططاتال ةمساح



)٢٣٢(  
 

  
  ت

  
  المدینة

مساحة 
 مخططاتال

  ٢كم/ةاألساسی

عدد 
  المباني

عدد 
المحالت 

  السكنیة

عدد 
  السكان

عدد 
  المساكن

  ١٠١٥٥٣  ٦٥٨٣٢٧  ٤٧  ١٠٨١٥٠  ٨٢.٥  النجف  ١
  ٢١٨٩  ١٥٥٧٢  ٧  ٣٠٩٨  ٧  ةالحیدری  ٢
  ٥٦  ٤٠٠  ١  ١٠٥  ـ  الشبكة  ٣
  ٢٣٠٣٦  ١٤٦٧١٩  ١٩  ٢٤٨٢١  ٤٩.٦  الكوفة  ٤
  ١٩٢٢  ١٢٥٩١  ١١  ٢٧٤٨  ١.٦٥  العباسیة  ٥
  ١٤٧٧  ١٠٤٢٧  ٨  ١٩٣٥  ١.٦٤  الحریة  ٦
  ٤٢٤٨  ٢٧٥٥٨  ١٠  ٥٤٢٣  ٣.٤٣  المناذرة  ٧
  ٢٣٨٥  ١٥٥١٦  ١١  ٣٠٣٧  ٢.١٥  الحیرة  ٨
  ٣٦٦١  ٢٦٣٤٠  ١٣  ٥٢٩٧  ١.٩  المشخاب  ٩

  ٨١٣  ٥٥٠٢  ٦  ١٠٧٣  ١.٥٦  القادسیة  ١٠
  ١٤١٣٤٠  ٩١٨٩٥٢  ١٣٢  ١٥٥٦٨٧  ١٥١.٤٣  المجموع

  :باالعتماد: المصدر
  .٢٠١١بلدیة النجف األشرف، قسم التخطیط والمتابعة، بیانات غیر منشورة،  وزارة البلدیات العامة واألشغال العامة، مدیریةـ 
بلدیات محافظة النجف األشرف، شعبة التخطیط والمتابعة، بیانات غیر منشورة،  ریةوزارة البلدیات العامة واألشغال العامة، مدیـ 

٢٠١١.  
بلدیات محافظة النجف األشرف، شعبة تخطیط المدن، وحدة التصمیم األساسي،  وزارة البلدیات العامة واألشغال العامة، مدیریةـ 

  .٢٠١١بیانات غیر منشورة، 
بلدیات محافظة النجف األشرف، شعبة تخطیط المدن، وحدة ترقیم المدن، بیانات  لعامة، مدیریةوزارة البلدیات العامة واألشغال اـ 

  .٢٠١١غیر منشورة، 
  )١٣٥(جدول 

  ٢٠١٠لسنة الوحدة اإلداریة في محافظة النجف بحسب  عدد إجازات البناء
  عدد اإلجازات  المدینة  ت
  ١١٧٣  النجف  ١
  ٨١  الحیدریة  ٢
  -  الشبكة  ٣
  ٢٣٤  الكوفة  ٤
  ٦٨  العباسیة  ٥
  ٥٩  الحریة  ٦
  ١٢٨  المناذرة  ٧
  ٤٦  الحیرة  ٨
  ٦٧  المشخاب  ٩

  ٢٩  القادسیة  ١٠
  ١٨٨٥  المجموع

  :من إعداد الباحث باالعتماد: المصدر
  .٢٠١١بلدیة النجف األشرف، قسم التخطیط والمتابعة، بیانات غیر منشورة،  وزارة البلدیات العامة واألشغال العامة، مدیریةـ 
بلدیات محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط والمتابعة، بیانات غیر منشورة،  وزارة البلدیات العامة واألشغال العامة، مدیریةـ 

٢٠١١. 
  :طةـّالشوارع المبل -٢ -١٠ - ٤



)٢٣٣(  
 

تعد شبكة الشوارع بالمدینة والطرق العامة العنصر اإلنشائي والخدمي األساسي للتجمع الحضري، لذا تشغل 
ولعل أھم  )١(.٢م)١٢ـ٨(من المساحة الكلّیة للمدینة وتبلغ حصة الفرد من مساحة الطرق ) ٪٢٨ـ٢٠(حوالي 

وظائف الشوارع أنھا تعتبر بمثابة الشرایین التي تربط مناطق الوظائف المتعددة في المدینة وتتحرك فوقھا 
  .نشطتھم المختلفةاألوعیة الناقلة الحتیاجاتھا ومن خاللھا یمكن للسكان الحركة والسیر في تأدیة أ

ملیون متر مربع )٢٠(األساسیة لمدن المحافظة أكثر من  مخططاتالبحسب  ةبلغت مساحة الشوارع الكلّی
منھا في مدینة ) ٪٧٧.٩(كان حوالي  ).١٣٦(جدول  األساسیة، مخططاتمن إجمالي مساحة ال) ٪١٣.٧(مثـّلت 

) ٪٢٦.٢( أي إن) ٪٧٣.٨(لیة المخططـّة بلغت النجف، أما نسبة الشوارع المبلـّطة من مجموع الشوارع الك
وقد تباین نسبة االنجاز للشوارع المخطط في . األساسي للمدن مخطططة ضمن الـّشوارع ال تزال غیر مبل

من مجموع مساحة الشوارع ) ٪٨١(تبلیطھا من مدینة ألخرى، فقد بلغت نسبة االنجاز في مدینة النجف حوالي 
من مجموع مساحة الشوارع المبلطة في مدن ) ٪٨٥(ساسي واستحوذت على األ مخططالبحسب  الكلیة فیھا

وأسھمت مساحة شوارعھا ) ٪٧٦(في مركز قضاء المناذرة بنسبة إنجاز " أبوصخیر"المحافظة، تلتھا مدینة 
من مجموع مساحة الشوارع المبلطة في مدن المحافظة، بذلك تعتبران المدینتان األكبر مساحًة واألعلى ) ٪٥.٧(

األساسي، وأعلى من المؤشـّر العام المتحقـّق في  مخططنسبًة في إنجاز تبلیط شوارعھا المخطط لھا ضمن ال
وتحتاج شوارع المدن إلى إعادة تبلیط بعضھا وصیانة البعض اآلخر بسبب قدم بعضھا وتعرض . المحافظة

  .حفریات المشاریع الخدمیة األخرىالبعض اآلخر ل
  )١٣٦(دول ج

  ٢٠١٠ع الكلیة والشوارع المبلطة وغیر المبلطة في مدن محافظة النجف لسنة الشوار ةمساح
    ت

  المدینة
 مساحة الشوارع الكلیة

  المخطط األساسيبحسب 
مساحة الشوارع 

  م/المبلطة
مساحة الشوارع 

  م/غیر المبلطة
 نسبة  التنفیذ

٪  
  ٨١  ٣٠٤٠٥٢٧  ١٣٠٦٢٣٨٢  ١٦١٠٢٩٠٩  النجف  ١
  ٢٨  ٧٣٠١٨٣  ٢٨٣٩٦٠  ١٠١٤١٤٣  الحیدریة  ٢
  -  ـ  -  ـ  الشبكة  ٣
  ٥٠  ٤٤٢٨٧٦  ٤٤٢٨٧٦  ٨٨٥٧٥٢  الكوفة  ٤
  ٥٥  ١٣٥٠٠٠  ١٦٥٠٠٠  ٣٠٠٠٠٠  العباسیة  ٥
  ٤٦  ٩٧٧٦٤  ٨٣٢٨٠  ١٨١٠٤٤  الحریة  ٦
  ٧٦  ٢٧٣٤٨٥  ٨٦٦٠٣٥  ١١٣٩٥٢٠  المناذرة  ٧
  ٣٧  ٢١٥١١٦  ١٢٦٣٣٨  ٣٤١٤٥٤  الحیرة  ٨
  ٤٦  ١٧٨٩٠٧  ١٥٢٤٠٢  ٣٣١٣٠٩  المشخاب  ٩

  ٢١  ٢٩٨٤١٣  ٧٩٣٢٥  ٣٧٧٧٣٨  القادسیة  ١٠
  ٧٤  ٥٤١٢٢٧١  ١٥٢٦١٥٩٨  ٢٠٦٧٣٨٦٩  المجموع

  :على باالعتماد: المصدر
  .٢٠١١بلدیة النجف األشرف، قسم التخطیط والمتابعة، بیانات غیر منشورة،  وزارة البلدیات العامة واألشغال العامة، مدیریةـ 
نجف األشرف، شعبة المشاریع، وحدة الطرق، بیانات غیر بلدیات محافظة ال وزارة البلدیات العامة واألشغال العامة، مدیریةـ 

  .٢٠١١منشورة، 
  :المناطق والساحات الخضراء -٣ -١٠ -٤

                                                 
، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة ١ط خلف حسین علي الدلیمي، التخطیط الحضري ـ أسس ومفاھیم،: ینظر) ١(

 . ١٧٨ـ١٧٦، ص٢٠٠٢األردن ،  للنشر والتوزیع، عّمان،



)٢٣٤(  
 

إن الحاجة لإلستمتاع بالبیئة الطبیعیة والحدائق الخضراء والرغبة في الذھاب لالستراحة والترفیھ أصبح 
المناطق والساحات ویعّبر عن . یشیي جیدنمطًا شائعًا وصفة مالزمة لسكان المدن الذین یتمیزون بمستوى مع

بإنھا مساحات من األراضي الواسعة تمتاز بسعة المشاركة من رواد الفعالیات الترفیھیة والسیاحیة،  الخضراء 
وترى المنظمة القومیة األمریكیة للترفیھ ) ٪١٠(وقد حّدد مساحتھا المفترضة من إجمالي مساحة المدینة نحو 

فیرى إنھا تشكل ) Murphy(تعتبر الحد األدنى في المدن الحدیثة، أّما میرفي ) ٪٢٥(والحدائق إن نسبة 
ألف نسمة وذلك عند دراستھ وتطبیقھ على بعض المدن ) ٢٥٠(للمدن التي یصل عدد سكانھا ) ٪٥.٣(

  )٢(.٢م)٢٠ـ١٣(وحدد حّصة الفرد من مساحة المناطق الخضراء  )١( .األمریكیة
مثـّلت  ٢كم)٢٤.٨٤(بمساحة منطقة وساحة خضراء ) ٧٠٠(نجف الفي محافظة  ھابلغ عددوقد 

إّال إن نسبة المنفـّذ منھا لم تتعدى  ).١٣٧(جدول  من مجموع مساحة المخططات األساسیة للمدن،) ٪١٦.٦(
إستحوذت مدینة النجف على حوالي ، لذا بلغ لمدن التي توّزعت فیھافي امن مساحتھا الكلیة المخطط لھا ) ٪١٠(
من مساحتھا الكلیة المخطط لھا ضمن ) ٪٣(من مجموع عددھا في المحافظة، إّال إن نسبة المنفـّذ منھا  )٪٥٥.٧(

من مجموع عددھا في المحافظة وبلغت نسبة ) ٪١٣.٧(المخطط األساسي للمدینة، تلتھا مدینة الكوفة بحوالي 
حتى مدینة الحریة وأخیرًا مدینة ثم المدن األخرى تباعًا . من مجموع المساحة المخطط لھا) ٪٦٢(االنجاز 

  ). الشبجة(
  )١٣٧(جدول 

  ٢٠١٠مساحاتھا والمنفذ منھا في مدن محافظة النجف لسنة نسبة عدد المناطق الخضراء و
    ت

  المدینة
عدد 

  المناطق
  الخضراء

مساحة 
 مخططاتال

  ٢كم/ةاألساسی

لمناطق امساحة نسبة 
  الخضراء

  من مساحة المخطط األساسي

مساحة نسبة 
اطق الخضراء لمنا

من مساحة  المنفّذة
  المخطط األساسي

نسبة 
 التنفیذ

٪  

  ٣  ٠.٦١  ٢١.٦٥  ٨٢.٥  ٣٩٠  النجف  ١
  ٤١  ٠.١٢  ٠.٢٨  ٧  ١٤  الحیدریة  ٢
  ٠  ٠  ٠  ـ  ٠  الشبكة  ٣
  ٦٢  ٠.٢٨  ٠.٤٤  ٤٩.٦  ٩٦  الكوفة  ٤
  ٤٥  ٠.٢١  ٠.٤٨  ١.٦٥  ٤٠  العباسیة  ٥
  ٦٣  ٠.١٥  ٠.٢٣  ١.٦٤  ١٠  الحریة  ٦
  ٦٠  ٠.٢٠  ٠.٣٣  ٣.٤٣  ٥١  المناذرة  ٧
  ٤٨  ٠.٠٨  ٠.١٦  ٢.١٥  ٤٦  الحیرة  ٨
  ٩٥  ٠.٣٠  ٠.٣١  ١.٩  ٢١  المشخاب  ٩

  ٥٤  ٠.٥٢  ٠.٩٦  ١.٥٦  ٣٢  القادسیة  ١٠
  ٩.٩  ٢.٤٧  ٢٤.٨٤  ١٥١.٤٣  ٧٠٠  المجموع

  :باالعتماد :المصدر
  .٢٠١١یانات غیر منشورة، بلدیة النجف األشرف، قسم التخطیط والمتابعة، ب وزارة البلدیات العامة واألشغال العامة، مدیریةـ 
بلدیات محافظة النجف األشرف، شعبة التخطیط والمتابعة، بیانات غیر منشورة،  وزارة البلدیات العامة واألشغال العامة، مدیریةـ 

٢٠١١.  
نزھات، بیانات بلدیات محافظة النجف األشرف، شعبة البیئة، وحدة الحدائق والمت وزارة البلدیات العامة واألشغال العامة، مدیریةـ 

  .٢٠١١غیر منشورة، 
   :خرىالخدمات البلدیة األ -٤ -١٠ -٤

                                                 
 .١٤٢، ص مصدر سابق بشیر إبراھیم الطیف ومحسن عبدعلي وریاض كاظم الجمیلي،) ١(
 . ١٧٨ص، مصدر سابق، ن علي الدلیمي، التخطیط الحضريخلف حسی: ینظر) ٢(



)٢٣٥(  
 

وإسھامھا في رفع المستوى الخدمي والتنموي لھا، إذ المحافظة مدن تعددت الخدمات البلدیات المقّدمة في 
وردم المستنقعات فضًال عن ) السكراب(عملیات رفع النفایات واألنقاض والمواد المستخدمة  إشتملت على

  .زراعة الشتالت في الساحات الخضراء والجزر الوسطیة للشوارع الرئیسة في المدن
وقد تباین تقدیم الخدمات من وحدة إداریة ألخرى تبعًا لمساحة مدینتھا وحجمھا السكاني، فقد أحتلت مدینة 

من خدمة ) ٪٤٦.١(من إجمالي خدمة رفع النفایات في المحافظة ونحو ) ٪٦٢.٢(النجف المرتبة األولى نحو 
من خدمة ردم المستنقعات فیما ) ٪٥٤.١(و) السكراب(من خدمة رفع مواد ) ٪٩٦.٩(رفع األنقاض وحوالي 

من مجموع زراعة الشتالت في الساحات الخضراء والجزر الوسطیة للشوارع ) ٪٦٥.٣(إستحوذت على 
) ٪٧٤.٦(وعدد سكاني كبیر بلغ لما تشغلھ مدینة النجف من مساحة كبیرة  ،)١٣٨(جدول  الرئیسة في المحافظة،

ھا ثاني إمتداد حضري وتركز سكاني في وصفتلتھا مدینة الكوفة ب. من إجمالي عدد سكان الحضر في المحافظة
المحافظة وتوفـّرت فیھا خدمات البلدیة بعد المدینة األولى لحقتھا المدن األخرى تباعًا حتى مدینة القادسیة وأخیرًا 

نسمة وموقعھا النائي في )٤٠٠(تقر إلى خدمات البلدیات بسبب قلـّة عدد سكانھا والبالغ التي تف) الشبجة(مدینة 
  .كم)١٤٠(الصحراء الغربیة والتي تبعد عن مدینة النجف حوالي 

  
  

  )١٣٨(جدول 
  ٢٠١٠ لسنةالخدمات البلدیة المقّدمة في مدن محافظة النجف مؤشرات 

    ت
  المدینة

كمیة النفایات 
  المرفوعة

  یوم/طن

ع رف
  طن/نفایات

رفع 
  ٣م/أنقاض

رفع 
  طن/سكراب

ردم 
٣م/مستنقعات  

زراعة 
  عدد/شتالت

  ١٩٢٣٦٨  ٩٥٦٨٢  ٢٣٠٦٨  ١٠٠٧٤٥  ٢٤٣٧٥٢  ٦٦٧.٨  النجف  ١
  ٣٦٨٠  ١٠٨٠  ٥٣٠  ٢٨٥٠  ٤٥٩٠  ١٢.٦  الحیدریة  ٢
  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  -  الشبكة  ٣
  ٥١٨١٥  ٣٨٥٥٠  ٧٨  ٦٥٠٠٠  ٧٥٠٠٠  ٢٠٥.٥  الكوفة  ٤
  ٣٥٠٠  ٣٨٣٨  ٠  ٤٩٧٨  ٣٠٤٤  ٨.٣  العباسیة  ٥
  ٢٣٥٠  ٢١٨٠٠  ٠  ١٢٠٥٠  ٤٥٦٠  ١٢.٥  الحریة  ٦
  ١٧٧٩٠  ٠  ١٢٠  ٢٥٠٥١  ٢٤٠٨٩  ٦٦  المناذرة  ٧
  ٥٩٣٥  ١٢٥٢٥  ٠  ٣٨٠٠  ٧٨٦٨  ٢١.٥  الحیرة  ٨
  ١٥١٢٠  ٣٢٩٨  ٠  ٤٠٥٨  ٢٣٧٩٠  ٦٥.٢  المشخاب  ٩

  ١٩٠٢  ٠  ٠  ١٥٠  ٥١٩٥  ١٤.٢  القادسیة  ١٠
  ٢٩٤٤٦٠  ١٧٦٧٧٣  ٢٣٧٩٦  ٢١٨٦٨٢  ٣٩١٨٨٨  ١٠٧٣.٦  المجموع

  :على باالعتماد :المصدر
  .٢٠١١بلدیة النجف األشرف، قسم التخطیط والمتابعة، بیانات غیر منشورة،  وزارة البلدیات العامة واألشغال العامة، مدیریةـ 
البلدیات العامة، مدیریة بلدیات محافظة النجف األشرف، شعبة البیئة، وحدة  دائرةوزارة البلدیات العامة واألشغال العامة، ـ 

  .٢٠١١ت والطمر الصحي، بیانات غیر منشورة، النفایا
  
  
  :المكانيوتوزیعھا ) تنمیة األقالیم(خطة واقع مشاریع  -١١ - ٤



)٢٣٦(  
 

تم اإلیعاز الى وزارة المالیة ووزارة التخطیط باالعداد  إذ ،٢٠٠٥ سنةفي أواخر  األقالیمبدأت خطة تنمیة 

تم رصد  ٢٠٠٦ سنةوفي . ع تنفذ في سنة واحدةوالتھیئة لخطة تنمیة األقالیم للمحافظات على ان تكون مشاری

ملیون دینار عراقي لمشاریع التنمیة في المحافظات وتم توزیع المبالغ لكل محافظة ) ١٥٠٠.٠٠٠(مبلغ مقداره 

ونتیجة لكون المحافظات حدیثة  .اعتمادًا على الكثافة السكانیة وحسب تقدیرات الجھاز المركزي لإلحصاء

دمیة وعلى مستوى محافظة فقد كانت تفتقر الى الجوانب الفنیة في حینھا حیث تم الخبرة في إعداد خطط خ

في حینھا تحتوي مشاریع ذات  ٢٠٠٦ سنةتجاھل مشاریع البنى التحتیة مثل الماء والكھرباء حیث كانت خطة 

 –تخطیط طابع جاري ولیس استثماري وتحت مظلة وزارة المالیة لذا لم تعتمد الخطة التي اعدت من وزارة ال

تم ادخال تعدیالت  ٢٠٠٦ سنةدائرة التشیید واالسكان والخدمات في حینھا، ولكن بالنسبة للسنوات التي تلت 

تعلیمات تنفیذ الموازنة االستثماریة في تنفیذ  بالحسبانجوھریة على مفھوم خطة تنمیة االقالیم حیث اخذ 

مرت خطة تنمیة االقالیم في التطویر الى ان تبلورت المشاریع وبدأت المشاریع الخدمیة بالظھور نوعًا ما واست

دائرة التشیید واالسكان  –خطة لجمیع المحافظات حیث تم تبویبھا من قبل وزارة التخطیط  ٢٠٠٨ سنةفي 

وقد  )∗(.والخدمات وتم اعتماد ھذا التبویب في وزارة المالیة وصادقت من قبل االمانة العامة لمجلس الوزراء

خالل المدة ) الصرف(التنفیذ المحافظة ونسبتھا من مجموع البلد إلى جانب تبان نسبة تباینت تخصیصات 

ابرز المشاریع في محافظة النجف المدرجة ضمن خطة تنمیة ، وتمثلت )١٣٩(، جدول )٢٠١٠-٢٠٠٦(

ف بكلفة ملیون دینار، ومبنى محافظة النج )٩٣.٠٠٠(مطار النجف األشرف الدولي بكلفة كلّیة مقدارھا : األقالیم

  .ملیون دینار )٢١.٤٦٨(كلیة مقدارھا 

مشروع مّثلت ) ٨٦(بشكل رئیس في مركز قضاء النجف، إذ بلغت ) تنمیة األقالیم(تركزت مشاریع خطة 

، وتوّزعت على القطاعات كافة عدا قطاع ٢٠١٠ لسنةمن مجموع عدد المشاریع في المحافظة ) ٪٢٢.٥(

جدول ) الماءوالمجاري والصحة والتربیة والبلدیات (ًا في القطاعات الموارد المائیة، فیما كان أكثرھا عدد

                                                 
  :آلیة إعداد خطة تنمیة األقالیم )∗(

مابین المحافظات ووزارة التخطیط حیث تقوم االخیرة باعالم بالتنسیق ) خطة تنمیة االقالیم(یتم اعداد الخطة السنویة  -
 . بھم ةضوئھ یتم اعداد الخطط الخاصعلى المحافظات في شھر ایلول  من كل عام عن مقدار التخصیص المالي لكل محافظة و

لجدوى تطلب وزارة التخطیط من المحافظات تزویدھا بمقترحات المشاریع في حدود تخصیص كل محافظة مع دراسات ا -
 .)وخاصة للمشاریع الجدیدة المقترحة( وجداول الكمیات

تقوم وزارة التخطیط بدراسة المشاریع المقترحة من قبل المحافظات ومقارنتھا مع مشاریع باقي الوزارات لضمان عدم  -
 .ازدواجیة المشاریع مع ما تنفذه الوزارات  في المحافظات

 .الت الالزمة ومصادقة الخطةالمناقشة مع ممثلي المحافظات واجراء التعدی -

 .تقوم كل محافظة بتزوید الوزارة بالمصروفات الخاصة بالمشاریع ونسب التنفیذ بصورة دوریة -

 .٢٠١١التخطیط، دائرة تخطیط القطاعات، بیانات غیر منشورة،  وزارة: المصدر



)٢٣٧(  
 

من مجموع عدد ) ٪١٧.٥(مشروع مثّلت ) ٦٧(، وقد جاء مركز قضاء الكوفة بالمرتبة الثانیة نحو )١٤٠(

ثم جاءت ). الماءوالمجاري و البلدیات(ان أكثرھا في القطاعات المشاریع، وقد توّزعت على معظم القطاعات وك

، من مجموع عدد المشاریع) ٪١٠(مشروع نحو ) ٣٨(یة العباسیة بالمرتبة الثالثة إذ بلغ عدد المشاریع فیھا ناح

ضمن مشروع كانت أكثرھا ) ٣٣(تلتھا ناحیة القادسیة نحو ). التربیةوالماء و البلدیات(وأكثرھا في القطاعات 

ز مشروع ترك) ٣٢(اب التي بلغ عدد مشاریعھا ، ثم ناحیة المشخ)الطرق والجسورو البلدیات التربیة(القطاعات 

، وقد جاء كل مركز قضاء المناذرة وناحیة الحیرة نحو )الماءوالموارد المائیة و البلدیات(أغلبھا حول القطاعات 

مشروع في كل من ناحیة الحیدریة وناحیة الحریة، وأخیرًا ناحیة ) ٢٦(مشروع في كل منھما، ونحو ) ٢٧(

یالحظ أن ). الكھرباءوالماء و البلدیات(ى بعض القطاعات أبرزھا مشروعًا، توّزعت عل) ٢٠(الشبكة بواقع 

مشروع على عدد المشاریع القطاعات األخرى في ) ١٠٨(مشاریع قطاع البلدیات قد غلب عددھا البالغ 

، فمن ھذه ألھمیتھا في النھوض بالواقع البلدي في المراكز الحضریة كافة) ٪٢٨.٣(المحافظة، إذ مثلت حوالي 

المشاریع االستمرار بخدمة رفع النفایات واالھتمام بالمساحات الخضراء فضًال عن تأھیل بعض الطرق وتبلیط 

مشروع على ) ٣٧(و) ٤٧(و) ٥٧(بواقع ) الكھرباءو بیةالترو الماء(ثم جاءت القطاعات . اآلخر البعض

) ٢١(و) ٢٢(و )٢٦(نحو ) األمنيولمجاري اوجسور الطرق والو الموارد المائیة(تلتھا القطاعات التوالي، 

یالحظ ترّكز مشاریع . فیما توّزع العدد الباقي للمشاریع على القطاعات األخرى. مشروع على التوالي) ٢١(و

قلـّة أو إنعدام  یالحظة في الخدمة الیومیة للسكان، في حین ھاّمعلى بعض القطاعات ال) خطة تنمیة األقالیم(

ھا الصناعة والطاقة والزراعة والسیاحة التي ترتكز علیھا عملیة التنمیة االقتصادیة أھّم ستراتیجیةالمشاریع ال

 .التي یعتمد علیھا إقتصاد المحافظة



)٢٣٨(  
 

  )١٣٩(جدول 
  )دینار ملیون( )٢٠١٠-٢٠٠٦( المبالغ المخصصة والمصروفة على مشاریع خطة تنمیة األقالیم لمحافظة النجف والعراق للمدة

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦ المحافظة 
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 ٦٩.٤ ٧٩.٦  ١١٤.٧  ١٠٠ ١٠٩.٦  ١٠٩.٦  ٩٧.٢  ٣٥٣.٦ ٣٦٣.٧  ٥٢.٣ ٩٤.٢  ١٨٠.٣  ٦١  ٧٢  ١١٨  النجف
 ٦٧.٨ ٢١٩٠.٨ ٣٢٣١.٩  --  ٢٠٧٥.٦  ٢٥٦٨.٣  ٤٩.٥  ٣٧٤٤.٦ ٧٥٥٨.٢ --- ٩٩١.٩  ٢٨٨٤.٦  ---  ٨٢٩.٧  ٢٨٠٤ العراق

  : علىباإلعتماد : المصدر
 .٢٠١١وزارة التخطیط، دائرة البرامج االستثماریة الحكومیة، قسم الموازنة االستثماریة، بیانات غیر منشورة، ) ١(

  .٢٠١١وزارة المالیة، دائرة المحاسبة، بیانات غیر منشورة، ) ٢(

  )١٤٠(دول ج
  ٢٠١٠ لسنةاإلداریة في محافظة النجف ات الوحدالقطاعات وبحسب  إعداد مشاریع خطة تنمیة األقالیم المنفذة
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  ٨٦  ٥  ٢  ٢  ٥  ٢  ٢  ١٧  ١  ٣  ٧  ٨  ١٨  ٨  ٢  ١  ٣  ٠  النجف  ١
  ٢٦  ٠  ٠  ٠  ٥  ٠  ٠  ٣  ٠  ٢  ٧  ٠  ٨  ٠  ٠  ١  ٠  ٠  الحیدریة  ٢
  ٢٠  ٠  ٠  ١  ٢  ٠  ٠  ٢  ٠  ٢  ٥  ٠  ٨  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  الشبكة  ٣
  ٦٧  ٠  ١  ٠  ٤  ٠  ٠  ٣  ٤  ٢  ٧  ١٢  ٢٤  ٢  ٠  ٤  ٠  ٤  الكوفة  ٤
  ٣٨  ٠  ٠  ٠  ٤  ٠  ٠  ٧  ٠  ٢  ٨  ٠  ٨  ٠  ١  ٣  ٠  ٥  العباسیة  ٥
  ٢٦  ٠  ١  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢  ٠  ٢  ٦  ٠  ٨  ٠  ٠  ٤  ٠  ٣  الحریة  ٦
  ٢٧  ٠  ٠  ٠  ٦  ٢  ٠  ٢  ٠  ٢  ٤  ٠  ٨  ٢  ٠  ٠  ٠  ١  المناذرة  ٧
  ٢٧  ٠  ٠  ٠  ٤  ٠  ٠  ٤  ٠  ٢  ٦  ٠  ٨  ٠  ٠  ٢  ٠  ١  الحیرة  ٨
  ٣٢  ٠  ٠  ٠  ٣  ٠  ٠  ٢  ٠  ٢  ٦  ١  ٨  ٠  ٠  ٢  ٠  ٨  المشخاب  ٩

  ٣٣  ٠  ٠  ٠  ٤  ٠  ٠  ٥  ٠  ٢  ١  ٠  ١٠  ٢  ٠  ٥  ٠  ٤  القادسیة  ١٠
  ٣٨٢  ٥  ٤  ٣  ٣٧  ٤  ٢  ٤٧  ٥  ٢١  ٥٧  ٢١  ١٠٨  ١٤  ٣  ٢٢  ٣  ٢٦  المجموع

  .٢٠١١اإلعمار، قسم التخطیط، بیانات غیر منشورة،  ھیأةعلى محافظة النجف األشرف، باإلعتماد : المصدر



)٢٣٩(  
 

  :ا سبق إلى ما یأتيلص  مّمنخ
لذا فأن الحاجة الفعلیة ، )٪١٠(بلغ مستوى االكتظاظ السكاني في الوحدات السكنیة في محافظة النجف إلى  .١

مع زیادة إعداد السكنیة ویزداد الطلب على الوحدات  ألف وحدة سكنیة )٢٠٠(للوحدات في المحافظة لبناء 
 .في المناطق الریفیةق الحضریة أو سواء في المناط ونموھم في اإلقلیم السكان

الحجم بحسب  الوحدات اإلداریة في المحافظة وتوّزعتبحسب  تباین الواقع التنموي للخدمات التعلیمیة  .٢
ریاض االطفال (كفاءة الخدمات المقّدمة للمراحل السكاني لكل منھا في الغالب، وأتّضح إن ھناك عجز في 

قامة المزید من المدارس وزیادة عدد الكوادر التعلیمیة السیما في الوحدات ما یتطـّلب إ) واإلبتدائئة والثانویة
) شعبة/طالب(المعاییر التخطیطیة بحسب  اإلداریة التي تعاني من زخم على خدماتھا وقد تم البحث فیھا

 ).مدرسة/طالب(و) مدرس/طالب(و
الحجم بحسب  حافظة أیضًا وتوّزعتالوحدات اإلداریة في المبحسب  تباین الواقع التنموي للخدمات الصحّیة .٣

واتّضح إن ھناك ضمَّت محافظة النجف الخدمات الصحیة بأنواعھا المختلفة، السكاني لكل منھا في الغالب، 
كفاءة الخدمات الصحّیة المقّدمة في الوحدات اإلداریة كافة، ما یتطـّلب إقامة المزید من المستشفیات عجز في 

المعاییر التخطیطیة بحسب  الكوادر الطبیة والصحیة التي تم البحث فیھاوالمراكز الصحیة وزیادة عدد 
) طبیب أسنان/شخص(و) طبیب/شخص(و) سریر/شخص(و) مركز صحي/شخص(و) مستشفى/شخص(
 ).طبیب/ممرض(و) ممرض/شخص(و) صیدلي/شخص(و
، إذ یوّرد )رولیكالبنزین، النفط األبیض وزیت الغاز وزیت الھید(تمثل الوقود المستخدم في المحافظة  بـ .٤

، ٣م)٢١٧٦٠(بمعدل شھري إجمالي  )الخور، الشعیبة، الدیوانیة، السدة(منتوج البنزین من المستودعات 
ومنتوج زیت ، ٣م)١٤٦٩٠(بمعدل شھري إجمالي  )الشعیبة، المصفى، السماوة(ومنتوج النفط األبیض من 

إتضح وجود نقص بعدد و. ٣م)١٦٦٠٠(مالي بمعدل شھري إج )الشعیبة، المصفى، الدیوانیة، بابل(الغاز من 
، كذلك نقص في ساحات بیع )العباسیة، الحیرة، الحریة(السیما في الوحدات اإلداریة  محطات تعبئة الوقود

 .النفط والغاز في جمیع الوحدات اإلداریة عدا مركز قضاء النجف
، في حین ٢٠٠٦ لسنة) قطع ١٨ز ـ تجھی ٦(بلغ معدل ساعات التجھیز بالطاقة الكھربائیة في المحافظة نحو  .٥

وقOOد أثOOـّر القطOOع . ٢٠١٠ لسOOنة) قطOOع ١٦تجھیOOز ـ      ٨(إزداد معOOدل التجھیOOز وأنخفOOض معOOدل القطOOع لیصOOبح  
المبرمج للتیار الكھربائي وبشكل كبیر على األنشطة التنمویة وإستھالكھا المختلف السیما االسOتھالك المنزلOي   

تاجھOا بشOكل نھOائي والOبعض اآلخOر أصOبح إنتاجOھ متذبOذب، ممOا          والصناعي، إذ إن بعض الصناعات توقف إن
أدى االستعانة بمولدات الطاقة الكھربائیة العامة والخاصة لتوفیر إحتیاجھا من الطاقة، فقد بلغ مجموع أعدادھا 

وبلغ معدل الحمل المجّھز من الشبكة . مولدة خاصة) ٥٩٢(مولدة عامة و) ١٢٠١(مولدة بواقع ) ١٧٩٣(نحو 
، فOي حOین بلOغ معOدل     ٢٠١٠ لسOنة سOاعة  / میكOا واط ) ١٧٠(نیة للطاقOة الكھربائیOة فOي المحافظOة حOوالي      الوط

 .اذاتھ سنةساعة لل/ میكا واط) ٦٠٠(الحمل المطلوب من الطاقة الكھربائیة نحو 
 لسOنة كOم  ) ٢٧٧٥.٩٦٤(طریOق وبلOغ مجمOوع أطوالھOا     ) ٢٨٧(بلغ عدد الطOرق البریOة فOي محافظOة النجOف       .٦

طریOق بOري معّبOد وبلOغ مجمOوع      ) ٩٩(بواقOع  ) الترابیOة (ل الطOرق البریOة المعّبOدة وغیOر المعّبOدة      ، تشم٢٠١٠
من مجموع أطوال الطOرق البریOة فOي المحافظOة، ونحOو      ) ٪٤٨.٦(كم، شّكلت حوالي ) ١٣٤٨.٨٦٤(أطوالھا 

ل مOOن مجمOOوع أطOOوا) ٪٥١.٤(كOOم بنسOOبة ) ١٤٢٧.١٠٠(طریOOق بOOري غیOOر معّبOOد ومجمOOوع أطوالھOOا  ) ١٨٨(
ومجموع أطوالھا أكثر من عدد الطرق المعّبدة ) الترابیة(الطرق البریة، مما یعني إن عدد الطرق غیر المعّبدة 

ومجموع أطوالھا، ما یؤّشر ضOعف شOبكة الطOرق البریOة فOي المحافظOة، ویتطلOب تعبیOد الطOرق الترابیOة التOي            
یتھا فOي التنمیOة اإلقلیمیOة وأنشOطتھا المتعOّددة      تكثر في الوحدات اإلداریة كافة السیما في القرى واألریاف ألھم

 كثافة شبكة الطرق البریة المعّبدة یتضح مّما سبق إن المحافظة تعاني من نقOص فOي الطOرق   أّما . في المحافظة
المؤشOOر العOOالمي لمعیOOار المسOOاحة ومعیOOار حجOOم السOOكان، كOOذلك الحOOال علOOى مسOOتوى بعOOض الوحOOدات   بحسOOب 

معیOار المسOاحة، ومركOزي النجOف والكوفOة والوحOدات       بحسOب   الشOبكة والحیدریOة   اإلداریة السیما في نOاحیتي 
ویعود سبب . اإلداریة األخرى عدا ناحیة الشبكة التي بلغ مؤشراتھا أقل من مثیلھ العالمي لمعیار حجم السكان



)٢٤٠(  
 

این التركز المعیاریین إلى تباین سعة المساحة من جھة وتببحسب  االختالف في كثافة طرق للوحدات اإلداریة
 .السكاني وانتشار األنشطة اإلنتاجیة والخدمیة من عدمھ في كل وحدة إداریة من المحافظة

شخص في ١٠٠/ھاتف)٧.٢(بلغ مؤشر الكثافة الھاتفیة إلى مجموع السعات الھاتفیة لبداالت المحافظة نحو  .٧
وقد . اذاتھ سنةشخص لل١٠٠/ھاتف)٤.٣(، فیما بلغ المؤشر بالنسبة لعدد المشتركین في المحافظة ٢٠١٠ سنة

حیث ھنالك خطوط شاغرة یمكن إستخدامھا من السكان ویعود سبب وجود . الوحدات اإلداریةبحسب  تباین
فضال عن إنتشار إستخدام خدمات  العدد الكبیر من الخطوط الشاغرة للھواتف األرضیة بسبب تردي خدمتھا

 .ةولشبكات عّدة في المحافظ) الموبایل(الھاتف النقال 
، وكانOت  ٢٠١٠ لسOنة مOن مجمOوع عOدد السOكان     ) ٪٨١.٢(شكلوا السكان المخدومین بالماء الصOافي حOوالي    .٨

مOن  ) ٪٧٥(من عدد السكان الحضر، وفي المناطق الریفیOة  ) ٪٩٠(نسبة الخدمة في المناطق الحضریة بواقع 
شOرب المجّھOز للمخOدومین    وبلغ متوسط نصیب الفOرد مOن المیOاه الصOالحة لل    . عدد السكان الریف في المحافظة

یوم، ومتوسط نصیب الفرد من المیاه الصOالحة للشOرب لعOدد السOكان الكلOي فOي المحافظOة        /شخص/لتر) ٤٣٠(
یوم، بدأت نسبة العجز تنخفض مOع زیOادة نسOبة تجھیOز السOكان بالمOاء مOن المشOاریع         /شخص/لتر) ٣٧٠(نحو 

، ٢٠٠٨ سOنة ) ٪٣٧.٤(حافظOة، فبعOد إن كانOت نحOو     المركزیة والمجمعات المائیة خالل المدة األخیOرة فOي الم  
 .الوحدات اإلداریةبحسب  ، وقد تباینت ھذه النسبة٢٠١٠ سنة) ٪١٨.٧(إنخفضت إلى 

ملیون متر ) ٨(إلى حوالي  ٢٠٠٦ لسنةملیون متر مكعب ) ٦.٤(إزدادت كمیة میاه الصرف الصحي من  .٩
الثقیلة، (مخدومة بشبكات المجاري المناطق ال(، وقد شملت خدمة الصرف الصحي ٢٠١٠ لسنةمكعب 
ما یالحظ بإن ھناك عجز كبیر وضعف في خدمات . في بعض األحیاء الرئیسة في مدینة النجف)) المطریة

المجاري والصرف الصحي في محافظة النجف ویعزى إلى قلة مشاریع ومحطات المعالجة إلى جانب عدم 
من ) ٪٨٠(ت تصریف في المحافظة إذ ھناك أكثر من استیعاب الطاقة التشغیلیة للتراكم الحاصل في شبكا

سكان المحافظة غیر مخدومین بشبكات المجاري والصرف الصحي فضًال عن الخدمة المقدمة للسكان تعتبر 
 .غیر جیدة وتعاني من مشكالت عّدة ما یؤدي إلى تراكم المیاه اآلسنة التي تسّبب انتشار األمراض

 ٢كم)٢٤.٨٤(منطقة وساحة خضراء بمساحة ) ٧٠٠(ء في المحافظة بلغ عددالمناطق والساحات الخضرا .١٠
) ٪١٠(األساسیة للمدن، إّال إن نسبة المنفـّذ منھا لم تتعدى  مخططاتمن مجموع مساحة ال) ٪١٦.٦(مثـّلت 

تعددت الخدمات البلدیات المقّدمة في مدن و .من مساحتھا الكلیة المخطط لھا في المدن التي توّزعت فیھا
ملیون )٢٠(األساسیة لمدن المحافظة أكثر من  مخططاتالبحسب  ة، إذ بلغت مساحة الشوارع الكلّیةالمحافظ

منھا في مدینة ) ٪٧٧.٩(األساسیة، كان حوالي  مخططاتمن إجمالي مساحة ال) ٪١٣.٧(متر مربع مثـّلت 
) ٪٢٦.٢(أي إن ) ٪٧٣.٨(النجف، أما نسبة الشوارع المبلـّطة من مجموع الشوارع الكلیة المخططـّة بلغت 

وقد تباین نسبة االنجاز للشوارع المخطط في . األساسي للمدن مخططشوارع ال تزال غیر مبلـّطة ضمن ال
وتحتاج أغلب شوارع المدن إلى إعادة تبلیط بعضھا وصیانة البعض اآلخر بسبب  تبلیطھا من مدینة ألخرى،

 . ة األخرىقدم بعضھا وتعرض البعض اآلخر لحفریات المشاریع الخدمی
مشروع مّثلت ) ٨٦(بشكل رئیس في مركز قضاء النجف، إذ بلغت ) تنمیة األقالیم(تركزت مشاریع خطة  .١١
، وتوّزعت على القطاعات كافة عدا قطاع ٢٠١٠ لسنةمن مجموع عدد المشاریع في المحافظة ) ٪٢٢.٥(

 ).ة، الصحة، المجاري، الماءالبلدیات، التربی(الموارد المائیة، فیما كان أكثرھا عددًا في القطاعات 
  

التي أشارت إلى إن المحافظة تعاني من نقص في  رابعةجاءت خالصة ھذا الفصل تتفق مع الفرضیة ال
  .تباین في مستویاتھاتو بنى اإلرتكازیةتوافر الخدمات االجتماعیة وال



 

)٢٤٢( 
 

 Factor)التحلیل العاملي  سلوبيااإلقلیمیة بتحلیل مؤشرات التنمیة : الخامس الفصل
Analysis)  و تحلیل سوات)S.W.O.T.(.  

تحدید وقیاس العوامل المؤثرة في الظواھر واألنشطة وصیاغة النتائج في  إلىتھدف الجھود العلمیة 
لكشف عن العوامل فإن ا. المتغیرات المختلفةط بین واالرتبا ةر العالقاجات ونظریات علمیة یمكن إن تفسّ تإستن

األسلوب األول التحلیل العاملي الذي  ،في التحلیل أسلوبینستخدم إفي التنمیة اإلقلیمیة في محافظة النجف  ةالمؤثر
یمكن  لمشاھدة الواحدة عّدة متغیراتلعلى متغیر واحد بل تكون تتمیز بیاناتھ بأن المشاھدات فیھا ال تقتصر 

العالقة بین المتغیرات إحصائیاً والتعبیر عنھا رقمیاً وإختبار مدى دقتھا فیما إذا كان لھا  تحلیل العاملي في معرفةلل
عوامل مشتركة تؤثر في عدد من الظواھر المختلفة وإیجاد داللة إحصائیة أم إنھا ناتجة عن عامل الصدفة، 

أما اإلسلوب الثاني إسلوب تحلیل سوات . ن العواملوینتھي بتلخیص العوامل المؤثرة وتوحیدھا بعدد قلیل م
)S.W.O.T. ( لألنشطة وضع القرارات الستراتیجیة وفي فھم ویستخدم من األسالیب المعتمدة لدى األمم المتحدة

من خالل اإلقلیمیة التنمیة  ستراتیجیاتحد أسالیب التخطیط الفاعلة في رسم وأ ،والخدمات المختلفةالتنمویة 
تصف بھا تلنقاط القوة والضعف ومكامن الفرص والتھدیدات للخصائص التي اء الجماھیر وتقییمھ آرمناقشتھ 

  .اإلقلیمیة في التنمیةومدى تأثیرھا ع یراالمش

  :لتنمیة اإلقلیمیةلمؤشرات اأسلوب التحلیل العاملي   -١ - ٥

انات الظاھرة في تحلیل بیتعد أكثر دقـّة الحدیثة ة في البحوث والدراسات یإن إستعمال األسالیب الكمّ 
وتباینھا من  الظواھرمن خالل مناقشتھا بإسلوب علمي كّمي یساعد الباحث في توضیح عالقة  واألنشطة المكانیّة

منطقة ألخرى وبشكل مختصر وواضح بھیأة جداول أو أشكال وتمثیلھا على خرائط ومن ثم تحدید اإلستنتاجات 
ومن  ).التخطیط اإلقلیميستراتیجیات التنمیة و(المستقبلیة للمكان " اتالستراتیجی"ھات توجّ الوالتوصیات ورسم 

من أجل تحلیل نتائج . في الدراسات الجغرافیّة الذي أستخدم سلوب التحلیل العامليأاألسالیب اإلحصائیة المھّمة 
ت كثیرة تكون في عالقا مابین المتغیرات الرئیسة التي تنتج عن إشتراكتحدید أھم العوامل والفصول السابقة 

   .في التنمیة اإلقلیمیة في محافظة النجفالمؤثرة األبرز 

 : التحلیل العامليأسلوب  - ١ -١ - ٥

التحلیل اإلحصائي الذي یختص بوصف عن كل من أسالیب  Factor Analysis)(التحلیل العاملي أسلوب 
ضة، أي العوامل الكامنة وراء شبكة رتفمبداللة عدد محدود من العوامل ال المشكلة المدروسةمتغیر من متغیرات 

العالقات بین متغیرات تلك المشكلة وذلك لعدم كفایة إستخدام معامالت االرتباط البسیطة لتحدید نوع ودرجة 
أو  خصائص(رتبط بدراسة مجموعة من المتغیرات وی )١(.ة بین العوامل في تفسیر المشكلة المحّددةیّ بالعالقة السب

بین المتغیرات ھذه المتغیرات من خالل االرتباطات بینھا، إذ إن معامالت االرتباط بین  لتفسیر العالقة) ظواھر
ً عن وجود عامل أو أكثر یؤثّر فیھا لذلك فإن التحلیل العاملي تبین مقدار ھذا االرتباط فقط  الذي قد یكون ناتجا

بیرة من التباین الكلي، مما یعني إن نسبة ك فّسرح االرتباطات بین المتغیرات عبر العوامل المشتركة التي تیوضّ 
إلى أقل قدر ممكن من العوامل یتم من خاللھا وصف المشاھدات ھا إرجاع مسبباتبعد دراسة االرتباطات بیھتم 

إن تفسیر العالقة بین متغیرین أو مجموعة قلیلة من المتغیرات یمكن تفسیرھا بواسطة السیما و. ببساطة ووضوح
، لذا فأن بالواسطة ذاتھا یعد أمراً معقداً فسیر العالقة بین عدد كبیر من المتغیرات معامالت االرتباط ولكن ت

ة الباحثین في تفسیر تسھیل مھمّ المختلفة لعالقات ناجحة في إرتباط المتغیرات ووسیلة  عدیالتحلیل العاملي 

                                                           
 . ٧٣، ص١٩٨٨معھد القومي للتخطیط، بغداد رسول الجابري، أسالیب التخطیط اإلقلیمي، ال) ١(



 

)٢٤٣( 

إكتشاف أبعادھا دون تمییز الظواھر وینطوي إسلوبھ على إن جمیع المتغیرات تمثل مجاالً للدراسة والبحث بھدف 
  )١(.بین المتغیرات التابعة أو المستقلة

المكونات األساسیة، العامل الرئیس، اإلمكان : (ھناك عّدة طرق في التحلیل العاملي أھمھا الطرق اآلتیةو
 من الً عماوتعد طریقة المكونات األساسیة األكثر إست). األعظم، تصغیر البواقي، العامل ألفا، الطریقة الصوریة

 الطریقة توصف و ،بشكل كبیر مقابل إستطاعتھا في تفسیر الظواھر المدروسة األبسطالباحثین لكونھا الطریقة 
تشبّعات معینة لیفّسر أقصى یضم المكّون األساسي األول  ، إذي من مجموعة متغیرات اإلستجابةـّ بإنھا تركیب خط

الدراسة، في ما یأتي  ومن ثم أثرھا في التباین بین مشاھدات ما یمكن تفسیره من التباین بین المتغیرات المدروسة
 .بھ المكّون الثاني من خالل ضّمھ تشبعات أقل من المكّون األول وأن ال یرتبط بھ لیفّسر تباین المتغیرات الملتصقة

 تأخذلكن المتغیرات الكلیّة المكونات مساوي إلى مجموع تباین  عددوھكذا حتى یتم تفسیر كل التباین، إذ إن 
لتفسیر تباین تراكمیة من خالل إستحواذھا على أعلى نسبة التي تتحّدد المكونات أو العوامل الرئیسة المؤثـّرة 

 Kaiser(وأكثرھا إستعماالً معیار ) المعنویة(وقد وضعت عّدة معاییر لتحدید العوامل الرئیسة المتغیرات، 
). Eigen Value(العوامل التي تقابل الجذور الممیزة ل تتحّدد من خالومضمونھ إن العوامل المعنویة ) 1960

وصف لدالة نسبة التباین الذي یسھم بھ كل عامل وتكون قیمتھا أكبر من الواحد أو ) الكامن(والجذر الممیز 
بأن العوامل یتم حسابھا من خالل نسبة إسھامھا في شرح التباین ) D. F. Morrison(تساویھ، في حین اقترح 

ویبدأ التحلیل العاملي بتكوین مصفوفة االرتباط للمتغیرات المشمولة ). ٠.٧٥(ن مساویة أو أكبر من الكلي تكو
بالدراسة، ثم یتم تلخیص ھذه المصفوفة في مصفوفة عاملیة موجزة تتضمن المتغیرات ذات االرتباط القوي بین 

وأكثر ) ١(مد الدراسة على معیار تعتسو )٢().٧.٠(أي منھا والمتغیرات األخرى التي تزید قیمة االرتباط فیھا عن 
ذلك من أحد یمكن أّما حساب المكونات ف. لتحدید العوامل المعنویة المؤثّرة في التنمیة اإلقلیمیة في محافظة النجف

  )٣(:اآلتیتین طریقتینال

ات عن إستعمال مصفوفة التباین المشترك لمتغیرات االستجابة لذا فإن المتغیرات تكون مقاسة باإلنحراف .١
 .الوسط الحسابي

إستعمال مصفوفة االرتباطات لمتغیرات اإلستجابة لذا تستعمل المتغیرات المعیاریة ویكون ذلك ضروریاً في  .٢
 .حالة إختالف وحدات القیاس لمتغیرات اإلستجابة

ن كاربع القرن الماضي بعدما  أواخروقد استعمل الجغرافیون أسلوب التحلیل العاملي بشكل مكثـّف وواسع 
. رئیسة في البحث العلمي كأداة، ثم انتشر استخدامھ في بقیة میادین العلم هفي تطویر سابقلعلماء النفس الفضل ال

في  األداةوقد جاءت االستخدامات المكثفة ألسلوب التحلیل العاملي في الدراسات الجغرافیة انعكاسا لقدرة ھذه 
ة عنیّ ئمة بین المتغیرات المرتبطة بالظاھرة الجغرافیة المالقابحسب  ة وكیفیة توزیعھاالمكانی األنماطتحدید 

بحكم الخاصیة المتمیزة لعلم الجغرافیة التي تعتمد دراستھ  األداةوقد استفاد البحث الجغرافي من ھذه . بالدراسة
التي  (Cases Or Observarions)الطبیعیة والبشریة ومئات الحاالت ) Variables(على عشرات المتغیرات

                                                           
  :للمزید من التفاصیل ینظر) ١(

ـ محمد جاسم الیاسري، حسین مردان عمر، ھشام ھنداوي ھویدي، اإلحصاء التحلیلي بین النظریة والتقویم، وزارة التعلیم 
، ٢٠١١والتصمیم، النجف األشرف،  العالي والبحث العلمي، جامعة القادسیة، كلیة التربیة الریاضیة، دار الضیاء للطباعة

  .١٤٧ـ١١٩ص
، قسم اإلحصاء، كلیة )م. غ(ـ قصي عبدالفتاح رؤوف، اآلثار اإلجتماعیة واإلقتصادیة للفقر في العراق، بحث دبلوم عالي 

 .٢١، ص٢٠١١اإلدارة واإلقتصاد، جامعة بغداد، 
 .٦٧ص مصدر سابق،حسن عبدالقادر صالح، ) ٢(
 .٢٧ـ٢٦، صمصدر سابق، قصي عبدالفتاح رؤوف) ٣(



 

)٢٤٤( 

ریاضیة لمساعدة الباحثین الجغرافیین في تبسیط ھذه  أداةن البحث عن لذا فإ ،بط مع بعضھا بعالقات معقدةتترا
ً  أصبحور أو عوامل قلیلة االعالقات وتكثیف متغیراتھا في مح ً  مطلبا كذلك فان ھذه . في الدراسات الجغرافیة ملحا

ان استخدام  إي. اط البارزة في أبعادھا الجغرافیةاألداة الریاضیة تساعد الجغرافیین في اشتقاق وتحدید األنم
التحلیل العاملي یزید من قدرة الباحث الجغرافي على تحدید الكیفیة التي تنتشر بھا الظواھر الجغرافیة وفي قراءة 

لعوامل والمتغیرات التي تؤثر عملیة ضروریة للتعرف على القوى وا األنماطوالشك ان تحدید . أنماطھا وأنواعھا
 التنمیطیةالجغرافیة تتیح للباحث الفرصة لمعرفة العملیة  أبعادھاالرئیسیة في  األنماطفالقدرة على تحدید . ابھ

خالصة القول ان . المستمرة التي تؤدي إلى التغیرات والتبدالت المستمرة في خصائص وشكل الظاھرة الجغرافیة
 أداةكما انھ یعتبر  (Data Reduction)جھة التحلیل العاملي یساعد على تقلیص حجم البیانات من  أسلوب

وقد ساعد استخدام الحاسوب على زیادة انتشار ھذا . في میدان البحث الجغرافي (Classification)تصنیف ھامة 
ذي قدرة  الحاسبة االلكترونیةمن خالل  إالّ یحتاج إلى عملیات حسابیة طویلة ومعقدة ال تتم  لالن التحلی، التحلیل

ة من الوسائل المستعملة في البحث ھامّ التحلیل العاملي وسیلة عد یلذا  )١(.ال تخزین المعلوماتعالیة في مج
المستقلة التي  (Factors) إلى عدد محدود من العوامل  الداخلة فیھیھدف إلى تحویل المتغیرات الذي  الجغرافي

   )٢(.كلیةیربط كل منھا بمجموعة معینة من المتغیرات ال
  :ھوم الریاضي للتحلیل العامليالمف -٢  -١ - ٥
یھدف إلى الكشف عن العوامل المشتركة التي تؤثر في الذي طالما  المفھوم الریاضي للتحلیل العاملي إن

