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 مقدمة عامة

انطالقا من الدكر احملورم الذم تلعبو اٛنغرافيا ُب اجملاؿ اإلقتصادم بصفة خاصة، فقد اىتم هبا الباحثوف   
االقتصاديوف بصفة كبًنة، رغم حداثة البحث كالدراسة ُب ىذا اجملاؿ، حيث أكلوىا االىتماـ الذم يليق هبا  

ار اإلقتصادية كما يطلق عليها غالبا أ٨نية كبًنة كعصب االقتصاد، كلقد أصبح لعلم اٛنغرافيا اإلقتصادية أك اٞنو 
نتيجة لتعدد حاجات اإلنساف اٞنتعددة كاٞنتزايدة. فاٛنغرافيا الإلقتصادية ىي دراسة هتدؼ إٔب حصر موارد الثركة 
اٞنختلفة من طبيعية، كبشرية، كتوزيعها كتوضيح كسائل اإلفادة منها ُب ميادين اإلنتاج الزراعي، الصناعي، 

رم، التعديين، كالطاقوم. كما تتعرض لو ىذه الوسائل ُب كل ميداف على حدة من مؤثرات ترجع أساسا إٔب التجا
 العوامل الطبيعية كالبشرية اليت قد ٔنتلف من منطقة ألخرل ُب العآب....

وؿ أىم اليت تتمحور ح أل٨نية اليت يكتسيها علم اٛنغرافيا اإلقتصادية، أتشرؼ بتقدٙب ىذه اٞنطبوعةكنظرا ل 
اٞنواضيع اليت يتناكٟنا ىذا العلم، كلإلحاطة ّنختلف جوانب كمواضيع اٛنغرافيا اإلقتصادية فقد درسنا مناىجها 
اٞنتعددة، كحددنا فركعها اٞنختلفة ُب الصناعة كالزراعة. كٓب نغفل اٞنوارد اإلقتصادية، حيث ال تكتمل أية دراسة ُب 

 فتناكلنا بالبحث أ٨نية مصادير الطاقة كاٞنواد األكلية كالصناعة التعدينية.اٛنغرافيا اإلقتصادية دكف التعرض ٟنا. 
 كزكدت ىذه اٞنطبوعة بأحدث األحصائيات اٞنتاحة كاٞنتعلقة بكل ١نور من احملاكر اليت ًب التطرؽ إليها.

آمل أف نكوف قد كفقنا بتقدٙب مادة علمية سهلة كمفيدة كمقدمة بشكل منهجي، كأف تكوف  ،ُب األخًن 
مرجعا للطلبة كذلك ٞنا تتضمنو من مفاىيم ك١نتول بيداغوجي، فضال عن اٞننهجية اٞنعتمدة اليت راعينا فيها 

ة اٛنغرافيا، كإبراز أ٨نية السهولة كالوضوح، كحولنا من خالٟنا تسليط الضوء على إعطاء رؤية اقتصادية من زاكي
اٛنغرافيا اإلقتصادية كفرع أساسي من علم اإلقتصاد يدرس كيفية حل اٞنشكلة اإلقتصادية باعتبارىا جوىر علم 

 اإلقتصاد.  

 

 
 ػد بػلػخػيػػػػػػػػػػرػػػػػاألستاذ:   فػػريػػ
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 المحور األكؿ: مدخل إلى الجغرافيا االقتصادية

 تمهيد:

اىتماما كبًنا، كحظيت ّنكانة ىامة بارزة بٌن فركع اٛنغرافية باعتبارىا  االقتصادية لقد نالت اٛنغرافية 
ترتبط ارتباطا مباشرا باٞنشكالت االقتصادية كالصراع الدكٕب من أجل تأمٌن حاجة السكاف من اٞنوارد سواء من 

بعة تطور االنتاج كمن ىنا أتت أ٨نية ىذا التخصص من ناحية، كمن ناحية أخرل متا حيث الكم أكالكيف.
كاالستهالؾ كحجم اٞنوارد اٞنتاحة كإمكانية استغالٟنا باعتبارىا نعما أنعم اهلل هبا على عباده، كعلى االنساف أف 

 1يستغلها ّنا فيو منفعتو كٓنقيق حاجاتو اٞنتغًنة.

العصػػور لقػػد أدت التغػػًنات الػػيت طػػرأت علػػى العػػآب، كعلػػى أحػػواؿ اجملتمعػػات كتركيبهػػا كمشػػاكلها خػػالؿ ك 
 تعبػػػػػًن اٛنغرافيػػػػػة االقتصػػػػػادية اسػػػػػة الظػػػػػاىرات االقتصػػػػػادية، كقػػػػػد بػػػػػدأالتار٫نيػػػػػة اٞنختلفػػػػػة إٔب نشػػػػػأة علػػػػػـو هتػػػػػتم بدر 

Economic geography   علػػى يػػد العػػآب األٞنػػا٘ب جػػوتز. 1882ُب الظهػػور ألكؿ مػػرة عػػاـGotz ،  ليفصػػلها عػػن
اٛنغرافيػػة التجاريػػة الػػيت كانػػت سػػائدة ُب أكاخػػر القػػرف التاسػػع عشػػر، حيػػث اقػػدح جػػوتز منهجػػا ٓنليليػػا لدراسػػة مػػوارد 

كيعػػين بػػو البحػػث عػػن األسػػباب الطبيعيػػة كالبشػػرية . Causalityالثػػركة االقتصػػادية آخػػذا ُب االعتبػػار مبػػدأ السػػببية 
 Economicجػػػوتز التفرقػػػة بػػٌن اصػػػطالح اقتصػػػادمحػػػاكؿ حيػػػث  .يةكاالقتصػػادية الػػػيت تفسػػػر البيانػػػات اإلحصػػائ

علميػة أكاد٬نيػة اىتمػت  ةحيػث كػاف مػن رأيػو أف اٛنغرافيػا االقتصػادية ىػي دراسػ ، Commercialكاصػطالح ْنػارم 
بينمػا هتػػتم  ،ة، كالعالقػة اٞنتبادلػة بينهمػايػبػببراز أثػر البي ػة علػى إنتػاج السػلع كالػربط بػٌن اٜنػرؼ اٞنختلفػة كالبي ػة الطبيع

بدراسػػػة إنتػػػاج السػػػلع الرئيسػػػية كْنارهتػػػا الدكليػػػة اعتمػػػادان علػػػى    Commercial Geographyاٛنغرافيػػػة التجاريػػػة 
الوصػف كسػػرد األرقػػاـ كاٛنػداكؿ دكف االىتمػػاـ بالعوامػػل اٛنغرافيػػة اٞنػؤثرة ُب اإلنتػػاج كالتسػػويق الػيت هتػػتم هبػػا اٛنغرافيػػة 

 2.االقتصادية

 الجغرافيا تاريخ مفهـوأٌكال: 

٪نسػػن قبػػل التعػػرض ٞناىيػػة اٛنغرافيػػا االقتصػػادية كٓنديػػد ميػػدالا ككظيفتهػػا أف نلقػػي نظػػرة سػػريعة علػػى علػػم 
 اٛنغرافيا ك٠ناالت ُنثة ألف ُب ذلك ٕنهيدا منطقيا لتعريف العلم الذم ٥نن بصدد دراسة موضوعاتو.

                                                           
 .17، ص  2006، دار الفكر العريب، القاىرة، مصر، االقتصاديةأسس الجغرافيا ػ علي ىاركف، 1
 .07، ص 2015، اٛننادرية للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، الجغرافيا االقتصاديةمهدم أ٘ند رشيد،  ػ 2
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كلمػػػػػػػػة جغرافيػػػػػػػػا ىػػػػػػػػم اإلغريػػػػػػػػق، كذلػػػػػػػػك عنػػػػػػػػدما اسػػػػػػػػتعمل أراستوسػػػػػػػػتٌن لقػػػػػػػػد كػػػػػػػػاف أكؿ مػػػػػػػػن اسػػػػػػػػتعمل  
Erastosthenes   غرافيػػػػػة، ىػػػػػذه الكلمػػػػػة الػػػػػيت تعػػػػػين ؽ. ـ( الػػػػػذم يطلػػػػػق عليػػػػػو أبػػػػػو اٛن 178 - 276اإلغريقػػػػػي

، حيػػػػث كانػػػػػت اٛنغرافيػػػػة عنػػػػػد تعػػػػين  كصػػػػػف( Graphosتعػػػػين  أرض( ككلمػػػػػة  Geoكصػػػػف األرض (، فكلمػػػػػة  
رافيػػػا الفلكيػػػػة الػػػيت تتنػػػػاكؿ دراسػػػػة مركػػػز الكػػػػرة األرضػػػية مػػػػن اجملوعػػػػة اٛنغيٌن ٨نػػػػا: اإلغريػػػق تقسػػػػم إٔب قسػػػمٌن رئيسػػػػ

الػػيت كانػػت تنصػػب دراسػػتها علػػى كصػػف الوصػػفية الشمسػػية كخطػػوط الطػػوؿ كدكائػػر العػػرض، كاٛنغرافيػػا اإلقليميػػة أك 
كمػوارد الثػركة االقتصػادية  البلداف كاألقاليم، ككػاف اإلغريػق أكؿ مػن اىتمػوا بػذكر احملاصػيل الزراعيػة كالغػالت اٞنختلفػة

فهػػذا اٞنفهػػـو  ؽ ـ،  2700لسػػومريوف. منػذ ٥نػػو عػاـ . غػػًن أف أقػػدـ خريطػة عرفػػت قػاـ هبػػا اُب الػبالد الػػيت كصػفوىا
كػػاف سػػائدا ُب الفػػدة القد٬نػػة الػػيت ظلػػت اٛنغرافيػػا خالٟنػػا علمػػا كصػػفيا حػػث القػػرف الثػػامن عشػػر، حيػػث ىػػوجم ىػػذا 

رافيا صفتها العلمية، ك٩نعلها علم كصػفي ُنػت ال يهػتم بػالربط كالتحليػل كىػو مػا التعريف على أساس أنو يفقد اٛنغ
إذ انتقػػػل العلػػػم بعػػػد ذلػػػك إٔب مرحلػػػة جديػػػدة تلمػػػ  خالٟنػػػا العالقػػػات  ،Causalityيعػػػرؼ ُب اٛنغرافيػػػا بالسػػػببية 

 1اٞنتبادلة بٌن الظاىرات اٞنختلفة كحاكؿ الربط بينها.

٠نػػػاؿ البحػػػث اٛنغػػػراُب باالتسػػػاع الكبػػػًن، فهػػػو علػػػم يػػػدرس سػػػطح األرض باعتبػػػاره ميػػػداف اٜنيػػػاة  كيتسػػػم
 البشرية، كما عليو من ظاىرات طبيعية كبشرية، كىذا يعين أف اٛنغرافية تنقسم إٔب قسمٌن رئيسيٌن ٨نا:

   :الجغرافيا الطبيعية (1

 ٔنتص بدراسة أربع بي ات ىي:

 .اٛنزء األسفل من الغالؼ الغازم، الذم ٬نثل ميداف دراسة علم اٞنناخ، كعلم الظواىر اٛنوية 

 .الغالؼ اٞنائي، كىو موضوع دراسة علم البحار كاحمليطات، كعلم خصائص اٞنياه 

 الياب  الذم ٬نث ٠ناؿ ُنث علم اٛنيومورفولوجيا. 

 ميداف دراسة اٛنغرافيا اٜنيوية اليت نقسم بدكرىا إٔب جغرافية النبػات الطبيعػي، جغرافيػا اٜنيػواف  اٜنياة، كىي
 الربم، جغرافية الدبة.

 
                                                           

   .17، ص 2000 ، دار اٞنعرفة اٛنامعية، االسكندرية، مصر،الجغرافية االقتصاديةػ ١نمد ٙني  الزككة، 1
  :ىو علم شكل األرض، حيث يركز على دراسة التضاريس ) كالجباؿ، السهوؿ، األكدية، األنهار، الصحارم .......(. كىي  الجيومورفولوجيا

 بمعنى علم. logosتعني الشكل،   morphoتعني األرض،    geoكلمة ذات أصل يوناني تنقسم إلى ثالثة أجزاء 
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   :الجغرافية البشرية (2

 تنقسم بدكرىا إٔب قسمٌن فرعيٌن:

  ،كاٛنغرافيػػة الصػػحية، السياسػػية، كجغرافيػػا اٞنػػدف، جغرافيػػا السػػكاف الػػيت تػػدرس العمػػراف الريفػػي كاٜنضػػرم
 كيدمج البعض ىذه الدراسات اٛنغرافية ٓنت اسم اٛنغرافيا االجتماعية.

  اٛنغرافيا االقتصادية   

 ثانيا: تعاريف الجغرافيا االقتصادية

ُب ما يلي نتعرؼ على مفهـو اٛنغرافية االقتصادية عند عدد من العلماء، حيث تعددت التعاريف 
 1يوجد تعريف ١ندد جامع فيعرفها البعض كما يلي:كاختلفت، حيث ال 

 اٛنغرافيا االقتصادية عند جونز   Gones  بألا: " تدرس العالقة بٌن عناصر البي ة الطبيعية كاألحواؿ
 االقتصادية كبٌن اٜنرؼ، كما ٓناكؿ تفسًن أسباب ٔنصص مناطق ١نددة ُب انتاج سلع معينة "

  يرل شوShaw  أف اٛنغرافيا االقتصادية: " ىي تلك العلم اليت تدرس اٞنشاكل اليت تعدض كفاح االنساف
 من أجل اٜنياة، كتوزيع اٞنوارد كاألنشطة االقتصادية اٞنختلفة "

  أما ألكسندرAlexander   فيحدد ٠ناؿ ُنث اٛنغرافيا االقتصادية بػ : " دراسة تباين أنشطة االنساف
 األرض كاٞنتعلقة بانتاج كتبادؿ كاستهالؾ الثركة "اٞنختلفة على سطح 

 ىارتسهورف  كيعرؼR . Hartshorne  ذلك العلم الذم يهتم بدراسة العالقات " :اٛنغرافية االقتصادية بألا
 " .اٞنتبادؿ بٌن الظاىرات الطبيعية كاألشكاؿ االقتصادية

  كيرل بوندزPounds " بألا: " العلم الذم يدرس توزيع األنشطة االنتاجية على سطح األرض 

  كما يعرفها ماكفرلٌنMackfarline  بألا: " العلم الذم يدرس أثر البي ة الطبيعية ُب النشاط االقتصادم
 2كالعالقات اٞنكانية "

األخًن ٬نكننا أف نستخلص من كل ىذه التعريفات أف اٛنغرافيا االقتصادية ىي ذلك العلم الذم يهتم  ُب 
كما هتتم بالتوزيع كالتنظيم اٞنكا٘ب ٟنذه األنشطة على بدراسة األنشطة االقتصادية لإلنساف كعالقة ذلك بالبي ة.

                                                           
 .21مرجع سبق ذكره، ص  ،الزككة١نمد ٙني   ػ 1
 .9،  8ػ مهدم أ٘ند رشيد، مرجع سبق ذكره، ص ص 2
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االقتصادية اٞنوجودة على على سطح  أم ىي تلك العلم الذم يوصف ك٪نلل الظاىرات سطح الكرة األرضية.
   األرض.

 اٛنغرافيا االقتصادية إٔب اإلجابة على ثالثة أس لة ىي:كما هتدؼ دراسة 

 أين يوجد النشاط االقتصادم ؟ 

 ما ىي خصائص النشاط االقتصادم ؟ 

 بأم الظاىرات يرتبط النشاط االقتصادم ؟ 

االقتصادية سنطبق االجابة على ىذه األس لة الثالثة بزارعة كتيسًنا إلدراؾ ٠ناؿ الدراسة ُب اٛنغرافيا 
 القطن ُب العآب كالتإب:

 أين يزرع القطن ؟ السؤاؿ األكؿ:

يتعلق ىذا السؤاؿ بتحديد اٞنواقع الذم يعد القطن اٜنقيقة اٛنغرافية األساسية، فبذا حاكلنا دراسة ١نصوؿ   
 أين يمكن أف يزرع القطن ؟كالقطن فال بد من اإلجابة على السؤاؿ التإب: 

كتتطلب االجابة على ىذا السؤاؿ البحث عن خريطة توضح اٞنناطق اليت ٬نكن زراعة ىذا احملصوؿ 
 فيها....فاٝنريطة تقدـ للباحث أكضح كأسرع إجابة، لذلك تعترب اٝنريطة عامال أساسيا لفهم العالقات اٞنكانية.

 ة بالقطن ؟ما ىي خصائص اٞنناطق اٞنزركع السؤاؿ الثاني:

 يركز ىذا السؤاؿ على الوصف، فبعد ٓنديد اٞنناطق اليت يزرع فيها القطن ٩نب البحث ُب النقاط التالية: 

 .ٓنديد خصائص زراعة القطن اليت ٕنيز النطاقات اٞنخصصة لو 

 .اٞنساحات اٞنزركعة بالقطن كالكميات اٞننتجة 

 ىل ىناؾ ١ناصيل أخرل تزرع ُب ىذه اٞنناطق 

  مقارنة بٌن نطاقات القطن كنطاقات احملاصيل األخرل لتحديد أكجو التشابو كاالختالؼ بينها.إجراء 

٣نا ٬نكن من توزيعها على خريطة تسهم ُب  د ٚنات النطاقات اٞنخصصة لزراعة القطنكبذلك تتحد 
 ٓنديد شخصية ىذ النطاقات.
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 بأم الظاىرات ترتبط زراعة القطن ؟ السؤاؿ الثالث:

السؤاؿ إٔب إبراز االختالفات اإلقليمية ُب مناطق االنتاج كاليت تعترب من أىم أىداؼ دارس يهدؼ ىذا 
 اٛنغرافيا، كىناؾ أربع طرؽ لدراسة ىذا العنصر اٝناص بالعالقات كىي:

 .ٓنليل أسباب تركز زراعة القطن ُب مناطق معينة كابراز نتائج ذلك 

  اليت تؤثر ُب زراعة القطن سواء كانت طبيعية   عناصر اٞنناخ، االىتماـ بتحليل الظاىرات اٛنغرافية اٞنختلفة
الدبة، السطح، اٞنياه.......(، أك ثقافية   اٝنربة الزراعية، األالت اٞنستخدمة، العادات كالتقاليد أك خاصة 

 بالسكاف........(

 ناخ كخاصة درجة اٜنرارة تتبع العالقات اٞنتبادلة سواء كانت داخلية أم العالقة بٌن زراعة القطن كعناصر اٞن
كالرطوبة، باإلضافة إٔب الدبة كخربة اٞنزارعٌن كاستخداـ اآلالت........، أك عالقات خارجية أم تتبع العالقات 

، فقد يعتمد مثال إقليم ما على زراعة القطن كمحصوؿ نقدم بٌن مناطق زراعة القطن كاٞنناطق الزراعية األخرل
 يم زراعية أخرل للحصوؿ على احملاصيل الزراعية الغذائية.رئيسي، بينما يعتمد على أقال

  الدكيز على االرتباطات كٓنليلها، كىذا يتطلب ضركرة اٞناـ دارسي اٛنغرافيا االقتصادية بعلم االحصاء
  كاستخدامو لقياس مدل تباين العناصر اٛنغرافية اٞنختلفة.

دراسة تباين كتشابو الظاىرات اٛنغرافيا االقتصادية من ُب األخًن ٬نكن القوؿ أف اٛنغرافيا االقتصادية بألا 
 مكاف آلخر على سطح األرض ٍب تفسًن ىذا التباين كالتشابو بالعوامل اٞنختلفة اليت تؤثر فيو كتعليلو.

 مراحل تطور الجغرافيا االقتصادية ثالثا:

 لقد مرت اٛنغرافيا االقتصادية ّنرحلتٌن أساسيتٌن ٨نا:

ُب   Economic geography لقد بدأ تعبًن اٛنغرافية االقتصادية: ( 1930-1880)  المرحلة القديمة  (1
ليفصلها عن اٛنغرافية التجارية اليت كانت ,  Gotzعلى يد العآب األٞنا٘ب جوتز . 1882الظهور ألكؿ مرة عاـ 

الذم  G. Chisholmك تشيزىوٓب  K. Ritterسائدة ُب أكاخر القرف التاسع عشر كاليت اىتم هبا كتاهبا أمثاؿ ريد 
حيث اقدح جوتز  1،كال يزاؿ يتداكؿ ُب طبعات متجددة حث اآلف 1889ألف كتابا ُب اٛنغرافية التجارية عاـ 

كيعين بو البحث عن . Causalityمنهجا ٓنليليا لدراسة موارد الثركة االقتصادية آخذا ُب االعتبار مبدأ السببية 
                                                           

  .36، ص  2006عريب، القاىرة، مصر، ، دار الفكر الأسس الجغرافيا االقتصاديةػ علي ىاركف، 1
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حاكؿ جوتز التفرقة بٌن اصطالح حيث  .كاالقتصادية اليت تفسر البيانات اإلحصائية األسباب الطبيعية كالبشرية
 ةحيث كاف من رأيو أف اٛنغرافيا االقتصادية ىي دراس  Commercialكاصطالح ْنارم   Economic اقتصادم 

علمية أكاد٬نية اىتمت بببراز أثر البي ة على إنتاج السلع كالربط بٌن اٜنرؼ اٞنختلفة كالبي ة الطبيعية، كالعالقة 
بدراسة إنتاج السلع الرئيسية كْنارهتا    Commercial Geographyبينما هتتم اٛنغرافية التجارية , اٞنتبادلة بينهما

كاٛنداكؿ دكف االىتماـ بالعوامل اٛنغرافية اٞنؤثرة ُب اإلنتاج كالتسويق  الدكلية اعتمادان على الوصف كسرد األرقاـ
ظهر أكؿ كتاب باسم اٛنغرافيا االقتصادية لتوفًن البيانات  1900. كُب عاـ اليت هتتم هبا اٛنغرافية االقتصادية

  1.كاٞنعلومات كاٝنرائط اٞنتعلقة بتوزيع اٞنوارد كفهم اٞنشكالت هبا

حدث تطور ُب كافة ٠ناالت العلـو كمنها اٛنغرافيا االقتصادية : ( 1960-1930)  المرحلة الحديثة  (2
كبدأت تتبع أسلوب الدراسة الكمية، أك اٞننهج الكمي ُب ٓنليل الظواىر اٛنغرافية ُب اٛنامعات األمريكية كاألٞنانية 

ا تغًن مفهـو اٝنمسينات بعدىالذم بدأ ظهوره ُب بداية  GIS كالربيطانية بل نشطت العلـو بعد اكتشاؼ 
 2.الناس عن اٛنغرافيا

 : الجغرافيا االقتصاديةأقساـ  رابعا:

يتفق كل من اٞنختصٌن بشؤكف اٛنغرافيا االقتصادية ػ سواء كانوا ُب أٞنانيا أك ا٤نلدا أكأمريكا كُب غًن ذلك 
من دكؿ العآب ػ على أف ميداف اٛنغرافيا االقتصادية يشتمل على عدد من األقساـ اٟنامة. فاألستاذ ىانز بيش 

H.Boesh 3ثالثة ىي: يقوؿ: إف أقساـ اٛنغرافيا االقتصادية الرئيسية 

 ؛يشتمل على الزراعة كالغابات كالصيد األكؿ:

 طاقة؛يشتمل على التعدين كالصناعة كإنتاج ال الثاني:

 .يشتمل على اٝندمات ّنا ُب ذلك النقل كالتجارة الثالث: 
                                                           

 .7، ص 2015، اٛننادرية للنشر كالتوزيع، عماف، األردف، الجغرافيا االقتصاديةمهدم أ٘ند رشيد،  ػ 1
 GIS  يقصد بو نظم المعلومات الجغرافية، حيث ىو نظاـ قائم على الحاسوب يعمل على جمع كتخزين كتحليل كإخراج كتوزيع البيانات

كالمعلومات المكانية كالوصفية ألىداؼ محددة، كما يساعد على التخطيط كاتخاذ القرارات فيما يتعلق بالزراعة كتخطيط المدف كالتوسع في 
ـ، من خالؿ  1963قراءة البنية التحتية ألم مدينة.حيث ظهرت نضم المعلومات الجغرافية ألكؿ مرة في كندا سنة  السكن، باإلضافة إلى

 .1972في عاـ  Landsat. كظهر أكؿ قمر صناعي مدني لالستشعار عن بعد كىو القمر الصناعي األمريكي الندسات ركجر توملنسوف

  10ػ مهدم أ٘ند رشيد، مرجع سبق ذكره، ص 2
 .22، ص 2013، مؤسسة ىنداكم للتعليم كالثقافة، القاىرة، مصر، الجغرافية االقصادية كجغرافية االنتاج الحيوم١نمد رياض،  ػ3
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كيوضح األستاذ بيش دكر كل من ىذه القطاعات الرئيسية الثالثة تار٫نيا كتطور كل منهما، فيضرب مثال  
( يدكر حوؿ الزراعة. بينما كاف  % 80ـ كاف معظم النشاط االقتصادم    1800لذلك حالة فرنسا. ففي عاـ 

ـ  1950لكل منهما (. كُب عاـ  % 10قطاعا الصناعة كاٝندمات يتقاٚناف بقية االنتاج كاٜنرؼ االنتاجية   
لكل منهما (، بينما سا٨نت اٝندمات  % 35تساكت مسا٨نة قطاعي الزراعة كالصناعة ُب النشاط االقتصادم   

كيتوقع اٝنرباء أف مسا٨نة ىذه القطاعات الثالث ُب فرنسا عاـ  ( من ٠نموع النشاط االقتصادم. % 30بػ:   
للخدمات، كمعىن ىذا أف الزراعة قد أخذت  % 80للصناعة، ك % 12للزراعة، ك % 8ستكوف  2100

كلي  معىن االنكماش أف االنتاج الزراعي يقل، بل ىو ُب زيادة  تنكمش على حساب الصناعة كاٝندمات.
مستمرة، لكن الدخل الوطين من الزراعة يقل أماـ ازدياد كل من الصناعة كاٝندمات. كليست ىذه اٜنالة بفرنسا 

 ركها فيها كل دكؿ العآب اٞنتقدـ، كتتجو إليها دكؿ العآب النامية أيضا.فقط، بل تشا

فيقسم اٛنغرافيا االقتصادية إٔب االنتاج كالتبادؿ كاالستهالؾ. ٍب يعود   Alexanderأما األستاذ ألكسندر  
 فيفصل ىذه األقساـ الثالثة على النحو التإب:

 إٔب ثالثة أنواع ىي:قسم ألكسندر االنتاج  : Productonاإلنتاج  .أ 

 يشتمل على االنتاج الطبيعي، سواء الذم تدخل االنساف ُب ٧نوه أك الذم ينمو دكف تدخل نتاج األكلي: اإل
 االنساف. كمن أىم موضوعات االنتاج األكٕب: الصيد، الغابات، التعدين كالزراعة.

 كالزراعية، كصناعات األخشاب. كُب يشتمل على ٗنيع أشكاؿ اٞننتجات الصناعية اٞنعدنية م: و نتاج الثانإلا
 .كيشمل ما يسمى بالصناعات التحويلة ىذا اجملاؿ ٤ند أف قيمة السلعة تتزايد نتيجة لعمليات التصنيع

 يشمل ما نسميو بقطاع اٝندمات ّنا ُب ذلك الصيانة : ) الخدمات ( أك االنتاج العالي نتاج الثالثياإل
 الصحة، السياحة ......إْب.كاإلصالح، األعماؿ البنكية، التعليم، 

 يأخذ الصورتٌن التاليتٌن: : Exchangeالتبادؿ  .ب 

  :اٝناص بالبضائع كاألشخاص، كيؤدم ىذا إٔب تغًن مكاف السلعة، كبالتإب إٔب زيادة سعرىا.النقل 

  :إٔب ىي انتقاؿ ملكية السلعة من يد اٞننتج إٔب يد التاجر إٔب يد اٞنستهلك، كيؤدم تبدؿ اٞنلكية الملكية
 زيادة أسعار السلع كنشأة كل من ْنارة اٛنملة كالتجزئة.
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ىو طريقة استخداـ االنساف للسلع إلشباع رغباتو، ك٬نثل االستهالؾ اٞنرحلة  :Consumptionاالستهالؾ  .ج 
النهائية ُب االنتاج كما يعترب سبب االنتاج َنميع أشكالو كسبب التبادؿ ُب مراحلو اٞنختلفة. كبذلك يكوف 

 االستهالؾ ىدؼ النشاط االقتصادم َنملتو.

  فركع الجغرافيا االقتصادية خامسا:

وضوعات اليت تتناكٟنا اٛنغرافيا االقتصادية فقد أدل ذلك إٔب تشعبها كظهور فركع جديدة نتيجة لتعدد اٞن
 1ٟنا، كأصبحت اآلف تضم الفركع الرئيسية التالية:

 ؛جغرافيا الزراعة 

 ؛جغرافيا الصناعة 

 كاٞنواصالت؛ جغرافيا النقل 

 ؛جغرافيا اٞنوارد االقتصادية 

 جغرافيا التسويق، 

  كالطاقة؛ اٞنعد٘بجغرافيا االنتاج 

 جغرافيا السياحة. 

  الجغرافيا االقتصادية أىداؼ سادسا:

تتمثل الناحية  ،نواحي نفعية مفيدة كتطبيقيو للمجتمع باٞنعنيٌن الضيق كالواسع لجغرافيا االقتصاديةل
أين  يأتوف بفائض السلع اٞنطلوبة كإٔب النفعية الضيقة للجغرافيا االقتصادية فهي تفيد اٞنصدرين كاٞنستوردين من أين

يبعثوف هبا ؟ أما الناحية االقتصادية فهي اٞنسا٨نة ُب حل مشاكل إنتاج الثركة االقتصادية كتأدية اٝندمات ُب 
 كتوزيعها.أماكنها كتبادٟنا كاستهالكها 

  2:اك٬نكن حصر أىداؼ اٛنغرافيا االقتصادية ُب ىدفٌن ٨ن
                                                           

 35ػ علي ىاركف، مرجع سبق ذكره، ص  1
        2019/  01/  25ػ جامعة اٞنلك عبد العزيز، جدة، اٞنملكة العربية السعودية، 2

           http://geo-kau.ahlamontada.com/t15-topic   

http://geo-kau.ahlamontada.com/t15-topic
http://geo-kau.ahlamontada.com/t15-topic
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،  لألنشطة االقتصادية علي األرضمعرفة التوزيع اٛنغراُب:االقتصادية الهدؼ األكاديمي للجغرافيا (1
كدراسة اقتصاديات ، كٓنديد مناطق التخصص اإلنتاجي، ك كتفسًنه كتعليلوكتنظيمها كتباينها اٞنكاف كأسباب ذل

سها القتصادية اليت ٬نار نشطة ااألكتصنيف ، علي خصائصها االقتصادية للمكافاألقاليم كٓنليلها للوقوؼ 
 .قتصادية علي بقية ظاىرت اٞنكافثر األنشطة االأك ، اإلنساف

يتلخص دكر اٛنغراُب االقتصادم لتحقيق اٟندؼ  :الهدؼ النفعي العملي التطبيقي للجغرافيا االقتصادية (2
ُب  العلمي النفعي التطبيقي ٟنذا العلم ُب القياـ بعمل مسح شامل للموارد الطبيعية كاالقتصادية كالبشرية اٞنتاحة

كمع كصف اٜنالة االقتصادية فيها كعمل ، ات الضركرية للتخطيطالدكؿ كأقاليمها اٞنختلفة إلعداد قاعدة البيان
، ضع أفضل ٧نوذج الستخدامات األرضالتحليالت لعلمية النوعية كٓنديد اٞنواقع األفضل لتوطٌن اٞنشاريع كك 

إٕب أف  كْندر اإلشارة. اكل اٞنرتبط بالثركات االقتصاديةكتقييم السياسات اٜنكومية كاٜنلوؿ اٞنقدحة ٞنعاٛنة اٞنش
 ،عاٞنية الطابع مثال مشكلة الغذاءحلوؿ ٟنا أصبحت  عتدرسها اٛنغرافيا االقتصادية لوض اليتبعض اٞنشاكل 
  .ىدر اٞنوارد ،مشكلة الطاقة

ي التحليل اٞنكا٘ب التطبيقي علكيركز اٛنغرافيوف االقتصاديوف الذين يعملوف مع رجاؿ األعماؿ ُب اجملاؿ  
كما ٪نددكف األماكن اليت ٬نكن أف األفواج ،كفرص استخداـ اٞنوارد، كمنتجات اٞنصانع كأسواقها، لتسويق السلع

، أم ٓنديد األماكن السياحية عرب العآب كتقدٙب أىم البيانات حوؿ ىذه اٞنعآب السياحية السياحية يذىبوف إليها
 . مثل للسياح

  البحث في الجغرافيا االقتصادية مناىج سابعا:

لقد ساىم تطور اٞنعرفة االنسانية ُب ٠نمل اٞنيادين إٔب ظهور مناىج عدة ُب ٠ناؿ الدراسات اٛنغرافيا، 
كُب  كمن بينها ُب اٛنغرافية االقتصادية، ك٬نكن ٓنديد ٙنسة مناىج درج اٛنغرافيوف على اتباع أحد منها أك أكثر،

أكاخر الثمانينات ( بدأ يتبلور ظهور منهج جديد، ىو منهج اٞنشكالت. كفيما يلي دراسة ٢نتصرة  الفدة األخًنة  
 1كاآلٌب:  أل٨نية كطبيعة كل منهج

                                                           

  التي يتبعها أفراد يعملوف في نفس المجاؿ كالقواعد االختباراتك  كالخطوات اإلجراءات بشكل عاـ ىو مجموعة من المنهج. 

ػ -107، ص ص  1997نسانية، سوريا، ة العلـو اإل، منشورات جامعة حلب، كليأسس الجغرافية البشرية كاالقتصادية ،ػ ابراىيم أ٘ند سعيد1
108. 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9
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يعد ىذا اٞننهج من أكثر اٞنناىج انتشارا ُب اٛنغرافيا : The Commdity Approachالمنهج المحصولي  (1
االقتصادية ألنو أسهلها، كىو يتناكؿ بالبحث أم ١نصوؿ اقتصادم كفق ٠نموعة من التساؤالت حددىا شو 

E.B. Shaw :كفق اآلٌب 

 أين ينتج احملصوؿ ؟ 

 أين ٬نكن أف ينتج كأف يستهلك ؟ 

 ٞناذا ينتج كٞناذا يسوؽ كٞناذا يستهلك ؟ 

 ينتج ككيف يسوؽ ككيف يستهلك ؟ كيف 

 كقاـ بتقسيمو إٔب قسمٌن: ،Topical Approachكأطلق شو على ىذا اٞننهج اسم اٞننهج اٞنوضوعي 

يتناكؿ دراسة ١نصوؿ ما على الصعيد العاٞني من حيث أماكن زراعتو كالظركؼ المنهج المحصولي العاـ:  -أ 
االنتاج كالتجارة الدكلة ٟنذا احملصوؿ، أم دراسة الشركط الطبيعية اٞنناسبة لتلك الزراعة ككميات االنتاج ٍب تسويق 

 كالبشرية كاالقتصادية النتاج أية غلة كتوزيعها على الصعيد العاٞني.

ىذا اٞننهج احملصوٕب يدرس غلة من الغالت الزراعية ضمن إقليم جغراُب المنهج المحصولي اإلقليمي:  -ب 
إقليم جغراُب كأثرىا ُب زراعة غلة تتناسب شركط زراعتها مع ١ندد، أم إظهار الظركؼ الطبيعية كالبشرية ضمن 

 اإلقليم احملدد للدراسة، فمثال درس شو زراعة الذرة ُب الواليات اٞنتحدة.

يتناكؿ ىذا اٞننهج بالدراسة العوامل اٛنغرافية اٞنؤثرة ُب  :The Principle Approachاألصولي  المنهج (2
أف اٞننهج  Shawاالنتاج االقتصادم، كيوٕب اىتماما للدكيب االقتصادم كالعوامل اٛنغرافية اٞنؤثرة فيو. كقد ذكر 

 اآلتيٌن:األصوٕب يهتم بالقوانٌن األساسية اٞنؤثرة ُب االنتاج كبشكل خاص القانونٌن 

ظركؼ البي ة الطبيعة تضع حدكدا كاضحة إلمكاف السكن كاالنتاج ُب جهات العآب اٞنختلفة، أك أف انتاج  -أ 
نتاج اٞنعد٘ب مثال ٤ند شركطا طبيعة معينة ٓندد طريقة كُب دراسة اإل. غلة بالذات يقتضي ظركفا طبيعية معينة

 ، كما يتحدد شكل االستقرار البشرم ُب اٞننطقة.االستغالؿ، كبالتإب ٓندد التكلفة كحجم االنتاج كعمره

 تأثًن العوامل البشرية كاٞنستول اٜنضارم كاالقتصادم للسكاف ُب مستول النشاط االقتصادم ك٧نط االنتاج. -ب 
حيث تلعب العوامل البشرية ىاما ُب نوع االستغالؿ كٓندد السكن كاإلنتاج ُب مناطق دكف غًنىا حث كلو 
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اٞنستول الفين كاٞنعيشي للسكاف، نتاج مثال: الظركؼ البشرية اليت تؤثر ُب اإل طبيعية. كمنتشاهبت ُب ظركفها ال
 االستقرار السياسي كاالقتصادم، كالعقائد كالعادات كالتقاليد.

يتناكؿ ىذا اٞننهج دراسة اٜنرؼ االقتصادية اليت  :The Occupational Approachالمنهج الحرفي  (3
اجملتمعات البشرية اٞنتباينة من خالؿ ىذه اٜنرؼ، كحرفة الزراعة، الصناعة، التجارة، النقل، ٬نارسها االنساف ُب 

اٜنرؼ. كضمن اٜنرفة الواحدة ٬نكن اف نالحظ التباين بٌن  الصيد كالرعي، النشاط الغايب، كالتعدين كغًنىا من
دة اٞنستول، أك أف تكوف تقنية متقدمة فقد تكوف بدائية أك ذات تقنية ٢نتلفة اك ١ندك  مستويات النشاط اإلنسا٘ب.

تستخدـ أحدث ما توصلت إليو البشرية ُب ٠ناؿ ىذه اٜنرفة. فحرفة الزراعة مثال ٬نكن أف تكوف بدائية تعتمد 
على اٛنهد البشرم أك اٜنيوا٘ب كال تستخدـ أية تقنيات. كبالوقت نفسو ٬نكن أف ٤ند ٠نتمعا ٬نارس حرفة الزراعة 

ة من حيث استخداـ اآلالت كاٞنعدات اٞنتنوعة كاتباع الطرؽ العلمية كاالقتصادية ُب ٧نط بأساليب علمية حديث
الزراعة كاستثمار اٞنياه كطرؽ اٞنكافحة كجين كتوضيبو كتصديره إٔب ما ىنالك من عمليات كنشاطات مكملة 

 لعمليات االنتاج.

 كتصنف اٜنرؼ اليت ٕنارسها اجملتمعات إٔب ثالث ٠نموعات: 

 تشمل الزراعة كالتعدين كالصيد كالرعٍن كالنشاط الغايب. الحرؼ األكلية:مجموعة  -أ 

 تشمل الصناعات التحويلية أم ٓنويل اٞنواد األكلية كالزراعية إٔب منتجات مصنعة.مجموعة الحرؼ الثانية:  -ب 

تضم التجارة كالنقل كاٝندمات كالسياحة ككل النشاطات اليت ٔندـ ٠نموعيت  مجموعة الحرؼ الثالثة: -ج 
 اٜنرؼ األكلية كالثانية.

جديدا ُب الدراسات اٛنغرافية، كىو  يعد ىذا اٞننهج: The Functional Approachالمنهج الوظيفي  (4
 (ٞنتحكمة ُب النشاط االنسا٘ب  اإلنتاج، التجارة كالنقليتناكؿ بالدراسة ٓنليل الدكيب الوظيفي للنظم االقتصادية ا

كبالتإب يأخذ ىذا اٞننهج ُب االعتبار التطور التار٫ني كالتأثًن البشرم  ٢نتلفة،هج تار٫ني مركب كّنستويات كفق من
 اٞنتطور على االنتاج أك التجارة.

نتيجة للدراسات العديدة أمكن مالحظة عدة مستويات من كظائف النظاـ االقتصادم ٬نكن ترتيبها 
كتكفي االستهالؾ احمللي فقط، فبف الوظيفة تار٫نيا، ففي اجملتمعات البسيطة أك حيث تكوف اٞنزرعة منعزلة 

نتاج كالتجارة نظرا لعدـ تعقد كتشابك كظائف اإل نتاج كاالستهالؾ تكوف على أدٗب مستولاالقتصادية لإل
 كالتسويق.
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كمن العناصر األخرل داخل الدكيب الوظيفي، اٞنستول الذم يعمل عليو الفرد داخل البناء االقتصادم،  
عة البدائية مثال ٤ند الفرد يعمل على مستول اٛنماعة كالعشًنة، كُب ىذه اٜنالة فبف كظيفة ففي ٠نتمعات الزرا

 الفرد بسيطة غًن معقدة لقلة تشابكها بغًنىا من الوظائف االنتاجية.

كعلى العك  من ذلك ، فبف الفرد ُب الدكؿ اٞنتقدمة يعمل على عدة مستويات من الوظائف نظرا   
كُب حالة التجارة الدكلية لالنتاج الزراعي يزداد  ه اٜناالت باسوؽ كاالستهالؾ احمللي كالدكٕب.لدابط االنتاج ُب ىذ

 التعقيد ُب كظيفة االنتاج نظرا الرتباطو بالسوؽ الدكٕب ّنا فيو من عناصر خارجة عن الدكلة.

االقتصادية ٠نتمعة ىذا اٞننهج عبارة عن دراسة اٞنوارد  :The Regional Approachالمنهج الإلقليمي  (5
داخل إقليمي ما، كاإلقليم اٞندارم مثال أك قارة من القارات أك قطر من األقطار، فهو يوضح التشابك االقتصادم 

٠نمل اٝنصائص كاإلمكانات اٞنادية اليت  كما يتناكؿ ىذا اٞننهج ُب اإلقليم مبينا تكاملو أك نواحي النقص فيو.
كاف ىذا اإلقليم صغًنا ضمن الدكلة الواحدة، أك كاف كبًنا ليشمل جزءا من توجد ُب إقليم جغراُب ١ندد، سواء  

قارة، كلكنو متماثل إٔب حد كبًن ُب خصائصو اٛنغرافية العامة. كتعطي للصفات اٞنناخية أ٨نية كبًنة عند دراسة 
 أم إقليم كِناصة من الناحية الزراعية.

مالئمة لدراسة الفعاليات االقتصادية كتباينها ضمن ك٬نكن القوؿ أف ىذا اٞننهج يعد من أكثر اٞنناىج  
كيعترب اٞنناخ  الصعيد اإلقليمي أك على الصعيد العاٞني. اإلقليم الواحد أك ضمن األقاليم األخرل سواء كاف على

 ىو العامل األكثر فاعلية ُب تقسيم األقاليم.

ا االقتصادية فقد ظهر آخر يعرؼ ّننهج باإلضافة إٔب كل ما ذكر من اٞنناىج السابقة  ُب دراسة اٛنغرافي 
اٞنشكالت، حيث يتصدر لتحليل أية مشكلة اقصادية أك د٬نغرافية أك بي ية مؤكدا على اظهار كافة العوامل اٞنؤثرة، 

مستول ُب  كاٞنتفاعلة مع بعضها ُب نشأة كتشكل اٞنشكلة كٓنديد دكر أم عامل، أك العامل األىم، كإٔب أم
اٞنشكلة اٞندركسة. لقد أظهر ىذا اٞننهج مركنة كمقدرة عظيمة ُب معاٛنة مشكالت معاصرة كتلوث البي ة كتد٘ب 

 .كتدىور التنوع اٜنيوم كالنمو العشوائي للمدف كتباين فاعلية قول االنتاج االنتاجية

غرافية االقتصادية. كيتميز ىذا كما بدأ ينمو كيتبلور ُب السنوات األخًنة اٞننهج الكمي ُب دراسة اٛن 
اٞننهج ّنحاكلتو إخضاع الظاىرات االقتصادية كعالقتها اٞنكانية للقياس الرياضي. كيؤدم ىذا اٞننهج إٔب توصيف 

 ألكثر دقة للظاىرة االقتصادية بعالقاهتا اٞنختلفة.
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  استخداـ الكمبيوتر في الجغرافية االقتصاديةنظم المعلومات ك  ثامنا:

مفهـو علمي جديد ظهر   GIS ) Geographical Information System   اٞنعلومات اٛنغرافيةنظم 
فهو عبارة  ،ظاـ اٞنعلومات اٛنغرافية ككظيفتوكتفاكتت اآلراء حوؿ تعريف ن، اٞنعلومات اٞنعاصرة كالكمبيوتر مع ثورة
 .قاعدة بيانات خاصة باٞنكافعن 

يوتر ُب إدخاؿ البيانات الكثًنة اٞنتنوعة عن مكاف ما إٕب أجهزة الكمبتعتمد نظم اٞنعلومات اٛنغرافية علي  
كالكشف عن ، مع تفسًنىا بواسطة برامج معينةفيقـو الكمبيوتر باٛنمع بينها ، صورة طبقات ٜنفظها عليو

كمن ٍب ، طلوبةنماذج كاأل٧ناط اٞنالعالقات اٞنكانية اٞنتشعبة الكثًنة اٞنعقدة مع تفسًنىا كاٝنركج بتعميمات كعمل ال
 .اٛنغرافية تفيد ُب القرارات اٞنتعلقة بالثركات الطبيعية كاالقتصادية كاستغالٟنا كتبادٟنا كتسويقها اٞنعلومات ف نظمبف

كقدرهتا علي التعامل مع   ،لسرعة ُب تنفيذ العمل ك مع الدقةكتتميز أداة نظم اٞنعلومات اٛنغرافية با 
كأخًنا فبف نظم اٞنعلومات اٛنغرافية اليت تستخدـ ُب دراسة  .تكلفة ذلك مع ا٦نفاضكميات ىائلة من البيانات 

ىو التقاط الصور من سطح األرض كباطن األرض بدقة ك  نظاـ االستشعار عن بعدب عمل االقتصادية تاٛنغرافيا 
 ىألرض كباطنها كتعك  ىذه الصور علعالية جدا تعتمد علي التصوير الفضائي كترسل موجات لسطح ا

يتكوف االستشعار حيث ا، ساعة يومي 12تستخدـ بدال من اٞنسح اليدكم كتقـو باٞنسح كل ، حيث األجهزة
القمر الصناعي الذم ٪نمل األجهزة اليت تستقبل ىذه البيانات اليت تبعث هبا بعض العناصر أ٨نها عن بعد من 

 1.عيانصالقمر الىذا األجهزة احملمولة علي 

  العالقة بين الجغرافيا االقتصادية كالعلـو األخرل تاسعا:

تسػػػتمد اٛنغرافيػػػا االقتصػػػادية جػػػزءا كبػػػًنا مػػػن موضػػػوعاهتا مػػػن عػػػدة علػػػـو طبيعيػػػة كاجتماعيػػػة، فمػػػن العلػػػـو 
الطبيعية تستعٌن باٞنناخ كالنبات كاٜنيواف كاٛنيولوجيا. كمن العلـو االجتماعية تستعٌن بالسػكاف كاالجتمػاع كالتػاري  
كالسػياية كاالحصػػاء، باإلضػافة إٔب علػػم االقتصػاد كالعلػػـو اٞنتصػلة بػػو كالتسػويق كالتجػػارة اٝنارجيػة كىػػي علػـو ترتكػػز 

 2دراستها على طرؽ االنتاج كالعوامل االقتصادية اٞنؤثرة ُب االنتاج كطرؽ تنظيم اٞنشركعات اٞنختلفة كٕنويلها.

كعملية  ،افو من اختصاص علم ىندسة البدكؿيات اكتشفمثالن إذا أردنا دراسة زيت البدكؿ ٤ند أف عمل 
أما عمليات التسويق كالتوزيع فهي عمليات تدخل .  تنقيتو كتكريره كنقلو ىي عملية من اختصاص صناعة البدكؿ

                                                           
               2019/  01/  25ػ جامعة اٞنلك عبد العزيز، جدة، اٞنملكة العربية السعودية، 1
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  25ػ ١نمد ٙني  الزككة، مرجع سبق ذكره، ص 2
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 كىل اٞنوقع مناسب لإلنتاج أـ ال،  ،فهو دراسة مشاكل اٞنوقع أما دكر اٛنغرافية االقتصادية .ُب علم االقتصاد
 ،كسائل اٞنواصالت كاختيار أصلحها كأين ٬نكن أف تقاـ عمليات التكرير كدراسة ،كأين ستتوفر مناطق االستهالؾ

 .كدراسة السلع اٞننافسة كمناطق إنتاجها ،كأثر البي ة على اإلنتاج

ات كللجغرافية االقتصادية عالقة كثيقة بعلم االقتصاد حيث تعاِب اٛنغرافية االقتصادية بعض النظري  
فعلى دارس اٛنغرافية . كلذلك فبف العالقة كثيقة بٌن العلمٌن، شكالت اليت يدرسها علم االقتصادكاٞنوضوعات كاٞن

االقتصادية أف يلم ّنبادئ كقواعد كنظريات علم االقتصاد حث يستطيع تفسًن العوامل االقتصادية اٞنؤثرة ُب إنتاج 
االقتصاد أف يدرس اٛنغرافية االقتصادية اليت تعاِب موارد الثركة كعلى دارس .  كتبادؿ كاستهالؾ السلع كاٝندمات

  .االقتصادية اليت هتدؼ إٔب ٓنقيق غايات اإلنساف

كعليهم أف  ،اخل األقاليم اٛنغرافية اٞنختلفةفاالقتصاديوف ُب حاجة إٔب فهم األس  االقتصادية ُب د 
كلذلك نشأت النظم .  يبحثوا ُب اٞنشكالت اليت نتجت عن ندرة اٞنوارد كىذه الندرة نتيجة لكثرة اٜناجات

فعلم االقتصاد يدرس اٛنهد الذم يبذلو اإلنساف حث . دية كمشكلة اإلنتاجاالقتصادية لعالج اٞنشكلة االقتصا
د الذم كاٛنه ،فاٜناجات ىي احملرؾ, نفقات ٣نكنةجهد ك يتمكن من إشباع حاجاتو اٞنتعددة كطرؽ إشباعها بأقل 

من ُب دراستهم لغلة كالقطن يتناكلوف اٞنوضوع ك  .بينما إشباع اٜناجات ىو الغاية ،يبذلو اإلنساف ىو الوسيلة
كٕنويل  ،كاٞننفعة اٜندية ،األسعار كالتكاليف اإلنتاج كتقلبات ،كالعرض كالطلب ،النواحي اليت تتحكم ُب أسعاره

 . كالتخزين كالتسويق دكف الربط كالتوزيع كالوصف كالتعليل الذم هتتم بو اٛنغرافية االقتصادية ،شركعات اإلنتاجم

فهي تتناكؿ دراسة القطن من ناحية . لكن اٛنغرافية االقتصادية تعاِب اٞنوضوع بطريقة ٔنتلف عن ذلك 
هتتم  أم ألا, راُب كتعليل ىذا التوزيع ككمية اإلنتاجطبيعة ىذه الغلة كالعوامل اٞنتحكمة ُب إنتاجها كتوزيعها اٛنغ

باإلنتاج ُب حٌن يهتم على االقتصاد بالتوزيع كاالستهالؾ كمن ىنا تربز العالقة بٌن العلمٌن فهناؾ ارتباط بٌن 
 . اإلنتاج كالتوزيع كاالستهالؾ

ع كاٝندمات االقتصادية تدرس السلفاٛنغرافية , ءكما توجد عالقة بٌن اٛنغرافية االقتصادية كعلم اإلحصا 
، ضي كىذا ما يقـو بو رجل اإلحصاءكال يكوف ذلك دقيقان إال باستخداـ القياس الريا ،كتقي  العالقات بينها

كلذلك كاف من الضركرم . حٌن يقـو بوضع القوانٌن الرياضية اليت تصلح لالستخداـ ُب ٠ناؿ اٛنغرافيا االقتصادية
 1.القتصادية باإلحصاءأف يلم دارس اٛنغرافية ا

                                                           
  .39-38ىاركف، مرجع سبق ذكره، ص ص  ػ علي1
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 ف: جغرافيا السكاالثانيالمحور 

 تمهيد:

اإلنساف ىو با٘ب اٜنضارة، كيده اليت تزرع األرض كتقيم اٞنصانع كٕند الطرؽ كتصنع كسائل النقل كٕنهد  
األمة تقاس بعدد سكالا كّنقدار ما يتميزكف بو من نشاط كصحة، كما  ٜنياة أفضل لو كٞنستقبل أجيالو. كحيوية

 ينتجوه من زراعة كصناعة كما يقدموه من خدمات كما يستخرجوه من ثركات طبيعية لصاّب اإلنساف.

كقد ركز اٛنغرافيوف إىتمامهم على اإلنساف بوصفو ساكنا لألرض كمهتما ّنظاىرىا كأشكاٟنا كمواردىا،  
نوع العالقة بٌن عناصر البي ة الطبيعية كنشاط اإلنساف كاآلثار اٞنتبادلة بينهما. كمن ىنا جاء  كالتأكد على

اإلىتماـ بدراسة اٛنماعات البشرية ُب عالقاهتا مع الوسط اٛنغراُب. كمعىن ىذا أف تعىن اٛنغرافيا بدراسة اإلنساف 
تأكد على توزع البشر الذم ٫نتلف من مكاف بوصفو ٠نموعا ال فردا ُب عالقتو مع الوسط الذم يعيش فيو، كال

 لغًنه.

كمن ىنا جاءت الفكرة اليت تقوؿ أف توزع السكاف كتباينهم اٞنكا٘ب كٓنليل ىذا التباين يعد من أىم  
الظواىر اليت هتتم هبا جغرافيا السكاف. حيث أف ظاىرة التوزع تتغًن زمانيا كمكانيا، ذلك ألف كجود اإلنساف ُب 

 تقإب كعرضة للتغًن بسبب حركة السكاف الطبيعية كاٞنكانية. أم مكاف ىو إن

 جغرافيا السكاف كعالقتها بعلم الديموغرافيا أٌكال:

بدأت جغرافيا السكاف تأخذ شكلها بعد اٜنرب العاٞنية الثانية، كذلك  مفهـو جغرافيا السكاف كأىميتها: (1
الفرنسي الذم  1951سنة   Piere Georgeبعد نشر العديد من الكتب من قبل اٞنهتمٌن هبذا العلم كمنهم 

الذم  1953سنة   Glenn Trewarthaعك  ُب كتابو اىتماـ الدكلة باٞنسائل الد٬نوغرافية، ككذلك األمريكي 
أماط اللثاـ ُب خطابو الذم ألقاه أماـ آناد اٛنغرافيٌن األمريكيٌن عن مغزل جغرافيا السكاف ك١نتواىا، كمنذ ذلك 
التاري  فبف ما كتب عن ىذا العلم قد تزايد كما كنوعا كبدأ يأخذ طريقو ُب منهج اللمستقبل ُب أقساـ اٛنغرافيا  

 كفرع من فركعها البشرية اٟنامة.

وارتا ُب تعريفو ٛنغرافيا السكاف أف مضمولا يدكز ُب فهم التباينات اإلقليمية ُب الغطاء تري كقد أكضح 
السكا٘ب لألرض، كيشمل ذلك دراسة العوامل اٞنؤثرة ُب ىذا الغطاء هبدؼ الوصوؿ إٔب ىذا الفهم، كىناؾ باحث 

العلم الذم يدرس أساليب  يعرؼ ىذا العلم بأنو: " Zelinskyأمريكي آخر ُب جغرافيا السكاف ىو زيلنسكي 
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تكوف الشخصية اٛنغرافية لألمكنة كانعكاسها على ٠نموعة الظاىرات السكانية اليت تتباين ُب الزماف كاٞنكاف، كما 
ألا تتبع قوانينها السلوكية متفاعلة الواحدة مع األخرل كمع الظاىرات الد٬نوغرافيا اٞنتعددة. "، ك٪ندد زيلنسكي 

ب أ٨نيتها: الوصف اٞنبسط ٞنوقع األعداد كاٝنصائص ثالثة أ٧ناط من االىتمامات ُب ترتيب تصاعدم حس
السكانية   أم أين توجد؟(، ٍب تفسًن االختالفات اٞنكانية ٟنذه األعداد كاٝنصائص   أم ٞناذا توجد ؟ (، ٍب 
التحليل اٛنغراُب للظاىرات السكانية   أم العالقات اٞنتبادلة بٌن االختالفات اٞنكانية للسكاف مع باقي العناصر 

 غرافية ٟنذا اٞنكاف (.اٛن

كىي باحثة جغرافية فرنسية مهمة اٛنغراُب  Madame Beaujeu Garnierكٓندد السيدة بيجو ػ جارنيًن  
السكا٘ب ُب ُنث اٜنقائق الد٬نوغرافيا ُب بي تها اٜنالية كدراسة األسباب كخصائصها األصلية كنتائجها اٞندتبة 

ن اٞنشكالت تتضمن توزيع السكاف على سطح األرض، كتطور كتبٌن ىي األخرل ثالث مستويات م عليها،
 اجملتمعات البشرية ٍب درجة النجاح كالتقدك الذم حققتو.

أحد اٛنغرافيٌن اال٤نليز أف جغرافيا السكاف هتتم بتحليل االخالفات  Clarkeكذلك يذكر كالرؾ  
اٞنكانية ُب التوزيع كالدكيب كاٟنجرات كالنمو السكا٘ب كعالقتها بتباين اٝنصائص البي ية، ك٬نيز كالرؾ بذلك بٌن 

لد٬نوغرافية كعالقتها ُب أف األكٔب هتتم بفهم التباين ُب اٞنتغًنات ا Demographyجغرافيا السكاف كالد٬نوغرافيا 
بباقي اٞنتغًنات اٞنرتبطة هبا، كالتمييز الثا٘ب بينهما ٬نكن فيما ذكره من أف الد٬نوغراُب يكرس جهده لألرقاـ كيعتمد 

   1بالدرجة األكٔب على األساليب اإلحصائية بينما اٛنغراُب السكا٘ب يربط األرقاـ باألماكن كيعتمد على اٝنرائط.

