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المقومات االقتصادية المؤثرة في نمو وتوزيع الصناعات اإلنشائية الكبيرة
في محافظة ديالى لممدة من ()2009-2000
The economic factores effecting the growth and
distribution of big constraction industries on Diala
Governorate .For the period 2000 – 2009
)بحث مستل من رسالة ماجستير)

أ.د خضير عباس خزعؿ
ـ.ـ نبراس سعدكف مطشر
قسم الجغرافية

كمية التربية لمعموم اإلنسانية  /جامعة ديالى
الممخص
تحتؿ الصناعات اإلنشائية أىمية كبيرة في قطاع الصناعة التحكيمية  ,كتبرز
أىميتيا مف خبلؿ اعتمادىا عمى الخامات الطبيعية المتكافرة في العراؽ بشكؿ عاـ
كالمحافظة بشكؿ خاص بحيث تطكرت ىذه الصناعة بعد التكسع في مشاريع
اإلسكاف كبرامج التنمية التي عاشيا العراؽ بكافة محافظاتو .
يتضمف ىذا البحث المقكمات االقتصادية كدكرىا في نمك كتكزيع الصناعات
اإلنشائية الكبيرة في محافظة ديالى كقد تجسدت ىذه المقكمات في تكفير المكاد
األكلية مف خبلؿ كجكد الحصى كالرمؿ كاألطياف كحجر الكمس  ,كما تجسدت ىذه
المقكمات بالسكؽ كرأس الماؿ كمصادر الطاقة كعامؿ النقؿ ممثبل" بالطرؽ الرئيسية
كالثانكية كالمحمية .
تكصؿ البحث الى جممة مف االستنتاجات يمكف حصرىا بما ياتي :
-1تشكؿ الصناعات اإلنشائية مكانة اقتصادية كميمة في محافظة ديالى .
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 -2تمتمؾ المحافظة إمكانيات جيدة مف احتياطي األطياف الصالحة لعمؿ الطابكؽ
كتمتمؾ الحصى كالرمؿ الذم يشكبلف قاعدة لتطكر صناعة البمكؾ كالكاشي .
 -3كجكد شبكة كاسعة مف الطرؽ كاف ليا دكر في اتصاؿ المحافظة مع العاصمة
بغداد كمع المحافظات المجاكرة سكاء في جمب البعض مف المكاد الخاـ التي تحتاجيا
ىذه الصناعة أك تسكيؽ المنتجات اإلنشائية .
 -4تمتمؾ المحافظة عددا مف المحطات الكيربائية التي ساىمت في إيصاؿ
كاستمرار الطاقة الكيربائية بحيث أنتجت محطة حمريف (  ) K.V0 129,32لمعاـ
. 2009

اوالً  :المقدمة(*):

تشير أكجو التطكر االقتصادم في معظـ دكؿ العالـ الى االىتماـ الكبير

بالصناعة فيي تسيـ في تحقيؽ التنمية الكطنية كترسيخ االستقبلؿ االقتصادم .
ترتبط الصناعة ارتباطا كثيقا بجممة مف المتغيرات الجغرافية كمنيا المتغيرات اك
المقكمات االقتصادية في أم بمد كفي أم منطقة مف العالـ .
يتبكأ قطاع الصناعات اإلنشائية مكقعا متقدما ضمف النشاط الصناعي  ,كمما ال
شؾ فيو اف قطاع الصناعات االنشائية لو منافع قد تتساكل في االىمية مع قطاع
الصناعات الغذائية عمى كجو الخصكص فالحاجة لمغذاء قد تسير جنبا الى جنب
الى الحاجة لمسكف .
يقؼ كراء تكزيع ىذه الصناعة كنمكىا جممة مف المقكمات تأتي في مقدمتيا
المقكمات االقتصادية .
اف المتتبع لمتاريخ الجيكلكجي كطبيعة تككينات المحافظة الجيكلكجية يرل اف
المحافظة تمتمؾ خامات اساسية لنمك كتطكر ىذه الصناعة مثؿ ترسبات الحصى
كالرمؿ كتككينات االطياف كحجر الكمس كالجبس فضبل عف ذلؾ تمتمؾ المحافظة
مقكمات رأس الماؿ كالسكؽ كمصادر الطاقة كتسييبلت النقؿ كتسييبل لذلؾ سكؼ
يستعرضيا الباحث ككما ياتي-:
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ثانياً  :المقومات االقتصادية-:

 -1المكاد األكلية :

تقكـ عممية التصنيع أساسا" عمى تحكيؿ المكاد الخاـ الى سمع مصنكعة تخدـ
اإلنساف  ,كاف كجكد المكاد الخاـ يشكؿ أحد المقكمات الرئيسة لعممية التصنيع ,
لذلؾ تتنكع الصناعات بتنكع الخامات كالمكاد األكلية التي تستخدميا في عمميات
التصنيع التي يتركز عمييا النشاط الصناعي كمنيا مكاد طبيعية كأخرل نصؼ
مصنعة  .اف النمط المكقعي لمصناعات اإلنشائية في تكطنيا قرب المكاد الخاـ تتسـ
بالتشتت نسبيا" لمقطاعات الصناعية األخر  ,ككاف ىذا التشتت النسبي ناجما عف
ارتفاع تكاليؼ النقؿ لمكادىا الخاـ كلمنتجاتيا  ,ثـ تكفر مكادىا الخاـ (حجر الكمس
كالرمؿ كالترب كالجبس كغيرىا)في مناطؽ مختمفة مف العراؽ

()1

 ,كمنيا محافظة

ديالى .إضافة الى أف إنتاج اغمبيا ال يحتاج إلى عمالة ماىرة مما يمكنيا مف أقامة
الصناعة فييا كالدخكؿ بسيكلة لسكؽ اإلنتاج أذا تكفر الطمب عمييا  .كاتفؽ اغمب
الباحثيف عمى اف تكفر المكاد الخاـ كتنكعيا في بمد ما يييئ لو فرصة أفضؿ لمتنمية
الصناعية كيعطيو ميزة نسبية عمى البمداف األخرل التي تستكرد ىذه المكاد مف
الخارج  .كال يعني كجكد المكاد األكلية في مكقع ما فرض قياـ الصناعة التي
تستخدميا في عممياتيا ,فبلبد مف مراعاة الكميات المكجكدة منيا كنكعيتيا كديمكمة
الحصكؿ عمييا لضماف استمرار تشغيؿ المصانع فترة طكيمة كتكسعيا  .كمف خبلؿ
التككينات الجيكلكجية ألراضي محافظة ديالى فإنيا تتألؼ مف صخكر رسكبية
كتمتمؾ المحافظة إمكانيات جغرافية كاضحة عمى مستكل تكافر المكاد األكلية  ,كمف
المعادف المكجكدة فييا تعكد الى النكع البلفمزم(كالنفط كحجر الكمس كالرمؿ كالحصى
كاألطياف كالجبس)كىذه المكاد تشكؿ المدخبلت األساسية لمصناعات اإلنشائية ,كفي
حالة استثمارىا بالشكؿ المناسب يمكف أف تسيـ في خمؽ كانشاء قاعدة صناعية
متطكرة في المحافظة مستقببل" كمنيا الصناعة اإلنشائية .
كالصناعات اإلنشائية مف الصناعات التي تكطنت في جميع المناطؽ كيرتبط
تكطنيا عند مكاقع المادة الخاـ اذا كانت مف النمط المتكطف كصناعة الطابكؽ التي
تتسـ بمكسميتيا كتنتشر قرب األطياف الناتجة مف الترب الرسكبية  ,كالجص
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كاالسمنت أيضا"  ,أك ترتبط بمراكز االستيبلؾ المحمي اذا كانت مكادىا متكفرة في
كؿ مكاف مثؿ الكاشي كالببلط كالبمكؾ كيبلحظ انتشارىا في مناطؽ مختمفة مف
اقضية المحافظة كما في بعقكبة كالمقدادية كالخالص كبمدركز بسبب كفرة المكاد
األكلية في األسكاؽ القريبة منيا كسيكلة الحصكؿ عمييا لتكفر شبكة طرؽ جيدة في
المحافظة تعمؿ عمى إيصاؿ المادة الخاـ ليذه المعامؿ  ,كاف األطياف المكجكدة في
المحافظة قد ترسبت مف خبلؿ الفيضانات كترسبات األنيار كاغمبيا مف الترب
الرسكبية كما في مناطؽ شرؽ بمدركز كالعظيـ في الخالص كالمناطؽ الشرقية
كالغربية عمى جانبي نير ديالى في بعقكبة كالمقدادية  ,كما تسكد التربة الحمراء في
كتعد مف الترب الجيدة في العراؽ التي تستخدـ مادة أكلية لصناعة
شرؽ بمدركز ّ
الطابكؽ كتنتشر فييا اغمب معامؿ الطابكؽ في محافظة ديالى .كتختمؼ الصناعات
اإلنشائية في طبيعة المكاد األكلية الداخمة في عممياتيا الصناعية,ككما تختمؼ أيضا"
في ما تشكمو المكاد األكلية مف أجمالي كمؼ إنتاجيا النيائية كفي صناعة الطابكؽ
تشكؿ المكاد األكلية نسبة

