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 مفهوم اجلغرافيا االقتصادية

     إعداد األستاذ سليم زاوية                                                                                                          
 جامعة األمري عبد القادر قسنطينة                                                                                                      

 تقدمي عام:

 أصبحت اجلغرافية االقتصادية حمطة اهتمام اجلغرافيني يف لآلونة األخرية ألسباب ثالث: 

جمموع التحوالت اجلغرافية اليت ارتبطت أساسا بتحوالت اقتصادية سواء على مستوى دول يتمثل من جهة يف  السبب األول: 

املركز أو اهلامش، أو داخل احليز الريفي أو احليز احلضري. ومن جهة اثنية فإن الوقائع االقتصادية أصبح هلا دور مهم يف اختاذ 

هذه األشياء كانت هلا أاثر ونتائج مكانية  ن ومتثالنه للعامل.  كلجمموعة من القرارات اإلنسانية ودور مهم يف بناء ثقافة اإلنسا

 )جمالية(، صارت تستقطب اهتمام اجلغرافيني.

   علميني خمتلفني مها: يرجع إىل قضية ابستمولوجية أساسية تتمثل يف التقاطع املعريف بني حقلني السبب الثاين:

 بكثري من املفاهيم.  األول الذي أمد وأغىن حقل اجلغرافيا االقتصاد:علم  .أ

الذي كان يقتصر على دراسة الوقائع االقتصادية   أببعاده املكانية أن يطور الفكر االقتصادي علم اجلغرافيا: استطاع. ب      

الصرفة. تطور هذين العلمني أدى إىل عدم تعارض اجلوانب االقتصادية لإلنسان وابقي اجلوانب اإلنسانية األخرى )الثقافية، 

 االجتماعية...( النفسية، 

وأتثره بتيارات ما بعد احلداثة، هذه األخرية اليت وضحت أبن السلوك   يتعلق أساسا بتطور الفكر االقتصادي  السبب الثالث:

ال ميكن فصله عن سلوكه الثقايف والديين )كان دور  العقالين لإلنسان االقتصادي والذي يشكل املوضوع الرئيسي لعلم االقتصاد

 لألنثروبولوجيا. كبري دور كبري 

 اجلغرافيا االقتصادية: تعريف – 1

من علم االقتصاد وعلم اجلغرافيا،  نستهل هذا احملور بسؤال حموري ابعتبار اجلغرافيا االقتصادية أتخذ أو تستمد عدة معلومات  

 ؟ ؟ أو ميكن تسميتها ابلعلم املزدوج هــل ميكن اعتبارها علم ملتقى أو تقاطع العلوم

 اجلزم أبن اجلغرافيا االقتصادية هي مفرتق حقلني معرفيني خمتلفني، فهذا ال ينفع يف حتليل موضوعها.لقد مت 
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  .أوال: ألن هذه املسألة تضاعف املشكل حيث يقتضي األمر تعريف أو حتديد موضوع كل من علم االقتصاد وعلم اجلغرافيا

يثبت استحالة تطور املعارف اليت حتتل األماكن الوسطى   رة، واتريخ العلوماثنيا: أن مراكز التقاء العلوم هي أماكن ليست اثبتة و قا

 بني احلقول املعرفية، هلذا نورد تعريفني أساسيني: 

 التحديد األول: 

إىل  موضوع اجلغرافية استقيناه من علم االقتصاد ابعتباره يدرس السلوك أو الفعل العقالين لإلنسان، فهذا السلوك الذي يسعى

حتقيق احلاجيات الالمنتهية عن طريق سعيه املستمر يف البحث عن استخدام أو استغالل املوارد النادرة فعندما تتبىن اجلغرافية 

موضوع علم االقتصاد فهي تتناوله من زاوية خاصة، حيث تركز على اآلاثر اجملالية هلذا السلوك العقالين وأيضا هتتم ابآلاثر 

واملكانية( إن اجلغرافيا  )عالقة أتثري وأتثري بني األنشطة االقتصادية للمكان على نفس هذا السلوك العقاليناالسرتجاعية )اجلغرافية(  

( داخل مكان معني. وهدا Homme économiqueاالقتصادية هتتم ابلوقائع من حيث هي نتاج لإلنسان االقتصادي )

 علم االقتصاد اجملايل.التحديد ساهم يف تطور اجلغرافية االقتصادية وأيضا يف تطور  

 التحديد الثاين:  

بتوزيع املوارد والثروات، مواقع اإلنتاج، هتتم ابجلهات االقتصادية واملبادالت ... فهي هتتم ابالقتصاد  هتتم اجلغرافية االقتصادية

بعوامل متباينة و متفاعلة ومتضامنة ال مفسرة هذا التوزيع الغري املتجانس  أساسا وتركز على التوزيع الغري متكافئ للثروة وللموارد

 حتصرها يف اجلوانب االقتصادية، بل هي عوامل تتفاعل إىل جوانب ثقافية و دينية. 

 : علم مزدوج الشخصية قتصاديةال اجلغرافيا ا -2

كوهنا علم مزدوج الشخصية فيه جانب اجلغرافيا وفيه جانب   إىلللجغرافيا االقتصادية تعريف جامع  ترجع صعوبة الوصول إىل

 على مخسة مفاهيم لتحديد التعريف ومنها:االقتصاد. ميكن االستدالل 

اليت تتكون  Géographie أوال: مفهوم اجلغرافية كعلم وصف األرض )مدرسة الالنسكيب( وهذا تعريف مستمد من كلمة 

وبناء على ذلك تصبح اجلغرافيا االقتصادية علم وصف الظاهرات   .مبعين وصف Graphie مبعين األرض و  Géo من مقطعني

 االقتصادية على سطح األرض. 
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اثنيا: مفهوم اجلغرافية كعلم عالقات ) املدرسة اإليكولوجية( واليت تقول أبن اجلغرافيا هي دراسة البيئة الطبيعة وأتثرياهتا على 

غرافيا االقتصادية دراسة البيئة الطبيعية وأتثريها على النشاط االقتصادي الذي ميارسه  اإلنسان، وعلى ذلك يصبح تعريف اجل

اإلنسان. وجاءت املدرسة اإلمكانية لرتفض هذا الرأي وتقرر أن اإلنسان هو الذي يؤثر يف البيئة الطبيعية وأن البيئة تتيح لإلنسان 

ى ذلك الرأي فان اجلغرافيا االقتصادية هي دراسة استغالل اإلنسان للبيئة إمكاانت قد يستغلها اإلنسان وقد ال يستغلها، وبناء عل

ل الطبيعية وإنتاجية السلع واخلدمات النافعة منها. مث ظهرت حديثا املدرسة االحتمالية اليت ترى أن التأثري بني اإلنسان والبيئة متباد

دراسة العالقات املتبادلة بني الظاهرة االقتصادية من انحية والبيئة  وبناء على هذا الرأي األخري يكون علم اجلغرافيا االقتصادية هو 

 من انحية أخرى. 

اثلثا: مفهوم اجلغرافيا كعلم تباين الظاهرات املهمة اليت تؤثر يف حياة اإلنسان على سطح األرض )مدرسة التباين املكاين( ومن هنا 

 به الظاهرات اجلغرافيا االقتصادية من مكان آلخر علي سطح  يكون تعريف اجلغرافيا االقتصادية أبهنا دراسة تباين وتشا

 . األرض مث تفسري هذا التباين والتشابه ابلعوامل املختلفة اليت تؤثر فيه وتعليله

رابعا: مفهوم اجلغرافية كعلم األقاليم )املدرسة الكورولوجية( أي أن اجلغرافية هي حماولة تقسيم سطح األرض إيل أقاليم متمايزة  

أساس أن كل إقليم له خصائص طبيعية وبشرية متيزه عما سواه، وابلتايل يكون علم اجلغرافيا االقتصادية هو حماولة تقسيم  على

 سطح األرض إيل أقاليم اقتصادية وحتليل كل من هذه األقاليم االقتصادية

أي توزيعها اجلغرايف وتنظيمها يف املكان وتبعا خامسا: هذا املفهوم يري أن اجلغرافيا تدرس التنظيم املكاين للظاهرات اجلغرافية، 

 لذلك فإن اجلغرافيا االقتصادية تدرس التوزيع اجلغرايف لألنشطة االقتصادية ومعين التنظيم املكاين حماولة فهم كيف يقوم اإلنسان  

 .  واجملتمع بتنظيم أنشطته االقتصادية يف املكان

اجلغرافيا االقتصادية هي دراسة )وصف( الظاهرات االقتصادية املختلفة على سطح األرض، مث حتليلها ملعرفة خصائصها،   :اخلالصة

والوقوف على التوزيع اجلغرايف هلا، وإدراك العالقات املتبادلة بني الظاهرات االقتصادية وعناصر البيئتني الطبيعية والبشرية مع ربط  

 .كل هذا ببعض
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   :اجلغرافيا االقتصادية نظرية -3

تدرس اجلغرافيا االقتصادية تباين األنشطة االقتصادية وتشاهبها من مكان آلخر على سطح األرض سعيا إلنتاج السلع وإجياد  

اجلغرايف اخلدمات ذات القيمة والنفع لإلنسان، ويتضمن ذلك وصف التشابه والتباين املكاين يف األنشطة االقتصادية وتوزيعها 

وحتليلها وتعليلها وتفسريها مع ربط الظاهرات بعضها البعض. أصبحت للجغرافيا االقتصادية نظرية واضحة املعامل ميكن إجيازها  

 . يف نقطتني مها حتديد املشكلة، مث حتليلها مكانيا

 :ملشكلةا 

ء تعريف دقيق هلا وتوصيفها، مث تصنيفها. وأييت بعد يستدعي األمر يف البداية حتديد الظاهرة االقتصادية املراد حبثها وذلك إبعطا

ذلك قياس الظاهرة االقتصادية قيد البحث أبساليب خمتلفة يف القياس منها: القياس ابملساحات أو الكميات أو العمالة أو القيم 

 . النقدية أو السعرات احلرارية خالل سنة القياس

 :حتليل الظاهرة االقتصادية 

ية يف جوهرها هتدف التحليل بعزل الصفات واخلصائص املكانية واالقتصادية للظاهرة قيد البحث، مث وصف  التحليل عملية ذهن

 الظاهرة االقتصادية وصفا دقيقا قبل حتليلها. وحيدد اجلغرايف االقتصادي طريقة التحليل أبربعة أسئلة هي:  

 أين يتوطن النشاط االقتصادي ؟  ( أ)

اجلغرايف احد احلقائق اجلغرافية األساسية، وميكن الوقوف على التوزيع اجلغرايف للظاهرة  يعترب املوقع أو املوطن 

االقتصادية من اجلداول اإلحصائية اخلاصة هبا. فاخلرائط حتدد النمط وتشخصه، وجتيب عن السؤال األول اهلام يف 

 .اجلغرافيا االقتصادية وهو أين التوزيع اجلغرايف

 : تصاديما هي خصائص النشاط االق ( ب)

فبعد أن ينتهي الدارس من حتديد موطن السلعة وموقعها اجلغرايف ينتقل إيل البحث عن خصائصها االقتصادية، فما         

 .هي خصائصها ومقدار اإلنتاج وكفايته الذاتية وجتارته وإنتاجية الوحدة املساحية
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 )ج( ملاذا يقوم هذا النشاط االقتصادي هناك ؟ 

ال مبعرفة األسباب )العوامل( اجلغرافية الطبيعية والتارخيية واالقتصادية والبشرية يف التوزيع اجلغرايف للظاهرة  يتعلق هذا السؤ      

االقتصادية أي التعليل وميكن االستدالل على أربعة أساليب يستعني هبا الدارس: أسلوب السبب والنتيجة، وأسلوب  

 . لداخلية واخلارجية، وأسلوب االرتباط الرايضي والكميالعالقات الطبيعية واحلضارية، وأسلوب العالقات ا

 .موضوع اجلغرافيا االقتصادية:4

وتنحصر   اخلدماتعن  ختتص اجلغرافيا االقتصادية بدراسة استغالل اإلنسان للموارد الطبيعية لألرض, وإنتاج السلع املختلفة فضال  

 :اجلغرافيا االقتصادية يف ثالثة موضوعات هي

 :Productionأوال: اإلنتاج

 .حقيقة وفعلية وهو ينقسم إيل ثالثة أمناط اإلنتاج هو عملية حتويل الثروة الطبيعة إيل ثروة اقتصادية هلا قيمة 

 .ويتأثر اإلنتاج األويل كثريا ابلعوامل الطبيعية   إلعادة املواد الغذائية واخلامات بصورة أولية من البيئة,  ىوهو يسع اإلنتاج األويل (1)

ابلطرق الطبيعية وامليكانيكية والكيماوية وجعلها هو الذي يقوم بتحويل اخلامات النباتية واحليوانية واملعدنية  اإلنتاج الثانوي  (2)

صاحلة الستخدامات جديدة. ويشمل هذا اإلنتاج علي الصناعات التحويلية اليت تتضمن: املواد الغذائية مبا فيها املشروابت والتبغ  

 .بشرية واالقتصاديةوالغزل والنسيج والصناعات الكيماوية واهلندسة الكهرابئية, ويتأثر اإلنتاج الثانوي ابلعوامل ال

ويتضمن هذا القطاع ما نسميه ابخلدمات مب يف ذلك الصيانة واإلصالح واإلعمال املصرفية واالئتمانية والتعليم  اإلنتاج العايل (3)

نتاج أكثر من اإلو اقتصاداي    ىعلأ والصحة اليت تسهل عمل كل من اإلنتاج األويل والثانوي, وهو نوع من أنواع اإلنتاج إال أن عائده  

 .األويل والثانوي

وهو يتضمن كل أنواع اخلدمات اليت تقدم للقطاعات اإلنتاجية )األولية والثانوية والعالية( وكذلك اخلدمات اليت  القطاع الرابع (4)

ت مرتبطة ابالستخراج وابلتحويل وبتسويق السلع مثل اخلدمات املالية  اخدم تقدم إيل قطاع االستهالك وينقسم إيل قسمني : 

 . وخدمات تقدم للمستهلك مثل اخلدمات املالية والتامني واخلدمات الشخصية .التامني والعقاريةو 
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وعرف فريق آخر مصطلح القطاع الرابع علي أنه اخلدمات املكتبية واحلكومية والصحية والتعليمية وأطلق علي العاملني هبا اسم 

 .أصحاب الياقات البيضاء متييزا عن أصحاب الياقات الزرقاء

 اثنيا: التبادل 

أي نقل السلع.)ب( املساعدة يف سد حاجة السكان بتغيري   –املوقع: )أ( العمل علي زايدة قيمة السلعة بتغيري موقعها  (1)

  .أي نقل األشخاص –مواقعهم 

 . امللكية: العمل علي زايدة قيمة السلعة بتغيري ملكيتها  (2)

 اثلثا: االستهالك: 

املرحلة التالية يف التتابع االقتصادي. كما أن االستهالك هو سبب اإلنتاج جبميع أشكال، أي أن االستهالك هو ميثل االستهالك 

ويري البعض عدم  فاالستهالك هو الذي يولد الطلب علي مجيع السلع واخلدمات املوجودة علي األرض ، هدف اقتصادي ,

ومع ذلك فان دراسة اجلغرافيا  هلما جماالت دراسة بعيدا عن حيز اجلغرافيا ,تناول اجلغرافيا االقتصادية للتجارة واالستهالك ألن 

 . االقتصادية ال تكتمل إال بدراسة التجارة والنقل واالستهالك

 : مناهج البحث يف اجلغرافية االقتصادية -5

واتفق اجلغرافيون االقتصاديون على أن فرع املنهج هو طريقة لتنظيم البياانت واملعلومات واألفكار املتعلقة إبحدى الظاهرات. 

ختصصهم يبحث التوزيع اجلغرايف لفروع اإلنتاج املختلفة مع العناية بتفسريها وتعليلها، مث حيلل خصائصها االقتصادية والتباين  

 . اجلغرايف املرتبط بذلك، وذلك بتناول الظاهرات من جوانبها املوضوعية واإلقليمية 

 :املنهج اإلقليمي

، وميكن تقسيم العامل أو احدى القارات أو أي   1960استخدام هذا املنهج اإلقليمي يف دراسة اجلغرافيا االقتصادية حىت  شاع

دولة إيل أقاليم اقتصادية، ومييل املنهج اإلقليمي إيل دراسة اقتصادايت أقاليم صغرية املساحة مثال إقليم األرز يف مشال الدلتا أو  

لوجه القبلي، وحيلل املنهج اإلقليمي كل عنصر من العناصر اليت تكون اإلنتاج يف اإلقليم للوقوف علي إقليم القصب يف جنوب ا
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اخلصائص االقتصادية للمكان وذلك يف ضوء العوامل الطبيعية والبشرية وكما يهتم املنهج اإلقليمي ابجتاهات املركب االقتصادي  

  .لوظيفية الداخلية واخلارجيةيف اإلقليم وخصائصه املكانية ومشاكله وعالقاته ا

 . املنهج املوضوعي ينقسم إيل قسمني مها: املنهج السلعي أو احملصويل مث منهج النشاط  املنهج املوضوعي:  

 .املنهج احلريف: املنهج الذي جيمع بني منهجني مها منهج احلرف ومنهج احملصول 

فيا إىل أن البعض يرى أن كل ظاهرة جغرافية فريدة يف حد ذاهتا، زد يرجع أتخر نشأة نظرايت التفسري يف اجلغرا :املنهج النظري 

على ذلك كثر املتغريات املؤثرة يف أي ظاهرة جغرافية، وميكن التعرف على عدة أسباب أدت لدخول املنهج النظري إىل جمال  

ن اجلغرافيا االقتصادية فصارت تدرس  دراسة اجلغرافية االقتصادية منها: اتساع العلم، وأوجه قصور املنهج الوصفي، اتساع ميدا

إنتاج وتبادل واستهالك السلع واخلدمات، كما أن هذا املنهج الوصفي بدال من أن يؤدي إيل توحيد أجزاء وموضوعات اجلغرافيا 

 . االقتصادية املختلفة مع بعضها عمل علي زايدة تفتيها

نظرايت التوطن والنماذج، واالستقراء، واالستنباط، فضال   :مثلوات  ويستعني املنهج النظري يف دراسته للجغرافيا االقتصادية أبد

يف دراسة اجلغرافيا SIG ونظم املعلومات اجلغرافية .عن أخذه ببعض املفاهيم العلمية مثل املكان اجملرد، واملكان احلقيقي

 .االقتصادية

مفهوم علمي جــــــديــــــد ظهر مع ثورة  Système d’information géographique نظم املعلوماااااغ اجلغرافياااااة

املعلومات املعاصــرة والكمبيوتر. وهو قاعدة بياانت خاصــة ابملكان. ويتكون نظام املعلومات اجلغرافية من ثالثة مكوانت أســاســية 

ريا املعلومات اجلغرافية )متعلقة وهو الربامج وأخ Software وهو األجهزة، واجلزء اللني Hardware هي: اجلزء الصـــــــــــــلب

 .ابملكان( الالزمة اليت سيتعامل معها الباحث

أجهزة الكمبيوتر يف صورة طبقات حلفظها  وتعتمد نظم املعلومات اجلغرافية على إدخال البياانت الكثرية املتنوعة عن مكان ما إىل

نة، والكشف عن العالقات املكانية املتشعبة الكثرية املعقدة مع  عليه، فيقوم الكمبيوتر ابجلمع بينها مع تفسريها بواسطة برامج معي

ة  تفسريها واخلروج بتعميمات وعمل النماذج واألمناط املطلوبة، ومن مثّ فإن نظم اجلغرافية تفيد يف القرارات املتعلقة ابلثروات الطبيعي 

 . واالقتصادية واستغالهلا وتبادهلا وتسويقها



8 
 

اجلغرافية ابلسرعة يف تنفيذ العمل مع الدقة، وقدرهتا علي التعامل مع كميات هائلة من البياانت مع  وتتميز أداة نظم املعلومات 

 .أي مستوي مساحي: كبري )دولة( أو صغري ) منطقة يف بلد(  اخنفاض تكلفة ذلك، وتعمل نظم املعلومات اجلغرافية على 

أساليبها وتعقدها، وعلي الباحث أن يتعلمها ويتدرب عليها ليختار ويواجه استخدام نظم املعلومات اجلغرافية صعوابت منها : كثرة  

املناسب منها لالستعانة هبا يف دراسته. وأخريا فإن نظم املعلومات اجلغرافية اليت تستخدم يف دراسة اجلغرافيا االقتصادية جتمع بني 

رتوجرافية قائمة على أساس نظري، وميكن ارايضية ك ( معاجلتها بربامج2( البياانت التجريبية احلقيقة عن الواقع.)1أمرين مها: )

 . إدخال افرتاضات على الدراسة

هو التقاط الصور من سطح األرض وابطن األرض بدقة عالية جدا LA TELEDETECTION نظام االستشعار عن بعد

 تعتمد على التصوير الفضائي وترسل موجات لسطح األرض وابطنها وتعكس هذه الصور علي األجهزة. تستخدم بدال من  

 . ساعة يوميا 12املسح اليدوي وتقوم ابملسح كل 

لذي حيمل األجهزة اليت تستقبل هذه البياانت اليت تبعث هبا األجهزة  الصاروخ، والقمر الصناعي ا  :ويتكون االستشعار عن بعد من

 .احملمولة على القمر النعي الذي أطلقه الصاروخ

 أهداف اجلغرافيا االقتصادية: -6

الضيقة للجغرافيا إن اجلغرافيا االقتصادية هلا نواحي نفعية مفيدة وتطبيقيه للمجتمع ابملعنيني الضيق والواسع. تتمثل الناحية النفعية  

االقتصادية فهي تفيد املصدرين واملستوردين من أين أيتون بفائض السلع املطلوبة وإيل أين يبعثون هبا ؟ فهذه هي الوظيفة الثقافية 

ا هلذا العلم. أما الناحية االقتصادية فهي املسامهة يف حل مشاكل إنتاج الثروة االقتصادية وأتدية اخلدمات يف أماكنها وتبادهل 

 .واستهالكها )توزيعها(

وميكن حصر أهداف اجلغرافيا االقتصادية يف هدفني مها: هدف علمي أكادميي فلسفي تربوي، وهدف تطبيقي نفعي للمجتمع  

 .مباشرة ابملعين الواسع
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 :اهلدف األكادميي للجغرافيا االقتصادية

وتنظيمها وتباينها املكان وأسباب ذلك وتفسريه وتعليله, وحتديد مناطق  األرض,  ى معرفة التوزيع اجلغرايف لألنشطة االقتصادية عل

خصائصها االقتصادية للمكان, وتصنيف أنشطة االقتصادية   ىودراسة اقتصادايت األقاليم وحتليلها للوقوف عل  اإلنتاجيالتخصص  

 .ااإلملام ابملفاهيم العلمية ذات الصلة هب بقية ظاهرت املكان, ى ثر األنشطة االقتصادية علأو  اليت ميارسها اإلنسان,

 :اهلدف النفعي العملي التطبيقي للجغرافيا االقتصادية

ويتلخص دور اجلغرايف االقتصادي لتحقيق اهلدف العلمي النفعي التطبيقي هلذا العلم يف القيام بعمل مسح شامل للموارد الطبيعية 

حة يف الدول وأقاليمها املختلفة إلعداد قاعدة البياانت الضرورية للتخطيط ,ومع وصف احلالة االقتصادية  واالقتصادية والبشرية املتا

وتقييم  فيها وعمل التحليالت العلمية النوعية وحتديد املواقع األفضل لتوطني املشاريع ووضع أفضل منوذج الستخدامات األرض,

ملشاكل املرتبط ابلثروات االقتصادية . وجتدر اإلشارة إيل أن بعض املشاكل إيل السياسات احلكومية واحللول املقرتحة ملعاجلة ا

تدرسها اجلغرافيا االقتصادية لوضح حلول هلا أصبحت عاملية الطابع مثال مشكلة الغذاء, مشكلة الطاقة, هدر املوارد, كيفية 

 .صيانتها

اع اخلاص ,ويركز اجلغرافيون االقتصاديون الذين يعملون مع رجال ويعمل اجلغرايف االقتصادي يف اجملال التطبيقي العملي عند القط

ومنتجات املصانع وأسواقها, وفرص استخدام املوارد,كما حيددون   األعمال يف اجملال التطبيقي علي التحليل املكاين لتسويق السلع, 

 .األماكن اليت ميكن أن األفواج السياحية يذهبون إليها

اجلغرايف االقتصادي يف اجملال التطبيقي اصطبغت اجلغرافيا االقتصادية ابلطابع االجتماعي أي صارت أكثر ونتيجة ملسامهة 

   اجتماعية.

 فروع اجلغرافيا االقتصادية:   -7
 بعد بروز اجلغرافيا االقتصادية كعلم مستقل يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر ظهرت له فروع عديدة منها:  

 جغرافية الزراعة:   -

 جغرافية املعادن والطاقة:   -

 جغرافية الصناعة:   -
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 جغرافية النقل يعترب أوملان األمريكي أبو النقل يف العامل عندما كتب عن حركة النقل يف املوانئ األمريكية. تقدم وسائل النقل.   -

 جغرافية التجارة:    -

 جغرافية السياحة:  -

  جغرافية التسويق: -

 مراحل تطور اجلغرافيا االقتصادية: -8

برز يف هذه    متيزت هذه املرحلة بتطور علم اقتصاد و ركود للفكر اجلغرايف االقتصادي.  1870املرحلة األوىل: مرحلة ما قبل  

كانية اليت الفرتة علم لالقتصاد كعلم كان له السبق الزمين يف مقاربة األحداث والظواهر االقتصادية بدون أن يغفل اجلوانب امل

اعتربها عوامل فاعلة يف األحداث االقتصادية. فظهر هذا احلق املعريف )علم االقتصاد( و حاول تفسري التفاوت احلاصلة على 

مستوى امتالك الثروة فكان موضوعه األساسي هو الثروة و كيفية تدبريها فبعدما كان يقتصر علم االقتصاد يف العصر 

أصبح مع الرأمسالية التجارية يهتم ابالقتصاد السياسي خاصة مع تيار الفكر  ية تسيري االقتصاد املنزيل.والروماين على كيف اليوانين

املاركنتلي والفيزيوقراطي والكالسيكي. فرغم اخللفيات اإليديولوجية هلذه التيارات فقد حاولت تفسري ثروات األمم و عملت على 

 هبا هذه الكياانت أو الدول تكوين ثرواهتا.)املبادالت التجارية(  تستطيع  توضيح كيفية تنميتها، و أظهرت األسس اليت قد

الدولة هي اليت جيب أن تنظم احلياة االقتصادية ألن يف  م يف أورواب، ابلنسبة له فإن17م و 16التيار املاركنتلي: ظهر يف القرن 

تكون هناك دولة قوية يتم تسخريها ملصلحة هذه الفئة  أن هذه الفرتة كانت وليدة مصاحل جتارية متصارعة هدفها املشرتك والوحيد 

عي إىل الغىن املرتبط أساسا مبعدنيني أساسيني مها الذهب و الفضة، و سالتجاري، هذه املصلحة تكمن يف البحث عن الثراء و ال

التجار أو املوضوعة حتت  قد كان اهلدف األساسي للفكر املاركنتلي هو البحث يف كيفية تعزيز الكميات املعدنية اليت يف حوزة 

 بـــودان"،"جـــون بكـــولبري"،" ويــليام بيتـــي".  تصرفهم، وأهم متزعمي هذا التيار" جـــون

 التيار الفيزيوقراطي: 

فرنسا هتتم ابجملال الزراعي، وظلت الفئة املالكة لألرض ذات وزن مهم، هلذا أظهرت تيار فكري يركز على الدر الرئيسي   لقد ظلت

م ،أهم متزعميه فرانسوا 18للزراعة ابعتبارها مصدر للثروة عوض التجارة ويسمى ابلتيار الفيزيوقراطي و قد برز يف نصف القرن 
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السلوك     ألنه هو القانون الذي حيكم   ن األرض هي مصدر الثروة للغىن و قام مبا يسمى ابحلق الطبيعيكيسنــي، الذي ركز على أ

تقضي برتك األمور تسري وفقا للدوافع    االقتصادي و اعترب الدولة أو السلطة هي مساعدة فقط هلذا احلق، واحلكمة يف نظرهم

مسيــت يف قولته الشهرية "دعه بعمل تعه مير" وعموما يشكل التيار  الطبيعية دون تدخل. هذه املسألة ستكون إرهاصا ل آدام

 تتمتع هبا.  الفيزيوقراطي ردة فعل ضد االمتيازات الظاهرة اليت كانت الرأمسالية التجارية

   التيار الكالسيكي:

اهتموا أيضا ابإلنتاج   م19القرن م و بداية 18يف الفكر االقتصاد أهم متزعميه هم مفكرو االقتصاد االجنليز برزوا يف هناية القرن 

على املصلحة الفردية، وعلى النظام الطبيعي والوظيفة الرتشيدية و املنظمة للسوق و   و توزيع الثروات و ركزوا ابلدرجة األوىل

مت التطرق إىل هذا التيار إىل جانبه ) مالتيس روبرت و دافيد ريكاردو( و قد  آدام مسيــت أهم متزعمي  املنافسة احلرة و يعترب 

جمموع هؤالء املفكرين االقتصاديني للكشف عن اجلوانب االقتصادية اليت تتم ادراجها يف تفسري االنشطة االقتصادية و اليت 

ــر الذي أظهر  ــاكس فيبـ استطاعت أن تشكل موارد أساسية أغنت الفكر اجلغرايف االقتصادي، و نذكر يف هذا اإلطار مسامهة مـ

كما نذكر يف  ؟ يف كتابه الشهري األخالق الربوتيستانية و "روح الرأمسالية"  قادات يف تطوير االقتصاد الرأمسايلكيف تساهم االعت

الوسط الطبيعي عند التيار الفيزيوقراطي عند ما ركز على األرض كمركز للثروة وأيضا التيار الكالسيكي عندما تطرق  هذا الصدد

جند مفهوم التباين أو التمايز اجملايل يف الفكر الريكــاردي عند تطرقه   ائق طبيعية ابألساس، كماللعوائق األساسية للنمو واعتربها عو 

وهو ما يفضي  ملفهوم الريع، اذ جند أن التوزيع الغري املتكافئ لعوامل اإلنتاج بني الدول هو أساس االختالفات اليت تعرتي االنتاجية

مسيـــت عندما تطرق لتوسع االسواق وهو  مكانية خمتلفة. ونظيف أيضا آدام إىل التخصص وتكثيف التبادالت ما بني خريات

توسع جمايل ينتج أساسا عن تقدم وسائل االنتاج)النقل(الذي يساهم يف تزايد الطلب وارتفاع االنتاج والتايل فغن املنتجني يسعون 

ملرحلة األوىل من تطور الفكر اجلغرايف االقتصادي كان إىل تقسيم العمل فيما بينهم قصد الرفع من اإلنتاجية. وعموما يالحظ أن ا

على يد علماء االقتصاد، يف حني ظلت اجلغرافيا تقتصر على إحصاء الوقائع االقتصادية إبحصاء الساكنة وأنشطتها ونستثين يف 

ــر الذي حاول أن يتبني أتثري التحسن الذي طرأ على وسائل النق ــانت ريتـ  laل يف تنظيم اجملال يف كتابه هذه الفرتة اجلغرايف كـ

géographie générale  

 



12 
 

 تغييب األبعاد املكانية لعلم االقتصاد وتطور اجلغرافية االقتصادية.   :القرن العشرين ملرحلة الثانيةا

جسده تيار املنفعة اجلديدة، أبرز رواده   1872ابلنسبة لالقتصاد هو تصور ساد ابألساس بعد سنة  التصور النيوكالسيكي: 

للوصول    يعتمد على النمدجة الدقيقة  ( هو اقتصاد رايضي1910ليـــون فــردراس صاحب نظرية التوازن العام لالقتصاد صرف )

السلوك العقالين لإلنسان   د يف هذه املرحلة الرايضية هو دراسةموضوع علم االقتصا  سوق متوازن اقتصاداي، فأضحى ر إىل تصو 

هناك موارد اندرة،    مقابل هذه احلاجيات   هذا األخري له حاجيات غري حمدودة، منيز ضمنها بني حاجيات أساسية و أخرى اثنوية 

نب فأصبح علم االقتصاد يبحث يف االختيارات العقالنية اليت جيب أن يتبناها اإلنسان لتلبية و حتقيق حاجياته إبغفال ابقي اجلوا

االجتماعية و الدينية و السياسية و أيضا املكانية ،لكن ضمن هذا التيار الذي يعتقد السوق األمثل حيث خيتفي املكان و ما 

ــارشال الذي حاول تفسري     ميكن أن يطرحه من مشاكل تكلفه النقل الزمن ظهر ما يسمى مبفهوم الوفرات اخلارجية عند ألفــرتيد مـ

دون أخرى و ابلتايل قد شكل إرهاصا أوليا لربوز تيار اقتصادي يهتم ابجملال و مسيت   لالستقرار يف أماكنملاذا جتنح املقاوالت 

 ابالقتصاد اجملايل )املكانب( ضمنه ميكن التمييز بني اجتاهني أساسيني:  

مفهوم املكان  ـراس وقد ارتبطالذي حاول أن يدرج املكان ضمن النموذج الرايضي لليــون فـ شكل أوكيســت لــوش :االجتاه األول 

عند أ.لـــوش ابملكان املتمايز على مستوى املوارد واليد العاملة واألمثنة وتكلفة النقل )وهي عوامل قد أدرجت تغريات على املعادالت  

 الرايضية للتيار النيوكالسيكي األساسية اليت حبثت عن التوازن األمثل للسوق.  

كشفا عن التناقض   Walter Isarو ولرت ازار   taud balanderطوغد بالندر   ل مناالجتاه الثاين: تيار تزعمه ك 

متطورة،    وما يسمى ابلنســـق اجملايل)املكاين( وحاوال أن يؤسسا النظرية العامة نسبيا  بني اقتصاد السوق لليــون فالغراس الواضح 

حيول دون حتقيق ما يسمى ابلسوق املثلى )التوازن األقصى(،    أتخذ ابحلسبان الواقع االقتصادي احلقيقي حيث يشكل املكان عائق

م "اخلميس األسود" و جناح التجربة السوفيتية أصبح احلديث عن ذلك التوازن الذي اثر به ليــن فــالرس ضرب   1929و مع أزمة  

وعة من الدراسات االقتصادية اليت ، كما برزت جمم keynesمن اخليال، فظهر ما يسمى ابملقاربة املاكرو اقتصادية عند كينــــس 

الوقت ظهر ما يسمى ابلتيار املاركســـي حيث أضحى املكان هو نتاج   هتتم ابجملال احلضري و أخرى ابجملال الريفي، و يف نفس

 عالقات اجتماعية متنوعة و بروز اجلغرافية االقتصادية.
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 ( اجتاهني أساسيني : 1970 -1870الل هذه املرحلة )خ  عرفت اجلغرافية االقتصادية : بناء اجلغرافية االقتصادية –

م  19وهي جغرافية ارتبطت أساسا ابلتوسعات االمربايلية اليت عرفتها أرواب يف هناية القرن  اتية: مجاجلغرافية النفعية أو الربا -أ   

ملختلف البلدان و املناطق،و حاولت إبراز التوزيع املتباين للثروات و   املعدنية و الطاقية و الفالحية  و اقتصرت على جرد املوارد

ايت هذه املناطق و صارت العوامل الطبيعية هي الشروط احملددة لألنشطة اعتربته العامل الرئيسي املسئول عن اختالف اقتصاد

الذي اهتم ابآلاثر اليت ميكن أن حتدثها الوقائع االقتصادية على   Ernest Frederech االقتصادية ،ابستثناء اجلغرايف 

 نظري مدقع.  املكان،فإن اجلغرافية االقتصادية ظلت استقرائية وصفية تعتمد على اإلحصاء و تتسم بفقر

 اجلغرافية النظرية:  -ب

م على أن املوارد و اإلنتاج عامالن غري كافيني لتحقيق اقتصاد انجح فانتبه العديد من اجلغرافيني إىل  1929كشفت أزمت      

وا م( و أيضا جمموع التغريات الفكرية)نظرية كينس ( و حاول  1929)أزمت   اليت طرأت على مستوى الواقع  جممل التحوالت

البحث يف كيفية إسهام الفكر اجلغرايف يف عملية اإلعداد و التنمية الذي هنجتها جمموعة من الدول فظهر يف أملانيا "وليام كريستالري" 

الذي درس االقتصاد اجملايل )املكاين( و عرف ما يسمى بنظرية املكان املركزي قبل التطرق إىل هذه النظرية البد من اإلشارة إىل 

 تصادية ابألساس لكنها أدرجت ما يسمى ابملكان أو اجملال اجلغرايف.نظرايت اق
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 اديةااصاااوارد االقتاااااامل

     إعداد األستاذ سليم زاوية                                                                                    
 جامعة األمري عبد القادر قسنطينة                                                                                    

 الثروة:وارد تعريف م -1

مصطلح شائع االستخدام يف كتاابت اجلغرافيا االقتصادية، وتعين كلمة »موارد« املصادر واألصول اليت يشتق منها النشاط البشري   

قيمة اقتصادية معينة هي الثروة. والثروة تعين األرض والسلع واخلدمات، أو ما يُسمى ابملصادر الطبيعية للثروة »مشغلة« يف صورة  

 .ة بواسطة اإلنسان وأنظمته احلضارية والتقنيةقيمة اقتصادية معين

 :املوارد هي أنواع

 RESSOUCES NATURELLES LES موارد طبيعية: -

فهناك دول عربية غنية   رغبات معينة. إلشباعهي العناصر الطبيعية املوجودة والكامنة تتحول إىل موارد اقتصادية عند استغالهلا 

ابملوارد الطبيعية كالنفط مثل دول جملس التعاون اخلليجي، و دول غنية ابألراضي الزراعية مثل السودان و اليمن و الصومال لكنها 

 فقرية ابملوارد املادية الستغالل هذه الثروات. 