السٌكاف ىي فرع من فركع اٛنغرافٌية البشريٌة تقـو على دراسة العالقة بٌن السٌكاف كالبي ة، جغرافٌية إذا  
كتدرس توزيع السٌكاف ُب مكافو كتفسًن ىذا التوزيع، كما هتتم بدراسة االختالفات كالعوامل اٞنؤثرة ُب توزيع 

م اٜنصوؿ عليها من دراسة اجملتمع السٌكاف على األرض، كتعتمد اٛنغرافٌية السكانٌية على البيانات اليت يت
السٌكا٘ب، ككلما كانت ىذه البيانات دقيقة كمنتظمة كمتوفرة كانت دراسة اجملتمع أدؽ ككانت ىذه الدكلة أصدؽ 
كأقرب للواقع ُب التخطيط ٞنستقبلها االجتماعٌي كاالقتصادٌم، كتساعد ىذه البيانات اإلحصائٌية الدكلة على توجيو 

لدكلة اٞنستقبلٌية، كالتعٌرؼ على د٬نوغرافٌية اجملتمع السائدة كمعرفة العالقات بٌن الظواىر سياسات كٔنطيطات ا
 .الد٬نوغرافٌية كعوامل التنمية االجتماعٌية على مستول الفرد كاٛنماعة

                                                           
  .23-22، ص ص 1993، دار اٞنعرفة اٛنامعية، الطبعة الرابعة، االسكندرية، مصر، جغرافيا السكاف أسس كتطبيقاتػ فتحي ١نمد أبو عيانة، 1
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تكمن أ٨نٌية جغرافٌية السٌكاف ُب فهم حقائق السٌكاف على أرض الواقع من ناحية عددىم كتوزيعهم ك  
كالعوامل اٞنؤثرة ُب ذلك، كما ألا تساعد الدكلة كاٛنهات اٞنختصة على التخطيط للمسقبل من ناحية اٛنغراُب 

، كما ٟنا دكره مهمه ُب معرفة العالقات اإلنسانٌية السائدة ُب  تأمٌن احتيجاهتم كمتطلباهتم من مسكنو كغذاءو كتعليمو
 .اجملتمع كأ٨نٌية ىذه العالقات

كجغرافيا السكاف على الكم، إال  تعتمد كل من الد٬نوغرافيا م الديموغرافيا:عالقة جغرافيا السكاف بعل (2
أف لكل منهما اىتمامو كمنهجو الكمي اٝناص من حيث اإلٞناـ كاٞنعرفة باٛنانب اإلحصائي كالبيانات 

مية. ُب اإلحصائية. فالد٬نغراُب يعتمد على ٢نتلف اٝنصائص الطبيعية كالذىنية كالشخصية للسكاف كعالقاهتم الك
حٌن أنيعمل اٛنغراُب السكا٘ب على تفسًن العالقات الداخلية اٞنعقدة بٌن الظواىر الطبيعية كالبشرية من ناحية، 
كمع السكاف من ناحية أخرل ُب ىذا اٞنكاف أك ذاؾ. كأف التوضيح أك التحليل لتلك العالقات ىي من اختصاص 

 الباحث ُب اٛنغرافيا السكاف.

منهج تستمد منو معظم الدراسات االجتماعية كاٜنيوية مادهتا، كمن ٍب  أبسط صورىاكالد٬نوغرافيا ُب  
فبلا تثرم ىذه الدراسات كتنمي مادهتا. كأصبح مفيدا للجغراُب السكا٘ب أف يستعٌن بالد٬نوغرافيا. كٟنذا كاف ال 

٬نوغراُب، أللا  سوؼ بد كأف تتضمن أم دراسة ٛنغرافيا السكاف. دراسة ٢نتصرة ألبسط أساليب التحليل الد
 تكوف األدكات الرئيسية اليت تساىم ُب استكماؿ البناء اٞننهجي ٛنغرافيا السكاف.

كُب الوقت الذم هتتم جغرافيا السكاف باٞنكاف كالبعد اٛنغراُب، ٤ند الد٬نوغرافيا هتتم بالصفات الطبيعية  
من حيث اٛنوىر حوؿ  كتتفق األراء للسكاف كخصائصهم العامة، كتدرس السكاف موضوعا مستقال منفردا.

 ىتماـ جغرافيا السكاف بالتوزيع كالكثافة كالدكيب العمرم كالنوعي كاٜنالة الزكاجية كاٝنصوبة كالوفيات كاٟنجرة.إ
 إال أف اآلراء تكوف ٢نتلفة حوؿ إىتماماهتا باٝنصائص اٞنتعلقة باٞنهنة كالدين كاللغة كالساللة.

حث لكل من جغرافيا السكاف كالد٬نوغرافيا ال تعين فصال تاما بينهما، بل أف أما بالنسبة جملاالت الب 
ىناؾ عالقة تكاملية بٌن العلمٌن، حيث يتناكؿ كل منهما الظاىرة السكانية من جوانب ٢نتلفة. فالد٬نوغرافيا 

يح ٢نتلف العوامل اليت تتناكؿ اٛنانب الرقمي كاٛنغرافيا اٛنانب التحليلي بغية ٓنديد اإلطار اٞنكا٘ب الصحيح كتوض
ٓنكم عالقات السكاف ببي تهم داخل حدكد ىذا اإلطار. كعموما يوجو اٛنغرافيوف إىتمامهم ٥نو اجملتمعات، ُب 
حٌن يتجو اإلٕناـ األكؿ للد٬نوغرافيا إٔب الدكيب االجتماعي ككظيفتو. كعليو فبف الدابط بٌن العلمٌن يكوف متينا، 

ا من ناحية، كال يساعد على مواكبة جغرافيا السكاف لركب التطور العلمي اٜنديث كالفصل بينهما يعد أمرا صعب
من ناحية أخرل، ذلك ألف  معظم اٛنغرافيٌن يدركوف مدل األ٨نية كالعالقة بٌن البحث الد٬نوغراُب كاٛنغراُب، كقد 



 الاقتصـــــــــــاديـــــــة الجغـــــــرافيــــــا

 

 

19 

ت اٞنختلفة ُنثا عن إجابات يوسع رؤيتو للعالقا اٛنغراُبظهر ىذا االْناه جليا ُب السنوات األخًنة عندما بدأ 
  1ٜنركة اإلنساف داخل اإلقليم كعوامل ىذه اٜنركة معتمدا على التحليل الرقمي أساسا كقاعدة.

  العوامل المؤثرة في التوزيع المكاني للسكاف ثانيا:

 يتأثر توزيع السكاف ُب العآب ّنجموعتٌن من العوامل كىي العوامل الطبيعية كالبشرية:

 العوامل الطبيعية: مجموعة (1

يلعب اٞنناخ دكران رئيسيان ُب ٓنديد خصائص الدبة كالغطاء النباٌب كاٜنيوا٘ب ُب أٌم منطقة، فهطوؿ  :المناخ .أ 
األمطار كدرجات اٜنرارة اٞنناسبة أدت إٔب قياـ اٜنضارات ُب ٢نتلف العصور، بينما توجد بعض اٞنناطق اٛنغرافية 

كاف نتيجة ارتفاع درجات اٜنرارة بشكلو كبًنو، حيث يرافقها ارتفاع الرطوبة، ال يسكنها سول عدده قليله من الس
 . أك ا٦نفاض اٜنرارة بشكلو كبًنو، ففي كلتا اٜنالتٌن تزداد نسبة اإلصابة باألمراض بٌن اٜنيوانات كاإلنساف

إٌف توفر اٞنياه من ضركرات االستقرار لإلنساف كاٜنيواف، لذلك تدكز الكثافة السكانية حوؿ  :المياه .ب 
األلار، كالبحار، كالبحًنات كاٞنناطق اليت تتساقط فيها األمطار بغزارة، بينما اٞنناطق اليت : أحواض اٞنياه، مثل

 . ر اٜنياٌبتعا٘ب من ا٦نفاض األمطار فبٌلا ال توفر بي ةن مناسبةن لالستقرا

تزداد الكثافة السكانية ُب اٞنناطق السهلة، حيث يستطيع اإلنساف ٣نارسة نشاطاتو الزراعية  :التضاريس .ج 
 . كالصناعية، كيسهل عليو التنٌقل من مكافو آلخر، بينما تقٌل ُب اٞنناطق اٛنبلية كالوعرة نظران لصعوبة التحٌرؾ فيها

ة بالعوامل السابقة، كتؤثر بدكرىا ُب استقرار السكاف فيها نظران تتأثر نوعية كخصائص الدب :خصائص التربة .د 
 .لقدرتو على ٣نارسة نشاطو الزراعي كبالتإب توفر الغذاء لو كٜنيواناتو

 مجموعة العوامل البشرية: (2

ىو نسبة الوفيات، كالوالدات، كاٟنجرات، فاٞنناطق اليت تقٌل فيها نسبة الوفيات كتزداد  :العامل الديمغرافي .أ 
نسبة اٞنواليد تعا٘ب من كثافةو سكانيةو عالية، كما أٌف اٞنناطق اليت تزيد نسبة اٟنجرة منها فبٌلا تعا٘ب من ا٦نفاض 

يهاجىر إليها ترتفع نسبة الكثافة 
 . السكانية فيهاالكثافة السكانية، كاٞنناطق اٞن

                                                           
 .38 -37، ص ص 2016اف، ٔب، عمٌ ر، الطبعة األك للنش ر الوضاح، دادراسات سكانية في الجغرافيا كعلم الديمغرافياػ عباس فاضل السعدم، 1
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تعد ىذه العوامل مهمةن جدان ُب ٓنديد توزٌع السكاف؛ نظران لتوفر األعماؿ اليت ٬نكن  :العوامل االقتصادية .ب 
ٟنم العمل هبا كتأمٌن متطلبات اٜنياة، لذلك نالحظ ىجرة الكثًن من سكاف اٞنناطق الريفية كاٞنناطق الفقًنة إٔب 

 . ةن اقتصاديةن اٞنناطق اٞندنية، كاٞنناطق األكثر قو 

يبتعد السكاف عن االستقرار ُب اٞنناطق اليت تفتقر لألماف كاالستقرار السياسي، كتكثر  :العوامل السياسية .ج 
 .هبا اٜنركب كالنزاعات، كيبحثوف عن اٞنناطق اليت توٌفر األمن كاالستقرار

  القة بين النمو السكاني كالمواردالنظريات كالمفاىيم حوؿ الع ثالثا:

ظهرت آراء ككجهات نظر متعددة حوؿ ٧نو السكاف كتزايد أعدادىم منذ زمن لي  بالقصًن. فهناؾ  لقد
من برل أف ٧نو السكاف خًن ينبغي تشجيعو، كىناؾ من يعتقد أه شر ال بد من كبح ٗناحو كٜند منو. كبعضهم 

 ة، كمشاىدات بي ية.يعتمد على مبادئ دينية، كبعضهم اآلخر يستند على أس  اقتصادية، كمسائل اجتماعي

االىتماـ بالسكاف حديثا كجديدا، فقد حظيت الظاىرات السكانية باىتماـ الكثًن  ُب اٜنقيقة، ٓب يكن 
ٕنتد من حضارات الفراعنة، الصينٌن، كاليوناف، إٔب العرب كاٞنسلمٌن،  من اٞنفكرين كالكتاب منذ العصور القد٬نة،
 لجدؿ الفكرم كموضوعا تتجاذبو االْناىات الفكرية كاأليديولوجية.ٍب أصبحت ُب الوقت اٜناضر ٠ناال كاسعا ل

، دكف االعتماد على من خالؿ كتاباهتم عن موضوعات ذات صلة بالسكافتطرقوا  القدامى فاٞنفركرين 
إحصاءات سكانية دقيقة ُب غالب األحياف. فتشًن اٞنصادر على سبيل اٞنثاؿ إٔب أف كونفوشيوس كغًنه من كتاب 

القدماء تناكلوا مسألة التناسب بٌن مساحة األرض كعدد السكاف، كأشارك ُب كتاباهتم إٔب توزيع السكاف، الصٌن 
 كتعرضو للعوامل اٞنؤثرة ُب ٧نو السكاف ك٥نوه.

كُب بعض كتبو مثل  اٞنفكركف اليونانيوف، كخاصة أفالطوف، باٜنجم األمثل للسكاف، اىتمكما  
إٔب أنو ينبغي نثبيت عدد السكاف ُب اٞندينة عند عدد معٌن، مع تعويض ما يفقد  "، فيشًن"اٛنمهورية" ك"القوانٌن

األمراض كاٜنركب، عن طريق تنظيم عدد عقود الزكاج. كيوضح أفالطوف أف العدد األمثل لسكاف اٞندينة  بسبب
اد من كاحد إٔب نسمة، مربرا اختياره ٟنذا العدد بالذات، باف ىذا العدد يقبل القسمة على كل األعد 5040ىو 

، ٣نا يسهل تقسيم األراضي ك٥نوىا. كعالكة على ذلك يشًن إٔب أنو 12عشرة، ككذلك يقبل القسمة على العدد 
ينبغي التدخل من قبل اٜناكم إذا زاد عدد سكاف اٞندينة عن اٜنجم األمثل اٞنذكور آنفا، من اجل اٜند من 

كالسماح َنني  األجانب، عندما  بينما تشجيع النسل عددىم، عن طريق ٓنديد الزكاج كالنسل كمنع اٟنجرة،
 ينقص العدد عما ىو مقدح.
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من أبرز األمثلة الىتماـ العرب بالسكاف، فهو يرل أف اجملتمعات ٕنر  يعد ابن خلدكف ،كمن جهة أخرل 
ؿ ػ يشهد اجملتمع ّنراحل من التطور، يتأثر خالٟنا عدد اٞنواليد كالوفيات. ففي اٞنرحلة األكٔب ػ على سبيل اٞنثا

ارتفاعا ُب معدالت اٞنواليد، كا٦نفاضا ُب الوفيات، ٣نا يؤدم إٔب ٧نو السكاف، كتزايد أعدادىم، ٍب ينتقل اجملتمع 
إٔب اٞنرحلة األخًنة، ُنيث يشهد ظركفا د٬نوغرافية ٢نتلفة، تتمثل ُب ا٦نفاض معدؿ اٞنواليد، كارتفاع معدؿ 

يعزك النمو اٞننخفض ُب اٞنرحلة األخًنة   اٞنرحلة األكٔب بنشاط السكاف، بينماالوفيات. كيربط ابن خلدكف النمو ُب
من تطور اجملتمع إٔب ظهور اجملاعات، كالثورات، كاالضطرابات، ٣نا يؤدم إٔب ا٦نفاض نشاط السكاف، كمن ٍب قلة 

  1النسل.

كُب العصر اٜنديث، كخاصة القرنٌن اٞناضيٌن نالت الظاىرات السكانية اىتماما كبًنا جدا، أدل إٔب ٧نو  
الداث الفكرم الد٬نوغراُب، كظهور كثًن من النظريات كاألفكار، إٔب جانب ابتكار األساليب كطرؽ التحليل 

 2اٞنتنوعة. فظهر نوعاف من النظريات، ٨نا:

  ٧نو السكاف ُب ضوء طبيعة اإلنساف من الناحية البيولوجية، كترل أف اإلنساف كسائر تفسر النظريات الطبيعية
الكائنات غًن قادر على التحكم ُب أعداده. كمن أبرز الذين أسهموا ُب ىذا االْناه كل من: سادلر، دبلدام، 

 سبنسر، كجيين كغًنىم.

 ة كاالقتصادية كالبي ية، كتنظر إٔب اإلنساف تتجو إٔب فهم النمو السكا٘ب من خالؿ العوامل االجتماعي نظريات
بأنو عقال٘ب  ٬نكن أف يتحكم ُب عملية تكاثره، كزيادة أعداده. كقد أسهم كثًن من العلماء كاٞنفكرين ُب تفسًن 

كتندرج نظرية التحوؿ  النمو السكاف من ىذا اٞننظار، كمن أبرزىم: مالثوس، مارك ، ريكاردك، كغًنىم.
ه اجملموعة من األدبيات النظرية. ككما ذكرنا آنفا، فبف الفكرة كراء نظرية التحوؿ الد٬نوغراُب الد٬نوغراُب ضمن ىذ

 تكمن ُب أف اٞنتغًنات االقتصادية كاالجتماعية كفيلة ببحداث تغًنات د٬نوغرافية.

ٓب ٓنافظ النظريات اليت تعتمد على القانوف الطبيعي البيولوجي على جاذبيتها ُب الوقت  كعلى أية حاؿ، 
 اٜناضر، نتيجة النظر إٔب النمو السكا٘ب نظرة مشولية تتمحور حوؿ العالقة بٌن السكاف كالتنمية البي ية.

 
                                                           

  .495-494، ص ص 2008، ـ.ع.س، دار اٞنؤيد، الطبعة الثانية، الرياض، السكاف المفاىيم كاألساليب كالتطبيقاتػ رشود بن ١نمد اٝنريف، 1
  496ػ رشود بن ١نمد اٝنريف، نف  اٞنرجع السابق، ص 2
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يات ُب ىذا اجملاؿ كاٞنوارد الطبيعية سنستعرض أبرز النظر من أجل ربط العالقة بٌن النمو السكا٘ب  
 1كأ٨نها:

يعد مالثو من األكائل من كتبو حوؿ العالقة بٌن السكاف كالغذاء، عندما ظهر  نظرية توماس مالثوس: (1
حيث أشار  ،"  The Principles of  Populationمبادئ السكاف بعنواف " 1798كؿ اٞنعركؼ ُب عاـ مقالو األ

فيو أف قدرة اإلنساف التناسل أعظم من قدرة األرض على إنتاج الغذاء للسكاف. بعبارة أخرل، إف السكاف ٬نيلو 
إٔب التزايد بدرجة تفوؽ زيادة اٞنوارد الغذائية الالزمة ٟنم، حيث أشار أف تزايد األعداد السكانية على شكل متتالية 

 متتالية حسابية، كمع مركر الزمن سيصل العآب إٔب نقطة يصبح فيها الغذاء يتزايد على شكل ىندسية، بينما الغذاء
ىا تعمل على إيقاؼ غًن كاؼ للسكاف، عندىا ٓندث ضوابط، جوع كسوء تغذية، كمشكالت اجنماعية، كغًن 

كتأخًن  كدعا فيها إٔب اتباع سياسات لتقليل عدد اٞنواليد 1817ٍب أعاد كتابة مقالة جديدة عاـ النمو السكا٘ب. 
 سن الزكاج.

" Surplus PopulationTheory"ية مالثوس كقدـ أفكاره ُب نظرية ك  نظر انتقد مار نظرية كارؿ ماركس:  (2
كتضمنت ىذه النظرية أفكارا منها: يدفع للعامل أجرة أقل من اإلنتاجية اليت يقدمها، ألف صاحب العمل ٪نصل 
على نصيب األسد، كنتيجة الستخداـ اآلالت كاٞنعدات ٪ندث فائض ُب األيدم العاملة كا٦نفاض ُب األجور، 

كيضيف بأف نظاـ ملكية لناتج عن الرأٚنالية. كبالتإب فقر كجوع كأمراض اجتماعية أخرل نتيجة ٞنمارسة الظلم ا
األراضي مسؤكؿ عن إنتاج الغذاء اٞننخفض، حيث يكوف إنتاج الغذاء غًن مناسب، األمر الذم يؤدم إٔب أف 

 يصبح النمو السكا٘ب مشكلة.

القنبلة بعنواف " 1968كضع كتابا سنة  ) المالثوسية الحديثة (:  Paul Ehrlichيرليخ نظرية بوؿ إ (3
"، حيث يزيد معدؿ النمو السكا٘ب على معدؿ تزايد الغذاء، كأشار إٔب أف The Population Bombالسكانية 

قدرة األرض على ْنديد مواردىا ١ندكدة، كتوقع حدكث مشكالت د٬نوغرافية نتيجة نقص الغذاء ىذا، كقاؿ 
لرف اٞناضي، كأشار إٔب أف سكاف آسيا كإفريقيا ستجوع ماليٌن البشر حث اٞنوت ُب السبعينيات كالثمانينيات من ا

كعلى الدكؿ الصناعية ُب أكركبا كأمريكا الشمالية ترشيد استهالكها الغذائي، كقد كأمريكا الالتينية ىم اٛنوعى، 
 يؤدم األمر إٔب حركب نوكية.

                                                           
  .285-284، ص ص 2015ٔب، عماف، األردف، كالتوزيع، الطبعة األك  ، دار كائل للنشرجغرافية السكافػ كايد عثماف أبوصبحة،1
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كتابا   الذم كضع  Julian Simonمن قبل اقتصادم ىو جولياف سيموف  كتعرضت نظريتو إٔب انتقاد 
، حيث أشار فيو إٔب أف العالقة بٌن النمو السكا٘ب كالنمو 1981حوؿ اقتصاديات النمو السكا٘ب عاـ 

االقتصادم ليست كما يصفها إيرلي ، كتتضمن مبالغة ُب حدكد اٞنوارد، كأشار إٔب أف السكاف يشكلوف اٞنورد 
عالية كبناء مساكن رخيصة كآمنة ألعداد النهائي، كما يستطيع اإلنساف التوصل إٔب إنتاج ١نصوؿ ببنتاجية 

 سكانية متزايدة.

  التركيب السكاني رابعا:

ذلك أللا توضح مدل تأثًن العمليات  ،السكا٘ب على قدر كبًن من األ٨نيةتعد دراسة الدكيب 
وة العاملة الد٬نوغرافية اٜنيوية كاٟنجرة على ف ات السن كنسبة النوع ُب داخل اجملتمعات كمدل قدرهتا على توفًن الق

ىو اٞنفتاح لفهم كثًن من اٞنشكالت  ف الدكيب السكا٘ببلذلك ف .باقي أفراد اجملتمع نةالالزمة لتنمية كإعا
. ك على مستول اجملتمع كلوأسرة ك األأتمع سواء كانت على مستول الفرد االجتماعيو اليت تواجو اجملاالقتصاديو ك 
ف دراسة الدكيب العمرم تساعد على فهم عوامل النمو السكا٘ب كدكرىا ُب حجم السكاف كما يرتبط بكذلك ف

 .بذلك من دراسة اٜنالة اٞندنية كالنشاط االقتصادم كالتعليم

ة كاالقتصادية سواء تصنيف السكاف حسب اٝنصائص الد٬نوغرافية كاالجتماعيالسكا٘ب ىو فالدكيب  
م يعين الدكيب السكا٘ب ىو دراسة اٝنصائص الكمية كالنوعية للسكاف أ. ةعداد اٞنطلقة أك النسبيعلى أساس األ
كاٜنالة الزكاجية كحجم  حصاءات اٜنيوية ٥نو العمر كالنوعكاإل ،التعرؼ عليها من بيانات التعداداليت ٬نكن 

 ين.القومية كاللغة كالدكتركيب األسرة كالنشاطات االقتصادية ك 

تعد دراسة الدكيب العمرم كالنوعي، على قدر كبًن من األ٨نية ُب دراسة التركيب العمرم كالنوعي:  (1
بنية السكاف حسب اٛنن  الذكور  السكاف، ذلك أللا توضح اٞنالمح الد٬نوغرافية للمجتمع ذكورا كإناثا، أم ىو

كاإلناث كحسب ف ات األعمار اٞنختلفة، من أطفاؿ كشباب كشيوخ، ك٪نٌدد الدكيب العمرم للف ة اٞننتجة ُب 
: اجملتمع، اليت يقع على عاتقها عبء ٓنٌمل باقي األفراد، كما يتأثر الدكيب العمرم كالنوعي بالعوامل التالية كىي

اليد ككفيات، كىجرة كاليت ال ٬نكن استقالؿ أحد منها عن اآلخر، ذلك ألف أم تغًٌنو ٪ندث النمٌو السكاٌ٘ب من مو 
 .ُب أحد ىذه العوامل يؤثر ُب العاملٌن اآلخرين

تربز أ٨نية الدكيب االقتصادم ُب ٓنديد مالمح النشاط االقتصادٌم، كارتباطو ارتباطان التركيب االقتصادم:  (2
عي كالتعليمي للسكاف، ضمن ظركؼ بي ٌية كجغرافٌية، حيث يتٌم من خالؿ ىذا كثيقان بالدكيب العمرم كالنو 
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الدكيب التٌعرؼ على نسبة البطالة كالعمالة كمهن العاملٌن، كمدل مشاركة اٞنرأة ُب االقتصاد، كيقٌدـ الدكيب 
 .االقتصادٌم حجم القوة العاملة ُب اٞنستقبل، ككضع خطط تنمويٌة اقتصادية

ىو توزيع السكاف الذين بلغوا العاشرة أك اٝنامسة عشر فأكثر، بناء حالة التعليمية: التركيب حسب ال (3
على إٞنامهم بالقراءة كالكتابة، كغالبان تكوف ىذه البيانات ميوزعةن حسب العمر كالنوع، فهي تعٌد ميؤشران ٞنستول 

ذات أ٨نٌية خاٌصة ُب التنٌبؤ باالْناىات  اٞنعيشة، كمقياسان للحكم على التطٌور الثقاٌُب كاالجتماعي، كما أٌلا تعدٌ 
التعليمٌية اٞنستقبلٌية، كخصوصان ُب الدكؿ اليت تتزايد فيها نسبة األمية، إذ إف البيانات حسب الدكيب التعليمٌي 

 .تكوف ذات أ٨نٌيةو بالغة ُب التخطيط حملو األمية ُب مناطق الدكؿ اٞنختلفة

النهوض باٜنضارة، فهي مصدر لإلحساس الوطيٌن، كالوحدة الثقافٌية عٌد اللغة أساس ت التركيب اللغوم: (4
اٞنشدكة، فوجود ٠نموعات تتحدث بلغاتو ٢نتلفة داخل الدكلة الواحد يسبب الكثًن من اٞنشاكل السياسٌية 

دث االنقساـ ُب حياة الشعب  تظهر أ٨نية الدكيب. ككذلك اٞنشاكل االجتماعية كاالقتصاديٌة، اليت بدكرىا ٓني
اللغوٌم ُب الدكؿ اليت تتعٌدد فيها اللغات، حيث تتعٌدد اللغات ُب أقطار كثًنةو من العآب ضمن ٠نموعاتو سكانٌية 

 .متفاكتة ُب أ٨نٌيتها العدديٌة، كما ىو اٜناؿ ُب اٟنند، كباكستاف، كأندكنيسيا كنيجًنيا

ة كاالقتصاديٌة للسكاف، كخاصةن ُب يفيد الدكيب الدييٌن ُب دراسة الناحية االجتماعيٌ التركيب الديني:  (5
الدكؿ اليت تتعٌدد فيها األدياف، حيث يهتم ىذا النوع من الدكيب ّنظاىر اٜنياة االقتصادية كاالجتماعية 
كالسياسية، مثاؿ عليها تقسيم القارة اٟنندية إٔب اٟنند كباكستاف بناء على االنتماء الدييٌن لإلسالـ كاٟنندكسٌية،  

 .ٌن كاٝنالفات القائمة بٌن اإلسالـ كاليهودكذلك مشكلة فلسط

تعين اٜنالة اٞندنية   الزكجية (، التوزيع النسيب للسكاف ) الزكاجية (:  التركيب حسب الحالة المدنية (6
الذين ٓب يسبق ٟنم الزكاج كالسكاف اٞنتزكجٌن كالسكاف اٞندملٌن كالسكاف اٞنطلقٌن. كيؤثر الدكيب العمرم كنسبة 
النوع تأثًنا مباشرا على نسب السكاف، الذين تضمهم ىذه الف ات األربع، كما تسهم األحواؿ االجتماعية 
كاالقتصادية ُب ٓنديدىا كاْناىها. كلذلك فبف اٜنالة اٞندنية للسكاف ليست ثابتة، بل دائمة التغًن، كىي تعك  

 ُب ذلك ظركؼ اجملتمع السائدة اقتصاديا كاجتماعيا.
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 مصادر بيانات السكافخامسا: 

  1:ساسيٌن ٨ناأمصادر دراسة السكاف أب مصدرين  تقسم

 . التعدادات كاٞنسح بالعينة مثل ؛كاليت تدرس السكاف كتركيبهم ُب تاري  ١ندد :مصادر البيانات الثابتة (1

 ،عرؼ التعداد منذ اٜنضارات القد٬نة اليت نشأة ُب العراؽ كمصر كفلسطٌن كركما كالصٌن :لتعداد السكانيا -أ 
ككاف اٟندؼ منو تقوية الدكلة عسكريا كاقتصاديا ككاف التعداد ٩نرم ألغراض اقتصادية كعسكرية كأغراض أخرل 

لذلك كاف يقتصر على الذكور الشباب كمتوسطي األعمار القادرين على ٘نل السالح كعلى التجار  ،متنوعة
لذلك ٫نتلف ىدفو عن التعداد اٜنديث الذم ٬نثل عملية إحصائية تقدـ  ،سر الغنية هبدؼ دفع الضرائبكاأل

كأكؿ ما  .ٔب غًن ذلكإخدمة جلية للدكلة عند كضع كافة اٝنطط التنموية االقتصادية كاالجتماعية كالعمرانية ك 
ليها ٍب ت ،(1703 ففي ايسلندا جرل أكؿ تعداد سكا٘ب فيها  ،ظهر التعداد اٜنديث ُب الدكؿ االسكندنافية

 .(1790  بعد ذلك جرل تعداد ُب الواليات اٞنتحدة ٍب ،(1769 كُب الد٧نارؾ كالنركيج  ،(1749 السويد 
توزيع ك  ،عداد السكاف كخصائصهمأكتعد التعدادات السكانية اٞنصدر الرئيسي ُب ٗنيع دكؿ العآب لدراسة 

مم تعداد العاـ للسكاف كفقا لتعريف األكيعرؼ ال. السكاف البي ي كتركيبهم ُب تاري  ١ندد كُب منطقة ١نددة
العملية الكلية ٛنمع كْنهيز كتقوٙب كٓنليل كنشر البيانات الد٬نوغرافية كاالقتصادية كاالجتماعية : " نوأاٞنتحدة على 

 ."اٞنتعلقة بكل األفراد ُب قطر أك جزء ١ندد اٞنعآب من بلد ك زمن معٌن

 ما يلي: خصائص التعدادكمن بٌن 

 أم مؤسسة أك جهة ليست ٟنا الصبغة اٜنكومية تسيًنهتقـو بكال أف التعداد لي  عملية سهلة  :الرسمية، 
اٞنعلومات كحفظها إ٧نا ىو عملية إحصائية صعبة تتطلب تنظيما كٔنطيط كتكاليف مادية باىظة مع مراعاة سرية ك 
 .اإلفادة منهاك 

 اإلقليم سواء كاف موطنا أك أجنبيا ككما يشمل ٗنيع ٩نب أف يشمل التعداد كل فرد ُب الدكلة أك  :الشمولية
 .رعاية الدكلة ُب اٝنارج ك٩نرم ٟنم التعداد عن طريق اٟني ات الدبلوماسية

                                                           
  26/07/2019 ، كلية الدبية األساسية، جامعة بابل، العراؽ،محاضرات في الجغرافياػ سعد عبد الرزاؽ ١نسن خرساف، 1

 http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx     

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx
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 كعادة ٪ندد يـو كاحد  ،٩نب ٗنع البيانات من كل سكاف األقاليم اإلدارية التابعة للدكلة ُب آف كاحد :اآلنية
، ككما أف السكاف من أكثر سي كاقتصادم كتكوف اٜنياة طبيعيةٟنذا الغرض تكوف فيو الدكلة ُب حالة استقرار سيا

 .خر كيهاجر أخر ثا٘بآإنساف ك٬نوت الظواىر اٛنغرافية تغًنا ففي كل ٜنظة يولد 

 تتعلق بو كالواردة ُب استمارة التعداد ٩نب أف يدٕب كل فرد بنفسو عن اٞنعلومات الشخصية اليت :الفردية. 

 عداد إذلك  ٩نب ٓنديد اٞنناطق اٞنشمولة بالتعداد ٓنديدا جغرافيا كامال لكي ٬نكن بعد :تحديد المنطقة
 لة.ُب الدك ( احملافظات  اإلدارية  البيانات حسب األقاليم

 ٩نب أف ٩نرم التعداد بصورة دكرية ُب أكقات منتظمة كل ٙن  أك عشر سنوات لغرض تسهيل  :الدكرية
  .(احملافظات مهمة الباحثٌن ُب عملية اٞنقارنة بٌن الدكؿ أك األقاليم اإلدارية التابعة للدكلة 

ٕنثيال صحيحا العينة ىي جزء صغًن من مفردات اجملتمع اإلحصائي تؤخذ لتمثل اجملتمع  :المسح بالعينة -ب 
لكي تقدـ نتائج مهمة كدقيقة عن اجملتمع اٞندركس عند ٓنليلها، كيتوقف حجم العينة على عدة عوامل تنحصر 
ُب، الغرض من البحث كحجم اجملتمع اٞندركس كمدل تباين الظاىرة اٞندركسة ُب قطاعاتو كدرجة الدقة اٞنطلوبة ُب 

لة ٓنديد تقدير حجم العينة من أىم اٞنشكالت اٝناصة بأسلوب بياناتو فضال عن اإلمكانيات اٞنادية كتعد مشك
ْناه األكؿ يعتمد على اٝنربة السابقة اإل كُب ٠ناؿ العمل اإلحصائي يوجد اْناىاف ُب تقدير حجم لعينة .اٞنعاينة

من حجم % 15إٔب % 10للباحث ُب ىذا اجملاؿ كقد أظهرت اٝنربات كالتجارب أف حجم العينة ُب حدكد 
ع األصلي كيتميز ىذا اإلْناه بسهولة تقدير حجم العينة من جانب كتفيد الباحثٌن قليلي اٝنربة ُب ٠ناؿ اجملتم

نو يرتبط بنظرية االحتماالت كىذا يتحتم على الباحث بأف بْناه الثا٘ب فأما اإل .العمل اإلحصائي من جانب أخر
 .م األمثل للعينةجضية لكي يتمكن من تقدير اٜنكالريايكوف على قدر كبًن من اإلٞناـ ُب اٞنعلومات اإلحصائية 

سجالت اٞنواليد كالوفيات : كاليت تدرس حركة السكاف ُب اجملتمع مثل :البيانات غير الثابتة مصادر (2
 .كحاالت الزكاج كالطالؽ كسجالت اٟنجرة

ىي التسجيل الرٚني اٞنستمر لوقائع األحداث اٜنيوية اليت تشمل اٞنواليد األحياء  :اإلحصاءات الحيوية -أ 
، كبذلك تقدـ كصفا دقيقا لعدد كخصائص األحداث اٜنيوية اليت كالطالؽ كالوفيات ككفيات األجنة كالزكاج

كومية مديريات ٬نكن اٜنصوؿ على الغًن اٞننشور منها ُب الدكائر اٜنك  ،ٓندث لسكاف دكلة ما ُب أكقات ١نددة
، أما (الزكاج كالطالؽ  شرعية ٞنعدالت كمن احملاكم ال ،(الوالدات كالوفيات   صحة احملافظات بالنسبة للمعدالت

وزارة التخطيط، الاٞننشورة منها ٬نكن اٜنصوؿ عليها من خالؿ اٞنطبوعات اٜنكومية السنوية اليت تصدرىا 
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تج بٌن معدالت الوالدات يعي للسكاف الذم ينتج من الفرؽ الناْناىات حركة النمو الطبإكتكشف ىذه الوقائع 
سكندنافية من أكائل دكؿ العآب اليت ظهرت فيها تسجيل ىذه اٜنوادث ففي فلندا ظهر كتعد الدكؿ اإل. كالوفيات

على  (1686ك 1685 كُب النركيج كالسويد ( 1646 كُب الد٧نارؾ  ،( 1628 تسجيل ىذه اٜنوادث 
ففي فرنسا أصبح تسجيل ىذه  .نتشر التسجيل ُب القرف التاسع عشر ُب بقية دكؿ أكربااد ذلك ٍب بع ،التوإب

ككانت معظم ىذه األحداث تسجل ُب الكنائ  اليت ( 1837  كُب بريطانيا ، (1806  اٜنوادث مألوفا ُب سنة
، كذلك لعدـ االىتماـ ُب سجيل غًن دقيق كال يعرب عن كاقعويديرىا رجاؿ الدين األكربيٌن كُب الواقع كاف الت

ا ، كٓب يكن ىذا التسجيل دقيقا إال بعد انتقاٟنرجاؿ الدين القائمٌن ُب التسجيل حداث من قبلذه األتسجيل ى
 .ٔب اٛنهات اٜنكومية الرٚنيةإ
 ،قامتهم الدائمإتعلقة بالسكاف الذين غًنكا ١نل ىي السجالت اليت تدكف فيها البيانات اٞن :سجالت الهجرة -ب 

حواؿ قامة ُب دكائر األ ١نل اإلًنٔب أخرل ُب داخل البلد الواحد يكوف تغيإدارية إفاٟنجرة الداخلية من كحدة 
نو ٬نكن ببٌن دكلة كأخرل فأما اٟنجرة اٝنارجية اليت ٓندث  ،الباحثٌن بسجالت اٟنجرة الداخليةاٞندنية اليت ٕند 

كتعد سجالت اٟنجرة بنوعيها أقل دقة  ،اٛنوازات أكاٛننسيةقامة ُب دكائر صوؿ على بياناهتا من مديريات اإلاٜن
ؼ تعريف اٞنهاجر من ختالكذلك إل( انية كاألحصاءات اٜنيويةالتعدادات السك كمشولية من البيانات السابقة 

لى تطور كتعتمد دقة بيانات اٟنجرة كالسيما الداخلية ع ،اليت يقطعها اٞنهاجر ٔب جانب طوؿ اٞنسافةإدكلة ألخرل 
حواؿ اٞندنية جانب كمدل كفاءة موظفي دكائر األ باين اٞنستول الثقاُب لسكالا منتاٞنستول اٜنضارم للدكؿ ك 

جأ الباحثٌن ، لذلك يلية غًن دقيقة كال تعرب عن كاقعهاخر لذلك ٤ند ىذه البيانات ُب الدكؿ النامآمن جانب 
احث بٌن تعدادين متتاليٌن كالفرؽ الناتج ُب حجم حيث يقارف الب ،ٔب التعدادات السكانيةإعند دراستهم للهجرة 

السكاف ٬نثل الزيادة الطبيعية كاٞنكانية كبعد استخراج نصيب الزيادة الطبيعية من حجم السكاف فالباقي ٬نثل 
 .جبةاٟنجرة سواء كانت النتيجة سالبة أك مو 

  السياسات السكانية سادسا:

بالنسبة لسلوؾ سكالا من الناحية الد٬نوغرافية ُب  تعرؼ السياسات السكانية بألا سياسة الدكلة
حاضرىا كمستقبلها، أم ألا تشمل ٗنيع اإلجراءات اليت تستهدؼ التأثًن كميا ككيفيا ُب اٞنتغًنات البنائية 

 للسكاف ٣نا يالئم اٜناجات اليت ٪نتاجها اجملتمع للنمو كالرفاىية.
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مة بلوغ كضع أمثل على اٞنستويٌن الكمي كالنوعي على كما تعرؼ بألا اإلجراءات اليت هتدؼ بصفة عا 
، إذ الا ٔنضع العتبارات التنمية كالفضاء اٛنغراُب أف اٜنالة اٞنثلى اٞننشودة ىي أمر نسيب من حيث اٞنفهـو

 كالقرارات االقتصادية كأخًنا اٝنربات الفكرية كالثقافية.

ما اٞنعجم اٛنغراُب اٞنتعدد اللغات فقد تناكؿ السياسة السكانية باعتبارىا ٗنلة اٞنبادئ الظاىرة كالباطنة أ 
اليت تقود السلطات العامة ُب ميداف القضايا الد٬نوغرافية كالتدابًن اليت تتخذىا ُب ذلك، فبف كاف االْناه ٥نو ٧نو 

عارض نقص السكاف، فبذا قصدت السياسة إٔب زيادة السكاف قيل تلك السياسية نصًنة عدد السكاف، أم ت
دفت ٓنديد السكاف قيل ١نددة لإلنساف. أما إذا اىتمت السياسة قيل ٟنا مؤيدة لإلنساف، كإذا استهاٞنواليد 

  1السكانية بتوزيع السكاف فتلك تسمى بالسياسة العمرانية.

ر النموذجية أك البحثية تتضمن العناصر إف السياسة السكانية من كجهة النظ مقومات السياسة السكانية: (1
 2التالية:

 ُنث االْناىات الد٬نوغرافية السابقة كالراىنة كٓنليل أسباهبا؛ 

  التنبؤ باٞنتغًنات الد٬نوغرافية اٞنستقبيلية اليت تتضمن الد٬نوغرافية ُب اٞناضي كاٜناضر باعتبارىا مؤشرا
 الْناىات مستقبلية؛

 ائج االقتصادية كاالجتماعية ٟنذه األ٧ناط اٞنتوقعة من اٞنتغًنات السكانية تقييم أك على األقل تقدير النت
 كٓنديد أ٨نيتها من منظور اٞنصاّب كاالىتمامات الوطنية؛

  تبين كتطوير اٞنقايي  كاإلجراءات الالزمة اليت تصمم إلحداث التغًنات اٞنطلوبة كمنع حدكث تغًنات غًن
 مرغوب فيها؛

  السكانية مؤشرا أساسيا للعالقة اٞنتغًنة بٌن القول الد٬نوغرافية كنقصد هبا اٝنصوبة، كتعترب االْناىات
 الوفيات، كاٟنجرة سواء على مستول سكاف اجملتمع ككل أك على مستول ٕنايز شرائحو كف اتو اٞنختلفة.

اختلفت أىداؼ السياسة السكانية بٌن دكؿ العآب نماذج من السياسات السكانية الدكلية المختلفة:  (2
ك٠نتمعاتو كمن ١ناكالت أك تدخالت حكومية لزيادة معدالت اإل٤ناب أك اٞنواليد، أك للحد من الزيادة السكانية 
أك اإلقالؿ من معدالت اٝنصوبة كاٞنواليد ضمانا لتوفًن أد=ٗب حد ٣نكن من عدـ التوازف بٌن النمو السكا٘ب 
                                                           

  .228، ص 2012، دار أسامة، الطبعة األكٔب، عماف، األردف، الجغرافيا السكانية " أسس كتطبيقات "ػ عماد مطًن الشمرم، 1
  .229ػ عماد مطًن الشمرم، نف  اٞنرجع السابق، ص 2
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رد البي ية كاٞنعيشية اٞنتاحة، كعلى ىذا األساس ٬نكن تقسيم السياسات السكانية ينب اٞندعمة لإل٤ناب كحجم اٞنوا
 كاٞنناىضة لإل٤ناب.

 السياسات السكانية المدعمة لإلنجاب: -أ 

  :ٓنددت اٞنعآب األساسية للسياسة السكانية الفرنسية ُب قانوف األسرة السياسات السكانية في فرنسا
ـ، كما حددت أىدافها ُب ىدفٌن أساسٌن ٨نا تشجيع تكوين األسرة كتربية األطفاؿ 1940الذم صدر عاـ 

بالعدد الذم يكفي للمحافظة على الزيادة اٞنعقولة للسكاف من ناحية كمناىضة التشي  العاـ للسكاف من ناحية 
دية كاخرل رادعة أخرل، كلضماف ٓنقيق ىذه األىداؼ كضعت برامج لذلك منها معونات مالية كإجراءات اقتصا

 كتشجيع اٟنجرة الدكلية إليها ُب الشكل الذم يتناسب مع القول العاملة أك االحتياجات الد٬نوغرافية للبالد.

  :تبنت السويد سياسة سكانية مدعمة لإل٤ناب، حيث كلت اىتماما أكرب السياسة السكانية في السويد
لحوظ باٞنعونات كاٞنساعدات الكيفية كباٝندمات اٜنكومية ّنسائل الرفاىية كاٜنرية الشخصية لإل٤ناب، كاىتماـ م

 كاالجتماعية اليت توفرىا لألسرة.

 السياسات السكانية المناىضة لإلنجاب:  -ب 

  :توجو السياسة السكانية ُب اٟنند ٥نو تقييد زيادة السكاف من أجل التنمية السياسات السكانية في الهند
اٛنهود اٜنكومية اٟنندية اٞنبذكلة ُب ىذا اجملاؿ كرغم النفقات الكبًنة  االقتصادية كرفع مستويات اٞنعيشة. كرغم

للنشر كالدعاية، إال أف ىذه السياسة باءت بالفشل بسبب عدـ تقبل الشعب اٟنندم ٟنا لتعارضها مع قيمو 
كبالرغم الثقافية كالدينية، كىذا األمر انعك  على اقتصادىا حيث أصبحت تعيش على كقع األزمات االقتصادية. 

من ْنربة تنظيم النسل من قيامها على أس  صحيحة إال أف ٤ناحها ٓب يزؿ بعيد الرؤية، فتجربة تنظيم النسل ُب 
 عمومياهتا ٓب تنجح ُب خضم اٛنهل كالتخلف كالفقر كما ٓب تتغلب اٟنند على مشاكلها الداخلية.

 :لنماذج كخًن األمثلة حيث سجلت إف التجربة اليابانية من أبرز ا السياسات السكانية في الياباف
ـ خطوات حاٚنة كأقر قانوف   كقاية اإلنساف (، الذم 1948ا٦نفاضا ُب اٞنواليد، حيث أنذ الربٞناف اليابا٘ب عاـ 

ـ 1955، كُب سنة 1952ك  ٩1949نيز االجهاض، كلقد أدل ىذا إٔب ا٦نفاض ُب معدالتاٞنواليد بٌن سنيت 
ا اٝناص بتخطيط األسرة. حيث ابثقت ىي ات عديدة ّنساعدة الصناعة تعمل بدأت اٜنكومة اليابانية برنا٠نه

 على نشر معلومات ٓنديد النسل باعتبارىا سياسة الشركة.
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  التوزيع الجغرافي للسكاف في العالم سابعا:

يتفاكت توزيع سكاف العآب من منطقة جغرافية ألخرل، فهناؾ بعض اٞنناطق الريفية ذات الكثافة 
اٞننخفضة، كىناؾ مناطق حضرية ذات كثافة سكانية مرتفعة، كيعترب اٛنغرافيوف أٌف مناطق الكثافة  السكانية

السكانية اٞننخفضة تعا٘ب من ضغوطات كصعوبات ُب العيش هبا، كمثاؿ ذلك اٞنناطق الشمالية ُب كندا، بينما 
كثافة عالية نتيجة الظركؼ اٞنعيشية اٛنيدة ٕنتاز اٞنناطق اٜنضرية مثل أكركبا، كساحل الواليات اٞنتحدة األمريكية ب

العوامل البي ية  : كاٞنشجعة على العيش، كبالتإب فبٌف توزيع السكاف ُب العآب يتحٌدد كفق العوامل اٞنختلفة، مثل
 .كاٞنناخ، كطبيعة األرض الطبوغرافية، أك قد تكوف العوامل اجتماعية، أك سياسية، أكاقتصادية

قدر تعداد آالؼ سنة  10اٛنليدم األخًن منذ بعد لاية العصر  تعداد سكاف األرض عبر التاريخ: تغير  (1
إٔب  170عاـ بنحو  2000كيقدر تعداد سكاف العآب قبل  .مليوف نسمة 10مليوف ك  5سكاف العآب بٌن 

مليوف نسمة. كما  300التعداد ُب ذلك اٜنٌن بنحو  األمم اٞنتحدة مليوف نسمة، كتقدر 400
مليوف نسمة، كما تقدر إمرباطورية الصٌن  57عاـ بنحو  2000تعداد سكالا قبل  اإلمرباطورية الركمانية قدرت

مليوف  350مليوف إٔب  250من  األرض عاـ عاش على 1000مليوف فرد. كقبل  75تعدادىا آنذاؾ بنحو 
 .مليوف نسمة 310فرد، كتقدر األمم اٞنتحدة التعداد ُب ذلك اٜنٌن بنحو 

ديث  بعد اٞنيالد(، بدأ كبعد ثبات عدد سكاف األرض خالؿ األلف سنة األكٕب من بعد بدء التقوٙب اٜن 
 القد٬نة ٍب عاٗب السكاف خالؿ العصور الوسطى اٜنديثة من انتشار العصور الوسطى عددالسكاف يزداد خالؿ

 .أمراض خطًنة، مثل الطاعوف كاٛندرم كأمراض أخرل ٣نيتة

العدد  األمم اٞنتحدة عاـ، كتقدر 500مليوف قبل  540مليوف ك  425بٌن  األرض كيقدر عدد سكاف 
مليوف نسمة. كيقاؿ أنو خالؿ القرف السادس عشر عندما اكتشفت األمريكتٌن كنزح إليها األكركبيوف  500بنحو 

صليٌن ألمريكا أمراضا ٓب يكونوا يعرفوىا من قبل حث أف عددىم ا٦نفض من السكاف األ ،اٟننود اٜنمر فانتشر بٌن
ٍب زاد عدد  . كأكركبا آسيا األخص ُبمليوف فرد، بينما زاد عدد سكاف اٞنعمورة كعلى  5مليوف إٔب ٥نو  ٥50نو 

القرف  % سنويا، ككصلت الزيادة ُب أكاسط0.5ؿ سكاف األرض خالؿ القرف الثامن عشر بانتظاـ ّنعد
لقوؿ بأف انفجارنا ُنيث ٬نكن ا ،الصحية كتقدـ علـو الطب %، حيث توسعت الرعاية 2إٔب ٥نو  العشرين

 1.سكانينا قد حدث ُب ذلك الوقت
                                                           

 :السكاف ُب العآب تعداد 1
https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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كصل عدد سكاف العآب كفق اإلحصائيات األخًنة اٞنعمولة ُب العاـ  تطور عدد السكاف في العالم:  (2
 .نسمة، كفيما يأٌب جدكؿ يوضح تغًن عدد سكاف العآب عرب السنٌن 7,632,819,325ـ إٔب حوإب 2018

 ( 2060 - 1980)  السكاف في العالم عددتوقع ك تطور : 01 الجدكؿ رقم

 توقع عدد السكاف في العالم تطور عدد السكاف في العالم
 %معدؿ التطور  عدد السكاف السنة %معدؿ التطور  عدد السكاف السنة

2119 1117814,31777 7177 2121 1117411731187 7171 

2115 1181711711787 7177 2125 31734148114,7 7173 

2111 ,171,13,81,78 71,4 2131 3114314311477 7131 

2115 ,1147177117,1 71,, 2135 3133111,41,78 7113 

2111 ,1748147813,8 7181 2141 7177313411,47 71,7 

1995 111441,7,1717 711, 2145 7143713781,14 71,7 

1991 118,11,8717,7 7137 2151 7118117881777 7118 

1985 4131717,71147 7117 2155 7171317741714 7141 

1981 4141317781174 7117 2161 771717144311,7 7187 

Source: http://worldpopulationreview.com   

بيانات اٛندكؿ يتضح بأف عدد السكاف شهد تطورا مستمرا إذ قدر عدد السكاف سنة  من خالؿ  
، كىذا راجع إٔب 1980سنة  4,458,003,514نسمة بعد ما كاف يبلغ  7,713,468,100بػ:  2019

 ٓنسٌن اٞنستول اٞنعيشي للفرد ٣نا أدل إٔب زيادة متوسط عمر االنساف كقلة الوفيات عرب أ٥ناء العآب.

سكاف العآب حسب حجم الدكلة حسب  %50 ثر من نصفأكيتوزع أكبر دكؿ العالم لعدد السكاف:    (3
 :ـ على النحو اآلٌب2018إحصائيات عاـ 

 2018: أكبر الدكؿ من حيث عدد السكاف لعاـ 02 الجدكؿ رقم

 %النسبة من سكاف العالم  عدد السكاف الدكلة الرتبة
 18.59 1,427,647,786 الصين 1

 17.71 1,352,642,280 الهند 2

 %4.27 327,096,265 الواليات المتحدة 3

 3.51 267,670,543 اندكنيسيا 4

 2.81 212,228,286 باكستاف 5

http://worldpopulationreview.com/
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 2.74 209,469,323 البرازيل 6

 2.61 195,874,683 نيجيريا 7

 2.11 161,376,708 بنغالديش 8

 1.89 145,734,038 ركسيا 9

 1.65 126,190,788 المكسيك 11

Source: http://worldpopulationreview.com     

ٓنتل الصٌن اٞنرتبة األكٔب ُب قائمة أكثر دكؿ العآب تعدادان للسكاف، إذ يبلغ تعدادىا السكا٘ب حوإب  
من سكاف العآب، كتأٌب اٟنند ُب اٞنرتبة الثانية بعد الصٌن % 18,59نسمة كىو ما يقدر بػ 1,427,647,786

نسمة، كيليها 1,352,642,280ُب قائمة أكثر دكؿ العآب تعدادان للسكاف، حيث يبلغ عدد سكالا ما يقدر بػ 
 ٍبٌ  ،نسمة، يليها أندكنيسيا 327,096,265ُب اٞنرتبة الثالثة الواليات اٞنتحدة األمريكية بتعداد سكا٘ب يصل إٔب 

 .الربازيلك  باكستاف،
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 الموارد الطبيعية كالبشرية كتنميتها: لثالمحور الثا

 تمهيد:

عرفنا ُب احملور األكؿ أف اٛنغرافيا االقتصادية تعين دراسة ظواىر األرض الطبيعية كالبشرية كمدل تأثر كل 
كموارد أم معطيات تقدمها البي ة الطبيعية منها باألخرل، كأف اٛنغرافيا االقتصادية تعين دراسة ىذه الظواىر  

لإلنساف، كعلى االنساف ّنا أكٌب من عقل أف يبذؿ كل جهده الستغالؿ ىذه اٞنعطيات ّنا يكفل لو العيش، كما 
 :        براىيمإ ةيقوؿ اهلل تعأب ُب سور 

نً  اللَّوً  ًبٍسمً   الرًَّحيمً  الرٍَّحمىَٰ

كىسىخَّرى لىكيمي اٍلفيٍلكى  وي الًَّذم خىلىقى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى كىأىنٍػزىؿى ًمنى السَّمىاًء مىاءن فىأىٍخرىجى ًبًو ًمنى الثَّمىرىاًت ًرٍزقنا لىكيمٍ اللَّ {
ٍيًن كىسىخَّرى لىكيمي اللٍَّيلى كىالنػَّهىارى كىسىخَّرى لىكيمي الشٍَّمسى كىا( 32)لًتىٍجًرمى ًفي اٍلبىٍحًر بًأىٍمرًًه كىسىخَّرى لىكيمي اأٍلىنٍػهىارى  ٍلقىمىرى دىائًبػى

ٍنسىافى لىظىليوـه كىفَّا( 33) ًإٍف تػىعيدُّكا نًٍعمىةى اللًَّو الى تيٍحصيوىىا ًإفَّ اإٍلً  (34) }ره كىآىتىاكيٍم ًمٍن كيلِّ مىا سىأىٍلتيميوهي كى

 صدؽ اهلل العظيم

  الطبيعية مفهـو الموارد أٌكال:

عدة تعاريف للموارد ٤ند أف معظمها يدكر حوؿ ١نور رئيسي كاحد كىو الذم يصف اٞنوارد  لقد ذكرت
على البقاء، كبذلك ٤ند أف اٞنوارد تقـو على أساسٌن ٨نا: احملتول  هبألا كل ما ٓنويو البي ة كينفع االنساف كيساعد

االنساف نفسو ّنا ٬نثلو من طلب لألشياء كما البي ي لألشياء اليت تفيد االنساف كىي اليت تعرؼ باٞنوارد الطبيعية، ك 
منها، كىذا ما يسمى باٞنوارد  يقـو بو من جهد عضلي أك فكرم ُب سبيل اٜنصوؿ على ىذه األشياء كاالستفادة

 1البشرية.
                                                           

  كانت بطريقة مباشرة أك غير مباشرةمن كسائل سواء   اإلنساف كل ما يشبع حاجاتىو المصدر أك األصل أك المنبع للثركة، كىو   المورد ،
  حيث تنقسم إلى قسمين:

 كالبحار األنهار كمياه كالشمس كىي التي يستفيد منها جميع الناس مثل الهواء :موارد حرة. 
  المقصود ىنا الندرة النسبية بمعنى كجود قد ال تكوف بالضركرة قليلة حيث أف . كيطلق عليها أيضان الموارد االقتصادية :نادرةموارد

 .المورد بكمية أقل مما يشبع كل الحاجات

  .54ػ علي ىاركف، مرجع سبق ذكره، ص 1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1
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 Ressourcesاليت ٪ندث اٝنلط بينها، فبجانب اصطالح اٞنوارد  كما يوجد العديد من اٞنصطلحات 

 Factors ofكأيضا عناصر أك عوامل اإلنتاج  Sourcesيوجد العديد من اٞنصطلحات األخرل مثل اٞنصادر 

Production  كأخًنا اٞندخالتInputs.1  

ىي كافة العناصر اٞنوجودة ُب الطبيعة، كتعٌد جزءان من أجزاء اٜنياة الرئيسٌية، كاليت يعتمد عليها اإلنساف  
على العناصر األساسٌية اٝناصة بالبقاء على قيد اٜنياة، من طعاـ، كماء، كىواء، كأيطلق بشكل مباشر ُب اٜنصوؿ 

عليها مسٌمى طبيعٌية؛ ألنو ال يوجد لإلنساف أم دكر بوجودىا، كخلقها اهلل تعأب حث تكوف كسائل مساعدة 
 .ستمرار اٜنياةعلى ا

ن صخور كطاقة كتربة كماء كحيواف كنبات، لذلك تعرؼ اٞنوارد الطبيعية بألا منح الطبيعة لالنساف م 
كاستغالؿ االنساف ٟنذه اٞنوارد يعطيها قيمة كأ٨نية لذا تتحوؿ إٔب موارد اقتصادية، فقبل اكتشاؼ زيت البدكؿ ُب 
اٞننطقة العربية مثال، كاف مصدرا للثركة كامنا ُب باطن األرض كعندما اكتشفو االنساف أصبح موردا طبيعيا كلكن 

 تغلو بالفعل ٓنوؿ كأصبح مورد اقتصادم.عندما اس

 :توجد ٠نموعة من األسباب تساعد على دراسة اٞنوارد الطبيعٌية، كىيحيث  

 ؛لطبيعة من حولوكا اكتشاؼ الرابط بٌن اإلنساف  

 التعرؼ على الفوائد اٞنتاحة من خالؿ اٞنوارد الطبيعٌية.  

 مشكالت الغذاء، كاٞناء، كالطاقة، كغًنىا: مثل الوصوؿ لعالج للمشاكل اليت يعا٘ب منها اإلنساف . 

 ؛اٞنساعدة ُب تطور اٜنياة، كاالستفادة من اٞنوارد الطبيعٌية ُب التنمية البشرية 

 ٘ناية اٞنوارد كاحملافظة عليها؛ 

 متطلبات التنمية االقتصادية؛ 

 .التزايد اٞنظطر ٞنعدالت ٧نو السكاف، كتعدد كتنوع اٜناجات اإلنسانية 

نفرؽ بٌن اٞنوارد الطبيعية االقتصادية، كاٞنوارد الطبيعية غًن االقتصادية، إذ يقصد بالتعبًن األكؿ ك٩نب أف  
كاألٚناؾ كاٜنيوانات  كل اٞنوارد اليت ٬نكن ٓنويلها بشكل مباشر إٔب موارد اقتصادية كالغابات كالصخور كاٞنعادف

                                                           
  .157، ص 2015، 1، دار الفكر اٛنامعي، االسكندرية، مصر، ط التطور كاقتصاديات المواردػ ١نب خلة توفيق، 1
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كىي اٞنتواجدة  1اٞنؤثرة ُب عمليات االنتاج. امل الطبيعيةالربية، أما اٞنوارد الطبيعية الغًن االقتصادية فتشمل العو 
، أم ىي موارد متواجدة بكثًن من كلي  ٟنا أٖناف كاٞنتوفرة بكثرة ُب الطبيعة كغًن اٝناضعة ٞنشكلة الندرة النسبية

 احتياجاتنا.