 %20مف كمفتيا  ,أما صناعة الجص فتشكؿ المكاد

األكلية نسبة  %35مف كمفة أنتاجيا النيائية  ,كفي صناعة البمكؾ فتشكؿ حكالي
 %45مف كمفة اإلنتاج  ,أما المكاد الداخمة في صناعة البمكؾ فيشكؿ االسمنت
كالحصى كالرمؿ بنسبة  %90مف أنتاجيا ,كمف حيث المكاد الداخمة في صناعة
الطابكؽ الجيرم فترتفع نسبة الرماؿ الى

 %95في صناعتيا ( .)2كتحتاج معامؿ

الطابكؽ (الككرة) إلى 2000ـ 3مف التربة إلنتاج مميكف طابكقة ( , )3كتتكفر مكاد خاـ
جبسية في بعض المناطؽ في مندلي كمنطقة الندل كحمريف مما ساعد عمى قياـ
صناعة الجص فييا لككف ترسبات ىذه المناطؽ تكفر المادة األكلية ليا كما ذكرنا
في التككيف الجيكلكجي لممحافظة .
لممكاد األكلية دكر مؤثر في اختيار المكقع الصناعي بالنسبة لممكاد كبيرة
الحجـ كالكزف كما في صناعة الطابكؽ كالجص كاألسمنت  ,كعمى الرغـ مف ذلؾ
ساعد التطكر المستمر في التقنية الصناعية كعمميات النقؿ عمى تحرير عدد غير
قميؿ مف الصناعات مف ارتباط مكاقعيا بمكاطف خاماتيا مثؿ البمكؾ كالكاشي
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كالشتايكر  .كتكفر في المحافظة الكثير مف المكاد األكلية الداخمة في الصناعات
اإلنشائية كمنيا :
أ -الحصى كالرماؿ :
إذ تكجد في المحافظة كميات كبيرة منيا في القسـ الشمالي كالشمالي الشرقي
مف المحافظة كخصكصا" في مناطؽ الصدكر كمنصكرية الجبؿ كسبلسؿ جباؿ
حمريف كخانقيف ( ينظر خارطة  , )1ككميتيا بالنسبة لمجمكع االحتياطي بمغ أكثر
مف 987مميكف ـ  3استعممت كميات كبيرة منو في الصناعات اإلنشائية في تطكير
العديد منيا كصناعة البمكؾ كالببلط كالكاشي فضبل" عف استخداـ ىذه المادة في
أعماؿ البناء كالتشييد  ,كيتـ استخراج ىذه المكاد مف المقالع الخاصة بيا في مناطؽ
الصدكر كحمريف باستخداـ الحفارات في المقمع كسيارات الحمؿ في النقؿ مما أدل
الى اتساع نطاؽ استغبلليا في ىذه الصناعة مف خبلؿ ازدياد عدد المقالع حيث بمغ
عددىا في محافظة ديالى (  )59مقمع مف مجمكع (  )481مقمع في العراؽ كتأتي
بالمرتبة األكلى بيف المحافظات كبنسبة  % 80مف عدد المقالع في العراؽ كبمغت
مساحة المقالع في المحافظة (  )312دكنـ كبقيمة أنتاج (  )2,066,588مف مجمكع
إنتاج البمد البالغ (  )19,991,835باإللؼ دينار عا ـ 2003

()4

 .التي تؤخذ منيا

الحصى كالرماؿ (ينظر جدكؿ  , )1كتتكقؼ مساحة كعمؽ المقمع عمى جكدة رمالو
كنقاكتيا مف الحصى كيتراكح عمؽ ىذه المقالع بيف ( 19-1ـ) أك أكثر حسب تكاجده

(.)5
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خارطة ( ) 1
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ب -األطياف :

تغطي ترسبات األطياف القسـ الشرقي كالجنكبي الشرقي كالشمالي مف المحافظة
كتكجد األطياف في منطقة العظيـ في الخالص كشرؽ بمدركز كبعقكبة كجنكب كنعاف
حيث تسكد فييا معامؿ الطابكؽ كىي ذات أىمية اقتصادية كبيرة لممحافظة(ينظر
خارطة  )1كيقدر احتياطي المحافظة مف اطياف الطابكؽ بمقدار (
كالذم يستفاد منو في صناعة الطابكؽ(.)6

)206مميكف ـ

3

ج -الجبس :
تتكافر خامات الجبس في المناطؽ الشمالية كالكسطى مف العراؽ كتتركز في
األجزاء الشرقية كالغربية مف المنطقة الكسطى كغالبا" ما تظير عمى سطح األرض ,
كتقع ضمف تككينات حمريف كمندلي في بمدركز كما ذكر في التككيف الجيكلكجي
كيتراكح عمقيا بيف ( 3-1ـ) كتحتكم عمى شكائب أىميا الرمؿ كالحصى كالطيف ,
كتعد ىذه الخامات مصادر ميمة لتجييز معامؿ الجص المكجكدة في المحافظة
الستخداميا في صناعة الجص .
د  -حجر الكمس :
يعد مف الصخكر الرسكبية التي تككنت في ظركؼ بحرية متعاقبة نتجت عف
تككيف صخكر الكمس بكميات كبيرة في العراؽ كمنيا محافظة ديالى كيتبيف مف خبلؿ
التككيف الجيكلكج م ليا بتكاجد حجر الكمس في مناطؽ حمريف كجمكالء كخانقيف
كيستخدـ في الصناعات اإلنشائية  .أف الخامات المتكفرة في منطقة الدراسة يمكف
استثمارىا بشكؿ مباشر في عمميات البناء أكتجرل عمييا عمميات بسيطة لغرض
تكفيرىا كمكاد أكلية لمصناعات القائمة في المحافظة كالبمكؾ كالببلط  ,كيمكف االفادة
مف ىذه الخامات المتكفرة بكميات كبيرة إلقامة صناعات إنشائية جديدة تمبي حاجة
السكؽ المحمية .
 -2السكؽ :
يعد تكفر السكؽ أحد االتجاىات األساسية التي يعتمد عمييا نجاح أك فشؿ
المشركع الصناعي  ,كىك مبرر قكم لمصناعات التي تقكـ قرب األسكاؽ التي
كيعد السكؽ مف الحقائؽ التي تحدد مكاقع الصناعة كتكطنيا,
تستيمؾ أنتاجيا ّ .
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كذكر ىذه األىمية االقتصادم األلماني أككست لكش )  . ) Loechكمف الصناعات
التي تتكجو نحك السكؽ التي تؤدم عممية التصنيع فييا الى قمة الكزف أك الحجـ ,
كنتيجة لذلؾ فأف كزف المكاد اإلنشائية المصنعة قمما يزيد عمى كزف المادة األكلية
التي استخدمت في صناعتيا مثؿ صناعة السمنت كالببلط كصناعة الزجاج
كالمنتجات الككنكريتية كىذا عامؿ ميـ يدفع الصناعة الى التكطف حيث يكجد
السكؽ( .)7إذ ال بد لمصناعة أف تصرؼ أنتاجيا سكاء كاف تصريفا" داخميا لممستيمؾ
المحمي أك خارجيا" لبلسكاؽ الخارجية عف طريؽ التصدير ,كيختمؼ السكؽ الداخمي
مف مكاف الى آخر تبعا" الزدحاـ السكاف ككثرتيـ مف جية كمدل تقدـ الصناعة مف