ً  الظاھرة المدروسة  األسالیبالذي یعتمد على  اإلیجاز العلمي الدقیقالمعنى ینحو منحى لذا فإن ، كما ذكر سابقا
تقوم و )المنھج االستقرائي: (صائیة منھالتحلیل العاملي على المفاھیم الریاضیة واإلحیستند اف. رةالمتطوّ  اإلحصائیة

الذي یبدأ بدراسة الجزیئات لینتھي منھا إلى ) Deduction) Inفكرة التحلیل العاملي على المنھج االستقرائي 
المفاھیم الرئیسة  األبحاثھذه ثم یستخلص من نتائج  انھ یبدأ بالمالحظة العلمیة والتجارب العملیة، إي. الكلیات

 ً ول ان یستقرأ ایح ألنھ في فكرة واحدة وھذا النوع من البحث المعروف باسم المنھج االستقرائي التي تربطھا جمیعا
ویقوم ھذا النوع من التحلیل على معرفة المكونات الرئیسة للظواھر . خواص الجزیئات لیصل إلى الكلیات العامة

ل الصورة اإلحصائیة ـّ یشكبذلك . فالعامل یلخص االرتباطات القائمة بین الظواھر المختلفة. التي نخضعھا للدراسة
 لىالمعادلة األساسیة للتحلیل العاملي ھي معادلة خطیة من معادالت الدرجة األو أّما. والریاضیة للظاھرة المدرسة

وتھدف العوامل إلى تصنیف  )٣(.وتعتمد على حساب الدرجة المعیاریة لكل حالة من حاالت الظاھرة المدروسة
وترتبط المتغیرات . بحیث تقیس كل فئة عامال من تلك العواملإلى حٍد ما المتغیرات في فئات أو تجمعات متجانسة 
ویمكن التعرف على ممیزات عامل معین من خالل )  (Loadingsعاتمع العوامل بقیم یطلق علیھا اسم التشبّ 

 ویطلق على مجموع مربعات تشبعات المتغیر بالعوامل اسم. ى ذلك العاملعل األكبرالمتغیرات ذات التشبع 
، وتشیر إلى نسبة التباین الذي تفسره العوامل مجتمعة لكل متغیر من )(Communalities االشتراكیات
وتشیر ھذه  ، (Eigen Value)"بالقیم الممیزة"ویسمى مجموع مربعات تشبعات العوامل لكل عامل . المتغیرات

ان المجموع الرأسي لكل عمود في  أي ،م إلى نسبة التباین التي یفسرھا العامل الواحد من مجموع التباینالقی
لمربعات تشبعات العوامل یمثل  األفقيمصفوفة تشبعات العوامل یمثل القیم الممیزة في حین ان المجموع 

   )٤(.االشتراكیات

                                                           
الحاسوبیة الحدیثة،  باألسالیبوتطبیقات  أسسناصر عبد اهللا الصالح، محمد محمود السریاني، الجغرافیة الكمیة واإلحصائیة ـ ) ١(

 . ٤٢٦ـ  ٤٢٥، ص ٢٠٠٠، مكتبة العبیكان، الریاض، السعودیة، ٢ط
 .٦٧، صمصدر سابق حسن عبدالقادر صالح،) ٢(
 . ٤٦٤ـ  ٤٢٥ص ، مصدر سابقر عبد اهللا الصالح، محمد محمود السریاني، ناص: لإلستزادة) ٣(
 .٦٨ـ٦٧، صمصدر سابقحسن عبدالقادر صالح، ) ٤(



 

)٢٤٥( 

ویتم  .فة المتغیرات إلى مصفوفة العواملتحلیل مصفول ویعد تحلیل المكونات األساسیة ھو األسلوب األمثل 
لكشف عن تركزات العوامل بغرض المساعدة في ا) (Varimax Rotatedتدویر العوامل بشكل عمودي 

نسبة من التباین، بحیث یستخرج  أقصىفي ان كل عامل یفسر  األسلوبة لھذا وتمكن المیزة الرئیس .وتحدیدھا
من التباین المفسر من مصفوفة  األقصىثم یقدم العامل الثاني الحد  ر من المتغیرات،تباین مفس أقصىالعامل األول 

حتى  قیم التباین المفسربحسب  ل تنازليوتستمر العملیة وبشك. اثر العامل األول إزالةبعد  (Residuals)البواقي 
  . رتقدم العوامل اكبر نسبة من التباین المفسّ 

  

  :لمؤشرات التنمیة اإلقلیمیة في المحافظة مليالتحلیل العاإستعمال  - ٣ -١ - ٥

 Factors(یمكن التعبیر عن كل متغیر من المتغیرات المدروسة على أنة دالة من عوامل فرضیة 
Hypothetical (ر في طبیعة العالقات بین تلك المتغیرات وتسمى بالعوامل المشتركة ـّ تؤثCommon) 

Factors ( وعوامل أخرى خاصة بالمتغیر ذاتھ)Unique Factors()لعامليالتحلیل ا إسلوبتطبیق وعند  .)١ 
من حیث محافظة النجف في  اإلحصائي للتنمیة اإلقلیمیةتقویم الة التي تحتاج إلى ھامّ العوامل ال تحدیدیمكن 

عملیة ب المختلفة للواقع التنموي في اإلقلیممتغیرات العالقات بین الیمكن التعبیر عن  إذ، توزیعھا وتنظیمھا المكاني
 ً ً  االرتباط بین المتغیرات سلبا التحلیل  تطبیقمن خالل  ھاعملیة تحلیلوفي العدید من المتغیرات المشاھدة  أو إیجابا

إذ تعد برامج ھذا . في الحاسبة االلكترونیة )∗()S.P.S.S. V.18(باستخدام برنامج ) Factor Analysis(العاملي 
ع الظواھر یتوزولمعرفة الخصائص الممیزة  الكمیة في الجغرافیة سالیبة في تطبیق األھامّ النظام من البرامج ال

لمتغیرات لتحدید العوامل اتم تحلیل وی .الجغرافیة وارتباط بعضھا بالبعض اآلخر وتغیراتھا في الزمان والمكان
د من عدوحصرھا بعلى تصنیف عدد كبیر من المتغیرات  التقنیةوذلك لقدرة  ھاتقویمو الظاھرةفي المؤثرة 

المختلفة تتمحور من المتغیرات  مجموعةمن العوامل الرئیسة على كل عامل یضم إذ  ،العوامل القلیلة وبأبعاد قلیلة
وتفسیر تباین وال  متغیرات ھ من تسمیة العامل وتفسیره في ضوء ما یضمّ إطالق علیھا أو یمكن بإتجاه معین 

الوحدات اإلداریة بحسب  تباین مستویات التنمیة المؤثرة فيیعتمد على متغیر ألنھ معتمد على شمولیة المتغیرات 
 .في اإلقلیم ظاھرةتباین الخرج النتائج بنسبة عوامل رئیسة مؤثرة في تو) .S.P.S.S(ستخدم برنامج إوب .في اإلقلیم

لیل في اختبار طریقة التح) Principle Communalit(الرئیسـة  تالمكوناأو ستخدم طریقة العوامل عادٍة ما تو
لكل عامل   (Communality)رفي البرنامج والتباین المفسّ ) Eigen value(تم حساب القیم العینیة یللعوامل و

  .)٢(تحلیل تساوي واحد فأكثرواستخدام قیمة القطع في ال
  

                                                           
بحث ، العاملي واستخداماتھ في التخطیط والتنمیة اإلقلیمیة إسلوب التحلیل، رسول فرج الجابري ومھدي محسن إسماعیل) ١(

جامعة ، ز التخطیط الحضري واإلقلیمي حول أسالیب التحلیل الكمي في التخطیطوقائع المؤتمر العلمي األول لمرك، منشور
  .٧ص، ١٩٨٧، بغداد

وضع خصیصًا للعلوم االجتماعیة وھذا ما تدل علیھ تسمیتھ برنامج إلیكتروني للتحلیل اإلحصائي  ).S.P.S.S( برنامج *)(
(Statistical Package For Social Science)  لإلستزادة عن  .)حزمة إحصائیة للعلوم االجتماعیة(التي تعني بالعربیة

علي حسن موسى، األسالیب الكمیة في الجغرافیة، منشورات جامعة  :ینظرفي الجغرافیا وكیفیة إستخدامھ  ).S.P.S.S( برنامج
  .٤٥١-٤٠٩، ص٢٠٠٦ـ٢٠٠٥دمشق، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، مدیریة الكتب والمطبوعات، 

  :التحلیل العاملي ومراحلھ وتطبیقاتھ ولحلإلستزادة ) ٢(
- R .J. Johnston .Multivariate Statistical Analysis In Geography .Longman group ltd London.1981.   

  .٥٨-٢٣، ص ١٩٦٧،القاھرة، ة األنجلو المصریةمكتب، ١عماد الدین سلطان، التحلیل العاملي، ط ـ
، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، ١ط ،الحدیثة في البحث العلمي الجغرافي خلف حسین علي الدلیمي، اإلتجاھات ـ

  .١٨٢-١٧٥ص ،٢٠٠٧األردن، 



 

)٢٤٦( 

  :التحلیل العاملي إنموذجمحددات  -١ - ٣ -١ - ٥

  :عاملي على المحددات اآلتیةسلوب التحلیل الأستند عملیة التحلیل للمتغیرات الداخلة في ت 

فأكثر مDا ) ١(مقدارھا  )Eigen Value(إعتماد العوامل الرئیسة في التنمیة اإلقلیمیة والتي تمتلك قیمة عینیة  .١
فDرز العوامDل الناتجDة مDن تدقق النتDائج إعتمDاداً علیھDا وتD، و(Cut Point)متعارف علیة إحصDائیاً نقطDة للتوقDف 

 . التي أدخلت متغیراتھا في مصفوفة البیانات ھرةبالظاعملیة التحلیل والخاصة 
ة فDي تكDوین كDل عامDل مDن العوامDل التDي یتضDّمن ثالثDة ھاّمDتحدید المتغیرات في العوامل التي تكون فاعلDة و .٢

فأكثر فإالّ یھمل العامل وتسمى بقیمة القطع للمكّون الداخل  )∗()٠.٥٠±(متغیرات فأكثر ال تقل نسبة تفسیرھا عن 
 .العامل لغرض الوصول إلى نتائج مرضیة عند تطبیق طریقة المكونات األساسیة في التحلیل العامليفي تكوین 

  .إستبعاد المتغیر الذي ال یحقق البناء الھیكلي والمعنوي الناجح للعامل وعدم وصفھ للظاھرة بصورة جیدة .٣

  :إعداد البیانات للتحلیل العاملي -٢ -٣ -١ -٥

التحلیDل العDاملي ینبغDي تDوفیر عDدد  أسلوب والبدء  في)  .S.P.S.S(ة لبرنامج قبل إحالة المتغیرات المحدد
  :التي یتطلبھا التحلیل) الضوابط(من االشتراطات 

بالمصDفوفة األولیDة فDي  )٢٧(یDتم تحویDل جمیDع المتغیDرات وعDددھا : تحویل قDیم المتغیDرات إلDى نسDب مئویDة .١
  .د جمیع المتغیرات في الوحدة المئویةوحدات مكانیة إلى نسب مئویة وذلك حتى تتوحّ ) ١٠(

یDتم تحویDل جمیDع المتغیDرات مDن نسDب مئویDة إلDى قDیم لوغارتمیDة، : تحویل النسب المئویة إلى قیم لوغارتمیة .٢
لضمان اعتدالیة توزیع البیانات وتفDادي القDیم المتطرفDة الصDغیرة جDدا إذا مDا قورنDت مDع القDیم العلیDا فإنھDا سDوف 

 ب إرباكا في دقة التحلیل، وقد تDم احتسDاب معامDل االلتDواء وذلDك لضDمان اعتدالیDة توزیDعتؤثر على التحلیل وتسب
 .)٣±(البیانات بحیث تصبح ما بین 

تم استبعاد المتغیر الDذي لDم یحقDق الفDرض ی) ٣±(بعد حساب معامل االلتواء للتعرف على اعتدالیة المتغیرات  .٣
الDذي یمثDل عDدد الفنDادق ) ١٤(المتغیDر عدد العاملین بالتجارة و الذي یمثل )٥(المتغیر ستبعاد إم سیتالمطلوب، إذ 

  .متغیراً التي ستدخل التحلیل) ٢٥(بقى من المتغیرات قد و ،معتدلغیر  ماتوزیعھالن  السیاحیة

 .یتم تحویل قیم المتغیرات المتبقیة إلى قیم معیاریة التي یتطلبھ التحلیل العاملي: تحویل القیم إلى قیم معیاریة .٤

  

  

  

  

  
                                                           

  ).عكسیة(أو سالبة ) طردیة(تشیر اإلشارة إلى طبیعة العالقة موجبة  *)(



 

)٢٤٧( 

  : التحلیل العامليمصفوفة متغیرات  -٣ - ٣ -١ - ٥

جدول في شكل أعمدة كما بمصفوفة البیانات الواقع التنموي لإلقلیم في  )مؤشرات(متغیرات  وضعتم 
أدخلت ووحدات إداریة ) ١٠(فیما تمثلت المشاھدات بالوحدات اإلداریة في محافظة النجف المكونة من  ).١٤١(

  .طبیق عملیة التحلیل العاملي علیھالتإلى مصفوفة البیانات 

  )١٤١(جدول 

  Factor Analysis)(العاملي في عملیة التحلیل (*) المتغیرات الداخلة

  

ت عدة أجریت إلدخال أكبر عدد ممكن ة المؤثرة في التنمیة اإلقلیمیة في محافظة النجف بعد محاوالھامّ تم إختیار المؤشرات ال (*)
) ١٠(البالغة ) الوحدات اإلداریة(من المتغیرات في إسلوب التحلیل العاملي لكن وجد إنھ یتعارض إحصائیاً مع عدد المشاھدات 

  .یصعب تفسیرھاعوامل مشتقة أدى إلى ظھور نتائج غیر واضحة ومصفوفة إرتباط ووحدات إداریة 

 المتغیرات  ت
 الحضر السكان المئویة النسب  ١
 الریف السكان المئویة النسب  ٢
 الزیادة السكانیة معدل  ٣
 الخدمات في العاملون  ٤
  العاملون في التجارة  ٥
 الزراعة في لعاملونا  ٦
 والبناء التشیید في العاملون  ٧
 الصناعة في العاملون  ٨
 المزروعة للمساحة النسبیة األھمیة  ٩
 الزراعي لإلنتاج النسبیة األھمیة  ١٠
 الصناعیة المنشآت عدد  ١١
 الصناعي اإلنتاج قیمة  ١٢
 السیاحیة المناطق أھم  ١٣
  عدد الفنادق السیاحیة  ١٤
 إستثمار إجازة الممنوحة للمشاریع لمئویةا النسب  ١٥
 المساكن عدد لمجموع المئویة النسب  ١٦
 المساكن إشغال معدل  ١٧
 إبتدائیة مدرسة/تلمیذ  ١٨
 ثانویة مدرسة/طالب  ١٩
 مستشفى/شخص  ٢٠
 صحي مركز/شخص  ٢١
 )لتر/األبیض النفط(الوقود من الفرد حّصة  ٢٢
  ٢٠١٠ ساعة/میكا المجھّز الحمل  ٢٣
 (K.V.A) ١٠/الكھربائیّة الطاقة من الفرد حّصة  ٢٤
 ٢كم١٠٠/كم/المساحة/البریة الطرق كثافة  ٢٥
 م/المعبدة والشوارع الطرق من الفرد حصة  ٢٦
 یوم /٣م١٠الصافي الماء من الفرد حصة  ٢٧



 

)٢٤٨( 

  :التحلیل العامليلمتغیرات  )Correlation Matrix(باط  مصفوفة االرت -٤ - ٣ -١ - ٥

 للتنمیة اإلقلیمیةلقد أفرزت عملیة التحلیل العاملي مجموعة عوامل افتراضیة تفسر أھمیة العوامل الرئیسـة 
وأظھرت النتائج مصفوفة . الوحدات اإلداریة في اإلقلیمبحسب  المكانيتأثیرھا في واقعھا وتوزیعھا ومدى 
) Clustering(عات أن ھناك عدد من التجمّ  ھاحظ منیالالتي بین المتغیرات  )Correlation Matrix( االرتباط

ً اآلخر تتضمن متغیرات لھا ارتباطات عالیة بعضھا مع بعض  مستقلة عن التجمعات وتظھر من  وھي تقریبا
وھذه . لى الزیادة الطردیةإ متغیر ذاتھمصفوفة االرتباطات وجود ارتباطات سلبیة وأخرى ایجابیة تعمل في ال

باالتجاه رتباط إفتظھر إن ھناك أعلى ). ١٤٢(كما في جدول  .العالقة بین المتغیرات تكشفھ مصفوفة االرتباطات
مابین كذلك وجد في مابین عدد السكان الریف والعاملین في الزراعة، ) =R٪٩٦(بنسبة ) الموجب(الطردي 
 ما) =R٪٩٥(بنسبة إرتباط م، یلیھما /د من الطرق والشوارع المعبّدةمدرسة ثانویة وحّصة الفر/طالب ینالمؤشر

مدرسة /ما بین عدد المساكن والمؤشر تلمیذ) =R٪٩٣(وإرتباط بنسبة ، المساكنعدد والحضر السكان عدد  بین
 وعدد عدد العاملین في قطاع الخدماتبین ما ومركز صحي، /المساكن والمؤشر شخص عددما بین كذلك إبتدائیة، 
فیما بلغ أعلى إرتباط باالتجاه العكسي . وما بین عدد السكان الحضر وعدد العاملین في قطاع الخدمات ،المساكن

، یلیھ م/حّصة الفرد من الطرق والشوارع المعبّدةوجد في مابین عدد السكان الریف و) =R٪٩٥(نسبة ) السالب(
وإرتباط م، /ّصة الفرد من الطرق والشوارع المعبّدةالعاملین في الزراعة وحما بین عدد ) =R٪٩٤(إرتباط بنسبة 

عدد العاملین في ما بین كذلك ، مدرسة ثانویة/عدد السكان الریف والمؤشر طالبما بین ) =R٪٩٣(بنسبة 
  )∗(وتوجد عالقات أخرى ما بین المتغیرات .مدرسة ثانویة/الزراعة والمؤشر طالب

إن ھناك عالقة إرتباط أوضحت إلى قد رتباطات القویة أعلى النسب لإلمصفوفة اإلرتباط إن ن یالحظ م
عدد السكان وتوفیر الخدمات السیما خدمات كذلك بین وبین سكان الریف والعمل بالزراعة ) طردیة(إیجابیة 

اإلسكان والتعلیم والصحة والطرق ما یشیر إلى ترابطھا وأھمیتھا للسكان وأثر كل منھا في التنمیة اإلقلیمیة في 
بین المناطق الریفیة وتوفـّر الخدمات فوجدت فیما ) عكسیةال(سلبیة القویة الرتباط اإلعالقة النجف، أّما محافظة 

 .بتنمیتھا واإلھتمام بھا في المحافظةالمدارس الثانویة ما یستدعي السیما الطرق المعبّدة و

  :التحلیل العامليلمتغیرات  )Communality( مصفوفة اإلشتراكیات -٥ -٣ -١ -٥

 .االشتراكیات تعبّر عن نسبة مساھمة كل متغیر ویفرز المتغیرات ذات النسب المقبولة فDي العوامDل المشDتقة
إن قDیم االشDتراكیات و. وبھذا تقبل جمیع المتغیDرات )٠.٥٠(تقبل المتغیرات التي تزید نسبة االشتراكیات فیھا عن 

المتغیDر عDدد إذ إن حول العوامل المشDتقة مجتمعDة، توّضح إسھام كل متغیر في البیانات المكثفة ) ١٤٣(في جدول 
مDDن المعلومDDات ) ٪٩٩.٩(أي مDDا یعDDادل ) ٠.٩٩٩(بلDDغ نسDDبة تباینDDھ المفّسDDرة فDDي العوامDDل المشDDتقة مDDثالً  المسDDاكن

األساسیة في ھذا المتغیر فّسرت في العوامDل المشDتقة وھDي أكبDر نسDبة تفسDیر فDي المتغیDرات، بینمDا نسDبة المتغیDر 
مDن المعلومDات األساسDیة فّسDرت فDي ) ٪٥٩.٨(أي أن ) ٠.٥٩٨(بلغ ) ٢كم١٠٠/كم(المساحة /رق البریةكثافة الط

وبذلك یستنتج بإن جزءا كبیر مDن البیانDات . األربعة عوامل المشتقة وھي أقل نسبة وھكذا بالنسبة للعوامل األخرى
ھا، حیث یالحظ أن أي من المتغیرات لDم تقDل في العوامل التي تم اشتقاقالتحلیل المتعلقة بھذه المتغیرات قد ضمنت 

 كثیDر مDن الدراسDات اإلحصDائیة فDيوھي النسبة التي یمكن االعتماد علیھا كما ) ٠.٥٠(قیمة اإلشتراكیات فیھ عن 
  .تصاق المتغیرات بالعوامل المشتقةأما قیم التشبعات فتوضح مدى ال. السابقة

                                                           
إلتجاه الطردي فأكثر كونھا تمثل أعلى النسب سواء با) ٪٩٠(تفسیر إرتباطات المتغیرات ذات النسبة ناقشت الدراسة  *)(

 عالقاتھاولم یناقش عالقات اإلرتباط بین المتغیرات األخرى بسبب تشعبھا وصعوبة تفسیر ). السالب(أو العكسي ) الموجب(
  .التي تربط كل منھا باألخرى



 

)٢٤٩( 
 

  .تغیرات التحلیل العامليمل )Correlation Matrix(مصفوفة اإلرتباط  )١٤٢(جدول 

 المتغیرات

النسب 
المئویة 
السكان 
 الحضر

النسب 
المئویة 
السكان 
 الریف

نسبة 
النمو 
 السكاني

العاملون 
في 
 الخدمات

العاملون 
في 
 الزراعة

العاملون 
في 

التشیید 
 والبناء

العاملون 
في 
 الصناعة

األھمیة 
النسبیة 
للمساحة 
 المزروعة

األھمیة 
النسبیة 
اج لإلنت

 الزراعي

عدد 
المنشآت 
 الصناعیة

قیمة 
اإلنتاج 
 الصناعي

أھم 
المناطق 
 السیاحیة

النسب 
المئویة 

للمشاریع 
الممنوحة 

إجازة 
 إستثمار

النسب 
المئویة 
لمجموع 

عدد 
 المساكن

معدل 
إشغال 
 المساكن

  /تلمیذ
مدرسة 
 إبتدائیة

  /طالب
مدرسة 
 ثانویة

 /شخص
 مستشفى

  /شخص
مركز 
 صحي

حّصة 
الفرد من 

قود الو
النفط (

)/األبیض
 لتر

الحمل 
المجّھز 
  /میكا

 ساعة 

حّصة الفرد 
من الطاقة 
/الكھربائّیة
١٠)

K.V.A( 

كثافة 
الطرق 
  /البریة

المساحة 
كم١٠٠/كم(

٢( 

حصة الفرد 
من الطرق 
والشوارع 
 م/المعبدة

حصة الفرد 
من الماء 
  الصافي

میو/٣م١٠(
( 

 0.092- 0.638- 0.582 0.374- 0.941 0.744 0.897 0.294- 0.538- 0.867 0.442- 0.952 0.461 0.119 0.238- 0.271- 0.678- 0.652- 0.1 0.103- 0.696 0.927 0.169 0.683 1 النسب المئویة السكان الحضر

 0.601- 0.953- 0.784 0.811- 0.5 0.848 0.834 0.695- 0.929- 0.856 0.09 0.856 0.254 0.037- 0.294- 0.481- 0.59- 0.736- 0.435- 0.243- 0.965 0.699 0.233-  1 النسب المئویة السكان الریف

 0.066- 0.323 0.303- 0.27 0.156 0.103 0.181 0.342 0.344 0.021 0.005 0.035- 0.38- 0.372- 0.363- 0.333- 0.37- 0.083- 0.697 0.512 0.261- 0.048 1 السكاني النمو نسبة

 0.111- 0.592- 0.54 0.418- 0.95 0.728 0.85 0.156- 0.507- 0.774 0.315- 0.932 0.647 0.082 0.258- 0.401- 0.507- 0.501- 0.164 0.041 0.736 1 العاملون في الخدمات

 0.503- 0.938- 0.68 0.736- 0.551 0.891 0.828 0.687- 0.927- 0.885 0.125 0.875 0.303 0.022- 0.202- 0.392- 0.463- 0.633- 0.449- 0.35- 1 العاملون في الزراعة

 0.133- 0.43 0.312- 0.218 0.033 0.27- 0.049- 0.616 0.489 0.373- 0.135 0.213- 0.13 0.296- 0.35- 0.428- 0.112- 0.208 0.792 1 العاملون في التشیید والبناء

 0.279 0.602 0.381- 0.551 0.295 0.245- 0.054- 0.832 0.687 0.307- 0.226- 0.133- 0.106 0.307- 0.183- 0.201- 0.007- 0.304 1 العاملون في الصناعة
األھمیة النسبیة للمساحة 

 0.586 0.701 0.679- 0.773 0.409- 0.59- 0.802- 0.612 0.724 0.788- 0.114 0.7- 0.04- 0.01 0.656 0.417 0.898 1 المزروعة
األھمیة النسبیة لإلنتاج 

 0.555 0.559 0.454- 0.567 0.484- 0.496- 0.804- 0.455 0.51 0.711- 0.176 0.641- 0.081- 0.006- 0.655 0.467 1 الزراعي

 0.679 0.288 0.317- 0.546 0.224- 0.427- 0.448- 0.023 0.267 0.341- 0.155- 0.346- 0.004- 0.385 0.643 1 عدد المنشآت الصناعیة

 0.659 0.121 0.156- 0.522 0.144- 0.165- 0.49- 0.034 0.21 0.3- 0.202- 0.245- 0.019 0.394 1 اعيقیمة اإلنتاج الصن

 0.464 0.136- 0.062 0.128- 0.184 0.04- 0.041- 0.262- 0.108- 0.073 0.428- 0.126 0.538 1 أھم المناطق السیاحیة
النسب المئویة للمشاریع 

 0.223 0.229- 0.143 0.183- 0.65 0.118 0.334 0.05 0.15- 0.254 0.348- 0.483 1 جازة إستثمارالممنوحة إ
النسب المئویة لمجموع عدد 

 0.253- 0.814- 0.686 0.583- 0.862 0.85 0.932 0.478- 0.745- 0.935 0.268- 1 المساكن

 0.525- 0.046- 0.277- 0.209- 0.521- 0.101 0.056- 0.21- 0.208- 0.145- 1 معدل إشغال المساكن

 0.413- 0.874- 0.603 0.632- 0.703 0.869 0.929 0.678- 0.829- 1 مدرسة إبتدائیة/تلمیذ

 0.559 0.961 0.693- 0.843 0.316- 0.807- 0.736- 0.879 1 مدرسة ثانویة/طالب

 0.506 0.853 0.445- 0.673 0.04- 0.572- 0.501- 1 مستشفى/شخص

 0.471- 0.772- 0.554 0.619- 0.763 0.832 1 مركز صحي/شخص
النفط (حّصة الفرد من الوقود 

 0.362- 0.805- 0.613 0.617- 0.593 1 لتر)/األبیض

 0.11 0.436- 0.403 0.188- 1 ساعة /ز میكاالحمل المجّھ
حّصة الفرد من الطاقة 

 K.V.A( 1 -0.686 0.755 0.652(١٠/الكھربائّیة
المساحة /كثافة الطرق البریة

 0.254- 0.709- 1 )٢كم١٠٠/كم(
حصة الفرد من الطرق 

 0.531 1 م/عبدةوالشوارع الم
حصة الفرد من الماء 

 1 )یوم/٣م١٠(الصافي

. ، أسلوب التحلیل العاملي).S.P.S.S(برنامج  ،باإلعتماد على الحاسبة اإللكترونیة: المصدر



 

)٢٥٠( 
 

  

  )١٤٣(جدول 

  ت التحلیل العامليمتغیرال )Communality( قیم االشتراكیات

 االشتراكیات المتغیرات  ت
 0.995 النسب المئویة السكان الحضر  ١
 0.974 النسب المئویة السكان الریف  ٢
 0.897 السكاني النمونسبة   ٣
 0.993 العاملون في الخدمات  ٤
 0.997 العاملون في الزراعة  ٥
 0.862 العاملون في التشیید والبناء  ٦
 0.994 العاملون في الصناعة  ٧
 0.974 ة النسبیة للمساحة المزروعةاألھمی  ٨
 0.945 األھمیة النسبیة لإلنتاج الزراعي  ٩
 0.763 عدد المنشآت الصناعیة  ١٠
 0.861 قیمة اإلنتاج الصناعي  ١١
 0.763 أھم المناطق السیاحیة  ١٢
 0.94 النسب المئویة للمشاریع الممنوحة إجازة إستثمار  ١٣
 0.999 كنالنسب المئویة لمجموع عدد المسا  ١٤
 0.811 معدل إشغال المساكن  ١٥
 0.966 مدرسة إبتدائیة/تلمیذ  ١٦
 0.991 مدرسة ثانویة/طالب  ١٧
 0.911 مستشفى/شخص  ١٨
 0.959 مركز صحي/شخص  ١٩
 0.919 لتر)/النفط األبیض(حّصة الفرد من الوقود   ٢٠
 0.99 ٢٠١٠ساعة /الحمل المجھّز میكا  ٢١
 K.V.A( 0.929(١٠/كھربائیّةحّصة الفرد من الطاقة ال  ٢٢
 0.598 )٢كم١٠٠/كم(المساحة /كثافة الطرق البریة  ٢٣
 0.96 م/حصة الفرد من الطرق والشوارع المعبدة  ٢٤
 0.925  )یوم/٣م١٠(حصة الفرد من الماء الصافي  ٢٥

  .ل العامليأسلوب التحلی، )S.P.S.S(برنامج إستخدام  ،باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونیة: المصدر

  

  

  



 

)٢٥١( 

  :نتائج التحلیل العاملي -٦ - ٣ -١ - ٥

العوامل الرئیسة في عملیة التحلیل أو توظیف طریقة المكونات في ستخدم أسلوب التحلیل العاملي ا بعد
(Principle Component Analysis) العوامل المؤثرة في التنمیة اإلقلیمیة في المحافظة أدخل عن  لكشفل

أمكن اشتقاق أربعة عوامل فّسرت مجتمعة فقد الوحدات اإلداریة بحسب  التنمیةأھم متغیرات ومؤشرات 
دخلت أالتي تغیرات غالبیة العظمى من المالن شیر إلى إنسبة عالیة تتعد ، لمتغیراتمن التباین الكلي ل) ٪٨٤.٨٩(

من ) ٪٣٦.٥٤(ما نسبتھ  فّسری إذأھم العوامل المشتقة الرئیس العامل األول  دیعو .عملیة التفسیرالتحلیل ضمنت 
والرابع )  ٪١٦.٦٨(والعامل الثالث ) ٪٢١.٩٢(فّسر العامل الثاني یالمعلومات التي اشتملت علیھا المتغیرات و

ویمكن تلخیص أھم  .عالیة وتحقق معظم الشروط التي یتطلبھا التحلیل دوھي نتیجة تفسیر تع) ٪٩.٧٥(سر ف
كما في  ة واستخدمت في البرنامج اإلحصائيتغیرات التنمیة اإلقلیمیالعوامل الرئیسة التي نتجت عن التحلیل لم

مكن التعرف على مساھمة كل ی) ١٤٣(وجدول قیم اإلشتراكیات  إلىوبالرجوع  .)٣٩(وشكل  )١٤٤(جدول 
تغیرات بنسبة مساھمة الم تبحیث ضمن )٠.٥٠(والتي تزید قیمھا عن  في البیانات المكثفة حول كل عاملمتغیر 
  . عوامل المشتفةمن تفسیر المقبولة 

  )١٤٤(جدول

  قیم الجذر الكامن ونسبة التباین المفسرة والتراكمیة للعوامل المشتقة قبل التدویر وبعده 

 العامل

 بعد التدویر قبل التدویر

 الجذر الكامن
نسبة التباین 

 الجذر الكامن نسبة التراكم المفسر
نسبة التباین 

 نسبة التراكم المفسر
 36.54 36.54 9.135 49.531 49.531 12.383 األول
 58.459 21.919 5.48 66.264 16.733 4.183 الثاني
 75.139 16.68 4.17 80.997 14.733 3.683 الثالث
 84.891 9.752 2.438 86.471 5.475 1.369 الرابع
 91.67 6.779 1.695 91.67 5.199 1.3 الخامس

  ).١(أقل من ) القیمة العینیة(من حذفت العوامل التي یبلغ جذرھا الكا(*) 
  .، أسلوب التحلیل العاملي)S.P.S.S(برنامج إستخدام  ،باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونیة: المصدر

  )٣٩(شكل 

  الجذور الكامنة للعوامل المشتقة من التحلیل العاملي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).١٤٤(باإلعتماد على جدول : المصدر



 

)٢٥٢( 

  :ان والخدماتعامل السك: العامل األول -١

یعد العامل األول من أھم العوامل الرئیسة المشتقة من حیث نسب التفسیر، إذ تبلغ نسبة التباین المفّسر 
الذي یمثل الجذر الكامن للعامل، جدول ) ٩.١٣٥(متغیرات بقیمة عینیة مقدارھا ) ٩(وإرتبط نحو ) ٪٣٦.٥٤(
السكان : متغیرات الرئیسـة المؤثر فیھ وعلى النحو اآلتي، ویالحظ إن أھم تشبعات العامل األول تتمثل بال)١٤٥(

- (، المساحة المزروعة )٠.٨٠٣(، العاملون في الزراعة )٠.٩٤٠(، العاملون في الخدمات )٠.٩٣٩(الحضر 
، )٠.٥٩٣-(مدرسة ثانویة /، طالب)٠.٨٥٦(مدرسة إبتدائیة /، تلمیذ)٠.٩٤٧(، عدد المساكن )٠.٥٠٠
ز ، الحمل المجھّ )٠.٨٦١(لتر )/النفط األبیض(ة الفرد من الوقود ، حصّ )٠.٨٧٢(مركز صحي/شخص

، حّصة الفرد من الطرق )٠.٥٥٠) (٢كم١٠٠/كم(المساحة /، كثافة الطرق البریة)٠.٨٩٨(ساعة /میكا
الذي یالحظ ) عامل السكان والخدمات(وعلى ضوءھا أطلق على العامل تسمیة ). ٠.٦٨١-(م /والشوارع المعبّدة

. باط الخصائص السكانیة بالخدمات اإلسكانیّة والتعلیمیّة والصحیّة والوقود والطاقة والطرق المعبدةمن خاللھ إرت
ما یشیر إلى أھمیة متطلبات السكان وحاجتھم الرئیسة للخدمات التي شملھا العامل ما یستوجب العمل والتخطیط 

  .اإلقلیمیة في المحافظةعلى توفـّرھا بشكل رئیس وإعطائھا األولیة ضمن ستراتیجیة التنمیة 

حیث یالحظ إن عملیة التنمیة اإلقلیمیة في المحافظة رافقھا تناقص في حّصة الفرد من الطرق والشوارع 
المعبّدة وفي عدد المدارس الثانویة بسبب تزاید أعداد السكان السیما السكان الحضر الذي أثـّر بدوره على عدد 

ة ھامّ لمراكز الصحیّة والمدارس االبتدائیة التي تعد من المرتكزات الالمساكن وخدمات الطاقة والوقود وعدد ا
للتنمیة، فیما یرّجح سبب تراجع األھمیة النسبیة للمساحة المزروعة إلى ھجرة السكان من الریف إلى المدینة 

ن أّما المتغیرات األخرى التي وردت ضم. وتفضیلھم العمل في قطاع الخدمات أكثر من العمل في الزراعة
  ).٠.٥٠±(العامل فإنھا ترتبط بدرجات تشبّع ذات قیم مختلفة وتقل قیمھا عن 

أثر بحسب  ومن خالل مراجعة البیانات المتعلقة بعامل السكان والخدمات یمكن تقسیم الوحدات اإلداریة
) فأكثر ٪٧٥(ي یمثل المستوى األول المستوى المرتفع ویقّدر نسبتھ حوال: العامل فیھا إلى أربعة مستویات للتنمیة

ویمثل المستوى الثالث المستوى ) ٪٧٤ـ٪٥٠(ویمثل المستوى الثاني المستوى المقبول ویقّدر نسبتھ حوالي 
ویمثل المستوى الرابع المستوى الضعیف جداً ویقّدر نسبتھ حوالي ) ٪٤٩ـ ٪٢٥(الضعیف ویقّدر نسبتھ حوالي 

   :يتمثلیھا ضمن العامل وعلى النحو اآلتبحسب  )فأقل ٪٢٤(

  .)١٧(خریطة  :السكان: أوالً 

 . یضم مركز قضاء النجف: المستوى األول .١

 .یضم مركز قضاء الكوفة: المستوى الثاني .٢

 ).المناذرة والعباسیة والمشخاب(یضم كل من الوحدات اإلداریة : المستوى الثالث .٣

 ). یة والشبكةالحیدریة والحیرة والحریة والقادس(یضم كل من الوحدات اإلداریة : المستوى الرابع .٤

 ً   .)١٨(خریطة  :الخدمات: ثانیا

 . یضم مركز قضاء النجف: المستوى األول .١

 ).الكوفة والمناذرة والحیدریة والحریة(یضم كل من الوحدات اإلداریة : المستوى الثاني .٢

 ).العباسیة والحیرة والمشخاب والقادسیة(یضم كل من الوحدات اإلداریة : المستوى الثالث .٣

 .یضم ناحیة الشبكة: عالمستوى الراب .٤



 

)٢٥٣( 

  
  )١٤٥(جدول 

  من التحلیل العاملي المشتقّة عات المتغیرات على العواملقیم تشبّ 
  

 المتغیرات
 العوامل المشتقة

 (*) الخامس الرابع الثالث الثاني األول
 030.- 281. 181.- 013. 939. النسب المئویة السكان الحضر
 156. 245.- 339.- 470.- 744. النسب المئویة السكان الریف

 654.- 017.- 261.- 621. 121. السكاني النمو نسبة
 259. 084. 140.- 129. 940. العاملون في الخدمات
 155. 281.- 163.- 471.- 803. العاملون في الزراعة

 171. 217.- 335.- 812. 117.- العاملون في التشیید والبناء
 109.- 067. 016.- 986. 065. العاملون في الصناعة

 164. 154.- 726. 383. 500.- األھمیة النسبیة للمساحة المزروعة
 228. 220.- 769. 089. 496.- األھمیة النسبیة لإلنتاج الزراعي

 081.- 431. 645. 225.- 322.- عدد المنشآت الصناعیة
 063. 167. 884. 184.- 119.- قیمة اإلنتاج الصناعي
 433. 676. 143. 311.- 008.- أھم المناطق السیاحیة

 802. 307. 037. 153. 422. النسب المئویة للمشاریع الممنوحة إجازة إستثمار
 107. 104. 204.- 195.- 947. النسب المئویة لمجموع عدد المساكن

 041.- 847.- 079.- 169.- 238.- معدل إشغال المساكن
 110.- 052. 278.- 376.- 856. مدرسة إبتدائیة/تلمیذ
 089.- 202. 270. 720. 593.- مدرسة ثانویة/طالب

 083. 056. 213. 875. 299.- مستشفى/شخص
 046.- 023.- 425.- 125.- 872. مركز صحي/شخص

 125.- 241.- 106.- 306.- 861. لتر)/النفط األبیض(حّصة الفرد من الوقود 
 149. 321. 034.- 240. 898. ٢٠١٠ساعة /الحمل المجھّز میكا

 K.V.A( -.359 .548 .626 .175 -.276(١٠/ة الفرد من الطاقة الكھربائیّةحصّ 
 128. 091. 280.- 440.- 550. )٢كم١٠٠/كم(المساحة /كثافة الطرق البریة

 103.- 123. 231. 645. 681.- م/حصة الفرد من الطرق والشوارع المعبدة
 073. 576. 706. 268. 130.- )یوم/٣م١٠(حصة الفرد من الماء الصافي

   .عواملستبقى أربعة وبالتالي  إستبعادهیتم وقبولھ كعامل  عدممتغیرین مما یعني ب إالالعامل الخامس لم یتشبع  (*)

  .، أسلوب التحلیل العاملي)S.P.S.S(برنامج إستخدام  ،باالعتماد على نتائج الحاسبة االلكترونیة: المصدر
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)٢٥٦( 

في المحافظة حول عامل السكان والخدمات وأثره في كل تباین كبیر ببن الوحدات اإلداریة  وجودیالحظ 
یتوّزع باقي السكان و ،لوحدھمااألولى وبفئتین ) النجف والكوفة(منھا، إذ یتركز السكان في وحدتین إداریتین 

في حین إنحسرت مستویات الخدمات لمعظم الوحدات . الرابعةبالفئتین الثالثة و على الوحدات اإلداریة األخرى
وقلّة كفاءتھا السیما الخدمات  الخدمات ضعفإذ یعاني جمیعھا من ) الثانیة والثالثة(اإلداریة في فئتین أثنین 

سب بح ، ما یستدعي اإلھتمام بھا وإعطاءھا األولویة..والطرق التعلیمیة والصحیّة والطاقة الكھربائیة واإلسكان
  .حجمھا السكاني ضمن خطط وستراتیجیات التنمیة في المحافظة

  :التنمیة العمرانیةعامل : العامل الثاني - ٢

التنمیة اإلقلیمیة في  رة لظاھرةأھمیة كبیرة ناتجة من نسبة التباین المفسّ  التنمیة العمرانیةعامل  حتلی  
) ٥.٤٨(متغیرات بقیمة عینیة مقدارھا ) ٥( وإرتبط نحو) ٪٢١.٩١٩(إذ تبلغ نسبة التباین المفّسر  ،المحافظة

وجمیعھا الذي یمثل الجذر الكامن للعامل، ویالحظ إن أھم تشبعات العامل تتمثل بالمتغیرات الرئیسـة المؤثر فیھ 
، )٠.٨١٢( تشیید والبناء، العاملون في ال)٠.٦٢١( يالسكانالنمو  نسبة: وعلى النحو اآلتيذات إتجاه إیجابي 

حّصة الفرد من ، )٠.٨٧٥(مستشفى /، شخص)٠.٧٢٠(مدرسة ثانویة /طالب، )٠.٩٨٦( صناعةالالعاملون في 
وعلى ). ٠.٦٤٥(م /حّصة الفرد من الطرق والشوارع المعبّدة، )٠.٥٤٨( )K.V.A(١٠/الطاقة الكھربائیة

العمرانیة  المشاریعأھمیة الذي یالحظ من خاللھ ) التنمیة العمرانیةعامل (ضوءھا أطلق على العامل تسمیة 
. )..وتعبید الطرق والمستشفیاتالثانویة  التشیید والبناء والصناعة السیما الصناعات اإلنشائیة ومباني المدارس(

ضمن ستراتیجیة  لھاالتي شملھا العامل ما یستوجب العمل والتخطیط مشاریع العمرانیة لاما یشیر إلى أھمیة 
  .التنمیة اإلقلیمیة في المحافظة

عدد العاملین في قطاع التشیید والبناء  زیادةفي  تمثـّلفي المحافظة  التنمیة العمرانیةن حیث یالحظ إ
وتعبید مباني المدارس الثانویة والمستشفیات في إنشاء  ھاماسھبإوقطاع الصناعة السیما الصناعات اإلنشائیة 

إسھامھ في طق العمرانیة فضالً عن نصب المولدات األھلیة لتولید الطاقة الكھربائیة في المناأزداد كذلك الطرق 
أثر عامل النمو العمراني في بحسب  ویمكن تقسیم الوحدات اإلداریة .رفع معدالت النمو السكاني في المحافظة

  .)١٩(خریطة  :كل منھا إلى أربعة مستویات للتنمیة وعلى النحو اآلتي

 .مركز قضاء النجف یضم: المستوى األول .١

 .والمناذرة قضاء الكوفة يمركز یضم: المستوى الثاني .٢

 ).والحیرة والحریة والعباسیة والمشخاب الحیدریة(كل من الوحدات اإلداریة  یضم: المستوى الثالث .٣

 . ناحیتي القادسیة والشبكة یضم: المستوى الرابع .٤

ً یالحظ وجود تباین كبیر   وأثره في كل منھا، إذ التنمیة العمرانیةببن الوحدات اإلداریة حول عامل أیضا
المصانع والمعامل، المساكن، (في مركز قضاء النجف إلستحواذه على أكثر المباني العمرانیة في المحافظة تركز 

حكومیّة وغیر حكومیة، المحال واألسواق  مؤسساتالفنادق، المستشفیات والمدارس والكلیات والمعاھد، و
في  التنمیة العمرانیةى الثاني والثالث من فیما أحتلت الوحدات اإلداریة األخرى المستو..). التجاریة، الطرق

  .رياالعمراني الحض خطیطھاما یتطلب التوّسع بالتشیید والبناء واإلنشاءات الجدیدة فیھا واإلھتمام بت. المحافظة
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)٢٥٨( 

  :التنمیة الصناعیة والزراعیةعامل : العامل الثالث - ٣

بقیمة عینیة ) ٪١٦.٦٨(التنمیة الصناعیة والزراعیة تبلغ عامل المفّسر ل ن نسبة تباینإتظھر نتائج التحلیل 
إن أھم تشبعات العامل تتمثل بالمتغیرات الرئیسـة المؤثر فیھ والذي یمثل الجذر الكامن للعامل، ) ٤.١٧(مقدارھا 

عدد ، )٠.٧٦٩( ياإلنتاج الزراع، )٠.٧٢٦( لمساحة المزروعةا: وعلى النحو اآلتيوجمیعھا ذات إتجاه إیجابي 
 K.V.A/١٠/، حّصة الفرد من الطاقة الكھربائیة)٠.٨٨٤( قیمة اإلنتاج الصناعي، )٠.٦٤٥(المنشآت الصناعیة 

تنمیة عامل ال(على العامل تسمیة لذا أطلق ). ٠.٧٠٦( یوم/٣م١٠/الماء الصافي، حّصة الفرد من )٠.٦٢٦(
كذلك مشاریع والزراعیة وة یالصناع نتاجیةاریع اإلالذي یالحظ من خاللھ أھمیة المش )الصناعیة والزراعیة

الكھربائیة زراعة المحاصیل الرئیسة وإنتاج الطاقة السیما الصناعات اإلنشائیة و ،والماء الصافي الطاقةإنتاج 
العمل والتخطیط لھا ضمن ستراتیجیة التنمیة ما یتطلب في التنمیة اإلقلیمیة  تھاما یشیر إلى أھمی. والماء الصافي

  .اإلقلیمیة في المحافظة

من خالل إسھام اإلنتاج الزراعي في المحافظة في النشاط الصناعي  ةلزراعل بارزال ریأثالتیالحظ 
في السیما المطاحن التي تعتمد قیمة اإلنتاج الصناعي وعدد منشآتھ الكبیرة متغیر والمساحة المزروعة في 

وتأثـّر كل منھا بتوفـّر الطاقة الكھربائیة ). الحبوب(زراعي موادھا األولیة بشكل أساسي على محاصیل اإلنتاج ال
ویمكن  .التي تعتمد علیھا في تشغیل مضخاتھا وآالتھا المتعددة فضالً عن تشغیل محطات إنتاج الماء الصافي

یة إلى أربعة مستویات للتنمفي كل منھا ) الصناعیة والزراعیة(أثر عامل التنمیة بحسب  تقسیم الوحدات اإلداریة
  :وعلى النحو اآلتي

  .)٢٠(خریطة  :ةیالصناعالتنمیة  :أوالً 

 . مركز قضاء النجف والكوفة یضم: المستوى األول .١

 .ناحیتي الحیدریة والعباسیة یضم: المستوى الثاني .٢

 .المناذرةمركز قضاء  یضم: المستوى الثالث .٣

 ). ة والقادسیة والشبكةالحیرة والحریالمشخاب و(كل من الوحدات اإلداریة  یضم: المستوى الرابع .٤

  ً   .)٢١(خریطة  :ةیالزراعالتنمیة  :ثانیا

 .)والمشخاب والقادسیة عباسیةال(ضم كل من الوحدات اإلداریة ی: المستوى األول .١

 ).والحریةوالكوفة والحیرة النجف (كل من الوحدات اإلداریة  یضم: المستوى الثاني .٢

 .ناحیة الحیدریة یضم: المستوى الثالث .٣

 .وناحیة الشبكة مركز قضاء المناذرة یضم: لرابعالمستوى ا .٤

وأثره في كل  )الصناعیة والزراعیة(التنمیة تباین ببن الوحدات اإلداریة في المحافظة حول عامل  ھناك
فیما یضّم المستوى الثاني ، بالمستوى األول) النجف والكوفة(في وحدتین إداریتین الصناعة تركز تمنھا، إذ 

المستوى الرابع الوحدات  یضملعباسیة ویقتصر المستوى الثالث على مركز قضاء المناذرة وناحیتي الحیدریة وا
العباسیة والمشخاب (إستحوذت كل من الوحدات اإلداریة  أّما مستویات التنمیة الزراعیة فقد. اإلداریة األخرى

. تاج المحاصیل الستراتیجیةعلى المستوى األول لما تتمیز في إنتاجھا الزراعي الكبیر السیما إن) والقادسیة
ویقتصر المستوى الثالث على ، )النجف والكوفة والحیرة والحریة(الوحدات اإلداریة ویضم المستوى الثاني 

   .ناحیة الحیدریة، فیما یضم المستوى الرابع كل من مركز قضاء المناذرة وناحیة الشبكة
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)٢٦١( 

  :تنمیة السیاحیةعامل ال: العامل الرابع  -٤

مثل ت تيال) ٢.٧٥٢(بقیمة عینیة مقدارھا ) ٪٩.٧٥٢(لعامل التنمیة السیاحیة نحو  تبلغ نسبة التباین المفّسر
وذات إتجاه إیجابي بمتغیر عدد أھم ر فیھ ـّ تشبعات العامل بالمتغیرات المؤثأقتصر الجذر الكامن للعامل، و

فیما تمثل اإلتجاه السلبي ) ٠.٥٧٦(یوم /٣م١٠/وحّصة الفرد من الماء الصافي) ٠.٦٧٦(المناطق السیاحیة 
الذي یالحظ من ) تنمیة السیاحیةعامل ال(أطلق على العامل تسمیة لذا . )٠.٨٤٧-(بالمتغیر معدل إشغال المساكن 

ً في حّصة الفرد خاللھ  ً على تأثیر السیاحة على المتغیرات األخرى السیما أثرھا إیجابا من الماء الصافي وسلبا
لخدمات ما یستوجب ة في توفر احاجالوالتنمیة السیاحیة ما یشیر إلى أھمیة  .معدل إشغال المساكن في المحافظة

  .ضمن ستراتیجیة التنمیة اإلقلیمیة في المحافظة لھاالتخطیط 

ظة إذ تزاید أعداد السیاح بشكل وتسھم السیاحة السیما السیاحة الدینیة في دعم التنمیة اإلقلیمیة في المحاف
الحظ إن عملیة التنمیة كبیر في السنوات األخیرة ما أدى إلى زیادة المدخوالت المالیة لسكان المحافظة، وقد 

ھمیة التنمیة السیاحیة التي أثـّرت بدورھا على زیادة حّصة بسبب تزاید أمعدل إشغال المساكن رافقھا تناقص في 
ً والفرد من الماء الصافي  أدى ذلك إلى إن التنمیة السیاحیة أسھمت في زیادة دخول السكان یرّجح سبب أیضا

مع تزاید اإلھتمام بتوفیر الماء  فراد في المساكناألالسكن في وحدات مستقلة وبالتالي إنخفض عدد إلى ببعضھم 
شبّع ذات قیم مختلفة أّما المتغیرات األخرى التي وردت ضمن العامل فإنھا ترتبط بدرجات ت .الصافي للسكان
  ).٠.٥٠±(وتقل قیمھا عن 

 ألثر عامل التنمیة السیاحیة بشكل رئیس على مركزي قضاء النجف والكوفة المكانيتمثـّل التوزیع یو
إلستحواذھما على أھم مناطق السیاحة الدینیة والفنادق السیاحیة في المحافظة واستقطابھما لألعداد الكبیرة من 

ً ھامّ ود مناطق سیاحیة السیاح بالرغم من وج  .ة في الوحدات اإلداریة األخرى لكنھا غیر مستثمرة إقتصادیا
  ).٢٢(خریطة 

في التنمیة اإلقلیمیة في المؤثرة مستویاتھا والعوامل بحسب  یمكن إن یوّضح توزیع الوحدات اإلداریةو
وحدات إداریة معینة یقابلھ وتوضیح تركـّز المستویات المرتفعة للعوامل في  ،)١٤٦(جدول كما في المحافظة 

یمثـّل الذي ) ١٤٧(جدول  كما في مستویات ضعیفة جداً توجد في وحدات إداریة أخرى ضمن العوامل ذاتھا
ً  مامن خاللھالحظ اللذان ی ،)٢٣(، وینظر خریطة )∗(مصفوفة تشبع التنمیة للتنمیة في تقویم المستوى العام أیضا

توّزع فیھا مستویات التنمیة ضمن كل عامل من العوامل المؤثـّرة تط ائرخنتج ا أبعد م ،لوحدات اإلداریةاكل 
  .حسب الوحدات اإلداریة في المحافظةب

                                                           
یمكن ) العوامل(ومحاوره الرأسیة المتغیرات ) المشاھدات(جدول یضم محاوره األفقیة الوحدات المكانیة : مصفوفة تشبع التنمیة *)(

أن تكون خصائص وعوامل عاّمة مؤثرة في المشاھدات أو تمثـّل العوامل الناتجة عن التحلیل العاملي التي نتجت عنھ وأشارت 
وتعتمد على بیانات المتغیرات . بإنھا مؤثرة على الظاھرة في الوحدات المكانیة ویمكن إختبارھا وتوضیح مستویاتھا في المصفوفة

وتقّسم إلى مستویات عّدة ویفّضل أن تكون أربعة مستویات یتم توزیعھا توزیعًا ) الوحدة المكانیة(المشاھدات  لكل مشاھدة من
معتدًال لضمان شمول كل فئة من فئات المستویات األربعة في حصولھا على مشاھدة واحدة فأكثر أو حصول الفئة األولى 

تباین الحاصل في المشاھدات وفي المتغیرات على حٍد سواء ویتم ذلك بعد واألخیرة على مشاھدة واحدة فأكثر لتظھر لنا مدى ال
قدرھا، فكلما كان مستواھا مرتفعًا كلما تملئ حقولھا أكثر بحسب  مأل حقول مستویات المتغیرات لكل وحدة مكانیة بما یناسبھا

المتغیر فیھا وھكذا، وستظھر بالمحصلة النھائیة وكلما كان مستواھا ضعیفًا جدًا تركت فارغة للداللة على إنعدام الظاھرة أو أثر 
شكل ضمن المصفوفة یوّضح لكل وحدة مكانّیة خصائصھا وإمكانیاتھا من المتغیرات یمكن للباحث تحلیلھا وتقدیمھا ألصحاب 

وال تقل . لیمما تحتاجھ كل وحدة من الوحدات المكانیة في اإلقبحسب  القرار لتساعدھم في عملھم والتخطیط في تنفیذ المشاریع
المصفوفة أھمیًة عن الخرائط والجداول واألشكال األخرى لما تمثلھ من إیضاح أثر الظاھرة في الوحدة المكانیة بشكل بسیط 