 الموارد البشريةمفهـو  ثانيا:

، كاليت ٬نكن من ٗنلة اإلمكانٌيات، كالطاقات تعرب اٞنوارد البشرية عن  البشريٌة اليت تتوفَّر ُب ٠ناؿ ميعٌنَّ
كقد تعدَّدت التعريفات اليت تيوضِّح مفهـو اٞنوارد البشريٌة، إاٌل . خالٟنا ٓنقيق التنمية ُب ٢نتلف القطاعات، كاٞنيادين

ٌثلي  أٌلا اشدكت ُب مضمولا األساسٌي، حيث إٌف إحدل ىذه التعريفات الشاملة تنصُّ على أٌف اٞنوا رد البشريٌة ٕني
٬نكن أف تكوف احملرؾ الرئيسي لعمليات االنتاج. حيث االنساف ىو العامل  كافٌة األفراد، كالعناصر البشريٌة اليت

ٓنققت اٞننافع. كاالنساف يتزكد ِنربات كقدرات تساعدع على استغالؿ البي ة الطبيعية بكل  ٞنااألساسي فلواله 
تو كإشباع رغباتو. كىذه اٝنربات اٞنكتسبة بالعلم ك التجربة ٬نكن اعتبارىا موارد ىباهتا كمعطياهتا لتوفًن حاجيا
كمن بينها اٞنعرفة كاالبتكارات كالتنظيمات السياسية. فبالتقدـ العلمي كالتكنولوجي بشرية أك حضارية مكتسبة. 

ٟنا. فاٞنوارد اٞنادية تبقى كامنة يستطيع االنساف اكتشاؼ اٞنزيد من اٞنوارد الطبيعية، كيستطيع إ٩ناد منافع جديدة 
ُب الطبيعة كعد٬نة القيمة كاأل٨نية لإلنساف حث تتسع حاجاتو كيصل إٔب مستول حضارم معٌن ٬نكنو من 
استغالٟنا. كىناؾ احتماالت لوجود مصادر جديدة للثركة ُب أعماؽ اٞنياه أك األرض أك الفضاء قد يستغلها 

علمي كتطور أساليبو الفنية. كمثل ىذه اٞنصادر احملتملة ال تدخل اآلف قائمة االنساف ُب اٞنستقبل بفضل تقدمو ال
 موارد الثركة اٜنالية، لكنها تكوف كذلك ُب اٞنستقبل بفضل العامل البشرم.

  .ُب األخًن ٬نكن القوؿ أف اٞنوارد البشرية ىي القوة البشرية كقوة العمل ُب عميلة االنتاج 

 الموارد الطبيعية تصنيف ثالثا:

نظرا لتعدد الزكايا اليت تدرس من خالٟنا اٞنوارد فقد تباينت األس  اليت على أساسها تقسم اٞنوارد، ككل 
 تقسيم ٫ندـ غرضا معينا، كعلى ىذا األساس جرت ١ناكالت عديدة لتصنيف اٞنوارد سنتناكؿ أ٨نها فيما يلي:

٬نكن توزيع اٞنوارد على أساس توزيعها اٛنغراُب إٔب أربعة تقسيم الموارد على أساس توزيعها الجغرافي:  (1
 أقساـ فرعية كالتإب:

                                                           
 ١37نمد ٙني  الزككة، مرجع سبق ذكره، ص  ػ 1



 الاقتصـــــــــــاديـــــــة الجغـــــــرافيــــــا

 

 

36 

يقصد هبا اٞنوارد اٞننتشرة ُب كل مكاف على سطح األرض كاليت ال توجد أم موارد توزيعها الجغرافي كاسع:  -أ 
اليت ٪نصل عليها صعوبة ُب سبيل اٜنصوؿ عليها كعنصر األككسجٌن ُب اٟنواء، األزكت، األشعة الشمسية، كىي 

 االنساف دكف بذؿ أم جهد.

ىي اٞنوارد اليت تتوافر بشكل متوسط ُب أماكن كاسعة على سطح األرض، مثل  موارد متوسطة االنتشار: -ب 
 الدبة الصاٜنة للزراعة، كالغابات الطبيعية، كبعض مواد الوقود مثل: الفحم كبعض اٞنعادف مثل اٜنديد.

 مناطق ١ندكدة من سطح األرض مثل: البوتاسيـو الذم يقتصر توزيعو توجد ُبموارد محدكدة االنتشار:  -ج 
من انتاج العآب، يليها أٞنانيا  %26على عدد ١ندكد من الدكؿ  حيث تنتج دكؿ االٓناد السوفييت سابقا ما يوازم 

 %80ع تنتج أكثر من ب، أم أف ىذه الدكؿ األر %10، فالواليات اٞنتحدة األمريكية %20، ٍب كندا 25%
 أما باقي الكمية فتوزع على عدد ١ندكد من دكؿ العآب. من إٗنإب العآب من البوتاس.

ىي اٞنوارد اليت يكاد يدكز توزيعها اٛنغراُب ُب أماكن ١ندكدة جدا  موارد انتشارىا الجغرافي محدكد جدا: -د 
 ُب منطقة سادبورم ُب  على سطح األرض، ك٬نثل النيكل ىذا القسم من اٞنوارد، اذا انتاجو يتمركز بشكل كبًن

 كندا ك نيوكاليدكنيا ُب ركسيا. كمثل انتاج الزئبق ُب اسبانيا كاٞناس ُب جنوب افريقيا.

٬نكن تقسيم اٞنوارد على أساس مدل تقسيم الموارد على أساس قدرتها على التجدد كاالستمرار:  (2
 قدرهتا على التجدد كاالستمرار إٔب قسمٌن رئيسيٌن ٨نا:

يقصد اٞنوارد اليت ال تنفذ حيث تتجدد باستمرار تلقائيا مثل  :Renewable Resourcesموارد متجددة  -أ 
يدىا كتنظيم استغالٟنا مثل اٞنوارد الغابية، حيث دعناصر الغالؼ اٛنوم، كأخرل يتدخل االنساف ُب عمليات ْن

ناسبة مثال لغرض اٜنفاظ على إذا اتبع االنساف الطرؽ العلمية كالدكرات الزراعية اٞنالئمة كاستخدـ اٞنخصبات اٞن
خصوبتها فبف الغلة ال تقل بل تزيد ما دامت الرعاية كالعناية مستمرة. ككذلك ُب حالة الثركة اٜنيوانية، فبذا 
كضعت أنظمة تكفل صيد أحجاـ كأعمار معينة من األنواع اٞنختلفة كمنع الصيد ُب أكقات التناسل فبف الظركؼ 

  د باستمرار.الطبيعية ستكوف كفيلة بالتجدي

بلة للنفاذ إما ال٨ناؿ االنساف ىي اٞنوارد القا: Non-renewable Resources غير المتجددةالموارد  -ب 
سرافو ُب استغالٟنا، كإما أللا ال تتجدد بطبيعتها، كتتمثل  اٞنوارد القابلة للنفاذ لسوء استغالؿ االنساف كما كإ

٪ندث ُب الرعي الغًن اٞننظم الذم يؤدم إٔب ىالؾ اٞنراعي، كالصيد البحرم الغًن اٞننظم الذم يؤدم إٔب 
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فريقيا حاليا مهدد باالنقراض بسبب صيده كقتلو من اضمحالؿ مناطق الصيد، فمثال يعترب حيواف كحيد القرف ُب ا
 أجل قرنو.

 ٬نكن تقسيم ىذه اٞنوارد إٔب ثالثة أقساـ رئيسية كالتإب: تقسيم الموارد على أساس طبيعة تكوينها: (3

أ٨نها اٞنوارد النباتية كاٜنيوانية، إٔب جانب اٞنوارد اليت نشأت من أصل  : Organicموارد عضوية النشأة -أ 
 الفحم كزيت البدكؿ، كبعض الصخور مثل اٜنجر اٛنًنم العضوم الذم تكوف نتيجة لدسب قشور.عضوم مثل 

، اٞنلح  مثل اٟنواء كاٞناء : Inorganicموارد غير عضوية النشأة -ب  كركاسب اٞنتبخرات كالصوديـو كالبوتاسيـو
   الصخرم، كمثل الصخور غًن العضوية النشأة كالصخور النارية.

كأخرل غًن العضوية، مثل الدبة الزراعية اليت  كىي اليت تتكوف من مواد عضوية النشأة:موارد مختلطة  -ج 
تكونت نتيجة مواد غًن عضوية أصلها من تفتت الصخور غًن العضوية كبقايا الكائنات اٜنية اٞنتحللة كاليت 

موضع كسط بٌن اٞنواد العضوية اختلطت بذرات الدبة كنتج عنها الدبة الزراعية، كلذلك توضع الدبة الزراعية ُب 
 كالغًن العضوية.

لقد سبق دراسة ىذا التقسيم عند دراسة كل من  اٞنوارد الطبيعية تقسيم الموارد على أساس األصل:  (4
 كاٞنوارد البشرية.

 : تصنيف الموارد على أساس األصل 01الشكل رقم 

 
 

 

 

 تقسيم الموارد الطبيعية حسب أصلها

 الموارد البشرية

المعرفة، : موارد حضارية تتمثل في 
.......االبتكارات، التنظيمات (االنساف) موارد بشرية    

 الموارد الطبيعية

:  موارد طبيعة غير اقتصادية
 الهواء، الشمس

السمك، : موارد طبيعية اقتصادية
...البتركؿ، المعادف، الغابات   
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 كالتكتالت االقتصادية ةيالموارد كالتجارة الدكل رابعا:

يعترب انتشار اٞنوارد كالثركات الطبيعية بشكل متفاكت كمتباين بٌن ٢نتلف مناطق العآب العامل الرئيسي 
كاألساسي لقياـ التجارة الدكلية بٌن دكؿ العآب. حيث أف ىذه اٞنوارد ٔنتلف من مكاف آلخر على سطح األرض، 

كية أك بأنواع متشاهبة، بل ٔنتلف من حيث فهي ال توجد ُب ٗنيع أ٥ناء العآب بنسبة كاحدة أك بكميات متسا
كجودىا ككمياهتا كصفاهتا كتوزيعها كتطورىا ُب دكؿ العآب اٞنختلفة. ىذا بسبب اختالؼ البي ة الطبيعية الذم أدل 

 إٔب اختالؼ االنتاج االقتصادم.

اٝنصبة قادرة على إنتاج انواع متعددة من احملاصيل الزراعية توجد ُب مناطق ١ندكدة، كما  الدبةمثال ف 
كاٞنعادف مقصورة ُب كجودىا كذلك على ٫نتلف اٞنناخ اٞنالئم للزراعة كاالنتاج االقتصادم من إقليم إٔب آخر، 
ادف. كيدتب على ىذا كلو اختالؼ ُب مناطق ١ندكدة تتميز بدكيز معد٘ب كبًن، بينما ْناكرىا مناطق خالية من اٞنع

توزيع السكاف كمستوياهتم االقتصادية كاالجتماعية ُب جهات العآب اٞنختلفة تبعا الختالؼ االنتاج االقتصادم 
اٞنرتبط بتوزيع  اٞنوارد كتباينها. كالختالؼ اٞنوارد من حيث الوفرة أك الندرة أ٨نية كربل ُب اختالؼ االنتاج 

 1دتب عليو قياـ التجارة الدكلية نظرا لتباين اٞننتجات.االقتصادم الذم ي

كللتوضيح أكثر فمثال األقاليم اٞندارية ىي أىم أقاليم العآب ُب تصدير اٞنطاط كالنب كالتوابل كسكر 
م العآب القصب كالقطن كالشام، بينما األقاليم اٞنعتدلة الداف ة كاٞنعتدلة الباردة القمح كاٞننتجات الرعوية إٔب األقالي

 األخرل اليت ال تنتج ىذه اٞنوارد أك اليت تنتجها بكميات غًن كافية.

يات كقد تقـو الدكؿ كذلك بعقد اتفاقيات ْنارية مع الدكؿ األخرل، أك ١ناكلة السيطرة على اقتصاد 
سبيل اٞنثاؿ  فعلى  .الكومنولثالدكؿ األخرل كتوجيهها ٥نو إنتاج ما تريد من سلع كما تفعل إ٤نلدا مع دكؿ 

كما فعلت ا٤نلدا ُب تشجيعها لزراعة القطن ُب مصر كاٟنند باعتباره ضركريا لصناعتها القطنية كالنسيجية، ككذلك 
   تشجيعها لزراعة الشام كاٞنطاط ُب دكؿ جنوب شرؽ آسيا.

كنظرا للتطور االقتصادم ُب عاٞننا اٞنعاصر كاختالؼ اٞنوارد االقتصادية بٌن دكؿ العآب، ككنتيجة للحركب  
اليت مرت هبا البشرية كال سيما ما بٌن اٜنرب العاٞنية األكٔب كالثانية فقد تغًنت األكضاع االقتصادية كالسياسية 
                                                           

  64ػ علي ىاركف، مرجع سبق ذكره، ص 1
 طلق مصطلح دكؿ الكومنولث على رابطة الشعوب البريطانٌية، كالتي ييرمز لها بحرفيالكومنولث:  ي CN كاختصار للتسمية اإلنكليزيٌة 

Commonwealth of Nations.   دكلة، كجميعها كانت تتبع في كقتو مضى  53ىذه الرابطة ىي بمثابة اتحادو طوعٌي، يتأٌلف من
  ـ. 1971في إعالف سنغافورة الذم صدر في عاـ ىذا لقد جاء  .لإلمبراطوريٌة البريطانٌية، عدا دكلتين ىما ركاندا كموزمبيق



 الاقتصـــــــــــاديـــــــة الجغـــــــرافيــــــا

 

 

39 

ب سواء بطريقة مباشرة أك غًن مباشرة، لذلك أصبح التكتل كاالجتماعية ٞنعظم دكؿ العآب اليت تأثرت هبذه اٜنرك 
االقتصادم ظاىرة سائدة كضركرة اقتضتها الظركؼ ٞنواجهة األخطار االقتصادية اليت تتعرض ٟنا الدكؿ ُب السلم 

 كاٜنرب. فهناؾ ارتباط كثيق بٌن اٞنوارد االقتصادية كالسياسية.

اٞننظمة ُب ٠نموعة من ٠نموعاتو، مثل ضماف اٜنصوؿ على  ك٪نقق التكتل االقتصادم فوائد كثًنة للدكؿ 
اٞنواد األكلية، كتوسيع نطاؽ سوؽ السلع اٞننتجة. كّنعىن آخر أف اٟندؼ األساسي كالرئيسي ألم تكتل بٌن 
٠نموعة من الدكؿ ىو التكامل االقتصادم بٌن ىذه الدكؿ لالستفادة من اٞنوارد الطبيعية اٞنختلفة اٞنوزعة بٌن 

كالتعرؼ على مواطن القوة كالضعف فيها لرسم التخطيط االقتصادم لالستغناء عن اٝنارج  ة دكؿ التكتل،٠نموع
ُب االستًناد كالتصدير، حيث تقـو اسداتيجية التكتل على سياسة االكتفاء الذاٌب كالعمل بكل الوسائل لتحقيق 

 ىذا اٟندؼ.

 1لتاري  مايلي:كمن بٌن أىم التكتالت االقتصادية اليت تشكلت عرب ا 

تكوف ىذا التكتل من ثالث دكؿ أكربية صغًنة متجاكرة   بلجيكا،  :Beneluxاتحاد البنليكس  (1
ـ، ٍب تطور ىذا التعاكف 1918لكسمبورغ كىولندا (. حيث بدأ باتفاؽ ٗنركي بٌن بلجيكا كلكسمبورغ  ُب عاـ 

إليها بعد اٜنرب العاٞنية الثانية عندما  انظمتفقد ـ. أما ىولندا 1922إٔب كحدة اقتصادية كاملة ابتداء من عاـ 
فقدت مستعمراهتا كخاصة إندكنيسيا، كأصبحت ُب كضع ال يسمح ٟنا بالنمو االقتصادم ّنعزؿ عن جارتيها 

 بلجيكا كلكسمبورغ.

ـ 1926ُب عاـ  :The European Coal And Steel Communityىيئة الفحم كالصلب األكربية  (2
أنشئ آناد يضم أىم الدكؿ اٞننتجة للصلب للسيطرة على عمليات االنتاج كٓنديد األسعار كربطها بالطلب، 

ـ تكونت ىي ة الفحم كالصلب األكربية من كل من 1951ككاف ىذا االٓناد ١نتكرا لصناعات الصلب. كُب أفريل 
لكسمبورغ. كىي ىي ة حكومية ىدفها هتي ة أفضل السبل لتنشيط فرنسا، أٞنانيا الغربية، إيطاليا، بلجيكا، ىولندا ك 

امات كالوقود كاٜنديد صناعة اٜنديد كالصلب عن طريق إزالة ٗنيع العوائق اليت كانت ٓنوؿ دكف انتقاؿ اٝن
 ما كانت ٓنرص على ٗنع شتات كتوزيع مناجم الفحم كاٜنديد ُب غرب أكربا.كالصلب. ك

للنجاح الذم حققتو ىي ة الفحم  :European Economic Communityالسوؽ األكربية المشتركة  (3
ـ لدراسة الوسائل الكفيلة 1955كالصلب األكربية الفضل ُب عقد مؤٕنر دكٕب بٌن دكؿ غرب أكربا ُب عاـ 

                                                           
  67ػ علي ىاركف، نف  اٞنرجع السابق، ص 1
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بتجميع موارد الثركة كإنشاء سوؽ مشدكة، فتم التوقيع على معاىدة ركما اٝناصة ببنشاء السوؽ األكربية اٞنشدكة 
  ـ.1958ـ  عل أف يبدأ تنفيذىا ابتداءمن أكؿ جانفي 1957مارس  12 ُب

  :European Free Trade Association ( EFTA )  رة األكربية الحرةمنظمة التجا (4

ٌب افياٌب تضم االٓناد السوفيىذه السوؽ قبل تفكك االٓناد السو  كانت  السوؽ االشتراكية الدكلية: (5
كقد بدأ التعاكف بٌن دكؿ  االشداكية فيما عدا يوغسالفيا كألبانيا، كما تضم منغوليا.السابق كدكؿ شرؽ أكربا 

 Council For Matual Economicشرؽ أكربا كاالٓناد السوفيييت عن طريق إنشاء ٠نل  التعاكف االقتصادم 

Assistance ( CMEA )  ـ ردا على مشركع مارشاؿ الذم كضعتو الواليات اٞنتحدة األمريكية 1949ُب عاـ
 للنهوض بدكؿ غرب أكربا.

 أىم المشاكل التي تواجو المواردخامسا: 

ما يهدد اٞنوارد الطبيعة ُب ٢نتلف مناطق العآب ىو اٞنشاكل كاٞنخاطر نفسها اليت تواجهها البي ة  إف أىم
 إٗناؿ كل ىذه اٞنشاكل ُب ما يلي:ك٬نكن حصر أك ، الطبيعية

يعين استنزاؼ اٞنوارد بصفة عامة تقليل قيمة اٞنورد أك اختفائو عن أداء دكره  :استنزاؼ الموارد الطبيعية (1
العادم ُب شبكة اٜنياة كالغذاء، كاألخطر من كل ىذا تأثًن االستنزاؼ على التوازف البي ي الذم ينتج عنو أخطار 

ة اٞنوارد األخرل، كمن ٨ننا غًن مباشرة بالغة اٝنطورة، ذلك أف استنزاؼ مورد من اٞنوارد قد يتعدل أثره إٔب بقي
كمن أىم االستنزاؼ استنزاؼ التنوع اٜنيوم كالذم يشمل الغطاء  1تتسع دائرة اٞنشكلة كتتداخل ١نليا كعاٞنيا.

النباٌب الذم ينتج بفعل قطع األشجار كالرعي اٛنائر، كاستنزاؼ اٜنيوانات الربية الذم ينتج بفعل الصيد اٛنائر 
 كغًنىا.

و التغًنات غًن اٞنرغوب فيما ٪نيط باالنساف كليا أك جزئيا كنتيجة ألنشطتو من خالؿ ىالتلوث البيئي:  (2
حدكث تأثًنات مباشرة أك غًن مباشرة تغًن من اٞنكونات الطبيعية كالكيميائية كالبيولوجية ٣نا يؤثر على االنساف 

بسبب الغازات اٞننبعثة من اٞنصانع الذم يؤدم إٔب  تلوث اٟنواءتلوث الدبة، ك  كنوعية اٜنياة اليت يعيشها. كىي
، كتلوث تشكل األمطار اٜنامضية اليت ٟنا تأثًن كبًن على الغطاء النباٌب كعلى اٜنيوانات كما يسبب للمياه التلوث

مياه الصرؼ الصحي، اٞنواد الطبية، االشعاع النوكم، النفط  بسبب، تلوث البحار كاحمليطات اٞناء كأخطاره
                                                           

   .103، ص 2017، ٠23نلة العلـو االجتماعية، جامعة األغواط، اٛنزائر، العدد  ،البيئة كالتنمية المستدامة....أية عالقة ؟ػ عبيدة صبطي، 1
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الذم يؤدم إٔب ارتفاع ضغط الدـ كاالضطراب النفسي كالتأثًن على السمع  كالتلوث الضوضائياتو، كمشتق
 كالتلوث االشعاعي كالتلوث باٞنبيدات كعناصر التخصيب، كالنفايات، كالبناء العشوائي كاٜنرائق.....اْب كالتفكًن،

السطحية اٞنتوسطة ُب العآب مع  ازدياد درجة اٜنرارة: يتمثل ُب Global warming  االحتباس الحرارم (3
بالغازات  ىذه الغازات تسمى. ، كبعض الغازات األخرل ُب اٛنواٞنيثاف ،ثا٘ب أكسيد الكربوف زيادة كمية
ذم . الاالحتباس اٜنرارم أللا تساىم ُب تدف ة جو األرض السطحي، كىي الظاىرة اليت تعرؼ باسم الدفي ة

يؤدم أب ذكباف الكثًن من الثلوج ُب القطبٌن اٞنتجمدين مشإب كجنويب األرض، ٣نا يتسبب ببرتفاع منسوب 
البحار كاحمليطات، ١ندثا خلل حقيقيا ُب عمليات اٞند كاٛنزر ٣نا يستدعي بالضركرة غرؽ الكثًن من اٞندف 

كما تظهر العديد من الزكابع .اليابسة شيء فشي اإب تتناقص تالكثًن من اليابسة أب ُنار كبالكٓنوؿ . الساحلية
كالتصحر كاٛنفاؼ كغًن ذلك من الظواىر ( تسونامي        كاألعاصًن كالكوارث الطبيعية كاٞند البحرم العاٌب

 .اليت ٓب تكن موجودة من قبل ٣نا يهدد حياة اٛنن  البشًنم

ىو تعرض األرض للتدىور ُب اٞنناطق القاحلة كشبو القاحلة كاٛنافة شبو الرطبة، ٣نا  التصحر: التصحر (4
الفوقية ٍب فقداف قدرة األرض على يؤدم إٔب فقداف اٜنياة النباتية كالتنوع اٜنيوم هبا، كيؤدم ذلك إٔب فقداف الدبة 

 .اإلنتاج الزراعي كدعم اٜنياة اٜنيوانية كالبشرية. كيؤثر التصحر تأثًننا مفجعنا على اٜنالة االقتصادية للبالد

إٔب حركب  بالعودةللحركب أثر كبًن ُب تدىور اٞنوارد البي ة كاٞنوارد الطبيعية فعلى سبيل اٞنثاؿ ك  الحركب: (5
لواليات اٞنتحدة األمريكية ضد ل القذرة رباٜنعلى البي ة، ٩ندر اإلشارة إٔب أف  اٞندمرالقرف العشرين كأثرىا 

ُب  األعشابمنت سنوات من القصف، استيعملت خالٟنا القنابل التقليدية، كمبيدات ظت ،يفيتنامالشعب ال
من األشجار  كاسعةأنو صنع هبدؼ تعرية مساحات  قيل ،Agent Orangeالربتقإب"  العنصرسالح فتاؾ ٚني "

تأثًن مباشر على  لسالح اٞنذكورالغابة". كاف ل ُب العدكاٞنورقة ىناؾ لتحسٌن إمكانية القوات األمريكية رصد "
كأمراض  مباشرة،كاٞندنيٌن الذين تعرضوا لو من أضرار  للمقاتلٌنالنظاـ البي ي حيثما استخدـ. عدا ما سببو 

 1خطًنة. كالديةكتشوىات  ،سرطانية

اٞنشاكل الضخمة اليت  إحدل الزيادة اٞنستمرة ُب عدد السكاف تعترب :النمو الديمغرافي كتوسع المدف (6
ىذا النمو السريع للسكاف ُب البي ة ّنختلف اجملاالت الصناعية كالتجارية  كيؤثر. تعا٘ب منها شعوب العآب

كمن اٞنؤكد  ،دقيقة 20نساف يولدكف كل إ 3500ف ٥نو أالدراسات اٞنختصة أكضحت . كغًنىا... ،كاالجتماعية 
                                                           

  .66، ص 2007، منشورات األكاد٬نية العربية اٞنفتوحة، الد٧نارؾ، المشكالت البيئية المعاصرة في العالمػ كاظم اٞنقدادم، 1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%AD%D8%B1
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ٔب استغالؿ اٞنوارد الطبيعية كتدمًن البىن نتيجة عدـ التوازف بٌن إف ذلك االرتفاع اٟنائل بعدد السكاف يؤدم أ
إف  .خرلأيقابلو عدـ توفر اٞنوارد كالغذاء كالسكن اٞنالئم من جهة  ،االثنٌن نظرا للتضخم السكا٘ب من جهة
٧ناط أمع  ،سباب ٢نتلفة ٠نتمعةٔب اٟنجرة العالية بٌن اٞندف ألإضافة عوامل مثل النمو كالتوزيع السكا٘ب باإل

 1.االستهالؾ البشرم تلقي تبعاهتا على البي ة اليت ٟنا حدكد كقدرة الستيعاب النفايات

٩نب أف نعدؼ بأف التمدف يشكل ضغوطا متعددة األشكاؿ على البي ة، فاستهالؾ الطاقة اٞنستعملة من  
طرؼ كل فرد يتضاعف مرتٌن أك ثالثا، كما أف توفًن اٞناء الشركب كتسيًن اٞنياه الراكدة كالنفايات اٞننزلية ُب 

الناٗنة عن الضجيج تتفاقم، كمشاكل الصحة اٞنناطق اٜنضرية تطرح مشاكل جديدة كٌما ككيفا كتكلفة. فاألضرار 
 العمومية تتضاعف بسبب أخطار تلوث اٟنواء كشث أنواع التلوث البي ي.

 الحفاظ على الموارد لتحقيق التنمية المستدامة سادسا:

ٜنماية البي ة  أىم السياسات كالربامج كاآلليات اٞنتبعة ضمنالطبيعية  اسداتيجية اٜنفاظ على اٞنوارد تدخل
برامج عاٞنية كأصبح ٟنذا اٞنشركع  اليت أصبحت اليـو من اٞنشاريع اٞنهمة اليت بدأت ٗنيع دكؿ العآب االىتماـ هبا،

 كانعقدت ألجلها العديد من اٞنؤٕنرات، األمم اٞنتحدة للبي ة برنامجمنظمات كمؤسسات دكلية أ٨نها  اقائمة عليه
دكلة، مؤٕنر األمم اٞنتحدة  113ُنضور  1972  مؤٕنر األمم اٞنتحدة للبي ة كالتنمية البشرية بستوكهولـو سنة 
، مؤٕنر القمة العاٞني للتنمية اٞنستدامة 1992اٞنعين بالبي ة كالتنمية بريو دم جانًنك ُب الربازيل ُب جواف 

، قمة اٞنناخ بباري  ُب ديسمرب 2009ديسمرب  18، قمة كوبنهاغن للمناخ عاـ 2002َنوىانسبورغ ُب عاـ 
أف اٜنماية ليست ضركرية لصحة االنساف  بعد أف تبٌن ،دكلة من أعضاء األمم اٞنتحدة ( 195ّنشاركة  2015

تلك اٛنهود اٞنبذكلة لصوف البي ة كاٜنفاظ على » : فحماية البي ة فقط، كإ٧نا للتنمية االقتصادية اٞنستدامة أيضا،
خالؿ ٠نموعة الوسائل االقتصادية كالقانونية، كتوظيف اٞنعارؼ اٞنكتسبة ُب تعديل سلوكيات األفراد  مواردىا من

   2.« كاٞننظمات السلبية ْناه البي ة كدفعهم إٔب تكثيف النشاطات احملافظة عليها
                                                           
1
 http://humanities.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=10&lcid=38193  

   برنامج األمم المتحدة للبيئة UNEP : أنشئ البرنامج كقت انعقاد مؤتمر األمم المتحدة لبيئة  .األمم المتحدة ىو جهة النشاط المعني بالبيئة كالتابع لمنظمة
تأسس  .كلدل البرنامج ستة مكاتب إقليمية في مناطق مختلفة من العالم كينيا في نيركبي، كيقع مقره في مدينة 1972 في يونيو العاـ بالسويد ستوكهولم اإلنساف في مدينة

عوب تحسين نوعية حياتها دكف اإلضرار بنوعية حياة األجياؿ المقبلة، كما يقيم على نحو يتيح لألمم كالش البيئة برنامج األمم المتحدة للبيئة لتشجيع قياـ شراكات لرعاية
 .من كل عاـ جواف 5 في يـو البيئة العالمي االحتفاليات الدكلية كالفعاليات مثل

أطركحة دكتوراه ٔنصص  ،دراسة حالة الجزائر -ستدامةمساىمة تكنولوجيا المعلومات كاالتصاؿ في تحقيق أبعاد التنمية المػ سحانٌن اٞنيلود، 2
  .57، ص 2017إدارة أعماؿ، جامعة سيدم بلعباس، اٛنزائر، 

http://humanities.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=10&lcid=38193
http://humanities.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=10&lcid=38193
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%87%D9%88%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1972
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
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مستقبلنا "ظهر مفهـو التنمية اٞنستدامة ألٌكؿ مرة كًب صياغتو من خالؿ تقرير  مفهـو التنمية المستدامة: (1
كزيرة سابقة " بركنتالند"عن اللجنة العاٞنية للتنمية كالبي ة اليت ترأستها السيدة  1987الذم صدر عاـ " اٞنشدؾ

اىدا من أجل البقاء كل ٠نتمع، كل بلد، يسعى ج" ، جاء فيو 1983للنركيج، كىو تقرير شرع ُب إعداده عاـ 
كاالزدىار مع قليل من االعتبار للتأثًن على اآلخرين، يستهلك بعض موارد األرض من شأنو أف يدؾ القليل 

 1."يستهلك القليل جدا كيعيش مع آفاؽ اٛنوع كالبؤس كاٞنرض كاٞنوت اٞنبكر.. اآلخركالبعض . لألجياؿ القادمة
التنمية اليت تستجيب ٜناجات »  :عٌرفت التنمية اٞنستدامة بألا كٕنت إعادة صياغة التقرير بشكل مثإب، حيث

 2.« األجياؿ اٜنالية، دكف إٜناؽ الضرر بقدرة األجياؿ القادمة على االستجابة ٜناجياهتا اٝناصة

التنمية اٜنقيقية ذات القدرة على االستقرار كاالستمرار كالتواصل من منظور  »كما تعرؼ بألا  
استخدامها للموارد الطبيعية، كاليت ٬نكن أف ٓندث من خالؿ اسداتيجية تتخذ التوازف البي ي كمحور ضابط ٟنا، 

معيشة األفراد من  ذلك التوازف الذم ٬نكن أف يتحقق من خالؿ اإلطار االجتماعي البي ي، كالذم يهدؼ إٔب رفع
خالؿ النظم السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية اليت ٓنافظ على تكامل اإلطار البي ي، من خالؿ 

 3.«استخداـ األساليب العلمية كالعملية اليت تنظم استخداـ اٞنوارد البي ية كتعمل على تنميتها ُب نف  الوقت

 خلص أىم خصائص التنمية اٞنستدامة كالتإب:من خالؿ التعاريف اٞنقدمة ٬نكن أف نست 

  ىي تنمية تراعي حق األجياؿ القادمة ُب التمتع باٞنوارد كنظافة البي ة، بنف  القدر الذم تتمتع بو األجياؿ
 اٜنالية.

  ىي تنمية طويلة األجل، حيث تعتمد على نتائج اٝنطط التنموية كالسياسات االقتصادية على اٞندل
 على اٞندل البعيد؛ من خالؿ التنبؤ ّنا ٫نبؤه اٞنستقبل.القريب، ٍب تستمر 

  ىي تنمية تسعى إٔب ٓنقيق العدالة بٌن األفراد، كبالتإب توزيع الثركة بشكل عادؿ بٌن دكؿ اٛننوب اليت تتميز
 ّنعدالت منخفضة ُب التعليم كالغذاء كاٝندمات الصحية،... كدكؿ الشماؿ اليت تتميز باإلسراؼ ُب االستهالؾ.

                                                           
1 
 Michael F. Ashby, "Materials and Sustainable Development", E-book published by Elsevier, 2016, 

p4.  
2 

Eddie N. Laboy-Nieves & Others, "Environmental management, Sustainable development and 

Human health", Taylor & Francis Group, London, UK, 2009, p 18. 
 
اٞنلتقى الوطين األكؿ ، التنمية المستديمة في الوسط الصناعي بين الزامية التشريعات البيئية كااللتزاـ المؤسسيعاشور مريزؽ كبن نافلة قدكر،  ػ3

 .2، ص 2010مام  18-17جامعة قاٞنة،  اٞنستدامة ُب اٛنزائر كمتطلبات التأىيل البي ي للمؤسسة االقتصادية، حوؿ آفاؽ التنمية
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  تعتمد بشكل كبًن على التقنية اليت توفر الوسائل كالتجهيزات، باإلضافة إٔب الكوادر اٞنؤىلة اليت يقع على
 عاتقها تسيًن التقنية ككضع اٝنطط اٞنناسبة للتنمية اٞنستدامة، كتطبيقها.

 ء كالدبة ىي تنمية تسعى إٔب اٜنفاظ على نظافة البي ة ك٘نايتها، ك١ناربة كل أشكاؿ التلوث  تلوث اٞنا
كما تسعى للحفاظ على اٞنوارد الطبيعية إٔب أقصى حد ٣نكن من   ،كاٟنواء، التلوث الضوضائي، التلوث الثقاُب(

 خالؿ ترشيد استهالكها، أك إ٩ناد بدائل مالئمة ٟنا.

 تنمية تقـو على التنسيق بٌن ٗنيع شرائح اجملتمع، من إعالميٌن كخرباء كسياسيٌن، ُنيث أف إ٨ناؿ طرؼ  ىي
 من ىذه األطراؼ ينتج عنو خلل ُب ٓنقيقها.

 :٬نكن تلخيص األىداؼ اليت تتضمنها التنمية اٞنستدامة ُب اٛندكؿ اآلٌب :أىداؼ التنمية المستدامة (2

 األساسية من تحقيق التنمية المستدامة: األىداؼ 03جدكؿ رقم ال

 االستدامة البيئية االستدامة االجتماعية االستدامة االقتصادية 

 الػػمػػػيػػػػػػػاه
ضماف إمداد كاؼ كرفع كفاءة استخداـ اٞنياه 
 ُب التنمية الزراعية كالصناعية كاٜنضرية كالريفية.

 تأمٌن اٜنصوؿ على اٞنياه النظيفة الكافية لالستعماؿ
 اٞننزٕب كالزراعة الصغًنة لألغلبية الفقًنة.

ضماف اٜنماية الكافية للمستجمعات اٞنائية 
كاٞنياه اٛنوفية كموارد اٞنياه العذبة كأنظمتها 

 اإليكولوجية.

 الػػغػػػػػػػػذاء
رفع اإلنتاجية الزراعية كاإلنتاج من أجل ٓنقيق 
 األمن الغذائي الوطين كاإلقليمي كالتصدير.

نتاجية كأرباح الزراعة الصغًنة كضماف ٓنسٌن اإل
 األمن الغذائي اٞننزٕب

ضماف االستخداـ اٞنستداـ كاٜنفاظ على 
األراضي كالغابات كاٞنياه كاٜنياة الربية 

 كاألٚناؾ كموارد اٞنياه.

 الػػصػػحػػػػػة
زيادة اإلنتاجية من خالؿ الرعاية الصحية 

كٓنسٌن الصحة كاألماف ُب مواقع  كالوقائية
 العمل.

فرض معايًن للهواء كاٞنياه كالضوضاء ٜنماية صحة 
البشر كضماف الرعاية الصحية األكلية لألغلبية 

 الفقًنة.

ضماف اٜنماية الكافية للموارد البيولوجية 
كاألنظمة اإليكولوجية كاألنظمة الداعمة 

 للحياة.

الػمػػػػػأكل 
 كالخدمات

اإلمداد الكاُب كاالستعماؿ الكػفء  ضماف
 ٞنوارد البناء كنظم اٞنواصالت.

ضماف اٜنصوؿ على السكن اٞنناسب بالسعر 
اٞنناسب، باإلضافة إٔب الصرؼ الصحي 

 كاٞنواصالت لألغلبية الفقًنة.

ضماف االستخداـ اٞنستداـ أك اٞنثإب 
 لألراضي كالغابات كالطاقة كاٞنوارد اٞنعدنية.

 ػػةالطػػػػػاقػػ
ضماف اإلمداد الكاُب كاالستعماؿ الكفء 
للطاقة ُب ٠ناؿ التنمية الصناعية كاٞنواصالت 

 كلالستعماؿ اٞننزٕب.

ضماف اٜنصوؿ على الطاقة الكافية لألغلبية 
 الفقًنة، خاصة بدائل الوقود اٝنشيب.

خفض اآلثار البي ية للوقود اٜنفرم على 
ع ُب النطاؽ احمللي كاإلقليمي كالعاٞني، كالتوس

تنمية كاستخداـ الغابات كالبدائل اٞنتجددة 
 األخرل.

 التعػليػػػم
ضماف كفرة اٞنتدربٌن لكل القطاعات االقتصادية 

 .األساسية
ضماف اإلتاحة الكافية للتعليم للجميع من أجل 

 حياة صحية كمنتجة.
إدخاؿ البي ة ُب اٞنعلومات العامة كالربامج 

 التعليمية.
المصدر: باتر محمد عمي وردم، العالم ليس للبيع: مخاطر العولمة على التنمية المستدامة، ط1، المكتبة األهمية، عّمان، 2003، ص ضماف االستعماؿ اٞنستداـ للموارد الطبيعية دعم اٞنشاريع الصغًنة كخلق الوظائف لألغلبية زيادة الكفاءة االقتصادية كالنمو كفرص العمل  الػػػدخػػػػػػػل

194.  



 الاقتصـــــــــــاديـــــــة الجغـــــــرافيــــــا

 

 

45 

الضركرية للنمو االقتصادم ُب القطاعات  الرٚني.الفقًنة ُب القطاع غًن  ُب القطاع الرٚني.
 الرٚنية كغًن الرٚنية.

 .194، ص 2003، اٞنكتبة األىلية، عٌماف، "للبيع: مخاطر العولمة على التنمية المستدامةالعالم ليس "باتر ١نمد علي كردـ،  المصدر:

ىناؾ العديد من االسداتيجيات كالربامج اليت تدخل ضمن اآلليات  كحماية البيئة: تنمية المواردآليات  (3
اٞنعموؿ هبا من طرؼ اٞنؤسسات كاٞننظمات العاٞنية كُب ٢نتلف دكؿ العآب من أجل ٘ناية البي ة كاٜنفاظ على 

 أ٨نها:كتنمية اٞنوارد البشرية اٞنوارد الطبيعية 

 الحفاظ على الموارد الطبيعية: -1.3

 كوف األشجار تساىم ُب اٜنفاظ على البي ة من خالؿ امتصاص ثا٘ب أكسيد الكربوف التشجًنل على العم ،
 ، ك١ناربة التصحر؛كإطالؽ األكسجٌن

 كالبالستيك، كغًنىا من ، فعلى سبيل اٞنثاؿ ٬نكن إعادة تدكير الزجاج، كاٛنرائد، كاألٞننيإعادة التدكير ، ـو
 د؛اٞنوا

 ؛حيث تستطيع النباتات كاٜنيوانات العيش بأماف ١نميات طبيعية ٔنصيص بعض اٞنساحات ّنثابة 

 ؛لشمسيةمثل الطاقة ا استخداـ الطاقات اٞنتجددةك  استخداـ التكنولوجيا النظيفة 

  ) على اٞنلوثٌن الذين اسداتيجية الردع عن طريق فرض الضرائب البي ية أك كما يطلق عليا   اٛنباية اٝنضراء
هم لتقنيات ٪ندثوف أضرارا بي ية من خالؿ نشاطاهتم االقتصادية اٞنختلفة الناٗنة عن منتجاهتم اٞنلوثة، كاستخدام

 ؛إنتاجية مضرة بالبي ة

 عن اٞنوارد الطبيعية عن طريق التقدـ التكنولوجي، كإمكانية إ٩ناد بدائل أخرل  البحث كاالستكشاؼ أ٨نية
 ٟنذه اٞنوارد عن طريق البحث كالتطوير العلمي؛

تعترب تنمية اٞنواد البشرية من األيطر اليت تساعد على تطوير اٞنهارات الشخصية  تنمية الموارد البشرية: -2.3
، من أجل تطوير اٞنعرفة لديهم، كتنمية اإلمكانيات اٞنهنية، كالنفسية، كالشخصية كالتنظيمية لدل اٞنوظفٌن

اٝناصة هبم، حيث تتضمن تنمية اٞنوارد البشرية عددان من الفرص اٝناصة ُب التطور الوظيفي للموظفٌن، كفرص 
 .التدريب، كاٞنساعدة الدراسية، كإدارة التطوير كاألداء

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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عٌرؼ تنمية اٞنوارد البشرية بألا إعداد العناصر البشريٌة بالشكل الصحيح  تعريف تنمية الموارد البشرية: -أ 
الذم يتفق مع االحتياجات اٝناصة باجملتمع، كأف يكوف ذلك اإلعداد على أساس أف زيادة قدرة اإلنساف كمعرفتو 

ية اٞنوارد البشرية بألا كما كيتم تعريف تنم. تساعد على زيادة استغالؿ اٞنوارد الطبيعية، كزيادة اٛنهود كالطاقات
زيادة القدرات، كاٞنهارات، كاٞنعرفة اٝناصة بالقول العاملة اليت لديها القدرة على العمل ُب شث اجملاالت؛ حيث 

 1.يتٌم اختيارىا من خالؿ القياـ باختبارات ٢نتلفة

ة الفرد، كتطٌور مبادئو ف اٟندؼ من عمليات اٞنوارد البشرية ىو زيادة ثقاف: إة الموارد البشريةأىمية تنمي -ب 
يط بو، ٣نا يساىم ُب زيادة فعاليتو الكلٌية، كتنقسم  كقيمو، من أجل زيادة القدرة على التكيف مع البي ة اليت ٓني

 :أ٨نية تنمية اٞنوارد البشرية إٔب ثالثة أقساـ ىي

 :العديد من اٞننافع ف العمل ُب مفهـو تنمية اٞنوارد البشرية، يساعد على ٓنقيق إ على مستول العاملين
 : لألفراد، منها ما يلي

 ناسب من أجل زيادة إنتاج الفرد
ي
العمل على إخراج القول اليت تدفع األفراد من أجل ٓنقيق . توفًن اٞنناخ اٞن

 . ذاهتم

 اد األعماؿ اليت تتحدل قدراهتماٞنساعدة على إشباع احتياجات األفراد األساسية، ٣نا ٩نعلهم يرغبوف ُب إ٩ن. 

 ـٌ، من خالؿ  معرفة الفركؽ الفردية لدل األفراد، ٣نا يساعد على االستفادة من ذلك األمر ُب إٕناـ اٞنها
 . التكليفات اليت تتناسب مع تلك الفركؽ

 تنمية األفراد، ٣نا يساعد على زيادة قدرهتم كرغبتهم ُب ٓنمل اٞنسؤكليات. 

 :البشرية على مستول اٛنماعة بنقطتٌن، ٨ناتتلخص أ٨نية تنمية اٞنوارد  على مستول جماعات العمل: 

  تساعد على بث ركح التعاكف لدل ٗناعات العمل، كذلك حث يتمكنوا من ٓنسٌن كفاءة اإلنتاج، كاالستفادة
 . من اٞنوارد

 تساعد على رفع قدرة اٛنماعة ُب ٓنليل اٞنشاكل، ٍب كضع اٜنلوؿ اٞنالئمة ٟنا. 

 
                                                           

    2019/ 19/02ػ  مقاؿ حوؿ تنمية اٞنوارد البشرية 1
https://mawdoo3.com 

https://mawdoo3.com/
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 :تنمية اٞنوارد البشرية على مستول اٞننظمة بنقطتٌن، ٨ناتتلخص أ٨نية  على مستول المنظمة: 

  تساعد ٤ناح تنمية اٞنوارد البشرية ُب أحد أجزاء اٞننظمة على تطبيقها على ما تبقى من األجزاء األخرل من
 . اٞننظمة

 تساعد تنمية اٞنوارد البشرية على زيادة فاعلٌية اٞننظمة كقدرهتا على مواجهة اٞننافسات اليت حوٟنا. 

 متعددة ككثًنة أ٨نها: تنمية اٞنوارد البشريةمن االىتماـ ك  كاآلليات اليت ٕنكن  سداتيجياتأما بالنسبة لال
، توفًن الرعاية الكاملة للفرد، الصحة، ٓنسٌن نوعية التمدرس، ٓنسٌن اٞنستول التدريب، التكوين، التأىيل التعليم،
  اٞنعيشي.

مركب يتم حسابو على أساس معدؿ مؤشرات أساسية للتنمية البشرية يعترب مؤشر التنمية البشرية مؤشر 
معدؿ العمر لدل الوالدة الذم ٬نثل قدرة الفرد على العيش طويال كبصحة جيدة، كمعدؿ التمدرس الذم : كىي

يعك  القدرة على اكتساب اٞنعارؼ إٔب جانب الدخل الوطين اٝناـ للفرد الذم ٪ندد القدرة على اٜنصوؿ على 
كما يقدـ تقرير التنمية البشرية أربعة مؤشرات أخرل تتمثل ُب مؤشر التنمية البشرية اٞنعدؿ . ل معيشة الئقمستو 

حسب درجة الفوارؽ كمؤشر الفوارؽ بٌن اٛننسيٌن الذم يركز على ٕنكٌن اٞنرأة كمؤشر الفقر اٞنتعدد األبعاد الذم 
  .يقي  جوانب الفقر غًن اٞنتصلة بالدخل

ضمن ف ة البلداف اليت لديها مستول تنمية بشرية مرتفعا،  2017بقيت اٛنزائر سنة ثاؿ فعلى سبيل اٞن 
حيث   .١نتلة بذلك اٞنرتبة األكٔب على اٞنستول اٞنغاريب، حسب تقرير جديد لربنامج األمم اٞنتحدة للتنمية

مؤشر  حياة حسنة، إذ بلغُب قائمة البلداف اليت تتوفر فيها شركط  85اٞنركز الػ 2017احتلت اٛنزائر ُب سنة 
  752.0عرؼ مؤشر التنمية البشرية ارتفاعا طفيفا مقارنة ّنؤشر  2017ُب سنة ك  .754.0التنمية البشرية فيو 
 189ُب ىذا التصنيف الذم يقٌيم جهود  83كالذم ٚنح للجزائر باحتالؿ اٞنركز الػ  2016الذم سجل سنة 

حسنت اٛنزائر بشكل ١نسوس ترتيبها على اٞنستول اإلفريقي باحتالؿ كبالتإب فقد . بلدا كإقليما ُب ىذا اجملاؿ
أما على الصعيد اٞنغاريب ٓنتل اٛنزائر اٞنرتبة األكٔب متقدمة بشكل كبًن على اٞنغرب الذم جاء ُب  .12اٞنركز الػ 
 159.1اٞنرتبة الػ  ٍب موريتانيا 108ك ليبيا اٞنرتبة الػ  95ك تون  اٞنرتبة الػ  123اٞنرتبة الػ 

 

 

 

                                                           
 ،2017ػ تقرير التنمية البشرية 1

http://www.un.org/ar/esa/hdr/       

http://www.un.org/ar/esa/hdr/
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 جغرافيا النشاط الزراعي في العالم: رابعالمحور ال

 تمهيد:

تعترب اٛنغرافيا الزراعية أحد فركع اٛنغرافيا االقتصاديٌة، حيث كانت الزراعة أكؿ نشاط اقتصادم عمل بو  
كننا تعريف اٛنغرافيا الزراعية . اإلنساف، كما كانت دافعان رئيسيان الستقراره كنشوء حضارتو  Agriculturalك٬ني

Geography   بأٌلا الفرع اٛنغراُب الذم يهتم بدراسة الظركؼ اٛنغرافٌية اليت تؤثٌر ُب توزيع النشاط الزراعي على
كما هتتم اٛنغرافيا الزراعية باٞنعلومات اٛنغرافية اليت تتعلق . األرض، باإلضافة إٔب ٓنليل التغًٌنات اٞنساحية فيها

باٞنالمح البشرية من ناحية كبأساليب اإلنتاج من ناحية أخرل، كيتم استغالؿ ىذه بظركؼ البي ة، كربطها 
اٞنعلومات ّنعاٛنة موضوعاهتا اليت تتمثل ُب توزيع، كٓنليل، ككصف األنشطة االقتصاديٌة اليت تتعلق ببنتاج، كتبادؿ، 

 .كاستهالؾ الثركات الزراعٌية

 نشأة الزراعة كتطورىا  أٌكال:

الزراعة من أقدـ اٜنرؼ اليت استخدمها االنساف، فهي نشاط بدائي لي  من السهل ٓنديد مث تعترب  
 ككيف بدأت، كما تعد الزراعة من أكسع اٜنرؼ انتشارا على سطح األرض كأكثرىا أ٨نية للمجتمعات البشرية،

مشقة البحث الطويل عن فقد كانت معرفة االنساف للزراعة خطوة كاسعة ٥نو الرقي كاالستقرار، فقد أغنتو عن 
الثمار الربية كٗنعها، كعن تتبعو للحيواف كصيده، كعن التنقل كالدحاؿ كراء قطعاف اٞناشية كاألغناـ، حيث فضل 

 حياة االستقرار كالتجمع ُب القرل اليت أصبح بعضها فيما بعد مدنا.

عد أف اكتشف ية النامية حولو. فبالنباتات الرب فبعد أف اكتشف االنساف النباتات اٟنامة لغذائو من بٌن   
كُب بدأ األمر زرع االنساف عددا ١ندكدا من طريقة تكاثرىا بالبذكر بدأ ٩نمع بذكرىا، ٍب مهد ٟنا األرض لزراعتها، 

النباتات كاف أكٟنا ١ناصيل اٜنبوب الالزمة لغذائو، ككاف من الطبيعي أف يزرع نف  األرض بنف  احملاصيل عاما 
يلة إٔب أف تظهر عالمات الضعف على النبات اٞننزرع فيظطر لدؾ اٜنقل كيسعى إٔب مكاف بعد عاـ لفدة طو 

ليزرع فيو، فيالحظ قوة ٧نوىا كزيادة إنتاجها، ٍب يلبث بعد مدة أف ٩نرب إعادة جديد ٓب يكن قد زرع من قبل 
خرل، كبذلك اكتشف االنساف زراعة اٜنقل القدٙب فيجد أنو قد استعاد خصوبتو كقدرتو على االنتاج العإب مرة أ

طريقة إراحة األرض فدة من الزمن لتستعيد خصوبتها ٍب يقـو بزراعتها ثانية. كبذلك نشأ نظاـ لزراعة األرض ُب 
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شكل دكرات كىي اليت تعرؼ اآلف بنظاـ " الدكرات الزراعية "كىو النظاـ اٞنتبع اآلف الذم يعترب صورة من صور 
 1ٜنإب.الزراعة اٞنتقدمة ُب العصر ا

ـز اٞنشكالت االقتصادية الزراعية ُب أكاخر القرف التاسع علم الزراعة لقد نشأ حديثا عند تأأما بالنسبة ل 
عشر كبداية القرف العشرين، حيث ظهر بعض اٞنختصٌن ُب دراسة االقتصاد الزراعي خصوصا ُب ا٤نلدا كأٞنانيا 

اٞنالية اليت حلت باٞنزارعٌن ُب أكاخر القرف التاسع عشر الرغبة ُب كالواليات اٞنتحدة األمريكية، خاصة بعد الضائقة 
أما ُب ، W.Marshalك  R.E.Protheroأسباهبا كعالجها. فكاف من أكائل الباحثٌن حينها ُب ا٤نلدا  البحث عن

نعزلة الدكلة اٞن J.H.Vonأٞنانيا فقد ظهرت الدراسات االقتصادية الزراعية قبل ذلك بكثًن منذ أف ظهر كتاب 
 Julusك  Max Seringـ كقد تبعو العديد من العلماء أمثاؿ 1826كعالقتها باالقتصاد السياسي كالزراعي عاـ 

Kuhn   الذين قامو فضال عن أُناثهم ُب ىذا اٜنقل بتدري  مادة االقتصاد الزراعي ُب اٛنامعات األٞنانية اليت
اىتمت الواليات اٞنتحدة األمريكية بدراسة اٞنشكالت كانت أسبق جامعات العآب ُب تدري  ىذا العلم. كما 

ات اليت قاـ أعضاؤىا االقتصادية الزراعية خاصة ُب مطلع القرف العشرين، فأرسلت إٔب اٛنامعات األٞنالنية البعث
إٔب بالدىم بتطوير ىذا العلم كالنهوض بو ٞنساعدة بالدىم ُب حل األزمات كاٞنشكالت االقتصادية عند عودهتم 

اليت كانت ْنتاح البالد آنذاؾ.كقد كانت جامعات ىارفرد ككيكونسن ككورنيل أسبق اٛنامعات األمريكية  راعيةالز 
ككاف األستاذ تايلر أستاذ االقتصاد الزراعي ُب  ـ1903ُب تدري  مادة االقتصاد الزراعي منذ سنة 

 Agricultural )قتصاد الزراعي جامعةكيسكونسن أكؿ من كضع مؤلفا ُب ىذا العلم ُب أمريكا ٓنت عنواف اال

Economics )  2ـ.1905كذلك ُب عاـ 

لقد تطور علم االقتصاد شي ا فشي ا كتشعب إٔب فركع عديدة بسبب كثر كتعدد اٞنشكالت االقتصادية  
الزراعية كأخذ كل فرع من ىذه الفركع يتؤب دراسة اٞنشكالت اٞنتخصصة هبذا الفرع أك ذاؾ كأىم ىذه الفركع 

 ىي:

 قتصاديات األرضا 

 اقتصاديات اإلنتاج الزراعي 

 التسويق الزراعي 
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 التمويل كالتسليف الزراعي 

 السياسة الزراعية 

 التعاكف الزراعي 

 هامفهـو الزراعة كأىميت ثانيا:

إلنساف كتليٌب اكاحملاصيل النباتٌية اليت تنفع  احملاصيل اٜنيوانٌية بنتاجذلك النشاط الذم يقـو بالزراعة ىي  
احتياجاتو، كللزراعة أ٨نٌية كبًنة جدان كذلك أللا تعد مصدر أساسٌي كرئيسٌي للمواد الغذائٌية، كتعترب اٛنزء األكرب 
 .ُب قطاع الصناعة من حيث اٞنواد األكلية، كما أٌلا ٕنٌثل سوقان لكافة اٞننتجات كاحملاصيل، كترفع من اقتصاد الدكلة

للزراعة على الدكؿ ذات االقتصاديات الزراعية اليت تشكل نسبة عالية ال تقتصر اال٨نية االقتصادية كما  
من اٞنشتغلٌن ُب ىذا القطاع االقتصادم بل تتعداىا إٔب الدكؿ األخرل ذات االقتصاديات الصناعية اليت تعتمد 

زراعية اليت تعد اعتمادا رئيسيا على الصناعة، كذلك ما أل٨نية الزراعة االقتصادية كقدرهتا على توفًن اٞننتجات ال
موادا أكلية لتطوير تلك الصناعة، فهي اٞنصدر الرئيسي إلشباع اٜناجات األساسية لإلنساف من غذاء كلباس 
كسكن، فبلا كذلك تغذم كثًنا من الصناعات باٞنواد األكلية الالزمة الستمرار عملها. كذلك تتجلى األ٨نية 

ة، كتعد الزراعة سوقا كاسعا لكثًن من اٞننتجات الصناعية، االقتصادية للزراعة من خالؿ توفًن فرص عمل كثًن 
كفيما ٫نص توفًن اٞنوارد اٞنالية فبف الزراعة توفر اٞنوارد النقدية كتقد٬نها لغرض استخدامها ُب برامج التنمية 

 1منها. االقتصادية من خالؿ زراعة أنواع من احملاصيل الزراعية كخاصة التصديرية

 العوامل المؤثرة في النشاط الزراعي ثالثا:

يتأثر االنتاج الزراعي بالعوامل اٛنغرافية الطبيعية من جانب كبالعوامل البشرية من جانب آخر. كالعوامل  
الطبيعية ىي اليت تتحكم إٔب درجة كبًنة ُب قياـ ىذه الصورة من صور االنتاج. كأىم ىذه العوامل الطبيعية يتمثل 

 ، السطح، الدبة كاٞنياه، لكن لوال العامل البشرم لتالشت قيمة العامل الطبيعي.ُب اٞنوقع، اٞنناخ
                                                           

 41ذكره، ص ػ ر٘نن حسن اٞنوسوم، مرجع سبق  1
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تشكل العوامل الطبيعية نظاما بي يا يؤثر ُب النظاـ الزراعي، كىذا ما يؤيده اٜنتميوف العوامل الطبيعية:  (1
من أف البي ة ىي اليت ٓندد النشاط  Environmental Possibismاٛندد أصحاب نظرية اإلمكانات البي ية 

 1:كأىم ىذه العوامل. االقتصادم ُب العآب

احملاصيل اليت  كىي يهتم اٞنزارع بانتاج احملاصيل اليت يزداد الطلب عليها ُب اٞندف كالعواصم الكربلالموقع:  -أ 
أما اٞنناطق  كالفاكهة اٝنضركات يزداد الطلب عليها ُب ىذه اٞندف كىي احملاصيل اليت تتصف بعدـ اٞنركنة مثل

البعيدة عن األسواؽ فتتخصص ُب انتاج احملاصيل اٞنرنة اليت ال تتلف أثناء نقلها ٞنسافات بعيدة كاليت تتحمل 
نفقات النقل. كلو أف التقدـ العلمي كالتطور الذم طرأ على كسائل النقل اٜنديثة ببدخاؿ كسائل التربيد كاف 

زراعية إٔب مسافات بعيدة إال أف كسائل النقل كالتربيد ُب مثل ىذه اٜنالة ترفع عامال مساعدا على نقل اٞننتجات ال
فمثال ىناؾ  قيمة السلعة عندما تصل إٔب اٞنستهلك ٣نا يعطي ميزة نسبية لإلنتاج قرب مناطق االستهالؾ.