اجلسدية لإلنسان، فمثال وهي الطاقات الذهنية و  RESSOURCE HUMAINES   LES موارد بشرية: -

دول مصر، األردن، سوراي، واليمن غنية ابملوارد البشرية، و تعترب دول مصدرة للعمالة بعكس دول اخلليج و اليت تعترب فقرية  

 ابملوارد البشرية و تعترب مستوردة للعمالة، لكنها غنية ابملوارد الطبيعية. 

وهي التفاعل بني املوارد البشرية والطبيعية. أو قدرة اإلنسان يف جمال اإلنتاج الستغالل املوارد الطبيعية    املوارد االقتصادية: -

 مثل: االبتكار، التقدم احلضاري والعلمي، واآلالت املختلفة والعلوم.

 تعريف املورد االقتصادي:.2

 اآللية أو  و  تاج السلع اليت تستخدم إلشباع الرغبات.املوارد االقتصادية أبهنا الوسائل املتاحة يف إن " الين فتوش" يعرف

 . السبل إلشباع هذه الرغبات عن طريق السلع سواء كانت سلعة هنائية أو متوسطة أو ابتدائية أو خدمات
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 ( 1989ويعرف بول ساملسون)املوارد االقتصادية أبهنا كل ما حيقق منفعة مباشرة أو غري مباشرة لإلنسان ويكون   م

 مرتبطًا بقيمة.

 ( 1991ويعرف حممد حامد عبد هللا)املوارد االقتصادية أبهنا كل ما يستخدمه اإلنسان )مبا يف ذلك اإلنسان نفسه(   م

لتحقيق منفعة أو إلشباع رغبة معينة بطريقة مباشرة أو غري مباشرة وأهنا ترتبط دائًما بقيمة أو مثن. وبذلك، فإن املوارد اليت مل  

ولكنها   –مورًدا. كما أن املوارد املفيدة يف استخدامها تعرف بعد أو اليت مل يوجد أو يعرف هلا استخدام اقتصادي ال تعد 

 ال تعد مورًدا.   –موجودة بكميات كبرية جًدا مقارنة ابلطلب القائم عليها مما جيعل قيمتها جمانية 

املواد شبه  ويف كل اقتصاد توجد مئات املوارد املختلفة اليت من بينها العمل بكل أنواعه املواد اخلام واألرض واآلالت واملباين و  

 املصنعة والوقود والطاقة وسبل النقل. 

كل ما يستخدمه اإلنسان مبا يف ذلك اإلنسان نفسه يعين العنصر  ومن هذا التعريف ميكن أن نستخلص أن املورد االقتصادي هو:

 غري مباشرة. البشري حيتسب كأنه مورد من املوارد االقتصادية لتحقيق منفعة او إلشباع رغبة معينة بطريقة مباشرة أو 

فليس هناك مورد جماين إال األكسجني  كما ميكن ان نستخلص أيًضا أبن املورد االقتصادي يرتبط دائًما بقيمة معينة وتكلفة حمددة. 

يف الوقت احلايل؛ حىت األكسجني اآلن ال يعترب سلعة جمانية ألن يف بعض الدول الصناعية الكربى معدالت التلوث كبرية فيكون 

 عترب كسلعة مثينة. األكسجني ي

 :االقتصادية أبعاد مفهوم املوارد-3

وذلك ألن التغري يف مستوى املعرفة واملعلومات اإلضافية واجلديدة والتغري   ومكانية  ونوعية زمنية  مفهوم املوارد االقتصادية له أبعاد

املوارد الطبيعية اليت مل ميكن هلا قيمة قبل أي من تلك  يف مستوى التقنية وكذلك التغري يف الندرة النسبية للموارد قد جيعل بعض 

 التغريات مورًدا اقتصاداًي فيمكن احلصول على نفع ويصبح ذو قيمة ومثن.

اهلواء مثاًل حيقق منفعة ال تقدر بثمن، إذ أن حياة اإلنسان واحليواانت والنبااتت وغريها من الكائنات احلية تتوقف على وجوده  ف

ليس   ه جيعلمما  يات كبرية جًدا مقارنة ابلطلب عليه يتم احلصول عليه جمااًن ال حيتاج لتكاليف إنتاج أو االستخدام إال أن توفره بكم

جيعل مثل هذا املورد مورًدا  يف بعض الدول الصناعية  من ضمن املوارد االقتصادية؛ ابلرغم من منفعته احلياتية، إال أن التلوث
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قد  ومثال آخر:  قتصاداًي يف األماكن اليت يزداد فيها تلوث اهلواء وليس سلعة جمانية كما هو العادة. اقتصاداًي، ابلتايل يصبح مورًدا ا

كانت املياه النقية والصاحلة للشرب لإلنسان واحليوان والزراعة متوفرة حبيث ميكن احلصول عليها يف أغلب األحيان جمااًن أما اآلن 

عد ألماكن حمددة أو احلصول عليها من آابر أعماق زادت تكاليفها حبيث أصبحت فإن تلوث املياه وضرورة نقلها من أماكن أب

واآلن بعض الدول مثل الدول األفريقية غنية مبصادر املياه لكن تكاليف  جمانية املياه أمر يف ذمة التاريخ يف كثري من بقاع العامل. 

 االستخراج أدت إىل جعلها سلعة ومورًدا مهمة يف هذا البلد. 

ى التغري يف مستوى املعرفة والتقنية إىل ازدايد أمهية كبرية من املواد الطبيعية فأصبحت موارد اقتصادية. وخري مثال على ذلك  وقد أد

مادة النفط اليت مل تكن هلا منفعة كربى قبل اخرتاع السيارة والطائرة وغريها من اآلالت اليت تستخدم النفط كوقود هلا فالنفط سابقا 

 استخداما حمدودا. الفراعنة وهو مستكشف ويستخدم موجود قبل عهد 

 االقتصادية: املواردتقسيماغ -4

  برتولو ا فوقها وما حتتها سواء كانت معادن ملاألرض كمورد أصيل من األصول الثابتة لكن كمورد طبيعي فهي تشمل. 

 . منها املوارد البشرية و قد تكون أمشل و 

 عمال، وقد يكون جزء تنظيميًا كمنظم أو إداري.كون جزء منها ياملوارد البشرية قد ف  

   قد يكون اخرتاع أو شيء تقين أدى إىل حدوث ثورة يف هذا اجملال.و ورأس املال والتقنية رأس املال  

   األرض تعين فقط أرض املصنع أو املزرعة أو املسكن ولكن املوارد الطبيعية تشمل األرض وما عليها وما يف ابطنها من

كما تشمل الصحاري واحليواانت األليفة واملفرتسة؛ مما يعين أي شيء فوق سطح األرض وأي شيء يف  موارد أخرى  

 داخلها.

 فهي عبارة عن منّظمة عاملية أو نظام   منظمة األوبك :مثال على احتكار وقلة للموارد الطبيعية عميلة إنتاج النفط

بصفة مباشرة حبيث تكون التكاليف متدينة وتكون املخزوانت  احتكاري جملموعة من الدول تستطيع إنتاج البرتول بصيغة أو  

املوجودة عندها كبرية فيكون هلا امليزة النسبية بعملية اإلنتاج ولكنها قامت ابلفعل لكي تضمن حقها ابألسعار وعدم  

 وجود منافسة بني الدول بعضها البعض. 
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 واليت استطاعت السيطرة على سوق البرتول   ألوبكا وخري مثال ذلك مثل ما ذكران هو منظمة الدول املصدرة للبرتول

 وهو أهم املوارد املوجودة يف أماكن قليلة، وخاصة مع بداية السبعينيات. 

 موارد انضبةو موارد متجددة  تقسم املوارد من حيث عمرها الزمين إىل:  :العمر الزمين للموارد. 

االقتصادية واإلدارية أنه يتعلق بشروط فاعلية استخدامها وختصيصها وكيفية احملافظة  ولعل من أهم تقسيمات املوارد من الناحية  

  عليها والسياسات الالزمة لذلك.

  هي املوارد اليت تتجدد تلقائيًا من نفسها، وذلك إما ألهنا موجودة بصفة مستمرة وبكميات كبرية   واملوارد املتجددة

  ر والبحار واحمليطات واألمطار والثلوج جماري األهنار.كأشعة الشمس واهلواء واألرض ومياه األهنا

لد  فكل هذه األشياء أو من األسس الطبيعية لعملية إدارة املوارد أو معرفة املوارد وهي تسمى ابملوارد املتدفقة إما ألهنا تتكاثر ابلتوا

 وهذا من أهم املوارد املتجددة.  اإلحيائية.كاإلنسان واألمساك واحليواانت والغاابت واملرعى وتسمى جمتمعة ابملوارد 

 . وقد خيتلف يف أن املوارد املتدفقة ال يؤدي استخدامها إىل نضوهبا أو يقلل الكمياغ املتاحة منها يف املستقبل

ال  إن هذه املوارد خياف أهنا تنضب أو أهنا قابلة للنضوب هي اليت تكون حمدودة لكن مثل اخلوف من استهالك مياه األمطار قد

يكون خوف اخلوف من زايدة االستهالك معدالت األكسجني. ألهنا عملية متجددة ليس فيها أي رعب من أي انحية سواء 

حر أو قطع األشجار هذه كلها من املشاكل من صكانت اقتصادية أو اجتماعية. قد يكون ببعض اجلوانب مثل املياه أو الت

أما املوارد القابلة للنضوب فهي املوارد املوجودة  تؤدي إىل مثل هذه اإلشكاالت.االستهالك لكن عملية االستهالك الطبيعية ال 

وخري مثال على املوارد  يف الطبيعة بكميات حمدودة ويؤدي استخدامها إىل ختفيض القدر املتاح منها مما يؤدي إىل نضوهبا تدرجييًا.

 املعادن. وتنقسم مثل هذه املوارد إىل قسمني: 

   للنضوب واليت ال ميكن إعادة استخدامها وأي ذرة من ذراهتا إذا استخدمت ال ميكن استخدامها مرة أخرى  املوارد القابلة

اليورانيوم هذه املعادن غري متجددة فعملية االستهالك أو أنك كل ما زدت   – الغاز  – الفحم  –مثال على هذا البرتول 

لل أو أنك تلغي أو أنك تستعيد الذرات هذه اليت  من عملية االستهالك أو استهلكت جزء منها ال تستطيع أنك تق

 استهلكتها هنائيًا فهذه من األشياء القابلة للنضوب ال ميكن إعادة استخدامها.
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  ابملوارد القابلة إلعادة االستخداماملوارد القابلة للنضوب واليت ميكن إعادة استخدامها مرة أخرى وتسمى جمتمعة  

زنك هذه املعادن نرى منها يف الصناعات اليت تتطور وعملية إعادة تدويرها وإعادة  كاحلديد والنحاس واأللومنيوم وال

 تشغيلها صارت تتجدد. 

   وتتحسن اآلن نظرة الدول املتقدمة طول العملية فجل اهتمامها أهنا حتاول أن تزيد من عملية إعادة التدوير وإعادة

تاج ويقلل من عملية استهالكه؛ مما يستنزف كمية إضافية  استغالل العنصر أبكثر من طريقة لكي تزيد الكفاءة يف اإلن

  من املوارد املوجودة يف ابطن األرض.

   وتكمن أمهية إعادة استخدام بعض املوارد القابلة للنضوب يف أهنا تطول العمر الزمين هلذا النوع من املوارد إال أن ذلك ال

وارد اليت استخدم من قبل. ويعين إذا أعدت استخدام عنصر  جيعلها موارد متجددة لعدم إمكانية إعادة مجيع كميات امل

 معني ما تستطيع أنك تعيد استخدامه بنفس كفاءته وبنفس جودته حينما استخرجته يف البداية. 

ذكر تكلفة االستنزاف للمورد ألن تكلفة استنزاف املورد ال بد وأن حتسب يف احلسبان أو تضع يف ذهنك التكلفة نويف النهاية 

هذا العنصر وجد لك ولغريك سواء كان موجود اآلن أو من املتوقع أنه يعيش على هذه   ماعية لعملية استهالك العنصر.االجت

األرض؛ فكلما زدت من استهالك العنصر هذا قللت من فرصة االستهالك ألشخاص آخرين لذلك بعض الدول البرتولية قامت 

ألجيال القادمة، وعملية استخراج النفط عندهم ليست عملية عشوائية  فعندهم صندوق خمتص اب الكويت: إبنشاء صناديق مثل

فقد أخذوا يف احلسبان عملية احملافظة على هذا املورد وحماولة إعطاء هذا املورد يف الفرتة احلالية إىل األجيال القادمة اليت سوف 

  تقوم أو سوف توجد يف هذه البلدان.
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 ةاااريااابشاااوارد الااااااامل

    إعداد األستاذ سليم زاوية                                                                                                       
 جامعة األمري عبد القادر قسنطينة

 متهيد: 

الطبيعية رغم أمهيتهما وضرورهتما إال أهنما بدون العنصر إن املوارد البشرية هي الثروة الرئيسية لألمم، فرأس املال املادي واملوارد 

البشري الكفء واملدرب واملعد إعداداً جيداً لن يكون هلا قيمة، وذلك ألن البشر هم القادرون على استخدام هذه املوارد وتسخريها 

 .يف العمليات اإلنتاجية للحصول على أقصى إشباع ممكن وصوالً إىل حتقيق الرفاهية

صر البشري مبا لديه من قدرة على االخرتاع واالبتكار والتطوير ميكن أن يقهر ندرة املوارد الطبيعية ويوسع من إمكانيات  فالعن 

 اجملتمع اإلنتاجية. 

نها ومما الشك فيه أن املوارد البشرية متثل شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة، فالدولة اليت تعجز عن تنمية مواردها البشرية ال ميك

 أن حتقق أهدافها املرجوة. 

فقد ثبت أن العقل واجلهد البشري هو الذي يؤدي إىل التطور والتقدم، فهو ضروري لتوفري رأس املال واستغالل املوارد الطبيعية 

 وخلق األسواق والقيام بعمليات التبادل التجاري... إخل  

إدراكهم وقدراهتم العلمية والتكنولوجية، األمر الذي يدفع اجملتمع إىل فثروة اجملتمع احلقيقية تكمن أساساً يف قدرات مواطنيه ومدى  

وضع مسألة تنمية املوارد البشرية يف مقدمة أولوايته يف أثناء القيام بعملية التخطيط، وذلك ابعتبارها من أهم العوامل اليت تساهم 

 يف اإلسراع بعملية التنمية االقتصادية الشاملة. 

 تعريف:.1

 هم اإلنسان.  والبشر.. والبشر ورأس املال البشري والعناصر البشرية،،   القوى البشرية:  تعترب املوارد البشرية مرادفا ملفاهيم أخرى هي 

وهذا يفرض على أي جمتمع أال يتعامل مع اإلنسان كعنصر من عناصر اإلنتاج، يشرتى ويستغل، بل جيب توفري احلياة الكرمية له،  

 ...يف جمال العمل فحسب بل احرتام كرامته ومشاعره وآراؤه وال يقتصر ذلك 
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 :ومن تعريفاغ املوارد البشرية نذكر

بيرت دركر حيث يقول: أن أي منظمة هلا مورد واحد حقيقي أال وهو   "هي املورد الوحيد احلقيقي، ويؤكد ذلك  املوارد البشرية-

 .اإلنسان

منشأة وهي مصدر كل جناح، إذا مت إدارهتا بشكل جيد، وهي مصدر كل فشل إذا  هي املوارد الكامنة يف أي  املوارد البشرية-

 .ساءت إدارهتا

هي تلك اجملموعات من األفراد القادرين والراغبني على أداء العمل بشكل جاد وملتزم،   املوارد البشرية ألي دولة أو منظمة-

، وتزيد فرص االستفادة الفاعلة هلذه املوارد عندما تتوفر نظم وحيث يتعني أن تتكامل وتتفاعل القدرة مع الرغبة يف إطار منسجم

 .حتسني تصميمها وتطويرها ابلتعليم واالختبار والتدريب والتطوير والصيانة

 .إىل جمموعة املعارف واملهارات واخلربات والتدريب واملؤهالت املتوفرة لدى العاملني رأس املال البشري مصطلح ويشري  -

 :البشرية.أمهية املوارد 2

أمهية اسرتاتيجية كبرية لنجاح أي جمتمع. فال يكن بل من املستحيل أن يتحقق االستخدام األمثل للموارد  املوارد البشرية متثل 

وكيفية إدارهتا تزداد يوما بعد يوم، ألن  أمهية مواردان البشرية ذلك بقوله:  إن جفري فيفر  واملادية. ويوضح املالية  األخرى مثل: 

املنطلقات األخرى للتنافس بدأت تفقد ميزهتا من يوم آلخر، فأسس النجاح كالتكنولوجيا املستخدمة يف اإلنتاج، وحصة الشركة  

من السوق، ودرجة احلماية اليت قد توفرها الدولة، أو االعتماد على مصادر التمويل احمللية األقل تكلفة، مل يعد هلا نفس التأثري 

 .املاضي الذي كانت تتمتع به يف

 يعد اإلنسان العامل اجلوهري واحملوري لتلك املوارد، وتتحدد احتياجات اإلنسان حسب املعايري التالية:   

 : يتأثر ابلناتج اإلمجايل للدولة مبجموعة من املعايري اليت تعكس أثرها على معدالت الدخول يف الدولة. مستوى الدخل

والتحضر مسة الدول الصناعية عكس الدول النامية اليت تعاين من التخلف، واخنفاض  ويعين منط حياة أو توفري اخلدمات،    التحضر:

 معدالت التحضر، وارتفاع معدالت الريف لديها. 
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مليار يف منصف القرن  01لقد تزايد عدد السكان يف العامل منذ القرن التاسع عشر بسرعة كبرية، ارتفع من  الكثافة السكانية:

. وهذا طبعا كله على حساب الكثافة السكانية اليت تؤثر على االستغالل االقتصادي للموارد. 2010مليار    07التاسع عشر إىل  

 % سنواي.     1.7رد وبدأ يف ختفيض معدل النمو ليصل إىل غري أن العامل تنبه هلذا اخلطر الذي يهدد املوا

يؤثر تركيب السكان من حيث السن على اإلنتاج، فاملعلوم أن سن العمل ينحصر  ديين – نوعي  -الرتكيب السكاين: عمري

م أدوا دورهم سنة عالة ألهن 64سنة هم عالة على اجملتمع ألهنم صغار السن، وابملثل ما بعد  15سنة، ما دون  64 -15بني 

 يف احلياة.

% يف إجنلرتا، ويف مصر 62فتصل هذه النسبة إىل    ، اإلنتاجوكلما ارتفعت نسبة قوى العمل يف الدولة من مجلة السكان كلما عظم  

% والفرق واضح يف اإلنتاج بني الدولتني. وتتميز الدول النامية ابرتفاع نسبة صغار السن بني سكاهنا لتصل إىل أكثر من 52

% من مجلة السكان، األمر الذي يزيد من 49%، هذا يعين ارتفاع نسبة اإلعالة إىل 5ونسبة كبار السن إىل أكثر من % 44

كذلك نوعية الدين وابملقارنة املتقدمة....اإلنفاق يف ميزانية الدولة.  أما النوعي ) ذكور وإانث ( فهذا خيتلف بني الدول النامية و 

 سويسرا وأفغانستان.

يساعد التطور العلمي والتقدم التكنولوجي على استغالل  املوارد الطبيعية االستغالل االقتصادي   لتعليمي والتكنولوجي: املستوي ا

األمثل.  ومكنت التكنولوجيا اإلنسان من استغالل موارد كانت غري قابلة لالستغالل االقتصادي قبل ذلك، بل املستوى العلمي  

ادية جديدة كاأللياف الصناعية واملطاط الصناعي، وغريها من املشتقات الصناعية من البرتول مكن اإلنسان من ابتكار موارد اقتص

وغريه. كما ساعدته على التغلب على بعض معوقات اإلنتاج كاجلبال مثال مت حتويلها إىل مدرجات، وحالت دون اجنراف الرتبة، 

دامها يف توفري مياه الري وتوليد الكهرابء. ابإلضافة إىل ما تقدم وجففت املستنقعات ، وأنشئت السدود على اجملاري املائية الستخ

فإن املستوى العلمي والتقدم التكنولوجي مكن اإلنسان من احملافظة على املوارد الطبيعية والتقنني من استخدامها واحملافظة عليها 

 وصيانتها.

ل من زايدة اإلنتاج الزراعي، مثال ذلك اسرتاليا والعراق والسودان،  تزيد قوة العمل من اإلنتاج الزراعي،  وتعرقل قوة العم  قوة العمل:

فقد أدى ضعف األيدي العاملة من عدم استغالل مجيع األراضي الزراعية بشكل كامل، فاملساحة الصاحلة للزراعة يف العراق 
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يا والسودان، ورغم اطراد امليكنة  % منها فقط. كذلك احلال ابلنسبة ألسرتال3% من مساحته الكلية، إال أن املستغل  20تساوي  

 إال أنه ال ميكن االستغناء عن األيدي العاملة والسيما املدربة منها. 

 . كيف ميكن تنمية املوارد االقتصادية ملواجهة املشاكل البشري؟3

 زايدة االكتشافات:   -

 االستخدام األمثل للموارد:  -

 االقتصاد يف االستخدام.  -

   استخدام التكنولوجيا.  -

 إعادة التصنيع. -

 التكتالت الدولية ودورها يف اسرتاتيجية املوارد: -

تعقد كثري من املؤمترات العاملية لتحديد العالقة بني املنتج واملستهلك أو البائع واملشرتي، كذلك رسم سياسات يف كيفية محاية 

املوارد. واهلدف الرئيسي ألي تكتل هو التكامل االقتصادي بني دول التكتل ملواجهة العقبات اليت حتول دون استرياد أو تصدير 

من املوارد ذاتيا داخل التكتل، ولرسم التخطيط االقتصادي لالستغناء عن اخلارج يف االسترياد والتصدير، وأهم املوارد، أو االكتفاء 

 التكتالت العاملية:  

 احتاد البنيولوكس: بلجيكا هولندا لكسمبورج.   -

 هيئة الفحم والصلب األوروبية:   -

 السوق األوروبية املشرتكة:  -

 رة:  منظمة التجارة األوروبية احل -

 السوق االشرتاكية الدولية:  -

 التكتالت االقتصادية األمريكية:  -

 التبعية.  –خارجية / كاحلروب واالحتالل و ارتفاع األسعار...  –زايدة عدد السكان  – داخلية / نقص املوارد 
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 . أهم املشكالغ اليت تعاين منها املوارد البشرية:4

 اإلنسان وما يسببه من حروب وأنشطة.   -

 ألخطار الطبيعية الكربى:  ا -

 نفاذ املوارد:  -

 بعدها عن مناطق التصدير:   -

 . العوامل املؤثرة يف استغالل املوارد البشرية: 5

 ف:) دور احلكومة ( تتنافس النظم السياسية يف التدخل يف اقتصادها من أجل حتقيق أربع أهدا النظم السياسية: -

 زايدة املوارد االقتصادية ما حيقق الفائدة املرجوة منه.  -أ

 تنمية مجيع مرافق الدولة ومناطقها اجلغرافية بشكل مرض. -ب

 حتقيق مبدأ العدالة االجتماعية يف توزيع الثروة على أبناء الشعب. -ج

 ضبط العالقات االقتصادية للدولة وتنظيمها.   -د

نظمها السياسية، فهناك نظام إسالمي يقوم على أساس العدالة واألمانة. وهناك نظام اشرتاكي  هذا وختتلف دول العامل من حيث 

 يف الكتلة الشيوعية يعتمد على تدخل الدولة يف كل األمور. وهناك نظام رأمسايل يقوم على حرية االختيار.

 العادات (   – الدين  –اللغة  –)التعليم  النظم االجتماعية: -

 :  التقدم العلمي  -

 :  رأس املال -

 :         النقل واملواصالغ -

   السكان والثقافة واملستوى احلضاري:  -
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تلعب االرتباطات الدولية دورا كبريا يف النشاط االقتصادي للدول، وأتخذ هذه االرتباطات صورا خمتلفة   االرتباطاغ الدولية:  -

منها اتفاقيات ثنائية بني دولتني، مثال ذلك االرتباط بني كواب والوالايت املتحدة على جتارة السكر بني الدولتني، حىت غدت كواب 

 ة. ومن االرتباطات الدولية ما حيدث اآلن يف أسواق البرتول والقمح العاملي.  املصدر الوحيد للسكر إىل الوالايت املتحد 

 كلما كان املوقع قريب سهل على الدولة استغالل املورد، مثال ذلك حديد تندوف.      املوقع: -

   واملياه...املناخ والثرة احليوانية   املناخ: -

 وقف حركة املواصالت يف العواصف واألعاصري .  تغلق املوانئ وتت – لنقل واملواصالت ابيرتبط ابملناخ 

 يتأثر ابملناخ / مناطق الصيد العاملية . 

  .يتأثر ابملناخ قطع األخشاب حيث تتوقف شتاًء وتنشط به الربيع والصيف

 مرتبط ابملناخ طول فرتة اإلشعاع الشمسي.  

   . رطوبةالو مرتبط ابملناخ الصناعة 

 املناخ القاسي مثل استخراج احلديد يف منطقة سويسرا لتجميد البحريات. حرفة التعدين أيضا تتوقف جفاف 

           حتدده امكانيات السطح التضاريسي من حيث التنوع، الرتبة، التضرس، الغاابت، املياه اجملندة... :  مظاهر السطح  -
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 العوامل اجلغرافية املؤثرة على النشاط االقتصادي

     إعداد سليم  زاوية سليم                                                                                                       
 جامعة األمري عبد القادر قسنطينة

 متهبد:
خدمة يستفيد منها اإلنسان وحتقق مفهوم النشاط االقتصادي: هو كل ما يقوم به اإلنسان لتحويل مصادر الثروة إىل سلعة أو 

 املنفعة له. 

 :العامل الطبيعي :أوال

يتمثل يف الكيان املادي الذي حييط بنا من أرض و ما حتتويه من ظاهرها و ابطنها اجلو و ما حييط هبا حبرارته و رطوبته و ثروته  

 .اجلغرايف و املياه و خمتلف املواد األوليةالنباتية و احليوانية يف الرب و البحر ابإلضافة إىل املوقع 

 : .األرض1

عبارة عن قشرة خصبة و اليت تغطي كرتنا األرضية و هي أساس اإلنتاج الزراعي و احليواين و متد البشرية بكل اخليارات الضرورية  

ت مثل: مظاهر السطح، األراضي وحنددها بعدة مؤشرا .لبقائه على قيد احلياة كما قال أمجع االقتصاديون أن األرض أم الثروات

 الزراعية، الغاابت، املصادر الطبيعية الباطنية، درجة األخطار الطبيعية. 

 .املوقع اجلغرايف:2

 :هو احليز أو املكان الذي تشغله الدولة على سطح األرض وله أمهية اسرتاتيجية تتمثل يف ما يلي

 .التجارة اخلارجيةاالتصال ابلعامل اخلارجي و ابلتايل قيام - 

 .تركيز الصناعات - 

هناك أمثلة واقعية عديدة تبني أمهية املوقع اجلغرايف يف تقدم بعض الدول و ختلف البعض اآلخر، فالوالايت املتحدة األمريكية  

طئ احمليطات  مدينة تقع على شوا  20تقدمها نرجعه للموقع اجلغرايف حبيث حتيط على احمليطني اهلادي و األطلسي كما جند حوايل  

إذ أهنا تساهم على حركة املالحة البحرية و احلصول على املواد األولية أبسعار منخفضة و بيع املنتجات أبسعار معقولة حيث 
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لقيت رواجا يف األسواق العاملية و نفس الشيء ابلنسبة جلزر بريطانيا و الياابن كما أن بعض الدول من أسباب ختلفها موقعها 

 .ل إفريقيا و آسيااجلغرايف مثل دو 

 .يتمثل يف األحوال اجلوية السائدة على سطح الكرة األرضية و له أتثري كبري على النشاط االقتصادي  .املناخ: 3

و هلا أمهية كبرية و املتمثلة   –حبار  – حميطات   –ينابيع  –تتمثل يف املوارد املائية اليت تعطيها الطبيعة يف شكل أهنار   .املياه:4

 :يليفيما 

 .مادة أولية لبعض املصانع و خاصة الصناعات اخلفيفة- 

 .تؤدي إىل كثافة اإلنتاج الزراعي و سقي األراضي عن طريق إقامة السدود- 

 .توفري املياه الصاحلة للشرب و هي أساس حياة اإلنسان- 

 .توليد الطاقة الكهرابئية- 

 .ربط املناطق اجلغرافية لبعضها البعض- 

 :تتمثل يف املوارد اليت تستهلك يف العملية اإلنتاجية إىل سري كافة املصانع و تتمثل فيمايلي ة:.مصادر الطاق5

 .أّول مصدر عرفته البشرية و أدى إىل التطور و هنضة صناعية يف أورواب :الفحم- 

 .و هو املصدر الثاين بعد الفحم البرتول:- 

 .مصادرها املياه و البنزين و الشمسيساعد على حركة خمتلف اآلالت و الكهرابء: - 

و تعترب من املوارد اليت توصل إليها اإلنسان يف القرن العشرين حيث أصبحت تستعمل يف توليد الطاقة  :الطاقة الشمسية-

 .الكهرابئية و سري خمتلف املصانع و اآلالت

ل يد اإلنسان لتحويلها إىل خيارات إلشباع  و تتمثل يف املواد اليت تعطيها الطبيعة بشكل خام و تتدخ املادة األولية:  -

 .حاجات اقتصادية
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 اثنيا: العامل البشري: 

 هو كل العناصر اليت يوفرها اإلنسان واجملتمع والسلطة داخل إقليم جغرايف لقيام نشاط اقتصادي انجح، وهي: 

وجود أفراد ميتلكون استعدادات و مهارات بشكل مناسب وكايف ميكن ضمان قدرهتم بكفاءة لتحقيق يد بشرية عاملة: .1

األهداف. ومن خالل مهارات ومعرفة واستعدادات األفراد يصبح هؤالء األفراد يف وضع يسمح هلم يف حتقيق أهدافهم الشخصية  

 والرضا الوظيفي واألمن القومي.  

و العضلي املبذول من أجل خلق خريات اقتصادية تليب احتياجات اجملتمع و يعترب   هو ذلك اجلهد الفكري العمل:.2

األساسي للعملية اإلنتاجية حيث اعترب آدم مسيث العمل أساس الثروات و اعتربه كارل ماكس أنه حيدد قيمة األشياء و    احملرك

 :ينقسم العمل إىل عملني و   .العمل ضروري ابلنسبة للفرد و اجملتمع و الوحدات االقتصادية

 .و هو اجلهد العضلي و ال يتطلب الكفاءة العالية و يتمثل يف العمل اليدوي و ظهر بظهور اجملتمعات القدمية :العمل البسيط

وهو اجلهد الفكري الذي يتطلب التقنيات ومهارات عالية للتنفيذ و هذا النوع جاء نتيجة التطور الفكري و    العمل املعقد: 

 .لإلنسان حيث أن استعماله يف التنمية االقتصادية يؤدي إىل رفع مستوى اإلنتاج لتلبية حاجيات اإلنسان الالمتناهيةالعلمي 

و مع ظهور الفائض يف اإلنتاج ظهر ما يسمى يف التخصص يف العمل حبيث تتخصص كل جمموعة معينة يف إنتاج معني  

سيم العمل هو آدم مسيث حبيث بنّي أنه يتخصص كل عامل يف مهنة معينة  )حرفيني، زراعيني، صناعيني( و أّول من أاثر إىل تق

 :يف إطار عملية اإلنتاج داخل املعمل فيزيد اإلنتاج و اإلنتاجية و يتخذ تقسيم العمل إىل األشكال التالية

 .تقسيم العمل حسب املهن: أي ختصص كل عامل يف مهنة معينة مع التكامل بينهما

 .و يعين ختصص كل قطاع يف إنتاج معني داخل االقتصاد الوطين  اعاغ االقتصادية:تقسيم العمل حسب القط

و هو ختصص كل دولة يف ‘نتاج معني أو تقدمي خدمة معينة وفقا لإلمكانيات املتاحة لكل بلد و   التقسيم الدويل للعمل: 

السائرة يف طرق النمو تقوم ابستخدام املواد األولية  عليه ترى الدول الصناعية أهنا تتخصص يف إنتاج وسائل اإلنتاج و الدول 

 .اخلامة
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و هذا التخصص كان نتيجة حتمية لعوامل اترخيية، وهذا التقسيم الدويل خيدم املصاحل الدولية يف إطار تكامل اقتصادي و ليس  

 .يف إطار تبادل الالمتكافئ

 :.عامل رأس املال3

املواد و املنشآت القاعدية و خمتلف املركبات الواجب تنسيقها و احلصول على منتوج قابل هو جمموعة من املعدات و األدوات و 

 :ميكن تقسيم رأمسال حسب كارل ماكس إىل و  .لالستهالك

 : رأمسال العيين -أ

 .ألجوريتمثل يف املواد األولية الداخلة يف العملية اإلنتاجية اليت تستخدم مرة واحدة ابإلضافة إىل ا رأمسال متغري: -

و هو جمموعة من اآلالت و املعدات و البناايت ذات عمر إنتاجي طويل و تشارك يف العملية اإلنتاجية أكثر  : رأمسال اثبت  -

 .من مرة

 .و هو كل احلقوق اليت ميلكها الفرد على بعض املمتلكات كحقه يف إجيار مسكنه أو بيعه : رأمسال قانوين -ب

 .األموال املنقولة و العقارات لشخص ما أو مشروع ما و هو جمموع : رأمسال حماسيب -ج

 :أشكاله

 .وهو عمل فئة من الرأمساليني جبمع و بيع النقود حمققني أرابحا وهي الفرق بني إعادة البيع والشراء  رأمسال نقدي:

 .ابلتايل حتقيق أرابحو هو عمل فئة من الرأمساليني على شراء مث بيع سلع و بضائع على حاهلا و  رأمسال جتاري:

هو عمل فئة من الرأمساليني يف حفز اإلنتاج بشراء مواد أولية مث إدخال حتويل عليها للحصول على منتوج يباع   :رأمسال إنتاجي

 .يف األسواق و ابلتايل احلصول على ربح و هو الفرق بني اإليرادات و املصاريف

 :أمهيته

 .ابلتايل زايدة الفائض اإلقتصاديزايدة اإلنتاج و اإلنتاجية و - 

 .(ختفيض التكاليف )التعب، الوقت- 

 .زايدة جدوى و فعالية العامل البشري- 
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 :طرق تكوين رأمسال

 :نظرا لدور الرأمسال يف العملية اإلنتاجية أصبحت كل الدول تنتهج سياسة لتكوينه لتحقيق تنمية إقتصادية و بطريقتني

تنازل املستهلك عن جزء من دخله ليضعه يف املؤسسات املالية ليشارك يف الدورة اإلقتصادية أما اإلكتناز  و هو   اإلدخار: -أ

 .فهو وضع النقود يف املنزل دون املشاركة يف الدورة اإلقتصادية

 :العوامل املؤثرة يف اإلدخار -

البنوك أو القيام مبشاريع مستقبلية كالزواج و و هي تتعلق ابلشخص ذاته كخوفه من املستقبل أو عدم ثقته من  :عوامل شخصية

 ...الشراء و 

 .تتمثل يف الدخل و ثبات األسعار و العملة و معدل الفائدة : عوامل موضوعية

 :بعدة مصادر االدخارتقوم املؤسسات املالية يف جتميع األموال عن طريق  : االدخارمصادر  -

 .دخارات األفراد و العائالتا *

 .دخارات إجبارية ا *

 .دخارات الوحدات اإلنتاجيةا *

 دخارات خارجية )املساعدات و القروض ا *

 :االستثمار -ب

يف العملية اإلنتاجية و اليت يكون عمرها اإلنتاجي طويل للحصول على   الستخدامهانه عملية شراء آالت و معدات  أبعّرف 

 .خريات كثرية أو هو عبارة عن عملية تشغيل و توظيف رؤوس األموال يف العملية اإلنتاجية لتحقيق زايدة يف اإلنتاج

 :أنواعه

الصايف  االستثمارإليه اإلهتالكات، أما مضاف  لالستثماراإلمجايل و هو القيمة احلقيقية  االستثمارجند : من حيث الرتكيب *

 .اإلهتالكات  – لالستثمارفهو القيمة احلقيقية 

 :هو عبارة عن درجة أتثريه يف العملية اإلنتاجية و ينقسم إىل: من حيث املستوايت  *
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د أولية حبيث تؤثر  يقصد به تلك األموال اليت تستعملها املؤسسة يف شراء معدات و آالت و موا :إنتاجية مباشرة  استثمارات- 

 .بطريقة مباشرة يف العملية اإلنتاجية ابلزايدة أو ابلنقصان

اليت تساعد يف اإلنتاج بطريقة غري مباشرة مثل: املخازن، معدات النقل و   االستثماراتهي  :إنتاجية غري مباشرة  استثمارات- 

 .املواصالت

ن إطارات و مجعيات حيث تساهم يف العملية اإلنتاجية على  على املدى الطويل : هي األموال املوجهة لتكوي  استثمارات- 

 .املدى البعيد

الوطين و زايدة القدرة   لالقتصادهذا النوع يتم من طرف الدولة و املؤسسات العمومية بتوفري املرافق القاعدية  : العام االستثمار *

 .اإلنتاجية

 .الشركات اخلاصةيتم من طرف األفراد و اخلواص و : اخلاص االستثمار* 

 :دوافعه

 .الرغبة يف زايدة الثروة- 

 .االقتصاديتوسيع النشاط - 

 :مصادر متويله

أي املوارد املالية ابلنسبة لألفراد و املؤسسات املالية )مدخرات األفراد و العائالت و خمتلف  :( مصادر داخلية )ذاتية *

 .(املؤسسات

 .يف القروض و املساعدات األجنبية اليت تتحصل عليها الدولة من الدول األخرى تتمثل : مصادر خارجية *

 :أمهيته

 .توفري السلع و اخلدمات-   :االقتصاديةمن الناحية 

 .خلق مشاريع جديدة- 

 .و زايدة التصدير اإلسرتادالتقليص من - 
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 .حتقيق تنمية شاملة- 

 :االجتماعيةمن الناحية 

 .توفري مناصب الشغل- 

 .حتسني املستوى املعيشي- 

 .حتقيق مستوى معني من الرفاهية- 

 :من الناحية السياسية 

 .التقليص من التبعية للخارج- 

 .اقتصادي استغاللحتقيق - 

 .إستغالل ثروات داخل البالد- 

 .االقتصاديحرية القرار السياسي و - 

 :.عامل التنظيم4

حتديد املسؤوليات و املهام على األفراد داخل املؤسسة و ظهر التنظيم مع  يعرف عامل التنظيم على أنه توزيع و : مفهومه

األمثل للموارد   االستغاللالشركات الكربى و هو يهدف إىل ربح الوقت و التقليل من التكاليف و حتقيق املردودية و   ظهور

 :و بذلك ظهرت عّدة نظرايت هتتم إبدارة األفراد منها االقتصاديةشرية و بال

 :الحظ تيلور أن العمل يف املصانع ال خيضع لطرق عقالنية وذلك لوجود عّدة نقائص و منها: نظرية التيلوريةأ( ال

 .جهل العمال لطرق اإلنتاج العلمية- 

 .كثرة احلركات داخل املصانع وذلك لبعد املواد األولية عن اآلالت- 

 .معدات و آالت دون القيام بدورها اقتناء- 

 :و اقرتح اإلجراءات التالية

 .مسبق قبل التوظيف و بعد ذلك خيضع لفرتة الرتبص الختبارإخضاع العامل  - 
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 .مراقبة حركة العمال اليت أتثر سلبا على اإلنتاج و اإلنتاجية- 

 .تشجيع العمال ذوي اخلربة و الكفاءة ابحلوافز- 

 .الت من بعضها البعض و هذا تفاداي لضياع الوقتتقريب املواد و اآل- 

 .اآلالت اليت ال تعود ابلفائدة اقتناءعدم - 

تعتمد هذه النظرية على أن اإلنتاجية تتحقق مبساعدة العمال يف تسيري و املراقبة ملؤسساته إىل جانب  : ب( النظرية اإلشرتاكية

 .حصوهلم على نسب من األرابح

 :التكنولوجيا.عامل 5

للحصول على نتيجة معينة و  االقتصادهو تطبيق آخر ما توصل إليه الفكر البشري يف ميدان العلم و املعرفة يف جمل  : تعريفه

و الوصول  اجتماعيةبتعريف آخر هو نظام متكامل من العلوم و املعارف الذي يؤدي إىل زايدة اإلنتاج و حتسينه لتلبية حاجيات 

 .به إىل الرفاهية

 :االجتماعيو  االقتصاديآاثرها على امليدان  

 .اإلنتاجية زايدة اإلنتاج كما و نوعا و سرعة تنفيذ العملية - 

 .لثروات البالد  االقتصادي االستنزافتقليل التكاليف و جتنب - 

 .الزايدة يف معدالت النمو و حتسني املستوى املعيشي - 

 .االجتماعيةتساعد على حتسني املستوى العام و الصحة عن طريق القضاء على األمراض و األوبئة و اآلفات - 

 .بكل أحناء العامل بدون عناء و جهد االتصال- 

 .حتسني نوعية القوة العاملة و ابلتايل السيطرة على اآللة-   .و املواصالت االتصالتطوير وسائل - 

 .تلوث البيئة نتيجة املواد األولية-   .البطالة عن طريق إحالل اآللة حمل العامل انتشار-  :ه سلبياتلكن التقدم التكنولوجي ل

 .أسلحة الدمار الشامل اخرتاعالسباق حنو التسلح عن طريق - 
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 االقتاااااااااصاااااااادياااااة  لاااااااااامشاااااااكلاااااةا

إعداد األستاذ سليم                                                                                                         
 جامعة األمري عبد القادر قسنطينة      زاوية

 من منظور جغرايف:  أصل املشكلة االقتصادية.1

 مها: تقوم املشكلة االقتصادية على جانبني أساسيني 

 تعدد حاجات اإلنسان.   األول:

 موارد وإمكانيات حمدودة نسبياً. و   الثاين:

 وابلتايل تربز املشكلة االقتصادية نظرا لعدم كفاية املوارد االقتصادية لتلبية مجيع احلاجات اإلنسانية لدرجة اإلشباع. 