  .   ومختلف عن األدوات األخرى
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)٢٦٣( 

  )١٤٦(جدول 

  ٢٠١٠لسنة  مستویاتھا والعوامل المشتقة المؤثرة في التنمیة اإلقلیمیة في محافظة النجفبحسب  توزیع الوحدات اإلداریة

  الوحدات اإلداریة  المستویات  عواملال  ت

  

  األول

  السكان 

  النجف  األول

  الكوفة   الثاني

   المناذرة ـ المشخاب ـ العباسیة  الثالث

  الشبكةـ الحیدریة ـ الحیرة ـ الحریة ـ القادسیة   الرابع

  الخدمات

  النجف  األول

  الكوفة ـ المناذرة ـ الحیدریة  الثاني

  ـ الحیرة ـ الحریة ـ المشخاب ـ القادسیة العباسیة  الثالث

  الشبكة  الرابع

  ةالعمرانی تنمیةال  الثاني

  النجف  األول

  الكوفة ـ المناذرة  الثاني

  المشخاب ـ العباسیة ـ الحیدریة ـ الحیرة ـ الحریة  الثالث

  القادسیة ـ الشبكة  الرابع

  الثالث

  التنمیة اإلنتاجیة

  )الصناعیة(

  ف ـ الكوفة النج  األول

  الحیدریة ـ العباسیة  الثاني

  المناذرة  الثالث

  المشخاب ـ الحیرة ـ الحریة ـ الشبكة  الرابع

  التنمیة اإلنتاجیة 

  )الزراعیة( 

  المشخاب ـ العباسیة ـ القادسیة  األول

  النجف ـ الكوفة ـ الحیرة ـ الحریة  الثاني

  الحیدریة  الثالث

  الشبكةـ المناذرة   الرابع

  التنمیة السیاحیة  الرابع

  النجف  األول

  الكوفة  الثاني

  ـ  الثالث

الحیدریة ـ الشبكة ـ العباسیة ـ الحیرة ـ المناذرة ـ   الرابع
  .المشخاب ـ القادسیة ـ الحریة



 

)٢٦٤( 

  

 )١٤٧(جدول 

  ٢٠١٠لسنة  یة في محافظة النجفالعوامل المشتقة والوحدات اإلداربحسب  العام ىمستوالمصفوفة تشبع التنمیة وتقویم 

 ت

   العامل الرابع العامل الثالث العامل الثاني العامل األول العوامل

  تقویم مستوى التنمیة 

 )التنمیة اإلقلیمیة( العام

الوحدة 

 اإلداریة

 السیاحیة الزراعیة الصناعیة العمرانیة الخدمات السكان

                                  النجف ١

                                  الحیدریة ٢

                                  الشبكة ٣

                                  الكوفة ٤

                                  العباسیة ٥

                                  الحریة ٦

                                  المناذرة ٧

                                  الحیرة ٨

                                  المشخاب ٩

                                  القادسیة ١٠

مستویات التنمیة لكل  مثـّلالوحدات اإلداریة لت بھاوأسھمت  تتشبّعن العوامل التي لكل عامل م نسبیةال ةھمیاألوزان الترجیحیة واألم اإستخدالتحلیل وفي باإلعتماد على بیانات المتغیرات التي أدخلت : المصدر

  .في كل وحدة إداریةمنھا، وقد تم توزیعھا بشكل معتدل لضمان شمول فئات المستویات األربعة للمتغیرات المتشبعة 
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 :اإلقلیمیةلمؤشرات التنمیة ) .S.W.O.T(تحلیل سوات  -٢ - ٥



 

)٢٦٦( 

مناقشة وتحلیل نقاط القوة والضعف للعوامل المؤثرة الداخلیة إلى  )∗( ).S.W.O.T(یتضمن تحلیل سوات 
، ویشمل تحدید الھدف والعوامل )١٤٨(جانب تحلیل مكامن الفرص والتھدیدات بالعوامل الخارجیة لإلقلیم، جدول 

السالمة الصحیّة (كل یحقق معطیات التنمیة المستدامة الداخلیة والخارجیة المرغوبة وغیر المرغوبة إلنجازه بش
حالة نھایة المشروع (إذ البد من التحلیل أن یبدأ بتحدید الھدف  ).والكفاءة اإلقتصادیة والعدالة اإلجتماعیة

لیساعد في تحدید الخیارات الواقعیة التي یمكن لإلقلیم من إتباعھا في ظروف تنافسیة حادة ). المرغوب فیھا
سریعة التغیر وموارد قلیلة، ویجري ذلك من خالل اإلھتمام الشدید بقدرات المؤسسات العاملة، وتزداد  وشروط

  . فعالیة التحلیل عموماً عندما یتم إجراؤه بشكل مستمر

  )١٤٨(جدول 

  ).S.W.O.T(مضمون تحلیل سوات 

 .لھدفمضّرة في إنجاز ا/ نقاط سلبیة .مساعدة في إنجاز الھدف/ نقاط إیجابیة الوصف
 نقاط الضعف نقاط القوة مبدأ داخلي

العوامل اإلیجابیة في الوقت الحاضر  .الحقائق ـ عوامل المشروع
من خالل صیانتھا وبنائھا وإستعمالھا 

 .كنقاط قوة

السیئة في الوقت  الداخلیة العوامل
العمل على عالجھا، . الحاضر

 .تغییرھا أو إیقافھا
 )مكامن المخاطر(التھدیدات  )مكامن الفرص(الفرص  مبدأ خارجي

العوامل اإلیجابیة للمستقبل من خالل  .الحقائق ـ عوامل المشروع
 .إعطاءھا األولویة والتمسك بھا وبنائھا

السیئة  في  الخارجیة  العوامل
المستقبل، وضع خطط إلدارتھا أو 

 .مواجھتھا
  

صین في مجال القطاعات المراد إستبیان آراء المسؤولین والمتخص) .S.W.O.T(یستلزم تحلیل سوات 
من نقاط القوة والضعف ) .S.W.O.T(ما یتضمنھ تحلیل سوات  وفق تحلیلھا ثم توحید إجاباتھم بشكل مختصر

أھمیتھا وأولویاتھا في التأثیر على المشروع المراد القیام  بحسبومكامن الفرص والتھدیدات لیتم التصویت علیھا 
حلیل العاملي وباإلعتماد على تحلیل فصول الدراسة السابقة التي ناقشت فبعد نتائج تحلیل إسلوب الت. بھ

الخصائص الجغرافیة في المحافظة ومؤشرات التنمیة اإلقلیمیة فیھا إلى جانب القیام بعملیة إستبیان ألراء عینة 
ً من مدراء الدوائر ال) ٥٠(شملت  محافظة ذات العالقة وعدد من المستشارین والخبراء في ال حكومیةشخصا

                                                           
ن طریقتھ مرحلة تخطیطیة یساعد أصحاب القرار بأن یركزوا على المعطیات األساسیة للمشروع وإ) .S.W.O.T(یمثل تحلیل  *)(

نقاط ) S: (كلمة على النحو اآلتيلإختصار ) .S.W.O.T(ھا ویمثـّل كل حرف من. أداة رئیسة لتشكیل الخطط الستراتیجیة في اإلقلیم
 التھدیدات)OOPPPPOORRTTUUNNIITTIIEESS(( ،)T((  الفرص) O(، ))WWEEAAKKNNEESSSS((  نقاط الضعف) W(، ))SSTTRREENNTTHH((  القوة

))TTHHRREEAATTEENNSS( .مج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة برنا: لإلستزادة حول التحلیل ینظر)UN-HABITAT( المكتب ،
ـ ٢٠٠٦، تقریر حالة المدن العراقیة ٢٠٠٦اإلقلیمي ألفریقیا والدول العربیة، تقریر النجف األشرف منظور القطاع الحضري 

  .www.unhabitat.org):االنترنیت(، شبكة المعلومات العالمیة ٢٠٠٧

http://www.unhabitat.org


 

)٢٦٧( 

وأعضاء مجلس المحافظة فضالً عن بعض األساتذة المتخصصین في مجال التنمیة تم تحلیل إستمارات اإلستبیان 
أھمیتھا واألولویة في التنفیذ من خالل ثم تحدید ) .S.W.O.T(مضامین تحلیل سوات بحسب  الموّزعة وتوحیدھا

  :یةالتصویت علیھا و توصـّلت عملیة التحلیل إلى النتائج اآلت

  :للسكان في المحافظة) .S.W.O.T(تحلیل سوات  -١ - ٢ - ٦

  :ـ نقاط القوة

  .نسبة الزیادة السكانیة السنویة عالیة .١
 .نسبة السكان الحضر مرتفعة .٢
 ).عدد الذكور أكثر من األناث(نسبة النوع جیدة  .٣
 ).فتي(شكل ھرم السكان الشاب  .٤
 .عدد السكان النشیطین إقتصادیاً أكثر من غیرھم .٥
 .لسكانیة لیست عالیةالكثافة ا .٦
 .في األنشطة اإلقتصادیة والخدمیة عدد منھم قة الكامنة الكبیرة للسكان وعملالطا .٧

 :ـ نقاط الضعف

  .للسكان غیر متوازن المكانيالتوزیع  .١
 .عمل السكان في األنشطة الخدمیة أكثر من اإلنتاجیة .٢
 .إرتفاع نسبة البطالة .٣

 :ـ مكامن الفرص

اطق التي تعاني من تخلخل سكاني وجذبھم نحوھا من خالل توفیر العمل توجیھ السكان للسكن في المن .١
  .والخدمات فیھا

 . توجیھ السكان للعمل في األنشطة اإلنتاجیة .٢
 .توفیر فرص عمل للباحثین عنھ .٣

  :ـ مكامن التھدیدات

 .تزاید الھجرة إلى المحافظة .١
 .التفجیرات واإلعمال اإلرھابیة .٢
  
  
  :للقطاعات اإلقتصادیة في المحافظة ).S.W.O.T(تحلیل سوات  - ٢ -٢ - ٥
 :للقطاع الزراعي في المحافظة ).S.W.O.T( تحلیل سوات -١ - ٢ -٢ - ٥



 

)٢٦٨( 

 :ـ نقاط القوة
  .الموقع ضمن السھل الرسوبي واألرض المنبسطة والتربة الخصبة .١
 . الخصائص المناخیة المناسبة .٢
 ).نھر الفرات(وجود مورد مائي دائم  .٣
 .وجود الثروة حیوانیة .٤
  .فضالً عن العاصمة بغداد) كربالء، بابل، القادسیة، المثنى(من محافظات الفرات األوسط القرب  .٥
 .أساس إنتاجي مستدام وتعزیز مستوى المعیشة وعامل إقتصادي كبیر .٦
 .شھرة بعض الوحدات اإلداریة السیما ناحیة المشخاب بزراعة المحاصیل الستراتیجیة .٧
عاملة وإن نسبة كبیرة من مجموع السكان من الریف السیما في نسبة عالیة في القدرة الكامنة للقوى ال .٨

 ).العباسیة والمشخاب والكوفة والقادسیة(الوحدات اإلداریة 
 .وجود سوق قویة والقرب من أسواق أخرى .٩
 .وجود مؤسسات تعنى بالنشاط الزراعي السیما كلیة الزراعة .١٠

 :ـ نقاط الضعف
  .األراضي الصالحة للزراعةعدم إستغالل  .١
 .ة عدد العاملین في الزراعة قلیلةنسب .٢
 .منافسة القطاعات األخرى للزراعة السیما متطلبات المستقرات السكنیة الجدیدة .٣
٤.  ً  .تزاید ملوحة التربة جزئیا
 .شحة المیاه وإستخدام طرق تقلیدیة في الري .٥
 .درجات التلوث مرتفعة في بعض المناطق .٦
 .كبیرعدم إستثمار المنتجات الزراعیة في الصناعة بشكل  .٧
 .شبكة الطرق غیر مكتملة ومعظمھا غیر معبّدةو قلّة الخدمات في المناطق الریفیة .٨

 :ـ مكامن الفرص
  .تحسین أسالیب الزراعة التقلیدیة لزیادة اإلنتاج بإستخدام أسالیب علمیة جدیدة وتكنولوجیات ومتطورة .١
 .إستعمال األسالیب الحدیثة في الري وتحسین مصادر المیاه وإدامتھا .٢
 .واسعةوالذي یستصلح مساحات ) افیةكفل ـ شن(جاز المشروع االروائي الكبیر إن .٣
 . العمل على إیقاف مشكلة التصحر .٤
 .إشراك القطاع الخاص وتشجیع مبادراتھم االستثماریة في التنمیة الزراعیة .٥
 .توفیر الخدمات العامة في المناطق الریفیة والزراعیة السیما تحسین شبكة طرق النقل فیھا .٦
ادة وعي المزارعین واإلھتمام بثقافتھم الزراعیة ودعمھم من خالل إمكانیة إقراضھم مبالغ مالیة أو زی .٧

 .تزویدھم بالمعدات الزراعیة الحدیثة وغیرھا
اإلھتمام بزراعة المساحات الخضراء في مدن المحافظة وإقامة أحزمة خضراء حولھا وإعادة تشجیر الغابات  .٨

 . ھا في بعض المناطق الصحراویة التي من شأنھا تقلیل تلوث الھواءعلى جانبي نھر الفرات وتكثیف
اإلھتمام بالتسویق الزراعي والتوّسع باألنشطة الزراعیة في الوحدات اإلداریة المشخاب والعباسیة والكوفة  .٩

 .والحیرة والقادسیة
 . منھا زیادة المشاریع الزراعیة المختلفة التي تخدم الصناعات الزراعیة السیما الغذائیة .١٠
 .إلسھامھا في الجذب السیاحياألشجار الدائمة الخضرة اإلھتمام بزراعة  .١١

 :ـ مكامن التھدیدات
  .ومشكلة التغیرات المناخیة تزاید مساحات التصّحر .١
 .خرىاألستعماالت إلتغیر إستعمال األرض الزراعیة ل .٢
 .إعتماد السوق المحلیة على المنتجات الزراعیة المستوردة .٣
 .لحیوانیة إلى خارج البلدتھریب الثروة ا .٤
 .تقلیص حّصة العراق من میاه نھر الفرات .٥
 :للقطاع الصناعي في المحافظة) .S.W.O.T(تحلیل سوات  -٢ - ٢ -٢ - ٥



 

)٢٦٩( 

  :ـ نقاط القوة

  .المواد األولیةإمكانات وخصائص لتوافر توفـّر  .١
 .القرب من مورد مائي دائم .٢
 .معدل عالي في القدرة الكامنة للقوى العاملة .٣
 .ر المناطق المناسبة للصناعات المختلفةتوفـّ  .٤
 .أساس إنتاجي وتعزیز مستوى المعیشة .٥
 .شھرة المحافظة ببعض الصناعات مثل الصناعات النسیجیة واإلنشائیة والھندسیة .٦

 :ـ نقاط الضعف

  .ومتطّورة واسعةوجود أسواق محلیة  قلّة .١
 .وجود مؤسسات متخّصصة تعنى بالنشاط الصناعي قلّة .٢
 .املین في الصناعة قلیلةنسبة عدد الع .٣
منافسة القطاعات األخرى في توفیر فرص عمل في الصناعة السیما العمل في األجھزة األمنیة وقطاع  .٤

 .الخدمات
 .درجات التلوث مرتفعة في بعض المناطق .٥
 .قلة الخدمات وضعف البنى اإلرتكازیة السیما في المناطق الصناعیة .٦
 .عن شبكة الطرق غیر مكتملةإستخدام وسائل نقل متطورة فضالً  قلّة .٧
 .اإلعتماد على مواد أولیة مستوردة وعدم إستثمار المنتجات الزراعیة في الصناعة .٨
 .من المنتج المستورد كثر سعراً وتكلفةالمنتج المحلي أ .٩

 :ـ مكامن الفرص

  .تحسین اإلنتاج الصناعي وإعتماد معاییر الجودة العالمیة .١
 .إستعمال األجھزة والمكائن المتطّورة .٢
 .التوّسع بالصناعات اإلنتاجیة واإلھتمام بھا السیما الصناعات الھندسیة واإلنشائیة .٣
 .دعم المنتجات الصناعیة المحلیة وزیادة الضرائب على المنتجات المستوردة .٤
 .إشراك القطاع الخاص وتشجیع مبادراتھم االستثماریة في التنمیة الصناعیة .٥
 .في المناطق الصناعیة السیما خدمات الطاقة والنقل والسوق توفیر الخدمات وتطویر البنى اإلرتكازیة .٦
 .اإلھتمام بالسالمة البیئیة والكفاءة اإلقتصادیة للمنشآت الصناعیة .٧
  .اإلھتمام بالصناعات الزراعیة في المناطق الریفیة .٨
 .دعم الصناعات الصغیرة .٩

 :ـ مكامن التھدیدات

  .ستوردة وبأسعار تنافسیةإعتماد السوق المحلیة على المنتجات الصناعیة الم .١
 .ضعف اإلستثمار الخارجي في الصناعة .٢
 .تحّكم دول المنشأ بالصناعات األساسیة .٣
 :للنشاط السیاحي والتجاري في المحافظة) .S.W.O.T(تحلیل سوات  -٣ - ٢ -٢ - ٥

  :ـ نقاط القوة



 

)٢٧٠( 

  .وجود العتبات الدینیة والمواقع األثریة والتراثیة والمراكز العلمیة والثقافیة .١
 .وجود نھر الفرات .٢
 .وجود البساتین والمساحات الخضراء والصحراء .٣
 .معدل عالي في القدرة الكامنة للقوى العاملة .٤
 .أساس إقتصادي وعوائد مالیة عالیة وتعزیز مستوى المعیشة .٥
 .الطابع الدیني والثقافي للمحافظة الذي أسھم كثیراً في رواح السیاحة الدینیة والتجارة .٦
 .األشرف الدولي إفتتاح مطار النجف .٧
 .السیاحة والتجارة يإستثمار كبیر في قطاع .٨
 .وجود غرفة تجارة النجف ومركز تطویر السیاحة .٩
 .وجود شركات السفر والسیاحة .١٠

 :ـ نقاط الضعف
  .عدم وجود أسواق قویة ذات میزات عالمیة .١
 .قلة المؤسسات المتخّصصة التي تعنى بالنشاط السیاحي والتجاري .٢
 .تكون ممتلئة) وقت الذروة(سیاحیة وعدد غرفھا السیما في المناسبات الدینیة قلّة عدد الفنادق ال .٣
 .ضعف كفاءة الخدمات السیاحیة والبنى اإلرتكازیة .٤
 .عدم إستخدام وسائل نقل حدیثة وشبكة الطرق غیر مكتملة .٥
 .ضعف التسویق السیاحي .٦
 .ضعف الخدمات المصرفیة .٧

 :ـ مكامن الفرص
  .رجة تصانیف عالمیةإنشاء فنادق ومطاعم سیاحیة بد .١
 .تشجیع مبادرات القطاع الخاص االستثماریة في التنمیة السیاحیة والتجاریة .٢
 .توفیر الخدمات السیاحیة وتطویر البنى اإلرتكازیة التي یعتمد علیھا النشاط السیاحي .٣
 .اإلھتمام بالمواقع الطبیعیة والحضاریة وتأھیلھا سیاحیًا .٤
 .التراث الثقافي وتوظیفھا في التنمیة السیاحیة في اإلقلیماإلھتمام بنمط العمارة التقلیدي و .٥
 .إقامة المعارض الدولیة والمھرجانات والمؤتمرات العلمیة لدعم التنمیة السیاحیة والتجاریة في اإلقلیم .٦
 .إقامة منطقة للتجارة الحّرة .٧
 .تطویر الخدمات المصرفیة .٨
 .اإلھتمام بالتسویق السیاحي .٩
 .التسھیالت اإلداریة التي تدعم التنمیة السیاحیة والتجاریةإعطاء أولویة لإلجراءات و .١٠
 .عدم إقامة منشآت صناعیة كبیرة في المواقع السیاحیة التي قد تضر سلبًا بالبیئة الطبیعیة والحضاریة .١١
 .فاعلیتھم في عملیة التنمیة السیاحیة إدارة الفنادق والمطاعم وزیادةفي تطویر القدرات الفنیة والخدمّیة  .١٢
 :امن التھدیداتـ مك
  .عدم إستقرار الوضع األمني والسیاسي للبلد .١
 .ضعف اإلستثمار الخارجي في السیاحة .٢
 .على أیدي عاملة أجنبیةبعض الصناعات إعتماد  .٣
 .ضعف التسھیالت المقّدمة للسیاح وعدم یسر اإلجراءات الحدودیة .٤
 .تقلبات السوق العالمیة وأسعار النفط .٥

 
  :لقطاع الخدمات في المحافظة ).S.W.O.T(تحلیل سوات  - ٣ -٢ - ٥

  :ـ نقاط القوة



 

)٢٧١( 

  .خطّة تنمیة األقالیم واألعمال التي تقوم بھا ھیأة األعمار .١
 .وجود مساحات كافیة لبناء الوحدات السكنیة وتوفیر الخدمات .٢
 .تقارب بعض المناطق الحضریة المجاورة والقرى الرئیسة .٣
 .لكوفة ما یسھّل عملیة تقدیم الخدماتوجود منطقة تكتـّل وتجاور تتمثل بمدینتي النجف وا .٤
 .عمل عدد من السكان في قطاع الخدمات .٥
 . الكھربائیة إستثمار القطاع الخاص في توفیر بعض الخدمات السیما اإلسكان والطاقة .٦

 :ـ نقاط الضعف

  .نسبة الزیادة السكانیة عالیة .١
 .للسكان غیر متوازن المكانيالتوزیع  .٢
 . ھاإلحتیاجات للسكن وخدماتتزاید  .٣
المعاییر بحسب  وصعوبة الوصول إلیھا) التعلیمیّة والصحیّة(ضعف خدمات البنى التحتیة اإلجتماعیة  .٤

 .التخطیطیّة المحلیّة والعالمیّة
بحسب  )الطاقة والطرق والماء الصافي والصرف الصحي والمواصالت(ضعف خدمات البنى التحتیة الفنیّة  .٥

 .ةالمعاییر التخطیطیّة المحلیّة والعالمیّ 
 .تركـّز الخدمات في المناطق الحضریّة بشكل كبیر على حساب المناطق الریفیّة .٦
 .بُعد الوحدات اإلداریة المشخاب والقادسیة والحریة والشبكة عن مركز المحافظة .٧
 .التجاوزات الحاصلة واإلستیالء غیر القانوني على األراضي العامة والسكن العشوائي .٨

 :ـ مكامن الفرص

  .وصنع القرارللخدمات ة في عملیة التخطیط المشاركة العام .١
 .بناء وتحسین خدمات البنى اإلجتماعیة والفنیة لتتناسب وحجم سكان المحافظة .٢
 .توفیر الخدمات في المناطق البعیدة التي تعاني من تخلخل سكاني .٣
 .عبّدةمالطرق الوربطھا بشبكة  الوصول إلى خدمات البنى التحتیة السیما في المناطق الریفیةتحسین  .٤
 .توجیھ قیام تكتـّالت ممتدة بین الوحدات اإلداریة لتسھیل عملیة تقدیم الخدمات .٥
 . إكمال شبكة المجاري وإنشاء مصانع كفوءة لمعالجتھا تخدم المناطق الحضریة والریفیة .٦
 .إیجاد أماكن جدیدة للطمر الصحي ورفع النفایات لتقلیل التلوث البیئي .٧
د وتوفیر حاجات السكان من الخدمات وتوعیتھم بإستخدامھا بالشكل إشراك مؤسسات المجتمع في تحدی .٨

 .المناسب
في مجال اإلدارة ) UNDP(ومنظمة ) UNEP(التعاون والعمل المشترك مع المنظمات العالمیة مثل منظمة  .٩

 .والتنمیة المستدامة

 :ـ مكامن التھدیدات

 .تزاید الھجرة إلى المحافظة .١
 .السكان خدمات بما یناسب حجم حاجةقلة التخصیصات المالیة لقطاع ال .٢
  .تعقید اإلجراءات اإلداریة والفنیة من الحكومة المركزیة السیما وزارة البلدیات العامة واألشغال العامة .٣

في تحدید العوامل المؤثرة في  ).S.O.W.T(وتحلیل سوات  ستخدم أسلوب التحلیل العامليمن إخالصة ما تقّدم 
في المحافظة الوحدات اإلداریة  جمیعلل أھم متغیرات ومؤشرات التنمیة ادخة النجف بعد إالتنمیة اإلقلیمیة في محافظ
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ة فیما یتعلق بالتباین اإلقلیمي واإلحصائي في الحیز المكاني للمحافظة یمكن ھاّممًكن من التوصل إلى عدد من النتائج ال
  :عرضھا على النحو التالي

تعد نسبة عالیة تشیر إلى إن الغالبیة ومن التباین الكلي للمتغیرات ) ٪٨٤.٨٩(شتقاق أربعة عوامل فّسرت مجتمعة إ .١
تشّبع عدم فیما تم إستبعاد عامل خامس بسبب . التحلیل ضمنت عملیة التفسیرفي العظمى من المتغیرات التي أدخلت 

  :  عة بما یأتيلم یحقق اإلفتراض المطلوب، وتمثـّلت العوامل األرب بذلك من متغیراتھات أو أكثر متغیرثالثة 

وقد أوضح  .)٩.١٣٥(مقدارھا  قیمة عینیةبو )٣٦.٥٤( رتباین مفّسنسبة بالسكان والخدمات عامل : العامل األول  •
النجف والكوفة (العالقة الوطیدة بین بروز وجود السكان وتوفـّر الخدمات وقد إستأثر بھا مراكز األقضیة الثالث 

 ).والمناذرة

أوضح العامل  ).٥.٤٨(وبقیمة عینیة مقدارھا ) ٢١.٩١٩(بنسبة تباین مفّسر  نمیة العمرانیةالتعامل : العامل الثاني  •
 .األقضیة في مراكز تجلى بشكل كبیرو وأثره في التنمیة اإلقلیمیة افظةفي المحالتنمیة العمرانیة  الثاني أھمیة

 .)٤.١٧(وبقیمة عینیة مقدارھا ) ١٦.٦٨(بنسبة تباین مفّسر  الصناعیة والزراعیةعامل التنمیة : العامل الثالث  •
وأوضح العالقة الوطیدة بین األنشطة اإلنتاجیة السیما بین النشاط الزراعي والصناعي وقد تجلت بشكل بارز في كل 

 .من مركز قضاء النجف والكوفة

أوضح أھمیة  ).٢.٤٣٨(وبقیمة عینیة مقدارھا ) ٩.٧٥٢(عامل التنمیة السیاحیة بنسبة تباین مفّسر : الرابع العامل  •
التنمیة السیاحیة السیما السیاحة الدینیة في المحافظة وأثرھا في التنمیة اإلقلیمیة الذي إقتصر على مركز قضاء النجف 

 .والكوفة

من  ًاكبیر ن جزءًاإمما یعني  )٠.٥(عن ) متغیر ٢٦(البالغة لم تقل قیمة االشتراكیات للمتغیرات الداخلة في التحلیل  .٢
 .المشتقـّةتعلقة بھذه المتغیرات قد ضمنت في العوامل البیانات الم

من خالل متغیر عدد  )٠.٩٨٦(إن اكبر قیمة للتشبعات التي توضح مدى التصاق المتغیرات بالعوامل المشتقة كانت  .٣
  .في الصناعة العاملین

: د تمثلت بالجوانب اآلتیةإن المتغیرات والعوامل المؤثرة في التنمیة اإلقلیمیة التي نتجت عن التحلیل العاملي وق .٤
ما یستلزم التركیز علیھا عند دراسة التباین اإلقلیمي للتنمیة ). السكان، الخدمات، العمران، الصناعة، الزراعة، السیاحة(

  .في المحافظةووضع الخطط والستراتیجیات التنمویة 
لى في سیطرة كل من مركز قضاء الذي تج اإلقلیميأوضحت نتائج التحلیل ان ھناك إتجاه للسیطرة على المستوى  .٥

ما یستدعي معالجة الھیمنة من . النجف ومن ثم مركز قضاء الكوفة واحتاللھا مراتب متقدمة في جمیع العوامل المشتقة
 . إمكاناتھا كما أوضحتھا  الدراسةبحسب  خالل نشر األنشطة وتوزیع الخدمات على الوحدات اإلداریة

  (Regional Imbalance)لمحافظQة النجQف یعQاني مQن مشQكلة التخلخQل اإلقلیمQي        أن النظام العمرانQي أظھر التحلیل  .٦
حیQQث تتركQQز الخصQQائص العمرانیQQة وفعالیاتھQQا المتعQQددة فQQي بعQQض الوحQQدات اإلداریQQة الكبیQQرة السQQیما فQQي مركQQز قضQQاء     

 .النجف
یQة فQي المحافظQة وتقسQیم     ن توظیف إسQلوب المكونQات األساسQیة مًكQن مQن تحدیQد العوامQل المQؤثرة فQي التنمیQة اإلقلیم          ا .٧

مصQفوفة تشQّبع التنمیQة مQع خریطQة توّضQح ذلQك        وتقویمھQا فQي   الوحدات اإلداریQة  مستویات تأثیرھا في بحسب  المتغیرات
 .على الحیز المكاني في المحافظة

فقد أوضح نقاط القوة والضعف ومكامن الفرص والتھدیدات لقطاعات التنمیة ) .S.O.W.T(أما تحلیل سوات 
التي للدراسة جاءت خالصة الفصل تتفق مع الفرضیة الخامسة . أیضًا جمیعھا مؤثرلوحظ بإن و یة في المحافظةاإلقلیم

الوحدات اإلداریة في بحسب  وتتباینأبرزھا عامل الخدمات أشارت إلى وجود عوامل مؤثـّرة في التنمیة اإلقلیمیة 
  .المحافظة
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  .ستراتیجیة التنمیة اإلقلیمیة:  الفصل السادس

تنظیم  من خالل حل مشكالت مكانّیة عّدةل سعىت) التخطیط اإلقلیمي(ستراتیجیة التنمیة اإلقلیمیة إن 
: السیما عند األخذ بالمبادئ الرئیسة للتخطیط التنمويوالخدمیة  قتصادیة واإلجتماعیةقطاعات اإلاإلستثمار في ال

مع ضرورة إقامة عالقات  ،لتتمكن التنمیة في تحقیق أھدافھا) والواقعیة والموضوعیة یةكاملالشمولیة والت(
 .تأمین التطویر المتوازن لكل منطقة من مناطقھإمكانیة إذ تھدف إلى ، في اإلقلیمإیجابیة بین المناطق المختلفة 

المستقبلیة المثلى لإلقلیم باإلعتماد لقطاعیة واوضع البدائل المكانیة اإلقلیمیة ستراتیجیة التنمیة تضّمن توالبد أن 
نتائج التنمیة إیجابیة على التحلیل والتركیب الشامل للنظام التنموي مع مراعاة التنسیق مع النظام البیئي لضمان 

 ىالبیئي وعل التوازنعلى اإلستثمار الشامل للموارد المحلیة والحفاظ على  الستراتیجیة تحرصإذ . وإستدامتھا
مكان والعالقات وطبیعة الیم اإلقتصادي إلستثمار المجال اإلقلیمي للمناطق المختلفة من حیث الوظائف التنظ

السعي لتوفیر أكبر عدد ممكن ووتقدیم الخدمات قیق الجدوى اإلجتماعیة كما تحرص على تح ،الوظیفیة المتكاملة
عددھم لسنة الھدف من  بعد تحدیدان المستلزمات التي تخدم السكعلیھ وغیرھا من  من فرص العمل للباحثین

 . راتیخالل التقد

  :ستراتیجیة التنمیة اإلقلیمیة وإقتراح البدائل التنمویة - ١ -٦

  :ومتطلباتھا مفھوم ستراتیجیة التنمیة اإلقلیمیة -١ -١ - ٦

نمیة لتحقیق أھداف الت تسعى خطـّةبإنھا بمفھومھا العام ستراتیجیة التنمیة اإلقلیمیة یمكن توضیح بإن 
الموارد المتاحة بحسب  تھدف إلى تحدید األنشطة المختلفة وتنظیمھا في حیز مكاني معینفي اإلقلیم، ووتنظیمھا 

ن مشاریع جدیدة لمّدة معینة مع العمل على تھیئة اإلمكانات التي یتحقق من یوالكامنة واإلستعداد الفعلي لتوطـ
وسیلة التنمیة إلستثمار الموارد وتقدیم (معنى أكثر إیجازًا وب. خاللھا أقصى قدر ممكن من النفع العام للسكان

وإن أھم ضمانات نجاح ستراتیجیات التنمیة وخططھا اإلقلیمیة قدرتھا ). الخدمات في بعدھا المكاني والزماني
على الربط والتكامل فیما بینھا إلى جانب تبني إسلوب اإلدارة الالمركزیة في مجال اإلستثمارات بحیث یكون 

بحسب  لوحدات اإلداریة القدرة الكافیة في توزیع إستثمارات الخطة اإلقلیمیة على مشاریعھا التنمویة المختلفةل
ومن أجل تحقیق التوازن وتقلیل التباین المكاني بین . اإلحتیاجات الفعلیة والواقع التنموي لكل منطقة منھا

مارات نحو الخدمات اإلجتماعیة والبنى اإلرتكازیة المناطق المختلفة من المحافظة یتطلب تنمیة وتوجیھ اإلستث
التي ) اإلسكان والتعلیم والصحة والطاقة والطرق والماء الصافي والصرف الصحي(أھمھا اإلستثمار في خدمات 

یعتمد في توفیرھا على حاجة السكان، ویمكن إن یحددوا حجم حاجتھم بأنفسھم أكثر من تحدید حاجتھم من 
لتي تعتمد على تقاریر مرفوعة تكون في كثیر من جوانبھا غیر دقیق وال یحقق ھدف التنمیة الحكومة المركزیة ا

المتمثل بالسكان وتلبیة طموحاتھم وإحتیاجاتھم، مّما یستمر العجز في تقدیم الخدمات وضعف كفاءتھا ینتج عنھا 
خطیط والتنمیة یعد مطلبًا أساسیًا لذا إن تبّني الالمركزیة في الت. آثار سلبیة إجتماعیة وإقتصادیة في اإلقلیم

ومن منطلق ان التنمیة اإلقلیمیة ال . ًا لضمان نجاح عملیة التخطیط وتحقیق التنمیة بأشكالھا المختلفةھاّموشرطًا 
تتحقق إّال بمشاركة فاعلة من السكان الذین یمثلون ھدف التنمیة مع األخذ بالحسبان إن عملیة التنمیة عمومًا 

یمیة على وجھ الخصوص معّقدة ومتشعبة ولیس من السھل التخطیط لھا وتنفیذھا من الحكومة والتنمیة اإلقل
فإن تطبیق الالمركزیة بفاعلیة في عملیة التخطیط والتنمیة یعمل على تطویع برامج التنمیة بسھولة . المركزیة
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لتي تتصف بقدرات معینة قادرة بشرط توافر اإلمكانات السیما الموارد البشریة ا إزاء حاجات السكان ومتطلباتھم
، لما تتیح من فرصة المشاركة من سكان الوحدات اإلداریة المختلفة في عملیة إعداد وتنفیذ على التخطیط والتنفیذ

خطط التنمیة اإلقلیمیة لمناطقھم وحرصھم على إستدامة إنجازاتھا ومشاریعھا، كما وإنھا توفـّر دعمًا ضروریًا 
موارد ما یھیئ فرص النجاح لخطط التنمیة الوطنیة في تحقیق أھدافھا بشكل متوازن في لحشد الطاقات وتعبئة ال

. عموم البلد فضًال عن إسھامھ في تقلیل الفوارق االقتصادیة واإلجتماعیة اإلقلیمیة وتحقیق التوازن المكاني
كانیات االقتصادیة حصر اإلم: (وتتمثل األبعاد األساسیة للتخطیط على مستوى المناطق في عنصرین أساسین

واالجتماعیة والبیئیة وفرص التنمیة في كل منطقة من مناطق المحافظة، رسم ستراتیجیة التنمیة لكل منطقة من 
خالل تحدید أفضل البدائل المتاحة إلستخدام الموارد االقتصادیة وتنمیتھا ضمن إطار التنمیة اإلقلیمیة الشاملة 

  ). في المحافظةوإمكانیة تنفیذھا 

  :أھداف ستراتیجیة التنمیة اإلقلیمیة -٢ -١ –٦

یكمن الھدف الرئیس في الحفاظ على المعالم المحلیة وإدامتھا وتحقیق نمو متوازن من خالل توفیر فرص 
 یمكن تقسیم األھداف العامة لستراتیجیة التنمیةو. عمل والتدریب والتأھیل واإلھتمام بالعلوم وتقنیات المعلومات

  :مجموعات أساسیة وعلى النحو اآلتي حافظة إلى ثالثاإلقلیمیة في الم

من أھمھا الحفاظ على طابع إقلیم النجف الدیني وإستتباب األمان واالستقرار اإلجتماعي إلى : أھداف بیئیة .١
  .وتحقیق السالمة البیئیة والتنمیة المستدامة في اإلقلیم) الطبیعیة والحضاریة(جانب التأكید على حمایة البیئة 

إن اإلنسان الغایة والوسیلة لعملیات التنمیة المستھدفة، لذا البد من مراعاة الستراتیجیة : إجتماعیة أھداف .٢
للتوّسع في تقدیم الخدمات اإلجتماعیة األساسیة وتوفیر فرص العمل المناسبة والتأكید على مبدأ مشاركة السكان 

تدریب والتأھیل االجتماعي مع اإلھتمام بالعلوم واإلھتمام بال. وإسھامھم في تخطیط وتنفیذ المشروعات المحلیة
 .والتقنیات والمعلوماتیة والبحث لتحقیق العدالة اإلجتماعیة والتنمیة المتوازنة بین مناطق اإلقلیم

أبرزھا العمل على تحقیق النمو المتوازن بین مناطق اإلقلیم وزیادة إسھام : أھداف إقتصادیة وتخطیطیة .٣
التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة وتنویع مصادر الدخل وتوسیع القاعدة اإلنتاجیة في القطاع الخاص في عملیات 

مجاالت الخدمات والسیاحة والزراعة والصناعة فضًال عن إستكمال خدمات البنى اإلرتكازیة الداعمة لتحقیق 
 .الكفاءة اإلقتصادیة والتنمیة الشاملة في اإلقلیم

  :یم وإقتراح البدائل التنمویةالرؤیة الستراتیجیة لتقو - ٣  -١ - ٦

التحلیل (في إطار الرؤیة الستراتیجیة لمعطیات الواقع التنموي في المحافظة ونتائج التحلیل اإلحصائي 
سیتم مناقشة أربعة بدائل لستراتیجیة التنمیة ) .S.W.O.T(وتحلیل سوات ) .S.P.S.S(ضمن برنامج ) العاملي

  :اإلقلیمیة في المحافظة وكما یأتي

یقوم فكرة التنمیة المركزیة والتي تعتمد على تركیز التنمیة في ): قطب التنمیة: (البدیل األول -١ - ٣  -١ - ٦
قطب نمو رئیس المتمثـّل بمركز قضاء النجف ومناطق الجذب القائمة لإلفادة من الترابط الوظیفي والتكامل 

   :ما یأتي ھاأھم بیقھمشكالت تواجھ تطھناك لكن  ).٢٤(اإلقتصادي بین األنشطة، خریطة 

  .في الوحدات اإلداریة األخرى إستخدام الموارد الكامنة والمنتشرة ةضعف فرص.  ١
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 .إستمرار إستقطاب مركز قضاء النجف للسكان وإزدیاد الھجرة نحوه.  ٢
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ن واإلختالف في زیادة الضغط على الخدمات في مركز قضاء النجف وما یؤدي إلى زیادة فجوة التبای.  ٣
 .مستویات التنمیة ما بین الوحدات اإلداریة في المحافظة

 .محددات التوسع الحضري لمدینة النجف والمتمثلة بالمقبرة ومنخفض النجف والمطار والمصانع.  ٤
یزید من التخلخل السكاني والتنمیة غیر المتوازنة في مناطق اإلقلیم ویصعب تحقیق إنتشار ثمار التنمیة أو .  ٥
لترشیح من قطب التنمیة نحو الوحدات اإلداریة وتنمیتھا بعد تركـّز السكان والخدمات واألنشطة اإلقتصادیة في ا

مركز قضاء النجف السیما وأّنھ معتمد في نشأتھ وتطوره اإلجتماعي واإلقتصادي على معتقد دیني لھ میزتھ 
ي اإلقلیم لتكن قطب تنموي رئیس وأثرھا في جذب المكانیة الثابتة التي ال یمكن منافستھا من المناطق األخرى ف

 .السكان واألنشطة اإلقتصادیة السیما السیاحة الدینیة واألنشطة المرتبطة بھا في المحافظة

یتبنى فكرة المحاور التنمویة لتعزیز التنمیة على المحاور ): محاور التنمیة: (البدیل الثاني -٢ -٣ -١ - ٦
التركـّز الحضري في عدد محدود من المدن من خالل تشجیع ودعم وتوجیھ  الرئیسة بھدف التخفیف من حّدة

 ).٢٥(خریطة : التنمیة عبر محاور النمو المكانیة على

 .محور النجف ـ الحیدریة شماًال .١
 .شرقًا ـ الحریة ـ محور النجف ـ الكوفة ـ العباسیة .٢
 .المشخاب ـ القادسیة جنوبًاالحیرة ـ محور النجف ـ المناذرة ـ  .٣

مل ھذا التوّجھ على قیام المدن الرئیسة بوظیفة مراكز للتنمیة على المستویین المحلي واإلقلیمي، كما یع
تواجھ لكنھا . یعمل على نشر التنمیة إلى الوحدات اإلداریة األخرى إنطالقًا من المركز عبر محاور نشطة للتنمیة

  :وكما یأتيعّدة مشكالت وتحدیات تقف أمام تحقیق أھدافھا 

تصر التنمیة على المراكز الحضریة دون تنمیة المناطق الریفیة ما یزید من حجم الھجرة إلیھا وما یتبعھا ستق -١
 . من مشكالت عّدة

ھناك مشاریع تنمویة ستراتیجیة ال یمكن إقامتھا ضمن محاور مستندة في تنمیتھا على طرق النقل فحسب  -٢
 .أن تسھم في إقامة تلك المشاریع في مناطق معینة ة أخرى یمكنھاّمدون توفـّر مقومات ووفورات إقتصادیة 

تتطلب تنمیة المحاور تكالیف مادیة عالیة لتحقیقھا السیما وإن المدن المراد تنمیتھا بأن تصبح بمستوى  -٣
مدن تعاني معظمھا من ضعف بنیتھا الخدمیة واإلجتماعیة واإلقتصادیة في  تسعةمراكز للتنمیة یبلغ عددھا 

یتطلب رفع مستوى خدماتھا وبنیتھا اإلرتكازیة في المرحلة الحالیة ومن ثم التخطیط لھا أن ما . الوضع الراھن
 .تصبح مراكز للتنمیة ضمن محاور یمكن اإلستناد علیھا في التنمیة اإلقلیمیة في المحافظة
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على فكرة تنمیة الوحدات  وحدات التنمویةالھ یعتمد توّج): الوحدات التنمویة: (البدیل الثالث - ٣ - ٣ - ١ - ٦
اإلداریة العشرة كافة وحسب توزیع الموارد الكامنة مع تفعیل جمیع القطاعات التنمویة اإلقتصادیة السیما قطاع 

الوحدات (وإن من أھم ممیزات تطبیق بدیل ). ٢٦(التنمیة السیاحیة والزراعیة والصناعیة والخدمات، خریطة 
  :النجف ما یأتي في إقلیم) التنمویة



 

)٢٧٨(  

 .نشر التنمیة الشاملة من خالل تھیئة المناطق الحضریة والقرى الرئیسة . ١
  .الحد من الھجرة المستمرة من القرى إلى المدن وتحقیق التكامل الوظیفي واإلنتاجي بین مناطق اإلقلیم . ٢
  .اإلستثمار األمثل للموارد الطبیعیة الكامنة في مناطق اإلقلیم . ٣

  :ما یأتي بدیلالصعوبات التي تواجھ تطبیق ھذا ال أھملكن 
إن بعض الوحدات اإلداریة تفتقر إلى قطاعات وإمكانات تنمویة یمكن اإلستناد علیھا في عملیة التنمیة السیما  .١

  .ناحیتي الحریة والشبكة
الرئیسة  الوحدات اإلداریة الثانویة صعوبة في تنمیة مناطقھا بمعزل عن الوحدات اإلداریة معظمتالقي  .٢
 . بسبب الترابط الوظیفي واإلداري) مراكز األقضیة(
إن معظم الوحدات اإلداریة تعاني من ضعف البنى اإلرتكازیة والخدمات اإلجتماعیة ما یتطلب جھود كبیرة  .٣

وإمكانات مادیة عالیة في تحویل جمیع الوحدات اإلداریة إلى وحدات تنمویة قد یصعب تنفیذھا في ظل المرحلة 
 .نةالراھ

  :)∗()المثلث التنموي(المنطقة المركزیة للتنمیة : البدیل الرابع -٤ -٣ -١ - ٦

والدراسة المستفیضة لنظریات التنمیة والتخطیط اإلقلیمي التي تم مناقشتھا ضمن الفصل األول  البحثبعد 
نتج إن عملیة إلى جانب إمكانیة تطبیقھا ودراستھا على ضوء معطیات إقلیم الدراسة، یست) اإلطار النظري(

مراكز ومحاور للتنمیة ووحدات تنمویة  التخطیط للتنمیة اإلقلیمیة ال یمكن تحقیق أھدافھا بوجود قطب للتنمیة أو
تضم ثالثة مراكز تنمویة تكون بمثابة القاعدة التي ترتكز علیھا  )∗(*بقدر ما یمكن إیجاد منطقة مركزیة للتنمیة

ویعتقد بإمكانیة تطبیقھا على إقلیم الدراسة . میة إقلیمیة شاملة ومتوازنةالمناطق األخرى في اإلقلیم لتحقیق تن
  .فضًال عن أقالیم أخرى یمكن دراستھا في المستقبل

  :وأھمیتھا في التنمیة اإلقلیمیة) المثلث التنموي(تحدید منطقة  -١ -٤ - ٣  -١ - ٦

 الوحدات اإلداریةوي الذي یضم تم تحدید المنطقة المركزیة للتنمیة في محافظة النجف بالمثلث التنم
لما تتمیز بھ من خصائص أھّمھا توّسطھا ألقضیة كل منھا لتكون منطلقًا لتنمیة ) النجف والعباسیة والحیرة(

یمكن سیاحیة وزراعیة وصناعیة إقتصادیة وإمكانیة المناطق المجاورة فضًال عن تمتعھا بمقومات سكانیة 
من سكان المحافظة ) ٪٥٤.٣(مركز قضاء النجف على حیث سیستحوذ . ن قطاعات قائدة فیھاإستثمارھا وتكّو

من مجموع عدد السكان ) ٪٧٢.٢(سیتصدر من حیث عدد السكان الحضر بإستحواذه على كذلك  ٢٠٢٠في سنة 
وستستمر مراكز األقضیة الثالث السیما المدن الرئیسة في المحافظة بإستقطاب السكان . الحضر في المحافظة

القطاع العام (لسنوات القادمة بسبب توفـّر الخدمات والوفورات اإلقتصادیة الجاذبة لإلستثمارات نحوھا في ا
  .بنسبة أكثر من الوحدات اإلداریة األخرى) والخاص

  

  

  

  
                                                           

وإمكانیة تطبیقھ على حث باإلعتماد على خالصة األفكار النظریة والتطبیقیة لدراسة التنمیة والتخطیط اإلقلیمي تنظیر من البا) ∗(
  .إقلیم الدراسة

لى إقلیم تطبیقھ عمناطق رئیسة یمكن اإلعتماد علیھا في عملیة التنمیة واإلنطالق منھا في تنمیة المناطق األخرى بحسب  )∗∗(
وإمكانیة دراسة أقالیم أخرى تتصف بخصائص ذاتھا أو تتشابھ معھا في جوانب كثیر یمكن تطبیق  .)محافظة النجف(الدراسة 

 .علیھ) المثلث التنموي(
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نحوھا وتقلیل الضغط الحاصل على یتطلب العمل على تنمیة منطقة المثلث التنموي لجذب السكان ما 
مركز قضاء النجف بسبب وجود الوفورات اإلقتصادیة واإلجتماعیة وعوامل أخرى یمكن العمل على إیجادھا 
نسبیًا في ناحیتي العباسیة والحیرة التي یتمیزان بإمكانیتھما اإلقتصادیة وعدم وجود عجز كبیر في خدماتھما 

تتوفـّر فیھ حتى ھ قاعدة تنمویة بوصفیمكن التخطیط للمثلث لذا  تنمویًا،اإلجتماعیة وعدد سكانھما المقبول 
) ٤٠(شكل  لمناطق األخرى في اإلقلیم،لتنمیة في نشر الالخدمات الكاملة واإلقتصاد السلیم، ثم االنطالق منھ 

طقة وال یعني إن تتوقف المشاریع التنمویة في المناطق األخرى لحین نضوج وإكمال المن ).٢٧(خریطة 
ثم الشروع فیھا، بل البد أن تكون مستمرة وموازیة في كل المناطق حتى ال ) المثلث التنموي(المركزیة للتنمیة 



 

)٢٨١(  

تتركز فیھا اإلستثمارات اإلقتصادیة وتتزاید فیھا تقدیم المثلث التنموي سمناطق إّال إن ، امتتسع الفجوة بینھ
ویجذب السكان  ویة السیما الستراتیجیة في المرحلة الراھنةتكون مستقطبة للمشاریع التنمالخدمات اإلجتماعیة و

لیحقـق المثلث تقدمًا في مستواه التنموي ویصبح منطقة مركزیة للتنمیة  نحوه السیما ناحیتي العباسیة والحیرة
  .یمكن اإلعتماد علیھا ومراكزه الرئیسة في نشر ثمار التنمیة إلى الوحدات اإلداریة المجاورة لھا

  

  )٤٠(شكل 

  المثلث التنموي المكاني والقطاعي في محافظة النجف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :وأھمیتھا في التنمیة اإلقلیمیة) المثلث التنموي(منطقة  تحدیدمبررات  -٢ -٤ - ٣  -١ - ٦

  :یمكن إیجاز أھم المبرارات لتحدید منطقة المثلث التنموي في المحافظة وأھمیتھا في التنمیة اإلقلیمیة بما یأتي

تتوفـّر فیھ فرص عمل وخدمات مختلفة السیما األساسیة منھا، لكنھا عادٍة ) عاصمة اإلقلیم(مركز اإلقلیم إن  .١
ما تعاني من ضغط كبیر بسبب النمو السكاني، وحتى نقلـّل الضغط والعجز الحاصل بالخدمات من خالل تقلیل 

مات الالزمة، یحدث ذلك من خالل تنمیة عدد السكان أو الحفاظ على عدد مقبول من السكان یمكن تقدیم لھ الخد
مناطق أخرى یمكن أن تسحب سكان المركز إتجاھھا أو أقل ما یمكن فعلھ إسھامھا في إیقاف الھجرة نحو 

 

  

 المثلث التنموي

 النجف

 حیرةال عباسیةال

 الكوفة الحیدریة

 الشبكة الحریة

 المناذرة

 القادسیة

 المشخاب

  .الخدمات

  .السیاحة

 إقلیم النجف  .الزراعة
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وقد حدّدت في الدراسة بناحیتي العباسیة والحیرة . المركز سواء من مناطقھا أو من المناطق األخرى القریبة منھا
  ).المثلث التنموي(ركز قضاء النجف المنطقة المركزیة للتنمیة لیقوما بذلك ویشكالن مع م

تحقـّق المنطقة المركزیة للتنمیة تشابكات قطاعّیة وترابطات مكانّیة ودعم لوجستي لكل من المراكز التنموّیة  .٢
 .التي تضّمھا فضًال عن دعمھا للمناطق األخرى ومراكزھا التنموّیة التابعة لھا

لھا مركزًا تنمویًا ممیزًا عن إنحاء مساحتھا المكانّیة تعتمد علیھ في أنشطتھا  لكل منطقة البد أن یكون .٣
المختلفة اإلقتصادیة أو اإلجتماعیة أو العمرانیة، وإن كانت تعیش حالة من التخلـّف في مظھرھا العام، یمكن 

 .االعتماد علیھا في عملیة التخطیط والتنمیة اإلقلیمیة
كز تنموي، تتیح لھا الفرصة للتخطیط والتنمیة بقدر أكثر من المنطقة التي المنطقة التي تضم أكثر من مر .٤

تضم مركز تنموي واحد بسبب إن المنطقة األولى تشتمل على أرض واسعة تتوفر فیھا الخصائص والمقومات 
ات الطبیعیة والبشریة بشكل أكبر إلى جانب وجود مراكز تنمویة تحقـّق منفعة عاّمة وعدالة إجتماعیة ووفور

في إستثمار خصائص ) نظام البدائل(إقتصادیة للمنطقة واإلقلیم حتى تتمكـّن من إستخدام مبدأ التعویض واإلحالل 
المنطقة، كما تعطیھا مرونة كبیرة في إختیار المواقع المناسبة للمشاریع التنمویة وأنشطتھا المختلفة السیما 

 .الستراتیجیة منھا
قطاعات وأنشطة ثالث رئیسة  ھأن یمثل إمكانیةكانّیة ثالث تمثلھ وكذلك یشمل المثلث التنموي على نقاط م .٥

، یمكن االعتماد علیھ في توجیھ التنمیة اإلقلیمیة، إذ إن المثلث للمناطق الثالث لتشكـّل مثلث تنموي قطاعي
 . مناسب لیس للتخطیط المكاني فحسب وإنما لتخطیط القطاعات واألنشطة في اإلقلیم أیضًا

بحسب  ..)مربع، خماسي،(تتأخذ المنطقة المركزیة للتنمیة شكًال ھندسیًا آخرًا غیر المثلث مثل ممكن أن  .٦
وجود المراكز التنمویة وقوتھا في التأثیر اإلقلیمي، لكن یفّضل المثلث بضّمھ ثالثة مراكز تنمویة ولیس أربعة أو 

 :أكثر وال أثنین أو مركز واحد وذلك لألسباب اآلتیة
في ھؤالء السكان ازنة أو وسطّیة ما بین متطلبات تقدیم الخدمات للسكان وما یمكن إن ینتجوه إنھا حالة متو - أ

إذ یمكن من خاللھا تنمیة المنطقة المركزیة وحجم . األنشطة اإلنتاجیة في المنطقة التي تضم ثالثة مراكز تنمویة
ویة أو أكثر، حیث إنھا ال تستھلك أو التحدیات الممكن أن تواجھھا أقل من المنطقة التي تضم أربعة مراكز تنم

لتصبح منطقة مركزیة متكاملة تحقـّق العدالة اإلجتماعیة من ثالثة أكثر تتطلب جھود مثلما تتطلبھا المراكز 
 . والكفاءة اإلقتصادیة والسالمة البیئیة فیھا واإلنطالق نحو تنمیة المناطق األخرى وتكاملھا

التعویض لخصائص المنطقة ومقوماتھا المختلفة في منطقة واسعة تضم  ومبدأ) البدائل(إتاحة فرص إستخدام  - ب
مراكز تنمویة ثالث یمكـّنھا في عملیة التخطیط واإلستثمار والتنمیة بشكل أوسع وأفضل، حیث إن الفرص 
المتاحة في المنطقة التي تضم مركز واحد أو مركزین تكون فیھا الفرص اإلستثماریة أقل من منطقة ثالثّیة 