جية أخرل ( .)8كيمثؿ السكؽ المكاف النيائي لمعمميات اإلنتاجية السابقة كميا  ,كىك

يشير إلى (مستكل الطمب)  ,كما يشير المصنع إلى (مستكل العرض) 0إف أبرز ما
تحتاج إليو ىذه الصناعة تكفر السكؽ القريب الكاسع

كالكافي لتصريؼ كاستيعاب

كيعد كاحدا مف مطاليب الصناعة الميمة (.)9
اإلنتاج الصناعي ّ
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جدكؿ ()1

نتائج مسح التعديف كالمقالع لمقطاع الخاص حسب المحافظات لسنة . 2003
األجكر

قيمة اإلنتاج

قيمة

المساحة/

المحافظة

عدد

عدد

باالؼ

باالؼ دينار

المستمزمات

دكنـ

نينكل

44

424

دينار
4201780 340500

باالؼ دينار
1017469

243

التأميـ

17

705

1193972 191385

618909

182

ديالى

59

158

2066588 37620

1042077

312

األنبار

53

249

93245

1104388

267478

320

بغداد

42

150

25650

840368

542626

853

بابؿ

13

60

15525

141180

19381

198

كرببلء

34

102

28119

649938

292253

213

كاسط

28

171

1570300 42445

457959

610

صبلح الديف

29
32

183
103

2658644 170630
827908 48640

1266774
386060

182
217

القادسية

12

36

5230

268800

231792

166

المثنى

17

120

51500

611690

220425

211

ذم قار

12

37

9750

342000

152076

24

ميساف

40

111

32260

686664

124469

122

البصرة

49

277

2827570 231050

1445410

307

مجمكع

481

19991835 1323599 2386

8157158

4160

المقالع المشغميف

النجؼ

القطر
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أساسي في العممية اإلنتاجية  ,كىك بالنسبة ألية سمعة يعني
ا
ركف
السكؽ ا

يعد
ّ
مقدار الطمب عمى منتجاتيا  ,كعميو فإف كجكد أسكاؽ كبيرة يساعد عمى قياـ
صناعات كاسعة كمتنكعة

()10

 ,ككمما كاف السكؽ كاسعان بالقياس إلى عدد

اؿسكاف

كقدرتيـ الشرائية ,كاف ذلؾ حاف انز إلقامة المزيد مف األنشطة االقتصادية المختمفة ,

كلعؿ الطمب ىك ما يحدد مستكل السكؽ كحجمو بكصفو المتغير األساس مف كجية

نظر ( )11( ) D. Smithك(  ) A.Loschأيضان  .كيتكقؼ حجـ السكؽ عمى عدد
السكاف كقدرتيـ الشرائية  ,فكمما كانت القدرة الشرائية لمسكاف عالية فانيا تجذب ليا
أعدادا كبيرة مف الصناعات  .,فكمما اتسع نطاؽ السكؽ أعطى مجاال كاسعا لنمك
كتطكير النشاط الصناعي كالعكس صحيح في انكماش السكؽ .
تعد محافظة ديالى سكقا" كاسعة أماـ العديد مف المنتجات الصناعية كمنيا
منتجات الصناعة اإلنشائية ,فيي تمتاز بثقؿ سكاني كبير
السكاف()1,135,223نسمة عاـ

 , 1997كازداد عددىـ عاـ

فقد بمغ عدد
 2007الى

( )1,560,621نسمة  .كىذا العدد الكبير يشكؿ بحد ذاتو عامبل ميما في تكسع
نطاؽ السكؽ المحمية لمصناعات اإلنشائية في المحافظة كصناعة الطابكؽ كالبمكؾ
كالجص كغيرىا التي تدخؿ ضمف الصناعات اإلنتاجية التي تمبي حاجة السكؽ
كتعد معكضة عف استيراد ىذه المكاد  ,كال يقتصر تصريؼ منتجاتيا عمى
المحمية ّ
مستكل المحافظة بؿ يتعداه الى المحافظات المجاكرة كمنيا صبلح الديف كبغداد التي
تعد أكبر سكؽ ليا  ,كذلؾ بفضؿ مكقعيا الجغرافي كتطكر شبكة الطرؽ ككسائط
النقؿ فييا .
كيعتمد حجـ الطمب عمى نكعية السمعة كسعرىا كقدرتيا عمى المنافسة  ,فكمما
كانت كمفة اإلنتاج منخفضة كمما أمكف الحصكؿ عمى أسكاؽ كاسعة  ,كبسبب الزيادة
الطبيعية لمسكاف كزيادة اليجرة لممحافظة مف المحافظات المجاكرة ساعد ذلؾ عمى
أتساع السكؽ كزيادة الطمب عمى المنتجات المحمية مف خبلؿ زيادة الحركة العمرانية
 ,فمنذ السبعينات كحتى الكقت الحاضر شيدت المحافظة حركة عمرانية مستمرة
بسبب قياـ الدكلة خبلؿ ىذه المدة بتكزيع األراضي السكنية لممكاطنيف بأسعار مناسبة
كقياـ المصرؼ العقارم بتقديـ القركض الى المكاطنيف مما شجعيـ عمى اإلقباؿ عمى
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بناء المساكف الف تكفر السكف يأتي في مقدمة السمع كالخدمات التي يطمبيا الفرد في
المجتمع كىذا أدل الى زيادة الطمب عمى مكاد البناء  ,حيث تبيف ارتفاع إجازات
البناء مف  934إجازة بناء عاـ 2000ـ  ,الى  2705أجازة في عاـ  2008كما
ذكرنا سابقا  .كأزداد البناء بمادة الطابكؽ لممساكف كاألبنية المختمفة بنسبة كبيرة بمغت
( )2458بناء مشيد بالطابكؽ في القطاع الخاص مف مجمكع العراؽ البالغة
( )21782عاـ  2008عف البناء بمادة البمكؾ لؤلبنية كبنسبة (  )250مسكف في
المحافظة (  ,)12كىذا ساعد عمى إنشاء كتطكير كثير مف معامؿ الطابكؽ كأيضا

البمكؾ في المحافظة  .كمف الصناعات التي يتأثر تكطنيا بعامؿ السكؽ الصناعات
التي تتصؼ منتجاتيا بكبر الحجـ كصناعة البمكؾ كالببلط  .كيفضؿ الكثير مف
االقتصادييف السكؽ مكقعا" مثاليا" لقياـ الصناعة كمنيـ األلماني لكش الذم أشار
بأف السكؽ يعد عامؿ ميـ في جذب الصناعات كتكطنيا بالقرب مف السكؽ

(,)13

كمنيا الصناعة اإلنشائية .
شيدت المحافظة كبقية مناطؽ العراؽ حركة عمرانية كاسعة كنمك حضاريا"
ممحكظا" ألسباب اقتصادية كسياسية كثيرة منيا ارتفاع مستكل الدخؿ كخاصة بعد
عاـ 2003كاليجرة مف الريؼ إلى المدينة كلككف محافظة ديالى نتج عنيا استقرار
الكثير مف أبناء القرل كاألرياؼ في المدف كالمراكز كمركز قضاء بعقكبة كالخالص
كبمدركز الذم شيد زيادة في عدد سكانو نتيجة الزحؼ السكاني مف مناطؽ مندلي
كخانقيف كغيرىا  ,نتيجة تكفر الخدمات الضركرية بشكؿ أفضؿ مف األرياؼ
كالمؤسسات الخدمية كالصحية  ,فقد تبيف أف نسبة السكاف الريؼ بمغت حكالي 57,8
 %مف المجمكع الكمي لمسكاف كبنسبة  % 42,2مف السكاف الحضر في المحافظة
عاـ  .1997كزدا د عددىـ مف السكاف الريؼ عاـ