واألنظمة االقتصادية ختتلف فيما بينها يف طريقة حل املشكلة االقتصادية، إالّ أهنا تتفق مجيعها أبن حتقق لإلنسان متطلباته  

 املتعددة من مأكل و مشرب و ملبس و مسكن….أخل.  

 أما من انحية املوارد فهي أنواع:

 موارد طبيعية:  -أ

مثل املعادن املوجودة يف ابطن األرض، و األراضي الزراعية، و الشالالت و البحار و هذه املوارد هبة من هللا سبحانه و تعاىل 

 احمليطات...فهناك دول غنية ابملوارد الطبيعية، و أخرى فقرية ابملوارد املادية. 

 موارد بشرية:   -ب 

البشرية، و تعترب دول مصدرة للعمالة بعكس وهي الطاقات الذهنية و اجلسدية لإلنسان، فمثال هناك دول عديدة غنية ابملوارد 

 دول أخرى تعد فقرية ابملوارد البشرية و تعترب مستوردة للعمالة. 

 موارد اقتصادية:  -ج

وهي نتاج التفاعل بني املوارد البشرية و الطبيعية، مثل إنتاج اآلالت واملعدات الالزمة إلنتاج السلع االستهالكية وغريها. أو هي  

ه االنسان منفعة بصورة مباشرة أو غري مباشرة يعد موردًا اقتصادايً، سواء كان ملموساً كاألرض ورأس املال كل شيء حيقق من

 والعمل، أو غري ملموس كاإلدارة والتنظيم واملوهبة والذكاء، مثالً. 
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 أصل املشكلة االقتصادية من منظور اقتصادي:.2

 االنتاج واالستهالك يف شكل عرض وطلب. تنطلق املشكلة من السوق: السوق هو حيثما يلتقي 

 القدرة املدعمة ابلرغبة يف الشراء. الطلب:  أ.

متثيل بياين يوضح العالقة العكسية بني السعر والكمية، مع ثبات العوامل األخرى )الدخل وأسعار السلع البديلة   :منحىن الطلب

 واملكملة والذوق(. 

 معني. طلب السوق: هو جمموع طلبات األفراد عند سعر 

 هو كمية السلع واخلدمات اليت ميكن بيعها عند سعر معني خالل فرتة زمنية   العرض:  ب.

 عرض السوق: هو جمموع ما يعرضه البائعني واملنتجون عند سعر معني. 

: يتحقق توازن السوق عندما تساوي الكمية املطلوبة الكمية املعروضة، ويسعى السعر الذي حيقق توازن  ج.  توازن السوق

لسوق ابلسعر التوازين وتسمى الكمية اليت حتققت عند ذلك السعر ابلكمية التوازنية واجلدول التايل يوضح أوضاع السوق عند  ا

 أسعار خمتلفة مبا فيها السعر التوازين.

 جدول الكمياغ املطلوبة واملعروضة عن كل سعر 

 نوعه  الفائض الكمية املعروضة  الكمية املطلوبة  السعر 

 فائض طلب 60 0 60 5

 فائض طلب 30 20 50 6

 توازن صفر 40 40 7

 فائض عرض 30 60 30 8

 فائض عرض 60 80 20 9

 فائض عرض 90 100 10 10
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 من اجلدول أعاله يتضح أن: 

 7السعر التوازين = 

 الكمية التوازنية:   ك ط = ك ع 

 40= الكمية املعروضة  40الكمية املطلوبة 

أعلى من السعر التوازين حيدث فائض يف الكمية املعروضة، وأي سعر أقل من السعر التوازين حيدث  كما يتضح أن أي سعر  

 فائض يف املكية املطلوبة. 

وضغط فائق الطلب يرفع السعر إىل أعلى حىت يصل إىل السعر التوازين، وضغط فائض العرف خيفض السعر إىل أن يصل إىل  

 السعر التوازين.

 املشكلة االقتصادية: ان أهم أسباب املشكلة االقتصادية ما يلي: أسباب   .3

  الندرة: -أ

 الندرة كلمة يستخدمها االقتصاديون لتوضيح أن الرغبة اإلنسانية يف شيء معني تزيد عن الكمية املتوافــرة 

 منه واليت متدان هبا الطبيعة واالنتاج. 

ــراغ الندرة اليت تواجه الفرد انجتة عن حمدودية املوارد اإلنتاجية كاألرض مبختلف درجة خصوبتها واملياه واملعاد - ن  وقت الفــ

ساعة فقط يف   24حمدودية الوقت حيث ميتلك -- واملوارد احليوانية واملوارد البشرية ) املعرفة ، املهارة ، اخلربات اإلنسانية (. 

اليوم فما يضع حدوداً على مقدرتنا على عمل الكثري من األشياء اليت نرغب يف القيام هبا، أخرياً حمدودية الدخــل. وملا كانت  

 نتاجية والوقت والدخل حتد من البدائل املتاحة لنا لذلك جيب علينا القيام ابالختيارات. ندرة املوارد اإل

ويقصد هبا الندرة النسبية عند االقتصاديني و ليس الندرة املطلقة، وهي عبارة عن معىن نسيب يعرب عن العالقة بني احلاجات  

 يلي:  إلشباعها. ومن أسباب مشكلة الندرة ما   االنسانية ووسائل إشباعها، و كمية املوارد االقتصادية الالزمة

 عدم استغالل موارد اجملتمع أو سوء استغالهلا.  -

 قابلية بعض املوارد للنفاد و النضوب.  -
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 زايدة عدد السكان بنسب تفوق الزايدة يف اإلنتاج.  -

االختيار هو القيام ابالنتقاء من البدائل احملدودة. وينجم عنه التضحية مبقدار من السلعة للحصــول على قدر   االختيار:  -ب

معني من سلعة أخرى، يف اللحظة اليت تدرك منها أننا ضحينا بسلعة ذات قيمة يف نظران للحصول على سلعة اخرى. وعندما  

مل تكاليف الفرصة البديلة وتكون التكاليف احلقيقية للسلعة املختارة عبارة  نقوم بعمل اخليارات يف مواجهة مشكلة الندرة نتح

 عن قيمة السلعة اليت قمنا ابلتضحية.  

ابلتأكيد أن القيمة ال تتحدد بكميات السلعة اليت نضحى هبا حيث أننا نكون مستعدين للتضحية مبئات من البيض الفاسـد  

لتضحية بقطعة من حلم عجل صغري للحصول على بيضتني طازجتني إذن ماذا  للحصول على بيضتني طازجتني ولكن ال نقوم اب 

 حيدد هذه القيمة ؟ 

" والذى ميكن صياغته كالتايل : عندما   قانون تناقض املنفعة احلدية املبدأ يف مثل هذه املبادلة يعرف يف كتب االقتصاد بـ : "

ة من السلعة تقل وذلك بسبب تضاؤل اإلشباع الذى حنصل عليه  الكميات من سلعة ما فان قيمة الوحدة األخري   تتزايد لدينا

 منها .

 تواجه االقتصادايت على خمتلف انواعها ست مشاكل رئيسية هي:  :.املشاكل االقتصادية الرئيسية4 

 ماذا ننتج ؟ "حتديد نوع ومقدار السلع و اخلدمات اليت يتم انتاجها" -

ع يف إنتاجها، و أبي كمية، وتعتمد بعض اجملتمعات على جهاز  أي ماهي السلع و اخلدمات اليت يرغب اجملتم

لتحقيق التخصيص    السوق( حلل هذه املشكلة بينما أتخذ بعض اجملتمعات األخرى أبسلوب التخطيط كوسيلة  )قوى الثمن

 األمثل للموارد.

 كيف ننتج ؟ "االختيار بني األساليب اإلنتاجية:   -

أكثر من طريقة إنتاجية إلنتاج السلع، فالسلع الزراعية مثال ميكن احلصول على قدر معني   أي ما هي طرق إنتاج السلعة؟ هناك

منها ابستخدام مساحة صغرية من األرض مع االعتماد املكثف على املخصبات و اآلالت وأيدي عاملة. بينما ميكن احلصول  

 البسيط على العوامل األخرى.  على نفس القدر من احملصول ابستخدام مساحة أكرب من األرض مع االعتماد 
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 ملن ننتج ؟ "توزيع اإلنتاج على سكان املقتصد"   -

أي كيف ميكن توزيع السلع و اخلدمات املنتجة على أفراد اجملتمع الواحد. و هذا يتطلب دراسة األسواق أي اسواق اخلدمات  

 .  ذي يهتم بدراسة هذه املشكلة نظرية التوزيع ويطلق على فرع علم االقتصاد ال  اإلنتاجية لتحديد العائد اخلاص بكل منها.

هل موارد اجملتمع مستخدمة بكاملها أم يوجد بعضها عاطال؟ "كفاءة استخدام املوارد" أو مشكلة التوظيف الكامل للموارد -

 االقتصادية. ويتفرع عن هذه املشكلة مشكلتان رئيسيتان مها: 

 اجلدارة اإلنتاجية.  -

 التوزيعية. اجلدارة  -

 اجلدارة تؤدي إىل إنتاج قدر أقل من توليفة املوارد نفسها اليت كان من املمكن ان تعطي إنتاج أكرب لو مت توظيفها بطريقة أكفاء. 

وابملثل فان توزيع الناتج القومي يتسم ابخنفاض اجلدارة إذا كان من املمكن إعادة توزيعه حبيث يزداد اإلشباع الذي حيصل عليه  

 بدراسة مثل هذه املشاكل.  على األقل دون تقليل إشباع أي من األفراد اآلخرين. ويهتم فرع علم اقتصاد الرفاهالفرد 

 فوجود بعض املوارد العاطلة يعين ان االقتصاد يعاين من مشاكل البطالة و الفقر….اخل.

التضخم يلتهم جزءاً منها؟ "مدى توظيف موارد  هل القوة الشرائية للدخول النقدية ألفراد اجملتمع و ملدخراهتم اثبته أم ان  -

 املقتصد" 

قد يتساءل البعض، إذا كانت املوارد االقتصادية شحيحة وال تكفي إلنتاج ما حيتاجه سكان املقتصد من السلع و اخلدمات  

 ؟  فكيف ترتك بعض املوارد دون توظيف

  "تنمية الطاقة اإلنتاجية للمقتصد" ؟  كيف ميكن ضمان حتقيق معدل مرتفع للنمو االقتصادي -

؟ وطبعا اإلجابة على هذا السؤال يكون بتنمية  و يعىن هذا السؤال أبي الوسائل يتم حتسني وزايدة الطاقة اإلنتاجية للمجتمع

 موارده املتاحة كما و نوعا. 

ألي مقتصد إذ ان ذلك هو الوسيلة الوحيدة   حيث تعترب تنمية الطاقة اإلنتاجية رأسياً و أفقياً من أهم أهداف السياسة االقتصادية

 حلدوث حتسن مستمر يف مستوى معيشة ساكنيه. 

 وتقع دراسة هذه املشكل حتت فرع علم االقتصاد املسمى ابلتنمية االقتصادية. 
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املاااعااايف ال  زراعاااااااااةااااال  
 العريف الزراعة: .1

الزراعة من احلرف البدائية اليت استخدمها اإلنسان منذ القدم، إذ ليس من السهل حتديد مىت كيف وأين عرف اإلنسان الزراعة. 

 وبسببها قامت احلضارات القدمية.  االستقرارلكن ميكن القول أن وجودها عودت على 

وهو عمل غرضه أن يسوس قوى  1949ومن أنسب التعريفات التعريف الذي وضعته مجعية االقتصاد الزراعي الفرنسي عام 

 الطبيعة من أجل إنتاج حماصيل نباتية حيوانية  تسد حاجة اإلنسان. 

 فة. أصبحت اليوم مقياسا بني الدول املتقدمة واملتخل –مث تطورت احملاصيل الزراعية مع تطور اإلنسان 

 العوامل املؤثرة يف قيام الزراعة: .1

 أوال: العوامل الطبيعية: 

تشكل العوامل الطبيعية نظاما بيئيا يؤثر يف النظام الزراعي، وهذا ما يؤيده احلتميون اجلدد أصحاب نظرية اإلمكاانت البيئية من 

 العوامل:أن البيئة هي اليت حتدد النشاط االقتصادي يف العامل. وأهم هذه 

يؤثر املوقع يف اإلنتاج بصورة كبرية، فعلى سبيل املثال تقع اسرتاليا ونيوزيلندا يف أقصى الشرق، وتبعد حوايل  املوقع: -

كيلومرت  عن األسواق اليت تستورد منتجاهتا يف غرب أورواب، هلذا ختصصتا يف إنتاج سلع ال تتلف أثناء نقلها عرب  18000

ه السلع البد وأن تكون خفيفة الوزن، صغرية احلجم حىت تتفادى حتمل التكلفة العالية للنقل عرب هذه مسافات طويلة، كما أن هذ

املسافات الطويلة. كما جيب أن تكون هذه السلع ذات قيمة مرتفعة حىت تستطيع حتمل تكلفة النقل. هلذا ختصصتا يف إنتاج 

ولوجي واخرتاع املربدات الكبرية أضافت الدولتان تصدير اللحوم الصوف الذي تنطبق عليه اخلصائص السابقة. وابلتقدم التكن

 مئوية. وقد ساعد هذا التقدم التكنولوجي األرجنتني الدخول إىل التجارة الدولية للمجمدات أيضا.  12ْاملتجمدة حتت حرارة 

ه من عناصر متعدد تتفاعل مع بعضها يف : يعترب املناخ أحد العوامل اهلامة اليت تؤثر يف اإلنتاج الزراعي مباشرة، ملا ل املناخ -

عالقات تؤدي إىل تسري عملية اإلنتاج، وأهم هذه العناصر الضوء واحلرارة واملطر والرطوبة والندى والثلوج والتبخر والضغط اجلوي 
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ر الضوء بشكل والرايح. ولكل عنصر من هذه العناصر له أتثريه اخلاص بشكل يفوق عناصر املناخ األخرى فعلى سبيل املثال يؤث

مباشر على اإلنتاج ألنه ضروري إلمتام عملية التمثيل الضوئي للنبات، فإذا كان الضوء كافيا أسرع النبات يف عملية النمو وأعطي 

إنتاجا جيدا والعكس. مثال على ذلك القطن املصري والسوداين طويل التيلة ألنه حيصل يف فصل النمو على كمية ضوء كافية  

ساعة ضوء هلذا هو من القطن قصري   1500ساعة، يف حني القطن اهلندي ال حيصل إال على  2500-2400ترتاوح مابني 

 التيلة. 

وتؤثر احلرارة يف منو احملاصيل الزراعية ونضجها، وذلك ألهنا تسهم يف النشاط احليوي للرتبة، وحيتاج كل حمصول إىل درجة حرارة  

ن خالهلا. فمثال هناك حماصيل تذبل ومتوت إذا ارتفعت احلرارة عن املعدل العام عظمى ودرجة حرارة دنيا ) صفر النمو ( ينمو م

 هلا كالقمح مثال. ألن ارتفاع احلرارة يؤدي إىل التبخر واخنفاضها يؤدي إىل التجمد. 

لسيقان إذا كانت عاتية،و أما الرايح فتؤثر يف احملاصيل الزراعية من شقني اثنني: األول أهنا متثل لواقح لألزهار، أما الثانية فتكسر ا

 جتفف الرطوبة إذا كانت ساخنة كرايح اخلماسني مبصر، أو مرتبة فتقتل اخلالاي النباتية.  

أما األمطار فتؤثر على اإلنتاج من حيث كميتها ووفرهتا ومومسها ومواعيدها، مثال على ذلك أمطار البحر املتوسط غي الثابتة  

 لزراعة املطرية.....  واملستقرة، طبعا تؤثر األمطار على ا

 هذا ويرتبط ابلتساقط كل من الندي والثلج واجلفاف................ ومجيعها تسبب التصحر.  

: الرتبة هي العنصر األساسي يف النظام البيئي، فهي الطبقة الرقيقة اليت تغلف سطح القشرة األرضية بغالف يستطيع  الرتبة -

 النبات غرس جذوره فيه.  

   :أشكال السطح -

الوداينـ  والكثبان الرمليةـ واألحواض.   – اهلضاب    – السهول    –لو نظرت إىل خريطة السطح ستجد املعامل التضاريسية التالية: اجلبال  

 فلو درسنا جبل كلمنجارو الكيين ماذا جند عليه من نبااتت، أو هضبة احلبشة، أو املرتفعات يف املناطق املعتدلة فماذا تالحظ؟  

عات على الزراعة من حيث االمتداد كجبال أطلس يف اجلزائر، أو فلسطني، وهو ما نطلق عليه ظل املطر. أو كذلك تؤثر املرتف

 جبال األلب يف أورواب مابني مواجهه للشمس ومعاكسة هلا.   وأخريا نستخلص أن املناطق الوعرة مناطق طاردة للسكان.  
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% من جمموع مياه األرض صاحلة االستخدام احليايت، 3لتها يف الطبيعة : هي احملدد األساسي النتشار الزراعة، ورغم ق املياه -

إال إهنا كافية جلميع أشكال احلياة على األرض، ويتجدد مواردها ابستمرار بفعل الدورة املائية. وتكون املياه على سطح األرض  

 كتايل:   

املياه حتدد نوعية وكمية الزراعة. ونظرا للتغري املناخي  أمطار وأهنار ومياه جوفية وندى وثلج ........إخل ، بل أن نوعية وكمية

احلاصل يف هذه األايم أبح العامل يعاين من نقص يف كميات األمطار الساقطة واملغذي الرئيسي للدورة املائية على سطح األرض، 

 هلذا يبحث العامل اليوم عن حلول ملشكلة نقص املياه.  

 اثنيا : العوامل البشرية :  

 عوامل البشرية نظاما متكامال يؤثر يف النظام الزراعي من خالل تفاعل العناصر مع بعضها البعض، واهم هذه العوامل: تشكل ال

 أوال: العوامل االجتماعية : 

دراسة السكان: يبلغ عدد سكان العامل اليوم أكثر من ستة مليارات نسمة، وهذا زاد من حتمل الطبيعة لسد احتياجاهتم الغذائية، 

ر الذي أجهد الرتبة بشكل كبري، ولو استمرت الزايدة العاملية على ما هي عليه ستحل اجملاعة يف العامل ما مل جيد العامل احللول األم

% 50املناسبة لذلك. ولو نظران إىل القوى العاملة يف هؤالء السكان جندهم فريقني دول متقدمة تبلغ نسبة العمالة هبا أكثر من 

 % من جمموع السكان.  25نما يف الدول النامية تبلغ النسبة من جمموع السكان، بي

التوزيع اجلغرايف للسكان وكثافاهتم: ينتشر الستة ماليني نسمة على بقاع املعمورة، والغريب أهنم يقطنون فوق األراضي   -2  

االمتداد العمراين هبا كثري من  اخلصبة، فكل منا يلمس ما يدور حوله من اعتداء على الراضي اخلصبة مثال ذلك اهلند اليت يهدد

األراضي الزراعية اخلصبة، كذلك احلال ابكستان حيث هتدد الضواحي اجلديدة للمدن األراضي اخلصبة اليت تزرع أربع مرات يف 

 السنة. وينسحب هذا احلديث على معظم مدن العامل كالقاهرة ودمشق ودكار وعمان اليت ابتلعت مجيع األراضي الصاحلة للزراعة

بسبب التوسع األفقي للمباين. وإن مل يتوقف هذا الزحف فإن نصيب الفرد من األراضي الصاحلة للزراعة سينخفض إىل 

 مرتا. وتكمن املشكلة يف صعوبة زايدة املساحات الزراعية أفقيا.   2000، أي أقل من 2010هكتار عام 0.20
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 مستواهم التعليمي:   -

% مساحتها،  1التقدم التكنولوجي دورا كبريا يف استغالل املوارد، فأورواب ال تغطي الغاابت فيها سوى  التقدم التكنولوجي: يلعب    -

ولكن يوجد هبا أعلى مستوى إلنتاج األخشاب ابلنسبة للفرد يف العامل نظرا لنشاط وتقدم السكان. كذلك ما ازدهرت جانيب 

 األطلسي يف أورواب وأمريكيا إال ابلتقدم التكنولوجي. 

ومستواهم احلضاري واملادي: مرتبط هذا بال شك يف العادات والتقاليد والتعليم والقدرة على إجراء البحوث العلمية لتطوير  -

وتنمية الزراعة، على سبيل املثال مل تتغري تقاليد الفالح اهلندي واألفريقي منذ آالف السنني، فقد ورثو فنهم الزراعي من أسالفهم،  

تعديل، بل حافظو علية دون أي تطوير، على العكس من ذلك جند الفالح يف الدول املتقدمة جنده يستخدم ومل يدخلوا عليه أي  

التكنولوجيا واألساليب العلمية يف الزراعة، هلذا جند أن غلة الفدان من اإلنتاج تفوق عدة أضعاف ما ينتجه الفدان يف الدول 

 املتخلفة.

صادي. كما أن هذه العوامل تتأثر ابلنظام السياسي السائد والنظام االقتصادي املعمول فكل هذه العوامل تؤثر يف النشاط االقت 

 رأس مايل ( .  – به )اشرتاكي 

حساب التكاليف  – بدون مال ال ميكن إمتام أي مشروع اقتصادي لدخوله يف كثري من املعامالت االقتصادية  اثنيا: رأس املال:  

رأس املال يلزم الفالح و   –فجميع املراحل اليت يقوم هبا الفالح حتتاج إىل رأس مال    –دير  التص  –االسترياد    –البنوك    –البيع    –

 يف: 

 شراء واستصالح األراضي الزراعية وخاصة إذا كانت املساحة قليلة. -

 املواصالت وخاصة إذا كانت املزرعة بعيدة.  -

 شراء املعدات ومستلزمات اإلنتاج، مجيع املداخالت.   -

 باين واحلظائر يف املزرعة إلمتام دوره اإلنتاج.إقامة امل  -

 املال التعليم الزراعي اجلامعي ... أو الصناعي غذائية.   -
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رغم التقدم التكنولوجي املستخدم يف الزراعة إال أنه ال ميكن االستغناء عن األيدي العاملة وهذه تكون  – اثلثا: األيدي العاملة 

 على شكل:  

 ر واملكسيك واهلند والصني. : مثل مصأيدي عاملة حملية

 : مثل الدول األوروبية والوالايت املتحدة، ودول اخلليج العريب.أيدي عاملة مستوردة

 وتتأثر األعمال الزراعية يف العامل ب:  

)عمال مومسية( مثل جين القطن والقصب واحلمضيات وزراعة األرز كلها حتتاج إىل عماله وفرية ولفرتات  موسم احلصاد  -1

 ة.متقطع

% 20% من اهلنود ابلزراعة و 70: وهذا يؤثر على األيدي العاملة كدولة مثل اهلند اليت يعمل فيها استخدام التكنولوجيا -2

% من األيدي العاملة  2% من القوى العاملة تعمل ابلزراعة، يف حني بريطانيا وأملانيا 50% صناعة، ومصر 10خدمات و 

 يعملون ابلزراعة.  

سنة للعمل يف الزراعة اخلارجية، بينما يف  40-20: فمعظم العمال املهاجرين يتوسط أعمارهم ما بني  يالرتكيب العمر  -3

الدول احمللية والفقرية معظم صغار السن من اجلنسني يشاركون أهلهم ابلزراعة، وخاصة إذا مل يتوفر يف الريف التعليم اإللزامي 

نتشار األمراض مثل البلهارسيا مبصر، واليت تؤدي إىل ضعف الفالح، وتشري  واألساسي . الن الذي يزيد من اجلهل والتخلف وا

 الدراسات أن األمراض تقلل من إنتاجية الفالح املصري مقدار الربع.  

: ختتلف أمهية األسواق يف املنظومة الزراعية من إقليم إىل آخر، ومن منط زراعي إىل آخر، فدور السوق يتناقص مع  األسواقرابعا:  

لزراعة املعيشية، حيث معظم اإلنتاج يكون هبدف االكتفاء الذايت. لذلك املزارع ال يهتم بدور املستهلك، وال بنوعية اإلنتاج، منط ا

وال حجمه وال مدى مالءمتة للسوق، بينما يزداد أمهية السوق يف املزارع التجارية أليت تسعى إىل تلبية رغبة املستهلكني، ونوع 

 ما يكون ذلك يف طور املنافسة.  املنتج وحجمه، وغالبا 

 أنواع األسواق :  

 حملي: يف مدينة أو قرية وهنا خيتلف من مكان إىل آخر ومن مدينة ألخرى.  -



43 
 

 إقليمي: أي يغطي مجيع مناطق اإلقليم.   -

 دولية: البورصة مثال.   -

 أما األسواق من انحية التخصص فهي: 

 أسواق عامة: يتم فيها تداول مجيع أنواع البضائع وقد تكون حملية أو إقليميه .  

 أسواق متخصصة: أي تبيع سلعة واحدة أو صنف واحد، مثل أسواق النفط العاملية و أسواق الذهب يف دول اخلليج . 

   امليكنة والتقنياغ احلديثة:خامسا: 

تعترب التقنية أحد االعتبارات األساسية املؤثرة يف النشاط االقتصادي، ومنذ الثورة الصناعية واخرتاع امليكنة واللعنة حلت على  

العمالة اجلاهلة، واملتخلفة والنامية، ورغم ذلك فالفوائد اليت حدثت من استخدام التكنولوجيا ال حتصى كمًا وكيفاً، إال أن هذه 

 ض الصعوابت:  التقنية تواجه بع

 املستوى التعليمي : مبصر ودول أورواب.  

 مساحة املزرعة : مساحتها مبصر عكس الوالايت املتحدة . 

 التطور التكنولوجي ميكنة متعددة األغراض. 

 املستوى االقتصادي : هل يستطيع شراءها أم ال ... 

 توفر العمالة : فمصر ال تستطيع استخدامها ..كذلك اهلند.  

هل هذه السياسية موجهة حنو االكتفاء الذايت أم التصدير. أم االسترياد والتصدير معا مثل مصر  اساغ احلكومية: السيسادسا: 

 كذلك النظام االشرتاكي والنظام الرأمسايل.

 أمناط الزراعة يف العامل:.5

 تتعدد أمناط الزراعة يف العامل حسب موقعها اجلغرايف واهم هذه األمناط هي: 

 ائية املتنقلة:  الزراعة البد -



44 
 

توجد هذه الزراعة يف املناطق االستوائية واملدارية احلارة بني القبائل البدائية اليت تزرع ابستخدام الطرق البدائية معتمدين على 

خصائص املنطقة احلارة من ارتفاع يف احلرارة الذي تسرع يف نضج احملاصيل، واستمرار سقوط املطر، وتتسم هذه الزراعة ابلتنقل 

ستمرار بسبب فقدان الرتبة خلصوبتها، فاملزارعون يزيلون الغطاء النبايت ابحلرق ليحل حمله زراعة. وهذه األعمال غالبا ما تقوم هبا اب

سنة، مث تنقل الزراعة إىل منطقة أخري يعمل هبا كسابقتها. وتنتشر هذه الزراعة   25-15املرأة ... وتستمر الدورة الزراعية ما بني  

 : اطق لألسباب التاليةيف تلك املن

اإلقامة يف أقاليم معزولة عن العامل مثال ذلك منطقة األقزام يف أفريقيا ومنطقة األمازون يف أمريكيا اجلنوبية أو يف الواحات   -

 ابلصحاري.   

 العزلة الثقافية واالجتماعية حيث ترفض هذه اجلماعات االختالط مع غريها من اجملتمعات اجملاورة.  -

 صعوبة النقل منها وإليها. -

 ثرة الرتحال وعدم االستقرار يف املكان.  ك  -

 الزراعة الكشفية:    -

تنتشر هذه يف جنوب شرق آسيا، ويف أمريكيا الوسطى واجلنوبية، ويف هولندا وبلجيكا والدمنرك، وتتميز الزراعة الكثيفة بتنوع 

راضي الزراعية قليل ابملقارنة مع املناطق حاصالهتا، ويشيع هذا النظام ابملناطق املزدمحة ابلسكان، حيث يكون نصيب الفرد من األ 

األخرى قليلة السكان،  واليت يكون نصيب الفرد فيها من األرض الزراعية كبري، ومعظم احملاصيل لإلغاثة كاخلضروات واألرز. وتتم  

أجل زايدة اإلنتاج عن معظم األعمال الزراعية بواسطة أفراد األسرة وغالبا ما تستخدم احليواانت فيها. ومتارس هذه الزراعة من 

 طريق: 

 العناية ابلرتبة واحلفاظ عليها.  -*

 استخدام األمسدة الكيميائية والطبيعية.  -*

 إتباع الدورة الزراعية كما هي يف مصر.  -*

 االستغالل األمثل لكل الراضي الصاحلة للزراعة.  -*

 انتقاء سالالت زراعية تعطي إنتاجا وفريا.  -*
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 العاملة املدربة. األيدي  -*

 *= االستعانة ابلوسائل التكنولوجية يف التخزين واحلرث ..إخل 

وجدير ذكره أن إنتاجية الفدان من القمح يف هولندا والدمنارك وبلجيكا أكثر من ضعف ما ينتجه الفدان يف كندا والوالايت 

 املتحدة.  

 الزراعة الواسعة :    -

العلمية من أجل احلصول على أكرب إنتاجية للعامل الواحد، وتنتشر هذه الزراعة يف  تتميز ابستخدام مكثف للميكنة وألساليب 

ا، وتزرع نطاق تربة الرباري وتربة التشرنوزم يف العامل اجلديد، ومناطق التنمية الزراعية احلديثة يف العامل القدمي يف روسيا واهلند وأوكراني

تحدة واألرجنتني، والطباق يف جنوب شرق أسيا، وغريها ... ومن املالحظ أن حمصول واحد كالقمح يف براري كندا والوالايت امل

هذه الزراعة ال حتتاج إىل أيدي عاملة وفرية الستخدام امليكنة. ويعاين هذا النوع من الزراعة من تذبذب املطر، واستمرار فرتات 

ق احلدية. ويتميز هذا النوع بتوفري املستلزمات سواء التخزين اجلفاف األمر الذي يقلل معه إلنتاج أو توسيع الرقعة الزراعية يف املناط

 أو التصنيع مثل ...  

 الزراعة املختلطة:   -

هي منط إنتاجي جيمع بني زراعة حماصيل خمتلفة بعضها غذائي واآلخر علف للحيوان الذي يرىب من أجل اللحوم واأللبان. ومتارس 

السكانية العالية، واملساحات الزراعية القزمية، حيث يزرع أكثر من حمصول يف آن  هذه الزراعة يف مجيع دول العامل ذات الكثافة

حيواين  –واحد مثل حماصيل نقدية للبيع واملخلفات تذهب للحيواانت كعلف، وتتميز هذا النوع عن سابقه بتنوع اإلنتاج زراعي 

 مسكي أحياان فالدورة اإلنتاجية لكليمها تعتمد على اآلخر .   –

 األلبان :   مزارع -

تنتشر يف مجيع أحناء العامل بقصد احلصول على األلبان سواء الصناعية منها أم الطازجة، وهذه املزارع تتوطن ابلقرب من األسواق 

ألهنا سريعة التلف، واليت ال تتحمل النقل ملسافات طويلة بدون استخدام وسائل تربيد، كما أهنا ضخمة احلجم يف النقل مما يرفع 

 ة اإلنتاج.  من تكلف
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 الزراعة احملمية :   -

م مث 1684إن اهلدف منها هو التغلب على الظروف الصعبة املناخية غري املناسبة لنمو النبات، وكانت بدايته يف اجنلرتا عام 

يت ترتفع  م . ويستخدم هذا النمط عن طريق التوسع الرأمسايل يف اإلنتاج. ويطبق هذا النمط يف املناطق ال1800الوالايت املتحدة  

أو تنخفض فيها درجات احلرارة عن احلد الذي يسمح بنمو بعض احملاصيل الزراعية يف جهات كبتت من الع وهي تستخدم يف 

إنتاج حماصيل يف غري مومسها .... كإنتاج حماصيل صيغية يف املناطق الباردة وحماصيل شتوية يف املناطق الصحراوية يف فصل الصيف 

 لتربيد.  وذلك ابستخدام أجهزة ا

وحيتاج هذا النمط إىل أيدي عاملة مدربة ورأس مال وفري وخاصة للتربيد والتدت ويوجد هذا النوع ابلقرب من املدن الكربى مثل 

 القاهرة وطوكيو وأمسرتدام .. وقد حقق استخدام هذا النوع شهرة عاملية ساعدته على االنتشار يف مجيع العامل.  