 اطق االستهالؾ.مساحات كاسعة من األراضي الزراعية ال تستغل ُب كندا نظرا لبعدىا عن من

يؤثر اٞنوقع الفلكي   بالنسبة لدكائر العرض ( ُب ٓنديد نوع احملاصيل اليت ٬نكن إنتاجها إذا ما  كما 
توافرت ٟنا العوامل األخرل، كىذا العامل سنتناكلو بشيء من التفصيل عند الكالـ عن أثر اٞنناخ ُب االنتاج 

 الزراعي.

ُب ٓنديد أنواع احملاصيل، حيث ٪ندد اٞنناطق اليت  يعد عامل اٞنناخ من أكرب العوامل الطبيعية تأثًنا المناخ: -ب 
٬نكن زراعتها ّنحاصيل معينة. كما أف اٞنناخ عامل رئيسي ُب تكوين الدبة كاختالؼ أنواعها كدرجة خصوبتها. 
كأىم عناصر اٞنناخ اليت تؤثر ُب االنتاج الزراعي درجة اٜنرارة، كمية األمطار، الرياح، الضوء، الرطوبة، كسقوط 

 لوج كالصقيع.الث

كقد ٔنتلف أ٨نية كل عنصر من بٌن ىذه العناصر من ١نصوؿ إٔب آخر كمن مكاف إٔب آخر.ففي اٞنناطق  
االستوائية ٬نكن أف يستمر ٧نو النبات طوؿ العاـ ما داـ اٞناء متوفرا، بينما ُب اٞنناطق الشمالية تنمو معظم 

الدنيا كالقصول لزراعة القمح تكوف  الحرارةثاؿ درجات فعلى سبيل اٞن احملاصيل ُب الصيف كيقتلها برد الشتاء.
ػ  10، أما األرز تكوف درجة اٜنرارة بٌن 20كاٞنفضلة  30ػ  4، أما الشعًن تكوف بٌن 25كاٞنفضلة  32ػ  4بٌن 
 .32ػ  30أما اٞنفضلة  37
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على بعض احملاصيل الزراعية، حيث إف شدة الرياح تؤدم إٔب سقوط الثمار، كما ىو  الرياحكما تؤثر 
اٜناؿ بالنسبة حملصوؿ الكاكاك الذم ال يتحمل الرياح ُب كقت النضج، حيث تؤدم الرياح إٔب سقوط الثمرة، 

 كلذلك يزرع الكاكاك ُب اٞنناطق اٟنادئة.

ات اليت ٬نكن بواسطتها ٓنويل األمالح كاٞنواد الذائبة على عملية التمثيل الضوئي لدل النب الضوءيؤثر ك 
اليت ٬نتصها النبات من الدبة إٔب عناصر غذائية تعمل على ٧نو النبات. ك٫نتلف أثر الضوء من ١نصوؿ آلخر. ففي 
١نصوؿ كالقطن يرتبط إنتاجو كجودتو بعدد الساعات اٞنشمسة ُب فصل النمو كىو ٪نتاج ُب اٞنتوسط إٔب ما بٌن 

ساعة من الضوء، كلعل ذلك من بٌن أسباب رداءة ١نصوؿ القطن ُب اٟنند حيث ساعات  2500 - 2400
 ساعة. كعلى العك  ىناؾ ١ناصيل ٓنتاج إٔب أياـ ذات لار قصًنة لكي تزىر كتثمر، 1500الضوء ال تتجاكز 

 احملاصيل التبغ، كالذرة. كمن ىذه Short Day Cropsكيطلق على اسم ىذه احملاصيل اسم ١ناصيل النهار القصًنة 

أثر ىاـ ُب بعض احملاصيل كُب قياـ بعض الصناعات، حيث يدتب على الرطوبة  للرطوبةأما بالنسبة 
 التخصص ُب زراعة القطن مثال، فكلما كانت مرتفعة كلما كاف القطن ذك نوعية جيدة.

من أخطر العوامل اٞنناخية على النباتات، كلذلك ٪ناكؿ اٞنزارعوف استنباط سالالت  الصقيعكما يعترب 
كفصائل نباتية تنضج ُب فدة قصًنة حث ال تتأثر بالصقيع ٣نا يساعد على إمكاف التوسع ُب الزراعة مشاال بنصف 

 الكرة الشمإب ُب سيبًنيا، كندا، أالسكا، كمشاؿ أكربا.

جذكره ك٬نتص منها الغذاء كاٞناء. كٔنتلف الدبة من ية اليت ينبت فيها النبات ىي الطبقة السطح :التربة -ج 
حيث تكوينها الكيميائي، كالدبة إما أف تكوف مشتقة من الصخور أك منقولة بفعل اٞنياه اٛنارية كاأللار، كتسمى 

ُب مشاؿ الصٌن اليت  Loessي  الدبة الفيضية كدبة كادم النيل ُب مصر، كقد تتكوف بالتعرية اٟنوائية تربة اللو 
 ساـ الرئيسية التالية:قنطاقات الدبة على سطح األرض إٔب األتتوزع  نقلتها الرياح من كسط آسيا. ك

  التربة الحمراء كالصفراءLatrite Soils:  تنتشر ُب أقاليم الغابات اٞندارية ُب حوض األمزكف كجنوب شرؽ
الربازيل كُب بعض أجزاء أمريكا الوسطى كجنوب شرؽ الواليات اٞنتحدة األمريكية كما توجد ُب كسط إفريقيا 

كُب جنوب شرؽ آسيا كجنوب غرب  كاألجزاء اٞننخفضة من مدغشقر كعلى السواحل اٛننوبية كالشرقية منها
 . كىذه الدبة ىي من أكثر أنواع الدبة انتشارا ُب العآب. كتتميز بضعف خصوبتها.اٟنادماحمليط 
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  تربة ذات اللوف البني أك الرمادمPodzol Soils:  توجد ُب نطاؽ الغابات اٞنعتدلة كالباردة، تعترب قليلة
اٝنصوبة ، كتنتشر ُب مشاؿ الواليات اٞنتحدة األمريكية، كندا، مشاؿ أكراسيا، شرؽ آسيا، مشاؿ الصٌن، كوريا، 

 كمعظم جزر الياباف.

  تربة التندراThe Tundras Soils: ة، كىي غًن صاٜنة توجد ُب اٞنناطق القطبية كُب مناطق اٞنرتفعات العالي
للزراعة حيث تنمو فيها اٜنشائش القصًنة اليت تستغل كمراع ٜنيواف الرنة ُب أكراسيا كحيواف الكاريبو ُب أمريكا 

 الشمالية.

 اء تربة البرارم السودPrairie Soils:  توجد ُب العركض اٞنعتدلة كاٞندارية على السواء، كىي تتميز باٝنصوبة
كينتشر ىذا النوع من الدبة ُب كسط الواليات اٞنتحدة األمريكية، جنوب شرؽ أكربا،  الشديدة كباللوف األسود،

أجزاء متفرقة من كسط آسيا، كُب أجزاء من الرباغوام، كمشاؿ األرجنتٌن، كمشاؿ أكرجوام، جنوب شرؽ الربازيل. 
 ألرجنتٌن.ترتبط ىذه الدبة بانتاج القمح كالذرة ُب الواليات اٞنتحدة األمريكية كركسيا كا

  تربة التشرنوـزChernozem Soils:  ىي ال ٔنتلف كثًنا عن تربة الربارم، كتتميز باللوف األسود. كتكثر
هبذه الدبة اٞنواد العضوية، كلذلك ىي تتميز باٝنصوبة العالية، إالألا ال تصلح لزراعة احملاصيل اليت تتطلب كميات  

 كبًنة من اٞنياه، كقد أصبحت ىذه الدبة أىم مناطق انتاج القمح ُب العآب.

 س البنية تربة االستبBrown Steppe Soils:  ،تعترب قليلة اٞنواد العضوية اليت ال تساعد على خصوبتها
، األرجنتٌن كُب أسداليا، كما تغطي ىذه ينتشر ىذا النوع من الدبة  شرؽ جباؿ رككي بالواليات اٞنتحدة األمريكية

 الدبة اٛنزء األكرب من اإلقليم السودا٘ب ُب إفريقية.

  ية التربة الصحراكDesert Soils: .ىي تربة فقًنة تنقصها اٞنواد العضوية، لكنها غنية أحيانا باٞنواد اٞنعدنية 

  التربة الرسوبية الفيضيةAlluvial Soils:  ىي تربة خصبة منقولة بواسطة األلار كاجملارم اٞنائية، كٓنتوم
 على الكثًن من اٞنعادف.

  التربة الجليديةGlacial Soils:  تتكوف ُب اٞنناطق اليت كاف يغطيها اٛنليد قد٬نا ُب العصور اٛنليدية، كتوجد
 ُب مشاؿ آسيا كأكربا كأمريكا الشمالية. تتميز باٝنصوبة الحتوائها على كثًن اٞنعادف.
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  التربة الهوائيةLoess Soils:  ىذه الدبة ًب نقلها بواسطة الرياح، كىي تتكوف من ذرات رفيعة، كتوجد ُب
. كىي تربة خصبة غنية باٞنعادف اليت جلبتها الصٌن كُب كسط أمريكا الشمالية كبعض مناطق كسط أكربا مشاؿ

 الرياح كاٞنواد العضوية.

  التربة البركانيةVolcanic Soils:  ىذه الدبة تتميز باٝنصوبة، كىي ١نلية تكونت نتيجة تفتت اٞنصهورات
  اليمن، ىضبة كولومبيا، كبأمريكا الشمالية. كىي تنتشر اٟنند، أثيوبيا،عادف، الرباكٌن. كٓنتوم على الكثًن من اٞن

اٞنياه من العوامل الطبيعية اٟنامة اليت تتحكم ُب االنتاج الزراعي، كلوال اٞنياه ما قامت الزراعة على  المياه: -د 
 اإلطالؽ. كاٞنياه تأٌب من مصدرين: مياه سطحية كمياه جوفية.

، البحًنات، ْنميع مياه الينابيع. كٔنتلف األمطار من مكاف راألمطار،األلا كاٞنياه السطحية تتمثل ُب 
 آلخر كىي تؤثر تأثًنا فعاال ُب النشاط كاالنتاج الزراعي.

اليت تعتمد على الرم باأللار بتجدد اٝنصوبة بواسطة اٞنواد العالقة ّنياه األلار. كما  كما تتمتع األراضي 
 تعتمد الزراعة ُب كثًن من جهات العآب على اٞنياه اٛنوفية، كخاصة ُب اٞنناطق الصحراكية كاٛنافة.

تفاع عن سطح لسطح األرض أثر كبًن ُب االنتاج الزراعي سواء من حيث اال٦نفاض أك االر  سطح األرض: -ق 
البحر، أك من حيث درجة اال٥ندار كمدل مواجهة السطح للشم  كالرياح كاٞنطر. فعلى سبيل اٞنثاؿ زراعة األرز 

 ال تناسب ٕناـ األراضي اٞننحدرة.

ثر كبًن ُب اإلنتاج الزراعي، فاإلنساف ىو اٞننتج كىو اٞنستهلك كاٞنوزع، أللعوامل البشرية العوامل البشرية:  (2
فهو صاحب اٞنصلحة ُب اإلنتاج. كٞنا كانت حاجات االنساف متغًنة ٕنشيا مع الظركؼ اليت ٬نر هبا، لذلك كانت 

ة كطبيعة اٞنوارد العوامل البشرية متغًنة باستمرار تأثرا هبا، كلكن ىذه العوامل تؤثر ُب حدكد الظركؼ الطبيعي
س اٞناؿ كدرجة التقدـ العلمي كاٞنواصالت كالسوؽ كالتوجيو أالعوامل البشرية ُب السكاف كر اٞنتاحة. كتتمثل ىذه 

 اٜنكومي كاالرتباطات الدكلية، كىذا ما سنتناكلو بالدراسة فيما يلي:

دينية دكر كبًن ُب اإلنتاج لتوزيع السكاف كتركيبهم كمستواىم اٞنعيشي كاٜنضارم كمعتقداهتم ال السكاف: -أ 
كتوعيتها كمستواىا  يدم العاملةثره الكبًن، فمدل توافر األأاف للنمو السكا٘ب كزيادة الطلب  الزراعي، كما
ذا كانت مورده الرئيسي للدخل القومي، ٍب إنساف باألرض خاصة ة للرجل ُب العمل، كعالقة اإلأكمشاركة اٞنر 

 ف يكوف لو األثر ُب اإلنتاج الزراعي.أنو أسكاف، كل ىذا من شقصو ٟنؤالء المدل توافر الغذاء كن
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عية ُب بعض اٞنناطق. فقد ك٬نكننا مالحظة ذلك من اختالؼ اإلنتاج كمستواه، رغم تشابو الظركؼ الطبي 
رجنتٌن حاليا ُب استغالؿ اٞنساحات الكبًنة ُب الزراعة، كما استطاعوا االستفادة من مراعي البمباس ُب ٤نحت األ

اإلنتاج اٜنيوا٘ب ُب نف  البي ة اليت كاف يعيش فيها اٟننود اٜنمر من قبل، كلكنهم ٓب ينجحوا ُب استغالٟنا على 
ف موطنها األصلي غابات األمازكف الذم ٓب أطاط ُب ماليزيا كإندكنيسيا، رغم ىذا اٞنستول. كما ٤نحت زراعة اٞن

 .يعد لو شاف يذكر ُب انتاج اٞنطاط حاليا

اٞنعيشي كاٜنضارم للسكاف دكره ُب اإلنتاج الزراعي، فحيثما يرتفع مستول اٞنعيشة يزداد كللمستول  
الطلب على بعض اٞننتجات الزراعية اليت ٓنقق حاجات ىؤالء السكاف، كاف يزداد الطلب على الفاكهة 

، بينما يقل الطلب على ىذه اٞننتجات اذا ا٦نفض مستول اٞنعي شة. كحث بالنسبة كاٝنضركات كاٞننبهات، كاللحـو
ك األرز، كقد يكتفى بالغذاء أالذرة اك الشعًن بدال من القمح  للحبوب الغذائية الرئيسية قد يعتمد االنساف على

الضركرم ٜنياتو كما ٪ندث ُب اجملتمعات البدائية. كارتفاع مستول اٞنعيشة قد يزيد من انتاج سلعة تنتج ُب دكلة 
 .التجارم يتبعو زيادة اإلنتاجأخرل كبذلك يقـو نوع من التبادؿ 

ثره ُب اإلنتاج الزراعي، ففي الدكلة اإلسالمية حيث ٪نـر شرب اٝنمر ال تزرع احملاصيل اليت أللدين كما  
. كٚناح الدين اإلسالمي بتعدد الزكجات يساعد على زيادة النمو السكا٘ب، كىذا  ترتبط مباشرة هبذا اٞنشركب احملـر

تجٌن ككمستهلكٌن، كما تؤدم ظاىرة اٞنًناث أب تفتيت اٞنلكية ُب بعض اجملتمعات  نو زيادة السكاف كمنأمن ش
 .ثره على اإلنتاج الزراعيأجملتمعات اإلسالمية، كىذا ينعك  كما ٪ندث ُب ا

اذا توافرت اآلالت  س اٞناؿ كسيلة ىامة لتحقيق اإلنتاج، فالزراعة الواسعة ال تتحقق االأف ر أرأس الماؿ:  -ب 
فراد ذكم رؤكس األمواؿ اليت ك األأاألمواؿ، سواء عن طريق الشركات  ٔب رؤكسإٚندة اليت ٓنتاج كاٞنعدات كاأل

دة ٚنح األراضي، كتوفًن اٞنبيدات كاألٓنقق زيادة ُب اإلنتاج. فالفالح صاحب راس اٞناؿ الصغًن ال ٬نكنو استصال
دؼ االكتفاء الذاٌب من الدرجة األكٔب س اٞناؿ تصبح زراعة الفالح معاشية هبأكاستخداـ اآلالت. كُب غيبة ر 

 حيث ال فائض عنده.

لذلك تقـو اٜنكومات ُب كثًن من الدكؿ بتوفًن القركض كاٞنساعدات الفنية كاإلرشاد الزراعي ُب سبيل 
س اٞناؿ سببا ُب أادة انتاجو. كقد كاف عدـ توافر ر ٕنكٌن الفالح من تدبًن متطلبات الزراعة حث يتمكن من زي

س اٞناؿ عائقا أو للزراعة، ككذلك يقف عدـ توفر ر تنفيذ مشركع السد العإب ُب مصر لفدة طويلة رغم أ٨نيتتأخًن 
 ماـ استصالح اٞنساحات الكبًنة ُب الصحارل اٞنصرية كاالستفادة منها ُب الرقعة الزراعية.أ
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ت البي ة اليت يعيش فيها، معوقابفضل التقدـ العلمي استطاع االنساف مواجهة  التقدـ العلمي كالتكنولوجي: -ج 
اٞندرجات على سفوح اٛنباؿ لالستفادة منها  كإنشاءنزالؽ، اإل كأنحدرات اٛنبلية منعا لالليار مكنو تثبيت اٞنأف

ُب الزراعة، كتثبيت الكثباف الرملية كبناء السدكد كاٝنزانات للتحكم ُب مياه األلار. كما استطاع االنساف التغلب 
مكن باستخداـ كسائل التربيد اٜنديثة استغالؿ مناطق أرل اٛنافة كاستصالح أراضيها.كما على مشكلة الصحا

رجنتٌن، كما ىذه اٞنناطق كما ُب اسداليا كاألمكن االستفادة من أالصعب استغالٟنا زراعيا، كبذلك  بعيدة كاف من
كما فعلت ىولندا عندما توسعت مكن إضافة مساحات كبًنة من اٞنستنقعات بعد ْنفيفها لتصبح صاٜنة للزراعة  أ

 على حساب البحر، ككذلك االٓناد السوفييت بتجفيفو ٞنستنقعات الرببيت.

كما يساعد التقدـ التكنولوجي على رفع مستول الكفاية اإلنتاجية للزراع، كعلى ٓنسٌن السالالت  
صائل جديدة عن طريق كإدخاؿ ١ناصيل جديدة ُب بعض اٞنناطق ٓب تكن تزرع فيها من قبل، كُب استحداث ف

يدم اٞنكينة الزراعية ٞنواجهة نقص األالتهجٌن، كُب اٜنصوؿ على اٞنبيدات اٜنشرية، كإنتاج األٚندة الكيماكية، ك 
العاملة ُب اٞنناطق القليلة السكاف، كزراعة احملاصيل الغًن مرنة اليت ٓب تكن تزرع على نطاؽ كاسع من قبل ُب بعض 

 ة كاٝنضر، كذلك بعد اف ٕنكن مناطق االستهالؾ.اٞنناطق، مثل زراعة الفاكه

 تعد طرؽ النقل اٞنختلفة عامال ىاما ُب زيادة اإلنتاج، فهي اليت تربط بٌن مناطقالنقل كالمواصالت:  -د 
مريكية زيادة دية أب غرب الواليات اٞنتحدة األمكن ّنساعدة السكك اٜنديأاإلنتاج كمناطق االستهالؾ. فقد 

ف ىناؾ مناطق كاسعة ٬نكن زراعتها بكندا لكنها ٓب أناطق ٓب تكن مستغلة من قبل، كما مالرقعة الزراعية ُب 
من السهل على االٓناد  تستغل ُب الوقت اٜناضر لبعدىا عن السكك اٜنديدية كسيلة النقل الرئيسية، كما اصبح

من شرؽ اكربا  ركسيا  ف يستغل أراضي سيبًنيا استغالال اقتصاديا بعد مد خطوط السكك اٜنديديةأالسوفييت 
و ٔب اٞنناطق الداخلية ُب سيبًنيا. كيرجع عدـ استغالؿ مناطق كاسعة من كسط آسيا كحوض الكونغإاالكربية( 

 ٔب حاجة ىذه اٞنناطق أب طرؽ جيدة تساعد على استغالؿ مواردىا.إكحوض األمازكف كجنوب السوداف 

ٔب توافر التجهيزات إٔب األسواؽ، ك إلنقل السريعة لنقلها ٔب كسائل اإاحملاصيل الزراعية سريعة التلف  كٓنتاج 
مكن انتاج الكميات من الفاكهة أئل ٞنا اٝناصة لبعض السلع من تعليب كتربيد كْنميد، كلوال توافر ىذه الوسا

 كاٝنضر كالزىور ُب بعض اٞنناطق الصاٜنة ٟنا.

ٔب أسواؽ قريبة إفبعض احملاصيل غًن اٞنرنة ٪نتاج للسوؽ دكر ىاـ ُب ٓنديد كمية اإلنتاج كنوعو.  السوؽ: -ق 
استخداـ لباف. كلكن نتيجة التطورات اٜنديثة للنقل كبثل اٝنضركات كالفاكهة كمنتجات األتفاديا ٞنشكلة النقل م
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ٔب مناطق يزداد فيها الطلب على ىذا إتاج من مناطق يفيض فيها اإلنتاج مكن نقل اإلنأكسائل التربيد كالتجميد 
كلذلك ازداد السوؽ اتساعا.  ،٧نا لألسواؽ العاٞنيةإتاج قاصرا على األسواؽ احمللية ك تاج. كبذلك ٓب يعد اإلناإلن

كرب مستهلك للفاكهة كاٝنضركات تؤدم أب تركيز زراعة ىذه احملاصيل قرب أكربل اليت تعد كحاجة اٞندف ال
د اليت افات طويلة دكف االستعانة بوسائل التربيمناطق االستهالؾ باعتبارىا سلعا غًن مرنة ال تتحمل النقل ٞنس

ٔب زيادة انتاج ىذه إاك السكر تؤدم  ف اٜناجة اٞنتزايدة للمنسوجات القطنية اك اٞنطاطأترفع تكلفة اإلنتاج. كما 
احملاصيل ُب اٞنناطق الصاٜنة إلنتاجها، كزيادة الطلب على اٜنبوب الغذائية ُب الوقت اٜناضر أدل أب مسارعة 

فقي بزيادة الرقعة ادة اإلنتاج سواء على اٞنستول األثًن من الدكؿ أب استصالح األراضي كالعمل على زيالك
ك الراسي بزيادة إنتاجية األرض. فبنتاج السلع الزراعية يتوقف على مدل الطلب عليها، كيتحكم العرض أالزراعية 

ٔب تغًن ُب السعر، كبالتإب يؤثر ُب اإلنتاج إ أم تغًن يطرا على العرض كالطلب كالطلب ُب سعر السلعة، كيؤدم
 .الزراعي

يلعب التوجيو اٜنكومي دكرا ىاما ُب اإلنتاج الزراعي ببعض الدكؿ. ك٫نتلف التدخل التوجيو الحكومي:  -ك 
فهناؾ بعض الدكؿ تعتمد على بعض احملاصيل  ،سلوبو كأىدافوأومي من دكلة ألخرل من حيث صوره ك اٜنك

هبدؼ التصدير ٞنواجهة متطلباهتا من الواردات. كلذلك تقـو بعض الدكؿ بتحديد مساحات معينة إلنتاج ىذه 
احملاصيل كتطلب من الفالحٌن التقيد هبا كما ٪ندث ُب مصر، حيث ٓندد مناطق لزراعة القطن الضركرم 

زراع عن ىذا احملصوؿ ُب الوقت اٜناضر. ككما ٪ندث ُب زراعة احملاصيل النقدية  للتصدير رغم عزكؼ الكثًن من ال
ٔب اٜنبوب الغذائية إشرؽ آسيا اليت ىي ُب حاجة ماسة  كالشام كالنب كالكاكاك كاٞنطاط ُب بعض دكؿ جنوب

 كلكن ىذه احملاصيل ضركرية للتصدير.

كها لوسائل اإلنتاج كالتبادؿ كالتوزيع كما ىناؾ دكؿ ٔنضع كل األنشطة االقتصادية ٟنا عن طريق امتال  
ٓنديد أسعار اٞننتجات  حيانا تتدخل بعض الدكؿ ُبأك  ىو اٜناؿ ُب دكؿ االقتصاد اٞنوجو  الدكؿ االشداكية(.

ك كضع قيود أمصر.   ارجيا مثل ١نصوؿ القطن ُبك تقـو الدكلة من جانبها بتسويق بعض احملاصيل خأالزراعية 
كما تقـو بعض الدكؿ بتشجيع الزراع على الزراعة ّندىم باٞنساعدات  اد اٞننتجات الزراعية.على تصدير كاستًن 

اٞنالية كالفنية كاإلرشاد لزيادة اإلنتاج الزراعي، كما ٪ندث ُب مصر كاٞنملكة العربية السعودية اليت تقـو بتقدٙب ىذه 
خل اٜنكومة وظ ُب السنوات األخًنة. كقد تتداٞنساعدات للزراع، ٣نا أدل أب زيادة اإلنتاج الزراعي بشكل ملح

ك تنظيم دكرات زراعية أديد اٜند األقصى ٞنلكية األرض، كٓنأك ٓنديد القيمة اال٩نارية، ألتنظيم حيازة األرض، 
 تتفق كمناطق اإلنتاج الزراعي يرتبط هبا الزراع.
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 أنماط الزراعة في العالمرابعا: 

 ٧:1ناط التاليةتأخذ الزراعة األ 

  :Primitive Agriculturالزراعة البدائية  (1

 تصنف إٔب صنفٌن رئيسيٌن ٨نا:

ك اٞنتنقلة بٌن أك البسيطة أيسود ىذا النوع من الزراعة الذم يسمى بالزراعة األكلية الزراعة البدائية المتنقلة:  .أ 
األمازكف، ككما ُب جنوب ُب الكونغو، كاٟننود اٜنمر ُب حوض واؼ الغابات االستوائية القبائل اٞنتأخرة على ح

اٞناليو، كغينيا اٛنديدة كجزر احمليط اٟنادم، كتقـو الزراعة ُب ىذه اٞنناطق على اٞنطر، كاٞنلكية ٗناعية، كيعتمد 
اك استخداـ اٜنيواف ُب  الزراع ُب استغالٟنم لألرض على األدكات البدائية كالفأس اليدكية كال يعرفوف احملراث

 .كقاية النباتات من اآلفاتك أك التسميد أالزراعة 

تسود الزراعة البدائية اٞنستقرة ُب مناطق ١نددة ُب اٞنناطق اٞننخفضة اٛنافة ُب الزراعة البدائية المستقرة:  .ب 
 .نطاؽ الغابات شبو اٞندارية، كُب اٞنناطق اٞننخفضة اٜنارة الرطبة، كُب اٞنناطق اٞنرتفعة اٟنضبية ُب األقاليم اٞندارية

استقرار الزراع ُب اٞنناطق اٞندارية، ارتفاع كثافة السكاف ُب بعض اٞنناطق، كما ُب جزر ىاييت، كبعض ٔب إك٣نا أدل 
ف الزارع اٞنستقر بدا أالبدائية اٞنستقرة عن اٞنتنقلة بكتتميز الزراعة  جزر اٟنند الشرقية، كأجزاء من جنوب شرؽ آسيا،

لكية ٞنلكية اٛنماعية بٌن الزراع اٞنستقرين لتحل ١نلها اٞنيستعٌن ببعض األدكات اليدكية اٞنستقرة، كما ٔنتفي ا
 .ٔب االرتباط باألرضإالفردية، ٣نا يدفع الزراع 

يوجد ىذا النمط من الزراعة ُب اٞنناطق اٞنزد٘نة بالسكاف  :Intensive Agriculture الزراعة الكثيفة (2
ٔب ارتفاع قيمتها كبالتإب استخداـ كل إبالنسبة لعدد السكاف، ٣نا يؤدم  كاليت تقل فيها مساحة األرض الزراعية

ٔب زراعة السفوح اٛنبلية إساحات السهلية الصاٜنة للزراعة شرب منها طواؿ السنة. كقد يضطر االنساف لضيق اٞن
توزيعها على فع اٞنياه ك ٔب اتباع كسائل الرم اٞنختلفة لر إكما يلجا ُب اٛنهات قليلة اٞنطر كإقامة اٞندرجات عليها،  

رض اٛنزيرة أاؿ ُب ٗنهورية مصر العربية، كُب ٔب االعتماد على األلار كما ىو اٜنإاألرض حسب حاجتها، ك 
أحيانا أب الينابيع كاآلبار كما ىو اٜناؿ ُب  ألسند كُب الصٌن. كما يلجبالسوداف كُب العراؽ كسوريا كحوض ا
اٛنزائر، ككاحات الصحراء الغربية ُب ٗنهورية مصر العربية. كيستخدـ الزراع ُب كاحات شبو اٛنزيرة العربية، كجنويب 

كتوجد مساحات زراعية كبًنة تقع ُب األقاليم اٞنوٚنية ُب جنوب شرؽ .ىذا النوع من الزراعة األٚندة بدرجة كبًنة
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في اٟنند كالصٌن كباكستاف آسيا كُب اٛنزر اجملاكرة، حيث تتميز ىذه اٞنناطق بسيادة الطابع الزراعي الكثيف. ف
 % من السكاف. 50% من السكاف بالزراعة، كُب الياباف ٥نو 75يعمل ٥نو 

كتوجد ىذه الزراعة حيثما تكوف األرض متسعة كالسكاف  :Extensive Agricultureالزراعة الواسعة  (3
نساف حديثا كسهوؿ سيبًنيا، اإل قليلوف، كبالتإب تكوف اٞنلكية الفردية قليلة كما ىو اٜناؿ ُب اٛنهات اليت تعمرىا

كرغم اف إنتاجية األرض تقل عن اإلنتاجية ُب حالة الزراعة  ُب االرجنتٌن. الربارم ُب أمريكا الشمالية، ك كأراضي
ف اإلنتاج يفيض عن حاجة السكاف بنتيجة الستخداـ اآلالت. كلذلك ف كثرأانتاج الفرد فيها يكوف  الكثيفة لكن
تنتج لالستهالؾ احمللي،  ائض يدخل ُب التجارة الدكلية على خالؼ انتاج الزراعة الكثيفة اليتف ىذا الفبكبالتإب ف

كيسود ُب ىذا النمط من الزراعة استخداـ كسائل الرم اٜنديثة منها: رش اآلفات باٞنبيدات عن طريق الطائرات، 
، كاستخداـ اآلالت الزراعية على نطاؽ كاستنباط نباتات ٢نتلفة لتتالءـ مع ظركؼ اٞنناخ كأنواع الدبة اٞنختلفة

ٔب إة لتسهيل نقل اٞننتجات الزراعية نشاء الطرؽ، كخطوط السكك اٜنديديإع ُب ٗنيع العمليات، كالتوسع ُب كاس
جهات العآب اٞنختلفة، كاستخداـ اٞنخصبات اٞنختلفة للمحافظة على خصوبة الدبة. كتنتشر ُب مناطق الزراعة 

 كالشعًن كالقطن. الواسعة زراعة القمح

ىم ظاىرة حضارية ٕنيز أىذا النوع من الزراعة يعد  :Commercial Agriculture الزراعة التجارية (4
مريكا الوسطى كجزر اٟنند الغربية، حيث تقـو أفريقيا كآسيا ك إبو اٞندارية ُب البي ات اٞندارية اٜنارة اٞنوٚنية، كش

علمي، كلذلك يطلق على ىذا النوع الزراعة العلمية. فقد قامت الزراعة اٞنتخصصة على نطاؽ كبًن كعلى أساس 
ليها العآب إ ٪نتاج الشركات االستثمارية بأنشاء مزارع كاسعة للحصوؿ على الغالت اليت ْنود ُب ىذه اٞنناطق اليت

كاك خارج اٞننطقة اٞندارية، حيث ال ٬نكن انتاج ىذه احملاصيل مثل اٞنطاط كقصب السكر ك٦نيل الزيت كالكا 
 كالشام كالنب كجوز اٟنند.

كُب ىذا النمط من الزراعة يهتم الزراع باإلنتاج الزراعي  :Livestock Farming الزراعة المختلطة (5
و ليحصل على حاجتو من رضأبقاره كاغنامو على أج شي ا من غذائو ُب حقلو، فًنيب كاإلنتاج اٜنيوا٘ب معا. فهو ينت

الوقت ٪نصل على السماد العضوم الناتج من ىذه اٜنيوانات إلخصاب الدبة،  لباف كغذاء، كُب نف  اللحـو كاأل
كىذا النوع من  ،كما يقـو بزراعة بعض احملاصيل اليت ٪نتاج اليها، فهو يزرع نباتات العلف للحيواف الذم يربيو

لدرجة كقد يكوف هبدؼ السوؽ با ،يفيض من ذلك ُب السوؽ للمستهلكٌناإلنتاج يوفر حاجتو ٍب يعرض ما 
 األكٔب كما ُب ىولندا كالدا٧نارؾ كفرنسا.
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إف اٟندؼ منها ىو التغلب على الظركؼ الصعبة اٞنناخية غًن اٞنناسبة لنمو النبات، : الزراعة المحمية (6
كيستخدـ ىذا النمط عن طريق التوسع . ـ1800ـ ٍب الواليات اٞنتحدة 1684ككانت بدايتو ُب ا٤نلدا عاـ 

كيطبق ىذا النمط ُب اٞنناطق اليت ترتفع أك تنخفض فيها درجات اٜنرارة عن اٜند الذم . الرأٚنإب ُب اإلنتاج
كبنتاج ١ناصيل صيغية ُب اٞنناطق الباردة ك١ناصيل شتوية ُب اٞنناطق   ،يسمح بنمو بعض احملاصيل الزراعية

 . الصحراكية ُب فصل الصيف كذلك باستخداـ أجهزة التربيد

كيوجد ىذا النوع  ف ةأس ماؿ كفًن كخاصة للتربيد كالتدعاملة مدربة كر ك٪نتاج ىذا النمط إٔب أيدم  
كقد حقق استخداـ ىذا النوع شهرة عاٞنية ساعدتو .. بالقرب من اٞندف الكربل مثل القاىرة كطوكيو كأمسدداـ 

 1.على االنتشار ُب ٗنيع العآب

  ) الزراعة الذكية( تطور النظم الزراعية كالتقدـ العلمي خامسا:

ٔنتلف  إٔب بركز نظم زراعية جد متطورة أدل إف مع التطور التقين كالتقدـ التكنولوجي ُب ٢نتلف اجملاالت
هي نظاـ يعتمد على رأس اٞناؿ كالتكنولوجيا ف ،الزراعة الذكية عن النظم الكالسيكية كأبرز ىذه النظم تتمثل ُب

تطبيق تكنولوجيا اٞنعلومات كاالتصاالت اٜنديثة كىي ، ة األغذية بطريقة نظيفة كمستدامةاٞنتقدمة ُب زراع
 . تكنولوجيا اٞنعلومات كاالتصاالت( ُب الزراعة

ّنساعدة أجهزة االستشعار  ًب بناء نظاـ لرصد حقل احملاصيل، حيث ندنتاإلالزراعة الذكية القائمة على  
 ،٬نكن للمزارعٌن مراقبة الظركؼ اٞنيدانية من أم مكاف ، كماإْب( ....رطوبة الدبة، درجة اٜنرارة، الرطوبة ، الضوء

حيث تتسم الزراعة الذكية القائمة على إندنت األشياء بفعالية عالية عند مقارنتها بالزراعة التقليدية اليت تعتمد 
 .على كسائل بسيطة

كما يوجد ،  ثر كفاءةبشكل أك ظيمة ّنا ُب ذلك استخداـ اٞنياهمزايا ع ،٬نكن أف توفر الزراعة الذكيةكما  
تعد الزراعة فمثال  .التطبيقات الرئيسية للزراعة الذكية القائمة على إندنت األشياء ك اليت ستحدث ثورة ُب الزراعة

كالعديد من اٞننظمات تستفيد من ىذه  ،ندنت األشياء ُب القطاع الزراعيالدقيقة كاحدة من أشهر تطبيقات إ
ىي منظمة الزراعة الدقيقة اليت تركز على اٜنلوؿ الزراعية الفائقة ،  Crop Metricsالتقنية ُب ٗنيع أ٥ناء العآب

 CropMetrics تشمل منتجات كخدمات .اٜنديثة حيث ٔنصصت ُب إدارة أنظمة الرم األكثر الدقة
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كتوصيات  ،اعينا ١نلينا كامالن خالؿ اٞنوسمتوفر تقنية فحص رطوبة الدبة دعمنا زر ك مسابًن رطوبة الدبة   ٓنسٌن
 لتحسٌن كفاءة استخداـ اٞنياه. 

٬نكن ألصحاب اٞنزارع الكبًنة االستفادة من تطبيقات إندنت األشياء الالسلكية ٛنمع البيانات كما  
ٞنريضة حث ٬نكن ىذه اٞنعلومات تساعدىم ُب التعرؼ على اٜنيوانات ا، علقة ّنوقع كرفاىية كصحة مواشيهماٞنت

كما أنو يقلل من تكاليف العماؿ حيث يستطيع أصحاب اٞنزارع ،ٕب منع انتشار اٞنرضكبالتا ،فصلها عن القطيع
، فبف التطبيقات الزراعية ُب كبالتإب .ٓنديد مواقع ماشيتهم ّنساعدة أجهزة االستشعار اٞنستندة إٔب إندنت األشياء

٩نب أف يفهم كبار مالكي ، أ٨نيةكاٞنزارعٌن ٗنع بيانات ذات إندنت األشياء ْنعل من اٞنمكن ٞنريب اٞناشية 
  1.التنافسية كاالستدامة ُب إنتاجهماألراضي كصغار اٞنزارعٌن إمكانيات تركيب تكنولوجيات ذكية لزيادة القدرة 

 في العالم أقاليم االنتاج الزراعي أىم سادسا:

من ٠نموع أراضي العآب كتغطي الغابات حوإب % 10تبلغ مساحة األرض الصاٜنة للزراعة حوإب 
مساحة األرض الزراعية  من ٠نموع% 1أما األرض اليت تزرع باحملاصيل الزراعية فهي ٕنثل % 24كاٞنراعي % 31

 2:كأىم األقاليم الزراعية ُب العآب ىي .ُب العآب

كجنوبا، كيعترب  االمش 30ٍ-5ٕنتد ىذه األقاليم بٌن دائرٌب عرض  :األقاليم المدارية اج الزراعي فياإلنت (1
اٞنطاط كالسكر كالنب كالشام كالكاكاك من أىم احملاصيل اٞنزركعة، كقد استغل األكركبيوف ىذه األراضي لزراعتها 

 .لسد حاجاهتم من تلك الغالت

 ش كجنوبا كٕنثل ىذه  ٍ 35-25تقع بٌن دائرٌب عرض : اإلنتاج الزراعي في األقاليم شبو المدارية الرطبة (2
 . األقاليم ُب شرؽ القارات كيزرع القطن كاألرز كالشام بكميات ْنارية

يعيش ُب ىذه اٞنناطق أكثر من نص سكاف العآب بل كمعظم : اإلنتاج الزراعي في األقاليم المعتدلة (3
كتشتهر ىذه . ٍش  جنوبا 35-25اطق بٌن دائرٌب عرض الدكؿ اٞنتقدمة كاٞنستهلكة للغالت الزراعية تقع ىذه اٞنن

  .اليم بزراعة القمح كالذرة كالتبغاألق

 
                                                           

 2019/  02/  13(،  الزراعة الذكية   تطبيقات إندنت األشياء ُب ٠ناؿ الفالحةػ مقاؿ بعنواف، 1
http://www.gantechs.com/2018/09/IoT-applications-in-agriculture-smart-farming.html 
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 نتاج الحيوانيسادسا: اإل

تتمثل أىم الثركة اٜنيوانية ُب األبقار، اٛناموس، األغناـ، اٞناعز، اٛنما، اٝنيوؿ، كالثرة السمكية. كٔنتلف  
كمصدر للحـو أك منتجات األلباف أك الصوؼ كاٛنلود، أك االعتماد أ٨نية كقيمة كل منها تبعا ٞندل استخدامها  

يشكل اإلنتاج اٜنيوا٘ب  عليها ٝندمة اٞنزارع ُب اٜنقل أك عمليات النقل   حيوانات العمل كحيوانات االنتاج (.
 .من إنتاج الغذاء ُب العآب% 30النصف الثا٘ب من اإلنتاج الزراعي، حيث يساىم بنحو 

اٜنيوانية على الرعي الذم يعد من األنشطة االقتصادية األكلية اليت سادت مناطق العآب منذ  كتعتمد الثركة 
كتعترب أفريقيا . ينتشر الرعي ُب مناطق اٜنشائش اٞنعتدلة كاٜنارة، كُب اٞنناطق العشبية ُب الصحارمحيث  القدـ،

، ٍب %15، ٍب اسداليا %21ارة أسيا من مساحة اٞنراعي ُب العآب، تليها ق% 25على رأس القارات إذ ٫نصها 
 %.  3، كأكركبا %11، ٍب أمريكيا الشمالية كالوسطى %14.5أمريكيا اٛننوبية 

 1:نساف كينقسم الرعي إٔبسلوب الرعي لتطور أ٨نية الثركة اٜنيوانية ُب حياة اإلأكقد تطور   

يتميز الرعي البدكم بأف منتجاتو للكفاية كاالستهالؾ احمللي، كينتشر ىذا النوع ُب  :م البدائيالرعي البدك  (1
كجنوبا كتعترب اٜنيوانات  اال مش ٍ 30-18اٞنناطق الصحراكية كاٜنارة كاٛنباؿ، إال أف غالبيتو يقع بٌن دائرٌب عرض 

قص مستمر نظرا للتقدـ الذم حدث إال أف عددىم ُب تنا. ىم ىذه اٜنيوانات اإلبل كاألغناـكأ ،ماؿ البدكمرأس 
 . ٜنياة البداكة من توطٌن كتعليم كتوظيف

كتعد قبائل  ،ينتشر رعي الرنة ُب اٞنناطق الباردة مشاؿ العآب، كِناصة على أعشاب التندرا :رعي الرنة (2
الرعي من الرعي ، كيعترب ىذا يواف يشبو الغزاؿ لو قركف شجريةكالرنة ح ،من أىم القبائل اليت ترعى الرنة الالب

 .البدكم ألنو ترىب لالكتفاء الذاٌب

من ياب  الكرة األرضية، كتدكز ُب اٞنناطق % 24تغطي اٞنراعي التجارية الدائمة ٥نو  :ارمالرعي التج (3
اٛنافة الواقعة بٌن ىوامش اٞنناطق الزراعية من جهة كالصحارم من جهة أخرل، أم ُب اٞنناطق العشبية الطبيعية 
السافانا كاإلستب ، كاليت ال تستغل ألغراض اقتصادية بسبب فقرىا بالزراعة أك باٞنياه أك ال٥ندار الدبة أك كعورة 
                                                           

 86مهدم أ٘ند رشيد، نف  اٞنرجع، ص  ػ 1
  :سابمي كالتي تعرؼ عندىم باسم كركباأشماؿ  ىم سكاف المنطقة الشمالية في عدد من دكؿالالب (Sápmi)ىذه المنطقة  ، كتشكل

التاريخي بمساحة تعادؿ تقريبا ( الالبيوف)تمتد رقعة كطن قومية سامي  .الركسية كشبو جزيرة كوال كفنلندا كالنركيج السويد حاليان جزءان من شماؿ
 .دكؿ الشماؿ مساحة دكلة السويد في

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84
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كيهدؼ ىذا الرعي إٔب ٓنقيق أكرب قدر ٣نكن من الربح، ألنو يرىب قريب من اٞنناطق السكنية . إْب.. السطح
 . لسهولة التسويق، ُب ٗنيع أ٥ناء العآب

 الثركة السمكية ثامنا:

يعترب الصيد من األنشطة اٟنامة اليت ٕنارس ُب معظم أ٥ناء العآب، كتأٌب أ٨نيتو كونو متجدد، كتعترب طبقة  
  .لغالؼ اٞنائي اٟنيدركسفًن كنزا ٖنينا، ك٢نزكنا اسداتيجيا للثركة السمكيةا

  ة السمكية:ثرك العوامل المؤثرة في ال (1

 1ة عوامل أ٨نها:تؤثر ُب الثركة السمكية عد

 كمن اٞنعركؼ أف أكثر أنواع اٜنياة اٞنائية درجة حرارةمن اٞنعركؼ أف لكل نوع من  :درجة حرارة الماء ،
درجة اٜنرارة على كما تؤثر  اؾ اٜنارة تستخدـ ُب صنع األٚندة،الباردة تستخدـ لألكل بينما غالبية األٚناألٚناؾ 

  .ل تصنيع األٚناؾ اٜنارة خوفا من التلف بينما ٬نكن أف تصدر األٚناؾ الباردة مدة أطوؿالتصنيع حيث يفض

  يساىم الضوء ُب زيادة اإلنتاج كذلك أف النباتات اليت تتغذل عليها  :الضوء الساقط كضحولة المياه
 . سطح البحر نع قدـ 200 األٚناؾ تنمو ُب اٞنناطق الضحلة اليت ال يزيد عمقها على

 ألنواع العضوية، كقد ترتفع امن اٞنعركؼ أنو كلما تناقصت نسبة اٞنلوحة تناقص معها توفًن كمية  :الملوحة
اٜنرارة أك الربكدة أك ُب ىضاب مصبات األلار، ففي اٞنناطق اٞنعتدلة كالباردة  درجةاٞنلوحة أك تنخفض حسب 

من ٠نموع % 3.6ٔنف اٞنلوحة ُب الربيع بسبب ذكباف اٛنليد، كتلعب أمالح كربونات الكالسيـو اليت ٕنثل 
 .البحرية كىي ضركرية لبناء أجسادىا األمالح دكرا ىاما ُب حياة الكائنات

 تؤثر حركة اٞنياه أفقيا كرأسيا على حياة الكائنات اٜنية الدقيقة اليت تعيش  :حركة المياه كالتيارات البحرية
ذه الكائنات من العيش خالٟنا بسالـ بعيدا عن ٟنُب البحار كاحمليطات، كىذا بدكره ٬نثل كسطا كبًنا ٬نكن 

كما أف حركة التيارات البحرية توفر مورد غذاء لكثًن من اٜنيوانات البحرية كخاصة األٚناؾ فاٜنركة . األعداء
                                                           

  88مهدم أ٘ند رشيد، نف  اٞنرجع، ص  ػ 1
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ْنلب معها اٞنواد كالكائنات الدقيقة اليت تعيش ُب القاع كترفعها إٔب أعلى لتعرض ( الرافعة كاٟنابطة الرئيسية 
 .بالنكتوفللتمثيل الضوئي كتتحوؿ إٔب 

 ألف نوع من الديداف البحرية كما ٓنتوم  20توم اٞنسطحات اٞنائية على أكثر من ٓن :توفر غذاء األسماؾ
ليت على كميات كبًنة من النباتات الطفيلية اليت يطلق عليها اسم دايتـو كاليت تعترب غذاء لألٚناؾ الصغًنة كا

 . يتغذل عليها األٚناؾ الكبًنة

 توفر مناطق آمنة لألٚناؾ لوضع بيضها، مالجئ تساعد كثرة اٝنلجاف كالتعاريج على  :تعرج السواحل
خاصة تلجأ إليها األٚناؾ ىربا من األٚناؾ الكبًنة كتكثر هبذه اٝنلجاف الشعاب اٞنرجانية اليت تعترب مالذا لألٚناؾ 

 . ُب اٞنياه الداخلية

  م إٔب ىدير ىذه السفن ٬نثل إزعاج لألٚناؾ ٣نا يؤد: بعد مناطق الصيد عن مسارات السفن العالمية
كىذا يؤثر على جودة  -نفورىا كبعدىا بل كىجرهتا غالبا أك قد تتأقلم بعض األٚناؾ على السفن فتعيش حوٟنا

 .ٜنومها 

 يقصد هبا أساطيل الصيد اٞنتقدمة كاٞنتطورة كاليت تستطيع الدخوؿ إٔب أعماؽ بعيدة عن  :التقدـ التكنولوجي
إما مصنعة  ُب أعإب البحار ما بٌن شهر كشهرين ٍب تعودكىناؾ سفن ٕنكث .... الساحل كْنهيزىا كتعليها 

 .األٚناؾ أكمربدة ٟنا

 معظم الدكؿ فيها اتفاقيات تنظم عملية الصيد بينهما كخاصة إذا كانت اٞنياه اإلقليمية  :االتفاقيات الدكلية
ميال  12مشدكة بينهما كىناؾ اختالؼ بٌن الدكؿ على اٞنساحة اإلقليمية إال أف القانوف الدكٕب منح الدكؿ 

 . ُنريا

ميل ُنرم  3ميل ُنرم، قطر  3ف ُنرم األرد ميل 3ىناؾ اختالؼ ُب مساحة اٞنياه اإلقليمية فالبحرين  لكن
 . ُنرم ميل 200الصوماؿ 

 مثل منع األٚناؾ الصغًنة الستخداـ نوع ١ندد من شباؾ الصيد يسمح بعدـ صيد  :القوانين المحلية
 .األٚناؾ الصغًنة

                                                           

  تعيش في كثير من  ىي مجموعة من الكائنات الحية التي تعيش في المياه العذبة، األجاج كالمالحة :باإلنجليزية البالنكتوف أك العوالق
القشريات الصغيرة ) اتسباحة ضد التيار الاألمشاج، اليرقات، ك حيوانات غير قادرة على : األحياف معلقة كعلى ما يبدك بشكل سلبي مثل 

 .ات المجهرية كالطحالبكالنبات( ،العوالق ك قناديل البحر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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 :مناطق الصيد العالمية (2

تأٌب أ٨نية اٞننطقة الستخداـ التكنولوجيا اٞنتطورة ُب الصيد كيعترب  :سواحل شماؿ شرؽ أمريكيا الشمالية -أ 
ميناءىا ليفاك  كميناء سانت جونز من أىم موانئ الصيد ُب كندا كميناء بورتالند ُب الواليات اٞنتحدة كترجع 

 :أ٨نيتها كشهرهتا إٔب

 ؛التقاء تيار لربادكر مع اٝنليج الدافئ 

  ؛كجودهتا مدة أطوؿبركدة اٞنناخ ٪نافظ علي نضرهتا 

 ؛كثرة اٝنلجاف البحرية 

 الصيادكف األكركبيوف  الواجهة األكلية اليت توطن هبا اٞنهاجرين.) 

من اٞنصايد العاٞنية حيث أف عددان كبًنان من السكاف يعمل بالصيد كتعترب  :سواحل شماؿ غرب أكركبا -ب 
اٞننطقة،كذلك مدينة سوندرالند شرؽ بريطانيا من اٞنوانئ  ذهيطانية من أىم موانئ الصيد ُب ىؿ الرب امدينة ى

 .الرئيسية ُب صيد األٚناؾ كميناء بًنجن ُب النركيج

تتميز بالتقاء تيار كورسيفو الدافئ القادـ من اٛننوب ١ناذيان سواحل آسيا مع  :سواحل شماؿ شرؽ آسيا -ج 
حيث تعترب مناطق صيد ىامة بالقارة  ،االمش 40تيار كمتشكا البارد القادـ من الشماؿ كيلتقياف عند دائرة عرض 

كيصاد أكثر من نصف اٚناؾ العآب ُب ىده اٞننطقة كمن اٞنعركؼ أف الشعب اليابا٘ب من أكثر سكاف اٞنعمورة 
 .استهالكان لألٚناؾ

 .ٕنتد حث سواحل كاليفورنيا ُب غرب الواليات اٞنتحدة :سواحل شماؿ غرب أمريكيا الشمالية -د 

التقاء التيارات الداف ة من الشماؿ كالباردة من  ىيساعدىا عل ُب أمريكيا اٛننوبية أيضان  :بيركسواحل غرب  -ق 
 .اٛننوب

  :مناطق الصيد الثانوية -ك 

 كيستخدـ الصيد ىنا لسد حاجة  ،اٝنليج العريب ،خليج اٞنكسيك ،كالبحر اٞنتوسط:ق اٞنياه اٞناٜنةمناط
 .السكاف اٞنطلة علي البحر

  كقد تطور إنتاج مثل البحًنات الداخلية، كالبحًنات العظمى ُب أمريكيا، كاأللار :العذبةالصيد ُب اٞنياه ،
 .مليوف طن كالسبب اىتماـ اإلنساف هبذه اٞنصايد 20ل ىذه اٞنياه ليص
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 .استخدـ اإلنساف مؤخران اٞنزارع السمكية سواء كانت ُب البحار اجملاكرة أك ُب الداخل كما 

  عية كالثركة الحيوانية في العالمض المحاصيل الزراتطبيقات على بع تاسعا:

 مقومات انتاج بعض السلع: (1

القمح نبات قدٙب عرفو االنساف منذ القدٙب يرجع إٔب : ) محاصيل الحبوب الغذائية ( Wheat القمح  -أ 
كقد   إفريقيا.ربا كآسيا الصغرل كمشاؿ ٌن مصر كإيراف كمنها امتد إٔب أك العصر اٜنجرم اٜندم، كقد عرفت زراعتو ب

 كاف القمح أساس نشأة اٜنضارات القد٬نة كحضارة اٞنصريٌن القدماء، كحضارة بابل.

يوما، ٟنذا يزرع  90درجة فأكثر ٞندة  15فهو ٪نتاج إٔب درجة حرارة  كمن أىم مقومات انتاج القمح 
ق اٞنعتدلة الداف ة من أكثر مناطق القمح ُب اٞنناطق اٜنارة شتاءا، كُب اٞنناطق الباردة ُب فصل الربيع، كتعد اٞنناط

. كلذلك كاف  100مواءمة لزراعتو خالؿ فصل الشتاء الذم ٩نب أف ٫نلو من الصقيع ٞندة ال تقل عن  يـو
       درجة جنوبا. 40ػ  20درجة مشاال كبٌن دائرٌب عرض  55ػ  30انتشاره كاسعا بٌن دائرٌب عرض 

األرز ١نصوؿ غذائي ىاـ يلي القمح ُب األ٨نية بالنسبة للعآب، : ) محاصيل الحبوب الغذائية (Rice األرز  -ب 
سنة ه  3000كلكنو يعترب الغذاء الرئيسي ُب شرؽ كجنوب شرؽ آسيا، كقد زرع األرز ُب اٟنند كالصٌن منذ ٥نو 

اعتو إٔب كجزر أندكنيسيا كالفلبٌن كالشرؽ األكسط، كقد نقل العرب زر  ؽ.ـ، كمنها انتشرت زراعتو ُب الياباف ككوريا
 1مشاؿ إفريقيا كاسبانيا كنقلو االسباف بدكرىم إٔب األمريكيتٌن.

درجة م وية، ٟنذا تدكز  20كمن أىم مقومات زراعة األرز فهو ٪نتاج إٔب درجة حرارة عالية تزيد عن  
 200ػ  110زراعتو ُب اٞنناطق اٞندارية مرتفعة اٜنرارة ككفًنة اٞنياه، حيث ٪نتاج إٔب كميات من األمطار تداكح بٌن 

 سم أك ما يعادٟنا من مياه الرم. 

القطن من أىم ١ناصيل األلياؼ حيث يتجاكرز استهالكو نصف  :أللياؼ () محاصيل ا Cotton القطن -ج 
اٟنند.  فهو غلة مدارية شبو إنتاج العآب من ١ناصيل األلياؼ األخرل متجمعة. كىو ١نصوؿ مدارم موطنو األصل 

اٜنارة كاٜنزاـ يـو خالة من الصقيع، كْنود زراعتو ُب اٞنناطق  200درجة م وية ك  27، ٪نتاج إٔب حرارة تصل رطبة
سم أك ما يعادٟنا من مياه الرم. كيزرع عادة ُب شهر  155ػ  62اٜنار ُب اٞنناطق اٞنعتدلة. ك٪نتاج إٔب مياه ما بٌن 

فيفرم ُب نصف الكرة الشمإب، ك٩نىن ُب أكاخر الصيف. كىناؾ عدة أنواع أ٨نها، قطن قصًن التيلة جدا، قطن 
 كقطن طويل التيلة. قصًن التيلة، قطن طويل التيلة ٣نتاز،

                                                           
  195ػ علي ىاركف، مرجع سبق ذكره، ص 1
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للظركؼ الطبيعية أثرىا الكبًن على زراعة النخيل، كبالتإب ُب انتاج  ) محاصيل الفواكو (: Datesالتمور  -د 
 ية، كمنها انتقل إٔب مصر كالعراؽ.التمور، كيعتقد أف اٞنوطن األصلي للنخيل ىو شبو اٛنزيرة العرب

درجة  25حها، فهو ٪نتاج إٔب درجة حرارة ال تقل عن كللمناخ أثره على ٓنديد مناطق زراعة النخيل ك٤نا 
م وية، كما يفضل للنخيل اٞنناخ اٛناؼ الذم ال يتعرض للغيـو كاألمطار، كما ٪نتاج للدبة الرسوبية اٞنكونة من 

 الطٌن كالرمل لتساعدىا على النمو كتعميق جذكرىا.

اٞنطاط من احملاصيل اٞندارية اٟنامة.  ) محاصيل ذات طبيعة خاصة(: Natural Rubberالمطاط الطبيعي  -ق 
كقد عرفو اٟننود اٜنمر ُب أمريكا اٛننوبية منذ أقدـ العصور، حيث استخدموه كمادة ٕننع البلل عن مالبسهم، 
ككأحذية. كُب بداية القرف الثامن عشر ٕنكن اإل٤نليز من استخدامو ُب ١نو آثار الرصاص ُب الكتابة، كلذلك 

د أصبح اٞنطاط من أىم السلع اإلسداتيجية كعيو تتوقف حركة النقل اليت ال بد ٟنا من كق. Rubberأطلق عليو 
استخداـ اإلطارات اٞنصنوعة من اٞنطاط، كذلك إٔب جانب استخداماتو ُب الكثًن من األغراض األخرل اليت تتزايد 

، كاليت أدت إٔب عجز اٞنطاط الطبيعي عن مواجهتها ٣نا أدل إٔب الت وسع ُب استخداـ اٞنطاط يوما بعد يـو
 االصطناعي.

 Heveaكاٞنطاط الطبيعي يستخرج من األشجار اٞندارية الرطبة الربية كاليت من أ٨نها شجرة   
Braisiliensis .اليت موطنها األصل حوض األمزكف الذم يضم مساحات كبيًنة من الربازيل، اإلكوادكر ككولومبيا 

اٜنصوؿ على بذكره كشتالت شجرة اٞنطاط حيث زرعت ُب ـ من  1879كقد ٕنكنت بريطانيا ُب عاـ  
بيوت زجاجية ُب لندف، كمنها انتقلت إٔب اٟنند كسًنم النكا كماليزيا كجزر اٟنند الشرقية. كبدأت ىذه الدكؿ ُب 

 1االنتاج كأصبحت منافسا خطًنا للربازيل اٞننتج األساسي للمطاط الطبيعي.

 14من زراعتها كتعطي أكرب إنتاج عندما يكوف عمرىا ٥نو  كشجرة اٞنطاط تنتج بعد ٥نو ست سنوات 
درجة  35ػ  24حيث ٓنتاح شجرة اٞنطاط إٔب درجة حرارة تداكح بٌن  سنة كتظل منتجة حث عمر الثالثٌن عاما.