 2007الى(  )915000نسمة

كبنسبة  %58,6مف المجمكع الكمي لمسكاف ,أما السكاف الحضر فبمغ عددىـ
( )645621نسمة بنسبة  %41,4مف مجمكع السكاف البالغ (  )1560621نسمة ,
كمع زيادة نمك السكاف كتحسف دخؿ الفرد تطكرت حركة البناء كاألعمار نتيجة ارتفاع
القدرة الشرائية لكافة المؤسسات االجتماعية كاالقتصادية كالخدمية كالمساكف خاصة
بعد عاـ  ,2007كىذا سيؤثر عمى سعة السكؽ كتنامي الطمب عمى المنتجات
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اإلنشائية كرفع أسعارىا بشكؿ كبير كالطابكؽ كيساعد عمى تطكر كنمك الصناعة
اإلنشائية في المحافظة .
 -3رأس الماؿ :
يأتي رأس الماؿ كأحد متطمبات قياـ الصناعة  ,فأف قياـ أم نشاط صناعي
يحتاج الى رأس ماؿ كاؼ لقيامو كاستم ارره في اإلنتاج  ,كالصناعات الحديثة تتطمب
مبالغ ضخمة كمنيا الصناعة اإلنشائية لشراء ارض المصنع أك تأجيرىا كتشييد أبنيتو
عمييا كشراء المكاد الخاـ أك الحصكؿ عمى المعدات كالمكائف كدفع أجكر العماؿ
كاقامة المباني .
أف أىمية عنصر رأس الماؿ في عمميات التكطيف الصناعي ال تعني مف
الناحية الجغرافية ضركرة قياـ الصناعة في المراكز المالية كلذلؾ يعد ىذا العنصر
مف أكثر عناصر التكطيف الصناعي انتقاال"  ,كعمى الرغـ مف ذلؾ يبقى رأس الماؿ
ىك المرتكز األساسي لعممية النمك االقتصادم في عممية اإلنتاج

( .)14فكمما كبر

المشركع الصناعي ازدادت الحاجة إلى رأس ماؿ أكبر  ,كيعتمد دكر رأس الماؿ
المحمي في النشاط الصناعي عمى عدة عكامؿ منيا مقدار الناتج القكمي كالدخؿ

الفردم فضبل"عف طبيعة األنظمة االقتصادية القائمة كالقكانيف السارية (),كلتكفر رأس
الماؿ أثر فعاؿ سكاء كاف عف طريؽ الدعـ الحككمي في تكفير رؤؤس أمكاؿ ثابتة أك
عف طريؽ الكسائؿ كالحكافز المتعمقة باالستثمار الصناعي اليادفة إلى تكفير
تسييبلت إلنشاء المشاريع الصناعية ,

ابإلضافة إلى الحكافز المادية التي تدفع

المستثمريف الصناعييف لمكاصمة نشاطيـ الصناعي  .كاف رأس الماؿ ناد ار" ما يؤثر
عمى اختيار المكقع الصناعي حاليا" عما كاف في الماضي لككنو العامؿ األكثر
مركنة في الحركة بيف عكامؿ قياـ الصناعة كعمى كجو الخصكص داخؿ حدكد

الدكلة الكاحدة (.)15

كبكجو عاـ يمكف تحقيؽ نجاحات ميمة في تككيف كتراكـ رؤكس األمكاؿ كفي
استثمارىا في القطاع الصناعي  ,عف طريؽ ترشيد االستيبلؾ كتحسيف اإلنتاجية
كتنظيـ عمميات االدخار كاالستثمار  .كعمى الرغـ مف إف العراؽ مف الدكؿ النامية
إال انو اليفتقد إلى المكارد المالية البلزمة لقياـ النشاط الصناعي بكصفو احد األقطار
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المنتجة لمنفط الذم يدر عميو مكارد مالية كافية لمتطكر الصناعي  ,فقد ارتفعت
العكائد النفطية مف (  )338مميكف دينار عاـ  1970إلى أكثر مف (  )2700مميكف
دينار عاـ  1978كقد رافؽ ىذه الزيادة في المكارد المالية زيادة في التخصيصات
االستثمارية لمقطاع الصناعي ضمف اإلستراتيجيا ت التي كضعت مف قبؿ الدكلة
فبمغت تمؾ التخصيصات ( )490مميكف دينار في مجمؿ الخطة القكمية مف( -1976
 )1980أم ما يقارب  11,5ضعفا" عما كانت عميو في الخطة السابقة ( -1970
)1974فقد بمغت ( )391مميكف دينار(.)16

فقد بمغت ىذه التخصيصات لمقطاع الصناعي في محافظة ديالى عاـ

1975

بنسبة  %2,7بالنسبة لمعراؽ كفي عاـ  1995بمغت التخصيصات لمقطاع الصناعي
في المحافظة بنسبة  %0,5مف العراؽ كىذا يشير الى انخفاض نسبة التخصيصات
لمقطاع الصناعي في المحافظة عف السابؽ (كالجدكؿ  2يكضح ذلؾ) كىذا ينعكس
عمى نمك كتطكر الصناعات بالمحافظة كمنيا الصناعة اإلنشائية  .كفي عاـ
2007منحت الحككمة قركضا مالية ألصحاب المعامؿ اإلنشائية في المحافظة كمنيا
معامؿ الطابكؽ كالجص بمبمغ ( 30مميكف) دينار لكؿ معمؿ بسبب تكقؼ كثير مف
المعامؿ في أحداث عاـ

2006ـ دعما منيا لمساعدة أصحابيا كاستمرار عمميا

ألىميتيا االقتصادية في المحافظة كالبمد عمكمان .
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جدكؿ( )2

التخصيصات االستثمارية لمقطاع الصناعي في المحافظة مف العراؽ في
الخطط االقتصادية لممدة (.)17() 1995-1975

الخطة

المحافظة

القطر %الخطةاالقتصا

االقتصادية

%
2,7
2
1,3

ية

1975 -1970
1980 -1976
1985 -1981

97,3
98
98,7

1990 -1986
1995 -1991

القطر %المحافظة%
99,6
99,5

0,4
0,5

حيث تـ تخصيص مبمغ كقدره (  )24مميكف دكالر كقركض مالية عاـ 2007
مف قبؿ ك ازرة الصناعة كالمعادف  /دائرة التنمية الصناعية ,لغرض صرفيا ألصحاب
المعامؿ الصناعية في محافظة ديالى كالبالغ عددىا (

 )633معمؿ في القطاع

الخاص  ,أما المبمغ الذم تـ صرفو لممشاريع الصناعية في المحافظة فكاف قدره
( )4,204000ألؼ دكالر لعاـ

 2008مكزعة عمى شكؿ قركض مالية شممت

بالقرض ( )222معمؿ عمى مختمؼ أألنشطة الصناعية  ,كمنيا الصناعات اإلنشائية
التي خصص ليا مبمغ كقدره (  )2,908,000ألؼ دكالر لمصناعة اإلنشائية لتنميتيا
كاستمرار عمميا  ,كمساعدة أصحاب تمؾ المعامؿ عمى شراء المكائف الحديثة
كتشغيؿ أيدم عاممة أضافية لتطكير اإلنتاج  ,كلتشجيع أصحاب ىذه المعامؿ كالتي
تعرضت لمتكقؼ بسبب األحداث األمنية التي مرت بيا المحافظة لمعاـ

/2006

 2007لتشجيع أصحابيا عمى أعادة كتطكير العمؿ فييا  ,كقد منح كؿ معمؿ طابكؽ
قرض كقدره()30مميكف دينار ,أما المعامؿ الكبيرة مف البمكؾ فقد منحت قركض مالية
كقدرىا (  )22مميكف دينار لكؿ معمؿ كمنح معمؿ الجص في مندلي