 زراعة البحر املتوسط :   -

ش جنواب وهي أنسب مناطق العامل للزراعة مثل القمح واحلبوب املعتمدة على  40- 30شر هذه الزراعة بني دائريت عرض تنت

األمطار يف الصيف تعتمد على مياه الري مثل الذرة واألرز واخلضروات كما تشتهر بزراعة املواحل وأشجار الفاكهة ويصدر جزء 

 كبري منها إىل اخلارج .  

 تجارية للحبوب الغذائية:  الزراعة ال -

ميارس هذا النمط يف املناطق الواسعة مثل وسط أمريكيا الشمالية واجلنوبية وجنوب الشرق اسرتاليا وتزرع األراضي ابحلبوب الزراعية  

 الغذائية بقصد التجارة من هناء جاء تفوق هذه املناطق إنتاج القمح مثال ... 

 الزراعة العلمية املدارية :   -

يف العامل القدمي )آسيا وأفريقيا( وأمريكيا الالتينية، من أهم احملاصيل املزروعة  رع األوروبيون يف العامل القدمي )أسيا وأفريقيا (  وهي مزا

قصب السكر واملطاط واألانانس واملوز واملنبهات وقد استفاد األوروبيون من رخص األيدي العاملة مع وفرة رأس املال لديهم أسهم 

إسهاما كبري يف إجناح الزراعة العلمية واستخدام األساليب العلمية لتطوير اإلنتاج كماً ونوعا وكيفا حىت غدت هذه املناطق وحماصيلها 

 تساهم بنصيب كبري يف إنتاجها الزراعي يف األسواق العاملية. 
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بة والغطاء النبايت إال أن الربح واستخدام امليكنة  وعلى الرغم من الصعوابت البيئية مثل انتشار األمراض واملناخ احلار وتدهور الرت 

 عمالء التغلب على هذه الصعوابت ابإلضافة إىل التنظيم اإلداري وزايدة الطلب على تلك السلع عامليا . 

 أهم األقاليم الزراعية يف العامل:  

% أما 24% واملراعي 31ت حوايل % من جمموع أراضي العامل وتغطي الغااب10تبلغ مساحة األرض الصاحلة للزراعة حوايل 

 % من جمموع مساحة األرض الزراعية يف العامل . 1األرض اليت تزرع ابحملاصيل الزراعية فهي متثل 

وقد تطور إنتاج العامل من احلاصالت الزراعية يف العقود األربع األخرية بدرجة فاقت الطلب العاملي، ونتيجة لذلك تراجعت أسعارها 

ي، إال أن الدول املصدرة للغذاء أخذت تطبق سياسة جديدة عامليا ارتفعت مبوجبها أسعار السلع االسرتاتيجية على املستوى العامل 

 منها كالقمح واألرز..إخل.  وأهم األقاليم الزراعية يف العامل هي: 

 اإلنتاج الزراعي يف األقاليم املدارية :   -

يعترب املطاط والسكر والنب والشاي والكاكاو من أهم احملاصيل املزروعة، ش وجنواب، و  30ْ-5متتد هذه األقاليم بني دائريت عرض 

 وقد استغل األوروبيون هذه األراضي لزراعتها لسد حاجاهتم من تلك الغالت. 

 اإلنتاج الزراعي يف األقاليم شبه املدارية الرطبة:   -

  ش وجنواب ومتثل هذه األقاليم يف شرق القارات ويزرع القطن واألرز والشاي بكميات جتارية.   ْ 35-25تقع بني دائريت عرض 

 اإلنتاج الزراعي يف األقاليم املعتدلة:   -

ملناطق بني يعيش يف هذه املناطق أكثر من نص سكان العامل بل ومعظم الدول املتقدمة واملستهلكة للغالت الزراعية تقع هذه ا

 ْش  جنواب. وتشتهر هذه األقاليم بزراعة القمح والذرة والتبغ .   35-25دائريت عرض 

 دراسة لبعض احملاصيل الزراعية:  

 أوال: القمح : 

يعد القمح من أقدم احلبوب الغذائية اليت عرفها اإلنسان، بل وهو من أهم احملاصيل الزراعية املعروفة لإلنسان العتماده عليها  

 اء له.  كغذ
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 الظروف الطبيعية لنمو القمح :  

يوما، وإذا اخنفضت عن هذا احلد كان اإلنتاج غري مربح.  90درجة حرارة فأكثر ملدة  15درجة احلرارة:  حيتاج القمح إىل  -

املعتدلة الدافئة من أكثر مناطق مواءمة  هلذا يزرع القمح يف املناطق احلارة شتاء، ويف املناطق الباردة يف  فصل الربيع. وتعد املناطق 

 يوم.(  100لزراعته خالل فصل الشتاء الذي جيب أن خيلو من الصقيع ملدة ال تقل عن 

الرتبة: ال حيتاج القمح إىل نوع معني من الرتبة، إذ جيود يف أغلب الرتابت ما دامت حتتفظ بقدر كبري من الرطوبة ملدة طويلة،   -

ملعوقات حتكما يف زراعة القمح، إال أن أعظم مناطقه هي تربة التشرنوزم يف وسط روسيا، وتربة اللويس يف لذلك كانت الرتبة أقل ا

الصني، ومنطقة الرباري يف أمريكيا، ويعود ذلك خلصوبتها ابملواد العضوية حىت أنه ميكن زراعتها ملدة تفوق العشرين سنة دون أن 

 تنخفض اإلنتاجية.  

ملم 250ملم سنواي يف املناطق الدافئة، وإىل  600يف معظم أحناء العامل على املطر، فهو  حيتاج القمح إىل  املطر: يزرع القمح    -  

سنواي يف املناطق الباردة. أما يف املناطق اجلافة فريوى ابلري الصناعي، وعند النضج ال حيتاج القمح إىل ري لكي ينضج، واحلصول 

 على نوعية جيدة من القمح.   

 رية:  الظروف البش

 رأس املال:  

 امليكنة الزراعية:   –

 اإلنسان ذو اخلربة:    -

 أنواع القمح :  

% من املساحة 75:: يزرع هناية فصل اخلريف ويبقى طوال الشتاء وحيصد يف بداية الصيف. ويشغل هذا النوع  القمح الشتوي

 املزروعة قمحا يف العامل،
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الربيع يف العروض املعتدلة الباردة، ألن حرارة الشتاء تصل إىل ما دون الصفر،   : يزرع يف أواخر الشتاء أو بداية القمح الربيعي

 وبتايل يصبح هذا الفصل غري مالئم لزراعة القمح، ويظل طوال الربيع والصيف ليحصد يف آخره أو أوائل اخلريف. 

 حسب خصائصه :  

صلح لصناعة اخلبز والفطائر. ويزرع يف األقاليم كثرية %، وي3وهو القمح الشتوي الذي تنخفض فيه نسبة اجللوتني إىل    قمح لني:

 املطر ومعتدلة احلرارة.  

%، ويصلح لعمل املكرونة واحللوايت. ويزرع يف األقاليم 9وهو القمح الربيعي الذي ترتفع فيه نسبة اجللوتني به إىل  قمح صلب:

 قليلة املطر ومرتفعة احلرارة.  

 222مليون طن مرتي. يف مساحة تقدر    660: يتذبذب اإلنتاج العاملي من القمح من عام آلخر، فهو يف املتوسط  إنتاج القمح

 تار.  مليون هك

% منه ينتج يف الصني. واحتلت قارة أورواب 44مليون طن مرتي.  250وتصدر قارة أسيا اإلنتاج العاملي منه، حيث أنتجت  حنو  

مليون طن مرتي، وجاءت أمريكيا الشمالية والوسطي يف املرتبة الثالثة  115املرتبة الثانية من حيث اإلنتاج، حيث بلغ إنتاجها 

مليون طن مرتي، أما أمريكيا  18ن طن مرتي، وجاءت اإلقيانوسية يف املرتبة الرابعة وأنتجت حنو مليو  97حيث أنتجت حنو 

 مليون طن مرتي،    14اجلنوبية فتأيت يف املرتبة اخلامسة حيث أنتجت حنو 

الرتبة منه  مليون طن مرتي، ويعود ذلك إىل التخلف ونقص إنتاجية13وتتأخر أفريقيا اإلنتاج العاملي منه حيث أنتجت حنو 

 وانتشار اآلفات الزراعية وقلة استخدام األساليب العلمية. 

 أما عن جتارة القمح العاملية:    

عندما حدثت الثورة الصناعية وزادت املساحات املزروعة منه وخباصة يف  1870مل يدخل القمح يف التجارة الدولية إال بعد عام 

ن بشكل كبري املر الذي زاد معه الطلب على القمح. وهذه املناطق احلديثة يف العامل اجلديد وواكب ذلك زايدة يف عدد السكا

% من 20زراعته هي اليت حتتكر اآلن جتارته الدولية، حىت غدا القمح من أوسع الغالت انتشارا يف التجارة الدولية، إذ يدخل منه  

  التجارة العاملية.  اإلنتاج، بل يفوق ما يدخل من األرز والشعري والشيلم والشوفان والذرة يف
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% من جتارة القمح العاملية. وال تساهم الدول املتخلفة بشيء يذكر يف صادرات القمح الدولية.  70تتصدر األمريكتني واألتيانوسيه  

%، واسرتاليا 14%، وفرنسا  15%، وكندا  43وتتصدر الوالايت املتحدة األمريكية دول العامل يف جتارة القمح حيث تساهم بنحو  

 % من جتارة القمح الدولية. 80، وهذا يعين أن  األربع دول السابقة تساهم حبوايل 10%

%، 18%، واإلحتاد السوفييت سابقا 19% طن مرتي تستورد، مث أتيت أورواب بنحو 40و تتصدر أسيا الواردات من القمح حنو  

 %.  11%، وأمريكيا اجلنوبية والوسطى 17وأفريقيا 

   -جة: أما عن مستوى الدول املنت

مليون طن مرتي،   28مليون طن مرتي،  روسيا    57مليون طن مرتي، اهلند    65مليون طن مرتي، الوالايت املتحدة  110الصني  

مليون طن مرتي، قازاخستان   15مليون طن مرتي، بريطانيا    22مليون طن مرتي، أوكرانيا    28مليون طن مرتي، كندا    29فرنسا  

مليون طن مرتي،   8مليون طن مرتي، إيطاليا وبولندا كل منهم  9ون طن مرتي، األرجنتنيملي 11مليون طن مرتي، إيران  15

 مليون طن مرتي.    6.5مصر 

 اثنيا : األرز  

قبل امليالد. مث انتقل إىل مجيع أحناء   3000أييت األرز بعد القمح يف األمهية الغذائية، وقد عرف األرز يف اهلند والصني كغذاء قبل  

واعيد خمتلفة، انتهت بنقله إىل العامل اجلديد على يد األسبان إابن الكشوف اجلغرافية، واليت نقل املسلمون إليها األرز املعمورة يف م

 يف الفتح اإلسالمي هلا. وميتاز الرز بسهولة إعداده للغذاء عكس القمح، ويوجد نوعان من األرز: 

السهول أو املنخفضات أو على ضفاف أو داالت األهنار، وهذا أرز السهول أو املنخفضات ويسمى ابسم أرز ابدي، ويزرع يف 

 % من إنتاج األرز يف العامل. 90النوع يغطي 

مرت  1800أما النوع الثاين فهو رز اجلاف، ويعرف ابسم أرز املرتفعات حيث يزرع على املدرجات،  واليت يزيد ارتفاعها عن  

 فوق سطح البحر واليت تكفي أمطارها لزراعته كما هي يف الياابن. 
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 الظروف الطبيعية والبشرية املناسبة لألرز :  

درجة مئوية، هلذا ترتكز زراعته يف املناطق املدارية مرتفعة احلرارة ووفرية   20لية تزيد عن حرارة : حيتاج األرز إىل درجة حرارة عا

 مشاال وجنواب، وبزرع يف حوض املتوسط صيفا كما هو يف مصر وإيطاليا.  40املياه، من هنا تندر زراعته خارج دائرة عرض 

أن يغمر ابملياه طوال فصل النمو حيت بداية النضج يرفع عنه  املاء: األرز من أكثر احملاصيل شهوة للمياه حيث تتطلب زراعته  

 بوصة سنواي.   80-45املاء، وترتاوح كمية املياه الالزمة له 

تربة: ينمو األرز على أي تربة حىت يف الرتبة امللحية كما هي يف مشال دلتا هنر النيل مبصر) ملاذا (. لكن  أفضل الرتابت هي الرتبة  

ة، لتحتفظ ابملياه مدة طويلة دون أن تتسرب إىل ابطن األرض، من هنا كانت الرتبة الفيضية من أنسب الرتابت صماء قليلة املسامي

 لزراعة األرز، كذلك جتود زراعته  

أيدي عاملة: حيتاج األرز إىل أيدي عاملة وفرية للقيام ابلعمليات الزراعية املتعددة، خاصة زراعته بطريقة الشتل، لذلك تركزت  

 يف املناطق كثيفة السكان مثل جنوب شرق آسيا. ...  زراعته

 إنتاج األرز واستهالكه : 

% فقط، والباقي يستهلك معظمه يف الدول 5يعد األرز سعلة بيتية من الطراز األول، أي ال يدخل منه يف التجارة الدولية سوى 

 املنتجة له.  

 لزايدة من اإلنتاج إىل:  مليون طن مرتي وتعود ا 600ويبلغ متوسط اإلنتاج العاملي منه 

 استخدام أساليب علمية متطورة سواء يف الدول النامية وغريها. 

 م هكتار .   150مليون هكتار إىل  146زايدة املساحة املزروعة منه من  

 منافسة األرز القمح كغذاء رئيسي.  

 غذاء سريع اإلعداد سهل اهلضم عكس القمح.  

 % ... 2% و أمريكيا الشمالية 3% وأفريقيا 3.5% وأمريكيا اجلنوبية  91وتصدر أسيا اإلنتاج العاملي 

% من اإلنتاج العامل، مث أتيت اهلند يف املرتبة الثانية  40أما عن إنتاج الدول فتتصدر الصني اإلنتاج العاملي حيث تنتج ما يقارب 

 % لكل منهما.3%، وبورما والياابن 4%، واتيالند 5%، مث بنجالديش 8%، مث أندونيسيا 17



52 
 

 جتارة األرز الدولية:  

% فقط من اإلنتاج العاملي، وتتصدر الوالايت املتحدة األمريكية واتيالند قائمة الدول املصدرة 5يدخل يف التجارة الدولية لألرز 

% . والباقي موزع 6%، والياابن  7% ، واهلند  9رة العاملية لكل منهما، مث أتيت ابكستان  % من األرز الداخل يف التجا24لألرز  

مليون طن يدخل التجارة العاملية . أما أكرب الدول مستورد له   21على ابقي الدول. وعليه تصدر أسيا الصادرات العاملية لألرز 

 فهي الصني حيث تصدر النوعية اجليدة وتستورد األقل جودة.  

 % ، مث دول أخرى.  2.5% ، مث السعودية  4%، مث إيران  4% من الداخل يف التجارة الدولية، مث أندونيسيا  19كوراي اجلنوبية  و  

 اثلثا : السكر:  

 يستخرج السكر من قصب السكر والبنجر )الشمندر( األول مداري حار والثاين معتدل.  

 أوال القصب :  

ند قائال هناك نبات ينتج العسل، مث انتقل عن طريق الكشوف اجلغرافية جلزر أمريكيا عرفه االسكندر األكرب يف رحلته إىل اهل 

 الوسطى، ومنها إىل مناطق عدة يف العامل. 

 ظروف زراعته الطبيعية والبشرية: 

درجة مئوية، وانسب  27درجة مئوية، بل تزيد يف الصيف عن  22القصب غلة مدارية، حيتاج القصب إىل درجة حرارة تفوق  

مناطقه املناطق املومسية اليت تتسم بفصل مطري طيفا يساعد على النمو السريع وشتاء جاف دافئ يساعده على تركز السكر فيه، 

سم، أو ما يعادهلا من مياه الري، ونسيم البحر مفيد جدا القصب، لذلك  200  -100عن  وترتاوح كمية مطر اليت حيتاجها تزيد  

ترتكز زراعته يف املناطق الساحلية أو يف اجلزر. وهو من احملاصيل اليت ترتك خملفات كثرية عند التصنيع، لذلك تقام مصانع عصريها 

 ابملزارع. 

بة لذلك ترتك األرض بعد حصد احملصول للراحة، وتستخدم كمراع مؤقتة ويعد قصب السكر من احملاصيل الزراعية اجملهدة للرت 

للحيواانت لتعويض الرتبة ما فقدته من عناصر كيمياوية وطبيعية. وحيتاج القصب إىل أيدي عاملة وفرية وغري مدربة ألهنا مومسية 
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لف. هلذا السبب تتمتع مزارع قصب السكر العمل فقط وقت احلصاد، ألنه يتطلب نقله بسرعة إىل املصانع ليعصر بسرعة قبل الت

 بشبكة من السكك احلديدية الضيقة يف قلب املزارع.   

 – 6شهرا، بعدها يقطع، وميكث القصب يف األرض أربع سنوات، بل يف كواب من  15ويزرع القصب يف سبتمرب ويستمر قرابة 

 سنوات،  هلذا هو جمهد للرتبة.  8

 اإلنتاج العاملي: 

مليار طن مرتي، وتعد اهلند والربازيل وكواب والصني أهم دول العامل إنتاجا له حيث تساهم الدول  1.3عاملي منه يبلغ اإلنتاج ال

 األربع بنصف اإلنتاج العاملي، أما دول الكومنولث فتساهم بثلث اإلنتاج أيضا. ونظرا لزايدة احلاجة إليه تزيد سنواي املساحة املزروعة 

 ر.  مليون هكتا 20حىت وصلت إىل 

 اثنيا : سكر البنجر:  

% من مجلة إنتاج العامل، وتعترب أورواب املوطن األصلي له، 17أصبح مساعدا للقصب يف بداية القرن التاسع عشر حيث يساهم 

شهور يف   6- 5وميكن نقل احملصول إىل مناطق بعيدة حيث املصانع عكس قصب السكر. يتطلب البنجر فصل منو طويل من 

سم ، أو ما يعادهلا من مياه الري، ويتطلب 65درجة مئوية، وكمية مياه منتظمة تساوي    23  –  16ارة ما بني  األرض، ودرجة حر 

سطوع مشسي عايل، ويساعد اخلريف على البارد على تركز  السكر يف البنجر، وال بد للرتبة أن تكون جيدة الصرف وخصبة  

 واألطفال والرجال جلمع البنجر وقطع عروقه مث إعداده للمصنع.   وعميقة. وحيتاج البنجر إىل أيدي عاملة رخيصة من النساء

 اإلنتاج: 

% من إنتاجه.  90% من إنتاج قصب السكر. وتساهم الدول املتقدمة أبكثر من 30مليون طن، أي  275بلغ اإلنتاج حوايل 

 مليون هكتار.   7وتبلغ املساحة املزروعة منه 

 

 

 رابعا: الشاي: 
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املنبهات، وأصبح منذ الثورة الصناعية يتمتع بسوق واسعة وطلب متزايد. والشاي أكثر استخداما من القهوة يعترب الشاي من أهم  

) ملاذا ( رغم أن إنتاج الشاي يساوي ثلث إنتاج القهوة. ورغم ذلك أسعاره أكثر ثباات من النب، وذلك لسبب ضآلة ما يدخل 

 ليا. منه يف التجارة الدولية ألنه يستهلك داخليا أو حم

 الظروف الطبيعية والبشرية للشاي: 

درجة مئوية خالل فصل النمو الذي يستمر مثانية أشهر، ويؤدي دفء الصيف  25الشاي غلة مدارية حتتاج إىل حرارة متوسطة  

سيالن حيث يف اجلهات املومسية مع غزارة املطار صيفا إىل سرعة منو النبات وزايدة عدد مرات مجع األوراق، وهذا يتوفر يف جزيرة  

سم، أو ما يعدهلا من مياه الري سنواي على  250يستمر مجع احلصول على مدار العام. ويتطلب الشاي كمية من املياه تصل إىل 

شرط إال تكون فرتات اجلفاف طويلة، وترتكز زراعته يف جنوب شرق أسيا وكينيا أوغندا وجنوب الربازيل يف املناطق السهلية الغنية  

أيضا على املرتفعات بشرط احلرث يكون كنتوراي، ويتطلب الشاي أيدي عاملة وفرية ورخيصة جلمع احملصول،  ابلدوابل، ويزرع

ويفضل العنصر النسوي منها لتمتعهن ابلصرب يف مجع األوراق. هلذا سيطرت جنوب شرق أسيا ذات الكثافة السكانية الكبرية 

مليون طن  2.5مليون هكتار، أعطت إنتاج  2.5ساحة املزروعة % يزرع فيها. حيث بلغت امل85على زراعة الشاي أكثر من 

 % يدخل التجارة العاملية.  7.5مرتي، 

 سنة حسب مالئمة الظروف الطبيعية.  30سنوات ، وتستمر لغاية  8 – 3وجدير ابلذكر أن شجرة الشاي تنتج من عمر 

 جتارة الشاي الدولية:  

% من اإلنتاج العاملي أييت من أربع دول 65% من اإلنتاج العاملي، 78لبالغة حيتكر جنوب شرق آسيا جتارة الشاي الدولية وا

 آسيوية هي اهلند وسيالن والياابن والصني.  

% من 10أما االستهالك فتأيت إجنلرتا يف مقدمة الدول املستوردة للشاي، ، إذ تستورد مخس واردات الشاي العاملية، وابقي القارة  

% من الشاي العاملي، وخيص مصر والعراق واملغرب بثلث هذه الكمية. وأخريا تستورد الوالايت  10 الشاي، وينال الوطن العريب

 املتحدة كميات ال أبس هبا من الشاي، ويعود ذلك ألن األمريكيني ليسوا من شراب الشاي. 

 خامسا : النب:  
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ا ال تتحمل اجلفاف.  ويفوق الشاي يف األمهية يف غلة مدارية تكاد تنحصر زراعته بني املدارين، ألهنا ال تتحمل الصقيع، كما أهن

مئوية، ورطوبة    32  -  17مرت. ويتطلب النب حرارة  1500  -  400التجارة الدولية، وجتود زراعته على املرتفعات اليت ترتاوح بني  

انية خصبة، ألنه جمهد  بوصة سنواي، كما حيتاج إىل فرتات جفاف عند احلصاد، أما الرتبة فأصلح أنواعها الربك90ومطر تصل إىل 

للرتبة، ومن  مث البد من استعمال املخصبات ابستمرار لتعويض إجهاد الرتبة. وتتطلب زراعة النب أيدي عاملة كثرية رخيصة، ذلك 

ألن العمل مبزارع النب مستمر طوال العام يف إعداد احلقول، وشتل األشجار والعناية هبا، وتسميدها ومقاومة اآلفات اليت تصيب 

 لنبات، مث أخريا عمليات احلصاد وجتهيزه للسوق. ا

 % من النب يف العامل.  90أنواعه:   للنب عدة أنواع حسب املوطن األصلي للزراعة، إال أن أمهها النب العريب الذي يشكل 

واليت أصبحت أهم  1777ويزرع مبزارع صغرية يف أفريقيا موطنه األصلي، مث انتقل إىل اليمن يف آسيا ، وانتقل إىل الربازيل عام 

 الدول املنتجة للنب يف العامل. 

 اإلنتاج واالستهالك: 

% 60يتذبذب اإلنتاج العاملي من النب حسب طبيعة املناخ السائد يف فرتة اإلنتاج. وأهم املناطق املنتجة هي أمريكيا الالتينية  

إلنتاج. والغريب أن معظم الدول املنتجة هي دول % من مجلة ا13% من اإلنتاج، وآسيا بنسبة 25من مجلة اإلنتاج، مث أفريقيا 

 % من اإلنتاج العاملي.   98متخلفة ) انمية ( أي أكثر من 

% من مجلة اإلنتاج العاملي منه، مث أتيت قارة  57أما عن االستهالك فتتقدم أورواب القارات يف استهالك القهوة حيث تستهلك 

 ذا يعين أن االستهالك مرتبط ابرتفاع مستوى املعيشة.  %، وه30أمريكيا الشمالية يف املرتبة الثانية 

 سادسا : القطن :   

يوم خالية من الصقيع، وهي مدة يفلت منها النبات الصغري    200درجة مئوية، و   27غلة مدارية شبه رطبة، حيتاج إىل حرارة تصل  

طق احلارة واحلزام احلار يف املناطق املعتدلة. وحيتاج من صقيع الربيع. وحيتاج إىل سطوع مشسي عند النضج، هلذا جتود زراعته يف املنا

سم أو ما يعادهلا من مياه الري،  وحيتاج إيل أيدي عاملة عند احلصاد، ويزرع القطن عادة يف شهر 155 – 62إىل مياه مابني 

ىل أفضل من الثانية، والثانية فرباير يف نصف الكرة الشمايل، وجيىن يف أواخر الصيف، وجيىن القطن عدة مرات، إال أن اجلنية األو 
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أفضل من الثالثة وهكذا. وبعد اجلين ينظف من البذور اليت ترسل للمصنع لصناعة الزيوت، وابقي العفش يستخدم كعلف للحيوان. 

 وبعد التنظيف يكبس القطن يف ابالت ويرسل إىل املصانع. 

 أنواع القطن: 

 ر يف نوع االستخدام ويف قيمته يف األسواق العاملية وأمها:  هناك عدة أنواع من القطن حسب طول التيلة اليت تؤث

 قطن قصري التيلة جدا. 

 قطن قصري التيلة. 

 قطن طويل التيلة ممتاز.

 قطن طويل التيلة.

 اإلنتاج العاملي من القطن:  

مليون طن مرتي، وحتتل الصني املرتبة األوىل 20دولة، حىت تطور اإلنتاج العاملي من القطن ليصل إىل  80ينتج القطن أكثر من 

% من اإلنتاج العاملي، مث اهلند اليت أنتجت 14%، مث االحتاد السوفييت يف املرتبة الثالثة حيث أنتج  19بنحو    USA%، مث  34

%، والسودان   205%، واملكسيك 3% لكل منهما،  ومصر 4ابكستان والربازيل وتركيا أنتجوا % من اإلنتاج العاملي. مث 10

 % أييت من الثالث دول األوىل.56%، بل أكثر من نصف اإلنتاج 1.6

 جتارة القطن العاملية: 

%،   10مت ازبكستان الثانية  مليون طن، أي ثلث صادرات العامل منه،    1.5وتعترب الوالايت املتحدة أوىل دول العامل تصديرا للقطن  

ل وأسرتاليا الثالثة واألرجنتني الرابعة . وتتصدر الصني والياابن والربازيل واندونيسيا دول العامل يف االسترياد. ويالحظ أن هذه الدو 

 املستوردة له هي اليت تتمتع بوفرة األيدي العاملة أيضا الالزمة لصناعة الغزل والنسيج.  

 

 

 تواجه الزراعة :   أهم املشكالغ اليت 
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: من أهم املشكالت ويقصد به فقدان األرض خلصوبتها وحيدث هذا بكثرة يف املناطق احلدية ومناطق اجلفاف .   التصحر -1

ويتأثر التصحر ابلعوامل الطبيعية مثل اجلفاف وارتفاع درجة احلرارة واجنراف الرتبة وهبوب العواصف كذلك ابلعوامل البشرية مثل 

 ر، والتوسع العمراين، قطع األشجار . الرعي اجلائ

 : أي تناقص املساحات املخصصة للزراعة بسبب الزحف العمراين ...  قلة األراضي الزراعية  -2

: نظرا للزايدة السكانية  والتطور االجتماعي واالقتصادي زاد الضغط على األراضي الزراعية    الضغط على األراضي الزراعية -3

 زمة لالستهالك يف ظل هذا التطور . لتوفري املستلزمات الال 

: أحياان ال جند كثري من الغالت سهولة يف التسويق فتعرض للتلف مثل احلصار أو صعوبة املواصالت ...   التسويق الزراعي  -4

 إخل . 

من أخطر املشكالت اليت تواجه الزراعة نقص املياه حلاجة النبات إليها حيث ال زراعة بدون ماء، مع العلم أن   نقص املياه :  -5

% من مساحة اليابس. وأهم أنواع املاء املطر ومياه األهنار، وأخريا 20املساحة اليت ال تصلح للزراعة بسبب نقص املطر تعادل 

راعات اليت تعتمد على مياه األهنار، كما يف جنوب شرق أسيا، مت على األمطار املنتظمة  املياه اجلوفية، من هنا جند أن أجنح الز 

 ..... وأقلها خطرا املعتمدة على املياه اجلوفية كما هي قطاع غزة.

ا : والسبب يف ذلك يعود لتوجه االستثمار للقطاعات الصناعية والتجارية اليت حتقق رحب قلة االستثمار يف النشاط الزراعي  -6

أكرب، وهذا ال يلغى االستثمارات األوروبية يف الزراعة العلمية يف العامل ألهنا تدر رحبا أيضا والعامل حمتاج هلا كزراعة قصب السكر 

 والشاي والكاكاو ... إخل .  

أو النقصان  : يعد التلوث من مشكالت العصر ويعرف خبلل يف املنظومة الطبيعية احمليطة ابإلنسان سواء ابلزايدة  التلوث  -7

 وأهم أنواعه :  ...

 التلوث اجلوي وهو انبعاث الغازات السامة يف اهلواء 

 التلوث اجلوي ابلرتبة عن طريق التملح أو املياه امللوثة أو كثرة األمسدة ... إخل . 

 خرى ويعود ذلك إىل :  : ال يزال االهتمام ابلزراعة أقل من غريه يف القطاعات اإلنتاجية األ قلة البحوث العلمية الزراعية -8
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 قلة رأس املال املخصص لألحباث .   -أ

 عدم وجود كفاءات علمية كاألطباء البيطريني واملهندسني الزراعيني .  -ب

 عدم توفري مراكز األحباث الزراعية .  -جـ

الت اليت ستواجه : أي ال يوجد دراسات سابقة عن أي حمصول لتتبع اإلنتاج وتفادي املشك  Dataقلة البياانغ الزراعية    -9

 وهذه املشكلة جندها يف الدول اليت تعتمد اعتمادا على الزراعة يف أفريقيا وأسيا . 

 غياب الوعي أبمهية الزراعة :  -10

 اثنيا: اإلنتاج احليواين:  

% من إنتاج الغذاء يف العامل، وكلما تقدم 30يشكل اإلنتاج احليواين النصف الثاين من اإلنتاج الزراعي، حيث يساهم بنحو      

  اإلنسان زاد من استهالكه املنتجات الثروة احليوانية، اليت أمهها اللحوم واأللبان والبيض، وكلها حتتوي على نسبة عالية من الربوتني،

 3500س احليوان مبثابة ثورة عظيمة أكثر من استئناس النبات وذلك لقلة ما استأنس من احليواانت، إذ يوجد حنو ويعترب استئنا

 .   فقطحيواان  19فصيلة حيوانية مل يستأنس منها سوى 

ينتشر الرعي يف مناطق احلشائش املعتدلة واحلارة، ويف املناطق العشبية يف الصحاري. وتعترب أفريقيا على رأس القارات إذ الرعي:  

%، مث أمريكيا 14.5%، مث أمريكيا اجلنوبية 15%، مث اسرتاليا 21% من مساحة املراعي يف العامل، تليها قارة أسيا 25خيصها 

 %.   3 %، وأورواب11الشمالية والوسطى 

وتعتمد الثروة احليوانية على الرعي الذي يعد من األنشطة االقتصادية األولية اليت سادت مناطق العامل منذ القدم، وقد تطور  

 سلوب الرعي لتطور أمهية الثروة احليوانية يف حياة اإلنسان وينقسم الرعي إىل :  أ

ينتشر هذا النوع يف املناطق  و  ته للكفاية واالستهالك احمللي،يتميز الرعي البدوي أبن منتجا الرعي البدوي البدائي : -1 

 ش وجنواب يف غرب القارات )ملاذا( وتعترب احليواانت   ْ 30-18الصحراوية واحلارة واجلبال، إال أن غالبيته يقع بني دائريت عرض 

بل واألغنام . إال أن عددهم يف تناقص رأس مال البدوي بل وينظر إليها جباه البدوي كم عنده حيواانت وأهم هذه احليواانت اإل

 مستمر نظرا للتقدم الذي حدث حلياة البداوة من توطني وتعليم وتوظيف.  
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ينتشر رعي الرنة يف املناطق الباردة مشال العامل، وخباصة على أعشاب التندرا وتعد قبائل الالب من أهم القبائل رعي الرنة :   -2

ه الغزال له قرون شجرية. وهتاجر هذه القبائل جنواب على هوامش الغابة النفضية خالل فصل اليت ترعى الرنة والرنة حيوان يشب

 الشتاء حبثا عن النبااتت الصغرية اليت تتغذى عليها الرنة، ويعترب هذا الرعي من الرعي البدوي ألنه ترىب لالكتفاء الذايت. 

من ايبس الكرة األرضية، وترتكز يف املناطق اجلافة الواقعة بني  %24تغطي املراعي التجارية الدائمة حنو الرعي التجاري :  -3 

هوامش املناطق الزراعية من جهة والصحاري من جهة أخرى، أي يف املناطق العشبية الطبيعية السافاان واإلستبس، واليت ال تستغل 

ح ..إخل. ويهدف هذا الرعي إىل حتقيق أكرب  ألغراض اقتصادية بسبب فقرها ابلزراعة أو ابملياه أو الحندار الرتبة أو وعورة السط

قدر ممكن من الربح، ألنه يرىب قريب من املناطق السكنية لسهولة التسويق، يف مجيع أحناء العامل. وخيتلف الرعي البدوي عن 

 . التجاري يف كثري من األمور

 اثلثا : الثروة السمكية:  

حناء العامل، وأتيت أمهيته كونه متجدد، وتعترب طبقة الغالف املائي اهليدروسفري  يعترب الصيد من األنشطة اهلامة اليت متارس يف معظم أ 

%، وتتقاسم 61% يف النصف اجلنويب،  81كم موزعة  375كنزا مثينا، وخمزوان اسرتاتيجيا للثروة السمكية. ويغطي الغالف املائي  

%،  20.5%، واحمليط اهلندي 22.5طلس %، واحمليط األ45.5هذه املساحات ثالث حميطات رئيسة هي: احمليط اهلادي 

% من مساحة اليابسة مبا فيها البحريات العظمى والبحريات  1وتغطي البحريات اليابسة  –ويتوزع الباقي على املياه األخرى 

 االستوائية. 

 العوامل الطبيعية املؤثرة يف صيد األمساك :  

: من املعروف أن لكل نوع من أنواع احلياة املائية درجة حرارة تعيش خالهلا فاملرجانيات تعيش يف درجة  درجة حرارة املاء  -1

م ، ومن املعروف أن أكثر األمساك الباردة تستخدم لألكل بينما غالبية األمساك احلارة تستخدم يف صنع األمسدة 21ْحرارة أكثر من  

  . 

ث يفصل تصنيع األمساك احلارة خوفا من التلف بينما ميكن أن تصدر األمساك الباردة مدة كما تؤثر درجة احلرارة على التصنيع حي

 أطول .  
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 الضوء الساقط وضحولة املياه :   -2

يساهم الضوء يف زايدة اإلنتاج وذلك أن النبااتت اليت تتغذى عليها األمساك تنمو يف املناطق الضحلة اليت ال يزيد عمقها على  

 لبحر .  قدم عدة سطح ا 200

 امللوحة:   -3

من املعروف أنه كلما تناقصت نسبة امللوحة تناقص معها توفري كمية ألنواع العضوية، وقد ترتفع امللوحة أو تنخفض حسب فصل 

احلرارة أو الربودة أو يف هضاب مصبات األهنار، ففي املناطق املعتدلة والباردة ختف امللوحة يف الربيع بسبب ذوابن اجلليد، وتلعب 

 % من جمموع األمالح دورا هاما يف حياة الكائنات البحرية وهي ضرورية لبناء أجسادها. 3.6أمالح كربوانت الكالسيوم اليت متثل  

 حركة املياه والتياراغ البحرية:   -4

ميثل وسطا كبريا ميكن تؤثر حركة املياه أفقيا ورأسيا على حياة الكائنات احلية الدقيقة اليت تعيش يف البحار واحمليطات، وهذا بدوره  

هذه الكائنات من العيش خالهلا بسالم بعيدا عن األعداء. كما أن حركة التيارات البحرية توفر مورد غذاء لكثري من احليواانت  

إىل  البحرية وخاصة األمساك فاحلركة الرئيسية )الرافعة واهلابطة( جتلب معها املواد والكائنات الدقيقة اليت تعيش يف القاع وترفعها

 أعلى لتعرض للتمثيل الضوئي وتتحول إىل بالنكتون .  