 10سم منتظمة التوزيع. ك٬نكن زراعتها ُب مناطق درجيت عرض  200سم ػ  180م وية، كأمطار تداكح بٌن
بٍن خط االستواء كلكن ٬نكن زراعتها كذلك ُب مناطق أكثر مشاال مثل   اٞنكسيك، غواتيماال، درجة على جان

ـ سطح البحر،  600الصٌن ( كأكثر جنوبا مثل   إقليم ساك باكلو ُب الربازيل (، كما تنمو جيدا فوؽ مستول 
 ـ  قرب خط االستواء.1000أف تنمو حث ارتفاع كما ٬نكن 
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 المحاصيل الزراعية كالحيوانية:أىم الدكؿ المنتج ألىم  (2

 2018: أىم الدكؿ المنتجة لبعض المحاصيل الزراعية 04الجدكؿ رقم 

 القطن األرز القمح

 الدكلة
 الكمية
 طن

 الدكلة
 القيمة

 ألف طن
 الدكلة

 القيمة
 ألف طن

 1,71, الهند 744177 الصين 78418471,87 الصين

 11731 الصين 77,177 الهند 7311771777 الهند

 41111 الواليات ـ 81 أندكنيسيا 3113,817,8 ركسيا

 71374 البرازيل 8,1,1 بنغالداش 4118171337 أمريكا ك ـ

 71131 باكستاف 3141, فيتناـ 8,17,41783 فرنسا

 71741 أستراليا 7181, تايالندا 8713731144 أستراليا

 317 تركيا ,781 بورما 717341,77, كندا

 383 أكزبكستاف 7,1,4 فيلبين 1,141777,, باكستاف

 ,7, تركمانستاف 31,7 البرازيل 1,731737,, أككرانيا

 713 بوركينافاسو 1117 الياباف 414371777, ألمانيا

Source: https://www.worldatlas.com/articles/top-wheat-producing-countries.html 
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 التجارة الدكلية ألىم المحاصيل: (3

 التجارة الدكلية للقمح: -أ 

 2016: أىم الدكؿ المصدرة كالمستوردة للقمح  02 الشكل رقم

 
Source: https://www.worldatlas.com/articles/top-wheat-producing-countries.html 

 التجارة الدكلية لألرز:  -ب 

 2018: أىم الدكؿ المصدرة كالمستوردة لألرز 05 الجدكؿ رقم

 الصادرات
 أكركغوام البرازيل كومبوديا  الصين بورما ـ أك  باكستاف فيتناـ تايالندا الهند الدكلة

 القيمة
 ألف طن 

12,500 10,300 7,000 4,250 3,200 3,000 1,900 1,300 850 800 

 الواردات
 نجيريا فيلبين الصين الدكلة

االتحاد 
 األكربي

 بنغالداش
ساحل 
 العاج

 السنيغاؿ السعودية العراؽ إيراف

 القيمة
 ألف طن

4,500 2,300 2,200 2,000 1,600 1,600 1,400 1,300 1,300 1,250 

Source: https://www.worldatlas.com/articles/top-wheat-producing-countries.html 
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 الدكلية للقطن:التجارة  -ج 

 2018 للقطن: أىم الدكؿ المصدرة كالمستوردة 06 الجدكؿ رقم

 الصادرات
  نستافامترك بنين بوركيافاسو مالي أكزباكستاف أستراليا البرازيل الهند الواليات ـ أ الدكلة

 القيمة
 (باؿألف )

37375 980 914 849 283 239 229 163 152  

 الواردات
 كوريا ج المكسيك تايلندا الهند باكستاف اندكنيسيا تركيا الصين فيتناـ بنغالداش الدكلة
 القيمة

 ألف باؿ()
17655 17502 17246 876 762 718 370 250 201 197 

Source: https://www.worldatlas.com/articles/top-wheat-producing-countries.html 

 النشاط الزراعي في الوطن العربي كاقععاشرا: 

، أم بانكماش 2017مليار دكالر ُب عاـ  138,3الزراعي للدكؿ العربية حوإب  الناتج ت قيمةبلغ
كىو ما أدل إٔب ا٦نفاض  2016باٞنقارنة مع مستويات الناتج الزراعي اٞنسجلة عاـ  %2,8بلغت نسبتو حوإب 
ُب عاـ  %5,6إٔب  2016ُب عاـ   % 6األسعار اٛنارية من اعي إٔب الناتج احمللي اإلٗنإب بنسبة الناتج الزر 

 1.% 4,4دكالرا با٦نفاض معدلو  366. كبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الزراعي حوإب 2017

كيعود سبب تراجع ٧نو الناتج الزراعي مقوما بالدكالر إٔب تراجع سعر صرؼ العمالت الوطنية مقابل  
. % 12,6كتون   % 29,4كاليمن  % 77بنسبة  الدكالر ُب بعض الدكؿ العربية الزراعية، مثل مصر

 كالصناعة.باإلضافة إٔب عوامل ىيكلية مثل اٟنجرة إٔب اٞندف ك٧نو قطاعي اٝندمات 

كقد شكلت مساحة  اٞنعوقات اليت ٓند من التنمية الزراعية،كما ٕنثل ١ندكدية اٞنوارد األرضية كاٞنائية أىم  
 67,5من اٞنساحة القابلة للزراعة، زرع منها فعليا حوإب  % 38,1حوإب  2016األراضي اٞنزركعة ُب عاـ 

مليار مد مكعب كّنعدؿ حصة للفرد تبلغ  274اٞنتجددة ُنوإب ، فيما يقدر إٗنإب اٞنوارد اٞنائية التقليدية %
 .2017مد مكعب عاـ  662حوإب 

                                                           
 .47، ص 2018صندكؽ النقد العريب، التقرير االقتصادم العريب اٞنوحد، الفصل الثالث حوؿ قطاع الزراعة كاٞنياه،  ػ 1

 https://www.amf.org.ae   

https://www.worldatlas.com/articles/top-wheat-producing-countries.html
https://www.amf.org.ae/
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ت كمن ٍب أصبح % 2,3بنسبة  2016كا٦نفض عدد العاملٌن ُب القطاع الزراعي ُب الدكؿ العربية عاـ  
ية أىم أسباب ىذا اال٦نفاض من إٗنإب القول العاملة. كتعترب اٟنجرة الريف % 18,3العمالة الزراعية ٕنثل حوإب 

 كُب مقدمة اٞنعوقات اليت تعدض التنمية الزراعية ُب الدكؿ العربية.

أما على الصعيد التجارة اٝنارجية الزراعية، ارتفعت قيمة العجز التجارم الزراعي للدكؿ العربية من حوإب  
 . % 3,3بزادة العجز نسبتها أم  2016مليار دكالر ُب عاـ  62إٔب حوإب  2015مليار دكالر عاـ  60

 ( 2017 - 2010: الناتج الزراعي باألسعار الجارية في الدكؿ العربية من )  07 الجدكؿ رقم

 2010 2015 2016 2017 
معدؿ النمو 

 2010من 
 2017إلى 

معدؿ النمو 
 2016من 
 2017إلى 

 13,ـ  717 78318,7 74,1818 ,747131 ,787171 ) مليار دكالر (  الناتج الزراعي

نسبة الناتج الزراعي من الناتج المحلي 
   اإلجمالي

,1, % 113 % ,17 % 11, %   

 414 118ــ  ,,8 ,83 ,87 871 نصيب الفرد من الناتج الزراعي ) دكالر (

  47، ص 2018صندكؽ النقد العريب، التقرير االقتصادم العريب اٞنوحد، الفصل الثالث حوؿ قطاع الزراعة كاٞنياه،  المصدر:
https://www.amf.org.ae 

 الموارد الطبيعية الزراعية العربية: (1

تتصف اٞننطقة العربية بالتنوع البي ي الكبًن الناجم عن عدة عوامل أ٨نها،  الخصائص البيئية كالمناخية : -أ 
موقعها اٛنغراُب، كاتساع مساحاهتا اٞنمتدة ُب قارتٌن، كتنوع تضاريسها. كتلعب ىذه العوامل دكرا ىاما ُب تنوع 

 ٘ب.بي تها من حيث درجات اٜنرارة ككميات األمطار كالغطاء اٜنيوم الطبيعي النباٌب كاٜنيوا

كتتوزع اٞننطقة العربية إٔب ثالثة أقاليم مناخية رئيسية، أكربىا اإلقليم الصحراكم اٛناؼ الذم يغطي  
من اٞنساحة الكلية للمنطقة (،  % 75  أم حوإب  2مليوف كم 9,7معظم أراضي اٞننطقة، ّنساحة تبلغ 

كيتصف ّنناخ قارم جاؼ شديد اٜنرارة صيفا كشديد الربكدة شتاءا كندرة األمطار. يليو ُب اٞنساحة اإلقليم 
، كيتصف ّنناخو القارم اٜنار طواؿ اٞندارم شبو الرطب / شبو اٛناؼ الذم يغطي أجزاء من جنوب الوطن العريب

، فيما يشمل إقليم مناخ البحر األبيص اٞنتوسط،  2مليوف كم 2,3، كيغطي حوإب الغزيرة العاـ كأمطاره الصيفية
، كيتميز ّنناخو اٞنعتدؿ، كما يشمل أيضا األراضي القارية الواقعة 2مليوف كم 0,3كالذم تقدر مساحتو ُنوإب 

https://www.amf.org.ae/
https://www.amf.org.ae/
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لة جباؿ األطل  ُب هوؿ الداخلية كاٞنناطق اٛنبلية ُب كل من لبناف كسلسجنوب الشريط الساحلي كاليت تضم الس
 .2كم  1,0اٞنغرب، ّنساحة تبلغ حوإب 

مليوف ىكتار  197يبلغ إٗنإب مساحة األراضي القابلة للزراعة ُب الوطن العريب حوإب  األراضي الزراعية: -ب 
مليوف ىكتار. كتقل ىذه النسبة كثًنا  1344ألراضيو البالغة حوإب  من اٞنساحة الكلية %14,65ٕنثل حوإب 

مليوف  75,1ُنوإب  2016. كتقدر مساحة األراضي اٞنزركعة ُب عاـ % 37عن اٞنتوسط العاٞني البالغ حوإب 
 من اٞنساحة الكلية للمنطقة. % 5,6من اٞنساحة القابلة للزراعة ك  % 38,1ىكتار ٕنثل حوإب 

 2016: األراضي الزراعية في المنطقة العربية لسنة 08 الجدكؿ رقم
 مليوف ىكتار الوحدة:

المساحة الكلية 
 للمنطقة

مساحة األراضي 
 القابلة للزراعة

نسبة األراضي 
 القابلة للزراعة

مساحة األراضي 
 المزركعة

نسبة األراضي المزركعة من 
 الكلية القابلة للزراعة

نسبة األراضي المزركعة 
 الكلية من المساحة

1344 197 14,65 % 75,1 38,12 % 5,58 % 

  2018صندكؽ النقد العريب، التقرير االقتصادم العريب اٞنوحد، الفصل الثالث حوؿ قطاع الزراعة كاٞنياه، المصدر: 
https://www.amf.org.ae 

 كالتإب:  اٞنساحة اٞنزركعة توزيع مثلكتت 

  من اٞنساحة الكلية % 44إقليم الوسط   مصر، السوداف، جيبوٌب كالصوماؿ ( حوإب. 

  من اٞنساحة الكلية. % 33إقليم اٞنغرب العريب   ليبيا، تون ، اٛنزائر، اٞنغرب كموريتانيا ( حوإب 

  من اٞنساحة الكلية. % 15إقليم اٞنشرؽ   األردف، سوريا، العراؽ، فلسطٌن كلبناف ( حوإب 

 8ليم شبو اٛنزيرة العربية   دكؿ ٠نل  التعاكف لدكؿ اٝنليج العربية كاليمن ( ُنوإب إق %. 

كتتصف األراضي الزراعية ُب دكؿ اٞننطقة العربية بتد٘ب تربتها بصفة عامة. إذ ال تتجاكز النسبة اٞن وية   
من إٗنإب مساحة اٞننطقة. كتبلغ ىذه النسبة أقصاىا ُب  % 2,8ٞنساحة األراضي ذات الدبة عالية اٛنودة 

، اٛنزائر أقل من  %2، العراؽ  %3، سوريا كالصوماؿ  %10ٍب لبناف من اٞنساحة (،  %17السوداف   حوإب 
، % 5,5كما تقدر نسبة الدبة متوسطة اٛنودة ُنوإب   بلد عريب للدبة عالية اٛنودة. 14، بينما يفتقر  0,5%
 .% 31,4لدبة منخفضة اٛنودة ُنوإب كذات ا

https://www.amf.org.ae/
https://www.amf.org.ae/
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كما ْندر اإلشار إٔب أف معظم األراضي اٞنزركعة ُب الوطن العريب ىي أراض بعلية تعتمد على مياه   
من اٞنساحة الكلية اٞنزركعة.  % 49مليوف ىكتار ٕنثل  37,1حوإب  2016كقد بلغت مساحتها عاـ  األمطار،

من اٞنساحة الكلية اٞنزركعة، كقد  % 18مليوف ىكتار ٕنثل حوإب  13,6فيما بلغت األراضي اٞنركية حوإب 
 مليوف ىكتار. 24,4بلغت مساحة األراضي اٞندككة دكف زراعة   األراضي بور ( حوإب 

مليوف ىكتار،  371,4حوإب 2016بلغت اٞنراعي الطبيعية ُب الدكؿ العربية ُب عاـ  المراعي الطبيعية: -ج 
ذم يضم أكرب من اٞنساحة الكلية للمنطقة. تتوزع ىذه اٞنساحة على إقليم شبو اٛنزيرة العربية ال % 28ٕنثل حوإب

من اٞنساحة الكلية  % 45,4مليوف ىكتار    168,8مساحة للمراعي الطبيعية، كاليت تبلغ مساحتها حوإب 
حات اٞنراعي الطبيعية فيها ُنوإب  للمراعي (، تليو أقاليم الوسط كاٞنغرب العريب كاٞنشرؽ العريب اليت تقدر مسا

مليوف ىكتار على التوإب أم بنسب كالتإب:    11,9مليوف ىكتار، ك   82,1مليوف ىكتار،  108,7
 من اٞنساحة الكلية للمراعي ( % 3,2، ك% 22,1، % 29,3

مليوف  64ُنوإب  2016ُب اٞننطقة العربية ُب عاـ  كأراضي األحراجتقدر مساحة الغابات  الغابات: -د 
الصوماؿ مليوف ىكتار ُب السوداف،  40من إٗنإب مساحة اٞننطقة، يقع منها حوإب  % 5ىكتار، أم حوإب 

ـ ق،  1,23ـ ق، تون   2,73ـ ق، السعودية  3,88ـ ق، اٛنزائر  4,44مليوف ىكتار، اٞنغرب   7,13
 ـ ق. 1,69ـ ق، اليمن  0,5ـ ق، سوريا 1,75العراؽ 

تعا٘ب اٞننطقة العربية من نقص حاد كمزمن ُب مواردىا اٞنائية. ففي حٌن تشغل اٞننطقة حوإب  الموارد المائية: -ق 
 0,7من إٗنإب أمطار العآب، كال ْنرم فيها سول % 2,1من مساحة اليابسة فبلا ال تتلقى سول  % 10,8

سواء من األلار اٞنشدكة اليت تنبع من دكؿ اٛنوار أك من األلار النابعة  من إٗنإب اٞنياه السطحية ُب العآب، %
 من أراضيها.

بلدا تقل حصة الفرد فيها  13بلدا من أفقر بلداف العآب ُب اٞنورد اٞنائية، منها  18تضم اٞننطقة العربية   
ُب السنة (، كىي البحرين،  3ـ 500من اٞنياه اٞنتجددة سنوسا عن حدكد " الندرة الشديدية للمياه " البالغة   

 قطر، الكويت، السعودية، اإلمارات، اليمن، األردف، فلسطٌن، ليبيا، عماف، جيبوٌب، تون  كاٛنزائر. 

ُب السنة،  3ـ 1000إٔب  500بلداف تتسم " بندرة اٞنياه " إذ تداكح حصة الفرد فيها من  5بينما   
ثانية، تعد الصوماؿ كجزر القمر ُب حالة " حرج مائي " إذ تقل  كتضم سوريا، لبناف، مصر كاٞنغرب. كمن جهة

 ُب السنة. 3ـ 1700حصة الفرد فيها عن 
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 الموارد البشرية:  (2

 24,65البلداف العربية من حوإب  ا٦نفض عدد العماؿ ُب القطاع الزراعي ُبالقول العاملة في الزراعة:  -أ 
 24,16إٔب حوإب  2016من إٗنإب القول العاملة ُب عاـ   % ٬19نثلوف حوإب  2015مليوف عامل ُب عاـ 

من إٗنإب القول العاملة. كيعزم ىذا اال٦نفاض إٔب اٟنجرة اٞنتنامية من  % 18,3مليوف عامل ٬نثلوف حوإب 
الريف ك١ندكدية فرص العمل كتد٘ب األجور كانتشار الفقر كالتحوؿ إٔب أنشطة بديلة. علما أف  ىذه النسبة تعترب 

 .% 45ك % 40نخفضة جدا باٞنقارنة مع نسبة العمالة الزراعية ُب الدكؿ النامية اليت قد تداكح بٌن م

 (2016 – 2015): القول العاملة في الدكؿ العربية في القطاع الزراعي 09 الجدكؿ رقم

 % معدؿ النمو 2116 2115 

 11, ,78718 7,1137 ) مليوف عامل ( القول العاملة الكلية

 ــ 18, 4177, 41,1, ) مليوف عامل ( العاملة في الزراعة القول

  73184 771,1 نسبة القول العاملة في الزراعة من القول الكلية

 53، ص 2018صندكؽ النقد العريب، التقرير االقتصادم العريب اٞنوحد، الفصل الثالث حوؿ قطاع الزراعة كاٞنياه، المصدر: 
https://www.amf.org.ae 

تتفاكت حصة القطاع الزراعي من القول العاملة الكلية من بلد آلخر تبعا ألكضاعو االقتصادية، حيث   
ُب كل من  % 55ك  % 35,3ُب جيبوٌب، كتراكحت بٌن  % 60حوإب  2016ْناكزت ىذه النسبة ُب عاـ 

ُب كل من سورية، تون ، مصر،  % 32,1ك  % 15، السوداف كجزر القمر،كتراكحت بٌن موريتانيا، اليمن
ُب كل من البحرين، قطر، الكويت، لبناف، ليبيا، اإلمارات،  % 10اٛنزائر، اٞنغرب كعماف، ككانت أقل من 

 السعودية، العراؽ كاألردف.

 2016قدر البنك العاٞني نسبة سكاف الريف ُب الدكؿ العربية ُب عاـ  الهجرة من الريف إلى المدف: -ب 
. % 45,7من إٗنإب السكاف، كىي نسبة أقل من النسبة على مستول العآب البالغة حوإب  % 37ُنوإب 

 % 35سنويا، كيتوقع أف تصل إٔب حوإب   % 0,5حيث تداجع نسبة سكاف الريف ُب اٞننطقة العربية ُنوإب 
 .2030ؿ عاـ ُنلو 

ىذه اٟنجرة الريفية ٟنا عدة أسباب كعوامل أ٨نها مدل تطور القطاعات االقتصادية غًن الزراعية، كخاصة   
قطاع اٝندمات، كالدخل اٞنناسب. كما تلعب الثركة النفطية دكرا ىاما ُب ٓنجيم أعداد السكاف ُب الريف ُب 

 الدكؿ العربية النفطية. 

https://www.amf.org.ae/
https://www.amf.org.ae/
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ٔب اٞندف من أكثر عوامل تدىور اإلنتاج الزراعي كاألمن الغذائي إذ تؤدم إٔب تعترب اٟنجرة من الريف إ  
 ىجرة األراضي الزراعية كإ٨ناٟنا.

 اإلنتاج النباتي كالحيواني كالسمكي: (3

، بالرغم من تراجع 2017عاـ  % 1,6سجل اإلنتاج النباٌب ُب الدكؿ العربية ٧نوا بنسبة اإلنتاج النباتي:  -أ 
حيث تشكل حوإب . كٕنثل ٠نموعة اٜنبوب مركز الصدارة ُب اإلنتاج النباٌب % 1,4اٞنساحة احملصولية بنسبة 

 من إٗنإب اٞنساحة احملصولية. % 60,4

 2017أىم المحاصيل الزراعية في الدكؿ العربية نتاج : إ10 رقمالجدكؿ 

المحصولية ) ألف ىكتار المساحة  اإلنتاج ) ألف طن ( 
) 

 الغلة ) كغ / ىكتار (
 71,11 11,7,, 441174 الحبوب

 1,83, 317,1 71147, القمح

 ,3147 177 1741, األرز

 ,34 ,,817 818,7 الشعير

 11877 71,77 717,8 الذرة الشامية

 817 ,7,17 ,4111 الذرة الرفيعة

 41478, ,,, 711,34 الدرنيات

 333 71411 71877 البقوليات

 ,,717 1188 ,1113 البذكر الزيتية

 771347 17,1, 131781 الخضركات

 3,,31 41,78 811747 الفاكهة

 1814, ,7, ,41 األلياؼ

 ,,317, 113 831437 المحاصيل السكرية

 3,,7,1 87, ,17,, قصب السكر

 ,,1717 8,7 7,18,7 الشمندر

 2018كالزراعة، قاعدة البيانات، منظمة األمم اٞنتحدة لألغذية  المصدر:
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ٕنثل إنتاجية األرض اٞنزركعة اٞنؤشر العيين كاألسهل قياسا لكفاءة استخداـ  اإلنتاجية الزراعية العربية: -ب 
األرض الزراعية كنتائج النشاط اإلنتاجي الزراعي ككل، كما ألا احملصلة النهائية جملموعة العوامل اٞنتداخلة 

كللعوامل  كاإل٩نابية للنشاط الزراعي بعناصره البشرية كالتقنية كاالستثمارية كاإلدارية كالتنظيمية.كاٞنتفاعلة السلبية 
اٞنناخية تأثًنا حاٚنا ُب اإلنتاجية كُب عدـ استقرارىا، كُب الدكؿ العربية فبف إلنتاجية األرض الزراعية األكلوية 

  بة الثانية نظرا حملدكدية اٞنوارد األرضية كاٞنائية.اٞنتقدمة، ُب حٌن تأٌب إنتاجية العمل الزراعي ُب اٞنرت

إنتاجية األراضي الزراعية ُب الدكؿ العربية ضعيفة، باستثناء مصر، باٞنقارنة مع الدكؿ اٞنتقدمة  كتعترب  
كالنامية كِناصة ُب ٠نموعة اٜنبوب كىي األكثر أ٨نية من حيث اٞنساحة اليت تشغلها كأ٨نيتها االقتصادية كالغذائية 

 كاالسداتيجية.

 2017مقارنة مع المجموعات األخرل ي الدكؿ العربية : إنتاجية المحاصيل األساسية ف11كؿ رقم الجد

 العالم الدكؿ المتقدمة الدكؿ النامية الدكؿ العربية الوحدة:  كغ / ىكتار
 ,,817 41711 71147 71,11 الحبوب

 81471 4 1,77, 1,38, القمح

 8177 81,81 718 ,34 الشعير

 ,,7313 117,7, 31478 77134 الخضركات

 711437 7313,4 ,77131 3,,31 الفواكو

 171,74 3,1111 ,,1311 3,,7,1 قصب السكر

 ,77 ,,17, 113 333 البقوليات

 8,,781 714,3, ,31,7 41478, الدرنيات

 2018منظمة األمم اٞنتحدة لألغذية كالزراعة، قاعدة البيانات، المصدر: 

مليوف  352,3بلغ حجم الثركة اٜنيوانية   أبقار، جاموس، أغناـ، ماعز، إبل ( حوإب اإلنتاج الحيواني:  -ج 
كما تشًن تطورات اإلنتاج اٜنيوا٘ب من   ،2016باٞنقارنة مع عاـ  % 0,3أم بداجع نسبتو  2017رأس ُب عاـ 

 3,5، ك %1,3، ك % 1,9إٔب ٓنقيق معدالت ٧نو بلغت حوإب  2017اللحـو كاأللباف كالبيض خالؿ عاـ 
 على التوإب. %
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 (2017 - 2010)  : تطور أعداد الثركة الحيوانية في الدكؿ العربية12 الجدكؿ رقم

 2117 2116 2115 2111 الوحدة: مليوف رأس

 ,1411 14117 141,4 ,717, أبقار

 41,3 ,411 ,417 7 جاموس

 7311,1 731147 ,,7371 ,73,17 أغناـ

 ,7714 77137 77134 741,8 ماعز

 ,7,11 7,117 ,7,17 71111 إبل

  2018منظمة األمم اٞنتحدة لألغذية كالزراعة، قاعدة البيانات، المصدر: 

تشكل الثركة السمكية موردا ىاما من اٞنوارد العربية اليت ٬نكن االعتماد عليها لسد الفجوة اإلنتاج السمكي:  -د 
الغذائية، خاصة ُب ٠ناؿ الربكتينات اٜنيوانية. كتعترب موارد الثركة السمكية العربية من اٞنوارد القليلة اليت ٪نقق 

ث ٬نتلك الوطن العريب كفرة نسبية من موارد الثركة اإلنتاج منها فائضا ْناريا موجبا على اٞنستول العريب العاـ، حي
العذبة، اٞننتجة ُب ٠نارم األلار السمكية، سواء من اٞنياه اٞناٜنة أك العذبة، اليت تتمثل ُب مسطحات اٞنياه 

 كاٝنزانات كالسدكد السطحية.

قدر مساحة اٝنزانات ألف كلم، بينما ت 16,6تقدر أطواؿ األلار اليت ٕنر ُب األراضي العربية ُنوإب   
مساحة اٝنًناف اليت يقع معظمها ُب   ألف ىكتار ٕنثل 744,2مليوف ىكتار، منها حوإب  2,4كالسدكد بنحو 

 كل من العراؽ كمصر كالسوداف. كما أف ىناؾ مساحة كاسعة من اٞنستنقعات تقع غالبيتها العظمى ُب السوداف.

، 2016باٞنقارنة مع عاـ  2017عاـ  % 3,2نسبة سجل اإلنتاج السمكي ُب الدكؿ العربية زيادة ب
 من حجم اٞنخزكف السمكي العريب. % 65من اإلنتاج العاٞني لألٚناؾ، كحوإب  % 3ك٬نثل ىذا اإلنتاج حوإب 

من إٗنإب اإلنتاج العريب من األٚناؾ ُب الدكؿ العربية عاـ  % 79، اٞنغرب كموريتانيا ٥نو إنتاج مصر ك٬نثل
2017.  
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 (2017 – 2010) تطور إنتاج األسماؾ في الدكؿ العربية :03 الشكل رقم

 
 57، ص 2018صندكؽ النقد العريب، التقرير االقتصادم العريب اٞنوحد، الفصل الثالث حوؿ قطاع الزراعة كاٞنياه، المصدر: 

https://www.amf.org.ae 

تعترب مسألة توظيف نتائج البحوث الزراعية ُب تطوير اإلنتاج الزراعي البحوث الزراعية كالتقانة الحديثة:  (4
ُب الدكؿ العربية ضركرة اسداتيجية ُب ضوء العجز الغذائي القائم كاٞنتزايد. نظرا ألف اإلنتاج الزراعي بطبيعتو ذك 

عتماد كليا على أُناث كْنارب اآلخرين، كما أف كثًنا طابع تطبيقي ١نلي من حيث األساس، لذلك ال ٬نكنو اال
من احملاصيل كالنظم الزراعية ذات األ٨نية االقتصادية كاالجتماعية للبلداف النامية كمنها البلداف العربية ٓب تعد تدرج 

 .ُب برامج أُناث التكنولوجيا اٜنيوية للبلداف اٞنتقدمة بسبب ضعف الطلب عليها ُب األسواؽ العاٞنية

تعتمد زيادة اإلنتاجية كاإلنتاج الزراعي بشقيو النباٌب كاٜنيوا٘ب إٔب حد كبًن على التحديث التقين الذم  
وث الزراعية كتطبيقاهتا ٠نديا يعترب االستثمار ُب ٠ناؿ البحيتوقف بدكره على البحوث العلمية كالزراعية التطبيقية. 

 40كذك عائد مرتفع، إذ تدؿ الدراسات التحليلية ُب ىذا اجملاؿ أف متوسط عائد االستثمار البحثي يبلغ حوإب 
 2حث  % 1من الناتج احمللي الزراعي مقابل من  % 0,5سنويا. كال داف البحوث الزراعية ُب البلداف العربية  %
ك مع الفارؽ الكبًن بٌن حجم الناتج احمللي اإلٗنإب ككفاءة اإلنفاؽ ُب تلك الدكؿ ُب الدكؿ اٞنتقدمة، كذل %

 كما ىو عليو اٜناؿ ُب الدكؿ العربية.

 

 

https://www.amf.org.ae/
https://www.amf.org.ae/
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 التجارة الزراعية العربية: (5

مليار دكالر عاـ  28,5بلغت قيمة الصادرات الزراعية للدكؿ العربية ٠نتمعة حوإب الصادرات الزراعية:  -أ 
كعلى الرغم من ىذه الزيادة  .% 13,4، كبزيادة تقدر بػ 2015مليار دكالر عاـ  25,1مقارنة ُنوإب  2016

إٔب  2015ُب عاـ  مليار دكالر 60اٞنرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة، فبف العجز الزراعي قد ارتفع من حوإب 
مليار دكالر  85,1. كذلك بسبب زيادة قيمة الواردات الزراعية من حوإب 2016مليار دكالر عاـ  62حوإب 

، كيعود سبب ىذه الزيادة إٔب تراجع كبًن ُب  % 6,4مليار دكالر كبنسبة ٧نو تقدر بنحو  90,6إٔب حوإب 
 ع الغذائية ُب األسواؽ العاٞنية.كزيادة أسعار عدد من السل  2016كميات اإلنتاج عاـ 

تصدرت مصر قائمة الدكؿ العربية اٞنصدرة تليها اإلمارات، السعودية، اٞنغرب كاألردف، كشكلت قيمة  
من إٗنإب الصادرات الزراعية للدكؿ العربية، كيعود ذلك إٔب تنوع اإلنتاج الزراعي  % 71صادراهتا الزراعية حوإب 

ُب الدكؿ العربية مثل مصر كاٞنغرب، كإعادة التصدير ُب دكلة اإلمارات، كتطوير مؤسسات التصدير كٓنسٌن 
 ة.اٞنواصفات كالدخوؿ ُب اٞننافسة ُب األسواؽ اإلقليمية كالعاٞنية من قبل الدكؿ اٞنذكور 

 90,6مليار دكالر إٔب حوإب  85,1ة العربية من حوإب ارتفعت قيمة الواردات الزراعيالواردات الزراعية:  -ب 
كبًن ُب كميات اإلنتاج عاـ   ، كيعود سبب ىذه الزيادة إٔب تراجع% 6,4مليار دكالر كبنسبة ٧نو تقدر بنحو 

الدرنيات كالبقوليات كاٝنضركات كالفواكو ، كمجموعة اٜنبوب   القمح، الشعًن، كالذرة الرفيعة (، ك 2016
كاأللياؼ، باإلضافة إٔب زيادة أسعار السلع الزراعية األخرل ُب األسواؽ العاٞنية حيث ارتفع مثال السكر بنسبة 

، كىي سلع تشكل النسبة األكرب من قيمة % 2,8، األرز بنسبة % 5,6، كالزيوت النباتية بنسبة % 34
 الواردات الزراعية.

ُب كل من  % 9ك % 4,3الواردات ُب الدكؿ العربية اٞنستوردة الرئيسية حيث تراكحت بٌن  ارتفعت 
األردف، اٛنزائر، لبناف، السعودية، اإلمارات، مصر كاٞنغرب. كقد بلغت قيمة كاردات السعودية، مصر، اٛنزائر 

 ات الزراعية العربية.من إٗنإب قيمة الوارد % 64مليار دكالر ٕنثل حوإب  58كاإلمارات حوإب 

 62,1مليار دكالر إٔب حوإب  60أما بالنسبة للعجز التجارم الزراعي   صاُب الواردات ( من حوإب  
 16,4، كتركز العجز ُب الدكؿ اٞنستوردة الرئيسية ذاهتا حيث بلغ ُب السعودية حوإب 2016مليار دكالر عاـ 

 5,7مليار دكالر، اإلمارات حوإب  8,9دكالر، كمصر حوإب  مليار 11,4مليار دكالر، تليها اٛنزائر حوإب 
 مليار دكالر. 2,3مليار دكالر، كاألردف حوإب  2,5مليار دكالر، قطر حوإب  4,4مليار دكالر، لبناف حوإب 
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 (2016 – 2010): الصادرات كالواردات الزراعية العربية 13 الجدكؿ رقم

 مليار دكالر الوحدة:
 %معدؿ النمو  كالواردات الزراعيةالصادرات 

 2116ـ  2111

 
2111 2113 2114 2115 2116 

 11, 31477, ,1174, 41783, 41174, 7711,7 الصادرات

 117 ,77111 311778 771378 781777 11,87, الواردات

 817 1711,, 171717 113,1, ,3147, 411,17 صافي الواردات ) العجز (

 60، ص 2018صندكؽ النقد العريب، التقرير االقتصادم العريب اٞنوحد، الفصل الثالث حوؿ قطاع الزراعة كاٞنياه، المصدر: 
https://www.amf.org.ae 

 المنظمات الدكلية الناشطة في مجاؿ الزراعة حادم عشر:

 منظمة األغذية كالزراعية لألمم اٞنتحدة 

 Food and Agriculture Organization ( FAO ) 

 الصندكؽ الدكٕب للتنمية الزراعية 

International Found For Agricultural Development (IFAD) 

  اٞننظمة العربية للتنمية الزراعية 

Arab Organization for Agricultural Development (AOAD) 

  اٞنركز الدكٕب للبحوث الزراعية ُب اٞنناطق اٛنافة 

International Centre for Agricultural Research in the Dry Areas (  ICARDA ) 
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 جغرافيا اإلنتاج الصناعي: خامسالمحور ال

 تمهيد:

تشكيل الصخور  عندما استطاع اإلنسافقد ظهر أكؿ شكل مبسط للصناعة منذ حوإب مليوف سنة،  
، ككانت ىذه بداية النتشار صناعة األدكات اٜنجرية، كتبعها صناعة األدكات غالٟنا ُب إنتاج أداة حجريةكاست

العظمية، ٍب استغالؿ األخشاب كالصلصاؿ الذم استخدـ ُب صناعة األكا٘ب الفخارية. كٕنكن اإلنساف من صنع 
  شباع اٜناجات الضركرية لو.ٜنيواف لو، كذلك هبدؼ إاعدة امالبسو كطعامو كمسكنو، مستغال مهارتو كمس

يعترب النشاط الصناعي  من بٌن أىم النشاطات اإلقتصادية اليت سا٨نت بشكل كبًن ُب ٓنقيق التنمية  
لثورة الصناعية كمع قياـ ااالقتصادية كاالجتماعية للدكؿ الصناعية الكربل كالدكؿ النامية اليت ىي ُب طريق النمو، 

شهدت الصناعة تغًنا جذريا ُب طبيعتها كأساليبها كمنتجاهتا. فقد  ،القرف الثامن عشرنصف الثا٘ب من خالؿ ال
 اعتمدت الصناعة خالؿ ىذه اٞنرحلة على الطرؽ اآللية كتقسييم العمل كالتخصص كاإلنتاج الكبًن.

اٞندة لتزايد معرفة  كمنذ منتصف القرف العشرين كصلت الصناعة إٔب مرحلة متقدمة إٔب حد كبًن رغم قصر 
اإلنساف كتعدد ابتكاراتو كاستخدامو للعقوؿ اإللكدكنية كالتكنولوجيا اٞنتقدمة اليت ساعدت على تقدـ الصناعة من 

 حيث الكم كالكيف.

كقد ترتب على الصناعة اٜنديثة تغيًنات جذرية ُب توزيع السكاف، كما ترتب عليها ارتفاع مستول  
،كتوافر اٝندمات كاٞنرافق اٞنختلفة، كارتفاع نسبة العاملٌن ُب الصناعة، كتغيًن موازين الدخوؿ، كانتشار الرفاىية

  الدكؿ، إذ أصبحت الصناعة تعد مقياسا لتمييز الدكؿ اٞنتقدمة، كالدكؿ اٞنتخلفة أك النامية.

 كأىميتها ماىية الصناعة أٌكال:

بدراسة النشاط اإلقتصادم كونو ظاىرة ناٗنة  تعد الصناعة أيضا فرع من فركع اٛنغرافيا االقتصادية هتتم 
من تفاعل اإلنساف مع طبيعية أخرل. كقد كاف للباحثٌن دكر مهم ك٣نيز ُب تعريف الصناعة إذ عرفها بعضهم 

" عملية يتم هبا ٓنويل مادة من اٞنواد من حالتها األصلية إٔب حالة أك صورة جديدة تصبح أكثر نفعا  :بألا
األنشطة اليت يغًن هبا اإلنساف شكل أك طبيعة اٞنواداٝناـ كإشباعا ٜناجات اإلنساف كرغباتو. " أك ىي تلك " 

اعات االقتصاد الوطين كولا تتؤب استخراج ّنختلف أنواعها "، كللصناعة مفاىيم أخرل منها، ألا أحد فركع قط
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ك٬نكن تلخيص أ٨نية  1الثركة اٞنادية كالطبيعية كٓنويلها لغرض استعماٟنا ُب اشباع اٜناجات االنتاجية كاالستهالكية.
 النشاط الصناعي ُب النقاط التالية:

 ة كالتحجًن كالتعدين، كٗنع ثركات تعتمد الصناعة ُب توفًن مستلزماهتا السلعية على انتاج اٜنرؼ األكلية للزراع
 الغابات، كصيد اٜنيوانات الربية كاٞنائية، كبالتإب تنشيط ىذه اٜنرؼ األكلية.

 .توفًن فرص العمل كتشغيل العمالة العاطلة ٣نا يؤدم إٔب زيادة االستهالؾ 

 ؤدم إٔب غىن الشعوب، للصناعة دكر ىاـ ُب ُب زيادة الناتج احمللي االٗنإب كٓنقيق قيمة مضافة كبًنة ٣نا ت
 كٓنقيق مستويات عالية من الرفاىية، كما يؤدم زيادة الناتج احمللي إٔب ٓنقيق النمو االقتصادم. 

  ،تنتج الصناعة سلعا ٟنا دكر ُب تطور كتنشيط قطاعات اقتصادية أخرل مثل: الزراعة، النقل، الطاقة
 اٞنستول اٞنعيشي كاٜنضارم للسكاف.اٝندمات، كتنتج سلعا أخرل استهالكية ٟنا دكر ُب رفع 

  ،تساعد الصناعة ُب استقرار االقتصاد ك٘نايتو من التقلبات النختلفة كاليت قد يتعرض ٟنا ألسباب شث
 لدكرىا ُب توزيع مصادر الدخل كتقوية العالقات البينية بٌن قطاعات االقتصاد.

 ديثة كاألجهزة العلمية اٞنتطورة ّنا يوفر قاعدة تقـو الصناعة بتجهيز االقتصاد الوطين كاٞننجزات العلمية اٜن
 علمية كتقنية.

  اٞنسا٨نة ُب معاٛنة أىم االختالالت اٟنيكلية االقتصادية أ٨نها العمل على تقليل العجز ُب اٞنيزاف التجارم
 كبالتإب ُب ميزاف اٞندفوعات.

  على ٓنقيق االكتفاء الذاٌب. كالقدرة ترسي  االستقالؿ السياسي كاالقتصادمالتقدـ الصناعي يسهم ُب 

 .تلعب الصناعة دكرا كبًنا ُب صنع العالقات الدكلية   

 أنواع الصناعة كأسس تصنيفها ثانيا:

رغم تعدد اٞنصطلحات اليت استعملت ُب تقسيم الصناعات إال أنو لي  ىناؾ اتفاؽ على مصطلح  
لتمييز بٌن للتصنيف كاتتخذ  كأس  رئيسة ىناؾ عدة طرؽحيث  ،٬ننع التداخل بٌن ىذه اٞنصطلحات جامع مانع

  1أ٨نها: الصناعات اٞنختلفة
                                                           

، ٠نلة كلية الدبية األساسية للعلـو الدبوية دكر مصارؼ الطاقة في تجديد المواقع الصناعيةأمًن ىادم اٜنسناكم، ك  ػ حناف عبد الكرٙب عمراف 1
 .213، ص 2014، جامعة بابل، العراؽ، 18كاإلنسانية، العدد 
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 حسب طبيعة المادة األكلية: (1

 صناعة النسيج مثل صناعة اٞننسوجات القطنيةغذائية كصناعة طحن اٜنبوب أك  ىي إما :الصناعة الزراعية. 

 مثل صناعة اٜنديد كالصلب :الصناعات المعدنية .  كصناعة األٞننيـو

  صناعة اٛنلودنب ك ، اٛناأللباف، مثل صناعة اٞننسوجات الصوفية :الحيوانيةالصناعات . 

 كقطع األخشاب.األثاثمثل صناعة الورؽ ك  :الصناعات الغابية ،  

 البدككيماكياتألٚندة ك اأك الصيدالنية،  مثل صناعة األدكية :الصناعات الكيميائية. 

 : تقسم الصناعة إٔب قسمٌن رئيسٌن حسب طبيعة المنتجات الصناعية: (2

 ترتبط ُنياة اإلنسافك  توزع على نطاؽ كاسع ىي السلع سريعة االستهالؾ اليت :صناعة السلع االستهالكية 
 .األدكيةك  مثل الصناعات الغذائية

 دكدة التوزيع نسبيان كالسيارات كالثالجاتىي عادة ١نتنتج سلعان باقية ك  ىي اليت :ع المعمرةصناعة السل 
 .صناعة األثاثكأجهزة الراديو كاٞنكيفات ك 

  حسب طبيعة الخصائص العامة للصناعة كنوع المنتج: (3

 ج تنتكما حركة ضخمة للمواد اٝناـ،  كس أمواؿ كبًنة كخربة عالية ك ؤ ر  ىي اليت ٓنتاج إٔب :اعات الثقيلةالصن
ىذه الصناعات تقـو ببنتاج سلع ، كبعض صناعة الطائراتسلعان معمرة مثل صناعة السفن كاٞنعدات اٜنربية ك 

رأٚنالية لي  اللغرض منها إشباع حاجات فردية أساسا كإ٧نا استخداـ منتجاهتا اليت يكوف بعضها كسائل إنتاج 
 لسلع أخرل، فهي بذلك تساعد على قياـ صناعات أخرل مثل صناعة اٜنديد كالصلب.

 :لعا من شألا اٞنسا٨نة ُب زيادة الطاقة ىذه السلع تضم الصناعات اليت تنتج س صناعة السلع الوسيطة
 كمنها صناعة البدككيماكيات.اإلنتاجية للمتجمع مثل صناعة األٚندة الكيميائية، كىذه تعترب سلعا كسيطة 

 صناعة ، صناعة اٛنلود، ة كصناعة النسيجاليت تتمثل ُب الصناعات الغًن معقد ىي :الصناعات الخفيفة
 .كصناعة الساعات ،الطباعةصناعة الورؽ ك ، الصناعات الغذائية، األثاث

  
                                                                                                                                                                                     

1
  .556علي ىاركف، مرجع سبق ذكره، ص  .
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  حسب طبيعة العوامل المؤثرة في توزيعها الجغرافي: (4

 الصناعات االستخراجية أك األكلية Primary Extractive Industry: بيعية ىي اليت تستغل اٞنوارد الط
ادف كاستخراج اٞنع  ،اإلنسافتغًن من كضعها لتجعلها صاٜنة الستعماؿ ك  ،نباتيةلألرض سواء كانت معدنية أك 

غالبا ما تكوف منتجات ىذه العمليات ك . قطع األشجار من الغاباتك ، الصيد، الزراعة، من باطن األرض
 خامات لصناعات أخرل كاٞنعادف اليت ٔنرج من باطن األرض اليت ٓنتاج إٔب عمليات صناعية أخرل حث

مصدر طاقة ستخرجة من باطن األرض كقودان أك اٞنقد تكوف اٞننتجات ك . تتحوؿ إٔب سلع صاٜنة لالستعماؿ
البدكؿ اليت ترجع أ٨نيتها إٔب الطاقة اليت ٬نكن أخذىا منها إلدارة ٢نتلف األغراض مثل الفحم ك  تستغل ُب

فالزراعة ٕنارس حينما  .بالظركؼ الطبيعية ارتباطا كبًناىذه الصناعة ترتبط ك . اٞنصانع ك كسائل النقل اٞنختلفة
تعيش  اجملارل اٞنائية اليتٚناؾ ٬نارس عندما توجد البحار كالبحًنات ك صيد األؼ الطبيعية بذلك، ك تسمح الظرك 

. حينما يكوف استغالٟنا ٣نكنا من الناحية التجاريةالتعدين توجد حيث توجد اٞنعادف ك عمليات فيها األٚناؾ، ك 
توفر ك  اليت ترتبط بتكاليف اإلنتاجة قتصاديكما يرتبط العمل هبذه الصناعات بالعوامل البشرية كالظركؼ اال

بالنسبة  تتميز الصناعة األكلية بكرب حجم اٞنواد اٞنستخدمةكما . عوامل اإلنتاج كخاصة بالنسبة لإلنتاج التجارم
بأف قيمة الوحدة اٜنجمية من اٞنادة اٝناـ تكوف منخفضة بالنسبة ٞنثيالهتا ُب السلعة ٜنجم السلعة النهائية ك 

  .يةالنهائ

 الصناعات التحويلية Manufacturing Industry:  ىذه الصناعة تتناكؿ اٞنادة اٝناـ بالتحوير كالتشكيل
فهذه الصناعات تعتمد على اٞنواد اٝناـ اليت ٬نكن . لتحوٟنا إٔب صورة أخرل أكثر مالءمة ٜناجات اإلنساف

كما تعتمد على القول احملركة كالوقود ،  من الصناعات التحويلية األخرل أكاٜنصوؿ عليها من الصناعات األكلية 
كتتميز ىذه الصناعة باتباعها أحدث . إٔب حد كبًن كلذلك تتطلب أف تكوف سهلة االتصاؿ بالسوؽ اٞنستهلكة

ك قد كانت ىذه الصناعة سببان مباشران ُب صراع . األساليب العلمية اليت بدأت بعد الثورة الصناعية بصفة خاصة 
مصادر الطاقة كخاصة زيت البدكؿ لى الدكؿ اٞننتجة للمواد اٝناـ ك ذىا ك سيطرهتا عالدكؿ الكربل لبسط نفو 

 . مادة خاـ لعدد من الصناعاتره مصدرا ىاما من مصادر الطاقة ك باعتبا

كسيطة ، سلع استهالكية :كيقسم البعض الصناعات التحويلية إٔب ف ات ثالث حسب نوع السلعة 
أما السلع الوسيطة فهي اليت تتجو . األدكيةك  األحذية، االستهالكية فهي مثل اٞننسوجات أما السلع .إنتاجيةك 

إلنتاج سلع قد تستخدـ ُب االستهالؾ النهائي اٞنباشر أك تتجو إلنتاج السلع اإلنتاجية مثل صناعة اٞننتجات 
  ـ ُب أغراض االستهالؾ النهائيالبدكلية اليت تقـو على تكرير البدكؿ اٝناـ إلنتاج بعض اٞنشتقات اليت تستخد
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أما صناعة السلع اإلنتاجية فتضم الصناعات اليت تنتج سلعان تساىم ُب زيادة الطاقة اإلنتاجية . كالغاز كالبنزين
 . مع كصناعة اآلالت كصناعة األٚندةللمجت

تصنف األنشطة الصناعية ُب اٛنزائر  :ONSتصنيف الصناعات حسب الديواف الوطني لإلحصائيات  (5
 1حسب  الديواف الوطين لإلحصائيات على أساس تسع ٠نموعات رئيسية كىي:

 الطاقة كاحملركقات؛ 

 اٞنناجم كاحملاجر؛ 

 صتاعة اٜنديد كالصلب، التعدين كالصناعة اٞنيكانيكية كالكهربائية؛ 

 مواد البناء، الفخار، كالزجاج؛ 

 الصناعة الكيميائية، اٞنطاط كالبالستيك؛ 

  ،التبغ كالكربيت؛الصناعات الغذائية 

 الصناعة النسيجية؛ 

 صناعة اٛنلود كاألحذية؛ 

 .صناعة اٝنشب كالورؽ 

 ةيالصناع التنمية السياسات كاستراتيجياتثالثا: 

ْنعلنا الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية اليت تتباين من دكلة ألخرل أماـ اسداتيجيات للتنمية  
لدكؿ اٌن من كضعوا اسداتيجيات لتنمية حجمها، إال أف ىناؾ من االقتصاديبعدد دكؿ العآب مهما كرب أك صغر 
االسداتيجيات على النحو  فقد جاءت ىذه ،العامة كاٞنشدكة بٌن ىذه الدكؿ النامية انطالقا من بعض اٞنظاىر

 2:التإب

اٞنواد اليت  هتدؼ ىذه اإلسداتيجية إٔب تشييد مشاريع صناعية قصد إنتاج  :إستراتيجية إحالؿ الواردات (1
كيرجع التوجو ٞنثل ىذه ، نتشرت ُب دكؿ أمريكا الالتينيةكقد ظهرت ىذه اإلسداتيجية كا ،كانت تستورد من قبل

                                                           
  .127، ص 2016، األردف، 1، مركز الكتاب األكاد٬ني، ط النشاط اإلنتاجي في المؤسسات الصناعيةػ فتيحة فيصل منيعي، 1
 .2،3، ص ص 2010ػ  08، ٠نلة الباحث، جامعة كرقلة، اٛنزائر، العدد استراتيجية الصناعات المصنعة كالصناعة الجزائريةػ زكزم ١نمد، 2
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اٞنصدرة، كأدل تزايد اإلسداتيجية إٔب تعاظم العجز التجارم للدكؿ النامية، كذلك ال٦نفاض أسعار موادىا األكلية 
 ىذا العجز إٔب اٜند من استًناد اٞنواد االستهالؾ كقياـ صناعات ١نلية إلنتاج ىذه اٞنواد كليا أك جزئيا.

يهدؼ ٛنوء الدكؿ النامية إٔب التصنيع أساسا إٔب بناء قدرات إنتاجية ذاتية، كالقضاء على التبعية للخارج،         
 :ا، منهلصعوباتا ٠نموعة من تواجواتيجية إال أف ىذه اإلسد 

   الدكؿ من استًناد السلع االستهالكية بأنواعها إٔب استًناد السلع الرأٚنالية ذات التكاليف انتقاؿ استًناد
 الباىظة.

  ،اعتماد ىذه االسداتيجية على إحالؿ السلع االستهالكية، كىذا ال يؤدم إٔب تغيًن البناء الصناعي ُب البلد
 االنطالقة من الصناعات االستهالكية إٔب إقامة صناعات األساس.ألنو تصعب 

  صناعات ١ندكدا ُب الزماف كاٞنكاف، إال أف ىذه اٞنعضلة ٬نكن أف الضيق السوؽ الداخلية الذم ٩نعل مردكد
 ٓنل ُب اْناه الدكؿ النامية إٔب التكامل ُب ٢نتلف أطره  قارم، إقليمي، ... اْب(.

حيث قوبلت  ،كاف اٟندؼ من ىذه االسداتيجية إقامة مثل ىذه الصناعات ُب الدكؿ النامية  كما    
 بالتشجيع من طرؼ الدكؿ اٞنتقدمة، ككذا الدكؿ النامية، كىذا ناتج عن أىداؼ كال الطرفٌن ُب إقامتها.

 رئيسي إحالؿ ىذه يكوف ىدفها من عملية النقل بشكل فة اٞنتبنية ٟنذه االسداتيجية موقف البلداف اٞنضي
الصناعات ١نل االستًناد، أم ألا تقيم ىذه الصناعات ُب بلدالا لتغطية االحتياجات احمللية، بدال من االعتماد 

خاصة ألا ٕنثل احتياجا مطلوبا بشدة بعد مرحلة حرماف طويلة نسبيا، كيكوف ىذا ، ارجعلى استًنادىا من اٝن
على العمـو من أجل تصنيع مواد خاـ متوفرة ُب البلد اٞنعين بدال من تصديرىا خاما، كمن ٍب استًنادىا سلعا 

بسة كاألحذية اٞنصنعة، يتم فبدال من تصدير القطن كاٛنلود كمواد خاـ إٔب البلداف األجنبية، كاستًناد األل مصنعة. 
 ٓنويل اٞنواد اٝناـ ُب البلد اٞننتج ٟنذه اٞنواد.

 يتلخص موقفها ُب التخلص من تكنولوجيا بائرة، كىي النوع من  البلداف الطاردة ٟنذه الصناعات موقف
   .ت إمكانية تطوير تقنياهتا ١ندكدةالتكنولوجيا اليت أصبح

االسداتيجية إٔب تكفل الدكؿ النامية ببجراء بعض عمليات هتدؼ ىذه  :استراتيجية صناعة التصدير (2
 كقد أخذت ىذه اإلسداتيجية اْناىٌن: ، السوؽ العاٞنيةالتصنيع على صادراهتا، حث تزداد قيمتها ُب
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  أقطار أسست صناعات تصديرية لتحويل مواردىا األكلية كإنتاج مواد كسيطة قبيل تصديرىا، كما حدث ُب
 للنفط  الصناعات البدككمياكية(.البلداف اٞننتجة 

  أقطار أحدثت مشاريع صناعية إلنتاج مواد استهالكية متفاكتة الكثافة، اعتمادا على استعماؿ اليد العاملة
 الرخيصة اليت ٕنتلكها  صناعة النسيج كاٞنطاط(، كما حدث ُب دكؿ جنوب شرؽ آسيا.

ىذه اإلسداتيجية ىو إعطاء األكلوية للصناعات  ١نور :أك النموذج السوفيتي التصنيع الثقيل ستراتيجيةا (3
الثقيلة. كقد جاء هبذه االسداتيجية " ج.د.دبرني  " اعتمادا على نظرية أقطاب النمو، حيث يرل ضركرة 
االعتماد على الصناعات اٞنصنعة كقطب ٧نو اعتبارىا الكفيلة بتزكيد القطاعات األخرل باٞنعدات الضركرية اليت 

ٔب إا ٟنا من آثار دفع إٔب األماـ ك تاجية العمل، كبالتإب تؤدم إٔب إعادة ىيكلة االقتصاد، ٞنتسمح بزيادة إن
 :ىذه الصناعات ُب الفركع التالية اٝنلف. ك٪ندد دبرني 

 .٠نموعة الفركع األربعة اليت تقدـ سلعا رأٚنالية للفركع األخرل 

 .الفركع الكبًنة للصناعات الكيماكية 

  الصناعات البدككمياكية(.إنتاج الطاقة  

ما جاءت بو ىذه االسداتيجية كفيل ببناء قدرة إنتاجية ذاتية ُب الدكؿ النامية، إضافة إل٩ناد تكامل         
سبب العراقيل اليت اقتصادم ُب اٞندل البعيد، إال أف ىذه اإلسداتيجية كانت نتائجها متواضعة كسابقاهتا ب

 :كاجهتها، منها

  ىذه الصناعات على تكنولوجيا كثيفة رأس اٞناؿ، كبالتإب ٓنتاج لرؤكس أمواؿ ضخمة، كىذا ما اعتماد مثل
تفتقر لو الدكؿ النامية، إضافة لعدـ مركنة العالقة بٌن استيعاب االستثمار كالعمالة. كمعىن ذلك ألا تستنزؼ 

 القدرات اٞنالية ٟنذه الدكؿ مع بقاء معدالت البطالة مرتفعة.