 .راكز التنموّیةالم
كل نقطة من نقاط المثلث التنموي تمثـّل مركزًا تنمویًا رئیسًا لمناطق ومراكز تنمویة ثانویة في اإلقلیم  - ت

 .وبالتالي فإن تنمیة كل منھا یسھم في دعم وتنمیة المناطق والمراكز الثانویة

  :میة اإلقلیمیةوأھمیتھا في التن) المثلث التنموي(ممیزات تطبیق منطقة  -٣ -٤ - ٣  -١ - ٦

أن تنفیذ ستراتیجیة التنمیة اإلقلیمیة في محافظة النجف من خالل التخطیط للمنطقة المركزیة للتنمیة واإلنطالق 
 :  منھا إلى تنمیة المناطق األخرى یمكن أن تحقق عّدة حقائق أھما ما یأتي

اإلفادة من : السیما في المثلث التنموياإلستثمار األمثل للموارد الطبیعیة والبشریة في مناطق اإلقلیم  :أوًال
الموارد الطبیعیة من معادن والمیاه واألراضي القابلة للزراعة والمنطقة الصحراویة والمواقع األثریة والتراثیة 
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والعتبات الدینیة والمراكز العلمیة والثقافیة والمؤسسات األخرى فضًال عن الموارد البشریة المتمثلة بالسكان 
  .النشطین إقتصادیًا والكوادر العلمیة والثقافیة یمكن إستثمار جمیعھا في التنمیة اإلقلیمیة في المحافظةالسیما فئة 

إذ ینبغي تعزیز أنشطة قطاعات اإلسكان : اإلھتمام بالتنمیة العمرانیة والنسیج الحضري في المحافظة :ثانیًا
 :ا ما یتعّلق بما یأتيوالتشیید والبناء في المحافظة من خالل إجراءات فّعالة السیم

 .وضع ضوابط للنمو العمراني السیما في المناطق الحضریة .١
 .إتباع أسالیب تمّكن من زیادة الطاقة االستیعابیة للسكان .٢
 .ضمان إرتباط التصمیم الحضري بسماتھ العربیة واإلسالمیة .٣
 .الحد من مشكلة السكن العشوائي والتجاوزات غیر القانونیة على األراضي .٤
 .المباني والمساكن المتھّرئة والتحّكم بالمباني اآلیلة للسقوطترمیم  .٥

تحقیق التكامل بین المراكز الرئیسة لمنطقة المثلث التنموي كذلك إتصالھا بالوحدات اإلداریة المجاورة  :ثالثًا
یة وتوفـّر وتنمیة المناطق التي تكون ضمن نطاقات تأثیر منطقة المثلث التنموي ما یؤدي إلى مّدھا بثمار التنم

یخفف من حّدة التركـّز والضغط فیھا وإستثمار الطاقة والخدمات وإقامة األنشطة اإلقتصادیة وجذب السكان 
ما یسّھل عملیة االنتشار التدریجي للتنمیة من اإلستیعابیة والتجھیزات األساسیة المتاحة في المناطق الجدیدة، 

إذ ستعتمد المناطق المستھدف تنمیتھا بحسب تسلسل ھرمي متوازن،  المناطق األكثر نموًا إلى المناطق األقل نموًا
حسب التوجھات وعلى المنطقة المركزیة للتنمیة مّما یسّھل عملیة التكامل التنموي والحد من التباینات المكانیة 

 :المكانیة والھیكلیة اآلتیة
من مكانة إجتماعیة  )∗(النجفلما یتمیز بھ مركز قضاء ) النجف والعباسیة والحیرة(المثلث التنموي   .١

إمكانیة  إلى جانبوإقتصادیة كبیرة السیما تنمیة السیاحة الدینیة فیھ وناحیة العباسیة بالنشاط الزراعي والصناعي 
تنمیة السیاحة البیئیة، كذلك ناحیة الحیرة تتمتع بنشاط زراعي كبیر السیما إنتاج المحاصیل الستراتیجیة  فضًال 

في الوحدات اإلداریة الثالث وإمكانبة  ذلك لتوفـّر مقومات .ثریةالزراعیة والسیاحة األعن تنمیة الصناعة 
تكاملھا ودعم أحدھا لألخرى سواء في قطاعات المنطقة ذاتھا أو دعم أحد القطاعات في منطقة معینة للمناطق 

 . األخرى ضمن القطاع ذاتھ
اإلستفادة من اإلتصال بین مدینتي النجف وكربالء من خالل إمكانیة : مركز قضاء النجف ـ ناحیة الحیدریة  .٢

والتواصل مابین سكان المحافظتین التي تربطھم عالقات وثیقة وسكان المناطق األخرى من القاصدین زیارة 
سة في كال المحافظتین یكون مرورھم بناحیة الحیدریة فضًال عن التوّسع العمراني الحاصل بھذا العتبات المقّد

 .إلستثمارات اإلقتصادیة السیما التنمیة الصناعیةاإلتجاه وجذب ا
من خالل إمكانیة اإلستفادة من اإلتصال بین مدینتي الكوفة والحلة : ناحیة العباسیة ـ مركز قضاء الكوفة  .٣

مرورًا بناحیة العباسیة وإمكانیة التوسع العمراني بھذا اإلتجاه وجذب اإلستثمارات اإلقتصادیة السیما في التنمیة 
 .اعیةالزر

                                                           
البد من أن یكون أحد مراكز المثلث التنموي قویًا یمكن اإلعتماد علیھ من الناحیة اإلداریة واإلقتصادیة واإلجتماعیة إلى جانب  )∗(

م، لیوفـّر الدعم الالزم لتنمیة المركزین اآلخرین ویتمكنا من النھوض بواقعھما التنموي وبالتالي یقوما موقعھ الذي یتوّسط اإلقلی
 . بجذب اإلستثمارات والسكان نحوھما وسھما في التنمیة اإلقلیمیة



 

)٢٨٤(  

من خالل إمكانیة اإلستفادة من : ناحیة الحیرة ـ مركز قضاء المناذرة ـ ناحیة المشخاب ـ ناحیة القادسیة  .٤
اإلتصال بین مدینتي الحیرة وأبو صخیر ومحافظة الدیوانیة مباشرًة أو مرورًا بناحیتي المشخاب والقادسیة 

 .اإلقتصادیة السیما في التنمیة الزراعیة وإمكانیة التوسع العمراني بھذا اإلتجاه وجذب اإلستثمارات
ضرورة توجیھ الجھود لتنمیة المناطق البعیدة وذات الموارد : تنمیة المناطق البعیدة ذات الموارد المحدودة  .٥

ویمكن تحقیق ذلك من خالل اإلھتمام بمستوى الخدمات ) الحریة والشبكة(المحدودة وتتمثـّل بالوحدات اإلداریة 
 .وتنمیة نشاطھا الزراعياألساسیة ین وظائف القرى وخدماتھا الحضرّیة مع تحس

تعمیق مفھوم التكامل بین البیئة والتنمیة المستدامة مع وضع أنظمة وضوابط حازمة لحمایة : حمایة البیئة :رابعًا
 . البیئة من اآلثار السلبیة للتنمیة الصناعیة وتزاید معدالت التحّضر

لمركزیة والحكومة المحلیة في عملیة التخطیط والتنمیة اإلقلیمیة وتعزیز التنسیق بین الحكومة ا :خامسًا
المنظومة المؤسساتیة المتكاملة بھدف الوصول إلى ستراتیجیة ناجحة للوحدات اإلداریة في المحافظة بما یناسب 

 .كل منھا
سات المجتمع المدني تقوم مؤس: دعم مؤسسات المجتمع المدني وإشراكھا في عملیة التنمیة والتخطیط :سادسًا

إذ یمكن اإلفادة من عملھا  في التواصل مع طموحات السكان ومحاولة تلبیة إحتیاجاتھم المختلفة، ھامبدور فاعل و
ودعمھا من خالل ترسیخ أھمیة خدماتھا واإلرتقاء بوسائلھا وأسالیب أدائھا وتشجیع إنشاء مؤسسات خدمّیة 

 .ًال عن إشراكھا في عملیة التخطیط والتنمیة في اإلقلیمتطوعّیة متخّصصة تعنى بتنمیة المجتمع فض
التحّول التدریجي نحو الالمركزیة اإلداریة وتعزیز اإلدارة والتخطیط والتنمیة على مستوى المناطق  :سابعًا

  .والوحدات اإلداریة في المحافظة
  

   :ستراتیجیة التنمیة لمنطقة المثلث التنموي والمناطق األخرى -٤ -٤ -٣ -١ - ٦

إن تخطیط المنطقة المركزیة للتنمیة من أجل تنفیذ ستراتیجیة التنمیة اإلقلیمیة في المحافظة واإلنطالق منھا إلى 
تنمیة المناطق األخرى وتتحقق من خالل تنمیة قطاعیة ناجحة ذات أبعاد مكانیة باإلعتماد على معرفة حجم 

بیعیة واإلقتصادیة في المحافظة بإستخدام األسالیب السكان وخصائصھم الجغرافیة وعلى العوامل والمقومات الط
  :والوسائل الممكنة یمكن إختزالھا بما یأتي

وتتمثـّل بتوفیر الخدمات اإلجتماعیة والبنى اإلرتكازیة وتنمیتھا تنمیة مستدامة في : تنمیة الخدمات اإلجتماعیة .١
المركزیة للتنمیة من أجل تحقیق وفورات جمیع الوحدات اإلداریة وضمان تمّیزھا والقوى العاملة في المنطقة 

إجتماعیة وإقتصادیة یمكن من خاللھا التكامل مع التوّجھ اإلقتصادي من إستخدام األیدي العاملة الماھرة وتحسین 
وتنقسم تنمیة الخدمات . كفاءتھم وزیادة تحفیزھم مع وجود بنیة إرتكازیة ممیزة تستقطب المشاریع اإلستثماریة

  :ني إلى ما یأتيفي بعدھا المكا

اإلھتمام بتوفـّر الخدمات اإلجتماعیة والبنیة التحتیة في المناطق الریفیة ضمن الوحدات : التنمیة الریفیة. أ
اإلداریة كافة السیما الخدمات التعلیمیة والصحیة وخدمات الطاقة والطرق والماء الصافي للنھوض بواقعھا 

 . الزراعیةالتنموي وجذب السكان وإسھامھا في التنمیة 



 

)٢٨٥(  

العمل على زیادة نسبة التحّضر السیما في ناحیتي العباسیة والحیرة من خالل اإلھتمام : التنمیة الحضریة. ب
بالخدمات الحضریة السیما خدمات اإلسكان والطاقة والماء الصافي والصرف الصحي والطرق فضًال عن إقامة 

ة في نجاح خطط ھاّمثلھ من مرتكز  من مرتكزات الالمشاریع التنمویة األخرى في المراكز الحضریة لما تم
 .التنمیة وتنفیذ مشاریعھا الستراتیجیة

تنمیة السیاحة الدینیة في مركز قضاء النجف ومن ضمنھا الكوفة والسیاحة البیئیة في : التنمیة السیاحیة .٢
مواقع الحضاریة والطبیعیة العباسیة والسیاحة التأریخیة في ناحیة الحیرة من خالل تأھیل المناطق السیاحیة وال

كفاءة خدماتھا ونمط نزالئھا بحسب  وإنشاء الفنادق والمطاعم السیاحیة الجدیدة فیھا وتصنیفھا إلى درجات
وأھمیتھا المكانّیة وتتكامل األنشطة السیاحیة مع القطاعات اإلنتاجیة من خالل العمل والتنسیق المستمر بما یحقق 

  .یر التنمیة المستدامة للسیاحةضمان الجودة والحفاظ على معای
وإقامة مشاریع زراعیة ستراتیجیة في المنطقة المركزیة للتنمیة وتثبیت مواقع األراضي : التنمیة الزراعیة .٣

خصوبتھا وأھمیتھا المكانّیة وإمكانیات التنمیة فیھا وزیادة اإلنتاج بحسب  الزراعیة وتصنیفھا إلى درجات
ع إمكانیة تكاملھا مع األنشطة اإلنتاجیة األخرى السیما األنشطة الصناعیة الزراعي للمحاصیل الستراتیجیة م

 .ومنتجاتھا القابلة للتصدیر مع الحفاظ على معاییر التنمیة المستدامة
اإلعتماد على منطقة المثلث التنموي واإلنتقال بھا إلى مسار نمو جدید من خال التنّوع : التنمیة الصناعیة .٤

ى عدد من األنشطة الرئیسة التي تتسم بإرتفاع القیمة المضافة وتتمثل بالصناعات الصناعي مع التركیز عل
اإلنشائیة والھندسیة والنسیجیة والغذائیة وتحدید مواقعھا أطراف المنطقة المركزیة للتنمیة بما ال یؤثر سلبًا على 

م والتدفق الكبیر لإلستثمارات التي التنمیة المستدامة إلى جانب ما یمكن تحقیقھ من تحفیز النمو اإلقتصادي لإلقلی
 .تضیف القدرة العالیة في دعم الصناعات الموجھة نحو التصدیر خارج اإلقلیم

  

  

  

  

 )∗(:وخصائصھم الجغرافّیة ٢٠٢٠تقدیرات السكان لسنة  - ٢ - ٦

 :النمو السكانينسبة  -١ -٢ -٦

تنمیMة اإلقلیمیMة التMي تعتمMد علMى      ة في رسMم سMتراتیجیات التخطMیط وال   ھاّمالنمو السكاني ركیزة  نسبةمثـّل ت
األسMاس فMي تحدیMد التقMدیرات والتوقعMات لحجMم السMكان فMي         العنصMر  مثMل  تتقدیرات أعداد السكان في اإلقلMیم، إذ  

المحافظة للسنوات الالحقة واالعتماد علیھا في عملیة التخطیط للمشاریع الخدمّیة واألنشطة التنموّیة المختلفة فMي  
النمMو السMكاني فMي محافظMة النجMف وإحتسMابھ مMن خMالل معادلMة الزیMادة السMكانیة بMین              نسبةید وقد تم تحد. اإلقلیم
متضمنة التوقعات المستقبلیة لحجم السكان  ٢٠٢٠لوضع تقدیرات عدد السكان في سنة ) ٢٠١٠ـ   ١٩٩٧(سنتي 

  .)٤١(وشكل  )١٤٩(جدول . في كل وحدة إداریة وحسب البیئة
                                                           

ن ات ونسبة الزیادة مابیالتقدیرات لعدد السكان وتوزیعھم الجغرافي والبیئي إحتسبت من الباحث باإلعتماد على معادلة التقدیر )∗(
 .٢٠١٠ونتائج الحصر  ١٩٩٧تعداد 



 

)٢٨٦(  

الوحMدات اإلداریMة والبیئMة، إذ یبلMغ أعلMى      بحسMب   وقد تباین) ٥.١٢(المحافظة  النمو السكاني في نسبةبلغ ت
علMى التMوالي ویبلMغ أدنMى     ) ٥.٧٦(ثMم مركMز قضMاء النجMف     ) ٩.٢٨(لنمو السكان سّجل في ناحیة الحیدریMة   نسبة

عباسMیة  لنمMو السMكان الحضMر فMي نMاحیتي ال      نسMبة وقMد سMّجل أعلMى    ). ٠.٩٨(معدل سّجل في ناحیة القادسMیة نحMو   
على التوالي وسّجل أدنى معدل في مركز قضاء الكوفة وناحیMة المشMخاب   ) ١١.٤٢(و) ١٣.٧٨(والحیدریة نحو 

لنمMو السMكان الریMف فMي مركMز قضMاء النجMف         نسMبة في حMین سMّجل أعلMى    . على التوالي) ٤.١٩(و) ٣.٨٧(نحو 
سّجل في نMاحیتي القادسMیة والمشMخاب     نسبةعلى التوالي وسّجل أدنى ) ٨.٤٣(و) ١٣.٥١(وناحیة الحیدریة نحو 

  .على التوالي) ٢.٤١(و) ٠.٥٦(نحو 

  :المكانيعدد السكان وتوزیعھم  -٢ -٢ - ٦

بحسب  ٢٠٢٠نسمة في سنة ) ١٩٩٧٣٤٤(یتضح من التقدیرات لعدد سكان محافظة النجف سیبلغ حوالي 
إنھا تتباین من منطقة ألخرى بسبب  التقدیرات للسكان، وستشمل الزیادة السكانیة جمیع الوحدات اإلداریة، إّال

كذلك توزیعھم البیئي وفئاتھم ، معدالت النمو والبیئة الناتجة عن إختالف العوامل االقتصادیة والطبیعیة لكل منھا
من إجمالي سكان المحافظة وبالمرتبة الثانیة مركز ) ٪٥٤.٣(العمریة، حیث سیستحوذ مركز قضاء النجف على 

وبعد ذلك كل من ناحیتي العباسیة والمشخاب ) ٪٦.٧(ثم مركز قضاء المناذرة نحو ) ٪١٦(قضاء الكوفة حوالي 
فیما ستمثـّل كل من الوحدات اإلداریة ) ٪٤.٧(على التوالي، سیتبعھا ناحیة الحیدریة نحو ) ٪٥.٣(و) ٪٥.٩(
) ٪٠.٠٧(كة بحوالي على التوالي وأخیرًا ناحیة الشب)٪٢(و) ٪٢.٣(و) ٪٢.٨(نحو ) الحیرة والقادسیة والحریة(

نلحظ ان مركز قضاء النجف سیستمر بإستقطاب السكان وبإعداد . من إجمالي تقدیرات عدد السكان في المحافظة
إذ إستحوذ كل منھا على نسبة أعلى عن ما حققتھ ) الحیدریة والمناذرة والحیرة(كبیرة كذلك الوحدات اإلداریة 

لزیادة التي ستحصل في الوحدات اإلداریة واالعتماد علیھا في وعلیھ البد األخذ بالحسبان ا. ٢٠١٠ سنةفي 
  .التخطیط لمشاریع التنمیة المختلفة كما سیوّضح الحقًا

  

  )١٤٩(جدول 

  ٢٠٢٠البیئة والوحدات اإلداریة في محافظة النجف لسنة بحسب  تقدیرات عدد السكان

  المجموع  عدد السكان الریف  عدد السكان الحضر  الوحدة اإلداریة  ت

 ١٠٨٤٥٦٩  ٥٨٨٩٦  ١٠٢٥٦٧٣  النجف.ق. م  ١

 ٩٤١٧٩  ٦٠٨٢٤  ٣٣٣٥٥  الحیدریة. ن  ٢

 ١٤٧٠  ٧٩٤  ٦٧٦  الشبكة. ن  ٣

 ٣١٨٩٢٤  ١١٥٤٢٥  ٢٠٣٤٩٩  الكوفة. ق. م  ٤

 ١١٨٥٦١  ٨٨٦٢٠  ٢٩٩٤١  العباسیة. ن  ٥

 ٣٩٦٨٠  ٢٢٣٤٠  ١٧٣٤٠  الحریة. ن  ٦

 ١٣٣٦٤٦  ٩٢٠٠٦  ٤١٦٤٠  المناذرة.ق. م  ٧

 ٥٥٧٤٨  ٣٢٣٠٣  ٢٣٤٤٥  الحیرة. ن  ٨



 

)٢٨٧(  

 ١٠٥٢٤٦  ٦٧٨٧٠  ٣٧٣٧٦  المشخاب. ن  ٩

 ٤٥٣٢١  ٣٦٩٦٤  ٨٣٥٧  القادسیة. ن  ١٠

  ١٩٩٧٣٤٤  ٥٧٦٠٤٢  ١٤٢١٣٠٢  المجموع
 pn= po (1+r n):  على معادلة الزیادة السكانیةو) ٢٦(و) ١٣(الجدولین باإلعتماد : المصدر

  عدد السنوات=  n   النمو  =  rالتعداد السابق   =  poالتعداد الالحق    =  pn:  حیث ان

  .Clarke, John, Population Geography, second edition, pergamon pressltd, London, 1972, P146:المصدر 

  )٤١(شكل 

  ٢٠٢٠البیئة والوحدات اإلداریة في محافظة النجف لسنة بحسب  تقدیرات عدد السكان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).١٤٩(باإلعتماد على جدول : المصدر

  :لتركیب البیئي للسكانا -٣ -٢ - ٦

یالحMظ مMن   . إن دراسة التركیب البیئي للسMكان أھمیMة كبیMرة فMي التخطMیط والتنمیMة اإلقلیمیMة كمMا ذكMر سMابقاً          
ونسMبة  ) ٪٧١.٢(البیئة إن عدد السكان الحضر ستبلغ نسبتھم نحMو   بحسب  خالل التقدیرات السكان في المحافظة

 سMنة النسMبة ذاتھMا فMي     ٢٠٢٠عMدد السMكان فMي المحافظMة لسMنة      مMن مجمMوع   ) ٪٢٨.٨(عدد السMكان الریMف نحMو    
ما یشیر إلى إن الزیادة في عدد السMكان الحضMر وعMدد السMكان الریMف سMتكون متسMاویة        ). ١٤٩(جدول . ٢٠١٠

 سMMنةعلMMى مسMMتوى المحافظMMة، إذ مMMا بقMMت العوامMMل والظMMروف فMMي المنMMاطق الحضMMریة والریفیMMة علMMى حالھMMا فMMي    
على مستوى الوحدات اإلداریة یالحظ تباین وتغّیر بنسب عدد السMكان الحضMر والریMف     لكن عند البحث. ٢٠٢٠

مMن مجمMوع عMدد    ) ٪٧٢.٢(، فسMتبلغ نسMبة عMدد السMكان الحضMر فMي مركMز قضMاء النجMف          ٢٠١٠ سMنة عّما فMي  
، یMأتي بالمرتبMMة الثانیMة مركMMز   ٢٠١٠ سMMنةفMي  ) ٪٧١.٦(بعMدما بلMMغ   ٢٠٢٠السMكان الحضMر فMMي المحافظMة لسMMنة    

) ٪٢.٩(ویأتي بعدھا كMل مMن مركMز قضMاء المنMاذرة وناحیMة المشMخاب بحMوالي         ) ٪١٤.٣(قضاء الكوفة بحوالي 
على التوالي، جاء بعد ذلك ) ٪٢.١(و) ٪٢.٤(على التوالي، ثم كل من ناحیتي الحیدریة والعباسیة نحو ) ٪٢.٦(و

أخیرًا كل من ناحیتي القادسیة والشMبكة  على التوالي و) ٪١.٢(و) ٪١.٧(كل من ناحیتي الحیرة والحریة بحوالي 
وھناك اتجاھًا للتركMز السMكاني   . على التوالي من مجموع السكان الحضر في المحافظة) ٪٠.٠٥(و) ٪٠.٦(نحو 



 

)٢٨٨(  

في مركز قضائي النجف والكوفة السیما مدینتي النجف والكوفة وتزاید أھمیتھمMا االجتماعیMة واالقتصMادیة حیMث     
ما یستدعي توفیر الخدمات . ٢٠٢٠ سنةإجمالي عدد سكان المحافظة الحضر في  من) ٪٨٦.٥(سیسھمان بحوالي

الحضرّیة الالزمة التي تسد إحتیاجات السكان فضًال عن اإلعتماد علMیھم فMي مشMاریع التنمیMة اإلقتصMادیة السMیما       
تبMة األولMى مMن    سیحتل مركز قضاء الكوفMة المر في حین . المشاریع السیاحیة والصناعیة والتجاریة في المحافظة

ثMم ناحیMة   ) ٪١٦(یMأتي بعMده مركMز قضMاء المنMاذرة نحMو       ) ٪٢٠(حیث عدد السكان الریف في المحافظة بحMوالي  
الحیدریMة  (فیما ستبلغ نسبة إعداد السMكان الریMف فMي كMل مMن      ) ١١.٨(وناحیة المشخاب ) ٪١٥.٤(العباسیة نحو 

) ٪٦.٤(نحMMو  ) القادسMMیة والحیMMرة والحریMMة  (علMMى التMMوالي ثMMم كMMل مMMن    ) ٪١٠.٢(و) ٪١٠.٦(نحMMو )  والنجMMف
من مجموع عدد السكان الریف في المحافظة ) ٪٠.١(على التوالي ثم أخیرًا ناحیة الشبكة نحو ) ٪٣.٩) (٪٥.٦(

ما یالحظ إن السكان الریف في المحافظMة سیتركMـّزون فMي مركMز قضMائي الكوفMة والمنMاذرة بواقMع         ، ٢٠٢٠لسنة 
مMن عMدد   ) ٪٦٣(فMي ناحیMة العباسMیة وناحیMة المشMخاب، یالحMظ إن أكثMر مMن         ) ٪٢٧(وحوالي أكثMر مMن   ) ٪٣٦(

سكان الریف المحافظة سیتركـّزون في أربعة وحدات إداریة فقط، مMا یتطلMب تقMدیم المزیMد مMن الخMدمات الریفیMة        
وعنMد   .المحافظMة واالھتمام بالنشاط الزراعي في ھذه الوحدات اإلداریة واالعتماد علیھا في التنمیة الزراعیة فMي  

عMدد السMكان وتMوزیعھم البیئMي     بحسMب   البحث في كل وحدة إداریة وتقسیم مجتمعھا إلى مجتمع حضري أو ریفي
حتMى یمكMن تMوفیر األنشMطة والمشMاریع التنمویMة التMي تMتالئم وطبیعMة مجتمMع كMل منھMا، یالحMظ إن مركMز قضMMاء               

مMن مجمMوع عMدد سMكانھا،     ) ٪٨١.٦(الریMف علMى   النجف یغلب على مجتمعھ الطابع الحضري بإستحواذ السكان 
علMى التMوالي مMن مجمMوع عMدد      ) ٪٦٣.٨(و) ٪٧٤.٧(یأتي بعدھا كل مMن مركMز قضMائي المنMاذرة والكوفMة نحMو       

في حین إن ناحیة القادسیة یغلب على مجتمعھMا الطMابع الریفMي بإسMتحواذ السMكان الحضMر علMى        . سكان كل منھما
) ٪٦٤.٦(و) ٪٧٤.٧(أتي بعده كل من العباسیة والحیدریة والمشMخاب نحMو   من مجموع عدد سكانھ، ی) ٪٩٤.٦(
  .على التوالي من مجموع عدد سكان كل منھا)٪٦٤.٥(و

  

   

  : الكثافة السكانیة -٤ -٢ -٦

ھناك عالقة بین ستراتیجیة التنمیة اإلقلیمیة وإعادة توزیع السكان التي تسعى إلى تحقیقھMا بعMد معرفMة منMاطق     

ومستقطبة لھMم، عMن المنMاطق قلیلMة السMكان والسMعي إلسMتقرار سMكان المنMاطق المختلفMة والحMد مMن             كثیفة السكان 

ھجرتھم إلى المنMاطق المتطMّورة فضMًال عMن تقلیMل الMزخم السMكاني فMي المنMاطق المتطMّورة والسMیطرة علMى تقMدیم              

بعدما  ،)١٥٠(جدول  ،٢٠٢٠ لسنة ٢كم/نسمة) ٦٩.٣(ستبلغ نسبة الكثافة السكانیة في محافظة النجف  .الخدمات

مّمMا یالحMظ ھنMاك زیMادة مسMتمرة بالكثافMة السMكانیة بMین مMدة          . ٢٠١٠ سMنة فMي   ٢كMم /نسMمة ) ٤٤.٨(كانت حMوالي  

وإذا ما استبعدنا مساحة األرض الكبیMرة لناحیMة الشMبكة التMي تعMد غیMر       . وأخرى بسبب الزیادة السكانیة في اإلقلیم

یكMون للمؤشMر قیمMة حقیقیMة لنحصMل علMى نسMبة الكثافMة السMكانیة أكثMر واقعیMة            مأھولة بالسكان نسبیًا من أجMل أن  

وھذه نسبة عالیة یتمیز بھا اإلقلیم، ویفّضل إن تكون ھذه النسبة متوازنة  ٢كم/نسمة) ٥٨٣(لإلقلیم فتصبح النسبة 

ضMغطًا كبیMرًا علMى    ، حتMى ال تشMكل زخمMًا سMكانیًا و    )الوحMدات اإلداریMة فMي المحافظMة    (في مناطق اإلقلMیم الواحMد   

الخدمات والبنى اإلرتكازیة وتزایMد الطلMب علMى فMرص العمMل فMي منطقMة دون سMواھا ومMن ثMم حMدوث مشMكالت             



 

)٢٨٩(  

التباینMات فMي   إجتماعیة وعجز في تقMدیم الخMدمات تMؤثر سMلبًا علMى سMیر عملیMة التنمیMة اإلقلیمیMة المتوازنMة، لكMن            

ضMحة فیھMا، إذ سMتكون نسMبة الكثافMة السMكانیة فMي مركMز قضMاء          الكثافة السكانیة بین الوحدات اإلداریة سMتكون وا 

لتستحوذ على المرتبة األولى بعدما كانMت مسMتحوذ علیMھ مركMز قضMاء       ٢كم/نسمة)٢٧٢٧.٥(المناذرة عالیة نحو 

، إذ سMیمثالن منطقتMان كثیفتMان    ٢كMم /نسمة) ٢٤٧٢.٣(الذي سیحل بالمرتبة الثانیة وبنسبة  ٢٠٢٠الكوفة في سنة 

بسبب مساحتھما الصغیرة قیاسًا إلMى عMدد سMكانھما الكبیMر نسMبیًا، ثMم یMأتي مركMز قضMاء النجMف بحMوالي             بالسكان

وناحیة  ٢كم/نسمة) ٥٣١.٧(ثم ناحیة العباسیة  ٢كم/نسمة) ٨٥٥.٧(وناحیة المشخاب نحو  ٢كم/نسمة) ٩٥٧.٣(

احیتي القادسMMیة والحیMMرة بنسMMبة ، فیمMMا سMMتبلغ نسMMبة الكثافMMة السMMكانیة فMMي نMM  ٢كMMم/نسMMمة) ٤٦٦.٨(الحریMMة بحMMوالي 

فMي حMین سMتبلغ     ٢كMم /نسMمة ) ٧٦.٧(وبالمرتبة التالیة ناحیة الحیدریMة   ٢كم/نسمة)٢٠٢.٧(و ٢كم/نسمة)٢٥٣.٢(

لذا فإن كل من الوحMدات  . ٢كم/نسمة) ٠.٠٦(في ناحیة الشبكة ذات المساحة الكبیرة والعدد السكان القلیل حوالي 

ستكون مناطق األكثر كثافة سكانیة في المحافظة وعلیھ ال بMد ان  ) نجف والمشخابالمناذرة والكوفة وال(اإلداریة 

یتوافر فیھا الخدمات وإقامة المشاریع التنمویة بدرجة مالئمة وقادرة على خدمة سكانھا إلى جانب توفیر الخدمات 

زوح أو ھجرة منھا وفرص عمل وإقامة المشاریع في المناطق األقل عددًا من السكان سواء لضمان عدم حدوث ن

إلى المناطق الكثیفة السكان وتتوفر فیھا الخدمات أو لجذب السكان من المناطق التMي تعMاني مMن كثافMة عالیMة مMن       

  .تحقیق تنمیة إقلیمیة متوازنةیكون توزیع السكان بشكل متوازن على مساحات الوحدات اإلداریة والسكان ل

  

  

  

  )١٥٠(جدول 

  ٢٠٢٠التقدیرات لسنة بحسب  داریة في محافظة النجفالكثافة السكانیة للوحدات اإل

  ٢كم/الكثافة السكانیة نسمة  الوحدة اإلداریة  ت

  ٩٥٧.٣  النجف  ١

  ٧٦.٧  الحیدریة  ٢

  ٠.٠٦  الشبكة  ٣

  ٢٤٧٢.٣  الكوفة  ٤



 

)٢٩٠(  

  ٥٣١.٧  العباسیة  ٥

  ٤٦٦.٧  الحریة  ٦

  ٢٧٢٧.٥  المناذرة  ٧

  ٢٠٢.٧  الحیرة  ٨

  ٨٥٥.٧  المشخاب  ٩

  ٢٥٣.٣  القادسیة  ١٠

  ٦٩.٣  المجموع 

  .مساحة الوحدات اإلداریةالذي یضم  )١٤(جدول و) ١٤٩(باالعتماد على جدول : المصدر

  

  

  

  

  

  :والخدمیةاإلجتماعّیة  تنمیةالستراتیجیة  -٣ – ٦

  :ستراتیجیة تنمیة خدمات اإلسكان - ١ -٣ – ٦

عام یعد تطویر الحالة المعیشّیة  إن تنمیة خدمات اإلسكان وتحسین الحالة النوعیة للوحدات السكنیة بشكل
وإن عدد الوحدات السكنیة الحالیة تعاني من عجز وسیتضاعف العجز في . للسكان والنھوض بواقعھم اإلجتماعي

سیبلغ عدد سكان محافظة النجف سنة الھدف إذا ما أنشأت وحدات سكنیة جدیدة إلى جانب ترمیم القدیم منھا، إذ 
كما إن المحافظة تعاني من مستوى إكتظاظ سكاني  )∗(كما ُذكر سلفًا ٢٠٢٠نسمة في سنة ) ١٩٩٧٣٤٤(إلى 

ألف  )٢٠٠(لذا فأن ھناك حاجة فعلّیة مؤشرة في المحافظة لبناء ، )٪١٠(عالي في الوحدات السكنیة یصل إلى 
المفترض  وحسب ونموھم في اإلقلیم مع زیادة إعداد السكانالسكنیة ویزداد الطلب على الوحدات  )١(.وحدة سكنیة

 ٢٠٢٠أفراد لسنة ) ٦( معدل إفراد األسرة تقدیر إنوعلى  )∗*(إن تحصل كل أسرة على وحدة سكنیة خاصة بھا
وحدة سكنیة في المناطق الحضریة ونحو ) ٢٣٦٨٨٤(وحدة سكنیة بواقع ) ٣٣٢٨٩١(فیجب أن تتوفر 

                                                           
  .٢٠٢٠لسنة  باالعتماد على معادلة إحتساب تقدیرات عدد السكان *)(

  .٩، ص٢٠١١ھیأة إستثمار النجف األشرف، دلیل ھیأة إستثمار النجف األشرف، مطبعة الرائد، النجف األشرف، ) ١(
عدد : خاللمن لسنة الھدف یتم إحتساب عدد الوحدات السكنیة اصة بھا، وكل أسرة على وحدة سكنیة خ حصول نبغيی )**(

  ).معدل أفراد األسرة÷ مجموع السكان = (وعدد األسر . عدد األسر= الوحدات السكنیة 



 

)٢٩١(  

فأن ) ٦.٨(البالغ  ٢٠١٠األسرة لسنة وإذا إعتمدنا على معدل أفراد . وحدة سكنیة في المناطق الریفیة) ٩٦٠٠٧(
وحدة سكنیة في المناطق الحضریة، ونحو ) ٢٠٩٠١٥(وحدة سكنیة بواقع ) ٢٩٣٧٢٧(الحاجة للمساكن ستكون 

وحدة سكنیة ) ١٩١٣٠٦(وبما إن عدد الوحدات السكنیة الحالي یبلغ . وحدة سكنیة في المناطق الریفیة) ٨٤٧١٢(
 ٢٠٢٠في الریف، فإن الحاجة للوحدات السكنیة ستبلغ في سنة ) ٤٩٩٦٦(في الحضر ونحو) ١٤١٣٤٠(بواقع 

وحدة سكنیة في ) ٤٦٠٤١(وحدة سكنیة في الحضر ونحو ) ٩٥٥٤٥(وحدة سكنیة بواقع ) ١٤١٥٨٦(حوالي 
النجف ـ الكوفة ـ : (تنمیة قطاع اإلسكان في المحافظة تأتي األولویة إلى الوحدات اإلداریة اآلتیةفإن . الریف
على التوالي بسبب الحاجة لھا وضّمھا إلعداد سكانیة كبیرة كما في جدول ) رة ـ العباسیة ـ المشخابالمناذ

)١٥١.(  

أولك )١٢(دونم )٣٨(قضاء الكوفة بمساحة مركز السكني في  )البو ماضي(سیقام مشروع مجمع 
وھناك مشاریع . المشروع علیھا شاءتم إستمالك األرض لصالح دائرة إسكان المحافظة إلن ٢م)٢٦.٢٤(

ألف ) ٤٠(قید االنجاز في المحافظة تمت الموافقات الرسمیة علیھا لبناء أكثر من ) قطاع خاص(استثماریة سكنیة 
مشروع سكني تضم ) ١٧(، بواقع )١٤( ملحق، )شركات محلیة وعالمیة(وحدة سكنیة من قبل القطاع الخاص 

مشاریع تضم ) ٤(ركز قضاء الكوفة نحو وحدة سكنیة في مركز قضاء النجف، وفي م) ٢٣٠٠٠(حوالي 
مشاریع ) ٣(وحدة سكنیة، ونحو ) ٦٦٦(مشاریع یضم ) ٣(وحدة سكنیة، ومركز قضاء المناذرة نحو ) ٨٦٩٠(

 :ما یأتي من المشاریع المطلوبة لإلستثمارحیث إن  .وحدة سكنیة لم یخصص لھا أرض لحد اآلن) ٧٧٧٢(تضم 
فضًال عن  )محدودي الدخل، فارھة: (مجمعات سكنیة أفقیة، )ي الدخلمحدود، فارھة: (مجمعات سكنیة عمودیة

أسواق ومجمعات ، مالعب وساحات ریاضیة، مدارس، ریاض أطفال( :علىالخدمات والبنى التحتیة وتشمل 
  .)مكتبات عامة ومصارف، مراكز صحیة، تجاریة

  

  )١٥١(جدول 

   ٢٠٢٠الوحدات اإلداریة لسنة بحسب  فالوحدات السكنیة المطلوب توفـّرھا في محافظة النج عدادأ

  المجموع  الریف  الحضر  الوحدة اإلداریة  ت

 ١٨٠٧٦٢  ٩٨١٦  ١٧٠٩٤٦  النجف  ١

 ١٥٦٩٦  ١٠١٣٧  ٥٥٥٩  الحیدریة  ٢

 ٢٤٥  ١٣٢  ١١٣  الشبكة  ٣

 ٥٣١٥٥  ١٩٢٣٨  ٣٣٩١٧  الكوفة  ٤

 ١٩٧٦٠  ١٤٧٧٠  ٤٩٩٠  العباسیة  ٥

 ٦٦١٣  ٣٧٢٣  ٢٨٩٠  الحریة  ٦

 ٢٢٢٧٤  ١٥٣٣٤  ٦٩٤٠  المناذرة  ٧

 ٩٢٩٢  ٥٣٨٤  ٣٩٠٨  الحیرة  ٨



 

)٢٩٢(  

 ١٧٥٤١  ١١٣١٢  ٦٢٢٩  المشخاب  ٩

 ٧٥٥٤  ٦١٦١  ١٣٩٣  القادسیة  ١٠

  ٣٣٢٨٩٢  ٩٦٠٠٧  ٢٣٦٨٨٥  المجموع
  

  

  :نمیة الخدمات التعلیمّیةتستراتیجیة  - ٢ -٣ – ٦

لة الوصول إن توفیر الخدمات التعلیمیة الكافیة للسكان یعد أمرًا ضروریًا في تنمیة المحافظة فضًال عن سھو
وإن العالقMة بMین عMدد السMكان وعMدد ریMاض األطفMال والمMدارس االبتدائیMة          . إلیھا وقربھا مMن التجمعMات السMكانیة   

والثانویة عالقة طردیة، إي تزداد الحاجة للخدمات التعلیمیة بزیادة عدد السكان وقد أعتمدت المعاییر التخطیطیMة  
). ١٥٢(یط الخدمات التعلیمیة في اإلقلیم لسنة الھدف كمMا فMي جMدول    لعدد السكان المقّدر وقد استند علیھ في تخط

توضMیح سMتراتیجیة تنمیMMة الخMدمات التعلیمیMة فMMي المحافظMة سMواء فMMي المنMاطق الحضMMریة أو        إلMى جانMب إمكانیMMة   
 :الریفیة وعلى النحو اآلتي

 .الثانویة إنشاء مدارس جدیدة لسد النقص وفك االزدواج في مباني المدارس السیما المدارس . أ
 .تحسین مستوى مباني المدارس . ب
 .توفیر كادر تعلیمي كفّوء . ت
 .تحسین السالمة وتقلیص المسافة إلى المدارس وإستغالل شبكة النقل بشكل أفضل في نقل الطلبة . ث
 .العمل على رفع نسبة المتعلمین ومحو األمّیة . ج

اتھا إلى االستمرار بزیادة عدد ضمن أولیالكوفة تسعى جامعة أما خدمات التعلیم العالي في المحافظة ف
كلیاتھا، وتوسعة األقسام العلمیة إلى التخصصات النادرة التي یحتاجھا المجتمع، فوضعت الجامعة خطة 

، األدیان والمذاھب انيالعمر اآلثار والتراث، التخطیط(إلستحداث كلیات وأقسام جدیدة أبرزھا إستحداث الكلیات 
قسم القران الكریم والتربیة اإلسالمیة في كلیة التربیة، ریاض األطفال في (لمیة ، إستحداث األقسام الع)المقارنة

جامعة جدیدة بتسمیة تأسیس كذلك العمل على ). كلیة التربیة األساسیة، االقتصاد المنزلي في كلیة التربیة للبنات
إستحداث أقسام علمیة ضمن فضًال عن سعي الكلیات الجامعة األھلیة إلى  .في المحافظة )جامعة جابر بن حیان(

ن خالل استطالعات الرأي التي أجریت في محافظة مع عدد كبیر من أساتذة الجامعات فم. كلیاتھا في المحافظة
نتائج بعض  إلى جانب ،ًاتھم مساءاساالنھار یرغبون في أكمال در فيوالقطاع الخاص من الشباب الذین یعملون 

دعم قطاع التربیة والتعلیم من خالل  فيوجد أن ھنالك رغبة حقیقیة ذاتھ، البحوث والدراسات األولیة في المجال 
دور الحضانة النموذجیة، ریاض ( :في المحافظة بما یأتيالمشاریع المطلوب تحقیقھا وتمثلت  )١(.االستثمار

وثائق ، الكترونیةو تقلیدیة: اھد خاصة، مكتبات علمیةاألطفال، مدارس إبتدائیة، مدارس ثانویة، جامعات ومع
مقاعد ، قرطاسیة: نتاج مستلزمات التعلیمإمطابع ودور للنشر، معامل ، علمیة وعامة: ومخطوطات، متاحف

 ..).وسائل إیضاح، مراكز تصمیم البرامجیات، دراسیة

  )١٥٢(جدول 

  ٢٠٢٠محافظة النجف لسنة المعاییر التخطیطیة في بحسب  الثانویةوریاض األطفال والمدارس االبتدائیة توفرھا من  عداد المطلوباأل

                                                           
 .٢٠، صمصدر سابق، ھیأة إستثمار النجف األشرف) ١(



 

)٢٩٣(  

 ت
  اإلعداد

  اإلداریة الوحدة
ریاض 
 (*)األطفال

المدارس 
 (**)االبتدائیة

المدارس 
  (***)الثانویة

  ٢٧١  ٥٤٢  ٤١٠  النجف.ق. م  ١

  ٢٣  ٤٧  ١٣  الحیدریة. ن  ٢

  ٠  ١  ٠  الشبكة. ن  ٣

  ٧٩  ١٥٩  ٨١  الكوفة.ق. م  ٤

  ٢٩  ٥٩  ١٢  العباسیة. ن  ٥

  ١٠  ٢٠  ٧  الحریة. ن  ٦

  ٣٣  ٦٧  ١٧  المناذرة.ق. م  ٧

  ١٤  ٢٨  ٩  الحیرة. ن  ٨

  ٢٦  ٥٣  ١٥  المشخاب. ن  ٩

  ١١  ٢٣  ٣  القادسیة. ن  ١٠

  ٤٩٦  ٩٩٩  ٥٦٧  المجموع
  .نسمة من السكان الحضر لكل روضة أطفال ٢٥٠٠تم إعتماد معیار (*) 

  .نسمة لكل مدرسة إبتدائیة ٢٠٠٠تم إعتماد معیار (**) 

  .ومن ضمنھا اإلعدادیات المھنیة ومعاھد إعداد المعلمین والمعلمات. ل مدرسة ثانویةنسمة لك ٤٠٠٠تم إعتماد معیار (***) 

  .٢٠٢٠وعدد السكان المقّدر لسنة  المعاییر التخطیطیة باالعتماد على: المصدر

  :ستراتیجیة تنمیة الخدمات الصحّیة -٣ -٣ –٦

كبیر سواء فMي عMدد المؤسسMات     من عجز ٢٠١٠ سنةأظھر الواقع التنموي للخدمات الصحّیة في المحافظة ل
الصحّیة أو الكوادر الطبّیة والصحّیة فیھا، كذلك عدم سھولة وصول المرضى إلیھMا بالوقMت المناسMب السMیما فMي      

من إن سكان محافظة النجMف ال  ) ٪٢٨(المناطق الریفیة، حیث یالحظ من مسح الظروف الحیاتیة في العراق إن 
إلى صیدلیة ) ٪٣٣(سطة وسائل النقل االعتیادیة إلى مركز صحي ونحو دقیقة بوا) ٣٠(یستطیعون الوصول في 

الوحMدات اإلداریMة ومناطقھMا بمMا     بحسMب   وتختلف متطلبات تنمیMة الخMدمات الصMحّیة   . إلى مستشفى عام) ٪٥٧(و
یناسMMب كMMل منھMMا وحجمھMMا السMMكاني وكثMMافتھم، إذ یجMMب تMMوفیر العMMدد الكMMافي مMMن المؤسسMMات الصMMحّیة وكوادرھMMا    

والعمMMل علMMى زیMMادة سMMھولة الوصMMول إلMMى المستشMMفیات    . ّصMMة السMMیما فMMي المنMMاطق الریفیMMة مMMن المحافظMMة   المخت
مستشMMفیات ( :تتمثMMل بمMMا یMMأتيالمشMMاریع الصMMحیة المطلوبMMة فMMي المحافظMMة  و ).١٥٣(جMMدول . والمراكMMز الصMMحّیة

جلدیMة، الجراحMة التجمیلیMة،    الجملة العصMبیة، ال ، الكلى، العیون، جراحة القلب: (ومراكز تخصصیة في المجاالت
، مركMMز زراعMMة األعضMMاء/ ، مركMMز علMMوم اللیMMزر الطبیMMة واللیMMزك، مستشMMفى جراحMMات تخصصMMیة )طMMب األسMMنان

، مركز للطMب الریاضMي   )رنین، مفراس(مركز للطب واإلشعاع الذرى، مركز لألشعة والفحوصات التشخیصیة 
مركMز القسMطرة وجراحMة القلMب     ، لجMة العقMم  اومع وبحوث التغذیة، مركMز تأھیMل الصMم والMبكم، مركMز اإلخصMاب      

معمMMل إلنتMMاج األوكسMMجین والغMMازات (المطلMMوب أقامتھMMا فMMي المحافظMMة أمMMا المشMMاریع الصMMناعیة الطبیMMة . المفتMMوح



 

)٢٩٤(  

الطبیة، معمل لألدویة، مصنع للمحالیل الطبیة والمغذیات، معمMل إلنتMاج السMرنجات النبیMذه والمسMتلزمات الطبیMة       
  .)..األخرى

  )١٥٣(ل جدو

  ٢٠٢٠الوحدة اإلداریة في محافظة النجف لسنة بحسب  الخدمات الصحّیةاألعداد المطلوب توفرھا من 

 ممرض صیادلة أطباء ألسنان األطباء األسّرة المراكز الصحیة المستشفیات الوحدة اإلداریة ت

 ٥٤٢٣ ١٠٨ ١٠٨ ١٠٨٥ ٢١٨٠ ١٠٨ ٢٢ النجف. ق. م ١

 ٤٧١ ٩ ٩ ٩٤ ١٨٩ ٩ ٢ الحیدریة. ن ٢

 ٧ ١ ١ ١ ٣ ١ ٠ الشبكة. ن ٣

 ١٥٩٥ ٣٢ ٣٢ ٣١٩ ٦٣٨ ٣٢ ٦ الكوفة. ق.م ٤

 ٥٨ ١٢ ١٢ ١١٩ ٢٣٧ ١٢ ٢ العباسیة. ن ٥

 ١٩٨ ٤ ٤ ٤٠ ٨٠ ٤ ٠ الحریة. ن ٦

 ٦٦٨ ١٣ ١٣ ١٣٤ ٢٦٧ ١٣ ٣ المناذرة. ق. م ٧

 ٢٧٩ ٦ ٦ ٥٦ ١١٢ ٦ ١ الحیرة. ن ٨

 ٥٢٦ ١١ ١١ ١٠٥ ٢١١ ١١ ٢ المشخاب. ن ٩

 ٢٢٧ ٥ ٥ ٤٥ ٩١ ٥ ١ القادسیة. ن ١٠

 ٩٤٥٢ ٢٠١ ٢٠١ ١٩٩٨ ٤٠٠٨ ٢٠١ ٣٩ المجموع
  .للخدمات الصحیة المعاییر التخطیطیةو ٢٠٢٠عدد السكان المقّدر لسنة  باالعتماد على: المصدر

  :ستراتیجیة تنمیة خدمات الطاقة والوقود -٤ -٣ - ٦

اإلقلیم السیما مع تزاید أعداد السكان ومتطلباتھم یعد توفیر الطاقة والوقود من مستلزمات الحیاة العصریة في 
ومن المشكالت الكبیرة التي تعاني منھا المحافظة والبلد عمومًا مشMكلة نقMص تجھیMز الطاقMة الكھربائیMة      . المتعّددة

لما لھا من آثار سMلبیة علMى الواقMع االجتمMاعي واالقتصMادي ومMع إسMتمرارھا یصMعب تحقیMق أھMداف التنمیMة فMي             
ة، لذا البد من زیادة كمیات إنتاج الطاقة للمحطات الحالیة بعد تحدیثھا وقیMام محطMات جدیMدة تعتمMد علMى      المحافظ

الغاز یتم إنشاءھا فMي المنطقMة الجنوبیMة الغربیMة مMن مدینMة النجMف إلMى جانMب العمMل علMى اإلعتمMاد علMى الطاقMة               
طMیط لھMا فMي المنMاطق الزراعیMة وتسMتخدم       كMذلك خMدمات الغMاز الحیMوي یمكMن التخ     ) الشمسMیة والریMاح  (المتجددة 

الفضالت الحیویة إلنتاج الغاز ومMن ثMم تولیMد الطاقMة الكھربائیMة لمMا تمثMل مMن طاقMة نظیفMة یطلMق علیھMا بالطاقMة              
وباإلمكان زیMادة إنتMاج مصMفى النجMف واإلسMتفادة القصMوى مMن الخMط السMتراتیجي          . الخضراء الخالیة من التلوث

إلى جانب الطلب المستمر والمتزاید على الطاقة الكھربائیة من جمیMع األنشMطة    لغاز الطبیعيالناقل للنفط الخام وا
 سMنة سMاعة ل / میكMا واط ) ٢٠٠٠(لكمیMة المطلوبMة حMوالي    لمعMدل التراكمMي   القد قدّر فالتنمویة وخدماتھا المختلفة، 

المناسMبة لتMوفیر الطاقMة مثMل     مما یستدعي األمر لوضع الحلول الناجعMة والخطMط البدیلMة    ، )١٥٤(جدول  ،٢٠٢٠
إنشاء محطات رئیسة وثانویة لتولیMد وتوزیMع الطاقMة الكھربائیMة، كMذلك إمكانیMة االسMتعانة بطاقMة الریMاح والطاقMة           



 

)٢٩٥(  

مMا یؤكMد ذلMك    ، وتسلم نسبة كبیرة من اإلشعاع الشمسMي تتعد محافظة النجف من مناطق العراق التي إذ  ،الشمسیة
كMالوري لكMل سMنتمتر مربMع فMي الیMوم،       ) ٤٣٩(بلMغ  ، إذ مسجل فMي محطMة النجMف   معدل كمیة اإلشعاع الشمسي ال

، وعلیMھ  )١(فضًال عن إن كمیة اإلشعاع الشمسMي الMواردة إلMى ھMذه المحطMة تكMون متسMاویة شMھریًا وسMنویًا تقریبMاً          
طاعتھا تحویل یمكن استغالل ھذه الطاقة في األجواء المشمسة وذلك من خالل استخدام الخالیا الشمسیة التي باست

تھMMا التMMي تتMMوفر مادمMMن المفاعMMل النوویMMة الطاقMMة الذریMMة إنتMMاج أو ، )٢(ضMMوء الشMMمس مباشMMرة إلMMى طاقMMة كھربائیMMة 
ھنMاك ثMالث وسMائل    و. االسMتفادة منھMا بتMوفیر الطاقMة    وفMي المحافظMة   بكمیات مناسMبة  المنضب الیورانیوم  الرئیسة

إنتMMاج الطاقMMة الكھربائیMMة  ، ج الطاقMMة الكھربائیMMة باسMMتخدام الوقMMود  إنتMMا( :متاحMMة إلنتMMاج الطاقMMة الكھربائیMMة عمومMMاً  
وھنMاك ثالثMة إمكانیMات لالسMتثمار فMي      ). إنتاج الطاقة الكھربائیة باستخدام طاقة الریاح، باستخدام الطاقة الشمسیة

  :في المحافظة تتمثل بما یأتيمجال إنتاج الطاقة الكھربائیة 

مار للمناطق غیر المخدومة و یستحسن أن یكون في المناطق البعیدة عن أن یتم االستث: اإلمكانیة األولى .١
التجمعات السكنیة النائیة المشابھة : (أمثلتھا .الشبكة الوطنیة أو المناطق التي ال یحتمل وصول الخدمة إلیھا قریبا

یة، المجمعات السكنیة لناحیة الشبكة، المناطق الصناعیة الجدیدة أو المناطق الملوثة، األراضي الزراعة الصحراو
والمجمعات والمناطق الجدیدة قید ) القدس(ومجمع الوقف الشیعي ) السالم(الجدیدة مثل مجمع شھید المحراب 

   ..).اإلنشاء، حي النداء
أن یتم االستثمار في المناطق المخدومة بعد عزلھا عن الشبكة الوطنیة ویستحسن أن یكون : اإلمكانیة الثانیة .٢

، مثل الوحدات السكنیة والمنشآت عیدة التي تعاني من سوء الخدمة الواصلة إلیھا واختناق مغذیاتھفي المناطق الب
   .الصناعیة والتجاریة في الوحدات اإلداریة كافة

أن یكون االستثمار في المناطق المخدومة بدون عزلھا عن الشبكة الوطنیة ویكون حجم : اإلمكانیة الثالثة .٣
في حالة إنشاء محطات إنتاج الطاقة وان یكون صغیرًا من خالل إنشاء مشاریع صغیرة  االستثمار إما كبیرًا كما
   .وفي ھذه الحالة یكون بیع الطاقة إلى وزارة الكھرباء. لدعم الشبكات المحلیة

  

  )١٥٤(جدول 

  ٢٠٢٠نة الوحدة اإلداریة لسبحسب  الكمیات المطلوبة من الوقود واألحمال للطاقة الكھربائیة في محافظة النجف

  

  ت

  

  الوحدة اإلداریة

الكمّیة المطلوبة من 
  لتر ١٠٠/ النفط األبیض

الحمل المطلوب من الطاقة 
  ساعة/میكا/  الكھربائیة

  ١١٠٠  ٤٩٥٦٤٨  النجف. ق. م  ١

  ٧٥  ٦٥٧٣٧  الحیدریة. ن  ٢

                                                           
في جغرافیة الطاقة، مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة، عبد العزیز محمد حبیب العبادي، الطاقة الشمسیة في العراق، دراسة ) ١(