قرض()30مميكف دينار(, )18كبالرغـ مف قمة مبمغ ىذا القرض بالنسبة لكمفة أنتاج ىذه
المعامؿ إال أنيا أسيمت في تكفير بعض مستمزماتيا مف شراء المكاد الخاـ كمصادر
الكقكد كخاصة النفط األسكد كالكاز المستخدـ في صناعة منتجاتيا لبعض أصحاب
ىذه المعامؿ .
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كىذا انعكس عمى أعادة كتأىيؿ الكثير مف المعامؿ اإلنشائية الكبيرة التي
كانت متكقفة كالتي بمغ عددىا حكالي (  )15معمؿ متكقؼ في عاـ  2007ك 2008
كالتي أعيدت لمعمؿ في عاـ  2009في مناطؽ بمدركز كبعقكبة ككنعاف كالخالص
كالمقدادية ىذا شجع عمى إنشاء مصانع جديدة تخدـ المحافظة كالمناطؽ المجاكرة ليا
.
ككذلؾ تـ تخصيص قطع أراض صناعية مف قبؿ المديرية العامة لمتنمية
الصناعية في ك ازرة الصناعة كالمعادف الى مديريات بمديات المحافظات في العراؽ
كمنيا محافظة ديالى لتأجير األراضي بأسعار مناسبة لكؿ مف يريد أنشاء مشركع
صناعي في المحافظة عمى كفؽ الشركط الصناعية كالبيئية إلقامة المشركع
الصناعي كتـ تخصيص مساحة حكالي (

 )750دكنـ عاـ  2009مف األراضي

إلنشاء معامؿ لصناعة الطابكؽ في منطقة الجعارم التابعة لناحية كنعاف كفي قضاء
بمدركز ,كتكسعاتيا المستقبمية مف خبلؿ تأجير األراضي سنكيا كبسعر(
دينار لكؿ  40دكنـ

()19

)10مميكف

 ,دعما" منيا لتطكير كتنمية الصناعة في محافظة ديالى

كمحافظات العراؽ عمكمان .

 -4مصادر الطاقة :

تعد الطاقة احد متطمبات الصناعة الحديثة بشكؿ عاـ ,كالصناعة اإلنشائية
بشكؿ خاص سكاء كانت في شكؿ ح اررة اـ كانت بشكؿ قدرة محركة  ,فاف تكافر
الكقكد كمصادر الطاقة في المكاف أك المكقع الجغرافي كبتكاليؼ منخفضة يعد
عامبل"ميما" في قياـ الصناعة كتطكرىا ,كيجب التميز بيف مصادر الطاقة فالفحـ
كالنفط كالخشب كميا كقكد كينتج مف حرؽ ىذه المكاد قكة بخارية اك كيربائية  ,أما
مساقط المياه كالرياح كالشمس كالقكة الجسدية كالذرة فيي مصادر طاقة

( .)20إذ

أصبحت الطاقة شرياف الحياة الحضرية في الكقت الحاضر  ,كفي المستقبؿ بالنظر
ألىميتيا في التطكر التقني كاالقتصادم لمبشرية معان  ,كعميو فإف كفرتيا في مناطؽ

معينة يعني كجكد عناصر التقدـ  ,كعمى العكس في حاؿ انعداميا .

يعد رخص الطاقة كتكافرىا عامبل"ميما مف عكامؿ تكطف الصناعة
كتطكرىا,كتختمؼ الصناعات فيما بينيا في استخداميا لمصادر الطاقة ككقكد أكمف
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حيث استخداميا كقكة كيربائية كمنيا الصناعة اإلنشائية فصناعة الطابكؽ ترتفع فييا
نسبة الكقكد عف نسبة استخداـ الكيرباء التي تطمب عممياتيا اإلنتاجية أالؼ المترات
مف النفط األسكد ,فأف أنتاج (  40ألؼ) طابكقة يحتاج الى( 10أآلؼ) لتر مف النفط
األسكد لتشغيؿ األفراف  ,كالى(  )11برميبل مف ألكاز يكميان لتشغيؿ المكائف في
المعمؿ بسبب انقطاع الكيرباء كتشكؿ مصادر الطاقة

 %45مف كمفة اإلنتاج (,)21

كمنيا ما ترتفع نسبة استخداـ الكيرباء عف نسبة الكقكد في عممياتيا اإلنتاجية
كصناعة البمكؾ كالكاشي كبنسبة  %15مف كمفة اإلنتاج  .كفي صناعة الجص تبمغ
نسبة الطاقة  %36مف كمفة األنتاج كالزجاج بنسبة . )22( %31

كتعد الطاقة الكيربائية عنص ار" أساسيا" الغنى عنو في الصناعة كتظير
ّ
أىميتيا مف خبلؿ استعماالتيا المتعددة  ,فالطاقة الكيربائية مف المستمزمات
األساسية كالميمة في صناعة االسمنت كتستخدـ إلغراض عديدة منيا اإلنارة كادارة
المكائف ك االآلت كغيرىا ,كحجـ استيبلؾ الطاقة الكيربائية يعتمد عمى طبيعة المكاد

األكلية في طحنيا أك خمطيا كنكعية المنتج النيائي,كمستكل المكننة المستخدمة (.)23
كمتبايف مستكل مصادر الطاقة كالكقكد مف حيث تكفيرىا مكسميان  ,كبشكؿ عكسي ,
شتاء 0كعميو فإف حجـ الطاقة يتبايف مف فرع
إذ تقؿ الطاقة صيفان  ,كيقؿ الكقكد
ن
صناعي آلخر  ,فيزداد في صناعة السمنت  ,فيحتاج إنتاج طف كاحد مف السمنت

إلى أكثر مف (  ) 140كيمك كاط مف الطاقة

الكيربائية كتحتاج كؿ مف معامؿ

الثرمستكف إلى (  ) 25كيمك كاط  ,كالنكرة إلى (  )15كيمككاط كالطابكؽ الجيرم إلى
(  )15كيمك كاط  ,كالطابكؽ الفني إلى ( )9كيمك كاط  ,كيستمزـ إنتاج طف كاحد مف
السمنت إلى ( )150لت انر مف النفط األسكد لحرؽ المكاد الخاـ (0)24

تكجد في المحافظة عدد مف المحطات الكيربائية التي تساىـ في

الطاقة الكيربائية الى مناطؽ مختمفة مف المحافظة (ينظر جدكؿ

إيصاؿ

)3عف طريؽ

شبكات لنقؿ الطاقة الكيربائية لتمبية الطمب عمييا في مختمؼ المجاالت ,

كمنيا

م التي كانت تستيمؾ (  74ألؼ ميكا كاط /سا عة) أم بنسبة (  )%3,9مف
الصناع ة
مثيمتيا في القطر كالبالغة ( 1863ألؼ ميكا كاط /سا) عاـ  .1999كفي عاـ 2005
بمغت كمية االستيبلؾ الصناعي لمطاقة الكيربائية (  76ألؼ ميكا كاط /سا عة) كىذا
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يدؿ عمى زيادة المشاريع الصناعية كمنيا الصناعة اإلنشائية  ,كعاـ  2006انخفض
االستيبلؾ الصناعي الى ( 30الؼ ميكا كاط /سا عة) كىذا بسبب الكضع األمني

السائد آنذاؾ ( .)25كتأخذ المحافظة الطاقة الكيربائية مف محطة سد حمريف التي

تمدىا بطاقة كيربائية ذات ضغط ٍ
عاؿ تسيـ في استقرار الطاقة الكيربائية في
المحافظة

()26

 ,كىي تعمؿ عمى زيادة فرص االستثمار الزراعي كالصناعي كجميع

المجاالت اإلنتاجية المرتبطة بالطاقة الكيربائية  .كقد قدر استيبلؾ المحافظة مف
الكحدات الكيربائية في عاـ  1990بػ (  803ميكا كاط /سا) كلجميع األغراض  ,أم
بنسبة (  )%3.7مف استيبلؾ اؿ عراؽ البالغ (  21444ألؼ ميكا كاط /سا) .
إجمالي المبيعات لمطاقة الكيربائية في ديالى