  اإلسداتيجية لتأطًن عإب ُب ٠ناؿ التنفيذ كالتسيًن كالصيانة، كىذا يستدعي بالضركرة استثمارات ٓنتاج ىذه
الصناعات كاٞنتمثلة ُب تكوين اإلطارات، كقبل التمكن من ذلك، على الدكؿ النامية أف   جانبية مصاحبة لتلك

 تستعٌن باٝنربات األجنبية، كىذا معناه زيادة العبء اٞنإب.
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 معايير التصنيع رابعا:

 :للتصنيع نذكر منها يًنمعا عدة تستخدـة على موضعها على سلم التصنيع ك يدؿ معيار التصنيع ُب الدكل 

إف ىوفماف يعرب عن اٞنعيار الذم يقدحو بنسبة القيمة اٞنضافة ُب الصناعات معيار القيمة المضافة:  (1
 .لصناعات اٞننتجة للسلع االنتاجيواٞننتجة للسلع االستهالكية إٔب القيمة اٞنضافة ُب ا

. ٬نكن اعتبار متوسط استهالؾ الفرد من الطاقة معيارا للتقدـ الصناعي معيار استهالؾ الفرد من الطاقة: (2
دكالر ُب عاـ  250كتشًن األرقاـ إٔب أف متوسط استهالؾ الفرد للطاقة ُب الدكؿ ذات الدخل اٞننخفض ٥نو 

، بينما بلغ ُب الدكؿ الصناعية اٞنتقدمة الرأٚنالية ُب دكالرا1600اٞنتوسط ٥نوذات الدخل ، كَب الدكؿ 1982
 .ردكال 6400، كَب الدكؿ االشداكية اٞنتقدمة ٥نو دكالر ٥9800نو ـ نف  العا

٬نكن أف يعد متوسط استهالؾ الفرد من الصلب معيارا للتقدـ  معيار استهالؾ الفرد من الصلب: (3
اٞنستهلك عادة يستخدـ ُب الصناعات التحويلية الثقيلة أك اإلنتاجية كصناعة الصناعي، نظرا ألف الصلب 

 .كيبدك ذلك من االستهالؾ الكبًن للصلب ُب الدكؿ اٞنتقدمة صناعيا. اآلالت

٬نكن أف تعد نسبة اليد العاملة اٞنستخدمة ُب القطاع الصناعي لدكلة معيار نسبة استخداـ اليد العاملة:  (4
غًن أف ىذا اٞنعيار ٓب يعد معربا تعبًنا صادقا كما كاف من قبل نظرا . تقدـ الصناعي للدكؿمن الدكؿ معيارا لل

الستخداـ اآلالت كاألجهزة اٜنديثة اليت أمكن بفضلها االستغناء عن الكثًن من العمالة ُب ٠ناؿ الصناعة بصفة 
 .خاصة

معيارا للتقدـ  لوطينالناتج ا ٬نكن استخداـ قيمة الناتج الصناعي إٔبمعيار قيمة الناتج الصناعي:  (5
بنسبة تقل كثًنا عن مسا٨نتها ُب الدكؿ  وطينففي الدكؿ اٞنتخلفة تساىم الصناعة ُب الناتج ال. الصناعي للدكؿ

 .اٞنتقدمة

٬نكن معيار مجموع المعايير ) استهالؾ الطاقة، استهالؾ الصلب، اليد العاملة، الناتج الصناعي (:  (6
ىو يطلق عليو   معامل التصنيع (.  مافة مستول التقدـ الصناعي للدكؿ ك ٠نتمعة ٞنعر  استخداـ اٞنعايًن األربعة

تنسب عايًن اٞنشار إليها ُب الدكلة ك كللحصوؿ على معامل التصنيع لدكلة من الدكؿ ٓنسب قيمة كل معيار من اٞن
٪نسب متقدمة ُب العآب، ك  نيع ٓنققو دكلةقيمة كل معيار من اٞنعايًن اٞنذكورة للدكؿ إٔب قيمة أعلى معيار تص
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 ، كعند تطبيق ىذا اٞنعيار على الواليات اٞنتحدة٠نتمعة فنحصل على معامل التصنيع اٞنتوسط اٜنسايب للنسب
 1يكوف كما يلي: مثال

  بذلك أعلى استهالؾ للطاقة ُب العآب ك ىو يعد ك   طن 12متوسط االستهالؾ الفرد سنويا من الطاقة ٥نو

100100%           كما يلي:ٓنسب النسبة اٞن وية  
12

12
 

  كعندما ننسبو إٔب أعلى متوسط استهالؾ فردل غ ك 500الفرد سنويا من الصلب ٥نو متوسط استهالؾ

3.83100%:   فبننا ٥نصل على النسبة اٞن وية التالية غك 600للصلب ُب العآب ُب السويد ىو 
600

500
      

 عندما ننسبها إٔب أعلى نسبة كما ُب ، ك %32نسبة اليد العاملة ُب الصناعة إٔب ٠نموع اليد العاملة  متوسط

5.61100%             :فبننا ٥نصل على النسبة اٞن وية التالية(% 52 اجملر 
52

32
 

 ك عندما ننسبها إٔب أعلى نسبة ٓنققها %34 وطينمتوسط نسبة قيمة الناتج الصناعي إٔب الناتج ال ،

3.45100%        :التاليةننا ٥نصل على النسبة اٞن وية بف% 74تشيكوسلوفاكيا كىي 
75

34
 

٥نسب اٞنتوسط اٜنسايب جملموع النسب اليت حصلت عليها لنحصل على معامل التصنيع ُب كأخًنا  

5.72كما يلي:                                     :اٞنتحدةالواليات 
4

3.455.613.83100


 

 معدؿ األىمية الصناعيةخامسا: 

كلكن معدؿ األ٨نية الصناعية  ،إف معايًن التصنيع تصلح لقياس درجة التقدـ الصناعي للدكؿ بصفة عامة 
، أم أف معدؿ األ٨نية ناعي للدكلةللدكلة يصلح لقياس درجة التقدـ الذم ٓنققو أم صناعة ُب القطاع الص

، ك ىو الذم يوضح مدل أ٨نية صناعة ما ُب الدكلة قي للوزف االقتصادم لصناعة معينةالصناعية ىو اٞنؤشر اٜنقي
ككلما ارتفع معدؿ األ٨نية الصناعية  ،من حيث أ٨نيتها للعمالة كمسا٨نتها ُب القيمة اٞنضافة ُب القطاع الصناعي

 .على أ٨نيتها ك كزلا االقتصادم اف دليالن لصناعة معينة كلما ك

 لقياس معدؿ األ٨نية الصناعية لإلنتاج الصناعي حسب اٞنعادلة التالية: تومبسوف٬نكن تطبيق طريقة ك  

ص
عرق




3
 

                                                           
  260ره، ص ػ علي ىاركف، مرجع سبق ذك1
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تعىن  ؽتعىن معامل الركاتب كاألجور،  رتعىن معامل العمالة،  عتعىن معامل األ٨نية الصناعية،  صث حي 
 : ، ك٪نسب معامل كل منها على الوجو التإبمعامل القيمة اٞنضافة

 %100× متوسط عدد عماؿ الصناعات (  /=   عدد عماؿ كل صناعة  ع

 %100× متوسط قيمة ركاتب كأجور الصناعات (  /=   قيمة الركاتب كاألجور لكل صناعة  ر

  %100× متوسط القيمة اٞنضافة ُب الصناعات (  /=   القيمة اٞنضافة لكل صناعة  ؽ

 التركز ) التوطن ( الصناعي سادسا:

منذ األزؿ كاف كل ْنمع بشرم يتميز بصناعة أك حرفة معينة للكسب، كيتميز سكاف ىذا التجمع عن  
يعمل معظم غًنىم ُب التمكن من ىذه الصناعة كالقدرة على االستفادة منها. فهناؾ التجمعات الزراعية اليت 

سكالا ُب الزراعة نظران ٞنا تتميز بو منطقتهم من مزايا نسبية للزراعة كلوجود اٞنزارعٌن اٞنهرة الذين تراكمت لديهم 
اٞنعرفة كاٝنربات، أما بقية السكاف غًن اٞنزارعٌن فيعملوف ُب أعماؿ ٔندـ ىذا النشاط. كىناؾ ْنمعات القرل 

ا ُب صيد السمك، ُب حٌن ٔنصصت ٠نموعات منهم ُب صناعة السفن كاٞندف البحرية اليت يعمل معظم سكال
ك٠نموعات أخرل ُب صناعة كسائل الصيد، كىكذا فكل من ُب ىذه اٞندينة يعمل بشكل أك بآخر ُب أعماؿ ٟنا 

 عالقة بالبحر..

اىتماـ  يعد الدكز الصناعي من اٞنوضوعات اليت تناؿ التوطين الصناعي:لنظرية اإليديولوجية التاريخية  (1
جغرافيا الصناعة. كالدكز الصناعي يعين قياـ صناعة معينة ُب إقليم ما ُنيث تكوف ٟنا أ٨نية نسبية تفوؽ األ٨نية 
النسبية اليت تتمتع هبا الصناعات األخرل ُب باقي أ٥ناء اإلقليم، كما يعين اختيار أنسب اٞنواقع لصناعة ما على 

 اٞنستول احمللي.

 األكربية الدكؿ ساعدهتا ُب اليت كالعوامل الصناعية الثورة الصناعية كانت ظاىرة بعدالتجمعات  مالمح 
كأمريكا، حيث صاحبتها عدة نظريات أ٨نها  أكربا ُب الصناعي النمو كاكبت ٟنا كاليت التخطيطية ىي احملاكالت

عوامل اٞنؤثرة ُب التوزيع اٛنغراُب الذم حاكؿ فيها أف يدرس ال 1909سنة  الصناعي لألٞنا٘ب ألفرد فيرب اٞنوقع نظرية
 للصناعة.

                                                           

 كأصبح مرجعان لدراسة التوطن . 1929سنة  اللغة اإلنجليزية ، كترجم إلى1909عاـ  توطن الصناعات اقتصادم ألماني ألف كتابو نظرية
بتزايد أىمية الصناعة في تكوين التجمعات البشرية الجديدة، كيهدؼ فيبر في ىذا الكتاب إلى شرح توطن النشاط الصناعي على ضوء ثالث 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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االنتباه أل٨نية التجمعات الصناعية كالفوائد اليت ٬نكن أف ْننيها  1920كما لفت ألفرد مارشاؿ ُب عاـ  
منها اٞنؤسسات، كمن ىذه الفوائد اليت ذكرىا انتشار اٞنعرفة كاٞنعلومة بٌن الشركات كقرب موردم اٞنواد اٝناـ 

على اٞندخالت الوسيطة كالعمالة اٞندربة كاستقطاب العمالء. كأكد أف حصوؿ اٞنؤسسات على  كسهولة اٜنصوؿ
كأكد أف حصوؿ  اليت تعمل ُب اجملاؿ نفسو ُب مكاف ١ندد.صناعات ف بتجمع عدد من الىذه الفوائد مرىو 

نفسو ُب مكاف اٞنؤسسات على ىذه الفوائد مرىوف بتجمع عدد من اٞنؤسسات الصغًنة اليت تعمل ُب اجملاؿ 
 ١1ندد.

 :ي ما يليالصناع توطٌنال ٣نيزات أىم بٌن من 

 ى عل ا٩نابيا سيؤثر ٣نا نسبيا من استًنادىا، كبتكاليف أقل اإلنتاج ٞندخالت ١نليٌن موردين ٩ناد إ على قدرهتا
٥نو  كاٞنرتبطة اٞندعمة الصناعات اْناه كاف ككلما .كالعاٞنية احمللية مستول األسواؽ على للصناعة التنافسية القدرة
 الصناعة مساعدة ُب كربأ ٟنا دكر كاف اإلنتاج، كلما مدخالت من كاٞنتخصصة احملددة األجزاء بعض إنتاج
 .عاٞنيا كاٞننافسة التطور على الرئيسية

 رأسية  رابطة كعالقات القيمة اٞنضاعفة سلسلة ُب عالقات تربطها ٞنؤسسات جغراُب ْنمع عن عبارة ىي 
 كسلوكية اجتماعية خلفية توافر كذلك البشرية، كاٞنوارد كاٝنربات تبادؿ السلع على كأفقية مبنية  )كخلفيةأمامية (

 تساعد اليت العامة كاٝناصة كاٞنعاىد اٞنؤسسات من شبكة أيضا االقتصادية، اٞنؤسسات بٌن تدعم الدابط
 أعضاء تعزيز تنافسية على تساعد اليت العوامل من أىم كجودىا كاليت يعترب اٞنختلفة، االقتصادية الكيانات
 .التعليمية كاٞنعاىد العنقودية، كاٛنامعات السلسلة

 ٓنقيق اٞنتواصل، ٩نب كالتطور كاالستقرار النمو على كمساعدهتا الصناعية تجمعاتال ٤ناح ضماف أجل من 
بصورة  اجملتمع من أخرل جهات مع الدابط ىذا ٓنقيق إٔب إضافة ،تجمعُب ال اٞنوجودة اٞنؤسسات بٌن الدابط
تكنولوجيا  من عالية ما يتطلب مستويات كىو التسويقية، وكفرص اإلنتاجية وكفاءت من كترفعتجمع ال ٔندـ

 التجمعات نشاط تنمية ُب دكر ٟنا اليت كاٟني ات اٞنؤسسات بٌن كافة الدابط ىذا لتحقيق كاالتصاالت اٞنعلومات
  .اٞنتكونة

                                                                                                                                                                                     

إيجاد أدنى تكلفة لتوطن متغيرات اقتصادية ىي تكاليف النقل، كتكاليف العمل كالوفرة الناجمة عن التركز الصناعي، كأسس شرحو على 
 .اإلنتاج الصناعي

  .48، ص2010، جامعة حلب، سوريا، محاضرات في الجغرافيا الصناعيةعبد الرؤكؼ رىباف،  -1
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 على الدكيز ىذا ٪ندث أف فيمكن إٔب آخر، ْنمع من ٫نتلف فبنو ة،للصناع اٛنغراُب الدكيز ناحية من أما 
النقل  كسائل ُب اٟنائل التطور ضوء بأكملها. كعلى دكلة ُب أك اٞندف ٠نموعة من ُب أك كاحدة مدينة مستول

 1اٞنتجاكرة. من الدكؿ ٠نموعة تجمعال يشمل أف ٬نكن التكنولوجي التطور ككذلك كاالتصاالت

يعترب أسلوب التجمعات الصناعية إحدل أفضل كسائل التنمية الصناعية، أىمية التجمعات الصناعية:  (2
كىو أحد أىم كأحدث أساليب رفع معدالت النمو االقتصادية كاالجتماعية الكلية، إذ يسهم بشكل كبًن ُب ٧نو 

لقضاء على الفقر كجذب االستثمارات األجنبية كازدىار اٞنشاريع الصغًنة كاٞنتوسطة كخفض معدالت البطالة كا
ْنمعان صناعيان ٓنتضن  388كالتطوير التكنولوجي كزيادة الصادرات. ُب اٟنند على سبيل اٞنثاؿ يوجد أكثر من 

من حجم االستثمارات، كتشًن  % 61من فرص العمل ك % 72من عدد اٞنشاريع الصغًنة كاٞنتوسطة ك 77%
 57من صادرات اٟنند. كُب إيطاليا تصدِّر التجمعات  % 60بعض التقديرات إٔب أف ىذه العناقيد تساىم بنحو 

من العاملٌن ُب القطاع الصناعي. كيوجد ُب قاعدة بيانات  % 65من صادرات إيطاليا الصناعية كتوظف ٥نو  %
بلدان حوؿ العآب. كيتعدل األثر اإل٩نايب  52ْنمع صناعي ُب  800معهد التنافسية كحدىا معلومات عن 

للتجمعات الصناعية تطوير تنافسية التجمع إٔب الوصوؿ ّنوارد الدكلة احملدكدة إٔب طاقاهتا القصول، نتيجة 
ية.  التخصص كتركيز اٛنهود ُب النشاطات مرتفعة القيمة اٞنضافة بدالن من توزيعها على عدد من األنشطة االقتصاد

كما أنو نتيجة لتأثر األنشطة االقتصادية ببعضها بعضا فبف أثر اٞنضاعف الرتفاع القيمة اٞنضافة ٟنذا القطاع على 
 2القطاعات األخرل يكوف أكرب ٣نا لو استهدفت ٗنيعها معان.

ع بكفاءة كتنافسية تأثبتت العديد من الدراسات أف اٞنؤسسات اليت تعمل ضمن ْنمع صناعي تتم كما
 أعلى مقارنة بتلك اٞنعزكلة، كيوفر العمل ضمن التجمعات الصناعية العديد من اٞنزايا للشركات، من أ٨نها:

  خفض ملموس ُب تكاليف اإلنتاج بصفة عامة كرفع الكفاءة اإلنتاجية، نتيجة لقرب كرخص مدخالت
 اإلنتاج الرئيسية  كاٞنواد اٝناـ كالعمالة(؛

  للصناعة كتسهيل كصوؿ اٞنوارد اٞنالية الالزمة، نتيجة لوجود أسواؽ مالية تتفهم توفًن البنية التحتية اٞنناسبة
 ىذه الصناعة؛

                                                           
جامعة ، ٠نلة العلـو االقتصادية كعلـو التسيًن، العناقيد الصناعية كاستراتيجية لتطوير المؤسسات الصغيرة كالمتوسطة في الجزائرزايرم بلقاسم،  .1

  .173، ص 2007فرحات عباس، سطيف، اٛنزائر، العدد السابع، 
 ، مرجع سبق ذكره  التجمعات الصناعية البديل القادـ لبرامج التنمية االقتصادية التقليدية مقاؿ بعنواف، .2

http://www.aleqt.com/2007/11/21/article_117720.html   
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 زيادة فرص التخصص كىو ما يسمح ببعادة ىيكلة الصناعة كظهور منتجات جديدة؛ 

 التكامل مع الشركات األخرل للحصوؿ على مزايا اٜنجم كاٞنقدرة على دخوؿ أسواؽ جديدة؛ 

 األسعار التفضيلية لشراء كميات كبًنة من اٞنواد اٝناـ؛ إمكانية اٜنصوؿ على 

 تسهيل تبادؿ اٞنعلومات كاكتساب اٞنعرفة، كمنها سرعة االستجابة للتغًنات ُب الصناعة؛ 

 .كمن أبرز إ٩نابيات ىذه التجمعات زيادة القدرة االبتكارية اليت تؤدم إٔب زيادة اإلنتاجية كالتطوير اٞنستمر 

الصناعية من أىم اٝنيارات اإلسداتيجية لتحالف اٞنؤسسات الصغًنة كاٞنتوسطة مع  تجمعاتكما تعترب ال
بعضها البعض. حيث يتٌم ّنوجب ىذا التحالف االستفادة من القدرات الذاتية لكل مؤسسة، بشكل يسمح 

لها بشكل لألطراؼ اٞنتحالفة بتحسٌن قدراهتا الٌتنافسية ُب ٠ناؿ عملهما بتفادم أكجو القصور الذم ٬نيز عم
منفرد، كىو ما يسمح ٟنا بزيادة فعاليتها، بشكل يسمح ٟنا بتخفيض تكاليفها اإلنتاجية أك زيادة حصتها داخل 
السوؽ اليت تعمل فيها. مع العلم أٌف التحالف يقتضي تقييما دكريا قصد تفادم األخطاء من أجل ٓنسٌن 

 1األداء.

تطلب العمل ت توطٌن الصناعيسداتيجية الاإف تفعيل السياسات الالزمة لنجاح التجمعات الصناعية:  (3
كاٞنزايا اليت تعود من العمل ُب ىذا اإلطار....كُب ىذا  تجمعإٔب أ٨نية ال اتعلى جذب اىتماـ الشركات كاٞنؤسس

الصناعية من أداء  تجمعاتاجملاؿ ٬نكن تقسيم السياسات كاٝنطوات اليت ٩نب إتباعها من أجل خلق كٕنكٌن ال
 2االقتصاد الوطين إٔب ٠نموعتٌن: دكرىا ُب

اليت ٬نكن أف كالشركات  تتعلق ّنجموعة السياسات اليت ٩نب إتباعها لتنمية اٞنؤسسات المجموعة األكلى:
دكف تنمية كمساندة الوحدات األساسية الداخلية فيو كىي  تجمع، فال ٬نكن تنمية الالتجمعيتكوف منها 
 . كالشركات الصناعية. اٞنؤسسات

كتأىيلها للقياـ بدكرىا... كىنا يقع على  تجمعات الصناعيةق باٞنساعدة على خلق ىذه التتعل المجموعة الثانية:
من خالؿ تصميم الربامج اليت تشجع على إرساء ٧نط شبكي من  تجمعالدكلة مس ولية اٞنساعدة ُب نضوج ال

، إنشاء مراكز تدريب مشدكة. كذلك يقع العالقات مثل تشجيع التعاقد من الباطن، كتشجيع تبادؿ اٞنعلومات
                                                           

، أطركحة دكتوراه، جامعة اٛنزائر، دراسة حالة مؤسسة التبغ ك الكبريت -للمؤسسة الجزائرية التحالف االستراتيجي كخيار أ٘ند زغدار، .1
  .109، ص 2005

 .130، ص 2011، دار الكتاب اٜنديث، اٛنزائر، دعم كتنمية المشركعات الصغيرة كالمتوسطة لحل مشكل البطالة كالفقرصالح حسن،  .2
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الصناعي كالتطوير الوطين، كىو النظاـ الذم يضم ثالوث نظم  تجمععلى الدكلة مس ولية إقامة الربط بٌن ال
التعليم، التدريب كنظم اإلنتاج، كمؤسسات البحث العلمي كاٛنامعات، فبنو على الدكلة أف ٓندد األنواع اٞنختلفة 

ية داخل اقتصادىا، كتتعرؼ على مرحلة التطور اليت كصل إليها كل منها، حث ال يضر الصناع تجمعاتمن ال
 اٟنامة. صناعاتتعميم السياسة االقتصادية على اٞنستول الكلي بأحد ال

 الصناعي عوامل التوطينسابعا: 

 1:تتخلص العوامل اليت تساعد على توطن الصناعة فيما يلي 

إٔب ، فقد ترجع ىذه اٞنادة تدخل ُب الصناعة من صناعة ألخرل اٝناـ اليتٔنتلف اٞنادة  المادة الخاـ: (1
كال تتوزع  .تكوف نصف مصنعة مثل غزؿ القطن كالصوؼ كالسكر اٝناـ . كقدأصل زراعي أك مائي أك تعديين

اٝناـ اٞنواد اٝناـ بكل أنواعها بصورة عادلة على سطح األرض، ك لذلك تتفاكت قيمة تكاليف استغالؿ اٞنواد 
 ف عدد اٞنواد اٝناـ الالزمة لكل صناعة كأ٨نيةبف  كتوزيعها. كنادران ما تستخدـ الصناعة مادة خاـ كاحدة، كلذلك

كل منها كموقعها كمدل توفرىا كلها عوامل ٟنا تأثًنىا ُب ٓنديد موقع الصناعة. كتعدد اٞنواد اٝناـ الالزمة لقياـ 
 ادة اٝناـ كعامل متحكم ُب توطنها حيث توجد اٞنادة اٝناـ.صناعة من الصناعات يؤدل إٔب ضعف أثر اٞن

كتتفاكت اٞنواد اٝناـ ُب قدرهتا على جذب الصناعات اٞنعتمدة عليها إٔب مواقعها حسب  
كاٝنضر أك األٚناؾ أك الفاكهة   . فبذا كانت اٞنادة اٝناـ سريعة التلفكطبيعتها ك مدل تعرضها للتلف  اخصائصه

غذائية ُب ىذا النوع كتدخل معظم صناعة التعليب كالصناعات ال ،ُب مناطق ىذه اٞنادة اٝناـتتوطن ف صناعتها بف
 كذلك أللا ال تتحمل ٞنسافات بعيدة كبوسائل نقل بطي ة. ،من الصناعات

أما إذا كانت اٞنواد اٝنامة ثقيلة الوزف كبًنة اٜنجم فبلا تكلف كثًنا ُب نقلها مثل قصب السكر  
ٝنشب اٞنستخدـ كمثل ا ،ٚننتاٞنستخدـ ُب صناعات األٚندة كاإل تاج السكر كمثل اٜنجر اٛنًنماٞنستخدـ ُب إن

حجمها بعد تصنيعها كصناعة . كمثل بعض اٞنواد اٝناـ اٞنعدنية اليت تفقد جزءا كبًنا من ُب صناعة لب الورؽ
 . فمثل ىذه الصناعات تتوطن قرب اٞنادة اٝناـ تفاديا لتكاليف النقل.النحاس

، فال ٬نكن قياـ الصناعة ُب منطقة منعزلة ألف موقع اإلقليم لموقع دكر كبًن ُب توطٌن الصناعةل لموقع:ا (2
. قل السكا٘ب كاٞنواد اٝناـنكقريبة من مراكز الالصناعي ُب منطقة مرتبط باٞنناطق األخرل اجملاكرة بطرؽ نقل جيدة 

ُب داخلها أحيانان ليومي للسكاف حوؿ اٞندف الكربل ك لذلك تدكز الصناعات اٝنفيفة اليت يشتد عليها الطلب اك 
                                                           

  567،  566علي ىاركف، مرجع سبق ذكره، ص ص  ػ1
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مثل صناعة تكرير البدكؿ اليت ترتبط باٞنوقع الساحلي اعة اٞنشركبات كمنتجات األلباف كاألحذية. ك مثل صن
يصعب توطن ادة شحن اٞنشتقات بعد التكرير. ك لسهولة استقباؿ ناقالت البدكؿ احململة بالبدكؿ اٝناـ ٍب إع

 .منطقة جبلية مضرسة أك معرضة لالليارات أك داخل الغابات أك اٞنستنقعات  الصناعة ُب

درجة ك مدل ، كما ٔنتلف مصادر الطاقة ُب ةٓنتاج الصناعة للطاقة بدرجات متفاكتمصادر الطاقة:  (3
ك يرجع ذلك إٔب طبيعة الصناعة كمدل حاجتها إٔب الطاقة كمدل توافر مصادر الطاقة  ،جذهبا للنشاط الصناعي

الفحم  صور ٢نتلفة كالطاقة الكهربائية، الطاقة الشمسية، تقدـ الطاقة ُبتكاليف استخدامها. ك خصائصها ك ك 
 الغاز الطبيعي.ؿ ك كالبدك 

كخاصة   ت صهر اٞنعادفاقة كصناعامن مصادر الط  رخيصةلصناعات ٓنتاج إٔب مصادر كفًنة ك كبعض ا 
ربائي الالزمة لدكيز نيـو اليت ٓنتاج إٔب كميات كبًنة من الكهرباء الستغالٟنا ُب عمليات التحليل الكهصناعة األٞن

كؿ اٟنامة ُب ف الدكؿ اليت تتوفر لديها مصادر الطاقة الكهربائية الرخيصة مثل كندا تعترب من الدبلذلك ف، ك نيـواألٞن
توفر مصادر الطاقة اسداليا لعدـ مثل جاميكا ك  (تيالبوكساٝناـ    ليست الدكؿ اٞننتجة للمادةنيـو ك األٞنإنتاج 

ُب ٞنائية كمناطق إنتاج الفحم. ك . كما تدكز مراكز الصناعة ُب اٞنملكة اٞنتحدة قرب اٞنساقط االرخيصة لديها
ك ُب مناطق الفحم ُب أ الشرقي حيث اٞنساقط اٞنائيةتدكز مناطق صناعة ّنوازاة الساحل   الواليات اٞنتحدة

 منطقة الركر بأٞنانيا الغربية اليت تعتمد على الفحم.االٓناد السوفييت حيث يوجد الفحم، ك ُب أككرانيا بك  بنسلفانيا،

خاصة ُب الصناعات الدقيقة ة لو دكر كبًن ُب توطن الصناعة ك إف توفر األيدم العامل األيدم العاملة: (4
العاملة أثرىا من  األجهزة العلمية كالساعات فاأليدم خربات خاصة مثل صناعة اآلالت ك اٞنعقدة اليت ٓنتاج إٔب
 ٓنتاج إٔب أيدم يقصد بالكم توفر األيدم العاملة بأعداد كافية لبعض الصناعات اليت. ك فيحيث الكم كالك

 ٞنستول الفين اليت ٓنتاج إليها بعض الصناعات .الدراية ك ا، من حيث الكيف فيقصد بو اٝنربة ، أماعاملة كفًنة

، فبعض الصناعات ٕنثل تدخل ُب الصناعة من صناعة ألخرل ٔنتلف تكاليف األيدم العاملة اليتكما  
. كقد يقف عدـ يدم العاملة كالصناعات الغذائيةاأليدم العاملة جزءان كبًنان من تكلفتها تتوطن حيث توفر األ

قبة دكف قياـ صناعة من الصناعات ُب بعض الدكؿ قليلة السكاف، خاصة إذا كانت ىذه توفر األيدم العاملة ع
 .من اٝنارج يرفع من قيمة اإلنتاج استًناد ىذه العمالة  الصناعات ٓنتاج إٔب خربات خاصة غًن متوفر لديها ك أف

                                                           

  كأحد المكونات الرئيسية للبوكسيت ىي أكاسيد 1821عاـ  ىي صخرة معدنية تحمل اسم منطقة اكتشافها في فرنسا :البوكسيت ،
ي األلومنيـو كالتي يمكن تحويلها إلى منتجات األلومنيـو كيتم استخراج البوكسيت في عٌدة مناطق حوؿ العالم من خالؿ عدد من الشركات الت

 .جات األلومنيـوتهتم في منت
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فبعض الصناعات دكره َب االنتاج،   أعمارىمكما يلعب الدكيب اٛننسى   ذكر أك أنثى ( للعماؿ ك  
صناعات كربل تعتمد على  لذلك قد تقـو صناعات جانبية تعتمد على النساء أب جانبترتبط باإلناث، ك 
عض الصناعات مثل صناعة زكاج َب ىذه اٞنناطق ٣نا يساعد على قياـ بلتوفر اإلناث اٞنرافقات لأل  الرجاؿ كذلك
 .ز فيها العنصر النسائىت الث يرب صناعة النسيج ك غًنىا من الصناعاالتطريز ك 

ت كاٞنعدات اٞنعقدة غالية الثمن، كمثل ىذه اآلالت ٓنتاج الصناعات اٜنديثة إٔب اآلال رأس الماؿ: (5
كس األمواؿ ؤ لها تستدعى ضركرة توفر ر ك   مصادر الطاقة كالعمالةجانب اٜناجة إٔب اٞنواد اٝناـ ك  اٞنعدات إٔبك 

لذلك تلجأ كس األمواؿ الكبًنة، ك ؤ أماـ قياـ الصناعات الث ٓنتاج ر لذلك تقف الدكؿ الفقًنة عاجزة الكافية. ك 
األماف على ذا ضمنت األرباح ك إالتغامر َب كثًن من األحياف إال إٔب فتح الباب أماـ االستثمارات األجنبية الث 

. كما أف خرلد األلدىا األصلى أك َب البالأمواٟنا كتأكدت من أف عائداهتا من األرباح تفوؽ ما ٬نكن ٓنقيقو َب ب
لذلك فهو ط باٞنشاكل االقتصادية الدكلية ك الظركؼ الث ٓنيعادة يتأثر باألكضاع السياسية ك  رأس اٞناؿ األجنىب

 ، لذلك يتجو إٔب الصناعات االستهالكية غالبان ٣نكن أقصر كقت  الصناعات الث ٓنقق أكرب ربح كُبيسعى إٔب
 .دكف الصناعات التحويلية الكربل

اسة اٜنكومية ك يقف أماـ سيطرهتا على اقتصاد الدكلة يؤثر على السيجنبية ك كس األمواؿ األؤ ر  كتغلغل 
فع َب سبيل تدا١نمية بدكؿ كربل تتدخل من أجلو ك كس األمواؿ ؤ ذا كانت ر إ  قرار يضر هبا خاصة مأناذ أ
ىو اٜناؿ َب مناطق انتاج كرأس اٞناؿ يقف عقبة أماـ كثًن من الدكؿ النامية الستغالؿ مواردىا الطبيعية كما  .بقائو
البدكؿ لذلك كاف  ،كس األمواؿ الكافيةؤ ٣نكنة َب دكؿ اٝنليج قبل توفر ر  . فصناعة تكرير البدكؿ ٓب تكنالبدكؿ

كس األمواؿ أمكن انشاء معامل ؤ رير. كعندما توفرت ر تكالجنبية حيث تتوفر معامل يصدر خامان إٔب الدكؿ األ
 كس األمواؿ.ؤ ات الث ٓب تكن ٣نكنة قبل توفر ر التكرير. كما تقـو بعض الدكؿ بانشاء صناعة البدككيماكي

خارجيا عن طريق جاهتا سواء كاف التصريف ١نليا أك البد للصناعة من أسواؽ لتصريف منتاألسواؽ:  (6
على اعتمادىا ن مكاف آلخر تبعان لعدد السكاف كمدل تقدـ الصناعة ك الداخلى مالتصدير. ك٫نتلف السوؽ 

وؽ أكرب أثرا من اٞنادة اٝناـ أكالوقود َب توطٌن الصناعة قد يكوف أثر الس. ك صناعات جانبية من ناحية أخرل
يار السوؽ  ، كما أف اختلسوؽ، ك لذلك فاٞنوقع الصناعى عند اٝنامات قد يصبح موقعا صناعيا عند اأحيانا

ى منتجات ىذه الصناعة  كموقع لصناعة ما قد يصبح موقعا للخامات عندما تنشأ صناعات أخرل تعتمد عل
 .كخامات ٟنا
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ريب دكر ىاـ جدا َب تطور كَب اٞنراحل األكٔب من مراحل التطور الصناعى يكوف لوجود السوؽ احمللى الق 
. كما أف السوؽ من أىم كْنعل من اٞننطقة مركزا ْناريا فيفة قد ٔنلق السوؽ، بل أف بعض الصناعات اٝنالصناعة

خاـ َب كثًن من الصناعات  العوامل الث ٓندد مناطق الصناعات الكيميائية نظرا ألف ىذه الصناعات تدخل كمواد
َب مشاؿ شرقى ، كلذلك ترتبط كثًن من الصناعات الكيميائية بالنطاقات الصناعية الكربل كما ىو اٜناؿ األخرل
 .اليات اٞنتحدة كغرب أكركبا كاليابافالو 

صورة ، فقد تتخذ واصالت دكر كبًن َب توطن الصناعة. كتتخذ اٞنواصالت صورا متعددةلمل المواصالت: (7
الطاقة  أك  الث تعتمد على اٞنادة اٝناـ، حيث الصناعات البحرية  توطن الصناعات َب اٞنوانئ كترتبط باٞنواصالت

، كما ىو اٜناؿ َب اٞنناطق الصناعية على ت الث تنتج أساسان هبدؼ التصديرالصناعاأك   ،ة من اٝنارجاٞنستورد
، مريكا اٛننوبيةأت اٞنستورد من يحيث الصناعات الث تعتمد على البوكس  ساحل اٞنكسيك َب الواليات اٞنتحدة

 ،ىولندا، فرنسا، يطالياإرب أكربا كجنوهبا َب ، كما يظهر على سواحل غدكؿ اٞنستورد من منطقة الكاريىبأك الب
كمثل صناعة البدككيماكيات ُب السعودية اليت أنش ت ُب منطقة اٛنبيل على ساحل ، كاسكتلندا، ا٤نلدا، أٞنانيا

اهتا ك كقودىا أك تصريف كقد تكوف الصناعة مرتبطة بالنقل الربل الذل يعتمد عليو َب نقل خاماٝنليج العريب. 
لايات ىذه التكرير عند كؿ كبذلك تدكز مناطق الصناعة ك بأنابيب نقل البد قد تكوف مرتبطة منتجاهتا. ك 
 .األنابيب

عمليات  التربيد كُب ُب  ٓنتاج إٔب كميات كبًنة منهااٞنياه عامل ىاـ َب توطٌن الصناعة الثموارد المياه:  (8
كنوع  .ياه الغازية ك اٞنياه اٞنعدنية (، أك باعتبارىا عامالن ىامان يدخل َب صناعة اٞنشركبات   اٞنالتنظيف كاٞنعاٛنة

الصناعات الغذائية ٓنتاج إٔب مياه على درجة ات ك ، فبعض الصناعات مثل اٞننسوجدا َب الصناعةجاٞنياه ىاـ 
البدكؿ كالفحم إٔب  ، ة لب الورؽاع. كما ٓنتاج صناٛنودة تنخفض فيها نسبة اٜنديد كاٞنواد الصلبةعالية من 

 .هكميات كبًنة من اٞنيا

سبيل  ية دكرا كبًنا َب قياـ الصناعة كتسويق االنتاج. كُبتلعب السياسات اٜنكوم السياسات الحكومية: (9
ذلك قد تفرض اٜنكومة بعض الرسـو اٛنمركية على الواردات األجنبية ٜنماية منتجاهتا احمللية لتضمن ٟنذه 

بعض  منتستطيع منافسة اٞننتجات األجنبية. كقد تعفى اٞنصانع الناش ة اٞننتجات التطور كاستمرار االنتاج حث 
ذلك بقصد شراؼ اٞنباشر للحكومة ك الصناعات ٓنت اإلأحيانا تكوف بعض الضرائب لفدة معينة تشجيعان ٟنا. ك 

 .ضماف حقوؽ اٞنستهلك٘ناية االنتاج االقتصادل ك 
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لثانية أل٨نيتها لصناعة أثناء اٜنرب العاٞنية اقد تدخلت اٜنكومة األمريكية َب صناعة األلومنيـو ك  
ما ٪ندث َب التوجيو كالسوفييت،  االٓناد  ة السوفيتية َب توزيع الصناعات ُب. كما تتدخل اٜنكومالطائرات

ت أحيانا َب ٓنديد أجور العماؿ كساعات العمل ، كما تتدخل اٜنكومااٜنكومى للصناعات القائمة َب مصر
 .زمة الث تضعها َب ٠ناؿ الصناعةمن الصناعى الالاحتياطات األالرٚنية ك 

 نظريات الموقع الصناعيثامنا: 

 ،بداية القرف العشرين األٞناف َب القرف التاسع عشر ك تعد نظرية اٞنوقع الصناعي من فكر االقتصاديٌن 
الذل درس اٞننافسة بالنسبة للموقع الزراعى كالظركؼ الث تستخدـ فيها  H.Von Thunen فوف ثنن  خاصةك 

. فهو يرل أنو كلما بعدت مناطق االنتاج عن السوؽ كلما زادت تكاليف االنتاج ذلك العوامل اٞنؤثرة ُباألرض  
نظرية فوف ثنن ط رغم ارتبا الوقت نفسو مدل توفر كسائل النقل. ك، كما يؤثر َب زيادة تكلفة النقلنتيجة ل

  .نظريات اٞنوقع الصناعي فيما بعد الزراعة إال ألا تعد مقدمة لنشأة استخداـ األرض ُب

، حيث رأل أف اٞننافسة بٌن البضائع بحث نظرية اٞنوقع الصناعيب  W.Launhardt قاـ لولارتحيث  
مد البضائع اٞننتجة َب مكاف كاحد فتعتأما اٞننافسة بٌن  .ة تعتمد على اٞنسافة بٌن السوؽ كمصدر انتاجهااٞنختلف

، ك كاف أحد٨نا ن اٝنامات اٞنعدنية من مكاف كاحد، فلو أمكن انتاج نوعٌن معلى مدل ٓنملها لتكاليف النقل
، ال ٬نكن استخداـ استخراجو ٪نتاج لنفقات كبًنة ُب لكنوَب نوعو، كاآلخر جيد ك  فقًنل االستخراج كلكنو سه

فة النقل . طق استخراجها ألف نقلها إٔب األسواؽ البعيدة غًن اقتصادل نظرا لزيادة تكلاٝنامات الفقًنة قرب منا
مر٪نا رغم زيادة تكاليف  ف استخراجها هبدؼ التصدير إٔب األسواؽ البعيدة قد يكوفبأما اٝنامات الغنية ف

 . االنتاج

كالث  1909عاـ  األٞناٗب ُب  Alfred Weber  كأىم النظريات اٝناصة ّنوقع الصناعة نظرية ألفرفرب 
اليف النقل تعد من بعد التحليل الدقيق كجد أف تكك  ،التوزيع الصناعى فيها أف يدرس العوامل اٞنؤثرة ُب حاكؿ

 . اختيار اٞنوقع الصناعى أىم العوامل ُب

َب  اٞنواد اٞنستخدمةكنظرية ألفرد فرب بنيت على أساس أف الصناعات الث يقل كزف منتجاهتا عن كزف  
. خرلذا تساكت الظركؼ األإكذلك  ،ؽلي  بقرب األسوااٞنواد ك  هصناعة يرتبط ّنناطق ىذف موقع الباالنتاج ف

 :نسبة اٞنواد إٔب نسبة اٞننتجات مأ ، Material Index كخرج ألفرد فرب من ذلك ّنا أٚناه َب نظريتو بنسبة اٞنواد
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واد أف كزف اٞن مذا قلت النسبة أإالتصاقا ّنوادىا، ك  نت الصناعة أكثركلما زادت نسبة اٞنواد كلما كاك  
 . اعة ّنواد االنتاج يقل تبعا لذلكف ارتباط الصنبيساكل كزف االنتاج أك أقل ف

الصناعات الث يقل كزلا عند انتاجها ىى صناعات أكلية أك صناعات   كاٞنالحظ بصفة عامة أف 
لا ف اٞنواد اٝناـ تفقد جزءا كبًنا من كز باٜنقوؿ مباشرة، كلذلك فاـ من اٞنناجم أك حيث تعاِب اٞنواد اٝن ،أساسية

 .َب مراحلها التصنيعية األكٔب

، فوجد لفردفرب على الصناعات الربيطانيةالربيطاٗب بتطبيق نظرية أ  Wilfred Smith كقد قاـ كلفرد ٚنيث 
٣نا  ،بريطانيا الترتبط ّنوقع اٞنواد برغم زيادة كزف اٞنواد عن كزف اٞننتجات صناعة ُب 65صناعة من بٌن  31أف 

فقد تظهر صناعات جانبية تساىم َب ٔنفيض  .يدؿ على أف نظرية ألفردفرب ال تنطبق على ٗنيع الصناعات
 ، فبف القطن بعد٪ندث بالنسبة للصناعات القطنية نفقات االنتاج ٣نا يؤدل إٔب عدـ التقيد ّنوقع اٞنواد اٝناـ كما

من بقايا البذكر ك  ،انتاج زيت القطن ُب حلجوكذلك يستفاد من بذكره بعد ، ك ٬نكن تصنيعو بالغزؿ كالنسج حلجو
ف الصناعات القطنية ال ترتبط بانتاج اٞنواد بكلذلك ف ،يستخلص الكسب الذل يعد علفا للحيواف اٜنلجكبعد 

 . لصناعةاٝناـ ٟنذه ا

حيث قسم الصناعة ، بدراسة للموقع الصناعي 1947عاـ  ُب ، George Renner قاـ جورج رينركما  
األسواؽ قومات الصناعة من اٞنواد اٝناـ ك كأكد على أ٨نية فهم م ،تركيبية ك كسيطةإٔب استخراجية كانتاجية ك 

الوصوؿ منو إٔب  ، ك رأل أف الصناعة تتوطن عادة ُب موقع يسهل عليهاالنقلكالعمالة كرأس اٞناؿ كالقول احملركة ك 
بح صاٜنا ألف فر ىذه اٞنقومات ٗنيعها ُب مكاف ما فبف ىذا اٞنكاف يصا، ك عندما تتو عناصر مكوناهتامقوماهتا أك 

 إذا تفرقت مقومات الصناعة ُب أماكن متعددة فبف الصناعة ٕنيل إٔب التوطن ٥نو اٞنقوماتيكوف موطنا للصناعة، ك 
 .ل اٜناسم ُب توطن الصناعة بقرهباث تكوف ىذه اٞنقومات العام، ُنياليت تكوف أكثر تكلفة ُب نقلها

بوضع أسسا ثالثة تتحكم ُب ٓنديد اٞنوقع  1958فقد قاـ ُب عاـ  ، E.M. Roustrom أما ركسدـك 
يعة الث ٬نكن استغالٟنا، فنية. أما الطبيعية فتتمثل َب الطبلصناعي تتمثل ُب مقومات طبيعية كاقتصادية ك ا
، ك أما اٞنقومات الفنية فتتمثل َب تأثًن اٞنستول ة جدكل استغالؿ اٞنوارد الطبيعيةفتتمثل َب دراس االقتصاديةك 

 . ولوجى على اختيار اٞنوقع الصناعىالتكن

 ماٞنكاف اٞنناسب للنشاط االقتصاد بدراسة الختيار 1963عاـ  ُب Edgar Hoover دجار ىوفرإكقاـ  
افدض أف بامكاف اختيار اٞنوقع الصناعى، ك  تناكؿ أثر تكاليف النقل ُبك ، بصفة خاصة يبصفة عامة كالصناع
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ضٌن يصبح ١نتما على ضوء الفر يار موقع مصنعو قريبا من األسواؽ، ك صاحب اٞنصنع ٔنفيض نقل اٞنواد اٝناـ باخت
أقل ما منهما  مسواؽ عندما تكوف تكاليف النقل ألقامة مصنعو قرب اٞنواد اٝناـ أك األإعلى صاحب اٞنصنع 

اعتقد ه الصناعة َب اختيار موقع توطنها، ك . كقد انتهى ىوفر من دراستو إٔب نتيجة ىامة توضح أسباب اْنا٬نكن
، ك قص َب كزف اٝنامات أثناء تصنيعهابأف توطن الصناعة قرب اٞنواد اٝناـ بدال من األسواؽ يرجع إٔب الن

، كما انتهى نقل كزف ٣ناثل من السلع اٞنصنعة رنة بتكاليفزيادة تكاليف نقل الطن الواحد من اٝنامات باٞنقا إٔب 
إٔب زيادة تكاليف نقل الطن زيادة كزف اٝنامات بعد تصنيعها ك إٔب أف توطن الصناعة قرب األسواؽ يرجع إٔب 

 . باٞنقارنة بوزف ٣ناثل من اٝناماتالواحد من السلع اٞنصنعة 

من أىم من يأخذكف هبذا السوؽ َب جذب الصناعة، ك إٔب أ٨نية  بدأ االْناه َب الفدة األخًنة ٬نيل 
ىذا  أىم الدراسات ُبالذل تعد دراستو من أحدث ك    August Losch أكجست لوش  الرأل

راهتم الشرائية قدسوف من حيث الدخل كالذكؽ العاـ ك .فالسوؽ َب تصوره منطقة تضم سكانا متجاناٝنصوص
يرل أكجست لوش أنو ًنا. ك بك  نهم ٞندىم ُناجتهم تعد فضالقريبا ملذلك فبف إقامة الصناعة كمستواىم الفكرل، 

أخرل منافسة من الضركرل إقامة مصانع كبًنة قرب السوؽ ٞنواجهة اٞننافسة الث قد تتعرض ٟنا عند قياـ صناعات 
 1.قرب مناطق االستهالؾ

 العالمية الصناعية العناقيد بعض تاسعا:

االقتصادم مايكل بورتر ببصدار كتابو  العآب قاـ عندما 1990عاـ  ُب تتبلور اٞنفهـو ىذا معآب بدأت 
 حيث التجمعات الصناعية،  نظريات ُب الثورة يشبو ما أحدث الكتاب الذم الشهًن ػ اٞنيزة التنافسية لألمم ػ ىذا

 من شبكة كالحظ كجود صناعية دكؿ الصناعية ُب عشر اٞنؤسسات من ٧ناذج كدراسة بتحليل الكاتب قاـ
تعرؼ العناقيد  حيث  Industrial clusterكصف  عليها اٞنؤسسات أطلق ىذه كالرأسية بٌن األفقية العالقات

" ْنمعات جغرافية قد تكوف ١نلية، إقليمية، أك عاٞنية للشركات كاٞنؤسسات اٞنرتبطة فيما بينها  :الصناعية على ألا
ُب منظومة من األنشطة الصناعية كاليت تصب ُب صاّب كدعم التنافسية للمؤسسات اٞنكونة ٟنذه العناقيد، كما 

مثل مؤسسات البحث العلمي كالتطوير، تتسع لتشمل العديد من اٟني ات التمويلية، كاٜنكومية كالغًن اٜنكومية، 
  كاٞنؤسسات اليت تقـو بالتدريب كالدعم الفين ... ٣نا يؤشر على كجود ترابط  بٌن كحدات العنقود ".

                                                           
 ػ فوزم سعيد اٛندبة، ١ناضرات ُب اٛنغرافيا االقتصادية،1

http://almerja.net/reading.php?i=5&ida=1859&id=1845&idm=33677  

http://almerja.net/reading.php?i=5&ida=1859&id=1845&idm=33677
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من حيث العمق كدرجة التعقيد لذا  تلف٫نللقيمة اٞنضافة، ك  السلسلة الكاملة ٕنثل العناقيد الصناعيةك  
 1كىي: ،الواحد تجمعدابط ُب ال٬نكن التميز بٌن نوعٌن من عالقات ال

 .عالقات ترابط أفقية: ىي اليت تنشأ بٌن اٞنؤسسات ُب نف  اٞنرحلة اإلنتاجية 

 .عالقات ترابط رأسية: ىي اليت تنشأ بٌن اٞنؤسسات ُب مراحل ٢نتلفة من العملية اإلنتاجية 

 العناقيد مفهـو تطبيق على النماذج أىم من :نقود كادم السيليكوف بالواليات المتحد األمريكيةع (1
 اٞنتحدة كاليفورنيا بالواليات يقع جنوب Silicon Valley السيليكوف كادم الصناعية ُب أمريكا، مشركع

 العآب، حيث ُب التكنولوجية للصناعات عنقود أكؿ ىو السيليكوف كادم مشركع اٝنرباء حيث يعترب 2األمريكية.
 الكرة اجتاحت اليت الرقمية الثورة ُب قيادة عامان  عشرين من أكثر مدل على أساسيان  دكران  اٞنشركع ىذا لعب

عمل  فرصة ألف 275حوإب  اٞنشركع ىذا خلق االقتصاد األمريكي، كقد قوة تعاظم ُب األكؿ كاٞنساىم األرضية،
 كانتأمريكا.   الدخوؿ ُب متوسطات أعلى من اٞنشركع هبذا العاملٌن دخل كمتوسط السابقة سنوات العشر خالؿ
 Fred Terman يدعى ستانفورد َنامعة الكهربائية اٟنندسة ُب أستاذ استطاع عندما 1938 عاـ ُب اٞنشركع بداية
 خاصة شركة تكوين ُب عمل، كالبدء فرصة عن الشرقي للبحث الساحل إٔب السفر بعدـ تالميذه من اثناف إقناع
 أجهزة ببنتاج األمر أكؿ ُب الشركة كبدأت Bill  Hewlettك    ٨David Packardنا   التلميذاف كىذاف هبما،

 إٔب  Fred Termanاألستاذ   جذهبا شركات بضعة الشركة كمعها استطاعت 1950 عاـ قياس إلكدكنية، كُب
 HPشركة  ٤ناح جذب . كقد Industrial Parkصناعية   منطقة تكوين جامعة ستانفورد من كبدعم اٞننطقة
 على كاستمر النمو اٞننطقة إٔب اٞنغامرين كبعض اٞنوردين اٞنتخصصٌن من كشبكة الصغًنة من الشركات العديد
عاـ  صحفي ابتكر أف إٔب القرف اٞناضي، من السبعينيات حث بطي ان  كاف النمو أف الزماف، إال من عقدين مدل
 من سنوات ٙن  اٞننطقة، كبعد ُب تصنع كانت اليت شرائح السيليكوف إٔب نسبة السيليكوف كادم اسم 1971
الرقمية  الثورة كانطلقت الشخصي اٜناسب اخداع ًب ماكنتوش، كبعدىا اىبل اآلٕب اخداع اٜناسب ًب التاري  ىذا
     .اآلف حث تتوقف كٓب

                                                           
، ٠نلة تصدر عن كزارة الطاقة كالصناعة، العدد التنمية الصناعية للمشركعات الصغيرة كالمتوسطةدكرىا في العناقيد الصناعية ك ٢نتار مسعد،  .1

  .29، ص2011، قطر، 111
عرض بعض التجارب الدكلية  -العناقيد الصناعية كخيار استراتيجي لتحالف المؤسسات الصغيرة كالمتوسطةبلخًن فريد، ك  بن عامر مصطفى .2

 .10، ص2014سبتمرب  25-23االبتكار، اٛنامعة كاإلقليم، جامعة برج بوعريريح، اٛنزائر، أياـ : الرابع حوؿ ، اٞنلتقى الدكٕبالناجحة
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 شث من اٞنبتكرة العقوؿ باستمرار اٞنشركع ٩نذب عامل، حيث مليوف حوإب السيليكوف كادم مشركع يضم
 6حوإب ستة  1999عاـ  االستثمارات حجم كبلغ شركة 77حوإب  بو  العاملة الشركات عدد األرض كيبلغ أ٥ناء

 بليوف دكالر أمريكي.

يطإب أك ما يطلق عليها ّنصطلح ايطاليا إتقع معظم العناقيد الصناعية ُب  :عنقود كادم التغليف بإيطاليا (2
شهدتو ىذه اٞننطقة من خالؿ ارتفاع  الثالثة مشاؿ شرؽ ايطاليا ككسطها، كقد ْنلى النمو االقتصادم الذم

 معدالت التشغيل كزيادة االستهالؾ، تراجع اْناىات اٟنجرة.

كقد حققت اٞنؤسسات الصغًنة كمتوسطة اٜنجم االيطالية ٤ناحا خاصا ُب إنتاج السلع التقليدية  
، كاألغذية اجملهزة فضال عن كاألحذية، حقائب اليد اٛنلدية، اٞنالب  احملبوكة كاألثاث، القرميد، اآلالت اٞنوسيقية

الصناعات اليت تزكد ىذه القطاعات باآلالت. كايطاليا الثالثة ليست كيانا متجانسا، فالتكتالت اٞنوجودة ُب 
كما لك اٞنوجودة ُب اٞنناطق الوسطى.  اٞنناطق الشمالية ػ الشرقية ٔنتلف من كجوه كثًنة، اختالفا ملحوظا عن ت

عامل ُب القطاع الصناعي،  2.200.000عنقود يعمل ُنوإب  200يطاليا بػ إية ُب دِّرت عدد العناقيد الصناعقي 
مؤسسة برقم أعماؿ  90.000من اليد العاملة ُب ايطاليا، كيبلغ عدد اٞنؤسسات هبا  % 42.5ىؤالء ٬نثلوف نسبة 

 1مليار دكالر. 90 لمليار اكرك كُنجم صادرات يتعد 67يقدر بػ 

 Packagingيعترب التجمع الصناعي اٞنتخصص ُب تصنيع ماكينات التغليف كاٞنسمى بوادم التغليف 

vally  ا ي مقاطعة بولونُبكالذم يتمركزBologna  مشاؿ ايطاليا من أشهر التجمعات الصناعية ُب العآب اٞنتخصصة
ايطاليا، حيث يتمركز هبذا التجمع ُب ىذا النوع من الصناعات، كيعترب أيضا من أ٤نح التجمعات الصناعية ُب 

من  %85أكرب مصنعي ماكينات التغليف كموردم قطع الغيار ُب ايطاليا، كيقـو ىذا التجمع بتصدير نسبة 
 مبيعاتو خارج ايطاليا، كىو ما جعل إيطاليا ٓنتل اٞنركز الثا٘ب عاٞنيا بعد أٞنانيا ُب تصدير ماكنات التغليف.

من بٌن أىم العوامل اليت ساعدت ُب ٤ناح عنقود كادم التغليف، التميز الصناعي إليطاليا ُب صناعة 
ُب مدينة بولوجنا لتصنيع ماكنات التغليف، كما ساىم  ACMAًب تأسي  مصنع  1924اٞناكنات، حيث ُب عاـ 

ٔب، من بٌن عوامل النجاح أيضا توفر الطلب احمللي ُب لعب دكرا كبًنا ُب تنمية كادم التغليف ُب مراحل ٧نوه األك 
ا ٙنسة مصانع كبًنة اٜنجم متخصصة ُب الصناعات اٞنيكانيكية، ياحمللية، حيث كاف ُب مدينة بولوناٝنربات الفنية 

                                                           
قراءات في  -تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة كالمتوسطة من خالؿ استراتيجية العناقيد الصناعيةبوديار زىية، شوقي جبارم ك  -1

، اٞنلتقى الدكٕب الرابع حوؿ اٞننافسة كاالسداتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع احملركقات ُب الدكؿ العربية، َنامعة التجربة اإليطالية
   .19-18 ، ص ص2010نوفمرب 09-08حسيبة بن بوعلي، الشلف، اٛنزائر، 
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احملاط هبا العديد من الورش اٞنتخصصة ُب األعماؿ اٞنعدنية، كقد قدمت ىذه الصناعات العديد من اٝنربات 
ساىم الدكر اٜنكومي من خالؿ إنشاء مؤسسات خدمات ألعضاء التجمع الصناعي، تقدـ للعمالة احمللية. كما 

اٞنعهد الصناعي اٞنوجود ُب معلومات األسواؽ كالتكنولوجيا كنظم اٞنعلومات كخدمات التدريب، كإعادة ىيكلة 
 1تياجات اٞنصانع.ا ليتوافق مع متطلبات التجمع الصناعي كًب االىتماـ بالربط بٌن برامج التعليم كاحيبولون

يطاليا لي  كليد الصدفة كإ٧نا ىو نتاج توفًن ٗنلة من اٞنتطلبات إج إف ٤ناح العناقيد الصناعية ُب نستنت
 كالسياسات اٜنكومية الداعمة ٟنذه العناقيد الصناعي.

تعترب ْنمعات صناعة اٛنلود من أىم التجمعات الصناعية الناجحة ُب  :عنقود كادم سينوس بالبرازيل (3
الربازيل، كاليت مكنت الربازيل من احتالؿ اٞنركز الثالث عاٞنيا ُب تصدير األحذية اٛنلدية، حيث ارتفعت حصتها 

و سنوم ُب السوؽ العاٞني لتحتل حاليا اٞنركز السادس ُب التصدير، كقد ساعدت ىذه التجمعات على ٓنقيق ٧ن
اإلقليم األكثر شهرة داخل الربازيل  Rio grand de sulكيعترب إقليم ريو د٩نراند سوؿ . %64ٟنذه الصادرات بلغ 

من  %80من إنتاج األحذية ُب الربازيل كما يساىم  %30ُب إنتاج اٞننتجات اٛنلدية حيث ساىم بنحو 
 Sinos Vallyاإلقليم أشهر ْنمع لصناعة اٛنلود ُب العآب كىو ْنمع كادم سينوس  صادراهتا، كيوجد داخل ىذا

  2كالذم يعترب اٞنركز الرئيسي لتصدير األحذية.