 .٨، ص ١٩٩٠مطبعة العاني ، بغداد، ) ٢٥، ٢٤(العددان 
  :لإلستزادة) ٢(

، )لھذا القرن األكبرالتحدي :الطاقة(للبشریة في القرن الحادي والعشرین األكبرفؤاد قاسم األمیر، حل مشكلة الطاقة ھو التحدي  -    
  . ٢١٥-١٩٩، ص٢٠٠٥سات والنشر، مطبعة المّالك، بغداد، مؤسسة الغد للدرا



 

)٢٩٦(  

  ٢٥  ٢٤٣  الشبكة. ن  ٣

  ٣٠٠  ٢٠٣٤٧٤  الكوفة. ق. م  ٤

  ١٠٠  ١١٧٠٢٠  العباسیة. ن  ٥

  ٥٠  ٢٧١٠١  الحریة. ن  ٦

  ١٠٠  ٦٦٢٨٨  المناذرة. ق. م  ٧

  ٧٥  ٢٧٦٥١  الحیرة. ن  ٨

  ١٠٠  ٧٧١٤٥  المشخاب. ن  ٩

  ٧٥  ١٩١٢٥  القادسیة. ن  ١٠

  ٢٠٠٠  ١٠٩٩٤٣٢  المجموع

  :تيواآل ٢٠٢٠باالعتماد على تقدیرات عدد السكان لسنة : المصدر

  .٢٠١١اء، بیانات غیر منشورة، ـ وزارة الكھرباء، مدیریة توزیع كھرباء محافظة النجف األشرف، قسم اإلحص

  .٢٠، ص٢٠١١إستثمار محافظة النجف األشرف، مطبعة الرائد،  ھیأةإستثمار محافظة النجف األشرف، دلیل  ھیأةـ 

  

  :ستراتیجیة تنمیة خدمات النقل والطرق -٥ -٣ –٦

إتضح سابقًا وإن  تعد شبكة الطرق البریة الشبكة الرئیسة التي تعتمد علیھا وسائل النقل في المحافظة كما
ًا في التنمیة اإلقلیمیة في المحافظة لما ھاّماإلھتمام بواقع شبكة الطرق البرّیة وإستعمال وسائل نقل حدیثة أّمرًا 

تقّدمھ من خدمات أساسیة من خالل ربط المدن والقرى وإیصال الخدمات وإقامة المشاریع عن طریقھا فضًال 
بالرغم من األعمال التي أجریت في شق الطرق وتعبیدھا في . ةعن نقل السكان وبضاعتھم بوسائل مریح

المحافظة خالل السنوات القلیلة الماضیة إًال إن ھنالك عدد من المشاریع المخطط لھا لم تنجز في الوحدات 
-٢٠٠٣(كم خالل المدة )٣٤١.٥٠٥(بلغ مجموع أطوال الطرق المنجزة ، )١٥٥(اإلداریة كما في جدول 

أنجز منھا فقد .)١٥٦(كم، جدول )١٠٩٩.١٥٥(غ مجموع ما مخطط لھ للمدة ذاتھا نحو في حین بل) ٢٠١٠
  .٢٠١٠ سنةلغایة ) ٪٣١(

  ) ١٥٥(جدول 

  ) ٢٠١٠-٢٠٠٣(الوحدة اإلداریة في محافظة النجف للمدة بحسب  أعداد الطرق غیر المنجزة وأطوالھا

 )كم(أطوالھا غیر المنجزة  عدد الطرق الوحدة اإلداریة  ت

 ٢٩.٣٥٠ ١٢ النجف  ١

 ٧٢.٣٠٠ ٢٠ الحیدریة  ٢

 ـ ـ الشبكة  ٣



 

)٢٩٧(  

 ٩٢ ٤١ الكوفة  ٤

 ١٩٤.٥٠٠ ٤٨ العباسیة  ٥

 ٣٤.٥٠٠ ١٣ الحریة  ٦

 ٨١ ٢٦ المناذرة  ٧

 ٧٠.٥٠٠ ١٢ الحیرة  ٨

 ٥٤.٦٠٠ ٢١ المشخاب  ٩

 ١٢٨.٩٠٠ ٤٦ القادسیة  ١٠

 ٧٥٧.٦٥ ٢٣٩ المجموع

كان، الھیأة العامة للطرق والجسور، مدیریة الطرق والجسور في محافظة النجف األشMرف، قسMم   باالعتماد على وزارة األعمار واإلس: المصدر
  .٢٠١١التخطیط والمتابعة، بیانات غیر منشورة، 

تباینت نسبة اإلنجاز من مجموع أطوال الطرق المخطط إنجازھا في كل وحدة إداریة في المحافظة، إذ جاءت 
، تلتھا كل من مركز قضاء النجف )٪٥٦(ث نسبة االنجاز المخطط بحوالي ناحیة الحریة بالمرتبة األولى من حی
على التوالي، ثم جاء مركز قضائي الكوفة ) ٪٤٠.٨(و) ٪٤١(و) ٪٤٨(وناحیتي الحیدریة والمشخاب نحو 

) ٪٢٨.٩(على التوالي، وقد جاء كل من ناحیتي الحیرة والقادسیة بحوالي ) ٪٣٦.٨(و) ٪٣٧.٧(والمناذرة نحو 
من مجموع أطوال الطرق المخطط ) ٪٧.٧(على التوالي، في حین لم ینجز في ناحیة العباسیة سوى ) ٪٢٦.٢(و

لھا والتي تعد من أكثر الوحدات اإلداریة تخطیطًا إلنجاز الطرق البریة وأثر ذلك في التنمیة اإلقلیمیة السیما في 
ریفھا أو نسبة مساحتھا المزروعة من  التنمیة الزراعیة في ناحیة العباسیة سواء من حیث نسبة عدد سكان

 ). ١٥٧(فضًال عن وجود بعض الطرق التي تحتاج إلى صیانة كما موّضحة في جدول  .المحافظة

  )١٥٦(جدول 

  )٢٠١٠- ٢٠٠٣(الوحدة اإلداریة في محافظة النجف للمدة بحسب  لھاأطوال الطرق المنجزة وغیر المنجزة والمخطط 

  المخطط أطوال الطرق غیر المنجزة ق المنجزةأطوال الطر الوحدة اإلداریة  ت

  ٥٦.٢٠٠ ٢٩.٣٥٠ ٢٦.٨٥٠ النجف  ١

  ١٢٢.٣٢٥ ٧٢.٣٠٠ ٤٠.٠٢٥ الحیدریة  ٢

  ـ ـ ـ الشبكة  ٣

  ١٤٧.٥٥٠ ٩٢ ٥٥.٥٥٠ الكوفة  ٤

  ٢١٠.٧٠٠ ١٩٤.٥٠٠ ١٦.٢٠٠ العباسیة  ٥

  ٧٨.٤٠٠ ٣٤.٥٠٠ ٤٣.٩٠٠ الحریة  ٦

  ١٢٨.١٢٠ ٨١ ٤٧.١٢٠ المناذرة  ٧

  ٩٩.١٠٠ ٧٠.٥٠٠ ٢٨.٦٠٠ الحیرة  ٨

  ٩٢.١٥٠ ٥٤.٦٠٠ ٣٧.٥٥٠ المشخاب  ٩

  ١٧٤.٦١٠ ١٢٨.٩٠٠ ٤٥.٧١٠ القادسیة  ١٠

  ١٠٩٩.١٥٥ ٧٥٧.٦٥ ٣٤١.٥٠٥  المجموع



 

)٢٩٨(  

باالعتماد على وزارة األعمار واإلسكان، الھیMأة العامMة للطMرق والجسMور، مدیریMة الطMرق والجسMور فMي محافظMة النجMف           : المصدر
  .٢٠١١لمتابعة، بیانات غیر منشورة، األشرف، قسم التخطیط وا

  )١٥٧(جدول 

  ٢٠١١لسنة  الطرق البریة التي تحتاج إلى صیانة في محافظة النجف

  نوعھ  كم/طولھ   اسم الطریق  اإلداریةالوحدة   ت

١  
  النجف. ق. م

  رئیسي  ٣٠  )الذھاب(نجف ـ كربالء 

  رئیسي  ١١  )اإلیاب(نجف ـ كربالء   ٢

  ریفي  ٨.٥  تكوفة ـ معمل السمن  الكوفة  ٣

  ریفي  ١١.٢٥٠  العباسیة ـ ام عباسیات  العباسیة  ٤

٥  

  المشخاب. ن

  ریفي   ٧  المشخاب ـ راك الحصوة

  ریفي  ٨.٤٥٠  المشخاب ـ العصیة ـ مفرق غماس  ٦

  ریفي  ٧  المشخاب ـ شالل  ٧

  ریفي  ٨  الحسانیة ـ رمیلة ـ صدر جحات ـ ھور صلیب  ٨

واإلسكان، الھیأة العامة للطرق والجسور، مدیریة الطرق والجسور في محافظة النجف  باالعتماد على وزارة األعمار: المصدر
  .٢٠١١األشرف، قسم صیانة الجسور، بیانات غیر منشورة ، 

  

  :بما یأتيفي المحافظة یمكن إیجاز المشكالت التي تواجھ خدمات النقل والطرق و

 .عدم وجود خط للمرور السریع في المحافظة -١
 .الطرق والشوارع غیر معّبدةنسبة كبیرة من  -٢
 .من القرى غیر متصلة بشبكة الطرق البریة المعّبدةكبیر عدد  -٣
 .ال یوجد ربط  مع شبكة السكك الحدیدیة -٤
موقع مطار النجف األشرف الدولي محّدد لتوسع مدینتي النجف والكوفة جنوبًا فضًال عن قربھ من المناطق  -٥

 .نالسكنیة وأثر تلوثھ الضوضائي على المدینتی

وخطوات مناسبة لحل المشكالت في المحافظة وضع ستراتیجیة تنمویة لقطاع النقل األمر إلى یستدعي ما 
بحسب  وقد تم تحدید المتطلبات الرئیسة من الطرق البریة المعبدة لسنة الھدف ،والمعوقات التي تحول دون تنمیتھ

، أّما الحلول )١٥٨(ي كما في جدول وحسب المعیار العالم ٢٠١٠كثافة الطرق إلى عدد السكان في سنة 
  :والخطوات الالزمة في تنمیة خدمات النقل والطرق في المحافظة یمكن توضیحا بما یأتي

 .التوّسع بربط شوارع المدن بالطرق البریة المعّبدة .١
 .إعادة تأھیل الجسور وإقامة المجسرات الجدیدة .٢
 .ھتمام بنوعیتھاتبلیط الشوارع في المناطق الحضریة وتحسین ظروفھا واإل .٣
 .تأھیل الطرق في القرى واألریاف .٤
 .تحسین السالمة المروریة مع زیادة خدمات نقل المسافرین والبضائع .٥
 .السیما في مدینتي النجف والكوفة" الترام"إیجاد خطوط  .٦



 

)٢٩٩(  

الذي  إنشاء الطرق السریعة والدولیة السیما التي تربط المحافظة بالمملكة العربیة السعودیة والطریق الدولي .٧
 .یرتبط بالطریق السریع المار في محافظة كربالء ثم النجف متجھًا نحو مدینة الشامیة في محافظة الدیوانیة

 ).كربالء ـ النجف ـ السماوة(إنشاء ربط السكك الحدیدیة المخططة  .٨
الجزء  العمل على اإلھتمام بمطار النجف األشرف الدولي أو نقلھ إلى موقع آخر وتوسعتھ یقترح إن یكون في .٩

كم )٤(حوالي ) مدرجات(الجنوبي الغربي من مدینة النجف الذي یوفـّر إمكانیة التوّسع وإیجاد ممرات جوّیة 
. وإنشاء مناطق تجاریة مجاورة دون أن تكون محددًا للتوّسع العمراني كما الحاصل اآلن لمدینتي النجف والكوفة

الشركات العالمیة لتصامیم المطارات وقد قامت  أحدى (Stannly Consultants)وقد تم التعاقد مع شركة 
 .)٣(بإكمال المخطط األساسي مع تقریر یتضمن تطویر المطار على مدى عشرة سنوات، ینظر صورة 

ھناك خطة للنقل الجوي الداخلي یضمن إنشاء مطارات محلیة صغیرة في معظم محافظات العراق تسھم و .١٠
محافظة فرصة لالستثمار في مجال المواصالت الر في ـّتتوفو .اتفي نقل المسافرین والبضائع مابین المحافظ

 :تياآلعلى النحو الجویة و البریة و 
بناء محطة قطارات قرب مطار النجف ثم باتجاه كربالء لنقل المسافرین  :النقل بواسطة استخدام القطارات .١

  .المحافظتین بین المحافظتین لكثرة الزائرین الراغبین بزیارة العتبات المقدسة في كال
بناء عدة محطات داخل المحافظة للنقل الداخلي بین اإلحیاء السكنیة وربط مدینة  :مواياالنقل بواسطة التر .٢

  .النجف بمدینة الكوفة
راكب  ٤٥ھناك فرص ثمینة لتأسیس شركات نقل بریة باستخدام السیارات سعة  :النقل باستخدام السیارات .٣

مدینة و) الكاظمیةالسیما مدینة (لنجف ومحافظة كربالء ومحافظة بغداد حدیثة لنقل الزائرین بین محافظة ا
 .باتجاه العراق إیرانلنقل الخارجي من ومحافظات ومدن أخرى فضًال عن ا سامراء
نظرا لكون عدد كبیر من الزائرین الراغبین بزیارة المدینة المقدسة، إذ إن المطار الحالي ال  :النقل الجوي .٤

طائرة یومیًا فان ھناك فرصة ثمینة لبناء مطار في منطقة بحر النجف الستیعاب ) ١٥- ١٠(یستقبل أكثر من 
 ةعسكریلقاعدة علما إن منطقة بحر النجف یوجد فیھا أساس ، اكبر عدد ممكن من الراغبین بزیارة المحافظة

  .ةسابق
لصحافة والنشر دور لومقرات للفضائیات واإلذاعات (بإمكان المحافظة أن تضم مشروع مدینة إعالمیة  .٥
مثل مدینة دبي اإلعالمیة ذات المردود االقتصادي الكبیر للمحافظة السیما ) الوكاالت اإلخباریة واإلنتاج الفنيو

 .من العاصمة بغدادفضًال عن قربھا ) المثنىوالدیوانیة وكربالء وبابل (وأنھا تتوّسط محافظات الفرات األوسط 
إذ أنھ من خالل  ).االنترنیت(لالتصاالت وشبكة المعلوماتیة كما یمكن أن تضم محافظة النجف مدینة  .٦

الصناعات االلكترونیة، صناعة (السیما في مجال المشاریع  سكاناالستثمار یمكن تحقیق كل ما یصبو ألیھ ال
الحاسبات، صناعة الطائرات، بناء مدینة عصریة لالتصاالت، وقد تم البدء بھ في المحافظة من خالل تقنیة 

 ).(3.75Gللجیل  ) (CDMAت الحدیثة االتصاال
  )١٥٨(جدول 

موّزعة على والمؤشر العالمي  ٢٠١٠مؤشر كثافة الطرق لسنة بحسب  ٢٠٢٠أطوال الطرق المطلوبة لسنة 
  الوحدات اإلداریة في محافظة النجف

الوحدة  ت
 اإلداریة

مجموع أطوال 
الطرق لسنة 

 )كم( ٢٠١٠

تقدیرات السكان 
لسنة 
 )نسمة(٢٠٢٠

كثافة 
  السكان/الطرق

  ٢٠١٠لسنة 
 )نسمة١٠٠٠/كم(

أطوال الطرق المطلوبة 
بحسب  ٢٠٢٠لسنة 

مؤشر كثافة الطرق 
 )كم( ٢٠١٠لسنة 

أطوال الطرق 
المفترضة لسنة 

حسب ب٢٠٢٠
 )كم(المؤشر العالمي 

 ٥٤٢٢.٨٤٥ ٤٣٣.٨٢٧ ٠.٤ ١٠٨٤٥٦٩ ٢٦٥.٩٣٠ النجف.ق.م ١

 ٤٧٠.٨٩٥ ١٤٧.٨٦١ ١.٦ ٩٤١٧٩ ٧٦.٢٠٠ الحیدریة. ن ٢

 ٧.٣٥ ٧٣٨.٩٦٩ ٥٠٢.٧ ١٤٧٠ ٤٧٠ الشبكة. ن ٣



 

)٣٠٠(  

 ١٥٩٤.٦٢ ٢٠٤.١٠٩ ٠.٦ ٣١٨٩٢٤ ١٣٧.٢٥٤ الكوفة.ق.م ٤

 ٥٩٢.٨٠٥ ١٣٦.٤٣٥ ١.٢ ١١٨٥٦١ ٩٢.٩٥٠ العباسیة. ن ٥

 ١٩٨.٤ ٦٧.٤٥٦ ١.٧ ٣٩٦٨٠ ٤٧.٨٠٠ الحریة. ن ٦

 ٦٦٨.٢٣ ١٠٦.٩١٧ ٠.٨ ١٣٣٦٤٦ ٦٤.٥٠٠ المناذرة.ق.م ٧

 ٢٧٨.٧٤ ٥٣.٥١٨ ٠.٩٦ ٥٥٧٤٨ ٣٢.٩١٥ الحیرة. ن ٨

 ٥٢٦.٢٣ ١٥٧.٨٦٩ ١.٥ ١٠٥٢٤٦ ١٢٣.٩٩٠ المشخاب.ن ٩

 ٢٢٦.٦٠٥ ٤١.٦٩٥ ٠.٩٢ ٤٥٣٢١ ٣٧.٣٢٥ القادسیة. ن ١٠

 ٩٩٨٦.٧٢ ٢٠٨٨.٦٥٦ ١.٠٤ ١٩٩٧٣٤٤ ١٣٤٨.٨٦٤ المجموع

  :والمعادلتین اآلتیتین ٢٠٢٠باالعتماد تقدیرات عدد السكان لسنة : المصدر

مؤشر ×٢٠٢٠تقدیرات عدد السكان لسنة )= كم(٢٠١٠مؤشر كثافة الطرق لسنة بحسب  ٢٠٢٠لسنة  أطوال الطرق المطلوبة -
  .١٠٠٠÷٢٠١٠كثافة الطرق لسنة 

المؤشر العالمي لكثافة ×٢٠٢٠تقدیرات عدد السكان لسنة )= كم(حسب المؤشر العالمي٢٠٢٠أطوال الطرق المفترضة لسنة  -
 .١٠٠٠÷كم)٥(الطرق والبالغ 

  )٣(صورة 

  لتطویر مطار النجف األشرف الدوليمخطط 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .٢٠١١مخطط تطویر المطار، غیر منشور، مطار النجف األشرف الدولي، إدارة المطار، باإلعتماد على : المصدر

  

  ):المجاري(ستراتیجیة تنمیة خدمات الماء الصافي وخدمات الصرف الصحي  -٦ -٣ - ٦

 .توسعة ساحة المطار .١
 .إضافة ممر األجرة .٢
 .ةھاّمساحة لوقوف طائرات الشخصیات ال .٣
 ..ساحة للوقوف النھائي .٤



 

)٣٠١(  

من الخدمات والحاجات الحیویة التي ال یمكن االستغناء  إن الحصول على ماء صالح للشرب ودائم للسكان
عنھا وإن ھدف ستراتیجیة توفیر الماء الصالح للشرب البد ان یكون بشكل مستدام لجمیع السكان بإن یحصل كل 
فرد على كمیة كافیة من ماء صّحي للشرب لیس للسالمة الصحّیة فحسب وإنما لداللة البیئة المعیشیة العامة 

وقد تم تحدید الحاجة من تجھیز الماء الصافي للسكان في سنھ الھدف باالعتماد على معیار . محافظةلسكان ال
من ) ٪١٠٠(، إذ یجب زیادة تجھیز السكان بالماء الصافي إلى حوالي )١٥٩(یوم كما في جدول /فرد/لتر ٤٣٠

یة من خالل إنشاء وحدات ضغط السكان الحضر بواسطة األنابیب وكذلك زیادة معّدل التجھیز في المناطق الریف
ومحطات تصفیة ومد أنابیب جدیدة السیما في ناحیة العباسیة والكوفة والمشخاب وإذا تعّذر بناء منظومة أنابیب 
یجب أن تجّھز بالماء بواسطة السیارات الحوضّیة أو بأنظمة میاه بدیلة مثل االعتماد على الخزانات والصھاریج 

ویجب توعیة السكان على ترشید إستھالكم للماء والحفاظ . مكن أن تتوفـّر بالقرب منھاأو على المیاه الجوفیة الم
  .على دیمومتھ

أّما ما یتعلق بخدمات الصرف الصحي فإن وجود شبكة تصریف المیاه الثقیلة من ضروریات السالمة 
ّراء الصناعة واألعمال البیئیة التي یحتاجھ السكان في المحافظة، وتشمل تصریف المیاه على میاه الملوثة ج

  وإن جزء من مدینتي النجف والكوفة مخدومة بشبكة المجاري وتحتاج إلى صیانة. التجاریة والمنزلیة المختلفة

، فیما سیبلغ ٢٠١٠ سنةملیون متر مكعب في ) ٤٣(أكثر من المعالج بلغ حجم میاه الصرف الصحي . وتطویر
تأسیس شبكة متكاملة تقّدم خدمات الصرف  بعدما یتطلب . ٢٠٢٠ سنةملیون متر مكعب في ) ٢٢٥( أكثر من

الصحي في المحافظة السیما إنشاء منظومات مجاري في المناطق الحضریة یتم التركیز على إقامة محطة 
مشاریع أساسیة فضُال عن إستخدام تقنیة مالئمة في  وصفھامجاري مناسبة في كل مدینة من مدن المحافظة و

یة أخرى مالئمة في المناطق الریفیة التي یكون إیجاد خدمة الصرف الصحي فیھا أمرًا المناطق الحضریة وتقن
لھذه الخدمات، حیث مد  مناسبةصعبًا وذلك إلنتشار الوحدات السكنیة وبعد المسافات فیما بینھا وعدم وجود كثافة 

في المناطق الریفیة یتطلب إستخدام األنابیب والمضخات یكلـّف أمواًال كثیرة وإن تقلیل من كلفة إنشاءھا وتشغیلھا 
والبد أن تكون المعالجة میاه الصرف الصحي . تقنیات مختلفة مثل إستخدام مسطحات مائیة لمعالجة میاه الصرف

ولتأمین نجاح تنفیذ وتقدیم خدمات الصرف الصحي للسكان . قبل طرحھا إلى البیئة) ٪٩٠(ما ال یقل عن 
ویمكن إیجاز . ب الصحیحة في إستعمالھا لإلسھام في فعالیتھا ودیمومتھایستدعي تحسین توعیتھم حول األسالی

 :المشكالت التي تواجھ خدمات الصرف الصحي والمجاري في المحافظة بما یأتي

 .عدم االھتمام في إدامة الشبكة الموجودة حالیًا .١
 ).واألنھار مصدر ماء الشرب(تصریف المیاه الثقیلة في األنھار  .٢
 .ألراضي الزراعیةایم لمیاه مبازل التصریف غیر السل .٣
 .مكشوفة بذلك تكون مضّرة بصحة السكان وتّسبب اإلمراض السیما لألطفال) الصحّیة(المجاري  .٤
 ).الصرف الصحي(الصرف غیر المالئم للفضالت الصلبة  .٥
 .تلوث الماء بالفضالت الصلبة والمجاري غیر العاملة .٦
 .تلوث التربة جّراء الفضالت .٧
 .شآت الصناعیة بمعالجة المیاه الناتجة عن عملیاتھا اإلنتاجیة قبل طرحھا للبیئةعدم إلتزام المن .٨

وقد وضعت الجھات المسؤولة خًطة إلقامة شبكات للمجاري ومحطات المعالجة في المحافظة خالل المدة 
وضع ستراتیجیة للنھوض بواقع خدمات  نبغيیكذلك . )١٥(وملحق  )١٦٠(كما في جدول ) ٢٠١٣-٢٠١٠(



 

)٣٠٢(  

ف الصحي والمجاري وإتخاذ الخطوات المناسبة لحل المشكالت والمعوقات وقد تم تحدید المتطلبات الصر
یوم لكل فرد /٣م)٠.٢٥(معیار بحسب  الرئیسة من الكمیات المطلوب معالجتھا في المشاریع الجدیدة لسنة الھدف

صحي والمجاري في أّما الحلول والخطوات الالزمة في تنمیة خدمات الصرف ال ).١٥٩(كما في جدول
  :المحافظة یمكن توضیحا بما یأتي

 .تنفیذ شبكات الصرف المشتركة للمیاه الثقیلة ومیاه األمطار في جمیع مراكز مدن المحافظة -١
 .بناء وحدات معالجة میاه الصرف الرئیسة لمعالجة میاه الصرف المجّمعة من الشبكات الجدیدة -٢
 .یة الطبیعةالمعاییر العالمیة لحمابحسب  حمایة البیئة -٣
 ).الزراعة الدائمة(إستخدام الزراعة الطبیعیة غیر المضرة بالبیئة لزیادة اإلنتاجیة  -٤
  .عدم ربط المجاري غیر العاملة بالنھر -٥

  

  

  

  )١٥٩(جدول 

الكمیات المطلوب أن تتسع لھا المحطات والمشاریع المائیة ومشاریع الصرف الصحي الجدیدة في محافظة 

  ٢٠٢٠النجف لسنة 

 دة اإلداریةالوح ت
الكمیة المطلوب إنتاجھا من 

 یوم /٣الماء الصافي م

الكمیة المطلوب معالجتھا من المیاه 

 یوم/٣م) الصرف الصحي(الثقیلة 

 ٢٥٦٤١٨ ٤٦٦٣٦٤٧ النجف ١

 ٨٣٣٩ ٤٠٤٩٧٠ الحیدریة ٢

 ١٦٩ ٦٣٢١ الشبكة ٣

 ٢٠٣٤٩٩ ١٣٧١٣٧٣ الكوفة ٤

 ٢٩٩٤١ ٥٠٩٨١٢ العباسیة ٥

 ١٧٣٤٠ ١٧٠٦٢٤ الحریة ٦

 ٤١٦٤٠ ٥٧٤٦٧٨ المناذرة ٧

 ٢٣٤٤٥ ٢٣٩٧١٦ الحیرة ٨



 

)٣٠٣(  

 ٣٧٣٧٦ ٢٣٩٧١٦ المشخاب ٩

 ٨٣٥٧ ٤٥٢٥٥٨ القادسیة ١٠

 ٦٢٦٥٢٤ ٨٦٣٣٤١٥ المجموع
یوم /٣م)٠.٢٥(یوم و/لتر)٤٣٠(ومعیار حصة الفرد من الماء الصافي  ٢٠٢٠باإلعتماد على تقدیرات السكان لسنة  :المصدر

  .للصرف الصحي

  

  

  

  

  )١٦٠( جدول

  )٢٠١٣ـ ٢٠١٠(خطـّة مشاریع مدیریة مجاري محافظة النجف للمدة 

  ٢٠١٣  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ت

١  
شبكة مجاري حي 

  ).عج(اإلمام المھدي

شبكة مجاري حي 

  الشرطة
  .شبكة مجاري حي النفط

شبكة مجاري 

  الحیدریة

٢  
شبكة مجاري حي 

  الغري

شبكة مجاري حي 

  األطباء

شبكة مجاري ناحیة 

  الحیرة

كة مجاري ناحیة شب

  الحریة

٣  
شبكة مجاري حي 

  الجمعیة

شبكة مجاري حي 

  الفرات

شبكة مجاري ناحیة 

  .القادسیة

شبكة مجاري ناحیة 

  العباسیة

٤  
شبكة مجاري حي 

  میسان

شبكة مجاري حي 

  العروبة

شبكة مجاري مركز 

  .قضاء المناذرة
  ـ

٥  
شبكة مجاري حي 

  العسكري 

إنشاء محطة المعالجة 

  لمناذرةمركز قضاء ا
  ـ  شبكة مجاري حي القدس

  ـإنشاء محطة المعالجة في إنشاء محطة المعالجة   ـ  ٦



 

)٣٠٤(  

  الحیدریة  ناحیة الحریة

  ـ  ٧
إنشاء محطة المعالجة في 

  ناحیة العباسیة
  ـ  ـ

ألشرف، قسم باالعتماد على وزارة البلدیات واألشغال العامة، المدیریة العامة للمجاري، مدیریة مجاري محافظة النجف ا :المصدر

  .٢٠١١التخطیط، بیانات غیر منشورة، 

  



 

)٣٠٥(  

  : ٢٠١٢ سنةمشروع النجف األشرف عاصمة الثقافة اإلسالمیة ل - ٧ -٣ – ٦

الذي عقد في لیبیا ) االیسیسیكو(ألول مرة في مؤتمر ) النجف عاصمة للثقافة اإلسالمیة(تم اقتراح مشروع 
على  الجزائر وتمت الموافقة رسمیًافي مؤتمر ثان تم عقده  قتراح مرة أخرى فياالتقدیم  إعادة، وتم  ٢٠٠٧ سنة

وقد إشتملت  )٥().باكو(انعقاد المؤتمر اإلسالمي في العاصمة األذربیجانیة  أثناء ١٥/١٠/٢٠٠٩المشروع بتاریخ 
  .)١٦(وملحق  )١٦١(جدول : اآلتيالقطاعات على النحو بحسب  مشاریع النجف عاصمة الثقافة اإلسالمیة

مشاریع ) ٦( إحالةملیار دینار وتم ) ٢٠٥.٥(مشروع بكلفة ) ١٣(بلغ عدد المشاریع : األعمار یأةھمشاریع  .١
الكشوفات وقسم في طور  أعدادملیار دینار والمتبقي من المشاریع قسم منھا في مرحلة ) ١١١.٥٨٢(بكلفة 

  .في طور تحلیل العطاءات واإلحالة اآلخروالقسم  اإلعالن

مشروعین بكلفة  إحالةملیار دینار وتم ) ٥٣.٦(مشاریع بكلفة ) ٣(عدد المشاریع بلغ : مشاریع البلدیات .٢
 اإلعالنالكشوفات وقسم في طور  إعدادملیار دینار والمتبقي من المشاریع قسم منھا في مرحلة ) ١٥.٩٣٢(

  .اآلخروقسم في طور توجیھ الدعوات للشركات والقسم 

مشاریع ) ٣( إحالةملیار دینار وتم ) ٧٣.٥(مشاریع بكلفة ) ٧(بلغ عدد المشاریع : مشاریع الوقف الشیعي .٣
المخططات وقسم في توجیھ  إكمالملیار دینار والمتبقي من المشاریع قسم منھا في مرحلة ) ١٢.٧٨٥(بكلفة 

 .اإلعالنفي طور  اآلخرالدعوات للشركات والقسم 

تجھیز المحوالت وتنفیذ محطة  إحالةوتم ملیار دینار ) ٣٠(بكلفة ) ٢(بلغ عدد المشاریع : مشاریع الكھرباء .٤
 .ملیار دینار) ٩.٤٨١(السالم الكھربائیة الثانویة بكلفة 

 إعدادوتم  أثریةمناطق ) ٨(ملیارات دینار ویتضمن ) ١٠(ھنالك مشروع واحد بكلفة : اآلثارمشاریع  .٥
متبقیة في مرحلة مصادقة ال األثریةمناطق والمناطق ) ٦(الكشوفات واإلحالة على لجان التنفیذ المباشر لـ 

 .والقسم الفني اآلثارالكشوفات من مدیریة 

ملیارات دینار وتقوم مدیریة الموارد المائیة في ) ٣(ھنالك مشروع واحد بكلفة : مشاریع الموارد المائیة .٦
 .المحافظة بتنفیذ العمل تنفیذا مباشرا

ملیارات دینار والمشاریع حالیًا في طور ) ٦(مشاریع بكلفة ) ٣(بلغ عدد المشاریع : مشاریع جامعة الكوفة .٧
  .اإلعالن

  )١٦١(جدول 

                                                           
بناءًا على ما عرضتھ وزارة الثقافة على األمانة العامة لمجلس الوزراء، قرر مجلس الوزراء بجلستھ االعتیادیة السادسة ) ١(

واستثماریة لمشروع  اقتراح موازنة تشغیلیة. ١: (٢٠١٠لسنة ) ٧٠(وبموجب القرار المرقم بـ  ٩/٢/٢٠١٠المنعقدة بتاریخ 
ملیار دینار موزعة على السنوات  ) ٥٧٣.٦(وبمبلغ  ٢٠١٢ سنةلاالحتفاء بمدینة النجف األشرف عاصمة للثقافة اإلسالمیة 

) ٧(ملیار دینار للمشاریع االستثماریة و) ٩٣(بواقع  ٢٠١٠ملیار دینار لسنة ) ١٠٠(تخصیص مبلغ . ٢). ٢٠١٢،٢٠١١،٢٠١٠(
من الصالحیات الممنوحة للسید وزیر التخطیط ضمن تعلیمات ) ٩(الفقرة  إلىاستنادا . ٣. ات التشغیلیةملیارات دینار للنفق

تم استصدار  ٢٠١٠لسنة ) ٧٠(قرار مجلس الوزراء المرقم بـ  إلىوإشارة  ٢٠١٠سنةوصالحیات تنفیذ المشاریع االستثماریة ل
ملیار ) ٣٨١.٦(بكلفة كلیة مقدارھا  اإلسالمیةینة النجف عاصمة الثقافة قرار بإدراج المشاریع االستثماریة الخاصة باالحتفاء بمد

التخطیط، دائرة تخطیط القطاعات، بیانات غیر  وزارة: المصدر. ملیار دینار) ٩٣(بمقدار  ٢٠١٠سنةدینار وتخصیصات سنویة ل
 .٢٠١١منشورة، 



 

)٣٠٦(  

  )دینار ملیار( الكلفة الكلیة والتخصیصات السنویةبحسب  وأعدادھا ٢٠١٢مشاریع النجف عاصمة الثقافة اإلسالمیة لسنة

تخصیصات  الكلفة الكلیة عدد المشاریع القطاع ت
 ٢٠١٠عام

تخصیصات 
 ٢٠١١عام

تخصیصات 
 ٢٠١٢عام

 ٠ ١٥٤.٢٥ ٥١.٢٥ ٢٠٥.٥ ١٣ األعمار ةأھی ١

 ٠ ٣٩.٦ ١٤ ٥٣.٦ ٣ البلدیات ٢

 ٠ ٦١.٥ ١٢ ٧٣.٥ ٧ الوقف الشیعي ٣

 ٠ ٢١ ٩ ٣٠ ٢ الكھرباء ٤

 ٠ ٦ ٤ ١٠ ١٠ اآلثار ٥

 ٠ ٢ ١ ٣ ١ الموارد المائیة ٦

 ٠ ٤.٢٥ ١.٧٥ ٦ ٣ جامعة الكوفة ٧

 ١٥٥ ٣٠ ٧ ١٩٢ ـ المیزانیة التشغیلیة ٨

 ١٥٥ ٣١٨.٦ ١٠٠ ٥٧٣.٦ ٣٨ المجموع 

  .٢٠١١التخطیط، دائرة تخطیط القطاعات، بیانات غیر منشورة،  وزارة: المصدر
 

مشروع توّزعت على قطاعات ) ٣٨(بلغ عدد مشاریع النجف األشرف عاصمة الثقافة اإلسالمیة نحو 
ملیار دینار  ١٠٠الیة الذي یبلغ كلفتھا اإلجم) قصر الثقافة(مختلفة، ومن أھم ھذه المشاریع المدینة الثقافیة 

التركیة العالمیة، ویتوقع ان تكون ھذه المدینة األولى في العراق ) روتام(عراقي وتقوم بتنفیذھا حالیًا شركة 
فیشمل قصر الثقافة لوحده بمساحة . ، وضّمھا المرافق الثقافیة الالزمة كافة٢م/ألف ١٥٧بمساحتھا البالغة حوالي 

شخص وآخر  ٦٠٠شخص، ومسرح یضم ١٥٠٠كبیرة للمؤتمرات بإتساع على قاعة ٢ألف م ٨٠٠تبلغ نحو 
شخص إلى جانب المتحف والمكتبة وأجنحة  ٥٠٠یتسع ألكثر من ) صیفي(شخص ومسرح خارجي  ٣٠٠یضم 

لبنایات االتحادات األدبیة والفنیة وقاعات لالجتماعات والمؤتمرات والمعارض وصاالت لالنترنیت ومطاعم 
ركز تلفزیون وقناة فضائیة وخدمات أخرى، كل ذلك في مجّمع واحد بمواصفات عالمیة وكافتیریا فضًال عن م

أما مشاریع القطاعات األخرى . مزّود بأحدث التكنولوجیا، كذلك یضم المشروع ساحات ومناطق خضراء
ت، وتنتھي مدة اشتملت على السیاحة واآلثار والتراث وتطویر العتبة العلویة واألوقاف والتربیة والتعلیم والبلدیا

العقود التي أبرمتھا ھیأة األعمار مع بحسب  ،٢٠١١ سنةإنجاز ھذه المشاریع نھایة شھر تشرین الثاني ل
مدینة الزائرین الذي سیضم فنادق ومناطق إستراحة جنوب : ھي األخرىومن أبرز المشاریع . الشركات المنّفذة
الكوفة، كربالء، (لحولي الذي یوفـّر منافذ إتجاه المدن ر الصدر شرق المدینة، المشروع الطریق االمدینة، مجّس

 )٦(.ة في المدینةھاّمال الشوارعمرورًا بالمدینة الثقافیة وبوابة المطار، فضًال عن إنشاء وتأھیل بعض ) الدیوانیة
لذا یعد المشروع إضافة تنمویة كبیرة لیس على المستوى الثقافي فحسب وإنما على المستویات التنمویة 

  ..).األخرىالقتصادیة والعمرانیة والخدمیة ا(

 :لتنمیة اإلقتصادّیةاستراتیجیة  -٤ –٦

  :والموارد المائیةلتنمیة الزراعّیة استراتیجیة  - ١ -٤ – ٦
                                                           

 .٢٠١١منشورة، غیر ، بیانات عالمیةاإل، اللجنة اإلسالمیةعاصمة الثقافة  األشرفإدارة مشروع النجف ) ٢(



 

)٣٠٧(  

تتوفـّر في محافظة النجف موارد مائیة سطحیة دائمة متمثلة بنھر الفرات والجداول المتفرعة منھ ومیاه 
ار، إلى جانب وجود األراضي الصالحة للزراعة، إذ تتوفر حالیًا المساحات جوفیة بعضھا مستثمر بصورة آب

الواسعة من االراضى البكر الصالحة للزراعة والتي تتوفر حصة مائیة سواء من نھر الفرات أو التي تقع في 
راویة بادیة النجف الغربیة حیث اآلبار ذات المیاه المتجددة الخالیة من األمالح فضًال عن االراضى الصح

موقع جزء من لذا كان . كم) ١١(كم وعرض ) ٦٠(الواقعة على الطریق المؤدى إلى كربالء المقدسة بطول 
المحافظة ضمن السھل الرسوبي ووجود الموارد المائیة واألرض المنبسطة والتربة الخصبة شّجعت على قیام 

ظة مستدامة بین حینًا آلخر بإتباع أسالیب ما یتطلب جعل الزراعة في المحاف. الزراعة ونشأة المستقرات الریفیة
، )النباتي والحیواني(وطرق جدیدة وزیادة المعرفة والتدریب والخبرة الحقلیة في إدارة النشاط اإلنتاج الزراعي 

في دعم المقاولین وزیادة ثقافتھم الزراعیة وتسھیل مبادراتھم  ھامفباإلمكان أن یقوم القطاع العام بدور 
كذلك التوّسع بالصناعات الزراعیة والغذائیة على وجھ . سیما في إستخدام میاه الري والبزلوإستثماراتھم ال

 :لكن تواجھ الزراعة في المحافظة عّدة مشكالت أھمھا. الخصوص واإلھتمام بعملیة تسویق المنتج الزراعي
نظام ، لمحاصیل الزراعیةاألضرار التي تسببھا الحشرات ل، التصحر والتملححصة المحافظة من المیاه قلیلة، (

یمكن وضع ستراتیجیة للتنمیة  .)التأثیر العالي لألسمدة الكیمیاویة، قلة النباتات الغذائیة، الري غیر كفوء
 : الزراعیة في المحافظة وتجاوز المشكالت التي تقف عائقًا أمامھا بالنحو اآلتي

للسكان دون اإلضرار بحاجة األجیال اإلحتیاجات الحالیة بحسب  تنمیة النشاط الزراعي بشكل مستمر  .١
إذ تعد المحافظة على عطاء األرض الزراعیة ودیمومتھا من أھم العناصر في تحقیق التنمیة . القادمة

 .المستدامة للزراعة في المحافظة
 .والذي یستصلح مساحات شاسعة) كفل ـ شنافیة(إنجاز المشروع االروائي الكبیر   .٢
ة المنطقة الواقعة بین المساحات الزراعیة والصحراویة من خالل زراعة عمل حزام أخضر والتوّسع بزراع .٣

شبكة من المشاتل تربیة األشجار وإختیار أصناف مالئمة من األشجار والشجیرات من ضمنھا األصناف 
 .المقاومة للجفاف السیما في الجزء الجنوبي والغربي لتسھم في إیقاف التصحر بإتجاه المساحات المزروعة

مام بزراعة المناطق الطبیعیة وإستثمارھا بالشكل السلیم وإمكانیة إستثمارھا في النشاط السیاحي اإلھت  .٤
بحر النجف وضفافھ ونھر الفرات وضفافھ وصحراء النجف ومنطقة الدلتا في بحر النجف (السیما المناطق 

 ). واألھوار
 .احيإلسھامھا في الجذب السی) التقلیدیة(اإلھتمام بالزراعة التراثیة   .٥
اإلھتمام بزراعة المساحات الخضراء في مدن  المحافظة وإقامة أحزمة خضراء حولھا وإعادة تشجیر   .٦

 .الغابات على جانبي نھر الفرات وتكثیفھا في بعض المناطق الصحراویة التي من شأنھا تقلل من تلوث الھواء
 .وإدامتھاھا تحسین مصادرو العمل على زیادة حصة المحافظة من المیاه  .٧
 .تحسین شبكة طرق النقل في المناطق الریفیة  .٨
 .دعم المزارعین من خالل إمكانیة إقراضھم مبالغ مالیة أو تزویدھم بالمعدات الزراعیة الحدیثة وغیرھا  .٩
دعم المشاریع الزراعیة المختلفة التي تخدم الصناعات الزراعیة السیما الغذائیة منھا، لما توفره من   .١٠

 :ومن الممكن اإلستثمار بما بأتي .ب أھمیتھا اإلقتصادیة الكبیرةفرص عمل للسكان إلى جان
، نتاج الخضر بأنواعھا بكافة، إنتاج المحاصیل الحقلیة كالحنطة، الشعیرإویشتمل على : اإلنتاج النباتي -

 .فول الصویا وزھرة الشمس، الذرة الصفراء
الدواجن واألسماك، إنتاج بیض المائدة  ،األغنام، األبقار، ویشتمل على تربیة العجول: اإلنتاج الحیواني -

 .نتاج األعالفإوإنتاج اللحوم البیضاء والحمراء، ، وبیض التفقیس
التي في الوحدات اإلداریة  السیما تطویر زراعة المحاصیل الستراتیجیة الزراعة تحقیق التنمیةإمكانیة  .١١

  .لصناعات الزراعیةباواإلعتماد علیھا في ، )٢٨(وخریطة  )١٦٢(كما في جدول ، تشتھر بھا

  )١٦٢(جدول 

  الوحدات اإلداریة في محافظة النجفبحسب  الممكن تنمیتھاالمحاصیل الزراعیة الستراتیجیة 

  المحاصیل  الوحدة اإلداریة  ت



 

)٣٠٨(  

  الحنطة، الشعیر، الذرة الصفراء  النجف  ١
  الشعیر، الذرة الصفراء  الحیدریة  ٢
  التمور  الشبكة  ٣
  فراءالتمور، الذرة الص  الكوفة  ٤
  الشلب، الحنطة، الذرة الصفراء، التمور  العباسیة  ٥
  الشلب، الحنطة  الحریة  ٦
  الحنطة، الشعیر  المناذرة  ٧
  الشلب، الحنطة، الشعیر، الذرة الصفراء، التمور  الحیرة  ٨
  الشلب، الحنطة، التمور  المشخاب  ٩
  الشلب، الحنطة، الشعیر، التمور  القادسیة  ١٠

  

على الجھات المسؤولة عن قطاع الموارد المائیة  إذ یستوجب :وارد المائیة في المحافظةستراتیجیة المأّما 
وأثرھا على القطاع الزراعي أھمھا  مواجھة تحدیات شحة الموارد المائیةفي المحافظة إتخاذ إجراءات مناسبة ل

مشروع نشر توّسع بوالعمل على إستدامتھ وال )شنافیةـ كفل ( األراضيتنفیذ مشروع استصالح   :ما یأتي
جدول بني حسن في ناحیة الجداول الرئیسة السیما تبطین في ناحیة العباسیة و جمعیات مستخدمي المیاه

إذ بسبب ما  .من خالل حفر المزید من اآلبار في الھضبة الغربیة من المحافظة استثمار المیاه الجوفیة، الحیدریة
 تقلیدیةكبیر بسبب طریقة الري الالمیاه بشكل ھدر عّدة أبرزھا  في المحافظة من مشكالتالموارد المائیة تواجھ 
على القنوات الترابیة ذات المقاطع الكبیرة  إعتمادھاو ،)إرواء المزروعات أكثر من حاجتھا الفعلیة( علمیةغیر ال

ء ارتفاع الما إلىالمعتمد حالیًا الذي یؤدي ) البزل السطحي(الصرف الزراعي  وأسلوب ،وغیر المنتظمة
الظروف المناخیة المتمثلة بارتفاع درجات و األرضالضئیل لمستوى  االنحدار ، كذلكاألرضي في التربة
في  تدھور القطاع الزراعيو اإلنتاجیةانخفاض  إلى أدتالزراعیة  األراضيمشكلة تملح ، والحرارة في الصیف
الذي یؤمن أرواء االستصالحي وع البد من تنفیذ المشرو من ھذه المشكالت الحاصلةالحد المحافظة، وبھدف 

دونم ضمن ألف  )٢٢٥( ومن ضمنھا) النجف، الدیوانیة، بابل(دونم ضمن محافظات ألف  )٣٩١(مساحة 
 .محافظة النجف

ھدف إلى استصالح التربة وإنشاء شبكة ري ة في المحافظة الذي یھاّممن المشاریع اإلروائیة الحیث یعد 
بابل (وتقع أراضي ھذا المشروع ضمن الحدود اإلداریة للمحافظات ا، وبزل مع كافة المنشات التابعة لھ

الھدف الرئیس للمشروع ھو تجھیز المیاه سیحًا إلى والف ھكتار، ) ٢٠٤(وبمساحة إجمالیة ، )والقادسیة والنجف
معظم مساحات المشروع وحمایة ارض المشروع من خالل تجھیز المشروع بسداد محكمة للحمایة من خطر 

) مبازل حقلیة ومجمعة ورئیسة(ن وتنظیم عملیة البزل بواسطة إنشاء شبكة مبازل كفوءة ومتكاملة الفیضا
وتبلغ المساحة الخالصة المرواة . للسیطرة على منسوب الماء األرضي والذي تخفض نسبة الملوحة في التربة

المساحة إضافة إلى  من) ٪٦٠(ألف ھكتار لزراعة الرز اي ما یعادل ) ٦٠(الف ھكتار تخصص منھا ) ٩٨(
أما أرض المشروع فیتفرع نھر الفرات في منطقة كفل . الف ھكتار لزراعة المحاصیل المختلفة والبساتین) ٣٨(

لیلتقیان ثانیًة عند ) ةشط الشامی(واآلخر ) شط الكوفة(ـ الشنافیة إلى فرعین عند مدینة الكفل یسمى االول 
   .الشنافیة

  

  

  

  

  



 

)٣٠٩(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ذا فإن تربة ھذه المنطقة تكونت من الترسبات المنقولة التي جلبھا نھر الفرات وتوّزعت على األرض من ل
اثر فیضانات األنھار وبالرغم من ان ھذه المنطقة خصبة إال ان أجزاء كبیرة منھا في الوقت الحاضر غیر 

لمناخ الجاف وعدم استغالل المیاه مزروعة بسبب زیادة الملوحة وافتقارھا للمبازل المغطاة إضافة إلى ذلك ا
فعدم السیطرة على . بصورة صحیحة ساعدت في زیادة الملوحة وأصبحت مساحات شاسعة من األرض بورًا

المیاه في سنوات الفیضان ومواسم الشحة وعدم وجود منشات ري على قنوات الفیضان، فھذه القنوات وظیفتھا 
ویجب ان یعاد النظر في . یاه الفیضان إلى األراضي المنخفضةمثل قنوات تھریب المیاه فھي تصرف جزء من م

وتم تنفیذ . المقاطع العرضیة لألنھار الحالیة وسداد الفیضان لزیادة استیعاب أحواض األنھار الحتماالت الفیضان
م ناظم فرع غماس، ناظ(اربعة نواظم رئیسة ھي الكوفة والعباسیة والشامیة وابو تبن الذي یتفرع الى فرعین 

، وجمیع بوابات ھذه النواظم من النوع الشعاعي، وسیتم تنفیذ ناظم ابو صخیر ولتحقیق االرواء )فرع النكارة



 

)٣١٠(  

السیحي لالراضي الزراعیة صممت النواظم اعاله لترفع منسوب المیاه في المقدم لتصبح اعلى من منسوب 
نسبیا فقد تم تصمیم قنوات معلقة یضخ االرض الزراعیة اما بالنسبة الراضي الزراعیة ذات المنسوب المرتفع 

فیؤمن المشروع ارواء ). 1IP-3IP-4IP(إلیھا المیاه من النھر بواسطة ثالث محطات ضخ أنشأت لھذا الغرض 
اطالقات المیاه في مؤخر سدة الھندیة  بالحسباناالراضي الزراعیة في مواسم الفیضان والشحة، آخذًا 

والتصریف مؤخر النواظم وقد صمم نظام الري في المشروع لتجري  واالطالقات المنظمة من مقدم النواظم
ساعة بالیوم، فالقنوات تشتغل بنظام المناوبة في فترة االحتیاج األقصى ) ٢٤(المیاه في قنواتھ بصورة مستمرة 

الثانویة ولغرض تخفیف نسبة الملوحة في التربة تم تصمیم شبكة من المبازل الحقلیة والفرعیة و. للمیاه او القلیل
والرئیسیة ومحطات الضخ لمیاه المبازل وضعت في مصبات المبازل الرئیسة وھي مبزل مجمع النجف ومبزل 
الشامیة الغربي ومبزل الفرات الشرقي وعبارة عن أربعة محطات ضخ تصریف المیاه خارج حدود المشروع 

المشروع من الفیضان  أراضية ولحمای) ھور ابن نجم، بحیرة النجف(والى احواض التبخیر ضمن المشروع 
المساحة الكلیة وتبلغ . یتوجب رفع منسوب سداد الفیضان الحالیة ویتم تقویتھا وحمایة مناطق التآكل فیھا

) ٣٩١٠٠٠(وبكلفة كلیة تخمینیة  ،)٢٩(خریطة  ألف دونم،) ١٨٣(المطلوب استصالحھا لھذا المشروع نحو 
كما ) ٢٠١٤ـ٢٠١٠(ونم خالل الخطة الخمسیة للسنوات ألف د) ١٦٠(منھا لح وف یستصملیون دینار، س

ألف ) ١٠(مشروع للمرحلة األولى في منطقة العباسیة بواقع ھذا التم المباشرة بوقد  ).١٦٣(موضح في جدول 
   .ستقبلعملیات االستصالح األراضي الزراعیة في الم وستستمردونم 

 تزامنًا ضمن األراضي المستصلحة حدیثًالھا  ًاوقعاختیار مفقد تم نشر جمعیات مستخدمي المیاه أما مشروع 
  :، وتتمیز ھذه المنطقة بما یأتيحفاظ على المشروع ومنشآتھ بعد استالمھ وتشغیلھللمع عملیات االستصالح 

  .دونم  ٢٥٠٠تبلغ المساحة التي وقع االختیار علیھا حوالي  .١
   .اقعة مقدم ناظم قاطع في القناة الرئیسیة الو )2c-0-1( محدد للمساحة یتمثل بالقناة إرواءیتوفر مصدر  .٢
   .وجود شبكة قنوات اروائیة ومبازل منجزة ضمن مشروع االستصالح .٣
محاصیل  –بیوت بالستكیة  –بساتین  - شتویة  - محاصیل صیفیة ( الزراعي في المنطقة  اإلنتاجتنوع  .٤

  ).علفیة
ا بحاجة لمثل ھذا المشاریع بسبب مشاكل الري والزراعة في المنطقة ألنھ أنماطوجود حاجة فعلیة لتغییر  .٥

  .وشحة المیاه اإلرواء
جمعیة  إلنشاءمزارع وھو عدد مناسب  )١٢٠( نحومن الفالحین والمزارعین في المنطقة  عددوجود  .٦

  .مستخدمي المیاه 
   .جمعیة مستخدمي المیاه  إنشاءالمنطقة المستفیدین من المشروع لفكرة  أھاليتقبل  .٧
   .الزراعي  اإلصالح أراضيبالموقع ھي مساحات ملكیة خاصة وعقود توزیع  المشمولة األراضي .٨
 .والبیانات والخرائط عن التربة والنشاط الزراعي والمیاه في الموقع المقترح األولیةتوفر المعلومات  .٩
لة في الغالب تربة رسوبیة متنوعة النسجة بین الخفیفة والمتوسطة والثقی إنھاتحریات مقاطع التربة تبین  .١٠

   .وھي مواصفات مناسبة
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  )١٦٣(جدول 

  ) كفل ـ شنافیة(المساحات المطلوب إستصالحھا لمشروع 

  )٢٠١٤ـ ٢٠١٠(وتخصیصاتھا المالیة ضمن الخطة الخمسیة 

المساحة الكلیة 
المطلوب 
  استصالحھا

مجموع المساحة   إلف دونم/المساحة المطلوب استصالحھا للسنوات  
تصلحة خالل المس

 ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠  الخطة

١٦٠ ٤٠ ٤٠ ٣٠ ٣٠ ٢٠  ١٨٣  



 

)٣١٢(  

الكلفة الكلیة 
  ملیون دینار/التخصیصات المالیة   التخمینیة

مجموع التخصیصات 
  لسنوات الخطة

١٨١٩٦٠  ٧١٠٠٠  ٥٤٢٨٠  ٢٠٨٤٠  ٢٠٨٤٠  ١٥٠٠٠  ٣٩١٠٠٠  

  : باإلعتماد على: المصدر

  .٢٠١١طاعات، بیانات غیر منشورة، ـ وزارة التخطیط، دائرة تخطیط الق

  .٢٠١١ـ وزارة الموارد المائیة، مدیریة الموارد المائیة في محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط، شعبة اإلحصاء، بیانات غیر منشورة، 
  