كبمغ

(  73123ميكا كاط /ساعة ) عاـ

 2005كىك حكالي  %3.35مف الطاقة الكيربائية لمعراؽ كبمغت نسبة االستيبلؾ
المنزلي في المحافظة حكالي  %70.5مف إجمالي المبيعات  ,أما االستيبلؾ التجارم
حكالي  %3.1كاالستيبلؾ الحككمي  %7.4كاالستيبلؾ الزراعي حكالي  , %6.1أما
االستيبلؾ الصناعي بمغ  %12.9مف إجمالي مبيعات اؿمحافظة(. )27

كبتطكر طرؽ ككسائؿ النقؿ في تعددىا كسرعتيا كطاقتيا االستيعابية كظيكر
النقؿ المتخصص كمع اكتشاؼ كتطكير مصادر جديدة لمطاقة  ,فقد كاف لمتطكر
التقني الكبير الذم حققو اإلنساف في مجاؿ الطاقة كنقميا كاستثمارىا كفي خمؽ
بدائؿ كاف ليا دكر ىاـ في تحرير المكاقع الصناعية مف االرتباط التقميدم بمكاقع

أنتاجيا ( .)28كتكجد مصادر لمنفط الخاـ في قضاء خانقيف في منطقة نفط خانة

الستخراج النفط مف قبؿ شركة نفط الرافديف المحدكدة بمعدؿ نصؼ مميكف برميؿ
سنكيا" كيكرره مصفى الكند كتكزع منتجاتو لبلستيبلؾ المحمي

( ,)29كحاليا" أغمب

مصادر الكقكد المستخدـ في الصناعات اإلنشائية كمنيا معامؿ الطابكؽ تجمب مف
مصفى بيجي كالبصرة كبغداد حيث انعكس ىذا عمى ارتفاع أسعار النفط األسكد
كصعكبة الحصكؿ عميو لبعد المسافة كبالتالي أدل الى ارتفاع أسعار المنتجات
اإلنشائية في المحافظة بسبب ارتفاع كمفة اإلنتاج نتيجة زيادة سعر الكقكد ككمفة نقمو
الى المعمؿ  .اف الحمؿ الكمي المطمكب لممحافظة حاليا ىك(
كالمتكفر مف الطاقة الكيربائية ىك (

 )600ميكا كاط ,

 )240ميكا كاط كىذا ال يكفي لسد حاجة
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األنشطة المختمفة كمنيا النشاط الصناعي في المحافظة مما سبب عجز في الطاقة
الكيربائية  ,كتعاني المحافظة مف انخفاض الفكلتية المجيزة عمى الشبكة الكطنية
كعمى خط ديالى -كرمنشاه بقدرة(  )400ؾ ؼ كالحمؿ المجيز منو(  )70ميكا كاط
كعمى خط سربيؿ زىاب فالمجيز منو  100ميكاكاط فقط كانعكس ذلؾ عمى زيادة
انقطاع الكيرباء

()30

 ,كأدل ذلؾ إلى كثرة استخداـ المكلدات الكيربائية (الضخمة)

التي بمغت المئات مف مكلدات الديزؿ لتكفير الطاقة الكيربائية لكافة األنشطة
االقتصادية كمنيا الصناعات اإلنشائية .كبتالي أدل الى ارتفاع أسعار الكقكد

كمنيا

(زيت الغاز) ارتفاع كمفة اإلنتاج كانعكس ذلؾ عمى ارتفاع أسعار منتجات الصناعات
اإلنشائية في أسكاؽ تصريفيا كمنيا الطابكؽ الذم كصؿ سعره إلى حكالى( )530ألؼ
دينار لسيارة حمؿ (  )4000طابكقة في الكقت الحاضر بسبب ارتفاع أسعار الكاز كالنفط
األسكد المستعمؿ في صناعتو الى سعر(ثبلث مبلييف ) دينار لكؿ سيارة نفط سعة

( 36000لتر) بعد عاـ ,2008بعد أف كاف سعره ( 30ألؼ) دينار في عاـ  , 2004ككاف
سعر سيارة الطابكؽ آنذاؾ حكالي (

150الؼ) دينار في حيف كصؿ سعر سيارة

الجص( )260الؼ دينار كبمغ سعر دبؿ البمكؾ (ألؼ بمككة ) الى(

650الؼ ) دينار

كالكاشي المنقكش نكع 30×30سـ (1000قطعة) بسعر(900الؼ) دينار كىك أعمى بكثير
عما كاف في السابؽ بسبب ارتفاع أسعار الكقكد كالكاز المستخدـ في تشغيؿ المكلدات

الكيربائية لتكفير الطاقة الكيرباء لآلالت كالمكائف كاإلنارة في المعامؿ ( , )31كىي أسعار
مرتفعة عف السابؽ بكثير كذلؾ بسبب ارتفاع أسعار مصادر الكقكد كالطاقة كانعكس ذلؾ

عمى المستيمؾ كقدرتو الشرائية كمستكل دخمو االقتصادم  ,كعمكما" إف تكفر الكيرباء
كالنفط قد قمؿ الى حد كبير مف تأثير الطاقة كعامؿ مف العكامؿ المؤثرة في تكطف

الصناعة في العراؽ مما ساعد ذلؾ عمى تكزيعيا في مناطؽ مختمفة مف المحافظة
.

جدكؿ ()3
عدد المحطات الكيربائية المكجكدة في محافظة ديالى كجيدىا الكمي لعاـ .2009
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اسـ المحطة

المكقع

1

بعقكبة الغربية

بعقكبة

تاريخ
التشغيؿ
1979

الجيد KV
11/33/132

2

بعقكبة الشرقية

بعقكبة

2006

11/33/132

3

الخالص

الخالص

1992

11/33/132

4

حمريف الثانكية

المقدادية

11/33/132

5

حمريف الكيركمائية

المنصكرية

1982

11/33/132

6

متنقمة المقدادية

المقدادية

1993

33/132

7

متنقمة السعدية– قرة تبة

جمكالء

2006

33/132

8

متنقمة جمكالء

جمكالء

1999

33/132

9

متنقمة خانقيف

خانقيف

1984

33/132

10

متنقمة الكند

خانقيف

2006

11/132

11

متنقمة بمدركز

بمدركز

1991

11/132

12

متنقمة عتبة

بمدركز

2009

11/132

الجدكؿ  /مف أعداد الباحث باالعتماد عمى مديرية كيرباء ديالى ,بيانات غير
منشكرة  ,عاـ .2010
 -5النقؿ :
يعرؼ النقؿ بأنو مجمكعة الطرؽ كاألساليب كالكسائط كالتقنيات كاإلجراءات
التنظيمية كاالقتصادية التي تيدؼ إلى نقؿ اإلنساف كمنتجاتو مف مكاف إلى

آخر

()32

كبمكجب ىذا التكصيؼ يمثؿ النقؿ قطاعان مستقبلن مف قطاعات االقتصاد المادم

كيعد النقؿ مف أبرز العكامؿ االقتصادية المؤثرة في التكزيع الجغرافي لممؤسسات

الصناعية كتبرز أىمية ىذا العامؿ في تحديد مكاقع الصناعة,كايجاد نكع مف
التخصص في اإلنتاج كاالنتفاع مف مزايا اإلنتاج الكبير  ,كأصبح

تحديد الطاقات

اإلنتاجية يبنى عمى ىذا العامؿ  ,كيعد النقؿ باتفاؽ أغمب الباحثيف باقتصاديات
المكقع عامبل مؤث ار في تحديد المكاقع الصناعية ,
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الخصكص لبلقتصادم األلماني فكف تكنف( ) V.Thunenكمف بعده الفريد كيبر( A.