 توفر غذاء األمساك:   -5

ألف نوع من الديدان البحرية كما حتتوي على كميات كبرية من النبااتت الطفيلية   20حتتوي املسطحات املائية على أكثر من 

 تغذى عليها األمساك الكبرية .  اليت يطلق عليها اسم دايتوم واليت تعترب غذاء لألمساك الصغرية واليت ي

 

 

 تعرج السواحل:  -6

تساعد كثرة اخللجان والتعاريج على توفر مناطق آمنة لألمساك لوضع بيضها، مالجئ خاصة تلجأ إليها األمساك هراب من األمساك 

 الكبرية وتكثر هبذه اخللجان الشعاب املرجانية اليت تعترب مالذا لألمساك يف املياه الداخلية.  
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   بعد مناطق الصيد عن مساراغ السفن العاملية: -7

هدير هذه السفن ميثل إزعاج لألمساك مما يؤدي إىل نفورها وبعدها بل وهجرهتا غالبا أو قد تتأقلم بعض األمساك على السفن 

 وهذا يؤثر على جودة حلومها .   -فتعيش حوهلا

 العوامل البشرية:  

إىل أعماق بعيدة عن الساحل : يقصد هبا أساطيل الصيد املتقدمة واملتطورة واليت تستطيع الدخول التقدم التكنولوجي -1

 وجتهيزها وتعليها .... وهناك سفن متكث يف أعايل البحار ما بني شهر وشهرين مث تعود إما مصنعة األمساك أو مربدة هلا .  

 : معظم الدول فيها اتفاقيات تنظم عملية الصيد بينهما وخاصة إذا كانت املياه اإلقليمية مشرتكة بينهمااالتفاقياغ الدولية -2

 ميال حبراي .   12وهناك اختالف بني الدول على املساحة اإلقليمية إال أن القانون الدويل منح الدول 

 200ميل حبري الصومال    3ميل حبري، قطر    3ميل حبري األردن    3حىت هذا هناك اختالف يف مساحة املياه اإلقليمية فالبحرين  

 ميل حبري .  

 غرية الستخدام نوع حمدد من شباك الصيد يسمح بعدم صيد األمساك الصغرية.  مثل منع األمساك الص القوانني احمللية:

 ميكن متيز ثالث أنواع من األسواق:   األسواق : -4

 األسواق احمللية : يعتمد عليها األهايل لشراء األمساك اليومية .   -أ

 األسواق اإلقليمية : أكرب من سابقتها ويصدر هلا ما يفيض عن األسواق احمللية .   -ب

: توفري حاجة العامل من األمساك ويعمل هبا شركات عاملية تتميز بوفرة مالية وفنية والسمعة يف جمال الصيد   األسواق العاملية -جـ 

هم املشاكل اليت تواجه هذه الشركات العالقات الدولية فتأثر سلبا أم وابلتنافس بينها للسيطرة على األسواق العاملية . إال أن أ 

 إجيابيا هبذه العالقات واليت تعكس على تزويد األسواق العاملية ابألمساك.  

 *مناطق الصيد العاملية: 

ترب ميناءها ليفاكس  : أتيت أمهية املنطقة الستخدام التكنولوجيا املتطورة يف الصيد ويعسواحل مشال شرق أمريكيا الشمالية** 

 وميناء سانت جونز من أهم موانئ الصيد يف كندا وميناء بورتالند يف الوالايت املتحدة وترجع أمهيتها وشهرهتا إىل:
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 التقاء تيار لربادور مع اخلليج الدافئ -1

 برودة املناخ حيافظ علي نضرهتا وجودهتا مدة أطول.  -2

 كثرة اخللجان البحرية.  -3

 ولية اليت توطن هبا املهاجرين)الصيادون األوروبيون(.الواجهة األ -4

:من املصايد العاملية حيث أن عدداً كبرياً من السكان يعمل ابلصيد وتعترب مدينة هل الربيطانية من سواحل مشال غرب أورواب** 

صيد األمساك وميناء بريجن يف أهم موانئ الصيد يف هده املنطقة،كذلك مدينة سوندرالند شرق بريطانيا من املوانئ الرئيسية يف 

 النرويج.

: تتميز ابلتقاء تيار كورسيفو الدافئ القادم من اجلنوب حماذايً سواحل آسيا مع تيار كمتشكا البارد ** سواحل مشال شرق آسيا

عامل يف ش،حيث تعترب مناطق صيد هامة ابلقارة ويصاد أكثر من نصف امساك ال40القادم من الشمال ويلتقيان عند دائرة عرض 

 هده املنطقة ومن املعروف أن الشعب الياابين من أكثر سكان املعمورة استهالكاً لألمساك. 

 :متتد حىت سواحل كاليفورنيا يف غرب الوالايت املتحدة . ** سواحل مشال غرب أمريكيا الشمالية

 ة من الشمال والباردة من اجلنوب. :يف أمريكيا اجلنوبية أيضاً يساعدها علي التقاء التيارات الدافئسواحل غرب بريو** 

 : *مناطق الصيد الثانوية

واخلليج العريب ،ويستخدم الصيد هنا لسد حاجة السكان املطلة علي    وخليج املكسيك ،  مناطق املياه املاحلة:كالبحر املتوسط، -1

 البحر.

األهنار، وقد تطور إنتاج هذه املياه ليصل الصيد يف املياه العذبة:مثل البحريات الداخلية، كالبحريات العظمى يف أمريكيا، و -2

 مليون طن والسبب اهتمام اإلنسان هبذه املصايد. 20

واستخدم اإلنسان مؤخراً املزارع السمكية سواء كانت يف البحار اجملاورة أو يف الداخل واستخدم أنواع معيشته من األمساك تعطي  

 حلماً وفرياً.

 تعدي الدول الغنية علي مصايد الدول الفقرية. انهيك أن هذه التكنولوجيا وراء 
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الصيد اجلائر أرهق مناطق الصيد العاملية:من أهم مناطق الصيد مشال األطلسي تتنافس مجيع الدول مبا فيها الياابن اليت تبعد  

 كم تصد فيها.22500

 إن التكنولوجيا سالحاً ذو حدين انفع ومضر يف نفس الوقت. 

 املتوسط من املصايد الداخلية. يعترب البحر 

 :**املشكالغ اليت تواجه حرفة الصيد

التقدم التكنولوجي:حيث أن الزايدة السكانية تعين الزايدة يف الطلب علي األمساك األمر الذي يدفع ابلتكنولوجيا إيل توفري  -1

 هذه االحتياجات بكافة السبل. 

ومن أهم ثروات البحرية بل وحتتاج إيل عدة سنوات لتعود إيل طبيعتها التلوث البحري:يدمر البيئة السمكية ويقضي علي ال-2

 : امللواثغ

 التسرب النفطي. -أ

 خملفات املدن. -ب

 الصيد اجلائر:أدى إيل ختفيض كمية الصيد املنتجة من املناطق .-3

 القوانني الدولية اخلاصة بتنظيم الصيد:حيث خيالف غالبية الدول هذه القوانني. -4

واملياه   %11% ،والصيد الداخل بـ 89مليون طن،ساهم الصيد البحري بـ  86بلغ اإلنتاج  العاملي من األمساك اإلنتاج :  -

 %. 10% ،واالحتاد السوفييت 10% من الصيد العذب  ،وأفريقيا 70% ،تساهم قارة آسيا بـ 9العذبة 

 من املشكالغ:*

 % من مساحة اليابسة يف املناطق املتجمدة والباردة. 20در بـ :حيث ال تساعد احلرارة علي اإلنتاج  من مساحة تقاملناخ-1

 % من مساحة املعمورة. 20:وتبلغ الصحاري)اجلفاف(-2

 % من مساحة املعمورة. 20:ومتثل التضاريس الوعرة-3

 % من مساحة املعمورة. 10:ومتثل املناطق املسكونة -4
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 م. مليون ك 44% من املساحة وهي القابلة للزراعة أي 30إذاً بقي 

مليون هكتار( لزراعة احملاصيل   980املساحة)    3÷2% من مساحة اليابس  11مليون هكتار أي    1468تبلغ املساحة الزراعية  

 % غاابت.31% غري صاحلة للزراعة و  33%مراعي دائمة  24هكتار للمحاصيل الصغرية و الرعي،  488الرئيسة_الثلث الباقي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العاملمشكالغ الغذاء يف  

 .جوهر املشكلة: 1

ة يف عصران الراهن، كوهنا تعترب املشكلة الغذائية يف العامل واحدة من املشكالت الكونية اليت تواجهها البشرية، ال بل رمبا أكثرها حدّ 

ة  ة )الفاو( حدّ متّس مباشرًة حياة مئات املاليني من الناس وبقاءهم. وتظهر معطيات منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحد 
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املشكلة الغذائية وحجمها، حيث تشري هذه املعطيات إىل أن عشرات املاليني يف العامل مهّددون ابملوت اليوم، بسبب اجلوع 

واألمراض النامجة عن سوء التغذية. فمئات املاليني يعانون اجلوع، يف حني أن أكثر من مليار ونصف مليار إنسان يتحّملون خمتلف 

لتغذية، مبا يف ذلك ما يسمى سوء التغذية "غري املرئي"، أو "اجلوع اخلفي. أي عندما تؤّمن وجبات التغذية التقليدية أشكال سوء ا

الكمية الكافية من السعرات احلرارية، ولكنها ال تتضّمن احلد األدىن الضروري من الربوتيني والدهنيات، ذات املصدر احليواين 

ومثة تقديرات تفيد أبن ربع أطفال البلدان النامية يعانون يف الوقت الراهن "سوء التغذية غري  خصوًصا، وكذلك العناصر الدقيقة. 

املرئي". ومن الواضح أن نقص هذه املكّوانت الغذائية البالغة األمهية ينعكس سلبًا على صحة الناس، وينجم عنه اخنفاض نسيب 

 غري صاحلة للعمل يف قطاعات اإلقتصاد العصرية يف البلدان النامية. يف نوعية اليد العاملة وكفاءهتا، اليت تكون يف الغالب 

ومن الثابت أن مثة جذورًا اترخيية عميقة ملسألة أتمني املواد الغذائية لسكان الكوكب. فقد رافق النقص يف املواد الغذائية البشرية 

ى سبيل املثال، تتحّدث أساطري هنود أمريكا الالتينية على مدى اترخيها، الذي كان على الدوام اترخيًا للكفاح من أجل القوت. فعل

العلبة اليت أوكلتها إليها اآلهلة، أفلتت منها كل العيوب   عن آهلة اجلوع. أما يف األساطري اليواننية القدمية، فعندما فتحت "ابندورا"

 البشرية والشرور، ومن بينها اجلوع الذي انتشر يف أحناء الكوكب كلها.

، تطفو علي السطح يف أواخر السبعينيات من القرن املاضي. ويف الوقت احلاضر هناك ما يقارب من شكلة الغذائيةبدأغ امل   لقد

% من سكان 53كان هناك   1999مليار نسمة يعيشون علي دخل دوالر واحد أمريكي يف اليوم. مثال ذلك يف عام  1.3

مليون نسمة ميوتون جوعًا يف السنة، بسبب  40جواتيماال يعيشون علي دخل يومي يبلغ أقل من دوالر أمريكي. وما يقارب 

 نقص الغذاء وغالبيتهم يف الدول النامية. وابملقابل جند أن الدول املتقدمة يف أورواب وأمريكيا الشمالية واإلقيلنوسية والياابن تعيش

ه يف البحر حفاظا على أسعاره يف وفرة ورغد. واملشكلة يف الدول املتقدمة هي يف وفرة الغذاء وختزينه، بل تلجأ أحياان إىل رمي 

 العاملية.  

 النمو السكاين وأزمة الغذاء:.2

  -4 – 2 - 1يتزايد السكان يف العامل كما يقول مالتوس يف مقالته الشهرية عن السكان علي طريقة متوالية هندسية )التضاعف( 

من هنا جند أن منو  .وهكذا 7 6 5 4 3 2 1وهكذا، بينما يتزايد الغذاء مبتوالية عددية )علي التوايل(   32 – 16 – 8
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السكان ال يتوافق مع منو الغذاء، وبتايل حتدث اجملاعة، هلذا اندى مالتوس بضرورة حتقيق التوازن بني عدد السكان واملوارد املتاحة.  

. إال أن 1850إىل املليار األول عام  1650مليون نسمة عامل  500استغرق سكان العامل قرنني من الزمن كي يتضاعف من 

   2000سنة. ويف عام  110حنو ثالثة مليار نسمة، إي زادوا  ثالثة أمثاهلم يف  1960معدل التزايد تسارع بعد ذلك ليبلغ عام 

مليار نسمة، أي زادوا ثالثة مليارات نسمة خالل أربعني سنة. وهي فرتة زمنية قصرية جدا لتضاعف.     6كان عدد سكان العامل 

مليار نسمة، والشك أن هذا التزايد حيدث علي حساب املناطق الصاحلة إلنتاج الغذاء،   8حنو   2020ويتوقع أن يصل عام 

 % من هذه الزايدة حتدث يف الدول املتخلفة.  75األمر الذي يقلل من نصيب الفرد من هذه املساحات. بل األخطر من هذا أن  

 أسباب مشكلة الغذاء:.3

 طقة إيل أخرى ففي دول العامل الثالث تعود املشكلة إيل: ختتلف أسباب املشكلة الغذائية من من

% 30قصور اإلنتاج احمللي من الغذاء: رغم اعتبار الزراعة قطاعا رائدا يف الدول اجلائعة، ورغم استيعاب الزراعة إىل أكثر من  -

 سباب اآلتية: من األيدي العاملة يف الدول املتخلفة اجلائعة، إال أن الزراعة ال تفي ابملطلوب منها لأل

 ختلف وسائل الزراعة وبدائيتها، وعدم تطبيق األساليب العلمية يف الزراعة.  -أ

 ب_ عدم اهتمام السلطات السياسية يف الدول النامية ابلزراعة، فنجد كثري من األراضي تعاين من مشاكل كثرية أمهها التملح...

 ج_ فقر الفالح وعدم امتلكه لرأس املال الالزم للزراعة.  

د_ ضيق الرقعة الزراعية وتقزمها، وهذا يكون يف الدول املزدمحة ابلسكان كمصر واهلند واندونيسيا، حيث تظهر البطالة املقنعة يف 

 الزراعة بشكل واضح. 

 ه_ سوء التخزين وعدم وجود وسائل فعالة للحفاظ على األنتاج.

 اف:اجلف -

 أتثري العواصف القوية مثل:اهلريوكني:  -

 إال أن هناك عوامل رئيسة أمهها: 

 _ السكان والتحضر: 1
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النمو السكاين من أهم املشكالت املسببة للغذاء حيث يتزايد السكان مبعدالت خمتلفة، )وهي يف حد ذاهتا مرتفعة( وهم يف حاجة  

 الزراعية. للغذاء، مث السكن يكون علي حساب األراضي 

 _ الصراعاغ احمللية: 2

وهي من أخطر الكوارث اإلنسانية اليت ابتلت هبا دول العامل النامي،فالصراعات القبلية والعرقية يف كل من السودان ،والصومال 

 ،وأثيوبيا ،وغريها تكون علي حساب إنتاج الغذاء اليت ستحصل عليه من اخلارج بل وتعيق فرص التنمية يف هذه الدول. 

 سوء عملياغ توزيع الغذاء:  _3

أو علي الطرق الربية ،وهذا حيث كذلك يف جنوب  كثري من املساعدات الغذائية ال تصل ملستحقيها مثل:القراصنة يف البحار ،

 السودان.

 _ سوء التخزين: 4

صول الغذائي يف % من احمل30يصيب كثري من السلع ابلتلف أو فوات الصالحية فعلي سبيل املثال:سوء التخزين سبب إبتالف

 تنزانيا بواسطة احلشرات.

 _ التباين اجلغرايف يف إنتاج الغذاء: 5

هناك دول لديها فائض ودول لديها نقص يف إنتاج الغذاء ،ففائض الغذاء يف كل من أسرتاليا وأورواب وأمريكيا الشمالية يوجهه 

 %. 2-لنمو السكاين حيث يصل يف بعض املناطق إيل  لالبتزاز السياسي. هذا ابإلضافة أن سبب الفائض هنا يعود إيل تباطؤ ا

 _  انتشار الفقر: 6

 يعد الفقر من أسباب اجملاعة، فالغذاء جيد طريقة إيل األسواق اليت يستطيع سكاهنا الدفع، ألن اهلدف الرئيسي لإلنتاج هو الربح.

 _ مشكالغ بيئية: 7

ان واحليوان والنبات، ونتيجة لزايدة السكان حيدث ضغط علي املوارد يعاين العامل من التلوث واألمراض واآلفات اليت تصيب اإلنس

 املنتجة ابستخدام األمسدة واملبيدات احلشرية وقطع الغاابت أو حرقها أو جتريف الرتبة.

 _ السياساغ احلكومية: 8
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تراكم الديون علي الدول هي سياسة احلكومات وخاصة يف الدول النامية اليت ترتكز علي شراء األسلحة، األمر الذي أدي إيل 

ماليني أطفال و مليار دوالر   200النامية دون فائدة للسكان غري تثبيت دعائم احلكم غري املرغوب فيه، فديون أفريقيا تفوق 

 ميوتون جوعاً   إفريقيا

 دعم موارد الغذاء:  -9

جند أن غالبية الدول الغنية تقدم املخصصات  تعاين غالبية الدول النامية من قلة املخصصات الداعمة للموارد الزراعية، يف حني 

املالية لدعم هذا القطاع، ألنه أهم مصادر اإلنتاج يف الدولة، ولكي يكون منافساً لإلنتاج األجنيب. فعلي سبيل املثال يقدم اإلحتاد 

مليار   5ج الغذاء فيها، كندا تقدم  مليار دوالر دعم اإلنتا   49مليار دوالر لدعم إنتاج الغذاء يف دولة، والياابن  تقدم    96األورويب  

 مليار دوالر.  3مليار، النرويج  6مليار دوالر، سويسرا   19دوالر، الوالايت املتحدة 

 72كان    1971ارتفاع أمثان املواد الغذائية: فأسعار املواد الغذائية ترتفع ابستمرار، فعلى سبيل املثال سعر طن القمح عام    -10

دوالر للطن. أي تضاعف أبكثر من أربع مرات، وهذا ينسحب على مجيع املواد الغذائية. ويعود  300أكثر من دوالر، أما اليوم 

 ارتفاع األسعار إىل: 

 أ_ ارتفاع أمثان مستلزمات الزراعة. 

 ب_ ارتفاع تكاليف الشحن. 

 ج_ زايدة الطلب بشكل فاق املعروض من املواد الغذائية.      

 املعيشة يف الدول النامية. د_ ارتفاع مستوايت 

 أثر العوامل الطبيعية والبشرية يف توزيع الغذاء: 

  تلعب العوامل الطبيعية والبشرية دوراً كبرياً يف وصول الغذاء إيل احملتاجني فوصول الغذاء إيل حمتاجيه هو الغاية األهم بعد إنتاجه،

.بل أن هناك من العوامل ما تعيق وصول الغذاء مثل صعوبة  إذ ليس من الضروري توفر الغذاء ،يعين أنه سيصل إيل حمتاجيه 

املواصالت ،البعد عن مناطق اإلنتاج، وعورة املنطقة اجلغرافية، كما حدث يف مشال أفغانستان عندما هز مشاهلا زلزال كبري أعاق 

مطر أو أعاصري يعيق ، كذلك العوامل املناخية تعيق وصول الغذاء فالتساقط سواء ثلج أو 1998وصول اإلمدادات عام 

 اإلمدادات.
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 أما العوامل البشرية اليت تعيق وصول الغذاء أمهها احلروب واخلالفات السياسية واالختالفات املذهبية. 

 هل هناك ندرة أو وفرة يف الغذاء؟ 

ظمهم يف جنوب سريتفع عدد األشخاص الذين سيعانون من نقص يف الغذاء إيل املليار نسمة. مع  2007يتوقع اخلرباء أن حبلول  

 130% من 10شرق أسيا وجنوب الصحراء الكربى. ويعود ذلك إيل اخنفاض نسبة الزراعة من احلبوب والرعي والبستنة إىل 

مليون كيلومرت مربع صاحلة للزراعة. كذلك  إيل اخنفاض إنتاجية اهلكتار من احلبوب والسلع اإلسرتاتيجية يف الدول املتخلفة أو 

كجم/هكتار،  ويعود ذلك إيل 4000كجم/هكتار بينما تصل الكمية يف الدول الغنية إيل   1.301املنخفضة الدخل إيل 

سعر حراري، بينما   3000استخدام التكنولوجيا واألساليب العلمية،  هلذا جند أن جمموع السعرات احلرارية اليت يتناوهلا الفرد الغين  

 سعر حراري.  1600الدول الفقرية تصل إيل 

 ذب نسبة االكتفاء الذايت من السلع اإلسرتاتيجية من عام إيل آخر حسب جمموعة من العوامل الطبيعية والبشرية. وأخرياً تتذب

 

 مستقبل العامل الغذائي:.4

يراهن كثري من اخلرباء الغذائيني حدوث فائض من السلع الغذائية ابستخدام التكنولوجيا احلديثة واليت  أطلقوا عليها ابسم الثورة  

حيث يتم إنتاج كميات كبرية من الغذاء عن طريق هتجني اجلينات الوراثية اليت تدخل   The Green revolution  اخلضراء

 : عن طريقيف إنتاج القمح واألرز والذرة ، وميكن زايدة اإلنتاج الغذائي 

اصيل الزراعية اليت ال حتتاج توفري بياانت عن الرتبة الزراعية: ملعرفة مدي أتثري طرق الري علي زراعة نوعيات معينة من احمل -

 لكميات كبرية من املياه. 

التقليل من حتول األراضي الزراعية غلي استخدامات أخري: نتيجة لزايدة عدد السكان والتوسع العمراين والصناعي ،األمر الذي   -

البنك الدويل ومنظمة الفاو إيل يزيد من استخدام اخلدمات وكل هذا علي حساب األراضي الزراعية ،وتشري التقارير الصادرة من 

 مليون هكتار من األراضي الزراعية ألغراض غري زراعية األمر الذي سيقلل من إنتاج الغذاء.150أن العامل سيفقد حوايل 
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ار طن ملي75وضع إسرتاتيجية لتطور وإدارة الرتبة الزراعية: العامل يواجه خطر امسه تدهور الرتبة الصاحلة للغذاء فهناك ما يقارب    -

مرتي تتبادل وتنقل وتتدهور من الرتبة الزراعية سنوايً، هبذا تفقد الرتبة من خصوبتها إيل جانب التصحر الذي يهدد كثري من 

 % من األراضي الزراعية. 5الرتابت يف العامل لألسباب املعروفة ابلتصحر، وإذا استمر احلال علي ما هو عليه سيفقد العامل قرابة 

 استخدام املخصبات الزراعية يف املناطق الفقرية ويف الدول املتخلفة وهذا يعين زايدة يف إنتاجها. زايدة  -

كجم من أصل 40التقليل من أتثري القوارض واآلفات الزراعية: ال أحد ينكر أتثريها السليب علي اإلنتاج الزراعي فهناك  -

ت والفطرايت وميكن أن أنخذ اجلراد كمثال الذي يقضي علي  كجم تتلف يف مجيع أحناء العامل بفعل القوارض واحلشرا100

 آالف كم مربع. 5األخضر واليابس يف مساحة 

تطوير خدمات الري الزراعي: هناك عدة مناطق يف العامل الزالت تعاين من مشكلة الري فإسلوب الري التقليدي يهدد كميات  -

 : كذلك يسبب مشاكل كثرية أمههاكبرية من املياه 

 الرتبة نتيجة الستخدام كميات كبرية من املياه بصورة مستمرة.  متلح -أ

 تناقص املياه اجلوفية نتيجة لزايدة االستهالك.  -ب

 زايدة تكلفة اإلنتاج من الرتبة املروية.  -ج

 اإلسراف يف استخدام املياه.  -د

 االستفادة القصوى من األرض الزراعية: عن طريق الزراعة الكثيفة أو املختلطة.  -

 تطوير مصادر أخري للغذاء: مثل الياابن علي الطحالب ،الكوريني علي خملفات احلبوب.  -

 ضبط النسل: انطالقاً من مبدأ الوقاية قبل العالج بل وخري منها وتساعد علي التخلص من األزمة.  -

 حتفيز املزارعني ابملكافئات املادية ألفضل إنتاج.  -
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 مالتعديااان يف العالاااا

 على يعد التعدين واحدا من أقدم األنشطة اليت مارسها اإلنسان، وتعد الثروة املعدنية من الثروات الطبيعية غري املتجددة، وتتوزع 

% من الكوارتزيت يف الربازيل، 98% من النيكل يف كندا، ويرتكز 85مجيع دول العامل بكميات متفاوتة، على سبيل املثال يرتكز 

% من الكربيت يف الوالايت املتحدة األمريكية ، كما أن اإلنسان ليس له دخل يف 92 نيجرياي، و % من الكوابلت يف99و 

 تكوينها وتوزيعها، وهي من األنشطة األولية كالزراعة، ومنذ اكتشاف اإلنسان للمعادن وهو يستخدمها يف سد احتياجاته. 

 نبذة اترخيية عن املعادن:.1

فيه ابسم املعدن فكن نقول عصر النحاس، والعصر احلديدي، وعصر الربونز، وقد عرف اإلنسان ارتبط اسم الزمن الذي اكتشف  

معدن معروف لدي اإلنسان، وقد تطور استخدام هذه  200معدانً فقط، بينما اآلن هناك ما يقرتب من  12يف تلك الفرتة 

وان يف صناعة األواين وأدواته اليت نستخدمها يف املعادن بتطور منط وأسلوب حياة اإلنسان، فقد استخدم اإلنسان احلجر الص

الصيد. مث استخدم النحاس وخلطه ابلقصدير ليقويه ويكسبه بعض الصفات حسب احلاجة إليه.مث اكتشف احلديد وساد 

( زاد استخدام اإلنسان 1830 -1760استخدامه علي نطاق واسع لصالبته ومميزاته اخلاصة يف التصنيع.وابلثورة الصناعية)
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% من مجلة االستغالل 95فأصبحت املعادن تسهم بنسبة  1950لمعادن إيل جانب األشياء األخرى )اإلنسان واحليوان( أما بعد  ل

 للثروات الطبيعية. 

 :تنقسم املعادن إيل نوعني أساسيني مها:  *أنواع املعادن

 للحرارة والكهرابء.وهي معادن قابلة للطرق والسحب ويعترب معظمها موصل جيد  :املعادن الفلزية -أ

 واملواد الكيميائية.  واألحجار الكرمية ، مثل الفحم والفوسفات، خصائصها عكس الفلزية متاماً ، :الفلزية   غري املعادن-ب

 وتنقسم املعادن الفلزية إيل: 

 معادن ثقيلة كاحلديد والنحاس.  -

 معادن السبائك كالقصدير والرصاص والزنك والكروم والنيكل. -

 املعادن الثمينة كالذهب والفضة والبالتني.  -

 معادن اندرة الوجود كاليورانيوم والراديوم والزئبق.-

 كما تنقسم املعادن غري الفلزية إيل: 

 معادن الطاقة كالفحم والنفط والغاز الطبيعي.  -

 معادن املخصبات كالفوسفات والنرتات والبواتس والكربيت.   -

 رمية مثل الياقوت واملاس والزبرجد. معادن الزينة كاألحجار الك –

 _  معادن اخلزفيات كأحجار االسبستوس )أحجار العزل احلراري( و الفلسبار وامليكا والبازلت والغرافيت والداينوميت. 

 العوامل املؤثرة يف استغالل املعادن:.2

 طبيعية وبشرية أمهها:يتوقف مدى استغالل املعادن من وجهة نظر االقتصاديني علي عدة عوامل 

 املوقع اجلغرايف للمعدن وينظر إليه من خالل:  -

 موقع املواد اخلام التعدينية: أي كيفية الوصول إليها، فاملواقع الوعرة كاجلبال واألودية والصحاري حتد من استغالل املعادن.  -أ

 ونقله إيل أسواق التصدير. قرب املعادن من طرق النقل: فكلما كان ذلك ممكناً سهل استخراج املعدن  -ب
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 القرب أو البعد من مناطق السكان: أي استخدام البنية التحتية يف استخراج واستهالك املعدن. -ج

قرب اخلامات من السطح، أو بعدها يف أعماق بعيدة من السطح، األمر الذي يكلف نفقات غري اقتصادية، وابلتايل ارتفاع  -د

 األسعار وارتفاع درجة احلرارة. 

 طبيعة النشاط التعديين:  -

النشاط التعديين هو نشاطاً هدمياً، أي يهدم وال يبين، حيث يرتك أماكن التعدين خاربة، ....وتسعي بعض اهليئات احلكومية إيل 

ة.  جتميل هذه األماكن، وجعلها متنزهات خاصة القريبة من السكان. فاملعادن ختتلف طريقة استغالهلا عن استغالل األراضي للزراع 

 فاألراضي الزراعية ميكن جتديدها، أما املعادن أذا ما نفذت ال ميكن جتديدها. 

: وهي النسبة املئوية للفلز يف اخلام، وكلما زادت رتبة اخلام زادت قيمته االقتصادية...ويف الوقت احلاضر يستغل خام رتبة اخلام  -

 إذا كانت املساحة اجلغرافية كبرية ومتوفر فيها املعادن، فإنه  % إال30احلديد إذا كانت نسبة تركز اخلام يف املعدن ال تقل عن 

 يستعمل أبقل من ذلك. 

: أي املستوي االقتصادي لإلنتاج وكمية االحتياطي وميكن حساب العمر املنتظر للمعدن عل النحو التايل: تقدير كمية املعدن  -

حجم االحتياطي للمعدن كلما طال عمره االفرتاضي   كمية وحجم االحتياطي مقسومة على حجم اإلنتاج السنوي. فكلما كرب

 وأمكن استغالله اقتصادايً،  فكثري من املدن التعدينية تركت كمدن أشباح بعد نفاذ املعدن أو أصبح اإلنتاج غري اقتصادي. 

 يطيل من عمر املعدن األصلي مثل اللؤلؤ الطبيعي والصناعي.  وجود البديل -

: يتأثر مدى استغالل املعدن بكثرة أمكنة الشوائب اليت حتتويها اخلامات التعدينية فاإلنسان يستغل كمية الشوائب يف اخلام  -

 املعدن قليل الشوائب أوالً. 

تطلب الزايدة يف استهالك املعدن وابلتايل سيزيد من استخدامه : أي انتقال اإلنسان من مرحلة إيل أخرى تالتطور االقتصادي -

 هلذا املعدن مهما كانت الظروف اإلنتاجية ورأس املال.

الذي يعمل علي سرعة استخراج املعادن مثل البرتول الذي حيقن ابلغاز للفخ ،لوال التكنولوجيا لظلت  التطور التكنولوجي: -

 حقوق النفط يف تكساس بدون استخراج.
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مهم لعملية االستخراج وخاصة إذا كانت قادرة علي توفري رأس املال من هنا جند أن غالبية الشركات تعود  الدور احلكومي:  -

 ملكيتها للحكومة ،بل وتسيطر علي املعدن،بل علي األيدي العاملة أحياانً كما هو يف روسيا الشيوعية. 

 املعادن ابملراحل التالية: متر عملية استخراج  - :مراحل استخراج املعدن

 املسح واالستكشاف.-

 مرحلة احلفر. -

 مرحلة االستخراج.-

 :التوزيع اجلغرايف للثرواغ املعدنية يف العامل.3 

تتوزع توزيعاً غري عادل، فهناك مناطق يكثر فيها تركز املعادن، وأخرى يقل أو تكاد تنعدم، و يكون هذا األمر علي مستوي الدولة  

 ابلنا علي مستوى القارات الذي هو كما بلي.  الواحدة، فما

: تعترب املناطق الشمالية من آسيا من بني األقاليم الغنية ابلثروات املعدنية، وتعترب روسيا خامس دولة من حيث إنتاج قارة آسيا -

رب اثين قارة من طن ذهب، كما تعت120حنو  1996الذهب بعد جنوب أفريقيا، وأمريكيا واسرتاليا والصني، فقد أنتجت عام 

 % من اإلنتاج العاملي من احلديد، وتعترب جبال األورال والقوقاز مناطق هامة يف املعادن.  8حيث إنتاج األملنيوم، كما تنتج 

 : تنتشر املعادن يف معظم الدول األوروبية، وتعترب منطقة الدور يف أملانيا من أشهر مناطق إنتاج الفحم يف القارة، ويفقارة أورواب  -

مليون طن، كذلك منطقة اللورين الفرنسية   22مليون طن، يرتكز معظمه يف السويد  26بلغ إنتاج احلديد فيها  1996عام  

 تشتهر ابحلديد ثلثي إنتاج فرنسا فيها.

سبيل املثال أنتجت   : تعترب املناطق اجلنوبية الغربية من القارة غنية ابلثروات املعدنية خاصة الذهب والبالتينيوم، فعليقارة أفريقيا  - 

% من الذهب العاملي، وتعترب زامبيا وزائري وزمبابوي  20و 2000% من محلة البالتينيوم العاملي عام 78مناجم جنوب أفريقا 

من أشهر دول العامل من أنتاج الرصاص والزنك والنحاس، كما ميتد إقليم استخراج النحاس من الشرق يف الكامريون إيل غينيا 

 أما اإلقليم الشمايل من القارة فغين ابلفوسفات والنفط. وموريتانيا، 
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: تعترب جبال روكي يف غرب القارة من املناطق الغنية ابلثروات املعدنية مثل النحاس والرصاص والفضة أمريكيا الشماليةقارة  -

يف الوسط األمريكي من أكرب  كما يوجد يف جبال األبالش أكرب مناجم الفحم يف القارة، وتعترب والايت ميتشيجان ومينميسوات 

مناطق إنتاج عروق احلديد، كما تعترب مناجم الذهب يف والايت أالسكا ونيفادا وكاليفورنيا وداكوات الشمالية من أشهر مناجم 

منجمًا الستخراج معادن  1200منجم تعدين لفلزات احلديد وما يقارب  500الذهب يف القارة، ويوجد يف القارة أكثر من 

 منتشرة يف مجيع أحناء الوالايت األمريكية، ومتتد خامات احلديد والنيكل والنحاس إيل مشال املكسيك.  الفلزية

: يعد اإلقليم العريب من أشهر مناطق إنتاج املعادن حيث متتد علي طول سلسلة جبال األنديز من مشال أمريكيا اجلنوبيةقارة -

من اجلهات الغربية منها:القصدير، والنحاس ،والفضة ،وتعترب بريو وتشيلي   بريو، واألكوادور إيل شيلي يف اجلنوب حيث يستخرج

% من مجلة إنتاج أهم املعادن اإلسرتاتيجية يف العامل مثل النحاس والنيكل واحلديد. 5والربازيل من ضمن الدول اليت تنتج أكثر من  

 مليون طن من الفحم.   100عد كولومبيا من الدول اليت تنتج  وهناك يف كولومبيا وفنزويال وسورينام من األقاليم املنتجة للمعادن وت

: تعترب األقاليم اجلنوبية واجلنوبية الشرقية غنية ابملعادن  حيث ينتشر فيها االلومنيوم والرصاص والنحاس ،كما أهنا قارة أسرتاليا-

 % من املعادن اإلسرتاتيجية يف العامل. 5حتتوي علي 

 : املعدنية: يتوقف مستقبل املعدن عليمستقبل الثرواغ .4

 سوء االستخدام. -

 تقنني االستخدام.  -

 وجود البديل.  -

 وإال سيواجه العامل نفاذ كثري من املعادن اإلسرتاتيجية إن مل جيد حالً هلا.   اكتشاف معادن جديدة. -
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 املااعااة يف الااااااقاااطاااال

 تعريف الطاقة: .1

وهي ال ترى ولكن آاثرها تبدو بشكل أو آبخر. وهي معروفة لإلنسان منذ ، الطاقة على أهنا القوة الكامنة يف أي مادة تعرف

خليقته فوق سطح األرض، فقد استخدم طاقته اجلسمية  يف محل األشياء، مث استخدم طاقة احليوان عندما استأنسه، وابستخدامه  

مرحلة متقدمة أراحته كثريا، وبصناعته القوى احملركة انتقل اإلنسان إىل عصر احلركة والسرعة. املياه كقوة حمركة انتقل اإلنسان إىل 

وابلتقدم العلمي سخر كل ما يف الطبيعة والتكنولوجيا خلدمته. فأصبحت لدي اإلنسان مصادر متعددة للطاقة منها الطاقة  

 الشمسية والطاقة النووية والطاقة الكهرابئية .......... إخل.  

 أمهية الطاقة:. 2

 تربط اإلنسان ابلبيئة.  -

 مصدر أساس احلياة.  -

 إنتاج الطاقة واستهالكها: -

 هناك تباين يف إنتاج واستهالك الطاقة يف العامل لألسباب التالية:.3

 التطور االقتصادي.  -

 التطور التكنولوجي.  -
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 مستوي املعيشة.  -

% من مجلة إنتاج الطاقة يف 25الشمالية تعد األعلى يف إنتاج واستهالك الطاقة، فقد أنتجت فعلي سبيل املثال: دول أمريكيا 

 العامل.