بئر في مناطق مختلفة من ) ١٨٢٠(ھناك إمكانیة حفر إذ إن ویمكن التوّسع في عملیة حفر العدید من اآلبار، 
والبالغ إجمالي مساحتھا ) وادي الخر، بحر النجف، الھضبة الشمالیة، حواره والمعانیھ(لھضبة الغربیة ا
، إذا ما علمنا ان ھناك خزین ستراتیجي كبیر للمیاه في ھذه )١٦٤(دونم، والموزعة كما في جدول ) ١٢٧٧١٠(

لیة إرواء ھذه المساحات فضًال عن السنة، یمكن اإلستفاده منھ في عم/ ٣ملیون م) ٣١٩(المناطق یقّدر نحو 
  .طق من المحافظةااالستخدامات األخرى ضمن ھذه المن

  )١٦٤(جدول 

مناطق الھضبة الغربیة ومعدل تصریفھا وعدد اآلبار المناسب للحفر بحسب  خزین المیاه القابل لالستثماركمیات 
  في محافظة النجف

  

 ت

  

 المنطقة 
مقدار خزین المیاه القابل 

 سنة /٣ملیون ملالستثمار 
  معدل تصریف اآلبار 

 ثا/ لتر

عدد اآلبار 
المناسب 
 للحفر

المساحة الكلیة 
 دونم/ 

 ٣٣٥٤٠ ٢٦٠ ٣٠ ٨٤ وادي الخر ١

 ٤٣٠٠٠ ٥٠٠ ٢٠ ١٠٨ بحر النجف ٢

 ١٥٠٥٠ ٥٠٠ ٧ ٣٧ ھضبة الشمالیة ٣

 ٣٦١٢٠ ٥٦٠ ١٥ ٩٠ حواره والمعانیة ٤

 ١٢٧٧١٠ ١٨٢٠ ـ ٣١٩ المجموع

  .٢٠١١وزارة الموارد المائیة، القسم الفني، قسم اإلشراف والمتابعة، بیانات غیر منشورة، ماد على باإلعت: المصدر

  :لتنمیة الصناعّیةاستراتیجیة  - ٢ -٤ – ٦

معینة في مناطق  بشكل رئیستسھم الصناعة في التنمیة اإلقلیمیة من خالل إسھامھا في التنمیة االقتصادیة 
ویتمیز . تجھیز الطاقة الكھربائیة ومستوى التعلیم وتطّور شبكة النقل في المحافظةاإلقلیم، وترتبط مع زیادة من 

تربتھا في اغلب أجزاءھا بقدرتھا على تحمل اإلنشاءات  سمكونھ مستقر من الناحیة الجیولوجیة وتتاإلقلیم 
المحافظة ق المختلفة من المناطفي مناسبة لألنشطة التنمویة اختیار مواقع  ما یدعم، والمباني العمرانیة الكبیرة

والرمال، ) الجیریة(ومن جانب آخر ان غنى منطقة الدراسة بالرواسب من االطیان والصخور الرسوبیة 
والرواسب الحدیثة من الغرین والحصى والرمل بامكانھا ان تسھم في حال استثمارھا بشكل مناسب في دعم 

، الجص، النورة، المواد العازلة )و الناريالجیري ا(وتطویر الصناعات، كصناعات السمنت، الطابوق 
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إذ تتمیز . المنتجات الكونكریتیة،و، والكاشي الموزائیك والمطعم بالمرمر والبلوك المضغوط )الثرمستون(
السیما صناعة المشاریع اإلنتاجیة في  أفضلیمكن استثمارھا بشكل كبیرة ثروة معدنیة المحافظة بإمتالكھا 

اعتماد المحافظة  ویالحظ .طویر كثیر من الصناعات المرتبطة بتوفیر السمنتالسمنت التي تساعد على ت
على محافظة كربالء وأطیان ) لصناعة الطابوق الجیري والثرمستون رئیسةالمادة ال(باحتیاجاتھا من مادة النورة 

امة صناعات ن محافظة النجف لھا القدرة على تطویر ھذه الصناعات وإقإمحافظة بابل، في حین  علىاألسمنت 
ن سنة یوفرة المواد األولیة التي تكفى لالستثمار ألكثر من خمسفإن  .إنشائیة جدیدة تلبي حاجة السوق المتنامیة

فضًال عن توسطھا ، دارة وتشغیل المشاریعإوكذلك وفرة األیدي العاملة الماھرة والكفاءات العلمیة القادرة على 
مما یعطیھا میزة ، ھا من العاصمة بغداد ومحافظتي المثنى وواسطبابل والدیوانیة وقربوالمحافظات كربالء 

ویمكن إن یستفاد مما ذكر في . أضافیة سھلة في عملیة تسویق المنتجات الصناعیة إلى المحافظات األخرى
  :النشاط الصناعي وصیاغة ستراتیجیة للتنمیة الصناعیة في المحافظة وعلى النحو اآلتي

  .في المحافظة الموارد الطبیعیة لحصرمسح جیولوجي شامل . ١

  .اإلھتمام بالصناعات التي تعتمد على المواد الخام المتوفـّرة في المحافظة. ٢

  .التوّسع بالصناعات التي تعتمد على المنتجات الزراعیة. ٣

  .السیما في الصناعات الھندسیة خارجیةجذب اإلستثمارات ال. ٤

صناعة الحلي ) الصناعات التقلیدیة(السیاحة مثل الصناعات األخرى اإلھتمام بالصناعات التي تعتمد علیھا . ٥
  .الكاذبة والمصوغات واألحجار الكریمة واألعمال التراثیة والمنتجات األخرى التي تتطلبھا السیاحة الدینیة

تحدید مع في إقامتھا،  ةشّجعمما یتوفـّر من مقومات بحسب  إمكانیة إستثمار الصناعة في الوحدات اإلداریة. ٦
موقع الصناعات الكبیرة الملوثة في مركزي قضاء النجف والكوفة التي یمكن أن تكون في الجزء الجنوبي 

لتوّسع االغربي من مدینة النجف لسببین األول بعدھا عن التجمعات السكنیة والثاني یوفـّر الموقع الجدید أمكانیة 
تمام بالصناعات الزراعیة وتنمیتھا بالقرب منھا كما في في المستقبل، أما الوحدات اإلداریة األخرى یتطلب االھ

 : ویمكن اإلستثمار في الصناعات اآلتیة في المحافظة أبرزھا .)٣٠(وخریطة  )١٦٥(جدول 

الحدید االنشائى : (شتمل على اآلتيتو یةالتعدینمن الصناعات الممكن تنمیتھا الصناعات  :الصناعات الثقیلة :أوًال
معامل ، معامل صناعة الساحبات الزراعیة والحاصدات، سیارات الصالون واإلنتاجیةوالصناعي، معامل ال

: الصناعات البتروكیمیاویة بأنواعھا، )صناعة المعدات واآلالت الزراعیة، اآللیات الھندسیة الثقیلة والخفیفة
ماد الزراعة على المیاه وذلك لشحة میاه نھر الفرات واعت صناعة أنابیب الري بالتنقیط البالستیكیة وملحقاتھا(

صناعة اكتشاف آبار نفط في المحافظة، الصناعات التحویلیة النفطیة وتشمل المشتقات المكررة و .الجوفیة
   .الزجاجيملیون طن من الفلدسبار والرمل ) ٢.٣( نبادیة النجف أكثر م فيالزجاج والخزف، حیث یتوفر 

الحصى ، والعادينتاج السمنت المقاوم إ أبرزھا اإلنشائیة وتشتمل على الصناعات: لخفیفةالصناعات ا: ثانیًا
أّما . توفرة في المحافظةوموادھا األولیة م. الثرمستون والرمل الصالح للبناء، السیرامیك، الطابوق، الفني

، معامل المعجون، األلبانالتعلیب ومشتقات ، الزیوت النباتیة، لصناعات الغذائیة وتشتمل على تعلیب التمورا
الممكن الصناعات الكیمیائیة فیما تشتمل  .نتاج المعلبات بكافة أنواعھاإ ،تاج وتعلیب اللحوم البیضاء والحمراءنإ

الصناعات و. البتموس، المنظفات والمساحیق والصابون، األصباغالمبیدات، ، األسمدةنتاج إعلى تنمیتھا 
كذلك  .السنادین الزراعیة بكافة أحجامھا وأنواعھا، بالتنقیط الريالبالستیكیة ومنھا البالستك الزراعي وأنابیب 
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وباإلمكان اإلستثمار . بكافة أنواعھا) الحمامات(الصحیات ، الشبابیك، الصناعات الحرفیة وتشتمل على األبواب
   .في المناسبات الدینیة السیماتوفر النفایات بكثرة إذ ت تدویر النفایات إلى أسمدة ومواد عضویةعملیة  في

  )١٦٥(جدول 

  الوحدات اإلداریة في محافظة النجفبحسب  الصناعات الممكن تنمیتھا واالستثمار فیھا

  نوع الصناعة الثانویة  نوع الصناعة الرئیسة  الوحدة اإلداریة  ت
یة ـ الصناعات اإلنشائیة ـ النسیجیة ـ الھندس  النجف  ١

  )التراثیة(األخرى 
  الطباعةالورق والغذائیة ـ الكیمیاویة ـ 

  .الكیمیاویة ـ اإلستخراجیة  اإلنشائیة ـ الغذائیة  دریةالحی  ٢
  -  اإلستخراجیة - اإلنشائیة  الشبكة  ٣
  الصناعات األخرى  الغذائیة ـ النسیجیة -الھندسیة اإلنشائیة ـ   الكوفة  ٤
  الصناعات األخرى   الغذائیة  العباسیة  ٥
  -  الغذائیة  الحریة  ٦
  الخشب  اإلنشائیة ـ الغذائیة  المناذرة  ٧
  الصناعات األخرى  -الخشب   الغذائیة  الحیرة  ٨
  النسیجیة  الغذائیة  المشخاب  ٩
  -  الغذائیة  القادسیة  ١٠
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  :والتجاریةلتنمیة السیاحّیة استراتیجیة  - ٣ -٤ – ٦

ات العراق في ي والتجاري وقد عّدت ثاني أھم محافظالسیاحالنشاط یعتمد إقتصاد المحافظة بشكل رئیس على 
في محافظة النجف السیاحة الدینیة إذ أسھمت . المجال السیاحي والتجاري بعد محافظة أربیل بالسنوات األخیرة

جذب الرئیس العامل في المحافظة ومسجد الكوفة ) علیھ السالم(مثـّل وجود مرقد اإلمام علي و ،بتحقیق ذلك
ة الحوزویة واألكادیمیة في تعلیم  عن أھمیة النجف العلمّیفضًال اإلقتصادیة للسكان ةنشطأثـّر في األو سیاحلل

تعد مدینة النجف ثالث المدن بعد مدینة مكة المكرمة إذ . العلوم الدینیة والعلوم الطبّیة والصرفة واإلنسانیة
وحة للسیاح، والمدینة المنورة في إستقبالھا للسیاح الدینیین لما تتمیز بھ من طابع دیني جعلھا منطقة مستقبلة ومفت

إذ یؤّمھا مالیین الزائرین سنویًا من مناطق مختلفة من داخل العراق وخارجھ ألداء زیارة العتبات المقدسة من 
جھة ومن جھة أخرى قصدھا الطلبة لدراسة العلوم الدینیة في حوزة النجف العلمیة التي تعد من كبریات 

كوفة والمراكز العلمیة والبحثیة التابعة لھا إلى جانب عدد الحوزات العلمیة في العالم اإلسالمي ووجود جامعة ال
وجود مقبرة وادي السالم من أھم المقابر في العالم حیث یفد إلیھا عدد كبیر من ومن المواقع الطبیعیة واألثریة 

م الحج المناسبات الدینیة وموسالسیما في الناس لزیارتھا ودفن موتاھم التي تسھم في تنشیط الحركة اإلقتصادیة 
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وجود الفنادق والمطاعم السیاحیة وإفتتاح مطار النجف األشرف الدولي كذلك وأثرھا في تنمیة السیاحة الدینیة 
وحجم  عدد السیاح ةادیزسھم في یفي المحافظة الذي والتجاریة ة یالسیاحالحركة في تنشیط  ھامالحدث األبرز وال

النشاط والتوسع بخدماتھ بعد صیاغة ستراتیجیة للتنمیة السیاحیة لذا یتطلب اإلھتمام ب. البضائع والتبادل التجاري
 :في المحافظة وعلى النحو اآلتيوالتجاریة 

إذ إن  .في مركز قضاء النجف والكوفة) ٢(و) ١(من درجة التصنیف السیما زیادة عدد الفنادق السیاحّیة  .١
فندق في ) ١٠٠(تطلب توفیر أكثر من للخدمة ما ی من الحاجة الفعلیة )٪٦٠(حوالي یغطى المتوفـر حالیًا 

 . المحافظة
النجف والكوفة (السیما في الوحدات اإلدارّیة ) ٢(و) ١(زیادة عدد المطاعم السیاحّیة من درجة التصنیف  .٢

 ).والحیرة
اإلھتمام بالمواقع السیاحّیة والمراكز األثرّیة والتراثّیة في النجف والكوفة والحیرة فضًال عن عملیة البحث  .٣
وتوجد في المحافظة  .تحّري والتنقیب على المواقع األثرّیة ومقتنیاتھا الثمینة السیما في ناحیتي الحیرة والشبكةوال

التي یمكن إستثمارھا في  مدینة الكوفةومدینة الحیرة ومدینة المناذرة  مدن عریقة لھا بعدھا التاریخي مثل
 .السیاحیة األثریة

بن إفي المحافظة مثل قیام مدینة سیاحیة حول ھور إستثمارھا في تنمیة واإلھتمام بمناطق السیاحة البیئیة  .٤
 .نجم في ناحیة العباسیة

، حیMث تضMم   فMي المحافظMة   وإسMتثمارھا فMي السMیاحة الصMحراویة     واسعةاإلستفادة من الصحراء ومساحتھا ال .٥
سة بعض أنMواع الریاضMة   وممار يسیاحنشاط المناطق طبیعیة ومناخ ممّیز ومناظر خّالبة یمكن إستثمارھا في ال

كثیMر  وتتمیMز بعMدد   للحیوانات البرّیة التي تتواجMد فیھMا   ات للنباتات والعالج الصّحي فضًال عن إمكانیة عمل محمّی
یوجد أربعة أنواع من النباتات الطبیعیة في المحافظة النباتات الصMحراویة المنتشMرة فMي     إذ. منھا وبأنواع مختلفة

ظة ونباتات كتوف األنھار والنباتات الزراعیة ونباتات االھوار والمسMتنقعات المنتشMرة   األقسام الغربیة من المحاف
 . وجود عدد كبیر من الحیوانات البریة المختلفة فضًال عنفي األقسام الشرقیة من المحافظة 

إقامMMة مMMن خMMالل  فMMي المحافظMMة ضMMمن النشMMاط السMMیاحي اإلھتمMMام بالمنMMاظر الطبیعیMMة والحضMMاریة وتنمیتھMMا    .٦
إن و .المشMخاب الحیMرة و مشاریع سیاحیة قریبة من المساحات الزراعّیة الخضMراء السMیما فMي نMاحیتي العباسMیة و     

الكوفة یمكن إستثمار ضفافھ بمكان سیاحي وسط النخیل، تي العباسیة ومدینبالمحافظة السیما بمرور نھر الفرات 
من إذ إنھا إلى جانب كونھا تمثل موردًا إقتصادیًا ة حاجة إلى المشاریع السیاحیة الترفیھیفضُال عن إن المحافظة ب

مدینMة  إقامMة  أقامة مدن سیاحیة مثMل  : (ومنھا .لسیاح والزائرین تؤدي وظیفة خدمّیة لسكان المحافظةخالل جذب ا
مMMن المطMMاعم  عMMددمتنزھMMات وومMMدن ألعMMاب وحMMدائق للحیوانMMات  وسMMیاحیة علMMى نھMMر الفMMرات فMMي مدینMMة الكوفMMة   

بأنماط ومناطق سیاحّیة متعددة لتضم معظم الوحدات اإلداریة حیث  .دور للسینماومسابح الضیة وریاالمالعب وال
 .)٣١(وخریطة )١٦٦(مختلفة یمكن إستثمارھا في التنمیة اإلقتصادیة في المحافظة كما في جدول 

 .في المحافظة االھتمام بالبرنامج التسویقي للسیاحة والتعریف بالمناطق السیاحیة وخدماتھا .٧
أسطول نقل برى وجوى قادر و كبیرة وحدیثة تلبي حاجات السیاحتجاریة وأسواق إنشاء مجمعات یتطلب  .٨

مطابع للكتب الدینیة والكتب العامة فضًال والتوسّع بإقامة ، من السیاح والزائرین على إستیعاب اإلعداد الكبیرة
 .لمحافظةابھا  تي تشتھرعن إقامة الصناعات التراثیة التي تلبى حاجة الزائرین السیما ال
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التسھیالت المناسبة في اإلھتمام بالخدمات المصرفیة وتوفیر الدعم لإلستثمار السیاحي والتجاري وتقدیم  .٩
 .المحافظة

 .عمل المؤسسات والمرافق التجاریةإیجاد منطقة للتجارة الحّرة في المحافظة وتنظیم   .١٠

إلى جانب إھتمامھا بالقطاع التجاري وإمكانیة تنمیتھ  إقامة ھیأة تضم التجار والمستثمرین تنّظم أعمالھم  .١١
  .في المحافظة

  )١٦٦(جدول 

  الوحدة اإلداریة في محافظة النجف بحسب  السیاحة الممكن إستثمارھا ماطأن

  سیاحة أخرى  السیاحة الرئیسنمط   الوحدة اإلداریة  ت
  ـ الترفیھّیة ـ العلمّیة األثریة والتراثّیة   الدینّیة  النجف  ١
  ـ  األثرّیة والتراثّیة  الحیدریة  ٢
  العالجّیةالریاضیة و  الصحراویة  الشبكة  ٣
  العلمیة - الترفیھّیة – ألثرّیة والتراثّیةا    ةالدینّی  الكوفة  ٤
  الترفیھیة  البیئیة  العباسیة  ٥
  الترفیھیة  األثریة  المناذرة  ٦
  ـ الترفیھیة الدینیة  األثریة  الحیرة  ٧
  ـ  الترفیھیة  المشخاب  ٨
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ما تقّدم إن ستراتیجیة التنمیة اإلقلیمیة تعد وسیلة التنمیة إلستثمار الموارد وتقدیم الخدمات في  خالصة
ومن أجل تحقیق التوازن وتقلیل التباین المكاني بین المناطق المختلفة من محافظة .. بعدھا المكاني والزماني

ستثمارات نحو الخدمات اإلجتماعیة والبنى اإلرتكازیة أھمھا اإلستثمار في النجف یتطلب تنمیة وتوجیھ اإل
واإلستثمار في ) اإلسكان والتعلیم والصحة والطاقة والطرق والماء الصافي والصرف الصحي(خدمات 

قة وفي إطار الرؤیة الستراتیجیة لمعطیات الفصول الساب) الزراعیة والصناعیة والسیاحیة(القطاعات اإلقتصادیة 
ضمن برنامج ) التحلیل العاملي(من دراسة مؤشرات الواقع التنموي في المحافظة ونتائج التحلیل اإلحصائي 

)S.P.S.S. ( وتحلیل سوات)S.W.O.T. ( تم مناقشة أربعة بدائل لستراتیجیة التنمیة اإلقلیمیة في المحافظة تمثل
متدادًا مع الطرق الرئیسة إني یإتخاذ التنمیة نمط المحاور البدیل األول بإیجاد قطب التنمیة في اإلقلیم والبدیل الثا

للمدن أّما البدیل الثالث الوحدات التنمویة من خالل جعل جمیع الوحدات اإلداریة مراكز للتنمیة دفعة واحدة لكن 
البدیل الرابع  ذلك یتطلب الكثیر من اإلمكانات والتكالیف فقد وّجھت لھ إنتقادات عّدة مع البدائل السابقة لذا أقترح

بعد اإلستنتاج بإن عملیة التخطیط للتنمیة اإلقلیمیة ال یمكن تحقیق ) المثلث التنموي(المنطقة المركزیة للتنمیة 
أھدافھا بوجود قطب للتنمیة أو أقطاب ومراكز ومحاور للتنمیة أو وحدات تنمویة في إقلیم الدراسة بقدر ما یمكن 

الثة مراكز تنمویة تكون بمثابة القاعدة التي ترتكز علیھا المناطق األخرى في إیجاد منطقة مركزیة للتنمیة تضم ث
وباإلمكان تطبیقھا على إقلیم الدراسة فضًال عن أقالیم أخرى . اإلقلیم لتحقیق تنمیة إقلیمیة متوازنة ومستدامة

مثلث التنموي الذي یضم وقد تم تحدید المنطقة المركزیة للتنمیة في المحافظة بال. یمكن دراستھا في المستقبل
لما تتمیز بھ من خصائص أھّمھا توّسطھا ألقضیة كل منھا لتكون ) النجف والعباسیة والحیرة(الوحدات اإلداریة 

منطلقًا لتنمیة المناطق المجاورة فضًال عن تمتعھا بمقومات سكانیة وإقتصادیة عّدة یمكن إستثمارھا وتكون 
المنطقة على تسھیل عملیة التكامل التنموي والحد من التباینات المكانیة كذلك تساعد ھذه . قطاعات قائدة فیھا

والعمل على التحّول التدریجي نحو الالمركزیة اإلداریة وتعزیز اإلدارة والتخطیط والتنمیة على مستوى المناطق 
نطالق من المنطقة فإن تنفیذ ستراتیجیة التنمیة اإلقلیمیة في المحافظة واإل. والوحدات اإلداریة في المحافظة

المركزیة للتنمیة إلى تنمیة المناطق األخرى تتحقق من خالل تنمیة قطاعیة ناجحة ذات أبعاد مكانیة بعد دراسة 
وتحدید حجم السكان وخصائصھم الجغرافیة والعوامل والمقومات الطبیعیة واإلقتصادیة في المحافظة تمكن من 
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التنمیة (الخدمات والبنى اإلرتكازیة وقد قّسمت في بعدھا البیئي إلى  وضع ستراتیجیات للتنمیة اإلجتماعیة لتوفیر
، وستراتیجیة التنمیة الزراعیة وستراتیجیة للتنمیة الصناعیة وستراتیجیة أخرى )الریفیة والتنمیة الحضریة

سكانیة وقد جاء تقدیر الحاجة من الخدمات اإلجتماعیة لسنة الھدف من خالل البیانات ال. للتنمیة السیاحیة
الوحدات اإلداریة بحسب  وقد تباین) ٥.١٢(النمو السكاني في المحافظة ت نسبة لغفقد ب ٢٠٢٠وتقدیراتھا لسنة 

على ) ٥.٧٦(ثم مركز قضاء النجف ) ٩.٢٨(لنمو السكان سّجل في ناحیة الحیدریة  نسبةوالبیئة، إذ یبلغ أعلى 
الوحدات بحسب  لذا سیتباین أعداد السكان أیضًا). ٠.٩٨( في ناحیة القادسیة نحو تسّجل نسبةالتوالي وبلغ أدنى 

كذلك  ٢٠٢٠من سكان المحافظة في سنة ) ٪٥٤.٣(سیستحوذ مركز قضاء النجف على اإلداریة والبیئة، حیث 
من مجموع عدد السكان الحضر في المحافظة ) ٪٧٢.٢(سیتصدر من حیث عدد السكان الحضر بإستحواذه على 

من السكان الحضر في المحافظة ) ٪٨٦.٥(ما یشیر إلى إن أكثر من ) ٪١٤.٣(نحو ثم مركز قضاء الكوفة 
سیتركزون في كل من مدینتي النجف والكوفة ما یستدعي توفیر الخدمات الحضریة الالزمة التي تسد إحتیاجاتھا 

وع من مجم) ٪٢٠(في حین سیحتل مركز قضاء الكوفة المرتبة األولى نحو . ٢٠٢٠المختلفة بحلول سنة 
، ثم كل من ناحیتي العباسیة والمشخاب )٪١٦(السكان الریف في المحافظة وبعده مركز قضاء المناذرة نحو 

من عدد سكان الریف المحافظة ) ٪٦٣(ما یالحظ سیتركـّز أكثر من على التوالي، ) ٪١١.٨(و) ٪١٥.٤(نحو 
یة واالھتمام بالنشاط الزراعي في ھذه في أربعة وحدات إداریة فقط، ما یتطلب تقدیم المزید من الخدمات الریف

 .الوحدات اإلداریة واالعتماد علیھا في التنمیة الزراعیة في المحافظة

بدائل وخطط یمكن ھناك إلى إن التي أشارت  جاءت خالصة الفصل متفقة مع فرضیة الدراسة السادسة
 .في المحافظةاإلقلیمیة تنمیة الستراتیجیة ل ھاتطبیق
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  :االستنتاجات والتوصیات

  :االستنتاجاتـ 

عملیة تعد المرتكزات األساسیة لقیام ) واالقتصادیةوالسكانیة الطبیعیة (المقومات الجغرافیة والخصائص إن 
وبما یعمل على صیانة التوجھ المستقبلي لھا عن طریق تمكنھا من إیجاد حالة  ،في المحافظة التنمیة وإستمرارھا

التنمیة ومؤشرات التنمیة مقومات وخصائص ومن خالل عرض  .تنمیة اإلقلیمیة في المحافظةر وتحقیق الالتطّو
) التحلیل العاملي(السكانیة واإلقتصادیة واإلجتماعیة والخدمیة في المحافظة ومناقشتھا ضمن التحلیل اإلحصائي 

والتحلیل یمیة في المحافظة ومناقشة البدائل المقترحة لستراتیجیات التنمیة اإلقل ).S.W.O.T(وتحلیل سوات 
  :لھا نستنتج ما یأتي المكاني

باإلمكان اإلعتماد علیھا في التوّسع ثیرة كوبشریة قومات طبیعیة مخصائص ومحافظة النجف وفر في تت .١
مثل الخامات والصخور الصناعیة  وجودالسیما . خدمیة جدیدةجتماعیة وإو ةاقتصادیبإقامة مشاریع تنمویة 

 یورانیومة للدولومایت الكبریت والھاّمكما تتیسر إمكانیة إیجاد ترسبات ) س،الحصى، والرملحجر الكلس، الجب(
وكذلك وجود اإلمكانیة الزراعیة من أراضي وأیدي عاملة  ،ة في المحافظةیالصناع للتنمیةالقاعدة الرئیسة توفر 

 .لزراعیةوخبرة في إنتاج بعض المحاصیل األساسیة یمكن اإلعتماد علیھا في التنمیة ا
والحضري على مستوى مدینتي النجف والكوفة إلى تزاید حدة التباینات  تنمويأدى بروز ظاھرة التكتل ال .٢

 ةوجد اختالًال في التوازن المكاني على نطاق مدن ومناطق المحافظأمما  )Regional Disparities(اإلقلیمیة 
، عملیة التنمیةطق ومنھا المناطق الریفیة من خالل ھیكلیة في اقتصادیات المنا عدیالتاألخرى وعلیھ إن إجراء ت

اإلقتصادیة السیاحیة لمشاریع الخدمیة واالجتماعیة واوالخلفیة بین  األمامیةالذي یمكن ان تؤدیھ العالقات  واألثر
فرص تطور اقتصادیات اإلقلیم  منز ما یعّز ما بینھا،یفالتشابكات القطاعیة إیجاد في  ةالصناعیة والزراعیو
 .حقیق التنمیة اإلقلیمیة المتوازنةوت
في التنمیة الزراعیة بشكل جید في المحافظة وھناك أمكانیة تطویره السیما إذا ما أسھم النشاط الزراعي  .٣

دونم في حین نجد ) ١٠٨٠٣١٨(إستثمرت بالشكل المناسب وزراعة األراضي الصالحة للزراعة تقدر بحوالي 
ونم، أي نسبة األراضي المزروعة من الصالحة للزراعة حوالي د) ٢٨٣٧٢٨(المزروعة فیھا ال تتجاوز 

، إذا ما علمنا أھمیة زراعة تلك األراضي وإنتاجھا للمحاصیل الزراعیة المتنوعة ومدى إسھامھا في )٪٢٦.٣(
راسة كذلك إن الكمیات المنتجة من المحاصیل الزراعیة المتوفرة في منطقة الد. التنمیة االقتصادیة في المحافظة
م وحجم االستثمار المناسب لھا، سواء من خالل حسن تسویقھا أو إستثمارھا في لم تستثمر بالشكل الذي یتالء

 .النشاط الصناعي
 منشأة) ٢٠(، بواقع ٢٠١٠منشأة صناعیة لسنة ) ٢٨٢١(بلغ عدد المنشات الصناعیة في محافظة النجف  .٤

: صناعیة صغیرة التي توزعت على النحو اآلتي منشأة) ٢٨٠٠(صناعیة كبیرة ومنشأة صناعیة واحدة متوسطة و
من مجموع عدد المنشآت الصناعیة الصغیرة المنتجة في المحافظة ) ٪٩٢(مركز قضاء النجف إستحوذ على 

وبلغ عدد المنشآت الصناعیة الكبیرة في  .في مركز قضاء المناذرة) ٪٢(في مركز قضاء الكوفة و) ٪٤.٥(ونحو 
من مجموع عدد المنشآت الصناعیة الكبیرة في ) ٪٤(، مثلت حوالي ٢٠٠٥ة منشأة في سن) ١٨(المحافظة 

، إَال إن الزیادة كانت أكثر على ٢٠١٠منشأة في سنة ) ٢٠(إزداد عددھا في المحافظة إلى . العراق للسنة ذاتھا
تمّیز . اقمن مجموع عدد المنشآت الصناعیة الكبیرة في العر) ٪٣.٨(مستوى البلد، وإنخفض نسبة تمثیلھا نحو 

مركز قضاء النجف في تنّوع أنشطة الھیكل الصناعي مقارنة مع الوحدات اإلداریة األخرى بضّمھ على الفروع 
منشأة كبیرة، فیما إفتقرت المحافظة إلى ) ١١(وبواقع ) اإلنشائیةالغذائیة، النسیجیة، الكیمیاویة، : (الصناعیة اآلتیة

 .یشیر إلى ضعف البنیة الصناعیةما ھندسیة والمعدنیة األساسیة فروع الصناعة األخرى السیما الصناعات ال
بعض منھا بشكٍل  أسھمتضم المحافظة عددًا كبیرًا من المناطق السیاحیة والمواقع األثریة والتراثیة التي  .٥

لحین والصا األولیاءالتي تضم مراقد  فاعل في رواج الحركة السیاحیة في المحافظة السیما مناطق السیاحة الدینیة
والثقافیة فضًال  واألثریةوالمساجد والمقامات والمعالم اإلسالمیة، كذلك وجود المواقع التأریخیة ) علیھم السالم(

نجم والصحراء الغربیة والطارات والبساتین المنتشرة في  أبنعن المناطق الطبیعیة المتمثلة بنھر الفرات وھور 
 إلىلیزداد  ٢٠٠٩سائح في سنة ) ١١١٩٣٤١(افظة نحو وقد بلغ عدد السیاح الوافدین للمح. المحافظة
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من ) ٪٩١(شّكلوا حوالي  إذ األولىإذ إستحوذ عدد السیاح من إیران المرتبة  ٢٠١٠سائح في سنة ) ١٦٧٨٠٣٤(
، ٢٠٠٩فندق في المحافظة لسنة ) ١٦٨(وبلغ عدد الفنادق السیاحیة . مجموع عدد السیاح الوافدین إلى المحافظة

من مجموع عددھا في مركز قضاء ) ٪٩٥(، كان حوالي ٢٠١٠فندق سیاحي سنة ) ١٨٢( إلىإزداد عددھا 
) ٤٥(فندق درجة ثالثة و) ٥٧(فندق درجة ثانیة و) ٦٧(فنادق درجة أولى و) ٤(تصانیف بواقع  بأربعةالنجف 

السیاحة  مطعم جمیعھا في مدینة النجف وعدد شركات) ١٤(فندق درجة رابعة، وبلغ عدد المطاعم السیاحیة 
النجف األشرف الدولي   أعطى إفتتاح مطاروقد . شركة كان معظمھا في مركز قضاء النجف) ٥٦(والسفر 

مثلما منح أبناءھا   السیاحة الدینیة والحركة االقتصادیة واالجتماعیة للمحافظة السیما في مجاالت اھتمامات متعددة
یشیر إن للنشاط السیاحي أثرًا واضحًا ورئیسًا في مما . لوأبناء المحافظات المجاورة فرصة العمل والسفر والتنقـّ

عملیة التنمیة اإلقلیمیة في محافظة النجف السیما في مركز قضاء النجف من خالل جذب العمالت الصعبة 
 . األخرىوتشجیع الحركة التجاریة للمحافظة فضًال عن تنمیة األنشطة االقتصادیة واالجتماعیة والعمرانیة 

جال االستثمار إن معظم القطاعات المستثمر فیھا قطاعات إستھالكیة تمثلت بالقطاعات یالحظ في م .٦
وكان معظم المستثمرین من العراق وعدد ) السكني والسیاحي والتجاري والترفیھي والصحي والتربیة والتعلیم(

جیة یاإلنتاجیة والسترات قلیل من العرب واألجانب ویحتاج اإلقلیم إلى مزید من االستثمارات السیما في القطاعات
 ..).الصناعات الثقیلة والخفیفة وإنتاج الطاقة الكھربائیة والكشف عن النفط(
لذا فأن الحاجة الفعلیة ، )٪١٠(بلغ مستوى االكتظاظ السكاني في الوحدات السكنیة في محافظة النجف إلى  .٧

مع زیادة إعداد السكنیة الوحدات ویزداد الطلب على  ألف وحدة سكنیة )٢٠٠(للوحدات في المحافظة لبناء 
 .سواء في المناطق الحضریة أو في المناطق الریفیة ونموھم في اإلقلیم السكان
كفاءة الوحدات اإلداریة في المحافظة وأتّضح إن ھناك عجز في  بحسبلخدمات التعلیمیة اتباین واقع   .٨

ما یتطـّلب إقامة المزید من المدارس وزیادة عدد  )واإلبتدائئة والثانویة األطفالریاض (الخدمات المقّدمة للمراحل 
 بحسبالكوادر التعلیمیة السیما في الوحدات اإلداریة التي تعاني من زخم على خدماتھا وقد تم البحث فیھا 

 ).مدرسة/طالب(و) مدرس/طالب(و) شعبة/طالب(المعاییر التخطیطیة 
محافظة الخدمات الضمَّت وقد المحافظة أیضًا الوحدات اإلداریة في  بحسبلخدمات الصحّیة اتباین واقع  .٩

كفاءة الخدمات الصحّیة المقّدمة في الوحدات اإلداریة كافة، واتّضح إن ھناك عجز في الصحیة بأنواعھا المختلفة، 
ما یتطـّلب إقامة المزید من المستشفیات والمراكز الصحیة وزیادة عدد الكوادر الطبیة والصحیة التي تم البحث 

) طبیب/شخص(و) سریر/شخص(و) مركز صحي/شخص(و) مستشفى/شخص(المعاییر التخطیطیة  سببحفیھا 
 ).طبیب/ممرض(و) ممرض/شخص(و) صیدلي/شخص(و) طبیب أسنان/شخص(و

كم لسنة ) ٢٧٧٥.٩٦٤(طریق وبلغ مجموع أطوالھا ) ٢٨٧(بلغ عدد الطرق البریة في محافظة النجف  .١٠
طریق بري معّبد وبلغ مجموع أطوالھا ) ٩٩(بواقع ) الترابیة(المعّبدة ، تشمل الطرق البریة المعّبدة وغیر ٢٠١٠

) ١٨٨(من مجموع أطوال الطرق البریة في المحافظة، ونحو ) ٪٤٨.٦(كم، شّكلت حوالي ) ١٣٤٨.٨٦٤(
من مجموع أطوال الطرق البریة، ) ٪٥١.٤(كم بنسبة ) ١٤٢٧.١٠٠(طریق بري غیر معّبد ومجموع أطوالھا 

ومجموع أطوالھا أكثر من عدد الطرق المعّبدة ومجموع أطوالھا، ) الترابیة(دد الطرق غیر المعّبدة مما یعني إن ع
ما یؤّشر ضعف شبكة الطرق البریة في المحافظة، ویتطلب تعبید الطرق الترابیة التي تكثر في الوحدات اإلداریة 

كثافة شبكة أّما . شطتھا المتعّددة في المحافظةكافة السیما في القرى واألریاف ألھمیتھا في التنمیة اإلقلیمیة وأن
عیار المؤشر العالمي لم بحسبالطرق البریة المعّبدة یتضح مّما سبق إن المحافظة تعاني من نقص في الطرق 

 .المساحة ومعیار حجم السكان
، ٢٠١٠من مجموع عدد السكان لسنة ) ٪٨١.٢(السكان المخدومین بالماء الصافي حوالي  تمثـّلت نسبة .١١

) ٪٧٥(من عدد السكان الحضر، وفي المناطق الریفیة ) ٪٩٠(وكانت نسبة الخدمة في المناطق الحضریة بواقع 
وبلغ متوسط نصیب الفرد من المیاه الصالحة للشرب المجّھز للمخدومین . من عدد السكان الریف في المحافظة

لعدد السكان الكلي في المحافظة نحو یوم، ومتوسط نصیب الفرد من المیاه الصالحة للشرب /شخص/لتر) ٤٣٠(
یوم، بدأت نسبة العجز تنخفض مع زیادة نسبة تجھیز السكان بالماء من المشاریع المركزیة /شخص/لتر) ٣٧٠(

، إنخفضت إلى ٢٠٠٨سنة ) ٪٣٧.٤(والمجمعات المائیة خالل المدة األخیرة في المحافظة، فبعد إن كانت نحو 
 .الوحدات اإلداریة بحسبذه النسبة ، وقد تباینت ھ٢٠١٠سنة ) ٪١٨.٧(



 

)٣٢٢( 

) ٨(إلى حوالي  ٢٠٠٦ملیون متر مكعب لسنة ) ٦.٤(من المعالجة إزدادت كمیة میاه الصرف الصحي  .١٢
المناطق المخدومة بشبكات المجاري (، وقد شملت خدمة الصرف الصحي ٢٠١٠ملیون متر مكعب لسنة 

ما یالحظ بإن ھناك عجز كبیر وضعف في . النجففي بعض األحیاء الرئیسة في مدینة )) الثقیلة، المطریة(
خدمات المجاري والصرف الصحي في محافظة النجف ویعزى إلى قلة مشاریع ومحطات المعالجة إلى جانب 

من ) ٪٨٠(عدم استیعاب الطاقة التشغیلیة للتراكم الحاصل في شبكات تصریف في المحافظة إذ ھناك أكثر من 
كات المجاري والصرف الصحي فضًال عن الخدمة المقدمة للسكان تعتبر غیر سكان المحافظة غیر مخدومین بشب

 .جیدة وتعاني من مشكالت عّدة ما یؤدي إلى تراكم المیاه اآلسنة التي تسّبب انتشار األمراض
في تحدید العوامل المؤثرة في التنمیة اإلقلیمیة ) التحلیل العاملي(من مناقشات إستخدم األسلوب اإلحصائي   .١٣
مًكن من حافظة النجف بعد إدخال أھم متغیرات ومؤشرات التنمیة لجمیع الوحدات اإلداریة في المحافظة في م

ة فیما یتعلق بالتباین اإلقلیمي واإلحصائي في الحیز المكاني للمحافظة یمكن ھاّمالتوصل إلى عدد من النتائج ال
  :عرضھا على النحو التالي

من التباین الكلي للمتغیرات وتعد نسبة عالیة تشیر ) ٪٨٤.٨٩(إشتقاق أربعة عوامل فّسرت مجتمعة   .١
فیما تم إستبعاد عامل . إلى إن الغالبیة العظمى من المتغیرات التي أدخلت في التحلیل ضمنت عملیة التفسیر

خامس بسبب عدم تشّبع ثالثة متغیرات أو أكثر من متغیراتھ بذلك لم یحقق اإلفتراض المطلوب، وتمثـّلت 
  :  األربعة بما یأتيالعوامل 

). ٩.١٣٥(وبقیمة عینیة مقدارھا ) ٣٦.٥٤(عامل السكان والخدمات بنسبة تباین مفّسر : العامل األول  •
وقد أوضح العالقة الوطیدة بین بروز وجود السكان وتوفـّر الخدمات وقد إستأثر بھا مراكز األقضیة الثالث 

 ).النجف والكوفة والمناذرة(

). ٥.٤٨(وبقیمة عینیة مقدارھا ) ٢١.٩١٩(بنسبة تباین مفّسر  التنمیة العمرانیةل عام: العامل الثاني  •
في المحافظة وأثره في التنمیة اإلقلیمیة وتجلى بشكل كبیر في مراكز  العمرانأوضح العامل الثاني أھمیة 

 .األقضیة أیضًا

وبقیمة عینیة مقدارھا ) ١٦.٦٨(بنسبة تباین مفّسر  الصناعیة والزراعیةعامل التنمیة : العامل الثالث  •
وأوضح العالقة الوطیدة بین األنشطة اإلنتاجیة السیما بین النشاط الزراعي والصناعي وقد تجلت ). ٤.١٧(

 .بشكل بارز في كل من مركز قضاء النجف والكوفة

). ٢.٤٣٨(وبقیمة عینیة مقدارھا ) ٩.٧٥٢(عامل التنمیة السیاحیة بنسبة تباین مفّسر : العامل الرابع  •
أوضح أھمیة التنمیة السیاحیة السیما السیاحة الدینیة في المحافظة وأثرھا في التنمیة اإلقلیمیة الذي إقتصر 

 .على مركز قضاء النجف والكوفة

مما یعني إن ) ٠.٥(عن ) متغیر ٢٦(لم تقل قیمة االشتراكیات للمتغیرات الداخلة في التحلیل البالغة  .٢
 .متعلقة بھذه المتغیرات قد ضمنت في العوامل المشتقـّةجزءًا كبیرًا من البیانات ال

من خالل  )٠.٩٨٦(إن اكبر قیمة للتشبعات التي توضح مدى التصاق المتغیرات بالعوامل المشتقة كانت  .٣
 . متغیر عدد العاملین في الصناعة

قد تمثلت بالجوانب إن المتغیرات والعوامل المؤثرة في التنمیة اإلقلیمیة التي نتجت عن التحلیل العاملي و .٤
ما یستلزم التركیز علیھا عند دراسة ). السكان، الخدمات، العمران، الصناعة، الزراعة، السیاحة: (اآلتیة

  .التباین اإلقلیمي للتنمیة ووضع الخطط والستراتیجیات التنمویة في المحافظة 
تجلى في سیطرة كل من الذي  اإلقلیميأوضحت نتائج التحلیل ان ھناك إتجاه للسیطرة على المستوى  .٥

ما . مركز قضاء النجف ومن ثم مركز قضاء الكوفة واحتاللھا مراتب متقدمة في جمیع العوامل المشتقة
إمكاناتھا  بحسبیستدعي معالجة الھیمنة من خالل نشر األنشطة وتوزیع الخدمات على الوحدات اإلداریة 

 . كما أوضحتھا  الدراسة



 

)٣٢٣( 

 Regional)ني لمحافظة النجف یعاني من مشكلة التخلخل اإلقلیميأظھر التحلیل أن النظام العمرا .٦
Imbalance)   حیث تتركز الخصائص العمرانیة وفعالیاتھا المتعددة في بعض الوحدات اإلداریة الكبیرة

 .السیما في مركز قضاء النجف
یمیة في المحافظة أن توظیف إسلوب المكونات األساسیة مًكن من تحدید العوامل المؤثرة في التنمیة اإلقل .٧

مستویات تأثیرھا في الوحدات اإلداریة وتقویمھا في مصفوفة تشّبع التنمیة مع  بحسبوتقسیم المتغیرات 
 .خریطة توّضح ذلك على الحیز المكاني في المحافظة

 
طب مناقشة أربعة بدائل لستراتیجیة التنمیة اإلقلیمیة في المحافظة تمثل البدیل األول بإیجاد قإقتراح وتم  .١٤

متدادًا مع الطرق الرئیسة للمدن أّما البدیل الثالث إالتنمیة نمط المحاور  بإتخاذالتنمیة في اإلقلیم والبدیل الثاني 
الوحدات التنمویة من خالل جعل جمیع الوحدات اإلداریة مراكز للتنمیة دفعة واحدة لكن ذلك یتطلب الكثیر من 

عّدة مع البدائل السابقة لذا أقترح البدیل الرابع المنطقة المركزیة  اإلمكانات والتكالیف فقد وّجھت لھ إنتقادات
بعد اإلستنتاج بإن عملیة التخطیط للتنمیة اإلقلیمیة ال یمكن تحقیق أھدافھا بوجود قطب ) المثلث التنموي(للتنمیة 

ن إیجاد منطقة مركزیة للتنمیة أو أقطاب ومراكز ومحاور للتنمیة أو وحدات تنمویة في إقلیم الدراسة بقدر ما یمك
للتنمیة تضم ثالثة مراكز تنمویة تكون بمثابة القاعدة التي ترتكز علیھا المناطق األخرى في اإلقلیم لتحقیق تنمیة 

وباإلمكان تطبیقھا على إقلیم الدراسة فضًال عن أقالیم أخرى یمكن دراستھا في . إقلیمیة متوازنة ومستدامة
ة المركزیة للتنمیة في المحافظة بالمثلث التنموي الذي یضم الوحدات اإلداریة وقد تم تحدید المنطق. المستقبل

لما تتمیز بھ من خصائص أھّمھا توّسطھا ألقضیة كل منھا لتكون منطلقًا لتنمیة ) النجف والعباسیة والحیرة(
 .قطاعات قائدة فیھاثمارھا وتكون المناطق المجاورة فضًال عن تمتعھا بمقومات سكانیة وإقتصادیة عّدة یمكن إست

سیستحوذ مركز قضاء النجف على الوحدات اإلداریة والبیئة، حیث  بحسبسیتباین أعداد السكان أیضًا  .١٥
سیتصدر من حیث عدد السكان الحضر بإستحواذه على  كذلك ٢٠٢٠من سكان المحافظة في سنة ) ٪٥٤.٣(
ما یشیر إلى إن ) ٪١٤.٣(لكوفة نحو من مجموع عدد السكان الحضر في المحافظة ثم مركز قضاء ا) ٪٧٢.٢(

من السكان الحضر في المحافظة سیتركزون في كل من مدینتي النجف والكوفة ما یستدعي ) ٪٨٦.٥(أكثر من 
في حین سیحتل مركز قضاء . ٢٠٢٠توفیر الخدمات الحضریة الالزمة التي تسد إحتیاجاتھا المختلفة بحلول سنة 

من مجموع السكان الریف في المحافظة وبعده مركز قضاء المناذرة نحو ) ٪٢٠(الكوفة المرتبة األولى نحو 
أكثر من  إن ما یالحظ على التوالي،) ٪١١.٨(و) ٪١٥.٤(، ثم كل من ناحیتي العباسیة والمشخاب نحو )٪١٦(
، ما یتطلب تقدیم المزید من في أربعة وحدات إداریة ونسیتركـّزمن عدد سكان الریف المحافظة ) ٪٦٣(

ت الریفیة واالھتمام بالنشاط الزراعي في ھذه الوحدات اإلداریة واالعتماد علیھا في التنمیة الزراعیة في الخدما
 .المحافظة

  
  
  
  

  

  

  

  :التوصیاتـ 

خصائص محافظة النجف وواقعھا دراسة مناقشة المفاھیم النظریة لجغرافیة التنمیة والتخطیط اإلقلیمي ومن خالل   
اإلقلیمیة وتحلیل البیانات مًكن من التوصل للتنمیة استخدام األسالیب التحلیلیة والتقویمیة بالتنموي وتحلیلھ ومناقشتھ 

خلصت الدراسة بمجموعة من التوصیات التي و إلى عدد من النتائج فیما یتعلق بالتباین اإلقلیمي على الحیز المكاني
  :وعلى النحو اآلتية في جوانبھ االقتصادیة واالجتماعیة والعمرانی ھم في تنمیة اإلقلیمتس



 

)٣٢٤( 

، لذا فإن الحاجة ماسة في محافظة النجففي  المختلفةللوحدات اإلداریة نشر التنمیة المتوازنة على الحیز المكاني  .١
اإلقلیمیة وتبنیھا ضمن ستراتیجیات ناجحة وإختیار اإلستثمار األمثل للقطاعات نمیة بالتالوقت الراھن لتوجیھ االھتمام 

 .ن الوحدات اإلداریة في المحافظةالمناسبة لكل وحدة م
أن تكون حدود الوحدات اإلداریة اإلطار الذي تجمع من خاللھ المعلومات والبیانات الدیموغرافیة واالقتصادیة  .٢

ن من قیام دراسات ّكالذي ُیم األمرواالجتماعیة والبیئیة والمؤسسیة، وان تلتزم الجھات الحكومیة وغیرھا بذلك، 
 .التخطیط التنموي وتحقق أھداف التنمیة اإلقلیمیة في المحافظةعلمیة أخرى تسھم في 

یتطلب إیجاد قاعدة معلومات جغرافیة تفصیلیة تشمل المعلومات الدیموغرافیة واالقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة  .٣
تیجیات والمؤسسیة، ولعل بیانات الدراسة الحالیة جزء یسیر من المعلومات المطلوب توفرھا لوضع الخطط والسترا

 .المناسبة لكل منطقة من مناطق اإلقلیم
األولویة ضمن ستراتیجیة التنمیة اإلقلیمیة في  بحسبعوامل المشتّقة من التحلیل العاملي وضرورة اعتماد ال .٤

، ّیةالخدمالتنمیة السكان و :وكما یأتيستراتیجیات التنمویة للمتكامل زماني ومكاني برنامج ووضع محافظة النجف 
 .، التنمیة الصناعیة والزراعیة، التنمیة السیاحیةةلعمرانیاالتنمیة 

  .إجراء وتنفیذ التعداد العام للسكان والمساكن .٥
أجل تحقیق التوازن وتقلیل التباین المكاني بین المناطق المختلفة من محافظة النجف یتطلب تنمیة وتوجیھ من  .٦

اإلسكان والتعلیم والصحة (مھا اإلستثمار في خدمات اإلستثمارات نحو الخدمات اإلجتماعیة والبنى اإلرتكازیة أھ
الزراعیة (واإلستثمار في القطاعات اإلقتصادیة فضًال عن ) والطاقة والطرق والماء الصافي والصرف الصحي

  )والصناعیة والسیاحیة
 .في المحافظة) الصناعیة والزراعیة والسیاحیة(النھوض بواقع التنمیة اإلنتاجیة  .٧
والصناعات ) الصناعات الھندسیة واإلنشائیة والكیماویة(صناعي السیما الصناعات اإلنتاجیة تنمیة القطاع ال  . أ

 ).الصناعات الغذائیة والنسیجیة والجلدیة(الزراعیة 
 .تنمیة القطاع الزراعي السیما زراعة المحاصیل الستراتیجیة وتنمیة الثروة الحیوانیة  . ب
خالل اإلھتمام بالمواقع السیاحیة وإنشاء فنادق ومطاعم سیاحیة من والتجاریة النھوض بواقع التنمیة السیاحیة   . ت

 .والتسویق السیاحي للمحافظة المصرفیةدرجة تصانیف عالمیة فضًال عن تطویر الخدمات  بحسبجدیدة 
تحدیث دوري للبیانات والمعلومات عن المحافظة بمفاصلھا القطاعیة والمكانیة كافة وإجراء المسوحات العلمیة  .٨

 .النقص الحاصل في إكمال

 .تخطیطیة حدیثةأسالیب ستخدام وإ بإعتماد معاییر معتمدة عالمیًالمستویات التنمیة إجراء تقویم دوري  .٩

معاییر جدیدة  عتمادإللوحدات اإلداریة في المحافظة واألساسیة التنمیة  خطط تحدید مكامن الضعف والقوة في  .١٠
: ة التحدیات التي تواجھھا بشكل یحقق أھداف التنمیة المستدامةقلیم ومواجھالعمراني والھیكلي لإلنمو الوتتناسب 

 ). السالمة الصحّیة والكفاءة اإلقتصادیة والعدالة اإلجتماعیة(

 .الریفیةفي المناطق السیما تحفیز القطاع الخاص لإلستثمار في القطاعات اإلنتاجیة   .١١
 .وزیادة مشاركتھا في العملیة التنمویة تطویر القدرات اإلداریة والفنیة والخدمّیة لإلدارات المحلیة  .١٢

 .تطویر وحدة التخطیط في محافظة النجف واإلستعانة بھا في عملیات التخطیط للمشاریع التنمویة في المحافظة  .١٣

  

  )المصادر(

 :ـ المصادر باللغة العربیة

  .القرآن الكریم -

  :المعاجم والقوامیس -أوالً 

 .٢٠٠٨، دار العلم للمالیین، بیروت، لبنان، ٤٢ـ عربي، طالبعلبكي، منیر، المورد قاموس إنكلیزي  .١



 

)٣٢٥( 

، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ٢معجم المصطلحات الجغرافیة، ترجمة حمد الطفیلي، ط ،بیارجورج،  .٢
 .٢٠٠٢والتوزیع، بیروت، 

  

  :الكتب العربیة والمترجمة -ثانیاً 

التنمیة والبیئة، دار النھضة العربیة، بیروت إبراھیم، عیسى علي، فتحي عبدالعزیز ابوراضي، جغرافیة  .١
 .٢٠٠٤لبنان، 

حمد، صبري محمد، التخطیط اإلقلیمي والتنمیة دراسة نظریة تطبیقیة، الدار العالمیة للنشر والتوزیع، مطابع  .٢
 .٢٠٠٨الدار الھندسیة، القاھرة، 

 .١٩٧٨أبو عیانة، فتحي، جغرافیة السكان، دار النھضة العربیة، بیروت، لبنان،  .٣
، مطبعة ھادي برس، ١األنصاري، رؤوف محمد علي، السیاحة في العراق ودورھا في التنمیة واألعمار، ط .٤

  .٢٠٠٨بیروت، لبنان، 
، دار الفكر، المطبعة العلمیة، ١قراءات في التخطیط اإلقلیمي ـ وجھة نظر جغرافیة، ط ،صالح الدین بحیري، .٥

 .١٩٩٤دمشق، 
فالح جمال معروف العزاوي، التنمیة والتخطیط اإلقلیمي، دار الكتب للطباعة البدراوي، عدنان مكي عبد هللا و .٦

 .١٩٩١والنشر، جامعة الموصل، 
، وزارة التعلیم العالي والبحث ١البرازي، نوري خلیل وإبراھیم عبدالجبار المشھداني، الجغرافیة الزراعیة، ط .٧

 .١٩٨٠العلمي، مطبعة جامعة بغداد، 
 .١٩٨٨تخطیط اإلقلیمي، المعھد القومي للتخطیط، بغداد، الجابري، رسول، أسالیب ال .٨
حبیب، عبدالعزیز محمد ویوسف یحیى طعماس، جغرافیة النقل والتجارة الدولیة، جامعة بغداد، بیت الحكمة،  .٩

 .١٩٨٩مطابع جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، 
عالي والبحث العلمي، جامعة الموصل، دار ، وزارة التعلیم ال٢الحدیثي، طھ حمادي، جغرافیة السكان، ط  .١٠

 .٢٠٠٠الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 
حسن، وسن عبد الرزاق، محاضرات في التنمیة البشریة وقیاس دلیل الفقر الدولي، دار النخلة، طرابلس،   .١١

٢٠١٠. 
حث العلمي، الحسیني فاضل ومھدي الصحاف، أساسیات علم المناخ التطبیقي، وزارة التعلیم العالي والب  .١٢

  .١٩٩٠إبن رشد، مطابع دار الحكمة، بغداد، / جامعة بغداد، كلیة التربیة األولى
، دار المؤید، الریاض، المملكة ٢الخریف، رشود بن محمد، السكان ـ المفاھیم واألسالیب والتطبیقات، ط  .١٣

 .٢٠٠٨العربیة السعودیة، 
 .١٩٨٦جامعة البصرة، كلیة اآلداب،  الخفاف، عبد علي وعبد مخور الریحاني، جغرافیة السكان،  .١٤
، دار الضیاء للطباعة ١واقع دیموغرافي ومؤشرات تنمویة، ط -الخفاف، عبد علي، العالم اإلسالمي   .١٥

 .٢٠٠٥النجف األشرف،  والتصمیم،
الخلف، محمد جاسم، جغرافیة العراق الطبیعیة واالقتصادیة والبشریة، منشورات الجامعة العربیة، القاھرة،   .١٦

١٩٥٩. 
 .١٩٨٨خورشید، ماجد وآخرون، أسس التخطیط اإلقلیمي، معھد التخطیط القومي، تموز،   .١٧
 .٢٠٠٠خیر، صفوح، التنمیة والتخطیط اإلقلیمي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوریا،   .١٨
دبس، ممدوح شعبان، جغرافیة الخدمات، منشورات جامعة دمشق، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، مدیریة   .١٩

 .٢٠٠٦لكتب والمطبوعات، ا
، دار صفاء للنشر والتوزیع، ١الدلیمي، خلف حسین علي، اإلتجاھات الحدیثة في البحث العلمي الجغرافي، ط  .٢٠

 .٢٠٠٧عمان، األردن، 
، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ١الدلیمي، خلف حسین علي، التخطیط الحضري ـ أسس ومفاھیم، ط  .٢١

 .٢٠٠٢لتوزیع، عّمان، األردن ، ودار الثقافة للنشر وا
الدلیمي، خلف حسین علي، تخطیط الخدمات المجتمعیة والبنیة التحتیة ـ أسس ـ معاییر ـ تقنیات، دار صفاء   .٢٢

 .٢٠٠٩للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، األردن، 
األردن، ، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، ١الدلیمي، خلف حسین علي، جغرافیة الصحة، ط  .٢٣

٢٠٠٩. 