)Weberكأد كا ر ىكفر( )E. Hooverكلياـ لكنيار دت( )W. Launhardtكغيرىـ .
كيؤدم النقؿ خدمة عامة  ,كيساعد الصناعات القائمة عمى النمك  ,كيساعد عمى
قياـ صناعات جديدة بفتح مداخؿ ليا الى مصادر المكاد األكلية الداخمة في اإلنتاج ,
كنقؿ كتسكيؽ المنتجات الصناعية الى األسكاؽ كنقؿ مصادر الطاقة

العاممة مف كالى مكقع العمؿ(.)33

كنقؿ القكل

عد (الفريد كيبر)عامؿ النقؿ أكؿ العكامؿ كأىميا المؤثرة في اختيار المكاقع
ّ
الصناعية فقد أكد عمى اف المكقع األمثؿ كاألفضؿ يتحدد في تمؾ النقطة التي فييا
أقؿ تكاليؼ نقؿ مع مراعاة الكمية كالمسافة

()34

 .لذلؾ فأف تكفر طرؽ ككسائؿ النقؿ

الرخيص كالمبلئـ لمنتج ما عادة" ما تؤدم الى أتساع منطقة تسكيقو كبسط نفكذه

عمى مناطؽ التسكيؽ المنافسة لو (. )35

كتحتاج الصناعات كمنيا الصناعات اإلنشائية الى نقؿ كفكء كشبكة طرؽ جيدة
لنقؿ المكاد األكلية التي قد تصؿ الى مبلييف األطناف سنكيا" الى مكاقع المعامؿ
كمعامؿ الطابكؽ كاألسمنت كالبمكؾ كالكاشي كغيرىا فضبل" عف نقؿ القكل العاممة
كمصادر الطاقة (النفط كالكاز)  .كنقؿ اإلنتاج إلى األسكاؽ  ,كىذا يقتضي كجكد
نقؿ بكمفة منخفضة  ,إذ يتعذر رؤية صناعات إنشائية ناجحة ما لـ تكف ىناؾ شبكة
طرؽ جيدة .
فطرؽ النقؿ تربط بيف مناطؽ اإلنتاج كتكزيعو إلى األسكاؽ كمناطؽ المكاد
األكلية الداخمة في اإلنتاج الصناعي  ,فكمما كانت طرؽ النقؿ متكفرة أدل ذلؾ إلى
سرعة انتقاؿ السمع كانتشارىا في األسكاؽ في الكقت المناسب ,كتؤثر طرؽ النقؿ في

مدل استغبلؿ المكارد الطبيعية في اإلقميـ أك المحافظة ( . )36كتتكافر في المحافظة
الكثير مف الطرؽ المعبدة التي تمثؿ الشرياف الرئيس الذم يربط الكحدات اإلدارية
بالمحافظة مف جية,ك مربط أجزاء المحافظة بالمحافظات المجاكرة مف جية أخرل .
كبمغ مجمكع أطكاؿ الطرؽ ضمف المحافظة في عاـ 1885( 1995كـ) مف الطرؽ
الرئيسة كالثانكية كالزراعية كالريفية  ,كىي تشكؿ نسبة (  )%4.7مف مجمكع أطكاؿ
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الطرؽ في العراؽ البالغة (  39735كـ) ( )37كيبلحظ مف الجدكؿ (رقـ  )4إف الطرؽ
تصنؼ إلى :
 -1الطرؽ الرئيسة  :كىي تربط جميع المدف في المحافظة ثـ تربطيا ببقية
المحافظات كيصؿ عددىا إلى (ستة طرؽ)  ,كيبمغ مجمكع أطكاليا ( 534كـ) كمف
ىذه الطرؽ طريؽ(رقـ  )2ك (رقـ )5ك(رقـ , )4إذ يربط الطريؽ األكؿ كسط العراؽ
بشماليو عف طريؽ ربط بغداد بمحافظة صبلح الديف ثـ المحافظات الشمالية التأميـ
كأربيؿ كالسميمانية كنينكل  ,كبذلؾ يعد شريانان حيكيان ميمان بالنسبة لممحافظات ك العراؽ

 ,أما الطريؽ الثاني فيك (رقـ )5فيك طريؽ بغداد – بعقكبة – المقدادية فيعد مف
الطرؽ الدكلية  ,كىك الشرياف الذم يربط بغداد مع إيراف  ,كلو

أىمية منذ القدـ في

نقؿ البضائع كالمسافريف,حيث كاف شرياف العراؽ كالدكؿ المجاكرة لو مع إيراف كدكؿ
المشرؽ  ,كالطريؽ الثالث فيك (رقـ  )4الذم يربط المحافظة مع السميمانية في جزئيا
الشمالي الشرقي  ,إضافة إلى ذلؾ ىناؾ طريقاف لـ يتـ ترقيميما يربطاف المحافظة

بمحافظتي صبلح الديف ك كاسط ).)38
 -2الطرؽ الثانكية كالمحمية :

يصؿ طكليا إلى (  )1126كـ  2مف الطرؽ الثانكية ك( 225كـ) مف الطرؽ
المحمية كالريفية ,كتربط الطرؽ الريفية المستكطنات ببعضيا ,كىي تتفرع مف الطرؽ
الرئيسة أك تتقاطع معيا بممر كاحد  ,كتكمف أىميتيا في أنيا تقدـ خدمات النقؿ
لمسكاف في المجاالت االقتصادية كاالجتماعي ة  ,أما الطرؽ المحمية كالريفية فتمتد
لمسافات متباينة تمبي نشاطات السكاف االقتصادية كاالجتماعية  ,كىي تتفرع مف
الطرؽ الرئيسة كالثانكية  ,كتتفكؽ بأطكاليا عمى بقية األصناؼ األخرل  ,مما يعني
انتشارىا كأىميتيا الكبيرة  ,كيبلحظ أف ىذه الطرؽ تتبايف مف مكاف آلخر مف حيث
أطكاليا  ,إذ يتصدر مركز بعقكبة عمى بقية نكاحي القضاء ككذلؾ الحاؿ بالنسبة
لمركز المقدادية ,في حيف تصدرت العظيـ نكاحي قضاء الخالص  ,كتصدر مركز
قضاء خانقيف نكاحي القضاء  ,كمركز قضاء كفرم نكاحي القضاء  ,أما في ما
يتعمؽ بأعمى نسبة لمناحية بالطرؽ الرئيسة فكاف مركز بعقكبة بنسبة (  )%21,2مف
الطرؽ الرئيسة في الطرؽ  ,ثـ مركز كفرم بنسبة (  )%14,8كأقميا ىي ناحية قره
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تبة في قضاء كفرم بنسبة ( )%1,5كىناؾ بعض النكاحي الخالية مف ىذه الطرؽ,
(منظر جدكؿ . )4
أما الطرؽ الثانكية فقد تصدرتيا ناحية بني سعد في قضاء بعقكبة بنسبة
( )%1,5كمركز المقدادية تصدر نكاحي قضاء المقدادية بنسبة ( , )%3,5كتصدرت
ناحية مندلي قضاء بلدركز بنسبة (  , )%51,4أما أعمى نسبة لمناحية فكاف مركز
خانقيف بنسبة (  )%24,2مف عمكـ الطرؽ الثانكية في المحافظة

كأقميا ناحية

الكجييية( )%0,4أما العظيـ فقد خمت مف ىذا النكع مف الطرؽ,أما الطرؽ الزراعية
فقد تصدرتيا ناحية مركز الخالص بنسبة(  )%27,1كأقميا ناحية الكجييية في قضاء
المقدادية بنسبة ( )%3,5مف أطكاليا في المحافظة ,انظر (الخارطة . )2
كمف العناصر المؤثرة في كمفة النقؿ ىي شكؿ النقؿ إذ اف تكافر أكثر مف
كسيمة لمنقؿ يجعؿ عنصر المنافسة كاضحا"بينيا  ,كىذا ينعكس بدكره عمى انخفاض
كمفة النقؿ ,كاذا غاب التنكع في النقؿ أدل إلى زيادة تكاليؼ اإلنتاج  ,كيصبح
شرطا" في تحديد المكقع الصناعي بالقرب مف طرؽ النقؿ ككسائمو كىذا يساعد عمى
قياـ كثير مف الصناعات (,)39كفي المحافظة يكجد فقط النقؿ بالسيارات فأدل إلى
ارتفاع أسعاره في نقؿ المنتجات كالمادة الخاـ  ,كالصناعة اإلنشائية ىي مف
الصناعات التي تبرز فييا كمفة النقؿ كعامؿ مؤثر في كمفة اإلنتاج كعمى تكطف
النشاط الصناعي ,فبمغت كمفة النقؿ في صناعة الطابكؽ إلى
البمكؾ كالكاشي  %25مف الكمفة الكمية لئلنتاج