% 6.5%، أما دول أمريكيا اجلنوبية فجاءت يف املرتبة األخرية 20واحتلت دول جنوب شرق آسيا واإلقيانوسيه املرتبة الثانية 

 ارة. تنتج ثالثة أضعاف ما تنتجه دول القUSA وهذا يعين أن 

% ،  21%، مث الغاز الطبيعي 25% يف إنتاج الطاقة، مث الفحم 37أما عن مصادر الطاقة من اخلام فالبرتول حيتل املرتبة األويل 

 %،  والباقي الكهرومغناطيسية. 10والنووية 

املنخفض من أما عن نصيب الفرد من الطاقة حسب تقديرات البنك الدويل فقد بلغ نصيب الفرد يف الدول ذات الدخل 

 % الدول الفقرية. 13.5كجم ، أما الدول املتقدمة فيفوق   1500كجم نفط، ويف الدول متوسطي الدخل 370االستهالك 

% 8وعلي نطاق الدول: تعترب الوالايت املتحدة رقم واحد يف إنتاج واستهالك الطاقة بسبب توفري إنتاج الكهرابء من تساقط املاء  

 % . 40% ، نفط 23 % ، غاز21% ، فحم 8، نووي 

% من السكان املرتبة  23% من مجلة استهالك الطاقة، وحتتل مصر  26.7أما يف الوطن العريب: حتتل السعودية املرتبة األويل 

% 0.05%، أما دول احلضيض يف االستهالك هي الصومال  10% من محلة االستهالك. والعراق يف املرتبة الثالثة    12.5الثانية  

 %.0.10% ،وموريتانيا 1.5، واإلرادات %0.7، والسودان 

 مصادر الطاقة:.4

: يعد الفحم من أقدم مصادر الطاقة، والذي مازال حيتل حيزاً كبرياً ومصدراً للطاقة يف العامل، ورغم إغالق بعض الدول أوالً: الفحم

يف الثروة الصناعية يف صهر احلديد  بعض منامجها غري االقتصادية، إال أنه مازال يستخدم حىت يومنا هذا. وقد بدأت أمهيته: 

 واستمر الفحم مسيطراً علي الطاقة حىت بداية احلرب العاملية الثانية عندما بدأ ينازعه النفط والغاز الطبيعي. وتتوقف القيمة الفعلية 

كلما ارتفعت نسبة  للفحم على نسبة الكربون به وكذلك نسبة الرطوبة فيه، وتزداد قيمته كلما ارتفعت نسبة الكربون به، وتقل  

%، لذلك تستهلك األنواع الرديئة يف املناطق القريبة من اإلنتاج ألهنا تتكسر أثناء نقلها ويرتفع نفقاهتا مما يزيد  10الرطوبة به عن  
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 من سعرها. وينقسم الفحم على حسب درجة صالبته، ونسبة الكربون به، ونسبة الرطوبة فيه، ونسبة املواد الطيارة والشوائب فيه 

 إىل األنواع التالية:  

فحم الإلنثراسيت: وهو أصلب أنواع الفحم ألنه تكون يف الزمن اجليولوجي األول يف العصر الفحمي، لذلك فقد تعرض لضغط    -

شديد وحرارة مرتفعة لعظم مسك الرواسب عليه مدة طويلة من الزمن فتم تفحيمه بدرجة كبرية. وهو أفضل أنواع الفحم لوصول 

 % من وزنه. وتعين نسبة الكربون كمية احلرارة اليت تتولد من احرتاق الفحم. 90ن به إىل نسبة الكربو 

فحم البيتيومني: مسي بذلك الستخراج القطران منه بتسخينه، وتكون هذا الفحم يف الزمن اجليولوجي الثاين، وتصل نسبة  -

، ويستخدم يف صناعة فحم الكوك الالزم لصناعة % وهو يعطي كمية حرارة كبرية عند اشتعاله90-70الكربون فيه ما بني  

 مليون طن مرتي.  2800احلديد الصلب، ويتميز هذا النوع أبنه أكثر أنواع الفحم انتشارا وإنتاجا واستخداما، ويصل إنتاجه 

هو يف طور التكوين، فحم اللجنيت: وهو أردأ أنواع الفحم حلداثة تكوينه، إذ يرجع إىل الزمن اجليولوجي الثالث والرابع، لذلك ف  -

أي مل يتعرض للضغط واحلرارة واملدة الزمنية املناسبة للتفحيم اجليد. ويطلق عليه الفحم احلجري أو الفحم النبايت، وتقل نسبة  

% ، ويستغل يف التدفئة وتوليد الكهرابء، وال يستخدم لصهر احلديد والصلب، ويستهلك هذا النوع 65 -45الكربون فيه عن 

 ال يدخل منه يف التجارة الدولية أي كمية.) ملاذا( حمليا، إذ 

 الفحم النبايت: وهو أردئها ألنه يستخرج من احرتاق احلطب )اخلشب( احمللى، ويستخدم يف املنازل. -

 التوزيع اجلغرايف إلنتاج الفحم: 

فط عامليا األمر الذي حذا ابلدول مليون طن مرتي  سنواي، ويعود ذلك إىل ارتفاع أسعار الن  4500بلغ إنتاج العامل منه أكثر من  

% من 90املنتجة له زايدة اعتمادها  علية كبديل عن النفط. ابإلضافة إىل وفرة حقوله. ويساهم نصف الكرة الشمايل بنحو 

 إنتاجه، واجلنويب ابلباقي ويعود ذلك أن النصف اجلنويب معظم صخوره انرية بلورية، والفحم حيتاج إىل صخور رسوبية، هلذا ال

% من اإلنتاج العاملي من الفحم، وحتتل الصني 40يوجد الفحم يف النصف اجلنويب إال يف اجليوب الرسوبية منه. أنتجت قارة آسيا  

املرتبة األوىل يف إنتاجه واستهالكه على مستوى القارة، وحتتل اهلند املرتبة الثانية يف اإلنتاج واالستهالك، كما جاءت كازاخستان 

%  لكل منهما من الفحم العاملي، 25لثة على مستوى القارة. يف حني أنتجت كل من الوالايت املتحدة و أورواب يف املرتبة الثا

% من إنتاج القارة بدون االحتاد السوفييت الذي يتصدر املرتبة األوىل.  وأتيت اململكة املتحدة  42وتتصدر بولندا الدول األوروبية 
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% من 5اإلقيانوسية أنتجت  اج. وتتصدر الوالايت املتحدة اإلنتاج األمريكي مث كندا. أماومجهورية الشيك بعد بولندا يف اإلنت 

 % من اإلنتاج العاملي. 1%، وأخريا أمريكيا اجلنوبية 4.5اإلنتاج العاملي. وإفريقيا 

 استهالك الفحم يف الوطن العريب:  

ملغرب ومصر واجلزائر أهم الدول استهالكًا له بسبب صناعة  قليل بسبب منافسة النفط والغاز الطبيعي له واملنتج حملياً، وتعد ا

 احلديد الصلب.

 مشاكل الفحم:

 احلجم ال ينسجم مع كمية الطاقة اليت يعطيها. -1

 نقله صعب فتحد من استخدامه.  -2

 عملية االستخراج صعبة وخطرة يف نفس الوقت وخاصة إذا كانت بعيدة.  -3

 احمللية وخاصة يف مكوانت الفضة واثين أكسيد الكربون.االحرتاف ملوث للبيئة  -4

 اثنياً: النفط: 

عرف البرتول منذ القدم إذ استخدمه البابليون يف بناء برج اببل، واستخدمه املصريون القدماء والفينيقيون يف طالء السفن، وعبأ 

تدفئة وكان يسمي ابلكريوسني.  ويسمي بعد كري األمريكي زجاجات منه وكان يستخدم ألغراض منزلية اليت منها اإلضاءة وال

 ذلك ابلذهب األسود، إال أنه من املصادر الطبيعية الناضبة. 

نشأته: اختلفت النظرايت يف تفسري نشأة البرتول، ولكنها تتفق فيما بينها أن أصله عضوي، نبايت وحيواين  سواء حبري أو بري،  -

ت حرارهتا نتيجة للضغط اهلائل عليها، فنمى هبا نوع من البكترياي أدى مث طمرت حتت رواسب عظيمة السمك والعمق، فارتفع

 إىل حتليلها وتكوين النفط )  (.  

 االستهالك املنزيل.  -1

 توليد الطاقة الكهرابئية.   -2

 يستخدمه كافة وسائل املواصالت.  -3
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 مادة خام لكثري من الصناعات كالبالستيك واملطاط ...إخل  -4

 اسرتاتيجي وقت احلرب.سالح  -5

 هل للثروة الصناعية الفضل علي البرتول أم البرتول له الفضل عليها؟ كان للثروة الصناعية الفضل. 

% من إنتاج النفط، مث 25كما أن التطور التكنولوجي ساعد علي تطور استخدام النفط ومشتقاته فقد كان اإلنسان يستفيد 

مشتق مثل 150% وذلك بفضل التكنولوجيا اليت استخرجت منه  75ين، مث اليوم  % يف منتصف القرن العشر 50أصبح يستفيد  

 زيوت احملركات والتشحيم والبالستيك ووقود املركبات أبنواعها والقار.

 .   OPECوتسيطر علي إنتاج وتسويق البرتول شركات ومنظمات عمالقة أمهها األوبك 

Organization of  Petroleum Exporting Countries دولة   13وتضم يف عضويتها  1960شئت عام أن

 ا.هي األمارات والعراق والسعودية والكويت وإيران وقطر وليبيا واجلزائر ابإلضافة إيل نيجرياي وفنزويال واألكوادور واجلابون واندونيسي

لولة دون وقوع أزمة للطاقة  لتنظيم إنتاج واستهالك مصادر الطاقة، واحلي 1977كما توجد وكالة الطاقة الدولية اليت أنشئت عام 

 دولة أمهها أمريكيا والدول األوروبية ماعدا فرنسا. 20( وتضم هذه املنظمة 1973)مثل أزمة 

 *إنتاج النفط: 

يعترب النفط من مصادر الطاقة األساسية يف الصناعة، واملشكلة مل جيدوا بديل للنفط حىت يومنا هذا. فمنذ حفر أول بئر نفطي يف 

، بدأ استخراج البرتول بكميات قليلة، مث تطور ابخرتاع احملرك الذي يعمل 1856يا األمريكية علي يد دراك عام والية بنسلفان

مليون برميل يف السنة 20عندها أنتج  1897، مث اخرتاع حمرك البواخر الذي يدار ابملازوت عام 1895ابالحرتاق الداخلي عام 

،  1970مليون برميل يومياً عام   46،  مث تضاعف إيل1960مليون برميل عام    21يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر، مث  

 .2001مليون برميل يومياً عام  76إيل أن وصل 

 احتياطي العامل من النفط: 

 مليار برميل.55أمريكيا الشمالية                                         

 مليار برميل. 94,5    أمريكيا اجلنوبية والوسطى                       

 مليار برميل. 17,4غرب أورواب                                            
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 مليار برميل. 58,9شرق أورواب                                           

 مليار برميل  683,5الشرق األوسط                                        

 مليار برميل. 75أفريقيا                                                 

 مليار برميل. 44اإلقيانوسيا والشرق األقصى                       

 مليار برميل 1,028      العامل                                            

 اثلثاً: الغاز الطبيعي:  

صار الغاز الطبيعي من أهم مصادر الطاقة يف وقتنا احلاضر الحتوائه على وحدات حرارية أكثر عما هي يف الفحم أو البرتول،  

الغاز الطبيعي   ، وطن  Btuمليون وحدة حرارية  45، وطن البرتول  Btuمليون وحدة حرارية بريطانية  27فطن الفحم حيتوي على  

. وقد استطاع اإلنسان بعد اكتشافه الغاز استخدامه عن 781)   (. حممد الديب، صBtuمليون وحدة حرارة  90حيتوي على  

 طريق:

: وهو يستخرج من آابر النفط، وعادة ما يكون يف الطبقات العليا يف كامن النفط، وقد  الغاز الطبيعي املصاحب للنفط -1

من استغالل الغاز املصاحب للنفط بعد ما كان يضيع ابحلرق، وحيتوي كل برميل من النفط علي كمية غاز مكنت التقنية احلديثة  

 قدم مكعب.  500تقدر حبوايل 

 د: يوجد ابلقرب من حقول النفط، ويستخرج من آابره اخلاصة به وهو ما يعرف ابلغاز اجلاف.الغاز الطبيعي املنفر-2 

 مميزاغ استخدام الغاز: 

الغاز الطبيعي أنظف من الفحم والنفط عند االحرتاق، فهو ال خيلف رماداً، كما أنه ال يساهم بكميات كبرية من التلوث  يعترب    -1

 البيئي. 

 سهولة نقله يف مجيع الوسائل املغلقة.  -2

 % من محلة إنتاج الطاقة منه. 20مصدر مهم للطاقة  -3

 األمنية املشددة. ميكن استخدامه يف املنازل مع االحتياطات  -4
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 الوحدات احلرارية املولدة منه أكرب من الفحم والنفط كما أشران مسبقا.   -5

 : إنتاج الغاز الطبيعي السائل

، وتبوأت  2001تريليون قدم مكعب عام  88 إىل 1991تريليون قدم مكعب عام  78تطور إنتاج العامل من الغاز الطبيعي من 

لغاز إذ أسهمت بنحو مخسي إنتاج العامل، جاءت هولندا على رأس الدول األوروبية يف اإلنتاج،   أورواب املكانة األوىل يف إنتاج ا

وتلي أورواب قارة أمريكيا الشمالية والوسطى بنحو ثلث إنتاج العامل، تربعت الوالايت املتحدة على قائمة الدول املنتجة ابلقارة. مث 

يسيا املكانة األوىل يف اإلنتاج ابلقارة. والباقي موزع على ابقي القارات. وأخريا قارة آسيا بنحو مخس إنتاج العامل، واحتلت اندون

احتلت اجلزائر املكانة األوىل يف إنتاج الغاز يف أفريقيا. وتتجه للتطور التكنولوجي أصبح إبمكان الصناعة استخدامه مع النفط هلذا 

 زاد الطلب العاملي عليه. 

 الطبيعي: احتياطي العامل من الغاز 

% من هذا االحتياطي يوجد يف أورواب والشرق األوسط وروسيا، كما يوجد 69تريليون قدم مكعب، أكثر من  5288بلغ حنو 

 % من احتياطي العامل. 19العاملي، والدول العربية  % من االحتياطي17أكرب خمزون للغاز يف إيران 

إىل احلديث عن الكهرابء املولدة من اجملاري املائية أكثر من أي حمطة   إن احلديث عن الكهرابء يذهب صاحبهرابعا: الكهرابء:    

تعمل ابلغاز الطبيعي أو النفط واملنتشرة يف  بقاع شىت يف املعمورة. لقد شهدت عملية توليد الطاقة الكهرابئية من املساقط املائية 

 تطورا كبريا ابستخدام اإلمسنت املائي يف إقامة السدود واخلزاانت.

 : ميز الطاقة الكهرابئية بعدة مميزات نذكر منها وتت

 كم.        500ميكن نقلها ملسافات طويلة بتكلفة قليلة ال تزيد عن 

 ميكن استخدامها يف كافة اجملاالت.

 تعترب من أنظف القوي املستخرجة، وال يرتتب عليها أي تلوث. 

 تنخفض التكلفة مع زايدة االستهالك. 

 ع أسعار الطاقة املولدة من مصادر أخرى. ثبات أسعارها ابملقارنة م
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قط املائية  تعترب الوالايت املتحدة أوىل دول العامل يف املشاريع املائية لتوليد الكهرابء. وتعترب قارة أفريقيا من أغىن مناطق العامل يف املسا

كز يف مناطق غي آهلة ابلسكان بسبب % من الطاقة الكهرابئية الكامنة يف العامل. إال أن هذه القوة الكامنة ترت 40فيوجد هبا 

% من مجلة اإلمكانيات  25وقوعها يف منطقة غابية أو حارة أو تنتشر فيها املستنقعات.وحتتل قارة آسيا مكانة عالية تقدر بنحو 

 الكهرومائية.                                        

ذ القدم، وقد ازداد استخدام اإلنسان هلا مبرور الوقت حىت استخدم اإلنسان الطاقة الشمسية منخامسا: الطاقة الشمسية: 

أصبحت أجهزة استغالهلا متوافرة بكثرة خالل النصف الثاين من القرن العشرين. ويستفاد من الطاقة الشمسية حاليا يف عدة 

 نازل.جماالت منها إنتاج الكهرابء على نطاق حمدود من اخلالاي الشمسية، ويف تسخني املياه على أسطح امل

وطحن احلبوب وضخ املياه من ابطن  تنبه العامل إىل قوة الرايح منذ القدم حيث سخرها يف دفع السفن، سادسا: طاقة الرايح: 

 األرض، وتعترب هولندا والبلجيك والدمنارك من الدول الرائدة يف استخدام املراوح. واليوم تستخدم تلك املراوح يف توليد الكهرابء

 ثري من املشاكل أمهها عدم استمرارية الرايح وصعوبة ختزينها. أهنا تواجه كإال 

وهي من خالل املساقط املائية، أو حجز املياه خلف السدود واندفاعها بقوة، أو من حركات املد واجلزر سابعا: الطاقة املائية: 

ني اليت متتلك كثري من احملطات النهرية  البحري، وتعتمد كثري من الدول النهرية على توليد الطاقة من أهنارها مثال على ذلك الص

ألف حمطة توليد كهرابء مائية. والربازيل ومصر، وأمتت فنزويال سد غوري   90اليت تزود غرب الصني ابلكهرابء واليت بلغ عددها 

 غيغاوات وهو أضخم مشرع كهرومائي يف العامل.    10بسعة قدرها 

 منافسة مصادر الطاقة التقليدية حديثا ويعود ذلك إىل تذبذب أسعار وارتفاعها أخذت الطاقة النووية يف اثمنا: الطاقة النووية: 

بشكل كبري يف األسواق العاملية األمر الذي حذا ابلدول املتقدمة إجياد البديل وهو توليد الطاقة من املعامل النووية. وأصبح من 

ه من تطور استعمال الطاقة النووية يف الدول املتقدمة والنامية  الضروري زايدة االعتماد عليها يف املستقبل املنظور، وهذا ما نلمس

على سبيل املثال لنتعرف على توزيع املفاعالت النووية عامليا جند الوالايت املتحدة  1985على حد سواء. وخذا أخذان عام 

مفاعال نوواي، واململكة   43مث فرنسا    مفاعال نوواي،   48مفاعال نوواي، يليها االحتاد السوفييت    95تتصدر  دول العامل حيث متتلك  

مفاعالت   6مفاعالت نووية، واهلند  9مفاعال نوواي، والصني  17مفاعال نوواي، وأملانيا  33مفاعال نوواي، والياابن  38املتحدة 
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إال أن إنتاجه منها يف مفاعالت نووية، والربازيل مفاعل واحد. ورغم توسع العامل إبنشاء املفاعل النووية  4نووية، وكوراي اجلنوبية 

% من الطاقة املولدة عامليا. ويعود ذلك إىل املشكالت اليت تواجه إنتاج الطاقة من املفاعالت النووية واليت 20الكهرابء ال يتعدى  

 أمهها: 

 

 ليست بعيدة عنا.   1986مشكلة البيئة ومحايتها، ومشكلة تشرنوبل عام 

 النووية. مشكلة التخلص من فضالهتا 

 توفري الكادر الفين واملستوى التكنولوجي النووي.  

 توفري رأس املال الالزم إلنشاء احملطات النووية. 

 قلة واليورانيوم ابلطبيعة. 

 الوقت الطويل الذي يتطلبه إنشاء احملطة. 
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 :ة يف العاملالصناع

 تعريف الصناعة: .1

اإلنسان شكل أو طبيعة املواد اخلام  الزراعية، أو املعدنية أو احليوانية أو الغابية و حيوهلا إىل يقصد ابلصناعة األنشطة اليت يغري هبا 

وقد تكون املواد املستخدمة يف الصناعة على حالتها الطبيعية مثل اخلامات املعدنية أو األخشاب. .  منتجات حتق متطلباته املتعددة

وقد تكون مواد نصف مصنعة مثل الصلب و اجللود املدبوغة و الدقيق و اخلشب املنشور لكي  تستخدم يف عمل منتجات 

اخلام لصناعة أخرى. فاحلديد يستخدم يف صناعة الصلب،    جديدة، ولذلك قد يكون املنتج النهائي لصناعة معينة هو نفسه املادة

والصلب يستخدم يف صناعة اآلالت واملاكينات. كما يستخدم اخلشب اللني يف صناعة لب اخلشب الذي يستخدم بدوره يف 

 صناعة الورق الذي تعتمد عليه صناعة الطباعة والقطن ابلنسبة للمنسوجات.  

حنو مليون سنة عندما استطاع اإلنسان تشكيل الصخور و استغالهلا يف إنتاج أداة   وقد ظهر أول شكل مسبط للصناعة منذ 

حجرية مبسطة، وكانت هذه بداية النتشار صناعة األدوات احلجرية وتبعها صناعة األدوات العظيمة مث استغالل األخشاب  

 والصلصال الذي استخدم يف صناعة األواين الفخارية.  

ومتكن اإلنسان من صنع مالبسه و طعامه و مسكنه مستغالً مهارته و مساعدة احليوان له و ذلك هبدف إشباع احلاجات الضرورية  

 له.  

ومع قيام الثورة الصناعية خالل النصف الثاين من القرن الثامن عشر شهدت الصناعة تغريًا جذراًي يف طبيعتها و أساليبها و 

 ناعة خالل هذه املرحلة على الطرق اآللية و تقسيم العمل و التخصص و اإلنتاج الكبري. منتجاهتا، فقد اعتمدت الص
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ومنذ منتصف القرن العشرين وصلت الصناعة إىل مرحلة متقدمة إىل حد كبري رغم قصر املدة لتزايد معرفة اإلنسان وتعدد ابتكاراته 

 ساعدت على تقدم الصناعة من حيث الكم والكتف.  و استخدامه للعقول االلكرتونية والتكنولوجيان املتقدمة اليت 

وقد ترتب على الصناعة احلديثة تغيريات جذرية يف توزيع السكان، كما ترتب عليها ارتفاع مستوى الدخول ، و انتشار الرفاهية،  

ذ أصبحت الصناعة تعد  و توفر اخلدمات و املرافق املختلفة ، و ارتفاع نسبة العاملني يف الصناعة ، و تغري يف موازين الدول إ

 مقياساً لتمييز الدول املتقدمة و الدول املتخلفة أو النامية.  

 أنواع الصناعة و أسس تصنيفها :  .2

 هناك عدة طرق  تتخذ للتمييز بني الصناعات املختلفة منها ما يعتمد على نوع املادة األولية كأساس للتقسيم كما يلي :  

 ية كصناعة طحن احلبوب أو صناعة النسيج مثل صناعة املنسوجات القطنية.  الصناعة الزراعية : و هي إما غذائ

 الصناعات  املعدنية : مثل صناعة احلديد والصلب.  

 الصناعات احليوانية : مثل صناعة املنسوجات الصوفية و األلبان و اجلنب و صناعة اجللود. 

 الصناعات الغابية : مثل صناعة الورق و األاثث.  

يميائية : مثل صناعة األدوية و األمسدة و البرتوكيماوايت و هناك طريقة تتخذ من املنتجات الصناعية نفسها و يف الصناعات الك

 ضوئها تقسم الصناعة إىل قسمني رئيسني:  

صناعة السلع االستهالكية: و هي السلع سريعة االستهالك اليت توزع على نطاق واسع  و ترتبط حبياة اإلنسان مثل الصناعات 

 لغذائية  و األدوية.  ا

صناعة السلع املعمرة :  و هي اليت تنتج سلعاً ابقية و هي عادة حمدودة التوزيع نسبياً كالسيارات و الثالجات و أجهزة الراديو و 

 املكيفات و صناعة األاثث.  

 - ا تقسم الصناعة إىل قسمني: و هناك طريقة تتخذ اخلصائص العامة للعملية الصناعية و نوع املنتج أساساً للتقسيم  و يف ضوئه 

الصناعات الثقيلة : و هي اليت حتتاج إىل رءوس أموال كبرية و خربة عالية و حركة ضخمة  للمواد اخلام ، و تنتج سلعاً معمرة مثل 

 صناعة السفن و املعدات احلربية و صناعة الطائرات.  
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صناعة النسيج وصناعة اجللود و صناعة األاثث و الصناعات  الصناعات اخلفيفة: و هي  اليت تتمثل يف الصناعات الغري معقدة ك

 الغذائية و صناعة الورق و الطباعة  و صناعة الساعات.  

ورغم تعدد املصطلحات اليت استعملت يف تقسيم الصناعات إال أنه ليس هناك اتفاق على مصطلح جامع مانع مينع التداخل بني 

تقسيماً يعتمد يف التمييز بني أنواع الصناعة على العالقات املؤثرة يف توزيعها اجلغرايف. وىف ضوء إال أن هناك  هذه املصطلحات،

 هذه الظروف ميكن تقسيم الصناعة إىل ما يلي: 

 

 الصناعاغ االستخراجية أو األولية:     

تجعلها صاحلة الستعمال اإلنسان و هي اليت تستغل املوارد الطبيعية لألرض سواء كانت معدنية أو نباتية و تغري من وضعها ل

كاستخراج املعادن من ابطن األرض و الزراعة و الصيد و قطع األحجار و قطع األشجار من الغاابت. و غالبا ما تكون منتجات  

هذه العمليات خامات لصناعات أخرى كاملعادن اليت خترج من ابطن األرض اليت حتتاج إىل عمليات صناعية أخرى حىت تتحول 

لع صاحلة لالستعمال. و قد تكون املنتجات املستخرجة من ابطن األرض وقوداً أو مصدر طاقة تستغل يف خمتلف األغراض  إىل س

 مثل الفحم و البرتول اليت ترجع أمهيتها إىل الطاقة اليت ميكن أخذها منها إلدارة املصانع و وسائل النقل املختلفة.  

اطا كبريا. فالزراعة متارس حينما تسمح الظروف الطبيعية بذلك، و صيد األمساك ميارس وهذه الصناعة ترتبط ابلظروف الطبيعية ارتب

عندما توجد البحار و البحريات و اجملارى املائية اليت تعيش فيها األمساك ، و عمليات التعدين توجد حيث توجد املعادن و حينما 

 يكون استغالهلا ممكنا من الناحية التجارية.  

هبذه الصناعات ابلعوامل البشرية والظروف االقتصادية اليت ترتبط بتكاليف اإلنتاج و توفر عوامل اإلنتاج وخاصة   كما يرتبط العمل

 ابلنسبة لإلنتاج التجاري.  

وتتميز الصناعة األولية بكرب حجم املواد املستخدمة ابلنسبة حلجم السلعة النهائية و أبن قيمة الوحدة احلجمية من املادة اخلام 

منخفضة ابلنسبة ملثيالهتا يف السلعة النهائية . كما هتدف أساسا إىل إنتاج األدوات و اآلالت البسيطة اليت تسهم يف توفري  تكون 

 حاجة اإلنسان الضرورية من املأكل وامللبس و املسكن إىل جانب توفري عنصر األمان واحلماية إبنتاج بعض األسلحة البسيطة. 

 الصناعاغ التحويلية:  
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و هذه الصناعة تتناول املادة اخلام ابلتحوير والتشكيل لتحوهلا إىل صورة أخرى أكثر مالءمة حلاجات اإلنسان. فهذه الصناعات  

تعتمد على املواد اخلام اليت ميكن احلصول عليها من الصناعات األولية أو من الصناعات التحويلية األخرى ، كما تعتمد على 

 احملركة و الوقود إىل حد كبري و لذلك تتطلب أن تكون سهلة االتصال ابلسوق املستهلكة.   القوى

و تتميز هذه الصناعة ابتباعها أحدث األساليب العلمية اليت بدأت بعد الثورة الصناعية بصفة خاصة . و قد كانت هذه الصناعة 

لى الدول املنتجة للمواد اخلام و مصادر الطاقة وخاصة زيت البرتول سبباً مباشراً يف صراع الدول الكربى لبسط نفوذها و سيطرهتا ع

 ابعتباره مصدرا هاما من مصادر الطاقة و مادة خام لعدد من الصناعات.  

 ويقسم البعض الصناعات التحويلية إىل فئات ثالث حسب نوع السلعة: 

نسوجات و األحذية و األدوية . و أما السلع الوسيطة سلع استهالكية و وسيطة و إنتاجية. أما السلع االستهالكية فهي مثل امل

فهي اليت تتجه إلنتاج سلع قد تستخدم يف االستهالك النهائي املباشر أو تتجه إلنتاج السلع اإلنتاجية مثل صناعة املنتجات  

ك النهائي كالبنزين والكريوسني البرتولية اليت تقوم على تكرير البرتول اخلام إلنتاج بعض املشتقات اليت تستخدم يف أغراض االستهال

و الغاز، أو إلنتاج بعض املشتقات كالسوالر الذي يستخدم يف تشغيل اآلالت املصانع املنتجة ملعدات آلية ، أي أهنا تساهم يف 

ة للمجتمع صناعة السلع اإلنتاجية . أما صناعة السلع اإلنتاجية فتضم الصناعات اليت تنتج سلعاً تساهم يف زايدة الطاقة اإلنتاجي

 كصناعة اآلالت وصناعة األمسدة .  

وسواء كان اإلنتاج الصناعي يضم سلعة استهالكية أو وسيطة أو إنتاجية فانه يشمل على صناعات خفيفة و صناعات ثقيلة. 

 فصناعة احلديد والصلب من الصناعات الثقيلة وصناعة الساعات و النسيج و الطباعة من الصناعات اخلفيفة.  

 أن الدول حديثة العهد ابلتصنيع تكثر هبا الصناعات اخلفيفة بينما تكثر الصناعات الثقيلة يف الدول الصناعية املتقدمة.  واملالحظ 

 معايري التصنيع:  .3

 يدل معيار التصنيع يف الدولة على موضعها على سلم التصنيع  و تستخدم معايري متعددة للتصنيع نذكر منها ما يلي:  

إن هوفمان يعرب عن املعيار الذي يقرتحه بنسبة القيمة املضافة يف الصناعات املنتجة للسلع االستهالكية إىل القيمة املضافة يف 

 ه . و يقسم التطور الصناعي إىل أربع مراحل: الصناعات املنتجة للسلع االنتاجي
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أو أكثر    1:5يف املرحلة األوىل تكون نسبة القيمة املضافة يف الصناعات االستهالكية إىل القيمة املضافة يف الصناعات اإلنتاجية 

 ومتر هبذه املرحلة الدول املتخلفة مثل تنزانيا و بورما حيث تسود الصناعات االستهالكية.  

( و بريو و 1:2.7، ومتر هبذه املرحلة بعض الدول النامية مثل الفلبني)1:2رحلة الثانية تكون نسبة القيمة املضافة حنو وىف امل

 (.  1:2زميبابوى )

 وىف املرحلة الثالثة تتعادل نسبة القيمة املضافة ، و متر هبذه املرحلة الدول شبه الصناعية مثل أسبانيا.  

ومتر هبذه املرحلة  1:1بة القيمة املضافة يف الصناعات االستهالكية إىل الصناعات اإلنتاجية أقل من وىف املرحلة الرابعة تكون نس

 (.  1:0.3( و الياابن  و أملانيا الغربية)1:0.4الدول الصناعية املتقدمة مثل الوالايت املتحدة )

األرقام إىل أن متوسط استهالك الفرد للطاقة يف ميكن اعتبار متوسط استهالك الفرد من الطاقة معيارا للتقدم الصناعي. وتشري 

دوالرا ، بينما بلغ يف 1600، وىف الدول ذات الدخل املتوسط حنو 1982دوالر يف عام 250الدول ذات الدخل املنخفض حنو 

 دوالرا. 6400دوالرا ، وىف الدول االشرتاكية املتقدمة حنو 9800حنو  1982الدول الصناعية املتقدمة الرأمسالية يف نفس العام

ميكن أن يعد متوسط استهالك الفرد من الصلب معيارا للتقدم الصناعي، نظرا ألن الصلب املستهلك عادة يستخدم يف الصناعات  

 التحويلية الثقيلة أو اإلنتاجية كصناعة اآلالت. ويبدو ذلك من االستهالك الكبري للصلب يف الدول املتقدمة صناعيا.  

العاملة املستخدمة يف القطاع الصناعي لدولة من الدول معيارا للتقدم الصناعي للدول. غري أن هذا املعيار وميكن أن تعد نسبة اليد  

مل يعد معربا تعبريا صادقا كما كان من قبل نظرا الستخدام اآلالت و األجهزة احلديثة اليت أمكن بفضلها االستغناء عن الكثري من 

 العمالة يف جمال الصناعة بصفة خاصة.  

ميكن استخدام قيمة الناتج الصناعي إىل الناتج القومي معيارا للتقدم الصناعي للدول . ففي الدول املتخلفة تساهم الصناعة يف و 

 الناتج القومي بنسبة تقل كثريا عن مسامهتها يف الدول املتقدمة.  

و يطلق عليه ) معامل التصنيع (. وللحصول وميكن استخدام املعايري األربعة جمتمعة ملعرفة مستوى التقدم الصناعي للدول و ماه

على معامل التصنيع لدولة من الدول حتسب قيمة كل معيار من املعايري املشار إليها يف الدولة و تنسب قيمة كل معيار من املعايري 

سب جمتمعة فنحصل املذكورة للدول إىل قيمة أعلى معيار تصنيع حتققه دولة متقدمة يف العامل ، و حيسب املتوسط احلسايب للن

 على معامل التصنيع ، وعند تطبيق هذا املعيار على الوالايت املتحدة يكون كما يلي:  
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 . طن  و هو يعد أعلى استهالك للطاقة يف العامل 12متوسط االستهالك الفرد سنواي من الطاقة حنو 

سط استهالك فردى للصلب يف العامل يف كجم و عندما ننسبه إىل أعلى متو 500متوسط استهالك الفرد سنواي من الصلب حنو 

 .كجم 600السويد هو 

 (%  25% ، و عندما ننسبها إىل أعلى نسبة كما يف اجملر )32متوسط نسبة اليد العاملة يف الصناعة إىل جمموع اليد العاملة 

% ، و عندما ننسبها إىل أعلى نسبة حتققها تشيكوسلوفاكيا و هي 34متوسط نسبة قيمة الناتج الصناعي إىل الناتج القومي 

74 % 

عامل التصنيع ، فكلما ارتفعت نسبة معامل التصنيع كلما كانت الدولة أكثر يف جمال الصناعة  وميكن تصنيف الدول على أساس م

 ابلقياس بغريها من الدول.  

 معدل األمهية الصناعية:  

إن معايري التصنيع تصلح لقياس درجة التقدم الصناعي للدول بصفة عامة ولكن معدل األمهية الصناعية للدولة يصلح لقياس درجة 

الذي حتققه أي صناعة يف القطاع الصناعي للدولة ، أي أن معدل األمهية الصناعية هو املؤشر احلقيقي للوزن االقتصادي   التقدم

لصناعة معينة ، و هو الذي يوضح مدى أمهية صناعة ما يف الدولة من حيث أمهيتها للعمالة و مسامهتها يف القيمة املضافة يف 

   .األمهية الصناعية لصناعة معينة كلما كان دليالً على أمهيتها و وزهنا االقتصادي القطاع الصناعي و كلما ارتفع معدل

 industrial loclisation:  التوطن الصناعي .5

ختتلف درجة التوطن من مكان آلخر حسب توفر العوامل الالزمة لقيامها وحسب طبيعة الصناعة نفسها ,فهناك صناعات  

الترتكز يف مناطق حمددة بل تنتشر على نطاق واسع يف مجيع املدن أو معظمها ويف كل أحياء املدينة .ويطلق على مثل هذا  

( ترتبط ارتباطا وثيقا  1ومعظم الصناعات ذلت التوزيع الشبكي ) True Networkالتوزيع الواسع اسم التوزيع الشبكي  

 مبناطق االستهالك مثل الصناعة اخلبز وورش اإلصالح اخلفية وتوزيع الغاز والكهرابء ومجيع اخلدمات بصورها املختلفة . 

يف التوزيع الشبكي ولكنه ترتكز يف  وقد تشغل املناطق الصناعية مساحات واسعة ولكنها ال تتوزع يف مجيع األماكن كما هو احلال

التوزيع الشبكي احملدد.أما   Restricted Networkأماكن متقاربة دون أن يتصل بعضها ببعض ,ويطلق عل هذا النوع اسم  
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مثل حماجل القطن يف الوالايت املتحدة األمريكية ونطاق الصناعة يف أوكرانيا ابالحتاد  Industrial Beltالنطاق الصناعي 

     فييت ونطاق صناعة القطن يف اإلسكندرية وكفر الدوار واحمللة الكربى يف مصر .  السو 

وعندما ترتكز الصناعة يف منطقة معينة مثل منطقة حلوان يف مصر أو منطقة الرور الصناعية أبملانيا الغربية فيطلق على هذا النوع 

. وهو تركز ال يوجد يف مكان واحد بل  Clusterلعنقودي  أو اسم الرتكز ا  Industrial Districtاسم اإلقليم  الصناعي 

 يوجد يف منطقة أو إقليم صغري نسبياً ، و لذلك ميكن أن يطلق عليه إقليم صناعي.  