 

)٣٢٦( 

، دار ٢الدلیمي، محمد دلف احمد وفواز احمد الموسى، جغرافیة التنمیة ـ مفاھیم ـ نظریات ـ تطبیق، ط  .٢٤
 .٢٠٠٩الفرقان للغات للنشر والطباعة والتوزیع، حلب، سوریا، 

معھد حسین، عبد الرزاق عباس، نشأة مدن العراق وتطورھا، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم،   .٢٥
 .١٩٧٣بحوث والدراسات العربیة، المطبعة الفنیة الحدیثة، القاھرة، 

، دار الجامعات المصریة، مؤسسة سعید ٢الزوكة، محمد خمیس، التخطیط اإلقلیمي وأبعاده الجغرافیة، ط  .٢٦
 .١٩٨٤للطباعة، طنطا، مصر، 

 .٢٠٠٨اإلسكندریة،  ، دار المعرفة الجامعیة،١الزوكة، محمد خمیس، جغرافیة النقل والتجارة، ط  .٢٧
نظریة توجھ تطبیق، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،  -السعدي، سعدي محمد صالح، التخطیط اإلقلیمي  .٢٨

 .١٩٨٩جامعة بغداد، بیت الحكمة، مطبعة التعلیم العالي في الموصل، 
 .٢٠٠٢السعدي، عباس فاضل، جغرافیة السكان، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد،   .٢٩
سلطان یوسف محمد وآخرون، جغرافیة النقل والتجارة الدولیة، جامعة البصرة، مطبعة جامعة البصرة،   .٣٠

١٩٨٨. 
 .١٩٦٧،القاھرة، مكتبة األنجلو المصریة، ١سلطان، عماد الدین، التحلیل العاملي، ط  .٣١
، دار ١المعدنیة، طالسماك، محمد أزھر سعید ونعمان دھش العقیلي وآزاد محمد أمین، جغرافیة الموارد   .٣٢

 .١٩٨٢الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 
السماك، محمد أزھر سعید، الجغرافیة السیاسیة، أسس وتطبیقات، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل،   .٣٣

١٩٨٨. 
السماك، محمد أزھر وأحمد حامد العبیدي ومحمد ھاشم الحیالي، جغرافیة النقل بین المنھجیة والتطبیق،   .٣٤

 .٢٠١١لعربیة، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، الطبعة ا
الشاعر عبد المجید وآخرون، الصحة والسالمة العامة، دار الیازوري للنشر والتوزیع، عمان، األردن،   .٣٥

٢٠٠٥. 
 شجاع الدین، أحمد محمد وآخرون، أساسیات علم السكان ـ طرق وتطبیقات، جامعة صنعاء ـ مركز التدریب  .٣٦

 .٢٠٠٥والدراسات السكانیة، بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة لألنشطة السكانیة في الیمن، ، 
دار الكتب وأحمد حبیب رسول ونعمان دھش صالح العقیلي، جغرافیة الصناعة،  إبراھیم شریف، إبراھیم  .٣٧

 .١٩٨٢للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 
اعھا وصیانتھا، جامعة اإلسكندریة، مؤسسة الثقافة الجامعیة، شریف، ابراھیم، التربة تكوینھا وتوزیع انو  .٣٨

 .١٩٦٠االسكندریة، 
 .١٩٨١الشلش، علي حسین، األقالیم المناخیة، جامعة البصرة، مطبعة جامعة البصرة،    .٣٩
جامعة البصرة، مطبعة  مناخ العراق، ترجمة ماجد السید ولي، عبد االلھ ارزوقي كربل،الشلش، علي حسین،   .٤٠

 .١٩٨٧لبصرة، جامعة ا
صالح، حسن عبدالقادر، التوجیھ الجغرافي للتنمیة الوطنیة واإلقلیمیة ـ دراسة تطبیقیة على الوطن العربي،   .٤١

 .٢٠٠٢دار وائل للنشر، الشركة الجدیدة للطباعة والتجلید، عمان، األردن، 
أسس وتطبیقات باألسالیب  الصالح، ناصر عبد هللا ومحمد محمود السریاني، الجغرافیة الكمیة واإلحصائیة ـ  .٤٢

 . ٢٠٠٠، مكتبة العبیكان، الریاض، السعودیة، ٢الحاسوبیة الحدیثة، ط
 .١٩٦٩، منشأة المعارف، االسكندریة، اإلقلیمي، التخطیط فؤاد محمدالصقار،   .٤٣
الطیف، بشیر إبراھیم ومحسن عبدعلي وریاض كاظم الجمیلي، خدمات المدن دراسة في الجغرافیة التنمویة،  .٤٤

 .٢٠٠٩المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان،  ،١ط
 .٢٠٠٨، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، عاشور، أشرف محمد، جغرافیة التنمیة في عالم متغیر  .٤٥
 .١٩٧٩العاني، خطاب صكار ونوري خلیل البرازي، جغرافیة العراق، جامعة بغداد، مطبعة جامعة بغداد،   .٤٦
صادیات السكان والموارد البشریةـ إطار نظري تطبیقي، مكتبة الحریة للنشر عبدالرزاق، محمود حامد، إقت  .٤٧

 .٢٠٠٦والتوزیع، 



 

)٣٢٧( 

 .١٩٩٤عبده، سعید، أسس جغرافیة النقل، مكتبة األنجلو المصریة، القاھرة،   .٤٨
العطیة، موسى جعفر، أرض النجف التاریخ والتراث الجیولوجي والثروات الطبیعیة، مطبعة النبراس،   .٤٩

 .٢٠٠٦ف، النجف األشر
ولید خالد، علم البدولوجي، مسح الترب وتصنیفھا، كلیة الزراعة، جامعة بغداد، دار الكتب للطباعة ، العكیدي  .٥٠

 .١٩٨٦والنشر، جامعة الموصل، 
 .١٩٩٨عالّم، أحمد خالد، تخطیط المدن، مكتبة األنجلو المصریة، القاھرة،   .٥١
 .١٩٨٧لموصل، مطابع جامعة الموصل، غالب، سعدي علي، جغرافیة النقل والتجارة، جامعة ا  .٥٢
غنیم، عثمان محمد، مقدمة في التخطیط التنموي اإلقلیمي، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزیع، عمان،   .٥٣

 .٢٠٠٥األردن، 
 .١٩٨٩فضیل، عبد خلیل، دراسات في الجغرافیة الصناعیة، جامعة بغداد، مطبعة التعلیم العالي، بغداد،   .٥٤
٥٥.   
ت مقبل، شبكة الطرق البریة في المنطقة الشرقیة من المملكة العربیة السعودیة ـ دراسة القرعاوي، نجاح بن  .٥٦

 .١٩٩٦، مكتبة التوبة، الریاض، السعودیة، ١في جغرافیة النقل، ط
 .٢٠٠٥، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ٢القریشي، مدحت، اإلقتصاد الصناعي، ط  .٥٧
، سلسلة الرضا للمعلومات، دار الرضا للنشر، دمشق، ١یاحة، طكافي، مصطفى یوسف، إقتصادیات الس  .٥٨

 .٢٠٠٨سوریا، 
جمیل شمعان،  أمیل، ترجمة ٢كالیسون، جون، مدخل إلى التخطیط اإلقلیمي، المفاھیم النظریة والتطبیق، ط  .٥٩

 .١٩٧٨مركز التخطیط الحضري واإلقلیمي، مطبعة التعلیم العالي، بغداد، 
التخطیط العمراني والعدالة االجتماعیة ـ مؤشرات عن التجربة العراقیة، بیت  الكناني، كامل كاظم بشیر،  .٦٠

 .١٩٩٩الحكمة، سلسلة المائدة الحرة، بغداد، 
 .١٩٩٠الكناني، مسعود مصطفى، علم السیاحة والمتنزھات، دار الحكمة للطباعة والنشر، جامعة الموصل،   .٦١
یاحیة مع دراسة تطبیقیة عن القطر العراقي، المكتبة محمد، صباح محمود وآخرون، مقدمة في الجغرافیة الس  .٦٢

 .١٩٨٠الوطنیة، مطبعة دار الكتب، بغداد، 
محمد، محمد الفتحي بكیر، التخطیط اإلقلیمي، دار المعرفة الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع، اإلسكندریة،   .٦٣

 .٢٠٠٩مصر، 
، دار المعرفة الجامعیة للطبع والنشر ١محمد، محمد الفتحي بكیر، قراءات في جغرافیة الصناعة، ط  .٦٤

 .٢٠٠٨والتوزیع، اإلسكندریة ، مصر، 
مرعي، مخلف شالل، إبراھیم محمد حسون القصاب، الجغرافیة الزراعیة، جامعة الموصل، مطبعة جامعة   .٦٥

 .١٩٩٦الموصل، 
، دار الماجد، مطابع جامعة ٣إلقلیمي ـ اإلطار النظري وتطبیقات عربیة، طمصلحي، فتحي محمد، التخطیط ا  .٦٦

 .٢٠٠٥المنوفیة، القاھرة، 
، دار شموع ١المظفر، محسن عبد الصاحب، التخطیط اإلقلیمي ـ مفاھیم ونظریات وتحلیالت مكانیة، ط  .٦٧

 .٢٠٠٢الثقافة للطباعة والنشر والتوزیع، الزاویة، لیبیا، 
سالیب الكمیة في الجغرافیة، منشورات جامعة دمشق، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، موسى، علي حسن، األ  .٦٨

 .٢٠٠٦ـ٢٠٠٥مدیریة الكتب والمطبوعات، 
ھستد، كوردن، األسس الطبیعیة لجغرافیة العراق، ترجمة جاسم محمد الخلف، المطبعة العربیة، بغداد،   .٦٩

١٩٤٨. 
نداوي ھویدي، اإلحصاء التحلیلي بین النظریة والتقویم، الیاسري، محمد جاسم وحسین مردان عمر وھشام ھ .٧٠

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، جامعة القادسیة، كلیة التربیة الریاضیة، دار الضیاء للطباعة والتصمیم، 
 .٢٠١١النجف األشرف، 

  
  
  
  



 

)٣٢٨( 

 ً   :الدوریات والمجالت العلمیة -ثالثا
، مجلة المخطط والتنمیة، العدد "والتنمیة اإلقلیمیة المتوازنة المواقع الصناعیة"الحدیثي، حسن محمود علي،  .١

 .١٩٩٥، بغداد، )١(األول، مركز التخطیط الحضري واإلقلیمي للدراسات العلیا، جامعة بغداد، العدد
، مجلة "جغرافیة التنمیة بین ماھیة النشاط االقتصادي وحیزه الجغرافي"الحدیثي، حسن محمود علي،  .٢

 .١٩٩٥، )٣ -٢(العددان  الجغرافي العربي،
، الجمعیة "الخصائص المناخیة للقطر العراقي، مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة"الحسني، فاضل باقر،  .٣

 .١٩٧٩، المجلد العاشر، بغداد، )١٦(الجغرافیة العراقیة، العدد 
، مجلة "ة القومیةمشاریع السكك الحدیدیة الجدیدة في العراق وأثرھا في التنمی"ون، سالسامرائي، احمد ح .٤

 .١٩٧٦ ،، المجلد التاسع، بغداد)١١(، الجمعیة الجغرافیة العراقیة، العدد العراقیة الجمعیة الجغرافیة
، مجلة آداب الكوفة، كلیة اآلداب، "التلوث الصناعي في محافظة النجف األشرف"شبع، محمد جواد عباس،  .٥

 .٢٠٠٨، النجف األشرف، )٣(جامعة الكوفة، العدد 
، بحث منشور "الواقع والطموح"الصناعات الكبیرة في محافظة النجف األشرف "محمد جواد عباس، شبع،  .٦

، جامعة الكوفة، ١ضمن وقائع مؤتمر النجف األشرف عاصمة الثقافة اإلسالمیة وكنز المعارف والعلوم، ج
 .٢٠١٠مركز دراسات الكوفة، 

، مجلة آداب الكوفة، كلیة اآلداب ـ "ف األشرفواقع النقل البري في مدینة النج"شبع، محمد جواد عباس،  .٧
 .٢٠١٠، النجف األشرف، )٦(جامعة الكوفة، العدد

، )١(، مجلة النفط والتنمیة، دار الثورة للصحافة والنشر، العدد "الحبوب واألمن الغذائي"عیسى، محمد عبد،  .٨
 .١٩٨٢السنة السابعة، بغداد،  

، مجلة النفط والتنمیة، دار الثورة "قتھ بالتطور االقتصاديالتطور السكاني وعال"الكبیسي، صبحي فندي،  .٩
 .١٩٩٠، السنة الخامسة عشرة، بغداد، )٤(للصحافة والنشر، العدد 

أثر زراعة محصول الرز في خصائص التربة في المنطقة الوسطى من العراق "مبارك، سعد عجیل،  .١٠
، بغداد، )٤١(الجمعیة الجغرافیة العراقیة، العدد ، مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة، )"منطقة السھل الرسوبي(

١٩٩٩. 
، مجلة العلوم "التخطیط وإستراتیجیات التنمیة اإلقلیمیة ـ عرض عالمي مقارن"المبارك، فیصل عبدالعزیز،  .١١

 .٢٠٠٥، الكویت، )١(، مجلس النشر العلمي ـ جامعة الكویت، العدد ٣٣االجتماعیة، المجلد 
، مجلة دراسات "نمیة المستدامة بین ایدیولوجیا الشمال ومأزق الجنوبالت"مصطفى، عدنان یاسین،  .١٢

 .٢٠٠٢، بغداد، )٩(اجتماعیة، بیت الحكمة، العدد 
دور الجغرافي العراقي في مسیرة التخطیط والتنمیة ـ دراسة في الفكر "المظفر، محسن عبدالصاحب،  .١٣

 .١٩٨٧، بغداد، ١٩ة العاني، العدد، مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة، مطبع"الجغرافي التطبیقي
، "٢٠٠٧واقع التوزیع الجغرافي للخدمات الصحیة في مدینة الدیوانیة وكفاءتھا لعام "ناصر، حسین جعاز،  .١٤

 .٢٠٠٨، )٣(، جامعة القادسیة، كلیة اآلداب، العدد١٢مجلة القادسیة للعلوم اإلنسانیة، المجلد 
اعات الزراعیة على التنمیة اإلقلیمیة، محاولة االختبار أثر الصن"اح سعید ورسول الجابري، یحیى، وّض .١٥

، مجلة الجمعیة الجغرافیة العراقیة، الجمعیة الجغرافیة "درجة التأثیر من خالل بناء نموذج برمجیة خطیة
 .١٩٩١، بغداد، )٢٦(العراقیة، العدد 

 
  

 ً   :الرسائل واألطاریح الجامعیة -رابعا
، كلیة اآلداب، )م.غ(القبلي في منخفض بحر النجف، رسالة ماجستیر أبو الریحھ، عدنان رشید، االستیطان .١

 .١٩٧٥جامعة بغداد، 
ـ ٢٠٠٥أبو صیبع، أیمن عدنان جبر، تحلیل مكاني لحركة األمراض الفصلیة في محافظة النجف في السنوات  .٢

 .٢٠٠٩، كلیة اآلداب ، جامعة الكوفة، )م.غ(رسالة ماجستیر ، ٢٠٠٧ـ ٢٠٠٦



 

)٣٢٩( 

رسالة ماجستیر س ھندي، النقل بالسیارات على الطرق الخارجیة في محافظة البصرة، األسدي، اسعد عبا .٣
 .٢٠٠١، كلیة التربیة ، جامعة البصرة ، )م.غ(
، أطروحة )١٩٩٧-١٩٨٠(األوسي، حسین موسى جاسم، النمو الصناعي في محافظتي كربالء والنجف للمدة  .٤

 .١٩٩٩،  كلیة اآلداب، جامعة بغداد، )م.غ(هدكتورا
جلبي، مصطفى كامل، التباین المكاني لخصائص الموارد المائیة في محافظة النجف، رسالة ماجستیر ال .٥

 .٢٠٠٢، كلیة اآلداب، جامعة الكوفة، )م.غ(
الجنابي، عاید جسام طعمھ، تخطیط المناطق الصناعیة في المحافظات كوسیلة لتنظیم استعماالت األرض  .٦

، مركز التخطیط الحضري واإلقلیمي، )م.غ(، أطروحة دكتوراه)ءدراسة تطبیقیة لمحافظتي االنبار وكربال(
 .١٩٩٩جامعة بغداد، 

الجنابي، عبد الزھرة علي، واقع واتجاھات التوطن الصناعي في إقلیم الفرات األوسط من العراق ـ دراسة في  .٧
 .١٩٩٦، كلیة اآلداب، جامعة بغداد، )م.غ(جغرافیة الصناعة، أطروحة دكتوراه 

. غ(سین، األبعاد المكانیة لخطط التنمیة القومیة في العراق وسبل تعزیزھا، إطروحة دكتوراه حسون، علي ح .٨
 .١٩٩٩جامعة بغداد،  -، مركز التخطیط الحضري واإلقلیمي للدراسات العلیا)م
حسین، یحیى عباس، المیاه الجوفیة في الھضبة الغربیة من العراق ـ وأوجھ استثمارھا، رسالة  .٩

 .١٩٨٣كلیة اآلداب، جامعة بغداد،  ، )م.غ(ماجستیر،
الحیاني، محمد طھ نایل، الصناعة وتوطنھا في محافظة االنبار، دراسة في الجغرافیة الصناعیة، أطروحة  .١٠

 .١٩٩٥، كلیة اآلداب، جامعة بغداد، )م.غ(دكتوراه 
جامعة  ، كلیة العلوم،)م.غ(الخطیب، أزھار علي، دراسة جیمورفولوجیة ھضبة النجف، رسالة ماجستیر .١١

 .١٩٨٨بغداد، 
الدلیمي، سھى مصطفى حامد، تحدید األقالیم التخطیطیة في العراق ألغراض التنمیة المكانیة، أطروحة  .١٢

 .٢٠٠١، مركز التخطیط الحضري واإلقلیمي للدراسات العلیا، جامعة بغداد، )م. غ(دكتوراه 
، قسم )م. غ(عراق، بحث دبلوم عالي رؤوف، قصي عبدالفتاح، اآلثار اإلجتماعیة واإلقتصادیة للفقر في ال .١٣

 .٢٠١١اإلحصاء، كلیة اإلدارة واإلقتصاد، جامعة بغداد، 
، )م.غ(الزاملي، عاید جاسم، تحلیل جغرافي لتباین أشكال سطح األرض في محافظة النجف، رسالة ماجستیر .١٤

 .٢٠٠١كلیة اآلداب، جامعة الكوفة،
التنمیة الزراعیة في محافظة بابل، رسالة ماجستیر السرحان، زینب عباس موسى، شبكة النقل وأثرھا في  .١٥
 .٢٠٠٩، كلیة التربیة، جامعة بابل، )م.غ(
، مركز )م.غ(سعید، طھ جعفر، التوزیع المكاني للمشاریع الصناعیة للقطاع المختلط، رسالة ماجستیر  .١٦

 .١٩٨٩التخطیط الحضري واإلقلیمي، جامعة بغداد، 
إلنشائیة في محافظة النجف، دراسة في جغرافیة الصناعة، رسالة سمیر وادي رحمن العزاوي، الصناعات ا .١٧

 .٢٠٠٢ ، كلیة اآلداب، جامعة الكوفة،)م.غ(ماجستیر
، )م.غ(شبع، محمد جواد عباس، الصناعة وأثرھا في التنمیة اإلقلیمیة في محافظة النجف، رسالة ماجستیر  .١٨

 .٢٠٠٧كلیة اآلداب، جامعة الكوفة، 
إبراھیم، الخصائص المناخیة وعالقتھا بأمراض النخیل في محافظة النجف دراسة الصائغ، رافد عبد النبي  .١٩

 .٢٠٠٧، كلیة اآلداب، جامعة الكوفة، )م.غ(في الجغرافیة الحیاتیة، رسالة ماجستیر 
العبادي، عبدالعزیز محمد حبیب، الطاقة الكھربائیة والتنمیة في العراق، دراسة في الجغرافیة االقتصادیة،  .٢٠

 .١٩٨٠، كلیة اآلداب، جامعة بغداد،)م. غ(كتوراه، أطروحة  د
، ٢٠٠٦- ٢٠٠٥عبد الوھاب، ضرغام خالد، التحلیل المكاني لمشكالت البیئة الحضریة في مدینة النجف للمدة  .٢١

 .٢٠٠٧، كلیة اآلداب، جامعة الكوفة، )م.غ(رسالة ماجستیر 
تباین المكاني للموارد الطبیعیة في الھضبة عبد، أحمد یحیى، إستخدام نظام المعلومات الجغرافیة في دراسة ال .٢٢

 .٢٠٠٨، كلیة اآلداب، جامعة الكوفة، )م.غ(الغربیة في محافظة النجف، رسالة ماجستیر 



 

)٣٣٠( 

العتابي، إیمان عبد الحسن شعالن، التحلیل المكاني للمجموعات النباتیة والحیوانیة في محافظة النجف ـ  .٢٣
 .٢٠٠٨، كلیة اآلداب، جامعة الكوفة، )م.غ(دراسة في جغرافیة األحیاء، رسالة ماجستیر 

العنزي، أنور سالم رمضان، العالقات المكانیة بین النقل والصناعات التحویلیة في محافظة واسط ـ دراسة في  .٢٤
 .٢٠٠٢، كلیة التربیة ـ ابن رشد، جامعة بغداد، )م.غ(الجغرافیة االقتصادیة، رسالة ماجستیر 

لیل المكاني لمرآب النقل في محافظة النجف ـ دراسة في جغرافیة النقل، فارس جواد كاظم الدحیدحاوي، التح .٢٥
 .٢٠٠٩، كلیة اآلداب ، جامعة القادسیة ، ) م.غ(رسالة ماجستیر 

الكالبي، أنور صباح محمد أبو جزرة، تحلیل مكاني إلستعماالت األرض الزراعیة في قضاء الكوفة للمدة  .٢٦
 .٢٠٠٦ة القادسیة، كلیة اآلداب، ، جامع)م.غ(، رسالة ماجستیر )٢٠٠٢ـ١٩٩٢(
الماجدي، ھادي جاسب مرعب، تقییم اثر التنمیة اإلقلیمیة في تطور مدینة المجر الكبیر، رسالة  .٢٧

 .٢٠٠٣، المعھد العالي للتخطیط الحضري و اإلقلیمي، جامعة بغداد، )م.غ(ماجستیر
، )م.غ(فظة النجف، رسالة ماجستیر المظفر، صفاء مجید عبد الصاحب، التباین المكاني لتلوث الترب في محا .٢٨

 .٢٠٠٧كلیة اآلداب، جامعة الكوفة، 
، رسالة )دراسة في المناخ التطبیقي(الوائلي، مثنى فاضل علي، الموازنة المائیة المناخیة في محافظة النجف  .٢٩

 .٢٠٠٤،  كلیة اآلداب، جامعة الكوفة، )م.غ(ماجستیر 
، كلیة )م.غ(اعیة في محافظة النجف، رسالة ماجستیریاسر، شمخي فیصل، تحلیل جغرافي لألنماط الزر .٣٠

 .١٩٨٨اآلداب، جامعة البصرة، 
  
  

 ً   :المؤتمرات والندوات العلمیة -خامسا
، محاضرة ألقیت في مؤتمر تعزیز )األقالیم(بولص، سامي متي، مفاھیم وعناصر أساسیة في تنمیة المحافظات  .١

  .١١/١٢/٢٠١٠البصرة، دور الوحدات التخطیطیة في تخطیط التنمیة، محافظة 
العاملي واستخداماتھ في التخطیط والتنمیة  إسلوب التحلیل، الجابري، رسول فرج ومھدي محسن إسماعیل .٢

وقائع المؤتمر العلمي األول لمركز التخطیط الحضري واإلقلیمي حول أسالیب التحلیل ، بحث منشور، اإلقلیمیة
 .١٩٨٧، جامعة بغداد، الكمي في التخطیط

مؤتمر جامعة  د جواد عباس، الجودة الشاملة في مجال التعلیم ودورھا في تنمیة المجتمع، وقائعشبع، محم .٣
، البحوث منشورة ، جامعة الكوفة)١٢/٢٠١٠/ ٢٧-٢٦(الكوفة الثاني لضمان الجودة واالعتماد األكادیمي للمدة 

 .٢٠١٠على قرص مدمج، 
، ملتقى الجغرافیین العرب في الكویت، ة وأبعاد مكانیةجغرافیة التنمیة ـ مفاھیم نظریعبدالعال، أحمد محمد،  .٤

 .٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩ـ٥مركز المؤتمرات، جامعة الكویت، 
المرایاتي، مھدي صبري، أھمیة مطار النجف في مدن الفرات األوسط، وقائع المؤتمر العلمي السابع لوزراة  .٥

 .٢٠٠٩، ٢٠/١١/٢٠٠٨ـ١٩النقل، المنعقد في بغداد للمدة 
  :وزارات والمؤسسات الحكومیةال -دساً سا

  :البیانات المنشورة  . أ
، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، جامعة الكوفة، مطبعة جامعة ٢٠١١ـ ٢٠١٠دلیل جامعة الكوفة  .١

 . ٢٠١١الكوفة، النجف األشرف، 
نشأة سیاكیان، فاروجان خاجیك وآخرون، تقریر عن جیولوجیة لوحة المعانیة، ترجمة أزھار علي غالب، الم .٢

 .١٩٩٥العامة للمسح الجیولوجي والتعدین، 
 .٢٠١١ھیأة إستثمار النجف األشرف، دلیل ھیأة إستثمار النجف األشرف، مطبعة الرائد، النجف األشرف،  .٣
 ).محافظة النجف(، ١٩٩٧ھیأة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، نتائج التعداد العام للسكان لسنة  .٤



 

)٣٣١( 

مائي، الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات، مدیریة إحصاءات وزارة التخطیط والتعاون اإلن .٥
 .٢٠٠٥، ٢٠٠٥النصف الثاني لسنة /السكان والقوى العاملة، نتائج مسح التشغیل والبطالة 

، المجموعة وتكنولوجیا المعلومات ، الجھاز المركزي لإلحصاءوالتعاون اإلنمائي وزارة التخطیط .٦
 .٢٠١٠، بغداد، ٢٠٠٩ -٢٠٠٨اإلحصائیة السنویة 

المیاه ـ المجاري ـ ( ٢٠١٠وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، المسح البیئي في العراق لسنة  .٧
 .٢٠١١، التقریر التفصیلي، مطبعة الجھاز المركزي لإلحصاء، بغداد، )الخدمات البلدیة

 .محافظة النجف - ١٩٩٧ھیأة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، نتائج التعداد العام لسنة  .٨
وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات، مدیریة اإلحصاء  .٩

 .٢٠٠٨، آذار ٢٠٠٧الزراعي، تقریر إنتاج الشلب وزھرة الشمس لسنة 
ة اإلحصاء وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات، مدیری .١٠

 .٢٠٠٩، شباط ٢٠٠٨الزراعي، تقریر إنتاج الشلب وزھرة الشمس لسنة 
وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات، مدیریة اإلحصاء  .١١

 .٢٠٠٩، كانون الثاني ٢٠٠٩الزراعي، تقریر إنتاج الشلب وزھرة الشمس لسنة 
اإلنمائي، الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات، مدیریة اإلحصاء وزارة التخطیط والتعاون  .١٢

 .٢٠٠٧، أیلول ٢٠٠٧الزراعي، تقریر إنتاج الحنطة والشعیر لسنة 
وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات، مدیریة اإلحصاء  .١٣

 .٢٠٠٩، شباط ٢٠٠٨ر لسنة الزراعي، تقریر إنتاج الحنطة والشعی
وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات، مدیریة اإلحصاء  .١٤

 .٢٠٠٩، آب ٢٠٠٩الزراعي، تقریر إنتاج الحنطة والشعیر لسنة 
ة اإلحصاء وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات، مدیری .١٥

 .٢٠٠٧، أیلول ٢٠٠٧الزراعي، تقریر إنتاج الحنطة والشعیر لسنة 
وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات، مدیریة اإلحصاء  .١٦

 .٢٠٠٩، شباط ٢٠٠٨الزراعي، تقریر إنتاج الحنطة والشعیر لسنة 
ھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات، مدیریة اإلحصاء وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، الج .١٧

 .٢٠٠٩، آب ٢٠٠٩الزراعي، تقریر إنتاج الحنطة والشعیر لسنة 
وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات، مدیریة اإلحصاء  .١٨

 .٢٠٠٨، آذار ٢٠٠٧البطاطا لسنة الزراعي، تقریر إنتاج محاصیل القطن والذرة الصفراء و
وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات، مدیریة اإلحصاء  .١٩

 .٢٠٠٩، آذار ٢٠٠٨الزراعي، تقریر إنتاج محاصیل القطن والذرة الصفراء والبطاطا لسنة 
اء وتكنولوجیا المعلومات، مدیریة اإلحصاء وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، الجھاز المركزي لإلحص .٢٠

 .٢٠١٠، شباط ٢٠٠٩الزراعي، تقریر إنتاج محاصیل القطن والذرة الصفراء والبطاطا لسنة 
وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات، مدیریة اإلحصاء  .٢١

 .٢٠٠٧ن األول ، كانو٢٠٠٧الزراعي، تقریر إنتاج التمور لسنة 
وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات، مدیریة اإلحصاء  .٢٢

 .٢٠٠٨، كانون األول ٢٠٠٨الزراعي، تقریر إنتاج التمور لسنة 
 وزارة التخطیط والتعاون اإلنمائي، الجھاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجیا المعلومات، مدیریة اإلحصاء .٢٣

 .٢٠٠٩، كانون األول ٢٠٠٩الزراعي، تقریر إنتاج التمور لسنة 
وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، مدیریة اإلحصاء الزراعي، تقریر إنتاج الشلب وزھرة الشمس  .٢٤

 .٢٠١١، كانون الثاني ٢٠١٠لسنة 



 

)٣٣٢( 

الحنطة والشعیر لسنة وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، مدیریة اإلحصاء الزراعي، تقریر إنتاج  .٢٥
 .٢٠١٠، حزیران ٢٠١٠

وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، مدیریة اإلحصاء الزراعي، تقریر إنتاج محاصیل القطن  .٢٦
 .٢٠١١، كانون الثاني ٢٠١٠والذرة الصفراء والبطاطا لسنة 

، ٢٠١٠التمور لسنة وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، مدیریة اإلحصاء الزراعي، تقریر إنتاج  .٢٧
 .٢٠١٠كانون األول 

وزارة الصناعة، والمعادن، المنشأة العامة للمسح الجیولوجي والتحري المعدني، خریطة العراق  .٢٨
 .١٩٩٠الجیولوجیة، بغداد، 

 

  :البیانات غیر المنشورة  . ب
 .٢٠١١إدارة مشروع النجف األشرف عاصمة الثقافة اإلسالمیة، اللجنة اإلعالمیة،  .١
ر مصطفى ونصیرة عزیز صلیوه، تقریر عن جیولوجیة رقعتي كربالء والنجف، برواري، أنو .٢

، تعریب فائزة توفیق أحمد، وزارة الصناعة والمعادن، المنشأة العامة للمسح الجیولوجي ٢٥٠.٠٠٠مقیاس
 .١٩٩٥والتعدین، مدیریة المسح الجیولوجي، بغداد، 

الشركة العامة للمسح الجیولوجي والتعدین، بغداد،  البصام، خلدون، الخامات المعدنیة والصخور في العراق، .٣
٢٠٠٥. 

جعفر، ماجدة محمد طاھر، أسس ومعاییر الخدمات التعلیمیة في المنطقة الصحراویة في العراق، ھیأة  .٤
 ).بال تأریخ( التخطیط، دائرة التخطیط اإلقلیمي، بغداد،

 .٢٠١١محافظة النجف األشرف، ھیئة األعمار، قسم التخطیط،  .٥
 .٢٠١١النجف األشرف الدولي، إدارة المطار، مطار  .٦
 .٢٠١١فرع محافظة النجف األشرف، / نقابة األطباء العراقیة .٧
 .٢٠١١ھیأة إستثمار النجف األشرف، القسم االقتصادي والفني، المشاریع الممنوحة إجازة إستثمار، نیسان، .٨
رید محافظة النجف األشرف، شعبة قسم اتصاالت وب وزارة االتصاالت، الشركة العامة لالتصاالت والبرید، .٩

 .٢٠١١التخطیط والمتابعة، 
وزارة األعمار واإلسكان، الھیأة العامة للطرق والجسور، مدیریة الطرق والجسور في محافظة النجف  .١٠

 .٢٠١١األشرف، قسم التخطیط والمتابعة، 
في محافظة النجف، دلیل وزارة األعمار واإلسكان، الھیأة العامة للطرق والجسور، مدیریة الطرق والجسور  .١١

 .١٩٩٢الطرق والجسور، الشعبة الفنیة، 
وزارة األعمار واإلسكان، الھیأة العامة للطرق والجسور، مدیریة طرق وجسور محافظة النجف األشرف،  .١٢

 .٢٠١١، قسم التخطیط والمتابعة
 .٢٠١١وزارة األعمار واإلسكان، دائرة إسكان محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط،  .١٣
ارة البلدیات العامة واألشغال العامة، المدیریة العامة للتخطیط العمراني، مدیریة التخطیط العمراني في وز .١٤

 .٢٠١١محافظة النجف األشرف، 
وزارة البلدیات العامة واألشغال العامة، دائرة البلدیات العامة، مدیریة بلدیات محافظة النجف األشرف،  .١٥

 .٢٠١١الصحي، شعبة البیئة، وحدة النفایات والطمر 
وزارة البلدیات العامة واألشغال العامة، دائرة البلدیات العامة، مدیریة بلدیات محافظة النجف األشرف،  .١٦

 .٢٠١١شعبة المشاریع، وحدة الطرق، 
وزارة البلدیات العامة واألشغال العامة، دائرة البلدیات العامة، مدیریة بلدیات محافظة النجف األشرف،  .١٧

 .٢٠١١ة الحدائق والمتنزھات، شعبة البیئة، وحد



 

)٣٣٣( 

وزارة البلدیات واألشغال العامة، المدیریة العامة للماء، مدیریة ماء محافظة النجف األشرف، الھیأة الفنیة،  .١٨
 .٢٠١١قسم ماء القرى واألریاف، 

فنیة، وزارة البلدیات واألشغال العامة، المدیریة العامة للماء، مدیریة ماء محافظة النجف األشرف، الھیأة ال .١٩
 .٢٠١١قسم التخطیط والمتابعة، 

وزارة البلدیات واألشغال العامة، المدیریة العامة للماء، مدیریة ماء محافظة النجف األشرف، الھیأة الفنیة،  .٢٠
 .٢٠١١قسم ماء القرى واألریاف، 

، قسم وزارة البلدیات واألشغال العامة، المدیریة العامة للمجاري، مدیریة مجاري محافظة النجف األشرف .٢١
 .٢٠١١التخطیط، 

وزارة البلدیات واإلشغال العامة، دائرة البلدیات العامة، مدیریة بلدیة النجف األشرف، قسم التخطیط  .٢٢
 .٢٠١١والمتابعة، 

 .٢٠١١وزارة البیئة، دائرة حمایة وتحسین البیئة في الفرات األوسط، مدیریة بیئة محافظة النجف األشرف،  .٢٣
 .٢٠٠٨ة، بغداد، أسس دراسات الجدوى لمشاریع التنمیمائي، وزارة التخطیط والتعاون اإلن .٢٤
مدیریة احصاءت السكان والقوى العاملة، تقدیرات وإسقاطات ، الجھاز المركزي لإلحصاء، وزارة التخطیط .٢٥

 .٢٠١١، ٢٠٢٠سكان محافظة النجف لسنة 
بة للمنشآت الكبیرة جداول الحاس، مدیریة اإلحصاء الصناعي، الجھاز المركزي لإلحصاء، وزارة التخطیط .٢٦

 .٢٠١١، ٢٠٠٥لسنة 
وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، مدیریة إحصاءات السكان والقوى العاملة، تقدیرات سكان  .٢٧

 .٢٠١١، ، بیانات غیر مشورة٢٠١٠محافظة النجف لسنة 
ات سكان وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، مدیریة إحصاءات السكان والقوى العاملة، تقدیر .٢٨

 .٢٠١١، ، بیانات غیر مشورة٢٠١٠محافظة النجف لسنة 
 . ٢٠١١وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، مدیریة اإلحصاء في محافظة النجف األشرف،  .٢٩
، )٢٠١٠-٢٠٠٩(وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، نتائج تحدیث عملیات الحصر والترقیم لسنة  .٣٠

٢٠١١. 
 .٢٠١١رة البرامج االستثماریة الحكومیة، قسم الموازنة االستثماریة، وزارة التخطیط، دائ .٣١
 .٢٠١١وزارة التخطیط، دائرة تخطیط القطاعات،  .٣٢
 .٢٠١١وزارة التربیة، مدیریة تربیة محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط التربوي، شعبة اإلحصاء،  .٣٣
 .٢٠١١یط التربوي، شعبة اإلحصاء، وزارة التربیة، مدیریة تربیة محافظة النجف األشرف، قسم التخط .٣٤
 قسم الدراسات والتخطیط والمتابعة، شعبة اإلحصاء،وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، جامعة الكوفة،  .٣٥

٢٠٠٦. 
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، رئاسة جامعة الكوفة، قسم الدراسات والتخطیط والمتابعة، شعبة  .٣٦

 .٢٠١١اإلحصاء ، 
الكوفة، قسم شؤون / ھیأة التعلیم التقني والمعاھد الفنیة، الكلیة التقنیةیم العالي والبحث العلمي، وزارة التعل .٣٧

 .٢٠١١التدریسیین، وقسم شؤون الطلبة، 
النجف، قسم شؤون / ھیأة التعلیم التقني والمعاھد الفنیة، الكلیة التقنیةوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،  .٣٨

 .٢٠١١ن الطلبة، التدریسیین، وقسم شؤو
الكوفة، قسم شؤون / ھیأة التعلیم التقني والمعاھد الفنیة، المعھد التقنيوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،  .٣٩

 .٢٠١١التدریسیین، وقسم شؤون الطلبة، 
شؤون النجف، قسم / ھیأة التعلیم التقني والمعاھد الفنیة، المعھد التقنيوزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،  .٤٠

 .٢٠١١ التدریسیین، وقسم شؤون الطلبة،



 

)٣٣٤( 

وزارة الداخلیة، مدیریة األمن السیاحي، شعبة األمن السیاحي في محافظة النجف األشرف، وحدة اإلحصاء،  .٤١
٢٠١١. 

 .٢٠١١وزارة الداخلیة، مدیریة المرور العامة، مدیریة مرور محافظة النجف األشرف، قسم اإلحصاء،  .٤٢
 .٢٠١١ثار، ھیأة السیاحة، قسم سیاحة محافظة النجف األشرف، وزارة الدولة للسیاحة واآل .٤٣
وزارة الزراعة، مدیریة الزراعة في محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط والمتابعة، شعبة اإلحصاء،  .٤٤

٢٠١١. 
وزارة الصحة، دائرة صحة محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط، شعبة اإلحصاء الصحي والحیاتي،  .٤٥

٢٠١١. 
ل والشؤون االجتماعیة، دائرة الرعایة االجتماعیة، قسم العمل والشؤون االجتماعیة في محافظة وزارة العم .٤٦
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  )).S.W.O.T(تحلیل سوات  إستمارة إستبیان(

  :األستاذ المحترم

  ..السالم علیكم

 –التنمیة اإلقلیمیة في محافظة النجف األشرف ( :أطروحة الدكتوراه الموسومةإستبیان باألسئلة اآلتیة متعلقة 
 - كلیة اآلداب  -في قسم الجغرافیا اس شبع د جواد عبّ للباحث محمّ ) دراسة جغرافیّة في التنمیة والتخطیط اإلقلیمي

ة آملین اإلجابة الدقیقة والموضوعیّ . وبإشراف األستاذ المساعد الدكتور عبدالصاحب ناجي البغداديجامعة الكوفة 
ً بأن إجاباتكم ستكون ویمكنك إستعمال ورقة أخرى  .في المحافظة ھااألولویة في أھمیة تأثیر بحسبوعلیھا  علما

  .للصالح العامخدمةً وي فحسب ألغراض البحث العلم

  :..........................التحصیل العلمي

  : ................................التخصص

  :................................اإلھتمامات

  :................................مكان العمل

  :األسئلة

 .بحسب رأیك؟ محافظةالفي  )∗()...(طاع لقواإلیجابیات التي یتمیز بھا اأھم نقاط القوة  ما .١
١- ................................... 
٢- ................................... 
٣- ................................... 

     ...................................  
  
  

  .سب رأیك؟بح محافظةالفي  (*))...(لقطاع والسلبیات المتعلقة باأھم نقاط الضعف  ما .٢
١- ................................... 
٢- ................................... 
٣- ................................... 

     ...................................  
  

 .بحسب رأیك؟ في المحافظة (*))...(أھم الفرص والمشاریع الممكن إستثمارھا للقطاع  ما .٣
١- ................................... 
٢- ................................... 
٣- ................................... 

     ...................................  
 .بحسب رأیك؟ في المحافظة (*))...(أھم التھدیدات والمشكالت التي تواجھ القطاع  ما .٤

١- ................................... 
٢- ................................... 
٣- ................................... 

     ...................................
                                                           

 ). والسیاحي والتجاري الصناعيالزراعي و(والقطاعات اإلقتصادیة  والخدمات السكان: التي إشتملت علىحسب قطاعات الدراسة ووزّعت بملئت  *)(
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 محتواھا ومؤشراتھا وأدوات قیاسھاتطّور مفھوم التنمیة و

/ المدة الزمنیة مفھوم التنمیة المرحلة
 تقریبًا

محتوى التنمیة ودرجة 
 التركیز

/ المعامالت مؤشرات بیئیة مؤشرات إجتماعیة ةمؤشرات إقتصادی
 األدلة

النمTTTTTTTTTTTTTو =التنمیTTTTTTTTTTTTTة األولى
 االقتصادي 

نھایة الحرب 
العالمیة الثانیة ـ 
منتصف ستینیات 
 .القرن العشرین

إھتمام كبیر ورئیس  -
  .بالجوانب االقتصادیة

إھتمام ضعیف  -
  .بالجوانب االجتماعیة

 .إھمال الجوانب البیئیة -

ي مؤشTTTTر النمTTTTو االقتصTTTTاد
متوسTط نصTیب الفTرد    (فقط 

مTTTTTTTTن النTTTTTTTTاتج المحلTTTTTTTTي   
 ).اإلجمالي

 ال یوجد ال یوجد ال یوجد

النمTTTTTTTTTTTTTو =التنمیTTTTTTTTTTTTTة الثانیة
التوزیTTTTع  +االقتصTTTTادي 

 العادل 

منتصف 
الستینیات ـ 
منتصف 

السبعینات القرن 
 .العشرین

إھتمام كبیر بالجوانب  -
  .االقتصادیة

إھتمام متوسط  -
  .بالجوانب االجتماعیة

إھتمام ضعیف  -
 .جوانب البیئیةال

  .مؤشر النمو االقتصادي -
مؤشTTTرات توزیTTTع النمTTTو    -

 .االقتصادي

بعTTTض مؤشTTTرات التوزیTTTع   -
االجتماعیTTTTTTة  -االقتصTTTTTTادیة 

وبدرجة أقTل مTن المؤشTرات    
االقتصTTTادیة وبصTTTورة غیTTTر   
شTTTTTاملة لجمیTTTTTع الجوانTTTTTTب   

 .االجتماعیة

 ال یوجد ال یوجد

التنمیTTTTTTTTTTTة الشTTTTTTTTTTTاملة   الثالثة
االھتمTTTTTTام = المتكاملTTTTTTة

میTTTTTTTTTTTع الجوانTTTTTTTTTTTب بج
االقتصادیة واالجتماعیة 

 بالمستوى نفسھ 

منتصTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTف 
 –السTTTTTTTTTTTTTTTبعینات 

منتصTTTف ثمانیTTTات  
 .القرن العشرین

إھتمام كبیر بالجوانب  -
  .االقتصادیة

إھتمام كبیر بالجوانب  -
  .االجتماعیة

إھتمTTام متوسTTط الجوانTTب 
 .البیئیة

  .مؤشر النمو االقتصادي -
مؤشTTTرات توزیTTTع النمTTTو    -

  .االقتصادي
ت التبعیTTTTTTTTTTTة  مؤشTTTTTTTTTTTرا -

االقتصTTTTTTTTTTTادیة ودرجTTTTTTTTTTTة  
 .االعتماد على الذات

بعTTTTض مؤشTTTTرات توزیTTTTع   -
 –النمTTTTTTTTTTTTو االقتصTTTTTTTTTTTTادیة 

  .االجتماعیة
مؤشرات إجتماعیة لجمیTع   -

: القطاعTTات االجتماعیTTة مثTTل 
 ..التعلیم، الصحة، اإلسكان

بعض المؤشTرات  
 .البیئیة العامة

معامTTTل نوعیTTTة 
 ٣(الحیTTTTTTTTTTTTTTاة 

مؤشTTTTTTTTTTTTTTTرات  
 ).إجتماعیة
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تحقیق =ة البشریةالتنمی الرابعة
مسTTTTتوى حیTTTTاة كریمTTTTة 

 وصحیة للسكان 

النصف الثاني مTن  
ثمانیTTTTTTات القTTTTTTرن 
العشTTTTرین وحتTTTTى  

 .وقتنا الحاضر

إھتمام كبیر بالجوانب  -
  .االقتصادیة

إھتمام كبیر بالجوانب  -
  .االجتماعیة

إھتمام كبیر الجوانب  -
 .البیئیة

  .مؤشر النمو االقتصادي -
مؤشTTTرات توزیTTTع النمTTTو    -

  .االقتصادي
مؤشTTTTTTTTTTTرات التبعیTTTTTTTTTTTة   -

االقتصTTTTTTTTTTTادیة ودرجTTTTTTTTTTTة  
 .االعتماد على الذات

بعTTTTض مؤشTTTTرات توزیTTTTع   -
 –النمTTTTTTTTTTTTو االقتصTTTTTTTTTTTTادیة 

  .االجتماعیة
مؤشرات إجتماعیة لجمیTع   -

: القطاعTTات االجتماعیTTة مثTTل 
 ..التعلیم، الصحة، اإلسكان

مؤشTTTTرات بیئیTTTTة 
 .عامة

معامTTل التنمیTTة  
 ٣(البشTTTTTTTTTریة 

مؤشTTTTTTTTTTTTTTTرات  
 ).إجتماعیة

 التنمیTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTة الخامسة
النمTTTTTTTTTو =المسTTTTTTTTTتدیمة
التوزیTTTTTTع +االقتصTTTTTادي 

العTTTTTTTTTTTTTTTادل للنمTTTTTTTTTTTTTTTو  
االھتمTTTTTام +االقتصTTTTTادي

بجمیTTTع جوانTTTب الحیTTTاة   
االقتصادیة واالجتماعیة 
والبیئیTTTTTTTة بالمسTTTTTTTتوى  

 نفسھ 

منTTTTذ قمTTTTة األرض 
فTTTTTTTTTTي ریTTTTTTTTTTودي 

 لسTTTTTTTنةجTTTTTTTانیرو 
١٩٩٢. 