ألف عامل،  150منشأة، يعمل هبا ما يزيد عن  1821كما يوجد ُب التجمع لوادم سينوس ما يزيد عن 
من انتاج ىذا التجمع  %70كيبلغ ىذا العائد السنوم للتصدير ما يزيد عن مليارم دكالر سنويا حيث يتم تصدير 

سنويا تتوجو النسبة األكرب منها إٔب السوؽ األمريكي كىو ما يؤكد على اٛنودة العالية كا٦نفاض أسعار منتجات 
ٞنية كمنافسة اٞننتجات الصينية. كأىم العوامل لنجاح التجمع ىذا التجمع اليت ٕنكنت من النفاذ لألسواؽ العا

 نذكر:

 سياسة اٜنكومة اٝناصة ببحالؿ الواردات؛ 

  برامج ٓنفيز الصادرات؛ 

  .دكر اٞنؤسسات احمللية مثل ىي ة معارض األحذية كككالء التصدير ُب زيادة الصادرات 
                                                           

أفاؽ تطبيق التجمعات الصناعية كتأثيرىا على التوطين الصناعي في المملكة الغرفة الشرقية، قطاع الشؤكف االقتصادية باٞنملكة العربية السعودية،  .1
 www.chamber.org.sa                                         28، ص2013، عاـ  العربية السعودية

    
  30، صٞنرجع نفسواػ 2

http://www.chamber.org.sa/


 الاقتصـــــــــــاديـــــــة الجغـــــــرافيــــــا

 

 

104 

  إعادة تنظيم اإلنتاج لتحقيق سرعة ُب التسليم؛ 

  .التوافق مع متطلبات كاٞنواصفات العاٞنية 

 األقاليم الصناعية الرئيسية العالمية عاشرا:

تنشأ الصناعة ُب أم إقليم عندما تكوف تكلفة االنتاج أقل من سعر السوؽ، كتكلفة االنتاج ٬نكن  
اٞنناطق الث تتوفر فيها اٞنوارد كاٞنزايا الطبيعية كاٞنكتسبة، لكن سعر السوؽ يعد خارجا عن  فضلأ ٔنفيضها باختيار

كاٞنالحظ بشكل عاـ أف أعظم تركز للنشاط الصناعى يوجد . إرادة صاحب العمل حيث يرتبط بالعرض كالطلب
، ٞندف الكربل مثل لندف باري َب اٞننطقة اٞنعتدلة من نصف الكرة الشمأب، كما تدكز الصناعات اٜنديثة حوؿ ا

حيث السوؽ الكبًن  ،لتستفيد من موقع ىذه اٞندف كمن سهولة االتصاؿ هبا ،طوكيوك  موسكو، نيويورؾ
كما تستفيد من مزايا األجور   ،كاٞنواصالت السريعة السهلة كاٞنرافق كاٝندمات الث ٓنظى هبا اٞندف الكربل عادة

كنوع . القاىرة، ٣نا يقلل من تكاليف االنتاج، شنغهال، سنغافورةبعض اٞندف مثل نيودٟنى ك  اٞننخفضة ُب
الٓنتاج إٔب تكنولوجيا  فالدكؿ النامية تركز على الصناعات البسيطة اليت. الصناعات ٔنتلف من منطقة ألخرل

ربة اٞنتقدمة متطلباهتا احمللية، أما الدكؿ اٞنتقدمة فدكز على الصناعات الثقيلة الث ٓنتاج إٔب اٝن يةمتقدمة لتلب
. كمن بٌن أىم األقاليم الصناعية كس األمواؿ الكبًنة كالث هتدؼ إٔب التصدير َنانب تلبية متطلباهتا احملليةؤ كر 

   1الرئيسية ُب العآب ما يلي:

 :األقاليم الصناعية فى كندا (1

 Nova نوفاسكوشيا كبصفة خاصة ُبم، بغناه بالفحم اٜنجر   ذا اإلقليميتميز ى :اإلقليم البحرل -أ 

Scotia     كنيوبرنزكيك New Brunswick،  جد بكميات ١ندكدة َب يو م نف  الوقت يفتقر إٔب اٜنديد الذ كُب
ىم مراكز أامات أخرل غًن معدنية كاألخشاب كاالنتاج اٜنيواٗب كمصايد األٚناؾ. ك توجد خكما   نيوفوندالند.
، ميائيةالكي، اٞنتنوعة مثل الصناعات اٛنلدية توجد الصناعات حيث  Halifax ىذا اإلقليم ىاليفاك  الصناعة ُب

ونالند أىم ميناء عاصمة نيوف ،St.John’s . كتعد سانت جوفصناعة األخشاب كقوارب الصيد ، تعليب األٚناؾ
بصناعة  Sydeny ، كما تشتهر سيدٗبشرقى كندا، كيشتهر ميناؤىا بصناعة األخشاب كالورؽ لصيد األٚناؾ ُب

 .اٞنيكانيكيةاآلالت 
                                                           

  601ف، مرجع سبق ذكره، ص ك ػ علي ىار 1
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اٛنزء اٛننوىب ك  Quebec يبكيضم ىذا اإلقليم مقاطعة ك :حيرات العظمىالبإقليم حوض سنت لورنس ك  -ب 
% من 30يبك يوجد ٥نو ك  ي، ففَب ىذا اإلقليم أىم صناعات كندا . ك تدكزOntario من مقاطعة أكنتاريو
دكات اٞننزلية. األك  ،اٛنلود، الورؽ، األخشاب، السيارات، الطائرات، اآلالت الزراعية مثلة ُبتصناعات كندا اٞن

 .% من صناعات كندا80اإلقليم ٥نو  ىذا % من صناعات كندا، كبذلك يدكز ُب50أكنتاريو ٥نو  كيوجد ُب
حيث لة عرب البحًنات كقناة سنت لورن ، كمعظم الصناعات تدكز حوؿ البحًنات حيث طرؽ اٞنالحة السه

، كمن كجود الفحم طات القول عرب لر سانت لورن ١نشالالت نياجرا ك  ُب تتوفر مصادر الطاقة الكهربائية
ناعة حيث ص ،Montreal كاٜنديد األمريكية اجملاكرة. كأىم اٞنراكز الصناعية َب ىذا اإلقليم توجد َب موندياؿ

ك توجد الصناعات يبك  كُب الطائرات كاألجهزة الكهربائية.، البدككيماكيات ، النسيج، ١نركات القطارات اٜنديدية
اآلالت ، ك السيارات، اٜنديد، صناعة الورؽتوجد َب تورنتو ، ك األخشاباٞننسوجات ك ، اٛنلدية كلب الورؽ

حيث توجد صناعات السيارات  ،ك أكتاكا كيندسور ، كما توجد مراكز صناعية َب كل من ىاميلتوف ك اٞنيكانيكية
 كاآلالت الزراعية . ،اٞننسوجات ،األلبافك 

، ز انتاج البدكؿ الرئيسى َب كندا، كما ينتج الغاز الطبيعىيعد ىذا اإلقليم مرك :رلالبراإقليم  -ج 
 ىذا اإلقليم توجد ُب كأىم مراكز الصناعة ُب. كالفضة ما يتوفر فيو اليورانيـو، ككالزنك لنحاسا، اٜنجرل  الفحم
 لكدكنية كالغذائية، كُباألجهزة اإلت حيث تقـو صناعا Alberta عاصمة مقاطعة ألربتا  Edmonton دمنتوفإ

. أما َب مدينة تتوفر صناعة تكرير البدكؿ كالصناعات اٛنلدية كتعليب اللحـو Calgary مدينة كاٛنارل
تعليب اللحـو ، األخشاب، فتقـو صناعة األلباف  Manitoba توبايعاصمة مقاطعة مان Winnipeg كينبيج
توجد صناعة تكرير البدكؿ    Saskatchewan عاصمة ساسكاتشواف Regina ، كَب مدينة ر٩نينااآلالت الزراعيةك 
 اآلالت الزراعية.ك 

بيا . كتشغل مقاطعة كولوماليورانيـو كالبدكؿ، الفضة، ىذا اإلقليم تتوفر معادف الذىب ُب :إقليم غرب كندا -د 
، تعليب األٚناؾ، السفن، اإلقليم صناعة اٞنواد الغذائية ىذا تقـو ُبكما  اٛنزء األكرب من ىذا اإلقليم،

حيث تقـو صناعة  Vancouver أىم مراكز الصناعة مدينة فانكوفرلب الورؽ كالبدككيماكيات. ك ، األخشاب
. أما فكتوريا عاصمة اٞنقاطعة الساحلية فتقـو هبا صناعة الورؽ، ك صناعة السفن ،األلباف، األٚندة، األخشاب

  .األخشاب كاأللبافالسفن، الورؽ، 
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ٞنتحدة تتنوع اٞنناطق الصناعية كتنتشر ُب الواليات ا :متحدة األمريكيةاألقاليم الصناعية فى الواليات ال (2
إٔب  الواليات اٞنتحدة ٬نتد من الشواطئ الغربية لبحًنة متشجاف ٗنيع أرجائها، غًن أف القلب الصناعى ُب ُب

 :لواليات اٞنتحدة الصناعيةمناطق ا، كسنتناكؿ فيما يلى أىم ساحل احمليط األطنطلى شرقان 

  :إقليم شماؿ شرؽ الواليات المتحدة -أ 

 :٨نا تٌن ىامتٌنياإلقليم منطقتٌن صناع يضم ىذا

 انجلند منطقة نيو New England: شرؽ الواليات اٞنتحدة َب الصناعةا٤نلند أىم مناطق  تعد منطقة نيو ،
 ،كافرب عدد من السمازالت تضم أكالث استقبلت اٞنهاجرين األكائل، ك  فقد كانت ىذه اٞننطقة من أكٔب اٞنناطق

للمنطقة كضيق السهوؿ الزراعية ك كجود  يالطبوغرافقد كاف التعقد فر هبا كثًن من اٞنقومات الصناعة. ك يتو ك 
صيد  دكف توغل اٞنهاجرين ٥نو الغرب، فركز ىؤالء على صيد األٚناؾ، كتطورت مراكز جباؿ األبالش حائالن 

تقدـ زاد من  ناء قوارب الصيد كالسفن التجارية، كما يتبعها من صناعات باألٚناؾ كتطورت معها حرفة الصيد ك 
ائية قامت بعض الصناعات توفر القول اٞنك  يكنظران لضآلة االنتاج الزراع  .اٛننوب ىذه الصناعة تطور الزراعة ُب

 تطورت ىذه الصناعات . ٍباألثاث، كصناعة النسيج خشاب ، صناعةقطع األاٞننزلية، كصناعة طحن اٜنبوب، 
ا٤نلند يوجد َب مدينة بوسطن  أىم مراكز الصناعة َب نيو من. ك البداية إٔب ميكانيكية فيما بعد من يدكية ُب

Boston   ة بركفيدن  نمدي اٞنصنوعات اٛنلدية كاآلالت كُبالث تشتهر بصناعة اٞننسوجات كProvidence اليت 
ناعية ا٤نلند بأ٨نيتها الص نظران لقدـ الصناعة كمهارة السكاف فقد احتفظت نيونسوجات الصوفية. ك تقـو بصناعة اٞن

، األسلحة النارية، َب صناعة معينة كصناعة النسيج كالصناعات اٛنلدية ٧نا بتميزىاإكلي  بسبب ضخامة االنتاج ك 
األشرطة  ناطق اٞننخفضة كمناطق األكدية كُباٞن ات ُبالساعات كتدكز معظم الصناع، ك األدكات الكهربائية

 .يساحلية على ساحل احمليط االطلنطال

 منطقة نيويورؾ ك بلتيمور New york and Baltimore : ا٤نلند على  تقع ىذه اٞننطقة إٔب اٛننوب من نيو
سط للواليات اٞنتحدة، األك ىذه اٞننطقة تقع على الطرؽ التجارية بٌن احمليط كالغرب ، ك يساحل احمليط األطلنط

، كما أف اٞنواد ائية اٞنستغلة َب توليد الكهرباءباتساع السوؽ كتوفر القول اٞنميز ىذه اٞننطقة ّنهارة سكالا ك تتك 
ىذه اٞننطقة صناعة صهر اٞنعادف ٣نا تتميز بو احملركة أكثر قربان. ك  لقولمواد اا٤نلند ك  اٝناـ أكثر توفران من نيو

                                                           

  تمثيل دقيق لسطح األرض بعناصره الطبيعية كالبشرية كىي علم توقيع كرسم الهيئات الطبيعة كاالصطناعية بمقياس كيرسم  الطبوغرافيا
ذلك تسمى بالخريطة كىذه األخيرة عبارة عن رسم ىندسي مصغر لجزء من كبرموز اصطالحية متفق عليها دكليا على قطعة من كرؽ أك ما شبو 

 األرض التي توضح كل المعالم كالمظاىر ذات األىمية االستراتيجية.
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الصناعية كالزراعية كاألدكات الكهربائية. ، احملركة نيـو ، كصناعة السيارات كاآلالتاأللوم ،ا الزنكمنهك  ،تكريرىاك 
فيالدلفيا ي، نيوجرس، َب اٞننطقة مدف نيويورؾ أىم اٞنراكز الصناعية. ك فيالدلفيا كتتميز بصناعة بناء السفن ُب

 بلتيمور.ك 

ذل يستخرج من األبالش قد ارتبط بتوفر الفحم ال إقليمإف ٧نو الصناعة َب  :Appalachian األبالش إقليم -ب 
 :جد أىم اٞنراكز الصناعية التاليةاٛننوبية حيث تو األبالش الشمالية كالوسطى ك 

 منطقة بنسلفانيا الشرقية Pensylvania: غرب جباؿ  رقية من أقدـ اٞنراكز الصناعية ُبتعد بنسلفانيا الش
تعد أكرب ن أىم مناطق صناعة اٜنديد كالصلب، ك ، فأصبحت مصهر اٞنعادف جة الستخداـ الفحم ُبنتي الليجين
َب صناعة اٜنديد كالصلب كاف لو أثره  الكوؾ. لكن إستخداـ فحم العآب ُب اإلنثراسيتمنتجة لفحم منطقة 
قة بتسربج َب منط البيتومين، حيث ٓنولت الصناعة ٥نو الغرب لتوفر فحم لى الصناعة َب بنسلفانيا الشرقيةع

نف   حم الكوؾ من بتسربج لقصر اٞنسافة، كُبلكن بنسلفانيا الشرقية تقـو باستًناد ف. ك  بنسلفانيا الغربية (
تاز اعتمادان على فحم نشاء مصانع الصلب النتاج أنواع من الصلب اٞنمبالوقت تقـو بعض الشركات ب

ا الكثًن من تنتج أيضالت القاطعة الضخمة، ك اٜنديدية كاآل، كما تنتج األسلحة اٜنربية كالسكك االنثراسيت
 .السلع االستهالكية كالصناعات اٟنندسية اٞنتنوعة

 العآب  مراكز صناعة اٜنديد كالصلب ُب  ىمتعد ىذه اٞننطقة من أ :قة بتسبرج ) بنسلفانيا الغربية (منط
يوجد ك  .األحسن من حيث اٛنودةكما ألا ،  كوؾ بالواليات اٞنتحدةأغىن مناطق انتاج فحم ال كذلك لوجوده ُب

، كما يتميز بقربو اٞنتوسط غ ٚنكو ٥نو ستو أقداـ ُبحيث ٬نتد إمتدادان أفقيا يبل  ،ٗنيع منطقة بتسربج الفحم ُب
. كما تتميز راجو   طريقة الفتحات اٞنكشوفة (من سطح األرض ٣نا ساعد على إستخداـ أيسر الطرؽ الستخ

اجملاكرة بعد أف  من اٞنناطقنها العمالة اٞناىرة من اٝنارج ك ، فقد جذبت الكثًن معةٞننطقة ّنهارة سكالا َب الصناا
                                                           

   منو 92- %98كربوفال كىو قاس كبراؽ، كيكوف.  الفحم الحجرم ىو أجود أنواع األنثراسيت أك فحم األنتراسيت أك الصلبالفحم .
 .االحتراؽ عند الدخاف كىو قليل

 الفحم البيتوميني أك للفحم الحجرم بالتقطير اإلتالفي بإحراقها، كيتم تصنيعها كوقود قابلة لالستخداـ كربونية مادةىو  فحم الكوؾ ،
 .سوداء كرمادية جافة لكنها ليست شديدة الصالبة كقابلة للكسر أحجار كيكوف شكل الفحم في النهاية على ىيئة

 الفحم القارم coal Bituminous لين نسبيان يحتوم على مادة فحم الفحم األسفلتي، ىو أك الفحم األسود أك 
يتشكل الفحم القارم  .األنثراسيت لكنو أقل جودة من فحم اللگنيت كىو ذك جودة أعلى من .األسفلت أك البيتومين تسمى بالقطراف شبيهة

كثيران ما تظهر بين عركقو حـز . كقد يكوف أسود اللوف أك بنيان غامقان في بعض األحياف. في العادة نتيجة تعرض الفحم البني لضغطو عاؿو 
، كىي "تح بخطوط داكنةفا"أك " داكن بخطوط فاتحة: "ىذه التناكبات اللونية المميزة تصنف إلى نمطين. مخططة ذات لوف فاتح أك داكن

 م.دـ للتعرؼ على طبقات الفحم القار تستخ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AD%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AD%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B1_%D8%A5%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D8%B7%D9%8A%D8%B1_%D8%A5%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AD%D9%85_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AD%D9%85_%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AD%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AD%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%B1
https://www.marefa.org/%D9%81%D8%AD%D9%85
https://www.marefa.org/%D9%81%D8%AD%D9%85
https://www.marefa.org/%D9%82%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D9%82%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%B3%D9%81%D9%84%D8%AA
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%B3%D9%81%D9%84%D8%AA
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%B3%D9%81%D9%84%D8%AA
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%B3%D9%81%D9%84%D8%AA
https://www.marefa.org/%D9%84%DA%AF%D9%86%D9%8A%D8%AA
https://www.marefa.org/%D9%84%DA%AF%D9%86%D9%8A%D8%AA
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%86%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%AA
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%86%D8%AB%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%AA
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ة كخاصة صناعة اٜنديد كالصلب الرخيص أثره الكبًن َب النهوض بالصناع يإزدادت أ٨نيتها. كقد كاف للنقل اٞنائ
 .تقع على ضفاؼ األلار اليت

 ُب Ohio لر أكىايو تلتقى ُب اٜنة للمالحة اليتارل اٞنائية الصفهي تقع عند إلتقاء ٠نموعة من اجمل 
كما يتوفر باٞننطقة   ،يعلى احمليط األطلنط  Chesapeak خليج تشيسابيكمنطقة تقع بٌن البحًنات العظمى ك 

كداخل  يانت حلقة الوصل بٌن ساحل األطلنطك  تساعد على ربطها بالساحل، تلك اٞنمرات اليت اٞنمرات اليت
اٜنديد من منطقة تعتمد بتسربج على استًناد كما بتسربج مركزان ىاما للمواصالت.   لذلك تعدالواليات اٞنتحدة، ك 
أدل إٔب إستخداـ السكك  لذلك تتوقف حركة نقل اٜنديد عندما تتجمد البحًنات شتاء ٣ناالبحًنات العظمى، ك 

ميات كبًنة صيفان خزين ك، كما يظهرىا لتحركة النقل بالسكك اٜنديدية  اح٤ن اف ذلك سببان ُبكاٜنديدية. ك 
. كرغم إعتماد بتسربج إٔب حد كبًن على صناعة اٜنديد اتاءشكاردات اٝنامات اٜنديدية  لتواجو النقص ُب

 اٟنندسية.الصناعات اٞنيكانيكية ك  :كالصلب لكنها أنشأت عددا من الصناعات اٟنامة اٞنرتبطة هبا مثل

ىذا اإلقليم متأخرة عن غًنىا من اٞنناطق الشمالية  لقد بدأت الصناعة ُب :المناطق الجنوبيةإقليم  -ج 
شجع على الزنوج الذين جلبوا ٟنذا الغرض ك حيث كاف الدكيز فيها على الزراعة اعتمادان على  ،بالواليات اٞنتحدة

أك صناعاهتا القطنية  هتا إٔب بريطانيا ٜناجتها إليو ُبصادرا ذلك ١نصوؿ القطن الرئيسى الذل كانت تعتمد عليو ُب
 إٔب منطقة نيوا٤نلند لتصنيعو كذلك .

نقطاع الواردات الصناعية على قياـ بعض الصناعات إٔب أف انتهت اٜنرب اكقد ساعدت اٜنرب األىلية ك  
لذلك ٓب تتجاكز مسا٨نة اٞنناطق اٛننوبية دكدة الناش ة قادرة على اٞننافسة، فلم تعد ىذه الصناعات احمل ،األىلية
ة عندما زاد اإلعتماد على الفحم، السنوات األخًن  ُبـ. ك 1900الصناعى حث عاـ نتاج % من ٗنلة اإل10
 ك زيادة االنتاج الصناعى كخاصة ُب، ترتب على ذلاستخداـ اآلالت على نطاؽ كاسعنتيجة إلكتشاؼ البدكؿ ك ك 

كما ألا   ،كاٞننطقة غنية باٝنامات الزراعية  .كحوؿ خليج اٞنكسيك  Texas كتكساس Oklahoma أككالىوما
كربيت على نطاؽ ، كما يستخرج منها الArkansas كالية أركنساس ١نتكرة النتاج البوكسيت كخاصة ُب تعد
 .ذلك الفوسفات كالبوتاسكك كاسع

اإلعتماد الفدة األخًنة ك  األجور كزيادة السكاف ُب ا٦نفاضىذه اٞننطقة  كقد ساعد على تقدـ الصناعة ُب 
، كما ألا أقرب إٔب األسواؽ اإلنتاج تقل عن اٞنناطق الشماليةعلى إستخداـ اآلالت إٔب حد كبًن ٣نا جعل تكلفة 

مراكز الصناعة  من أىم Birningham كإٔب أسواؽ أمريكا الشمالية. كتعد برمنجهاـ  الغربية من الواليات اٞنتحدة
 يسم بتسربج اٛننوب نظران أل٨نيتها، كى، كيطلق عليها أحيانا اAlabama تقع َب كالية ألباما يَب ىذه اٞننطقة كى
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جها مصانع الصلب الوالية حيث تعتمد على إنتا الفحم ُب ، كتعد مركزان ٜنقوؿتقع إٔب اٛننوب من جباؿ األبالش
اصة اـ اٜنديد قرب حقوؿ الفحم خبرمنجهاـ توفر خ ك٣نا ساعد على التقدـ الصناعى ُب ،كالسكك اٜنديدية
األجور باٞنقارنة باٞنناطق  ا٦نفاضف اٞننطقة اٛننوبية بشكل عاـ بكتتميز برمنجهاـ شألا شأ .كأنو من النوع اٞنمتاز

برمنجهاـ من أرخص جعل إنتاج ك  ،كإ٦نفاض تكلفة اإلنتاج ،ساعد على إ٦نفاض مستول اٞنعيشةالشمالية ٣نا 
خاصة مع توفر شبكة  ،اٞننافسة ٣نا ساعد على التصدير كالدخوؿ ُب ،أل مكاف آخر إنتاج اٜنديد كالصلب ُب

برمنجهاـ صناعات  كتوجد ُب إٔب خليج اٞنكسيك، يالنقل اٞنائك  ،مواصالت جيدة عن طريق السكك اٜنديدية
 .يكيةاٟنندسية كاٞنيكان، تتوفر فيها الصناعات الكيميائية، كما اٞننطقة كالنسيج لوفرة القطن ُب ،أخرل مثل الغزؿ

حيث  ،اٞنناطق الوسطى للواليات اٞنتحدة طورت تطوران سريعان ُب٧نت الصناعة ك  :المناطق الوسطىإقليم  -د 
اٛنزء  كُب ،اٞنسيسيب مكاد كاليات اٞنكسيك كُب منها ُب اٛنزء اٛننويب األجور ُب ا٦نفاضتتميز ىذه اٞننطقة ب

 ينتاج الزراعدف غًن اٜنديدية كباإلاٞنوارد اٞنعدنية كالبدكؿ كاٞنعا ، كما تتميز بغناىا ُبمن السهوؿ الوسطى اٛننويب
، غًن اعات تعتمد على اإلنتاج اٜنيوا٘بكما قامت صن  .ت اٞنعتمدة على اٝنامات الزراعيةالصناعا كبالتإب ،الوفًن

امات اٜنديد بتوفر خاليت تتميز  منطقة البحًنات يكسط الواليات اٞنتحدة ى أف أىم اٞنناطق الصناعية ُب
قياـ  بالفحم ساعد على سهولة إتصاٟنا ّننطقة بتسربج الغنيةيات كبًنة سهلة اإلستخراج، كما أف قرهبا ك بكم

 لوافو تركز ٧نو الصناعات َب كل من بك  .كل من اٞننطقتٌن  الصناعة ُب
Buffalo   مإير ك Erie   كليفلندك Cleveland  توليدككToledo  كما تطورت ُب شيكاغو .Chicago ك كاٞنت ،

Calumat كدكلوث ،جنوىب ُنًنة مشجاف Duluth   سوبريوركSuperior .على ُنًنة سوبريور 

 ندياناإك  Ilinois لينولإإنتشار السكاف ك كجود الفحم َب  ىذه اٞنراكز مرجعة إٔب كتركز الصناعة ُب 
Indiana  كُب ياالنتاج الزراع تتميز بغناىا ُب% من فحم الواليات اٞنتحدة، كما ٥20نو يستخرج منها  اليت 

حركة النقل السهلة عرب البحًنات، كإٔب توفر  ، كما يرجع إٔبلينولإكحقل ميتشجاف ك  ،حقل ليما كجود البدكؿ ُب
 البحًنات منطقة بتسربج الغنية ُب تناف  منطقةاٞنتحدة ككندا. ك ٗنيع أ٥ناء الواليات  اٞندف القريبة كُب السوؽ ُب
 .يصناعإنتاجها ال

خفضة اٞنناطق الغربية توجد ُب أكدية الباسفيك كَب اٞنناطق اٞنن أىم مراكز الصناعة ُب :المناطق الغربيةإقليم  -ق 
جباؿ رككى كأكديتها، كما  تشر ُبتن ترتبط عادة ّنناطق التعدين اليت  مراكز الصناعة. ك من جباؿ رككى كأكديتها
، فهى ٓب تعمر إال حديثان بالقياس الصناعية حديثة العهد بالصناعةز تعد ىذه اٞنراكك  .ترتبط بقطع األخشاب

، ٍب ًنان بعد إستخراج الفحم كالبدكؿ. كقد زادت األ٨نية الصناعية ٟنذه اٞننطقة أخٞنناطق الشرقية للواليات اٞنتحدةبا
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ى احمليط اٟنادل، ٍب ة خاصة اٞنطلة علاٛننوبيصوٟنا على اٝنامات الالزمة ٟنا من دكؿ أمريكا الوسطى ك سهولة ح
قناة افتتاح ية كاٛننوبية خاصة بعد النقل بينها كبٌن سواحل الواليات اٞنتحدة الشرق ا٦نفاض تكلفةإٔب سهولة ك 

٥نو  لر كولومبيا مورنيا ك كادكتضم ساف فرانسيسكو كجنوب كاليف . بعد ربطها بريا بشبكة من الطرؽ، ٍببنما
،  ألفالـ السنيمائية تطوران كبًنان لوس ا٤نلوس تطورت صناعة ا ُبك  اٞنناطق القريبة. % من الصناعات اٞنوجودة ُب75

اٞنعادف اٞنستخرجة من ة كاٞنعدنية اٞنرتبطة بالبدكؿ ك كما ٕنيزت كاليفورنيا بصناعة السفن كالصناعات الكيميائي
كالية يوتا  ُب  عة اٜنديد كالصلب. كتدكز صنااٞنناطق اجملاكرة أك اٞنستوردة من اٝنارج لصناعة اٜنديد كالصلب

 ييب.غرب اٞنسيس بويبلو بوالية كولورادك كُب انا بكاليفورنيا كُبنتفو  ّننطقة جنيفا، كُب

تعد أقدـ منطقة صناعية َب العآب. كرغم بصفة خاصة غرب أكربا إف أكربا ك  :المناطق الصناعية فى أكربا (3
ميداف  أكربا ٓنتل مكانان ىامان ُب  زالتفما  سابقا الواليات اٞنتحدة كالياباف كاالٓناد السوفيث تقدـ الصناعة ُب
تعتمد على الفحم اٞنتوفر  ، كفيها عرفت الصناعة اٞنيكانيكية اليتغرب أكربا قامت الثورة الصناعية يالصناعة . فف

  .زاٞننجنيالرصاص ك ، البوكسيت، ة اٟنامة كاٜنديدٝنامات اٞنعدنيثًن من اكأكربا إٔب جانب القول اٞنائية ك  َب

كمواردىا اٝناـ    ض مصانعها، فقد دمرت بعأكربا الصناعة ُب العاٞنية الثانية دكران كبًنان ُبكقد لعبت اٜنرب  
إ٤نلدا كميالنو كتورين  حوض باري  كإقليم اللورين بفرنسا كبرمنجهاـ ُب حوض الركر بأٞنانيا الغربية كُب كما ُب
 .إيطاليا ُب

نف  الوقت  ُبألٞنانيا الفرصة لتسليح نفسها. ك  يتعط كما نقلت اٞنصانع األٞنانية إٔب اٝنارج حث ال 
ماية قامت الدكؿ النامية باٜنسواؽ اٞنستهلكة ٟنذه الصناعات ؼ اٝنارج، ك ترتب على اٜنرب إغالؽ بعض األ

ىم اٞنناطق أ يربا مناطق صناعية ترتبط بالفحم كىأك  صفة عامة فبنو يوجد ُبب. ك اٛنمركية لصناعتها الناش ة
ؿ اٜنواؼ الشمالية ٛنباؿ اٞنناطق الواسعة اإلنتشار من اٛنزر الربيطانية شرقان على طو  يالصناعية عموما، ك ى

، اٛنزر الربيطانيةم ىذه اٞنناطق . كتضحث جنوب غرب االٓناد السوفيث كمنطقة أكراؿكسط أكربا  األلب ُب
أككرانيا ك ، توال، سيليزيا، سكسونيا، لكسمربجالسار ك  قليم، إأٞنانيا الركر ُب، مشاؿ فرنسا، جنوب بلجيكا

 .كراؿاأل

ن ، كمتعتمد على القول اٞنائية اليت يء الشمالية كاٛننوبية من أكربا كىاألجزا ىناؾ مناطق صناعية ُبك  
، ٞنباردم، الربان ، منطقة األلب الفرنسية، سبانياإمشاؿ شرؽ ، نسماال، النركيج، أىم ىذه اٞنناطق جنوب السويد

. كىناؾ مناطق اٞنناطق الصناعية بعدـ الضخامة كبألا مبعثرة كصغًنةتتميز ىذه سويسرا. ك  مشاؿ إيطاليا كُب
السوؽ اٞنستهلك  ٞنتمثلة ُبا ىذه اٞنناطق تعتمد على القول احملليةمثل لندف كباري ، صناعية ترتبط باٞندف اٟنامة 
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كذلك .الصناعات اإلستهالكية ىذه اٞنناطق ُب أك العمالة كاٝنربة اٞنتوفرة كسهولة النقل، كمعظم الصناعات ُب
دة على قرهبا من اٝنامات اٞنستوردة متعمعظمها يعتمد على البدكؿ ك مبعض اٞنوانئ اٟنامة ك  توجد الصناعات ُب
رتبطة بالفحم تعد اٞنناطق الصناعية اٞناٝنارج. ك  سهولة إتصاٟنا ّنصادر اٝنامات ُب علىك  يالسوؽ اٝنارجى كاحملل

الصناعات احمللية  جذبت الكثًن من اليت يللعمالة، كى  استيعابان  إنتاجان ك األكثر ضخامة كي أ٨نها ٗنيعا كى
  .الصغًنة إليها

توجد مراكز صناعية ٧نت حديثان إعتمادان على   كإٔب اٛننوب من اٞنراكز الصناعية اٞنعتمدة على الفحم 
، كىذه اٞنناطق تعتمد على إيطاليا كفرنسا أسبانيا، أك على اٝنامات الزراعية كما ُب اٝنامات اٞنعدنية كما ُبتوفر 

إيطاليا. كاٞنناطق  ا ُبأك أرخص أجور العماؿ كم ،ماٟناٍب على اٞنهارات الفنية لع القول اٞنائية بالدرجة األكٔب
. كجنوب فرنسا كمشاؿ إيطاليا  كل من سويسرا كالنمسا  ترتبط ببستغالؿ القول اٞنائية ُب جباؿ األلب الصناعية ُب

قياـ صناعات جديدة ٓب تكن فقد ساعدت القول اٞنائية على تطور الصناعات القد٬نة كما ساعدت على 
 .Lyonsل كحوؿ مدينة ليوف بينو ر جمدينة  فرنسا استغلت ُب موجودة. ففى

إيطاليا   ُنًنة كونستان  كخاصة حوؿ زيوري . كُبسويسرا ٕنتد اٞننطقة الصناعية من جنيف إٔب  كُب 
ك  Milan وض لر البو ك حوؿ ميالفٍب اْنهت ٥نو ح Venice كانت الصناعات التحويلية تدكز حوؿ فينيسيا

 . Turin تورين

ىولندا ك  ُبك  يميناء أنفرس البلجيك صناعية ُبكإٔب الشماؿ من حقوؿ الفحم يوجد عدد من اٞنراكز ال 
مشاالن من ىذا النطاؽ ك  .لودز ببولندا الصناعات حوؿ كارسو كُب ضحوؿ برلٌن، كما تدكز بعك  ٕنتد إٔب ىانوفر

. كما توجد إٔب النركيج سويد ك أكسلو ُبال ٓب ُبكحوؿ استكهو   الد٧نارؾ وجد مراكز صناعية حوؿ كوبنهاجن ُبت
كلننجراد كحوؿ موسكو كتوال ٍب شرقان   ر البلطيق مثل ر٩ناالشرؽ من ىذه اٞنراكز الصناعية صناعات تدكز حوؿ ُن

سكندنافية تتمثل فنلندا كاٞننطقة اإل ىذه اٞنناطق الشمالية خاصة ُب الصناعات األساسية ُبك  .منطقة األكراؿ ُب
 .ات اٞنرتبطة بلب اٝنشبالصناعالورؽ ك الصناعات الكيميائية كاٞنعدنية ك  ُب

فر الفحم كبعض اٞنعادف اٟنامة كفرة اٝنربة كإرتفاع اأكربا إٔب جانب تو  اعة ُبنصد على ٤ناح الكقد ساع 
ك آسيا ك   التينية،كا الفريقيا أك أمريإ اٞنعدنية ُب  من اٞنواد اٝناـ ةمستول اٞنعيشة كالسيطرة على مصادر كثًن 

زيت حيث توجد ىذه اٞنوارد سواء كانت معدنية أك زراعية كاٞنطاط كالكاكاك ك  ،كس األمواؿؤ إستثمار ر 
 .أكربا اعتمادان على ىذه اٞنوارد  اعد على قياـ كثًن من الصناعات ُب٣نا س  النخيل،
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ىذه  ترتبطك  ،غرب أكربا كبصفة خاصة ُب ،أكربا اٜنديد كالصلب من أىم الصناعات ُبتعد صناعة  
منطقة  بريطانيا كمنها امتدت إٔب مناطق أخرل كما ُب كقد بدأت ىذه الصناعة ُب .الصناعة ّنناطق إنتاج الفحم

بعض  كما قامت صناعة اٜنديد كالصلب ُب  ،فرنسا اعتمادان على الفحم اٛنيد مشاؿبلجيكا ك  كُب  ،الركر بأٞنانيا
مناطق أخرل قامت ىذه  ُبسبانيا، ك إاللورين بفرنسا كالسويد ك  اٜنديد كما ُبمادان على توفر خاـ اٞنناطق اعت

بعض موانئ ك  .فرنسا ؾ ُبًن موانئ أكربا اٟنامة مثل دنك بعض على استًناد اٜنديد كالفحم كما ُبالصناعة اعتمادان 
الت اٟنندسية، كصناعة اآلكترتبط بصناعة اٜنديد كالصلب صناعة . اٞنراكز الصناعية اإليطالية بعضك  ،ُنر الشماؿ
برمنجهاـ ك  صناعة اآلالت القاطعة ُبكالصناعات اٟنندسية ك  ا، نيوكاسل ك كسط اسكتلند قامت ُب السفن اليت
منطقة الركر كمنطقة سيليزيا  ، كما تدكز صناعة اآلالت كالقاطرات كالصناعات الثقيلة ُبمشاؿ فرنسا شيفلد كُب

كما الزنك كالقصدير  ، اٞنعادف غًن اٜنديدية كالرصاص تكرير كتشكيلك  صناعة صهرأكربا تنتشر  كُب .أككرانيا ُبك 
 سيليزيا. كيلز حيث صناعة القصدير كصناعة الزنك كالرصاص ُب ُبك  ، يكرر الزنكحيث يصهر ك  ، بلجيكا ُب

 .ف األعلىالرك  مكاد ُبالنركيج كسويسرا ك جنوب  د حيث يتوفر الوقود الرخيص كما ُبلومنيـو توجكصناعة األ
رد كميات كبًنة من جيانا الربيطانية ك سوريناـ ٟنذه و كباإلضافة إٔب موارد أكربا احمللية من البوكسيت فبلا تست

 الصناعة. 

نظران إلعتمادىا على مشتقات الفحم عند  ،أما الصناعات الكيميائية فبلا توجد عادة عند حقوؿ الفحم 
 بريطانيا، كما تقـو ىذه الصناعة ُب منطقة الركر بأٞنانيا كُب الصناعات الكيميائية ُب كما ُب،  كوؾتصنيع ال

 ة.الغربي أٞنانيا ُب  Stassfort تاسفورتس مناطق الركاسب اٞنلحية كما ُب

ة فر أسواقها خاصة صناعاتو نظران لبساطتها ك  ،أكربا الغزؿ كالنسيج انتشاران كبًنان ُبتنتشر صناعة ك  
قرب مناطق الفحم   ، لكنها ازدىرت كثًنان خاصةأكربا ه الصناعة قبل الثورة الصناعية ُبقد بدأت ىذك  .الصوؼ

 تقل الرطوبة اٛنوية، كما ازدىرت كثًنان ُبك   يفر الصوؼ احمللاكحيث يتو   ،يوركشًن بربيطانيا كما ىو اٜناؿ ُب
تمد نسج القطن فتعاسكندنافيا. أما صناعة غزؿ ك اؿ أٞنانيا ك االٓناد السوفيث كمش اٞنناطق شديدة الربكدة كما ُب

. أما صناعة من الدكؿ األكربية كثًن  ة الكتاف توجد حيث يزرع الكتاف ُبصناععلى استًناد القطن من اٝنارج، ك 
مو أشجار حيث تن ،ترىب ران العتمادىا على دكدة القز اليتاٜنرير الطبيعى فتعد أقل صناعات النسيج انتشاران نظ

  فرنسا.يطاليا ك إأسبانيا ك  اٞنناطق اٞنعتدلة كما ُب التوت ُب
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  :سياآ األقاليم الصناعية فيأىم  (4

 ٬1نكن ٕنيز أىم األقاليم الصناعية ُب آسيا بالشكل التإب:

اعتمادا  ُب حوض لر تـو حيث قامت الصناعة فيو يقع ىذا اإلقليم :السوفيتية إقليم كوزباس في أسيا -أ 
مركز  حيث تعد مدينة نوفوكوزنستك أىم ،كمن أىم الصناعات ُب اإلقليم على كجود ركاسب اٜنديد كالصلب

الكيماكية ُب سيربيا ىذا إضافة إٔب كز للصناعات كما تشتهر مدينة كيمًنكفو باعتبارىا أىم مر . ٟنذه الصناعة
  .بارنوؿ كجود صناعة اٞننسوجات القطنية ُب اٞننطقة خاصة ُب منطقة

ك٬نثل  ُب األجزاء الشرقية من جزيرة ىونشو حيث يدكز فيها أكثر من  :يوكوىاما في الياباف –إقليم طوكيو  -ب 
 ،من قيمة اإلنتاج الصناعي اليابا٘ب% 30كيساىم ىذا اإلقليم بأكثر من  ،من  ٠نموع سكاف الياباف% 20

الصناعية ُب اإلقليم من لوازاكي اليت تشتهر بالصناعات كرب اٞنراكز ينائها يوكا٨نا من أكتعد مدينة طوكيو كم
ا اٜنديد بتنوع صناعاتو منه ك٬نتاز ىذا اإلقليم  ،الكيماكية كمدينة شيبا اليت تشتهر بصناعة اٜنديد كالصلب

  .تكرير البدكؿ كغًنىا، اٞننسوجات، اآلالت كاألجهزة الكهربائية، بناء السفن، كالصلب
كيشتهر بالصناعات الثقيلة، صناعة اٜنديد كالصلب، كسائل النقل  :الصين إقليم جنوب منشوريا في -ج 

ىم  كالذم كاف أحد أاإلقليم غين باٞنواد اٝناـ . اٞننسوجات كتكرير البدكؿ، اٞنعدات كصناعة األٞننيـوكاٞنكائن، 
  .عوامل قياـ الصناعة ُب اإلقليم كمن أىم اٞنراكز الصناعية انشاف كفوشاف كشٌن يانك

اليت تعد مركز ُب اٟنند كمركز مدينة ٗنشيدبور  ىو أىم اإلقليم الصناعية :ليم كادم دامودار في الهندإق -د 
الستخراج الفحم كاٜنديد كبالتإب فهي تشتهر بصناعة اٜنديد كالصلب كمن اٞنراكز الصناعية اٞنهمة األخرل ُب 

كاآلالت الزراعية كاألدكات  يةكما يشتهر اإلقليم بصناعة عربات السكك اٜنديد  ،اإلقليم  هبيالم كدركابور
   .الكيماكية تىذا إضافة إٔب صناعة الزجاج كاألٚندة كاالٚننت كالعديد من الصناعا ،اٜنديدية اٞننزلية

 في العالم الدكؿ الصناعية الكبرل إحدل عشر:

 1999ىو منتدل تأس  سنة ٠نموعة العشرين  :(G20 المجموعة العشرين) الدكؿ الصناعية الكبرل (1
كأيضا ٬نثل أكثر من  كعدد السكاف ُب العآب،بسبب األزمات اٞنالية ُب التسعينات. ٬نثل ىذا اٞننتدل ثلثي التجارة 

                                                           
 ػ األقاليم الصناعية ُب آسيا، جامعة بابل، العراؽ.1

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=11&depid=1&lcid=34458  

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=11&depid=1&lcid=34458
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قدمة ىامة بغية هتدؼ ٠نموعة العشرين إٔب اٛنمع اٞنمنهج لدكؿ صناعية كمت .الناتج العاٞني اٝناـ من 90%
، كألكؿ مرة ُب تار٫نها، اجتمع رؤساء الدكؿ 2008نوفمرب  15يـو ك  .نقاش قضايا أساسية ُب االقتصاد العاٞني

 كتتكوف ىذه اجملموعة من الدكؿ التالية حسب إنتمائهم اٛنغراُب كالتإب:  .كاٜنكومات كلي  فقط كزراء اٞنالية

 ٣نثلة بالصٌن، اٟنند، إندكنيسيا، الياباف، كوريا اٛننوبية، كاٞنملكة العربية السعودية. :القارة اآلسيوية 

 ٕنثيلها ضعيف فتمثلو دكلة جنوب إفريقيا فقط.: قارة إفريقيا 

 ٕنثلها كل من األرجنتٌن، الربازيل.: أمريكا اٛننوبية 

 إضافة لركسيا كتركيا. رنسا، إيطاليا كأٞنانيا،يطانيا، فأربع دكؿ من االٓناد األكريب كٕنثل نفسها كىي: بر  :أكربا 

 ٕنثلها كل من أمريكا، كندا، كاٞنكسيك. :أمريكا الشمالية 

 .أسداليا 

 .مع مشاركة كل من الصندكؽ النقد الدكٕب، البنك العاٞني كاالٓناد األكريب 

 :هتدؼ ٠نموعة العشرين إٔب ما يأٌب 

 ٓنسٌن النظاـ اٞنإب. ، ك يةاٞنؤسسات اٞنالية الدكلإصالح ، تعزيز كتطوير االقتصاد العاٞني 

 تفعيل مبادرات التجارة اٞننفتحة. ، ك توفًن كتطوير فرص العمل، دعم ٧نو االقتصاد العاٞني 

  تعزيز التنمية ّنختلف مناطق العآب، يتجسد ذلك من خالؿ تفعيل آليات التعاكف كالتواصل مع أعضاء
 أخرل ليست ُب اجملموعة. 

  .تعزيز استقرار االقتصاد الدكٕب، من خالؿ اٜنوار البناء بٌن الدكؿ الصناعية كاالقتصاد الناشئ 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85


 الاقتصـــــــــــاديـــــــة الجغـــــــرافيــــــا

 

 

115 

 G 20: مجموعة الدكؿ العشرين 04 الشكل رقم

٠نموعة الدكؿ الصناعية  أك ٠نموعة الثمانية (: G8أقول الدكؿ الصناعية الكبرل ) المجموعة الثمانية  (2
الواليات اٞنتحدة   معية الكربل ُب العآب. أعضائها ىتضم الدكؿ الصنا الثمانية
٬نثل ٠نموع اقتصاد ىذه الدكؿ الثمانية  .ككندا ،فرنسا ،اٞنملكة اٞنتحدة ،إيطاليا  ،ركسيا ،أٞنانيا ،الياباف ،األمريكية
أزمة بسبب  يةالثمان الدكؿ ٠نموعة ُب ركسيا عضويةٗندت  .القوة العسكرية كأغلبية اقتصاد العآب % من65
 .2014 سنة القـر

الركود  كفدة 1973 ُب عاـ األزمة النفطية أما بالنسبة للخلفية التار٫نية لتشكيل ىذه اجملموعة تعود إٔب 
الواليات  تأأنش، 1974ـ كُب عا .مفهـو ْنمع للدكؿ األكثر تصنيعان ظهر حيث ، االقتصادية اليت تبعتها

لكة اٞنم ، الواليات اٞنتحدة األمريكية كلٌن االقتصاديٌن منؤ ُب ْنمع غًن رٚني للمس اجملموعة اٞنتحدة
زعماء  فاليرم جيسكار ديستاف الفرنسيدعا الرئي  1975  ما ُب عاـأ .كفرنسا الياباف ،أٞنانيا الغربية ،اٞنتحدة
أين  .رامبوليت إٔب قمة ُب ات اٞنتحدة األمريكيةكالوالي كاٞنملكة اٞنتحدة كالياباف كإيطاليا أٞنانيا الغربية حكومات

كُب السنة  .٠نموعة الستة ئاسة متناكبة، مشكلٌن بذلكأتفق الزعماء الستة على تنظيم اجتماع سنوم ٓنت ر 
ّنجموعة  ، كأصبحت تعرؼجيرالد فورد إٔب اجملموعة بناء على توصية الرئي  األمريكي كندا التالية انضمت

 .ةالسبع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%85_2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%85_2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%85_2014
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1973
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1975
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9
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الدكلة الوريثة  ركسيا ، أصبحت1991  ُب عاـ االٓناد السوفييت بتفكك اٜنرب الباردة بعد انتهاءك  
، دعي اٞنس ولوف الركس ٜنضور ىذا التجمع 1994  عاـ نابوٕب الشرعية ٟنذا االٓناد. كبداية بقمة

ّنجموعة السبعة زائد  مع زعماء ٠نموعة السبعة بعد انتهاء القمة الرئيسية. عرفت ىذه اجملموعة مراقب بصفة
، 1997  ُب عاـ اجملموعة بشكل رٚني إٔب ركسيا ، انضمتبيل كلينتوف رئي  الواليات اٞنتحدة كّنبادرة .كاحد

 .(G8)  كأصبحت تدعى ّنجموعة الثمانية

% من سكاف العآب، كمع ذلك ٕنثل ثلثي 14تشكل ٠نموعة الثمانية تقريبان ٕنثل الدكؿ الثمانية اليت  
 707نفاؽ اٜنريب جملموعة الثمانية كاف ٠نموع اإل  2005  ُب عاـك  .وطينبالناتج ال االقتصاد العاٞني قياسان 

نفاؽ اٜنريب العاٞني. كتشكل أربعة دكؿ أعضاء ُب % من ٠نموع اإل71كيشكل ىذا  .مريكيدكالر أ مليار
% من األسلحة النوكية 98فرنسا كاٞنملكة اٞنتحدة ٠نتمعة  ركسيا، األمريكية،٠نموعة الثمانية الواليات اٞنتحدة 

  .عاٞنيان 

 في العالم صناعة السيارات إثنى عشر:

ىي إحدل اإلخداعات التكنولوجية اليت ٕنت نشأهتا ُب القرف التاسع عشر، كمن أىم كسائل  السيارات
النقل ُب عاٞننا اٜنديث بعد التطور اٟنائل الذم كصلنا إلية من التقدـ العلمي، كمنذ بداية ظهورىا على الساحة 

ائع، كقد سلط الضوء على صناعة إستطاعت أف تضع نفسها ُب مكانة رئيسية ذك أ٨نية كبًنة ُب نقل البشر كالبض
ميالديا ٥نو ربع  1907السيارات بعد اٜنرب العاٞنية الثانية مباشرة، كقد كصل عدد السيارات عاٞنيا ُب عاـ 

ـ حدث طفرة كبًنة ُب عآب صناعة السيارات ك كصل العدد  1914مليوف سيارة كعند نشأة ماركة فورد ُب عاـ 
حث بلغ العدد إٔب ٙنسٌن مليوف فقط قبل اٜنرب العاٞنية الثانية كبعد اٜنرب  أب مايقرب من نصف مليوف سيارة،

ٔب أف تعدل إنتاج السيارات السبعٌن إـ،  1975تضاعف العدد أب أف كصل إٔب ثالثة مائة مليوف سيارة ُب عاـ 
إلخداع أكؿ سيارة ُب بلد الصناعة كاٞنوطن األكؿ كتعترب أٞنانيا   .ـ 2007مليوف سيارة سنويا كفقا لتقديرات عاـ 

 .ـ1870عاـ 

عن احتفاظ الصٌن بلقب أكرب منتج خالؿ  "OICA"كشفت بيانات اٞننظمة الدكلية ٞنصنعي السيارات ك  
ا٘ب، كاليت شهد القطاع لديها انكماشنا خالؿ ثلواليات اٞنتحدة صاحبة اٞنركز الكبفارؽ كبًن عن ا 2017عاـ 
 اٞناضي.العاـ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1991
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1994
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9_%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1997
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/2005
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
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استقرارنا ُب اٞنراكز الثمانية األكٔب،  2017كبشكل عاـ أظهرت قائمة منتجي السيارات ُب العآب لسنة   
أظهرت البيانات ٧نو إنتاج كما   بينما تراجعت كندا من اٞنركز التاسع إٔب اٜنادم عشر خلف الربازيل كفرنسا.

، نصيب 2017مليوف سيارة ُب  97.3لتبلغ  ،2016سنة % خالؿ 2بلداف العآب من السيارات بأكثر من 
مليوف للواليات  11.1مليوننا ما يعادؿ تقريبنا ثلث اإلنتاج العاٞني، كمقابل  29الصٌن كحدىا منو يزيد على 

 اٞنتحدة.

 2017: إنتاج بلداف العالم من السيارات خالؿ عاـ 14الجدكؿ رقم 

 البلد الترتيب
إجمالي عدد 
السيارات 
 المنتجة 

النمو معدؿ 
)%( 

 البلد الترتيب
إجمالي عدد 
السيارات 
 المنتجة 

معدؿ النمو 
)%( 

 (7117) 137717 جنوب إفريقيا 22 8177+ 7771487, الصٌن 11

 (4177) 171477 اجملر 23 (3178) 77737737 الواليات اٞنتحدة 12

 (7178) 41,7,7 األرجنتٌن 24 1187+ 7,78117 الياباف 13

 (,,711) 4,7747 ماليزيا 25 (,711) 1,41137 أٞنانيا 14

 (1173) 817747 بلجيكا 26 1138+ 413,777 اٟنند 15

 7177+ 81,387 اٞنغرب 27 (1,7,) 4774777 كوريا اٛننوبية 16

 (,717) 817,17 ركمانيا 28 78177+ 47,34,7 اٞنكسيك 17

 (1137) 771,7, تايواف 29 (7187) 343847, إسبانيا 18

 77174+ 777,,, السويد 31 11,7,+ 77,17,, الربازيل 19

 4,177+ 737317 سلوفينيا 31 114,+ 1777,,, فرنسا 11

 1,3,,+ 711147 الربتغاؿ 32 (11,7) 777177, كندا 11

 14171+ 711,37 ىولندا 33 1,3,+ 77333,7 تايالند 12

 17177+ 747,17 أكزبكستاف 34 (8117) 7147837 اٞنملكة اٞنتحدة 13

 (3173) 77337 النمسا 35 ,7417+ 7,71187 تركيا 14

 77177+ 7117,77 ركسيا 15

 2.36+ 09730253 العالمي اإلجمالي

 73177+ 7171877 إيراف 16

 7177 7477777 التشيك 17

 8187+ 7,,,7,7 إندكنيسيا 18

 8118+ 77,,774 إيطاليا 19

 (8117) 7777717 سلوفاكيا 21

 ,717+ 37187, بولندا 21

 https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/535267إنتاج بلداف العالم من السيارات  المصدر:

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/535267
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 العالم يفدني جغرافيا اإلنتاج المعس: سادالمحور ال

 تمهيد:

من بٌن أقدـ األنشطة اليت مارسها اإلنساف، كذلك ألف استخداـ اٞنعادف كاف على درجة   التعدين يعد 
أف التطور تخداـ اٞنعادف بدأ منذ كقت طويل إال كبًنة من األ٨نية على مدل تطور اٜنضارة البشرية. كبرغم أف اس
الصناعية، حيث حل الفحم ١نل األخشاب  اٜنقيقي كالطفرة الكربل ُب استخداـ اٞنعادف بدأت مع الثورة 

كمصدر للوقود، كما استخدمت األحجار كالصلصاؿ ُب بناء اٞنصانع كاٞننشآت األخرل، كاٜنديد كاٞنعادف 
الفلزية األخرل ُب صناعة اآلالت الصناعية ككسائل النقل، كأصبحت اٞنعادف اٞنقـو األكؿ من مقومات التقدـ 

 يزة األساسية اليت تعتمد عليها اٜنياة البشرية.اٜنضارم ُب العصر اٜنديث كالرك

 (1778–1707) 1كاركلوس لينيوس ، كقد صنفعلم اٞنعادف كالعلم الذم يدرس اٞنعادف يسمي 
  Mineralogy ٫نتص علم اٞنعادفك  .النباتات ،اٜنيوانات اٞنعادف على ألا ٣نلكة ُب العآب الطبيعي باإلضافة إٔب

باسم بدراسة تلك اٞنواد اٞنتجانسة اليت توجد ُب الطبيعة كتتكوف بواسطتها مثل األٞناس كالذىب كاليت نعرفها 
، حيث سا٨نت ُب بناءحضارتو اٞنتطورة بصورة أك انتباه اإلنساف منذ قدٙب الزماف اٞنعادف لفتتلقد . اٞنعادف
م فتحوا مناجم الذىب حيث لمايدلنا على أ( سنة  5000منذ   إننا ٤ند ُب آثار قدماء اٞنصريٌن. بأخرل

الصحراء الشرقية َنمهورية مصر العربية أكثر من  كيوجد ُب. استخلصوا ىذا اٞنعدف النفي  من العركؽ اٜناملة لو
ككذلك استعملوا مغرة . منجما فتحها القدماء كاستخرجوا منها الذىب الذم صنعوا منو التماثيل كاٜنلي 40

حاس اٝنضراء كالزرقاء ، كما استخلصوا النحاس من معادف النُب طالء مقابرىم( معدف اٟنيماتيت اٜنديد اٜنمراء 
، كمن ( لصهر خامات النحاسٓبفرف ُب العاحيث يوجد بقايا أكؿ  تباىهم ُب شبو جزيرة سيناء إن لفتتاليت 

صحراء ُنثا كراء األحجار ، بل ساحوا ُب القدماء عند ىذا اٜندكٓب يقف ال. النحاس صنعوا األدكات اٞنختلفة
تعملوىا ُب صناعة كاس( كاالبًنز منها األخضر مثل الزمرد كاٞنالكيت كالفًنكز ، كىي معادف نادرة جذابة الكر٬نة

ف يعرؼ ، حث أف كل عصر كاتسهم بنصيب كبًن ُب ٧نو اٜنضارة ، كمنذ ذلك التاري  كاٞنعادفعقودىم كزينتهم
، حيث يستخلص عصر الذرة. باسم اٞنعدف الشائع فيو، فكاف عصر اٜنديد كعصر النحاس، حث عصرنا اٜناضر

كبالرغم من إعتماد . ليستعملو ُب إنتاج الطاقة الذريةيورانيـو اٞنختلفة اإلنساف عنصر اليورانيـو من معادف ال
، فبنو ، ككسائل راحتو، كزينتو، كعموما ُب ضركرياتواإلنساف منذ القدـ إعتمادا كليا على اٞنعادف ُب صناعة أسلحتو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B3_%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B3_%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
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، كأف ىناؾ علما دففكرة غًن كاضحة عن طبيعة اٞنعامن اٞندىش حقا أف ٤ند عددا كبًنا من الناس لديهم فقط 
 2.متخصصا ُب دراستها كمتعمقا ُب أُناثها

 تعريف المعدف أٌكال:

لقد كضعت للمعدف تعاريف ٢نتلفة، يركز بعضها على اٛنوانب االقتصادية، بينما يركز اٛنانب اآلخر   
 3على الناحية العلمية من حيث خصائص اٞنعادف الكيميائية كالطبيعية. فهناؾ عدة تعاريف أ٨نها:

بنية بلورية كتركيب كيميائي ١ندد." ُب ضوء ىذا التعريف اٞنعدف ىو عبارة عن كل جامد غًن عضوم طبيعيا كلو " 
يستبعد الفحم كالبدكؿ كالغاز الطبيعي، ألف الفحم كالبدكؿ تكوينات عضوية، كما أف البدكؿ لي  َنامد، 

 ككذلك الغاز الطبيعي. 

ارة عن ٠نموعة من اٞنواد العضوية ُب حالة صلبة أك سائلة أك غازية كبعضها من عبكيعرفوف آخركف اٞنعادف بألا:" 
 عمل اإلنساف." كُب ىذا التعريف ٓب يتحدد مكاف كجود اٞنعادف ىل ُب الغالؼ اٛنوم أك اٞنائي أك الغازم.

ستخراجها كالبعض يعرؼ اٞنعدف بأنو:" أم مادة موجودة ُب األرض كذات قيمة اقتصادية، ك٬نكن قطعها أك ا
لذاهتا." كُب ضوء ىذا التعريف ٬نكن إدخاؿ اٞنواد العضوية كغًن العضوية اليت ٓنقق منفعة لإلنساف كتستخرج من 

 األرض.

كىناؾ من يعرؼ " اٞنعادف على ألا شيء يؤخذ من األرض بالتعدين." كُب ضوء ىذا التعريف تعترب اٞنياه  
األبار كالعيوف مثال كٓنتوم على عناصر معدنية. كالنيدكجٌن  معدنا، ألف بعضها يستخرج من األرض عن طريق

يعترب معدنا ُب حالة اٜنصوؿ عليو من باطن األرض كما ٪ندث ُب صحراء الشيلي، كال يعترب معدنا ُب حالة 
اٜنصوؿ عليو من اٟنواء.كما يعترب اٜنديد معدنا ُب حالة استخراجو من األرض كال يعترب معدنا إذا كجد ُب دـ 

 إلنساف أك ُب بعض اٝنظركات مثل التمر، العدس كاٛنزر.ا

كٟنا  كىناؾ تعريف للمعدف على أنو:" عبارة عن مادة عضوية أك غًن عضوية تبدك ُب شكل بلورم 
خصائص طبيعية معينة، كٟنا تركيب كيميائي معٌن يعرب عنو ّنعادلة، كىي تتكوف طبيعيا أك تتشكل صناعيا. كقد 
                                                                                                                                                                                     

كأحد  1757أدكلف فريدريك عاـ  السويد عالم نبات سويدم الجنسية، عيرؼ بعد أف صٌنفو ملك :كاركلوس لينيوس أك كارؿ لينيوسػ 1
 .ككاف طبيبان كجيولوجيان كمرًب كعالم حيواف . ـ1707 مام 23 النبالء  كلد في

   https://www.marefa.orgػ علم اٞنعادف                    2
  433ػ علي ىاركف، مرجع سبق ذكره، ص 3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D8%B1
https://www.marefa.org/
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فأصبح يضم اٞنواد العضوية، كلكنو ُب ىذه اٜنالة ال يضم الفحم، ألنو غًن بلورم، كما أنو ال توسع ىذا التعريف 
 يضم بعض اٞنعادف الساءلة اليت تكونت ُب باطن األرض.

ُب ضوء التعاريف اٞنتعددة للمعادف كبناء على اعتبارات ٢نتلفة فبف القشرة األرضية تتكوف ُب معظمها  
  ىذه القشرة.من معادف متعددة تدكز ُب

 أنواع المعادف ثانيا:

 تنقسم اٞنعادف إٔب ٠نموعتٌن رئيسيتٌن ٨نا:  

  :المعادف الفلزية (1

كتنقسم إٔب عدة  .تتميز بعدة خصائص مشدكة: فهي صلبة كذات بريق كما ْنمع بٌن اٞنتانة كاٞنركنة
 أقساـ:

  ، ، الكوبالت، اٜنديد كمعادف السبائك اٜنديدية اليت تشمل: اٞننغنيز كالكرـك النيكل، اٞنوليبدٖب، الفانديـو
 التيالنيـو كغًنىا.