و قد يكون الرتكيز شديداً يف مكان حمدد أو منطقة حمددة كاملدن الصناعية اليت تقام يف بعض الدول مثل مدينة اجلبيل يف اململكة  

 لسعودية و احمللة الكربى و مدينة االلومنيوم بنجع مساوي يف مصر و املدن القامة على نطاق األورال ابالحتاد السوفييت. العربية ا

ولكي تقوم الصناعة يف إقليم معني و تزدهر البد من توفر عدد من مقومات الصناعة ، و تتباين أمهية هذه املقومات من انحية  

من دولة ألخرى ، وقد ال تتوزع بشكل متعادل حىت داخل الدولة الواحدة . فلكل إقليم أو  جذهبا للصناعة من إقليم آلخر و 

مدينة عوامل جذب خاصة حتدد نوع و حجم الصناعة اليت ميكن أن تنشأ هبا ، فليس الرتكيز الصناعي وليد الصدفة بل نتيجة 

 وية ساعدت على جذب الصناعة و تركزها فيها.لعوامل شديدة التعقيد أعطت لكل إقليم أو دولة أو مدينة عوامل جذب ق

و ظاهرة الرتكز الصناعي الشديد من السمات الرئيسية للصناعات احلديثة من حيث الرتكيب واحلجم  و التوزيع ، و هي بذلك  

يف اإلنتاج  ختتلف عن أقاليم الصناعات البسيطة أو البدائية القدمية ، إذ يسود يف األقاليم الصناعية احلديثة ظاهرة التخصص

الصناعي ، مما أدى إىل ظهور جمتمعات صناعية يتألف كل منها من عدة مصانع يتخصص كل منها يف إنتاج سلعة معينة ، و قد  

 يتخصص بعضها يف إنتاج جزء من السلعة.   

لسلع االستهالكية وعندما يتطور اإلقليم الصناعي يصبح سوقاً لتصريف السلع االستهالكية مما يساعد على جذب مصانع إنتاج ا

و املنتجات اخلفيفة نتيجة توافر األموال وازدايد القوة الشرائية . ومما يساعد على ذلك توفر طرق النقل واملواصالت و اخلدمات 

 اليت حتتاج إليها العمليات الصناعية يف اإلقليم.  

من صناعة ألخرى ، و على سبيل املثال، فان وتوطن الصناعة يف مكان ما يرجع لعوامل متعددة و هذه العوامل ختتلف أمهيتها 

من املعروف أنه كلما كان الفاقد كبرياً أثناء عملية الصناعة كلما توطنت الصناعة يف منطقة املادة اخلام ، مثل صناعة السكر و 

الزنك ال  االمسنت و  األخشاب . ولكن ذلك ال ينطبق على صناعة تكرير النحاس ألن الفاقد من عناصر الذهب والفضة و 
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ميكن االستفادة هبا ، و لذلك ال يكون يف نقلها أية خسارة ، و لذلك ال ترتبط هذه الصناعة مبنطقة الرخام ، و كذلك ابلنسبة  

لصناعة احلديد الزهر اليت يستفاد من اخلبث الناتج عنها يف صناعة االمسنت أو مواد رصف الطرق أو غري ذلك من  االستخدامات 

 حيقق خسارة كبرية . و قد يكون توطن الصناعة راجعاً ألكثر من عامل يف وقت واحد و على مستوى واحد اليت جتعل نقله ال

 من أمهيته.   

 وتتخلص العوامل اليت تساعد على توطن الصناعة فيما يلي: 

 املادة اخلام:  

ختتلف املادة اخلام اليت تدخل يف الصناعة من صناعة ألخرى ، فقد ترجع هذه املادة إىل أصل زراعي أو مائي أو تعديين . وقد  

 تكون نصف مصنعة مثل غزل القطن و الصوف و السكر اخلام و احلديد الزهر.  

اوت قيمة تكاليف استغالل املواد اخلام و توزيعها و ال تتوزع املواد اخلام بكل أنواعها بصورة عادلة على سطح األرض، و لذلك تتف

. و اندراً ما تستخدم الصناعة مادة خام واحدة ، و لذلك  فان عدد املواد اخلام الالزمة لكل صناعة و أمهية   كل منها و موقعها 

يام صناعة من الصناعات يؤدى إىل و مدى توفرها كلها عوامل هلا أتثريها يف حتديد موقع الصناعة. و تعدد املواد اخلام الالزمة لق

 ضعف أثر املادة اخلام كعامل متحكم يف توطنها حيث توجد املادة اخلام .  

وتتفاوت املواد اخلام يف قدرهتا على جذب الصناعات املعتمدة عليها إىل مواقعها حسب خصائصها وطبيعتها و مدى تعرضها 

ر أو األمساك أو الفاكهة فان صناعتها تتوطن يف مناطق هذه املادة اخلام للتلف . فإذا كانت املادة اخلام سريعة التلف كاخلض

,وتدخل معظم صناعة التعليب والصناعات الغذائية يف هذا النوع من الصناعات ,وذلك ألهنا ال تتحمل ملسافات بعيدة وبوسائل 

 نقل بطيئة. 

تكلف كثريا يف نقلها مثل قصب السكر املستخدم يف إنتاج السكر ومثل أما إذا كانت املواد اخلامة ثقيلة الوزن كبرية احلجم فإهنا 

احلجر اجلريي املستخدم يف صناعات األمسدة واالمسنت ومثل الطني املستخدم يف صناعة الطوب ومثل اخلشب املستخدم يف 

عها كصناعة النحاس . فمثل هذه  صناعة لب الورق . ومثل بعض املواد اخلام املعدنية اليت تفقد جزءا كبريا من حجمها بعد تصني

 الصناعات تتوطن قرب املادة اخلام تفاداي لتكاليف النقل. 
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وهناك صناعات ال ترتبط ابملادة اخلام مثل الصناعات اهلندسية وصناعة املنتجات املعدنية املختلفة وصناعة املطاط وصناعة  

 املنسوجات وصناعة تكرير البرتول . 

 املوقع :

توطني الصناعة ، فال ميكن قيام الصناعة يف منطقة منعزلة ألن موقع اإلقليم الصناعي يف منطقة مرتبط ابملناطق   للموقع دور كبري يف 

األخرى اجملاورة بطرق نقل جيدة وقريبة من مراكز الثقل السكاين و املواد اخلام . و لذلك ترتكز الصناعات اخلفيفة اليت يشتد عليها 

الكربى و يف داخلها أحيااًن مثل صناعة املشروابت ومنتجات األلبان و األحذية  و مثل  الطلب اليومي للسكان حول املدن

صناعة تكرير البرتول اليت ترتبط ابملوقع الساحلي لسهولة استقبال انقالت البرتول احململة ابلبرتول اخلام مث إعادة شحن املشتقات  

 ة أو معرضة لالهنيارات أو داخل الغاابت أو املستنقعات.  بعد التكرير. و يصعب توطن الصناعة يف  منطقة جبلية مضرس

 مصادر الطاقة : 

حتتاج الصناعة للطاقة بدرجات متفاوتة ، كما ختتلف مصادر الطاقة يف درجة و مدى جذهبا للنشاط الصناعي ، و يرجع ذلك  

 و تكاليف استخدامها. إىل طبيعة الصناعة و مدى حاجتها إىل الطاقة و مدى توافر مصادر الطاقة و خصائصها 

 و تقدم الطاقة يف صور خمتلفة كالطاقة الكهرابئية ، و الطاقة الشمسية ، و الفحم و البرتول و الغاز الطبيعي .  

و بعض الصناعات حتتاج إىل مصادر وفرية و رخيصة  من مصادر الطاقة كصناعات صهر املعادن  وخاصة صناعة األلومنيوم اليت 

ة من الكهرابء الستغالهلا يف عمليات التحليل الكهرابئي الالزمة لرتكيز األلومنيوم ، و لذلك فان الدول اليت حتتاج إىل كميات كبري 

تتوفر لديها مصادر الطاقة الكهرابئية الرخيصة مثل كندا تعترب من الدول اهلامة يف إنتاج األلومنيوم و ليست الدول املنتجة للمادة  

و اسرتاليا لعدم توفر مصادر الطاقة الرخيصة لديها . كما ترتكز مراكز الصناعة يف اململكة املتحدة اخلام ) البوكست ( مثل جاميكا  

قرب املساقط املائية و مناطق إنتاج الفحم . و يف الوالايت املتحدة  ترتكز مناطق صناعة مبوازاة الساحل الشرقي حيث املساقط  

أوكرانيا ابالحتاد السوفييت حيث يوجد الفحم ، وىف منطقة الرور أبملانيا الغربية اليت  املائية أو يف مناطق الفحم يف بنسلفانيا ،  و يف

 تعتمد على الفحم.  

واملالحظ عدم تركز الصناعة قرب مناطق إنتاج زيت البرتول كما هو احلال ابلنسبة للفحم و ذلك لسهولة ورخص نقل زيت البرتول 

 ا عادة تكون معتمدة عليه كمادة خام مثل صناعة البرتوكيماوايت.  ، وعند توطني صناعة قرب حقول البرتول فأهن
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و هناك بعض الصناعات اليت ال ترتبط أساساً بوجود مصدر للطاقة مثل طاقة الغزل والنسيج اليت تتأثر بعوامل أخرى يف توطنها 

 أكثر من ارتباطها مبصادر الطاقة. 

 األيدي العاملة :  

كبري يف توطن الصناعة و خاصة يف الصناعات الدقيقة املعقدة اليت حتتاج إىل خربات خاصة مثل   إن توفر األيدي العاملة له دور

صناعة اآلالت و األجهزة العلمية والساعات فاأليدي العاملة أثرها من حيث الكم والكتف . و يقصد ابلكم توفر األيدي العاملة  

وفرية ، أما من حيث الكيف فيقصد به اخلربة و الدراية و املستوى  أبعداد كافية لبعض الصناعات اليت حتتاج إىل أيدي عاملة 

 الفين اليت حتتاج إليها بعض الصناعات . 

و ختتلف تكاليف األيدي العاملة اليت تدخل يف الصناعة من صناعة ألخرى ، فبعض الصناعات متثل األيدي العاملة جزءاً كبرياً 

الصناعات الغذائية . وقد يقف عدم توفر األيدي العاملة عقبة دون قيام صناعة من تكلفتها تتوطن حيث توفر األيدي العاملة ك

من الصناعات يف بعض الدول قليلة السكان، خاصة إذا كانت هذه الصناعات حتتاج إىل خربات خاصة غري متوفر لديها و أن   

 استرياد هذه العمالة من اخلارج يرفع من قيمة اإلنتاج .  

سى ) ذكر أو أنثى ( للعمال و أعمارهم  دوره ىف االنتاج ، فبعض الصناعات ترتبط ابإلانث ، و لذلك  كما يلعب الرتكيب اجلن

قد تقوم صناعات جانبية تعتمد على النساء اىل جانب صناعات كربى تعتمد على الرجال و ذلك  لتوفر اإلانث املرافقات لالزواج 

ل صناعة التطريز و صناعة النسيج و غريها من الصناعات الىت يربز فيها ىف هذه املناطق مما يساعد على قيام بعض الصناعات مث

 العنصر النسائى .  

و رغم التقدم احلديث ىف ميدان امليكنة و استخدام اآلالت على نطاق كبري واحالهلا حمل  الكثري من العمال اال أن العامل ضرورى 

ا و صيانة األجهزة الدقيقة و لذلك سيظل للعمالة أثرها اهلام ىف توطن الدارة هذه اآلالت الىت حتتاج إىل مهارة عالية ىف ادراهت

 الصناعة و تطورها.  

 رأس املال :  

حتتاج الصناعات احلديثة إىل اآلالت واملعدات املعقدة غالية الثمن ، و مثل هذه اآلالت و املعدات إىل جانب احلاجة إىل املواد 

دعى ضرورة توفر رءوس األموال الكافية . و لذلك تقف الدول الفقرية عاجزة أمام قيام اخلام و مصادر الطاقة والعمالة كلها تست
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الصناعات الىت حتتاج رءوس األموال الكبرية ، و لذلك تلجأ إىل فتح الباب أمام االستثمارات األجنبية الىت التغامر ىف كثري من 

من أن عائداهتا من األرابح تفوق ما ميكن حتقيقه ىف بلدها األحيان إال اذا ضمنت األرابح و األمان على أمواهلا و أتكدت 

األصلى أو ىف البالد االخرى . كما أن رأس املال األجنىب عادة يتأثر ابألوضاع السياسية و الظروف الىت حتيط ابملشاكل االقتصادية  

يتجه إىل الصناعات االستهالكية الدولية و لذلك فهو يسعى إىل الصناعات الىت حتقق أكرب ربح و ىف أقصر وقت ، و لذلك 

 غالباً دون الصناعات التحويلية الكربى .  

و تغلغل رءوس األموال االجنبية و سيطرهتا على اقتصاد الدولة يؤثر على السياسة احلكومية و يقف أمام اختاذ أى قرار يضر هبا 

 سبيل بقائه .  خاصة  اذا كانت رءوس األموال حممية بدول كربى تتدخل من أجله و تدافع ىف 

ورأس املال يقف عقبة أمام كثري من الدول النامية الستغالل مواردها الطبيعية كما هو احلال ىف مناطق انتاج البرتول . فصناعة 

تكرير البرتول مل تكن ممكنة ىف دول اخلليج قبل توفر رءوس األموال الكافية و لذلك كان البرتول يصدر خاماً إىل الدول االجنبية  

تتوفر معامل تكرير. وعندما توفرت رءوس األموال أمكن انشاء معامل التكرير. كما تقوم بعض الدول ابنشاء صناعة  حيث 

 البرتوكيماوايت الىت مل تكن ممكنة قبل توفر رءوس األموال.  

 األسواق :  

ر. و خيتلف السوق الداخلى البد للصناعة من أسواق لتصريف منتجاهتا سواء كان التصريف حمليا أو خارجيا عن طريق التصدي

 من مكان آلخر تبعاً لعدد السكان و مدى تقدم الصناعة و اعتمادها على صناعات جانبية من انحية أخرى .  

و قد يكون أثر السوق أكرب أثرا من املادة اخلام أو الوقود ىف توطني الصناعة أحياان ، و لذلك فاملوقع الصناعى عند اخلامات قد  

يا عند السوق ، كما أن اختيار السوق كموقع لصناعة ما قد يصبح موقعا للخامات عندما تنشأ صناعات  يصبح موقعا صناع

 أخرى تعتمد على منتجات هذه الصناعة كخامات هلا .  

وىف املراحل األوىل من مراحل التطور الصناعى يكون لوجود السوق احمللى القريب دور هام جدا ىف تطور الصناعة ، بل أن بعض 

ناعات اخلفيفة قد ختلق السوق و جتعل من املنطقة مركزا جتاراي . كما أن السوق من أهم العوامل الىت حتدد مناطق الصناعات الص

الكيميائية نظرا ألن هذه الصناعات تدخل كمواد خام ىف كثري من الصناعات األخرى ، و لذلك ترتبط كثري من الصناعات 

 ى كما هو احلال ىف مشال شرقى الوالايت املتحدة و غرب أورواب والياابن . الكيميائية ابلنطاقات الصناعية الكرب 
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فلكلمة سوق هنا أكثر من مضمون ، فقد يتمثل ىف الناس عددا و قدرة شرائية ، و قد يكون صناعة أخرى  أو قطاعا آخر ، أو 

 داخلى أو خارجى .  

 و جيذب السوق عددا كبريا من الصناعات على أساس أن تكلفة نقل منتجاهتا اليه تكون نسبة كبرية من قيمة االنتاج .  

الىت ترتبط ارتباط قواي ابألسواق ، أى الصناعات الىت تنجذب حنو األسواق  مهما كان بعدها عن  وميكن تصنيف الصناعات 

 موقع املواد اخلام و مصادر الطاقة وغريها من العوامل األخرى إىل :  

تم توزيعها بسرعة الصناعات الىت تتلف منتجاهتا بسرعة مثل األلبان و اخلبز و الثلج و لذلك ترتكز هذه الصناعات قرب األسواق لي

 على املستهلكني .  

الصناعات الىت تزيد حجم أو وزن منتجاهتا بعد تصنيعها مثل صناعة املشروابت و صناعة تكرير البرتول وصناعة صناديق التعبئة  

 والعلبب والرباميل .  

الصناعات الىت تقل تكاليف نقل مواردها اخلام عن نقل منتجاهتا املصنعة مثل صناعة النسيج و صناعة تكرير البرتول وصناعة  

 املنتجات اجللدية و صناعة األاثث .  

   الصناعات الىت حتتاج إىل االتصال املباشر ابملستهلكني للتعرف على رغباهتم و أذواقهم كصناعات املالبس و األحذية .

صناعات متباينة هلا ارتباط مباشر ابألسواق مثل صناعة الطباعة و النشر و صناعة األجهزة الكهرابئية مبختلف أنواعها و صناعة  

 الزجاج.  

و لطاعة السوق دور كبري ىف توطني بعض الصناعات . فهناك بعض صناعات إذا عملت جبحم كبري فإهنا حتقق وفورات كثرية ، 

يتأثر مبدى استيعاب السوق الداخلية ملنتجاهتا . و أحياان يعترب عدم توفر السوق ابلنسبة لصناعة و مثل هذه الصناعات 

 كالبرتوكيماوايت والسيارات و احلديد و الصلب عقبة أمام قيام هذه الصناعات .  

أ  أفران الصلب الىت و أحياان جيذب السوق املصانع الىت تستخدم اخلامات الناجتة من بعض الصناعات كما حيدث عندما تنش 

تستغل اخلردة املتخلفة عن مراكز صناعة السفن و السيارات و املعدات و ذلك  أبن تبيع إنتاجها لنفس املصانع الىت حصلت 

 منها على اخلامات ) اخلردة ( . 

 كما يساعد توطن الصناعة قرب األسواق على احلصول على العمالة الالزمة بسهولة .  
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 املواصالغ :  

الت دور كبري ىف توطن الصناعة . وتتخذ املواصالت صورا متعددة ، فقد تتخذ صورة توطن الصناعات ىف املوانئ و ترتبط املواص

ابملواصالت  البحرية ، حيث الصناعات الىت تعتمد على املادة اخلام  أو الطاقة املستوردة من اخلارج ،  أو الصناعات الىت تنتج 

احلال ىف املناطق الصناعية على ساحل املكسيك ىف الوالايت املتحدة  حيث الصناعات الىت أساسًا هبدف التصدير ، كما هو 

تعتمد على البوكست املستورد من امريكا اجلنوبية ، أو البرتول املستورد من منطقة الكاريىب ، كما يظهر على سواحل غرب أوراب 

 و اسكندويناوه .  و جنوهبا ىف ايطاليا و فرنسا و هولندا و أملانيا و اجنلرتا 

وقد تكون الصناعة مرتبطة ابلنقل الربى الذى يعتمد عليه ىف نقل خاماهتا و وقودها أو تصريف منتجاهتا . و قد تكون مرتبطة 

 أبانبيب نقل البرتول وبذلك ترتكز مناطق الصناعة و التكرير عند هناايت هذه األانبيب .  

 موارد املياه :  

لصناعة الىت حتتاج إىل كميات كبرية منها  ىف التربيد وىف عمليات التنظيف و املعاجلة ، أو ابعتبارها املياه عامل هام ىف توطني ا

 عامالً هاماً يدخل ىف صناعة املشروابت ) املياه الغازية و املياه املعدنية ( . 

اج إىل مياه على درجة عالية من ونوع املياه هام حدا ىف الصناعة ، فبعض الصناعات مثل املنسوجات و الصناعات الغذائية حتت

اجلودة تنخفض فيها نسبة احلديد و املواد الصلبة . كما حتتاج صناعة لب الورق و منتجات البرتول و الفحم إىل كميات كبرية  

 من املياه .  

 السياساغ احلكومية :   

ذلك قد تفرض احلكومة بعض الرسوم  تلعب السياسات احلكومية دورا كبريا ىف قيام الصناعة و تسويق االنتاج . و ىف سبيل

اجلمركية على الواردات األجنبية حلماية منتجاهتا احمللية لتضمن هلذه املنتجات التطور واستمرار االنتاج حىت تستطيع منافسة 

ناعات حتت املنتجات األجنبية . وقد تعفى املصانع الناشئة ىف بعض الضرائب لفرتة معينة تشجيعاً هلا . و أحياان تكون بعض الص

 االشراف املباشر للحكومة و ذلك بقصد محاية االنتاج االقتصادى و ضمان حقوق املستهلك .  
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وقد تدخلت احلكومة األمريكية ىف صناعة األلومنيوم أثناء احلرب العاملية الثانية ألمهيتها لصناعة الطائرات . كما تتدخل احلكومة  

سوفييت ، و كما حيدث ىف التوجيه احلكومى للصناعات القائمة ىف مصر ، كما تتدخل السوفيتية ىف توزيع الصناعات ىف االحتاد ال

احلكومات أحياان ىف حتديد أجور العمال و ساعات العمل الرمسية و احتياطات األمن الصناعى الالزمة الىت تضعها ىف جمال 

 الصناعة .  

احة األرض الالزمة القامة الصناعة وخاصة ابلنسبة للصناعات  وهناك اعتبارات أخرى اثنوية هلا دورها ىف توطن الصناعة مثل مس

الىت حتتاج إىل مساحات واسعة مثل صناعة احلديد و الصلب . و مثل الصناعات الىت تنبعث منها رائحة كريهة فإهنا تتوطن عادة 

تتوفر العمالة أبجور منخفضة و  خارج املدن ، و قد ترتبط الصناعة بتوفر العنصر النسائى كصناعة الرتيكو و احللوى ، أو حيث 

خاصة ابلنسبة للصناعات الىت حتتاج إىل أيدى عاملة وفرية ، و قد تقوم الصناعة و تزدهر لشهرة املنطقة القدمية ىف صناعة معينة 

 كصناعة اخلمور والعطور و تصميم األزايء الىت تشتهر هبا فرنسا و صناعة الساعات الىت تشتهر هبا سويسرا .  

زادت نسبة املواد كلما كانت الصناعة أكثر التصاقا مبوادها ، واذا قلت النسبة أى أن وزن املواد يساوى وزن االنتاج أو و كلما 

 أقل فان ارتباط الصناعة مبواد االنتاج يقل تبعا لذلك .  

لسكر ، فوزن السكر اخلام و ابالضافة إىل صناعة احلديد فإن كثريا من الصناعات يؤيد نظرية فرب مثل صناعة السكر من بنجر ا

، و كذلك وزن  10وهذا يعىن أن نسبة املواد املستخدمة ىف صناعة بنجر السكر  1000:1املستخرج من بنجر السكر حواىل 

، و كذلك ابلنسبة للسكر املستخرج من قصب  6أى أن نسبة املواد املستخدمة  6:1الزبد و اجلنب املستخرج من اللنب حنو 

فجميع هذه الصناعات تظهر نقصا  كبريا ىف وزن املنتجات عن  5:1كثريا عند انتاجه حيث يصل نسبته السكر الذى ينقص  

 وزن املواد اخلام املستخدمة ىف الصناعة و لذلك كان انتاجها قرب موادها اخلام  مقلال من تكاليف النقل .  

عات أولية أو صناعات أساسية حيث تعاجل املواد اخلام و املالحظ بصفة عامة أن  الصناعات الىت يقل وزهنا عند انتاجها هى صنا

 من املناجم أو احلقول مباشرة ، و لذلك فان املواد اخلام تفقد جزءا كبريا من وزهنا ىف مراحلها التصنيعية األوىل .  
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 األقاليم الصناعية الرئيسية ىف العامل :   .6

تنشأ الصناعة ىف أى إقليم عندما تكون تكلفة االنتاج أقل من سعر السوق ، و تكلفة االنتاج ميكن ختفيضها ابختيارأصلح املناطق 

الىت تتوفر فيها املوارد و املزااي الطبيعية و املكتسبة ، لكن سعر السوق يعد خارجا عن إرادة صاحب العمل حيث يرتبط ابلعرض 

 والطلب . 

شكل عام أن أعظم تركز للنشاط الصناعى يوجد ىف املنطقة املعتدلة من نصف الكرة الشماىل ، كما ترتكز الصناعات  و املالحظ ب

احلديثة حول املدن الكربى مثل لندن ابريس  و نيويورك و موسكو و طوكيو لتستفيد من موقع هذه املدن و من سهولة االتصال 

لسهلة واملرافق و اخلدمات الىت حتظى هبا املدن الكربى عادة كما تستفيد من مزااي هبا حيث السوق الكبري واملواصالت السريعة ا

 األجور املنخفضة ىف بعض املدن مثل نيودهلى و كلكتا و سنغافورة و شنغهاى و القاهرة ، مما يقلل من تكاليف االنتاج .  

ات البسيطة الىت ال حتتاج إىل تكنولوجيا متقدمة  و نوع الصناعات ختتلف من منطقة ألخرى . فالدول النامية تركز على الصناع

و الىت لتلىب متطلباهتا احمللية ، أما الدول املتقدمة فرتكز على الصناعات الثقيلة الىت حتتاج إىل اخلربة املتقدمة ورءوس األموال الكبرية  

 هتدف إىل التصدير جبانب تلبية متطلباهتا احمللية .  

لصناعية يلعب دورا كبريا ىف الناتج القومى هلذه الدول ، فهناك دول صناعية تسهم الصناعة فيها و االنتاج الصناعى ىف الدول ا

%  و 25% من الناتج القومى و أمهها االحتاد السوفيىت و فرنسا و السويد و هولندا و بلجيكا ، و دول تسهم بنحو 40بنحو 

% من الناتج 50ملتحدة ، و هناك دول تزيد مسامهتها على % مثل كندا و اململكة ا30من أمهها الوالايت املتحدة و بنحو 

 القومى و منها الياابن و أملانيا الغربية و ايطاليا و أملانيا الشرقية و تشيكولوفاكيا .   

%  من الناتج القومى  فال يعىن هذا أهنا 25وكون بعض الدول مثل الوالايت املتحدة األمريكية تبلغ مسامهة الصناعة فيها حنو 

 قل تقدما و امنا ألهنا غنية مبصادر دخل أخرى مثل الزراعة والتعدين و اخلدمات األخرى .  أ

وتعد الوالايت املتحدة األمريكية واالحتاد السوفيىت و الياابن وأملانيا الغربية من أهم الدول الصناعية ىف العامل حيث تساهم الدول 

 % من االنتاج الصناعى ىف العامل .  60األربع بنحو 

 

 و فيما يلى أهم األقاليم الصناعة ىف العامل :  
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 األقاليم الصناعية ىف أمريكا الشمالية :  

 عندما نتناول ابلدراسة الدول اهلامة ىف جمال الصناعة ىف أمريكا الشمالية نعىن بذلك كندا و الوالايت املتحدة األمريكية .  

 أوالااا األقاليم الصناعية ىف كندا : 

 اإلقليم البحرى :   

 Newو نيوبرنزويك   Nova Scotiaيتميز هذا اإلقليم  بغناه ابلفحم احلجرى و بصفة خاصة ىف نوفاسكوشيا 

Brunswick  وىف نفس الوقت يفتقر إىل احلديد الذى يوجد بكميات حمدودة ىف نيوفوندالند . و توجد خامات أخرى  ،

حيث    Halifaxو مصايد األمساك . و اهم مراكز الصناعة ىف هذا اإلقليم هاليفاكس  غري معدنية كاألخشاب و االنتاج احليواىن  

توجد الصناعات املتنوعة مثل الصناعات اجللدية والكيميائية و تعليب األمساك و صناعة األخشاب و قوارب الصيد . وتعد سانت 

، و يشتهر ميناؤها بصناعة األخشاب و الورق  عاصمة نيوفونالند أهم ميناء لصيد األمساك ىف شرقى كندا  St.John,sجون 

 بصناعة اآلالت امليكانيكية .   Sydeny، كما تشتهر سيدىن 

 إقليم حوض سنت لورنس و البحريات العظمى :  

. و ترتكز ىف هذا اإلقليم أهم  Ontarioو اجلزء اجلنوىب من مقاطعة أونتاريو  Quebecيضم هذا اإلقليم مقاطعة كويبك 

% من صناعات كندا املمثلة ىف اآلالت الزراعية و الطائرات و السيارات و األخشاب  30ا ، ففى كويبك يوجد حنو  صناعات كند

 و الورق و اجللود و األدوات املنزلية .  

 % من صناعات كندا .  80% من صناعات كندا ، و بذلك يرتكز ىف هذا اإلقليم حنو 50ويوجد ىف أونتاريو حنو 

كز حول البحريات حيث طرق املالحة السهلة عرب البحريات وقناة سنت لورنس ، و حيث تتوفر مصادر و معظم الصناعات ترت 

 الطاقة الكهرابئية ىف شالالت نياجرا و حمطات القوى عرب هنر سانت لورنس ، ومن وجود الفحم واحلديد األمريكية اجملاورة.  

حيث صناعة حمركات القطارات احلديدية و النسيج و   Montreal و أهم املراكز الصناعية ىف هذا اإلقليم توجد ىف مونرتايل

البرتوكيماوايت و الطائرات واألجهزة الكهرابئية .  وىف كويبك توجد الصناعات اجللدية ولب الورق و املنسوجات و األخشاب   

عية ىف كل من هاميلتون و ويندسور و ىف تورنتو صناعة الورق و احلديد و السيارات و اآلالت امليكانيكية ، كما توجد مراكز صنا 

 و لندن و أواتوا حيث توجد صناعات السيارات و األلبان و املنسوجات واآلالت الزراعية .  
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 إقليم الربارى :  

و يعد هذا اإلقليم مركز انتاج البرتول الرئيسى ىف كندا ، كما ينتج الغاز الطبيعى و الفحم  احلجرى وا لنحاس و الزنك ، كما يتوفر 

 Albertaعاصمة مقاطعة ألربات     Edmontonفيه اليورانيوم و الفضة . و أهم مراكز الصناعة ىف هذا اإلقليم توجد ىف ادمنتون  

تتوفر صناعة تكرير البرتول و الصناعات    Calgaryجهزة االلكرتونية و الغذائية  ، و ىف مدينة كاجلارى  حيث تقوم صناعات األ

فتقوم صناعة األلبان و   Manitobaعاصمة مقاطعة مانتيواب  Winnipegاجللدية وتعليب اللحوم . أما ىف مدينة وينبيج 

توجد      Saskatchewanعاصمة ساسكاتشوان    Reginaجيينا  األخشاب و تعليب اللحوم و اآلالت الزراعية ، وىف مدينة ر 

 صناعة تكرير البرتول و اآلالت الزراعية.  

 إقليم غرب كندا :  

و ىف هذا اإلقليم تتوفر معادن الذهب و الفضة و اليورانيوم و البرتول . وتشغل مقاطعة كولومبيا اجلزء األكرب من هذا اإلقليم ،  و 

املواد الغذائية والسفن و تعليب األمساك و األخشاب و لب الورق والبرتوكيماوايت . و أهم مراكز  تقوم ىف هذا اإلقليم صناعة 

حيث تقوم صناعة األخشاب و األمسدة  واأللبان  وصناعة السفن و الورق و األخشاب    Vancouverالصناعة مدينة فانكوفر  

 واأللبان .      

 الوالايغ املتحدة األمريكية : اثنيا اا األقاليم الصناعية ىف 

ىف الوالايت املتحدة تتنوع املناطق الصناعية و تنتشر ىف مجيع أرجائها ، غري أن القلب الصناعى ىف الوالايت املتحدة ميتد من   

 الصناعية   الشواطئ الغربية لبحرية متشجان إىل ساحل احمليط األطنطلى شرقاً ، وسنتناول فيما يلى أهم مناطق الوالايت املتحدة 

 إقليم مشال شرق الوالايت املتحدة :  

 ويضم هذا اإلقليم منطقتني صناعتني هامتني : 

 :New Englandمنطقة نيواجنلند 

تعد منطقة نيواجنلند أهم مناطق شرق الوالايت املتحدة ىف الصناعة ، فقد كانت هذه املنطقة من أوىل املناطق الىت استقبلت 

الت تضم أكرب عدد من الساكان و يتوفر هبا كثري من املقومات الصناعة . و قد كان التعقد الطبوغراىف املهاجرين األوائل ، و ماز 

للمنطقة وضيق السهول الزراعية و وجود جبال األبالش حائالً دون توغل املهاجرين حنو الغرب ، فركز هؤالء على صيد األمساك  



102 
 

الصيد و ما يتبعها من صناعات بناء قوارب الصيد والسفن التجارية ، و ، و تطورت مراكز الصيد األمساك و تطورت معها حرفة 

 زاد من تقدم هذه الصناعة تطور الزراعة ىف اجلنوب .   

ونظراً لضآلة االنتاج الزراعى و توفر القوى املائية قامت بعض الصناعات املنزلية ، وصناعة طحن احلبوب ، و قطع األخشاب ،  

النسيج . مث تطورت هذه الصناعات من يدوية ىف البداية إىل ميكانيكية فيما بعد . و أهم مراكز و صناعة األاثث ، و صناعة 

الصناعة ىف نيواجنلند يوجد ىف مدينة بوسطن الىت تشتهر بصناعة املنسوجات و املصنوعات اجللدية واآلالت و ىف مدية بروفيدنس  

 الىت تقوم بصناعة املنسوجات الصوفية .  

لصناعة و مهارة السكان فقد احتفظت نيواجنلند أبمهيتها الصناعية وليس بسبب ضخامة االنتاج و امنا بتميزها ىف و نظراً لقدم ا

صناعة معينة كصناعة النسيج و الصناعات اجللدية و األسلحة النارية و األدوات الكهرابئية و الساعات و ترتكز معظم الصناعات 

 ىف األشرطة الساحلية على ساحل احمليط االطلنطى .  ىف املناطق املنخفضة و مناطق األودية و 

 :  New york and Baltimoreمنطقة نيويورك و بلتيمور 

و تقع هذه املنطقة إىل اجلنوب من نيواجنلند على ساحل احمليط األطلنطى ، و هذه املنطقة تقع على الطرق التجارية بني احمليط  

ذه املنطقة مبهارة سكاهنا و ابتساع السوق وتوفر القوى املائية املستغلة ىف توليد والغرب األوسط للوالايت املتحدة ، و تتميز ه

صناعة  الكهرابء ، كما أن املواد اخلام أكثر توفراً من نيواجنلند و مواد القوى  والقوى احملركة أكثر قرابً . و مما تتميز به هذه املنطقة 

، وصناعة السيارات واآلالت  احملركة و الصناعية والزراعية و األدوات الكهرابئية   صهر املعادن و تكريرها و منها الزنك و األلومنيوم

 . و تتميز بصناعة بناء السفن ىف فيالدلفيا . و أهم املراكز الصناعية ىف املنطقة مدن نيويورك ونيوجرسى  وفيالدلفيا و بلتيمور.  

 

 

 الدولة  

 

قيمة اإلنتاج الصناعى  

 ابمللياردوالر 

 % 

 تج القومى  من النا

% 

 من اإلنتاج العاملى 
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 الوالايغ املتحدة األمريكية  

 الياابن

 االحتاد السوفييت  

 أملانيا الغربية  

 فرنسا 

 اململكة املتحدة  

 إيطاليا 

 كندا 

 أملانيا الشرقية  

 أسبانيا 

 الربازيل  

 بولندا  

 تشيكوسلوفاكيا

 اسرتاليا 

 هولندا  

 الصني  

839 

552 

464 

381 

257 

172 

172 

99 

96 

88 

88 

66 

65 

62 

60 

55 

34 

41 

38 

47 

38 

29 

41 

29 

67 

40 

28 

51 

62 

32 

35 

15 

22.1 

14.5 

12.2 

10.0 

6.8 

4.5 

4.5 

2.6 

2.5 

2.3 

2.3 

1.7 

1.7 

1.6 

1.6 

1.4 

 

 

 

 : Appalachianمنطقة األبالش 
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إن منو الصناعة ىف منطقة األبالش قد ارتبط بتوفر الفحم الذى يستخرج من األبالش الشمالية و الوسطى و اجلنوبية حيث توجد 

 أهم املراكز الصناعية التالية :  

 : Pensylvaniaمنطقة بنسلفانيا الشرقية 

الستخدام الفحم ىف صهر املعادن ، فأصبحت من   تعد بنسلفانيا الشرقية من أقدم املراكز الصناعية ىف غرب جبال الليجىن نتيجة

أهم مناطق صناعة احلديد والصلب ، و تعد أكرب منطقة منتجة لفحم اإلنثراسيت ىف العامل . لكن إستخدام فحم الكوك ىف صناعة  

البيتومني ىف منطقة    احلديد و الصلب كان له أثره على الصناعة ىف بنسلفانيا الشرقية ، حيث حتولت الصناعة حنو الغرب لتوفر فحم

بتسربج ) بنسلفانيا الغربية ( . و لكن بنسلفانيا الشرقية تقوم ابسترياد فحم الكوك من بتسربج لقصر املسافة ، و ىف نفس الوقت 

تقوم بعض الشركات ابنشاء مصانع الصلب النتاج أنواع من الصلب املمتاز اعتماداً على فحم االنثراسيت ، كما تنتج األسلحة  

بية والسكك احلديدية واآلالت القاطعة الضخمة ، و تنتج أيضا الكثري من السلع االستهالكية و الصناعات اهلندسية املتنوعة احلر 

  . 