إھتمام كبیر بالجوانب  -
  .االقتصادیة

إھتمام كبیر بالجوانب  -
  .االجتماعیة

انب إھتمام كبیر الجو -
 .البیئیة

إھتمام كبیر بالجوانب  -
 .الروحیة والثقافیة

  .مؤشر النمو االقتصادي -
مؤشTTTرات توزیTTTع النمTTTو    -

  .االقتصادي
مؤشTTTTTTTTTTTرات التبعیTTTTTTTTTTTة   -

االقتصTTTTTTTTTTTادیة ودرجTTTTTTTTTTTة  
  .االعتماد على الذات

مؤشTTTTTTTTرات إقتصTTTTTTTTادیة   -
 .أخرى

بعTTTTض مؤشTTTTرات توزیTTTTع   -
 –النمTTTTTTTTTTTTو االقتصTTTTTTTTTTTTادیة 

  .االجتماعیة
جمیTع  مؤشرات إجتماعیة ل -

: القطاعTTات االجتماعیTTة مثTTل 
  ..التعلیم، الصحة، اإلسكان

مؤشTTTTTTTTTرات إجتماعیTTTTTTTTTTة   -
 .أخرى

مؤشTرات بیئیTة    -
  .عامة

مؤشTرات بیئیTة    -
تفصTTTیلیة لجمیTTTع  
جوانTTTTTTب البیئTTTTTTة 
وإسTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTتثمار 
المTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTوارد  

 .الطبیعیة

معامTTTTل الرفTTTTاه 
االقتصTTTTTTTTTTTTادي 
المسTTTTTTTTTTTTTTTTتدیم 

مؤشTTTTTTTTTTTTTرات (
إقتصTTTTTTTTTTTTTTTادیة 
وإجتماعیTTTTTTTTTTTة 

 ).وبیئیة

 .صفحات مختلفة، ٢٠١٠لتوزیع، عمان، األردن، ، دار صفاء للنشر وا١على عثمان محمد غنیم وماجدة أبو زنط، التنمیة المستدیمة ـ فلسفتھا وأسالیب تخطیطھا وأدوات قیاسھا، ط باالعتماد: المصدر
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 )ارملیون دین( ٢٠٠٥الفرع والمنشأة والقطاع لسنة  بحسبواقع الصناعات الكبیرة في محافظة النجف 

القیمة 
 المضافة

قیمة 
 المستلزمات

األجور  قیمة اإلنتاج
 والمزایا

عدد 
 العاملین

 ت الفرع الصناعي المنشآت القطاع

 ١ اإلستخراجیة مقلع التحریر عام ٥٠ ١٩٩.٧ ١٤.٣ ٠.٣ ١٤

التحویلیة  مطحنة الرحاب خاص ٦٤ ١٨٢.٤ ١٢٤٤.٣ ٢٢٩.٤ ١٠١٤.٩
 غذائیة

٢ 

 ٣ مطحنة النجف اصخ ٤٧ ١٢٧.٨ ٩٢٦.٦ ١٦٥.٣ ٧٦١.٣

 ٤ مطحنة األمیر خاص ٣٧ ٨٠.١ ٥٨٧.٦ ١٤٠ ٤٤٧.٦

 ٥ مطحنة الغري خاص ٥٠ ١٢٠ ٩٨٩.٢ ٣٩١.١ ٥٩٨.١

 ٦ المشروبات الغازیة خاص ٢٢٢ ٣٩٩.٧ ٦٤٧٢ ٤٢٣١.٨ ٢٢٤٠.٢

  المجموع ـ ٤٢٠ ٩١٠ ١٠٢١٩.٧ ٥١٥٧.٦ ٥٠٦٢.١

 ٧ النسیجیة اإلنعاش للنسیج خاص ٧ ٥.٨ ٥٩ ٥٠.٥ ٨.٥

 ٨ األلبسة الرجالیة عام ١٤٤٣ ٤٣٣.٧ ٢٣٤٣ ٢٠٢٢.٨ ٣٢٠.٢

 ٩ الجلود في الكوفة عام ٨٠٠ ١٦٨٠ ١٥٤٠ ١٣٧٥ ١٦٥

  المجموع ـ ٢٢٥٠ ٦٠١٦.٥ ٣٩٤٢ ٣٤٤٨.٣ ٤٩٣.٧

 ١٠ الكیمیائیة شركة اإلطارات عام ٢٧٤٥ ٨٤٥٠.١ ٤٠٠٩.٣ ٣٤٤٧.٣ ٥٦٢

 ١١ المنتجات المطاطیة عام ٣١٧ ٩٥٢.٦ ٢٩٦ ٢٥٩.٥ ٣٦.٥

  المجموع ـ ٣٠٦٢ ٩٤٠٢.٧ ٤٣٠٥.٣ ٣٧٠٦.٨ ٥٩٨.٥

 ١٢ اإلنشائیة سمنت الكوفة الجدید عام ٢٢١٢ ١٥٠٦٠ ٦٨٧٨٩.٩ ١٠٢٩٢.٥ ٥٨٤٩٧.٤

 ١٣ سمنت النجف األشرف عام ٥٤٣ ٣٢٣٠.٤ ١٧٠٧٠.٤ ٣٤٤٩.٨ ١٣٦٢٠.٦

 ١٤ (*) اإلسفلت والكسارات عام ٣٠ ٦٤ ٥٤٢.٥ ٤٥٥.٧ ٨٦.٨

 ١٥ الثرمستون خاص ٩٦ ١٧٨.٦ ١١٤٥.٣ ٧١٥.٩ ٤٢٩.٤

 ١٦ الطابوق الجیري خاص ١٤٠ ١٣٦.٤ ١٨٩٩.٤ ١٦٥٢ ٢٤٧.٤

 ١٧ الطابوق الفني خاص ٣٧ ٥٨.٤ ٤٢٩.٩ ٨٩.١ ٣٤٠.٨

 ١٨ اإلخوان للزجاج خاص ٣ ٠.٤ ٣٥.٩ ٢.٩ ٣٣

 المجموع ـ ٣٠٦١ ١٨٧٢٨.٢ ٨٩٩١٣.٣ ١٦٦٥٧.٩ ٧٣٢٥٥.٤
 

 المجموع الكلي ـ ٨٨٤٣ ٣٥٢٥٧.١ ١٠٨٣٩٤.٦ ٢٨٩٧٠.٩ ٧٩٤٢٣.٧

  .تصنیف اإلحصاء الصناعي بحسبصنفت ضمن الصناعات اإلنشائیة  (*)

، بحlث منشlور ضlمن    "الواقlع والطمlوح  "محمد جواد عباس شبع، الصناعات الكبیlرة فlي محافظlة النجlف األشlرف      باالعتماد على : المصدر
  . ٣١٢، ص٢٠١٠، جامعة الكوفة، مركز دراسات الكوفة، ١علوم، جوقائع مؤتمر النجف األشرف عاصمة الثقافة اإلسالمیة وكنز المعارف وال



)٥( 
 

  ) ٤( ملحق

 )ملیون دینار( ٢٠٠٥الفرع والمنشأة والقطاع لسنة  بحسباألھمیة النسبیة الصناعات الكبیرة في محافظة النجف 

القیمة 
 المضافة

قیمة 
 المستلزمات

األجور  قیمة اإلنتاج
 والمزایا

عدد 
 العاملین

 ت الفرع الصناعي المنشآت القطاع

 ١ اإلستخراجیة مقلع التحریر عام ٠.٥ ٠.٦ ٠.٠١ ٠.٠٠١ ٠.٠٢

 ٢ تحویلیة غذائیة مطحنة الرحاب خاص ٠.٧ ٠.٥ ١.١ ٠.٨ ١.٣

 ٣ مطحنة النجف خاص ٠.٥ ٠.٤ ٠.٩ ٠.٦ ١

 ٤ مطحنة األمیر خاص ٠.٤ ٠.٢ ٠.٥ ٠.٥ ٠.٦

 ٥ مطحنة الغري خاص ٠.٥ ٠.٣ ٠.٩ ١.٣ ٠.٨

 ٦ المشروبات الغازیة خاص ٢.٥ ١.١ ٦ ١٤.٦ ٢.٨

  المجموع ـ ٤.٧ ٢.٦ ٩.٤ ١٧.٨ ٦.٤

 ٧ النسیجیة اإلنعاش للنسیج خاص ٠.٠٠٨ ٠.٠٢ ٠.٠٥ ٠.٢ ٠.٠١

 ٨ األلبسة الرجالیة عام ١٦.٣ ١٢.٣ ٢.٢ ٧ ٠.٤

 ٩ الجلود في الكوفة عام ٩ ٤.٨ ١.٤ ٤.٧ ٠.٢

  المجموع ـ ٢٥.٤ ١٧.١ ٣.٦ ١١.٩ ٠.٦

 ١٠ الكیمیائیة شركة اإلطارات عام ٣١ ٢٤ ٣.٧ ١١.٩ ٠.٧

 ١١ المنتجات المطاطیة عام ٣.٥ ٢.٧ ٠.٣ ٠.٩ ٠.٠٥

  المجموع ـ ٣٤.٦ ٢٦.٧ ٤ ١٢.٨ ٠.٨

 ١٢ اإلنشائیة سمنت الكوفة الجدید عام ٢٥ ٤٢.٧ ٦٣.٥ ٣٥.٥ ٧٣.٦

 ١٣ سمنت النجف األشرف عام ٦.١ ٩.٢ ١٥.٧ ١١.٩ ١٧.١

 ١٤ اإلسفلت والكسارات عام ٠.٣ ٠.٢ ٠.٥ ١.٦ ٠.١

 ١٥ الثرمستون خاص ١ ٠.٥ ١ ٢.٥ ٠.٥

 ١٦ الطابوق الجیري خاص ١.٥ ٠.٤ ١.٨ ٥.٧ ٠.٣

 ١٧ الطابوق الفني خاص ٠.٤ ٠.٢ ٠.٤ ٠.٣ ٠.٤

 ١٨ اإلخوان للزجاج خاص ٠.٠٣ ٠.٠٠١ ٠.٠٣ ٠.٠١ ٠.٠٤

 المجموع ـ ٣٤.٦ ٥٣.٤ ٨٣ ٥٧.٥ ٩٢.٢
 

 المجموع الكلي ـ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠

  ).٣( ملحقباالعتماد على : المصدر



)٦( 
 

  ) ٥( ملحق
  )ملیون دینار( ٢٠١٠الفرع والمنشأة والقطاع لسنة  بحسبواقع الصناعات الكبیرة في محافظة النجف 

القیمة 
 المضافة

قیمة 
 المستلزمات

األجور  قیمة اإلنتاج
 والمزایا

عدد 
 العاملین

 ت الفرع الصناعي المنشآت القطاع

 ١ إستخراجیة مقلع التحریر عام ٥٦ ٣٧٦.٨ ٢٦.٥ ٢٣.٧ ٢.٨

 ٢ تحویلیة غذائیة مطحنة الرحاب خاص ٢١ ٨١.٣ ١٠٧٢.٦ ٦٦٦.٩ ٤٠٥.٧

 ٣ مطحنة النجف خاص ١٥ ٦٩.١ ٧١٩.٤ ٤٥٢ ٢٦٧.٤

 ٤ مطحنة األمیر خاص ١٧ ٧٠.١ ٥٤٧.٩ ٢٦٦.١ ٢٨١.٨

 ٥ مطحنة الغري خاص ١٤ ٩٢.٥ ٣٠١.٣ ١٨٦.١ ١١٥.٢

 ٦ النجف الحكومیة عام ٢٦ ١٦٣.٤ ٨٧٨.٨ ٤٧٦.٦ ٤٠٢.٢

 ٧ المشروبات الغازیة خاص ٧٥٤ ٤٩٨١.٤ ٥٩٧٩١.١ ٥٧٨٨٢.٨ ١٩٠٨.٣

 المجموع - ٨٤٧ ٥٤٥٧.٨ ٦٣٣١١.١ ٥٩٩٣٠.٥ ٣٣٨٠.٦
 

 ٨ النسیجیة اإلنعاش للنسیج خاص ٦ ١٣.٦ ٣٤٠.٢ ٢٧٧.٨ ٦٢.٤

 ٩ جالیةاأللبسة الر عام ١٦١٦ ١٣٧٠٠.٩ ٢٣٩٨٦.٨ ١٩٨١١.٤ ٤١٧٥.٤

 ١٠ الجلود في الكوفة عام ٧٤٢ ٤٨٥٦.١ ٥٩٣٨.٤ ٥٠٤٧.٧ ٨٩٠.٧

 المجموع - ٢٣٦٤ ١٨٥٧٠.٦ ٣٠٢٦٥.٤ ٢٥١٣٦.٩ ٥١٢٨.٥
 

 ١١ الكیمیائیة شركة اإلطارات عام ٢٤٥١ ١٧١٨٩.٤ ١٨١.٧ ٤٥٠.٧ ٢٦٩-

 ١٢ المنتجات المطاطیة عام ٤٤٥ ٢٧٣٩.٣ ٢٠٠.١ ١٥٥٩.٢ ١٣٥٩.١-

 المجموع - ٢٨٩٦ ١٩٩٢٨.٧ ٣٨١.٨ ٢٠٠٩.٩ ١٦٢٨.١ـ 
 

 ١٣ اإلنشائیة  سمنت الكوفة الجدید عام ٢٥٠٢ ٢٠٦٣٠.٢ ٥٢٥١٧.٤ ١٢٨٦٠.٩ ٣٩٦٥٦.٥

 ١٤ سمنت النجف األشرف عام ٥٤٦ ٥٢٢٥.٧ ١١٩٣٧.٤ ٤٨٦٨.٥ ٧٠٦٨.٩

 ١٥ (*) اإلسفلت والكسارات عام ٤٢ ٢٣٠.٥ ٤٠٦ ٢١٥.٧ ١٩٠.٣

 ١٦ ثرمستونال خاص ١١١ ٤٩٠.٨ ٣٧٨٣.١ ٢٥٧٣.٧ ١٢٠٩.٤

 ١٧ الطابوق الجیري خاص ٤٩ ١٩٩.٢ ١٦٣٨.٧ ١١٧٦.٦ ٤٦٢.١

 ١٨ الطابوق الفني خاص ٦٧ ٣٢٠.٢ ١٨٤٠.٧ ١٤٦٧ ٣٧٣.٧

 ١٩ اإلخوان للزجاج خاص ٨ ١٨.٥ ٤٢.٣ ١٠.١ ٣٢.٢

 ٢٠ النجف للصناعات الجبسیة خاص ٢٥ ٣٩.١ ١٦٨.٧ ٨٢.٧ ٨٦

لمجموعا - ٣٣٥٠ ٢٧١٥٤.٢ ٧٢٣٣٤.٣ ٢٣٢٥٥.٢ ٤٩٠٧٩.١   

 المجموع الكلي - ٩٥١٣ ١٤١٥١٨ ١٦٦٣١٩.١ ١١٠٣٥٦.٢ ٥٥٩٦٢.٩

  .تصنیف اإلحصاء الصناعي بحسبصنفت ضمن الصناعات اإلنشائیة  (*)

  :باالعتماد على: المصدر

  .٢٠١١إدارة المنشات الصناعیة الكبیرة أعالإ، بیانات غیر منشورة،  -
اإلحصاء في محافظة النجف األشرف، شعبة اإلحصاء الصناعي، وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، مدیریة  -

  .٢٠١١بیانات غیر منشورة، 



)٧( 
 

 ) ٦( ملحق

  )ملیون دینار( ٢٠١٠الفرع والمنشأة والقطاع لسنة  بحسباألھمیة النسبیة للصناعات الكبیرة في محافظة النجف 

القیمة 
 المضافة

قیمة 
 المستلزمات

األجور  قیمة اإلنتاج
 والمزایا

عدد 
 عاملینال

 ت الفرع الصناعي المنشآت القطاع

 ١ إستخراجیة مقلع التحریر عام ٠.٦ ٠.٥ ٠.٠٢ ٠.٠٢ ٠.٠٠٥

 ٢ تحویلیة غذائیة مطحنة الرحاب خاص ٠.٢ ٠.١ ٠.٦ ٠.٦ ٠.٧

 ٣ مطحنة النجف خاص ٠.٢ ٠.١ ٠.٤ ٠.٤ ٠.٥

 ٤ مطحنة األمیر خاص ٠.٢ ٠.١ ٠.٣ ٠.٢ ٠.٥

 ٥ نة الغريمطح خاص ٠.٢ ٠.١ ٠.٢ ٠.٢ ٠.٢

 ٦ النجف الحكومیة عام ٠.٣ ٠.٢ ٠.٥ ٠.٥ ٠.٧

 ٧ المشروبات الغازیة خاص ٧.٩ ٧ ٣٥.٩ ٥٢.٥ ٣.٤

 المجموع  ٨.٩ ٧.٦ ٣٨.١ ٥٤.٣ ٦
 

 ٨ النسیجیة اإلنعاش للنسیج خاص ٠.٠٦ ٠.٠٢ ٠.٢ ٠.٢ ٠.١

 ٩ األلبسة الرجالیة عام ١٧ ١٩.٢ ١٤.٤ ١٨ ٧.٥

 ١٠ لجلود في الكوفةا عام ٧.٨ ٦.٨ ٣.٦ ٤.٦ ١.٦

 المجموع - ٢٤.٨ ٢٦ ١٨.٢ ٢٢.٨ ٩.٢
 

 ١١ الكیمیائیة شركة اإلطارات عام ٢٥.٨ ٢٤ ٠.١ ٠.٤ ٠.٥ -

 ١٢ المنتجات المطاطیة عام ٤.٧ ٣.٨ ٠.١ ١.٤ ٢.٤ -

 المجموع - ٣٠.٤ ٢٧.٩ ٠.٢ ١.٨ ٢.٩ -
 

 ١٣ اإلنشائیة  سمنت الكوفة الجدید عام ٢٦.٣ ٢٨.٨ ٣١.٦ ١١.٦ ٧٠.٩

 ١٤ سمنت النجف األشرف عام ٥.٧ ٧.٣ ٧.٢ ٤.٤ ١٢.٦

 ١٥ (*) اإلسفلت والكسارات عام ٠.٤ ٠.٣ ٠.٢ ٠.٢ ٠.٣

 ١٦ الثرمستون خاص ١.٢ ٠.٧ ٢.٣ ٢.٣ ٢.٢

 ١٧ الطابوق الجیري خاص ٠.٥ ٠.٣ ١ ١.١ ٠.٨

 ١٨ الطابوق الفني خاص ٠.٧ ٠.٤ ١.١ ١.٣ ٠.٧

 ١٩ إلخوان للزجاجا خاص ٠.٠٨ ٠.٠٣ ٠.٠٣ ٠.٠٠٩ ٠.٠٦

 ٢٠ النجف للصناعات الجبسیة خاص ٠.٣ ٠.٠٥ ٠.١ ٠.٠٧ ٠.٢

  المجموع - ٣٥.٢ ٣٨ ٤٣.٥ ٢١.١ ٨٧.٧

 المجموع الكلي - ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠

  ).٥( ملحقباالعتماد على : المصدر

  )٧( ملحق



)٨( 
 

  )ملیون دینار(٢٠١٠ لسنةالوحدة اإلداریة في محافظة النجف  بحسبللصناعات الكبیرة  المكانيالتوزیع 

القیمة 
 المضافة

قیمة 
 المستلزمات

األجور  قیمة اإلنتاج  
 والمزایا

عدد 
 العاملین

 ت الوحدة اإلداریة المنشآت

 ١ النجف. ق. م مطحنة الرحاب ٢١ ٨١.٣     ١٠٧٢.٦ ٦٦٦.٩ ٤٠٥.٧

 ٢ مطحنة النجف ١٥ ٦٩.١ ٧١٩.٤ ٤٥٢ ٢٦٧.٤

 ٣ میرمطحنة األ ١٧ ٧٠.١ ٥٤٧.٩ ٢٦٦.١ ٢٨١.٨

 ٤ مطحنة الغري ١٤ ٩٢.٥ ٣٠١.٣ ١٨٦.١ ١١٥.٢

 ٥ النجف الحكومیة ٢٦ ١٦٣.٤ ٨٧٨.٨ ٤٧٦.٦ ٤٠٢.٢

 ٦ المنتجات المطاطیة ٤٤٥ ٢٧٣٩.٣ ٢٠٠.١ ١٥٥٩.٢ ١٣٥٩.١-

 ٧ اإلنعاش للنسیج ٦ ١٣.٦ ٣٤٠.٢ ٢٧٧.٨ ٦٢.٤

 ٨ األلبسة الرجالیة ١٦١٦ ١٣٧٠٠.٩ ٢٣٩٨٦.٨ ١٩٨١١.٤ ٤١٧٥.٤

 ٩ الثرمستون ١١١ ٤٩٠.٨ ٣٧٨٣.١ ٢٥٧٣.٧ ١٢٠٩.٤

 ١٠ الطابوق الجیري ٤٩ ١٩٩.٢ ١٦٣٨.٧ ١١٧٦.٦ ٤٦٢.١

 ١١ اإلخوان للزجاج ٨ ١٨.٥ ٤٢.٣ ١٠.١ ٣٢.٢

 المجموع ٢٣٢٨ ١٧٦٣٨.٧ ٣٣٥١١.٢ ٢٧٤٥٦.٥ ٦٠٥٤.٧
 

 مقلع التحریر ٥٦ ٣٧٦.٨ ٢٦.٥ ٢٣.٧ ٢.٨

الحیدریة. ن  

١٢ 

 ١٣ لطابوق الفنيا ٦٧ ٣٢٠.٢ ١٨٤٠.٧ ١٤٦٧ ٣٧٣.٧

 ١٤ شركة اإلطارات ٢٤٥١ ١٧١٨٩.٤ ١٨١.٧ ٤٥٠.٧ ٢٦٩-

 المجموع ٢٥٧٤ ١٧٨٨٦.٤ ٢٠٤٨.٩ ١٩٤١.٤ ١٠٧.٥
 

 ١٥ الكوفة. ق. م سمنت الكوفة الجدید ٢٥٠٢ ٢٠٦٣٠.٢ ٥٢٥١٧.٤ ١٢٨٦٠.٩ ٣٩٦٥٦.٥

 ١٦ سمنت النجف األشرف ٥٤٦ ٥٢٢٥.٧ ١١٩٣٧.٤ ٤٨٦٨.٥ ٧٠٦٨.٩

 ١٧ الجلود في الكوفة ٧٤٢ ٤٨٥٦.١ ٥٩٣٨.٤ ٥٠٤٧.٧ ٨٩٠.٧

  المجموع ٣٧٩٠ ٣٠٧١٢ ٧٠٣٩٣.٢ ٢٢٧٧٧.١ ٤٧٦١٦.١

 ١٨ العباسیة. ن المشروبات الغازیة ٧٥٤ ٤٩٨١.٤ ٥٩٧٩١.١ ٥٧٨٨٢.٨ ١٩٠٨.٣

 اإلسفلت ٤٢ ٢٣٠.٥ ٤٠٦ ٢١٥.٧ ١٩٠.٣
المناذرة.ق.م  

١٩ 

 ٢٠ الجبسیة ٢٥ ٣٩.١ ١٦٨.٧ ٨٢.٧ ٨٦

  المجموع ٦٧ ٢٦٩.٦ ٥٧٤.٧ ٢٩٨.٤ ٢٧٦.٣

 المجموع الكلي ٩٥١٣ ٧١٤٨٨.١ ١٦٦٣١٩.١ ١١٠٣٥٦.٢ ٥٥٩٦٢.٩

  ).٥( ملحقباالعتماد على :  المصدر

  )٨( ملحق

  .٢٠١٠قیمة مستلزمات اإلنتاج للمنشآت الصناعیة الكبیرة في محافظة النجف وقیمتھا من داخل المحافظة لسنة 



)٩( 
 

  قیمة مستلزمات اإلنتاج  المنشأة الصناعیة ت

 )ون دینارملی(

قیمة المستلزمات من داخل 
 )ملیون دینار(المحافظة 

 ٢١.٣ ٢٣.٧ مقلع التحریر ١

 ٢٠٠.١ ٦٦٦.٩ مطحنة الرحاب ٢

 ١٣٥.٦ ٤٥٢ مطحنة النجف ٣

 ٧٩.٨ ٢٦٦.١ مطحنة األمیر ٤

 ٥٥.٨ ١٨٦.١ مطحنة الغري ٥

 ١٤٣ ٤٧٦.٦ النجف الحكومیة ٦

 ٤٠٥١٨ ٥٧٨٨٢.٨ المشروبات الغازیة ٧

 ٤١١٣٢ ٥٩٩٣٠.٥ جموعالم

 ١٣.٩ ٢٧٧.٨ اإلنعاش للنسیج ٨

 ٩٩٠.٦ ١٩٨١١.٤ األلبسة الجاھزة ٩

 ٢٥٢.٤ ٥٠٤٧.٧ الجلود في الكوفة ١٠

 ٤٩٠.٣ ٢٠٠٩.٩ المجموع

 ٢٢.٥ ٤٥٠.٧ اإلطارات ١١

 ٤٦٧.٨ ١٥٥٩.٢ المنتجات المطاطیة ١٢

 ١٢٥٧ ٢٥١٣٦.٩ المجموع

 ٩٦٤٥.٧ ١٢٨٦٠.٩ سمنت الكوفة الجدید ١٣

 ٣٦٥١.٤ ٤٨٦٨.٥ سمنت النجف األشرف ١٤

 ١٧٢.٦ ٢١٥.٧ اإلسفلت والكسارات ١٥

 ٢٠٥٩ ٢٥٧٣.٧ الثرمستون ١٦

 ٨٨٢.٥ ١١٧٦.٦ الطابوق الجیري ١٧

 ١٢٤٧ ١٤٦٧ الطابوق الفني ١٨

 ٠.٥ ١٠.١ الزجاج ١٩

 ٧٠.٣ ٨٢.٧ الجبسیة ٢٠

 ١٧٧٢٩ ٢٣٢٥٥.٢ المجموع

 ٦٠٦٢٩.٨ ١١٠٣٥٦.٢ المجموع الكلي

  :باالعتماد على:  مصدرال

  .٢٠١١إدارة المنشات الصناعیة الكبیرة في محافظة النجف األشرف، بیانات غیر منشورة،  - 
وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، مدیریة اإلحصاء في محافظة النجف األشرف، شعبة اإلحصاء الصناعي، بیانات غیر منشورة،  - 

٢٠١١. 

  )٩( ملحق



)١٠( 
 

حسب الوحدة بج للمنشآت الصناعیة الكبیرة في محافظة النجف وقیمتھا من داخل المحافظة قیمة مستلزمات اإلنتا
  )ملیون دینار. (٢٠١٠اإلداریة لسنة 

قیمة المستلزمات من 
 داخل المحافظة

 ت الوحدة اإلداریة المنشآت قیمة مستلزمات اإلنتاج

 ١ النجف. ق. م مطحنة الرحاب ٦٦٦.٩ ٢٠٠.١

 ٢ فمطحنة النج ٤٥٢ ١٣٥.٦

 ٣ مطحنة األمیر ٢٦٦.١ ٧٩.٨

 ٤ مطحنة الغري ١٨٦.١ ٥٥.٨

 ٥ النجف الحكومیة ٤٧٦.٦ ١٤٣

 ٦ المنتجات المطاطیة ١٥٥٩.٢ ٤٦٧.٨

 ٧ اإلنعاش للنسیج ٢٧٧.٨ ١٣.٩

 ٨ األلبسة الرجالیة ١٩٨١١.٤ ٩٩٠.٦

 ٩ الثرمستون ٢٥٧٣.٧ ٢٠٥٩

 ١٠ الطابوق الجیري ١١٧٦.٦ ٨٨٢.٥

 ١١ اإلخوان للزجاج ١٠.١ ٠.٥

 المجموع ٢٧٤٥٦.٥ ٥٠٢٨.٦
 

 مقلع التحریر ٢٣.٧ ٢١.٣

الحیدریة. ن  

١٢ 

 ١٣ الطابوق الفني   ١٤٦٧   ١٢٤٧

 ١٤ شركة اإلطارات ٤٥٠.٧ ٢٢.٥

 المجموع ١٩٤١.١ ١٢٩٠.٨
 

 ١٥ الكوفة. ق. م سمنت الكوفة الجدید ١٢٨٦٠.٩ ٩٦٤٥.٧

 ١٦ سمنت النجف األشرف ٤٨٦٨.٥ ٣٦٥١.٤

 ١٧ الجلود في الكوفة ٥٠٤٧.٧ ٢٥٢.٤

  المجموع ٢٢٧٧٧.١ ١٣٥٤٩.٥

 ١٨ العباسیة. ن المشروبات الغازیة ٥٧٨٨٢.٨ ٤٠٥١٨

 اإلسفلت ٢١٥.٧ ١٧٢.٦
المناذرة.ق.م  

١٩ 

 ٢٠ الجبسیة ٨٢.٧ ٧٠.٣

  المجموع ٢٩٨.٤ ٢٤٢.٩

 المجموع الكلي ١١٠٣٥٦.٢ ٦٠٦٢٩.٨

  .)٨( ملحقباالعتماد على : المصدر

  )١٠(  ملحق



)١١( 
 

  ٢٠١٠أعداد العاملین في المنشآت الصناعیة وعدد العاملین من داخل محافظة النجف لسنة 

 عدد العاملین من سكان المحافظة عدد العاملین المنشأة الصناعیة ت

 ٨ ٥٦ مقلع التحریر ١

 ٢١ ٢١ مطحنة الرحاب ٢

 ١٤ ١٥ مطحنة النجف ٣

 ١٥ ١٧ مطحنة األمیر ٤

 ١٢ ١٤ مطحنة الغري ٥

 ٢٦ ٢٦ النجف الحكومیة ٦

 ٦٠٤ ٧٥٤ المشروبات الغازیة ٧

 ٦٩٢ ٨٤٧ المجموع

 ٦ ٦ اإلنعاش للنسیج ٨

 ١٥٣٦ ١٦١٦ األلبسة الجاھزة ٩

 ٧٤٢ ٧٤٢ الجلود في الكوفة ١٠

 ٢٢٨٤ ٢٣٦٤ المجموع

 ٧٣٥ ٢٤٥١ اإلطارات ١١

 ٤٠٠ ٤٤٥ المنتجات المطاطیة ١٢

 ١١٣٥ ٢٨٩٦ المجموع

 ٢٤٥٢ ٢٥٠٢ لكوفة الجدیدسمنت ا ١٣

 ٤٩٥ ٥٤٦ سمنت النجف األشرف ١٤

 ٤٢ ٤٢ اإلسفلت ١٥

 ١٠٩ ١١١ الثرمستون ١٦

 ٤٩ ٤٩ الطابوق الجیري ١٧

 ٦٤ ٦٧ الطابوق الفني ١٨

 ٨ ٨ الزجاج ١٩

 ٢٥ ٢٥ الجبسیة ٢٠

 ٣٢٤٤ ٣٣٥٠ المجموع

 ٧٣٦٣ ٩٥١٣ المجموع الكلي

  :باالعتماد على: المصدر

  .٢٠١١الصناعیة الكبیرة في محافظة النجف األشرف، بیانات غیر منشورة،  إدارة المنشات -
وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، مدیریة اإلحصاء في محافظة النجف األشرف، شعبة اإلحصاء الصناعي،  -

 .٢٠١١بیانات غیر منشورة، 

  )١١(  ملحق

  ٢٠١٠الوحدة اإلداریة لسنة  بحسباخل محافظة النجف أعداد العاملین في المنشآت الصناعیة وعدد العاملین من د



)١٢( 
 

 ت الوحدة اإلداریة المنشآت عدد العاملین عدد العاملین من سكان المحافظة

 ١ النجف. ق.م مطحنة الرحاب ٢١ ٢١

 ٢ مطحنة النجف ١٥ ١٤

 ٣ مطحنة األمیر ١٧ ١٥

 ٤ مطحنة الغري ١٤ ١٢

 ٥ النجف الحكومیة ٢٦ ٢٦

 ٦ جات المطاطیةالمنت ٤٤٥ ٤٠٠

 ٧ اإلنعاش للنسیج ٦ ٦

 ٨ األلبسة الرجالیة ١٦١٦ ١٥٣٦

 ٩ الثرمستون ١١١ ١٠٩

 ١٠ الطابوق الجیري ٤٩ ٤٩

 ١١ اإلخوان للزجاج ٨ ٨

 المجموع ٢٣٢٨ ٢١٩٦
 

 مقلع التحریر ٥٦ ٨

الحیدریة.ن  

١٢ 

 ١٣ الطابوق الفني ٦٧ ٦٤

 ١٤ شركة اإلطارات ٢٤٥١ ٧٣٥

 المجموع ٢٥٧٤ ٨٠٧
 

 ١٥ الكوفة.ق.م سمنت الكوفة الجدید ٢٥٠٢ ٢٤٥٢

 ١٦ سمنت النجف األشرف ٥٤٦ ٤٩٥

 ١٧ الجلود في الكوفة ٧٤٢ ٧٤٢

  المجموع ٣٧٩٠ ٣٦٨٩

 ١٨ العباسیة. ن المشروبات الغازیة ٧٥٤ ٦٠٤

 اإلسفلت ٤٢ ٤٢
المناذرة.ق.م  

١٩ 

 ٢٠ الجبسیة ٢٥ ٢٥

  المجموع ٦٧ ٦٧

لمجموع الكليا ٩٥١٣ ٧٣٦٣  

  ).١٠( ملحقباالعتماد على : المصدر

  ) ١٢( ملحق

  ٢٠١٠ سنةالطرق البریة الریفیة وأطوالھا في محافظة النجف ل



)١٣( 
 

  م/عرضة   كم/ طولھ  اسم الطریق       الوحدة اإلداریة  ت

١  

  النجف. ق. م

  ٥  ٥.٥٨٠  الخط االستیراتیجي ـ الخشانیة

  ٥  ١.٢٠٠  قریة مظلوم  ٢

  ٥  ١٠  ـ مخازن العتاد )نجف ـ كربالء(  ٣

  ٥  ١٢.١٥٠  الرھیمة  ٤

  ـ  ٢٨.٩٣٠  المجموع

١  

 الحیدریة. ن

  

  ٦  ١٥  الحیدریة ـ الوسمیة

  ٥  ٧  الحیدریة ـ بني حسن  ٢

  ٤  ٤  الحیدریة ـ الشیطة المزوكة  ٣

  ٦  ٢  الحیدریة ـ االجدع الجنوبي  ٤

  ٥  ٦.٢٠٠  البو عودة   ٥

  ٨  ٢  مصفى النجف  ٦

  ـ  ٣٦.٢٠٠  المجموع

١  

  الكوفة. ق. م

  ٦  ٨  الكوفة ـ علوة الفحل ـ الحواتم

  ٦.٥  ١٣.٨٠٠  الكوفةـ القزوینیةـ البو ماضي   ٢

  ٦  ٩.٥٠٠  الكوفة ـ خرخیت  ٣

  ٧  ١٥  زراعي/ سدتي الكوفة ـ العباسیة   ٤

  ٦  ١.٥  الكوفة ـ القریة العصریة  ٥

  ٥  ٧.٢٧٠  الزركة ـ ام منینة  ٦

  ٥  ٠.٥٠٠  الرداد ـ البوحداري  ٧

  ٦  ٣.٣٥٠  البراكیة  ٨

  ٤  ٣.٧٥٠  میسان ـ تل الزعتر  ٩

  ٥  ٦.٥٠٠  كوفة ـ علوة الفحل ـ سدة أم نعجة   ١٠

  ٥  ٣.٦٨٤  خرخیت   ١١

  ٥  ٥  البو محیمید  ١٢

  ـ  ٧٨.٢٥٤  المجموع



)١٤( 
 

١  

 العباسیة. ن

  

  ٦  ٢  طبر الطینة

  ٥  ٤  ابو خورة ـ ابو جاموس  ٢

  ٦  ٣  الطینة الصحاوي  ٣

  ٦  ٣.٤٠٠  ھطروجیةالعباسیة ـ ال  ٤

  ٤.٥  ٤  االعمى  ٥

  ٥  ٤.٥٠٠  آل مواش  ٦

  ٦  ٩.٣٠٠  آل علي ـ آل بدیر  ٧

  ٥  ٤  ابو لبن  ٨

  ٧.٥  ١١.٢٥٠  العباسیة ـ ام عباسیات  ٩

  ٥  ٣  ابو دوانیج  ١٠

  ٥  ٥  العباسیة ـ الوھابي  ١١

  ٥  ٥  العباسیة ـ ابو غرب  ١٢

  ٥  ٥  العباسیة ـ طبر سید جواد  ١٣

  ٥  ٦  ة ـ العریانالعباسی  ١٤

  ٥  ٢  العباسیة ـ الحیدري  ١٥

  ٤.٥  ٦  العباسیة ـ جزرة النفاخ  ١٦

  ٥  ٣.٥٠٠  البو مذري ـ آل دھیم  ١٧

  ٥  ٥  القزوینیة ـ الحواتم  ١٨

  ـ  ٨٥.٩٥٠  المجموع

١  

 الحریة. ن

  

  ٥  ١.٧٠٠  حریة ـ نھر البزل

  ٦  ٦.٢٥٠  حریة ـ ابو حالن  ٢

  ٧  ١١.٨٠٠  الحریة ـ الحمام  ٣

  ٥  ٥  حریة ـ الزیدي  ٤

  ٥  ٢  حریة ـ الخماسي  ٥

  ٦  ٣.٩٠٠  حریة ـ الفرة  ٦

  ٥  ١  حریة ـ البو سید ناصر  ٧



)١٥( 
 

  ٥  ٣  حریة ـ التیل  ٨

  ٥  ٣  حریة ـ الرمل  ٩

  ٥  ١.٢٥٠  حریة ـ المجاتیم  ١٠

  ٥  ٣.٣٠٠  معافاة ـ العیون  ١١

  ـ  ٤٢.٢٠٠  المجموع

١  
  المناذرة. ق. م

  ٤  ١٠  دمعمل السمنت ـ عبرة العب

  ٥  ٤.٥٠٠  المناذرة ـ المحجرة  ٢

  ـ  ١٤.٥٠٠  المجموع

١  

  الحیرة. ن

  ٦  ١.٣١٥  قریة الدعوم الجنوبیة

  ٦.٥  ٥  الحیرة ـ صنین   ٢

  ٥  ٣.٧٠  الحیرة ـ الحسانیة  ٣

  ٥  ٤  الحیرة ـ الشاھریة  ٤

  ٦  ٤.٢٠٠  الحیرة ـ المراشدة  ٥

  ٧  ١٢.٢٠٠  الحیرة ـ الدسم ـ القرنة  ٦

  ٥  ١.٥٠٠  ـ البو السودالحیرة   ٧

  ـ  ٣١.٩١٥  المجموع

١  

 المشخاب. ن

  

  ٦  ٥  الحسانیة ـ الرمیلة ـ القادسیة

  ٦  ٤.٣٠٠  المشخاب ـ ام عردة  ٢

  ٧  ٧  المشخاب ـ شالل  ٣

  ٦  ٢.٧٠٠  شالل ـ غماس  ٤

  ٧  ١١.٨٠٠  صدر جحات ـ ھور صلیب  ٥

  ٦  ٧  المشخاب ـ راك الحصوة  ٦

  ٥  ١٠  العبده سوق شعالن ـ االحیمرـ جزرة  ٧

  ٤  ٣  ام عردة ـ ابو واویة  ٨

  ٦  ٢.٧٨٠  المشخاب ـ ام خشم  ٩

  ٥  ٤  ابو صفصافة  ١٠



)١٦( 
 

  ٦  ٨.٧٦٠  الطرمة ـ طوق الغزاالت  ١١

  ٥  ٤.٣٥٠  المشخاب ـ ام بردیة الغربي  ١٢

  ٥  ٨  المشخاب ـ آل إبراھیم  ١٣

  ٥  ٣.٥٥٠  ام عردة ـ الغمیج  ١٤

  ٥  ٨.١٠٠  العزامیة   ١٥

  ٥  ٤.٤٠٠  سید نورطبر   ١٦

  ـ  ٩٥.٤٤٠  المجموع

١  

  القادسیة. ن

  ٥  ٢  آل سید علوان

  ٥  ١.٩٧٥  النغیشیة ـ غماس   ٢

  ٥.٥  ١.٥٠٠  اللواح  ٣

  ٦  ٤.٧٥٠  العاصیة  ٤

  ٥  ٥  ام البط الشرقیة  ٥

  ٥  ٦.١٠٠  النغیشیة   ٦

  ـ  ٢١.٣٢٥  المجموع

  ـ  ٤٣٤.٧١٤  المجموع الكلي  ٨٢

  : باالعتماد على: المصدر 

وزارة األعمار واإلسكان، مدیریlة الطlرق والجسlور فlي محافظlة النجlف، دلیlل الطlرق والجسlور، الشlعبة الفنیlة، بیانlات غیlر منشlورة،               ـ 
١٩٩٢.  

ـ وزارة األعمار واإلسكان، الھیأة العامة للطرق والجسور، مدیریة الطرق والجسور في محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط والمتابعة، 
  . ٢٠١١منشورة، بیانات غیر 

  . ٢٠١١ـ محافظة النجف األشرف، ھیأة األعمار، قسم التخطیط، بیانات غیر منشورة، 

  

  

  

  

  )١٣( ملحق

    ٢٠١٠ سنةالجسور الرئیسة للمركبات في محافظة النجف ل



)١٧( 
 

تاریخ   اسم الجسر    ت
  االنجاز

عرضھ   م/ طولھ   نوعھ    
  م  /

. ق. م  ١
  الكوفة

السقف كونكریتي والروافد   ١٩٥٥الكوفة القدیم                 
  حدیدیة

٦.٤٠  ٢٦٠  

  ٩  ٢٢٢  كونكریتي  ١٩٨٢  الكوفة الجدید  ٢

  ٧.٥  ٢٤.٥  كونكریتي  ١٩٨٢  المبزل الرئیسي  ٣

  ٧.٥  ١٦١  حدیدي ثابت  ٢٠٠٧  الكوفة الحدیدي  ٤

  ٩  ٣٥٠  یتيكونكر  ٢٠٠٨  )ع(اإلمام علي   ٥

  ٨  ٢٩٠.٣  حدیدي  ١٩٥٧  أم عباسیات القدیم  العباسیة. ن  ٦

  ٦.٥  ١٥٠  كونكریتي  ١٩٧٨  العباسیة  ٧

  ٨  ١١٢  كونكریتي  ١٩٧٨  سوق شعالن  ٨

  ٨  ٢١  كونكریتي  ١٩٨٢  الشھابي  ٩

  ٨.٥  ٢٩٩.٢٠  كونكریتي  ١٩٨٧  ام عباسیات الجدید  ١٠

  ٧.٥  ١٨.٣٠  حدیدي  ١٩٨٧  الحریة  الحریة  ١١

. ق. م  ١٢
 المناذرة

  

  ٨.٥  ٦٢.٤  كونكریتي  ١٩٧٠ابوصخیر االول                    

  ٨.٥  ١٠٤  كونكریتي  ١٩٧٠  ابو صخیر الثاني  ١٣

  ٨.٥  ٦٠  كونكریتي  ١٩٧٠  ابو صخیر الثالث  ١٤

  ٧.٥  ٤٥  حدیدي  ٢٠٠٦  المناذرة  ١٥

 الحیرة  ١٦

  

  ٤.٢٥  ٢١.١٨  بیلي حدیدي ثابت  ١٩٩٥  السادة العذاریین

  ٧.٥  ٤٤  یرنفرسال/بیلي  ١٩٨٩  جحات صدر  ١٧

  ٩  ١٣.٥  حدیدي  ٢٠٠٧  السدیر  ١٨

  ٦  ٣٦ H-Pilesحدیدي من نوع   ٢٠٠٧  البوخریف  ١٩

  ٩  ١٣.٥  H-Pilesحدیدي من نوع   ٢٠٠٨  ابو جذوع  ٢٠

  ٧.٥  ٩٠  حدیدي  ١٩٧٩  النكارة  المشخاب. ن  ٢١

  ٨.٥  ٤٥  كونكریتي  ١٩٧٩  السواریة  ٢٢

  ٧  ٣٨.٥  ونكریتيك  ١٩٧٩  الجنابیة االول  ٢٣
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  ٧  ٣٨.٥  كونكریتي  ١٩٧٩  الجنابیة الثاني  ٢٤

  ٧  ٣٨.٥  كونكریتي  ١٩٧٩  الجنابیة الثالث  ٢٥

سید نور " طبر"  ٢٦
  الیاسري

  ٩  ٢٠  كونكریتي  ١٩٨٢

  ٧.٥  ٥٥  برنفرسال  ١٩٨٦  الدبینیة  ٢٧

  ٩  ١٠٨  حدیدي  ٢٠٠٣  المشخاب األول  ٢٨

  ٤.٢٥٠  ٤٣  بیلي/ حدیدي  ٢٠٠٥  الشالل  ٢٩

  ٤.٢٥٠  ٢١.٧  بیلي ثابت  ٢٠٠٧  ابو الجینكوة  ٣٠

  ٤.٢٥٠  ٢١.٧  بیلي ثابت  ٢٠٠٧  الخصرة  ٣١

  ٤.٢٠  ١١٢  بیلي/حدیدي   ٢٠٠٨  النغیشیة  ٣٢

  ٦  ٣٦  H-Pilesحدیدي من نوع   ٢٠٠٨  الرمیلة  ٣٣

  ٩  ٥٤  حدیدي  ٢٠٠٨  المشخاب الثاني  ٣٤

 القادسیة. ن  ٣٥

  

  ٨  ٧٥  كونكریتي  ١٩٧٧  ناحیة القادسیة الثابت

  ٨  ٦٠  كونكریتي  ١٩٧٩  ناحیة القادسیة  ٣٦

  ٨  ٢٤  حدیدي  ١٩٨٠  الخسف  ٣٧

  ٤.٢٠  ٧٥  عائم/بیلي  ١٩٨٠  ناحیة القادسیة  ٣٨

  ٨.٥  ٣٦.٨٠  كونكریتي  ١٩٨٥  الحفار  ٣٩

  ٤  ٥٥  حدیدي  ١٩٩٥  العبودة  ٤٠

  ٧.٥  ٧٢  حدیدي  ٢٠٠٨  اللواح  ٤١

  ٦  ١٣.٥  حدیدي  ٢٠٠٨  ام الھوش  ٤٢

  ٩  ٧٢  حدیدي  ٢٠٠٨  ةناحیة القادسی  ٤٣

باالعتماد وزارة األعمlار واإلسlكان، الھیlأة العامlة للطlرق والجسlور، مدیریlة الطlرق والجسlور فlي محافظlة النجlف األشlرف، قسlم               : المصدر
  .٢٠١١التخطیط والمتابعة، بیانات غیر منشورة، 

  

  

  )١٤( ملحق

  فإلسكان قید االنجاز في محافظة النجلقطاع ا مشاریع االستثماریةال
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  اسم الشركة  الموقع اسم المشروع ت

 المستثمرة

جنسیة 
 المستثمر

عدد الوحدات 
 السكنیة

شكل 
 البناء

 عمودي ٥٠٠ كویتیة اعمار NJشركة  النجف ام البنین ١

 افقي ٣٠٠٠ بریطانیة كوبر جیس النجف مدینة سكنیة ٢

 افقي ٨٨ عراقیة عماد جواد سكر المناذرة مجمع سكني ٣

لم تخصص  لسكنیةمدینة مریم ا ٤
 لھا ارض

  أنوار المكین

 وواحة البناء

 افقي ٥٠٠٠ عراقیة

لم تخصص  مجمع سكني ٥
 لھا ارض

 عمودي ٢٧٢ عراقیة ركن الجمال

 افقي ٣٢٠٠ عراقیة كریم علیوي شریف الكوفة مجمع سكني ٦

 عمودي ٦٤ لبنانیة حسان علي احمد النجف مجمع سكني ٧

 عمودي ٥٣٣٦ عراقیة حمد تركيھشام م النجف مدینة ابو تراب ٨

المركز العالمي  بحر النجف مجمع الزھراء ٩
 لألبحاث الفنیة

 عمودي ١٠٠٠ بریطانیة

 افقي ٨٤ عراقیة موفق الجواھري المناذرة مجمع سكني ١٠

مدینة درة النجف  ١١
 السكني

 افقي ٨٦٤ عراقیة المیمونة النجف

رات السالم لالستثما الكوفة عائلة ١٨٥٤اسكان  ١٢
 العقاریة

 ـ ١٨٥٤ عراقیة

مدینة سفر الحسین  ١٣
 السكنیة

 ـ ١١٤٠ عراقیة المیمونة الكوفة

  ٢٤٩٦ تركیة روتام كروب الكوفة مجمع سكني ١٤

 افقي ٤٩٤ عراقیة المحاسن المناذرة انشاء وحدات سكنیة ١٥

مجمع سكني بابا  ١٦
 علي

مباني  ١٠+ ١٠٦٣ جزر الكیمان میالتیوم النجف
 ٣٢+  عمودیة

 وحدة سكن فخمة

 ـ

وحدة  ١٠٠٠انشاء  ١٧
 سكنیة

صن شاین وشركة  النجف
 رعد الخلیجیة

 افقي ١٠٠٠ لبنانیة

 ـ ١٠٠٨ تركیة ENSU-YAPI النجف مجمع سكني ١٨
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 التركیة

مجمع المعمار  ١٩
 السكني

 ـ ١٠٠٠ عراقیة بیابان النجف

 افقي ١٨٠٨ عراقیة ضرغام كریم صالح النجف مجمع سكني ٢٠

 افقي ١٤٤٦ عراقیة حسین احمد مرجان النجف مجمع  المنتظر ٢١

 ـ ٥٤ عراقیة حسنین عبد الرسول النجف مجمع سكني ٢٢

مدینة جنة النجف  ٢٣
 السكني

 افقي ١٧٩٢ عراقیة شركة االعداد النجف

مدینة أھل البیت  ٢٤
 السكنیة

لم تخصص 
 لھا ارض

 أفقي ٢٥٠٠ عراقیة بركة الرتاج

 ـ ـ عراقیة ركن الجمیل نجفال مجمع سكني ٢٥

 افقي ١٥٦٦ تركیة روتام كروب النجف مجمع سكني ٢٦

 افقي ١٣٢٠ تركیة روتام كروب النجف مجمع سكني ٢٧

 ـ ٣٩٩٨١ المجموع 

  :باالعتماد على: المصدر

  .٢٠١١دائرة إسكان محافظة النجف األشرف، قسم التخطیط، بیانات غیر منشورة، وزارة اإلسكان واإلعمار، ـ 

  .٢٠١١ـ ھیأة إستثمار النجف األشرف، القسم الفني واالقتصادي، بیانات غیر منشورة، 

  

  

  

  

  

  

  

  )١٥( ملحق

  األحیاء السكنیة التي أنجزت شبكات مجاریھا وقید االنجاز في محافظة النجف
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  المالحظات   األحیاء السكنیة   الوحدة اإلداریة  ت

  ٢٠١١لعام  األقالیمخطة تنمیة ضمن  إعالن عنھتم   حي النصر   النجف. ق. م  ١

  تم انجاز العمل   حي األنصار   ٢

  منفذه خطوط مطریھ فقط   حي الجمعیة  ٣

  ) الخطة االستثماریة( قید التنفیذ   حي األمیر   ٤

  غیر معلن   حي االطباء   ٥

  )الخطة االستثماریة( قید التنفیذ   حي المرحلین   ٦

  )لخطة االستثماریةا( قید التنفیذ   حي االشتراكي   ٧

  غیر معلن   حي العروبة   ٩

  )الخطة االستثماریة( قید التنفیذ   حي الوفاء   ١٠

  )الخطة االستثماریة( قید التنفیذ   حي الجامعة    ١١

  غیر معلن   حي السالم   ١٢

  غیر معلن    حي الغري   ١٣

  )الخطة االستثماریة( قید التنفیذ   حي القادسیة   ١٤

  غیر معلن   تموز  ١٧حي   ١٥

  غیر معلن  حي السالم الجدید   ١٦

  غیر معلن  حي المیالد   ١٧

  )الخطة االستثماریة( قید التنفیذ   الھندیة  –حي الوفاء   ١٨

 تنمیة أقالیم  –تم انجاز العمل حي األمام علي   ١٩

 ٢٠١١لعام  األقالیمضمن خطة تنمیة  عنھ إعالنتم  حي العسكري  ٢٠

 غیر معلن  لمكرمة حي ا  ٢١

 غیر معلن  حي الفرات   ٢٢

 )  الخطة االستثماریة( قید التنفیذ  حي العدالة   ٢٣

 غیر معلن حي القدس الجدید   ٢٤
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 غیر معلن حي القدس األول   ٢٥

 )الخطة االستثماریة( قید التنفیذ  حي الزھراء   ٢٦

 غیر معلن حي الحرفین  ٢٧

 غیر معلن حي عدن  ٢٨

 غیر معلن حي الشرطة والثورة ٢٩

 غیر معلن حي النداء ٣٠

 غیر معلن  مجمع الدوائر المدنیة  ٣١

  تنمیة أقالیم  –تم انجاز العمل   تموز  ١٧حي   الكوفة. ق. م ٣٢

  تنمیة أقالیم   -تم انجاز العمل   حي كندة  ٣٣

  تنمیة أقالیم  –تم انجاز العمل   حي المعلمین  ٣٤

  تنمیة أقالیم  –قید التنفیذ   نة القدیمة المدی ٣٥

  تنمیة أقالیم  –تم انجاز العمل   حي العسكري  ٣٦

  تنمیة أقالیم –تم انجاز العمل   حي المتنبي  ٣٧

  تنمیة أقالیم –تم انجاز العمل   حي الجامعة  ٣٨

   ٢٠١١لعام  األقالیمضمن خطة تنمیة  إعالن عنھتم   حي میسان   ٣٩

  .جاري العمل على تنفیذ شبكة مجاري فیھا  بعض األحیاء  المشخاب. ن  

وزارة البلدیات واألشغال العامة، المدیریة العامة للمجاري، مدیریة مجاري محافظة النجف األشرف، باالعتماد على  :المصدر 
  .٢٠١١قسم التخطیط، بیانات غیر منشورة، 

  

  

  

 )١٦( ملحق

  )٢٠١٢اإلسالمیة لعام  النجف األشرف عاصمة الثقافة(ة مشاریع خّط

 المشاریع القطاع ت

 إنشاء وإدامة المناطق الخضراء والزراعة التجمیلیة لمدینة النجف والكوفة ھیأة األعمار ١



)٢٣( 
 

 إنشاء مدینة النجف الثقافیة ٢

 إنشاء مداخل مدینة النجف األشرف ٣

إظھارھا أعمال الصیانة والترمیم والتنقیب للمواقع األثریة في المحافظة و ٤
 بالمظھر الالئق

 تأھیل الشوارع المؤدیة إلى مدینة النجف القدیمة والكوفة ٥

 إنشاء معھد تدریب وتطویر الكوادر السیاحیة ٦

 أعمال التطویر واإلنشاء والتأھیل والمتطلبات لألبنیة التربویة في المحافظة ٧

 إنشاء مطبعة النجف ٨

 تأھیل مدینة النجف القدیمة ٩

 تأھیل مدینة الكوفة المقدسة ١٠

 فندق سیاحي إنشاء ١١

 تأھیل محطة معالجة المیاه في البراكیة ١٢

 ١٢ المجموع

  البلدیات ١٣

 

 تأھیل المجاري المحیطة بالصحن الحیدري الشریف والمدینة القدیمة

 الترقیم الحضري للشوارع في قضائي النجف والكوفة ١٤

 في المحافظةتأھیل شوارع مختلفة  ١٥

 ٣ المجموع

  الوقف الشیعي ١٦

 

 وتطویر وتأھیل المتطلبات للعتبة الحیدریة الشریفة إنشاء أعمال

 )ع(تطویر مرقد مسلم بن عقیل  ١٧

 أمیر اإلماممكتبة  ،المكتبات العامة، الجوامع،الحسینیات(تأھیل الوقفیات القدیمة  ١٨
 )المؤمنین

 )رض(تمار تأھیل مرقد میثم ال إكمال ١٩

 )ع(تأھیل المنطقة المحیطة بمرقد مسلم بن عقیل  ٢٠

 تأھیل المنطقة المحیطة بجامع السھلة ٢١

 اكمال تأھیل الصحابي كمیل بن زیاد ٢٢

 ٧ المجموع

 مد شبكات واعمال انارة مع كافة ملحقاتھا الكھرباء ٢٣
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 انشاء محطة تحویل ٢٤

 ٢ المجموع

  اآلثار ٢٥

 

 الحماد االثريصیانة خان 

 صیانةخان شیالن ٢٦

 تأھیل خان الشیالن كمتحف ٢٧

 األثريتنقیبات موقع الصیاغ  ٢٨

 األثریةتنقیبات موقع مدینة الحیرة  ٢٩

 )األولالقسم (صیانة موقع خان المصلى  ٣٠

 )القسم الثاني(المصلى -صیانة خان الربع  ٣١

 اإلمارةصیانة دار  ٣٢

 النجف صیانة سور ٣٣

  تأھیل قنطرة سعد سیاحیًا ٣٤

 ١٠ المجموع

 توسیع وتبطین كري سعدة في الكوفة الموارد المائیة ٣٥

  جامعة الكوفة ٣٦

 

 إنشاء دار الضیافة

 تجھیز قاعة المؤتمرات الوسطى في كلیة الفقھ ٣٧

 األعمال التكمیلیة لبنایة المركز الثقافي ٣٨

 ٣ المجموع

  .٢٠١١، بیانات غیر منشورة، )٢٠١٢عام لالنجف األشرف عاصمة الثقافة اإلسالمیة (روع إدارة مش: المصدر
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The Spatial Analysis of the Regional Development  in Al-Najaf Al- Ashraf 
Governorate 

Mohammed Jawad Abbas ShabA`a 

      Summary  

          With the modern Geography tendency in studying the subjects that deals with the 

society problems and requirements in its spatial space, focusing on the applied studies, the 

interest on Development that has positive effects on different fields and found out the 

treatment of different problems , while the regional development to resolve the problem of 

the spatial difference and its economic and social effects on the region erest . 

            Al-Najaf Al- Ashraf governorate located at the western south part of Iraq with an 

area of (28824) km2 which represents (6.6%) of the total area of Iraq. It includes the 

administrative units (the center of  Al-Najaf district, the communes of Al-Haydariyah and 

Shebecha , the center of  Kufa district, the communes of Al-Abbasiyah and Al- Huriyah,  

the center of  Al-Manadherah district and the communes of Al-Hirah, Al- Mishkhab and 

Al- Qhadissiyah), considering the study requirements ,the governorate is treated as a 

region for  it has the same planning of the central administrative planning.  

           The study discusses the theoretical concepts of the geography of development and 

the regional planning and their importance for the modern applied studies and the 

geographical evaluation of the population, economic and social development indications in 

the administrative units according to the planning standers, then it tries to analyze them 

according to the factorial analysis results in the programs of (S.P.S.S.), (S.W.O.T. ) as well 

as the (G.I.S.) to prepare t plans .Four factors have been derived ,all explain (84.89%) of 

the total difference of the variables that were entered to the factorial analysis method, the 

first factor is represented by population and services with an explained difference rate 

(36.54%)and a sample value of (9.135), the second factor is the structural development 

(21.919%) and (5.48), the third one is the development factor industrial and agricultural  

(16.68%) and (4.17)the fourth one is the touristic development (9.752%) and (2.438).The 

analysis results shows that there is a tendency to control the regional level and that was 



clarified in the control of the center of  Al-Najaf district and the center of  Kufa district 

which occupied the first stages in all of the derived factors. This involved a treatment of 

this control by defusing activities and services on the administrative units according to 

their capacity as the study shown . The investigation of defining the bad sic elements 

enable us to define the factors that affect the regional development in the governorate and 

distribute the variables according to their effects on the  administrative units and evaluate 

them in a matrix that fulfill the development and put a map to show it on a spatial field. 

These factors  are depended to suggest and discuss four alternatives for the regional 

development strategy in the government ,the first substitute is  represent by founding a 

development poll in the region ,the  , the second is to make development follow the main 

roads of the cities , the third one is to make all the administrative units centers of 

development but this will involve high costs , these three alternatives are criticized , so the 

fourth one came to be represented by the central area of development ( the developmental 

triangle), the conclusion founds that the planning for the regional development cannot be 

achieved y one poll of development or by centers distributed on the study region so it 

suggest to find a central area of three developmental centers to be the base on which the 

other areas in the region depend to obtain a balanced and comprehensive regional 

development .This (developmental triangle) includes the administrative units of(the center 

of  Al-Najaf district, Al-Abbasiyah and Al-Hirah) for their  distinguished characteristics 

such as the geographical site, that each one locates in the midst of districts , as well as their 

population and economic elements that might be invested to achieve the balance and 

decrease the differences .More over, the investment should be directed towards the social 

services and the infrastructures especially in the fields of (housing, education, health, 

energy, roads, drinking water and drainage) ,in addition to the other suggestions and 

recommendations, such as the suggestion of the  (developmental triangle) for the three 

administrative units within the comprehensive regional development in the government, 

developing the fields of industry, agriculture and tourisms and put forward for the required 

social services in all the  administrative units in the government to the target year 2020.         