()40

 %20كفي صناعة

 ,فصناعة الطابكؽ كالجص

اختارت مكاقعيا عند المكاد الخاـ لككف ىذه المكاد كمنتجاتيا تتسـ بكبر الحجـ
كرخص الثمف كارتفاع كمفة نقميا ,كصناعة البمكؾ كالببلط اختارت مكاقعيا
بالقرب مف طرؽ النقؿ لتصريؼ منتجاتيا إلى السكؽ كما في بعقكبة كالمقدادية
كالخالص  .كتأثر أيضا كثافة المركر فاف زيادة الطمب عمى النقؿ يؤدم إلى ارتفاع
كثافة المركر عمى الطرؽ كبالتالي انخفاض كافة النقؿ  .حيث إف

تكفر خدمات

البنى االرتكازية مف طرؽ معبدة تسيؿ عممية نقؿ المكاد األكلية إلى تمؾ المصانع
كنقؿ اؿسمع المنتجة بسيكلة الى سكؽ

استيبلكيا  ,جعؿ مف ىذه المصانع إف

اعتمدت مكاقعيا الحالية عمى سيكلة النقؿ ,الف السمع المنتجة ال تككف ليا قيمة إال
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بعد كصكليا الى المستيمؾ  ,إذ أف إنتاجيا الكبير مف الطابكؽ كالبمكؾ ال تستكعبو
أسكاؽ المحافظة كانما يعتمد عمى األسكاؽ القريبة منيا كسكؽ بغداد الكبير
كالمحافظات المجاكرة .

جدكؿ رقـ ()4

216

مجل دديلل 2012

العدد الرابع والخمسون

خارطة ( )2
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لذا يعد النقؿ عنص ار ميما في عممية تكطف الصناعات قرب أسكاقيا أك خاماتيا أك

قرب مصادر الطاقة ( .)41اف لعامؿ النقؿ اث انر بالغان في عممية النمك كالتكسع الحضرم

لممدف كتباعد أطرافيا فحيثما امتدت الشكارع امتد العمراف كتكسعت فعاليات السكاف فكؽ

األرض الحضرية ,لما لشبكة

أداء

النقؿ) (Transport net workمف اثر ميـ في

كظائؼ المدينة مف خبلؿ ربط الفعاليات المختمفة لممدينة كنقؿ الحركة مف مركزىا الى
محيطيا الخارجي كبالعكس

()42

 ,كىذا انعكس عمى نمك الصناعات اإلنشائية

كتكزيعيا عمى مناطؽ مختمفة مف المحافظة مع امتداد شبكة طرؽ النقؿ فييا لتمبي
الطمب المتزايد عمى مكاد البناء في نمك المناطؽ السكنية كالعمرانية في المدف
كأطرافيا  .لذا فاف المكقع الذم يمتاز بنقؿ سريع ككفؤ يفضؿ عمى غيره مف المكاقع
 ,إذ اف النقؿ ال يؤثر فقط عمى نقؿ المادة األكلية كالمادة المصنكعة بؿ يؤثر عمى
العمؿ كنقؿ االيدم العاممة فالرحمة اليكمية لمعماؿ ليا عبلقة كبيرة بتيسير كسائؿ

النقؿ اليكمية (.)43

يمكف أف نستنتج مما تقدـ اف ىناؾ عبلقة كاضحة كمميزة بيف طرؽ النقؿ
كمراكز الصناعة اإلنشائية في المحافظة كتكزيعيا الجغرافي  ,كما تبيف أف

شبكة

طرؽ النقؿ في محافظة ديالى تمتع بقدر ة جيد مف الكفاءة المطمكبة ؿدعـ األنشطة
االقتصادية كاالجتماعية  ,كمنيا الصناعات اإلنشائية التي تحتاج إلى كسائط نقؿ
كبيرة ككثيرة  ,لسد حاجات اؿسكاف منيا ,كلكنيا ال ترتؽم إلى المستكيات األعمى ,
نتيجة لتحكـ عدة عكامؿ فييا كمنيا العكامؿ الطبيعية التي أثرت في بناء الطرؽ
كتحيد مساراتيا كعكامؿ بشرية تتمثؿ في طبيعية االستمطاف السكاني ك انتشارق ,
تعد مف ارخص تكاليؼ النقؿ
كافتقارىا إلى النقؿ المائي كشبكة سكة الحديد التي ّ
مما انعكس عمى ارتفاع أسعار النقؿ البرم بالسيارات كبالتالي ارتفاع كمفة اإلنتاج
كسعر المنتج كانعكاسو عمى المستيمؾ .
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ثالثاً  :االستنتاجات -:

- 1تشكؿ اؿصناع ات اإلنشائية مكانة اقتصادية ميمة كأساسية في محافظة ديالى
,لما تكفره مف مكاد البناء كفرص عمؿ  ,حيث تمثؿ المقكمات االقتصادية عامبل
ميما لتطكر كنمك ىذه اؿصناعة كعمى كجو الخصكص طبيعة التككينات
الصخرية ( األطياف  ,كالحصى ,الرماؿ  ,الجبس) كالمياه .
- 2تمتمؾ اؿمحافظة إمكانيات جيدة مف احتياطي األطياف كالصخكر الصناعية التي
تشكؿ القاعدة الرئيسة لنمك الصناعات اإلنشائية أك تكسعاتيا المستقبمية .
- 3كجكد شبكة مف الطرؽ ىيأ لممحافظة االتصاؿ مع المحافظات المجاكرة كىذا
سيؿ ليذه الصناعة التطكر كالنمك مف خبلؿ الحصكؿ عمى المادة الخاـ كتسكيؽ
المنتجات الصناعية .
- 4تمتمؾ محافظة ديالى عدد مف المحطات الكيربائية التي تساىـ في إيصاؿ
الطاقة الكيربائية الى مناطؽ مختمفة مف المحافظة ككاف عكف لذلؾ محطة سد
حمريف  ,كبذلؾ كصؿ مقدار الصادر مف الطاقة نحك (  ) K V 199,32لمعاـ
 2009كلمختمؼ محطات المحافظة .
فضبل عف كجكد مصادر الطاقة الكيربائية فاف مكقع المحافظة ىيأ ليا

الحصكؿ عمى كؿ حاجتيا مف مصادر الكقكد كالنفط كالكاز كالبانزيف سكاء مف
مصافي بغداد أك بيجي أك خانقيف .
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Abstract
Constration industries occuping very great important in
metromophic industry , and its important coming throut its
dependency on the natural raw material which is available in
general in Iraq and at Diyla Governorate in specific . This
industry developed aftar the widing the settlement projects and
development programnase which Iraq lived in all his
Governorates .
This research content the economic factors and its rules in
grouth and distribute the big constrating industry at Diyla
Governorate and this factors became clear throught the
avilablity of primary material like sand , mude , gravels , and
gepsimr rocks . market , capital , energy sources and
transportions factors with its local secondary and main roads.
The research reach group of conclusion we can grouped :
1-The constraction industry occupy important economic position
at Diyla Governorate .
2-Diyla Governorate have good basic and reserve of mud for
Blocks industry and its also have sand and gravels which from
basic for developing Block and Al . kashi .
3-Having wide net of road which play active rule in joining the
Governorate with Baghdad and with nearing Governorates in
differents issue such as bringing raw materials which in need for
industry or carrying the product to the market .
4-The Governorate have number of power stations which helped
to make the power available such as Hamreen station produce
129 , 32 K .V at 2009 .

الهوامش
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أوال" :المصادر العربية
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