 منطقة بتسربج ) بنسلفانيا الغربية ( : 

ابلوالايت  تعد هذه املنطقة من أهم  مراكز صناعة احلديد والصلب ىف العامل وذلك لوجوده ىف أغىن مناطق انتاج فحم الكوك 

املتحدة كما أهنا األحسن من حيث اجلودة و يوجد الفحم ىف مجيع منطقة بتسربج  حيث ميتد إمتداداً أفقيا يبلغ مسكه حنو سته  

أقدام ىف املتوسط ، كما يتميز بقربه من سطح األرض مما ساعد على إستخدام أيسر الطرق الستخراجه ) طريقة الفتحات املكشوفة 

  . ) 

ملنطقة مبهارة سكاهنا ىف الصناعة ، فقد جذبت الكثري منها العمالة املاهرة من اخلارج و من املناطق اجملاورة بعد أن كما تتميز ا

إزدادت أمهيتها . وقد كان للنقل املائى الرخيص أثره الكبري ىف النهوض ابلصناعة وخاصة صناعة احلديد والصلب الىت تقع على 

ىف منطقة  Ohioاء جمموعة من اجملارى املائية الصاحلة للمالحة الىت تلتقى ىف هنر أوهايو ضفاف األهنار . فهي تقع عند إلتق

على احمليط األطلنطى ، كما يتوفر ابملنطقة املمرات الىت تساعد   Chesapeakتقع بني البحريات العظمى و خليج تشيسابيك 

األطلنطى و داخل الوالايت املتحدة ، و لذلك تعد على ربطها ابلساحل ، تلك املمرات الىت كانت حلقة الوصل بني ساحل 

 بتسربج مركزاً هاما للمواصالت.  
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وتعتمد بتسربج على استرياد احلديد من منطقة البحريات العظمى ، و لذلك تتوقف حركة نقل احلديد عندما تتجمد البحريات  

كة النقل ابلسكك احلديدية ، كما يظهرها لتخزين شتاء مما أدى إىل إستخدام السكك احلديدية . و كان ذلك سبباً ىف جناح  حر 

كميات كبرية صيفاً لتواجه النقص ىف واردات اخلامات احلديدية ستاء . و رغم إعتماد بتسربج إىل حد كبري على صناعة احلديد 

 والصلب لكنها أنشأت عددا من الصناعات اهلامة املرتبطة هبا مثل الصناعات امليكانيكية و اهلندسية.  

 املناطق اجلنوبية :  

لقد بدأت الصناعة ىف هذا اإلقليم متأخرة عن غريها من املناطق الشمالية ابلوالايت املتحدة حيث كان الرتكيز فيها على الزراعة 

اعتماداً على الزنوج الذين جلبوا هلذا الغرض و شجع على ذلك حمصول القطن الرئيسى الذى كانت تعتمد عليه ىف صادراهتا إىل 

 طانيا حلاجتها إليه ىف صناعاهتا القطنية أو إىل منطقة نيواجنلند لتصنيعه كذلك .  بري

وقد ساعدت احلرب األهلية و إنقطاع الواردات الصناعية على قيام بعض الصناعات إىل أن انتهت احلرب األهلية فلم تعد هذه  

% من مجلة اإلنتاج الصناعى  10امهة املناطق اجلنوبية الصناعات احملدودة الناشئة قادرة على املنافسة ، و لذلك مل تتجاوز مس

 م. 1900حىت عام 

و ىف السنوات األخرية عندما زاد اإلعتماد على الفحم ، و نتيجة إلكتشاف البرتول و استخدام اآلالت على نطاق واسع ، ترتب 

ل خليج املكسيك .  واملنطقة  وحو    Texasو تكساس    Oklahomaعلى ذلك زايدة االنتاج الصناعى وخاصة ىف أوكالهوما  

، كما يستخرج منها  Arkansasغنية ابخلامات الزراعية ، كما أهنا تعد حمتكرة النتاج البوكسيت وخاصة ىف والية أركنساس 

 الكربيت على نطاق واسع و كذلك الفوسفات وا لبواتس .  

ىف الفرتة األخرية و اإلعتماد على إستخدام اآلالت وقد ساعد على تقدم الصناعة ىف هذه املنطقة رخص األجور و زايدة السكان  

إىل حد كبري مما جعل تكلفة اإلنتاج تقل عن املناطق الشمالية ، كما أهنا أقرب إىل األسواق الغربية من الوالايت املتحدة  وإىل 

 أسواق أمريكا الشمالية.  

، ويطلق  Alabamaهى تقع ىف والية ألباما من أهم مراكز الصناعة ىف هذه املنطقة و   Birninghamوتعد برمنجهام 

عليها أحياان اسم بتسربج اجلنوب نظراً ألمهيتها ، و هى تقع إىل اجلنوب من جبال األبالش ، وتعد مركزاً حلقول الفحم ىف الوالية  

 حيث تعتمد على إنتاجها مصانع الصلب والسكك احلديدية .  
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 وفر خام احلديد قرب حقول الفحم خاصة و أنه من النوع املمتاز .  و مما ساعد على التقدم الصناعى ىف برمنجهام ت

وتتميز برمنجهام شأهنا شأن املنطقة اجلنوبية بشكل عام برخص األجور ابملقارنة ابملناطق الشمالية مما ساعد على إخنفاض مستوى 

صلب ىف أى مكان آخر مما ساعد على  املعيشة و إخنفاض تكلفة اإلنتاج و جعل إنتاج برمنجهام من أرخص إنتاج احلديد و ال

التصدير و الدخول ىف املنافسة خاصة مع توفر شبكة مواصالت جيدة عن طريق السكك احلديدية و النقل املائى إىل خليج 

 املكسيك .  

ية واهلندسية و توجد ىف برمنجهام صناعات أخرى مثل الغزل والنسيج لوفرة القطن ىف املنطقة ، كما تتوفر فيها الصناعات الكيميائ

 و امليكانيكية .  

 املناطق الوسطى  :  

لقد منت الصناعة و تطورت تطوراً سريعاً ىف املناطق الوسطى للوالايت املتحدة حيث تتميز هذه املنطقة برخص األجور ىف اجلزء 

تتميز بغناها ىف املوارد  اجلنوىب منها ىف والايت املكسيك و ىف وادى املسيسىب و ىف اجلزء اجلنوىب من السهول الوسطى ، كما

ت املعدنية كالبرتول واملعادن غري احلديدية ، وابالنتاج الزراعى الوفري و ابلتاىل الصناعات املعتمدة على اخلامات الزراعية ، كما قام

 ت .  صناعات تعتمد على اإلنتاج احليواىن ، غري أن أهم املناطق الصناعية ىف وسط الوالايت املتحدة هى منطقة البحريا

و تتميز منطقة البحريات بتوفر خامات احلديد بكميات كبرية سهلة اإلستخراج ، كما أن قرهبا و سهولة إتصاهلا مبنطقة بتسربج 

 Erieو إيرى    Buffaloالغنية ابلفحم ساعد على قيام الصناعة ىف كل من املنطقتني . و قد تركز منو الصناعات ىف كل من بفلو 

على حبرية   Superiorو سوبريور   Duluthجنوىب حبرية مشجان ودولوث      Toledoوليدو و ت  Clevelandو كليفلند  

 سوبريور.  

و اندايان الىت يستخرج منها حنو  Ilinoisو تركز الصناعة ىف هذه املراكز مرجعة إىل إنتشار السكان و وجود الفحم ىف الينوى 

اج الزراعى و ىف وجود البرتول ىف حقل ليما و حقل ميتشجان % من فحم الوالايت املتحدة ، كما تتميز بغناها ىف االنت20

والينوى ، كما يرجع إىل حركة النقل السهلة عرب البحريات ، و إىل توفر السوق ىف املدن القريبة و ىف مجيع أحناء الوالايت املتحدة  

 وكندا . و تنافس منطقة البحريات منطقة بتسربج الغنية ىف إنتاجها الصناعى .  

 طق الغربية : املنا
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أهم مراكز الصناعة ىف املناطق الغربية توجد يف أودية الباسفيك وىف املناطق املنخفضة من جبال روكى و أوديتها . و مراكز الصناعة   

 ترتبط عادة مبناطق التعدين الىت تنتشر ىف جبال روكى و أوديتها ، كما ترتبط بقطع األخشاب .  

العهد ابلصناعة ، فهى مل تعمر إال حديثًا ابلقياس ابملناطق الشرقية للوالايت املتحدة . وقد   و تعد هذه املراكز الصناعية حديثة

زادت األمهية الصناعية هلذه املنطقة أخرياً بعد إستخراج الفحم والبرتول ، مث سهولة حصوهلا على اخلامات الالزمة هلما من دول 

اهلادى ، مث إىل سهولة ورخص النقل بينها وبني سواحل الوالايت املتحدة  أمريكا الوسطى و اجلنوبية خاصة املطلة على احمليط 

 الشرقية واجلنوبية خاصة بعد قناة بنما ، مث بعد ربطها براي بشبكة من الطرق .

 % من الصناعات املوجودة ىف املناطق القريبة.  75وتضم سان فرانسيسكو وجنوب كاليفورنيا و وادى هنر كولومبيا حنو 

و ىف لوس اجنلوس تطورت صناعة األفالم السنيمائية تطوراً كبريًا ، كما متيزت كاليفورنيا بصناعة السفن والصناعات الكيميائية  

 واملعدنية املرتبطة ابلبرتول و املعادن املستخرجة من املناطق اجملاورة أو املستوردة من اخلارج لصناعة احلديد والصلب.  

لب  ىف والية يوات مبنطقة جنيفا ، و ىف فوتناان بكاليفورنيا و ىف بويبلو بوالية كولورادو وىف غرب املسيسىب وترتكز صناعة احلديد والص

. 

 املناطق الصناعية ىف أوراب :  اثلثا:

الحتاد إن أوراب و بصفة خاصة غرب أوراب تعد أقدم منطقة صناعية ىف العامل . ورغم تقدم الصناعة ىف الوالايت املتحدة و الياابن و ا

السوفيىت فما زالت  أوراب حتتل مكاانً هامًا ىف ميدان الصناعة . ففى غرب أوراب قامت الثورة الصناعية ، وفيها عرفت الصناعة  

امليكانيكية الىت تعتمد على الفحم املتوفر ىف أوراب إىل جانب القوى املائية و كثري من اخلامات املعدنية اهلامة كاحلديد والبوكسيت 

 ص و املنجنيز .والرصا

وقد لعبت احلرب العاملية الثانية دوراً كبرياً ىف الصناعة ىف أوراب ، فقد دمرت بعض مصانعها  ومواردها اخلام كما ىف حوض الرور 

انع  أبملانيا الغربية و ىف حوض ابريس و إقليم اللورين بفرنسا و برمنجهام ىف إجنلرتا و ميالنو و تورين ىف إيطاليا . كما نقلت املص

األملانية إىل اخلارج حىت التعطى ألملانيا الفرصة لتسليح نفسها . و ىف نفس الوقت ترتب على احلرب إغالق بعض األسواق 

 املستهلكة هلذه الصناعات ىف اخلارج ، و قامت الدول النامية ابحلماية اجلمركية لصناعتها الناشئة .  
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تبط ابلفحم و هى أهم املناطق الصناعية عموما  وهى املمتدة كما ذكرانه مع  و بصفة عامة فإنه يوجد ىف أوراب مناطق صناعية تر 

حقول الفحم ، و هى املناطق الواسعة اإلنتشار من اجلزر الربيطانية شرقاً على طول احلواف الشمالية جلبال األلب ىف وسط أوراب 

الربيطانية و جنوب بلجيكا و مشال فرنسا والرور ىف   حىت جنوب غرب االحتاد السوفيىت و منطقة أورال . وتضم هذه املناطق اجلزر

 أملانيا و اقليم  السار ولكسمربج وسكسونيا و سيليزاي و توال و أوكرانيا و أورال .  

و هناك مناطق صناعية ىف األجزاء الشمالية واجلنوبية من أوراب و هى الىت تعتمد على القوى املائية ، و من أهم هذه املناطق جنوب  

و النرويج و النسما ومشال شرق أسبانيا  ومنطقة األلب الفرنسية  والربانس و ملباردى و مشال إيطاليا و ىف سويسرا . و  السويد

 تتميز هذه املناطق الصناعية بعدم الضخامة و أبهنا مبعثرة وصغرية .  

على القوى احمللية املتمثلة ىف السوق و هناك مناطق صناعية ترتبط ابملدن اهلامة مثل لندن و ابريس ، و هذه املناطق تعتمد 

املستهلك أو العمالة و اخلربة املتوفرة و سهولة النقل ، و معظم الصناعات ىف هذه املناطق ىف الصناعات اإلستهالكية . و كذلك 

السوق اخلارجى   توجد الصناعات ىف بعض املوانئ اهلامة و معظمها يعتمد على البرتول و اخلامات املستوردة متعمدة على قرهبا من

 و احمللى و على سهولة إتصاهلا مبصادر اخلامات ىف اخلارج . 

و املناطق الصناعية املرتبطة ابلفحم تعد أمهها مجيعا و هى األكثر ضخامة و إنتاجًا و استيعااًب  للعمالة ، و هى الىت جذبت 

مراكز صناعية هامة توجد ىف كثري من أجزاء بريطان و  الكثري من الصناعات احمللية الصغرية إليها . و قد ظهرت ىف مناطق الفحم

و    Ruhr، كما توجد ىف  منطقة الرور  Meuseبفرنسا و ىف منطقة املميز ببلجيكا  Lilleقرب مدينة ليل 

و حوض ثورجنيا   Hartzىف مشال غرب أملانيا ، مث متتد شرقًا إىل جنوب شرق جبال اهلارتز    Westphaliaوستفاليا

Thuringia    مث إقليم سكسوىنSaxony   بعد أن     1945. وىف إقليم بوهيميا الصناعى و سليزاي الىت ضمت إىل بولندا عام

. و إىل الشرق توجد ىف اإلحتاد السوفيىت املناطق الصناعية  1939، 1921كانت مقسمة بني بولندا و أملانيا فيما بني عامى 

 اهلامة ىف أوكرانيا و األورال .  

من املراكز الصناعية املعتمدة على الفحم  توجد مراكز صناعية منت حديثاً إعتماداً على توفر اخلامات املعدنية كما وإىل اجلنوب 

ىف أسبانيا ، أو على اخلامات الزراعية كما ىف إيطاليا وفرنسا ، وهذه املناطق تعتمد على القوى املائية ابلدرجة األوىل مث على 

 و أرخص أجور العمال كما ىف إيطاليا .    املهارات الفنية لعماهلا ،  أ



109 
 

واملناطق الصناعية ىف جبال األلب ترتبط إبستغالل القوى املائية ىف كل من سويسرا و النمسا  و جنوب فرنسا و مشال إيطاليا .  

فقد ساعدت القوى املائية على تطور الصناعات القدمية كما ساعدت على قيام صناعات جديدة مل تكن موجودة . ففى فرنسا 

دينة ليون . وىف سويسرا متتد املنطقة الصناعية من جنيف إىل حبرية كونستانس وخاصة حول استغلت ىف مدينة جزينويل و حول م

 زيوريخ . وىف إيطاليا كانت الصناعات التحويلية ترتكز حول فينيسيا مث اجتهت حنو حوض هنر البو و حول ميالن و تورين   

أنفرس البلجيكى و ىف هولندا و متتد إىل هانوفرو حول  وإىل الشمال من حقول الفحم يوجد عدد من املراكز الصناعية ىف ميناء

برلني ، كما ترتكز بعص الصناعات حول وارسو و ىف لودز ببولندا . و مشاالً من هذا النطاق توجد مراكز صناعية حول كوبنهاجن 

ز الصناعية صناعات ترتكز ىف الدمنارك  وحول استكهومل ىف السويد و أوسلو ىف النرويج . كما توجد إىل الشرق من هذه املراك

 حول حبر البلطيق مثل رجيا  ولننجراد و حول موسكو وتوال مث شرقاً ىف منطقة األورال . 

و الصناعات األساسية ىف هذه املناطق الشمالية خاصة ىف فنلندا و املنطقة االسكندانفية تتمثل ىف الصناعات الكيميائية واملعدنية 

 ب اخلشب .  و الورق و الصناعات املرتبطة بل

و قد ساعد على جناح النصاعة ىف أوراب إىل جانب توفر الفحم وبعض املعادن اهلامة وفرة اخلربة وإرتفاع مستوى املعيشة و السيطرة 

على مصادر كثري من املواد اخلام  املعدنية ىف أفريقيا أو أمريكا الشمالية  و آسيا و إستثمار رءوس األموال حيث توجد هذه املوارد 

اء كانت معدنية أو زراعية كاملطاط والكاكاو و خنيل الزيت  مما ساعد على قيام كثري من الصناعات ىف  أوراب اعتماداً على سو 

 هذه املوارد .  

وتعد صناعة احلديد والصلب من أهم الصناعات ىف أوراب و بصفة خاصة ىف غرب أوراب و ترتبط هذه الصناعة مبناطق إنتاج الفحم 

ذه الصناعة ىف بريطانيا و منها امتدت إىل مناطق أخرى كما ىف منطقة الرور أبملانيا  وىف بلجيكا و مشال فرنسا . و قد بدأت ه

اعتماداً على الفحم اجليد ، كما قامت صناعة احلديد والصلب ىف بعض املناطق اعتماداً على توفر خام احلديد كما ىف اللورين 

أخرى قامت هذه الصناعة اعتماداً على استرياد احلديد والفحم كما ىف بعض موانئ أوراب   بفرنسا والسويد و أسبانيا ، و ىف مناطق

اهلامة مثل دنكرك ىف فرنسا . و بعض موانئ حبر الشمال و بعض املراكز الصناعية اإليطالية . و ىف بعض املناطق كان اعتماد 

 أبملانيا و سويسرا و وسط السويد ومشال إيطاليا .  صناعة احلديد و الصلب على اخلردة عندما يتوفر الفحم كما ىف أخن 
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و املالحظ  أن خامات احلديد ال ترتبط بوجود الفحم ىف كثري من مناطق الصناعى ىف أوراب مما أدى إىل قيام الدول إبستريادها 

تعد فقرية ىف احلديد ، و لذلك  فيما بينها أو من خارجها . ففى فرنسا رغم غناها ابحلديد ىف منطقة اللورين لكن املناطق الساحلية  

 تلجأ لإلسترياد تفادايً لتكاليف النقل املرتفعة حلديد اللورين .    

واسترياد اخلامات أعطى للمنطقة الساحلية أمهية كبرية و زاد من أمهيتها و ساعد على ربط مراكز الصناعة بشبكة من الطرق 

 والقنوات .  

ت اهلندسية ، و صناعة السفن الىت قامت ىف نيوكاسل و وسط اسكتلند و الصناعات وترتبط بصناعة احلديد والصلب صناعة اآلال 

اهلندسية و صناعة اآلالت القاطعة ىف برمنجهام و شيفلد و ىف مشال فرنسا ، كما ترتكز صناعة اآلالت و القاطرات و الصناعات  

 وفيىت .  الثقيلة ىف منطقة الرور و منطقة سيليزاي و ىف أوكرانيا ىف اإلحتاد الس

و ىف  أوراب تنتشر صناعة صهر و تكرير و تشكيل املعادن غري احلديدية كالرصاص و الزنك و القصدير كما ىف بلجيكا حيث 

 يصهر و يكرر الزنك و ىف ويلز حيث صناعة القصدير و صناعة الزنك و الرصاص ىف سيليزاي. 

وب النرويج و سويسرا و ىف وادى الرون األعلى .  وابإلضافة  و صناعة االلومنيوم توجد حيث يتوفر الوقود الرخيص كما ىف جن

 إىل موارد أوراب احمللية من البوكسيت فإهنا تسرتد كميات كبرية من جياان الربيطانية و سورينام هلذه الصناعة.  

أما الصناعات الكيميائية فإهنا توجد عادة عند حقول الفحم نظرًا إلعتمادها على مشتقات الفحم عند تصنيع الكوك كما ىف 

الصناعات الكيميائية ىف منطقة الرور أبملانيا وىف بريطانيا ، كما تقوم هذه الصناعة ىف مناطق الرواسب امللحية كما ىف شتاسفورت  

Stassfort  غربية .  ىف أملانيا ال 

و تنتشر صناعة الغزل والنسيج انتشاراً كبريًا ىف أوراب نظرًا لبساطتها و توفر أسواقها خاصة صناعة الصوف . و قد بدأت هذه  

الصناعة قبل الثورة الصناعية ىف أوراب ، لكنها ازدهرت كثرياً خاصة قرب مناطق الفحم كما هو احلال ىف يوركشري بربيطانيا  وحيث 

احمللى  و تقل الرطوبة اجلوية ، كما ازدهرت كثرياً ىف املناطق شديدة الربودة كما ىف االحتاد السوفيىت ومشال أملانيا و  يتوفر الصوف

اسكندانفيا . أما صناعة غزل و نسج القطن فتعتمد على استرياد القطن من اخلارج ، و صناعة الكتان توجد حيث يزرع الكتان 

ا صناعة احلرير الطبيعى فتعد أقل صناعات النسيج انتشاراً نظراً العتمادها على دودة القز الىت ترىب ىف كثريمن الدول األوربية . أم

 حيث تنمو أشجار التوت ىف املناطق املعتدلة كما ىف أسبانيا و ايطاليا و فرنسا. 
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 األقاليم الصناعية ىف االحتاد السوفيىت :  

 دارة الدول الصناعية .  يشارك االحتاد السوفيىت الوالايت املتحدة ىف ص

وقد تطورت الصناعة تطوراً سريعاً ىف السنوات األخرية بصفة خاصة حيث استطاع االحتاد السوفيىت االستفادة من موارده الطبيعية  

إال أن الصناعة  1917و موارده اخلام إىل حد كبري و رغم وجود الصناعة ىف روسيا القيصرية قبل قيام الثورة الشيوعية ىف عام 

كانت بسيطة وعبارة عن جمموعة من الصناعات احملدودة املركزة حول موسكو و ىف منطقة أوكرانيا و كانت الصناعة متأخرة إىل 

 حد كبري ابلقياس بدول غرب أوراب و الوالايت املتحدة ىف ذلك الوقت .  

فادة من موارده الوفرية املتعددة على أساس وعندما بدأ االحتاد السوفيىت يعتمد على التخطيط ملشروعاته الصناعية والسعى لإلست

عدم تركيز الصناعات ىف منطقة واحدة ألسباب إسرتاتيجية ابإلضافة إىل العوامل األخرى املساعدة على قيام الصناعة . كما أن 

سوفيىت على العمل هبدف قطع العالقات التجارية بني الدول الرأمسالية و االحتاد السوفيىت نظراً لفكره الشيوعى قد أجرب االحتاد ال

اإلكتفاء الذاتى و تطوير صناعاته القدمية و إجياد صناعات جديدة معتمدًا على توفر موارده و كثرة سكانه ، و بذلك حتولت 

مناطق الصناعة القدمية إىل مراكز صناعية ضخمة ومتقدمة ، و نشأت الصناعات اجلديدة كصناعة اآلالت و األدوات الكهرابئية 

ات الكيميائية . و قد كان معظم الصناعات اجلديدة ىف جبال األورال وحوض كتزنتسك لصناعة احلديد والصلب ، و و الصناع

كذلك ىف منطقة خباروفسك و سيبرياي ، و ىف مناطق البرتول  كما ىف سخالني ، و أمكن االستفادة من  موارد الطاقة الكهرابئية  

 ل حبرية بيكال .   من هنر أجنارا  ىف تصنيع املواد اخلام حو 

و قد ساعد التطور الصناعى السريع على إجياد شبكة نقل كبرية عن طريق السكك احلديدية أو القنوات و األهنار ، كما أنشئت 

قناة لربط حبر البلطيق ابلبحر األبيض الروسى ، و قناة أخرى بني هنر الفوجلا و موسكو ، و اثلثة بني الفوجلا و الدون . كما 

 نشاء الطرق وتطوير النقل الربى عرب هذه الطرق .  اهتمت إب

و  وتوزيع األقاليم الصناعية ىف االحتاد السوفيىت يرتبط بتوزيع الفحم و احلديد و املوراد املعدنية األخرى . و نظراً التساع  املساحة  

 الوجه التاىل :   انتشار توزيع املوارد ىف االحتاد السوفيىت فقد تبع ذلك انتشار األقاليم الصناعية على 

 ليننجراد ( :   –اإلقليم األوسط الصناعى ) موسكو 
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يعد اإلقليم األوسط من أقدم املناطق الصناعية الروسية ، وهو يقع ىف وسط احلزء الروسى األورىب و مركزه مدينة موسكو ، و كانت 

ىف هذا املكان و تضم مساحات كبرية من األراضى  الصناعة منذ العهد القيصرى تشمل عدداً كبرياً من املراكز الصناعية املتفرقة 

 الزراعية .  

ومما ساعد على قيام الصناعة ىف هذه املنطقة كوهنا مركز القيادة ىف الدولة وتوفر وسائل النقل رغم قلة اخلامات كالفحم واحلديد   

تشفت حقول احلديد الغنية ىف أوكرانيا لكن تقدمها كان حمدوداً ابلقياس ابملناطق األخرى ، لكنها خطت خطوات كبرية عندما اك

القريبة منها ، كما كانت تستورد احلديد من إقليم كريفوى روج و القطن من الرتكستان ، و اخلامات املعدنية األخرى من إقليم 

 جبال أورال و البرتول من القوقاز ، كما استغلت القوى املائية ىف توليد الكهرابء . 

انية هذا اإلقليم نقلت بعض مصانعه إىل جبال األورال و إىل الشرق منه تفادايً لتخريبه من قبل أملانيا   وعندما هددت اجليوش األمل

و أهم الصناعات ىف هذا اإلقليم  اآلالت الزراعية  واملطاط و النسيج و الورق و منتجات األخشاب واملواد الكيميائية . و يتميز 

أبن بعض صناعاته من النوع اخلفيف مما جعل نقلها إىل األسواق سهاًل قليل التكاليف  هذا اإلقليم ابلتنوع الكبري ىف صناعاته و 

. 

و تعد مدينة موسكو و توال و كالينني و ايفانوفو أهم مدن هذا اإلقليم ىف صناعة النسيج و اجللود و الورق و األدوات الكهرابئية 

على حبر البلطيق  فقد متيزت بصناعة السفن و املولدات الكهرابئية . و  ، أما مدينة ليننجراد فنظرًا ملوقعها ولكوهنا ميناء هاماً 

الىت تقع جنوب  Gorky، و أما جوركى  Nivaتعتمد هذه املنطقة على وقودها من القوى الكهرابئية املولدة  من هنر نيفا 

 اهلندسية ىف غرب االحتاد السوفيىت . حيث يلتقى هنر الفوجلا بنهر أوكا فتعد من أهم  مراكز الصناعة  Ivanovoشرق ايفانوفو 

 

 

 إقليم أوكرانيا :  

يعد إقليم أوكرانيا من أهم أقاليم االحتاد السوفيىت الصناعية نظراً ألنه يضم أهم حقول الفحم ىف العامل ، ولقربه من مناجم احلديد 

% من انتاج الفحم  ىف 50عند منطقة كريفوى على هنر الدينرب و كذلك املنجنيز قرب نيكوبول ، و تنتج أوكرانيا ما يربو على 
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وقد كان اعتماد االحتاد السوفيىت على فحم أوكرانيا ىف صناعاته قبل إكتشافه ىف مناطق أخرى . و تقع أوكرانيا  االحتاد السوفيىت . 

 قرب مناطق البرتول الرئيسية مشال القوقاز ، و متتاز بتوفر الطاقة الكهرابئية املائية .  

املختلفة ، كما يضم أهم املدن الصناعية ىف االحتاد السوفيىت و يضم هذا اإلقليم عدداً كبرياً من العمال العاملني ىف جمال الصناعات  

و  نظراً لغناه ابملعادن  وملوقعه اهلام و التصاله مبعظم أقاليم االحتاد السوفيىت بشبكة من السكك احلديدية و الطرق الربية واملائية ،

 التصاله ابخلارج عن طريق البحر األسود .  

حيث صناعة طحن احلبوب و الصابون و الصناعات الكيميائية    Kharkovيا مدينة خاركوف  و أهم املدن الصناعية ىف أوكران

حيث تقوم بصناعة بناء السفن ، ومدينة فوجلوجراد )ستالينجراد سابقاً ( حيث تقوم بصناعة   Rostov، و مدينة روستوف 

)    Donteskالطائرات والصناعات احلربية . أما صناعة احلديد والصلب و الصناعات الكيميائية فتقوم عند مدينة دونتسك 

 ستالينو سابقاً (.  

ناعة إىل جبال أورال و إىل سيبرياي و كازاخستان ، لكنها عادت مرة أخرى و بصورة  وعند عزو اجليش األملاىن ألوكرانيا انتقلت الص

 متطورة و أكرب مما كانت عليه من قبل .  

 إقليم جبال األورال :  

 لقد بدأ تطور إقليم أورال الصناعى ىف القرن الثامن عشر ، لكنه تراجع ىف السنوات األخرية من القرن التاسع نظراً للتطور الكبري 

الذى طرأ على إقليم أوكرانيا القريب من األسواق األوربية و الغىن ابلفحم و احلديد ، غري أن هذا اإلقليم عادت إليه أمهيته بعد  

 احلرب العاملية الثانية عندما أخذ مكانه ىف التخطيط الصناعى ابالحتاد السوفيىت .  

ات املعدنية املتنوعة، فهو غىن ابحلديد الذى يرتكز ىف جنوبه . و نظراً لعدم ويعد هذا اإلقليم من أقاليم العامل اهلامة ىف إنتاج اخلام

توفر الفحم بدرجة كافية إلنتاج الكوك فإنه يستورده من حقول كزنتسك ىف مجهورية قازاخستان ابإلضافة إىل استخدامه للفحم 

 النباتى ىف بعض أفران احلديد .  

نيكل والبالتني و النحاس و الرصاص والزنك و معادن السبائك املتنوعة ، كما يتوفر كما يوجد ىف إقليم جبال أورال الذهب و ال

 به الفوسفات و الكربيت و تتميز هذه املعادن بقرهبا من سطح األرض مما يقلل من تكاليف إنتاجها .  
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و صناعة اآلالت و الصناعات  و قد ترتب على توفر هذه اخلامات قيام صناعة احلديد والصلب و الصناعات الكيميائية واألمسدة  

 اهلندسية كما قامت صناعة املنسوجات و الورق و األلومنيوم  وأدوات السكك احلديدية. 

قلب هذا اإلقليم الصناعى الذى ميتد إىل حنو مائىت كيلومرتاً ىف مجيع اإلجتاهات من  Chelyabinskو تعد مدينة شليابنسك 

جورسك الىت تقع على مناجم حديد املاجنتيت الذى أخدت إمسها منه . و تضم هذه هذه املدينة. و يضم اإلقليم مدينة جمنيتو 

 Ufaاملدينة أضخم مصانع احلديد ىف العامل . كما توجد مدينةسفردلوفسك الىت تقوم بصناعة اآلالت و الدابابت و مدينىت يوفا  

كة ، و ىف اجلزء الشماىل من األورال توجد مدينة جنىن اللتان ختصصتا ىف صناعة املولدات الكهرابئية و اآلالت احملر    Permو برم  

 فقد برزت ىف صناعة املعادن املختلفة .    Nijni-Tagilskاتجيلسك 

 :Kuznetskمنطقة كتزنتسك ) كوزابس (  

. وكان وجود  تعد هذه املنطقة الواقعة ىف غرب سيبرياي من بني أهم املناطق ىف إنتاج الفحم ، و هبا أكرب احتياطى للفحم ىف العامل 

احلديد إىل الغرب منها ىف شرق سيبرياي مث ىف جبال األورال الىت تعتمد علهيا ىف الفحم حيث تتبادل الفحم ابحلديد املتوفر ىف 

األورال ىف جمنيتوجورسك مما ساعد على قيام و جناح صناعة احلديد والصلب ىف املنطقتني . كما أن بعد هذه املنطقة عن ميدان 

ائرة بني أملانيا واالحتاد السوفيىت و حاجة االحتاد السوفيىت إليها يف هذه الفرتة اخلطرية بعد تدمري مناطق الصناعة ىف احلروب الد

غرب االحتاد السوفيىت مما ساعد على جناح الصناعة إىل حد كبري لنظراً لبعده عن مناطق اخلطر، وقد أصبحت هذه املنطقة تنتج 

 يىت من احلديد .  حنو ثلث إنتاج االحتاد السوف

و يوجد ىف االحتاد السوفيىت مناطق صناعية متعددة ابالضافة إىل املناطق الرئيسية املشار إليها من قبل. فقد أنشئت مراكز صناعية  

ىف وسط و شرق سيبرياي نظراً لتوفر الفحم و احلديد و بعض معادن السبائك و ذلك رغم بعدها عن األسواق الرئيسية ىف غرب 

السوفيىت مما يرفع تكاليف النقل ، و كذلك قامت الصناعة ىف إقليم الرتكستان اعتمادًا على الفحم املتوفر ىف طشقند   االحتاد

والبرتول ىف ستاليناابد ) دوشانب ( و ىف فرعانة ، و لتوفر خام القطن .  و أهم الصناعات ىف هذا اإلقليم احلرير والقطن و املواد 

 ة بشكل عام .  الغذائية والصناعات اخلفيف
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و إىل الشرق من حبرية بيكال أنشئت مصانع عند برتوفسك ، كما قامت صناعات احلديد والصلب ىف روستا ىف مجهورية جورجيا 

السوفيتية اعتمادًا على الوقود واخلامات املتوفرة ىف اجلمهورايت اجلنوبية لالحتاد السوفيىت . و ىف اجلنوب الغرىب من حبرية بيكال 

 عات متعددة ، و عند فالديفستك قامت صناعة بناء السفن واألخشاب .  قامت صنا

  Taflisو تفتليس Bakuو قد قامت ىف القوقاز صناعات تعتمد على القوى املائية ىف وادى األكراد و على البرتول ىف ابكو 

 ت الغذائية .  ، و الصناعات ىف هذه املنطقة من النوع اخلفيف و منها صناعة األخشاب و النسيج والصناعا

 الصناعة ىف الياابن :   رابعا:

رغم حمدودية املوارد الطبيعية ابلياابن و فقرها من حيث جودة اخلامات إن وجدت فقد قطعت الياابن شوطاً كبرياً ىف الصناعة .  

احلديد والصلب بصفة فالياابن ينقصها الفحم الصاحل النتاج الكوك كما ينقصها احلديد ، و مها املقومان الرئيسيان ىف صناعة 

 خاصة والصناعة بصفة عامة ، و لذلك تعتمد على صناعتها على إسترياد الفحم واحلديد وكذلك البرتول .  

على السواحل الشمالية و الشمالية الغربية للجزيرة ىف مناطق   Kyushuوتوجد حقول الفحم الرئيسية ابلياابن ىف جزيرة كيوشو 

. وكذلك ىف الشمال و على الساحل اجلنوىب جلزيرة هوكايدو  Mikeو ميك   Buzenو بوزن  Chikuzenتشيكوزن 

Hokkaido  ىف حقل كوشريو ، و ىف كل منطقة اشيكارى و أريو ىف الداخل . و يوجد حقل فحم صغري هو حقل جواين

 .Honshuمشال طوكيو ىف جزيرة هنشو 

 و توزيعها قرب املوانئ ساعد على االستفادة منها إىل حد كبري.   ورغم قلة و صغر حقول الفحم املذكورة فإن موقعها الساحلى

و تعد القوى املائية ىف الياابن أهم مصادر الطاقة . وقد ساعد على توفرها تضرس اليابس و كثرة أمطارها واجملارى املائية ، و 

 لذلك فإن الياابن تعتمد على هذا املصدر من مصادر الطاقة إىل حدا كبري .  

حلديد الذى يعد من أهم املعادن ابلنسبة للدول الصناعية قليل من حيث الكم و من حيث قلة نسبة املعدن ىف اخلام وال  و خام ا

يوجد منه إحتياطى كبري ميد الصناعة حباجتها على املدى الطويل . و بعض خامات احلديد توجد على عمق كبري كما ىف اخلامات  

 املوجودة ىف جنوب غرب جزيرة هنشو.  

 لذلك فإن الياابن تعتمد ىف صناعة احلديد والصلب الضخمة على استرياد احلديد على اخلرد احمللية أو املستوردة .  و 
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و النحاس يعد من املعادن اهلامة الىت تنتجها الياابن بكميات كبرية رغم عدم كفايته إلنتاجها الكبري من النحاس و املصنوعات 

 للصناعات الكهرابئية الىت تشتهر هبا الياابن .  الربونزية خاصة و أن النحاس ضرورى 

و قد انتعشت الصناعة ىف الياابن أثناء احلرب العاملية الثانية بصفة خاصة نظراً النشغال الدول الكربى ابحلروب فاستولت الياابن 

صانعها فاضطرت على الشرق األقصى و امتدت صناعاهتا لتغزو معظم أسواق العامل . لكن احلرب قضت على الكثري من م

إلعادهتا بعد احلرب و طورهتا إىل حد كبري إبتداء من اخلمسينات بعد إن اجتهت حنو التصنيع و مل تعد هتتم ابجلوانب العسكرية   

أو التسليح و إمنا حنو التنمية اإلقتصادية معتمدة على سياسة اإلنفتاح على مجيع دول العامل لتحصل على حاجتها من اخلامات  

 ر إليها ىف صناعاهتا و لفتح أسواق هلذه الصناعات ىف خمتلف دول العامل .  الىت تفتق

 و ترتكز صناعات الياابن ىف اجلزء اجلنوىب من جزيرة هنشو و حول شواطئ البحر الداخلى ىف جزيرة كيوشو و جزيرة شيكوكو .  

طبية و األودية  صناعة السفن وتكرير البرتول و وقد برزت الياابن ىف الصناعات الغذائية و الكيميائية و الطباعة و املعدات ال

 صناعة املنسوجات القطنية و الصوفية و احلريرية . كما تتميز بصناعة الطائرات و السيارات.  

 

 

 

  

 

 