 . ، األكرانيـو  اٞنعادف الغًن اٜنديدية مثل: النحاس، الرصاص، الزنك، القصدير، األٞننيـو

 .اٞنعادف الثمينة مثل: الذىب، الفضة، البالتٌن 

 .  اٞنعادف اٞنشعة مثل: اليورانيـو كالراديـو

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

  مصطفة بترتيب منتظم كبنموذج   الجزيئات أك الذرات تكوف فيو الجسيمات المكونة من صلب ىو عبارة عن جسم لم الموادكع كعلم المعادف الكيمياء البلورة: في
صغيرة متماثلة كمتراصة بجانب بعضها البعض. تدعى العملية التي يتم فيها  خاليا بلورية متكرر، يمتد في الفضاء ثالثي األبعاد. فيمكن تصور البلورة الكبيرة مكونة من

. فالبلورة ىي جسم صلب متجانس لو سلسلة ذرية متكررة ثالثية بعلم البلورات م يعنى بدراسة خصائص كأشكاؿ البلورات، كما يدعى العلم الذبالتبلور تشكيل البلورات
من المواد المعتادة المتبلورة  .كجو بلورم لية منظمة، تحدىا أسطح مستوية تكونت بفعل العوامل الطبيعية تحت ظركؼ مناسبة كيسمى كل سطحاألبعاد، كبنية داخ

نظاـ بلورم  كغيرىا. كمن البلورات ما ىو مكعب الشكل كينتمي إلى كالفضة كالنحاس الحديد كحبيبات الثلج، كفلزات مثل كالمعادف كالسكر اـملح الطع نجد
 كغيرىا. نظاـ بلورم رباعي كينتمي إلى كما ىو مستطيل الشكل ،مكعب

  زالفل : metal فلز في علم الكيمياء كلمة (بالمعدف سمى في بعض الدكؿ العربيةي metal (العنصر  تعنى ،ميتالوف:  األصل اإلغريقي
بين ذراتو، كما يتم كصف الفلزات أيضا على أنها شبكة من  رابطة فلزية موجبة كتوجد أيونات الذم يفقد اإلليكتركنات ليكٌوف الكيميائي

 .داخل سحابة من اإللكتركنات( كاتيونات)األيونات الموجبة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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  المعادف الالفلزية: (2

 تنقسم إٔب:

 .معادف الطاقة أك الوقود مثل الفخم، البدكؿ، كالغاز الطبيعي 

 .النيدات، الفوسفات ،  معادف اٝنامات الكيميائية أك اٞنخصبات مثل: الكربيت، األمالح، البوتاسيـو

 .خامات اٞنواد العازلة مثل: األسبستوس كاٞنيكا 

 ًنكز.األحجار الكر٬نة مثل: اٞناس، الياقوت، الزمرد، كالف 

 .مواد البناء مثل: الرماؿ، اٜنصى، اٛنب ، اٛنرانيت، اٜنجر اٛنًنم، اٜنجر الرملي كالرخاـ 

حيث تدكز ىذه اٞنعادف ُب الطبقة اٝنارجية من قشرة األرض اليت ٓنيط بالكرة، حيث تتكوف القشرة ُب  
 .متوسط ٚنكو إٔب عشرة أمياؿمعظمها من أكاسيد معدنية ٢نتلفة. كىذا اٛنزء ىو الذم يستغل فعال، كيصل 

 لموارد المعدنيةاالقتصادية ل خصائصال ثالثا:

 1تتميز اٞنوارد اٞنعدنية بعدة خصائص ٬نكن ا٥نصارىا كما يلي:  

 .اٞنعادف ىي موارد غًن متجددة كقابلة للنفاذ 

   كل مكاف مثل تتوزع اٝنامات اٞنعدنية بصورة غًن متساكية ُب سطح القشرة األرضية منها ما ىو موجود ُب
 .اٛنب ، كمنها ما ىو يوجد بكميات ض يلة ُب أماكن ١ندكدة، مثل النيكل ُب كندا

  استثمار اٞنوارد اٞنعدنية يكلف كثًنا خصوصا عندما توجد ٢نتفية ُب باطن األرض، كذلك ٞنا تتطلبو عملية
 العثور على اٞنعدف كٓنديد كمياتو كمدل إمكانية استغاللو.

 اطات اٞنتاحة من اٞنوارد اٞنعدنية اٞنؤكدة كاالحتمالية كاليت ٔنضع إٔب تطور الوسائل صعوبة تقدير االحتي
 العلمية كالفنية لطرؽ قياس االحتياطات.

 .إمكانية التخزين للموارد اٞنعدنية بشكل كاسع كٞندة غًن ١ندكدة دكف أف تتعرض للتلف 

  اف الصهر العالية.إمكانية االستخداـ مرة أخرل للمعادف، كذلك ببعادهتا إٔب أفر 

 
                                                           

  .58، ص 2002، منشورات كلية العلـو القانونية كاالقتصادية كاالجتماعية، مراكش، اٞنغرب، الجغرافيا االقتصادية ػ أ٘ند كرار،1
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 أنواع المعادف استخدامات بعض  رابعا:

 بالت كأسالؾ التوصيل الكهربائٌية، كاٞنقاب ، حيث يعترب ييستخدـ ىذا اٞنعدف ُب صناعة الك: النحاس
 . الٌنحاس من اٞنوصالت اٛنٌيدة للتٌيار الكهربائيٌ 

 القضباف، ككتلة احملرٌكاتتخدـ اٜنديد ُب صناعة اٞنسامًن، الصفائح اٜنديديٌة، صناعة األفراف، ييس: اٜنديد . 

 ييستخدـ عنصر الزٌنك ُب صناعة اٝناليا اٛنافٌة، كتغليف صفائح اٜنديد هبدؼ منعها من الصدأ: الزٌنك . 

 ييستخدـ ىذا العنصر ُب صناعة النقود الفضٌية: الفٌضة األٞنانٌية . 

  ييستخدـ لصناعة الدكس، كمراكح السفن، كمواقف العجالت كغًنىا: كنزالرب . 

 ييستخدـ ُب صناعة األكا٘ب اٞنعٌدة ٞنقاكمة التآكل، باإلضافة إٔب استخدامو ُب صناعة بعض أجزاء: األلومنيـو 
 .الطائرات نظران ٝنٌفة كزنو

 المعادف كاستغالؿ لعوامل المؤثرة في إنتاجا خامسا:

أك مقومات ٟنا أثرىا ُب االنتاج اٞنعد٘ب، كىي اليت ٓندد إمكانية كمستول استغالؿ  عواملىناؾ عدة  
 1اٞنوارد اٞنعدنية، كىذا ما سنتناكلو فيما يلي:

إف موقع التكوينات اٞنعدنية بالنسبة لسوؽ االستهالؾ لو دكره ُب ٓنديد القيمة االقتصادية كالعمر الموقع:  (1
تغالؿ اٜنديد من منطقة أسواف ُب مصر نظرا لسهولة اتصاٟنا ّنناطق االستهالؾ، االستهالكي للمعدف. فمثال اس

ُب حٌن ٓب يبدأ استغالؿ مناطق اٜنديد األخرل ُب الواحات البحرية أك على ساحل البحر األ٘نر إال بعد أف 
اٞنناطق  رة استغالؿقاربت تكوينات حديد أسواف على االنتهاء، كزاد الطلب على اٜنديد ٣نا يستدعي ضرك 

 رل رغم كل الصعوبات.األخ

ككما يبدك من إقليم كاتنجا الواقع جنوب الزائًن، إذ تتميز ىذه اٞننطقة بغناىا الكبًن ِنامات النحاس  
منجم اٜنديد غار جبيالت  مثل  الٟنا مدة طويلة لبعدىا عن الطرؽكلكن موقعها الداخلي كاف حائال دكف استغ

   .(اٛنزائر

يلعب اٞنناخ دكرا ىاما ُب التعدين، فاٞنعادف ُب اٛنهات القطبية أك حوض األمزكف يصعب المناخ:  (2
استغالٟنا لقوة اٞنناخ كانعداـ كسائل النقل السهلة، كعلى سبيل اٞنثاؿ ذلك أف مناطق االنتاج اليت تعتمد على 
                                                           

 .448، 447ػ علي ىاركف، مرجع سبق ذكره، ص ص 1



 الاقتصـــــــــــاديـــــــة الجغـــــــرافيــــــا

 

 

123 

ديد الربكدة شتاء كالذم يؤدم إٔب النقل اٞنائي يتوقف نقل خاماهتا عندما يتعذر نقلها ُب اٞنناطق ذات اٞنناخ ش
 ْنمد اٞنياه فدة من الوقت.

إف نسبة اٞنعدف ُب اٝناـ ٔنتلف من معدف آلخر، فهي مرتفعة ُب بعض اٞنعادف   نسبة المعدف في الخاـ: (3
كاٜنديد كمنخفضة ُب البعض اآلخر كالذىب. فدرجة تركيز اٞنعدف ُب الصخور ٓندد مدل قدرة اٝنامات على 

التعدين. كإذا قلت ىذه النسبة ُب اٝناـ يتعذر استغالؿ اٞنعدف من الوجهة االقتصادية. فبالنسبة نفقات ٓنمل 
، بينما الذىب %1، كالنحاس ال تقل عن %6، كالرصاص ال تقل عن %50للحديد مثال ٩نب أف ال تقل عن 

لضركرم بالنسبة ، ُب حٌن يكفي كجود ما نسبتو جزء من مليوف بالنسبة للراديـو ا%0,0004ال تقل عن 
 للطاقة الذرية.

كلما كاف اٞنعدف قريبا من سطح األرض، سهل تعدينو كال يكلف كثًنا، بعد المعدف عن سطح األرض:  (4
 بينما العمق الكبًن يؤدم إٔب تزايد الصعوبات اليت تعدض االنتاج كتؤدم إٔب إٔب زيادة التكاليف.

أثر كبًن، فهو الذم ٪ندد عمر اٞنعدف كقيمتو، فبف اتباع إف الطرؽ اٞنتبعة ُب التعدين لو أسلوب التعدين:  (5
طريقة التعدين السطحي أك اٜنفرة اٞنكشوفة من شأنو أف يؤدم إٔب سرعة نفاذ اٞنعدف نظرا لإلقباؿ الشديد على 
استغاللو، ِنالؼ طريقة الب ر العميقة.فعندما كاف اإلنساف يستخدـ األساليب البدائية ُب عمليات التعدين كاف 

١ندكدا ككاف التعدين مقصورا على استخراج اٞنعادف اٞنوجودة ُب الطبقات القريبة من سطح األرض، كلكن  االنتاج
مع تقدـ اإلنساف اٜنضارم استطاع استخداـ أساليب متطورة كآالت أكثر تعقيدا ُب عمليات التعدين كاستغالؿ 

 اٝنامات مهما كاف عمقها أك تعقيد تكوينها.

إف كجود الشوائب كاٞنواد الغريبة ُب اٝناـ ال بد من استبعادىا عند استخالص ي الخاـ: ف نسبة الشوائب (6
اٞنعدف من اٝناـ، ككلما زادت نسبة الشوائب كانت عملية استخالص اٞنعدف من خاماتو أكثر تكلفة. كأحيانا 

الصخور متحدة مع الكربيت ٓنوؿ الشوائب دكف استغالؿ اٝنامات اٞنعدنية، ككثًنا ما توجد اٝنامات اٞنعدنية ُب 
 أك مع األككسجٌن، ككل ىذا من شأنو التأثًن ُب االنتاج اٞنعد٘ب.

إف التقدـ العلمي كالتكنولوجي كتطبيق نتائج العلـو لو تأثًنه ُب انتاج اٞنعادف، فتقدـ التقدـ التكنولوجي:  (7
طرؽ التعدين أك التنقية أك التكرير أك النقل كالصناعة كثًنا ما تؤدم إٔب زيادة منفعة اٞنعادف فيؤدم ذلك إٔب زيادة 
                                                           

  عن المادة الرئيسية تركيبها الكيميائي لف في، كالتي تختغاز أك صلب أك سائل ىي مواد توجد داخل كمية محددة كمغلقة من: بالشوائ .
 .في غياب الشوائب توصف المادة الحاكية على أنها مادة نقية في ىذه الحالة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A8_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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نظرا الحتوائو على  1ٜنديد ُب منطقة اللورينالطلب عليها. كلوال التقدـ التكنولوجي كالعلمي ٞنا أمكن استغالؿ ا
نسبة عالية من الفوسفور، كٞنا أمكن الوصوؿ إٔب أعماؽ كبًنة ُب باطن األرض، حيث تصبح التهوية كاإلنارة غاية 
ُب األ٨نية ٍب احتياطات األمن كآالت اٜنفر كرفع اٝنامات إٔب خارج اٞننجم، كاألدكات الدقيقة اليت تساعد على 

 ية االحتياطي.تقدير كم

إف أ٨نية اٞنعدف تؤدم إٔب استغالؿ خاماتو مهما كانت فقًنة كما يبدك ذلك من استغالؿ أىمية المعدف:  (8
  ٨نيتو ُب تقييم عمالت الدكؿ.أل رغم ضآلة نسبتو ُب اٝناـ كذلك الذىب

االنتاج، كخاصة أف كثًنا لليد العاملة أ٨نية ُب انتاج اٞنعدف، فهي عامل مؤثر ُب تكلفة األيدم العاملة:  (9
من مناطق التعدين توجد ُب مناطق قليلة السكاف كاٞنناطق الصحراكية مثال، كاٞنناطق شديدة الربكدة، كما ىو 
اٜناؿ بالنسبة لوالية أالسكا األمريكية، كمناجم اٜنديد ُب لربادكر بكندا، كُب مثل ىذه اٜنالة ال بد من العمل 

ها األجور اٞنرتفعة للعمل ُب ىذه اٞنناطق الصعبة، كىذا من شأنو زيادة تكلفة على جذب األيدم العاملة ّننح
 االنتاج ِنالؼ ما إذا كانت منطقة االنتاج ُب إقليم مزدحم بالسكاف كاٟنند أك الصٌن مثال.

ٟنا أثر ىاـ ُب االنتاج اٞنعد٘ب. كلذلك فبف تركز أقاليم التعدين عادة  إف كسائل النقل كسائل النقل: (10
 ف ُب اٞنناطق اليت تتميز بسهولة اتصاٟنا باألسواؽ اٝنارجية كالداخلية بوسائلالالنقل اٞنختلفة.يكو 

ٓنتاج عمليات البحث كالتنقيب عن اٝنامات اٞنعدنية إٔب نفقات كبًنة ٞنواجهة ىذه اٞنرحلة  رأس الماؿ: (11
ال يتأثر ُب حالة الفشل ُب العثور على  الغًن مضمونة النتائج. كىذا ال ٬نكن أف يتحملو إال رأس اٞناؿ الكبًن الذم

اٞنعدف، كلذلك فبف ىذه العمليات تقـو هبا عادة الشركات ذات رؤكس األمواؿ الكبًنة كما ذكرنا. كلذلك تلجأ 
الدكؿ النامية إٔب رؤكس األمواؿ األجنبية ُب البداية للقياـ هبذه اٞنهاـ اليت ال يستطيع القياـ هبا لضعف إمكانياهتا. 

 دث مثال ُب البحث كالتنقيب عن البدكؿ ُب العآب العريب.كما ٪ن

قد تتوافر لدل بعض الدكؿ مقومات تعدين معدف من اٞنعادف، لكنها ال  منافسة المنتجات المعدنية: (12
تقـو باستغاللو، كذلك لتوافر بعض اٞنعادف األخرل األكثر أ٨نية بالنسبة ٟنا، كلذلك فبلا تدؾ البعض كتتجو 

اٞنعادف ذات  ٞنتحدة، لكنها نتيجة لدكيزىا علىخر، كما ٪ندث بالنسبة للزئبق اٞنتوافر لدل الواليات اللبعض اآل
 األ٨نية األكرب القتصادىا مثل زيت البدكؿ كالفحم.

                                                           
 ، كتقع لورين في موقعكألمانيا ،كلوكسمبورغ ،بلجيكا :التي تشترؾ بالحدكد مع ثالث دكؿ فرنسا أقاليم ىي إحدل  Lorraine:لورين ػ 1

  أكربا. طرؽ استراتيجي ىاـ عند تقاطع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%82
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تسعى بعض اٜنكومات إٔب إنتاج معادف ال ٬نكن إنتاجها ُب ظل االقتصاد اٜنر. التدخل الحكومي:  (13
د ٟنا أحيانا إٔب إنتاج معادف رغم رداءهتا أك ارتفاع نفقات إنتاجها. كقد تلجأ الدكلة فقد ٓنتاج اٜنركب كاإلعدا

للتعدين رغم عدـ توافر اٞنقومات لإلنتاج عندما تكوف مرتبطة باتفاقيات معينة مع بعض الدكؿ أك ملتزمة بتقدٙب 
 إعانات لبعض الدكؿ اليت تعتمد عليها.

االحتياطي اٞنعد٘ب شيء ىاـ، نظرا ألف اٞنوارد اٞنعدنية غًن متجددة، إف دراسة  االحتياطي المعدني: (14
فاٞننجم ينتهي بعد فدة يتوقف طوٟنا على حجم التكوينات كمعدؿ االستهالؾ الذم يتوقف بدكره على سهولة 

ىو كاٞنقصود باالحتياطي  التعدين كالطلب على اٞنعدف كمدل كجود بدائل ٬نكن أف ٕنتص جانبا من ىذا الطلب.
مدل قدرة اإلنساف على استغالؿ اٝنامات اٞنعدنية اٞنوجودة ُب قشرة األرض بعمق عشرة أمياؿ. كيستلـز األمر 
ضركرة التعرؼ على حجم الكميات اليت توجد هبا اٞنعادف ُب القشرة األرضية، ككم من السنوات ٬نكن أف تستمر 

 ىذه الكميات ُب مواجهة الطلب عليها.

 ة في انتاج أىم المعادف في العالمالدكؿ الرائد سادسا:

  كالقصدير ( ، الحديد ، النحاساأللمنيـو)  المعادف الحديدية كالغير الحديدة نتاجإ (1
، الحديد، النحاس15 الجدكؿ رقم   كالقصدير : تصنيف الدكؿ حسب انتاج األلمنيـو

 2016القصدير سنة  2014النحاس سنة  2015الحديد سنة  2016سنة   األلمنيـو
مليوف  البلد ألف طن البلد

 طن
 ألف طن البلد ألف طن البلد

 296 العالم 500 18 العالم 180 1 العالم 800 58 العالم

 7,1 الصين 750 5 تشيلي 710 الصين 873 31 الصين

 34 إندكنيسيا 760 1 الصين 34 الياباف 561 3 ركسيا

 811, بيرك 380 1 بيرك 14 الهند 208 3 الهند

 73 بوليفيا 360 1 أمريكا 17 ركسيا 869 2 كندا

الكونغو  41 كوريا ج 471 2 اإلمارات
 الديمقراطية

 ,7 البرازيل 030 1

 77 ميانمار 970 أستراليا 87 البرازيل 635 1 أستراليا

 17, أستراليا 742 ركسيا 3, ألمانيا 247 1 النركيج

 114 فيتناـ 708 زامبيا ,, أمريكا 971 البحرين

 811 ماليزيا 696 كندا 1, أكرانيا 869 السعودية

المملكة  818 أمريكا
 المتحدة

الكونغو  515 المكسيك 7
 الديمقراطية

8 

   www.usgs.gov/statistics ككالة الواليات اٞنتحدة األمريكية للمسح اٛنيولوجيالمصدر: 

http://www.usgs.gov/statistics
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 لماس (كأنتاج  أىم المعادف الثمينة كاألحجار الكريمة ) الذىب، البالتين، إ (2

 نتاج المعادف الثمينة: تصنيف الدكؿ حسب إ16 الجدكؿ رقم
 كيلوغراـ  070002قراط =  1مالحظة: 

 2016ألماس سنة  2014البالتين سنة  2016الذىب سنة 
 مليوف قراط البلد طن البلد طن البلد
 121,7 العالم 161 العالم 3111 العالم

 47 ركسيا 777 جنوب إفريقيا 411 الصين

 717, بوتسوانا 1, ركسيا 17, أستراليا

 7817 أستراليا 77 زيمبابوم 17, ركسيا

 7,18 الكونغو الديمقراطية 11,77 كندا 77, أمريكا

 7717 كندا 81,17 أمريكا 717 كندا

 7 أنغوال 81377 الدكؿ األخرل 717 بيرك

 314 جنوب إفريقيا   747 جنوب إفريقيا

 17, زيمبابوم   7,1 المكسيك

 711 ناميبيا   777 أكزبكستاف

 711 سيراليوف   777 إندكنيسيا

   www.usgs.gov/statistics ككالة الواليات اٞنتحدة األمريكية للمسح اٛنيولوجيالمصدر: 
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 العالمفي  موارد الطاقة: بعالمحور السا

 تمهيد: 

: الطاقة عنصر أساسي للحياة على األرض، حيث ٪نتاج اٛنسم إٔب طاقة للقياـ بأعمالو اٞنختلفة؛ مثل 
اٞنشي، كالركض، ك٬نكن اٜنصوؿ عليها من خالؿ تناكؿ األطعمة كاٞنشركبات اٞنختلفة، أك من خالؿ التنف ، 

حث تسًن اٜنياة بشكلو أفضل، كىي قدرة اٛنسم على إ٤ناز عمل أك مهمة ما، فال ٬نيكن أف كتستخدـ الطاقة 
٪ندث أم عمل دكلا مهما كاف بسيطان كسهالن، حث أف خاليا اٛنسم تستخدـ الطاقة للقياـ بأعماٟنا اٞنختلفة، 

 .كُب ىذا اٞنقاؿ سنتحدث عن أشكاٟنا كأنواعها

آالهتا كمعداهتا من  ٓنتاج كل أنواع الصناعة إٔب طاقة تقـو بتسيًنفكما ٪نتاج اإلنساف إٔب الطاقة، كذلك  
أجل القياـ بعملها إلنتاج منتجاهتا النهائية أك نصف اٞنصنعة، سواء كانت سلعا أـ آالت، كسائل نقل، ألبسة أك 

ر، كىذا عائد إٔب درجة تطور اجملتمعات البشرية معدات كغًنىا. كقد اختلفت أنواع الطاقة كتنوعت عرب العصو 
كبالتإب تغًن كإرتقاء كسائل اإلنتاج كقواىا اٞننتجة عرب العصور، ٣نا أكجب إدخاؿ مواد جديدة ٓب تكن مستخدمة 
قبل ذلك ُب عمليات اإلنتاج، كابتكار طرؽ ٢نتلفة ُب كيفية اٜنصوؿ على الطاقة من أجل ٓنريك اآلالت 

   .كمعدات االنتاج

 مفهـو الطاقة أٌكال:

" كىي تعين " قول فيزيائية تسمح بػ  Energeia" كيونا٘ب " Energia ذات أصل التيين " الطاقة كلمة 
 1اٜنركة ". كالطاقة ىي اٞنقدرة على الشىء. أما التعاريف االصطالحية فهي كاألٌب:

 من أجل القياـ بعمل شاؽ ُب مكاننا "، " الطاقة ىي اليت ٓنرؾ اآلالت اليت نستعملها ُب اٜنياة اليومية

كما تعرؼ بػ " الطاقة  بألا القدرة على إ٤ناز عمل كىي تظهر ُب أشكاؿ ٢نتلفة مثل الطاقة اٜنركية، كالطاقة 
 الكامنة، أك على شكل حرارة أك عمل ميكانيكي أك طاقة كهربائية أك طاقة التفاعالت الكيميائية .....إْب "

٬نكننا أف نستنبط تعريفا شامال ىو أف: " الطاقة ىي الوسيلة الرئيسية اليت يعتمدىا من ىذه التعاريف  
اإلنساف لتحقيق عآب أفضل كراحة أكرب ، كما ألا تعترب اٞنفتاح الرئيسي لنمو اٜنضارة اإلنسانية على امتداد 

 .اٜنقب التار٫نية ٜنياة اإلنساف على األرض
                                                           

 .70، ص 2014، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية، مصر، دكر إنتاج الطاقات المتجددة في إعادة ىيكلة سوؽ النفطػ ىشاـ حًنز،   1
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صائص أكالعناصر اٞنوجودة ُب الكوف، فالكوف مكوفه بشكلو الطاقة ىي إحدل اٝنكما نستنتج أف  
أساسيٍّ من األجساـ اٞنادية اٞنختلفة اليت نراىا من حولنا كاليت تتكٌوف من ذرات كالكواكب كالنجـو كما ٓنتويو 

وجودة غًنىا، كىذه الطاقة تؤثر ُب األجساـ اٞنادية اٞنأك األرض، كمن عنصرو آخر كىو الطاقة سواءن كانت الطاقة 
بالكوف كتفرض القوانٌن العلمٌية اٞنوجودة ُب الكوف من حولنا كاليت أصبحت كاٞنسٌلمات بالنسبة لنا، كما ال 
٬نكننا اٛنمع بٌن أشكاؿ الطاقة اٞنختلفة بتعريف كاحدو فقط، كأٌما أقرب ما ٬نكننا تعريف الطاقة من خاللو ىو 

 .قدرة نظاـو ما على إحداث الشغل

 أشكاؿ الطاقةأىم  ثانيا:

 ٬1نكن أف توجد الطاقة على عدة أشكاؿ كتصنيفات نذكر منها: 

ىي إحدل أنواع الطاقة اليت تنتج بشكلو أساسي من التفاعالت  :Chemical Energy الطاقة الكيميائية (1
االحداؽ ن طريق الكيميائية، كما تنتج عن احداؽ كربوف اٝنشب مع األكسجٌن، باإلضافة إٔب أٌلا تنتج ع

كال بٌد من اإلشارة إٔب  ،تلقائيان إٔب طاقة ميكانيكية، أكمن خالؿ شحن البطاريةحيث تتحوؿ  ،الداخلي للطائرة
 . أٌف ىذه العملية يتم ٓنويل الطاقة الكهربائية فيها إٔب طاقة كيميائية ٢نزنة

ألجساـ من مكاف إٔب مكاف ىي الطاقة اليت تنتج بشكلو أساسي من حركة كانتقاؿ ا :الطاقة الميكانيكية (2
آخر، كتكوف ناْنة عن انتقاؿ األجساـ من طاقة الوضع إٔب طاقة حركية، كاليت تظهر بشكلو أساسي من خالؿ 
استخداـ اٞنركحة الكهربائية ُب ٓنويل الطاقة الكهربائية إٔب طاقة ميكانيكية، كيتم قياسها بوحدة اٛنوؿ، كما يوجد 

  .حركة الرياح، كظاىرة اٞنٌد كاٛنزر: كر منهاالعديد من األمثلة عليها، كنذ 

تٌعٌد الطاقة اٜنرارية أقدـ أنواع الطاقة، كتنتقل من خالؿ اإلشعاع أك التوصيل أك اٜنمل،   :الطاقة الحرارية (3
كما ألا تنتقل من اٛنسم الساخن إٔب اٛنسم البارد، كتستخدـ ُب إدارة اآللة البخارية، كالصواري ، كاحملركات،  

طاقة الكهربائية عند تشغيل ١نطات الطاقة كما ألا تتحوؿ إٔب الطاقة اٞنيكانيكية عند تشغيل السيارة، أك إٔب ال
يت بالدموديناميكا، كيتم قياسها بشكلو أساسي بالسعرة أك كحدة اٛنوؿ  . اٞنختلفة، كُب القرف التاسع عشر ٚني

ىي إحدل أنواع الطاقة الضركرية ُب حياة اإلنساف، حيث تعٌد الشم  اٞنصدر الرئيسٌي  :الطاقة الشمسية (4
أحد أنواع الطاقة القد٬نة اليت استخدمها اإلنساف ٞنزاكلة نشاطاتو اٞنختلفة، كىي تتحوؿ إٔب ٟنا، ك٬نيكن اعتبارىا 

أشكاؿ ٢نتلفة، حيث ببمكالا التحٌوؿ إٔب طاقة كهربائية، أك كهركضوئية كذلك من خالؿ استخداـ ألواح اٝناليا 
                                                           

   https://mawdoo3.comااللكدك٘ب،            ػ أشكاؿ الطاقة، اٞنوقع1

https://mawdoo3.com/
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قة إ٩نابية، كذلك حسب كيفية الضوئية، كقد صنفها العلماء على أف بعضها طاقة سلبية، كالبعض اآلخر طا
 . استخدامها

ىي أخطر أنواع الطاقة، كتصٌنع مباشرة من خالؿ التحكم ُب تفاعالت كاندماج األنوية  :الطاقة النوكية (5
ـ، 2009الذرية، كتستخدـ ىذه الطاقة ُب احملطات اٞنخصصة لتوليد الكهرباء النوكية، كحسب إحصائيات عاـ 

، كُب الوقت اٜنإب يتم تشغيل حوإب أكثر %14الكهرباء ُب العآب بنسبة حوإب  فقد أثبت بأنو ًب تشكيل نسبة
 . غواصة تعمل هبا 150من 

حيث ٬نكن اٜنصوؿ  ،يت توجد بشكلو أساسي ُب الطبيعيةىي إحدل أنواع الطاقة ال :الطاقة الكهربائية (6
عليها من خالؿ الصواعق كاالحتكاؾ، كما ٬نكن اٜنصوؿ عليها من خالؿ ٓنويل الطاقة الكيميائية إٔب طاقة  
: كهربائية مثل البطاريات، كتستخدـ ُب العديد من اجملاالت اٜنياتية كالتدف ة، كاألجهزة الكهربائية اٞننزلية مثل

 .طبوحدة فول از، كيتم قياسها عادةن الثالجة، كالتلف

ىي الطاقة اٞنتولدة من حركة اإللكدكنات ُب ٠ناؿ كهربائي ػ مغناطيسي. كمثاؿ  الطاقة الكهركمغناطيسية: (7
عليها اٞنوجات الكهركمغناطيسية اليت يبعثها الراردار إللتقاط نبضات صادرة عن أجساـ طائرة. كىذا النوع من 

 الطاقة مهم جدا ُب التطبيقات العملية كالعلمية، كِناصة ُب حقوؿ نقل الطاقة كٓنويلها.

 تطور استخداـ الطاقة ثالثا:

قد عرؼ االنساف الوقود منذ أقدـ العصور، ذلك منذ أف ٕنكن من ابتكار طرؽ للحصوؿ على النار  
كقتما يشاء كأينما يشاء، كقد سا٨نت النار كما ىو معركؼ بارتقاء اٛنن  البشرم كزادت من إمكاناتو على 

كالتوسع اٛنغراُب  ُب االستقرار البشرم، فقد أصبح ببمكانو   التالـؤ مع الوسط الطبيعي، كمكنتو من االنتشار 
بفضل النار ( أف يستوطن ُب مناطق باردة، فزادت بالتإب من مقدرتو على استثمار اٞنوارد الطبيعية. كقد كانت 

صدر األكؿ أداة اإلنساف األكٔب ُب اٜنصوؿ على النار من اٞنواد اٞنتاحة   كاألحجار، األخشاب كالعظاـ (، أما اٞن
 للنار فكاف كما زاؿ اٝنشب أك اٜنطب، اٞنادة األكثر انتشارا على سطح األرض كاألكثر سهولة باٜنصوؿ عليها.

أما الطاقة فهي القوة الكامنة، أم اٞنوجودة ُب أية مادة أكلية تستخدـ ألداة عمل من األعماؿ اٞننتجة.  
، أك طاقة البخار بشكل قوة ١نركة أك قوة حرارة كذلك كقد تكوف الطاقة بأشكاؿ ٢نتلفة كاٜنرارة اٞنستخدمة

لتتحوؿ إٔب قدرة كهربائية ٬نكن استخدامها ألغراض ٢نتلفة. كقد تكوف بشكل قدرة ١نركة أيضا باالستخداـ 
 اٞنباشر للطاقة الكامنة ُب بعض مصادر الطاقة، كالطاقة الكامنة ُب اٞنرتفعات أك اٞنساقط اٞنائية.
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كبًنة مستول استخداـ مصادر الطاقة درجة كبًنة تقدـ اجملتمعات البشرية. فقبل   لقد حدد إٔب درجة 
الثورة الصناعية كانت قوة اٜنيواف كقوة اإلنساف   أم القوة اٜنيوية ( كىي القوة األساسية ُب اٜنياة االقتصادية 

ح أساسا ُب توليد الطاقة إلدارة كاالجتماعية. ٍب أصبحت طاقة الفحم اٜنجرم كاٝنشيب كقوة حركة اٞنياه كقوة الريا 
اٞنشاغل الصغًنة كاٞنطاحن منذ القرف الثالث عشر. أما االنقالب الصناعي أك الثورة الصناعية فقد اعتمدت على 
الفحم اٜنجرم للحصوؿ على البخار من أجل إدارة احملركات كاآلالت. ٍب دخلت منذ فدة ليست بعيدة، الطاقة 

لغاز الطبيعي إلدارة اآلالت كاٞنصانع. كقد دخلت مصادر الطاقة الكالسيكية    اٞنستخدمة من حرؽ النفط كا
كالفحم اٜنجرم، النفط، الغاز، اٞنساقط اٞنائية، كقوة الرياح كمصادر طبيعية أخرل (بشكل جديد ُب توليد 

 الطاقة احملركة كذلك عن طريق انتاج الطاقة الكهربائية.

لتفتيش عن مصادر جديدة للطاقة رخيصة كنظيفة كمضمونة، فقد ٍب أصبح الشغل الشاغل للبشرية ىو ا 
ٕنكن اإلنساف من االستفادة من تفجًن الذرة ُب توليد الطاقة الكهربائية، كلكن على من ألا نظيفة إال ألا تعد 

بة الزراعية دائما مصدرا ٝنطر رىيب ٬نكن أف يؤدم إٔب ىالؾ األنواع اٜنيوية كتشويو ُب مورثاهتا أك إٔب تلويث الد 
 أك مصادر اٞنياه كحث اٟنواء.

أما الطاقة اليت ٬نكن اٜنصوؿ عليها من مساقط اٞنياه فتعد طاقة نظيفة كمفيدة جدا ألنو يتم اٜنصوؿ  
عليها عادة ببناء السدكد اليت ٬نكن استخدامها لي  فقط لتوليد الطاقة الكهربائية كإ٧نا ُب الزراعة كالرم اليت ٓنتاج 

رية. كباستطاعة التقدـ التقين  االستفادة من اٞنساقط الطبيعية للمياه كالشالالت الكبًنة لتوليد الطاقة إليها البش
الكهربائية مباشرة. كلكن يبقى توزيع اٞنصادر اٞنائية اٞنناسبة إلقامة السدكد كبناء مولدات الطاقة على اٞنساقط 

 جمعات البشرية باٞنوارد اٞنائية الكافية.اٞنائية، قليال على سطح األرض كال ٓنضى كل الدكؿ كالت

كبالنسبة لطاقة الرياح فعلى الرغم من أف اإلنساف قد استخدمها منذ القدـ إال أف تقنيات استخدامها  
لتوليد الطاقة الكهربائية كإدارة اٞنعامل ال زالت غًن كافية كىي مكلفة جدا، كال ٕنكننا من اٜنصوؿ على مقادير  

باإلضافة لذلك قلة األماكن الصاٜنة لدكيب مثل تلك اٞنراكح نظرا ٜناجة ىذه اٞنراكح إٔب د٬نومة كبًنة من الطاقة. 
 ُب ىبوب الرياح بسرعات مناسبة.

أما الطاقة الشمسية اليت تعد اٞنصدر اٜنقيقي كاألساسي لسطح األرض، إال ألا ال زالت غًن مستخدمة  
أف اٞنستقبل سيكوف للطاقة الشمسية اليت ال تنضب قياسا لعمر  باٞنعىن االقتصادم الواسع، كلكن ٬نكن القوؿ

األرض، كىي متوافرة على معظم سطح األرض طيلة أياـ السنة، كإف كانت اٞنناطق اٞندارية كاالستوائية تنعم 
بسطوع مشسي كبًن كدائم. فعلى سبيل اٞنثاؿ تقدر كمية الطاقة الشمسية اليت تتلقاىا أراضي السعودية من 
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مليوف كيلو كاط ساعي، كىي تساكم أربعة ماليٌن ميغاكاط، ك٥نتاج إلنتاج ىذه الطاقة ٥نو  100  بنحو الشم
مليار برميل ال يعادؿ  186مليار برميل من النفط، كبالتإب فبف ما ٕنتلكو السعودية من النفط كاٞنقدر بنحو  10

  1يوما. 18,6أكثر ٣نا يسقط على أراضيها من طاقة مشسية ٞندة 

 مصادر الطاقة في العالم ابعا:ر 

 2:إف أىٌم مصادر الطاقة اٞنستخدمة حاليان، كتلك اٞنتوقع أف يكوف ٟنا شأف ُب توفًن الطاقة للبشرية، ىي 

كالنفط كالغاز الطبيعي، ك٫نتزف ىذا  اٜنجرم كيتمثل ُب الفحم   الطاقة اٟنيدرككاربونية ( الوقود األحفورم: (1
حيث يسهم  يكالوقود األحفورم ىو مصدر الطاقة الرئيس .الوقود  طاقة كيميائية( ٬نكن االستفادة منها عند حرقو

، كألنو مصػػػػدر قابل للنضوب، كبسبب مشكالت التلوث البي ي، 90ّنا يربو على  % من الطاقة اٞنستخدمة اليـو
 .ًن كتطوير مصادر أخرل للطاقةفبف البحث حثيث لتوف

ييستفاد منها عرب التسخٌن اٞنباشر ُب عمليات تسخٌن اٞنياه كالتدف ة كالطهي، كما ٬نكن  الطاقة الشمسية: (2
 (. ٓنويلها مباشرة إٔب  طاقة كهربائية( بواسطة  اٝناليا الشمسية

األرض، كُب بعض اٞنناطق حيث ييستفاد من ارتفاع درجة اٜنرارة ُب جوؼ  :الطاقة الحرارية الجوفية (3
تنتشر ىذه  ػ مثالن  اإب الينابيع اٜنارة، ففي أيسلندتكوف ىذه  الطاقة اٛنوفية( قريبة من سطح األرض فتوجد بالت

 .الينابيع، كييستفاد منها ألغراض التدف ة كالتسخٌن

زراعية اليت يتم ية كالالنباتكىي اٞنخلفات اٜنيوية، كىذا التصنيف يشمل: الكتل الحيوية )البيوماس(: (4
 .ٔنمًنىا ُب حفر خاصة ليتصاعد منها غاز اٞنيثاف، كىو غاز قابل لالشتعاؿ

٬نٌثل نوعان مهمان من أنواع الوقود، كىو مرشح ألف يكوف لو دكر كبًن ُب تأمٌن الطاقة ُب  غاز الهيدركجين: (5
اٞنستقبل، كقد ظهرت سيارات تعمل على غاز اٟنيدركجٌن، كأبرز تطبيقاتو االسػػػتفادة منو ُب  خاليا الوقود(، كىي 

خلها مباشرة بتمرير اٟنيدركجٌن كاٟنواء هبا، خاليا كاعػػػدة بتطبيقات كاسعة ُب اٞنستقبل، كيتم توليد الكهرباء دا
كعبػػر آناد اٟنيػػػػػدركجٌن كاألككسجٌن ٥نصل على  طاقة كهربػػػائية(، كأما ٢نلػػػػفات ىذه العملية فهي اٞناء فقػػػػػط، 

 .أم إف  خػػػػػاليا الوقود( ال تسػهم ُب تلويث البي ة
                                                           

 .189، ص 1997، منشورات جامعة حلب، كلية األداب كالعلـو اإلنسانية، سوريا، أسس الجغرافيا البشرية كاالقتصاديةػ إبراىيم أ٘ند سعيد،  1
   https://ar.wikibooks.orgػ مصادر الطاقة  2

https://ar.wikibooks.org/
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اٞنفاعالت النػػوكية، كييستفاد منها ُب تسيًن السػػػػفن  تنتج عن  االنشطار النوكم( ُب الطاقة النوكية: (6
كالغػواصات كتوليد  الطاقة الكهربائية(، كأبرز سلبياهتا  النفايات اٞنشعة( النػػػػاْنة، كمشكلة التخلص منها، 

 .كضوابط السػػػػالمة العالية الالزمة ٞننع انفجار اٞنفاعل، أك تسٌرب اإلشعاعات منو

كىي مساقط اٞنياه كالسدكد كحركة  اٞنٌد كاٛنزر( كطاقة الرياح، كلذا تيقاـ ١نطات  كية:المصادر الميكاني (7
 توليد الكهرباء( عند السدكد كالشالالت كمناطق اٞند العإب كربوع الرياح الشديدة الستغالؿ قوة الدفع 

 .اٞنيكانيكية ُب تشغيل التوربينات

 :إمكانية ْندد تلك الطاقة كاستمراريتهاكىناؾ تصنيف للطاقة كمصادرىا يقـو على مدل  

 كالغاز الطبيعي كاٞنواد الكيميائية، كىي مستنفذة ، البدكؿ، تشمل الفحم :أك المستنفذة الطاقة التقليدية
 .تعويضها ٠نددان ُب زمن قصًنا ثانية أك أللا ال ٬نكن صنعه

  طاقة اٞنياه أك األمواج، الطاقة الشمسية، تشمل طاقة الرياح كاٟنواء يلة:البدالطاقة المتجددة أكالنظيفة أك ،
 .الطاقة اٛنوفية ُب باطن األرض كطاقة الكتلة اٜنيوية، كىي طاقات ال تنضب

 الطاقة الناتجة من المصدر خامسا:

استخداـ مصدر الطاقة، كالنفط أك الغاز الطبيعي أك الفحم اٜنجرم، تتحرر كمية طاقة معينة  عند 
ٔنتلف من مصدر إٔب آخر. كمن اٞنهم اإلنتباه إٔب ىذه الكمية ُب سياؽ دراستنا للطاقة كمصادرىا. كفيما يلي 

 اٛندكؿ يوضح الكمية الناْنة من كل مصدر، مرتبة من األكثر إٔب األقل:

 : كمية الطاقة المحررة حسب كل مصدر 17 ؿ رقمالجدك 
 الترتيب كمية الطاقة ) ميغا جوؿ ( المصدر ) كغم (

( 3,14)  اليورانيـو
7 

1 

 2 ,411 ديزؿ

 3 83 دىن حيواني

 4 8118 غاز طبيعي

 5 ,71, فحم حجرم

 6 7,ـ  73 خشب ) حطب (

 7 71 سكر

 233، ص 2015، عماف، األردف، 1، دار كائل للنشر، طاقتصاديات الموارد كالبيئة١نمد الركابدة، ك  عبد الرزاؽ بين ىا٘ب المصدر:



 الاقتصـــــــــــاديـــــــة الجغـــــــرافيــــــا

 

 

133 

ٔنتلف كمية الطاقة احملررة من كل مصدر، كٔنتلف بٌن نوع كآخر من اٞنصدر نفسو، كخاصة بٌن بٌن    
( تكافئ كمية  U235ورانيـو   أنواع اٝنشب اٞنختلفة، أك بٌن مشتقات النفط اٞنختلفة. لكن الطاقة احملررة من الي

الطاقة احملررة من اٞنصادر األخرل ّناليٌن اٞنرات. كعلى سبيل اٞنثاؿ تكافئ كمية الطاقة احملصوؿ عليها من 
  1من النفط أك الغاز الطبيعي ّنليونٌن إٔب ثالث ماليٌن مرة. اليورانيـو كمية الطاقة احملصوؿ عليها

 مفي العاللتوزيع الجغرافي للطاقة ا سادسا:

 :م مصادر الطاقة في العالمىاإلنتاج العالمي أل (1

 اإلنتاج العالمي من النفط الخاـ -أ 

 2017نتاج العالمي للنفط حسب األقاليم كالدكؿ الكبرل سنة اإل: 18 الجدكؿ رقم
 لتر ( 159برميل=  1)  الوحدة: ألف برميل يوميا

 حسب أكبر الدكؿ انتاجا حسب األقاليم العالمية
 اإلقليم الدكلة اإلنتاج اإلقليم

 78711 الواليات المتحدة األمريكية ,777, أمريكا الشمالية

 77717 العربية السعودية ,173 أمريكا الجنوبية

 77,11 ركسيا االتحادية 8177 أكربا

 ,473 إيراف  74,33رابطة الدكؿ المستقلة

 4387 كندا  87171 الشرؽ األكسط

 41,7 العراؽ ,371 إفريقيا

 8781 اإلمارات العربية 1317 آسيا

 ,834 الصين  92649 العالم

Source : BP Statistical Review Of World Energy, June 2018, 67
th 

edition, p 14 

 

 

 

 

 

                                                           
 .233، ص 2015، عماف، األردف، 1، دار كائل للنشر، طاقتصاديات الموارد كالبيئة، ١نمد الركابدةك  عبد الرزاؽ بين ىا٘ب ػ 1
  ،مولدكفيا، ركسيا االتحادية، طاجاكستاف، تركامنستاف، رابطة الدكؿ المستقلة: أرمينيا، أذربيجاف، بيالركسيا، كازاخستاف، كورديستاف

 أككرانيا، أكزبكستاف.
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 اإلنتاج العالمي من الغاز الطبيعي -ب 

 2017نتاج العالمي من الغاز الطبيعي حسب األقاليم كالدكؿ الكبرل سنة : اإل19 الجدكؿ رقم
 الوحدة: مليار متر مكعب

 حسب أكبر الدكؿ انتاجا حسب األقاليم العالمية
 اإلقليم الدكلة اإلنتاج اإلقليم

 18411 الواليات المتحدة األمريكية 71711 أمريكا الشمالية

 ,811, ركسيا االتحادية 717 أمريكا الجنوبية

 817,, إيراف 4717, أكربا

 71,18 كندا 37111 رابطة الدكؿ المستقلة

 71111 قطر 1717, الشرؽ األكسط

 ,7471 الصين 1,, إفريقيا

 ,7,81 النركيج 7111, آسيا

 77811 أستراليا 3681,4 العالم

Source : BP Statistical Review Of World Energy, June 2018, 67
th 

edition, p ,3 

 اإلنتاج العالمي من الفحم -ج 

 2017حسب األقاليم كالدكؿ الكبرل سنة  الفحمنتاج العالمي من : اإل 20 الجدكؿ رقم
 مليوف طنالوحدة: 

 حسب أكبر الدكؿ انتاجا حسب األقاليم العالمية
 اإلقليم الدكلة اإلنتاج اإلقليم

 ,71411 الصين  47117 أمريكا الشمالية

 81718 أمريكا 13,, أمريكا الجنوبية

 7114, أستراليا ,7,41 أكربا

 ,741, الهند 1713, رابطة الدكؿ المستقلة

 ,171,  أندكنيسيا 713 الشرؽ األكسط

 7,18, ركسيا 71411 إفريقيا

 748 إفريقيا الجنوبية 17,18, آسيا

 714, كلومبيا 3768,6 العالم

Source : BP Statistical Review Of World Energy, June 2018, 67
th 

edition, p 8, 
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 االستهالؾ العالمي ألىم مصادر الطاقة في العالم 2ػ  6 (2

 2017: االستهالؾ العالمي لمصادر الطاقة حسب مناطق العالم  21 الجدكؿ رقم
 : مليوف طن تعادؿ النفطوحدةال

 الغاز الطبيعي النفط أقاليم العالم
الفحم 
 الحجرم

 الطاقة النوكية
الكهرباء 

 المائية
الطاقة 
 المتجددة

 المجموع

 2772,8 77711 7,417 7,17, 8,813 37711 ,77731 الشماليةأمريكا 

 711,6 ,8,1 18,,7 1 8,11 74717 87313 أمريكا الجنوبية

 1969,5 7,713 78714 77,11 7,14, ,4111 ,1871 أكربا

 978 717 1,11 117, 711 47417 7814, رابطة الدكؿ المستقلة

 897,2 714 411 ,71 311 4,718 4,7 الشرؽ األكسط

 449,5 111 717, ,81 7817 7,717 77,18 إفريقيا

 5743,6 71117 ,8171 77711 137, 713,, 7,4814 آسيا

 13511,2 486,8 918,6 596,4 3731,5 3156 4621,9 العالم

Source : BP Statistical Review Of World Energy, June 2018, 67
th 

edition, p 7 

 الطاقوية في العالم كالتكتالت المنظمات سابعا:

لقد نشأت العديد من اٞننظمات كالتكتالت الطاقوية عرب العآب ُب صورة شكل من أشكاؿ التعاكف  
قول العرض كالطلب كالتكامل  اإلقتصادم الدكٕب بغية تنظيم كىندسة السوؽ الطاقوم، انطالقا من التحكم ُب 

 ت الطاقوية نذكر ما يلي:على السلع الطاقوية ُب العآب. كمن أىم ىذه التكتال

 كٔنتصر  Organization of the Petroleum Exporting Countries :منظمة الدكؿ المصدرة للنفط (1
  السعودية، إيراف، العراؽ، الكويت، فنزكيال،  دكلة أحد عشرىي منٌظمة عاٞنية تضم ، ( OPEC  :أكبك  

تعتمد على صادراهتا النفطية اعتمادا كبًنا  العربية اٞنتحدة ( ، ٤نًنيا، ليبيا، كاإلماراتاإلكوادكراٛنزائر، أنغوال، 
لتحقيق مدخوٟنا. كيعمل أعضاء األكبك لزيادة العائدات من بيع الٌنفط ُب الٌسوؽ العاٞنية. ٕنلك الٌدكؿ األعضاء 

. 2015حسب إحصائيات  % من االحتياطي العاٞني للٌنفط73% من الناتج العاٞني ك42ُب ىذه اٞننٌظمة 
، كمقٌرىا ُب فنزكيال ،الكويت ،العراؽ ،إيراف ،السعودية من ، ككانت تضم كل1960  عاـ بغداد تأٌسست ُب

يعترب اٟندؼ من تأسي  اٞننظمة ىو تنسيق كتوحيد سياسات ْنارة النفط بٌن الدكؿ األعضاء، لضماف  .فيينا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1960
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7
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 ،عاؿ كمنتظم إٔب الدكؿ اٞنستهلكةأسعار عادلة كمستقرة ٞننتجي النفط. كاستمرار اإلمدادات من البدكؿ بشكل ف
 .كضماف جين أرباح عادلة للبلداف اٞنستثمرة ُب ىذه الصناعة

 Organization of Arab Petroleum Exporting قطار العربية المصدرة للنفطمنظمة األ (2

Countries  :   أكابكOAPEC  )تفاقية ًب التوقيع على إبع دكٕب. أسست ّنوجب إقليمية ذات طا عربية منظمة
العربية اٞنملكة  ،دكلة الكويت . بٌن كيل من1968يناير  9ُب  تالعاصمة اللبنانية بًنك  ميثاقها ُب
إنضم   1970ُب عاـ  .مقران رئيسيان للمنظمة دكلة الكويت ، كًب اإلتفاؽ على أف تكوفالليبية لدكلةاك  السعودية
، 1971إٔب اٞننظمة. ُب ديسمرب عاـ  ٣نلكة البحرين، ك اإلمارات العربية اٞنتحدة ،قطر ،ريةاٛنمهورية اٛنزائ كل من

نشاء اٞننظمة كاٞنتعلق بشركط قبوؿ إنضماـ أعضاء جيدد ُب اٞننظمة عيدؿ أحد بنود اٞنادة السابعة من إتفاقية إ
إنضم كل  1972ُب عاـ ك "، وطينالرئيسي كاألساسي لدخلو ال أف يكوف البدكؿ ىو اٞنصدر كالذم نص على "

، 1973ُب عاـ  ٗنهورية مصر العربية للمنظمة. كبعدىا إنضمت اٛنمهورية العربية السورية، ٗنهورية العراؽ من
كىناؾ عالقة تربط بٌن   .، ليصبح عدد األعضاء إحدل عشرة دكلة عربية1982ُب عاـ  اٛنمهورية التونسيةك 

، على الرغم من كجود فارؽ كبًن بٌن أىداؼ كل منهما. ( أكبك   اٞننظمة كبٌن منظمة الدكؿ اٞنصدرة للبدكؿ
تأٌب ىذه العالقة لوجود سبعة أعضاء من منظمة  أكابك( أعضاء ُب منظمة  أكبك(، إضافة إٔب مصر اليت تشارؾ 

ك( كمراقب. كقد شهدت صناعة البدكؿ ُب دكؿ اٞننظمة تطورات متالحقة ُب ٢نتلف ُب اجتماعات منظمة  أكب
اجملاالت، األمر الذم ساىم ُب تدعيم مكانة اٞننظمة كتفعيل دكرىا ُب سوؽ البدكؿ العاٞني. ففي 

مليار برميل، كىذا ٬نثل  633من الزيت اٝناـ ُب دكؿ اٞننظمة أكثر من  بلغت االحتياطيات اٞنؤكدة2000 عاـ
تريليوف مد  35أكثر من  الغاز الطبيعي % من االحتياطي العاٞني، كما بلغت احتياطياهتا من61أكثر من 

 .% من االحتياطي العاٞني من الغاز الطبيعي22مكعب، كىو يشكل أكثر من 

 :IPECمجموعة الدكؿ المستقلة المصدرة للبتركؿ  (3

، كىي  Non Opecىي ٠نموعة الدكؿ اٞنصدرة للنفط غًن األعضاء ُب أكبك، ككانت تعرؼ سابقا  
 كٓب تسجل ُب األمم اٞنتحدة.منظمة غًن رٚنية 

، دفع ببعض الدكؿ 1988ٍب اليارىا سنة  1987كٓنسنها سنة  1986بعد اليار أسعار النفط سنة  
اٞنصدرة خارج أكبك، إٔب اٞنبادرة بعقد اجتماع يضم أىم اٞنصدرين خارج أكبك،خاصة كأف أكبك كانت ٕنر 

إٔب دعوة بعض  1988ىذه اٞنتغًنات دفت مصر ُب مارس ّنرحلة خطًنة من عدـ التوافق بٌن أعضائها. كأماـ 
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الدكؿ اٞنصدرة للنفط من خارج أكبك لعقد اجتماع حضره كل من   مصر، عماف، اٞنكسيك، ماليزيا، أنغوال 
ككولومبيا (، ٍب توالت االجتماعات كانضمت دكؿ أخرل ىي   ركسيا الفيدرالية، الصٌن، البحرين كالنركيج (، كُب 

األمريكيتٌن كمقاطعة ألربتا الكندية، كمن أىم أىداؼ اٞننظمة ما  ضمت كالييت أالسكا كتكساسان 1995عاـ 
 يلي:

 التعاكف كالتشاكر كتبادؿ اٞنعلومات كالتنسيق مع دكؿ أكبك؛ 

 ٓنقيق مستول مناسب من األسعار؛ 

 ٓنقيق االستقرار ُب سوؽ النفط العاٞنية؛ 

بٌن أعضائها كمع دكؿ أكبك، ككانت اجتماعات اٞننظمة تعقد ُب كقد توالت اجتماعاهتا كمشاكراهتا فيما  
لندف أك ُب الدكؿ األعضاء، كعادة ٪نضر أعضاء من إيبك ك أكبك ُب اجتماع اٞننظمتٌن لزيادة تفاعل دكؿ 
اٞننظمتٌن، إال أف دكؿ   النركيج، عماف، ركسيا كاٞنكسيك ( ىي األكثر تفاعال مع دكؿ أكبك ُب سياساهتا 

 1ية كالسعرية.اإلنتاج

 IEA    :International Energy Agenc الوكالة الدكلية للطاقة (4

. كما ٕنتلك اٞننظمة تسويق تقنية الطاقة كاستخداماهتا، ك كلية تعمل ُب ٠ناؿ البحث ككتطويرىي منظمة د 
دكلة  16من  1973تشكلت اٞننظمة عاـ  .٬نكنها بواسطتو التدخل ُب السوؽ رصيدا اسداتيجيا من النفط

أعلنت اإلدارة الدكلية للطاقة   1974نوفمرب  15ُب . أزمة النفط صناعية بغرض التصرؼ اٛنماعي ٞنواجهة
تعمل ككالة الطاقة  .باري  ، كأف يكوف مركزىاOECD االقتصادية عن منظمة التعاكف كالتنميةكمنظمة مستقلة 

 :الدكلية على ٓنقيق األىداؼ اآلتية

 ؛صوف نظم التعامل مع االضطرابات اليت تعرفها اإلمدادات النفطية كْنويدىا 

 سياسات الطاقة الرشيدة ُب سياؽ عاٞني، من خالؿ العالقات التعاكنية مع الدكؿ غًن األعضاء،  تعزيز
 ؛كاٞنؤسسات الصناعية كاٞننظمات الدكلية

 يىة الطلب، عرب ت فعيل نظاـ معلوماٌب دائم حوؿ سوؽ النفط الدكلية، كٓنسٌن إمدادات الطاقة ُب العآب كبًنػٍ
 .كفاءة استخداـ الطاقة  تطوير مصادر بديلة للطاقة كزيادة

                                                           
   62، ص 2017ػ  2016، جامعة اٞنسيلة، اٛنزائر،  مطبوعة لمحاضرات في مقياس " اقتصاديات الطاقة "ػ بن ١ناد ٚنًن، 1
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  تعزيز التعاكف الدكٕب ُب ٠ناؿ تكنولوجيا الطاقة، كاٞنساعدة ُب ٓنقيق التكامل بٌن السياسات البي ية كالطاقة. 

، التشيك ٗنهورية، كندا،  بلجيكا، النمسا، أسداليا :ىي بلدا عضوا 29 حاليا تضم ككالة الطاقة الدكلية 
، لوكسمبورغ، كوريا اٛننوبية،  الياباف، إيطاليا، إيرلنداىنغاريا، ، اليونافأٞنانيا، ، فرنسا، فنلندا، إستونيا، الدا٧نارؾ
الواليات ، اٞنملكة اٞنتحدة، تركيا، سويسرا، السويد، إسبانيا، سلوفاكيا، الربتغاؿ، بولندا، النركيجنيوزلندا، ، ىولندا
 .أيضا بفرصة اٞنشاركة ُب أعماؿ الوكالة كمالحظ األكركبيةاٞنفوضية  ٓنظى. كما اٞنتحدة

كمنظمة حكومية  و منتدلى: Gas Exporting Countries Forum منتدل الدكؿ المصدر للغاز  (5
مصاّب  يهدؼ اٞننتدل ٜنماية كالدفاع على ،الدكحة كلكن يقع مقرىا ُب، طهراف ُب 2001 تأسست ُب دكلية

 5دكؿ مراقبٌن. من بٌن األعضاء أكرب  5دكلة ك 12تتكوف ىذه اٞننظمة من  .للغاز الطبيعي الدكؿ اٞنصدرة
لعاٞني % من اإلحتياطي ا73 على الذين يسيطركف .اٛنزائر ،فنزكيال ،قطر ،إيراف ،ركسيا: مصدرين للغاز الطبيعي

 .% من اإلنتاج42 ك
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 خاتمة عامة:

مت بأسلوب سهل كمبسط، حيث بدأت ّنحور ية قدٌ سملت ىذه اٞنطبوعة على سبعة ١ناكر أساتشا 
مدخل إٔب اٛنغرافيا االقتصادية، ٍب جغرافيا السكاف، كما ًب اإلٞناـ ّنختلف ٠ناالت اٛنغرافيا االقتصادية اليت تتمثل 

نتاج اٞنعد٘ب الطبيعية كالبشرية ككيفية تنميتها،جغرافيا النشاط الزراعي كالصناعي ُب العآب، جغرافيا اإلُب اٞنوارد 
 كالطاقوم ُب العآب كذلك. 

كهبدؼ جعل ىذه الدركس أكثر دقة كسهولة ًب االعتماد على ٗنلة من االحصائيات كالبيانات بغية  
ناحية النظرية كقياسو ُب اٛنانب التطبيقي، مدعما بذلك كُب كثًن كل ما تطرقنا إليو من اللتقريب كتوضيح أكثر 

 من اٜناالت بأمثلة توضيحية كمكملة.

كرغم كل ىذا ال ينبغي اف نقوؿ أننا قد أحطنا بكل التفاصيل كموضوعات اٛنغرافيا االقتصادية، نظرا  
ت االقتصادية اليت ٬نارىا االنساف، فهو للمجاالت اٞنتعددة اليت يشملها ىذا اٞنقياس كاليت تتعلق ّنختلف النشاطا
لذا ينبغي على الطالب أك أم باحث  ١نصلة ٗنلة من العلـو أ٨نها علم االقتصاد، السكاف، الزراعة، البي ة......

 أال يهمل مثل ىذه اٞنواضيع اليت ٟنا عالقة كطيدة ُنل اٞنشكالت االقتصادية. 
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